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 مقدمه

ها ها و وسای  ارتباطات جمعی مدرن و نوین هستند. بالطبع آن سابقه رسانهشاهد فراگیری بی ها  امروزه انسان 

گیری  دارند، اما بیشترین حجم بهره   هی دوسوها کارکردی  ها قرار دارند. رسانه در معرض شدیدترین امواج رسانه

توان باجرأت گفت حفظ و گسترش قدرت استکباری نظام  از آن در دست نظام سلطه قرار دارد، چنانچه می 

ها پ  ارتباطی و بلکه وسیله تسلط بر افکار، اراده و احساسات ها وابسته است. رسانه سلطه به حضور و ظهور رسانه 

 .آیند ار می بشریت در دوران معاصر به شم

خالصه همراه با    صورتبه ی است که  شناخت  علوم  در  یارسانه   یشگردهااین فای  شام  نود مورد از تکنیک   

  زبان یفارس بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب    یهارسانهشگردهای  که    طورهماناست    شدهارائه ی روز  هامثال

  رانمان یاامروز    ازیموردنای  شناختن و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه برای    شوند ی مبیشتر    هرروز

یند دخالت کنند. ایجاد، تغییر یا تقویت  امطابق اهدافی که دارند در این فر  کنند ی متالش    هارسانه بنابراین    ؛است

برای شناخت    د یتوانی م  هاک یتکناین    بامطالعه  در همراه سازی مخاطبان است  هارسانه باورها، از کارکردهای  

برای تغییر افکار عموم مردم آشنا شوید و کمکی باشد تا   هاآن ی  ریکارگبه ی  هاروش ی غربی و  هارسانه تفکرات  

 ی غربی نیافتید. هارسانه ناخواسته به دام 

 هارسانه  یبندم یتقس

 .شوند دیداری، شنیداری، نوشتاری، ارتباطی و الکترونیکی تقسیم می  یها عمدتاً به چند دسته رسانه

های دیداری و شنیداری شام   گیرند. ابزار ها مورداستفاده قرار می ها تعداد بسیاری از ابزار در هر یک از این گروه 

ماهواره گروه  هنر های  تلویزیون،  سینما،  خبرگزاری ای،  تجسمی،  و  نمایشی  بازی های  رها،  ای،  یانه اهای 

های نوشتاری  های کوتاه، بلند، موسیقی، آهنگ؛ ابزاربا موج  رادیوهای شنیداری شام   های پرتاب ؛ ابزارفرستنده 

سیم، فکس،  لفن، بی های ارتباطی، شام  تنامه، اعالمیه، اوراق تبلیغی، ابزار ها، شبشام  کتب، نشریات، روزنامه 

  با   ابزار   و  وسای   این  از  یک  هر   هستند .  …های الکترونیکی شام  اینترنت، تلفن همراه و تلکس، تلگراف و ابزار 

  .دارند مخاطب( را برعهده)پیام از مبدأ پیام به گیرنده پیام  انتقال اساسی وظیفه مختلف،  هایکاربرد 

پدیده  نمی اینترنت هرچند  نیز  دهه  دو  به  که عمر آن حتی  است  رسانه ای جدید  ولی  تأثیرگذار در  رسد  ای 

شود که صدها  عنوان یک رسانه متکثر شناخته می ای شده است. اینترنت به عملیات روانی و دیپلماسی رسانه

https://www.farsnews.ir/special/رادیو
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ارد ولی فضای اینترنت به نحوی  ها برای همگان وجود دهزار سایت در آن وجود دارد که دسترسی به همه آن 

سی، الجزیره و غیره که برای همگان  بیان، بی انهای جهانی همچون سیاست که شهروندان جهان از سایت

 .گیرند شده است بهره می شناخته

م سایت  نبنابرای روانی، به   توانند یهای خبری  و در عملیات  تأثیرگذار جهانی شناخته شوند   عنوان یک عام  

 .اتی به نفع کشور مبدأ و به ضرر کشور مقصد منتشر ساخته و جهانیان را به سمت موردنظر سوق دهند اطالع

 عبور و  سکوت: اول کی تکن

را باید زد اما نه برای امروز بلکه برای روز مبادا... به این    هاحرف بعضی    د یگوی مهست که    یارسانه یک شگرد  

 می گویند. شگرد سکوت و عبور 

 شیهاهیحاش یات یا  ئبدون ورود به جز  شودی ممنفی  کامالًدر این تکنیک ذهن مخاطب نسبت به یک موضوع 

 .کند ی مبه عبارتی از این خبر با سکوت عبور  

  را   ی مسائل  که   ییآنجاها.  شودی نم  ی تلق  مهم   شانیبرا  لزوماً   کنند،ی م   صحبت   آن   به   راجع   هارسانه   که   یاله ئمس

  شتر یب  و  رند وایب  را  آن  ییجا  درواقع  خواهند ی م  که  است  نیا  منزلهبه   کنند،ی م  عبور   آن   از  و   کنند یم  ساکت

  با   مخاطب   ن یب  ی کالم  یهااصطکاک   و   یذهن   یهای ریدرگ   جادی ا  به  منجر   تیدرنها  پردازش   ن یا  و  بپردازند 

  که   ییدرجا.  د یآی م   کار  روزبه   ک ی  شدهده یشن  بارها  که ی  خنث   خبر  ن یا  اما  .شودیم   کشور   در   موجود   یهارسانه

  ی تکرار  و  ی میقد   خبر   آن  که   است  آماده   مخاطب   ذهن.  کنند   ه یتوج  ی موضوع  به  نسبت   را   مخاطب  است  الزم

 .ردیبپذ  مسلم  اص  کی عنوانبه   است گذشته آن  از  سکوت با که 

  چون   اما.  است  کیتکن  ن یا  از  گرفته  نشأت  عمدتاً  بشر  حقوق  بحث  مث   یمسائل  به   گانهیب  یهارسانه  پرداختن

  ت یاولو  اآلن   چون .  کنند ی م  سکوت   به   وادار   را  مخاطب  و   گذارند ی م   نیسنگ   فشار  ، ستین  جامعه   ت یاولو  اآلن

 .بگذارد کامنت  ای و  کند   صحبت آن  درباره بخواهد  که ستین مخاطب

 مشکوک  نیق : یدوم کی تکن

  که  است ییهاگزاره  و باورها در  شک جاد یا فقط  بلکه  ستین مخاطب ذهن  رییتغ  گانهیب یهارسانه  فه ی وظ یگاه

  .شودی م  استفاده انتخابات در اختصاصاً ک یتکن نیا  از . دارد ن یقی آن  به  مخاطب
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هایی که  تا به گزاره   اندازند یبمعاند این است که مخاطب را نسبت به خود  یقین به شک    یهارسانه همه تالش  

 .مشکوک کنند  ،است کرده   ن یقیبه تبدی   ااین مسئله ر

موضوعی    « مشکوکیقین   » یک  به  نسبت  مخاطب  یقین    درصد   صد یعنی  این  و  دارد  و    قدرآن یقین  دقیق 

شناسایی   گونه ن یاهای بیگانه این یقین را ای به آن وارد نیست و رسانه است که هیچ خل  و خدشه  شدهحساب

 .ماند خدشه می کنند که مانند یک گوی فلزی منسجم غیرقاب  می 

  ی بو  و  شودی م  آن   یزدگزنگ   موجب  آب   آرامآرام   شود،   گذاشته  آب  ظرف  کی  در  یفلز   یگو   نیا  اگر  حال

  آن   به  نسبت  است  ی نیقی   ک ی  آب  در  یآهن   یگو   انداختن  .شودی م   جادیا  آهن  ی رو  آب،   زنگار  از  حاص   نامطبوع 

  که   شودی م  جاد یا  یزنگار  ک ی  کند، ی م  محاسبه   را  نی قی   که   یموضوعات   و   هات حقیق  واسطه به   آرامآرام   اما   آهن،

  .د یکنی م دایپ د یترد آهن  آن  مانند  آهن به  نسبت بلکه د،یکنی نم شک آهن  آن بودن آهن  به نسبت شما

  است   دوم  گزاره   و   آهن  ک ی  به   نسبت   نامطبوع   حس  ا ی  نامطبوع   ی بو  جاد یا  شهیهم  مشکوک  ن یقی   ک یتکن  پس

 .است رانیا  مردم  با ارتباط در  گانهیب یهارسانه  کار  از یانمونه  نیا که 

های بیگانه، تغییر  مستقیم  ذهن مخاطب نیست، بلکه ایجاد شک  گفت گاهی وظیفه رسانه   توان ی مبر این اساس  

دار  طراحی در  اینجاست که باید گفت علوم شناختی میدان  .  هایی است که مخاطب در آن یقین داردو گزاره 

  ن یا  ند یبگو  هم  یاس یس   کارشناسان   و  باشد   باال  انتخابات  در   مشارکت  یوقت  نمونه   عنوانبه   .نبردهای جدید است

  یی ها  یتحل  مشکوک،  نی قی   کیتکن  بره یتک  با  هاشبکه  نیا  دارد،  قیدق  و   مطلوب  کارکرد   یاسالم  یجمهور  ،یعنی

 . بشکنند  مخاطب  ذهن در  را  نیقی  نیا که   کنند ی م ارائه

 حاصل ی ب صبر :سوم کی تکن

  صبر »از   میمفاه  و  موضوعات  از  ی برخ  به  راجع   رانیا  در   اصطالحاً  ،شودی م  استفاده  انتخابات  برای   هم   وهیش   نیا

  هایریتدبی ب و های ناکارآمد  ها،ی کاست د،یکن صبر شما اگر مردم  که معنا  نیا به م،یکنی م  استفاده «کیاستراتژ

  شگرد   نیا  از  استفاده  با  گانهیب  یهارسانه   اما  انیم  نیا  در   .د یکن  برطرف  انتخابات،  با  د یتوانی م  ،یکنون  دولت  در  را

  است   گردونه   نیهم  گردونه   ندارد،   دهیفا  صبرتان  اساساً  مردم،   که  کنند ی م  القا   متفاوت،   ی محتواها  د یتول   قالب   در

:  گفت   حاص ی ب  صبر  شگرد  کارکرد   حیتشر  در  یشناخت  علوم  و  رسانه  کارشناس   نیا  .فضاست  نیهم  هم   فضا  و

  عملکردها،   و  موجود   وضع  به   پس   ندارد،   یحاصل  کردن   صبر   چون   ند یگوی م  خود   مخاطبان  به   هارسانه   نیا  نیبنابرا

  .د یکن  اعتراض
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  د یکن  اعتراض  امروز  ند یگوی م   ک،یتکن  نیا  از  استفاده  با  خود  یده  خط   و  غیتبل  ف، یتحر  ادامه  در  هارسانه  نیا

  شده   چه   د،یکرد  صبر  همهن یا  چراکه  ندارد،  یادهیفا  عمالً  فردا  تا  امروزتان  صبر  نکهیا  یبرا  فرداست،  از  بهتر

  ی حاصل   چیه  موجود،   وضع  ر ییتغ  ی برا  موضوعات  از  یل یخ  به  د یدار  شما  که  ی صبر  در؛  بشود  بخواهد   حاال  که  است

  صبرتان   شما  که   رسانند یم   نقطه   نیا  به  را  مخاطب  هارسانه   .د یکن  سکوت  ای  د یکن  یدانیم  اعتراض  د یبا  پس  ندارد،

  ی اده یفا  عمالً   گر ید  دولت  ک ی  ی برا  کردن   صبر   د،ینکن  شرکت   انتخابات  در  نمونه   عنوانبه   پس  هست  حاص یب

 .ندارد

  ن یا به  مخاطب  ی وقت  ندارد، ده یفا صبر  گرید اساساً که رسد ی م جه ی نت نیا به  مخاطب ها،رسانه  شگرد ن یا یدرپ

  محاسبه،   بدون  افتاد  انی قل  به  خودش   درون   در  یعموم  افکار  یوقت  افتد،ی م  ان یقل  به  خودش   درون   در،  برسد   نقطه 

  موجود  وضع   به   نسبت  و   دهد ی م  دست  از   را  ی نگرندهیآ  و   یمهندس   که   است  نیا   افتد ی م  که  ی اتفاق  نینخست

  .ندارد یمنطق  و  تأم قاب   ی مبنا  و فکر  گرید  آن، از رفتبرون  یبرا

  بروز  به  نسبت  را  جامعه  سرد،  سکوت و   گرم  سکوت  از  استفاده  واسطه به  تواند ی م بشدت حاص ،بی  صبر   نیبنابرا

 .کند  یاحساس  افتد ی م  اتفاق که ییهاده یپد  مقاب  هاواکنش 

  هر   که  معنا  نیبد   است،  نخبگان  چرخش  است  داده   بشر   یزندگ  به   یدموکراس   که  یخدمات  نیتریاساس   از  یکی

  از ین  آنکه  بدون  دهند   ریی تغهم   را  یدار  دولت   وهیش   خود  ندگانینما  رییتغ   با  تا  مردم  یبرا  است  یفرصت  انتخابات

  . رند یبگ  ما از را  ما ینید یساالرمردم  تیخاص نیا دارند  تالش  گانهیب یهارسانه اما؛ باشد  اعتراض  و  خشونت به

  از  را ود بش اوضاع  بهبود  باعث تواند ی م که  ی منطق  صبر که   کنند ی م  القا یاگونه به  گانه یب یهارسانه  وه یش  نیا در 

 . اند هم  مث   نامزدها  همه شد  نخواهد  بهتر اوضاع  مث  ییهاواژه   کاربرد. د یببر نیب

 . خواهد ی م  اعتراض ی برا را  او بلکه کند   یتبد  ی خنث ی فرد به  را مخاطب فقط  خواهد ی نم شگرد نیا

 صعود برای فرود : تکنیک چهارم

  در .بدهند   قرار   ریزش   حالت  در  را   آن   ذهن   که   مخاطب  برای   کنند می   پیام   طراحی یک   معموالً   بیگانه   هایرسانه

  مخاطب  ذهن  و  دهند می   خبری  مانور  جامعه  هایخواسته  و   نیازها  روی  قب   هاماه   از   بیگانه  هایرسانه  شگرد  این

  رسیدن   منتظر  مخاطب  ذهن   وقتی .  شود  وفص ح   انتخابات   نامزد  توسط   باید   که   برند می   نیازها  از  اوجی   به   را

  یک   او   به   رسانه   که   اینجاست  دهد،می   رخ   آزاد   سقوط   ناگهان  شود،  برآورد   نیازها  این   تا  است  مطلوب   نامزد  به

  !...کند  برآورده را تو  نیازهای  که ندارد وجود کسهیچ  که  است این آن  و  کند می  منتق   را پیام
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  اصطالحاً   و  باشد   سنگینی  ضربه  او   ناامیدی   که   کرد   ایجاد  مخاطب  احساس   در   تناقضی   باید   فرود  و   صعود   شگرد   در

  مخاطبین   از  بعضی  شاید .  داریم  شهربازی  قطار  از  آمدن  پایان  از  بعد   که  حسی  مانند   درست  دهد،  قرار   خأل  در   را  او

  و   آرام   و   آرام   ترن  رفتن،  باال  حال   در  نشینید،می   ترن  داخ    وقتی   باشند،  کرده   تجربه   را   هوایی   هایترن   ما

  ترن   حال  همین   در   رفتن،   باال  برای   کندنی   جان   یک  برای  کند می   عادت   آرامآرام   شما  ذهن   رود، می   باال  سختیبه 

  ذهن  در  را  لذتی  یک  فرود این. شودمی   ایجاد خأل یک پایین گرددبرمی  کهوقتی  گردد،برمی  پایین  به مرتبهیک

  ما   مخاطبان   از   برخی   شاید   یا   است  کرده   ایجاد   پردردسر  و   پررنگ   سقوط   یکآن  از   قب    چون   کند می   ایجاد

 .باشند  داده  انجام  را جامپینگ بانجی بازی برداشت

  به   کنند می   وص   مخاطب  ذهن  برای  ذهنی،  لحاظ  به   بالفاصله  را  فرود  برای  صعود  تکنیک  بیگانه  هایرسانه

  سقوط   دارد  جامعه   کند،می   سقوط  دارد   دولت  کنید می   احساس   شما  پس .  سقوط  یعنی   فرود   ادامه   تکنیک

  به   صعود   مرحله   از  را   مخاطب  هارسانه   بعدازاینکه .  دهند می   قرار   شمارا  فرود   فضای  در  همیشه   چون   کند،می 

  خیلی   پایین،  مشارکت  و  دهد می   دست  از   را  جامعه  مطلوب  آینده  برای  امیدواری  کنند،می   رهنمود  سقوط  مرحله

 .دهد می  رخ  سقوط  شرایط  در  گرفتن   قراربه  نسبت  جامعه، پذیرش  خاطر به هاوقت 

 ساحل  خطموج و جریان یا  :پنج  کی تکن

  خود،   مخاطبان   ت یذهن  دنیکش  ریتصو  به   برای   کیتکن  نیا  از  گانه یب  یهارسانه.  است  ده یچیپ  ار یبس  کیتکن  نیا

 نیب  حدفاص   ساتیتأس   از   یکسری  است،   جاده  و  هاخانه   مشمول   که   د یرادار  ساح   و   ایدر  شما  .کنند ی م  استفاده

 باشد،  ترپهن  یساحل  خط   هرقدر  .ند یگویم  یساحل  خط   آن  به  که  دارد  وجود  یخط  انشانیم  ساح ،  و  ایدر

  به   زودتر  موج   باشد،  ترنازک   خط   نیا  هرچه   کمتر،   آن   خسارت  کند،ی م  برخورد  ساح   خط   به  موج که   یزمان

  ست، ین  کنندهب یتخر  خودی خودبه   موج   پس  . بود  خواهد   شتریب  آن   یکنندگب یتخر  و  رسد ی م  ساتیتأس   و  ساح 

  ا یدر و   ساح   ن یب  شدن حائ    در   ساح    خط   ن یا  که  ی خسارت  زان یم ست، ین  کنندهب یتخر  خودی خودبه   انیجر

  ان یم  که   است   نیا  کارشان  گانه یب  یهارسانه   . کند   خطرناک   ر یغ  ا ی  خطرناک   را   موج   ن یا  تواند ی م   کند،ی م  جادیا

  ن یب  از  جاها  یل یخ  و  کنند   کیبار  آرامآرام   شودی م  یتلق   ساح   همان   که  را  مخاطب  ذهن  یمحافظت   یسپرها

 . شود شتر یب بیتخر موجب تا ببرند 

 یاده یپد   با  مخاطب  که ی وقت  بشود   کمک   گانه یب  یهارسانه   به   داخ    در   د یبا  «ساح   خط »  ک یتکن  در  قطعاً

  ی نوع  و   است  حفاظت   ینوع  که  ذهنش   در   ساح   خط  ، یذهن  لحاظ   به   یعنی  شود،ی م  مواجه   مرغ  صف  عنوانبه 
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  داخ    در  کارگزار،   ای  و   دولت  ای  استمداریس   بزنند،   موج   ک ی  گانه یب  یهارسانه   اگر   پس  .شودی م  تررنگ کم   انت،یص

   .کند ی م جاد یا مرغ صف

  شرکت   انتخابات  در   خواهد ی نم  طرف   ، کنند ی م  وارد   هجمه  داخ    مخاطبان   ی رو  بر   خارج   از   گانه یب  یهارسانه

   ! کنم  شرکت  ی ج  یبرا   مرغ؛  صفبه   م ید یرس   آخر  سال  40  از  بعد   نکه یا  خاطر  به  د؟یکنی نم  شرکت   چرا  کند،

 یهارسانه   که  نجاستیا  است،  ختهیرهمبه   یذهن  ساتیتأس   و  است  دهیخواب  ساح   یرو   و  مخاطب  ذهن  یرو  موج

  ندارد،   ارتفاع   کنند   جادیا  خواهند ی م  که   ییهاموج   نیا  چون  هستند   ساح   خط   کردن  ترکوچک   دنبال  به  گانهیب

  عواملش،   نیب  م یمستق   ارتباط   ی عنی  ساح   خط   نیا  . بزند   هم  به  را  ساح   تواند ی م هم   نییپا  ارتفاع   با   موج  پس

 .است مخاطب ذهن  از خارج  در  خودش   با داخ   در ها،حوزه  همه  در

 تلخ جذاب : تکنیک ششم

وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر   خبرها بیاندازد  ههم ی سایه تلخ خود را رو   تواند ی گاهی یک خبر بد م

بیگانه از این ویژگی ذهن    یهارسانه . گاهی  شودی مو دیگر توان تغییر حالش کم    شودی م بسته    اصطالح به شد  

 .ند ی گوی م« جذاب»تلخ   اصطالحاً. این شگرد را کنند ی مبرای تولید محتوای منفی استفاده 

  پرتاب  مخاطب  یسوبه   خبرها  ن یا.  کند ی م  د یتول  ی منف  خبر   ی انبوه  انتخابات  به   مانده  ماه   چند   گانه یب  یهارسانه

  ی روزها  در   وقتآن   رفت  شیسرها  ی منف  خبر   ن یا  یوقت .  کند   ریدرگ   را  جامعه   هاآن   از  ی کی  د یشا  تا  شوند ی م

  د یبا  حتماً   تلخ  بادام  شگرد  در .  ببرد  ن یب  از   را  ی تلخ  آن  تواند ی نم  هم   مثبت   یخبرها  گر ید  انتخابات  به   ک ینزد

  . شود ی م  تلخ   ناگهان   اما  است  خوشمزه   ی خوراک  ظاهراً  که   بادام   همان  ی عنی  برد،  مثبت  م یمفاه  سمت  به   را  ی تلخ

  ما   همه  اما  ، ردیگی م  شمارا  دهان   همه   ی تلخ  نیا  باشد،  تلخ  بادام   ازقضا   و   د یخوری م  را   بادام  کی  شما  ی وقت

 ها بادام   نیا  به  هماننگا  کند،  تعارف  بادام   ما  به   ی کس  اتفاق  نیبعدازا  اگر   .است  خوشمزه  اص   در  بادام  که  میدانی م

  ن، یریش   بادام   ی  تلخ  به   شودی م  محدود  مانی ذهن  اتمسفر  م،یکرد  تجربه  را  ی تلخ  ن یا  چون   است،  محدود   اریبس

  به   یفرد  لحظه   همان  د ی کن  فرض   حال  نیهم  در  .کند ی م   توجه  یتلخ   به   ذهن رفته،  ما  ذهن   ی درتلخ   چون  اما

  شر   حکم  شما،  ذهن   در  تلخ   بادام   آن  اما  باشد،  داشته  وجود   هم  بادام   آن   ی رو  که  کند ی م  تعارف   معجون  شما

  دارد   ذهن   اما  نباشد،  تلخ  بادام   است  ممکن  که ی درصورت  کند،ی م  شر  شما  ازنظر  را  محبوب  آن   ی عنی  کند،ی م  دایپ

  .کند ی م  تصور را  یقبل بادام همان
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  . محبوب  شر   نام   به  کند یم   جاد یا  را   قاعده  ن یا  و  محدود  آسمان   و  وارونه  ن یزم  جذاب،  تلخ    دارد،   وجود  نه یزمپس

  در   صبح  فردا  از  کند،  شرکت  انتخابات  در  د یایب  نامزد  فالن  اگر  مردم  که  زنند ی م  اد یفر  مدام  هارسانه  نیا  یگاه

  جنگ   سر  ما  با  جهان  همه   فردا  از   د یایب  آقا   فالن   اگر  کنند،ی م  جدا  هم   از   آقا  و   خانم  کشند،ی م  وارید  هاابانیخ

  برداشته   وارهای د  شود،  جمهورس یرئ  د یایب  آدم  فالن  اگر   اما  داشت،  مینخواه  تیامن  ما  و  جنگند ی م  ما  با  و  دارند 

  و   ستین  یتلخ  همان  جز  یزیچ  اش جه ینت  غی تبل  و  تکرار  نیا.  ندارند   جنگ  سر  ما   با  هم  کسچیه  و  شودی م

  که   یتلخ   به   توجه   با  اما  .اند ده یرس   ی تلخ  به   نفر   کی   به   نسبت   مردم  که  ند یبیم   مخاطب  بعضاً  را  اش جه ینت

 هارسانه   ن یا  درواقع  .شودی م  جذاب  ریغ  تلخ  آن  است،  ترجذاب  نیا  ساختند،  مخاطبانشان  یبرا   گانهیب  یهارسانه

 کند،یم  احساس   مخاطب  که  است  نقطه  دراین   و  رسند ی م  نقطه   کی  به  تاًینها  کنند،ی م  جاد یا  را  یوجه دوکی

 .میکنی م  کارچه  م ینیبب تا  م،یباش  داشته  را  نیهم فعالً حاال

 سکوت گرم سکوت سرد : تکنیک هفتم

  و   سرگرمی  و   تفریح  ظاهر  در  که   کنند می   پخش  رنگارنگی  هایبرنامه  است  شده  مد   بیگانه  هایرسانه   برخی  در

  زبان فارسی  هایرسانه   اینکه   یعنی  «گرم   سکوت»!زنند می   سیاسی  هایحرف   مردم   با  هابرنامه   این   در اما  گفتگو، 

  به   نسبت   سرمهندسی  از  یا   اجبار  این   حال  کنند، می   سکوت  خودشان   اجباربه   ایمسئله   به   راجع  کشور   از   خارج

  همین   بیندراین  اما.  کنند می  سکوت  هست   جامعه   در  که   شرایطی   یا   اقتضائات  به نسبت   یا  است،  هایشانبرنامه 

  آن   درباره  آنکه  بدون  و  کنند می   منتق   مخاطب  به  را   خود  مدنظر  محور  ادا،  و  اشاره  و  ایماء  هزاران  با  ها،رسانه

  غیر  هایبرنامه  سایر  در اما  کنند،می   سکوت مسئله  این به  نسبت  خبری لحاظ  به . بسازند  مستق   برنامه  موضوع 

  موضوعات  از   بسیاری  مقاب   در .  کنند می   مطرح  را   آن  انحاءمختلفبه   و  کنند می   گرمش   را  موضوع  این   خبری

  االهم   فی  و  اهم  خواهند می   چون   بیگانه  هایرسانه  اما  بداند،  خواهد می   جامعه   دارد،  اولویت  که   دارد   وجود

  آن   به   خبری   بخش  در   که   معناست  یک   به   « سرد  سکوت»  اما.  کند می   سکوت   موضوع  آن   به   نسبت   کند،می 

  صدای   نمونه   عنوانبه.کنند نمی   مطرح  را  آن   دیگری  برنامه  هیچ  در  و  کند می   عبور  آن  از  تیتروار  اما  پردازند می 

  شنیدن   با  که   هستید   این  منتظر  شما  اآلن  یعنی   است؛  گرم   ایمسئله   نوع   یک  تداعی  ذهن  در  آمبوالنس،  آژیر

  مدیریت   را  فرآیندی  یک  دارد،   خودش   درون  در  را  بیمار  یک   آمبوالنس  که  ببرید   پی  این  به  آمبوالنس،  صدای

 اساساً  اما  گرفته،شک    گرم  ایگزاره   شما   ذهن  در .  است  شدهضبط   صدای   یکاین  صرفاً   حقیقت   در   اما   کند،می 

  را اصوات و هامصاحبه  ها،کالم  از بسیاری نسبت همین به پس. ندارد خارجی وجود  چون است سرد سوژه  خود
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  وجود   موضوعی  یا  محور   هیچ  گرما   این پشت  که درحالی بشود  گرم  شما ذهنیت  که   کند می   استفاده  آن  از  رسانه

  .گویند می  سرد سکوت گرم  سکوت  را تکنیک این اساس  همین  بر ندارد

 مجادله برای مجادله: تکنیک هشتم

  کند   درگیر  هاییحاشیه  با  هرروز  را  مخاطب  ذهن  که  است  آن  دنبال  بیگانه  رسانه  مجادله   برای  مجادله  شگرد  در

  که   هست   ایرانی  قدیمی  سنت  یک.بیاید   بیرون   جامعه  برنامگیبی   از  نگرانی   و  آینده  از  ترس   نوعی   آن   درون   از  که 

  رسانه،   حوزه  در   اما  دارند؛  اختالف   باهم   که  است  هاییآدم   دادن   آشتی  همآن   و  است  ایپسندیده  سنت  هم   خیلی

  به   را  معمولی   اختالفات  تا  کند می   تالش   یعنی  کند،می   عم   برعکس  دقیقا  که  دارد  وجود   ایرسانه   شگرد  یک

  این   در   بیگانه  هایرسانه  خبرنگار  ذهن .گویند می   «مجادله   برای   مجادله»  را  ایرسانه  شگرد  این  کند،  تبدی   دعوا

  یکدیگر   به  ایگونه به   را  مرتبط   غیر  حوادث  تا  کند می  را  تالشش  همه  یعنی  است،  گوییقصه   دنبال  به  شگرد

  از   یکی   « دعوا  برای  دعوا»   دیگر  زبانی  به   یا  تکنیک   این  .کند   درست  سیاسی  دعوایی  آن   میان   از   و   دهد   ارتباط

 هایمحیط   از  استفاده  به  شود  وادار  مخاطب  اینکه   برای  کنند می   عم   آن  اساس   بر  بیگانه  هایرسانه   که   اتفاقاتی

  یا   و  باشد   دولت   توانند می   دیگران   آن   حال.  دیگران  دعوای   با   مواجهه  در  خودشان  دعوای  اثبات  برای   مختلف

  عنوان به.کشند می  تصویر  به  را دعوا  یک   تکنیک،   این  به   عم   بر   بنا بیگانه  هایرسانه  پس  دیگر،   چیزهای   خیلی

  دیگر  مطلبی   دیگر  هنرمند   یک   گوید،می   دیگر   چیزی   یکی آن   گفت،   چیزی یک   جمهوررئیس   اول   معاون   نمونه 

  در   را  هااین   جامعه  است،  پراکنده   همه  هااین   بینیممی   زند،می   دیگر   حرفی   هم   مجلس  نماینده   این  و   گوید می 

  را   موارد  این  رسانه  بینیممی   اما  گفتند   مجزا  مخاطب  چهار  را  یادشده  موارد  هرکدام.  بیند نمی  همدیگر  با  مواجهه

  را   حرف  فالن  که  ایروزنامه   فالن   انگار  که   گیردمی   قرار   هم   کنار  ایگونه به   گذاردمی   هم  کنار  و   کند می   مونتاژ

  با   مواجهه  در  آمده  مجلس  نماینده  این  زده،   را  حرف  این  روزنامه   این  با  مواجهه   در  جمهوررئیس   اول   معاون   زده، 

  این   ساده  مسائ   به  راجع  بیگانه  هایرسانه .دارد  وجود  هااین   میان  دعوایی  یک  پس  زده،  دیگری  حرف  تا  دو  این

  است   اساس   همین  بر   که   کنند، می   کار   حیاتی   و   کاربردی   استراتژیک،   موضوعات   به   راجع   هاآن   ندارند،   را   عملکرد

  مخاطب    که   است  بیگانه  هایرسانه   تکنیک   این  از   استفاده  درپی.  گوید می   راست  رسانه  کند می   احساس   جامعه   که 

  نسبت   جامعه  اینکه  افتد؟می  اتفاقی  چه  حال  نیست،  دعوا  اساساً  که موضوعی  برای  دعوا  به  کند می  شروع  دعوا،

 . کنند می  دعوا  نبوده،  دعوا  سرش  بر  که ایمسئله  آن به
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 دلیل؛ خشونت مستند تکنیک نهم: اعتماد بی 

جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش ببرد. در انبوه خبرها ذهن    خواهد یم   تیدرنها  یااین شیوه رسانه 

 زبانی فارس   یهااین روزها رسانه  .که این رفتار درست است  رسد ی بدون آنکه دلی  منطقی بیابد به این توجیه م 

که از لندن و واشنگتن حمایت و    زبانیفارس   یهابیگانه یک بمباران روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه 

،  یادر این جو رسانه   .به دنبال ایجاد تصویری ناامیدکننده و گریزان در موضوعات مختلف هستند   شوند یهدایت م

ها ونه مردم ایران در انتخابات شرکت نکنند، این رسانهعنوان نمتا دلیلی پیدا شود که به   شودی گفته م  زیچهمه

که اصطالحاً    ی اکه در همین زمینه از تکنیک رسانه   یاگونه توجیه هدفشان هستند به به دنبال  به انحای مختلف  

جامعه را به    خواهد ی م  تی درنها  یااین شیوه رسانه .نند کی گویند استفاده ممی مستند دلی ، خشونت اعتماد بی

 رسدی خشونت و رفتار منفی پیش ببرد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلی  منطقی بیابد به این توجیه م سمت  

است رفتار درست  این    انتخابات   ی برگزار  به  کی نزد  یروزها  در  مستند،  خشونت   یدلیب  اعتماد  شگرد  .که 

  .ستین  یدل  دنبال  چندان  یکس  و  دارد  ی شتریب رشد  تیقابل یاحساس  یفضا رایز ابد یی م شیافزا

 تکنیک دهم: صدای بلند 

  بخورد،   هم   به   کار   صوتی   تنظیم   و   برود   باال  صدا  ناگهان  است   ممکن  هستند   موسیقی   شنیدن   مشغول   افراد   وقتی 

  همراه   متفاوت   موج طول و   جدید   صدای   با  را  خود   لحظه  این   در. شودمی   تغییر  آماده  ذهن   که  است  فضا این  در

  در .گیردمی   شک   «بلند   صدای »  نام   به   شگردی  و  شودمی   استفاده  شیوه   همین  از   هم  هارسانه   در .  کند می 

  اما   روند می   پیش  صدایک  و   هستند   سطحهم  خبرها  همه   ظاهراً.  شودمی    اجرایی  شگرد   این  شبیه  انتخابات

  که   است  بعدازاین.شود  شنیده  خبرها  دیگر  از  بلندتر  خواهد می   که  خبر   یک  گیرند،می   اوج    خبرها  برخی  ناگهان

  مخاطب  ذهن  بلند   صدای  این  که  است  کافی .  بگیرند   اوج  دارند   دوست  و  شودمی   همراه   هم   مرتبط   خبرهای  دیگر

  اعتبار   از   نشان  صدا،   بلندی  این.  بشنود  بلند   سطح   همین  در   هم   را  خبرها   بقیه   دارد   دوست  ناگهان   کند،  درگیر   را

  مفاهیم   که   آنجایی   الخصوص علی  ها،رسانه   وضع   خصوص   در   تکنیک   این .  است  جامعه   سطح  در   آن   اهمیت   و   خبر

  انتخابات   محوریت   با  معموالً  هارسانه   این  که   مهمی   بسیار  هایتکنیک   از   یکی.گیردمی  شک   است   میان  در   مرکب 

  اول   بخش   دارد   جدی  بسیار  وجه  3  بلند   صدای  تکنیک.  است  بلند   صدای  تکنیک  کنند می   استفاده   ایران،  در

  شنوید، می   را  صدا  که  زمانی  شما  معموالً  دارد،  وجود  که  مفاهیمی  سایر  به  نسبت  پیام  انتقال  جنس  بودن  رفع

  برهان   یا   اولیه   متن   یا   تصویر  و   باشد   اصی    صدا   یعنی  باشند   داشته   تصویر   و   متن   با  توأم   آمیزی رنگ   صدا  این   اگر

https://www.farsnews.ir/special/مستند
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  مکتوب   را   صدا  کنند،  تصویری  را  صدا   کنند،می   سعی  بیگانه   هایرسانه   معموالً  بشود،  تلقی  صدا  آن  کنندهاثبات

  در   که   است شنیداری  جدی ابزار یک  بیشتر  صدا . شودمی   تلقی  موجطول  از  فراتر آوای  صدا اینکه  از  فارغ   کنند،

  باورهایی   یک  به  تبدی    درنهایت  القائات  این   که   دهد می  انجام   را   مخاطب   القائات  یک  متن   کنار   در   و   تصویر   بستر

  ضریب   و   سطح  افزایش  حوزه  به  گرددبرمی   بیشتر  بلکه  نیست  عملیاتی  باورهای  باورها،   این  لزوماً  که   شودمی 

  شود،می   پایین  موجطول  پایین،   موجطول   یک  و  بلند   موج طول   یک  دارد،   موج طول  یک   صدا  معموالً  .پذیرش 

  پیدا  افزایش   شود، می   بلند   موج طول   این  که وقتی   اما   مخاطب   ذهن   مبانی   و  روزانه   هایبرداشت   سطح  از   ترپایین

  کند می   شروع  نهایتاً  ایستا  ذهن  و  شده   بلند   ذهن  کند،می   ایستا  را  ذهن   کند،می   بلند   را  ذهن   آرامآرام   کند،می 

  بلند   صدای   تکنیک   بنابراین.دارد  وجود   که  موضوعی   این   و   فضا   این  ای حاشیه  و   پیرامونی  صداهای  کردن جمع   به 

  مشترکی   مفاهیم  همه  کردن جمع   به  کند می   شروع  و  شنیده   را  او   ذهن  که  آهنربایی  کند می   عم   آهنربا  یک  مانند 

  نیستند،   ایشان  با   فقامو  بیگانه  هایرسانه   که  نامزدهایی  تخریب   خصوص  در .  باشد   کارساز  اینجا   تواند می   که 

 هایرسانه   صدای  ارتفاع  افزایش  یعنی  بلند   صدای  تکنیک  پس.  کنند می   استفاده  بلند   صدای  تکنیک  از  معموالً

  و   بشود  قلمداد  موضوعی  هایسوژه   از   بلندتر  که این  برای   خاص،   موضوعی  یک  اتخاذ  و  انتخاب  واسطهبه   بیگانه

  انتخابات  محوریت   با  بلند   صدای  تکنیک   را  این  شود،   مشابه   موضوعات   جذب   برای  آهنربایی   به   تبدی   نهایتاً

  .گویند می 

 تکنیک یازدهم: آبشار داغ

  که   کنید   تصور   حاال.  دارند   فراوان   صوتی   و   بصری   زیبایی  که   هستند   آبشارها  طبیعت  هایجلوه   زیباترین   از   یکی

  یک   شبیه   دقیقا   رفتار   این.  کنیم  تماشا  دور   از   که   است  آن   کرد   شودمی   که   کاری   تنها  دارد،  داغی  آب  آبشار،  این

  داغ   ظاهراً  که   خبرهایی  و   مخاطب  میان   فاصله .  شودمی   شناخته   «داغ   آبشار»  بانام  که   است  ایرسانه   شگرد

  به   نیازی  بیگانه  هایرسانه  که  اینجاست  کند،می   راحت  را   خبر  پذیرش   که  کند می   ایجاد  شکاف  یک  هستند 

  بین  از خوب حس تا باشد  داشته وجود آبشار زیبای  تصویر آن باید  حتماً داغ آبشار شگرد در.بیند نمی استدالل

 یا   است،  همراه  آن  با  مخاطب  ظاهراً  که  شود  استفاده  خبرهایی  باید   حتماً  شیوه  این  شدن  اجرایی  برای.  نرود

  که   شگردهایی   از   دیگر  یکی   تکنیک   این.  شودمی   پیام   درگیر   شیوه   این   با  است  همراه   هاآن   با   که   مخاطبی

  صدای   دارد،  ارتفاع   آبشار.دارد  مهم   خیلی  خاصیت  سه   و  کنند می   استفاده  انتخابات  ایام   در  بیگانه  هایرسانه

  ترکیب   کنید،می   نگاهش  وقتی  دور   از   که   کند می   ایجاد  آبشار  این  کمانیرنگین   و  دارد   بخشآرام   و   زیبا   خیلی
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 محیط   این  جذب  عمدتاً  شما  بنابراین  کند،می   ایجاد  ذهن  روی  خوبی  حال  یک  کمانرنگین  و  ارتفاع  صدا،

  بخواهید   شما  دارد  امکان  حتی  و  هستند   زیبا  و  خنک  آبشارها  معموالً.  کنید می    حرکت  آن  سمت  به  و  شوید،می 

  رسیده   اعصابی  تمدد  یک  به  مخاطب  گویند می  نهایتاً  که  کنید   شنا  آبشار  این  حوضچه  داخ   در  را  ایچنددقیقه 

  مظهر   یعنی  کمانرنگین  و  است  ثابت  صدا  است،  ثابتارتفاع :  است  این  خاصیتش  داغ؟  گویند می   چرا  اما.  است

  بشوید،  حوضچه  نزدیک  که  دهد نمی  اجازه  شما به  اما است  ثابت  ذهنی لحاظ  به  هم، افتاده اتفاق  که  زیبایی  آن

  و   شودمی   متبادر   ذهن   در   که   هاییمطلوب   آن  همه   بین  کند می   ایجاد   را  فاصله یک  پس   است،  داغ   بسیار   چون

  به   نگرش   با   کنند می   مطرح  را  هاییسوژه   بنابراین .  دارد  وجود   درواقع   که   واقعیتی   آن   و   شود می   دیده   چشم  در 

  آن   اثبات   برای   اما  کند،می   باور   را   آبشار   خود   بیند،می  را   ارتفاع   بیند،می   را   زیبایی  مخاطب،   که   انتخابات  حوزه 

  فضا   آن   بودن   ملین   اثبات  برای   آب،  آن   بودن   بخشآرام   اثبات  برای   محیط،   بودن   زیبا  اثبات  برای  یعنی   باورها،

  شدن   نزدیک  امکان  بودن  داغ  دلی   به  اما  بشود  نزدیک  باید   افتاد،  اتفاق  که  ایحوضچه   در  زدن  قدم  واسطهبه 

  پس   کند،  نزدیک  موضوع  به  را  خودش   اثباتش،  برای   تواند نمی  اما  بیند،می   را  موضوع   بنابراین.  ندارد  وجود

  آن   گوش   و  دیده  راه  تصویر  یعنی   دیده  را  مسئله  چشم  اینکه  واسطهبه   اما  کند می  رعایت  را  فاصلهیک   همیشه

این صورت   رسد،می  نتیجه   یک   به   است،   داشته  مسئله   به  نسبت  پردازشی   یک   ذهن   و    شنیده  را  صوت   در 

  گرفته شک   ذهن  در  که  ایمسئله   این   بودن  حجیم  دلی   به   اما  نیست،  اثباتقاب   مخاطب  برای  عمالً  که  اینتیجه 

 . شودمی  ترراحت  آن  برای پذیرش  اثباتی،  ادله  بدون

 اسارت مسلح : دوازدهمتکنیک 

شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که  در شگرد »اسارت مسلح« توانایی جامعه باید در محیطی زندانی  

در ایام تحوالت سیاسی و برگزاری انتخابات، شرکت در انتخابات موضوع اول جامعه   .تغییر ایجاد کند  تواند ینم

ها انبوهی از خبر  ضدانقالب است. آن   یهازمان شرکت نکردن در انتخابات موضوع اول رسانه ایران است. هم 

است. این نوع خبرپراکنی همیشه همراه با    دهیفای که بگویند انتخابات در ایران ب  اندده کره یتحلی  و گزارش ته

شگردهایی است که مخاطب را قانع کند که رأی ندهد، یکی از این شگردها »اسارت مسلح« است، در این شگرد  

  .رند یگی ابزارهای مردم برای تغییر و بهتر کردن جامعه را از او م 

»اسارت مسلح« توانایی جامعه باید در محیطی زندانی شود تا خود جامعه به این نتیجه برسد که  در شگرد  

  شده   یاست که به او تحم  ی طیتغییر ایجاد کند. ذهن مخاطب باید به این نتیجه برسد که زندانی شرا  تواند ینم
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او که جامعه را ضعیف  «  »اسارت مسلحتکنیک    .بکند   کاری  او  برای  تواند ی نم   دیگر  است  رأی  حق    و سالح 

 .حرکت و پویایی جامعه را از بین ببرد تواند ی مانند اسارت نم زیچچ یگیرد. هکند و روحیه امید را از او می می 

  ت یمحدود  مطلوب  وضع  و موجود  وضع  مسئله دو  به نسبت  را  مخاطب  ذهن  کنند؟ی کار م چه   گانهیب  یهارسانه

  ی برا  ذهن   پرش   ی جلو  و   دهند ی م  نشان  مرگبار  و زوال  روبه   بد،   اه،یس   را   موجود  وضع   کنند،ی م  جادی ا  حصار  و

  را   هست  کردن،  انتخاب  آن،  رکن  نیترمهم   که  ندهیآ  ی برا   مطلوب  وضع  به  دنیرس   و  موجود  وضع  رییتغ   به  د یام

  که نیهم  شده   د یکرد  انتخاب  شماست،  از   قب    کردن   انتخاب   جه ی نت  موجودتان،   وضع  ند یگوی م   نیبنابرا؛  بندند ی م

  خته یرهمبه   و   نابسامان  موجود  وضع  نیهم  را   ندهیآ  مطلوب  وضع  نیبنابرا  د،ینکن  شرکت  انتخابات  یبرا  د ینیبی م

  موجود   وضع  کهی وقت   ند،یگوی م   راست  گانهیب  یهارسانه  د یگوی م  مخاطب  پس  .کشند ی م  ر یتصو  به  اعتمادرقاب یغ

  خواهد   نیهم  وضع   هم   م یبکن  شرکت   دوباره   میخواهی م  که   یانتخابات  یبرا  هست  نیا  کردن   انتخاب   ازبعد  من

  .بود

  چیه  و   ی د یام  چ یه  خروج   ی برا   گرید   کنند ی م  احساس   که   د دهی م  قرار   ی طیشرا  در   مخاطبان   « مسلح  اسارت»

  با  کنند ی م   شروع  مخاطبان  نیبنابرا  .افتد ی نم  اتفاق  هم  ی د یام  و  زهیانگ   چیه  خروج  ی برا  و  ندارد  وجود   یراهکار

  ست، ین  متضاد  ان یجر  مقاب    از   منظور  کردن،  استفاده   مقاب    ه ی عل  ای  خودشان   ه یعل   اردارند یاخت  در   که   یسالح

  ن ی ا  نکهیا  یبجااست؛    تیاهم  حائز  نجایا  در  را  مهم  اریبس  نکته   دو   .دارند   حضور  فضا  ن یا  در  که  یآنان  همه   بلکه

  د، یام  بردن   نیب  از  جهت  ی عامل  شودی م  مطلوب،   وضع  به   دنیرس   ی برا  ر ییتغ  جادیا  جهت  ی عامل  بشود  سالح

  یعامل شودی م  ،یذهن حصار نیا از خروج  و تیتقو یبرا  بشود سالح کهنیا یبجا  و  موجود وضع از خروج یبرا

  جامعه  د یناام یجامعه  و  ست ین ی د یام چیه  گرید کند ی م احساس ی و ذهن  حصار ش یافزا و  گذاشتن  نیزم یبرا

  ی کارآمد   وسالمت  به   و  صحت   بهدقت  به   اردارند یاخت  در  که  ی سالح  از  تواند ینم  نیا  چون   چرا؟  است  مرده 

 . د یکن استفاده  د یارداریاخت در که   ییفضا  نیا از د یبتوان شما که است مهم  یلی خ ن یا نیبنابرا .کند   استفاده

 تکنیک سیزدهم: پراکنده منسجم

 یهامنفی از تحوالت ایران شک  بگیرد تخصص رسانه پرداختن به اخبار ایران به صورتی که همیشه روایت  

یک شگرد قدیمی که در این  !است  زیچک یبه    زیچها ارتباط دادن همهدر میان تخصص ویژه آن  .بیگانه است

شیوه رسانه این  در  است!  منسجم«  »پراکنده  دارد شگرد  زیادی  کارکرد    نظم   به  خبری  ینظمی ب  یک  از   ها 

  .است ایران  علیه تیدرنها  که رسند ی م یاشدهنه ینهاد
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موسیقی، وضعیت خشک بازار  برجام،  منطقه،  اوضاع سیاسی  آموزش مجازی،  یسالگرانی،   ز یچو همه  کرونا، 

 ی اده یعنوان نمونه رأی دادن فاباشد تا ذهن مخاطب به این نتیجه برسد که به   یابهانه  تواند ی ربط به هم مبی

رسانه   .ندارد هنر  »پراکنده منسجم«  تکنیک  موردن  یهادر  بتوانند چسب  که  است  آن  تحلی     از یبیگانه  این 

 .را تهیه کنند  بیوغربیعج

  .کنند ی م  مطرح متنوع  یهابرنامه   و  مختلف   امیا  در  متفاوت،   ساعات  در  را،  متفاوت  موضوعات  گانهیب  یهارسانه

  اما  دارد وجود  شودی م ارائه ها آن  توسط  که   ییمحتوا  نیا در  یپراکندگ جورک ی که ند یبی م مخاطب الظاهریعل

  را   مخاطب  ذهن  از  یبخشک یهرکدام    شود،ی م  شام   را  یمختلف  یهافرآورده   چون   ،آرامآرام   یپراکندگ  نیا

  موضوع   ن یا  در   خاص،   موضوع   ک ی  به   برسند   کهن یا  تا   کنند ی م  عبور   و   گذارند ی م  اثر   آن   یرو   و   کنند ی م   ر یدرگ

  شده ان یب  مختلف  یهام یتا  و  مختلف  یهابرنامه   در  پراکنده   که،  یمیمفاه  آن  همه  دوباره  د ینیبیم  شما  خاص

 . ردیگی م قرار  د یتأک  مورد برنامهژه یو  کی در  منسجمصورت به  کجای  بود،

 ها ن یا  از  قب ها  مدت  شد   پخش  رانیا  یرسم  مقامات  از   یکی  از   یصوت   یفا  کی   شیپ  یچند :  مثالعنوانبه 

  ن یا  بودند، کارکرده    موضوع   ن یا  به  راجع کرات  به   بدهند   قرار   مذاکره   مقاب    را   مقاومت  عَلَم   که   د بودن  ن یا  منتظر 

  کامالً   یهابرنامه   در  منسجم،  قالب   کی   در  را  پراکنده   یهاتقاب    آن  تمام  کردند   دایپ   فرصت  شد،  منتشر  که   یفا

 . کردند   منتق   مخاطب به  منظم  و  مرتب

 یا حفظ خط فرضی  لی ر گاردهم: دتکنیک چهار

که در    یاگونه هاست بهکه مخاطب دائمی این شبکه  شودی شگرد »گارد ری « معموالً برای مخاطبی استفاده م

  .دهد ی م  ر ییتغدرازمدت ذهن او را هم 

  سیاست   یک برای     اجتماعی نیست، به عبارتی  یهات یبرخی کارشناسان معتقدند سیاست چیزی جز ثمره هو

 طبق  برسند؛  همسانی  سیاست  به   آنان  تا  شود  ایجاد  ییهااشتراک   افراد  اجتماعی  زندگی  در  باید   ابتدا  مطلوب

 .کنند  تعریف هم اجتماعی یهات یهو مخاطب  ذهن برای  کنند ی م تالش    بیگانه یهارسانه  الگو این

اصطالح  سازی ایجاد کند و به در جامعه ایران دوگانه   خواهد ی که م  ردیگی شک  م  ی ااینجاست که تکنیک رسانه 

در استفاده از شگرد    یابهترین روش رسانه   .ند یگوی میان مردم خط بکشد، اصطالحاً این شگرد را »گارد ری « م

بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم    یهاافرادی که ازنظر رسانه.  »گارد ری « ایجاد گروه مقاب  است

  .عنوان نمونه شرکت نکردن در انتخابات است. نتیجه این شیوه هم به رند یگی م

https://www.farsnews.ir/special/کرونا
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  ی سر  ک ی  با   دارد،  یبند می تقس  خودش   ی برا  مخاطب   معموالً  که   را  موضوعات  از  کدستی  معموالً   گانه یب  یهارسانه

  نوع   ک ی  ی عنی  کنند، یم   یطرفآن   و   ی طرفنیا   ، یگاردرمثابه  ها به عبارت   ی سر  کی   ای  و   ی مفهوم  یها  یگاردر  از

  در   کند   احساس   مخاطب  که   کردند،  حاص   که   یمیمفاه  نیا  یواسطه به   کنند ی م  جاد یا  را  یفرض  خط   از  یخاص

  ک ی  نیبنابرا.ما و آنان   آنان،  و   ما   من،   و   او   او،   و  من  تی هو  ف یتعر در مگر ندارد  وجود یتی هو  ف یتعر  چ یه  جامعه

 ی. ساز یگر ید عنوان تحت دارد وجود   ییفضا

  که ن یا  اثبات  یبرا  و  ردیبگ   شک   جامعه  در  های دوقطب  که  دارند   دوست  یلیخ  گانهیب  یهارسانه :  مثالعنوانبه 

  اقدام   خورد، ی م  رانیا  درد  به   ناکارآمدش،   نوع   ازهم  آن  مذاکره   که  بشود   اثبات  مقاومت،   و   مذاکرات  مانند   ی دوقطب

  ن یتربزرگ   .میندار  یطرفآن   و   ی طرفنیا  اساساً  ما  کهی درصورت  کنند ی م  ی طرفآن  و   ی طرفن یا  اتوبان  ساخت  به

  توسط   دو   هر   آنکه شرط  به   البته   است  مذاکره   حوزه   در مقاومتمان    ن یتربزرگ   و   مقاومت   حوزه   در مذاکراتمان  

  و   ذلت  و خفت  شتریب  و  هستند   ماجراها  نیا  از  فارغ  اساساً   که  یمذاکرات  انیجر  توسط   نه  ردیبگ   صورت  مقاومت

 .کنند یم  معنا  مذاکره یجا را  یخوار

  یدوگانه   کی  در  د یبا  کند ی م  احساس   جامعه  نیبنابرا  .کنند ی م   جادیا  و  د یتشد   را   فضا  نیا  گانهیب  یهارسانه

  چون  م؟ یخوری م  ضربه ران یا در ما چرا  ماا .است غلط   دوگانه  نیا اساساً که ی درحال  رد یبگ  قرار   مقاومت  و  مذاکره 

باهم    توأمان مقاومتمان    ن یتربزرگ   و   مذاکره  ن یتربزرگ  ما  که ی درصورت  م،یکرد  جدا  مقاومت   از   را   مذاکرات

 . کرد  سیتأس   را قاسم حاج  مکتب و  شد گرفته شک 

 تکنیک پانزدهم: حرکت در جا یا تردمیل 

در همه    نتکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب نکنید، بنابرایدشمنان انقالب اسالمی تالش دارند بگویند راه  

 .ند یگوی ها از مسیر طی شده سخن مبرنامه 

انتخاباتی روی این جمله تأک  یهارسانه از چه  سال است که در هر  که رأی دادن کار    ددارند یبیگانه بیش 

ها هنوز هم همین شیوه را در دستور کاردارند، البته با یک  اشتباهی است و باید انتخابات را تحریم کرد. آن 

اند و راضی کردن آنان برای رأی ندادن کار آسانی  ها با مردمی روبرو هستند که بارها رأی داده تفاوت، امروز آن 

نام    شودی بیگانه استفاده م   یهادر رسانه   یااینجاست که یک تکنیک رسانه   .نیست تردمی «. جمهوری  » به 

  دشمنان .  شودی م  محسوب   مشارکت مردم در انتخابات یک اص  مهم  ناسالمی یک حکومت مردمی است بنابرای

نکته تمرکز کنند و بگویند راه تکرار شده انتخابات را دوباره انتخاب    نیهم  یتالش دارند رو  هم  اسالمی  انقالب
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  همراه    خواهد ی تردمی  م  یاتکنیک رسانه . ند یگویها از مسیر طی شده سخن م در همه برنامه  نید، بنابراینکن

  .کند   دلسوزی او  برای و باشد  مخاطب

  ی عن ی  چه؟  یعنی  کنند یم   محصور  .کنند ی م  محصور  شده،  یبند بلوک   یلیخ  را  مخاطب  ذهن  گانهیب  یهارسانه

  ی لیخ  د یزد  جا  در  گذشته سال  42 در   شما  اساساً  که  کنند ی م اضافه   و   کنند ی م  د ی تشد    کنند،ی م   ت یتثب نکهیا

  و   کنند ی م  منتشر  عکس  سال  ۴۰  از  بعد   گانهیب  یهارسانه  .د یزد  جا  در  و  د ید یدو    یتردم  یرو  اما   د،ید یدو

  در   که   کنند ی نم  نگاه   گرید  د،یداشت  صف  هم  ترشیپ  سال  ۴۰  که  هم  شما  خوب   را،   مرغ  صف  د ینیبب  ند یگوی م

  صحبت   گونهن یا  رانیا  درباره  فقط   و   فقط   هستند،   مختلف  یهاصف   در   هم   مردم   همچنان  تمدن،   مهد   در   و   فرانسه 

  صحت   چقدر  و  است  مغرضانه  چقدر   مطلب   نیا  که   کند ی نم  ز یآنال  و   ی ابیارز  گرید  مقطع  ن یا  در  مخاطب  .کنند ی م

   کند ی م  د یتائ و  کند ینم  فکر   نیا  به  گرید  مخاطب  نه،  ای  است  بزرگ  فسطهس    کی  زند ی م   که  یحرف   نیا  و دارد

  حاضر  حال در  که   کند ینم  فکر  نیا به  م،یستیای م صف داخ   هم اآلن  م،یستادیایم  صف  تو  ش یپ سال چه از 

  .م یهست  زدن   درجا  حال  در  د یگوی م  و   کند ی م  پاک  ذهنش   از   را  نیا  مخاطب  و  ستند یای م   صف   ایدن  ی جا  همه

  ی رو  انگار  م، ید یدو  همهن یا  د یگوی م   و   کند ی م  خ ی  ذهن   بدهد،  دست   آن   به   زدن   جا   در   حس   نکه یامحض  به 

  م یشد   هم  خسته  م،یداد  دست  از  هم  را  کمر  م،یداد  دست  از  هم  را  پا  مفاص   و  مینگرفت  را  ییجا  م،ید یدو   یتردم

  گانه،یب  یهارسانه   کارکرد  نیا  با.  پاشند ی م  مخاطب  ذهن  یرو   ی سرد  بذر  ک یدرواقع    و   نشد   بمان ینص  زیچچ یه  و

  انتخابات  در مثالً  که   شودی م ه ی توج که  استوقت آن  و  شود ی م د یناام جامعه  در یموضوع  هر  به  نسبت مخاطب

  ی گذاراستیس   نحوه  .مید ینرس   ییجا  چیه  به  مید یدو  است  سال  ۴۰  یوقت  د یگویم   خود  شیپ  و  نکند   شرکت

 .کند ی م یانیشا کمک درجا حرکت کیتکن  رش یپذ  بیضر ش یافزا به  داخ ، در  استمداریس  و  کارگزار

 تکنیک شانزدهم: صدای خفته، ندای غایب 

ایجاد کند بانام تکنیک    ی رگذاریکه تالش دارد از قالب رسمی خارج شود و با نوعی نرم خبر تأث  ی اشیوه رسانه 

 .شودی شناخته م  صدای خفته، ندای غایب

ها در ذهن مخاطب، همراه و همزاد شدن با اوست. در این روش الزم نیست رسانه   یرگذار یبهترین روش برای تأث

  ارسالی  صداهای   و   مردمی   یهاگزارش    همه ماجرا را توضیح دهد بلکه کافی است تلنگری زده شود. در این شیوه

نرم خبر    یااین شیوه رسانه   .رادارند   استفاده   بیشترین نوعی  با  و  قالب رسمی خارج شود  از  دارد  تالش  که 

  .شودی ایجاد کند بانام تکنیک »صدای خفته، ندای غایب« شناخته م  یرگذار یتأث
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  ی ها  یتحل  به   را  ئیجز   مسائ  خرد و  تواند ی این شگرد همراه با اخبار منفی از زندگی روزمره مردم است و م

  قت    یک  گزارش   از  حتی  و  برسد   کشور   یک   اقتصاد  شکست  به  مرغ  قیمت  شدن  گران  ازمثالً    دهد؛   ارتباط  کالن

اصوالً منطق عقالنی بر این نوع خبرها نیست و بیشتر به یک گفتگوی صمیمی شبیه   ...کشورسراسر  ناامنی   به

و    کند ی م   دایپ  هم   ی شتریب  ی فراوان  انتخابات  به   یکینزد   ی روزها  در   تکنیک »صدای خفته، ندای غایب«   .است

   .شودی م استفاده  آن  از  «مخاطب  ذهن از  سومک »ی گرفتن   اریاخت در یبرا

  هستند   مخاطب  ذهن  از  سومک ی  ازمند ین  گانهیب  یهارسانه   کیتکن   نیا  در   نکه یا  یبرا   ذهن؟   همه   م یگوئینم  چرا

  در   دارد   ی آزاد  که  کند یم  احساس   مخاطب  بسپارند،  مخاطب  خود  ذهن  به   را  گریددوسوم    آن  اساس   بر   که

  .دارد  اریاخت در  ی کالم و  یاسوژه  لحاظ به  که   ییفضا انتخابات،

  گر یددوسوم    و   کند ی م  جاد یا  را  مخاطب  ی ذهن  ه یپا  سومک ی  ک،ی تکن  نیا  انتخاب  با  گانهیب  یهارسانه   قت یحق  در

  پس   است،  آزاد  که   کند یم  احساس   آن  کنند ی م  مخاطب  به   که  یی القاواسطه  به   اما  گرفتند   اریاخت  در   عمالً  هم  را

  در   ام یپ  ی ابتدا  همان  از  قا یدق  که ی درحال   رد، یپذ ی م  را   ام یپ  انتقال   در   رسانه  آن   بودن  ک یدموکرات  وجه  نیبنابرا

 .است بیغا ی ندا خفته، یصدا بحث  همان نیا و  استشده محاصره  فضا  نیا خود  درون 

  ی صدا  آن  کنند،ی م جادی ا  ذهن   در  را   امیپ  شدهق یرق   ی فضا ک ی  که   کنند ی م استفاده   یینواها  و   نداها  از ها  رسانه

  شود، ی م جاد ی ا مخاطب  یبرا  که   ییصدا  کند، ی م حاص  ذهن  در  را  ی جد  ار یبس اتفاق ک ی ب، یغا یندا  و  خفته 

   شود، ی م  جادیا  ییندا  کی   ذهن   درون  در  اما  رد،یبپذ   د یبا  که  هست  ی اصول  از  یکینیا   کند ی م  احساس   خودش 

  ن یبنابرا .دارد  وجود مخاطب ذهن در  اما ست،ین هم  تیرؤقاب   یحت  ندارد، حضور  نجایا است، غائب ندا نیا که

  جاد ی ا  ذهن  در   را   ییندا  ک ی  داند،ی نم  را   دار یب  آن   ذهن  الاق    ای  است،   خفته   امیپ  منبع   ک ی  از   که   ییصداکی

  ی ندا آن پس. است یبعد دوسوم  ردیگی م شک  ذهن  در  که ییندا آن و است یورود  سومک ی صدا آن کند ی م

  است،  جادشدهیا  که  یاخفته   م یمفاه  آن   کنار  در  دارد،  وجود  اما  شود،ی نم  دهید  دارد   وجود   ذهن  در   که   یغائب

 .رساند ی م یبند جمع  ک ی به تاًینها

  ببرند، سمال  ریز  را مشارکت بخش  یعن ی ببرند،سمال   ریز  را نظام  اص   خواهند یم  که   ییآنجا گانهیب یهارسانه

  ک ی   که  ییهاوعده   همه  مانند   داده،  دولتمرد  ک ی  که  ییهاوعده   مانند   است،  خفته  که  ی زیچ  مردم   ذهن  در

  قبولش   گرید   یذهن  لحاظ  به   و  دارند   گارد  دولتمرد  آن  به  نسبت  مردم  و  نکرده  و  کردهیم  حاص   د یبامرد  دولت 

  ذهن   درون  که   ییندا  آن  تا  کنند،ی م  د یتأک  کارکتر  آن  فرد،  آن   یخفتگ   مفهوم  یروپس  کنند،ی م  جادیا  را  ندارند 

  است،  نشده   محققها  وعده  ن یا  که  کند،   ی ریگم یتصم  د یایب   ست، ین  تیرؤقاب    یعنی   است،   بیغا  اما   دارد،  وجود 

  ی انتخابات  کی  در مجدداً    و   م یبرو  مجدداً  ما  ستین  قرار  پس  است  خته یرهمبه   هم  را  فضا  بلکه  نشده،  محقق تنها  نه 
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دوسوم    و   ی خفتگ   سومک ی  گذاردی م  اثر  بودن  بیغا  آن   بر   د یآی م  ی خفتگ   که   یی آنجا  پس   .می کن  شرکت

  در   شود،ی م  حاص   یریگجه ینت  کی  ن یبنابرا  کند یم   جاد یا  ذهن  درون  غائب  یندا  آن   که   است  ی ریگجه ینت

  ی مبنا  و   هیپا    یدل  هزاران  نیا  از   ی اریبس  که    یدل   هزاران   ؟   میکنی نم  شرکت   چرا  م یکنی نم  شرکت  انتخابات

 . است کرده  جادیا مخاطب ذهن  در کارکرد   آن ای  کاراکتر ای فرد   یخفتگ  همان

 تکنیک هفدهم: ترس تابدار 

اید شمارا از بحران  شمارا بترسانند و هنوز این ترس رها نشده  یسالممکن است روز اول از کمبود آب و خشک 

  .غاز جنگ علیه ایران بترسانند اقتصادی و قحطی نان بترسانند و اینکه هنوز این حس از بین نرفته شمارا از آ 

پ یا کسی بترسیم، ترس م  آمدهش یبرای همه  از چیزی  اما گاهی این ترس ماندگار    رودی و م  د یآی است که 

  سخن «  تابدار  ترس »  نام  به  مفهومی  از  که  اینجاست  شودی م  تبدی    و اصالً از شکلی به شک  دیگری  شودی م

رسانهد یآی م   میان  به استفاده    تبدی   برای  تابدار  ترس   این  از  بیگانه  یها.  زیاد  نظام  مخالفان  به  شهروندان 

اید شمارا شمارا بترسانند و هنوز این ترس رها نشده  یسال ممکن است روز اول از کمبود آب و خشک  .کنند ی م

غاز جنگ علیه ایران  از بحران اقتصادی و قحطی نان بترسانند و اینکه هنوز این حس از بین نرفته شمارا از آ

  خود    تواند ی نم   که   شودی« م تابدار  ترس »  کی  عادت    دچار   ذهن    د یشد   دارادامه   ترس   نیا  وارد   ی وقت  .بترسانند 

 .است داکرده یپ فعال   و  یشگ یهم مخاطب کی   گانهیب رسانه  که نجاستیا برساند، آرامش  به ییتنهابه   را

  ک ی  از   کهی وقت   مخاطب  ذهن   که   صورت   نیا  به   شودی م  ی تلق  آلفا   یهاکیتکن  جزو «  تابدار  ترس »  کیتکن

 ،باشد   ینینشعقب   با  مأتو  واکنش  دارد  امکان  حاال  دهد ی م  نشان  واکنش  آن  به  نسبتمعموالً     ترسد ی م  یموضوع

  ذهن   در   ترس   یشناخت  حوزه   در د.  باش   ذهن   در   گذاره  یحت   کردن  جابجا  با  م أتو  ای  و   باشد   اطیاحت  ش یافزا  با   مأتو

  وحشت   ترسد ی م  طرف  که  است  نیا  ی عیطب  ،یخط  ترس   در .   است  یخط  ترس   و  مواج  ترس   شام   مخاطب

  تاً ینها  ای  کند ی م  دایپ  امتداد  طورن یهم  و   کند ی م  دای پ  ی آگاه  موضوع   به   نسبت  جلوتر  رفت   که   ی مدت  کند،ی م

  روش   آن   به  که  شودی م  الیخی ب  را  ترسشکالً    ای  شودی م  افزوده  ترسش  به  ای  مراح   نیا  کردن  یسپر  از  پس

  ی حت  شود،ی نم  تمام   رود، ی نم  نیب   از  ترس   نیا  که   ،است  مواج   ترس ،  ترس   گرید  حالت   .شودی م  گفته   یخط

  به   گذاره  نیا  از    ند یگویاصطالحاً م    شود،ی م   یتبد   گر ید  حالت  به   یحالت  از   ترس   ن یا  بلکه  شودی نم  هم  افزوده

 .خوردی م  تاب نقطه  نآ  به نقطه نیا از  ای گذاره نآ

  را   گرید  بند   و  کنند ی م  رها  را   بند   خورند،ی م  تاب  رند یگی م  را  بند ک ی  کنند،ی م  یبندباز   ارتفاع  در   که  را  ی افراد

  د یخواهی م  یوقت  شما  نیبنابرا  است،  نیهم  تابدار  ترس اصطالحاً    دهند ی م  را   خوردن  تاب  ادامه   و  رند یگی م  عیسر
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  ک ی  دوباره   د، یکن  رهاش   کجای  و  د یبد   تابش   د، یکن  وصلش   ی موضوع  ک ی  به   د یبا  د، یکن  قف   را   مخاطب  ذهن

  ترس   تازه  شود،یم  متوس   مسئله  آن  به  یوقت  که  است  زمان  نیا  در  که  د یبده  نشان  آن  به  را  گرید  مسئله

  .کند ی م  تجربه  دارد را  یگرید

  د یداد   آن   به   را   ی گر ید  ترس زمان  هم   اما  د یگرفت  مخاطب  از   را  ترسناک   حالت   کی   ا ی  و   مفهوم   گذاره،   ک ی  پس

  آن   به   طناب  ن یا  از  بشود  منتق    د یبا  ترس   آن  به  ترس   نیا  از  کند ی م  احساس   نخورد  ن یزم  نکه یا  ی برا  یعنی

  و   است   شدهت یتثب  ترس   حالت   در   مرتب  که   رسد یم   نقطه   نیا  به   نجا یا  ذهن   نیبنابرا  بشود،   منتق    د یبا  طناب

  ترس   از   دارد   همچنان   کردن  رها   ی معن  به   بلکه   مرگ،   ی معن  به   نه   د، یاین  فرود   نکند،  سقوط   نکند،   رها که    ی زمان  تا

 .گرید  ترس   به خوردی م تاب

  .شودی م  استفاده  ترس   ن یهم  از   ، )مخالف(ونیاپوزس   فرد   ک ی  به   ی عادکامالً    حالت  ک ی  از   افراد    یتبد   حوزه   در

  حضور   تجمع  نیا  در  یفرد   و  باشد   افتاده  اتفاق  تهران  در  مجلس  مقاب   یاعتراض  تجمع  کی  اگرمثال  عنوانبه 

  به   بکنند  تیدایپ  اگر   یفالن  د یگوی م آن  به   فرد   آن   دوست داد یرو  ن یا  از   برگشت  موقع بدهد   ی شعار  و کند   دایپ

  آن   سراغ   ترس   که  نجاستیا  د،یشوی م  زندان   سال   ۵  حداق   و   بازداشت  دادن   شعار  تجمع   ن یا  در  حضور   خاطر

  او   به  یکسان  حال  نیهم  در  که  است  شدن  پنهان  درصدد   ادشدهی  ترس   همان  علت   به   فرد   آن  .د یآی م  فرد

  شما   به حواسشان    هانی ا  د،یبده  شعار   و  د یبزن   حرف   نظام   ه یعل  و   د یریبگ   تماس   یس .یب.یب   بامثالً    اگر   ند یگوی م

  د یزد  زنگ   ی س .یب.یب  به   ی فالن   د یگوی م  او   به   گر ید  یکس  دوباره   و   دهد ی م  انجام   را   یکار  نیچنهم   فرد  آن   هست،

  به   که   نجاستیا  خورد، یم   گرید  تاب  ک ی  دوباره   فرد   نیا  سال،   ۱۰  شد   زندان   سال  ۵  نیبنابرا  د، یداد  فحش

  )مخالف( ونی اپوزس   گفت  توان ی م  و   ندارد   فرار  جز  یراه   و  است  شده  متوس   همه  به کالً    که  د یآی م  خودش 

  .شودی م

 امین نیروی مخالف فعال هم: تجدتکنیک ه

م فعال  مخالف  یرو ی ن  نی»تأم  شگرد   از  استفاده   با  گانه یب  یهارسانه   القا   گونه ن یا  ی عموم  افکار  به  خواهند ی « 

   .هستند  یاصل  ساز انیجرها آن  کنندکه 

  ی رو  را  آنان  شده  جا  هر  یعنی.  کنند   فعال  را  خودشان  با  همراه  مخاطبان  دارند   تالش   اریبس  گانهیب  یهارسانه

  های کامنت    حتماً  که   کنند   ق یتشو  را   خود   ی مجاز  یفضا   فعاالن   طرف آن   از .  میادیز  چقدر   ند یبگو  تا  اورند یب  آنتن

  و   یخاکستر  مخاطب  که   هستند   مند عالقه   اریبس  گانهیب  یهارسانه.  بگذارند   شانیخبرها  ریز   را  خود  یانتقاد
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   کنند،   دلهره  دچار  نشد   اگر  و  کنند   جذب  را   او  ای  کنند   یباز  وارد    شده  طور   هر  را  خود   مخالف    مخاطب  یحت

 . دارد کاربرد   شانیبرا هم یمعمول ت ییتو  کی که  نجاستیا

  .است کنندهن یتأم ساکنابتدابه داستیپ  نامش از  که گونه همان یشناخت علوم  حوزه  در   کیتکن نیا

  علوم   د یندار  یپدافند   یحت   ای  و  ی آفند   و  یاتیعمل  و   یکیلجست  یروین  چیه  که  یدرزمان  نکهیا  یعنی  نیتأم

  کند ی م  دگاهید  به  نیتأم  د یآی م  ساکنابتدابه  پس  کند،ی م  ساختن  به  شروع  شمارا  و  د یآی درم  حرکت  به  یشناخت

  حتماً   و  باشد   داشته  مخالف  دتمیبا  فعال  ی روین  نیا  حتماً  و  رد یگی م  نظر  در  فعال  یروین  کی  عنوانبه   شمارا  و

 . کند  تی فعال د یبا مخالف   فعال ی روین

  ست ین  یدانیم  اقدام  لزوماً  فعال  مخالف   یروین  آن   عملکرد  و   تیفعال  هاوقت   یلیخ  افتد،ی م   اتفاق  پروسه  کی  پس

  اما   است  آلفا  کیتکن   خود  زمیمکان  یدارا   که  است  ییهاک یتکن  نیترده یچی پ  جزو  فعال  مخالف  ی روی ن  نیتأم  پس

  مجموعه   ک ی  به  دو نب  مجموعه  کی  به    یتبد   تاًینها  قی طر  نیا  از   بتواند   که  دارد   اری اخت  در   را  ییبتا  یهازمیمکان

 .باشد  داشته  را  بود

  با   ردیگیم  شک   هارسانه  توسط   ساکنابتدابه  یشناخت  اتیعمل  حوزه  در  فعال  مخالف  یروین  نیتأم  بحث

  ی ب شبکه  در شما نوبت برنامه  مانند  است فعال مخالف یرو ین ن یتأم بر  دال  ،یبزرگ نشانه  کهتعاملی  یهابرنامه 

  کند ی نم  فرق   زنند ی م   زنگ   واقعاً   ا ی  هستند   نما  تلفن   کند ی نم  فرق   زنند،ی م  تلفن  که   ی افراد   همه   .یفارس   ی س   یب

  حرف   ،  دارد   حرارت   دارد،  فکر   فرد   آن  چون  است،  فعال  چقدر  دارد  وجود   مخالف  یرو ین  چقدر   مخاطب  ازنظر

  برنامه   خط   ی رو  نفر   30  برنامه  ساعت  ک ی  در   مینیبی م  شما  نوبت  برنامه   نیهم  در   مثالً   . دارد  جانی ه  زند،یم

  حوزه   در   فعال  مخالف  ی رو ین  ن یتأم  ن یا  .د یندار  فعال  موافق  ی روین  مقابلش   در  شما  که ی درصورت  شوند،ی م  نیآنال

  ده یشن  بخواهد   اگر   داند یم   شد،  وارد  ی هرکس  نکه یا  یبرا  است  ساز  ند یفرآ  یهاکی تکن  جزو  ،یشناخت  اتیعمل

  شبکه   پست   فالن   ری ز  مثالً  ا ی  شود،   ده یشن  پرکار   برنامه   ی رو  د یبا  نکه یا  ای  شود،   دهیشن   شما  نوبت   ی رو   د یبا  بشود

  مخالف  تیهو نکهیا یبرا شما و د کنی م  یطراح هم را  ند یفرآ و سازدی م  را ریمس نیا .اردگذ ب کامنت ،یاجتماع

  ن ی ا  بر   دهد ی م  تنوع   و   است  یشناخت  اتیعمل  همان  نیا  د یکن  حرکت   هاستگاهیا  ن یا  از   یکیدر   د یبا  د یبکن  دایپ

 .د یکن  فی تعر ان راخودت هان یا از  یکی  با د یبتوان ذائقه،  اساس  بر  شما که هاستگاهیا

 سی خ چرم: نوزدهم کی تکن

  قرار   کام    ی د یناام  و   اس ی  حالت  در   او   و   شود ی م  گرفته   مخاطب   از   اراده   س«ی خ  چرم »  ی ارسانه   شگرد   در

 . ردیگی م
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  که   باشد   یخبر   ی عنی  باشد   ی ند یخوشا  خبر   شنوند یم   که  ی خبر   ن ینخست  دارند   دوست  مخاطبان   از   یاریبس

  استفاده   وه یش   نیهم  از  گانهیب  یهارسانه   از   یاریبس.  باشد   اعتراض   و   ه یگال  اگر   یحت   هاستآن   دل  حرف  انگار

  نجاست یا باشد، اول  خبر مانند  یشنوی م  هرچه انتها  تا ستین  قرار  اما سازند، خود  همراه  را مخاطب تا کنند ی م

  .شودی م  گفته« سیخ  چرم »  اصطالحاً که   رودی م کار به  یارسانه  شگرد  ینوع که 

  همراه   د یبا  که  یمخاطب  شود،ی م  استفاده  شتریب  وهیش   نیا  از  است  ریدرگ  مخاطب  احساسات  با  که  یاخبار  در

  در .  است  بوده  آن  ریگ یپ  شما  ذهن  که  باشد    یزیچ  آن  اصالً  د یشا  یبعد   یخبرها.  شود  ریاس   سپس  و  باشد   هاآن

  . ردیگی م   قرار کام   ید یناام  و  اس ی  حالت  در  او  و  شودی م گرفته  مخاطب از  اراده« سیخ  چرم »یارسانه  شگرد

  و   ترمهم   شده،خفه   ذهن   آن  خود   از  مخاطب  ذهن   کردن  خفه  ند یفرا  معموالً  یشناخت  علوم  حوزه   در  کیتکن  نیا

 . دارد تیارجح

  شود ی م  منبسط   چرم  کنند ی م  سیخ  را  چرم  کی  بماند   یباق  یرد  نکه یا  بدون  بکشند   را   نفر  کی  خواهند ی م  ی وقت

  آرام آرام   است  بخشلذت  هست  هم   خنک   س یخ  چرم کنند،ی م محکم  بندند ی م   فرد  آن   گردن   دور   را   نیا  بعد   و

  آورد ی م ی تنفس و  یاطیح  یهاان یشر ی رو فشار آرام آرام و  شود ی م منقبض  س،یخ  چرم  ن یا شودی م  خشک که 

 .کند  خفه را  مدنظر فرد و  ببندد  را ی تنفس ی مجرا تا  شودی م  منقبض قدرآن  ستی ن کردنش   جدا امکان چون  و

  به   را  طول  و  عرض  پر  و   پرطمطراق   ی لیخ  آبدار   موضوع  کی  ساکنابتدابه   است  طورن یهم  هم  مخاطب   ذهن

  دارد   را   چرم  حالت  همان  و   کشد ی م  حصار   خودش   ذهن   دور   و   ردیپذ ی م  را  نیا  مخاطب  و  دهند ی م  مخاطب

  حاص    موضوع   اتفاق  بی ضر  به   نسبت  شدت   ای  موضوع   اصالت   و   فهم   به   نسبت  اس ی  ی وقت  رود ی م  جلو   که   آرامآرام 

  که   د یهست  روبرو  که   یتحوالت  از   یمحکم  و  یجد   اریبس  دهیپد   کی  با  شما  بعد   و   شودی م  سیخ  آرامآرام   شود،ی م

  ی ارتقا  در   ی وضع  اثر  چیه   اما   است،  کرده   گشاد   را  ذهن  و   بازکرده   را   ذهن  بوده،  ذهن  کردن  منبسط   کارش   اساساً

  شاخ  ن یا آرامآرام  که یوقت  .است گذاشته شما ذهن  و  دوش  ی رو  را ی بار ک ی آمده  صرفاً بلکه  است،  نداشته فهم

  آن   هسته   و   ازیپ  اصالت  به   د یکنی م  احساس   و  شودیم   بسته  و  منقبض  تازه   موضوع،  آن  روند ی م  کنار  هابرگ   و

 .بنددی م شتریب شمارا موضوع آن  که یدرحال د،یشوی م  کی نزد موضوع 

  د ییآی م  خودتان  به   و   چرم  آن   شدن  خشک  و  هاه یحاش   رفتن  کنار  یعنی  موضوع  نیا  مرکز   به  شدن  کینزد

 .دهد ی م  دست   یخفگ   احساس   که   است  بسته  و  کرده   منقبض   را   ذهن  یقدربه   موضوع  آن  د ینیبی م

  دعوت   هاوقت   ی لیخ  و   راحت  ی لیخ  وقتآن   است،  انفجار  ی برا  ذهن   ن یمستعدتر  کند  ی خفگ   احساس   که  ی ذهن
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  انبساط   آن   کردن   منقبض  ند ی فرآ  ابان یخ  در  حضور  ی برا  کردنش   مجبور   و  مخاطب  نزد  در   ی ابانیخ  حضور  به

 .د یندار آخر  حرف  زدن   جز، یراه  چیه گر ید که   است یذهن

  کف  و است  گفتن  ی برا  حرف  نیآخر  حرف   آن   و  د یندار  گفتن  یبرا   شتریب  حرف   کی   گرید  د یشوی م   خفه  ی وقت

  به   شدهمنقبض   ذهن   شود،ی م  انجام  که   است  یاقدام  ن یآخر  مخاطبان  ی برخ  ازنظر  هاوقت  ی بعض  آمدن  ابانیخ

  اتفاقات   از  یل یخ  که  است  بعد   به  نجایازا  بزند،  خواهد ی م  ی حرف  چه  بزند،  حرف  خواهدی م  تازه  د یآیم  ابانیخ

 . شودیم   یتی امن ضد  مسائ  یدانیم

 درجا  فرار: ستمیب کی تکن

  ی معرف  ممثر   را   خود   خواهند ی م   وه یش   ن یا  با  هارسانه   نکه یا  همآن   و   است  نهفته   هدف  ک ی  یارسانه   شگرد   نیا  در 

 . کنند  دایپ ی ابودجه  البته و  اعتبار ضدانقالب،  ان یجر یفضا  در  و  کنند 

  رسانه   خصلت   نیا.  کند   حذف   ی طورکلبه   را   ی فرد  ای  بزرگ   را   یاعده   که   دارد  را  ت یظرف  ن یا  اصطالحاً  رسانه 

  به .  شودی م  معکوس   کامالً  رسانه   اثر  نیا  یگاه  اما  شود؛  برجسته  هارسانه   در  هانام  ی برخ  یگاه  شودیم  باعث

  ت یواقع  در   که ی درصورت  است،  برگرفته   در   را  جامعه   همه   که   شودی م  تصور   و   افتد ی م  راه   ی خبر   جنجال   یعبارت

  .ند یگوی م « جا در فرار »  اصطالحاً را  رسانه کی تکن  نیا! ستین یخاص خبر

  موج  رانیا  یسوبه   واشنگتن و لندن از  و   ندارند   رانیا  جامعه   در   ی واقع حضور  نکهی ا  به  توجه  با   گانهیب  یهارسانه

  در .  ممثرند  اریبس که کنند  جادیا مخاطبانشان و  خود  برای را احساس  نیا که دارند  ازین اریبس فرستند ی م  یمنف

  ممثر   را   خود   خواهند ی م وه یش   ن یا  با  هارسانه   نکه یا  همآن   و   است   نهفته   هم   گر ید  هدف   ک ی  یارسانه   شگرد   نیا

 . کنند  دایپ یابودجه  البته و  اعتبار ضدانقالب،  انیجر ی فضا  در  و  کنند  ی معرف

 نجاستیا  جالب  اما  افتد،ین  ریگ تا  کند   فرار  آموزدی م  مخاطبش   به  رسانه  هاوقت   یل یخ  ،یشناخت  علوم  حوزه   در

  به   فرار حس  هست  که  یی درجا  رسانه   آن  مخاطب  یعن ی  درجا  فرار   نیا  افتد،ی م  اتفاق  کیدرک ی  ط یمح در  فرار

 .است ی روان و  ی ذهن  فرار  بلکه  ستین  یکیزیف  فرار  فرار،  نیا قاعدتاً .دهد ی م دست  آن

  آن   به   و   د یبردار  قدم   ریمس   ن یا  در  و   د یبکن  حرکت   ری مس  ن یا  از  اگر   ند،یگوی م  شما  به   ی شناخت  علوم   حوزه   در

  است   یریمس  ن،یا  همه  که ی درحال  د یبده  یفرار  د یتوانی م  را  های لیخ  ای  د،یکن  فرار  د یتوانست  د،یبشو  متص    ریمس

 کنند ی م   شروع   ند یآی م  نیهم  ی برا  است  ذهن  در   محدود   ک یدرک ی  ر  یمس  ک ی  کالً   ر، یمس  آن  تا  ر یمس  نیا  از   که 

 . «جا در  فرار»  همان درواقع  و  یبعد سه  یهای طراح به
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  داشتن   اطالعات  شیخو»   دهد،ی م  دست  شخص   به   درجا  فرار    ن یهم  در  ی« پندار  فکرروشن  ش یخو»  حس   عمدتاً

  آن   به   جان یهم  هستم، ر«  ممث  ی لیخ»  مخالف   مثالً   نکهیا  و   دهد ی م   دست  آدم   به   درجا   فرار   نیهم  در   ی«پندار

  اثر    از   کند ی م  تصور   خود  ش یپ  و   گذاشتم   را   اثرش   دادم  انجام   را   ی حرکت  من  نکهی ا  ا ی  و  دهد ی م  دست   مخاطب

 .دهد ی م دست  آن  به است ممثرتر هایلیخ

  د،یدار یی باال کارکرد  یلیخ د یکنی م احساس  دهی پد  به نسبت شما و  کند ی م جادیا را  یادهیپد  د یآی م رسانه

  قای دق د،یباش  ممثر  موضوع آن  در   د یتوانست یلیخ  نکهیا ای و  د یده  نشرش  مختلف یدرجاها  د یتوانست یلیخ

  نه و  د یرفت  شیپ قدمکی  نه کهی درحال د،یدهی م انجام را  کار آن  د یدار و د ینشست درجا شما که یانقطه  همان

  ی برا ذهن  یرو  یشناخت یهاک یتکن  که است یزمان  «جا در  فرار »  .د یرفت عقب  قدمک ی  نه د،یآمد  جلو  قدمکی

 . کند ی م جادی ا جلو، به حرکت حس با کردند  افت یدر که   یادهیپد  به  نسبت «زدن درجا» از تیرضا

  شود، ی م  حاص   افتد یم   اتفاق  که   یامنطقه   و   یاستان  ی عنی  لوکال   یهاعرصه   در  یاجتماع  یهادهیپد   عمدتاً

  است  درجا  یشناخت  یهااتیعمل  حوزه   در  کند،ی م  دایپ  ی قشر  و   ی صنف  یبو  و  رنگ   که  آنجا  ،یت یقوم  مسئله

  ی تور  نه   اساساً  که یدرحال  کند   فرار   حکومت   تور   از   ت،یحاکم  چنبره   از   توانسته   کند ی م  احساس   فرد   که ی درحال

 .درجاست فرار   بلکه  ، یموضوع نه  و  یاچنبره  نه و  دارد  وجود 

 رسانند ی م  خودش   یتوانمند   از  یشناخت  به   را  مخاطب  که  است  نیا  ،یشناخت  حوزه   در «  درجا  فرار»  کیتکن  تینها

  را   کیدرک ی  همان  است،  کهی درحال  جادشده،یا  بند   از  است  فرار  حال  در  کند ی م  حس  است،  جعلی  اساساً  که

 .ند یگوی م« درجا فرار »  را اتفاق نیا ندارد  یتوانمند  که   کردن حرکت  کی درک ی کند،  حرکت توانسته

 مرده  پروانه له، یپ فصلتکنیک بیست و یکم: 

  رمز   ن یا  کرد،  شروع   صفر  از   د یبا  یعبارت  به   بود،   لهیپ  کرم   د یبا  ابتدا  می شو  پروانه  و  م یبرس   ی پختگ   به  آنکه  یبرا

  د یبا  د یگوی م   مخاطب  به  که  شده   شگرد   به    یتبد   خبر  یایدن  در   پروانه   ستیز  وهی ش .  باستیز  عتیطب  به   ورود

  .ند یگو ی م مرده«   پروانه له،یپ فص »  اصطالحاً را شگرد نیا. باشد  من  اریاخت در  ذهنت  همه

  در .  دهند   شک   را  آن  تا  بدهد   مذکور  رسانه  به   را  خود  ذهن  انتها  تا  ابتدا  از  د یبا  مخاطب  یارسانه   شگرد  نیا  در

  در   را  مخاطب   عق    هم  و  احساسات  هم   رسانه   انیم  ن یا  در.  است  ری فراگ  ار یبس  مسئله  نیا  هاآشوب   و  هابحران 

  ایدن  به   ذهن   پروانه   که   نجاستیا  بشوند،  ی متفاوت   ی تحل  یگر ید  منبع   از  دهد ینم  اجازه   او   به  و   رد یگی م  دست

  کنند،     یتبد   مرده   مخاطب  به   را   زنده   مخاطب   که نی ا  ی برا  معموالً   هارسانه   یشناخت  حوزه   در   . ردیمی م   امدهین

  .دارند  شدن  پروانه به آن شدن  یتبد   به اصرار
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  بر  گانهیب  یهارسانه   شود،   یتبد   پروانه  به   بعد   و  ردی گ  قرار  یاله یپ  در  د یبا  که  است  یکرم  شدن،  پروانه  مقدمه

  رشد   لهیپ  درون   در   که   برسد   یاله یپ  به   تا  کنند ی م  خارج  بودن   کرم  حالت  از   را  مخاطب  ابتدا  از  شگرد  نیا  اساس 

  کند،   القا  یعموم  افکار  به  را   بودن  کرم   حس  اول   است  درصدد   رسانه  .د یایب  رون یب   وارپروانه   و  بشکافد   بعد   کند،

 . د ینخواه خودتان  نکهیا مگر  د،یبشو پروانه  د یتوانی م  نهیهرآ  یعنی ،یافتگ یرشدن یعنی

  ن یا  به.  کند ی م  کمک  آن  بافت   به   هم  مخاطب  که  چند یپی م   مخاطب  ذهن  دور   یاله یپ  ک ی  افکار  ن یا  اساس   بر

  ترمحکم   و   شتر یب  ممانعت  ن یا  هرچه   کند ی م  فکر   و   شود ی م  خودش   ذهن   به   ح یصح  اطالعات   ورود   مانع   که   صورت

  و   بسته  له یپ  را   خودش   دور   بهانه  ن یهم  به   مخاطب  که  نجاستیا  افتد،ی م  اتفاق   زودتر   اش ی پروانگ   فص    شود،

  و   کند ی م   خفه   را،  شدن  یتبد   ط یمح  ستیز  و   بومستیز  درواقع   بشنود،  را   یدرست  و  حق  حرف   هر  گذاردینم

  ات یعمل  ک یتکن  ن یا  از  هارسانه   کجا  .است  مرده   پروانه   قاً یدق  اما   کنند،ی م   ی ط  را   مراح    ذهن،  و   کرم   پروانه 

  ی سر  کی  رفتن  نیب  از  به  منجر  عمدتاً  که  کنند ی م  مطرح را  موضوع  کی  که   ییآنجا  کنند ی م  استفاده  یشناخت

  موضوع   نیا  ی رو   را   ذهن  و   ۷۸  سال   ، ۹۸  سال  ، ۹۶  سال  ، ۸۸  سال  ی ایقضا  و   اتفاقات  مانند   شودی م  هاآدم   از

 . بندند ی م

  مخاطب  که   صورت   نیا   به   کند ی م  دایپ  سوق   معاند،   یهارسانه   و   گانه یب  یهارسانه  سمت   به   فقط   ذهن   نیبنابرا

  له یپ  ن یا  بستن   با   کند یم   فکر   شنود، ی نم  را   شودی م   گفته   داخ    در   که   ی حق  حرف  شنود،ی نم  را   حق   حرف   گرید

  به   دارد   ح یصح  اطالعات  انتخاب   یجابه   غلط   اطالعات  ر یمس  انتخاب   ا ی  ح یصح  اطالعات  ر یمس  کردن   مسدود   و

  له یپ فص  در نیبنابرا کشد،ی م  را ذهن  که  نجاستیا  قایدق کند،ی م  دایپ راه خودش  ی افتگ ی رشد  و  شدن  پروانه

 .میکنی م مالحظه  را  منجمد  یهاذهن  اصطالحاً مرده،  پروانه و

  آن  کشتن  یهاستگاه یا از  ی کی ، یشناخت اتیعمل در  شودی م  استفاده  ی روان اتیعمل در   که   ی ساز کشته  ک یتکن

  و   ی مردگ فص    شودی م مشترک   مخرج   مرده،   پروانه   و  له یپ  فص   در   ند یگوی م  که   است   ن یهم  یبرا   است  پروانه 

  کی  در  کند   احساس   مخاطب   که  گذارند ی م   یفونم س   مرده،  یهاذهن   یبرا  شگرد،  نیا  با  گانهیب  یهارسانه

 .هست مرگ آغاز  ستین یهارمون  که ی درحال  دارد قرار یهارمون

  ی خفگ   که  است  نیهم ی برا  شود، ی م  خفه   ذهن  یعنی  است   O2 با  CO2  اطالعات  کردن   جاجابه   ها،رسانه   کار

  ن یترده یچی پ  جزو  مرده،  پروانه  و  له یپ  فص   .داشت  خواهد   یپ  در  یذهن  مرگ  تاًینها   برداشت،  ی مردگ  و  ادراک

  رت یبص   بر  تسلط   عدم  ،ی رتیبصی ب  تسلط   عنوان  تحت  خودمان   اتیادب  در  که  است  ی شناخت  اتیعمل  یهاک یتکن

  .شودی م  ادی آن  از
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 یارتباط  اجتماع ، یذهن  اعتراضتکنیک و بیست دوم: 

  ناراحت   اداره  در  کارش   از  که  یفرد   انیم  ی عبارت  به.  باشد   هااعتراض   ونددهندهیپ  خواهد ی م  ،یارسانه   شگرد  نیا

 . کند  جادیا وند یپ... و است خراب شهرشان جاده که یباکس است،

  ییهاآن   مخصوصاً   کنند،   برقرار   ارتباط  جهان  سراسر   در  مختلف   یهامخاطب  با  توانند ی م  که   هستند   هالم یف  یبعض

  هم  به  یشباهت چ یه که   ی افراد ان یم مشترک   ارتباط  ن یا. دارند  تمرکز  عشق مانند   ی انسان ی کل م یمفاه ی رو  که 

  به   و  شودی م  آغاز  مشترک  یازهاین  با  که   یشگرد.  دارد  رواج   هم  ی خبر  یهارسانه  در   نمایس   بر   عالوه  ندارند 

 .شودی م  ختم هم مشترک  اهداف

  کارش   گره  از که یفرد  انیم یعبارت به. باشد  هااعتراض  ونددهندهیپ خواهد ی م  گانه،یب یهارسانه  در شگرد نیا

  ی وکس است  فرزند    یتحص  نگران  که  یباکس  ای  است،  خراب  شهرشان  جاده   که  یباکس   است،  ناراحت  ادارات  در

  اگر   ی ذهن  ارتباط  نیا.  هستند   ناراحت  همه  که  مشترک   نقطه   نیا  با   کنند   جادیا  وند ی پ  است،  نیمنافق   طرفدار  که 

 . کنند  مصادره  خودشان  ام یپ نفع به  را  همه توانند ی م  گانهیب یهارسانه  شود،  جادیا

  را   ند یبینم  اساساً  که   ییهاذهن   بتواند   د یبا  که   است  نیا  رسانه   نزد   رکن،   نیترمهم   یشناخت  علوم   حوزه   در

  ا ی  ی مجاز یفضا  درفراتعاملی   اتعاملی ی  یهارسانه   یفضا  در   معترض   یهاذهن   نی ا  که  بکند   معترض  یاگونه به 

 . دهند   قرار  یذهن  اعتراض  آن  ی عنی  متصلشان،  ای  مشترک  نقطه  اساس   بر  اجتماعشان  و  خودشان  یاجتماع  یفضا

  ی ارتباط باهم بلوچستان و  ستانیس  در   باآنکه افراد بلوچستان، و   ستانیس  در  برق  قطع  تهران،  در   برق قطع  مثالً

  هر  باشد، رکرده ی گ نشیسرزم گر ید  ی کی بکند،  ری گ آسانسور  در  ی کی و   شود  قطع  نامنظم  هابرق  ی وقت اما ندارند 

  نسبت  کس  هر که کند ی م پخش یابرنامه  رسانه و  شودی م شب . ردیگی م شک  شانیبرا ی ذهن اعتراض  ک ی دو

  بلوچستان،   و  ستانیس   از   یگرید  زند،ی م  زنگ  تهران  از   یکی  که  نجاستیا  بزند،  زنگ  دارد،  اعتراض  برق  یقطع   به

 کنند یم  دایپ  یاجتماع  یهاشبکه   در  را  گریهمد   ید  یآ  که  است  اساس   نیا  بر  گر،ی د  افراد  شمار  نسبت  نیهم  به

  که   است  ی کیتکن  ن یا  و  شودی م  افراد   نیا  اجتماع   ابزار  رسانه   که   نجاستیا  دهند،ی م   شک   را   اجتماع   ک ی  و

 .کنند ی م استفاده  آن  از مختلف موارد   در  گانهیب یهارسانه

 دار  نهیقر وحشت: بیست و سوم کی تکن

  داند ی نم  و   شده   ترس   دچار  لم یف  ی اصل  ت یشخص.  است  ترسناک   یهالم یف  پسند   مخاطب  ینماهایس   انواع   از   یکی

  با   مذاکره   هاسال   برای   گفت   د یبا  گر ید  ینگاه  با   حال.  کند ی م   عم    ی ذهن  ی الگو  ک ی  طبق   اما   کند ی م  چه

 هاآن  ازنظر . هستند  آن  هی توج دنبال  گانهیب یهارسانه که  است ی سال چند  اما بود  ارزش  ضد  کی هاستیونیصه
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  م ی کن مبارزه اگر انگار اند برده  مقاومت سمت به  را ترس  هاآن . است موفق کند   مذاکره هاستیونیصه با  کس هر

  ی متفاوت   یهاارزش   درازمدت  در  ،ی کاربرد  شگرد  نیا.  شد   میخواه  ینیبشیپرقاب یغ   و  وحشتناک  یایدن  کی  وارد

 .کند یم  نهینهاد مخاطب  ذهن در  را

  شجاع،   کامالً  آدم  کی  از  شما  ند، یفرا  آن  در  که  بکنند   جاد یا  را  ی ند یفرا  کی  بخواهند   اگر  ، یشناخت  علوم  حوزه  در

 .بکنند   جادیا شما برای  را یانه ی قر ک ی د یبا حتماً د،یبرس  یدرون  وحشت ی دارا  آدم ک ی به

  سال   کی  شما  است  یکاف  شود  معتاد  نفر  کی  خواهند ی م  یوقت   مثالً  باشد،  سخت  مسئله  نیا  درک  یمقدار  د یشا

  به   ی ذهن  لحاظ  به   ی وقت  فرد   ،یستین  بشو   معتاد  تو  د ی بگو  ساعته   24  یحت  مستمر  و   مدام   فرد  نیا  گوش   کنار

  ند یگوی م  مدام  او   به   که   ی زیچ  ن یا  ند یبب  و  کند   تجربه  شود   یممند عالقه   رسد ی م«  ی ستین  بشو  معتاد   تو »  اشباع 

 ! ست؟یچ شودینم

  ر یمس  ن یا  ست،ین   آوروحشت  که   موضوع   ن یا  و   ده یپد   ن یا  ند یگوی م  مدام   ی وقت  است،  نیهم  دار   نه ی قر  وحشت

  آور وحشت   ر،یمس  نیهم  خود   حرکت ،  خود   اقدام ،  خود   ستین  آوروحشت   نیا  نهیقر  چون  و   ستین  آوروحشت  که

  آور وحشت   کهنیا  ند یبب  خواهد ی م  است،  شده  مطمئنه  ستین  آوروحشت  حالت   از  چون  مخاطب  ذهن  .است

  که   آب»  ند یگوی م  دائماً  شد،  د یخواه  کشته   د یبخور  د ی اس   اگر  که   ند یگوی نم  گاهچیه  نیهم  یبرا  ست،یچ  هست

  ند یبگو  ناگهان   اگر   حال کُشد،ی نم  آب   که   د یدانیم   و   بکُشد   ست ین  د یاس   که   آب   که ی وقت« بکُشد   که   ستین  د یاس 

  ن یا  ند یبب   دارد    یتما  فرد آن  که  حالت  ن یا  در د،یکنی م   پرت  را   آن   است،  د یاس   د یخوری م د یدار که  ی زیچ  نیا

 .ند یگوی م « دار نه یقر وحشت»  اصطالحاً آن به  کُشد ی م که  ستیچ د یاس 

  ک ی ای را، ملت کی  گونه شجاع تیهو خواهند ی م  که کنند ی م  استفاده ییدرجا کی تکن نیا از گانهیب یهارسانه

  ن یهم  یبرا   . مبارزه  نه  شودی م   مذاکره   اش نه یقر  شجاعت  ن یبنابرا  بکنند،   کننده مذاکره  ت یهو  به     یتبد   را   آدم 

  نکه ی ا  از  فارغ   د، یدار  شجاعت  شما  مذاکره،   یبرا   د یبرو  اگر  نیبنابرا  د،یکنی م  وحشت  کردن   مبارزه   از   گرید  شما

  وحشت »   نیا  گفت   د یبا  که   نجاستیا  ؟...مبارزه  ای  است  مهم  مذاکره  اصالً   ریمس  نی ا  در  و  مسئله  نیا  در  اساساً

 .کند ی م کردن  آبسه  دچار  را ذهن  ر،یمس  نیا در  که   است ییآلفا یهاک ی تکن جزو « دار  نه یقر

  کردند،   مذاکره  هایامارات  مانند   گر،ید   یکشورها  کنند،ی م  غیتبل  دائماً  را  مذاکره  و  مبارزه  ت م   که  آنجا  مثالعنوانبه 

  هم   شما  که   کنند ی م  االق   مخاطب  به   پس  داد،   انجام  را  روابط   یسازی عاد  هم   قطر   شد،  انجام   روابط   یسازیعاد

  اگر  ند،یگوی م  حال دارد،  همراه  دوباره   وحشت  ی عنی یسازی عاد ن یا خود   که ی درصورت د، یکن یسازی عاد  د یبرو
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  ن یبنابرا  د،یستین  شجاع  د یکن  مبارزه   گرا   که  د یکنی م  تصور   ناخودآگاه   است،  شجاع  ی لیخ  کرد،   مذاکره   کشور  نیا

 .هستند  دعوا  حال در  ترس  از ستند ین شجاع ها،ی نیفلسط اما  شودی م ی معرف شجاع امارات

 اُحد: چهارم و ست یب کی تکن

  اما   کردند   رها  را  مهم  گلوگاه  کی   ریخ  تین  با  که  مسلمانان  د،یاده یشن  که  را  اسالم  صدر  در  اُحد   جنگ  یماجرا

  ظاهر به   ی گاه.  دارد  وجود  ان یجر  ن یهم  قای دق  هم   رسانه  ی فضا  در .  شد   تمام  اسالم  دشمن  نفع  به   تالششان  ناگهان

  جنگ   آن  نام  به  را  شگرد  نیا  م، یکنی م  فراهم   کشور  مخالفان   برای  را   راه  اما  میبازکن  ید یجد   ریمس  میخواهی م

 . اند کرده  یگذارنام « اُحد »  شگرد اسالم صدر

  دانند یم  هاآن .  است  یاسالم   ی جمهور  با  همسو  که  کنند ی م  استفاده  یمخاطب  برای  شگرد  نیا  از  گانهیب  یهارسانه

 . دهند  ر ییتغ را  او رفتار شده  طور هر خواهند ی م  اما گرددی برنم نظام  اص  از  او که 

  رها  را  یحساس   نقطه   عمالً  اما  د یبگشا  د یجد   راه   و  بکند   ی متفاوت  کار  خواهد ی م  ظاهراً  موافق   فرد   وهیش   نیا  در

  مردم   با  یهمراه  دنبال  به   اگر  و  هستند   نظام   مخالفان  مردم  که  شودی م  القا  یاگونه به   کی تکن  نیا  در.  کند ی م

 .د یریبگ  موضع  نظام هیعل د یهست

  استفاده   به  کند ی م  شروع  ی وقت  رسانه.  دارد  احد   جنگ  و  احد   کوه  مفهوم   با  یقرابت  کی   احد   آلفاست،  ک،یتکن  نیا

  ک ی   فقط   کنم ی م  د یتأک  مسئله   ک ی  با   بگذارد،   کنار   خودش   هدف   مقاب    از   را   آن   کند ی م  ی سع  مخاطب،  از   یابزار

  دست   به  یمتیغن  کند،  حرکت  گرید  نقطهبهنقطه   نی ا  از  کند   احساس   مخاطب  اگر  .است  متیغن  همآن   مسئله،

  .کند ی م رها را  آنجا  ی ذهن لحاظ  به  هست، جا نیترمهم  و  ستادهیا کند ی م احساس  که   ییآنجا  آورد،ی م

.  شودی م  استفاده «  احد »  ک یتکن  از   یشناخت  علوم   در   ستم، یس   به   مخاطب  یهایوفادار   زان یم  ر ییتغ  در   عمدتاً

« خسارت  احساس »  و«  عه یشا»  یعن ی  یروان  اتیعمل  ک یتکن  2  از  استفاده «  احد »  کیتکن  ژهیو  کار   نیترمهم

  درواقع   که  کند ی م  یزبانی م  را  یگرید  ک یتکن  زیکری  درواقع   خسارت  احساس   کند،ی م   رفتارواحد    عهیشا  .است

 .است یشناخت« اُحد » در  ند یفرآ اص  نیبنابرا شود،ی م  ریتفس« نماندن عقب یبرا  تالش » عنوان  تحت

 پابرجاست  شما  ی دئولوژیا  افتد، یب  اتفاق «  احد »  که  کند   ی کار  خواهد ی م  رسانه   د،یهست  وفادار   کشور  و   نظامبه   شما

  شرکت   انتخابات  در  د،ینکن  یماندگعقب   احساس   نکهی ا  ی برا  و  د یبرس   یبند جمع   به  د یتوانی نم  عاتیشا  علت  به  اما

  را   تنگه  الباطن  یعل  د،یدار  شرکت«  احد »  در  شما  الظاهریعل  د،یاندازی م  باطله   یرا   ای  د یسف   أیر  اما  د یکنی م

  کنند، ی م  القا  شما  به   را  موارد  ن یا  رسانه  پس  .د یدار  ه یتوج  ک ی  و   هزار   تنگه،   نیا  کردن   رها  یبرا   و   د یکرد   رها
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  و «  احد »  جاد ی ا  در  ینسب  تیرضا  جاد ی ا  پس  د یدار  تی رضا  د یکنی م  رها  د یدار  که   ی الحظه   نجاستیا  مهم   نکته

 .کند ی م  مغلوبه گانه یب اناتیجر نفع به   را یباز  تنگه، از شما کردن  خارج

  ی وقت  هنرمند،   اسم   به   د ی دار  یفعاالن  هنر،   نام   به   د یدار  یاعرصه   ک ی«:  اُحد »  یارسانه   شگرد   حیتوض  در   ی مثال

  زان یم  اساس   بر   ت یمحبوب  ا ی  شدن   ده ید  زان یم  هم   مسابقه   د،یکنی م  برگزار   مسابقه   ک ی  هنرمندان،   انیم  شما

  ند یگوی م آن   به که دارد   ار یاخت در ی کشور  هر در   را یاتنگه  ک ی هنرمند  است، یخوان  مخالف ای  و  ییگومخالف 

  ی صدا و مردم  به نسبت فقط  تو تعهد  ست،ین ستمیس  به  نسبت تو  تعهد  د یگوی م بعد،  به نیا از متعهد، هنرمند 

  گانه یب  رسانه  که   یمخاطب  ای  و  که  ی مردم  همان  مردم؟  کدام  خوب  است،  بودن  مردم  یصدا  و  دنیشن  را  مردم

  د یبا  اآلن  تو   که   یاتنگه  نیا  پس  د،یباش   مردم  یصدا  د یبا  شما  د یگوی م  و  است  کرده   مخالفشان  گروه  را  آنان

  دانند، ی م  محبوب  را  تو  مردم   د یبکن  را  کار  نیا  اگر  کن،  جادیا  را  یگرید  تنگه  کی  و  مردم  نفع  به  کن  رها  را  د یباش 

 . د یدار متیغن پس

 اصالت  و اسارت: وپنج ست یب کی تکن

.  ردیگی م  نشات  دوستان  و  شهر  و  خانواده  از  که  یتیهو  است،  تیشخص  عنصر  نیترمهم   ت یهو  یرانیا  فرهنگ   در

  است   تشیهو  نیا  به  یران یا  هر  اصالت.  است  بوده  جذاب  هم  رسانه  ی فضا  در   و  مهم  ما  برای   شهیهم  تیهو  نیا

 د یجد   ت یفعال  به   دست  گذاردی نم  که   شود  یمعرف   آدم   برای  اسارت  ینوع  اصالت  ن یا  شودی م  تالش   یگاه  اما

 شکنندیم  را  هاچارچوب  نیا  که  یافراد.  است  دهیرس   هم  رسانه  حوزه  به  فرهنگ  از«  اسارت  و  اصالت»  تقاب   .بزند 

.  ستند ین  کم   افراد    یقب  ن یا  روزها  نیا  کنند،  دایپ  مخاطب  توانند ی م  و   کنند ی م  دایپ  هم   موقت   تیجذاب  یگاه

  را   ی شکن  ت یهو  نیا  که   ببرند   ی سمت  به  را  مخاطب  تا  کنند ی م  ی ساز  انیجر  وه یش   نیهم  با  گانه یب  یهارسانه

  استفاده   ادیز  گانه یب  یها رسانه   در  جوان  مخاطب  برای«  اصالت  و   اسارت»  شگرد.  کنند   یمعرف   جلو   به   حرکت

 .کند  جادیا را یبعد   یهاجنجال بتواند  تا شودی م

  است،  خانواده   به  اصالت  هاوقت   ی لیخ  که   آدم  ک ی  یتی ماه  و   ی تیهو  ه یمابن  ی عنی  اصالت  شدن،   ریاس   یعنی  اسارت

  اصالت   هم   هاوقت   ی بعض  و   ی دئولوژیا  به   هم   هاوقت   یبعض   است،یجغراف  ط یمح  به   ای   است،   محله   به   هاوقت   یلیخ

 .افتد ی م  اتفاق اصالت کی بدهد،  فرد به یتیماه ل ی تیهو ب یترک  کی  که یز یچ هر به  هاست،تیفعال  به

  ی اصالتی ب  و  ودی ق  از  خروج  لزوم   اش،جه ینت  بدانند،  اصالت  خود   را  اسارت  ای  بدانند،  اسارت  را  اصالت  اگر  حاال

  ده یچیپ  اریبس  یهاکیتکن   جزو  کیتکن  نیا  بدانند،  اصالت   یدارا  را  بودن  ریاس   و  داشتن   اسارت  ای  شد،  خواهد 

  .است یشناخت یاتیعمل
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  خارج   اصالتم  از  د یبا  پس  ؟یعن ی  اصالت  بودم،  ریاس   نجایا  من  د یگوی م  نژاد  یعل  حیمس   نام  به   یفرد   مثالعنوانبه 

  ی ارسانه   و  یجاسوس   یهاس یسرو  اسارت  شود،ی م  اصالتش  کشور،  از   خارج  در   نژاد  یعل  ح یمس  نیهم  بشوم،

  ات یادب   در  گانهیب  یهاسی سرو  بودن   ریاس   شود،ی م  اصالتش  به     یتبد   اسارتش  .رانیا  به   زدن   ضربه  یبرا  شدن،

 .شودی م ف یتعر اسارت و  اصالت ،یدستدم   مفهوم و  ی معن به  شدن، پرستگانهیب  ا ی شدن گانهیازخودب ،یعموم

 ی مواز منطق ـ منطقیب استدالل: بیست ششم کی تکن

  ی ز یچ  تنها  ظاهراً  دارد،  خود   همراه  را  ها  یتحل  از  یانبوه  دهد ی م  رخ   جامعه   در   یبحران   هر  ای  حادثه  اتفاق،   هر

  و  هابحث   انبوه   انیم  در.  است  گانه یب  یهارسانه  کارشناسان  یذهن  یها  یتحل  ندارد  یقو   استدالل  به   ازین   که

.  برسد   متفاوت   منطق  ک ی  به   و   کند   عبور   منطق ی ب  یهاحرف   از  مخاطب   که   شودی م   استفاده   یشگرد   رهایتفس

 .است افته ی شهرت« یمواز منطق ل منطق یب  استدالل» بانام  که یشگرد

  به   دست  خودش   کند   تصور   مخاطب  تا  شودی م  مطرح  هم  فیضع  یهااستدالل  یحت  یارسانه   شگرد  نیا  در

 هاآن   که شود ی م ی مواز  منطق  ک ی وارد   عمالً که ی درصورت کند، ی م انتخاب  را  تردرست   یتحل  و  زند ی م انتخاب

  ا ی   مبهم  گزاره  کی  به  است  ممکن  شود،ی نم  منجر  درست  گزاره  به  لزوماً  اشتباه  یهاگزاره   از  عبور.  خواهند ی م

  هم   منطق   باشد،  منطق  د یبا  استدالل  ه یپا  چون   ند یگوی م   سفسطه   آن  به   ترساده   ان یب  به   . میبرس   غلط   کامالً

 .تحقیق   یتحل تا قت یحق  از است ی ند یفرا  کی از  برگرفته

  ی موضوع  شما  برای  ییاهحقیقت   کی  اساس   بر  دارم   من  ظاهراً  یعنی  م یکنی م  صحبت  منطقی ب  استدالل  از  ی وقت

 . میکنی م جاد یا یمواز   منطق کنارش  در   اما ندارد، یمنطق اهحقیقت  آن خود اساساً اما کنمی م استدالل را

 .شودی م  یتلق ب یرق همان معمول  یهااستدالل در  یمواز  منطقه  است؟ یمنطق  چه  یمواز  منطق اما 

  است  نیا علت  است، قطع   برق و اند شده  فرسوده  هاروگاهین که   است ن یا علت است، شدهقطع  برق  مثالعنوانبه 

 استدالل  رد؟یپذ ی م  برق  قطع  در   را  اصطالح  کدام  مخاطب  حال  م، یهست  عراق  به  برق   صادرات  حال  در مثالً  که

  ی مواز   منطق  در  کند،ینم  ت یرؤ  را  یمنطق  استدالل  آن   ی برا  اما  هستند   فرسوده  هاروگاه ین  که   ردیپذ یم  شمارا

  رد یبپذ   را  ی مواز  منطق  مخاطب   تا  شودی م  حاص   منطقیب  استدالل  اساساً  و  کند ی م  تیرؤ  شود،ی م   جادی ا  که

  است   یجوهر   خودش   درون  در  حرکت  که  است  ییبتا  یهاک یتکن  جزو  نیا  پس  نکند،  ای  کند   درک   نکه یا  از   فارغ

 .است خودش  در  تکام   چون

 است  ییهاقت ی حق  مجموعه  رندهیدربرگ  منطقی ب  استدالل  پس  افتد، یب  اتفاق  دوم  موضوع  که  کنند ی م  را  کار  نیا

  منطق ی ب  که   فهمد ی م  ای  و   ستین  آن   پس   در  ی منطق  که   داند ی م  مخاطب  و   رود ی م   کار  به   کردن   استدالل   ی برا  که 
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  ی ذهن  ش یمایپ  هم   و   هااستدالل   حداق   با   و   کنند یم   جاد یا  را   ی مواز   منطق   ی وقت  که   یانقطه   به  برسد   تا  است

 . کند ی م درک   و ردیپذ ی م  را آن   ،یقبل موضوعات  به نسبت

 آسان  طیشرا  در سخت انتخاب: بیست هفتم کی تکن

  سخت   م یتصم  ک ی  د یبا  شما.  دارد  ی سخت  ک ی   اما  شودی م  ده ید  هم   چشم   با   یحت  است  ی ک ینزد  ن یهم  اهاؤیر

  مسائ    در   که   شگرد   ن یا  اما  است؛   کنکور   غاتیتبل  ه ی شب  جمله   ن یا  د،یکن   عوض   کامالً   را   رفتارتان   و   د یریبگ 

  انتخاب »  به   که  ی شگرد.  شودی م  استفاده   اد یز  هم   یارسانه   یفضا   در   است  داده   جواب  کنکور  مانند   یحساس 

  .است معروف« آسان  ط یشرا در سخت

  ح یتفر به دنیرس  ،یاقتصاد ییشکوفا به دنیرس  ،یآزاد به دنیرس  که است نیا شگرد نیا در  جمله نیتریاصل

  د یده  انجام   د یبا  شهروندان  شما  مشک   م یتصم  ک ی  تنها  اما   د یآی م  دست   به   یراحتبه   و   ستین  سخت   اصالً   رفاه   و

  و   یاپردازیرؤ  با  معموالً«  آسان  ط یشرا  در  سخت  انتخاب»  شگرد.  د یکن   عبور  یاسالم  یجمهور  از  نکهیا  آن  و

  سخت   ط یشرا  در«  آسان  انتخاب»  ی عنی  آن   دوم   جنبه  کیتکن  نیا  در  .شودی م  همراه  گانهیب  یهارسانه   یشعارزدگ

 .افتد ی م اتفاق ییجابجا با  خودش  در  ک یتکن ضد  ی عنی شود،ی م

 نشان یشدن یلیخ دهد،ی م نشان آسان یلیخ را زیچهمه  ظاهراً رسانه یعن« یآسان ط یشرا در سخت انتخاب»

  م یتصم  ک ی  د یبا  د،یکن  انتخاب  آسان  نکهی ا  برای  د یگوی م  شما  به  اما  دهد ی م  نشان  جه ینت  به   منتج  یلیخ  دهد،ی م

  م یتصم  د یبا  است،  فراهم  طشیشرا  است،  آسان  یلی خ  د یبرس   ی دموکراس   به  د یبخواه  اگر  شما  .د یریبگ   سخت

  ی لیخ  را   ط یشرا  یشناخت  حوزه   در   بنابراین  نه؛   ای  د یبشو   مخالف   گروه  ای  زندان،   د ی نرو  ا ی  زندان   د یبرو  ای  د یریبگ 

 . ییماورا  سخت  نه  البته  باشد،  یشدن  اما  سخت  انتخاب  د،یبده  جلوه  آسان

  برهنه   دارد   سخت  شرط  ک ی  اما  د، یبشو  دهید  د یتوانی م  جاهمه   خانم  شما  د،یبشو  دهی د  جاهمه   د یتوانی م  شما  مثالً

  به   نه  نیکمپ  به  ستیبا  برق   پست  یباال  برو   چوب،  سر   بزن   د،یبردار  را   خود  یروسر  کشور  داخ   در  و  د یشو

  آن   یسخت  دارد،   یآسان  اریبس  ط یشرا  مقاب   در  انیم  نیا  در   است،  یشدن  اما  است  سخت   وند،یبپ  یاجبار  حجاب

 . کرد  مبارزه خواسته  آن  یبرا ستیبای م که  است نیا

  د، یبشو  آن   مانند   د یخواهی م  است،  موفق   چقدر   د ینیبب   را  نژاد   ی عل  حیمس  ند یگویم   مدام   یشناخت  ابزار   با  آنان

  د، یبرو  بازداشتگاه  د یبا  روز  دو   د،یداری برم  را   ی روسر  یوقت   شما  باالخره  دارد   یسخت  یمقدار   اما   است  آسان   یلیخ

  م یتصم  به   ی عنی  حوزه   ن یا  .میدهی م  یپناهندگ  شما  به   د ییایب  بعد   است،  ریپذ امکان  اما   است  سخت  مقدار  کی

  .ستین مهم ش یبرا جه ی نت و  است هدف اص  ریمس  نیا در  گرفتن   قرار دن، یرس  جهینت به نه رساندن،
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 تکنیک بیست هشتم: آشوب سازگار 

  کی   ینمادها  و  هاارزش   به   حمله   یعبارت  به  رسند ی م  یاس یس   اعتراض  کی  به   فرهنگ  تفاوت  کی   از  وهیش   نیا  در

  درخواست  را  بزرگ   یاس یس   اعتراض   کیآن   از  تیدرنها و  کنند ی م   جیترو  ی حت  و هی توج  ی آزاد  بهانه  به   را   کشور

 . ستین کم  هم  بهانه کنند،ی م

  که   یاگونه به   کند،  قلمداد  کشورها  همه  غالب  فرهنگ  را  خود  دارد تالش  یقیطر  هر   از  غرب  فرهنگ  درمجموع

  اما   بزند   هم  بر   را  جامعه  آن   نظم  تواند ی م   جامعه  کی  یهاارزش   شکست  یگاه.  هاستآن   شه یاند   غی تبل  جاهمه

  ی غرب  ریغ  جوامع  گرید  در   ستین  رانیا  در  فقط   مسئله  نیا.  کنند ی م  تیحما  آن  از  مختلف  یهابهانه   به  هایغرب

.  کند یم  تیحما  نیچ  قدرت  منطقه  در  هااعتراض   از  یرسم  طوربه   غرب  کنگ،هنگ  در  مثالً  دارد،  اریبس  رواج  هم

  .ند ی گوی م« سازگار آشوب»  آن به که است یارسانه  شگرد اساس  بر  هم هاآن  عملکرد  وهیش 

  کند ی م  ی سع  معموالً  رسانه  که   عنوان  نیا  تحت   یشناخت  اتیعمل  در   است  بتا   یها ک ی تکن  از   ی کی  ک یتکن  نیا

  هر   خالصه   و  استرس   ،ینظمی ب   ،یانارش   آشوب،   کی  دچار   را   مخاطب  ذهن  افتاده   اتفاق  که  ی موضوعات  به  راجع

  حرکت   کی  چون  است  ناسازگار  جامعه  با  الظاهری عل  آشوب   نیا  اما  کند؛ی م  بزند،  هم  به   را  یذهن   قاعده  که  یزیچ

  در   رسانه   آن   که   است  یایسازشبکه   ا ی  یساز  جامعه   و   یسازمفهوم   با  سازگار  اما  افتد ی م  اتفاق   نُرم   از   خارج

  جامعه   در  مقصد،  جامعه عوام   به   نسبت   سازگار  مبدأ،  جامعه   سمت   در   آشوب   پس  .کند ی م حاص   دارد  جامعه

  ابان یخ  در   ند یآی م   مردم   مختلف،   مقاطع   در   که ی وقت  .شودی م   ده ینام«  سازگار  آشوب»  اصطالحاً  که   باشد ی م  مبدأ

  با   تومان،  ون یل یم  20  ی متیق  حدود  نیماش   با  ی فرد  مثالعنوانبه   کنند،ی م  نامتعارف  حرکات  ی برخ  به   شروع   و

  سگ   داشتن  که   نجاستیا  ناهمگون،   افه یق  و  پ یت  و   دارد  ارزش   ن یماش   مت یق  برابر   3  که   ن یماش   داخ    سگ   کی

  عامه فرهنگ   در   آشوب   ینوعبه   هان یا  همه   و   سگ   پنداشتن  ارزش   سگ،   با  کردن  یباز   درمألعام،   آن   دادن   نشان   و

  ه یرو   خالف   حرکت   ینوعبه   ای  یی زدا  قبح  ،یشکن  بافرهنگ  هست  سازگار   آشوب  نیا  کامالً   اما  شودی م  یتلق  ما

 .افتد ی م اتفاق یذهن  لحاظ  به  آشوب نیا نیبنابرا دشمن،  جوامع ای گانه یب رسانه نزد  در  مرسوم و  معمول

  هم   به   کارشان،  الظاهریعل   کردن،   بلوا  و   آشوب   به   کنند ی م  شروع   ابان یخ  در  عده  ک ی  ن یبنز  ی گران  ه ی قض  در

  اهداف   با  کند،ی م  جادی ا  یختگ یرهمبه   نیا  نیب  در   ، یسازگار  ک ی  دارد  الباطن  ی عل  اما  است،  جامعه   ختنیر

  .هستند  کار حال  در  پروژه ن یا یرو که ی  کسان  و گانهیب اناتیجر
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  آشوب   به     یتبد   را   اعتراض  هیمابن  یابانیخ  اعتراضات  با   چه  د،یبشکن  رو   قبح   نیا  بغ    در  د یریبگ   سگ   چه  پس

  که   است  ی شگرد  همان   درواقع  ن یا  د،یکرد  جاد یا  اهدافشان،  با   زدهآشوب   ییهادهیپد   ان یم  یی همگرا  ی نوع  د،یکن

 . مییگوی م « سازگار آشوب»  آن به ما  به کنند ی م  استفاده آن  از  گانهیب یهارسانه

 تکنیک بیست نهم: بازخوانی برای تحریف 

  و   امروز   درک   علم   خیتار  که   است  کرده   یکار   رسانه  بلکه   ستین  گرفتن   عبرت   و   گذشته   مرور   علم   فقط   خیتار

  قرارگرفته   گانه یب  یهارسانه   ی جد   موردتوجه   معاصر  ران یا  خیتار  که   است  ی سال  چند .  است  شده   فردا   ساختن

  شگرد   که   نجاستیا.  است  ران یا  امروز   استیس   در  ریتأث  بلکه   ست ین  گذشته  یهاقصه   انیب  فقط   همآن   هدف  است،

 . د یآی م  دانیم  به« فیتحر  برای  ی بازخوان» یاهرسان

  کردند   ی کار  هر .  بودند   محبوب   و   متخصص   ی پهلو  خاندان  ند یبگو  تا  زدند   شخم   را ران یا  خیتار چندساله  ن یا  در

  مرور «  فیتحر  برای  یبازخوان»  شگرد.  اند داشته   یاسازنده  نقش  رانیا  خیتار  در  سیانگل  و  کایآمر  ند یبگو  تا

  حوزه   در  که   است  آلفا  یها ک یتکن  از  ک یتکن  ن یا.  دارد  دوستگانه یب  سانه ر  که   است  یصورت  به   مردم   خاطرات

 .است ممثر  اطالعات یبند جمع  و    یتحل افت، یدر جهت مخاطب،  ذهن ند یفرا یرو  یرگذاریتأث  برای یشناخت

  د ید یشن ای د، یدار(  back)  عقبه  کی شما ی ادهیپد  هر  به نسبت  د یکنی م حرکت  د یدار  شما که   یر یمس ن یا در

  شما  نیب  شده  باعث  زمان  د،یباش   ده ید  اگر  ای  و  د یباش   ده یشن  اگر  ست،ین  خارج  حالت  دو  ن یا  از  د،یبود  آن  در  ای  و

 . افتد یب یافاصله ک ی افتاده، اتفاق واقعه  آن  در  که یاطالعات  ز یر  و( شما ذهن  نیب)

  صحبت   یپهلو  خاندان  ز یر  اطالعات  از  گونهنیا...  و  یس یبی ب  نترنشنال،یا  رانیا  تو،   و  من  شبکه  مثالعنوانبه 

  درواقع   بردند ی م  مردم   یبرا   و  کردند ی م   درست  نان   خودشان  دست  با  خودشان   حضرتی اعل  مثالً   که  کنند ی م

  گر یهمد   کنار   را  اطالعات  ز یر  ن یا  یاگونه به   رضاخان،  قصه   مانند   ای  .دهند ی م  مخاطب   یتحو  وپرتچرت

  استاد   کی  متأسفانه   و  است  شده  اجحاف  حقشان  در   یپهلو  خاندان  کند یم  احساس   اساساً  مخاطب  که  گذارند ی م

  .شود شناس  رضاخان وافر یاباعالقه  دانشگاه

.  شنیدید   که  است  روایتی   باشید که ناظر هستید اما اگر حضور نداشته باشید پس همه آن،  حضورداشتهاگر  

  مخاطبانش   ذهن   در   را  واقعه   اص   بتواند   اینکه   برای   مجدد   بازخوانی  به  کند ی م  شروع   را   اطالعات  ریز    آن   رسانه

  ی شناخت  علوم  فی تحر  برای  یبازخوان  کیتکن  اما  ،است  یروان  اتیعمل  یهاکیتکن  جزو  ف یتحرکند.    تحریف

فرد در آن واقعه حضور داشت که اگر    که تازه خود    یاواقعه بازخوانی ریز اطالعات برای تحریف همان    .شودی م
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قلمداد  شدی م  ترراحت نبود کارشان   برای مخاطب طراحی    .شودی م،  این خود یک مسیر است، مسیری که 

 .کنند یم همین مسیر، مخاطبان بازخوانی و تحریف   واسطهبه ، همه آن وقایع پیشین را کنند ی م

  ن یهم  واسطه به   را  نیشیپ  ع یوقا  آن  همه  کنند،ی م  یطراح   مخاطب  ی برا  که  یریمس   است،  ر یمس  کی   خود  نیا

 .کنند ی م  فیتحر  و  یبازخوان مخاطبان ر،یمس

 های ترش، اطالعات شیرین ام: بهانهتکنیک سی 

  ی جا وجه، چیهبه  شما که  دارم   یاطالعات که  است ریتصو   نیا جادیا هارسانه  در  مخاطب جذب یهاروش   از یکی

  از   استفاده   در  گانه یب  یهارسانه .  کنند ی م  خکوب یم   خود  رسانه   ی پا  را   مخاطب  وه یش   نیا  با .  د یکنی نم  دایپ  گرید

  یاجتماع  یهاگروه   فعاالن  و   نخبگان  اکثراً  که   را  مخاطب  از   یف یط  وه یش   نیا  با.  کنند ی م  رقابت  باهم   وه یش   نیا

 .ند یگوی م«  ترش  یهابهانه  ن،یریش  اطالعات»  اصطالحاً شگرد  نیا به کنند،ی م  خود جذب هستند 

  خودش   زبان   از   بعد   و   شنود ی م اقیاشت  با   را   گانه یب  رسانه  اطالعات  مخاطب   که   است  ن یا  وه یش   ن یا  در   مهم   نکته 

  شود ی م  گرفته  هارسانه  نیا  از   که  ی اقتصاد  اطالعات  روزها  ن یا.  بردی م  بکار  هستند   او   ر یتأث  تحت  که  ی گروه  برای

  استفاده   اما   بردی م   لذت  آن  داشتن   از   رد یگی م  را   اطالعات  ن یا  که   ی فرد.  شودی م  دستبهدست   مردم   انیم   یگاه

 .است ی اعتراض ای یسلب حرکت کی  برای عموماً هاآن  از

  ت ی حاکم  انیم  رابط   نقش  است  قرار   که  شودی م  استفاده  نخبگان  ذهن  عمدتاً  بر  یرگذاریتأث  برای  کیتکن  نیا  از

 .است یاتیعمل نخبگان ست،ین یدانشگاه نخبگان لزوماً منظور  نجایا در کنند، ی باز را مردم  و

  که  کند یم احساس  مستمع فرد د،یدهی م  قرار هم کنار را هانیا شما ی وقت  که است یاطالعات نیریش  اطالعات

  ی شخص   پردازش   با  و   ندارد  وجود   ی گرید   ی جا  در   که   است  ده یرس   و   داکرده یپ  دست  تای د  و   داده   از  ی حجم  ک ی  به

  اثبات  موضوع   آن   در   را  خودش   تسلط   تواند ی م  یامجموعه  هر  نزد   در  باشد   داشته  هاداده   نیا  ی رو  تواند ی م  که 

 .نیر یش  اطالعات ی عنی نیا بکند،

  همان   یض مر  و   دار   کج   صورتبه   ن یریش   اطالعات  کنندهافت یدر  سمت   از  معموالً   که   ییهابهانه   ترش،   یهابهانه   اما

  چه   پس   .شودی م  داده   قرار  عرض،هم   افراد  ای  مخاطب  ا ی  سطح،  دو   اریاخت  در   ترش   صورتبه   ا ی  رفتن  عصابه دست

  ی انیم  نخبه   آن   یواسطه به   ،ی عموم  افکار  یرو   خواهند ی م  که   ی کسان  کنند؟ی م  نقش   ی فای ا  نجایا  در  یکسان

  ترش  را اطالعات کردن خرج یهابهانه تاًینها او دهند،ی م نیریش  اطالعات او به پس بگذارند، ر یتأث  میرمستقیغ

  افتد،ی م  یاتفاق  کی  نجایا  نیبنابرا  بکند؛  استفاده  خواهد ی م  که   طورآن   اطالعات،  آن  از  نتواند   ی هرکس  که   کند ی م

  شودی م  یمهندس   اما  ردیگی م  شک   نیریش   اطالعات  رابطه   کی   نخبه،  با  طراح   انیم   حدفاص   که   دانند ی م  چون
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  دارد ی نم  نگه   ن یریش   قدرآن   را   مخاطب   ذائقه  کند،یم  ترش  را  مخاطب   ذائقه   عمدتاً  که   ییهابهانه   از   نخبه   ن یا  و

  .گذاردی م ر یتأث مخاطب  یرو کند،ی م  جادیا ینینابیب حالت  کی معموالً  ی ترش  و

  دارد   را   ی زیچ  که   باشد   اغناءکننده  او   ی برا  اطالعات  ن یا  دهم، ی م  نخبه فرد    به   طراح  من    که   ی اطالعات  اگر  حاال

  افکار   کنترل  خودش   تاًینها  که   باشد   داشته   را  اطالعات  نیا  ت یریمد   ینحو   به   کند ی م  ی سع  او  ندارد،  ی گرید که

 ی هارسانه   .ردیبگ   دست  به   اندازد،   یب  راه  شمارا،  کار  مثالً  توانسته  که  اطالعاتش  واسطهبه   من  حوزه  در  را  یعموم

  به   ند یآی م  ، یفالن   یفام  ، یفالن  ی آقا  ، یفالن   همسر  ،ی فالن  دختر  ، یفالن  پسر   افراد،  خصوص   در  معموالً   گانهیب

  افت یدر  مخاطب  را  نیری ش   اطالعات  نیا  دهند،ی م  نیریش   اطالعات  کند،ی م  نگاه  را  یس ی بی ب  نشسته  کهی  کس

 چنداننه   صورتبه   را  هاآن   اش،یارتباط  یهاشبکه   تا  گرفته   نستاگرام یا  از   خودش،  یارسانه   جامعه   در   کند،ی م

  بعد   و  کند ی م  منتشر  دارند،  جامعه  در  یبروز  و   ظهور  اثر  که   مختلف  یهابهانه   به  ترش،  یهابهانه   با  بلکه  ن،یریش 

 .داند یم   اطالعات صاحب را خودش 

  فکر   کننده،افت یدر  ای  مخاطب  که  را  ی اطالعات  بود،  نیهم  افتاد،  اتفاق«  وزیآمدن»   درباره   که   یاتفاقات  از  یکی

  یدهسازمان   بر   که   دادی م   شانیا  به   را  بود   افتاده  اتفاق  جامعه   در   که   ی ترش   یهابهانه  به   است،   نیریش   که   کردی م

  اطالعات  و  ترش   یهابهانه   بحث   نیهم  شیهاراه   از  ی ک ی  وزی آمدن  یعنی  شد ی م  واقع  ممثر  ابان یخ  کف  اتیعمل

 .است بتا یهاکی تکن  جزو نیا که بود  نیریش 

 تکنیک سی و یکم: بیابان ـ کویر 

.  اریبس  هم   نورد   ر یکو  و  است  اد یز  ما  کشور   در   ریکو   و   ابان یب  بنابراین  است،  یآبکم   کشور   ییایجغراف   ازنظر   رانیا

  در   که  یمردم  برای  ندارد  باران  اصالً   که  ییجا  و   دارد  کم  اریبس  ی بارندگ  که  ییجا یعن ی  ری کو  و   ابانیب  حدفاص 

  شگرد   آن   به   اصطالحاً  که   شودی م  استفاده   تفاوت  ن یا  از  هم   رسانه   در   است،  ادی ز  کنند،ی م  ی زندگ  نقاط  نیا

 . ند یگوی م« ابانیب ل ر یکو»

  بشر،   حقوق  زنان،   حوزه .  کنند ی م    یتبد   صفر   کامالً  حالت   به   مطلوب   حالت  از   را   موضوع   ک ی  گانه یب  یهارسانه

  به   ید یام  چ یه  مخاطب  که   یاگونه به   رد،یگی م   قرار   مورداستفاده  شگرد  نیا  در   ستیزط یمح  و   وپرورش آموزش 

  مقاومت   جامعه  مثبت  امواج  همه  برابر  در  گرفت  قرار  امیپ  نیا  تحت  که  یمخاطب.  داشت  نخواهد   اوضاع  شدن  بهتر

 . داد  نخواهد  راه  خود  ذهن  ریکو  در  را  یباران چ یه و کند ی م

  از   کمتر  سال  در  که  ند یگو ی م  یمساحت  به  ابانیب  ست؟یچ  ریکو  و  ابانیب  انیم  فرق  یشناخت  اتیعمل  حوزه  در

  ذهن   شما  اگر  .ندارد  یبارندگ   اصالً  که  است  ییجاهم  ریکو  و  شودی م  خشک  عیسر  و  دارد  یبارندگ  متری لیم  50
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  از   د، یکن  تیهدا  شدن  ابانیب  سمت   به  را  مخاطب  ذهن  نکه یا  ای  و   د یکن  تیهدا  شدن  ر یکو  سمت  به   را  مخاطب

  ر یکو  حدفاص »  را   طرف  دو   ن یا  اتفاقات،  از   یکسر ی  به  نسبت  د،یام  ن یکمتر  حداق   تا   کام    د یام  قطع   حدفاص 

 .ند یگوی م « ابانیب تا

  ر یکو  به   ابان یب  از   و   ابانی ب  حالت   به   آبشار   حالت   از   را  خود  مخاطب  ذهن  موضوعات،  از   ی بعض  به   راجع   هارسانه   نیا

  ی وقت   شما  ذهن  کنند،یم   ریکو   کامالً  را  ذهن  ها،ورزشگاه  در  حضور  و  زنان  مسئله   به  راجع  مثالً  کنند؛یم  تیهدا

 شما   ند یگوی م   مداوم   هم  زنان   درباره  .است  مرگ   بود  خواهد   متصور   که  ی زیچ  نی نخست  برسد   ر یکو  حالت   به

  شما   هستند،  جامعه  متحرک  موتور  زنان  بود،  خواهد   ناقص  جامعه  د ینباش   اگر  شما  د،یهست  توانا  د،یهست  جذاب

  . کنند ی م  ری کو  را  ذهن  موضوعات  نیا  یالقا  با...  و  د یکن   شرکت  د یتوانینم  ورزشگاه  در  و  د یندار  یهمگان  ورزش 

  دهد،   ادامه  ورزش   به  دهد ی نم  اجازه   شوهرش   رد یگیم   طال  مدال  کاراته   رشته  در  یورزشکار  خانم  حال   نیهم  در

  نجاست یا .کنند ی م  القا  او ذهن  در  را  مرگ  تصور   و  ری کو به  دن یرس  تیحکا کشند،ی م ش یپ را  زنان  حقوق  نقض 

  . ریبگ   طالق  ات،یورزشکار  یزندگ  اتیح  ادامه   یبرا  ند یگوی م  ورزشکار  خانم  نیا  به  خطاب  هارسانه   گونهن یا  که

  شدن  دهید  تیهو او به و  ابانیب حالت به کنند ی م تی هدا ریکو  حالت از را افراد« ابانیب ل ر یکو»  کیتکن نیا در

  منتق    ابانیب  حالت  به  را  او  و  دهند ی م   روین  او  به  هستند   ر یکو  حالت  در   که  را  های بعض  گانهیب  یهارسانه  .دهند ی م

  حالت   به  برند ی م  هستند   ابانیب  حالت  در  که  را   هم  یبرخ   کنند،ی م   یتبد   خود  یروی ن  به  را  آن  درواقع  و  کنند ی م

  .ینابود  و  انتحار برای ریکو

  او  به مصداق دو   د یبا: افزود د؟یشوی م  ر یکو  صورت چه به م؟ یکن  د یبا کارچه  م یکن  ر یکو  شمارا می بخواه اآلن  اگر

  موضوع   نیا  طرح  با  گر،ی د   یمدل  برود،  چپ  اگر  و  کند ی م  انتخاب  مدل  کی   برود،  راست  سمت  به  اگر  م،یده  نشان

 .بردی م  نیب از  را خودش  یذهن لحاظ  به  مخاطب  نیبنابرا ردیگی م  قرار  یمواز  ی انتخاب در

 تکنیک سی و دوم: ترتیب معکوس 

  ی گاه.  یگرید  فرد   ای  باشد   انسان  خود   بیتخر  حاال  است،   یناپسند   کار   افراد   تی شخص  ب یتخر  ما  فرهنگ   در

  دوباره   و   منظم   را  آن  ذهن  اما  است  خته یرهمبه   و  ستی ن  یمنطق   ظاهراً  که   کنند ی م  مطرح   را  موضوع  کی  هاانسان

 « معکوس  بیترت»  ند یگوی م رسانه  در  ی ذهن   یتحل  نیا به  کند،ی م   یتحل

  ک ی  به  ی منف  مسئله  کی   از   کنند،ی م استفاده  اد یز  شگرد  ن یا  از  جامعه   در   ید یناام  جادی ا  برای  گانهیب  یهارسانه

  ن یا  در.  کند ی م  ی ریگجه ی نت  مخاطب  خود  وه یش   نیا  با  و   دهند ی م   ر ییتغ  را   ی ذهن  بی ترت  و  رسند ی م   ی منف  تیکل
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  جه ینت  آن   کردن   منظم  با   خود  مخاطب  تا  ند یچیم   معکوس   صورتبه   را  استدالل  یهاه ی پا  فقط   رسانه  انیم

 .کند ی م گانهیازخودب  و  د یناام را  مخاطب رحمانهی ب اریبس هارسانه   یتحل  از وه یش  ن یا. ردیبگ  را  دلخواه

  کند ی م  اصالح   را  آن  یوقت   مخاطب  که  کنند ی م  جادیا  را  معکوس   بیترت  هارسانه   مواقع  از  ی اریبس  ک،ی تکن  نیا  در

  کنند ی م  جادیا  را  معکوس   ب یترت  مدل  نیا  مواقع   از  یاریبس  هارسانه   .است  آورده  دست  به  یزیچک ی  کند ی م  حس

 .است غلط  کار  نیا که  دهند ی م  انجام را معکوس   مدل ن یا کنند،  بیتخر نکه یا برای

  غلط   معکوس   مدل  نیا  همه   اما  ندارد  معنا  حسن  کچ   که  کهی درصورت  حسن،  کچ   چه   کچ ،حسن   مییبگو  چه

  درست   را   معکوس   حرف   ن یا  خودمان   ذهن  در   ما   حسن  کچ    د یگوی م   معکوس   نی ا  اول   ی وقت  اما  رند یپذ ی م   را

 .است درست  کچ حسن  میی گوی م و  میکنی م

  عمالً   دهد،ی نم  انجام   اما  میتوانی م   ما  د یگوی م  کند   جادیا  جامعه   در   را   یگانگ یازخودب  خواهد ی م  که   یی درجا  رسانه

  عمالً   م،یدهینم  انجام  بعد   میتوانی م  میبگو  مدام  یوقت  درواقع  دهد،ی م  عیتسر  است  ییتوانا  معکوس   که   را  یناتوان

 . بود م یخواه ناتوان

  که   کنند ی م  ان یب  معکوس   را   م یمفاه  اما  اص    به   است  نهیقر  به   دن یرس   هدف «  معکوس   ب یترت»  ف  یتعر  در   پس

 خواهد ی م  رسانه  آن   که   یق ی دق  جهینت  به   خودش   تا  ه یاول  شده  معکوس   آن   کردن  معکوس   به  کند   شروع  مخاطب

  مخاطب   یبرا   و  ردیپذ ی م  را  تش یمسئول  یذهن  ازلحاظ  لذا  ده یرس   جهینت  ن یا  به  خودش   مخاطب  چون   و  برسد 

  شما  قد   ای  لو،یک  100  مثالً  د یدهی م  جواب  د؟یهست  لویک  چند   پرسند یم  شما  از   یوقت .  کند ی م  دایپ  تیقطع

  د یدهی م  جواب   چرا؟  ستین  متناسب  شما  وزن   و  قد   د ینیبی م  حال   سانت،  150  د ییگوی م  است؟  سانت  چند 

  است،   ناتوان  که   یکس  نی بنابرا  ناتوانم،  چون  د ییگویم   د؟ینتوانست  چرا   د،یکن  تیرعا  را  تناسب  د ینتوانست  چون

  کنند، ی م  خودالقا  مخاطبان  به   را  ی ناتوان  گانه یب  یهارسانه   که   نجاستیا.  باشد   یخوب   دانشگاه  استاد  تواند ینم

  مخاطب   ذهن  در  را  یلیفا  کار،  نیا  با  رسانه  .باشد   توانمند   ستین  معلوم  هم  موضوعات  ی مابق  در  مخاطب  نیبنابرا

  .کند ی م  یناتوان از  یناش  یسرخوردگ و  ی ناتوان ،ی پوچ احساس  که کند ی م باز

 زمان محبوس تکنیک سی و سوم: تونل زمان یا 

  دوستان،   و  هاخانواده   تا  گرفته  هاال یسر  و  ی قیموس   از   م،یدار  ی خوب  حس  گذشته  به  نسبت  شهیهم  هاانسان  ما

  از   شودی م   برده   پناه   گذشته  به   ی گاه  اما  کند،ی م   کمک  ی زندگ  امروز   یی بایز   به   خوب   حس   آن   یادآور ی  انگار

  گانه یب  یهارسانه   در  وهی ش   نیا.  کند ی م  عم   سم  کی   مانند   گذشته  که  نجاستیا.  فردا  به   ی د یناام  و  امروز  یبد 

  .ند یگوی م « محبوس  زمان  ل زمان  تون  »  شگرد آن  به   که شودی م استفاده  اریبس
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  ک ی  یایؤر  نیبهتر یزمان برش  آن انگار. است شدهگفته  ار یبس گذشته  از سال، چند  نیا در  گانه یب یهارسانه  در

  است،   د یجد   اعتراض  کی   شروع  ی گاه  ستین  ید یناام  فقط   تون    به   ورود   جه ینت  اما  باشد،  است  توانسته ی م  یرانیا

 .کنند ی م استفاده  محبوس   زمان نی ا از گانهیب یهارسانه  چرا اما

  که   ی تونل  هر وارد  شما  کند ی م احساس  مخاطب یعنی شود،ی م  زیفر  مخاطب برای زمان  زمان،  تون  ک، یتکن  در

  کلمات   شیزا  به  دواریام  معموالً  را  مخاطب  تون   نیا  از  شدن  خارج  به  د یام  دارد،  یخروج  و  یورود   کی  د یشوی م

  مخاطب  ذهن  زمان، تون  در  رسانه که ی درحال کند یم د یجد  موضوعات و د یجد  می مفاه د،یجد  یمحتوا د،یجد 

  گرفتار «  شده  محبوس   زمان »  در   ند یگوی م  اصطالحاً  ن یهم  خاطر  به   کند   خارج  نکه یا  بدون   کند ی م  وارد  را

 .کند ی م  حبس را  زمان  یعنی شودی م

  در   و   دادها یرو  در   شود،یم   زمان   از   یبرش ک ی  وارد   مخاطب  ذهن  آن   در   که   است  ی کیتکن  زمان  تون   کیتکن

  نسبت   به  ،یزمان  تون   آن  در   بودن   به   آرامآرام   و  ستی ن  ایمه  گر ید  شدن  خارج   امکان  و   شودی م   زیفر  جاهمان

  آن   از   نشدن  خارج   به   کردن  عادت   زمان،   تون    در   مخاطب  ذهن    مرگ    .کند ی م  عادت  افتاده   اتفاق   که   ی موضوع

 .است موضوع 

  را   مطلوب   وضع   و   دانند ی م   روز ی د  وضع   از   بدتر  را  موجود   وضع   گانهیب  یهارسانه   که  د ینیبی م   شما  مثالعنوانبه 

  آورند، ی م   زمان  از  یبرش   آن  در  که  یمثال  هر  نیبنابرا  حاضر،  حال  در  موجود  ط یشرا   مانند   کنند ی م  ینف   مرتباً

  ی چیه  اآلن   بودند   آزاد   ییدانشجو جنبش   چقدر  زمان آن  در  ند یگوی م   بود   طلباناصالح   دوره   که   یزمانک ی  مثالً 

  . بود  خوب   زیچهمه   حضرتی اعل  زمان   که   عبارت  نی ا  و   کند ی م   ز یفر  زمان   همان  در   کند،ی م  محبوس   ست،ین

  است   قرار   اگر   لذا   است  حاضر   حال  ط یشرا  از  بهتر   قب   زمان   در   ط یشرا  د یگوی م  که  است   نیا  زمان   تون    حرف

 . د یکن  ایاح  را   قب   ط یشرا  همان  و   د ینرو  فردا   دنبال  پس  باشد،  فردا  از   بهتر  اآلن

  اساس   بر   را   قب    مطبوعات  و   هاروزنامه   تمام   و   کرد   د یتول  زمان   تون    عنوان   تحت  برنامه   ک ی   تو   و   من  شبکه

  مخاطب   ذهن  قای دق  و  است  حاضر  حال  ط یشرا  از  بهتر  قب    زمان   در   ط یشرا  د یبگو  که   کرد ی م  ی بررس   موضوعات،

  اما   کرد ی م ادیز را  ره یدا  د یشا  کرد، ی نم  خارج   هم   حبس  از   وقتچ یه  و   کرد ی م  محبوس   م یقد   زمان   در   برد ی م  را

 . کردی نم خارج  حبس از

 سکون  برای حرکت و سکوت برای حرف: سی و چهارم کی تکن

  خارج   در  شرو یپ  و  موفق یزندگ  کی  کنند ی م  تالش   شه یهم  گانهیب  یهارسانه   که  د یاشده  متوجه  هم  شما  حتماً

  ی رسازیتصو  نیا با یرانی ا مخاطب. شود دهیکش  ریتصو به  کشور  داخ   در  رفعالیغ  و  راکد  ی زندگ ک ی و  رانیا از
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  برای   حرکت  سکوت،   برای  حرف » شگرد  که   نجاستی ا  است،  ی رگذاری تأث  چه   دنبال  هاام یپ  ن یا  و بکند؟  د یبا  چه

  .کند ی م دایپ معنا « سکون

  و   است  معکوس   کامالً  یگاه.  ستین  یخستگ   یمعنا  به  هم  سکون  و  ستین  تیرضا  یمعنا  به  سکوت  شهیهم

  آن   مناسب  فرصت   در   خواهد ی م  و   شود ی م  خشم   ک ی  دچار   شود ی م  داده   او   به  که   ییمحتوا  به   مواجه   در   مخاطب

  استفاده   یاس یس   یرگذاریتأث  ن یا  یراستا  در  هارسانه  ن یا  در  یسرگرم  و  یح یتفر  یهابرنامه   یحت .  کند   رها  را

  که   یگرانید  یزندگ   همچون  یزندگ  خواهد ی م  و  ستند ین  ی راض  خود   ی زندگ  از  که   ی گروه   یتبد .  شودی م

 .شودی م قلمداد راستا نیهم در  باشند، داشته ند یگوی م  گانهیب یهارسانه

  نیهم  هست   پرکاربرد   یشناخت  علوم   حوزه   در   که   ییهاک ی تکن  از   ی کی  « سکون  برای  حرکت  سکوت،   برای   حرف »

  ی اگونه به   گانه یب  یهارسانه  نزد   دادهایرو   مواقع   از   ی اریبس  در   .بتاست  یهاک ی تکن  جزو   که   است   یارسانه   شگرد

  کنند ی م  اضافه   آن   به   که  را   موضوع   اتیفرع  اما  است  ثابت   موضوع   اص    که  است  نی ا  آن   ی مبنا  که  شود ی م  ی تلق

  جلو   امکان  نه  د،یهست  ثابت  واقعاً  شما  کهی درحال  د،ی کن  حرکت  د یبا  ای  د یکرد  حرکت  که  د یکنیم  احساس   شما

 .افتد ی م اتفاق ی ذهن تصور  کی  شتریب رفتن، عقب امکان نه  د یدار رفتن

  شما  که  است  نیا  مانند   ی ده   حیتوض  یمثال  با  میبخواه  اگر  را«  سکون  برای  حرکت  و   سکوت  برای  حرف»  کیتکن

  کند، ی م  توقف  شما  کنارری  گ ید  نیماش   د یکنی م  توقف  یوقت  د،یکنی م  حرکت  د یدار  و   د یهست  ینیماش   کی  سوار

  حال   در   د یکنی م  احساس   شما  کند،ی م  حرکت   شما  کنار  نیماش   ی وقت   که  د یاده ید  کرات به   ی لیخ  را   نیا

 .د یهست سکون  حالت در  شما و  کند ی م حرکت به شروع نیماش  آن  که یدرحال  د،یهست عقببه حرکت

  ی شناخت  علوم   حوزه  در (  عه یشا  حوزه   در  تکرار  درضرب  ابهام)  عه یشا  عنوانبه   دارد   وجود  ی عبارت  ی روان  اتیعمل  در

  حرف   شتریب  شما  چه  هر   ترق یدق  انیب  به  ای  د یکنی م  زدن  حرف  به   وادار  را  افراد  شتریب  چه  هر  شما  هاوقت   یبعض

  قا یدق   است  دهیشن  که  را   یحرف  آن  کند   درک  نکهیا  ی برا  کند،یم  دایپ  ازین  یشتریب  سکوت  به  مخاطب  د،یزنی م

  که  ی مطالب  درباره کردن   فکر  ی برا کند،ی م  سکوت مخاطب بشود،  استفاده آن  مثبت جنبه  در   اگر حاال ست،یچ

  ش، یخو  یدرون   خشم  و  استرس   ش یافزا  یبرا   کند،یم   سکوت  بشود،   استفاده   یمنف  جنبه   در  اگر  .است  دهیشن

  هاوقت  ی لیخ  ست، ین  تأم   ی برا  ا ی  ستین   راهکار  کی   به   دنیرس   منزلهبه   سکوت  هاوقت   ی لیخ  نیبنابرا  پس

 . افتد یب اتفاق یشتری ب خشم  که کنند ی م سکوت

  ک ی   ای  بعد   روز  چند   اما  است  ساکت  و   ساکن  زیچهمه  لحظه  آن   در   که   د یکنی م  مالحظه   که  است  نیهم  یبرا

  زده زنگ   خورده آب   فنر   مانند   گرید  ریتعب  به   ا ی  و  است  شده  جمع   فنر   مث  )   شودیم   منفجر   ناگهان   گر، ید  هفته 
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  است   کرده  تحم    را   زیچهمه   که   ستین  ی فنر    یپتانس  و   ی فشردگ   سر  بر   بحث   فقط   ی عنی  ؛(است  شده   جمع

  که   یزمان  آن  ناگهان  و   نشود   باز   شده  جمع   فنر   لحظه   آن   در   و   د یکنی م  باز  را   خود  دست   شما  دارد  امکان   بلکه

  آورده   رونیب   و  کرده   یخنث   شما  دارد  امکان  که  است  نکردهعم   یهان یم  مانند   شود،   باز  فنر  نیا  د یندار  توقع 

  فکر   شما  که   ی درزمان  ناگهان  اما   کند، ی نم  عم   لحظه   آن  در   ی زدگ زنگ   و   ی خوردگ  آب     یدل  به   اما  د یباش 

 .کند ی م  عم  د،یکنینم

  د ی کنی نم  فکر  شما  که   است  یدرزمان  مخاطب  عم   یبرا «  سکون   یبرا   حرکت  و  سکوت  یبرا  حرف »  کیتکن  پس

  و   یس یبی ب  مانند   ییهارسانه   که  یی آنجا  دهد ی م  رخ   کجا  موضوع   نیا؛  افتد ی م  اتفاق   د یکنی نم  ینیبش یپ  و

  ا ی .دهد ی م  الگو خود  مخاطب به  دائماً  کند،ی م کار  یس یبی ب که  زن  صد  برنامه  مانند  کنند،ی م  یالگوده گرانید

  مرفه   یزندگ   د ینیبب  که  کشند ی م  ریتصو  به  و  کنند یم   یطراح  تو  و  من  شام  د ییبفرما  برنامه  در  که  یهدف  مانند 

 سکوت  د یدار  شما  و  زند ی م   حرف  دارد   او  د یکنی م  سکوت  شما  د یهست  سکون  و  پسرفت  حال  در  شما  و  نیا  یعنی

  .د یکنی م

  کنار   را  زیچهمه   و  اعتقادات  حجاب،  اروپا،   آمدن   کردند   حرکت   هانیا  د ینیبب  ند ی گوی م  مخاطب  به   خطاب  ای

 . رند یگی م زه یجا هم وروی  هزار ای  دالر هزار  دند،یرس  یانقطه  چه  به د ینیبب گذاشتند،

  امانگاه   د یدارحرکت   تصور   خود   و  است  کردن  حرکت   حال  در   یدستبغ    کند ی م  احساس   مخاطب  که   نجاستیا

  ناگهان  شودی م  جمع  مکرر  استرس   نیا  حاال  د،یشویم   استرس   دچار  شتریب  پس  د،یهست  ثابت  د ینیبی م  د یکنی م

  اعتراض   به  ای  ینفت  ساده  اعتراض  کی  باشد،  یزیچ  هر  تواند ی م   واقعه  نیا  حاال  شود،ی م  آشکار  یاواقعه   کی  در

  ی مقطع  آن  به   دن یرس   یبرا   کنند ی م   یسازآماده   را  مخاطب  نیبنابرا  شود،   یتلق  تواند ی م  ی زی چ  هر  و   ین یبنز  ساده

 . دارند  ازین که 

 صفر شروع: پنجم و یس  کی تکن

  اما   کرد؛   خوشحال  را  همه  که  بود   ی خوب  یل یخ  خبر  کرد،  شیآزما  تیموفق  با  را  باال  ی فناور  با  برماهواره   کی  رانیا

  یمایهواپ  کیبار  نینخست  ران یا  ی وقت.  ند یگوی م  یگرید  زیچ  هاآن   م، یدهی م  گوش   را  گانهیب  یهارسانه   ی وقت

 ی هارسانه   یوقت  بازهم  اما  شد،  ثبت  کشورمان  ییهوا  صنعت  در  ی افتخار  کرد،  ییرونما  را  کوثر  نام  به  جنگنده

 .زنند ی م  یگر ید حرف میدهی م  گوش  را گانهیب

  ی اضیر در  ضرب، اتیعمل کی  هی شب کند   یتبد  شکست به  را هات یموفق همه خواهد ی م  که یخبررسان نوع  نیا

 هاده یپد   یهمه   ک یتکن  ن یا  در   .ند یگوی م «  صفر  شروع »   رسانه   در  شگرد  ن یا  به.  باشد   صفر  اعداد  از   یکی  که   است
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  به   قایدق   صفر   شروع   است،  صفر   ی مساو  ی عدد  هر  ضربدر  صفر  یاضیر  در   .رند یگی م   قرار  مدنظر  صفر   شروع    از

  نوع   هر   و   شودی م   ی منف  و  ی ته  زیچهمه   و   کند ی م  ضرب  صفر   با   مرتباً  را   مخاطب  ذهن   رسانه   که   معناست  نیا

 .کند ی م  شروع« صفر شروع» با ذهن  رد،یبگ  صورت هم یاقدام

  ساخته   پ   مسئوالن،   یدزد   شود،ی م  ه یتعب  مخاطب  ذهن  در  صفر  شروع  شود،ی م   ساخته  پ   مثالعنوانبه 

  ن ی ب  از   پ   عظمت  ک    پس  است،   شده  ی دزد  پروژه   نی ا  از  که  یسمت  به   بردی م   را  مخاطب  ذهن رسانه  شود،ی م

 . دادند  وندش یپ یدزد   با چون رودی م

  ی اعده  هارسانه   نیا  است  ختسا  حال  در  هم   یداخل واکسن و است  داکرده یپ  وع یش   کرونا  روس یو که  اکنون هم

  هست  د یتول  حال در  واکسن ران یا در   د ینیبب ند یگویم  دهند ی م  نشان را اند سفرکرده  به ارمنستان   که را  افراد  از

  ی درب گانهیب  یهارسانه   است  که  گونهنیا  بزنند،   واکسن نکهیا  یبرا   روند ی م  ارمنستان  به   مثالً  افراد  از   یاعده  اما

  صفر   در ضرب   مسئوالن  به   نسبت  مردم   یاعتمادیب   پس  . هستند   داخ   داتیتول  از   مخاطبان   نانیاطم  سلب

  ندارند  واکسن  آن  به  یاعتقاد خودشان و  نزدند  واکسن شتر یب مردم درصد  8 ارمنستان در   کهی درصورت شودی م

  آن   که  کنند ی م   یمعرف  د یجد   حرکت  سمت  به  و  دهد ی م  نشان  صفر  درضرب  را  اقدام  نیا  گانهیب  یهارسانه  اما

 . است یشناخت علوم در  کیتکن  نیتریی مبنا کی تکن  نیا شد، خواهد  ارمنستان یگذارهدف  د،یجد  حرکت

 صدا مافوق: ششم و یس  کی تکن

 نیا  اما  باشد،  صدای ب  افراد  یصدا  که   است  نیا  رسانه  کار  ندارند،  جامعه  در  ییبلندگو  که   هستند   صداها  یبعض

«  صدا  مافوق»   آن  به  که  شودی م    یتبد   یشگرد   به  و   شودی م  استفاده  یاس یس   مقاصد   برای  ی گاه  رسانه  هنر

  همه   برای  که  دهد ی م  ییصدا  بیضر  هستند   یاس یس   مخالف  که  یافکار  و  شهیاند   به   گانهیب  یهارسانه  .ند یگوی م

  تواند ی م  بوده   کشتن  آدم  کارش   هاسال   که   هم  یستی ترور  گروه   ک ی  که   نجاستی ا.  باشد   فهمقاب   مخاطبانش

  گانه یب  یهارسانه   اما  دارد  وجود  مختلف  یصداها  جوامع  همه  در  .باشد   داشته   مردم  یصدا  ی بلند   به  ییصدا

  .کنند  قلمداد  ی اصل یصدا را  ییجز یهاشه یاند  و صدا خواهند ی م

  مان یسل  حضرت   با  اصحاب  که «  مانیسل  حضرت   و   مور   داستان »  نام  به   م یداشت  را   ی داستان  ک ی  امیاالم یقد   از

 پاسخ   در  و  کردند ی م  سمال  شانیا  از   را  ستادنیا   یدل  همراهان  ستاد،یای م   حضرت  راه   ن یب  در  و  کردند ی م  حرکت

  فرمودند   زند؟ی نم  حرف  که  مورچه   کردند   سمال  ارانی  .زند ی م  حرف  دارد  مورچه   ن یا  :فرمودند   مانیسل  حضرت

  شده  ی بردارگرته  نیا از  یشناخت علوم حوزه در که  شماست افت یدر مافوق   صدا شنوم،ی م من د،یشنوینم شما

 مداراستیس   شنود،ینم  گذاراستیس   که  است  یموارد  آن«  صدا  مافوق»  همان  ای  مافوق،  یصدا  شهیهم  .است
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  ی دار یشن  برای  ی ابزار  مثابهبه . )کند ی م  فیتعر  مانیسل  و   مور  انیم  واسط   عنوانبه   را  خودش   رسانه   اما  شنود،ینم

 .شودی م  دهینام« قدرت» اصطالحاً که( افتیدر مافوق  یصداها کردن 

  رسانه   .است  یبشر  سازدست   قدرت   ها،رسانه   عملکرد  و  است  یاله  قدرت   کی  مانیسل  حضرت  قدرت  آنکهحال

  با  و   کند ی م   ییشناسا  دارد  وجود  محاف    درون  در  و   پستو   درون   در   اما  ع، ی رف  و   بلند   ار یبس  یصداها  که   ییجاها

  رسانه،  اگر  .کند ی م  دنیشنقاب    یهافرکانس  ای  و  صداها  از  ی کسری  به    یتبد   را  آن  خود   یارسانه   ابزار  از   استفاده

    یتبد  شدهدهیشن یصدا به« صدا مافوق »  کیتکن و  شودی م سازنده و  مثبت فرکانس  آن باشد، مثبت یارسانه

 .شودی م  یتلق  برعکس کامالً باشد، یمنف  یارسانه   رسانه، اگر  حال. شودی م

  گر، ید  یهامجموعه   از  یل یخ  و  فردا  وی راد  تو،  و  من  نترنشنال،یا  ی،س یبی ب  ازجمله  گانهیب  یهارسانه   که  نجاستیا

 .کنند ی م  فی تعر تیحاکم ی صدا مافوق  ابزار  را خودشان

  را،   معتاد   ک ی  یصدا  یحت   و  دارد  یغر  ا ی  و  دارد  یقولنق    که  یفرد  هر  ،ییهرجا  کنند ی م   جستجو  هارسانه  نیا

  را   آن و  کنند ی نم  یاقدام  ای  کنند ی م  یدانیم  اتیعمل به    یتبد   ای  حاال  کنند،ی م  فهم  اجتماع  فرکانس  به    یتبد 

  ن یتردورافتاده   از  را   ی فرد  ، یفارس   یس یبی ب  شما  نوبت  برنامه  مثالً   کنند؛ی مذخیره    ی گرید  ات یعمل  کی   یبرا

  گوش   به   شود،ی نم  دهیشن   یی جا  چیه  در   که   را  تو   یصدا  برنامه،   نیا  ند یگوی م  او   به   و   کنند ی م  ییشناسا  روستا

  در   که  هنرمندان  از  یک ی  صحبت   به  راجع  ۸۸  سال  در   یس ی بی ب  میبگو  د یبا  مثالعنوانبه   .رساند   خواهد   جامعه

  ار یبس  ی مال  وضع   از  و   نداشت  مردم   نیا  به   یاعلقه   وکال  خاشاکم  و  خس  ن یا  یصدا  من   بود   کرده  اعالم  برنامه  کی

    یتبد   جامعه  حد   در  دنیشنقاب    اما  مافوق  یصدا  به  را   آن  و   کرد  افتیدر   را  بود   برخوردار  یبیوغرب یعج  و  خوب

 . کرد

  هستم،   جامعه   در  شما  دن یشنقاب    یصدا  ی عنی  حاکمم  ی صدا  مافوق   من   د یگوی م«  صدا  مافوق »   ک یتکن  بنابراین

  ی صدا  عنوانبه   را   خود  چون   است،  یساختگ   همآن   از  ی اریبس  و  د یباش   د یخواهی م  ی هرکس  ، یهست  یک  شما  حاال

  چون   ستین  ریپذ امکان  د، یکن  اثبات   را   آن  نقض   د یتوانی م  اگر   شما  حال  است،   کرده  ف یتعر  دنیشنقاب    بلند 

 .است یشناخت درصد   صد  کیتکن

  پر   خودش   هم   را  صدش   صفرتا  و   هست  مستق    و   تک  که  است  ییهاک یتکن  تک  جزو   و   است  آلفا  ک یتکن  نیا

  ی ترشگرف   ریتأث   شوند،یم   متص    هم   به   ی وقت  استقالل،   نیا  در   همآن   که   دارد  هم   یگر ید  ک یتکن  ک ی  اما  کند ی م

  مانند  شد   خواهد   بتا   به    ی تبد   شود،   همراه   ی گر ید  کی تکن  با اگر  است،  آلفا   باشد   تنها  اگر   .داشت  خواهد   دربر  را
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 چسبند ی م  لگو  مث   گری د  ز یچ  به  یوقت   اما  دارند،  مستق   شک ک ی  جدا  که  مانند ی م  ییهایچیجاسوئ  نیا

  .کنند ی م  جادیا مستق  باز اما د،یجد  شک کی

 زده آفت محصول ز، یحاصلخ  ن یزم: سی و هفتم کی تکن

  و   یعموم  یهاخواسته   همه   زده«آفت   محصول   ز،یحاصلخ  نیزم»  عنوان  با  یشگرد  اساس   بر   گانهیب  یهارسانه

  داده  کود و آب  کاشته،   را   محصول   است،  خوب  ظاهراً زیچهمه .  کنند ی م    یتبد   یاس یس   کنش کی  به  را  ی مردم

  ی ر یگ یپ برای زیچهمه. دهد  رخ تواند ی م  اتفاق نیا هم رسانه حوزه  در . زدیری م هم به زیچهمه  برداشت روز اما

 .شودی م  غی تبل گانهیب یهارسانه  یسو  از آفت  ک ی نکهیا تا رود ی م ش یپ خوب مطالبات

  که   دور   از  کنند،ی م  یمعرف  ی عال  سطح  در   و   زیحاصلخ  شدتبه   را  نیزم  کی  خود   غاتیتبل  از   یار یبس  در  هارسانه

  و   وبیمع   خاک  اما  دارد   ی خوب  محصول   که  د یهست  مواجه  ز یحاصلخ  کامالً  نیزم  کی   با  اول   د ید  در  د یکنی م  نگاه

  ن یا  تیمسئول   رسانه  حال  نیهم  در  .شودی م  زدهآفت  شود،  کاشته   آن  در  یمحصول  هر  و   است  ضیمر  خاک

 حساببه   را   زده آفت   محصول  اما  گذارند ی نم  کردند   غ ی تبل  را   وب ی مع  خاک   که   خودشان  حساببه   را   ی زدگ آفت

 .نکردند  یدگ یرس  عوام  که  کنند یم   اظهار و گذارند ی م مسئوالن  ای دهدار  ای اریده  ای کشاورز

  یاعتراض  تجمع   ان،بایخ  در  حضور  با  د یبا  که  کردند   هی توص  مردم  به  بورس   بحران   جادیا  زمان   در  گانهیب  یهارسانه

  م یدهی م  نیتضم  ما  د،یکن   اغتشاش   و   اعتراض   و   تجمع  شودی م  نابود   تانه ی سرما  ک   د،یاین   برون  اگر   کنند،   برگزار

  کردن،   اعتراض  و  آمدن  رونیب  نفس    خود   بنابراین  برگرداند،  شمارا  رفتهازدست   هیسرما   ت،یحاکم  و  کارگزار  که

 . است زدهآفت  محصول د،ی بکار آن  در  چه  هر  شما و است وب یمع خاک  بارز مصداق

 گذارند ی نم  کردند   غ یتبل  را   وب یمع  خاک   که   خودشان   حساببه   را   ی زدگآفت   نیا  تی مسئول  رسانه   حال   ن یهم  در

  عوام   که   کنند ی م  اظهار  و   گذارند ی م  مسئوالن  ای  دهدار  ا ی  اریده  ای  کشاورز   حساببه   را  زده آفت   محصول   اما

  با   د یبا  که   کردند   ه یتوص  مردم   به   بورس   بحران  جادیا  زمان  در   گانه یب  یهارسانه   مثالعنوانبه   .نکردند   یدگیرس 

  و   اعتراض  و  تجمع  شودی م نابود  تانه یسرما ک  د،یای ن برون  اگر  کنند،  برگزار یاعتراض تجمع  ان، یایخ در  حضور

  خود    نیبنابرا  برگرداند،  شمارا  رفته ازدست  ه یسرما  ت،ی حاکم  و  کارگزار   که   م یدهیم   ن یتضم  ما   د،یکن  اغتشاش 

  زده آفت   محصول  د،یبکار  آن   در  چه   هر   شما  و   است  وبیمع  خاک  بارز  مصداق   کردن،   اعتراض   و   آمدن  رون ی ب  نفس 

  ر یتقص  ی خوردگ  آفت  نی ا  خورد،ی م   آفت  روین  رند یگیم  شمارا  شد،  اغتشاش   شد،  جادیا  ی ریدرگ   د یرفت  اگر  .است

  محصول   فرم   وب،یمع   خاک  جنس  اما  ، یمردم  مطالبه  گذارند ی م  را  اسمش  د،یکنی م  نگاه   که  دور   از  ست؟یک

  م، یرادار  ن یزم  و   خاک  کند،ی م  خلق   یدانیم  یمنف   سوژه  معاند   رسانه   خود   فضا   نی ا  در  نیبنابرا  است،   زده آفت
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  در   عمدتاً  یشناخت  علوم  حوزه  در   .کنند ی م  پنهان  را  خاک  ی زدگآفت   ان یم  نیا  در   اما  م،یدار   هم  را  محصول 

«  زدهآفت   محصول   ز،یحاصلخ  ن یزم»  کیتکن  از  یتی امن  و  یاس یس   مسائ   با  یاقتصاد  موضوعات  انیم  قیتلف

 .شودی م  استفاده

 : شکست توافقی، بهانه تهاجمیسی و هشتمتکنیک 

از اردیبهشت    تیدرنهاخارج شد. ایران یک سال صبر راهبردی کرد و   برجاماز    1397آمریکا در اردیبهشت  

ترامپ رفت و بایدن آمد گفتند باید برجام   نکهیم را برداشت. بعدازااکاهش تعهدات برج یهابرخی گام  1398

ها را سر ایران بشکنند. اینجا یک شگرد  بیگانه تالش کردند همه کاسه   یهارا زنده کنیم. اینجا بود که رسانه

  .»شکست توافقی، بهانه تهاجمی« معروف است   که به نام شد ی بسیار استفاده م یارسانه

کامالً مشخص بود که آمریکا برجام را ترک کرده و این کشور است که باید دوباره به برجام برگردد، حتی اروپا  

ها، که شکست برجام برای آن   یاگونه هم به هیچ تعهدی عم  نکرد؛ اما باز خبر تهاجمی علیه ایران بود. به 

  هم   یکار  چیه  کردن  وعده  خلف  هایی اروپا  برجام،  مسئله. در  فرصتی برای تهاجم بیشتر علیه ایران شده است

  را   ن یا  گانه یب  یهارسانه  شدند،  خارج   برجام   از   و   دادند   انجام   را  اقدامات  ن یبدتر  که   هایی کایآمر  ندادند،   انجام

  ر یمس در  یکارشکن  به را داخ   در  گرید  افراد یبرخ ،ی داخل کارگزاران   یبرخ که  کنند ی م یسازنه یزم یاگونه به 

  .کنند ی م  متهم  برجام به  دنیرس 

 شکست  علتعنوان  به   ستیبای م  که   یافراد  به  نسبت  است،  تریتهاجم  شانیهارسانه   هایی کایآمر  و  هاییاروپا

  شکست   ک ی  ی عنی  نشودمسئله    نیا  که   کردن   توافق   کایآمر  و   اروپا  که ی درحال  شوند،  ی معرف  ران یا  داخ    در   برجام

  در  گرید  تفکر  ک ی  هیعل  داخ   در  ابزارشانواسطه  به   است  یتهاجم  شانیهابهانه  اما   دارند،   ما  به  نسبت  یتوافق 

  از   نوع  نیا  مصداق  قایدق محور،  ن یا  با  دادند  انجام  آن  به  راجع  گانهیب  یهارسانه   که  ی کار  و   برجام   هی قض  .داخ 

  ست، ین   جهینت  به   منتج  دانند ی م  چون   را  برجام   اسم  به شده  ساخته   که   یر یمس  ی عن ی  است،  یشناخت  اتیعمل

  ر ی مس  ن یا  ند یبگو  کند   عبور   ر یمس  ن یا  از  بخواهد   یهرکس  بعد   که   گردند ی برم   و   کنند ی م  یسنگالخ  خودشان

  ی توافق  طالق مفهوم بی ترت  نیبد  بود، خواهد  ایمه خودشان یبرا  فقط   که ستین عبور  امکان و است یسنگالخ

 ر. نف دو ان یم طالق  نه اما کند ی م  دایپ معنا نجایازا

  ی ذهن   طالق   یشناخت  علوم  حوزه   در  رد،یبگ   طالقاش  گذشته   به   نسبت مثالً    کند یم   تالش   نفر   کیها  وقت   یبعض

مسیری که شما    این است که  دهد ی یکی از کارهایی که علوم شناختی با این تکنیک انجام م  .شودی م  مطرح

که هر وقت شما برگشتید به آن نگاه کردید جز تنفر چیز دیگری    کند ی را سنگالخی م  د یاداکرده یدر آن رشد پ
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، عبارت خیلی عامیانه آن  د یکنی تهاجمی پیدا م  حالت   نداشته باشید، پس نسبت به همان مسیری که آمدید،

،  شود ی لزوماً اص  تلقی نم  یساز  ر یعلوم شناختی مس  یهمیشه در حوزه   .شده است  گانهیطرف ازخودب  ند یگوی م

  ی هاک ی، بنابراین این تکنیک جزو تکنشودی ها سنگالخی کردن مسیرهای موجود هم مسئله تلقی مبعضی وقت 

 .ساز نیست، بلکه مخرب مسیر است ر یبتای معکوس ساز است که لزوماً مس

 مافوق تصویر تکنیک سی و نهم: 

وز نام و  هنظاهراً  اما شد، کشته مشکوکی طرز به  خیابانی دختری به نام ندا یهای ریدر اوج درگ  1388سال 

که نیاز به اوج هیجان و اعتراض    ییهابیگانه در زمان   یهارسانه  .بیگانه خریدار دارد  یهاتصویر ندا در رسانه 

این تصو پد روند ی م  های رسازیدارند سراغ  از  بعضی  بعدازا  یهادهی.  و دوره   نکهیخبری  تازه  زمان  شان گذشت 

م نماد  یا  تصویر  یک  به  کشته شوند ی تبدی   که  است  طبیعی  اعتراض.  تصویرسازی  شدگان  برای  توانایی  ها، 

، به همین دلی  است که در هر اتفاق و آشوبی  شوند ی نماد سیاسی تبدی  م سرعت به یک  بیشتری دارند و به 

برنامه آن هم  آینده  برای  که    کنند ی م   یزیرها  است  حال  همین  در  کنند.  ایجاد  جدید  تصویرسازی  یک  تا 

  .شوند ی « مریمافوق  تصو» به نام  یابیگانه دست به دامن شگردی رسانه  یهارسانه

شناختی تکنیکی وجود دارد به نام تکنیک »مافوق تصویر« و در کنار خود تکنیک دیگری را به  در حوزه علوم  

من مافوق صدای حاکم هستم یعنی   می گوید  «تکنیک »مافوق صدا  .نام تکنیک »مافوق صدا« همراه دارد

هم  باشید و بسیاری از آن   د یخواهی جامعه هستم، حاال شما کی هستید، هرکسی مشما در    دنیشنصدای قاب 

نقض    د یتوانیتعریف کرده است، حال شما اگر م  دنیشنعنوان صدای بلند قاب ساختگی است چون خود را به 

 .است شناختیصد درصد   تکنیک چون   نیست ریپذ اثبات کنید، امکان  آن را

از صدای مافوق قاب  شنیده شدن، تصویرسازی م تکنیک   از یک واحد    تواند ی ، حال مکند ی »مافوق تصویر« 

یا هنرمند و یا هر صدایی که قاب  از یک فرد،  ،  کند ی شده استفاده م  دنیشنیونیک صدا را دریافت کرده یا 

  ک ی   از   مواقع   از   یاریبس  در  نکه یا    یدل   به   مجزاست  ک یتکن  ک ی  ز، ین  « ریتصو   مافوق »  .تکنیک مجزاست  کینیا

  چ یه به  جامعه  در  فرد . کردند  یرسازی تصو  آنان از  که  ییهنرمندها ن یا از یلیخ مانند  کنند ی م ی رسازیتصو  آدم

  که ی درحال  کنند ی م   میترس   را   زنان   حقوق   از  تیحمامثالً   ر یتصو او،  ری تصو از  استفاده   با  ست،ین   بند یپا  یموضوع

 .کنند ی م  یرسازی تصو او  از روش  نیا با  اما ندارد یاعتقاد زنان یاجتماع موضوعات از  کیچیه به  فرد آناساساً 
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  در   از   حال  کنند ی م   ییرونما  جامعه  مشاهده  حد   در  ی ر یتصوازآن  پس   است،  بوده   ر یتصو  مافوق   چون   اقدام  نیا

  ک یتکن  نام   به   شودی م  یطراح   ی سوم  ک یتکن«  ریتصو  مافوق »   ک یتکن  و صدا«    مافوق»  ک ی تکن  دادن   قرار   هم   کنار

  .شودی م ی تلق  بتا کیتکنعنوان به  خود  گاهیجا در   و« ریتصو مافوق  ل  صدا مافوق»

  عکسشان   با  و   ند یآی م  گانهیب  یهارسانه   شوند،ی م  بازداشت  ی تیامن  مختلف  یهاجرم   به   که  ی افراد   از   یلیخ

 دن یشنقاب    مافوق   یصدا  به   راها  آن   انیاطراف  یصدا  صدا،  مافوق   ک یتکن  از   استفاده   با   و  کنند ی م  ی رسازیتصو

  کنند ی م همگام و همسان را شانیصدا و  ریتصو ر،یتصو مافوق کیتکن  از استفاده با  و کنند ی م  یتبد   جامعه در

  جامعه مسائ   به معترض مادران  موضوع  ت،یروا نیا  از ی ریگبهره  باعمالً  .کنند یم  جاد یا را د یجد  تیوار  کی و

  ر یتصو  مافوق  آورند،ی م  ن ییپا  صدا،  مافوق   کنند، ی م  یسازت یهو  دهند،ی م   ه یانیب  انتخابات   در،  اندازند ی م   راه   را

  دارد   دوست  جامعه   چون  و  کنند ی م  ی تلق  تیحاکم  برداشت  مافوق   را   ریتصو  و  صدا  کشند،ی م  نییپا  هم  را

 .کنند ی م متص  مخاطب ذهن  به را آن  ند،یبب شک  ن یبد  را ی ریتصاو

 گیری نامطمئن گیری مطمئن ـ خشاب پُر، هدف: خشاب خالی، هدفچهل تکنیک

نظامی تیراندازی دقیق به هدف است. تکنیکی شناختی هم از همین    یهاکارها در دوره   نیترسخت یکی از  

. گاهی اتفاق  کند یاست. در رسانه هم از این نگاه نظامی به مخاطب نگاه م  جادشدهیها اموضوع در عملکرد رسانه 

علیه جمهوری اسالمی استفاده کند اما ظاهراً    تواند ی دارد که م خوبیها و خبرهای  که رسانه بیگانه داده   افتد ی م

گیری نامطمئن«  مخاطب عالقه یا آگاهی چندانی به جزییات آن ندارد. در این خبرها اصطالحاً »خشاب پُر و هدف 

  تواند ی م  جادشده یت و گاهی برعکس رسانه فرصتی برای پُر کردن خشاب ندارد، اما در جامعه یک نارضایتی ااس 

 .ها آسان کند گیری را برای آن هدف

باعث   تواند ی نم  ییتنهاو افزایش استفاده مردم به   هاروگاه یدر این ماجرا ظاهراً علت کمبود برق یعنی مشک  ن

تا خشم    کنند ی ها هدف مطمئنی پیدا مبمباران خبری شود اما وقتی نارضایتی عمومی را شاهد هستیم رسانه 

از ظرف   یمند بهره  ط یگر آن هستیم که شرانظاره  اوقاتی ر حوزه علوم شناختی بعض، دعمومی را افزایش دهند 

 .خوردی و مظروف در تکنیک چگونه رغم م

ت و محوری وجود ندارد اصطالحاً »خشاب  حقیقدر وهله نخست در سوژه سازی هیچ    یادر این تکنیک رسانه 

برای انتقال پیام در    یاو یا سوژه   یاای، داده هیعنی اینکه رسانه هیچ گذار  «خشاب رسانه»  .رسانه« خالی است

  اگر   است  مطمئن  چون  اما   باشد   داشته   اقدامی   دارد که باید  آن راها، تصور  اختیار ندارد و بر اساس نداشته 

https://search.farsnews.ir/?q=خوبی&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=آن%20را&o=on


ی درعلوم شناختیاشگردهای رسانه  

1401اردیبهشت  -استان خراسان شمالی (نسرا بسیج ) توسط مرکز سازمان فضای مجازیتهیه شده   51 

 

  و   گزاره   سوژه،  از  دستش  اینکهرغم  به   شودی م  تبدی   هدف  به  دهد   قرار   جامعه  این  در  یاگزاره   هر  روی   دست

  .کند ی م  مشخص  را  هدفی اما  است خالی داده 

  را  ی ز یچ  هر   و   افتد یب  اتفاق   ن یا  که   ی ل یدل  هر   به   است  معتقد   چون   بود   خواهد   مطمئن  آن   ی ریگهدف   نیبنابرا

  از   نانیاطم    یدل  به   اما  یخال «  رسانه   خشاب»  نجای ا  پس   .شودی م  حادث  یامسئله   کی   باالخره  کند،   د یتول

  اتخاذ   که  را  یهدف  آن  خود  تاًینها  و  دهد ی م  انجام  را  مطمئن کامالً    یریگهدف   هدف،  به  گزاره  کی  شدن یتبد 

  هدف   ک ی  به  شدن یتبد   ر یمس  در   ای  و   کنند ی م  د یتول   او  یبرا  ا ی  و  کند ی م   د یتول  رو  گزاره  و   تایددرواقع    کرده 

 .دهند ی م  وند یپ آن به  دتریجد  یهاگزاره  باالتر،

  رسانه  کی  یهات یقابل  ن یبدتر  جزو   ، «نامطمئن  یریگ هدف   و پُر  خشاب» بر  یمبن رسانه  ک یتکن نیا  دوم   بخش

  ی عنی  است  موجود   تسلط   و   ه ی تجز   ، یتحل  محور،   ت،حقیق  داده،   مانند   رسانه   یابزارها   همه   چون   چرا؟  است

  رسانه   .است  آماده  هدف  جامعه  در  زیچهمه   و  کرده  جاد ی ا  را  یطیمح  تسلط   مسلح داده  پس«  است  پُر  خشاب»

  ی ختگ یرهم به   اطالعات،  صحت   درک   در   ای  افت یدر  در   اعوجاج   شود، ی م  حالت   چهار  دچار   اتیعمل  زمان   در 

  اقدام   یبرا   زمان  ازمند ین   که  ینیبشیپرقاب یغ  د یجد   ی رهایمتغ  شدن  وارد  ،یکیتکن  ای  یکیتاکت   ای  یکیاستراتژ

  اگر   .خودشان  کیتیژئوپل  و  کشور   ط،یمح   درها  رسانه  از هرکدام    ی طیمح  درون  یختگ یرهم به   و  است  آن  د یجد 

 چهار  ن یهم  به   و  گذاشت  خواهد   صدور   ی براها  آن   امیپ  جنس   ی رو  ی ریتأث   ک یقطعاً    باشد   یختگ یرهمبه   دچار

 ؛شودی م  نامطمئن   آن  بر  اتیعمل  ی اجرا  ی برا  هدف  شناخت  اما  دارد   وجود برداده    تسلط   نکهیارغم  به    ، یدل

  اساس  بر  ای  کند ی م  عبور  سوژه  زمان  از  ای  که  شودی م  دوکساپار  ینوع  دچار  رسانه  بعد   به  نجایازا  نیبنابرا

  آن   اعتبار   باشند،  کشور  آن  در  راتیی تغ  انجام  مترصد   کی تکن  یاجرا  با  است  قرار  هدف،  انیجر  در  که  ییهاگزاره 

  با   نامطمئن   ی ریگهدف و پُر   خشاب»  که  نجاستیا  روند،ی م   دست از  ن یپس  لحظه  ا ی  لحظه   آن   در ها عمالً گزاره 

 .ردیگی م شک  فرم  نیا

 تکنیک چهل و یکم: واقعیت مجهول

د هم  شما  وقتی    د یادهیاحتماالً  رسانه  یا  و  متیم  گزارشگر  شکست  بازی  در  سراغ    رودی م  خوردی محبوبش 

ها. بهانه  دستنی... داوری که بد سوت زد، چمن زمین که خراب بود و نور ورزشگاه که کافی نبود و ازاهاهیحاش 

،  کنند ی بیگانه هم دقیقا همین کار را م  یهاکه ابعاد ملی دارد رسانه   افتد ی اتفاق م خبر خوب وقتی در کشور یک  

 .سازند ی اما برایش داستان م  ند یگوی اص  خبر را م
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ایران ششمین کشور دنیاست که واکسن تولید کرده است اما اص  خبر برای  خبر واکسن ایرانی یعنی اینکه  

تا مخاطب به اص     کنند ی صحبت م  هاه یقدر درباره حاش یک ساعت...! آن  شیهاه یها یک دقیقه بود و حاش آن

بیگانه علیه    یهاتخصص رسانه  ند یگوی ماجرا شک کند. این تکنیک که به آن اصطالحاً »واقعیت مجهول« م 

که    کند ی ت و یا یک موضوع را مطرح محقیقدر این تکنیک همیشه رسانه یک    .خوب ایران است  یهافاقات

  مجهول    برای شما آن را  قدر نیا  اما   کردید   تجربه    عنوان یک مخاطب واقعیت آن موضوع را لمس و شما به 

  .د یکنی م پیدا کشش  آن  فرعیات  به نسبت و د یریگی م  فاصله واقعیت آن اصول به  نسبت که  کند ی م

واقعیت  متعلق به تکنیک  ت«  »پشت پرده خبری اس   ند یگوی یک اصطالح وجود دارد و آن اینکه اصطالحاً م

در ابهام  درصد ابتدای آن در عملیات روانی شایعه است که تکرار ضرب   10»واقعیت مجهول«    مجهول است،

  .کار کنیمچه  میخواهی ، حاال شایعه را ایجاد کردیم با شایعه مشودی م

واقعیت سازی    ستیبایدر بسیاری از موارد م   م یکنی وقتی »واقعیت مجهول« را در علوم شناختی استفاده م

مثابه  مخاطب خود آن معلوم را به  م یکنی وقتی مجهوالت آن را که زیاد م .کنیم چرا؟ چون واقعیت معلوم است

بازی فرض م واقعیت تلقی م  کند ی یک  این  واقعیت    کند ی و آن را پشت پرده ساختگی  بنابراین کذب پشت 

  ساخته   یتیواقع   ای  دارد   وجود   یتیواقع  ای  لذا  .ردیگین واقعیت شک  م آخود  واسطه مجهول سازی  نمایی، به 

  پرده   پشت  آن   به   هردو،   مجهوالت  شیافزا  با  شما  که   کنند ی م   دایپ  کاذب   پرده   پشت  کی  هان یا  ی رو  هر  شودی م

  به   مخاطب  ذهن  کردن  معتقد   هدفشان  بشود،  یینما  تیواقع  چه  باشد   تیواقع  چه. پس  د یآوری م  مانیا  کاذب

  ی افراد  شودی م  گفته  ییدرجا  دادند   مانور  نیا  ی رو  قدر...  ینفت  عی صنا  در   گران   اعتصابمثالً   هاست؛کذب  سمت

  م، یندار  ی کافاندازه  به   برق  ما   ا یآ  ست؟ یچ  برق   قطع    ی دل  نکه یا  ا ی  شود،ی نم  داده مطالباتشان    کردند،  اعتصاب   که 

  فرسوده   ار یبس  برق   صنعت  ا یآ  د؟ ینکرد  برق   صنعت   در   یگذاره ی سرما  ایآ  باالست؟  یل یخ  شما  برق   مصرف   زان یم  ایآ

  کنند ی م اعالم  را باال  موارد تمام  نه؟  ای  هست مردم  فکر به  دولت  ایآ دارد؟  وجود  برق صنعت  در  ی دزد ا یآ شده؟

  کدام  است،  برق  قطع  عام   ن یا  پس  شود،ی م  صادرکشور    فالن  و هی سور  عراق،  به د یدار  که  ی برق  ند یگوی م  بعد 

  را   برق  قطع  یهات یواقع  که   ند یگوی م   عراق  ازقدر  آن  نیبنابرا  .کرد  حمله   رانیا  یکنسولگر  به  که  یعراق  عراق،

  در   و  رند یگی م  خدمت  به   را  عاتیشا  بعد   آن   از  حال  کنند ی م  ی طراح  را  ت یواقع  ک ی   مجهول  و  د یکن  فراموش 

  شمامثالً    دانند ی م  و   دارند   شناخت  هم کامالً    کنند، یم   استفاده   را  هاستگاه یا  ،یشناخت  علوم   ک یتکن  ی اجرا  ریمس

 .د یدار تیحساس  برق  به  نسبتاآلن 

https://search.farsnews.ir/?q=آن%20را&o=on
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 تکنیک چهل و دوم: محبوب مشغول

ها ها و عالیق شما احترام بگذارند، اما آن بیگانه در لندن و واشنگتن توقع ندارید که به ارزش   یهاشما از رسانه 

ابتدا سراغ    یرگذار یبیگانه است که برای تأث  یهاشگرد  پرکاربرد در رسانه  کینی. ادانند ی گاهی وظیفه خود م

چندساله گذشته شاهد این نوع    وارد حریم خصوصی ذهن او شوند. در  لهیوس نیتا بد   روند ی عالیق مخاطب م

  حواسش   تو  و  من  شبکه   ، یا زمانی که شد ی دفاع مقدس م  یهاهمراه رزمنده   یس یبی ب  کهی بودیم، وقت  هاتیروا

است که مخاطب را در میان احساساتش    ییهاکیمحبوب  مشغول« از تکن»شگرد    .مردم بود دین و مذهب  به

هم    انشیبگوید جمهوری اسالمی حتی دیگر میان حام  خواهد ی و م  برد ی به سمت یک سیاست تاریک پیش م

 .طرفدار ندارد

  دوست    که  ی ند یدر تکنیک »محبوب مشغول« ذهن  مخاطب را همیشه با نقاط اوج مثبت، نسبت به همه فرا

  آن  اساس  بر  که  کنند یم  استخراج  را  اطالعاتی  شده،  مشغول  ذهنی   ند یفرا از  استفاده  با و   کنند ی م  مشغول  دارد 

 .پشت واقعیت مجهول را بدهد  جادشدهیکه بتواند پاسخ مناسبی برای کذب ا کنند ی م کمک  مخاطب به دیتا،

  رنگ   درباره مثالً    ما،  پوشش  نوع   در   میباش   نداشته  قب   از  ی تیذهن  ما  که   نفر   کی   است  ممکن  اوقاتی بعض   در

  گارد   فرد   ن یا  گفته   برابر  در  ما  است  ممکن نه    ای  د یآی م  ما   به   ی روسر  رنگ  نیا  چقدر  که   بدهد   نظر  ما  ی روسر

  به   عالقه  برحسب   ما  یروسر   رنگ  م،یگرد  مشرف (  ع)   رضا  امام   ارت یز  به   میبخواه  اگر  ما  ذهن  در   اما   م،یریبگ 

  سبز   ی روسر  رنگ (  ع)  رضا   امام   حرم   به   ورود  زمان   م یباش   داشته   دوست  ی عنی  کند،  ر ییتغ  ما  وجود  در   حضرت

  مشغول   حب  آنبر اساس    ما  ذهن  یوقت  پس   م،یرینگ   گارد  ، یروسر  دنیپوش   یرنگ   برابر   در   و   م یباش   داشته

  در   خود  همکار  ای  و  دوست  نظر  برابر  در  است  ممکن  اوقاتی بعض  در  .میگردی برم  خود   ناخودآگاه  به   م،یکنی م

  موقع   بپرسد،  ی گرید  یکس  اگر   اما  د یآی م   خوشم   یروسر   رنگ   چه   از  م ی نگو  و  میر یبگ   گارد  ، یروسر  رنگ   مورد 

  ی برا   خود  ذهن  در موردعالقه    رنگ   د،یبپوش   یرنگ   چه  با  ی روسر  چه   ی دار  دوست(  ع)   رضا  امام  حرم  به   رفتن

  ت یمشغول  که(  ع  رضا  امام )  شده   صحبت  ما   با   یمحبوب  از   نجایا  در  چون   چرا؟   می کنی م  اعالم   را  حرم   به   ورود

 .است کرده  جاد یا ما  یبرا  یذهن

  عنوان   خود   اعتراض  در  فرد  ن یهم  است،  کرده   یسینونام   حرم،   مدافع عنوان  به   که   کند ی م  اعالم   ی فرد مثالً  

  شروع   حرم  مدافععنوان  به   خود  یسینونام   از   دارد  که  یحب  اثبات  ی برا  م،یداربرق   صادرات   عراق  به  چرا  کند ی م

  .است کذب همان اش ه یکهپا یاعتراض کند،ی م  مطرح  هم را  خود اعتراض  ادامه  در  و کند ی م

https://search.farsnews.ir/?q=دین%20و%20مذهب&o=on
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  ما  حرم،   مدافع   یآقا   میی بگو  او   به   حرم،  مدافع  نیا  پاسخ  در«  مشغول   محبوب »  کی تکن   از   یریگبهره   با  میتوانی م

  حرم   حرمت   و   می حر  که  ی عنی  ی کرد   یسینونام   حرم  مدافع عنوان  به   که ن یهم  ات،ین  به   االعمال  که   م یمعتقد 

  هم   برق  هان یا  به   یحت  ما  هستند،   ما  م یحر   جزو  هانی ا  همه  س،  نب یز  حضرت   ع،   عباس   حضرت   حرم   ، یرادار

  با   یعاطف  لبه  ی رو  کند ی م  یسع  و  د یآی م  کوتاه   یاعتراض  لبه   آن  از  طرف  .ماست  خود   متعلق  که  کربال  م،ینداد

  دن یکش  ی عنی   ،ی ذهن  تی مشغول  کردن  گسترده  حرم،  مدافعان  کلمه  همان «  مشغول  محبوب »  کند،   سفسطه   شما

  زمان   در  های عراق  کمک  و  حضور  ن،یاربع  امیا  در  هایعراق   ینوازمهمان   ن،یالحرمنی ب  س،   نبیز  حضرت  حرم  از

  خود   اعتراض  از   گرید  طرف  موارد  ن یا  وصف   با ...  و  رانی ا  قاسم  حاج   کنار   در   مهندس   ی ابو مهد   ت یریمد   با   یس 

 .شودی م  منصرف عراق  به برق صادرات  در

  ن یا  درک  و  شناختن  شود،ی م  شتریبهرروز    زبانیفارس   مخاطب  ذهن  رییتغ  یبرا  گانهیب  یهارسانه  یشگردها

  مطابق   کنند ی م  تالش ها  رسانه   ن یبنابرا؛  است  رانمانی ا  امروز   ازیموردن  ی ارسانه  سواد  از  ی قسمت  یشناخت  جنگ

  همراه   درها  رسانه   یکارکردها  از  باورها،   ت یتقو  ای  ریی تغ  جاد،یا.  کنند   دخالت  ند ی فرآ  ن یا  در  دارند   که  یاهداف

   .است مخاطبان یساز

  یهاسالح   منظور،  و  شودی م   استفاده  یجمع  انهدام  یها سالح   عبارت  از  که  است  دهه  نیچند   ،یاس یس   اتیادب  در

  ی هاسال  در   اما  برساند   قت   به   را  انسان  هاون ی لیم  توانند ی م   ی کوتاه  مدت  در   که   است  ی کیولوژیب  و   یی ایمیش   یاتم

  اشاره   که   است  شده  جیرا   ز ین«  یجمع  ب یفر  یها»سالح   اصطالح  ، یارسانه  یهادروغ   گسترش   و   رواج   با  و   ریاخ

  ک یعنوان  به   سالح   نیا .  دارد  خاص   اهداف  سمت   بهها  آن   ذهن   در   ی شناخت  انحراف  جاد یا  و ها  توده   ت یهدا  به

 احساس  عام  شناخت  ،یشناخت دگاهید  از .دارد خود ت یفعال حوزه در  را یگوناگون  یراهکارها ،یراهبرد  سالح

  اثرگذار   احساساتش  و   شناخت  بر   ز ین  دهد ی م   بروز   فرد  که   ی رفتار  ن یهمچن.  دارد  نقش   رفتار   جادیا  در   زه یانگ   و

  زبان،   ،یر یادگی  توجه،  ادراک،   چون  یشناخت  عوام   اطالعات،  پردازش   مدل  و  یشناخت  کردیرو. بر اساس  است

 .دارند  مختلف  یهات یموقع در افراد عملکرد ای رفتار  در  یمهم  اریبس نقش  هوش  و زش یانگ 

  کننده  یتسه  یندهایفرآ  و  تفکر  مانند   یذهن  یهاتیفعال  تیماه  یبررس   به  یشناخت  علم  که  است  اساس   نیهم  بر

  شناخت   و   کنند ی م  فیتعر  هم  شناخت  یعلم  مطالعه صورت به   را یشناخت  علوم  یگاه. پردازدیم  هات یفعال  نیا

  آموزش،   ، پنجگان   حواس   افت یدر  زبان،   د یتول  و  درک   استدالل،  تفکر،   مانند   ی روان  یندهای فرآ  و ها  حالت   مجموع   را

  علم،   نیا  قلمرو   و   دامنه   که   اند یمدع  یشناخت  علم   دانشمندان.  رند یگی م  نظر  در   آن   ر ینظا  و   احساسات  ،یآگاه

  بالغ،   انسان  ژهیوبه   و  انسان  بههرچند    ردیگی م  دربر  را  انسان  ریغ  و  انسان  هوشمندانه  و  یذهن  یهاییتوانا  گستره

 .شود ی م مبذول  خاص  یتوجه
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 : نقطه دقیق ـ خط مشروط چهل و سومتکنیک 

  ند یگوی . خودشان مکنند ی معموالً یک نقطه آغاز دارند و در یک مسیر مشخص مسافران را جابجا م  هایتاکس

من راننده این خط هستم. جالب است که مسافران هیچ شباهتی به هم ندارند اما در یک مسیر و با یک هدف  

که به آن شگرد »نقطه دقیق ل خط    کنند ی استفاده م   یاوه ی ها هم بر همین اساس از ش . رسانه کنند ی حرکت م 

یک حوزه، ظاهراً هیچ ارتباطی باهم  . هرکدام در  شودی خبرهای مختلفی از ایران مخابره م  .ند یگوی مشروط« م 

بگویند اوضاع    خواهند ی، همگی م شوند ی هستند که کنار هم گذاشته م  ییهاندارند اما گویا همه شبیه نقطه 

که کامالً مشخص و ظاهراً در یک    ند یبی خطی م به صورتذهن انسان این نقاط را در کنار هم    .خراب است

ندارد و باید برود،    یی. جمهوری اسالمی کاراشودی ها به هدف نزدیک م، ذهن هم همراه آن شودی مسیر کشیده م

ا  .ته استاین هدفی است که در پس همه این خبرهای گوناگون نهف تعریف    گونه نیدر علوم ریاضی خط را 

، شرط خط بودن این  رند یگی است که در امتداد یکدیگر قرار م  یاوستهیپهم خط متشک  از نقاط به   کنند ی م

دقت کنار  که به   شودیخلق م   ییهاسوژه    ،یادر این تکنیک رسانه   .است که نقاط به هم درست متص  شوند 

  خواهد   خط   یک   مثابه، به کند ی که این چیدمان کنار هم را هر کس از دور نگاه م  یاگونه هم چیده شده باشند به 

مختلف    یهارسانه با استفاده از این تکنیک، فهم یک موضوع را مشروط به دقیق کنار هم قرار دادن سوژه   .دید 

  فهم   را   موضوع   ،هاآن   دادن  قرار   هم از کنار    اما  شنود یجداجدا م   را  هاسوژه    پس بنابراین مخاطب  کند ی ایجاد م

 .کند ی م

 بفهماند   را   آن   و   کند   یادآور ی  خود   مخاطب   به   را   نظام  ی ناکارآمد   خواهد،ی م   که   یزمان   معاند   رسانه مثال  عنوانبه 

  ی نور   محمد   ، یو  مادر  توسط   جادشده یا  مشکالت  و   یبهشت  ستار  مانند   یموضوعات  کردن   مطرح  به  کند ی م  شروع

  موضوعات   نیا  تمام  ،هابانک   درشده  انجام   یهااختالس   دارد،   اعتراض  که  هم   نفت  صنعت  دارد،   مشک   که   زاده

  را  ضعفشان  نکه یا  ی برا  حکومت   نیا  د ییگوی م  شما  که  شوند ی م دهیچ  هم   کنار  یاگونه به   اما   هستند   نقطه   همه

  نینابراب ؛کنند ی م  مواجه  را   مخاطب  ی منف  جهینت  با  شه یهم  خط   ی انتها  در  لذا  کشد ی م  روها  آدم   کند،  پنهان

 .دند یرس  خط  یانتها به چون کند ی م  دایپ مفهوم معترض  مادران  ن یکمپ جادیا

 یتمام ستیبای م  که است ی محل ریمس ای و خط  یانتها از منظور د یشوی م اتوبوس  و  یتاکس سوار یوقتمثالً  ای

 نقاط  از  یناش   خط   یانتها  به  ذهن  که  است  یزمان  قای دق   مثال  با  نک یتک  نیا  یتالق  نقطه  شوند،  ادهیپ  نیمسافر

  دو  مواقع   نیا  در  که   نجاستیا  .شودی م اده یپ  و   دهیرس   خط   انیپا  به اصطالحاً    و   است  دهیرس   مختلف   موضوعات

  خط   ی انتها  به  ای  و   کند ی م   ی خودکش  به  اقدام   و  رسد ی م  خط   یانتها  به   ای  د یآی به وجود م  مخاطب  ی برا  حالت

 . ردیگی م  قرار  یگرید  ریمس  در  دوباره  و  شودی م ادهیپ رسد،ی م

https://search.farsnews.ir/?q=به%20صورت&o=on
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 : گنبد اطالعات غلط ـ تصویر ذهنی زیبا چهل و چهارمتکنیک 

»گنبد اطالعات غلط« این است که برای ورود هر نوع اطالعاتی در ذهن شما یک ترس و یک تهدید ایجاد  

زیر این گنبد قرارگرفته، بنابراین اجازه ورود هیچ اطالعات دیگری را در  ، به همین دلی  چون ذهن شما  کند ی م

 .دهد ی ذی  این گنبد به شما نم

تیمی    یهادر دهه اول انقالب منافقین برای حفظ نیروهای خود و آماده کردن آنان برای عملیات انتحاری، خانه 

و به چیز فکر کند. این جریان ایزوله شده فکری  چطور فکر کند    گفتند ی که به فرد م  یاگونه ، به دادند ی تشکی  م

  ی هابرای شنیدن و هضم داده   یاتا مخاطب عمالً مهره  شودی خاص استفاده م   یاگونه در حوزه رسانه هم به 

 .ند یگوی ها قرار گیرد. این شگرد را اصطالحاً »گنبد اطالعات غلط ل تصویر ذهنی زیبا« م رسانه

ها تالش کردند  خبری دنیا سال  یهاان ی. همه جرد یادهیرژیم صهیونیستی هم زیاد شن گنبد آهنینحتماً درباره  

 یهانیست، اما جریان رسانه   ریپذ مردم منطقه ما را به این یقین برسانند که عبور پرنده هم از این فضا امکان 

دنیایی در ذهن مخاطب بسازد که شناخت او نسبت به پیرامون را کام  کند و    خواهد ی م  شیبیگانه باخبرها

 .نماید  ازینی یگر بد یها  یعمالً او را نسبت به تحل

آن انجام    ون ی، فونداس شودی گنبد اطالعات غلط یعنی مجموعه اطالعاتی که پیرامون یک پدیده به شما داده م 

و ذهن شما برای حفاظت از خودش یا مسلح شدن به اطالعات   دهد ی و اتمسفر ذهنی شمارا تشکی  م شودی م

،  دهد یو اجازه ورود هیچ اطالعات دیگری را به داخ  این گنبد نم  ردیگی دقیق، در ذی  این اطالعات قرار م

  .است n فضایی شبیه به یگنبد دارا 

  جادیا  د یتهد   کی  و  ترس   کی  شما  ذهن   در   یاطالعات  نوع   هر  ورود   ی برا  که   است  نیا«  غلط   اطالعات  گنبد » 

  ی گرید  اطالعات  چیه  ورود  اجازه   نیبنابرا  است،قرارگرفته    گنبد   نیا  ر یز  شما  ذهن  چون     یدل  نیهم  به   کند،ی م

  طرف   مغز   ند یگوی م  که   یی آنجا  عموم، اصطالح  به   گنبد اطالعات غلط«»  دهد،ینم  شما  به   گنبد   ن یا    یذ  در  را

فرد را زیر گنبد اطالعات قرار    یاگونه منافقین، به   سازمان  اعضاء  مانند   ،ردیپذ ینم  را  دیگری  چیز  و کرده   هنگ

که فرد هر نوع اطالعات وارداتی غیر ازآنچه به    دهند ی، اصطالحاً در عملیات روانی شستشوی مغزی م دهند ی م

  ، ردیگی م هه  جببنابراین در برابر آن اطالعات   ؛داند ی شده و در ذهنش هست را، اطالعات غلط و تهدید ماو گفته 

 u داخ   در   ند یگوی م   اصطالحاً  که   افتد ی م   اتفاق   گنبد   آن  از   زیبا  بسیار  ذهنی   تصویر  یک   اما    ،کند ی ذف مح

، زمانی این دو در کنار هم قرار  u ذهنی زیبا مانند   ریتصو پس  n پس گنبد اطالعاتی غلط مانند   .شودی مستقر م

https://search.farsnews.ir/?q=گنبد%20آهنین&o=on
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تصویر غلطی که از یک شخص در ذهن ما    دهند یموضوعات را م ، تشکی  کپسول فهم غیردقیق از  رند یگی م

 .گرفته است، ممکن است تصویری غلطی باشد که همان فرد ارائه داده و در ذهن شک ردیگی شک  م

  ن یا  که  کنند ی م   یمعرف  را  سپر   نیا  ی طور  کند ی م  درست   نیآهن  گنبد   اسم  به   ی سپر   کی  ی ستیونیصه  میرژ

  ی ت یامن  از  کنند ی م  خلق  را  ییبای ز  ذهن  کی  کند،  عبور  آن  از  تواند ی نم  یکس  که  کند ی م  عم   یاگونه به   گنبد 

 .کنند ی م  یمعرف ایدن  یا  زره زهیمکان لشکر  نیچهارمعنوان به  را گنبد  نیا دارد،  وجود که 

  ی توهم  کی  شه یهم  کند،ی م  جاد یا  را   ی ذهن  ر یتصو  و   دهد ی م    یتشک  را   گنبد   شک   ی وقت  غلط   اطالعات  نیبنابرا

  را   واکسن   اروپا   در   د یهست  بدبخت   ران یا  در   مردم   کنند ی م  عنوان   معاند   یهارسانه . سازدی م   را   موجود  تیواقع   از

  باال   درآمد   د، یکن  یزندگ  اروپا  در  اگر  د یهست  نخبه  شما  ند یگوی م   نکهیا  ای  دادند،   یتحو  منزل   درب   مردم   به

  ذهن   در  اروپا  از  را  غلط   اطالعات  از  یامجموعه   کی  و   رند یگیم  پرستار  شما  نوزاد  یبرا  دهند،ی م  خانه  د،یدار

  کند، ی م  کار   اسنپ  در   یکار یب  از   ، یدکتر   مدرک   ی دارا  فرد   ران یا  در   که  کنند ی م  اس یق   و   کنند ی م   یباسازیز  شما

یکی از عل  مهاجرت، همیشه آن اطالعات غلطی است که تصور    .کنند ی م  بیتخر  را  کشور   تیریمد   ستمیس 

 .درست کردند، چون انسان ذاتاً دوست دارد رفاه و آسایش داشته باشد زیبایی از آن  

 : هدف، توقف در سرعت چهل و پنجمتکنیک 

فروپاشی   جه ی ، یک سکوت ناگهانی و درنتکند ی و سروصداها ناگهان قف  م   هایگاهی ذهن در میان همه شلوغ

و شگردی که به آن هدف،    کنند ی استفاده مها درنبرد شناختی از این خصوصیت  . رسانه ردیگی ذهن شک  م 

 .د یآی ، پدید مند یگوی توقف  در سرعت« م»

، اطالعاتی که شبیه بمباران خبری است.  کنند ی بیگانه روی بعضی از موضوعات فقط محتوا تولید م  یهارسانه

که    ییدرجا  ذهن را با سرعت زیاد به سمت یک هدف مشخص پیش ببرند، اما ناگهان  خواهند یها ماین داده 

 .و اینجاست که ذهن مخاطب خود باید تصمیم بگیرد کنند ی اصلی صورت بگیرد ترمز م  ی ریگجه یقرار است نت

  به   را   مخاطب  ذهن  اینکه  آن   و   دهد ی م  انجام  را  مهم   خیلی   کار   یک    رسانه به خاطر اینکه مخاطب را بشکند 

  شدت  آن  حرکتسرعت  به   مستمر،صورت  به  مخاطب  ذهن  به  مختلف  یهاداده   ارائه  با  و  آوردی درم   حرکت

م  .کند ی م  متوقف   را  مخاطب  ذهن  دادها،  قطع  با  ناگهان  ،دهد ی م سوژه  مدهد ی رسانه  باران  سوژه  ،  کند ی ، 

  در   جاده  در  ساعت  بر  کیلومتر  200  سرعت  با  خودرو  که  ماند ی م  این  مانند   کند یم   متوقف  راها  سوژه    ناگهان

  دور   به بار چندین خودرو حالت، نیترنانهیبخوش  در  ،کشند ی م را ماشین یترمزدست ناگهان است، حرکت حال

  .شودی م  متالشی   و چرخد ی م خودش 
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از بین بردن    تیها و درنهاهدف رسانه از این اقدام سرعت دادن به ذهن مخاطب و توقف ناگهانی با حذف داده 

  نیپارچ  در  ،قراردادند  هدف  را   نجایا  ست،ین   مناسب  اقدام   نیا  دهند،ی م   تای د  شما  به   مرتب   .ذهن مخاطب است

  اش جهینت  پاشد،ی فروم  ذهن  کنند،ی م  متوقف   را  اطالعات  ناگهان  دادن،   تاید همه  ن یبعدازا  است،داده  رخ   انفجار

  پهپاد  زنند،ی م  را  نیپارچ  کنند،ی م  د یشه  را  زاده   یفخر   .ستین  امن   آن   زیچچیه  ستم یس   نیا  که   شودی م  نیا

  را  مخاطب و  مسدود را اطالعات ورود  مح   ناگهان کنند ی م  منتق  مخاطب به را تاهاید نیا زند،ی م  را جا  فالن

 .این تکنیک درواقع ناامن جلوه دادن ذهن مخاطب، نسبت به رویدادهاست  .کنند ی م رها ،هاداده  توقف  با

آن استفاده   هم جنسکاربرد است و از اتفاقات   یمختلف دارا  یهاتکنیک »هدف، توقف  در سرعت« در پروسه 

( هر دو مورد در یک مسیر قرار دارند، بنابراین  یا( پارچین )هستهیا، مثالً ترور شهید فخری زاده )هسته کنند ی م

 ؟کند ی کار م پس متولی امنیت چه  می گوید مخاطب با مواجهه با دو اتفاق در حوزه امنیتی،  

 : شرط بقا ـ نابودی عامل ـ رضایتمندی نسبی چهل و ششمتکنیک 

برداشته و شلیک م  نابود کند، تفنگ را  باید حتماً حریف را  آرام شود  آنکه  از  کند ی برای  ؛ این قصه بسیاری 

ها هم رسیده  آن   یهابه رسانه   هالم یوسترن آمریکایی است اما ظاهراً این نوع نگاه به مخاطب از ف  یهاداستان

رسانه  .است به   یهاگاهی  را  مخاطب  ذهن  نابودی    رسانند ی م  ییجابیگانه  در  را  او  موفقیت  و  آرامش  که 

  طول   در  و   دارد   خاصی  یهای دگ یچیپ  یارسانه   شگرد  این.  دانند ی م   کشور  ساختارهای  همه   ی ختگ یرهمبه    و

این شگرد را اصطالحاً »شرط بقا ل نابودی عام    .کند ی م   تبدی   درگیری   آماده   مخاطب  به  را  آرام  مخاطب  زمان،

رضایت نسبل  میمندی  تی  .ند یگوی «  رسانه تهمه  خبری  و    یهارهای  سیاه  دنیای  این  است.  منفی  بیگانه 

م ساخته  واشنگتن  و  لندن  از  که  زم  شودی ناامیدکننده  را  مخاطب  جزو    .کند ی م   ریگن یعمالً  تکنیک  این 

است که سمال و پاسخ در درون خود تکنیک وجود دارد، در حوزه علوم شناختی بعضی    یند یفرا  یهاک یتکن

 .باشدی یک م مسیر حرکت، خود تکن  هاک یمواقع برخی تکن

برسد که احساس کند، شرط بقای ذهنی )بقای ذهنی یعنی افزایش    یادر این تکنیک، مخاطب باید به یک نقطه 

راندمان رضایت نسبی از خود( درگرو آن عاملی که به ذهن حمله کرده یا ذهن را در اختیار گرفته، یا ذهن رو  

 حاص    است  نسبی  رضایت  همانا  که  من  بقای  ضمانت   به عبارتی تسخیر کرده است، آن عام  اگر نابود بشود،

  از  تابعی  شوند ی م هم  کنار در   رضایت و   بقا گزاره   2 که   رساند ی م  یابنابراین رسانه مخاطب را به نقطه  ؛شودی م

 . شودی م تلقی   عام عنوان به  ذهن در آنچه  هر  نابودی

https://search.farsnews.ir/?q=هم%20جنس&o=on
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  به   ذهن  ند یگوی م   اصطالحاً  شودی م نامیده  ی« اول این موضوع »کمپرس ذهنوهله  در حوزه عملیات روانی در  

اصطالحاً    کند ی در عملیات شناختی فراتر از این حرکت م  اما  شودی م  منفجر  دیگر  که  رسد ی م  یانقطه   یک

  و   بشود  حساس   کردند  ایجاد    ذهن باید به نقطه انفجار برسد، نسبت به عواملی که آن نقطه انفجار را  ند یگوی م

، پس ذهن همچنان بقای  رسد ی به یک رضایت نسبی م  دهد ی از بین بردن همه آن عوام  را که انجام م  حاال،

به نشر موضوعاتی که شما مردم    کنند ی بیگانه در یک بخش خبری شروع م  یهارسانه   .کند ی خودش را حفظ م

  شما   اینکه   از    ،د یآی خراب است، از اینکه زلزله م  تانیهاابان یها دلی ، از اینکه آسفالت خبدبختی هستید به ده 

  .کنند یم  مطرح  مختلف  یابرنامه  یها قالب  در   را موارد   این تمام برسید،  خود حق به  د یتوانینم

  موجودتان،   مشکالت  همهنیباا  شما  که   کند ی م  منعکس  گونهنیا  موارد   ن یا  یتمام  طرح   از   پس   معاند   رسانه

 دهد یم  پاسخ  حال  نیهم  در  د؟یرس   د یخواه  تیرضا  به  یزمان  بازه  چه  در  و  د یرادار  امور  نیا  اصالح   امکان  چگونه

  ی نهادها  ی رو  را  یبدبخت  عام   گانهیب  یهامعموالً رسانه  .د یببر  نیب  از  موارد   نی ا  عام   د یبتوانکه    ی زمان  آن

  القاء  مخاطب به نیبنابرا کنند،ی م  یمعرف ... و نگهبان ی شورا و  سپاه را  یبدبخت عام  دهند،ی م نشان یتیحاکم

  تا   گرفته  یمدن  ینافرمان  از  ؟ یجور  چه  د،یکن  نابود  را   ی بدبخت  عوام   نیا  خود،  نجات   یبرا  حال  که  کنند ی م

 احساس  معترض   فرد اعتراضات، و خرابکارانه اقدامات از بعد  .کردن  خراب وزدوخورد  ،یابانیخ یاعتراض مرحله

  پس   بدهد   انجام   را   یحرکت  ک ی  توانسته  کند ی م  احساس   و  است  ده یرس   خود   مطلوب نقطه   ک ی  به   ذهن   کند ی م

  نقطه   به   دن یرس   نه   است  مخرب   ت یرضا  ک ی  ی نسب  تیرضا  نیا  قت ی حق  در   اما  رسد ی م  ی نسب  تیرضا  ک ی  به

 .باشد   کارآمد  و  افته یتوسعه  مثبت  که   یواقع  یمند تیرضا

 تکنیک چهل و هفتم: خط اتصال جیوه 

فلز جیوه یکی از فلزات جالب در طبیعت است، بسیار کم و بسیار کاربردی است. یکی از خصوصیات این فلز آن  

یک  . این خصلت فلز جیوه شبیه شوند ی و یکی م چسبند ی آن هرکجا که باشند با گرما به هم م یهااست قطره 

داشته باشد. این شعاری    یانباید توان هسته   عنوانچیهاست با عنوان »خط اتصال جیوه« ایران به   یاشگرد رسانه 

.  شودی شده است. هنوز هم همین جمالت تکرار ماستفاده  اش یاهاست علیه ایران و توان هسته است که سال

دانش   و  علم  ایران در  درباره ضعف  که  مختلفی  مهمه خبرهای  مسئله،    شودی استفاده  این  کنار  بگذارید  را 

 !...پیشرفته یهابگویند ایران را چه به دانش  خواهند ی م تیدرنها

بکنید، این در یک محیطی که قرار بگیرد دوباره    یبند م یاگر شما به جیوه گرما بدهید و به هزاران تیکه هم تقس

اتصال جیوه یعنی    .دهد ی واحد را برای خودش تشکی  م، دوباره ک   شودی ع م یبه هم جذب و متص  و تجم

ها و تجربیات یک آدم از روزی  ها، رویدادها، رخدادها، ذهنیات، برداشت ا، محورها، استداللهت حقیقاتصال همه  
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همه    یا، در یک واقعه ییکجایدر    بارهک ی  .که رسانه باهدف مهندسی ذهن، در ذهن آن مخاطب کاشته است

، حتی اگر سرما  خورند یو به هم پیوند م   شوند ی و به هم متص  م  شوند ی ، آنان جمع م کند ی ان مها را فراخوآن

نامناسب باشد اما در    شدهقطعات آن موضوعاتی که مطرح   ی داردر نگه   ط یو گرما دیده باشند، حتی اگر شرا

یشه در حوزه شناختی،  و هم  دهند ی ک  واحد را تشکی  میک  و    شوند ی ها به هم متص  ممناسب آن   ط ییک شرا

 . ردیگی شک  مکه عملیات بر اساس ک  واحد است 

  هم  کاری  هر و نیستید  توانمند  شما مردم  که  د یگوی م  و کند ی م  کار  سال روی ذهن مخاطب 20رسانه معاند 

  هت    بسازید،  د یتوانینم   کنآبگرم  بسازید،  د یتوانینم  ماشین  ببینید،  ؟د یتوانی نم  چرا  ،د یتوانینم  بکنید 

  رسانه   .بسازید   د یتوانینم   هیچی   ک    در   و  بسازید   د یتوانی نم  پ    بسازید،  د یتوانینم  جاده    بسازید،  د یتوانینم

  ، یریگغاف    و  نفوذ  کی   در  بارهک ی  کند،ی م  مطرح   مختلف   یهاعرصه   در   سال  20  ظرف  را  موارد   نیا  معاند 

  د ی گوی م  نجا یا  در   معاند   رسانه   د، یبده  نشان  ی واکنش  ک ی  شما  ستیبای م  حال   زنند،ی م  را   ی اهسته   مجموعه 

 چرا  د،یبساز  د یتوانینم  که  شما  د یخواهی م   چه  یبرا  یاهسته   صنعت  د،یکن  وارد  د،یتوانستی نم  که  شما  د ینیبب

  ش یپ  را   گرید  موارد   د ینتوان  و   د یباش   م یتحر  جه یدرنت   که   د یهست  متمرکز  موضوع   آن  ی رو  و   د یدار  اصرار  قدرنیا

  آن   و  بودند کرده  اشاره   که  را  های ناتوان  همه  معاند   و   گانهیب  یهارسانه   نیا  که   نجاستیا  .د یکن  ش یرها  پس  د،یببر

  ی بجا  و  د یکن  شیرها  پس  د یتوانی نم  کهی وقت  نجای ا  کند،ی م  عی تجم  را  کردند   القا  که  را  ییها  یتوانستینم

  آن   توانم،ینم  پس  د یگوی م  خودش   شیپ  مخاطب  ، یمنف  القائات  همه  نیبعدازا  .د یبازکن  را  هام یتحر  یاهسته

ها آن   همه  است،  کرده   مطرح  که  ییهای ناتوان  و  متعدد  یگر   ی. اشرافاست  شده  جمع   ذهنش  در  همه  هاکه یت

 . شودی م معلوم  نجایا

  ، کند ی م ک شت مخاطب  ذهن در  را مختلف نقاط مختلف یهازمان  در   »خط اتصال جیوه« یعنی رسانهتکنیک 

  ی ریگم یذهن، به یک محتوا و تصم  در   شده  کدگذاری  یهاذره   این  همه   جاهایی  و  زمانی   مقاطع  در  که  یاگونه به 

  مخاطب   بخواهد   رسانه  که   است  یزمان  مختصمعموالً  «  وه یج  اتصال   خط . »شودی در ذهن مخاطب تبدی  م

 .کند   یریگم ی تصم مختلف  یهابرهه  در  است، دادن  رخ  حال در   جامعه در که ی زی چ آن  به نسبت

 رمعمول یغ: پدافند استاندارد ـ آفند چهل هشتمتکنیک 

بود اما خوشبختانه یک حرکت    نیرازایقبلی و توانی که انتظارش را داشتیم غ  یهای ، بازکردی کسی فکرش را نم

ها هم از این رفتار غیرمنتظره خیلی استفاده  ما خیلی خوب ظاهر شدند. رسانه  یهامتفاوت و موفق بود. بچه 

 .کنند ی و شونده را دگرگون م نندهیو شناخت ب شکنند ی . وقتی الگوی خبری را مکنند ی م
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  کرد ی تصور هم نم  یاحماس، آسمان رژیم صهیونیستی را به لرزه انداخت. هیچ رسانه  یهاسال گذشته موشک 

نا دلی   این هجمه  همین  به  بود.  زیاد  بسیار  خبر  شود. شوک  انجام  مقاومت  نیروهای  سوی  از  بتواند  گهانی 

ها در کنار حوادث متفاوت قرار  بیگانه در خنثی کردن این پدافند قوی شکست خوردند. اگر رسانه   یهارسانه

،  ند یگوی که به آن »پدافند استاندارد ل آفند غیرمعمول« م  یاجهشی مهم با این شیوه رسانه   توانند ی بگیرند م

کنند  م  .ایجاد  فکر  روش خطی  به  چیزی  هر  در خصوص  ذهن  همیشه  جامعه،  در  اساس  کند ی معموالً  بر   ،

صد    یها، برای همین رسانه از روش کند ی و آن طوری که آموخته است عم  م  کند ی معمول فکر م  یهاروش 

که ذهن مخاطب و ذهن جامعه   داند ی چون م کند یتولید، توزیع و توسیع پیام استفاده م ، در رمعمولیدرصد غ

های آفند در همه این تولیدها  پس با به هم ریختن مکانیزم   .کند ی در یک پدافند استاندارد و معمول حرکت م

چون شما به روش    کند ی و عبور م   شکند ی بر اساس اطالعاتی که از ضریب پدافند شما دارد، ک  پدافند را م

  .کند ی اما او خارج از قواعد رفتار م د یکنی ، طبق قواعد رفتار مد یکنی معمول رفتار م 

  شود، ی م  یتلق   معمول  پدافند   مقاب   در   رمعمول یغ  یآفندها  جزو   تو،   و  من  شبکه   در   م ین  شبکه   برنامه   مثالعنوانبه 

  شودی م  رمعمولیغ  پدافند   ناگهان  کند،ی م   استفاده  رمعمول یغ  آفند   از  که  ییآنجا  شود؟ی م  ریغافلگ   کجا  رسانه

  عم    رمعمول یغ  روش   به   ابتدا  در  ی ستیونیصه  میرژ  غزه،  روزه  12  جنگ   در  افتاد،  نیزم  یرو   که   ی اتفاق  مانند 

  عم    رمعمولیغ  مقاومت  مرتبه ک ی  کرد، ی م  عم   معمول  روش   به   قب    مانند   د یبا  هم  مقاومت  قاعدتاً  کرد،ی م

  معمول   پدافند،   نیا  چون  شدند   ریغافلگ   رسماً  هارسانه  اصالً   کرد،  ک یشل  یاشغال  ی اراض  به  موشک  هزار  و   کرد 

 سال  اغتشاشات  .است  شدهیمهندس   آفند   همان  رمعمول،یغ  پدافند   که   است  نیهم   یبرا   بود  رمعمولیغ  نبود

  آفند   رمعمولیغ  صورتبه  هاآن   چون  آورد،  ببار  خسارت  یلیخ  98  و  96  سال  د، یکش  طول  ماه   هشت  ،88

  رمعمول یغ آفند  از  معاند   یهارسانه  ران، ی ا در برق  قطع  زمان  در  ا ی بود  معمول  پدافندمان داخ    در  اما  کردند ی م

  شهر   تا  دو  یکیدر   تجمع  نیهم  ی برا  کرد،  استفاده   رمعمولیغ  پدافند   از  ،ی داخل  رسانه  بار  نیا  اما  کردند   استفاده

  مردم   و   یاجتماع  یهاشبکه   و   ی مل  رسانه   چون   خورد   ن یزم  مهاجم  رسانه   نکرد،   دا یپ  ع یتوس   اما   گرفت،   شک 

ه  چ   مردم   اقدام  موقع   نی ا  در  نیبنابرا  بودند؛   عم   آفند   گاهیجا  در   و  کردند   عم   رمعمولیغ  پدافند   عنوان   تحت

  مدت  ک ی  ی مل  رسانه   گرفت،ی م  شک   تجمع   کرد،ی م  شروع   معاند   رسانه   اول   بود،  نی ا  پدافند   شهیهم:  گفت  بود؟ 

  افتاد،   اتفاق  نیا  نکه یا  محضبه   مرحله  ن یا  در  بود،  رفتهازدست   شهر  کند،   دفاع   خواستی م  بعد   کرد،ی م  سکوت

  ...و د؟یکنی م را  کار  نیا چرا د،یکنی م اشتباه  چرا دولت  مثالً گفتند   آمد، کاری پا ی مل رسانه

  آفند   شد،  یاصل  آفند   همان  به  منجر که  رمعمولیغ  پدافند   شد   نیا  کرد،  یعذرخواه  جمهورسیرئ   که  نجاستیا

.  نگرفت  شک   برق  قطع  خاطر  به  تجمعات  نیهم  یبرا  دهد ی م  شکست  را  مهاجم  رسانه   معموالً  آفند،   مقاب   در

 ها آن   آفند   شه یهم  چون  شدند   ریغافلگ   معاند   رسانه  نی هم  یبرا   شد   مردم  مدافع    ی وک   رسانه   مرحله  ن یا  در  عمالً

 . است بوده آنان شدن مدافع    یوک اساس  بر
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 : محصول سیاه ـ تهاتر سفید چهل نهمتکنیک 

. این هنر  تبدی   شوند یم   ییشوپول کثیف را وارد چرخه بازار کنند مجبور به پول   خواهند ی در اقتصاد وقتی م 

  یهارسانه وکار غیرقانونی است. جالب است که در  یک کاالی بد به کاالیی که خریدار داشته باشد هنر کسب

 .گویند که به آن »محصول سیاه ل تهاتر سفید« می  شودی بیگانه هم این تکنیک زیاد استفاده م

  ی ستینیفم  یهاتیعنوان نمونه بسیاری از فعالفرهنگ غرب را آشکارا تبلیغ کرد به   شودی در جامعه ایران نم 

  ی هاتیو جذاب  کند ی کارهای دیگری مبیگانه برای فروش این کاالی فرهنگی    یهاخریداری ندارد، اما رسانه 

به مخاطب فروخت بدون اینکه او گمان کند این کاال مطلوب    تواند ی را م  زیچ. با این روش همه سازند ی ظاهری م

را که در    ییندهاییکی از اقدامات علوم شناختی است که همیشه فرا»محصول سیاه ل تهاتر سفید«    .او نیست

، صحیح نیست، غلط، کشنده،  ند یاین فرا  داند ی و سیاه هم هستند و مخاطب خود م  ردیگی ذهن مخاطب شک  م

اما برای اینکه حفظ یا    هان یرغم همه ااست، به   یراخالقینامشروع و غ  ند ینابودگر، غیرقانونی و حتی یک فرا

بلکه همیشه    دهد یو این محصولی را که به دست آورده است را در معرض فروش قرار نم  ند یتبدی  کند، این فرا

سفید است    خودی خود، جنس تهاتر به گذاردیاین را با مفاهیم دیگر و با اتفاقات دیگر و با افراد دیگر، به تهاتر م

تهاتری    ند یآورده سیاه است و با این اقدام آن محصول سیاه را به یک فرااما جنس محصولی را که به دست  

  استفاده   هم  یی پولشو  عنوان  تحت  ن یا  از  میبده  ذهن  به   ری تقر  میبخواه  اگر  اقتصاد   حوزه  در   .کند ی سفید تبدی  م

  د یسف و  پاک و  است آمده کجا از  نشود معلوم که  د یاندازیب  گردش  به  یاگونه به  را ف یکث  پول کی ی عنی شودی م

یعنی محصول    افتد ی حوزه علوم شناختی در رسانه هم همین اتفاق م  .باشد   نداشته  ی مشکل  و  کردنخرج  قاب    و

 .شودی یک تهاتر سفید ثمره آن م تاًیو نها کند ی سیاه گردش پیدا م

اجتماعی مختلف اگر    یها ، حضور زنان در حوزه دهد ی که بحث مطالبات رخ م   افتد ی اتفاق م  زمانی   این موضوع 

پیدا کند، اگر رنگ و بوی جنسیتی پیدا کند، اگر رنگ و بوی تعارض اجتماعی درون    یستینیرنگ و بوی فم

حقوق   رشاخهی، اما تحت عنوان حفاظت از حقوق زنان، ز شودی ساختاری پیدا کند، یک محصول سیاه حاص  م

 .کنند ی و با جامعه این محصول را تهاتر م شوند ی بشر یک جماعتی مدعی و مطالبه کننده این موضوع م

  ن یماش   ک یمکان  توانند ی نم  زنان  د یگوی م  ی کس  چه   که   شودی م  عنوان  صورتنیبد   کنند ی م  تهاتر  ی روش   چه  به

  د ی گوی م ی کس چه  نکهیا ا ی .کنند   ت یفعال مشاغ  نی ا همه در  تواند ی م  زن باشند،  خلبان  ،ی لیتر  راننده ن،یسنگ 

  شود،ی م   موضوع  طرح  بودند   همسر  و  مادر  یعنی  زنان  ی اصل  رسالت  از  ی وقت  اما  بروند   ورزشگاه  توانند ی نم  زنان

  را   آن  بعد   مرحله   در   و   باشد   یاجتماع  معترض   ک ی  تواند ی م  زن   کی   ستین  ت یاولو همسر  و   مادر  دهند یم  پاسخ
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  ب یفر  جامعه  نجایا  است،  د یسفظاهراً    تهاتر  اه،یس   صد   در  صد   محصول  .کنند یم   مطرح   زنان  حقوق   قالب  در

  .کنند ی م   یتبد  داد یرو ک ی به  را آن  ،ییجاجابه  کی با معاند  یهارسانه  و  خوردی م

 تکنیک پنجاه: حرکت کیبوردی 

تایپ کنید و ناگهان از زبانی به زبان دیگر بروید.    خواهد ی م  کهی کار دنیا است، وقت  نیتر، سخت های برای بعض 

اما    د یآی ها و عالئم و کلمات خارجی در کنار هم جور درنمخصلت جالب تایپ کردن همین است. ظاهراً واژه 

و به شگرد »حرکت کیبوردی« معروف    شودی یک متن منسجم داریم. این شیوه در رسانه هم استفاده م   تیدرنها

  از   یگاه.  روند ی م  برق  و  آب  سراغ   هم  یگاه.  ستین  خوشبخت  ی رانیا  ند یبگو  که  کنند ی م  دایپ  یابهانه  هر  .است

  یی خبرها  همه .  کنند   جادیا  ذهن   در   را   معنا   ن یهم  تا  کنند ی م  ورود   اقتصاد   و  استیس   به   ی گاه.  ند یگوی م  حات یتفر

  است  شدهپیتا  یخوببه   که  سازند ی م   را  بایز  متن  کی  تیدرنها  گانهیب  یهارسانه   در  ندارند   یربط  هم  بهظاهراً    که

قرار دادن ذهن مخاطب چه در    ری. در این تکنیک اجزا برای تحت تأثبرود د یبا یاسالم  یجمهور نکه یاهم آن  و

، حتماً باید از یک منطقی پیروی کنند، حاال شاید آن منطق و یا آن نظم  هاکیچه در سقف تکن هاک یکف تکن

 .، اما فرمتش قاب  احصاء استاصول نباشد  یدارا

  ی دارا  یطی مح  هر   در   که   کنند ی م  صحبت  ی نظم  ک ی  از عمالً    شود،ی م   ی بوردیک  حرکت  از   صحبت   یوقت   نیبنابرا

  چند   ، یفهم  چند   ،یزبان  چند   به   یتبد   تواند ی م  یزمان  متفاوت،   یاتیعمل  یهامنطق   .شودی م  ی اتیعمل  منطق  کی

 .شوند یم  متمرکز   و  سوار همی رو که بشوند  اتیعمل حوزه در  یگگونه  چند  و  ی چندبعد  ،یمنطق 

  لحظه   همان(  یفارس )  د یدار   بوردیک  یدهایکل  از  استفاده   در  ی نظم  کی  د،یهست  مطلب  کی  پیتا  حال  در  شما

  لحظه   همان  د،یکنی م  ت یتبع  یگر ید  نظم  کی  از  د،یکنی م  فتیش   د،یکن   پیتا  را  یسیانگل  یعبارت  کی  د یخواهی م

  از  هان یا  که   است  درست  د،یکنی م  استفاده   ی گر ید  نظم   ک ی  از   د، یکنی م  چ یسو  د،یکن  پیتا  ینیچ  د یخواهی م

  منتج   ی ر یمس  ک ی  از   که   کنند ی م  جاد ی ا  را  یواحد   نظم  ک یدرمجموع    اما  کنند یم   ت یتبع  متفاوت   یهامنطق 

 . شودی م ده ینام متن پیتا ری مساصطالحاً  و  است ده یگرد

واسطه احساسات، دانش، تجربه،  اجزاء یک اتفاق را شما باید بتوانید به   یهمه پس این حرکت کیبوردی یعنی  

استفاده کنید و درمجموع یک مسیر    کجایمنش، روش و بینش خود، به یک نظمی برسانید، از هر کلید در  

  یی آنجا  کنند؟ی م استفاده  کجا موضوع  نیا  ازمعموالً    معاند   یهارسانه   .کنید   نیواسطه آن تأمرا به   شدهیطراح

 بدبخت  های رانیا  که  دهند ی م  نشان  طورن یا؛  کنند   استخراج  واحد   مسئله  مختلف،  یهاط یمح  از  خواهند ی که م 

عنوان به   و  ردیگی م  تیتابع  کشور  فالن  در  و  شودی م  پناهنده  که  دهند ی م  نشان  را  بدبخت  یرانیا  نیهم  هستند،
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  پناهنده   که   دهند ی م   نشان  را   بدبخت   یرانیا  نیهم  ای  .کند ی م  شرکت   مسابقات  در   ی ورزش   م یت   در   ورزشکار

  ی جنسسوءاستفاده    مورد  گرید  یکشورها  اتباع  توسط   و  کند ی م  نظافت  رستوران  در  کشور  فالن  در  و  شودی م

  کاب    در  و  کند ی م  ازدواج   یرانیا  زن   کی  با  ران،یا  در  کار  حال  در  افغان  کی  گرید  یاگونه به   ای  و  رد یگی م  قرار

اساس    مختلف،  ی اجزا  از  بدهند   نشان   بدبخت   را  یرانیا  خواهند ی م  ی وقت  .کند ی م   یزندگ   که  ی نظم  کیبر 

  .کنند ی م استفاده اند کرده   یطراح خودشان

  که   متن  کی  شودی درمجموع م  موارد  همه  اما(  یفارس   ، ینیچ  ،یسیانگل  ،یعرب)  دارند   بوردیک  ینوع  کیهر جا  

  کجاست؟   ی بورد یک  حرکت  اثر   .نامند ی م  ی« بورد یک   حرکت »  ک یتکن  را  نیا  رد، یگی م  شک   مخاطب   ذهن   در 

  آن   قب    اثر   دو   گردد  داری پد   تور یمان  در   ر یتصو  به   مکتوب  اثر   نکه یا  از   قب   د یهست  پیتا  حال   در  که  را   بورد یک

 راها  سوژه   د یبا  جامعهحتماً    ،یبوردیک  حرکت  حوزه  در  نیهم  یبرا  صدا،  اثر  دوم  و  المسه  اثر  یکی  دارد  وجود

سوژه پنهان فایده ندارد و مخاطب باید در این تکنیک    .باشند   صدا  یداراها  سوژه   نیا  د یباحتماً    و  کند   لمس

بنزین،    یبند هیسهم؛ نمونه بارزش  بتواند با گوشت و پوست و خون، چشم و ذهن، این مطلب را درک کرده باشد 

آن   ، صدا، لمس موضوع و اثر وضعیکند ی این حرکت کیبوردی است، جامعه باپوست و گوشت و خونش درک م

سئول مربوطه با  که م  گذاردی ، وقتی بنزین گران شد، درحرکت کیبوردی اثر وضعی را جای مند یبی هم م را

که من هم از تغییرات قیمت    کند ی اند و اعالم مآماده نکرده   ط یو جامعه را با این شرا  کند ی مردم صحبت نم

بازخورد آن، واکنش مردم در موضوع بنزین رقم    تیبودم و صبح متوجه شدم بنزین گران شده و درنها  اطالع یب

 .خوردی م

 انعکاس مستمر: حمالت تدریجی ـ کیوپنجاه نیک تک

تکرار و تکرار و تکرار، آرام و آرام و آرام، عمیق و عمیق و عمیق... این شیوه قطره، سنگ و هر مانعی را سوراخ  

 .شودی عنوان شگرد »حمالت تدریجی ل انعکاس مستمر« استفاده م ها به ، از همین روش در رسانهکند ی م

ها این  قرار نیست کار بزرگی انجام دهند، اما در طول سالبرخی خبرها هستند که همیشه هستند و ظاهراً  

  70است، از صداهای دهه    گونه ن ی. در سیاست هم ابردی دلخواه م  ی وسواخبار آرام ذهن مخاطب را به سمت

قدیمی مانند بی.بی.سی و صدای آمریکا استفاده بیشتری    یهابشنوید تا همین حاال... این شگرد برای رسانه 

متفاوت و متنوع اما   یهات تدریجی، انعکاس مستمر« یعنی طراحی یک محیط با استفاده از سوژه حمال».  دارد

شدت دار برای اینکه اجازه ندهد، ذهن مخاطب از آن قفس سوژه خارج بشود، پس به فاصله   یهایبند در زمان 

این تدریجی را اگر بخواهیم در حوزه علوم شناختی، به تکنیک دلتا تبدی  کنیم اصطالحاً به آن    ت.تدریجی اس 

شدت نسبت  اما به ، یعنی خیلی تدریجی است، خیلی آرام است،  امی تکنیک »قطره آب ل سنگ سوراخ« می گوئ
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از این ضربه تا ضربه بعد که خیلی هم آرام و هم    دهد ی ، یعنی اجازه نمشودی به این آرام بودن تبلیغ مستمر م

 .شودی داده نم  سوژه آن  قفس از  ذهن خروج  اجازه علت  آهسته هست، ذهن فراموش کند، به همین

نمونه   منتقد،    یاواژه برای  زندانیان  ایدئولوژیکی،  زندانیان  عقیدتی،  زندانیان  سیاسی،  زندانیان  عنوان  تحت 

هستند    ییهاسوژه   هانی ا نرگس محمدی ، نوری زاده ، محمد زندانیان معترض که عمدتاً مانند دراویش گنابادی 

که ذهن مخاطب از قفس ایران    کنند ی ، اما تبلیغ مستمر مکنند ی که مستمر و تدریجی به ذهن مخاطب حمله م

  نقض  کلمه  صورت تدریجی اما مستمر به این نتیجه برسد که همیشهها بهناقض است که مخاطب با این سوژه 

 .ردیگیم  قرارها آن  همه هات یاقل حقوق دگراندیشان، حقوق  آزاداندیشان، حقوق  کلمه   کنار   در

  به   دوم  و  د یشوی م  وس ی مأ  خودتان،   یهاداشته   به   نسبت   شما  چون   ی کی   یدل   2  به   افتد؟ی م   اتفاق  نیا  چرا

  و   ند یگوی م  کایآمر   یس   در ها  خانه   ب یتخر  شدت  از  ییکایآمر   مسئوالن  .د یشوی م  ص یحر  گران، ید  یهانداشته

  است  منتظر شنود،یاصالً نم را نیا یرانیا مخاطب اما است خرابشدت به  کایآمر یهارساختیز هستند  معتقد 

  معاند   یهارسانه   که  نجاستیا  شود،ی م   مطرح  کانکس  بحث  دوباره   است،  شدهچه  باالخره    کرمانشاه  زلزله  بداند 

  .کنند ی م منعکس مستمر  و کوبند ی م یستگاهیاصورت به 

 متصل  یهایفرع: آزادراه با پنجاه دومتکنیک 

 شوندی بیگانه م  یهاوقتی درگیر رسانه نیجدید و سیاسی را ندارند بنابرا یهابرخی از مخاطبان حوصله حرف  

که اصالً انتظارش    شودی به آنان منتق  م  ییهاام ی؛ اما در میانه برنامه پروند ی م  اش ی حی تفر  یهافقط سراغ برنامه 

  ی های فرع  با  آزادراهحاً »اصطال  را  یارسانه  شگرد  این   ؛شودیم  تریاس یاند و از هر برنامه سیاسی، س را نداشته

ممتص  سیاسی  یها رسانه   .ند یگوی «  پیام  درگیر  را  خود  مخاطبان  همه  روش  این  با  مبیگانه  ،  کنند ی شان 

است  که ی درحال تاریخی  برنامه ظاهراً    صحبت   ساواک   خشونت  و   ی پهلو  دوره   درباره   هم ها  مهمان  همه   .این 

  همه   از  شیب  شگرد  نی ا.  است  برنامه  اص درواقع    که   ند یگوی م   یفرع  و  کوتاه   جمالت  تیدرنها  اما  کنند ی م

 .شوند ها رسانه  یاس یس  یساز انیجر  ساده سرباز تا دهد ی م قرار هدف  را  یخاکستر مخاطب

  هم   اگر  و   باشد   تواند یم   که هرچقدر    سرعت  نباشد   متص    آن   به   ی فرع  که   ند یگوی م  ی ریمس  بهمعموالً    آزادراه 

  آزادراه، درمجموع    .کند   می تنظ  را  خود  سرعت  نتوانسته  چون   است  مقصر  ییجلو  نیماش   افتد یب  اتفاق  ی تصادف

  آزادراه،   ن یا  به  شما  اگر   حاال  افتد ی م  اتفاق   ر یمس  صد صفرتا    حرکت  حوزه   در   د ینیبیم   شما  که   است  ی تی فعال  تمام

 .است بزرگراه ست،ین  اتوبان ا یآزادراه  جاده،  ن یا گرید  د،یکرد اضافه  یفرع
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  تصور   با  شما  باشد،  داشته  وجود   یادیز  یهای فرع  ری مس  در  اما  د،یکن  نصب آزادراه    یتابلو   ریمس  شما  اگر  پس

.  د یکنی م  یتداع  خود  ذهن  در  راآزادراه    به  مربوط  نیقوان   و  د یکنی م  حرکت  هست  باز   و  استآزادراه    ریمس  نکهیا

  ی تصادف  اتفاق،  ن یتریعیطب  شود، ی م حادث  ی اتفاق چه  د،یکنی م  حرکت  خودش  نی قوان با  بزرگراه  در  که ی درحال

 .شودی م  حاص  که است

ابتدا    دار ام یدار، پمتص « یعنی استفاده از یک تابلوی نشان   یهای در حوزه علوم شناختی »تکنیک آزادراه با فرع

و    شودی برای ورود مخاطب به یک عرصه که در عملیات روانی به اسم قالب کردن ذهن مخاطب از آن یاد م

عادت دادن ذهن مخاطب به برآوردهای ذهنی و قوانین ناشی از آن تابلوی ورودی، زمانی که وارد حوزه پیام و  

،  کند ی ، یک مفاهیم دیگری را دریافت مند یبی ، اساساً یک قوانین دیگری را مشودیحوزه کارکرد عملکرد پیام م 

درواقع    .رعایت کند که در امتداد این مسیر اصالً به آن فکر نکرده است  شودی یک اصولی دیگری را مجبور م

چیدمان ذهنی مخاطب است تفاوت دارد،   بر خالف که چیدمان محیطی   کند ی ها به سمتی حرکت متمام داده 

میان ذهن مخاطب، پیام    یهااز اصطکاک   یریگدر جابجایی قوانین جهت  ی رییک تأخ  شودی این تفاوت باعث م

 .رخ بدهد  شودی و روادیدهایی که حاص  م

  ابتدا   هم آن را ، تابلوکنند ی بیگانه میان آزادراهی تحت عنوان مسائ  حقوق بشر را مطرح م  یهارسانه مثال:  

  کند ی م  متص   که   یهای فرع  از   یکی  ناگهان  ،د یشویم   که   بشر  حقوق  مباحث  وارد   ،د یشوی م  وارد  شما  و  زنند ی م

را تحت عنوان    یازادراه یک شاخهآ  همین  وسط   در  تروریسم   این  از   و   هست  تروریسم  بحث  آزادراه،  این   به

ایران، برد موشک، مخاطب    یهاایران، موشک   یهاعنوان سالح و در انتها تحت فرعی دیگری به   رند یگی مقاومت م

  یک   را  ایران    دیگراآلن    است،  شده  بزرگراه    اما انتهای این آزادراه، تبدی  به  شودی به اسم حقوق بشر وارد م

  .ند ینمای ، معرفی مکند ی همکاری م هاست ییا با ترور هاستستیی ترورحام یا تروریستی  کشور

  دفاع   خودش   ت یموجود  از   رانیا  دارد،  طالبان   با  رانی ا  حاضردر حال    که است    یارتباط   آن   یهاشاخه   از  یکی

  کند ی م  کمک  حاضر حال در  ران یا ، باثبات نقطه  کی  به  دن یرس  ی برا افغانستان به کمک   حال در  ران یا کند،ی م

 .شودی م بشر حقوق  نکردن تیرعا به  متهم معاند  رسانه  توسط   اما نشود، وارد   مرزها  به یبیآس  که 

  متص ،  شاخه  تا  1000 با  بشر  حقوق  است،  بزرگراه   ست، ینآزادراه    گرید متص ،  های فرع  با  آزادراه   نیبنابرا  پس

  .شودی م هاام یپ نیا یمبنا   و  اص  وارد ی فرعصورت عمدتاً به  که است ی گرید مسائ  ست،ین بشر  حقوق گرید
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 : اطالعات قسطی فروش باال وسهپنجاه تکنیک 

خبر    کسچی. هشودی برای پیروز انتخابات بیشتر م  های زنگمانه   شودی انتخابات که م  یریگیآخر رأ  یهاساعت

 .شوند ی نفر پیگیرش م هاون ی لیمطلب منتشر کند م  یادقیقی ندارد اما هر رسانه 

  همه   نقدی   اما او حاضر است که  رد یگی قسطی، محتوا در اختیار مخاطب قرار م به صورت گویی واژه به واژه

بیگانه با    یهارسانه ها در لحظات حساس است. این شگرد در  گرد خیلی مهم در رسانه ش   کین ی. ابشنود  را ها  آن

بستر فروش    تواند ی جذابیت دیگری هم همراه است. هر اتفاقی مبهمی که اطالعات دقیقی از آن وجود ندارد م

هیجان این فروش قسطی و خرید نقدی    تری تر و کل هر چه خبر مبهم   .ها باشد سیاسی مطلوب آن  یها  یتحل

  ک ی تکن  نیا ی شناخت علوم حوزه  در   .لحظه خبر جدید بشنودبهباالتر... اما ذهن مخاطب بسیار عالقه دارد لحظه 

 .است کرده   ی برداربهره  گر،یکد ی از انسان یعاطف ر یغ نگاه به  توجه  با

  گانه یب  رسانه  شود،ی م  ختهیرهمبه   یادیز  حد   در  یامسئله   کی  رامون یپ  یذهن  اطالعاتواحوال  اوضاع   که   یزمان

  اطالعات   شما  به   دارد   او   ؟ یکس  چه   به   یقسط   اما   اطالعات،  رامون یپ  یبند قسط   طرح   جاد یا  به   کند ی م  شروع 

  وجود   اطالعاتخأل    مسئله،  ک ی  رامونیپ  که  ییها درجارسانه   یعنی  ؟هچ  ی عنی  یقسط  اطالعات  .دهد ی م  یقسط

اطالعات   .بدهند   خود  مخاطب  به   را  یقسط  اطالعات  دارند   یو آمادگ  کنند ی م  جادیا  را  ندهای فرآ  یکسر ی  دارد،

  ی ااندازهبه   است،  پر  یا  خالی   دستتان   قسطی اطالعات جذابی است، چون اصالً مهم نیست که شما چه میزانی

  را  خود اطالعات فروش  میزان   همین برای  است، مهم خیلی  موضوع  این ،د یکنی م  اطالعات جذب ،د یتوانی م که 

 .بردی یرامون آن موضوع به خودش را باال مپ کردن  روایت برای شما وابستگی میزان یعنی  برند یم باال

  اما   ندارد،   ، هنوز کسی اطالعات دقیقی از آن افتد ی اتفاقی در پارک ملت تهران رخ م  چند وقت پیشبرای مثال  

مطرح  به  را  اطالعات  و  کردن  شروع  اول  لحظه  همان  از  بیگانه  یهارسانه کردند  پرداخت  قسطی  صورت 

  ند یگوی م  آخر   در  و  بوده   مایصداوس   سازمان...  و  بوده  نوسازی  گسترش   سازمان  به  مربوط  بوده،  یاهسته    کنند ی م

که    یادر این میان مخاطب هم با سبد متنوع اطالعات، پیرامون یک حادثه   .است  بوده   امنیتی  نهاد  فالن   برای

  زیاد  اخبار  آن،  به نسبت  و با سکوت کردن شودی در خود ایران هیچ اطالعاتی از آن در اختیار نیست مواجه م

  دهند ی م  قرار  مخاطب  اختیار   در  قسطی  را  اطالعات  قسطی   فروش   شیوه  به  ،کنند ی نم  هم  نقد ضمناً    و  شودی م

 اطالعات   سایر  میزان   هر  به  دیگری   زمان   هر   در   و  بردار   داری   نیاز  را   اطالعات  این   ازهرچقدر    کنند ی م  اعالم   بعد    و

 .دهند ی استفاده کنید و به همین روش، میزان مراجعه مخاطب را به رسانه بیگانه افزایش م  د یتوانی م   خواستید،  را
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  دانند ی م  همه   و   هست  ق یدق  اطالعات   ک ی  به   منوط   اشی خارج  وجود   که   یموضوع  ک ی  از   شناخت  ب یضر  ی رو

  ک ی   عنوان   تحت  محصول،  ک ی  به   یتبد   ی نقد صورت  به   را  یزنگمانه   اما  ندارند،  قی دق  اطالعات  گانهیب  یهارسانه

  اطالعات   توانست،هرچقدر    شبک ی  در   مخاطب   کنند،ی م  واگذار   مخاطب  به   یقسط  روش   به   حادثه   ک ی  ا ی  انفجار

  سه یرئئت یه  ی ارتباط  یهارسانه  از   یک ی  .کرد  خواهد   برداشت   فردا   نتوانست  هم هرچقدر    و   کند ی م  برداشت  را

  باال   را  فروش )  د یبفرستها  آن   ی برا   را  خود   نظر  ای  و   خود  برداشت  خواهد،ی م  مخاطب  از   و   دهد ی م  شماره   یارتباط

  ی نقد   یتحل( گانهیب رسانه) من  بفروش، یقسط من  به را خود اطالعات کند،ی م اعالم  مخاطب به بعد ( برند ی م

  ا ی  و   نقد   روش   به   را  گانهی ب  رسانه  ای  و   خود  اطالعات  تواند ی م   مخاطب  نیبنابرا  بالعکس،  و   دهمی م  ارائه  شما  به

  .دهد  انجام زمان هم  را آن  بالعکس ا ی و  کند  دوفروش یخر یقسط

 گیری ناقص: دلهره مداوم ـ تصمیم وچهارپنجاه تکنیک 

 یهاهمین علت است که این شیوه در رسانه . به  شودیهم مشک  م   اش ی ر یگمیگیرد تصمانسان وقتی دلهره می 

 .ند یگوی ناقص« م  ی ریگم یاست که اصطالحاً به آن »دلهره مداوم ل تصم داکرده یبیگانه کاربرد زیادی پ

وقت است که در  ترس و نگرانی از اینکه چه پیش خواهد آمد، آن   کمک یکافی است کمی دلهره داشته باشید،  

م  درس  از  نه چیزی  من   میفهمیکالس  در کالس  ذهنمان  اصالً  در    توان یم   یراحتبه   .ماند ی ه  را  شگرد  این 

. یا اینجا که ابهام در آینده  کنند ی زا تبدی  م بیگانه پیدا کرد وقتی یک مشک  را به یک پدیده بحران   یهارسانه

را  گیرد تحلی   . در این فضا است که مخاطب مضطرب تصمیمی میکنند ی را به یک نگرانی تبدی  م رسانه 

ناشی از تراکنش اطالعات   یهام یتصم د یخواهی اگر م شودی در حوزه علوم شناختی بیان م .تر قبول کند راحت

  سمت   به   کامالً  را  کنندهافتیدر  یا   و  گر  یتحل  یا  مخاطب   ذهن   ستیبای ناقص صورت بگیرد، م  ها  یو تحل

  همین   برای   ،کند ی م  ایجاد  هم  وسواس   مقدار  یک  هم  کنار  در  دو  این  و  کنید   هدایت  مداوم   یدلهره   و  استرس 

در    د یتوانینم  را  دهایبرگ خر   تمام  ،های ریگم یتصم  در   یامسئله   یک  به  نسبت  دارید   مدام دلهره  شما  کهی وقت

، برای  شودی و مانع از دیدن تمام اطالعات اطراف م  برد ی چون دلهره، بعضاً دمای ذهن را باال م  .نظر بگیرید 

و    جادشدهی مستمر و مدام ا  ی صورت بگیرد، بر اساس آن دمای باال، دلهره   ی ریگمی همین وقتی قرار است تصم

 .ها و محورهای نشات گرفته از آن رویداد، توسط رسانه استت حقیقاز  یتوجهندیدن بخش قاب   تاًینها

یزان استفاده  م  و  کنند یم    ذخیره   مثال وقتی مردم مدام دلهره قطعی آب یا برق را داشته باشند، آب راعنوانبه 

یا وقتی دلهره قطع برق را داشته باشد افراد به فکر ذخیره  ،  ناقص است  ی ریگمیبنابراین تصم   شودی برابر م  2

گیرد، دلهره  شک  می   ند یسیاسی هم مطابق همین فراکردن برق و دستگاه ذخیره برق خواهند بود، در حوزه  
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  ر ییتغ  موجود  وضع   کند ی م   انیب   مخاطبمثالً    ای  .است یا خیر  ریپذ مداوم نسبت به تغییر وضع موجود امکان 

 . بود خواهد  ناقص ی ریگم یتصم آن جهینت پس م، یشو حاضر ی ریگی رأ صندوق یپا چرا  پس کند،ینم

 خفته ـ زشت بیدار : زیبای وپنج پنجاه تکنیک 

یک سمال همیشه مطرح است که زیبای خفته سودش بیشتر است یا زشتی که بیدار است؟ سود زیبای خفته  

. موضوعی که امروز تبدی  به  داردی بیشتر است زیرا زیبای خفته همیشه امید را برای بیدار شدن زنده نگه م

قدیمی حاال یک قصه معروف در سراسر دنیا شده است، زیبای    ی این ماجرا  !شده است  یایک تکنیک رسانه 

و در    کند ی خفته... این قصه برگرفته از یک ذهنیت انسان است که خفته زیبا را امید به آینده بهتر تفسیر م

در این شگرد تخریب امروز ایران و توصیف مثبت آینده ایران در دستور کار است.    !شودی ها هم استفاده مرسانه

چه از امروز بد بگوییم یعنی زشت بیدار است و هرچه از آینده مطلوب ضدانقالب بگوییم مانند خفته زیباست.    هر

  .شودی و آن چیزی که تمای  دارد به او داده م  شودی در این روش ذهن ناخودآگاه مخاطب فعال م

که مخاطب    شوند ی برای مخاطب مطرح م  یاگونه ها به در تکنیک »زیبای خفته ل زشت بیدار« معموالً گزاره 

باید تمام  و   دارد اما بالقوه است، زیبایی را دارد اما خفته است، بالقوه است  کند ینسبت به آن چیزی که فکر م 

بیدار کند واال وضع موجودش همین زشت بیدار است و    را   این   که    سعی و تالش و مهارت خود را بکار ببرد

امید به بیدار شدن زیبای خفته است که    ی واسطههمیشه به دنبال نفی وضع موجود یا همان زشت بیدار، به 

که امیدش را برای این زیبای خفته تقویت کند تا    کند ی را دنبال م  ییهاوضع مطلوب است، پس همیشه گزاره 

رسانه در این تکنیک به دنبال هدایت ذهن مخاطب برای دنبال   .زشت بیدار پذیرفتنی نیستبتواند بپذیرد که 

بپذیرد که    ییهاکردن گزاره  بتواند  تا  بیدار شدن زیبای خفته در درونش را زنده نگه دارد  به  امید  است که 

 .این زشت بیدار را نپذیرد تواند ی م

بیگانه   یهادر ایران نباید جمهوری اسالمی باشد، جمهوری اسالمی در رسانه  می گوید  رسانه معاند مثال:    طوربه 

،  دموکراسی  ی مصداق زشت بیدار است، حال زیبای خفته در ایران چیست؟ جمهوری دموکراتیک، جمهوری دارا

  کند ی جمهوری منهای دین و این زیبای خفته است. پس مخاطب را تشویق و تهییج به سمت مبارزه مدنی م

به حضور در خیابان و سکوت کردن، یا حضور در خیابان در یک ساعت    کنند یمانند اینکه مردم را دعوت م 

که آن زیبای خفته جمهوری    ند کنی زمانی که مخاطب را به رأی ندادن تشویق و عنوان م  ای  .زدن  بوق   مشخص و 

اما امید داشته    د یرینپذ   د یتوانی و خفته و سحر شده است اما این زشت بیدار را م   شدهده یاست که از شما دزد

بیدار کنید و وضع موجود را   آن را باشید که این زیبای خفته یک روزی بیدار خواهد شد و تالش کنید که

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on
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برای   سبک زندگی ن را به متد وبنابراین و بر اساس این شگرد مخاطب وضع مطلوب در آینده نامعی ؛نپذیرید 

 .کند ی حال حاضر تبدی  م 

 در دریا فشانآتش: وششپنجاه تکنیک 

است که در طبیعت    ییهازیباترین صحنه از  این    شودی خروشان م   یهاها وارد آب و گدازه   کند ی آتش فوران م

در کنار هم یک حقیقت    هانیکه نماد داغی است و آبی که نماد خنکی است ا  ییهافشان. آتش دهد ی رخ م 

با    یارخ دهد. اینجاست که یک شگرد رسانه   تواند یوجودی از دل طبیعت است که البته در ذهن انسان هم م 

تا ذهن انسان آرام باشد؛ اما    کنند ی همیشه عوام  بیرونی کمک م  .ردگیفشان در دریا« شک  می عنوان »آتش 

م    بیرون   ی باوجود خنک  که   است  رسانه   هنر   این.  بگیرد  آتش   آدم   سر اصطالحاً     که  کند ی گاهی رسانه کاری 

  به  ها  یتحل   و   خبرها  که   است  شده   تالش   بسیار  گذشتهچندساله    در.  بیاندازد  مخاطب  جان   در  آتش  تواند ی م

اب  حس  اریعتمام  بحران  یک   توان ی م  را   حالت   این  کند،  خشمگین  حتی   و   ناراحت  را   مخاطب  که   برود  سمتی

 .کرد

ها و مفاهیمی که مخاطب در مواجهه با آن   هاام یها و پفشان در دریا« یعنی استفاده از گزارش آتش »تکنیک  

، در ذهن تبدی  به یک جزیره یا تبدی  به یک  شودی وقتی این موارد وارد فضای عمومی م  کند یاحساس م

 .چیزی را با خودش بسازد که اساساً از آن  خودش نیست خواهد ی ، یعنی م شودی سازه م

  شده   سرد   شوند،ی م  آب   وارد   و   کنند ی م   فوران   رون یب   بهها  گدازه   ی وقت  ست؟ یچ  ایدر  وسط   در فشان  آتش   تیخاص

  کجا   فوران   دهند،ی م   فوران  مخاطب  ذهن   از اصطالحاً    را  اطالعات   معاند ها  رسانه  شوند،ی م    یتبد   رهیجز  به   و

  ی گرید  به   خودم  رازیغبه   را  کردم   افتیدر  شما  از  که   ی مطالب  نیا  شومی م  حاضر  من  که   ییآنجا  افتد؟ی م   اتفاق

  از   یتینارضا  موجب دفعهک ی  کند،ی م فوران رونیب  به  آموزان  دانش   ذهن از  کنکورمثالً مسئله   .کنم  منتق   هم

  شود ی م  انیدانشجو  در  یصنف   اعتراض  موجب  ییدانشجو  یغذا  از  تیرضا  عدم  ای  افتد ی م  اتفاق  یآموزش   دستگاه

  .شودی م  یتیامن اعتراض  ک ی به   یتبد  دانشگاه  از رون ی ب به آن انتشار با و

  یی آنجا  کنند ی م  استفاده   آن  از  کجا ها  رسانه  است  خاموش   اگر   دارد،   جگر  به   آتش  کوه  ند یگوی م  که   مثال  نیا

  خاموشی   این   ند یگوی م  و   برند ی م   باال  را   دما   مختلف،   یهای خاموش    طور مثال راجع به مسئله برق وبه   ند یآی م  که 

بیگانه مدام این را به    یهانشده است، رسانه   یرسانکنندگان اطالع مصرف   به   و   نیست  یبند زمان   برنامه  طبق   هم

و به شک  اعتراض در    کند ی فشان درون مردم فوران مآتش   بارهک ی که بدبخت هستید و...    کنند ی مردم منتق  م

، حال برق  داردی یا فالن خانم در اعتراض به قطعی برق، روسری و حجاب خود را برم   ،کند ی م  پیدا  نمود    خیابان
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  و   واقعی   یا   اعتراض  و   فوران  قبح  دادن   نشان  برای  است  تصنعی   یا  فوران  این  حاال   چه ربطی به روسری دارد، 

 .شودی م  دیده مردم  اعتراض و  فوران آن نتیجه که شده حادث  مردم   بر فشارقدر آن  است، طبیعی

 : مدالِ برنز، ارزش طال، برداشت قهرمانپنجاه و هفتمتکنیک   

گیرد و  از واکنش مردم به خودش فیلم می   حجابیبیگانه خیلی مد شده که خانمی ب   یهااین روزها در رسانه 

یک شهروند    یرمنطق ی بیگانه به رفتار غ  یهاکه قهرمان شده است. رسانه   کند یو البته تصور م   کند ی پخش م

و سپس آن فرد را قهرمان معرفی   کنند ی م یگذارو کاالی او را مانند مدال طال ارزش   دهند ی معمولی ضریب م

استفاده   .کنند ی م شگردی  قهرمان«  اینجا  برداشت   طال،  ارزش   برنز،  »مدال   آن  به  اصطالحاً  که  است  شده 

نفر هم نرسند    100. جمعیتی که شاید به  شودی ه م سیاسی هم زیاد استفاد  یها. این شگرد در اعتراض ند یگوی م

عنوان یک  . این اتفاق را که شاید حتی ارزش خبری هم نداشته باشد به دهند ی در گوشه یک خیابان شعاری م

  و  سوت  شان یبرا  آب   یسوآن   البته  که   شوند ی م معرفیو آن چند نفر هم قهرمانانی    کنند ی خبر طالیی پخش م

 .شودی م نمایان بیشتر شودی م  کمیاب خبری  یهاسوژه  وقتی خبرسازی  شگرد و  شیوه این. زنند ی م  کف

گیرد و جنسی کامالً برنزی است، یعنی آخرین  ها در اختیار مخاطب قرار می در این تکنیک آنچه مطاع رسانه

  که    که این مدالی   کند ی رده ارزش از یک مدال، اما رسانه برای مخاطب وانمود م  ن یترنییرده پیروزی، یعنی پا

، حکومت هم به تو این مدال را  د یابیی نم آن را نمونه  دیگری  جای  هیچ  در  و  هست  طال  ،دهمی م  شما  به  دارم

که حس    کند ی بنابراین مخاطب احساس م ؛به تو این مدال )اطالعات( را بدهم  توانم ی و فقط من م  دهد ینم

که    کند ی ها کاری ماند دریافت کرده است یعنی رسانهرا نسبت به اطالعاتی که به آن داده   ی قهرمانی وبرتر

در ذهن خود توانسته آن  ، خاکی که در دستش هست، حکم همان طال را دارد پس چون  کند ی مخاطب حس م

 .قهرمان است  نیطال را کسب بکند بنابرا

  داده   مخاطب  به  که   است  ییهاانگاره   و   اطالعات  دادها،یرو  ،هاگزاره   م،یمفاه  ی گر  جلوه  ی نوع  شتر یب  موارد  نیا  لذا

  ی کسری  فقط   ندارد  اطالعات  ی مبنااصالً    و  ندارد  یارزش   چیه  اطالعات  نیا  قت یحق  در   شود،ی م   منتق   و  شودی م

  خود   ن یا  که  د یکنی م  احساس   شما  که   شودی م  دهیکش  ریتصو  به   و   ی گر  جلوه  یا گونه به   .است  ه یاول  معلومات

  ا ی  کردم  کسب  را  اطالعات  نیا  ای  و  دانمی م  را  نیا  که  حاال  که  د یکنیم  احساس   هم   گرید  طرف  از  و  است  طال

  ا ی  کنند،  ک یتحر  را  مخاطب  بخواهند   که   ییآنجا  شود؟ی م  استفاده   مسئله  نیا  از  کجا  در  بودم،  نیا  عام   من

 .کنند ی م  استفادهمسئله  ن یا از شدن، کیتحر  به  کنند  بیترغ
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که به مخاطب    یی به چه صورتی؟ آنجا  کند ی خیلی استفاده م  هاک یمثال، مسیح علی نژاد از این تکنعنوانبه 

  حفظ  را  حجاب خود خواهند ی که م یبرای من ویدئو بفرستید از نحوه مقابله کردن خود باکسان می گوید  خود

این اقدام مخاطب    .نماید لمی را از اقدام خود در این خصوص تهیه  فی  که   شودی م  تحریک   هم    مخاطب   کنند،

که این فیلم را برای مسیح علی نژاد    کنند ی مطرح م  کهی اما وقت  شودی اندازه مدال برنز دیده مو به   ارزش یب

گیرد و وقتی توسط مسیح علی نژاد و  ، حس مدال طال و یک اقدام ارزشمند در ذهن او شک  می فرستمی م

  .من قهرمان شدم د یگوی ، مخاطب مشودی رسانه معاند پخش م

 زمین وارونه : پنجاه و هشتمتکنیک 

ها  . رسانهاست  محترم    ایرانی خانواده ورسوم مشخص وجود دارد که برای در فضای فرهنگی جامعه، نهادها و آداب 

مثالً     خواهد ی م  که  الگویی.  گردند ی م   ی رگذاریتأث  و  مخاطب  جذب  دنبال   به   مفاهیم  این  کردن   وارونه   با  گاهی

این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ    توانی م  که  یاوه ی . ش بدهد   هم  مطلوب  معنا   آن  به  و   کند کم رنک    را   ازدواج 

 .ند یگوی کرد ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است. شگردی که به آن اصطالحاً »زمین وارونه« م

  که است جدیدی پدیده ایرانی فرهنگ  به سگ ورود.  شودی م   ها بسیار ساختهوارونه در رسانه یهان یاز این زم

  یهافرهیختگی هم به آن بدهد. یکی از مشکالت نهادها و رسانه   نوعی  و  بسازد  محبوبیت   آن   برای  خواهد ی م

م  پیش  شیوه  همین  با  که  است  فرهنگی  هجمه  این  با  ما  کردن    .رودی داخلی  برعکس  یعنی  وارونه  زمین 

احساس کند این وارونه کردن چقدر زیبا و جذاب و    که ینحورویدادهای ذهنی برای مخاطب به   نیتریعیطب

، حاال تصور کنید زمین را برعکس نمایند، شما در  د یروی شما قاعدتاً روی زمین با پا راه م مدرن است )پست

 ( حال راه رفتن به روی زمین هستید، اما برعکس

در   معموالً  وارونه  هوزمین  کارکرد  روی  شناختی  علوم  و  ماه  هات یرسانه  م   یهات یو  اتفاق   .افتد ی مقدس 

عنوان حامی حیوانات معرفی  و خود را به   کند ی عنوان نمونه یک روحانی بالباس روحانیت یک سگ بغ  م به 

 های حوزه   در  لذا  است  جذاب   مدرن وکه یک روحانی چقدر پست  شودی )کمی  نظافتی( بازخورد آن م  د ینمای م

یا اینکه طرف در نظام مقدس جمهوری اسالمی در یک جایگاه مدیریتی کالن   ،شودی م وارونه  زیچهمه  مقدس 

رزمندگان دفاع مقدس را  مقدس   چفیه همچنین  ،کند ی و در یک تخلف مشهود، اختالس م  شود ی منصوب م

عزاداری از ارگ    یهائتیو یا هرسال در ایام محرم برخی از ه  کنند ی م  حجابی تبدی  به روسری برای بانوان ب

  یی سرامختلف دیگر مانند ولنتاین، جشن طالق، ترانه   یهاو مثال   کنند ی برای برگزاری مراسم عزاداری استفاده م

 .در مراسم ختم اموات
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 : آسمان محدودپنجاه و نهمتکنیک   

بنابراین    ماًیمستق  توانند ی که نم  دانند ی بیگانه م  یهارسانه ایران مبارزه کنند  بافرهنگ دینی و معنوی مردم 

 های رانیهای حسینی همیشه جزو فرهنگ معنوی اداری امفاهیم دینی و عز  .سعی دارند دایره نفوذ آن را کم کنند 

اند وسعت این حس معنوی را کم  بیگانه ناگزیر به این مسئله هم ورود کرده و سعی کرده  یهابوده است. رسانه 

کم   آن را نفوذ  دایره   دارند   سعی  بنابراین  کنند   مبارزه  جریان  این   با  ماًیمستق   توانند ی که نم  دانند ی ها مکنند. آن 

اصطالحاً    که    ها روش دیگرنشان دادن محرم، شکاف میان عزاداران و... ده   ی رعقالنیسیاسی کردن محرم، غ  .کنند 

کار ویژه تکنیک »آسمان محدود« به این صورت است که هر مفهومی که    .ند یگوی « ممحدود  آسمان»  آن   به

یک ارتفاع است یعنی ارتفاعی فراتر از ارتفاع وضع موجود    ی، داراافتد ی اتفاق م گیرد و هر اتمسفری که  شک  می

  .است

در »آسمان محدود« سقف و آسمانی که حوزه پروازی این مفهوم در وایرال شدن و در تثبیت نمودن و حتی  

و هم حوزه    کنند ی کوتاه م ، هم سقف پرواز آن مسئله را  کند ی آرام و تدریجاً کوتاه مدارد را آرام   شدن  یدر تبد 

فرقی هم ندارند چه مثبت و چه منفی باشد در  ، کنند ی و هم قدرت مانور آن را کم م  کنند ی پرواز آن را کوتاه م

و یا دعا و توس  بازخورد آن را    از یراجع به راز و نیاز و نذرون  خواهد ی حوزه آسمان محدود، آنجایی که رسانه م

پله به سمت عدم اجابت آن سوءاستفاده کرده و آن سطح باالی این اقدام را پله با آن اقدام مقایسه کند و از  

کردند و در    یبافی به منف  کنند ی نگرفتید و شروع م  یاجه ی گویند که نتدائماً به مخاطب می   .دهد ی پایین سوق م

عمدتاً در حوزه    حوزه آسمان محدود به همین روش ارتفاع آن مفهوم کلیدی که ایدئولوژیکی یا اجتماعی است و 

 .شودی آسمان محدود، پیشنهاد داده م  یانتها و  کنند ی را کم م کند ی ماهیتی موضوعات حرکت م

انتهای تکنیک آسمان محدود در حوزه شناختی پیشنهاد م ف رَق ضاله  و عنوان    کند ی و عم  م  شودی عمدتاً 

عنوان جایگزین  ها را گرفتید و هیچ خیری ندیدید حاال روش، مسیر و یا مسلکی به که شما از دین حداق    کند ی م

 .که در آن به آرامش برسید و به بخشی از مقاصد خود برسید  کنند ی معرفی م

ها و  پوشش مثال رسانه معاند قمه زدن در ایام محرم و یا به تصویر کشیدن تصاویر دختران و پسران در  عنوانبه 

 شوند ی نامتعارف در ایام عزاداری سیدالشهدا که به دلی  عدم رعایت شئون اسالمی مورد تذکر واقع م  یهاحجاب

آقای    یهایا در مناظره و  ند  کنرا در جامعه منتشر می  به  از کاندیداها مثالً  انتخابات ریاست جمهوری، یکی 

لطفاً امام رضا را هزینه انتخابات خود نکنید و اجازه بدهید امام رضا برای مردم باقی بماند این   می گوید  رئیسی

 . انجام تکنیک در حوزه علوم شناختی بوددقیقاً 

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on


ی درعلوم شناختیاشگردهای رسانه  

1401اردیبهشت  -استان خراسان شمالی (نسرا بسیج ) توسط مرکز سازمان فضای مجازیتهیه شده   74 

 

 : شرِ محبوبتکنیک شصت

 را   شانیهاامیپ   هاترند؛ بنابراین برخی رسانهمنفی محبوب   یهات ییک واقعیت در رسانه وجود دارد که شخص

  ایجاد   بیشتری  یرگذاری تأث   دارد   منفی  نقاط   نکه یباوجودا  دانند ی م  چون   کنند ی م  متمرکز   منفی   شخصیت  روی 

بیگانه پخش    یهاها روی آنتن رسانه گروهک منافقین منفورترین گروه ضدانقالب است اما مراسم آن   .کنند ی م

 ی ها  یها و تحلها و مهمانطرفدارانی در ایران ندارند اما چرا همه حرف   هانیا  دانند ی ها هم م. دیگر گروه شودی م

داده مآن استفاده مشودی ها پوشش وسیع  از همین شیوه  دقیقا  اینجا  این شگرد اصطالحاً »شر  شودی ؟  به   ،

م  م  .ند یگوی محبوب«  آسمان محدود شروع  تکینک  انتهای  تکنیک، عمدتاً  پیش  و هم   شود ی این  باهم  زمان 

 .روند ی م

قدر محبوبیت دارد که به  شما میدانید که اگر بروید وارد فالن فرقه شوید، شری به همراه خواهد داشت اما آن 

که حاکمیت یا سیستم  مستقر،    یاشر محبوب یعنی القاء درست بودن این گزاره   .د یدهی شر بودن آن اهمیتی نم

  ی ریاما بر اساس تأث  کند ی ، یا نسبت به شر بودن آن اعالم موضع م داند ی بد م آن را نسبت به آن آلرژی دارد یا

 .د ینیبی ا شما محبوب م آن شر ر  گذاردی که روی ذهن شما و متغیرهای دیگر م

محبوبیت دارد، یا مانند یکی از روسای جمهور پیشین، شر    های شر است اما برای برخ ،  مانند دراویش گنابادی

ایجاد کرد، دوگانه مذاکره، چرخش سانتریفیوژ، چرخش   جنگ و صلح بود اما محبوبیت داشت چرا؟! چون دوگانه

مذاکره شر دارد اما رسیدن به آن هدف است پس آن را محبوب معرفی    دانند یها ایجاد کرد، مردم م کارخانه

حاال مقاب  »شر محبوب« از چه تکنیکی باید استفاده  ،  است  محبوب   غیر   خوب    از   بهتر  محبوب،   شر    ، لذانند کی م

  .را از آن بگیریم تشیشود و دفعش کنیم؟! شر محبوب را باید برگردانیم و محبوب

 : پایان گرم، شروع سرد ـ پایان سرد، شروع گرم شصت و یکمتکنیک  

بلندی به مردم منطقه داده بود. صلح، رفاه،    یهاحمله کرد، جرج بوش وعده افغانستان سال قب  به  20آمریکا  

؛ اما شد ی ها تبلیغ مها برای افغانبیگانه در این سال  یهابود که در رسانه   ی امنیت و دموکراسی شعار هرروز

ناگهان آمریکا از افغانستان خارج شد و دوباره بحران و مشکالت شروع شد. سردی عجیبی در فضای افغانستان  

 .بیگانه باید حواسشان به حمایت از آمریکا باشد  یهاین میان رسانهحاکم شد اما در ا

بیگانه همه سیاهی به طالبان ختم    یهاهم است. این روزها در رسانه و آن   دهد ی اینجا یک شگرد مهم رخ م

متمرکز    های انگار یک شروع سرد در حال رقم خوردن است. این منفی سازی اما روی آمریکا و غرب  شودی م
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که اگر اراده کند بازخواهد    شودی ها معرفی م ها آمریکا حامی مردم افغان، زنان و بچه . هنوز در این رسانه شودینم

 .از بین برود زبانی ارس نباید در دل مخاطب ف های گشت. کامالً مشخص است که گرمای محبت غرب

 .خر در زمان اجراستأیکدیگر هستند اما با تقدم و ت ف یرد»پایان گرم و شروع سرد« هم  این دو تکنیک  

بیگانه در جامعه احساس کنند که    یهادر تکنیک اول یعنی تکنیک »پایان گرم شروع سرد« هر وقت رسانه 

  کنند ی ها، در حال از بین رفتن است سعی مدر همه عرصه   کند ی ها را کمک مجریان موافقشان جریانی که آن

 .در جامعه فریز نماید  آن را با یک پایان گرم

  ی افتاد یا خیلی از اتفاقاتی که در حال رخ دادن است برخی از افراد زمان  88که در سال    مثال اتفاقاتی عنوانبه 

  مبحثمثالً    کنند ی م  تکرار   و این افراد آن مطالب را مجدداً  زنند ی بیگانه و آمریکایی هر حرفی را م  یهاکه رسانه 

وجود دارد و آن قاعده این    یاگرم شروع سرد همیشه یک قاعدهدر تکنیک پایان    .قاسم  حاج  مبحث   و  مقاومت

تمام بشود، همیشه    کند ی است که اگر قرار باشد آنچه به نفع جریانات ضدانقالب و بیگانه، ضد مردم حرکت م

ی  ازنظر مردم موجه جلوه کند و اگر نتوانستیم کار  هایر یتدبی و ب  هایکاری کنید که این نابسامان  کنند ی عنوان م

 .کنیم، به خاطر اینکه اختیار عم  ندادند و اجازه ندادند 

  اختیار   اگر   ندادند،  اجازه  چون   که اگر کاری نشده،  کنند ی بیگانه همین مطالب را مطرح و عنوان م   یهارسانه

  ند یگوی ، میاجه یچه نت ند یگوی نم دیگر ی؟اجه ینت چه  خب بود، رسیده نتیجه به  مذاکراتاآلن  تامثالً   داشتیم

ما تعطی  شد، اورانیوم ما از دست    یهاروگاه یمذاکرات به نتیجه رسید، ن  بارک در حقیقت ی  .به نتیجه رسیده بود

ما شروع سرد یعنی  ا، شود ام متبیگانه   یهابه نفع رسانه   زیچرفت و... پس بنابراین تکنیک پایان گرم یعنی همه 

به  یرانقالبی؟ وقتی جریان یک جریان غهچ آن را، حتی  انقضاء است،    نشان   گرم    بیان ضد مردمی در حال 

  ند یگوی مثالً م  ،رسند ینم  نتیجه   به  مردم  است  سرد  بیاید   نیرازایغ  جریان  جا  هر  ند یگوی م بنابراین  دهند ی م

، پس چرا در انتخابات شرکت کنیم پس یک شروع کامالً سرد را ایجاد  میرس یبه نتیجه نم  میدانی م   که ی وقت

  .کنند ی م

 ی هابنابراین تکنیک پایان گرم و شروع سرد و تکنیک پایان سرد و شروع گرم هر دو کنار هم توسط رسانه 

بیگانه برای حراست از جریان یا جریانات به نفع خودشان در جامعه است که قرار است جامعه را به نتیجه نرساند 

  ی هارسانه توسط برانداز خانمان یهاک ینتک م ییگویم  کیتکن  نیا به .و هدف آن ایجاد پسرفت در جامعه است

 . شودی م ی تلق یادهی چی پ اریبس کی تکن که گانهیب
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 ـ گارد باز دیتأک: نشان ـ گارد بسته؛ شصت و دومتکنیک 

آن به ذهن مخاطب    یر یگنقاط ممنوعه خلق کنند و بسازند و سپس با نشانه   کنند ی بیگانه تالش م  یهارسانه

 .نامند ی ل گارد باز« م د یدستور حمله بدهند. این شگرد را اصطالحاً »نشان ل گارد بسته؛ تأک

. این خصلت طبیعی  شودی م  ترص ی حر  شودی انسان نسبت به آنچه ممنوع م می گوید  جمله معروفی داریم که

مانند اینکه جمهوری اسالمی    ییهای گیرد اما چطور؟ عبارتبیگانه مورداستفاده قرار می   یهاانسان گاهی در رسانه 

 .که این گارد بسته را بشکند   کند ی و این خط قرمز حکومت است، مخاطب منفی را تشویق م  ترسد ی از این کار م 

از مخاطبی که توانسته علیه نظم عمومی و خواست جمعی جامعه    کنند ی بیگانه تالش م  یهادر این شگرد رسانه 

حرکت کند، یک قهرمان بسازند. با این شیوه یک حس روانی خیالی هم برای مخاطب خود ساختند که در  

و فقط مخاطب باید    شدهی از قب  طراح  زیچ. در این شگرد عمالً همه کند ی جامعه مقاومت م  یهامقاب  تنش 

بیگانه برای مخاطب نشانه    یهادر بسیاری از مواقع رسانه   .ود تا امواج رسانه او را با خود ببردوارد این جریان ش 

دارد، این همان نشانی    ی اشدت گارد بسته با آن هستید به   یکند آن چیزی که در مواجهه و عنوان می   گذارند ی م

آن در ذی  این نشان تالش برای باز کردن آن گارد است،    د یاما تأک ؛هدف قرار دهید  آن را ستیبای است که م

 .هدفی که اساساً هیچ پایه و بنیانی ندارد کند ی پس به مخاطب یک هدف معرفی م 

که نشان در جمهوری اسالمی این است که سیستم یا حاکمیت و    کند ی بیگانه عنوان م  یرسانه :  مثالعنوانبه 

  د ی، مردم، تأککند ی است ازجمله حجاب، اما به مخاطب خود بیان م  یا حکومت گارد آن نسبت به آزادی بسته

  هدف   ای دارد؟ چه نتیجه   .نظام در مقاب  آزادی باز شود  ی گارد بسته   ستیبای شما باید بر روی آزادی باشند و م

 دهند ی م   قرار  د یتأک  مورد  را  مخاطب  و   کنند ی م  دارنشان   را  مقاب    هدف   پس  است،  جامعه  از  حجاب  حذف

 .خواهد شد  شدهن ییکدی برای باز کردن آن نشان تع م یک هدف م یدارا  مخاطب بنابراین

که وجود دارد و رسانه آن را ایجاد کرده که ممکن است اصالً وجود خارجی    یانشان دادن آن گارد بسته  بنابراین

ردن این گارد  برای باز ک  ستیبای روی آن چیزی است که خواست مخاطب است حال م  د ینداشته باشد و تأک

تالش مخاطب برای باز کردن گارد حاکمیت است، نقطه تقاب  میان مخاطب و هر حکومت و  و یا    اقدام نمایید 

 .استها نشانه  کردن   عوض برای  ،داتیدار کردن تأکیا دولت و یا حاکمیتی، هدف 

  ذهن   ر ییتغ  باعث  ریمس  در   نه یپرهز  یاندازهادست   جاد ی ا  ای  و   ر یمس  کردن   عوض   شه یهم  یشناخت  حوزه   در

  حاص  موردنظر    جه ینت  دهند،   قرار   باز  گارد   را  نشان  و   بسته  گارد  را  د یتأک  مخاطب  اگر  یعنی  شودی م  مخاطب

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
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  کند ی نم  تیتبع  قانون  از   که  یکسآن  حال  است،  یمدارقانونها  انسان  همه  انیم   مشترک  فص   شد،  خواهد 

 .ند ینما برخورد آن  با که  دارد ه یتوج

 خیس ـ روان و خشک یهاماسه: سومشصت و تکنیک 

پیش ببرید.    یراحتکار سنگینی است که خودرو را به چه   دانند ی اند مرانندگی کرده   یاکه در زمین ماسه   ییهاآن

مرحله  به . این خستگی مرحله کند ی خیس و خشک است که هرکدام انسان را خسته م  یهااین خصلت ماسه 

خیس ل روان    یهاگرفته با عنوان »ماسهها شک همین خصلت، شگردی در رسانه، دقیقا بر اساس  افتد ی اتفاق م

 «. و خشک

اند که به هر بهانه به خیابان بیاورند. وقتی  بیگانه حیات و بقای خود را روی مردم معترضی گذاشته  یهارسانه

را بهانه برای فعال شدن دیگران  تا آنان    دهند ی ، مانور مهای ها و زنداناز این مرحله به نتیجه نرسیدند روی کشته 

تا حس اعتراض و    کنند یبرای حفظ این جمعیت دوباره بهانه جدید پیدا م   گذرند ی کنند. از این مرحله که م 

نباید خسته شود و کنار    عنوانچیهدارند. برای این رسانه بسیار مهم است که مخاطب به شورش را زنده نگه 

شده گیر  صورت محاسبه هم اینکه ذهن را معموالً به دارد و آن   یبیوغربیعج  ند ی تکنیک ماسه یک فرا  .بکشد 

که نسبت به آن قرار پیدا کند را از بین    یی دادهایپناه ذهن نسبت به روو بعد آن، جان   کند ی ، خشک م اندازدی م

 .بردی م

 شیهایک ماشین چرخ ، فرض کنید  کند ی ها را خیس مو ماسه   زند ی شما کنار ساح  هستید آب ممثال:    طوربه 

ها از ماسه خیس بیرون بیاورند،  این چرخ   کنند ی است معموالً با یک وسیله کمک م  رکرده یخیس گ  یهادر ماسه 

دوباره همان الستیک جلو که بیرون آمده بود، مجدد    کند ی ، الستیک عقبی گیر مدیآی الستیک جلویی بیرون م 

  .بت به موقعیت قب  خود اما مشک  برطرف نشده است. ماشین جهش کرده نسکند ی نیم متر جلوتر گیر م

 هاک یذهن و تکن  یباالیعنی شما با این فرض که سرعت  افتد ی خیس همین اتفاق م  یهامعموالً در تکنیک ماسه 

  رکردن ی گ  آغازین   نقطه   جهش   این  که ی درحال  کند یم   ایجاد   جهشی  یک    باعث خروج ماشین بشود و  تواند ی م

 .شودی م  تکرار مدام  و  شودی م  دیگر  مشک  وارد نشده ح  مشک   این لذا است بعدی

که    د یکنی خشک نقطه مقاب  این حرکت است شما در ماسه خشک احساس نم  یهاحرکت کردن در ماسه 

درست است که    یفرورفتگ   شودی عضالت گرفته م  د یدوی روی ماسه خشک م  کهی دائماً درگیر شوید اما وقت 

دار اما  نیست  دارااعمیق  بیشتر،  وزن  ب   ی ی  احساس   شتر یچگالی  دویدن،  مدتی  از  بعد  شما  بنابراین  هست 

 .و ماسه خشک یعنی خیلی اتفاقات پسینی دیگر را همراه دارد د یکنی خستگی بیشتری م
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  از   که  یانقطه   به  د ید یرس   که ی وقت  باشد،  هم   نیآفر  یخستگ   تواند ی م  باشد،  افزا  قدرت  تواند ی م  که   یحالنیدرع

  یی هاماسه  که   د ینیبی م  د، یبکن  استراحت  د یخواهی م  و   د ینینشی م  د،ییایب  رون یب  سی خ  یهاماسه   از   و   خشک   ماسه

پناه  جان  نیا  باد،  اندک  با  د،یکنی م  استراحت  آن  هیسا  ریز  د یروی م  و  دارند   یاه یسا  رم صورت  به   دارند   وجود

 .ندارد وجود   ذهن  یبرا ذرات  یهمبستگ  به نسبت ،یداریپا چیه چون  شود،ی م جابجا

  ر یگ  را  مخاطب   و   کنند ی م  مطرح   رو   ی موضوع  رسانه  یذهن   لحاظ   به   که   یی جا  یعن ی  س یخ  یهاماسه   از   خروج 

 ،ح راه   آن واسطه  به   کند ی م  تصور   مخاطب   کنند،ی م  ی معرف  و   انتخاب   ح    راهکی   و   موضوع   آن  در  اندازند ی م

  ی چاله   در  قایدق  د یکنی م  جهش  و  د یکنی م   استفادهح   راه   آن  از  شما  یوقت  کهی درصورت  است،  جادشدهیا  جهش

  .د یریگی م قرار  یبعد 

  ت ی هدا  بالفاصله  و   د یبشو  خالص   و  د یکن   جهش  د یتوانی نم  شما  ابعاد   ن یا  در   پس  دارد   بعد   چهار  ذهن  چون

  ن یا  گرید  نکه، یا  الیخ  به  شما  دانند ی م  دادن،   حرکت  به   کنند ی م  شروع  را  ذهن  خشک،  یهاماسه   در  د یشوی م

  است  ن یا  تصورتان  در   د یدوی م  ی وقت  و   دهند ی م  حرکت  سرعت  باشمارا    د،یکن  ریگ  آن   در   که   ستین  سیخ  ماسه

  به   نسبت   پس  د یندار  را  دن یدو  ادامه   امکان  گر ید  د،یشد   خسته   که ی وقت  د،یشویم   خسته   د،یکنی نم  ر یگکه  

  اتفاق   جامپ  حالت   هر   در  د،یکنی م  رها  و   د یشوی م  زده  د،یشوی م  خسته   شما  کردن   مطرح ها  آن   که  ی موضوع

  خشک   ماسه   در  مینشد   موفق   که  سیخ  ماسه   در  د ییگوی م  تاًینها  و  استرهاشده    موضوع  دو   هر  و   است  افتاده

  موضوع  آن  هیسا ریز د یرفت شما کهی درحال می کن فکر موضوع  نیا به راجع میکن استراحت کجای حاال ن،یهمچن

  .دارند ی برم  شما  سر  یرو   از  را  اش ه یسا  را  موضوع   آنآرام  آرام   د،یکرد  جامپ   موضوع  دو   هر  از   که  د یکنی م  فکر   و

  است،   موضوعات  آن  مورد   در  تیحساس   به   نسبت  یذهن  آبسه  و  شدن  زده  روان،   و  سی خ  خشک،  یهاماسه   جه ینت

  راحت   یل یخ  تواند ی م  ند،یبب  را   موضوع   ن یا  جا  هر   پس  دهد،ی نم  نشان   واکنش  موضوع   ن یا  به   نسبت   ذهن   پس

  و   ی ازین  و   شودی م  مطرح   یمل   مسائ   که   ییآنجا  الخصوصی عل  داد   ادی  او   به   رسانه  چون   کند،  عبور   آن  یرو   از

 .کند ی م  عبور قصه   از ذهن  گرید  آنجا دارد،   وجود  تیعقالن و  عاطفه از ق یتلف

 : رمل و سایه شصت و چهارمتکنیک 

اه  کو  ییهاآن رم    ینورد   ریکه  د  یهاهستند  را  م   اند ده یبزرگ  ایجاد  ناگهان  بین    شوند یکه  از  ناگهان  و 

ها اعتماد کرد. در رسانه هم شگردی وجود  به آن   شودی که نم  سازند ی بلندی م  یهاهیها سا. این رم روند ی م

که تا فرد دست به شورش    کنند ی بیگانه کامالً حمایت م  یهارسانه   .دارد که شبیه همین »رم  و سایه« است

سایه    یا. هدف ظاهراً کمک به این شهروند است. رسانهسازند ی خیابانی بزند. از داخ  و خارج برای او حامی م

 .شودی و هدف نهایی مشخص م  رودی شده تا او احساس آرامش کند اما این سایه ناگهان از بین م
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و باز یک بهانه دیگر. این موضوع    شوند ی ن آن است که دوباره در جای دیگر هم تشکی  مها در بیاباخصلت رم  

رونده است، وقتی    یهابیابان را در نظر بگیریم، رم  شن  .سیاسی و اقتصادی بسیار کاربرد دارد  یهادر بحران 

  یک   ی معموالً دارا   و  کند ی یک حالت طاقی ایجاد م  شودی هم ت  انبار م و روی   شودی کوپه م  همی ها روشن

، آنجا که دیگر آب بدن در حال  د یکنی در رم  و سایه شما معموالً وقتی در بیابان حرکت م  .هست هم  یاهیسا

و در زیر    د یکنی سایه را که انتخاب م  د یگرد ی ، دنبال سایه مکند ی ، گرما اذیت مد یااز دست رفتن است، خسته 

یعنی جریان، رسانه و فکر در حال حرکت است این حرکت   ؛و باد هم در حال وزش است  د یکنی آن استراحت م

زمان استراحت شما، ، مدتاندازدی و سایه م  زند ی و در یک جای دیگر طاق م  کند ی آرام رم  را جابجا مآرام 

زمان استراحت کردن    که ی ، وقتکند ی در شما کم م زمان زیر سایه بودن را،  زمان امیدآفرینی در شما، مدتمدت

سایه    ذرهک یکه دیگر   د ی کنی ، احساس مد یکنی ، احساس ضعف مد یکنی ، احساس ناپایداری مشودی شما کم م

، به  کنند ی پناه ایجاد مدر تکنیک »رم  و سایه« برای شما یک مورد جان   .برای استراحت کردن وجود ندارد

اما بعد هیچ حمایتی وجود ندارد، چون    د یشوی م  کنشلحاظ روانی در علوم شناختی شما وادار به عم  وادار به  

 .است جادشدهیذهنی ا به صورت تمام آن

م  یس یبی بمثال:    طوربه  اعالم  م   کند ی به مخاطبان خود  ، زنند ی آی مردم، همه ریختن داخ  خیابان، دارند 

حکومت در حال تمام شدن است، اگر شما هم مشارکت نکنید و داخ  خیابان نروید و حکومت را تمام نکنید،  

که  در این میان است    .شودی عقب ماندید، اگر حضور پیدا کنید و حکومت عوض شد، تمام مشکالت ح  م

،  روببند یزیر سایه است( داد و جیغ، دعوا، بگ   کند ی )چون احساس م  شودی داخ  خیابان، جو گیر م  د یآی طرف م

  یس یبی به من گفته بیا، حال ب  یس ی بی ب  کند ی ، در بازجویی اعالم مشودی عنوان اغتشاشگر دستگیر محال به 

 ...؟ نهیتوان ی ؟ میکنیچرا حمایت نم

و به آن    جادشدهیحرکت را ایجاد کرده، رم  را ایجاد کرده، سایه را انداخته، شما رفتی زیر سایه ا  یس ی بیب

  کرد   سوئیچ بالفاصله  کرد، جا جابه  بیگانه  یرسانه  اما  ،د یکنی م  ندامت ابراز   اعتماد کردی، حال دستگیر شدی و 

که هست دوباره از   یاو فقط تنها نکته   کند ی به جهنم که رفتی تو خیابان، او که مسئولیت قبول نم می گوید  و

فن     دیگر را تحریک کند، در علوم شناختی این را  ی، برای اینکه به عده سازدی شده، سوژه جدید مفرد بازداشت

  علوم   ، یشناخت  علوم   که   است  ن یهم  ی برا  ستند ین  محور  فرآورده   هان یا  از   کدامچیه  .نامند ی « مسایه  و   رم  »

  .است کننده یتبد  و  شونده   یتبد  یهاک یتکن

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA&o=on
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 : صعود و سقوط شصت و پنجمتکنیک 

. همچنین  شودی اصالً ارزش خبری ندارد اما در رسانه به آن پرداخته مقدر زرد است که  ها خبر آن گاهی وقت 

علت یک بحث طوالنی میان موافق و مخالف ایجاد کند در رسانه پررنگ    تواند ی گاهی یک موضوع کوچک که م

بیگانه از یک شگرد جالب   یها، رسانه ی. در این شیوه خبررسانشودی و هزاران نظر در زیر خبر تولید م شودی م

ها برای بقای خود تنها نیاز به موافق ندارند گاهی  رسانه  .ند یگوی که به آن »صعود و سقوط« م  کنند ی استفاده م 

باا او را محکوم م  نکه یمخالفان  بقا و محبوبیت رسانه )آن( کمک م  کنند ی ظاهراً  به  اینجاست که  کنند ی اما   .

 .کند ی « خود را بیشتر نمایان ماهمیت کاربرد شگرد »صعود و سقوط

تکنیک سقوط مشتم     طورن یدرجه است و هم  360و    270،  45،180،90تکنیک صعود مشتم  بر درجات   

و نه    ندهاستیعلوم شناختی علوم فرا  کهییازآنجا  .درجه است  360و    270،  45،180،90بر همین درجات  

برای سقوط    ند ی، برای صعود است یا مسیر فراند ییا مسیر فرا  ند یصرف، خود طراحی مسیر فرا به صورت فرآورده

و    یگذارو هدف   یگذاراستیضریب تکنیک صعود و تکنیک سقوط در عملیات شناختی منبعث از س ،  است

 .شوند ی هایی است که به هدف تبدی  ممورد

، البته نکته اینجاست که هر چه ضریب افزایش پیدا  کند ی اندازه ضریب اهمیت، این درجات کاهش پیدا مبه 

نسبت    45درجه در حوزه عملیات شناختی،    45صعود    م ییگوی است، یعنی وقتی م  ترتیاهم، یعنی کم کند ی م

خیلی کمتر است اما ضریب اهمیتش خیلی بیشتر است، چون نزدیک به نقطه شروع است، بنابراین هر    360به  

فاصله می   یج بیشتر  نقطه شروع  ماز  آن کمتر  اهمیت  بیشتر    شودی گیرد، ضریب  آن  دربرگیری  اما وسعت 

 .اهمیت نیست، به خاطر وایرال و قدرت وایرال کردن آن استو این لزوماً به خاطر  شودی م

تحت عنوان شبکه ایران اینترنشنال، ایران    د یرادار  ی اشما در حال حاضر یک رسانه  نمونه فرض کنید   طوربه 

  مخاطب   به   کالن   خیلی   اهداف    مولد علیه ایران، در  یعنوان یک رسانه دوست دارد که خود را به   نترنشنالیا

، مثالً یکی از مقامات  کند ی تحت عنوان واکسن را شروع به کار کردن م  یامسئله در نظر بگیرید    کند   تحمی 

درجه    45واکسن نما هستند، تو حالت    هان یا می گوید  که   آنجائی  واکسندر خصوص    زند ی م   واکسن   ایران،

اما    خواهد یاست، م اتفاق ساقط کند  این  درجه عنوان    180روی    بارهکیذهن مخاطب را نسبت به صحت 

، زیر لباسش یک لباس رنگ آبی دارد که شبیه پُلیور است، مگر در  زند یکه آمده واکسن م  یکسآن  کند ی م

مخاطب طرح این مطلب شروع   کهی ذهن را ساقط کند، درصورت  خواهد ی ؟ پس م پوشدی تابستان کسی پلیور م

 .کند ی به خندیدن م
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بنابراین ذهنی که توان    کند ی ظاهراً رسانه در آنجا ذهن را ساقط کرده است اما بلعکس ذهن رسانه را ساقط م 

م برتر  را  خودش  دارد،  را  رسانه  کردن  تردید    ند یبی ساقط  یک  و  مفهوم  یک  رسانه  که  اینجاست  نکته  اما 

قصد از اعتبار ساقط کردن موضوع، مطرح  کردن در ذهن مخاطب کاشته است، رسانه این مطلب را به   یبررس قاب 

، ناخواسته باعث صعود اعتبار آن رسانه به  گذاردی نت ممکااما مخاطبی که مرتب در این خصوص   ؛د ینمای م

کردن  فراتعاملی کنیک صعود و سقوط خیلی مواقع رسانه برای  ت  بحث   بنابراین در  شودی شدن متعاملی  لحاظ  

  .کند ی درجه استفاده م 360درجه تا    45خود، با استفاده از علوم شناختی این بحث صعود و سقوط از 

دیگر فقط    شودی مفراتعاملی  ، آن رسانه  کند ی درجه عبور م  180در حوزه سقوط وقتی از  در حوزه صعود و  

در میدان  عم   خودش را تبدی  به یک    تواند ی تعاملی نیست، بلکه تعاملی و میدانی است، رسانه در این مقطع م 

  گام   این  شناختی  علوم  یحوزه   در  پس  بدهد   انجام  را  اقدامی  حوزه  در  میدانی  توانمندی   کند البته به شرطی که

 .است اول

اما گام دوم در زنجیره اتصال و انبساط در حوزه عملیات شناختی، مجری شبکه بی. بی. سی یک پیامی را  

زاد از چه کسی گرفته است؟ از بی. بی. سی هم پیام  زاد، این پیام را خود  فرح مثالً فرزاد فرح   کند ی م   یارسانه

فردا   رادیو از طرف دیگر  کند ی دیگر منتشر م  کرنگی موازات آن دویچه وله، همین پیام را به  ، به کند ی منتشر م

،  دهد ی نتشار مصورت تصویری ا، شبکه من و تو همان پیام را به کند ی همان پیام را با یک ادبیات دیگری منتشر م

 ...هذای و قص عل کند ی منتشر م آن را شبکه ایران اینترنشنال عکس نوشته

می  قرار  زنجیره  این  در  وقتی  ممخاطب  منبسط  ذهنش  یک  شودی گیرد  به  نسبت  یا  گردونه  این  در  حال   ،

یعنی یخ    کند ی ( و یا نسبت به یک موضوعی سقوط پیدا مکند ی )هیجان پیدا م  کند ی موضوعی، صعود پیدا م

ها برای گردش آن پیام خاصی است که  ، پس اص  این تکنیک عملیات شناختی در تعام  میان رسانه زند ی م

  فرزاد   که  کند ی م  منتشر  را  امیپ  همان  ،یفارس   زبان  به   یستیونیصه  میرژ  خارجه  وزارت   کهی وقت  .مدنظر دارند 

  ذهن   در   ارتفاع   و   صعود  تکرار،  و   ی توال  پس   است  مهم  خبر   ن یا  پس   د یگوی م  مخاطب  ناگهان  زند،ی زاد مفرح 

  یی نمابزرگ   و  پمپاژ  یبرابعضاً    و  داردی م نگه  درجه  45  در موضوع  تیاهم  زانیم  به   البته  کند یم  دایپ  مخاطب

  مطلب   سقوط  ا ی  و  صعود  دنبال  به   و   ست ین  یرگذاری تأث   دنبال لزوماً    اما  بردی م  باال  را  آن   هم   درجه   360  تا   آن

  .است
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 تکنیک شصت و ششم: عَشَقِه

.  کند ی هاست. یک گیاه رونده که زیبایی فضا را چند برابر مها و باغچه عَشَق ه یک گیاه محبوب در تزیین باغ 

باعث شده که این جذابیت   تا جایی که تکنیکی  مورداستفاده رسانه خاصیت گیاه »عَشَق ه«  ها هم قرار گیرد 

 .کاربردی به این نام ایجاد شود

مثالً اینجا در روزش، یا اینجا صحبت    کنند ی گاهی برای یک سری از خبرها، پوششی از خبرهای زیبا ایجاد م

زیبا برای بحث سیاسی است. یا حتی خیلی آشکارتر برای خبرهای منفی و تلخ    ه یالک یو آواز   موسیقی درباره

شَق ه« هرچه الیه  که مخاطب را درگیر کنند. در شگرد »عَ  کنند ی از مجریان معروف و یا زنان شاخصی استفاده م

 .شودی تر ایجاد شود معنای اصلی بهتر منتق  مپوششی هنرمندانه 

تکن از  خیلی    یهاک ییکی  است  گیاهی  یک  عشقه  دارد،  نام  عشقه  اصطالحاً  شناختی  علوم  حوزه  در  آلفا 

، خارهای چد یپی رنگ، خیلی خوش لعاب و طبیعت آن این است که به دور درختان تنومند و تناور مخوش 

ه و  ، در این حالتی که این گیاه به دور درخت پیچید رودی ها فرو مخیلی کوچکی دارد که به بدنه این درخت 

دل  و  م  یچسبیک حالت خوب  رقم  مخاطبی  برای هر  اما هم زند ی را  و جان ،  محتوا  را    هیمازمان  درخت  آن 

  .دهد ی و روی زمین و به حرکتش ادامه م شودی ، بعد از یک مدت از دور درخت باز ممکد ی م

محض اینکه بادی  که خیلی محکم سر جایش ایستاده به   د ینیبی ، یک درخت تناور مد یکنی شما که از دور نگاه م

، چون خاصیت  پاشد ی بخش بدهید )وزنی روی درخت بیاید( درخت از هم م  یاه ی شروع به وزیدن کند و یا تک

  روش   ن یهم  به   مواقع   از  یاریبس  در ها  رسانه   .داشته استعشقه مکیدن آن درخت است اما ظاهر را زیبا نگه 

  ر ی تصاو  از  یی بایز  صحنه  کی  ذهنش  دور  کهی درحال  مکند ی م  را  مخاطب  یذهن   هیمابن  و  هیماجان   کنند،یم  عم 

 .کنند ی م  خلق را

شبکه  از  بسیاری  م  یهامثالً  که  موقع  از    یهاامیپ  خواهند ی معاند،  کنند،  منتق   مخاطب  به  را  خود  خاص 

مشخص، با تیپ مشخص، حتی با نحوه فرم    شیمشخص با آرا  هایان یز، با دکنند ی خانم استفاده م  یهای مجر

با حرکت دوربین مشخص، مخاطب وقت دور ذهنش را یک تصویر زیبا در برگرفته،    کهی ارائه کالم مشخص، 

و چه قدر و چه حد روی ذهنش توسط آن مجری که در آن   دهد ی متوجه نیست که چه چیزهای را از دست م 

برای همین است    .مکد ی آرام و ظریف و نرم این فرمت ذهنی مخاطب را مآرام   و  جادشده یرسانه است، تمرکز ا

م شما  که  جایی  مهم،  بسیار  سماالت  از  یکی    کشور   یک   در   موضوعات  نیتراه یس   به   راجع مثالً     ،د ینیبی که 

م  یهای مجر   بهترین   از  یک   بزنند،  حرف  خواهند ی م انتخاب  را  به   کنند ی خود  از ذهن مخاطب  این  و  واسطه 

https://www.farsnews.ir/special/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C


ی درعلوم شناختیاشگردهای رسانه  

1401اردیبهشت  -استان خراسان شمالی (نسرا بسیج ) توسط مرکز سازمان فضای مجازیتهیه شده   83 

 

  در اصطالحاً    ، رند یگی م  را   دیگری   چیز  هر   یا  حاکمیت  یا   و   دولت   به   نسبت   که ایجاد کردند، اعتماد وی را شکلی  

 .ند یگوی م یی اعتبار زدا بخشش  این  به روانی عملیات

 تاً یو نها  کنند ی جدید را ایجاد م ، جایگزین اعتباری که گرفتند، اعتبار  رند یگی این اعتبار را از ذهن مخاطب م

برنامه    رسد یم   یبند مخاطب به یک جمع  اتمام  از  که این چیزی که فهم کرده خیلی مهم است، حال پس 

  نیترموردنظر و خروج مجری رسانه و تماماً از دور ذهن مخاطب باز شدند اما داخ  ذهن را خالی کردند، کوچک 

در این میان هر آن چیزی که مرتبط بااعتبار دولت و یا    زدیری فروم به ذهن مخاطب برسد،  یاخبر و یا جمله 

 .گیردمدنظر قرار می  شودی جمعیت تلقی م 

 ال ئ: حمل باد ـ واکنش رشصت و هفتمتکنیک  

ها ساقی را فرستاد تا مشک  استخر خانه خود را پر آب کند و ده  خواستی که م د یاده یآن پادشاه را شن یماجرا

داخ     تواند ی و او م   آورند ی بقیه آب م   کردند ی را از چشمه دوردست آب کنند و بیاورند؟ هرکدام از آنان فکر م

  بقیه   کرد ی مشک پرباد آوردند و هرکدام تصور م  هایمشک را بادکند که سختی را تحم  نکند. ازقضا همه ساق 

 .یاآب خواهند آورد. این قصه اکنون شده است یک شگرد رسانه

هاست از ایران  که ظاهراً پرمعنا و سنگین هستند اما عمالً مشک خالی است. فردی که سال   ییها  یخبرها و تحل

را    هابا مردم بوده و این حرف   هاابان یکه انگار دیروز در تهران و میان خ  کند یروایت م   یاگونه رفته است به 

ها بسیار استفاده  در برخی رسانه  یاورسم مشخصی ندارند. این شگرد رسانه شنیده است و یا مخاطبانی که اسم 

 .شودی م

قدیمی این داستان    یهاشده از یک داستان قدیمی است، در داستانشگرد »حم  باد واکنش رئال« برگرفته 

آب   ، از فالن  می گوید  اش به خدمت کاره  ند یبی و استخری را تدارک م  سازدی را م یامطرح بود که فردی خانه 

، این افراد به علت بعد مسافت و  دهند ی ار یک مشک آب م، به هر خدمتکد یآب بیاورید این استخر را پرکن انبار

 یهاسنگینی مشک پر از آب، صرفاً مشک را با آب خیس کرده و بدون پر کردن آب درون مشک، عمالً مشک 

  کنند ی ، همه مثالً خالی مکنند ی ها را باز مو وقتی در مشک   بردند ی خالی را به سمت استخر آب تا منزل حاکم م

  .اما انتظار رئال ایجاد کردند  کردند ی اما همه پر از هوا بوده، بجای آب باد حم  م

را که درواقع    ییهاویژه است به این معناست که شما همیشه گزاره   یهاک یدر حوزه علوم شناختی این جزء تکن

باد هست،    اش جه یهم قرار بدهد، دیگر نتها را روی که مخاطب اگر همه این گزاره  د یکنی به مخاطب اعالم م

لب حوض، مشک خالی را آب را خالی کند احساس   خواهد ی ندارد، اما وقتی م سندی هیچ ارزش و ثمره و هیچ 
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، مخاطبی که دچار عصبانیت شده  شودی دچار عصبانیت م  نیتمام آن اطالعات ارزشمند نیست بنابرا  کند ی م

 .گرددو برمی  شودی مستحق برخورد است و اگر با او برخوردی بشود، تبدی  به یک ناراضی جدی م 

 تیکه شما تصور دارید این اطالعات کام  و دقیق و درنها دهد ی اطالعاتی مبنابراین وقتی رسانه به ذهن شما  

اصطالح باد  که این اطالعات ارزش و اعتبار ندارد به   شود ی است، آن زمان متوجه م  هاده یتحلی  نسبت به پد 

ها تبدی  به اطالعات شده است  حدس و گمان   د یشویمتوجه م   د یکنی م  تحلی    و   محاسبه  وقتی    حم  کردید و

 .د یشوی م مطمئن   بودن آن اطالعات ارزش ی و اینجاست که ب

مسئله    کند یم  احساس   مخاطب  ،کنند ی م  عم   روش   همین  با   بیگانه راجع به بسیاری از رویدادها  یهارسانه

  تکنیک   همه   هانیا  که ی درصورت  هست  روش   این  مصداق   آگاه یا فرد مطلع  مقام  از   نق   به   یا  خبرنگار  شهروند 

ها رسانه   که  اطالعاتی   از   بخشی  است  ممکن  و  بود   درست   مطلب   ظاهر   در   البته   است  رئال   واکنش   باد  حم 

  که   اتفاقی  مانند   نیست  پرداز  ماهیتاساساً    و  است  منتشره  اطالعات  و  خبر  بیرونی  الیه  اما  باشد   درست  دهند ی م

 .کنند ی استفاده ماز این تکنیک بسیار  فرانسه و  انگلیس و همچنین  کردی آمدنیوز از آن بسیار استفاده م

 : صدای غائب شصت و هشتمتکنیک 

هللا بللرای هللا را در کشللور شللاهد بللودیم. ایللن اتفاقها و اعتراضدر چنللد سللال اخیللر برخللی شللورش 

عنوان تفسلیرگر و شلاهد عینلی زملان صلدها نفلر بلهخبلر بودنلد. هم  ینشلدنبیگانله منبلع تمام  یهارسانه

ها سلر برآوردنلد. در ایلن فضلای پرالتهلاب خبلری، ناگهلان از سلوی از داخ  و خارج کشلور در ایلن رسلانه

 .دهللللد یقلللرار م ریرا تحلللت تللللأث زیچکلللله همللله شلللودیمنبلللع نامشلللخص خبللللری اعلللالم م

نشللده اسللت امللا مخاطللب تشللنه  د یللو مشخصللی تائاز سللوی هللیچ منبللع رسللمی  هللا یایللن آمللار و تحل

بیگانلله بللا شللگرد »صللدای غایللب« نتیجلله  یها. در اینجاسللت کلله رسللانهکنللد یشللنیدن را همللراه خللود م

 .کند یدقیقا چه م یا. این شگرد رسانهکنند یدلخواه را به ذهن منتق  م

سیاسی،   یهاتم یالگور  یکه یک متد برای به هم ریختن همه   یطیتکنیک صدای غائب نگاه ویژه دارد به آن شرا 

 .نداردمتد سرشناس و فاش و این مدل و  رود ی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در جامعه به کار م

اما منبع مشخص    شودییا یک ندا یا یک برنامه ایست که به گوش جامعه رسانده م   صداکیبنابراین صدای غائب  

و مصادره   کند ی ، مرجع پذیر مکند ی نیست، مشخص نبودن منبع، مجهول بودن منبع صدور پیام، تفسیرپذیر م

 کند ی ، برای همین است، ناگهان یک تز صدتا صاحب پیدا مکند ی به مطلوب شدن را توسط مخاطب مهیا م
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؛ بنابراین  ستین  مشخص  منبعش  که  بشنود   را  ییصدا  جامعه  یعناست ی  شدهیطراح  غائب  صدای   چرا؟ چون

  .کند ی در ابهام، بحث تولید شایعه را مطرح متحت عنوان منبع مجهول تکرار ضرب 

تکن از  م  یهاک یدر حوزه صدای غائب شما یکی  اینکه در شک   د یتوانی خیلی مهمی که  باشید    ی دهداشته 

اعتراضی به نق  از امراهلل خان در شیراز تجمع شد صد نفر کشته شدند، به نق  از فالنی در مشهد،    یهای کلون

نفر کشته شدند، منبع این خبرها کجاست؟ معلوم نیست،    20  کاری پا   در اعتراض به شیراز که تجمع شده بود،

مرجعیت   ی حاال در این صدا، رسانه هرچقدر قدرتمند یا دارا  .ها را ببینید، معلوم نیستفرآورده چیست؟ کشته 

گیرد که این صدا چه کسی است که این پیام  وجو قرار می بیشتری نزد مخاطب باشد کمتر مورد پرسش و پرس 

از کجا این پیام در حال انتقال است؟ هرچقدر این رسانه مرجعیت بیشتری داشته باشد سماالت   ،دهد ی را م

معموالً جاهایی که  ت.  تر اس بنابراین پذیرش صدای غائب توسط مخاطب راحت  شودی کمتری از آن پرسیده م

،  کنند ی گ را حذف مو صاحب دیالو  کنند ی ما گفتیم و دیالوگ م  ند یگوی بخواهند یک جامعه را نابود کنند م

 .و صاحب این صدا غائب است شودی پخش م  ییصداک یفقط 

 : دیدِ محبوس شصت و نهمتکنیک  

  خبر   تیترهای    قسمت اخبار اعالم   نیترقسمت انتقال پیام یک شبکه، اخبار رسمی آن است و مهم   ن یترمهم

  ی هارسانه  که  نگاهی  درک برای . کند ی م  مشخص  را خود  ذهنی   جهت خود، تیترهای انتخاب  با رسانه  هر. است

هیچ خبر مثبتی از    باًی گوش دهیم. تقر  راها  آن   اخبار  تیتر  است  کافی   دهند   نشان  ایران   از  خواهند ی م  بیگانه

شده است. این  . اینجاست که از شگردی به نام »دید محبوس« استفاده شودی ها نمجامعه ایران تیتر این رسانه 

  .دارند بیگانه است تا مخاطب ناراضی معترض را برای همیشه با خود نگه   یهاساختگی رسانهروایت همیشگی و  

  .گر آن استرفتار شود که جامعه یا فرد نظاره  یاگونه به  ستیبای م می گوید  این تکنیک

  تصویری   ؟د ینیبی م  را  چیزی   تر را ببینید، شما چهطرفکیلومتر آن   10  د یتوانی شما با استفاده از یک دوربین م

را جلوی دوربین قرار    شدهی طراح  منظره  تا  دو   اگر  حاال   ،د ینیبی م  را  د یکنی م  دریافت  دوربین  لنز  دو  آن  از  که

  منظره   در   ،د یکنی م  دریافت  دارید   که   یهابرداشت  به  نسبتشمارا    دید   پس   ؟د ینیبی دهند، شما چه چیزی را م

  آفتابی   را   فضا   دقیقه   5  ، دهند ی م  نشان   بارانی  را   فضا  دقیقه   5  ،کنند ی م  حبس  دوربین  مقاب   در   شدهیطراح

، بنابراین  دهند ی دقیقه دیگر فضا را جنگی نشان م  5،  دهند ی نشان م ا خشک  ر  فضا  دقیقه   2  ،دهند ی م  نشان

به تصویر کشیده شده    هاده ینتیجه آن، دید نسبت به آن پد   تیو درنها  شودی دید شما حبس در اراده طراح م

  .شودی دچار اختالل م
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دید محبوس،     .نیست  طورن یواقعاً ا  که ی تاریک، تیره و اغتشاشی در ایران، درحال  یهامثالً نشان دادن صحنه 

، هر دو تکنیک جزو  شودی و یا کوچک نمایی است که در عملیات روانی از آن استفاده م  یینماتکنیک بزرگ 

یعنی اینکه مثالً   یینمابزرگ .و کوچک نمایی است یینماعملیات روانی هستند، دید محبوس، نتیجه آن بزرگ 

نفر    500نفر را   این چند  ، با استفاده از این تکنیک کنند ی منظور اعتراض نسبت به موضوعی تجمع م چند نفر به 

  .کشند ی به تصویر م

 راهکار مرگبار : فضای خفه ـ هفتادتکنیک 

همه اهالی در حال فرار هستند. گاهی    شودی م  یسوزشاید شما هم دیده باشید وقتی در یک ساختمان آتش 

، اگر دیرتر سراغ او برویم ممکن است از ترس آتش  د یآی و لب پنجره م   کند ی یک نفر داخ  ساختمان گیر م

  شود ی . اینجا یک حالت روانی برای انسان ایجاد مخود را پرتاب کند و از باال به پایین بیفتد و حتی جان بدهد 

، این حالت در فضای رسانه هم وجود دارد که به آن »فضای خفه ل راهکار مرگبار«  زند ی کار انتحاری م به که دست 

 .ند یگوی م

اخباری که ظاهراً تحلی     یهادر رسانه   های برخی خبررسان این حالت برسانند،  به  فرد را  بیگانه تالش دارند 

. مخاطب باید به این نتیجه برسد که هیچ  کند یاقتصادی و سیاسی است اما انتهای استیصال انسان را روایت م

نابود کند و    کس را و همه  زیچراهی برای نجات او نیست و در مرحله بعد باید به این نتیجه برسد که باید همه 

این حالت شروع شورش  ببرد.  به قهقرا  اعتراض با خود  و  معاند معموالً    یهارسانه  .ساختارشکن است  یهاها 

فضای ذهنی مخاطب را نسبت به محیطی که در آن هستند، متناسب به فضای موجود و قطع امید نسبت فضای  

 .کنند ی مطلوب، خفه م 

اند،  را بسته   هاشه ییک شلنگ را از لوله اگزوز داخ  ماشین آورده و ش مثالً افرادی که داخ  ماشین نشستند و  

ذهن مخاطب در حال استرس قرار    که ی ، وقتکند یحالت آن خفگی ایجاد م   نی تراین فضای موجود، مطلوب 

که شما هر    یا، به یک نقطه شوند ی گیرد، وضع موجود آن و وضع مطلوبش هر دو دچار مشک  جدی ممی 

هدف در علوم شناختی فقط،  ،  پیشنهادی را که به آن بدهید، هرچه مرگبارتر، مطلوبیت آن بیشتر خواهد بود

عوام  ممثر در وضع موجود در ذهن مخاطب    یتمامدن به موجود نیست بلکه ضربه ز   یخارج شدن از وضع خفه 

 .مدنظر است

ه فضای موجود  ب  نسبت  مخاطب   ، ذهندهند ی ذهن مخاطب را به سمت خفه شدن و خفه کردن حرکت م

م ناامیدی وکال  خفه  مطلوب،  فضای  به  مشودی نسبت  حال  کنند،    خواهند ی ،  خارج  وضع  این  از  را  مخاطب 
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این است که فقط خارج شدن مهم نیست، چون دچار خفگی شدید، باید همه    ند یگو ی راهکاری که به مخاطب م

افراد و عواملی که باعث این فضای خفه شدند را باید از بین ببرید، برای همین مرگبارترین راهکارها را پیشنهاد  

 .دهند ی انجام م آن را ناچارو مخاطب به  کنند ی م

یک اتفاقی را حاص  کردند، یک سری مخاطب در این    96در موسسه مالی اعتباری ثامن در سال  برای نمونه  

اند و یا بورس تمام سرمایه این  داده را ازدست   شانه یموسسه سرمایه خود را از دست دادند، برخی از افراد سرما

، هیچ راهکاری  داند ی کرده است، بورس وضعیتش نامطلوب شده، حاال مخاطب همه را مقصر م ارزش ی افراد را ب 

رفت از وضع موجود ندارد، امیدی هم به اصالح آن در آینده نیست، مخاطب در حال خفه شدن از  برای برون 

را بشکنید، عام    بانک مرکزی اعتراض کنید و بروید شیشه می گوید  اال رسانه معاند است، ح آمدهشیپ ط یشرا

بدبختی شما، مثالً    یهایبدبخت اساساً عام   بدبختی شما فالنی است و  بانک مرکزی است، عام   مثالً  شما 

  دهند ی ذهنی خود را از دست مدر بورس تعادل    آمدهش یکه افراد در مشکالت پ  شودی حکومت است، نتیجه آن م 

چون فقط موضوع رسیدن به  ،  کنند ی مرگباری به آنان بدهند، انتخاب م، هر پیشنهاد  دانند ی و همه را مقصر م

پازدست  یهیسرما بلکه یک هدف دیگری  نیست،  این موضوع    خواهد ی و م  داکرده یرفته  در  همه عواملی که 

، چون سرمایه خود را در  کند ی دخی  بودن را هم بزند یا مثالً کمترین اثر این است که در انتخابات شرکت نم

  .داده است، چون مرگبارتر از عدم مشارکت در سرنوشت نداریمازدست  بورس 

 : صلح در جنگ ـ جنگ در صلح و یکم  هفتادتکنیک 

و افرادی که    کنند ی نظام و دولت برنامه تولید مبیگانه ظاهراً فقط برای مخالفان و افراد معترض به   یهارسانه 

بیگانه دنبال به دست گرفتن ذهن حامیان کشور   یهابا حکومت مشخص است اما در حقیقت رسانه  فشانیتکل

به سمت یک نارضایتی درونی و  که گروه حامی انقالب را    کنند ی بیگانه تالش م  یهاو انقالب هم هست، رسانه 

خنثی کردن کنش انقالبی پیش ببرند. شگردی که اصطالحاً به آن »صلح در جنگ و جنگ در صلح«   جهیدرنت

. در این شیوه افراد مخالف حتماً باید کنشگران فعال و شورشی باشند و حامیان کشور باید به افراد  ند یگوی م

ح  ل. شاید رأی سفید مصداق کام  این جنگ در صدهند ی نشان م  خنثی تبدی  شوند که نقدشان را با انفعال

که در حوزه عملیات شناختی و علوم شناختی وجود دارد تکنیک »صلح در جنگ ل   ییهاکییکی از تکن .باشد 

   ت.جنگ در صلح« اس 

کردن    یبند قطب گیرد جابجا کردن مفاهیم، برای  یکی از اقداماتی که در حوزه عملیات شناختی صورت می

محیط عملیاتی است، فارغ از اینکه اساساً نتیجه منتج به یک عملیات بشود یا نشود، این مهم نیست، تکنیک  
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بسیار پیچیده در حوزه علوم شناختی است که معموالً از    یهاک یصلح در جنگ و جنگ در صلح یکی از تکن 

  .کنند ی ن به یک مفهوم در ذهن مخاطب استفاده مزمان برای رسید این تکنیک برای تقاطع میان دو رسانه، هم 

صلح است و    د ی، یک رسانه مم رند یگی صلح در جنگ و جنگ در صلح« دو رسانه کنار هم قرار م»در تکنیک  

که مخاطب احساس   بردیای پیش مصلح است، مملفه و گزاره   د یکه مم  یاجنگ، آن رسانه  د ییک رسانه مم

او  کند ی م به  و  د  رسانه  ،دهند ی م  صلح  پیام    گویی  تنش  پیام  با  را  موضوع  همان  رسانه،  همین  مُقارن  یگر 

که اگر صف مرغ    کنند یمثالً برای قسمت اول، شبکه من و تو، ایران اینترنشنال، اعالم م   .بردی م  پیش   تشنج

 .د ی زی، به پا خد یدارخود ملت است، خود شما مشک  یعرضگ ی گرفته است به خاطر بشک 

در    یاگونه ح  نیست، مردم به صف مرغ راه   کند ی در تقارن آن دو رسانه اعالم م  د یآی م  یس یبی در این میان ب 

عنوان  و صف مرغ را به   کند ی از این تصویر برای صف انتخابات سوءاستفاده م  مایصف مرغ تجمع کردند که صداوس 

صف انتخابات به تصویر خواهد کشید، حاال خود دانید...! یا شبکه من و تو، ایران اینترنشنال، حالت جنگ ایجاد  

عنوان  به   اما آن جنگ با حاکمیت است ولی این صلح با خودت   کند ی حالت صلح ایجاد م  یس یبی ، بکنند ی م

جنگ در صلح، جنگ در صلح یعنی چه؟ یعنی شما    شودی حاال نظیر این تکنیک بخش دوم آن م .مخاطب است

، در  د یکنی ، مثالً در انتخابات شرکت نمد یشوی به خاطر آن صلحی که با خودتان کردید، وارد جنگ با سیستم م

صلح خود شما هستید و جنگ، عام     ، پس موضوعد یکنی ، یا شرکت منفی مد یکن ی فالن مناسبت شرکت نم

، ایجاد جنگ در درون خود با عدم شرکت، با عدم حضور در  شودی روبروی شماست، این روش جنگ در صلح م

 .کند ی مناسبات مختلف را ایجاد م

یا هر جریان  در    یهاآنجاهایی که رسانه   الخصوص ی این تکنیک عل یا به هر ترتیبی هر فرد  در مقاب   بیگانه 

صلح و جریان  مقاب  را تبدی  به خصم مطلق نشان بدهد، اتفاق    یهاخود  فرد را مجتهد مملفه   خواهد ی مقاب ، م 

  .افتد ی م

 : گنجشک در دست هفتاد و دومتکنیک 

  را   او  باید   نیبنابرا  زند یتند م   چطور  قلبش   د یدانی پرنده ظریفی است اگر او را دست گرفته باشید م گنجشک

بگیرید که نه خفه شود نه فرار کند. این حالت در رسانه به شگردی معروف شده است به همین نام    یاگونه به 

در دست« مرسانه    »گنجشک    سعی   بنابراین  است  دقیق  و  حساس   خیلی   روزها  این  مخاطب  که  دانند یها 

 .نروند  قاضی به  طرفه ک ی شده که   هم ظاهر  در کنند ی م

https://search.farsnews.ir/?q=%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9&o=on
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داشته است، ظاهراً مخالف  ها با این شیوه مخاطب را همراه خود نگه فارسی برای سال  یس یبی مانند ب  ییهارسانه

و در ضمن در فضای    ماند ی و پای برنامه م  کند ی مخاطب فرار نم گونه ن یو موافق در استودیو هم حضور دارند، ا

گیرد  گنجشک در دست خود می در این شیوه رسانه مخاطب را مانند  ،  شودی روانی و تحلی  اصلی رسانه درگیر م

 .کند   پرواز که گیرد می ش قدر آن  نه  شود،  خفه  که  دهد ی قدر فشارش منه آن 

رسانه اساساً برای عادت کردن مخاطب این   کهی، درحالکند ی آرام عادت ممخاطب به بودن در این دست آرام 

برای نشان دادن قدرت کنترلش روی مخاطب، به مقاب  خودش، به سیستم مقاب ، به    دهد ی کار را انجام نم

که    کند ی رفتار م  یاگونه یعنی به  ؛دهد ی جریان مقاب ، به نفرات مقاب  و یا به کشور مقاب ، این کار را انجام م

که همان    داردی ، در حالت اقدام، عدم اقدام، نگه مداردی نی، در حالت خوف و رجاء نگه م مخاطب را به لحاظ ذه

 .حالت تردید است

گیرد و رسانه کنترل مدیریت میدان را، برای  که اعتراضات و اغتشاشاتی صورت می  ییهااین حالت عمدتاً زمان

چگونه به میدان آوردن مخاطب یا خارج کردن از میدان، یا عوض کردن موضوع، یا رها کردن موضوع عملیاتی  

، چون منبع  دشوی گیرد که مخاطب علیه خود رسانه نممخاطب را در اختیار می   یا گونه به و    دهد ی مرخ    کند ی م

 دهد ی نم  قرار   اختیارش   در  خود   کشور   یهارسانه   یا  و   حاکمیت    کند ی اتصالش، به اطالعات و پیامی که فکر م

، مخاطب را مانند گنجشک در دست  کند ی م  سعی  معاند    رسانه  روش   همین  با  پس  کند ی م  معنا  رسانه  آن  در  را،

 .خود نگهداری کند 

برنامه  به  پرگار ،2  صفحه   یهابرنامه   یا   شما  نوبت   ،تعاملی  یهامثالً  م   یاگونه و...  طراحی   کند ی رسانه 

  و   مخالف و  موافق  دو  این  چیدن  هم  کنار  با  رسانه  ،شوند ی م   مواجهباهم   مخالف  دو و   موافق   دو  الظاهری عل   که

  است،  طرف ی ب  رسانه   این  که   کند ی م   القاء  مخاطب   ذهن  در   یاگونه به   خودش   به   نسبت  مخاطب،   ذهنکردن  قف  

است که موافق و   یااین چه رسانه  می گوید  ،کند یمخاطب نگاه م  کهی درحال ،کند ی م  رفتار یاحرفه  رسانه این

 .دهد ی مخالف را کنار هم قرار م

مخاطب به او    گذاردیو نم  داردی بنابراین رسانه دقیقا، با دو موافق و مخالف، چهار طرف این مخاطب را نگه م

که بمیرد و نه خیلی    دهد ی ، بنابراین نه خیلی فشارش مکند ی حفظ م آن را ،نیببدبین بشود و نه خیلی خوش 

، این تکنیک را »گنجشک در دست«  داردی که پرواز کند، مخاطب را در درون خودش نگه م  کند ی رهایش م

از ظرف  ند یگوی م بر اساس شناخت  ارتباط است،    ییهامخاطب  یهاتیو در حوزه علوم شناختی  او در  با  که 

 .ردیپذ ی صورت م
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 تکنیک هفتاد و سوم: شاهد کور

ظاهر امری است مثبت اما  جهان موضوع شهروند خبرنگار بسیار رواج یافته است به   یهااین روزها در رسانه  

که خودش    برند ی بیگانه با همین شیوه مخاطب را به سمتی م  یهاکامالً به ضد خود تبدی  شود. رسانه   تواند ی م

زیاد هستند  بسیار  ایران  در  مثالً حامیان سلطنت  بدهد که  این    .شهادت  اما مخاطب خود شاهد  ماجراست، 

و نکته ماجرا این است که از زمانی که شبکه سلطنتی من و تو راه افتاده است این عالقه   شودی اصطالحاً کور م

  .ند یگوی سازی بیشتر شده است. به این شگرد اصطالحاً »شاهد کور« م 

با دو چشم دید    وان تی. تجمع محدود در یک خیابان را م رسد ی ها هم به اوج ماین شیوه خبررسانی در بحران

بیگانه از یک برداشت   یها...! این شیوه خبری رسانه یااما موقع شهادت انگار شاهد شلوغی در تمام شهر بوده 

شما برای کارهایی که انجام    « تکنیک »شاهد کور  در  .شودی غلط شروع و به یک تحلی  کامالً اشتباه منجر م

نیاز به ساختن شاهد دارید، برای اینکه بگویند چقدر این کار خوب بوده یا اصالً شمارا تبلیغ کنند تا    د یدهی م

  حوزه  در  طراح که  یاگونه آن   نکهیا ی برا ند؟یگوی م کور  او  به چرا اما ، شاهد است؛ند یبی جایی که طرف دارد م

  اما   است  کور  ند یبب  د یبا  که   یت یواقع  به   نسبت  القاعدهی عل  پس  شود،ی م   شاهد   و  ند یبی م  نفر   خواهد،ی م  یشناخت

 .است شاهد  شودی م داده   نشان که ی زی چ آن  به نسبت

من را    یزنقدرت چانه  د یخواهی مثالً من در حال فروش یک ماشین هستم و شما شاهد این فروش هستید، م

درفروش این ماشین به آقای ایکس ببینید، واقعیت چیست؟ یک ماشین چپ کرده و تصادفی اما من تعمیرش  

شمایی که آنجا هستید شاهدید و    فروشمی و به ایشان م  زنمی ، رنگ خوب م کشمیرا درست م   اش ی، شاس کنمی م

عجب   گوید می  ن به آن فرد فروختم، میلیون توما  150رو به قیمت    د یاکه من چه جوری یک ماشین مثالً پر

 !...میلیون به فالن فرد فروخت  150را، با هزار و یک تکنیک  یونیلیقدرتی دارد این، یک ماشین صدم

  نداشته   هیچی  بوده،   چپی  بوده،   تصادفی  ندارد،  ارزش   بیشتر    میلیون   50که در حقیقت این ماشین،    داند یاما نم

  فروش   برای    خودم،  یزنچانه   قدرت  دادن  نشان   برای   کردم  شاهد شمارا    پس  ،ند یبینم   دیگر   را   قسمت  این!  است

شاهد هستید   د ینیبی درواقع شما نسبت به آن چیزی که دارید م،  ندارید   خبراش  عقبه   از  شما  که  ماشینی  یک

  !اما نسبت به واقعیت ماجرا، کور شدید، پس شما شاهد کور هستید 

تقطیع پیام  ،  کنند ی د، همیشه پیام را تقطیع مناز تکنیک »شاهد کور« استفاده کن  خواهند ی ها وقتی م رسانه

، رسانه خارجی و بیگانه  شودی از شهرها، اغتشاش م  ی کیمثالً در ایران در  .عملیات روانی است  یهایکی از روش 

، شاهد این اتفاق هستید که رخ داد،  د یکنی ، شمایی که در آن مح  زندگی مکند یاز آن مح  دو فیلم منتشر م 

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on


ی درعلوم شناختیاشگردهای رسانه  

1401اردیبهشت  -استان خراسان شمالی (نسرا بسیج ) توسط مرکز سازمان فضای مجازیتهیه شده   91 

 

  ،کنند ی داخلی پخش نم  یهادقیقه بعد، بی. بی. سی در حال پخش آن اغتشاش است اما رسانه   10  د ینیبی م

ب شما   که  هستید  این  دورافتاده   یس ی بیشاهد  در  نقاط،  دورترین  دارد،  نیتردر  آدم  هم  را    این  اما   مناطق 

،  د ینیبی عنوان محصول یا اثر مدرواقع به آنچه شما    ،است   یس ی بی که آن شهروند خبرنگار، آدم خود  ب  د ینیبینم

. اگر قرار باشد شهادت  د ینیبی داده را دیگر نمبوده است تا این اثر، اتفاق رخ   رگذاریاست ممثر که تأث  ی ند یفرا

ترین نقاط ایران هم خبرنگار دارد،  تا دورافتاده  یس یبی ب د یگوی ؟ مد یدهی ب دهید، راجع به چه چیزی شهادت م

شهادت شما درست است اما نسبت به اصالت ماجرا کور شدید چون شما اسیر اصالت پیامی که زودتر توسط  

بنابراین تکنیک »شاهد کور« جزء تکن  یس ی بیب بسیار جدی در حوزه عملیات    یهاک ی منتشرشده، هستید، 

 .شناختی است

 هارم: آرامش سختتکنیک هفتاد و چ

موفقیت این است که مردم معترض به میانه خیابان    نیتربرای یک رسانه ضد ایرانی مهم  کنند ی رخی فکر مب

عنوان یک کنشگر همسوی  ها، آن است که مخاطب را به موفقیت برای آن   نیتربیاورد اما واقعیت آن است که مهم

زنده دوطرفه این منفعت ایجاد    یهاخود تبدی  کند. به عبارتی از فرد یک خبرنگار افتخاری بسازد، در برنامه 

  .شودی شده که اصطالحاً »آرامش سخت« گفته م. اینجا از شگردی استفاده شودی م

و هیجان    س اند یک فرد معمولی را به واکنش همسو تبدی  کند ابتدا باید او را در اوج استربرای اینکه رسانه بتو

  ی کاربهمنفی نگه دارد، تصویر منفی از جامعه بهترین راه است. بعدازآن فرد برای رهایی و اصطالحاً آرامش دست 

و اعتراض به برنامه    جانیپره  یاهاعتراض با گوشی همراه یا تماس   یهالم ی، تهیه فخواهد ی که رسانه م  زند ی م

م  سختی  آرامش  به  را  مخاطب  شیوه  این  رسانه   رساندی زنده...  مطلوب  است  یهاکه  تکنیک    بیگانه  این  در 

  در   دریافت  لحاظ   به   سختی  درجه    ،رساند ی ها درجه سختی در دریافت ذهنی را به حداکثر ماصطالحاً رسانه 

 .ند یگوی م  انفجار مرحلهاصطالحاً   را  مخاطب ذهن

،  شودی مخاطب آرام م بارهک ی   کند ی ایجاد م  دهد ی رسانه ناگهان سوپاپ اطمینان در اطالعاتی که به مخاطب م

مخاطبان از ابتدا آرام بودند اما با اطالعات غلط به انفجار    که ی آرامش گرفتیم درصورت  کنند ی م  د یبعد همه تائ

، رسانه معاند به  کند ی گیرد، به داشتن آرامش اعتراف مرسیدند، حاال که مقداری از این شدت انفجار آرام می 

 .دنبال همین هدف است

مخاطب احساس    فروشند ی میلیون م   100، وقتی  شودی میلیون م  110در یک انفجار افزایشی قیمت    د ایمثالً پر 

اما در حوزه عملیات    ند ی گوی ل قدرت انتقال« م  ندهیرضایت دارد، در عملیات روانی به این شگرد »توقعات فزا 



ی درعلوم شناختیاشگردهای رسانه  

1401اردیبهشت  -استان خراسان شمالی (نسرا بسیج ) توسط مرکز سازمان فضای مجازیتهیه شده   92 

 

آن   یسختاما وقتی به  زند یری یعنی آرامش مخاطب را به هم م شود ی شناختی تکنیک »آرامش سخت« تعبیر م

 .، خرسند و راضی هستید د یآوری به دست م را

اگر حجاب خود را بردارید    ند یگوی و به مخاطب م   کنند ی ها راجع به خیلی از موضاعات کار مکه رسانه   یییا آنجا

  زندانی   و   دستگیر  دهید،  قرار   هدف  رو  سرباز  خیابانی   و بروید داخ  خیابان و یا مسلح بشوید و در اغتشاشات

  به   ، میدهی م  پناهندگی  شما  به   ما  بخواهید   دنیا   از   یانقطه   هر   در   باشید   زندانی   سابقه  سال  5  ی دارا  ،د یشوی م

ر  انفجا  نقطه   به   را  او  مدنظر  شگرد  باها  رسانه   آن  داشت،  آرامش  ابتدا  از   مخاطب  کهی درصورت  ،د یرس ی م  آرامش

آرامش بوده   ی از ابتدا دارا که ی ، درصورترسانند ی ظاهر او را به آرامش م، بعد تشویق به پناهندگی، به رسانند ی م

 .است

 : اشتراک برای تقویت احتماالتهفتاد و پنجمتکنیک 

خبر   یک  که  است  رسانه طبیعی  در  رسانه   یهامهم  باشد،  داشته  بازتاب    با هرکدام     یاره یزنج  یهامختلف 

  حرف   کارشناس   آن   ،د یگوی م  دیگری  نکته  بعدی  رسانه   ،ند یگوی م   را  واقعیت   از  قسمتی   مختلف  کارشناسان

نتیجه  جرا است به این  ما  اص   که   تفسیرها   این  مشترک   وجه   علت   به   مخاطب   ذهن  اینجا   در   ،زند ی م  دیگری 

درست است. ظاهراً تنوع تحلی  است اما درواقع همه یک نوع تحلی  دارند که    ها  یکه همه این تحل  رسد ی م

که اصطالحاً به آن »اشتراک برای تقویت احتماالت«    جادشده ی ا  یاده یچیایران بازنده ماجراست. اینجا شگرد پ

»تکنیک خ   .ند یگوی م اصطالحاً  تکنیک  این  هم  یامه یبه  م«  پد شودی گفته  به  راجع  تکنیک  این    ی ها دهی، 

تفسیرپذیر را به همه مخاطبان    یها، این گزاره کند یها را تفسیرپذیر م ، گزاره کند ی ها را توزیع ممختلف، گزاره 

و   رادیو ها دسترسی دارند مانند ماهواره، یا، اما مخاطبینی که هرکدام به یکی یا دو منابع این رسانه کنند ی ارائه م

 .ماهواره، یا رادیو و فضای مجازی یا فقط ماهواره است

هرکدام به یکی از این منابع دسترسی دارند رسانه معاند این اطالعات را میان همه این مخاطبان به اشتراک  

احتماالت را خودشان حدس بزنند و    کنند ی ، سعی مشودی مخاطبان وقتی اطالعاتشان مشترک م،  گذاردی م

شده  و این اطالعات به اشتراک گذاشته   اردارند ییک اطالعات را در اخت  کنند ی چون همه فکر م،  تقویت نمایند 

م ادعا  برداشت همه   کنند یاست، پس  م که  اعالم  و  است  نم  کنند ی شان صحیح  دروغ  پس    ند یگوی که همه 

  .شودی خلق م نجایبنابراین احتماالت ا

در تکرار، اما با این تفاوت که این نه ابهام دارد و  ، ابهام ضربند یگوی در حوزه عملیات روانی به این شایعه هم م

 احتماالت   که   است  این  آن  اصالت  اما   شود،   ابهام   به   منجر    تحلی  آننه تکرار، این اشتراک دارد و ممکن است  

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
https://www.farsnews.ir/special/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88


ی درعلوم شناختیاشگردهای رسانه  

1401اردیبهشت  -استان خراسان شمالی (نسرا بسیج ) توسط مرکز سازمان فضای مجازیتهیه شده   93 

 

بودن   مستند  که کثرت بیان آن، دلیلی است بر استدالل و  کنند ی م   مطرح  را  واحد   یهادر خصوص گزاره   مختلف

 .است

ها گزاره را با مخاطبان به اشتراک  انفجاری در پارک ملت ایجاد شد، رسانه معاند ده چند وقت پیش که  مثالً  

  ی اکه اینجا یک نیروگاه هسته   رسند ی به این نتیجه م   تیو درنها  کنند ی ، مخاطبان هم اظهارنظر مگذاردی م

شناختن  ، دهند زیرزمینی بوده و منفجرشده است، چرا نشستید؟ اصالً در پارک ملت عملیات موشکی انجام می 

رسانه  سواد  از  قسمتی  شناختی  این جنگ  درک  موردنو  ا  ازیای  رسانه  رانمانیامروز  بنابراین  تالش  است؛  ها 

ها  دخالت کنند. ایجاد، تغییر یا تقویت باورها، از کارکردهای رسانه   ند یمطابق اهدافی که دارند در این فرا  کنند ی م

 .در همراه سازی مخاطبان است

 های سست های محکم ـ سازه : پایههفتاد و ششمتکنیک 

در همه جهان وجود دارد. در ایران هم خبرهای کرونایی زیاد است اما در یک سال و نیم   کرونا صحبت درباره

یا    گذشته روایت خبرهای ایران با همه دنیا فرق داشت. پایه بحث که کرونا بود درست و دقیق بود اما سازها

 .دار و سیاسی بودکامالً جهت شد ی ها گذاشته م که روی این داده  ییها  یتحل

از سوی رسانه  این چند  که در   یااین شگرد رسانه  نش  یهاماهه   یهاه یاصطالحاً »پا  م یادهیزیاد شن  ن یلندن 

  ایران   مردم   ذهن   به   حمله  ابزار  کرونا   اخبار   های سست« نام دارد. هنوز این روش ادامه دارد ومحکم ل سازه 

طور کام  دچار اعوجاج در برداشت نماید، پایه مباحثی را که  رسانه معموالً برای اینکه مخاطب را به   .دانند ی م

 ییهاسازه   کند ی م  شروع   دیگر  طرف   از    و   کند ی و جدی بیان مو مستدل   مستند  را خیلی محکم،  کند ی مطرح م

بدون استدالل و منطق را   یهااما همین سازه  کند ی را روی این مباحث ایجاد م منطق و  استدالل بدون سست،

  یاتا به نقطه   بردی ، این سازه را باال مدهد ی از روادیدهای واقعی را در آن قرار م  ییهااز آن، رگه   ییهادر بخش 

  .زدیری فروم   که از آن نقطه به بعد تمام آن سازه را 

بسیاری از کشورها نتوانستند کرونا را مهار  مثالً اتفاقاتی که راجع به کرونا رخ داد، چون در اروپا و آمریکا و در  

در ایران توانستند    کند ی را داشته است، حال رسانه معاند مطرح م  ییهات یکنند اما ایران در این موضوع موفق

  ر ی ومواال در ایران تعداد مرگ   دهند ی کرونا را مهار کنند، اما به چه صورت؟ آمار غیرواقعی و اشتباه به مردم م

شده است اما کنترل در  کرونا کنترل   است که  درست  ند یگوی مردم م  که ی از این آمار است درحالخیلی بیشتر  

پذیرش اصلی دچار    ط یاین تکنیک مخاطب را نسبت به شرا   کشته پس برای چیست؟  همهنیعدد شده است ا

 .کند ی و از آن به بعد با عدد مجهول برخورد م کند ی تردید م 
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 های ثابتهای متحرک ـ سازه : تپه هفتاد و هفتمتکنیک 

  برای    و  زدیری فروم  هاستیونیرا فلج کرده است، اقتدار پوشالی صه   ییاسرا گنبد آهنین حماس،  یهاموشک

  خبر   زبانیفارس   یهارسانه  در   اما  است   ضعیف   چقدر  غاصب  دولت   این   که  شود یم   روشن   جهان   عمومی   افکار

و مسیر خبر به    شودیدیده نم  هاستست یونی، اص  ماجرا که نشان دادن ضعف صهشودی ر روایت مدیگ   طور

  .رودی سمت دیگری م

  ی هاکه اصطالحاً به آن »تپه   کند ی که بسیار آرام ذهن مخاطب را درگیر م  افتد ی اتفاق م  یااینجا یک شگرد رسانه 

. ایران  شودی بیگانه فراوان دیده م   یها. جابجا کردن اهم و مهم در رسانه ند یگویثابت« م   یهامتحرک ل سازه

م تولید  جزو    کند ی واکسن  م  6و  پیشرفته  علم  این  اول  ه  شودی کشور  این    گونهچیاما  راستای  در  پیامی 

  با   اصلی   خبر   جای   همیشه  روش   این  با.  تردیدهاست  و  کمبودها  اصلی   خبر   انگار  شودی نم  شنیده    موفقیت

رسانه وقتی قصد حرکت دارد، مفاهیم فرعی را در ذهن مخاطب ثابت   در این تکنیک    .شودی م  عوض  هاهیحاش 

  ییهاو متحرک نیست( و از طرف دیگر موضوعات اصلی را تبدی  به تپه   رییتغکه قاب   یا)سازه   کند ی سازی م

  .ها را مرتب تغییر بدهد و جابجا کند آن  تواند ی که م کند ی م

هستند    یاثابت و بسیار هم سازه   هان یکه ا  کند ی فرعی را دریافت م  یهاامیپ  رسد یمخاطب وقتی به این فضا م  

  ت یو درنها  شودیاست و مانند تپه در ذهن جابجا م  یاشدت متحرک و ژله و اما از طرف دیگر، موضوعات اصلی به 

، برای همین در عملیات  کند ی م   رییتغرا متحرک و قاب    ی که موضوعات فرعی را ثابت واصل  رسد ی م  یابه نقطه 

اص   »جابجایی  تکنیک  این  به  مروانی  در   ند یگوی وفرع«  سازه  و  »کاشت  شناختی  و    یهاحوزه  اصلی 

 .شودی « منامیده  فرعی

ها ، اص  موضوعات خیلی از وقت پردازدی ثابت فرعی به موضوعات متحرک اصلی م   یهابنابراین همیشه از سازه  

مانند برج همیشه ثابت و ماشین    ماند ی، اما فرع آن، چون سازه است پابرجا مشودی از ذهن مخاطب پاک م

و    د یکنی ماشین اص  است و برج فرعی است چون شما در برج چند روز اقامت م   کهی غیرثابت است، درحال

 .کنند ی م معرفی   ثابت را این اما  د یکنی ترک م آن را بعد 

  د ی گوی کشته شدن فرمانده ارشد سپاه در فالن جا اما از طرف دیگر م می گوید  مثالً رسانه معاند در اخبار خود

حق دفاع از خودشان    های لیجان باختن سرباز آمریکایی یا ترور سرباز آمریکایی یا ترور سرباز آمریکایی یا اسرائ

، یا اسرائی  برای دفاع از خودش در مقاب  تجاوز احتمالی جمهوری اسالمی ایران  های نی را در برابر حمله فلسط

رفتارشان با ایران ثابت هست   های لییها حق دارد که موشک داشته باشد اما از طرف دیگر اسراواسطه موشک به 
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روابط را توجیه    یسازیدر عاد بحرین فتار امارات، قطر، ، رکند ی اوز م تج   ییو این ایران است که به حریم اسرا

است    ر ییها فرع ثابت و اص  تغکه ثابت است پس ازنظر آن   کنند ی ارتباط برقرار م  یها باکسچون آن   کنند ی م

 .کنند ی م  معرفی گونه ن یا عمومی اذهان در اما است جعلی  صهیونیستی  اساساً رژیم که ی درصورت

 کف سرد -سقف گرم -اتاق فلزیم: تاد و هشتتکنیک هف

  جان یه ن یا! شرفتیپ یبرا  سخت  ی راه است، ی رانیا جوانان یزندگ  مراح  نیترسخت از  یک ی کنکور روزها  نیا

  بتوانند   که  ی درزمان  درست  باشد   فرصت   ک ی  گانه یب  یها رسانه   ی برا  تواند ی ها مخانواده   و   آموزان   دانش  استرس   و

  توان   و  است  سرد   شما  یپاها  که   است  ی حالت  مانند   درست.  کنند   د یناام  را   آنان  آموزان   دانش   رقابت  اوج   در

  ل   ی فلز  اتاق»عنوان  به   که   یارسانه   شگرد   نیا.  ندارد   یتحل   امکان   و  شودی م  داغ   سرتان   ناگهان  ندارد   حرکت

  .شودی م  استفاده  اریبس گانهیب یهاشبکه  در  است شده معروف« سرد کف  ل  گرم سقف

  ب یضر اما دهد،   قرار ریتأث  تحت   را انسان  پاک  نهاد تواند ی م یعدالتی ب  نوع هر  و   جامعه در  ض یتبع  نوع  هر اصوالً 

  گانه یب  یها. رسانهاست  یاکامالً رسانه   شگرد  ک ی  دادن،  قرار   سرنوشت  و  یزندگ  اص   را  آن  و  مفهوم  نیا  به   دادن 

معموالً    است  مشهود  یل یخصورت خودکار  به  .برسانند   اوج  به  جامعه  در  را  متضاد  حس  نیا  دارند   تالش   اریبس

  کف   در  ذهن   اگر   د یکن  تصور  حال  ماند،ی م  کف  ینیسنگ   علت   به  هم   سرما  و   رود ی م  باال  یسبک  علت   به  گرما

  وجود   مطالباتش  به  دنی رس   یبرا   یراه  چیه  گرید  که  نقطه  نیا  به  برسد   یعنی  بشود  سرما  و  یزدگخ ی  دچار  جامعه

  کنند، ی م   متوقفش  ناگهان  کرده،ی م  حرکت   قدرت  وشدت  به   راهک ی  در  گرید  یریتعب  به   ا ی  کام بست  بن  و  ندارد

  به   خودش   ی ذهن  سقف  در   شود،ی م  سردتر  جامعه  کف  در  هرچه  کنند،یم  سلب  او  از  را  زهیانگ   عل   و  ابزارها

  .است  افتاده  اتفاق  یذهن  اصطکاک   اوج  باال  در  و  سردکامالً    نییپا  در  یعنی  نیا  رسد ی م  یشتریب  اصطکاک   مرحله

  ی فلز   اتاق   رد یگی م  قرار   ی فلز  اتاق   ک ی   در   ی وقت  اما   است  احصاء  قاب    باشد   معمول   ی فضا  در   موضوع   ن یا  اگر   حال

  ی فلز  اتاق ک ی کف  شودی م چگونه  حال است، شتریب  آن ریگرما پذ   و  سرما هم و تری هاد هم هست رساناتر هم

  نرمال   حالت  از  را  مخاطب  محصور،  یفلز   اتاق  در  گرما  و  سرما  تداخ   داشت  نگه  گرم   را  سرد  آن  سقف  سرد،  را

 .کند ی م خارج

  ن ییپا  فرد  کی   یبرا  د ینیبی م   یفلز   اتاق   کی  مانند   مخاطب  ک ی  یبرا   را  جامعه  شما  جامعه،  شودی م  ی فلز  اتاق

  ن یا  یذهن  اصطکاک  د،ی بری م  ن یب  از  را   همه  یعنی  د،یکُشی م  را  هازه یانگ   یعنی  د،یکن ی م  سردشدت  به   را  جامعه

  و   ی بیعج  حالت   کی  ست،یا  یفلز   اتاق   کی در  سرما و گرما گردش   ن یا  چون  د یدهی م   شیافزا  خودش   با  را فرد

  مخاطب   نیهم  ی برا  است،  خنک   ای  داغ   است،  سرد  ای   گرم  که   شودی نم  متوجه  نیبنابرا  کند ی م  جادی ا  را  یناسور

 نیا  .زند ی م   یذهن  لحاظ  به  یانفجار  حالت  و  یانتحار  حالت  اقدامات  به  دست  شود  خارج  حالت  نیا  از  خواهد ی م
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  کند ی م  کار  مخاطب  ذهن  ی رو  هاده یپد   یبرخ   به  راجع  رسانه  که  یی آنجا  افتد ی م  اتفاق  کجا  در   ی ذهن  لحاظ  به

  حضرت   مرقد   در   که  یاسازه   نوع   در  و   دادند   رانیا  در  یگر   ی اشراف  بحث  درباره  که  یخبر  یساز  انیجر  مانند 

 . شد  انجام( ره)  ینیخم امام

 : استوای سرد و قطب گرمهفتاد و نهمتکنیک  

ها باید به مناطق گرم زمین بروند؛ بنابراین در زمستان حوالی  که زمستان   دانند ی که اه  سفر هستند م  ییهاآن

به هم    زیچاستوا شلوغ است و در تابستان مناطق نزدیک به قطب برای سفر خوب است. حاال تصور کنید همه 

. این مثالی بود از یک شیوه  شودی بریزد و قطب گرم شود و در استوا برف ببارد. ذهن ناگهان دچار اختالل م

در این شیوه، یک خبر باید کاری را انجام    .شودی م  گفته  که اصطالحاً »استوای سرد و قطب گرم«    یارسانه

، میسازی درجه م   50دهد که خبر دیگری نتوانسته، یعنی اینکه اگر استوا گرما ایجاد نکند ما از قطب دمای باالی  

 .شود جبران  قبلی  خبر  ضعف  تا  میکنی م  استفاده  خبرهاییبه این معنا که از 

بیگانه به اوج رسیده است، از    یهاتوسط رسانه  شورش در ایران در چند سال گذشته تالش برای ایجاد بحران و

ها بهانه خبری است که اعتراض ایجاد کنند. در این شیوه  گرانی و حقوق بشر گرفته تا سی  و زلزله، برای آن 

 .همه تنظیم ذهنی مخاطب به هم بریزد تا او در مسیر این اعتراض قرار بگیرد شودی خبری سعی م

که در    شودی ترکیب م  یاگونه حیط پیام، با نوع پیام، به شناختی و این ساحت، همیشه م  یهادر حوزه جنگ 

  .پیام، یک تناقض توأم با استرس جذاب شده مخرب ایجاد کند  کننده افت یذهن در

پرواز    د یخواهی توقع سرما پس وقتی م  د یروی توقع گرما دارید وقتی به قطب م  د یروی شما وقتی به استوا م  

به قطب بروید با یک پیراهن    د یخواهی وقتی هم م   د یکنی کنید و به سمت استوا بروید قاعدتاً کاپشن تنتان نم 

نسبت به محیطی که    شودی استوا سرد است یک اختالل ذهنی ایجاد م  د ینیبی و م  د یروی ، به استوا مرودینم

که در استوا، تگرگ ببارد و برایتان    د یکردی چون اصالً فکر نم  شودی در آن قرار گرفتید، دچار یک نوع جذابیت م

،  کند ی برایتان ایجاد استرس و ترس م  د یآی جذاب است و همان چند دقیقه اول جذاب است و سرمایی که م 

متناسب با تگرگ در استوا باشد یعنی همه مکانیزم ذهنی    د یکنی پیدا م   ی زیچکی که    د یافتی حاال به حرکت م 

است دچار یک نوع برداشت ناقص    خته یرهمکه شما همه مکانیزم هایتان به   یااست، آن لحظه   خته یرهم شمارا به

قطب    تطبیق بدهد باالخره گرم هستید یا سرد باالخره سرد هستید یا گرم، در   تواند ی ، ذهن نم د یشوی شده م

درصد زیر صفر هست، پس این    50اغلب    ند یگوی درجه باالی صفر ندارد همه م  50کسی توقع دمای باالی  

 .ذهنی است شدهینیبش ییک فضای غیرعادی و غیر پ د یریگیفضایی که شما در آن قرار م 
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استوا سرما را،  ، چون در قطب گرما را تجربه کردید و در  د یشوی در این حالت شما دچار یک فراگشت مسیری م

باالخره دفعه بعد برویم اآلن    د یدانی ، نمد یشوی دچار شک م  د یشوی نسبت به گرما در استوا دیگر دچار تزلزل م

 .سرد است یا گرم است

وقت رسانه وقت  خواهند ی م  کهی ها  قاعدتاً  کنند،  تعریف  مخاطب  برای  را  م   که ی محیط  باید    شودی گرانی  مردم 

یعنی زدوخورد و هزار    ند ی آی باید کف خیابان بیایند وقتی کف خیابان م  کنند ی اعتراض م  که ی اعتراض کنند وقت

  برعکس   را   ط یمح  د یبا  د یگوی م  رسانه   ناگهان  که   د ینیبی م  شما  سرما،  قطب  گرما،  استوا.  دهد ی مسئله دیگر رخ م

  به   را   مردم  ساده  مسئله  ک ی  با  ست، ین  کار   در   یصف   است،  آرام   زیچهمه   کنند ی م  فکر  همه   که   ی زمان  ی عنی  م، یکن

  تالش   رسانه  ند،یایب  ابانیخ  کف  به  متیق  شیافزا  خاطر  به  مردم  که  است  نیاتوقعمان    ما  میاوریب  ابانیخ  کف

  ابان یخ  کف   به   مردم   یاعتبار  و   یمال   موسسه  کی  خاطر  به   و   کند   منتق   گر یدطرف  به   رابرنامه    تمام  کند ی م

  ک ی  حال  مشمول  یاعتبار  و   یمال  موسسه  کی  اما  است  همه  حال  مشمول  القاعدهی عل  متیق  شیافزا  اورند،یب

 .است محدود عده

  رال یوا  دفعهک ی  است  محدود  تعداد   تشیخاص  که  یاعتبار   یمال  موسسه)درواقع    کند ی م  گرم  را  قطب  نیبنابرا

  رد، یگی در برم   را   جامعه   همه   حاال  که   یمخاطب  کند یم   سرد   را   استوا طرف  آن   از (  کند ی م  همه  معض   و   یجمع

  قطب   جه ی نت  نیبنابرا  گرداند ی برم  را   همه   صورت؟   چه  به   نحو؟   چه   به   چرا؟   ، یقب  از   ی سواالت  با   را  جامعه   توقع 

  اش جه ینت   بود،   خواهید   حداکثری   شده   وایرال   یک   و   شده  حداقلیومرج  هرج   یک   با  مواجه   شما  ،سرد   ی استوا  گرم، 

  عوض   ،شودی م   اختالل  یک  به  تبدی   بعد   و  شد   خواهد ها  حداق    شورش   به  پیوستن  برای  حداکثرها،  تالش   آن

مت  و  پیام   نسبت  به   محیط   کردن  استرس  اصلی شمارا دچار یک  از محیط  پیام خارج  احساس کند ی ثبیت   ،

  و   گرم   قطب   که   میدهی م  احتمال  ن یا  بعد   به   نیازاپس  .اگر همراه نشوید، دچار اختالل خواهید شد   د یکنی م

  برود   خواهد ی م  استوا  به  یوقت  است  شده   مواجه  اختالل  گونهن یا  با  که   یفرد   است  ن یهم  یبرا  و  باشد   سرد  استوا

 .است شده اعوجاج و  اختالل دچار طرف  ی عنی ن یا بردی م  خود با هم کاپشن

 سخت  طیشرا : انتخاب آسان در هشتادتکنیک 

سینمایی که همیشه    یهابعضی افراد هستند که دوست دارند همیشه در رأس خبرها باشند درست مانند چهره

دارد. برخی افراد یا    یاژهیو  ط یاما شرا  د یآی و ورزش گاهی به سیاست هم م  سینما اند. این شهرت ازمعروف 

بیگانه هم باید فضا را سخت    یهاتر است. رسانهآسان  شانیگیری براسخت، تصمیم   ط یاصوالً در شرا  هاانیجر

که به    شودی اینجا دقیقا از شگردی استفاده م  .تر باشد ناگوار نشان دهند تا عم  مجرمانه او زیباتر و قهرمانانه 

مردم هم    یها. این ایده باید از فعاالن سیاسی معروف به توده ند یگوی سخت« م  ط یآن »انتخاب آسان در شرا
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اینکه   برای  تشویق  شود.  م منتق   همراه خود  بیشتر  را  مخاطب  دارید  آسانی  رسانه کند یانتخاب  توصیه  ها . 

  ...است تو هم وارد این جریان شو زیچکی

که در آن   یطیشرا ند ی گوی چریکی دارند، به مخاطب م زمینه  این تکنیک برای آن دسته از مخاطبانی است که 

  باشید حضورداشته    ط یشرا   این  در  است  قرار    که  شما  برای   ی ریگم یتصم  اما  است  سخت   بسیار  د یریگی م   قرار

فردی که به هر علت    .د ی رادار  ط یاین شرا  در   گرفتن  قرار  تجربه  چون  بود  خواهد   ساده   خیلی  و  نیست  سختی   کار

نیست و ضمن اینکه برای این    تحم رقاب  یهمراه خود دارد اما غ آن را ، تجربه سخت بودن شدهیزندان  بارکی

و دیگر انتخاب کردن آن برای او   داند ی و زندانی شدن را برای خود یک برگ برنده م  کند ی موضوع افتخار هم م

استفاده  وجود دارد این تکنیک قاب    یبسیار ساده است بر همین اساس باید گفت که هر جا که بحث مخالف خوان 

 .است

 : آتش مالیم ـ باد تند ـ خاک خشککی هشتادو تکنیک 

جالب   یهابلعید. یکی از اتفاق جنگ  کامالً آرام بود. بادی تند وزیدن گرفت و ناگهان آتشی بزرگ درختان را  

چندین هزار درخت    توانی گیرد مشان نمی جدی   کسچ یشده که هطبیعت همین است، با چند برگ خشک

آتش مالیم ل  »ها هم رسیده است با عنوان شگرد  قدرتمند را نابود کرد. این توانمندی از طبیعت به حوزه رسانه

 .» باد تند ل خاک خشک

با برنامه   یهارسانه که    یا. با برنامه دهند یسیاسی را انجام م   یهاسرگرمی همین برداشت  یهابیگانه معموالً 

موج  یک  بیاورد  سرحال  را  مخاطب  فقط  است  قرار  مظاهراً  راه  سیاسی  یا    .اندازند ی بلند  مخاطب خاکستری 

  دانند ی. حتی فعاالن هنری که خود را سیاسی نمشودی مخاطبی که به سیاست عالقه ندارد با این شیوه جذب م

م تبدی   به یک کنشگر سیاسی  این روش  این شگرد در چندساله گذشته در رسانه شوند ی با  به   بیگانه  یها. 

از بین برنده نیست  در این تکنیک سه جزء وجود دارد، هیچ آتش مالیمی    .جدی پیگیری شده است صورت

مگر اینکه باد تندی بوزد که این آتش مالیم را چرخش بدهد و حتماً باید این باد تند به نحوی بر این آتش  

، وقتی  شودی ، توسیع دهنده آتش نمترن یبدمد که می  به سمت زمین خشک باشد، چون زمین خیس و زم

قرار   هم  کنار  زمین خشک  و  تند  باد  مالیم،  ممی آتش  پا  به  اصطالحاً جهنم  آتش   شودی گیرد    ی سوز مانند 

، او مشابه  کند ی سانه معاند یک خانمی را عَلَم میک نمونه ساده ر  .نیست  اطفا  قاب  راحتی  این  به  که   هاجنگ 

خانم محجبه است و خواننده    کی، خروجی آن دهد یبه آتش برنامه آن گُر م   دهد ی یک باد تند است و اعتبار م 

گیرد، نزدیک  ، زمین کامالً خشک است، برای همین آتش ناگهان گر می خواند ی آهنگ حماسی هم م  یکاست و  
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در حوزه شناختی،    های، قهرمان ساز های ، نمادسازهای همیشه الگوساز  .گیردمیلیون کامنت از ایران قرار می  4

 .گیردشک« شک  می با تکنیک »آتش مالیم، باد تند، زمین خ

  که   ردیگی م   مصاحبه  نفر  10  با   ناگهان  م، یمال  آتش  نیا  شود،ی نم  برگزار   رانیا  مانند   کنکور   ایدن  یجا  چ یه  در

  بوده،   راستانداردیغسماالت    زند،ی م  زنگ   مخاطب  رود، یم   آنتن  ی رو  مردم   یصدا  است  بوده   غلط سماالت    امسال

  ناگهان   ،یفرزند   ندهیآ  به  نسبت  ینیوالد   اعتراض  یر یگشک   خشک،  نیزم  تند،  باد...  و  بوده  سختسماالت  

آموز  دانش مینداشت حاال  تا  ما کنند،ی م  اعتراض نشانیوالد   با آموزان   دانش بهارستان یجلو . ردیگی م  گر جامعه

  از   را  گاو  ریش (  میمال  آتش)  کنند ی م  ضرر  همه  ندارد،  یثبات  چیه  هامتیق  رانیا  در   .کند   اعتراض  نشیوالد   با

العاده  فوق   یهاک یتکن  جزء  نیا  پس   زد،یری م  را  ریش   ابان یخ  کف  گاودار  وزد، ی م  تند   باد  خرند،ی نم  متیق  به   گاودار

  .است ی شناخت علوم حوزه درها رسانه   نزد در  پرکاربرد

 شروع گرم -پایان سرد م: شتاد و دوتکنیک ه 

  بنابراین  دهند ی م  گرم نشان آن را حال انقضاء است،وقتی یک جریان غیرانقالبی، حتی به بیان ضد مردمی در  

 ، میرس ی نم  نتیجه  به  میدانی م  کهی وقت  ،رسند ی نم  نتیجه  به  مردم  است  سرد  بیاید   نیرازایغ  جریانهر جا    ند یگوی م

 .کنند ی م  ایجاد را سردکامالً   شروع یک  پس کنیم،   شرکت  انتخابات در  چرا پس

، وضع  خواهند ی که م  ی وقت و بالفاصله در دور بعد آن   شودی وقت هم حاکم موقتی شروع سرد ایجاد شد، آن

این را تبدی  به تکنیک پایان سرد و به    شودی موجود را تمام کنند، چون خالف نقطه نظرات خودشان تلقی م

عنوان کارگزار شروع به  که مردم ببینید چقدر وضع خراب بود، حاال که قرار است ما به   کنند ی جامعه القاء م 

و فالن فرد   شودی بیگانه در حمایت از فالن رسانه حاضر م یهادرست است و رسانه زیچفعالیت کنیم، لذا همه 

  آمریکایی   وعده   مدل  همان  این  شما  برای   و   داریم   گرمی  شروع   ما  لذا  ،کند ی م  منتشر   هم فای  صوتی خود را 

نتیجه   وجهچیهاما به کنند ی و حتی گریه و خنده هم م زنند ی ه قدم م رودخان  کنار  خرم خوش  و خوب که است

 .در پس آن نیست

 یهاهر دو کنار هم توسط رسانه   « گرمپایان سرد و شروع  »و تکنیک    « پایان گرم و شروع سرد»بنابراین تکنیک  

بیگانه برای حراست از جریان یا جریانات نفع خودشان در جامعه است که قرار است جامعه را به نتیجه نرساند  

  ی هابرانداز توسط رسانهخانمان  یهاک یتکن  م ییگویو هدف آن ایجاد پسرفت در جامعه است به این تکنیک م 

 .شودی تلقی م یاهد ی چی بیگانه که تکنیک بسیار پ
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 : تسکین برای افزایش درد هشتادوسوم تکنیک

.  گرددی سرعت دردها برماما به   کند ی . در چند دقیقه اول شمارا آرام م کند ی مانند قرص مسکن عم  م این تکنیک

ح  مشک  این است که در خیابان فریاد  راه  می گوید  دید. رسانه   شودی خیابانی م  یهااین مسئله را در اعتراض 

دردهای بیشتری    خواهد ی بزنی شاید آن شب پوشش خبری اعتراض برای مخاطب خوشایند باشد اما تازه او م

 خواهد ی و از او م   کند یخرابکار را تبدی  به خبر دردناکی برای فرد معترض م به تو بدهد. دستگیری مهاجمان  

 یهامتن   خواهد ی این روند چرخشی ادامه دارد. در مرحله بعد از او م،  واکنش جدیدی داشته باشد تا آرام شود

اعتیادآور هم هست و    ینوعبه   یاتند علیه حقوق بشر و زندانیان سیاسی بنویسد تا آرام شود. این شگرد رسانه 

...  جدیدتر  یهاواکنش   و  جدید   موضوع به  اعتراض  ،داردی م   مخاطب را همیشه در حالت جستجوی آرامش نگه

 .ند یگوی « مدرد   افزاش  برای تسکین» آن  به  که شودی م استفاده  مهمی  شگرد از اینجا

مملفه  از  استفاده  یعنی  درد  افزایش  برای  تسک  یهاتسکین  دیگر  دردهای  ایجاد  برای  هستند،    دهندهن یکه 

که ظاهراً    ییهاها و انگاره ها و مملفه تسکین برای افزایش درد یعنی، استفاده از پارامترها، گزاره   گریدعبارتبه 

که   کند ی آن روی سایر حوزه، دردهایی را ایجاد م یرگذار یواسطه تأثاست اما به  دهندهنیبرای این مسئله تسک

  یافته  تسکین   درد قاعدتاً    کند،   اضافه  ردهاد  به   که   دهد ی م  تسکین    درواقع افزایش درد را در پی دارد و عمالً

خیلی پیچیده است برای همین معموالً با بخش هویتی و    یهاک یاین جزو تکن   .شودی م  اضافه   آن   به   دوباره 

  .شودی احساساتی مردم درگیر م 

درد  ، پس دهند ی که توان مالی ندارند، به شما یارانه را م  ییهاجامعه یارانه یعنی دهک   دهند ی مثالً یارانه را م

اما به فردی هم که در دهک باالست، جلوی دید شما    دهد ی را تا حدودی تسکین م  هامت یناشی از افزایش ق

درد شما شدیدتر، آن پولی را هم که برای تسکین  دار جلوی چشم شما پولدارتر، پسپس سرمایه  دهد ی یارانه م

  کند ی پس به لحاظ روحی و ذهنی درد را به اسم تسکین تقویت م  شودی درد شما داده، باعث افزایش درد شما م

ی حجیم کردن دردهای  است که برا   ییهاک ی ، این جزو تکنکنند ی درد دیگر را هم ایجاد م  یهاو حتی حوزه 

 .کنند ی اجتماعی و روانی در ایران بسیار از آن استفاده م

وقتی بهداشت روانی را به هم ریختند حاال به    زند یری بهداشت روانی را به هم م   ند یگوی عبارتی وجود دارد م

م انقالب کردید؟ که فاصله فقیر و غنی کم بشود؟ کوخ   روند ی سراغ هویت مردم  برای چه  وجود    نینشمثالً 

پس    ند یگوی شده است، اینجاست که م  ترنینش، کوخ نینشتر و کوخ   نینش، کاخ نینشنداشته باشد؟ اما اآلن کاخ 

رای افزایش درد«  که این را »تسکین ب  برند ی هویت انسان را زیر سمال م  ند یآی برای چه انقالب کردید؟ حاال م
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 یی ها، درد من این است که چرا آدم شومی درد من این نیست که چرا من دیده نم  د ییگوی یا مثالً م  .ند یگوی م

 .شوند ی که ارزش ندارند دیده م 

شدت باال  را به   یریپذ کی و آستانه تحر  آوردی شدت پایین مپس تسکین برای افزایش درد، آستانه تحم  را به 

منفجر، پس    زیچبا یک اتفاق ساده همه   د ینیبی برای همین است که م   رند یگی ، این دو در کنار هم قرار مبردی م

 .ذی  تسکین برای افزایش درد تعریف کرد میتوانی کاهش آستانه تحم  و افزایش آستانه تحریک را م

 ـ انعکاس مستمر  یانقطه : حمالت هشتادوچهارتکنیک 

داشته باشد در جامعه آن    شدن یگیرد که این پدیده قابلیت تبد قرار می   یادهیزمانی که رسانه در معرض پد 

ها بر اساس میزان قوت  ها در رسانه ، به این معنا که سوژه کند ی پدیده را تبدی  به نقاط متعدد، متنوع و متکثر م

 .نقاط متعددی را ایجاد کنند  توانند ی و قدرتی که دارند م

  و   اجتماعی  وضع مثالً    کند ی م  نقطه   چند   به  تبدی    را  پدیده   آن   یکی   شود ی م  حاص   اتفاق   در این تکنیک سه

  شود ی م x قوق بشر یک نقطه خانمح  در   ، شودی م  بشر  حقوق   موضوع   آن   زیرمجموعه  و   کالن  حد   در  سیاسی

به فعالیت کردن،    کنند ی دختر فالنی، هرکدام از این نقاط شروع م، یک نقطه فالنی، نقطه  g ییک نقطه آقا

 .دهند ی در کالن خودش شک  م وستهیپهمبنابراین در فضای نخست یک سوژه را به نقاط متفاوت اما به 

مثالً    کند ی اما در سبد و اتمسفر ذهنی کلی مخاطب منظور واحد ایجاد م  ربط یب  الظاهری در گام دوم نقاط عل

، این  شودی قیمتی و بهابازار، هرکدام یک نقطه تلقی م   یهای، میزان ذخیره آب، نابسامانیسوزا، آتش وهوآب

روز بعد فقط یک موضوع نیست چون اآلن   10روز تا  10اما از این  شودی کاشته م بارک ی روز   10نقاط هم هر  

روز آینده    10روز پیش تا اآلن و از اآلن تا    10دیگر، از    یاروز پیش هم یک مسئله   10یک مسئله را کاشته،  

  10  تا  سوم  روز  10  سوم  نقطه   به  رسیدن  ،دهند ی م  حرکت  را، این دونقطه  دهند یاین دو تا موضوع را حرکت م 

اما این جنس انعکاسی مستمر   یانقطه  به صورت ، بنابرایندهند ی م  حرکت  همدیگر  با  را   نکته  سه   چهارم،  وزر

 . دهند ی را هرکدام با یکدیگر حرکت م هان یدارد و ا

عالوه موضوعات  از نقاط و موضوعات جدید به  یبرداربه بهره   کنند ی تکنیک ناگهان، شروع مو سوم اینکه در این  

  .سال گذشته اتفاق افتاده است 10سال گذشته و در   5قبلی که در سال گذشته، در  

جدید، دوباره این موارد    یهاعالوه نقاط سوژه ، در زمان وقوع آن سوژه، به کنند یم   یگذارسوژه مدنظر را نقطه 

 حرکت از نقطه  ند یگویاصطالحاً م   .دهند ی موارد را باهم حرکت م  و بعد تمام  کنند ی نسبت به هم همپوشانی م
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a توسط رسانه به نقطه b  ها و  ها و اتصال نقطه ها، کاشت نقطه خود مسیر است بنابراین مسیر طراحی نقطه

اسطوره، تقویم و قومیت را    تواند ی هدف تمرکز به روی افزایش تعداد نقاط که م  ت یها به همدیگر، درنهاسوژه 

نقطه  و  نماید  نهابهتحریک  م  تاًینقطه  به یک هدفی  آشوب،    شودی منجر  نابسامانی،  عنوان  تحت  این هدف  و 

 .شودیدهی م اعتراض، تماماً سازمان 

 نامطمئن  یریگهدف: خشاب پر، هشتادوپنج تکنیک 

  رسانه   ابزارهای  تمامی یک رسانه است چون    یهاتی نامطمئن جزو بدترین قابل  یر یگخشاب پر و هدفتکنیک  

داده مسلح تسلط  فک  داده،   مانند  پر است، پس  یعنی خشاب  و تسلط موجود است  ت، محور، تحلی ، تجزیه 

 .در جامعه هدف آماده است زیچمحیطی را ایجاد کرده و همه 

زمان   در  م رسانه  حالت  چهار  دچار  اطالعات    - ۱  شودی عملیات  صحت  درک  در  یا  دریافت  در    - ۲اعوجاج 

که نیازمند    ینیبشیپرقاب یوارد شدن متغیرهای جدید غ  -۳استراتژیکی یا تاکتیکی یا تکنیکی    یختگ یرهمبه 

  ک ی تیها در محیط، کشور و ژئوپلدرون محیطی هرکدام از رسانه   ی ختگ یرهمبه   - ۴زمان برای اقدام جدید آن است  

 .خودشان

  شود ی عملیات بر آن نامطمئن م  یرغم اینکه تسلط برداده وجود دارد اما شناخت هدف برای اجرا به این عل  به 

ازا م  نجایبنابراین  پارادوکس  نوعی  دچار  بعد رسانه  م  شودی به  عبور  زمان سوژه  از  یا  اساس  کند ی که  بر  یا   ،

اجرا  ییهاگزاره  با  انجام تغییرات در آن  ی که در جریان هدف، قرار است  آن    و  باشند ی م   کشور    فن مترصد 

گیری نامطمئن با این فرم شک   ها عمالً در آن لحظه یا لحظه پسین آن اعتبار ندارند پس خشاب پر هدفگزاره 

 .گیردمی 

 مطمئن  یریگهدف: خشاب پر ششم هشتادیک تکن

چون هم داده مسلح دارند،    هاستک ی ها جزو بهترین تکنرسانه نزد  مطمئن«    یریگخشاب پر هدف تکنیک » 

 .ها و بر محیط دارند محور دارند، هم تسلط بر داده ت دارند، هم حقیقهم گزاره دارند، هم 

مطمئن است در    زیچپیام و انتشار آن باز است، پس وقتی همه بنابراین همه رقم دستشان برای اقدام تولید  

بنابراین   کند ی گیری مطمئن را ایجاد م، تسلط قطعاً هدفشودی ت و محور تسلط ایجاد محقیقحوزه داشتن  

نمبه  دیگر حرکت  نامطمئن  داده   یر یگ، هدفکند ی صورت  اساس  بر  نت  یهامطمئن  قطعاً    ی ریگجه یمطمئن 

مطمئن صورت گرفت و    ی ریگبه هر علتی اگر خشاب پر و هدف   .داشت  خواهد   همراه   به ها  آن   برای    مطمئن
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 د یآی ، نشد به علت تسلطی که برداده دارند، امکان تغییر هدف به وجود مخواستند ی نتیجه آن چیزی که م

و کارکردهای این تکنیک    هاتیبنابراین جابجایی هدف یا جایگزینی هدف یا انتقال ساحت هدف یکی از خاص

  .است

 گیری نامطمئن : خشاب خالی، هدف هشتاد و هفتمتکنیک  

ت هم ندارد، محور ندارد اما  حقیقانجام بدهد، گزاره ندارد، داده مسلح و    خواهد یرسانه نسبت به اقدامی که م 

چیزی را هدف کند، با توجه به عدم شناخت دقیق از کنشگری مخاطب، نسبت به رویدادهای    خواهد ی وقتی م

نامطمئن م هدف به رویدادهای هدف  ؛شودیگیری خود،  نامطمئن م بنابراین وقتی نسبت  ،  شودی گیری خود، 

اعتمادبه  آن  قب   خالیبرخالف  خشابش  پس  ندارد،  را  هدف  به  گزاره  یک  تبدی   برای  الزم    و   ستا   نفس 

به این معنا که رسانه نتوانسته بر اساس همه عوام  میدانی که دارد به یک اطمینان    .دارد  نامطمئن  ی ریگهدف

ت و هم نامطمئن  حقیقگزاره، داده، اطالعات،    یهاجدی برسد، یعنی اوج استیصال یک رسانه نسبت به هم داشته 

 .رسد ی رها کند، در جامعه به این هدف مبودن نسبت به اینکه اگر به هر دلیلی فضای ذهنی خود را  

که رسانه در این تکنیک دچار نوعی خاص از    شودی ، درواقع باعث می ریگنامطمئن بودن از این هدف  بنابراین

نم عملیات  رسانه  که  نیست  معنی  به  این  البته  تأخ  کند ی اعوجاج شود،  به  یا  است که  معنی  این  به    ر ی بلکه 

و انجام آن علت هم دارد، علت این است که    کند یاقدام م   ی ترن یییا سطح پا  ترنییو یا در دوز پا  اندازدی م

فرهنگی، سیاسی،    یریگ فضای اجتماعی، ذهنی، سیاسی، امنیتی، بر روی هدف   یجاجنس آن، شناخت رسانه به 

 .باشد  یریگذهنی بسیار مهم، نسبت به کسی که قرار است عام  این هدف   یهام یامنیتی، پارادا

 : سد سکوت هشتادوهشت یکتکن 

پلیسی هستند. رمز و رازی    یهالم یکه عاشق ف  ییهاعاشق خبرهای پشت پرده هستند درست مانند آن   های بعض

که انگار    شودی تنظیم م  یاگونه . در حوزه رسانه هم گاهی خبرها به پاشد ی از هم م   زیچکه اگر افشا شوند همه 

گذشته را تغییر خواهد داد. در این شگرد هیجان و تعلیقی که    یها  یسندی، افشا خواهد شد که همه تحل

 .ند یگوی تر است. به این شگرد اصطالحاً »سد سکوت« ماز خود  خبر مهم شودی ایجاد م

ها کسی صدایشان را نشنیده است. این  بروند که ظاهراً سال   ییهابیگانه بسیار عالقه دارند سراغ آدم   یهارسانه

  شان یکه از این افراد و رازهای مگو  یارا پایین بریزند. قصه   زیچدیوار سکوت را بشکنند و همه   توانند ی افراد م

 .داردی بهتر از واقعیت، مخاطب را پای رسانه نگه م سازند ی م
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مخاطب    خواهند ی در حوزه علوم شناختی هر وقت م  ند یگوی وت مدر حوزه عملیات روانی اصطالحاً مارپیچ سک 

مخاطب را از حالت عادی خارج    خواهند ی مخاطب را وحشی کنند، م  خواهند یرا برانگیزند، یا به تعبیر ما م 

هدف رسیدن به یک هدف نیست، هدف شکستن آن سد   .کنند ی کنند، همیشه در مقابلش یک سدی ایجاد م

و خود   شودی از ذهن پاک م جادشدهیها آن هدفی که به خاطرش آن سد اکه خیلی وقت و قهرمان شدن است 

شناختی و علوم شناختی این سد نامرئی است برای همین راجع به مسئله    اتیدر حوزه عمل  .شودی سد، هدف م 

اتفاق م  ن  به سکوت کردن، هدف مخاطب، دیگر دانست  کنند ی یک طیفی شروع م   د ینیبی م  افتد ی حیاتی که 

  .شودی ، تالش برای استفاده از هر روشی برای شکستن سکوت آن افراد مشودیاطالعات نم

، در  شودی این بحث سد سکوت، یک تکنیک دیگری را هم در متن خود دارد که تکنیک حواله نامیده م   بنابراین

  را   سکوتم   اگر »  عبارت  این    ،د یدر قب  رادار  یهاتکنیک حواله شما یا حواله به بعد دارید یا نقد کردن حواله 

  هم   به  زیچهمه   بشکنم  را  سکوتم  اگر»  پس  است،  شناختی   علوم  مختص«  خوردی م  هم  به  زیچهمه   بشکنم

  هم   به   زیچهمه   که  کنید  بیشتری   سکوت   شما  که   الش کنند ت که  کنید   ایجاد   باید   را   عده  یک   یعنی «  خوردی م

  پس  بشکند شمارا    سکوت  و  بگذرد  نفر  چند   آن  سد   از  که  کند می   را  خود  تالش   همه  مخاطب  مقاب ،  در  و  نخورد

 .است شناختی حوزه  در  تکنیک  نیممثرتر سکوت  سد  ایجاد  هدف  جابجایی در

از رسانه  وقت  یهامثالً خیلی  از طرفین گفت گفت   یهابرنامه   کهی بیگانه  یکی  ناگهان  دارند  می   وگووگومحور 

در اینجا اشخاص   شودیهمه اطالعات رو بگوییم، من اگر این حرف را بزنم، مثالً فالن م   میتوانی ما که نم گوید 

میان خودشان مثالً نگذارید بگویم که تو چه جوری آمدی    هاالوگ یخیلی از این د  .کنند ی م   د ایجا   سد سکوت

، برای همین هدف دیگر موضوع برنامه نیست، هدف خود سکوت است و سدی  کنند ی اینجا، سد سکوت ایجاد م

مارپیچ سکوت و  تکنیک در عملیات روانی نظیرش هست، یکی    2سد سکوت درواقع  ،  که دیگر نامرئی است

  شود ی م  آن   ایدئولوژیکی  که  شودی م   فضا  این  از  جلوتر   است اما بحث سد سکوت خیلی  یاشه یدیگری دیوار ش 

 .است گرفته سکوت روزه  طرف

 ساحل عریض  بلندموج: ک هشتاد و نهمتکنی 

نزدیک ساح  را تخریب کند؛ بنابراین قب  از اینکه برسد باید منطقه    یهاهمه خانه   تواند ی بلند خیلی زود م موج 

وساز از ساح  زیاد  تر آن است که فاصله ساختبلند درراه هستند؛ اما یک اندیشه عاقالنه   یهارا خالی کرد. موج 

شد، در معرض  شان با بحران کم باهم باال برود. دقیقا مانند افکار عمومی جامعه. اگر فاصله باشد تا تحم  آن 

کوچک هم که شده ذهن    یهابیگانه همیشه تالش کردند با بحران   یهااست. رسانه   یاکمترین طوفان رسانه 

https://search.farsnews.ir/?q=%D9%85%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF&o=on
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نگه ملتهب  و  نگران  را  موج مخاطب  به  رسیدن  برای  شگرد    یهادارند،  از  که  است  جایی  دقیقا  اینجا  بلند...! 

 .شودی بلند ل ساح  عریض« استفاده م»موج 

هستند    یابنابراین دنبال هر بهانه   خواهد ی بیگانه یک آشوب سراسری م  یها، رسانهیآبکم   در تجمعات مثالً 

در این موج سازی با ربط تلقی    تواند ی م   یربطی موج بلند بسازند و ساح  را در هم بکوبند. هر نوع مسئله بکه 

ی  زیربرنامه  روی ساح  را ساتی؟ فضای تأس کند ی کار مرسانه در حوزه شناختی در قالب این تکنیک چه  .شود

بخوابد )روی افکار    ساتیروی تأس   خواهد ی ، موج هرچه بلندتر باشد، وقتی مکند ی و بر روی آن کار م  کند ی م

هرچه عرض    .شودی که اصطالحاً سونامی گفته م  کنند ی عمومی بنشیند( میزان خسارت بسیار زیادی ایجاد م

تر باشد و این موج  و میان دریا )میان افکار عمومی و رسانه( عریض  ساتیساح  )عرض خط ساح ( میان تأس 

هرچه امتداد آن بیشتر باشد، خسارت کمتری    کند یهرچه قدر هم بلندتر باشد، وقتی بر روی ساح  اصابت م 

 .کند یرا روی افکار عمومی پدیدار م 

خط ساح  عریض را کوتاه کنند و باریک تا دیگر    توانند ی م  تا   ها این است کهدر علوم شناختی تالش رسانه 

  ن ییکی از ممثرتر،  بار ایجاد کنند بلند هم بتوانند یک جریان خسارتنیازی به سونامی هم نباشد و با یک موج 

 .بلند و ساح  کوتاه بوداستفاده کردند در هر دو اغتشاش، موج  98و   96ها در سال که رسانه  ییهاک یتکن

بعدی که خسارت    یهاموج که   کند ی ، ساح  را عریض مکند ی ، اولین کاری که مکند ی ملی ورود م وقتی رسانه  

آرام به مرحله قرار گرفتن  موج برای مخاطب، مخاطب را آرام کمتری را ایجاد کنند پس نشان دادن عمق و طول 

، بهترین راه را  رودی به بعد دیگر اختیار از دست م  نجا ی، ازاکند ی یا در حالت کویر و یا حالت بیابان منتق  م

  .داند ی حضور اعتراضی فیزیکی م

  اجازه   ،شدهکنترل   مصنوعی  موج   ،کنند ی آبی موج مصنوعی درست م   یهاها در استخرهای پارک بعضی وقت 

همراه دارد، بر همین  ، موج محدود لذت شنا کردن به  کنند ی ایجاد م   محدود  موج بگیرد،  ارتفاع  موج  دهند ینم

آن   که شیرینی شنا کردن ایجاد کنند، ناگهان  کنند یها است که ابتدا موج محدود ایجاد م اساس کار ویژه رسانه 

نزدیک    ند یگوی همیشه م  هایاحرفه   ر یاست که به غ، برای همین  کنند ی کننده مبلند و خفه تبدی  به موج  را

 .ساح  شنا کنند 

 : نقص توافقی ـ نقص مشهود ـ رضایت پایدار نودتکنیک 

  اقتصادی   مشکالت    دارند کهکه جوانی جمعیت نام دارد. برخی از مردم گله   شودی قانون مهمی در ایران تصویب م

  فعال   طرح  این  مخالفان  بیگانه  یهارسانه   در   هم  آب  یسو. آن است  ی فرزند آور  و نکردن  ازدواج  علت  نیترمهم
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...! درواقع هیچ شباهتی میان این گالیه داخلی و آن حمله خارجی به قانون جوانی  خودشان نگاه  از  اما شوند ی م

»نقض توافقی، نقص  شده که به آن  . اینجا دقیقا از شگردی استفاده شودی نیست اما یک ارتباطات روانی ایجاد م

البته این همراهی مشترک همان ابتدای بحث است. در ادامه الزم نیست    .ند یگوی مشهود، رضایت پایدار« م

 خواهدی هرکجا م   به   و   بردی م   پیش   او   را   مخاطب   با   گفتگو  ادبیات  و   شود ی م  تحول   مرکز    شباهتی باشد. رسانه

 .کشاند ی م

را، به یک تعریفی متص     هان یانتظار و ضرورت در مخاطب هرکدام از ااین تکنیکی است که در مسیر نیاز،  

به این معنا که   شودی ، معموالً نیاز در مخاطب در حوزه علوم شناختی تحت عنوان نقص توافقی تلقی مکند ی م

توافق بر سر نقض خیلی موضوعات که    کند ی طبق یک توافقی با مخاطب، رسانه با خود مخاطب یک توافقی م

جدی   یها، یعنی انتظاراتی که دچار ناتمامکند ی ، انتظار عمدتاً نقص مشهود ایجاد مشودی د مرحله انتظار م وار

به نحوی    کنند ی ها را ایجاد م عوام  و متغیرهایی که این ناتمام   .کامالً مشهود است  هاصه ی و این نق  شوند ی م

به    تاًیو نها  افتد ی ها اتفاق مکه بر سر نقص کردن   ییهاعنوان یکی از شروط آن توافق که بعداً به   شوند ی مشهود م

 .رسد ی یک رضایت پایدار که نقص اتفاق افتاده م 

وجه دارد یا برای ح  آن نقضی که    2، این رضایت  رسد ی مخاطب به یک رضایتی م  دهد ی نقض رخ م   که ی وقت

و یا اساساً قیام برای برهم زدن آن نقضی که اتفاق افتاده بود و توافق    شودی م  تیرؤتوافق کرده بود و نقضی که  

نق و  بود  راص شده  مخاطب  شناختی  علوم  و  پایدار  رضایت  در حوزه  بنابراین  بود پس  شده  که مشهود  به   ی 

گانه »نقض توافقی،  ، پس این تکنیک سهکند ی ساکن وارد مرحله نق زدن مستمر مخیلی عامیانه ابتدابه  صورت

نقص مشهود و رضایت پایدار« مسئله بر سر نق زدن نسبت به یک پارامتر هست، نق زدن معموالً چون توسط  

، این نق زدن،  کند یو پاسخی دریافت نمرا تشدید کند    یطرفگ ک یاین    تواند ی است و رسانه م  طرفه ک یمخاطب  

 .کند ی را پایدار م ند یو رضایت نسبت به این فرا کند ی ممثر خواهد شد، نقص را بیشتر منقض  بران

راجع به انواع و اقسام موضوعات مباحث    کند ی که معموالً یک رسانه شروع م  افتد ی م  این تکنیک زمانی اتفاق 

 .کند ی را با همدیگر مرتبط م هان یرا مطرح کردن و ا   یدلی و ب ربط یب

از این به بعد هر قیمتی رفت باال ما    کند ی قیمت خودرو، مرغ، گوشت و لبنیات باال رفت، با مخاطب توافق م 

  داشته  افزایش  هامت یق این حال  است،  مخاطب  فهم   هم، آن میکنی را نقض م زیچک ی، ما میکنی م یرساناطالع 

  که ی حقوق تو را نقص کردند، درصورت  می گوید  معاند   رسانه  کهی ...! درصورت دارد  ربطی  چه  بیگانه  رسانه  به  است،

  .شودی پس رضایت میان رسانه معاند و مخاطب منجر به نق زدن م  کنند ی به تو نقص ایجاد م یرساندر اطالع 
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و اصالً سروته ندارند و فقط راجع موضوعات    دهند ی م انجام    گفتگو محور رسانه معاند که   یهابسیاری از برنامه 

همه اتفاقاتی است که راجع به آن    هان یمختلف مانند حقوق زنان، حقوق کودکان کار، اعتصاب در فالن جا و... ا

وفص  شده، رسانه معاند همچنان  شده، ح  ! اعتصاب تمام شودی م  یاو منجر به اعتصاب در گوشه   شود ی نق زده م

  پس  است،  کرده  فراهم   چون رسانه اسباب نق زدن مجدد را   کند ی ست و مخاطب را خشنود مدر حال نق زدن ا

  .شودی م  پرداخته آن  به و  گرفته  صورت که  نقصی آن  از  دارد رضایت مخاطب

اما در حوزه عملیات شناختی ایجاد رضایت پایدار اگر    ند یگوی م  یسازیدر حوزه عملیات روانی به آن شرط

 .شودی م  گفته منفی  رضایت ایجاد باشد  منفی  اگر   مثبت باشد ایجاد رضایت مثبت،

 

 :منبع

 ی جنگ شناختیهاکیتکن روایتی از    - «هارنگ روایت »برنامه کوتاه  _رادیو گفتگو 


