الگوي اقناعی استعاره در گفتمان اجتماعی -سیاسی؛ تغییر ،تلقین
و تثبی

نگرشهاي اجتماعی -سیاسی
فیروز فاضلی
اسنا يا شبان و ا باات فا سیت انشگاه گاالن
انشج م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه گاالن

چکیده
ماان
پس اش گذات چند هه اش پژوهزهام معاصر با اسنعا هت اسنعا مفه می
نظريههام يگر جايگاهی ويژه يافنه و پا سنه پا ند با انههام يگرت نگاههام تاشهام ا
وا

اسنعا هپژوهی کر ه است .برپاية نظرية اسنعا اناخنیت اسنعا هها هةهجا حض

ا ند

م اجهام :ا تباط مخاطب با اسنعا ه چگ نه است؟ آيا اسنعا ه

اقناع افرا برام پذيرش يا

نگرای تیةالاده مؤثر است؟ حض کدا منغارها ت ان اقناعی اسنعا ه مؤثر است؟ اين
منغارها چه ويژگیهايی بايد اانه بااند؟ برام پاسخ ا ن به اين پرسزهات اين ن انا با
پشنابانی نظرم پژوهزهام پاشانت بهعن ان نخسنان گا ت الگ م اقناعی اسنعا ه براسا
الگ م اقناع هاولند ا ائه اده؛ سپس ويژگیهام منغارهام آن بهلیاظ نظرم م

بر سی قرا

گرفنه؛ سرانجا با الها اش چها منغار مکگ ايرت وو و ايگلیت و با ت جه به ويژگیهام ا تباط
اسنعا مت برام ا تباط اقناعی اسنعا ه پنج منغار معرفی اده است.

* ن يسند مسئ لbehrouz.soltani@yahoo.com :
تا يخ يافت4090/0/42 :

تا يخ پذيرش4090/7/40 :

 .3ش  04پاياز ( 4090صص)94-440

و ا اک افرا منأثر اش ساخنا هام اسنعا م است؛ اشاين وت با پرسزهايی اش اين ست

فصلنامة تخصصی نقد ادبی.

بهروز سلطانی
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واژههاي كلیدي :اقناعت گفنةان سااسی -اجنةاعیت اسنعا هگرت اسنعا هگارت ساخنا
اسنعا مت سانام تعامل اسنعا مت بافت.

 .1مقدمه
واقعت ن عی

اسنعا ه پديد شبانی جالبی است که تعريفهام مخنلفی ا ؛ اما

مكاتب

وا گارم اش يک ح ش شبان به ح ش يگر است (.)Moran, 1996: 389

سننی شباناناسیت اسنعا ه فقط اكلی اش باان ا بی است؛ با اين حالت شباناناسی
اناخنی تأکاد میکند اسنعا ه

شبان وشمره ناز واج ا

و ابزا م اناخنی است
4

(برام آگاهی اش سابقة اين بیث نک :هاوکست  .)30-10 :4094لاكاف و جانس ن ()4934
معنقدند اسنعا ه میت اند

ک چگ نگی تفكر ما ا يا م هد .گابس )4900( 2به

سننی فلسفی ااا ه میکند که برمبنام آنت اسنعا ه بناا انديشة بشرم است.
ساخنا هام اسنعا م

گفنةان اجنةاعی -سااسی نقشی ويژه ا ند .چا تريز بلک

0

( )2444اش سااستمدا انی يا میکند که برام تق يت فعالاتهام مدنی و سادن به
حك منی ملی اش ساخنا اسنعا م سفر بهره بر هاند .اشاين وت اين پرسزها مطرح
میا  :تعامل مخاطبان با اين اسنعا هها چگ نه است؟ آيا ساخنا هام اسنعا م ا
بخزهام تزيانی کال و اسنعا ههام نةا ين می انند يا اسنعا هها
ا شيابی آنها اثرگذا است؟ آيا اسنعا ه

کافات

کو

اقناع افرا برام پذيرش نگرای خاص و

اايد تیةالاده میت اند مؤثر بااد؟ اگر چنان استت کدا منغارها با چه ويژگیهايی
آن ا

اقناع نگرای مخاطب ت انا میساش ؟ حض

چه ع املی با چه ويژگیهايی

میت اند تأثار اقناعی اسنعا ه ا افزايز يا کاهز هد؟
پاسخ اين پرسزها اش اين جهت مهم است که «اسنعا ه بهخ مخ
بالغی است» ()Moran, 1996: 385؛ اين سالح
و باش ا ندگی

هج

يک سالح

و فاع نگرای و ايجا ثبات

منطقة نگرای ذهنت تأثارم اگرف ا  .بنابراينت با ت جه به ح ا ث

هههام اخار و حض

برجسنة اسنعا ه

گفنةانهام تی لساشت اناخت اسنعا ه

برام کا بران اسنعا ه و باز اش هةهت برام مصرفکنندگان آن ضرو م است؛ اشاين وت

الگ م اقناعی اسنعا ه
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گفنةان اجنةاعی -سااسی...

پرسزهام طرحاده بر سی و الگ م تعامل اقناعی

اسنعا ه ا ائه اده است.
 .1-1پیشینة پژوهش

چا تريز بلک اش مهمترين کسانی است که به ت ان اقناعی اسنعا ه ت جه کر ه است .او
فصل و کنابز ( )Charteris-Black, 2011: 28-50به بر سی اسنعا ه
سااسی و ت ان اقناعی آن
اقناعی اسنعا ه

گفنةان سااسی پر اخنه است .الندو و کیفر )2440( 0ت ان

گفنةان سااسی ا بر سادهاند .مقالة آنها

مطالعاتی است که

گفنةان

اصل گزا ای اش ننايج

بر سی اقناع اسنعا م بهکا میآيد .آنها پاشنها می هند که

پژوهزهام آتی بايد الگ م اقناعی اسنعا ه بر سی ا .
مجة عت پژوهزهام انجا اده نشان هند تن ع و قد ت ساخنا هام اسنعا م
گفنةان اجنةاعی -سااسی است.

اين مقالهت با پشنابانی نظرم پژوهزهام پاشانت

برام اولان با ت الگ م اقناعی اسنعا ه براسا

1

الگ م اقناع هاولند و مکگ اير ا ائه اده

است.
 .2مبانی نظري پژوهش
 .1-2دیدگاه سنتی و معاصر استعاره

اش يدگاه سننیت اسنعا ه ابزا م باانیت بالغی و سبكی است که
اسنفا ه میا

ا باات برام شيبايی

( .)Lakoff & Johnson, 1980نگ ين اچ 1اسنعا ه ا «اننقال نا اش يک

چاز به چاز يگر بر اسا

اباهنشان» ( )2004: 106می اند که تقريباً مطابق تعريف

جاحظ است :اسنعا ه نامادن چازم است به نامی جز نا اصلیاشت هنگامیکه جام آن
ا گرفنه بااد (به نقل اش افاعی کدکنیت 449 :4011؛ ناز برام آگاهی اش سار تا يخی تعا يف
اسنعا ه

جهان اسالمی نک :سا لیت  .)71 :4037هااةی اسنعا ه ا کا بر لفظ

«غار آنچه

براى آن وضع اده است بهجهت عالقة مشابهنى که بان معنام منق لٌعنه و معنام
مسنعةلٌفاه وج
(.)409 /2 :4033

ا ت هةراه با قرينة باش ا نده اش ا ا

معناى اصلى آن» می اند
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تص

و

ا سط اش اسنعا ه با اسنعا ههام مطرح

معاصر مطابقت ندا .

نظر ا سط ت «اسنعا ه آن است که چازم ا به نامی بخ انام که آن نا [ اسا ] به
و ا ين نقل نا يا اش جنس به ن ع است يا اش ن ع به جنس يا اش

چاز يگرم تعلق ا
ن ع به ن ع و يا براسا

تةثال» که فقط ن ع چها

به بیث اسنعا ه مرب ط میا

و

بقاه مرب ط به طبقهبندم مجاش است (به نقل اش اب يبت )70-17 :4074؛ مانند ا يسه «يک
ا (نک.)Aristotle, 2008: 41 :

هزا » عةل اريف انجا

ا سط با قاطعات باان اسنعا م ا مبهم می اند و اش کا بر اسنعا ه خ
میکند؛ با اين حالت

ام

شمانههام فلسفی به نقل و اننقاالت بیضر اسنعا م ااا ه

میکند که آم شنده تلقی ادهاند« :ما باز اش هةه اش اسنعا ه میآم شيم» ( Aristotle,

 .)2008: 89هةچنانت ا سط کا بر

ست اسنعا ه ا «نشانة نب غ» می اند (کر

شعفرانل کامب شيا و حاجاانت .)443 :4039

هرچند بعد اش ا سط

يدگاه سننی اسنعا ه بهتد يج گرگ ن ادت هةچنان

تفاوتهام با شم ماان يدگاه معاصر و سننی وج
)150-153

ا  .لاكاف و جانس ن ( 1980:

پنج بخز اين تفاوتها ا ذکر کر هاند.

 .2-2استعارة مفهومی

7

معة الً شبان ابزا ا تباطی تلقی میا ؛ ولی

شباناناسی اناخنیت شبان میص ل و

ابزا اناخت است .اسنعا مفه می فهم يک امنة مفه می اش لیاظ امنة يگر است؛
به عبا ت يگرت اسنعا مفه می «ابزا اناخت ح ش اننزاعی اش طريق ا تباط آنها به
ح شههام بهنراناخنهاده و تجربههام جهان ما م» ()Radden & Divren, 2007: 16

است .اين فرايند اناخنی «نگااتبر ا م »3ناماده میا
مسئلة اناخنی ناز است و

چگ نگی

که عالوهبر ت سعة معنات

ک ما اش جهان تأثار میگذا  .بنابراينت

لاكاف و جانس ن ( )1980: 6معنقدند بخشی اش نظا ا اکی انسان بهط
ساخنا يافنه و تعريفاده است.

اسنعا م

الگ م اقناعی اسنعا ه
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 .4-2اغراض استعاره در دیدگاه سنتی و معاصر

هرچند اغراض اسنعا ه پ ااده استت اش طريق عةلكر اسنعا ه

بافتهام مخنلف

میت ان به آنها پی بر  .ا سط ( )1984: 8برام اسنعا ه سه فضالت نا میبر :
لانگاز ب نت واضح ب ن و غرابت اانن (به نقل اش  Moran, 1996: 5ناز نک:

 .)Rollinson, 1982: 132البنهت مةكن است غرابت اسنعا ه با وض ح آن
بااد .ا سط برام خطابه ناز ارط وض ح ا نا میبر ؛ اما

سطیی يگر که اايد

تعا ض با اهداف بالغت باادت میگ يد« :بايد بهنظر برسد که اخص
وش طباعی و مطالعهنشدهام ا ؛ شيرا آنچه طباعی باان ا
به ترفندهام بالغی بیاعنةا ند؛ هةانط
 .)1989: 69بنابراين؛

که به ارا

حالی که وض ح

میا ت به يک فقدان افافات م

تعا ض
گفنا ت

منقاعدکننده است .مر

تقلبی بیاعنةا ند» ( Aristotle,

سبک فضالنی برام اسنعا ه میس

خ ش و اخنفام اهدافز نااش ا .

اش نظر جرجانی ( )403 :4011اسنعا ه تشباه ناست؛ ولی بهمنظ

تشباه آو ه

میا ؛ پس میت ان اغراض تشباه ا بهن عی اامل اسنعا ه ناز انست .برخی اش اين
اغراض عبا تاند اش :باان حال مشبه مبهمت باان امكان حال مشبهت باان انداش حال مشبه
اشجهت ق ّت و ضعفت باان حال مشبه و جام ا ن آن

ذهن ان ندهت باان وج

مشبه بعادت مدح و ذ مشبهت و اگفت و تاشه اةر ن مشبه (هااةیت .)72-11 :4033

اغراضی که جرجانی برام اسنعا ه برمیاةر ت بهن عی وجه تةايز ماان اسنعا ه و تشباه
است .او اسنعا ه ا و ن ع می اند .4 :اسنعا
طبعآشمايی

معنام فرعی کال است؛  .2اسنعا س مند« :که با آن بهرهام اش ف ايد

يا غرضی اش اغراض که بیوج
 )43-47و

بیفايده :حاوم معنام تاشه ناست و

آن مفه

نةیادت بر ما عايد بش » (جرجانیت :4011

کال ک تاهت معانی فراوان القا کند (هةانت  .)21عالوهبر اينت غرض يگر

اسنعا هت مبالغه

تشباه و ناز اخنصا و ايجاش اش يگر اغراض آن است (هةانت .)409

ابن ابىاإلصبع (بیتات  )24مىگ يد« :برخى اش اقسا اسنعا ه فقط بر يكى اش اغراض
اسنعا ه مثالً ظه
.)424

و وض ح مشنةل است» (به نقل اش ايرةالةعا ف قرآن کريمت /0 :4032
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پژوهزهام معاصر نازت برام اسنعا ه عةلكر هايی باان کر هاند .بدنا و

هاينالين ) 4932( 9معنقدند اسنعا ه سه عةلكر اصلی ا  :باانت ا اک مؤثر و
يا گارم.

تعاملی ماکس بلک 44ناز به عةلكر ا اکی و اناخنی

نظرية اسنعا

اسنعا ه ت جه اده است (اژهامت  .)40 :4071پل يك
برمیاةا  .4 :عةلكر خالقانه

44

ناز و عةلكر برام اسنعا ه

ح ش معنااناسی؛  .2عةلكر معرفتاناخنی.

 .3-2نگرش در نظریة شناختی

42

پژوهشگران اش چشمانداشهام منفاوتی به نگرش نگريسنهاند :ترسن ن آن ا واکنز

ا شای يا عاطفی می اند؛ آلپ ت 40ناز آن ا حالت آما گی وانی -عصبی برام پاسخ
میخ اند.

نظرية اناخنیت نگرش منظ مهام اش عناصر اناخنیت عاطفی و فنا م

است (نک :ک ثرمت .)203 :4013

 .1-2نقش استعاره در شیوة اندیشیدن دربارة مسائل اجتماعیل سیاسی

پژوهزهام معاصر واناناسی اجنةاعیت نقشی حااتی برام اسنعا ه
مر

وش انديشة

و وند مسائل اجنةاعی قائل است ( Landau, Meier & Keefer, 2010; Landau,

 .)Robinson & Meier, 2013انديشة نا

برام اد

مسائل اجنةاعی -سااسی

ضرو م است و مصرفش گی انديشگانی بهمراتب اش ساير مصرفش گیها خطرناکتر
است .اا هام که اسنعا ه برام انديشه ترويج میکندت انديشة مفه می است .هةانط
که لاكاف و جانس ن ( )4934ااا ه میکنندت اساساً انديشة بشرم سرات اسنعا م ا .
بهنظر می سد انديشة اسنعا م اا ه و م ا انديشه ا يکجا به ست می هد؛ يعنی
ساخنا هام اسنعا مِ ا ا کاده به وش انديشة «تجسةی -اننزاعی -مفه می» بهن عی
اجاش خروج اش اسندالل و نناجة تعااناده ا به فر نةی هد و فر

ا به اا هام اش

انديشه هدايت میکند که پازبانی اده است .افرا برام و ماندن اش آسابهام
انديشة مفه میت بايد اا
مبدل و آنها بهط

تجسةی -اننزاعی انديشة اسنعا م ا به گزا ههايی ذهنی

منطقی تیلال کنند.
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الگ م اقناعی اسنعا ه

برام نة نهت عبا ت «اطرنج با گ يل!

مذاکرات هسنهام» ا نظر میگاريم که

اسمِ نگاات« 40مذاکره يک باشم اطرنج است»
شبانی وشمره انعكا

97

میيابد؛ مانند «من ت

ا و

آن وج

بساا م اش تعابار

و ماتت میکنم» .میبانام که مفاهام مرب ط

به اطرنج برام فهم مناسبات مذاکره بهکا فنه و مشخص است که ماان مذاکره کر ن و
اطرنج باشم کر ن هاچ ابطة واقعی وج

عبا تهام يگرت مذاکره

ندا  .حال اگر

بهمثابة سفر يا آاپزم تعبار ا ت تفاوتهام نگرای اگرفی ماان ساشندگان اسنعا ه و
مصرفکنندگان آنها وج
هةچنانت
معنايی

خ اهد اات.

ص ت م اجهه با اسنعا ه و فعال ادن آنت ت الیام اش تداعیهام

ذهن ص ت میگار که مخاطب ا برام تفسار و ا شيابی ابعا هدف -حنی

ابعا م که بهصراحت گفنه نشده است -براسا

مازان اناخنز اش امنة منبع هدايت

میکند ( .)Ottati & Renstrom, 2010برام تباان اين سخن مثالی ذکر میکنام .تص
کناد

وشنامه بخ انام« :نفت و تجاوش آمريكا به عراق» که

آن حةلة نظامی ا با

تجاوش جنسی مقايسه میکند و اش طريق تداعی میت اند ساير مفاهام مرتبط ا فعال کند
و نگرش مخاطبان ا

با

يگر ابعا گفنهنشده اكل هد؛ برام مثالت اش آنجا که

تجاوش جنسی اش اه فشا ت خش نت و تهديد و بدون ضايت ص ت میگار ت مخاطب
مةكن است به اين نناجه برسد که حةلة آمريكا به عراق جنگی تیةالی و ناخ اسنه ب ه
که

آن عراق منیةل خسا تهام شيا م اده است؛ هرچند سانههام آمريكايی

وانة

کنند که بهخ است عراقیها به آنجا فنهاند.

 .6-2استعارة مفهومی بهمثابة هدایتگر رفتاري

نگااتهام مفه می به مثابة هداينگر فنا م عةل میکنند؛ مثالً مر می انند که فر
سفر بايد م انعی ا برام سادن به مقصد سپرم کند؛
بهعن ان سفر میت اند مر

نناجهت

ا برام تیةل سخنیها و ا ا مها که بهمنزلة اقدامات

ضرو م برام سادن به اهداف مدنی خ

استت آما ه کند .م

نگرش و يدگاه باان اده است .4 :تغاار نگرش عامل اصلی
 .2تغاار فنا خ بهخ

ک حق ق مدنی

باعث تغاار نگرش

تأثار منقابل فنا و
تغاار فنا است؛

افرا خ اهد اد (سباالن ا سنانیت
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.)407 :4030

ا تباط اسنعا مت فنا ها اش طريق تغاار نگرشها بهوسالة اسنعا ه ايجا

میا ؛ اشاين وت اسنعا ه با ايجا تةرکزت

کی تاشه اش امنة هدف فراهم میکند که

میت اند تفاسار تثباتاده و منعا ف ا بشكند و تفكر و فنا م ن نةايان کند.
 .7-2استعارة مفهومی و راهحلیابی مسائل

برخی پژوهشگران تأثار اسنعا ه ا

حل مسئلة و مشكالت بر سی کر هاند

( .)Gilovich, 1981اسنعا ه میت اند با نگاات مسئلة اننزاعی بر وم مسئلة ملة

ترت

نقاطی اش مشكل ا برجسنه کند و اهكا هايی ا پاشنها هد؛ اشهةان وت الندو و کیفر
( )2440معنقدند م اجهة اسنعا م با مسئلهت به گزينز اهكا هايی میانجامد که منطبق
و ساشگا با امنة منبع است.
مثالً جةلة «اعناا جر ناستت باةا م است» قاقاً پی اهحليابی مسئلة اعناا است.
البنهت تشخاص مسئله ب ن اعناا برام هةه وان است؛ ولی اه مقابله با آن اايد
چندان مشخص نبااد .کسانی که معنا

ا بهمثابة مجر میبانندت احنةال ا

اهحلهايی ت لاد و اننخا

کنند که مبننی بر سختگارمت مجاشات و جداساشم بااد.

مقابلت کسانی که معنا

ا بهمثابة باةا می انندت مةكن است اهحلهايی برام

تشخاص باةا م و مان آن ا ائه هند.
 .8-2تثبی

و استحکامبخشی نگرشی :استعاره الهامبخش اعتمادبهنفس در ادراک

اسنعا ه عالوهبر تغاار نگرش میت اند م جب اسنیكا و اعنةا بهنفس نگرای ناز ا ؛
بهويژه شمانیکه مر ا اک خ اان اش م ض ع اننزاعی ا ( امنة هدف) بهانداش انز
واقعی ( امنة منبع)

ست بدانند؛ مثالً

ساختوساش ساخنةانیت م
ا

م اجهه با يک پاا اسنعا م که با امنة

مديريت اقنصا ملی ا ائه اده (مانند :بايد اقنصا ايران

و ان پساتیريم بهگ نهام بساشيم که غارقابل تیريم بااد)ت احنةاالً مر

ساختوساش ا به مفه

انز

اقنصا م مننقل میکنند و اايد چنان نگرای اكل بگار که

اقنصا نااشمند نظا ت ولت (مهند ) برام عةلكر

ست و مناسب است.

الگ م اقناعی اسنعا ه
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 .9-2فواید آموزشی استعاره :آشنایی فرد با مسائل پیچیدة اجتماعی -سیاسی

اسنعا ه بخشی حااتی اش فرايند يا گارم است .ا ائهت حفظ و تداو ت يا آو م و
آم شش است ( Chen & Holt,

گسنرش اطالعات و انز اش عةلكر هام اسنعا ه

 .)2002: 153اسنعا ه با کا کر هام انگازای و جلب ت جهت اکنشافیت تأويلیت
اناخنیت آفرينز و گسنرش معنات برجسنهساشم و تأکاد بر معنات پ اادهگ يیت تزيانیت
اقناعیت الگ ساشمت تیلال میاطیت تعاملی و پا ندمت فشر هساشم و ايجاشم و غاره
(نک :شنگ يی و يگرانت  )440-97 :4039نقشی ويژه

آم شش و يا گارم مسائل پاچاده و

اننزاعی ا  .برام مثالت جةلة «سااست پد و ما
اسنبدا م
ترويج ا

ندا » که ع امل اسنعةا م و

ايران اااعه ا هاندت م جب اده است ن عی آم شش سااستگريزم
که نناجة آنت ااخاص اش خالت

جامعه

ساشوکا قد ت بپرهازند.

 .11-2فراخوان توقف كاربرد استعاره

الندو و کیفر ( )2440با ت جه به پاامدهام منفی و س ج يانة اسنعا ه

گفنةان

سااسیت فراخ ان ت قف کا بر اسنعا ه ا صا کر ند .پاشانة اين فراخ ان به برخی اش
ن انههام پازسقراطی و افالط نیت و برخی ويكر هام سنت فلسفی می سد که
سخن گفنن مجاشم ا به لال ايجا خطاهام فريبنده میك

میکر ؛ ولی با ت جه به

ف ايد اناخنی و تداول اسنعا هت بهجام مةن عات اسنعا ه

گفنةان سااسیت بايد

م اجهه با اسنعا ه ه ااا بااام و ساشوکا اقناعی آن ا بشناسام.
 .11-2آگاهی از آثار استعاره :بینشی براي برخی اخت فها و منازعا

اجتماعی -سیاسی

واج برخی اش اسنعا ههام سااسی گاه آنها ا بهعن ان گفنةانی مرس
سااسی نشان می هد.

اش يک مسئلة

يافت ژيم ثابنی اش اين اسنعا هها تص يرم ناقصت جزئی و

تیريفاده اش واقعات نشان می هد و چ ن تداو میيابدت میت اند اخنالفهام
لج جانهام

مناشعات سااسی بهوج

س ق هد؛ حالی که

آو

و آنها ا به حز گرايی و قفل ابكه

گفنةانهام مشنرک احزا ت امكان گذ اش ايجا هام اناخت

اسنعا م برام ک واقعاتت پازارطی مهم است (.)Landau & Keefer, 2014
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 .12-2پیشبینیپذیري مواضع و موارد تأثیر مواجهه با ساختار استعاري

براسا

تفاوتهام ساخنا م اسنعا هها و تةرکزاان بر نقاطی خاص اش و امنهت امكان

پازبانی م ضع اثرگذا م آنها وج

ا ؛ مثالً

جةلة «خروج مجلس اش وند

تصةامگارم هسنهامت اانباه اسنراتژيک ب » بهوض ح اسنعا
است و اش آنجا که

خ

ويی بهکا

ح ا ث انندگیت عة ماً اننده ا مقصر می انندت

خ و يیت اخصی که

فنه

اسنعا

جايگاه اننده باادت مقصر خ اهد اد؛ بنابراينت احنةاالً مر

نةايندگان مجلس و بهويژه ئاس مجلس ا

خروج اش مسار تصةامگارم هسنهام

مقصر خ اهند انست .اين نة نه نشان می هد که اگر اسنعا

خ

ويی باان نش ت

احنةال مقصر انسنن نةايندگان کةنر است.
 .4الگوي اثرگذاري نقل و انتقال استعاري
حض

اسنعا ه

گفنةان اجنةاعی -سااسیت با اغراض س ج يانه يا وانگرانه

مسلم است .بساا م اش پژوهزهام اسنعا مفه می برمبنام اسنراتژمهام تجربی بنا
ادهاند و تاانداشهام ا شيابی کا بر اسنعا ه

آنها تصا فی است .اما م يس 41و

هةكا ان ( )2447و تاب ئ و بر و ينسكی )2444( 41فرض میکنند که برخی اسنعا هها
ا ام گزا ههام مسلم و منطبق بر واقعات نز مر اند؛ اشاين وت بهص ت کننرلاده

سنجادهاند که آيا نگرشهام مخاطبان

م اجهه با اين اسنعا هها مطابق پازبانیها

تغاار میيابد يا نه .پژوهز کننرلاد آنها به ما میگ يد که با اناسايی عناصر

ک

اسنعا م میت ان به الگ ساشم ارايطی پر اخت که م اجهه با ساخنا اسنعا م م جب
نف ذ و تغاار نگرش ا  .برام اين منظ

اين ن انا ت براسا

الگ م منقاعدساشم

هاولند و هةكا ان ( )4910به اناسايی اين عناصر پر اخنه اده است .براسا
هاولندت منقاعدساشم
.0

الگ م

از مرحله انجا میگار  .4 :م اجهه با پاا ؛  .2ت جه به پاا ؛

ک پاا ؛  .0پذيرش نناجة پاا ؛  .1حفظ نگرش جديد؛  .1تبديل نگرش به فنا .
47

مکگ اير ( )4931و وو و ايگلی ( )4934برپاية الگ م هاولند چها منغار اصلی
منقاعدساشم ا اناسايی کر ند .4 :منبع پاا ؛  .2پاا ؛  .0کانال اننقال پاا ؛  .0مخاطب
(ان نده).

اين مقالهت با الها اش منغارهام ذکراده و با ت جه به ا تباط اسنعا مت برام

الگ م اقناعی اسنعا ه
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ا تباط اقناعی اسنعا ه اين منغارها معرفی اده است .4 :اسنعا هگر؛  .2اسنعا هگار؛
 .0ساخنا اسنعا م (اامل امنة منبع و امنة هدف)؛  .0سانام (کانال اننقال) ساخنا
اسنعا م؛  .1بافت (م قعات و شمان).
الگ م منقاعدساشم اسنعا ه بايد نشان بدهد که چگ نه ا اک اسنعا م با ساخنا هام
منفاوت

طی يک فرايند به فنا ها و نگرشهام ويژهام مننهی میا .

اين الگ ت

جريان ا ه مطابق ساخنا اسنعا مفه میت يکس يه است .ا هها هةان نقاط مشابه و
امنه هسنند که برخی ذخار ذهنی هسنند و احنةاالً بعضی يگر
ت لاد میا ند.

اين الگ ت خص صاات ويژ امنة هدف و امنههام منبع اهةات ا

و میت اند خروجی الگ

ا تغاار هد .تباان ق اعد بان امنهام تا حد شيا م

فرايند تجربی اسنعا هگار میقق میا  .میدو
و

امنة منبعت ام

م اجهه با اسنعا ه
طی

امنة هدف اامل مسائل اننزاعی است

عانی و مسلم اول يت ا ند .اين الگ

عان اانن ا تباط ونی

با منغارهات به لال اناخنی ب نت با سط ح بارونی ناز مرتبط است.
اين الگ ت ساخنا اسنعا م پاامی است که اسنعا هگر برام تق يتت تغاارت تلقان يا
ايجا الگ م فنا م خاص میفرسند .فرايند گزينز ساخنا اسنعا م ت سط اسنعا هگر
به اهداف او وابسنه است .پاا ا سالاده اش طريق ساخنا اسنعا م حاوم عناصر
اناخنیت عاطفی و فنا م است .اثر اقناعی الگ شمانی وم خ اهد ا که اسنعا هگار
به مفه میساشم اسنعا ه بپر اش .

اين الگ ت کننرل و ا شيابی منغارها اش س م

اسنعا هگر برام اقناع نگرای ضرو م است.
 .1-4استعارهگر

اثربخشی اقناعی ا تباطات به ع املی مانند اعنبا ت باو پذيرم و جذابات ا تباطگارنده
وابسنه است .اش نظر ما اسنعا هگر

ا سال اسنعا ه هدف اقناعی ا  .ا سط سخنران

معنبر ا قد تةندترين وسالة فرايند اقناع می انست ()Taylor et al., 2001؛ اشاين وت
هر اسنعا هگرم نز اسنعا هگار مةكن است اعنبا منفی يا مثبت اانه بااد که بهلیاظ
شمان م اجهه با اسنعا هت بر سه ن ع است .4 :اعنبا اولاه :اعنبا کسباده قبل اش
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ا تباط اسنعا م؛  .2اعنبا ثان يه :اعنبا کسباده حان م اجهه با اسنعا ه؛  .0اعنبا
نهايی :اعنبا کسباده پس اش مفه میساشم.
اعنبا اولاه اامل م ا م اش ويژگیهام جسةیت وانیت اجنةاعی و فرهنگیت و
بهويژه وجهة اسنعا هگر است که اش طريق مشا کتهام اجنةاعی -سااسی م فق يا
نام فقت وابسنگیهام جناحی يا فكرمت خان ا ه و وابسنگیهام فامالیت اعنقا ات و
فعالات هام مذهبیت مازان تیصاالتت انة تخصصیت

آمد و ت ان اقنصا مت لینت

مها ت سخن مت قدت وشنت سنت جنست جةال و خ شخلقیت قد ت (قد ت قهرمت
پا اایت قان نیت تخصصی و قد ت مرجع)ت پ از و ...حاصل میا .
اعنبا ثان يه اش طريق مازان ت ان اقناعی ساخنا هام اسنعا م فرسنا هاده و مازان
هةاهنگی آنها با نااشهام منن ع اسنعا هگاران و انز آنها به ست میآيد.
اعنبا نهايی پس اش جريان ا تباط اسنعا م بر اثر مفه میساشم و مقابله با گفنةان
مخالف حاصل میا .
اشاين وت اگر اسنعا هگار با اسنعا هام منناسب و هةاهنگ با نااش و انشز م اجه
ا ت اما اسنعا هگر فر م غارجذا
باوج

ابعا اناخنی

و غارقابل اعنةا اناخنه اده باادت احنةاالً اسنعا ه

خ اهد اد .برام مثالت

اننخابات ياستجةه م سال

 4092يكی اش نامز هات سادمیةد غرضیت با اعا « ولت ضدت
اظها کر  :ست کر ن ولت

جاب مر

» وا

قابت اد و

غارارعی است و قطع ست ولت اش

جاب فقرا ا بخشی اش برنامة خ ش اعال کر که بهوض ح ساخنا اسنعا م سرقت
آن بهکا

فنه ب  .اين اظها اسنعا م

ابندا اش مقب لات خاصی برخ

طرف ا انی باز اش نناجة نهايی اننخابات اات؛ اما

ا ب

و

مناظرههام تل يزي نیت مخاطبان

با اعنبا اولاة باشنرم اش نامز ها آانا ادند؛ بنابراينت اعنبا اولاة او م جب اد اظها اتز
ت ان اقناعی الش ا نداانه بااد (بهويژه ع املی مانند ک تاهی قد
يگرت که لتت نات انی
م

مقايسه با نامز هام

باانت عد وابسنگی جناحیت انة تیصالیت و افكا ويژه

اقنصا ت سااستت فرهنگ و آم شش) .البنهت بدون تیقاقی پاةايشی

اين شمانهت

نةیت ان سخن قطعی گفت؛ ولی تجربه و نناجة اننخابات تا حد شيا م مؤيد اين نظر
میت اند بااد.

الگ م اقناعی اسنعا ه
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 .2-4استعارهگیر

پاز اش هرچاز بايد پذيرفت اناخت اسنعا هگارهات اناخنی حداقلی است و نبايد آنها
ا منفعل میض انست .با اين حالت مخاطبان ا ام ويژگیهام کةّیت کافیت ذهنی و
بارونی هسنند و هر مازان اناخت ناز میت اند

گزينز اسنعا ه و چگ نگی ا ائة آن

مفاد بااد؛ اشاين وت سنهبندم اسنعا هگارها اش لیاظ جنست سنت تیصاالتت مذهبت
اعنقا اتت انگازهت عزت نفست برونگرايی و ونگرايی مفاد است .ناز میت ان سنهام
عة می اش اين ويژگیها ا

نظر گرفت .مراحل بعدم ا تباط اسنعا م بايد با ت جه به

ن ع اسنعا هگار طرح يزم ا  .هدف اسنعا هگر تأثار اقناعی اسنعا ه

نگرش

اسنعا هگارهاست؛ اشاين وت اناخت مازان عقل و ه ش و انديشة مخاطبت گرايزهام
او و ناز مازان گارم او با م ض ع بساا اهةات ا  .بديهی است که با نااشسنجیت و
عايت تةايالتت عاليق و ائ ن اسنعا هگارها میت ان بر آنها اثر اقناعی بساا م
گذاات.
چافی

43

مبا شات سااسیت مخاطبان ا ستکم سه سنه می اند :حاماانت

بیطرفها و مخالفان (به نقل اش ويندالت ساگنايز و اولس نت  .)041 :4071اناسايی اين
سنهها و پر اخنن به اينكه چه ساخنا هام اسنعا م و کلاشهام باعث ايجا
نگرشهام حامیت م افق و مخالف اده استت برام گزينز ساخنا اسنعا م مشنرک
و منقاعدکننده اهةات ا  .بهنظر می سد اسنعا ههام يشهام و بناا ين ماان
اسنعا هگر و اسنعا هگار با برجسنهساشم نقاط هدف برام اقناع نگرایت بهنرين اننخا
بااند.
تفاوتهام فر م

ت انايی نگاات اسنعا ههام اننزاعی و

پر اشش نگرای

اسنعا ه مةكن است نقز اانه بااد .اين تفاوتها عناصر شيا م ا اامل میا ؛ اما
برخی اش اين خص صاات مانند سنت جنست نژا ت سطح انز علةی و اغل اعنبا
باشنرم

اين الگ ايفا میکند؛ البنهت نبايد ويژگیهام مخاطب ا فقط

انست؛ بلكه اين امكان هست که افرا

چنان م ا م

تعامل با ساخنا اسنعا م ويژگیهام تاشهام

ا کسب کنند و نشان هند .اش اين گذانهت اين ويژگیها بهص ت جدا اش بافتت
م قعات مكانی و شمانیت تجربة شيسنی و ساير عناصر بهتنهايی معنا ا ناسنند .تلقی
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اسنعا هگار اش اسنعا هت مازان آانايی او با ساخنا هام اسنعا م اناخنهاده و هةچنان
واسطههايی که بهعن ان سانا ماان مخاطب و ساخنا اسنعا م نقز ايفا میکنندت اهةانی
ويژه ا ند .اينكه م اجهه انادا مت ن انا م يا تص يرم باادت مازان ا اک اسنعا م ا
تغاار می هد .هنگامیکه مخاطب اسنعا ه ا میان ت با آواها سروکا
تأمل

اسنعا ه ا بساا میدو میکند؛

حالی که وقنی مخاطب با اسنعا ه اش اه

نشانههام يدا م م اجه ا ت فرصت تأمل
الندوت ابانس ن و ماير ()2440
چگ نه

ا

که فرصت

اسنعا ه ا ا .

پژوهشی نشان ا ند که اطةانان انشی مخاطبان

نگااتبر ا م اش مسئلة اننزاعی تعديل و تضعاف میا  .آنها پازبانی

کر ند که تفاوتهام ناای اش انز اسنعا هگارندگان مةكن است

ا تباط اسنعا مِ

يكسانت تفاسار منفاوتی ا نناجه بدهد .برام آشمايز اين ايدهت آنها گروهی ا بر سی
کر ند .بدين ارح که ابندا انز آنها ا اش و اكسنگی ا شيابی کر ند .برام ناةی اش
گروهت بهمنظ

القام احسا

عد اطةانان انشیت پرسزهام ا ا تخصصی ا مطرح

کر ند؛ اما برام يگران اين آشم ن بهط
اسنعا تصا فات خ

سا ه طراحی اد .سپس ناةة اول گروه ا با

ويی آانا کر ند.

ا امهت گزا ش و اكسنگی ارکنی برام هر

و گروه خ انده اد .مطابق پازبانیت کسانی که اش اسنعا خ

ويی آگاه ب ند و طی

آشم ن اش اطةانان انشی آنها کاسنه اده ب ت مديرعامل ارکت ا مسئ ل و اكسنگی
می انسنند؛ اما گروهی که آشم ن آنها آسان ب

و با اسنعا

خ

ويی م اجه نشده

ب ندت اطةانان انشیِ باشنرم اش مسئلة و اكسنگی اانند و ع امل يگرم نظار
کمکا م کا مندان يا ک

اقنصا م جهان ا

و اكسنگی ارکت مؤثر می انسنند.

چنانکه مشخص استت تفاوت انشی و گروه م جب تفاوت نگرای آنها
و اكسنگی ارکت اد.
 .4-4ساختار استعاري

ساخنا اسنعا م حااتیترين عنصر الگ م ا تباط اسنعا م است که با اسنعا هگر و
اسنعا هگار وابط تنگاتنگی ا  .اين ساخنا نناجة نقاط برجسنهاد و امنه است؛
اشاين وت خص صاات منیصربهفر امنهها

ت ان اقناعی اسنعا ه اهةانی ويژه ا

و

الگ م اقناعی اسنعا ه
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اصل نهم نظرية اناخنی-

تةرکز فرضاه -ااا ه میکندت اسنعا ه برخی اش ابعا خاص ا برجسنه و برخی يگر ا
پنهان می کند .تةرکز اسنعا ه بر ابعا خاص باعث تفاوت اناخنی ماان اسنعا ههام
جايگزين برام امنهام واحد میا ؛

م

نناجهت تفكر

يک امنة هدف اش نظر

امنههام منفاوت يا بدون اسنفا ه اش اسنعا هت ابعا منفاوتی ا برجسنه خ اهد کر و
جنبههام يگر ا بیاهةات جل ه خ اهد ا ؛ مثالً تفكر اسنعا م
اجنةاعی بهعن ان س نامی
است چنان اننقالی

جةلة «س نامی معضالت اجنةاعی

اه است» مةكن

هد که معضالت اجنةاعی و پاامدهام آن قابل پاشگارم ناسنند؛

بنابراينت واکنز ست به آنها گريز اش آنهاست .اما تص
اا ع باةا م

م

معضالت

جةلة «اا ع معضالت اجنةاعی

معضالت اجنةاعی بهمنزلة

اه است» مةكن است پاسخ گريز

اش آن ا بیاهةات کند و بهجام آنت اناسايی علل معضالت اجنةاعی و پاشگارم اش
وق ع آن ا برجسنه ساش .
ساخنا اسنعا م

امنة هدف ا ام ا اهدم است .اگر اين ا اهد بن انند به

تق يت و ت جاه اسنداللها بپر اشندت احنةال پذيرش ساخنا اسنعا م و اثرگذا م آن
باشنر میا ؛ اشاين وت هرچه مازان اسنداللهام عرضهاده -نقاط برجسنه-
ساخنا اسنعا م باشنر باادت به هةان مازان احنةال اقناع شيا میا .
ک ساخنا اسنعا م مةكن است به و ص ت انجا گار  :کامل و ناقص.
ک ناقصت پاا اسنعا م بر اثر عناصر
اخنالل ا اکی يا خطام ا اکی میا

وناسنعا هام يا ع امل بروناسنعا هام چا
و اسنعا هگار اناخت م

نظر اسنعا هگر ا

يافت نةیکند يا چا مقاومت اقناعی میا .
ع امل

وناسنعا هام

و بعد لفظی و معنايی

می هد؛ مانند تعقاد لفظی و

تعقاد معن م .اشجةلة اين ع امل جامع هام و اش ذهن و پاچاده و غرابت مفه میت
تناقض پاا

ونی اسنعا ه و ...است .اما ع امل بروناسنعا هام ا میت ان عالوهبر

ع امل میاطی و بافنیت به ويژگیهام اسنعا هگر و گفنةان مخالف ناز مرب ط انست.
اسنعا ههام خ شساخت سبب اثرپذيرم نگرای اسنعا هگارها میا  .هرچند
اسنعا ههام تاشه میت اند اسنعا هگارها ا به وجد آو ت اسنعا ههام تكرا م گفنةان اش
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ا ند .البنهت هةانط

مزيت آانايی برخ

)1996ت بايد اسنعا ه پ ااده بهکا

که ا سط ناز منذکر میا

( Moran,

و تا با مقاومت اقناعی اسنعا هگار م اجه نش ؛

بنابراينت عبا تهام اسنعا م چندان مناسب ناسنند؛ اما اسنعا ههام مفه می برام اين
منظ

میت انند بساا کا آ بااند .عالوهبر اينت ماندگا م اسنعا ه

اهةانی ويژه ا ؛ بنابراينت اسنعا ه بايد م جزت جذا
ا  .هةچنانت وج

مايههايی اش هاجان

و گ يا بااد تا

ذهن گارنده
ذهن ماندگا

ساخنا اسنعا م باعث میا

اسنعا هگار هاجانی و منقاعد ا .
نكنة مهم يگر اين است که اسنعا ه نبايد با مجة عة اسنعا ههام اشپاز عرضهاد
اسنعا هگر

م ض ع هدف تداخل اانه بااد؛ شيرا م جب پا اشيت اناخنی خ اهد

اد .هةچنانت نبايد ماان اعةالت فنا و عةلكر هام سابق اسنعا هگر با پاا ساخنا
اسنعا م تضا وج
اسنعا هگارها

اانه بااد؛ شيرا بهاحنةال شيا ت ساخنا اسنعا م اش س م

خ اهد اد .چنانکه باان ادت اعنبا ثان ية اسنعا هگر حان م اجهه با

ساخنا اسنعا م حاصل میا  .برام مثالت

اننخابات ياستجةه م سال 4092

يكی اش نامز ها -میةدباقر قالاباف که مقب لانی خاص اات و اعنبا اولاهاش او ا
بهعن ان يكی اش قبام جدم مطرح کر ه ب -
ساخنا اسنعا م فاشادهام اش س م نامز

جريان مناظرههام تل يزي نیت با

قاب م اجه اد ...« :آنجا بیث اين ب

که اةا میگفناد انشج يان باايند تا ما گاشانبرم برنامه ا يم تا کا

ا تةا کنام» .اين

ساخنا اسنعا م فاشاده اش س م قاب اننخاباتی به باو بساا م اش أم هندگان
م جب اد اش اعنبا نهايی او کاسنه ا ؛ چنانکه برخی اش حاماان يگر به اننخا
ايشان تةايلی نداانند.
هةخ انی اسنعا ه با نااشهام اسنعا هگار میت اند اثر اقناعی شيا م به ساخنا
اسنعا م ببخشد؛ اشاين وت ساخنا اسنعا م بايد اش م ضع م

اننظا اسنعا هگار

جانب ا م کند .اين جانب ا م ضةن ترويج م ضع خ ت بايد برام منصف جل ه
ا ن اسنعا ه گرت به م ضع مخالف ناز ت جه کند .اسنعا ه بايد بن اند بر ح ش عاطفی
اسنعا هگار اثر بگذا
بپذير و فنا م

تا ح ش اناخنی او آن ا بهعن ان معرفت قابل اعنةا  -نگرش-
اننظا ا نشان هد.
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 .3-4كانال ارتباطی

کانال ا تباطی اش مهمترين ارايط تیقق اقناع است .سانة بدنا و بیاعنبا امكان ندا
منقاعدساشم نقشی ايفا کند .نقص ابزا م يا ا ا م سنرسی به سانه میت اند
م انع میكةی برام اننقال پاا و مفه میساشم آن ا  .هر سانهام بُر م خاص و
ا ؛ بههةان لالت ت ان اقناعی آنها منفاوت است .به باو برخی میققان

میدو

(مانند مک ل هان) سانه خ

پاا است .اگر سانه بن اند اش ص ت خطی خا ج ا ت

بهاكل عة م با مخاطب ا تباط برقرا کند و مخاطب مشا کت فعال اانه باادت اش
اقناع باشنرم برخ
براسا

ا میا .

الگ م هاولندت اسنعا هگرها برام ا سال پاا اسنعا م خ يز اش ساناهام
24

مخنلفی بهره میبرند .پژوهزهام مارش ( )2444نشان می هد هرچه پاا سا هتر
باادت سانههام يدا م باز اش سانههام انادا م و ن انا م منقاعدکننده است .اما
سانه هام جةعی بايد ت جه کر

هبران فكرم و نگرای اسنعا هگارهات مخاطبان

اصلی هسنند و يگران اغلبْ تیلال افرا و گروههام مرجع ا مبنام نگرای خ
قرا می هند؛ اشاين وت پاا اسنعا م بايد چنان طراحی و ا ائه ا

که ابندا آنها ا

منقاعد کند.
 .1-4باف

(موقعی  ،زمان ،متن و)...

نگرش حاصل اش اسنعا ه اش ع امل منعد م ناای میا  .تةا اين ع امل بهص ت
يكجا باعث اثرگذا م اسنعا ه بر نگرش اسنعا هگارها میا ؛ ولی

اين ماان بعضی

مق لهها ا شش اثرگذا م کةنر و بعضی يگر ا شش اثر گذا م باشنرم ا ند .اين مازان
تأثار

ارايط شمانی و اجنةاعی گ ناگ نت منفاوت است و هاچگاه نةیت ان مازان آن

ا ثابت فرض کر و به تةا شمانهات مكانهات بافتهام اجنةاعی و سااسیت و
م ض عات هدف تعةام ا  .برام مثالت

م ض عهام سااسی گسنر ه نظار مسئلة

هسنهام ايرانت نقز حةاينی گروهها و سانههام اخلی و خا جیت و ولتها اهةات

443

باشنرم
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مقايسه با قابتهام میدو نظار اننخابات ا اها ا ؛ شيرا

ا اها نامز ها باشنر اش اعنبا اولاة خ يز بهرهبر ا م میکنند؛

اننخابات

حالی که

م

مسئلة هسنهام ايران سانههات بهويژه سانههام جهانی و پرمخاطبت اهةانی صدچندان
ا ند .اشاين وت
بهط

هر م ض ع اجنةاعی و سااسی بايد مازان اثرگذا م هر عامل ا

جداگانه و پا سنه بر سی کر و براسا

آنت برام ساخنا هام اسنعا م

طرح يزم نة .
برام پازبانی شمان اثرگذا م اسنعا هت به گزا ای اش منغارهام م قعانی نااش ا يم که
به اسنعا مفه می میا  .نظرية اسنعا مفه می قاقاً

باعث افزايز وابسنگی مر

چنان گزا ای ا فراهم میکند و طرحی ا ا ائه می هد که مطابق آنت اسنعا مفه می
برام حص ل فهةی قابل اعنةا اش مفه می اننزاعی و نامشخص
میکند .اين طرح نشان می هد که مر

با اانن احسا

مر ت انگازه ايجا

نامعل

و نامطةئن اش يک

هدف و م اجهه با ساخنا اسنعا مت با غبت اش اسنعا ه برام تفسار و ا شيابی هدف
اسنفا ه میکنند؛ اما اگر
اسنعا ه

م

هدفی مطةئن بااندت انگاز کةنرم برام کا بست

اناخت هدف ا ند ( .)Landau & Keefer, 2014: 13بنابراينت يكی اش

شمانههايی که برام اثر اقناعی اسنعا ه الش است فراهم ا ت ايجا احسا

نامعل می و

نااطةانانی برام اسنعا هگارهاست تا با ا ائة اسنعا هت انگاز الش برام کا بست آن ا
اانه بااند.
مطلب مهم يگر اين است که اسنعا ه تنها اهبر بالغی م

اسنفا ه

ا تباطهام

اجنةاعی -سااسی برام اقناع مخاطبان ناست .اهبر هام يگرم مانند وايتهات
تةثالهات حكاياتت سؤاالت بالغیت ااا ات کنا هام مقد
گفنةان مانند طنز و طعنه وج

يا ا بیت و حالتهام

ا ند؛ اشاين وت بايد به ترکاب اسنعا ه و هةراهی و

تعامل ماان آن و يگر اهبر هام بالغی ناز ت جه ا  .به گفنة چا تريز بلک ()2444ت
اسنفا ترکابی اش اهبر هام مخنلف بهاكل ويژهام منقاعدکنندهتر است؛ چ ن نقز هر
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ا پنهان میکند و به اين ترتابت اش ا ن هشدا و ايجا مقاومت القايی

مخاطبان جل گارم میکند.
 .3نتیاله

اسنعا ه عالوهبر کا کر شيبايیاناخنیت ا ام ابعا اناخنی ناز است و میت اند
کا کر اقناعی اانه بااد؛ اشاين وت مصرفکنندگان اسنعا ه اش اطالعات ا اکی نهفنه
ساخنا اسنعا م
میپذيرند .بنابراينت

گزينز اا تفكر م

مسائل پاچاد اجنةاعی -سااسی اثر

گفنةان اجنةاعی -سااسی چنانچه مصرفکنندگان با ساخنا

اسنعا م و فعال ادن آن م اجه ا ندت

ک آنها اش ساخنا اسنعا م منأثر خ اهد

اد .ااخاص و بنگاههايی که اسنعا ه ا

گفنةان بهکا میبرندت میت انند با اسنفا ه

اش اسنعا ههام س گارماده و حنی يكنهادهت برام اقناع مصرفکنندگان
اهداف خ اان س

ببرند.

الگ م اثرگذا م اقناعی اسنعا هت منغارهام پنجگانهام وج
نقز اقناعی خ

برابر

ا که برام ايفام

نااشمند ويژگیهام خاصی است .اين منغارهام پنجگانة الگ م اقناعی

اسنعا ه عبا تاند اش .4 :اسنعا هگر؛  .2اسنعا هگار؛  .0ساخنا اسنعا م (اامل امنة منبع
و امنة هدف)؛  .0سانام (کانال اننقال) ساخنا اسنعا م؛  .1بافت (م قعاتت شمانت منن
و.)...
اسنعا هگر آغاشگر ا تباط اقناعی الگ م اقناعی اسنعا ه است و به خص صااتی
مثبت اش ن ع اعنبا ت باو پذيرم و جذابات نااش ا .
اسنعا هگار بهعن ان ومان منغارت ويژگیهام کةّی و کافیت ذهنی و بارونی خاص
خ

ا ا

و به سنههام مخنلفی تقسام میا

که اناخت حداقلی آنها برام

اسنعا هگر ضرو م است؛ بهويژه اناخت سنههام حاماانت بیطرفها و مخالفانت و
ساخنا هام اسنعا م اثرگذا

اكلگارم اين سنهها اهةانی ويژه ا .

ساخنا اسنعا م برام اثر اقناعی بايد ا ام انسجا لفظی و معن م قابل قب لی
بااد و گزينز آن برمبنام اهداف خاص اسنعا هگر و خص صاات منیصربهفر
اسنعا هگار ص ت گار  .اين ساخنا بايد بن اند ضةن تبلاغ م ضع خاص اسنعا هگر
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برام اثرگذا م و منصف جل ه کر ن اوت اش م اضع اسنعا هگار و چهبسا گفنةان
مخالف ناز جانب ا م کند و با اثرگذا م بر ح ش عاطفی اسنعا هگارت شمانة اثر اقناعی
اسنعا ه ا فراهم کند.
کانال ا تباطی بايد با اسنعا هگرت اسنعا هگار و ساخنا اسنعا م تناسب اانه بااد
و ضرو م است که ضةن اانن بُر مناسبت خ شنا و بدون نقص ابزا م يا
پر اشش مفه می اسنعا هت او

ا ا مِ سنرسی بااد و با مشا کت ا ن اسنعا هگار
ا به اقناع نگرای هدايت کند.
بافت اامل م قعاتت شمانت منن و هرچازم است که

منن با ساخنا اسنعا م

هةراه میا  .اثر اقناعی منغارهام ا تباط اسنعا م منأثر اش بافت است و هاچگاه
نةیت ان مازان اثرگذا م هريک اش اين منغارها ا ثابت فرض کر ؛ اشاين وت بايد مازان
اثرگذا م هر منغار ا بهص ت جداگانه و پا سنه
پاشنها میا

پژوهزهام آتی م

و ويژگیهام آنها منةرکز ا

تعامل با بافت بر سی کر .

ت ان اقناعی اسنعا ه بر منغارهام اين الگ

و هريک اش اين منغارها ا

ارايط کننرلاده

بر سی و نسبت و وابط هريک ا با اسنعا ه و اقناع تباان کند .هةچنانت بر سی
گفنةانهام اقناعی بهويژه

من ن سااسیت عرفانی و ...حنی

بخزهام نظرم

مباحث مخنلف مرتبط با نگرشت ننايج اگفتانگازم اش ت ان اقناعی اسنعا ه ا بر ما
وان میکند.
پینوش ها
1. Lakoff & Johnson
2. Gibbs
3. Charteris-Black
4. Landau & Keefer
5. Hovland & McGuire
6. Nguyen
7. the conceptual metaphor
8. mapping
9. Bednar & Hineline
10. Max Black
11. Paul Ricoeur
12. Thurston
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13. Allport
14. name of the mapping
15. Morris
16. Thibodeau & Boroditsky
17. Wood & Eagly
18. Chaffee
19. Jäkel
20. Myers
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