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  چكيده

با توجه به گسترش  باشد. نظري در تسهيل مطالعه و پژوهش پيرامون مفهوم رتوريك مي- هدف اين مقاله ارائه يك مدل مفهومي
اي مخاطب در خوانش پيام  ، به تبع سوادرسانهاي مخاطب رسانه ها، تنوع محتوايي، گستره دسترسي مخاطب و افزايش مصرف رسانه

. به اين ترتيب نوع نگرش و رويكرد ما در باشد ، از اين رو نوع اقناع مخاطبِ دوران كنوني، با گذشته متفاوت ميها افزايش يافته
پيرامون مفهوم رتوريك و خوانش آن متفاوت خواهد بود. به صورت سنتي رتوريك در لغت به معناي، هنر استفاده موثر و  مطالعه
رتوريك صرفا مجموعه اي از تكنيك هاي اقناعي در اختيار توليدگر رسانه اي  در اين پژوهشاما شود؛  از كالم دانسته مي كننده اقناع

ال مي كند نيست، بلكه نظامي معرفت شناسي براي هر فرد (مخاطب) محسوب مي شود كه متناسب كه آن را در متن رسانه اي اعم
  با آن پيرامون خود را مي شناسد، از آن تاثير مي گيرد يا بر روي آن تاثير مي گذارد.

ايگاهي نسبت به متن پيام ها مي رساند كه در مطالعه مفهوم رتوريك، مخاطب در چه ج ارائه چنين مدلي ما را به پاسخ به اين پرسش
  و فرستنده قرار دارد؟ و كاركرد مفهوم رتوريك در نظام معرفت شناسي مخاطب چيست؟
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  اهميت و طرح مساله 

رتوريك در لغت، هنرِ استفاده موثر  پردازد. فعال دانستن مخاطب در برقراري ارتباط مياين مقاله به مطالعه مفهوم رتوريك با رويكرد 
باشد، در اين  بر خالف سنت ديرينه رتوريك، كه قدرت اقناع در اختيار فرستنده (رتور) پيام مي شود. از بيان دانسته مي كننده و اقناع
و قدرتمند مواجه مخاطب را با پيام رتوريك مورد تحليل قرار  با پيش فرض قرار دادن مخاطب به عنوان عنصري فعال پژوهش

  دهيم. مي
دانسته شده است.  ارسطو بر اين باور بود كه رتوريك هنر جستجوي  ي فهم حقيقت يك گزاره كننده اقناع از نظر ارسطو، داليل قانع

هاي پژوهشگران رتوريك مربوط به اقناع مخاطب هاي ارائه شده است. بسياري از كار معناي اقناع قابلِ دسترس و آشنا در وضعيت
از اين رو تحليل رتوريك حول محور مفهوم حقيقت مورد مطالعه قرار  ).16: 1999، 3براي پذيرش تعاريفي از مفاهيم است (يربرو

  گيرد. مي
بخواهد به خوبي دروغ بگويد و فريب داند. حتي اگر رتور  رتوريك به دنبال اقناع ديگران از حقيقتي است كه فرستنده (رتور) آن را مي

به عنوان ساختار باورپذير حقيقت اند؛ و منبع و » واقعيت«حقيقت دارد. فلسفه و رتوريك متمركز بر روي  دهد بازهم نياز به دانستن
ثير گذارند و هاي نمادين تا رتوريك بدنبال آنست كه كنش ).26(همان: گيرد توان و قدرتي كه به گوينده(فرستنده) پيام تعلق مي

واقعيت را براي مخاطب متنوع مي سازند. رتوريك در قالب استراتژيكي نمادين، بدنبال آنست كه چگونه واقعيت(طبيعت) را از 
در تعريف رتوريك هم استفاده » القاي نمادين«رخدادهاي نمادين جدا كند و چگونه به آن معنا (گفتمان) ببخشد از اين رو از واژه 

مفهوم رتوريك فراتر از بازنمايي و ارائه سخنراني صرف است، زيرا مفاهيمي چون اخالق،  ).3‐5: 2008، 4و فينگن (اولسونشود مي
حقيقت، تاثيرگذاري و اقناع، باور پذيري و اعتماد، مفاهيم اصلي رتوريك اند كه بواسط آنها اقدام براي انتخاب نوع و شيوه ارائه و 

   ).11‐12: 2004 ،5بازنمايي صورت مي گيرد (ويويان
اي  ، به تبع سوادرسانهاي مخاطب با توجه به گسترش رسانه ها، تنوع محتوايي، گستره دسترسي مخاطب و افزايش مصرف رسانه

. به اين ترتيب نوع باشد دوران كنوني، با گذشته متفاوت مي يابد، از اين رو نوع اقناع مخاطب مخاطب در خوانش پيام ها افزايش مي
كرد ما در مطالعه پيرامون مفهوم رتوريك و خوانش آن متفاوت خواهد بود. هدف ما با توجه به مفهوم رتوريك، چگونگي نگرش و روي

فنون مورد استفاده  - 1اي است. در اين ميان با توجه به وجه دوگانه رتوريك:  پذيرش يا مقاومت مخاطب در مواجه با پيام رسانه
به شناسي و دريافتي مخاطب در پذيرش يا مقاومت در مواجه با پيام،  جزو نظام معرفت - 2قناع براي ا اي در پيام توليدكننده رسانه

. ارائه چنين مدلي ما را به پاسخ به پردازيم نظري مي- همنشيني دو رويكرد مفهوم رتوريك در كنار هم و بوجود آمدن مدلي مفهومي
در چه جايگاهي فارغ از متن پيام و فرستنده قرار دارد؟ جايگاه مفهوم  ها مي رساند كه در مطالعه مفهوم رتوريك، مخاطب اين پرسش

  رتوريك در نظام معرفت شناسي مخاطب چيست؟
به ارائه مطالبي پيرامون مفهوم اي و متن پيام رسانه،  در بخش اول از منظر توليدكننده رسانهشود.  اين مقاله از دو بخش تشكيل مي
از منظر مخاطب، رتوريك به عنوان جزئي از نظام معرفت شناسي  اي مي پردازيم. در بخش دوم هرتوريك و عناصر آن در پيام رسان

) كه در آن 1999(6هاي مخاطب شناسي از نظر آالسوتاري با توجه به نسل سوم پژوهششود.  فرد از حقيقت پيرامونش دانسته مي
گيرند، با پيش فرض قرار دادن سواد و دانش مخاطب در  قرار  فرستنده پيام، متن پيام و مخاطب بايد به طور همزمان مورد مطالعه

رويارويي با پيام، مفهوم حقيقت مندي پيش كشيده مي شود. كار رتوريك واسطه گري بين حقيقت و حقيقت مندي در توليد پيام 

                                                            
3 ‐ Yarbrough 
4 ‐Olson and Finnegan 
5 ‐ Vivian 
6 ‐ Alasutaari 



ت. به اين ترتيب با توجه به رتوريك معرفت شناسي خود، انطباق حقيقت مندي با حقيقشود و كار مخاطب با استفاده از  دانسته مي
  گيرد. اي مورد مطالعه قرار مي مفهوم رتوريك، چگونگي پذيرش يا مقاومت مخاطب در مواجه با پيام رسانه

  
  تعريف رتوريك 1 -1

هاي مخاطب سروكار دارد.  اقناع (مخاطب) كار رتوريك است. اقناع از طريق تغيير باور و ارزش مخاطب با تغيير يا تقويت نگرش
مخاطب به دنبال كشف حقيقت است؛ از اين رو بدنبال حقيقتي درست تر است و مي تواند در صورت اقناع شدن حتي نگرش قبلي 

). در صورتي 53- 55: 1389، 7كند(بنوا و بنوا هاي مخاطب تغيير ايجاد  خود را نفي كند. اقناع هم زماني موفق است كه در منبع نگرش
افتد. اين نظريه الگوي پاسخ شناختي خوانده  يا موضوع آن را تاييد نكنند، تغيير نگرشي اتفاق نمي هاي ما، مويد پيام كه ديدگاه

كنندگاني فعال در فرآيند  توانند شركت گويد كه گيرندگان پيام يا اعضاي گروه مخاطب، مي شود. رويكرد پاسخ شناختي چنين مي مي 
هايمان با پيام  شويم كه ديدگاه ها نيست؛ ما تنها زماني اقناع مي ور مستقيم معلول پياماقناع باشند. در تعبيري بسيار واقعي، اقناع به ط

هاي اقناعي به طور غيرمستقيم و  شوند. در نتيجه، پيام هاي ما هستند كه به طور مستقيم موجب اقناع مي يكي باشد. پس اين ديدگاه
 شوند كه اقناع صورت گيرد(همان).  موجب ميهاي مطلوب  از طريق تشويق كردن شنوندگان به داشتن ديدگاه

پرداختند. رتوريك تكنيكي استراتژيك بانيت و  هزارسال نظريه هاي رتوريك به رابطه جايگاه احساسات و منطق در اقناع مي 2براي 
اشتراك گذاشته رتوريك، مواجه فرد رتور با دانش عادي، عمومي و اجتماعي است كه با مخاطب به   است. هنر  قصدمندي خاص

گيرد كه با موضوعاتي چون هنر، مخاطب، استراتژي، منطق،  شود. سنت رتوريك در علم ارتباطات،  هنر اجراي گفتمان نام مي مي
، رتوريك است. رتوريك به  ارتباط گر، احساسات سروكار دارد. لغت راكد و بي معنا در رتوريك وجود ندارد؛ هر عمل و استفاده از نشانه

يك ضرورت اجتماعي است كه مي تواند در بكارگيري گفتمان به صورت هنري براي اقناع مخاطب بكارگرفته شود. نظريه عنوان 
  ).135: 1999، 8هاي رتوريك باور پذيرند، چرا كه مستلزم نيازهاي عادي درباره ارتباطات اند(كريج

ي يا كتبي، تصويري يا صوتي) ، براي رسيدن به اهداف خاصي )، استراتژي استفاده از ارتباطات(به صورت شفاه2009(9از نظر كويپرز
شود و ديگري  شود. يكي درباره استراتژي، و ذات زباني است كه استفاده مي خواند. در اين تعريف دو ايده اصلي بيان مي را رتوريك مي

شود؛ روشي  يك يك عمل داللت محسوب مياز اين منظر رتور ).همان(شود درباره اهدافي كه براي رسيدن به آن از زبان استفاده مي
شود تا بداند براستي چه چيز خوب و يا بد تعبيه شده اند. در نهايت  نشيند و درگير مي است كه در آن مخاطب  در جايگاه قضاوت مي

مدن ساختارهايي آ رتوريك بر فرهنگ دموكراتيك استوار است. رتوريك باورهاي پذيرفته شده را براي توليد باورهايي جديد و بوجود
  گيرد. كه تشكيل دهنده دانش و دانايي همگاني اند بكار مي

توان رتوريك را همان (فنون)  فوس، رتوريك را استفاده از نماد براي تاثير گذاري در فكر انجام عمل مي داند. از اين منظر مي
دهند. رتوريك  مي  هداف ارتباطاتي با فرد ديگر انجامها در وقتي كه از نماد ها براي ا ارتباطات دانست. رتوريك يعني رفتار انسان

استراتژيكي براي رسيدن به منظوري خاص است؛ در زماني كه ارتباط گري براي كنترل چگونگي فهم پيام خود از جانب مخاطب، 
ريف تمامي اشكال اي پيشه روي خود دارد. رتوريك محدود به قالبهاي خاص مثل نوشتن و صحبت كردن نمي شود بلكه اين تع نقشه

ها، موسيقي، رقص، تبليغات،  هاي تلويزيوني، فيلم، هنر، معماري، بازي ها، برنامه سخنراني، نگارش، مقاله، مكالمه، شعر، رمان، داستان
گيرد. در اين مفهوم معناي رتوريك حالتي سيال دارد به  مي بر مبلمان و چيدمان داخلي، تظاهرات عمومي و پوشش و لباس را در

                                                            
7 ‐ Benoit and Benoit 
8 ‐ Craige 
9‐ Kuypers 



كنندگان پيام در حركت  كند تا تاثير بر دريافت گر)، اين مفهوم از كسي كه پيام را دستكاري مي وري كه (صرفنظر از منظور ارتباطط
   ).همان(است

  عناصر رتوريك  2-1

ابزار و فن بر طبق پژوهش هاي صورت گرفته مي توان عناصر اصلي رتوريك را به پنج مقوله تقسيم كرد. اين مقوالت هم به عنوان 
مي تواند در اختيار توليد كننده (رتور) باشد و هم به عنوان منظومه ادراكي مخاطب در مواجه با پيام مورد خوانش رتوريك قرار گيرد. 

مندي سرمنشأ تمامي تالش هاي رتور و عمل رتوريك است، لذا عناصر رتوريك به نحوي از  از آنجا كه رسيدن به حقيقت و حقيقت
  قيقت ريشه مي گيرند.رابطه با ح

جاذبه و انگيزه  ‐5اعتماد و اعتبار  ‐4عينيت و اسناد  ‐3صداقت  ‐2روايت  ‐1از مقوله هاي محوري در تحليل رتوريكي مي توان از:
داراي عناصر فرعي باشند و به شاخص ها و معيارهاي دقيقتري تقسيم توانند  هاي احساسي ياد كرد. هر كدام از عناصر اصلي مي

  ). 1394و يادگاري،  1392و تمنايي،  1392(عرفاني، شوند
  اهميت نظام معرفت شناسي مخاطب 1-2

و اركان آن در نظام معرفت شناسي مخاطب  پردازيم تا جايگاه رتوريك در بخش دوم به اهميت نظام معرفت شناسي مخاطب مي
مخاطب را نسبت به متن پيام و فرستنده رسانه اي سپس با پيش كشيدن نسل سوم پژوهشهاي مخاطب شناسي، جايگاه  معلوم شود.

به مواجه انتقادي مخاطب با پيام اي مخاطب در مواجهه با پيام رسانه اي،  تعريف مي كنيم. با توجه به مفهوم دانش و سوادرسانه
  رتوريكي مي پردازيم.

شناسي پژوهش درباره  معرفت. شود هاي حصول آن تعريف مي و راه (شناخت) به عنوان نظريه چيستي معرفت معرفت شناسي
، در واقع به چهارچوب و ساختار جهان شناختي فرد (مخاطب) در مواجه با است		چيستي معرفت	و		امكان معرفت		هايي درباره پرسش

  ).1374جهان پيرامونش مي پردازد(طباطبائي، 
وقتي چنين  .هاي درست يا خوب ادراك توأم با شناخت واقعيت است مطالعة راهشناسي  معرفتنيز ) 1392(10از منظر زاگزبسكي
شناسي داشته باشيم، طبيعتاً به ارتباط آنچه بايد باور كنيم و بايدهاي ديگر زندگي خود خواهيم انديشيد بايدهايي از  برداشتي از معرفت

هاي  و جستجوي راه» دانستن«فلسفي درباره مفهوم  اين دست كه چه بايد كرد و چه احساسات و عواطفي بايد داشت. پژوهش
هاي  شناسي يكي از رشته گويند. معرفت شناسي) مي (معرفت 11ركردن هر سخني و كشف حقيقت را اپيستمولوژيومناسب براي با

. دانستن راه زند: ما و جهان هاي فلسفي را با يكديگر پيوند مي ترين موضوعات كاوش اصلي فلسفه است؛ چراكه دو موضوع از مهم
  ).1-20: 1392(زاگزبسكي، ما و جهان است، البته نه اينكه تنها راه ارتباطي ما و جهان باشد، اما راه بسيار مهمي است ي دهنده پيوند

از عوامل اصلي مواجه فرد با ابراز و بازنمايي از حقيقت، تصور مخاطب از خود است. مخاطب با منظومه و جهاني درونِ خود زندگي 
لذا كارايي يك پيام و تاثيرگذاري آن به جهان بيني مخاطب  كند كه در مواجه با شناخت و دريافت پيام از آنان سود مي برد.مي 

از اين رو فهم نظام ادراكي و شناختي مخاطب در رسيدن به خوانش و دريافت از متن رسانه اي حائز اهميت مي  بستگي پيدا مي كند.
  باشد.

                                                            
10 ‐zagzebesko 
11 ‐Epistemology 



دهد فهم ما از موجوديت خويش ، متاثر از مجموعه رتوريك گفتمان عمومي و  مي ين خود و ديگران، نشان از نظر بنسون تعامل ب
هايي كه افراد حضور دارند، است. به عالوه آنكه بنسون اين مفهوم را از منظر  نظام هاي نمادين به اشتراك گذاشته شده در حوزه
عنوان يك ظرفيت ذاتي در بشر دانسته است. وقتي كه فرديت بشر و آگاهي ما از انسانشناسي هم مطالعه كرده است، و رتوريك را به 

توان تمام (شئونات) بشر رتوريك دانست. از اين رو  كند پس مي آيد و تغيير مي بشر بوسيله مجموعه اي از رفتارهاي نمادين بوجود مي
  ).24ّ: 2004امون تلقي كرد(ويويان، رتوريك را مي توان يك قابليت شناختي و معرفت شناسي بشر از جهان پير

شود، تعامل مي كند،  العمل نشان مي دهد، درگير مي مخاطب بنا بر تصوير بوجود آمده از خود است كه به رسانه و محتوياتش عكس
بوسيله  تاثير مي گيرد و اقناع مي شود يا نمي شود. تصوير بوجود آمده مخاطب از خود، داراي ساختار گفتماني است. اين تصوير

مخاطب از منظر شناختي با ايدئولوژي، ). 180: 1999آالسوتاري، (روشها، نظريه ها و اطالعاتي كه مخاطب دارد، بوجود مي آيد
از طرفي هم مخاطب هميشه خود را بر حقي مي داند. او خود را  .اش عجين شده است فرهنگ، فعاليت ها و نقش هاي اجتماعي

تا پايين، (نسبت به پيام)جلو مي بيند تا عقب،  فعال مي بيند تا غير فعال، و خود را خوب مي داند تا بد.  بيشتر در موضع باال مي بيند،
تلويزيون هم از مخاطبانش مي خواهد كه فعال باشند، چرا كه به تعامل و درگيري آنان در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي 

   ).190همان: (آنان با تماشا كردن برنامه ها قدرت مي بخشد
ادراكي قائل شد كه درون هر فرد قرار دارد و همچون فيلتري عمل مي كند كه تمامي - مي توان براي رتوريك يك قابليت شناختي

ابعاد شناخت مفاهيم و ساخت گفتمان ها و دريافت ها پس از عبور از آن در درون فرد شكل مي گيرد. در واقع رتوريك در هر فرد 
سي و تحليل كنش ها و نظام هاي پيامي و نمادين دريافت شده است. از اين رو اگر كاركرد شناختي رتوريك را براي دائما در حال برر

هر فرد مهمترين عامل براي درگيري احساسي از يك روايت بدانيم، هميشه نوع بيان حقيقت، به حقيقت انتزاعي و مورد انتظار فرد 
مخاطب حقيقت را تنها در شفافيت و روشني قاب رسانه نمي يابد، بلكه در حقايق همچنين  ).240- 244: 2004نخواهد رسيد(ويليامز، 

االذهاني كه در بكارگيري اين قاب (پشت صحنه) بوجود مي آيد مي يابند. مخاطبان بر صادقانه بودن يا نبودن ابراز  اجتماعي و بين
م بازسازي هاي موقعيتها و شرايط كه به صورت مصنوعي ساخته احساسات و صميميت صحه مي گذارند. در واقع توانايي آنان در فه

شده اند، ارزيابي دريافت صداقت احساسات را از شخصيت هاي فيلم تشديد مي كند. مخاطبان مي توانند چيز تقلبي را تشخيص 
يري رسانه اي آنها به را به ابراز(احساسات) شخصيت ها نسبت مي دهند و نه برعكس.  انعطاف پذ» واقعي بودن«دهند، چرا كه 

: 2012قدري است كه بر توانايي اندازه گيري و سنجش صداقت شخصيت ها و احساساتشان در برنامه صحه مي گذارند (سندر، 
135.(  

اي و هم براي  مندي) هم در توليد پيام رسانه با توجه به توضيحات ارائه شده، اهميت استناد به حقيقت و بازنمايي حقيقت (حقيقت
  مخاطب براي پذيرش يا مقاومت در مواجه با پيام، مورد اهميت است. چرا كه هدف هر دو رسيدن به حقيقت است.

 مندي حقيقت و حقيقت 2-2

هاي مختلفي بيان شده  مندي، حكم مندي دو جريان فكري دوران مدرن در انديشه و فرهنگ هستند. درباره حقيقت حقيقت و حقيقت
كند، حقيقت مندي را به عنوان سوءظني گسترده پيرامون حقيقت را با خود حمل  نوان يك فريب تلقي مياست كه عمدتا آن را به ع

مندي، از خود حقيقت صورت گرفته است، انتقاد اصلي است كه  كند معرفي كرده است. اينكه آيا صالحيت و امانت داري در حقيقت مي
ال در شيوه روايت تاريخ اين نكته قابل مشاهده است. به واقع تاريخ آنگونه وارد است. به عنوان مث» مندي حقيقت«هميشه به جريان 

با مقتضيات خود(ايدئولوژيك، اخالل و پندار شخصي از روايت) به » بيان حقيقت«كه حقيقت داشته بيان شده يا آنگونه كه جريان 
باشد. آنچه واضح است آنست كه  ان پذير نميروايت آن پرداخته است؟ از اين رو مترادف كردن اين دو مفهوم به جاي هم، امك

تواند مانع وانمود كردن و بيان حقيقت نادرست شود. در چنين ميدان معنايي بين  حقيقت اگر هم قابل دسترس نباشد، قطعا مي
معنايي  شود. در واقع در حد فاصله حقيقت و بيان حقيقت ميدان ، كاركرد و اهميت رتوريك معلوم مي»مندي حقيقت«و » حقيقت«



بايد توجه داشت كه براي فهم زبان و برقراري ارتباط در نهايت بشر مستلزم آنست كه  ).1‐2: 2004، 12رتوريك قرار دارد(ويليامز
حقيقت را درك كند و بپذيرد. از اين رو نفي حقيقت با نظام ادراكي و شناختي، تمام رفتار و زندگي بشر در تضاد است. لذا نفي حقيقت 

ي با مفهوم حقيقت كه در ا نهمندي پيام رسا ). به اين ترتيب مخاطب با تطبيق حقيقت6‐7شود(همان: باره ناديده گرفته ميدر اين 
ذهن دارد و آن را بوسيله واقعيتهاي اجتماعي و بين االذهاني كسب كرده است، اقناع مي شود و يا در برابر پيام مقاومت از خود نشان 

شود، كه مخاطب در مقابل آن پاسخي ديگر دارد، بخاطر آن است كه حقيقت بيان  نوان حقيقت بيان ميمي دهد. وقتي مفهومي به ع
مرز بين طبيعت يا گيرد.به اين ترتيب مخاطب  شده با ميل و انتظار مخاطب مطابقت ندارد، به اين دليل مقاومت مخاطب شكل مي

   .واند تشخيص دهدت مصنوع، واقعيت يا نمايش، اصل بودن يا تقلبي بودن را مي
  خوانش مخاطب

آالسوتاري بر اين باور است كه مخاطب پژوهي از آغاز مطالعات رسانه و ارتباطات تا كنون دو نسل(رويكرد) را پشت سر گذاشته و 
همينك رويكرد سوم پژوهشهاي مخاطب شناسي روي كار است. نسل اول با محوريت دريافت مخاطب شروع به كار كرد؛ اينكه 

چه چيز را دريافت مي كرد. همه پژوهش ها در اين نسل به صورت كمي صورت مي گرفت. نسل دوم نسل مردم نگاري بود مخاطب 
كه پژوهش ها عمدتا به صورت كيفي انجام مي گرفتند. اگرچه فهم عميقتر از مخاطب اساس نسل دوم پژوهش ها بود اما همان 

ال مي كرد. اما نسل سوم پژوهش ها مخاطب را در جزئي از يك ساختار مي داند، رويه نسل قبل را در فرمي جديد و تفسيرگرانه دنب
كه در گفتمان كلي ارتباطات رسانه قرار دارند. برقراري رابطه بين سه جزء رسانه، مخاطب و متن اين ساختار را معنا مي دهد، حال 

د. در اين روش اليه هاي پنهان و انديشه نشده ي پژوهش پيرامون مخاطب در اين ساختار تنها جزئي از شناخت به شمار مي رو
دريافت مخاطب شناخته مي شود. مفهوم رسانه و پيام رسانه اي در نسل سوم مخاطب پژوهي مفهومي گسترده تر از صرف كدگذاري 

تري همچون اقناع  نو كدگشايي پيام بوسيله تفسير مي يابد. اين رويكرد، رويكردي گفتماني و ساختارگرا است. مواجه با مسائل كال
در اين رويكرد بيشتر و دقيقتر مورد استفاده قرار مي گيرد. مفاهيمي چون معنادهي، استفاده و مصرف گروه خاصي از مردم، چهارچوب 
دهي و به تصويركشيدن آنچه مفهوم رسانه و محتويات آن به عنوان حقيقت و بازنمايي از حقيقت توليد مي كنند، از جمله مسائل و 

   ).2‐7: 1999، 13آالسوتاري(ّوعات مورد توجه اين رويه از پژوهشها استموض
ها بر پايه همان  ي آن متن و پاسخ دادن به آن هاي متني با طرح پرسش درباره خوانش متن عبارت است از پردازش تدريجي داده

نمادها را دريابد، اطالعات را ذخيره، بازيابي، و در خواننده در خوانش خودش از هر متن بايد ابتدا بتواند  ).111: 1391 ،14پرينس(متن
صورت لزوم اصالح كند، و بايد از توان استنباط و نتيجه گيري برخوردار باشد كه براي طي كردن چنين مراحلي بايد پيش فرض هاي 

و معنا دارند، و در وهله دوم  معيني را شكل بدهد. يعني در وهله نخست بايد فرض را بر اين بگذارد كه نمادهاي متن تفسير پذيرند
آخر نيز   اي گوناگوني به هم مي پيوندند و مي توان در اين الگو آنها را به هم پيوست. در وهله بايد فرض كند كه در الگوهاي فراجمله

توانايي او براي سواد يك فرد متشكل است از  هاي گوناگون و راهبردهاي تفسيري متفاوتي را در خوانش خود بكار بگيرند. بايد دانش
هاي علمي، براي فهم آنكه چيزها چطور با  گشودن رمزها(كدها) و تركيب آنان ، تفسير عالئم و نمادها، با بكار بردن از اصول و رشته

ي از ي پيام را داشته باشند. تواناي گيرندگان پيام بايد توانايي فكركردن دربارهدهند.  شوند و كاري مناسب را انجام مي هم تلفيق مي
تواند در توانايي پردازش يك پيام تاثيرگذار باشد. چنانچه مخاطبان آشفتگي، آرامش،  انگيزش پيچيده تر است، زيرا چند عامل مي

). به اين ترتيب مخاطب با تطبيق پيام 61: 1389تكرار پيام، سادگي متن، سرعت آرام اعالم پيام از جمله اين عوامل اند(بنوا و بنوا، 
  كند.  شود يا در برابرش مقاومت مي با حقيقت ذهني كه خود آن را فهم كرده است، اقناع مي هاي دريافتي
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  خوانش رتوريك انتقادياي و  سواد رسانه

پردازد. از اين منظر  پنداري و همراهي مخاطب در روايت يك رخداد مي هاي اقناع،  همذات ي خوانش رتوريك، به مطالعه شيوه مطالعه
منفعل، بلكه به عنوان عناصر فعال داراي قدرت خلق معنا در لحظه مصرف در نظر گرفته   كنندگان قامت مصرفمخاطب  نه در 

انتقادي، گفتمان و چارچوبي را براي مخاطب قائل است كه مخاطب از آن دريچه به  شود. از اين رو مطالعه خوانش رتوريك  مي
  پردازد.  ادي مياي به صورت انتق رسانههاي رتوريك متن خوانش شيوه

ها را پاسخ بدهد و يا حتي آن پرسش ها را مطرح  در اين مفهوم خواننده بايد از جهان بيرون آگاهي داشته باشد تا بتواند برخي پرسش
شناسي، هاي داللت (جامعه شناسي، هستي  كند. افزون بر اين، خواننده بايد با چندرمزگان آشنا باشد تا بتواند با توجه به ديگر نظام

هايي را كه زيربناي متن  همچنين مخاطب قواعد و پيش فرض ).137: 1391 پرينس،( سياسي، روان شناسي و...) قالب دهي كند
هايي را كه برايشان  هايي كه تصميم مي گيرد بپرسد، و پاسخ هايي را كه تمايل دارد تا برقرار كند، پرسش پندارد، انواع پيوند مي
گردد. در واقع چند خواننده يك متن واحد را مي توانند به  دانش، سواد، عاليق و اهداف مخاطب محسوب مييابد، وابسته به  مي

   ).138 (همان: اي مختلفي بخوانند شيوه

دارد. استفاده از نظام كنترل و  مواجه انتقادي مخاطب با پيام اقناعي او را به استفاده از نظام ادراكي و شناختي رتوريكي خود وامي
اي انتقادي مي تواند  اي انتقادي مي خوانيم. از اين رو سوادرسانه ديريت دريافت پيام مخاطب را در مواجه با متن رسانه را سوادرسانهم

در پذيرش فنون رتوريك ممانعت يا همراهي داشته باشد. در واقع سنجش نظام ادراكي مخاطب نسبت به فنون رتوريكي حاضر در 
  ا به سطح سواد رسانه اي انتقادي مخاطب در مواجه با پيام مي رساند. اي، مخاطب ر پيام رسانه
شود كه به صورتي هدفمند، فعال، منتقد و به عنوان يك مخاطب  اي به عنوان يك دانش و توانايي در مخاطب تلقي مي سواد رسانه

در صورت استفاده درست و مناسب، ابزار مفيد و توانند ها در عين حال كه مي ها قرار گيرد، چرا كه رسانه گزينشگر در مقابل رسانه
شود كه مخاطبان از  اي موجب مي رسانه  سواد ).2‐10: 2010نيز باشند(گيند،  كنندهمفيد و حتي گمراه توانند غير سودمندي باشند؛ مي

رخورد هدفمند با رسانه اي در جهت ب مشروعيت كوركورانه بخشيدن نسبت به محتواي پيام رسانه دست بكشند. اصوال سواد رسانه
، 15شود. از اين منظر برخورد هدفمند با رسانه از جمله داليل باال رفتن سطح آگاهي در تمامي اقشار جامعه مي شود(پاتر مطرح مي

توانايي ها  بعضي از آنان در مواجهه با پياماي افراد  ). به اين ترتيب در خوانش رتوريك انتقادي بسته به سواد رسانه19- 21: 1385
تواند سطح رتوريك را به يك هنر فاخر ارتقا دهد. از اين  ها و افراد) دارند. اين دليل مي بيشتري در ارتباط گيري نسبت به ديگران(پيام

  ).135: 1999(كريج، شوند گر بهتري مي رو اين نكته قابل تامل آنست كه افراد با آموختن و تمرين روش هاي ارتباطي، ارتباط
  ي انتقادي مخاطب با پيامدرگير 5-2

در تعامل و درگيري مخاطب با پيام، راه هاي فهم مخاطب از معناي حقيقت، طبيعت، مصنوع و اجرا(نمايش) درگيري انتقادي گفته 
، اگر چه مخاطب نمي تواند فهم از رسانه را نشان دهد آيد مي شود. اين مفهوم از مفاهيم بنيادين مفهوم سواد رسانه اي بشمار مي

بلكه مي تواند به صورت انتقادي درباره ي ژانر و گونه خاص انديشه كند. وجود افكار و بازتابهاي مختلف درباره ادعاي حقيقت در 
تنها وابسته به كاركردهاي حاضر در متن » فهم حقيقت«نشان از پويايي عمل تماشا دارد. از اين رو بوجود آمدن  اي پيامهاي رسانه

  ).  133- 134: 2007هيل، (و مخاطب است اي ين تعامل دوگانه فرآيند بين توليدگر رسانهپيام نيست، بلكه در ب
مخاطب هميشه تالشهايي كه براي  اي مخاطب و نظام رتوريكي كه در معرفت شناسي مخاطب وجود دارد،  با توجه به سواد رسانه

كند.  بندي مقاومت مي د. بلكه گاهي در برابر اين چارچوبكن پسندد و تاييد نمي چهارچوب بندي ايده آل پيام صورت مي گيرد را نمي
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ر ارائه پيام آن ر
بد نهايت، نتيجه 

 مدل زير براي
عاي بازنمايي از

ر پيام از گونه ي
ن ترتيب شبه اي 

قرار دارد، مسيري
حقيقت كه فرست

ب مشكالتي را پي
ومنابع احساسي 

شان بدهد، دوم، و
هاي  كه از واكنش

مورد استفاده رتو
. در بخش بعد ب
يم. رابطه حقيقت

ه اينق داديم. ب
ر و فن اقناع در
ع شناختيم. در

ز يك حقيقت)،
مندي كه اد يقت

 ندارد و هر قد
 شود. كاسته مي

 حقيقت نمايي ق
هر بازنمايي از ح

د، براي مخاطب
خست، مخاطب م
مولف واكنش نش

يابد  نزديك مي

اختيم و عناصر م
معرفي كرديمي

طب بشمار آوردي
را با آن تطبيق ي

ك به عنوان هنر
 در مواجه با اقنا

هاي ارائه شده از
هر حقي مي شود.

ه حقيقت وجود
مندي ك ر حقيقت

ا بين حقيقت و
ديكتر كند. در ه

ديد ي از اين نقطه
دو چيز است. نخ
 ي پيشنهادي م
 را به شخصيتي

بيان حقيقت شنا
ش شاخص گذاري
 در ادراك مخاط
اي  در پيام رسانه

بر تعريف رتوريك
رش يا مقاومت

   شود. ه مي
دي (بازنمايي ه
مديگر پيشنهاد م
 تمام و كمال به
وجود حقيقت در
ه رتوريك كه ما
را به حقيقت نز

  كند.

چوب بندي ناشي
 دليل مقاومت د
سازد كه به گونه
را مخاطب خود

  نظري: -

ديل حقيقت به ب
تحليل و سنجش

شناسانه  معرفت
 رتوريك حاضر
دارد كه عالوه ب
مخاطب در پذير

نظري ارائه -مي
مند قت و حقيقت

ش نسبت به هم
 ميان دسترسي

، ميزان ورسد مي
ت. ميدان و حوزه

مندي ر د حقيقت
ك دن استفاده مي

و تاثيرهاي چارچ
رچوب غلبه كند.
 چنان متمركز س

كند زير آزرده مي
:136-125.( 

-مدل مفهومي

 عنوان عامل تبد
ر و اسناد براي ت
وريك را ابزاري
ب را در مواجه با
ردي دو وجهي د

و دريافتي م سي
 قالب مدل مفهو
 قرار دادن حقيق

 مفاهيم اين بخش
ي گيرد. در اين
 يعني بازنمايي م
نتخاب شده است
صر آن مي تواند

مندتر كرد حقيقت

طه ديد روايت، و
واند در برابر چار
واند اين منابع را
ف، مخاطب را آ

:1390ت(كوري، 

گيري و ارائه م

ش رتوريك را به
ت، اعتماد، اعتبار
 عالوه آنكه رتو
 جايگاه مخاطب
ش انتقادي كاركر

شنا نظام معرفت
صورت گرفته در
ضر با محوريت
 مفهوم  نسبت

ت سرچشمه مي
ود عيني تر آن
كل شماره يك ان
فاده درست عناص
 از فنوني براي ح

حتي گاهي نقط
مخاطب مي تو
تو ندارد يا نمي

پيشنهادي مولف
فتاده استدور ا

نتيجه گ

در اين پژوهش
صداقت، عينيت
پرداختيم و به
مرور كرديم و
مطالعه خوانش
يكي از اجزاء ن
در مطالعات ص
در تحليل حاض
جايگاه اين دو

دارد، از حقيقت
حقيقت به نمو
براي ارائه شك
به كمك استف

كند اعمال مي
  



  

مندي در  ت
عينيت و ... 
قتي كه در 
ماره دو مي 

ند) دريافت 
 مخاطب از 
يت حقيقت 

حقيقت و حقيقت
وايت، صداقت، ع
 مخاطب به حقيق
ضر به شكل شم
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كه متوجه به اين

د. مخاطب ذهني

   و رتوريك)
راري رابطه ي ح
عتبار و اسناد، رو
در راستاي اقناع

 در پژوهش حاض
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كه تشكيل دهند
گيرد و با ت ر مي

دهد ود نشان مي

مندي ت، حقيقت
باشد. هدف برقر
جمله: اعتماد، اع
 فنون رتوريك د
ت براي مخاطب

مندي ه در حقيقت

گانه رتوريك (ك ج
ش مخاطب قرار
يا مقاومت از خو

  

مي (رابطه حقيقت
و رتوريك مي با
صر رتوريك از ج
ده با استفاده از

تا دريافت»  واقع

مل عناصر رسانه
  

ي از عناصر پنج
 تحليل و پردازش
 موضع پذيرش ي

دهد.  تطبيق مي

مدل مفهومي -ك
مندي و  حقيقت

 اين ترتيب عناص
ثر گذارند. فرستند

امر«گيري يك

تعام ‐ل شماره دو

وسط مجموعه اي
كل سوم) مورد
ت به تحليل ها
تئه شده را با آ ن

شكل شماره يك
ه رابطه حقيقت،

است. به» قعيت
مندي) اث حقيقت

چگونگي شكل گ

شكل

در دسترس را تو
فت (بر طبق شك
ردار است، نسبت
و عينيت پيام ارائ

ك نشان دهنده
انتقال واق«هايت 

زنمايي حقيقت(ح
چبخشد.  نيت مي

سته از حقيقت د
درياف  ها پس از

ت شناسي برخور
داند و صحيح مي

مدل شماره يك
رتوريك در نه
در چگونگي با
ذهن دارد، عين

 باشد. 

  
  

مخاطب آن دس
مي كند. داده

رتوريك معرفت
درون خود را ص

  
  



  

د، مخاطب 
 با دريافت 
ه در شكل 
شاني داشته 
اجه با پيام 

اما پس از  
پشتوانه ي 

ع

 حقيقت مي باشد
حقيقت درون». 

لبته همانطور كه
اند با آن همپوش
ت به قبل از موا
 روبرو مي شود،

شود؛ و پ يل مي

 حقيقت امر واقع

 مخاطب كشف
»حقيقت درون« 

قت مي رساند. ا
اما مي توا  بود،

ي مخاطب نسبت
ي انتزاعي است،

مخاطب تبد» ن

رون مخاطب با

نستن و آگاهي
و افت مي كند

خاطب را به حقيق
 مساوي نخواهد
ت امر واقع براي
مايي از مفهومي

حقيقت درون«ه
  دد.

 رابطه حقيقت در

باشد و نهايت دا
اي دريا رسانهيام

فت شناختي مخ
حقيقت امر واقع

را به حقيقت» ن
صورت عيني بازنم
م اين مفهوم به
 آن پس مي گرد
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ي رتوريك مي ب
كه از پي» ر واقع

 از رتوريك معرف
 تام و تمام با ح

حقيقت درون«ن
محدود كه به صو
 پذيرش آن پيا
هاي دريافتي از

ل مفهومي شماره

م معرفت شناسي
امر«يد. حقيقت

ي) پس از عبور
قيقت به صورت

هاي رسيدن شيوه
ي امر با پيامي م
ت شناسي خود و
 يا رد ساير پيام ه

 مدل

خاطب داراي نظام
قت بشمار مي آي

مندي ت (حقيقت
مي شود، اين حق
ل و راه ها و ش
خاطب در ابتداي
 رتوريك معرفت
ب براي پذيرش ي

از آنجا كه مخ
واسط دو حقيق

بازنمايي حقيقت
سه مشاهده مي
باشد، يا عوامل
روشن كند. مخ
عبور از فيلتر 
دروني مخاطب
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