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چکیده

هــدف ایــن پژوهــش، شــناخت روش هــای اقنــاع مخاطــب در ســریال های تلویزیونــی و موردمطالعــۀ آن ســریال 

خارجــی »چرنوبیــل« اســت. در ایــن تحقیــق بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای کیفــی سیســتماتیک انِســلم 

اشــتراوس، ســریال »چرنوبیــل« مــورد تجزیــه  و تحلیــل قرارگرفتــه اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان مــی دهــد 

کــه بــا توجــه بــه اینکــه فیلــم و ســریال نیــز آثــاری هنــری محســوب می شــوند، جذابیــت تصویــری، فضاســازی، 

نورپــردازی، رنــگ، لباس هــای نظامیــان کــه بــه نحــو موثــری طراحی شــده اند، صحنه هــای انفجــار، موقعیت هــای 

مکانــی و جزئیــات دقیــق نیــروگاه چرنوبیــل و جذابیت هــای نوســتالژیکی منــدرج در اثــر، از دیگــر عوامــل اقنــاع 

و جــذب تماشــاگر در ایــن ســریال هســتند. از دیگــر مــوارد مهــم، بهــت و وحشــت اســت؛ کارگــردان بــا اســتفاده 

ــا نمایــش لحظــات پــر هرج ومــرج، مخاطــب را تحــت تاثیــر قــرار مــی  از ایــن تکنیــک در صحنه هــای متعــددی ب

دهــد و بــا بهره گیــری از جاذبــۀ احساســی، کنجــکاوی  او را برمی انگیــزد. نــگاه منفــی بــه مقامــات شــوروی، ایثــار 

ــکار  ــار و فــداکاری، ان ــودن، بی تجربگــی، ایث و فــداکاری هــم  زمــان، عمــق فاجعــه، شــجاعت، ابهــام، اســرارآمیز ب

ــه مقــوالت برجســته ای هســتند کــه باعــث  ــم ازجمل ــارز منفــی در طــول فیل واقعیــت و وجــود شــخصیت های ب

اقنــاع مخاطــب شــده اند. از بیــن مقوله  هــای محــوری بــه 2 دســته مقولــه در کدگــذاری انتخابــی دســت  یافتــه 

ــر،  ــرار؛ 2-تصوی ــتعاره و تک ــتقیم، اس ــای مس ــی، الق ــالت طالی ــامل جم ــن، ش ــۀ مت ــد از: 1-جاذب ــه عبارت ان ــم ک ای

ــر تکنیــک القــای مســتقیم از  ــه  ب ــا تکی ــم ب ــوای ارائه شــده در فیل ــۀ احســاس محت ــرس و جاذب ــۀ ت شــامل جاذب

طریــق جمــالت تأثیرگــذار. پویایــی پیام هــای ارتباطــی از جنبــۀ ارزشــی بــودن و تأثیــر خــاص پیام هــا بــر مخاطبــان 

ایــن ســریال، بــا نفــوذ در ذهــن مخاطــب پیــام توانســته بــه هــدف اصلــی خــود کــه پروپاگانــدا یــا همــان تبلیــغ 

و ترویــج اندیشــۀ هالیــوودی اســت، دســت یابــد. 
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مقدمه

در دنیــای امــروز، اقنــاع به عنــوان یكــی از كلیدی تریــن مؤلفه هــای قــدرت نــرم و نفــوذ 

اجتماعــی، از کاربردی تریــن ابزارهــای رســانه ها در دنیاســت. به عنوان مثــال یــک پیــام 

اقناعــی می توانــد موجــب ایجــاد نگــرش شــدید، تقویــت نگــرش قبلــی، تغییــر نگــرش یــا 

عکس  العملــی متفــاوت در مخاطــب شــود. در حــوزۀ  متقاعدســازی مفهــوم اساســی اقنــاع، 

ایجــاد انگیــزش و تأمیــن خواســته های مخاطــب و همچنیــن همســو کــردن نظــر مخاطــب 

ــاع مخاطــب در رســانۀ  ــۀ روش هــای اقن ــه ارائ ــق ب ــن تحقی ــام اقناعــی اســت. در ای ــا پی ب

ــت. ــه اس ــی- پرداخت ــریال های تلویزیون ــژه در س ــون- به وی تلویزی

تلویزیــون تأثیــر باالیــی بــر افــکار عمومــی داشــته و می توانــد عــادات مــردم را تغییــر 

دهــد، نظــر آنــان را نســبت بــه یــک پدیــده جلــب کــرده یــا آنــان را بدبیــن ســازد. بــا اتــکا بر 

ــه  ــون مرزهــای جغرافیایــی را پشــت ســرنهاده و به مثاب ــاوری ماهواره هــا، تلویزیــون اکن فن

یــک رســانۀ جهانــی در خدمــت برنامه هــای مــدون قدرت هــای اطالعاتــی درآمــده اســت. 

می تــوان گفــت کــه تلویزیــون یکــی از ابزارهــای ضــروری زندگــی معاصــر شــده کــه فراینــد 

ــه انجــام می دهــد ) درودی، 1378: 32 ( ــه شــیوۀ ماهران ــری را ب فرهنگ پذی

و  اســتفاده  تبلیغــات؛  کتــاب »عصــر  در  آرنســون  الیــوت  و  پراتكانیــس  آنتونــی 

سوءاســتفاده روزمــره از اقنــاع« بــر جنبه هــای متعــدد تأثیرگــذاری شــیوه های اقنــاع تأکیــد 

شــده و نویســنده درصــدد بیــان ایــن نكتــه اســت كــه متقاعــد ســازان و ازجملــه رســانه ها 

ــا  ــًا كار آنه ــا واقع ــتند، ام ــان هس ــاع مخاطب ــدد اقن ــون درص ــیوه های گوناگ ــا ش ــرًا ب ظاه

ــت. ــش اس ــای خوی ــل دیدگاه ه ــب کاری و تحمی فری

ایــن در حالــی اســت کــه می تــوان گفــت نویســندۀ اثــر  بــا تبییــن روان شناســانۀ برخــی 

فنــون اقناعــی درصــدد اســت مخاطــب را بــه ســطح فهــم و تشــخیص دقیــق حســاس کنــد، 

امــا مــالک و معیــاری ارائــه نمی  دهــد )آرنســون، پراتکانیــس، 1394(

ــود  ــام می ش ــی انج ــورت تدریج ــری به ص ــر هن ــی و اث ــد فرهنگ ــب در بع ــاع مخاط اقن

ــالً  ــی کام ــات تلویزیون ــدی کوتاه مــدت اســت و در تبلیغ ــه فراین برخــالف متقاعدســازی ک

ــژه  ــا محصــوالت فرهنگــی- به وی ــاع مخاطــب ب ــی، اقن مشــهود اســت. اینجــا مســئلۀ اصل

ــون- اســت.  رســانۀ تلویزی
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ــه دســتاوردی  ــت ارتباطــات« ب ــاع، غای ــوان »اقن ــا عن ــه ای ب ــر ســاروخانی، در مطالع باق

ــد، از  ــانه ای- می دان ــا رس ــانی ی ــم از انس ــاط- اع ــر ارتب ــت ه ــد و آن را غای ــاع می رس از اقن

دســتگاه های عظیــم رســانه ای گرفتــه و هزینــه ای بســیار صــرف می شــود و در پایــان نتیجــه 

نهائــی بــا میــزان اثرگــذاری بــر برخــی مخاطبــان ســنجیده می شــود و آنگاه کــه ایــن فراینــد 

ــاع در  ــت. اقن ــه اس ــورت یافت ــاع  ص ــود، اقن ــه می ش ــرد، گفت ــق می پذی ــی تحق ــد اعل در ح

زمــرۀ آثــار زیرپوســتی در حــوزه ارتباطــات اســت كــه ورای ظواهــر قــدرت و یــا حتــی اقتــدار 

ــد و  ــی می یابن ــای درون ــند، انگیزه ه ــاع رس ــه اقن ــه ب ــان، چنانچ ــرد.  مخاطب ــورت می گی ص

خــود، رســوالن اندیشــه یــا هــر پیــام ارتباطــی خواهنــد شــد )ســاروخانی، 1383(

در جامعــۀ امــروز، رســانه چنــان قــدرت و نفــوذی بــر مخاطــب دارد کــه فراینــد اقنــاع 

بــه زمــان طوالنــی نیــز احتیاجــی نــدارد. جایــگاه رســانه پررنگ تــر از گذشــته شــده و آمارهــا 

نشــان از تأثیــر بــر بیننــده را مشــهود می ســازند. ایــن ســریال بــه فاجعــۀ نیــروگاه هســته ای 

چرنوبیــل در اتحــاد جماهیــر شــوروی )اوکرایــن فعلــی( می پــردازد، ایــن اتفــاق در آوریــل 

1986 رخ داد و طــی آن دو راکتــور هســته ای ایــن نیــروگاه منفجرشــده و آلودگــی هســته ای 

گســترده ای در شــوروی و دیگــر کشــور های شــرق اروپــا منتشــر شــد. از ایــن فاجعــه 

به عنــوان مرگبارتریــن حادثــه غیرجنگــی و نظامــی در تاریــخ یــاد می شــود کــه بیــش از ۵ 

میلیــون نفــر را تحــت تأثیــر قــرار داد و هــزاران نفــر را در شــرق اروپــا بــه کام مــرگ کشــاند، 

البتــه تأثیــرات ایــن حادثــه تنهــا بــه ســال 1986 محــدود نبــوده و در نســل های بعــد نیــز 

ــا، 1399: 1( ــرد )ویکی پدی ــدا ک نمــود پی

ضــرورت انتخــاب ســریال چرنوبیــل بــرای ایــن تحقیــق، آمــاِر بیننــدگان در ســطح جهــان 

و واکنش  هــای بــه آن اســت کــه ایــن واکنش هــا نشــان از تأثیــر و اقناعــی اســت کــه ایــن 

ســریال توانســته بــر مخاطــب گســترده جهانــی داشــته باشــد. طبــق آمــار رســانه  های معتبــر 

داخلــی و خارجــی، تعــداد مخاطبــاِن پخــِش تلویزیونــی ایــن ســریال در طــول پنــج هفتــه از 

یک میلیــون و 200 هــزار نفــر بــه یک میلیــون و 900 هــزار نفــر رســید. همچنیــن درمجمــوع 

ــی اُ  ــر از برخــی از ســریال های پخش شــده ی شــبکه اچ ب ــل« باالت ــدگان »چرنوبی تعــداد بینن

ــه 4  ــان ب ــوع بینندگان ش ــه مجم ــاون« ک ــری« و »مع ــل »ب ــریال هایی مث ــه س ــود ازجمل ب

ــاپ جــوان«،  ــی »پ ــدگان ۵ میلیون ــوِع بینن ــی مجم ــود و حت ــر رســیده ب ــون نف ــا ۵ میلی ت

بزرگ تریــن مینــی ســریال اچ. بــی. اُ در ســال 2017 را هم پشــت ســر گذاشــت و حیــن پخــش 

بــه 6 میلیــون نفــر هــم رســید.از طرفــی آمــار بــاالی توریســت  هایی کــه بــه ســمت اوکرایــن 
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ــف« و  ــری لگاس ــی«، »وال ــروگاه آربی ام ک ــل«، »نی ــش واژۀ »چرنوبی ــدند و افزای ــرازیر ش س

ــن  ــگفت انگیز ای ــر ش ــر تأثی ــریال، بیانگ ــِش س ــای پخ ــی هفته ه ــوگل ط ــات« در گ »پریپی

ســریال بــر مخاطــب بــود )حاج محمــدی، 1398: 10(. از دیگــر مــواردی کــه نشــان از تأثیــر 

ــور  ــاور رئیس جمه ــون مش ــرادی همچ ــش اف ــب دارد، واکن ــاع مخاط ــر اقن ــریال ب ــن س ای

ــریال  ــن س ــدن ای ــه دی ــردم را ب ــه ای م ــردن جمل ــت ک ــا تویی ــه ب ــود ک ــران ب ــل ای در داخ

ترغیــب می  کــرد؛ کــه تمامــی ایــن مــوارد ناشــی از تأثیــر ایــن ســریال بــر مخاطبــان و اقنــاع 

آ نهاســت. آنچــه بــر اهمیــت تحقیــق می  افزایــد شــناخت روش  هایــی اســت کــه تولیــدات 

رســانه های خارجــی ماننــد ســریال چرنوبیــل توانســته انــد از آن طریــق بــر جامعــۀ جهانــی 

ــاع و  ــان و توصیــف مباحــث نظــری اقن ــدا بابی ــدا محقــق ابت ــی ابت ــه عبارت ــد. ب نفــوذ کنن

ــتفاده  ــا اس ــپس ب ــه و س ــوزه پرداخت ــن ح ــه ای ــوط ب ــای مرب ــان و نظریه ه ــذب مخاطب ج

ــا  ــوان ب ــه بت ــد ک ــت یاب ــی دس ــه راهکارهای ــا ب ــد ت ــالش می کن ــوا ت ــل محت از روش تحلی

اســتفاده از ایــن راهکارهــا، پیام  هــای اقناعــی مؤثــری تولیــد کــرد بــا ایــن زاویــۀ دیــد کــه 

مخاطــب پیــام  فعــال اســت و هــر مخاطــب می  توانــد از یــک پیــام تفســیرهای متفاوتــی 

ارائــه دهــد. در حــوزه کاربــردی ایــن تحقیــق می  کوشــد تــا بــا شناســاندن و بررســی ایــن 

روش  هــا بــه تولیدکننــدگان و ســازندگان فیلــم و ســریال در داخــل کمــک کنــد تــا بتواننــد 

ــاع  ــا اقن ــا ب ــد ت ــد کنن ــی تولی ــاع مخاطــب، محصوالت ــر اقن ــا اســتفاده از روش  هــای مؤث ب

ــا  ــرده و ب ــت، آگاه ک ــواردی ازاین دس ــنت و م ــگ و س ــه فرهن ــبت ب ــا را  نس ــب آنه مخاط

ــذا  ــه اهــداف توســعه فرهنگــی در جامعــه نزدیــک نمایــد. ل ــان ب ــر مخاطب تأثیــر مثبــت ب

ضــرورت بررســی و تحقیــق در ایــن حــوزه بیشــتر احســاس می شــود و می  توانــد به عنــوان 

راهنمایــی مناســب بــرای متصدیــان ایــن حــوزه در داخــل عمــل کنــد.

پرسشاصلی:

-سریال  های خارجی از چه روش  هایی برای اقناع مخاطب خود استفاده می  کنند؟

پرسشهایفرعی:

-روش  های اقناع مخاطب در سریال چرنوبیل کدام است؟

- روش  های جدید رسانه های خارجی برای اقناع مخاطب کدام است؟
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پیشینۀپژوهش

در اینجــا چنــد نمونــه از مقالــه و پایان نامه هایــی کــه نزدیــک بــه موضــوع ایــن پژوهــش 

اســت، بــه اختصــار ارائــه می شــوند:

- ســیده زهــرا اجــاق و امیــن رمضانعلــی )1396( درتحقیقــی بــا عنوان»تحلیــل محتــوای 

ســایت های پربازدیــد ایرانــی در حــوزۀ ســالمت،از منظــر شــیوه های اقنــاع مخاطــب در تغییــر 

ــه  ــام داد نتیج ــت دار انج ــی جه ــوای کیف ــل محت ــا روش تحلی ــه ب ــیگار ک ــرف س ــار مص رفت

ــرای ایجــاد  گرفــت کــه اطالعــات ســالمت محور ســایت های تحلیل شــده،ظرفیت چندانــی ب

ــا  ــز ب ــد. ایــن محتواهــا بیــش از هــر چی ــار در مخاطــب ســیگاری را ندارن ــر رفت قصــد/ تغیی

ــۀ نتیجه گیــری روشــن، تولیــد شــده اند کــه  اســتفاده از مقوله هــای تــرس، نقل قــول و ارائ

ــاد ســایت ها در تغییــر نگــرش مخاطــب ســیگاری اســت. ــدان زی حاکــی از ظرفیــت نه چن

- ولــی یوســفی )1396( جامعــه نویــن را می  تــوان جامعــه  ای دانســت کــه منطــق 

ــه  ــرده و ب ــای زندگــی بشــر نفــوذ ک ــه تمــام زوای ــر آن حاکــم اســت. رســانه  ها ب رســانه  ها ب

یکــی از ابزارهــای اصلــی بــرای جــذب و اقنــاع مخاطبــان تبدیل شــده اســت. پژوهــش مزبــور، 

ــاع  ــیNRT  ورودآو  Rudow در جــذب و اقن ــردی ان .آر.ت ــه بررســی تطبیقــی شــبکه های ک ب

مخاطبــان پرداختــه  اســت. در بخــش کمــی از ابــزار پرسشــنامه و در بخــش کیفــی از تحلیل و 

تفســیر استفاده شــده اســت. نتایــج یافته هــای پژوهشــگر نشــان می  دهــد رابطــه معنــاداری 

بیــن فرضیه هــای میــزان پوشــش و تصاویــر در برنامه  هــای ایــن دو شــبکه وجــود دارد و در 

جــذب مخاطبــان معنــادار و مثبــت اســت و جــذب مخاطبــان این دو شــبکه در ســطح نســبی 

و قابــل قبولــی در حــال رشــد اســت. ایــن پژوهــش بــا روش پیمایشــی انجــام شــد و جمــع 

ــر از  ــق- 136 نف ــاری تحقی ــۀ آم ــراد جامع ــان اف ــنامه در می ــع پرسش ــا توزی ــا ب آوری داده ه

مدیــران شــبکه  های ماهــواره  ای سراســری داخلــی و خارجــی در شــهرهای حلبچــه، ســلیمانیه 

و اربیــل کردســتان عــراق- انجــام شــد. 

-مهــران ابراهیمــی نــژاد ) 1396( در تحقیــق خــود بــه ارائــۀ معیارهــای اقنــاع مخاطــب 

ــت  ــه اســت. روش پژوهــش وی به صــورت تلفیقــی کمــی و کیفــی اســت و درنهای پرداخت

نتایــج، حاکــی از آن اســت کــه معیــار »جذابیــت« بیشــترین تأثیــر و »اعتبــار« کمتریــن تأثیــر 

را بــر اقنــاع مخاطــب دارد. همچنیــن بعــد از معیــار جذابیــت، معیارهایــی چــون »هیجــان و 

احســاس« و »مهــارت کالمــی« و جانــب داری« بیشــترین تأثیــر را بــر مخاطــب دارنــد. 



64

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

روش های اقناع مخاطب در سریال های تلویزیونی ....

تحقیــق ولــی یوســفی بیانگــر تأثیــر پیــام بــر دیدگاه  هــای مخاطبــان و محققــان اســت 

امــا روش تحقیــق حاضــر )روش تحلیــل محتــوا( دیدگاه هــای عمیق تــر و کیفی تــری را 

ــی  ــن رمضانعل ــاق و امی ــرا اج ــیده زه ــق س ــد. در تحقی ــه ده ــب ارائ ــه مخاط ــد ب می توان

تحقیــق  تنهــا  اســت،  بررســی  شــده  درســایت ها  ســیگاری  مخاطبــان  اقناع ســازی 

ــتری دارد.  ــت بیش ــق قراب ــن تحقی ــا ای ــه ب ــت ک ــژاد اس ابراهیمی ن

به طــور کلــی، نــوآوری تحقیــق حاضــر، شــناخت روش هــای اقناع ســازی بیننــدگان 

ــود. ــام می ش ــار انج ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ک ــق اس ــی موف ــریال های تلویزیون س

تبیینمفاهیم

اقناع:

اقنــاع و  الیاســی در مقالــه ای بــا عنــوان »مبانــی نظــری و عملــی  محمدحســین 

مجاب ســازی« در خصــوص مفهــوم اقنــاع می نویســد: »در دنیــای امــروز از اقنــاع به عنــوان 

ــرا از  ــود. زی ــاد می ش ــی ی ــوذ اجتماع ــرم و نف ــدرت ن ــای ق ــن مؤلّف ه ــی از کلیدی تری یك

ایــن طریــق می تــوان نظــرات و ارادۀ خــود را بــدون بهره گیــری از زور و تطمیــع بــر دیگــران 

تحمیــل کــرد و نظــرات، نگرش هــا و رفتارهــای آنــان را دســتخوش تغییــر قــرارداد« )الیاســی، 

.)1  :1388

ویلیــام ال. بنــوا و پامــال جــی. بنــوا در کتــاب »پیام هــای اقناعــی، فراینــد تأثیرگــذاری 

ــت  ــدی اس ــارت از فراین ــاع عب ــا از اقن ــف م ــند: تعری ــاع می نویس ــوم اقن ــوص مفه در خص

کــه در آن یــک منبــع )اقناع کننــده( از یــک پیــام اســتفاده می کنــد تــا بــا خلــق، تغییــر یــا 

تقویــت نگرش هــای دیگــران )مخاطبــان( بــه هدفــی دســت یابــد« )ال. بنــوا، جــی. بنــوا، 

.)30 :1389

نگرش:

پیــام اقناعــی موجــب ایجــاد نگــرش جدیــد در مخاطــب  می شــود. ایــن جملــه ای اســت 

ــد.  ــی آن را پذیرفته ان ــی به نوع ــات اجتماع ــوم ارتباط ــوزۀ عل ــردازان در ح ــر نظریه  پ ــه اکث ک

امــا اگــر بخواهیــم کمــی تخصصی  تــر بــه ایــن واژه بپردازیــم ابتــدا بــه مفهــوم آن اشــاره  

می شــود. 

ــی  ــه مفهوم ــا ب ــالح نگرش  ه ــد: »اصط ــرش  می نویس ــوم نگ ــاب مفه ــم آرا« در ب  »حکی
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اشــاره دارد کــه هــم عــوام در قالب  هــای مختلــف همچــون: بــه اعتقــاد مــن، بــه نظــر مــن، 

ــژه  ــد و هــم متخصصــان و به وی ــه از آن بهــره می  گیرن ــد مــن و... روزان ــم، از دی فکــر می  کن

اندیشــمندان حــوزه روان شناســی اجتماعــی در حــوزه تخصصــی خــود از آن اســتفاده 

ــا  ــوم نگرش  ه ــا، مفه ــن اصطالح  ه ــان ای ــی می ــی  های مفهوم ــود هم پوش ــد. باوج می  کنن

ــای  ــوان ارزیابی  ه ــری به عن ــه دقیق  ت ــه گون ــد ب ــه کار  می بندن ــه آن را  ب ــی ک ــزد متخصصان ن

بــه نســبت پایــدار از موضوع  هــای مختلفــی تعریف شــده اســت کــه  می توانــد دامنــه  ای از 

ــم آرا، 1394: 10۵(. ــرد« )حکی ــم انتزاعــی را در برگی ــا مفاهی چیزهــای قابل مشــاهده ت

رسانه:

ــد  ــرگرمی را تولی ــی و س ــات اطالعات ــوالت و خدم ــه محص ــت ک ــی اس ــانه، صنعت  رس

ــانه  ــرود، رس ــه کار ب ــاط ب ــرای ارتب ــه ب ــیله ای ک ــزار، روش و وس ــر اب ــد، ه ــرده و می فروش ک

ــب  ــن مطل ــد و او ای ــل  می کن ــخص عم ــواس ش ــداد ح ــوان امت ــانه به عن ــک رس ــت. ی اس

ــه  ــان ب ــک لوه ــت. م ــه اس ــانه  ها« گفت ــام »درک رس ــه ن ــال 1964 ب ــش در س را در کتاب

ــاوری  ــی فن ــود. به طــور ســاده، جبرگرای ــد ب ــی رســانه ای معتق ــاوری و جبرگرای ــی فن جبرگرای

ــد  ــار جامعــه اســت. جبرگرایــی رســانه ای  می  گوی ــه رفت ــاوری عامــل شــکل دهی ب ــی فن یعن

کــه فناوری  هــای رســانه ای جدیــد ماننــد مطبوعــات چاپــی، تلویزیــون و اینترنــت عوامــل 

ــر، 1391: 2۵- 26(. ــه هســتند« )هارپ ــر جامع ــر ب ــی مؤث اصل

ســکانس:)Sequence( »جــزء کاملــی از یــک فیلــم کــه معــادل فصــل در ادبیات اســت. 

ســکانس ازچندصحنــه و یــا تنهــا از یــک پــالن تشــکیل می شــود کــه در ایــن صــورت بــه آن 

پــالن ســکانس می گویند.«.)افصحــی،37:1383(.

فاجعۀچرنوبیل:

ــون  ــل مشــغول آزمایش هــای گوناگ ــروگاه اتمــی چرنوبی ــه نی ــی ک در ســال 1986 زمان

بودنــد، خطــای انســانی منجــر بــه انفجــار و آتش ســوزی در رآکتــور شــماره 4 ایــن نیــروگاه 

شــد کــه به واســطه آن، رادیواکتیــو در ابعــاد بســیار وســیعی در اوکرایــن و اروپــا منتشــر 

شــد و فجایــع انســانی بســیاری بــر جــای گذاشــت. در رآکتــور شــماره 4 بیــش از 190 تــن 

ــروگاه صــورت گرفــت،  ــود و پــس از انفجــاری کــه در ایــن نی مــواد رادیواکتیــو موجــود ب

ایــن مــواد در وســعتی بیــش از 200 هــزار کیلومترمربــع پخــش شــدند کــه شــامل اوکرایــن 

ــۀ  ــان فاجع ــار قربانی ــه آم ــود ک ــه می ش ــد. گفت ــا می ش ــی از اروپ ــیه و بخش های و روس
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ــه  ــام ب ــار و ارق ــن آم ــا ای ــوده اســت ام ــر ب ــا 100 نف ــن 10 هزارت ــزی بی ــل چی اتمــی چرنوبی

دلیــل پنهان کاری هــای اوکرایــن و اتحــاد جماهیــر شــوروی، چنــدان دقیــق و قابــل اســتناد 

نیســت. 

چهارچوبمفهومی

ــه  ــم ک ــر گرفته ای ــانه در نظ ــوان رس ــی را به عن ــریال های تلویزیون ــق، س ــن تحقی در ای

).Foulger. D(بــرای مخاطبــان پیامــی را پخــش می کنــد.در گونــه شناســی دیویــس فولگــر

ــی،  ــد نقاش ــال پیام دارند)مانن ــرای انتق ــه ب ــی ک ــر قابلیت ــه خاط ــری ب ــای هن ــه قالب ه هم

ــان  ــد مخاطب ــوان رســانه تلقــی مــی شــونده می توانن مجســمه، عکــس وماننداینهــا) به عن

)2003,Foulger(ــه نقــل از ــم آرا،247:1392(ب خــود را متقاعــد کنند.)حکی

ــت«  ــام اس ــانه پی ــه می گوید:»رس ــان ک ــک لوه ــال م ــۀ مارش ــا نظری ــر فولگرب ــن نظ ای

)ســورین وتانــکارد،393:1388( همخوانــی دارد.

هرچنــد در هنرهایــی مثــل نقاشــی و ســریال تلویزیونــی، احساســات و عواطــف 

برانگیختــه می شــوند، در رســانه ها نیــز مــی تــوان بــا تکنیک هایــی همچــون جاذبــۀ تــرس 

ــت. ــان پرداخ ــاع مخاطب ــه اقن ــکارد،27۵:1388( ب ــورین و تان ــی )س ــه جنس وجاذب

فراینــد  چگونگــی  می کوشــند  ارتباط جمعــی  رســانه های  بــه  مربــوط  نظریه هــای 

تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری مــردم و اینکــه اساســًا توضیــح دهنــد کــه چنیــن فراینــدی رخ 

ــه  ــؤالی ک ــل« )1979( س ــک کویی ــته »م ــه نوش ــان ب ــن می ــد. در ای ــا نمی ده ــد ی می ده

مصرانــه دربــاره رســانه مطــرح و کمتــر بــه پاســخ روشــن نزدیــک شــده، پرســش از تأثیــر 

ــودن ایــن پرســش کوشــیده اســت  ــه ب ــه، وی ضمــن ناعادالن رسانه هاســت. در ایــن زمین

ــوب  ــود. در چهارچ ــل ش ــز قائ ــی( تمای ــودن )اثربخش ــر ب ــی( و مؤث ــر )کارای ــان تأثی ــا می ت

نظریــه رســانه ها، مــک لوهــان )1964( بــا تکیــه بــه ایــن بیــان مشــهور خــود کــه »رســانه 

پیــام اســت« بــر ایــن نکتــه تأکیــد ورزیــد کــه مجراهــای ارتباطــی رســانه )رســانه( هرکــدام 

می توانــد گیرنده هــای حســی مــا را بــه گونــه متمایــزی تحریــک کــرده، برانگیــزد و درنتیجــه، 

هرکــدام بــه شــکل متفاوتــی بــر ادراک و افــکار تأثیــر بگذارنــد )حکیــم آرا، 1393: 232 - 

.)233
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نظریۀهاولند

هاولنــد در مــدل متقاعدســازی خــود، بــه چهارعنصــر اساســی در فراینــد متقاعدســازی 

اشــاره و بیــان می کنــد کــه ایــن عناصــر پایه هــای مهــم در اقنــاع مخاطــب هســتند کــه در 

ایــن تحقیــق بــه دلیــل اکتشــافی بــودن آن و تأثیراتــی کــه قــرار اســت از پیام بــر مخاطــب 

حاصــل شــود از مــدل اقناعــی هاولنــد استفاده شــده اســت.

هاولنــد بــه همــراه جنیــس  و كلــی  در ســال 1949 مجموعــه آزمایش هایــی را در 

دانشــگاه ییــل 6 در بــاب تغییــر نگــرش انجــام دادنــد كــه از یافته هــای آن در فرمول بنــدی 

نظریــۀ خــود درخصــوص متقاعدســازی اســتفاده كردنــد. آنــان حاصــل یافته هــای خــود را 

در ســال 19۵3 در اثــری بــا عنــوان »ارتباطــات و متقاعدســازی« منتشــر کردنــد. براســاس 

ــه  ــرد ك ــورت می گی ــی ص ــۀ اساس ــش مرحل ــی ش ــازی ط ــد، متقاعدس ــاع هاولن ــدل اقن م

از: عبارت انــد 

1. در معــرض پیــام قــرار گرفتــن؛ چنانچــه مخاطــب اصــوات پیــام را نشــنود یــا تصاویــری 

ــه،  ــت ک ــد گف ــرایط بای ــن ش ــت.در ای ــد گرف ــرار نخواه ــر آن ق ــچ گاه تحت تأثی ــد، هی نبین

شــرط نخســت و اساســی متقاعدســازی آن اســت كــه مخاطــب در معــرض مســتقیم پیــام 

قــرار گیــرد. 

2. از دیــدگاه هاولنــد، توجــه بــه پیــام؛ دومیــن شــرط تأثیــر پیام بــر مخاطــب، آن اســت 

بــه عبارتــی مخاطــب بایــد بــه محتــوای پیــام توجــه كنــد. 

3. درك پیــام؛ بعــد از اینکــه توجــه مخاطــب بــه پیــام جلــب شــد، حــال بــرای آن كــه 

ــه پیــام را درك كنــد. تحت تأثیــر پیــام قــرار گیــرد، بایــد حداقــل،  نتیجه گیــری مربــوط ب

4. بعــد از درک پیــام، مخاطــب پذیــرش نتیجه گیــری مربــوط بــه پیــام را داشــته 

ــر نگــرش صــورت گیــرد، الزم و ضــروری اســت کــه مخاطــب،  ــرای آنكــه تغیی ــرا ب باشــد زی

ــد. ــول کن ــرد و قب ــام را بپذی ــه پی ــوط ب ــری مرب نتیجه  گی

۵. بعــد از طــی ایــن مراحــل، نگــرش جدیــد در مخاطــب ایجــاد خواهــد شــد کــه بایــد 

بــه یــاد بســپارد؛ چنانچــه مخاطــب، نگــرش جدیــد را از یــاد ببــرد و  فرامــوش كنــد، مفهــوم 

پیــام در آینــده تأثیرگــذاری مناســبی بــر او نخواهــد داشــت.

6. تبدیــل نگــرش بــه رفتــار؛ چنانچــه پیــام  بــر رفتــار مخاطــب تأثیــر گــذارد، و نگــرش 
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جدیــد ایجــاد کنــد، آن نگــرش جدیــد می توانــد رفتــار را در موقعیــت، هدایــت و رهبــری 

كنــد )الیاســی، 1388: 44(

ــده  ــاع انجام ش ــوزۀ اقن ــون در ح ــو و تلویزی ــات رادی ــانه ها مطبوع ــه در رس ــی ک کارهای

ــر فــرض  ــا ب ــری. ام ــر هن ــه اث ــد ن ــگاه کرده ان ــام ن ــک پی ــوان ی ــر را به عن اســت، معمــوالً اث

اینکــه زنجیــرۀ یــک اثــر هنــری اســت، اثــر هنــری هــم در حــوزۀ مربــوط بــه متقاعدســازی 

ــرد.  ــرار می گی ق

متقاعدســازی و اقنــاع دو مقولــۀ متفــاوت از هــم بــوده کــه در مطالعــات ارتباط جمعــی 

کامــالً تفــاوت ایــن دو مشــهود اســت. متقاعدســازی، فراینــدی اســت صریــح و کوتاه مــدت 

ماننــد ســاخت تیــزر تبلیغاتی،تأثیــر یــک اثــر هنــری ماننــد یــک تابلــو نقاشــی در نــگاه اول، 

امــا اقنــاع تأثیراتــی زیرپوســتی ، آرام، تدریجــی، قطره چکانــی دارد کــه در رویدادهــای 

فرهنگــی بــه کار مــی رود و اثرگــذاری آن درازمــدت اســت. فیلــم و به ویــژه ســریال کــه در 

طــول یــک مدت زمــان بیننــدگان آن را می بیننــد، ازجملــه مــواد تبلیغــات اقناعــی اســت.

ــور در  ــن منظ ــه همی ــت. ب ــری اس ــر هن ــی تأثی ــاع روان ــی و اقن ــرات روان ــی از اث بخش

پژوهــش حاضــر بــه ســریال چرنوبیــل بــه دیــد یــک پیــام نــگاه شــده اســت. صحنه آرایــی 

هنــر اســت امــا دیالوگ هــای درون متــن را نمی تــوان از جنبــۀ هنــری بررســی کــرد. متــن را 

بایــد از زاویــۀ اقنــاع بررســی کــرد.

الگویپیشنهادینگارنده

بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع تحقیــق تحلیــل روش هــای اقنــاع مخاطــب در ســریال های 

ــن  ــد در بی ــه ش ــد ارائ ــاع هاولن ــۀ اقن ــه از نظری ــی ک ــه تعاریف ــه ب ــا توج ــت، ب ــی اس خارج

نظریــات اقناعــی از ایــن مــدل در ایــن پژوهــش اســتفاده می شــود و بنابرایــن چارچــوب 

مفهومــی بــه شــرح زیــر اســت: بــا توجــه بــه مــدل هاولنــد 4 متغیــر اصلــی متقاعدســازی 

کــه عبارت انــد از: منبــع پیــام، پیــام، كانــال انتقــال پیــام و مخاطــب )شــنونده( اســت، در 

اینجــا منبــع پیــام: هالیــوود، پیــام: در ظاهــر فاجعــۀ انســانی چرنوبیــل و در محتــوا منــع 

اســتفاده از انــرژی هســته ای به خصــوص در کشــورهای بلــوک شــرق، کانــال انتقــال پیــام: 

ــی رســانه در کل دنیــا. تلویزیــون و ســریال چرنوبیــل،  مخاطــب: بیننده هــا و اهال

ــتند  ــتفاده از مس ــا اس ــردان ب ــریال، کارگ ــن س ــت در ای ــوان گف ــدل می ت ــن م ــر ای بناب
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ــگارش فیلم نامــه ای قــوی  ــر روی ن ــز خــود را ب ــوای جــذاب آن تمرک ــودن موضــوع و محت ب

قــرار داده و حقیقــی بــودن اثــر، مزیــد بــر علــت شــده کــه بــا توجــه بــه بــار سیاســی فیلــم 

و توجــه مخاطــب معاصــر بــر کشــف حقایــق سیاســی موجــود در دنیــا، توانســته اثرگــذاری 

ــۀ  ــینما و جاذب ــک س ــتفاده از تکنی ــا اس ــد ب ــۀ بع ــذارد. در مرحل ــب گ ــر مخاط ــی ب عمیق

ــوده را  ــرده و آنچــه هــدف موردنظــرش ب ــر ک ــر، ذهــن و احســاس مخاطــب را درگی تصوی

بــه مخاطــب القــا کــرده اســت. به نوعــی بانفــوذ در درون مخاطــب، توانســته بــه اقنــاع و 

تغییــر نگــرش دســت یابــد.

 الگوی نگارنده و چهارچوب ذهنی در این پژوهش به این شکل ارائه می شود:

نمودار 1. الگوی پیشنهادی محقق برای این تحقیق
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روشتحقیق

روش تحقیــق عبــارت از یــک روش گام بــه گام، منطقــی، منظــم و دقیــق بــرای شناســایی 

مشــکالت، گــردآوری داده هــا، تجزیه وتحلیــل داده هــا و اســتنباط معتبــر از آنهاســت. 

ازایــن رو تحقیــق علمــی صرفــًا مبتنــی بــر تجربــه یــا برداشــت های شــخصی و درک مســتقیم 

نیســت، بلکــه هدفمنــد و دقیــق اســت )ســکاران، 1381: 6 (

بــا توجــه بــه اینکــه تحلیــل محتــوا در ســینما بــه محتــوای انتقــال معنــی توجــه ویژه ای 

دارد بنابرایــن نگارنــده درصــدد اســت نحــوۀ انتقــال معانــی پیــام و درنهایــت نقــش آن در 

اقنــاع مخاطــب را بررســی و تحلیــل کنــد. روش تحقیــق، تحلیــل محتــوای کیفــی بــا نــگاه و 

رویکــرد اســتقرایی اســت و واحــد تحلیــل را پــالن در نظــر گرفته ایــم و به صــورت هدفمنــد 

تمــام پالن هایــی کــه از روش  هــای اقناعــی اســتفاده کرده انــد، به عنــوان واحــد تحلیــل در 

نظــر گرفتــه و ســپس تحلیــل محتــوا انجام گرفتــه اســت.

قلمروزمانیتحقیق

ــت.  ــده اس ــی او پخش ش ــی اچ ب ــبکۀ آمریکای ــال 2019 از ش ــل در س ــریال چرنوبی س

ایــن مجموعــه در 6 مــه 2019 در ایاالت متحــده و در 7 مــه 2019 در بریتانیــا بــه نمایــش 

درآمــد و در 3 ژوئــن 2019 بــه پایــان رســید. در ایــران نیــز در خردادمــاه 1398 بــا  زیرنویس 

ــف منتشــر شــد. فارســی در شــبکه های اجتماعــی و ســایت های مختل

روشنمونهگیریوتخمینحجمجامعه

ــوط  ــای مرب ــم از پالن ه ــا ه ــریال و نمونه ه ــدۀ س ــمت های پخش ش ــۀ کل، قس جامع

ــی  ــۀ موردبررس ــوان جامع ــریال به عن ــمت س ــام ۵ قس ــون تم ــت. چ ــاع اس ــیوۀ اقن ــه ش ب

ــل  ــه دلی ــود. ب ــالن خواهــد ب ــه پ ــل ســریال و واحــد نمون مطالعــه می شــود، واحــد تحلی

اینکــه ســریال چرنوبیــل توانســته از روش  هــای اقناعــی متنــوع و متفــاوت بــرای تأثیرگذاری 

بــر مخاطــب خــود اســتفاده کنــد، ایــن ســریال را به صــورت هدفمنــد انتخــاب کرده ایــم. 

پــالن را معمــوالً یــک برداشــت بلنــد از ســریال می داننــد:»از لحظــۀ روشــن شــدن دوربیــن 

ــالن  ــرد. پ ــالن شــکل می گی ــک پ ــردان کات می دهــد، ی ــه کارگ ــا لحظــه ای ک ــرداری ت فیلم ب

گاهــی دربرداشــتن بســیار بلنــد انجــام می شــود کــه بــه آن پــالن ســکانس گفتــه می شــود« 

)افصحــی، 1383: 19(.
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پایاییوروایی

ــوای صحنه  هــای  ــل محت ــار یافته هــا، تحلی ــه اعتب ــردن ب ــی ب ــرای پ ــن پژوهــش ب در ای

ــاع مخاطــب انجام شــده اســت.  ــا روش هــای اقن ــاع ســریال و میــزان مطابقــت آن ب اقن

»در ســنجش پایایــی تحقیــق، آنجــا كــه كدگــذار بــرای قــرار دادن واحدها در دســته های 

ــه  ــاز ب ــر نی ــا اگ ــت. ام ــی باالس ــار پایای ــی دارد، انتظ ــردی اندك ــه داوری ف ــاز ب ــف نی مختل

ــورت  ــر ص ــه ه ــود ب ــد ب ــر خواه ــی كمت ــای روای ــد برآورده ــر باش ــیر و تعبی ــی تفس میزان

ــی حــدود 7۵ درصــد اعــالم  شــده اســت« )ویمــر و  ــن مــوارد حداقــل ضریــب پایای در ای

دومینیــك, 1386: 2۵۵(.

درمجمــوع »منظــور از پایایــی و یــا روایــی ایــن اســت كــه ببینیــم آیــا ســنجش دارای 

ویژگــی تكرارپذیــری هســت؟ یعنــی در صــورت تكــرار عملیــات تحقیــق می تــوان بــه نتایــج 

مشــابه رســید؟« )ســاروخانی, 138۵: 288(. بــرای روایــی و پایایــی در ایــن تحقیــق ابتــدا 

ــودن  ــان از درســت ب ــس از اطمین ــم و پ کدگذاری هــای انجام شــده را مجــددًا انجــام دادی

کدهــا، ازنظــر۵ تــن از اســتادان ارتباطــات، بــرای تأییــد آنهــا بهــره بردیــم.

شیوهوابزارتجزیهوتحلیلدادهها

ــذاری  ــن کدگ ــد، در حی ــرون می آی ــا بی ــه از دل صحنه  ه ــتخرج ک ــۀ مس ــم اولی مفاهی

می تــوان ایــن مفاهیــم را در کنــار هــم بررســی کــرد. تحلیــل فراینــد نظم بخشــی بــه مفاهیــم 

ــد  ــه بع ــت ک ــی اس ــی و فرع ــای اصل ــب مقوله ه ــی آن در قال ــذاری و بازچین ــق کدگ از طری

ــم و  ــه رمزگــذاری می پردازی ــم استخراج شــده ب ــا اســتفاده از مفاهی ــد کدگــذاری، ب از فراین

ــم. ــخص می کنی ــی را مش ــی و فرع ــای اصل مقوله ه

کریپنــدروف معتقــد اســت مقــوالت یــا طبقــات بایــد فراگیــر باشــد یعنــی هیچ کــدام 

ــوند  ــذف ش ــد ح ــای نمی گیرن ــاص ج ــه ای خ ــه در طبق ــل آن ک ــه دلی ــد ب ــا نبای از داده ه

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــک طبق ــتر از ی ــا بیش ــه ی ــن دوطبق ــد بی ــچ داده ای نبای ــن هی و همچنی

.)82-80  :2004 )کریپنــدروف، 

روشهایگردآوریدادههاوابزارمورداستفادهبرایآن

در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی بــرای شــناخت 

شــیوه های اقنــاع مخاطــب در ســریال پرداختــه می شــود. واحــد تحلیــل در ایــن پژوهــش 
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همــۀ صحنه هــای مرتبــط بــا اقنــاع مخاطــب در ســریال تلویزیونــی چرنوبیــل اســت و ســعی 

محقــق بــر ایــن بــوده اســت کــه در اینجــا بــا نــگاه اســتقرایی تمامــی داده هــای مرتبــط بــا 

پرســش پژوهــش اســتخراج شــود. در گام بعــدی، داده هــای استخراج شــده از صحنه هــای 

اقناعــی ســریال چرنوبیــل، تحلیــل و مقوله بنــدی شــده اســت. در ادامــه، ابتــدا مقوله هــای 

فرعــی در جدولــی جداگانــه بــه شــكل منظــم و ســاختار منــد در دســته بندی كالن و جامــع 

ــاع  ــکل، اقن ــن ش ــه ای ــده اند و ب ــوری( طبقه بندی ش ــی )مح ــای اصل ــوان مقوله ه ــت عن تح

مخاطــب در ایــن ســریال بررســی  شــده اســت.

یافتههایپژوهش

ــط  ــای مرتب ــتقرایی، داده ه ــی اس ــا نگاه ــگر ب ــم پژوهش ــتخراج مفاهی ــدول اس در ج

ــدام اســت؟( را  ــل ک ــاع مخاطــب در ســریال چرنوبی ــا پرســش پژوهــش )روش  هــای اقن ب

اســتخراج کــرده اســت کــه از بیــن 228 روش، در مرحلــه کدگــذاری بــاز 1۵ کــد اســتخراج 

ــی  ــد انتخاب ــت 4  ک ــوری و درنهای ــۀ مح ــه 9 مقول ــده ب ــای استخراج ش ــان کده و از می

ــت  ــه دس ــم ب ــه از دل مفاهی ــده ک ــای استخراج ش ــت یافت. کده ــی دس ــه اصل ــا مقول ی

ــم،  ــوژی حاک ــت، ایدئول ــلطه حکوم ــت، س ــای حقیق ــب، افش ــد: فری ــامل 1۵ ک ــد ش آم

ــای  ــوی، موقعیت ه ــازی ق ــه، فضاس ــق فاجع ــران، عم ــئولیتی( مدی ــوءمدیریت )بی  مس س

مکانــی، جلوه  هــای ویــژه، نوســتالژی، ابهــام، تصاویــر دلهــره، متــن دلهــره، تحریــک 

ــن  ــه و مت ــه صحن ــا توجــه ب ــذاری کدهــا ب ــی اســت. نام گ ــام و راز آلودگ احساســات و ابه

ــه دســت آمــد.  ب

مقولههایمستخرجشدهازتجزیهوتحلیل

ــور  ــم، سانس ــوژی حاک ــئولیتی، ایدئول ــی بی مس ــای فرع ــتقیم: از مقوله ه ــای مس 1. الق
ــه مخاطــب  ــران کــه به نوعــی مســتقیمًا ب ــار، فریــب، ســوء مدیریــت، بی تدبیــری مدی اخب

ــود. ــا می ش ــتان الق ــی داس در تمام

2. برجسته ســازی: شــجاعت، ابهــام، ایثــار و فــداکاری، جاذبــۀ تــرس بــه طــرز فاحشــی 
ــده اند. ــازی ش ــتان برجسته س ــول داس در ط

ــار، فریــب مــردم و نشــان دادن  3. محتــوا و مضمــون: جمــالت طالیــی، سانســور اخب
عمــق فاجعــه در دیالوگ ها)گفتگوهــا( و مونولــوگ ) تک گویی ها(هــای فیلــم نشــان از 

ــت. ــه اس ــوا و فیلم نام ــق محت ــر عمی تأثی
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ــر  ــردازی، رنــگ و محیــط، صحنه هــای انفجــار، تصاوی ــری: فضاســازی، نورپ ــاع تصوی اقن

نوســتالژی، دکــور قــوی، موقعیت هــای مکانــی و جاذبــه موســیقی متــن کــه در زیرمجموعــه 

جذابیت هــای بصــری قرارگرفتــه شــده حاکــی تأثیــر قــوی بــر مخاطــب اســت.به عبارتــی در 

ــه  ــت بـ ــذ طراحی شــده درنهای ــه ای ناف ــه و... به گون ــالن، صحن ــن ســریال،موضوع هــر پ ای

یــک منطــق القــای تصویــری رســیده اســت.

ــات مســئول  ــکار حقیقــت و دروغ هــای فاحــش مقام ــف: در کل  داســتان ان ۵. تحری

به صــورت اســتعاره گونه، مخاطــب را تحت تأثیــر قــرار می دهــد. 

جدول 1. مقوله  های اصلی

مقوله های محوریمقوله های انتخابیردیف

1
جاذبۀ متن

القای مستقیم
استعاره

جملۀ طالیی
تکرار

جاذبۀ تصویری2
برجسته  سازی
القای تصویری

جاذبۀ موسیقی

تشجیعجاذبۀ ترس3

تحریکجاذبۀ احساس۴

یکنمونهازتحلیلمحتوایسکانسهایمطرحسریال:

کارگــران هنــگام رد شــدن از کنــار وزیــر بــا دســت های ســیاه روی کــت اتوکشــیده وزیــر 
دســت می کشــند کــه شــاهد ســیاه شــدن ســرتاپای وزیــر در ایــن صحنــه هســتیم.

دقیقۀ 29:۵7 از فصل سوم

کدهای استخراج شده: جاذبه بصری، شجاعت کارگران.

مقوله های فرعی: شجاعت/ ایثار و فداکاری.

مقولۀ اصلی: برجسته سازی/منطق القای تصویری.

تحلیــل محتــوا: در ایــن صحنــه از فــن منطــق القــای تصویــری کــه بــا برجسته ســازی و 
ــر تــوده  ــد و اســتیصال حکومــت در براب ــه مخاطــب القــا می کن فضاســازی قــوی پیــام را ب

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــوح ب ــردم را به وض م
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تصویر1. شجاعت کارگران.

صحنۀ اظهارات لگاسوف )شخصیت و قهرمان فیلم( در دادگاه: 

شــهادت مــن در ویــن دروغ بــود، مــن بــه دنیــا دروغ گفتــم. مســئول ایــن پنهــان کاری 

هــم فقــط مــن نیســتم، خیلی هــا دخیل انــد، از دســتور پیــروی کردیــم، دســتور کا.گ.ب.

فصل آخر/ دقیقۀ ۵4

کدهای استخراج شده: ایدئولوژی حاکم/ سلطه حکومت/ کتمان حقیقت.

مقوله های فرعی: جمالت طالیی/ سانسور اخبار/فریب مردم/عمق فاجعه.

مقوله های اصلی: محتوا و مضمون/ القای مستقیم.

ــه  ــن فیلم نام ــوی و مت ــیار ق ــای بس ــل دیالوگ ه ــریال چرنوبی ــوا: در س ــل محت تحلی

باعــث اثربخشــی مســتقیم بــر مخاطــب بــوده اســت. در ایــن صحنــه بــا اســتفاده از فــن  

جانــب داری در پیــام، کارگــردان از ویژگی هــای احساســی و روانــی بهــره جســته کــه باعــث 

ــود. ــب می ش ــه مخاط ــتقیم ب ــای مس الق

در ایــن صحنــه فــن القــای مســتقیم کامــالً بهــره بــرده شــده کــه از مقوله هــای فرعــی 

آن بی مســئولیتی، ایدئولــوژی حاکــم، سانســور اخبــار، فریــب، ســوء مدیریــت، بی تدبیــری 

مدیــران کــه به نوعــی مســتقیمًا بــه مخاطــب در تمامــی داســتان القــا می شــود.
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تصویر2.صحنۀ استشهاد

جمعبندیونتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه اینکــه محقــق درصــدد کشــف فن هــای اقنــاع مخاطــب 

در ســریال های خارجــی بــوده، می تــوان در جمع بنــدی گفــت در ایــن ســریال از روش هــای 

اقنــاع مخاطــب در تصویــر و متــن اســتفاده  شــده اســت. یافته هــای تحقیــق نشــان داد بــا 

توجــه بــه اینکــه فیلــم و ســریال عــالوه بــر نقــش پیام رســانی، اثــر هنــری نیــز محســوب 

می شــود، جذابیــت تصویــری، فضاســازی قــوی، نورپــردازی، رنــگ محیــط، لباس هــای 

ــای  ــار، موقعیت ه ــای انفج ــده، صحنه ه ــن طراحی ش ــکل ممک ــن ش ــه در بهتری ــان ک نظامی

مکانــی و جزییــات دقیــق نیــروگاه چرنوبیــل و جذابیت هــای نوســتالژیکی منــدرج در اثــر، 

از دیگــر عوامــل اقنــاع و جــذب تماشــاگر در ایــن ســریال اســت. نــگاه منفــی بــه مقامــات 

شــوروی، ایثــار و فــداکاری هم رزمــان، عمــق فاجعــه، شــجاعت، ابهــام و راز آلودگــی، 

ــی در  ــارز منف ــخصیت های ب ــود ش ــت و وج ــکار واقعی ــداکاری، ان ــار و ف ــی، ایث بی تجربگ

طــول فیلــم از نــکات برجســته ای اســت کــه باعــث اقنــاع مخاطــب شــده اســت. 

الگــوی ذهنــی نگارنــده در ابتــدا بــر نظریــۀ هاولنــد اســتوار بــود و بر منبــع پیــام و عناصر 

ــدای قــوی هالیــوود،  ناشــی از آن تأکیــد داشــت کــه شــامل محتــوا و مضمــون، پروپاگان

مســتند بــودن فیلــم و تحریــک مخاطــب می شــد. امــا بعــد از تحلیــل پالن هــای مربــوط بــه 



76

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

روش های اقناع مخاطب در سریال های تلویزیونی ....

اقنــاع، بــه ایــن نتیجــه دســت  یافتیــم کــه محتــوا و مضمــون رتبــه باالتــری را از آن خــود 

کــرده اســت. ایــن تحقیــق برخــی روش هــای اقناعــی »جذابیت«و»هیجــان و احســاس«را 

ــی در  ــب به خوب ــن مطل ــد کرد.ای ــود، تأیی ــده ب ــژاد شناسایی ش ــق ابراهیمی ن ــه در تحقی ک

الگــوی حاصــل از ایــن تحقیــق در نمــودار شــمارۀ 2 قابل مشــاهده اســت:

نمودار 2.الگوی روش های اقناعی در سریال چرنوبیل

ــرد  ــاهده ک ــوان مش ــده می ت ــای استخراج ش ــه مقوله ه ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر ای ب

کــه در ســاخت ســریال چرنوبیــل آنچــه مهم تریــن عامــل اثرگــذاری آن بــر مخاطــب بــوده 

ــت.  ــده اس ــای ساخته ش ــن صحنه ه ــوی بی ــاط ق ــق ارتب ــازی و منط ــه اول تصویرس در وهل

جاذبــۀ تــرس از طریــق صحنه هــای ترســناک بــر بیننــدگان تأثیــر می گــذارد. بــر ایــن اســاس 

ــات  ــاخت لحظ ــا س ــی ب ــای پیاپ ــرس در صحنه ه ــۀ ت ــتفاده از روش جاذب ــا اس ــردان ب کارگ

ــکاوی اش را  ــاس کنج ــۀ احس ــره از جاذب ــا به ــرده و ب ــت زده ک ــب را به ــرج، مخاط پرهرج وم

برمی انگیــزد. 

ــن  ــت- دومی ــی اس ــرداری و کارگردان ــر فیلم ب ــامل هن ــتر ش ــه بیش ــاس- ک ــۀ احس جاذب

ــوی،  ــازی ق ــری، فضاس ــت تصوی ــت. جذابی ــریال اس ــن س ــر ای ــی در تصاوی ــل اقناع عام
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نورپــردازی، رنــگ محیــط، لباس هــای نظامیــان کــه در بهتریــن شــکل ممکــن طراحی شــده، 

ــای  ــل و جذابیت ه ــق چرنوبی ــات دقی ــی و جزیی ــای مکان ــار، موقعیت ه ــای انفج صحنه ه

ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــریال اس ــن س ــاع در ای ــل اقن ــر عوام ــر از دیگ ــدرج در اث ــتالژیکی من نوس

ــی  ــل اقناع ــن عام ــن، دومی ــاع، مت ــوی اقن ــت. در الگ ــیده اس ــری رس ــای تصوی ــق الق منط

ــر فــن القــای مســتقیم از طریــق جمــالت  ــا تکیــه  ب ــم ب اســت. محتــوای ارائه شــده در فیل

ــای  ــی پیام ه ــت. پویای ــوزه اس ــن ح ــل در ای ــن عام ــوی، مهم تری ــۀ ق ــذار و فیلم نام تأثیرگ

ارتباطــی از جنبــۀ ارزشــی بــودن و تأثیــر خــاص پیام هــا بــر مخاطبــان کامــالً مشــهود اســت. 

ســریال بــا نفــوذ در درون گیرنــده پیــام توانســته بــه هــدف اصلــی منبــع کــه پروپاگانــدای 

هالیــوود اســت، دســت یابــد. جمــالت طالیــی کــه شــکل دهندۀ ادبیــات گفتگــو در ســریال 

ــرای  ــر ب ــای دیگ ــر از روش ه ــود و ماندگارت ــا می ش ــم احص ــتاری فیل ــن نوش ــت و از مت اس

ــر  ــوان یــک روش اقناعــی شــناخته شــد. از دیگ ــن بررســی به عن ــام اســت، در ای القــای پی

ــود در  ــی موج ــالت طالی ــرد، جم ــی می ک ــا خودنمای ــل پالن ه ــه در تجزیه وتحلی ــواردی ک م

فیلم نامــه اســت. »ایــن داســتان براســاس رویدادهــای واقعــی اســت«، جملــه ای طالیــی 

ــرار می دهــد و باعــث کنجــکاوی او می شــود.  ــر ق ــم کــه مخاطــب را تحت تأثی در آغــاز فیل

از دیگــر روش هــای مهــم، روش بهــت و وحشــتی یــا جاذبــۀ تــرس اســت کــه کارگــردان بــا 

اســتفاده از ایــن فــن در صحنه هــای پیاپــی بــا ســاخت لحظــات پــر هرج ومــرج، مخاطــب 

ــزد.  ــۀ احســاس کنجــکاوی اش را برمی انگی ــره از جاذب ــا به ــرده و ب را بهــت زده ک

ــاه، تصویرســازی از  ــرس، بعــد از یــک مقدمــۀ کوت ــه ت ــرای اســتفاده ســریال از جاذب ب

لحظــات پــس از انفجــار شــروع می شــود؛ انفجــاری کــه باعــث نابــودی جدیدتریــن راکتــور 

)از چهــار راکتــور( نیــروگاه اتمــی چرنوبیــل در اوکرایــن کنونــی شــده بــود. ایــن لحظــات، 

نمایــی مبهــم همــراه بــا تــرس، گیج کننــده و جــذاب دارد، چراکــه مــا هــم مثــل اپراتورهــای 

نیــروگاه در آن لحظــه نمی دانیــم دقیقــًا چــه اتفاقــی افتــاده اســت و بــا درماندگــی، آنهــا 

را در حالــی دنبــال می کنیــم کــه در بیــن خرابه هــای ســوزان مشــغول انجــام وظایــف 

بی ثمرشــان هســتند و مقادیــر فوق العــاده زیــادی از تشعشــعات اتمــی را جــذب می کننــد 

کــه باعــث کشــته شدنشــان در چنــد هفتــۀ آینــده خواهــد شد.اســتفاده از اســتعاره نیــز در 

ــادی دارد.همچنیــن تکــرار برخــی پیام هــا  ــام نقــش زی جلب توجــه مخاطــب و پذیــرش پی

در پالن هــای بررسی شــده می توانــد روش مهمــی در اقنــاع مخاطــب به حســاب آیــد، 

ــان  ــا نش ــود و یافته ه ــزی می ش ــث مخاطب گری ــاد، باع ــرار زی ــا تک ــدک و ی ــرار ان ــه تک البت
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می دهــد کــه روش تکــرار در ایــن ســریال بــه میزانــی بــوده اســت کــه باعــث اقنــاع مخاطــب 

ــق  ــتقیم از طری ــای مس ــک الق ــر تکنی ــه  ب ــا تکی ــم ب ــده در فیل ــوای ارائه ش ــود. محت می ش

ــی پیام هــای ارتباطــی از  ــن حــوزه اســت. پویای ــن عامــل در ای ــذار مهم تری جمــالت تأثیرگ

جنبــه ارزشــی بــودن و تأثیــر خــاص پیام هــا بــر مخاطبــان کامــالً مشــهود اســت. ســریال 

بانفــوذ در درون گیرنــدۀ پیــام توانســته بــه هــدف اصلــی منبــع کــه پروپاگانــدای هالیــوود 

اســت، دســت یابــد. 
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