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سرمقاله

که می آید، برای درك دقیق  ج  به عرصه بحث و بررسی  هر پدیده به عنوان واقعیتی در دنیای خار
است.  پدیده  آن  شناسی«  »معرفت  و  شناسی«  »هستی  آن  که  است  بعد  دو  شناخت  نیازمند  آن 
که  که ناظر بر شناخت و درك ماهیت و چیستی هر پدیده است و معرفت شناسی  هستی شناسی 
گر این دو بعد در عرصه شناختی  ا گاه متفاوت و متمایز آن است.  گون و  گونا کارکردهای  ناظر به 
هستی  زیــرا  داشــت؛  نخواهیم  پدیده  آن  از  مانعی  و  جامع  نتیجه گیری،تعریف  در  نشود،  تفکیك 
شناسی هر پدیده مبتنی بر وجود مشابهت ها ی ماهوی با پدیده های شناخته شده قبلی اند، اما 
معرفت شناسی مبتنی بر تمایزات آن با سایر پدیده های همگون است، زیرا پدیده ها با ماهیت های 
بنابراین در مرحله شناخت، ضروری است  باشند.  کارکردهای متفاوت می توانند داشته  یکسان، 
این دو عنصر از یکدیگر تفکیك شود تا بتوان تعریف جامع و مانع، پیرامون آن ارایه داد. ارتباطات 
گون تعامالت انسانی  گونا اقناعی نیز از این قانون مستثنی نیست به ویژه آن که این مفهوم در سطوح 

مورد بحث است. 
پدیده ای  دو  اقناع  و  ارتباطات  گفت  می توان  شود،  نگریسته  اقناعی  ارتباطات  به  که  منظر  این  از 
گفتار(  مرتبط هستند، پس بدون شناخت ذهن و زبان به  که با ذهن و زبان )درك مفهوم و  هستند 
ارتباطات  از این رو  اقناع به خوبی درك نخواهد شد.  با یکدیگر، مفهوم  عنوان دو سیستم مرتبط 
کرده اند، زیرا در فرآیندهای ارتباطی آن به مفاهیمی  اقناعی را رشته ای مرتبط با روانشناسی قلمداد 
که مجموعه تئوری های  مانند بینش و نگرش و تأثیرگذاری بر ذهن و رفتار انسان پرداخته می شود 
کارکرد آن نیز ایجاد تغییرات مورد  ارتباطات اقناعی میان فردی منشأ در روانشناسی رفتاری دارد و 

نظر و مطلوب طراحان ارتباطی در تعامالت میان فردی است. 
که آن انتزاع و  اما در عرصه ارتباطات جمعی رویکرد ارتباطات اقناعی به عنصر سومی نیازمند است 
که عرصه ای بس فراتر از عرصه روانشناسی است و با مجموعه دیگر از تئوری های ارتباطی  هنر است 
مرتبط  الملل  بین  ارتباطات  و  سازمانی  ارتباطات  فرهنگی،  ارتباطات  جمعی،  ارتباطات  جمله  از 
خواهد شد. بدیهی است در این عرصه هیچ یك از تئوری های ارتباطی و اقناعی به تنهایی محور 
که  گرفت بلکه این عرصه،  عرصه آمیختن علم و عمل و تجربه است  حرکت ارتباط گران قرار نخواهد 
با مهارت ها و آزمون و خطا ها و تکرار و تمرین و ممارست می توان به آن دست یافت و تحصیالت 
کتاب ارتباطی،  ارتباط گر اقناعی نخواهد ساخت. به ویژه آنکه اقناع در  کادمیك و مطالعه بی شمار  آ
گاندا و عملیات روانی  کی با تبلیغات، بازاریابی و تیلیغ سیاسی و پروپا ارتباطات جمعی وجوه اشترا
گسترده میان مرزهای عملیاتی و هدف گذاری و شیوه های اجرا موجب  که به دلیل هم پوشانی  دارد 
گرفته شود و نتیجه مطلوب و مورد نظر  کتیك  ها در غیر موضع خود به کار  که تکنیك ها و تا می شود 
سیاست گذاران ارتباطی را به همراه نخواهد داشت. بنابراین معرفت شناسی اقناع بسیار حساس 

و پیچیده است. 
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دسترس  در  اقناعی  ارتباطات  ماهیت  و  چیستی  پیرامون  زیادی  نسبتا  ادبیات  و  متون  ایران  در 
که بر اساس تجربه و آزمون های مستمر تشریح شده باشد  کاربردی و عملیاتی  است اما هیچ منبع 
کاربردی و شناخت چالش ها و مسایل مشکالت این  وجود ندارد و این عرصه نیازمند پژوهش های 
کمك وسایل ارتباط جمعی و نهادهای ارتباطی بتوانند در  که امید است پژ وهشگران با  عرصه است 
عرصه عمل تحقیقات بومی و شبیه سازی شده در عرصه رسانه ای ایران به منظور معرفت شناسی 
که  ارتباطات اقناعی در عرصه تعامالت اجتماعی را خلق و ایجاد نمایند. این امر به ویژه در شرایطی 
گسترده اجتماعی به عنوان رقیب جدی و قطعی رسانه های سنتی دیداری و شنیداری  شبکه های 
که بیش از هر  پا به عرصه نهاده و به سرعت دوران بلوغ خود را به آزمون می گذار ند، ضرورتی است 

زمان دیگر نیاز به آن در فضای ارتباطی احساس می شود. 


