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موج سوم



روز تالش برای کسب روزیهفت

دنیای کشاورزی



نیاز اندک به جابجایی فیزیکی
دنیای کشاورزی



(خوراک و پوشاک)هزینه صرفاً برای محصوالت کشاورزی 

دنیای کشاورزی



انقالب صنعتی

دنیای صنعتی



موتور بخار جیمر وات

دنیای صنعتی



هاراه آهن، جاده سازی مدرن، گسترش ارتباطات و جابجایی
دنیای صنعتی



دنیای صنعتی
ماشین نساجی، تحول در پوشاک



دنیای صنعتی



انقالب اطالعات
دنیای اطالعاتی



ه بیش افزایش تعطیلی ب

از دو روز

هزینه برای به دست

آوردن اطالعات

دنیای اطالعاتی



دنیای اطالعاتی
(یماسپورت، آرت، مدیا، گ)ایجاد و رونق صنعت سرگرمی 
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تحول زمان
دنیای کشاورزی

(1760-خلقتابتدای)
دنیای صنعتی

(1990-1760)
دنیای اطالعات

(امروز-1990)

جهان مشبکجهان گردجهان مسطح

یبیش از دو روز تعطیلیکی دو روز تعطیلیبدون تعطیلی

کشاورزیمحصوالت
محصوالت صنعتی

(ماشین)
محصوالت اطالعاتی  

(سرگرمی)

تک والد، مجردیهسته ایقبیله ای

رسانه(مدرسه)جامعه خانواده



مقایسه 

دو شرکت 



اتیمرز بین دنیای صنعتی و دنیای اطالع



نندرسانه ها، زاویه نگاه ما را تعیین می ک



نظام طبقاتی
دنیای کشاورزی

(1760-خلقتابتدای)
دنیای صنعتی

(1990-1760)
دنیای اطالعات

(امروز-1990)

تأثیرگذارکارفرماارباب

ستاره–سلبرتی دم کلفت–پولدار خان زاده–اشراف زاده 

علمپولزور

(شهروند)تأثیرپذیر کارگربرده-رعیت 

سوادبا-خوشحال ادکم سو–حقوق بگیر بی سواد–کتک خور 



اسطوره آزادی و انتخاب شخصی-۱
اسطوره بی طرفی-۲
عت اسطوره تغییرناپذیری طبی-۳

انسانی
فقدان تعارض های اجتماعی-۴
تعدد رسانه ها و آزادی آن-۵

ی و وسایل ارتباط جمع

اسطوره های شیلر 

1919
تا

2000
آمریکا



:هربرت شیلر
انقالب مانند انقالب اطالعات 

تولد منظامی طبقاتی در صنعتی 
اطالعات و فن آوری . شده است

برای آن ها که های اطالعاتی 
لید توقادرند پول آن را بپردازند

.می شود
ه آن هایی که نظام طبقاتی رو ب

ر پایین دارند، هر چه بیشتر د
ی فرو م« اطالعات آشغال»باتالق 

.روند

عاتنظام طبقاتی اطال



نظام سرمایه داری
در

دنیای اطالعات

اطالعات آشغال

سرگرم می کند
(  عاتمثل تفریحات و شای)

ی  اما اطالعات با ارزش کم
.را ارایه می نماید



نظام طبقاتی
دنیای کشاورزی

-خلقتابتدای)
1760)

دنیای صنعتی
(1990-1760)

دنیای اطالعات
(امروز-1990)

تأثیرگذارکارفرماارباب

خان  –اشراف زاده 
هستار–سلبرتی دم کلفت–پولدار زاده

علمپولزور

(ندشهرو)تأثیرپذیر کارگربرده-رعیت 

بی  –کتک خور 
سواد

کم–حقوق بگیر 
سواد

سوادبا-خوشحال 

نظام طبقاتی
دنیای کشاورزی

-خلقتابتدای)
1760)

دنیای صنعتی
(1990-1760)

دنیای اطالعات
(امروز-1990)

اقناعمعاملهاجبار

(جنگ نرم، جنگ رسانه ای)عملیات روانی 



سه جنبه ی اقناع از نظر

ارسطو
اندیشمند یونانی

ethosمنبع 
خطیب خود را شخص خوب و قابل اعتمادی

نشان دهد

 logosپیام
و مثال در تدوین پیام از ادله و ترتیب منطقی

دهای زنده تاریخی و فرضی استفاده شو

 pathosمخاطباحساس 
طب ی برانگیختن احساس مخاخطیب نحوه 

دنظیر خشم، ترس، دوستی و شرم را بدان



سیسرو، حقوقدان رومی
:وظایف خطیب را این چنین می شمارد

مجذوب کردن
جا انداختن اعتبار خطیب

آموختن
تعرضه ی پیام با استداللی درس

منقلب کردن
مخاطبان را از احساس انباشتن



تاریخ اقناع

و
ناگهان

...
قرن بیستم



سال9تا 6ازدواج گروهی حماس در غزه با دختران 



نفر از مسلمانان450عروسی دسته جمعی 
سال حامی حماس در غزه10با دختران زیر 



:واقعیت پنهان
دختران شهید در مراسم ازدواج مجدد مادران خود



ودانشنشرمنظوربهکهآموزشیفعالیتنوعی
گیردمیصورتآگاهی

هبعمومیافكاردرمطلوبتغییراتایجاد
مشخصاهدافبهرسیدنمنظور

:هخوش بینان

:بدبینانه



1-
آگاهی

2-
جلب 

توجه و 
عالقه

3-
ارزیابی

4-
آزمایش

هو تجرب

5-
پذیرش

و 
ریپیگی



وینمنحنی پیروی و پذیرش در مقابل پدیده های ن
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جنگ روایت ها



جنگ روایت ها



جنگ روایت ها



خواهیم شد؟کشته



یا با سپر، یا بر سپر



ازدرآمدهنمایشبهتصویرکهداردوجودفراوانیهایمثال
.تاسواقعیتازانحرافیبغایتتصویریرسانه ها،درجهان

عنوانبهزیادیحدتابینیممیرسانه هادرراچهآنمااما
.پذیریممیواقعیتازبازتابی

چرا پیام های رسانه ای 
چنین اقناع کننده اند؟

چون ما به ندرت 
.را به زیر سوال می بریماین پیام ها 



شش سوال اساسی سواد رسانه ای
کردهاست؟چهکسیاینپیامراایجاد فرستنده ۱

د از افراد مختلف چه برداشت هایی می توانن
این پیام داشته باشند؟ مخاطب/ گیرنده  ۲

چرا این پیام ارسال شده؟ هدف/ نیت  ۳

از چه فن هایی برای جلب توجه مخاطب به
پیام استفاده شده است؟ ابزار/ تکنیک  ۴

چه ارزش ها، سبک زندگی و جهان بینی ای
در این پیام بازنمایی شده است؟ پیام/ محتوا  ۵

تاه  چه حقیقت یا واقعه ای در این پیاام ناگف 
مانده است؟ سطرهای سپید ۶



وزهای له نشان میدهد که مژاپنیدانشمندانتحقیقات آخرین
است که قدرت TNFمعجزه آسایشده و سیاه دارای ماده 

د و هر مبارزه با سلول های سرطانی و از بین بردن آنها را دارن
.  ماده استچقدر موز رسیده تر و سیاه تر باشد بیشتر دارای این

ک، پیامفرستنده، گیرنده، نیت، تکنی



و با خدا با قرار دادن تخم هندوانه بصورت نامنظم در داخل این میوه میخواست ما این تخم ها ر
به سرطان شیرینی و گوارایی هندوانه میل کنیم تا هم لذت میوه ای خوش طعم رو درک کنیم هم

.  مبتال نشویم
، خاصیت و این ویتامین کمیابدارد که در مابقی مواد غذایی یافت نمیشودB16تخم هندوانه ویتامین

.اعجاب انگیز ضد سرطانی دارد
د سرطان شایعه استفاده نکردن تخم هندوانه؛ زمانی در کشورهای جهان سوم پخش شد که داروی ض

.فوق العاده گرانقیمت اسرائیلی وارد بازار شد
...جالبه بدانید یهودی های اسرائیل هندوانه را با تخمش میخورند
.دقیقا به همین خاطر که در اسرائیل کسی به سرطان مبتال نمیشود

، فرستنده، گیرنده
امنیت، تکنیک، پی



(رفرنس)منبع •
قطعه فیلم و تکه عکس اصلی ترین ابزار شایعه سازها•
قسم دادن، التماس کردن، وعده دادن، ارعاب و یا تهدید برای انتشار مطلب•
اعالم زمان های نسبی به جای ذکر تاریخ مشخص•
عباراتی که نشان می دهد رازی مخوف یا سندی فوق محرمانه کشف شده است•
لبارجاع خبرهای ناشنیده به خبرگزاری های بسیار مشهور و معتبر برای اعتبار بخشی به مط•
ارجاع به منابع غیرواقعی با اسمهای عجیب و غریب و پرابهت•
تبلیغ یا ضدتبلیغ عقیدتی و نژادپرستانه برای یک فرقه ی خاص•
درخواست کمک مالی از طرف اشخاص و موسسات ناشناس•
جمالت خبری شبه علم و مبهم•
تحریک شدید احساسات•
عدم ارتباط منطقی و تخصصی منبع با متن•
تبلیغات تجاری در قالب شایعه•
اینترنت و گوگل منبع نیستند•
هاآیا میدانید•
شاهدان غیبی•
شیوه ی نگارش و سطح علمی بودن•
فصل بازار داغ شایعه را بشناسید•
استفاده از مغلطه و سفسطه•
ترکیب دروغ و واقعیت•
فریب ظاهر زیبا را نخورید•

یم؟را شناسایی کنچطور شبه واقعیت ها



حقانیت مکتب اسالم با اقرار دانشمندان بزرگ جهان
اینشتین و آیت اهلل بروجردیمحرمانهمکاتبات 

ده، فرستنده، گیرن
یامنیت، تکنیک، پ



د؟چرا شبه واقعیت ها اثر می گذارن

. کنیممیتالش کمی برای تعیین حقیقت شبه واقعیت -۱
دهندچون به یک یا چند نیاز روانی پاسخ می -۲
کردن کنندگی، عقالنی جلوه دادن نگرانی ها، بهترسرگرم )

ی بزرگ، نگرش نسبت به خویش با خراب کردن تصویر شخص
(احساس مطلع بودن از پشت پرده

(اقناع از پیش. )آن ها واقعیت را به وجود می آورند-۳

تا حقیقت کفش های خود را به پا کند،
.دروغ نیمی از جهان را زیر پا گذاشته است



، فرستنده، گیرنده
امنیت، تکنیک، پی



مسلح شویم



قادیپنج مرحله تجهیز به منطق و تفکر انت

تاریخآموزش اجتماعیو یمبانیمعرفتی،
موردنیازمخاطب مبانیاندیشه ۱

دانش شناسایی و ارائه روش)آموزش منطق 
(درست اندیشیدن علم منطق ۲

آشنایی با فن اقناع و بررسای مااال هاای    
رسانه ای فریب و اقناع فن اقناع ۳

انه ای پیام های رسگفتگوی انتقادی درباره ی
هار حین مصرف آند

ادی گفتگوی انتق
سازنده ۴

آشنایی با منااب  معتبار علمای و مراجا      
شبهاتپاسخگویی به مرج  شناسی ۵



همبانی اندیش. ۱



علم منطق. ۲



فن اقناع. ۳



ندهگفتگوی انتقادی ساز. ۴



گفتگوی انتقادی. ۴
سازنده



مرج  شناسی. ۵



0770شایعه ! / زدن چپ دست ها به دستور علما، تا قبل از رضاخان
07۶۹شایعه ! / خاطره مجید مجیدی از ساخت یک امامزاده جعلی

07۶8شایعه ! / در تایلند با میوه ای به شکل انسانNareepolدرخت 
07۶7شایعه ! / استهالل ماه، کسب و کار مراجع

07۶7شایعه ! / تیر، روز عید فطر واقعی۴روزه حرام مردم ایران در روز یکشنبه 
07۶۶شایعه ! / کم شدن جرم در ماه رمضان، یعنی مومنین کمتر مرتکب جرم می شوند

07۶5شایعه ! / ، همان بهمن جاذویه سردار ایرانی است(ع)ابن ملجم قاتل علی
07۶۴شایعه ! / سحری مسلمانان، دلیل آتش سوزی برج گرنفل لندنپختن 

07۶۳شایعه ! / کلیپی از قطعه قطعه کردن اجساد برای صادرات گوشت مردگان چینی 
07۶۲شایعه ! / زیر دسته دستگیره پمپ بنزین ها HIVسوزنهای آلوده به 

07۶۱شایعه ! / نوهد ارتش در اتمام حادثه تروریستی مجلس۶5نقش ویژه تیپ 
07۶0شایعه ! / رها شدن خدیجه، دختر دکتر مصدق در آسایشگاهی در سوئیس

075۹شایعه ! / به مسجد جمکران، در خاطرات ناطق نوری( ره)عدم اعتقاد و مراجعه امام
0758شایعه ! / باران شدن اولین گروه زائران ایرانی در مکهکفش 

0757ه شایع! / دنبال روزه خوارند که شالقش بزنند، اما دنبال گرسنه نیستند که سیرش کنند
075۶شایعه ! / فروش گوشت جنین حیوانات در تهران

0755شایعه ! / دفن عجیب اولین گروه قربانیان شیوع تب کنگو در اصفهان
075۴شایعه ! / میلیارد دالری عربستان از پول حجاج ایرانی۱۱0تامین هزینه قرارداد تسلیحاتی 

"۹۶ماه مبارک رمضان "بسته پیشنهادی 
075۳شایعه ! / هر کس خبر رمضان را به دیگران بدهد، آتش جهنم برایش حرام است(: ص)پیامبر

075۲شایعه ! / گالیه والدین شهید جهان آرا از مسئوالن درباره اعدام یکی از پسرانشان 
075۱شایعه ! / اعتراض زننده امیررضا علی پور، عضو بسیج دانشجویی به روحانی



058۹شایعه ( !! / ع)مقایسه تصرف یونان با قیام امام حسین
0588شایعه !! / بیلبورد شهرداری نیویورک و تمسخر تفریح ایرانیان 

058۶شایعه ! / ساله عربستانی به دلیل شکستن شاخش ۱۴0شدن حال مرد بد 
0585شایعه ! / نامه حجت االسالم نقویان از یکی از بیمارستان های دانمارک 

058۴شایعه !! / تصویر شهید همت و چمران روی تیشرت جوانان اروپایی 
058۳شایعه ! / حمد، هرگاه اولین روز ماه قمری شنبه باشد 70حاجت روا شدن با خواندن 

058۲شایعه ! / انکار جهنم توسط پاپ 
058۱شایعه !! / و کوروش ( ص)تفاوت حضرت محمد 

0580شایعه ! / تولد نوزادی با چهره ای عجیب در مازندران 
057۹شایعه ! / کلیپ روایتی از رفتار شیطان با نوزادان غیر شیعه 

057۹شایعه ! / نورپردازی ماشین رهبری برای نورانی تر دیده شدن 
0578شایعه ! / ساله افغانی به دلیل کوتاهی کادر بیمارستانی در شیراز ۱۲مرگ لطیفه، دختر 

0577شایعه ! / فروش گوشت قورباغه کره ای در فروشگاه های شمال شهر تهران 
057۶شایعه ! / کلیپ به آتش کشیدن بیماران بخش دیالیز بیمارستان اهواز 

057۴شایعه ! / های سفید در گوجه نشانه نیترات و سموم سرطان زا رگه 
057۳شایعه ! / تصویر اجساد تروریستهای داعش در کرمانشاه 

057۱شایعه ! / هزارتومانی خودروهای فاقد معاینه فنی، از اول شهریور 50روزانه جریمه 
05۶۹شایعه ! / دکتر حسابی از رضاشاه و ماجرای تاسیس دانشگاه تهرانخاطره 

05۶8شایعه ! / تصویری از آسیب شدید پوستی ناشی از حنای جدید عربستانی 
05۶۶شایعه ! / زندانیان سنی اعدام 

05۶5شایعه ! / در مورد قاچاقچیان مواد مخدر قبل و بعد از انقالب( ره)نظر متفاوت امام خمینی
05۶۴شایعه ! / انقالب نکردیم که ایران را آباد کنیم : روح اهلل حسینیان



مرج  شناسی. ۵

pasokhgoo.ir



مرج  شناسی. ۵

porsemani.ir
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