
مختلف قابلیت سخنرانی و نظردهی 
دارند و جهان اطراف خود را به  خوبی 
می شناســند. با توجه به آنکه عمدة 
اطالعات الزم بــرای خلق این طرح ها 
و تصاویر در هر فرد از طریق رســانه ها 
به دست می آید، بنابراین طبیعی است 
که ذهن ما مرتب در دام کلیشــه های 

رسانه ها بیفتد. )پاک سرشت، 1393(
ی  یند ا فر ر  د هــن  ذ یــن  ا بر بنا
تقلیل گرایانــه، مفاهیــم و رویدادهای 
متنوعی را کــه قابلیت فروکاســت به 
یــک جمله یا مفهــوم ســاده دارند به 
کلیشه ذهنی تبدیل می کند. بسیاری از 
قضاوت های ما دربارة امور پیرامونی ما بر 
مبنای تصوراتی است که پیش  از این و از 
دوران کودکی در ذهن ما شکل گرفته است. 
به  مرور آموخته ایــم که اگر از چیزی دود 
بلند می شــود آن را داغ و سوزان بیانگاریم 
یا هر جانور خزنده و حشــره ای را موذی یا 
خطرناک به حساب آوریم. کلیشه ها با تکرار 
تجربه های تأییدکننده، تقویت می شود و تا 
وقتی نمونه های نقضی مشــاهده نکنیم و یا 
با کلیشــة متفاوتی مواجه نشویم بعید است 
آن را انــکار کنیم. اما این شــیوة تفکر قالبی 

و کلیشه ای تا چه حد دقیق و صحیح است؟

در شماره های پیشین، ضمن تأکید 
بر اهمیت آموزش مفاهیم رســانه ای 
و ادغام مفاهیم آن در فرایند درســی 
دانش آمــوزان به بیــان نمونه هایی از 
آمــوزش مفهوم بازنمایــی در کالس 
درس پرداختیم. در این شماره با مفهوم 
کلیشه های رســانه ای و پیشنهادهایی 

جهت تدریس آن آشنا خواهیم شد.
کلیشه سازی، فرایندی دائمی و ضروری 
در ذهن انسان است، زیرا جهان پیرامون 
مــا بزرگ تر و پیچیده تر از آن اســت که 
بتوانیم به تنهایی نسبت به تمامی مسائل، 
اتفاقات و شــگفتی هایش اطالعات کسب 
کنیم. همة ما به طور روزانه با حجم زیادی از 
اطالعات طبقه بندی شده مواجه می شویم که 
حاصل دیده ها و شنیده های دیگران است؛ از 
اطالعــات در مورد خوب یا بد بودن کیفیت 
غذای یک رستوران گرفته تا احتمال جذاب 
نبودن مســافرت به منطقه ای خاص. اریک 
ژیویان روان پزشک و مدیر پروژه های ارتباطی 
دانشگاه هاروارد معتقد است، همة انسان ها نیاز 
دارند در ذهن خــود طرح واره ها و تصاویری را 
نســبت به اشــیاء، افراد و حتی موقعیت های 
جغرافیایی گوناگون ترسیم کنند، این کار کمک 
می کند تا افراد احســاس کننــد در زمینه های 

از بازنمایی تا کلیشه
در مقالة پیشــین به بحث بازنمایی به عنوان 
روش نمایش واقعیت ها از زاویة دید رســانه ها 
پرداختیم. اگر رسانه یا رســانه ها در بازنمایی 
یک واقعیت، به شــکل خاص اصــرار بورزند 
و در طــول زمان و به اشــکال مختلف آن را 
تکرار نمایند، می توانند آن بازنمایی را به یک 
»کلیشه« تبدیل کنند. به  بیان  دیگر، رسانه، 
راه های مجّسم كردن برخی گروه ها، هویت ها 
و موقعیت ها را به ما می آموزد. زمانی كه این 
تصورات با مردم ارتباط پیدا كنند، با عنوان 
»كلیشه« تعریف می شــوند. کلیشه سازی 
نوعی بازنمایی اســت که در آن، هر بار به 
یاد یک مفهوم، شخص یا گروه می افتیم، 
بالفاصله کلیشــة ساخته شــده توســط 
رســانه ها در ذهن ما می آید و در قضاوت 
و تصمیم گیری های ما نســبت به افراد 
و اتفاقات پیرامونمــان تأثیر می گذارد. 
نکته قابل توجه در شکل گیری کلیشه، 
عنصــر »تکرار« اســت. تکــرار باعث 
می شود گیرندة پیام به طور ناخودآگاه 
دســت به تعمیم بزنــد. »تعمیم در 
ذهــن مخاطب، هدف اصلی رســانه 
در کلیشه سازی است«. روشن است 
همة افراد یک گروه، مثاًل ایرانی ها یا 
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پزشکان، یک گونه نیستند، ولی 
رســانه ها با تکرار و ایجاد تعمیم 
اعضای  مخاطــب، همة  در ذهن 
یک جمع را به یک گونه در ذهن 

گیرندگان پیام  قالب می زنند.

کلیشه های مثبت
بازنمایی  مفهــوم  کــه  همان طور 
به خودی خــود، نه مثبت اســت و نه 
منفی، کلیشه ســازی و کلیشه ها نیز 
مســتقاًل نمی توانند مورد قضاوت قرار 
گیرند. کلیشــه ها گرچه گاهی اثرات 
منفی دارند اما باید بپذیریم جهان بینی 
ما بدون حضور کلیشــه های رسانه ای 
ناقص است. کلیشه ای شدن موضوعاتی 
مثل »اگر والدین خود را آزار دهیم تاوان 
خواهیم داد« در فیلم ها و ســریال های 
تلویزیونی، ناخودآگاه ما را به سمت رفتار 
مناسب با والدین سوق می دهد، هرچند 
که رفتارهایی کلیشــه ای باشــد . ایجاد 
کلیشه های میهن پرستی و عرق ملی در 
افراد و بویژه نوجوانان هم از نوع کلیشه های 
مثبت ارزیابی می شود و تقریبًا همة کشورها 
ساالنه  در تولیدات سینمایی و تلویزیونی 
خود تعــدادی فیلم و ســریال با محوریت 
با  تا  کلیشه های میهن پرستانه می ســازند 
بهره گیری از این کلیشه ها نسلی میهن پرست 

و شجاع تربیت کنند.
حتی می توانیم یک گام هم فراتر برویم و به 
این نکته اشاره کنیم که کلیشه ها گاهی اثرات 
آموزشــی دارند. کودکی که به طور مرتب در 
رسانه ها تصویر کلیشه ای مسواک زدن قبل از 
خواب را می بیند )به ویژه اگر قهرمان محبوبش 
این کار را انجام دهد( به طور نظام مند و ناهشیار 

پیش از خواب مسواک می زند.
 یکی از نمونه های مثبت انگاره سازی، بازنمایی 
اعتیاد در رســانه ها است. معمواًل در رسانه ها از 
معتادان، انگاره ای به صورت افرادی کثیف، بیمار، 
الغر، در حال افتادن در جوی آب یا کنار خیابان، 
با فقر مالی و خانواده ای نابســامان، در رســانه ها 
بازنمایی می شــود. در حالی کــه در بخش مرفه 
جامعه و افراد به ظاهر تمیز و ثروتمند نیز پدیدة 
سیاه اعتیاد وجود دارد. ولی از آنجا كه بخش مهمی 
از رسانه ها، احساس مسئولیت اجتماعی می کنند،  
در بازنمایــی معتادان می کوشــند جاذبه ای حتی 
حاشــیه ای و اندک نیز برای نسل جدید و جامعه، 

ایجاد نکنند. 
مواجهه انتقادی با  کلیشــه ها و پرسشــگری از 

صحت و دقت آن ها توســط دانش آموزان، 
ضمن آنکه مهارت تفکر انتقادی و ســواد 
رســانه ای را تقویت می کند؛ مقدمة خوبی 
برای گفت وگوهای سازنده در کالس های 
درسی است. موارد زیر پیشنهادهایی جهت 
آموزش کلیشه های رسانه ای در کالس های 
درســی اســت که می تواند برای معلمان 

خالق و دغدغه مند مفید باشد.
یکی از معروف ترین کلیشــه های ایجاد 
شده توسط رسانه ها  کشــورها هستند. 
برای مثال مــا آلمانی ها را با نظم، خودرو 
و نازیسم، ژاپنی ها را با توسعه و پیشرفت 
و دقــت در کار و چینی هــا را با جنس 
نامرغوب می شناســیم. کالس مطالعات 
اجتماعــی بهترین فرصت اســت که با 
نگاهی به تاریخ، جغرافیــا و جامعة این 
کشورها کلیشه  ایجاد شده را با واقعیت در 

مورد کشورها مقایسه کنیم.
مهم تریــن و چالــش  برانگیزتریــن 
کلیشــة رســانه ای در باب جنســیت 
اســت. کلیشه های جنســیتی تصویر 
ذهنی یکنواخت و قالب بندی شــده ای 
از رفتارهــای خاص مربوط بــه زنان و 
مــردان را بدون آنکه مورد بررســی و 
آزمون قرارگرفته باشند، ارائه می دهد. 
براســاس کلیشه های جنســیتی، هر 
یك از زنان و مــردان در جامعه دارای 
ویژگی های خاص، رفتار خاص و حاالت 
روانی خاص اما متفاوتی هستند. این 
کلیشه ســازی از طرفــی خصوصیات 
و توانایی هایــی را بــه زنان اختصاص 
می دهد کــه در مردان نشــانه ای از 
آن ها نیست و از طرف دیگر، توانایی ها 
و خصوصیاتــی را به مردان نســبت 
می دهــد که زنــان از آن بی بهره اند. 
)بیچرانلو، 1394( معلمان در پایه های 
مختلف به خصوص دبســتان دوم و 
متوسطه اول می توانند ضمن نمایش 
مواردی از این کلیشه ســازی، موارد 
مثبــت و منفــی آن هــا را به بحث 
گذاشــته و موجب کمک به فرایند 

هویت یابی شوند.
»کلیشه بدن« مفهوم مهم دیگری 
اســت کــه در ادامه کلیشــه های 
جنسیتی  رسانه ها به  ویژه تلویزیون، 
پیوسته کلیشه ها و تصاویری قالبی را 
از بدن های مردان و زنان به مخاطبان 
خــود ارائه می کنند. بــرای مثال، 

مطالعات و بررسی های گوناگون در 
زمینة تصاویر ارائه شده در فیلم های 
هالیــوود و در انیمیشــن های والت 
دیزنی حاکی از این است که همواره 
جنسیتی  تفاوت های  نوع  به گونه ای، 
در بازنمایی بدن هــای مردان و زنان، 
جلوه بیشتری پیدا کرده است. اغلب، 
مردان، افرادی تنومند، دارای بدن های 
عضالنی، و قدرت فیزیکی باال به تصویر 
در می آیند و زنان، به شکل ملکه های 
زیبــا، دخترانی تن درســت، پری های 
الغراندام و فریبا و همچنان بدن زنان، 
کارکرد یک شیء جنسی را ایفا می کند. 
در کالس هــای علوم، زیســت، تفکر و 
سبک زندگی امکان بهره گیری از کلیشه 
بدن رسانه ای و آغاز گفت وگو وجود دارد.

ذهنیــت بســیاری از  مــردم درباره 
قومیت ها نیــز ردی از بازنمایی آن ها در 
رسانه ها دارد. این مسئله وقتی مشخص تر 
می شــود که اعتراضــات قومیتی به یک 
ســریال یــا کاریکاتور باال می گیــرد.  از 
دانش آموزان بخواهید قومیت و نژاد خود 
و همکالسی هایشان را با آنچه در تلویزیون، 
کتاب هــا، جوک ها و... دیده و شــنیده اند 

مقایسه کنند.
اسالم ســتیزی و اسالم هراســی موجب 
شده بازنمایی های رســانه ای از مسلمانان 
به گروه های تکفیری و تروریســتی وهابی 
محدود شــده و مســلمانان با ویژگی هایی 
منفی همچون قساوت و خونریزی و خشونت 
معرفی شوند. دانش آموزان می توانند درباره 
راه های مقابله با کلیشه های منفی مسلمانان 

و انگیزه های این بازنمایی ها گفت وگو کنند.
کلیشه های ساخته شده از زندگی سعادتمند 
و مفهــوم موفقیت بهانه خوبی برای معلمان 
دینی، قرآن، تفکر و سبک زندگی است که با 
اشاره به آن ها می توانند پیش فرض های ذهنی 

دانش آموزان را به چالش بکشند. 
کلیشه ســازی در ادبیات و به خصوص شعر 
نیز جایگاه ویژه ای دارد. عاشق، معشوق، شیخ، 
محتسب و رند مثال هایی از این  دست است که 
قابلیت بحث و مقایسه با واقعیت های اجتماعی 

و تاریخی دارد.
در تمــام موارد باال تالش کنید نمونه هایی از 
کلیشه های رســانه ای با بار ارزشی مثبت را نیز 
در کالس مطــرح کرده و به بحــث بگذارید. از 
دانش آموزان بخواهید برای کلیشه سازی مثبت 

ایده پردازی کنند.
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