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و اين كه اين فرايند تزريق تصاوير، اساساً داراي ... وردخواست سازنده استبنگرند و باور كنند كه  م مسائل
را در  ها را هم عوض كند، بايستي آنبينيتواند جهانجا كه ميسازي است، و از آنتوانايي متحول

در متقاعد كردن، جلب و نفوذ غايت و نهايت، فرايندي بالقوه عميقاً سياسي بدانيم، كه  قدرت فراواني 
  .هاي سياسيهاي سياسي و گزينههم نه فقط در ترغيب به محصوالت، بلكه به فلسفه، آندارد

خواهيد آن تصويرپردازي را شما نمي: تواند شما را نجات دهدنمي) به تنهايي(قوه فكر شما : نكته اينجاست 
، و آن تصوير، چه تبليغات باشد و چه برنامه كلّي، از وقتي ايدهدريافت كنيد، اما خواه ناخواه آن را دريافت كرد

بسته به (شود، كه در لحظه مناسب دريافت شد ديگر قابل پاك كردن نيست، مانند يك بيلبرد تبليغاتي دروني مي
ا شوند، به خصوص وقتي تصاوير ياطالعاتي كه به اين صورت وارد ذهن ما مي ...زندچشمك مي) وقايع بيروني

 هچزيرا (كنند ها ارائه نشود و بارها و بارها تكرار شوند، به ناحق لباس موثّق بودن بر تن مياي در نقض آنادلّه
و در اينجاست كه گويي ديدن ) از يك پديده داريم تنها اطالعاتي هستند كه ماها  اين غلط، باشند و چه درست

هركس كه كنترل اين تكنولوژي را در دست گيرد، به نوعي از بدين ترتيب، . شودچيزي معادل با باور كردن آن مي
  .]1[يابد كه كه پيش از اين كسي در تاريخ نداشته استقدرت دست مي

ها اگرچه كسي از تأثير ناخواسته رسانه. ، براي همه افراد يكسان و مشابه نيستواضح است كه اثر مورد اشاره البته
رسد اگر به نظر معقول ميگيرند، اي قرار مينحوي تحت تأثير پيام هاي رسانه مصون نبوده و بايد گفت همه افراد به

، كساني هستند كه شوندميجا جابهاي هاي رسانهبيشترين تأثيرات را از رسانه پذيرفته و با پيامبگوييم كساني كه 
به علّت ضعف ابزار ذهني  اين افراد .بيني مشخص و ساختاري براي مديريت سالمت روان خود نيستندداراي جهان

توانند از گري نسبت به محتواي رسانه، مياي، يا عدم قدرت انتخابهاي رسانهالزم براي تحليل و ارزشيابي داده
) مراجعه شود 2ع بنها به م براي برخي نمونه(شوند شناختي طراحي ميهاي ظريف روانهايي كه با تكنيكبرنامه

سازوكار اين امر به لحاظ رواني كم و بيش قابل . ها بخواهند، گسيل شوندسمتي كه رسانهبيشتر اثر پذيرفته، و به هر 
، كه خود سنجشگيري مشخصي نداشته و بدون قدرت افرادي كه نسبت به جهان اطراف خود جهت: درك است

جذب يك گذرانند، آمادگي بيشتري براي بيني است، روزگار ميمحتاج يك نظام ارزشي مشخص متصل به جهان
كه حتي ممكن است پس از مدتي با فراموش كردن منبع، آن تر آنجالب. ساختار فكري از پيش طراحي شده دارند
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