
  
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  

  :تبلیغات بازرگانیهاي  گذرگاه
  از آغاز تا اسالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دکتر محمدهادي همايون ـ دکتر ناصر باهنر
 
 
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  از آغاز تا اسالم: هاي تبلیغات بازرگانی گذرگاه

  

  دکتر ناصر باهنر ـ دکتر محمدهادي همایون  :پژوهش و نگارش
  ر و ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هن:ناشر

   کتایون قهرمانی:ویراستار ادبی
  1000 :شمارگان
  1388 :سال چاپ
   اول :نوبت چاپ
   ریال30000 :قیمت
  978-964-7718-97-4 :شابک

  . همة حقوق اين اثر براي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محفوظ است

  .در صورت تخلف پيگرد قانوني دارد
  ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۹، خيابان دمشق، شمارة )عج( وليعصرتر از ميدان تهران، پايين: نشاني

  Email: nashr@ric.ir ۸۸۸۹۳۰۷۶،  دورنگار ۸۸۹۰۲۲۱۳ تلفن ۱۴۱۵۵ ـ ۶۴۷۴صندوق پستي 

mailto:nashr@ric.ir


  
  
  
  
  
  
  
  

  تقديم به موال و سرورمان،
  

  موعود همه اديان و منجي تاريخ، زمين و انسان،
  

  نا لتراب مقدمه الفداءالحسن العسکري، ارواح بن ةحجحضرت 
  





  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب
  

  ۱۱ ................................................................................................................................................................................ سخن ناشر
  ۱۳ ................................................................................................................................................................................... گفتار پيش

  
  تاريخ بخش اول ـ تبليغات بازرگاني در گذرگاه 

  

  فصل اول ـ مفاهيم و تعاريف تبليغات
  ٢١ ............................................................................................................................................................................... مقدمه

  ٢٣ ................................................................................................................................................ بررسی واژگان تبلیغ
  ۲۶ .............................................................................................................................. تعاریف تبلیغات در کتابهاي مرجع

  ۲۸ ...................................................................................................................... ات از نگاه صاحب نظران دیگرتبلیغ
  ۳۱ ......................................................................................................................  مفاهیم و تعاریف: تبلیغات بازرگانی

  ٣٧ ........................................................................................................................... شناسی تبلیغات بازرگانی گونه
  

   تاريخچه تبليغات بازرگاني در جهانـ فصل دوم 
  ٤٣ .......................................................................................................................... ه تبلیغات بازرگانی در جهانتاریخچ

  ٤٥ .................................... )15از دوره باستان تا نیمه دوم قرن ( دوره ارتباطات شفاهی؛دوره نخست
  ٤٦ .................................................................................................................... نخستین کانالهاي تبلیغات بازرگانی

  ٥٠ ...........................................................................................................  دوره ارتباطات نوشتاري ـ چاپی؛دوره دوم



  ٥٥ .................................................................................................................  دوره ارتباطات الکترونیکی؛دوره سوم
  ۵۵ ........................................................................................................................................................ اي شرایط نوین رسانه

  57 ................................................................................................................................ شرایط نوین صنعتی و اقتصادي
  58 ........................................................................................................................................................... شرایط نوین آموزشی

  58 ........................................................................................................................................ توسعه تبلیغات بازرگانی نوین
  62 ..................................................................................................... تبلیغات بازرگانی به مثابه یک حرفه و صنعت

  68 ........................................................................................ نقش رادیو و تلویزیون در توسعه تبلیغات بازرگانی
  73 .................................................. ) به بعد20از دهۀ پایانی قرن ( دوره ارتباطات دیجیتالی  ؛دوره چهارم

  

  تاريخچه تبليغات بازرگاني در ايرانـ فصل سوم 
  81 ........................................................................................................................... تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران

  81 ................................................................................................................................................................... ایران باستان) الف
  83 ............................................................................................................. ایران معاصر تا قبل از انقالب اسالمی) ب

  85 ................................................................................................................................ تبلیغات تجاري در دوره مشروطه
  86 ............................................................................................................... تبلیغات تجاري پس از جنگ جهانی اول

  91 .................................................................................................................. هاي تبلیغاتی دوران تنوع و تکامل رسانه
  96 ................................................................................................................... ن معاصر پس از انقالب اسالمیایرا) ج

  97 ............................................................................................... تقویم تاریخی تبلیغات بازرگانی در ایران معاصر
  

 تبليغات بازرگانيمروري بر پژوهشها و آموزشهاي ـ فصل چهارم 
  103 ...................................................................................... مروري بر پژوهشها و آموزشهاي تبلیغات بازرگانی

  107 .......................................................................................................................................................... پژوهشهاي بازاریابی
  112 ................................................................................................................... مطالعات انتقادي در تبلیغات بازرگانی

  113 ....................................................................................هایی از پژوهشهاي تبلیغات بازرگانی در جهان  نمونه
  117 ................................................................................................................................................................. مطالعات در ایران

  118 .............................................................................................................................................. آموزش تبلیغات بازرگانی
  

  121 ................................................................................................................................................................... منابع بخش اول



  هنگ و ارتباطاتفرهاي  تبليغات بازرگاني در گذرگاهـ بخش دوم 
  129 ......................................................................................................................................................................................... مقدمه

  

  اي  فرهنگ تودهتبليغات بازرگاني در گذرگاه جامعه وـ  فصل اول
  133 ............................................................................... اي در گذرگاه جامعه و فرهنگ تودهتبلیغات بازرگانی 

  134 ...................................................................................................................................................... اي شدن  فرایند توده .1
  148 ......................................................................................................................................... اي  گذرگاه ارتباطات توده .2
  162 ..................................................................................................................... شناسی و اقناع وان گسترش فنون ر .3
  

 تبليغات بازرگاني در گذرگاه نقدـ فصل دوم 

  179 ............................................................................................................................... تبلیغات بازرگانی در گذرگاه نقد
  179 ..................................................................................................................................................................... نقدها و پیامدها

  

  تبليغات بازرگاني در گذرگاه اسالمـ فصل سوم 
  201 .......................................................................................................................... تبلیغات بازرگانی در گذرگاه اسالم

  201 ................................................................................................................................................................. ها و ارزشها آموزه
  210 ....................................................................................................................................................................  کرامت انسان .1
  212 .........................................................................................................................................................  اخالق و معنویات .2
  215 ......................................................................................................................................  آگاهی بخشی و تأثیر قلبی .3
  217 .........................................................................................................................................  اقتصاد و پرهیز از اسراف .4
  

  221 ........................................................................................................................................................ بندي و پیشنهاد جمع
  229 ................................................................................................................................................................... منابع بخش دوم

  





  
  
  

  سخن ناشر
  

ه دخالـت اساسـی دارد،   شک باالترین و واالترین عنصري که در موجودیت هـر جامعـ         بی«
اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل    . فرهنگ آن جامعه است   

هاي اقتصادي، سیاسی، صنعتی و نظـامی   دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه از بعد        می
اي وابسته و مرتـزق از   اگر فرهنگ جامعه. قدرتمند و قوي باشد ولی پوچ و میان تهی است   

کنـد و   رهنگ غرب باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گـرایش پیـدا مـی              ف
امـام  (» دهد شود و موجودیت خود را در تمام ابعاد از دست می          باالخره در آن مستهلک می    

  ).16ص: 15، صحیفه نور، ج )ره(خمینی
توانـد   یهاي واالي فرهنگی مـ  رشد و توسعه اقتصادي و یا سیاسی بدون توجه به ارزش     

پژوهـشگاه  . موجبات سستی و اعوجاج در اصـول اعتقـادي و ملـی جامعـه را فـراهم آورد             
 هاي هاي پژوهشی و نیز برگزاري نشست فرهنگ، هنر و ارتباطات با انجام تحقیقات و پروژه     

 ،»کتاب«و یا » گزارش پژوهش«علمی با اصحاب علم و فرهنگ و ارائه نتایج حاصل در قالب 
  .کند هاي اصیل فرهنگی می روف گسترش ارزشتالش خود را مص

ریزي جامع  گیري از توان علمی پژوهشگران بتوان گام مؤثري در برنامه         امید است با بهره   
  .توسعه کشور برداشت

از آغـاز تـا     : هاي تبلیغات بازرگانی    گذرگاه«اثر حاضر، نتیجۀ پژوهشی است در موضوع        
که در قالـب کتـاب در       کترمحمد هادي همایون  به کوشش آقایان دکترناصر باهنر و د      » اسالم

  .گیرد مندان قرار می اختیار عالقه
هـاي   کننـدة دیـدگاه   شود، مطالب مندرج در کتـاب حاضـر، لزومـاً مـنعکس        یادآوري می 
  .پژوهشگاه نیست





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گفتار پيش
  

ـ    کـار مـی    در گذشته آگهی تنها به منظور اعالن یا مطلع کردن عامه مردم به             ه رفـت کـه ب
در معـابر و یـا   » نصب اعالنات دولتی« در اماکن عمومی، » جارزدن«اشکال مختلف از جمله  

در دنیاي امروز که عصر تولید انبوه و . مطبوعات، در تاریخ ضبط شده استدر » چاپ آگهی «
هاي تولید است و   کردن مردم از تازه   مطّلع  ،   بخش مهمی از هدف تبلیغات     مصرف نام گرفته  

رفتارهـاي  مند براي تحت تأثیر قراردادن عقاید، نگرشها و یا          وبیش نظام  ی کم تبلیغات کوشش 
   بناهـاي یـادبود، موسـیقی،     پالکاردهـا،  دیگران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات،   

وجـه  . ها، تمبرهاي پـستی و نظـایر آنهاسـت      ها، طرحهاي روي سکه     مو، نشانه      آرایش  لباس،
ـسبه زیـاد بـر      وگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید، با گفت تمایز عمده تبلیغات      تأکیـد بالنّ

 اهـدافی  مبلّغ، هـدف یـا    تر، به بیان روشن. هدفمندي و قابلیت نفوذ فعالیتهاي تبلیغاتی است  
، در بیان حقـایق، بحثهـا و نمادهـا بـه        اهدافکند و براي دستیابی به این         خاص را دنبال می   

  . گزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد  و روشی را برمیپردازد و راه گزینش می
 شود  ابزار و فعالیتهایی گفته می  روشها، اي از مفاهیم،  تبلیغات به مجموعه از دیدگاه علمی،

  خـدمات،   محـصوالت،   هاي اشیا، کاالهـا،     که براي شناساندن مزایا، منافع، مضرات و ویژگی       



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۱۴
 نهادهاي اجتمـاعی و جامعـه    ها، افکار، نگرشها و عقاید، به سازمانها،      پدیده   طرحها،  تجارت،

تبلیغ در مفهوم کلی، رساندن پیام به دیگران از راه برقراري ارتبـاط بـه               . شود  کار گرفته می    به
منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان است که بر سه عنصر پیام                

 رسـاندن   تنهادر تبلیغات،   . و محتواي پیام مبتنی است    ) رسانه( دهنده    پیام  ،)مخاطب(گیرنده  
 ایده پایان کار نیست بلکه اقناع یا ترغیب مخاطب در جهت دستیابی به هـدف خـاص                   یک

  . است1پس پایه اصلی تبلیغات ارتباطات. مورد نظر است
ـ   ،تبلیغات در جهان معاصر، با گستره و نفوذي فوق العاده          سان را در  حیـات اجتمـاعی ان

شـرکتهاي   ارزشـهاي مـورد نظـر مالکـان صـنایع و          کند تا       سلطه خویش گرفته و تالش می     
تبلیغـات  با ظهـور انقـالب اسـالمی در ایـران،           .  را بر زندگی بشر امروز تحمیل کند       تجاري

ش .  هـ 1332تجاري که به سبک و سیاق غربی و مدرن آن و در قالب یک صنعت از سال          
ها رخت بربست، و ارزشهاي تبلیغاتی نیز با انتقادهـایی      ور کلی از رسانه   در جریان بود، به ط    

بـروز جنـگ   . زدگی، سودجویی و صنایع مونتاژ رو به رو شـد         گرایی، غرب   همچون مصرف 
شده   تحمیلی، تحریمهاي اقتصادي و نظام اقتصاد دولتی در ایران در کنار محدودیتهاي اعمال            

ین چنـ  دیگـر و هم   کاالهـاي کاالهاي خارجی و برخـی      ها به لحاظ ممنوعیت تبلیغ        بر آگهی 
 از رادیـو و   پخـش آگهـی  .  شرایط متفـاوتی بـا گذشـته پدیـد آورد         ،ها  کنترل محتواي آگهی  

هاي ابتـدایی صـورت    ممنوع شد و چاپ آن نیز در مطبوعات با حجم اندك و به شیوه       تلویزیون  
ش ادامـه  .  هــ  1368 سـال  این مقطع که دوره رکود تبلیغات بازرگانی اسـت تـا             .گرفت  می

  .یافت
ق ـ و پایـان هـشت    .  هـ 1367با پذیرش قطعنامه سازمان ملل ـ از سوي ایران در سال  

سال جنگ تحمیلی، شرایط جدیدي در کشور پدید آمد که دولت آن را آغاز دوره بازسازي                
با تأکید ویژه دولت وقت بر اجراي طرحهاي عمرانی، تشویق بخش خـصوصی بـراي    . نامید

 سازي برخی واحدهاي تولیدي هاي خارجی و خصوصی گذاري گذاري، تسهیل سرمایه سرمایه
                                                        
1. communication  



 ۱۵  ■  گفتار پيش

یافـت   مجـالی بـراي رشـد    هـا   از سـوي شـهرداري     و خدماتی دولتـی، تبلیغـات بازرگـانی       
 نیز بر رونق ها  از سوي شهرداريهاي بازرگانی  به آگهیياختصاص دیوارها و فضاي شهر  و

هاي داخلی و خارجی در مطبوعات به چـاپ           هی از آگهی  امروزه، حجم قابل توج   . آن افزود 
شود، تـا جـایی کـه         رسد و پیامهاي بازرگانی بسیاري در صدا و سیما و سینما پخش می              می

سازمان صدا و سیما نیز ـ بنا بر مـصوبات مجلـس شـوراي اسـالمی ـ تـا حـد زیـادي بـه           
  . درآمدهاي حاصل از تبلیغات بازرگانی وابسته شده است

حاضر، بیش از هزار مجوز تأسیس شرکتهاي تبلیغاتی در تهران و صدها مجـوز          در حال   
کـار    تعداد زیادي از ایـن شـرکتها مـشغول بـه        در استانهاي کشور صادر شده است که       دیگر

  هاي مختلف مانند رادیو و تلویزیـون،   از تبلیغات بازرگانی در رسانهاي  گستردهحجم  . هستند
. شـود  ونقل عمومی و مانند آن منتـشر مـی   ترنت وسایل حمل مطبوعات، تابلوهاي شهري، این   

 جمهوري اسالمی ایران، با شرایط خاص اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود، در پی              امروزه
دستیابی به الگویی مطلوب در نحوه تبلیغات تجاري، گاه درهـا را بـر روي هرگونـه آگهـی               

حجم آگهی و نحـوه پخـش آن، در میـان    گشاید که به لحاظ   بندد و گاه چنان درها را می     می
  .گیرد  کشورهاي غیرصنعتی در صدر جدول و در کنار کشوري مانند ترکیه قرار می

 رغم تغییر و افزایش چشمگیر در حجم، قالب، کیفیت و محتواي این در حالی است که به
تـدوین   کنترلی و نظارتی کشور از جملـه       ابزارهنوز پیشرفت و توسعه متناسبی در       ،  ها  آگهی

شـک پـیش از       بـی .  در حوزه تبلیغات تجاري صورت نگرفته اسـت        قانونی جامع و منسجم   
اي جـدي در خـصوص    اي، شایسته است تأمـل و مطالعـه         نامه  تدوین هر گونه قانون و آیین     

 گیرد تا با شناخت مبانی و کارکردهاي تبلیغاتهاي گوناگون این پدیده صورت    نبهابعاد و ج  
  . هاي بومی طراحی کرد  بتوان الگویی اسالمی و با نظرداشت ویژگیتجاري در جهان معاصر

در موضوع تبلیغات بازرگانی و بـه   اثر حاضر، نتیجه بخشی از پژوهشی جمعی است که        
منظور تبیین ابعاد مختلف آن و همچنین ارائه الگویی مطلوب در جمهوري اسالمی و به تبع               

  .نی در کشور صورت پذیرفته استآن امکان تدوین قانون جامع تبلیغات بازرگا



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۱۶
در بخش نخست، تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان با مروري گذرا و در قالب 

ـپس بـه پژوهـشها و       . شـود   سیم بندي جدید که برگرفته از دانش ارتباطات است، مطرح می          تق س
  .گردد اي کوتاه می آموزشهاي تبلیغات بازرگانی اشاره
  است تا موضوع تبلیغات تجاري در جهان معاصر با رویکرديدر بخش دوم، تالش شده

اي تطبیقی، الگویی اسالمی در ایـن   فرهنگی و ارتباطی، نقد و تحلیل شود و سپس با بررسی       
  .زمینه و با تأکید بر مورد جمهوري اسالمی ایران ارائه گردد

ی در حـوزه  در این برهه حساس از تاریخ تمدن بشر، تالش براي ارائه الگوهـاي اسـالم   
نیازهاي نظري و سیاستگذارانه جامعه با افق تمدن اسـالمی آخرالزمـان بـه رهبـري مهـدي                  

امید است، این اثـر در  . شود اي مهم تلقی می موعود ـ عجل اهللا تعالی فرجه الشریف ـ وظیفه 
ادبیات تبلیغات بازرگانی ذیل حـوزه علمـی فرهنـگ و ارتباطـات مـورد توجـه و اسـتفاده                    

  .ن قرار گیرد و با تحقیقات علمی بعدي تکمیل گرددمندا عالقه
همچنین شایسته است از مرکز تحقیقات صدا و سیما که امکان اجراي ایـن پـژوهش را                
فراهم کرد و پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات که با حمایـت از ایـن اثـر، بـه انتـشار آن               

  . همت گمارد صمیمانه تشکر نماییم
  مايونناصر باهنر، محمد هادي ه

 ١٣٨٨پاييز 
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  مقدمه

 

درگذشته نیـز  .  اعالن عمومی برشمردترین تعریف، نوعی    شاید بتوان تبلیغات را در ساده     
رفت که به اشـکال مختلـف از    کار می آگهی تنها به منظور اعالن یا مطلع کردن عامۀ مردم به         

در » چـاپ آگهـی    «در معابر و یا     » نصب اعالنات دولتی  «در اماکن عمومی،    » جارزدن«جمله  
بـوه و مـصرف نـام      در دنیاي امروز که عصر تولیـد ان       . مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است     

هاي تولید اسـت و تبلیغـات        کردن مردم از تازه    مطّلع    بخش مهمی از هدف تبلیغات،     گرفته،
 دیگـران  رفتارهايمند براي تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرشها و یا       بیش نظام   و  کوششی کم 

   لبـاس،  ، بناهـاي یـادبود، موسـیقی     پالکاردهـا،  با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات،    
وجـه تمـایز   . ها، تمبرهاي پستی و نظـایر آنهاسـت       ها، طرحهاي روي سکه     آرایش مو، نشانه  

 تأکید نسبتاً زیاد بر هدفمنـدي   وگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید،       عمده تبلیغات با گفت   
ا ی خـاص ر اهـداف  مبلّغ، هـدف یـا    تر  به بیان روشن  . و قابلیت نفوذ فعالیتهاي تبلیغاتی است     

، در بیـان حقـایق، بحثهـا و نمادهـا بـه گـزینش       اهدافکند و براي دستیابی به این     دنبال می 
  . گزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد پردازد و راه و روشی را برمی می

هاي گزینش و نفوذ، تبلیغـات را از آمـوزش مجـزا         توان گفت ویژگی    در یک مقایسه می   



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۲۲
حال آنکه،  . کند وجوه گوناگون یک مطلب را عرضه کند         ربی سعی می  در آموزش، م  . کند  می

هدف آموزش این است که فرد را به گردآوري و ارزیابی دالیلـی بـراي خـود وادار کنـد و             
به هر حال ممکـن اسـت، مبلّـغ       . کارگیري راهبردهاي ضروري آن را به او یاد دهد          روش به 

ترین آنها را عرضـه    در گزینش حقایق، نابخود را در مقام یک مربی ببیند و مدعی شود که    
بـه  . کنـد  تر کردن یک پیام بر وجوه خاصی از حقایق تأکید می          نماید و براي متقاعد کننده      می

 کند ممکن است آن را همین سیاق فردي که پیام مبلّغ را به مثابه یک واقعیت مشهود تصور می
رود ممکن است براي    شمار می   وزش به به عبارت دیگر، آنچه براي فردي آم      . آموزنده بپندارد 

  . فردي دیگر تبلیغ محسوب شود
شود    و اقداماتی گفته می    ابزار   روشها،  اي از مفاهیم،    تبلیغات به مجموعه    از دیدگاه علمی،  

 خـدمات،     محـصوالت،   هاي اشیا، کاالهـا،     که براي شناساندن مزایا، منافع، مضرات و ویژگی       
 نهادهاي اجتمـاعی و جامعـه    فکار، نگرشها و عقاید، به سازمانها،  ها، ا    پدیده   طرحها،  تجارت،

بنابراین، تبلیغات روشی است که در یک فرایند به دنبـال تحقـق          . گیرد  مورد استفاده قرار می   
 هـاي  اما نکته ایـن اسـت کـه در بیـشتر مـوارد جنبـه      . است)  مخاطبان تبلیغ و احتماالًَ (مبلّغمنافع  

سازمانی، رقبا و غیره از دید مخاطبان        اهدافانند فعالیتها و فرایندها،      م مبلّغداخلی مربوط به    
و  اهدافریزي،  توان علمی و مالی، قدرت برنامه    تواند بیانگر تجربه،      تبلیغات می . پنهان است 

تبلیغ به لحـاظ محتـوایی سـه عنـصر را در            .  نیز باشد  مبلّغراهبردها و همچنین نقاط ضعف      
 و نشان، تبلیغات موضوع و پیام، تبلیغـات پیامـد، نتیجـه و محـصول         گیرد؛ تبلیغات نام    برمی

  ).458: 1381خنجري، (
  اطالعات و بینشها در قالـب نظـام         پیام رساندن و اشاعه افکار،      تبلیغات به معناي اطالع دادن،    

 به بیانی دیگر تبلیغات، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق دستکاري. ارزشی متبوع است
تـرین   شـود اساسـی   گفته می). 9: 1376  بلوریان تهرانی،(باشد  در تصورات و باورهاي او می    

  ).403: 1381کلهر، (اي و بعد پر کردن آن با پول است  ، حفرکردن چالهبلّغانمکار 
توان تبلیغ را در مفهوم کلی آن، رساندن پیام به دیگران از طریق برقراري       به طور کلی می   



 ۲۳  ■  فصل اول ـ مفاهيم و تعاريف تبليغات

ور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانـست کـه بـر               ارتباط به منظ  
در تبلیغات  . و محتواي پیام مبتنی است    ) رسانه( پیام دهنده     ،)مخاطب(سه عنصر پیام گیرنده     

منظـور دسـتیابی بـه هـدف         صرف رساندن یک ایده پایان کار نیست بلکه اقناع یا ترغیب به           
  . است1یه اصلی تبلیغات، ارتباطاتپس پا. خاص مدنظر قرار دارد

  
  بررسی واژگان تبلیغ

بـه  » بلـغ  «از مـاده  » تفعیل «اي عربی است که به صورت مصدر متعدي بر وزن    تبلیغ واژه 
رود ولـی بـا    کار مـی  البته در زبان فارسی این معنا کمتر به      . ثبت شده است  » رسانیدن«معناي  

  . باشد شود؛ که همان تبلیغ اصطالحی می حفظ ماده و تغییر در محتوا زیاد استفاده می
:  معناي اصطالحی رایج آن را چنین ضـبط نمـوده اسـت   ،در زبان فارسی مرحوم دهخدا 

ملک الشعراي بهار براي این واژه معـادل       . »رسانیدن عقاید دینی یا غیر آنها با وسایل ممکنه          «
وام و خواص نیفتـاده و در    را پیشنهاد داده است که چندان مقبول طبع ع        » گري  آوازه  «فارسی  

  .در معناي اصطالحی مذکور رواج بیشتري دارد» تبلیغ«کل 
  : در زبان انگلیسی براي رسانیدن این معنا واژگان متعددي وجود دارد از آن جمله

و ولـد    پرورانـدن و زاد  ساختن،  به معناي تکثیر کردن، بارور    است که  Propagandaواژة  
  .شود نیز اطالق می» پرورش باورها« و  »باورساختن «کردن است و به 

مجمـع تبلیـغ و    « یا (congregatio de propaganda fide)این واژه خود از نام و عملکرد 
مجمع مزبور سازمانی متشکل از کاردینالهاي کاتولیـک بـود          . مشتق شده است  » ترویج ایمان 
 یاري از کاتولیکهاي رومیبراي بس. به منظور فعالیتهاي مذهبی تأسیس شد. م1622که در سال 

 اي قابل احترام باشد، هاي مذهبی و کلیسایی واژه ممکن است این واژه حداقل در فرهنگ واژه
 دورغین جنگهاي جهانی اول و دوم و عملکـرد  اهدافاما براي بسیاري از مردم یادآور سبعیت و     

  . هاي سیاستمداران است ها و عهد شکنی وزارت تبلیغات نازي
                                                        
1. communication 



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۲۴
آید که به طور عمده در خالل      شمار می   بلیغات سیاسی معناي رایج این واژه به      اصطالح ت 

این اصطالح به قراین متعددي در ذهن مـردم تـداعی کننـده             . جنگ جهانی اول رواج یافت    
 پراکنی و نشر اطالعات نشر دروغ، نیرنگ و شستشوي مغزي بوده است و هدف آن را سخن

 تبلیغات سیاسی   2ارنسون  و 1به اعتقاد پارتکانیز  . دانند  می و مغرضانه    یهو آراي فریبنده، یکسو   
 اي داوطلبانـه   گونـه   ها، به نحوي که مخاطب را به         است از طرح یک طرفه عقاید و دیدگاه         عبارت

که گویی این در اصل فکر و نظـر خـود او     و از روي اختیار به پذیرش آن وادار سازد، چنان         
  .(Wadeley, 1997)بوده است 
 دا تالشی است، سنجیده و منظم براي شکل دادن به ادراکها، ساختن یا دستکاريپروپاگان

ـ           غ را کردن شناختها و هدایت رفتار براي دستیابی به یک پاسخ کـه خواسـته مـورد نظـر مبلّ
 پروپاگاندا تالشی است، براي برقراري ارتباط مستقیم و هدایت شده با هدفی. کند تقویت می

کوشد در یک حـوزه معـین، داراي         افزون بر این پروپاگاندا می    . که از پیش تعیین شده است     
 اطالعاتی باشد و پاسخها براي تبلیغ چنان دستکاري شوند که بتوان آنها را در آن حوزه معین

  ).40 :1372جاوت و اودائل، (نگهداري کرد 
انـد    هبه معناي تهییج و تحریک را افزود       Agitationواژه   propagandaکمونیستها به واژه    
این واژه ترکیبی، ابتدا از سـوي گئـورگی   . شود   از آن یاد می    Agitpropکه به اختصار با واژه      

. استفاده شد) 1902(» کرد؟ باید چه «بیانیه  در پرداز مارکسیست و سپس لنین  نظریه3پلخانف
خی و  را به معناي استفاده مستدل از بحثهاي تـاری        4لنین در تشریح این واژه ترکیبی، تبلیغات      

 )عبارت دیگر افراد آگاه و مطلع یا به(علمی براي آموزش افراد حزبی روشنفکر و تحصیلکرده 
گـرفتن از      تمثیلها و نیمـه حقـایق بـه منظـور بهـره              را به معناي استفاده از شعارها،      5و تهییج 

  . کار برده است نارضایتی افراد کم سواد به
                                                        
1. Partkanis 
2. Aronson 
3. Georgy plekhanov 
4. propaganda 
5. Agitation 
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کـار    تجاري دارد و در تبلیغات بازرگانی به که بیشتر صبغه    است Advertisingواژة دیگر   
  .رود می

 Miltere نیز بیشتر ناظر به تبلیغ احکام و مسائل دینی است و از ریـشه التینـی                  Missionواژة  
  ).25 ـ 6: 1381طاهرنسبی، (مشتق شده است ) به معناي فرستادن(

ـ           ه معـانی متفـاوت   در زبانهاي داراي ریشه التین، در کنار واژه تبلیغات و بـراي اشـاره ب
بـه اطـالع عمـوم      « بـه معنـاي      publicity به معناي تـرویج و       promotionها نظیر    دیگر واژه 
 داراي معنـاي ضـمنی    »روابـط عمـومی   «واژه نخست همراه بـا واژه       . رود  کار می    به »رساندن
 و تبلیغـات » 1تبلیغات تجاري« از معناي دوريتري است و بیشتر به منظور  تر و مبهم    گسترده

واژه دوم اغلب به معناي آگاه ساختن عموم از یک موضوع   . رود  کار می    به 2در معناي عام آن   
  .شود آموزشی، تبلیغی یا تجاري استفاده می يهدفهاخاص، بدون 

هـایی اسـت کـه بـا واژه تبلیغـات         به معناي جنگ روانی از دیگر واژه       psychowarواژه  
 جنگ است کـه  هنگامز تبلیغات پیش از جنگ یا جنگ روانی به معناي استفاده ا     . پیوند دارد 

 رود تا موجب غفلت کار می بیشتر به منظور سردرگمی و یا تخریب روحیه نیروهاي دشمن به
  .  و یا تسلیم آنها شودهاي ناگهانی حملهآنها از 

شوي مغزي بـه مفهـوم دیگـري در ارتبـاط بـا      و  به معناي شستBrain - washingواژه 
توانـد شـامل    این واژه به معناي القاي عقیده شدید سیاسی اسـت و مـی       . رداشاره دا  تبلیغات
.  آن باشـد ماننـد و ها   مقاله مفصل یا بحثهاي سیاسی طوالنی یا مطالعه اجباري          هاي  سخنرانی

 مبلّـغ و  ،در تبلیغـات آشـکار  . همچنین بین تبلیغات آشکار و پنهان نیز باید تمایز قایـل شـد       
. گونه نیست که در تبلیغات پنهان این اند درحالی خاطب شناخته شده براي ماواحتماالً حامیان   

 ممکن است مـواردي ماننـد تبلیغـات سیاسـی رادیوهـاي مخفـی بـا اسـامی               تبلیغات پنهان 
هاي سردبیران و سیاستمداران یا افرادي را کـه مخفیانـه از دولتهـا و حامیـان                  ساختگی بیانیه 

  ).49: 1375ریتانیکا، ب(اند شامل شود  سیاسی خویش رشوه گرفته
                                                        
1. Advertising 
2. propaganda 
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 بـه  ،تمامی انواع تبلیغات براي ثمربخـشی   .  زیادي با تبلیغ دارد    نزدیکی Persuasionواژه  

طـور خالصـه فراینـدي بـراي تغییـر       متقاعدسازي، بـه  . متقاعدکردن مخاطبان خود نیازمندند   
هـدف از متقاعدسـازي،   . شناسـی اجتمـاعی اسـت     نگرش است و حوزه مطالعاتی آن، روان      

 اد یا دگرگونی عواطف و احساساتی است که ممکن است به رفتار دینی، سیاسی و اقتـصادي          ایج
کننـدة   این فرایند، زمانی مؤثر اسـت کـه دریافـت   ). 96 ـ  99: 1379حکیم آراء، (منتهی شود 

ا وضعیت فعلی یا قبلی اطالعاتی خود مربـوط یـا برابـر بدانـد     بکنش متقابل ترغیب، پیام را  
  ).45: همان  جاوت و اودانل،(

) در زبان فارسی( رواج بیشتري دارد و امروزه معادل واژه تبلیغ   » پروپاگاندا  «در این میان    
  .شود شناخته می

 عمده. رساند بیش معناي تبلیغ را می   و  اما در زبان عربی، لغات مختلفی وجود دارد که کم         
   :اند از ترین آنها عبارت

کردن روایات و احکـام شـرعی بـر بـاالي منبـر       ناین لغت به معناي پنددادن و بیا  : وعظ
 چـرا کـه   ،عرض تبلیغ نیـست  آید ولی هم شمار می است؛ و از این حیث خود نوعی تبلیغ به      

شود و نـه تنهـا تمـام     تري دارد و وعظ تنها صورتی از تبلیغ را شامل می تبلیغ معناي گسترده 
  .آن را

خطبـه  « چـرا کـه معنـاي آن         ،بلیـغ  است تـا ت    وعظ  عرض    این واژه نیز بیشتر هم    : خطابه
  .رود شمار می است که خود یکی از روشهاي تبلیغی به» خواندن

طاهرنـسبی،  (دادن به کسی و او را از خبـري مطلـع کـردن اسـت       به معناي اطالع   :اعالم
  ).26: همان
  

  تعاریف تبلیغات در کتابهاي مرجع
  :کنیم  اشاره میدر این بخش به برخی از تعاریف مطرح شده در کتابهاي مرجع

رسانیدن پیام یا خبر یا مطـالبی بـه مـردم،           ] مص م ] [ع [  tabliy تبلیغ    .1 « :فرهنگ معین ـ  
 روزنامـه و   وسایل مختلـف ماننـد رادیـو و تلویزیـون،       به( موضوعی با انتشار اخبار       .2. ابالغ  



 ۲۷  ■  فصل اول ـ مفاهيم و تعاريف تبليغات

  .»در اذهان عمومی جاگیر کردن) غیره
گري یا تبلیغ فعالیتی است براي دگرگون کردن          آوازه «:آریانپور. ح.زمینه جامعه شناسی ا   ـ  

  پنهان با وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و نمایش هاي غیرمستقیم و احیاناً عقاید عمومی از راه
  .»و جز اینها

 براي انتقال سریع عقایـد بـه   1کارگیري نمادها  تبلیغات به «:  المعارف جامعه شناسی   ةدائرـ  
  .(Encyclopedia of Socialogy, 1974: 226)» بسیاري از مردم است

هـاي فکـري     انتشار، گسترش و رشد دادن پرداختـه     تبلیغات،«:  المعارف کالی یرز   ةدائرـ  
 . (Colliers Encyclopedia, 1963: 410)»هاست ها و برنامه ها، نظریه افکار، دیدگاه

هـاي نیمـه    ق، دالیـل و شـایعه   حقای  انتشار اطالعات،  تبلیغات،«:  المعارف بریتانیکا  ةدائرـ  
 The New Encyclopedia)» راست و یا کامالً دروغ بـراي نفـوذ در افکـار عمـومی اسـت     

.Britanica, 1990: 728)  
تبلیغات، تالشی است براي متقاعد کردن با یک نفع مـشخص     «:  المعارف آمریکانا  ةدائرـ  

حتواي معین بر گرایشها و افکـار    وسیله تکرار متوالی یک م      و آگاهانه از طریق تأثیرگذاري به     
  .(Americanna Encyclopedia, 1990: 650)» اند هایی که هنوز متقاعد نشده افراد یا گروه

ها و رفتـار   ، دستکاري به نسبت حساب شده اندیشه تبلیغات«:  المعارف بین المللیةدائرـ  
 موسیقی   ، بناهاي تاریخی،  هایر تصو   پرچمها،  ها،   اشاره  ها،  واژه( وسیله نمادها     دیگران است به  

واکنش ( ارزشها و رفتارهایی که این اشخاص   با در نظرگرفتن و مالحظه باورها،     ) و مانند آن  
نگرنـد؛ تبلیغـات نـوعی     انگیـز مـی   به آنها به چشم یک موضوع مهم و بحث     ) ها  نشان دهنده 

قـرار دهـد؛ بـدون    ها و واکنشهاي دیگران را تحت تأثیر   کوشد دیدگاه   ارتباطات است که می   
گر که    پیام تبلیغات تالشی است در چهارچوب ارتباطات اقناع       ) نبودن(توجه به واقعی بودن     

ـ    اهدافبا انگیزه تأثیر بر دیدگاه و رفتار افراد براي رسیدن به             ریـزي   غ، برنامـه  مورد نظـر مبلّ
  .(International Encyclopedia, 1975: 97)» شده است

                                                        
1. Symbols 



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۲۸
 و ها  نظریه ها، یافته ایده ات، هر گونه نشر و ترویج گسترده و سازمانتبلیغ«: فرهنگ وبسترـ 

بـا  (کارهاي مشخص و غیره براي پیش بردن هدف یک نفر یا ویران کـردن هـدفی متـضاد                
  .»است) هدف او

 هـایی  یافته از سوي افراد یا گـروه      تبلیغات، بیان افکار یا رفتارهاي سازمان     «: فرهنگ آکسفورد ـ  
از قبـل تعیـین شـده     اهدافهاي دیگر براي  بر افکار یا رفتارهاي افراد یا گروه      با هدف تأثیر    

  .»گیرد روانشناسانه انجام می) ماهرانه(کارگیري  است که از طریق به
  .»، ترویج و انتشار منظم یک دکترین خاص است تبلیغات «:فرهنگ میراث آمریکاییـ 
است کـه انـسانها بـه         نشر عقایدي  تبلیغات،«: فرهنگ اصطالحات اجتماعی و اقتصادي    ـ  

  .»مند هستند پیروي از آنها عالقه
  

  تبلیغات از نگاه صاحب نظران دیگر
ها و تـشویق بـه انجـام آن و ترسـیم       تبلیغات، همان شناساندن خوبی   «: )ره(امام خمینی ـ  
  ).24: 1374همایون، (» ها و نشان دادن راه گریز و منع آن است بدي

 یافته اي است از روشهایی که به وسیله یک گروه سازمان ، مجموعهتبلیغات «1:ژاك الولـ 
 شود که مشارکت فعال یا غیرفعال توده متشکل از افرادي را در عمل خواستارند کار برده می به

هاي روانشناسانه از ناحیه روانشناختی یکی شده و تحـت یـک سـازمان               دستکاري راهکه از   
 .(Ellul, 1973: xil-xi)» اند قرار گرفته

 راهتبلیغ، عبارت است از نشر و پخش یـک اصـل و مقـصود نهـایی از                   « :حمید موالنا ـ  
اسـدي طـاري،    (» افزایش یا گسترش و تغییر طبیعی در شرایط زمانی و مکـانی مخـصوص             

1372 :54.(  
 شناساند تبلیغ، نوعی اعالم است که خداي واحد و دین حق او را می«: شیخ محمد غزالیـ 

  .»کند بی هیچ کاستی و زیادتی ترسیم می) ص(استین از رسالت محمد اي ر و چهره
                                                        
1. Jacqus Ellul 
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  .»تبلیغات، هر تالشی براي تغییر افکار و گرایشهاست«:  اوکله ب،. ماربريـ 
نهادهایی روانشناسانه است که در بردارنـده      ) ماهرانه(کارگیري    تبلیغات، به «: جان البیگ ـ  

  .»است که شنونده از آن آگاه نیستاهدافی 
هایی با ساختار واحد   فشار اجتماعی است که گروهمهارتتبلیغات، نوعی  « :آنتونی میوترـ 

کردن حالت روحـی و نفـسانی افـراد      هم سنخراهاز ) از نظر جامعه شناسی یا روان شناسی    (
  .»کند مورد نظر، ایجاد می

 دلیـل  مر و هم بـه دلیل تأثیر مست تبلیغات، فنی علمی است که هدف از آن هم به   «: دریان کور ـ  
ها به یک فکر یا یـک         ساختن موجبات پیوستن توده    استفاده عقالنی و مبتنی بر روش، فراهم      

دست آوردن حمایت عقیدتی آنان و حتی برانگیختن آنان بـه انجـام عملـی معـین            آیین و به  
  . »است
 مسئله تبلیغ به همان معناي صحیح و واقعی رساندن و شناسـاندن یـک    «: شهید مطهري ـ  
 به عبارت دیگر تبلیغ، آگاه کردن، معتقد کردن، متمایل نمـودن          به مردم است؛  ) پیام دینی (پیام

  .»است) پیام دینی(و جلب نظر مردم به یک پیام
هاي مردم بـه حقـایق       تبلیغ عبارت است از مسلّح ساختن توده      «: محی الدین عبدالحلیم  ـ  

باشد، چه مستقیم و چه غیرمـستقیم و  دین اسالم که برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبرش           
اي ارتباطی و داراي پشتوانۀ گـسترده و عمیـق در موضـوع رسـالتی کـه بـدان                      وسیله راهاز  
 که حقایق دینـی را فهـم و درك    برترياین تبلیغ نیز با هدف ایجاد افکار عمومی         . پردازد  می

  .»گیرد  انجام می  خود تأثیر پذیرد،هاي اعتقادها، عبادتها و معاملهکند و از آن در 
دار  کنـد و عهـده   میاقدام تبلیغ اعالمی است که به نشر دعوت اسالمی         «: فیصل حسون ـ  

 شود؛ و نیز نقش گیرد، می مقابله با هجومهاي شک برانگیزي که اسالم در معرض آن قرار می  
وهـاي  ها به سوي نور آشکار و تمـامی نیر  پیشتاز اسالم را در بیرون بردن انسانیت از تاریکی 

فکري، فرهنگی، علمی، اقتصادي، سیاسی و انـسانی اسـالم را در راه خـدمت بـه اسـالم و                
  .»دهد  جهت میاننامسلم
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در هـر  » اهللا«کلمه ) به اهتزاز درآوردن، بلند مرتبه ساختن( تبلیغ اسالمی اعالي  : رکابیـ  

و مقاصـد    اهـداف عصري با هر یک از وسایل ارتباطی مناسب آن عصر است که منافاتی با               
  ).25 ـ 23: طاهرنسبی، همان( » شریعت اسالم نداشته باشد

اي دیگـر تبلیغـات را        که تأکید بیشتري بر رفتار و تغییر رفتار دارد و بـه گونـه              1:یونگـ  
 هـایی  نـشانه مند و طراحـی شـده از         بیش عمومی، نظام    و  گیري کم    آن را بهره    کند،  تعریف می 

شود و با هـدف    روانی مناسب انجام می ه تلقین و مهارتهاي   وسیل  ه به طور عمده به     ک داند  می
 عقاید و ارزشها و در نهایت تغییر رفتار آشـکار افـراد بـه سـوي مـسیر       تغییر و کنترل افکار،  

  . تعیین شده همراه است
 نمایشی. کند وسیله نمایش تلقی می تبلیغات را فن تحت تأثیر قرار دادن افراد به «2:السولـ 

  . » شفاهی، کتبی، تصویري و یا همراه با موسیقی باشدکه ممکن است
گیـري از     ها براي بهره    تبلیغات را تالش عمومی برخی از افراد یا گروه         «3:ترانس کوالتر ـ  

دانـد کـه    ها به طریقی مـی    دادن نگرش دیگر گروه    وسایل ارتباطی در کنترل، تغییر و یا شکل       
 اسـت تحـت تـأثیر قـرار        مبلّغلوبی که هدف     در یک موقعیت ویژه به اندازه مط       واکنش آنها 

  ).312: 1381پورکریمی، (» بگیرد
 تالشـی  ،ویـژه تبلیغـات نـوین    تبلیغات بـه «:  اجتماعی معتقد استگران   از اندیشه  :برنیزـ  

دادن رخدادها به منظور تحت تـأثیر قـراردادن روابـط عامـه              است پیگیر براي ایجاد یا شکل     
  ).49: 1374ادگران، د(» مردم با کار فکري یا گروهی

 اقدامات متوالی و منظمی که فرد یا افراد ذینفع تبلیغات عبارت است از   « :لئوناردو دوب ـ  
ی از افـراد و در نتیجـه نظـارت بـر     هـای  از راه تلقین براي نظارت بر وصفهاي روانـی گـروه       

  ).21: طاهرنسبی، همان( » دهند رفتارهاي آنها انجام می
بر این باورند که تبلیغات عبارت است از تالش بـراي نفـوذ        ن  پژوهشگرابرخی دیگر از    

                                                        
1. yong 
2. lasswell 
3. T.Qualter 



 ۳۱  ■  فصل اول ـ مفاهيم و تعاريف تبليغات

 به عبارت. در دیگران به منظور نیل به مقاصد خاص با دست انداختن افکار و احساسات آنها
براي بـسیج کـردن و      ) در قالب یک مجموعه   (پیوسته    دیگر تبلیغ را روش یا روشهاي به هم       

 آنها  فوذ در شخصیت، افکار و عقاید و احساسات        ن راهجهت دادن نیروهاي اجتماعی و فردي از        
دانـد کـه ایـن هـدف ممکـن اسـت سیاسـی،         در جهت رسیدن به یک هدفی مشخص مـی      
  .فرهنگی، نظامی و مشروع یا نامشروع باشد

  
   مفاهیم و تعاریف: تبلیغات بازرگانی

 خیشاید پاسخ بسیاري از مردم به این پرسش که تبلیغات بازرگانی چیست؟ شبیه به پاس
 کنم امـا   توانم آن را تعریف     من نمی   «یعنی جمله   . خواهند داد » هنر چیست؟   «باشد که  در جواب      
به همین دلیل بهتر است تالشهاي عملی که براي  . »توانم تشخیص بدهم    وقتی آن را ببینم می    

اي از تعـاریف،   تبیین مفهوم تبلیغات شده را بررسی کنیم و سپس ضمن اشاره بـه مجموعـه         
  . دارد برگزینیم ها و مشخصات اساسی بیشتري را در بر  که ویژگیتعریفی
 داري است و تأکید آن بـر مـصرف کاالهـا    طور کلی تبلیغات بازرگانی، پدیده دوران سرمایه  به

اي از دانـشها و   تبلیغات بازرگـانی بـه مثابـه مجموعـه    . گرایی است و ترویج فرهنگ مصرف   
علم ارتباطات متأثر شده است ولی از جهات مختلـف          فنون، گرچه به میزان بسیار زیادي از        

 شناسی، روانشناسی و فنونی ماننـد هنرهـاي تجـسمی،    با علومی همچون اقتصاد، مدیریت، جامعه     
این پدیده امروزه یک صنعت، شغل پرجاذبه براي تولید       . اي پیوند دارد    اي و چندرسانه    رسانه

 تبلیغات بازرگانی. آید شمار می ي اجتماعی بهکنندة ارزشها اي و یک نهاد تعیین   پیامهاي رسانه 
  . بر آحاد مردم، سازمانهاي اجتماعی، افکار و فرهنگ عمومی تأثیر گذار است

  هایی گونـاگون اسـت بـراي شناسـاندن کـاال،      کارگیري شیوه تبلیغات بازرگانی شامل به   «
هـدف  . در آنـان محصول و یا برنامه نمایشی خاصی به مردم و ایجاد تحسین و تمایل به آن             

در تبلیغـات   . از تبلیغات تجاري، تأثیر بر افرادي است که خریدار محصولی خـاص هـستند             
شـود؛    رادیو و تلویزیون استفاده می تجاري، از تمام وسایل سمعی ـ بصري مانند مطبوعات، 



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۳۲
وضـعیت  همچنین در این نوع تبلیغات با استفاده از تصویر، از فنونی شناخته شده که موجد             

در . گـردد  د، اسـتفاده مـی  شـو  باشد و گاه موجب اقناعی نهان می حاالت روانی خاصی می  و  
 ایجاد پیوند بین کاالي مصرفی با ارزشی مطلوب که موجب جلب مـشتري      تبلیغات تجاري، 

  ).16: طاهرنسبی، همان(» گیرد شود مورد نظر قرار می می
تولیـدات،  ت و تفکر آنها دربارة   تغییر در ذهنی   کنندگان و  کردن مصرف   با رهبري تبلیغات،  

.  اسـت البته تبلیغات، بخشی آمیخته از بازاریابی یک شـرکت . گذارد بر میزان فروش تأثیر می    
تـر اسـت تنهـا بخـشی کوچـک از       تر و قابل مشاهده    کننده ملموس   تبلیغات که براي مصرف   

   .رود شمار می تالشهاي بازاریابی در تجارتها به
جاري با هدف معرفی کاال در بازار و تحرك خریـداران بـالقوه       تردیدي نیست که تبلیغ ت    

گیرد، اما تبلیغ در مفهوم وسیع کلمه عبارت است از انتشار اطالعات یک کاال که      صورت می 
 ،1جیمزکـري . گیـرد   میهاي خاص اجتماعی صورت به منظور تحت تأثیر قرار دادن مردم یا گروه     

ند که این کار را اغلب با کنترل و پخـش اطالعـات      دا  بازرگانی را وسیله کنترل اجتماعی می     
  . دهد مطلوب خود انجام می

تبلیغات، براي معرفی محصوالتِ در دسترس در بازارهاي معینی مرسوم بوده است؛ بـه     «
: مرور زمان نقش تبلیغات از این نیز فراتر رفته و شامل فعالیتهـاي متعـددي اسـت از جملـه        

 متقاعد کردن به یک طرح      مکان یابی،   یجاد عالمت تجاري،  کردن و ترغیب مشتري، ا      متقاعد
  ).31: 1381شاملو،  (»...فروش استثنایی و 

دانـد کـه     اي مـی   ، پژوهشگر و منتقد آمریکایی، تبلیغات بازرگانی را وسیله        2هربرت شیلر 
اندازد که داراي حق انتخاب هستند و خریـد کـردن را عملـی          مردم را به این گمان غلط می      

 در چنین چهارچوبی سوپر مارکت، دژي دموکراتیک است که خریداران. دندان اتیک میدموکر
ـیلر    . پردازنـد   خود در آن به تمرین دموکراسـی مـی         گیري  هر روز با انتخاب و تصمیم      بـه نظـر ش

                                                        
1. James W.Carey 
2. Herbert Schiller 
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هـاي اصـلی دموکراسـی خـالص، بـه         چنین وضعیتی چیزي نیست جز اینکـه سـازه         حاصل
ن پژوهشگر نیز مانند مک لوهـان، در نهایـت بـه ایـن     ای. شود سهولت قابل حذف و نفی می  

ها در صـددند تـا بـه       ها و روابط عمومی      نظرسنجی   تبلیغات، راهها از     رسد که رسانه    باور می 
اي ـ به مردم القا کنند تا آنهـا ایـن عقایـد را باورهـاي       کمک پیامها، عقاید خود را ـ به شیوه 

  . خود بپندارند
 یرانی علوم ارتباطات ـ انفعال سیاسی را حاصل تبلیغات بازرگانیکاظم معتمدنژاد ـ استاد ا

 از طریـق هاي بازرگانی براي تهیه و داشتن آنچـه      مخاطبان آگهی «داند، و معتقد است که        می
شـوند و ایـن مـسئله     تر مجبور مـی  شود به انجام کار بیشتر و سخت     ها تبلیغ می     رسانه کمک

کند و شور و نشاط زندگی را در آنان از  فرسوده مینظر جسمی و روحی خسته و  آنان را از    
 تبلیغات سیاسـی  اهدافطور غیر مستقیم     تبلیغات بازرگانی به   ،در چنین شرایطی  . برد  بین می 

 بروجـردي علـوي،    (»کنـد   و گسترش همکاري و محافظه کاري است تأمین می        را که حفظ    
  ).466 ـ 7 :1378 

 ها را در مرحله نخست، برانگیختن آرزوهاي  ـ مورخ اقتصادي ـ هدف آگهی1دیوید پوتر
 تالش. داند که در درخواستهاي شخصی قرار ندارد کردن و تحریک نیازهایی می نهفته یا بیدار

 براي ایجاد نیازهاي طبیعی یا مصنوعی یا تقویت حس رقابت و نوعی حسادت در افراد براي
هـاي    هـدف آگهـی  ، نظریـه بر اساس ایـن   . هاست  این آگهی اهداف  داشتن کاالیی خاص از     

ترغیب مخاطبان به خرید کاالیی خاص است، نه به دلیل اینکه آن کاال مزایـایی بـه                  تبلیغاتی
 مشابه داشته یا به دلیل نیاز واقعی مخاطبان، بلکه به سبب نیازي اسـت کـه ایـن                 سایر موارد 

  . اند ها موجد آن بوده آگهی
هـاي بازرگـانی      آگهـی «: نویـسد   می 2یبی مک کال   مورخ و مقاله نویس انگلیسی، توماس     

 بخار براي موتـور ماشـین بـوده و تنهـا نیـروي جلوبرنـده       مانند  کار و تجارت، و براي کسب 
                                                        
1. David Potter 
2. Thomas.b. Mac Caulay 



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۳۴
  تقریبـاً . »توانـد پـول سـاز باشـد     هیچ نهادي حتی ضرابخانه سکه نیز بدون آگهی نمی       . است

 ادق است و قابل تسريهیچگونه استثنایی، اصلی که مک کالی بیان کرده تا امروز نیز صبدون 
 هاي بازرگانی نظیر حالّلی براي حسن جریان انتشار آگهی. به وسایل ارتباط جمعی نیز هست

 به  ـ آگهی نیز به شدت به وسایل ارتباط جمعی حال نشر کند و در عین امور تجاري عمل می
ن انتـشار  تصور وسایل ارتباط جمعی بـدو . یازمند است ـ ن مثابه محملی براي رسانیدن پیامها

هـاي    ها یعنی آگهـی     در دنیا رشد هر یک از این پدیده       . هاي بازرگانی غیر ممکن است      آگهی
 ه اسـت بازرگانی و وسایل ارتباط جمعی وابسته به یکـدیگر بـوده و توأمـان پیـشرفت کـرد        

، پخـش  BBC ماننـد المللـی   هاي بین  برخی از رسانه  با این حال،   ).11فصل  ،  1383دفلوئر،  (
  .شمارند هاي بازرگانی را جزو افتخارات خود می آگهینکردن 

شـمار    هاي بازرگانی به نوبه خود، نهادي اجتماعی و جزو جداشـدنی زنـدگی بـه                آگهی
این صنعت از ملحقات وسایل ارتباط جمعی نیست، بدین معنا که داراي سـاختار و          . رود  می

در  « :نویـسد   پـوتر مـی  .شـود  کننده در اقتصاد محسوب می عینیتی مستقل است و عامل تعیین 
 و کلیساها از نظر ها  مانند مدرسه حال حاضر پدیده انتشار آگهی با نهادهاي قدیمی اجتماعی          

 نقـش   پس آگهی در اجتماع صـنعتی و شـهري مـا   است؛ رقابت    در میزان تأثیرات اجتماعی  
  ).همان( »دکن  ایفا میاصلی را

  
  چند تعریف

خبر، نبأ، اطالع،   «لمداد شده و این واژه را به        ق» مخفف آگاهی « نامه دهخدا   لغتآگهی در   
 اي که حاوي خبر یا دستوري نوشته«و » آگاهی، علم، معرفت، خبرت، وقوف، عرفان، شناخت

شواهدي نیز از منابع منظوم معتبر فارسـی قـدیم بیـان شـده      . تعریف کرده است  » نوین باشد 
  .است

  اطـالع،   خبـر، «:  کرده اسـت   خود، آگهی را چنین تعریف     فرهنگ فارسی محمد معین در    
 و رادیو و تلویزیونها  هلمجها و  اي در روزنامه خبري که از جانب فردي یا مؤسسه ... آگاهی  
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  .»نوشته اي که خبر یا دستوري نو دهد... انتشار یابد و آن غالباً جنبه تبلیغاتی دارد
متنی کـه   «: ت، آگهی با این عبارت تعریف شده اس       نگاري  فرهنگ اصطالحات روزنامه  در  

اي در  اي در صفحات معمولی و یا محل ویـژه  براي اطالع خواننده از سوي فرد و یا مؤسسه       
 رسد و در مقابل آن، حق الدرج طبق قانون، تعریف و یا مقررات روزنامه یا مجله به چاپ می
  . »داخلی نشریه پرداخت شود

، معرفـت، شـناخت، آوازه،   خبر، نبأ، استحضار، وقوف، اطالع«، آگهی نامه فارسی  لغتدر  
 آنچه از جانب«: معنا شده و در تعریف آن چنین آورده است» شهرت، صیت، اشتهار و اعالن

 و بـر دیوارهـا نـصب     شوداي نوشته فردي یا دستگاهی براي آگاه شدن عموم مردم در ورقه 
نـد کـه   گردد یا در روزنامه یا مجله چاپ شود و یا از رادیو و تلویزیون پخـش گـردد و بتوا    

: 1377قاسـمی،  (» اي که خبر یا دستوري نـو بـه مـردم دهـد     جنبه تبلیغی داشته باشد، نوشته 
102.(  

کلمه آگهی به معناي اعالنات عمومی بوده و قصد آن مستقیم یـا غیرمـستقیم کمـک بـه        
 نمایـشی اسـت کـه       ،، در این مورد معتقد است کـه آگهـی         1دانیل استارچ . فروش کاال است  

یابد و هدف آن نفوذ  اي معین انتشار می وسیله مؤسسه  شود و یا به       جرا می شخصی ا  وسیله  به
بنابراین، به عقیده این دانشمند براي جلب توجه مردم ممکـن   .  و اعمال مردم است    در عقاید 

وسیله چاپ روزنامـه، مجلـه، کتـاب، بروشـور،      یکی به  :است به دو وسیله آگهی متوسل شد      
وسیله رادیو و تلویزیون؛ و در همـه اینهـا از    ت و دیگري بههاي دیواري اس کاتالوگ و آگهی  

منظـور   هدف آگهی در امور بازرگانی تالش بـه       . شود   استفاده می  شنیداريحواس دیداري و    
وسـیله مجلـه       به 1932تبلیغات بازرگانی در سال     . یافتن مشتري براي کاالهاي تولیدي است     

Advertising Ageانتشار اطالعاتی است که مبتنی بر عقاید آگهی  «:  چنین تعریف شده است
 کننده هماهنگی که بازخورد آن بتواند با قصد آگهی  طوري  به. »و وصف خدمات و کاالهاست    

 انتـشار  راهکننـده را از   طبق این تعریف آگهی باید چنان باشد که بتوانـد آگهـی   . »داشته باشد 
                                                        
1. Daniel starch 
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   ).9 و 8: 1349 مسعودي، (اطالعات با وسایل مختلف به هدف خود برساند 
 بـراین اسـاس، آگهـی     .  قرار گرفته است   1آگهی در یک تعریف در مقابل شهرت پراکنی       

عرضه و ارتقاي یک محصول، نوعی از خدمات یا نظر و اندیشه، هر جا که      : عبارت است از  
وسیله بانی و حامی مربوطه پرداخت شده یـا بـا نـام او شناسـایی       هزینه آن عرضه و ارتقا به     

پراکنی در مقابل، عبارت است از عرضه خبر یـا نظـر سـردبیري دربـارة یـک                 شهرت  . شود
، وقتی که هزینه عرضـه مـذکور توسـط بـانی و          محصول، نوعی از خدمات یا نظر و اندیشه       

جاي ارتباط فـردي از      اند و به    هر دو پدیده غیر شخصی    . حامی مشخص پرداخت شده باشد    
از جملـه اینکـه   . تهاي مهمی میان آنها وجـود دارد اما تفاو. گیرند هاي همگانی بهره می    رسانه

 شهرت پراکنی در درجه نخست به دنبال اطالع رسانی است هر چند تأثیرات جنبی بازرگانی
رسانی است، بلکه به دنبال ترغیب مردم بـه         را هم دارا باشد، ولی آگهی نه تنها در پی اطالع          

  . خرید محصول یا نوعی از خدمات نیز هست
 و ها کاال ها، هر نوع معرفی غیر شخصی و ترویج ایده      «:  عبارت است از   2جاريتبلیغات ت 

  .»شود  مشخص انجام میاي وسیله یک فرد یا مؤسسه یا خدمات در مقابل پول که به
 شـخص   نکـردن مراجعـه » غیرشخصی بودن تبلیغات بازرگانی «در این تعریف منظور از   

یعنـی اینکـه تبلیغـات فقـط     »  و یا خـدمات هااالها، ک ترویج ایده  «. فروشنده به خریدار است   
 خدمات شـرکتهاي بیمـه و خطـوط    بلکهمربوط و منحصر به ترویج اجناس ملموس نیست       

 یعنی اینکـه منبـع     » مشخص   اي  مؤسسهفرد یا   «شود و منظور از        را هم شامل می    ... و   هوایی
مسعودي، ( مراجعه کرد آن توان به   شناخته شده است و می      تبلیغ یا مؤسسه تبلیغ کننده کامالً     

1381 :215.(  
هایی است که به منظور انتقال پیام از فرستنده یا منبع، به گیرنده یا         روشتبلیغات بازرگانی   

کـار   مخاطب از طریق وسایل ارتباطی به منظور ایجاد مفهومی مـشابه در ذهـن مخاطـب بـه      
                                                        
1. Publicity 
2. Advertising 
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ده بازخورد این فراگـرد  کنندر این ارتباط خرید مصرف کننده و فروش تولید  . شود  گرفته می 
هـاي مطبوعـات      و آژانسهاي تبلیغاتی و یا بخش آگهی      ها    مؤسسهوسیله     به روشهااین  . است

  ).7،6،5: 1374 ـ 1373رفعتی، (شود  کار گرفته می رادیو و تلویزیون در مقابل دریافت پول به
 بـه نقطـه   تبلیغات بازرگانی، وسیله تسریع در حرکت کاالها و خـدمات از نقطـه تولیـد             

  ).123: 1362بهرامی، (شود  مصرف است و فروش جمعی نیز نامیده می
  

  شناسی تبلیغات بازرگانی گونه
. هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت   شناسی  ها و گونه    بندي  براي تبلیغات بازرگانی تقسیم   

 .کنیم ها به طور گذرا اشاره می بندي در اینجا به یکی از این طبقه

   :بندي کرد  صورتهاي زیر طبقهتوان به  را می آگهی
کننـده؛ و آگهـی تجـارتی بـراي       شامل آگهی تجارتی براي مـصرف     : آگهی تجارتی ) الف

  .پیشه و تجارت
دهـد کـه از محـصول یـا خـدماتی       کننده، کسانی را مخاطب قرار می    رفآگهی براي مص  

  .کنند براي اقناع نیاز شخصی یا خانوادگی، استفاده می
  :تواند شامل موارد زیر باشد رت، میآگهی براي پیشه و تجا

  .هاي صنعتی ، که عمدتاً متوجه مدیران کارخانه یا مجتمع صنعتی است ـ آگهی
هاي شناخته شده، مانند حقـوق پزشـکی      اي، که متوجه صاحبان حرفه      هاي حرفه   ـ آگهی 

 .است

 .هاي تخصصی است یی و مدیریتی، که خطاب به اشخاصی در پیشه هاي پیشه ـ آگهی

منظور کسب سود، کاالها را بـاز          که به   است هاي بازرگانی، خطاب به بازرگانانی      آگهیـ  
 .کنند فروش می

هاي سیاسـی و نظـایر    خیریه، گروه يها مؤسسههاي دولتی،  آگهی: آگهی غیرتجارتی ) ب
  .گیرد  را دربر میآنها
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  :هیم داشتها را خوا بندي از موضع آنچه که آگهی در پی رسیدن به آن است، این طبقه

  .منظور فروش کاال یا خدمات ـ آگهی براي شهرت و خوشنامی محصول، به
 آگهـی . دیگر، مانند فروش یک نظر یا اندیشه اهدافیمنظور دستیابی به  ـ آگهی نهادي، به  

 :شود نهادي به سه شکل نمایان می

 بـه  فـروش،   آگهی نهادي حمایتی، براي فروش ایدة حمایت از تولیدکننده یا خرده      .1
  .هاي خاص خود محصول دالیلی غیر از شایستگی

منظور شهرت یـا بهتـر کـردن وجهـۀ مؤسـسه یـا             آگهی نهادي روابط عمومی، به      .2
  .تجارتخانه

نفع عموم بـوده،    آگهی نهادي خدمات عمومی، براي ارتقا و اشاعۀ آرمانهایی که به       .3
  .و مورد اختالف نیستند

  

  : ر اساس سبک و روش آنهاستهاي تبلیغات ب بندي یکی از طبقه
، که در آن درخواست مستقیم از مخاطب وجـود دارد   »سخت فروش   «ـ کنش مستقیم یا     

  . شود که به آن کنش انگیزاننده تعرضی نیز گفته می
 )و نـه درخواسـت مـستقیم از   (که بیشتر بـه حـاالت     » نرم فروش «ـ کنش غیرمستقیم یا     

 ).90: 1378کوك، (شود  میگفته ي زیرکانه نیز شود و به آن کنش پیشنهاد  تکیه میمخاطب
  

شـود نیـز    اي که براي انتقال پیام از آن اسـتفاده مـی           توان براساس نوع رسانه     آگهی را می  
  : مانند. بندي کرد طبقه

  اي ـ آگهی روزنامه
  ـ آگهی رادیویی

 . آنمانندـ آگهی تلویزیونی و 
  

  : شود  میبندي آگهی بر مبناي تقسیمات جغرافیایی نیز طبقه
 ـ آگهی در کشور، تمجید و ارتقاي یک محصول یا نوعی از خدمات در تمامی بازارهاي       



 ۳۹  ■  فصل اول ـ مفاهيم و تعاريف تبليغات

 يهـا   هلـ مجهاي ملی همچون شبکه تلویزیونی یـا رادیـویی و             آگهی کشوري، رسانه  . عمده است 
  .گیرد کار می اي و محلی را به هاي منطقه  و نیز رسانهسراسري

 هـاي  هـا و سـلیقه   ایی کـامالً مـشخص، بـا عالقـه    ه جغرافیـ اي، به محدود    ـ آگهی منطقه  
 .اشاره دارداقتصادي مشترك، 

 مقـیم در   کـه بیـشتر بـا اشـخاص    هـایی  فروشی در رسانه بنگاه خرده آگهی باـ آگهی محلی،  
 بـراي    ماننـد آگهـی روزنامـه     . شهري که بنگاه مورد نظر در آنجا واقع شده، سر و کـار دارد             

  .فروشگاه مواد غذایی یا رستوران
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  تاريخچه تبليغات بازرگاني در جهان
  

هـاي معاصـر تبلیغـات و      اي طوالنی دارد و شـیوه       ها و تبلیغات بازرگانی تاریخچه      آگهی
ـ    مبلّغـان   رسانان،   بازاریابی، محصول تکامل قرنها تجربه و فعالیت پیام        ه شـمار   و بازرگانـان ب

و بـه مبادلـه کـاال    اهاي تجاري و تبلیغ از آنجا براي انسان اهمیـت یافـت کـه              آگهی. آید  می
شـامل سـبزیجات و مـواد    (اي براي تعویض مـازاد تولیـدات    مبادله کاال وسیله . مبادرت کرد 

تبلیغـات  . با مایحتاج ضروري از محل تولیدات غیره بـود ..) غذایی، پوشاك، لوازم زندگی و  
گیـري از روشـهاي گونـاگون     تدریج با بهـره  ر شهرنشینی مورد توجه قرار گرفت و بهبا ظهو 

  .تکامل یافت
در یکـی از ایـن تقـسیمات،    . هاي متنوعی است    بندي  مطالعه تاریخ تبلیغات داراي تقسیم    

  :شش دوره تبلیغاتی در تاریخ ظهور این پدیده انسانی مطرح شده است
یـا  هـا   نشانهتوان به تابلوهاي  هاي این دوره می ز مشخصه  ا :15 از زمانهاي قدیم تا قرن        .1
  .ها اشاره کرد نویس و جارچی دست
 این دوره بـا ظهـور صـنعت چـاپ و گـسترش آن متمـایز       .:م1840 تا سال 15 از قرن    .2
  .شود می



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۴۴

 

 توسعه وسایل حمل و نقل، انقالب در حوزه تعلـیم و  .):م1840 ـ  1900( دوره توسعه  .3
  .آید هاي این مقطع زمانی به شمار می پخش آگهی از نشانه يها همؤسستربیت و 

و  آمریکـا   این دوره بـا توسـعه بازرگـانی در اروپـا و    .):م1901 ـ  1925( دوره تحکیم  .4
  .شود ساز مشخص می هاي تبلیغاتی سازمانهاي آگهی تصحیح و تکمیل شیوه

 علمـی  هـاي  مطالعـه  وشهاپژوهـ در ایـن دوره    .):م1926 ـ  1945( دوره توسعه علمـی   .5
  ).21 ـ 14: 1349مسعودي، (مربوط به تبلیغات بازرگانی گسترش یافت 

 ها   در این مرحله زمانی، آگهی     ):تا کنون . م1945(ها     دوره توسعه تجارت و تکامل آگهی       .6
 مسعودي،(یکی از بخشهاي مهم بازرگانی و از اجزاي زندگی اجتماعی و اقتصادي مردم شد 

  ) 21   ـ14: 1349
  

  : اند  دانسته  تاریخ تبلیغات تجاري را داراي پنج مرحله بندي دیگري، در تقسیم
   مرحله پیش از ظهور صنعت چاپ .1
اي کـه    در این دوره، اطالع رسانی متحول گشت بـه گونـه     : مرحله ظهور صنعت چاپ     .2
. پـذیر شـد   انرسانی به جمع زیادي از مردم در خارج از منطقه جغرافیایی معینـی امکـ        اطالع

هـا و انتـشار       نشر و ترویج آموزش خواندن و نوشتن و نیز ظهور روزنامه           ،البته در این راستا   
  .آنها نقش مؤثري داشته است

 با توجه به افزایش حجم تولید و تنوع آن و نیـز     ، در این مرحله   : مرحله انقالب صنعتی    .3
 جـایی کـه جـزو ضـروریات         شدت یافتن رقابت، اطالع رسانی اهمیت روزافزونی یافت تا        

  .کننده شد کننده و مصرف  توزیع زندگی اقتصادي و یکی از لوازم اساسی تولیدکننده،
 مرحله پیشرفت وسایل ارتباطی و نیز پیشرفت علوم، فنون و ظهور اختراعـات جدیـد در        .4

 بـه   آگهـی ساخت   و رسانی  طراحی و اطالع  روش   در این مرحله سطوح نگارش،       :این زمینه 
  .رسانی نیز به شدت انتشار یافت متحول شد و اطالعشدت 
شناسـی و     رسانی و علوم دیگر مانند روانشناسی، جامعه         مرحله افزایش ارتباط میان اطالع      .5

هـاي    رشـته  رسانی و تبلیغ مـدون شـد و میـان           در این میان، مبادي و اصول اطالع       :ریاضیات



 ۴۵  ■  فصل دوم ـ تاريخچه تبليغات بازرگاني در جهان

 

اي یافـت    جایگـاه ویـژه   الیتی متمایز اسـت، اي علمی که ناظر بر فع  رشتهمثابهعلمی دیگر به  
  ).6 تا 11: 1993   العارف،نادية(

  

کنیم از ایـن رو، بـا          موضوع را با تأکید بر دیدگاه ارتباطی بررسی می          در مطالعه تاریخی،  
هاي ارتباطی در تاریخ ارتباطات انسانی، تبلیغات بازرگـانی           توجه به توسعه کانالها و فناوري     

  : ی قابل تشخیص و تحلیل استدر چهار دوره کل
  ؛)15از دوره باستان تا نیمه دوم قرن (دوره ارتباطات شفاهی : دوره نخست
  ؛)19 تا دهۀ پایانی قرن 15از نیمه دوم قرن (دوره ارتباطات نوشتاري ـ چاپی : دوره دوم
  ؛)20 تا دهۀ پایانی قرن 19از دهۀ پایانی قرن (دوره ارتباطات الکترونیکی : دوره سوم

  ). به بعد 20از دهۀ پایانی قرن (دوره ارتباطات دیجیتالی : دوره چهارم
 

  )15از دوره باستان تا نیمه دوم قرن ( دوره ارتباطات شفاهی؛دوره نخست
آثار به جاي مانده از تمدنهاي باستانی حاکی از آن است که براي هزاران سال از لباسـها               

 ها هاي اسرارآمیز و مجادله  عالمتها و نشانه ظیم،هاي ع  و مجسمههاکننده معبد و قصرهاي خیره
و بحثهاي مبسوط قانونی و مذهبی، به منظور متقاعدکردن عامه مردم به قدرت فـوق بـشري       

منـد و     شاید بتـوان تحلیـل نظـام      . شده است   و ماوراي طبیعی پادشاهان و راهبان استفاده می       
 قبل از مـیالد بازگردانـد   500 سالهاي ویژه در مطالعات غربی را به حدود      مستقل تبلیغات، به  

 معلمان بزرگی همچون سقراط، افالطون و ارسطو براي. وري آغاز شد که با مطالعه فن سخن
  تر سـازند و در برابـر مخالفـان خـود متقـابالً           کننده بحثهاي خود و شاگردانشان را قانع     که  این

هاي منطقی را بیاموزند، به    هدست به تبلیغ بزنند و نیز به شاگردان خود چگونگی درك مغلط           
  .تدوین قوانین سخنوري پرداختند

فریبی سیاسـی ماهرانـه     حقوقی و عوام سخنوران یونانی به قدري در تحلیل متون، مغالطه 
.  در روم کار آنها را دنبال کردند و توسعه بخـشیدند      1عمل کردند که افرادي همچون سیسرو     

                                                        
1. Cicero 
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پژوهان غربی حتـی تـا    ، در واقع الگویی براي دانش و امور مشابه آن 1علم معانی بیان ارسطو   
  .عصر حاضر بوده است

وسـیله آنهـا تعقیـب        دهد که خطوط فکري مشابهی بـه        مطالعه دیگر تمدنها نیز نشان می     
بودا در هند و کنفوسیوس در چین، همانند افالطون به اسـتفاده از درسـتی و                . ه است شد  می

لـف از سـخنوري و نوشـتار بـراي ترغیـب و             برداري مطلوب شکلهاي مخت     صداقت و بهره  
حدود چهارصد سـال پـیش از مـیالد در      . هدایت مردم به زندگی سعادتمندانه تمایل داشتند      

این کتاب  .  یا اصول سیاست نگاشت    3آرتازاسترا کتابی به نام     2»کوتی لیا «هند، برهمنی به نام     
 جمهوري افالطـون با کتاب  اي از پند و اندرز براي حکمرانان است که اغلب آن را               مجموعه
 بـا همـین     هنـر جنـگ     کتاب دیگري به نام     . شمارند  طراز می   اثر ماکیاول هم   شاهزادهو کتاب   
هـاي جنـگ     بـه شـیوه  ،این هر دو. ، نظریه پرداز چینی نوشته شد    4سونتزووسیله  به  مضامین  

  ).51 ـ 50: 1375بریتانیکا، (اند   با دشمن پرداختهروانی در مقابله
  

  انالهاي تبلیغات بازرگانینخستین ک
ها و بازرگانانی که در این کشور به تجارت اشـتغال داشـتند،    هاي باستانی، فنیقی  در دوره 

 ها ها و یونانی همچنین مصري. شدند براي فروش کاالهاي خود به تبلیغات و آگهی متوسل می
 استفاده از دو نـوع  در این دوران،. کردند از تبلیغات تجاري براي توسعه کار خود استفاده می 

  : مرسوم بوده استشیوه تبلیغ
 جارزدن نخستین کانال ارتباطی بود که مردم در شهرهاي کهـن  :5ها جارزدن یا جارچی . 1

  در خیابانهـاي  ها معموالً جارچی. کار گرفتند رسانی به  آتن و روم براي تبلیغ و اطالع    همچون بابل، 
هـا یـا کاروانهـاي     خباري مانند رسیدن کـشتی شهرهاي مختلف یونان، حوادث کشور و نیز ا 

                                                        
1. Rhetoric 
2. Kautilya 
3. Arthasastra 
4. Suntzo 
5. Town Criers 
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. رساندند تجاري و نیز انواع کاالهاي آنها و اسامی صاحبان این کاروانها را به اطالع مردم می           
هـاي بـاربري، کاالهـاي     در مصر گروهی از جارچیان وجود داشتند که هنگـام ورود کـشتی       

مند با سازهاي متنوع آنـان را در      رساندند و اغلب افرادي هنر      ه را به اطالع مردم می     شد  حمل
 براي اعالنات عمومی دولتی     گذار نخستین رسانه    این عده پایه  . کردند  طول مسیر همراهی می   

تـدریج در قـرون وسـطی، جـار زدن بـراي              بـه ).  همان  رفعتی،(در کشورهاي اروپایی شدند   
ف و رئیس بود و  که داراي صند،اي سازمان یافته تبدیل ش   تبلیغات کاالهاي تجاري به حرفه    

هاي بعد نیز این نوع تبلیغات ادامه    در دوره . شد  صالح تأیید می    از سوي مراجع رسمی و ذي     
یافت تا جایی که بر اساس برخی مستندات، در نیمه قـرن هفـدهم، چهارصـد جـارچی در                   

  ). العارف، هماننادية(کار بودند  پاریس با جواز دولتی مشغول به
 تاریخ و توسعه در کتاب 1اي که پرسبري اند؛ به گونه ایی نیز بودهه ها داراي اتحادیه جارچی

 است، در فرانسه دوازده جارچی به موجب فرمانی از سوي            نوشته.  م 1929 در سال    ها  آگهی
اي دادند و این حق منحصر به آنها بـوده و از مزایـاي قـانونی آن     لویی هفتم، تشکیل اتحادیه   

هـایی   هاي معروف، جـارچی  ل در پاریس، هر یک از میخانه     براي مثا . شدند  نیز برخوردار می  
ها را با صداي بلند به مردم اعالم و روزانـه از صـاحب    داشتند که اوصاف و قیمت نوشیدنی 

  ).مسعودي، همان(» کردند مغازه پولی دریافت می
 بلوهارسانی و تبلیغات بازرگانی، استفاده از تا در جریان تحول و تکامل اطالع   :2 تابلوها  .2
 گیـري  بهـره . و نمادها به مثابه دومین کانال تبلیغات، مورد توجه قرار گرفت         ها    نشانهکارگیري    و به 

سوادي گسترش یافته بـود و کاروانـسراها در    از عالمتها، براي جلب توجه عامه در عصر بی        
اب شـد تـا از نامهـاي جـذ     براي مثال، سعی مـی . پرداختند این زمینه با یکدیگر به رقابت می    

سـوراخی  «و یـا    » مردي در ماه  «،  »سه سنجاب «نامهایی مانند   . براي کاروانسراها استفاده کنند   
  .»در دیوار

                                                        
1. Presbery 
2. Signboards 
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هـاي   شـان نـشانه   صنعتگران آسیایی و اروپایی، بر روي کاالهـاي تولیـدي   .  م 15در قرن   
شد تا جایی که هـر گـاه     سواد می   کردند که سبب جلب توجه عامه بی        کاري می   اي کنده   ویژه

وجـوي صـنعتگر سـازنده آن       یافت، همه به جست     االیی محبوبیت و مرغوبیتی در بازار می      ک
انواع بسیار جالبی   » مسیجی وتوکوگاوا «از جمله در ژاپن و در زمان امپراطوري         . پرداختند  می

کننـدگان و   تدریج موجب شناسایی تولیـد  وجود داشت که به   » کان بان «ها به نام      از این نشانه  
  ). 31   ـ24: 1350اربابی، (شد  ختلف از یکدیگر میفروشندگان م

ها و تصاویر بـه نمـایش گذاشـته      در این روش، اسم فروشنده یا صنعتگر در قالب نشانه         
تـاریخ  در کتـاب خـود بـه نـام     » هنري سامپسون«یکی از دانشمندان انگلیسی به نام     . شد  می

هـا   یـن دوره بـر بـاالي مغـازه        نوشته است، بیان کـرد کـه در ا        .  م 1874 که در سال     ها  آگهی
کردند که اغلب از سنگ یا سفال قرمز و یا خرمایی سـاخته شـده بـود؛                   تابلوهایی نصب می  

هاي مغـازه یـا درهـاي ورودي آن و            این تابلوها در ستون چهارگوشی گاه در اطراف پنجره        
کـاال  نـوع   جهت و داللت بر مکان تاجر و نیز  شد و معموالً گاهی در کنار خیابانها نصب می   

این   ها شماره نداشتند، ها و مغازه از آنجا که خانه. داد یا شخصیت صنعتگر را به مردم نشان می
 براي  از حروف و کلمات، کمتر،در این دوره. تابلوها بهترین وسیله براي راهنمایی مردم بود      

 ییتابلوهـا پـی  هاي شـهر پم   در خرابه . سواد بودند    مردم بی  بیشتر زیرا    شده،  آگهی استفاده می  
 اشیاي گم شده و پیدا شده که در روي آن نوع و قیمت کاالها مشخص شده است یا درباره              

هایی که بـراي اجـاره خـالی بـوده، روي آنهـا       داده و مشخصات خانه پیدا شده اطالعاتی می   
   تبلیغـاتی، احتمـاالً  شـیوه ایـن  نخستین مدارك شناخته شده در اسـتفاده از     . حک شده است  

هـایی   خطـی و کتیبـه   يهـا  نشانهه سه هزار سال قبل از میالد مسیح است که داراي        مربوط ب 
. دوز اسـت  مربوط به معرفی نوعی مرهم مربوط به یـک فروشـنده یـا یـک کفـاش یـا پینـه          

دهنـدة تبلیـغ چیزهـایی     هاي کشف شـده، نـشان      موجود بر روي سنگها یا سفالینه      يها  نشانه
مله تـصویر گوشـت ران گوسـفندي بـراي یـک مغـازه          از ج   فروختند،  ها می   است که مغازه  

  ).8: 1373رفعتی، (قصابی، یک پوتین یا چکمه براي یک کفش دوز 
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کارگیري این روش  انگیزه اصلی به  ). همان(ها با عکس و نقاشی توأم شد          تدریج آگهی   به
ن،  بـراي مثـال، عالمـت جراحـا     تبلیغاتی، شدت یافتن رقابت میان تاجران و صنعتگران بود،    

خطهـاي سـفید و سـرخ بـه        . شد  اي بود که خطهاي سفید و سرخ بر روي آن حک می             میله
همچنین کاسه . گرفتند  شان به کار می    هاي  نمادهاي طبی اشاره داشت که جراحان در جراحی       

به ایـن ترتیـب، بـا    . ، هالل نماد پزشک و جمجمه نشانه خطر بود          و اژدها عالمت داروخانه   
بازرگانی، اسـامی پـرطنین، رنگهـا و طرحهـاي جالـب و جـذاب و       گسترش بازار رقابتهاي  

تا جایی کـه برخـی معتقدنـد، علـت     . کار گرفته شد تابلوهاي بزرگ براي جلب نظر مردم به   
که منجر به ویرانی شهر شد، بـه ازدیـاد   .  م 1866عمده گسترش آتش در شهر لندن در سال         

  ).رف، همان العانادية(گردد  تابلوها در خیابانهاي شهر بازمی
 اي براي معرفی کاالهـاي  هاي مصور، ساده و ابتدایی ها، تاجران اعالمیه به دنبال این نشانه 

 وسیله کاتبـانی    در انگلستان، اعالنات دست نوشت به     . کردند میبازرگانی خود تهیه و توزیع      
 1»سـیکویز «این اعالنها را   . شد  کردند، براي عموم مردم ارسال می       که اشتغال به کار ایجاد می     

این اصطالح به این سبب متداول شده بود که تبلیغات مذکور . گفتند می »If any body«یا 
همچنین . شد شروع می» داند آیا کسی می«، »آیا کسی میل دارد«: معموالً با جمالتی مانند   

کشیشهاي جوان نخستین . شد در روم قدیم، اعالن اشیاي گمشده با کلمه سیکویز آغاز می
تدریج از این  به. کردند ها براي تبلیغ امور مذهبی استفاده می بودند که از سیکویزيکسانی 

شـد   نوع پوسترها براي خدمتکاران جویاي کار یا جوینـدگان خـدمتکاران اسـتفاده مـی           
(Russel & Verrill, 1988: 5)..  

ت دهد که توریسم از جملـه موضـوعا   هاي به جاي مانده بر روي دیوارها نشان می     نشانه
 هایی مانند جمالت زیر اشاره توان به دیوار نوشته تبلیغاتی اولیه بوده است؛ که از جمله آنها می

  : کرد
  مسافر،«

                                                        
1. Siquise 
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  حرکت از اینجا تا قلعه یا برج دوازدهم 
  دار است در آنجا سارینوس مهمانخانه

  این براي دعوت شما جهت ورود است
  .(Ibid)» بدرود خوش باشید

  

 تا دهـۀ پایـانی   15از نیمه دوم قرن ( چاپی   ـاطات نوشتاري    دوره ارتب  ؛دوره دوم 
  .)م19قرن 

 گوتنبرگ دوره جدیـدي در ارتباطـات نوشـتاري       وسیله   بههر چند اختراع ماشین چاپ      
رسـانی    کهکشان نوین ارتباطی وارد ساخت، اما آغاز اطـالع بهآورد و جامعه انسانی را      پدید

رد؛ بلکه همانگونه کـه در بخـش پیـشین بیـان شـد،       را نباید به این دوران منتسب ک     مکتوب
از . گـردد  هاي تجاري و تبلیغ، به قرنها قبل از میالد بـاز مـی   نگارش در امر آگهیکارگیري   به

احتمـاالً  .  به سرزمین مصر اشاره داشت که در این زمینـه پیـشرو بـوده اسـت           توان  جمله می 
ـتور   العیه کهن مصري است کـه شده در طول تاریخ، اط مکتوب شناختهنخستین اطالعیه     بـه دس

 ایـن  تـاریخ . شود   شده و در موزه لندن نگهداري می       نوشته  بر روي کاغذ پاپیروس    یک سردار 
هر کس بنـده  «گردد، در این اطالعیه آمده است که        ، به هزار سال پیش از میالد باز می        آگهی

  ). العارف، هماننادية(» فراري را به او بازگرداند پاداش خواهد گرفت
اختراع چاپ و توجه مردم به خواندن و نوشتن در قرن پانزدهم میالدي، سبب شـد کـه         

ویژه صورت مکتوب آن آغاز شود کـه آن را ارتباطـات    دوره جدیدي در ارتباطات انسانی به   
هرچند این نامگذاري به هیچ وجه به معناي پایان ارتباطـات شـفاهی نبـوده               . نامیم  چاپی می 

  .است و نخواهد بود
 1به زبان انگلیسی از سوي ویلیـام کاکـستون        .  م 1478خستین آگهی بازرگانی چاپی در سال       ن

). اسدي طـاري، همـان  (انتشار یافت که اختصاص به فروش مجموعه مقررات کلیسا داشت    
                                                        
1. William Caxton 
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هـاي   ها و کتابهاي منتـشرشده داراي آگهـی   ها و مجله  عالوه بر این که در این دوره، روزنامه       
هاي مربوط به تقاضاي کـار و         و غیره بودند، آگهی   » مهایی براي خریداران  پیغا«مختلفی مانند   

. وفروش بردگان و اعالم موجودي بعضی از کاالها براي فروش نیز وجود داشته است              خرید
 و داروهـاي مختلـف و قهـوه نیـز           یآمیزي براي وسایل آرایش     هاي مبالغه   در این دوره آگهی   

  .شود دیده می
در .  روشهاي ارائه آگهی هـم متحـول شـد       چاپی، هاي  شیوهدر  با گذشت زمان و تحول      

مطبوعـات چـاپی شـکل      . هـا دگرگـون گـشت       ادواري شکل آگهی   يها  نشریهها و     روزنامه
این اوراق آگهی . گفتند می» هندبیل«وجود آورد که در اصطالح به آن  ها را به از آگهیجدیدي 
شـد کـه    اي مکتوب می گونه دریج در آن بهت شد و مطالب به    کوتاه تکثیر و توزیع می     در زمان 

  ).404: 1381کلهر، (بتواند انگیزه خرید کاالیی خاص را ایجاد کند 
 در انگلیس و در سال. آید هاي چاپی در اروپا، مشخصه این دوره به شمار می توسعه آگهی

یغـات  طاعون، لندن مملو از داروي تقویتی در مقابل آلودگی هوا بود؛ هر چند ایـن گونـه تبل    
هـا و در   به معناي دقیق کلمه موفق نبودند، اما در این زمان همراه با رشد چـشمگیر روزنامـه   

 ولی هنوز بخـش اعظـم ایـن         .حجم تبلیغات به وضوح افزایش یافت     .  م 1690سالهاي دهه   
بندي شده بود که در بخـشهاي مشخـصی از روزنامـه یـا مجلـه       تبلیغات از نوع خاص طبقه  

ندرت بـراي کاالهـاي معمـولی خـانگی تبلیغـی صـورت        ر این زمان به  د. شد  بندي می   گروه
دادند از خدمتکاران براي این امـر اسـتفاده کننـد و     گرفت، چرا که کار فرمایان ترجیح می     می

هاي مربوط  عالوه بر اعالم نیازها و اعالمیه  . دانستند از کجا باید آنها را تهیه کنند         مردم نیز می  
 به اشیاي نوظهور از جدیدترین کتابها و نمایـشها تـا انـواع جدیـد                به فراریان، آگهی مربوط   

هاي اقناع در ایـن    در مجموع، شیوه  . شد  کاالهاي تجملی یا آرایشی در این ستونها عرضه می        
ـیس، چـاي، قهـوه      ، زمان بیش از هر چیز در تبلیغ براي مواد شبه دارویی و آرایشی همانند کاله گ

  .(Dyer, 1993: 16-17)هاي تئاتر مشهود بود کتاب، مشروبات، التاري و بلیت
ابزار . ندرت مصور بود   شد و به    هاي تبلیغاتی این دوره به شکل متعارف چاپ می          اعالمیه
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هاي این زمـان     بود، در آگهی  » توجه«یا ذکر واژه    » ستاره«یا یک   » دست«تأکید که شامل یک     
  طرحی کوچک از یک کشتی ریایی،هاي مربوط به سفرهاي د اعالمیه. شود راحتی یافت می به

خـورد کـه بـه        هاي مربوط به فراریان، تصویري از یک مرد به چشم می            داشت و در اعالمیه   
اما در اوائل قرن هجدهم، از آنجا که تعداد این اشکال متعـارف  . نگریست  پشت سر خود می   

بـه گـرایش   .  م1758جانسون در سـال  . ها آن را ممنوع کردند   روزنامه بیشتربسیار زیاد شد،    
. خوانند  آنها را سرسري می ،ها اکنون چنان متعددند که همه       آگهی«: کند  تري اشاره می    عمومی

 ویژه به(ها و بیانی شیوا توجه مردم را جلب کرد، زیرا وعده  بنابراین الزم است با افزایش وعده
ت کیفیتـی  آورم که در حقیقـ  نوعی صابون را به یاد می    [. روح یک آگهی است   ) وعده بزرگ 

  حرفه تبلیغات اکنون چنان به کمال خـود نزدیـک       ]!کرد  شدت تیز می    تیغ را به  . آور داشت   اعجاب
  ).332   ـ6: 1376ویلیامز، (» شده است که دیگر ارائه پیشنهاد براي بهبود آن آسان نیست

قابـل تـوجهی    در اروپـا شـکوفایی       نشریاتدر قرن هجدهم، با افزایش تعداد باسوادان،        
به .  منتشر شد1دیلی کورانتس با عنوان ینخستین روزنامه صبح انگل. م1702 در سال    .یافت

 پدیـد   داشـت، ویژه در میان زنان، مخاطبان قابل تـوجهی    هاي دیگري که به     دنبال آن روزنامه  
در سـال   3اسـپکتیتور و . م1702 در سـال  2تاتلرهاي  توان به روزنامه آمدند که از آن جمله می     

  . داشتاشاره.  م1711
اي روزافـزون   هـاي روزنامـه   آگهی  . م1712با وجود مالیاتهاي روزانه بر تبلیغات از سال 

 طور عمده مشتریان ها و بدون تصویر بودند و به این نوع از تبلیغات، تنها مبتنی بر نوشته      . شد
. گرفتنـد  ر می ها قرا    در معرض این آگهی     کردند،  طور مستمر استفاده می     ها به   ثروتمند که از روزنامه   

 در متصرفات انگلیس واقع در آمریکاي شمالی و پیش از آن     ،از اواسط قرن هجدهم میالدي    
هـا بیـشتر در    ایـن روزنامـه  .  معروف بودگران تبلیغهایی پدید آمد که به       روزنامه ،سیدر انگل 

 ن گروهی از ثروتمندا،رساندند که مخاطبان آنها هایی را به چاپ می صفحه نخست خود آگهی
                                                        
1. Daily Courant 
2. Tatler 
3. Spectator 
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بندي شده که حجم عمده تبلیغات نیمه دوم قرن نـوزدهم را      هاي رده   انتشار این آگهی  . بودند
 پذیرفت که براي  به طور عمده از سوي آن دسته از اهالی مطبوعات صورت می،شد شامل می

 هـا اختـصاص   ها را به درج این نوع آگهی      هاي انتشار، قسمتهایی از روزنامه      تأمین بخشی از هزینه   
تـوان بـه       مـی  ،ها در آمریکاي قرن هجدهم      از جمله پیشگامان درج این گونه آگهی      . دادند می

 اشـاره   4پنـسیلوانیا گـازت    ناشر   3 و بنجامین فرانکلین   2نیویورك ژورنال  ناشر   1جان پیتر زنگر  
  .(Oxford, 1990)داشت 

خاطبـان  هایی بـود کـه دامنـه م    از اوایل قرن نوزدهم، شاهد ظهور روزنامه  آمریکا   اروپا و 
شـد کـه    منتـشر مـی   آمریکا س ویهایی در انگل در این دوره، روزنامه. خود را وسعت بخشید  

اي   رسـانه ،ها که تمایل به سـبک جنجـالی داشـتند          این روزنامه . نامیدند   می 5پنی پرس آنها را   
 مالیات تبلیغات، نخستین بار در انگلیس در      . آمدند  شمار می   براي انتقال اطالعات بازرگانی به    

  که این همراه با عوارض تمبر،؛به میزان یک شیلینگ براي هر اعالمیه تعیین شد. م1712سال 
 بنـا بـه دالیـل    يها بود که دولتها یکی پس از دیگـر        ابزاري براي جلوگیري از رشد روزنامه     

با آغـاز جنگهـاي نـاپلئونی و ظهـور بـدترین رکـود              . ندروشن از توسعه آنها در هراس بود      
ض تمبر از قرار چهار پنی براي هر صفحه و مالیات بر تبلیغات سه شـیلینگ             عوار ،اقتصادي

عوارض تمبر به یـک پنـی و مالیـات بـر     .  م1833در سال . و شش پنی براي هر صفحه بود 
. م1838 و   1830مقایـسه ارقـام سـالهاي       . تبلیغات به یک شیلینگ و شش پنی کاهش یافت        

. م1833 در سال    یسهاي انگل   وزنامهها در ر    آگهیدهد؛ تعداد     تأثیرات این کاهش را نشان می     
بعـدها بـا   .  مورد رسید991/491/1 این تعداد به 1833 مورد بود و در سال    992/877بالغ بر   

شــمارگان . م1855و عـوارض تمبـر در سـال    .  م1853لغـو مالیـات بـر تبلیغـات در ســال     
تـوان   یک مقایسه آماري مـی در ). همان(ها به سرعت افزایش یافت  ها و تعداد آگهی     روزنامه

                                                        
1. John Peter Zenger 
2. New York Journal 
3. Benjamin Franklin 
4. Pensilvania Gazette 
5. Penny Press 
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  :  بوده استیسبیشتر از انگل آمریکا ها در آمار روزنامهدریافت که 
  

  ساليانهشمارگان   ها تعداد روزنامه  جمعيت  کشور
  000/000/91  500  736/368/27  انگلستان

  000/000/422  2302  876/191/23  مریکاا
  

شکل و نـوع تبلیغـات   . م 1850 حتی در سالهاي دهه ،با وجود شرایطی که ذکر شد   
برداشت . شد چاپ می اتنشریبندي شده بود و در بخشهاي خاصی از  بیشتر از نوع طبقه
ها درباره تبلیغات همان بود که یک روزنامه محلی نیز خالصه آن را در  بسیاري از حرفه

 رفـی  بلکه ابزاري است که از آن براي مع   ،تبلیغات آبرومندانه نیست  «: ذکر کرد .  م 1859سال  
 رقابت روح تجارت اسـت؛    «: نویسد  این روزنامه می  . »شود  اجناس بنجل در بازار استفاده می     

تر و  اي مناسب براي معرفی کاالها به مردم عادالنه در رقابت، چه ابزاري در کاربرد شیوه
 عادالنه و آشکار در رقابت است که ، مشروع،تر است؟ تبلیغات ابزاري آبرومندانه مشروع

 ت آزاد را بر جبین دارد و همان قدر براي مصرف کننده مفید است که براي تولیـد        مهر تجار 
  ). همان،ویلیامز(» کننده

 قانونی براي منع این کار بـدون رضـایت مالـک در    ،براي جلوگیري از چسباندن اعالمیه 
سـال  در .  اما اجراي آن در عمل بسیار دشوار بود،س به تصویب رسیدیدر انگل . م1837سال  
 ـ پوستر بریتانیا تشکیل شد که نظامی سـازمان یافتـه بـا دیوارهـاي               انجمن اعالمیه .  م 1862

 افزایش این دیوارها، با توجه به حجم. مخصوص موقت براي نصب اعالمیه در اختیار داشت
 هاي  اعالمیه،در عصر ملکه ویکتوریا. هاي چسباندنی ضرورت مضاعفی یافت   فزاینده اعالمیه 

 از دیگر وسایل و روشهاي. شد ی در خیابانهاي لندن به تعداد زیاد توزیع میدستی یا غیرالصاق
 که در سـال    فرستادند؛  تبلیغاتی این بود که صدها کارگر موقت را با پالکاردها به خیابانها می            

  .دلیل مزاحمتهاي آمد و شد در پیاده روها ممنوع شد استفاده از این روش به.  م1853
نخستین روزنامه عربی در تاریخ است که به واسطه اقـدام       بعصر صاح  ،در جهان عرب  

 را به مثابه نخستین روزنامه     وقایع مصریه نشریه  .  م 1828او در سال    . شکل گرفت  محمدعلی
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 اما پـس از   ،بهره بود این نشریه در ابتدا از هر گونه آگهی بی   . رسمی در مصر به چاپ رساند     
 متحول شد و از آن تاریخ بـه انتـشار    ،ر عهده گرفت سرپرستی آن را ب     الطهطاوي رفاعةآن که   
» ها آگهی« این روزنامه با عنوان     624نخستین آگهی در شماره     . هاي بازرگانی اقدام کرد     آگهی

بـا مهـاجرت   . این آگهی حاوي برخی اطالعات مربـوط بـه مـستغالت بـود    . به چاپ رسید 
انتـشار یافـت و     . م1875ر سـال     روزنامـه مردمـی د     ،نگاران سوري و لبنانی به مصر       روزنامه

 تحـول و پیـشرفت در اشـکال و    رفته رفته. ها مملو از صفحات آگهی شدند تدریج روزنامه  به
  .ها صورت گرفت تا این که به صورت امروزین آن درآمد طرحهاي آگهی

  

  )20 تا دهۀ پایانی قرن19از دهۀ پایانی قرن  (الکترونیکی دوره ارتباطات ؛دوره سوم
 تحوالت اجتماعی و اقتصادي و توسعه صنعتی کشورهاي غربی          ،قرن نوزدهم از اواسط   

سبب پیشرفت و تکامل نهادها و فعالیتهاي اجتماعی شد؛ با افزایش جمعیت شهرها و بـروز         
  جاي خود را به پیونـدهاي      ، پیوندهاي مستقیم در جوامع کوچک و فشرده       ،وار  نوعی زندگی توده  

هـاي چـاپی     ارتباطات شفاهی و حتی رسـانه ،آمده د پیشدر شرایط جدی . جدید و ثانوي داد   
  .دیگر توان پاسخگویی به نیازهاي ارتباطی و خبري مردم را نداشتند

  

  اي  شرایط نوین رسانه
 همان برقراري ارتباطات راه دور و غلبـه  ، تحول ارتباطی پدیدآمده در این دوره   ترین    مهم

 از سـوي .  م1832راع تلگـراف در سـال   اختـ . بر محدودیتهاي مکانی و زمانی گذشـته بـود      
 و 2 الکـساندر گراهـام بـل   از سـوي .  م1876 و سپس اختراع تلفن در سال     1ساموئل مورس 
آهن در این دوره نقطه آغـازینی در   ونقل مانند راه    و نیز توسعه وسایل حمل     3توماس واتسون 

دسـت   و رادیـویی بـه  سـیم   آید؛ و با اختراع دستگاه ارتباطات بی       ارتباطات نوین به شمار می    
 از کهکـشان  ،ارتباطات بـشري را بـه قـول مـک لوهـان     .  م1895 در سال 4گوگیلمو مارکنی 

                                                        
1. Samuel F.B. Morse 
2. Alexander Graham bell 
3. Thomas Watson 
4. Guglielmo Marconi 
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از . گوتنبرگ یا عصر چاپ به کهکشان مارکونی یا عصر ارتباطات الکترونیکی وارد سـاخت           
گیـري از   کـه نقطـه عطـف و آغـاز بهـره     میالدي  19 این دوره را با دهۀ پایانی قرن         ،این رو 
  .نیز نام گرفته است» موج دوم تجدد«ایم که   آغاز کرده،هاي الکترونیکی است يفناور

 ، فنـاوري عکاسـی و فیلمبـرداري     ،در سالهاي پایانی قرن نـوزدهم و آغـاز قـرن بیـستم            
 امکان نمایش و انتقال عکسها و تصاویر متحـرك را از  ،هاي گرامافون و ضبط صوت   دستگاه

 رادیو و تلویزیـون کـه بـه         ،هاي مدرن سینما    خت و رسانه  هاي دور براي انسان فراهم سا       راه
 مانندي را در ارتباطات  نوگرایی بی،وسایل ارتباطی الکترونیکی یا دیداري ـ شنیداري معروفند

 خـود را  ،رادیو و تلویزیون به صورت یک رسانۀ آرمانی براي نـشر آگهـی   . به وجود آوردند  
  رادیو ،از نظر درآمد به نشر آگهی متکی شدندها به سرعت     در شرایطی که رسانه   . مطرح کرد 

 چرا که داشتن گیرنده تنها ،تري را به مخاطبان خود داشت  رسانی ساده   و تلویزیون امکان پیام   
  . شرط دریافت پیامهاي بازرگانی بود

 جمعی از طریق  نوعی ارتباط حیاتی و اساسی الزم براي سیستمهاي ارتباط،به این ترتیب 
 ،گفتـه شـده اسـت کـه مـارکونی     . گذاري شد و جامعۀ صنعتی توسعه یافـت    نشر آگهی پایه  

 ولی این نشر آگهی بود که       ،اند  خبري را اختراع کرده    يها  مجلهسیم و هنري لوس       ارتباط بی 
 مطـرح کـرده     ،گونه که امـروزه هـستند       خبري را آن   يها  مجلهسیم و     هر دو اختراع یعنی بی    

  . است
 کار خود را توسـعه     ،بودندها    نشریهال صفحات آگهی    دلّهایی که     واسطه. م1930در دهۀ   

دادند و نخستین مراکز ویژه تهیه و نشر آگهی را تأسیس کردند و سبب تسهیل ارتباط دنیاي                
 را در  کـاربردي  وخالقانـه ایـن سـازمانها کمکهـاي      . تجارت و وسایل ارتباط جمعی شدند     

  .دنکن زمینه سیاستهاي نشر آگهی به مشتریان خود عرضه می
 ایـن  ، دستاورد فرایند جدید ارائه آگهی در دوره ارتباطات الکترونیکـی ترین   مهمبنابراین،  

 الزم و ملـزوم یکدیگرنـد و    ،بود که نشان داد توسعه وسایل ارتباط جمعی و انتـشار آگهـی            
همچنین مشخص شد که رشد هـر دو صـنعت        . پیشرفت یکی متضمن توسعه دیگري است     
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 بازرگانی در گرو مخاطبان ثروتمندي است که به خرج کردن پول در  اتجمعی و تبلیغ ارتباط
توان ادعا کرد که از این دوره، نشر آگهی بـه یـک        در نتیجه می  . این زمینه تمایل داشته باشند    

 وسایل ارتبـاط جمعـی   ،نهاد اجتماعی تبدیل شده که سه بنیاد اساسی جامعه یعنی تولید ملی  
  ).11 فصل ،1383 ،دفلوئر( پیوند زده است و قدرت مصرف عمومی را به هم

هـاي جدیـد    نباید از نظر دور داشت که در نیم قرن گذشته به مـوازات توسـعه فنـاوري         
هاي قدیمی مانند مطبوعات، به نوگرایی و بازسازي خود روي آورده و ناچار        رسانه ،ارتباطی

امروزه . کار گیرد ي را بها العاده  شده است ماشینهاي چاپ رنگی و با سرعت و قابلیتهاي فوق          
شـماري را بـه       مخاطبان بی  ،اي از تبلیغات    مطبوعات با تولید انبوه اطالعات و حجم گسترده       

  .  است خود اختصاص داده
  

  شرایط نوین صنعتی و اقتصادي
» همواره زیاد شدن « شعار   ،طلوع عصر صنعت در قرن نوزدهم و ظهور پدیده تولید انبوه          

 گـسترش  ، بازاریـابی راهو نفوذ خود را به امید کسب سود فـراوان از  را مطرح کرد تا قلمرو    
  در این دوره به شکل صنعتی و در،شد کاالهایی که پیش از این به شکل سنتی تولید می. دهد

ساختار زندگی روزمره نیز دسـتخوش تغییراتـی   . گردید تر تولید و استاندارد می   مقیاس وسیع 
خانگی کاالها براي مصارف شخصی و محلی امرار معـاش        تولیدات   باشد و مردمانی که       می
تر  تجاري دادند که در زمان کوتاه    يها  مؤسسهها یا     کار در کارخانه     جاي خود را به     ،کردند  می

  .کردند و با صرف انرژي کمتر به تولید براي مصرف مبادرت می
اي  اقتصاد مبادلـه یافت و  شدن افزایش می همانگونه که میزان تولید کاال در جریان صنعتی     

 بازارهـاي وسـیع مـصرف نیـز فزونـی      ،شد و کار دستمزدي جایگزین امرار معاش سنتی می  
 شد و تولیدات کنندگان نیز تهدید می  قدرت خرید مصرف،اما با کاهش درآمد مردم. گرفت می

رو    فروشـندگان را بـا مـشکالت جدیـدي روبـه           ،روزافزون کاالها و ناتوانی مالی خریداران     
به این ترتیب بود که نیاز به تبلیغات بازرگانی به طور جـدي و بـیش از گذشـته       . ختسا  می

ایجاب کرد تا تغییرات اساسـی      . م1894 تا   1873احساس شد؛ ولی بحران اقتصادي سالهاي       
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  .(Dyer, 1993: 39-40)وجود آید  هاي قدیم تبلیغاتی و توزیع کاالها به در شیوه
  

  شرایط نوین آموزشی
 مردم ه، انقالب بزرگی در آموزشهاي عمومی و تعلیم و تربیت به وجود آمد ودر این دور

مدارس دولتی براي فرزندان کـارگران تأسـیس   . و دولت به اهمیت تعلیم و تربیت پی بردند       
به دنبـال   . اي به تصویب رسید      قوانین ویژه  ،منظور اجباري کردن مراحلی از آموزش       شد و به  

. تا میـزان زیـادي کاسـته شـد      آمریکا   سوادان در اروپا و     عداد بی  از ت  ،اتخاذ چنین سیاستهایی  
 درصـد افـراد بـاالي ده سـال سـواد خوانـدن و               20 ،. م1870در سال    آمریکا   براي مثال در  

جلیل ( درصد تقلیل یافت   13به  . م1890 حال این که نسبت مذکور در سال         ،نوشتن نداشتند 
  ).21 ـ 14: 1349 ،مسعودي

  

  رگانی نوینتوسعه تبلیغات باز
 يهـا  مؤسـسه انـدازي    اجتمـاعی و اقتـصادي موجـب ضـرورت راه      ،شرایط جدید ارتبـاطی   

به واسطه پیشرفتهاي فناورانـه و تولیـد انبـوه و           . براي مصرف بیشتر کاالهاي تولیدي شد      تبلیغاتی
هـاي     اقتـصاد و رسـانه     ، صـنعت   ،گذاري کاالهاي تجاري با یـک آرم خـاص           نشانه همچنین

بناي تبلیغات به شکل امروزین آن را تشکیل داد و برخی نیز         ل شد که سنگ   متحوجمعی نیز   
  .اند  توسعه تبلیغات بازرگانی نام نهادهآن را دوره

در انگلیس، انقالبی که در حوزه صنعت و ارتباطات روي داد به تغییر بنیادین در ماهیت            
 و در شـرایطی کـه     یک قرن پس از اظهار نظر جانـسون       . م1850در دهه   . تبلیغات منجر شد  

یـا   تـایمز  از جملـه   ،ها   صفحات آگهی روزنامه   ،بریتانیا به یک کشور صنعتی تبدیل شده بود       
»News of the World«بـا ایـن تفـاوت کـه تعـداد ایـن       ، بـود 18هاي قرن   شبیه به روزنامه 

 آگهـی را دیگـر چـاپ    ،شدند و برخی   تر چاپ می    ها فشرده   آگهی. صفحات زیادتر شده بود   
 دیگر فهرست نام خواص را به صورت آگهی چـاپ  1مورنینگ پست ،براي نمونه . ردندک  نمی

                                                        
1. Morning Post 
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امـا کـاهش و   .  به طور عمده نتیجه رشد تجـارت بـود        ،افزایش کلی میزان تبلیغات   . کرد  نمی
پیـدایی آژانـسها و   . سپس لغو مالیات بر تبلیغات که مدتها رواج داشت نیز به آن کمک کـرد    

نی از جمله عوامل توسعه این جریـان تبلیغـاتی در دنیـاي معاصـر               هاي تبلیغات بازرگا    بنگاه
افـرادي بـه مثابـه کـارگزاران تبلیغـات تجـاري در انگلـستان        . م1800اگرچه در سال   . است

 در کـشور . م1840 سـال بعـد یعنـی در دهـه     40 حـدود   ،ها  کردند ولی این بنگاه     فعالیت می 
 The)  بنگاه تبلیغاتی روزنامـه محلـی  ،ریکانخستین مؤسسه تبلیغاتی در آم. شدایجاد  آمریکا

Country Newspaper Advertising Agency) 1پـالمر  وسـیله  بـه  نام داشت که در این سالها 
 ایـن   در ابتـدا، کارکنـان    . در فیالدلفیا تأسیس شد و به سرعت، دیگران از او پیـروي کردنـد             

بـا نرخـی بـاالتر از بهـاي         کردند و     هاي محلی را خریداري می      ستونهاي روزنامه ،  ها  مؤسسه
هـاي     اینچ اینچ آن را براي درج آگهـی        ،دستمزد  درصد 15 بر اساس محاسبه     شدهخریداري  
 آنها در تحقیقـات بازاریـابی و تهیـه       ،ترتیببه این   . فروختند  به صاحبان کاالها می   مورد نظر   

 ـ  24: 1350 ،اربـابی ( دخـالتی نداشـتند   هاي تبلیغاتی و حتی تنظیم طرح و متن آگهی برنامه
31.(  

در » راول. پـی . جورج«توان از بنگاه   تبلیغاتی می  يها  مؤسسهگونه   از جمله پیشگامان این   
م در فیالدلفیا بـه وسـیله فرانـسیس آیـر     1869که درسال » آیر و پسران . دبلیو. ان«بوستون و   
  . نام برد،تأسیس شد
آنهـا در شـروع     )  الف :اند تبلیغاتی نخستین، به دالیل گوناگون اهمیت داشته       يها  مؤسسه

تبلیغـات  بـا  ) ب. شده در تبلیغات بازرگانی بودنـد       داراي نوعی روش منظم تثبیت     ،کار خود 
ها بـه شهرسـتانها    صنایع شهري و تولیدات کارخانه یابی  هاي محلی براي راه   در روزنامه اولیه  

ها تا  روزنامهدر ها   مؤسسهاشتغال نمایندگان این    با  ) ج.  مدخلی ایجاد کرده بودند    ،و روستاها 
صنعت تبلیغات بازرگانی به رشته مستقلی در زمینه فعالیتهاي بازرگـانی تبـدیل          . م1870دهه  

غانی براي بازاریابی استخدام شـدند کـه نقـش آنهـا     مبلّ. م1870در اواخر دهه  )  د  و شده بود 
                                                        
1. Palmer 
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در . م1869ل فرانسیس آیـر در سـا  . ها بود خرید و فروش ستونهاي روزنامهو  فراتر از داللی    
تبلیغـاتی او و    هـا     مؤسسه .بلیغاتی از این نوع را تأسیس کرد      ت يها  مؤسسه نخستین   ،فیالدلفیا

دیگـر    .شـود   محـسوب مـی     پیـشگام  یتبلیغـات  يهـا   مؤسسهراول در بوستون از جملۀ       بنگاه
تـوان بـه    از این روش آیر پیروي کردند که از جملـه آنهـا مـی   نیز تبلیغی جدید   يها  مؤسسه
 ،اسـدي طـاري  ( اشاره کـرد  2»جی والترتامپسون« و 1»گیل پتین «،»لرد و توماس«هاي     همؤسس
  ).57 ـ 56: 1372

تبلیغـات  بـه   محتاطانـه   رویکـردي   در نیمه دوم قرن نوزدهم، مطبوعات همچون گذشته         
بندي صـفحات   دادند در شکل ستون ها اجازه نمی  ویراستاران روزنامه   ،به طور خاص  . داشتند

بـه  تـر   بـزرگ هـاي   ها در اندازه شدند که آگهی   جاد شود؛ و در نتیجه مانع از آن می        تغییري ای 
ها نیز به صـورتهاي گونـاگون از ایـن قاعـده              دهندگان آگهی   سفارش ،در مقابل . چاپ برسد 

  .  اما چندان موفقیتی در این کار نداشتند ،رفتند طفره می
  اصلی محصوالتی بود که دربارة قرص و صابون و اجناس از این دست، نوع،در این دوره

بعدها دو گروه دیگر از کاالها با تبلیغات وسیعی عرضه شد؛ نخست، مـواد            . شد  آن تبلیغ می  
 دوچرخـه و ماشـین     ، دوربین ، چرخ خیاطی  مانند دوم، اختراعات جدیدي     ؛غذایی ثبت شده  

 آنها اضـافه   هاي بزرگ را که در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفتند به            چنانچه فروشگاه . تحریر
 براي گروه نخست، از روش تبلیغات. رسیم  به طیف تبلیغات عمومی مؤثر این دوره می،کنیم

رسانی شکل واقعی   گاه اطالع،شد؛ اما براي گروه دوم      داروهاي ثبت شده تجاري استفاده می     
  .داشت و گاه همراه با استفاده از شعار و تداعی معانی بود

ت فنی و نهادي متعددي بر نحوة تبلیغات تـأثیر گذاشـت؛          در اواخر قرن نوزدهم، تحوال    
.  که در به نمایش گذاردن تصویر واقعی کمـک زیـادي کـرد    بوداز جمله فرایند چاپ رنگی  

 تولید انبوه تصاویر زیبا و      ،ویژه در آلمان     به ،چاپ سنگی به روش    چاپ عکس رنگی     پیدایی
                                                        
1. Pettengill 
2. J. Walter Tamp son 
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 مـالی بـراي خریـد کاالهـاي         جذاب را میسر ساخت تا جایی که حتی افـرادي کـه تمکـن             
  .کردند زندگی خود استفاده میمحل شده را نداشتند از تصاویر آن براي تزیین  تبلیغ

 در این مقطع زمانی و نیز در اوائل قرن بیستم، رشد تبلیغاتشمارگان پرهاي  مجلّهافزایش 
، تأثیرات مهمـی در   ترین ابزار تبلیغات انواع کاال      به مثابۀ یکی از مناسب      مجلّه. را تسهیل کرد  

از جمله، موجب افزایش تولید منسوجات بـه جـاي اسـتفاده از             . تحول زندگی مردم داشت   
  .(Oxford, Ibid)شد » آماده پوشیدن«پوشاك تولیدات خانگی و در نتیجه گسترش فرهنگ 

خورد که بیشتر آنهـا   به چشم می آمریکا هاي هاي معروفی در روزنامه    در این دوره، آگهی   
: هاي مربوط به یک نوع دارو آمده بـود  گویی داشت؛ براي مثال، در یکی از آگهی       زافهجنبه گ 

  رماتیسم و سایر امراض،تب زرد  ، سل، قویترین دارویی است که براي معالجه سرطان مطلقاً«
 زیـرا  ،کردنـد  سازانی خودداري مـی  تجار شرافتمند از همکاري با چنین آگهی    . »رود  کار می   به

  . ها از حقیقت و راستگویی به دور مانده است ج متوجه شده بودند که این آگهیتدری مردم به
شده براي    هاي این دوره، انتخاب اسامی مشهور و شناخته         یکی دیگر از مشخصات آگهی    

از اسامی مشهور این دوره  . تدریج در فکر و ذهن مردم رسوخ کرد          این اسامی به   ،کاالها بوده 
  : ان به موارد زیر اشاره کردتو  هنوز هم باقی است میکه

 Colgate Soap/   صابون کلگیت .1

  Kodak Camera/  دوربین کداك. 2
  Heinz Foods/ محصوالت غذایی هاینز . 3
 Baker Choclate/  شکالت بیکر. 4

 Royal Bankingشد؛ براي مثـال مؤسـسه    براي تبلیغات بازرگانی هزینه میزیادي مبالغ 

Powder    هـاي    هزار روزنامه صرف انتشار آگهی     14 هزار دالر در     600ر حدود   د. م1893 در سال
  ).21 ـ 20: 1381 ،مسعودي(خود کرد 

ایـن تغییـر   . بیشتر هماهنگ شوندبا صنعت پوستر   ها مجبور شدند      نشریه. م1880از دهه   
 زنـان تصویرهاي عریـان  اي از      مجموعه ،ها  نشریهدر این   . مصور پدید آمد  هاي    مجلّهابتدا در   
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صنعت پوسـتر  . شد  شامپو و صابون استفاده می،رسید که براي تبلیغ انواع سیگار     ه چاپ می  ب
توانـست از گرافهـاي بـزرگ    . م1867یافتـه از دیوارهـاي موقـت از سـال      با استفاده سازمان 

نخـستین آگهـی   . عرضه کرد. م1887پوستر جدیدي را در سال » تیزر«استفاده کند و شرکت    
بـه ایـن   .  که در یک کاتالوگ ارسالی از طریق پست منتشر شده بـود   به یک قالی مربوط بود    

   ـ 336: 1376 ،ویلیـامز . (گرفـت  تدریج در دنیا شـکل مـی   مبانی تبلیغات بازرگانی بهترتیب، 
، انتشار نخستین پوستر تبلیغـاتی چـاپی را بـه واکـر ـ در سـال       پژوهشگرانبرخی از ). 340

نباید از نظر دور داشـت کـه در ایـن    . کنند سوب می یک نمایشنامه ـ من براي معرفی. م1875
تبلیغات مانند استفاده از بالونهاي پرشده از هواي گرم نیـز رواج یافتـه بـود    دوره انواع دیگري از   

Ibid: 28-30).(Dyer، .  
 دیگـر  ۀ انتخاب کاال از کاتالوگ و سفارش از طریق پست از جمل      ،عالوه بر این خدمات   
تـوان گامهـاي تکـاملی پدیـده تبلیغـات           در یک نگاه کلی مـی     . ودعوامل پیشرفت تبلیغات ب   

   :بازرگانی در این دوره را به قرار زیر بیان کرد
ها به پهناي یک ستون و بـا یـک          بندي شده در روزنامه     چاپ اعالنهاي دسته  . : م1704ـ  
  .عنوان
ی هاي یـک پنـ   اي و ظهور روزنامه   هاي فروش مطبوعات سکه     نصب دستگاه . : م1833ـ  

  .پرداخت که به چاپ آگهی هم می
  .هاي حراج پیدایی نخستین کارگزاري براي تهیه آگهی. : م1849ـ 
  .هاي بازرگانی تأسیس نخستین آژانس رسمی آگهی. : م1871ـ 
  .ها هرواج چاپ آگهی در مجل. : م1887ـ 
  ).405:  همان،کلهر(استفاده از چاپ تصاویر در تبلیغات بازرگانی . : م1895ـ 
  
  لیغات بازرگانی به مثابه یک حرفه و صنعتتب

 و ابـزار هاي آغازین قرن بیـستم شـاهد توسـعه سـریع      دنیا در اواخر قرن نوزدهم و دهه 
اختراع تلفن . هاي تولید و ارسال پیام بود    رسانی و تنوع چشمگیر در فناوري        اطالع هاي  شیوه
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 سـوي مـرگن تـالر آلمـانی          اختـراع ماشـین الینـو تایـپ از         ،.)م1876(گراهام بل   به وسیله   
کـارگیري     بـه   ،.)م1890(و اختـراع گرامـافون      .) م1888( دوربین عکاسـی      تکمیل ،.)م1885(

  ،.)م1895(چهـل هـزار در سـاعت        شـمارگان   نخستین ماشین چاپ هلیوگراور در اروپا بـا         
که سرآغاز اختراع رادیو و نقطه عطفـی        .) م1895(سیم به دست مارکونی       اختراع تلگراف بی  

وسـیله    همچنین اختراع دوربـین فیلمبـرداري بـه   ،آید شمار می رسانی به ر ارتباطات و اطالع  د
  ،)1913( اختراع تلکـس خبـري از سـوي چـارل کـرن آمریکـایی                ،.)م1896(برادران لومیر   

و سـرانجام اختـراع     .) م1922(و اروپـا     آمریکـا    هـاي رادیـویی در      تأسیس نخستین فرستنده  
از آن  .) م1935(هـاي تلویزیـونی مـستمر         و آغاز پخـش برنامـه     .) م1925(دوربین تلویزیون   

  . آید شمار می جمله به
 موجب شد نقطه عطفی میـان     ،حاکم شده بود  . م1875رکود اقتصادي بزرگی که از سال       

پس از رکـود و  . دو شیوه سازماندهی صنعتی و رهیافت متفاوت در فرایند توزیع ایجاد شود        
 تمایـل بـه سـازماندهی       ،وري  ظرفیت بهره از  اي    مومی و فزاینده   نگرانی ع  ،افت شدید قیمتها  

و گرایش رو بـه رشـد بـراي     تر    بزرگو ایجاد واحدهاي    ها    مؤسسهمالکیت صنعتی با ادغام     
ـتیابی بـه ایـن      یکـی از راه  .سازماندهی و در صورت امکان، کنترل بازار وجـود داشـت          هـاي دس

تـر از   هاي نوین و بـا پوشـشی گـسترده           و شیوه  رابزاگیري از     تبلیغات بود که با بهره     ،فاهدا
  .اي یافت  جایگاه ویژهمحصوالت

به عبارت دیگر تبلیغات مدرن به نظام کنترل بازار تعلق دارد که در حد اعالي تکـاملش            
 تثبیـت  ، کارزارهـاي تجـاري  ،هـاي کارتلهـا    سـهمیه ،هایی با حق ویژه ها و حوزه    رشد تعرفه 

شود که بـا کنتـرل     و آن نوع از امپریالیسم اقتصادي را شامل میکنندگان قیمتها از سوي تولید   
 داري هاي جغرافیایی را براي نظام سرمایه  بازار این حوزه،سیاسی، سرزمینهاي آن سوي دریاها

  . کند تضمین می
تـرین   بـزرگ در انگلـستان  . یافت تبلیغات براي صادرات به شکلی هماهنگ گسترش می       

 با ادغام چندین کارخانـه دخانیـات در شـرکت    ، زمان وجود داشت کارزار تبلیغاتی که تا آن    
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 از آنجا که شرکتهاي. ها همراه شد منظور مقاومت در برابر رقابت آمریکایی سلطنتی دخانیات به
 این نزاع تبلیغـاتی بـه   ،جویانه زدند دست به اقدامی تالفیتر  بزرگهاي  آمریکایی نیز با آگهی   

ت تبدیل شد که نخستین نمونه بروز صـنعت جدیـد تبلیغـاتی     مد  کارزاري سنگین و طوالنی   
  ).343 ـ 340:  همان،ویلیامز(رود  شمار می به

کردن رویکرد خود به بازارهاي فروش کاالي ویـژه و   با دگرگون. م1890تبلیغات از دهه   
ـین             وجوي رسانه   جست  هاي مناسب، و تالش براي متقاعدکردن صاحبان مشاغل خاص و همچن

 گیري شگردهاي هنري مختلف، دامنه خالقیت خود را گسترش بخشید و به راه چندکار  با به 
شناسی براي جلب توجه به تولیـدات و رسـوخ    اي براي اقناع و استفاده از فنون زیبایی     سویه

به وجود آمـد و     ) نئون(رنگی برقی   هاي    نشانهدر انگلستان   . پیام در ذهن مخاطب تبدیل شد     
 هـایی  بوط به ترتیب و اندازه ستونها را کنار گذاشتند و حاضر شدند آگهـی ها نیز قواعد مر    روزنامه

اي   نخـستین روزنامـه  1دیلی میل نورت کلیف . چاپ کنند تصویر  با حروف بزرگ و همراه با       
  .بود که به این ابتکار دست زد

همزمان با پیدایی تخصـصهاي     .) م1914(تا جنگ جهانی اول     . م1900در فاصله سالهاي    
شـد و بـراي نخـستین     اي می تدریج حرفه  تبلیغات بازرگانی نیز به، دنیاي تجارت  مختلف در 

 در گذشته. نوعی خدمات عمومی و بخش ضروري اقتصاد سخن گفته شد  مثابه  بار از آن به     
آوري   ها بـراي جمـع      به مثابه نمایندگی روزنامه   ها    فروشگاه تنها برخی از      ،و در قرن هجدهم   

 شده بودند و در قرن نوزدهم، با رشد حجم تبلیغات، ایـن نظـام     ها به رسمیت شناخته     آگهی
خریدنـد و   ها بخشی از صفحه روزنامه را مـی  به ترتیبی دگرگون شد که هر یک از نمایندگی 

نماینـدگی، از    يهـا   مؤسـسه این  . فروختند  و افراد خواستار آگهی می    ها    مؤسسه آن را به     بعد
 هـاي   هن خریـد و فـروش بخـشی از صـفح          با افزایش کارکردهاي خـود ضـم      . م1880دهه  

در اوائـل  . کردنـد  اي نیز عرضـه مـی   ها و خدمات مشاوره    ها، به تولیدکنندگان توصیه     روزنامه
 منزلت مدیران تبلیغات ارتقا یافـت و از کارکنـان           ،قرن بیستم و با ظهور نظام مدرن تبلیغاتی       

                                                        
1. North Clieffe 
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  .جزء به مدیران کارآمد تغییر کرد
انجمن حمایـت   «. م1900ت تا جایی اهمیت یافت که در سال         در این دوره، حرفه تبلیغا    

 2»انگلیـسی مبلّغـان  انجمن به ثبت رسـیده  « در انگلستان تأسیس شد که بعدها به  1»غاناز مبلّ 
ها براي انتشار ارقام فـروش      این انجمن تا حدي به لحاظ مجبور کردن روزنامه        . تغییر نام داد  

این پدیده به مثابـه بنیـانی   . ره تبلیغات را برطرف کردخود مفید بود و تردیدهاي ابتدایی دربا    
تـدریج    بـه  ،ها با انتشار ارقام فروش روزنامه. ها ثبت شد هاي روزنامه   جدید براي تأمین هزینه   

 اندازي راه. مدرن مطبوعات به مثابه یک صنعت در کنار صنعت تبلیغات شکل گرفتساختار 
 ،ویلیـامز (ختار بنیادین تبلیغات را تکمیـل کـرد        سا. م1913در سال   ها    نشریهدفتر حسابرسی   

ها و فروش خالص آنها پس     ها و مجله    روزنامهشمارگان  هدف این دفتر، اعالم     ). 343: همان
  . از حسابرسی بود تا از ادعاهاي نادرست بعضی از ناشران جلوگیري کند

انـشناسی  تر بـه رو    توجه جدي  ،یکی از دستاوردهاي ساختار مدرن مطبوعات و تبلیغات       
   روانشناسی تبلیغات تا قبل از جنگ جهانی اول تقریباً    ،بر اساس شواهد موجود   . تبلیغات بود 

 صنعت. م1920 اما در دهه ،شد وجود نداشت و گاه به شکل خام از فنون این علم استفاده می
افکـار  هاي مؤثر اداره رفتـار و   شاسان و روانشناسان را براي دستیابی به شیوه   تبلیغات، جامعه 

تالش این دسته از کارشناسان به شناخت غرایز عام بشري معطوف بـود تـا از      . کار گرفت   به
  .کنندگان را بهتر بشناسند بینی مصرف هاي واقعی و قابل پیش ها و عالقه این رهگذر خواسته

 ها دربارة گویی یکی دیگر از خصوصیات این دوره، مبارزه شدید با تبلیغات دروغ و مهمل
دهد که چگونـه فروشـندگان محـصوالت، از           تاریخ تبلیغات نشان می   .  و خدمات بود   کاالها

هـا    زمینه ازکردند و اینکه هنوز هم استفاده از آن در برخی        اي استفاده می    روشهاي فریبکارانه 
آنهـا  . ها مبـارزه کردنـد   گونه آگهی در این دوره بعضی از سازمانها به شدت با این      .  دارد ادامه

 بلکه از اعتمـاد  ،کنندگان خواهد شد هاي دروغ نه تنها سبب اغفال مصرف د آگهی معتقد بودن 
یکی از این اقدامات بازدارنـده، تـصویب     . کاهد  مردم به ناشران تبلیغات در مطبوعات نیز می       

                                                        
1. Advertisers Protection Society 
2. Incorporated Society of British Advertiser 
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هاي  بود که تبلیغات درباره درمان برخی بیماري    .  م 1950 و   1941 ،1939قوانینی در سالهاي    
). 346: همـان (ساخت    کننده را در انگلستان ممنوع می      ز روشهاي گمراه  گیري ا   خاص و بهره  

اقدامات در شرایط جدید و براي تبدیل تبلیغات به یک حرفه و صنعت قابل احتـرام در            این  
  .نمود تا ذهنیتهاي منفی گذشته جامعه را دربارة خود بر طرف کند  ضروري میجامعه

ماشـینهاي  .  شایانی به صنعت آگهی کرد     کمکهاي ،پیشرفتهاي صنعت چاپ در این دوره     
هـا و    اختراع شد و موجـب بهبـود انتـشار روزنامـه      2 و منو تایپ   1جدیدي به نام الینو تایپ    

اختراعات دیگري که در این زمینـه صـورت گرفـت بـه     . ها و صرفه اقتصادي آنها شد   آگهی
تري طراحی کننـد؛   بها را با طرحها و رنگهاي مطلو  تبلیغاتی امکان داد تا آگهی     يها  مؤسسه

 در خیابانها  استفاده از تابلوهاي آگهی. باالتري منتشر شدندشمارگان ها نیز با  به تبع آن روزنامه
تولیدکننـدگان و فروشـندگان   .  به این امر کمک زیادي کرد4 و استفاده از چاپ براق  3ها  جاده

. کاالهاي خود جذب کننـد    هاي بیشتري براي      توانند مشتري   ها می   وسیله آگهی   دریافتند که به  
آنها براي فروش چنین کاالهایی به یک منطقه خاص بسنده نکرده و در تمام کشور یا دیگـر          

  . بازارهاي خود را گسترش دادند،کشورها
اي ویـژه   در پژوهشهاي علمی به موضوع تبلیغات بازرگانی توجـه    . م1920از اواخر دهۀ    

 است که براي فروشتر  بزرگبخشی از یک فرایند کنندگان دریافتند که فعالیت آنها  آگهی. شد
شناختی آگهی سازي، بایـد دربـاره    در این زمینه عالوه بر تحول زیبایی      . شود  کاالها انجام می  

 کـافی صـورت   پژوهـشهاي کننـدگان نیـز       هاي فردي و اجتماعی مخاطبان و مصرف        ویژگی
  :  در پی داشتین شرح رابه اهاي علمی   توصیه،مطالعات انجام شده در این دوره. پذیرد
  ضرورت مطالعه دربارة مزایا و معایب رقابت در ارائه خدمات و عرضه کاال؛) الف« 
ضرورت بررسی میزان قدرت جذب بازار براي کاال و یا خـدمات بـا نظـر داشـت                 ) ب

                                                        
1. Lino Type 
2. Meno Type 
3. Outdoor Advertising 
4. Lithography 
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  موقعیت زمانی و مکانی براي فروش کاال و همچنین شرایط اقتصادي حاکم؛
  ات در مورد عوامل مؤثر بر توزیع کاال؛آوري اطالع ضرورت جمع) ج
» بـر آگهـی   ... ، قیمـت و     شـمارگان آوري اطالعـات در مـورد تـأثیر           ضرورت جمـع  ) د

  ).20: 1349 ،مسعودي(
را بـا عنـوان     اي    پژوهـشی سـازان، واحـدهاي       بـسیاري از آگهـی    . م1940در اواخر دهه    

Consumer Research Departmentد را سامان بخـشیدند اندازي کرده و پژوهشهاي خو  راه .
منظـور مطالعـه آثـار و نتـایج      آزمایشگاهی و میدانی دیگري نیز به پژوهشهاي   ،عالوه بر این  

تبلیغات و میزان رضایت مخاطبان بررسی شد و اصول و قواعدي براي مجموعه فعالیتهـاي               
  . پژوهشی این حوزه تدوین گردید

اي افـزایش    گونـه   میزان تولیدات بـه    ،پس از جنگ جهانی دوم، در اثر توسعه فنون تولید         
شـکلی    هاي مؤثر براي افزایش میـزان مـصرف جامعـه را بـه            یافت که نیاز به ساخت آگهی     

ناپذیر بازرگانی عمومی هر      به این ترتیب، تبلیغات به مثابه بخش جدایی       . تر مطرح کرد    جدي
ـ        از سوي دیگر به   . کشور جایگاه خود را تثبیت کرد      ذیرش آگهـی از   منظور افـزایش میـزان پ

سوي مردم، بر موضوع راستگویی و دوري از فریـب اذهـان در ارائـه آگهـی تأکیـد شـد و                 
شـد  کننـدگان تـصویب و اجـرا     قوانین و مقرراتی از سوي دولتها براي حفظ منافع مـصرف          

آمیـز و حـاوي ادعاهـاي نادرسـت دربـاره       هاي مبالغه با وجود این، آگهی). 21 ـ  22: همان(
کـار   شده، فراوانی قابل توجهی داشت و به مثابه یک روش جاافتاده به      تبلیغ کاالها و خدمات  

  ).24 ـ 31: 1350 ،اربابی(رفت  می
 هاي خصوصی  و اجرا و رعایت آن را از رسانه امروزه دولتها براي تبلیغات، مقررات وضع

. م2000تـا پایـان سـال       » (FTC) آمریکا   شوراي بازرگانی فدرال  «کنند؛ براي نمونه      طلب می 
را ممنـوع  ...)  داروهاي مسکن قوي و     ، سیگار ،از جمله مشروبات الکلی   (  قلم کاال    22تبلیغ  

هـا را   همچنین پخش و انتشار این آگهـی    .  کاال و خدمات را مشروط اعالم کرد       127و تبلیغ   
از جمله اینکه رعایت همه مـواردي کـه قـانون بـراي            . تابع مقررات مفصل و دقیقی دانست     
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امـروزه  ). 153: 1381 ،قاضـی زاده (» ها هم الزامی است      در آگهی  ،داند  غیر مجاز می  ها    رسانه
اي از   شـده  در بیشتر کشورها قانون تبلیغات بازرگانی و حقوق مربوط به آن، فـصل شـناخته   

  . آید شمار می مجموعه قوانین کشور به
ت قابـل   محتواي دیداري و شنیداري تبلیغات بازرگانی طی یکصد سال گذشـته تحـوال            

 بـرق  و  ها از نمایی بسیار آراسته و پرزرق در این دوره سبک و سیاق آگهی    . اي داشته است    مالحظه
صابونهاي تزیینی و لوازم آرایشی محتـواي اصـلی تبلیغـات را            . م1980در دهۀ   . مند بود   بهره

خطوط پاك و یکدست تزیینات دکوري جـاي        . م1930و  1920داد و در سالهاي       تشکیل می 
. ها، پوسترمانند و کمی خیالی بودند آگهی. م1970 دهۀ ابتدايو . م1960در دهۀ .  گرفتآن را

هاي تبلیغاتی با شمایلی یکدست و سـاده کـه یـادآور مکتـب                نیز پوستر . م1980در سالهاي   
. م1990تر در دهۀ  تر و سنتی گوتیک در کشور سوئیس است، ادامه یافت و به الگوهاي رسمی

الً واکنشی به رکود اقتصادي و بازتـابی از ارزشـهاي فرهنگـی مخاطبـان       تبدیل شد که احتما   
 توان گفت که تبلیغات براي اثرگذاري بیشتر باید فهرستی از فرهنـگ       بنابراین، می . خود بوده است  

: اي به نام نـورمن داگـالس بیـان داشـت            همانگونه که نویسنده  . عمومی مخاطبان خود باشد   
  ).193: 1381 ،میتلین(» وسیله تبلیغاتشان بیان کنید هر ملتی را بههاي  آل توانید ایده شما می«

  
  نقش رادیو و تلویزیون در توسعه تبلیغات بازرگانی

ارتباطات انـسانی وارد دوران     . م1920هاي رادیویی در دهه       گمان با آغاز پخش برنامه      بی
 ،سـرعت . طرح گردیداي براي ارتباطات اجتماعی م   العاده  کامالً جدیدي شد و قابلیتهاي فوق     

 ارزان و سـاده بـودن   ، ترکیب سه عنصر کـالم و موسـیقی و افکـت         ،تداوم و وسعت انتشار   
رسانی بدون مزاحمت براي دیگـر فعالیتهـاي        پیام ، نیاز نداشتن به سواد    ،دریافت و تولید پیام   

ایـن  . یـد آ  شمار می   مخاطبان و امکان استفاده نابینایان از جمله این امکانات جدید ارتباطی به           
هـاي توسـعه بـسیاري از         رسانه، به سبب فناوري ساده و انبوه توانست موجب تحول برنامه          

  .کشورها شود و حتی نقش نخست را بر عهده گیرد
 تبلیغات بازرگانی نیز با ظهور رادیو، در کمیت و کیفیت کار خود پیشرفت شایان توجهی
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سـوادان    شـماري از بـی      ویژه تعداد بـی     هرادیو با دسترسی ساده و گسترده به مخاطبان ب        . کرد
ـیش ،گونه که به اخبار مردم همان. کردامکان ایجاد بازارهاي انبوه مصرفی را فراهم         بینـی   گزارش پ

 پیامهاي تبلیغاتی را نیز گـوش داده  ،کنند کننده توجه می هاي سرگرم  وضع آب و هوا و برنامه     
  . گیرند و براي خرید خود در طول هفته تصمیم می

گیري از این رسانۀ جدید به مثابۀ یک ابـزار تبلیغـاتی برنامـۀ خاصـی         ر ابتدا، براي بهره   د
 در انگلستان و دیگر کشورها، ابتدا رادیوهاي غیرتجاري تأسیس شـد و گـسترش             . وجود نداشت 

هـایی   بینـی برنامـه   تبدیل رادیوي غیرتجاري به رادیوي تجـاري و پـیش   آمریکا    در ،یافت اما 
 در WEAF ایـستگاه  ،طـی دو سـال    در  ازرگانی به سرعت صورت گرفت و       براي تبلیغات ب  

رفته پخش  هاي رادیویی براي تبلیغات اقدام کرد و رفته    نیویورك به فروش زمانهایی از برنامه     
. م1926هـا از رادیـو را بـه سـال             برخی پخش نخستین آگهـی    . ها عمومیت یافت    این برنامه 
بریتانیا نیز تحت پوشـش رادیوهـاي تجـاري    . م1930از دهۀ ).  همان،کلهر(کنند    می منسوب

  . قرار گرفت
 محـدودیت آلمانهـا در فـروش کاالهـاي تولیـدي      ،یکی از دالیل عمده جنگهاي جهانی     

 چرا که انحصار بازرگانی در بازارهاي جهانی و بسیاري از کشورهاي مستعمره در           ،خود بود 
 در خالل جنگ جهانی اول.  قرار داشتاي همچون فرانسه و انگلیس اختیار استعمارگران کهنه

بـا پایـان    .  نیاز به بازارهاي فروش افزایش روزافزونـی یافـت         ،و افزایش تولید و عرضه کاال     
ها تولید کاالهاي مصرفی را آغاز کردنـد و بـار            کارخانه ،.م1918 در سال    ،جنگ جهانی دوم  

تیب، رادیو در این سـالها  به این تر. Dyer) (45 :1993دیگر صنعت تبلیغات رو به رشد نهاد 
  .به گسترش صنعت تبلیغات کمکهاي شایانی کرد

 برخی از ورود این میهمان تاجرپیـشه و ناخوانـده        ،در ابتداي ظهور این موجود قدرتمند     
منظور محدود کـردنش، بـا    نیافتنی زندگی خود اظهار تأسف کرده و به       به حریم امن و دست    
گسترش هرچه بیشتر مـشارکت سیاسـی و   «ن احساس که تدریج ای به. آن به مقابله برخاستند 

 به معناي افزایش فرصتها براي      ،سواد  افزایش قدرت خرید تعداد بیشتري از مردم ناآگاه و بی         
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 اهـداف هاي غیراخالقی در پی نیل بـه         گیري از شیوه    عوام فریب است که با بهره     مبلّغان  
وحـشت بـه   . ئل اجتماعی رشد یافت، در میان بسیاري از منتقدان مسا      » خود هستند  نادرست

 شـرطی در  هاي ایوان پاولف درخصوص واکنـشهاي      و ایده  جاي مانده از جنگ جهانی اول     
ـبب شـد   ،روانکاوانی مانند فرویداز سوي هاي درونی آنها     بشري و تحلیل انگیزه   رفتارهاي   تـا   س

تـوان بـه    از آن جملـه مـی  بپردازند؛ و پیروان آنها   مبلّغان   ،مطالعه رفتار رهبران   به   گران  اندیشه
  تبلیغات در جنگ جهـانی  مهارتو کتاب . م1925 اثر والتر لیپمن در سال   افکار عمومی کتاب  

هـاي نقادانـه در دوره جنـگ     این بررسی). 52: 1375 ،مهرافشا(اثر هارولد السول اشاره کرد     
  .جهانی دوم و دوران جنگ سرد همچنان ادامه یافت

بود و صنایع مـصرفی کـه    آمریکا  دوره شکوفایی اقتصاد   دوره پس از جنگ جهانی دوم،     
اي فزاینـده خـدمات    گونـه   بـه ،کـرد   نیازهاي بخش زیادي از جمعیت مهاجران را تأمین مـی         

در این دوره کـه پژوهـشهاي حـوزه       . کار گرفت   تبلیغاتی را براي فروش محصوالت خود به      
 ، تبلیغـات سیاسـی پرداختنـد      تبلیغات به موضوع تأثیر تبلیغات بر افکار عمومی و همچنـین          

عنـوان   اي تأثیرگذار، هم مورد توجه پژوهشگران قرار داشـت و هـم بـه               رادیو به مثابه رسانه   
  .بدیل ایفا کرد  نقشی بی،ابزار اجراي تبلیغات بازرگانی و سیاسی

 تأثیر بسیاري بر توسعه تبلیغات بازرگانی بر جاي. م1950تلویزیون با ظهور خود در دهۀ 
تلویزیـون بـا    . ها، توسعه چشمگیري یافـت      گیري از آگهی     خود نیز با بهره      متقابالً گذاشت و 

 گیري از توانمندي انتشار سریع و مداوم، وسعت حوزه تحت پوشش و نیز ترکیب عناصر بهره
بـدیل   اي بـی   توانست خود را به مثابه رسانه ، افکت و حرکت   ، نوشته ، کالم ، موسیقی ،تصویر

  . معرفی کند
 ن براي بیشتر بینندگان خود جذاب و تأثیرگذار است و بر خالف برخی نهادهاي       تلویزیو

 مقطعـی و گـاه فرعـی    ،اجتماعی ـ فرهنگی همچون آموزش و دولت در زندگی آحاد مردم 
شـمار    جذابترین و تأثیرگذارترین فعالیتهاي زندگی معاصر به، بلکه یکی از مطلوبترین   ،نیست

 ،ون به همان میزان که عامل انتقـال اطالعـات و اخبـار اسـت              طور خالصه، تلویزی    به. آید  می
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  .باشد  نیز میکننده فرهنگی جدید و عامل هنجارها و ارزشها روایت
تولیـد و پخـش شـد    . م1960اي تلویزیونی در سالهاي   ثانیه60 و 30هاي    نخستین آگهی 

 نقطـه عطفـی   ،ویزیـونی هاي تل العاده گیرنده با افزایش فوق. م1970اما در دهۀ ).  همان ،کلهر(
 تلویزیون که خود متکـی بـه درآمـدهاي   . هاي تبلیغاتی پدید آمد گیري و دگرگونی رسانه   در شکل 

 هر روزه انبوهی از اطالعات را درباره کاالهاي گوناگون و خـدمات اجتمـاعی        ،تبلیغاتی بود 
. اعی شـد  زدگی در زندگی اجتمـ  کرد و به این ترتیب، یکی از عوامل اصلی مصرف     ارائه می 

آمیز شخصی سـبب افـزایش    سابقۀ اقتصادي و افزایش ثروتهاي تبعیض       رشد بی  ،در این دهه  
گیـري و   نسبت کم بیکاران و دستمزد باال بـراي کـارگران و شـکل   . قدرت خرید جامعه شد  

هاي فرهنگ مصرفی نوین را تقویت کرد تا اقـشار           زمینه ،گسترش نوعی طبقه متوسط جدید    
: 1378  ،یگانه دوست ( ناشی از مصرف بیش از گذشته برخوردار شوند          مردم از رفاه عمومی   

کننـده ماننـد نوارهـاي صـوتی و      اي سـرگرم    ي فراغت و محصوالت رسانه    ابزارانواع  ). 147
هاي تلویزیونی در قالب کاالهاي فرهنگـی مـصرفی بـه            ها و موسیقی     برنامه ،تصویري فیلمها 

  مورد توجه خاص،یان اصلی تبلیغات تلویزیونیجامعه عرضه شد و نسل جوان به مثابه مشتر
 بـا هجـوم بـه حـریم         ،هاي تلویزیونی در تمام طول شبانه روز        برنامه. این رسانه قرار گرفت   

  .هاي قبل پدید آورد ها و مکانهاي شخصی فضاي فرهنگی متفاوتی با دهه خصوصی خانه
 بـا  ،انـد   را آغـاز کـرده    اي خود     هاي تلویزیونی که پخش ماهواره      امروزه بسیاري از شبکه   

 یابی دهند و براي دست گذاري شرکتهاي تبلیغاتی ایجاد شدند و به حیات خود ادامه می سرمایه
 رود که در اروپا هزینه تبلیغات تلویزیونی انتظار می «. کنند به بازارهاي نوین تبلیغاتی تالش می

 بازار آگهی تلویزیونی پاسیفیک. د برابر زمان حاضر برس2 میلیارد دالر یعنی 36تا پایان قرن به 
 میلیـارد  14 بـه مـرز      ،ویمز که اکنون پس از سالها، مقررات سخت دولتی بر آن پدیدار شده            

اي فراگیر آگهـی جهـانی    هاي ماهواره دالر در سال رسیده است و سرانجام با گسترش شبکه    
  ).1372 ،اسدي طاري(» به واقعیت تبدیل شده است
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کرد و بیـان داشـت    مطرح  . م1983 در سال    1ی را پرفسور لویت   تبلیغات یکنواخت جهان  
شدن هستند و بازار جهانی یکسان در آینـده ظهـور خواهـد      که چون بازارها در حال یکسان     

 بنابراین باید کاالهاي یکنواخت با کیفیت باال تولید و سپس آن را با تبلیغات مـشابه در               ،کرد
یه را در عمل پیاده کردند با مشکالتی مواجـه      شرکتهایی که این نظر   . سطح جهان عرضه کرد   

به لحاظ فرهنگی تفاوتهـاي عمیقـی      . این دیدگاه نظري را زیر سؤال برد       ،از اساس شدند که   
رغـم پیـشرفتهاي چـشمگیر در عـالم         بین کشورها و مناطق مختلف جهان وجود دارد و بـه          

فرهنگـی در جهـان بـه     هنوز هم عوامل بازدارنده بسیاري براي تحقق یکنـواختی         ،ارتباطات
هـاي فرهنگـی را مطـرح         دانـشمندان مـدل خوشـه       از  برخی ،بر این اساس  . خورد  چشم می 

انـد    یکدیگر در یک مجموعه قرار گرفتـه ا فرهنگها بر اساس مشابهت ب،در این مدل . اند  کرده
. انـد  ها بیـرون افتـاده   و برخی کشورها نیز به دلیل داشتن مختصات فرهنگی مستقل از خوشه  

ارد پولمتر ـ استاد دانشگاه پنـسیلوانیا ـ نیـز چهـار نـوع گـرایش در عملیـات شـرکتهاي          هو
تمرکـز بـر   )  ج،تمرکز بر چند کـشور )  ب ،تمرکز بر کشور مادر   ) الف: کردمطرح  المللی    بین

  ).19: 1381  ،نصیري قیداري(گیري جهانی  جهت)  و د،یک یا چند منطقه از جهان
. گیرنـد   شده بهـره مـی       چندملیتی از تبلیغات جهانی محلی     امروزه، بیشتر شرکتهاي بزرگ   

 درصدي بـازار خـود را بـه    3کوال در ژاپن با اعمال این راهبرد تبلیغاتی توانست سهم         پپسی
.  درصد سهم بـازار ژاپـن را بـه انحـصار خـود درآورد     70 درصد برساند و کوکاکوال نیز  14

بـا توجـه بـه مختـصات فرهنگـی          » ژیلـت «و  » هانیز « ،»مک دونالد «شرکتهاي بسیاري مانند    
  .کنند هاي گزاف در سطح جهانی پخش می ها را با هزینه  آگهی،مخاطبان خود

 میلیارد دالر صرف تبلیغات کـرد کـه ایـن میـزان در              125حدود  . م1989جهان در سال    
 درصد تولیـد  4/2 تا  5/1کشورهاي صنعتی حدود    .  میلیارد دالر رسید   1400به  . م2000سال  
 ایـن رقـم   ، حال اینکه در کشورهاي کم درآمد کنند؛ لص ملی خود را صرف تبلیغات می   ناخا

 درصد تولیـد  25حدود  آمریکا . درصد تا یک درصد تولید ناخالص ملی آنهاست   5/0حدود  
                                                        
1. Levit 
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هـاي تبلیغـاتی را در کـل جهـان       درصد هزینه 50ناخالص جهان را در اختیار دارد و حدود         
بزرگ تبلیغاتی جهان نُه شرکت آمریکـایی اسـت و نیمـی از             از ده شرکت    . کند  پرداخت می 

در شـرایط  .  انگلیس و استرالیاسـت ، فرانسه، آمریکا ،شرکتهاي تبلیغاتی جهان متعلق به کانادا     
  شکالت، بهداشتی و دارویی و آرایشی و پس از آن صنایع تولید آدامس، صنایع غذایی،حاضر

در حالی که این درصـد در  . کند تبلیغات میو صابون درصد باالیی از فروش خود را صرف      
  ).همان(صنایع خودرو جهان به نسبت پایین است 

  
  ) به بعد٢٠از دهة پاياني قرن ( دوره ارتباطات ديجيتالي  :دوره چهارم

اي کـه بـه قـول     اي وابسته به کشاورزي و صنعت به جامعـه   عامل اصلی انتقال از جامعه    
هاي کوچـک و      اختراع رایانه . هاي جدید است    گرفته، رسانه نام  » جامعۀ اطالعاتی  «1دانیل بل 

اندازي شبکه جهانی، یعنی اینترنـت کـه در دهـۀ پایـانی      و راه. م1980با سرعت باال در دهۀ      
. آید شمار می هاي جدید به  کلیدهاي اصلی این تحول رسانه  ،قرن بیستم عمومیت نسبی یافت    

گویند که همۀ ابزار ارتباطی بشر در اشـکال          یاین تحول را در اصطالح، همگرایی ارتباطی م       
 خالصـه  ،شـود  مختلف آن در یک سیستم الکترونیکی که توسط کاربري رایانه هـدایت مـی           

  .اند ارتباطات نامیده» دیجیتال کردن«اي است که برخی آن را  این پدیده. گردد می
ط به صـورت زنـده    دو سویه یا چند سویه بودن ارتبا ،ویژگی ممتاز این نوع از ارتباطات   

 اطالعـات را مطـابق سـلیقه     دهـد  کنندگان اجازه می و در سطحی جهانی است که به استفاده     
 اي میسر شده است این رسانه نوین از همگرایی و همکاري وسایل ارتباطی. خود شکل دهند

هاي مـشترك   گذاري سرمایه. کردند که در گذشته هر یک جداگانه خدمات خود را عرضه می  
اي امکـان    تلویزیون کابلی و شرکتهاي نـرم افـزار رایانـه        ، تلفن  ،ي رادیو و تلویزیونی   شرکتها

 3ها اي  و چندرسانه2 متعامليها تحقق این رسانه جدید را فراهم ساخته است که آنها را رسانه
                                                        
1. Daniel Bell 
2. Interactive Media 
3. Multi Media 
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  . نامند می
و به منظور اسـتفاده دانـشمندان و         آمریکا   از سوي وزارت دفاع   . م1960اینترنت در دهۀ    

. م1990 تـا اوایـل دهـۀ   . هاي مختلف فنی ایجاد شد ها براي فعالیت در حوزه     ستادان دانشگاه ا
تار گـسترده  .  آشنا شده بودند(WWW)ندرت مردم عادي با اینترنت یا تار گستردة جهانی   به

جهانی، سیستمی براي دریافت متون طوالنی و مفصل و اطالعات صوتی و تصویري اسـت             
. کنـد  و ارسال اطالعات دیجیتال استفاده مـی   ) رایانه(افزار     مشترك سخت  که از ابزار ارتباطی   

دهـد   شود به مردم این امکان را می وجو نامیده می   افزاري که موتورهاي جست     هاي نرم   برنامه
که دسترسی آنی به آخرین اطالعات داشته باشند و در فـضاهاي مختلـف اطالعـاتی آن بـه         

  . زنی بپردازند گشت
 اي براي انجام امور دفاعی یا ارتباطات دانشگاهی ز اینترنت تنها به مثابه رسانهدر گذشته، ا

 کانال تجاري نیـز محـسوب   ،هاي متنوع دیگر برداري اما امروزه عالوه بر بهره. شد استفاده می 
 در حال حاضر،. پذیرد ها میلیارد دالر معامالت تجاري از طریق آن صورت می   شود که ده    می

.  شـرکتها بـا یکـدیگر اسـت      در بازاریابی و مبادلـه ن موارد استفاده از اینترنت  یکی از بیشتری  
 از میان . کنند   خریداري می    برخی کاالها و خدمات را از این رسانه        ،کنندگان همچنین مصرف 

 کننده اهمیت خاصی دارد یعنی کاالهایی که براي مصرف( کاالهاي ویژه  ،محصوالت مصرفی 
 یعنی اقالمی که خریداران(بیش از کاالهاي فروشی ) کند تالش میدست آوردن آن  و براي به

 یعنی کاالهایی(و کاالهاي ساده ) کنند وقت و تالش زیادي را در فرایند خرید، صرف آن می      
 در فرصت را براي فروش بیشترین ،) شوند که خریداران زحمت کمی براي تهیه آن متقبل می

 2CD و فروشـگاه  1کتابفروشـی آمـازون  ). 39: 1380،محمـدي  گل.(اینترنت ایجاد کرده است   
  .آید شمار می هایی از آن به نمونه

تابلوهاي انتخاب عبارت  «. هاي این رسانۀ جدید است    تابلوهاي انتخاب، یکی از نوآوري    
                                                        
1. Amazon .com 
2. CDNow.com 
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تـک    که امکان طراحـی محـصوالت مـورد نیـاز تـک           Onlineاست از سیستمهاي تعاملی و      
  اجزاي،گیرد که ویژگی  آزاد محصوالت از منویی انجام میانتخاب. کند  مشتریان را فراهم می   

 منجـر بـه ایجـاد    ،ترکیب ایـن عناصـر  . هاي مختلف تحویل در آن وجود دارد قیمتها و شیوه 
. شود گیري مشتري ساالري در روابط تجاري می       تنوع بسیار زیاد در انتخاب مشتري و شکل       

کننـده فعـال    کننده منفعل به طراحـی     نقش مشتري در این نوع سیستم خرید از نقش دریافت         
  ).61: 1381 ،السادات نقیب(» یابد تغییر می

توان بـه مـوارد زیـر اشـاره      بازاریابی اینترنتی مزایاي دیگري نیز دارد که از جمله آنها می    
  : کرد

 نبـود مالیاتهـاي   ،کننـدگان  دسترسی آسان خریداران به قیمت کاالهاي بـسیاري از تولیـد        
داشـتن    امکان مخفـی نگـاه  ، تنوع و گستردگی دامنۀ انتخاب مشتري  ،دگاندولتی براي فروشن  

کنندگان و مشتریان کاالهـا و    ارتباط مستقیم شرکتها به تأمین،کنندگان خدمات  هویت مصرف 
 ،نـصیري قیـداري   (ي مؤثر براي توسعه و توزیع محصول و خـدمات جدیـد             ابزار ،خدمات

1381 :12.(  
شـمار   ها و نقاط ضعف این رسانه بـه   ت تجاري از نگرانی    مسائل امنیتی معامال   ،در مقابل 

این احتمال وجود دارد که محصول تحویلی نامرغوب یا با خواست خریدار متفاوت           . آید  می
همچنین مشکالت مربوط به کارتهاي اعتباري گاه . باشد و یا این که هرگز به دست او نرسد       

  .شود کننده می سبب متضرر شدن مصرف
ار بیان شد بیانگر اهمیت روزافزون اینترنـت در دنیـاي بازرگـانی معاصـر             آنچه به اختص  

. اي ایفـا کنـد     تبلیغاتی جدید نقش ویژه     تواند به مثابه رسانۀ      اینترنت می  ،به همین دلیل  . است
 ،سو به مشتري براي یافتن کاال یـا خـدمات مـورد نظـر             هاي تبلیغی در اینترنت از یک       آگهی

کنـد    سایی بهتر محصوالت و در نتیجه تسهیل کار آنها کمک می          دسترسی به اطالعات و شنا    
 را بـراي  شماري از متقاضیان و بازارهاي فروش جهانی      یو از سوي دیگر امکان دسترسی ب      

هـا فـراهم    تـري از پخـش آگهـی نـسبت بـه سـایر رسـانه          هـاي پـایین     فروشندگان با هزینه  
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 رسانۀ متعامل و مزیتهایی کـه بـراي آن      هاي ارتباطی و فناوري این      تمامی توانمندي . آورد  می
این امر سـبب پدیـد آمـدن    . برشمردیم در خدمت فرایند نوین تبلیغات بازرگانی خواهد بود     

 از آنجا که تعداد بسیاري از شرکتها. یک صنعت تبلیغاتی جدید بر روي شبکه وب شده است
رکت و تبلیـغ بـه وسـیله     استفادة از آن در ارتباطات شرکت به ش     ،به اینترنت دسترسی دارند   

 خصوص یابد؛ به کاتالوگ و مشخصات محصول به سرعت مقبولیت عمومی و روزافزونی می
ها و مصارف  هرچند اینترنت در خانه   . اي یافته است    آنکه در بازارهاي سازمانی، جایگاه ویژه     

 امـا امـروزه بـسیاري از شـرکتهاي تولیـدي داراي          ،شود  شخصی به طور محدود استفاده می     
 بوده و دیگر شرکتها از اینترنت به مثابه یک رسانۀ تبلیغی براي ترغیب          1انبارهاي الکترونیکی 
تواند    می ،این وسیله ارتباطی دیجیتال   . گیرند  ها بهره می    فروشی  ها و خرده    فروش در فروشگاه  

 ،براي بازرگانی خارجی که در آن زبانها و فرهنگهاي متفاوتی در تعامل بـا یکـدیگر هـستند             
  . ابزار تبلیغی مطلوب باشدیک

   :کنند زیر را دنبال میف اهداآگهی کنندگان در اینترنت اهدافی از جمله 
   انتشار اطالعات مربوط به کاالها یا خدمات؛ .1
   ایجاد یا افزایش آگاهی دربارة سازمانهاي تولیدي یا خدماتی؛ .2
لویتها و عادات خریـد   او، دستیابی به نتایج پژوهشی بازاریابان درخصوص مشخصات       .3

  کنندگان؛ مصرف
   ایجاد روحیه یا تصویر ذهنی مطلوب از سازمانها یا شرکتها؛ .4
  ).با استفاده از کاالبرگهاي الکترونیکی خاص( ترغیب به خرید آزمایشی  .5
  

    : به قرار زیر است همچنین برخی از مزایاي تبلیغات بازرگانی در اینترنت
  هاي مشخص با کمترین اتالف پوششی شبکه؛ دن گروه توانایی هدف قرار دا .1
   طراحی پیام متناسب با نیازها و عالیق مشخص مخاطبان مورد نظر؛ .2

                                                        
1. E-Stores 
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  شود؛ بیشتر مشتري میحضور  امکان تعامل فروشنده و خریدار که سبب  .3
   متنوع و روزآمد؛، دسترسی فوري به اطالعات فراوان .4
  جه به این که اینترنت یک رسانه پاسخی مستقیم است؛ باال بودن قابلیت فروش با تو .5
   امکان خالقیت باال براي جذب مخاطبان متفاوت و جدید؛ .6
 ،نـام  بـی (هـا   هاي شخصی در خـانواده  افزایش رایانهاز طریق  افزایش توان بالقوه بازار    .7
  ؛)31: 1378
   تسهیل آگهی سازي فراملی و جهانی؛ .8
  

 ست که برخی از آنهاهمراه ات با مشکالت و محدودیتهایی نیز     تبلیغات تجاري در اینترن   
  : عبارت است از

   مشکالت سنجش تأثیر تبلیغات این رسانۀ جدید در جامعه؛ .1
  اي بنا بر عالقۀ مشترك کاربران؛  تمرکز عمده تبلیغات اینترنتی بر محصوالت رایانه .2
   محدودیتهاي زمانی براي دسترسی به اطالعات؛ .3
  ها؛ کاهش توجه به تبلیغات در اثر ازدحام آگهی  .4
  قابلیتهاي موجود براي فریب کاربران؛. 5
  هاي چاپی؛ ها نسبت به تلویزیون و رسانه پایین بودن کیفیت آگهی. 6
هاي آگهی   مناسب نبودن این رسانه براي تبلیغ محصوالت ارزان قیمت به سبب هزینه          .7

  ؛)همان(و تحویل کاال 
  ناوري مربوط به استفاده از این رسانه؛ مشکالت ف .8
  کمبود کنترل و نظارت حقوقی الزم بر چگونگی و محتواي تبلیغات؛. 9
  

توان دوره شکوفایی تبلیغات  و آغاز قرن بیست و یکم را می      . م2000 سال   ،به این ترتیب  
  .بازرگانی دیجیتالی یا اینترنتی دانست
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 ريخچه تبليغات بازرگاني در ايرانات
  

 ایران باستان) الف
  

بر روي پوست و چرم تهیه هایی  نشریه ، سال قبل یعنی در زمان پادشاهی خشایارشا2400
 اخبار داخلی از جمله     ، موقعیت دشمنان  ، وضع والیات  ، فتوحات ،شد که در آن از جنگها       می

از زمان پادشاهان هخامنـشی تـا زمـان    . آمد و ستد و بازرگانی سخن به میان می  داد   ،تجارت
 تجاري تهیه  اداري و ، جنگی،با همان ترکیب سیاسیها  نشریهرواج مذهب زردشت این قبیل 

  . شد و توزیع می
 ،در زمان انوشیروان. خود گرفت  ماهیت دینی به،در دوران ایران پس از اسالمها  نشریهاین 
 دسـتخوش   ،هـاي مختلـف بـود    نگاري در ایران که نمادي از ترویج و تبلیغ در زمینه     مهروزنا

تحول شد و عالوه بر یک رسانۀ خبري به مثابه ابزار توسعه علوم و زبانهاي مختلـف مـورد        
 مـدارس و  ،با توجهی که انوشیروان بـه امـر تـرویج علـوم داشـت          . برداري قرار گرفت    بهره

. ران ساخته شد که از آن جمله دانشگاه پزشکی جندي شـاپور بـود  هاي بزرگی در ای  دانشگاه
این تحوالت با تأثیرات فرهنگی و افزایش میزان سواد در میان مـردم همـراه بـود و در امـر                     

در قلمـرو سیاسـی مخالفـت مزدکیـان بـا         . جاي گذاشت  بر رسانی آثار مثبت و بارزي      اطالع



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۸۲

 

  . برنامه در ایران مؤثر بود نشریه و خ،انوشیروان نیز در ترویج روزنامه
در دوران استیال و حکمرانی مغوالن بر ایران و نیز ورود نخستین دستگاه چاپ به کشور         

ایـن دسـتگاه چـاپ      . متحول شد  زبان بیش از هر زمان دیگر        مطبوعات فارسی  ،در این دوره  
 س استفادهبسیار ابتدایی و بر اصل حکاکی بر روي چرم استوار بود و بیشتر براي چاپ اسکنا

 هــ ق صـنعت کاغذسـازي در میـان     78مسلمانان در سـال     وسیله    بهبا فتح سمرقند    . شد  می
 هاي  رواج این صنعت بر جنبه. مسلمانان ابتدا در ناحیه خراسان و سپس در عراق رواج یافت

هاي ادواري که بخشی از آن به آگهی و تبلیـغ تجـاري و               رسانی و نشر کتابها و رسانه       اطالع
  . گذاشت  اختصاص داشت تأثیر شگرفی میسیاسی

  : انواع کاغذها در آن دوره عبارت بودند از
الرشـید   راشد والی خراسان در زمان هارون       بن   کاغذ سلیمانی؛ این نوع کاغذ به سلیمان        .1

  . منسوب است
 دومین امیر از امراي خاندان طـاهري       ،طاهر  بن   کاغذ طلحی؛ این نوع کاغذ را به طلحه         .2
  .اند  نسبت داده،ق بر خراسان حکمرانی کرده است.  هـ 213 تا 207ز سال که ا

  .سامانی منسوب شده است کاغذ نوحی؛ به امیرنوح. 3
  .کرده است کاغذ فرعونی؛ بهترین نوع کاغذ بوده و با کاغذ پاپیروس مصر رقابت می. 4
 منـسوب  ،دهق به قتل رسـی    .  هـ   187کاغذ جعفري؛ به جعفر برمکی وزیر که درسال         . 5
  .است
کاغذ طاهري؛ به طاهر دوم از حکمرانان حکومت طاهریان خراسان نسبت داده شـده           . 6
  .است
  .کاغذ حبانی؛ به بشیر حبان از بالد خراسان نسبت داده شده است. 7
  .اند کاغذ مأمونی؛ را به مأمون خلیفه عباسی نسبت داده. 8
 ،طاهرنـسبی (شـده اسـت       ستفاده مـی  کاغذ منصوري؛ این نوع کاغذ در بالد اسالمی ا        . 9
  ).182 ـ 4: 1381
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 ) هـ ش1357 تا 1200(ایران معاصر تا قبل از انقالب اسالمی ) ب
 ،این دورة زمانی، با گسترش و توسعه صنعت چاپ و ظهور اختراعاتی همچون تلگراف        

همـراه    آمریکـا آالت تبلیغاتی در اروپا و ونقل و ماشین   حمل  ، فناوري پیشرفته  ، عکاسی ،تلفن
سازي و صنعت نوظهور تبلیغات بازرگانی داشت و تـأثیرات    بود که ارتباطی مستقیم با آگهی   

ایران در دوره قاجـار از ایـن پیـشرفتهاي صـنعتی و     . سزایی در این زمینه بر جاي گذاشت  به
 در ،طـور محـدود    آن هـم بـه    ،ها  ارتباطی نصیب اندکی برده بود و تنها برخی از این فناوري          

 دستگاه سیاسی حکومت و مستشاران خارجی شاغل در تشکیالت حکومتی اسـتفاده             قلمرو
  .شد می

هـا در دوره قاجـار بـه شـیوة جدیـد و بـا اقتبـاس از               دانیم نخستین روزنامـه     طورکه می   همان
هــاي   دوران قاجاریــه را دورة آغــاز و پیــدایی آگهــی،ســبک اروپــایی منتــشر شــد و از ایــن رو

هـاي ایرانـی در خـارج از     نخـستین آگهـی  . داننـد  هاي غربی می با شیوهتجاري و تبلیغات سیاسی   
 نخـستین  ،الـسلطنه  عبـاس میـرزا نایـب   . هـاي اروپـا بـه چـاپ رسـید        کشور در یکی از روزنامـه     

هـاي بازرگـانی     اقدام بـه سـفارش آگهـی   ،ایرانی يها نشریهشهروند ایرانی است که قبل از انتشار     
صـورت یـک اعـالن مطبوعـاتی در      نخستین نشریه ایران کـه بـه   اما در  ،به مطبوعات اروپایی کرد   

در ). 100 ـ  99: 1381 ،طاهرنـسبی (گونه آگهـی وجـود نداشـت      هیچ،محمدشاه چاپ شدزمان 
 تـا  ،حالی که چاپ آگهی در مطبوعات اروپا حـداقل از اوایـل قـرن نـوزدهم متـداول شـده بـود        

  .یران، سراغ نداریمهاي مطبوعاتی در ا دهۀ دوم قرن بیستم نشانی از آگهی
هــ  1268 محرم 20 تا 1264 ذیقعده 22از (دوران کوتاه صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر    

. داننـد  گیري تبلیغات تجاري می  مبدأ شکل، طول انجامید   را که حدود سه سال و نیم به       ) ق. 
فتـار رفـع    امیرکبیر در شرایطی که ایرانیان کاالهاي تجاري چندانی براي تبلیغ نداشـتند و گر             

 ،هـاي مربـوط بـه ظرفهـاي چینـی            کوشـید تـا بـا درج آگهـی         ،نیازهاي روزمره خود بودند   
 تافتـه و انـواع   ، زربفـت ، بافتن شال کرمانی و تولید حریـر       ، گیالس  ،وردنگی   النه ،بلورسازي

هـاي ابریـشمی ماننـد چوخـاي مازنـدران در روزنامـه رسـمی دولـت                مخمل و نیز پارچـه    
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 هم عموم مردم را از کاالي جدید مطلع سازد و هم این صنایع تولیدي را            ،وقایع اتفاقیه یعنی  
  .تشویق کند

 نخستین رسانه چاپی در ایران بود که بـه تبلیغـات بازرگـانی روي            ،وقایع اتفاقیه روزنامه  
این روزنامه هر چند نخستین روزنامه با دوره انتشار مستمر و منظم ایرانـی بـود و بـه                   . آورد

و (شـد    بزرگان و نخبگان جامعه ارسال مـی     ،منصبان   صاحب ،اي شاهزادگان تعداد محدود بر  
 امـا در دوران      ،)شـد   هر کس در ایران دویست تومان مواجب ساالنه داشت باید مشترك می           

 یافت هر گاه صنعت جدیدي ظهور می. صدارت امیرکبیر در اذهان مردم نیز شناخته شده بود    
  ) 8: تا  بی،معتضد. (شد در این روزنامه اعالم می

االول   جمـادي 10در تـاریخ   وقایع اتفاقیـه  سال اول روزنامـه  6نخستین آگهی در شماره   
 چهـارده سـال   ، تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایران،به این ترتیب. ق منتشر شد.  هـ  1267

و پـانزده سـال بعـد از رواج کـاربرد        کاغذ اخبار پس از انتشار نخستین روزنامه کشور یعنی        
  توجه عمومی را به موضوع،انتشار مستمر این روزنامه. ی در مطبوعات غربی متداول شدآگه

 رسـمیت یافـت       درج آگهی تقریباً    ، این روزنامه  22تبلیغات بازرگانی جلب کرد و از شماره        
  ).100 ـ 99:  همان،طاهرنسبی(

ولیدي ایرانی و   رسانی صنایع ت     تبلیغات بازرگانی دچار رکود شد و اطالع       ،با قتل امیرکبیر  
رونـق  با هدف هاي اروپایی     صنایع و کمپانی    ،در مقابل . کاالهاي داخلی رو به زوال گذاشت     

هـاي خـود را     نمایندگی، صدور مواد خام و واردات کاالي اروپایی به ایران    و اقتصادي خود 
 بیش از یکصد شـرکت      ،در اواخر قرن نوزدهم میالدي    . اندازي کردند   در شهرهاي بزرگ راه   

هاي قابل تـوجهی   گذاري سرمایه ،خارجی در ایران مشغول فعالیت بودند و در زمینه تبلیغات  
ـنایع داخلـی   ).  همان ،معتضد(کردند     ،به این ترتیب، تبلغات بازرگانی نیز به جاي خـدمتگزاري ص

  .داران و صاحبان صنایع اروپایی در ایران قرار گرفت به مثابه ابزاري در دست سرمایه
 ،هاي مطبوعاتی در زمان حکومت ناصـرالدین شـاه قاجـار    نسبی انتشار آگهیبا گسترش  

دهـی   هـا و سـازمان   تشکیالتی با عنوان دیوان اعال تأسیس شد تا براي تدوین و انتشار آگهی 
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گذاري آگهی در ایران را بـه دیـوان مـذکور     نخستین قیمت.  اقدام کند،فرایند اعالن بازرگانی  
بـا   وقایع اتفاقیه ها در روزنامۀ      گذاري آگهی    قیمت  ،م این دیوان  بر اساس حک  . دهند  نسبت می 

  : عبارات زیر تعیین شده بود
 کمتر هم باشد یکهزار دینار و اگر بیشتر باشـد        ، یکهزار دینار  ،بیشتر از چهار سطر نباشد    «

شود که هر کس چیـزي فروختنـی    تجار و غیره را اعالم می... از قرار هر سطر پنج شاهی و    
 ،وقـایع اتفاقیـه  (» )شـود   درج می ( باشد و بخواهد به خلق اعالم نماید در این روزنامه            داشته
وسیله مراجع    درج اعالن بازرگانی ابتدا توسط مدیران مطبوعات و سپس به         ). 6:  هـ ق  1267

  ).106:  همان،طاهرنسبی(شد  گذاري می دولتی قیمت
ي در بازار تهران بوده است که حـدود         ا   مغازه  ، نخستین مؤسسه تبلیغاتی در ایران      احتماالً

وسیله  هاي فروشی و استیجاري به رسانی دربارة وضعیت خانه ق براي اطالع .  هـ   1298سال  
هـاي   تعدادي از دالالن معامالت ملکی افتتاح شـده و بـا درج اعالنهـاي خـود در روزنامـه                  

  . رسمی کشور به تبلیغ خدمات خود پرداخته است
الـدین شـاه قاجـار و آغـاز دوران       سالهاي پایانی حکومت ناصـر تبلیغات تجاري در بین  

هاي رسمی کـشور بیـشتر    روزنامه.  است  صورت عادي و محدود در جریان بوده        مشروطه به 
پرداختند و برخی از ایـن اعالنهـا نیـز در     هاي رسمی می به چاپ اعالنهاي دولتی و اطالعیه     

عنـوان رسـمی و   . شد اي شهرها چسبانده میرسید و بر دیواره دارالطباعه دولتی به چاپ می    
  .بوده است »نامه اعالن« ،هاي دولتی ها و اطالعیه متداول اعالمیه

  
  تبلیغات تجاري در دوره مشروطه

 در این. هاي تجاري دیواري بدانیم ها و اعالمیه دوران مشروطه را باید آغاز عصر اطالعیه    
هـایی را تهیـه       نامـه    شـب  ،هـا   نامـه    اعـالن   مخالفان در برابـر    ،دوره در حوزه تبلیغات سیاسی    

نامـه    نخستین شـب  . چسباندند   خیابانها و مراکز عمومی می     ،کردند و بر دیوارهاي مساجد     می
  .منتشر شد)  هـ ق1309(در دوره نهضت تنباکو 
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 بـراي  ،اي هـاي رسـانه   هاي دیواري به سبب باال بـودن هزینـه آگهـی            ها و آگهی    اطالعیه
شـد   اي مطلوب تلقـی مـی    شیوه،بان خدمات کوچک و نیز مردم عاديکنندگان و صاح    تولید

 همچنین در مواردي. کرد  مقاصد تبلیغی آنها را قابل دسترس می،که با سهولت و هزینۀ پایین   
مدنظر داشتند و   ) مانند افراد یک محله و همسایگان     ( مخاطبان محدودي را     ،کنندگان  که تبلیغ 

هـا را   اطالعیه) هاي مراسم عزاي اموات خود  ند اطالعیه مان(یا این که با مضمونهاي شخصی       
هـاي تجـاري و    نشر آگهی. آمد شمار می هاي دیواري رسانه مناسبی به      اعالمیه ،کردند  تهیه می 
هاي دیواري و چسباندن آنها در محیطهاي عمومی تا دوران رضاشاه بـا محـدودیتی                 اطالعیه

اي بـراي آن   ضوابط و مقررات محـدود کننـده   بود که 1332 مرداد 28رو نبود و پس از    روبه
  . وضع شد

 سـبب شـد کـه       ،هاي غیردولتی در دوران سلطنت مظفرالدین شـاه         اجازه انتشار روزنامه  
اي   شرکتهاي اسالمیه را که عده     ،پژوهشگران  از برخی. هاي تجاري نیز رشد نسبی یابد       آگهی

 نخستین  ،ات بنیانگذاري کرده بودند   تجار ایرانی براي ترویج کاالهاي داخلی و مقابله با وارد         
 المتـین  حبل  روزنامه. دانند هاي ایران می و روزنامهها  نشریههاي بازرگانی در    پیشاهنگان آگهی 

کرد و عالوه بر  هاي این شرکت را درج می  آگهی ،شد  که در شهر کلکته هندوستان منتشر می      
هاي تولیـدي شـرکت       اي تبلیغ پارچه  فردي نیز بر  مبلّغان   انجمن اسالمیه از سخنرانان و       ،این

  . کرد در اصفهان و کاشان استفاده می
  

  تبلیغات تجاري پس از جنگ جهانی اول 
دوران مشروطه و تا سالهاي جنگ جهانی اول را باید دوره اوج تبلیغات سیاسی و افـول   

 شفاهیشد که مردم از ارتباطات  ها و شهرها سبب می کوچکی محله. تبلیغات بازرگانی بدانیم
 گیرند و کمتر براي نیازهاي اطالعاتی خود به مطبوعات رسانی بهره براي کسب اطالع و اطالع

 در صـفحات نخـست       هـاي تجـاري سـاده        آگهی  ،از دوران جنگ جهانی اول    . مراجعه کنند 
اي سـه روز در   که هفتـه  ایرانروزنامه . شد  درج مینوبهار و   ایرانهاي معروفی مانند      روزنامه



 ۸۷  ■   سوم ـ تاريخچه تبليغات بازرگاني در ايرانفصل

 

 کاالهـاي تولیـدي و خـدمات را در    ،هاي خرید و فروش      آگهی ،رسید   به چاپ می    صفحه 6
هاي مربوط به انتخاب نـام خـانوادگی نیـز از سـال      آگهی. کرد صفحات الیی خود منتشر می    

 در ،هـا را اجبـاري کـرد       هـا و شناسـنامه      الدوله نامگذاري خانواده    که دولت وثوق  .  ش 1296
ها بـه    ها و پزشکان در روزنامه       کافه  ،همچنین آگهی سینماها  . اي یافت   ها جایگاه ویژه    روزنامه

  ).10 ـ 9:  همان،معتضد(رسید  چاپ می
 رجال سیاسی ایران که در اروپا تحصیل     ،با سقوط سلطنت قاجار و آغاز سلطنت پهلوي       

 تالش کردند الگوهاي توسعه غربی را در ایران اقتبـاس  ،کرده یا مدتی در آنجا اقامت داشتند    
 نخـستین .  ش1302منصبان بود که در سـال       سناتور عباس مسعودي از جمله این صاحب      . ندنمای

 1304او در سـال  .  داد »مرکز اطالعـات  «گذاري کرد و به آن عنوان         خبرگزاري کشور را پایه   
 نخستین.  ش1305را از وزارت فرهنگ دریافت کرد و در تیرماه  اطالعاتمجوز روزنامه . ش

هـاي    انتشار این روزنامه تـأثیرات بـسزایی در پیـشبرد آگهـی           . منتشر شد   شماره این روزنامه  
ها در ستونهاي کوچـک در ایـن       انتشار آگهی .  ش 1306مطبوعاتی بر جاي گذارد و از سال        

سرمقاله تحلیلی و    اطالعاتروزنامه  . ش1310در سال   . آغاز شد  ایرانروزنامه و نیز روزنامه     
 مطالعه این سرمقاله که به واسطه. را به چاپ رساند» اريتبلیغات تج«: تفصیلی خود با عنوان

 تواند برخی رویکردهاي جاري آن دوره را به موضوع  می،آید  در ادامه می   ،اهمیت مطالب آن  
  : تبیین نماید

 در ،رود شمار مـی  التجاره به تبلیغ و پروپاگاندا یکی از عوامل مهم و اساس ترویج مال        «
 تبلیـغ و پروپاگانـدا یـک فـصل جداگانـه دارد کـه بـه           ، آن علم تجارت و فنون مربوطه به     

اي که  تجارت امروزه با توسعه. آموزد متعلمین این علم کیفیت و چگونگی اجراي آن را می         
 یعنـی  ،در انحاي مختلفه دنیا به هم رسانده است بدون تبلیـغ و پروپاگانـدا رواجـی نـدارد       

 ،کار نیندازند متاع خود در بازارهاي دنیا بهبازرگانان هر مملکتی تا این عامل را براي فروش      
 نفـوذ عظیمـی در   ،وسیله اجراي ایـن عامـل       و تجار ممالک دیگر که به      اندر مقابل بازرگان  

  . اند مقاومت نتوانند کرد بازارهاي تجارت به هم رسانده
ور بودند و هنوز وسایل نقلیه سریع وجـود پیـدا    سابق بر این که تجار ما در حکم پیله       
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التجاره از بازاري به بازار دیگر به دشواري هر چـه تمـامتر صـورت             رده بود و حمل مال    نک
 یک نفر تاجر شیرازي یـا اصـفهانی یـا یـزدي گفتگـو از اعـالن تجـارتی            اگرفت اگر ب    می
 به گوینده این سـخن، بـه   ،خواستید وسیله تبلیغ و فواید آن را به او بفهمانید کردید و می  می

زیـرا بـه عقیـده او    . دانست کرد و شما را دشمن و رقیب خود می         چشم خصومت نگاه می   
تبلیغ تجارتی و اعالن فروش امتعـه خـوب در حکـم اعـالم ورشکـستگی تـاجر بـوده و               

 با این عقیده بـزرگ و  ،دانست گفتگویی از این مقوله را نظیر کوبیدن کوس افالس تاجر می   
دیدند و چـشم آنهـا    خود نمیه نیده بتر از تارهاي ت     تربیت شده بودند و جایی را با وسعت       

گر چـه اکنـون   . قادر به تماشاي آن طرف سرحد و دیدن بازارهاي بزرگ تجارت دنیا نبود            
 اطالع ندارند ولی توسعه روابط تجارتی ایـن    از کمیت و کیفیت تجارت دنیا کامالً     نیز غالباً 

الـسیر و مواصـالت    اي را که وسـایط نقلیـه سـریع         مملکت با دنیاي دیگران و کمک عمده      
هوایی و زمینی که به توسعه روابط مزبور نموده باعث گردید که بیشتر چـشم خـود را بـاز       

کوشند که از وامانـدگان دهـه تجـارت     نموده و با دوربین عقل ببینند که دیگران چگونه می       
  . دنیا محسوب نشوند

ه تمول و ثـروت  هر فردي از افراد بشر میل دارد که متمول باشد قدرت را در زیر سای               
بینیم تشخیص او صـحیح و بجـا    تشخیص داده و اگر علم را هم به همین اعتبار بگیریم می 

شود و بنابراین گذشته از یـک فـرد    بوده یعنی قدرت در زیر سایه ثروت و علم حاصل می        
به یک جامعه و ملت متمدن هم که نظر کنیم حـصول ایـن مقـصود را هـدف مطلـوب او           

کی از وسایل ثروتمندي است و تبلیغ تجارتی نیز یکی از طرق اساسی  تجارت ی . نگریم  می
کننـد و وسـایل       هـاي زیـاد خـرج مـی         ملل دیگر دنیا در سال پول     . پیشرفت تجارت است  

نمایند که در سایه آن وسایل از تجارت و امتعه تجارتی خود در بازار دنیا             مختلفه ایجاد می  
ناساندن امتعه تجارتی با مزایاي حقیقی آن به یـک      تبلیغ تجارتی یعنی ش   . تبلیغ نموده باشند  

 مزایاي حقیقی هر  ،العاده طالبین و خریداران را جلب نماید    ترتیب و صورتی که توجه فوق     
التجاره را آن طوري که هست باید گوشزد نمود و در موقع عرضه داشـتن آن در بـازار                 مال

 تعریف از یـک جـنس و یـا متـاعی      در،التجاره را جلب نمود   توجه تقاضا کننده همان مال    
تر جو را بـه جـاي گنـدم       زیاده از آنچه که داراي مزیت است نباید گفت به عبارت روشن           

شدن و نجـات در بـازار تجـارت      طرق موفقترین  مهمدرستی و راستی  . نباید تعریف نمود  
ـ      . است ازار جنس را آن اندازه باید خوب تهیه کرد که مجال رقابت به جنس مـشابه آن در ب
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  .  وسایل تبلیغ و پروپاگاندا تجارتی استترین  مهمداده نشود همان خوبی جنس یکی از 
 قـانون   ، اهمیتـی بـه تجـارت مملکـت گـذارده           دولت بر اثر توجه مقامات عالیه اخیراً      

 رژیم کهنه تجارت سابق را در هم پیچیده و یک طرز نوینی را در تجارت ،انحصار تجارت
  . ستمملکت ایجاد ساخته ا

از مرام . اداره کل تجارت عامل مهم اجراي آن قانون و هم ترقی تجارت مملکت است
 قانون انحصار تجارت بـه ایـن جهـت وضـع        اصوالً. این اداره یکی تبلیغات تجارتی است     

گردیده که همان طوري که در مرحله بدوي توازن و تعادل تجارتی مملکت را حفظ نماید      
التجاره ایران در بازارهاي دنیا شده و موجبات بسط و توسعه      لهمینطور هم عامل ترویج ما    

  .آن را فراهم سازد
معرفـی و  . این بهترین فکري است که براي توسعه و ترویج تجارت ایران شده اسـت          

قدري که زحمـت دارد چنـدین      شناساندن متحد تجارتی ایران در بازارهاي مختلفه دنیا آن        
  .ن صرف پول میسر نخواهد شدبرابر فایده خواهد داشت ولی بدو

 هیأت وزراء مصر در یکی از جلسات خود کـه پروگـرام اصـالحات اقتـصادي                  اخیراً
 یک قلم پنجاه لیره اعتبار مخصوص براي تبلیغات و پروپاگانـدا  ،مطرح و مورد مذاکره بوده 

اند که توسط نماینـدگان و مـأمورین    بینی نموده  تجارتی تصویب و ضمن بودجه خود پیش      
پنجاه هزار لیره مبلغ هنگفتی اسـت کـه   .  دولت در خارجه صرف تبلیغات تجارتی شود       آن

اند ولی وقتی منافع این کار را هم در نظر بگیریم خـواهیم دیـد کـه در سـال        تصویب کرده 
  .بیش از این استفاده خواهند نمود

نه مبلـغ  بینیم سـالیا  را که در نظر بگیریم می آمریکا و کارخانجاتها    مؤسسههر یک از    
اي مخصوص تبلیغ و پروپاگاندا در بودجه مخارج خـود منظـور نمـوده بطـوري کـه          عمده

نمایند  براي تبلیغات از امتعه خود منظور می    ها    مؤسسهشاید رقم اعتباري که هر یک از این         
 »ایم هاي خود تصویب نموده  ما براي یکی از وزارتخانه برابري با تمام مبلغی نماید که فرضاً   

  ).103 ـ 101:  همان،نقل از طاهرنسبیبه (
. ش. هـ   1308در سال   ) را برگزید  عصر جدید که بعدها نام    ( راهنماي تجارتی ایران  مجله  

نخـستین  . ش.  هـ 1307قبل از آن در سال . با مدیریت پارساي و نوري در تهران منتشر شد      
ن سـیف آزاد منتـشر   به دست عبـدالرحم  ایران باستاننشریه اقتصادي ـ صنعتی بزرگ به نام  

 ،رسید این نشریه که به دو زبان آلمانی و فارسی و با کیفیت نفیس و رنگی به چاپ می. شد می
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کرد و در واقع به دنبال بازاریابی کاالهاي آلمانی در        صدها آگهی از صنایع آلمانی را درج می       
  . ایران بود

و دهه نخست قرن چهـاردهم  نباید از نظر دور داشت که مبتکران تبلیغات بازرگانی در د         
شرکت نفت ایران و انگلیس داراي اداره تبلیغات بزرگی بـود کـه   . ها بودند   انگلیسی  ،شمسی

 سنگی هاي ذغال سوز را جایگزین بخاري هاي نفت تدریج بخاري از همین طریق نیز توانست به
 ز کشور صادرهمچنین مصرف بنزین را که به طور عمده به بازارهاي خارج ا. نماید و کرسی 

هاي آن و در نتیجه   در داخل کشور باال برده و وابستگی ایرانیان را به نفت و فراورده             ،شد  می
ها نیز حجم تبلیغات تجاري خود را در مطبوعـات در            آلمانی. به شرکت مذکور شدیدتر کند    

الکتریکـی   يهـا   مؤسـسه هـاي تبلیـغ       دهه دوم این قرن افزایش قابل توجهی دادند که نمونه         
 روسـها کـه   ،هـا  هـا و آلمـانی   پس از انگلیـسی . از آن جمله است» زیمنس ـ راینگر «آلمانی 
هـایی بـه مطبوعـات ایرانـی      گـاهی آگهـی     گاه ،اي با ایران داشتند      تجاري گسترده  هاي  همعامل

  ).12 ـ 9:  همان،معتضد(سفارش دادند 
 راهنماي تجاريه قیمت اعالنهاي بازرگانی در مطبوعات آن دوره بر اساس آنچه که مجل

 تومان یـا  5/7 ربع صفحه ،براي یک شماره«: در یک شماره خود اعالم کرد بدین ترتیب بود      
 نـصف صـفحه   ، تومان یا دالر80 و براي یک سال 45 براي شش ماه  ،22براي سه ماه    . دالر

 و 165 ،85 ،60: یک صفحه تمام باز بـه ترتیـب  .  تومان یا دالر160 و 85، 15، 45به ترتیب   
 شایان ذکر است که قیمت اشتراك این ماهنامه یک تومـان بـوده اسـت             ،» تومان یا دالر   310

  ).104: همان  ،طاهر نسبی(
 ،و بالفاصله پس از اشـغال ایـران  . ش.  هـ 1320با شروع جنگ جهانی دوم در شهریور  
ز  انگلیسی و آمریکایی ا    ،متعدد روسی  يها  نشریهسانسور شدیدي در مطبوعات ایجاد شد و        

و مطبوعات ایرانی نیـز در ایـن   ها  مجلّهبرخی . هاي آنها در ایران توزیع شد    طریق سفارتخانه 
تبلیغات تجاري در این دو دسـته از مطبوعـات در خـدمت تبلیـغ               . دوره اجازه انتشار یافتند   

اشـاره   شیپورتوان به مجله مصور       از آن جمله می   . کاالهاي تولیدي در کشورهاي متفقین بود     
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هـاي رنگـین منتـشر      غذایی و منسوجات هندي را بـا آگهـی      ، محصوالت کشاورزي  کرد که 
 به مردم ایران مـژدة ورود البـسه کهنـه و مـستعمل     ،امیداي به نام  نامه کرد و حتی در هفته     می

صـفحات  ) بـا مـدیریت محمـد مـسعود     ( مرد امروز شمارگان  هفته نامه پر  . انگلیسی داده شد  
رساند و بـه ایـن ترتیـب بـراي تـأمین بخـشی از         چاپ میمتعدد آگهی را در یک شماره به  

  ).13 ـ 12:  همان،معتضد(اي نشان داد  هاي انتشار خود در ایران ابتکار تازه هزینه
 ،وزیري علی منصور  در زمان نخست،ش.  هـ1322اداره کل انتشارات و تبلیغات در سال 

  اساسنامه2فت و بر اساس ماده وزیر قرار گر با تصویب هیأت وزیران زیر نظر مستقیم نخست
  . دو دسته از وظایف تبلیغی براي داخل و خارج کشور را بر عهده گرفت ،تدوین شده

  
  هاي تبلیغاتی دوران تنوع و تکامل رسانه

سینما به مثابه یک وسیله ارتباط جمعی در دهۀ پایانی قرن سیزدهم هجري شمسی وارد               
 این رسانه نداشـت و تهیـه فیلمهـاي تبلیغـاتی در      آگهی جایی در  ،در آغاز . جامعه ایران شد  

 امـا مـدیران و صـاحبان    ،پذیر بود هاي تبلیغاتی امکان   هر چند تهیه اسالید   . کشور عملی نبود  
 کانون «تأسیس شرکت تبلیغاتی . سینماها هنوز با این نوع تبلیغات و درآمدزایی آن آشنا نبودند

 فعالیت خود را آغاز ،هیه و نمایش اسالید سینماتوسط فردي به نام معزي که با ت      » آگهی زیبا 
 ).56: 1372 ،احمدیان( گشود 1310هاي بازرگانی در سالهاي   راه را براي پذیرش آگهی ،کرد

باال رفتن ظرفیت سینماها و ورود فیلمهاي آمریکایی و اروپایی و نیز تولید فیلمهاي داخلـی                
بـا  .  گذارن اوقات فراغت خود برگزیننـد   این رسانه را براي    ،موجب شد که بسیاري از مردم     

  . هاي هنگفتی نیز براي تبلیغات سینمایی اختصاص یافت  بودجه،افزایش تعداد تماشاگران
و » مایـاك «پس از اشغال ایران، روسها براي نمایش فیلمهـاي تبلیغـی خـود سـینماهاي           

 عروف به اخبار سووتیندولت بریتانیا هم نمایش فیلمهاي م. را در تهران اجاره کردند» برلیان«
 ،داد و سینماهاي ایران باید در دو سـانس خـود     ادامه می   ،را که از دوره جنگ آغاز کرده بود       

بسیاري از کاالهاي . دادند  نمایش می، دقیقه بود15 تا   10این فیلمها را که هر قسمت آن بین         
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بـه صـورت   داشت،  اقتصادي و جهانگردي ،انگلیسی در بین این فیلمها که محتوایی سیاسی      
  . شد رایگان تبلیغ می

هـاي   پذیرش آگهی.  هـ ش1319رادیو ایران چند سال پس از تأسیس در اردیبهشت ماه    
همزمـان بـا   .  اما زمان پخش تبلیغات بازرگانی در آن بـسیار محـدود بـود        ،خود را آغاز کرد   

سـمی از سـال    رادیو ایران بـه شـکل ر  ،عرضۀ انواع رادیوهاي کوچک ترانزیستوري به بازار     
 هاي خود را پذیرفت و به مثابه یک وسیله تبلیغ فراگیر ش پخش آگهی از فرستنده.  هـ1335

  ).23: 1373 ،رفعتی(و مؤثر، پیامهاي بازرگانی خود را به دورترین نقاط کشور ارسال کرد 
هـا   باشی  حکیم،ش که آخرین سالهاي رونق طب سنتی   .  هـ 1320در سالهاي پایانی دهۀ     

هاي گیاهی و آغاز توجه به اهمیت امور بهداشتی با روي کـار آمـدن پزشـکان طـب         و دارو 
  انواع داروهاي شیمیایی وارداتی مورد توجه،شود نوین در داخل و خارج کشور محسوب می

 شـربتها و     ،هاي مربوط بـه انـواع قرصـهاي مـسکن           همچنین آگهی . سازان قرار گرفت    آگهی
  ،هـاي قلبـی      داروهاي مربوط به ناراحتی     ،هاي ترك اعتیاد   دارو  ، شیرخشک  ،آمپولهاي تقویتی 

 انـواع تبلیغـات   ،عـالوه بـر ایـن   . آمدند شمار می  بخش قابل توجهی از تبلیغات مطبوعات به      
وسیله پزشکان متخصص ایـن دسـته از امـراض در        هاي مقاربتی به    مربوط به معالجه بیماري   

هاي بهداشتی و پزشـکی در   از آگهیدرج حجم زیادي ). همان(رسید    مطبوعات به چاپ می   
  . کرد هاي مطبوعاتی را به ذهن متبادر می  تصویر مطبها و داروخانه،مطبوعات

 طرحهاي نوین و قابل تـوجهی در مطبوعـات      ،ش.  هـ 1325 تا   1322در فاصله سالهاي    
اروپایی و آمریکایی به شـرکتهاي بازرگـانی        هاي    مؤسسه وسیله  ، به این طرحها . شد  چاپ می 

. شد و در ایران متن آنها به فارسی ترجمه مییافت  راه میردکننده کاالهاي خارجی در ایران وا
را بـه مثابـه   گونـه متـون    ترجمه ایندادند که  این گونه فعالیتهاي تبلیغاتی را افرادي انجام می      

 اسـحاق  ،یکی از افراد معروف در این زمینـه . دانستند نگاري خود می بخشی از حرفۀ روزنامه   
 اي  مؤسسه،گونه امور او پس از مدتی به منظور انجام این). 31 ـ 24: 1350 ،اربابی(نري بود ف

 تغییر نام» مؤسسه تبلیغاتی فنري«تأسیس کرد که بعدها به نام »  هاوایی آژانس«تبلیغاتی به نام 
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 1327تـا   1324در فاصله سالهاي . دانند برخی او را بنیانگذار تبلیغات مدرن در ایران می     . داد
 ،»هـاوایی  «،»زیبـا  «،»خـاور «،  »شـبرنگ «ش هفت مؤسسه تبلیغاتی در ایران بـه نامهـاي           . هـ
  ).1371  ،محسنیان راد(شناسایی شدند » وگا«و »  ستاره «،»شرقی«

ش تحوالت فنی حرفه تبلیغات بازرگانی در ایـران آغـاز شـد کـه از        .  هـ   1327از سال   
 ،نمـایش اسـالید   صـداگذاري    ،تهیه اسالید یا شیـشه    توان به مواردي همچون       جملۀ آنها می  

هـاي تبلیغـاتی و    و بررسـی پژوهشها  آغاز  ،ها  ها و مجله    طرحهاي تبلیغاتی مونتاژ در روزنامه    
  ).19:  همان،اربابی(گیري از سایر وسایل ارتباطی اشاره داشت  بهره

تحـوالت قابـل   ، ها نشریهش طرحهاي تبلیغاتی در .  هـ   1334تا  1327در فاصله سالهاي    
در این سالها شرکتهاي وارداتی بزرگ و شرکتهاي مختلط ایرانی ـ اروپـایی ـ    . توجهی یافت

 آذر 7هـاي خـارجی در    آمریکایی کار خود را آغاز کردند و با تصویب قانون جلب سـرمایه       
گیري از تجهیزات ویـژه      فرودگاه مهرآباد نیز با بهره    . ش حضور آنها گسترش یافت    . هـ1334
با توجه به .  امکان این مراودات را فراهم آورد      ،المللی و ارائه تبلیغات وسیع      رودگاه بین یک ف 

  شرکتهاي ،این که تولیدات داخلی رونقی نداشت و حرفه اساسی بازرگانی ایران واردات بود   
 هاي مؤسسهوسیله  اي را به هاي تبلیغاتی ویژه  بودجه،تولیدي خارجی براي تصاحب بازار ایران

 ،تبلیغات بازرگانی در این دوره. کردند هاي محلی خود صرف می      المللی یا نماینده    غی بین تبلی
هاي خارجی داشت و از طرحهـاي بـومی و ایرانـی          جزء در موارد محدود، صورت آگهی       به
و بـدون نیـاز بـه    قابل دسـتیابی  اي   حرفه ،به همین دلیل حرفه تبلیغات بازرگانی. بهره بود   بی

 مؤسسه تبلیغاتی جدید به همین سـبب بـه سـرعت         50. رسید  ژه به نظر می   اطالعات فنی وی  
در واقع پیدایی شرکتهاي تبلیغـاتی در ایـران      ).  همان ،اربابی (پرداختپدید آمد و به فعالیت      

ها نیز نظـم خاصـی بـه     هاي بازرگانی را سرعت بخشید و نحوة ارائه آگهی        روند رشد آگهی  
  .خود گرفت

 همزمان با اوجگیري فعالیتهاي اصل چهار تـرومن در        ، ش به بعد   . هـ   1330از سالهاي     «
ها در صحنه   فعال شدن آمریکایی،هاي ایران و انگلیس بر سر نفت         باال گرفتن درگیري   ،ایران
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هـاي دور و دراز   آنها از نزاع میـان ایـران و انگلـیس و دادن وعـده          استفاده  سیاسی کشور و    
تدریج شاهد سـرازیر شـدن کاالهـاي آمریکـایی از              به ،نپرداخت وام و اعطاي اعتبار به ایرا      

گرفتـه تـا بـاطري و السـتیک اتومبیـل و یخچـال       ) فـورد (کامیونهـا و اتومبیلهـاي سـواري    
ق اوج .  هــ  1334 و   1333 و ایـن رونـد در سـالهاي آخـر دوره             ؛هستیم)... وستینگهاوس(

حالی است که قبـل از سـال   این در ). 34 ـ  5: 1372 ،فرقانی(شود  گیرد و چشمگیرتر می می
  . تبلیغات کاالهاي آمریکایی در ایران کمتر وجود داشت،ش. هـ 1330

 ،ها در ازدیاد فروش موجب شد که پوسـترهاي رنگـی     توجه به اهمیت و نقش فروشگاه     
 ،هـا   ثابت تبلیغاتی به منظـور اسـتفاده در داخـل فروشـگاه          ابزارپالکاردهاي تبلیغاتی و سایر     

ها متداول کند و تبلیغات براي نخـستین بـار          را در مراکز عمومی و کنار جاده      ویترینهاي آنها   
 گراور رنگی و توسعه کافی صنعت چاپ در آن دوره        نبود صنعت تهیه  . جانبه اجرا شود    همه

 ظهور. طور عمده در خارج ایران تهیه و فراهم شود          ي ثابت تبلیغاتی به   ابزارشد که     سبب می 
دیگري    نمونه    ،لیه خود و نصب آن در میدانهاي اصلی شهر تهران         تابلوهاي نئون در شکل او    

 تابلوي نئونی میدان توپخانه تهران که از بیشتر نقاط. آید شمار می از استفاده وسایل تبلیغاتی به
  .اي از آن بود  نمونه ،شهر قابل رؤیت بود

 ي تبلیغـات  ابزار یکی دیگر از     ،نخستین کاتالوگها و بروشورهاي تبلیغاتی به زبان فارسی       
  تعداد بسیاري از کاتالوگها ،واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی. بازرگانی در این دوره است

کردند که در آغاز فقـط نـشانی واردکننـده بـر روي آن         و بروشورهاي تبلیغی را نیز وارد می      
 زیبـاترین و  ،در ایـن میـان  . گردیـد   اما بعدها متن آنها نیز به فارسی ترجمه مـی    ،شد  درج می 
 ،رفعتـی (تعلق داشـت   ،لوازم آرایشی و شرکتهاي واردکننده اتومبیل ترین بروشورها به      نفیس
  ).21 ـ 20: همان

نبـودن    دلیـل باصـرفه   آمد و بـه  شمار می رسانه تبلیغاتی بهترین    بزرگ جراید   ،در این دوره  
 در. شد ها ترجیح داده می ه مطبوعات بر سایر رسان ،مدت تبلیغاتی در سینما تهیۀ فیلمهاي کوتاه

صـرف   اطالعـات و   کیهـان هاي تبلیغاتی در دو روزنامۀ         درصد بودجه  70 بیش از    ،این میان 
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 با این توضیح کـه   ش،.  هـ 1330 خرداد 29هاي روزنامه اطالعات در       یکی از آگهی  . شد  می
یور سـال  آگهی دیگر در شهر. کرد این آگهی براي خارجیان است نوعی مشروب را تبلیغ می    

اختصاص داشت که تصویر یـک مـرد روسـتایی را در            » کوال  پپسی«ش، به تبلیغ    .  هـ   1334
اي بـا ایـن مـضمون در کنـار آن قـرار        جملـه . حال نوشیدن آن نوشابه به تصویر کشیده بود       

؛ » اما این جوان با چند جرعـه سـرخوش و مـست اسـت     ،کوال الکل ندارد    پپسی   «:داشت که 
 یک ارزش سبب اعتراض عمومی مردم و حمله به کارخانه پپـسی کـوال               بیان مستی به مثابه   

  ).1374: منصوریان(شد 
بیـشتر تـصویر   (تدریج اسـتفاده از تـصاویر زنـان     به ش، .  هـ 1350 و 1340هاي  در دهه 

در کنار کاالها متداول شد و سپس از تصاویر تمام قد زنان و گاه نیمه برهنـۀ آنـان              ) صورت
  ، زیمـنس  ،آنـدریا (تبلیغات مربوط به انواع رادیوهـا       . طبان استفاده شد  براي جلب توجه مخا   

 متر با المپهاي متعدد و بیشتر در کنار تصاویر زنـان در    75با موج   ...)  لوکسور و  ، مرنی ،موالر
  ).همان: فرقانی(خورد  صفحات مختلف مطبوعات به چشم می

زیـون ملـی ایـران در پـاییز سـال      انـدازي تلوی   هاي تلویزیونی به ایران و راه       ورود گیرنده 
ش، تحوالت چشمگیري را در فراینـد تبلیغـات بازرگـانی کـشور پدیـد آورد و              .  هـ   1337

در . کار گرفته شود هاي این ابزار به موجب شد انواع سبکهاي تبلیغاتی با استفاده از توانمندي       
هـاي   آگهـی مـشتریان پخـش   تـرین   بـزرگ این زمان تولیدکنندگان مواد خوراکی و آرایـشی     

 ظرف ده سال به چند برابر افزایش    ،هاي صرف شده در این رسانه       تلویزیونی بودند و بودجه   
  .یافت

 صنعت فـیلم و     ، صنایع تبلیغاتی  ،هاي چاپی   بر پایۀ آنچه بیان شد، توسعه و تکامل رسانه        
هاي چـشمگیر تبلیغـات بازرگـانی در ایـران و             نیز رادیو و تلویزیون عوامل اصلی دگرگونی      

گـذاران   هر چند نباید از نقش شرکتهاي تبلیغاتی و سرمایه   . آید  شمار می   مومیت یافتن آن به   ع
  .خارجی در امر تبلیغات به سادگی گذشت
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  ایران معاصر پس از انقالب اسالمی) ج
ش، ارزشهاي نوینی را در جامعـه بـارور و در   .  هـ  1357وقوع انقالب اسالمی در سال      

ارزشهاي تبلیغاتی نیز با اعتراضهایی همچـون  . گذشته تردید کرد مورد بسیاري از هنجارهاي     
 همچنین بخش خصوصی. رو شد  سودجویی و صنایع مونتاژ روبه،زدگی  غرب،گرایی مصرف
 ،بـروز جنـگ تحمیلـی   . هاي رقابت میان تولیدکنندگان کاهش یافت شد و زمینه  ملی اعالم  ،مدرن

تی در ایران در کنار محدودیتهاي اعمال شده    تحریمهاي اقتصادي خارجی و نظام اقتصاد دول      
ها به لحاظ ممنوعیت تبلیغ کاالهاي خارجی و برخی اقالم دیگر و کنتـرل محتـواي       بر آگهی 

  از رادیو و تلویزیون حذف پخش آگهی. ها شرایط کامالً متفاوتی را با گذشته پدید آورد آگهی
ایـن  . پرداختنـد   به چاپ آگهی مـی ،یهاي ابتدای شد و مطبوعات نیز با حجم اندك و با شیوه 

  .ش، ادامه یافت.  هـ 1368مقطع که دوره رکود تبلیغات بازرگانی است، تا سال 
ش، و پایان هشت سـال     .  هـ   1367پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سوي ایران در سال          

دفاع مقدس شرایط جدیدي را در کشور پدید آورد کـه دولـت آن را آغـاز دوره بازسـازي                 
 تـشویق بخـش خـصوصی بـراي         ،با تأکید ویژه دولت وقـت بـر طرحهـاي عمرانـی           . یدنام

 سازي برخی واحدهاي تولیدي هاي خارجی و خصوصی گذاري  تسهیل سرمایه،گذاري سرمایه
 دوره، حجم قابل توجهی در این .  تبلیغات بازرگانی مجالی براي رشد یافت،و خدماتی دولتی

 بوعات به چاپ رسید و پیامهاي بازرگانی از سوي رادیوهاي داخلی و خارجی در مط از آگهی
ش، بخـش زیـادي از زمـان    .  هـ 1370 تا جایی که در دهه       ،و تلویزیون و سینما پخش شد     

سازمان صدا و سـیما نیـز بنـابر    . ها اختصاص یافت ویژه تلویزیون به آگهی     ها به   پخش برنامه 
اي حاصل از تبلیغـات بازرگـانی        تا حد زیادي به درآمده     ،مصوبات مجلس شوراي اسالمی   

  . وابسته شد
در حال حاضر بیش از یک هزار مجوز تأسیس شرکتهاي تبلیغـاتی در تهـران و صـدها                  

کار  مجوز دیگر در استانهاي کشور صادر شده است و تعداد زیادي از این شرکتها مشغول به            
  ،ادیـو و تلویزیـون  هاي مختلف اعم از ر   حجم وسیعی از تبلیغات بازرگانی در رسانه      . هستند
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شـود   از جمله اینترنت منتشر می... ونقل عمومی و    وسایل حمل  ، تابلوهاي شهري  ،مطبوعات
کننده در فعالیتهاي اقتصادي و فرهنگی پیدا کرده است؛    و اینک جایگاهی مهم و نقشی تعیین      

ینـد رو بـه   اما نبود قانونی جامع براي تبلیغات در کشور به منظور نظارت سازنده بر ایـن فرا        
  .آید شمار می  یک خالء عمده به،توسعه

  

  تقویم تاریخی تبلیغات بازرگانی در ایران معاصر
صـورت یـک تقـویم      بـه ، رویدادهاي تبلیغاتی در ایـران معاصـر  ترین  مهم ،این بخش در  

   :زمانی تنظیم و بیان شده است
ین قـانون   از نخـست 22 ـ  21 ـ  20 ـ  19 ـ  18 ـ  17تـصویب مـواد   : ش.  هــ  1267ــ  

  مطبوعات درباره چاپ و پخش اعالن و آگهی؛
گذاري آگهـی در       نخستین سازمان قیمت   ،تشکیل و تأسیس دیوان اعال    : ش.  هـ   1267ـ  
  ایران؛
اي در شـماره شـشم        چاپ نخـستین آگهـی روزنامـه      ):  میالدي 1850(ش  .  هـ   1267ـ  

) کنـار (پهلـوي   ،ده عبـدالعظیم یک باب خانه در محله شاهزا « در فروش  وقایع اتفاقیه   روزنامه  
  ؛»گود زنبورکخانه

  برگزاري انتخابات اصنافی و رواج تبلیغات؛: ش.  هـ 1285ـ 
  برگزاري انتخابات دو درجه و رواج تبلیغات؛: ش.  هـ 1288ـ 
  ؛)ویژه مسکن(تأسیس نخستین مؤسسه کوچک تبلیغاتی : ش.  هـ 1298ـ 
   رایج شدن آگهی منظوم؛ وتشکیل نخستین دولت قانونی : ش.  هـ 1324ـ 
اندازي و تأسیس دفتر مطبوعاتی ـ تبلیغاتی توسـط سـناتور عبـاس      راه: ش.  هـ 1302ـ 

 الدوله آوري اخبار و پیامها در خیابان عالء  با هدف جمع، بنیانگذار روزنامه اطالعات،مسعودي
  ؛)فردوسی(

آگهـی و تبلیـغ در   انتشار روزنامه اطالعات و توجه جدي به موضـوع       : ش.  هـ   1305ـ  
  ایران؛
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   اطالعات و روزنامه ایران؛ ها در ستونهاي کوچک روزنامه انتشار آگهی: ش.  هـ 1306ـ 
   صنعتی بزرگ به نام ایران باستان؛ ـانتشار نخستین نشریه اقتصادي: ش.  هـ 1307ـ 
  انتشار مجله راهنماي تجاري ایران؛: ش.  هـ 1308ـ 
  ؛) تیر19(رمقاله تبلیغات تجارتی در روزنامه اطالعات درج نخستین س: ش.  هـ 1310ـ 
  صورت اسالید؛ هاي تجاري در سینما به پخش آگهی: ش.  هـ 1310ـ 
  تأسیس مؤسسه آژانس پارس؛: ش.  هـ 1313ـ 
  جاي اعالن؛ جایگزینی کلمه آگهی به: ش.  هـ 1314ـ 
 وص درج تبلیغات درخواست وزیر اداره تبلیغات جلب سیاحان در خص :ش.  هـ 1314ـ 

  جهانگردي در نشریات؛
  کار غیررسمی شرکتهاي تبلیغاتی؛  شروع به :ش.  هـ 1316ـ 
  تأسیس مؤسسه تبلیغاتی ـ مطبوعاتی آریان؛: ش.  هـ 1316ـ 
  تأسیس اداره کل تبلیغات و انتشارات؛: ش.  هـ 1319ـ 
  پخش نخستین آگهی از رادیو؛: ش.  هـ 1319ـ 
  سالنامه آریان و قرائتگاه بزرگ تبلیغات جراید ایران؛انتشار : ش.  هـ 1323ـ 
 دقیقه هر شب از رادیـو  15صدور بخشنامه براي پخش آگهی به مدت : ش.  هـ   1325ـ  
  ایران؛
  شروع فعالیت تبلیغات تجارتی به معناي واقعی؛: ش.  هـ 1325ـ 

  تأسیس وزارت کار و تبلیغات ؛: )اردیبهشت(ش.  هـ 1325ـ ـ 
  ثبت انجمن تبلیغات اسالمی در تهران ؛: )اسفند(ش.  هـ 1328ـ 
پیشنهاد اداره کل انتشارات و تبلیغات مبنـی بـر تعیـین وضـعیت اداره               : ش.  هـ   1328ـ  

  ها به انضمام طرح تصویب نامه مربوط به آن ادارات؛ تبلیغات وزارتخانه
  ات و رادیو؛تغییر نام اداره کل تبلیغات و انتشارات به اداره مطبوع: ش.  هـ 1329ـ 
  هاي دولتی؛ تصویب الیحه نشر آگهی: ش.  هـ 1333ـ 
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  هاي دولتی؛ تصویب قانون مربوط به نشر آگهی: ش.  هـ 1334ـ 
تبلیغـاتی فاکوپـا   هـا   مؤسسهکار  تعطیلی چند مؤسسه تبلیغاتی و آغاز به: ش.  هـ 1334ـ  
   آوا؛، آآ،ا کسر، کاسپین، گردونه،آوازه

  آگهی تجارتی در نشریه کاوه در اروپا؛انتشار : ش.  هـ 1334ـ 
هاي چهار  رونق گرفتن تابلوهاي نئون تبلیغاتی در تهران و چاپ آگهی        : ش.  هـ   1335ـ  

  رنگ در مجالت؛
  هاي تلویزیونی؛ اندازي تلویزیون ملی ایران و پخش آگهی راه: ش.  هـ 1337ـ 
  ي مطبوعاتی؛ها  نشریه و ضربه بر پیکر آگهی91لغو امتیاز : ش.  هـ 1342ـ 
  تأسیس اتحادیه آژانسهاي تبلیغاتی؛: ش.  هـ 1342ـ 
  تصویب اساسنامه اتحادیه آژانسهاي تبلیغاتی؛: ش.  هـ 1342ـ 
 ، زیبـا  نماینـده کـانون آگهـی   (حضور نماینده آژانسهاي تبلیغاتی ایـران     : ش.  هـ   1343ـ  

  در کنگره جهانی تبلیغات در استکهلم سوئد؛) عباس پهلوان
 تبلیغاتی ایران با تعدادي از اعضاي خاطیها   مؤسسهبرخورد سندیکاي   : ش. هـ   1344ـ  

  به لحاظ عملکرد غیر موجه در جامعه؛
 »کره کریستال«المللی بهترین آگهی در سرویس عمومی اهداي جایزه بین: ش.  هـ 1347ـ 

  به شرکت تبلیغاتی اسکار ایران؛
هـاي تجـارتی در شـبکه رادیـویی        هینامه آگ   تصویب آیین : )اردیبهشت(ش.  هـ   1347ـ  
  ؛کشور 
هـاي تجـارتی در شـبکه رادیـویی        نامه آگهی   تصویب آیین : )اردیبهشت(ش.  هـ   1348ـ  
   کشور؛
  هاي تجارتی در شبکه رادیویی کشور؛ نامه آگهی تصویب آیین: ش.  هـ 1/9/1348ـ 
  شهر؛تصویب آیین نامه نصب آگهی در معابر و میدانهاي : ش.  هـ 13/12/1348ـ 
  ؛ هاي فیلمهاي تبلیغاتی در شیراز برگزاري نخستین جشنواره: )آذر(ش.  هـ 1349ـ 
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المللـی جهـت تـسهیل        تصویب قانون الحاق ایران به قـرارداد بـین        : )اردیبهشت(1349ـ  
  ؛ هاي بازرگانی و وسایل تبلیغاتی ورود نمونه

  ی تبلیغات؛انتخابات هیأت رئیسه مجمع ایرانی سازمان جهان: ش.  هـ 1351ـ 
  برگزاري اجالس مجمع ایرانی سازمان جهانی تبلیغات؛: ش.  هـ 1351ـ 
  اي تبلیغات؛ برگزاري نخستین دوره آموزش مکاتبه: ش.  هـ 1351ـ 
  برگزاري هفته تبلیغات؛: ش.  هـ 1351ـ 
  نامه امور تبلیغات و کانون آگهی؛ تصویب آیین: ش.  هـ 1354ـ 
هـاي تبلیغـاتی در ایـران     اي هزینـه  ار کتاب آمـار مقایـسه  تدوین و انتش: ش.  هـ 1355ـ  

  توسط سازمان تحقیقات و بازاریابی ایران؛
 تمامی(هاي قابل قبول   نامه هیأت وزیران در خصوص هزینه       اعالم آیین : ش.  هـ   1355ـ  

هاي تبلیغاتی در مطبوعـات از    درصد از کل هزینه   25اشخاص حقیقی و حقوقی در مصرف       
  ؛.) ی برخوردار شوندمعافیت مالیات

 هاي تبلیغاتی و نظارت تصویب آیین نامه مربوط به اجازه تأسیس کانون: ش.  هـ 1357ـ 
  بر نحوه فعالیت آن؛

آغاز اعمال محدودیتهاي شدید تبلیغات بازرگـانی و ممنوعیـت آن در            : ش.  هـ   1358ـ  
  رادیو و تلویزیون؛

اي وابـسته بـه وزارت اطالعـات و    تصویب الیحه قانونی ادغام شرکته  : ش.  هـ   1358ـ  
  تبلیغات؛

نامه تأسیس و نظارت بر نحوة کـار و فعالیـت کانونهـاي            تصویب آیین : ش.  هـ   1358ـ  
   و تبلیغات؛ آگهی
  تأسیس ستاد تبلیغات جنگ؛: ش.  هـ 1359ـ 
  .رفع محدودیتها و آغاز مجدد تبلیغات بازرگانی در رادیو و تلویزیون: ش.  هـ 1368ـ 
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  مروري بر پژوهشها و آموزشهاي تبليغات بازرگاني
  

هـا و تثبیـت    مرتبط با تبلیغات تجاري همگام با گـسترش اسـتفاده از آگهـی           پژوهشهاي  
یخ نخـستین  بـه یقـین تـار     . اهمیت روزافزون آنها در مجامع علمـی و کـاربردي آغـاز شـد             

گیري از تبلیغات بازرگانی در جهان  ها در این موضوع به دوران اولیه بهره     مطالعات و بررسی  
  . گردد باز می

   آثار به جاي مانده از تمـدنهاي باسـتانی نـشان   ،گونه که در تاریخ تبلیغات بیان شد       همان
 و استداللهاي حقـوقی  اه هاي سحرآمیز و مجادله ها و نشانهدهد که به ظاهر از انواع عالمت   می

شـده    براي متقاعد کردن مردم به قدرت ماورائی پادشاهان و راهبـان اسـتفاده مـی            ،و مذهبی 
 مستقل و تفصیلی تبلیغات در غرب ،مند اما شاید بتوان گفت که مطالعه و بررسی نظام       . است

خـردورزان  . آوري آغاز شـد  گردد که با مطالعه فن سخن  قبل از میالد باز می    500به سالهاي   
 افالطون و ارسطو براي اقناع بیشتر شاگردان در درسهاي خود و نیز       ،بزرگی همچون سقراط  

سعی کردنـد تـا   راه آنها از این . مقابله تبلیغی با مخالفان به تدوین قوانین سخنوري پرداختند      
از آنهـا   هاي منطقی را بازشناخته و با آنها مقابله یـا             به شاگردان خود بیاموزند چگونه مغالطه     

در خصوص فنون مغالطه حقـوقی      پژوهش  سخنوران یونانی تا آنجا در مطالعه و        . گیرند  بهره
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 علوم به دست ارسطو و 1و عوام فریبی سیاسی پیش رفتند که مبدع علومی همچون علم بیان
 2 دیگري از غرب یعنی روم، افرادي ماننـد سیـسرو         در بخش . شدنددست دیگران     بهدیگري  

  . را به جدیت پی گرفتند و توسعه بخشیدنداین مطالعات
بـودا در هنـد و    . تمدنها نیز وجود داشته اسـت     دیگر  مطالعات و پژوهشهاي مشابهی در      

کنفسیوس در چین به استفاده مؤثر از اشکال مختلف گفتار و نوشـتار بـراي هـدایت مـردم                   
 کتـابی بـه نـام    3لیـا   برهمنی به نام کوتی، سال پیش از میالد در هند400حدود  . توجه کردند 
 5همچنین کتابی با مضامین مشابه از سـوي سـونتزو       .  تألیف کرد  اصول سیاست  یا   4آرتازاسترا

یکی مثابه هاي جنگ روانی را به   شیوه،هر دو کتاب  .  نوشته شد  هنر جنگ متفکر چینی به نام     
  .اند کردهاز مباحث تبلیغات مطالعه 

دیـده  اي دربـاره تبلیغـات        مند برجـسته     نظام  تا قرنهاي متمادي آثار    ،پس از تمدن باستان   
 بازاریابی را بـه مثابـه یکـی از نیازهـاي        ،انقالب صنعتی و پدیدة تولید انبوه کاالها      . شود  نمی

هـاي    بـه مطالعـه انگیـزه     پژوهـشگران   از اوایل قرن بیـستم،      . جدي جامعه جدید مطرح کرد    
هـاي    راهدیگـر   ات بازرگانی و     تبلیغ ،آنها به انواع روشهاي فروش    واکنش  کنندگان و     مصرف

این پژوهشها ناظر به بررسی افکـار عمـومی   . م1930از ابتداي دهه    . بازاریابی مبادرت کردند  
نتـایج ایـن   . گرفتنـد  مـی سیاسـی نیـز صـورت      اهـداف  با   ،تجاري اهدافعالوه بر    و   بودند

هـاي   مبارزهکنندگان و رأي دهندگان بوده که براي   حاوي اطالعاتی درباره مصرف  ،ها  بررسی
  . استفاده شده است،ددار انه میلیاردها دالر خرج برمیتبلیغاتی که سالی

افزایش مشارکت سیاسـی بـه همـراه        . م1920 از اوایل دهه     ،بسیاري از منتقدان اجتماعی   
مبلّغـان  سواد را بـه مثابـه فرصـتهایی بـراي             قدرت خرید تعداد زیادتري از افراد ناآگاه و بی        

آمیز براي تحت تـأثیر      ها و دروغهاي مصلحت     پردازي  کردند که از افسانه     فریب تبیین می   عوام
                                                        
1. Rhetoric 
2. Cicero 
3. Kautilya 
4. Arthasastra 
5. Suntzo 
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مطالعات ایوان پاولف در مورد رفتارهاي انعکاسی شرطی و         . گیرند   می  قرار دادن جامعه بهره   
 شناسی گروه و تحلیل خود همچون فروید درباره روانپژوهشگرانی روانکاوانه پژوهشهاي نیز 

نده از جنگ جهانی اول سبب شد تا مطالعـات مربـوط بـه       به همراه وحشت به جاي ما     
 نوشـتۀ  افکـار عمـومی  کتابهـاي  . و پیروان آنها متمرکز شود   مبلّغان   ،تبلیغات به رفتار رهبران   

 نوشتۀ هارولـد السـول      تبلیغات در جنگ جهانی    مهارتو کتاب   . م1925والتر لیپمن در سال     
  .محصول این دسته از مطالعات است. م1927در سال 

 ،شناسی دانشمندان علوم اجتماعی و روانوپژوهشگران تعداد بیشتري از   ،ظرف چند سال
.  تجاري و نظامی پدیـد آورد      ،آثار متعددي را به منظور شناخت انواع تبلیغات شامل سیاسی         

 ها در آلمان و بحبوحه جنگ جهانی دوم و متعاقب آن در دوره جنگ در دوران حکومت نازي
به پژوهـشگران و متخصـصان امـور    هاي تجاري  عیتهاي سیاسی و کمپانی  دولتها و جم   ،سرد

دیـده   برخی از این افراد آمـوزش . درآوردندبه استخدام کردند و آنها را    توجه جدي   تبلیغاتی  
 ،بریتانیکـا  (.ریـزي شـده پرداختنـد    و به پژوهشها و مطالعات کـامالً برنامـه  بودند با تجربه و  

  )51 ـ 2: 1375
 ترشدن تر و پیچیده  با تقویت جایگاه پژوهش در فعالیتهاي اجتماعی و دقیقامروزه همزمان

 ،هاي اخیر تقریباً تمامی دولتها در دهه. سزایی یافته است ، این امر اهمیت بههاي پژوهشی شیوه
هـاي    گـروه ، و واحدهاي تجاري بزرگ  شرکتهاسیاسی و جنبشهاي اجتماعی و نیز       حزبهاي  
 ،شناسـی   ی خاص خـود را دارنـد کـه شـامل متخصـصان روان             یا مدیران نظرسنج  پژوهشی  

  .اند شناسی اجتماعی و تحقیقات پیمایشی و آماري آموزش دیده  روان،سیاسی علوم
  : توان به دو دسته کلی تقسیم کرد  پژوهشهاي این حوزه را می،در شرایط معاصر جهان

 می ـ آموزشی صورتهاي عل ها و مؤسسه و پژوهشهایی که در دانشگاهها  مطالعهنخست، 
 هایی مانند اساتید و دانشجویانی در رشته. هاي نظري بوده است پذیرفته و بیشتر شامل بررسی

شناسی به مطالعه موضوع پرداختـه و          مدیریت و انسان   ، ارتباطات ، روانشناسی ،شناسی  جامعه
  روانـشناسی ،زيسا  مباحثی نظیر جذابیتهاي آگهی،هاي صنعت آگهی و تأثیرات آن        نظریهدر زمینه   
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هـاي   کننده و طراحی مدلها و الگوهاي مربوطه و از این دست بررسـی  آگهی و رفتار مصرف   
هاي دانشجویی و  نامه   پایان ،گزارشهاي این مطالعات به صورت کتابها     . اند  علمی را انجام داده   

  . رسد بازرگانی و دانشگاهی به چاپ میها  نشریهمقاالتی در 
هاي پژوهـشی    مؤسسه،امروزه شرکتهاي بزرگ تبلیغاتی. ي استدوم، پژوهشهاي کاربرد  

گیرنـد تـا بـه مـشتریان خـود قـدرت        بندي را به خدمت می   و سازمانهاي متخصص در نرخ    
رسانی مؤثر خود را نشان دهند و اثبات کنند که فرایند تبلیغ کاالي خود را به جامعـه بـه        پیام

 پژوهشگران بازار،. اند ا از مردم دریافت کردهدرستی انجام داده و پاسخ مناسب و مورد نظر ر 
ارتباطـات  پژوهـشگران  کنند و  بخشی را بر مخاطبان گوناگون آزمایش می        هاي جذابیت   جنبه

 .نمایند هاي مختلف بررسی و مطالعه می هاي متنوع مخاطبان را در رسانه        تمایل گروه  ،جمعی
ابـداعی  پژوهـشی    با روشـهاي     برخی از این پژوهشهاي کاربردي متعلق به کسانی است که         

هـاي   مؤسـسه صورت پذیرفته و از افکار عمومی مخفی نگاهداشته شـده اسـت و از سـوي     
 اي دسته. شود پژوهشی گردآوري و با باالترین قیمت پیشنهادي در معرض فروش گذاشته می

. پذیرد نیز به سفارش برخی شرکتهاي تبلیغاتی یا مشتریان خاص صورت میپژوهشها از این   
 همواره در وقت و مطابقت این پژوهشها با واقعیـت تردیـدهایی وجـود داشـته           ،به هر حال  

  . است
  : پژوهشهاي کاربردي تبلیغات بازرگانی به طور عمده شامل دو دسته است

 ها این بررسی. پردازد نخست، پژوهشهایی که به بررسی نیازها و رفتار مصرف کنندگان می
کند تا مشتریان بالقوه و مطلوب   هاي پخش آگهی کمک می      گاه بازرگانان و بن   ،به پژوهشگران 

. شناسانه آنها مطلع شوند ها و رفتارهاي مصرف  عالقه،خود را بهتر شناسایی کرده و از نیازها      
هاي فرهنگی در ارتباطات و در بررسی رفتارهاي مخاطبـان موجـب              امروزه توجه به دیدگاه   

کنندگان مختلف بـا   آگهی خاص در بین مصرفشده است تا به این مهم توجه شود که یک          
رو  تواند با تأثیرات و برداشتهاي معنایی بـسیار متفـاوتی روبـه     مختصات فرهنگی متفاوت می   
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هـا و در نتیجـه نمادهـا و           داوري   اعتقادات و پـیش    ،این که چه نوع وضعیت اجتماعی     . شود
  سبب شده است،وجه قرار گیردهاي تبلیغاتی مورد ت هایی باید در طراحی و ارائه آگهی    نشانه

 سـالمندان  ،هاي اجتماعی خاصی مانند کودکان که برخی از پژوهشگران فقط به مطالعه گروه       
  . یا زنان بپردازند

. پردازد  ها به مطالعه تأثیرات آنها بر مخاطبان می          پژوهشهایی که پس از پخش آگهی       دوم،
  : راحل زیر باشدتواند شامل م  می1این پژوهشها به اعتقاد راسل کولی

 شـغل و  ، تحصیالت، جنسیت،شامل سن(گیران  مربوط به مشخصات پیام  پژوهشهاي    .1
  اند؛ ها را دریافت کرده که آگهی) غیره

  هاي تأثیرگذاري هر رسانه در تبلیغات؛ مربوط به توانمنديپژوهشهاي   .2
  .) همان،فلوئرد(هاي خاص  اي از آگهی  بررسی تأثیرات یک یا مجموعه .3
هـاي   طور عمده هدف این پژوهشها کمک به افزایش فروش کاالها بوده و کمتر جنبـه          به

  .انتقادي و یا نقادانه داشته است
  

  بازاریابیپژوهشهاي 
 رود که در سه مرحله پیش شمار می بازاریابی از جمله پژوهشهاي کاربردي بهپژوهشهاي 
 تجزیـه    ،اي در گردآوري    و نقش ارزنده   هنگام اجرا و پس از آن انجام شده          ،از آغاز تبلیغات  

 براي ارزیابی آثار تبلیغات. و تحلیل اطالعات و در نهایت کنترل هدفمند تبلیغات داشته باشد
 ارتبـاطی و فـروش توجـه         ، روانشناختی ،اي از عوامل رفتاري     تجاري الزم است به مجموعه    

راحی شده است که به دو متعددي براي ارزیابی تبلیغات ط   پژوهشی  هاي    اکنون شیوه . داشت
  : شود بندي می دسته آزمایشهاي پیش از انجام و پس از انجام تبلیغات تقسیم

  

  پیش از تبلیغاتپژوهشهاي ) الف
ایـن  . هاي تبلیغاتی اسـت   تشخیص آثار احتمالی هر یک از گزینه    ،هدف از این پژوهشها   

                                                        
1. Russel Colley 
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هاي تبلیغاتی پـیش    گزینهها و انتخاب بهترین  گیري  آزمایشها به منظور کاهش ریسک تصمیم     
  عبـارت پژوهـشها   روشهاي ایـن دسـته از   ترین    مهم. گیرد  از اجراي گسترده آنها صورت می     

  : است از
کننـدگان    گروهـی از مـصرف  ،در این روش): بندي اولویت( آزمایش ترتیب اولویت    .1

 نظر خود را هاي تبلیغاتی را مشاهده کرده و    شوند تا انواع گزینه     احتمالی محصول دعوت می   
  .شود  گزینۀ برتر یا مؤثرترین نوع آگهی تعیین می،بر این اساس. به ترتیب اولویت بیان کنند

  به جاي ، در این روش که تا حدودي مشابه روش قبل است: آزمایش مقایسۀ دوتایی   .2
ا یکی دهند ت کنندگان نشان می  ابتدا دو تبلیغ را به مشاهده   ،ها در یک زمان     نمایش انواع آگهی  

 شود تا باز هم سپس تبلیغ سوم به آنها ارائه می. شود را برگزینند و مورد دیگر کنار گذاشته می
 یابد تا سرانجام بهترین آگهی به همین ترتیب، این کار ادامه می. یکی از آن دو را انتخاب کنند

تـر    راحت ،مزیت این روش این است که انتخاب یک گزینه از میان دو آگهی   . مشخص شود 
  . تر خواهد بود و دقیق
 اي  پرونده،دهندگان  در این شیوه به هر یک از پاسخ):اي پرونده(اي   آزمایش مجموعه .3

  تعدادي تبلیغ،شود که در این پرونده عالوه بر تبلیغات مورد نظر از تبلیغات گوناگون داده می
شود تا در فاصلۀ زمـانی    میسپس از آنها خواسته. متفرقه به مثابه تبلیغات کنترلی وجود دارد      

 کننده پرسشهایی  مصاحبه،پس از پایان مهلت اعالم شده. مشخصی همه تبلیغها را بررسی کنند
 اگـر آزمـایش  . دهندگان اسـت  کند که هدفش دستیابی به مؤثرترین تبلیغ از نظر پاسخ را مطرح می 

  .تبلیغ را شناسایی کرد» بهترین«توان  به خوبی انجام شود می
کردن بر بعضی از عوامـل محیطـی     به منظور غلبه  :مایش مجله ساختگی یا مجازي    آز. 4

هاي  اي با همه ویژگی   مجله ،در این آزمایش  . شود   از این روش استفاده می     ،هاي قبلی   ارزیابی
در ایـن مجلـه   . شـود  یک مجله واقعی براي منازلی که بیانگر نمونه مناسبی باشد، ارسال مـی   

 .شود تا آن را مطالعه کنند  شده است و از پاسخ دهندگان خواسته میتبلیغات مورد نظر عرضه
کند تـا میـزان بـه یـادآوري      کننده با پرسش مطالبی سعی می       سپس در فرصتی دیگر مصاحبه    
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  .هاي مورد نظر را معین سازد آگهی
گیـرد   تر از دیگر روشها صورت مـی   این روش در شرایطی واقعی :آزمایش استعالمی . 5

در این روش، دو تا سه تبلیغ براي مـدتی   . حله اجراي تبلیغ نیز قابل استفاده است      و براي مر  
براي هـر یـک از      . شود  هاي انتخاب شده عرضه می      محدود و در شرایطی عادي و در رسانه       

شود تا پرسشهاي خود  آنها کاالبرگهایی ضمیمه شده است و از خوانندگان مجله خواسته می        
 تبلیغی که بیشترین . یا دریافت نمونه به همراه کاالبرگها برگردانند       تبلیغ و    ،را دربارة محصول  

  .شود برگشتی را داشته است به مثابه تبلیغ مطلوب انتخاب میکاالبرگ 
  
  پس از تبلیغاتپژوهشهاي ) ب

گونه آزمایشها پس از پایان تبلیغ و یا در فاصله زمانی که هنوز در حـال اجراسـت      از این 
  . شود استفاده می

 انـواع  تـرین   مهم. ارزیابی آثار تبلیغات اجرا شده است   پژوهشها  گونه     هدف این  ترین    مهم
  : این آزمایشها عبارت است از

 شـنیده  ، با این آزمایش درصد کسانی که آگهی مورد نظر را دیـده         : آزمایش تشخیص   .1
 افراد به تبلیـغ   توجه توان درجه شود و با آن می آورند تعیین می اند و به خاطر می   و یا خوانده  
  . گیري کرد را نیز اندازه

صفحاتی از یک مجله را کـه داراي تبلیغـات مختلـف        پژوهشگر   ،در یکی از این روشها    
 پرسد که آیا تبلیغ مورد نظر را دیده است؟ اگر پاسخ دهد و از او می است به مخاطب نشان می

آورد بیـان   بلیغ بـه یـاد مـی   خواهد تا آن چه درباره ت از او میپژوهشگر  ،مخاطب مثبت باشد  
  : شود از تجزیه و تحلیل پاسخها موارد زیر مشخص می. کند

  .اند درصد کسانی که آگهی را دریافت کرده •
  .اند درصد کسانی که به بخشهاي خاصی از آگهی توجه کرده •
 . اند درصد کسانی که به بیش از نیمی از آگهی توجه کرده •
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شود تا چنانچه تبلیغـی را        از مخاطبان خواسته می     در این آزمایش   :آزمایش بازخوانی . 2
 اند خواهند تا طرح و محتواي تبلیغی را که دیده سپس از آنها می. اند اعالم کنند    دیده یا شنیده  
 )براي یادآوريپژوهشگر با کمک و راهنمایی (بازخوانی به دو صورت کمکی. بازخوانی کنند
  . گیرد صورت می) بدون کمک(و غیرکمکی 

 انواع تبلیغات بازرگانی را ارزیـابی       ،ه گالوپ با انجام آزمایشهاي بازخوانی کمکی      مؤسس
  محـصوالتی  ،خواهد تا از فهرست محصوالت گونـاگون  دهندگان می این مؤسسه از پاسخ. کند  می

براي هر یک از محـصوالتی کـه پاسـخگویان     . اند جدا سازد    را که در تبلیغات دیده یا شنیده      
شود که مربوط به محتوا و نوع برداشت و نگرش بـه    پرسشهایی مطرح می  اند  بازخوانی کرده 
  .محصول است

 برخی نسبت به اعتبار و پایایی اطالعات مربوط به آزمایشهاي : آزمایش فیزیولوژیکی . 3
تواننـد در     دهنـدگان نمـی     آنها معتقدند که بعضی از پاسخ     . تشخیص و بازخوانی تردید دارند    

بـه  . بگویندپژوهشگر خواهند حقیقت را به  ا به خاطر آورند یا نمی  تبلیغات ر  ،لحظه مصاحبه 
گیـري    روش دیگري مطرح شده است که آن را روش انـدازه       ،منظور غلبه بر این محدودیتها    
  .نامند غیرکالمی یا فیزیولوژیکی می

 واکنشهاي بعـضی از اعـضاي بـدن    ،ي پیشرفتهابزارو  فنون  در این آزمایش با استفاده از       
  امواج مغز و مقاومت پوست در مقابله با تبلیغات، باز و بسته شدن قرنیه،حرکت چشمهامانند 

 میزان تأثیر تبلیغـات بـر   دست آمده به نتایج به کمک ثبت، ضبط و ارزیابی شده و        ،مورد نظر 
  . شود  مختلف مشخص میمخاطبان

تبرتر از دیگـر  گروهی از کارشناسان معتقدند که نتایج مربوط به آزمایش فیزیولوژیکی مع      
 هـاي  توانند واکنشهاي اعضاي بدن خود را هنگام برخورد با پدیده       زیرا مردم کمتر می    ،روشهاست

  .مختلف و از جمله تبلیغات کنترل کنند
بازاریـابی  فنون پژوهشی   ، با استفاده از     پژوهشدر این نوع    : گیري تغییر نگرش    اندازه. 4

 با مقایسه ایـن اطالعـات  . شود اجراي تبلیغ فراهم میاطالعاتی درباره نگرش افراد پیش و پس از     
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  . گردد میزان تغییر نگرش بر اثر تبلیغات روشن می
یکی از آثـار    . توان میزان آمادگی مخاطبان را براي خرید معین کرد          با چنین پژوهشی، می   

 ةدهندة قدرت ترغیبی و تحریکی و متقاعدکنند تبلیغات تغییر آمادگی مخاطبان است که نشان      
  .رود شمار می یک تبلیغ به

 زیـرا عوامـل    ،بررسی آثار تبلیغ بر فروش بسیار دشوار است: تأثیر تبلیغات بر فروش   .5
از  و پـس   پـیش گاه نباید تنها با مقایسه میزان فـروش    هیچ. گذارد  بسیاري بر فروش تأثیر می    

اي ارزیابی آثار تبلیـغ  بر.  نتیجه گرفت که تفاوت میزان فروش به دلیل تبلیغ بوده است          ،تبلیغ
روش رابطه پیشین تبلیغ ـ فروش   :  دو روش عمده وجود دارد که عبارت است از،بر فروش

  . و روش تجربی
هـاي   بیشتر شرکتها، اطالعاتی درباره فروش و هزینه: روش رابطه پیشین تبلیغ ـ فروش 

بـین تغییـر در میـزان    اي  با مطالعـه و یـافتن رابطـه   . هاي گذشته دارند تبلیغاتی خود در دوره 
توان آثار تبلیغ را در ایام گذشته به دست   هاي تبلیغاتی پیشین می     فروش و نیز تغییر در هزینه     

 تخمین زده ،در این روش با استفاده از شیوه هاي آثاري، سهم و نقش تبلیغات فروش            . آورد
 جـاري بـه     دانند که فروش دوره جاري حاصـل تبلیغـات دوره           مدیران تبلیغاتی می  . شود  می

 براي جداسازي آثار انتقالی تبلیغات گذشته. هاي گذشته است عالوه آثار انتقالی تبلیغات دوره
  . توان از مدلهاي آماري پیشرفته استفاده کرد می

براي شناخت درست علت و معلول آثار تبلیـغ         ): نتایج فروش (روش مطالعات تجربی    
  . توان از روشهاي تجربی استفاده کرد بر فروش می

شـهرهاي آزمـایش و     . شود  در بعضی از روشهاي تجربی دو گروه از شهرها انتخاب می          
 میزان فروش محصول در هر یک از شهرهاي آزمـایش و کنتـرل را     ،معموالً. شهرهاي کنترل 

کنند و سپس تبلیغات بـه مـدت حـداقل دو مـاه و در شـهرهاي       به مدت دو ماه محاسبه می    
ن مدت، دوباره میزان فـروش محـصول در همـه شـهرها را              بعد از ای  . شود  آزمایش اجرا می  

اگر . کنند  را با فروشهاي پیش از اجراي تبلیغ مقایسه می        به دست آمده    محاسبه کرده و نتایج     
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فروش در شهرهاي آزمایش پس از اجراي تبلیغ نسبت به فـروش شـهرها در دوره گذشـته           
 حاصل تبلیغات انجام ،افزایش فروش توان چنین نتیجه گرفت که این          می ،افزایش یافته باشد  

  ).18 ـ 21: 1378 ،روستا(شده است 
  

  مطالعات انتقادي در تبلیغات بازرگانی
هـاي    و مطالعـاتی بـا دیـدگاه      پژوهـشی   اجتماعی و مراکـز     ها    مؤسسه ،ها  امروزه دانشگاه 

یغـات  بخشند تا جامعه را از محتوا و تأثیرات نـامطلوب تبل      پژوهشهایی را سامان می    ،انتقادي
  :توان به چند بخش تقسیم کرد پژوهشهاي نقادانه در این حوزه را می. بازرگانی آگاه سازند

 هاي ساختاري کنترل اجتماعی از راه    زمینه ، در این نوع مطالعات    :نقدهاي ساختارگرایانه 
ها، موجب  ها به درآمد حاصل از آگهی     نیاز روزافزون رسانه  . شود  تبلیغات تجاري بررسی می   

 هـاي  بـزرگ از موضـعگیري  شرکتهاي تجاري داران و صاحبان  ست که آنها در برابر سرمایه    شده ا 
. مخالف بپرهیزند؛ و به نوعی، افکار عمومی جامعه را در کنتـرل صـاحبان صـنایع درآورنـد               

  .شود تحقیقات چامسکی و هرمان از جمله این نوع مطالعات محسوب می
در مطالعات خود به آثار فـردي ـ اجتمـاعی    روانشناسان اجتماعی : نقدهاي روانشناسانه

وارد ها بـا   شود که رسانه یادآور میپژوهشها این . پردازند  هاي پخش شده می     نامطلوب آگهی 
هـاي     موجـب ناهنجـاري    ، فشارهاي روانی براي نیل بـه هـدفهاي سـودجویانه خـود            کردن

  .شود اجتماعی و معضالت روانی مخاطبان می
گرایان با تأکید بر اهمیت توجه بـه ارزشـهاي    ینان و اخالقمتد: نقدهاي دینی ـ اخالقی 

هـایی   جنبـه . پردازنـد  دینی و اخالقی به بررسی نقادانه تبلیغات بازرگانی از این نقطه نظر می        
 ، حقـوق کودکـان  ، اقلیتهاي دینی، قومها و نژادها، حقوق زنان ،گرایی افراطی   همچون مصرف 
 سانی و تعمیم رذیلتهاي حیوانی و استثمار انسانها فراموشی فضیلتهاي ان،زیست تخریب محیط

  .آید شمار می  این نقدها بهترین  مهماز جمله 
 بـا تحلیـل محتـوا و بررسـی     ، پژوهشگران در حوزه مطالعات فرهنگی:نقدهاي فرهنگی 
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این مطالعـات کـه   . اند تأثیرات تبلیغات بازرگانی نقدهاي بسیاري را در این زمینه مطرح کرده   
سازي فرهنـگ   پذیرد به موضوعاتی همچون آثار همگون     خرد و کالن صورت می     در سطوح 

گرایی و از خودبیگـانگی    ترویج فرهنگ مصرف، (Tsao, 1994: 93-110)  تبلیغات بازرگانی
 ،پـستمن ( ظاهرسازي و عوام فریبی ،نگري  رواج سطحی،)2 ـ  7: 1369 ،معتمدنژاد(فرهنگی 

 ،محکـی (انـد     مطلوب فرهنگی و از این دست اشاره کـرده        هاي نا   سازي   و انگاره  ،)66: 1375
  ).128   ـ133: 1381
  

  وهشهاي تبلیغات بازرگانی در جهانپژهایی از  نمونه
گـردد   در فیالدلفیـا بـازمی  . م1840تاریخ تأسیس نخستین آژانس تبلیغاتی دنیـا بـه سـال     

با تأسـیس   . م1914مقررات ناظر بر آگهی، نخست در سال         آمریکا   در. )127 :همان ،محکی(
؛ که البته ایـن   وضع و سپس با مقررات و قوانین دیگري تکمیل شد 1شوراي بازرگانی فدرال  

هـا   مقررات مربوط به آگهـی   ) ویژه انگلستان   به(در اروپا   . قوانین با هر رویکرد تازه تغییر کرد      
کـه امـروزه     اندکی دیرتر شکل قانونی و اجرایی یافت تا آنجـا             ،به دالیل وجود قوانین دیگر    

اي دارد و همواره کاال یا خدمتی بـر فهرسـت ممنوعیتهـاي     تبلیغات در اروپا مقررات پیچیده  
  ).143: 1381 ،قاضی زاده(شود  تبلیغ افزوده می

 از دانشگاه کلمبیـا  3 به همراه پروفسور جان هاوارد    2موریس هول بروك  . م1975در سال   
ارتباطات دارد پژوهـشهاي موجـود در ایـن    با توجه به تأثیري که تبلیغات بر روي فروش و   

  . (Ramous, 1973: 5)زمینه را طبقه بندي کردند
 به یبازاریابی در دانشگاه لیل فرانسه، در پژوهشپژوهشگر فابیان روشه     .  م 1989در سال   

این نتیجه رسید که بسیاري از مخاطبان ممکن است مضمون و مفهـوم یـک پیـام آگهـی را                  
خدمتی نیست کـه  عرضه  اما این به معناي خرید و تهیه کاال یا    ،ی کنند جذاب و دلپذیرتر تلق   

                                                        
1. Federal Trade Commision F.T.C 
2. Morris Holbrook 
3. John Howard 
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 یکمانند او ابتدا به این نتیجه رسید که مضمون یک آگهی ممکن است، . موضوع آگهی است
  اما به همان اندازه مطلوب و معروف کـردن مـضمون       ،قطعه شعر یا ترانه دلخواه زبانزد مردم شود       

او عقیده دارد بخش اجرایی تبلیغـات فـارغ   .  آن کاال اثر نگذارد   پیام تبلیغاتی بر رونق فروش    
  .از دنیاي دادوستد بازرگانی، خود یک هنر است

ها را به دلیل سفارشی بـودن و تـدارك آن در ازاي پـول     کنند آگهی اي فکر می  اینکه عده 
متنـوع   نخست نیازي از نیازهاي      ،اگر بپذیریم که هر هنري    .  درست نیست   ،نباید هنر دانست  

 تبلیغـات را نیـز   ،شـود  هاي خالقانه آن توجه می   سازد و سپس به جنبه      انسانها را برآورده می   
  ).113: همان ،قاضی زاده( هنر دانست ،توان بر اساس آن می

 دانیل پوپ در یک بررسی، جایگاه تبلیغات را در اقتصاد مغرب زمین ارزیابی کرده است؛
 هـزار دالر در آسـتانه قـرن    500لیغات در دنیا از حـدود   هاي تب   مجموع هزینه   «: نویسد  او می 

انـد کـه گفتـه     از راکفلر نقل کـرده ( »  رسید80 میلیارد دالر در اوایل دهه 30بیستم به حدود   
  ).» دالر را صرف تبلیغات کنم9 دالر سود 10من با کمال میل آمادگی دارم که از «بود 

بلیغات درست از فرداي پایان جنگ دوم     افزاید که روند افزایش مجموع هزینه ت        پوپ می 
  درصد از کل تولید ناخالص2هزینه تبلیغات در حدد . م1982در سال . جهانی سرعت گرفت

حجـم نقـدینگی پرداخـت      . م2001شد و در سـال         کشورهاي دنیا را شامل می     (GNP)ملی  
 ساز ي آگهیها آوري و تخصص مؤسسه نام.  میلیارد دالر رسید415شده براي تبلیغات به رقم 

ها را به سوي  هاي معروف از سوي دیگر، قیمت آگهی        از یک سو و قدرت و کوشش رسانه       
 درصـد   90ها، از توان      در حقیقت امروزه سفارش آگهی به رسانه      . راند  ارقام باور نکردنی می   

دست دادن چند رقم به فهم اقتصاد تبلیغات در دنیا   شاید به . از تولیدکنندگان دنیا بیرون است    
  میلیـون 622 میلیـارد و     2رقمی معادل   . م1997 در سال    1»پراکتر اند گمبل    «کمک کند؛ به مؤسسه     

 400 میلیـون و  373 میلیـارد و  2 2»جنرال موتورز « هزار دالر و شرکت خودروسازي    700و  
                                                        
1. Procter & Gamble co 
2. General Motors 
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 1»مک کن اریکسون «درآمد ناخالص شرکت تبلیغاتی . اند  هزار دالر براي تبلیغات هزینه کرده     
 2»بـی بـی دي او  « هزار دالر بوده و در آمد شرکت 100 میلیون و 386 میلیارد و 1د در حدو 

تبلیغـاتی جهـانی   هـا   مؤسـسه هر دو از (هزار دالر بوده است 200یلیون و   م 280 میلیارد و    1
  ).همان) (هستند

  شرایط معاصر تبلیغات تجاري،استپژوهش  که نتایج حاصل از چند 3 و2 ،1جدولهاي 
 ).146 ـ 7: همان(دهد  حاظ سفارش دهندگان و سفارش پذیرندگان را نشان میبه لآمریکا 

  

 .م1997المللی تبلیغات و درآمد آنها در سال   شرکت بینده. 1جدول 
 

 1997رشد در سال  درآمد به میلیون شرکت

 1/14 1/1386 مک کن اریکسون

 6/8 2/1280 بی بی دي او

 3/13 2/1271 یانگ و روبی کن

 6/16 1/1266 ی نیدهامدي دي ب

 8/6 2/1119 جی والتر تامپسون

 5/10 5/986 اوگیلوي و متر

 2/9 5/935 گري ادورتایزینگ

 5/7 3/866 لئوبرنت

 9/7 9/798  کان و بلدینگ ،فوت

 6/6 4/775 امیرالی پوریس لین تاس
  

 .م1996ـ  آمریکا ها ـ ها از هزینۀ آگهی سهم برخی از رسانه. 2جدول 
  

 درصد95تغییر نسبت به  درصد ـ میلیون دالر هزینه رسانهنوع 

 +5/11 4/6 8/11213 ها مجله

 +4/1 5/0 4/942 نامۀ یکشنبه ویژه

                                                        
1. Mc Cann Erikson 
2. B.B.D.O 
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 .م1996ـ  آمریکا ها ـ ها از هزینۀ آگهی سهم برخی از رسانه. 2جدول ادامه 
  

 درصد95تغییر نسبت به  درصد ـ میلیون دالر هزینه نوع رسانه

 +4/4 9/7 9/13928 ن المللیهاي بی روزنامه

 +4/26 8/0 1437 هاي داخلی روزنامه

 7/0 6/0 5/1107  ها گذرگاه

 8/18 4/8 6/14739 هاي تلویزیونی شبکه

 7/7 8 7/14017 هاي محلی تلویزیون
  

  .م1996ـ  آمریکا ها ـ ها از هزینۀ آگهی سهم برخی از رسانه. 2ادامه جدول 
 

 4/0 3/1 1/2326 هاي سندیکایی تلویزیون

 3/38 7/2 4/4728 هاي کابلی تلویزیون

 8/3 5/0 9/805 هاي رادیویی شبکه

 3/8 8/0 9/1436 رادیوهاي محلی

 Yellow Pages 10498 2/6 6راهنماي  کتاب

 106 3/44 77560  )گیري قابل اندازه(متفرقه 

 2/5 7/55 97670 متفرقه مشترك
  

  .م1997 سال  ،یادهندة تراز اول در دن آگهیده . 3جدول 
 

  هزینه آگهی در سال نام شرکت رتبه
 )به میلیون دالر(

 7/2622 پراکتر اندگمبل 1

 4/2373 جنرال موتورز 2

 9/2278 فیلیپ موریس 3

 7/1419 کرایسلر 4

 9/1409 تایم وارنر 5

 1/1317 سیرز روباك 6

 8/1288 والت دیسنی 7
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  .م1997 سال  در دنیا،دهندة تراز اول  ده آگهی. 3جدول ادامه 
 

  هزینه آگهی در سال نام شرکت رتبه
 )به میلیون دالر(

 8/1268 پپسی کوال 8

 4/1257 گراندمترو پولیتن 9

 2/1179 فورد  10
  

 15 معـادل  ،طی یـک سـال   آمریکا   هاي تلویزیونی در    شده شبکه   براي مثال، هزینه صرف   
  . درصد کشورهاي دنیا بیشتر است40میلیارد دالر بوده است که از بودجه ملی حداقل 

  
  مطالعات در ايران

تبلیغات و بازاریابی ایران فعالیـت خـود را آغـاز کـرد     ها  مؤسسهش  .  هـ   1325در سال   
ـ 1334 تا   1327از سال   ). 96: 1381 ،خجسته( ـاتی از سـوي تولیدکننـدگان    پـژوهش ش چند .  ه  تبلیغ

صورت گرفت؛ و بـراي نخـستین بـار    » یابیتحقیق بازار«خارجی دربارة بازار ایران با عنوان       
بهداشتی و آرایشی تا حدودي با ارائه ارقـام  کاالهاي  بازار ایران در خصوص     جذب  ظرفیت  

  و بهداشتی ساخت خارج در بازار،با توجه به سرازیر شدن انواع لوازم آرایشی. مشخص شد
 پژوهـشها ایـن  . شـد  د انجام می کاري بود که بایترین  مهمایران، اطالع از قدرت جذب بازار ایران    

نیازهـاي   نظرهـا و   ،آوري آمـار فـروش     با روش مراجعه به فروشندگان و منازل براي جمـع         
گرفت؛ در تمامی شرکتهاي بزرگ بازرگانی، دایره بررسـی بـازار     کنندگان صورت می    مصرف

هیـه  شرکتهاي بازرگانی در ایـن زمـان شـروع بـه ت           . بینی شده بود    در کنار دایره فروش پیش    
هاي تهران و مراکز استانها کردند و در حقیقت پایه یک             شناسنامه آمار فروش براي فروشگاه    

  ).20: 1373 ،رفعتی(مرکز فعال توزیع و پخش محصول را پی ریزي نمودند 
ش مطالعات مربـوط بـه تبلیغـات    .  هـ 1350 و در دهه 1340پس از آنکه از اواخر دهه   

  با وقوع انقالب اسالمی،ایران گسترش نسبی یافتپژوهشی ز  ها و مراک    بازرگانی در دانشگاه  
 امـا از  . این مطالعات تقریبـاً متوقـف شـد   ،اي مبنی بر منع تبلیغات      و سیاستهاي جدید رسانه   
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هـا در   ش با گسترش فعالیتهاي مربوط به تبلیغات بازرگانی و ازدیـاد آگهـی       .  هـ   1370دهه  
این .  پژوهشهاي این حوزه رشد چشمگیري یافت     مطالعات و  ،هاي محلی و ملی ایران      رسانه

هـاي انتقـادي     کاربردي و نیز بـا دیـدگاه      ،هاي نظري   پژوهشها همانند آنچه گذشت در زمینه     
 پژوهشهاي گزارش ،هاي دانشجویی ها و رساله  پایان نامه،پذیرفت که به شکل کتاب  صورت

  . منتشر شده استها  مقالهمستقل و نیز 
  

  گانيآموزش تبليغات بازر
 تعداد محدودي. آید شمار می اي نوپا به  رشته،هاي دنیا  رشته تبلیغات بازرگانی در دانشگاه    

 ،هـاي مـستقل کارشناسـی    هاي آموزشی بـه طراحـی و اجـراي دوره    ها و مؤسسه    از دانشگاه 
 موضـوع مزبـور     ،پـیش از ایـن    . انـد   کارشناسی ارشد و دکتري تبلیغات بازرگانی اقدام کرده       

 ، اقتـصاد ،هاي علمـی ماننـد مـدیریت      انشگاهی نداشته و در ذیل دیگر رشته      هویت مستقل د  
 ارتباطات و هنر به مثابه یکی از عناوین یا سرفصلهاي واحـدهاي  ،شناسی  جامعه ،روانشناسی

شده است؛ التبه نباید از نظر دور داشت که همواره به منظور آمـوزش و        آموزشی تدریس می  
هـاي آموزشـی فـشرده و      آموزشی و شـرکتهاي تبلیغـاتی دوره       يها  مؤسسهتأمین حرفۀ تبلیغات،    

  .اند  مدت برگزار کردهکوتاه
 تولیداتآور ناشی از  هاي سرسام  تأمین هزینه ها و نیاز آنها به با گسترش قلمرو نفوذ رسانه

 آمـوزش  هاي خود در کنار ضرورت حیاتی بازاریابی مستمر کاالي تولیدي در جهـان،         برنامه
و گـاه بـا حمایـت و     هقرار گرفتـ توجه جدي مورد اندرکاران این حوزه  و دستمندان   عالقه

هـا بـه نـام تبلیغـات        اي در دانـشگاه      بخشهاي آموزشی ویـژه    ،هاي تبلیغاتی   مشارکت کمپانی 
هـزاران  امروزه . که منجر به جذب تعداد زیادي دانشجو شده استاندازي شده   راه 1بازرگانی

  .اند  در دنیا به فعالیت تبلیغاتی یا تحقیق و تدریس مشغول،هآموختگان این رشت دانشاز نفر 
 ش.  هـ 1380آموزشی ایران تا سال  يها مؤسسهها و  دانشگاه در موضوع تبلیغات بازرگانی

                                                        
1. Advertising 



 ۱۱۹  ■  ...فصل چهارم ـ مروري بر پژوهشها و آموزشهاي 

 

 هـاي    بلکه به طور عمده در رشته      ، هویت آموزشی نداشته است    ،به مثابه یک برنامه درسی مستقل     
 شناسی، روانشناسی به مثابه سرفصلی از برخی واحدهاي مدیریت بازرگانی، ارتباطات، جامعه
ش . هــ 1380دانشکده صدا و سـیما از سـال         . شده است   درسی با عناوین دیگر تدریس می     

 رشته برنامه درسی مستقلی به نام تبلیغات بازرگانی در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشـد طراحـی             
 هاي لیغات بازرگانی در یکی از دانشگاهو اجرا کرد و به این ترتیب براي نخستین بار رشته تب 

  .اندازي شد ایران راه
 هدف اصلی این دوره این است که متخصصانی در رشته تبلیغات پرورش دهد که بتوانند

تدریج با کسب معلومات تخصصی علمی        هاي تبلیغات، دانش کسب کنند و به        در همه زمینه  
ز ایـن رهگـذر، صـنعت تبلیغـات     ا. و تجربی به تخصص ویژه مورد نظر خود دسـت یابنـد   

برنامه ایـن دوره در  . یابد تدریج به تخصصهاي گوناگون رشته تبلیغات دست می    کشور نیز به  
  ).13: 1380دهقان طرزجانی، ( واحد درسی تدوین شده است 38





  
  
  
  
  
  
  

  
  بخش اولمنابع 

  

  کتابهاي فارسی ) الف
انتـشارات دانـشکده علـوم ارتباطـات          : تهـران   ،  تبلیغـات تجـارتی    .1350 ،ـ اربابی، محمدعلی  

 .اجتماعی

  .انتشارات پیشبرد، چاپ اول: ، تهرانبازاریابی در بازرگانی پیشرفته .1362 ،ـ بهرامی، ایرج
: ترجمه صـادق طباطبـایی، تهـران      زندگی در عیش مردن و در خوشی،         .1357 ،ـ پستمن، نیل  

  .انتشارات اطالعات، چاپ دوم
  .انتشارات فیروزه، چاپ اول: تهرانمبانی ارتباطات جمعی،  .1374 ،ـ دادگران، سیدمحمد

زیـر نظـر ناصـر    (، ترجمه سـیروس مـرادي    شناخت ارتباطات جمعی   .1383  دنیس، ،ـ دفلوئر 
  .انتشارات دانشکده صدا و سیما: تهران). باهنر

پ و انتشارات شرکت چـا : ، تهرانها  و شیوه  ابزارتبلیغات دینی    .1377تابستان   ،ـ رزاقی، احمد  
  . چاپ اول نشر سازمان تبلیغات اسالمی،

  . انتشارات فرزین: ، تهرانتبلیغات، آگهی، ترویج، تبلیغ صنعت .1381 ،ـ طاهرنسبی، کوروش
: ، تهـران و آثـار تجـاري  هـا   نشانهتبلیغات بازرگانی و بخش مخصوص  . بی تـا ،کیا، محمد ـ  

  .انتشارات ابن سینا
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، جـزوه کارشناسـی ارشـد ارتباطـات     »شناسـی تبلیغـات   هجامعـ « .1371 ، مهدي ـ محسنیان راد، 
 .اجتماعی

انتـشارات حروفیـه،    : تهـران  مدیریت تبلیغات از دیـد بازاریـابی،         .1382 ،محمدیان، محمود  ـ
  .چاپ دوم

انتـشارات   : ، جلـد اول، تهـران  هاي تجـارتی و روشـهاي آن    آگهی .1349 ،جلیـل   ـ مسعودي،   
  .مدرسه عالی بازرگانی

  
  فارسیها  مقاله) ب

 .2ش ، سال چهارم، رسانه ، »رابطه تبلیغات و توسعه« .1372 ،ـ احمدیان، علی

  .1ش ، رسانه، سال چهارم، تاریخچه تبلیغات بازرگانی .1372 ،طاري، محمدحسن ـ اسدي
هـاي سـیما در    هاي تبلیغـاتی شـبکه   تحلیل محتواي آگهی«  .1378 ، مهدخت ـ بروجردي علوي، 

  . 20  و19 ش، سال ششم، ش و سنجشپژوه، »یک روز
   .10و 9ش ، سال سوم ، پژوهش و سنجش، ترجمه اکبر مهرافشا، تبلیغات .1375 ،ـ بریتانیکا

هـا    مقالـه ، مجموعه    آموزش و تخصص در تبلیغات بازرگانی       .1379 ،ـ بلوریان تهرانی، محمد   
پ و انتـشارات وزارت  نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایـران، انتـشارات سـازمان چـا       

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی چاپ اول
ــ  ـــ ـ ــرداد  ،ـــــــــــــــــ ــابی « .1376خ ــاي بازاری ــف فعالیته ، »جایگــاه تبلیغــات در طی
  .118ش ، هاي بازرگانی بررسی
، »هـاي تبلیغـاتی در بعـضی از کـشورها         ها و سـبک    ویژگی« .1381 ، بهار ــــــــــــــــــ  ـ  
  .25، هنر هشتمنشریه 

هـاي تبلیغـات    بررسی نظري تأثیر آگهـی  « .1381 ،حسینی انجدائی مریم  ـ بیابانگرد، اسماعیل و     
  .29ش  سال نهم، پژوهش و سنجش »ها و رفتار کودکان تلویزیون بر نگرش

  .3ش ، بازاریابی، ماهنامه تخصصی »تبلیغات روي اینترنت« .1378تیر  ،نام ـ بی
شـناختی   اي و تغییر نگرش مخاطبان و رویکـرد روان   رسانهتبلیغات« .1381 ،ـ پورکریمی، جواد 

  .29ش ، سال نهم، پژوهش و سنجش  ،»بر تبلیغات



 ۱۲۳  ■  منابع بخش اول

 

، ترجمـه احمـد میرعابـدینی،       »تبلیغ و ترغیـب   « .1372 ،و ویکتوریا اودانل   اس  ـ جاوت، گارث  
  .4ش ، 4، سال رسانه

 ترجمـه ایمـا سـعیدیان،    ،»تبلیغـات تلویزیـونی و رفتـار کودکـان    « .1381 ،ـ جـودي وان، راورا  
  .29ش ، سال نهم، پژوهش و سنجش

  .842ضمیمه ، فیلم، نشریه »شناسی تبلیغات کتاب« .1378 ،ـ چنعانی، حسین
، »براي حـضور در بازارهـاي جهـانی بـه تبلیغـات نیـاز اسـت       « .1376خرداد   ،ـ حسینی، فیروز  

  . 118ش ، هاي بازرگانی بررسی
، سـال  رسـانه ، »تصویري در تبلیغ، متقاعدسازي دیـواري نقش  « .1379 ،ـ حکیم آرا، محمدعلی   

  .سومش یازدهم، 
ش ، سـال یـازدهم،      رسـانه ،  »کوششی براي متقاعدسازي    تبلیغ،  « .1379 ــــــــــــــــــ ، ـ  
  .دوم

، پژوهش و سنجش  ،  »هاي تجاري در رادیو و تلویزیون       کارکرد آگهی « .1381 ،ـ خجسته، حسن  
  .29ش سال نهم، 

، سـال  پژوهش و سـنجش ، »اي هاي نوین رسانه آوري تبلیغات و فن « .1381 ،اهللا  نـ خنجري، عی  
  .29ش نهم، 

  .4ش ، سال نهم، رسانه، »قانون و آموزش دو مشکل اصلی تبلیغ در ایران«، نا بیـ 
  .سومش ، بازاریابی، ماهنامه تخصصی »بازاریابی و تبلیغات« .1378 ،ـ رضایی، نادر
  .سومش ، بازاریابیماهنامه تخصصی ، »وشهاي ارزیابی آثار تبلیغاتر« .1378 ،ـ روستا، احمد
ـ « .1379 ،ـ سمائی، رضا   هـاي جدیـد تبلیغـاتی و جـذابیت در تبلیغـات             آوري  کـارگیري فـن    هب
، نخـستین همـایش و نمایـشگاه صـنعت تبلیغـات ایـران      ها  مقالهمجموعه ، »بازرگانی و فرهنگی 

  .، به همت اسعدي بیگی، کورشانتشارات اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد
  .20ش ، بازاریابی، ماهنامه تخصصی »تبلیغ در اینترنت« .1381 ،ـ شاملو، مهدي

، گفتگـو  »منـد نیـست    تبلیغات و بازاریـابی در ایـران قـانون        « .1376 ،زاده، محمدحسن   ـ صرافی 
  .118ش  ، هاي بازرگانی بررسی



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۱۲۴

 

-1327( سـاله    8گـانی در یـک دوره       هـاي بازر    سـیماي آگهـی   « .1372 ،ـ فرقانی، محمدمهدي  
  .4، سال 4ش ، رسانه، مجله »)1334

ش ، 9، سال رسانه، » سالنماي وقایع آگهی در ایران پیشینه و انواع آگهی« .1377 ،ـ قاسمی، فرید 
4.  

، سـال  پژوهش و سـنجش ، »کنـد  تبلیغ، صنعتی که باور تولید می« .1381 ،اکبر زاده، علی ـ قاضی 
  .29ش نهم ، 

نقش تبلیغات بازرگـانی در توسـعۀ صـادرات غیرنفتـی و حـضور در               « .1379 ،بی، جواد ـ کامیا 
 انتـشارات  ،نخستین همایش و نمایشگاه صـنعت تبلیـغ ایـران    ها    مقالهمجموعه   ،»بازارهاي جهانی 

  . کوروش،بیگی  به همت اسعدي،اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد
 بر گرفته از   ،»آن در بازاریابی کاالهاي صادراتی    تبلیغات تجاري و اثرات     « .1376 ، روئل ،ـ کاهلر 

  .39ش  ، سال پنجم،پیام صادرات ، موقر ترجمه رحیم،المللی بازاریابی بینکتاب 
، »هـاي مختلـف در بازاریـابی و تبلیـغ      گیـري از رسـانه      رویکرد بهـره  « .1381 ، کیومرث ،ـ کلهر 

  .29ش ، سال نهم، پژوهش و سنجش
ش ، سـال دهـم،   رسـانه ، ترجمه زینب محمـدابراهیمی،  »تبلیغاتگفتمان « .1378 ،گاي  ـ کوك، 

  .دوم
  .4ش ، سال نهم، رسانه، مجله »گزارش ویژه تبلیغات «.1377 ،نا بیـ 

، ماهنامه تخصـصی    »بازاریابی در اینترنت، کسب رضایت مشتري     « .1380 ،محمدي، حمید   ـ گل 
  .یازدهمش   ،بازاریابی

پـژوهش و  ،  »هـاي بازرگـانی تلویزیـونی       ادي بـر آگهـی    آراي انتق « .1381 ،اصغر  ـ محکی، علی  
  .29ش ، سال نهم، سنجش

  .29 ش نهم،  سال،پژوهش و سنجش، »جادوي تبلیغ« .1381 ،ـ مسعودي، امید
  . گزارش تبلیغات دیروز، امروز، فردا، .تا  بی،ـ معتضد، خسرو و گروه

، روزنامـه   »ن از آغاز تا امروز    تبلیغات تجاري در ایرا   « .1374مهر   4شنبه    سه ،ـ منصوریان، حسن  
  .صبح



 ۱۲۵  ■  منابع بخش اول

 

  ، رسانه، »هاي تجاري و از خودبیگانگی انسانی آگهی«. تا کاظم، بی ـ معتمدنژاد، 
، بازاریـابی ، ماهنامه تخصصی    »تبلیغات در بستر جهانی شدن    « .1381 ،ـ نصیري قیداري، حسن   

  .شانزدهمش 
، رسـانه ، »گـانی در عـصر اطالعـات   چشم انداز تبلیغات بازر« .1381 ،السادات، سیدرضا   ـ نقیب 

  .چهارمش سال سیزدهم، 
هـاي   بازنگري تعریـف تبلیغـات بازرگـانی بـر اسـاس ویژگـی              « .1379 ،ـ همایون محمدهادي  

نخستین همـایش و نمایـشگاه صـنعت تبلیـغ     ها  مقالهمجموعه ، »فرهنگی جمهوري اسالمی ایران   
 .مت کوروش اسعدي بیگی، انتشارات اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد، به هایران

، ترجمه محمدصـادق محمـودي فـضلی،       »تبلیغات به مثابه ارتباطات   « .1381 ،ـ هوگتون، میتلین  
  .29ش ، سال نهم، پژوهش و سنجش

، نامه پـژوهش ، ترجمه حمیرا مشیرزاده،  »تاریخ تبلیغات در انگلستان   « .1376 ، ریموند ،ـ ویلیامز 
  .6ش سال دوم، 
  .248ش ، فیلم، نشریه »مبادي نظري تبلیغات« .1378 ،دوست، محمد ـ یگانه

  
  ها  و پایان نامهها جزوه) ج

گـزارش طـرح تأسـیس دوره کارشناسـی ارشـد تبلیغـات           « .1380 ،ـ دهقان طرزجانی، محمود   
  .دانشکده صدا وسیما، »بازرگانی

ی،  دانـشکده علـوم اجتمـاع       ،»سیرتحول تبلیغـات بازرگـانی    « پایان نامه  .1373 ،ـ رفعتی، مهري  
  .دانشگاه عالمه طباطبایی

، جـزوه کارشناسـی ارشـد ارتباطـات     »شناسـی تبلیغـات   جامعـه « .1371 ، مهدي ـ محسنیان راد، 
  .اجتماعی

  
  کتابهاي عربی)د
  .1993 اجلامعية العارف، االعالن، الدار ناديةـ 
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  بخش دوم
  

  هاي  تبليغات بازرگاني در گذرگاه
  فرهنگ و ارتباطات

  
  دکتر محمد هادي همايون: تأليف

  

  »عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السالم«





  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

 ،)ره( در دوران معاصر و پس از تحوالت ناشی از انقالب اسالمی ایران به رهبري امام خمینی               
ي اداره زندگی بشر، هـر  ادعاي اسالم مبنی بر برخورداري از الگویی الهی، عام و منسجم برا       

وظیفه ما در ایـن برهـه حـساس از تـاریخ     . روز بیش از پیش جدي و قابل طرح شده است   
تمدن بشر، تالش براي ارائه الگوهاي اسالمی در خصوص مـسائل مبتالبـه جامعـه و آغـاز               
نهضتی براي پیشواز تمدن اسالمی آخرالزمان به رهبري قطب عـالم امکـان، مهـدي موعـود           

  . رواح العالمین لتراب مقدمه الفداء استروحی و ا
 شک در اندیشه اسالمی داراي بر این اساس، تبلیغات تجاري یکی از مسائلی است که بی

این پدیده در جهان معاصر، با گستره و نفوذي عجیـب و بـا       . تعریف و الگویی خاص است    
شر امروز تحمیـل  کوشد تا ارزشهاي غربی را بر زندگی ب        سلطه بر حیات اجتماعی انسان می     

 رسد جمهوري اسالمی ایران، با شرایط خاص اقتصادي، اجتماعی  در این میان به نظر می. کند
گاه درهـا  . کند  و فرهنگی خود، حیران و سرگردان گاه بدین سو و گاه به سویی دیگر رو می       

گهـی و  گشاید که به لحاظ حجـم آ   بندد و گاه چنان درها را می     را بر روي هرگونه آگهی می     
 نحوة پخش آن، در میان کشورهاي غیرصنعتی در صدر جدول و در کنار کشوري مانند ترکیه
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   .)18: 1381گزارش میزگرد، (گیرد   قرار می
انقالب اسالمی ایران، تبلیغات تجاري که به شیوه غربی و مدرن آن و در قالـب       ظهور  با  

ها رخت بر بست و      از رسانه  ش در جریان بود، به طور کلی      .  هـ   1332یک صنعت از سال     
ش که کاهش حجم نقدینگی، تبلیغات تجاري بانکها را وارد صحنه کـرد،  .  هـ 1362تا سال  

ش . هــ   1368ویژه از سـال   این ضرورت، در دوران کوتاهی به   . خبري از پخش آگهی نبود    
ـ     به بعد به سرعت از حد خود خارج شد و آگهی     ا هاي تجـاري را نـه از روي نـاگزیري و ب

  . ها کرد متعادل تجاري، که با افراطی قابل توجه و نه قابل توجیه، وارد صحنه رسانه يهدفها
 در ادامه این روند، ورود جدي تلویزیون به این عرصه رقابت براي کسب درآمد از سویی

هـاي    بـه آگهـی  يو اقدام چشمگیر شهرداري تهران براي اختصاص دیوارها و فضاي شـهر         
اي از حیـات   ها را وارد دوران تـازه  یگر، جمهوري اسالمی ایران و رسانهبازرگانی از سوي د  

  .خود کرد
رغم تغییر و افزایش چشمگیر در حجم، قالب، کیفیت و محتـواي   این در حالی بود که به   

ي کنترلی و نظارتی کشور مـثالً تـدوین   ابزار متناسب در    یگونه تغییر و پیشرفت     ها، هیچ   آگهی
  . صورت نگرفت  تبلیغات تجاري در این دورانبراي  جامع و منسجمیقانون

اي مقـدس    تالش به منظور تدوین قانونی جـامع بـراي تبلیغـات تجـاري، اراده       ،شک  بی
اي شایسته است  نامه اما پیش از تدوین هر گونه قانون و آیین. که باید آن را پاس داشتاست 
تـا  صورت بگیـرد  این پدیده هاي گوناگون  اي جدي درخصوص ابعاد و جنبه      و مطالعه  تأمل

بـا  الگویی اسالمی و   بتوان   ،با شناخت مبانی و کارکردهاي تبلیغات تجاري در جهان معاصر         
گـذاري،    این الگو باید در تمامی مراحـل سیاسـت        . کردهاي بومی طراحی      ویژگینظرداشت  

  . اندرکاران این امر قابل اجرا باشد گذاري براي دست ریزي و قانون برنامه
وهش حاضر، تالش شده است تا موضوع تبلیغات تجـاري در جهـان معاصـر بـا                 در پژ 

  تطبیقی، الگویی اسالمیاي بررسیبا  نقد و تحلیل شود و سپس ،رویکردي فرهنگی و ارتباطی
  . ارائه گرددبا تأکید بر مورد جمهوري اسالمی ایران و در این زمینه 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اولفصل 

  ه در گذرگاتبليغات بازرگاني 
  اي جامعه و فرهنگ توده





  
  
  
  
  
  
  
  

  اي در گذرگاه جامعه و فرهنگ تودهتبلیغات بازرگانی 

  

 هـاي  کند، منحصر به ویژگـی        آنچه امروزه به نام تبلیغات بازرگانی در جهان معاصر خودنمایی می          
در طول تـاریخ تحـول و دگرگـونی         . این مفهوم نیست  » ذاتیات«و به اصطالح    ناپذیر   جدایی
هاي متناسب با جهان معاصر و       یده، اتفاقاتی رخ داده که به افزوده شدن برخی ویژگی         این پد 
از آنجا که ـ بـه اعتقـاد مـا ـ      .  از تبلیغات بازرگانی منجر شده استی خاصگیري نوع شکل

منجـر شـده   )  نوع مدرن تبلیغات بازرگانی،و به دنبال آن(به ایجاد جامعه مدرن    تحوالتی که   
  روند،و به اصطالحاست همسو با سیر تکاملی بشر و جامعه بشري نبوده تحوالتی طبیعی و    

تر بـه   شده، شایسته است در نگاهی تفصیلی    » دستکاري«پیشرفت جامعه بشري در این دوره       
وجودآمده در تبلیغـات بازرگـانی را بـا دقـت       عطف به   ها و نقاط    تاریخ این دوره چرخشگاه   

  . بیشتري بررسی کنیم
رسـد    ه در بررسی تاریخ تحوالت تبلیغات بازرگانی گذشت، به نظـر مـی       با توجه به آنچ   

کم سه فرایند مهم در هدایت تبلیغات بازرگانی به وضعیت کنـونی آن نقـشی اساسـی           دست
هـاي   گسترش فناوري«. 2،  »اي شدن   فرایند توده «. 1: اند از   این سه پدیده عبارت   . استداشته  
 تالش ما در این فصل بر توضیح و تبیین» ناسی و اقناعش گسترش فنون روان«. 3و » اي  رسانه
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  . ساز متمرکز خواهد بود این سه اتفاق سرنوشت
شـدن و   اي هاي توده از پیامدهاي مهـم فراینـد تـوده    البته، اگرچه ظهور و گسترش رسانه 

رود، اما در این فصل به دلیل اهمیت و نقش قابل توجـه    گیري جامعه توده به شمار می      شکل
 هـاي  ها در هدایت تبلیغات بازرگانی به موقعیت کنونی و همچنین عدم انحصار رسـانه              ن رسانه ای

 در نهایت، این. ایم هاي توده، بخشی جداگانه را به بررسی آن اختصاص داده تبلیغاتی به رسانه
 تواند پایه و دستمایه قابل اعتمادي براي ورود بـه موضـوع نقـدها و بایـدهاي                    ها می   بررسی

  . باشد بازرگانیغات تبلی
  
  اي شدن فرايند توده  .١

 زیـاد از شـکل      یشدن در کنار دیگر اتفاقاتی که جامعه معاصر را با سـرعت             پدیده صنعتی 
سنتی آن دور ساخت، یکی از نقاط عطف در تاریخ زندگی اجتماعی بـشر و بـه تبـع آن در         

، پدیـدة  )انبـوه (تولید تـوده  شدن و  صنعتی. آید  تاریخ تحوالت تبلیغات بازرگانی به شمار می    
بسیار مهمی بود که همه شئون اجتماعی و حتی فردي زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داد، و             

با اسـتقرار ایـن پدیـده، مفهـوم تولیـد        . اي تازه از حیات خود کرد       انسان مدرن را وارد دوره    
تولید ـ از جملـه   دستخوش دگرگونی بنیادینی شد و به دنبال آن در تمامی مفاهیم مربوط به 

  . اي پدید آمد هاي قابل مالحظه تبلیغات بازرگانی ـ دگرگونی
 و در پی» جامعه توده«گیري  ، شکل»گسترش شهرنشینی«، »شدن تجاري«هایی چون  پدیده

همگـی در ایـن   » جامعه مصرفی «و در نهایت استقرار     » هاي توده   رسانه«و  » فرهنگ توده «آن  
 را به مثابه نامی مناسب بـراي  1»شدن اي توده«بتوان عنوان عام شاید  . راستا قابل بررسی است   

  . تمامی این تحوالت برگزید
 و مفاهیم وابـسته بـه آن   2»توده«کنیم ضمن تبیین مفهوم   آید تالش می   در آنچه در پی می    

 زمینه» هاي توده رسانه«و » فرهنگ توده«، »جامعه توده«، »مصرف توده«، »تولید توده«از جمله 
                                                        
1. Massification 
2. Mass 
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  .ناسبی براي ورود به موضوع تبلیغات بازرگانی و جامعه توده فراهم آوریمم
 هاي پراکندگی افراد، ناشناخته بودن، برخورداري از ویژگی   نظیر  هایی   یگ ویژ »توده«براي  

هـاي   انواع مختلف تجمعات انسانی و ویژگی  در بررسی   . ذکر شده است  تعدد آن   متفاوت و   
 یولارا در جدها  این ویژگیتا اند  کردهتالش نشمندان بسیاري دا» توده«مقوله هر یک از جمله 
مـا را    ـ  با افزودن مواردي بر آنها و جداول ـ و البته  بررسی این دیدگاه. دنبه نمایش درآور

  :شود  به جدول زیر رهنمون می
  

  هاي انواع مختلف تجمعات انساني ويژگي. ١جدول 
  

 توده  عامه  جمع  جماعت گروه 

  درجه
  لتعام

باال، درمیان 
 محدود مرزهاي 

 تجانس عاطفی باال و پرتجانس
میانه، اگرچه اعضاي 

 متفرق
 پایین

 ئسبب یا ش
 مشترك

مشترك،  اهداف
 هویت، تماس

  حادثه
 در حال اتفاق

  وضع
 یا حادثه

یا عقیده براي  موضوع 
 بحث یا انتخاب 

 داده  اشیاي سازمان
 شده مورد توجه

کنترل یا 
 سازمان

ی، باال، داخل
 غیررسمی

  پایین
 خارجی

خارجی بدون 
 دستکاري 

  نسبتاًرسمی
 غیررسمی+ 

  خارجی
 قابل دستکاري

آگاهی  سطح
 و توجه

 باال
  باال

 ولی زودگذر

داراي درجات 
 متفاوت

  متغیر
 میانه به باال

 پایین

دوام و 
 استمرار

 ناپایدار ناپایدار کوتاه موقت مستمر

  
. ن توده، پایین و از همین رو بسیار ناپایدار اسـت بر این اساس، درجه تعامل و ارتباط میا  

شـود و    گیري توده، سازماندهی و کنترلی است که از خارج روي آن اعمـال مـی      سبب شکل 
  .به این موضوع نیز پایین استو توجه سطح آگاهی 
» اي شـدن  تـوده «گونه که پیش از این اشاره شد، تولید توده یـا انبـوه در فراینـد      اما همان 
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در واقع این شـکل جدیـد از تولیـد بـود کـه      . سازي داشت سیار حساس و سرنوشتنقش ب 
هاي تـوده و   گیري جامعۀ توده و به دنبال آن، جامعۀ مصرفی شد؛ و ظهور رسانه          سبب شکل 

بـه اعتقـاد   . دگرگونی عظیم در تبلیغات بازرگانی و تبدیل آن به یک صنعت را در پی داشت   
اط متقابل میان صنعت و ارتباطات، در تولیـد تـوده نیـز از         گران، در یک ارتب     برخی از تحلیل  

. اختراع و گسترش یک وسیله ارتباطی الهام گرفته شده است؛ نظیر صنعت و فناوري چـاپ        
در این دیدگاه، صنعت چاپ توانست با تکثیر انبوه مواد چاپی با سرعتی غیرقابل مقایـسه بـا    

 ذهـن تولیدکننـدگان  در انبوه کاالهاي مصرفی را   آنچه در جامعه سنتی رواج داشت، اندیشه تولید         
  :آن دوره ایجاد کند

 مارشال مک لوهان معتقد است که تمام دستاوردهاي کشورهاي غربی در زمینه فناوري،  «
پیش از اختراع چاپ، انسانها هرگز اندیشه ساختن اشیاي         . از صنعت چاپ ناشی شده است     

ند، تگاه مکـانیکی در ذهـن خـود نداشـت    دسـ کامالً مشابه را به کمک حرکت و تکـرار یـک          
ایـن  . دستگاهی که با حرکت مکرر خود بتواند هزاران نسخه از یک متن واحد را تکثیر کنـد    

اروپـا  هاي دیگر صنعت الهام بخشید و موجب توسعه آنها شد؛ و بدین ترتیب،      امر، به حوزه  
 .ا حکمروایی کردبه صورت یک قدرت صنعتی درآمد و به اتکاي آن حدود چهار قرن بر دنی 

به نظر مک لوهان، چاپ کتاب سرآغاز عصر مصرف و نخستین محصول جامعه مصرفی بـه      
آید که مطالعه شخصی، تقویت استدالل، فردگرایی و در نهایـت خـردورزي را بـه               شمار می 

  .ارمغان دارد
با اختراع صنعت چاپ، تحول عمیقی در تمام شئون زندگی انسان رخ داد، از جمله این                

 ه این وسیله ارتباطی جدید، جایگزین شیوة تبلیغی سنتی غرب شد و بعدها با توسعه صنایعک
مدل تولید انبـوه  . و فناوري و افزایش عرضه کاال، به مؤثرترین رسانه تبلیغی غرب تبدیل شد  

گذار  مکانیکی از یک شیء در اوایل قرن بیستم مورد توجه و دقت فردي قرار گرفت که پایه          
 ثمـره  شناسـیم   گونه که مـا مـی   انبوه، آنوري جدید است و پیدایی مفهوم تولید       صنعت و فنا  

 با تغییـر مـاهوي    ـ سازي فورد صاحب کارخانه اتومبیلـ هنري فورد  . هاي آن است نوآوري
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جایی در تداوم خطی کار تولیدي، موفق به خلق سیـستم تولیـد               چرخه تولید کاال و جابه    در  
سیـستم  » لنـد پـارك میـشیگان    هاي«در . م1910فورد در سال . انبوه به شکل امروزي آن شد   

ایـن نـوآوري   . گذاري کرد  سوددهی پایه  ینبیشترتولید براي   بیشترین   به منظور خط تولید را    
شد و تغییر بنیادینی در معادله عرضه و تقاضـاي  پیشین در مدت کوتاهی جایگزین روشهاي   

یـانگین زمـان مـورد نیـاز بـراي مونتـاژ یـک              م. م1910در سال   . ایجاد کرد  آمریکا   بازارهاي
روزانـه بـیش از    ،نخـست  دقیقه بود، ولی کارخانـه فـورد در گـام          28 ساعت و    20خودرو  

 32کرد و زمان الزم براي ساخت یک خودرو را به یـک سـاعت و                 یکهزار ماشین تولید می   
  . دقیقه کاهش داده بود

 در این روش. مقرون به صرفه استتولید انبوه، روشی است که از لحاظ اقتصادي بسیار      
دهـد و بـه همـین      هر کارگر به جاي تولید کامل یک کاال، بخشی از فرایند تولید را انجام می 

تواند در فرایند تولید شـرکت    اي نیاز ندارد و تقریباً هر فرد می  دلیل به آموزش چندان پیچیده    
 تر شدن چرخه تولید، افزایش کاهش زمان الزم براي آموزش، افزایش سرعت کار، فعال     . کند

تر شدن کار کارگران، و افزایش بازده کار، همگی عواملی است که موجب رونق         تولید، آسان 
  ).145: 1378دوست،  یگانه(» شود  بازار و کاهش قیمت عرضه یک کاال می

دادن بـه    تنها به مثابه یک نوآوري باقی نماند بلکه در شـکل    ،این روش در دنیاي آن روز     
 طبیعی است که اگر در پی استقرار. بر گرفت  نظام کامل اقتصادي سهم قابل توجهی را دریک 

رو شویم و نتـوانیم   اي از کاالهاي صنعتی آماده فروش روبه  نظام تولید انبوه، با حجم گسترده     
  کوتاه با اشباع بازار و آسیب جدي این نـوع از تولیـد  یبراي آن مشتریانی بیابیم، پس از مدت    

هـایی بـراي فـروش     بایست در پـی راه    می،از این رو تولیدکنندگان انبوه  .  خواهیم شد  مواجه
  .مناسب کاالهاي تولیدشده، باشند

حلهاي اساسی براي رفـع ایـن    یافتن بازارهاي تازه در فراسوي مرزها به مثابه یکی از راه       
  :مشکل مطرح شد

 بـرداري  کـرد کـه بـراي بهـره     این واقعیت، خـود را بـه خـوبی آشـکار           ، قرن بیستم  آغازدر  «
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د، وشـ    سازمانهاي تولیدي، که روز به روز بـه آن افـزوده مـی            زیادتر از توان      بیشتر و مناسب  
 به عبارت دیگر با تحقق تولید انبوه، مصرف انبوه اجتناب. راهی جز مصرف انبوه وجود ندارد

 گیرد و تولیدکننـدگان   درمیپس از این رو است که مبارزه بر سر تصاحب بازارها  ... . ناپذیر است   
آورنـد و بـا نیـروي      بزرگ براي به دست آوردن بازار مصرف به سـرزمینهاي دور روي مـی      

 فرهنگـی، (» کننـد   پردازند و آنها را مـستعمره خـود مـی         نظامی خود به فتح این سرزمینها می      
  ).61 ـ 62: 1379

ده در این دوره، تولید انبوه به وجودآم گونه که اشاره شد، با توجه به پیوستگی به         اما همان 
 حل مصرف انبوه در درون جامعه خودي در کنار راه. منجر شد» مصرف انبوه«اي به نام  پدیده

یافتن بازارهاي تازه و حتی براي این بازارها، بهترین پاسخی بود که نظـام اقتـصادي حـاکم                 
. اي شـدن   ه و فرایند تـوده    براي این مشکل در چنته داشت، نظامی که مبتنی بود بر تولید انبو            

 تابع عواملی بود که پدیده صنعتی شدن براي بشر بـه  ،ظهور پدیده مصرف انبوه در این دوره  
  :ارمغان آورده بود

سابقه و بسیار چشمگیر درآمد واقعی و قابـل تـصرف شـهروندان در بیـشتر              افزایش بی «
شده و  االهاي عرضهکشورهاي پیشرفته صنعتی، آزادي عمل در خرید و انتخاب و مصرف ک           

کننـده   اند که به مصرف انبوه کاالهـا در جوامـع مـصرف    افزایش اوقات فراغت، عواملی بوده    
  ... .انجامیده است 

اندرکاران تبلیغات و به طور کلی ارباب ایجـاد   در چنین شرایطی، آنچه بازاریابان و دست 
دانند ـ به آن باور دارند،    اي خود را خدمتگزاران تمدن جدید بشري می مصرف ـ که به گونه 

درآمـد قابـل تـصرف        اي از جمعیـت داراي         بخش قابل مالحظه    که هنگامیاین است که تا     
مطمئن، اوقات فراغت قابل مالحظه، و امنیت شغلی نسبی باشد؛ باید شرایط مطمئنـی بـراي    

 و فراهم آورد و اجازه نداد که این شرایط مطلوب به هدر رود و شیوه معیـشت         آنها  مصرف  
برقرار بماند؛ همچنین باید تالش کـرد تـا مـصرف، قلمـروي             پیشین  مصرف به همان شکل     

  ).60: همان(» تر کند و به پیشروي ادامه دهد خود را گسترده
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اي شد کـه آن را بـه    گیري جامعه استمرار پدیده مصرف انبوه در مدتی کوتاه سبب شکل        
  :اسیمشن  می» کننده جامعه مصرف«یا » جامعه مصرفی«نام 
این جامعه با انبـوهی  . است» کننده جامعه مصرف«یافته جامعه صنعتی بازار،  شکل تکامل «

رو است که به راحتـی در دسـترس خریـداران        شده روبه   بندي  شده و طبقه    از کاالهاي ساخته  
اي گسترده از یک نـوع کـاال، آن را    دارد که از میان مجموعه     گیرد و آنان را بر آن می          قرار می 

کننده ایـن اسـت    ویژگی دیگر جامعه مصرف. پسندند، انتخاب و خریداري کنند      بیشتر می  که
نـدرت در    و بـه قرار داردطور دائم در معرض دگرگونی و تغییر اساسی  که کاالهاي متنوع به   

  ).60: همان(» ماند   زمان طوالنی کاالیی به همان شکل اولیه خود باقی میمدت
ه در سایه ظهـور پدیـده تولیـد انبـوه رخ داد، سـبب ایجـاد        مجموعه این اتفاقات که هم    

پس از وقـوع انقـالب صـنعتی اول در قـرن       در واقع   . تغییرات بنیادین در جوامع بشري شد     
 شهرنشینی،پدیدة بیانگر آن است، موج دوم تجدد با ظهور . م1750هجدهم که تاریخ نمادین 

 و به قدرت ی، تجاري شدن، پیدای   تودهشدن و تولید      جدید، فرایند صنعتی   هاي  وريا فن ۀسلط
از اواخـر قـرن     کـه   نقش اساسی از تولید به توزیع       انتقال  هاي توده و سرانجام      رسیدن رسانه 

هـایی را   وري، دگرگونیا این تحوالت در عرصه فن،شود میشناخته  نوزدهم میالدي آغاز شد  
  خاصیۀگیري گون ه شکلنیز در جامعه و روابط اجتماعی به دنبال داشت که سرانجام منجر ب

  . شناسیم  می»جامعه توده«از جوامع بشري شد که آن را به نام 
جماعـت  « در اثـر خـود   1»دیوید رایزمن«هاي پیش،    شناسان برجسته دهه    یکی از جامعه  «
ها و جوامـع را بـه        او گروه . ها را بررسی و ارزیابی کرده است         به خوبی این دگرگونی    2»تنها
 هاي آنها را به این شرح مطرح بندي و ویژگی  تقسیم4»هدایت از برون « و 3»هدایت از درون  «

 و استوارزندگی شکل گرفته، محکم ابتداي در جوامع هدایت از درون، هدفها در : کرده است

                                                        
1. David Riesman 
2. The Lonely Crowd 
3. Inner - directed 
4. Other - directed 
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؛ گردد میو دگرگون شود  متأثر میندرت از وقایع بعدي  ماند و به  در طول زندگی فرد باقی می
 به شکلی پیوسته با توجه به عوامل بیرونـی دگرگـون            افهدارون،  اما در جوامع هدایت از ب     

جوامع هدایت از درون تأکید بر تولید     . دهد    شود و از حالی به حالی دیگر تغییر شکل می             می
 رایزمن بر این باور است که حرکت. پردازد  دارد و جوامع هدایت از برون بیشتر به مصرف می

  ).64: همان(»  از درون به سوي هدایت از برون استجوامع صنعتی، از هدایتبیشتر در 
 هاي سنتی، از بین رفتن امنیت، تضعیف  توده در واقع محصول فروپاشی همبستگیۀجامع

هنجـاري در   گـسیختگی و بـی  ی نـوع نهادها و روابط اجتماعی گذشته و به طور کلی ظهور   
 تلـخ  عمل شهرهاي بزرگ طشده در د گونه امع، انسان ذرهو جگونه در این . جامعه مدرن است  

چشد و این انزواي تحمیلی و در پی آن، تشنگی او براي ارتباط،        تنهایی واقعی و منفی را می     
سـازهاي جامعـه تـوده یعنـی      قدرت رسیدن فرهنـگ    زمینه را براي سلطه طبقات جدید و به       

  . کند هاي توده فراهم می رسانه
در جامعه تـوده بـه وسـیله ایـن          وجود آمده    فرهنگ جدیدي که براي پرکردن شکاف به      

 حاکمیت فرهنگ.  نام دارد»فرهنگ توده«آید  وجود می قدرت در جامعه مدرن به  نهادهاي تازه
توده که خود از دگرگونی در فرایند تولید و مناسـبات اقتـصادي برخاسـته اسـت، تـأثیرات                  

بـیش از پـیش بـر    اي را بر نحوة مصرف افراد در جوامع توده بـه دنبـال دارد و       مالحظه  قابل
  : ورزد  تنیدگی دو مقوله فرهنگ و اقتصاد در این گونه جوامع تأکید می درهم
با توجه به شرایط حاکم بر محیط اجتماعی سالهاي اولیه قرن بیستم، بسیار دشـوار بـود        «

اي بدون فرهنگ هدایت از برون بتواند به سرعت توسعه یابد و بـه دسـتاوردهاي               که جامعه 
 اي  قدیم و قیود جوامع قـومی و قبیلـه        » خانوادة گسترده «به این ترتیب    . ي نائل شود  ا  قابل مالحظه 

. گشتگی در جماعتهاي بزرگ افراد دادنـد      از هم پاشیدند و جاي خود را به شهرنشینی و گم          
 زیستن با هزاران انسان، تنها بود و کـم و       رغم  بهفرد، دیگر در شهرهاي بزرگ چند میلیونی،        

 خواسـته  امصرف او اینک ب. خواست انجام دهد  ه راحتی هرآنچه دلش میتوانست ب    بیش می 
دگرگونی از هر سو فرد را دربرگرفته بود و او خـود را مجبـور بـه           . یافت    خود او ارتباط می   
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تر کـرد   هاي فنی، تولید را آسان و مصرف را آسان دگرگونی. دید  پیروي از تغییرات مداوم می 
  ).68: همان(» رساند  ، بودن خود را به اثبات میو فرد، اکنون با مصرف خود

شناخته شد بر زنـدگی  » فرهنگ توده «گیري جوامع صنعتی و حاکمیت آنچه به نام           شکل
طـور کلـی    گیري الگوهاي تازه زندگی در این جوامع شد که به مردم این جوامع، سبب شکل  

و مناسبات وابـسته بـه آن،   با حاکمیت ماشین و روابط . نحوه زندگی را در آنها دگرگون کرد 
 هاي جوامع انسانی دیر یا زود یکی پس از دیگري در روش زندگی خود دچار این دگرگونی

در واقـع  . گردیـد سازي ظاهري جوامع آغـاز   بنیادین شد و در فرایندي بلندمدت کار یکسان   
هـاي   ونینماید، ریـشه در دگرگـ     رخ می1»سازي  جهانی«یا  » شدن  جهانی«آنچه امروزه، به نام     
  : عمیق این سالها دارد

پاي هم رشد کردند و در اوایل قرن بیـستم       به هر حال، نظام صنعتی و نظام مصرف پابه        «
تدریج به فراگیـري   صاحبان صنایع و بازرگانان به    . سازوکارهاي حاکم بر خود را اجرا کردند      

ت مـشخص کـار   اصول بازار و روابط حاکم بر آن پرداخته و خود را آماده روزهـا و سـاعا              
 شناسی، تبعیت از ماشین، گذران زندگی از طریق دستمزد و پیروي از کارفرمایان، وقت. کردند

براي جوامع دهقانی تا سالها، پذیرش این نظام دشوار بـود و آنـان          . براي کارگران معنا یافت   
 شـده بـراي زنـدگی جدیـد معرفـی        اعتنا به موازین پذیرفته     شق و بی    به صورت مردمانی کله   

  ... .شدند 
 شود و اجزاي  به تدریج، الگوهاي فرهنگی قدیم و رفتارهاي حاکم بر روابط، دگرگون می

هـاي قـومی و    در زندگی شهري و روابط حاکم بر آن، دیگر همبـستگی . گسلند  آن از هم می 
یگـانگی و تـداوم     . گـردد   میشیوه زندگی دگرگون    . تواند دوام آورد    اي و روستایی نمی     قبیله

 روزمره و ارتباط ابعاد آن با هم در قالبهـاي تولیـدي مثـل آب، و قالبهـاي اجتمـاعی       زندگیِ
ماننـد  ، و قالبهـاي گـذران اوقـات فراغـت     ...هـا و       و سـوگواري   هـا   مانند مراسـم عروسـی    

شود و جاي خود را به قالبهایی دیگـر    ها، از هم گسسته می صله ارحام و بازي ها،  نشینی  شب
                                                        
1. Globalization 
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شود و فرهنگ تازه، فرهنگ کهنـه        بهاي جدید، جایگزین قالبهاي قدیم می     قال ،کم  کم. دهد    می
  ).62 ـ 63: همان(» زند  را کنار می

طبقـه  «هـاي منـسجم و هدفمنـد، مفهـوم      یکی از مفاهیم بسیار مهم در تحلیل این پدیده       
اي بود که همگـام بـا تحـوالت جامعـه             طبقه متوسط، طبقه جدید اجتماعی    .  است 1»متوسط

این طبقه بـا توجـه   . شدن رشد یافته بود اي  فرایند توده ف  اهدال گرفته و متناسب با      توده شک 
اي در استقرار نظـام صـنتعی    کننده به این که بیشتر افراد جامعه را در برگرفته بود، نقش تعیین 

  .گیري پدیده مصرف توده در جوامع یادشده داشت و شکل
ه اجتماعی جدیدي که از لحاظ درآمد       گیري نظام اداري، طبق     با گسترش شهرها و شکل    «

در واقع در طبقه متوسط بـود کـه بـا         . اي داشت، پدید آمد     و جایگاه اجتماعی وضعیت میانه    
خصوص صنعت چاپ و تغییرات عمده در اشـکال   گسترش اقتصاد پولی، وسایل ارتباطی به 

هـاي   مینـه سنتی و رایج کار و مالکیت و همچنین مصرف به مثابه یک ارزش چهره نمود و ز  
در نظام فئودالی، طبقه رعایا که بیشتر افراد جامعه         . گرا پدید آمد    گیر مصرف   یک فرهنگ همه  

کردند   داد، با کار و کوشش فراوان، حداقل سطح الزم براي زندگی را تأمین می         را تشکیل می  
پـسند  و نه تنها وقت و انرژي کافی براي تفریح و مصرف بیش از حد نداشتند، بلکه آن را نا         

 ولی در عصر کنونی با افزایش اوقات فراغت و باال رفتن درآمدها،. دانستند  و نکوهیده نیز می  
 کنندگان، شکلی دیگر از روحیه عمومی تنوع کاالها و همچنین افزایش قدرت انتخاب مصرف

  ).145: 1378دوست،  یگانه(» وجود آمد که معطوف به مصرف بیشتر بود، به 
 توجهی در نحوة مصرف قه و ورود آن به صحنۀ اجتماع، تحول قابلگیري این طب    با شکل 

در زمینه مصرف کاالهاي گونـاگون در ایـن دوره مرزهـاي اجتمـاعی و اعتبـاري         . پدید آمد 
اي در دسـترس قـرار      جامعه فئودالی فرو ریخت و همه چیز براي همه کس و از هـر طبقـه               

رافی داشـت و در انحـصار طبقـات    مصرف برخی کاالها که بیشتر جنبه لوکس و اش     . گرفت
 ضروري و عمـومی بـراي همگـان مطـرح شـد و             يباالي جامعه بود، اینک به صورت نیاز      

                                                        
1. Middle Class 
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  :گشتامکان دسترسی به آن براي همه افراد در جامعه توده فراهم 
کننـدگان و     زیاد به بازار، عرضـه    مقادیر  قیمت با     با ظهور و ورود کاالهاي مصرفی ارزان      «

بنـدي و   رش ذائقه مصرف مردم دست زده و آنها را در برخی مـوارد طبقـه      بازرگانان به گست  
از سوي دیگر، مصرف کاالهاي زیادي که در گذشته فقـط ویـژه خـواص      . جداسازي کردند 

که در دهه سـوم   طوري تدریج در طبقات پایین هم رواج یافت، به       جامعه و ثروتمندان بود، به    
ادي از مصرف لردهـا، دوکهـا و اشـراف قـرن     و چهارم قرن بیستم میزان مصرف یک فرد ع        

درآمدند؛ تنهـا تفـاوت       دیگر آنکه، بسیاري از کاالها از انحصار طبقاتی به        . هجدهم بیشتر شد  
از نظر طبقاتی، در مصرف کاالهاي گران قیمت، باکیفیت و ظریف و کاالهاي ارزان قیمـت،              

 به مردمان عادي اختصاصکیفیت و خشن بود که دسته نخست به ثروتمندان و دسته دوم  کم
  ).65: 1379فرهنگی،(» داشت

هـا   اگرچه این اتفاق در ظاهر خود، فرایندي کامالً دموکراتیک و در جهـت منـافع تـوده                
 تلقی شد، اما باید توجه داشت که در الیه زیرین خود، مصرف بسیاري از کاالهـاي غیرضـروري            

 جاد بحران اقتصادي و در نهایترا در سطحی گسترده به جوامع بشري تحمیل کرد و سبب ای
 بایست  در این شرایط، نیروي کار عظیمی که می. متضرر شدن همان طبقات پایین جامعه شد     

 شد و منافع صاحبان صنایع  چرخ کارخانه را در حرکتی پیوسته نگاه دارد، به راحتی فراهم می
  : افتاد در هیچ حالتی به خطر نمی

 ارزانی و با شرایط سهل در اختیار توده مشتاق قرار           محصول فراوان خطوط تولید که به     «
 اي منطقی قادر بود نیروي داشت و به گونه  گرفت، آنها را براي سالیان دراز مشغول نگاه می  می

 نیـروي الزم  ،به این ترتیب از یـک سـو   . توانست مخرب باشد مهار کند        عظیم آنها را که می    
شـمار   داد بـی  از سوي دیگر، این گـروه عظـیم، بـرون       شد و       ها مهیا می    براي کار در کارخانه   

 و شدند؛ کارگران  مند می به این ترتیب، هر دو سوي معامله بهره. کرد  ها را مصرف می کارخانه
وقفـه بـه تولیـد     توانستند بی  آوردند و صاحبان صنایع می  توده مردم رفاه بیشتري به دست می  

  ).66 ـ  67: همان (»خود ادامه دهند و بر ثروت خود بیفزایند
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هایی که به تازگی بـه جامعـه     تولید کاالهاي متنوع و در برخی موارد ناشناخته براي توده         
ویژه در میان طبقه متوسط رشـد یافـت،        مصرفی پیوسته بودند و مصرف افسارگسیخته که به       

اي انتخاب رو کرد که بر اي از کاالها روبه     کننده  انسان را در جامعه توده با حجم عظیم و گیج         
 طبیعی است که در این شرایط نابسامان، این کمک بایستی. و مصرف آن نیاز به کمک داشت

 هاي سرگردان در جامعه مصرفی قرار داده از سوي طراحان اصلی جامعه توده در اختیار توده
 سازان اصـلی جامعـه   هاي توده به میدان آمد و به مثابه فرهنگ      در اینجا بود که رسانه    . شد    می

گیـري خریـد و       توده، تبلیغات تجاري را که به شکلی سنتی و ابتدایی از آغاز تـاریخ شـکل               
فروش در جوامع بشري حضور داشت، دستخوش دگردیسی و تحولی بـزرگ کـرد و آن را      

در واقـع از  . به شکل یکی دیگر از دستاوردهاي جامعه توده، پیش روي بشر مدرن قـرار داد      
اري به شکل امروزین آن و هماهنگ با نیازهاي جامعـه تـوده و   این برهه بود که تبلیغات تج   

  :البته کامالً متفاوت با حیثیت تاریخی خود وارد صحنه جامعه شد
پـس از انقـالب صـنعتی در    کـم   کـم گیـري آن      که شکل » جامعه صنعتی بازار  «ورود به   «

اي پیشرفته  کشورهاي غربی آغاز شد و در نیمه دوم قرن بیستم به وضوح در بیشتر سرزمینه              
. هاي مختلف پدید آورده است اي را در زمینه هاي گسترده شود، دگرگونی   صنعتی مشاهده می  

ـناختند   براي نخستین بار در طول تاریخ، انسانها با کاالهایی محاصره شدند که بیشتر آنها را نمی                 ش
 برخی از   هرچند. و مصرف این کاالها برایشان عجیب، و در بسیاري موارد، باورنکردنی بود           

اي کـامالً   شـد، امـا اینـک بـه گونـه      تر هم وجود داشت و از آنها استفاده می    این کاالها پیش  
ـتند      این کاالها به  . شد    اي عرضه می    هاي ناشناخته   متفاوت و با ویژگی     تدریج بازار مـصرف را انباش

. مصرف بودشده و قابل     تر براي عموم، شناخته     و در کنار کاالهاي دیگر قرار گرفتند که پیش        
کننده، به تنهایی بـراي اسـتفاده بهینـه از کاالهـا               دیگر دانش و هوش مصرف     ،در این شرایط  

کارگیري کاالهاي متنوع احـساس   تري براي شناخت و به پاسخگو نبود و نیاز به دانش وسیع    
  ).59 ـ 60: همان(» شد  می

وز تنهـا بـه     در این خصوص باید توجه داشت که نقش تبلیغات تجاري در جامعـۀ امـر              
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تـر از    توجـه   تـر و قابـل      شود و تأثیرات اجتماعی آن بسیار گسترده        سطح یادشده محدود نمی   
تبلیغات تجاري نه تنها براي انتخاب یک کاال از میـان هـزاران نـوع     . تأثیرات فردي آن است   

کمک داري  جامعه سرمایهپیشبرد اهداف به راه آید و از این   مشابه به کمک انسانهاي توده می  
 خـاص از جامعـه،      یگیري و حاکمیـت نـوع       ، بلکه در روند تکامل خود سبب شکل       کند    می

  :ندا مشتركجامعه توده  اهدافشود که همه در   فرهنگ و سبک زندگی می
باید در نظر داشت که مقیدشدن افراد به تبلیغات تجاري در دو سطح مختلف صـورت                «
  :گیرد  می

کاالي معینی بر نتخاب کاالهاي مصرفی، توجه افراد را       تأثیرگذاري تبلیغاتی در سطح ا      .1
کند که هنگام تهیه و خریـداري خمیردنـدان، بـه            آنها را مجبور می    ،براي مثال . کند  تثبیت می 

  .دنبال مارك مشخصی باشند
در جامعـه پدیـد   » فرهنگ صنعتی« در سطح کلی زندگی نیز تبلیغات تجاري یک نوع      .2
اي کـه   خاصی را در پیش گیرنـد، شـیوه  » شیوه زندگی«دهد که   ت میآورد و افراد را عاد        می

پیـروي از  . وجـو کـرد   نمونه اصلی آن را باید در بعضی از کشورهاي پیشرفته صنعتی جست 
شود که انسانها، اوضـاع و احـوال محـیط و شـرایط شخـصی        اي منجر به آن می    چنین شیوه 

  .نه، به تأمین نیازهاي تلقینی بپردازندزندگی خویش را فراموش کنند و با تقلید کورکورا
انجامـد و افـراد را     همین مقیدشدن در سطح زندگی کلی است که به از خودبیگانگی می         

بینند و درآمد خود     کشاند که خود را محتاج جذب روزافزون کاالهاي جدید می             به جایی می  
تـادانی کـه همیـشه بـراي     در چنین شرایطی، افراد مانند مع. دهند  را بدین صورت به هدر می     

خود  هاي بیشتري شده، خود به   ارضاي هوس خود در پی مواد مخدر هستند، خواستار آگهی         
  ).3 ـ 4: 1369معتمدنژاد، (» شوند  به سوي نیازهاي کاذب کشیده می

 به هر حال مجموعه این اتفاقات در طول زمان مورد توجه و دقت اندیشمندانی چند قرار
در طول » توده«توجه به مفهوم . ي جریانی انتقادي در مقابل آن شدگیر گرفت و سبب شکل

و به کرد پردازان اجتماعی و منتقدان این حوزه رشد   قرن بیستم میان نظریه30 و20 هاي دهه
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  . فرهنگ مطرح شدجامعه و نخستین نظریه کالسیک در خصوص مثابه 
فرهنـگ  «فرهنگ در کنار    هاي مهم نظریه فرهنگ توده تشخیص این نوع          یکی از ویژگی  

ـ  بیانگر نیازها و عال،فرهنگ عامه.  است »فرهنگ عالی « و   »عامه ق موجـود و واقعـی مـردم    ی
 ،در مقابل آن. یابد میآید و در فولکلور تجلی  جامعه است که به صورت خودجوش پدید می

امعـه  اي ممتـاز در ج   داراي استقالل و بیانگر ذوق راستین هنري و ادبی طبقـه      ،فرهنگ عالی 
ـنعتی                . است  در فرهنگ توده که به شکل تحمیلی و غیر خودجوش در نتیجه تحوالت جامعـه ص

گیرد، همین تجلیات ادبی و هنري نیز به پیروي از تولیـد انبـوه صـنعتی، بـه طـور                 شکل می 
  در دسترس همگان»دسترسی مساوي به فرهنگ براي همه«مصنوعی بازتولید شده و با شعار 

  . گیرد قرار می
گریـز از  «کار رفته در تبیین پیامدهاي ظهور فرهنگ توده، مفهـوم        ی دیگر از مفاهیم به    یک
تـرین شـکل    تلـخ  اي که انسان تنهایی را در عین بودن با دیگران به در جامعه.  است »واقعیت

ایـن گریـز    . رسـد  نظر می   امري طبیعی به   ،کند، فرار از واقعیتهاي سنگین جامعه      آن تجربه می  
 فیلمهاي با موضوع فرار از زندان. اي از حاالت گوناگون را شامل شود  گستردهتواند طیف می

اي و واقعیت مجازي همه از    هاي رایانه  گرا، بازي  هاي غیرواقع  یا وضعیتهاي خطرناك، نقاشی   
  .اند این مقوله

 نیز یکی دیگر از مفاهیم کلیدي در شناخت جامعه توده و فرهنـگ تـوده      »قدرت«مفهوم  
کـه  بلهـاي پیـشین      ان این فرهنگ، ظهور آن را نه نویدي براي گسـستن سـلطه            منتقد. است

  . وري جدیداسلطه فن: دانند اي تازه می اي از سلطه نمایش تازه
یک فرهنگ نیست، بلکه بخشی از دستگاه   تنها  در واقع از دید این منتقدان، فرهنگ توده         

 يابـزار میان این فرهنگ تـازه،  در جامعه توده . رود کلی قدرت در جوامع مدرن به شمار می     
در ایـن فرهنـگ بـا از بـین بـردن      . اي تنگاتنگ برقرار اسـت   رابطه ، و قدرت  ،ورياتولید، فن 

حقـایق اساسـی و     مثابـه    بـه    »لذت« و   »صیانت ذات «تنوعات و سرکوب صداهاي مخالف،      
اي  معنـ ،شود و تمامی امور مربوط به حیات بشر با ایـن دو اصـل   مرکزي زندگی پذیرفته می 
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  .یابد میویژه خود را 
آمریکـایی  «بارزترین مصداق فرهنـگ تـوده و فراینـد      مثابه  را به    آمریکا   منتقدان، فرهنگ 

به . دانند  پیامدهاي ظهور فرهنگ توده در جامعه مدرن می        ترین    مهم را یکی از     »شدن فرهنگ 
عواملی . دهد شدن فرهنگ، هسته اصلی فرهنگ توده را تشکیل می  آمریکایی ،اعتقاد این گروه  

پدیـد آورده   آمریکـا  گیري سهل و فزاینده جامعه توده را در ایاالت متحـده        چند امکان شکل  
داري تجـاري ظهـور    داري اروپا بود که از عصر سـرمایه       زائده سرمایه  ،در واقع آمریکا  . است
 تـر  ریـشه  در میان کشورهاي دیگر در این دوره از همه بی    آمریکا   توان گفت  به این تعبیر می   . یافت
  . بود

در مهاجرت اروپاییان به این سرزمین جدید، سهم بیشتر از آن کسانی بـود کـه در اروپـا     
این گروه بنـا بـه      . رفتند هاي جامعه به شمار می     پایگاهی جدي نداشتند و به عبارتی از وازده       

 لی را دربردند و عناصر عا آمریکا تر فرهنگ اروپایی را با خود به طبیعت خود، عناصر عامیانه
سـنتهاي فئـودالی، سـلطنتی و       نبـود   در ایـن شـرایط،      . گذاشتند يجا بر همان جامعه اروپایی  

را در اوایـل قـرن بیـستم مظهـر       آمریکا   وري،ا همراه با تحوالت زودرس در زمینه فن       یاشراف
 از ،شـدن فرهنـگ   و آمریکـایی  آمریکـا  از همین رو است که مخالفـت بـا    . فرهنگ توده کرد  

  .محملهاي اصلی فرهنگ اروپایی آغاز شدمثابه سه به س و فرانیانگل
  و گسترش این فرهنگ جدید در جامعه مدرن پیامدهاي منفی دیگري نیز به دنبال    یپیدای
 هاي توده و فرهنگ توده را تشکیل  وارد بر جامعه توده، رسانههايمایه اصلی انتقاد بندارد که 

  . دهد می
خواهانه فرهنـگ عـالی    کارانه و آزادي ش محافظهنخستین پیامد این سلطه، مضمون واکن «

بر تنزل ذوق ادبی و هنـري کـه بـه    مبتنی یک فرهنگ پست، مثابه است به فرهنگ جدید به    
  . شود وضوح در داستانها، رمانها و فیلمهاي فرهنگ توده دیده می

 همچنین انتقاد دیگري که به این فرهنگ وارد شده بیانگر این نکته اسـت کـه در جامعـه     
  ـ بـودن از هـم جـدا هـستند    بـا هـم    که در عین ـ هاي شن  روابط انسانها همانند دانه،توده
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 .تماشاچیان فیلم در سالن سینما است ، نحوه ارتباطمسئلهمثال روشن این . شود شیءگونه می
این ارتباط که از طریق ارتباط هر فرد به طور جداگانه با ماجراي فیلم و قهرمان داسـتان بـه                

 شود، نه تنها ارتباطی ذهنی نیست که عصبی و بر مبناي هیجانات     رمستقیم برقرار می  شکل غی 
انسانها از راه برقراري این پیوندهاي دروغین، شایستگی بیشتري براي حـضور      . روحی است 

  .)1377بشیریه،  (»کنند در جامعه توده پیدا می
  
  اي  گذرگاه ارتباطات توده .2

سـازان جامعـۀ    شدن به مثابه فرهنگ اي دامه فرایند عام تودههاي توده در ا پدیدآمدن رسانه 
 هاي مربوط به حوزه ارتباطات و اطالعات و گسترش عجیب جدید و رشد چشمگیر فناوري

 تبلیغـات  یهاي گذشته از دیگر عواملی است که تأثیري باورنکردنی بـر دگرگـون           آن در دهه  
 فرهنـگ و  ةي ادارابـزار ، جامعـه  ایـن     از آنجا کـه در     .بازرگانی در دورة معاصر داشته است     

هاي توده و گرداننـدگان آن از جایگـاهی ممتـاز     ، رسانهیابد میاي   سازي اهمیت ویژه   فرهنگ
  . شوند میبرخوردار 

  و در رأس آننیـز داري غربـی   سرمایهو سلطۀ هاي مهم ایجاد برتري  شک یکی از راه   بی
 هـا  تفاده از توان باورنکردنی همین رسانه توده و حفظ این سلطه جهانی، اس    ۀدر جامع آمریکا  

هاي تمدنها و فرهنگهاي  شده از تمدن غربی و همچنین از ویژگی       در خلق تصاویر دستکاري   
مندي از آخـرین دسـتاوردهاي بـشري در زمینـه            ها با بهره   این رسانه . مقابل این تمدن است   

افزایند و از ایـن   میخود   ارتباطیةهاي ارتباطی، هر لحظه بر سرعت، کیفیت و گستر  وريافن
  .سازند  آمال انسانهاي دورافتاده از تاریخ و هویت خویش بدل میۀرهگذر، غرب را به کعب

  :معتمدنژاد در این زمینه معتقد است
 و ها که تحت تأثیر سودجویی» شخصیت و جاهل بی «اي در تبدیل میلیونها انسان به توده«

و فرهنگی را از دست داده، مقام سازنده انسانی را  ها قرار گرفته، خالقیت علمی        خودخواهی
در تحوالت سیاسی رها کرده و به سازشکاري پرداخته است، نقـش منفـی وسـایل ارتبـاط                  
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انبـوه  «وجـود آورنـده     باید دانست که وسایل ارتباطی، خود به      . توان انکار کرد    جمعی را نمی  
 هاي طبیعی شود که گروه  معی سبب میزیرا شیوه فعالیت وسایل ارتباط ج. باشد  می» خلق تنها

هاي مذهبی، سیاسی و فرهنگـی   هاي متشکل انسانی مانند گروه انسانی مانند خانواده، و گروه    
متالشی شود و هر فرد جدا از دیگران در تنهایی زندگی کند و به پیامهاي ارتباطی نیـز جـدا     

 داد فراوانی از اعضاي تنهايطبیعی است که بدین ترتیب، تع. از دیگران دسترسی داشته باشد
این خلق انبوه در معرض تبلیغات فریبنده وسایل پرقدرت ارتبـاط جمعـی، نیـروي تفکـر و        

معتمـدنژاد،  (» شـوند   دهند و به قید و بنـدهاي تبلیغـاتی گرفتـار مـی         پایداري را از دست می    
1369 :3.(  

  

تـوان سـه دوره کـامالً      در یک نگاه کلی به تاریخ تحوالت ابزار و وسـایل تبلیغـاتی مـی         
  :متمایز را از هم تشخیص داد

تـوان دوره تبلیغـات سـنتی نیـز       این دوره را می : پیش از اختراع چاپ    ، دوره نخست   .1
هـاي   ها در ایـن دوره بـراي تبلیغـات تجـاري، آن را از دوره      استفاده از نمادها و نشانه   .نامید

هـا،   گ، بافت معماري بازار، رنگ مغـازه روشن کردن چراغ، آویختن لن    . کند    متمایز می بعدي  
، بازارهاي ویژه ایام هفتـه      ... تخصصی مانند بازار مسگرها، طالفروشان، آهنگرها و         بازارهاي

ها از   جارچی وها رواج دارد مانند جمعه بازار و شنبه بازار که هنوز در برخی شهرها و محله     
  .هاي این نوع تبلیغات تجاري هستند نمونه
حـد و   گونه که گفته شد گسترش بـی     همان :هاي نوشتاري و چاپی      رسانه ،وم دوره د   .2
هـاي   تأثیر این اختراع بر بـسیاري از جنبـه  . هاي مدرن با اختراع چاپ آغاز گردید    رسانه مرز

در واقع پس از اختراع چاپ بود       .  بشر از جمله تبلیغات تجاري غیر قابل انکار است         زندگی
اي از حیات خود شد و از سطح یک فعالیت طبیعی و        رحلۀ تازه که تبلیغات بازرگانی وارد م    

ها؛ پوستر، بروشـور،      در این دوره عالوه بر روزنامه     . رسانی فراتر رفت    سنتی بشر براي اطالع   
  .تراکت، و تابلوهاي محیطی نیز وارد عرصه تبلیغات تجاري شد

هـایی ماننـد رادیـو،        انه استفاده از رس   هدر این دور   :هاي الکترونیک    رسانه ، دوره سوم   .3
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در همـین دوره اسـت کـه تابلوهـاي          . یابـد     تلویزیون و سینما در تبلیغات تجاري رواج مـی        
 هـا و وسـایل   نقل و مکانهاي عمومی نیز به صـف رسـانه     و  الکترونیک، چاپ رنگی، وسایل حمل    

هـا و   اره امروزه با سرعت بیـشتري در قالـب اسـتفاده از مـاهو      ،این روند . پیوندد    تبلیغاتی می 
شبکه جهانی اینترنت در امر تبلیغات تجاري موضوع تبلیغات را دستخوش دگرگـونی قابـل         

  . استکرده تأملی 
رو  روبـه هاي تـوده     اي به نام رسانه     در واقع در این دوره است که به طور جدي با پدیده           

خاطبـان در   ها، پیامهایی استاندارد بدون توجه به اخـتالف طبقـات م            در این رسانه  . شویم    می
 شود و از این رهگذر بازار خریـد   سطحی بسیار فراگیر و با قدرت نفوذي جادویی منتشر می   

 ورود هر فناوري تازه به این صحنه. کند میو فروش دوره مدرن را داغ و در عین حال آشفته 
  . سازد  تر می آشفته، بازار پیامهاي بازرگانی را نیز آشفته

 هاي توده به معناي واقعی، یعنی رادیو و سپس شت که ظهور رسانهالبته نباید از نظر دور دا
رادیـو  . طور کلی دگرگون کرد تري تلویزیون، بود که این پدیده را به  در مقیاس بسیار گسترده   

 هاي پیش از خود داشت، تري که نسبت به رسانه و تلویزیون عالوه بر قدرت پوشش گسترده
 شخص از سواد براي قرارگرفتن در معرض پیامهاي از طریق سطحی م،با حذف موضوع نیاز

ها ضمن تأکید بـر اهمیـت    شاید از همین رو باشد که بررسی. افزود تبلیغاتی، بر گستره خود     
اي معکـوس میـان سـطح         تلویزیون و نقش آن در آفرینش جامعه توده، نشانگر وجود رابطه          

  :سواد و میزان تماشاي تلویزیون است
خصوص در کـشورهایی کـه از لحـاظ      رقابل انکاري در دنیا و به     تلویزیون با سرعت غی   «

. شوند، گسترش یافته اسـت   فنی و اقتصادي جزو جوامع توسعه یافته و صنعتی محسوب می      
انـد کـه هـر قـدر سـطح            برده  به این واقعیت پی   پژوهشگران  ولی در بیشتر کشورهاي غربی      

 د، میزان زمانی که اعضاي این خانوادهتر باش اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي یک خانواده پایین
ـیش از سـایرین دربـارة    التحصیالن دانشگاه فارغ. کنند بیشتر است  صرف تماشاي تلویزیون می     ها ب

  ).1378دانایی مقدم، (» تر است تلویزیون نظر انتقادي دارند و اظهارنظرهاي آنها نیز قاطع
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و اطالعاتی در جامعه تودة امـروز و  هاي گوناگون ارتباطی    ها و فناوري    بندي رسانه   دسته
ها و محدودیتهاي هر یک در زمینـه تبلیغـات تجـاري و مالکهـاي           همچنین شناخت توانایی  

رسانه براي یک تبلیغ خاص تجاري، موضوعاتی است کـه در ادامـه، بررسـی و        هر  گزینش  
  . شود تبیین می
 جامعۀ امـروز ایـران اسـتفاده    ي تبلیغاتی که درابزارها و     بندي زیر با تأکید بر رسانه       دسته

  )68 ـ 69: 1381زارعیان، : (شود، صورت گرفته است می
 .هاي راهنما اي، علمی و مجله هاي عمومی، صنفی، تجاري، فنی و حرفه  مجله:  مجله .1

 .هاي غیرفارسی هاي پرشمارگان سراسري، محلی و روزنامه روزنامه :  روزنامه .2

 .مرزي استانی، صنفی، تخصصی و برونهاي سراسري،  شبکه : رادیو .3

 .هاي سراسري، استانی، تخصصی، برون مرزي و خبر شبکه : تلویزیون .4

 .سردر سینما و بر پرده سینما پیش از نمایش فیلم : سینما  .5

بروشور، کتابچه و کاتالوگ، پوسترـ تقویم، کارت پستی، دفتـر یادداشـت و          : انتشارات  .6
 ــ عملکـردي،   هرست قیمت کاالهاي مغازه، گزارشهاي ماهیانه اطالعاتیتلفن و مخارج روزانه، ف   

 مـه مـستقیم، انتـشارات متفرقـه، بلیـت     ، نا...هاي دستی، دعوتنامه، برنامه مدرسه،کار و     آگهی
 ... .هواپیما، اتوبوس، قطار و 

 ، تـابلو اعالنـات، تابلوهـاي الکترونیکـی،    ) بیلبـورد  (تابلوهـاي شـهري   : تبلیغـات محیطـی   .7
هاي وسایل حمل و نقـل، متـرو،          ها، وسایل حمل و نقل، ایستگاه        نئون، سردر مغازه   تابلوهاي

هـاي بـزرگ، ویتـرین     ها، محل خرید کاال، داخل مغازه، فروشگاه    ها، جاده   ورزشگاهفرودگاه،  
 .ها، دیوارها، پالکاردها  برچسبمغازه، نصب

 کـشی   جایزه به صورت مستقیم، قرعـه نمایش کاال، تخفیف در قیمت،    : تبلیغات روي کاالها    .8
 .دار جایزهالبرگهاي اکبه وسیله 

در این تبلیغ روي تعدادي از وسایل و لـوازم مـصرفی، نـام مؤسـسۀ          : تبلیغ مخصوص   .9
 کننـدگان احتمـالی   اي از مصرف اهداکنندة کاال، آدرس و گاه پیام بسیار کوتاهی نوشته و براي عده      
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 : این کاالها شامل اقالم زیر است. الها زیاد نیستارزش این کا. شود  فرستاده می

 نیـستند، ماننـد مـداد، قلـم خودنـویس،           قیمـت   اشیاي زینتی که معموالً چندان گـران       •
  . کلید، جاسویچی، ساعت، خودکاربازکن، دربطري

  .تقویمهاي رومیزي، دیواري، جیبی و سررسید •
 1.تفـاوت دارد  یاي دیگر   اهدا  معموالً ب یا  اهدگونه    این: هدیه براي مدیران و سرپرستان     •

 .شود قیمت باالتري دارد، و آگهی و پیام تبلیغی روي آنها نوشته نمی
 : موارد دیگر  .10

گذاري براي ساخت مسجد، بنیاد خیریه، مدرسه، بیمارسـتان، هتـل، خوابگـاه               سرمایه •
 .دانشجویی، پارکهاي عمومی و معرفی مؤسسه تولیدکننده یا سازنده

اي و   جشنها و مجالس در مناسبتهاي مختلف ملـی، مـذهبی، منطقـه      برگزاري مراسم،  •
 .تبلیغ مؤسسه یا سازمان

توانند در تبلیغ کـاال و          افراد معروف، شخصیتهاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی می        •
 .خدمات مؤثر باشند

 .از مکالمهپیش تلفن، پیامهاي تلفنی  •

 .ریه کاتالوگهاي فروش، نش هاي مستقیم، جزوه ارسال نامهبا پست،  •

 .هاي گویا اینترنت و شبکه •
  

 اسـتفاده در  قابـل   مهـم  تبلیغـاتی ابـزار هـا و   توان رسانه  در مجموع و در نگاهی کلی می      
  :موقعیت کنونی را چنین برشمرد

  چهره به چهره تبلیغات .1

 انتشارات   .2

 روزنامه  .3

                                                        
 از آنجا كه در اين نوشتار قصد نقد الگوهاي كنوني تبليغات تجاري را نيز داريم، در اينجا بايد از خداوند بخواهيم كه ما را از  .١

  !گونه هدايا در امان نگاه دارد شر اين
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 مجله و کتابهاي راهنما   .4

 تبلیغات محیطی  .5

 بلیغاتیهدایاي ت  .6

 رادیو  .7

 تلویزیون  .8

 سینما  .9

  اینترنت  .10
گیـري در   تـصمیم «هاي تبلیغاتی سبب شده است تا موضوعی به نـام            و رسانه  ابزارتنوع  

 .دهندگان و کانونهاي آگهی قرار گیرد در دستور کار سفارش» انتخاب رسانه و وسیله تبلیغاتی
ضعیت بازار، نوع جنس و موقعیـت آن در میـان   در این فرایند با توجه به امکانات موجود، و 

  . ترین وسیله تبلیغاتی انتخاب شود شود تا مناسب  کنندگان تالش می خریداران و مصرف
 این محدودیت و ویژگی تبلیغات تجاري در دوران مدرن به نوبه خود موجب شده است

مل مؤثر بر انتخـاب  عوا«اندرکاران این حوزه به موضوع دیگري با نام     تا صاحبنظران و دست   
  . توجه کنند» رسانه براي تبلیغات

به طور کلی در ادبیات حوزه تبلیغات تجاري به عوامل گوناگونی اشاره شده اسـت کـه                
  :شمریم بر میدر ادامه برخی از آنها را 

  

البتـه وي  . در این زمینه به حضور و دخالت چهار عامل معتقد اسـت          ) 63: 1380(کیانی  
شـمرد کـه بیـشتر      نیز به مثابه عوامل داراي نقش در انتخاب رسانه برمی         شش عامل دیگر را     

هـدف آگهـی، نـوع     :  از  اسـت    عبارت این عوامل . اي است   هاي خارج رسانه    ناظر بر ویژگی  
محصول، شیوه توزیع محصول، عادات مخاطبان در استفاده از رسانه، الگوي خرید و هزینـه           

  : د ازان عوامل چهارگانه وي نیز عبارت. رسانه
تعداد افـراد متفـاوت و یـا خانوارهـایی کـه دسـت کـم در یـک دوره            :  پوشش رسانه   .1

  .گیرند  مشخص در معرض رسانه قرار می
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تعداد دفعاتی که فرد در طی دوره مورد نظر در معرض پیام قـرار  : تناوب و تکرار تبلیغ   . 2
 .گیرد  می

رپـذیري ذهـن مخاطـب از رسـانه         ارزش کیفـی و میـزان تأثی      :  توان تأثیرگذاري رسانه    .3
 . انتشاردهنده پیام

  . شود  است که براي پخش پیام به رسانه پرداخت میمبلغیمیزان :  هزینه تبلیغات .4
  

هاي هر یک از وسایل ارتباط جمعی با          نیز معتقد است که ویژگی    ) 364: 1379(یاري    اهللا
  :شود  توجه به این موارد مشخص می

 له ارتباطی؛ چگونگی امکانات وسی .1

  تأثیر پیام بر حسب امکانات وسیله ارتباطی؛ .2

  . چگونگی دریافت مخاطب .3
  

تـوان بـه الگـویی کلـی      نیز در عین حال که معتقد است نمـی ) 70 ـ  71: 1381(زارعیان 
براي این فرایند رسید، به سیزده مورد از عواملی که در انتخاب رسانه براي تبلیغات تجـاري            

این عوامل کـه برخـی از آنهـا داراي همپوشـانی اسـت از نظـر او       . کند  ه می نقش دارد، اشار  
  :اند از عبارت
 انتخاب وسیله تبلیغاتی تا اندازه معینی بستگی به مقدار و اندازه بودجه       :  بودجه تبلیغات   .1

زیرا تعدادي از وسایل تبلیغاتی به علت گرانی ممکن است در قالـب            . تبلیغ هر مؤسسه دارد   
 . نگنجدها  مؤسسهبینی شده برخی  شاعتبار پی

تعداد و ویژگی مخاطب در هر تبلیـغ، ارتبـاط مـستقیمی      : هاي مخاطب    تعداد و ویژگی    .2
.  مخاطب عام دارد، تلویزیون وسیله خوبی اسـت    ،تیااگر کاال یا خدم   . با انتخاب وسیله دارد   

ی هــاي فــردي، اقتــصادي و اجتمــاع همچنــین جــنس، ســن، تحــصیالت و ســایر ویژگــی
 . کنندگان در انتخاب وسیله مؤثر است مصرف

اي را انتخاب کرد که از طریـق آن   در انتخاب وسیله تبلیغات باید وسیله:  فعالیت رقیب  .3
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اي استفاده شود     همچنین از وسیله  . کنندگان کاالي رقیب را پوشش داد       تر بتوان مصرف    سریع
 . که رقیب نتوانسته است از آن استفاده کند

توانـد در برگیـرد،     به تعداد شنوندگان یا مخاطبانی که یک وسیله ارتباطی مـی      : ش پوش  .4
 .شود گفته می

کننـده   تواند به شـخص مـصرف         کننده می   به معناي تعداد دفعاتی است که تبلیغ      :  تکرار  .5
 . خاصی دسترسی پیدا کند

 . دعبارت است از مدت زمانی که قرار است آگهی خاصی منتشر شو:  پیوستگی .6

قدرت تطبیق وسیله تبلیغ با نیازهاي خصوصی و تغییرات سریع و آنی          : پذیري   انعطاف  .7
 .نامند  پذیري می کننده را انعطاف تبلیغ

. رابطه مستقیمی بین زمان در اختیـار مبلّـغ و وسـیله تبلیـغ وجـود دارد      : تبلیغات  زمان  .8
ده شود کـه بـه طـور آنـی بـر روي      چنانچه زمان کمی در اختیار باشد، باید از وسایلی استفا      

 . گذارد  مخاطب اثر می

براي رساندن پیـام بـه   مؤسسه اي که  عبارت است از هزینه:  هزینه آگهی به ازاي هر نفر  .9
 . کند  پرداخت می،هر فرد

کنند و مـردم        ها خودداري می    برخی وسایل تبلیغاتی از پذیرش برخی آگهی      :  پذیرش  .10
 .پذیرند اي نمی وسیلههم هر تبلیغی را از هر 

 . اي از وسایل تبلیغاتی موقعیت و جایگاه خاصی در اجتماع دارند پاره:  اعتبار وسیله .11

اگر تأثیرگذاري بر مخاطبان براي فروش کاال یـا خـدمات   : ر پیام و تبلیغ بر فروش    یثتأ  .12
امـا اگـر همـان    . تنیازمند پیام متوالی است، به این منظور رادیو، روزنامه و مجله مناسب اس   

 . شود، تلویزیون مؤثرتر است  کاال با رنگ و صدا موجب جلب توجه مخاطب می

نظـر از تأثیرگـذاري یـک وسـیله      در برخی اوقات صـرف :  سیاست سازمان یا مؤسسه  .13
  . مشی مؤسسه یا سازمان توجه کرد ضروري است به سیاست و خط



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۱۵۶

 

ـیزده      ریخ  گونه که مشهود است همپوشانی و درهم        همان  گانـه   تگی قابل توجهی میان عوامل س
همچنین پرواضح اسـت    . باشد  بندي مجدد می    زارعیان وجود دارد که نیازمند پاالیش و دسته       

بندي تفاوت قائـل   هاي مربوط به رسانه و شرایط پیرامونی در این تقسیم      که باید میان ویژگی   
  . شد

مل مزایا و معایب هر وسـیله      را شا  2به هر حال وي پس از بیان عوامل یادشده، جدول           
هاي یادشـده    وسیله اصلی در تبلیغات و نه لزوماً بر اساس عوامل و ویژگی           9تبلیغاتی براي   

 روزنامه، مجله، پست، رادیو، تلویزیـون، تبلیغـات         :اند از    وسیله عبارت  9این  . کند    عرضه می 
  . محیطی، تبلیغات مخصوص، انتشارات و اینترنت

  

  ایب وسایل تبلیغاتیمزایا و مع. 2جدول 
  

 معایب مزایا وسیله

 روزنامه

پذیري، اعتبار در جامعه، پوشش  انعطاف
وسیع، همکاري بین واحدهاي تولید و 

 پذیري، قیمت یا هزینه مناسب توزیع، کنترل

کوتاهی عمر، مطالعه کوتاه، نوع چاپ، 
 آمیزي  رنگنبود امکانتعداد زیاد، تنوع، 

 مجله
سب، اعتقاد، آمیزي، هزینه منا رنگ

 پذیري، بقاي کارآیی انتخاب

پذیري، زمان   انعطافنبودمحدودیت زمان، 
 محدودطوالنی براي تکرار، شمارگان 

 پست
پذیري، پوشش کامل، سرعت،  انتخاب

 انعطاف، اطالعات

مقاومت مخاطب در قبول آگهی، مشکل 
 ها ها و آدرس تهیه فهرست هزینه

 رادیو
انعطاف، انتخاب سرعت، هزینۀ پایین، قابلیت 

 مخاطب، تحرك
 تأثیر و ماندگاري کم

 تلویزیون
تأثیرگذاري باال، جلب مخاطب، تبلیغات 

 کامل است، پوشش زیاد،

انتخاب، کنترل در نبود امکان هزینه باال، 
 کننده است دست پخش

تبلیغات 
 محیطی

دسترسی زیاد، هزینه کم، دربرگیري مناسب، 
 توالی و ماندگاري

ایی، پوشش محلی، نقش محدودة جغرافی
 رنگ و طراحی

تبلیغات 
 مخصوص

ماندگاري، تکرار، یادآوري، جلب توجه، 
 درستی، اعتبار براي فرستنده

بعضی (رقابت، مقایسه، احساس بد 
 )مواقع
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  مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی. 2جدول ادامه 
  

 معایب مزایا وسیله

 تأثیرگذاري نامطمئن، توزیع در اختیار مبلغ، ارزان، قابل انعطاف انتشارات

 بودن، تأثیر باال، اسیري مخاطب جهانی اینترنت
 از اطمینان نداشتنهزینه باال، نوبودن، 

 رسیدن پیام به مخاطب موردنظر
  

  )71 :1381زارعیان، (: منبع
  

از بررسی این جدول و همچنین مواردي که به مثابـه عوامـل مـؤثر بـر انتخـاب رسـانه          
  :گانه رسید توان در مجموع به این عوامل نه  توضیح داده شد، می

دهنـده در رسـاندن    هاي سفارش امکانات و سرعت واکنش رسانه به خواسته     :  سرعت  .1
 .پیام به مخاطب از عوامل بسیار مهم در انتخاب یک رسانه خاص است

سان حواس گوناگون اناستفاده از  هر رسانه داراي امکاناتی است که با        :  تأثیر و جاذبه    .2
و از ایـن راه   کند تا جاذبه و امکان مشارکت بیشتري را براي مخاطب فراهم کـرده    تالش می 

 . بر میزان تأثیر خود بیفزاید

تواند پوشش داده و پیام خود        میزان جمعیتی است که یک رسانه تبلیغاتی می       :  پوشش  .3
 .را به آنها برساند

 تهیه و پخش آگهی در ازاي هر نفر صورت اي است که براي میزان هزینه:  هزینه سرانه .4
اي  ویژه هنگامی که پوشـش گـسترده   البته باید توجه داشت که در این خصوص به     . (گیرد    می

 ). در نظر نیست، مطلق هزینه تبلیغات نیز اهمیت دارد

کننـد، امـا    ها پیام را در فضایی عمومی منتشر مـی        رسانه  از برخی: گیري   قابلیت هدف   .5
 . دهی پیام را براي گروهی خاص دارند قابلیت جهت دیگر برخی

ـبب مانـدگاري بیـشتر     پخش پیام و آگهی تبلیغاتی از برخی رسانه       :  دوام و ماندگاري    .6 ها س
  .کند در ذهن مخاطب شده و همچنین امکان مراجعه مجدد و متعدد را براي مخاطب فراهم می
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 ها کار چندان مشکلی نیست، اما فرایند انهتهیه پیام براي برخی از رس: سهولت تهیه پیام . 7
 .آید  اي تخصصی و پیچیده به شمار می ها مقوله تهیه پیام در برخی دیگر از رسانه

 اي در توزیـع     ها و وسایل تبلیغاتی امکانات گـسترده        برخی رسانه :  سهولت انتشار و توزیع     .8
ی امر توزیع را با مشکل مواجـه  و پخش پیام دارند و استفاده از برخی دیگر از وسایل تبلیغات    

 .کند  می

ها و دریافـت پیامهـاي تبلیغـاتی از آنهـا، از         استفاده از برخی رسانه   :  سهولت دریافت   .9
البته باید توجه داشت کـه  . گیرد  ها انجام می سوي مخاطبان با سهولت بیشتري از دیگر رسانه  

کند که بر جنبه منفـی ایـن     یاین امر در عین حال تمرکز کمتري را از سوي مخاطب طلب م       
تـوان بـه طـور      براي مثال، در حال رانندگی یا کار در منزل و محل کـار مـی    . افزاید    عامل می 

سهولت خرید و استفاده    . ها و پیامهاي تبلیغاتی آن قرار گرفت        همزمان مخاطب برخی رسانه   
 .گنجد  هاي آن نیز ذیل همین عنوان کلی می از رسانه و میزان هزینه

  

کوشـیم از ایـن    هـا و وسـایل تبلیغـاتی مـی     رسانه با مرور برخی از عوامل یادشده دربارة    
  .ها را در امر تبلیغات تجاري بررسی کنیم هاي رسانه ها و کاستی رهگذر، توانایی

هـاي ارتباطـات      ایـن گونـه تبلیغـات بـه دلیـل اسـتفاده از ویژگـی              :  تبلیغات مستقیم   .1
باید توجه داشت که ایـن نـوع   . ه و تأثیرگذاري زیادي استچهره داراي قدرت جاذب    به  چهره

از ارتباطات اصوالً توان جذب مخاطب توده و گـسترده را نـدارد، امـا در مقابـل، مخاطبـان          
پیام در این نوع از تبلیغات به سـادگی تهیـه،       . کند  گیري می   خاص را به طور مشخص هدف     

 مراجعـه مجـدد در بـسیاري از مـوارد     شود، اما با توجه به نبـود امکـان   پخش و دریافت می  
 .  ویژگی این نوع از تبلیغات هزینه پایین آن استترین  مهم. ماندگاري چندانی ندارد

گونه از تبلیغات که با اختراع چاپ به شکوفایی رسید، به دلیل این کـه                این:  انتشارات  .2
 ت تقریباً پایینی استکند در مجموع داراي سرع به راحتی مواد تبلیغی را پخش و توزیع نمی  

  . برد  اي به سر می ها در وضعیت میانه و در گروه رسانه
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ها به صحنه ارتباطات  اوج تأثیرگذاري صنعت چاپ را باید در ورود روزنامه  :  روزنامه  .3
این وسیله ارتباطی، اگرچه نسبت به وسایل دیگر تبلیغـی زمـان          . وجو کرد   و تبلیغات جست  

هاي الکترونیک در وضـعیتی میانـه         باالیی بود، اما با ورود رسانه     خود داراي سرعت واکنش     
ایـن  .  ویژگی این رسانه، هزینه پایین و پوشش گستردة آن اسـت         ترین    مهم. قرار گرفته است  

 گیري مخاطبان خاص در این رسانه تا حد زیادي ویژگی دوم سبب شده است تا امکان هدف
گیرد و همین امر سبب جاذبه کم آن     ادگی صورت می  تهیه پیام در این رسانه به س      . تنزل یابد 

اما توزیع و دریافت آسان این رسانه در شـبکه آمـاده و            . شود    ها می   در مقایسه با دیگر رسانه    
 مشخص از سواد، آن را در وضعیتی یگسترده توزیع، هزینه کم و در عین حال نیاز به سطح       

جعه مجدد به روزنامه وجود دارد امـا عمـر          در نهایت اگرچه امکان مرا    . میانه قرار داده است   
غالباً یکروزه آن، دوام و ماندگاري پیامهاي تبلیغی در این رسانه را نیز در وضعیتی میانه قرار               

 . داده است

گیري مخاطبان خـاص    ویژگی این رسانه امکان هدفترین  مهم:  مجله و کتاب راهنما   .4
گذارد، اگرچه آن را به طـور کلـی     ري منفی میاست که البته بر عامل پوشش گسترده آن تأثی    

امکان مراجعۀ مجدد به مجله بیش از روزنامه اسـت و پیامهـاي آن مانـدگاري             . کند  نفی نمی 
گیرد و   با کیفیت بهتري از روزنامه انجام میهاي   مجلهتهیه پیامهاي تبلیغاتی در     . بیشتري دارد 

تا حدودي به سهولت روزنامه مجله یافت پخش و در. شود    این امر سبب جاذبه بیشتر آن می      
گیرد و هزینه سرانه آن با توجه به هزینه تولید و مخاطبان خاص بـیش از روزنامـه                 انجام می 

 .است

گونه از تبلیغات، دوام و ماندگاري پیام در      توجه این   تنها ویژگی قابل  :  تبلیغات محیطی   .5
مانـدن   بـاقی .  اسـت   آن خش تقریباً آسان  عین برخورداري از هزینه سرانه به نسبت پایین و پ         

بقیه عوامل در وضعیتی میانه سبب شده است تا از این رسـانه تنهـا بـراي تبلیغـات خـاص              
 . استفاده شود

 گونه تبلیغات اگرچه داراي سرعت پایین و پوشش کمی اسـت            این:  هدایاي تبلیغاتی   .6
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گیري مستقیم مخاطـب   کان هدفگیرد، اما به دلیل ام   و توزیع آن نیز به سهولت صورت نمی       
بودن در او داراي تأثیر و جاذبه باال و پیـام آن نیـز داراي مانـدگاري         و ایجاد احساس خاص   

. گونه هدایا بسته به مورد تقریباً زیاد است، اما تهیه آن دشـوار نیـست   هزینه این. زیادي است 
 د، روشی مطلوب برايکن گونه تالشی نمی همچنین از آنجا که مخاطب براي دریافت آن هیچ 

 .آید شمار می  بهاو

سرعت بـاال، پوشـش     . اي مطلوب براي تبلیغات است      رادیو در مجموع وسیله   :  رادیو  .7
گسترده، هزینۀ تقریباً پایین در تهیه، پخش و دریافت پیام، امکان دریافت پیـام آن همـراه بـا                

البتـه  . ت را ایجاد کرده است به سواد، از اموري است که این مطلوبی    ينیاز بیمطالب دیگر و    
گیري از عناصر دیگر، جاذبه این رسـانه را در میـان           استفاده از عنصر صدا و نبود امکان بهره       

امکان مراجعه مجـدد و  نبود همچنین . دیگر وسایل تبلیغاتی در وضعیتی میانه قرار داده است 
هاي تبلیغاتی را در رادیو بـا  نبود تمرکز در انسان در هنگام دریافت پیام، میزان ماندگاري پیام        

 . رو ساخته است کاهش روبه

هاي تبلیغاتی در دنیاي مدرن امروز، تلویزیون داراي جایگاهی  در میان رسانه:  تلویزیون .8
منـدي از   امکان استفاده از عناصر گوناگون نوشتاري و دیـداري و بهـره  . بسیار برجسته است  

 .آسایی افزایش داده است ر این رسانه به طور معجزهعنصر حرکت جاذبه پیامهاي تبلیغاتی را د
اگرچه تهیه این پیامها به سادگی پیامهاي رادیویی نیست، اما پوشش گسترده تلویزیون هزینه              

ـبکه  البته باید توجه داشت که به. سرانه تبلیغ در این رسانه را کاهش داده است    هـاي  رغم وجود ش
گیري مـستقیم   ابزار تبلیغاتی، ابزاري با قدرت هدفتخصصی در تلویزیون همانند رادیو، این  

تجهیزات پخش و دریافت پیام در تلویزیـون اگرچـه در مجمـوع داراي           . شود  محسوب نمی 
 ها، این رسانه را در وضـعیت مطلـوبی        هزینۀ باالیی است، اما نفوذ و گسترش آن در میان خانواده          

 باال و دوام و ماندگاري پیام در آن کمی سرعت این رسانه مانند رادیو، بسیار    . قرار داده است  
 . بیشتر از رادیو است

سینما در مجموع شباهت زیادي با تلویزیون دارد اما برتري سینما به تلویزیون             :  سینما  .9



 ۱۶۱  ■  ...بخش اول ـ تبليغات بازرگاني در گذرگاه جامعه و 

 

در استخدام و تسخیر تمامی حواس انسان در یک سالن تاریک است که قدرت تأثیرگذاري               
تـر، پوشـش آن    اما در مجموع سرعت آن پایین. دهد   و جاذبه آن را تا حد زیادي افزایش می        

 . تر است کمتر، هزینه سرانه آن بیشتر، و پخش و دریافت آن مشکل

هاي تبلیغاتی پیوسـته اسـت،    شبکه جهانی اینترنت به تازگی به جمع رسانه    :  اینترنت  .10
ویژه  ود به اما در همین مدت زمان کوتاه توانسته است گوي سبقت را از بسیاري از رقباي خ               

 جمع میان سرعت غیرقابل تصور، پوشش جهانی، هزینه سرانه بسیار. در عرصه جهانی برباید
گیري مخاطبان خاص، دوام و ماندگاري پیام، و سهولت تهیه     ناچیز، جاذبه زیاد، امکان هدف    

اگرچه تهیه تجهیـزات دریافـت    . هاي منحصر به فرد این رسانه است        و پخش پیام از ویژگی    
در این رسانه هنوز امري مشکل است، اما گسترش و شیوع رایانه و اینترنت در جهـان،                 پیام  

 . کشد آینده مطلوبی را در پیش روي این رسانه به تصویر می

 10مجموع آنچه در خصوص بررسی میزان حضور عوامل مؤثر بـر انتخـاب رسـانه در                 
  :م است قابل ترسی3رسانه معمول در تبلیغات تجاري گفته شد در جدول 

  

   رسانه معمولدهمیزان حضور عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در . 3جدول 
  

تبلیغات مستقیم 
 

انتشارات
روزنامه 
مجله و کتاب  
راهنما

 

تبلیغات محیطی
هدایاي تبلیغاتی 
 

رادیو
تلویزیون 

 

سینما
ت 
اینترن

  

 باال پایین باال باال پایین میانه پایین میانه پایین باال سرعت

جاذبه و 
 أثیرت

 باال باال باال میانه باال میانه میانه پایین میانه باال

 باال میانه باال باال پایین میانه میانه باال میانه پایین پوشش

هزینۀ 
 سرانه

 پایین باال میانه پایین باال پایین میانه پایین میانه پایین

 انهمی پایین پایین پایین باال میانه باال پایین میانه باال گیري هدف

و  دوام 
 ماندگاري

 باال پایین پایین پایین باال باال باال میانه میانه پایین
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  میزان حضور عوامل مؤثر بر انتخاب رسانه در ده رسانه معمول. 3جدول ادامه 
 

  

تبلیغات مستقیم 
 

انتشارات
روزنامه 
مجله و کتاب  
راهنما

 

تبلیغات محیطی
هدایاي تبلیغاتی 
 

رادیو
تلویزیون 

 

سینما
 

ا
ت
ینترن

  

سهولت 
 تهیه 

 باال پایین پایین میانه میانه میانه میانه باال میانه باال

  سهولت
 پخش

 باال میانه باال باال پایین باال میانه میانه پایین باال

  سهولت
 دریافت

 میانه پایین میانه باال باال میانه میانه میانه میانه باال

  

هـا ماننـد     رسـانه  ازبـارة جایگـاه مهـم برخـی    البته باید توجه داشت که به رغم آنچه در        
توان در مجموع به ایـن نتیجـه رسـید کـه یـک               تلویزیون در تبلیغات تجاري گفته شد، نمی      

مطلوبیت یک رسانه توأمان بـا درنظـر   . تر است رسانه تبلیغاتی همیشه از رسانه دیگر مناسب      
  . بل ترسیم استگرفتن نوع کاال و خدمت، وضعیت مخاطبان و دیگر شرایط موجود قا

  
  شناسی و اقناع گسترش فنون روان  .3

معرفی کاال براي ایجاد تسهیل در امر خرید و فروش به مثابۀ یک نیاز طبیعی در جوامـع             
ویـژه در دوران   هاي سنتی و ساده آغاز شد و پس از طی یک دوره تحول بـه  انسانی، با شیوه 

اي  هـاي رسـانه   ر قابل تصوري که فناوري   گیري جامعه توده و با استفاده از امکانات غی          شکل
در این دوره بود کـه  . پیش روي بشر قرار دادند، وارد مقطعی متمایز از دورة سنتی خود شد            

ویـژه در موضـوع اقنـاع     شناسی و دستاوردهاي آن به    طراحان تبلیغات تجاري به حوزة روان     
 ود در ترکیب با امکاناتهمچنین مجموعه بستري که جامعه توده فراهم آورده ب. توجه کردند

 دگرگونی عظیمی در کیفیت تهیـه و پخـش پیامهـاي           ،شناختی  ها و دستاوردهاي روان     رسانه
وجود آورد و معجزه تبلیغات تجاري را به شکل امروزین آن بـه جوامـع بـشري                   تبلیغاتی به 
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  . عرضه کرد
 ات تجاري دربارةتقریباً تمامی پژوهشگران این حوزه معتقدند که دستاوردهاي دانش تبلیغ

شـود؛ بـا      گوناگون آمده است منحصر نمـی     هاي    کتابها و مقاله  فنون تبلیغ تنها به آنچه که در        
 ها، این فنون نیز در معرض تحول و نوآوري ها و فناوري درپی در رسانه توجه به تحوالت پی

حوزه به مـواردي  مربوط به این هاي  مقالهاما با این حال در گوشه و کنار کتابها و          . قرار دارد 
ها و اصول حاکم بر  ها، پایه خوریم که با عناوین گوناگون از جمله فنون، روشها، نوآوري برمی

انـدرکاران   اي اشاره دارد که امروزه از سوي دسـت      تبلیغات تجاري، به روشهاي نهادینه شده     
  . تبلیغات تجاري استفاده و استقبال شده است

شناختی و  موضوع اصول و فنون روان) از(و درکی اجمالی    ) با(منظور آشنایی     در ادامه به  
 کنیم به برخی از مجموعه اصول و روشهایی که در منابع  اقناعی در تبلیغات تجاري، تالش می

 هاي تبلیغات تجاري به موارد گرچه اصول و شیوه.  بپردازیم،مختلف به آنها اشاره شده است 
وزن یکـدیگر     عـرض و هـم      هات گوناگون هـم   شود و این عناوین از ج       یادشده منحصر نمی  

  . نیستند
، اصـول حـاکم بـر پدیـده و          )1377همـشهري، (مربوط به این حوزه     ها    مقالهدر یکی از    
  :  این چنین آمده است،فرایند تبلیغات

 به هدف خاص خـود توجـه دارد، حـال    مبلّغ در تبلیغات عمومی،   :»نیت مبلّغ « اصل    .1
یـا بـه عبـارتی      ( ارزشـی    ، براي آثار اجتماعی رفتار خـود      آن که در تبلیغات غیرعمدي، وي     

 .قائل نیست) تر اهمیتی صحیح

اي کـه ممکـن اسـت سـبب            مبلّغ، وضعیت محرك را از زمینه      :»ادراك حسی « اصل     .2
 پیامش کوشد ـ   خواهد ـ و می    میاویعنی . کند انحراف دقت شود، خارج کرده و برجسته می

کـه ایـن ارزش      طـوري   کند به آن ارزش تحریکی ببخـشد، بـه            بنابراین سعی می  . ادراك شود 
) مخاطـب (تحریکی، پیام را از زمینه کلی تأثرات حسی که در آن لحظه در پیرامون شـخص      

ایـن  بررسـی  (بـراي  . برجـسته کنـد  ) تـا حـد تـشخیص تمـایز    (قرار دارد بیـرون بکـشد و      
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بـراي مثـال، ممکـن    . ار بردتوان روشهاي گوناگونی را به ک  رسیدن به این هدف می   ) اصل و 
 .است از وضعیتهاي رفتاري اضافی که هیچ ارتباطی با فعل نهایی ندارد، استفاده کرد

بـراي مثـال،    . دهنـد     هاي تجاري انجام مـی      کنندگان آگهی   این، همان کاري است که تهیه     
 رادیـو  طور که گوینده توان چندین بار آن را تکرار کرد، همان          منظور درك بهتر محرك، می      به

در ایـن  . توان روش ساده کردن را به کار بـرد   همچنین می . کند    نام کاالي تبلیغی را تکرار می     
بـراي مثـال،   . کنند که براي اشخاص عادي قابل فهم باشـد   روش، محرك را طوري ساده می  

را بـا  ) یـش ( هـا  نکات علمی مربوط بـه نـوع ویتامین  منظور افزایش میزان فروش یک کاال،  به
تـوان در تبلیغـات سیاسـی نیـز ماننـد تبلیغـات         این روشها را می  . کنند    تی ساده بیان می   عبارا

  . تجاري به کار برد
تواند هر یک از انواع تبلیغ را با هـم یـا         طبق این اصل، مبلّغ می     :»نوع تبلیغات « اصل    .3

شـد، و نیـز   تبلیغات علنی، تبلیغاتی که در آینده نزدیـک علنـی خواهـد      : جداگانه به کار برد   
در تبلیغات علنی به شـکل مـستقیم از تلقـین اسـتفاده      . تبلیغات پشت پرده یا در لباس دیگر      

در تبلیغاتی کـه در آینـده نزدیـک علنـی           . شود و مقصود مبلّغ از همان ابتدا روشن است          می
هدف از این فاصـله زمـانی کـه       . گذرد تا مقصود تبلیغات آشکار شود         خواهد شد، مدتی می   

بـراي  . طوالنی است، آن است که وضعیتهاي رفتار الحاقی و اضافی بتواند ظاهر شـود             نسبتاً  
پرستانه را بـه طـور کلـی برانگیخـت و      توان نخست تمایالت میهن    می ،مثال، در دوره جنگ   

به عبارتی دیگر، با آن که هدف از همان  . چندي بعد جوانان را به خدمت سربازي وادار کرد        
شود که زمینـه الزم بـا          سربازي است، اما این منظور وقتی آشکار می        ابتدا، دعوت جوانان به   

 نیز نـوعی تبلیغـات غیرمـستقیم   ) در لباسی دیگر(تبلیغات پشت پرده . دقت تمام فراهم شده باشد   
 .کند مبلّغ هرگز منظور خود را آشکار نمیکه در آن است 

اي را    رفتـاري الحـاقی    مبلّغ ضمن تلقین، وضـعیتهاي       :»وضعیت رفتار الحاقی  « اصل    .4
 براي. رود  اي براي استمرار وضعیت رفتاري مورد نظر به کار می انگیزد که به مثابه وسیله برمی

توانـد نظـر       مـی  ییمثال، یک شرکت اتومبیل سازي با اجراي برنامه موسیقی سنفونیک زیبـا           
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ی کـه منـافع   تواند بـراي جلـب کـسان     همچنین مبلّغ می . مردم را به کاالهاي خود جلب کند      
بـراي  . را بـه صـورتهاي گونـاگون درآورد       ) محرك(مختلفی دارند، مضمون عامل تحریکی      

مثال، یک هتل در تبلیغات تجاري خود اعالم کند که هم نزدیک مرکز تجاري قرار گرفتـه و       
هم در هر اتاقش رادیو دارد و هم براي مشتریان خود توقفگاه اتومبیل فراهم کـرده اسـت و              

 .امانند اینه

کـه مـردم را بـا هـدف خـود همـراه سـازد،          مبلّغ براي آن:»پیوستگی مطلوب« اصل    .5
در ایـن راسـتا،   . هایی ایجاد کند که براي مردم مطلوب باشـد  کوشد پیوستگی یا پیوستگی    می
فـروش   یـک گـل  براي نمونـه  . توان با بازتاب شرطی هیجانی، فعل مطلوب را ایجاد کرد          می

، از مناسبت روز مادر استفاده کرده و عواطفی که مـادر را تـداعی               براي افزایش فروش خود   
 اي هرگونه عاطفهرو،  از این . دهد  شود با تصویر خرید گل پیوند می  کند یا به مادر مربوط می     

 .توان با اعمالی ماهرانه در مسیر هرگونه فعل قرار داد  را می

ي تبلیغات پشت پرده پیش از تـأمین        همواره به استثنا  : »بینی ناپذیر   حوزه پیش « اصل    .6
منظـور مبلّـغ   ) شدن فهمیده(، پیش از فهم   )نفسانی(پیوستگی مطلوب میان وضعیتهاي روانی      

بینی وجود  اي از امور غیرقابل پیش و پیش از آن که این پیوستگی به عمل تبدیل شود، حوزه         
 پیچیـدگی وجـود فـرد    رقیب ومبلّغان این حوزه معلول موقعیت زمان تبلیغات، وجود  . دارد

شـک نخـستین نقـشهاي ذهنـی،          بی. گیرد    در گروهی است که تبلیغات براي آن صورت می        
 ،از این رو. کن کردن آنها کار بسیار دشواري است ریشه) تغییر یا (پایدارترین نقشها هستند و     

 .اي که تا این حد پیش رفته باشد کار آسانی نیست تبلیغاتیسازمان مبارزه با 

 وقتی وضعیتهاي متضاد از ایجاد پیوستگی مطلـوب جلـوگیري           :»ضد تبلیغات «ل   اص  .7
براي مثال، سازندگان سـیگار، اصـل      . برند     را به کار می    1گران شیوه ضدتبلیغات    کند، تبلیغ     می

موجـب  «، »سیگار کشیدن مـضر اسـت   «ضدتبلیغات را براي مبارزه با ایستارهایی نظیر اینکه         
 طور در این موارد، تبلیغات تجاري دالیلی را که به .برند  به کار می  .. .و» شود    بوي بد دهان می   

                                                        
 . رود  عليه موضوع تبليغ به کار مياين شيوه عبارت است از استفاده از همان عواملي که بر. ١
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شود را به صورت یک دسته فضائل و محاسـن        مستقیم بر علیه عادت به دخانیات مطرح می       
 .دهد  دخانیات جلوه می

. بـرد   کار می  مبلّغ، روش متقاعد ساختن را به شیوة مضاعف به         :»متقاعدساختن« اصل    .8
کنندگان، فردي کـه مـورد توجـه یـا       بر متقاعد ساختن مصرف کوشد عالوه ا که می  بدین معن 

پیروي مردم است را نیز به مصرف کاالي خود متقاعد کند و سپس این امر را نیز بـه مـردم                     
 .تلقین نماید

اصل متقاعدساختن که از آن به مثابه آخرین اصل از اصول حاکم بر تبلیغات تجاري یـاد    
بنـدي    هاي پژوهـشگران علـوم اجتمـاعی در زمینـۀ دسـته             ي بر اساس یافته   شد، تا حد زیاد   

بـر ایـن اسـاس،    . ها در جامعه شـکل گرفتـه اسـت         لحاظ میزان پذیرش نوآوري     مخاطبان به 
راسـتگو،  (شـوند      گروه تقسیم مـی    5آوري به مسائل نو در جامعه به          مخاطبان به لحاظ روي   

  ):25 ـ 26: 1380
 این دسته از مخاطبـان، گروهـی هـستند کـه آمـادگی       :ن پذیرش روان یا پیشتازا     پیش  .1

 .شوند  پذیرش و پیروي از پیامها را به سرعت دارند و درصد بسیار کمی را شامل می

 این دسته از مخاطبان مانند گروه نخست آمادگی زیادي براي پذیرش        :  زودپذیرندگان  .2
دن پیام از دیگـران بـه سـرعت آن را    و پیروي از پیامها دارند با این تفاوت که به محض شنی  

درصـد ایـن   . کنند    آنها نیز چنین می    ، را بپذیرند  پیامیبه عبارت دیگر اگر گروهی      . پذیرند    می
 .افراد از گروه نخست بیشتر است

دهنـد و هنگـامی      این گروه درصد باالیی از مخاطبان را تشکیل مـی       : پذیرندگان اولیه   .3
جه عمل دو گروه نخست را دیده باشند و نتـایج حاصـل از آنـان    کنند که نتی     به پیام عمل می   

 .قابل قبول و توجیه باشد

شـوند و     مانند گروه قبل درصد بـاالیی از مخاطبـان را شـامل مـی             : پذیرندگان ثانویه   .4
  .اند پذیرند که مطمئن باشند نیمی از افراد جامعه مخاطب، پیام را پذیرفته  هنگامی آن را می

جلب اعتماد ایـن گـروه   . روند شمار می آخرین دستۀ مخاطبان به این گروه    :ان دیرباور  .5
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کنند که بیشتر مخاطبان پیام، آن را پذیرفته و به کار       بسیار دشوار است، زیرا هنگامی عمل می      
  .نامند  این گروه را گروه محتاط و بدبین نیز می. بسته باشند

  

ر اساس چهار پایه اصلی در ارتباطات یعنـی         در جایی دیگر، اصول نظري اقناع و تبلیغ ب        
  ):31 ـ 32: 1377میرسعید قاضی، (منبع، پیام، رسانه و مخاطب بنا شده است 

. کنـد   اي که ارتباط را برقرار می منبع پیام ارتباطی، عبارت است از فرد یا مؤسسه     :  منبع  .1
. بان، معتبـر و جـذاب باشـد   که این ارتباط به موفقیت بینجامد، باید از دیدگاه مخاط        براي این 

زمینه ذهنی آنها دربـارة منبـع چیـست و آیـا             که پیش ، این عوامل مربوط به اعتبارات مخاطبان    
گذارنـد؟ و    کنند؟ آیا به آن احترام مـی       دارند؟ آیا با آن احساس راحتی می          منبع را دوست می   
 . کنند؟ همگی به گیرایی و جذابیت منبع بستگی دارد  آن را تحسین می

تر است؟ اعتبار یـا جـذابیت؟ بایـد          یک مهم   شود که کدام    در اینجا این پرسش مطرح می     
تجارب عملی نـشان داده اسـت کـه گـروه          . بستگی به مخاطبان و موضوع تبلیغ دارد      : گفت

  .دهند تر و دارندگان تحصیالت باال به شهرت و جذابیت بیش از اعتبار اهمیت می سنی جوان
 پیام بر مخاطبان، بستگی به این دارد کـه آیـا مخاطبـان، پـذیراي         میزان اثربخشی :  پیام  .2

که استداللهاي منبـع   هنگامی. دانند یا خیر  پیام هستند و آن را با عقاید و منافع خود همسو می   
ولی چنانچـه  . پیام با عقاید مخاطبان همسو باشد، امکان زیادي براي پذیرش پیام وجود دارد      

. منافع مخاطبان باشد، امکان پـذیرش آن بـسیار ضـعیف اسـت            استدالل بر خالف باورها و      
همیشه متن اقناعی و ترغیبی را باید از آنجا که مخاطبـان آن را بـاور دارنـد و بـه آن معتقـد          

تدریج دالیلی را که براي آنان مهم است، مطرح کرد؛ تا بـه هنگـام طـرح و            هستند آغاز و به   
باید در . تدالل قوي و قابل فهم مخاطبان پیش رفتبیان مطالب مخالف باور آنان، بتوان با اس    

از این رو باید ابتدا گرایش و سـپس     . نظر داشت که بین عقیده و گرایش تفاوت وجود دارد         
 .عقیده مخاطب را تغییر داد

پیـشرفتهاي فنـاوري در زمینـه     .  رسانه عامل انتقـال پیـام بـه مخاطبـان اسـت            : رسانه  .3
اهم کرده است که براي مثال در زمینه ارتباط نوشـتاري، بـراي           رسانی، این امکان را فر      اطالع
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و جـدولها  اثربخشی بیشتر بتوان آن را با نوار ویدئو، دیسکت کـامپیوتري، اسـالید، عکـس،       
با ارسال این عوامل در حقیقت، نوشـتار بـا عناصـر سـمعی و          . نمودارهاي رنگی همراه کرد   

شـود، ضـمن    اي پیـشنهاد مـی   فرد یا مؤسسه اي به     هنگامی که نوشته  . شود  بصري تقویت می  
 اشـاره بـه    .1: چنین باشد ، سازماندهی متن نوشتاري باید اینگفته شده گرفتن از عناصر      یاري

پیشنهاد راه حل . 3بیان منافع مخاطبان در حل مشکل     . 2مشکل و بیان و تشریح و تفسیر آن         
تجـسم کننـد کـه پیـشنهادها و         ارائه اطالعات کافی تا مخاطبان بتوانند       . 4عملی و مشخص    

 .انجامد مشکل میرفع حلهاي بیان شده چگونه به  راه

. دهنـد    عنصر را تـشکیل مـی    ترین    مهم مخاطبان در چرخه ارتباطات اقناعی       : مخاطبان  .4
چرا که این مخاطبان هستند که باید تصمیمی اتخاذ کنند، عملی انجام دهند یا گرایش خـود                 

ارتباط اقناعی ممکن است فردي را متقاعد سازد اما در فـردي دیگـر   یک پیام   . را تغییر دهند  
 میزان اثربخشی یک پیـام      ،دهد که سه عامل       چرا؟ پژوهشها تا اینجا نشان می     . اثربخش نباشد 
 اي که ارتباط اقناعی در آن زمینه احاطه وي بر مسئله. 2شخصیت مخاطب . 1. کند  را تعیین می

 . ان منافع وي در حل مسئلهشناخت میز. 3صورت گرفته است 

روز بر دامنه فنـون و روشـهاي اقنـاعی در تبلیغـات         بر اساس این اصول است که روزبه      
شود و این نیاز سنتی و طبیعی بشر هر روز با ماهیت اصلی خـود فاصـله                   تجاري افزوده می  

  . گیرد بیشتري می
  وه کلی سه شی. پردازیم  در ادامه به فنون و روشهاي تبلیغات تجاري می

   حیثیت و اعتبار .1
   تحریف .2
   ناایمنی  .3

  :از جمله روشهایی است که در بیشتر منابع به آن اشاره شده است
 شـود    شامل فنونی است که به کمک آنها محتواي تبلیغات به شکلی ارائه مـی            ،شیوه نخست «

  :شود ام میاین شیوة تبلیغ خود به چهار روش انج. که گویی بیانگر ارزشهاي جامعه است
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 استفاده از توصیه و سفارش شخص مورد عالقه مردم یا شخص مقتدر و بانفوذ و یـا               .1
 .کسی که کالمش نافذ و براي مردم حجت است

مبلّغ تظاهر به شباهت و نزدیکـی بـا       .  وانمود کردن همسویی منافع مبلّغ با منافع مردم         .2
 .کند  مردم می

خواهند در اکثریت باشند نـه    روي و این که همیشه می    توسل به گرایش مردم به دنباله       .3
 .»کنند  تمام مردم با ما هستند و از ما پشتیبانی می«: گوید  به این منظور تبلیغ می. در اقلیت

هاي جذاب و پرطرفدار مانند آزادي، برابري، عدالت، رفاه و             استفاده از کلمات و واژه      .4
 ،ها العمل آنها نسبت به این واژه ست دارند بشنوند و عکساینها کلماتی است که مردم دو... . 

 .عاطفی است تا منطقیبیشتر 

کند چنین وانمود کند که تبلیغ    گیرد که در آن، تبلیغ سعی می          شیوة دوم، فنونی را دربرمی    
دسـتکاري  . گیـرد   فنون تحریف، طیف وسیعی از دروغ تا کتمان حقایق را در بر مـی            . نیست

پرتـی    ردن اطالعات، حذف برخی از اطالعات به سود مبلّغ، ایجاد حـواس           آمار، مخدوش ک  
در مخاطب و جلب توجه او به مسائل غیراصلی، و ساده کردن بیش از حد مسائل پیچیـده،                

  .هاي تحریف تبلیغاتی است از جمله شیوه
 در شیوه سوم، با فنونی سر و کار داریم که در آن، تبلیغ به مـردم چیزهـایی را یـادآوري            

 عوامل ناایمنی در زندگی بشر زیاد است و با توجه به سن، جنس، . کند که از آن گریزانند        می
فقـر، بیمـاري،   : اند از معموالً عبارتکند و     ادات مذهبی افراد تغییر می    شکل و فرهنگ و اعتق    

بیکاري، مرگ، پیري، آشوبهاي اجتماعی، جنگ، نداشتن محبوبیت، زشتی، شکست، تغییر و            
  ).135 ـ 136: 1379حسینی پاکدهی، (» نآمانند 

عالوه بر این سه شیوه کلی، به روشهاي دیگري نیز در ادبیات ایـن حـوزه اشـاره شـده                 
  :دوست به یازده روش تبلیغات تجاري اشاره کرده است یگانه. است
کـه در ایـن   ( البته باید توجه داشت کـه روش تـشبیهی و اسـتعاري              : روش تشبیهی   .1«
روشی کلی ) اند  سازي تلویزیونی معرفی شده     هاي مجزایی در آگهی      مثابه شیوه  بندي به   تقسیم
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توان گفـت    آید؛ و به مثابه یک قاعده کلی می    هاي تلویزیونی به شمار می      گیر در آگهی    و همه 
. شـود   همه تصاویر از جمله تیزرهاي تلویزیونی ماهیتی استعاري دارد و جانشین امرِ واقع می  

هاي کلی گاه در تیزرهاي تلویزیونی به صورت جزئی و حتی به مثابـه           شیوه اما این اصول و   
 . شود؛ در این مطالعه همین کاربرد مورد نظر است  تنها روش تبلیغاتی نیز استفاده می

روشی است که کاالي فروشـی بـه سـمبل، نـشانه،            ) بندي  در این تقسیم  (روش تشبیهی   
شاید ادعاي گزافی نباشد کـه تـشبیه   . شود شبیه میاي و حتی حیوانات ت مکان، قهرمان افسانه  

بـه نظـر    ... . کاالها به حیوانات نوع جدیدي از پایبندي به تـوتم در فرهنـگ معاصـر اسـت                
ـ   قويشاید  به دلیل غیر قابل فهم بودنشان براي انسان و ،رسد که حیوانات    می  از شانتـر بودن

این ویژگی . شوند می انسان    در رام حس احت  شدن  خودآگاه موجب برانگیخته  نا ،لحاظ فیزیکی 
هـاي   کنـد کـه رگـه     مـی خورد و این تصور را ایجاد   در تبلیغات کاالهاي مختلف به چشم می 

 تلویزیـونی، تـشبیه   هاي در آگهی. اعتقاد به توتم تا انسان مدرن عصر حاضر نیز امتداد یافته است        
 که از آنها انتظار قدرت، سـرعت  شان، هواپیما و دیگر وسایلی ، خودروها و لوازم جانبی ابزار

رود به انواع حیوانات نظیر شیر، پلنگ، ببـر، عقـاب و اسـب امـري طبیعـی و             و چاالکی می  
 بـا  ،مـواد خـوراکی  ماننـد   جالب این است که گاه مواد و اشیاي کامالً نامربوط           . عادي است 

 و نـه گوشـت    قدرتمند کـه نـه چهـره چنـدان زیبـایی دارد         یاستفاده از نام یا تصویر حیوان     
  . شود لذیذي، تبلیغ می

براي مثال، تشبیه یک مکان بـه  . هاي تلویزیونی رایج است     تشبیهات دیگري نیز در آگهی    
بهشت، تشبیه چیزي به طال، مروارید، الماس یا جواهرات دیگر، تشبیه شهري به یـک شـهر        

هاي داخلی براي   تشبیه بروجرد به پاریس و شهرکرد به سویس در آگهی      انندم(یا کشور آباد    
) براي کسب اعتماد مشتریان بـه اسـتحکام آن  (، تشبیه یک ساختمان به کوه  )جذب گردشگر 

  ....و 

یکـی از  . ترین شـیوه در تبلیغـات تلویزیـونی اسـت            این روش رایج   : روش استعاري   .2
 کننده احساس که به مصرفشکلی هاي این روش فضاسازي مناسب است به   ویژگیترین  مهم
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 هـاي  طور مستقیم درباره کیفیت و ویژگی      در روش استعاري به هیچ وجه به      . ندي القا شود  خوشای
شود، بـه ایـن        این روش در تبلیغ مواد غذایی بسیار استفاده می        . آید  کاال صحبتی به میان نمی    

ترتیب که تصویر میزهاي مجلل و غذاهاي رنگین و اشتهاآور جایگزین تصویر مواد غـذایی               
 ... .کند  کننده را به خرید آن تشویق می فشود و مصر  می

شود که بـا اسـتفاده از کـاال       در این روش به مزایا و فوایدي اشاره می: روش تشویقی  .3
این روش در تبلیغ بانکهاي مختلف بـسیار رایـج          . شود    یا خدمات تبلیغی نصیب مشتري می     

 بیننـده تـشویق   ،آن بانکهـا است، به این ترتیب که با ذکر جوایز و فواید گشایش حساب در      
انداز کند و معامالت تجاري خود را توسط خدمات بـانکی انجـام              شود پول خود را پس        می
 .دهد

کنند با ذکر فواید و مزایـاي حتمـی اسـتفاده از              در این روش سعی می     : روش اقناعی   .4
اعی تأکیـد   روش اقنـ  . کنندگان را در استفاده از آن قـانع کننـد           یک کاال به طور کلی، مصرف     
 . ... دارد یکمتري بر مارك تجاري خاص

عملکرد این روش به صورت سلبی است، بـه ایـن ترتیـب کـه نـشان        :  روش تنبیهی   .5
هـاي   بـسیاري از آگهـی  . زیانبـار اسـت   ،دهد استفاده نکردن از کاال یـا خـدماتی خـاص            می

هـا فـردي را     آگهـی گونـه  در ایـن نمونـه  شود، براي      بیمه با این روش ساخته می      سازمانهاي
کند و در نتیجـه دچـار مـصیبتها و زیانهـاي      دهند که از خدمات بیمه استفاده نمی          نمایش می 
هاي موفق تیـزر در کـشورمان    تبلیغات آموزشی شرکت گاز نیز که از نمونه     . شود    فراوانی می 

 .گیرد  آید در همین گروه قرار می  به حساب می

دلیـل  . شـود   روش در تلویزیون ایران فراوان دیده مـی هاي این   نمونه:  روش موزیکال   .6
هـا سـاده    اصلی استفاده از این شیوه این است که به خاطر سپردن و یادآوري اشعار و ترانـه            

یک البته در تبلیغات داخلی در بیشتر مواقع، ارزش . شود   است و به راحتی در ذهن حک می       
هـاي سـطحی و مبتـذل آن     اشعار و ترانهشود و تنها      شعار تبلیغی خوب و مؤثر فراموش می      

تواند مـؤثر و     می،ماند؛ در حالی که موسیقی و ترانه اگر آگاهانه به کار گرفته شود      برجاي می 
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 آهنگـین نـاموزون و    به ظـاهر  ولی اشاعه و گسترش روحیه ابتذال با قطعات         ... جذاب باشد 
 . دهد  نامفهوم در درازمدت نتیجه عکس می

 در این روش در نمایش آثار و نتایج استفاده از یک کاال بـه شـدت   :یزآم   روش اغراق   .7
شود، به نحوي که بیننده میزان اغراق موجود در این گونه تیزرها را یک شـوخی بـه              غلو می 

 .پذیرد  آورد و پیام مبلّغ را به شکلی خوشایند و صمیمانه می  حساب می

ز در این اسـت کـه در ایـن روش    آمی   تفاوت این روش با روش اغراق      : روش کمیک   .8
شـود و ایـن شـوخی لزومـاً       شوخی انجام مـی یک  با تکیه بر طرح     طور مستقیم   بهتبلیغ کاال   

 . آمیز یا مرتبط با آثار واقعی کاال نیست اغراق

گیـرد،    کاالهایی که چرخه تولیدشان بیش از یک نسل را در برمـی    :  روش نوستالژیک   .9
  دورانزدگـی نـسبت بـه    ان گذشته و زنده کـردن حـس حـسرت   با استفاده از یادآوري سالی   

 .کند  کننده، روش تبلیغی خود را اعمال می جوانی و ایام قدیم در مصرف

 این روش مبتنی بر یک عامل تکرارشونده است، چیزي که بـا   : روش شرطی سازي    .10
د، کـافی  به این ترتیب نیازي نیست مخاطب کـل تبلیـغ را ببینـ   . نام یک محصول قرین باشد 

 .است متوجه آن عامل شود تا عمل تبلیغی انجام گیرد

 تصور کنید شخصی در فروشگاهی با خیـال راحـت و از روي     :اي   روش زیرآستانه   .11
کند و معتقد اسـت کـه خـود بـدون گـرفتن هـیچ          اراده کاالهاي مورد نیازش را انتخاب می      

 حـالی کـه مبلّغـی بـا تکیـه بـر       در. هـا برداشـته اسـت      کاالي دلخواهش را از قفسه     ،تأثیري
ناخودآگاه وي و در خارج از محدوده اراده و اختیارش تأثیري بر او نهـاده اسـت کـه خـودِ        

اي هرگز درك یا حتـی دیـده و           تبلیغ با روش زیرآستانه   . اطالع است   شخص کامالً از آن بی    
پـردازش کنـد و   تواند آن را  زمان تبلیغ به حدي کوتاه است که مغز نمی . شود  شنیده هم نمی  

گونه تبلیغ، پنهان و مستتر اسـت و خاصـیت            تأثیر این . شود  انسان نسبت به آن خودآگاه نمی     
تصور کنیـد فـردي   . استشده سازي ناخودآگاه افراد با کاالي تبلیغ   آن آشناسازي و صمیمی   

در میـان نمـایش فـیلم،       . خبر از همه جا مشغول تماشاي فـیلم اسـت           در سینما نشسته و بی    
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بیننـده از ایـن اتفـاق چیـزي     . شود  دو بار نام یا نشان تجاري کاالیی بر پرده ظاهر می       یا  یک  
این اتفاق در تلویزیـون منـزلش هـم    . شود    ولی تأثیر آن در ناخودآگاهش ثبت می      فهمد،    نمی

کنندة ناآگاه هنگام مواجهـه بـا آن آرم تجـاري، احـساس آشـنایی و        و مصرفشود  تکرار می 
 ـ  227: 2/1378یگانـه دوسـت،    (»شـود   کند که منجر به خرید کاال مـی   میصمیمیتی دیرین 

225.( 

رسیدن  را در مبلّغانهایی است که   نیز یکی دیگر از شیوه    1گروه همتایان استفاده از فشار    
 کـه  هـایی  اند که تأثیرپذیري انسان از گروه شناسان دریافته روان. دهد   خود یاري می   اهدافبه  

کند بسیار زیاد است و همین قاعـده سـبب       ا آنان شریک و نزدیک حس می      انسان، خود را ب   
  :خود بهره گیرند اهدافاندرکاران طراحی تبلیغات از آن در امر پیشبرد  شده است تا دست

 با توجـه  ارتباطات اجتماعی در تبلیغاتطور که ویلیام لس و همکاران او در کتاب        همان«
شـونده از بـرون       اند، شخصیت هدایت    پردازان معاصر گفته    هاي رایزمن و دیگر نظریه      به یافته 

کند به شدت تأثیر پذیر است و به سرعت خـود را     تغییر میبه طور دائم در برابر محیطی که     
پذیري بـا محـیط، وي را کـامالً        این سازگاري و انطباق   . کند    با تغییرات محیطی هماهنگ می    
اسـتفاده از ایـن فـشارها در        . کنـد     متایان مـی  هاي همتراز یا ه     مهیاي پذیرش فشارهاي گروه   

بازاریابی و تبلیغات جدید کامالً از روشهاي جدید اقناع و ترغیب تبعیـت کـرده و زیرکانـه                  
 ).68: 1379فرهنگی، (» دهد  میزان مصرف کاالها را به چندین برابر افزایش می

مجـادالت  . رساله دارداي تقریباً دو هزا     مطالعات مربوط به موضوع اقناع و ترغیب، سابقه       
اگرچه تا کنون تأکیـد   . هاي بارز این امر دانست      توان یکی از نمونه       کالمی سوفسطائیان را می   

 اما ترکیب و همسویی زبان کالمـی و زبـان           ،بیشتر این حوزه بر ارتباطات کالمی بوده است       
ور خـاص   تصویري براي القاي مفاهیم در تبلیغات به طور عام و در تبلیغات تجاري بـه طـ                

  : استمبلّغانتواند منشأ بسیاري از باورها، احساسات و رفتارهایی باشد که مطلوب   می
سازي و به تصویر کشیدن      نخست این که، با شبیه    : تصاویر تبلیغاتی سه نقش عمده دارد     «

                                                        
1. Peer - Group 
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هاي بنیادي ارتباط دارد، بـه بـرانگیختن    صورت و اندام انسان و یا هر چیز دیگر که با انگیزه           
است و یا در واقـع اتفـاق   پژوهشگر دوم این که، از چیزي که گویی        . زند    نات دامن می  هیجا

 توانـد   دهد، و سوم این که، در هر حال می      افتاده یک مدرك تصویري به ظاهر مستند به دست می         
 هـاي  این سه کارکرد از ویژگـی   . میان محصول و تصاویر، نوعی ارتباط ضمنی و پنهان برقرار کند          

ریـزي کـرده و    هاي تصویري است که ماهیت زیربنایی تصاویر تبلیغاتی را پـی    انهاساسی رس 
  ).87: 1379مساري، (» کند  هاي دیگر ارتباطات بشري متمایز می آن را از زبان کالمی و گونه

 اما آنچه در خصوص نقش تصویر در اقناع و تبلیغات اقناعی اهمیت فـراوان دارد، موضـوعی    
بر اساس ایـن ویژگـی،   . کنیم  یاد می» )نحوي(ناپذیري ترکیبی   تعیین «است که از آن با عنوان     

ـتهاي    تصاویر هیچگاه همانند کالم توان بیان روشن مقصود و منظور ارتباط   گـر را ندارنـد و برداش
این ویژگی، نقش اصـلی را در  . کننده است مخاطب و ذهنیتهاي او در این فرایند کامالً تعیین      

  : ر عهده داردفرایند اقناع دیداري ب
به محض گام نهادن در فراسوي تفسیر زمانی ـ مکانی، معنا و مفهوم ترکیبهـاي عناصـر    «

  شود که منـشأ آن    هایی وابسته می ین و بیشتر به تفسیر به رأيدیدار تصویر بسیار شناور، نامتع
شکال در حالی که در مقایسه با تصویر، دیگر ا. خُلق و خوي و نگرشهاي پیشین بیننده است       

ارتباطی مانند زبان کالمی، ظرفیت و انعطاف الزم را براي بیان صـریح و رسـاندن روابطـی                  
کـه   طـوري  همچون قیاس، علیت و دیگر انواع رابطه میان دو یا چند مفهوم به همراه دارد، به         

  ).91: 1379مساري، (» کند  استنباط مفهوم پیام کمتر به ذهنیت مخاطب وابستگی پیدا می
ر نگاه نخست ممکن است، این ویژگی به مثابـه یـک نقطـۀ ضـعف در مقابـل                  اگرچه د 

ارتباطات کالمی تلقی شود، اما باید توجه داشت که این بررسی در فضاي اقنـاع و ترغیـب                   
آنچه در فضاي برهان و اسـتدالل ممکـن       . گیرد و نه در فضاي برهان و استدالل         صورت می 

بـراي  .  محیط اقناع و ترغیب کارکرد مثبتی ندارداست یک نقطه قوت به شمار آید، لزوماً در      
  :توضیح چرایی این موضوع دو دلیل عمده بیان شده است

 آشکار و روشـن  به طور کاملتواند  نخست این که از آنجا که استداللهاي تصویري نمی «
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باشد، ممکن است چنین ایجاب کند که بیننده کوشش و فعالیتهاي ذهنی بیشتري براي درك          
پس بـه یـک معنـا      .  چنین نیست  ،کارگیرد؛ در حالی که در سایر اشکال ارتباطی         آن به مفهوم  

 توان گفت تعبیري که بیننده از یک استدالل تصویري دارد بیش از هر چیز محصول ذهنی  می
رسـد    در حقیقت این طور به نظر می      . خود او است و نه ناشی از وضوح و روشنی استدالل          

 دربردارندة تفاوتهاي ظریف و جزئی در معانی و مفاهیمی است کـه  که تعبیر ذهنی هر بیننده 
 فرض رایجی وجود دارد در این راستا، پیش. شود آن را محصول ذهنی خود او بدانیم  سبب می

که بر پایه آن، در یک شرایط متعارف، مردم مایلند پیشنهادي را بپذیرنـد کـه خـود آنـان بـه           
فـرض مرسـوم    چنانچه حتی بخشی از پـیش    . باشنداي در مطرح شدن آن ترغیب شده          گونه

ـتداللهاي        حقیقت داشته باشد، آنگاه ضمنی      بودن زبان تصویر و به عبارتی روشن و رسا نبـودن اس
  ... .توان به مثابه نقطه قوت فرایند متقاعدسازي بصري دانست   تصویري را می

تـوان    ا تکیه بر آن مـی ضمنی بودن زبان تصویر، پیامد قابل مالحظه دیگري هم دارد که ب      
 تواند بیانگر از آنجا که تصویر به تنهایی نمی. از تصویر براي هدفهاي متقاعدسازي بهره جست

استداللهاي صریح و آشکار باشد، بنابراین در هر قطعه تبلیغی ادعاهاي کالمی واضح و رسا               
ه بدون استفاده از    این ویژگی ک  . دهنده باشد   تواند توضیح     بیش از ادعاهاي ضمنی تصاویر می     

هاي معینی اشاره کرد، از همـان ابتـدا         کالم و تنها به واسطه قابلیتهاي تصویري بتوان به نکته         
  . استبوده  امتیاز ،براي تبلیغات تصویري به مثابه یک رسانه جمعی

امروزه بـر خـالف آنچـه    . یک مورد قابل ذکر در این خصوص تبلیغ درباره سیگار است    
 ، دیگر قابل قبول نیست که در یک متن تبلیغاتی دربارة سـیگار         ،شته است در گذشته رواج دا   
با این همه در حال حاضـر،       . باورانه سر داد    گفت و ادعاهاي خوش   سخن  از منافع دخانیات    

براي تولیدکنندگان سیگار همواره این گونه مرسوم است کـه محـصوالت خـود را در مـتن                  
 گونه همان. دهند  اي از دشت و کوهسار نشان می ینهزم آور و پس   تصاویري از فعالیتهاي نشاط   

که در این مثال نشان داده شد، پنهان و ضمنی بودن عناصر ترکیبی تصویر، زمینـه مـستعد و                   
. اي را براي استفاده از آن بدون نگرانی از پیگردهاي قانونی مهیا سـاخته اسـت   مکانیزم بالقوه 
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شـود در    اي آن از استداللهاي تصویري استفاده مـی      البته در بسیاري از موارد، هدفهایی که بر       
مانـد و طـرح آن بـه تـصویر       اما آنچه ظاهراً ناگفته باقی مـی      . حوزه نظارتی قانون قرار ندارد    

هایی است که کمتر مخاطبان مایلند بـه طـور     شود، اغلب شامل پندارها و خواسته         واگذار می 
رسد کـه بـه     نظر می ز استداللهاي تصویري به   این جنبه ا  . آشکار و مستقیم با آن مواجه شوند      

 نخست، مواردي که مضامین جنسی    :خصوص در دو زمینه از تبلیغات بازرگانی مطرح باشد        
  .)95 ـ 96: همان(» دارد و دوم، مواردي که با منزلت اجتماعی سروکار دارد

صـر بـه    هاي تبلیغـات تجـاري در دوران معا         گونه که گفته شد، اصول و شیوه        البته همان 
 شناسـی   شود و هر روزه دستاوردهاي جدیدتري در علـوم روان           مواردي که ذکر شد منحصر نمی     

هدف در این مختصر، توضـیح اجمـالی دربـارة    . شود    و ارتباطات بر این مجموعه افزوده می      
  . هاي بازرگانی شاهد آن هستیم برخی روشهاي اقناع و ترغیب بود که امروزه در آگهی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ل دومفص

   در گذرگاه نقدتبلیغات بازرگانی





  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تبليغات بازرگاني در گذرگاه نقد
  

  نقدها و پیامدها
 

هـا    اسالمی بر پایـه اي گونه که گفته شد، صرف نظر از نقدهایی که از موضع اندیشه   همان
هـاي انتقـادي در    ، از درون اندیشهاست عملکرد تبلیغات در جامعه معاصر وارد       چگونگیو  

در ادامـه  . مطـرح شـده اسـت   غرب نیز نقدهایی بر عملکرد تبلیغات تجاري در دوره مدرن           
  . کنیمتبیین را انتقادها کنیم تا برخی از این  تالش می

 که از سوي منتقدان غربی بر تبلیغات تجاري به شکل امروزینایرادهایی  ترین  مهمیکی از 
ـته آن وارد شده، نقش آن در دامن زدن به مصرف نادرس      هـاي  ت و افسارگسیخته با تعریف خواس

  .براي جامعه است» نیازهاي کاذب«تر  دروغین و به اصطالح دقیق
گیري تولید انبـوه همـراه بـا محـدودیت       شدن تولید و شکل    اي  ، توده گونه که گفتیم    همان

 موجب شد تا گردانندگان جامعۀ تـوده        ،کنندگان بالفعل کاالهاي تولیدشده     مصرف و مصرف  
 اه مهار این بحران را دامن زدن به مصرف و ترغیب مردم براي مصرف بیشتر اعالم کنند؛تنها ر

تـري   حلی که به سرعت به عکس خود تبدیل شد و با ایجاد جامعه مصرفی، بحران جدي  راه
متن پیش رو به روشنی به این موضوع اشاره دارد؛ اگرچـه نقـل            . را پیش روي بشر قرار داد     
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شدن  اي بینانه در صدد تطهیر طراحان فرایند توده         دیدي بسیار خوش   قول گروهی است که با    
افراط و تفریط در جامعه مدرن به کنندگان    هستند و با انداختن گناه مصرف بر گردن مصرف        

  :دچار هستند
در چنین شرایطی برخی از دانشمندان راه چاره را افزایش مصرف عموم و فراهم کردن               «

از  ههمـ اند و برآنند تا روشهایی را بیابنـد کـه ضـمن اسـتفاده           هرفاه عمومی براي همه دانست    
گذاري و تولید از کار نیفتد و همواره بـه گـردش    ها، چرخ سرمایه مصرف زیاد در تمام زمینه  

 .بحران نظام تولید را جز مصرف بیشتر چاره دیگري نیست. اي فزاینده ادامه دهد خود به گونه
ن نکته شدند که توده مردم هرگز در مـصرف خـود جانـب        اما با این حال بسیاري متوجه ای      

هـا و مـصرف    گسیخته در برخی از زمینـه  اعتدال و درستی را رعایت نکرده، به مصرف لجام     
و حـادتري  تـر   بـزرگ این امر خود موجب بحرانهـاي  . آورند  اندك برخی از کاالها روي می     

پیماینـد و ایـن    ف، راه اعتدال را نمی  آنان بر این اعتقاد بودند که توده مردم در مصر         . شود    می
گیـرد و بـه     کننـدگان جامعـه مـی    افراط و تفریط عنان اختیار نظام اقتصادي را از دست اداره         

 دهنده براي در این حالت الزم است یک مرجع تشخیص. وجه به نفع نظام صنعتی نیست هیچ
» این کار مهم سامان دهد    داشته باشد تا بتواند به درستی به         تولید و مصرف در جامعه وجود     

  ).62: 1379فرهنگی، (
بینی بود که در این شرایط و با توجه به حجم عظیمـی از   به هر حال، طبیعی و قابل پیش  

مصرف که در پیش روي طراحان و مدیران جامعه توده وجود داشـت، تبلیغـات بـه شـکل                
 تغییـر ماهیـت تبلیغـات    ها وارد عمل شدند و با       از اینجا بود که رسانه    . سنتی پاسخگو نباشد  

  :تجاري، نقش تاریخی خود را در استقرار کامل جامعه توده ایفا کردند
ها هر دو به این باور رسیدند که تنهـا راه   کننده ها و مصرف پس از این روش، تولیدکننده  «

توانـد بـه    از سوي دیگر مکانیزم تولید انبوه نمـی . بقا در عرصه رقابت بازار، تولید انبوه است   
ازارهاي کوچک و بومی حوالی محل تولید کـاال اکتفـا کنـد، و کـاالي تولیدشـده بایـد در                 ب

 سراسر کشور سازنده و حتی کشورهاي دیگر مصرف شود؛ و با افزایش کمیت، قیمت کاالها
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 با تغییر. نیز به سطحی برسد که بتواند در بازارهاي جهانی با کاالهاي مشابه دیگر رقابت کند     
فروش کاال هم تغییر کرد و نیاز روزافزونی به افزایش قـدرت  چگونگی ل و   شیوه تولید، شک  

رفت و اگـر عامـۀ مـردم بـه خریـد        انبوه کاال باید به فروش می. خرید همگانی احساس شد  
توزیـع و پخـش مناسـب کـاال یکـی از      . ایستاد   این چرخ از حرکت باز می   مند نبودند،   عالقه

وش مؤثر دیگر، باال بردن کیفیت و کمیت کاال بـود،  ر. روشهاي افزایش مصرف همگانی بود  
  .نیستگشا نبوده و  وجه راه هیچ ولی هر دو روش یادشده بدون تبلیغات به
هایی اتکـا داشـتند کـه     بیان فروشندگان و بازاریاب  در ابتدا تولیدکنندگان به قدرت و فنّ   

ی میزان تولید کاال بیش از این   رساندند؛ ول     پیام مرغوبیت کاال را نفر به نفر به گوش مردم می          
از ایـن رو،  میزان مصرف را با میزان عرضه تطبیق داد؛         بازاریاب،  حرفها بود که بتوان با چند       

» ها و با روشـهاي گونـاگون جهـان را دربـر گرفـت      توفانی عظیم از تبلیغات از سوي رسانه 
 ).145: 1378دوست،  یگانه(

در دسـتور   » کنندگان  رف در جان مصرف   افروختن آتش مص  «در چنین شرایطی، موضوع     
کار طراحان و مدیران جامعه توده قرار گرفت و موجـب شـد تـا تولیدکننـدگان عـالوه بـر              

 کنندگان کشف بازارهاي تازه ـ اگرچه با لشکرکشی و غارت ـ همزمان به تغییر ذائقه مصرف  
 ن نیازهاي کاذبای. زده و نیازهاي غیرضروري و جدیدي را براي آنان تعریف کنند نیز دست 

طی یک فرایند تبلیغاتی به اموري اساسی و حیاتی در زندگی بشر امروز تبدیل شده و بـراي     
هربرت مارکوزه از منتقدان جدي نقش تبلیغات در      . نماید    وي زندگی بدون آن غیرممکن می     

  : گوید  جامعه معاصر و از سردمداران مکتب فرانکفورت در خصوص این نیازها می
احتیاجـاتی کـه منـافع گـروه     . توان تشخیص داد  هاي درست و نادرست را می   ينیازمند«

بختـی   فرسا، فشار و خشونت، بیدادگري و تیره    کند و کار توان       معینی آن را به فرد تحمیل می      
 تأمین این نیازها ممکن است منشأ آسایش فرد باشد، ولی چون. به دنبال دارد، نادرست است
هـا   دارد و فرصت مبارزه با این بـدبختی    هاي عمومی باز می     ختیشخص مرفه را از درك بدب     

بختـی   تواند باشد و نتیجه این رفاه، تیـره  گیرد، هرگز عامل خوشبختی انسانها نمی       را از او می   
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 هاي بازرگانی، دوست داشتن آسودگی، خوشگذرانی، کار و مصرف مطابق تبلیغ آگهی. است
شمارند و از ایـن گونـه افکـار، غالبـاً       ت یا دشمن میداشتن هر چه را دیگران دوس       و دشمن 

  ).5: 1369معتمدنژاد، (» هاي نادرست است نشانه وجود نیازمندي
 دستخوش دگرگونی و تحول است، کاالهايطور دائم  بهاز آنجا که در جامعه توده، تولید 

ازهـاي  شود و این امـر سـبب شـده اسـت تـا نی       یکی پس از دیگري وارد بازار میگوناگون  
هـاي   هاي بسیار کوتاهی به طور مرتب تغییر کند و دامنه این تغییـر تـا گـروه         کاذب در دوره  

به عبارت دیگر آنچه بـراي یـک گـروه اجتمـاعی     . درون یک جامعه واحد نیز گسترش یابد    
آید براي گروهی دیگر نیازي است که به هر شکل بایـد               شمار می   کاالیی تجملی و لوکس به    

 گروه نخـست را نیـز    نیزه باید توجه داشت که طراحان تبلیغات در این حالت   البت ؛رفع شود 
  :کنند  گذارند و براي آنان به هر شکل، نیازي کاذب طراحی می به حال خود وانمی

 طور کامل بهباید در نظر داشت که مفهوم کاالها و مصارف ضروري در مقایسه با گذشته «
وري بود، امروزه دیگـر ضـروري نیـست و یـا      ضر، سال پیش 50آنچه  . دگرگون شده است  

حتـی در یـک   ... . برعکس، آنچه امروزه ضروري است، پنجاه سال پیش اساساً مطرح نبـود   
جامعه واحد با توجه به نوع معیشت افراد و بسیاري از عوامل دیگر که در متنهاي بازاریـابی            

. ف افراد، متفاوت اسـت هاي مختل به تفصیل آمده است، نوع کاالهاي ضروري در میان گروه  
کنندگان بخواهنـد از بنـد مـصرف     اي از مصرف  کننده، هرگاه عده    همچنین در جامعه مصرف   

اندرکاران تبلیغات آنـان را تـشنه مـصرف دیگـري             برخی از کاالها برهند، بازاریابان و دست      
  در این.گذارند که آتش تنور مصرف به خاموشی گراید برند و نمی  کنند و با خود پیش می  می

» تـوان از دام آن رهـایی یافـت     ناپذیر است و هرگز نمی      توان گفت که مصرف پایان        حال می 
  ).60: 1379فرهنگی، (

کننـدگان نیـز بـا     هـاي مـصرف   آور چرخهاي تولید انبوه، انگیزه  بر گردش سرسام  مضاف  
  خودهاي تحوالت جهانی در حال تغییر است و گردانندگان جامعه مدرن ناچارند در طراحی

ـتاندارد     البته حرکت و سیر شتابزده جهان به سوي جهانی        . به این مسئله نیز توجه کنند       سازي و اس
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 با سرعت در حال محو این اختالفات است و امـروزه تمـامی جوامـع                ،کردن جوامع بشري  
 به نفع تولیدکنندگان کاالهاي غیرضروري و گردانندگان جامعه توده و طراحان پـروژه   بشري
  :ازي سراسیمه به سوي یکسانی منفی در حال حرکتندس جهانی
 کننـده   فرهنگ مـصرف  استاندیشد که سازمانهاي بازرگانی مجبور   چنین می  1استیوارت اون «

هاي تولید و   نخست، براي تغذیه و تداوم برنامه     : خاصی را به دو دلیل ایجاد و گسترش دهد        
ل تغییر همیشگی طبقه زحمـتکش و  هاي در حا    کردن و دربرگرفتن انگیزه     دوم، جذب، خنثی  

از نظر اون تبلیغات بازرگانی یعنی عامل اولیه تحمیق انسانها کـه از طریـق آن،    . کننده  مصرف
اي آنهـا را شـکل    دهند، شعوري که هویت کاري و حرفه        شعور طبقاتی خود را از دست می      

  ).71: همان(» ندآور  مردم با از دست دادن این شعور، هویت مصرفی به دست می. داده است
 در مقابل سیل انتقادهاي وارد بر عملکرد تبلیغات تجاري در جامعه توده همسو با استقرار

دادن  انـد تـا ضـمن توجـه     اي نیز به دفاع از آن برخاسته و تـالش کـرده     جامعه مصرفی، عده  
 ناپذیر منتقدان به دیگر عواملی که در این فرایند، اثرگذار است، راه پیش رو را راهی بازگشت  

و به سمت تعالی تصویر کرده و از انسانها بخواهند براي طی سریع و همراه با ایمنی این راه           
  :هاي الزم را هرچه زودتر کسب نمایند آمادگی
اي در    حرفـه  يهـا   مؤسـسه ــ کـه بیـشتر        عالوه بر عملیات توسعۀ فروش و آمیختـه بـازار         «

ـ شرایط حاکم بر جامعه و بـازار نیـز نقـش             گیرند  کار می    و تبلیغات توأماً آنها را به      بازاریابی
توان گفت تنها تبلیغات  از این رو نمی  . اي در موفقیت یا عدم موفقیت فروش کاال دارد          عمده

هزینه مصرف شده در تبلیغات همواره به همان میـزان          . شود    موجب افزایش مصرف کاال می    
ل متعـددي همچـون مـصرف    شود، چرا که مصرف به عوام موجب افزایش مصرف کاال نمی   

  . پیشین، شرایط بازار، حالتهاي روانی حاکم بر جامعه و صدها عامل دیگر بستگی دارد
 دفاع کنندگان در برابر تبلیغات، بی اهمیت است که بدانیم بیشتر مصرفداراي این نکته نیز 

 2»تیمحیط اطالعـا «بیشتر مردم، خرید و مصرف خود را از طریق        ... و تسلیم محض نیستند     
                                                        
1. Stewart Ewen 
2. Infoemation Environment 
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شده را بـه ذهـن آنهـا     هاي تجارتی مطرح دهند، جایی که منابع فراوان، تفسیر آگهی        انجام می 
 هاي شخصی خود، اطالعات اولیه و قابل کنندگان بیشتر بر اساس تجربه مصرف. کند متبادر می
 انکننـدگ  ، مصرفهمچنین. اي از کاالها و کاالهاي مشابه دیگر و حتی جایگزین آن دارند        مالحظه

 کنند و دوستان و آشنایان فراوانی دارند که آنها نیز بر عادت مصرف آنها  در جامعه زندگی می
  ... .گذارند   تأثیر می

تبلیغات و فرهنگ در قرن بیستم ریشه در طبیعت متحول بـازار سـالهاي واپـسین قـرن                   
اسـالت و  هاي حاصل از مد، حمل و نقـل و مر  نوزدهم دارد و توسعه آن همراه با دگرگونی      

 توسعه شهرنشینی و فضاي فرهنگی مرتبط با واقعیات اجتماعی و تحرك. ارتباطات بوده است
هاي ایجاد شده     ، دگرگونی همچنین. تأثیر نبوده است    جغرافیایی و اجتماعی نیز در این امر بی       

در فرایند تولید در صنایع مختلف و افزایش ظرفیت تولیـد و میـزان کاالهـاي تولیـد شـده،                    
 افزایش هزینه تمام شده و در بیشتر موارد کاهش آن، همه و همه موجب آن شد که به          بدون

  ... .امر بازاریابی و توزیع و فعالیتهاي وابسته به آنها توجه بیشتري شود 
هاي محیط اجتماعی گذشـته، محـیط اجتمـاعی     شک نیست که با از دست رفتن توانایی       

رو خواهد بود و بایـد بـراي    هاي متعارض روبه هاي موجود با دیدگاه جدید در رفع دشواري  
شود که محیط اجتماعی جدیـد در مـسیري     اما اغلب چنین تصور می. ها راهی بیابد   دشواري

بسیاري از متفکران و دلسوختگان نظم قـدیم، سـعی   . کند  خالف آنچه باید باشد، حرکت می    
درمان اسـت و برآننـد کـه بـه     اي مبتنی بر  در تدوین روشهایی دارند که تا حد قابل مالحظه    

 و همکـاران او معتقدنـد کـه در ایـن            1جکـسون لیـرز   . روزهاي خوب گذشته پربار برگردد    
 وضعیت باید انسان جدید را با واقعیت اجتماعی جدید آشنا کرد و به او آموخت که در محیط

خـویش  تواند از بار غم و حرمـان      تواند موفق باشد و چگونه می         اجتماعی جدید چگونه می   
آنها معتقدند که با کمرنگ شدن حمایت گروهی و اجتماعی از فرد ـ که خاص نظام  . بکاهد

، این سرگشتگی. داند چه باید بکند شود و نمی  اجتماعی قدیم بوده است ـ او دچار مشکل می
                                                        
1. Jackson Lears 
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 از این رو با حذف حمایت گروهی باید به وي آموخت که چگونه. آزارد  فرد را به شدت می   
هاي موجود در خویشتن خویش بهره گیـرد    خود زندگی کند و چگونه از توانایی       در فردیت 

  ).70 ـ 72: 1379فرهنگی، (» سر برد هاي جامعه صنعتی به اي با ویژگی تا بتواند در جامعه
اند که ایـراد   در نقد این دیدگاه، پر واضح است که صاحبان این رویکرد گویی از یاد برده  

اینان در اظهـارات خـود، کلیـت نظـام     . لیغات در جامعه مدرن نیستمنتقدان تنها به نقش تب    
. دهنـد   مدرن را همراه با همه عواملی که در ایجاد و بقاي آن مؤثرند مورد پرسـش قـرار مـی     

توان در پاسخ، بـراي    طبیعی است که تبلیغات تجاري نیز یکی از همین عوامل است که نمی            
در این رویکرد، مهـم نیـست   . یا کلیت نظام انداخت  گناه را به گردن دیگر عوامل        ،تطهیر آن 

کنندگان در انتخاب یک کاال از میان انبوه کاالهاي متنوع قدرت انتخاب دارنـد یـا     که مصرف 
 اگر کسی کاالیی را براي. کنند  به جاي اعتماد به تبلیغات به دوستان و آشنایان خود اعتماد می

 وگو از اجبار در اینجا گفت. ف خواهد کردشک دیگري آن را مصر     مصرف انتخاب نکند، بی   
. کنندگان است براي مصرف هر چه بیشتر، با هر سازوکاري که ممکـن باشـد   و اقناع مصرف  

هـاي جامعـه مـدرن قـرار دارنـد و در       در این نظام، دوستان و آشنایان نیز تحت تأثیر آمـوزه   
  .نیستگریزي نهایت بشر را از چارچوب تنگ جامعه توده مصرفی 

 ها و ارتباطات، با تعریف مصرف در چارچوبی منطقی هی نیز با ورود به حوزه رسانهگرو
ها و تبلیغات تجاري در پشتیبانی تولید، سعی دارند تا          کشیدن نقش رسانه    و متعادل و با پیش    

 اي همبستگی میان تولید انبوه و مصرف انبوه را در جامعۀ توده نادیده بگیرند و بـا تـصویر جامعـه           
  :در دل جامعه توده، اصول اساسی این جامعه را به دست فراموشی سپارندآرمانی 
. جویی اسـت  زند و تنها راه پیشرفت، صرفه  شود مصرف به توسعه لطمه می  گاه گفته می  «

 هـاي  گذاري جویی اگر به معناي انباشت سرمایه از یک سو و تخصیص منابع به سرمایه      البته صرفه 
جویی صرف نظـر کـردن از تولیـد و     ، ولی اگر مفهوم صرفهاساسی باشد کامالً صحیح است  
 صحیح نیست؛ چرا کـه اقتـصاد، علـم اسـتفادة درسـت و               ،مصرف کاالهاي مورد نیاز باشد    

  ... .جویی  صحیح است و نه علم صرفه
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براي تأمین نیازهاي جامعه، کاالها و خدمات مختلفی باید تولید شود؛ تولیـد بـا بـه کـار        
توانند سـهم بخـشهاي مختلـف       ها می   رسانه. گیرد     تولیدي صورت می   گرفتن عوامل مختلف  

و تأثیر هر یک را در روند توسعه بـه جامعـه نـشان              ) صنعت و کشاورزي و خدمات    (تولید  
دهند تا عوامل تولید به نسبت صحیحی در این بخشها توزیع شود و بهترین اسـتفاده ممکـن     

 تواند مردم را از لزوم وجـود سـازمانهاي         معی می همچنین وسایل ارتباط ج   . از آنها صورت پذیرد   
هاي درست استفاده از منابع تجدیدنشدنی و اخبـار منـابع تجدیدشـدنی، آگـاه         تعاونی، شیوه 

کردن مردم از فعالیتهاي عمرانی، راهنمایی مردم در زمینـه اسـتفاده بیـشتر از منـابع                   آگاه. کند
هاي همگانی در کمـک   مهم رسانهتجدیدشدنی و مشخص کردن هدفهاي توسعه از وظایف    

  ).64: 1372احمدیان، (» رود شمار می به توسعه ملی به
توان گفت این واقعیت است که ماهیت تبلیغات تجاري در         آنچه در نقد این جمالت می     

براي پرهیز از نوع تبلیغات . دنیاي مدرن با آنچه در خالل این سطور بیان شد، متفاوت است        
کننده و رشددهنده آن بایـد بـسیار جـدي و      صنعتی و رواج نوع آگاهتجاري رایج در جوامع   

وارد شدن به حوزه تبلیغات تجاري بدون داشتن یک الگوي بومی          . در عین حال محتاط بود    
و در عین حال قابل اجرا، گرفتار شدن در دام نظام صنعتی غرب و حاکم ساختن ارزشـهاي       

  :باره معتقد است معتمدنژاد در این. آن است
خصوص باید خاطرنشان کرد که در این کـشورها،           درباره کشورهاي در حال توسعه، به     «

وسـایل  . هاي زیربنایی عمرانی و صنعتی، در درجه نخست اهمیت قـرار دارد           توجه به برنامه  
هـاي خـود    ارتباط جمعی موظف است این ضرورت تاریخی را در سرلوحه مطالب و برنامه  

عات، رادیو و تلویزیونهاي ایـن کـشورها، بـرخالف وسـایل           از همین روي، مطبو   . قرار دهد 
 بیشتر» جامعه مصرف«و » اقتصاد آزاد«ارتباط جمعی کشورهاي صنعتی، که در شرایط خاص 

کنـد، موظـف     گونه کاالها تبلیغ می پایان انسان به این  در زمینه کاالهاي مصرفی و نیازهاي بی      
کننـده کـه موجـب        هـاي دگرگـون     برنامـه از   ،»اقتصاد تولید «است با درنظرگرفتن مقتضیات     

کردن ثروت و از میان رفتن فقر، باسواد شدن و آگاه شدن مردم و توسعه بهداشـت              همسنگ
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  ).7: 1369معتمدنژاد، (» کندشود، حمایت  می
گـذاري   این واقعیت اسـت کـه در سیاسـت   . اند با آن موافقهمه اي که در این زمینه    نکته

یتهاي گوناگون فرهنگی و اقتـصادي کـشور را در نظـر گرفـت و           تبلیغات تجاري باید وضع   
یـا  ( وارد حـوزة تبلیغـات تجـاري شـد     ،شده و بومی سپس با برخورداري از الگویی تعریف 

اقدام به تبلیغات تجاري بدون برخورداري از الگـوي یادشـده و بـدون درنظرداشـتن               ). نشد
اي جـز افـزایش    ناك که نتیجـه وضعیت اقتصادي و فرهنگی کشور، اقدامی است بسیار خطر 

  :وابستگی به کشورهاي صنعتی به دنبال نخواهد داشت
این شعار حتی اگـر درسـت باشـد، هماننـد         . کند    شود تبلیغات، ایجاد شغل می        گفته می «

ها و شعارهاي موسوم اقتصادي در جهان معاصر، فقط از بخش منفی               نظریهبسیاري دیگر از    
 تبلیغات براي هـدر  گونه رسد این    در حالی که به نظر می     .  است آن در جامعه ما استفاده شده     

اي اسـت کـه تولیـد انـدکش در گـرو       یافتگی جامعه هاي ملی و مقابله با توسعه   دادن سرمایه 
  .واردات مواد اولیه و درآمدش بیشتر از صادرات مواد خام معدنی است

به همان اندازه زیانبـار   هاي چنین چرخه تولیدي و چنین اقتصادي          تبلیغ مصرف فرآورده  
ما به این نکته بسیار مهم توجه نداریم که تغییر !  دالر2 یا   1اي    است که فروش نفت با بشکه     

اي که در حال گذار از دوران بحران اقتـصادي اسـت، آفتـی                گر مردم در جامعه     ذائقه قناعت 
 مـردم در  تحریـک تمایـل مـصرف   . شود که جامعه را در معرض نابودي قرار خواهد داد      می

  ).1378جمهوري اسالمی، (» شود  اي بدترین کار در عرصه اقتصاد محسوب می چنین جامعه
ویژه تبلیغات تجـاري در      گروهی دیگر از انتقادهاي جدي به نحوة عملکرد تبلیغات و به          

  . دوره معاصر از سوي دانشمندان غربی مطرح شده است که بیشتر صبغۀ فلسفه سیاسی دارد
  

  .پردازیم   توضیح برخی از این گفتارها میدر ادامه به
نظران داراي مکتب و  هربرت شیلر، استاد تازه درگذشته فلسفه سیاسی و یکی از صاحب     

هاي انتقادي قابل توجه در حوزه ارتباطات، پس از انتقادهاي متعدد از نقـش مخـرب       اندیشه
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  :گوید  تبلیغات تجاري در جامعه معاصر می
اقتصادي، سیاسی و شرکتی، هنـوز جنبـه         يهدفهااز تبلیغات براي    در فراسوي استفاده    «
ایـن جنبـه عمیـق، بـه ماهیـت      . تري وجود دارد که باید مورد توجه خاص قرار گیـرد    عمیق

جانبه غصب یک نظام ملی ارتباطی براي بازاریـابی،           تأثیرات همه . شود    دموکراسی مربوط می  
تـوان آن را نادیـده    جا وجـود دارد کـه نمـی    یناما پیامدي در ا. به سادگی قابل تحلیل نیست  

  . گرفت
شود ـ اگر بتوانیم چنین مثالی را بزنیم ـ بـا پیـام       هر پیام بازاریابی در ظرفی که توزیع می

پیام . این دو پیام از یکدیگر غیر قابل تفکیک هستند. اجتماعی ـ سیاسی دیگري همراه است  
اسـت و  عرضه خدمات ید این یا آن کاال و       گري یا درخواست براي خر      نخست، نوعی اقناع  

عمیق مستتر است، ایـن فـرض اسـت کـه خریـد      اي  گونهدومین پیام، که در پیام نخست به  
دهـیم بـه ایـن    گسترش اي مربوط به انتخاب فردي است و اگر این موضوع را            کردن، مقوله 

ت، یک  در چنین چارچوبی، سوپرمارک   . معناست که خرید کردن یک عمل دموکراتیک است       
هاي خود، در آن بـه تمـرین        ران، هر روز با انتخابها و تصمیم      دژ دموکراتیک است که خریدا    

  ).126: 1379حسینی پاکدهی، (» پردازند  دموکراسی می
هربرت مارکوزه که پیش از این نیز نقدي از او را دربارة موضـوع مـصرف در تبلیغـات                   

 فرد با جامعه مدرن از سـوي       کردن ارتجاري نقل شد، انتقاد دیگري را بر اساس نقش سازگ         
  :کند تبلیغات تجاري مطرح می

اگر تبلیغات بازرگانی را تجلی خواستهاي کاذب و روزمره بدانیم، بـه عقیـده مـارکوزه                «
نقش تبلیغات، سازگارکردن فرد با جامعه است تا فرد را در مرز واقعیتهاي موجـود متوقـف             

ه تبلیغات بازرگانی، بر این باور اسـت کـه تبلیغـات،           مارکوزه با نگرشی کامالً انتقادي ب     . کند
مـادي و  (سـاحتی   هـا و برداشـتهاي تـک    کننده راه و رسم زندگی افراد است و اندیشه      تعیین

آورد، اما مخاطبان قادر به تشخیص ایـن امـر نیـستند،             وجود می   را در جامعه به   ) سودپرستانه
دهد و مـانع از توجـه بـه     ا به مخاطبان نمی زیرا تبلیغات مجال اندیشیدن درباره این مسائل ر       
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  ).155: 1379بروجردي علوي، (» شود  تضادهاي موجود در زندگی انسان می
معتمدنژاد نیز پس از بیان وضعیتی که تبلیغات تجاري در جامعه و نحوه گذران زنـدگی               

  :گیرد که  آورد، چنین نتیجه می  مردم پدید می
تـر   ر ـ چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی ـ خسته  بدون تردید، افراد با کار بیشت«

دهنـد، از فراغـت و آسـایش واقعـی       تر شده، شور و نشاط زندگی را از دست می       و فرسوده 
 شوند؛  توجه می اعتنا و بی محروم شده، نسبت به وضعیت اجتماعی خود و اطرافیان خویش بی

ـ  توانند از حقوق سیاسی خـود بهـره    در نتیجه آنها نمی    رداري کننـد، مـسئولیتهاي اجتمـاعی    ب
 در چنین شرایطی، تبلیغات. خویش را انجام دهند و با همکاري دیگران آینده بهتري را بسازند

بازرگانی، به طور غیرمستقیم، هدفهاي تبلیغات سیاسی را که حفظ و گـسترش سـازگاري و     
  ).3: 1369معتمدنژاد، (» کند  کاري است، تأمین می محافظه

پس از بیان و توضـیح ابعـاد و آثـار منفـی تبلیغـات در یـک        ) 98: 1380(یی  احمد یحیا 
 محـور خالصـه   6شود، در       هاي بازرگانی وارد می     بندي کلی، انتقادهایی را که به آگهی        جمع
  : استکرده 
 کند؛   تبلیغات بازرگانی در جامعه مصرف، سازگاري اجتماعی ایجاد می  .1

 شود؛  دبیگانگی فرهنگی می تبلیغات بازرگانی موجب ازخو .2

 شود؛  کند و موجب انفعال سیاسی می  زدایی می  تبلیغات بازرگانی احتیاج .3

بـرد و او را بـه تـسلیم فکـري        تبلیغات بازرگانی تفکر انتقادي مخاطب را از بین مـی           .4
 دارد؛ وامی

 ند؛ک   تبلیغات بازرگانی ارزشها را کمرنگ و ضدارزشها را جایگزین آنها می .5

  .شود   تبلیغات بازرگانی موجب استحاله فرهنگی می  .6
الملـل، نقـش      یکی از انتقادهاي جدي به نقش تبلیغات تجاري در صحنه سیاسی و بـین             

ایـن  صـاحبان  . سـازي اسـت   آور تبلیغات شرکتهاي فراملیتی در اجراي پروژه جهانی   شگفت
هاي مختلف، کشورهاي در حال      نهشرکتها با استفاده از شرایط حاکم بر جهان معاصر، به گو          
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  :دهند  توسعه و حتی کشورهاي توسعه یافته را تحت تأثیر اقدامات خود قرار می
، نخست. گیرد  تأثیر شرکتهاي فراملیتی در ایجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت می«

دوم، . کنـد   این شرکتها به توسعه الگوهاي مصرفی رایج در کشورهاي جهان سوم کمک مـی          
هـاي   تر از فـرآورده  بیش پیچیده و هاي جدید را که کم      کوشد کاالها و فرآورده       این شرکتها می  

 بنابراین، موفقیت تجاري این شرکتها در تمامی. هاي سنتی کند    قبلی است، جایگزین فرآورده   
  ).128: 1379حسینی پاکدهی، (» گذارد  ساختار مصرف کشورهاي در حال توسعه تأثیر می

 نقش شرکتهاي فراملیتی در صحنه جهانی، ایجاد بازاري به هم پیوسته و جهانی ترین    مهم
شیوه زندگی و محصوالت غربی بر آن حاکم اسـت؛ بـازاري کـه از صـنایع               بیشتر  است که   

  :هواپیما و خودروسازي گرفته تا هتلداري و صنایع غذایی را در سلطه خود دارد
هاي بازاریـابی جهـانی، بـه لحـاظ ایجـاد              شیوه  تأثیر ترین    مهمبه عقیده دانیل بروشتاین     «

وجود آوردن جامعه مصرفی است؛ یعنی یک نوع همبستگی مـافوق            اي یکپارچه، به    مجموعه
نژاد، جغرافیا و سنتها که بر اساس اشتراك در خوردن، نوشیدن، دودکردن، پوشیدن و رانـدن   

 چاپ تایمي تبلیغ درباره مجله  المللی که برا    یک اعالن بین  . وسایل نقلیۀ مشابه بنا شده است     
 24«: خوانیم  در این اعالن چنین می . دهد    شده، تأثیر سیاسی عجیب این تحوالت را نشان می        

. ، وجوه مشترکی با یکدیگر دارند که با بسیاري از هموطنان خود ندارنـد   تایممیلیون خواننده   
 دولتیسازمانهاي و درآمد خوب، تحصیالت عالی، مناصب و مشاغل پرمسئولیت در تجارت 

آورنـد کـه     وجود می المللی را به خوانندگان این مجله یک جامعه بین    . هاي تخصصی   و حرفه 
  ).132: همان(» از افراد مرّفه و متنفذ تشکیل شده است

 جلوه نفوذ این شرکتها را بایستی در حوزه تبلیغات مواد گونـاگون غـذایی       ترین    مهمالبته  
 هاي فرهنگی هر کشور است که از ابتداي تاریخ  جلوهترین  مهمغذا یکی از  . وجو کرد   جست

  :با انسان همراه بوده است
گیري کرد که شرکتهاي فراملیتی با معرفی عـادات مـصرفی     توان چنین نتیجه      بنابراین می «

گرایـیِ فرهنگـی دخالـت     غربی در کشورهاي در حال توسعه در ایجاد فرایند جهـانیِ بـرون   
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وجـود    آداب تغذیه بازتاب روشی است که ملتها طرز فکر و رفتار خود را به             زیرا  . مؤثر دارد 
سازند و رسـوم خـود را بـا      کنند، سنتهایشان را تلفیق و احیا می          آورند، آنها را هدایت می        می

 افـزایش و گسترش از این دیدگاه، . آمیزند  یافته از سوي دیگر فرهنگها در هم می    رسوم انتقال 
 اي نظیر مک دونالد را نه به واسطه فروش زیاد این محصوالت، ذاهاي آمادهموفقیت جهانی غ

  ).155: 1372ریفر،(» شیوه زندگی و نمادهاي وابسته به آن باید توجیه کرددلیل بلکه بیشتر به 
آور تصاویر در فرایند تبلیغات تجاري به طـور کلـی،     عالوه بر نقش شگفت،در این میان  

 رمز این. المللی شرکتهاي فراملیتی تأکید کرد  تصاویر در تبلیغات بین   کننده  باید بر نقش تعیین   
زبانی بودن تصویر و اشتمال آن بر داللتهاي شـمایلی   موفقیت و جایگاه را باید در ویژگی فرا    

  :وجو کرد جست
شود که در نقاطی وراي مرزها   چنان طراحی می طور معمول     بهامروزه تبلیغات بازرگانی    «

 سودآوري تبلیغات تلویزیونی. برداري باشد کشوري خاص قابل استفاده و بهره  و سرزمینهاي   
وکنـار    اي در گوشـه     به سهم خود موجب توسعه و فراگیرشدن خدمات و پوشـش مـاهواره            

کنندگان سبب شـده اسـت کـه، بـر تبلیغـات              شدن هدفهاي تبلیغ    فرامرزي. جهان شده است  
 گیرتـر   هاي شمایلی خود، همـه      وجه به ویژگی  زیرا تصاویر با ت   . تصویري تأکید بیشتري شود   

 فرهنگهـا و سـرزمینهاي مختلـف را         اسـت تر از بیانهاي کالمـی قـادر          است و بسیار راحت   
  )93 ـ 94: 1379مساري، (» درنوردد و منتشر شود

شـناختی   ویـژه مباحـث جامعـه    گروهی دیگر از انتقادها در حوزه مسائل اجتمـاعی و بـه   
شمار   ویژگی اجتماعی تبلیغات که نقطه اساسی نقد آن نیز به      ترین    همم. گیرد    تبلیغات قرار می  

آید، دخالت آن در تعریف کاذب منزلـت و پایگـاه اجتمـاعی افـراد، و درنهایـت، ایجـاد              می
سلسله مراتب اجتماعی جدیدي است که در آن قهرمانان ورزشی و هنرپیـشگان بـه مراتـب     

  .گیرند  کشان جامعه قرار میگران و متفکران و زحمت باالتر از اندیشه
افراد با امکان دسترسی به کاالهاي خاص، بر طبق موازین و مقیاسهاي جامعه، نه تنها از     «

 اشیا با ایفاي کارکرد اجتماعی. یابند  منزلت و مقام خود، بلکه از جایگاه دیگران نیز آگاهی می 
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. شود  ، معرّف تمایز بین افراد میتر تمایزي و تبعیضی، در واقع معرّف افراد یا به معناي صحیح
در حقیقت، تمایز قائل شدن برحسب اشیا، مبین یا موجد تفکیک و تفاوت اجتماعی اسـت،       

حـسینی پاکـدهی،   (» کند و سلسله مراتب اجتماعی را به دنبال دارد     بندي می   که افراد را طبقه   
1379 :127.(  

 آمد و رسیدن به سطح استانداردهاي     این شرایط، انسان را در تالشی همیشگی براي کسب در         
اما از آنجا که در این نظام اقتصادي جدید، به هر حال درآمد محـدود  . دهد  شده قرار می  تبلیغ

  :است، نتیجه این امر چیزي جز احساس حرمان و ناامیدي براي بشر سرگردان نخواهد بود
باشـد، پدیـد    شده موفقیت، هرچند در زمانی خاص غیرقابـل دسـترس             معیارهاي وضع «
این شرایط از یک سو سـازنده و ارزنـده   . شوند  آید و افراد زیادي به سوي آنها کشیده می    می

دهد، اما از سوي دیگر، درد و حرمـان را بـه بـشر             است و انسان را به سوي کمال سوق می        
با دارد که بار گران سنگ را به دوش کشد و   بر آن می » سیزیف«کند و او را چون          تحمیل می 

مشقت از کوه باال رود، و تقدیر چنین باشد که پس از به زمین نهادن آن، سنگ به زیـر کـوه         
رغـم همـه    سرگشتگی و حرمان بشر امروزي، بـه     . بغلتد و او دوباره همان کار را تکرار کند        

برد، به نوعی از همـین    اي که از نعمتهاي جهان می    هایی که دارد و با وجود تمام بهره         توانایی
  .کر نشأت گرفته استتف

و دیگر کـشورهاي مغـرب زمـین ـ کـه زودتـر از        آمریکا این نکته که در ایاالت متحده
اند، و فرهنـگ مـصرف در    کشورهاي دیگر جهان به این الگوي فکري و رفتاري روي آورده 

 عامل تعیین پایگـاه اجتمـاعی افـراد اسـت، امـري      ترین  مهمآنها توسعه یافته است ـ درآمد،  
درآمد، معیـار  . سازد  درآمد، دسترسی به هرآنچه را که فرد بخواهد ممکن می        . ی نیست تصادف

اي کـه   خوبی براي موفقیت فرد در دسترسی به هر چیز ملموس و مـشهود ـ در هـر لحظـه    
  ).67 ـ 68: 1379فرهنگی، (» شود  بخواهد ـ می

انـد و تنهـا        شـده   محکـوم  1به قول خوزه دوکاسترو، بیشتر افراد جامعه به شکنجه تنتال         «
                                                        

ها را دارد و هرگز  از اساطير يونان باستان كه از سوي خدايان محكوم شده بود به اين كه فقط حق تماشاي انواع خوراكي. ١
  .نبايد از آنها بخورد
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  ).12: 1378شناسی،  مرکز تحقیقات جرم(» مجاز هستند به این امکانات و مواهب نگاه کنند
بارزترین جلوه این حرمان و محرومیت را بایستی در جوامع روستایی و طبقات محـروم         

ها از لحاظ دسترسی به تبلیغات تجـاري بـا            شهري سراغ گرفت که به لطف گسترش رسانه       
 اي با آنها برخوردار کنند، اما هیچگاه از توان خرید قابل مقایسه  فه شهري برابري میطبقات مر

 شود که خود منشأ  نیستند و همین امر سبب ایجاد حس ناامیدي و شکست در زندگی آنان می
  :بروز بسیاري از جرایم اجتماعی است

تأثیر آن بـر روسـتائیان   هاي بازرگانی بر شهرنشینان با       تقریباً روشن است که تأثیر آگهی     «
 بینند،  وبرق را می هاي پرزرق ها یا زندگی بدیهی است که وقتی روستائیان آگهی. متفاوت است

ممکن است نوعی احساس نارضـایتی در  . به مصرف و زندگی شهري گرایش بیشتري دارند 
 ي کوچکاگر ما مخاطبان شهرها. آگهی در ارتباطات یک نوع پروپاگاندا است. آنها پدید آید

 هاي تبلیغاتی پیاپی ها را که توانایی خرید چنین کاالهایی را ندارند در معرض آگهی   و دهکده 
براي این که آگهی، انتظارات مـردم  .  خواهیم گذاشتي جارقرار دهیم، تأثیرات بسیار بدي ب   

  ).1381موالنا، (» برد، بدون این که درآمد آنها را افزایش دهد  را باال می
سـازي   وزه در مورد ادعاي رفع تبعیض و اخـتالف طبقـاتی در اثـر یکـسان     هربرت مارک 

  :شرایط اجتماعی از سوي تبلیغات معتقد است
نگرنـد و دوشـیزه منـشی      امروزه کارگر و کارفرما، هر دو به یک برنامـه تلویزیـون مـی             «
میـده،  پوشد که دختر کارفرما، آقاي سیاهپوست نیز در گوشه کادیالك آر              گونه لباس می    بدان

گونه شباهتهاي صوري نـشانۀ از میـان    شک این بی. کنند   همه مردم یک روزنامه را مطالعه می      
هـاي   رفتن اختالفات طبقاتی جوامع نیست؛ بالعکس روشنگر این حقیقت اسـت کـه گـروه              

هایی که ضامن ادامه نفوذ حاکمیت و رهبري طبقات بـاالي      سرکوفته، تا چه پایه به ضرورت     
  ).122: 1379حسینی پاکدهی، (» اند ن نهاده و تسلیم شدهجامعه است، گرد

دهد که از درون تهی شـده و از          مجموعه این شرایط، انسان معاصر را در حالتی قرار می         
در جامعۀ توده و مصرفی، نه خـود انـسانها   . دیاب منزلت اجتماعی خویش به سرعت تنزل می   
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  . نگرند  معه به آنان اینچنین میانسانیت خویش را باور دارند و نه گردانندگان جا
شـدن نقـش    شناس آلمانی نیز معتقد است که بـا محـوري      اریک فروم، فیلسوف و روان    «

کننده نیز دیگر، به مثابه انـسان،   مصرف. شود  سرمایه، وجود و اعتبار بازرگان به آن وابسته می      
 بـه نظـر فـروم، فـرد در          .گیرد    مورد احترام نیست؛ بلکه به مثابه خریدار مورد توجه قرار می          

اش را از  کند که قـواي انتقـادي        قدر خود را کوچک احساس می       مقابل تبلیغات بازرگانی، آن   
  ).155: 1379بروجردي علوي، (» کند  دهد و احساس ناچیزي می  دست می

  :از همین رو است که نیل پستمن معتقد است
اید از قدرت و خـصلت آن کـاال   کند نب  کسی که کاالیی را براي تبلیغ تجاري معرفی می      «

از . کننده آن آگاهی داشـته باشـد   چیزي بداند، بلکه باید از ضعفهاي روانی خریدار و مصرف    
 بهبـود  بـراي  پـژوهش این روي است که هزینه بازاریابی در اقتصاد نوین از هزینه بررسی و     

  ).125: 1379حسینی پاکدهی، (» کیفیت کاال، به مراتب بیشتر است
ري از انتقادهاي وارد بر عملکرد تبلیغات تجاري در جامعه مـدرن، بـه حـوزه               دسته دیگ 

در جامعه توده و با توجه به شـرایط اقتـصادي حـاکم،        . شود    ها مربوط می    ارتباطات و رسانه  
 ها ناچارند براي ادامه حیات و برخورداري از درآمد اقتصادي که بیشتر ناشی از فروش رسانه

اي چـشم   گهی است، از وظایف اجتماعی خود تا حد قابل مالحظه       زمان یا فضا براي درج آ     
  . ساالر قرار گیرند جامعه سرمایه اهدافبپوشند و در خدمت 

  :نویسد  معتمدنژاد در این زمینه می
در راه انجام خدمات اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی بایـد وظـایف گونـاگون خبـري،              «

 ـ تلویزیون ها، مطبوعات و رادیو در این زمینه. ندآموزشی، رهبري و راهنمایی را به عهده بگیر
هـاي منطقـی را گـسترش دهنـد، افکـار             را افزایش دهند، اندیشه   افراد  موظفند سطح آگاهی    

عمومی را بیدار و از حقیقت و آزادي دفاع کنند و شرایط خودکامگی و ستمگري را از میان              
 مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعیبا توجه به همین وظایف است که غالباً براي . بردارند

  . برند  زبان جامعه، سالح آزادي و رکن چهارم دموکراسی به کار می: عنوانهایی مانند
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 اما وسایل ارتباط جمعی تحت شرایط خاص اقتصادي خود در کشورهاي صنعتی غربی،
هـاي   زیـرا صـاحبان مؤسـسه    . تواند خدمات اجتماعی مورد نظر را عرضه کند         در عمل، نمی  

هـاي   ، ماننـد صـاحبان مؤسـسه    هـستند دار تلویزیونی که عمدتاً سـرمایه   ـ مطبوعاتی و رادیو  
 رو، صـاحبان   از همـین . اندیـشند   گوناگون صنعتی، بیش از هر چیز به منافع مالی خـود مـی          

هـاي   هاي مطبوعاتی ـ که مثل سایر مؤسسه  خصوص مؤسسه هاي ارتباط جمعی و به مؤسسه
شده بـه فـروش    تر از قیمت تمام     توانند محصوالت خود را گران      ادي نمی بازرگانی به طور ع   

 کنند  هاي تجارتی رو می ـ به سوي آگهی برسانند و از این طریق سود الزم را به دست آورند  
هـاي خـود بـه صـاحبان      هـاي برنامـه   ها و دقیقه ها و یا لحظه    و با واگذاري ستونها و صفحه     

بدین ترتیـب،  . گیرند  ی، وظایف تبلیغاتی را به عهده میهاي مختلف صنعتی و خدمات   مؤسسه
هاي ارتباط جمعی، تحت تأثیر منافع خصوصی خود، به جـاي خـدمت بـه        صاحبان مؤسسه 

گیرند و آزادي و استقالل عمل الزم را بـراي انجـام          داران قرار می    جامعه، در خدمت سرمایه   
سـایل ارتبـاط جمعـی، روحـی     در چنـین شـرایطی، و  . دهنـد    وظایف اجتماعی از دست می    

کننـده و   هـاي آگـاه   کنند و بیش از آنکه به انتـشار اطالعـات و اندیـشه     کارانه پیدا می  محافظه
هاي اجتماعی انتقاد کنند، و مدافع مصالح و منافع عمـومی         از نابسامانی   و یا  آموزنده بپردازند 

کننـده   حـی و سـرگرم  هاي خود را بـه مطالـب و موضـوعهاي تفری         ها و برنامه    باشند، صفحه 
 هاي مشی کوشند تا از هرگونه تضاد و تعارض با خط میصورت  و بدین ؛دهند   اختصاص می 

» هاي فریبنده بازرگانی جلوگیري نمایند و وضع موجود را پابرجا نگه دارنـد              رسمی و آگهی  
  ).2: 1369معتمدنژاد، (

 بخش انتقـادات  ترین  ممهها و تبلیغات، شاید  به هر حال اخالق و مباحث اخالقی رسانه       
در تبلیغات تجاري عالوه بـر آن  . وارد بر تبلیغات تجاري و نقش آن در جامعه معاصر، باشد   

 که مواردي مانند استفاده از سکس و زن، استفاده از ناآگاهی کودکان و موارد متعارض بـا حقـوق           
 شـکل ا تبلیغات در و کرامت انسانها وجود دارد، اصوالً این مناقشه نیز در جریان است که آی       

کنونی خود اساساً موضوعی اخالقی است یا این که در ذات تبلیغـات معاصـر، معارضـه بـا        
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  .اخالق نهفته است
. رسد در دسته نخست جـاي داشـته باشـد     ریچارد جانسن از کسانی است که به نظر می     

  : گوید  وي می
. حال اخالقی اتخاذ کندتبلیغات باید به مخاطب کمک کند تا تصمیم عاقالنه و در عین         «

شود که ضمن رعایت معیارهـاي اخالقـی مـورد قبـول       تبلیغات اخالقی به تبلیغاتی گفته می   
. تـشویق و هـدایت کنـد   آن  از توسعه و گسترش  جامعه، در پیام خود مخاطب را به استفاده     

  :هاي زیر باشد تبلیغاتی که اصول اخالقی را رعایت کند باید داراي ویژگی
 انه مخاطب را در معرض مطالب نادرست و یا ناقص قرار ندهد؛ آگاه .1

 حقیقت را تغییر ندهد؛از روي عمد   .2

 حقایق الزم، ضروري و دقیق ارتقا دهد؛بیان  سطح آگاهی مخاطبان را با  .3

 کند که خالی از تهدید و اجبار باشد؛عرضه  پیامی را  .4

ه جعـل آمـار و ارقـام و دیگـر اطالعـات       براي تحت تأثیر قرار دادن مخاطب، اقدام ب     .5
 نکند؛

  هرگز مخاطب را به انجام امور غیراخالقی هدایت نکند؛ .6

  ).28: 1380کیانی، (»  اصول اخالقی جامعه را به سخره نگیرد .7
  

تر و با تأکید بـر جایگـاه حقـوق و قـوانین و         در مقابل و با نگاهی عمیق      ،مجید محمدي 
  : استمقررات در این میان، معتقد

 حفظ حریمهاي اخالقی تا آن حدي: کند  مقررات تبلیغات در سه جهت متفاوت عمل می«
، پیـشگیري از هـر گونـه    )رعایت عفت عمـومی (که در چارچوب قانونی قابل طرح هستند        

در نکته نخست، اخالق و حقوق با یکدیگر        . خطر یا مشکل براي افراد، و حفظ حقوق افراد        
حقـوق بـا   . شود  اي براي اخالق وارد عرصه عمل می  مثابه پشتوانه  یابد و حقوق به     تالقی می 

 مشخص کردن حیطه و الزامات بیرونی، ممکن است اراده اخالقی را تحت تأثیر یا فشار قرار
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آیـا در تبلیغـات   : هرحال پرسشهایی مانند اینکـه  به. دهد اجازه می اما تا حدي که عرف       ،دهد
اردي قواعد حاکم بر تبلیغات با اصول اخالقی تالقی جایی براي اخالق هست؟ و در چه مو     

  اشکاالتی که از حیـث اخالقـی  ترین  مهم. گویی نیست کنند؟ در چارچوب مقررات قابل پاسخ       می
  : اند از متوجه تبلیغات است عبارت

  تبدیل انسان به شیء؛ .1

 اخالق و ضوابط سودانگاري؛ضد تبدیل اخالق به  .2

  تبلیغات؛حسب بهئولیت و باور در رفتارهاي اجتماعی آمدن نرخ مس  پایین .3

 رور اخالقی است؛ تأکید بر نادانی که از نظر برخی فالسفه، مادر همه شُ .4

بر خـالف  (لحاظ اخالقی جایز نیست       دستکاري مستقیم در اذهان که از نظر برخی به          .5
 ؛)کند  رسانی که قوه تمییز و اراده آدمیان را تقویت می اطالع

گفتن حقیقت، گفتن تمام حقیقت و نگفتن چیزي بـه       ( نبود صداقت به مفهوم عام آن         .6
 . )جز حقیقت

هـا، تعریـف دیگـري از     با به صحنه آمدن تبلیغات تجاري و گسترش آن در همه رسـانه         
تبلیغات همواره به دنبال آن اسـت کـه بـراي رسـیدن     . اخالق به دست داده خواهد شد  

در مقابـل،  . ، رفتار آدمیان را دستکاري کند یا تغییر دهد)سود(ص دهنده به غایتی خا  سفارش
» نظامهاي اخالقی همواره بر اصولی ثابت و مبتنی بر اختیار و اراده آدمی تأکید داشـته اسـت     

  ).1377محمدي، (
سرانجام، ژاك الول از فالسفه سیاسی فرانسه و از منتقدان جدي تبلیغات، معتقـد اسـت               

 وي براي استدالل و قضاوت درباره غیراخالقـی . تواند اخالقی باشد   جه نمی که تبلیغات به هیچ و    
  :کند  بودن تبلیغات بر سه نکته تأکید می

تبلیغـات در واقـع از یـک محتـواي اخالقـی            . اسـت » گري  خودتوجیه«نخستین مسئله   «
 گـشوده این فرایند، دري است که به روي نـابودي ارزشـها        ... . گرانه برخوردار است      توجیه

رفتـار اخالقـی بـر اسـتنطاق خویـشتن داللـت            . شود، نابودیی که هم اینک شـاهد آنـیم            می
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دومـین  . در تضاد بسیار جدي قرار دارد» گري خودتوجیه«، و این مسائل همگی با        ...کند      می
گیـرد مگـر ایـن کـه در      اي پا نمی  این است که هیچ هستی اخالقی    الول  ژاكمحور تأمل اخالقی    

وقتی امروز «درست مخالف این عقیده که . دوانده و داراي استمرار و دوام باشدریشه  گذشته
اما یک ساعت بعد یا همین فـردا احـساسم   . گویم کامالً از سر صدق و صفا است     می چیزي

توانم عکسش را بگـویم و انجـام دهـم و      فهمم، پس می  اي می شود، چیزهاي تازه      عوض می 
  ... .» ی باشمقدر صادق و صمیم باز هم همان

 شناسی که نزد همه معتبر است، این واقعیت سومین مضمون نقادانه و سومین معیار اخالق
 شناسی و هستی اخالقی نیست، مگر از رهگـذر رویـارویی            است که امکانی براي بناکردن اخالق     

از این روي، تبلیغـات  ... . وشنود و شرکت متقابل در حیات جمع  با دیگران و ورود به گفت 
 هر یک هم یکـسره تنهـا و هـم    ،سازد که افراد آن  به جاي این شکل از ارتباط، جمعی را می 

  ).173 ـ 175: 1374همایون، (» اي مجتمعند متعلق به توده
بر تبلیغات تجاري بسیار بیشتر از آن است که در این مختـصر  انتقادهاي مطرح هرحال   به
شـده از    انواع انتقادهاي مطرحنایراي ب تالشی که در این بخش صورت گرفت تنها ب        . بگنجد

همچنین در این میان، و بـا توجـه بـه         . سوي دانشمندان غربی در حوزة تبلیغات تجاري بود       
رسالت پژوهش، بر مواردي تأکید شد که امروزه در جمهوري اسـالمی نیـز مطـرح و داراي      

  از الگویی متفاوتاز آنجا که تبلیغات تجاري در جمهوري اسالمی در هر زمان. کاربرد است
رسد، این   کند، به نظر می گونه الگویی پیروي نمی   تر از هیچ    کند، یا به عبارتی دقیق        استفاده می 

ترین روش نقد آنچه باشد که امروزه در حوزه تبلیغات تجاري در کشور ما                نوع نقد، مناسب  
  .در جریان است
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  تبليغات بازرگاني در گذرگاه اسالم

  

  ها و ارزشها آموزه
 طراحی الگـوي نظـري و اجرایـی تبلیغـات تجـاري از دیـدگاه             منظور  رسد به   به نظر می  

  .نماید ضروري میالگوي اسالمی ارائه تعریفی مشخص و شفاف از  ،اسالم
سازد، برخورداري آن جامعه   آنچه یک جامعه و حکومت اسالمی را از غیر آن متمایز می           

 و حکومت از الگوهاي اصیل برخاسته از تعالیم اسالمی در روابط و مناسبات فـردي و اجتمـاعی      
 علیهم اجمعین... این موضوع با مرور اجمالی هدف از بعثت پیامبران سالم ا. آن جامعه است 

علـیهم الـسالم را   رسد هدف اصلی از بعثـت انبیـا           به نظر می  . به روشنی قابل استنباط است    
 مجدد بزرگ قرن و صاحب. رشد انسان و اقامه قسط: بتوان در دو نکته اساسی خالصه نمود

، کـه سـربلندي اسـالم و      )ره(اصلی اندیشه حکومت اسالمی در دوران معاصر، امام خمینی          
  :فرمایند  مسلمانان در جهان امروز به برکت قیام و اندیشه اوست، در این خصوص چنین می

انبیا هم که مبعوث شدند براي این مبعوث شدند که معنویات مردم را و آن استعدادها          «
را شکوفا کنند که در آن استعدادها بفهمند به این که چیزي نیستیم؛ و عالوه بر آن، مردم را،       

انـد، شـغل    از اول انبیا این دو شغل را داشته . ضعفا را از تحت سلطه استکبار بیرون بیاورند       
ه مردم را از اسارت نفس خارج کنند، از اسارت خودش خارج کنند، کـه شـیطان           معنوي ک 
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این دو شیوه را به عیان در ... بزرگ است؛ و مردم و ضعفا را از گیر ستمگران نجات بدهند   
دعوت به معنویات علـی حـده کـه بـشر     . بینیم   می... قرآن و سنت و در عمل خود رسول ا        

  ).32 ـ 33: 18، ج1365امام خمینی، (» و و بعد هم اقامه عدلتواند به او برسد و فوق ا  می
 گونه که یهودیان ـ آن توان پذیرفت که خداوند متعال، انسان را  با این فرض، به سختی می

اي الهی در روي زمین به حال خود واگذاشته باشـد تـا    باور دارند ـ بدون هیچ طرح و نقشه 
شک انبیـاي عظـام      بی. قل خویش به اداره جهان بپردازند     انسانها تنها با استفاده از تجربه و ع       

و سـالمه  ... علیهم و در رأس آنان حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات ا          ... سالم ا 
ترین سطوح نیـز برنامـه و الگـوي برخاسـته از منطـق و            علیه براي اداره امور بشر در جزئی      

  . اندیشه دینی دارند
ویـژه بـا توجـه بـه برقـراري            نیز وظیفه ما شیعیان بـه      لذا در این دوران پرمخاطره غیبت     

سازي ظهور، تالش بـراي طراحـی و اجـراي     حکومت اسالمی و برخورداري از داعیه زمینه     
الگوهاي اسالمی در جامعه است تا بتوان در پرتو این اقدام ادعا کرد که جامعه اسالمی ایران      

اما آنچه در این خصوص بسیار   . رود    یسازي احکام اسالمی به پیش م       به سرعت در راه پیاده    
گـران و   نماید، این واقعیت است که در دوران معاصر و در میان اندیشه       مهم و قابل توجه می    

اندرکاران اداره نظام اسالمی، دو برداشت به ظاهر نزدیک، اما  نظران و همچنین دست     صاحب
  . خورد   به چشم مینمودن الگوها و فرایندها اساساً متفاوت، از چگونگی اسالمی

اي خاص از نحوة زنـدگی   گروهی بر اساس استدالل پیشین معتقدند تعالیم اسالمی گونه 
ایـن  . هاي اسالمی اسـت  نهد که از اساس برگرفته از اندیشه     و تعامالت اجتماعی را بنیان می     

ن را از   گروه معتقدند، اسالم و تعالیم اسالمی توان ارائه طرح و اداره جامعه و زنـدگی انـسا                
آنچه موجب برجستگی این موضـوع شـده ایـن    . ترین موارد دارد ترین سطوح تا جزئی    کالن

 پیوسته هم واقعیت است که در این رویکرد، مجموعه این تعالیم در قالب یک طرح کامل و به 
دهـد، نظـامی کـه در         دار را پیش روي ما قرار می        و منسجم، یک نظام کامالً هماهنگ و معنا       

شدن، بستري کامالً مناسب براي رساندن انسانها به اعلی علیین و اقامه قـسط و     دهصورت پیا 
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  . کند عدل در جامعه فراهم می
در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که زندگی انسان امروز و آنچه از روابط و مناسـبات در          

 خـاکی  اندوزي بـشر بـر کـره    ورزي و تجربه آن جریان دارد، حاصل و دستاورد قرنها اندیشه 
ترین زوایا   زندگی بشر امروز در جزئی    . است که به سادگی قابل انکار و کنار گذاشتن نیست         

چنان با این دستاوردها در هم تنیده شده است که فرض رها کردن ایـن گونـه از حیـات                      آن
در این میان آنچـه  . اجتماعی و فردي و در انداختن طرحی نو نه تنها ناممکن که باطل است             

ویژه اسالم براي بشر به ارمغان آورده است، قواعد و چارچوبهایی است که انـسان   هادیان و ب  
بر این اساس، این انـسان  . کند در این بازي از این مقررات تخطی و تعدي نکند  را ناگزیر می  

و کنـد   اندیشد، در این جهـان تنظـیم مـی       گونه که خود می     است که نحوة زندگی خود را آن      
 گذارد او از چارچوب طراحی شده   کردن به مثابه محافظی است که نمی        سهم ادیان تنها عمل   

  . بیرون رود
هاي گوناگون معارف اسالمی، براي بررسی صـواب و ناصـواب       این گروه از میان شاخه    

بودن الگوهاي رایج در جهان و پاالیش اجمالی آنها به نحوي که بـا دسـتورات اسـالمی در            
 فقه و نبود تعارض میان آنچه از لحاظ فقهی حـرام دانـسته            تعارض نباشد، تنها با مراجعه به     

و در صورت وجـود تعـارض، بـراي    . کنند شده با ظواهر الگوي رایج به انجام آن توصیه می  
پر واضح اسـت کـه در ایـن    . کنند خارج کردن آن بخش از مجموعۀ در حال اجرا تالش می 

  . شود  جامعه اسالمی میحالت بدترین اتفاقی که ممکن است روي دهد، گریبانگیر 
در تبیین این موضوع باید گفت، اگرچه این واقعیت قابل انکار نیست کـه آنچـه امـروزه         
 در اختیار داریم، حاصل هزاران سال اندیشه و تجربه بشر است؛ اما این ادعا کامالً قابل بررسی

 بـه آنچـه    کاروان بشري بـا توجـه      ویژه در طول چند دهه اخیر، حرکت        و اثبات است که به    
هاي توده گذشت، دچار انحرافی غیرطبیعی  اي شدن جوامع و ظهور رسانه      فرایند توده دربارة  

طبیعی توان به این دلیل محصولی غیر  البته همه دستاوردهاي این دوره را نیز نمی      . شده است 
ه که اما به هر حال، آنچه اتفاق افتاده، جریانی هماهنگ و پرقدرت بود. دانست و نادیده گرفت
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. هاي بشر آن روز، برآمده است ها و دانسته در صدد اجراي الگویی خاص و متفاوت با داشته      
  . طلبد هاي این الگو مجالی دیگر می دربارة مبانی و ریشهپژوهش 

چند دهۀ اخیر را از سیر تحول تـاریخی جوامـع بـشري      رویدادهاي  بر این اساس، آنچه     
 یگیري آن در قالب نظام یعی بودن این جریان و شکل غیرطب: دو واقعیت است   کند  متمایز می 

نگارنده، یهودي و صهیونیستی ـ  باور ـ و به  پذیرفتن الگوي معاصر غربی. دار منسجم و معنا
 و محک زدن آن با دستورات اسالمی و در نهایت پاالیش بخشهایی از آن، از یک سو جامعه  

دهـد و از سـویی دیگـر بـا             خاص الگـوي موجـود سـوق مـی         اهدافاسالمی را به سمت     
ناقص و نسبی آن، ضمن ایجاد آشفتگی و بحران در جامعه، حتی رفـاه نـسبی موجـود    شدن   پیاده

البتـه وضـعیت رو بـه    . آورد  برخوردار از این الگو را نیز براي ما بـه ارمغـان نمـی            در جوامع 
داري  مایهامروز، نشانگر این واقعیت است که الگوي غربی حتی در جوامع سروخامت جهان 
  .  نیز موفق نبوده استو صنعتی غربی

اداره جامعه اسالمی و اجراي الگوهاي اسالمی در چگونگی بر این اساس، آنچه در زمینه 
نماید، این نکته است که براي دریافت چگـونگی تعامـل بـا هـر                    قابل تأمل و توصیه می     آن،

دي عمیـق تجزیـه و تحلیـل کـرد تـا         پدیده اجتماعی، باید ابتدا، آن پدیده را با دقت و با دی           
هاي دوره اخیر متمایز شود؛ و سپس ـ با پاالیش و   واقعیتهاي طبیعی و انسانی آن از افزودنی

خاص بر آن افزوده شده است ـ واقعیت هدفهاي آنچه در دل تمدن غربی و بر اساس زدودن 
ـ   .  را در حالت مجرد آن، بررسی کرد پدیده ن طبیعـت مجـرد،   و در گام سوم، از آنجـا کـه ای

بـه شـکل و قالـب    اي منسجم قابل اجرا و تجربه نیست، باید تالش کرد آن را               بدون اندیشه 
توان ادعا کرد، الگوي طراحی شـده،    اسالمی درآود؛ چرا که تنها در این صورت است که می     
علـیهم هـدایت   ... انبیاء سالم ا اهدافالگویی از اساس اسالمی است که جامعه را در جهت      

اي از الگـوي پیـشین کـه     البته طبیعی است که در این حالت، بخشهاي قابـل توجـه           . کند    می
  . هیچ تغییري باقی بماند براساس رشد طبیعی جوامع بشري شکل گرفته بود، بی

تـوان چنـین نتیجـه        هاي انجام شده در زمینه تبلیغات تجاري چنین مـی           براساس بررسی 
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ش در میان انسانها، معرفـی کـاال و کـسب آگـاهی     گرفت که با توجه به قدمت خرید و فرو      
رود که از دیرباز به شکلی طبیعی  شمار می هاي آن همگی از نیاز طبیعی بشر به       دربارة ویژگی 

 گیري نوعی آنچه در خالل دوران معاصر اتفاق افتاده، تنها در قالب شکل. شده است  ارضا می
 توجیـه نیـست؛ بلکـه تحـولی اسـت      خاص از تبلیغات و تکامل وسایل و روشهاي آن قابل 

هـاي گونـاگون    اي را در حـوزه  عظیم در جوامع بشري که تغییرات و تحوالت قابل مالحظه       
  . زندگی از جمله فرهنگ، اقتصاد و ارتباطات به دنبال داشته است

داري   الگوهاي موجود تبلیغات تجاري در جهان معاصر چنان با سیستم اقتـصاد سـرمایه             
بـر  . رود شـمار مـی   ت که فرض جدایی این دو از یکدیگر فرضی باطل به  حاکم درآمیخته اس  

این اساس، ادعاي برخورداري از اجزاي اساسی این نظام، مانند سیستم اقتصادي و تبلیغـات     
از ایـن رو،  . نیـست تجاري، بدون آلوده شدن و فـرو رفـتن در کلیـت آن، ادعـایی صـحیح        

ضافات دوران مدرن، در طبیعت مجـرد و شـکل       بایست ابتدا، تبلیغات را پس از زدودن ا         می
هاي اسـالمی، آن را در   اش در نظر گرفت و سپس تالش کرد تا با طراحی مبانی و پایه   سنتی

  . خدمت رشد و تعالی جامعه اسالمی درآورد
براساس آنچه گفته شد، تبلیغات تجاري و اصول اساسی حاکم بـرآن در دوران معاصـر                

هـاي   اصول اساسی حاکم بر تبلیغات در کلیت خـود پایـه  . استدر چهار اصل قابل ارزیابی  
 داري اساسی تبلیغات تجاري را در جهان معاصر بر اساس تمدن غربی و سیستم اقتـصاد سـرمایه              

هاي گوناگون فرهنگ، اقتصاد، سیاست و ارتباطات بـه      ها و حوزه    آن تشکیل داده و در زمینه     
  :نماید  اشکال گوناگون تجلی می

 نگاه به انسان در اندیشه غربی، نگاهی حیوانی و ابزاري و به دور: ابزاري به انسان نگاه  .1
منظور دستیابی به  در اندیشه غربی رشد براي انسانها به      . هاي متعالی او است     از توجه به جنبه   

 درجات عالی کمال مطرح نیست و از وي به مثابه ابزاري در خدمت منافع و منویات طراحان
رود  شـمار مـی     کننده به   در این رویکرد، انسان تنها یک مصرف      . شود    استفاده می جامعه مدرن   

 اي همیشگی براي مصرف، سرگردان باشد، و گاه یک مزاحم سیاسی است که باید در چرخه   
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که به هر نحو شده باید انرژي متراکم او را تخلیه و به مـسائل و مـشکالت گـذران زنـدگی          
شود و سکس به مثابـه      فیزیکی و جسمی او سوء استفاده می      هاي    گاه از جنبه  . مشغولش کرد 

نماید و گاه چون یک کـودك نابـالغ         یک عنصر قالب در تمامی الگوهاي رایج غربی رخ می         
 . دهند  در تشخیص سره از ناسره، آماج حمله تبلیغات قرارش می

ـ       ریزي  براساس همین نگاه است که در برنامه       سان و ها به جاي توجـه بـه نقـاط قـوت ان
هدایت او در جهت تعالی، توجه خود را به نقاط ضعف او معطوف داشته و با تکیه بر آن از      

  .کنند وي سوء استفاده می
موضوع اخالق و دوري از آن در تبلیغات تجـاري مـدرن، چـه در           : اخالق   دوري از     .2

 این نظـام،  در. هاي بارز تبلغات به شکل امروزین آن است         مبانی و چه در روشها، از ویژگی      
دهنـده آگهـی بـه غـایتی      گران مدرن همواره به دنبال آنند که براي رساندن سـفارش       تبلیغات

در مقابل، نظامهاي اخالقـی  . خاص و سودمدار، رفتار آدمیان را دستکاري کنند یا تغییر دهند      
ي معیارهـا «لـذا   . همواره بر اصولی ثابت و مبتنی بر اختیار و اراده آدمی تأکید داشـته اسـت               

ثابت موفقیت در این فرهنگها، یعنی ارزشهاي اخالقی، جاي خود را بـه ارزشـهاي بـازار و                 
بازار و ارزشهاي حاکم بـر آن کـه از بـن قـانون اقتـصادي ـ یعنـی        . دهد  عرضه و تقاضا می

اینجـا اسـت کـه    . زند  شود، ارزش افراد و کارهاي آنان را رقم می  عرضه و تقاضا ـ تغذیه می 
یگر سینما یا ورزشکار، به مراتب، از ارزش کار دانشمند یا فیلسوف که سالیان              ارزش کار باز  
 ).67: 1379فرهنگی، (» کند  شود و صدها برابر پاداش دریافت می  کند، بیشتر می  سال کار می

اخالقـی تنهـا    داري و اخالق متناسب با جامعۀ توده، موارد بی          با حاکمیت اخالق سرمایه   
گیري است و چنانچه حقوق در جایی اجـازه یـا تـوان     قی قابل پی  در قالب موضوعات حقو   

. هاي خاص وجود نـدارد   اي براي ورود به حوزه      ورود نداشته باشد، هیچ منع اخالقی جدي      
گویی یا دست کم عدم صداقت به معناي کامل آن، استفاده ابزاري از              از اینجا است که دروغ    

ي اقنـاع و فریـب، ایجـاد رقابـت میـان            ویژه در قالب سکس، تمـسک بـه روشـها           انسان به 
کننـده وارد حـوزه تبلیغـات     تولیدکنندگان به معناي منفـی آن و در نهایـت تحمیـق مـصرف     
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  . شود  تجاري می
البته در مدلهاي جدید رقابت، بر خالف مدلهاي کالسـیک کـه در آن تولیدکننـدگان بـا                  

توانست از این رقابت به سـود    کننده در مواقعی می یکدیگر در رقابتی آشکار بودند و مصرف 
بسته در برابر تولیدکنندگانی قرار دارد کـه همـه در        برداري کند، این بار، وي دست       خود بهره 

 دوام و با تبلیغاتی پر سر و صدا، یک نظام هماهنگ و با تولید کاالهایی کم و بیش مشابه و بی
» 1رقابـت چندفروشـندگی   «اقتصاددانان معاصـر ایـن ویژگـی را       . اند  در برابر او صف کشیده    

  .نامند  می
گونه که در بیان تاریخچه تبلیغات تجاري گذشـت، ورود دانـش     همان: اقناع و فریب   .3
شناسی به عرصه تبلیغات و گسترش و پیچیده شدن روشهاي آن، سبب شد تا تبلیغات                روان

 بـود، بـه   کننـدگان  دادن بـه همکـاران و مـصرف         از شکل سنتی خود که تنها به دنبال آگاهی        
در ایـن رویکـرد، اعتقـاد و اندیـشه     . فرایندي پیچیده براي تسخیر رفتار آدمیان تبـدیل شـود      

خواهند به این دلیل است کـه      گران از وي می     انسانها به هیچ وجه مطرح نیست و آنچه تبلیغ        
هاي شخصیتی انسان و نقاط ضـعف وي وارد حـوزه      ي دربارة ویژگی  هاي جد   نتایج بررسی 

 . گیرد  تجاري شده و مورد استفاده قرار میتبلیغات 

زدگی   دامن زدن به آتش اسراف، دوري از قناعت و مصرف         : زدگی و اسراف     مصرف  .4
هاي تبلیغات تجـاري در جامعـه مـدرن مـصرفی و تـوده            از بارزترین و مشهورترین ویژگی    

 پـیش از آن     که» جویی و مصرف کمتر     کار و تولید بیشتر، صرفه    «در این جوامع، اصل     . است
 مـصرف «شد به طور جدي مورد پرسش قرار گرفته و           ضامن بقا و توسعه جامعه بشري تلقی می       

در این راه کشف بازارهاي تازه و لشکرکـشی و        . جایگزین آن شده است   » انبوه با تولید انبوه   
ي غارت سرزمینهاي دیگر نیز به دنبال نیاز به مصرف انبوه و نیاز بـه تـأمین مـواد اولیـه بـرا             

  . تولید انبوه وارد نظام جهانی شده و ما را در برابر جهانی پرآشوب قرار داده است
گیري این چهار اصـل بـه    اي که باید به آن توجه کرد این است که در نهایت، جهت    نکته

                                                        
1. Oligopolistic Competition 
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تبلیغات . سازي است سمت و سوي ایجاد و استقرار جامعه توده و اجراي کامل طرح جهانی      
سـازي    اي به یکسان    ود شرکتهاي چندملیتی به صحنه، در سطح گسترده       ویژه با ور    تجاري، به 

هاي زنـدگی   کند تا ارزشها و شیوه  هاي مصرفی انسانها پرداخته و در این راه تالش می      سلیقه
در یـک  . غربی را به مثابه یک نظام مطلوب و پیشرفته براي کل جامعه بشري تجـویز نمایـد      

شـدن شـیوه    ها و به عبارت دیگر آمریکایی تولید و رسانه  شدن فرهنگ، جامعه،      اي  کالم، توده 
سازي و تثبیت سـلطه جهـانی غـرب بـه      اي جز به انجام رساندن طرح جهانی    زندگی، نتیجه 

ها و به طور ویژه، تبلیغات تجاري، بـا خلـق تـصاویر خیـالی از         رسانه. دنبال نخواهد داشت  
هویـت خـویش را بـه مثابـه سـربازان      غرب و زندگی غربی، انسانهاي دورافتاده از تاریخ و     

  .آورند  سازي ـ آن هم از نوع غربی ـ در خدمت خود می جهانی
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  الگوي حاکم بر تبلیغات تجاري معاصر. 1شکل 
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 در این الگو چهار. در مقابل الگوي معاصر غربی، الگوي اسالمی تبلیغات تجاري قرار دارد
، »زدگی و اسراف مصرف«و » اقناع و فریب «،  »دوري از اخالق  «،  »اننگاه ابزاري به انس   «اصل  

دهـد کـه       کننده، جاي خود را به چهـار اصـل دیگـر مـی              دار و تعیین    در چرخشی کامالً معنا   
  :اند از عبارت

  
  کرامت انسان .1

موضوع کرامت انسان و تکریم وي از جانب آفریدگار در بـسیاري از آیـات و روایـات                  
  :فرماید  سوره مبارکه فجر که می15 از جمله آیه ،ار گرفته استمورد تأکید قر

  »فاما االنسان اذا ما ابتاله ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن«
 اما انسان هر گاه بیازمایدش پروردگارش پس گرامیش دارد و نعمتش دهد گوید پروردگـارم     «

  »گرامیم داشت
  :فرماید  اسرا است، آنجا که می سوره70اما روشن ترین گواه این موضوع آیه 

لناهم علی منا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضّ             و لقد کرّ  «
  »کثیر ممن خلقنا تفضیالً

و همانا گرامی داشتیم فرزندان آدم را و سوارشان کردیم در دشت و دریـا و روزیـشان                «
  »یاري از آنان که آفریدیم برتري دادنیها و برتریشان دادیم بر بس دادیم از پاکیزه

 نخستین. رساند تواند مطرح شود که به ما در فهم بهتر آیه یاري می   در اینجا چند نکته می    
توان چنـین     با نگاهی به تفاسیر می    . نکته در معناي بنی آدم است و اختالف آن با واژه انسان           

شاره دارد و دربرگیرنده صفات مثبـت  برداشت کرد که واژه بنی آدم به حالتی ویژه از انسان ا     
 :خوانیم در تفسیر نمونه در این مورد چنین می. وي است

 انسانها توأم با مدح و ستایش و احتـرام، در        ي است برا  ی در قرآن عنوان   بنی آدم معموالً  «
گـر،    طغیان ،ضعیف،  )ظرفیت کم( هلوع   ، جهول ، همانند ظلوم  ی که کلمه انسان با صفات     یحال

آدم به انـسان تربیـت    یبنواژة دهد که  انند آن توصیف شده است و این نشان میناسپاس و م  
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 ).204: 12، ج1371مکارم شیرازي، (» او اشاره دارد مثبت يبه استعدادهاکم  دستیافته و یا 

تـوان دریافـت، گـستردگی مـوارد      اي که از این آیات با مراجعه به تفاسیر می دومین نکته 
تکریم و تفضیلی که . ه انسانها اعم از مشرك، کافر و مسلمان است     تکریم و شمول آن بر هم     

هایی است که خداونـد بـه    در آیات یادشده بدان اشاره شده است جداي از کرامتها و برتري       
اي به طور خاص عنایت فرموده است و به دلیل این که ویژه جنس بشر در مقابل دیگـر      عده

شـود و در ایـن خـصوص فرقـی میـان مـسلمان و                ها است، شامل تمامی انسانها می       آفریده
گیري چنین آورده     در توجیه این نتیجه   ) ره(مرحوم عالمه طباطبایی    . غیرمسلمان وجود ندارد  

  :است
 پـس  ی تعـال ي خدایی گو. آمیخته با عتابیاین آیه در سیاق منت نهادن است، البته منت      «

 به دسـت  يو او را براکرد ن ذکر   نعمت و تواتر فضل و کرم خود را به انسا          یاز آنکه فراوان  
 اداره شـود سـوار بـر    ی به خـوب ی اینکه زندگیش در خشکيآوردن آن نعمتها و رزقها و برا      

 ي رو گردانیـد، و از او چیـز  ي او پروردگار خـود را فرامـوش نمـوده و از و     د و کشتیش کر 
 همواره نخواست و بعد از نجات از دریا باز هم روش نخست خود را از سر گرفت با اینکه             

 از کرامتهـا و فـضل خـود را          يا  اینک در این آیه خالصه     ،ور بوده  در میان نعمتهاي او غوطه    
انـسان  متأسفانه  دارد، و   ي عنایت بیشتر  يشمارد، باشد که انسان بفهمد پروردگارش به و        یم

 . کند ی کفران می الهياین عنایت را نیز مانند همه نعمتها

 ياد از آیه، بیان حال جنس بشر است، صرفنظر از کرامتهاشود که مر یجا معلوم م از همین
 ، این آیـه مـشرکین   ،، بنابراین  است  اختصاص داده  يا  که به عده   ي و معنو  یخاص و فضائل روح   

 خـوب و مطیـع   يداشت و مقصود از آن انسانها ینظر دارد، چه اگر نم در  کفار و فاسقین را     
 ).214: 13، ج1374اطبایی، طب(» آمد  امتنان و عتاب درست درنمیيبود معنا

نکته دیگري که از آیات یادشده قابل برداشت است معناي تکریم و تفـضیل و اخـتالف            
در تفـسیر نمونـه   . اند مفسران در بیان این نکته مواردي چند را بیان نموده   . آن دو با هم است    

  :خوانیم چنین می
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انـد    گفتـه یبعض. جود داردو گوناگونی هاي نظر، استیدر اینکه میان این دو چه تفاوت      «
که اشاره دارد  یلنا به فضائل به انسان داده است و فضّکه خدا ذاتاً اشاره دارد    یمنا به مواهب  کرّ

 .دکن یمکسب  یانسان به توفیق اله

 و فضلنا به ي ماديها  کرمنا به جنبه ۀرسد که جمل   ینظر م  این احتمال نیز بسیار نزدیک به     
»  آمـده اسـت  ابـه همـین معنـ   بیـشتر   زیرا کلمه فضلنا در قرآن  کند، یاشاره م ي  مواهب معنو 

 )199 ـ 200: 12، ج1371مکارم شیرازي، (

ضمن نقلِ قولهاي گوناگون در این خصوص و نقد آن چنین نتیجه         ) ره(عالمه طباطبایی   
  :گیرد  می

 مقصود از تکریم اختـصاص دادن بـه عنایـت و      » آدم یو لقد کرمنا بن   «پس اینکه فرمود    «
 ي است که در دیگران نباشد، و با همین خصوصیت است که معنایفت دادن به خصوصیتشرا

 بـه غیـر    ي و در تکریم کار    ی است نفس  یی، چون تکریم معنا   یابد  تفاوت می تکریم با تفضیل    
 بـشود، بـه   ی و کرامتی شرافتينیست، بلکه تنها شخص مورد تکریم مورد نظر است که دارا     

 یابـد، در  ياین است که شخص مورد تفضیل از دیگران برترخالف تفضیل که منظور از آن       
 ).214: 13، ج1374طباطبایی، (» دحالی که او با دیگران در اصل آن عطیه شرکت دار

وي سپس دربارة تطبیق این مفهوم بر تکریم انسان و تعیین مصداق بـراي آن ضـمن رد                 
 :افزاید مصادیقی که در میان مفسران مطرح بوده است می

ن گوئیم انـسان در میـا   یآن با تفضیل روشن شد اینک متفاوت  تکریم و يکه معنا حال  «
 دارد که در دیگران نیست، و آن داشتن نعمت عقل اسـت،    یسایر موجودات عالم خصوصیت   

و معناي تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خـصوصیات و                   
 که در سـایر موجـودات هـست حـد       یه و هر کمال    داشت يصفات هم انسان بر دیگران برتر     

 .د آن در انسان وجود دارياعال

 مسکن و ازدواج خود دارد ، لباس، که در خوراك  ییو این معنا در مقایسه انسان و تفننها       
 را که انسان در نظم و تدبیر اجتمـاع  ی همچنین فنون.شود یموجودات کامال روشن مدیگر با  
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سـایر  هدفها   رسیدن به این     يبینیم، انسان برا   ی نم يموجود دیگر برد در هیچ     یخود به کار م   
 بلکـه   ، سایر حیوانات و نباتات و غیر آن دو چنین نیستند          یکند ول  یموجودات را استخدام م   

 ياز آن روز  .  ساده و بسیط و مخصوص به خـود هـستند          ی آثار و تصرفات   يبینیم که دارا   یم
 یاند، و تحول محسوس  فراتر نگذاشتهیخود قدمکنون از موقف و موضع    اند تا  که خلق شده  

  کمال برداشتهي به سوی بزرگي خود، قدمهای ابعاد زندگیحال آنکه انسان در تمام. اند نیافته
 .ددار یو همچنان بر م

  برخورداريا  و خصیصهی آدم در میان سایر موجودات عالم، از ویژگیو خالصه اینکه بن
 است که به وسـیله آن  یو آن عقلاست؛ دات امتیاز یافته از دیگر موجوشده که به حسب آن  

 ).215: 13، ج1374طباطبایی، (» دهد یحق را از باطل و خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز م

آید که انـسان در جهـان آفـرینش و در میـان دیگـر       ها چنین برمی   از مجموع این بررسی   
 تمامی ،استاو  ی از عنایت خداوندي به      این امر ناش  و  ست،  جایگاهی واال موجودات داراي   

افراد بشر در این نکته مشترکند و تفاوتی میان آنان از حیث میزان تقربـشان بـه درگـاه الهـی         
 ویژگی انسان در این خصوص همان عقلی است کـه در تبلیغـات تجـاري            ترین    مهم. نیست

  حال با برخورداريبه هر. ترین وجه تحقیر شده است معاصر به سخره گرفته شده و به زشت
 تواند در قوسی از اعلی علیین تا اسفل از این جایگاه است که انسان به حسب اعمال خود می

رشد و تعالی انسان در گرو استفاده از عقلی است که با آن مـورد تکـریم    . سافلین سیر نماید  
  .الهی قرار گرفته است

  
 : اخالق و معنویات .2

طور  تجاري را در اسالم از الگوي غربی معاصر آن به   موضوع دیگري که الگوي تبلیغات      
سازد، موضوع جایگاه اخالق و معنویات در این الگو به مثابـه یـک اصـل و             کامل متمایز می  
  :فرمایند  در این زمینه می) ره(امام خمینی . ممیزه مهم است

 ی،امـام خمینـ  (» معنویات اساس اسـالم اسـت    . تبلیغات باید بر اساس معنویات باشد     «
  ).80: 18، ج1365
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حقوق در موضوعاتی مانند تبلیغـات  . باید میان موضوع اخالق و حقوق تفاوت قائل شد   
شود و با مشخص کردن حیطـه        اي براي اخالق وارد عرصه عمل می        تجاري به مثابه پشتوانه   

 .اخالقی را تحت تأثیر یا فشار قرار دهدو الزامات بیرونی و در حد عرف، ممکن است اراده     
در حیطه حقوقی در دایره امور مستحسن     تواند    شود، می     آنچه در اخالق از ضروریات تلقی می      

که بنا به طبیعت حکومت اسـالمی، وظیفـه    این در حالی است. و مستحب، و نه الزامی قرار گیرد      
 و الزم است مسائل اخالقی نیز از سـوي       ماند  حکومت در حد اجراي قوانین حقوقی باقی نمی       

  .ریزي و توجه جدي قرار گیرد ورد برنامهحکومت م
ترین بحث دربارة جایگاه اخالق و معنویات در تبلیغات به طور اعـم و تبلیغـات             اساسی
بـه  ) ره(در آثار به جا مانده از حضرت امام . طور اخص ، مسئله خدامحوري است   تجاري به 

عـال را محـور قـرار     خداونـد مت ،خوریم که در شئون مختلف تبلیغات    جمالت فراوانی برمی  
اساس تبلیغات، هدف نهایی از تبلیغات، موضوع تبلیغات و شیوه تبلیغـات از جملـه   . اند  داده

بـه   توان از تمامی این جمـالت   آنچه می. توان در این زمینه به آنها اشاره کرد           مواردي است که می   
 کـه بایـد همچـون    این است کردمثابه یک نتیجه کلی و روح حاکم بر تبلیغات اسالمی بیان     

دیگر شئون بشر، در تبلیغات نیز خداوند تبارك و تعالی محور قـرار گرفتـه و اسـاس تمـام                  
  :هاي تبلیغات باشد گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

بناي عالم با اسم خدا . خداي تبارك و تعالی عالم را با اسم خودش شروع کرده است      «
 به حسب واقع کبیر، اول تعلیمی که به او است و انسان که یک عالمی است، عالم صغیر و         

. »...اقرأ باسـم ربـک   «اي که براي رسول اکرم آمده است این است که      شود و اول برنامه       می
طـور تـرویج بکنیـد، نـه      طـور درس بخوانیـد، نـه همـین     طور قرائت کن، نه همین نه همین 

. برنامـه اسـت  . ه اسـم رب   درس بخوانید ب  . طور تبلیغ بکنید    طور منبر بروید، نه همین      همین
صـحبت کنیـد بـه    . گوش کنید به اسم رب. منبر بروید به اسم رب. تبلیغ بکنید به اسم رب 

» شـوند   اسم رب که اگر اسم رب را از اشیا جدا کنند به یک معنی هیچ هستند و هـیچ مـی         
  ).223: 7، ج1365امام خمینی،(

ها، موضـوع اخـالق،     تمامی زمینههاي تبلیغی کشور نیز باید در از این رو است که رسانه   
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  :معنویات و خدامحوري را مد نظر قرار دهند 
 دسـتگاه شـاید در   تـرین   مهـم ما باید خیلی به فکر این باشیم که ایـن دسـتگاهی کـه        «

یعنی کوشـش بـشود در   . تبلیغات ما این دستگاه از حیث سیما و صدا هر دو اسالمی باشد       
ک قدمی باشد براي اسالم تـا ایـن کـه کارتـان عبـادت          دارید، ی     این که هر قدمی که بر می      

  ).239: 16، ج1365امام خمینی،(» باشد
مطبوعات که حامل پیام ملت و حامل پیام اسالم باید باشد و مبلّـغ احکـام اسـالم و                 «

مجري احکام اسالم، مذهب جامعه باید باشد و اخـالق را در جامعـه بایـد پخـش بدهـد،          
  ).40: 13، ج1365خمینی،امام (» ...اخالق الهی را 

  
 : آگاهی بخشی و تأثیر قلبی .3

بخـشی در   یکی از وجوه ممیزه تبلیغات اسالمی از نوع معاصر غربی آن موضوع آگـاهی             
دهندگان و طراحـان   گونه که دیدیم در تبلیغات معاصر، سفارش   همان. تبلیغات اسالمی است  

 نده را به مصرف کاالیی خـاص توجیـه  کن  هاي تجاري چندان به دنبال آن نیستند که مصرف          آگهی
تنها چیزي که در ایـن نظـام   . کرده و او را به برتري کاالي خود با دالیل عقالنی متقاعد کنند 

 شود عمل بر اساس منافع گردانندگان جامعه مصرفی و اقدام براي  کننده خواسته می از مصرف
  :به گفته ژاك الول. مصرف کاالیی خاص یا به طور کلی است

خواهـد مـشارکت      واقع، چیزي که تبلیغات در شکل امروزین خـود از مخاطـب مـی       در
اندیـشد، تنهـا بایـد بـه وسـیله             فرد جداي از این که چه مـی       . عملی است نه موافقت نظري    

همـایون،  (» تبلیغات آماده شود تا آنچه را که گردانندگان تبلیغات در نظر دارنـد انجـام دهـد       
1374 :156.(  

دهـی بـه آن بـه     ت که در تبلیغات اسالمی اگرچه موضوع عمل و جهتاین در حالی اس 
طور بسیار جدي مطرح است، اما ـ با توجه به آن چه در خصوص تکریم انـسان از جانـب    
خداوند با اعطاي عقل به مثابه ویژگی منحـصر بـه فـرد انـسان در برابـر تمـامی مخلوقـات          

اي سـالم و   سته از عقل و اندیـشه  این عمل تنها در صورتی مطلوب است که برخاـگذشت  
در ایـن  ) ره(امام خمینی . باالتر از آن برخاسته از قلب و مبتنی بر اعتقادات قلبی انسان باشد           



  ...هاي تبليغات بازرگاني  گذرگاه  ■ ۲۱۶

 

  :فرمایند  باره می
شود و اگر چنانچه که قلب یک سرچشمه نور و       شروع می  همه مسائل از قلب انسان    «

چشم هـم بـه نورانیـت قلـب     . شود    می هدایتی در آن باشد، زبان هم به نورانیت قلب منور         
همه اعضاي انسان که تابع قلب است، وقتی قلب الهی شد همه چیـز انـسان     . شود    منور می 
  ).65: 8، ج1365امام خمینی،(» شود  الهی می

توان گفت که حتی اگر هدف در تبلیغات، تغییر رفتـار شـخص     با توجه به این تفسیر می 
اگر موفق . ریم که از مجراي اندیشه، عقل و قلب عبور نماییم  یا گروه مخاطب باشد، باز ناچا     

را عوض کنیم، موفق به تغییر رفتـار وي نیـز   ـ  یعنی بینش و تفکر او   ـ شویم قلب مخاطب
در جایی ایـن ویژگـی را مخـتص اسـالم دانـسته و گـویی                ) ره(حضرت امام   .  شد خواهیم

 تغییـر فکـر و قلـب نیـست، مـوفقیتی            معتقدند که در تبلیغات غیراسالمی از آنجا که میزان،        
  :وجود ندارد
گرداند و این کار، ایـن هنـر از     آن چیزي که با ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را برمی      «

  ).243: 18، ج1365امام خمینی،(» آید  اسالم می
موضوع محترم بودن عقل و قلب انسانی در تبلیغات اسالمی تا به حـدي اسـت کـه در                  

کراهـت  «روایاتی بـا عنـوان   ، )283 ـ   286: 1403الحر العاملی، (یعی برخی جوامع روایی ش
مراقبـت  . بـه مـا رسـیده اسـت       ) علیهم... سالم ا ( از معصومین    »مدح فروشنده و ذم خریدار    

کند که در هنگام خرید و فروش، نـه فروشـنده و     اسالم از اخالق و حرمت انسان، اقتضا می    
جز کیفیت کاال قرار نگیرند و بـا چـشمانی بـاز و    نه خریدار، تحت تأثیر هیچ عامل خارجی     

مدح فروشنده از کاالي خود ـ که در تعبیر امـروزین   . عقلی سالم به خرید و فروش بپردازند
 شده، عرصه اندیشه شود ـ و ذم خریدار نسبت به کاالي عرضه  آن تبلیغات تجاري خوانده می

  . دهد   تحت تأثیر قرار میو تعقل را بر هر دو سوي معامله تنگ کرده و آنان را
ویژه با توجه به آنچه در خصوص لزوم ورود حکومت اسالمی به مـسائل   این موضوع به 

گـذاري   هاي اجتماعی گذشت، در سیاست ریزي مستحب و مکروه فقهی و حقوقی در برنامه       
بر این اساس حکومت اسالمی مکلف اسـت کـه          . تبلیغات تجاري شایسته توجه ویژه است     
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د و فروش و تبلیغات تجاري را میان مردم بر اساس آزادي در عمل و روشن بـودن        امر خری 
  .موضوع استوار سازد

  
 : اقتصاد و پرهیز از اسراف .4

زدگی و اسراف در جامعه توده مصرفی پیش از ایـن بـه مثابـه یکـی از              در زمینه مصرف  
عالیم اسـالمی در  همچنین ت. اصول اساسی تبلیغات تجاري در جهان معاصر توضیح داده شد 

 روي و اقتصاد در مصرف و پرهیز از اسراف و همچنین تأکید خصوص لزوم اتخاذ مشی میانه
  .سازد  نیاز می اي مشهور است که ما را از توضیح اضافی بی بر شرافت کار و تولید به اندازه

ی شمار در این مورد به تنهایی گویاي خطوط اصل       آیات قرآن کریم، جداي از روایات بی      
نیـز از آن گرفتـه شـده    » اقتصاد«که اصطالح » قصد«واژه . اندیشه اسالمی در این زمینه است 

 روي است، در ترکیبات گوناگون خود بارها در قرآن کریم به کار رفته که در همه موارد بـر میانـه                    
  : نماید  تأکید می

  )9 نحل،(» ...و علی اهللا قصد السبیل و منها جائر «
  )19 لقمان،(» ...و اقصد فی مشیک «
  )32فاطر، (» فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات«
  )66مائده، (» منهم امه مقتصده و کثیر منهم سآء ما یعملون«

خـوریم    و مشتقات آن برمی» سرف«همچنین در موارد زیادي از آیات قرآن کریم به واژه     
  :استروي  که در تمامی موارد ناظر بر مفهوم زیاده

  )31اعراف، (» کلوا و اشربوا و ال تسرفوا انه ال یحب المسرفین«
  )33اسراء، (» فال یسرف فی القتل انه کان منصوراً«
  )83یونس،(» و ان فرعون لعال فی االرض و انه لمن المسرفین«
  )53زمر، (» قل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم ال تقنطوا من رحمه اهللا«

 امـري  دیگر به کار رفته است بـر یکـی بـه مثابـه    رآن کریم در مقابل یکاین دو واژه در ق  
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 مستحسن تأکید شده و از دیگري به عنوان عملی ناپسند یاد شده است در روایات معصومین
نیز اقتصاد در مقابل اسراف قرار داده شده و براي آن کارکردهـاي         ) علیهم اجمعین ... سالم ا (

نقل ) علیه السالم( از جمله این روایت که از امیرالمومنین      .مثبتی در جامعه معرفی شده است     
  ).137: 8، ج1362شهري،  ري: (شده است

  »االقتصاد ینمی القلیل و االسراف یفنی الجزیل«
  ».برد  کند و اسراف، هر چیز زیاد را از بین می  روي، هر چیز اندك را زیاد می میانه«

  )447: 4، ج1362شهري،  ري: (فرمایند  اف میدر تعریف اسر) علیه السالم(امیرالمومنین 
  »اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف«
  ».خرج کردن مال در جایی که حقش نیست، اسراف و تبذیر است«

 البته اسراف و اقتصاد با وجود برخورداري از مبانی و تأثیرات آشکار فرهنگی و اجتماعی
هاي  شود، و الزم است در بررسی   نظر گرفته می  خاص، اصوالً به مثابه دو مقوله اقتصادي در       

  .اقتصادي مربوط به موضوع تبلیغات تجاري به طور ویژه در نظر گرفته شوند
اقامـه قـسط و عـدل در    «و » رشد و تعالی فـردي «کنیم که   در خاتمه مجدداً یادآوري می   

مطرح هستند؛ و به مثابه دو هدف اصلی در الگوي تبلیغات تجاري در اسالم            » جامعه انسانی 
بر اساس آنچه تا کنـون  . الزم است در کنار چهار اصل یادشده مورد توجه جدي قرار گیرند          

، به مثابه الگوي اسالمی در مقابل الگوي تبلیغات تجاري   2توان به الگوي شکل         گفته شد می  
  : در جهان معاصر رسید
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  بندي و پیشنهاد جمع
  

پس از بررسی تعاریف، تاریخ تحوالت، مبانی و نقاط عطـف و نقـدهاي وارد بـر تبلیغـات               
بندي، موضوع تبلیغات تجـاري را در جهـان    بازرگانی زمان آن رسیده است که در یک جمع  

ار داده و راهکارهـایی را  ویژه با تأکید بر مورد جمهوري اسالمی ایران مد نظر قر       معاصر و به  
  .پیشنهاد کنیم

، براي تبلیغات تعریف محکم و استواري وجود ندارد       اثر اشاره شد  گونه که در این       همان
تنـوع در تعـاریف،   . که هر کشور وارد شونده به این حوزه را بدان تعریف ملزم و پایبند کند        

در . ناگون ناشـی شـده اسـت   هاي کشورها و جوامع گو از تنوع در تاریخ، موقعیتها و ویژگی  
با معرفی کاالهاي صنعتی    تنها  هاي بازرگانی     که تبلیغات و آگهی   یابیم    میبررسی تاریخی نیز    

 و اند ناپذیر این پدیده آغاز نشد که این شبهه براي ما پیش آید که کاالهاي صنعتی جزو جدایی
در واقـع  . ستتصور تبلیغات و آگهی بدون این نظام اقتـصادي خـواب و خیـالی بـیش نیـ                

هاي هر دوره بر اساس نوع نظام اقتصادي حاکم بـر آن دوره و اولویتهـاي ایـن نظـام                  آگهی
 هاي فروشی و فراري و زمانی دیگر ساز، زمانی دیگر برده زمانی کاالهاي دست. گیرد  شکل می

آنچه در حال حاضر شـاهد آن هـستیم تنهـا    . دهد را تشکیل می تبلیغ   موضوعمقررات کلیسا   
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هاي تبلیغ نیست، بلکه این نظـام     عمیق در ماهیت تبلیغات بازرگانی از لحاظ شیوه       رگونی  دگ
اقتصادي معاصر است که همزمان بـا توسـعه روشـها، موضـوعات جدیـدي را پـیش روي               

  . اندرکاران این حوزه قرار داده است دست
ات بازرگـانی  کنندگان انبوه نیز از اجزاي ضروري تبلیغـ    ایجاد رابطه میان تولید و مصرف     

 اي ارتباطی میان صاحبان آید؛ آنچنان که دیدیم، تبلیغات، زمانی تنها به مثابه حلقه به شمار نمی
کرده است و باز باید بپذیریم که در این خصوص نیز شـاهد تحمیـل            مشاغل ایفاي نقش می   

  . هاي نظام اقتصادي حاکم در دوران معاصر بر این پدیده هستیم ویژگی
تواند همیشه و در همـه جـا    ها به تبلیغات بازرگانی نیز نمی ی مالی رسانه موضوع وابستگ 

شدن ارزشهاي جامعـه    گونه که دیدیم، این موضوع در خالل فرایند حاکم          همان. صادق باشد 
داري مدرن بود که به مثابه یکی از راهکارهاي مهم بقاي این نظام رخ نمـود و چنـان     سرمایه

اي خاص در دوران معاصـر بـدون         که امروزه تصور اداره رسانه    تنیده شد     با ماهیت آن درهم   
  . نماید  اتکا به درآمدهاي تبلیغاتی امري محال می

 کلی، فرایند صنعتی شدن و تولید انبوه در دوره معاصر به مثابه نقطه آغاز ایـن          ی نگاه در
هنـگ  گیري جامعه توده مصرفی و مـصرف انبـوه، ایجـاد فر             شکل. آید    تحوالت به شمار می   

 هاي آور فناوري هاي توده و گسترش شگفت توده و فرهنگ مصرف، به قدرت رسیدن رسانه    
شناسی و ورود آن به همـراه دسـتاوردهاي       ارتباطی و اطالعاتی، گسترش دستاوردهاي روان     

اي شـدن جوامـع    دیگر علوم اجتماعی به حوزه تبلیغات تجاري، همه و همه از تبعات تـوده       
  . اهنگ چهره جهان معاصر را به طور کلی دستخوش تغییر قرار دادبود که در یک نظام هم

نکته شایان توجه در این خصوص این واقعیت است که تبعات منفی تبلیغات تجاري به               
شکل معاصر آن تنها دامنگیر جوامع غیرصنعتی به اصطالح توسعه نیافته یا در حـال توسـعه             

یافتـه غـرب،    امعه صنعتی و به اصطالح توسـعه  از درون جها  بیشترین انتقادامروزه. شود  نمی
  .شود  متوجه عملکرد نظام اقتصادي حاکم و از جمله جایگاه تبلیغات تجاري در آن می

حاصل سخن آن که میان کیفیت اجراي تبلیغات بازرگانی و نظام اقتصادي هر کشور در               
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 توان ادعا  دي است که میاي ج این ارتباط به اندازه. جهان امروز رابطه تنگاتنگی برقرار است     
هاي خاص این نوع از تبلیغات در میان هر قوم و ملتی به معناي پـذیرش   نمود پذیرش شیوه  

البتـه ممکـن اسـت    . هاي نظام اقتصادي حاکم بر جهان امروز است  چون و چراي ویژگی     بی
 د اجرايکشوري ادعا کند که نظام اقتصادي حاکم را به مثابه یک نظام برتر پذیرفته و در صد

 در این صورت وضعیت موجود تبلیغات بازرگانی نیز به مثابه یکی از دستاوردهاي  . آن است 
گونـه کـه گفتـه شـد ـ در       این نظام براي آن مطلوب خواهد بود، هر چند که امروزه ـ همان 

 میان دانشمندان علوم اجتماعی دربارة پیامدهاي منفی فرهنگی و اجتماعی این گونه از تبلیغات
  . اي وجود دارد فق قابل مالحظهتوا

، البته باید توجه داشت که در این گونه جوامع در نهایت پس از یک محاسبه سودانگارانه   
 کند و افراد جامعه  داري مدرن ترك می هاي یادشده، میدان را به نفع حاکمیت نظام سرمایه جنبه

،  این نظام، ضررهاي فرهنگـی شوند براي رسیدن به توسعه اقتصادي ادعا شده از سوي       مجبور می 
 اي به نام تبلیغات بازرگانی را در میان خود اجتماعی و روانی ناشی از حضور میهمان ناخوانده

استقرار نظام تبلیغات بازرگانی به شکل معاصر آنچنان خود را بر همه افراد اعم              . تحمل کنند 
کنـد    زار، اصل بقا اقتـضا مـی      کند که در این آشفته با       کننده تحمیل می    از تولیدکننده و مصرف   

انسان معاصـر را گریـزي از ایـن تـار      . براي زنده ماندن، همه وارد این بازي خطرناك شوند        
  .زدن نظم حاکم و درانداختن طرحی نو تنیده نیست، جز با برهم عنکبوت درهم

  : گوید  پروفسور موالنا در این خصوص می
و شـویم نـه آن کـه منتظـر عملکـرد          ر  ما باید با مسئله آگهی بـه طـور مـستقل روبـه            «

البته توجه به سایر کـشورها و مطالعـه در ایـن زمینـه           .  در این زمینه باشیم    ي دیگر کشورها
مفید است ولی باید در نظر داشت که مسئله آگهی در هر کشوري تابع نظامهاي اقتصادي و  

اگـر مـا   . را بشناسیمبازرگانی حاکم بر آن است و به همین دلیل هم ما ابتدا باید این نظامها       
نظام آگهی خود را فقط بر مبناي مطالعه نظامهاي دیگر در نظر بگیریم باید اعتراف کنیم که            

  ... .ایم ایم چون نظام اقتصادي آنها را پذیرفته مغلوب شده
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تـوانیم مبتکـر باشـیم یـا       کنیم که آیـا مـی   ما معموالً در باره این پرسش اصلی فکر نمی  
 کنیم که بتوان گفت این روش خـاص ایـران اسـت، خـاص فرهنـگ             روشی را خود ابداع   

کننـدگان اسـت و بـه     رسانی آگهی براي مصرف اگر اطالع . اسالمی و انقالب اسالمی است    
انـدازي نکنـیم کـه     کند، چرا اصالً یک شبکه آگهی تلویزیونی راه           اقتصاد مملکت کمک می   

. ح فردا فقط آگهی پخـش کنـد   دقیقه صب5:59 صبح تا  6فقط مخصوص این کار باشد؟ از       
کنـیم؟    چرا به بقیه ظلم می. خواهد آگهی بدهد یا ببیند از این شبکه استفاده کند          هر کس می  

 کار شـود؟   خواهد آگهی و تبلیغ ببیند چرا باید وسط یک برنامه مجبور به این    کسی که نمی  
ند که همـه چیـز بایـد    داري امروز اصرار دار اي در مملکت ما به تقلید از جهان سرمایه        عده

هـا را همـراه     کردن رسانه   بازرگانی و تبلیغاتی    کردن اقتصاد     خصوصی شود و این خصوصی    
خـواهم آگهـی    من نمی. گویم بسیار خوب اما حق با من هم هست            بنده می . خواهد داشت 

من اصالً این نوع آگهی و تبلیغات را دوست ندارم و به عنوان یک شـهروند و یـک                . ببینم
هـا   هر کسی آگهی. ها را جدا کنید ن ایرانی حق دارم آنها را نبینم و بنابراین این شبکه         مسلما

دهم که در این صـورت بـسیاري     من به شما قول می. را دوست دارد برود تمام آنها را ببیند   
روند شـهروند    کسانی هم که می. ها که مفید نیستند نخواهند رفت از مردم اصالً سراغ آگهی  

  .  امروزه هستند و اتفاقاً پاداششان همین استآگهی مدرن
آیا شما دلیلی دارید که به من بگویید چرا نباید ایـن کـار را بکنـیم؟ تنهـا جـوابی کـه                  

بنـده  . مرسوم نیست آمریکا توانید بدهید این است که ممکن است بگویید آقا این که در           می
هـا تمـام    اصالً این آمریکـایی .  بکنیمکنند   ها می   گویم مگر ما باید هر کاري که آمریکایی           می

  . سیستمهایشان، تمام اساسشان روي آگهی و تبلیغات است
ها در رادیو و تلویزیون این است که مالکان،    مسئله دوم این که، علت پخش این آگهی       

در کـشوري کـه ایـن پـول را     . هـا بـه درآمـد احتیـاج دارنـد      صاحبان و گردانندگان شـبکه   
المال ملت است، چه احتیاجی      پردازند و هزینه رادیو و تلویزیون از بیت         دهندگان می   مالیات

  ...به سیستم تبلیغاتی بازرگانی هست؟ 
بـر  . ریزي در این زمینه وجـود دارد       اکنون پرسش این است که آیا قواعدي براي برنامه        

چه اساس باید براي خودمان مدل طراحی کنیم؟ در اینجا باید گفـت کـه مطالعـات انجـام            
دهد که ما اصالً یک قانون طبیعـی    هاي تلویزیون در سطح دنیا نشان می    ده بر روي آگهی   ش

بـرعکس، تمـام   . نداریم که بگوید مخاطبان چقدر آگهی ببینند و یا آن را اول ببینند یا آخـر       
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دهد که وقتی مخاطبان براي مدت کوتاهی با رادیـو و تلویزیـون مواجـه         مطالعات نشان می  
پذیرند نه ایـن کـه     کنند و آن را به مثابه یک همنشین می  ندگی با آن عادت میشوند به ز    می

س تا چند دهـه قبـل در   یمثالً در انگل. باشیم شناسی در این مورد داشته یک قانون اولیه روان  
هـا پخـش    بسیاري از رادیو و تلویزیونها اصالً آگهی نبود و بعـدها کـه آمـد وسـط برنامـه             

را  آمریکـا  ارم وقتـی دانـشجویان اروپـایی و انگلیـسی تلویزیـون     من بـه خـاطر د  . شد  نمی
کنند و آگهـی    اي آن را قطع می  شدند که چرا وسط یک فیلم یا برنامه           دیدند عصبانی می      می

دادم دانـشجویان آمریکـایی کـه بـا مـا         اما برعکس وقتی در لندن درس می      . شود    پخش می 
ساعته کمی تنفس کنیم، امـا   هاي یک وسط برنامه خواهیم      کردند که ما می       بودند شکایت می  

بـه همـین جهـت پیـشنهاد      . بنابراین، این قضیه عادتی است    . توانیم، چون آگهی نیست     نمی
هاي دیگر تلویزیون را دو چیـز کـامالً    کنم مردم را عادت بدهید که اصالً آگهی و برنامه          می

. کم دوهزار سال قدمت داریم دستما . ساله که نیستیم  ما یک کشور دویست   . متفاوت ببینند 
اقتـصاد جهـانی   ترین  بزرگخوانیم که تمدن اسالمی در قرن سیزدهم میالدي،      در تاریخ می  

در آن تاریخ از تلویزیون، رادیو، آگهی و امثال اینها خبري نبود، با این حـال      . را داشته است  
ها ابتـدا بایـد    ازرگانی و آگهیما براي تبلیغات ب. فروختند  مردم کاالهایشان را به یکدیگر می 

متناسب با نیاز، فرهنگ، اقتصاد و مصالح خودمان تعریف مناسـبی ارائـه دهـیم و در عـین              
موالنـا،  (» حال ضروري است کاالها معرفی شود، اما بـه سـبک و روش بـومی و اسـالمی          

1381.(  
ین با مالك در پایان و با توجه به نقدهاي وارد بر الگوي تبلیغات تجاري معاصر و همچن     

کنـیم تـا ضـمن      قراردادن الگو و چارچوب حاکم بر تبلیغات تجاري در اسـالم تـالش مـی             
گیري نکاتی چند را در خصوص تبلیغات تجاري در جمهوري اسـالمی ایـران مطـرح         نتیجه
  :نماییم

جمهوري اسالمی ایران با داعیه ایجاد تحول عمیق در جهان معاصـر و طـرح الگوهـاي               
چـون و   تواند در مسائل مبتالبه جامعه مقلـد بـی         ره جهان، به هیچ وجه نمی     اسالمی براي ادا  

در این میان انسجام، یکپارچگی و هدفمندي الگوهـاي غربـی بـه کمتـر               . چراي غرب باشد  
 دهد تا با اصالحاتی جزئی، الگوي غربی را مطابق شرایط فرهنگی و بومی     کشوري اجازه می  

 سویی دیگر شرایط اقتصادي حاکم بر جمهـوري اسـالمی       از. خود تغییر داده و به کار بندند      
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جـویی   ویژه پس از جنگ تحمیلی، به طور روشنی اقتضاي افزایش تولید و اعمـال صـرفه               به
وجه با اصول تبلیغات تجاري معاصـر سـازگار    جدي را در مصرف دارد، سیاستی که به هیچ   

کار بستن الگوهاي حـاکم      بهبر این اساس ورود به بازي خطرناك تبلیغات تجاري و           . نیست
 بر آن، در این شرایط حساس تاریخی، اشتباهی محض است که کشور را براي سالیان متمادي

دارد و در واقعیت بسیار محتمل، مـا را    گرد نگاه می در بهترین فرض در حالت رکود و عقب     
  . رساند  سازي می با سرعتی باورنکردنی به کاروان جهانی

هـاي آموزشـی در    جمهوري اسالمی ایران در خصوص پخش آگهی   موفقیتی که سیماي    
چند سال اخیر به دست آورده، ارتقاي فرهنگ عمومی جامعه را از این طریق و در راسـتاي             

تواننـد در     مـی تولیدکننـدگان خـاص نیـز       . دکن  انقالب اسالمی به روشنی تضمین می      اهداف
 دهند و در    کاالي مورد تبلیغ افزایش   ضمن معرفی کاالي خود، اطالعات مخاطبان را از نوع          

کودکـان در  . واقع سهم خود را براي آموزش عمومی جامعه از این طریـق پرداخـت نماینـد      
تمییـز، مـورد هجمـه     قـدرت  نداشـتن سیماي جمهوري اسالمی ایران هیچگاه نباید به دلیـل        

تبلیغـی، بـراي اداره    ساز ما باید از طریق همین آموزشهاي      نسل آینده . تبلیغات تجاري قرار گیرند   
  . جامعه فردا آموزش دیده و با موضوع تولید و مصرف آشنا شود

ویژه در  رسد در این راه پس از تلویزیون قرار داشته باشد، به           رسانه دیگري که به نظر می     
 پایتخت که معرف و مظهر نظام جمهوري اسالمی براي دیگر کشورهاست، تابلوهاي بـزرگ  

. است که چهره شهر را به شکل جدي در سلطه خـویش گرفتـه اسـت   ه  تبلیغاتی در بزرگراه  
اند، چهره شـهر اسـالمی     دهکرگونه که مقام معظم رهبري بارها تأکید          در این خصوص همان   

  . باید به وضوح متمایز از یک شهر غیراسالمی باشد
 انباشته شدن کاالهاي مصرفی و تجملی بر صفحه این تابلوها، سوء اسـتفاده از کودکـان               

وجـه   ها و مدهاي نه چندان اسالمی از این طریق به هـیچ  در این رسانه تبلیغی، نمایش چهره   
هـاي    و نقاشـی هـا  متأسفانه فاصله میان آن دیوارنوشته. شایسته یک نظام و شهر اسالمی نیست   

 آن هم در شـرایطی کـه هنـوز     ایم، زرق و برق را به سرعت پیموده و این تبلیغات پر  انقالبی
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ها بر دیوارهاي شهر ـ البته به شکلی رنگ و رو رفته و کهنـه ـ خبـر       این دیوار نوشتهبقایاي
 دیدن این دو صـحنه در کنـار       .دهد   می  را چندان دور   اي نه    در گذشته   از ظهور انقالبی بزرگ   

تبلیغـات  .  بـسیار دردآور اسـت  اي هم در خیابانهاي شهر براي هر ناظر داراي تأمل و اندیشه 
اي که امروزه در دستور کار شهرداري قرار گرفته است و همچنـین تبلیغـات           همذهبی به گون  
تواند این چهره زشت و کریه را از شهر و کشور اسالمی ما به سرعت بزدایـد و       آموزشی می 

  .نسل آینده را براي برداشتن بار انقالب اسالمی در شرایط سخت آماده و مهیا سازد
کنند و یا داراي گستره   زیون از بودجه عمومی استفاده می     ها که یا همانند تلوی      دیگر رسانه 

و تأثیر چندانی در مقایسه با این دو رسانه نیستند، تنها با تدوین قانون جامع تبلیغات تجاري              
در قالب الگوي اسالمی است که در یک نظام منسجم و هماهنـگ قابـل اعمـال نظـارت و                    

  . آن روزبه امید. اي روشن هستند راهبري به سوي آینده





  
  
  
  
  
  
  
  

   بخش دوممنابع
  

 .قرآن کریم، ترجمه مرحوم سید کاظم معزيـ 

، تابـستان،   2ش 4 ، سـال  رسـانه  ،»رابطه تبلیغات و توسعه ملـی     « .1372 ،احمدیان، محمدتقی  ـ 
  . معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:تهران
، تحقیقات روزنامه نگـاري  ،»ت بازرگانی در ایران و جهـان  تبلیغا« .1348 ،اربابی، علی محمد  ـ  
  .16 ش 4 سال

  . دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی:، تهرانتبلیغات تجاري .1350 ،اربابی، علی محمدـ 
  .سروش: ، تهرانافکار عمومی و ارتباطات .1371 ،اسدي، علیـ 
، 1 ش 4، سـال  رسـانه  ،»یتاریخچه تبلیغـات بازرگـان    « .1372 ، بهار ناسدي طاري، محمدحس  ـ  
  . معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:تهران
مجموعـه  ، »اي در تبلیغـات بازرگـانی      ها و تفاوتهـاي رسـانه       ویژگی« .1379 ،یاري، مجتبی   اهللاـ  
بـه اهتمـام کـورش      ،  1377نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغـات ایـران، اسـفند            ها    مقاله
  .کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  اداره:ي بیگی، چاپ اول، تهراناسعد

 :، تهرانمجموعه رهنمودهاي امام خمینی   : صحیفه نور  .1365 ،الموسوي... ا  امام خمینی، روح  ـ  
  .انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسالمی
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:  پیامهاي بازرگانی تلویزیـون بررسی ساختاري و محتوایی« .1379 ،بروجردي علوي، مهدخت  ـ  
نخستین همـایش  ها  مقالهمجموعه ، »هاي تبلیغاتی پنج شبکه سیما در یک روز تحلیل محتواي آگهی 

، ، به اهتمام کـورش اسـعدي بیگـی، چـاپ اول    1377و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، اسفند       
  .کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  اداره:تهران
 دانـشگاه   :، تهران هاي فرهنگی معاصر    مجموعه تقریرات درس نظریه    .1377 ،سینبشیریه، ح ـ  

 .، دوره دکتري فرهنگ و ارتباطات)ع(امام صادق

» یترتأثیرپذیري پیامهاي تبلیغاتی رادیـو و تلویزیـون از نظـر مـدی            « .5/1354 ،لوریان، نجف بـ  
  .اعی دانشکده علوم ارتباطات اجتم:، تهران)پایان نامه دوره لیسانس(

، »گرایـی اسـت   تبلیغات بازرگانی تلویزیون باعـث رونـق مـصرف      « .1378 ،جمهوري اسالمی ـ  
 .25/8/1378، روزنامه جمهوري اسالمی

 :، بیروتسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه«  .هـ1403 ،الحر العاملی، محمد بن الحسنـ 
  .دار احیاء التراث العربی

 . عالم الکتب:، قاهرهالناالع .م1984 ،حسین، سمیر محمدـ 

هـا   مقالـه مجموعـه  ، »تبلیغات تجاري و ارزشهاي فرهنگی« .1379 ،حسینی پاکدهی، علیرضا  ـ  
، بـه اهتمـام کـورش اسـعدي     1377نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، اسـفند   

  .کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  اداره:، تهرانبیگی، چاپ اول
 .21/5/1378، ایران روزنامه، »یابرقدرت کیست: تبلیغات در سیما« .1378 ،مقدم، وحید داناییـ 

  . مؤسسه فرهنگی نشر آیندگان:، تهراندانیم  از تبلیغات تجاري چه می .1380 ،راستگو، مهردادـ 
 . دارالنهضه العربیه:، بیروتاالعالن .م1981 ،راشد، احمد عادلـ 

  .26/3/1379، نشریه جوان، »یون تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونیتلویز« .1379 ،رزاقی، رابعهـ 
 تـا   1229سیر تحول تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایـران از سـال            « .4/1373 ،رفعتی، مهري ـ  
  . دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران،)پایان نامه کارشناسی ارشد (»1372
دفتـر  ( مکتب االعالم االسـالمی  :، قم10ج ، ةاحلكممیزان  .1362 ،ري شهري، محمد محمديـ  

  ).تبلیغات اسالمی
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هاي فراملیتی بـر     تأثیر شرکت : هاي فراملیتی و توسعه درونزا      شرکت .1372 ،لویی  ریفر، ژان ـ  
آنـدره کاتاپـانی، ویلیـام      : پژوهـشگران ،  فرهنگ، ارتباطات، آموزش و پرورش، علوم و تکنولوژي       

کمیـسیون ملـی     : تهـران  قلـم،   راهانی، عبدالحمید زرین  فاطمه ف : اکسپرتون، ژان لوك فوگه، مترجمان    
  .یونسکو در ایران با همکاري معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

، 28، ش هنـر هـشتم  ،  »روند تکوین وسایل تبلیغاتی از آغاز تا کنـون        « .1381 ،زارعیان، داوود ـ  
 .زمستان
  دانشکده: تهران،)پایان نامه لیسانس (»دیوتبلیغات تجاري در را« .7/1356 ،صالحی پور، نسرینـ 

  .علوم ارتباطات اجتماعی
  . الدار الجامعیه:ت، بیرواالعالن .م1988 ،الصحن، محمدفریدـ 
 ،)پایان نامـه لیـسانس    (» تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر افکار عمومی     « .7/1356 ،صالحی، سوسن ـ  
 . دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی:تهران

سـید محمـد بـاقر موسـوي        : ، متـرجم  ترجمـه المیـزان    .1374 ، سید محمدحسین  طباطبایی،ـ  
 .ج، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسالمی20همدانی، 

هـا   مقالـه مجموعـه  ، »گرایی و تبلیغات بازرگـانی  فرهنگ، مصرف« .1379 ،اکبر فرهنگی، علیـ  
کـورش اسـعدي   ، بـه اهتمـام   1377نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، اسـفند   

  .کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  اداره:، تهرانبیگی، چاپ اول
» اثر تبلیغات تجاري روي افکار عمومی دانشجویان ایران« .5/1354 ،اکبر ساز مالیري، علی   کاخـ  

  . دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی: تهران،)پایان نامه دوره لیسانس(
  . انتشارات ابن سینا:، تهران بازرگانیتبلیغات .1349 ،کیا، محمدـ 
 اداره کـل تحقیـق و توسـعه صـدا،           :، تهران تبلیغات تجاري در اینترنت    .1380 ،کیانی، افشین ـ  

 .صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

، سال هنر صنعت ،  »تولید پیام با هدف کسب درآمد     : تبلیغات« .1381 ، شهریور گزارش میزگرد ـ  
 .1ش اول، 

، همـشهري ، روزنامـه  »تبلیغ تجـاري بـراي کودکـان، خـوب یـا بـد      « .1377 ،جیدمحمدي، مـ  
17/1/1377.  
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، سـال  اصـالح و تربیـت  ، »تبلیغات و آثار آن بر جامعـه « .1378 ،شناسی مرکز تحقیقات جرم ـ  
 .63ش ششم، 

محمـدعلی  : متـرجم  ،»نقش تصویر در تبلیغ؛ متقاعدسازي دیـداري « .1379پاییز  ،پال،  مساريـ  
 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنـگ و ارشـاد        :، تهران 3  ش 11، سال رسانهآرا،   حکیم

  .اسالمی
  . دارالتعارف للمطبوعات:، بیروتالمنطق  .هـ1402 ،المظفر، محمدرضاـ 
، سال رسانه ،» و از خود بیگانگی انسانی    تجاريآگهی هاي   « .1369تابستان   ،عتمد نژاد، کاظم  مـ  

  .معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :، تهران2 ش 1
 .، چاپ بیستم، دارالکتب االسالمیهتفسیر نمونه .1371 ،مکارم شیرازي، ناصرـ 

  .7/6/81، کیهان: ، در»ها تبلیغات بازرگانی و رسانه« .1381 ،موالنا، حمیدـ 

 مرکز چـاپ و     :، تهران زه فرهنگی یک واژه در دو حو    : تبلیغات .1374 ،همایون، محمدهادي ـ  
 .نشر سازمان تبلیغات اسالمی

 .5/12/1377-3، همشهري، روزنامه »تأثیر تبلیغات بر فرهنگ« .1377 ،همشهريـ 

 .24، ش هنر هشتم، »ابعاد و آثار تبلیغات« .1380زمستان  ،یحیایی، احمدـ 

 1378سـینماي ایـران     سـال   ،  »مبادي نظري تبلیغات  « .1378بهمن   ،دوست، محمدرضا   یگانهـ  
  .سینمایی فیلم ماهنامه 248ضمیمه شماره (

کتاب سال سینماي   ،  »زیستن در این بمباران خوشایند    « .1378بهمن   ،دوست، محمدرضا   یگانهـ  
  ،سینمایی فیلم ماهنامه 248ضمیمه شماره  (.ایران
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