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  چكيده
كوششي كه پس از . شود سازان محسوب مي ترين وظايف آگهي تشويق و ترغيب براي خريد كاال يكي از مهم

ديـد آمـدن الگوهـايي بـراي تغييـر در رفتـار و نگـرش        هاي داخلي امريكا فزوني گرفت و منجر به پ جنگ
  .كنندگان گرديد مصرف

هايي شده اسـت كـه دو واكـنش اصـلي يعنـي رفتـار        دنتقااي مدرن نيز ا هاي آگهي در اين ميان به شيوه
ها و ضربه زدن  درگير كردن خوانندگان با آگهي. گيرد جويي را در برمي باالبردن آگاهي و تحريك حس منفعت

رو استفاده از افـراد مشـهور، تصـاوير زنـان، كودكـان،       از اين. شان بسيار مهم است ان براي جلب توجهبه آن
هاي اساسي در هر  هاي خانوادگي و حتي حيوانات براي برانگيختن توجه خوانندگان و بينندگان از پايه عكس

  .هر چند هدف اصلي كسب سود و منفعت است. شود آگهي تبليغاتي محسوب مي
  

سازان، الگوهاي رفتاري، بازار، باال بردن آگاهي، منفعت، ميل و اقدام به خريـد،   آگهي :د واژهكلي
  .گويي، اقناع، منفعت و سودجويي هاي خبري، هدايت فرهنگي، هژموني، مبالغه ارزش

  
سازان از الگوهاي رفتاري براي تـدوين و شـكل دادن    ، آگهي]آمريكا [هاي داخلي از زمان جنگ

آنان در پي درك و يـافتن تعريفـي بـراي هـدف بـازار و توسـعة       . يشان استفاده كردندها به پيام
خواستند واكـنش نسـبت    ها بودند، چرا كه مي كننده براي ساخت آگهي الگوهاي رفتاري مصرف

كننـدگان را   آنان معموالً مصرف. كننده باشد به محصوالت، براساس تمايل شخصي خود مصرف
هـا،    بـراي مـدت  . كننـد  هـا و عقايدشـان مـي    نگـرش يا تغييـر  ] كاال [تحريك به خريد و استفاده

 ,Awareness, Interest)كردند كـه بـه نـام     اي كار مي ي ها بر روي الگوي رفتار سازندگان آگهي

                                                 
  ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه طباطباييعلوم  دانشجوي دكتراي *



Desire & Action)  در اين الگـو هـدف آگهـي بـاال     . آگاهي، منفعت، ميل و اقدام: شناخته شد
تواند منجر به تمايل به خريد و  جويي است كه مي منفعت بردن آگاهي و سپس برانگيختن حس

هر چند ممكن است يك روز بعد، يك هفته . دست آوردن آن شود حتي حركت و اقدام براي به
هـاي اتومبيـل يكـي از آن     براي نمونه آگهـي (بعد، يك ماه بعد يا حتي يك سال بعد اقدام شود 

هاي خـود را   دهندگان بايد تعداد پيام قعي آگهياين بدان معناست كه در چنين موا). موارد است
ها چندبرابر كنند و جزء به جزء به بيان آن بپردازند، شغل فروشندگان نفوذ كردن  در ساير رسانه

  .و استحكام بخشيدن است
اين الگو را برخي افراد در انجمن آگهي مورد انتقاد قرار دادند، چـرا كـه شـواهدي وجـود     

دهنـدگان همچنـين،    طـور كلـي آگهـي    به. ار مردم منطقي و خطي استنداشت تا نشان دهد رفت
هاي جمعي براي تحريك ميل يا اقدام براي به دست آوردن محصـوالت   هايي را كه رسانه آگهي

چنـين انتقادهـايي، بيشـتر متوجـه راهبردهـاي      . دهنـد  كنند، نيز مورد انتقـاد قـرار مـي    پخش مي
واكـنش اصـلي رفتـار يعنـي بـاال بـردن آگـاهي و         هاي مدرن و نوين است كه برروي دو آگهي

  .شود متمركز مي جويي تحريك حس منفعت
  

  باال بردن سطح آگاهي
كنند، حتي اغلب اين وضـعيت نسـبت    ها رقابت مي دهندگان در رسانه سازان با ساير آگهي آگهي

سـازان   يرو، آگهـ  از ايـن . شـود  كنندگان نيـز ديـده مـي    ها و در برابر مقاومت مصرف به سرمقاله
بعضـي از آنـان فـرض را بـر ايـن      . داننـد  كنندگان مـي  ترين كار خودرا جلب توجه مصرف مهم
شود، شـما بـه    گذارند كه چون در منافع و زندگي اجتماعي بر روي جنسيت بسيار تأكيد مي مي

هـا،   توانيد توجه زنان را از طريق به كار گرفتن حيوانات، مراسم تشـريفاتي، عروسـي   راحتي مي
بـراي جلـب توجـه مـردان بـرروي ورزش،      . جلـب نماييـد  ) شناسي ستاره(بيني  ادان و طالعنوز

  . شود ها و سوانح كار مي جنسيت، اتومبيل، مسائل سياسي، جنگ
شان  زدن به آنان براي جلب توجه اين كار اغلب با درگير كردن خوانندگان در آگهي يا ضربه

نگاري  هاي خبري روزنامه برند مشابه ارزش كار مي هدهندگان ب آنچه كه اين آگهي. گيرد انجام مي
تغييـرات مـداومِ   . هـا در آگهـي اسـت    اخبار يكي از قدرتمنـدترين گفتمـان  . در ارتباطات است

ها دائماً باعث احساس نياز به تازه بـودن، بـه روز    انداختن و طراحي مجدد در آن ها، راه فراورده
عالئم انحصـاري اجنـاس و كـاال و مـواردي     (ها  كهنگامي كه مار. شود بودن و جديد بودن مي

براي حفظ و بقاي خـود   ”هاي جديد اصالحات و پيشرفت“كنند، از  خود را معرفي مي) نظير آن
كنند كه محصـول   كنندگان ايجاد مي كنند و اين احساس را در مصرف به شكل قانوني استفاده مي

. كننـد  يد آزمايشي آن محصـول مـي  هميشه در حال بهترشدن و پيشرفت است، و تشويق به خر
نياز داشتند كه دائماً بـراي حفـظ و بقـا مـارك خـود       1960و  1950هاي  دهندگان در دهه آگهي

. كننـدگان جاذبـه داشـته باشـد     دوباره اقدام كنند؛ به ايـن دليـل كـه محصـوالت بـراي مصـرف      
در يك مطلب خبـري   اي كه وعده. است ”پيشرفته“و  ”جديد“ها  ها در آگهي پسندترين واژه عامه

دانستيد، و شما از  وجود دارد براي اين است كه شما مطالبي را دريابيد كه دربارة آن چيزي نمي
اطالعات جديد بهترين كاربرد را “باور عمومي اين است كه . شويد نظر اجتماعي از آن مطلع مي

  . دهند اش ميمردم هم داراي مراتب هستند؛ آنان به خواننده براي خواندن پاد. ”دارند



. اسـت  ”مجـاورت “و ) شـهرت ( ”برجسـتگي “اند  دو ارزش خبري ديگري كه به هم پيوسته
داشتن و به روز بودن بازار هدف تأثير  مجاورت حاوي عناصر پيام است كه مستقيماً به زنده نگه

وقتـي  . نگـاري امـروزي اعـالم رسـمي بودجـه اسـت       مثـال مرسـوم آن در روزنامـه   . گذارد مي
بيانية اداري و رسمي را در قالب داده و اطالعات ارائه كنند تا بـه مـا   ) داخلي(اي ملي ه روزنامه

انـد از واژه    ها مايـل  بگويند چگونه درآمد و هزينة ما مؤثر خواهد بود، نويسندگان مطالب آگهي
ام تري ميان پي استفاده كنند چرا كه ارتباط نزديك ”من“يا  ”ما“هاي خود بيش از  در نوشته ”شما“

  ”.چگونــه ماليــات بردرآمــد خــود را بــه نصــف كــاهش دهيــد “: شــود و مخاطــب ايجــاد مــي
(Crompton, 1987, 86) .هــاي آشــنا و صــميمي زنــدگي همچــون  دهنــدگان موضــوع آگهــي

گيرند و از شـما دعـوت    هاي خانوادگي و دستيابي به اولين شغل را در نظر مي ها، آلبوم عروسي
دهـد، ارتبـاط برقـرار كنيـد؛      خودتان با آنچه كه در آگهـي رخ مـي  كنند تا از طريق تجربيات  مي

هـا منبـع خـاطرات و     طور كلي عروسي مواردي همچون ، آيا روز عروسيمون را به ياد داري؟ به
و درگيري با شخصيت رويداد يا موضوع اسـت كـه   ) شهرت( ”برجستگي“. اند احساسات مثبت

. دهـد  مورد استفاده  قرار مـي   ادراك و شناخت اي از هدف موردنظر بازار را به صورت مجموعه
هـاي معـروف و    شخصـيت : اين بخشي از سهيم كـردن ديگـران در معلومـات فرهنگـي اسـت     

كننده را بيشتر از روابط خانوادگي و مواردي نظير آن به خود جلـب   رويدادهاي برجسته مصرف
هـاي جوخـه    در مورد فيلمبراي نمونه، حضور لسلي نيلسون در آگهي تجارتي رِد راك . كند مي

هـاي مشـهور    پليس و اسلحه عريان براي هدف قرار دادن بازار بود؛ چرا كه او جـزء شخصـيت  
  . شود قلمداد مي
هاي خبري بيشتر از اينهاست زيرا فراتـر از تفكـر زنـدگي مـدرنِ      هاي مشترك ارزش مالك

نـده از يـك رسـانه    ده همراهي هنگامي است كه يك آگهي.  (Bell, 1991: 159)همراهي است 
ايـن  . ها، براي آگهي خـود اسـتفاده كنـد    اصلي يا رويداد خبري و يا ميدان رقابت با ديگر آگهي

اين وضـعيت   (Ibid)  ”كنند خبرها، اخبار را توليد مي“اَشكال بخشي ار يك قاعده كلي است كه 
  .كننده و تفكر بيشتر در مبادالت تجاري است حاكي از رشد اطالعات مصرف

كنند منافع و معلومات خوانندگان را دريابنـد تـا براسـاس آن تمـام      دهندگان سعي مي آگهي
زواياي ممكن يك موضوع يا رويـداد را بـراي جـذب و بـرانگيختن آنـان و سـود بـردن از آن        

، در بازار با عوامل جنبش سبزها همراهي صورت گرفـت؛ نـه گـاز    1980در دهه . پوشش دهند
هاي خانگي متصـاعد   از گازهايي است كه از برخي فراورده ربنركربوفلورو ك( اس. سي.اف.سي
. هـا  هـا و نـه پيشـگيري    ، نـه افزودنـي  )انجامـد  شود و به نابودي اليه اُزن در سطح زمين مـي  مي

در . كننـد  ها نه تنها ثابت نيستند، بلكه با هر تغييري كه در معلومات پديد آمد، تغيير مـي  خواسته
هاي يوبلدون  خريد يك راكت تنيس بودند، اما در بهار با آغاز بازيماه دسامبر برخي در رؤياي 

دادنـد و مـردم    ها را پوشش مـي  ها بازي معلومات مردم از آن ناحيه بيشتر شد چرا كه اكثر رسانه
هـا   دهندگان گاه خود را همراه با ساير آگهـي  آگهي. بيش از پيش به صحبت دربارة آن پرداختند

كنند؛ كارلينگ بالك لـي بـل بـا     هاي تجارتي تقليد مي اي و آگهي رسانه كنند و از رويدادهاي مي
هاي اتومبيل و اتومبيل پـژو از يـك آگهـي     آهن بريتانيا از برخي آگهي تقليد از اولد اسپايس، راه

  .موفق هانيه كن تقليد كردند



كه كـار   براي نمونه، جمي اوليور آشپز معروف: كار گرفتن ستارگان مؤثر است همراهي با به
هاي سينسبوري آغاز كرد به يك نمايش تلويزيوني به نـام   هاي تجارتي فروشگاه خود را با آگهي

اگر ستارگان بـه تـازگي در   . پيوست كه هدف آن فروش در ميان زنان جوان بود پناه سرآشپز بي
ن خود هاي ديگري ظاهر شده باشند، اي هاي داستاني و يا حتي آگهي هاي تلويزيوني، فيلم سريال

هـاي خـاص    ها به شدت بـا آگهـي   از آنجا كه هنرپيشه. كند ها كمك مي به بازتوليد روابط رسانه
انـد و   كننـد، سـتارگان شـناخته شـده     ها اجتناب مي هاي ساير فراورده اند، معموالً از آگهي مرتبط

  .مشكلي پيش نخواهد آمد
هاي پرسش و پاسخ تلويزيوني،  هاي خبري، مسابقه ها همچنين ساير ژانرها مانند برنامه آگهي

هنگـامي كـه   . كننـد  هاي داستاني را انتخـاب مـي   كننده و فيلم رساني به مصرف هاي اطالع برنامه
داد كه محصول جديد را  عرضه شد، آگهي دريانوردي را نشان مي 1989صابون راديون در سال 

يك آگهـي   ”وازلين“. كرد اي را كه يك زن، بوي بد لباسي را استشمام مي كرد و صحنه اعالم مي
توليد كرد با فيونا آرمسترانگ خبرنگار سابق كه دوباره در استوديو حاضر بـود و   1994در سال 

كارخانه فورد . كرد هاي علمي استفاده از وازلين پيش از به خواب رفتن صحبت مي دربارة ارزش
عرضـه كـرد كـه     1994هاي رديف شـدة خـود را بـراي سـال      در يك آگهي تعدادي از اتومبيل

ژانرهـاي سـينمايي همچـون    . بـود  جهان فـردا برداشتي از برنامه علمي شبكه بي بي سي به نام 
. گيـرد  نيز مورد استفاده قرار مـي ) ميكي باركيد(هاي وسترن  هاي جاسوسي جيمزباند و فيلم فيلم
ها يا  ه، پروندههايي از مدرس گزارش: كنند دهندگان از ساير ژانرهاي ارتباطي نيز اقتباس مي آگهي

خسـتگي  : تشـخيص بيمـاري  . اليزابـت الـدن  : نام“: هاي پزشكي هاي جنايي و گزارش يادداشت
. شود هورليكس مانع از گرسنگي در شب مي. هورليكس: توصيه. گرسنگي در شب: علت. مفرط

(Leech, 1966: 100) 
دهندگان  است آگهيها و محيط آگهي بسيار رقابتي  از آنجا كه رشد و داشتن بينش در رسانه

روست كه سـعي   يابي به مزايايي بيش از رقبا هستند و از اين اي به دنبال دست زني رسانه با چانه
كنندگان را وادار نمايند سريعاً در خارج از محيط آگهي دربارة آن مارك صحبت  دارند تا مصرف

بخيـر، آيـا از    صـبح “و  ”شـيلينگ  21اي  چم، بسـته  هاي بي قرص“: اين روش تازگي ندارد. كنند
وگوي روزمرة دورة ويكتوريايي را با بازگشت به آن  كنيد؟ سپس گفت صابون پيرس استفاده مي

شرط “ها شبيه جمالت كوتاه و شعارگونه شده است،  اخيراً بيشتر آگهي. كنند قرن وارد آگهي مي
ايـن  ... “تي است بي  ”شناسيش مي)... صوت(سش “؛ ”نوشد  بل مي بندم او كارلينگ بالك لي مي

هر كس بـا يـك بسـته    “: گويد ها چنين مي ، طنين زنگ”واس آپ بادوايزر؟“، ”براي شادي شما
هـا در ذهـن افـراد بـاقي      ، مـدت ”فقط يك شـيپور “و  ”با خط زيباي سير كيك“، ”ميوه و آجيل

نوشيدني واس آپ با دواييزر بـراي بـه دسـت آوردن     . ها پخش هم نشوند ماند حتي اگر آن مي
هاي مالي ـ براي رخـدادهاي    آوري كمك كند از جمع اش سعي مي سود بيشتر در آگهي بازرگاني

وي يك شماره تماسي تهيـه كـرده اسـت و مـردم را بـه زنـده       . اجتماعي روزمره ـ استفاده كند 
هـاي آن بـراي دوسـتان، هـر      كند تا از طريق تكرار عبارت داشتن آگهي بازرگاني دعوت مي نگه

  .هند با آن شماره تلفن تماس بگيرندزمان كه بخوا
هـاي خـود بدهنـد از     ساز براي اينكه هيجان بيشتري به آگهي هاي آگهي بنگاه 1970در دهه 

من دوست دارم ياد “گرفتند، مثل آگهي بازرگاني معروف كوكا با موسيقي  موسيقي پاپ بهره مي



هايي كه در پشت شـلوار،   احيمبارزه ساتچي براي شلوار جين بروتوس با كارها و طر. ”...بدهم
سـال بـود و    18تا  14كه هدفش جوانان ) پوشم من شلوار جينم را مي(آن را برجسته كرده بود 

هـاي   هاي پاپ كه از ايستگاه گونه استفاده از موسيقي اين. درجه يك شود 1970توانست در دهه 
بليغ مجـاني بـراي آن   اي ت شود خود به گونه هاي غيرآگهي تجارتي پخش مي راديويي در ساعت
اين شيوه در سطحي وسيع به كـار گرفتـه شـد، جالـب توجـه اينكـه در       . شود كاال محسوب مي

  .هاي شلوار جين لي وايز هم از اين شيوه استفاده كرد ميالدي آگهي 90و  80هاي  دهه
 مشابه اين آگهي براي قهوه نسكافه گلود بلند و محصوالت اوكسو مورد استفاده قرار گرفت

اي كه زوجي را  گونه آگهي داستان. هاي روابط عمومي مطبوعات حمايت شد و از طريق فعاليت
هـا مسـتندي دربـاره كتـاب      داد براي قهوه گولدبلند توليد گرديد و براي صفحه آگهـي  نشان مي

هاي سـال   ترين كتاب در فهرست پروفروش 1990هارتلي كه در سال .آر.نوشته جي ماهي پرنده
  .تهيه شدقرار داشت، 

هايي است كه در جدال براي به دست آوردن حـداكثر   شيوة ديگر روابط عمومي تهيه آگهي
و عطر مـارك اوليـوم    1994و اندريرا در سال  1990هن نس در سال . پوشش مطبوعاتي هستند

اي را  اي عرضـه كردنـد و در آن زن نيمـه برهنـه     طلبانه پوسترهاي تبليغاتي مبارزه 2000در سال 
گونـه   همـان . كرد مردم بيشتري را به سوي خود جلب خواهد كرد دادند كه تضمين مي مينشان 

ترين قيمـت بيشـترين    توانست با ارزان اين كار را انجام داده بود، كه مي نيز كه پوسترهاي بنتون
ها پوسترهاي تبليغاتي بحث برانگيز و معروفي بودند كـه در   اين. تأثير را با خود به همراه بياورد

  .اواخر قرن بيستم سايرين را به مبارزه طلبيدند
هـا   استفاده از رسـانه . اي براي جلب توجه خوانندگان بسيار مهم است از طرفي محيط رسانه

” از باال به پايين“ها و يا  هاي مختلف آگهي در شكل غيرمعمول آن، مثل اشكال متفاوت و اندازه
كـه مـوارد برجسـته و قابـل     ) دهد گاني را نشان ميپوسترهايي كه ابتدا و انتهاي يك تبليغ بازر(

ايـنچ   60(بـرگ   4در  24هاي جديد، پوسترهاي  استفاده از رسانه. شود توجهي به آن افزدوه مي
هاي ديگري براي برجسته كردن  هاي دوسويه راه اي و رسانه هاي ماهواره ، تلويزيون)اينچ 40در 

  . شوند محسوب مي
طور  به. ها روشي مرسوم است براي درگيركردن او از طريق پرسش برانگيختن كنجكاوي خواننده

ايـد؟   به دنبال كمك براي خريد خانـه “: كننده باشد تواند مورد انتخاب مصرف ناخوداگاه پرسشي مي
سرفه؟ سردرد، هيجان سردرد عصبي، بر سر ” )ويدئويي براي خريداران خانه از شركت تي اس بي(

ويتـا بـه شـما كمـك      چـرا ري . جنگ ميليمترها“. طلبد كه پاسخي را مي را قرار دهيد” چرا“هر واژه 
 حتـي بـا  .  (Crompton, 1987: 66)”.رانـم  چرا من يك اتومبيل پورشه مي“، ” كند تا برنده شويد مي

هـاي   آب پرتقال از پرتقـال “به جاي اينكه گفته شود : توان كنجكاوي ديگران را برانگيخت مي” چرا“
هـاي واقعـي اسـپانيا تهيـه      هاي مـا از پرتقـال   گويد چرا آب پرتقال شود، مي يه ميواقعي اسپانيايي ته

از واژگاني است كه كاربرد بهتري دارد اگر تناقضاتي نيز وجود داشته باشـد، حتـي    ”چرا“  ”.شود مي
چرا نايجل مانسل يك اتومبيل رابين “براي مثال . طور عادي كاري را نخواهند انجام دهند اگر مردم به
شـود حتـي    ميگونه پرسش مطرح  اين( ”.رود چرا دليا اسميت به كينگ برگر مي“يا  ”راند رليانت مي

توان با دادن وعده براي آشكار كردن يك راز برانگيخت، يا  كنجكاوي را مي). اگر او اين كار را نكند
راز جعبـه جـادوي   “عنواني تهيه كرد كه كامالً غيرمنتظره باشد، مثل آنچه كه بالك مجيك انجام داد 



هدف اين است كه به مردم اجازه دهيم تا احساس كنند بخشي از انتخاب باشگاه   ”.سياه را پيدا كنيد
اي در سراسر آگهي نجوا  ارائه كرد، در آن هنرپيشه ”بِرد آي فيش كوزين“آگهي كه . يا انجمن هستند

ـ  كننده اجازه مي كرد و اين به مصرف مي ري جديـد ظـروف مـاهي شـركت     داد تا رازي را دربارة س
  . شود شود و طرفه اينكه با آگهي درگير مي كننده خود بخشي از راز مي بداند؛ مصرف ”بردزاي“

چگونـه  “بـاره اسـت كـه     نگـاري در مجـالت زنـان در ايـن     يكي از ژانرهاي آشناي روزنامه
شما را گـول  خواهد  يك دوست بگيريد، متوجه باشيد كه آيا مي: موضوعات غيرخبري ”...باشيد

هـا، پنـدها، اطالعـات و مسـائل      گونـه نشـريات توصـيه    اين. بزند، دقت كنيد كه آدم بدي نباشد
هـاي يـك    همچنـين پيچيـدگي  . كننـد  هـا دعـوت مـي    كننده تهيه و شما را به خواندن آن سرگرم

چگونـه پـس از خـوردن يـك وعـده غـذايي       . دهنـد  كننده توضيح مي محصول را براي مصرف
پرسـيل چگونـه   “هاي شما كمك كنـد؛   ن شكر را بجويد كه به پاك كردن دندانهاي بدو آدامس
بنـدي غـذاها را    حتي نحوه بسته ريوسبنيس” .كند ها را بسيار تميز مي گيرد و دندان ها را مي جرم

  .گذارد هاي مشهور به نمايش مي همزمان با دستور غذاها توسط آدم
ها اغلب هنگام  اين آگهي. كند ه را درگير ميكنند اي مصرف گونه ها و مشاجرات هم به چالش

نمايند تـا كـاال را بـه     كنند و مردم را تشويق مي گيري مي هدف ، عليه رقيبعرضه يك محصول
مـن پـول   “، يا ”اين اصالح به نزديكي يك تبليغ اصالح است“: صورت آزمايشي خريداري كنند

تـرين   بـراي شسـتن كثيـف   ... طلبيم زه مي؛ ما سه سرآشپز را به مبار”گردانم شما را به شما بازمي
  )مايع ظرفشويي سان مايكرو(” ها ظرف

رود و بـر   كـار مـي   كننده و جالب براي جذب خواننده به هاي سرگرم برخالف معمول، آگهي
بيـان كـرد،    1966گونـه كـه لـيچ در سـال      همـان . كنـد  هاي شلوغ و هجو مبارزه مي عليه آگهي

كنند  شوند و از اين رو سعي مي ها خسته مي كنندگان از آگهي دهندگان دريافتند كه مصرف آگهي
رسـان بازتـاب    هاي اطـالع  رشد آگهي“: هاي جديدي را براي جلب توجه آنان پيدا كنند تا شيوه

اي  هاي حرفه ها و زبان فروشندگان است، به آگهي گويي افزايش مقاومت عمومي در برابر تناقض
 :Leech, 1966)هاي تهاجمي نياز است   اشد بيشتر از شيوهتر داشته ب كه تجربة جديد و تصنعي

  .اين هنوز يك واقعيت است. (200
. شـود  بخش نهايي آنجايي است كه خيلي كوتـاه دربـارة محصـول يـا مـارك آن گفتـه مـي       

بـراي مثـال نوشـابه، نفـت و      .دهد گونه در كنار هم قرار مي هاي مختلف را اين كرومپتون بخش
هـاي بـدن    ، كمپوت، اكثر سيگارها، كره، مارگارين و اكثـر شـامپوها، اسـپري   بنزين، نان، بخارپز

توانيـد   انـد شـما مـي    هـا پيشـرفت كـرده    از آنجايي كـه فنـاوري  . هاي مو و اسپري) دئودورانت(
كنندگان قـديمي   ها، وسايل صوتي و تصويري و بعضي مصرف اتومبيل براي مساوي و برا گونه به

هـا،   كننـده  هـا و پـاك   هـا، صـابون   گونه كـه انـواع شـيريني    همان. دهيدبندي قرار  را در اين طبقه
كرومپتـون در چنـين   . گيـرد  هـا را نيـز در برمـي    فروشـي  هـا و برخـي خـرده    خميردندان، بانـك 

گوئيـد، وقتـي چيـزي    بوقتي چيزي براي گفتن داريـد،  : كند گونه راهنمايي مي هايي اين موقعيت
 ,Crompton)اسـتفاده كنيـد   ) گـري  تخصـص نمـايش  م(ن گردا امهنبراي گفتن نداريد از يك بر

1987: 36) .  
دهد كه وراي عملكرد و وظيفه سادة اسـتفاده   ها كيفيتي خاص و جادويي مي آگهي به مارك
تان سان كيسـت،   واورانگ(كنند  در جهان جادويي آگهي، حيوانات صحبت مي. از محصول است



كننـد و داراي شخصـيت هسـتند     ء صحبت مـي ، اشيا)جي شامپانزه پپسي، شامپانزه سرمست پي
اي ذرت  بـه جـاي غـول سـبز ژلـه      نيبلتـز بود، توني ببر بـراي كلـوگ و   تربرتي بست به جاي (

قـرار  ها مورد استفاده  هاي محلي و روايت ها، داستان اين روش آشنايي است كه در مثل). شيرين
كنند يـا كارهـاي انسـاني انجـام      يها صحبت م اشياي طبيعي و غيركارتوني مانند انسان. گيرد مي
نـد  نافزاينـد، هما  هـايي را مـي   هـا ارزش  برند و بـه آن  ها محصوالت را باال مي در آگهي. دهند مي

كننده باشد به ويژه اگر از نقاشي متحرك، گرافيـك    جتواند گي فرايند توليد و مصرف مي. ها مارك
گاز . (شود اي كه از انگشت خارج مي شعلهبراي مثال . هاي دوربين استفاده شود اي و حقه رايانه
، )خـط هواپيمـايي بـريتيش ايرويـز    (هـا   ها بـر بـاالي آب   بلند كردن شهرها و پرواز آن) بريتانيا

و گلـو درد،   پيوندنـد  انگيز به هم مـي  اي اعجاب گونه هاي شمشي مارس كه به تركيبات شكالت
  .برند سردرد و سرفه را به شكلي جادويي از بين مي

كنـد   آميز ارائه مي اي مبالغه گونه شود، خالق آن واقعيت را به مي كه يك آگهي ساخته ميهنگا
اي ميان واقعيت و آنچه خلق شـده وجـود دارد كـه     پس فاصلهس. تا به شكلي ساده بازتاب دهد

هاي دوربين در نورپردازي پر كنند  كنند تا آن فاصله را با آرايش، موسيقي و روش ها سعي مي آن
ما احساسي از جهاني جادويي را نسبت به يك مارك پديد آورند، براي اينكه آن مـارك را  و در 

  .هاي هر روزه بيش از واقعيت نياز است در باال و بر فراز جهان قرار دهند به تمرين
طبيعي از شخصي است كه  هاي فوق بشري و فوق منظور ما مبهوت كردن مردم با شخصيت

چنـين  . دهد كه ما قادر به انجام آن نيستيم رجسته و مهمي انجام ميكند، و كارهاي ب مديريت مي
ام و تهيه شد كه در حال تنظيم شيشه جلوي اتومبيل بود، اتـومبيلي قابـل    آگهي براي اتومبيل بي

هاي  اي براي الستيك آگهي. تغيير تا نشان دهد كه آن اتومبيل تا چه اندازه قدرتمند و قوي است
ها را با آزمايشي روي پشت بام سـطح يـك سـاختمان بلنـد نشـان       الستيككنتينانتال كه قدرت 

منظـور مـا ايـن    . زنـد  راننده با كف دست در لبه بام صداي ناهجار دور ميكه اتومبيلي . دهد مي
خواهيم نشـان   شود بلكه مي انگيز چگونه انجام مي است كه نه تنها نشان دهيم كه آن كار شگفت

اي را  آنان چگونه چنين صحنه“براي مثال، . ز چگونه رخ داده استدهيم كه اين حالت اسرارآمي
كنـيم و   هاي مشـابهي مـي   اكثراً پس از تماشاي يك آگهي بازرگاني پرسش” فيلمبرداري كردند؟

يك آگهـي، بـراي اتومبيـل    . ها را بپرسيم انگيزي آن خواهيم پس از ديدن چنين برنامة شگفت مي
انتها، چگونه اين كـار   خرة باريك قرار داده است با مسيري بيروور، اتومبيل را در باالي يك ص

  اند؟ را انجام داده
هـاي   كـار گـرفتن نقاشـي    بيشتربراساس روش و تكنيك، به 1980كار ساخت آگهي در دهه 

بيننـدگان عناصـر تجـارتي    . اي استفاده از ويدئوهاي موسـيقي پـاپ اسـتوار بـود     متحرك رايانه
نشـان دادن اتـومبيلي كـه بـه     . بيننـد  ميمتعجب شوند  را براي اينكه فريبننده و بزرگنمايي شده 

شـود   هاي ديگر تركيـب مـي   هايي كه در حال صحبت با چهره چهره) ولوو(شود  اسب مبدل مي
هاي كارتوني كه در حالـت تهـاجم    ، شيريني)شود هايي كه براي آموزش به كار گرفته مي آگهي(

  ).اسمارتيز(غلتند  ارتوني ميهاي ك يك سري ديگر از شيريني به سمت
  

  حفظ منفعت و جلب رضايت
در مقـاالت   ، امـا وجـود  كننـد  ها پوشش مطلوب ايجاد مي هاي جمعي براي آگهي هرچند رسانه



رو  شـكل روبـه  مبـا  دهنـدگان   بـراي آگهـي  توجه و حفظ منفعت را  جلب مطبوعات و نشريات،
ها  يك چارچوب اشتباه فكري پيام آگهيكنندگان با  دهندگان معتقدند كه مصرف آگهي. سازند مي

. ماننـد  ها مصون مـي  هاي آگهي رو برخي در برابر اقناع و محتواي پيام كنند، از اين را دريافت مي
هايي با دوام  آگهي مقاالت، كنند با ارائه محصوالت بهتر در برابر اين ها سعي مي سازندگان آگهي

كننده و غيرمعمول، مزاح و تقليد از خـود سـعي    رگرمهاي س كار گرفتن داستان آنان با به. بسازند
  .كننده را براي استفاده از كاال از ميان بردارند كنند موانع درك مصرف مي

تهيه شـد نخسـتين راهنمـاي     1980تي كه در اواخر دهه بهاي رقا يكي از مشهورترين آگهي
صول يا ماركي نداشـت بلكـه   ميدلند بانك بود با دو كفه تجارتي، كه نه تنها هيچ ارتباطي با مح

هاي  اندازي و تأسيس يك مارك راه همچنين راه .هايش در آن مورد برآيد وعدهپس سعي كرد از 
ها اين بـود   مسئله مهم براي آگهي 1970در دهه . آورد جديد جلب توجه پيوسته را به همراه مي

گان صـميمي  بـراي   كننـد  هاي فـروش پرحـرارت، مصـرف    به جاي پيام. مند پيدا كنند كه عالقه
سـاير اشـكال دوسـتانه را نيـز در      شـيوه  هاي هوشمندانه در نظر گرفته شده بودنـد؛ ايـن   آگهي
، )ه كـن نـ بـل، هاي  هـاي كارگينـگ بـالك مـي     در آگهـي (استفاده از مزاح و شوخي : گرفت برمي
  ).نسكافه گولد، اوكسو(هاي قهرمانانه  ، و آگهي)وايز لي(هاي تجارتي  فيلم

مخاطب خـود را راضـي كننـد،     ،كنند با تأييد شخصي، معما و مزاح ن سعي ميدهندگا آگهي
خواهم يك درخت  مي(كنند  هاي بازرگاني تلويزيوني محتاطانه استفاده مي آنان از مزاح در آگهي

و سـعي در نـرم كـردن مفـاهيم     ) خواهم در هدف باشـم  مي/ خواهم  يك ضربه باشم مي/ باشم
اساس روش فروش آمرانه . هايي مادي و غيرقابل اعتمادند، دارند خشك بانكي و بيمه، كه آگهي

آرامـش ايجـاد كنيـد و    . كند كارگيري مزاح، به شكستن و از  بين بردن شك مردم كمك مي با به
ها منجر بـه جـذب خواننـدگان بـه      استفاده از مزاح در آگهي. بگذاريد حالت دفاعي از بين برود
هايي كه در آن از نوزادان، مراسـم   آگهي. شود فته در آن ميكار ر سوي پذيرش معناي فرهنگي به
يعنـي   ؛دستيابي و رسيدن به تـأثير مشـابهي اسـت    به دنبالشود  عروسي و حيوانات استفاده مي

كننده با اسـتفاده   خصومت مصرف هكنند و سرسختانه ب دهندگان پيام را نرم مي آگهي. ” آه“گفتن 
ايـن جريـان هـدايت فرهنگـي اسـت كـه       .كنند مبارزه ميبخش  از تصاوير آشنا، صميمي و لذت

شـكل  . كنـد  برد و رضايت خوانندة فعال را جلب مي ازآن نام مي” هژموني“گرامشي با اصطالح 
شود شخص را وادار كنند تا فكر كند كه شـما   در اين شيوه سعي مي. گويي است ديگر آن مبالغه

خواهيد هدايت  وانيد او را به سمتي كه ميت فروشنده هستيد و او خيلي باهوش است و شما نمي
جان كلس در اوايل . شود كار گرفته مي ها به هايي است كه در آگهي نيز از شيوه” بدگماني“. كنيد
اي براي سوني، و اخيراً هم جك دي بـراي نوشـابة جـان اسـميت و بـاب       در آگهي 1980دهه 

ها بر اين نكتـه   اين كمدين. ه كردندمانك هاوس براي آگهي ساعت سكوندا از اين روش استفاد
كنند تـا ايـن تـأثير را بـر      ي ارزان و ناخوشايند هستند و سعي مييها كنند كه چه آگهي تأكيد مي

دهندگان سـعي دارنـد تـا     آگهي. ها فروشندة آن كاالها نيستند روي مخاطب خود بگذارند كه آن
همـراه  . هاي مقتضي دست يابنـد  به راهها و مردم  براي خارج كردن رقبا و مخالفانشان با كمدين

كننـد مخـالف    از طرفي سـعي مـي  ؛ اي است براي تأمين و به دست آوردن نظر جمع كردن شيوه
 هايي كـه  ها و كمدين زن برخي از طعنه. اعتبار كنند كم آن را بي يا دست” يكي از ما“بسازند مثل 
داون فـرنچ، روآن  : مدعاسـت  شـوند، گـواه ايـن    هاي بازرگـاني تلويزيـون ظـاهر مـي     در برنامه



تكينسون، جك دي، لني هانري، پل مرتن، جوليان كالري، جـان كلـس، انگـوس ديتـون، روبـي      آ
واكس، هاري انفيلد، ريك مايال، الكسي سايل، مل اسميت و گريف ريز جونز، بيلي كانولي، دانـي  

اي را  هـا شـيوه سرسـختانه    آنكنند چرا كه  ها استفاده مي از آن. بيكر، كريس ايوانز و كريس تارانت
  .شان در آگهي است كار گرفتند كه به بدبيني در تلويزيون شهرت يافت؛ كه انتخاب مخالفت به

گيرنـد تـا بـر     دهندگان همراهي خود را از فرهنگ عامـه مـي   كم معلوم است كه آگهي دست
ه تلويزيـوني  كننـد  برنامه نمايشـي و سـرگرم   2000در سال . درستي مارك موردنظرشان بيفزايند

. هـا بـر پـا كـرد     ؟ بلواي عظيمي را در ميان رسـانه خواهد يك ميليونر شود مي چه كسي پربيننده
نامـه  راي مك دونالد با يك حركـت نمايشـي بـازارش را تعطيـل كـرد و يـك ب       شركت زنجيره

اين آگهي حاوي عبارات آشنايي از نمـايش  . بازرگاني راديويي را براي حمايت از آن توليد كرد
در اين آگهـي از عبـاراتي اسـتفاده    . دار مبدل شد بود كه به اصطالحات و تكيه كالم بانوان خانه

بـرداري كـرد و از ايـن     هاي رومي بهـره  مك دونالد از نمايش. شود شد كه منجر به همراهي مي
  :كنيم كه اين لطيفه را بشنوند شنوندگان را دعوت مي. طريق توانست رضايت به همكاري كند

گـاهي صـداي   . شـود  ارگ كليسا به آرامي نواخته مي: كليساي فرانسيس خاوير مقدسفضاي 
  . شود اي شنيده مي سرفه

  پذيريد؟ شما سوبراون آيا اين مرد را به همسري خود مي: جانشين اسقف
  .پذيرم مي: زن

  مطمئني؟: جانشين اسقف
  .بله: زن

  كني كه بهترين مرد است؟ فكر مي: جانشين اسقف
  .او معاشرت دارم، او نامزدم استبا نه، : زن

  .پاسخ آخرشماست: جانشين اسقف
  توانم از جماعت بپرسم؟ كنيد، مي شما مرا وادار به فكر كردن مي: زن

 خواهد يك ميليـونر شـود؟   چه كسي ميمارس هر كس كه در نمايش  20از : كريس تارانت
ـ  بازي كرده، در رستوران . ه دسـت آورده اسـت  ها شريك شده ضمن اينكه آخرين سهام را ب
  .توانيد در پوستر رستوران ببينيد مقررات بازي را مي. نيازي به خريدن نيست

  
شـكل  متـرين   ها بزرگ كنندگان رسانه گستردگي مصرف كه اند امروزه دريافته ،دهندگان آگهي
هـاي  بازرگـاني    پيـام  .هاست واكنش آنان استفاده از هجو در آگهي. هاي فروش است انتقال پيام

هـاي نمايشـي ـ     مالت به اين نوع ژانرهاي آگهي است، همچـون آگهـي  حجو مانعي در برابر ه
ـ       در را هـايي اسـت كـه وي مـردم      ر از نمونـه دآگهي هجو پـل مـرتن بـراي صـابون امپريـال ل

دهد آنها براي آزمودن صابون و اينكه يك شخصيت علمي آن را  نشان مي  يسفيد هاي روپوش
دهـد كـه بـا     در يك طرف آگهي خانمي را نشان مي. اند فيد پوشيدههاي س كند روپوش تأييد مي
شويد اما تأثيري ندارد و در مقابل مشابه او زن ديگـري   هاي تميزكننده صورت خود را مي فرچه

مـرتن نيـز خـود    . اش تميزتر و بهتر است كند و چهره است كه از صابون امپريال لدر استفاده مي
رد كه نشان دهد محصول يك فـرآورده تأييـد شـده علمـي     يك روپوش سفيد پزشكي به تن دا

ستون پيلزـ و بـازي  لگران ـ جف گوال بلوم در آگهي نوشابة هو  يها هاي فروش يا آگهي . است
يك نوع مزه همـراه بـراي   (گونه كه در يك آگهي براي كواورز  هاي زباني، آن با كلمات يا بازي

كنند تا با بازي با كلمات و نوشـتن   ويسنده سعي ميداد، در اين آگهي دو ن نشان مي) ها نوشيدني



يا آگهي بازرگاني آيـرن بـرو   . كنند معني براي اسنك كواورز يك آگهي طراحي مي شعارهاي بي
: بار كه تقليدي از آگهي تجارتي كوكا بود با جوانان آمريكايي كه در حـال خوشـگذراني بودنـد   

هـا و   هـا نمونـه   ايـن . كننـد  اس تقلبـي حملـه مـي   رحمانه به اجن ها هستند كه بي اينجا آمريكايي
كننـده و   كننـد بـه خـودي خـود از تصـاوير خسـته       هايي هستند كه سعي مـي  هايي از آگهي مثال

هاي سنتي فاصله بگيرنـد و از سـواد آگهـي بيننـدگان      يكنواخت در قالب اشكال مختلف آگهي
  .كنند حمايت مي
هاي زندگي روزمره از مـزاح   بسياري از آگهي در. شود اي كه ابداً در فروش آشكار نمي نكته
نظر ايـن اسـت   . كنند كنندة پايان عمل هستند، استفاده مي هاي مستقيم و ساده كه راهنمايي يا پيام

كنندگان اين فكر را رها كنند كه ذهنشان مديريت شده است و آنان آزادند كـه خـود    كه مصرف
حساس كننـد تـا آنـان خـود بـراي خريـد كـاال        كنندگان ا براي اينكه مصرف. ذهنشان را بسازند

را  ها اين نوع آگهي. (Evans, 1988:26)اند  ها اقناع شده اند نه اينكه از طريق آگهي تصميم گرفته
ما به سـادگي بـه   “. كنند تا آنان را تحريك به آزمايش آن كنند براي آزمودن محصول دعوت مي

د از طريق خريد آزمايشي محصول خود تصميم تواني كنيم، شما مي گوئيم كه چه فكر مي شما مي
دهنـده در ذهنشـان جـا افتـاده اسـت،        كنند آگهي از طريق آگهي هنگامي كه اظهار مي  ”.بگيريد

شـان را   كننـد در سـطحي از اسـتقالل هسـتند و خـود ذهـن       زماني است كه آنان احسـاس مـي  
ها، انواع قهوه، چاي  ام خميردندانآيد، اينكه تم وجود مي در اينجا تفاوت و اختالفي به. سازند مي

  . و شامپوها مشابه هم نيستند
هاي درگيركننده، فرض بر اين است كه مارك تقريباً جا افتاده يـا احساسـي    در اين نوع اقناع

  ”.گردند ها به اصل خويش باز مي چرا بيشتر و بيشتر انسان“. مثبت نسبت به آن ايجاد شده است
(Vestergaard & Schroder, 1985: 26)   فرضـي اسـت كـه معمـوالً وجـود دارد، و       ايـن پـيش

تـرين اسـت؟     اي اين صفحات براي اتاق خواب شما بهترين و مناسب يك از الگوهاي اليه كدام“
(Ibid) توان فرض كرد كه تمام آن الگو براي اتاق خواب شما مناسب است و شما فقط بايـد   مي

يـك از   ”كـدام “داد،  تومبيل را در خط توليد نشان مـي آگهي فورد، سه ا. بهترين را انتخاب كنيد
بحث تمام است، شما قادر نيستيد اين موضوع را كه هر كس به اصـل   ”ها مناسب شماست؟ اين

اي مناسب اتاق شما  هاي اليه يك از الگوهاي تشك گردد را رد كنيد، يا اينكه هيچ خويش باز مي
توانيد فكر  در هر يك از موارد مي: ا پديد آمده استه تفاوت. نيست، فقط بايد ازآن استفاده كنيد

در هـر  : كنيد كه اين طعم اخير به خوبي آن يكي مارك نيست، يا حتـي ايـن طعـم بهتـري دارد    
روش ديگـر براسـاس انتظـارات و    . ها طعم مشـابهي دارنـد   توانيد بگوئيد كه آن شكل شما نمي

ي جالب و جذابي براي مـايع ظرفشـويي   هنگامي كه ادعاها). همان(كند  توقعات نقش بازي مي
هاي ظرفشـويي   دهد كه ساير مايع تلويحاً نشان مي ”هاي شما مهربان با دست“شود مثل اينكه  مي
  .گونه نيست اين

. (Evanz, 1988: 29)شـود   كننده اسـتفاده مـي   از آشفتگي نيز براي شكستن مقاومت مصرف



هاي بازرگاني  در آگهي) به ويژه با موسيقي(سازي  اين مورد اغلب از طريق قدرت بعدي و شبيه
مسـائل  . شـود  ها در چاپ آگهي استفاده مي چنان كه از گرافيك و انواع عكس شود، آن انجام مي

توانـد   آميز كـه مـي   گيرد، به ويژه تصاوير تحريك جنسيتي نيز در اين شيوه مورد استفاده قرار مي
داز، هيچ بستني براي فـروش   ي بستني هاگنپيش از آگه. مخاطب موردنظر را گيج و آشفته كند

هـا دربـاره مسـائل جنسـيتي صـحبت       رسانه 1980در اواخر دهه . از جنسيت استفاده نكرده بود
هايي  داد، آگهي هاي چاپي را ارائه داد كه جنسيت را به بستني ربط مي هاگن داز آگهي. كردند مي

كننـده   هاي جديد آن مارك بود تا مصرف تصاويري كه  مدعي استفاده. كرد كه همراهي ايجاد مي
مشابه آن واكنش سريع كلگيت به يـك  . را از موضوع اصلي كه آگهي فروش بود، منحرف سازد

شيرين بود ـ آرم اند هامر جوانـان بزرگسـال     مارك جديد خميردندان بود كه حاوي پودر جوش
دش و گستردگي آن به داد ـ كه با يك آگهي جنسيتي براي محصول جدي  را مورد هدف قرار مي

داد كـه در   هـايي را نشـان مـي    كربونـات سـودا، زوج   خميردنـدان كلگيـت بـي   . مقابله برخاست
  ).1994(هاي گوناگون بودند  حالت

هـاي اساسـي مـردم بـراي كامـل كـردن موجـودات،         سازان بر اين باورند كه خواسـته  آگهي
از تعامـل را براسـاس سـهم     ايـن سـطوحي  . (Evanz, 1988: 29)شناسانه اسـت   اي روان پديده
گيرد، حال ممكن است يك نتيجه خوب به دست آيد و جايگزين شود يا  كننده در برمي مصرف

آورد و مقاومتش با نياز به ديدن پيام  كننده براي مشاركت فشار مي مصرف. يك معما را حل كند
ه پيـام بهتـر بـه يـاد     همچنين اين باور نيز وجود دارد كـ . شود طور كامل شكسته مي يا داستان به

سيگار سـيلك كـات نيـز    . كننده كامالً با آگهي درگير و عجين شده است ماند چرا كه مصرف مي
ـ آن بدين معناست كه شـهرت    ”كات“همين كار را كرد ـ فقط يك تكه ابريشم ارغواني و واژه  

شكل بعـدي  توان كامل نبودن را به  همچنين مي. مبارزه ”شما چطور؟. اين هست“مستقلي دارد 
كننـده   زند بلكه هدفش اجازه دادن به مصرف سس گوجه فرنگي به بشقاب ضربه نمي: نشان داد

كنندگان همچنين با هوش  مصرف (Dark in Hart, 1990: 111) ”است تا اين اتفاق را تصور كند
  . برند كننده پي مي هاي تحريك ها و آگهي خود به شگفتي

كنندگان موجود اطمينان مجـددي داده شـود كـه     به استفاده ها بدان معناست كه نقد ساير مارك
آگهي داز با جوليان كـالري، محصـوالتش را مغرضـانه بـه نمـايش      : اند ها تصميم درستي گرفته آن
گونـه كـه    همـان . كنندگان است اين نوعي راهكار بازي كردن با احساس مشترك مصرف. گذارد مي

ها ايـن اسـت    هدف بخش بزرگي از آگهي. است ”كاال اطمينان از گراني آن“حضور استال آرتواس 
ها را مجدداً تشـويق بـه خريـد كننـد؛ بـه       اند و آن كه به مردم بگويند چه محصول خوبي را خريده

هـا همـراه بـا تصـوير      تشابه مـارك . ويژه اگر آن مارك دقيقاً مشابه ديگري هم در بازار داشته باشد
چام كه بـراي جلـب    بي كند، مانند نوشيدني بي ايجاد ميهاي مختلف بازار  مشكالتي را براي بخش
هـاي   كنندگان و برطرف كردن شك و ترديد آنان براي خريـد از شخصـيت   اطمينان مجدد مصرف
اگـر مقـدماتي   . كنـد  واكسن به اصالح يا به استحكام وضعيت كمك مـي . كند ساختگي استفاده مي

اي  گونه كند تا به دهنده سعي مي ه باشد، آگهيآور و ماية عذاب براي خريد كاال وجود داشت خجالت



ها از  آن. انجام داد 1984تي اين كار را با پخش نخستين نسخه در سال  بي. آن را طبيعي جلوه دهد
مطالب خود را ) افرادي مثل من(ها استفاده كردند و براي افراد مختلف  روش خط تزئيني در كتاب

هاي خارج از عـرف را توصـيف كننـد، مثـل خـوردن       اليتيا حتي، اگر بخواهند فع. ارسال كردند
  .جمعي در عصر، سعي كنند تا آن را يك رفتار طبيعي جلوه دهند فلكس دسته كورن

  شيوة روايي
شيوة روايي هنگامي موفق است كه اختالفات را التيام ببخشد، نكات اسـرارآميز را حـل كنـد و    

اغلب مسائل اسرارآميز را با هم يك جا جمـع   دهندگان آگهي. حلي نشان دهد ها راه براي تناقض
در ايـن  . دهـد  آزار مـي  كننـده  ناسـازگار اسـت و او را     بيني مصرف كنند، مسائلي كه با جهان مي

. كننده را باز تأييد كند و او را نجات دهد بيني مصرف شود تا جهان داستان سپس مارك ظاهر مي
هاي فولكس واگن،  در يكي از آگهي. جمع كردتوان ابهام و كشمكش را با هم  در يك آگهي مي

شود كه با نگـاهش تعـداد زيـادي از     شود، مردي ديده مي نواخته مي مشهوريدر حالي كه ترانه 
حتي خانم مدير نيز در ) كشد و به دنبال خود مي(كند  اند شكار مي زنان را كه در حال كار كردن

در پايان نيز مرد، سوار بر اتومبيـل  . ف او هستندرسد زنان متملقانه اطرا به نظر مي.بين آنان است
اين آگهي بر اين عامل هم تأكيد دارد كه بـه رغـم چنـين    : شود با همسر و دو كودكش ديده مي

هـاي تجـارتي و    لذت بـردن از آگهـي  . ماند اي طبيعي پايدار و ثابت مي گونه تغييراتي، خانواده به
مينه و استفاده از جنس مؤنـث، هـدفش جلـب    ز ها در پس نماهاي سبك شناختي، ملودي آهنگ

  .(after Labov & Walesky in Hart, 1991: 181-2)توجه مردان است 
صحنه طراحي شده؛ سـپس گرهـي رخ   . هاي واقعي هستند ها معموالً صحنه وقايع و داستان

 شود، بحران بـا كمـك   يابد، اين پيچيدگي مبدل به يك بحران مي دهد و داستان پيچيدگي مي مي
. شـود  دهنده خدمات است، حل و برطرف مـي  فراورده يا محصول يك مارك يا شركتي كه ارائه

گونه  اي روايت هاي يك مارك كه شيوه با اثبات ارزش. رويدادها و مداخالت مورد تأكيد هستند
گردند، در حالي كه مشكل حل شده اسـت و زنـدگي    كنند، به ابتداي آگهي بازي مي را ارائه مي
  .ه حالت عادي خود بازگشته و مثل اينكه هيچ اتفاقي نيفتاده استدوباره ب

هاي نشريات فهرستي از اطالعات بازرگاني و تجارتي است كـه در مـوارد    صفحه نيازمندي
در يـك آگهـي،   . شـود  بحراني يا اوضاع نامساعد براي حل مشكل از فراورده كمك گرفتـه مـي  

او براي يافتن اين كتاب . هارتلي را بيابد. آر.جي نوشته ماهي پرندهكند كتاب،  پيرمردي سعي مي
هـا   از صـفحة نيازمنـدي  . تواند آن را پيدا كند زند اما نمي قديمي به كتاب فروشي قديمي سر مي

. يابد كـه آن كتـاب را دارد   اي را مي كند موضوع را پيگيري كند و كتابفروشي استفاده و سعي مي
پيرمرد خوشحال و خشنود است و يـك  . ارتلي استه. آر.شود كه او خود جي سپس معلوم مي

. شـود  هاست كه به فراموشي سپرده شده ــ حل مـي  بحران واقعي ــ كتابي كه او نوشته و مدت
ايـن زمينـه، و    ”.ما فقط براي وقايع بد زنـدگي اينجـا نيسـتيم   “يابد،  آگهي با اين جمله پايان مي

  .استفاده از روايت، بسيار اجرا شده است
كند اين فكر را پديد آورد كه  اين آگهي سعي مي. ديگر آگهي اتومبيل فورد فيستا استمثال 

جهـت ايـن   . اش نيسـت  فيستاي جديد، جادار و تجملي است، ضمن اينكه مانند آن نوع قديمي
آيد، اتومبيل حتمـاً بايـد    يك گره به وجود مي. آگهي به سوي يك زوج جوان و سرخوش است

ها در فرودگـاه جمـع كـرده اسـت؛      ان، او چند كارورز را از آن سوي آببه تعميرگاه برود؛ بحر



؛ او از )تاپ خود نشسته اسـت  همسرش در پشت لپ(گيرد  حل، او از همسرش نيز كمك مي راه
ها سه نفـر نيسـتند    مشكل ديگر اينكه آن. گذرد سه تاجر ژاپني كه در فرودگاه با او كار دارند مي

تواند همه چيز را مرتب كند و  ما ناراحت نباشيد؛ فيستاي جديد ميا) بلكه چهارنفرند گره بعدي
تـوانم فـردا از آن اسـتفاده     مـي “: شود آگهي تمام مي). حل راه(آرامش و راحتي را به همراه آورد 

، تأكيد مارك بر صداقت است و در يك حركت به آگهي رسـمي  ”خير يك تاكسي بگير“ ”كنم؟
  .گردد اش باز مي و قديمي

دهنـده، دريافـت كننـده،     گر آگهي ساختار آن اسـت، مثـل موضـوع، هـدف، ارائـه     شكل دي
گونه معموالً مسائلي چـون لـذت،    هدف آگهي در ساختار روايت. كننده و حريف يا رقيب كمك

. امنيت، خوشحالي يا موقعيت ويژه است؛ موضـوع آگهـي معمـوالً شـخص يـا خـانواده اسـت       
، يـك  )هـر شخصـي  / جامعـه (، يـك گيرنـده   )قـدرت شكلي از (كنندة آگهي  همچنين يك ارائه

در . و يك حريف يا رقيب وجود دارد) معموالً مارك و آن عالمت انحصاري است(كننده  كمك
هايي هـم وجـود دارد ـ يـك زوج      يك تبليغ بازرگاني براي اتومبيل راك ـ در اينجا زيرموضوع 

؛ هـدف آگهـي حفـظ ايمنـي و     جوان وجود دارد كه به ويژه زن بيشتر در معرض ديد قرار دارد
كننده اتومبيل راك است كـه   است؛  كمك) افراد خياباني(تأمين امنيت است؛ حريف جنايتكاران 
كننـده يـا همـان گيرنـده نيـز جامعـه اسـت         دريافت. شود شواليه يا سلحشور جاده محسوب مي

ي راك ايـن اسـت   هدف آگه). اتومبيل راك(دهنده حكم قهرمان را دارد  ، ارائه)هاي امن خيابان(
تواند به شما  ها داريد و راك مي كننده بگويد كه شما نياز به امنيت و ايمني در جاده تا به مصرف

  .كمك كند تا به آن دست يابيد
كنند تا در جنگ با  ها كمك مي توانند براي رفع مشكالت به شما كمك كنند، آن ها مي مارك

ويتا خوشمزه اسـت؛ پـس آن را بخريـد؛     فت كه ريها به شما نخواهند گ نيازها پيروز شويد؛ آن
ويتـا   و ري) كاهش وزن، جـذابيت (هاي بازار چيست  ها به دنبال اين هستند تا بدانند خواسته آن

دوست باشد مايل است،  دهنده واقعاً نوع اگر آگهي. كند كننده آن را فراهم مي به عنوان يك كمك
ها احساس گناه  نفس كمك كند تا اينكه در آن به مادسعي كند تا به مردم در دستيابي تدريجي اعت

  .برانگيزد
. بخشد اش چالش نيست، بلكه به نظر جمع درباره وزن استحكام مي وظيفه ”كننده كمك“اين 

ناپـذير اسـت، پـس شـما بـه انـدكي از        ها اجتنـاب  شود كه مشكالت و اضطراب چنين ادعا مي
محصوالت وجود دارنـد تـا بـه شـما     . ها و كاالها ها نياز خواهيد داشت؛ يعني مارك كننده كمك
كنيم تـا در راه اسـت قـدم     درسراسركشور، ما به شما كمك مي«: كنند كه به هدفتان برسيد كمك

   ».برداريد
دهنـده   هاي پايان خوش آشنايي پيدا كردنـد،يك آگهـي   كنندگان با سبك از زماني كه مصرف

توانست با اسـتفاد از سـبكي تقليـدي     ك پاسخ ميي. اين نياز را درك كرد كه بايد متفاوت باشد
  .كند اي از ديگران تقليد مي دهنده صورت گيرد، اما امروز هر آگهي

  
  ترس، گناه و ناامني

اي،  كننـد ـ مشـكالت لحظـه     دهنـد و از آن اسـتفاده مـي    ها را نشان مي ها اضطراب بعضي آگهي
ي، مناسـب نبـودن، از دسـت دادن    هايي درباره كمبودهاي زنـدگ  تان را حفظ كنيد، ترس دوست



احترام، موقعيت و وضعيت افراد، تغيير در چهره، از دست منافع مادي ـ و سپس از طريق مارك  
در وضـعيت قـرن نـوزدهمي،    . كننـد  شـوند و اقـدام مـي    براي حل و برطرف كردن آن وارد مي

ام اجتمـاعي  دهندگان شروع به افزايش تمركز بر ايجـاد گنـاه و تـرس از كـم شـدن احتـر       آگهي
هاي نوشتاري افزايش دادند و به تهيه  مجالت و نشريات فعاليت خودرا به عنوان اهرم. كردند مي

هـاي   هـا بـه شـبكه    ها و اطالعاتي براي مردم پرداختند كه مدت زمان طوالني از ورود آن توصيه
 دهنـدگان بـراي   آگهـي . هـا كمـك كننـد    كردنـد بـه آن   گذشت و نشريات سعي مي اجتماعي مي

آمد بـا اسـتفاده از    هاي جديد پديد مي كنندة رسانه هايي كه براي مصرف برداري از اضطراب بهره
  .كردند ها عمل مي حالتي نوستالژيك براي زندگي روستايي و خلق و نوآوري سنتي در آگهي

اي درباره صابون توليدي خود  يك شركت آگهي آمريكايي در بريتانيا به نام كوتيكورا، آگهي
گريه نااميدانه هزاران انسـان غمگـين   » بد قيافه شدن در زندگي«داد  1895له زن در سال در مج

كنيد كـه ايـن نـوع نشـان دادن      واقعاً فكر مي. شد ها ديده نمي هاي پوستي آن در حالي كه آسيب
گيـري   هاست؟ اين به معناي جدايي و گوشـه  ها براي برانگيختن حساسيت در روح انسان زشتي
كنـد، و بـه    كوتيكـورا اعجـاز مـي   ... . نعي براي موفقيت اجتماعي و تجـاري اسـت  اين ما. است

تـوانيم ميـان    اينجاسـت كـه مـي   . (de Vries, 1968: 57)كنـد   انگيزي مداوا مي سادگي و شگفت
گيري و فضاي عمومي تجارت و زندگي اجتمـاعي و ارتبـاط    فضاي خصوصي، جدايي و گوشه
اين آگهي زنان طبقه متوسـط جديـد را مـورد هـدف قـرار       .آن را با موضوع به هم نزديك كنيم

هـا   داد كه قادر بودند از محيط داخل خانه خارج شوند اما نياز به دوسـتي داشـتند تـا بـه آن     مي
 10صداهايي آشنا؟ به هرحال بـايكتول و لوكسـي   . آن دوست صابون كوتيكوراست. كمك كند

ا براي كسب موفقيت در زندگي اجتمـاعي،  هدفش بازار نوجوانان است، اعتماد به مارك به شم
ويـژه دربـاره تناسـب     كنندگان جديد، به هاي مصرف نگراني: كند كه هنوز مسلط است، كمك مي

يك آگهي در روزنامه . دهندگان بوده است شان، در گذشته و حال هدف مورد استفاده آگهي اندام 
وي هيكل و چاق را قبل و بعد از منتشر شد كه يك زن ق 1890ايلسوسترتيد لندن نيوز در سال 

هاي عالي دكتر گوردون براي رفـع چـاقي    قرص! خيلي چاق«داد، با اين عنوان  استفاده نشان مي
هميشـه سـاقدوش   “اين گفته  1920از دهه  (Ibid: 15) ».شود شما با سرعت و اطمينان ارائه مي

قـرار   ]كننـده  مواد ضدعفوني [به عنوان يك شعار مورد استفاده آگهي ليسترين  ”باش، نه عروس
  .گرفت
اين واقعاً احساس گنـاه   ”پيتزا بدون احساس گناه“آگهي پيتزاست،  ”هاينز مراقب وزن شما“

ويتا  يك مثال مشابه آن، محصول ري. (Mc Cracken, 1993: 265)كند  را در خواننده تقويت مي
، و هدفش يادآوري »نده شويدكند تا شما در جنگ با سانتيمترها بر كمك مي«در بريتانياست كه 

. هاست كه نياز دارند از وزن خود بكاهند و بايد حساب هـر سـانتيمتر را داشـته باشـند     به خانم
دور : دهد، اندازه ايدئالي است كه يك زن بايد داشته باشد شاخصي را كه نوار سانتيمتر نشان مي

ويتـا   و ري. د بـه ايـن انـدازه برسـند    ها در اندازة ايدئال نيستند، پس باي سانتيمتر اگر آن 60كمر 



از وظـايف آگهـي مشـاركت دادن    . تا به اين هـدف دسـت يابنـد   » كمك كند«ها  تواند به آن مي
كنـد تـا    ويتا به شما كمك مـي  ري“: است ”رساني كمك“ديگران در احساس گناه و ايجاد وظيفه 

كننـده ايجـاد    در مصـرف سازان ابتدا تـرس و نگرانـي     آگهي ”.در جنگ سانتيمترها برنده شويد
دوست : پاسخ(تنهايي : اند ه وجود آورد ها را به كنند و هدفشان پاسخ به رفتارهايي است كه آن مي

؛ تنش و فشـارهاي  )امنيت و اعتماد: پاسخ(؛ ناامني نبود خود احترامي )پيدا كنيد و با مردم باشيد
آزادي، اختيـار،  : پاسـخ (آميز ؛ خلق و خوي ظالمانه يا تهديد)آرامش و استراحت: پاسخ(عصبي 
، خـانواده، شـريك، روابـط كـاري     )گنانـه  غـم (كننده  ؛ روابط ناراحت)گيري به خود، افراط آسان

اسـتفاده و حفـظ سـرمايه و همكـاري     : پاسـخ (اعتمادي در تجـارت   ؛ بي)آزادي، طغيان: پاسخ(
  ).صادقانه

حلـي   جويانه بود كه راه مبارزه اي وي، شيوه. آي. اچ/ اولين آگهي دولتي بر عليه بيماري ايدز
شـد، در ميانـه دهـه     رساني محسـوب مـي   اين تبليغ، كه تبليغ اطالع. ها پيشنهاد نكرد براي ترس

هاي دولتي و حكومتي نيز بايد  كنندگان آگهي، آگهي طبق نظر يكي از هدايت. ارائه گرديد 1980
وابـط جنسـي پـر خطـر را متوقـف      ها بايد به مردم بگويند كه ر آن«. با اين موضوع درگير شوند

ببيننده از احساساتي شدن دست بردارد، اوه خداي من، غير از پيشگيري هـيچ راه گريـزي   . كنند
اي تهديدآميز بود كه برخي از بينندگان آن را رد كردنـد و از ذهـن خـود     ترس به اندازه. نيست

» كـرد  را فـراهم نمـي   خواستند اما آگهي هـيچ جـايگزيني   مردم يك جايگزين مي. خارج نمودند
  ).مصاحبه(

  
  انگيز، گريز از واقعيت و نوستالژي وهم
هـاي خـود مـورد اسـتفاده قـرار       اي وهم و فرار و گريز از واقعيت را در آگهـي  ها به گونه آگهي
، آگهي بازرگاني فليك با خود افراطي در )طعمي از بهشت(بار با  آگهي بازرگاني بونتي. دهند مي

هاي والز، عالوه بر خوب بـودن بايـد درسـت هـم      ، و آگهي بستنيهاي جنسي استفاده از جاذبه
لم دادن در يك جزيره گرمسيري و خوردن بستني در حالي كه يـك مـرد   (بستني رژيمي . باشد

هـا دعـوت از    بـه هـر حـال، هـدف ايـن آگهـي      ). قوي هيكل و در حال شستن ظـروف اسـت  
هـاي بازرگـاني    آگهـي . بازرگاني تصور كنندكنندگان است تا خود را در حالت آن آگهي  مصرف

انـدازهاي اطـراف مـا از     هاي فكري را؛ كه در چشـم  ها و قالب ها، استعاره قصد دارند تا اسطوره
، با مارك يا عالمـت انحصـاري   )سواحل گرمسير، درختان نخل، آرامش(شود  تعبير مي” تبهش“

انگيـز و فـرار از    هـاي وهـم   آگهـي  مقوالت آشنا و صميمي در. خود مرتبط سازند و پيوند دهند
تأكيد بر طعم نارگيل در ” بار نوبتي“در تبليغ بازرگاني . هاي ناآشنا هستند تر از مقوله واقعيت مهم

ري بر خود اسـت كـه بـا آن    يگ تأكيد بر اوضاع تجملي و آسان” فليك“در آگهي . شكالت است
ي براساس يك جناس بصـري تهيـه   ، تبليغ بازرگان”خوب باش، واقعي باش“مارك همراه است، 

و يك مرد كه در حـال شسـتن ظـروف    » عالوه بر خوب بودن بايد واقعي هم باشد«شده است، 



ها وهميات خـود را   مردم اين توهم را ندارند كه خود را در تبليغ بازرگاني ببينيد بلكه آن. است
  .كنند به تبليغات بازرگاني وارد مي

هـا   آن. رسـد  اني مـي مـ ز شود و به بـي  ز زمان امروز دور ميهاي نوستالژيك مارك ا در آگهي
ها اين كـار را   گاهي اوقات مارك. كنند تا مارك را به گونه طبيعي جلوه دهند و بسازند سعي مي

، شـركت  )1985تأسـيس  (خامـة ايرلنـدي بـايلي،    . دهنـد  با ساختن يك سنت جعلي انجام مـي 
هي نوستالژيك هـويس كـه صـنعت قـديمي و     و آگ) 1950تأسيس در دهه (اي پالگمان  زنجيره

گذشته، مكاني است كه مـردم  . دهد را مورد استفاده قرار مي) اي در يونان ناحيه(گذشته آركادها 
هـر چنـد   . طعم غذاها بهتر و زندگي هـم بهتـر بـود   . كردند در آن به صورت جمعي زندگي مي

كـرد، امـا    در برج لندن استفاده مي ها، به عنوان  نشانه از شكل نگهبانان هانري هفتم اوكسو سال
ـ     استفاده از اين نشانه بي. وارد بازار نشده بود 1910واقعاً تا سال   انزمان كـه مربـوط بـه نگهبان

صابون پيـرس هـم   . دورة هانري هفتم بود براي چالش با مارك جديد و تازه تأسيس بوريل بود
ارائه كرد كه  1700تقليدي از دهه چنين كرد و با تجديد فراوردة خود يك آگهي  1880در دهه 

هـاي نوسـتالژيك    آگهـي . كـرد  اش را با صـابون پيـرس حمـام مـي     در آن زني با كاله گيس بچه
در مجمـوع آنچـه كـه در شـعار     . كننـد  اعتمادي از زندگي مدرن ايجـاد مـي   همچنين ترس و بي

  ».يمي را به من دهيددچيزهاي ق«مر آمده اين است  هاي سيب گي نوشابه
. شـود  هاي توجه عامه است كه موجب بازگشـت بـه گذشـته مـي     قي نيز يكي از شيوهموسي

هاي تبليغاتي اين را مدنظر دارند كه بهترين شيوه براي برانگيختن احساسات در  برخي از آژانس
سـال داشـتند از    17هـا   هـايي اسـت كـه وقتـي آن     تر، اسـتفاده از موسـيقي   هاي مسن ميان گروه
شـود   هـاي نوسـتالژيك مـي    استفاده ديگري كه از آگهـي . ز بوده استهاي پرفروش رو موسيقي

موجب بازگشت به عصر ديگري در گذشته است، زماني همه چيز بهتر بود حتي مردم هم بهتـر  
ـ . شود از ميان شراب انگور شنيده مي” وايز جين لي“آگهي . بودند  انو با هدف قرار دادن نوجوان

سـالگي  17كند تـا بـه    ها را وادار مي الژيك همچنين انسانهاي نوست آگهي. قديم تهيه شده است
اووال . هاي روز آن زمان و عصر بـوده باشـد   اگر آن موسقي جزء آهنگ بازگردند، به ويژه خود

گردانـد كـه كودكـان دهـة      تين مخاطبان را به تبليغات بازرگاني راديويي در زمان جنگ باز مـي 
كنيد خاطرات كودكي و گرم آن زمـان را، مـردم از    كردند؛ تصور موسيقي آن را زمزمه مي 1980

اووال . شان را بدهـد  ها برشي از زندگي گذشته خرند تا آن مارك به آن هاي آن مارك مي فراورده
  . شود تين يك يادگاري و شبيه يك عكس قديمي مي

  
  ثبات، آشنايي و اقتدار

اينكه مـردم دوسـت دارنـد بـا     كنند  ها مردم را به يك اصل ساده هدايت مي فروشندگان و آگهي
كنند تا مـارك خـود را آشـنا و قابـل      دهندگان سعي مي آگهي. شناسند معامله كنند كساني كه مي

تـرين و   قـديمي . كنندگان اسـت  هاي تبليغات جلب اعتماد مصرف بيشتر كار آژانس. عتماد كنندا



گذارنـد   را به اجرا مـي  ها موارد جديدي آن. ها هم اغلب تغييرات مشابهي دارند ترين مارك قوي
چاي پي جي و خانوادة چيمپ، چـاي محلـي   : اند اما همچنان به همان عقايد هميشگي چسبيده

ناگهـان مـورد توجـه قـرار      1999هر چند محصوالت اوكسو در سال . تتلي، محصوالت اوكسو
غذا  كه در حال تهيهبود ي ربا ماد ،اش براساس آشپزخانه براي سي سال تبليغات تجاري ؛گرفت

رسد تهية غذاي خانواده در يـك زنـدگي مـدرن زمـاني      براي فاميل و خانواده است، به نظر مي
هـاي رتـوريكي    چنين توصيه. »هر زمان، هر كجا، هر طرف«اش است،  مارتيني موسيقي. برد نمي

بـر توافـق و ثبـات     ،شـود و صـدايي در پـس زمينـه اسـت      كه از موسيقي هم در آن استفاده مي
  .كند ميو حسي از تشابه و دوام و بقا نسبت به آگهي ايجاد افزايد  مي

مردم بايد بتوانند تا يك آگهـي يـا   . سازد تر و خرج را كمتر مي توافق با ثبات ارتباط را آسان
 وقتي محصـوالت . يك بروشور از يك شركت معتمد را، بدون اينكه نام آن را بخوانند، بشناسند

كننـده دارنـد كـه     دهندگان سعي در متقاعد كردن مصرف آگهي يابند، شوند و تغيير مي اصالح مي
محو كامل يـك محصـول   . اين محصول مشابه همان محصول قبلي است، فقط بهبود يافته است

  .تواند پيامدهاي ناگواري داشته باشد انجام گرفت مي 1985مثل آنچه كه كوكاكوال در سال 
دهنـدگان دربـارة محصـوالت خـود      هـي هنگـامي كـه آگ  . ها نيازمند ثبات و اقتدارنـد  مارك

  .اعتبار آن محصول است ،كنند، مشكل بديهي ادعاهايي مي
نز، يتوانند با گريز از سلطه به دنبال اقتدار باشند، همـان كـاري را كـه هـا     دهندگان مي آگهي

يافتن شخص معروف يا  ،پاسخ ديگر به اين وضعيت و روش. كلوگ، كوكاكوال و مارلبرو كردند
. نگار است تا محصول را تأييـد كنـد   طرف مانند يك روزنامه ر يا حتي خنثي يا بيشخصي مقتد

برخي از سـازندگان ايـن محصـوالت بـه دنبـال مراجـع علمـي هسـتند تـا مـدعي شـوند كـه             
هاي علمي  آزمايش«، »زانوسي، اختراعي علمي است«: محصوالتشان مطمئن و قابل اعتماد است

» .شـود  علم پوست به روز مي«. ».اي ما دانشمندان حضور دارنده در آزمايشگاه«، ».كند اثبات مي
ايـن يعنـي   (از وازلين كه قدرت نگهدارندگي و ضدحساسيتي دارد تـا هايـدراي تجديـد شـده     

رود تـا تأكيـد كنـد محصـول، يـك محصـول        كار مـي  ، اين روش به)محصول حاوي آب است
بـراي  (ها شامل دانشـمندان   هيمتخصصان در آگ. اي آزمايشگاهي است نه يك محصول كارخانه

مـادران  ) بـراي شـامپو، ژل مـو   (آرايشگران ) حفظ پوست، پودرهاي شوينده و پودرهاي ماشين
هـاي   هـا، حولـه   بـراي پوشـك  (، طراحـان  )ها، پودرهاي شوينده، آشـپزي  براي تميز كردن كف(

كننده جوش،  فهاي برطر براي كرم(ها، دوستان  و بيشترين عامل مشترك ميان تمام آن) بهداشتي
  . شود مي) شوره سر و اسپري بدن

  
  حافظه و اقدام

كدبانويي انتظار داشته باشيد از زماني كه آخرين آگهي شما را ديد، پيام را در از اگر 
حفـظ كنـد، و هنگـامي كـه بـه همـراه       ) يا شايد دو سه ماه(ذهنش براي دو سه روز 



ادعاهاي مختلف جالب توجه در  ها آگهي با رود، كه ميليون نوزادش به فروشگاهي مي
» خواهيد بگوئيد ساده بگوئيـد  كنم ـ مطالبي را كه مي  آن وجود دارد پس خواهش مي

(Crompton, 1987: 116)  
  

توانـد در واكـنش    مستقيم ميان آگهي يك كاال و اقدام براي به دست آوردن آن، مـي  تنها ارتباط
اي در يـك روزنامـه يـا     كننده بـه آگهـي   مستقيم به آگهي باشد و آن زماني است كه يك مصرف

دهد و با ارسال مطلبي يا تمـاس تلفنـي پيشـنهادي را ارائـه      مجله يا تلويزيون واكنشي نشان مي
درصـد در نوسـان اسـت، امـا     2درصـد و   0/0 2ها بيشتر ميان ها در ميان رسانه اين واكنش. كند

 :B)درصد خواهد بود 50و  20ن بين برد؛ ميزان آ ها اغلب درصد را باالتر مي ها با قيمت رقابت

rd. 1993-144-5) .كننده وجـود   گيري و پاسخ مصرف هاي ديگري براي نفوذ درتصميم اما شيوه
هـاي ديگـر    كننده در مورد آن محصول يا آن مارك و يـا تـالش   مصرف  مثالً تجربه گذشته: دارد

  .براي بازاريابي و نفوذ در ديگران
سعي كردن، خريدن، بـه  : شود ع اقدام را نشان دهند با فعل تمام ميها براي اينكه نو برخي آگهي

دست آوردن، پرسيدن، ملحق شدن، بريدن، حفظ كردن، احساس كـردن، مـزه كـردن، انتخـاب     
او از آنجايي كه معموالً اقدام / كردن، همراه شدن، نوشتن، خواندن، فرستادن و ارائه دادن به آنان

دهـد، اغلـب يـك     و ديدن آن، جايي را به خود اختصاص ميبه خريد كاال پس از پخش آگهي 
  .»...تماس بگيريد با«يا » ...به دنبال«. شود شماره تماس براي عمل آتي در نظر گرفته مي

شباهتي به از » .اين محصول را بخريد! هي شما«كنندگان بگوئيد  با وجود اين، اگر به مصرف
كنندگان بخواهيد در پي كسـب   از مصرف. ر نداردها در برابرمارك موردنظ بين بردن مقاومت آن

اطالعات بيشتر باشند يا خريد آزمايشي را به صورت رايگان انجام دهنـد تـا اينكـه كنجكـاوي     
دهنده  از اين راه آگهي. ها بگوئيد كه از خانه خارج شوند و خريد كنند ها كاهش يابد، يا به آن آن

كننده چه زن باشد و چه مرد، هدفش احسـاس كـردن    گرداند، مصرف ها بازمي چيزهايي را به آن
. خرد شود تا زماني كه مي ارزش افزوده زماني كه ترغيب مي. است تا به دست آوردن، و منفعت

اغلب اين موضوع با تغيير واقعي لحن كلمات و داشـتن لحنـي آرام و ماليـم اسـت كـه انجـام       
بـه جـاي   . استفاده شود ”داشتن يا خواستن ميل“و  ”توانستن“هاي  پذيرد، به ويژه اگر از واژه مي

دهنـدگان   هـا بايـد از فـالن مـارك اسـتفاده كننـد، آگهـي        كنندگان بگوئيد كه آن اينكه به مصرف
كالري مورد استفاده قرار   تواند به عنوان بخشي از كنترل رژيم فالن مارك مي«تعبيرهايي را چون 

تواند بر روي انـدازه خـط كمـر     مارك مي زده خواهيد شد كه فالن متعجب و شگفت«يا . »گيرد
ميـل  «كار بـردن فعـل    به. اقدامي كه تلويحاً اشاره به مفهوم دارد. شود استفاده مي» شما اثر گذارد

آورد  كند بلكه اين امكان را فـراهم مـي   كنندگان پيشنهاد مي نه تنها به مصرف» داشتن يا خواستن
اشاراتي بـه امكـان رخ دادن يـك     ”توانستن“عل طور قطع اتفاق افتد، ف كه ممكن است چيزي به

بخوريد بدون اينكه  ”توانيد مي“غذايي است كه شما ) شكالت ميلك وي(راه شيري : واقعه دارد
  .».اشتهاي شما را كور كند



هـا   ها صرفاً يك شعارند هدف ايـن آگهـي   رسانند، آن ها مستقيماً مطلبي را نمي بعضي آگهي
هايي  آگهي. ك، ارتباط درست آن، و احساس كردن آن مارك استهاي آن مار نشان دادن ارزش

خواهند بيشتر شكل غيرمستقيم فـروش را   هايي كه مي دهند و آن كه برشي از زندگي را نشان مي
اسـانس گيـاهي   «: به خود گيرند، در نظر دارند يك شعار در پايان آگهي حامي متن قـرار گيـرد  

به خريدن تلويحـاً وجـود دارد امـا صـريحاً وادار كننـده       ترغيب. »روح خود را آزاد كنيد. پرنود
بينـي اسـت،    كنندگان در يك مسير قابـل پـيش   به جاي اينكه فرض شود واكنش مصرف. نيست
كنند كه اقدام به خريـد را نقطـة حسـاس     هايي را آگهي مي ها، پيام اي از توليدكنندگان آگهي عده

طرات موجب احساس خوب نسبت به آن مـارك  كند فرايندها و خا دانند كه فكر مي شخصي مي
  . در يك مسير خطي بگذارد) كنندگان مصرف(شود تا اينكه تأثير مستقيمي بر رفتار آنان  مي

هايي ايجاد احساسات مثبت به آن مارك و تـأثير بـر نگـرش بـراي      هدف اصلي چنين آگهي
  .آمادگي خريد آن كاالست تا به وجود آمدن تأثيري مستقيم در آن بود

هايي كـه از   از آنجايي كه ميان ديدن آگهي و خريدن كاال يك دورة زماني وجود دارد، آگهي
شوند اين توانايي را دارند، كه به صورت خاطره در آيند و شرط  وسايل ارتباط جمعي پخش مي

هـاي   اين يكي از داليلـي اصـلي بـراي توصـيه    . شوند اصلي اقدام به خريد آن كاال محسوب مي
ها و اسـتفاده   گونه، قافيه همصدايي تكرار، شعارهاي معما) در حروف(چون جناس رتوريكي هم

ترين معيارهاي  يكي از عمومي. هاست از طنين زنگ و موسيقي مرتبط موضوع مشترك در آگهي
طنين رنگ مبتني بر آئين پرستش، مانند اشعاري اسـت كـه   . ها يادآوري است گذاري آگهي تأثير
از موسـيقي در هـر دو مـورد    . خوانند و به راحتي يادآور خاطرات است يها براي كودكان م دايه

و هم ) موسيقي كالسيك، جاز و سل(هاي آن مارك  شود؛ هم براي نشان دادن ارزش استفاده مي
  .به هرحال، ارتباط ميان خاطرات و خريد كاال اثبات نشده است. به يادآوردن خاطرات

  
  ها مثال

  

  )هاي راهنما داخل كتاب صفحات آگهي(ها  نيازمندي
پسرنوجواني پس . هاست حل رفع نگراني ها روشي روايي و قوي و راه صفحة آگهي يا نيازمندي

او به همراه دو نفر . آيند والدين او صبح مي. پرد از مهماني شبانه در منزلِ والدينش از خواب مي
مادرش به وجود آمـده،   ديگر خانه را تميز كرده و متوجه شده است كه يك خراشيدگي در ميز

پسر . كند تا مشكلش را با آوردن يك تعمير كار حل كند ها به او كمك مي پس صفحة نيازمندي
بار آن را خيلـي بـد رنـگ     دهد تا زمان از دست برود، هر چند كه مادرش يك زرنگ اجازه نمي

ي باشد، صفحه اي دارند، هر جا مشكل ها چنين شيوه هاي صفحه نيازمندي تمام آگهي. كرده است
  .گذارد ها براي كمك پا پيش مي نيازمندي

  
  



  (HMV)وي . ام. اچ
وري  در پايان قرن نوزدهم مارك اچ ام وي، نشاني را به كار گرفت كـه در آن عـادي بـودن فنـا    

هـدف آنـان   . داد آوري جديـد نشـان مـي    نوين با كنار هم قرار دادن يك سگ خانگي و يك فن
تند از گرامافون براي سرگرم كردن كودكانشـان اسـتفاده كننـد بـدون     توانس والديني بودند كه مي

هاي خـانگي طبقـه    در حالي كه سرگرمي. اينكه كودكان مجبور به يادگيري پيانو يا ويولن باشند
خواندند،  شدند و مي متوسط در گذشته آوازخواني دسته جمعي بود كه در اطراف پيانو جمع مي

حـاال  . جمعـي بـود   هاي موسيقي شامل آوازهاي دسـته  د و برنامهپيانويي كه در سالن موسيقي بو
توانستند به صداي هنرمنـد مـورد عالقـة خـود گـوش       افراد بدون هر نوع مهارت موسيقايي مي

، پيـامِ فـروش را    تصـوير مـارك  . دهند، هر جا و هر زماني كه دوست داشتند، حتي بـه تنهـايي  
كنـد   سگ فكر مي(يفيت عالي فراوري شده است كند، چرا كه محصولي با ك تقويت و پرمعنا مي

  ).كه گرامافون سرور و آقاي اوست
  

  هملت
ها بنسن و هجز آگهي بازرگاني تلويزيوني را براي مارك سيگارهاي هملـت بـه كـار     براي سال

شد كه در وضـعيت سـخت و وخيمـي     نشان داده مي) هدف بازار(در آن سيماي مردي . برد مي
داد، اما نتايج ناگهان بـه   شد و وضعيت مرسومي را نشان مي يي آغاز ميروايت آشنا. قرار داشت

كننده و باز گرداننـده آرامـش    در پايان ماجرا سيگار به عنوان ياري. شد بحراني كوچك مبدل مي
  ».سيگاري ماليم. آيد خوشحالي با سيگار هملت مي«. شد وارد مي

  

  (Guinness)نس  گي
. سـوار پخـش كـرد    ي بازرگاني تلويزيوني را در قالـب مـوج  ، آگه1999نس در سال  نوشابة گي

آگهي بر محصول يواس پي متمركز بود كه زماني طوالني را براي ريختن به داخل ليوان صـرف  
نس همان زمان طوالني بود كـه بـراي ريخـتن در     بخشي از جريان و فرايند مصرف گي. كرد مي

داد كه منتظر يك موج كامل  اري را نشان ميسو ماجراي آگهي، موج. شد صرف مي) پيمانه(ليوان 
. هاي آنجـا بـود   سوار از نژاد پولنيزي آگهي در هاوايي فيلمبرداري شده بود و موج. و خوب بود

يـك صـدايي از   . سوار متمركز شـده بـود   دوربين بر روي موج. فيلم تهيه شده سياه و سفيد بود
گويم  و من به شما مي. خواهد به دست آورد يماند تا آنچه را كه م او منتظر مي«:  گفت ماورا مي

هـاي سـنگين يـك طبـل      موسيقي آن ضربه» .گذرد سپس گذر زمان ولحظاتي كه مي. آن چيست
شوند كـه   هاي سفيدي نمايان مي خيزند اسب گونه كه امواج برمي همان. شود است كه نواخته مي

سـوارها   آگهي با جشن موج. دتازن اند و چهار نعل از وراي امواج مي به سمت صحنه در حركت
كنند  هايي كه صبر مي چيزهاي خوب براي آن«شعار پاياني اين است . رسد در ساحل به پايان مي

تـر ايـن بـود     نس ترسيم شده اسـت ـ شـعار قـديمي     هاي گي اين شعار در تاريخ آگهي» .آيد مي
  .كند و بر محصول يو اس پي تأكيد مي» خواهد نس بهترين را براي شما مي گي«



خواهنـد   هاي بازرگاني كه به توسعه و گستردگي آن توجـه دارنـد مـي    پديدآورندگان آگهي
  . پا دارند 60ها تجربة سواري را تا ارتفاع  ها مانند موج نشان دهند كه اسب

كند و بيننـده را   نه تنها از كاربرد تكنيكي تغيير از يك وضع به وضع ديگر استفاده مي  آگهي
ارزش اين آگهي بازرگاني براي توليد يـك  (كند  سازي دعوت مي كيفيت فيلم براي لذت بردن از

سا و خبره  آ نس را جوان، سيل بلكه قصد دارد وضعيت مارك گي) ميليون پوند محاسبه شده بود
آگهـي  . تر بـود  نس به عنوان يك نوشيدني سنتي براي افراد پير و مسن گي. و پيشرفته نشان دهد

گونـه و محصــور شـده و تركيبـي از وهــم و گريـز از واقعيــت و      ايشهـاي اقنـاع، نمــ   از روش
هـاي   اين آگهي همچنين تصويري آشـنا و صـميمي را از آگهـي   . نوستالژيك استفاده كرده است

به عاريت گرفتـه اسـت مثـل آگهـي اولـد سـپايس كـه مـاجراي          1970تجارتي تلويزيوني دهه 
  .سواران بود موج

  
  خالصه

. توجه كنند و منافع را نيز حفظ نماينـد  هاي بازرگاني قصد دارند جلب اكثر پديدآورندگان آگهي
كننـد، همچنـين تصـاوير     هاي خبري مثل تازگي، شهرت و مجاورت استفاده مـي  ها از ارزش آن

كننـده   توجـه مصـرف   گيرند، از آشفتگي و استدالل براي جلب كار مي غيرمعمول يا متفاوتي را به
ها را براي حفظ منفعت  وجه مخاطب را جلب كردند، ساير تكنيكهنگامي كه ت. كنند استفاده مي

انگيز بودن، فرار از واقعيت  گيرند، مثل استفاده از بالتكليفي، اسرارآميز بودن، وهم كار مي خود به
پديدآورنـدگان  . رود گويي به كار مـي  معماها اغلب در آگهي به اشكال قصه. و نوستالژيك شدن

كنندگان را كم كنند و رضـايت آنـان را از طريـق     ا مقاومت مصرفآگهي همچنين سعي دارند ت
هاي تجاري، مزاح و آنچه اخيراً بيشـتر شـده اسـت يعنـي      آنان از سبك. نويسي جلب كنند شرح
ها تحريك مردم در اقدام به خريد يا  هدف نهايي بيشتر آگهي. كنند هاي تقليدي استفاده مي آگهي

هـا ترغيـب مسـتقيم بـراي      بعضي آگهـي . هاست اورهاي آنحتي به چالش كشيدن و يا تقويت ب
زيـرا برخـي از   . هاي ضمني خريد كنند  دهند تا مردم با اشاره خريد است، بعضي ديگر اجازه مي

هـا   مدتي دارند و از آنجا كه آگهـي  كنندگان حافظه كوتاه دهندگان بر اين باورند كه مصرف آگهي
. شود، پيش از آنكه براي فروش آمـاده باشـد   ها ديده مي ها يا ماه براي روزها و حتي گاهي هفته

  . هاي رتوريكي است ها هدفشان يادآوري و به خاطر آوردن با استفاده از روش برخي آگهي
  

  :اين مقاله ترجمة فصل يازدهم كتاب زير است
The Advertising Hand Book, Sean Brierley, Routledg, 2002. 
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