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  شاپينگ تحليل موردي تبليغات تله

  نوشتة
  ∗پناه كمال خالق

  ∗∗كامل دلپسند
  ***آوات رضانيا

   چكيده
ـ       امروزه سرمايه  داوم آن در گـرو  داري متأخر بيش از هر شكلي به مثابه يك امر فرهنگي در جهان حـضور دارد و ت

اسـت و كـل       تـري كـشيده     استثمار خود را بـه دايـره وسـيع          اي حوزة     بورژوازي رسانه . ها است   از رسانه   استفاده  
گرايـي و ايجـاد    داري متأخر مبتني بر رواج مصرف الگوي فرهنگي سرمايه. گيرد بورژوازي جهاني را در بر مي  خرده

ما در اين مقالـه بـر آن        . پوشاند  گرايي مي    در ترويج اشكال مصرف    هايي است كه ردپاي خود بورژوازي را        اسطوره
گرايي را برمال  هاي مصرف شناسي خاص آن، اسطوره هاي بارت و روش شناسي اسطوره از نظرية  هستيم تا با استفاده     

شناسـي   ورهاز روش اسـط  در اين مقالـه  . گرايي در ايران بپردازيم سازي امر مصرف اشكال مختلف طبيعي  كنيم و به
  . فارسي مشخص شود2شاپينگ  اي تله هاي موجود در تبليغات ماهواره است تا اسطوره استفاده شده 

هايي اسـت كـه    ها، مبتني بر اسطوره  شاپينگ  تله گرايي در   دهد كه رواج مصرف     نتايج اين مطالعه نشان مي    
 بـه شـكلي    كـاال . بخـشد  او مي   بهكند و حس يكپارچه بودن با ديگران را فرد را با مصرف كردن خشنود مي

. شـود   هاي هنري، مذهبي و خانوادگي از دست رفته مي         هاي مصرف كننده براي تجربه      جذاب، جانشين ايدئال  
شود،  از خريدن و تملك كاالها نصيبش مي هايي كه مصرف كننده، ميل خود را براي ارضاي فرهنگي، با پاداش

اي در شكل يك الگـوي اجتمـاعي را جـايگزين نيازهـاي               هاي رسانه  پردازي  بخشد و انواع اسطوره     تعالي مي 
  . كند معنوي مي

  .داري متأخر شاپينگ، تبليغات، خرده بورژوازي، سرمايه گرايي، تله شناسي، مصرف اسطوره :كليدواژه
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  مقدمه
. اسـت    امري روزمره به شـكل غالـب زنـدگي در دنيـاي معاصـر تبـديل شـده                   مصرف به مثابه    

رويه به   جهاني اشكال و الگوهاي مختلف بازتوليد و ازدياد سرمايه را در مصرف بيداري سرمايه
. كنـد   اي اسـتفاده مـي      كردن دنبال و براي نهادينه كردن آن از هـر وسـيله            عنوان شكلي از زندگي   

داري جهـاني قـرار        در خدمت سرمايه    هستند كه  ابزار تبليغات فرهنگي  ترين    مهمها يكي از    رسانه
در اين ميان . نندز ميو با معرفي و تبليغ كاالهاي مختلف به مصرف هر چه بيشتر دامن              ندا  گرفته

بـه نـوعي كـه    . اسـت  شـده  متـأثر  بسياري از مفاهيم و الگوهاي مختلف زندگي از امر مـصرف          
اسـت و در واقـع         الگوهاي مختلف مصرف داده      جايگاه خود را به   هويتي سنّتي   ها و منابع     شيوه

  . دهد ه هويت افراد را شكل مياين مصرف است ك
سـازي    گرايي در جهان اهميت دارد، فرايند اسطوره        شدن فرايند مصرف    كه در همگاني      عامل مهمي   
شـدن جوامـع معاصـر داراي سـيري خطـي و امـري مـصنوع و                   در حالي كه مصرفي   . از مصرف است  
در ايـن دارد تـا رد پـاي         سازي سعي     داري از طريق سازوكارهاي اسطوره      است، سرمايه   دستكاري شده   

سـازي و     هـاي اسـطوره     به همين دليل ما در اين مقالـه روش        . كردن مصرف بپوشاند    خود را در همگاني   
شناسـي بـارت و رابطـه آن بـا            لـذا ابتـدا بـه اسـطوره       . كنـيم   سازي از امر مصرف را روشن مي        اسطوره
در . كنيم  ها اشاره مي     رابطه با رسانه   گرايي در   هاي مصرف   اسطوره  پردازيم و در ادامه به        گرايي مي   مصرف

 اصـلي كـه در       پـردازيم و در نهايـت بـه پـنج اسـطوره             شاپينگ در جهان و ايران مـي        ادامه به بحث تله   
  .پردازيم ها مي كنيم و به تبعات اجتماعي و فرهنگي آن شود اشاره مي شاپينگ به كار گرفته مي تله

  گرايي به مثابه فرهنگ مسلط مصرف
ري در پي تداوم منطق خود مبتني بر كسب سود اضافي، به باز تعريف روبناي فرهنگي                دا  سرمايه

داند، گرچه بعـدها مـاكس وبـر          از زيربناي اقتصادي مي   متأثر  روبنا را   ) 1388(ماركس. پردازد  مي
 مقابل اين ديدگاه نقش روبنا را مورد توجه قـرار داد و ذهنيـت فرهنگـي                 ة در نقط  دقيقاً) 1385(

 اقتصاد سياسي از     ةداري  قلمداد كرد، اما همچنان در حوز         گيري سرمايه   را امكان شكل  پروتستان  
تـرين    مهمگرايي يكي از    مصرف. شود  وجود يك رابطه گسترده بين اقتصاد و فرهنگ صحبت مي         

. اي مستقيم بـا كـسب سـود اضـافي در زيربنـاي اقتـصادي دارد                 اشكال فرهنگي است كه رابطه    
هاي فرهنگي خود را در طبقات ديگر گسترش        است تا اسطوره      آن بوده  بورژوازي هميشه در پي   

در وضـعيت   . هاسـت   ايـن اسـطوره     كننـده     مصرفترين     مهم دهد و در اين ميان خرده بورژوازي      
است، افرادي ماننـد آنتـوني نگـري و            كارگر انسجام هويتي خود را از دست داده          ةفعلي كه طبق  

بـه هـر    . كننـد    ياد مـي   “فقرا”جهاني به نام      ارگر از مفهومي   ك ةبه جاي طبق  ) 1384(مايكل هارت   
 كارگر از لحاظ خودآگاهي داراي يك هويت مشخص بود فقراي جهاني هنوز به              ةحال اگر طبق  

 متوسـط يكـسان   ةايـن طبقـه بـا طبقـ     اند، بنابراين افراد    يك خودآگاهي هويتي دست پيدا نكرده     
بـورژوازي از يـك طـرف بـا         . رژوازي اسـت  شود كه هدف اصلي استثمار فرهنگي بو        فرض مي 
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كنـد و از ايجـاد يـك     را كنتـرل مـي  بـورژوا   خردههاي خود از لحاظ فرهنگي     از اسطوره   استفاده
سازي   از اسطوره   كند و از طرف ديگر با استفاده        هويت مشترك جهاني در بين فقرا جلوگيري مي       

كـه شـكلي از     متـأخر    داري  هسـرماي . اقتصادي است     ةدر پي تضمين كسب سود اضافي در حوز       
تـرين     مهـم  گرايـي را    ، رواج مـصرف   است مبتني بر تجارت و امور مالي        واي    داري شبكه   سرمايه

داري   هاي بعد از جنگ جهـاني دوم در دوران سـرمايه            در سال  بارت. داند  تضمين بقاي خود مي   
بازتوليـد خـود    بـه   هـا      آن داري از طريـق     هايي اشاره كـرد كـه سـرمايه         صنعتي به وجود اسطوره   

هـا در     هاي بـارت بـه نقـش اسـطوره          شناسي  در ادامه ضمن اشاره به روش اسطوره      . پرداخت  مي
 .كنيم گرا اشاره مي دهي به فرهنگ مصرف شكل

  شناسي بارت و اسطوره
هاي زمـان حـال ارائـه          از اسطوره   هايي كه   ها و تحليل    شناسي  كردن اسطوره  روالن بارت با مطرح   

هاي جديد ارائـه كـرده        شناسي مناسبي براي تحليل اسطوره       نظري و روش    است، چارچوب   داده
 1956 تا   1954هاي    بارت در بين سال   . ها است   رويه نيز يكي از اين اسطوره       است كه مصرف بي     

 لـس لتـرز نـولس      در مجلـه     “ اين ماه   اسطوره”اهي را با عنوان     ـهاي كوت   وعه مقاله ـانه مجم ـماه
(Les Letters nouvelles)

  : نوشت كه در آن عنوان كرد  
بـه نقـل از     (كنـد     ام مـي    ديدن خلط شدن مدام طبيعت و تاريخ در روزگار معاصـر برآشـفته            

هـاي   ها به دنبال اين بود تا با پرداختن به جنبـه         بارت در اين مجموعه مقاله    ). 1389جاناتان كالر   
ايـد تـا ايـن گونـه        هاي جمعـي بـه ظـاهر طبيعـي را تحليـل نم              اي، كليشه   مختلف فرهنگ توده  

  ).همان(اجبارهاي ايدئولوژيك ناگفته را پيدا كند  
اي مـصرف     تواند به ما در درك نظـام اسـطوره          اين چارچوب نظري و روشي مي       اما چگونه 

كنـد كـه در آن    اي اشـاره مـي   در زمانه حاضر به رابطه اسطوره   ة بارت خود در مقال   ؛ياري رساند 
از   در اينجا الزم است توضيح دهيم كه        . پردازد  ي بورژوايي مي  ها  به مصرف اسطوره  بورژوا    خرده

دهد و چه     سازي چگونه رخ مي    گيرد و فرايند طبيعي      شكل مي   ديدگاه بارت چگونه يك اسطوره    
  .ربطي به مصرف در بين خرده بورژوازي دارد

 اي از صـور ثابـت و مـنظم و           كنـد كـه مجموعـه       اي از فنون بالغي ياد مي       بارت از مجموعه  
ايـن  . دهنـد  اي خود را نظم مـي  هاي اسطورهاشكال متنوع دالها   آنپايداري هستند كه بر حسب 

اند كه با بازنمايي تـاريخي خاصـي از جهـان             فنون و صور بالغي تا آن اندازه مفهوم سازي شده         
انـداز   هاي بورژوازي از طريق فنون بالغي خود است كـه چـشم             در واقع اسطوره  . سازگار شوند 

ياي جهان بـورژوايي را     ؤكنند تا ر    طبيعت و يا در واقع طبيعت تصنعي را ترسيم مي          ن شبه كلي اي 
سـازي و   بارت در ادامه به هفت صورت از صوري كه در فرايند اسطوره . در بيرون محقق سازند   

توانـد    اين هفت صور و يـا در واقـع هفـت روش مـي             . كند  افتد اشاره مي    سازي اتفاق مي   طبيعي
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مصرف را براي ما روشن كند و هر كدام از اين صور در               گيري اسطوره     ند شكل چگونگي و فراي  
  .گرايي افراطي در حال حاضر جايگاه خاصي خواهد داشت تحليل ما از مصرف

 بـراي  ـاز آن نهادي طبقاتي است ــ  ـ كهـ   يعني قبول شرّي عرضي):inoculation( كوبي مايه. 1
 اساسـي آن را پنهـان        واقع براي آنكه بتوان شـرّ      يا در . (ي اساسي شرّ خالص شدن از دست     

هـاي انقالبيـوني ماننـد        عكس. ستاها بسيار زياد       مصرف از اين مثال    ةاما در حوز  ). ساخت
هـاي مختلـف هيپـي و رپ و     از نمادهاي جنـبش   چگوارا بر روي كاالهاي مختلف، استفاده 

) 1997(در ايـن بـاره ژيـژك        . است   هايي در اين زمينه     مد و فروش كاالها، نمونه     رايغيره ب 
هـا بـه خـود را تحمـل كنـد بـه              انتقادات چپ    داري حاضر است تمامي     گويد كه سرمايه    مي

به همين . داري  به وجود نيايد شرطي كه حرفي از براندازي و يا نظام جايگزين براي سرمايه   
متعـدد بـا    هـاي     پردازان چپ در بازار وجود دارد و به چـاپ           هاي نظريه   دليل است كه كتاب   

 از شـرّ   از تحريك به مصرف دقيقا از همين سوء اسـتفاده  بخش مهمي. رسد  تيراژهاي باال مي  
 .خيزد عرضي بر مي

از آن سـخن     موضـوعي را كـه   اسـطوره : (The Privation of History) محروميت از تـاريخ . 2
ـ   زدايـي مـي   تـاريخ   اسـطوره . كنـد  تاريخ محروم مـي  گويد از تمامي     مي ترتيـب   دين كنـد و ب

هاي طبيعي  قبوالند كه در اجتماع با پديده     او مي   برد، زيرا كه به      مسئوليت انسان را از ميان مي     
 .مند و تغييرپذير هاي مصنوع و تاريخ روست نه با پديده روبه

دانـد، در واقـع ايـن     بورژوازي مي بارت اين فن را خاص خرده:  (Identification)سازي شبيه. 3
  است كـه بـراي فـرار از خـصوصيات ذاتـي و طبقـاتي خـود مجبـور بـه                    ژوا  بور  خردهخود  

 .سازي است اسطوره
نمايش، نمايش : شگردي است مشتمل بر تعريف همان با همان :(Tautology)گويي همان اين. 4

سـعي   اسـت     ها فـرو مانـده        كه در تبيين پديده     اسطوره  شود كه    اين فن زماني اجرا مي    . است
 .ردي رتوريك خود را از مخمصه خالص كندكند تا با شگ مي

شوند   در اين فن دو چيز متضاد با يكديگر توزين مي: (Neither-Norism)ن گريآ اين و نه  نه. 5
يابند و به نـام چيـزي واالتـر، از شـر هـر دو خالصـي                   و به چيزهايي شبيه به هم تقليل مي       

انـد و هـر دو مقبـول نيـستند و             هـم  مثل اينكه بگويند ليبراليسم و سوسياليسم عين      . ندياب مي
اي كـه بـه دقـت مـشخص           شـيوه  ؛ يگانه ديگري وجود دارد كـه بهتـر اسـت          ةالمثل شيو  في
. درباره مصرف، اين مورد بسيار كـاربرد دارد       . سازد شود و كسي را به چيزي متعهد نمي        نمي

از    د كـه  وجـود دار     هاي معماري و اشكال كاالهاي جهان سـومي        ها و شيوه   بسياري از لباس  
ماندگي و ارتجاع و  مانند عقب  گيرد و با مفاهيمي داري مورد نكوهش قرار مي   ديدگاه سرمايه 

از روح خود      ها كه  تشده همين سنّ   شود و در عوض انواع غربي       غيره توزين و سپس رد مي     
در . شود كنندگان داده مي يافته به خورد مصرف ن شكلي مترقي و توسعهچواست    تخليه شده   
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كننـده مقهـور و تـسليم منطـق آن           افتد كـه مـصرف      اي اتفاق مي    سازي به گونه    نجا اسطوره اي
 . يابد شود و كالس را در مصرف اين كاالها مي مي

كـه بـه طـور عمـده       ايـن اسـطوره  : )The quantification of quality( كـردن كيفيـت   كمـي . 6
  اي كه چندان جايي بـراي بـه        فهمد به گونه  تر ب   ن     است درصدد است تا واقعيت را ارزا       بورژوايي  خرده

شناسـي   هاي زيبـايي  هايي از كاربست اين فن در واقعيت   بارت مثال . كارگيري هوش و فكر باقي نماند     
شـود كـه    از يـك سـو مـدعي مـي       اين فن متضمن نوعي تضاد است زيرا كـه          .  است  را به دست داده   

با شهود و دل آن را فهميد، در نتيجه نيازي به نقـادي           المثل تئاتر چنان هنر اثيريي است كه فقط بايد           في
كنـد   هاي نمايشي تئاتر توازني بازاري برقرار مي       عقالني نيست و از سوي ديگر ميان پول بليت و جلوه          

آنچه به عنواني امري جـوهري و         هستيم كه تمامي     رو  روبهدر اينجا نيز ما با وضعيتي       ). 1380اباذري،  (
شـود    كننده قالب مي    گيرد و به عنوان غذاي روح به مصرف         في مورد تبليغ قرار مي    ذاتي و يا در واقع كي     
در اينجا هـر كـااليي و       .  آن با پول است     است كه همان تبديل و يا در واقع معاوضة          داراي مبنايي كمي    

با هر سطحي از ادعاي جوهري بودن قبالً بر اساس ارزش مـالي آن محقـق، طراحـي و توليـد شـده                       
خصوص توليـدات فرهنگـي خـود         داري از اين طريق بسياري از توليدات و به          ابراين سرمايه بن. است  

كنـد و در ايـن        كننـدگان شـرقي قالـب مـي         هاي جديد غربي را به مصرف       مانند انواع عرفان  
ها و    هاي معناگرا در كشورهايي مانند ايران از پر طرفدارترين كتاب           رهگذر بسياري از كتاب   

هـا    ها هستند كه سودهاي هنگفتي را متوجه مترجمان و نويـسندگان آن             بترين كتا   پر فروش 
رسند زيـرا     هاي بسيار بزرگي مي     كند و مؤسساتي مانند موفقيت از لحاظ مالي به موفقيت           مي

 .كنند سازي خرده بورژوايي عمل مي بر اساس همين اسطوره
وي وقايع اتفاق افتاده بـدون  منظور از آن گزارش مو به م:  (The statement of fact)گزارش. 7

كنـد، يعنـي چيـزي       امر واقع تبديل مـي       بورژوازي از يك سو جهان را به      . شرح و نظر است   
. آيـد  دهد و از سوي ديگر درصدد گـزارش آن بـر مـي    تاريخي را به چيزي طبيعي تقليل مي   

 پاهـاي   انـد و رد    گزارش و امر واقع الزم و ملزوم يكديگرند، هر دو ضد تبيين و ضد تاريخ              
  . سازند زماني است پنهان مي ها را با ظاهري بديهي كه مبين بي شدن پديده ساخته

البته بارت بر اين بـاور      . سازند  ها را مي    از ديدگاه بارت اسطوره     اينها صور هفتگانة بالغي هستند كه       
 سـازي نيـست و فنـون ديگـري وجـود دارد و يـا                گانه تنها فنون اسـطوره       اين صور هفت    است كه 

گانه به مثابه يك رويكرد تدافعي براي حيـات          آيد اما در نهايت اين فنون هفت        درآينده به وجود مي   
 به حيات خـود      در اينجا خود بورژوازي نيز به عنوان شكلي از اسطوره         . هستند  داري الزامي     سرمايه

ان سازد و وجود    است كه بورژوا بودن خود را انكار و پنه          دهد و هميشه در پي اين مسئله          ادامه مي 
 ايـن گمنـامي      بارت بر اين باور است كه     . امري طبيعي در نظام اجتماعي نشان دهد        خود را به مثابه     

اشكال مـشتق   ها از فرهنگ تمام و كمال بورژوازي به  انسان شود كه     تر مي   بورژوازي زماني برجسته    
ناميد، يعني همان      فلسفه مردمي    توان آن را    كنند، يعني به چيزي كه مي       شده و كاربردي آن گذار مي     
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چيزي كه حافظ زندگي روزمره و مراسم مدني و مناسك دنيوي و هنجارهاي نانوشته روابـط فـي                  
اگر بخـواهيم   . بيش نيست    اين موارد توهمي      در واقع تمامي  . مابين مردم در جامعه بورژوايي است     

آن فرو بكاهيم، اين فرهنـگ بـورژوايي   اصلي ايجاد كنندة       و يا عامه را به هسته         اين فرهنگ مردمي  
اي در ايـن فرهنـگ        كل جهان به گونه   . است كه وجود دارد و فقط و فقط متشكل از مصرف است           

هـا،   زندگي روزمـرة مـا، جرايـد و رسـانه          بارت معتقد است كه تمامي      . است  ور شده   مصرفي غوطه 
هـايي كـه      وگوهاي روزانـه، حـرف      ها، تئاتر، ادبيات عاميانه، مناسك، عدالت، ديپلماسي، گفت         فيلم

ها هـستيم     زنيم، محاكمة جنايي، مراسم ازدواج، غذاهايي كه ما در آرزوي خوردن آن             دربارة هوا مي  
پوشيم و دوست داريم بپوشيم و در واقع همه چيز در زنـدگي روزمـره متكـي بـه                هايي مي   و لباس 
كنـد    دارد و همه ما را هـم وادار مـي        ها و جهان    اي است كه بورژوازي از روابط بين انسان       بازنمايي

اي خـاص     هـا را بـه گونـه        البته بورژوازي اين بازنمـايي    ). 1380بارت،  (تا اين بازنمايي را بپذيريم      
مانـد نـوعي      گذارد و تنها چيزي كه باقي مي        ها باقي نمي    كند و نشان و ردي از خود در آن          قالب مي 

 .  و يا گذران زندگي استامري روزمره و نوعي سبك زندگي مصرف به مثابه 
توانـد بـا پنهـان كـردن نـام            بنابراين ايدئولوژي بورژوايي با رخنه در طبقات مياني است كه مي          

ها و عاليق خرده بورژواها بازمانـدة همـان فرهنـگ             هنجارها،  خواسته  . خود به حياتش ادامه دهد    
 كه پـست و حقيـر و انـدكي    هاي بورژوايي هستند    واره  ها همان حقايق و عادت      آن. بورژوايي است 

سـازي روياهـا و       اسـت از طريـق فراينـدهاي اسـطوره          بورژوازي هميشه سعي كرده     . اند  كهنه شده 
در واقع در حالي كه يـك بـورژوا توانـايي    . بورژواها قالب كند    ها و عاليق خود را به خرده        خواسته

يا بـراي تمـايز گذاشـتن       پردازد و براي نشان دادن برتري خود و           مصرف كردن دارد به مصرف مي     
رويـه و پـر       هاي بـي    مصرف. زند  ها و طبقات اجتماعي دست به مصرف مي         بين خود و ديگر گروه    

شـود و بـا وجـود اينكـه           بـورژوا تبـديل مـي        آرزوها و روياهـاي خـرده       زرق و برق بورژوازي به    
برخوردار نيست امـا   اين آرزوها  بورژوا از توانايي و تمكين مالي الزم براي تحقق بخشيدن به     خرده

به عنوان يك خواستة واقعي و طبيعي حاضر است كه خود را زير بار قرض ببرد و يا بـه هـر كـار                        
 از آن او نيـست و هـيچ مناسـبتي بـا وضـعيت مـالي و                   ديگري تن بدهد تا اين رؤيا و آرزو را كه         

ي در مـورد عروسـي      بارت براي اين موضوع يك نمونة بسيار جالب       . طبقاتي او ندارد، برآورده سازد    
. رسـد  رويه بسيار جالب بـه نظـر مـي    آورد كه در اينجا و در بحث مصرف بي        و مراسم عروسي مي   

ن در مناسـكي   آ  ةمراسم عروسي پرشكوه و جالل بـورژوازي كـه ريـش          بارت بر اين باور است كه       
ر پـايين   هيچ مناسبتي با منزلت طبقـاتي اقـشا       ) نمايش ثروت و خرج كردن آن     (است    طبقاتي نهفته 

هـستگي بـه رويـاي زوج        آ  متوسط ندارد، اما از طريق جرايد و اخبار و ادبيـات ايـن امـر بـه                 ةطبق
 بـورژوازي مـستمراً   .توانند بدان تحقق بخـشند   هرچند آنان در عمل نمي   ،شود  بدل مي بورژوا    خرده
 را ندارنـد    كند، كساني كه منزلت بنيادي او       ايدئولوژي خود جذب مي      بخشي از بشريت را به      يا كل
. توانند آن را تحقق بخـشند        نمي جز در تخيل يا به عبارت ديگر به قيمت ركود و فقر آگاهي            ه  و ب 

از تصاوير جمعي     هاي خود كه متشكل از فهرست عظيمي      بورژوازي با پخش و انتشار بازنمايي     
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ت  ميـان طبقـا     ـــ  بـيش نيـست      كـه وهمـي     ــ ست از فقدان تفكيك   ابورژوا    خردهبراي استفاده   
 300يـك كـارگر در مـاه        اي كه     درست از لحظه   .آورد  به دست مي  اجتماعي پشتيباني و حمايت     

ـ   درآمد دارد حضور خود در مراسم پرشكوه عروسي بورژوازي را امري آشنا مي            هزار تومان    د ياب
امري همگاني چنـان طبيعـي        افتد و مصرف به مثابه        زدايي اتفاق مي   است كه نام    گونه   و دقيقاً اين  

  ).1380بارت، (كند  ال نميؤها و چگونگي اتفاق افتادن آن س است كه كسي در مورد ريشه  دهش

  گرايي  مصرف اسطورة
ـ     توانسته    اين اسطوره     گرايي چيست و چگونه        مصرف  ةاما اسطور  نكـه در نگـاه مـردم     آ  ياسـت ب
كننـده،   مصرف تملك در     به گرايي با ارضاي ميل    مصرف. باشد به حيات خود ادامه دهد       اسطوره  

پايـان شـركتي را    اين طريق منافع بي  كند و به گي وي مينهاي فره خود را جايگزين ساير تجربه   
گرايي   نيز در استمرار مصرف    اه رسانه. سازد  رود، برآورده مي    داري به شمار مي    سرمايه  نو ةكه بدن 

گرايي   مصرف قع اسطوره در وا.كنند ن نقش ويژه خود را در جوامع غربي ايفا مي   آ  زدن به  و دامن 
  . است ها است كه به عنوان امري طبيعي در آمده  از طريق رسانه

 تماشـاي   ةبراي جامعه در كليت خود، تجرب     كند كه      اين شكل عمل مي     گرايي به    مصرف  اسطوره
كننده، جايگزين تجارب يكپارچـه كننـده و تغييـر شـكل             هاي مصرف  جمعي و مشاركت در گرايش    

پايان كاالها و مناظر تلويزيوني ساختگي فرو  بي رژه و نمايش   درجهان. است  گ شدهاز فرهن  دهنده
   .دارد گرايي نگاه مي هاي مصرف ها و ارزش ن را دل مشغول ايده آ است كه  رفته

كنـد و حـس    اي است كه فرد را با مـصرف كـردن خـشنود مـي             اسطوره ،گرايي مصرفدر واقع   
هـاي   الايـدئ  جانـشين  جـذاب،  شـكلي  بـه   جامعـه . بخـشد   او مـي     يكپارچه بودن با ديگران را بـه      

كننـده، ميـل     مصرف. شود  هاي هنري، مذهبي و خانوادگي از دست رفته مي         كننده براي تجربه   مصرف
شـود، تعـالي    از خريدن و تملك كاالها نصيبش مـي   هايي كه خود را براي ارضاي فرهنگي، با پاداش 

 نـوزايي نقاب اجتماعي جـايگزين      دررا  ها    شده توسط رسانه   هاي دستكاري  تاب و پيچ  بخشد و   مي
در ايـن جامعـه، بـراي       . گرايي، هيچ تجديد حياتي وجـود نـدارد        مصرف  ةدر اسطور . كند  معنوي مي 

  .برانگيختن حقايق متعالي، هيچ نماد شاخصي وجود ندارد
گذارد،  كننده مي  يك محصول را پيش پاي مصرف،هدف محسوس تملكبا گرايي  گرچه مصرف

 از خـود را     گرايي، فقط خود خرسندي    مصرف. هاي فرهنگي ناتوان است     اما از ارضاي ساير اسطوره    
انگيزد كه توانايي مالي خريد كاالي تجملـي را دارنـد و در ارضـاي                  كوتاه مدت در كساني بر مي      در

 عنـوان يـك   گرايـي بـه   در مصرف. از چنين تواني برخوردار نيستند، عقيم و سترون است          كساني كه 
ها را جانشين يك  نآ  هايي وجود دارد كه سيستم ناقص و برخوردار از يك مهندسي نامناسب، ارزش    

  .)1388كرانك،  (كند ميراث فرهنگي به محاق رفته مي
چـه بيـشتر      و مـصرف هـر     ندك ميعنوان يك فرايند اجتماعي، بر مصرف تكيه           گرايي به   مصرف

در اين فرهنگ، افراد در خريد      . دهد  دوام را مورد تأكيد  قرار مي        يكاالهاي مصرفي، اعم از بادوام و ب      
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اين   كه هيچ توجهي به نياز يا عدم نياز به          شوند؛ در حالي    هميشگي كاالها و خدمات جديد، درگير مي      
هـا،     محيطـي توليـد و مـصرف آن           توليد يا پيامدهاي زيست    مبدأها،   كاال و خدمات، قابليت دوام آن     

كـار   كردن از طريـق بـه   زدگي را از بين بردن يا صرف     گرايي يا مصرف    واقع بايد مصرف  در  . كنند  نمي
  . دانستبردن و هزينه كردن بيهوده

ينـد  اكند پنهان كردن و يا در واقـع زدودن فر   عمل مي آنچه در اينجا و به عنوان يك اسطوره  
مكانـات در اختيـار     اي از ا     بـه مثابـه مجموعـه      كـاال صـرفاً   . توليد و اهـداف توليـد كـاال اسـت         

اين امكانات و يا در واقع ابزارها به پيشبرد زنـدگي روزمـره و                گيرد كه     كنندگان قرار مي   مصرف
همـة  . دهـد  مـي هـا    آناي را بـه  كند و احساس قـدرت فزاينـده   كمك ميها   آن راحتي و آسايش  

ارسـطويي تنهـا      نه  كنند و يا در واقع از علل چهارگا         هاي بازرگاني اين موضوع را تبليغ مي       آگهي  
سازند و علـت غـايي        كنند و علل فاعلي، صوري و مادي آن را پنهان مي            را تبليغ مي  ها     آن غايت

هاي پنهان شده كه به وجود آمدن يك كـاال را             اين علت   در نگاهي ساده به     . شود  نيز تحريف مي  
داري براي تهيه مواد اوليـه   توانيم شاهد باشيم كه چگونه سرمايه  سازند ما به راحتي مي      ممكن مي 

پردازد و چگونه يـك        استثمار كشورهاي جهان سوم مي      واقع همان علت مادي كاالها به     و يا در    
كند تا بتواند مواد اوليه را از ايـن كـشورها      اعمال مي ها     آن  اقتصادي نابرابر را بر     ةتجارت و رابط  

اي است كه در خـدمت         دوم فكر و انديشه    ةجنب. به دست بياورد و به شكل فعلي آن تبديل كند         
بايد اين اشـكال    . در اينجا وجه و يا در واقع علت صوري مد نظر است           . گيرد  د كاال قرار مي   تولي

در اينجـا نيـز مـا       . اي وجود داشته باشد تا بتواند به وجود بيايد          در ذهن يك خالق و يا آفريننده      
هاي افراد را در خدمت      هاي بزرگ تجاري خالقيت و آفرينش و توانايي         شاهد هستيم كه شركت   

كنند كـه پـس از        را وادار به طراحي كاالهايي مي     ها     آن دهند و   دارانه خود قرار مي    اف سرمايه اهد
در واقع با ايـن شـيوه خالقيـت و آفـرينش در خـدمت      . مدت كوتاهي ديگر قابل استفاده نباشد    

ـ         ة آن در جنبه فاعالن  . گيرد  اهداف سودجويانه قرار مي    رو  ه نيز ما با كارگران و يا متخصصاني روب
توانند به صورت كامل از حاصل دسـترنج و يـا             گاه نمي   متوسط هستند و هيچ    ةاز طبق    ستيم كه ه

داران و   كه همان سود اضافي است بـه جيـب سـرمايه          ها     آن حاصل كار . مند شوند  كار خود بهره  
رسد براي اين     ها نمي  ن آ ن به ة آ رود و تنها از خود بيگانگي ناشي از كاري كه بهر            سودجويان مي 

كننـده   ماند كه در نهايت خود اين افراد نيز در جامعه بـه مـصرف        گران و متخصصان باقي مي    كار
خـود بيگـانگي جبـران       شوند تا صدمات ناشي از از خود بيگانگي را با نوعي ديگر از              تبديل مي 

دار  ماند هدف غايي و يا در واقع كسب سود اضافي براي سرمايه             در انتها تنها چيزي كه مي     . كنند
شود و جاي آن را يك توهم از آسـايش ناشـي از تـصاحب                 اين هم مخفي و پنهان مي        كهاست  

در واقـع   . خوانـد   شود و مردم را به مصرف فرا مي         ها تبليغ مي   گيرد كه هر روز در رسانه       كاال مي 
اسـت كـه       هـاي چهارگانـه    فرايند توليد و علـت      مصرف با پنهان كردن و زدودن تمامي        ة  اسطور

  .كند كننده قالب مي آلود را به مصرف ياي تقلبي و وهمؤو در نهايت يك رشود  ممكن مي
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  شاپينگ  هاي مصرف در تبليغات تله مطالعه مورديِ اسطوره
 هـاي  اي اسـت كـه در كنـار روش          يا خريد از راه دور يك فرمول تجاري غير مغـازه          شاپينگ    تله

ايي ماننـد ايتاليـا، فرانـسه و ايـاالت      در كشوره1980از سال  سنّتي و يا در واقع بازارهايسنّتي  
 ةمروري بـر مطالعـاتي كـه در زمينـ    ). 1981كوالچ و تاكوچي،   (مريكا شروع به كار كرد       آ  متحده

دهد كـه مطالعـات اوليـه بـر روي مزايـا و اشـكاالت ايـن                   است نشان مي    انجام شده شاپينگ    تله
اند و كمتر بـا       متمركز بوده نگ  شاپي  تلهسيستم، مخاطبان مورد هدف آن، و به صورت كلي مفهوم           

؛ كـوالچ و تـاكوچي،      1982؛ مـارتي و ژيلنگـر،       1981فوستر،  (اند     آن نگاه كرده    ديدي انتقادي به  
  ).1982؛ روگرز، 1981

 در ايتاليـا شـروع شـد و  در همـين             1980براي اولين بار حدوداً در سال       شاپينگ    تلهدر كل   
مككـي و فلـشر،     . ( در فرانسه شروع بـه كـار كـرد         فاصله در آمريكا و دو سال بعد        سال با كمي  

هاي اوليه تنها مبتني بر آماده كردن اطالعات براي مخاطبانش نبـود بلكـه بـه                 شاپينگ  تله). 1988
هاي ديگر انتخابي نظر  داد كه در انتخاب قيمت، رنگ، اندازه و آيتم        مخاطبان نيز اين اجازه را مي     

، اين سيستم به صورت     شاپينگ     تله هاي اوليه شروع    سال در مقايسه با  ). 1997تامپسون،  (بدهند  
است در آمريكا و اروپا جايگاه خـود را   اين سيستم توانسته . است قابل توجهي تكامل پيدا كرده   
كشورهاي دنيا به عنوان يك سيستم جذاب فروش و خريـد             همة  در تجارت باز كند و اخيراً در        

  ). 1994 سولومون،(گيرد  مورد استقبال قرار مي
هاي ديگر بـه     از زبان    كنند كه    در بسياري از موارد تبليغاتي را پخش مي        ها معموالً  شاپينگ  تله

در ايـن   هـا      آن هـاي بـزرگ دنيـا كـه محـصول          است و خـود كمپـاني        زبان فارسي ترجمه شده   
هـاي    شـركت رسد عهده دار توليـد ايـن تبليغـات هـستند و معمـوالً          ها به فروش مي    شاپينگ  تله
شناسـي،   ، جامعـه  شناسـي  ناروهاي مختلـف     ليغاتي بزرگ و معروف جهان و متخصصان رشته       تب

هـايي كـه در ايـن        بنـابراين تكنيـك   . كنند  سسات همكاري مي  ؤگرافيك، سينما و عكس با اين م      
 مخاطـب هـدف، چنـد       ثيرگذار هـستند و معمـوالً     أشود بسيار قوي و ت      تبليغات به كار گرفته مي    

هـاي   شزاراز   شـود كـه   اي طراحي مـي  بنابراين تبليغات به گونه. شود ميفرهنگي در نظر گرفته  
ـ      فرهنگي و گونه   ثير قـرار  أگوني و تنوع فرهنگي در سراسر جهان پشتيباني كند و همه را تحت ت

  .دهيم هاي بسيار مهم اين تبليغات را در ادامه مورد بحث قرار مي ما تعدادي از اسطوره. دهد مي
طـور كـه قـبالً اشـاره كـرديم       همـان ): پيشرفت  اسطورة( بودن محصوالت نوآوري و جديد. الف

خـصوص    به. هاي بشري هستند   ها و خواسته    ترين دغدغه   پيشرفت و توسعه هميشه يكي از مهم      
انـد در برابـر ايـن         رو بـوده     عقب مانـدگي روبـه     بكه هميشه با بر چس      كشورهاي جهان سومي  

در معرفي محصوالت خود به نوآوري و متفاوت بودن  ها هشبكاين . آيند ها به هيجان مي نوآوري
صفاتي مانند محصول قرن بيست و يكم، محصول تـالش چنـد   . كنند محصوالت خود اشاره مي   
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بـراي  . دهد ربط مي ساله و خالقيت مهندسان و دانشمندان، اين محصوالت را به پيشرفت علمي          
  :ي پيوريتر توجه كنيدنمونه به قسمتي از تبليغات دستگاه تصفيه هواي يون

گيري از سـاير   بر پاية تكنولوژي يونيزاسيون و بهره puriter هاي تصفيه هواي شركت دستگاه
 و كربن اكتيو ، مولد يون منفي، المپ يو وي  (HEPA) هاي پيشرفته همچون فيلتر هپا روش

. باشد ند ميمجهز به يك سيستم كنترل هوشم puriter دستگاه تصفيه هوا. كنند عمل مي... و 
دو سنسور پيشرفته جهت تشخيص گرد و غبار و دود وضعيت هواي داخـل اتـاق را كنتـرل                    

پس از  . كند  كرده و در صورت نياز با تغيير سرعت فن دستگاه، وضعيت مطلوب را برقرار مي              
اين امكان    تايمر دستگاه . شود  كاهش مجدد آلودگي، سرعت فن به وضعيت اوليه برگردانده مي         

هد تا دستگاه براي مدت زمان دلخواه روشن بماند و سپس به طور اتوماتيك خـاموش                د  را مي 
ساير عالئم و چراغ هاي نمايش دهنده بر روي پانـل كنتـرل دسـتگاه، وضـعيت كـار                   . گردد

  .كند دهد و كار با آن را بسيار ساده مي دستگاه را به وضوح نشان مي
كنتـرل  ”،  “هـاي پيـشرفته     گيـري از روش     بهـره ”تي مانند   بينيم كه با به كارگيري كلما       در اين تبليغ مي   

است تا محصول به عنوان يك اختراع و          و غيره سعي شده      “اتوماتيك”،  “سنسور پيشرفته ”،  “هوشمند
  .ها را تغيير دهد و به مبدأ تاريخ تبديل شود تواند زندگي انسان يا نوآوري نشان داده شود كه مي

 در بيشتر تبليغات امروزي     :)جويي با خريد بيشتر    صرفه ةاسطور( همه كاره بودن محصول    .ب
شوند كـه بـر       ها امروزه وسايل و محصوالتي تبليغ مي       شاپينگ  تلهخصوص در تبليغات      هو ب 

اين روش تبليغي بـر روي      . شود  مي تأكيد   بسيارها     آن روي همه كاره بودن و چند كاره بودن       
گيريـد   داري پول، محصولي را تحويل ميشود كه شما با پرداخت مق اين موضوع متمركز مي  

درصـد از   90 به   نزديكتقريباً  . كه داراي چندين كاركرد بسيار مهم و حياتي براي شما است          
صـحبت   كننـده  مـصرف بـراي    جويي  صرفهها در تبليغات خود از امكان        تبليغات اين شركت  

 : توجه كنيدباشد  مي“بولت اكسپرس”براي نمونه به تبليغ زير كه در مورد . كنند مي
اين دستگاه همه كاره، سه كار مهم را در آشپزخانه به عهده دارد از جمله مخلـوط كـردن و هـم                      

  .ها و سبزيجات و در نهايت خرد كردن و ريز كردن مواد زدن مواد، آب گرفتن از انواع ميوه
دهـد كـه همـه خـواص و           بولت اكسپرس تمام اين مراحل را آنچنان تند و سريع انجام مـي             
سـاني مـرغ،     آ  با خردكن اين وسـيله، بـه       .گردد  و سبزيجات حفظ مي    ها ميوهر  هاي فراّ  يتامينو

گوشت و سبزيجات را له و چرخ كنيد و براي تهيه و طبخ يك غذاي خوشمزه و بي نظيـر در                     
    .ماده نماييد آ ثانيه30كمتر از 

 همه كاره در آشپزخانه معرفي      بينيم اين وسيله به عنوان يك وسيله        طور كه در تبليغ باال مي      همان
 انجام دهد و در عين حال قيمـت          كارها را به بهترين شكل و شيوه        تواند تمامي    است كه مي    شده
  . در پول شما كمك كندجويي صرفهتواند به   هزار تومان ناقابل است كه مي124 فقطآن 
 در تبليـغ  مـوالً هـا مع   در ايـن شـبكه    ):تصاحب تكنولوژي ة  اسطور(اتوماتيك شدن كارها     .ج

انجـام اتوماتيـك كارهـا يكـي از         . شـود   بسيار تبليغ مـي   ها     آن محصوالت بر اتوماتيك بودن   
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ثير همين خصوصيت دسـت     أ و بيننده و مخاطب تحت ت      آيد  به شمار مي  هاي محصول    حسن
اتوماتيك بودن دقيقاً از همان تمايل به نـوآوري و پيـشرفت               اما تمايل به  . زند  انتخاب مي   به
ـ آاين ترتيب كه در ناخود    به. گيرد  ولوژيك سرچشمه مي  تكن خـصوص  ه گاه جمعي مردم و ب

در . مردم ايران تمايل به تصاحب تكنولوژي و راحـت شـدن از كارهـاي يـدي وجـود دارد             
  ايراني باعـث شـده       هاي زندگي روزمره و زندگي خاص مدرنيته       بسياري از موارد ناهنجاري   

هايي كه زحمـت     بنابراين تمايل به دستگاه   . دچار شوند    ياست تا مردم به نوعي تنبلي جسم      
  كافي است يك دكمه را بزنيد بسيار زيـاد شـده            فقط كشند و شما    همه چيز را براي شما مي     

در . شـود    پخت و پز و الغري از اين تبليغ بـسيار اسـتفاده مـي              ةخصوص در حوز  ه  ب. است  
دهـد و در عـين حـال بـسيار             مـي   پخت و پز دستگاه همه كارها را براي شـما انجـام            ةحوز

هايي  يا در بحث الغري و يا چاقي دستگاه       . دهد  تر از خود شما اين كار را انجام مي         خوشمزه
 كافي است كه     فقط كند و شما    شود كه نياز به ورزش كردن را برطرف مي          به شما معرفي مي   

بـراي  . دهـد   ام مـي  مه را بزنيد و بقيه كارها را خود كمربنـد انجـ           ككمربند را ببنديد و يك د     
  :نمونه به تبليغ كمربند الغري ويبروشيپ توجه كنيد

مـاه،   در مـدت يـك     (vibro shape) از دستگاه بسيار قوي         دقيقه 10با استفاده حداقل روزي     
 . تـضميني درصد 100.  سايز كاهش اندازه در اندام خود مشاهده خواهيد كرد       3 الي   2حداقل  

رسـاني   هاي موضعي عالوه بر خـون      لرزش .باشد  مان مي اين دستگاه تحت ليسانس صنعتي آل     
 از  بو اين عمل خـود موجـ      شود    ميهاي چربي    هاي مورد نظر باعث شكستن مولكول      به بافت 

  .گردد ها چربي زائد مي  و بافتها بين رفتن سلول
هـاي تبليغـاتي    روشترين   مهم يكي ديگر از  ): همگان  ةاسطور(بودن مصرف      جاذبه عمومي  .د

بـودن     از جاذبـه عمـومي       هـم كـاربرد زيـادي دارد، اسـتفاده        شاپينگ    تلهكه در تبليغات    دنيا  
شـود بـه مخاطبـان بگوينـد كـه            در اين تكنيك تبليغي سـعي مـي       . مصرف محصوالت است  

 تـرين محـصول دنيـا شـده        پر فـروش  . است   ها از اين نوع محصول به فروش رسيده        ميليون
هـاي دنيـا از محـصول مـا          هاي دنيا و يـا رسـتوران       ترين هتل  ترين و معروف   و بزرگ . است  

اين تكنيك بيشتر براي درست كردن نوعي اعتبار براي محصول و تبليغـات           . كنند  استفاده مي 
شود در مـواردي چنـان    مواردي كه به عنوان مزاياي محصول تبليغ مي    . شود  به كار گرفته مي   

اما با ديدن اين موضوع كه بقيه مـردم         . اعتبار چنداني در بين مردم ندارد        آميز است كه   اغراق
كنند، مخاطب به خريـد كـاال         هاي معروف از آن استفاده مي      كنند و يا انسان     از آن استفاده مي   

كنند مربـوط بـه       هايي كه براي تبليغات از آن استفاده مي        ها و روايت   داستان. شود  ترغيب مي 
 تبليغـات چنـان     ةاي حوز   گران حرفه از بازي   اين شكل كه    به. زندگي روزمره و معمولي است    

كنند كه گويا اين يك مستند است و بازيگران در واقع بازيگر نيستند و اين خـود           استفاده مي 
خود همـين   . كنند  مردم هستند كه به صورت واقعي از كاالي مورد نظر تعريف و تمجيد مي             
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 بـازيگر را از     شود كه بازيگر به راحتي به مخاطب نزديك شود و مخاطب            موضوع باعث مي  
  :اي از تبليغ جاروي سويپر جي دو توجه كنيدبه نمونه. چي  از طرف تبليغات خود بداند نه

  كنيد؟ ها و سيم برقشان عذاب آور است استفاده مي هايي كه وزن زياد آن آيا هنوز از جارو برقي
ون جارو را   فقط در يك سال بيش از يك ميلي       پيشرفته  جارو گردان با برخورداري از امكانات       

  .البته تمام خريداران از خريد آن در تمام نقاط جهان راضي هستند   كهستا رسانده به فروش

 ):به مثابه كشفي بزرگ در حد كـشف بـرق و آتـش            ( تأكيد بر معجزه بودن اين محصوالت         .ه
ي ها معجزه، انقالب، معجزة قرن بيست و يك و بسياري صفات ديگر از اين دست در تبليغات شبكه

ها با معرفي كاالها و محصوالت خـود، داسـتان تبليـغ              شاپينگ  تله. اي به شدت معمول است      ماهواره
هـا اوضـاع و امـور قبـل از وجـود       آن. كنند خود را به روايت يك انقالب و يا يك معجزه تبديل مي      

 دهنـد و    داشتن اين محصول را به صورت آشفتگي، كثافت، چاقي و شلختگي كامل و تام نشان مـي                
دهند و بدين ترتيب بـه         از محصول را بسيار زيبا و تميز و متناسب نشان مي            وضعيت پس از استفاده   

داروهايي مانند ريـواويژن بـراي رشـد مـو،          . كند  كنند كه كاالي مذكور معجزه مي       القا مي    ذهن بيننده 
 ديگـر از    هاي رفع لك و سوختگي و بـسياري         هاي كمربند الغري، جاروهاي اتوماتيك، كرم       دستگاه

براي نمونه به تبليـغ زيـر   . اند  اين دست محصوالت به مثابه يك انقالب و يا يك معجزه معرفي شده            
  :توجه كنيد

 شستـشويي انقالبـي اسـت كـه روش تميـز كـردن              ةتي اسفنجي سوييپ اند ماپ يك وسـيل       
ايـن در  شويد و   كند و هم مي     اين كفشوي همه كاره هم جارو مي      . تان را تغيير خواهد داد     منزل

  !.تواند دو برابر كثيفي را فقط در نصف زمان تميز كند حالي است كه مي
چي سعي در اين دارد كه محـصول خـود را يـك              بينيد تبليغات   طور كه در تبليغات باال مي      همان

. اسـت   ثير قرار دادهأمعجزه و يا يك انقالب معرفي كند كه زندگي پس و بعد از خود را تحت ت         
ـ  از آنجايي كه من    ثيرات را از أحصر به فرد بودن و جديد بودن و همه كاره بودن و فوري بـودن ت

هـايي   كنند و هر كدام از اين موارد جـذابيت          هاي معجزه بودن محصول خود معرفي مي       شاخص
  .شود براي مخاطب دارد، تمايل به خريد اين محصوالت در بين مردم زياد مي

ها   ها براي تبليغات از آن      شاپينگ  ي است كه در تله    هاي  ها و تكنيك    هاي مذكور از اهم روش      روش
تـرين تكنيـك همـان     امـا عمـده  . آينـد  هاي رايج تبليغاتي به حساب مي      شود و از اسطوره     استفاده مي 

 اين صورت كـه يـك تبليـغ داراي روايـت و              به. نمايي و يا تأكيد بر رئاليستي بودن تبليغ است          واقع
هاي فوق به صورت مخفي  تكنيك آيد و تمامي  مايش در ميداستان خاص به صورت يك مستند به ن

  .احساس مستند بودن تبليغ از دست نرود شود كه  اي در تبليغ جاسازي مي و به گونه

  شاپينگ  تأثيرات فرهنگي و اجتماعي تبليغات تله
 در واقع اين. گيرد شاپينگ در ايران فقط براي جذب مشتري و كسب سود انجام نمي      تبليغات تله 

كند   ترين مسئله زندگي افراد مطرح مي       گرا است كه مصرف را فقط مهم        تنها يك فرهنگ مصرف   
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اين  در نهايت هدف اصلي همة . سازد و عمدتاً امكان سودآوري بيشتر توليدكنندگان را فراهم مي  
در بيشتر ايـن تبليغـات بيننـده و مخاطـب مـتهم             . گرايي است   تبليغات گسترش فرهنگ مصرف   

خواهيـد زيبـاتر شـويد، مگـر          شما مگر به فكـر سـالمتي خـود نيـستيد، مگـر نمـي              شود كه     مي
ايـن مـوارد    خواهيد اندامي زيبا داشته باشيد و همه          خواهيد آسوده و راحت باشيد، مگر نمي        نمي

اين است كه شما با مصرف نكردن و يا در واقع تسليم نشدن به فرهنـگ   متهم كردن مخاطب به     
اطرافيان هستيد و در صورتي كه محصول ما را نخريد شما يك فـرد  مصرف، مخالف خودتان و     

گـري   كنش. ايد كه مسئول مسائل و مشكالت روحي و رواني خود و اطرافيان هستيد    عقب مانده 
شود و مطلوب است كه دست آخر بـه سـود             و فعاليت مخاطب در اينجا از آن جهت ممكن مي         

دارد، وقتي يـك آدم هوشـمند اسـت، وقتـي آدمـي      در واقع فرد وقتي اراده    . فروشنده تمام شود  
  . ها خريد كند از اين شبكه  شود كه به سالمتي خود و اطرافيانش عالقه دارد كه مي 

گرايانـه در    هـاي فرهنگـي مـصرف      گرايي به نوعي باعث تقويـت جنبـه         هاي مصرف   اسطوره
ست و به قناعـت     هاي فرهنگ كه مخالف مصرف ا      ها و بخش   شود و بقيه جنبه     مي سنّتي   فرهنگ

 و  مانـدگي و قـديمي     هايي مانند عقب   دهد با برچسپ    داري و كار و توليد اهميت مي       و خويشتن 
ها و از جمله فيلم      اين صورت اين تبليغات است كه به كمك ديگر رسانه            به. شود  طرد مي سنّتي  

فتـه را در    هاي تغيير شكل يا    كند و ارزش    و سريال و موسيقي فرهنگ نوين مصرفي را تعيين مي         
 تعريـف فرهنـگ پيـشرو خـارج         ةگرايانه را از دايـر     هاي ضد مصرف   اين ميان برجسته و ارزش    

مـدرن و مـصرفي ايجـاد يـك نـوع اراده مجـازي و يـا                اصل در فرهنگ پست   ترين     مهم .كند  مي
 بـا   فقـط شود و اين فردگرايـي         مي  تأكيد دروغين است كه در آن  بر فردگراييِ به شدت افراطي          

با شاپينگ    تلههاي   شبكه. شود  هاي مجازي ممكن مي    از مصرف و انتخاب در حوزه تنوع         استفاده
ـ       دار باعث شكل   ترغيب و اقناع زنان خانه     خـصوص در بـين بـانوان       ه  گيري نـوعي فردگرايـي ب

توجه بيش از حد به بدن، توجه بيش از حد به زيبايي و آرايش، تقويت تقليد و چـشم                   . شود  مي
  . شود غييرات فرهنگي زيادي در راستاي فردگراييِ افراطي در ايران ميباعث ت  چشميو  هم

دهند و بدين ترتيب به مديريت زندگي         ها خود را در مركز تغييرات سبك زندگي قرار مي           رسانه
شود، غذاهاي جديـد      هاي مد تبليغ مي     مدهاي جديد از طريق شبكه    . پردازند   از اين طريق مي     روزمره

هـا آخـرين      شـاپينگ   شـود و تلـه      هـاي مربـوط بـه غـذا تبليـغ مـي             ريق شـبكه  و لذيذ و محلي از ط     
 اتـاق خـواب را معرفـي و تبليـغ       از آشپزخانه تـا داخـل   هاي موجود را براي داخل خانه تكنولوژي

بدين ترتيب سـبك زنـدگي هـر        . كنند  تبليغات حتي مديريت بدن و پوشش را هم تبليغ مي         . كنند  مي
در واقـع شـكل دادن سـبك    . خـورد  گرايي پيوند مي   ن هويت به مصرف   شود و از طريق آ      روز نو مي  

 هويت مخاطبـان    اي براي تأثيرگذاري بر     گرايي واسطه   زندگي و تبليغ سبك زندگي مبتني بر مصرف       
زند كـه     اي دامن مي    هاي متكثر و متغير و هر روزه       است و خاصيت متغير سبك زندگي به هويت       

  .داري  نوين است سازد كه در خدمت سرمايه  بر ميمدرن را ال پستئدر نهايت هويت ايد
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گرايي در ايران از بـين رفـتن قـبح اخالقـي              ثيرات تبليغات مصرف  أتترين     مهم يكي ديگر از  
هـاي   اين ترتيـب كـه بـسياري از تبليغـات بـر روش               به. روابط جنسي و محرميت جنسي است     

اي   اين تبليغات بـه گونـه     .  است زايي در افراد متمركز    زيباسازي ظاهري و تقويت مظاهر شهوت     
اثرات محصول و كـاال       اثرات محصول به خودي خود جالب نيستند بلكه         است كه   طراحي شده 

كند كه در جمع و به وسيله ديگران اين تغييرات مورد تحسين              بر روي فرد زماني ارزش پيدا مي      
 كـه ديگـران از تغييـرات        در واقع فرد در مواجهه با ديگران و تحـسيني         . گيرد  و تشويق قرار مي   

 كند كه هدف اصلي و نهايي اسـتفاده         كنند به نوعي اعتماد به نفس دست پيدا مي          وي مي    جسمي
اين تبليغات پرهيز از تنهايي و در جمـع بـودن تمركـز    . است  از وسايل و محصوالت تبليغ شده     

انجامد، در حـالي      اين صورت در نهايت اين تبليغات به خودنمايي در جمع مي             به. شديدي دارد 
خود . شود  خصوص در زنان ممكن مي    ه  زا ب  اين خود نمايي با برجسته ساختن مناطق شهوت          كه

  .برد اين موضوع محرم و نامحرم و يا در واقع قبح اخالقي را در بين مردم از بين مي

  ها نوشت پي
هـاي رسـانه صـدا و سـيما انجـام            ز پژوهشي است كه با حمايت مركز تحقيقات و پـزوهش          ا  ه  اين مقاله برگرفت  . 1

 . ستا هگرفت

 .شاپ شاپ و مي ايزي. 2
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