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 80/05/38 تاریخ تأیید:  88/03/38 تاریخ دریافت:

 یاراسفند یعل   ------------------------------------------------ 

 چکیده

 یتعامل یغاتدر تبل یغنسبت به گذشته، شدت گرفتن ارتباط و مشارکت ارکان تبل ینامروز یغاتتبل یزهوجه مم

که مخاطب را قدرتمنددتر  یغاتیاست، تبل یدر هنگام مشارکت همراه با اثر تعامل یمراحل یاست که خود دارا

پژوهش که بده رو   ینکرده است. ا یلنده تبدیدکنو تول سازیامپ یکالا به کاربران یا یامگر پانتخاب یگاهاز جا

مخاطدب  یهدایژگدیپردازد، ابتدا ومی ینید -یشده است، به دوگانه مخاطب تجار یهته یلیتحل -یفیتوص

دهدد نشدش و می نشان زین یان. در پایدگومی سخن ینیکند و سپس از مخاطب دمی یرا بررس یتجار یغتبل

رو بده رو شدده  اییچیددهپ ییدراتاطلاعات و ارتباطات بدا تغ صردر ع ینیو د یتجار یغاتمخاطب تبل یتهو

دارد،  یدغگفتمان تبل یو به روزرسان یارتباط یهابه مشوم یازن یتوضع یندر درک ا ینید یغاست و سامانه تبل

 یتجدار یغاتمخاطب امروز را در مواجهه با تبل ییراتنوشتار برآن است تغ ینهمراه داشته باشد. ا یتا مخاطب

مخاطدب  یتواند بدون مشارکت طلبنمی یغاتتبل یاننشان داده است که جر یبررس ینکند، ا یبررس ینیو د

 ند.امروزه با مخاطب و مصرف کننده قدرتمند رو به رو هست یجهکالا بزند، در نت یامحتوا  یام،پ یددست به تول

 .ینیمخاطب د ی،عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، مخاطب تجار ی،تعامل یغتبل :های کلیدیواژه

  

                                                 
  دانشگاه باقرالعلومیشناسجامعه ارشد  یکارشناسدانش آموخته ،. 
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 مقدمه

با مخاطدب  یامپ یر پذ یمکه تصم ییاست، از آنجا یغینظام تبل یهسرما« مخاطب»

، 8388 یلدد،)جدان ف« هسدتند یتمخاطره و عدم قطع یمهم اغلب دارا یماتتصم»است، 

ندو   یدناسدت و ا «یدامحداقل اشتراک با پ»به دنبال  یامپ کنندهیافترو در ین(؛ از ا3ص

و  یامنسبت به پ یاحساس خوب یداست، مخاطب با پیاممطالبه پنهان، فراتر از شناخت مبدأ 

 ارسال کننده داشته باشد. 

(، انسدان شدناس Marcel MauSSچده مخاطدب مهدم اسدت، مارسدل مدوس ) برای

 یحتوضد یجدادو را بده درسدت یآن که مسأله اثربخش یهنر برا یجادو یهدر نظر ی،فرانسو

 یحبلکه به تشر کند،یمورد استفاده جادوگر تمرکز نم یدهد، برخلاف انتظار، چندان بر ابزارها

 یکده در آن جدادوگر یییجهدان اجتمداع یدتکل» پایانو در  پردازدیاو م یروانپ یباورها

جدان هاگسدون،  یس،انگلد یویدد)د «کنددیم یدلتحلرا  «آیدیو به اجرا در م یابدمی تکامل

 یرگدذاریتأث یدزانم یصتشخ یبرا یمخاطب راه مناسب یای(. درک درست دن30، ص8335

اسددت کدده اسددتعدادها و  یرمسدد یددنو مخاطبددان دارد. در ا یانمشددتر یرو هددایامکالاهددا و پ

 یبمعنا که در کنار ترغ ینبه ا شود،یم ییشناسا یتعامل یغمخاطب در شبکه تبل هاییتقابل

 یدغشدود  در تبلمدی استعدادها و نو  تفکدر او هدم شدناخته یام؛پ یامخاطب به مصرف کالا 

دست  عنویم یا یاستفاده از رسانه، به منفعت ماد یاکالا  یدمخاطب انتظار دارد با خر ی،تعامل

شدبکه  یوپاشدخود را عبور کند مدان  فر یمنطش یندمخاطب فرا یاگر کشف استعدادها یابد 

کالدا و  یدکننددگانصداحبان رسدانه و تول یاز سو یغیتبل یانچه بسا اگر جر شود،یم یغیتبل

 یغدینظدام تبل توانددیشدما م یغدیدر مددار تبل یافتهمحتوا کُند شود، فشط مخاطدب اسدتعداد

ر د گذارانهیهو نگاه سدرما «نگرییندهآ» یتعامل یغکند، در واق  جنس تبل یمزده را ترمبحران
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نفدس  یجامعه اطلاعدات اییشهبرابر مخاطب هدف است. مخاطب امروز در حباب بزرگ و ش

 ییدربه مخاطبدان تغ هایدکنندهاطلاعات را از تول یانکنترل جر ی،تعامل یهارسانه»و  کشدیم

و  یتجدار هداییامرو مخاطبدان پ یدن(؛ از ا801، ص 8331 ی،کرم ده،)بزرگ زا.« دهندیم

و  یاطلاعاتهای و هر کدام با داده کشندینفس م یخاص یستیز یطهر کدام در شرا یفرهنگ

آورنده  یامو پ یاممخاطب نسبت به پ یممهم است که بدان ینسروکار دارند. و اای یژهو یتیترب

کده از آن سدو  یدارد  ادراکد یریادراک مخاطب چه تأث رب یتعامل یغدارد  و تبل یچه نگرش

 .یانجامدهم ب یغینظام تبل یربه راهب تواندیم
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 واکاوی مفهومی

بر یکدیگر اثر گذاشتن است، این تأثیر و تأثر و به عبدارتی »تعامل در لغت به معنای 

 (811، ص 3، ج 8388)انوری،  «اجتماعی است. -ای روانیتعامل یا کنش متشابل، پدیده

اطلاعات مخاطب توسط آوری روند جم »کار و بازاریابی واین مفهوم در عرصه کسب

 (.801 ص ،8331 زاده، کرمی، )بزرگ «کند.ها را تسهیل میبازاریاب

گرایی نمدادین را پس از این کده تعامدل« فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم»کتاب 

 کندد،مدی ای از مکتب جامعه شناسی و زاده جامعه شناسی مکتدب شدیکاگو معرفدیشاخه

وضد   8313را هربرت بلومر در سال « متشابل نمادینتعامل یا کنش »اصطلاح »آورد: می

 کرد. این عبارت حاکی از ایدن اسدت کده ایدن شداخه از جامعده شناسدی و روان شناسدی

را کدانون توجده  -کنش اجتماعی دوطرفه بی واسطه-اجتماعی، فرایندهای کنش متشابل 

های نمادین در آن دهد و مفهوم بنیادی کنش متشابل با تأکید بر وجود واسطهخود قرار می

 .(113، ص 8331تویت و تام باتامور، )ویلیام آو «یابد.می معنا

های فراوانی شده این مفهوم مبنایی با پیدایش ارتباطات نوین دچار گستردگی و پیچیدگی

نظران بدر در واق  مفهوم تعامل را اینترنت به وجود آورد؛ تا جایی که برخدی از صداحب»است، 

این واژه، تعریفی از ویژگی اینترنت است... کلیک کدردن بدر روی یدک بندر،  اند کهاین عشیده

ای تبدیل به واژه« تعامل»، 8330تواند سطح پایینی از تعامل را نشان بدهد... در طول دهه می

 (.801 ص ،8331 زاده، کرمی، )بزرگ «کاربردی در دنیای رسانه شد.

 های مخاطب تجاریویژگی

مدادی و معرفتدی مخاطدب امدروز اسدت، در عصدر اینترندت  عصر اینترنت زیستگاه

تر و هزینهتر و کمای راحتاوقات فراغت خود را به شیوه توانند بخش اعظماشخاص می»

بدون ضرورت خروج از منزل و جابجایی در مراکز فراغت مجازی سپری کنند و بدا افدراد 
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دهد این پدیده نشان می (883، ص8333 ،محسنی) «زیادی از هر گوشه دنیا حرف بزنند.

هدای ها جدای درگاههای ارتباطی به شدت دچار به روزسانی شده و در بیشتر عرصهدرگاه

کندد و در هایی که اطلاعات به افدراد تزریدم میارتباط سنتی را تسخیر کرده است، درگاه

سایه ارتباط مدرن، بدر نظدام معرفتدی و سدبک زیسدتی کداربران کده همدان مخاطبدان 

 گذارد.های تبلیغی هستند، تأثیر میجریان

کنند، سیاستگذاران و راهبران تبلیغ برای چنین مخاطبی متد تبلیغی مناسب تعبیه می

دهد. این های ارتباطی، جایگاه تعامل خود را تغییر میمخاطبی که همواره به سبب جذابیت

کند تدا جدایی خود میتکنولوژی ست که افراد را در فرایند تولید ابزارهای ارتباطی مغلوب 

 کند.که انتظار لحظه به لحظه خلم ابزار جدید را در شخصیت کاربران نهادینه می

دیگر اگدر ارتبداط کند و از سویی می مخاطب عصر سرعت و سایبر به سختی اعتماد

های مورد نیداز و ها مختل و دسترسی به پیامکاربر شکل نگیرد، زندگی -متشابل بین مبلغ

یک جامعه که بر ارتباط متشابل کلی تکیده دارد، در »نماید؛ ضروری دشوار مییا کالاهای 

ای که اعتماد در آن نیست، ناکارآمدتر است، به همان دلیل که پول کاراتر مشایسه با جامعه

 از مبادله پایاپای اسدت. صدداقت و اعتمداد کارکردهدای نداگزیر حیدات اجتمداعی را روان

 .(155، ص 8330)الکه د یونگ،  «کنند.می

کند، اسیر ، خود را فرامو  می«نیاز -اعتماد»اطب عصر سرعت در دوگانه گاهی مخ

ا  شدتابزده شود و در برآورده شدن نیداز مدادی و معندویای میدست هیاهوهای رسانه

 پوشاند. می شود؛ این کلافگی، هو  او را از عنصر اعتماد و اطمینان به تولیدکنندهمی

نسبت به دیگر رقبای خود، ذهدن « مزیت رقابتی»ن با مسابشه در ایجاد حتی تولیدکنندگا

هدایی موفدم در شرایط رقابتی، شرکت»آورند، چرا که کننده را تحت کنترل خود در میمصرف

خواهند بود که خود را از رقبا متمایز کنند و جایگاهی مطلدوب و منحصدر بده فدرد را در ذهدن 

کنندگان خود ایجاد کنند. در واق  دیگر نوآوری در کالا و خدماتی و برتری فندی، الزامدا مصرف
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موجب ایجاد مزیت رقابتی بادوام و بلندمدت نخواهد شد؛ زیرا ایدن مزایدا اغلدب قابدل تشلیدد و 

با وجود این، در فضای تعامل  (1ص ،8335آورپور،  ماه نسب، )طباطبایی« برداری هستندنسخه

شدود؛ از کننده و تولیدکننده، ذهن و هویت مخاطبان است که هددف قدرار داده میبین مصرف

کنندگان عصر سرعت حم دارند در هیاهوهای تبلیغداتی بهراسدند و این رو مخاطبان و مصرف

گدذارد ایدن تدرس بدر گذاران نمینگران هویت خود باشند؛ امدا شدگردهای تبلیغداتی سدرمایه

کندد، چدون مدی ن سرمایه داری راه خود  را به آسدانی بدازکنندگان چیره شود، جریامصرف

 شناسی معاصر است.ای از اقتصاد و انسانتبلیغات امروز به دانشی تبدیل شده است که آمیزه

کند و هایی که مخاطب امروز در مواجهه با تعامل پیشرفته تشویت یا کسب میویژگی

دهد، قابل بررسی است پرور  میبا شدت بیشتری نسبت به عصر تبلیغات سنتی در خود 

 شود.ها اشاره میترین ویژگیکه در اینجا به مهم

 ماجراجو

ماجراجویی، شکل دهنده روابط جدید اجتمداعی اسدت، گدرایش افدراد بده ابزارهدای 

روابدط »دهدد،  مدی مرتبط دامنه ارتباطات انسدانی را گسدتر های ارتباطی و تکنولوژی

بسازند بر تکنولوژی اطلاعاتی مورد استفاده آنها مدثثر اسدت و توانند اجتماعی که افراد می

کنند به نوبه خود بر روابط اجتماعی تأثیر این که آنان چگونه از این تکنولوژی استفاده می

 «های اقتصدادی، دیندی و حکدومتی اسدت.دارد، به ویژه آن روابطی که سدازنده سداخت

رتبدداطی هددم مبتنددی بددر ذا شدده بخشددی از مصددرف ابزارهددای ا (31، ص8333 )محسددنی،

خواهدد بداندد در پدس ابزارهدای ماجراجویی مخاطبان و کاربران است. انسدان امدروز می

خواهد بداند پس از این نو  مصرف بده ارتباطی و مصرف کالاها چه چیزی وجود دارد، می

 کند.چه اطلاعاتی دست پیدا می

شدود و ه کنشدگری میشوند کده مخاطدب ناچدار بدای تبلیغ میمحصولات به گونه

 آید و صرفا ذهن پرکن است.هایی که به کار او نمیخواهد به پاسخ برسد، حتی پاسخمی
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هددا دسدت مخاطددب را بددا عنصددر ها و رماننامددههمدان گوندده کدده نویسدندگان فیلم

های کنند، یکی از تکنیکگیرند و تا پایان ماجرا او را همراه داستان خود میماجراجویی می

 تجاری، احیای حس ماجراجویی در مخاطب است.  تبلیغات

 طلبهیجان

شوند که احساسات مخاطب را در های گوناگون تبلیغ میمحصولات، آنشدر با تنو  و رنگ

شود مخاطب بده طلبی سبب میکنند. هیجانفضای تبلیغات تجاری و فرهنگی درگیر خود می

هدای اکشدن و یدل کندد. دیددن فیلمسمت خرید محصولاتی برود که پازل هیجانات او را تکم

گرا، حضور در مسابشات ورزشی و حتی دیددن مسدابشات متندو  در فضداهای مجدازی و مبارزه

 ای نشان از حس شدید هیجان طلبی برخی مخاطبان دارد.های ماهوارهشبکه

در حال بازاری شدن است، عواطف، احساسات « معنا»گویند، می جیمسون و دیویس

، ص 8311)دیکندز،  باشدند.گی به طور روزافزون در حال کالایی شدن میها همو زیبایی

گوناگون در فضای سدایبر های ( ارضای نیاز هیجان طلبی با خرید کالا یا مصرف پیام841

 شود.می پیگیری

 گراتقاضامند و تجربه

های بخش مهمی از فرایند مصرف کردن در اختیار مخاطب است، در فضدای شدبکه

های تبلیغاتی همچدون های مصرف و اپلیکیشنارتباطی شاهد گستر  شبکهاطلاعاتی و 

دیوار، بازار و گوگل پلیر هستیم. در این بستر، کاربران اختیار جستجوگری و انتخاب دارندد 

 ها را برای مصرف انتخاب و تجربه کنند.ترینها و دلبخواهتا بهترین

توجده بده قلمدروی از زنددگی ساندرز بر این باور است که توجه بده مصدرف یعندی 

، 8331 ،ندرزاسد)باشدند می ر را در زندگی خود دارااجتماعی که افراد در آن بیشترین اختیا

 .(811ص
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تدوان گفدت مدی چرخد حتدیکننده میاز این رو چرخه تولید بر مدار تشاضای مصرف

ی، از اشتغال بیش از این که تاب  تکنولوژی باشد، بسدته بده سدازمان اجتمداعی و نهداد»

( بشر در دوراندی 508، ص8380)کستلز، «پذیرد.گذاری و تشاضا تأثیر میگستر  سرمایه

برد که با اپیدمی مصرف و اطلاعات روبه روست، بی آنکه در بیشدتر مدوارد بداندد بسر می

ی فضددا را بددرا« رفتددار فراگیددر»هددا در اولویددت سددبد نیازهددایش هسددت، ایددن کدددام داده

 شناسانه بازتر کرده است.در عرصه مطالعات مخاطبفرهنگی سیاستگذاران اقتصادی و 

 )تعامل انسان و اطاعات( کاربران؛ بسترساز اطلاعات نو به نو شونده

 information« )تشاضدا  اطلاعدات»کننده دسدت بده مخاطب امروز در جایگاه مصرف

demandایجداد»کندد، لشا میزند و نوعی مطالبه جدید اطلاعات را به سامانه تولید و تبلیغ ا( می 

 بازاریدابی ایجداد در گسدترده گذاریسدرمایه همچنین و مشتریان و شرکت بین مناسب ارتباط

 پور،)کفدا « .گردیدد خواهدد موجب را برند ویژه ارز  توجهی افزایش قابل طور به مندرابطه

« عرضدده اطلاعددات»دهی مطلددوب بدده فراینددد ( آنچدده مهددم اسددت شددکل833، ص 8333

(information supplyاسدت کده بدا حضدور و مشدارکت مخاطبدان می ) تدوان بده اطلاعدات

 کننده و همچنین بازطراحی فرایند تولید و عرضه دست یافت.تری درباره مصرفکامل

در این میان وقتی تشاضای اطلاعات در فضای تبلیغات الکترونیکی مورد بررسی قرار 

تشاضدا، بده صدورت مسدتشیم یدا مبتند  بدر  «اپیددمیولوژ  اطلاعدات»گیرد، فرصدت می

های عرضه و تلفیم شاخص»داند. آفرین میغیرمستشیم کاربران را در توزی  اطلاعات نشش

گیدری دیددگاهی ارزشدمند در مدورد تواند منجر به شدکلتشاضای اطلاعات با یکدیگر می

ی ردم )تشاضداسازی اطلاعات )عرضۀ اطلاعات( و اطلا  یابی عمدوم مدتعاملات میان آماده

 (114 ص ،8331 ،سیدحسینی و همکاران (اطلاعات( شود.
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 های جدیدفعالیت کاربران و سهم آنان درشناسایی داده

انتخاب مسیرهایی سبب  نوینهای فناوریفعالیت سایبری جامعه مخاطبان در عصر 

اطلاعدات اپیددمیولوژی »کمک خواهد کرد؛ از این رو شود که به یافتن اطلاعات معتبر می

تواند به عنوان روش  بالشوه مورد توجه قرار گیرد، زیدرا تلدا  دارد بده مبتن  بر تشاضا می

بددون مشدارکت  -های رایج در اینترنت بده صدورت خودکدار تحلیل و تشخیص گرایش

بپردازد. از همین رو، از آنجا که اینترندت یدک رسدانۀ تعداملی اسدت، ایدن  -فعالانۀ کاربر

وجوهای کداربران های غندی از جسدتکه به طور مداوم به گردآوری داده پتانسیل را دارد

امدروزه ( 188ص، )همان«وجو سوق دهد.بپردازد یا اینکه آنها را به سمت مداخلات جست

های دیگر اجتماعی، شتاب و رشد اپیدمیولوژی اطلاعات در عرصه سلامت نسبت به عرصه

 داشته است. گیرشناسیها و همهبیشتری در شناخت بیماری

 محیط زیست گرا

از طبیعدت  انسان امروز با گذار از جهان اقتصادی، به سلطه بر طبیعت دست یافته اسدت،

گیرد، انسان امروز دیگر منتظر بخشش نیست، توسعه طلبانه خود سواری میهای برای خواسته

ود را در ایدن تواند تولد بهشدت موعداین انسان ادعای خالشیت دارد و مبتکر و مدعی است، می

 برد.کره خاکی جلو بیاندازد دیگر دست به دعا و تضر  و نجات نمی

تخیدل، تعشدل و را در نظر بگیدرد، سده دوره  تبلیغ تعاملی باید سه دوره تاریخی بشر

. مخاطب عصدر تکنولدوژی پایه ریزی شده است بر مبنای نظریه آگوست کنتکه  تحشم

تردد است، مبادلده ذهندی دارد و پسدامدرن ایسدتگاه همواره بین تجربه، تحیر و تعشل در 

های زار که در سفر مدا از سدرزمینترین کارگاصلی»های تاریخی است. آمیختگی پارادایم

ای سدازمان و های اجتماعی کشف شد، عبارت اسدت از شدکل ندامتمرکز و شدبکهنهضت

و مصدداق  (434ص ،8380 کستلز،«) های اجتماعی جدید استمداخله که ویژگی نهضت
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های ملی و بین المللی فعالیدت شبکهگرایی است که حول محور آن نهضت محیط زیست

 شود.نامتمرکز ساخته می

های علیه نظم جهانی، و بنیادگرایان دینی نیز های زنان، قیاماین نو  در میان نهضت

عدات ها کاری بیش از سازماندهی فعالیدت و سدهیم سداختن در اطلاوجود دارد، این شبکه

آنها تولیدکنندگان و توزی  کنندگان واقعی علایم فرهنگی هستند و ایدن »دهند، انجام می

دهند. تأثیر می کار را نه تنها در شبکه خود بلکه در صور متعدد مبادله و تعامل شان انجام

های فرهنگی است که توسط یک مرکز به دقت آنها بر جامعه به ندرت ناشی از استراتژی

 (همان) «باشد طراحی شده

 طبیعت و فرهنگ

ترین سطح کنش انسانی است در هر دوره شاهد غلبه یکدی بدر طبیعت و فرهنگ بنیادی

دیگری هستیم. تا قبل از انشلاب صنعتی سلطه طبیعدت بدر فرهندگ بدوده و از دوران صدنعتی 

عدی نیروهدای طبیهدای فرایندی که بشر را از اسارت»سلطه فرهنگ بر طبیعت آغاز شده بود؛ 

 ( 551، ص8380)کستلز، « رها کرد و به ورطه ظلم و استثمار خود فرو افکند.

در آستانه ورود به مرحله جدیدی هستیم که در آن مرج  فرهنگ خود فرهنگ است 

تصدنعی بده ای که در پیروزی بر طبیعت تا جایی پیش رفته است که طبیعت را بده گونده

در واق  جنبش طرفداری از محیط زیسدت کند: )حفظ( می عنوان یک شکل فرهنگی احیا

خواهد طبیعت را بده عندوان یدک شدکل فرهنگدی آرمدانی بازسدازی کندد. می این است

همگرایی تکامل تاریخی و تحول تکنولوژیک، مدا را وارد الگدوی نداب فرهنگدی تعامدل 

اجتماعی و سازمان اجتماعی کرده است. به همین دلیل است که اطلاعدات عنصدر اصدلی 

هدا و تصاویر بدین شدبکهها پیامهای اجتماعی ماست و نیز به همین دلیل جریانسازمان 

دهند... تاریخ تازه آغاز شده است... بشر به ستون فشرات ساختار اجتماعی ما را تشکیل می

دهدد در جهدانی می سطحی از دانش و سازمان اجتماعی دست یافته است که به او امکان
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ن آغاز یک هستی جدید و در واق  سرآغاز عصر جدید، عصر عمدتا اجتماعی زندگی کند. ای

مادی تجربه ماست. ولی های اطلاعات است که ویژگی آن استشلال فرهنگ در برابر بنیان

شعف انگیز نیست. چون اینک که سرانجام در دنیدای انسدانی تنهدا ای این ضرورتا لحظه

خویشتن بنگریم. و ممکدن اسدت شده ایم، مجبور خواهیم بود در آینه واقعیت تاریخی به 

 (553، ص همان) بینیم دوست نداشته باشیم.می تصویری را که در آیینه

 گراییای محیط زیستمدل رسانه

مردمی در حمایت از محیط زیست بی شک توانسته مسدأله های گیری سازمانشکل

انسان  طبیعت محوری را در اولویت نیازهای بشری و حمایت از حشوق محیط بیش از خود

قرار دهد، مخاطبان امروز بیش از گذشته شیفته محیط زیست هستند، البته این شدیفتگی 

قسمت اعظم موفشیت نهضت محدیط »های جامعه شناختی است. تردید نیازمند بررسیبی

شود که این نهضت، بیش از هر نیروی اجتماعی دیگدری، زیست از این واقعیت ناشی می

زگاری با شرایط و ارتباطات و تجهیز و بسیج در پدارادایم ندوین به بهترین نحو قادر به سا

های مردمدی اسدت، تکنولوژیکی بوده است. با این که این نهضت عمدتا متکی به سازمان

کندد. مدی ها عمدلاما کنش محیط زیستی بر مبنای آفریدن رویدادهای مورد علاقه رسانه

توانند بده می کندمی را جلبها ه رسانهگرایان، با آفریدن رویدادهایی که توجمحیط زیست

 (811ص همان،« )مخاطبانی بیش از اعضا و هواداران مستشیم خود دست یابند.

گرایان مختصاتی همچون نیروسازی اجتماعی، رویدادآفرینی، ارتباط بدا محیط زیست

 ها و تبلیغات خود دارا هستند.رسانه، جذب هواداران غیر مستشیم را در فعالیت

 پذیرانعطاف

اجتمداعی، هدای جمعدی و شدبکههدای ارتباط بیش از پیش مخاطبان امروز با رسانه

میدان کنشدگری آندان را وسدعت بخشدیده اسدت. سیاسدتگذران تبلیغداتی، فیلمسدازان و 
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ای انتظار دارند مخاطبان آنها در کوتاه مدت یدا دراز مددت، رفتارهدای سازان رسانهبرنامه

ند. حال باید بررسید که سامانه تبلیغی چده مشددار شداهد کدنش جدیدی از خود نشان ده

مخاطبان است  و آیا اساسا انتظار عمل بهنگام از سوی سامانه تبلیدغ و رسدانه، مخاطدب 

 پذیر بار آورده است امروز را انعطاف

پذیری مخاطبان در سدطوح مختلدف فدردی، اجتمداعی و اقتصدادی درخدور انعطاف

های جدیددی را در ها، خصلت، بی تردید افراد با مصرف رسانهتری استهای دقیمبررسی

های سنتی همچون پدرسالاری کنند و از دیگر سو از فرهنگسبد رفتاری خود مشاهده می

آزادشدن »دهند. کشد و یا آن را مورد دستکاری قرار میهای بهنگام دست میو یا ازدواج

کندد. گدریختن بده آزادی در به او مواجه میشده های تحمیلاز خانواده فرد را با اضطراب

گدردد، تدا آن ای منجر به اضطراب فردی و خشونت اجتمداعی مییک جامعه باز و شبکه

هنگام که صور جدید هم زیستی و مسئولیت مشترک پدید آید که زنان، مردان و کودکان 

ه در خور زندان آزاد، کای شده گرد هم آورد، خانوادهگرا و بازسازیای مساواترا در خانواده

 (188، صهمان) «کودکان آگاه و مردان انعطاف پذیر باشد.

بریم که به میزان تعامل افدراد بدا ها بسر میامروزه باید گفت در دنیای سرعت کنش

 قصدد و معنا یعنی است؛ فرهنگی انسانی...، کنش»اطراف حشیشی و مجازی وابسته است. 

( کننددمی عمل الگوها قالب در آنها طریم از که کدها ی شامل) نمادین نظام قالب در آن

، 8331 اصل، )محمّدی «.هستند زبان بر مبتنی بشری جوام  همه در عمدتاً و گرفته شکل

های گوناگون ( و رفتار انسان امروز بیش از هر چیز دیگری تحت تأثیر زبان رسانه40ص 

 کند.های ارتباطی نو به نو شونده عمل میو پدیده

تبلیغددی ناچارنددد چرخدده هددای های مخاطبددان امددروز اسددت کدده سددامانهر پددی خصددلتد

هدا را ها را شتاب دهند و رمز کمرنگدی و انحلدال هویتهای بین نسلی و بین فرهنگپژوهش

بکاوند در این که هویت گوناگون انسان یا خانواده عصر جدید چه تغییراتدی را متوجده سدامانه 
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ند نوین اجتماعی شددن تدا حددودی هنجارهدای نهدادی خدانواده فرای»کند  چرا که تبلیغ می

( و پداورز Hage) سدازد. هیدگهای درون خدانواده را متندو  میرنگ و نششپدرسالاری را کم

(powersدر پددژوهش پربصیرت ) شددان در ایددن بدداره، معتشدنددد کدده در نتیجدده ایددن فراینددد

تر هستند اما توانایی بیشدتری بدرای ثباتبیتر و آیند که پیچیدهپدید میای های تازهشخصیت

هدای اجتمداعی دارندد، زیدرا تجربیدات جدیدد های در حال تغییر وضعیتسازگار شدن با نشش

 (181، ص8380)کستلز، « اندازند.می تر به کارهای سازگاری را در سنین پایینمکانیسم

ها دون این که انسانبریم، ببا این حال باید گفت، در عصر مهاجرت رفتارها بسر می

از محل زندگی خود خارج شوند و یا پروازهایی از این کشور به آن کشور داشته باشند. این 

 کند.ها رو به رو مینو  مهاجرت، به مرور زمان جوام  را با آمیختگی فرهنگ

 پردازخیال

های خیدالی نهای متفاوت، جهاهای تعاملی و آشنایی کاربران با افکار و سلیشهانبوه رسانه

« زندگی با خود»توان ها را میپردازیسازد، محصول این خیالو دست نیافتنی را برای آنان می

های فردگرایانه را که توان انتشاد کرد که گرایشبر اینترنت می»نام نهاد، « انزوای اجتماعی»و 

ه اندواعی از در جهان معاصر همواره رو به افزایش بوده است، سدرعت خواهدد بخشدید و زمیند

ها هایی که تنها در برابر صدفحه کدامپیوتر سداعتانزوای اجتماعی را فراهم خواهد کرد. انسان

شوند کده حتدی حاضدر بده های صفحه مشابل خویش میشوند، آنچنان غرق جذابیتخیره می

 (838، ص8333، محسنی« )شنیدن سخن اطرافیان خویش هم نیستند.

های دیجیتالی و تبلیغات کالاهای لوکس ها و بازیشیبه ویژه موسای محصولات رسانه

ای کده وقتدی از کنند به گونهپردازی مخاطب نشش بازی میقیمت بیشتر در خیالو گران

شود، تنفس آندان در بیرون به زندگی چنین مخاطبانی البته مخاطبان پرمصرف،  نگاه می

 ساز مشهود است.شبکه خیال
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دهدد و هدا را نیدز تغییدر میسداز پیاموان، روندد ساختداری قوه تخیل مخاطبمیدان

نوار وید ویی »گذارد؛ پذیری آنان میای جدید بر صنعت موسیشی و انعطافابزارهای رسانه

دهد بده شدکل فرهنگدی درصد از کل محصولات وید ویی را تشکیل می 15موسیشی، که 

و در واق  صنعت موسیشی را تبدیل شد که تخیلات یک نسل از جوانان را شکل داد  نوینی

سویه تصاویر را تغییر داد و تجربه زنددگی و دگرگون ساخت... وید و به راستی جریان یک

( اینجاست که مدیریت خیال مخاطب 333، ص8380)کستلز،  «صحنه را پیوند دوباره داد.

های تبلیغدی هنجارمندد، روان فدردی و اجتمداعی را از تخریدب و فریدب از سوی سامانه

 دارد.های اغواگر باز میسانهر

ها بر مخاطبان دست یافدت، توان به نتایج تأثیر رسانهبا بررسی جوام  فردگرایانه می

ای مثل کشورهای آمریکای شمالی و اروپدای غربدی، افدراد تمایدل در جوام  فردگرایانه»

مالی در دارند تا خود را فردی مستشل و جدای از دیگران ببینند. دانشجویان آمریکدای شد

یدا « من بداهو  هسدتم»عمومی مثل های خودتوصیفی، تمایل دارند ویژگیهای نوشته

 «کندد، بیدان کندد.می که آنها را به عنوان افرادی منفرد معرفی« من موسیشیدان هستم»

 (33، ص8331)سالاری فر 

 های مخاطب دینیویژگی

بودن روحی مخاطب انتخاب مبلغ و پیام از سوی مخاطب نشان دهنده حرکت و زنده 

 است، همان گونه که در اصول دین رکن اصلی انتخاب است که به مخاطب شور و حرکت

خواند؛ در تبلیغ تعامل محور هم نباید از بخشد و او را به بلوغ و آغاز رفتار دینی فرا میمی

دور بمانیم که در غیر این صورت مخاطب دینی یا احساس « قدرت انتخاب»به کارگیری 

 کند و یا احساس گریز.ی میبردگ



 33 ینیو د یمخاطب تجار یتبر هو یدبا تأک یتعامل یغدر تبل ینمخاطب امروز یشناس یگاهجا 

 

انجامدد، آن می نادیده گرفتن ذا شه و تمایز مخاطبان به اختلال در سامانه تبلیغ دینی

نشیند و بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تنها بدرای نجدات خدویش گاه تبلیغ در گِل می

 فهمد کده قدرار اسدتها را میزند. جنس مخاطب امروز این ضجه زدنفریاد و ضجه می

 مبلغ ناجی خود باشد و یا ناجی مخاطب و جامعه. 

سازد کده ای میای امروز، الگوریتم ذهنی مخاطب را به گونهجامعه اطلاعاتی و رسانه

زنند و یا ربط با نیاز خود را پس میهای بیافرادی که مطالبه معنوی و فرهنگی دارند، پیام

 د.آینها و تبلیغات بر میدرصدد راستی آزمایی پیام

 محور و معناگراحقیقت

نده تنهدا بدا هدا انسدان»ثمره تعامل اجتماعی ساخت و تشویت رفتارها است، در واق  

، 8333،محسنی« )کنند، بلکه سازنده روابط اجتماعی هم هستند.می یکدیگر ارتباط برقرار

هدای اجتمداعی ( ما فرایند ساخت رفتار در بین دینداران متفاوت تدر از دیگدر گروه31ص

تری ست، مخاطب دینی برای رسیدن به رفتار مطلوب به نیازهدای معندوی توجده جددیا

توان مشاهده کدرد. آیدت اللده محوری میدارد، بخشی از این معناگرایی را در ویژگی حم

هدای محکدم حم محدوری، از بنیان جوادی آملی در کتاب نسبت دین و دنیا آورده است:

رد توجه اسلام است که هر چیدز مهدم و اساسدی در دین اسلام است. این امر به قدری مو

دین به حشیشت و حشانیت منتسب شده است... حم محوری و حشیشت طلبدی آن چندان بدا 

مکتب اسلام و دین مبین آمیخته است که تفکیک آنها امدری نداممکن اسدت. از ایدن رو، 

ه نددارد و )طریدم حدم( توجید عشلانیت معهود اسلام و حکومت دینی نیز جز از این طریم

مثمنان و دین باوران، باید اندیشه خویش را به دنبال امور عینی و و واقعی سوق داده، آنها 

را مبنای زندگی خود قرار دهند؛ همانند آنهایی که در خلشت و آفدرینش هسدتی، تفکدر و 

 (881، ص 8388)جوادی آملی  کنند.جو میوحشیشت خدا را جست
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اسدت کده خودآگداهی « شناخت شدهودی»نی بخش مهمی از شناخت در عرصه دی

خورد؛ از این رو مخاطب دینی همواره خود را می فطری و معنوی در این نو  شناخت رغم

های کند در شکل دهی رفتارهای خود از بن مایهداند و تلا  میمی مخاطب امور معنوی

محدور و هدای فطدرت مابعدالطبیعی وام گیرد؛ از این روست که چندین مخداطبی بده پیام

دهد. تلنگرآمیزی که او را به معنای خود، خدا و هستی آشنا سازد، اقبال بیشتری نشان می

کند و باید این شناخت را به او یادآوری کرد شاهدی برای می اینکه آدمی آن را فرامو »

آید. بنابر این غفلت و فراموشی، آفت خودآگداهی می آموختنی نبودن این معرفت به شمار

 (813، ص8331)سبحانی نیا  «تذکر و تنّبه راه دف  آن است. فطری، و

هدای هدا را در جدذب مخاطدب بده دو دسدته پیامتدوان سداخت پیامبا این نگاه، می

 محور تشسیم کرد. محور و حشیشتواق 

 محورمناسک

مخاطبان دینی به دلیل ارتباط با متون مشدس، به آداب و مناسدک جمعدی و فدردی 

هدای نند و آن مناسک را در مشداط  مختلدف زمدانی و گداهی در مکانکگرایش پیدا می

 کنند. مشخص اجرا می

 ،8383 انس دینی، عادت دینی، معرفت دینی، شاکله دینی، خودجوشدی دیندی )مریجدی،

پذیری است کده در تبلیدغ تعداملی مدثثر اسدت و مناسدک و ( از مراحل مهم فرهنگ851 ص

ویژه ادیان ابراهیمی جزء ارکان دینداری و موجدب اسدتحکام های دینی در بین ادیان به مراسم

ای همچون ها در ایجاد تعامل با مخاطب دینی در مشولهشود؛ از این رو رسانهجامعه شمرده می

مندی از جایگاه این رفتار واحد بدین مسدلمین جهدان، ظرفیدت درخورتدوجهی در حج و با بهره

 رت اجتماعی اسلام دارند.های وحدت محور و افزایش قدساخت برنامه
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یابی مناسک در مواجهه با اقوام و ادیان دیگر، بستر افزون بر جوام  اسلامی، مشابهت

هندد یدک کشدوری »های همسو اسدت، ارزشمندی در تحشم تعامل انسانی و ساخت پیام

عمدده  .دهدداست کده بسدیار بده مناسدک ظداهری و نمادهدا و مراسدمات اهمیدت مدی

بینیم رویکردهای عرفانی است و در هندوسدتان اگدر یدک سدنتی یدا می رویکردهایی که

ببینند که توسط این قانون یا این ها قانونی یا اصلی بتواند معرفی شود و بسیاری از اندیشه

گیرد و معنوی شدده و کمدی دنیدا گریدز می شود و انسان نیرومی اصل، اراده انسان قوی

لا هم برایشان مهم نیست کده ارا ده کنندده چده اص. آیند سراغ آن اصولشود اینها میمی

من بسیاری از مناسک اسلامی را دیدم که هنددوها ... کسی است اسلام یا مسیحیت یا بودا

گیرندد. مدی شناسم کده روزهمی آورند. مثلا در ماه مبارک رمضان هندوهاییهم به جا می

، خبرگزاری 8338، اشمیه«)د.اندازنمی گیرند و سفره افطاری هممی جالب است که روزه

تری نسدبت بده دیگدر رفتارهدای رسا( شناسایی جوامعی که در آنها مناسک، جایگاه ویژه

گشاید، همچنین در تولید محتوای تأثیرگذار و بین اجتماعی دارد، راه را بر مبلغان دینی می

 های جدید و کارآمدی اتخاذ کرد. توان سیاستادیانی می

 سشگر()پر گرا و انتقادیکمال

شود، جهان اجتماعی این ها مواجهه میمخاطب دینی متناسب زیست جهان خود با پدیده

شناسانه دارد، نو  مخاطب به رویکرد انتشادی قرابت بیشتری نسبت به دیگر رویکردهای جامعه

کند و سدطوح دیگدری از شناسی انتشادی به شناخت حسی و تجربی بسنده نمیجامعه»چرا که 

انیت را که در فرهنگ و عرف اجتماعی بشر حضور دارند برای شناخت علمی بده معرفت و عشل

 ارزشی با آن که معیاری تجربی ندارند، تن درهای شناسد، به همین دلیل به دواریرسمیت می

های آن جهانی، همواره خود و ( مخاطب دینی به دلیل آرمان13، ص8338)پارسانیا « دهد.می

 کند.می هایی متناسب با آنچه از دین فهمیده است، رو به روپرسشاطراف خود را با 
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هایی که یک مخاطب با آن دسدت از سوی دیگر، مبلغ دینی با در نظرگرفتن پرسش

ا  تأثیر نداشدته اسدت، حرکدت کدرده، و بدا کند و هنوز در عشیده و سیرهمی و پنجه نرم

کند تدا می« تبلیغ پیشرو»تکنیک رویکرد انتشادی نسبت به وض  موجود جهانی، حکم به 

مخاطبانش از نشطه تردید و مرحله پرسشگری به آرامش روحی و فکری و کمال مطلدوب 

 دست یابند. 

هایی خدو های علمی با پرسدشکند در ورای فعالیتمنش انتشادی مخاطب تلا  می

انتخداب و هر مذهب هنگامی کده از سدنجش و »کند که او را از خامی خرد بیرون آورد، 

تفکر و تعشل جدا شد از شور و عشم و حرکت جدا شده و نه تنها از حرکت ایستاده کده از 

حرکت بازداشته و خود، سنگ راه گردیده است. و این است که از جامعه و زندگی روزمدره 

شدنبه پدایین رسد و فشدط روزهدای یکرود و به آسمان میافتد و از زمین بالا میکنار می

 (33، ص 8338)صفایی حا ری،  «هم فشط در کنیسه. آید، آنمی

اگر تعامل دوسویه پرسشگر و پاسخگوی دینی بر مدار تبلیدغ پیشدرو شدکل بگیدرد، 

زند و به کاری میکه دست رد بر محافظهای شود. جامعهجامعه به عشل سلیم رهنمون می

شناسددی جامعه )جامعدده شناسددی انتشددادی(، از ایددن دیدددگاه»اندیشددد؛ تغییددر و اصددلاح می

کارانه است؛ زیرا قادر بده داوری نسدبت بده شناسی محافظهپوزیتیویستی و تفهمی، جامعه

ها و هنجارهای موجود قرار ها و هنجارهای اجتماعی نیستند و بلکه در خدمت ارز ارز 

 (13ص ،8338 پارسانیا،) «گیرند.می

 های دینی و ارزشیوابسته به گروه

دینی و یا تجمعاتی که بر پایه انس اجتمداعی های قالب اجرای مراسمپیوند افراد دینی در 

گیرد، نشان از وجود انس اجتماعی در بین دینداران است، این میل به اجتما  فرصتی می شکل

نشیند، می برای تبلیغ تعامل گرا  است، تبلیغی که مخاطبان را در جلوه اجتماعی آنان به بررسی

کندد. مبلدغ دیندی ای را متفاوت میو ابلاغ پیام و محصول رسانهجنس چنین تجمعاتی، ساخت 
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های های مجازی است و ماهیدت چندین شدبکههای دینی در شبکهامروز شاهد تجمعات گروه

 اقتضای تولید پیام و رو  ابلاغ پیام خاص خود را داراست. 

بودن نیازهدای معندوی و مخاطبان دیندی بده دلیلدی مشدابهت در نگدر  و مکمدل

های میان فردی و میدان آمیزی، به ایجاد جاذبهدینی بر مردمهای تماعی و تأکید آموزهاج

ها به علت برانگیختن عواطدف مشابهت در افکار، باورها و نگر »زنند، گروهی دست می

 فر،سالاری) «شود.مثبت یا احساس تأیید و بالارفتن عزت نفس، موجب جاذبه و دوستی می

 ان طبا ک تدعوک الی ما الفته»از امیر مثمنان علی) ( همچون  ( روایاتی18 ص ،8381

(؛ طب  تدو متمایدل بده چیدزی اسدت کده بدا آن اندس 431، ص 1، ج8341)خوانساری، 

(؛ اشدخاص 431، ص 1، ج8341)خوانساری،  ان النفوس اذا تناسبت ایتلفتت»و « ایگرفته

دهد، گرایش به همجدواری ، نشان می«چون با یکدیگر سازگار باشند، الفت خواهند گرفت

های اسلامی همچدون حدج، و تعامل با دیگران در افراد وجود دارد. البته این رفتار در آیین

های مدذهبی و اعیاد اسلامی، نمازهای جماعت، پیاده روی اربعین حسینی و تشکیل هیأت

 شود. ها، بیشتر دیده میخیریه
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 گیرینتیجه

ظاهر، ماهیتی چند بعدی دارد و رو  نوینی در تبلیدغ تبلیغ تعاملی بیش از صورت و 

شدناختی و عصر اطلاعات است کده بدیش از فدرم، بدر معدانی و مفداهیمِ تودرتدوی انسان

 شناختی استوار است.رسانه

نمایشدنامه  8،در کتاب رستاخیر کلمدات از برتولدت برشدتمحمدرضا شفیعی کدکنی 

پژوهشدگر  1«ظریه وارد شود، باخته اسدت.هر که با یک ن»کند که نویس آلمانی، نشل می

های مختلدف درآمیختده سطور پیش رو بر این باور است که جنس تبلیغ تعاملی با نظریده

ها سر بلند کدرده و پدیش از هدر محور باید در کشاکش نظریهاست؛ از این رو مبلغ تعامل

 بنشیند. اقدام تبلیغی، ابعاد گوناگون شخصیت، رفتار و محیط مخاطب را به نظاره

های بزرگ و شود و فرصتی که پیش روی رسانهساز شمرده میامروزه هر کاربر یک پیام

های دینی که با سداحت عشلانیدت و نظیر است به ویژه رسانهبیکوچک دنیا قرار دارد، فرصتی 

تواند به مرور زمان در جایگاه یک معرفت مخاطبان سروکار دارند، در این مسیر هر مخاطب می

ای کده در آن نفدس ها و اعتشادات شخصی برای شبکهساز دینی قرار بگیرد؛ از بیان آرمانمپیا

 کشد، گرفته تا بیان تجربیات دینی و تغییرات روحی و فکری خود. می

ای نیست جز این کده از این رو پژوهش یادشده نشان داده است در تبلیغ دینی چاره

د به کنشگران عرصه ترویج دین تبددیل کدرد، با شناخت هویت مخاطب دینی، آنان را بای

آن وقت نظام تبلیغی مدرن و پویایی را شاهد هستیم که عَلَم ترویج پیام و رفتار دینی، بدا 

                                                 
1. Berthold Friedrich Brecht 

 .22شفیعی کدکنی، محمدرضا، ص  .2



 38 ینیو د یمخاطب تجار یتبر هو یدبا تأک یتعامل یغدر تبل ینمخاطب امروز یشناس یگاهجا 

 

شود؛ اگر این گونه نشود هوشمندی و مهندسی فراگیر تبلیغی به دست مخاطبان سپرده می

 ی و مادی خواهد ماند.جهانهای اینسازی مخاطبان همچنان به دست رسانهفرصت پیام
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