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 تبلیغات؛ عنصر مهجور مانده در علوم انسانی ایران اسالمی

 1اصغرپورمحبوبه 

 

 

 چکیده:

اداب  ی  و اثربخش در جوام  و افمار عمومی اس . لدشا ا ین ابزار موفقیتر امروز ح تبلیغات یمی از مهم

 یو همچندین بدا نگداه    یارتبداش  و یح فرهنگد یح اجتمداع یعلم یها ه به عنوا  یمی از شااهکند ک یم

  در نیل به یردح تا موفقیبه دق  مورد مطالعه و استفاد  قرار گ یو تخصص کارشناسانهح یح هنریعلم

هدم پیشرف  و توسعه جامعه را به دنبال داشته باشد. ضدروری اسد  کده در علدوم انسدانی و بدرای       

  ید رد. موفقکد استفاد   یا ن ابزار به صورت ورفهیتر غات به عنوا  مهمیپیشرف  و تعالی جامعه از تبل

غدات و  یاز تبل یا   و ورفده یصدح  کبدر در  یشدورح مبتند  کو علمدی   یفرهنگد  یهدا  ارزش یغ برایتبل

شدرف  اهددام   یپ یبدرا  یا تواندد بده عندوا  ابدزار برندد       یم یا غات ورفهیرا تبلیآ  اس . ز یها ارزش

 رد.یمد نظر قرار گ یفرهنگ

 

 .تبلیغات، تبلیغات فرهنگی، اهداف فرهنگی، پیشرفت فرهنگی: یدیلک یها واژه

 

 مقدمه

از دورا  ماقبل تاریخ نوعی از ارتباد در اصوص تبلیغ وجود داشته اس  برای از تصاویر که بدر روی  

 کردندد  یمد عصر قدیم به نوعی تبلیغ برای اددای ادود    یها فرعو دیوار  غارهای اولیه نقش بسته و 

مح سپس رسال  انبیا با تبلیغ شروع شد  گاهی ااص و زمدانی هدم عدام بدود  اسد . سدالشینح ومدا       

کردندد. بندابراین    فرمانروایا  همگی نوعی از تبلیغ را برای مناف  شخصی و گاهی مناف  کشور اود می

اایدر باشددح بلمده ریشده در زنددگی       یهدا  سدال ای نیس  که چندا  جدید و مربود بده   تبلیغح مقوله

 .ها دارد اجتماعی انسا 

های فشار برای تغییر  اوزاب سیاسی و گرو هاح  توا  نوعی ارتباد اقناعی دانس  که دول  را می 3تبلیغ

ها بر ضد مصرم مواد مخددر تبلیدغ    دول  مثالًگیرند.  های مردم به کار می ها و نگرش یا تقوی  دیدگا 

در انتخابدات سراسدری بده را      هایشدا   یاسد  س. اوزاب سیاسی تظداهراتی بدرای وماید  از    کنند یم

                                                           
 ma.asgharpour@gmail.com حانامن علمی د پژوهشی هنرهای تاسمی .2

3. Propaganda 
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تر مانند  های ارزا  را از شری  رسانه نظراتشا « دوستا  زمین»های فشار مانند گرو   اندازند و گرو  می

 کنند. سخنرانیح اعالمیه و پوستر اعالم می

 ضرورت تبلیغ

اداب  ی  و اثربخش در جوام  و افمار عمومی اس . لدشا ا ین ابزار موفقیتر امروز ح تبلیغات یمی از مهم

 یو همچندین بدا نگداه    یو ارتبداش  یح فرهنگد یح اجتمداع یعلم یها وا  یمی از شااهه به عنکند ک یم

  در نیل به یردح تا موفقیبه دق  مورد مطالعه و استفاد  قرار گ یو تخصص کارشناسانهح یح هنریعلم

هدم پیشرف  و توسعه جامعه را به دنبال داشته باشد. ضدروری اسد  کده در علدوم انسدانی و بدرای       

  ید رد. موفقکد استفاد   یا ن ابزار به صورت ورفهیتر غات به عنوا  مهمیتعالی جامعه از تبلپیشرف  و 

غدات و  یاز تبل یا   و ورفده یصدح  کبدر در  یشدورح مبتند  کو علمدی   یفرهنگد  یهدا  ارزش یغ برایتبل

شدرف  اهددام   یپ یبدرا  یا تواندد بده عندوا  ابدزار برندد       یم یا غات ورفهیرا تبلیآ  اس . ز یها ارزش

 رد.یمدنظر قرار گ ینگفره

 یتخصصد   یعلم گا یجااز  یفرهنگ مراوداتح در اشالعاتامروز و در عصر انفاار  جها در  غاتیتبل

از  مختلف علوماز  یریگ بهر با  غاتیتبل عرصهدر  فعال. فرد اس براوردار  یهنرترح  وسی  یابعادو در 

 عرصده تواند در  ح میمخاشبا  رسومو  آدابو  فرهنگ شناا و نیز  یشناس جامعهح یشناس روا  جمله

 کار گیرد. بهها را  شیو  نیکارآمدترو  نیبهترهاح  رقاب 

 کده  یتدوجه  تمام. با اس  یرعلمیغو  جوا در کشور ما دارد هنوز  که یسوابق همهبا  یغاتتبل صنع 

 ااتصداص  یغدات تبلامدر   بده هدا را   از هزینده  ییبداال دهد و درصدد   می نشا امر  ینا به یشرفتهپ یایدن

وضور سپر فرهنگی در مقابل تهداجم فرهنگدیح    بهو ضروری  یاتیودهدح در کشور ما با وجود نیاز  می

 اس . گرفتهقرار  مهری یبو مورد  ناشنااتهامر  ینا

 توجه به افکارعمومی

افمدار   یبررسد و  هاسد   ملد  روانی جمعی اسد  و بخشدی از تداریخ     یها د یپدافمار عمومی جزو 

و سدرآمد   داندد  یمو بیا  عمومی  یاجتماع یها د یپدمردمی و  یها ارزشعمومی را مستلزم شناا  

. همچندین رشدد افمدار عمدومی وابسدته بده       داند یماصلی روش تحقی  در این زمینه را سناش افمار 

افمدار و رشدد    بهبررسی پیشرفتهح وجود اوراک فراوا  برای تغشیه افمارح توجه روز افزو   یها کیتمن

 باشد. روابط اجتماعی می ند یفزا

های مناسب تبلیغاتی برای تأثیر بر افمار عمومیح ابتدا باید تحقیقدی جدام  بدرای     برای یافتن شیو 

تواند مبنای این تحقید    بندی ذیل می های نفوذ بر افمار عمومی صورت گیرد که تقسیم شناا  و را 

 باشد:
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 شمل گیری آ  یها شهیرافمار عمومی و 

 مفهوم و ماهی  افمار عمومی

 مفهوم افمار عمومی یها شهیر

 افمار عمومی ٔدهند مااری تشمیل 

 ارتباشات رسانه ای و میا  فردی در افمار عمومی

 نقش رهبری و هدای  در افمار عمومی

 متقاعد سازی افمار عمومی

 نقش و کارکرد تبلیغ در افمار عمومی

 سناش در افمار عمومیابزارهای انداز  گیری 

 عرصه اندرکارا  دس  کهشود  میتفه یعمومافمار  بهباید  غاتیتبل فرهنگ کرد  نهینهاد یبرالشاح 

 غاتیتبل عرصه اندرکارا  دس دیگر از  یسوهستند و از  بوممرز و  نیا سازا  فرهنگاز  ییجز غاتیتبل

 کدرد   نده ینهاد جهد  در  یا ورفده  یرفتارهدا کنند و با   یرعارا  عرصه نیا فرهنگ کهشود  اواسته

 .اود کوشا باشند یا ورفه فرهنگ

 تبلیغات؛ ابزاری برای ایااد نگرش

از ابدزار   یدری گ بهدر  بدا   مثبد   یهدا  نگدرش ایاداد   جه ح در یعمومافمار  یده جه  یبراهر نظامی 

 کند. اعمالرا  یرفتار قالب سه اس ح قادر یغاتتبل

و فعدال در جهد  پیشدرف ح در     مثبد   یهدا  نگدرش  یدار نگهمنظور وفظ و  به الزم های یز انگایااد  -

 عملمرد نظام. به نسب  مطلوب نگرش یدارا یاجتماع یها گرو 

 .مثب  ییراتتغ جه در  یز انگو ایااد  تفاوت یب یها گرو در  ینگرش ییراتتغایااد  -

در  الزم ییدرات تغو ایاداد   یشدرف  پنسدب  بده    یمنف یها نگرش یدارا یها گرو  شناا تشخیص و  -

 .مثب  جه افراد در  ینا نگرش

 های یشگراح یرواناز نظر  یمنف یها نگرش یدارا یها گرو  که گرف  ید ناد توا  ینمرا  نمته ینا البته

 یهدا  توق نیازها و  واصلها  گرو  ینا یمنف یها نگرش کهتغییر را دارا هستند. چرا  یرشپش یبرا الزم

 ییشناسدا هداح   گدرو   ینا یبرادقی   یزیر برنامه یکدیگر با  عبارت به. اس افراد از نظام  ینا پاسخ یب

 نگدرش  یدارا مخاشدب هدای   گدرو   معقول یازهاین ینتأم جه در  تالشو  آنا  یها اواستهنیازها و 

 شود. و تغییر ایااد می یلتبد یبرا الزم های یز انگ نااوا  اوا ح یمنف

و یا ایااد تغییر  ینگهداروفظ و  جه در  یزیر برنامهح تحقی  و اس  ی اهم وائز ینهزم ینادر  آنچه

 کده  یابدزار  جملهو از  اس  یفرهنگسیاستگشارا   برعهد هر جامعهح  مخاشب یها گرو  یها درنگرش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 641 

 بده  باتوجده  آ  یدی اجرا های یو ش کهح اس  یغاتتبلح یردگقرار  یبردار بهر تواند مورد  می ینهزم یندرا

 شود. می یینتعح ینهزم ینادر  الزم یها پژوهشها و  بررسی ازواصل  یجنتا

 نیاح یعمومافمار  یسواز  غاتیتب مقوله نهیزمدر  یآگاهو  شناا  عدم لیدل بهامروز ما  جامعهدر 

 آنمه والکنند.  می یابیارز "نهیهز" معادلرا  "غاتیتبل"ها  سازما  .اس  گرفتهبر اود  یمنفبار  واژ 

 یگدشار  هیسدرما  یندوع  بده کندح  ورک  یعلم اصول یمبنااود وبر  یواقعدر مسیر  چنانچه غاتیتبل

  کرد؟ نهینهادرا  غاتیتبل فرهنگ توا  یم چگونهشود. اما  می لیتبد

 محسدوب گشارا   سیاس  یبرا مدت ا یمو  مدتبلند  ییها شرح عنوا  بهتنها باید  نه موضوع نیا

 یبدرا و روشدنی   شدفام  یکارهدا  را نیز بایدد   ها آ  ا یمارساز و  فرهنگ یها دستگا  هیکل بلمهشودح 

 باشند. داشته مطلب نیا نییتب

 غاتیتبلدر  پژوهش تیاهم

نیداز   متخصدص  یروهدا ین  ید تربو  الزم یها آموزش ارائه یبرا جامعه یازهاین درکدیگر  یسواز 

 بده  پدردااتن شدودح   مدی  پردااتده  بددا  مدا کمتدر    جامعهامروز در  آنچهدارد.  نیادیبن ییها پژوهش به

و  یاجتمداع  یازهدا ین دامنه گسترشح ارتباشاتدر عصر  ستنیز .اس  غاتیتبل عرصهدر  پژوهش مقوله

ح اشالعدات  تبدادل  یبدرا  پدژوهش  بده راسدتا نیداز    نیاشلبد. در  را می ااص یها  یفعال شد  یتخصص

 غدات یتبل. اس انمارناپشیر  یقتیوقسایر کشورهاح  یپا هم برداشتن گامو  نینو یها و یش به یابی دس 

  .س ین یمستثن قاعد  نیانیز از 

 نده یزمدر  پدژوهش و   یتحق براسااباید  غاتیتبل که اس زمینه آ   نیادر   یاهم وائز  موضوع 

گیدردح تدا    صدورت  مخاشبدا   یازهاین یمعرف مناسب یها و یشو  یآموزش مناسب یها سرفصل انتخاب

 چدو   یعلدوم گیدری از   بهدر   بده باشد و دسدتیابی بده ایدن نتیادهح نیداز       داشته مدت یشوالن یبازده

های تبلیغات فرهنگدی در علدوم    گشاری هر ومومتی برای سیاس  کهدارد  شناسی و روا  یشناس جامعه

 کن اصدل و بدا در  ید رش ایها براوردار باشد. پدس بدا پدش    رشته نیا متخصصا  مشاور انسانیح باید از 

 ر را در نظر گرف :ید موارد زیامل از جامعهح باک ییو آشنا  یصح

 غین اهدام تبلییتع -

 ییگرا قهیز از سلیپره -

 ا و رسایگو ییل و محتوامش یشراو -

 غاتیتبل یمناسب برا یها رسانه ییشناسا -

 یافکااتصاص بودجه  -

 های روز یها و فناور   و نو همگام با ارزشیبد یها روش یریارگک به -
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 غات اثرگشارید  به تبلیرس یها را  ییشناسا -

   از بخش اصوصییدرس  و صح یبردار شناسایی و بهر  -

 های دیگر و انبوهی از ضرورت -

 یشدور کبسیار مهم اس . لشا اگدر   یغاتیتبل یها امروزح تالش یایه در دنکپس قدر مسلم آ  اس  

قی  و کارشناسی شد  برای صحی  و د یها که نیازمند به رشد و پیشرف  فرهنگی و علمی باشدح روش

 ن موف  نخواهد بود.یقیال  اود قرار ندهدح به شور کترغیب و تهییج جامعه را در این زمینه در برنامه 

هدای اایدر در    ه به واسطه شبیخو  فرهنگدی دهده  ک ید  ایالت عدمگر با توجه به مشید یاز سو

و  یا غدات ورفده  یتبل یریارگکد    بهیشور ما بر سررا  رشد و توسعه فرهنگی وجود داردح نقش و اهمک

 شود. یتر م ا یار نماین رابطه بسیال  در اک یها یگشار هیمدر  و سرما

رد از کد  یدگا  بررسد ید توا  از چند د یغات را میح موضوع تبلشده مطرح ک یفیلشا با توجه به تعار 

 رد.کر اشار  یتوا  به موارد ز یها م دگا ین دیجمله ا

 فرهنگی. یها یاستگشاریه بر سمیال  و با تکغات در سط  ید تبل

 .یموضوع مسائلغات در سط  فرد و بر اساا ید تبل

 .یل مختلف ارتباشیال  و بر اساا وساکغات در سط  ید تبل 

 دول . یشد  از سو ارائه یها کمکاز  یریگ ال  و با بهر کغات در سط  ید تبل

 .یجامعه با اممانات بخش اصوص یازهایال  بر اساا نکغات در سط  ید تبل

 نیاز جامعه به نوآوری در تبلیغات

ح تحدول ح یتدازگ   رود. شدمار مدی   بهدر تبلیغات  ی موفق عوامل ترین یاساسیمی از  ینینوآفرو  ینوآور

 یدش زا را در  یشپدو و  کوشدش  گونده هر  به گشاشتن ارجو  دانستن ارزشو با  ابداعو  ی االقابتمارح 

 کند. هاح تأثیر شگرم تبلیغات را صد جندا  می تاز  ینشوآفرها و فمرها  اید 

 یجهدان  یسدو  بده ورک  جوامد    یتمنولوژ یشرف پ. زیرا با اس  ینا نوآفرو  نوآورا  به متعل  یند آ

 بده  "اسد  موجود  چه آ با " توا  ینمو دیگر  شود یمدگرگو   مخاشبا  یحاتترجو  انتظاراتح شد 

 .یاف دس   "اس  مطلوب چه آ "

زداید و با شور  می یعمومو  یشهاندرا از  یمنوااتیستیزد.  ها می گریزد و با کهنگی از تمرارها می یند آ

ح ینیندوآفر ح یندوآور با  که اس  یکسان آ از  یند آگشاید.  و تمایز می تنوعح یتازگ یرو بهو نشاد در 

 قددرت نگی جوام  بیشدتر باشددح   نیاز فره دامنه انداز کنند. زیرا هر  می ورک  ییسو همو  ییافزا هم

 یابد. می یشافزا یهمبستگو  یهممار بهشود و نیاز  می کمتررکود و جمود 

 اوتدرام هدا و   ارتبداد بدا انسدا     یغدات تبل فرهندگ  یمبندا و  اسد   یفرهنگد  یها ارزش یدارا یغاتتبل
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 ییگرا کهنهو  یکهنگح یستاییاح یسست که اس  سرع و  سبق ح رقاب  یایدن یند آ یایدن. آنهاس  به

 هرگونده  یمبندا را  ینانهب واق  شناا دهد و  قرار می ی فعالرا محور  یباور مخاشبسازد و  رامردود می

 داند. می یبالندگو  یسازندگ

 ییوآشدنا تر  تر و وسی  عمی  ینشببیشترح  دانشامروز ما نیازمند  جامعهدر  یغاتتبل عرصهدر  ی فعال

 یافدراد ما نیازمند  جامعهدر  سوم هزار  یها سال ینآغازدر  یغاتتبل. اس و برتر  متفاوت یها روشبا 

 برآورد را  جامعهامروز  یازهاینکنند و رشد کند تا  عملبیندیشندح ببینندح بگویندح  یا ورفه که اس 

 قرار دهند. توسعهو  یبالندگرا در مسیر رشد و  جامعهسازند و 

تر نیاز علوم انسانی و اجتمداعی بده تبلیغدات بدرای      دقی لشا نه تنها ضرورت تحقی  و بررسی بیشتر و 

کارهدای تبلیغداتی نیدز     هدا و را   کارگیری شدیو   پیشرف  و بالندگیح باید مورد توجه قرار گیردح بلمه به

 ای اس . های تحقیقاتی وسی  و گسترد  نیازمند شرح

 در تبلیغات فرهنگی نقش رسانه

تلویزیدو  بایدد در    ای تح  عنوا  اینمه رادیدو و  اش ماد  سیایرا  تنها کشوری اس  که در قانو  اسا

تدر و   صدورتی تخصصدی   های پخش دیایتال بده  ااتیار مردم باشد وجود دارد. لشاح در صورتی که شبمه

تدوا  پیشدنهاد ودشم کامدل      تعداد بیشتر برای اقناع مخاشبین با سالی  مختلدف شدمل گیرنددح مدی    

هدای اصوصدی را بدا جددی  بیشدتری       ی و انتقال آ  بده شدبمه  های عموم بازرگانی از شبمه تبلیغات

دار بدرای رشدد و    بررسی قرار داد و پیگیری کرد و سپسح تبلیغدات فرهنگدیح هدفمندد و جهد      مورد

 نمود. ها آ های فرهنگی جایگزین  گشاری های هدم و سیاس  پیشرف  کشور را مطاب  با نیازهای گرو 

مخالف  با تبلیغات بازرگانی داالی و اارجی  ظهاراتی به معنایمت  وائز اهمی  آ  اس  که چنین ان

دنیاسد  و درآمدد و تدأثیرات آ  یمدی از ارقدام بدزرگ        نیس . تبلیغات و آگهی اساا اقتصداد امدروز  

شود. اما روشن اس  که تبلیغدات فرهنگدی بدا فرهندگ عمدومیح توسدعه و        محسوب می یجهان تاارت

 پیشرف  سیاسی و اقتصادی و اجتماعیح و در نهای  با سالم  و ایمنی جامع  ما ارتباد مستقیم دارد.

هدای ارتبداد جمعدیح     رسدانه »که:  آمد  اس گونه  در مقدم  قانو  اساسی جمهوری اسالمی ایرا  این

جه  روند تماملی انقالب اسالمی در اددم  اشداع  فرهندگ اسدالمی قدرار       لویزیو ح باید دررادیوح ت

هدای متفداوت بهدر  جویندد و از اشداعه و تدرویج        زمینه از برادورد سدالم بدا اندیشده     گیرند و در این

 «.تخریبی و ضد اسالمی جداً پرهیز کنند های اصل 

رسد که  کند و به نظر می ذهن اوانند  متبادر میاین بحث ضرورت مبحث مهم تبلیغات فرهنگی را به 

کده قدانو  برنامد  چهدارم      ح دروالیاس صورت نگرفته  گشاری کلی و دقیقی در ووز  تبلیغات سیاس 

توسعه بر لزوم بازنگری در قوانین و مقررات تبلیغاتی و ارای  الیح  جام  در این زمینه تدا پایدا  سدال    
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هدای مالدس    اس . گزارش رسمی مرکدز پدژوهش   ( تأکید داشته2234اول اجرای برنامه چهارم )سال 

 بر این دارد که هنوز هیچ اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته اس . شورای اسالمی تأکید

 نتیجه گیری

گشاری ملی  راهنمایی برای سیاس  تواند محیط فرهنگی می زیس  مثاب  بهگرای ارتباشات  نظری  وودت

و ویاتی تبلیغات فرهنگی باشد. این ضرورتح نه تنها از نظر سااتارهای اقتصدادی و  در بخش ضروری 

یدابی بده    بازرگانی و یا جغرافیایی و سیاسیح بلمه با هما  درج  اهمی ح مطالعه و بررسی آ  در دس 

 شود. اشالعاتی و فرهنگی بیش از پیش اوساا می های ارتباشاتیح پیشرف 
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