
 کنندما ایجاد می غلط که تبلیغات تجاری در تصورهفت 

 سبک تا به جای بودنددرصدد  کهشکل گرفت  مختلفی های گروهیحرکت ،ی دوم قرن بیستم، در جهان غربدر نیمه

 د.ننجستجو ک در چیزی غیر از مصرفکرده و معنای زندگی را  تجربهرا  شکلی دیگر از زندگی ،گرایانهزندگی مصرف

 نام دارد.« 1مینیمالیسم»ها، یکی از این جنبش

 توان به شادکامی رسید و راز  نمی ،کاتها و تمل  آوری انواع داراییجنبشی است که معتقد است با جمع« مینیمالیسم»

 کند:تر است. یکی از نویسندگان این جنبش، آن را چنین توصیف میدر داشتن  کمتر و زیستن بیش ،سعادت

کند؛ آزادی از ترس، آزادی از اضطراب، آزادی از ای است که شما را در یافتن آزادی یاری میمینیمالیسم، وسیله»

ن محصور ای که ما خود را در آهای فرهنگ مصرفیسردرگمی، آزادی از حس گناه، آزادی از افسردگی، آزادی از فریب

 ایم. آزادی واقعی.کرده

 ،ی دنیای فعلیی شرایط غلط است. مسألهه مالکیت چیزهایِ مادی، مطلقا و در همهاین جنبش، مقصودش این نیست ک

مان معنایی بیش از اندازه بدهیم و دهیم: ما گرایش داریم به اینکه به وسایلمعنایی است که ما به اشیاء و کاالها می

ویش وجود خ تمامِ آرزویمان برای وقف کردنِمان و مان، رشد فردیمان، عالئقمان، روابطاعتنا باشیم نسبت به سالمتبی

 «2به چیزی فراتر از خودمان.

های باشد. متن حاضر، یکی از نوشتهاین جنبش می که خود از افراد مطرح « 3جوشوآ بِکِر»ای است از متن حاضر نوشته

 .4کوتاه اوست که از بسیاری جهات آموزنده است

*** 

گرایی و خرید و فروش، گم شده های باِز امکان و تغییر، در دنیای مادیشاهراهدرک وجوِد احساس آزادی، »

  « است.

 )شِرلی ِکرُو(                                                               

ه ندرت بام که تلویزیون کنم. من فهمیدهتر تلویزیون تماشا میام، خیلی کمشده« مینیمالیست»من از زمانی که یک 

دگی، های مهم زناز ارزشکند. از آن بدتر، تلویزیون اغلب توجه مرا از بسیاری معنای باارزشی به زندگی من اضافه می

ای برای از تلویزیون به عنوان وسیله ،در حد بسیار کمی ن نیستم که فرد،کند. البته، من کامال مخالف ایمنحرف می

 سرگرمی و آرامش استفاده کند. 

ی دیگران دوست دارم و اغلب از وقایع ورزشی بخواهم منصف باشم، باید بگویم که من سرگرمی را به اندازه و اگر

 گرای جامعه، به استیصالبرم. اما من به عنوان کسی که در فرهنگ مصرفهای هوشمندانه و خالقانه لذت میو تبلیغ

کنم کنم. من اغلب سعی میی شک و تردید نگاه میه دیدهام، تبلیغات و بازاریابی را بو درماندگی شدیدی دچار بوده

 -به جز محصول مورد تبلیغ -ه و سایر چیزهاییهای نهفته در هر تبلیغی را جستجو و بررسی کردتا آرزوها و وعده

 کنند به من بفروشند را برمال کنم. تالش می 5هاچیکه تبلیغات



ی درباره ایتصورات غلط و احمقانه ،های پنهانِ ]تبلیغات[ها و داللتپیام ام کهخیلی از مواقع، من به این نتیجه رسیده

ی هر یک از این تصورات غلط، باید هوشمند باشیم. اندکی از دهند. برای فهم و رد کردنِ آگاهانهزندگی را رواج می

 جا ببینید:ر اینوجود دارند را دهای تلویزیونی ما ترین شبکهاین تصورات غلط که در تبلیغاتِ مردمی

 

 شادی، خریدنی است.  .1

ها شادی ما را زیاد خواهد کرد. از نوشابه و الکل کوشند تا به ما بقبوالنند که محصوالت آنمی ها اغلبچیتبلیغات

ی این موارد، شادی چیزی است که با این خریدی که پیش رو داریم، نصیب ما گرفته تا مد لباس و اتومبیل؛ در همه

کنند. شان، چقدر از تشدید این باور غلط، استفاده میام که بعضی محصوالت، برای فروشزده! من شگفتخواهد شد

  واگن، در این زمینه خیلی پیشتاز هستند.کوکاکوال و فولکس

در تملکات  ن خرید؛ هر چقدر هم که ما با تالش و کوشش و رنجتوازندگی این است که شادی را نمی حقیقتِ

ه شادی دهند ککنندگان وقتی وعده میتبلیغات جا یافت نخواهد شد!دنبال آن بگردیم فرقی ندارد و شادی آنمان مادی

 زنند.ی بزرگی به مخاطبان خود میتوان یافت، در حقیقت لطمهی زودگذر و دنیوی میشدهرا در یک کاالی بسته بندی

 

 به دست آورد.توان خیلی سریع، با یک خرید خوب اعتماد به نفس را می .2

اش احساس کفایت و آرامش داشته و در ]بروز[ استعدادهایش، عزت هر انسانی دوست دارد که در روابط اجتماعی

ما  مان. اما بسیاری ازنفس داشته باشد. ما یک گرایش عمیق درونی داریم به کمال، کامیابی و اهمیت دادن به زندگی

تیم. به همین خاطر، به دنبال راهی سریع برای برتری و موفقیت به سبب کمبود عزت نفس، مردد و نامطمئن هس

  گردیم تا عزت نفسی که نداریم را به دست آوریم. می

کنندگان و بسیاری دیگر از افراد، در چون شادی( یکی دیگر از موضوعات رایجی است که تبلیغاتاین امر نیز )هم

 تان در یک اتومبیل یا یکباید دانست که قرار دادن اعتماد و عزت نفسکنند. ]...[ اما مان به ما پیشنهاد میازای پول

یی خود توانا ا کنید، نیست. به عوض این کار، بهاسپرِی ضد بوی عرق، مانند اینکه آن عزت نفس را در خودتان پید

بگیرید و خود را ها درس خودتان افتخار کنید؛ به عوض ماندن در خطاهای گذشته، از آن نگاه کنید؛ به ویژه بودنِ

 تغییر دهید. 

 

 بهترین دوره و اوِج زندگی انسان است.  ،جوانی .3

به خاطر  ی ]مصرفی[ ما،ستایند و جامعهبیش از حد میبت ساخته و آن را  6گراییکنندگان از فرهنگ جوانتبلیغات

تر از تمام های مختلف زندگی، جوانی بیشدهد. ]...[ ظاهرا قرار است که در میان دورهها پاداش میبه آن ،این کار

مام تر از تها تبلیغ و معرفی شده و بیشتر از تمام دورهه، بیشقرار گرفت قدردانیهای دیگر زندگی ما مورد فصل



  ها باشد!ها مورد تقاضای انسانرهدو

رسم کنم، به این نتیجه میی آن دوره نگاه میهای دانشگاهم و خاطرات سرخوشانهگردم و به سالیاغلب وقتی من برم

تا دیر  هاتر از مخالفت کردن با اقتدار حاکم و صبحکه برای رسیدن به سعادت در زندگی، چیزهایی به مراتب بزرگ

. من ارزش خانواده، خدمت کردن، کمک [نیستند کافی جوانیی دوره هایمنش وقت خوابیدن وجود دارد ]و این

هایی که در اجتماع اطراف من هستند کردن و همکاری، حمایت و راهنمایی کردن و بهبود بخشیدن به زندگی انسان

دوانند. تنها دلیلی که ممکن شوند و در انسان ریشه میهای بعد است که محکم مید در سالرَام. پختگی و خِرا آموخته

 ای دیگر بِزیَم. ام را دوباره زندگی کنم این است که آن را به کلی به گونهجوانی است من بخواهم

 

 ی جنسی، هدف نهایی است. رابطه .4

 همراه تعهد با که داشت خواهد همراه به ایرابطه در را شدن پر حس ترینعالی و لذت ترینبیش جنسی یرابطه

 ست؛ا دردناک من برای دهند نشان دیگری جور ترتیب هر به را ماجرا تا کوشندمی هابازاریاب کهاین تماشای. باشد

به  -و تمام جامعه -من امیدوارم که هر دو فرزندم. دارم خانه در سال و سن کم فرزند دو کهاین به توجه با ویژهبه

 آورند را ]شناخته[ واندازهایی که زنان برای دنیای ما به ارمغان میها، ارزش و چشماین رشد برسند که تمامی زیبایی

ا چیره هکنند از زنان به عنوان اشیائی جنسی که باید بر آنشان سعی میگران برای فروش محصوالتبستایند. تبلیغات

زنان، بلکه تصویری است ناشایست از مردان و زنان. من  ازشد، استفاده کنند و این تصویری است ناشایست نه فقط 

وان ها هم چون فیات که به عنانتظار ندارم که این وضعیت خیلی زود تمام شده و تغییر کند اما باید برخی از شرکت

 را بشناسیم.  اند،شده گان در این زمینه شناختهزنندترین آسیببزرگ

 

 تماشا کردن تلویزیون، تجربه کردن زندگی است.  .5

کنند های زنده تلویزیونی، از این باور غلط استفاده میهای تبلیغاتی تلویزیونی اغلب در هنگام تبلیغ برنامهشبکه

ردن ی نمایشی، تجربه کامهها، تماشای برنیابی آنسازی هم همین گونه هستند(. در ]منطق[ مشتری)استودیوهای فیلم

توانید برای انجام دادن کنند که دارند بهترین چیزی که شما میها وانمود میزندگی در حد کمال و نهایت آن است. آن

کنند. و این را با یک دروغ دیگر جفت ی خود انتخاب کنید را به شما پیشنهاد میدر نیم ساعت یا یک ساعت آینده

به  کنند.ی زنده، همین شبکه یا همین فیلم را تماشا میهای دیگر هم اآلن دارند همین برنامهآدم یکنند: اینکه همهمی

ی گوییم: اگر همهکنیم به باور کردن و با خود میشود. ما هم شروع میمی خلق مهیّج ندگیِاین ترتیب، یک فروش

، من هم اگر این کار را نکنم واقعا ممکن است چنین گذرانندها دارند امروز عصر خود را با تماشای این برنامه میآدم

  چیز مهمی را از دست بدهم! 

 اما شما چیزی را از دست نخواهید داد. هدف زندگی، تماشا کردن نیست؛ هدف زندگی، زیستن است. 



 

 ! به دست آوردبا خرید یک اتومبیل خوب  توانمی احترام را ارزشمندی و هیجان یا .6

فروشد، بلکه شخصیت، اعتماد به نفس و هیجان هم هاست که دیگر فقط ماشین نمیمدتسازی صنعت اتومبیل

توان هزار مایل را می 100هایی که امروزه به خوبی بیش از فروشد. خب باالخره با وجود تعداد بسیار زیاد ماشینمی

رخی ی جابجایی بفروشند! بی سادههکنندگان ناچارند که به ما چیزی غیر از یک وسیلها رانندگی کرد، تبلیغاتبا آن

ها، برای محیط زیست خوب و با آن سازگار ی آنکنند ما را قانع کنند که وسیلهکنندگان سعی میاز این تبلیغات

ی هیجان و ای دیگر هم وعدهدهند... عدهبرانگیز شدن میی کسب احترام و غبطهاست... برخی دیگرشان به ما وعده

ی جابجایی، این وعده و وعیدها را برآورده نخواهد ها دروغ است. یک وسیلهی ایند. اما همهدهنماجراجویی می

ها . برای کسب احترام و پیدا کردن هیجان، حوزه7ی ب خواهد بردی الف به نقطهکرد. این وسیله، شما را فقط از نقطه

 بهتر از مالکیت یک اتومبیل. هایی تری وجود دارد؛ موقعیتهای به مراتب بیشتر و بزرگو موقعیت

 

 تواند مسائل زندگی شما را حل کند.اینترنت می .7

رساند. خواهد دهد که یک خرید ساده و راحت اتومبیل را برای شما به انجام به شما وعده می Car.comسایت 

کنند. یها اغراق مدهد. هر دوی آنبه شما قولِ به دست آوردنِ ثروت و رفاه را می GoDaddy.comسایت 

ها کنند. آنها مشکالت شما را حل و برطرف نمیدهند، اما آنهای اینترنتی به شما اطالعات و ایده میسایتوب

فشانی و تالش، نظم و رسانند. کار و فعالیت جدی، جانحقیقتا مهم و اساسیِ زندگی شما را به انجام نمی مسائلِ

اند( هستند که وضعیت ما را تغییر داده و ایی که از جنس زندگی کردنریزی و تمرکز بر اهداف و نتایج )کارهبرنامه

  کنند. هایمان را محقق میخواسته

 ما که شوندمی باعث فقط ،ها[]توسط آن 8اینترنتی اطالعات یاندازه از بیش یارائه و هاسایتوب همیشه، تقریبا

 تانیزندگ مسائل حل برای. اندازیم تعویق به را است الزم مانزندگی در ماندگار تغییر ایجاد برای که ایجدی تالش

 بروید و نیدک رها را کامپیوتر آن، از پس اما بگیرید کمک گرفتن ایده برای هاسایتوب از. نگردید سایتوب دنبال به

 .کنید تالش و کار به شروع مسأله آن برای و

1) Minimalism 

 ( /http://www.theminimalists.com/minimalism( نقل از: )2

3) Joshua Becker 

 ( /mistruth-ads-https://www.becomingminimalist.com/superbowl( منبع: )4

5) Marketer 

6) Youth Culture: 

، «فرهنگ»پردازند. در اینجا مقصود از می است که جوانان به آنهایی ها و فعالیتکنند و هنجارها، ارزشای است که جوانان به آن سبک زندگی میفرهنگ جوانی، شیوه

 تر متفاوت است. های سالخوردهنظام فکری و عملکردی مشترک است. فرهنگ جوانان با فرهنگ نسل

                                                           

http://www.theminimalists.com/minimalism/
https://www.becomingminimalist.com/superbowl-ads-mistruth/


                                                                                                                                                                                     
ن حال به ی الف  به ب نیست. با ایاز نقطه ی نقلیه، صرفا ابزاری برای رسیدنتری داشت و یک وسیلهانتظارات بزرگ توان، میاز خرید یک کاالنوشت از مترجم: پی( 7

ی ی مطالعهبرابا خرید یک کاال محقق کرد.  صرفاً مندانه راتوان تمام انتظار خود از یک زندگی شاد و عزترسد که این نکته نیز در جای خود صحت دارد که نمینظر می

 «.چه چیز دروغ و چه چیز راست است؟»مطلبی با عنوان  ،24ی صفحه ،(http://ayat.ir/ZMumI) «گراییتبلیغات و مصرف»تر رجوع کنید به متن بیش

8) over-delivery of information 

http://ayat.ir/ZMumI

