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 های اولیه برای شناخت تبلیغاتگام مقدمه:

 

 آورندهایی به همراه می«پیام»تبلیغات با خود 

 بر طبق این تعریف، بسیاری . کنندمنتقل یی را هایا پیام« پیام»شوند تا در کنار هم چیده می ست کههاویر و صدااتص ای ازمجموعه ،تبلیغ

توانند تبلیغ محسوب گردند. یز میو ... ن های مختلف، دعوت به فعالیتشعررانی، سخننقاشی، فیلم، گفتگوی دو نفره،  دیگر از ارتباطات مثل

 تبلیغات تجاریی اخیر، کنند. گونهدنبال می، یعنی فروش کاال، را پیام خود، هدفی کامال شناخته شده انتقال در ارتباطات،برخی از این 

 شود. نامیده می

 

 آور باشندهای تبلیغاتی ممکن است سازنده یا زیانپیام

 ها نقش بسیار ها ضروری است، زیرا این پیاممعنای این پیامشناخت  هستیم. ما در تمامی اَشکال ارتباطی خود در حال رد و بدل کردن پیام

در دل ارتباطات انسانی و تبلیغات تجاری نهفته هستند.  های آشکار و پنهان بسیاریپیامگیری ما دارند. دگی و تصمیمی زنمؤثری در نحوه

محصولی  نوشابه». در راستای تأیید این اصول هستندو برخی دیگر ای بر خالف اصول اخالقی و انسانی بوده حاوی معانیها برخی از این پیام

ی داشتن نوع خاصی از کت و شلوار نشانه»، «آیداز طریق محصوالت آرایشی به دست می و نشاط شادابی»، «مطلوب و دلچسب است

انسان سالی بخشی مهم و اساسی در زندگی پیری و کهن»، «حفظ محیط زیست یک مسئولیت مشترک انسانی است»، «شخصیت است

های ؛ هر یک از گزاره«زندگی ما و بیماران( و برادری و نوع دوستی استی سبزی و طراوت )برای حمایت از بیماران سرطانی زاینده»، «است

  یک تبلیغ باشند. پنهانِم آشکار یا توانند پیاباال می

توان اخالقی یا غیراخالقی بودن یک تصویر، فیلم، تبلیغ تجاری و ... را تعیین نمود؟ پرسشی که اهمیت دارد آن است که چگونه می

 اند؟کدام لم دانستن یک تبلیغهای ما برای سامالک

 

 های موجود در آن را فهمید«پیام»شناخت یک تبلیغ، باید برای 

  :یا به عبارت  کند؟این تبلیغ ما را به چه چیز دعوت میگام اصلی در فهم معنای یک تبلیغ)مثبت یا منفی(، پاسخ به این پرسش است که

ی قرار دادن نحوه، تصویر، کالم، موسیقی، رنگهر یک از عناصر تبلیغ ) ود دارد؟هایی در ظاهر و باطن این تبلیغ وجچه پیامدیگر: 

مستلزم فهم  ،و فهم معنای پیام استی بخشی از پیام کنندهمنتقل عنصر،آشکار و پنهانی دارند. هر های ...(، پیام ، تدوین وچیزها در کنار هم

  د به تمامی عناصر و اجزاء آن توجه کرد. عناصر است. پس برای درک یک تبلیغ، بایهر یک از این 

ما را  عناصر. با این همه، هر یک از کنندتر بیان میآشکار ها را به نحویپیامهای کالمی )در قیاس با تصویر، موسیقی، رنگ و ...( معموال نشانه

شِ ینسیقی، رنگ، چتصویر، کالم، مو معنا و پیامِه بنابراین باید نشان دهیم ک دارند.به یک سو دعوت کرده و از رفتن به سویی دیگر باز می

 . 1خوانندبه کدام سمت و سو فرامی ها ما راو تدوین چیست و آن اجزاء

 

 گذاریماثرگذاری بر دیگران، الزاماً غلط نیست؛ باید دید چه اثری می

 ناپسند خوانند و رفتن به جهتی دیگر را سمت فرامیهایی است که ما را به یک نباید فراموش کرد که زندگی ما یکسره ساخته شده از پیام

به  نماگره خوردن زندگیاثرگذاری متقابل ما بر یکدیگر و دانند. چنین شکلی از ارتباط گریزناپذیر و البته مطلوب و خواستنی است، زیرا می

از این  ها نهفته است.ت که در دل رابطه با انسانهای دیگری اسو تحقق تمامی پتانسیل ساز پیوند، برادریزمینه شود ورا سبب می دیگرهم

  باشد.با وجود فریب و سوءاستفاده نیست، بلکه زمینه و فرصتی برای ارتباط می مترادف ،پیاموجود صرفِ رو 
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. این رویکرد، عالوه «ات تأثیر بگذاردبر زندگی خودتاجازه نده چیزی جز »گوید: نباید برای مقابله با تبلیغات به سراغ رویکردی رفت که می

هایی که در طول روز بسیاری از پیامبر آن که ممکن نیست، موردپسند انسانی که مشتاق رابطه و آموختن و تغییر است نیز نخواهد بود. 

را  ود پیامدهند. بنابراین صرف وجمیانسانی را پیش روی ما قرار  فراخوانیهای نیک و درستی داشته و دعوتگیرند، پیش روی ما قرار می

 ؟ کندتبلیغات ما را به چه چیز دعوت می د بلکه مسئله بر سر آن است کهنباید غلط ارزیابی کر
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 ند؟دارزندگی ما چه تأثیری بر  گراییتجاری و مصرف تبلیغات :اول فصل

ی تبلیغات ربط مستقیمی با شود. از این رو، مسئلهک میها تحریی آن، میل به مصرف و خرید در انسانتبلیغات ابزاری است که به وسیله

  گرایی را شناخت.های مصرف و مصرفهای نهفته در تماشای تبلیغات، باید انگیزهگرایی دارد و برای شناخت انگیزهمصرف

صی از معنای معنای زندگی، پیشرفت، سبک های پنهان و آشکارشان، نوع و تعریف خاها با پیامزنند. آنی کاالها حرف نمیتبلیغات تنها درباره

 دهند. زندگی، ارتباط با جنس مخالف، خانواده، کار و ... ارائه و ترویج می

 گیرندرا از ما می ارزشمندی-تبلیغات تجاری، امید، عشق و خود

 بلکه این کاالها ضامن رسیدن به  شوند،لیغ نمیدارند، تب یمعین هاییایی ابزاری که کارهای بازرگانی، کاالهای تبلیغی تنها به مثابهدر پیام

ساید، -ایب-یک یخچال سایددر تبلیغات تجاری، المثل، فی شوند.... نیز نمایانده میشادی، دوستی، محبوبیت، زیبایی و سعادت خانوادگی،

ی گرم گی، رابطهادسعادت خانوشود که چنین وانمود می، بلکه نیستتری از مواد غذایی ای جادار برای فریز کردن میزان بیشوسیلهفقط 

بدون د که خواهد شاین پیام منتقل به ذهن مخاطب  بدین ترتیبآید. امید و ... نیز با خرید چنین کاالیی به دست می ی، شادی،پدر و فرزند

 مطلوب داشت.  ایزندگی پویا و یروابط ای گرم،توان خانوادهنمی چنین کاالیی

  همواره در هراس و کاال  و دارندگان آنخریداران  پنداشته شود، باید پذیرفت کهزندگی در گرو خرید یک کاال اگر ارزش و شایستگی یک

ارزش شدن حیات ایشان. از این رو، خواهد شد با بی ها از دست دادن آن کاال مساویآناضطرابی آزاردهنده به سر خواهند برد، زیرا برای 

با زوال محبت پدر و  برابررا  آن شیءاز دست دادن  هموارهاثبات کرده است،  موبایلبا خرید یک  پدری که وفاداری خود به فرزندش را

در صورتی که نتوانم چنین کاالهایی را برای فرزندانم مهیا کنم، دیگر پدری »یعنی طبیعتاً با خود می اندیشد:  !احساس خواهد کردفرزندی 

ای تواند برای انسان مقبول و خواستنی باشد و شادیشکننده و ناپایداری نمی چنین محبتِشک بی «.داشتنی و باکفایت نخواهم بوددوست

   خواهد بود.و آزاردهنده  شود، متزلزلاز ارتباط زاده می که از دل چنین شکلی

خواهند  ارزشرا کم شانزندگیخود و  را در اختیار ندارند، یغ شدههایی که کاالی تبلعالوه بر آن، بر طبق چنین پنداری، بسیاری از انسان

بسیاری از نوجوانان، جوانان، والدین و حتی کودکان یک این احساسی است که  ،. در واقعپنداشت و همواره احساس نارضایتی خواهند کرد

حاضر به  ،«مصرف کردن»و « داشتن»پندارد، برای می ساویم ارزشمندی(-)خود نفس عزتانسانی که مصرف را با  ی مصرفی دارند.جامعه

  پرداخت هر بهایی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 «یوری کوزوبوکین»کاریکاتوری از 
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هایی را تحمل ما شغل

ها کنیم که از آنمی

بیزاریم تا بتوانیم 

هایی را بخریم که آشغال

 ها نیازی نداریم!به آن

 

 شود که ماشین فِراری دارد. تبلیغ این اتومبیل به نحوی ضمنی به ما فرض کنید در یک تبلیغ، زنی با اشتیاق، با مردی همراه می

آور رنج غ یک وحشت و اضطرابِمبلّ آری؛ اما این تبلیغ، در دل خود«. زن عاشق مردی است که ماشینی گران قیمت و لوکس دارد»گوید:می

 بدوم! بهتر  یماشینهمیشه به دنبال خرید باید  ،سوار ماشین کسی که ماشینش بهتر از من است نشود ،برای اینکه زن من نیز هست:

 های سر شورهدانشجویی که به دلیل داشتن  کند؛ته احساس مالل و سرخوردگی میجوانی که به دلیل نداشتن تلفن همراه جدید و پیشرف

های از کرمزن جوانی که پس از استفاده  ؛آوردای که با وجود بستنی رنگارنگ شادی به دست میخانواده کشد؛یشرمنده است و خجالت م

و بسیاری  ؛ده استشو سرخوش  شان شاداز وارد شدن یک کاال به زندگی ای که بعدخانواده پوستی به زندگی مطلوب دست یافته است؛

توان به نشاط، بدون داشتن چنین کاالهایی نمی، این داللت ضمنی را با خود دارند که های بازرگانیهای رایج در پیامز روایتدیگر ا

 . و امید دست یافت عزت نفس، شادی، احساس کفایت

  بین من و آنچه دارم، نیست. آن ای زنده ]و مالکیت اشیاء گوناگون[ شکل غالب زندگی ما شود، در این شکل از زیستن، رابطه« داشتن»اگر

هستم زیرا قدرت تملکِ آن را دارم ]نه به سبب ارزشی در درون خودم[. اما یک « آن»ایم. من مالک شیء و من هر دو به صورت شیء درآمده

است. « آن»، زیرا حس هویت من، یعنی سالمت روحی من، موکول به داشتن «آن شیء، مالک من است»ی معکوس نیز وجود دارد: رابطه

شود که هر دو، فاعل و شود، بلکه سبب می]و مالکیت بر[ زندگی، با یک روند زنده و بارور بین فاعل و مفعول ایجاد نمی« داشتن»شکل 

 (153)فروم؛ بودن و داشتن؛ ص ای زنده و با روح. ای مرده است، نه رابطهرابطه در این شکل، رابطهمفعول، تبدیل به شیء شوند. 

 هزارانهای جمعی، در معرض روزانه، چه از طریق در و دیوار شهر و چه از طریق انواع رسانه ،کنیم که افراد آنای زندگی میجامعه ما در 

بسیاری از افراد جامعه نیز همین مسیر را برای زیستن خود «. داشته باش، تا راضی باشی»خواهند که ها میتبلیغی قرار دارند که از آن

ای از زیستن، فشار برای یک زیست اخالقی و متعهدانه را چنین شیوه .گیردو بدین ترتیب، فرهنگی مصرفی شکل می نندکانتخاب می

  نماید:ای رها میمعنوی-مایت روحیهیچ حبیهای مهم و حساس زندگی،  در لحظهرا  های اخالقیو انسان نمایدمضاعف می

های دوستی، های اداری، جمعگیریم. محیطها قرار میای است که هر روزه در برابر آناخالقیهای بخشی گریزناپذیر از زندگی ما، انتخاب

تفاوت نبودن در مقید بودن به قانون، بی کنند.هایی اخالقی مواجه میها را با آزمونتک انسانهایی هستند که تکمدرسه و ... همگی حوزه

ها، فرد را با آن اعمالی هستند که انجامغلط، تالش برای تغییر فضای شغلی و خانوادگی و ...  های رایجقبال فسادهای اداری، اجتناب از سنت

ای و مادی روحیهای ، هزینهو ایستادگی بر حقیقت تالش برای تغییرها، در بسیاری از این آزمونکند. هایی درونی و بیرونی مواجه میچالش

 گامیآن را ، بلکه کنندی مقابل زندگی مطلوب و آرام تلقی نمیدردسر و نقطههایی را هزینهها، چنین دارد. بسیاری از فرهنگبه همراه 

 برای یک انتخاب اخالقی الزم هنجاری-ی فکریزمینهن ترتیب، به ای و دانندمی کسب نوعی دیگر از بودن یفرصتی برابرای رشد و  ضروری

  .نمایند)حداقل در سطح نظری( فراهم می را

در مسیر  امکانات مادی کند، از دست دادنمیتبلیغ طلبی را مندی مادی تعریف کرده و رفاه و آسایشمندی را با بهرهی که رضایتگفرهناما 

یک انتخاب اخالقی را گیرند که ای قرار میدر معرض هجمهافراد آن جامعه بدین ترتیب کند. گر میرا قرین احساس محرومیت جلوه حقیقت

   کند.حتی احمقانه تصویر میو گاه نامطلوب 

تان وارد گفتگو شوید و خود را کارمندی تصور کنید که قصد دارید در مورد یک دستور نادرست، با رئیس

شما، عصبانی شده و « نافرمانی»سعی در اصالح قضیه دارید. رئیس شما چه بسا که از این مناقشه کردن و 

سالم، این کارمند یک اصالحگر تلقی شده و تالش او هایتان کم کند. در یک فرهنگ کاریاز اضافه

شود. اما در یک فرهنگ مصرفی، او کسی است که به ی رشد پنداشته میی احترام و زایندهشایسته

اش را تباه کرده و خود شدن درآمدش )و البد کم شدن قدرت خریدش(، راحتی خود و خانوادهی کمواسطه

 نمایند. کار میات به این ترتیب ما را ترسو و محافظهرا به دردسر انداخته است. تبلیغ
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 کاریکاتوری از کینو
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 کننداجتماعی ما را مسخ می دور کرده و حیات« عدالتیعدالت و بی»تبلیغات، ما را از اندیشیدن به 

  نه تنها ها، به جای آنانه، مادی و مصرفی های فردگرایدن ارزشهای حقیقی زندگی و جایگزین کرارزش ی سپردنفراموشدنیای تبلیغات با به

چون آزادی و هایی هممقوله نماید، بلکه سبب خواهد شد کهآن دچار مسخ و انحطاط می بین فردی و خانوادگیِ روابط انسانی را در سطوح 

  مندی اجتماعی خارج گردد. ی دغدغهبه کلی از حوزه عدالت

ای در مورد مقوالتی مانند ظلم، ساختارهای عادالنه و گاه آگاهیاند، هیچد رنگ تبلیغات زدهمخاطبانی که بر تمامی اندیشه و احساس خو

آموزش، اشتغال، اقتصاد، بدین ترتیب،  ساالری، برابری و تبعیض و... نخواهند داشت.، مردمی اجتماعی، منابع قدرت، خشونت، نقدناعادالنه

برای حل عادالنه  هایی خواهد بود که نه تنهاناز انسا های اجتماعی یک کشور، مملوّزهبهداشت و سالمت، محیط زیست، سیاست و سایر حو

 سلطهای مقدرتهای موجود عاجزند! در چنین شرایطی کنند، بلکه به کلی از شناخت مشکالت و ظلمو صحیح مشکالت خود تالشی نمی

دون مواجهه با هیچ ب ،نگرانی و هزینهترین دلتوانند با کمد کرد و مینا بر اعمال خود احساس نخواههیچ نوع مراقبت و نظارت عمومی رنیز 

 به ظلم خود ادامه دهند. ،گونه مقاومتی

 شناسند؛ کارمندان بسیاری با ی الزم برای اصالح وضعیت را نداشته و نمیزنان بسیاری با مسائل عاطفی و ارتباطی درگیرند اما دانش و انگیزه

های زیادی از داشتن یک ارتباط سالم با اطالع اند که برای بهبود وضعیت چه کار کنند؛ خانوادهو ناتوان و کمفشارهای شغلی درگیرند 

خبرند که با فرزندشان در این مرحله از زندگی چگونه برخورد کنند؛ جوانان متعددی به شدت به نوجوانان خود محروم اند و کامال بی

شوند؛ و ... تبلیغات تجاری های روحی دچار میها و آسیبی نداشتن آگاهی به انواع رنجو به واسطه های پیش از ازدواج نیازمندندمشاوره

و از کوشش برای کسب آگاهی و تالش برای  هیچ اعتنایی به این گونه مسائل ندارند و تمامی توجه و تالش ما را به خود اختصاص داده

 ایم. های تجاری، در حال مسخ شدنما لبخندزنان در پای آگهیکنند. به این ترتیب، اصالح و تغییر منحرف می
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 دهندهمتانه را پیش روی ما قرار میتبلیغات، یک زندگی سطحی و کوتاه

 دهند در خور تأمل است. تملّک، شهرت و جلب توجه، رفاه و های یک انسان ارائه میها و دغدغهتصویری که تبلیغات از زندگی، آرمان

های فردی و مفاهیمی از این جنس، مضامینی تمرکز بر امیال و خواستهطلبی، تنوعمندی مادی، سرخوشی و لذّت، طلبی، بهرهآسوده

ی واالی هاها و مسئولیت، فراموش شدن آرمانی چنین تصویریشوند. نتیجهار میهای بازرگانی تکرهستند که در اکثر تبلیغات و پیام

  است. اخالقی-انسانی

، هادوستی، مراقبت از انسانتر کسی به نوعدر چنین دنیایی، حرفی از ایثار و وقف کردن زندگی در راه حقیقت نخواهد بود. دیگر کم

ای پرستاری از افراد دردمند، کمک به گرسنگان، تالشی پیوسته برای برادری و کارهایی از این جنس خواهد پرداخت. تبلیغات، زندگی

 ه و تهی از تصمیمات و اتفاقات بزرگ را برای ما رقم خواهند زد. سرد، خودخواهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه باش!حتی به طبیعت هم بی

 از دیگر ایم، یکی در آن زاده شدهها انسانکه ما  و محیط زیستی تر است. طبیعتدنیای تبلیغات، دنیای خرید و مصرف هر چه بیش

گویند تبلیغات هرگز به ما نمی. 2شوندبه اشکال گوناگون باعث نابودی و استثمار طبیعت می چنین دنیایی است. کاالهای مصرفی قربانیان

روند. مخاطبان یک پیام بازرگانی، تنها به خرید یک کاال شوند و پس از مصرف به کجا میکه کاالها از کجا و به چه شکل تهیه می

برای تولید یک کاال، منابع طبیعی زیادی صرف  ی زمین ندارند.ر سیارههای خود بانتخاب یشند و هیچ گونه توجهی به تاثیراندمی

ها همگی در تولید یک کاال ایفای نقش های فسیلی، فلزات و دیگر مواد معدنی، درختان و جنگلشوند. آب، هوا، زمین، سوختمی

کننده به خرید آور و سرگرمته و در فضایی هیجاننداشبر محیط زیست های خود انتخاب گونه توجهی به تأثیرطبانی که هیچکنند. مخامی

 اند. باید در انتظار نابودی زودهنگام زمین و طبیعت باشند، زیرا مسئولیت خود را در قبال محیط زیست از یاد برده ، در واقعاندمشغول

 نیست مهم و. گزینند برمی را خود حقیقت در گزینند، برمی که قهرمانانی با آدمها»

 واال و بلند همتشان هک است این مهم نه، یا باشند داشته را شدنی چنان قدرت که

 .«باشد

 «نیستان کتاب» نشر/  «است پیروز حق که آنجا» کتاب مقدمه/  خرسند پرویز

 ها را بنفشه خواهم کاشت؟آیا دوباره باغچه

 ها خواهم رقصید؟آیا دوباره روی لیوان              

 ها را در آسمان پشت پنجره خواهم نهاد؟آیا دوباره شمعدانی

 آیا دوباره زنگ در، مرا به سوی انتظار صدا خواهد برد؟                         

 )فروغ فرخزاد(
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 بیا بیرون! « فکر»خوش باش و از 

 گذارد. گذرانی و شادمانی به نمایش میلب نظام و ساختاری به نام سرگرمی و وقتای است که تمامی اطالعات را در قاتلویزیون وسیله

 (295صستمن، )پُ

 کننده قرار داده های مصرفگیری، زیربنای تصمیمبررسی تعقلیرا به جای  فراخوان احساسی» ،امروزه تبلیغات تصویری تلویزیون

 (272 ص)پُستمن،  «است.

 به خرید  واقعیبه نحوی غیرها را گویند، بلکه آرزوهای بینندهشود نمید خصوصیت کاالیی که تبلیغ میتبلیغات تلویزیونی چیزی در مور

زنند تا بدین ترتیب مخاطب را به سمت مصرف آن کاال سوق دهند. از این رو گاه تصویری از سعادت خانوادگی کاالهای مصرفی گره می

مخاطب را به  ،مشهور آید و گاه یک بازیگر یا قهرمان ورزشیِل آشپزخانه به دست میالمثل با خرید لوازم استیگردد که فیترسیم می

 کند. خرید یک کاال دعوت می

 

 های ساده بر های بازرگانی عبارتند از: پیامهای مستتر در پیامآموزش

تر از اند؛ استفاده از هیجان مناسبهای پیچیده و بلند مقدمعبارت

یک راه حل بهتر است  است؛ خریدنِیکدیگر  به چالش کشیدنمناظره و 

آور و سؤال و جواب پیرامون آن. بدیهی از درگیر شدن با مسائل خستگی

است که چنین تصوراتی تأثیر خود را بر شعور سیاسی و اذهان عامه 

 (278 د. )پستمن، صخواهد گذار

  را تبیلغات بیش از اینکه در خدمت محصول خاصی باشند، مصرف گرایی

 .«شودهر چیزی با مصرف حل می» غ می کنند؛ اینکهتبلی

 های عامیانه هستند که ای از گپای از ذهن و فکر عامه و شیوهی نوعی شعور اجتماعی و گونهدهنده]تلویزیون و تبلیغات[، زاینده و رواج

 (229پستمن، صن رفته است. )زوال پذیرفته و به کلی از میا ،های منطقی و عدم تناقضدر آن منطق، خرد، ثبات و استنتاج

 

 

 

 

کنیم، تنها، بازتابی است از های جهان میبا جنگل رفتاری که ما داریم

 کنیم. رفتاری که با خودمان و با دیگران می

 مهاتما گاندی

 

دانم، زیرا درست زمانی که کسی من تلویزیون را یک ابزار بسیار مهم فرهنگی می»

 .« خوانمروم و کتاب میدرنگ به اتاق دیگری میزند، بیی آن را میدکمه

  گروچو مارکس
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 و تأثیراتی که تبلیغات تجاری دارند« مینیمالیسم»

های اخیر در جهان غرب شکل گرفته و درصدد است تا به عوض یک زندگی مصرفی ای است که طی دهههای گروهیمینیمالیسم یکی از حرکت

 کند.ای دیگر جستجو مسیری دیگر را طی کرده و معنای زندگی را به گونه

توان به شادکامی رسید و راز سعادت در داشتنِ کمتر و ها و تملکات نمیآوری انواع داراییجنبشی است که معتقد است با جمع« مینیمالیسم»

 کند:ن را چنین توصیف میست. یکی از نویسندگان این جنبش، آزیستن بیشتر ا

کند؛ آزادی از ترس، آزادی از اضطراب، آزادی از سردرگمی، آزادی از حس گناه، می ای است که شما را در یافتن آزادی یاریمینیمالیسم، وسیله»

 ایم. آزادی واقعی. ای که ما خود را در آن محصور کردههای فرهنگ مصرفیآزادی از افسردگی، آزادی از فریب

ی دنیای فعلی معنایی است که ما به . مسألهی شرایط غلط استمطلقا و در همه ،این جنبش، مقصودش این نیست که مالکیت چیزهایِ مادی

مان، مان، روابطاعتنا باشیم نسبت به سالمتمان معنایی بیش از اندازه بدهیم و بیدهیم: ما گرایش داریم به اینکه به وسایلاشیاء و کاالها می

 «3خودمان. مان و آرزویمان برای وقف کردن تمام وجود خویش به چیزی فراتر ازمان، رشد فردیعالئق

که خود از افراد مطرح این جنبش « 4جوشوآ بِکِر »ای است از متن حاضر نوشته

سال است که با همسر و پسر جوان و دختر نوجوانش زندگی باشد. او مردی میانمی

چون هر پدر دیگری، دغدغه و نگرانِی فرزندانش را دارد. متن حاضر، یکی کند و هممی

 .5ست که از بسیاری جهات آموزنده استهای کوتاه اواز نوشته

 

 

 

 کنندهفت تصور غلط که تبلیغات تلویزیونی ایجاد می

  « گرایی و خرید و فروش، گم شده است.های بازِ امکان و تغییر، در دنیای مادیاحساس آزادی، شاهراه»

 و()شِرلی کِرُ                                                                 

کند. ام که تلویزیون به ندرت معنای باارزشی به زندگی من اضافه میکنم. من فهمیدهتر تلویزیون تماشا میخیلی کم ام،شده« مینیمالیست»نی که یک من از زما

ن نیستم که فرد  در حد بسیار کمی از های مهم زندگی، منحرف می کند. البته، من کامال مخالف ایاز آن بدتر، تلویزیون اغلب توجه مرا از بسیاری از ارزش

 ای برای سرگرمی و آرامش استفاده کند. تلویزیون به عنوان وسیله

برم. های هوشمندانه و خالقانه لذت میی دیگران دوست دارم و اغلب از وقایع ورزشی و تبلیغو اگر بخواهم منصف باشم، باید بگویم که من سرگرمی را به اندازه

ی شک و تردید نگاه ام، تبلیغات و بازاریابی را به دیدهگرای جامعه، به استیصال و درماندگی شدیدی دچار بودهن کسی که در فرهنگ مصرفاما من به عنوا

 6هاچیتکه تبلیغا -به جز محصول را -های نهفته در هر تبلیغی را جستجو و بررسی کرده و سایر چیزهاییکنم تا آرزوها و وعدهکنم. من اغلب سعی میمی

 کنند به من بفروشند را برمال کنم. تالش می

دهند. برای فهم و رد ی زندگی را رواج میای دربارههای پنهانِ ]تبلیغات[ تصورات غلط و احمقانهها و داللتام که پیامخیلی از مواقع، من به این نتیجه رسیده

های تلویزیونی ما وجود دارند را در ترین شبکهشیم. اندکی از این تصورات غلط که در تبلیغاتِ مردمیی هر یک از این تصورات غلط، باید هوشمند باکردنِ آگاهانه

 اشجوشوآ بکر به همراه اعضای خانواده
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 جا ببینید: این

 شادی، خریدنی است.  .1

ی این اتومبیل؛ در همهها شادی ما را زیاد خواهد کرد. از نوشابه و الکل گرفته تا مد لباس و ها اغلب می کوشند تا به ما بقبوالنند که محصوالت آنچیتبلیغات

شان، چقدر از تشدید این ام که بعضی محصوالت، برای فروشزدهموارد، شادی چیزی است که با این خریدی که پیش رو داریم، نصیب ما خواهد شد! من شگفت

  واگن، در این زمینه خیلی پیشتاز هستند.کنند. کوکاکوال و فولکسباور غلط، استفاده می

کنندگان وقتی توان خرید؛ هر چقدر هم که ما به سختی در تملکات مادی دنبال آن بگردیم ]فرقی ندارد[. و تبلیغاتن است که شادی را نمیحقیقت زندگی ای

 زنند.ی بزرگی به مخاطبان خود میتوان یافت، در حقیقت لطمهی زودگذر و دنیوی میشدهدهند که شادی را در یک کاالی بسته بندیوعده می

 توان خیلی سریع، با یک خرید خوب به دست آورد.اد به نفس را میاعتم .2

اش احساس کفایت و آرامش داشته و در ]بروز[ استعدادهایش، عزت نفس داشته باشد. ما یک گرایش عمیق درونی هر انسانی دوست دارد که در روابط اجتماعی

ی از ما به سبب کمبود عزت نفس، مردد و نامطمئن هستیم. به همین خاطر، به دنبال راهی سریع مان. اما بسیارداریم به کمال، کامیابی و اهمیت دادن به زندگی

  گردیم تا عزت نفسی که نداریم را به دست آوریم. برای برتری و موفقیت می

کنند. ]...[ اما مان به ما پیشنهاد میازای پول کنندگان و بسیاری دیگر از افراد، درچون شادی( یکی دیگر از موضوعات رایجی است که تبلیغاتاین امر نیز )هم

تان در یک اتومبیل یا یک اسپریِ ضد بوی عرق، مانند اینکه آن عزت نفس را در خودتان پیدا کنید، نیست. به باید دانست که قرار دادن اعتماد و عزت نفس

 ها درس بگیرید و خود را تغییر دهید. د؛ به عوض ماندن در خطاهای گذشته، از آنعوض این کار، بر توانایی خود نگاه کنید؛ به ویژه بودن خودتان افتخار کنی

 جوانی بهترین دوره و اوجِ زندگی انسان است.  .3

است که در  دهد. ]...[ ظاهرا قرارها پاداش میی ما به خاطر این کار به آنستایند و جامعهبت ساخته و آن را بیش از حد می 7کنندگان از فرهنگ جوانانتبلیغات

تر از تمام ها تبلیغ و معرفی شده و بیشتر از تمام دورههای دیگر زندگی ما مورد ستایش بوده، بیشتر از تمام فصلهای مختلف زندگی، جوانی بیشمیان دوره

  ها باشد.ها مورد تقاضای انساندوره

رسم که برای رسیدن به سعادت در زندگی، کنم، به این نتیجه میآن دوره نگاه می یهای دانشگاهم و خاطرات سرخوشانهگردم و به سالاغلب وقتی من برمی

ها تا دیر وقت خوابیدن وجود دارد ]=چیزهایی که جزئی از منش جوانی است[. من ارزش تر از مخالفت کردن با اقتدار حاکم و صبحچیزهایی به مراتب بزرگ

ام. هایی که در اجتماع اطراف من هستند را آموختهت و راهنمایی کردن و بهبود بخشیدن به زندگی انسانخانواده، خدمت کردن، کمک کردن و همکاری، حمای

ام را دوباره زندگی کنم این دوانند. تنها دلیلی که ممکن است من بخواهم جوانیشوند و در انسان ریشه میهای بعد است که محکم میپختگی و خرد در سال

 ای دیگر بِزیَم. ه گونهاست که آن را به کلی ب

 ی جنسی، هدف نهایی است. رابطه .4

 تا کوشندمی هابازاریاب کهاین تماشای. باشد همراه تعهد با که داشت خواهد همراه به ایرابطه در را شدن پر حس ترینعالی و لذت ترینبیش جنسی یرابطه

 دوی هر که امیدوارم من. دارم خانه در سال و سن کم فرزند دو کهاین به توجه با ویژهبه ت؛اس دردناک من برای دهند نشان دیگری جور ترتیب هر به را ماجرا

من  .بستایند و[ شناخته] را آورندمی ارمغان به ما دنیای برای زنان که اندازهاییچشم و هاارزش ها،زیبایی تمامی که برسند رشد این به -جامعه تمام و -ها آن

آورند را ]شناخته[ اندازهایی که زنان برای دنیای ما به ارمغان میها، ارزش و چشمبه این رشد برسند که تمامی زیبایی -و تمام جامعه -ندمامیدوارم که هر دو فرز

و این تصویری است ها چیره شد، استفاده کنند کنند از زنان به عنوان اشیائی جنسی که باید بر آنشان سعی میگران برای فروش محصوالتو بستایند. تبلیغات

کند اما باید برخی از  ناشایست نه فقط مربوط به زنان، بلکه تصویری است ناشایست از مردان و زنان. من انتظار ندارم که این وضعیت خیلی زود تمام شده و تغییر

 یم. اندف را بشناسزنندگان در این زمینه شناخته شدهترین آسیبها هم چون فیات که به عنوان بزرگشرکت

 تماشا کردن تلویزیون، تجربه کردن زندگی است.  .5

سازی هم همین گونه هستند(. کنند )استودیوهای فیلمهای زنده تلویزیونی، از این باور غلط استفاده میهای تبلیغاتی تلویزیونی اغلب در هنگام تبلیغ برنامهشبکه

کنند که دارند بهترین چیزی که ها وانمود میکردن زندگی در حد کمال و نهایت آن است. آن ی نمایشی، تجربهها، تماشای برنامهیابی آندر ]منطق[ مشتری
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کنند: اینکه کنند. و این را با یک دروغ دیگر جفت میی خود انتخاب کنید را به شما پیشنهاد میتوانید برای انجام دادن در نیم ساعت یا یک ساعت آیندهشما می

شود. ما کننده ایجاد میکنند. به این ترتیب، یک فروش تحریکی زنده، همین شبکه یا همین فیلم را تماشا مین دارند همین برنامههای دیگر هم اآلی آدمهمه

کار را نکنم واقعا گذرانند، من هم اگر این ها دارند امروز عصر خود را با تماشای این برنامه میی آدمگوییم: اگر همهکنیم به باور کردن و با خود میهم شروع می

  ممکن است چنین چیز مهمی را از دست بدهم! 

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

 توان یافت! هیجان یا ]کسبِ[ احترام را با خرید یک اتومبیل خوب می .6

فروشد. خب باالخره با وجود تعداد بسیار زیاد فروشد، بلکه شخصیت، اعتماد به نفس و هیجان هم میمیهاست که دیگر فقط ماشین نسازی مدتصنعت اتومبیل

ی ی سادهکنندگان ناچارند که به ما چیزی غیر از یک وسیلهها رانندگی کرد، تبلیغاتتوان با آنهزار مایل را می 011هایی که امروزه به خوبی بیش از ماشین

ها، برای محیط زیست خوب و با آن سازگار است... برخی دیگرشان ی آنکنند ما را قانع کنند که وسیلهکنندگان سعی میبرخی از این تبلیغاتجابجایی بفروشند! 

ی . یک وسیلهها دروغ استی ایندهند. اما همهی هیجان و ماجراجویی میای دیگر هم وعدهدهند... عدهبرانگیز شدن میی کسب احترام و غبطهبه ما وعده

. برای کسب احترام و پیدا کردن هیجان، 8ی ب خواهد بردی الف به نقطهجابجایی، این وعده و وعیدها را برآورده نخواهد کرد. این وسیله، شما را فقط از نقطه

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

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

به شما قولِ به دست  GoDaddy.comدهد که یک خرید ساده و راحت اتومبیل را برای شما به انجام رساند. سایت به شما وعده می Car.comسایت 

ها مشکالت شما را حل و برطرف دهند، اما آناطالعات و ایده می های اینترنتی به شماسایتکنند. وبها اغراق میدهد. هر دوی آنآوردنِ ثروت و رفاه را می

ریزی و تمرکز بر اهداف و فشانی و تالش، نظم و برنامهرسانند. کار و فعالیت جدی، جانها مسائل حقیقتا مهم و اساسیِ زندگی شما را به انجام نمیکنند. آننمی

  کنند. هایمان را محقق میکه وضعیت ما را تغییر داده و خواستهاند( هستند نتایج )کارهایی که از جنس زندگی کردن

 در ماندگار تغییر ایجاد برای که ایجدی تالش ما که شوندمی باعث ها[ فقط]توسط آن 9اینترنتی اطالعات یاندازه از بیش یارائه و هاسایتوب همیشه، تقریبا

 آن، از پس اما بگیرید کمک گرفتن ایده برای هاسایتوب از. نگردید سایتوب دنبال به تانزندگی مسائل حل برای. اندازیم تعویق به را است الزم مانزندگی

 .کنید تالش و کار به شروع مسأله آن برای و بروید و کنید رها را کامپیوتر
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 ؟شویمتبلیغات کشیده میمصرف و به سمت چرا  :دوم فصل

 

 گرایی کرده استا را دست به دامان مصرفمان، مپوچی زندگیهدفی و بی

 گرفته است که در دنیای پیرامونش، هیچ  سبکی از زیستن در پیش یابد. انسان امروزی امازندگی انسان همواره در پرتو هدف معنا می

ی از عرصه های واالگیزهشود و انهای افراد در تأمین نیازهای مادی و روزمره خالصه میتالش یخواند. عمدههدفی او را به خود نمی

ای بدون هیچ گونه رسالت و مسئولیت را پیش روی خود انسان امروزی زندگی اند.روزی کنار گذاشته شدهاهتمام و جدیت انسان ام

  رسد که از چنین چیزی در رنج است.بیند و به نظر میمی

اما به نظر . نیز رسالتی خطیر برای انسان قائل نیستند ی دنیویهابینیرانده شده و جهانامروزه ادیان از مناسبات انسانی به حاشیه 

کند. رسد که ساختار وجودی انسان به این وضعیت آرام نگرفته است و در برابر چنین فقدان معنایی، به شدت احساس نابسندگی میمی

ی اجتماعی و فرهنگی، این سب کرد. اما در عرصهک پیمودن آن، رشد و پویایی راهی است که بتوان با این نهاد ناآرامِ درونی، جستجوگر

پاسخ ماندن این نیاز، به شکلی هر روزینه بر کننده نرسیده است. بینیاز انسانی یا به کلی انکار شده است و یا آن که به پاسخی کفایت

نیاز به معنا  پاسخ ماندنِهای بیوهآور، یکی از جلگی ماللاز یک زندکند. افسردگی های انتخاب و عمل بشری سنگینی میتمامی عرصه

معنا و پیامدِ بطالت و ماللی است که در این میل شدید به خرید و مصرف و گرایش به تبلیغات تجاری، به سبب همین زندگی بیاست. 

 نوع زندگی کردن وجود دارد. 

 ی بیماری به معنای سنتی، در گونه نشانهکه هیچ کنند[، نوعاً افرادی هستندشناسان و مشاوران رجوع میبیماران جدیدی ]که به روان

ی نوعی ناخوشی کلی است که نتیجه ،هااند. درد آننامیده« بیماری قرن»برند که اصطالحًا آن را شود اما از چیزی رنج میها دیده نمیآن

تعبیر « ی پر از شادیاندوه بر سفره»ا عدم رضایت از کار، نبود شادی در زندگی خانوادگی و یا درد غریبی است که کتاب مقدس آن ر

 (171کرده است. )فروم؛ فراسوی زنجیرهای پندار؛ ص 

  ها ای از ارزشمجموعه، به عنوان بخشی از انسانیت باور دارد ]و نه موجودی فردگرا و اسیر در خودخواهی[، زندگی را خودآن کس که به

جودیت او، اشتیاقی ُمدام به عشق و عقل است چندان که انسان و جهان داند که عشق و عدالت و حقیقت بر آن چیره است. مومی

های دیگر را به کنار انسانتوهم جدایی فرد از را داشته و  هماهنگ شوند. تالش عاشقانه، فروتن است؛ شوق دیدن وحدت خود با دیگران

 (192است. )فروم؛ فراسوی زنجیرهای پندار؛ ص  نهاده

 ،هایی از بحران توانند جلوهتبلیغات و خرید، می میل به سرگرم شدن از طریقو  میل به تملّک و داشتن میل به مصرف هر چه بیشتر

معنای زندگی انسانی باشند که هیچ حقیقت ارزشمند دیگری را برای زندگی کردن انتخاب نکرده است. چنین انسانی، برای فرار از مالل و 

دن با بحران زندگی خود کند تا بدین طریق از روبرو شی مصرف سرگرم میرا به وسیله معنا، خویشتنروزمرگی ناشی از یک زندگی بی

  طفره رود.

ها را انکار و رها نموده است؛ نیازهایی گرایی، گویای رنج درونی انسانی است که نیازهای اصیل خود و جستجو برای پاسخ به آنمصرف

تالش برای تحقق  نیاز به حساس مسئولیت در برابر طبیعتی که با آن در آشتی است،، اآمیز با دیگرانیک زندگی محبتچون نیاز به هم

های مادی و غیرمادی، نیاز به های کوچک و بزرگ، نیاز به بخشش و تقسیم داشتههای مختلف زندگی و مبارزه با ظلمعدالت در حوزه

دیده های رنجتمامی انسان برای تعهد و تالش به نیاز ق با مرگ، ای عمینیاز به مواجههکشف معنایی حمایتگر و عاشقانه در کلیت هستی، 

 ... .و 
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 گردد. اما آورد و در نتیجه دچار مالل و روزمرگی میانسان امروز برای فراموش کردن نیاز خود به زیستنی دیگرگونه، به مصرف روی می

تر سرخوردگی درونی و افسردگی تر به مصرف است. مصرف بیششبه دست آمده، روی آوردن هر چه بی انتخاب انسان در برابر این ماللِ

ها آن است که هر چه بیشتر در جهت فراموشی زند. در برابر این روزمرگی و مالل مضاعف، انتخاب اکثر انسانرا بیش از پیش دامن می

سرنوشت چنین انسانی دهد. یش ادامه میی یأس خوبدین ترتیب، انسان به چرخهتالش کنند و این یعنی مصرف و تملّک هر چه بیشتر. 

 . نیستشباهت بی-آنتوان دو سنت اگزوپریی نوشته-شازده کوچولودر داستان  میخوارهبه سرنوشت 

 

 

 

 

 

 

 

 به متعال، قادر خداوند، که ببینم و بدانم را خود سرنوشت که است آن موضوع

 من خودِ برای که است حقیقتی یافتن خواهد؛ هدف مناز من چه می راستی

 به خاطر آن بمیرم.  و کنم زندگی آن خاطر به که حقیقتی یافتن باشد؛ حقیقت

 کیرکگور سورن
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 جمله عالم ز اختیار و هست خود

 خودیبید از خودی در نگریزمی

 تا دمی از هوشیاری وارهند

 خ استجمله دانسته که این هستی فَ

 نیستی باید که آن از شَه بُوَد

 

 گریزد در سر سرمست خودمی 

 یا به مَستی یا به شغل ای مهتدی

 نهندننگِ خَمر و بَنگ بر خود می

 فعل و ذکر اختیاری دوزخ است

 تا در او بیند همه نور أحد

 )مثنوی معنوی(                         

 

 

 

 شازده کوچولو و میخواره

 د. کوچولو را در اندوهی بزرگ فرو برای مسکن داشت. اين ديدار بسيار کوتاه بود، ولی شازده در سياره بعدی ميخواره

 

  کنی؟تو اينجا چه مید: اکت و خاموش در پشت تعداد زيادی بطری خالی و تعداد زيادی بطری پر ديد، پرسياو که ميخواره را س

 م. نوشمی اد:ميخواره گرفته و غمگين جواب د

  نوشی؟چرا می: شازده کوچولو از او پرسيد

 ن. برای فراموش کرد: ميخواره جواب داد

  چيز را فراموش کنی؟پرسيد: چه شازده کوچولو که دلش به حال او سوخته بود، 

 م. افراموش کنم که شرمنده: ميخواره که از خجلت سر به زير انداخته بود، اقرار کرد

  شرمنده از چه؟: خواست کمکش کند، پرسيدشازده کوچولو که دلش می

 ی! شرمنده از ميخوارگ: ميخواره که به يکباره مهر سکوت بر لب زد، گفت

 ت. متحير از آنجا رف ه کوچولو مات وو شازد

 اند. بزرگها خيلی خيلی عجيباين آدم گفت: راستی راستی کهدر بين راه با خود می

 (آنتوان دو سنت اگزوپریی )از کتاب شازده کوچولو، نوشته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D9%88%D9%BE%D8%B1%DB%8C
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 کنیمرف می، خود را سرگرم مصمرگبرای فرار از 

 توان گر آن است کهنظاره ، انسانزندگیکند. در طول ی زندگی، فقدان و از دست دادن را به اشکال گوناگون تجربه میانسان همیشه 

تواند ، به اشکال گوناگون میی فقداناین تجربه د.روناز دست می شعزیزانها و گاه حتی هلحظ ی مادی،ها، داشتهوابط، زمان، رجسمانی

 اتها، پیری، سفر، تغییرگذر سال فرا رسیدن پاییز و، هاو ماه ها. سپری شدن روز و فرا رسیدن شب، پشت سر گذاشتن هفتهرخ دهد

)تغییر محل  وفایی و خیانت، تغییر در شرایط عینی زندگیهای با هم بودن، جدایی، بیماری، بیها، تمام شدن لحظهآدم اخالق و کردار

، ورشکستگی، طالق و ها و ...(فرهنگی، تفاوت نسل-)تغییر فضای سیاسی اجتماعی هایای کوچه و شهر و ...(، دگرگونیزندگی، تغییر سیم

  ه و هر ساله از مرگ و فقدان اند.هر روز های...، همگی، تجربه

ی ان میانه هیچ امر باقی، باثبات و قابل تکیهن در ای، زیرا در نگاه اول، انساآفریندمی ها، در انسان هراس و دلهرهزوال و نیست شدنِ داشته

گ نر ند زمان و تغییرات در امان بوده،آید؛ بودنی که از گزبودنی استوار و قابل اتکا برمیانسان به جستجوی  این شرایط، بیند. در برابرنمی

  .و هر لحظه انسان را همراهی کندداشته جاودانگی و بوی 

خود در جهت تجربه و تحقق جاودانگی تالش  زندگیو نتواند که در  یدهای را در این جهان نداندنیمهیچ حقیقت باقی و  که انسانی

فشار این دلهره و اضطراب، در مسیر کشف و جستجوی جاودانگی اگر انسان در برابر نماید، همواره در اضطراب و دلهره به سر خواهد برد. 

گرایی، یکی از اشکال سازد. مصرفخواهد ار از این فشار، به اشکال گوناگون خود را سرگرم برای فراموش کردن و فر به ناچار گام بر ندارد،

 طلبی است. این سرگرمی

*** 

 

 

 

 

ی اینکه در زمان افسردگی، گرایشی چندان غریب و ناآشنا نیست. بسیاری از ما تجربه فشار یا اضطراب و سرگرمی در زمان بحران ورو آرودن به 

گاهی هم با روشن کردن یک آهنگ شاد، سعی  شود.هایمان وقتی ناراحتیم، زیادتر میها و لودگیشوخی خوری کنیم را داریم. گاهیافسردگی، پُر

  کنیم همه چیز را فراموش کنیم.می

و آلمان ه کرد. هیتلر توان به خوبی این گرایش را مشاهددهد، میکه روز پایانی زندگی آدولف هیتلر را نشان می« سقوط»در سکانسی از فیلم 

شکست حتمی است و ها در مقر زیرزمینی خود هستند. هاست و آنکیلومتری آن 5اند. اکنون دشمن، در آمیز را باختهجنگی سراسر جنایت نازی،

شود؛ . مراسم برپا میکند به مراسم جشن و پایکوبیآوری، نامزد هیتلر، اِوا برَون، همگان را دعوت میمرگ در نزدیکی. در چنین شرایط هراس

شده و همگی شلیک توپ و فروریختن سقف تمام  کوشند تا غرقه شوند و فراموش کنند... . مراسم با صدای مهیبِوار میاند و دیوانههمگان مست

 . کنندحاضران فرار می

*** 

 ،ها، وفاداری به حقیقت و جستجوی عشق و توجه به رنج دیگر انساندوستی، نوع برادری و انسانی که محبت، عدالت، مبارزه با ستم

گاه داشتن در نماید، از جاودانگی و تکیهآرامش می معنویت را رها نموده است و از اشیاء، جسم خود، مصرف، تبلیغات و تملّک طلبِ

 زندگی محروم مانده و به ناچار محکوم به ترس و اضطراب از فقدان است. 
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 ایستپاره مردن ز رنجی هر که دان

 گریخت نتوانی مرگ جزو ز ونچ

 ترا مر شیرین گشت ار مرگ جزوِ

 رسول آیدمی مرگ از دردها

 

 ایستچاره گر بِران خود از مرگ جزوِ 

 ریخت خواهند سرت بر کُلّش که دان

 خدا را کل کندمی شیرین که دان

 فضول ای مگردان رو رسولش از

 )مثنوی معنوی، دفتر اول(                           

 

 تمرین:

 مورد بررسی قرار دهید:« خواهی و فراموشیسرگرمی»و « مرگ»ها را از منظر ارتباط ابیات زیر از خیام هستند. آن

 گذردگذرد         دریـاب دَمی که با طرب میی عـمر عجـب میایـن قـافلـه

 گذردساقی، غمِ فردای حریفان چه خـوری؟         پیش آر پیاله را که شب مـی

 

 اندنیازهای ما، راه خود را گم کرده

 های درونی انسان و جا زدن خود به عنوان پاسخی برای آن میل، بینندگان را به سمت خرید سوق تبلیغات همواره با توسل به میل

لف، میل به جلب توجه و ها عبارتند از: میل به داشتن شور و نشاط و پویایی، میل به زیبایی، میل به جنس مخادهند. برخی از این میلمی

 مقبولیت و ... . 

 هستند و دنیای تبلیغات و مصرف نیز خود را مقصد اعالی چنین  نشاط و پویایی ها بیش از پیش در جستجوی شور،امروزه انسان

القیات قرار اخ روحخشک و بی ی مقابل چنین دنیای پر شر و شوری، جهاننمایاند. بر اساس تصور رایج، درست در نقطهجستجویی می

شوند و یک زندگی درست و متعهدانه، عمدتا در . در ذهن اکثر ما، انسان های اخالقی، افرادی سرد و فاقد شور و احساس پنداشته میدارد

. در چنین فضایی، تبلیغات با دقتی زیباشناختی، از آب و ی به همراه نداردو به خودی خود دعوت و حرکت شودنفی امور غلط خالصه می

شناختی بین این امور و کاالی خود، بیننده را به خریدن بستگی رواننگ فراوان و موسیقی و حرکت استفاده کرده و ضمن ایجاد همر

اخالِق گام برداشته است.  خرید کاال در مسیری پر شور و جذابکند که با از این رو، مخاطب احساس میکنند. کاالی تبلیغی دعوت می

خاطبان هر چه ی مساعدی است تا م، زمینهاز سوی دیگر بزک شده با احساس و حرکت و تبلیغات از یک سو شناسییفاقد پویایی و زیبای

 و مصرف کشیده شوند.   اتتبلیغ تر به سمتبیش

  ی یزهتواند انگرسد که همرنگی به خودی خود نمیشود. اما به نظر مییاد می گراییبه عنوان یکی از عوامل مصرف همرنگیگاهی از

نیاز به توجه و برد، اموری از قبیل نیاز به رابطه با دیگران، گریز از تنهایی، عملکرد یک انسان قرار گیرد. آنچه فرد را به سمت همرنگی می

 ها، برطرف شدن ووزآرها و باشد. این بیمی ضعیف و کمبود عزت نفس میانگاره-ترس از مالمت و طعن دیگران، وجود خودمحبت، 

ها، به ویژه کودکان و نوجوانان، جواب ماندن این نیازها در درون انسانمعطل و بی جویند.ده شدن خود را در همرنگی با دیگران میبرآور

 نماید. ها را مستعد غلتیدن به آغوش مصرف و تبلیغات میآن

 یکی از چیزهایی که نوع همراه شدن را مطلوب. ها در یک اندیشه یا عمل، به خودی خود، نه مذموم است و نه همراه شدن با دیگر انسان

ای همراه شدن با ارزش اخالقیگاهی همراهی،  ایم؟ما در چه چیزی با دیگران همراه شدهسازد، پاسخ به این پرسش است که مشخص می
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گویند که تعامل مطلوب با می تجاری به ماتبلیغات . در تضاد با انسانیت و اخالقگاهی عملی است  ایم وهشناخت است که آن را به درستی

محرومیت از خرید کاال  شود وست که حاصل میهانشاط، مورد محبت قرار گرفتن و...، با خرید کاالی آنداشتن زندگی پویا و پُر دیگران، 

رنگی با یک امر توان همرا می مسیر این در و خشن رقم خواهد زد. همراهی سرد یچنین باوری، دنیایای عکس خواهد داشت. نیز نتیجه

 نامید.  غلط و نادرست
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 کرد؟ توانمیچه   سوم: فصل

 ی مناسبها: رویکرد1بخش 

 
 زنند صفیر...ی عرش میتو را ز کنگره

  این پرسشی است که به «خواهم زندگی خود را وقف چه چیز کنم؟من به خاطر چه چیز زنده هستم و می»باید از خود بپرسیم که 

ایم که به هیچ هایی نابسنده دادهکنیم، از آن روست که به این سؤال مهم، پاسخمعنایی و پوچی میبخشد. اگر ما احساس بیندگی ما معنا میز

ما از  بخشد.کند. انسان، خواستار عشق و عدالت است و تکاپو برای چنین اهدافی، به زندگی حرکت و معنا میمان را ارضاء نمیوجه درون

اش بزک کند و به میدان شهر برود تا فاسقی از راه رسیده های مصرفیبازیبرخیزد و خود را با اسباب خواهیم که هر روز صبحانسانی می نچنی

  کنم؟!پرسیم: چرا احساس رضایت نمیگاه از خود میو او را برای دقایقی مشخص بخرد. آن

گاه رهسپار سفری در دنیا نموده آموز عشق و یگانگی کرده و آندست پروردگاری دارد که او را ای ازلی از مالقات باانسان، نهادی ناآرام و خاطره

 مأوا آمیز و حقیقی،است. انسان موجودی دلتنگ است و خواهان بازگشت. او حس غربتی عمیق دارد؛ غربتی که تنها در آستانِ تعاملی محبت

  گیرد.می

زن کنیم: هر روز او را به دیدن پاساژهای چشمکایم و با او مثل یک مرغ خانگی رفتار میدر بند کشیده خود را درونِ بلندپروازِ ما این عقابِ

مان را با بلند کردن صدای تلویزیون وار درونکند. ما فریادهای ققنوس پرواز را فراموشها را دیده و خواهیم که اینبریم و از او میمی

 خواهیم خفه کنیم. می

 عشق، های اصیل انسانیرغم وجود فشارهای مختلف اجتماعی، زندگی خود را بار دیگر بر ارزشهای خود برگردیم و علیهباید به ریش ،

 زندگی را مرور کنیم:از  ماناندازهای بزرگمان، چشمهای خودمان و فرزندانگیریبنیان کنیم. باید در تصمیم دهش و عدالت،

 .توانمی گاهی توان؟می روش این با امّا! کارهایی چه و هست کارهایی. انحصار برای امنشده آفریده. ستمرم خواندن درس برای امنشده آفریده»

 انفجاری... با آه است پایانبی حجمی تا انبساط خواستار و زندمی فریاد وجود تمام دیگر گاهی امّا

 د؟کن محدودش و دارد نگه حبس در را او بتواند که کیست ایلحظه چنین در

 بیا بیا، بیا،: گویدمی      سرکش سرکش، سرکش،     .شودنمی سرگرم هایشبازیاسباب و لذیذ غذاهای با

 رومنمی روم،می روم،نمی هم من و

 آرزویی؟ چه که ایکرده فراموش امّا داری آرزویی که دانیمی    …کاش

 «12کنی! فراموش مبادا

 رغبتی نسبت به کارهای کنیم و نوجوانان ما آن را به شکل تنبلی و بیه آن را تجربه میروزان که بسیاری از ما به طور افسردگی و ماللی

دهند، سخنِ بخشی از وجود ماست که از یک زندگی خودخواهانه خسته شده است. ما در پاسخ به این روزمره )مثال درس خواندن( بروز می

دنی شُ ،رمان کنیم. چنین چیزیک تنِ خسته از خودخواهی را با خودخواهیِ بیشتر دخواهیم، یرویم و میوضعیت، دوباره به سراغ مصرف می

 نیست.

های خود از دهش بخشی که در کنارمان هستند را چنگ بزنیم. ما باید تجربهنجاتهای ما باید از این فرو رفتن در باتالق دست کشیده و طناب

مان برگردانیم. را به ذائقه صادقانهو  سادهمحبت و ارتباط از نو آغاز کنیم. ما باید طعم خوش های تازه، تجربهمرور کنیم و برای دوستی را و نوع
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 در بگرداند، روی من یادِ  از کس هر و

 خواهد[ سختى و] تنگ زندگى حقیقت،

 محشور نابینا را او رستاخیز روز و داشت،

 .«کنیممى

 (121)سوره طه، آیه                           

  داشت و پروا و ش کردکه بخشآن اما

 زودىبه شمرد، راست را «نیکوتر»

 .گذاشت خواهیم او روی پیش را« آسانى»

 را خود و از بخشش بُخل ورزید کهآن اما و

شمرد،  دروغ را «نیکوتر» و دید نیازبى

 .نمود خواهیم او به را« دشوارى»زودى به

 (12-5)سوره لیل، آیات                      

ما امکان جستجو و تالش را مان را به طور جدی پیگیری کنیم. و نیازهای عاطفی و ارتباطی 11هایمان دست بکشیمما باید از چرب کردن سبیل

 صور یأس و تنهایی کند. تواند ما را محداریم. هیچ کس و هیچ چیز نمی

 ترسند خلقچنان کز فقر میآن

 شان از خوف غم در عین غمجمله

 گر بترسیدندی از فقرآفرین

 

 زیر آب شور رفته تا به حلق 

 وز پی هستی دویده در عدم

 هاشان کشف گشتی در زمینگنج

 

 

 بستگی با دیگران و فرار از زندان های خود، فعالیت، همتوانایی داریم: نشان دادن« بودن»عمیق به  دارِها یک تمایل ذاتی و ریشهما انسان

شوند و ها به فداکاری و از خودگذشتگی، متوسل میدار انسانخودخواهی. ]...[ سیاستمدارانی ]مانند هیتلر[ به این تمایل عمیق و ریشه

در تمدن کنونی ما،  ]...[پیوندند( می هاوَجد آمده و به آن )و مردم نیز به خواهند خون و عرق و اشک است.چه از مردم میگویند که آنمی

 دهد. ]...[انگیزد. دوران صلح، فقط خودخواهی را رواج میتر از زمان صلح آمادگی انسان را برای از خود گذشتگی برمیها و تنگناها بیشجنگ

اند، ندارند. کامال های مرفه خود که آنان را احاطه کردهنوادهتوجهی، بخصوص جوانان، طاقت تحمل خای قابلبینیم که عدهاز طرف دیگر می

کنند، روح و منزوی خود طغیان میعلیه زندگی بی فرزندان، «هر چه بخواهند دارند»شان کنند فرزندانترها که تصور میبرخالف تصور بزرگ

محتوا تلقی بیزارکننده و بیرا خانه  هِزندگی خود در محیط مرفّ چه را بخواهند، ندارند. ]...[ این جوانانزیرا واقعیت این است که آنان آن

دستان و گرایش به مسابقات تسلیحاتی و نظامی به منظور ارضاء باالتر از این، آنان سنگدلی مردم جهان نسبت به فقیران و تهیکنند. اما می

گریزند و در جستجوی روشی نو برای زندگی ی خود میخانوادهدانند. بنابراین از محیط ناپذیر میخودپسندی و خودخواهی فردی را تحمل

  کردن هستند.

را  عشق و فقرهای ثروتمند امپراتوری روم هستند که مسلکِ ی این قبیل جوانان در تاریخ گذشته، پسران و دخترانِ خانوادهترین نمونهبرجسته

ی عشرت و خوشگذرانی را در اختیار داشت، ولی متوجه شد که داشتن نوع وسیلهاست. او شاهزاده بود و هر  بوداکردند. مثال دیگر، اختیار می

  (111-112دلی و رنج است. )فروم، بودن و داشتن، ص و مصرف کردن، سبب ناخوش

 

 توسنِ خویش بر دشت عشق بتازان، نه در سنگالخ تنهایی

 های عجیب و غریبی میل به فرقه های ترسناک؛ل به فیلممی کامپیوتری؛ها عالقه به بازی

ای که در های تخیلیهای خشن؛ عالقه به کارتون؛ میل به خشونت و فیلمپرستیمثل شیطان

کند؛ میل به سرعت و ویراژ دادن در خیابان و آفرینی میتِن( نقشآن یک ابرقهرمان )مثال بِن

ل به مخدرهای آور؛ میهای تند و هیجانهایی با ریتمکورسِ سرعت گذاشتن؛ میل به موسیقی

« شور»های رنگی و با رقص و های که در تاریکی و با المپزای جدید؛ عالقه به میهمانیمتهو

ها و موهای غیر عادی؛ کشش به سمت های غیرمتعارف با لباسهستند؛ میل به تیپ

 یهایواکنشبسا که ها چه؛ و ... ؛ تمامی اینهای مصرفقیمت و سایر جلوههای گراناتومبیل

جواب ماندنِ ی بیها، نتیجهاین واکنش معنا.آور و بیکننده، ماللبه یک زندگی خستههستند 

  نیازهای عمیق انسان اند.

اکنون به  و اهدافِ پر از خیزش و حرکت محروم مانده و واال انسان فعلی، از دریای آرزوهای

است  هایمانملّک و احتکار داشتهگردد تا خود را در آن غرق کند. ما از تآبی میدنبال هر راه

های به ایم. ما از ارتباطخسته است که مانمانده در درونایم. ما از آرزوهای معطلخسته که
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است زندگی  اینمعنایی ایم. ما از بیخستهاست که مسئولیت و تعهد در راه اهداف جدی  از نبود وظیفه وایم. ما خسته است که مانهدر رفته

 م.ایخستهکه 

 «ددن جوانان دالیل روانشناسانه داررادیکالیزه ش»

یک فلسطینی است، اعتقاد دارد که رادیکالیزه شدن جوانان امری  خود کهمقیم آلمان  نشناس و کارشناس حوزه رادیکالیسماحمد منصور، روا

دهد، و به جوانان بسیاری مشاوره میبرلین است در  «مرکز مشاوره حیات»همکار او که خود د. نیست بلکه دالیل روانشناسانه دارصرفا مذهبی 

 «د.یابی هستنی هویتتقریبا همه این جوانان در جستجوی راهی برا» :گویدمی

شان به عراق و سوریه، ها یا رفتناز این جوانان برای سلفی یبسیار یاین روانشناس و متخصص افراط گرایی، در فعالیت داوطلبانه یبه گفته

ها و درگیریها خط مقدم رویارویی به بینیم که این جوانانما میدید که توان میزمانی بهتر  انگیزه رااین »شود: دیده میوجود انگیزه ابراز 

 .«استدر خطر  شانی که جانجاییعنی ؛ روندمی

مراقب هستند که  و گیرندا زیر نظر میها ررس، جواناکثرا در نزدیکی مدا هاآن .هستند «خوبی»ها در آلمان مددکاران گوید سلفیمنصور می

 د. ر دارنها نروند و یا آن که زمان آزادی یک جوان خالفکار در اطراف زندان حضوها به قمارخانهجوان

م ترمیچندفرهنگی  همزیستیِ هایشان در زمینهآموزشکه  الزم است ،ه بسیاری مددکاران اجتماعی آلمانکند کمنصور از سوی دیگر یادآوری می

 و اصالح کنند. 

دالیل پیوستن جوانان به داعش  ی بحثِادامهمنتشر شد، در  «نیویورک ریویو»ای که در تر در مقالهشناس آمریکایی نیز پیشاسکات اترن، مردم

دهد. به نظر این به تنهایی به بحران هویتی که بخشی از جوانان غرب به آن دچارند پاسخ نمی «گرایی و دیسکوشغل و فرهنگ مصرف»گفت که 

 د. دهو گرایش آنها پاسخ می نیرو صرف کنند و از خود مایه بگذارند و داعش به این نیاز «چیزی»خواهند برای جوانان می ،کارشناس

 12(28/5/2213ی آلمان؛ )خبری از خبرگزاری دویچه وله

 

 آورد. چیزی که می مراههشادی و سعادت را به  کنند نشان دهند که مصرف، بخصوص مصرف آن کاالی مورد نظر،تبلیغات سعی می

آور سخت و رنج یک زندگیزندگی مصرفی، »رسد، بر خالف آنچه به نظر میمان بیاموزیم، این است که بیش از همه الزم است تا به فرزندان

توان در به سطحی دیگر از زیستن، نمیدر واقع بدون هشدار دادن در باب یک زندگی فاقد اخالق و بدون دعوتی پر شور برای رسیدن . «است

امیدهای  تر، نشان دادنِاز آن مهم های نهفته در یک زندگی مصرفی وروشن کردن ترسی سنگین تبلیغات بر دنیای ما ایستاد. برابر هجمه

  ترین دستاویز هر گونه تغییر و اصالحی است. ، بزرگنهفته در یک زندگی پویا و رشد دهنده
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 ها؛ مان از رابطه با آدمایم: نیازهایمان؛ انتظاراتهای وجود خود را فراموش کردهترین جلوهد به یاد بیاوریم که ما بسیاری از مهمبای

نفس؛ ایستادگی و مقاومت؛ گاه داشتن؛ دوستی؛ میل به جاودانگی؛ مرگ؛ عزت؛ امید؛ نیاز به اعتماد و تکیهها؛ تنهاییمان؛ ترساحساسات

ایم و از تریبون ظاهرمان، های وجودمان را در سکوت خبری گذاشتهستیزی؛ ایثار؛ عشق؛ و ... . ما تمامی این بخشی؛ محبت؛ عدالت؛ ظلمبیمار

 گیریم. ما انتظارمان برای یککشیم را هر روز نادیده میی تنهایی میکه به واسطه گذاریم. ما رنجیا به تبلیغ میمان رهای تجاریفقط داشته

  گذاریم.اعتنا میزندگی سرشار از محبت و اعتماد را بی

ها را با فریاد هایی که تمام وجودمان آنمان اعالم برائت کنیم و با دنبال کردن زیباییزدهمصرف ما باید از این غفلت دست بکشیم؛ از زندگی

 خواستارند، یک زندگی دیگرگونه بیافرینیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرد؟ کمک خود به دبای چطور

 را زیر داستان او برای متی. برود طوالنی سفر به دارد قصد گفتمی و نالیدمی خود روحی کسالت از متی نزد سو–تو

 :کرد تعریف

 حالش تغییر، همه این از پس وقتی. کردمی عوض را مذهبش و شغل و رفیقه هم، پشت سر. داشت پرماللی روزگارِ ایر–می

 در. بازگشت وطن به پیش از ترمفلوک سفر این از. گشت را دنیا تمام آن طی و شد بزرگ سفری راهیِ شد بدتر مراتب به

 جنگ. گرفت آتش بمبی انفجار با اشخانه که است، رسیده اشزندگی آخر به که اندیشیدمی خود با و بود افتاده رختخواب

 ایر–می. بودند کرده شلیک داشتند سنگر او یخانه تپش در که کارگرانی سمت به بمبی هاسرباز و بود درگیر داخلی

 داخلی جنگ در سال چند تا و پرداخت سربازها تعقیب به بعد و کرد خاموش کارگران کمک با را آتش و شد بلند برآشفته

 .گرفت سامان اوضاع تا کرد شرکت

 او حال سراغ کسی که بود علت این به حتماً  است، بخش رضایت اشروحی وضع که نشنید او زبان از مدت این در کسی اگر

 .گرفتنمی را

 های متی()برگرفته از کتاب اندیشه

 پروردگار شما، رحمت است و مهر

 که ندیدند آیا. داشت گاو صداى که ساختند خود براى اىگوساله یمجسمه خود، زیورهاى از او،[ عزیمت] از پس موسى قوم و

 ]...[ مگر .بودند ستمکار و گرفتند [پرستش به] را آن نمایاند؟نمى هابدان راهى و گویدنمى سخن ایشان با ،[مجسمه] آن

و زیانی را در اختیار ندارد که آن را از ایشان بازدارد و مالکِ سودی نیست که آن را  دهدنمى آنان پاسخی به که هیچ بینندنمى

  به سوی ایشان جلب کند؟

 شما، خدای پروردگار و اید،گرفته قرار آزمایش مورد[ گوساله] این وسیله به شما من، قوم اى: »بود گفته آنان به قبال و هارون

  است... «رحمان»

 نبخشاید، را ما و نکند رحم ما به ما پروردگار اگر: »گفتند اند،شده گمراه واقعاً که دانستند و زیدندگ ندامت انگشتِ چون و

 .«بود خواهیم زیانکاران از قطعاً

119و  118اعراف، آیات  ی)سوره   

(92و  89ی طه، آیات سوره  
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 یممحبت حقیقی را طلب کن

 رفت. خواهد گری و عدم اعتمادهبیاموزیم که رابطه با جنس مخالف اگر بر محور مصرف باشد، به سمت معامل مانما باید به فرزندان 

کت و به خاطر پوشاک، اتومبیل،  که با مابرد. کسی ی میشخص هایسودجوییبه سمت  کند و آن رامصرف، دوستی و رفاقت را متزلزل می

ها و خواهد، نه ما را. چنین افرادی، به احساسات، غمها را میدر واقع آن دارایی کند،مان رابطه برقرار مییا وسایل شیک منزلدار شلوار مارک

ها را از دست بدهیم، ما را ای شخصیت ما اهمیتی نخواهند داد و در اولین موقعیتی که ما این داراییهها و امیدها و سایر جنبهها، ترسشادی

ها، ترسیم که با از دست دادنِ آنها را داشته باشیم، همواره در اضطرابی شدید خواهیم بود، زیرا میخواهند کرد. حتی اگر این داراییرها 

 ایم، از دست بدهیم.ای را که خریدهمحبت و دوستی

 

 چه چیز دروغ و چه چیز راست است؟

اند. در زند؛ پدر شاد است و فرزندان به هیجان آمدهاند؛ مادر لبخند میحسن جمع شدهای شاد، پیرامون برنج مدهد که خانوادهتبلیغی نشان می

 ی شاد معرفی شده است. این تبلیغ، برنج محسن، همراه یا شرط یا ابزاری برای رسیدن به یک خانواده

رسد اما به نظر می« ی شاد دارد؟!اشتن خانوادهبرنج چه ربطی به د»ممکن است در نقد این تبلیغات ما به این سمت برویم که از خود بپرسیم: 

« ی شاد ارتباط دارد!آری، غذا با داشتن یک خانواده»لنگد. در نقد این تبلیغات نباید از یک نکته غفلت داشت که که در این پرسش چیزی می

 گویند.چنان که تبلیغات به ما میاما نه آن

های زیستی ما را نادیده ها انبوهی از تجربهبرای رسیدن به شادیِ خانوادگی کافی است. آن خرید برنج محسنگویند که تبلیغات به ما می

اند. مثال خیلی واضح آن، غذا ها شاد نبودهها تلی از برنج روی میز بوده اما دل های آدمیان از هم دور بوده است و آدمگیرند که در آنمی

 ستند. برنج محسن هست، اما شادی نیست. ها با هم قهر های است که آدمخوردن سر سفره

غذایی که هنگام  ؛«های زیادی به سمت آن دراز باشدتدس»غذایی که  جمعی درست شده باشد؛ذایی که دستهتواند شادی بیافریند: غغذا می

کنیم؛ غذایی که اعضای م تعارف میمان هداریم؛ غذایی که به همسایهها هم نگه میافتیم و سهمی برای آنمان میخوردن آن، به یاد عزیزان

ای تازه نصیب فرزندان کنند تا تجربهپزند و والدین فقط راهنمایی میها میپزند؛ غذایی که بچهخانه برای پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر خود می

دهند؛ غذایی که ها کمک میظرفشود؛ غذایی که مادر آن را به تنهایی نپخته و همگی اعضای خانه در پخت و در جمع کردن سفره و شستن 

شود؛ غذایی که فروش سر چهار راه با هم خورده میهای دستشود؛ غذایی که با بچهساده است و نیمی از آن برای نیازمندان کنار گذاشته می

 دهد صرف محبت و تالشی نیکوکارانه شود و ... . کنیم تا نیرویی که به ما میهنگام خوردن آن آرزو می

تواند در رسیدن به سعادت خانوادگی نقش داشته باشد. در مورد بسیاری از چیزهای هایی است از اینکه غذا خوردن میها و نمونها مثالهاین

چنان که توانند ما را به بهشت برسانند؛ اما نه آندیگر مانند وسایل ورزشی، وسایل آشپزخانه، مبلمان و ... نیز همین امر صادق است. اشیاء می

را متجلی کنیم؛ نه اینکه به کلی چنین ارتباطی را انکار و  تصویر حقیقیِ ارتباط اشیاء با سعادتگویند. بهتر آن است که ما تبلیغات می

 تحقیر کنیم.

 (2داستان غذا خوردن در بهشت و جهنم از این حیث آموزنده است. )ر.ک به پیوست شماره 
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 هایشان بشناسیدچیزها را با میوه

 گانی ما باید به فرزندان خود، دیداید بیاموزیم که از نگاه سطحی و ظاهربین عبور کنیم و به زندگی، در معنای واقعی آن توجه کنیم. ما ب

ها را افرادی حساس نسبت به محبت واقعی و تیزبین و بابصیرت بدهیم تا از ظواهر عبور کنند و واقعیتِ ملموس زندگی را بنگرند. باید آن

سازی و پرورش اندام، به خاطر نیاز به توجه و محبت است و بتوانند بیان و الی تربیت کنیم. فرزندان ما باید بفهمند که رفتن به بدنمحبت پوش

المثل، چنین فردی، چگونه ازدواجی خواهد طلبی، چه اثراتی بر زندگی خواهد داشت. فیخواهی و محبتی توجهیا حس کنند که این شیوه

  احساسی نسبت به پیری خواهد داشت؟او چرا او را برای دوستی انتخاب خواهند کرد؟ چه  داشت؟ دوستان

چون نیاز به محبت. باید ترین نیازهای ما همجند؛ بر اساس اصلینبس« زندگی»فرزندان ما باید بیاموزند که هر دعوت و هر تبلیغی را بر اساس 

 . 13ها چشمانی تیزبین برای تشخیص این امر دادبه آن

 

 ها گدایی نکنیمآنچه داریم را از بت

 ها را داشته باشید مگر توانید اینگویند شما نمیگیرند و میها، شور و حرکت، و شادی را از ما میتبلیغات، امید، مقبولیت نزد انسان

چنین تبلیغات همتوان به دست آورد. مصرف میکنند نشان دهند که اموری از این قبیل را با ها سعی میگوییم را بخرید. آنچه ما میکه آننآ

 «.ین یعنی کسی تو را دوست ندارد!ها به تو خواهند خندید و ااگر با یک لباس معمولی به مدرسه بروی، بچه»ترسانند: ما را با همین ابزار می

آید، کاریکاتوری به دست می به این شیوهچه بلکه آن توان به دست آورد،مقبولیت و شادی و ... را با مصرف نمیباید بیاموزیم و بیاموزانیم که 

مان نشان دهیم که بر خالف ظاهر تبلیغاتی ماجرا، روح از حقیقت است. باید با رفتن به سراغ زندگی و واقعیت، به خود و فرزندانمزه و بیبی

. به واقع چنین فردی نه خود احساس رضایت خواهد کننده بوده و فاقد ارتباط و مقبولیت استمنحصر در مصرف، بسیار سرد و کسل زندگیِ 

 برند. داشت و نه دیگران از بودن با او لذت می

*** 

 یک رؤیا

های انگور، بسیار زیاد و نوشکفته ها. درختی آنام؛ خواهرم و بقیهمان باغی سرسبز بود. در کنار اعضای خانواده. حیاطیممان بوددر حیاط خانه

زیستیم؛ شاد از کردند. انگورهایی مفصل و عالی. ما در این باغ میدرخشیدند و دلربایی میهایی از انگور که می؛ با خوشهو پربرگ و بار بودند

  درخشندگی و سرسبزی و فراوانی.

های ها سوخته بودند و چیزی جز خاکستر و چوبیک روز صبح، وقتی از خواب برخاستیم، دیدیم که همه چیز خشک شده است. درخت

ی انگور را در زمین فرو کرده ای ایستاده بود و تعدادی خوشهی این زمین سوخته، عجوزههشد. همه چیز خشکیده. در کنارسوخته دیده نمی

 خواهید،اگر انگور می»گفت: رقصید و میهای در زمین فرو شده میبرگی. باالی این خوشه هیچ بدونو  ساقه بدون، انگورهایی بدون ریشهبود؛ 

 «حاضر نیستیم که چنین کنیم. م،یحتی اگر بمیر»کردم: و من فکر می« باید از من بخرید!

*** 

اما تلخ « راحت»ی آکیرا کوروساوا، کارگردان ژاپنی، شاهد یک زندگی ، ساخته«زیستن» در فیلم

چه شادی واقعی وجود ندارد و آن همه چیز مهیاست اما رضایت ای که در آنهستیم؛ زندگی

 کننده. شود، غالفی پوشالی است بر یک زندگی یکنواخت و خستهیده مینام
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. واتانابه پس از یک عمر واتانابهداستان فیلم زیستن، داستان زندگی کارمندی است به نام 

کند؛ ی خود فکر میرا پیش رو دارد. حال او به گذشتهتفاوتی و روزمرگی، اکنون مرگ بی

ی کاری کرده ای یک نظم بیهودهو لحظات مهمی را فد جدیهای به این که چه رابطه

هاست که حتی یک روز را با شور است؛ به این که فرزندانش از او بیزارند و به این که سال

کند تا مرگ را شود و سعی میواتانابه از زندگی خود بیزار می و نشاط سپری نکرده است.

دارد. سرانجام در حالی که یأس سراسر  فراموش نماید. اما باز هم درونی پردرد و ناراضی

  گیرد.او را فراگرفته، تصمیمی بزرگ می وجود

رود که در روال اداری و بوروکراتیک افتاده است. این پرونده، متعلق به مردم محرومی است که در رنج شان میغ یکی از پرونده های ادارهاو به سرا

دیگر از زیستن را پیش  ی واتانابه برای کمک به این افراد نوعیی خالصانههاها ندارند. تالشنهستند و هیچ یک از مقامات توجهی به مشکالت آ

  گشایند.چشم او می

*** 

 های تربیتی را اصالح کنیمکلیشه

 هایی از ادب، یشهها را به کلترین نیازهای کودکان و نوجوانان، آنتوجه به اصلیامروزه، پدر و مادرها و سایر متولیان فرهنگ و آموزش، بی

کنند و اعتنا رها میهای ارتباطی و عاطفی را بیترین نیازهای رشدی کودک در زمینهها ضروریآن کنند.موفقیت اجتماعی و مذهب، زنجیر می

غیرانسانی،  برخوردهای غلط و دک ترسیم کرده و با انواعی ازمسیری از موفقیت تحصیلی )یا منش مذهبی یا آداب اجتماعی( را پیش روی کو

  از کودک می خواهند که این مسیر را طی کند.

رغبتی و تنبلی، کشاند: بیهای آگاهانه و ناآگاهانه میرا به انواع و اقسام مقاومت گذاری در راه رشد فرزندان، کودک )یا نوجوان(این مانع

گونه گاه، اولیاء این کودکان و نوجوانان، از دیدن این... . آن ارادگی و تباه کردن تدریجی خود، سادیسم و دیگرآزاری وسرکشی و تَمرُّد، بی

کاریِ خود ماست. در ادامه نیز اولیاء ی غفلت و ناسنجیدهشوند؛ انگار نه انگار که این امراض روحی نتیجها متعجب و نگران میهمقاومت

  های سابق برگردانند. را به همان نقش فردی کلی این وضعیت، ن شاکلهافتند تا بدون تغییر دادفرهنگی، به تکاپو می

ها توجهی نسبت به اند. آنشود که والدین از فرزند خود )در برآیند نهایی و عمالً( ادب و درس خواندن و کسب شغل را خواهانبسیار دیده می

های ارزشیِ فرزندان خود ندارند. اما تخابهای مدرسه، انهای تحصیلی، ماجراها و چالشها، امیدها، فراز و نشیباحساسات، تصمیمات، ترس

ای که ما در تغییرات رفتاری و اجتماعیشود و گرفته می ست کههاسازترین تصمیمات کودکان و نوجوانان، درست در همین حوزهسرنوشت

خواهیم ها میکنیم و از آنه زندانی میزدهمین تصمیمات است. ما فرزندان خود را در انباری تاریک و یخ نتایج و تبعاتِبینیم نیز نوجوانان می

جا خوب بخوانند و وقتی که فرزندمان در این وضعیت شروع به فریاد کشیدن و جیغ هایشان را در آنکه به والدین خود احترام گذاشته، درس

 کنیم! کند، تعجب میزدن می

 

 های دیگر حساس باشیمبه حقوق انسان

 شود و طعم هاست. گاهی یک شکالت تبلیغ میلیغات باید در ذهن بینندگان فعال کنیم، حقوق انسانیکی از مالک هایی که برای نقد تب

شود. ما باید این پرسش را در ذهن خود فعال کنیم: این شکالت برای چه کسانی خوشمزه است؟ افراد زیر را در ی آن نمایش داده میخوشمزه

سال که با چربی اضافی و چاقی دست به گریبان است؛ دارد؛ زنی میان پیرمرد که قند خون فعال؛ یکی بیشگیریم: یک بچه؛ یک بچهنظر می

ی ی او را هم ندارند؛ کارگری که در کارخانهتوان تأمین صبحانه اش حتیرود و خانوادهه به مدرسه میها گرسنیک کودک که صبح

قهوه و  ارعِدر شرایطی غیرمنصفانه در مز هاکیلومترها دور از مغازه ودکانی کهکند؛ زنان و کسازی با شرایطی نه چندان عادالنه کار میشکالت
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ی تک این افراد از شکالت را بشنویم. واقعیت یعنی این؛ یعنی دیدن یک امر از زاویهی تکگفته و ناگفته باید روایتِکنند و ... . کاکائو کار می

 نگاه کسانی که در ارتباط با آن، صاحب حق هستند. 

 ای مفید و ضروری است که باید آموخت. باید از خود بپرسیم نکتهاین  ود به سود کسی یا به ضرر کسی است.هر عملی که انجام می ش

 هر با مرتبط هاینظام و شود. افراددار چگونه دیده میدهد، از نگاه یک زن خانهداری نشان میخانه را در کارِ یک هود آشپزخانه که زنی تبلیغِ

 کسانی چه برند؟می سود این مسأله از کسانی چهها نیز روایت کرد. باید از خود بپرسیم: ی را باید جستجو کرد و مسأله را از نگاه آنوعموض

 باشد؟ داشته وجود دارندن دوست کسانی چه بینند؟می ضرر آن از کسانی چه باشد؟ داشته وجود دارند دوست

 

 کتابخوان کارگر یک هایپرسش

 []کارگر:

 کرد؟ بنا را[“ 1]تب” ی دروازه هفت شهر کسی چه -

 .یافت خواهی را فرمانروایان نام ها،کتاب در

 کشیدند؟ دوش به را هاسنگ تخته فرمانروایان، آیا -

 کرد؟ بازسازی بار چند و چندین را آن کسی چه …گشت، ویران بار چند و چندین که را، بابِل شهر و

 کردند؟می زندگی هاخانه کدام در خود ،[2]لیما زرّین شهرِ کارگرانِ

 رفتند؟ کجا بنّاهایش رسید، پایان به چین دیوار ساخت که شبی آن

 

 .«است پیروزی یادبودهای و افتخار بناهای از پر بزرگ، روم»

 شدند؟می پیروز کسانی چه بر روم قیصرهای و است؟ کرده پا بر را هاآن کسی چه -

 زیستند؟می قصر در ساکنانش یهمه شود،می ستوده اشعار در چنین این که بیزانس]=روم شرقی[، آیا

 ای،افسانه آتالنتیس در

 کشید، خود کام به را آن دریا که شب آن در حتی

 .کشیدندمی نعره خود بردگان سر بر دریاافتادگان، به

 

 .«کرد فتح را هند جوان، اسکندر»

 تنهایی؟ به -

 کوبید، هم در را«گُل» قوم که قیصر روم

 نبود؟ همراهش به آشپز یک حتی آیا
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 .«گریست شد، غرق ناوگاونش که هنگام آن اسپانیا، پادشاه فیلیپ،»

 کرد؟ گریه که بود کسی تنها او آیا -

 .«شد پیروز ساله هفت هایجنگ در دوم فردریک»

 نداشت؟ نقش پیروزی این در دیگری کسهیچ -

 !«ینیمبمی پیروزی و فتح یک ،[تاریخ از] ایصفحه هر در»

 پخت؟می فاتحان برای را جشن غذای کسی چه -

 !«ایم بوده بزرگ مرد یک شاهد سال، ده هر»

 پرداخت؟ را آن ی هزینه کسی چه -

 …بسیار های روایت

 .بسیار های پرسش                          

 (برشت برتولت از شعری)        

 که رساندمی تبس از جامانده به باستانی آثار. است بوده پایتخت درازی زمان مدت که باستاناست مصر در باستانی شهری نام تِبِس، یا تِب(  1

 .استبوده باستان مصر در تمدن از واالیی ی نقطه در شهر این

 .اندگفتهمی «شاهان شهر» آن به و است بوده شهرها ترینپررونق و ترینبزرگ از یکی تاریخ طول در که پرو، کشور پایتخت لیما،(  2

 

 های مختلف را با هم مقایسه کنیددعوت

 دست روی یکی از ها و نیازهای انسانی است. تبلیغاتکنار هم قرار دادن میلمقایسه و های مناسب در نقد تبلیغات، یکی دیگر از روش ،

اند را در کنار نیازهای ن توسل جستهتوانیم میلی که تبلیغات به آدهند. ما میآن را دستاویز جذب مخاطب قرار میگذارند و امیال انسان می

  اصیل انسانی قراد دهیم و به این ترتیب، به نقد تبلیغات بپردازیم.

مورد استفاده قرار  ،بزرگ بودن صفحه و وضوح تصویر را به عنوان محرکی برای کشش بینندگان ،المثل، تبلیغ یک تلویزیون ال.سی.دیفی

از خود بپرسیم: برای خرید این کاال و رسیدن به این وضوح تصویری، پدر خانواده چقدر باید کار کند؟ با ها را توانیم این پرسشدهد. ما میمی

خواهیم که دهیم و از اعضای خانواده میاین پرسش، ما میل به آزادی عمل پدر را در کنار میل به داشتن تصویری بزرگ و واضح قرار می

تر شود، آیا دیگر ن نحو نیز مطرح کرد: اگر پدر خانواده برای خرید این کاال مجبور به کار کردن بیشتوان به ایانتخاب کنند. این پرسش را می

آمیز ی محبتانرژی و زمان کافی برای گفتگو با همسرش و یا بازی با فرزندانش خواهد داشت؟ پرسش دوم، نه فقط آزادی عمل پدر، بلکه رابطه

  دهد. با وضوح تصویرِ تلویزیون ال.سی.دی قرار میاو با فرزندان و همسرش را در مقایسه 

گذارند با میلی که تبلیغات دست روی آن میمان به استفاده از چنین رویکردی شدیدا نیاز داریم، زیرا با کنار هم قرار دادن ما و فرزندان
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رود، چه از نزد ما میفهمیم که آنهیم فهمید. ما میهای واقعی یک کاال را خوانیازهای اصیلی که به عنوان یک انسان داریم، در واقع هزینه

 شود. جا خرج و نابود میما نیست بلکه ارتباط و صمیمیت است که در این تنها پول

 از  بیند واند. فرزند ما این تبلیغ را میها از باال و پایین پریدن این حیوانات، به هیجان آمدهکند که چگونه آدمها، تبلیغ میپارک دلفین

کند و ی فرزندش را اجابت میخواهد که او را به چنین جایی ببریم. در چنین شرایطی، پدری که امکان مالی دارد، بالفاصله خواستهما می

ند و تر )به هر نحو ممکن( توان انجام چنین چیزی را پیدا کافتد که با کار بیششود و یا به این فکر میپدری که توان مالی ندارد، شرمنده می

  های ممکن نیست. ها تنها گزینهبه پدری باکفایت تبدیل شود. اما این

دوستی تبدیل شود. ای بزرگ برای آموختن و تجربه کردن مهربانی و نوعتواند به لحظهای دارد، میای که فرزند ما از ما چنین خواستهلحظه

ها، فشارها شیند و در مورد وضعیت کاری خودش برای فرزندش حرف بزند: سختیتواند با فرزندش به گفتگو بندر این موقعیت، می پدر یا مادر

ای به خانواده وارد خواهد شد. پدر و مادر تواند از این بگوید که اگر بخواهیم پول چنین پارکی را تهیه کنیم، چه فشارهای ارتباطیو ... . می

ی حرف زدن با هیچ کس را کنم و دیگر حوصلهرسم، روی مبل غش میز راه میاگر من بخواهم زیاد کار کنم، شب که ا»توانند بگویند: می

ی مهم حاصل خواهد شد: فرزند ما احساس خواهد کرد که توانیم بپرسیم. به این ترتیب، چندین نتیجهنظر فرزندمان در این باره را می«. ندارم

؛ فرزند ما یک اصل اخالق «دهندپرسش کرده و مرا در مقام انتخاب قرار می گیرند و از منزنند؛ مرا جدی میپدر و مادر من با من حرف می»

   پذیر خواهد شد و ... . ما مسئولیتخیلی مهم را خواهد آموخت: همدلی با دیگران. فرزند 

نند در این مورد حرف بزنند تواها عالوه بر تشریح وضعیت کاری خود، میی فرزند خود را اجابت کنند. آنبایست بالفاصله خواستهنمیوالدین 

ی تر رسانید؟ با این هزینه، ممکن است یک خانوادهتوان به مصارفی انسانیشود را آیا نمیها میکه پول زیادی که صرف رفتن به پارک دلفین

فروش سر چهار راه، لباس گرم گلهای یا برای بچه های گرسنه غذا دادی تحصیل فرزند خود را تأمین کند و یا بتوان به بچهفقیر بتواند هزینه

ی اخالقی نیست، بلکه ا، تنها یک وظیفههاین موقعیت مواجه کردن کودک با هایی مواجه کنیم.باید فرزندمان را با چنین موقعیت. خرید

ن نیاز مان، به آی فرزندانز ناحیه، اای که خود ما در مقام پدر و مادرد؛ توجه و مهربانیشِ مهربانی و توجه به دیگران باشی آموزتواند صحنهمی

  ی آن هستیم.داشته و تشنه

چه از رفتن به هایی مشترک، آنتوانند با گرفتن تصمیم، نباید به توضیح این ماجراها بسنده کنند، بلکه می11والدین، از هر سطح مالی که باشند

با هم یک نقاشی از یک »؛ «خریمها میی دلفینک فیلم مستند دربارهرویم و یبا هم می»خواستند را نیز به دست آورند: ها میپارک دلفین

ها ی دلفینزنیم تا دربارهخوانیم و با معلمت حرف میخریم و میها میی دلفینیک کتاب درباره»؛ «به دیوار خانه بچسبانیم و یمدلفین بکش

 ... .  و« کنیمرویم و با هم فوتبال بازی میمی امروز به پارک»تر مثال یا پیشنهاداتی کلی و« سر کالس هم حرف بزنی

 عدالت، عزت نفس و ارزشمند دوستی، مسئولیت ما در برابر محرومان و نیازمندان، مهربانی، جاودانگی و زودگذر نبودن، انصاف، نوع

باید گذارند. هیم که تبلیغات روی آن دست میها را در کنار میل و دعوتی قرار دتوانیم آن، و ... از جمله نیازهایی هستند که می15خواستنِ خود

 رد. از خود بپرسیم که اگر ما بنا به تبلیغ حاضر، کاالیی را بخریم یا کاری را انجام دهیم، این اقدام با چه اصول اخالقیِ واضحی تعارض دا

 

 

 

 

 

 داری را بیاموزیمخویشتن

 آتش در را شما چیز چه» :پرسندمجرمان می هستند و از ها]ی بهشت[باغ میان ]..[ مگر اهل دستِ راست. آنان در

ورفته  در بیهودگی فر درایانهرزه با دادیم ونمى غذا را بینوایان و نبودیم نمازگزاران ما از: »گویند «درآورده است؟

 .«رسید در ما مرگ تا  شمردیممى دروغ را نتیجه روز و بودیم.

 (17-39ی مدثر، آیات )سوره
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 ترین چیزهایی است که در تربیت خود و رزش مهم اخالقی، یکی از مهمی یک اداری به کودکان و نوجوانان به مثابهآموزش خویشتن

رغم اکراه و احساسات دانیم، بتوانیم علیداری یعنی توان اینکه وقتی کاری را درست میبه آن توجه کنیم. خویشتنمان باید فرزندان

 خوشایندِ  رغم میل و احساسدانیم، بتوانیم علیمی ناخوشایندمان، به تالش خود ادامه دهیم؛ و بالعکس )یعنی وقتی کاری را نادرست

ای از دانیم ادامه دهیم.( نباید هر خواستهمقاومت نباشیم و به کاری که درست میمان، از آن اجتناب کرده و در مقابل آن، سست و بیظاهری

خواهد زد.  اوبه تمامی زندگی  جدیای ، صدمهای کودکهخواسته تفکرِ بدونِ وقفه وبدون . ارضاء13ِکنیممان را  بالفاصله برآورده زندانفر

ی تشخیص و های خود برسد، عالوه بر اینکه قوههیچ تأخیری به خواستهکودکی که همواره عادت کرده است که بدون فکر و صبر و کوشش، بی

اولین موانع جدی، دچار یأس و واخوردگی خواهد های زندگی واقعی نیز با رسیدن به ماندگی خواهد شد، در فراز و نشیباش دچار عقبارزیابی

 شد. 

 ها و پیشنهاداتی در مقابل تبلیغات، نباید به نحوی سلبی، تنها به نقد و انتقاد پرداخت، بلکه همواره باید به نحوی ایجابی، جایگزین

 ارکت فرزندمان کیک بپزیم؛د، بلکه باید با مشحرف ز و تبلیغاتش توزبرانگیزاننده ایجاد کرد. نباید تنها از بدی و دروغین بودن چیپس چی

  مان بدهیم تا به مدرسه ببرد.، به کودکها را به عنوان تغذیهبندی کنیم و این بستهبخریم و هردو را به شکلی زیبا بسته کشمش

در  کنند وجود ندارد.ات به ما عرضه میچه که تبلیغدر مقابل آن )الاقل به لحاظ ظاهری(، های چندان جذابیگاهی حتی جایگزینبا این حال، 

ازای آن را برای او فراهم کنیم. نباید به محض اینکه فرزندمان چیزی نداشت، مابهداری بیش از همیشه ضروری است. چنین شرایطی، خویشتن

موزیم. ماندن در کالس درس و گوش دادن توانند باشند را نیز به فرزند خود بیاباید صبر و ایستادگی برای رقم زدن چیزهایی که نیستند اما می

اند و اکثریت به سخنان معلم، مطالعه، پرستاری از بیمار، تمرین و تکرار در تنهایی، ماندن در کنار کسانی که به دالیل مختلف نیازمند حمایت

داری هایی هستند که جز با خویشتنله موقعیت، و ... از جم(ماندگاندر راهآموز ضعیف، فقیران، کنند )یک دانشها اعتنایی نمیها به آنآدم

کارها در برابر لذِت انجام یک بازی به نظر نسیه است لذِت انجام اینممکن ها را تجربه و درک کرد. توان لذتِ اصیل و نهفته در دل آننمی

 توان لذت اصیل آموختن و مهرورزی را کشف کرد. داری است که میبرسد، اما با اندکی خویشتن

 

 با هم فرق دارند« خوب»و « جالب»

     زده آییم؛ تعجبای به هیجان مین هر صحنهدمان به سادگی از دیما و فرزندان

را برای همدیگر می فرستیم « باحال»های افتیم و ... . ما کلیپبه خنده میشویم؛ می

های کانال اندازیم و ازای برای خندیدن و شادخواری راه میما شبکه .کنیمو نقل می

که از خود بپرسیم معنا و آنخریم بیمخابراتی و اینترنتی، جک و سرگرمی می

خواهد ها چیست؟ گویی احساس و هیجان ما، افسار ما را به هر کجا که میی آنفایده

  گیریم. هر بادی قرار می« تحت تأثیرِ»کشد. ما منفعل شده و به راحتی می

پایه و اساس، به عوض این گونه احساسات بی در همین راستا، ضروری است که

عقالنیتی باطراوت و سرزنده را حاکم بر وجود خویشتن کنیم تا قبل از خندیدن، 

ها، ترین آموزشبتواند به معنای کار خود فکر کند. در همین زمینه، یکی از اصلی

در  است. ما باید فرق این دو را« خوب»و « جالب»ی روشن کردن تفاوت دو مقوله

 مان نیز آن را بیاموزیم. درون خویش بفهمیم و به فرزندان
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 خورند؛ افتند؛ سُر میدرون آب میشوند که ها و افراد متعددی نشان داده میتلویزیون، صحنه یکنندههای سرگرمبرنامهیکی از میان در

جمعی قرار داده شده است. ی دستههای خندهها، افکتن صحنهتک ایشوند؛ و بر روی تکت ترسانیده میکنند؛ از پشاز روی تاب سقوط می

بار است آن است که ها فاجعهگونه برنامهشود. چیزی که در اینهای مذهبی بیش از همیشه پخش میبرنامه بخصوص در اعیاد و جشناین میان

بخندیم! هیچ لزومی ندارد که به دردی که انسان روبروی ما ها غالب کنیم که هر گاه که دچار تعجب و هیجان شدیم، باید کوشیم به آدمما می

مان نشان دهیم! ما کشد توجه کنیم! حتی اگر کسی در حال خودکشی از ساختمانی بلند است، باید فیلم بگیریم و آن را به دوستان و اقواممی

آیا ما باید به درد کشیدن دیگران نیز بخندیم؟ « هستم؟ من در حال خندیدن به چه چیزی»مان بیاموزیم که از خود بپرسند: باید به فرزندان

عالوه بر آن از جهت وضعیت  )مثال نتایج اقتصادی(، بلکه های خود، نه فقط از جهت نتایج بیرونی و عینیها به انتخابحساس کردن انسان

 ایم وشده سوادکور و بی مانی هیجانات و اعمالمعناما در تشخیص دهد، بسیار واجب است. درونی، یعنی اتفاقی که برای خویشتن ما رخ می

 اندیشیم.مان نمی«خود»، خانواده و دیدهیک  انسان رنجمان بر به تاثیر میل

 من از چه چیزی :»آییم اما باید از خود بپرسیم نماهای عجیب و غریب شهر دوحه به وجد میهای بلند دُبی و آبما امروزه از دیدن برج

ها محروم در سراسر جهان باید به وجد بیایم؟ اگر پدر بزرگ آیا از اسراف و ولنگاری مالی و نادیده گرفته شدن حق میلیون« ام؟به وجد آمده

کنیم. ما و ای است که ما در آن زندگی میافتند. این فاجعههای پیرامون او به خنده میپرتی حرف بزند، اکثر آدمپیر ما با لکنت زبان و حواس

  ی عشق و مهرورزی خودمان را ارزیابی کنیم و آن گاه واکنش نشان دهیم.ان باید بیاموزیم که پیش از هیجان، از زاویهمفرزندان

فرنگی در جشن ترین گوجهکند: رکورد هدر دادن بیشرا ثبت می متفاوتیوجود دارد که هر نوع حماقتِ « رکوردها»امروزه کتابی به نام 

گونه ترین میزان مصرف مواد الکلی در یک روز؛ رکورد درازترین ساندویچ خوک؛ و ... . اخبار تلویزیونی نیز اینبیشی اسپانیا؛ رکورد سالیانه

ها نیز به مخاطبانی منفعل احتیاج دارند که با هر گونه تحریکی به جنبش درآیند. تبلیغات نیز از همین امر دهند، زیرا آنمطالب را پوشش می

 کشانند. ، ما را به دنبال خود می«جالب»ها نیز با خلق یک موقعیت کنند. آناستفاده می

 

 جدی جدی

   

 هابچه پسر  

 شوخی شوخی    

 هاقورباغه سوی به                

 کنندمی پرتابسنگ     

 

 هاقورباغه     

 جدی جدی               

 میرندمی    

 «اریش فرید» 
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 خندندآنان که می

 ماده ایگربه که ترتیب این به گذشت؛می زمین مشرق در آن جریان. ندارم خاطر به دیگر را نامش دیدم، جالبی بسیار کارتونی فیلم پیش چندی

: افتاد مهیجی اتفاق حال این در. بود رقص مشغول بود، کرده باز مشتاقانه را خود الستیکی ازوانب که نری یگربه با دیدهتعلیم ایرقاصه صورت به

 خم پایین به هاقالیچه یکناره از را خود کردند، پرواز نرهگربه قصر دور چندبار و آمدند پرنده هایقالیچه با و هوا راه از هاآن آمدند. دریایی دزدان

 دیدیممی را هاآن وضوح به دیگر که پرنده هایقالیچه روی بر! شد شروع تیراندازی بعد. شدند خیره رقاصه یگربه به یهوسباز نهایت با و کردند

 این بعد و بودند مجهز هم کوچک هایتوپ به هاقالیچه این طورهمین و باشد دیگری چیز مسلسل جز توانستنمی که بود گرفته قرار هاییلوله

 درست. داریم خاطر به خوب ما یهمه که بود چنان بارهاآتش این طنین و کردند آغاز بارآتش یلوله هفت-شش از را تیراندازی کارتونی قهرمانان

 کرد،می پخش ناخوشایندی بوی انفجار از پس که بمب نوعی کردند؛ پرتاب هاآن سوی به را خود هایبمب دریایی دزدان آن از بعد. بود طورهمان

 !خندیدند همگی تماشاگران و گرفتند سنگر هاآن یهمه. آورد وجودبه ایافسانه یگربه قصر در العادهفوق آشوبی و ناآرامی کهطوریبه

هولناک  شبحی چون خنده این و خندیدند بسیاری اما نگرفت، شانخنده هاآن یهمه که شود گفته باید ـ هست هم مشکوک که ـ افتخار با البته

 درست فیلم سر و صدایِ کهاین با خندیدند،می تماشاگران. بودند شده بمباران شدت به خود که شهری ساکنان سوی از هم نآ بود؛ عجیب و

 به من اما است، سالمت باعث خندیدن. بودند)*( شنیده هایشانزیرزمین در تمام شبِ هزار هاآن که بود هاییانفجار سر و صدای همان مانند

 .مشکوکم فیلم انِبینندگ[ فکر] سالمتِ

 (بل هاینریش ینوشته)                                

 .است دوم جهانی جنگ در متفقین توسط آلمان شهرهای بمباران به اشاره)*( 

 

 را « بخو»و « جالب»مان پرورش دهیم. در اولین قدم، باید تفاوت تری را در خود و فرزندانتر و انسانیشناسی اصیلما باید زیبایی

گونه و معمایی ما را به خود جلب کرد، به عوض اینکه با مان نهادینه کنیم. اگر تبلیغی با خلق یک موقعیت چیستانبفهمیم و در درون

 «کند؟این تبلیغ مرا به چه چیز دعوت می»ی تلویزیون خیره شویم، باید بگوییم: به صفحه های گرد شدهچشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرشته در تحصیل به آنجا در تا شد انگلستان در لندن راهی سالگی 19 در ، رهبر استقالل هندوستان،دیگان

 کنار در ایفل برج دیدن و پاریس هایموزه و نمایشگاه به رفتن اروپا، به سفر از او خاطرات از یکی. بپردازد حقوق

 خاطره را از زبان خود گاندی بشنوید: . آنهاست

 و بود رستورانی اولش یطبقه در. رفتم باال آن از بار سه یا دو چون مانده، باقی خوبی به برایم ایفل، برج یخاطره»

 دور راه این در را پولم شلینگ هفت ام،خورده غذا ارتفاعی چنین که در بگویم بتوانم به دیگران اینکه برای فقط

 باال و برج ایفل دیدن برای جهت آن از مردم دارد. یواقع زیبایی برج، این گفت تواننمی وجه هیچ به! ... ریختم

 وقتی تا. بود نمایشگاه بازی اسباب برج این. خیلی هم بلند است و است تازه چیزی که کنندمی شلوغ آن از رفتن

 کودکانی همه ما که داد می نشان را واقعیت این خوبی به برج و شویم می هابازی اسباب هستیم، عاشقِ کودک ما

 «.سازد می مجذوب را ما ارزشبی چیزهای که مهستی

 «ی مردم برادرندهمه»به نقل از کتاب                                                                          
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  های شوند، حرف بزنیم. فرزندانی که نسبت به رنگای که در تبلیغات به خدمت گرفته میبصری-ی عناصر صوتیدرباره انمفرزندبا

توانند بفهمند که در ها غریبه نباشند بهتر میمختلف آشنایی داشته و با آن زندگی کرده باشند و انواع مختلفی از موسیقی را شناخته و با آن

های نمایشی و ما باید رنگ، موسیقی، حرکات دوربین، تُن صدای راوی، تعلیق ه خود جلب کرده است. فرزندانها را بیک تبلیغ، چه چیزی آن

بسته است که نیاز خود گوشوو چشم تجربهتبلیغ پر زرق و برق، کودکی کم ... را شناخته یا الاقل با آن آشنا باشند. بهترین خوراک برای یک

 شنود. ای اولین بار از زبان تبلیغ تجاری میبه رنگ و حرکت و شادابی را بر

 

 بخشش و دهش را بیاموزیم

 بخشی است که عالوه بر شور و حرکتی که به زندگی کودک های لذتمان بیاموزیم. این امر یکی از تجربهبخشش و دهش را به فرزندان

آمیز با دیگری ی محبتبخشد. کودکی که رابطهبه مصرف، ایمنی می اما پر سر و صدای( رایج انگارانههای )سادهبخشد، او را در برابر دعوتمی

او هایش، تعریف نخواهد کرد. را از خالل بخشش و مشارکت چشیده است، به سادگی هویت و شخصیت خود را با لباس و غذا و سایر داشته

از طریق بخشش و به اشتراک ند تواهر کودکی مییابد. کننده میای که در دنیای تملک وجود دارد را کسلزندگیِ سرد و آمیخته به تنهایی

ای است که به راحتی ارزش شود. این تجربه داشتنیها و دوستان خود، تبدیل به آدمی محبوب و دوستکالسیگذاشتنِ چیزهایش، بین هم

دهد. طبیعتا چنین زاردهنده، نجات میهای آهای توأم با دهش را به کودک نشان داده و او را از تکلف و خودنمایی و ظاهرسازیرابطه

کنند. بنابراین، ها برای جذب مخاطب استفاده میهایی که تبلیغات از آنزداید؛ ضعفهای شخصیتی بسیاری را از کودک میرویکردی، ضعف

 کند. دهش و بخشش، ما را به شکلی فعال، از تبلیغات تجارتی و دعوت به مصرف دور می

 .است بختیتیره ،و قدرت سروری در ماندن تنها و باشم؛ سرورشان که کسانی وجود بدون رسیدم قدرت به من گاهآن. شد خالی هاخانه

 (ی تاریخ جهانگشای جوینیشعری از ابوالفتح بُستی؛ از مقدمه)

 

 بهشتِ پویایی و رشد را طلب کنیم؛ نه بهشتِ انفعال و کرختی را.

 نسبت به طلبی و لَم دادن. ما رکت و تالش و از نو متولد شدن باشد، نه محلی برای راحتشهر ما، باید محلی برای حبهشت و آرمان

های فراغت خود، مان، خوشحالیم. ما زمان«آزاد»کنیم و در روزهای میلی و انزجار میروزهای کار و اشتغال خود با زبان و رفتارمان، اظهار بی

گذشته است را، روزی  تلویزیون جلوی« نشستن»یک روز بدون کار که با  کنیم وری میپها سخوردن انواع خوراکی در پارک و «نشستن»با 

پردازیم. ما از چالش در گفتگوهایمان هراس داریم و یک می های روزمرهگفتوپگ یک جا نشسته و به هامیهمانی در کنیم.آزاد و شاد تلقی می

نامیم و آن را عبث و بیهوده تلقی می« بحث فلسفی»ن به زندگی و تصمیمات خود را کنیم. ما فکر کردرا دنبال می« آرام»خطر و زندگی بی

کنیم. در تمام مان نه به عنوان فرصتی برای دویدن و یافتن هویتی تازه، بلکه به عنوان ایام بدبختی یاد میکنیم. ما از روزهای سخت زندگیمی

 آورام از این تصاویرِ زیبا اما تهوعخسته

 دیگر هیچ چیز را تنها برای خود نخواهم خواست       

 قدر کافی است...و همین                                                

 آندری تارکوفسکی( یساخته؛ نوستالژیادیالوگی از فیلم )
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کنیم و همین گرایش را به فرزند خود نیز انتقال ، انفعال و بی تحرّکی را انتخاب میالیتما به عوض حرکت و فع این موارد و موارد بسیار دیگر،

 بهشت، محلی است برای حرکت، تغییر و تازه شدن؛ نه محلی برای کرختی و در خود متوقف شدن. دهیم. می

  مدام در انتظار روزهای  و بوده تغالاش همواره در طلب خالص شدن از زحمت و اشی«کار»در هر روز و در کل عمر مفید اگر شخص

رسیدن به ین شخصی زمان فراغت خود را اساساً زمانی برای بنابراین چن خوشِ خالصی از کاری باشد که او را به رنج و عذاب واداشته است،

خواست است که با همین دلد. بروز خواهد ش تحرکیانفعال و بیراحتی و  زمان فراغت، او در واستِخ، درک خواهد کرد؛ یعنی دل«راحتی»

بیانگر و -جویانه و خود-های زمان فراغت از عمل خالق و خودشود. به این ترتیب، فعالیتگرایش به سرگرم شدن و سرگرم ماندن مشخص می

شاغل  کش وشود. شخص زحمتی سرگرمی و میل مفرَط به سرگرم شدن، فروکاسته میبخش تهی شده است و به همان حوزهتعالی-نیز خود

جوید و زمان غیرموظف خود نیز عمدتاً سرگرم شدن را می« فراغتِ»بیند، در زمانِ خود را موظف به زحمت و اشتغال می ،«کار»که در زمان 

دی؛ مرا)قاضیدهد. این به معنای انفعال در گذران زمان فراغت است. کند و به آن وا میتری پُر میفراغت خود را با سرگرم شدن هر چه فزون

 (21ص 

 

 طبیعت را دوست بداریم

 محیطی است. کودکان ما کافی است های زیستافتد، آموزشهای مهم و بسیار راهگشا، که در نگاه به تبلیغات نیز مؤثر مییکی از آموزش

و فرزندمان تقویت کنیم. دوستی را در خود مند شوند. طبیعتی اعمال ما بر طبیعت، حساس و دغدغهکه نسبت به طبیعت پیرامون ما و نتیجه

دارد. به این ی آن است، وا میکنندههای طبیعی، ما را به تالش برای حفظ آن و اصالح سبکی از زندگی که تخریبعالقه به طبیعت و زیبایی

رهایی نابجا به طبیعت و ها، وسایلی غیر ضروری خواهند بود که فشاشود بلکه اینترتیب، کاالی لوکس دیگر به چشمِ یک امر برازنده دیده نمی

 سازد. منابع طبیعی وارد می

 کاالهای ،کاالها سریع شدن خارج رده از مصرف، یکبار تولید حد، از بیش بندیِتهبس یچنبره در مصرفی، یطبقه مردم ما مادی اقتصاد 

 کنندگانمصرف بایستی. ندارد ایپیچیدگی هیچ اصالِح این وضعیت، گامِ  اولین .است آمده گرفتار رنگ-یک به-هردم ُمدهای و تعمیر غیرقابل

 به ابتدا دیدنش با و دیدند را بزرگی اتومبیل مردم اکثر وقتی…ساخت آگاه آن از دوری یشیوه و کنندمی وارد کره این به که صدماتی از را

 به. شد خواهد زاده محیطی زیست اخالقیات که است هنگام آن در آن، از حاصل یمرتبه و شأن به نه و اندیشیدند آن از ناشی هوای آلودگی

 را آن و آمدند خشم به جدید خرید مرکز یک دیدن یا و مصرف بار یک محصوالت زائدِ بندی بسته دیدن از مردم اکثر وقتی ترتیب همین

 .گذاردمی افول به رو گرایی مصرف دیدند، خود هاینوه علیه جنایتی

 یک بردن سود. است روحانی موضوع یک هستی: (آمریکایی سرخپوست« راسل مینز»نی راگوید )گزیده از سخنسخن می سرخپوست 

 که باشند هاییآدم بهترین معنوی نظر از تا اندکرده شتال همواره خود، سنت طبق و قدیم از آمریکایی، پوستان سرخ. است مادی موضوع

 ینشانه ،ما سنتی فرهنگ در مادی سود. است بیشتر سود از یدنشک دست و مال بخشش ،معنوی و روحانی رشد فرایند از بخشی. توانندمی

 اروپاییان که است این جااین در نکته ترینمهم. است« ارآمدک» سیستم اینکه بر است دلیلی ،اروپاییان نزد در که حالی در است، کاذب منزلتی

 که اندکرده زداییمعنویت واقعیت، از چندان اروپایی لسوفانفی رفته، هم روی. کنندنمی باختی و فقدان گونههیچ احساسِ میانه این در

 حسب بر را خاطر رضایت هاآن بلکه آید؛ نمی دست به انسان یک حتی یا دریاچه یک کوهستان، یک شگفتی یمشاهده در رضایتی گونههیچ

 کارخانه یکنندهخنک مایعِ به دریاچه و شن و سنگ از یلّت به کوهستان ها[آن نگاهِ ز]ا ترتیب این به سنجند.می مادی یاستفاده و مندیبهره

 تمام با باید انسان. دارد وجود آورده، تصور به اروپایی ذهن که هرچه از فراتر نیروهایی ندارند. را زمین مامِ تخریب حق ،هاانسان. شودمی تبدیل

 .کندمی هدایت نابودی وادی به را او سرانجام ،ناهماهنگی این وگرنه باشد هماهنگ [هستی نظام ر]د روابط
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 صدای باد

پوستان را داشت، رئیس سیاتل، رئیس های سرخقصد تصاحب و خرید زمین ور امریکا، فرماندار ایالت،، وقتی به دستور رئیس جمه1851 سال در

 ای نوشت:سرخپوستان، به رئیس جمهور وقت آمریکا، چنین نامه

ها، و عقاب بزرگ، برادران ما هستند. های عطرآگین، خواهران ما، و آهوان، اسبشی از ماست. گلما بخشی از زمین هستیم و زمین، بخ»

 د...ه به یک خانواده تعلق دارنزارها، گرمای بدن اسبان کوچک، و انسان، همگیاهان در دل سبزه یهای بلند، شیرهصخره

مان را به کنند. اگر ما سرزمینرانند، و کودکان ما را تغذیه میهای ما را به پیش میایقکنند. قها، برادران ما هستند، ما را سیراب میرودخانه]...[ 

ها برادران ما هستند، و از این پس باید مثل برادران خود، شما بفروشیم، باید همواره به یاد داشته باشید، و به فرزندان خود نیز بیاموزید که رودخانه

 با آنها مهربان باشید. 

ای کند زیرا مرد سفید، بیگانههای آن فرقی نمیکنند. برای آنها یک بخش از زمین، با سایر بخشانیم که مردان سفید رفتار ما را درک نمیدما می

باز را تصرف کرد، برد. برای او زمین مثل یک برادر نیست، بلکه مثل دشمن اوست. وقتی آنخواهد از زمین به یغما میچه میاست که شبانه هر آن

برد. او با مادرِ خود، زمین، و با برادر خود، نهد، و حق زاده شدن فرزندان خود را از یاد میرود. او مزار پدران خود را پشت سر میهم به پیش می

به فروش رسانید. او با که مثل گوسفندان، یا جواهراتی درخشان توان آنها را خرید، یا به یغما برد. یا اینکند که میآسمان، مثل اشیایی رفتار می

 د...گذارپشت سر خویش باقی نمییزرع، چیزی در کند، و جز بیابانی خشک و لمبلعد و نابود میاش زمین را میسیری ناپذیری

خ، بدوی و آزارد. اما شاید این برای آن باشد که مرد سردانم، راه ما با راه شما متفاوت است. منظره شهرهای شما، چشمان مرد سرخ را مینمی

 فهمد.تمدن است و چیزی نمیبی

ها را شنید، و یا جایی که در شهرهای مردان سفید، هیچ مکان ساکت و آرامی وجود ندارد، جایی که بتوان به هنگام بهار، صدای باز شدن برگ

فهمم. هیاهوی تمدن هستم و چیزی نمیخاطر آن باشد که من، بدوی و بیبتوان به صدای مالیم بال زدن حشرات گوش سپرد. اما شاید این به

اند را بشنود، زندگی چه ای گرد آمدههایی که شبانگاه در کنار برکهآزارد. اگر انسان نتواند فریاد مرغ شب، و یا گفتگوی قورباغهشهرها، گوش را می

ها، و بوی باد آمیخته با یم باد را بر سطح برکهها صدای مالفهمم. سرخپوستتواند داشته باشد؟ من یک مرد سرخ هستم و چیزی نمیمعنایی می

 «.د...ر درختان کاج را دوست دارنطراوت باران و یا عط

 

 پذیری را فراموش نکنیممسئولیت

 ها را ها هستیم و باید آنی برخورداری از آنهایی داریم. حقوق ما، چیزهایی است که شایستهها حقوق و مسئولیتی ما انسانهمه

رسد که در رویکردهای تربیتی رایج، ی ما هستند و ما باید در انجام آن، بکوشیم. به نظر میو مسئولیت ما کارهایی است که بر عهدهبخواهیم 

ها از کمبودهای جامعه و های انسان کم شده و حقوق انسانی، محوریتی نابجا پیدا کرده است. ما امروزه شاهد هستیم که انسانسهم مسئولیت

خود در اصالح این شرایط را ادا کنند.  مسئولیتکه حاضر باشند آنکنند، بیزنند و از بدی وضعیت گالیه میی خود حرف میانوادهمدرسه و خ

باید آن « دیگران»ی خوب و عقالنی، وضعیتی نیست که باید برای آن بکوشیم، بلکه حقی است که دولت و زیستن در یک جامعهدر ذهن افراد، 

داشتن یک زندگی پر از انتظار و تهی از مسئولیت و کنش، عالوه بر صدماتی که به زندگی یک شخص پرتوقع و منفعل یا کنند. را برای من مه

باری نیز خواهد داشت، زیرا افراد این جامعه، همگی بار مسئولیت را به دوش یکدیگر خواهند انداخت. این خواهد زد، نتایج اجتماعی فاجعه

 «.شودبا یک گل بهار نمی»ایم: بسیار شنیده ای رایج است کهجمله
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 دوند، انتظار نتیجه دارد. باید به بار نیاوریم. تماشاچی نشسته و از تمام کسانی که می مان را نیز تماشاچیتماشاچی نباشیم و فرزندان

سیر تربیتی فرزندمان، همه چیز را صرفا  فرزندمان بیاموزیم که برخیزد و خود دست به کار شود. برای آموزش چنین چیزی، ما نیز نباید در

گاه شرایط دیگران را در نظر ها، او را فردی پرتوقع بار بیاوریم که هیچخبر نگه داشتن او از واقعیات و ضرورتبرای او مهیا کنیم و با بی

ین اوضاع را برای رشد خودخواهی فراهم نیست، چون این امر مساعدتر مهربانتر از مصاحبت منفعالنه با آدمی هیچ چیز خطرناک»گیرد. نمی

گر بودن و کنش. 17«کنندهایشان عادت میهایی، به طور منظم و روزانه به برآورده شدنِ نادرست خواستهسازد.]...[ فرزندان چنین خانوادهمی

 مان است. ای ضروری برای ما و فرزنداندست به کار شدن، آموزه

 

 ها را تغییر دهیمپایه

 کنیم. تبلیغات کنیم و از برخی دیگر اجتناب میمان داریم و بر همان اساس، برخی چیزها را انتخاب میای مشخصی در زندگیهما ارزش

تیم که این ما هس به یک معنا، بنابراین،کنند. معرفی می ی ماهاارزش ها خود را قهرمانِ برآورده کردنِکنند. آنها نگاه میبه همان ارزشنیز 

های زندگی خود را از تملک و انحصار به سمت محبت و دهش ترین ارزشبه همین خاطر، ما تا زمانی که اساسیکنیم. کنترل می تبلیغات را

های جایگزین، در برابر هجوم تبلیغات معرفی برخی فعالیتتوان تنها با نمیما خواهند بود.  طلبِمصرف تغییر ندهیم، تبلیغات، قهرمانِ زندگی

 تر در سبک زندگی خود داریم. ایبه برخی اصالحات ریشه ایستاد. نیاز

 

 

 

 مناسب یهافعالیتها و : روش2بخش 

 

 خوب دیدن و خوب شنیدن

ها را به آنخوب دیدن و خوب شنیدن باید  ی ما در برابر هر گونه دعوتی به نحوی درست و انسانی فکر و عمل کنند،هاخواهیم بچهاگر می

هایی از قبیلِ پیدا کردن تفاوت دو تصویر، پیدا کردن بازیاست.  بازیِ پیدا کردن خطا ،در این زمینه های مفید و جذابیتیکی از فعال بیاموزیم.

، تماشای درست منطقی مغالطاتهای کالمی و زبانی، آموزش کشف تناقضمعماهای پلیسی، شده در میان انبوهی از تصاویر، تصویر یک شیء گم

های فکری و عقالنی الزم هایی هستند که ضمن جذاب بودن، زمینهو اموری از این دست، از جمله فعالیت های اخالقیضفیلم و عکس، کشف تناق

 :19توان در زیر ببینیدهای مفید در این زمینه را میها و فعالیتبرخی از بازی. 18آموزندها میبرای نقد تبلیغات را به بچه

 های تصویری:بازی
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 دا کردن خطاهای زبانی:پی

 :پیدا کنید مختلفهای غلط توانیددر متن زیر تا می

توانم راهی به این پرسید آیا میکرد و از خود میای پر از آب، امیلی به خورشید فروزان نگاه میدر شبی تاریک، در کنار چشمهدر کنار جاده، »

 «ست و نه غذایی؟!درازی را طی کنم در حالی که نه آبی برایم باقی مانده ا

 

  ی تماشای عکس:مسابقه

 )جزئیات فیزیکی و حسی(سپارد؟ به خاطر میفهمد و میتری از عکس را چه کسی جزئیات بیشالف. 

 

مثال با نگاه کردن به فهمند را شرح دهند؛ ی آن تصویر میهر چیزی که درباره ،قرائنها و روی نشانهاز ب. 

 . دیحدس بزنفرد حاضر در عکس یا فیلم را ، طبقه اجتماعی یا لباسساعت 

 زنید؟هایی میدر مورد کار، زندگی و شرایط افراد حاضر در این عکس، چه حدسمثال: 

 

 ی تماشای فیلم:مسابقه

 سپارد؟ )جزئیات فیزیکی و حسی(فهمد و به خاطر میتری از فیلم را میچه کسی جزئیات بیش

 

 ی عامیانه:هاها و حکتالمثلضربنقد و بررسی 

 «اند؟کدام اصول اخالقی در تناقضها با المثلاین ضرب»ها بخواهیم تا کشف کنند که از بچه

؛ «نمکشود یا بیآشپز که دو تا شد، غذا یا شور می»؛ «دست بگذار روی کاله خودت تا باد آن را نبرد»؛ «از دل برود هر آن که از دیده برفت»

ای که هنوز شاشِ تند نگرفته»؛ «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو»؛ «اهم سر سگ در آن بجوشدخودیگی که برای من نجوشد، می»

چراغی که به خانه رواست، به »؛ «دوری و دوستی»؛ «انداز را پاداش سنگ استکلوخ»؛ «گی دُم نداشتخرِ ما از کره»؛ «عاشقی از یادت برود

 و ... . « ب چه صد وجبآب که از سر گذشت، چه یک وج»؛ «مسجد حرام است

 

 :نتایجبینی پیش

 تا نتیجه برای هر مورد بنویسید( 12بخری آنگاه ... ) فالن کاال را اگر

 ها برای فعال کردن ذهن: پرسشبرخی
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اگر ... ، آنگاه  توانی صرف کنی؟هایی دیگری میتوانی پولش را به چه شیوهمیاگر نخری آنگاه ای؟ نگاه با پولش چه چیزی را نخریدهاگر بخری آ

 ادر ...؟گاه مآنگاه پدر ...؟ آن. ؟ .غذا .

شوند/ مند میات به تو عالقهرسی/ ... آن وقت همه به خاطر گوشیتیپ به نظر میآن وقت خوشمثال: اگر یک گوشی مدِل جدید اپل بخری، 

د در شرایطی ناعادالنه کار کنند/ ... آن وقت پولی را که تر کار کند/ ... آن وقت کارگران چینی مجبورن... آن وقت پدرم مجبور است بیش

های ام/ ...آن وقت دوستی تکنولوژی شدهام/ ... آن وقت خودم تبدیل به پرستندههای سر چهار راه کمک کنم، از دست دادهتوانستم به بچهمی

 تکلف از من دور خواهند شد/ و ... .ساده و بی

 

 ه دهیدیلی به نف  بدی و شر ارا الد

تراشی کنند. برای کارهای غیراخالقی و نادرست، دلیل هایی به نفع ظلم بیاورند وواهید که برای ظلم تبلیغ بنویسند؛ دالیل و بهانهاز نوجوانان بخ

ارند و برای این کار ها، خود را جای آن معلم بگذ. بچهگرددها را کتک بزند و برای این کار خود، دنبال دلیل میخواهد بچهالمثل معلمی میفی

 . 22های مختلف بتراشندغلط او، دلیل

دالیلی برای دعوا خواهد دالیلی بیاورد که این کار من، درست است. خواهد با شما یا یک نفر دیگر دعوا کند و میکالسی شما میهم»مثال: 

توانند تصمیم ترها میای خانوداگی حرف بزنید و فقط بزرگهدالیلی برای اینکه شما نوجوانان حق ندارید در مورد تصمیم»؛ «بتراشید اوکردن 

خواهد مواد آرایشی بفروشد. شما شروع کنید و از جانب او دالیل مختلفی ردیف کنید تا مردم را قانع کنید که چرا باید فردی می» ؛«بگیرند

 و ... .« این محصول را بخرند؟

ها تبلیغات مثبت و منفی بسازید. ساخت تبلیغات منفی در بند قبل توضیح ست که همراه با بچههای مفید در این زمینه این ایکی دیگر از فعالیت

آموزند که نیازی نیست که برای تبلیغ یک کاال یا ها میداده شد، اما ساخت تبلیغات مثبت نیز فواید بسیاری دارد. با ساخت یک تبلیغ مثبت، بچه

تواند طبیعی بودن ها اشاره کرد. یک غذاخوری میهای نیک و سودمند آنتوان به راستی به جنبهمی گویی و اغراق کرد، بلکهخدمات خوب، دروغ

خرج، حمایت از کودکان گرسنه و محروم، پرهیز از اسراف غذایی، تکلف و ساده و کمای در غذاخوری، وجود محیطی بیغذاها، وجود کتابخانه

ها ها مخاطبان را به سمت خود بکشاند. به کمک بچههای خود معرفی کند و با این انگیزهشاخصه محیطی و ... را به عنوانرعایت قواعد زیست

 فروشی و ... بنویسید و بسازید. فروشی، خیاطی، میوهتبلیغات مثبت برای یک لباس

 

 گوییگویی و خاطرهقصه

گون مفید باشد: قصه، جهانی دیگرگونه را پیش چشم شنونده یا تواند از جهات گوناهایی است که میگویی یکی از فعالیتگویی و خاطرهقصه

تری در مخاطب برای تحقق تواند انگیزش بیشپردازد؛ قصه به زندگی نزدیک است و میکند و تنها به انتقاد از وضع موجود نمیخواننده ترسیم می

ها از یکدیگر یا را بین والدین و فرزندان ایجاد کرده و به شناخت آنتوانند یک ارتباط زنده و پوها میها و خاطرهچیزهای نیک ایجاد کند؛ قصه

توانند به نحوی ها و خاطرات جدی میقصه کنند؛اند و انواع مختلفی از مخاطبان را با سنین مختلف به خود جذب میها شنیدنیقصه کمک کنند؛

گویی در خانواده، گویی و خاطرهگذاری و ترویج قصهد و ... . از همین رو، پایهای، امیدها و آرزوهای فراموش شده را در مخاطب بیدار کننغیرکلیشه

ات تلویزیون و تبلیغات دور کرده و به سمت یک ارتباط پُربارتر ترها( را از مضرّتواند فرزندان )و حتی بزرگهای خانوادگی، مدرسه و ... میجمع

محور و یغکنند، به اصالحِ دنیای تبلهند و جهان تبلیغ را نقد میدوت از انسان و جهان ارائه میتصویری متفاهایی که در این میانه، نقل قصهببرد. 

 . 21کندزده، کمک میمصرف
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 های پرشور و حرارتفعالیت

ای روزنِ تبلیغاتی اعتنایی ما، به هراعتنا گذاشت، زیرا در این صورت، این دریای سد شده در پشت بیشور و حرارت کودکان را نباید نادیده و بی

مان را بشناسیم و مهیا کنیم. ای خواهد شد. ما باید مسیرهای درستِ بروز شور و حرارتِ کودکان و نوجوانانرو هر مسیر آلودهخواهد ریخت و دنباله

اندازی یک ف تالش پرشور برای راه، بلکه صرقیمتگران اتومبیلِ یا و همراهبر سر مارکِ تلفن توانند نیروی خود را نه صرف رقابتکودکان ما می

توانند کوهنوردانی پر جنب ها میتوانند گروه سرودی هماهنگ و تأثیرگذار و پرشور داشته باشند. آنها میآنمحیطی در مدرسه کنند. گروه زیست

هایمان به آغوش گاه از غلتیدن بچهیم و آنگیرمان را نادیده میهای وجودی خود و فرزندانترین ساحتو جوش باشند. و ... . ما بسیاری از مهم

 های مهم وجود خود را دریابیم. کنیم. باید این بخشزا تعجب میمواد مخدر محرّک و توهم

 

 نظارت بر تماشای تلویزیون

تربیت کودک کامال  در و مادر باید. پدر های تلویزیونی نیز نظارت کنیدو بر محتوای برنامه ساعت تماشای تلویزیون را محدود و مشخص کنید

پایه و اساس اجتناب کنند و نظارت بر تماشای تلویزیون یکی از ای و بیهای لحظهگیریالبداهه و تصمیمجدی و مصمم باشند و از اقدامات فی

بسپارند یا  ک غریبههای تربیتی است. کدام یک از والدین حاضر هستند که کودک خود را برای مدت زمانی نامحدود به دست یترین حوزهحساس

ها را به دست دهیم. ما با رها کردن فرزندان خود مقابل تلویزیون، آناو را مدتی طوالنی در کوچه رها کنند؟ این کاری است که ما هر روز انجام می

آمیز، قاطعیت داشته و در رخورد محبتپدر و مادر باید ضمن یک بشناسیم. ها را نمیسپاریم که آنسازانی میها و برنامهچیفروشندگان و تبلیغات

 های تلویزیونی را محدود و مشخص کنند و بر حفظ این برنامه، التزام کافی داشته باشند. گیری مشترک ساعات و برنامهیک تصمیم

 

 مطالعه کنید

  ه اجرا بگذارید. تان در منزل بهای زندگی خود و فرزندانمطالعه را جدی بگیرید و آن را به عنوان بخشی از برنامه

 

 

 

 

 

 22بخش در دنیاچند فعالیت الهام

  اند. آغاز کرده سطح شهر از تبلیغات تجاری کردنپاک ای برای گروهی و اجتماعی هایفعالیتدر بسیاری از نقاط دنیا، مردم 

 نمایش البالی در آگهی پخش به خشیدنب پایان کند:این مطالبات را پیگیری می واشنگتن، در «تجاری مطالعات مرکز» غیرانتفاعی یموسسه 

 تبلیغات صرف که هاییهزینه بر مالیات بستنِ منظور به مالیاتی مقررات بازنگری و تبلیغ از عاری مناطق عنوان به مدارس اعالم ها،فیلم

 .شودمی
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 برگزار کنند.  «تلویزیون بدون یهفته»م در کنار ه تا کندمی تشویق را مردم کنتیکت )امریکا(، در آندوور شهر یکی از مراکز محیط زیستی 

 سال این در. یافت دست مهم موفقیتی به 1992 سال در است، )آمریکا( بوستون در مستقر شهروندی گروه یک که «کودکان برای اقدام» گروه 

 .ساخت ممنوع ، ]در این ایالت[باشد کودکان هدفش که را تلویزیونی تجاری تبلیغ نوع هر امریکا یکنگره
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 چهارم: فصل

 «تبلیغات و مصرف» موضوع با مرتبط هایفیلم ها و، کارتونهاقصه                                       

 های مناسب و مرتبط با موضوع تبلیغات و مصرف: کتاب

 ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. پرواز کن پرواز -

 ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. گشتان جادوییشاه میداس و ان -

 ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ی خوبانهدیه -

 ی لئون تولستوی، نشر قطره. ، نوشتهقصه( 23لوح )از کتاب ایوان ساده -

 ، انتشارات فنی ایران. لذت بخشش -

 رش فکری کودکان و نوجوانان. ، انتشارات کانون پروهای آبیی گلافسانه -

 ، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. گرخیاط جوان و مرد حیله -

 ، ناشر نامشخص. لباس جدید پادشاه -

 ی ابوالحسن نجفی، انتشارات نیلوفر. ی آنتوان دو سنت اگزوپری، ترجمه، نوشتهشازده کوچولو -

 . 23، نشر تعالیم حقنقاش و قوهای وحشی -

 مناسب و مرتبط: هایو پویانمایی هامفیل 

  ی توشیشانافسانه»کارتون» 

خانمانی است که برای گذران زندگی، به همراه دوستانش به دزدی مشغول است. در زمان کودکی توشیشان، دزدان غارتگر توشیشان نوجوان بی

شود تا نهاست. روزگار توشیشان با سختی و فراز و نشیب طی میاند و به همین خاطر او تبه روستای او حمله کرده و مادرش را به اسارت برده

رود اما رسد و در کناره دروازه، اندوهگین به خواب میکند و کشان کشان به دروازه شهر میپناهی میاینکه روزی او بیش از همیشه احساس بی

 ...شودای عجیب روبرو میشود با حادثهوقتی بیدار می

سرگذشت  ها چگونه باید بود؟نها چه باید کار کرد؟ آرزوهای واقعی و مهم ما کدام اند؟ و برای رسیدن به آفشار غصهها و در برابر سختی

ها درگیر است. برای رسیدن به خوشبختی و یافتن معنای زندگی، صداهای زیادی ی زندگی نوجوانی است که با این پرسشتوشیشان، قصه

اما باالخره روزی « آید.تر و محبوبیت بیشتر به دست میخواهی با پول بیشتر، قدرت بیشآنچه تو می»گویند: وجود دارند که با تبلیغ خود می

گیرد. داستان زندگی توشیشان، داستان یکی از همان گوید و تصمیمی بزرگ میمی« نه»رسد که درون ناآرام انسان به این همه، فرا می

 روزهاست.

  روز هشتم»فیلم» 

 و کرده، فراموش را فرزندانش و همسر گذراند، می کردن کار به را اوقاتش اغلب: است شده بیگانه زندگی با کلی به که ستا مردی هری

  .کندمی سپری بیهودگی بارا  سرد ایزندگی
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 خود هایخانواده با وا دوستان یهمه که روزی در. گذراندمی را زندگی آسایشگاه یک در و دارد( مُنگلیسم)دون سندروم که است جوانی جرج

 هری و جرج. کند فرار آنجا از گیردمی تصمیم و ماندمی تنها آسایشگاه در داده، دست از را خود مادر مدتهاست که جرج روند،می تعطیالت به

  خورند.می بر یکدیگر به تصادف یک حسب بر

 او چیست؛ در «های صادقانهرابطه» ارزش که آموزدمی و یابدمی را دیگرگونه دنیایی هری مسیر، این در و شوندمی همسفر هری، و جرج

 .کندمی درک ترعمیق مراتب به سطحی در را زندگی معنای کلی طور به و فرزندانش خورشید، زمین، سبز هایچمن

  ی اشمیتدرباره»فیلم» 

که  وارِننشینی، برای سته شده است. بیکاری و خانهها در یک شرکت معتبر بیمه مشغول به کار بوده است، اکنون بازنشکه سال وارِن اشمیت

بیند. مرگ خود را با شرایط جدیدش بیگانه می وارناش در طول زندگی، کار کردن بوده است، تبدیل به یک معضل شده است. مشغولیدل

طورکلی زندگی او را گذشته، کار، روابط و به هایی کهکند؛ چالشهایی مواجه میکند و او را با چالشهمسرش نیز شرایط را برای او دشوارتر می

آزماید اما معنا و پاسخی که در جستجوی های مختلفی را میاش را جبران کند و برای این منظور راهسعی دارد تا گذشته وارنکشد. به نقد می

 یابد که به هیچ وجه انتظار آن را ندارد.آن است را در جایی می

  زیستن»فیلم» 

 . 25ی ، صفحه3 تر فیلم رجوع کنید به فصلبیشبرای شناخت 

  نوستالژیا»فیلم» 

شود. در این میانه، او با تر همراه میشاعری روس، از وطن خویش دور شده و به ایتالیا آمده است. این غربت جغرافیایی، با غربتی عمیق

 گیرد. شود و در پی آن، تصمیمی تازه میدیوانه آشنا میقهرمانی شبه

 جیرجیرک ننه»مایی پویان» 

رود آواز می خواند و با این کار، با خود باران هست که هرجا می ننه جیرجیرکیداستان این پویانمایی بدین شرح است: در باورهای قدیم مردم، 

بخشش محصول  کند. مردم هم باهای تشنه را سیراب میزند و زمینهای مختلف سر میهای مردم و دشتآورد. او به زمینبه همراه می

جا رود. در آنکنند. تا این که روزی، به خاطر بدرفتاری و ناسپاسی مردم روستا، ننه جیرجیریک به شهر میهایشان، از او تشکر میزمین

 گیرند از این آواز او، در جهت سود خود بهره برداری کنند...طلبِ شرکت های بزرگ با دیدن او تصمیم میصاحبانِ منفعت

 بازگشت» پویانمایی» 

کشد تا جایی و آشیان، به هر سو سرک میسیار سرد. کالغی کوچک، تنها و بیزمستان است و هوا بداستان این پویانمایی بدین شرح است: 

او به  ها خواستنی باشد و به او دانه ای بدهند و نه صدایی دوست داشتنی تا با آن عزیز گردد.غذایی بیابد. اما نه ظاهری دارد که برای آدم

 خورد. کالغکند و حسرت میدهد، نگاه میها در قفس هستند و سرما و گرسنگی آزارشان نمیهای آدمهایی که در خانهها و قناریبلبل

کند تا مقبول و مورد پسند واقع شود، اما همه چیز او را بدین سمت می برد که کالغی سیاه باشد. تا این که در همین حال کارهای زیادی می

 رسد...شود و تصمیمی تازه برای رسیدن به نان و سرپناه به ذهنش میهوا، نظاره گر یک اتفاق در میدان شهر می و

 تواند در آموزش کودکان مورد استفاده قرار گیرد. برخی از این های متعددی وجود دارد که میدر مثنوی معنوی مولوی نیز داستان

 اند:ها، بدین شرحداستان

  دوم مثنوی. دفتر «. اوست گاوِ  که آن ظنّ به را شیر تاریکی در روستایی یدنخار»داستان 
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  و امخورده چنین من کی حریفان میان آمدن بیرون و دنبه پوستِ به بامداد هر را خود سبلت و لب الفی مرد کردنِ چرب»داستان 

 ؛ دفتر سوم مثنوی. «چنان

  در انبیا نصیحت ناکردن اثر و ایشان حماقت و سبا اهل قصه« )دامن دراز یبرهنه نآ و تیزشنو کرِ آن و دوربین کورِ آن شرح»داستان 

 ؛ دفتر سوم مثنوی. (احمقان

  ؛ دفتر دوم مثنوی. «(خر برفت و خر برفت و خر برفت...»)داستان « سماع جهت را مسافر یبهیمه صوفیان فروختن »داستان 

  ؛ دفتر «(مارگیر و اژدها»)داستان « بغداد به آورد و پیچید ریسمانهاش در ؛پنداشت مرده را فسرده اژدهای کی مارگیر حکایت»داستان

 سوم مثنوی. 

 

 :تربیش یمنابعی برای مطالعه

 ی صادق طباطبائی، انتشارات اطالعات، نیل پُستمن، ترجمهزندگی در عیش، مردن در خوشی . 

 مروارید.ی اکبر تبریزی، انتشارات ن، اریک فروم، ترجمهداشتن و بود 

 21زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدی عبدالحسین وهاب، آلن درنینگ، ترجمه (زمین ی آینده و مصرفی یجامعه) کافیست؟ چقدر . 

 ،شیرازه نشر صبری، خسرو یترجمه باکاک، رابرت مصرف . 

 25روزنگار نشر حسین پاینده، ،ایران تلویزیون در تجاری هایآگهی از نقادانه قرائتی: فرهنگی مطالعات و ادبی نقد . 

 انتشارات اختران. ، قاضی مرادی کار و فراغت ایرانیان، حسن 

 ی محمد تفضلی، انتشارات امیرکبیر. ، مهاتما گاندی، ترجمهی مردم برادرندهمه 

 23«دکه یکدیگر را دوست بداریآورید مگر آنولتن ایمان نمیب»ای از احادیث پیامبر اکرم)ص( با عنوان مجموعه 

 27«چه چیز ما را به جهنم درآورد؟»ای از آیات و احادیث اسالمی با عنوان مجموعه 

 28اهلل طالقانیی طباطبائی، امام موسی صدر و آیتاز عالمه ی ماعونتفسیر سوره . 
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 :1پیوست 

 «و بهشت جهنم»داستان                                                                            

 بیند؟ او گفت:روزی از خردمندی خواستند تا بگوید در بهشت و جهنم چه می

چون با پیکرهای نحیف و الغر، هماند و اندوهگیناند، اما همگی های بزرگ غذا نشستهبینم که در مقابل ظرفهایی را میدر جهنم، آدم»

ها را دام از ایشان، قاشقی دراز و بلند است که دو متر طول دارد و کسی که این قاشقمیرند، زیرا به دست هر کزدگان، دارند از گرسنگی میقحطی

 تواند آن را به دهان خود برساند. به دست گرفته است، نمی

تی و نشاط های بلند را در دست دارند، اما همگی شادند و نشان سالماند و همان قاشقبینم. بر سر همان میز نشستهها را میدر بهشت، همان آدم

کند که روبرویش نشسته ها با قاشق بلند خود برای غذا دادن به کسی استفاده میتوان دید، زیرا هر یک از آنهایشان میها و چهرهرا در بدن

 «است.

 29بر اساس حکایتی چینی

 :2پیوست 

 «های تلویزیونیقرائتی نقادانه از آگهی»معرفی کتاب 

 از نقادانه قرائتی» کتاب ،دارد متعددی ترجمههای و تالیفات فرهنگی مطالعات و ادبی نقد زمینه در که طباطبایی عالمه هدانشگا استاد ،پاینده حسین دکتر

 .است رسانده چاپ به را «ایران تلویزیون در تجاری آگهیهای

 دادن سوق برای تبلیغاتی ترفندهایی صرفاً نه ،میشود پخش ایران تلویزیون از گوناگون برنامههای بین که تجاری آگهیهای میشود استدالل کتاب این در

 این پس در خاصی فرهنگی گفتمان ،دیگر بیان به. ماست امروز جامعه فرهنگی ارزشهای مبینِ و برسازنده حیث هر از بلکه ،معین کاالهایی خرید به بینندگان

 صناعات و فنون از آنها در و دارد فشرده بسیار ساختاری غالباً تلویزیونی ریتجا آگهیهای. داد قرار بررسی و تحلیل مورد را آن میتوان که دارد وجود آگهیها

 داستان عناصر همه معموالً و هستند روایی کامال ساختاری واجد آگهیها از بسیاری ،این بر عالوه. میشود استفاده وفور به میرساند یاری کالم ایجاز به که ادبی

 .یافت میتوان آنها در را کوتاه

 :است پرداخته محور سه این بررسی به عمده طور به خود کتاب در او

 ما امروز فرهنگ در کاال مصرف از برآمده ارزشهای و کاال جایگاه (الف

 ایرانیان برای خارجی کاالی ناخودآگاهانه جذبه (ب

 جنسیتی هویت برساختن (ج

 بررسی از پس و است شده ضبط تلویزیون از ویدئو از استفاده با ماهه سه دوره سه در ،شده مطرح آن در که تبلیغاتی و میشود کلی فصل چهار شامل کتاب این

 البته و (...و مارکسیستی نقد ،شناسانه نشانه نقد ،فمینیستی نقد ،روانکاوانه نقد ،فرمالیستی نقد مانند) جدید ادبی نقد رهیافتهای از طیفی از استفاده با

 .است گرفته قرار تحلیل مورد نشانهشناسی

 ،ادبی نقد عنوان با دوم فصل. است شده معرفی تجاری آگهیهای درباره مطالعاتی منابع و متداول شیوههای ،دارد نام رمزگشایی روششناسی که نخست فصل در

 و میکند منتقل را پیام مستقیم بهطور که آنها اول دسته. است تجاری آگهیهای از نوع دو درباره تجاری آگهیهای از فرهنگی رمزگشایی برای بدیل رهیافتی

 ادامه بازرگانی پیامهای مختلف نمونههای ارائه با فصل این در بحث. میکند بیان مستقیم غیر شکل به را پیام شنیداری و تصویری نمادهای با که آنها دوم دسته
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( جز به کل یا کل به جز مجاز) مرسل مجاز و استعاره مانند ادبی صنایع لحاظ به تجاری تبلیغات و ادبی متون بین مشترک وجوه که میرسد آنجا به تا میکند پیدا

 کنسرو ،بهروز غذایی صنایع شرکت ،آریا مانندگرانیت تبلیغاتی آگهیهای از نمونه یک ادبی صنعت هر برای مطلب این بهتر توضیح برای پاینده دکتر. شود بیان

 .است کرده مطرح توضیحات با را آفتاب روغن و شیالنه ماهی تن

 مربوط آگهیها این. است شده بررسی روانکاوانه نقد نگاه با خصوصا مفصل بهطور آگهیها از زیادی تعداد آن در که دارد نام آگهیها رویاگونه یایدن سوم فصل

 به نویسنده هک کرد اشاره جنسی هویتهای برساختن و تجاری آگهی موضوع به باید نمونه برای. میشود... و استیل جنرال فریزر و یخچال ،نادر عرقیات به

 در روانکاوانه نگاه و آگهیها این. میپردازد تبرک رب و بانو لباسشویی پودر ،الدن روغن ،آبسال لباسشویی ماشین ،آفتاب روغن مانند تبلیغاتی عمیقتر معنای

 برابر در انسان حقارت و مرگ سرحد تا الکا خرید ،انسان منزله به کاال ،معنوی فرهنگی در کاال بدیل بی و رفیع جایگاه ،کاال جنس از آرزوهایی سرفصلهای

 درباره فرهنگی مطالعات عنوان چند شامل خود که میرسد پایان به نتیجهگیری و جمعبندی عنوان با چهارم فصل در کتاب این. میشود بررسی جداگانه کاال

 .میشود تجاری آگهیهای فرهنگی داللتهای و تجاری آگهی و ادبی نقد ،تجاری آگهیهای

و  ادبی نقد باب در متعدد کتابهای تالیف بر عالوه او. است فیلم و داستانی ادبیات ،فرهنگی مطالعات ،ادبی نقد و نظریه پاینده دکتر فعالیتهای اصلی حیطه

 مطالعات» ترجمه ،ریچاردز بری نوشته «عامه فرهنگ روانکاوی» ترجمه مانند ؛دارد متعددی آثار نیز روانکاوی و فرهنگی مطالعات زمینه در ،داستاننویسی

 . 31«دموکراسی و ادبی نقد» کتاب تالیف و استوری جان نوشته «فرهنگی

 

 

 

                                                           
 نقد» مه طباطبائی، با عنوان حسین پاینده، استاد دانشگاه عالدکتر های تلویزیونی، به کتاب ارزشمند تر در این زمینه و بررسی دقیق چند مورد از آگهیی بیش( جهت مطالعه1

 رجوع کنید. « ایران تلویزیون در تجاری هایآگهی از نقادانه قرائتی: فرهنگی مطالعات و ادبی

نید در این آدرس توامعرفی این کتاب را می«. چقدر کافیست»گرایانه بر محیط زیست، رجوع کنید به کتاب بار زندگی مصرف( برای کسب اطالع بیشتر در مورد تأثیرات فاجعه2

 ( http://ayat.ir/?p=543)مشاهده کنید: 

 ( /http://www.theminimalists.com/minimalismقل از: )( ن3

1) Joshua Becker 

 ( /mistruth-ads-https://www.becomingminimalist.com/superbowlمنبع: )( 5

3) Marketer 

7) Youth Culture: 

، نظام فکری و «فرهنگ»ی پردازند. در اینجا مقصود از هایی است که جوانان به آن مها و فعالیتکنند و هنجارها، ارزشبک زندگی میای است که جوانان به آن سی، شیوهفرهنگ جوان

 تر متفاوت است. های سالخوردهعملکردی مشترک است. فرهنگ جوانان با فرهنگ نسل

ی الف  به ب نیست. رجوع ی رسیدن از نقطهی نقلیه، صرفا ابزاری برااشت و یک وسیلهتری دتوان از خرید یک کاال انتظارات بزرگپرداختیم که که میخواهیم ( در متن به بررسی این نکته 8

توان تمام انتظار خود از یک زندگی رسد که این نکته نیز در جای خود صحت دارد که نمیبا این حال به نظر می. «چه چیز دروغ و چه چیز راست است؟»با عنوان  ، مطلبی24ی صفحهکنید به 

 مندانه را با خرید یک کاال محقق کرد. شاد و عزت

9) over-delivery of information 

 «. دبیرستانی»آموز های یک دانشنوشته( بخشی از دست12

http://ayat.ir/?p=543
http://www.theminimalists.com/minimalism/
https://www.becomingminimalist.com/superbowl-ads-mistruth/
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 ؛ دفتر سوم مثنوی. «چنان و امخورده چنین من کی حریفان میان آمدن بیرون و دنبه پوستِ  به بامداد هر را خود سبلت و لب الفی مرد کردنِ چرب»( ر.ک به داستان 11

 ( http://dw.com/p/1IwTB)( منبع خبر: 12

 . «زگشتبا»پویانمایی  فصل چهارم: ( در این زمینه رجوع کنید به13

پول مانعی است تر، اکتفا کنند، زیرا چنین بیانی ممکن است در ذهن فرزندان این باور را ایجاد کند که ( والدین نباید تنها به توضیحِ فشارهای حاصل از کسبِ درآمد بیش11

رسند که در ی درونی میها به این نتیجهکند و آنها وجود دارد. به این ترتیب، پول اهمیتی نابجا در ذهن فرزندان پیدا میای که در پارک دلفینها به شادیبرای رسیدن آن

 دی رسید. توان از رنِج حاصل از کار کردن زیاد رها شد و به شاصورتی که بتوان پول کافی داشت، می

 ( کرامت نفس15

های دهد که والدین حاضر به دادن هزینهی نیازهای کودک، به هیچ وجه گویای محبت والدین به کودک نیست بلکه برعکس، به نحو واضحی نشان می( ارضاء بالفاصله13

های ضروریِ زندگی را به فرزندشان بیاموزند بلکه تنبیه و جدیت، مهارت خواهند با گفتگو، ترغیب وعاطفی و ارتباطب الزم برای تربیت کودک نیستند. چنین والدینی، نمی

هایی که درآینده به ها کودک را با مصائب و رنجگیری کودک رها شوند. آنکنند تا از داد و فریاد و بهانهکنند و نیاز کودک را فورا برآورده میترین کار را انتخاب میآسان

 گذارند. طاقت بودن به آن دچار خواهد شد، تنها میمداری و کخویشتنی عدمواسطه

 . 58-55ص  ی محمد پوینده، انتشارات نگاه،ی آنتوان ماکارنکو، ترجمهنوشته راه زندگی؛( 17

ب شنیدن برگزار کنیم. این گونه های خوب دیدن و خوها، کالسهای خانوادگی برای بچهتوانیم با مطالعه و دست به کار شدن، در مدارس و فرهنگسراها و جمع( ما می18

ها های مختلفی در باب آموزش خوب دیدن و شنیدن به کودکان وجود دارد که با رجوع به آنهای زبان خارجی و کامپیوتر هستند. کتابتر از کالسها، به شدت ضروریکالس

 د. هایی را آغاز کرتوان چنین فعالیتو شروع یک مطالعه و تالش فردی یا گروهی، می

 ی حسن نصیرنیا، انتشارات مدرسه. ها رجوع کنید به کتاب: معماهای المپیک اندیشه، گردآوری ویل شولتز، ترجمهتر با این گونه فعالیت( برای آشنایی بیش19

شان نگاه کنند و بفهمند که چه چیزهایی در درون خودشان ی باطل به خودهای رایج را ببینند، از جبههتراشیکه بتوانند انواع دلیلکند به اینها را مجهز می( این کار بچه22

 تواند دستاویز باطل قرار گیرد. می

 (  t.ir/?p=1379http://ayaدر آدرس: )« گوییگویی؛ اهمیت، روش و مهارت قصهقصه»ای با نام توانید به جزوهگویی میتر در مورد قصه( برای کسب اطالعات بیش21

 ( http://ayat.ir/?p=543ی آلن درنینگ. ر.ک به: )نوشته« چقدر کافی است؟»( اطالعات زیر برگرفته است از کتاب 22

 مک گرفت. توان از جستجوی اینترنتی کی آن می( این کتاب تجدید چاپ نشده و در حال حاضر نایاب است. برای تهیه23

 ( http://ayat.ir/?p=543: )معرفی آن در آدرس روبرو تر این کتاب ر.ک به( برای شناخت بیش21

 . 3پیوست شماره  ین کتاب رجوع کنید به معرفی آن درتر ا( برای شناخت بیش25

 ( http://ayat.ir/?p=608ی این احادیث ر.ک به: )و مطالعه ( برای تهیه23

 ( http://ayat.ir/?p=1871ی این احادیث ر.ک به: )ی تهیه و مطالعه( برا27

 ( http://ayat.ir/?p=606توانید به آدرس روبرو رجوع کنید: )ی این تفاسیر نیز می( برای مطالعه28

 ی مهدی ضرغامیان، نشر آفرینگان. ، میشل پیکمال، ترجمه«های فلسفی برای با هم بودنحکایت»( برگرفته از کتاب: 29

 . 0282461268930889824 :خبر کد، 0392 آذر 3 یکشنبه ی جام جم،( به نقل از روزنامه32
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