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بازاریابیفرانوگرا
بازاریابیفرانوگرا
حسین زنگنه
شعبه احمدآباد مشهد

احتماال عمدهترین تفاوت بین مدرنیس��م و
پستمدرنیسم این است که در پستمدرنیسم،
این ایده مدرنیسم که «تجربه اجتماعی بشر
اساس��ا از مبانی واقعیبرخوردار اس��ت» ،رد
میش��ود .در مقابل ،پستمدرنیس��م بر این
باور اس��ت که تجربه اجتماعی ،کنش متقابل
اس��طورهها اس��ت که منجر به ش��کلگیری
نظامهای حقیقت میشود.
پستمدرنیس��م بر این باور است که بسیاری
از ایدههای اساسی مدرنیسم در رابطه با فرد،
خ��ود ،آزادی ،موسس��ه و س��اختار ،از حالت
بنیادی و ثابت برخوردار نیس��ت؛ بلکه اتفاقی
و ناپایدار اس��ت .بنابراین وجود و تداوم چنین
ایدههایی منوط به اس��تیالی مستمر سیستم
اسطورهای  -تحلیلی است.
دانش بازاریابی مانند س��ایر علوم در مس��یر

پرپی��چ و خم تاریخ خود ،تغیی��رات زیادی را
تجرب��ه کرده و نظامها و دورانهای مختلفی
را از س��ر گذرانده است .پس از جنگ جهانی
اول ،بازاریابی در س��طح جهانی مطرح شد و
پس از آن رش��د سریع یافت .در این رهگذر،
بازاریابی سایر علوم را نیز به خدمت گرفت تا
امروز که از مفاهیم بنیادی زندگی ماست.
نظامهای بازاریابی در ابتدا محصولگرا بودهاند.
در این نظامها مصلحت و قابلیتهای سازمان
و آنچه میتواند تولید کند ،محوریت داشتهاند.
تولید با حداق��ل هزینه و تمرکز بر فناوری و
فروش��گاههای ممل��و از کاال ،رقابت کمتر و
بازارهای تقریبا انحصاری از خصوصیات این
دوره است .تولیدکننده در مواجهه با مشتری
در جایگاه برتری قرار گرفته اس��ت .جمالت
«همین است که هست» در ادبیات این نظام

بازاریابی رایج بوده است.
در نظامه��ای م��درن بازاریابی ،مش��تری و
نی��از و خواس��تههایش محور و اس��اس همة
تصمیمگیریها و برنامههای سازمانی است.
همة امکانات و توانمندیهای س��ازمان در
جه��ت رفاه مش��تری و رضایتمندی او قرار
میگیرد .توزیع گس��ترده و خدمات فراوان در
محل موردنظر مش��تری بهسرعت در اختیار
اوس��ت .تحصیل حداکثر س��ود ب��ا تحصیل
رضایت مشتری امکانپذیر است و در ادبیات
ای��ن نظامها جمالتی نظیر «همیش��ه حق با
مش��تری است» و «مشتری است که با دادن
فرصت��ی برای خدمت به م��ا لطف میکند»
فراوان است.
در بازاریابی پستمدرن ،مشتری از این همه
تولیدکننده دست به سینه و آماده برای خدمت،
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خسته و از کاالی همیشه در دسترس ،دلزده
اس��ت .او میخواهد در فرآیند انتخاب آزاد و
راح��ت عمل کند و در بازار ب��ه دنبال آنچه
میخواهد بگردد و تفری��ح کند .در بازاریابی
پستمدرن ،مشتری را با روشهای مختلفی
به دنبال کاال میکشانند.
در دیدگاه پستمدرن به جای مشتریمحوری،
مفاهیم��ی نظیر سرکارگذاش��تن مش��تری،
پنه��انکاری و انتظ��ار مطرح میش��ود .این
عناص��ر ب��ه ایج��اد س��رگرمی و هیجان در
مشتری میانجامد و در نتیجه ،او ،آگاهانه یا
ناخودآگاه ،با روشهای بازاریابی پستمدرن
جذب میشود .ادبیات این نوع بازاریابی قابل
پیشبین��ی نیس��ت! احتماال جمالت��ی مانند
«فعال موجود نیست» یا «برو فردا بیا» جایگاه
ویژهای در بازاریابی پستمدرن دارند.
گفتنی اس��ت ،اگرچه ش��کلگیری بازاریابی
بهعنوان یک رش��ته کارب��ردی و مطالعاتی،
از اوای��ل ده��ه  1900در آمری��کا ،س��ابقه
طوالنیت��ری از تعری��ف پای��داری آن و
بحثهای نظ��ری درباره انتق��ال از مدرنیته
به پس��تمدرنیته در ده��ه  1970دارد ،اما با
مروری دوباره بر بازاریابی بهعنوان رش��تهای
کارب��ردی و مطالعاتی ،میت��وان عناصری از
پستمدرنیته را از همان آغاز در آن مشاهده
ک��رد .در حالت کلی بازاریاب��ی از ابتدا دارای
ماهی��ت پس��تمدرن ،و پیشدرآمدی برای
ی��ک جامع��ه بزرگتر بوده اس��ت .با جهانی
ش��دن اقتص��اد و افزای��ش رقاب��ت جهانی،
تقابل عملکرد بازاریابی پستمدرن و تئوری
مدرن بازاریابی ،ش��دت گرفته اس��ت .هرچه
جامعه بیشتر به سوی پستمدرنیته حرکت
میکند ،رقابت شدیدتر ،و وفاداری مشتریان
کمتر میش��ود ،تغیی��رات بیشت��ری نیز در
تئوری بازاریابی ایجاد میشود .در حال حاضر
پستمدرنیسم ،بر اکثر عملکردهای بازاریابی
سایه افکنده است .بنابراین بازاریابی ،امروزه

باید خود را با ش��رایط ضد و نقیض ،چندگانه
و چالشبرانگی��ز پس��تمدرن منطب��ق کند.
ام��روزه نظریهپ��ردازان بازاریاب��ی ناگزیر از
پذیرش مفهوم پس��تمدرنیته هس��تند .چرا
که پدیدهه��ای بازاریابی و تبلیغات در کانون
مباحث پس��تمدرنیته و کشف و بسط تئوری
و عملکرد جدید بازاریابی در عصر پستمدرن
جای دارند.
ع��دهای معتقدن��د ک��ه بازاریابی نی��ز نظیر
نهاده��ای دیگر جامع��ه ،در ح��ال انتقال به
وضع جدید بر اثر تاثیرپذیری از پستمدرنیته
است .عدهای دیگر بر این باورند که بازاریابی
یک��ی از موتوره��ای محرکه اصل��ی تغییر از
مدرن به پستمدرن اس��ت .به عبارت دیگر
ب��ه نظر آنها ،بازاریابی بههمراه رس��انهها و
صنای��ع فرهنگ��ی در صف مق��دم انتقال به
پستمدرنیته قرار گرفته است.
در نهای��ت قویتری��ن دیدگاه که م��ا نیز از
آن طرف��داری ک��رده و ب��ه تفصی��ل به آن
میپردازی��م ،بیان میکند که بازاریابی انتقال
به پستمدرنیته است .به عبارت دیگر ،عصر
پستمدرن ،اساسا ،عصر بازاریابی است.
دگرگونی رسانهها در تبلیغات فرانوگرایی
ی درک رس��انه باید به هنر و ش��یوههای
برا 
ی با نحوه
خ و آش��نای 
ارتباط��ی پی��ش از تاری 
ظهور و منش��ا هن��ر در دوران اولیه پیدایش

در تیزره�ای پس�تمدرن ،گاهی هیچ
ص�دا و حرکتی وجود ندارد .نمونه آن
تیزر بیصدای یک شرکت تولیدکننده
ماشین لباسشویی اس�ت ،بهطوری که
مخاطب احس�اس میکند مشکلی برای
تلویزی�ون پیش آم�ده؛ ول�ی هدف از
س�اخت ای�ن تی�زر ،الق�ای بیصدای�ی
ماشین لباسشویی است

ی (10هزار تا
بش��ر ،یعن��ی دوره پارینهس��نگ 
ن
40ه��زار ق .م) بازگردی��م .بش��ر نخس��تی 
ت
ف خ��ود میدید ،بهصور 
آنچ�� ه را در اطرا 
ی مجرد روی
نقشهای انتزاعی و ش��کلها 
دیوارهغارها ثبت میکرد .از آن زمان تا زمان
حاضر که جهان وب و اینترنت بر عرصههای
مختلف��ی حکومت میکنند ،هن��ر و تبلیغات
ن رس��انه و انتقالدهنده
ش خود را بهعنوا 
نق 
پیامها در زندگی بش��ری و علم ارتباطات ایفا
میکنند و در علوم دیگر مانند روانشناس��ی،
جامعهشناسی ،اقتصاد و مدیریت نیز همچنان
ی از انواع رس��انهها را مشاهد ه میکنیم.
ردپای 
تاریخ حکومت رسانهها از دوران پارینهسنگی
ن به
ی بش��ر که انسا 
و نوس��نگی و آغاز زندگ 
ش
تعق��ل رس��یده و توانس��ته دوران پیرامون 
ت انتزاعی
را ب��ا تصویر بنمایان��د و بهص��ور 
درآورد ،ش��روع میشود و با ایجاد سبکها و
ی ادامه
ت متماد 
مکتبهای هنری ،بهص��ور 
پیدا میکند و به دوره معاصر ک ه عصر بش��ر
قرن بیستویکم و دوران پستمدرنیته است،
ی این دورانها ،هنر ،یا بهنوعی
میرس��د .ط 
ی در نقاش��ی ،معماری،
تبلیغات ،بهصورت کل 
موس��یقی ،مجسمهسازی ،س��ینما ،وب و ...
ش
خالصه میش��ود .این حوزهها همواره نق 
مهم خود را بهخوبی در آن عصر ایفا کرده و با
ایجاد مکتبها و ایسمها بهعنوان رسانههایی
ق��وی ،موجب تح��ول در نگرش دور ه خود و
ی ش��دهاند .به نظر مک
حت��ی دورههای بعد 
لوهان همة رسانهها بهویژه رسانههای جدید،
شکلهای هنری هس��تند که دنیای تازهای
دارند و به چیزی وابسته نیستند.
نگرش�ی متفاوت به رسانه در تبلیغات و
بازاریابی

ل تاریخ ،همیش��ه با جنب ه
ب ه رس��انههادر طو 
ارتباطی و زیباییشناسی نگاه نشده ،بلکه در
ت
هر دوره و هر مکان ،دیدی خاص و متفاو 
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ل کرده اس��ت .مکلوه��ان در جمله
را دنب��ا 
مشهوری اش��اره میکند که «رس��انه تداوم
جس��م و تواناییهای ماس��ت» .این عبارت
بیانگر این باور است که «ابزار ادامه نیروهای
جس��مانی ماس��ت»؛ همانطور که دوچرخه
تداوم پا و کامپیوتر و اینترنت تدوام مغز آدمی
اس��ت .رسانهها محتوای اصلی ادراک و توان
فه��م معنایی ما و در یک کالم پیام اصلی را
تعیین کردهاند .از اینروس��ت که مکلوهان
میگفت «رس��انه پیام است»؛ یعنی رسانهها
ت��داوم پیامهای ارتباطی و تبلیغاتی در دنیای
بازاریابی هستند.
یک از وظایف مهم رس��انه ،ارتباط است که
نقش مهمی در تبلیغات و بازاریابی دارد .برای
تجزیه و تحلیل نقش ارتباطی رسانه میتوان
به نمودار ارتباطی که یاکوبس��ن ،زبانشناس
برجسته روسی ،مراجعه کرد:

یک فرستنده(ش��رکت ،س��ازمان یا شخص)
پیامی(تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی) را برای گیرندة
پیام(مخاط��ب یا مش��تری) میفرس��تد .این
پیام ،زمینهای(اجتماع��ی ،تاریخی ،فرهنگی،
روانشناس��ی ،فلس��فی یا بازاریاب��ی) دارد که
به این زمینه ارجاع میکند .رس��انه وسیله و
ابزار انتقال پیام اس��ت .ولی ای��ن مفهوم در
دوران مدرن با پیشرفت تکنولوژی ،اطالعات
و فرهنگه��ای جهان��ی و  ...ب��ه انحط��اط
کش��یده میش��ود و در پستمدرنیسم ،برای
آنکه بتواند به مس��یر اصلی خ��ود بازگردد،
دگرگون میش��ود .پستمدرنیته اساسا همان
دوران انحطاط دنیای مدرن اس��ت .در دنیای
ِ
پس��تمدرن این قالبها شکس��ته شده و از
هر وس��یله و ابزاری ،چه سنتی و چه مدرن،
بهعنوان پیام و رس��انه اس��تفاده میشود .در
بازاریاب��ی پستمدرنیس��م هیچ م��رزی بین

پیام و رس��انه وجود ندارد :گاهی پیام به جای
رسانه و رسانه به جای پیام استفاده میشود؛
ب��ه همین دلیل برخی نظریه پردازان اش��اره
میکنند که رس��انه پیام اس��ت و برخی دیگر
معک��وس آن را میگویند؛ یعنی معتقدند پیام
رسانه اس��ت .در یکی از برنامههای بازاریابی
یکی از شرکتهای بزرگ ،خود پیام تبلیغاتی
ش��رکت بهصورتی طراحی و ساخته شده بود
که بیانگر رس��انه شرکت بود .بدین شکل که
پی��ام تبلیغاتی ش��رکت در قالب بس��تهبندی
محصول س��اخته ش��ده بود و در همین قالب
پش��ت کامیونهایی که ای��ن محصوالت را
انتقال میدادند ،ارایه میشد.
مرگ رسانه
ی از نظریهپردازن اصلی رسانه
ژان بودریار ،یک 
پستمدرن ،میگوید« :بش��ر ،امروز قطعا در
وضعیت پس��امدرن به س��ر میبرد ».بودریار
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مشخص ه دوران پسامدرن را گسستگی میا 
ن
تصویری که رس��انهها و علو م از جهان ارای ه
میدهند ،میدان��د .او به همین دالیل مرگ
رس��انهها را اعالم میکند .رسانههایی که در
پوست مغز و اس��تخوان مخاطبان ،بهویژه با
پیش��رفت تکنولوژی اینترنت و وب ،به طرز
ناگواری جا گرفته و از اصل و ماهیت خود دور
افتادهاند .ب��ه همین علت بازاریابی و تبلیغات
که وابس��ته به همین رسانههاست ،دگرگون
میش��ود .در برنامه تبلیغاتی( )5Mکه کاتلر
به آن اشاره میکند ،یکی از تصمیمهای مهم
هر برنامه تبلیغاتی ،رس��انه است .در تبلیغات
پستمدرن همانطور که پیام واژگون میشود
و ساختارش��کنی ب��ر پیک��ره آن وارد میآید،
رس��انه نیز که در ارتباط بسیار نزدیکی با پیام
است ،شالودهشکنی میشود .به گفته بودریار،
«رسانه پیام اس��ت ،این هم به معنای مرگ
پیام است و هم به معنای مرگ رسانه ،چون
دیگر رساننده نیست».
وقتی که بودریار نظریه مرگ رسانه را اعالم
میکن��د ،رس��انههای تبلیغاتی نی��ز کارکرد
تکراری و خس��تهکننده دوران مدرن خود را
از دس��ت میدهند .در تبلیغات پس��تمدرن
هم نوع رس��انه و هم کیفیت و کمیت و هم
کارک��رد آن دگرگ��ون میش��ود .در حقیقت
یک نوع اس��تفاده دادائیس��تی در رسانههای
تبلیغات��ی به وجود میآید تا رس��انهها معنای
واقعی خود را پیدا کنند .برای نمونه ،بسیاری
از ش��رکتهای اروپای��ی ب��ه جای س��اخت
بیلب��ورد تبلیغاتی برای رس��اندن پیام خود ،از
ساختمانها ،درختان و کف خیابانها بهعنوان
رسانه تبلیغاتی استفاده میکنند .برای نمونه،
میت��وان ب��ه تبلی��غ ش��گفتانگیز یکی از
ش��رکتهای تولیدکننده کفش اشاره کرد که
مفهوم دگرگونی رسانهها را تایید میکند .این
شرکت برای رس��اندن پیام نرمی کفشهای
خود ،از تبلیغات آدامس و از بستههای آدامس

بهعنوان رس��انه ،اس��تفاده میکرد و حتی به
مش��تریان خود آدامس هدیه میداد .در واقع
این ش��رکت به جای تبلی��غ کفشهای خود،
بیشتر به تبلیغ آدامس میپرداخت.
ویژگی رسانهها در تبلیغات پستمدرن
در مجموع میتوان ویژگیهای رس��انههای
تبلیغات��ی را در دوران پس��تمدرن ،چ��ون
ویژگیهای آثار پستمدرن ،در قالبهای زیر
بررسی کرد:
 -1عدم قطعیت :در رس��انههای پستمدرن
همه چیز نسبی است ،چون رسانهها به عامل
بیرونی چون مخاطب وابستهاند .بهطور یقین
نمیت��وان از آن به خاطر ذات خود اس��تفاده
کرد .ب��رای نمونه حتما نبای��د تیزری که در
تلویزی��ون پخش میش��ود ،ص��دا ،تصویر و
حرکت داشته باشد .در تیزرهای پستمدرنی
ک��ه در تلویزیونها پخش میش��وند ،گاهی
هیچ ص��دا و حرکتی وجود ن��دارد .نمونه آن
تیزر بیصدای یک شرکت تولیدکننده ماشین
لباسشویی است که برای یک لحظه مخاطب
احساس میکند مشکلی برای تلویزیون پیش
آمده ،ولی هدف این ش��رکت از س��اخت این
تیزر ،القای بیصدایی ماش��ین لباسش��ویی
خود به مخاطب است.
 -2پراکندگی :پراکندگی رسانهها در تبلیغات
پستمدرن ظاهراً مش��هود است .در تبلیغات
پس��تمدرن از رسانههای مختلفی که ظاهرا
بیربط به بازاریابی محصول اس��ت اس��تفاده
میکنن��د .ب��رای نمون��ه تبلیغ ی��ک کاالی
تخصصی پزش��کی در تلویزیون .این مسئله
بهویژه در س��ایتهای اینترنتی بسیار مشهود
است و پراکندگی سایت و در هم برهم بودن
چندین سایت در یکدیگر ،از ویژگیهای این
رسانههای پستمدرن است .البته در پس این
تفکر ،فلس��فه ظریفی وجود دارد که توضیح
آن خارج از حوصله این مطلب است.
 -3ع��دم مرکزی��ت :رس��انهها در تبلیغ��ات

پس��تمدرن مرکزیت و محوریت ندارند و از
هر دری تبلیغی را نشان میدهند .برای نمونه
در میان اخبار ،تبلیغ بازرگانی پخش میشود
یا در می��ان تبلیغات بازرگان��ی ،ناگهان فیلم
پخش میشود.
 -4شیرتوش��یر :استفاده از رسانههای عجیب
و غریب یا اس��تفاده از چیزه��ای خندهدار و
طنزآلود در کنار رسانههای تبلیغاتی ،از دیگر
ویژگیهای این سبک اس��ت .در این سبک
با یک اس��تراتژی بازاریاب��ی خاص تهاجمی،
ناگهان رس��انهها شیرتوش��یر میشوند .برای
نمون��ه اینترن��ت ،تلویزی��ون میش��ود .یا از
تلویزیون به جای روزنامه اس��تفاده میکنند
(زیرنویسه��ای تلویزیونی) .ب��رای نمونه در
س��ایتهای اینترنتی ،کنار هر سایت ،محلی
ب��رای تبلیغ کاالهای دیگر دیده میش��ود یا
از صفحهه��ای وب برای مکالمه و کنفرانس
استفاده میشود.
 -5مش��ارکت :در رس��انههای پستمدرن از
مخاطبان بهعنوان رس��انه استفاده میشود و
آنها را در امر رس��انهای مشارکت میدهند.
برای مثال از س��ایتهای شخصی افراد و از
وب�لاگ آنها برای تبلیغ اس��تفاده میکنند.
نمون��ه آن اس��تفاده از اف��راد و مخاطبان در
مس��ابقههای مرتب��ط ب��ا رواب��ط عمومی و
تبلیغات یک محصول است.
 -6ترکی��ب :پستمدرنیس��م ،اعتق��اد ب��ه
اس��تفاده از ه��ر چی��ز و ترکیب آنه��ا دارد،
هر چند ناس��ازگار و بیربط باشند .به همین
علت در این س��بک از ترکیب چندین رسان ه
با یکدیگر اس��تفاده میش��ود .ب��رای نمونه
بیلبورد تلویزیونی ،ترکیب دو رس��انه بیلبورد
و تلویزیون با یکدیگر است.
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