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مقدمه

من اولین بار زمانی که تازه از مقطع کارشناسی در رشته ی تاریخ فارغ التحصیل 

آن هم  آشنا شدم،  برنایز«  »ادوارد  با  اواخر دهه ی 1960  در  یعنی  بودم؛  شده 

زمانی که داشتم تحقیقات درباره  ی ریشه های اجتماعی فرهنگ مصرف کنندگی 

در آمریکا را شروع می کردم� وقتی نوشته هایش را خواندم، کم کم با اثر بسیار 

گسترده و ناشناخته ی او بر نمای بیرونی زندگی معاصر آشنا شدم� با اینکه بیشتر 

نیروی  این شخص همان  اما  قرار می گیرد،  آمریکا  تاریخ  زیر سایه ی  او  زندگی 

مخفی ای بوده که بسیاری از راه های قدرتمند را در اختیار ابزارهای اقناع جمعی 

قرار داده است تا بتوانند زیست بوم جامعه ی آمریکا را از اوایل قرن بیستم به بعد 
شکل دهند�1

   »برنایز« که کارش از اوایل دهه ی 1900 آغاز شد، خیلی زود تبدیل به یکی از 

اثرگذارترین افراد در روابط عمومی آمریکا شد� شخصی که فعالیت های جهانی اش 

ما  کنونی جهان  وضعیت  بر  زیادی  اثر  اما  است،  نشده  اینکه خیلی شناخته  با 

گذاشته است�

   اما امروزه همه ی اینها تغییر کرده اند� به دلیل افزایش عالقه ی مردم نسبت به 

پیوند تاریخی رسانه، فرهنگ و جامعه در عصر مدرن، میزان آشنایی با نام »ادوارد 
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برنایز« نیز بیشتر و بیشتر شده است� از اوایل دهه ی 19۷0 افراد زیادی در این 

مورد کتاب نوشته اند و تعداد زیادی فیلم نیز ساخته شده است� این فعال حوزه ی 

روابط عمومی که زمانی ناشناخته بود، به یک چهره ی تاریخی تبدیل شده است 
که بحث های زیادی در مورد او انجام می شود و خیلی مشهور است�۲

   »برنایز« در سال 1891 در »وین« اتریش به دنیا آمد و از دو طرف مادری و 

پدری با »زیگموند فروید« نسبت خانوادگی دارد� مادرش »آنا«، خواهر بزرگ تر 

محیط  بود�  »مارتر«  یعنی  »فروید«؛  زن  برادر  »ایلی«،  پدرش  و  بود  »فروید« 

خانوادگی، او را به شدت تحت تأثیر زندگی علمی قرار داد و قدرت زیادی در این 

زمینه به او بخشید و او را به برخورداری ها و آسایش و آرامش زندگی طبقه ی 

متوسط عادت داد� 

تکنیک های  دور اندیش  و  تیز بین  بسیار  معماران  از  یکی  همچنین  »برنایز«     

که  زمانی  یعنی  اوایل دهه ی 19۲0؛  از  که  به شمار می آید  بزرگ نمایی مدرن 

کتاب »شفاف سازی افکار عمومی« برای اولین بار چاپ شد، کمک کرد تا پیوندی 

دائمی بین تئوری های جمعیت و روان شناسی عمومی و شیوه های اقناع جمعی 

و سیاسی برقرار شود� 

   در طول جنگ جهانی اول، »برنایز« سرباز پیاده ی کمیته ی اطالعات عمومی 

 191۷ سال  در  که  آمریکایی«  »پروپاگاندای  بزرگ  ماشین  همان  بود،  آمریکا 

برای بسته بندی، تبلیغ و فروش جنگ به عنوان پدیده ای که جهانی امن تر برای 

دموکراسی خواهد ساخت، به راه افتاده بود� کمیته ای که »برنایز« برای آن خدمت 

می کرد، همان کمیته ای بود که بعدها منبع تولید استراتژی های بازاریابی برای 
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جنگ های دیگر از جمله جنگ بی فایده و کشنده ی عراق شد� 

فروش  پویش های  بین  پیوند  ایجاد  پدر  را می توان  »برنایز«  بیستم  قرن  در     

شرکتی و مسائل بسیار رایج عمومی دانست، زمانی که او برای شرکت تنباکوی 

آمریکا کار می کرد، در عین حال تظاهرکنندگان حقوق زنان در »نیویورک« را 

نیز ترغیب کرد که سیگارهای »الکی استرایک« را به عنوان سمبلی از مشعل های 

آزادی در دست بگیرند� 

   »برنایز« همچنین در اکتبر سال 19۲9 وقتی به این نتیجه رسید که شرکت 

»جنرال الکتریک« به صورت پنهانی حامی مراسم »گلدن جوبلی«؛ یعنی مراسم 

بسیار باشکوهی که به مناسبت پنجاهمین سال اختراع المپ برقی برگزار شد، 

بوده است، خودش یک مراسم مربوط به رسانه های جهانی را به راه انداخت که 

حاال بسیار شناخته شده است� 

   اثر و قدرت »برنایز« تا دیر زمانی پس از پایان دوران جنگ جهانی دوم ادامه 

تنهایی زمینه ی  به  از هر شخص دیگری  بیش  بگویم کار »برنایز«  یافت� ساده 

شکل گیری اولیه ی استراتژی ها و روش های حوزه ی روابط عمومی در آمریکا و به 

طور روزافزونی در جهان را فراهم کرد� 

   »برنایز« پویش های بسیاری به راه انداخت که خیلی هم خوب مستند شده اند، 

از جمله پویش مربوط به شرکت »یونایتد فروت« در سال 1954 که باعث شد 

رئیس جمهور  مهندسی شده،  کودتای  یک  با  بتواند  سال  همان  در  »سی ای ای« 

منتخب گواتماال را که به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شده بود سرنگون کند و در 
کنار آن کتاب های زیادی نیز نوشته است�۳
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   کتاب های او، از جمله شفاف سازی افکار عمومی در سال 19۲۳، »پروپاگاندا« 

سال  در  رضایت«  »مدیریت  نام  به  او  مکتب آفرین  مقاله ی  و   19۲8 سال  در 

نابغه  فرد  یک  آنها  در  که  هستند  تاریخ  در  اسنادی  شاخص ترین  جزء   194۷

به حرفه ای های »مدیریت رضایت« اشاره می کند، همان گروه ها و سازمان های 

به  آنها تولید فکر، نظر و رفتار در میان مردم  معموالً مخفی که دلیل وجودی  
نمایندگی از مراجعین شان که شرکت ها یا سیاست مداران است�4

   کتاب »پروپاگاندا« و مقاله ی »مدیریت رضایت« نوشته های سرشار از اعتماد 

به نفس و گستاخانه ی مردی است که همه او را پیشروترین شخص در زمینه ی 

روابط عمومی می دانسته اند� هر دوی این نوشته ها سرشار از ادعاهای اغراق آمیز 

هستند که نمونه ی آن را در پاراگراف ابتدایی کتاب »پروپاگاندا« می بینیم� 

سوءاستفاده ی آگاهانه و هوشمندانه از عادات سازمان  یافته و دیدگاه های 

این  که  آنهایی  است�  دموکراتیک  جوامع  در  مهم  عناصر  از  یکی  مردم 

تشکیل  مخفی  دولت  یک  دارند،  اختیار  در  را  جامعه  مخفی  مکانیسم 
می دهند که قدرت اصلی رهبری کننده ی کشور ما هستند�5

روابط  مورد  در  مطالبی  باید  که  بود  باور  این  بر  »برنایز«   19۲۳ سال  در  اما 

افکار عمومی«  نوشته شود� کتاب »شفاف سازی  عمومی در جوامع دموکراتیک 

کاماًل  بحث هایی  که  صریح  و  واضح  بیانی  بود،  خواسته  این  به  »برنایز«  پاسخ 

شورای  را  نامش  او  که  تازه  حرفه ای  اهمیت  مورد  در  سنجیده  و  بررسی شده 

روابط عمومی می گذاشت، ارائه می کرد� به همان ترتیبی که مشاوران قانونی و 


