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لیبرالیسم توجیه کننده استراتژی تهاجمی 
رسانه ها برای اقناع مصرف کننده

چکیده
هدف از این مقاله اکتشاف و تشریح یک چارچوب نظری و عملی برای بیان علت استراتژی تهاجمی در 
پیش گرفته توسط رسانه های غربی در برابر مصرف کننده در جهت مهندسی کردن تصمیمات آن ها و استفاده از 

آن در جهت فروش کاالهای تجاری موجود در این کشورها است.
در این زمینه، نقش پررنگ و تعیین کننده فرهنگ لیبرالیسم موجود و الگوی اقتصادی مربوط به آن در این 

کشورها در جهت ایجاد این نوع فرهنگ و استراتژی مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
به عبارت دیگر، در این کشورها این نوع استراتژی تهاجمی رسانه ها )نظیر استراتژی تبلیغاتی آن ها( در برابر 
مصرف کننده نه تنها از لحاظ اخالقی منع نمی شود )باید توجه داشت این استراتژی تهاجمی تبلیغاتی شامل 
فروش کاالهای تجاری به کودکان نیز می شود(، بلکه که با مفاهیم برآمده از الگوی اقتصاد بازار آزاد در این 
 )Consumption Engineering( »مهندسی مصرف« ،)Sales War( »کشورها نظیر »وجود رقابت و جنگ تجاری

و غیره توجیه و حتی تشویق هم می شود.
در این مقاله در مرحله اول، به طور عمومی این نوع استراتژی های تجاری و بازاریابی در جهت اقناع تجاری 
مصرف کننده که در الگوی اقتصاد بازار آزاد و فرهنگ لیبرالیسم غربی با مفهومی به نام »مهندسی مصرف« نیز 
توجیه و شناخته می شود، شناسایی شده و به نقد پایه های تئوریک آن )مثل مکتب پوزیتیویسم( پرداخته خواهد 
شد. در مرحله بعد و در یک نگاه موشکافانه تر، نقش تعیین کننده رسانه ها در پیاده سازی این نوع استراتژی ها با 

استفاده از تئوری مشهورHerman And Chomsky بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
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مقدمه
هدف از نگارش این مقاله، شناسایی و تشریح یک چارچوب نظری حاصل از ادغام »جنبه های سیاسی و اقتصادی 
کارکرد رسانه ها در این الگو« و از طرفی دیگر »تئوری مشهور  فرهنگ لیبرالیسم و الگوی اقتصاد آزاد منبعث از آن« و »نقش و 
که قادر به شناسایی و توضیح برخی از اصول استراتژی های تهاجمی تجاری در  هرمان و چامسکی )2002-1998(« است 
این کشورها نظیر »اقناع تجاری و تأثیرگذاری بر تصمیم مصرف کننده به هر نحو ممکن در جهت خرید کاالهای خاص تجاری 
کردن مصرف و تصمیمات تجاری او )دستکاری در آرا و تصمیم او و هدایت آن به یک جهت  کلی تر« مهندسی  »و به طور 
که این اصول از جمله مهم ترین  از پیش تعیین شده(« و نقش تعیین کننده رسانه ها در این زمینه است. باید توجه داشت 

خصوصیات الگوی اقتصاد بازار آزاد که بر پایه فرهنگ لیبرالیسم در کشورهای غربی شکل گرفته است، هستند. 
که بین دو مفهوم »نحوه اقناع مصرف کننده از طریق  این مطالعه در ابتدا به بررسی و تمرکز بر روی رابطه متقابلی 
که در علم  کردن مصرف او )دستکاری آرای او(« و از طرف دیگر »تحقیقات بازاریابی و مطالعه انگیزه مشتریان«  مهندسی 
بازاریابی امروز انجام می شود و جزو یکی از پایه های مربوط به اقتصاد بازار در غرب محسوب می شود، می پردازد. در مرحله 
کردن این مدل در  گاندا هرمان و چامسکی و به چگونگی و اهمیت نقش رسانه ها در پیاده  دوم، بعد از توضیح مدل پروپا

عالم تجارت خواهد پرداخت. 
که  به عبارت دیگر، در این مقاله بین فرایند »دستکاری در آرا و تصمیمات افراد در جهت هدایت آن ها در جهتی خاص« 
کثر مواقع بر دوش رسانه ها گذاشته شده و از طرفی  وظیفه آن در الگوی اقتصاد بازار آزاد منبعث از فرهنگ لیبرالیسم غربی در ا
گاندا )هرمان و چامسکی، 1988( یک نوع »موازی سازی« )منطقی( به عمل آمده و  دیگر مفهوم نظری و تئوریک مدل پروپا
گاندا به داخل دنیای  نشان داده خواهد شد که چگونه این مفهوم را از خاستگاه طبیعی آن یعنی مدل اقتصادی سیاسی پروپا
تجارت مطابق الگوی اقتصاد بازار آزاد گسترش یافته که حاصل این فرایند به وجود آمدن مفاهیمی جدید در عالم بازاریابی و 

تجارت در این کشورها مثل »مهندس مصرف« )مهندسی کردن نوع مصرف کاال توسط مصرف کننده( است.
در پایان، هدف غایی نگارنده از نوشتن این مقاله، بعد از نشان دادن ساختار ارتباط بین مفاهیم این مقاله، به چالش 
به هر طریق  نیازهای مشتری  تمامی  به  »پاسخ  آزاد نظیر  بازار  اقتصاد  الگوی  به  از مفاهیم اصلی مربوط  برخی  کشیدن 
کردن مصرف مشتری از طریق رسانه ها(« است. این مسئله از دو جهت مختلف به اختصار  ممکن )برای مثال مهندسی 

گرفت: در این مقاله انجام خواهد 
در مرحله اول، با استفاده از به چالش کشیدن برخی از خودابزارهای فرهنگ لیبرالیسم غربی )مثل مکتب پوزیتیویسم( 
ع مفاهیم با فرایند شناخته شده ای در علوم  که اقتصاد بازار آزاد منشعب از آن است و در مرحله دوم، با موازی سازی این نو
فرهنگ  از  منبعث  تجاری  مفاهیم جدید  ع  نو این  کشیدن  به چالش  ترتیب،  بدین  و  گاندا«  »پروپا به  ارتباطات موسوم 

کردن مصرف و تصمیم مشتری( به لحاظ اخالقی و عرفی1. لیبرالیسم غربی )مثل مهندسی 

بنیادهای روش شناسی نظری )متدولوژی( مربوط به مهندسی مصرف 
کلیدی بحث شده و چارچوب نظری پیشنهاد شده را نشان  شکل 1 ، ساختار اصلی این مقاله در ارتباط با مفاهیم 
که از زمینه اقتصادی سیاسی تئوری هرمان و  کرده و نقاط تالقی مختلف  که این چارچوب را مشخص  می دهد. این مقاله 

گاندا  افراد و هدایت تصمیمات آن ها در یک جهت از  گاه )adnagaporP( به طور خالصه، پروپا 1. به پخش پرقدرت عقاید و اطالعات در جهت تأثیر بر ذهن ناخودآ
ع هم از لحاظ اخالقی و هم از لحاظ عرفی )که در این کشورها ادعا می شود حقوق مصرف کنندگان باید محترم شمرده  پیش تعیین شده و خاص است که این موضو

شود( قابل بحث و نقد است. 
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کنار مفاهیم مربوط به رسانه ها، علوم بازاریابی و  گسترش و ادامه پیدا می کند، در  چامسکی تا دنیای تجارت دنیای امروز 
که در شکل نشان داده شده است، سعی در شناسایی و بررسی نقاط مشترک بین  مطالعه رفتار و نحوه اقناع مصرف کننده 

که با هاشور در شکل نشان داده شده است، است. این مفاهیم 

و  بازاریابی  »تحقیقات  و  او(«  آرای  در  )دستکاری  مصرف کننده  اقناع  »نحوه  نظیر  مفاهیمی  ارائه شده  مدل  این  در 
مطالعه انگیزه مصرف کننده« نمایانگر رویکردهای مختلف در زمینه بازاریابی و رسانه1 هستند که در ادامه مقاله به توضیح 

ح شده در این مقاله خواهیم پرداخت. ارتباط آن ها با مباحث مطر
در ابتدا و برای ساده تر نمودن این مطالعه، مستقیمًا به بررسی مفهوم »نحوه اقناع مصرف کننده )دستکاری آرای او و 
گاندا )هرمان و چامسکی، 1988( خواهیم پرداخت و  مهندسی کردن تصمیمات او(« بدون در نظر گرفتن مدل نظری پروپا
گاندا و نقش تعیین کننده رسانه ها در این زمینه خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی این مفهوم این بار در قالب مدل پروپا

منطق پوزیتیویسمی فرهنگ لیبرالیسم غربی توجیه کننده استراتژی تهاجمی رسانه ها در پیشبرد 
اهدافی چون »مهندسی مصرف« در الگوی اقتصاد بازار آزاد 

مفاهیم »نحوه اقناع مصرف کننده )دستکاری در آرای او(« و »تحقیقات بازاریابی و مطالعه انگیزه مصرف کنندگان« 
مردم شناسی،  زمینه های  در  هم  از  جدا  فکری علمی  سیستم  دو  به صورت  اغلب  مختلف  تحقیقاتی  حوزه  دو  به عنوان 

روان شناسی و بازاریابی به شمار می روند و در نتیجه ارتباط بین آن ها به سختی قابل تشخیص است. )مولن، 2008( 
از طرفی دیگر، روش )مکتب( علمی مسلط در مورد پژوهش های علمی مربوط به مطالعه در زمینه »رفتار مصرف کننده« 

)از جمله مطالعات مربوط به انگیزه مصرف کننده( پوزیتیویسم )از طریق مشاهده( و روش های تجربی دیگر است.
تئوری  مبنای  بر  غربی  نئوکالسیک  آزاد  بازار  اقتصاد  الگوی  در  ریشه  زمینه  این  در  پوزیتیوستی  رویکرد  تسلط  این 
قرن  در  به طور وسیعی  بعدًا  و  ح شد  )Marshall, 1920( مطر توسط  اولین بار  که  توسط مصرف کننده«  »انتخاب منطقی 

گرفته شد، دارد.  کار  بیستم به 
آزاد  بازار  اقتصاد  الگوی  مطابق  تجارت  دنیای  در  مصرف کننده«  »انتخاب  مفهوم  اصل  گفت،  می توان  بنابراین 
که خود این مدل اقتصاد بازار آزاد به خاطر وابستگی آن  نئوکالسیک زیر سؤال رفته و عماًل محدود و نامشخص است، چرا 

1.		Marketing	and	Mass	Media	Consumption	Engineering	Or	Marketing		Communication	Direct
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به مکتب پوزیتیویسم از لحاظ »بررسی و مطالعه رفتار مصرف کننده« )از جمله نحوه انتخاب و تصمیم گیری او( »ناتوان« 
است1. 

اهداف  پیشبرد  جهت  در  مصرف کنندگان   )Unconcious( نیمه هوشیار  از  ذهن  استفاده  برای  رسانه ها  از  استفاده 
فرهنگ لیبرالیسم غربی

ع اصلی و مورد بحث  از طرفی دیگر، در حوزه »تحقیقات بازاریابی و مطالعه انگیزه مشتری )مصرف کننده(« موضو
گران بهای  »مصرف کننده )مشتری(« بوده و در نتیجه تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به این »مصرف کننده « یک منبع 
دانش و اطالعات محسوب می شود، به طوری که سازمان های تجاری با بهره مندی از این اطالعات می توانند صاحب یک 
ع )دسترسی به اطالعات در مورد رفتار مصرف کننده(  »برتری تجاری« نسبت به رقبای خود در سطح بازار شوند. این موضو
که از احتمال موفقیت تجاری محصوالت خود در بازار حتی قبل از قرار  کند  کمک  برای مثال می تواند به این سازمان ها 

گردند. دادن آن ها بر روی قفسه مطلع 
هستند  قادر  که  دارند  روانکاوانی  و  روان شناسان  نظرات  برای  زیادی  ارزش  بازاریابی  مدیران  و  گهی دهندگان  »آ
این  و  هستند  قائل  کنند،  پیش بینی  را  کاال  مصرف کنندگان  به  مربوط   )Unconcious( گاهانه  غیرآ و  گاهانه  آ رفتارهای 
گاهانه مصرف کنندگان صادق است  مسئله به خصوص در این مورد آخر مربوط به رفتارهای نامحسوس )پنهان( و غیرآ

 .»)36.P ,1951 ,Weiss and Green(
که هرچه سازمان های تجاری در الگوی اقتصاد بازار آزاد قادر شوند  فرض اصلی در این مورد بر این پایه استوار است 
کنند، خواهند  کنش اولیه آن ها را در مقابل محصوالت خود را بهتر درک  منطق مربوط به »رفتارهای مصرف کننده« و وا
توانست با استفاده از رسانه ها و تبلیغات و استفاده از این ابزارها در جهت اهدافی چون »مهندسی مصرف )دستکاری در 
ع به نوعی یکی از  آرای مصرف کننده( خواهد توانست در جنگ تجاری با رقبای نزدیک خود موفق تر باشد. این موضو
که در واقع بر مبنای شناسایی و درک نیازهای مصرف کننده  مهم ترین اهداف رشته )حوزه( بازاریابی محسوب می شود 
که بتوانند بعد از شناسایی این نیازها به آن ها به هر نحو  بنا شده است و در نتیجه سازمان های تجاری را قادر می سازد 

گویند. ممکن پاسخ 

داده های آماری در علوم رفتاری به عنوان رویکرد اصلی مکتب پوزیتیویسم در فرهنگ تجاری لیبرالیسم غربی 
کشورهای غربی دارای فرهنگ لیبرالیسم و الگوی اقتصاد بازار شاهد  که در برخی از خود این  که چندی است  هرچند 
 )2008 ,Brown( کشیدن و یا اصالح این باور رایج2 در حوزه بازاریابی توسط برخی محققان هستیم، برای مثال به چالش 
سعی دارد با افزودن مفهومی موسوم به »آموختن از ضعف ها و اشتباهات در حوزه بازاریابی« این دیدگاه را به نوعی تغییر 
که صرف درک  که نشان می دهند  که موردکاوی های زیادی وجود دارد  کند و یا محققان دیگری ادعا می کنند  یا تعدیل 
الزامًا پاسخگویی به همه نیازهای مورد درخواست مصرف کننده باعث افزایش اقناع تجاری مصرف کننده،  و فهم و نه 
کاال در درازمدت  ع کاالی خاص با آرم تجاری مشخص و نیز باعث افزایش مصرف  وفاداری بیشتر او نسبت به خرید یک نو
می شود )برآون، 2008(، ولی این باور هنوز یکی از ارکان حوزه بازاریابی در این کشورها محسوب می شود و بر نقش تبلیغات 

1 . به دلیل آن که بررسی رفتار مصرف کننده مطابق مکتب پوزیتیویسم فقط از طریق مشاهدات و علوم تجربی انجام گرفته است و ارزش و فایده واقعی هر شی ء 
مطابق این روش سنجیده می شود، حال آن که عوامل دیگری نظیر عوامل پنهان و نامحسوس نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند )برای توضیح بیشتر در این زمینه، 

خواننده محترم را به خواندن کتاب »سرمایه« پیکتی اقتصاددان مشهور فرانسوی در عصر حاضر دعوت می کنیم(.
2. این باور رایج و عوامل توجیه کننده آن را می توان به صورت زیر خالصه کرد: رسیدن به اهداف تجاری خاص از هر طریق ممکن تحت پوشش عناوینی نظیر رقابت 

تجاری و پاسخ به تمام نیازهای مشتری در یک جنگ تجاری.
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کید می شود. و رسانه ها در این زمینه پیش از پیش تأ
نیازهای  بازاریابی )شناسایی  با حوزه  مرتبط  و منطق  کلی  باور  این  انتقادات،  این  تمامی  با وجود  به طور واضح تر، 
و   )Statistical data( آماری  داده های  به  استناد  با  معمواًل  که  ممکن(  نحو  هر  به  آن ها  به  پاسخگویی  و  مصرف کننده 
این  در  معمواًل  می گیرد،  صورت  کودکان(  )برای  رایانه ای  بازی های  تا  گرفته  تلویزیون  از  رسانه ها  در  تبلیغات  طریق  از 
ع علوم رفتاری  ع داده های آماری از ارکان اصلی این نو که اصواًل این نو کشورها به سختی قابل سؤال یا چالش است، چرا 
است  شده  بنا  او«  عاطفی  و  احساسی  نیازهای  به  پاسخ  و  مصرف کننده  انگیزه  و  رفتار  »مطالعه  پایه  بر  که  بازاریابی  و 

)روان شناسی مصرف کننده، بازاریابی و غیره( محسوب می شوند.
از جنبه روان شناسی، در این علوم معمواًل تمامی مسائل آشکار و پنهان مربوط به »رفتار یک مصرف کننده« و یا آن چه 
که حتی  تا آن جا  قرار می گیرند،   بررسی و مطالعه  نامیده می شود، مورد  رفتارهای یک خریدار »منطقی«  بر  عوامل مؤثر 

ع مطالعه قرار می گیرد: مطالعه »احساسات« این خریدار منطقی در محدوده الویت های این نو
کلی به صورت »منطقی« رفتار می کنند ولی در یک رفتار »منطقی« احساسات و عواطف نیز نقش  »]...[ مردم در حالت 
ایفا می کنند و بنگاه های تجارتی از این احساسات )عامل ذهنی یا »Subjective«( خجالت و ترس در ایجاد انگیزه های 

.1»)114.P ,1979 ,Ditcher( تجارتی در تبلیغات محصوالت خود بهره می برند
کنیم  کنار یکدیگر مشاهده  در این سخنان Ditcher می توانیم به طور هم زمان ردپای چند مبحث مرتبط با هم را در 
که  که از آن جمله »ذهنی« بودن و »عینی« بودن وقایع2، پیروی از یک مکتب علمی »پوزیتیویسم« و یا »تفسیرگرایی«3، 
گرفتن نقش عوامل خارجی )ذهنی(4 در انتخاب منطقی »فرد« مصرف کننده نقش ایفا می کند، قابل  این آخری با در نظر 

که در قسمت بعدی این مقاله به آن خواهیم پرداخت. توضیح است 

 »Interpretivism نگرش واقعیت های اجتماعی از دیدگاه مکتب »تفسیرگرایی
از سوی دیگر، پیروان مکتب تفسیرگرایی )که بیشتر به استفاده از روش های »ذهنی« در تحقیقات معتقد هستند( 
کمتر بر  واقعیت های اجتماعی را از دید »انتقادی« می نگرند و به عبارت دیگر، نظرات آن ها درباره واقعیت های اجتماعی 

)a,b 1985 ,Arndt( .کید می شود پایه »مشاهدات« و بیشتر بر نقش عوامل ذهنی و غیرمحسوس5 تأ
سلسله  یک  از  اجتماعی  واقعیت های  که  می رسد  نظر  به  این طور  »تفسیرگرا«  پژوهشگران  برای  دیگر،  عبارت  به 
از  نه  این وقایع،  به  نتیجه اطالعات مربوط  و در  با وقایع »ذهنی« وابسته به هم تشکیل شده  مجموعه عوامل مرتبط 
این  به  مربوط  پژوهش های  در  شرکت کننده  نفر  هزاران  زنده  و  مستقیم  »تجربه«  حاصل  بلکه  »عینی«،  مشاهدات 
واقعیت های اجتماعی است و در این راستا، به عنوان یک روش استراتژیک و سیستماتیک در جهت درک و فهم »تجربه« 
کثر این محققان تفسیرگرا در تحقیقات  که ا زنده و مستقیم این افراد، محققانی مثل )Moore and Lutz, 2000( دریافتند 
خود از روش های »کیفی« استفاده می کنند و آنان در این زمینه نظرات آرنولد و تامسون )2005( را به عنوان مثال و شاهد 

1 . (Objective) به عبارت دیگر،رفتار مصرف کنندگان فقط تابع عواملی که می شناسیم و مشاهده می کنیم )عوامل عینی( نیست بلکه می تواند هم چنین تابع عواملی 
نظیر غلبه احساس بر منطق در هنگام تصمیم گیری )عوامل ذهنی یا سابژکتیو( نیز هستند که این همان ایراد و محدودیت مکتب پوزیتیویسم برای مطالعه رفتار 

مصرف کنندگان است.
2.	Objective	VS	Subjective

3.	Positivism	VS	Interpretivism.

4. عواملی که در حیطه مشاهدات تجربی وجود ندارد مثل احساسات فرد )مثال ترس و خجالت(. 
5.	Subjective	Experiences.
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این ادعای خود قرار دادند:
»به جای این که فرهنگ به صورت یک سیستم و مجموعه همگن از مفاهیم مشترک روش های زندگی و ارزش های 
ع فرهنگ معتقد  مشترک قبول شده توسط اعضای یک جامعه تعبیر شود )برای مثال آمریکایی ها و ژاپنی ها به این نو
گروه های مختلف فرهنگی  کنده از مفاهیم در بین  کشف یک مجموعه پرا هستند(، تئوری »رفتار مصرف کننده« در صدد 
که در عین حال دارای نقاط مشترک در یک چارچوب اجتماعی تاریخی بزرگ تر مربوط به »جهانی شدن« و الگوی  است 
اقتصاد بازار آزاد به سبک غربی )سرمایه داری( هستند ]...[ با توجه به این پیچیدگی ها، »فرهنگ« مصرف کننده الزامًا 
که افراد داخل آن در صدد یافتن چاره در محدوده قوانینی  تعیین کننده »رفتار« او به شمار نمی رود. بیشتر مثل یک بازی 
که راهبرد آن  که مستلزم به رعایت آن ها هستند ]...[ فرهنگ تجاری مصرف کننده و الگوی اقتصاد بازار آزاد غربی  هستند 
است، باعث می شوند اعمال مصرف کننده در یک چارچوب خاص به یک سمت و سوی از پیش تعیین شده هدایت شده 
که بیشتر به این جهت متمایل هستند بخت بیشتری برای بروز و  و در نتیجه برخی از »الگوهای رفتاری مصرف کننده« 

.»)869.P ,2005 ,Arnold and Thomson( ظاهر شدن نسبت به سایر الگوهای دیگر دارند

گاندا و مفاهیم تجاری منبعث از الگوی اقتصاد بازار آزاد مدل پروپا
»بعد از یک بررسی جهانی و بین المللی و در یک مقاله مشهور به نام »دستکاری در آرا و تصمیم مصرف کننده در جهت 

گروهی1«،  اقناع او: اقتصاد سیاسی از طریق رسانه های 
گروهی در  با نقش رسانه های  رابطه  که در  گسترده  )Herman and Chomsky، 1988( در یک پژوهش تحقیقاتی 
کشورها به عنوان پشتیبانان و حافظان منافع یک اقلیت خاص  که رسانه ها در این  جهان غرب انجام دادند، نشان دادند 

.»)Mcchesney، 1989( کم و شرکت های چندملیتی معرفی شده اند حامی قدرت حا
فعالیت های  که  کسانی  جمله  از  دارد،  وجود  کشورها  این  در  رسانه ها  عملکرد  مورد  در  که  مختلفی  نظرات  کنار  در 
کرده و از آن ها به صورت چشم  کاماًل مستقل و دور از دخالت ابزارهای قدرت و سیاست ارزیابی  رسانه ای را در دموکراسی ها 
گاندای  کمال در خدمت این سیستم ها از طریق پروپا که این رسانه ها به طور تمام و  گوش جامعه یاد می کنند تا افرادی  و 
آن ها )تبلیغات سیاسی( می دانند، )هرمان و چامسکی، 1988( موفق شدند یک مدل عملی در این زمینه را ارائه می دهند 
کردن تصمیمات مصرف کننده« در الگوی اقتصاد بازار آزاد به سبک غربی به  که طی آن زوایای آشکار پنهان »مهندسی 

گرفته است. وضوح نشان داده شده و مورد بررسی قرار 
ع آزادی رسانه ها )وجود یا عدم وجود آزادی واقعی رسانه ها در جهان غرب( و از طرفی دیگر  کشیدن موضو به چالش 
ع و میزان تأثیرگذاری همین رسانه ها بر روی تغیر رفتار و نگرش مصرف کننده تحت عنوان »مهندسی مصرف« در آن  نو

کشورها همواره از جمله موضوعات پراهمیت و قابل تأمل در جهان امروز برای رسانه ها شناخته می شود.
شرایط  و  زمان  در  جمعی  رسانه های  چگونه  که  می دهد  نشان  چامسکی  و  هرمان  گاندا  پروپا مدل  زمینه،  این  در 
ع  و تجاری( در مورد یک موضو تبلیغات سیاسی  این مقاله  تبلیغات )در  از  انتشار حجم وسیعی  به  خواسته شده شروع 
کردن  ع انجام داده و چگونه از این مکانیسم برای آماده  کردن« عموم مردم در قبال آن موضو گاندا  خاص در جهت »پروپا
اذهان عمومی برای پذیرش واقعیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده می کنند )اقناع افکار عمومی در 

ع خاص از پیش تعین شده(. جهت یک موضو

1.	“	Manufacturing	Consent:	the	political	economy	of	the	mass	media	(Herman	and	Chomsky,	1988)	“
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مفاهیم برآمده از پدیده »نحوه اقناع مصرف کننده از طریق دستکاری افکار و نگرش آرای او« )هرمان و چامسکی، 
ع ایدئولوژی خاص سیاسی )اقناع سازی سیاسی( شروع شده و تا متقاعد کردن افکار  1988( از متقاعد کردن افراد به یک نو
کاال توسط مصرف کننده یا همان اقناع  ع  کاالی خاص )تأثیرگذاری بر روی تصمیم خرید نو عمومی در جهت خرید یک 
کرده بودیم، در عالم تجارت برای این مورد آخر از مفهوم جدیدی  که قباًل اشاره  گسترش پیدا می کند و همان طور  تجاری( 

کاال توسط مصرف کننده( نام برده می شود. تحت عنوان »مهندسی مصرف« )مهندسی مصرف 
)در  گروهی  رسانه های  که چگونه  که نشان دهد  دارد  و چامسکی، 1988( قصد  گاندا )هرمان  پروپا واقع، مدل  در 
گر با یک نگاه  کم عمل می کند. ا کثر مواقع در جهت منافع خاص شرکت های چندملیتی و قدرت حا اقتصاد بازار آزاد( در ا
کنیم و نقش رسانه های گروهی را در فرهنگ لیبرالیسم و الگوی اقتصاد بازار  ساده لوحانه و اشتباه آمیز با این قضیه برخورد 
آزاد را در چارچوب یک »سیستم پاسخ دهنده به تمامی خواسته های بازار و تمایالت و خواسته های افراد )مصرف کننده ها( 

که چنین نیست. کنیم«، این مدل به وضوح به ما نشان خواهد داد  تصور 
که الگوی مدل  در واقع، تجربه و مطالعات این محققان )هرمان و چامسکی، 1988( در این زمینه نشان داده است 

ع سیستم ها در حقیقت بر اساس سه فرضیه زیر بنا شده است: گاندا موجود در این نو پروپا
H1 )فرضیه اول(: طبق این فرضیه، هرگاه یک توافق در زمینه مسئله ای خاص بین )سیاست های( قدرت مداران 
ع بپیوندد، در این صورت رسانه های  کمپانی های برزگ یا چندملیتی به وقو سیاسی و )سیاست های دنبال شده توسط( 
ع، بدون توجه به نظرات مخالف منعکس می کنند )هرمان  جمعی معمواًل همه نظریات آن ها را هنگام پوشش آن موضو

و چامسکی، 1988، صفحه 2(.
H2 )فرضیه دوم(: این فرضیه به کشورهایی مربوط می شود که دارای نظام های لیبرال دموکراسی مثل آمریکا هستند 
کمه موجود  کمپانی های بزرگ چندملیتی )تا نظام هیئت حا گروهی در آن ها بیشتر تحت سیطره  که عملکرد رسانه های 
 Guided Market( کنترل شده کشورها( است. در این نظام ها، پوشش رسانه ای معمواًل برآمده از یک »سیستم بازار  در آن 

system(«. در جهت منافع این شرکت های چندملیتی است )هرمان و چامسکی، 1988(.
 H3)فرضیه سوم(: قادر به انجام »پیش بینی1« در سطوح مختلف است. به عبارت دیگر این فرضیه مربوط به این 
این  بر  این پیش بینی ها  کلی در مورد  آن دریافت می گردد. فرضیه  از طرف مخاطبین  گاندا چگونه  پروپا که مدل  است 
برآوردن خواسته های  انتها طوری خواهد شدکه متضمن  نتایج آن )در هر سطح( در  کلی و  که روند  اساس استوار است 

کم است )چامسکی، 1989، ص 153(. قدرت حا
گاندا )تبلیغات سیاسی( از جمله امکاناتی است که از  هرمان و چامسکی )1988( متفق القول هستند که استفاده از پروپا
کم و یا کمپانی های بزرگ و چندملیتی در نظام های سرمایه داری و لیبرال  دیرباز برای کنترل مردم توسط قدرت سیاسی حا
از آن استفاده می شود. در جوامع دارای نظام های تمامیت خواه )دیکتاتوری(، دولت میزان دسترسی عموم  دموکراسی 
کنترل  گاندا برای  که از پروپا ع عملکرد معمواًل به عنوان نماد عمومی سیستمی  کنترل می کند و این نو مردم را به اطالعات 
کشور خود استفاده می کند، تلقی می گردد. در مقابل، در جوامع دارای نظام های سرمایه داری یا لیبرال دموکراسی،  مردم 
که افکار عمومی در فکر و عقاید خود  که در آن ها به ظاهر یک »جامعه آزاد فکری« وجود دارد، این فکر غلط القا می شود 
گرایش و رفتارها )برای مثال توسط رسانه ها(، حال آن که در واقع شرکت های  غ از هرگونه دستکاری  کاماًل آزاد هستند و فار
کرده اند تا بتوانند شرایطی را  بزرگ و چندملیتی و سیاستمداران همکارهای آنان از مدت های بسیار قبل با هم همکاری 

(Media	Performance	)	. 1 .پیش بینی در مورد چگونگی عمل رسانه و میزان تأثیر رسانه ها
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که مخالف آن هستند را  که برخی عقاید و عادات را تقویت یا قابل قبول جلوه داده و در مقابل عقاید دیگر  کنند  فراهم 
.)2008 MILER AND DINAN : 2009 ,CITED : MULLEN( .کنند ج  گردونه بازار خار کل از  کرده و یا به  تضعیف 

کشور غربی، »هرمان و چامسکی،  بعد از چندین سال مطالعه روی این سه فرضیه و نیز عملکرد رسانه ها در دوازده 
گاندا با »نحوه عمل رسانه ها« در پوشش  که »مکانیسم عمل مدل پروپا کردند  Xlii« چنین نتیجه گیری  2002، صفحه 
کم(«  دادن وقایع مختلف سیاسی، اجتماعی، تجاری، غیره )سمت و سو دادن به وقایع در جهت منافع قدرت های حا

کاماًل مطابقت دارد.
علوم  در  استفاده  مورد  از مهم ترین مدل های  یکی  گاندا هنوز  پروپا این مدل، مدل  در  علی رغم ضعف های موجود 

که بر روی آن تحقیقات و آزمایش های وسیعی انجام پذیرفته است. اجتماعی به شمار می رود 
در واقع چامسکی می گوید:

کردیم )موردکاوی( و در نتایج تمامی آن ها  »ما موارد بسیار زیادی را با استفاده از تمامی روش های قابل تصور بررسی 
کتاب و مقاله در مورد مشابه از نتایج بررسی محققان دیگر در  گاندا تأیید شده است و حاال هم هزاران صفحه  مدل پروپا
گاندا یکی از مهم ترین  که مدل پروپا که همگی این فرضیه را تأیید می کنند. در واقع می توانم حدس بزنم  دسترس است 
که در علوم اجتماعی تأیید و بررسی شده است. در حال حاضر هم هیچ بحث و عقیده مخالف  نمونه مدل هایی است 

که من خبر دارم، وجود ندارد1«. جدی دیگری در این زمینه تا آن جایی 
کتاب خود در این زمینه می افزاید:  چامسکی در چند جمله آغازین مربوط به 

»رسانه های جمعی به عنوان یک سیستم انتقال پیام و نماد برای عموم مردم استفاده می شود. از جمله وظایف آن ها 
کردن ذهن افراد برای پذیرش ارزش ها، باورها، نمادهای اخالقی است  کردن و آماده  کردن، مطلع  کردن و مشغول  سرگرم 

که باعث هماهنگ و ادغام شدن آن ها در نهاد بزرگ ساختار جامعه می شود«.
کردن تصمیمات هم زمان  گاندا به عنوان یک تئوری عمومی مهم در دنیای غرب برای »مهندسی  در واقع، مدل پروپا
کنترل و اقناع »تعداد زیادی« از  که می تواند باعث شناسایی راه های  یک جمع از مصرف کنندگان محسوب می شود«؛ چرا 

افراد و تغییر ساختار ذهنی این افراد به یک سوی مشترک شود. )شکل 1(

نتیجه گیری
با  رفتار  و  برخورد  ع  نو این  با  بازاریابی  اولیه  اصول  و  فلسفه  کلی  به طور  که  گفت  می توان  کلی  جمع بندی  یک  در 
کاماًل با فلسفه »ارجحیت دادن به  کردن تصمیمات مصرف کننده«  »مصرف کننده« در تضاد است. برای مثال، »مهندسی 
کافی و صحیح توسط مشتری برای اتخاذ یک تصمیم صحیح با آزاد  مشتری قبل از هر چیزی« و یا »حق داشتن اطالعات 

کامل توسط مصرف کننده « در تضاد قراردارد. 
کلی تر، هسته اصلی و مرکزی این مقاله انتقاد از مدل اقتصاد بازار آزاد به سبک غربی با استناد به دو تن  در یک نگاه 
کشورها بوده است. انتقاد به مبانی الگوی اقتصاد بازار آزاد و نقش رسانه ها در آن که در این مقاله  از محققان مشهور این 
که از این مدل به عنوان »مدل مسلط اقتصادی در  بدان پرداخته شده است، از این رو در شرایط فعلی حائز اهمیت است 
کشورهایی  حال حاضر« در دنیا یاد می شود. به عالوه، نگاهی به اوضاع فعلی اقتصاد جهانی از جمله اوضاع اقتصادی در 
کشورهای غربی در اروپا و آمریکای شمالی، این ضعف ها را  که خود را بنیانگذار یا پیشتاز این الگو معرفی می کنند یعنی 

1.	CHOMSKY	in	Mitchell	and	Schoeffel	,	2002	,P.18
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بیش از پیش نمایان می کند )در حال حاضر اوضاع اقتصادی یونان و اسپانیا و غیره در داخل اتحادیه اروپا یک نمونه بارز 
از این مسئله است(.

مدل  این  موفقیت های  از  مدام  کارشناسان  از  تعدادی  نیز  ایران  عزیزمان  کشور  در  که  است  شده  دیده  به عالوه 
که این مدل و  اقتصادی و سیاسی سخن می گویند؛ حال آن که، تجربه های متعدد در کشورهای جهان سوم نشان می دهد 
که اولویت ها در این کشورها )نابرابری،  راه حل های مربوط به آن در این کشورها نتایج خواسته شده را به بار نمی آورد، چرا 
که این الگو در بعضی زمینه ها در این  کشورهای توسعه یافته  تبعیض، دسترسی نابرابر به امکانات و غیره( با الویت های 
ع  کتاب »ارتباطات توسعه در جهان سوم« به این موضو کاماًل فرق دارد. برای مثال در  کرده است،  کشورها موفق عمل 
از  ارائه داد،  را برای منافع توسعه  پایین  که نگرش نشت رو به  اقتصادی نئوکالسیک  این گونه اشاره شده است: »مدل 
کشورهای جهان  دهه هفتاد به بعد اعتبار خود را از دست داد. رکورد جهانی دهه 1980 و اصالحات اقتصادی نئولیبرال در 
سوم، آن ها را بیشتر عقب نگه داشت )ارتباطات و توسعه جهان سوم، صفحه 181، دکتر فرهنگی، دکتر دانایی و خانم 

رقیه جامع، 1390(«.
کنین آن، الگوهای بومی شده که با مردم و بافت  ع ساختار و بافت سا تجربه نشان داده است که در کشور ما به علت نو

هر منطقه سازگاری بیشتری داشته باشد، از ضریب باالتری از موفقیت برخوردار خواهند بود.
این  که  توسعه  حال  در  کشورهای  در  یا  )و  غربی  کشورهای  در  رسانه ها«  »نقش  اهمیت  ع  موضو دیگر،  طرف  از 
الگوی اقتصادی ساختار اصلی این جوامع را تشکیل می دهد( در سمت و سو دادن به افکار عمومی در جهت اهداف از 

ح بوده است. که از دیرباز مطر کشورها نیز از جمله موضوعاتی است  پیش تعیین شده شرکت های چندملیتی در این 
ح می کند که با مباحث این مقاله نیز در ارتباط  ع مطر در این زمینه، »بلتران« چند پرسش مهم را در رابطه با این موضو

نزدیک است:
گروه های ذی نفع پاسخگو است؟ کدام  کسانی است و به  - رسانه های امروز در تملک چه 

کنترلی بر منافع ارتباطات در دنیا دارند؟ - آیا دولت ها هیچ 
کنند. )بلتران  گهی ها اجازه دارند در شرایط معمولی و در شرایط بحران اقتصادی مصرف را تشدید  - تا چه اندازه آ

1976، صفحه 26 به نقل از ارتباطات توسعه در جهان سوم، دکتر فرهنگی، دکتر دانایی، صفحه 198(

ضمیمه
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