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چکیده
برندینگ ملت و برندسازی ملی در وجه مفهومی عبارت است از تغيير  ،بازسازی و دگرگون کردن
تصویر یک کشور در خارج از آن که توسط مردم و افکار عمومی خارجی ادراک شده استت برنتدینگ
ملی در اصل هم تراز کردن تصویر یک ملت با واقعيت است این امر به ویتژه بترای کشتورهای کته
ت غييرات اساسی را در سيستمهای اقتصادی ،اجتماعی و سياسی خود تجربه کرده انتد ،بستيار وتروری
است به خصوص به این دليل که معموالً هميشه تصویر این کشورها به دور از واقعيت ایتن ملتهتا در
دنيای امروز است حال سوال اساسی این است که اصوالً فرآیند ساخت تصویر و برندینگ ملت ایتران
از چه زمانی شروع شده است؟ مقاله حاور با مفهوم شناسی فرآیند برندینگ و تصویر ستازی ملتی بتا
تاکيد بر سوال پژوهش بر این امر اذعان میکند که تصویر و برندیگ ملت ایران متدرن ،بتا اقتدامات
روا شاه پهلوی برساخته و بازسازی شده است روا شاه به عنوان اولين پادشتاهی بتود کته در دوران
مدرن اقدام به برساخت گرایی و بازسازی تصویر و برندینگ ملت ایران ،کرد برندینگ و تصویر ملتی
ایران امروز و ادراک هویت ملی آن نيز تا حدودی ریشه در ستاخت و بازستازی تصتویر ایتران متدرن
دوران روا شاه دارد
کلید واژهها :برندینگ ،ملت ،تصویر ،ایران ،روا شاه ،پهلوی
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مقدمه:
امروزه بر مبنتای تحقيقتات ملتلتو روانشناستی ،دیگتران ،افکتار و ادراک آنهتا از فترد ،نقشتی
انکارناپذیر در شکل گيری شلصيت فردی و اجتماعی انسان دارد مهمترین منشا پدید آمتدن مفهتوم
خود 1رفتار و واکنشهای دیگران نسبت به فرد به خصوص کودک است بسياری از تحقيقات حتاکی از
این مطلب است که تصویر و مفهوم هر فرد از خود وابسته به تصویری است که دیگتران از او داشتته
اند ميد بيان میکند که یکی از کوششهای مهم دوران کودکی انطباق و سازگاری دادن عقاید جمعتی
دیگران به صورت دیگری تعميم یافته است که مبنا و ماخذ قضاوت و مورد استناد فرد در معرض خود
او خواهد بود  1به طور کلی پنج عامل واکنش دیگران ،مقایسه با دیگران ،همانند سازی بتا دیگتران و
الگو سازی و الگو برداری ،نقشهای جدید و نياز به احساس ارزش و اعتماد به نفس از جملته متواردی
هستند که نقشی اساسی در شکل گيری ساخت هویت فردی دارند به مثابتۀ رشتد هویتت فتردی ،در
زمينۀ تصویر سازی و برندینگ ملت نيز ،ادراک دیگران از کشور و ملت مورد نظر نقشتی اساستی در
اعتماد به نفس و هویت ملی مستحکم کشورها در دنيای امروز دارد کشورها در تعامل با دیگتران بته
تصویرسازی ،بازسازی تصویر گذشته ،ساخت برندی نو و برساخت گرایی برنتدینگ ملتی جدیتد روی
میآورند اینکه نام ،هویت و مولفههای اقتصادی ،سياسی و فرهنگی کشور مورد نظتر چته ادراکتی در
خارج از آن کشور و سپس در داخل کشور مورد نظر دارد  ،به شکل گيری تصویر و هویت ملی کشتور
مورد نظر کمک زیادی میکند کشورها به مانند افراد در ارتباط با یگدیگر ساخته میشوند و سپس در
زمينههای ملتلو و در تعامل با هم به سمت الگو برداری از یکدیگتتر پيش میروند مقایسه خود بتا
دیگران از لحاظ هویتی و ارزشی ،همانند پنداری ملی و الگو برداری و سپس به عهده گيری نقشهای
بين المللی و منطقه ای و جستجوی ارزش و دستيابی به اعتماد به نفس ملی و بتين المللتی ،الگتویی
هویتی -استراتژیک برای کشورهای ملتلو بوده است با نگاهی بته فرآینتد تتاریلی پترواه ستاخت
هویت و تصویر ایران در قرون جدید ،دوران پهلوی اول از جمله دورانی است که پترواه تصتویر ملتی
ایران مدرن و هویت ملی آن شکل گرفته است عقب ماندگی مفرط ایران قرن بيستم واجد اقتداماتی
شد که هویت ملی و برندینگ ایران را در سالهای آینده تعيين کرد برای روا شاه بسيار مهم بود کته
دیگران در مورد ایران چگونه فکر میکنند و ادراک و تصویر آن در بين ملاطبان دیگر چگونه استت
- Construction of the Self
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سفرهای خارجی او (به ترکيه) ،دایرۀ نلبگاه و روشنفکران آن دوران و عوامل دیگر باعث شتد تتا وی
به فکر ایجاد و ساخت ایرانی مدرن و تصویر جدیدی از آن باشد ،تصویری که در ستالهای بعتدی بته
ساخت دهی ادراک و تصویر ایران مدرن کمک شایانی نمود مقاله حاور با تشریح تئتوری و مفتاهيم
برندینگ ملت و تصویر سازی ملی ،بر این امر تاکيد میکند که روا خان پهلوی اولين شلصتی بتود
که تصویر و ادراک ایران مدرن را در قرن بيستم ساختدهی و بازسازی کرد برندینگ و تصویر سازی
برساخته شده در دوران پهلوی اول هنوز تا به امروز نيز به مثابتۀ نوستتالژی همتراه تعتداد عظيمتی از
ایرانيان ه ویت محور است و یاد و خاطرۀ آن در اذهان جمعی نيز باقی مانده است
پروژه برندینگ ملت و ساخت تصویر و شهرت بین المللی:
برندینگ ملت ،اشاره دارد به فرآیندهایی ساخت ،بازسازی و به روز شتدن تصتویر یتک ملتت بتا
استفاده از مزیتهای ملتلو ،اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و اجتماعی یک کشور ،برای بته روز کتردن
هویت ملی و رقابتی کردن آن در عصر جهانی شدن ساختاری ساخت بندی هویت ملی یک کشتور و
شکل دهی به تصویر آن در دوران مدرن از جمله وظایو برندینگ ملت و تصویر سازی ملی است در
دوران مدرن و در عصر جهانی شدن ،ساخت دولت – ملت دیگر فعاليتی داخلی محستو نمتی شتود
امروزه قرار گرفتن دولت در فضایی جهانی و ساخت تصویر آن در این فضتا ،همگتن بتودن اقتدامات
داخلی و بين المللی دولت را به عاملی وروری تبدیل کرده است بر همين اساس رابطه بين سياستت،
اقتتصاد ،و نمادهای فرهنگی به عنصری اساسی برای ساخت یک ملتت تبتدیل شتده استت 2.دنيتای
امروز دنيای تصاویر و ایماانری است ایمااها و ادراکات بصری و سمعی همراه با آنها حرفهای زیتادی
را برای ملاطبان به همراه دارند  3در کنار این ،امروزه جهان به یک بازار بتزر تبتدیل شتده استت
پيشرفت سریع جهانی شدن بدان معنی است که هر کشور ،شهر و منطقه باید برای سهم خود از بتازار
در زمينه مصرف جهانی ،کسب و کار ،اوقات فراغت ،توریست ،کارآفرینی ،دانشجویان ،رویدادهای بين
المللی و ورزشی ،رویدادهای تجاری – فرهنگی و به رقابت با دیگتر نقتاط دنيتا بپتردازد و در ایتن
زمينه توجه و احترام رسانههای بين المللی ،دولتهای دیگر و مردم نقاط ملتلو دنيا را بته ختود جلتب
کند  4ایده برندینگ ملت اولين بار توسط سيمون آنهولت محقق مشتهور ایتن حتوزه در ستال ،9111
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ابداع شد سيمون آنهولت مشهورترین نظریه پرداز حوزه برندینگ ملت 1و تصتویر ستازی ،در تووتيح
نظریه خود به این نکته اشاره میکند که امروزه هر مکانی بر روی زمين تصویر خاص خود را در چشم
مردمان مناطق دیگر دنيا دارد ،چه آن مکان بلواهد یا نلواهد این تصویر بر اساس فرآیندهای بصری
و ادراکی خاص و بر مبنایی سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و تجاری به آن مکان نسبت داده شده استت
این تصویر در مواقعی منفی یا مثبت ،زمانی غير تاریلی و گاهی اوقات غير واقعتی امتا بته هتر حتال
وجود دارد آنهولت بر این امر تاکيد میکند که اصوالً اعتبار و برند کشور مورد نظر بر روی نفوذ ملتی
خارج از محدوده آن ،جامعه آن کشور ،فرهنگ ،سياست ،اقتصاد و مردم آن کشور تتایير فراوانتی دارد
وی استدالل میکند که در بيشتر مواقع تصویر واقع شده بر روی یک کشتور بتر مبنتای کليشتههای
ذهنی مردم مناطق دیگر است و این در بيشتر مواقع به دور از واقعيت است اما ریشه هایی از واقعيتت
در آن مشاهده میشود  5آنهولت اشاره میکند که ،مفهوم برندینگ از وااگان بازاریابی و تبليغتات بته
عا ریت گرفته شده است و تعریو دقيقی در ارتباط با این مفاهيم وجود ندارد و از هر صنعت و کسب و
کار به صنعت و کسب و کار دیگر این وااه معانی متفاوتی را پيدا میکند  6تاکيد بر تتازگی استتفاده از
این کلمه و خاص بودن هر کاربرد آن به خصوص در ارتباط با کلمه ملت از جمله ویژگيهای است کته
آنهولت به طور متناو بر آن تاکيد میکند البته وی درباره استفاده از کلمۀ برند بسيار محتتاط استت
چرا که نگران ادراک منفی و بار مالی -تجاری است که با آوردن این کلمه در ذهتن ر متیدهتد او
نشان ميدهد که چگونه کلمه برند و برندینگ بيش از اینکه یتک مفهتوم ختاص داشتته باشتد ،یتک
استعاره است که کمک میکند تا حس ،فکر و ادراک بصری منتقل شود
در دنيای امروز ،هر کشوری دارای یک نام منحصر به فرد و تصاویر خاص در ذهن مردم داختل و
خارج از آن است که این فرآیند به آن ملت برند خاصی را تحميل میکند تاریخ و هویت تاریلی یک
کش ور نقشی اساسی در برند ملی آن دارد برند ملت عبارت است از مجموع تمام ادراکات یک ملت در
اذهان شهروندان بين المللی از جمله ،سرمایه گذاران ،سياستمداران ،پزشکان ،مردم عادی و غيتره بتر
همين اساس اجزای زیر نيز بلشی از برندینگ ملی و برند ملی یک کشتور محستو متیشتوند و در
شکل گيری و اصالح آن نقش آفرین هستند :مردم ،مکان ،فرهنتگ ،زبتان ،تتاریخ ،غتذا ،متد ،افتراد
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مشهور ،1اقتصاد ،فعاليتهای بين المللی و جهانی ،ورزش و غيره برند ملی چه قوی یا وعيو ،روشن و
یا مبهم هميشه وجود دارد چه با تالشهای آگاهانه در شکل دهی تصویر ملی در اذهان ملاطبان بين
المللی و چه بدون این تالشها  7فرآیند برندینگ ملت به عنوان تالش برای نوسازی ،اصالح ،افتزایش
و یا بازسازی تصویر موجود یک کشور ،برای تبدیل شدن به مفهومی جذا تر و رقابتیتر تعریو شتده
است فرآیند برندینگ ملی برای یک کشور و ملت میتواند به عنوان شکلی از درمان یتا نتوش -دارو
برای چيزی که به عنوان تصویر اشتباهی از کشوری در محيط منطقه ای و بين المللی وجود دارد ،در
نظر گرفته شود فان که خود از نظریه پردازان برجسته این حوزه میباشد ،با تحليل تعتاریو ملتلتو
یک تعریو جدید از برندینگ ملی را بر اساس ادراک خودش پيشنهاد میکنتد  8ایتن تعریتو عبتارت
است از « :برندیگ ملت روندی است که توسط آن ميتوان تصتویر ملتی را خلتق ،نظتارت ،ارزیتابی و
فعاالنه مدیریت کرد تا بدین وسيله ومن بهبود و افزایش شهرت کشور متورد نظتر در بتين ادراک و
اذهان ملاطبان بين المللی هدف ،هویت و ارزشهای کشور مورد نظر را نيز به سمت بين المللی کردن
پيش برد » در رابطه با برندینگ ملت باید به این نکته اشاره کرد که اصوالً در تحليل نهایی برندینگ
ملت و تصویر آن بلشی از قدرت نرم و پرواه نفوذ بين المللی این کشور است برندینگ ملی قتوی و
تصویر مثبت باعث گسترش حوزههای ملتلو کشور و هویت آن به خارج از مرزهایش خواهد شد

9

هویت ملی و تصویر ادراکی ملت  -دولت
همانطور که اشاره شد ،برندینگ ملت ربط ویيقی به تصویر سازی هویتی و شهرت یک کشتور در
محيط بين المللی دارد امروزه مدیریت شهرت و تصویر بين المللی ربط ویيقتی نيتز بته مبتانی ادراک
هویتی شهروندان یک کشور از خودشان به عنوان شهروندان یک کشور دارد هویت ،تصویر و شهرت
هر چند اغلب به جای یکدیگر استفاده میشوند ،اما هر سه در واقع سازههای ملتلو مفهتومی واحتد
هستند ارجاع همه آنها به پيوستگی روانی ،احساسی و ذهنی است که توسط دانش و تجربته گذشتته
بوجود آم ده است بر همين اساس تمرکز هویت دربارۀ ادراک خود است هویت یک ملت اساساً اشاره
به یک پيوند روانی غير منطقی دارد که اتباع یک ملت را به هم متصل میکند و قرار است ماهيت و
ذات هویت ملی کشور را تشکيل دهد  10عالوه بر این ،تصویر چيزی است که به سمت دیگران طرح

)- Famous faces (celebrities
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ریزی شده است در حالی که شهرت 1بازخورد دریافت شده از نظرات دیگران است  11تصویر و شتهرت
هر دو به عنوان دو طرف متقابل فرآیند تصویر سازی ،اجزای یک فرآیند ارتباطی متقتارن بتين ملتت
(خود )2و ملاطبان بين المللی خودشان (دیگری )3میباشند بنابراین ،تصویر یک ملت چيزی است که
مردم یک کشور ميلواهند آن را به مرکزی ترین ،پایدار ترین و متمایز ترین ادراک جهانيان از ملت و
هویت خودشان تبدیل کنند در حالی که شهرت نوع خاصی از بازخوردهای دریافت شده 4توستط یتک
ملت دربارۀ اعتبار ادعاهای هویتی آن ،از جهان خارج است تصویر یک کشور مربوط است به ادراکات
و تصاویر ذهنی و مجموع باورها و برداشتهای مردمان دیگر در مورد آن کشور هتر کشتوری تصتویر
خاص خود را دارد و این تصویر میتواند در طول زمان و در سراسر کشور ،منطقه و دنيا از بزرگتی بته
کوچکی و از محبوبيت به نفرت تغيير یاید این تصویر میتوانتد برداشتت هتا ،محصتوالت ،ختدمات،
فرهنگ ،و یک کشور را شکل دهد به طوری که به عنوان مثتال صتاحبان کستب و کتار جهتانی و
سرمایه گذاران بر اساس برداشت از این تصویر در آن کشور سرمایه گذاری ميکنند تصویر یک کشور
بر گرفته از ادراک مردم آن کشور ،فرهنگ ،سطح توسعه اقتصادی ،کيفيت کاالهای توليدی ،مزیتهای
رقابتی و عوامل دیگر آن است  12تصویر ما از کشورها و مکانها از کودکی بتر پایتۀ آمتوزش پترورش،
رسانه ها ،مسافرت ،خرید محصول و از جمله کليشه ها 5شکل گرفته است ،هر چند در دنيای رستانه
ای امروز کليشه ها وارونه ساز واقعيت هستند و واقعيت تصویر کشور مورد نظر را نشتان نمتی دهنتد
تصاویر ملت ها و کشورها پدیده ای ایستا نيست ،اما شکل گيتتری این تصتاویر ،پدیتده هتایی بلنتد
مدت و طوالنی هستند که تغيير آنها به سلتی ممکن است بر همين اساس ممکن است بهبود تصویر
یک کشور از امکان خلق تصتاویر مثبتت و جدیتد و رد تصتاویر قتدیمی ،آستانتر باشتد  13در پترواه
برندینگ ملت هویت یک کشور چيزی است که مردم آن کشور به آن باور دارند و لزوماً دولتی نيست
یک برندنيگ قوی باید ریشه در واقعيت داشته باشد و در ارتباط با هویت مردم آن کشور چه در داخل
و خارج آن ،ساخته شود عالوه بر این باید برای تعادل بين تصویر و هویت کوشتيد تصتاویر بایتد بتا
1

- Reputation
- Self
3
- Other
4
- Feedback received
5
- Stereotype
2
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هویت یک ملت سازگار باشد تا مبنایی واقع بينانه به برندینگ ملی آن کشتور بدهتد چيتزی کته بته
فرآیند برندینگ ملت ارتباط دارد تصویر و شهرت یک کشور برخوردار ،شاد و مرفته در جهتان امتروز
است تصویر ملت نيز توسط مردم و افکار عمومی خارج از کشور تعریو میشود ،عالوه بر ایتن ادراک
آنها تحت تایير کليشه ها ،1پوشش رسانه ای و تجربيات شلصی شتکل متیگيترد هماننتد برنتدهای
تجاری ،تصویر یک ملت نيز میتواند به سبک حرفه ای دوباره سازی 2شود ،تغيير موقعيت پيدا کند 3و
کليت آن نيز بسته بندی دوباره ای پيدا کند 4و سپس با ساختاری جدید روانته فرآینتدهای ارتبتاطی و
ادراکی جهانيان شود این فرآیند را نيز ميتوان دوباره ستازی برنتدینگ ملتی یتک ملتت و ستازههای
هویتی آن ناميد  5رابطه بين هویت ملی  ،برندینگ ملت و تصتویر ستازی ملتی را بته صتورت خيلتی
خالصه را میتوان در شکل زیر مشاهده کرد
تصویر ملت (ادراک
شده توسط دیگران)

برندینگ ملت (هویت
برند ملت)

( Perception by

( Nation

)others

Branding
)identity

هویت ملی «ادراک
خود»
()Self perception

پرواه برندیگ ملتت و تصتویر ستازی در هتر مرحلته از اجترا اصتولی دارد کته سياستتگذاران و
شهروندان یک کشور باید در مراحل ملتلو این اصول را مد نظر قرار دهند و مطابق با آن به انتلا
استراتژی مناسب دست یازند هر یک از این اصول اساسی در برگيرنده یک ستوال عمقتی و اساستی
ملتها و سياست مدران آنها از خودشان است ایتن ستواالت بایتد بته طتور متنتاو توستط دولتهتا و
شهروندان یادآوری شود و متناسب با آن برنامه ریزی ،سياستگذاری و اجرا صورت بگيرد شتکل زیتر
این اصول استراتژیک و مهم را نشان میدهد

14

1

- Stereotyping
- Rebuild
3
- Repositioned
4
- Repackaged
5
- Rebranding
2
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اصول اساسی استراتژی برندینگ ملت
تجزیه و تحلیل استراتژیک

در حال حاضر کجا هستیم

برنامه ریزی استراتژیک

به کجا میخواهیم برویم و هدف چیست

اجرا و عملیاتی شدن استراتژیک

چگونه باید به آنجا برسیم

گستردگی مفهومی ساخت تصویر ادراکی کشور -ملت؛ فرآیندی تعاملی:
در ارتباط با مفهومی گسترده از تصویر که ربط ویيقی به فرآینتد برنتدینگ و تصتویر ستازی دارد،
تصویر یک کشور را میتوان به عنوان مجموع اعتقادات ،نگرش و برداشتهای یک شلص ،گروه یتا
گروههایی در رابطه با یک شیء در اینجا به طور خاص کشور ،تعریو کرد برای ایجاد تمتایز روشتن
بين تصویر یک کشور در زمينۀ قضاوت فردی بر اساس رفتارهای ذهنی و تصویر کلی که بتر مبنتای
رفتار جمعی انباشه شده ،بهتر است به مفهوم تصاویر متراکم 1اشاره کنيم تصویر متراکم شتده مبنتای
ذهنی انباشه شده شهروندان در زمينتۀ ادراک کشتور متورد نظرشتان متیباشتد ادراک شتهروندان از
خودشان و هویت کشورشان بيشتر بر مبنای ادراکات فردی و جمع تصاویر انباشه شتده ایتن ادراکتات
فردی است

15

در اینجا باید به یک تمایز مفهومی در ارتباط با تصویر ملتی و هویتت یتک کشتور بته

خصوص به تفاوت مفهومی بين هویت و تصویر اشاره کنيم زمانی کته متا در متورد تصتویر کشتور

2

صحبت ميکنيم ارجاع به سمت ادراک افکار عمومی خارجيان در مورد آن ملت هستت ،در حتالی کته
صحبت در رابطه با هویت کشور 3،ارجاع به ادراک شهروندان از خودشان و کشورشتان استت هویتت
کشور در اینجا به معنی شکلی از هویت جمعی بر اساس سطوح فردی است از این رو زمانی که ما در
1

- Aggregated images
- Country image
3
- Country identity
2
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رابطه با تصویر کشور صحبت ميکنيم منظورمان ادراک یک کشور در ميان افکار عمومی جهان ختارج
از گروه شهروندان 1میباشد ،در حالی که هویت یک کشتور اشتاره بته ادراک شتهروندان از کشتور و
هویت ملی اشان است و این رجوع دارد به عموم مردم یک کشور و هر کسی که در آن کشور به دنيتا
آمده است و بلشی از وجود و هویتش به آن کشور پيوند خورده استت ( 16 )In groupهتر دوی ایتن
مفاهيم بر هم تایير مستقيم ميگذارند و برندینگ ملی یک کشور بر این اساس شکل متیگيترد  17بتر
همين اساس امروزه تصاویری انباشه شده یک کشور به عنتوان شتکلی از شتهرت جهتانی آن کشتور
بسيار مهم شده اند به این ترتيب زمانی شهرت یک کشور باعث گسترش تصویر آن در محتيط بتين
المللی میشود که ملاطبان به طور علنی از طریق رسانههای جمعی به ارزیابی آن کشتور بپردازنتد و
تصاویر ارزیابی شده به همه مولفههای آن کشور تعميم پيدا کند

18

این اطالعات و ارزیابیهای شایع رسانه ای و بين المللی بر آمده از افکار عمومی میتوانتد باعتث
ارزش گذاری در مورد پرستيژ یک کشور شود و در بلنتد متدت بتا توجته بته جهتت عمتومی و فشتار
اجتماعی بر آن کشور ،باعث انزوا یا گسترش تصویر بين الملی آن کشور شتود بتا توجته بته تعریتو
ملتلو و توويحات داده شده ،نویسنده تعریو زیر را برای فرآیند تصویر سازی یک کشتور پيشتنهاد
ميکند ،تعریفی که هر دو مفهوم هویت و تصویر کشور را در بر ميگيرد و ارتباط نهتایی و خروجتی آن
برندینگ ملت برای کشورهای ملتلو در عصر ارتباطات جهانی است
«تصویر یک کشور مفهوم سازی متقابل و متناظر نگرشهای خارجی نسبت به یک کشتور ،قلمترو
آن ،تاریخ و سنتهای آن ،اقتصاد و سياست ،ارزشها و هنجارهتایش ،فرهنتگ عمتومی و ستازمانهای
سياسی آن است این تصویر به هيچ عنوان جریانی یک طرفه نيست ،بلکه جریانی دو طرفه است کته
در تعامل با هویت ملی و ادراکات شهروندان داخلی یک کشور از سياست ،فرهنگ ،اقتصاد ،اجتمتاع و
غيره شکل می گيرد بر همين اساس در حالی که هویتت یتک کشتور ،ادراک شتهروندان نستبت بته
خودشان و کشورشان است ،تصویر برساخته یک کشور بر مبنای تعامل بين ادراک شهروندان از کشور
خودشان با ادراک ملاطبان بين المللی نسبت به کشورشان است » شکل زیر ایتن فرآینتد را نشتتتان
می دهد هر دوی این فرآیندها بر اساس نوعی نگرش روانشناختی است در واقع پایتۀ اساستی شتکل

- Out-group

1

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -بهار  - 17شماره 05

95

گيری برندینگ ملی یک کشور در وهلۀ اخر و با توجه به نگرشتهای تراکمتی  -ذهنتی و فعاليتهتای
تایيرگذار شهروندان و دولت یک کشور ،روانشناختی است روانشناختی به این معنی استت کته اصتوالً
بعد از بوجود آمدن تمام عوامل و تایير و تایر متقابل برای شکل گيری برندینگ ملی یتک کشتور ،در
نهایت این ذهنيت و عوامل روانشناختی فردی  -جمعتی ملاطبتان داخلتی و ختارجی استت کته بته

شهروندان یک کشور

تصویر سازی کشور مورد نظر و ساخت برندینگ ملی

هویت ملی

مخاطبان خارجی

برندینگ یک ملت شکل میدهد

تصویر ملی

ادراک شهروندان از تصویر

ادراک خارجیان از تصویر

کشورشان

کشور مورد نظر

به طور کلی هدف برندینگ ملت کاهش شکاف بين هویت یک کشور و تصویر آن است در یتک
تعریو سادهتر هویت اشاره دارد به آن چيزی است که وجود دارد و واقعی است ،در حتالی کته تصتویر
مربوط به این است که چگونه چيزی دریافت و ادراک میشود معموالً در اغلب مواقع بتين تصتویر و
هویت شکاف وجود دارد کشورها و اشلاص میخواهند بر مبنای ادراک و هویتت ختود و کشورشتان
شناخته شوند و درک و تفسير آنها هسته و مبنای مرکزی شناخت آنها باشد در حالی که تصویر آنها نه
توسط خود آنها بلکه توسط برداشت ها و ادراک دیگران تفسير میشتود و هتر دیگتری ،تصتویر فترد
متقابل را جدا از تصویر خودش و بر مبنای انباشته ها و پيش زمينههای قبلی اش ادراک متیکنتد در
این بين پرواه برندینگ ملی تالش ميکند تا از طریق بازشناسی تعصبات و ستوء تفتاهم هتا در متورد
یک ملت ،قادر ساختن ملت برای ملالفت و از بين بردن با نيروهتایی منفتی کته متیتواننتد توستعه
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی کشور را به تاخير بيندازند و خستارات فراوانتی را متوجته موقعيتت یتک

99

شکوفایی علوم انسانی در روزگار آل بویه

کشور در جامعه جهانی کنند ،به کاهش این فاصله کمک میکند این هتدف اصتلی پترواه برنتدینگ
ملی است تا با کاهش فاصله بين هویت و تصویر ،ادراک واقعی از یک کشتور را در محتيط داخلتی و
بين المللی گسترش دهد در رابطه با ایران ،پهلوی اول اولين پادشاهی بود که به ساخت دهی اساسی
تصویر ملی ایران و برند ناسيوناليستی آن اقدام کرد در بلش بعدی اشاره ختواهيم کترد کته چگونته
تصویر ایران مدرن امروزی و هویت ملی آن بر مبنای سياستهای روا شاه پهلوی شکل گرفته است
برندینگ و تصویرسازی ملی ایران جدید؛ پهلویاول و ساختبندی تصویر ایران
مدرن:
ایران در  ،9355کشوری ورشکسته بود ،نهادهای اقتصادی کشور بدوی و جامعه هنوز یتک ستره
دهقانی بود از جمعيت تقریباٌ ده ميليونی آن نود درصد از راه زراعت و دامداری میزیستند و بيشتتر از
نيمی روستایی بودند از هر چهار نفر یکی جزو قبيلههای چادر نشين بود ،و از هر پنج نفر فقتط یکتی
در شهر به سر می برد چيزی به اسم اقتصاد در ایران وجود نداشت محصول کشاورزی اکثراٌ غالت و
برای مصرف محلی بود از صنایع جدید خبری نبود ایتران در مرحلته متا قبتل صتنعتی بتود و اگتر
بلواهيم برای نشان دادن آن ووعيت فقط یک مثال بياوریم ،از فقدان راه آهن باید نتام ببتریم چنتد
صد کيلومتر راه شوسه وجود داشت و انزلی یگانه بندری بود که اندکی تعمير و ترميم بته ختود دیتده
بود ترکيه و مصر در آن زمانی بيش از  4055کيلومتر راه آهن داشت

19

عالوه بر این ،ایران در طتول

تاریخ خود هيچ گاه مانند سالهای پس از جنگ جهانی اول در معرض خطر قرار نگرفته بود وعيو در
نتيجۀ چهار سال جنگ ارتشهای بيگانه در خاک آن ،ناتوان در به گوش رساندن اعتراوهای بی طرفی
و ادعاهای جبران خسارت ،اشغال بلشی از خاک کشور به دست انگليسيها و شورویها ،پاره پاره شتدن
در نتيجه شورشهای محلی و غيره در  9191چيزی نمانده بود که ایران به انگليسيها فروخته شتود

20

انگلستان از طریق تحت الحمایگی نافرجام بيشتر در صدد دفاع از مرزهایش در هند و ایجاد کمربندی
از دولتهای فرمانبردار بين امپراتوری و دریای مدیترانه و نيز حمایت از شرکت انگليسی بود کته نفتت
خوزستان را استلراج می کرد تا اینکه سلطه بر یک کشور کهنسال پر افتلتار و یروتمنتد را عهتده دار
شود  21دفاع از منافع ملی بر عهدۀ جمعی رجال فاسد و خسته از توطئههای سياسی و سلطنتی وعيو
و غير محبو ب ود احمد شاه جوان و پول پرست با عقاید شریو خود دربتارۀ دموکراستی ولتی بتدون
اقتدار ،قبل از هر چيزی در جستجوی استقرار دولتی بود که بتواند در مدت مسافرتش بته اروپتا زمتام
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امور را در دست داشته باشد و بتواند بودجۀ امپراتوری خوا آلودش را از انگليستيها کته وتمناً متورد
تن فرش بودند وصول کند آخرین گارد محافظ او که افسران روس سفيد و قزاقهتای ایرانتی بودنتد در
نتيجه اصرار انگليسيها نابود شده و افسران ایرانی و یک افسر رابط انگليسی جانشين آن شتده بودنتد
تحليل قوای سياسی ایران تا  ،9129با آرزوهای روز افزون نلبگان سياسی کشور بته شناستایی بتين
المللی و مشارکت ایران در رویدادهای بزر تاریخ جهان مغایرت داشت ایران ابتدا به عضویت جامعۀ
ملل در آمد و اقتصادش بيش از پيش وابسته به صنعت نفت گردید که جدیتدترین منبتع انترای بتود
جریانهای بزر عقيدتی جدید ،خواه آرمانهای دموکراتيک و خواه کمونيسم و سوسياليسم و ليبراليسم
از چندی قبل به کشور رسيده بود افزون بر آن پس از جنگ جنبشتهای سياستی ارفتی منطقته را در
نوردیده بود :انقال بلشویکی در روسيه از یک ستو و اوج گترفتن احساستات ناسيوناليستتی بتر فتراز
ویرانههای امپراطوری عثمانی به خصوص در عراق و سوریه از سوی دیگر ،و نيز موج ملی گرایی نيتز
دیگر بلشهای ملتلو جهانی اسالم را در بر گرفته بود 22.بامداد روز دوشتنبه  29فوریته  9129اهتالی
تهران با صدای شليک گلوله و پوتين سربازان از خوا بيدار شدند قزاقان ایرانی بدون روبه رو شتدن
با هيچ گونه مقاومتی اختيار پایتلت را در دست گرفته بودند دو مرد یکی نظتامی و دیگتری روزنامته
نگار ،رهبری جنبش را عهده دار بودند :اولی روا خان بود که قدی بلند و پتر ابهتت داشتت و دومتی
سيد وياءالدین طباطبایی کودتای  9211با همکاری این دو نفر انجام گرفت و روا ختان را ابتتدا بته
نلست وزیری و سپس پادشاهی ایران رساند در مورد عوامل و نتایج کودتتا مقتاالت ،کتتب و استناد
ملتلفی موجود است هر کدام از این نوشته ها بر اساس جهت سياسی خودشان به تحليتل عوامتل و
نتایج کودتا میپردازند ،بعضی ها آن را به انگلتيس منتستب متیکننتد  23و برختی آن را کودتتایی تتا
حدودی مستقل از انگلستان معرفی میکنند  24به گفته کاتوزیان و تا حدودی سيروس غنی (با منابع و
اسناد معتبرتر) وزارت خارجه انگليس که نه از کودتا خبر داشت و نه آن را تایيد کرده بود ،ظرف یکتی
دو هفته تصویر روشنی از وقایع به دست آورد ،اگرچه نورمن در مکاتبات خود با وزارت خارجه هر گونه
دخالت آیرون ساید ،خو د او یا هر افسر یا دیپلمات بریتانيایی دیگری را در کودتا انکتار کترد امتا لترد
کرزن به دولت تازه کوچکترین عالقه ای نداشت ،زیرا با کودتایی بدون اطالع کرزن به سر کار آمتده
بود و سيد وياء با لغو قرارداد  9191گناهی نابلشودنی مرتکتب شتده بتود (همتان) در متورد مهتره
انگليسی ها یعنی سيد وياء ،نيز کاتوزیان اشاره میکند که« :پس از ختروج "نورپرفتورس" در 9355
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ه ش  9129/م نورمن از هيچ قدرت معنوی یا مادی برای دفاع از دولت سيد وياء برخوردار نبود روا
خان این را ميدانست سيد وياء به علت تکبر و بی تدبيری در ميان مردم حمایتت چنتدانی نداشتت و
تنها از حسن نيت نلبگان روشن فکر ناسيوناليست برخوردار بود ،اما این برای نگاه داشتن او در قدرت
کفایت نمی کرد از سوی دیگر روا خان زیرک و فریب کار ،خود را خدمت گزار وفادار شاه و کشور و
فارغ از هر گونه جاه طلبی سياسی نشان میداد روا خان شاه را ترغيب کرد که سيد وياء را بر کنتار
کند و نورمن ،اگر چه کوشيد ولی نتوانست از برکناری او جلوگيری کند »

25

روا خان بعد از رسيدن به تلت پادشاهی و تاسيس سلسلۀ پهلتوی در دو دهتۀ  9325 -9355ه
ش قدرت خود را تحکيم و نيروهای مسلح را تقویت کرد ،به هرج و مرج هتم در ایتاالت و والیتات و
هم در مرکز پایان داد و به این ترتيب در داخل کشور نظم و یبات برقرار کرد ،قاجاریه را بر انتداخت و
خود را به جای آنان پادشاه خواند ،ایدئولوای ناسيوناليستی را که در ميان نلبگان تجدد طلب رایج بود
به پيش برد و سياستهای تجدد طلبانۀ هماهنگ با آرزوهای آنان دنبال کترد ظهتور روتا ختان بته
عنوان دیکتاتور نظامی کشور ،دست کم به محض برکناری سيد وياء و اخراج او از کشور آغاز شد بتا
وجود این پنج سال طول کشيد تا روا خان بتواند همۀ ملالفان را شکست دهد و سلسلۀ خود را بر پتا
کند بر قراری فوری نظم و انضباط کاری بسيار مهم بود ایران مدتی طوالنی آنچنتان دستت ختوش
تالطم و ناامنی اجتماعی و زیان اقتصادی ناشی از آن بود که ادامۀ موجودیت کشور در معرض تتردی
قرار گرفته بود در نتيجه پایان دادن این ووع تنها اقدام روا شتاه استت کته هتم طرفتداران و هتم
منتقدان او از آن ستایش میکنند تقی زاده و مصدق کته در آبتان  9354در مجلتس در ملالفتت بتا
رسيدن رواخان به پادشاهی سلن رانی کردند ،هر دو موفقيتت او در پایتان دادن بته ووتعيت نيمته
آنارشيستی را ستودند

26

روا خان ناسيوناليستی از نوع جدید بود و از ایدئولوای آریایی که از پایان جنتگ اول بته بعتد در
ميان ایرانيان متجدد نفوذ فزاینده ای پيدا کرده بود ،الهام ميگرفت این ایدئولوای را سياست گتران و
روشن فکران جوانی که دور روا خان را گرفته بودند ،به ویژه رئيس دفتر او  ،فرج اهلل ختان بهرامتی،
که روا خان بعد ها او را برکنار و تبعيد کرد ،به او میآموختند اصول برنامه اصالحی روتا ختان بتر
مبنای پادشاهان دولت مطلقه اروپایی و بر اساس تجدد ،تمرکز وسکوالریم را نلبگان ناسيوناليستت از
زمان ظهور مشروطه خواهی و به ویژه از پایان جنگ اول جهانی بته بعتد پایته گذاشتته بودنتد ایتن
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نلبگان به استفاده از قدرت دیکتاتوری برای تاسيس ارتشی متحد ،پایان دادن به هرج و مرج ،ساختن
دولت – ملتی نوین ،اعمال حاکميت ملی ،جدایی دین از سياست ،گسترش آموزش جدید دنيا گرایانته،
پيش برد صنعت تحميل لباس متحدالشکل ،یک دست شدن زبان ملتی و تحميتل آن بته اقليتهتای
زبانی و بهبود موقعيت زنان اعتقاد داشتند و اميدوارم بودند این گام هتا در متدتی کوتتاه ایتران را بته
جامعه ای به سبک اروپای غربی تبدیل کند ،بينشی که «شبه مدرنيسم پهلوی» ناميده شتده استت

27

در واقع طبقۀ روشنفکر ایرانی که از برنامههای ایدئولوایک گوناگون برای بازسازی ایران مدرن الهتام
میگرفتند ،از اواسط قرن بيستم به چندین گروه رقيب تقسيم میشده اند مجادلۀ اصتلی از دو هتدف
اساسی انقال مشروطه ناشی میشد :بنيانگذاری یک دولت – ملت و توسعۀ یک جامعته متدنی کته
بتواند مردم را با دادن حق مشارکت در امور ملی از رعایا به شهروندان تبدیل کند دولتت پهلتوی بتر
هدف نلست به زیان هدف دوم تمرکز کرد روا شاه و بعد از محمدروا بر این باور بودند که نوسازی
کشور راه را برای به وجود آوردن یک جامعۀ مدنی هموار خواهد ساخت

28

بر همين اساس روا خان به عنوان اولين پادشاه دوران مدرن ایران بتود کته آغتاز کننتده پترواه
تصویر ملی ایران و ساخت برند آن در دنيا بود تغيير نام پرسيا به ایران و ورود به فرآیند سکوالریستم
و مدرن شد از جمله اقدامات وی برای ساخت و جهت دهی به تصویر ایران در برابر غربيتان بتود بته
طور کلی دولت -ملت عصر پهلوی نيز همانند الگوی مشترک اوایل قرن بيستم ،بر اساس بزرگداشت
ستایش شکوه گذشته بنيان گذاشته شد بزرگداشت و یادآوری خاطرۀ جمعی تاریلی از طریق نمادهتا
و اساطير ،مراسم و رسومات ،موزه ها و مکانهای باستان شناسی ،طراحتی معمتاری هلامنشتی بترای
مکانهای عمومی ،موسيقی ناسيوناليستی و طرح لباس ملی به نشانههای آن تبدیل شد در ایتن دوره
نوشتههای در حال پيدایش تاریلی ناسيوناليستی از تاکيد بر تداوم «تاریخ سنتی» دست کشيدند و بتر
تداوم «تاریخ واقعی» با تاکيد بر دورۀ هلامنشی به منزلۀ ریشۀ سياسی دولت انگشتت گذاشتتند  29در
زیر به طور خالصه به بعضی از اقدامات روا شاه در حوزههای ملتلو که باعث تغيير تدریجی ادراک
ایران در قرن بيستم شده اشاره میکنيم
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الف -اجتماعی و فرهنگی:
تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران زمان روا شاه بسيار تحت تایير احساسات غالب ناسيوناليستتی
و همچنين احساس تمکين در برابر اروپایيان ،یا در حقيقت آنچه برداشت اروپائيان تلقی میشتد ،قترار
گرفت در سال  9359هنگامی که روا خان وزیر جنگ بود ،چهرههای برجسته سياسی و فرهنگتی از
جمله تيمور تاش ،فروغی و فيروز انجمن آیار ملی را تاسيس کردند پژوهش گران غربی ماننتد آرتتور
اپهام پوپ از آمریکا ،ارنست هرتزفلد از آلمان و آندره گودار از فرانسه در عرصههای گوناگون بررستی،
حفظ و بازسازی هنر ،معماری ،تاریخ و فرهنگ باستان ایران شرکت کردنتد ستاختن آرامگتاه نتوینی
برای فردوسی از اولویت باالیی برخوردار بود این آرامگاه در توس ،نزدیک مشهد ،بته شتکل آرامگتاه
کوروش در پاسارگاد ساخته شد و در سال  ،9393فروغتی در مقتام نلستت وزیتر بتيش از هتر کتس
دیگری در اتمام آن کوشيد  30روا خان آرامگاه را رسماً افتتاح کرد و دویست پژوهشتگر و سياستت متدار
ایرانی و غربی که برای شرکت در هزارۀ فردوسی به تهران ستفر کترده بودنتد در مراستم افتتتاح شترکت
داشتند شرکت کنندگان در مراسم در سر راه خود از آرامگاه خيام در نيشابور نيز دیدار کردند آرامگاه خيام
به سرعت تعمير و بازسازی شده بود تا ميهمانان غربی از دیدن ساختمان قدیمی آن سرخورده نشوند

31

فرهنگستان ایران در سال  9394و اساساً با این هدف برپا شد که زبان فارسی را از وااه هتایی بتا
ریشۀ عربی پاک کند فرهنگستان از رسيدن به این هدف در معنای گسترده باز ماند ،چنان کته هتيچ
کس نلواهد توانست زبان انگليسی را از وااه هایی که از التين یا فرانسه وام گرفتته شتده انتد پتاک
کند در همان سال دولت ایران درخواست کرد که در اروپا نام «ایران» به جای وااه تاریلی «پرشتيا»
در انگليسی یا اشکال دیگر آن در سایر زبانهای اروپایی به کار گرفته شود هدف آن بود که بر منشتاء
آریایی ایران تاکيد شود  32اما به قول کاتوزیان به این نکته توجه نشده بود که تغيير نام ،ارتباط ایتران
با تداعيات تاریلی ،فرهنگی و ادبی آن در ذهن غربيان را دست کم به مدت چند دهته قطتع خواهتد
کرد بر عکس ،دولت تصور می کرد که با این کار بر اعتبار ایران در غر خواهد افزود تغيير نام را بنتا
بر گفته بعضی از اندیشمندان مقامات آلمانی طرفدار حز نازی به دیپلماتهای ایرانی در برلن پيشنهاد
کرده بودند و آنان نيز این پيشنهاد را به تهران منتقل کردند فروغی که در آن زمان نلست وزیر بتود
گفت با این کار «اسم معرفه ای را نکره کردند» و عيسی صدیق ،یکی دیگر از خدمت گتزاران وفتادار
رایم  ،چندین دهه بعد نوشت که به علت کاربرد رسمی «ایران» به جای «پرشتيا» در غتر تصتویر
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مینمایند که ایران یکی از ممالک جدیدالوالده ی منشعب از امپراتوری عثمانی استت (ظتاهراً منظتور
عراق است )Iran, Iraq :ولی همين که کلمۀ پارس گفته میشتود کشتور متا بتا افتلتتتارات آن بته
یادشتان میآید تحميل رسمی لباس تازه و حتی کشو حجا اجباری ،ناشی از یکی دیگر از عناصتر
سياست تجددگرای ناسيوناليستی و زدودن غبار از چهرۀ گرد و خاک گرفتۀ ایران بود قتانون مصتو
دی  9357پوشيدن لباس اروپایی(کت کوتاه و شلوار) و کاله پهلوی شکلی از کاله فرانستوی را بترای
مردان ایران اجباری کرد مهمترین انگيزۀ صدور این قانون احتماالً آن بود که ایرانيان «شکل اروپایی
ها » بشوند اما سياسی مليت سازی ،تمرکز و سکوالر سازی نيز در آن نقتش مهمتی داشتت لبتاس
اجباری مورد استقبال نلبگان ناسيوناليست متجدد قرار گرفت ،امتا مایتۀ ناروتایی روحتانيون ،متردم
عادی و چنان که اشاره شد ،سبب یکی از شکایتهای عمدۀ عشایر چادر نشينی بود  33فرمان ناگهانی
شاه برای کشو حجا (شامل نقا  ،چادر و روسری) که در دی ماه  9394تنها چند ماه بعد از حوادث
خشونت آميز مشهد ،صادر شد نه تنها با مقاومت علنی روبرو شد ،بلکه زخم هتایی بستيار عميتقتر از
سياست روا شاه در مورد عشایر به جا گذاشت انتقاد از حجا در اوایل قترن بيستتم آغتاز شتده و از
پایان جنگ جهانی اول در سطح گسترده ای ميان طبقات متوسط و باالی متجدد رواج پيدا کرده بود
عشقی در این باره شعر بلندی سرود ایرج ميرزا ،شاعر برجسته طنز سرا ،نيز اشتعاری عليته حجتا و
ازدواج اجباری نوشت و تاکيد کرد که پوشاندن دست و صتورت ملتالو آموزشهتای قترآن استت

34

ب -اقتصادی و صنعتی:
در زمينۀ سياستهای اقتصادی در سال  ،9359حسين عتالء ستفير ایتران در واشتنگتن گروهتی
مستشار آمریکایی را به رهبری دکتر آرتور ميلسپو استلدام کترد چنانکته دیتدیم ،بته دکتتر ميلستپو
اختيارات گسترده ای داده شد و او در حقيقت به سياستگذار مالی ایران تبدیل شد بعد ميلستپو ،دکتتر
کورت ليندن بالت آلمانی به عنوان مستشار مشغول به کار شد ،که به سازماندهی بانک ملی به عنوان
یک بانک تجارتی و بانک مرکزی کمک کرد تاسيس چنين بانکی از زمان انقال مشتروطه یکتی از
آرزوهای ایرانيان تجدد خواه بود ،زیرا در آن زمان بانک شاهی ایران ،متعلتق بته بتارون جوليتوس دو
رویتر  ،انحصار صدور اسکناس را در دست داشت و بانک استقراوی روس تنها بانک نوین دیگری بود
که در ایران فعاليت میکرد بانک ملی در ستال  9351تاستيس شتد  35لينتدن بتالت در ستال 9392
ملتلس شناخته شد ،اما در این ميان انحصار صدور اسکناس از بانک شاهی به بانک ملی منتقل شتد
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اصالح مالی ميلسپو عمدتاً متوجه افزایش کارایی در جمع آوری ماليات بود و مستشاران بلژیکی نيز به
اصالح و رشد در آمدهای گمرکی کمک کردند موازنۀ تجارت نيز از ستال  9359بته بعتد بتا در نظتر
گرفتن نفت ،همواره مثبت بود اقدامات مالی ميلسپو و افراد بعد از آن تا حدودی باعث ارتباط اقتصتاد
ایران به اقتصاد بين المللی و در رأس آنها آمریکا شد بر همين اساس بود که سقوط بازار سهام آمریکا
در سال  9121م  9358ه ش و رکود ناشی از آن در اقتصاد و تجارت جهانی بر ایران نيز آیار منفی به
جا گذاشت همچنين از اواسط دهۀ  9355صنعت نوین در ایران گسترش یافتت و در فاصتلۀ ستالهای
 9350و  ، 9325نود و دو کارخانه هر یک با بيش از ده کارگر ساخته شد دولت سرمایه گتذار و مالتک
عمده در صنایع نوین بود عالوه بر این جاده سازی گسترده (و افزایش امنيت در جاده ها) به کتاهش
چشم گيری هزینۀ حمل و نقل و به نوبۀ خود به کاهش هزینۀ توليتد منجتر شتد در فاصتلۀ  9352و
 9397تقریباً  22555کيلومتر جادۀ تازه کشيده شد

36

بلش اعظم سياستهای اقتصادی و صنعتی روا شاه منوط بود بته ایجتاد زیرستاختهای نتوین در
ایران مانند راه آهن ،سيستم فاوال  ،راه سازی ،حمل و نقل عمومی ،اصالحات و تحوالت آموزشتی،
ایجاد مدارس و دانشگاههای نوین و در مورد اصالحات اقتصادی روا شاه کتابها و مقتاالت زیتادی
نوشته شده است و ما در این جا قصد نداریم تلصصی در مورد این مطلب بحث کنتيم هتدف اصتلی
تحوالت اقتصادی دوران روا شاه مربوط به ایجاد تصتویری جدیتد از ایرانتی نتوین و وی اصتالحات
اقتصادی را مقدمه این کار میدانست  37سفر وی به ترکيه تایير عميقی بر اهداف توستعه اقتصتادی و
صنعتی ایران گذاشت  38عقب ماندگی ساختاری ایتران در زمينتۀ اقتصتادی و فرهنگتی از کشتورهای
همسایۀ خود ،روا شاه را بر این داشت ،تا با تکيه بر اهتداف ميتان متدت و کوتتاه متدت ،برنامته ای
اقتصادی را طراحی کند که بطن اصلی آن تغيير چهره و صورت ایران باشد ،به طوری که وجهه جدید
و مدرن به ایران بدهد و در این زمينه برای وی عمقی بودن تحوالت مهم نبود ،بلکه مهم بود تصویر
و ایمج ایران از دید دیگران مدرن و توسعه یافته باشد و این یکی از اهداف مهم روا شاه بود
ج -سیاست داخلی و خارجی:
در چارچو سياست داخلی به طور حتم روا شاه انتقادات زیتادی را متوجته ختود ستاخته استت
دیکتاتوری دهۀ  9355با شروع پادشاهی روا خان به سرعت به حکومت مطلتق و استتبدادی تبتدیل
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شد ،تا آنجا که در اواخر سال  ،9390هنگام خودکشی داور ،هتيچ فترد معتبتری از ميتان کستانی کته
دوازده سال پيش با شور و هيجان برای به قدرت رستاندن روتاخان کوشتيده و از آن زمتان بته بعتد
مسئوليت اصالحات و تحوالت انجام شده را شده را بر عهده داشتند در خدمت شاه باقی نمانده بود 31

هنگامی که متفقين به ایران حمله کردند ،شاه عمالٌ تنها بود برند استبداد تنها نشانه ای بوده است که
در طول دوران ملتلو حکومتهای ایرانی ،توسط خارجيتان ادراک شتده استت در دوران روتاه شتاه
اقدامات وی در تمام جنبههای مثبت ب ود و تصویر ایران را دگرگون کرد اما در حوزۀ سياسی نته تنهتا
تغييری در استبداد دوران پيش حاصل نشد ،بلکه به محض کنترل شاه بر اقصی نقاط ایران و سرکو
جنبش ها و گروههای گریز از مرکز ،استبداد و مطلقيت شاه گسترش پيدا کترد در دوران روتا ختان،
نلست فرآیندی آغاز شد که در نتيجه آن سياست به کلی از جامعه جدا شد  40به هيچ حتز سياستی
یا گروه مستقل دیگری (حتی سازمانهای زنان و جوانان طرفدار شاه) اجازه فعاليت داده نشتد در واقتع
شدت استبداد مطلق روا شاه با اینکه  ،فاصله زمانی کمتی بتا جنتبش مشتروطه دارد ،از نمونتههای
قرون قبل از خود بسيار پيشرفتهتر و واقعیتر است چرا که استبداد پيشينيان تنها بر مبنای حوزۀ تحت
نفوذ آنها بود ،اما اقدامات و سياستهای سرکو روا شاه که در مورد همته منتاطق کشتور اجترا شتد،
استبداد مطلق وی را به همه مناطق کشور گسترش داد تصویر ایران در قرن بيستم به صورت آهسته
در تمام حوزه ها داشت تغيير پيدا ميکرد اما در برند استبداد و پرخاشگری ایرانی نه تنها تغييری ایجاد
نشده بود ،بلکه شدت و حدت آن بسيار بيشتر از گذشته افزایش پيدا کرده بود
در زمينۀ سياست خارجی ،پس از کودتای  9211هت ش که ورشکستگی سياست لرد کرزن نستبت
به ایران را ا عالم کرد ،سفير تازۀ انگليس در ایران ،سر پرسی لتورین توانستت بتا حوصتله و کوشتش
دولت خود را ترغيب کند که ووعيت موجود را بپذیرد و روا خان را به عنوان تنها کسی که میتوانتد
به بی نظمی پایان دهد به رسميت بشناسيد از سوی دیگر سوء ظن شاه نسبت به انگليسی هتا باعتث
شده بو د وی هر چيزی را که ربطی به انگلستان داشت ،از اطراف خود دور کند در اوایتل دهتۀ 9355
انگليس شریک عمدۀ تجاری ایران بود ،اما در اوخر دهۀ  9395آلمان ،جای انگليس را گرفت و مقتام
دوم در اختيار اتحاد شوروی بود فرانسه و آمریکا هم اگر چه هم دولت و هم ملت ایران بته آنتان بته
دیدۀ مهر می نگریستند ،در منطقه آن زمان ،قدرت مهمی نبودند استطورۀ مورگتان شوستتر در ستال
 9281تصویر بسيار خوبی از آمریکا و آمریکایيان در ایران به جا گذاشته بود و همين انگيزه ای بترای
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دعوت هيئت ميلسپو شده بود این هيئت نيز پس از ختروج ميلستپو از ایتران در ستال  9351ختاطرۀ
خوبی از خود به جای گذاشت اما اميد کمک یا سرمایه گذاری قابل مالحظۀ آمریکتایی در ایتران ،تتا
حدی به علت سياست انزوا طلبی آمریکا در فاصتلۀ دو جنتگ جهتانی ،محقتق نشتد در ستال 9391
حساسيت شدید شاه نسبت به انتقاد در مطبوعات غر باعث شد که روابتط دیپلماتيتک بتا آمریکتا را
قطع کند در سال  9397همين حساسيت نسبت به انتقاد در مطبوعات این بتار در متورد یتک نشتریۀ
طنز فرانسوی ،به قطع روابط با فرانسه منجر شد ،تا جایی که حتی دانشتجویان ایرانتی از فرانسته بته
ایران بازگردانده شدند در مورد آلمان همچنان که دیدیم این کشور بسيار مطلتو ایرانيتان بتود و در
نتيجه در دورۀ جمهوری وایمار روابط تجاری و جز آن ،از جمله استلدام کارشناسان بتانکی آلمتانی رو
به بهبود گذاشت با افزایش قدرت نازی ها ،روابط سياسی و اقتصادی بستيار بته هتم نزدیتک شتدند
عالوه بر این ترکيبی از حقيقت و افسانه دربارۀ امپریاليسم انگليس و روس باعث شده بود که ایرانيان
آلمان را پشتيبان و منجی بالقوه خود تلقی کنند به عالوه شاه و نلبگان ایران ،مسحور تبليغات آلمان
دربارۀ برتری نژاد آریایی شده بودند که خود را شاخه ای از آن میدانستند این نزدیکی روابط ختارجی
و تجارت بين المللی شاه به آلمان ،زمينه را برای حملۀ متفقين به ایتران در ستال  9325آمتاده کترد،
حمله ای که الجرم به تالطمی عظيم انجاميد و چندین سال هرج و مرج به دنبال آورد

41

همراه و همزمان با رشد روابط ایران با غر  ،تصویر ایرانی ها در مطبوعات و مجالت غربتی هتر
روز بيشتر میشد سفارت خانههای ای ران در کشتورهایی مثتل آلمتان و آمریکتا بتا استتفاده از آزادی
مطبوعات و هزینه کرد مناسب ،مطبوعات غربی را به نوشتن در مورد ایتران ترغيتب متیکردنتد بته
عنوان مثال تقی زاده که مدتی سفير ایران در فرانسه بود ،بتا برقتراری ارتبتاط بتا مطبوعتات بتزر
فرانسوی و روزنامههای مشهور ،روزنامه نگاران و نویسندگان را تشویق متیکترد تتا از تصتویر ایتران
جدید در قرن بيستم بنویسند هر چند تمام مطالب روزنامه ها و نشریات غربی آن زمتان بته تعریتو و
تمجيد از ایران نمی پرداختند و همانطور که اشاره شتد در متواقعی انتقتادات روزنامته هتا و مجتالت
غربی(فرانسه و آمریکا) تا قطع روابط نيز پيشرفت ،اما به هر صورت دیپلماسی پهلوی در ترویج تصویر
تغيير کرده ایران تا حدودی موفق بود همين تبليغات و ادراک تصاویر جدید باعتث شتد تتا بتا وجتود
اعالم بی طرفی ایران در جنگ جهانی دوم ،دوباره این کشور صتحنۀ رقابتت قتدرتهای غربتی شتود
عالوه بر ای ن ادراک ایران جدید باعث شد تا قدرت نوظهوری مثل ایاالت متحده در روزهتای منتهتی

25

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -بهار  - 17شماره 05

به جنگ جهانی دوم و بعد از آن به گسترش نفوذ خود در ایران و باز تعریو روابط ختود بتا آن اقتدام
کند  42ارسال توصيفات و ملتابره تصتاویر ارستال شتده از تهتران از طترف ملاطبتان ختارجی در
زمينههای ملتلو باعث شد تا نگاه غر به ایران تا حدودی تغيير کند به عنوان مثال «ر ا فيلپوث»
بانکدار آمریکایی بعد صحبت با وزیر ملتار ایران در واشنگتن و طبق گزارشتی کته دکتتر ميليستپو
ریيس کل دارایی ایران آن را ارسال کرده ،از بهبود ووع مالی ایران حکایت میکنتد وی در شتورای
مالی آمریکا گزارشی از ایران ارائه میدهد و اشاره میکند« :نظم و آرامش کنونی ایران ،توسعه قدرت
دولت در مناطق دور دست کشور ،انتقال ادرات پست جنو از حکومت هند بته دولتت ایتران ،انتقتال
خطوط تلگراف از اداره تلگراف حکومت هند به دولت ایتران ،افتزایش روزافتزون در آمتدهای دولتت،
صرفه جویی و نظارت در ملارج و آمادگی دولت ایران بترای دادن تتامين قابتل اعتبتار یعنتی حتق-
االمتياز نفت و در آمد گمرکات جنو  ،تمامی اینها اميدواری پيشرفت مذاکرات را برای گرفتن قروته
در آمریکا به خوبی نشان میدهد » وی اشاره میکند در جلسه اخير شرکت بانتک شاهنشتاهی ایتران
(یک بنگاه انگليسی) سر هو بارنس ،ریيس بانک ومن گزارش ختود اطالعتات ستودمندی راجتع بته
ایران داد به خصوص خاطر نشان نمود که دولت ایران تعهدات خود را نسبت بته متا بتا کمتال دقتت
رعایت کرده است رفتار نلست وزیر با هيأت مالی آمریکا روایت بلتش و اميتد متیرود کته روابتط
دکتر ميلسپو با مجلس نيز از هر جهت حسنه باشد دولت با کمال جدیت به کار مشغول و پتاره ای از
اصالحات حقيقی صورت گرفته است ایران دارد وارد مسير جدید میشود  43این عوامل باعتث ظهتور
ایرانی جدید در اواسط قرن بيستم شد بعد از جنگ جهانی دوم متعاقب تغيير فضای ائتوپليتيکی و تتا
حدودی پيشرفت ایران از قبال درآمدهای نفتی ،پرواه تصویر سازی ایران وساخت برندینگ ملی آن تا
حدودی گسترش یافت و ادراک ایران در اذهان ملاطبان بين المللی نيز تا حدودی تغييتر پيتدا کترد
تنها مولفۀ برند ایرانی گری که در سراسر قرن بيستم و بيست و یکتم در ادراک هویتت ایرانتی بتاقی
ماند ،برند استبداد و خود رأیی بود این امر نيز در زمان روا خان تماماً باقی مانتد و حتتی قدرتمنتدتر
شد حتی بعد از تمام اقدامات و دستاوردهای مثبت روا شاه ،برند استبدادی ایران در زمان وی تتا بته
امروز نيز باقی مانده و این مولفه استبد اد و مطلقيت امروزه آماج حمالت تند و ایدئولوایک عليته روتا
خان بوده است به هر روی این برند در سرتاسر تاریخ ایران از باستان تا به امروز باقی مانتده استت و
ویژگی و مولفه هميشگی برند ایرانی گری بوده است
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جمع بندی و نتیجه گیری :پهلوی اول و عصر ورود بهه فرآینهد تصهویر سهازی و
ساخت برندینگ ایران مدرن
در مورد روا شاه و اقدامات و سياست هایش ،صدها کتب و مقاله نوشته شده است که هر کدام از
این کارها از دیدگاه و دریچۀ تفکر خود به نقد این سياست ها و اقدامات پرداخته اند و بعضی هتا هتم
به تمجيد از آن روی آورده اند تمرکز اساسی لبۀ تيز انتقادات به روا شتاه برنتد استتبدادی و مطلتق
گرایی وی در حوزۀ سياست بوده است بر همين اساس حوزۀ بررسی پژوهش حاور این بود که اصتوالً
چگونه روا شاه بنيانگذار تصویر ایران مدرن و ایرانی امروزی را برای نسلهای آینده و برای ملاطبتان
بين المللی بر اساس نظریۀ برندینگ ملت ،پایه گذاری کرد بحث پژوهش حاور در مورد این فرآیند و
ساختار است که چگونه روا شاه در قرن بيستم توانست از خرابه ای به نام ایران ،تصویر دولت – ملت
را بوجود بياورد و اصالحات مورد نظر را هر چند دست و پا شکسته و پر ایراد ،بته انتهتا برستاند اکثتر
انتقادات وارده به روا شاه مبتنی است بر چشم اندازی ایدئولوایک در حوصله پتژوهش حاوتر نمتی
گنجد که اصوالً تمام اقدامات روا شاه را مورد بررسی قرار دهيم و به آنها پاستخ دهتيم نویستنده بتا
توجه به اهميتی که اقدامات روا شاه در شکل گيری تصور ادراکی ایران داشته ،ایتن متوارد را متورد
کن کاش قرار داده است در مورد سيل انتقادات و مسائلی که در زمانۀ روا شاه با توجه به اقدامات وی
وجود داشت ،بهترین جمع بندی را کسروی ارائته داده کته نویستنده آن را بته طتور خالصته در زیتر
میآورد احمد کسروی در رشته مقاالتی که در سال  9329منتشر شد ،نگرش دو سویۀ نسل ختود بته
رواشاه را جمع بندی کرد که امروزه نيز تا حدودی با کمی احتياط میتوان گفت این نگرش دوستویه
در زمينۀ اقدامات روا شاه وجود دارد
« شاه معزول را بابت ایجاد دولت متمرکز ،آرام ساختن عشایر ،سلت گرفتن بر روحتانيون ،کشتو
حجا زنان ،حذف القا اشرافی ،برقراری خدمت نظام وظيفه ،متزلزل ساختن قدرت خوانين ،کوشش
در متحد الشکل ساختن مردم و ایجاد مدارس ،شهرها و صنایع جدید سلت ستود در عين حال وی را
سبب نقض قانون اساسی ،ترجيح دادن مقامات نظامی بر مسئوالن کشوری ،انباشتن یروت شلصتی،
غصب اموال دیگران ،کشتن روشنفکران مترقی و بيشتر کردن شکاف بين دارا و ندار ،نکتوهش کترد
اما نسل جوانتر ،بی سوادان اجتماعی ،قشرهای طبقات پایين ،اقليتهای قتومی و عشتایر ،روتا شتاه را
چندان قابل تحسين نمی یافت این نسل او را نه وطن پرست ،که قزاقی میدید تربيت شدۀ روستهای
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تزاری و به قدرت رسيده توسط انگلستان ،نه منجی ملت ،بلکه بنيانگذار سلسله ای جدید برای خود ،و
نه یک اصالح گر اصيل در برابر نيروهای سنتی ،بلکه خودکامه ای تقویتت کننتدۀ طبقتات زمتين دار
محافظه کار به قول کسروی در سال  9329هنگامی که وظيفۀ ناخوشانيد دفاع از گروهی افسر پليس
متهم به کشتار زندانيان سياسی را بر عهده گرفت«،روشنفکران جوان احتماالً نمی توانند حکومت روا
شاه را درک نمایند و بنابراین احتماالً نمی توانند قضاوت کنند نمی توانند زیر جوانتر از آنند که اووتاع
پر آشو  ،خفت بار و وخيمی را که خودکامه ای به نام روا شاه از آن برخاست ،را بته یتاد آورنتد »

44

آبراهاميان نيز در بلش آخر کتا ایران بين دو انقال و در تجزیته و تحليتل اقتدامات روتا شتاه و
آوردن نمونههای بسيار از انتقادات و توصيفات وارده بر روا شاه از طرف گروههای سياسی و همچنين
خارجيان در بلش آخر بعد از اشغال ایران و تبعيد روا شاه ،به جملۀ خيلی مهمی اشاره ميکند کته بتا
نگاهی عميق به این جمله میتوان ارزش اقدامات روا خان را در ستاخت دهتی بته نظتم سياستی و
تصویر ملی ایران دریافت وی اشاره میکند که «سقوط روا شاه به سياست سيطرۀ دولتی پایتان داده
و نيز سياست کشمکشهای اجتماعی و بی یباتی را آغاز کرد»

45

اگر با دیدی تاریلی و ساختاری به فرآیند ساخت یتابی ملتت و کشتوری بته نتام ایتران و ادراک
هویتی آن نظری بی افکنيم و به دور از شایبه ها و ایدئولوایهای سياستی و قتومی بته تحليتل ایتن
اقدامات بپردازیم ،بدون شک روا خان در شکل گيری ادراک و تصتویر هتویتی ایتران امتروز نقتش
مهمی داشته است پهلوی اول و اقت دامات وی پایته گتذار تصتویر ادراکتی از ایتران نتوین در اذهتان
ملاطبان بين المللی و هویت ادراکی ایرانيان به عنوان ایرانی ،بوده استت امتروزه بلتش اعظمتی از
ایرانيان ميراث تاریلی شکل گيری ایران مدرن و هویت ملی ایرانی را به اقدامات روتا ختان نستبت
میدهند ساخت بندی هویت م لی ایران و ادراک ناسيوناليسم ایرانی چته دولتتی و چته ليبترال بتدون
اقدامات روا شاه ،انجام نمی گرفت درک خارجيان امروز از ایران نيز بر مبنای همين تصاویر هتویتی
شکل گرفته از ایران ،در زمان روا شاه میباشد در زمينۀ روانشناسی اجتماعی و سياستی ،ستفر روتا
شاه به ترکيه و اخبار دیگر کشورهای همسایه ایران ،در زمينه پيشترفتهای اقتصتادی و اجتمتاعی و
همچنين عقب ماندگی ایران ،وی را ترغيب کرد که اصتالحات ستاختاری را در زمينتۀ بوجتود آوردن
ایرانی مدرن ،انجام دهد همچنين حضور نلبگان اجتماعی و سياسی متجدد در دربار وی در ستالهای
اوليه و اس تفاده از مشاوران متلصص بين المللی در زمينۀ مسائل مالی از جمله ميلسپو ،نقشی اساستی
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در ادراک روا خان از پيشرفت و شکل دهی و ساخت ایران نوین داشت برای روا شاه بسيار مهم بود
که مردم خارج از ایران ،چگونه فرهنگ ،سياست و اقتصاد ایران را ادراک میکنند درک عقب ماندگی
ایران از کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه در زمينههای ملتلو برای افراد عادی نيز بستيار
آسان بود انبوهی از تصویر سازی و توصيفات خارجيان از ایران آن زمان ،همراه با عقب مانتدگیهای
ملتلو ،حتی کوچکترین ناظر خارجی را به فکر فرو میبرد که چرا ایران اوایل قرن بيستتم کشتوری
شکست خورده و بحران زده می باشد در آن زمان هنوز تصویر ایران مبتنی بود بر کليشه هتایی ماننتد
فقر ،عقب ماندگی اقتصادی و سياسی و غيره
پهلوی اول و روشنفکران متجدد همراهش به این نتيجه رسيده بودند که اصوالً پيشرفت اقتصادی
و سياسی ایران در گرو آبادانی و حصول نظم داخلی و یبتات دادن بته کشتور و خاموشتی بحرانهتای
اجتماعی آن است آنها به این آنها معتقد بودند ،ادامۀ جغرافيای هویتی و سياسی ایران و نظم و یبتات
دادن به مولفههای بحران داخلی ،میتواند تصویر مثبتی از ایتران را بته غتر و دیگتر نقتاط منطقته
ملابره کند و بر همين اساس ایران میتواند تا حدودی از ووعيت خفت بار قرن نوزدهم و اوایل قرن
بيستم بيرون بياید تا جایگاهی مناسب با عظمت خود در بين ادراک ملاطبان خارجی پيدا کند ایتران
در اوایل قرن بيستم ،وارد فرآیند تصویر سازی مدرن و متعاقباً فرآیند دولت – ملت سازی دستت و پتا
شکسته شد برندینگ ملی ایران در زمان روا شاه هنوز شکل مشلصی پيدا نکرده بود و با توجته بته
ووعيت منطقه ای و جهانی و بحرانهای سياسی بين المللی ایران هنوز از لحاظ سياسی به عنوان یک
قدرت و یک کشور مدرن ادراک نشده بود اقدامات روا شاه فقط ورود ایران به این فرآینتد را تستریع
کرد هر چند در نهایت در کنار اقدامات مثبت  ،استبداد و مطلق گرایی رواه شاه نيز تا بته امتروز در
ایران باقی مانده و کشوری به نام ایران و ادراک آن را منوط به ادراک نتوعی برنتد استتبدادی کترده
است ادراک هویت ملی در ایران امروز و نوستالوای تاریخ و فرهنگ ایران باستان در بين شتهروندان
عادی و همچنين ملاطبان بين المللی ،نيز بر مبنای همان پرواه تصویر سازی و برندینگ ملت ایران
مدرن دورۀ روا شاه است به طور کلی یاد و خاطرۀ تاریخ و فرهنگ ایتران گذشتته و تصتویر ستازی
ادراکی آن برای ایرانيان امروز از جمله ميراث ماندگار اصالحات پهلوی اول بوده است
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