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برندسازی ایدهها« :صلحِ پایدار» به مثابه
یکی از اصول گفتمانی انقالب اسالمی
منصور انصاری
میرقاسم سیدین زاده

چکیده :برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زياایی باه یرساتي یر ِياعا یتال ا هاای
ت مبتراي بار مراا باازار مارری
مرتبط با اقتصای و تجارت ،باه ويا ا اقتصاای و تجاار ت
مالحظه قرار ميیهرد .با اين حال رشاد و ستاتر ا روزایاِوفا یرارف و م اارتهاای
برندسازی و آشکارشدفا اهم

آف به عرراف مقرلهای مرتبط با ِات و ماه ت روابط

انتاني ،مرجب شدا اس که یانشرراف حرزة برندساازی تالشاي را یر ج ا ت بتاطت
یايرة شمرلا نظام برندسازی آغاز کررد .تأک د برندسازی شخصاي یاي یو ساه یها
سذشته ،چاه یر عرصا س اساي و چاه یر عرصاههاای هراری ،ورزشاي و ماديريتي،
نشانه های اين بتط و ستتر را آشکار ساخ  .برندساازی شا ر و کشارر از مرظار
ترريتتي و سریشگری و حتي باا رويکاری تقريا ت قادرت مراي یر عرصا ج ااني،
امروز به امری متداول تبديع شدا اس  .به نظار مايرساد مرحرا ن ااييا ايان روناد،
برندسازی ايدا ها و ایکار باشد که اسرچه هررز یر آغاز راا اس اما سرع بتاط و
ستتر

آف بت ار زيای اس  .ما یر اين مقاله و باا عرايا باه هما ن واقت ا  ،تاال

خراه م کری تا کرشش یر راستای بدلکریفا ايدة صرح پايدار را باه عراراف يکاي از
م م ترين مقرمات سفتماف انقالب اساالمي اياراف باه بحاذ بگاذاريم .تمايِسفتمااف
حاکم بار انقاالب اساالمي اياراف کاه آف را باه يکاي از م امتارين و یر عا ن حاال
مریمي ترين رويدایهای تاريخ متاصر بدل کری ،یر نرعا متفااوتا نگااهش باه مقرلا
س اس و قدرت س اسي بری .آشتي یایفا اخالق با س اس که به ساکهای غ ار رايا
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یر بازار مراسبات س اسي جديد بادل شادا اسا  ،همااف نقاا عافاي اسا کاه یر
عرص ب نالمرري ميتراند با مقرل صرح پايدار پ رند بخرری .مدعای ما یر ايان مقالاه
اين اس که ايدة صرح پايدار ،ميتراند باا اساتفایا از یرارف برندساازی ،باه يکاي از
برندهای قدرتمرد سفتماف انقالب اسالمي یر ساح ب نالمرري تبديع شری.
كلیدواژهها :برندسازی ،ايدا ،انقالب اسالمي ،صرح پايدار،سفتماف ،س اس

 )1مقدمه
جهان امروز را ،جهانِ برندها می نامند؛ توصيفی از وضعيت معاصر انسانی در اغلب

جوامبک کبه در

دفاع از آن استداللهای بسياری میتوان اقامه کرد .اگرچه پذيرش بیقيد و شرطِ اين گزاره ،بيشتر
حال و هوايی تبليغاتی و عاميانه دارد تا سرشتی آکادميک و عالمانه ،با اين حال در دلِ آن حقيقتی
نهفته است که نمی توان آن را انکار کرد :امبروزه هبر گونبه فعاليبت اقت بادی و تجباری ،و حتبی
فعاليت سياسی و اجتماعی و نيز رهبری و مديريت ،به نوعی تحتالشعاعِ مقولة برندسبازی و فنبون
ناظر بر آن است .پيشرفت و گسترشِ اعجابآور وسايل ارتباط جمعی و نيز رسانههای مختلف طی
بيش از نيمسدة گذشته ،در تبديلشدنِ برندسازی به يکی از مهمترين اصولِ فعاليتهای عمومی از
هر نوع ،نقشی بنيادين داشته است .به بيانِ اَدَم آرويتسون ،بازاريابی ،با انقالب ديجيتالی و رسبانهای
که از  951آغاز شد ،به مديريت برند بدل شد و تبليغات نيبز ببا از سبرگذراندنِ دومبين «انقبالب
خالقانة» خود ،ساختنِ ت وير را به پارادايمِ اصلیاش

تبديل کرد (. )Arvidsson 2006: 2

با اين حال همة حقيقتِ نهفته در آن گزارة نخستين را نمیتوان ببه رشبد رسبانههبای جمعبی و
حتی غلبة منطقِ سرمايهداری تقليل داد .به نظر میرسد نسبتی ميان عميقترين ويژگبیهبای طبيعبتِ
انسانی و فراگيرشبد ِن برندسبازی در جهبان امبروز وجبود داشبته باشبد .وقتبی از ايبن عميبقتبرين
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

ويژگیهای طبيعت انسانی سخن میگوييم ،به مقولهای میانديشيم که ارتباط تنگاتنگی با واژگانی
چون ايده ،مفهوم ،تفکر ،ت بور ،تخيبل ،تلقبی و امهبالهم دارد .همبة ايبن واژگبان و تعبابير واجبد
خ لتی غيرمادی و به يک معنا ،انديشگی هستند .اين يعنی برندسازی نه تنهبا مقولبهای نيسبت کبه
بتوان آن را به امور اقت ادی و مادی و تجاری تقليل داد ،بلکه ببه يبک معنبا يکبی از انسبانیتبرين
ت انسبانی را نبه ببه معنبای مهببت و منفبی يبا اخالقبی و
حوزهها به موسکترين مفهوم آن است .صف ِ
ارزشی آن ،بلکه به اين معنا مد نظر داريم که برندسازی تنها میتواند برای آدمبی ببه مهاببة آدمبی،
يعنی برای انسانِ صاح ِ ساحتی غيرمادی مطرح باشد .برند در ريشهایترين معنای خبود ببا مقولبة
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بازشناسی و تشخيص سخن بگوييم .اگر بتوانيم از انسان به عنبوان موجبودِ تمايزگبذار و صباح ِ

مقاله

تمايز در پيوند است .وقتی پای مقولة تمايز به ميان مبیآيبد ،آنگباه گريبزی نبداريم تبا از مفهبومِ
تشخيص سخن بگوييم ،آنگاه میتوانيم عميقترين اليه های غلببة گفتمبان برندسبازی را ببر جهبانِ
معاصر بهتر درک کنيم .برندسازی در اين معنا اگرچه در اصطالحی جديد است ،ببا ايبن حبال ببه
انحای گوناگون در همة عرصههای فعاليت انسانی در طول تاريخ به چشم میخورد .واژة «برند» ببه
لحاظ ريشهشناختی به داغکردن يا داغزدن جهتِ متمايزکردنِ يک شیء ،يا يک دام ببازمیگبردد
( .)Skeat 2013: 59بنابراين برند در گسبترده تبرين معنبا يعنبی نبام ،نشبانه يبا نمبادی کبه در هبن
مخاط  ،حاوی مجموعهای از معانی اسبت کبه مبیتوانبد میيبد تمبايز يبک چيبز (اعبم از شبیء،
مح ول ،شخص يا ايده) از ديگر چيزها باشد.
با اين وصف می توان دريافت که توفيق در عرصة افکار و ايدهها به عنبوان يکبی از مهبمتبرين
منابک قدرت در سطوح گوناگون سازمانی ،محلی ،ملی و بينالمللی ،از پيش و به شبکلی درونبی ببا
مقولة برند در ارتباط است .انقالب اسالمی ايران ،به عنوان يک پديدار اجتماعی ،صباح

برنبدی

شهروندان عادی در سطح بينالمللی ،تداعیهايی را موج

میشبود کبه میيبد تمايزهبای انقبالب

اسالمی از ديگر حرکتها و جنبشهای مردمی در دورة معاصر است .با اين همه به نظبر مبیرسبد
برند انقالب اسالمی از دو جهت نيازمند بازنگری اساسی است .نخست از جهتِ کلی ،يعنی انسجام
و يک ارچگیِ عناصرِ تشکيلدهنده ،و دوم از حيثِ جزئی ،يعنی کوشش برای تبديلکردنِ ايدههای
کامالً مرتبط با اين ايدة کلی به عنوان بخشی از مجموعه تداعیهای انقالب اسالمی ايران .موضوع
ما در اين مقاله بر بازنگری از سنخِ دوم متمرکبز اسبت .ببه عببارت ديگبر تبالش مبا ايبن اسبت تبا
3

امکانات ايدة «صلح پايدار » را به عنوان يکی از عناصر مهمِ گفتمان انقالب اسالمی که از رويکرد
خاص و متمايز آن به امر سياسی و قدرت منبعث میشود ،برای تبديلشدن ببه يبک برنبد نيرومنبد
مورد سنجش و ارزيابی قرار دهيم .برای اين کار نخسبت بايبد زوايبای گونباگون برندسبازی را ببا
تمرکز بر برندسازیِ ايده ها به عنوان يک عرصة کلی ،تشريح کنيم .س س بايد جنبههای گونباگون

1 . distinction
2 . recognition
3. sustainable peace

برندسازي ايدهه« :صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي

مشخص است .ببه عببارت ديگبر ،انقبالب اسبالمی در ميبان فعباالن سياسبی ،دي لمباتهبا و حتبی
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ايدة صلح پايدار و نسبت مفهومی و گفتمانی آن با انقبالب اسبالمی ايبران را مبورد مالحظبه قبرار
دهيم تا در نهايت بتوانيم امکانات اين ايده را ببرای ببدل شبدن ببه يبک برنبد گسبترده و نيرومنبد،
سنجش نماييم .به نظر میرسد کوشش برای تبديلِ مفاهيم و ايدههای بکر و بديعی کبه در جريبان
پي روزی انقالب اسالمی ايران ،چه به لحاظ اجتمباعی و سياسبی و چبه در سبطح گفتمبانی ببروز و
ظهور پيدا کرد ،با تکيه بر اصول و ارکانِ نظام برندسازی ،نبه تنهبا امبری ممکبن ،بلکبه از جهبات
بسياری ،با توجه به روند فزايندة نقش برندها در دنيای معاصر ،به يک ضرورت تبديل شده است.

 )2طرحی از چیستیِ برند :تمهیدی برای فهم برندسازی ایدهها
 )2-1چیستیِ برند
تعاريف بسيار متنوع و گوناگونی از برند عرضبه شبده اسبت .يکبی از مشبهورترين ايبن تعباريف،
تعريف انجمن بازاريابی آمريکا ( )AMAاست که بر طبق آن برند «يک نام ،واژه ،نمباد ،نشبان ،يبا
طرح يا ترکيبی از آنهاست .هدفِ آن شناساندنِ مح والت يا خدمات يک فروشنده يا گروهی از
فروشندگان و همچنين تمايز مح والت آنها از ديگر رقباست» (احمبدی و خبدامی  ) : 39از سبوی
ديگر می توان برند را با تمرکز بر مخاط

تعريف کرد .به بيان پائول فلويک ،برند عبارت اسبت از

«مجموعة ادراکات و ت ورات موجود در هن يک م رفکننده» (هاليس  )1 : 39به عبارت ديگر
برند همان چيزهای است که مشتری يا مشتريان احتمالی در باب مح والت ،خدمات يا سبازمان و
شخص معينی فکر میکنند ،احساس میکنند ،میگويند ،مبیشبنوند ،مبیبيننبد ،ت بور مبیکننبد،
ترديد میکنند و حتی به آن اميد میبندند (ميدلتون . ) 1 : 39
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

از اين تعاريف مبی تبوان دو اصبل بنيبادين را در تعريبف برنبد و فهبم ماهيبت آن از يکبديگر
تشخيص داد :نخست اصل تمايز و دوم اصل هنيت  .درواقک همة تعاريفی که از برند ارائه میشود
به نوعی بر اين دو اصل استوار است .درواقک شرکتهای تجاری و توليدی و خدماتی که بيشبترين
تمرکز را بر تقويت و توسعة برند خود قرار میدهند ،يک هدف نهايی را دنبال میکنند :نشاندادنِ
تمايزهای مهبتِ کاال و خدماتشان (مرحلة نخست) و س س نشاندنِ آن در هن مخاطبان و مشتريان
(مرحلة دوم) .در ادبيات برندسازی ،مرحلة نخست را کوشش برای طراحیِ هويت برند مینامنبد.
1 mentality
2. brand identity
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کوشش میکند تا ت ويری مطابق با اولويت های خود از يک کاال يا خدمات يا حتی از يک ايبده

مقاله

هويت برند دقيقاً آن چيزی است که میسسه  ،شرکت يا نهادی کبه درصبدد ايجباد آن برنبد اسبت
در هن مشتری ايجاد نمايد .درواقک به بيان کاپفرر ،هويت برند از دو جزء بنيادين تشکيل میشود:
متمايز بودن از ديگران ،و مقاومت در برابر تغيير ( .)Kapferer 2008: 172امبا مرحلبة دوم کبه از منظبر
هنيت مخاط

مورد مالحظه قرار میگيرد ت وير برنبد مبینامنبد .ت بوير برنبد در حقيقبت آن

درک و دريافت و مجموعة آن تداعیهايی است که مخاط

(مشبتریِ) برنبد ببا ديبدن آن يبا ببا

شبنيدنِ نببامِ آن در هببنش نقبش مببیبنببدد .در حقيقبت مهببمتببرين عن بر در ت ببويرِ برنببد ،همببان
تداعیهايی است که در هن مخاط

يا مشتری نقش میبندد .دانشوران حوزة برند معتقدند که سه

عامل قدرت ،مطلوبيت و منح ربهفردبودنِ اين تداعیها ،معيارهای سنجش موفقيت ت بوير يبک
برند در هن مخاطبان يا مشتريان

است (. )Keller2013: 79

بنابراين آنچه در فهم مقولة برند از اهميت کليدی برخوردار است ،تمايز آن «مح ول» اسبت.
به بيان وود« ،شرايط سرحدی» برند ،مقوم ارزش کارکردی و اقت ادیای است کبه هنگبام خريبد
توصيف کرد که حول مح ول را به عنوان يک پديدة عينی و ملموس ،در
389-390

برگرفته اسبت ( Woods

 .)2004:بنابراين میتوان بر اين نکته تأکيد کرد که درک و دريافت از يک مح ول ،يعنی

همان چيزی که در ادبيات بازاريابی از آن با عنوان «ت وير برند» ياد مبیشبود ،منبوط و وابسبته ببه
سويه های گوناگون حيات انسانی ،از جمله حيات روانشناختی ،اجتماعی و فرهنگی است .به تعبير
مجمل و البته گويای آدولفسون« ،يک برند ،نه مقوم آن چيزی که يک مح ول هست ،بلکه مقوم
آن چيزی است که مشتريان ت ور میکنند بايد
 )2-2ارزش ویژة برند

باشد (.)Adolphsen 2009: 4-5

9

فهم مقولة هويت برند از يک سو و ت بوير برنبد از سبوی ديگبر ،ببدون التفبات ببه مقولبة مهبم و
محوریِ ارزشِ ويژة برند ميسر نخواهد بود .ارزش ويژة برند در واقبک آن حلقبة واسبطی اسبت کبه
هوي ت برند و ت وير برند را با يکديگر مرتبط ساخته و اصل و اساسِ يک برند نيرومند و موفبق را
1 . brand image
2 . associations
3. brand equity

برندسازي ايدهه« :صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي

يک مح ول به دست میآيد .بنابراين برند را می توان ببه يبک معنبا ،لفباف و پوشبش عباطفیای

02
پژوهشنامة متين

بازنمايی میکند .درواقک ارزش ويژة برنبد عببارت اسبت از مجموعبهای از رفتارهبا و رواببط ميبان
مخاطبان يا مشتريان برند ،اعضای شبکه و مجرايی که برند را منتقل مبیکنبد ،و میسسبه ،شبرکت،
شخص يا کشوری که در صدد خلق و توسعة يبک برنبد اسبت (احمبدی و خبدامی  ) 1 : 39اهميبت
مقولة ارزشِ ويژة برند برای بحث ما در اين مقاله از آن روست که با استفاده از اين تعبير میتوانيم
آن اضافة روانشناختی ای را توضيح دهيم که قرار است با کوشش برای ببدلسباختنِ ايبدة «صبلح
پايدار» در هن مخاطبان گفتمان انقالب اسالمی ايران ،به اصلِ آن ايده بيافزاييم .در حقيقبت اگبر
يک مح ول ،يک خدمت يا يک ايده مهل «صبلح پايبدار» ،فبینفسبه واجبد کيفيباتِ مشبخص و
حدود و ثغور معينی باشد ،طی فرآيند برندسازی ،چيزی بر آن افزوده میشود؛ يعنبی همبان اضبافة
روان شناختی که به اندازة اصل و گوهرِ آن کاال ،خدمت يا ايده ،در شناختهشدن و متمايزشبدنش،
نقش ايفا خواهد کرد.
تعريف ديويد آکر از ارزش ويژة برند به نوعی مورد توافق دانشبوران ايبن حبوزه قبرار گرفتبه
است :ارزشِ ويژة برند عبارت است از مجموعة دارايیهبا و تعهبداتِ مبرتبط ببا يبک برنبد ،يعنبی
مرتبط با نام و نماد يک برند که به ارزشِ [مادی] يک کاال يا خدمت که از سوی يک شبرکت يبا
میسسه برای مشتريان فراهم میگردد،

اضافه میشود (.)Aaker 1991: 22

بنابراين طبق تعريف آکبر و

نيز با توجه به مضمون اصلیِ اصطالحِ ارزشِ ويژة برند ،میتوان اين تعبير را حلقة واسطی برای فهم
برندسازی به طور کلی و به ويژه فهم برندسازی ايدهها تلقی کرد؛ زيرا آن اضافة روانشناختی کبه
در ارزشِ ويژة برند تبلور پيدا میکند ،همبان چيبزی اسبت کبه در برندسبازیِ ايبدههبا ،ببه شبکلی
پيچيده ،با اصلِ ايده يکی میشود.
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

 )2-3برندسازی ایدهها:
به بيان کوين لِين کِلِر  ،استاد بازاريابی و برندسازی در کالج دارتموث که آثار وی به عنبوان منبابک
برجسته و اصلی در اين حوزه مورد استناد پژوهشگران قرار میگيرد« ،اصول حاکم ببر برندسبازی،
عمالً در هر عرصه ای که انتخاب مشتری به نوعی موضوعيت پيدا میکند ،قابليبت کاربسبت دارد؛
چببه حببوزة کاالهببای فيزيکببی ،خببدمات ،خببردهفروشببی ،افببراد ،سببازمانهببا ،مکببانهببا و ايببدههببا»
( .)Keller 2002: 151اگرچه کلر در همين مقاله ،بحث برندسازی ايدهها را پی نگرفته و مورد تجزيه و
تحليل قرار نمیدهد اما به عنوان يکی از مهمترين دانشبوران ايبن حبوزه در پايبان همبان بخبش از
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کتاب خويش ،اينگونه نتيجه میگيرد« :همان طور کبه برندسبازی ،بيشبتر و بيشبتر در عرصبههبای
راهنمای عملی آن ،نيازمند جرح و تعديل و اصالح هستند؛ جرح و تعديل و اصالحی کبه بازتباب
واقعيتهای منح ر به فرد هر يک از آن عرصهها

باشد» (.)keller 2002: 171

ان حوزة برندسازی و بازاريابی،

با اين حال و با توجه به آنکه بسياری از نويسندگان و متخ

بر روند رو به رشدِ مقولة برندسازی ايدهها تأکيد کردهاند ،اما تا کنون هيچيک به شکلی مبدون و
متمرکز ،ابعاد مختلف اين عرصه را مورد بررسی و مطالعبه قبرار نبداده اسبت .ببه جبز چنبد اشبارة
مخت ر و گذرا و نيز چند مطل

کلی در سايتهای اينترنتی ،هنوز مقاله يا کتابی منفرد و مجبزا در

اين باب به رشتة تحرير درنيامده است .کوين کلر بعدها در کتاب مهم مدیریتِ راهبرردیِ برنرد ،ببار
ديگر به برندسازی ايدهها اشاره میکند و اين بار تحت عنوانی مجزا به آن میپردازد .او مینويسد:
«نهايتاً ،ايدهها و آرمانها نيبز ببه برنبد تببديل شبدهانبد ،ببه ويبژه از طريبق سبازمانهبا و نهادهبای
غيرانتفاعی .تجسم اين ايدهها و آرمانها را شايد بتوان در غال

يک عبارت يا يک شبعار مشباهده

برندسازی میتواند برای ملموسترشدن و انضمامیترشدنِ ايدهها و آرمانها ،ارزش فراوانی ايجباد
کند» )Keller 2013: 48( .نکتة مهمی که می توان به آن اشاره کرد اين است کبه گسبترشِ برندسبازی
به عنوان عرصه ای که هنيت و شايد به يک معنا ميل و ارادة مخاط

يبا مشبتری در آن محوريبت

می يابد ،به تدريج زمينه را برای بسط و گسترشِ عرصهای فراهم نمبوده اسبت کبه آن را بازاريبابیِ
آرمانبنياد مینامند ( )Varadarjan and Menon 1988: 57-58درواقک منطقِ حاکم بر بسط بازاريابی که به
گسترش روزافزون برندسازی در عرصه های تجاری و اقت ادی انجاميبد ،همبان منطقبی اسبت کبه
حتی شرکت های بزرگ توليدی و خدماتی را در سطح بينالمللی ،به سمت و سوی بهبرهمنبدی از
تکنيکهای برندسازی در عرصة ايدهها سوق داده

است (.)Keller 2013: 423-24

اما برندسازی ايده ها به هيچ وجبه در سبطحِ تالشبی از سبوی شبرکتهبای ببزرگ توليبدی و
خدماتی به عنوان راهی برای بيشينهکردنِ سود در ع رِ غلبة هنيت مشتری ،توقف نکرده است؛ ما
با حلقة واسط مهمی در انتقال برندسازی ايدهها يا بازاريابی آرمبانبنيباد ببه برندسبازی ايبدههبا در
1 . causes
2. cause-based marketing

برندسازي ايدهه« :صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي

کرد و يا حتی میتوان بازنمايیِ آنها را به مهابة يک نماد ،مهالً رُبانهبای  ،AIDSببه نظباره نشسبت.
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معنای غيرانتفاعی آن روبرو بودهايم؛ يعنی سازمانها و نهادهای غيرانتفاعی ببرای ايبدههبای عمبدتاً
جهانشمول و جهانی خود در زمينه های مختلف انسانی ،مهبل بهداشبت ،آمبوزش و صبلح ،از فنبون
برندسازی استفاده میکنند .به بيان ناتالی کايالندر و کريستوفر استون ،برندسازی به شکلی فزاينبده
نزد سازمانهای غيرانتفاعی در عرصة بينالمللبی در حبال گسبترش اسبت .آنچبه در اشبارة آنهبا از
اهميت فوقالعاده ای برای بحث ما در اين مقاله برخوردار است اين نکتبه اسبت کبه ايبن گسبترش
روزافزون استفاده از فنون برندسازی برای اين دسته از سازمانها ،کم کم از سطحِ تالش آنها ببرای
جل

و جذب سرمايه به سوی کوششبی جبدی ببرای اسبتفاده از برندسبازی ببه عنبوان اببزاری در

راستای پيشبرد اهداف اجتماعی و انسانی ،ارتقا يافته اسبت ( )Kylander and Stone 2011: 1برندسبازی
ايدهها يا آرمانها که برندسازی سازمان های غيرانتفاعی نيز در يلِ آن قاببل فهبم اسبت ،ببه جبای
کوشش برای خلق و ايجاد «يک تجربة برندوارِ تمامعيار » ،در صدد سخنگفبتن از يبک «هويبت
جهببانی » و «چرايببی و چگببونگی تشببکيل يببک جريببان يببا نهضببت» در راسببتای پيشبببرد اهببدافی
جهانشمول

است (.)Kylander and Ston 2011

 )2-3-1محتوای ذهن

9

اکنون الزم است تا پيش از ورود به بحث از زمينههای اصلیِ عن رِ صلح پايدار در گفتمان انقالب
اسالمی ايران و س س سنجش امکانات آن برای تبديل شدن به يک برندِ ايدة معتبر و نيرومند ،معنبا
و مفهومی را که از ايده و مقوالت مرتبط با آن در هن داريم ،به شبکلی تبا حبد ممکبن مبدون و
منسجم ،مورد بررسی قرار دهيم .وقتی از تالش برای بدلکردن يبک ايبده يبا آرمبان ،مهبلِ «صبلحِ
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

پايدار» ،به يک برند سخن میگوييم ،در حقيقت تعبيری را به کار گرفتهايم تا ببه مبدد آن بتبوانيم
محتوای هن را مورد اشاره قرار دهيم .ايده به عنوان اصطالحی برای اشاره به محتوای هن ،خبود
1

5

به چهار نوع تقسيم میشود که عبارتند از مفاهيم  ،داستانها  ،نظريهها و مهارتها

(گباردنر : 393

 .)11نيازی به توضيح نيست که مراد ما از ايده در ايبن مقالبه ،يعنبی ايبدة «صبلح پايبدار» ،در زمبرة
1 . a total brand experience
2 . global identity
3. mental content
4 . concepts
5 . stories
6 . theories
7 . skills
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نخستين گروه از انواع ايده جای میگيرد ،يعنی مفاهيم .به بيان گاردنر« ،مفهوم ابتدايیترين واحبد
 )11بنابراين به يک معنا می توان گفت ايدة صلح پايبدار ،مفهبومی اسبت کبه از داسبتان ،نظريبه يبا
ت مفهبومی آن خبواهيم
مهارت متمايز است .در بحث از تعريف و معنبای صبلح پايبدار ،ببه سرشب ِ
پرداخت؛ با اين حال بايد اشاره کنيم که در طراحیِ برند ايدة صلح پايدار به عنوان يکی از عناصبر
گفتمان انقالب اسالمی ايران ،نمیتوان و نبايد از اصلِ «داستان» غفلبت کبرد .ترديبدی نيسبت کبه
ايدة داستانی ،در فرآيند برندسازیِ يکی از میلفههای مهم انقالب اسالمی به مهاببة يبک «رخبداد»،
نقش کليدی ايفا خواهد کرد.

 )3انقالب اسالمی ایران و ایدة «صلح پایدار»
 )3-1نسبت اخالق و سیاست در گفتمان انقالب اسالمی
چنانکه دانشوران حوزة انديشة سياسی به انحای گوناگون نشان دادهاند ،ميان اخبالق و سياسبت در
دورة جديد ،به ويژه با ظهور اصحاب انديشة سياسی مدرن و در صدر آنها نيکولو ماکياولی ،تلقبی
پيشامدرن ،اخالق ديباچهای است بر سياست و او به ت ريح در مهمترين کتاب اخالقی خود به اين
نکته اشاره میکند .به بيان ارسطو علم اخالق ،به عنوان مقدمه و يکی از اجزای علم سياست ،يعنبی
علمِ آرکيتکتونيک ،موضوعيت میيابد .بنابراين سياستِ جدای از اخالق در فلسفة سياسی ارسبطو
بالموضوع است (ارسبطو  .)1 : 31اما ماکياولی در کتاب شهریار ببا نقبد شبديد رويکبرد ارسبطويی

اعالم میدارد که فرمانروايانِ تبهکار و ناعادل ،يعنی کسانی که در عمل ظالم هستند ،امبا عبادل ببه
نظر میرسند ،توانسته اند به خوبی پوزة دشمنانشان را به خباک بمالنبد و فرمبانروايی خبويش را در
زمان صلح نيز نگاه دارند .به نظر ماکياول مهم اين نيست که در سياست نبايد قساوت به خبر داد،
بلکه مهم نحوة اعمالِ قساوت اسبت کبه در قباموس ماکياوليسبتی ،ببه «فضبيلتِ » فرمبانروا تببديل
میگردد (ماکياولی .)99 : 311

شکلگيری گفتمان انقالب اسالمی ايران در برههای از تاريخ به انجام رسيد که پيشفرضهای
ماکياوليستی ،در ميان اغل

کشورهای جهان ،حتی آن دسته از گبروههبايی کبه ببه زعبم خبود در
1 . virtue

برندسازي ايدهه« :صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي

قدمايی از نسبت ميان اخالق و سياست به کلی تغيير کرد .نزد ارسطو به عنوان معيبار تفکبرِ سياسبیِ
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جهت مبارزه با ام رياليسم آمريکا و غرب سربرآورده بودنبد ،ببه طبيعبت ثبانوی تببديل شبده ببود.
کاری که ماکياولی و هابز انجام دادند ،صرفِ بيرونکردنِ اخالقِ فضيلتِ قبدما از دايبرة مناسببات
سياسی نبود ،بلکه افولِ شأن انسانی به موجودی خودخواه و قدرتطل

و در عين حال دچار ترسِ

جاودان از مرگ بود که انسانشناسی خاصی را رقم میزد؛ نوعی از نگاه به انسان که تقليل سياست
و مناسبات سياسی به سياسبت قبدرت و منبافک شخ بی و گروهبی را اجتنباب ناپبذير مبیسباخت.
بنا براين بايد اشاره کنيم که گفتمان انقالب اسالمی ايران در درونِ چنين فضايی شبروع ببه رشبد و
نمو کرد .انقالب اسالمی ايران و رهبران آن ،پيشوايانِ بزرگ مذه ِ تشبيک را ببه عنبوان الگوهبای
عملی و فکری خود در پيشبرد جريان انقالب معرفی کردند .يکی از مهمتبرين منبابک مبورد تأکيبد
امام خمينی به عنوان رهبر انقالب اسالمی ايران ،شيوة امام علی(ع) به عنوان سرمشق اعالی سياسبت
و حکومت بود .امام علی(ع) در خ وص به دستگرفتنِ قدرت سياسبی و انگيبزهای کبه آن را ببه
پيش میراند میفرمايند...« :اللّهم انّک تَعلَمُ انّه لم يکبنِ البذّی کبانَ مِنّبا منافسة ً فبی سبلطان ،و ال
التماسَ شیءٍ مِن فضول الحُطام ،و لکن لِنَرُدَّ المعالِمَ مِن دينک و نُظْهِرَ االصالحَ فی بالدِک ،فيبأمَن
المظلومونَ مِن عبادک و تُقامَ المُعطَّل ُ مِن حُدودک»[ :خدايا! تو خوب میدانی که آنچه از سوی ما
بود و از ما سر زد ،برای رقابت و کشمکش در قدرت و رياست يا برای دستيابی به اموال ناچيز دنيا
نبود ،بلکه برای آن بود که اصول روشن دين تو را برگردانيم و در سرزمين تو اصالح پديد آوريم،
تا در نتيجة آن ،بندگان ستمديدهات امنيت يابند و حدود تعطيل شدة تو اجرا گردد (سيد رضی : 1 1

خطبة  .) 3بنابراين انگيزة اصلی حکومت در اسالم اجرای احکام الهبی و ببه يبک معنبا در قباموس
ديندارانة آن ،برقراری عدالت است .اين تلقیای است که حتی از ديدگاهِ قدمایِ اخالق ببه عنبوان
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

ديباچه ای بر سياسبت فراتبر رفتبه و سياسبت را ببه نبوعی ،تختبهبنبدِ مالحظباتِ اخالقبی و ارزشبی
میسازد.
بنابراين در گفتمان انقالب اسالمی ايران ،سياست و اخالق هدفی جبز انسبانسبازی و هبدايت
آحاد مردم به سوی خدا ندارند .در واقک حاکم سياسی در عين آنکه از تأمين رفاه و آسايش جامعه
غافل نيست ،اقت اد و اعمال قدرت را هدف اصيل خود نمیداند .با اين وصف اين تعبير که اسالم،
تمامش سياست است (امام خمينبی 315

 ، ) 1 :به ايبن معناسبت کبه تمبام زوايبای ديبن ،متضبمن

هدايت بشر در تمام عرصه های زندگی است؛ بنابراين سياست و در اختيارگرفتنِ عنانِ آن ،مسبتلزمِ
در نظرگرفتنِ همة زوايای دين نيز هست و بیترديد اخالق در اين ميان يکی از مهبمتبرين عناصبر
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دينداری و دينورزی محسوب میشود .امام خمينی با توجه ببه ايبن مبنبا و ببا برقبراری تعبارض و
قاموسِ علوی آن ،يعنی در چارچوبِ راستينِ انقالب اسالمی ،زمانی به معنای دقيق کلمبه اخالقبی
است که متمرکز بر چهار اصل بنيادين باشد :حکمت ،عفت ،شجاعت و عدالت .ترديدی نيست که
ت اخبالق ببه سياسبت در ايبن
انديشة عدالت در گفتمان انقبالب اسبالمی ،يکبی از وجبو ِه بازگشب ِ
گفتمان است .انديشة عدالت به معنايی که در گفتمان انقالب اسالمی به کار رفته است ،مهبمتبرين
عن ری است که ايدة صلح پايدار به ابتنای بر آن موضوعيت میيابد.
 )3-2اندیشة عدالت و ایدة صلح
انديشة عدالت در گفتمان انقالب اسالمی ايران ،به عنوان دالِ محوری ،پايگاه و پشتيبانِ ايدة «صلح
پايدار» است .درحقيقت بدون محوريت اصلِ عدالت در يک گفتمان سياسی و اجتماعی ،نمیتوان
از صلح پايدار سخن گفت .اين نکته به خوبی در مکتوبات متفکران سياسی مدرن از آغاز تا کنون
به شکلی آشکار ديده می شود که بر رسيدن به توافقی حداقلی و بسيار نحيف تأکيد مبیکننبد کبه
وضعيت انسان در تلقیِ مدرنی که با ماکياولی از او آغاز شد ،میيد همين امر است .هابز در لویاتان

مینويسد« :هدف ،غايت يا خواست نهايی آدميان (که طبعاً دوستدار آزادی و سلطه ببر ديگراننبد)
از ايجاد محدوديت بر خودشان (که همان زندگیکردن در درون دولت است) دورانديشی درببارة
حفظ و حراست خويشتن و به تبکِ آن تأمين زندگیِ رضايتبخشتری است؛ يعنی اينکه هدف آنها
رهانيدن خويشتن از همان وضک جنگی و محنتباری است که (چنانکه نشان داديم) پيامد ضروری
اميال طبيعی آدميان در زمانی است که قدرتی مشخص و مشهود وجود نداشته باشد تا ايشبان را در
حال ترس و بيم نگاه دارد( »...هبابز  .) 19 : 311بنبابراين م بالحة ميبان آدميبان ببرای تأسبيس يبک
اجتماع صلحآميز ،م الحه ای است موقت کبه ببا تضبعيف اقتبدار لوياتبان ميبل ببه ببیثبباتی دارد.
بنابراين هابز به عنوان يکی از آباء انديشة سياسی مدرن ،خواهان آن است تا افراد همة قدرت خود
را به لوياتان واگذار کنند (هابز  ) 9 : 311و حق هر گونه مقاومبت را از آنهبا سبل

مبیکنبد مگبر

آنکه لوياتان در تأمين آنچه برای آن موضوعيت يافته ،يعنی امنيت فرد ،ناکام بماند (هابز .) 5 : 311

برندسازي ايدهه« :صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي

بتواند مبنای يک م الحة موقبت در جهبت تأسبيس نظبام سياسبی باشبد .تعريبف تومباس هبابز از
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فلسفة سياسی مدرن با کنار نهادنِ وجه معنوی انسان در تعريبف ماهيبت او ،زمينبهای را فبراهم
ساخت که حتی بعدها ،کسانی که در انتقاد از فلسفة سياسی مدرنِ اوليه ،کوشش کردند تبا مبنبايی
اخالقی برای جامعه و سياست مدرن تدوين کنند ،نهايتاً نتوانستند چندان که بايبد و شبايد از درون
منطقِ ديکتهشدة آغازين فراتر بروند .به همين دليل است کبه در عرصبة مناسببات ببينالمللبی نيبز،
علی رغم برخی شعارها و تبليغات بر روی کاغذ ،عمالً آنچه حکمفرماست ،منطقِ هابزی اسبت .ببه
نظر میرسد محوريتيافتن انديشة عدالت در يک گفتمان ،میتواند زمينبه را ببرای ببروز و ظهبور
ايدة صلح پايدار در مقابل ايدة م الحة موقت ،فراهم آورد .آنچه مساواتطلبی از نوع مارکسيستیِ
آن را ،به نوعی در چنبرة منطقِ هابزی اسير کرد و نتوانست تلقیِ اصيلی از عدالت را عرضبه کنبد،
پيروی بنيادين از اصولِ انسانشناختیِ هابز و ماکيباولی در عميبقتبرين اليبههبای آن ببود .ببه نظبر
میرسد انديشة عدالت در گفتمان انقالب اسالمی ،به ابزار و مواد و م الحی به لحاظ مبادی نظری
مجهز بوده و هست که می تواند به عنوان بديلی برای اين منطبقِ جباری و سباری محسبوب گبردد.
مدعای ما اين است که انديشة عدالت در گفتمان انقالب اسالمی به دليل ابتنايش بر انسبانشناسبی
الهی (که نه تنها وجه معنوی و قدسی انسان را به رسميت مبی شناسبد ،بلکبه آن را ار نهباده و ببر
صدر مینشاند)  ،توانِ فراروی از منطقِ هابزیِ سياست و الجرم عبور از ايدة م الحة موقت به صلح
پايدار را داراست .با اين حال آنچه به لحاظ عملياتی برای اين مهم ضرورت دارد ،شناختِ طبيعتِ
مناسبات انسانی و اهميت ت اوير در برجستهشدنِ امور در عرصة عمومی است که ما از آن با عنوان
برندسازی ايدهها ياد میکنيم.

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

 )3-3اصولِ ایدة «صلحِ پایدار»
اصول ايدة صلح پايدار را بايد با التفات به مقولة م الحة موقت کبه در بخبش پبيش ببه آن اشباره
کرديم فهم کرد .در واقک همانگونه که فرانسيس در کتاب از آرامسازی تا ایجاد صلح میگويبد ،دو
نگاه به روابط ميان کشورها و کلِ جهان وجود دارد که به دو نتيجة متفاوت از حيث برقراری صلح
میانجامد .او مینويسد:
ايجاد صلح [پايدار] ،چنانچه از مجرای تغيير و استحالة تقابل فهم شود ،از جهانبينبیای آغباز
میکند که وابستگیِ متقابل ،در آن نقطة عزيمت محسوب میگردد ،يعنی جهتبخشيدن به مردم و
1 . peacebuilding
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نهادهبا در راسبتای ايجبباد و برقبراری صببلح در قالب

همکباری متقابببل؛ ايبن در حببالی اسبت کببه

آرامسازی قناعت میکند ( )Francis 2010: 73-74موضکِ فرانسيس در اينجا کامالً با دو رويکردی که
ما در بخش قبل از آن سخن گفتيم منطبق است .تلقیِ هابزی از انسان به عنوان تلقی غال

و مسلط

بر فلسفة سياسی جديد ،در نهايت مجبور است تا به آرامسازی يا پاسيفيکاسيون قناعت ورزد؛ زيبرا
اصل را بر تقابل ميان انسانها قرار داده و بهترين چيزی که میتواند از حيث صلحآميزبودن شرايط
انسانی ن ي

آن گردد ،همان م الحة موقت هابزی است .اما در مقابل نگاهی ببه جهبان ببه مهاببة

عرصة وابستگیهای متقابل عميق و طوالنی ،میتواند به ايدة صلح پايدار برسد .با اين حال حاميبان
ايدة صبلح پايبدار در درون گفتمبان غرببی ،بيشبتر از آنکبه ببه مقولبة عبدالت ببه عنبوان عن بری
تعيينکننده تأکيد ورزند ،بر اصلِ «عدمِ خشونت» تأکيبد مبیورزنبد .تأکيبد آنهبا ببر ببیعبدالتی و
بیان افی به عنوان يکی از مهمترين علل بروز خشونت و برهمخبوردنِ صبلح ،اگرچبه ببه تنباوب
تکرار میشود ،اما عمق و ژرفای الزم را که در نهايت می توانبد ببه نقبد کليبت رويکبرد غرببی ببه
گفتمان انقالب اسالمی برای بدلکردن ايدة صلح پايدار به يک برند نيرومند سخن خواهيم گفت.
بنابراين ايدة صلح پايدار ،ايده ای منوط و وابسته به نوع خاصی از انسانشناسی و جهانبينی که
در آن سرشت و جوهرِ مناسبات ميان انسانها و الجرم مناسبات ميان ملتها ،نه بر تقاببل ،بلکبه ببر
وابستگی متقابل و اصلِ همکاری استوار است .در واقک صلح پايدار تالشی است برای فراتر رفتن از
مببديريتِ تقاببلِ خشببونتآميببز و رسببيدن بببه يببک وضببعيتِ نظبباممنببدتر و پايببدارتر و طببوالنیتببر
( .)Keating and Knight 2004: XIIIيکی از مهم ترين اصبولی کبه در تحقبق ايبدة صبلح پايبدار ببر آن
تأکيد میشود ،مقولة آموزش است .در واقک حاميان ايدة صلح پايدار در جهان بر اين عقيده هستند
که آدمی از راه تعليم و تربيت می توانبد سباختارهای هنبی و فرهنگبی و اجتمباعی را در راسبتای
صلح ،به عنوان يکی از مقومات بقای همزيستیِ انسانی ،بسط

و گسبترش دهبد ( Keating and Knight

 .)2004: XIVبه بيان کِنِت بوش« ،برقراری صلحِ پايدار ،در معنای عام و گستردة خود ،به فعاليتهايی
اطببالق مببی گببردد کببه بببه تببرويج و تقويببت سبباختارها و فرآينببدهايی معطببوف هسببتند کببه بببه
چشم اندازهای رسيدنِ به يک همزيستی صلحآميز ،قوت و نيبرو بخشبيده و احتمبال ببرهمخبوردنِ
1 pacification

برندسازي ايدهه« :صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي

آدمی منتهی گردد پيدا نمیکند ( )Bond 2013: 60-61ما ببه ايبن نکتبه در بحبث از سبنجش امکانبات

20
پژوهشنامة متين

صلح و بازگشت يا تبداوم تقاببل خشبونتآميبز را کباهش دهبد .ايبن فرآينبد هبم شبامل اهبداف
کوتاهمدت است و هم بلندمدت :به عنوان مهال میتوان به عمليبات کوتباهمبدت انسباندوسبتانه ،و
اهداف بلندمدتِ توسعهای ،اقت ادی ،سياسی و اجتماعی اشاره کرد» ( )Bush 1996: 76اما جای خالی
اين تلقی در ميان مطالعات صلح خالی است که شايد همان نيروهايی که باعثِ رفباه و پيشبرفت در
عرصه های اقت ادی ،جامعة مدنی و توسعة علمی شبده اسبت ،از سبوی ديگبر موجببات نبابرابری،
بیعدالتی و تقابل را نيز فراهم کرده است .اين همان نکتهای است که گفتمان انقالب اسالمی ايران
از حيث التفات به آن ،از ديگر گفتمانها متمايز میگردد .به نظر میرسد فهم و سبنجش امکانبات
اين گفتمان در خ وص ترويج و اشاعة ايدة صلح پايدار ،با تکيه بر همين وجه تمبايز موضبوعيت
خواهد يافت.

 )4صلحِ پایدار به مثابة یک برند
 )4-1مبادیِ روانشناختی و ذهنیِ صلحِ پایدار
برای فهمِ سودمندیِ برندسازی به عنوان اببزاری ببرای تبرويج صبلح پايبدار ،مبیبايسبت عناصبر و
میلفه های روان شناختی صلح پايدار را مورد بررسی قرار دهبيم .روانشناسبی صبلح ببه مبا کمبک
خواهد کرد تا بتوانيم برندسازی ايدة صلح پايدار را بر اسباس گفتمبان انقبالب اسبالمی ،از حيبثِ
پتانسيلهايش به لحاظ روانی سنجش نماييم .اهميت رويکرد روانشناسانه از آن روست که ببه هبر
ترتي ب

عرصببة برندسببازی ،بببه ويببژه برندسببازی ايببدههببا ،بببه شببکل واضببح و آشببکار ،فرآينببدی

روانشناختی است .آدامز معتقد است که «درست همانطور که جنگهبا در هبن انسبانهبا آغباز
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

می شوند ،صلح نيز در هن ما آدميان شروع میشود .همان انواعی که میتواننبد جنبگ را اختبراع
کنند ،در ضمن قادرند صلح ايجاد کنند .مسئوليت اين کار بر عهدة
1167-1168

هر يک از ماست» ( Adams et al

 )1990:برای فهم عناصر روانشناختی صلح پايدار بايبد خشبونت مسبتقيم را از خشبونت

غيرمستقيم تفکيک کنيم .درواقک خشونت مسبتقيم ،خ بلتی شخ بی ،مبوقتی و مبوقعيتی دارد در
حالی که خشونت ساختاری ريشه در ارزشها ،هنجارهای اجتماعی ،قوانين ،ساختارهای اجتمباعی
و روندهايی دارد که در درون يک جامعه به نحوی نظاممند موجبات عبدمِ برخبورداری برخبی از
افراد و گروه ها از امتيازات مختلف را فراهم کرده و باعث میشود تا آنها فقير ،بيمار و ناآموختهتر
باقی بمانند ( )Morton and Coleman 2012: 4بنابراين ايجاد صلح پايدار مستلزمِ التفات به مقولة خشونت
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ساختاری است ،نه صرفاً خشونت مستقيم .اين نکته هم در سطح ملی م داق دارد و هبم در سبطح
عناصر روان شناختی برای اعمال خشونت و شروع جنگ باشد که شايد اگر ساختار متعادلتبری از
حيث توزيک امتيازات برقرار بود ،همان عناصر به پيشبرد صلح پايدار کمک میکرد.
دانشوران حوزة روانشناسی صلح معتقدند که اصول روانشبناختی حباکم ببر صبلح پايبدار را
میتوان در يل شش عنوان ،خالصه کرد:
 .يک حسِ نيرومند از استقاللِ ايجابی و مهبت در ميان واحدهای تشکيلدهنبدة يبک جامعبه
(اعم از يک جامعة ملی ،منطقهای يا بينالمللی).
 .يک حسِ نيرومند از ميهندوستی و وفاداری محلی و نيز بينالمللی.
 .3شببريکشببدن در ارزشهببای اساسببی عمببومی و مشببترکی کببه صببرفنظببر از تفبباوتهببا و
عدمتوافقها ميان انسانها ،میتواند مبنا قرار بگيرد؛ ارزشهايی مهل کرامت ،احترام ،و عدالت.
 .1فهم دوجانبه؛ يعنی اتفاقی که مستلزم وجبود آزادی ارتباطبات ميبان اعضبای مختلبف يبک
جامعه (اعم از ملی يا بينالمللی) است تا بتوانند از طريق آن روابط ميان خود را راززدايبی کبرده و
 .5برخورداری از حسِ ان اف .يکی از مهبم تبرين عوامبل ايجباد خشبونت و نهايتباً درگبرفتن
جنگهای داخلی و بينالمللی و منطقهای ،وجود احساسِ نبابرابری و ببیان بافی و نهايتباً احسباسِ
بیعدالتی است .بنابراين تعديل اين احساس میتواند در کمک به صلح پايدار بسيار میثر باشد.
 .تابوهای اجتماعی کبه در تقاببل ببا اعمبال خشبونت مبیتواننبد مبورد اسبتفاده قبرار گيرنبد
()Mortin and Coleman 2012: 5-6

بنابراين برای آنکه يک مجموعه از گزارههبا يبا ايبده هبای مبرتبط ببا يکبديگر در قالب

يبک

گفتمان بتوانند از پتانسيل الزم برای ترويج ايدة «صلح پايبدار» برخبوردار باشبند ،مبیبايسبت قبادر
باشند تا در پرتو اصول کلی فوق ،به نيازهای روانشناختی صلح پايدار پاسخ درخور بدهند .مبا در
ادامه تالش میکنيم تا با توجه به عناصر مندر در گفتمان انقالب اسالمی که در بخشهای پيشين
به اُمهات آنها اشاره کرديم ،توان بالقوة اين گفتمان برای بدلکردنِ ايدة «صلح پايدار» ببه يکبی از
برندهای اساسی گفتمان انقالب اسالمی را ارزيابی نماييم.
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 )4-2سنجش امکانات
نگبباهی بببه عناصببر اصبلیِ تشببکيلدهنببدة گفتمببان انقببالب اسببالمی کببه مبتنببی بببر نببوع خاصببی از
انسان شناسی است و محوريت آن با مقولة عدالت و ان اف از يک سو و تعبالی دنيبوی و اُخبروی
آدمی از سوی ديگر تعريف میشود ،آشکار میسبازد کبه مبی تبوان سبنخيتِ بسبياری ميبان آن و
اصول حاکم بر روانشناسی صلح پايدار مشاهده کرد .به لحاظ کلی هر شش اصلِ مورد اشباره در
بخش پيشين به راحتی قابل انطباق با اصول و عناصر اصلی گفتمبان انقبالب اسبالمی اسبت؛ يعنبی
اصولی که بيشترين اهميت را در برقراری صلح پايدار به عنوان يک ايبده دارنبد .مبا در اينجبا ايبن
شش اصل را با التفات به تکنيکهای برندسازی مورد بررسی قرار میدهيم:
 .نخسببتين اصببل ،اصبلِ اسببتقالل اسببت .واضببح اسببت کببه اسببتقالل يکببی از اجببزای اصببلیِ
تشکيل دهندة گفتمان انقالب اسالمی است که در شعار محوری انقالب اسبالمی ،يعنبی «اسبتقالل،
آزادی ،جمهوری اسالمی» نيز تبلور پيدا کرد .اهميت اسبتقالل در اينجبا بيشبتر از آنکبه اقت بادی
باشد ،هويتی و فرهنگی و سياسی است .در حقيقت استقالل هبويتی و فرهنگبی و سياسبی زمينبه را
برای بسط استقالل اقت ادی نيز فراهم میکند .امام خمينی در جريان نهضت انقالببی ايبران اظهبار
داشتند:
ه چ مرتى نميتراند استقالل پ دا بکرد الّا ايرکه خاری  ،خاری را بف ماد.
مایامى که مر ها خریشاف را سام کریناد و یيگاراف را باه جااش خریشااف
نشاندند ،استقالل نميترانرد پ دا کررد .کمال تأسف اس که کشارر ماا کاه
حقرق اسالمى و قضاش اسالمى و یرهرگ اسالمى یاری ،اين یرهرگ را ،اين

سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

حقرق را نایيدا سریته اس و ینبال غرب ریته اس  .همچار غارب یر نظار
يك قشرش از اين مر جررا کریا اس که سمااف ماىکرراد غ ار از غارب
ه چ خبرش یر ها چ جاا ن تا  .و ايان وابتاتگى یکارش ،وابتاتگى عقراى،
وابتتگى مغِش به خارج ،مرشأ اکثر بدبختيهاش مر هاسا و مرا ماسا
(امام خم ري  4231ج .)4 :43

در واقک هويت گفتمان انقالب اسالمی در مقام يک برنبد ،کبامالً توانسبته اسبت ت بويری از
استقالل را که بيشترين قرابت را با هويت برند گفتمان انقالب اسالمی داشبته باشبد ،ايجباد نمايبد.
بنابراين اصل روان شناختی حسِ استقالل که در گفتمان انقالب اسالمی وجبود دارد ،ببه آسبانی از
اين توان برخوردار است که به برند ايدة «صلح پايدار» مدد برساند.
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 .مقولة وفاداری ملی و بينالمللی از مهم تبرين عناصبر گفتمبان انقبالب اسبالمی ايبران ببوده
ناسيوناليسم و نزديکشدن به ميهندوستی ببه عنبوان مبنبايی ببرای تبرويج عبدالت اسبت .درواقبک
محوريت اصل عدالت در گفتمان انقالب اسالمی موج

شده است تا وفباداری ببه آب و خباک،

نقشی نمادين و الهامبخش برای همة ملتهايی ايفا کند کبه ببه نبوعی در چنببر ظلبمِ سباختاری در
عرصة بينالمللی گرفتار آمدهاند؛ نه ترويج يک شکل ديگر از ناسيوناليسم .به نظر مبیرسبد چنبين
دريافتی از مقولة ميهن پرستی در عين آنکه بيشترين سنخيت را با اصبول حباکم ببر «صبلح پايبدار»
دارد به همان ميزان در ديگر گفتمانها و ايدئولوژیهای سياسی و فکری ،نادر و کمياب است.
 .9ارزش های مشترک و تأکيد بر آنها ،يکی ديگر از میلفههای گفتمان انقالب اسالمی اسبت.
گفتمان انقالب اسالمی با ابتنای بر آموزه های الهی و اسالمی توانست زمينبه را ببرای فراتبررفتن از
درگيریهای قومی و قبيلهای و ايجاد مبنايی برای «صلح پايدار» فراهم کند .اگرچه اين ايده هنبوز
به يک برند تبديل نشده اسبت ،امبا امکانبات آن کبامالً مهياسبت .امبام خمينبی در ايبن خ بوص
اسالم آمدا اس که بگريد همه ن ایها با همرد ...،ه چ کدام بار ها چ کادام
تفرق ندارند ،نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر ها چ ياك از
اير ا و نه ه چ ن ایی بر یيگری و نه سف د بر س اا و ناه سا اا بار ساف د ،ها چ
کدام بر یيگری یضر

ندارند .یض ر با تقرا اس  ،یض ر با تت اد اسا

(امام خم ري  4231ج .)33 :42

 .0فهم دوجانبه و راززدايی از غرابت نيز يکی ديگبر از اصبول روانشبناختی مبیثر در تعبديل
خشونت ساختاری و البته دستيابی به «صلح پايدار» عنوان شده است .بايد ديبد در گفتمبان انقبالب
اسالمی ايران چه پتانسيلهايی از اين حيث وجود دارد .به نظر میرسد در کنار تعبير جهبان عرصبة
نبرد ميان حق و باطل ،تعبير ديگری هم هست که گاهی در کنار تعبير نخست در گفتمبان انقبالب
اسالمی مطرح شده است .خداوند در قرآن میفرمايد« :و اگبر ببه صبلح گراييدنبد ،تبو [نيبز] ببدان
گراى و بر خدا توکل نما که او شنواى داناست( ».انفال ) :بنابراين با توجه به اين تعبير «همزيسبت
مسالمتآميز با دولتها و ملتهاى ديگر جز با حضور دائم و فعال در صحنة روابط بينالملل ميسر
نيست .اين حضور و ايجاد رابطه ،تنها در موارد خاص (همانند سلطةکافران بر مسلمانان) تخ يص
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م خورد .الزمة اصل همزيسبت مسبالمتآميبز ،تفباهم ببينالمللب و تعباون و مشبارکت ببا ديگبر
دولت ها و ملت ها براساس برّ و تقوا در مقياس جهان است» (عميبد زنجبانی  .)1 3-1 1 : 3 3بنبابراين
هويت اصلِ فهم دوجانبه و مبنايیديدن صلح به طور جهانشمول ،اگرچه در قياس با ديگبر عناصبر
گفتمانی مرتبط با صلح پايدار از قدرت چندانی برخوردار نيست ،ببا ايبن حبال مبیتوانبد در سباية
ديگر عناصر تقويت شده به ت وير برند ايدة «صلح پايدار» کمک کند.
 .1عدالت؛ ترديدی نيست که عن ر عدالت در کانون گفتمان انقالب اسالمی ايران قبرار دارد
و به نظر می رسد حسِ عدالت به اندازة خودِ عدالت در برقراری صلح پايدار نقش ايفا میکند .کار
برندسازی ايدهها ،تالش برای ايجاد همين حس است .درواقک هر کس در اق بی نقباط جهبان نبام
انقالب اسالمی ايران و رهبران آن را میشنود ،بالفاصله تداعیهايی ،هن ايشان را مشغول میکند.
اغل

کسانی که متعلق به ملت های درگيرِ جنگ و خشونت هستند ،از انقالب اسبالمی ،خباطرهای

همراه با دو کليدواژة اصلی دارند :استقالل و عدالت .اين دو کلمه ،از مهمترين تداعیهبايی اسبت
که می تواند از منظر بحث ما در اين مقاله بيشترين اهميت را داشته باشد .گفتمبان انقبالب اسبالمی
ايران ،از پتانسيل بسيار بااليی برای بدل کردنِ ايدة عدالت به حسِ عدالت و نهايتاً تبديلنمبودنِ آن
به پايه و اساسِ ايدة «صلح پايدار» برخوردار است .گفتمان انقالب اسالمی در روابط ببينالملبل ببر
صلح تأکيد دارد ،اما با اين تفاوت اصلی که صلح را صرفاً در ساية عدالت امکان بذير مبیدانبد .ببر
همين مبنا ،ظلم و نابرابری را بهعنوان مهمترين عامل تهديدکنندة صلح ببينالملبل مبورد نقبد قبرار
میدهد .يکی از میلفهها و مکانيسم های اصلی اين گفتمان ،جهبت تبأمين امنيبت پايبدار در سبطح
بينالملل ،بر مفهوم مرکزی احترام متقابل و نظام عادالنة جهانی استوار است؛ چراکه نظبم اسبالمی
سال هجدهم /شماره هفتاد و يك/تابستان 9315

در سطح نخستين ايجاد جهانی مبتنی بر فرهنگ مفاهمه و احترام متقاببل ميبان ملبتهبا ،دولبتهبا،
اديان و فرهنگهاست .نيل به اين جامعة بين الملل با تکيه بر تعامل فرهنگبی ،احتبرام ببه ديگبران و
استراتژی دعوت در انديشة اسالمی محقق میگردد.

 .6تابوهای اجتماعی ضدخشونت را با توجه به گفتمان انقالب اسالمی میتوان به نمونبههبايی
ترجمه کرد که نقشی بنيادين در ايجاد حسی از مسالمت و آرامش و نهايتاً تبديلِ ايدة صلح پايبدار
به برند محوری گفتمان انقالب اسالمی ايران دارد .به نظر میرسد فتبوای رهببر معظبم انقبالب در
خ وص «حرمت بم

اتمی» را بتوان يکی از بارزترين نمونههای ايبن تابوهبای اجتمباعی قلمبداد

کرد .رهبر معظم انقالب در فتوايی توليد ،نگهداری و کاربرد سالحهای اتمی را حبرام خواندنبد و
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نماينببدگان مجلببس ابعبباد فقهببی ايببن مسببئله را تشببريح کردن بد .انتشببار ايببن خبببر کببه بسببياری از
در ميان ملتهای جهان برانگيخت؛ زيرا آنها میدانستند که احکام مذهبی با پشتوانههای اعتقادی و
الهی از ضمانت اجرايی بسيار باالتری نسبت به معاهدات سازمانهای سکوالر بينالمللی برخبوردار
است .همين پشتوانة الهی توان بالقوهای است که می تواند عناصر مختلف گفتمان انقالب اسبالمی،
از جمله »ايدة صلح پايدار» را به يک برند نيرومند تبديل سازد.

 )5جمعبندی
ث پيشبين ،بايبد ببه ايبن نکتبه اشباره کنبيم کبه
در اينجا به عنوان جمکبندی و نتيجهگيری از مب احب ِ
ويژگی های گفتمان انقالب اسالمی از حيثِ امکاناتش برای بدلکردنِ ايدة »صلح پايدار» ببه يبک
برند نيرومند و موفق ،قابل توجه است .همان گونه که پيشتر و در بحث از عناصر و ارکان برند گفته
شد ،دو اصل اساسی در برندسازی عبارتند از تمايز و هنيت.
از اين منظر بايد ديد عناصر گفتمانی انقالب اسالمی از چه زوايايی با ديگر گفتمانهای رقيب
برندکردنِ ايدة «صلح پايدار» به کار بيايد .به نظر میرسد با التفات ببه عناصبر شبشگانبهای کبه از
حيث روان شناختی مورد مالحظه قرار داديم ،متمايزترين عن ر در گفتمان انقبالب اسبالمی ايبران
که در واقک می توان آن را دال مرکزی در اين گفتمان تلقبی کبرد ،اصبل عبدالت اسبت .ترديبدی
نيست که عمدة تحليل ها از علل و عوامل بروز و ظهور خشبونت و ببرهمخبوردن صبلح در اق بی
نقاط جهان ،اتخا رويکردی ساختاری و مبتنی بر بررسی علبل و عوامبل سباختاری اسبت؛ علبل و
عواملی که بیعدالتی در صدر آن قرار دارد .با توجه به محوريت اصل عدالت در گفتمان انقبالب
اسالمی از يک سو و تمايز برجستة ديگر در اين گفتمان ،يعنبی انسبانشناسبی غيرماترياليسبتی کبه
میتواند آن را از روايتهای مارکسيستی و چپروانه جدا کند ،به نظر میرسبد گفتمبان مزببور از
حيثِ برخورداری از تمايز پررنگ و قابل مالحظبه ،تبوان ببالقوهای ببرای ببدلکبردنِ ايبدة «صبلح
پايدار» به يک برند نيرومند دارد.
مقولة هنيت نيز در اين ميان نقش بسياری ايفا میکند .همان گونه که گفتيم ،مبراد از هنيبت،
نشاندنِ تمايزهای مهبت و ايجابی يک مح ول (در اينجا ايدة صلح پايدار بر بنياد گفتمبان انقبالب
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در عرصة منطقهای و بين المللی واجد تمايزهبای ايجبابی و مهببت اسبت؛ تمايزهبايی کبه بتوانبد در

22
پژوهشنامة متين

اسالمی ايران) در هنِ مخاطبان (مشتريان) آن مح ول است .در اينجا نيازمنبد اتخبا راهبردهبای
برندسازی ايده هستيم که بيشترين تأکيد در آنها ،کوشش برای تغيير در محتوای هبن مخاطببان و
در مرحلة بعد ،تقويت محتوای جديد با استفاده از روشهای مختلف است .گفتمان انقالب اسالمی
ايران ،پتانسيل الزم در جهت برقراری تمايز از ديگر گفتمانها را داراست ،با اين حال هنوز از ايبن
پتانسيل برای تبدلکردن ايدة «صلح پايدار» به يک برند سود نجسته است .بايد گفبت کبه انقبالب
اسالمی ايران به خودی خود يک برند نيرومند در سطح بينالمللی ،ببا تبداعیهبای گونباگون نبزد
مخاطبان اسبت؛ امبا مسبئله در اينجبا ،مبرتبطسباختنِ تبداعی هبای برنبد انقبالب اسبالمی ايبران ببا
تداعیهايی است که از مقولة «صلح پايدار» در هن مخاطبان شکل میگيرد .به نظر میرسد برخی
عناصر برند انقالب اسالمی در اين ميان در قياس با برخی ديگر از عناصر اين برند ،سنخيت بيشتری
با ايدة «صلح پايدار» دارند .اين مستلزم تقويبت سبويههبای سبازگارتر ببا اسبتفاده از تکنيبکهبای
مختلف برندسازی از جمله داستانگويی و نيز تأکيبد ببر اصبلِ کلمبه اسبت .بايبد داسبتان انقبالب
اسالمی را به گونهای روايت کرد که «صلح پايدار» در کانون آن معنای واضحی پيدا کند؛ از سوی
ديگر بايد انقالب اسالمی را با کلمة صلح پايدار ،بيشتر آشتی داد و با تکرار آن ،هن مخاطببان را
به تداعیهای همسان ،آشنا کرد .به هر حال ترديدی نيست که عرصة برندکردنِ ايدهای چون ايبدة
«صلح پايدار» ،خواه ناخواه با عرصة عملی و دي لماتيک و موضکگيریهای سياسی در صبحنههبای
مختلف بينالمللی ارتباط پيدا میکند .هيچ کوششی برای تبديلکردنِ ايدة «صلح پايبدار» ببه برنبدِ
انقالب اسالمی ايران میثرتر از تالش های دي لماتيک در جهت برقبراری صبلح از يبک سبو و نيبز
احقاق حقوق ملتهای مظلوم به صورت عملی نيست .با اين حال عکس قضبيه نيبز صبادق اسبت؛
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يعنی تالش هبای دي لماتيبک و موضبکگيبری هبای مبتنبی ببر برقبراری صبلح از سبوی دولتمبردان
جمهوری اسالمی ايران گه گاه بدون التفات به اصول برندسازی ايدهها اتفاق افتاده و فرصبتهبای
بسياری در اين ميان از دست میرود .بنابراين ضبروریتبرين راهببرد از ايبن حيبث ،نزديبکشبدنِ
کوششهای دي لماتيک و سياست های خارجی به اصول و فنون برندسازی است؛ اتفاقی که قطعاً به
ارتقای جايگاه جمهوری اسالمی ايران در عرصة ببينالمللبی و در هبن شبهروندان جهبان کمبک
شايانی خواهد کرد.

4234/4/32 اصالح سرم

مقاله

22

منابع
 انتشبارات دانشبگاه تربيبت: تهبران، ) مدیریت راهبرردی برنرد39 ( .احمدی پرويز و سهيال خبدامی



.مدرس
. انتشارات دانشگاه تهران: تهران، ترجمة ابوالقاسم پورحسينی، ) اخالق نیکوماخوسی31 ( .ارسطو
 میسسة تنظيم و نشر آثار امام: تهران،)جلدی

 ) صحیفة امام (دوره315( . سيد روحاهلل،امام خمينی




)(س

. چاپ چهارم، خمينی
. انتشارات هجرت: قم، ق) نهجالبالغه1 1( .سيد رضی



. اميرکبير: تهران، ) فقه سیاسی3 3( . عباسعلی،عميد زنجانی



، ترجمة سيد کمال خبرازی، هنر و علم تغییر ذهن خود و دیگران: ) تغییر ذهنها393( . هوارد،گاردنر



. نشر نی:تهران
. انتشارات آگه، ترجمة داريوش آشوری، ) شهریار311( . نيکولو،ماکياولی



 انتشبارات: تهبران، ترجمبة سبينا قرببانلو، روز94  ) ساختن یك نام تجاری در39 ( . سبايمون،ميدلتون



.مبلغان
. نشر نی: تهران، ترجمه حسين بشيريه، ) لویاتان311( . توماس،هابز
 «صلحِ پايدار» به مثابه يكي از اصول گفتماني انقالب اسالمي:برندسازي ايدهه

، چگونگی خلق و توسعة ارزشهرای برنرد پایردار در برازار جهرانی:) برند جهانی













39 ( . نايجل،هاليس




. میسسة مطالعات و پژوهشهای بازرگانی:تهران
Aaker, David. (1991) Managing Brand Equity, The Free Press, New
York.
Adams, D., Barnett, S. A., Bechtereva, N. P., Carter, B. F., Delgado, J. M.
R., Diaz, J. L., et al. (1990) "The Seville statement on violence".
American Psychologist, 45 (10).
Adolphsen, Manuel. (2009) "Branding in Election Campaigns:Just a
Buzzword or a New Quality of Political Communication?", London,
London School of Economics and Political Science ("LSE").
Arvidsson, Adam. (2006) Brands: Meaning and Value in Media Culture,
Routledge.
Bond,Carol. (2013) "Sustainable Peace: An Added Dimension to
sustainability Practices in the Mining industry", The International Journal
of Sustainability Policy and Practice, Vol. 8, Issue. 4, 59-72.
Bush, Kenneth (1996) “Beyond Bungee Cord Humanitarianism: Towards
a Democratic Agenda for Peacebuilding,” Canadian Journal of
Development Studies, Special Issue on Governance, Democracy &
Human Rights, 75–92.
Morton Deutsch and Peter T. Coleman. (2012) Psychological
Components of Sustainable Peace, Springer, New York.












22
پژوهشنامة متين



Kapferer, J. N. (2008) The New Strategic Brand Management: Creating
and sustaining Brand Equity Long Term, Kogan Page, London.
Keating, Tom and Andy Knight. (2004) Building Sustainable Peace,
United Nation University Press.
Keller, Kevin. Lane. (2002) “Branding and Brand Equity”, in Weitz, B.A.
and Wensley, R., (ed.), Handbook of Marketing, California, Sage,
Thousand Oaks.
Keller, Kevin Lane. (2013) Strategic Brand Mangement: Building,
Measuring, and Managing Brand Equity, Fourth Edition, Pearson,
England.
Kylander, Nathalie and Christopher, Stone. (2011) "The Role of Brand in
the Nonprofit Sector", The Hause Center for Nonprofit Organizations,
Harvard University.
Skeat, Walter. (2013) A Concise Etymological Dictionary the English
Language, Forgotten Books.
Varadarjan, P, Rajan and Anil Menon. (July 1988) "Cause-Related
Marketing: A Coalignment of Marketing Strategy and Corporate
Philanthropy", Journal of Marketing 52.
Woods, Richard. (2004) Exploring the emotional territory for brands.
Journal of Consumer Behavior, 3(4).

9315 تابستان/شماره هفتاد و يك/ سال هجدهم



