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چکیده
شورای نوردیک متشکل از پنج کشور سوئد ،نروژ ،فنالند ،دانمارک و ایسلند و همچنین سه منطقۀ
خودمختار و مستقل جزایر فارو ،سرزمین گرینلند و جزیرۀ آلند است .همۀ این کشورها دارای برند ملّی
یـمنطقهایِ مناسباند .امروزه اسکاندیناوی و نوردیک دریچۀ واقعی خوشبختی و رفاه برای
و تصویر جهان 
ِ
سیاست آنها
تعداد کثیری از مردم دنیاست و مدل حکومتداری ،اقتصاد ،فرهنگ ،اجتماع ،کسبوکار و
الگوی بسیاری از کشورهای دنیا شده است .اصوالً برند نوردیک و اسکاندیناوی و نام و تصویر هر یک از این
کشورها ،حامل فرایندهای ذهنی ،ادراکی و بصری است که با خود بسیاری از مفاهیم جذاب را به همراه
دارد .بررسی روند ساخت برندینگ و تصویرسازی منطقهای و ملّی کشورهای شورای نوردیک از اهداف
پژوهش حاضر است .بر همین اساس ،این مقاله با بررسی روند سیاستگذاری و ساخت تصویر و برندینگ
یـملّی شورای نوردیک بر این امر اذعان میکند که سیاستگذاری شورای نوردیک در زمینۀ
منطقها 
ّ
فرایند برندینگ ملی و ساخت تصویر منطقهای هر یک از کشورهای مربوط هماهنگ و همگرا بوده است؛
یـجهانی مناسب برای کشورهای حوزۀ نوردیک و
بهطوریکه حاصل آن ساخت برند و تصویر منطقها 
اسکاندیناوی است که امروزه در کنار برندینگ و تصویرسازی ملّی جداگانۀ هر یک از این کشورها ،نقشی
اساسی در ادراک بصری و ذهنی این منطقه در اذهان و تصور مردم دیگر نقاط دنیا دارد.
کلیدواژهها :شورای نوردیک ،برندینگ ،تصویر ،اسکاندیناوی ،سوئد ،دانمارک
.1کاندیدایدریافتدکتریعلومسیاسی -جامعهشناسیسیاسیازدانشگاهتهران ،دانشکدۀحقوقوعلومسیاسی(نویسندهمسئول)؛
رایانامهArash_khani@ut.ac.ir:
ایــن مقالــه برگرفتــه از رســالۀ دکتری نویســندۀ مســئول با عنــوان «برندینگ و تصویرســازی ملّــی ،دورۀ جمهــوری اســامی ایران»
در دانشــگاه تهــران ،دانشــکدۀ حقــوق و علوم سیاســی اســت.
.2استادیار و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری؛ رایانامهsnhejazi@gmail.com :

.1مقدمه
در زمینۀ مطالعات اسکاندیناوی و نوردیک دو تعریف محدود و گسترده موردنظر بوده است .در حوزۀ
محدود ،مطالعات اسکاندیناوی به محدودۀ کشورهای بزرگی اطالق میشود که در منطقۀ اسکاندیناوی و در
شمال اروپا واقع شدهاند؛ ازجمله سوئد ،دانمارک و نروژ .این تعریف از این جهت که این کشورها در منطقۀ
خلیج اسکاندیناوی قرار دارند ،تنها به مطالعاتی که دربارۀ این سه کشور باشند ،لقب مطالعات اسکاندیناوی
آغازین کار این اتحادیه،
دوران
میدهد؛ اما از جنگ جهانی دوم به بعد و با شکلگیری اتحادیۀ اروپا و در
ِ
ِ
این کشورها با توجه به رشد اقتصادی و دالیل سیاسی ،تاریخی ،امنیتی و فرهنگی ترجیح دادند به اتحادیۀ
اروپا نپیوندند و به تأسیس سازمانی جداگانه دست زدند .این سازمان که از مدتها قبل و در سالهای اولیۀ
بعد از جنگ جهانی دوم و براساس ایدۀ یک سازمان دفاعی مشترک اسکاندیناوی بین این کشورها در
برابر کشورهایی مثل اتحاد جماهیر شوروی و آلمان تشکیل شده بود ( 1952م) ابتدا بهعنوان شورای بین
پارلمانی در کشورهای نوردیک عمل میکرد و حوزۀ تصمیمگیری آن بیشتر نظامی و امنیتی بود .بعد از
پایان یافتن جنگ و پس از مقدمات تشکیل اتحادیۀ اروپا ،عالوهبر مسائل نظامی و امنیتی ،ساختار شورا تا
حدودی تغییر کرد و به سمت یک اتحادیۀ بین پارلمانی در بین کشورهای نوردیک حرکت کرد (:27-28
 .)Østergard ،1997این اتحادیه متشکل از هشتادوهفت عضو پارلمان از کشورهای شمال اروپا و منطقۀ
نوردیک متشکل از سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند و بعدها ایسلند ،گرینلند و جزایر فارو و آلند بود .کشورهای
نوردیک نهتنها در زمینۀ حل مسائل و مشکالت اقتصادی ،که در چند دهۀ گذشته بسیاری از کشورهای
جهان ازجمله اروپا دچار آن بودند ،موفق شدند بلکه همچنین بهطور گسترده در زمینۀ حل مشکالت و
بحرانهای اجتماعی نیز به توفیق دست یافتند .هنگامی که به اندازهگیری شاخصهای سالمت جامعه و
سیاست میپردازیم ،این کشورها در زمینۀ بهرهوری ،نوآوری و همچنین برابری و رفاه در بهترین رتبهها
قرار دارند .آنها همچنین به صداقت و شفافیت عملکردهای دولتهای خود مشهورند .با توجه به تاریخ و
شمالی زمین ،عملگرایی در کشورهای
فرهنگ این کشورها و وضعیت آب و هوایی آنها ،یعنی موقعیت
ِ
اسکاندیناوری یک ضرورت روزانه است ( .)Partanen, 2016: 34عملگرایی در این کشورها همچنین نشان
میدهد که چرا دولتهای شمال اروپا هرسال به ارتقای مدل حکومتداری خود و اصالحات ساختاری
در بخشهای مختلف ادامه میدهند .این موارد باعث شده است این کشورها در هر زمینۀ نظرسنجی
و مطالعات علمی همواره جزو پنج کشور نخست باشند؛ از مسائل اقتصادی و سیاسی گرفته تا رفاه و
خدمات اجتماعی ( .)Heidar, 2004: 14شادترین منطقه ،کشورهایی با کمترین میزان فساد ،شهرهایی با
بهترین امکانات برای زیستن ،باالترین سطح برابری درآمد ،برابری جنسیتی ،باالترین سطح فرصت آموزشی
مادامالعمر تحت پوشش مالیات مشترک ،کار کردن دربارۀ برگشتپذیری تأثیر تغییرات آبوهوایی و احترام
و سرمایهگذاری باال در زمینۀ محیطزیست و مشارکت باال در فرایندهای سیاسی دموکراتیک .برای مثال ،هر
سال و هر ماه در تمام نظرسنجیهای جهانی و تحقیقات مؤسسات مطالعاتی و استراتژیک در زمینۀ بهترین
کشورهای جهان برای زندگی ،سالمترین کشورها از لحاظ شاخصهای بهداشتی ،کشورهایی با میزان باالی
طول عمر و شادی ،برابریهای اقتصادی و اجتماعی ،سیستمهای سیاسی دموکراتیک ،شهروندان صلحطلب
و بهدور از خشونت ،حقوق زنان و اقلیتها ،دموکراسی ،درصد باالی اعتماد و سرمایه اجتماعی و ،...سه تا چهار
کشور از نوریک در ردۀ باالی جدول حضور دارند (.)Møller Stahl and Mulvad, 2015
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3.Scandinavian Studies
4.Nordic

عالوهبر این ،فرهنگ نوردیک در زمینۀ وارد کردن فنآوری جدید در جامعه بسیار بهروز بوده است و
کشورهای شمال اروپا همیشه ازجمله اولین کشورهایی بودهاند که فنآوریهای جدید را به کار گرفتهاند.
در حال حاضر ،آنان گرایشهای نوآورانۀ جدید را با سیاستگذاری صحیح فرهنگی و آموزشی ترکیب
کردهاند و آن را در زمینههای متفاوت به جامعه افزودهاند .مث ً
ال ،در زمینۀ رقم پایین جرم و جنایت،
خشونتهای خانگی و خیابانی ،و نظام تعلیم و تربیت ،این کشورها باالترین رتبهها را در جهان دارند.
برای نمونه ،سیستم آموزشی فنالند در زمینۀ تعلیم و تربیت در دنیا ستودنی است (.)Booth, 2016:17
جهانی شدن و مهاجرت باعث غنیسازی فرهنگ اسکاندیناوی شده و آنها را وادار به ترقی و بهبود
سیستم آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی کرده است .با توجه به الگو بودن این کشورها در بسیاری
از زمینهها ،مطالعۀ آکادمیک کشورهای مذکور ،در زمینههای مختلف ،یکی از نیازهای مهم جامعۀ
دانشگاهی در دنیای امروز است .بهروزرسانی شاخصهای توسعهای این کشورها همراه با احترام به جامعۀ
بینالملل و حقوق بشر ،امروزه برند کشورهای نوردیک و اسکاندیناوری را در دنیا بهشدت گسترش داده
است .فرایند برندینگ و تصویرسازی ملّی در هر یک از کشورهای اسکاندیناوی خود پژوهشی جداگانه
طلب میکند .اما بررسی روند کلّی شکلگیری برند ملّی و تصویرسازی کشورهای حوزۀ نوردیک با تأکید
بر برنامهسازی و سیاستگذاری شورای نوردیک ازجمله اهداف پژوهش حاضر است .مقالۀ حاضر با
مفهومسازی برندینگ و تصویرسازی ملّیـمنطقهای ،بر این فرضیه تأکید میکند :اصوالً سیاستگذاری
و خط مشی شورای نوردیک 5ـ متشکل از کشورهای نوردیک و اسکاندیناویـ بر مبنای تصویرسازی و
گسترش برند ملّی کشورهای نوردیک در اقصا نقاط دنیا و بر مبنای گسترش قدرت منطقهای و ملّی هر
یک از کشورهای عضو و الگو شدن این منطقه است.

5.Nordic Council
6.Ying Fan
7.nation Brand
8.nation branding

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدى ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارىﻋﻤﻮﻣﻰ ،دورة  ،7ﺷﻤﺎرة  ،22ﺑﻬﺎر96

.2مﻔﻬﻮم ﺷناسی بﺮندینﮓ م ّلی
امروزه جهان به یک بازار بزرگ تبدیل شده است .پیش رفتن سریع بهسوی جهانی شدن بدان معناست
که هر کشور ،شهر و منطقه باید برای سهم خود از بازار در زمینۀ مصرف جهانی ،کسبوکار ،اوقات فراغت،
صنعت توریسم ،کارآفرینی ،دانشجویان ،رویدادهای بینالمللی و ورزشی ،رویدادهای تجاریـفرهنگی و ...به
رقابت با دیگر نقاط جهان بپردازد و در این زمینه توجه و احترام رسانه های بینالمللی ،دولتهای دیگر و
مردم نقاط مختلف دنیا را به خود جلب کند ( .)Anholt ,2007: 12-14فرایند جهانی شدن باعث ساخت و
شکلگیری مفهوم برند ملّی بهعنوان زمینهای اساسی برای شناخت کشورها در جهان دهکدهای امروزشده
است .این فرایند تضمین میکند که امروزه رقابت شدیدی در دنیا در زمینۀ جلبتوجه و احترام و اعتماد
بهمنظور دستیابی به اهداف و سیاستها وجود دارد .مفهوم برندسازی با ورود به دنیای علوم سیاسی و
روابط بینالملل به مفهومی محبوب تبدیل شده است .برخی استدالل کردهاند که چگونه میتوان ملت
را بهعنوان نوعی کاالی بازاریشده تلقی کرد .بر همین اساس ،آنها اشاره میکنند که ترکیبی از افزایش
رقابت بین کشورهای مختلف و پیشرفت در تکنولوژیهای جدید ارتباطی میتواند ارتباطات جدید تعاملی
۶
بین کشورها و دولتها را افزایش دهد و باعث مفهومسازی تجاری ملت شود .همانطور که ینگ فان
میگوید ،برند یا نام تجاری کشور 7و فرایند تخصیص نام تجاری یک کشور 8دو امر متفاوتاند .کشوری
ممکن است قب ً
ال دارای برند و برچسب باشد بدون درنظر گرفتن اینکه این برند واقع شده است یا نه
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( )Fan, 2006: 7کشورها برای جلب توجه ،احترام و اعتماد سرمایهگذاران ،گردشگران ،مصرفکنندگان،
اهداکنندگان ،مهاجران ،رسانهها و مردم دیگر کشورها ،با یکدیگر رقابت میکنند .بنابراین ،برند (نام تجاری)
مثبت و قدرتمند یک مزیت رقابتی بسیار مهم فراهم میکند .والی اولینس 9به سه حوزۀ موردنظر در
نام تجاری اشاره میکند که مبنای رقابت مستقیم و آشکار کشورها با یکدیگر است :صادرات برند ملّی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و گردشگری .او توضیح میدهد که موفقیت و تالش در هر یک از این سه
زمینه به عامل شفافیت و وضوح 10،تأکید کردن و شور و اشتیاق ناشی از پروژهسازی ملت و ناسیونالیسم
ملّی وابسته است .همچنین ،فان توصیف میکند که چگونه ارتباطات سریع و شفاف میتواند در این فرایند
تأثیرگذار باشد ( .)Olins, 2005: 117هدف فرایند تخصیص نام تجاری یا برندسازی خلق ایدۀ ساختهشدۀ
افتراق و تفاوت روشن و ساده در اطراف مجموعهای از کیفیات عاطفی است که میتواند بهصورت نماد
کالمی و بصری درک مخاطبان را در موقعیتهای مختلف تحتتأثیر قرار دهد (.)Valaskivi, 2013: 12
سیمون آنهولت 11مجموع برداشتهای مردم یک کشور را در شش زمینه از صالحیتهای
ملّی  ،فرایند تخصیصسازی نام تجاری تصویر ملّی و برندسازی برای آن کشور مینامد .این شش
حوزه عبارتاند از :گردشگری ،صادرات ،مردم ،حکومتداری ،فرهنگ و میراث ،سرمایهگذاری و
مهاجرت ( .)Anholt, 2005: 297-298این فرایند کمک میکند تمرکز و تالش کارآمد برای افزایش
ارزش نام تجاری و محبوبیت تصویر ملّی و جذابیت آن بیشتر شود .بهطورکلی ،عمل فراملّی و چرخشی
برند ملّی مربوط به درک شرایطی است که امروزه از آن بهعنوان عصر اقتصاد جهانی نام برده میشود.
در این شرایط ،جهان متشکل از کشورها و ملتهایی است که در زمینههای مختلف به رقابت با یکدیگر
میپردازند.
کشورهای حوزۀ نوردیک (سوئد ،فنالند ،نروژ و دانمارک) مبنای اساسی و اهداف استراتژیک بلندمدت
خود را برندسازی تمام ابعاد زندگی این کشورها در جهان امروز ،اعالم کردهاند .فراگیر کردن اقتصاد،
آموزش ،فرهنگ و سیاست کشورهای اسکاندیناوی در جهان امروز و برند شدن تصویر ملّی این کشورها
از سوی شورای نوردیک و کمیتههای تخصصی بینالمجالسی هر یک از آنها از اهداف اساسی این شورا
بوده است .شورای نوردیک جدا از مسائل داخلی کشورهای عضو ،حوزۀ تصمیمگیری خود را بینالمللی و
گستردهتر از منطقۀ نوردیک تعریف کرده است ( .)Magnus, 2016: 196امروزه برچسب سوئد ،نروژ ،فنالند
و دانمارک بر کاالها و فرآوردههای اقتصادی ،تولیدی ،صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی ،قیمت و ارزش ادراکی
آنها را بهطور چشمگیری باال میبرد .در دنیای امروز ،کسانی که در کشورهای اسکاندیناوی تحصیل
میکنند ،برند این کشورها را نیز بهنوعی حمل میکنند و بعد از پایان تحصیالت ،معموالً در کشورهای
خود به مدارج باالیی خواهند رسید؛ چراکه آنها با برند نروژ ،فنالند ،دانمارک یا سوئد تحصیل کردهاند.
این امر بهخصوص در کشورهای آفریقایی و اروپای شرقی بسیار فراگیر است 12.کاالی سوئدی ،فنالندی
یا دانمارکی در اقصی نقاط دنیا در نوع خود واجد بهترین کیفیت است و به همین دلیل ،ارزش مادی و
معنوی زیادی به آنها داده میشود .امروزه با مقایسۀ محصوالت تجاری ،فرهنگی و یا خدماتی سوئدی
9.Wally Olins
10.clarity
11.Simon Anholt
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بورسیههایتحصیلی ،تعداد فارغالتحصیالن موفقی که کشور مقصد به آنها کمک میکند در کشورهای خود به مدارج باﻻ برسند و،...
سوﺋد و دانمارك هستند (برای مطالعۀ بیشتر رك :سیمون و همکاران.)2016،
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با مث ً
ال ،کاالی چینی میتوان به ارزش برند و تصویر ملّی کشور تولیدکنندۀ کاال پی برد .پروژۀ ادراکی
تصویرسازی ملّی در هر یک از این کشورها بهخصوص سوئد ،دانمارک و فنالند و نروژ از دههها پیش بعد
از فرایند صلح در این منطقه شروع شد و اکنون تمام محصوالت صنعت فرهنگی و اقتصادی این کشورها
واجد این تصویر و برند ادراکی ارزشمند منطقۀ نوردیک یا اسکاندیناوی هستند .اما چین در دهههای اخیر
و بهطور خاص در چهل سال اخیر وارد فرایند ساخت برند و تصویر ملّی در دنیا شده است و این فرایند باید
دههها برای کشوری مثل چین ادامه پیدا کند تا کاالهای آن واجد برندینگ ملّی شوند و بتوانند ارزشهای
معنوی و فرهنگی چین را به اقصا نقاط دنیا نیز صادر کنند .عالوهبر این ،فرایند برندسازی و ساخت تصویر
ملّی در کشورهای حوزه نوردیک بدون کمترین درگیری و چالش ژئوپلیتیکی با همسایگان و یا قدرتهای
جهانی بوده است .موقعیت جغرافیاییـژئوپلیتیکی این کشورها ،همراه با حمایت قدرتهای منطقهای و
جهانی ازجمله آمریکا و فرهنگ متساهل ،عملگرا و غیر ایدئولوژیک کشورهای مذکور ،باعث شد تا فرایند
برندینگ و تصویرسازی ملّی در این منطقه بدون کمترین هزینه و چالش و همراه با عدم تحریک دیگر
کشورهای منطقه و دنیا به سرانجام موفقیتآمیزی برسد .اما در مورد چین ،ساخت تصویر ملّی و برندینگ
چینی همراه است با چالشهای مختلف ایدئولوژیک ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی با قدرتهای مختلف
منطقهای و جهانی و عالوهبر این محیط جغرافیاییـ ژئوپلیتیکی که چین در آن واقع شده است نیز از قدیم
واجد درگیریهای ژئوپلیتیکـنظامی و چالشهای مختلف با قدرتهای جهانی بوده است.
نسل جوان کشورهای نوردیک همواره با افتخار به تاریخ کشورشان مینگرند و با نگاهی به ساخت
تاریخی فرایند برندینگ ملّیشان ،همواره آن را با تحوالت تکنولوژیکی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دنیا
بهروز میکنند .ادراک و فهم بصری و محتوایی که امروزه در کاالهای فرهنگی ،اقتصادی ،کشاورزی
و ...در این کشورها وجود دارد خود حاوی برند ملّی کشورهای یادشده و تصویر قدرتمند آنها در اقصا
نقاط دنیاست .کشوری مثل دانمارک تنها با کاالهای صنعت کشاورزی و دامداری خود و کیفیت باالی
آنها و همراهی این کیفیت صنعت کشاورزی با سیاست محیطزیستی پایدار و حمل و نقل پاک واجد
برندی افتخارآمیز در دنیا هستند .امروزه ،پنیر دانمارکی واجد محتوای بصری و اداراکی کشوری به نام
دانمارک است با محیطزیستی پایدار و حملونقلی بدون آلودگی که باعث زدودن ضعفها و کاستیهای
هویت دانمارکی و چندپاره نشدن آن میشود و مبنایی افتخارآمیز به هویت ملّی دانمارک میدهد .در
مورد سوئد نیز ،بهعنوان مثال ،میتوان به جایزۀ نوبل که همهساله به افراد مختلف در حوزههای متفاوت
اهدا می شود ،اشاره کرد .جایزۀ نوبل معتبرترین جایزۀ علمی است که به یک دانشمند تعلق میگیرد.
این جایزه در  1895م به وصیت کارخانهدار و شیمیدان سوئدی ،آلفرد نوبل ،که بیشتر او را بهدلیل ابداع
دینامیت میشناسند ،پایهگذاری شد .امروزه بیشتر شهروندان کشورهای مختلف حتی هزاران کیلومتر
آنطرفتر از خاک سوئد ،جایزه نوبل را میشناسند .نوبل برای هر کشوری افتخاری بزرگ تلقی میشود و
از افردی که به این جایزه دست مییابند ،در کشور خود ،بهمثابه چهرۀ تاریخی و قهرمان ،تجلیل میشود
و نام آنها همیشه در تاریخ ماندگار میماند .بسیاری از افراد و هیئتهای دارندۀ نقش در انتخاب برندگان
جایزۀ نوبل اهل کشور سوئد یا کشورهای مختلف اسکاندیناوی هستند؛ مثل آکادمی سلطنتی علوم سوئد
که وظیفۀ انتخاب برندۀ جایزۀ نوبل در رشتههای فیزیک و شیمی را برعهده دارد .همچنین ،فرهنگستان
سلطنتی علوم سوئد ،وظیفۀ انتخاب برندۀ «جایزۀ علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل»
را ـکه به جایزه نوبل اقتصاد معروف استـ برعهده دارد؛ در رشتۀ ادبیات ،آکادمی ملّی سوئد وظیفۀ
انتخاب برندۀ جایزه نوبل را برعهده دارد و یا انستیتوی کارولینسکا 13وظیفۀ گزینش برندۀ جایزۀ نوبل
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در رشتۀ فیزیولوژی و پزشکی را برعهده دارد .هر یک از این آکادمیها از بهترین افراد دنیا در رشتههای
تخصصی مختلف برای انتخاب فرد موردنظر در رشتۀ مربوط بهره میبرند .نوبل برای سوئدیها همچون
برندی ملّی برای گسترش هویت ملّی سوئدی و ساختن تصویری از این کشور بهعنوان مکانی است که
به علم و صلح ـدر تمام جنبههای آنـ احترام میگزارد .در حال حاضر ،سوئد به کشور آرزوهای بسیاری
از نخبگان ،سیاستمداران و متصدیان شرکتهای کسبوکار تبدیل شده است .برندینگ ملّی سوئد و
تصویر آن و هویت سوئدی همراه خود ادراک بصری صلح ،علم ،پیشرفت ،زندگی خوب و ...میآورد .همۀ
حاصل سالها و دههها کار درباب فرایند تصویرسازی و ساخت برندینگ برای سوئد و دیگر
این افتخارات
ِ
کشورهای اسکاندیناوی بوده است .امروزه ،اگر به سوئد یا نروژ سفر کنیم ،در برخورد اول شاید سوئد ،نروژ
یا دانمارک آن کشوری نباشد که تصور میکردیم و در کتابها ،مقاالت ،اخبار ،سینما و ...خوانده و دیده
بودیم ،اما نفس پروژۀ برندیگ ملّی و تصویرسازی موفق کشورهای نوردیک توانسته است ،با موفقیت،
ضعفهای عمیق و مشکالت آنها را بپوشاند و از سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند و ایسلند کشورهایی
بزرگ بسازد .این پروژۀ تصویرسازی برندینگ ملّی و ساخت تصویر مناسب (هرچند در مواقعی همراه
با بزرگنمایی و تبلیغات) توانسته است با موفقیت ،اقصا نقاط دنیا را درنوردد و کشورهای نوردیک را،
ازنظر عموم مردم جهان به کشورهایی با سطح زندگی باال و مردمی شایستۀ احترام تبدیل کند .بر همین
اساس ،در بخش بعدی به توضیح دربارۀ شورای نوردیک میپردازیم و سپس اقدامات و سیاستهای این
شورا را در زمینۀ برندسازی و ساخت تصویر ملّیـمنطقهای مناسب از این حوزۀ جغرافیایی و کشورهای
آن و نیز صادرات این برند و تصویر در ارتباط با دیگر نقاط را براساس سند بلندمدت برندینگ ملّی شورای
نوردیک بررسی میکنیم.
.3ﺷﻮرای نﻮردیﮏ؛ دریﭽهای باز به سﻮی ﺟﻬانی آزاد
شورای نوردیک یک انجمن ژئوپلیتیک بین پارلمانی برای همکاری بین کشورهای شمال اروپا است.
این شورا پس از جنگ جهانی دوم در  1952م برای ترویج همکاری بین پنج کشور شمال اروپا تشکیل
شد .اولین نتیجۀ تشکیل این شورا در  1952م ،بازار کار مشترک و حرکت آزاد در سراسر مرزهای این
اتحادیه بدون گذرنامه برای شهروندان کشورهای نوردیک بود .این شورا متشکل از  87عضو منتخب از
کشورهای دانمارک ،فنالند ،ایسلند ،نروژ ،سوئد و همچنین از جزایر فارو ،14گرینلند 15و جزایر آلند 1۶است.
در  1971م ،شورای وزیران کشورهای نوردیک و انجمن بین دولتی برای تکمیل این شورا تشکیل شد.
در طول جنگ جهانی دوم ،دانمارک و نروژ را آلمان اشغال کرد .فنالند جنگی پُرهزینه با اتحاد جماهیر
شوروی آغاز کرده بود .درحالیکه سوئد در این میان بیطرف بود ،مردم این کشور آثار جنگ را کام ً
ال
احساس میکردند.
شورای اصلی اتحادیۀ نوردیک بر همکاری بین پارلمانی تمرکز دارد .شورای وزیران نوردیک که در 1971
م تأسیس شد ،مسئول همکاری بین دولتی است .نخستوزیران مسئولیت نهایی را در تصمیمگیری دارند
اما این تصمیمات معموالً در شورای وزیران این اتحادیه گرفته میشود و سپس نخستوزیران به کشورها
مقر اصلی شورای نوردیک در کپنهاگ دانمارک است و ،عالوهبر این ،بخشی از دفاتر و ادارات
تفویﺾ میکنندّ .
تابع این نهاد در کشورهای دیگر اسکاندیناوی قرار دارد .گروهی از نظریهپردازان و سیاستمدران اسکاندیناوی
تمایل دارند شورای همکاری نوردیک را به نهادی قدرتمند ارتقا دهند و مسئولیتهای آن را به اندازۀ نهادی
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مثل اتحادیۀ اروپا افزایش دهند 17.اگر کشورهای ایسلند ،نروژ ،سوئد ،دانمارک و فنالند را بهطورکامل
در چینین نهادی ادغام کنیم ،تولید ناخالص داخلی این اتحادیه رویهمرفته  1,۶0تریلیون دالر ارزش
دارد و آن را در جایگاه اقتصاد دوازدهم دنیا و بزرگتر از اقتصاد کشورهایی مثل استرالیا ،اسپانیا ،مکزیک
و یا کرۀ جنوبی قرار میدهد .کشورهای حوزۀ بالتیک ازجمله گزینههای اصلی برای عضویت کامل در
این اتحادیه هستند .در  1999م ،وزیر خارجۀ استونی ،توماس هندریک ایلوس 18،از استونی بهعنوان
یکی از کشورهای آیندۀ حوزۀ شورای نوردیک نام برد .او در سالهای بعد ،سلسلهسخنرانیهای مشهوری
برگزار کرد دربارۀ استونی بهعنوان کشوری نوردیک (شمال اروپا) و ،ضمن سخنرانیها ،استونی را بخشی از
کشورهای حوزۀ شمال اروپا و اسکاندیناوی دانست .محبوبیت وی ،بهدلیل دفاع از عضویت استونی در ناتو
و شخصیت ضد روسـیاش ،فعالیتهایـش در رادیو اروپای آزاد و سخنرانیهایش درباب پیوسـتن استونی
مـت ریاستجمـهوری اسـتونی انتـخاب شـود
به کشـورهای نوردیک باعـث شد در  200۶م به سِ َ
(.)Howard and others, 2015: 129
بر همین اساس ،چنانکه مشاهده میشود ،هدف شورای نوردیک از همان ابتدای تأسیس ،رشد و
گسترش همهجانبۀ کشورهای عضو بوده است و سیاستهای این اتحادیه بیشتر در مورد کشورهای عضو
است .از زمان رشد و گسترش و شکوفا شدن اتحادیۀ اروپا تا امروز ،سیاستمداران و اندیشمندان دربارۀ
پیوستن و یا نپیوستن کشورهای این حوزه به اتحادیۀ اروپا بحثهای زیادی کردهاند .اکثر کشورهای اروپایی،
ازجمله آلمان ،همهساله فشار زیادی به این کشورها میآورند تا به فرایند جذب کامل آنها در اتحادیۀ اروپا
سرعت بخشند اما اتحادیۀ نوردیک و تصمیمگیرندگان حوزۀ اسکاندیناوی ،تا امروز ،اکثرا ً با پیوستن تمام و
کمال به اتحادیۀ اروپا و اصالحات اقتصادی مخالفت کردهاند (Matjasic and Blaise, 2007; Optiz and
 .(Etzold, 2016; Jacobson, 2016این امر در مورد نروژ ،دانمارک و ایسلند بیش از همه به چشم میآید.
هرچند پرداختن به این موضوع و نیز دالیل و عوامل پیوستن و یا نپیوستن کشورهای این حوزه به اتحادیۀ
اروپا خود پژوهش دیگری طلب میکند ،اما با بررسی آن میتوان پی برد که ثروت فراوان این کشورها
و مدل زندگی و اقتصاد آنها بهشدت اروپا را تحت فشار میگذارد تا با تشویق پیوستن این کشورها به
اتحادیه ،به تجربیات مختلف آنها ،ازجمله ثروتشان ،دسترسی پیدا کنند ( .)Ladegaard, 2012: 10این
مسئله حکایت از قدرت برند و تصویر ملّی آنها حتی در ارتباط با کشورهای اروپایی دارد .امروزه بسیاری
از کشورهای اروپایی در موارد مختلف ازجمله حوزۀ اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،آموزشی و ...از مدل این
کشورها الگوبرداری میکنند .از مدل حکومتداری و سیاستهای تأمین اجتماعی این دولتها با نام مدل
دولتهای رفاهی نوردیک نام برده میشود ( .)Alestalo and others, 2009: 3در این مدل که امروزه در
اقصا نقاط دنیا از آن الگوبرداری میشود ،کشورهای این حوزه با تحمیل کمترین هزینه در بخش عمومی
قادر به تأمین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن کشورهای نوردیک بودهاند که در ارتباط
با مدلهای دیگر توسعهای پرهزینه بسیار ثمر بخش بوده است .بر همین اساس ،تصویر و برند این کشورها
حتی برای کشورهای اروپایی نیز جذاب بوده است ( .)Arter, 2008: 21سیاستهای شورای نوردیک برای
برندسازی و نمایش تصویر مناسب از این منطقه در دنیا بر مبنای عوامل مختلفی بوده است که تمام
کشورهای عضو در آن نقش داشته و به آن عمل کردهاند .این امر ،عالوهبر گسترش حوزۀ برندینگ و تبلیﻎ
تصویر ملّی آنان ،منطقۀ جغرافیایی شمال اروپا یا نوردیک را نیز به منطقهای توسعهیافته تبدیل کرده است
و باعث گسترش برند منطقهای نوردیک و اسکاندیناوی شده است.
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.4سیاسﺖگﺬاری بﺮندینﮓ و ﺗﺼﻮیﺮسازی منﻄقهایـ م ّلی ﺷﻮرای نﻮردیﮏ
ّ
امروزه کشورهای شمال اروپا و بهخصوص منطقۀ نوردیک و اسکاندیناوی توانستهاند نظرهای ملی و
بینالمللی فراوانی را به خود جذب کنند .اکثر سازمانهای سیاسی و گروههای ذینفع و کسبوکار و
دانشگاهیان به کشورهای حوزۀ نوردیک عالقۀ وافر دارند .امروزه شورای نوردیک به این امر اذعان دارد
که میزان باالیی از عالقه و منافع بینالمللی در اطراف این منطقه از اروپا شکل گرفته است .محور
جذب این عالقه و منافع نهتنها ادبیات ،فیلم و هنر این منطقه است بلکه بخش اعظمی از آن در حول
ساختارهای اجتماعی و ارزشهای محوری کشورهای نوردیک شکل گرفته است .شورای نوردیک اکثر
سیاستگذاریهای ماهانه و ساالنۀ خود را با حضور سهامداران دولتی و خصوصی صنایع ،کسبوکارها و
افراد متخصص در حوزۀ علوم فرهنگی و اجتماعی ،و مشاوره گرفتن از آنها انجام میدهد .هدف نهایی
شدن این منطقه به مرکز رقابت و نفوذ بینالمللی کشورهای دیگر است .در راهبرد شورای نوردیک
تبدیل
ِ
پنج حوزه برای تصویرسازی ملّی و منطقهای این مناطق تعریف شده است .این پنج حوزه عبارتاند از:
ـ مدل نوردیک:
ـ نطقۀ نوردیک بهعنوان کشورهای دارای جامعۀ دانشبنیان؛
ـ خالقیت و نوآوری کشورهای حوزۀ نوردیک؛
ـ فرهنگ اسکاندیناوی؛
ـ طبیعت و محیطزیست نوردیک و اسکاندیناوی.
شکل  1هماهنگی این پنج حوزه را نشان میدهد .هر یک از این حوزهها در هماهنگی با یکدیگر
گسترش برندینگ ملّی و تصویرسازی منطقۀ نوردیک و کشورهای
هستند و هدف اساسی این پنج حوزه
ِ
آن در اقصا نقاط مختلف دنیاست.

ﺷکﻞ  .1ﭘنﺞ ﺣﻮزة راهبﺮدی ﺷﻮرای نﻮردیﮏ بﺮای بﺮند ﺷدن منﻄقﮥ اسکاندیناوی و نﻮردیﮏ

محور اصلیای که این پنج حوزه را مرتبط میکند جذابیت کشورهای اسکاندیناوی است .بر همین
اساس ،هدف اساسی پروژۀ برندینگ شورای نوردیک بیش از آنکه تقویت مفهوم بازاری این منطقه باشد،
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تصویرسازی ادراکی و مفهومی منطقۀ نوردیک بهعنوان یک منطقۀ توسعهیافته در نگرش شهروندان
کشورهای دیگر است .درواقع ،آنها میخواهند بُعد ارزشی آگاهی نوردیک بهعنوان منطقۀ توسعهیافته
و دارای ارزشهای جهانی برای مردم کشورهای مختلف به باوری عادی تبدیل شود .در زیر هر یک از از
پنج متغیر را بهصورت خالصه توضیح میدهیم.
 .1 .4مدل نﻮردیﮏ .همانطور که پیشتر اشاره شد ،تجربیات کشورهای منطقۀ نوردیک و اسکاندیناوی
در حوزۀ تأمین اجتماعی و رفاه را مدل نوردیک مینامند .منظور از این مدل (سرمایهداری نوردیک یا سوسیال
دموکراسی نوردیک) مدلهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای نوردیک (دانمارک ،فنالند ،ایسلند ،سوئد و
نروژ) است که ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاه است .بعد از بحران مالی در  2008م عالقۀ جهان
به مدل نوردیک بهطور قابل مالحظهای افزایش یافت .در این مدل ،یک دولت سالم و بدون فساد جامعه را
برای رسیدن به یک استاندارد باال و برابر در زندگی فعال میکند .بازار کار از طریق قراردادهای جمعی تنظیم
میشود و توزیع رفاه و تأمین اجتماعی با برابری کامل صورت میگیرد .بازار کار نیز با قراردادهای جمعی
بین احزاب و کارفرمایان کنترل میشود .عالوهبر این ،در این مدل برابری جنسیتی سطح اشتغال و زندگی را
باال نگه میدارد ( .)Hilson, 2008: 10-12تفکر نوآورانه و خالقیت در این مدل تشویق میشود .عملگرایی
مشخصۀ اصلی این مدل است .این مدل ثبات را در تجارت تشویق میکند.
در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی ،مدل تأمین اجتماعی نوردیک با بیشترین میزان بهرهوری و یا
تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به سطحی از تأمین عدالت اجتماعی برای مردم این
منطقه شد .در الگوی نوردیک به طور همزمان هم بر گسترش بازارهای آزاد و هم بر وجود دولت قدرتمند
تأکید شده است ( .)Alestalo and others, 2009: 15امروزه ،کشورهای سوئد و نروژ با برگزاری گردهمایی
و همایشهایی به ریشهیابی عیبهای این مدل پرداختهاند .در سند برندینگ ملّی شورای نوردیک اینگونه
ذکر شده است که مدل نوردیک همگرایی این منطقه را با جهان خارج افزایش میدهد و در یک چشمانداز
بینالمللی میتوان چالشهای این مدل را ،با توجه به کاربرد آن در اقصی نقاط دنیا ،رفع کرد.
 .2 .4منﻄقﮥ نﻮردیﮏ بهﻋنﻮان کﺸﻮرهایی دارای ﺟامﻌﮥ دانﺶبنیان .در دهۀ  1980و  1990م،
تمام نظریهپردازان از جامعۀ اطالعاتی و ورود به عصر اطالعات صحبت میکردند که همراه بود با گسترش
اینترنت و رسانههای تصویری .امروزه جوامع اسکاندیناوی با عبور از عصر اطالعات وارد عصر دانش شدهاند.
تولید سطح باالیی از دانش بینالمللی از سوی منطقۀ نوردیک سهم این منطقه را از دانش در دنیا نشان
میدهد .دسترسی آزاد به آموزش رایگان اجازۀ رشد فردی و رقابت تجاری را در کسبوکار و آموزش به
آنها داده است .به محققان جوان فرصت داده میشود روی پروژههای بسیار جدید و جاهطلبانۀ خود کار
کنند .از لحـاظ شاخـصهای پژوهشی ،این منطقه بهـترین کـیفیت را در بین کـشورهای اروپایی داراست
( )Horst and Pihl, 2010: 101فناوریهای جدید ،زیرساختهای سطح باال در بهداشت ،محیطزیست،
آبوهوا و نگهداری دانشمحور از قطب شمال ،کشورهای این منطقه را تبدیل به جوامعی دانشبینان
کرده است .جوامع نوردیک ساالنه تعداد زیادی فرصت آموزشی رایگان را در اختیار بسیاری از شهروندانشان
میزبان بخشی از تحقیقات برجستۀ جهان در زمینۀ علوم مختلفاند.
میگذارند و همچنین این جوامع
ِ
کیفیت باالی تحقیقات بزرگ ملّی و بینالمللی در این کشورها و سطوح باالی آموزش باعث جذب ساالنۀ
تعداد زیادی محقق حرفهای در این کشورها میشود .هرسال تقاضای بینالمللی برای رفتن به دانشگاهای
این کشورها فراوان است .عالوهبر این ،براساس تحقیقات جدید ،از میان دانشجویان خارجی محصل در اروپا،
دانشجویانی که در کشورهای اسکاندیناوی بهخصوص سوئد ،دانمارک ،نروژ و فنالند تحصیل میکنند ،با
حجم زیادی از دانش خالص به کشورهایشان بازمیگردند (.)75 :Nordic Council of Ministers, 2016
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عالوهبر این ،در رتبهبندی کشورهای اروپایی ،سوئد و دانمارک و فنالند از نوآورترین و خالقترین کشورها
در زمینۀ شاخص علمی  2015م انتخاب شدهاند (.)Carlstrom, 2016
در نظرسنجی و گزارش تخصصی دبیرخانۀ اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که تاریخ  2005م به بعد را
دربر میگیرد ،براساس شاخصهای مختلف این دبیرخانه ،سوئد از لحاظ جامعۀ دانشبنیان در ردۀ نخست
قرار گرفته است .ردههای دوم و سوم متعلق به دانمارک و نروژ است .فنالند در ردۀ پنجم ،بعد از سوئیس،
قرار دارد .این شاخصبندی براساس فاکتورهای مختلفی انجام شده است؛ ازجمله ،سالهای تحصیل در
مدرسه ،جمعیت جوان ،کیفیت آموزش ،تعداد روزنامهها و سایتهای علمی و خبری ،مشترکان اینترنت
و تلفن همراه ،نرخ تولید ناخالص داخلی و ملّی ،مخارج دولتی ،نرخ مرگومیر کودکان ،شاخص جینی،
مخارج نظامی ،نسبت دانشآموز به معلم و دانشجو به استاد ،آزادی اجتماعی و آزادی از فساد ،انتشار
گازهای گلخانهای ،مناطق طبیعی حفاظتشده وDepartment of Economic and Social Affairs( ...
 .)UN, 2005-2012: 169-172سرمایهگذاری کمتر کشورهای نوردیک در مخارج نظامی در مقایسه با
رقبایشان ،مانند کانادا و ژاپن ،رتبۀ باالی تحقیق و توسعه در تکنولوژیهای پاک و محیطزیستی ،نسبت
باالی نرخ استاد به دانشجو و معلم به دانشآموز و ...همه گویای کیفیت باالی جوامع این کشورهاست.
.3.4ﺧﻼﻗیﺖ و نﻮآوری کﺸﻮرهای ﺣﻮزة نﻮردیﮏ .رتبۀ باالی کشورهای نوردیک در نظرسنجیهای
بینالمللی خالقیت و قدرت نوآوری ،برتری مدل اسکاندیناویایی خالقیت را به دنیا ثابت کرده است.
سرمایهگذاری باال در نظام آموزش و پژوهش و نظام تأمین اجتماعی به مردم اجازه میدهد تا بیشتر در
زمینههای جدید ریسکپذیر باشند و آنها را برای خطر کردن در زمینههای مختلف آماده میکند و
جرئت شکست را نیز به آنها میدهد (.) ;Rylander and Haselmayer, 2008:23 Erikson,1987 :34
عالوهبر این ،در زمینه خالقیت و نوآوریِ جهانی ،در نظرسنجی مؤسسۀ جهانی مالکیت معنوی 19،سوئد
در  201۶م به رتبۀ دوم دست یافت .فنالند رتبۀ ششم و دانمارک رتبۀ دهم را به خود اختصاص دادهاند
(.)WIPO, 2016
اقتصاد خالق و صنایع فرهنگی 20نیز از دیگر هستههای اصلی نوآوری در کشورهای نوردیک است.
مفهوم اقتصاد خالق با پروژههای کوچک و متوسطِ کارآفرینان و شبکههای اقتصادی کوچک ارتباط مستقیم
دارد .این اقتصاد عالوهبر اقتصادی بودن ،اجتماعی و فرهنگی نیز هست .به این معنا که یک کاالی اقتصاد
21
خالق عالوهبر پول با خود ارزش فرهنگی و اجتماعی نیز میآفریند ( .)Masalin, 2015: 40مؤسسۀ کاز
ازجمله کمپانیهای مطرح در زمینۀ خالقیت و نوآوری است که امروزه در دنیا بسیار مشهور است .کاز
یک مؤسسۀ تجاریـهنری ایسلندی است که در زمینۀ انیمیشن ،خالقیتهای واقعیت مجازی ،طراحی
سهبعدی ،فیلم ،تبلیغات تجاری و بازیهای کامپیوتری فعالیت میکند .این کمپانی اولین شرکت اروپایی
بود که توانست برند پروژۀ فناوری نوین خالق در زمینۀ فیلمهای واقعیت مجازی شود و باالتر از شرکتهای
ژاپنی و آمریکایی قرار گیرد .اولین فیلم واقعیت مجازی این شرکت در بیش از پنجاه کشور فروشی فوقالعاده
داشت و امروزه سود آن از بسیاری از شرکتهای صنعتی و نفتی در خاورمیانه بیشتر است ،درحالیکه تعداد
کارمندان آن اندک و نیز فضای کاری آن بسیار کوچک است .انیمشین ثور 22متعلق به این شرکت است
( .)Holm Pedersen, 2012: 22-23هر یک از کارهای این شرکت کوچک حامل برند ملّی ایسلند و نام آن
و همچنین شورای نوردیک است .درواقع ،انیمشینها و فیلمهای این کمپانی بهمثابه نوعی ادراک انتزاعی،
)19.World Intellectual Property Organization (WIPO
)20.Creative economy and creative and cultural industries (CCIs
21.CAOZ
22.THOR

 .23فرهنگ ﻏنی اشاره دارد به فرهنگ متکﺜر ،ترکیبی و با ِز کشورهای اسکاندیناوی .ماهیت مهاجرپذیر این کشورها باعﺚ ﻏنای
فرهنگی و تساهل باﻻی آنها شده است .عالوهبر این ،فرهنگ اسکاندیناوی از دموکراتیکترین و بازترین فرهنگهای اروپایی است؛
بهطوریکه در زمینۀ آزادیهای اجتماعی ،امروزه کشورهایی مﺜل انگلستان و آلمان در محافل فرهنگی خود بحﺚ میکنند که چگونه
آنها میتوانند سطﺢ آزادیهای اجتماعی و تابوهای دینی و فرهنگی خود را به سطﺢ این کشورها برسانند .اصوﻻً امروزه ،تابوشکنی
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و دینی در اسکاندیناوی از تمام خطوط قرمز عبور میکند و در جوامعی مانند سوﺋد ،فنالند و دانمارك،
هنر و سینما و روابط اجتماعی و ...روزبهروز تابوشکنیهای بیشتری انجام میدهد.
24.world happiness index surveys
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تصویر ملّی این منطقه را با خود به همراه دارد .همانطور که مشاهده میشود ،بیشتر زمینههایی که در این
کشورها مبنای سودآوری ،خالقیت و نوآوری هستند ،تکنولوژیهای جدید و دانشبنیاناند .نکتۀ مهم در
ترویج تصویر ملّی از طریق خالقیتهای جدید این است که کشورهای نوردیک سعی میکنند تصویرشان را
در بین دیگر کشورهای مرفه و ثروتمند دنیا و بین نسل تحصیلکردۀ این کشورها ترویج کنند .برای شورای
نوردیک چندان مهم نیست که مردم کشورهای فقیر درمورد آنها چه تصویری دارند و برند آنها در بین
این کشورها چگونه است .اما اینکه درنظر مردم آمریکا ،فرانسه و یا ژاپن چه تصویری از سوئد ،فنالند و نروژ
انعکاس یابد ،برای آنان اهمیت بسیار دارد (.)Rylander and Haselmayer, 2008: 68
23
 .4 .4ﻓﺮهنﮓ اسکاندیناوی .از عوامل مهم برند شدن کشورهای نوردیک ،فرهنگ بسیار غنی
آنهاست .گسترش این فرهنگ از طریق صنایع فرهنگی و اقتصاد خالق از عوامل موفقیت پروژۀ برندینگ
در کشورهای نوردیک است .امروزه در بیشتر کشورهای دنیا ،دورههای تحصیلی مطالعات اسکاندیناوی و یا
مطالعات نوردیک وجود دارد که در مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به مطالعۀ فیلم ،ادبیات،
موسیقی ،طراحی ،معماری ،آشپزی ،اقتصاد ،سیاست ،اجتماع و فرهنگ اسکاندیناوی میپردازد .هرسال،
مراکز فرهنگی و دیپلماتیک کشورهای نوردیک گردهماییها و دورههای مختلفی در کشورهای مختلف دنیا
در مورد فرهنگ اسکاندیناوی برگزار میکنند تا مردم کشورهای مختلف با این فرهنگ و زوایا و مولفههای
مختلف آن آشنا شوند .در  2012م برای نخستین بار ،دانمارک و نروژ و سوئد و بعد ایسلند بهترتیب،
پشتسرهم ،رتبۀ اول تا چهارم کشورهای شاد دنیا را کسب کردند .بر همین اساس ،هر سال دو یا سه کشور
حوزۀ نوردیک در شاخص شادی بین ده کشور اول دنیا هستند .این امر باعث شده است بعضی کارشناسان،
ذاتی فرهنگ کشورهای نوردیک بدانند .محققان با شاخصهایی مانند امید به زندگی ،سخاوت،
شادی را جزو ِ
حمایت اجتماعی ،آزادی ،فساد و کم بودن غم ،شادی را در کشورهای مختلف اندازه میگیرند .بر این اساس،
در نظرسنجی جهانی شاخص شادی 24،که در  201۶م انجام شد ،در میان پنج کشور دنیا ،دانمارک در
مرتبۀ اول ،فنالند پنجم ،ایسلند سوم و نروژ چهارم ،قرار داشتهاند (.)Hrala, 2016
امروزه رقابت سختی بین مدل نوردیک و مدل زندگی آمریکایی وجود دارد ،درحالیکه آمریکاییها
بهشدت مدل نوردیک و کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی را نقد میکنند و به آن الفاظ مختلفی را نسبت
میدهند ،اما بعضی از نظریهپردازان بر این امر اذعان میکنند که اصوالً زندگی آمریکایی با راحتی و رفاه
زندگی نوردیک فاصلۀ بسیار دارد .محققان آمریکایی معموالً انگشت خود را بهسوی فسادهای اقتصادی
در دولتهای نروژ و دانمارک دراز میکنند و نیز تأکید میکنند که این کشورها باالترین میزان دریافتی
مالیات را در دنیا دارند .با وجود این ،در بیشتر رتبهبندیها و شاخصهای توسعه و فساد هنوز آمریکا
فاصله زیادی با این کشورها و حتی کشورهایی ـنظیر نروژ و دانمارکـ دارد که میزان اندکی از فساد در
آنها مشاهده میشود ( .)Heller, 2015عالوهبر این ،فرهنگ این کشورها با صلح و گفتگو عجین شده
است و این را هر سال میتوان در نظرسنجیها و تحقیقات جهانی مشاهده کرد .در نظرسنجی و پژوهش
علمی دیگری در  2014م ،فرهنگ اسکاندیناوی بهعنوان فرهنگ تحرک و ورزش شناخته شده است.
بر همین اساس ،سوئدیها در این رتبهبندی به جایگاه اول دست یافتهاند و دانمارک و فنالند بهترتیب
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دوم و سوم هستند ( .)Ferdman, 2014; Holm and londen, 2010: 116امروزه برند فنالند و تصویر
ملّی آن در دنیا از طریق سیستم آموزشی این کشور عرضه میشود .ساالنه بسیاری از محققان و استادان
دانشگاه به کشورهای فنالند و سوئد سفر میکنند تا از نزدیک با دستاوردهای آموزشی این کشورها در
حوزۀ تحصیالت ابتدایی و متوسطه آشنا شوند .این دستاوردها سازندۀ فرهنگی است که عظمت ،صلح،
پیشرفت و خالقیت را به شهروندانش از همان کودکی آموزش میدهد ( )Hancock, 2011عالوهبر این،
کشورهای این منطقه در سیاست خارجی خود اکثرا ً یا بیطرفاند یا در پی میانجیگری در بحرانهای
جهانیاند .مث ً
ال ،میتوان به نروژ اشاره کرد که موجودیتی سیال در زمینۀ پیگیری و میانجیگری در صلح
دارد و هرسال نیز مراسم اهدای جایزۀ صلح نوبل در نروژ برگزار میشود .ریشۀ برخی از فعالیتهای کنونی
صلحطلبانه این کشور را باید در اقدامات مبلغین مذهبی کلیسای لوتران 25در سراسر آفریقا و نقاط دیگر
جهان جستجو کرد.
با نگاهـی نروژی به جـریان صلح اسلـو و بر مبـنای مؤلفههای قدرت نرم آن کشور ،فرایند صلح
اسلو از دستاوردهای اساسی نروژ در زمینۀ برند شدن این کشور بر مبنای صلح بینالمللی بوده است
( .)Henrikson, 2005: 85-86نروژ مسیری ایجاد کرده بود که ،با توجه به مفهوم قدرت ،با آن همخوانی
نداشت .احساسی که در عنوان کتاب یکی از شرکتکنندگان در فرایند میانجیگری صلح اسلو بهخوبی
بیان شده است ( .)Egeland, 1989: 2فرهنگ کشورهای نوردیک از ابتدا ،بهصورت چندفرهنگگرایی و
بهصورت تلفیقی متناسب با عصر حاضر و فرهنگ مهاجرپذیر این کشورها ،آموزش داده میشود .مهاجرت
تأثیر بسیار عمیقی بر این کشورها و فرهنگ آنها گذاشته است .جذب هزاران مهاجر از کشورهای مختلف
دنیا باعث بازتر شدن فرهنگ اسکاندیناوی و ترکیب آن با اصول گوناگون فرهنگی شده است .مهاجرت
نیز یکی از سیاستهای بلندمدت این کشورها برای جهانی شدن و بهروز شدن فرهنگشان بوده است
(.)Masalin, 2015: 15
.5 .4طبیﻌﺖ و مﺤیﻂزیﺴﺖ نﻮردیﮏ و اسکاندیناوی .پیوند تاریخی قوی بین مردم نوردیک و
طبیعت وجود دارد .منطقۀ نوردیک از لحاظ جغرافیایی و محیط زیستی در یکی از نایابترین و زیباترین
مناطق زمین قرار گرفته است و گونههای گیاهی و جانوری مختلفی در این منطقه زندگی میکنند و منابع
متعددی نیز در طبیعت نوردیک وجود دارد .بیشتر مردم نوردیک ـازجمله وایکینگهاـ از اقوامی بودهاند که
در طبیعت زندگی میکردند و با آن عجین بودهاند .شرایط سخت آب و هوایی مردم این منطقه را با محیط
زیست خاص آنجا تطبیق داده است .امروزه نیز بخش بزرگی از مردم اسکاندیناوی بهخصوص در نروژ و
ایلسند در میان طبیعیت زندگی میکنند و بسیاری از شهرهای کوچک این کشورها فاصلهای با طبیعت
وحشی این منطقه ندارند .فرهنگ زندگی در طبیعت و نزدیکی با آن ،مسئولیت اجتماعی حفاظت از طبیعت
را به مردم نوردیک منتقل کرده است .امروزه نوردیکها محیطزیست و طبیعت را جزئی از میراث فرهنگی و
ملّی خود میدانند و برای حفظ آن مسئولیت مشترک اجتماعی و ملّی تعریف کردهاند و سیاست و تجارت
را به اینسو سوق دادهاند .کمیسون وزرای نوردیک در سالهای گذشته ،سندی تدوین کرده است که
در بلندمدت تمام کشورهای عضو باید به آن عمل کنند و آن ورود به حوزۀ اقتصاد سبز است .بخشهای
خصوصی این کشورها در این زمینه فعال بودهاند .سند بلندمدت اقتصاد سبز چشماندازی بلندمدت در اختیار
کشورهای اسکاندیناوی قرار داده است که تا  2050م اقتصادشان را از منابع فسیلی و منابعی که به هر نحو
به طبیعت ضرر میزنند ،تهی کنند .بخش فناوری و کسب و کار خصوصی در کشورهای اسکاندیناوی تا
 2014م بیش از یک میلیارد یورو در پارکهای فناوری سبز در کشورهای نوردیک سرمایهگذاری کرده
25.Lutheran Church

.5نتیﺠه
ّ
ّ
در این مقاله ،با تشریح و توصیف مفهوم پروژۀ برندسازی ملی و تصویر ملیـ منطقهای ،این فرایند را در
ارتباط با شورای نوردیک و بعضی از کشورهای آن توضیح دادیم .تجزیه و تحلیل کامل هر یک از کشورهای
این منطقه و سیاستگذاریهای مختلف برندینگ و تصویرسازی ملّی آنها ،خود مقاله و پژوهش دیگری
را طلب میکند .با وجود این ،در مقاله تالش شد اهداف سیاستگذارانۀ بلندمدت شورای نوردیک دربارۀ
همۀ این کشورها توضیح داده شود .امروزه اگر شخصی به این کشورها سفر کند ،میتواند همگرایی نسبتاً
خوب این کشورها را در برخی حوزهها مشاهده کند .در ورودی هر یک از کشورهای عضو شورای نوردیک،
در هر طرف از مرزهای این کشورها با اتحادیۀ اروپا ،پرچم شورای نوردیک و کشورهای عضو آن به احتزاز
26.Mari Kiviniemi
27.Lofoten
28.Danish Mærsk Line
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است ( .)The Nordic council, 2014: 15در سند توسعۀ دانمارک قید شده است که این کشور تا 2050
م باید از سوختهای فسیلی مستقل شود و به انرژیهای تجدیدپذیر رو بیاورد .امروزه دانمارک در کنار هلند
2۶
به کشور دوچرخهها مشهور است و بیشتر مردم با دوچرخه در شهر رفتوآمد میکنند .ماری کیوینیمی،
نخستوزیر فنالند ،در  2011م در شورای نوردیک اعالم کرد که در سه دهۀ آینده فنالند دارای اقتصادی
سبز خواهد بود تا این کشور برای آیندگان کشوری پاکتر باشد .اقتصاد سبز در فنالند یکی از راههای
گسترش دولت رفاه در این کشور بوده است .کمپانی نوکیا در فنالند در دهۀ  1990م براساس سیاستهای
اقتصاد سبز رشد کرد .هرچند در سالهای اخیر ،این کمپانی دچار بحران مالی شده و بسیاری از کارمندان
فنالندی خود را اخراج کرده است ،اما تولیدات این شرکت در فنالند بدون کمترین آلودگی زیستمحیطی
است .در سوئد نیز اختالفنظرهایی جزئی برای هدایت اقتصاد این کشور به مسیر رشد سبز بین حزب
سوسیال دموکرات و حزب محیطزیست وجود دارد (.)The Nordic Council of Ministers, 2012: 11
نروژ هم با فاصلۀ کمتری پا به مسیر اقتصاد سبز گذاشته است .با توجه به اینکه اقتصاد نروژ وابسته به منابع
طبیعی بهخصوص نفت و گاز و ماهیگیری است ،در جهان ،انتقادهای زیادی به این کشور درباب شکار
نهنگها و یا آلودگی خلیج اسکاندیناوی شده است .با وجود این ،نروژ سعی کرده است که به سمت حفاظت
محیطزیست خود قدم بردارد و سعی کرده است هر روز تعداد بیشتری از اسناد محیطزیستی دنیا را امضا
کند .در همین زمینه ،شهرت ناوگان حملونقل این کشور که یکی از بزرگترینها و پاکترینها در جهان
است ،بسیار قابلتوجه است .حملونقل عمومی بدون کمترین آلودگی ازجمله سیاستهای محیطزیستی
این کشور است .همچنین ،دولت نروژ در  2012م به خواشتۀ شهروندان خویش و گروههای محیطزیست
احترام گذاشت و اکتشاف نفت در منطقۀ لوفوتن 27در شمال نروژ را به دالیل زیستمحیطی متوقف کرد؛
چراکه این منطقه خاستگاه حیات وحش مختلف و زمین تخمریزی برای گونههای مختلف آبزیان بود
( .)Bruvoll and others: 2011: 24همچنین ،بزرگترین شرکت حملونقل دریایی و کانتینری جهان
مرسک دانمارکی 28در  2012م اعالم کرد که بهزودی برای تبدیل شدن به شرکتی محیطزیستی و سبز
تالش میکند .پیش از آن ،این شرکت در  2009م با راهاندازی استراتژی آبوهوایی تازۀ خود قدم مهمی
برای تبدیل شدن به بزرگترین شرکت کشتیرانی دریایی همگام با محیطزیست برداشت (.)Haugen, 2014
بر همین اساس ،احترام شهروندان منطقۀ نوردیک به محیطزیست ،سیاستگذاریهای بلندمدت آنان و
چشمپوشی از سودهای مختلف اقتصادی برای حفاظت از محیطزیست و طبیعت ،تصویر ملّی آنان را در
حوزۀ محیطزیست و سیاستهای سبز گسترش بسیار داده است.

87

شورای نوردیک و سیاستگذاری ساخت تصویر ملّی و برندینگ بینالمللی؛ دریچۀ خوشبختی به جهان معاصر

88

درآمده است و حضور اتحادیۀ اروپا در این مناطق کمرنگ است .امروزه اگر نام دانمارک ،نروژ ،سوئد ،فنالند
و ایسلند را ،از رسانهها و نهادهای بینالمللی بسیار میشنویم و آنها را همواره در صدر نظرسنجیها و
پژوهشهای مختلف میبینیم ،به علت سیاستگذاری بلندمدت و صحیح این کشور برای گسترش برند
منطقهای نوردیک و گسترش تصویر مثبت کشورهای یادشده در همۀ زمینههای موردبحث است .هدف
اساسی پروژۀ ساخت و صادرات برند و تصویر ملّی در کشورهای حوزۀ نوردیک در زمینههای مختلف،
گسترش رشد اقتصادی و فرهنگی این کشورها و الگو شدن همهجانبۀ مدل زندگی ،کار ،فرهنگ  ،اقتصاد
و سیاست آنها برای دیگر نقاط دنیاست .امروزه فرهنگ ،سیاست ،آموزش ،اقتصاد و مردم اسکاندیناوی
در تمام دنیا دارای ارزش و احترام خاصی است و برند منطقۀ نوردیک حامل ارزش و ادراک اجتماعی
باارزشی برای شهروندان کشورهای دیگر است .برای پی بردن به این امر ،کافی است در یک گفتگوی
دوجانبۀ دانشگاهی ،تنها نام آوردن از سوئد ،نروژ ،فنالند ،دانمارک یا ایسلند را به زبان آوریم .متوجه
خواهیم شد که نام این کشورها تصویرها و تصوراتی را به خاطر میآورد که گویی با خوشبختی ،پیشرفت
و توسعه گره خورده است .کافی است نام سوئد یا دانمارک را با نام کشورهایی مثل پاکستان و بلغارستان
مقایسه کنیم و دقت کنیم که نام هر یک از این کشورها تداعیکنندۀ چه ارزشها و ادراکاتی است .نام
هر یک از این کشورها حاوی ادراکات بصری و ارزشی خاصی برای شهروندان کشورهای دیگر است که
کام ً
ال براساس سیاستگذاری برندینگ و تصویرسازی ملّی کشورهای موردنظر است .اینکه کشوری
بکوشد تا در عرصههای بینالمللی مطرح شود و مورد احترام دیگران قرار گیرد ،به همت و سیاستگذاری
صحیح تصویرسازی کشور موردنظر بازمیگردد .در مورد نوردیک ،با توجه به متوازن بودن و همگرایی
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی این کشورها ،نهاد باالدستی آنها ـیعنی شورای نوردیکـ با سیاستگذاری
صحیح و با همراهی همه این کشورها توانسته است فراتر از جمعیت و وسعت خود ،درهای دنیا را به روی
شهروندانش باز کند .در ارتباط با تصویرسازی منطقهای این شورا کافی است به این نکته اشاره کنیم که
کشورهای کوچک ،مثل ایسلند ،امروزه تنها با نام اتحادیۀ نوردیک و تالشهای برندسازی این اتحادیه ،به
کشوری پیشرفته و توسعهیافته تبدیل شده است و میتواند از این برند در هر جای دنیا استفاده کند و
شهروندانش قادرند به هر جای دنیا سفر کنند .مردم جزایر فارو فقط به این دلیل که عضویت در اتحادیۀ
نوردیک ،حق دارند هم گذرنامۀ نروژی داشته باشند هم گذرنامه دانمارک و در رفتوآمدهای منطقهای
تنها کافی است کارت شناسایی خود را ـکه روی آن فقط درج شده است آنان شهروند منطقۀ خودمختار
جزایر فارو هستندـ همراه داشته باشند .ایسلند بدون اتحادیۀ نوردیک ،بدون شک ،ایسلند کنونی نبود.
هماهنگی نسبی این کشورها در ساخت تصویرشان در دنیای امروز و تالش و کوشش فردی هر یک از
این کشورها باعث شده است که امروزه برندینگ ملّی هر یک از کشورهای اسکاندیناوی ،برندینگ رفاه،
آسایش و پیشرفت باشد .این کشورها بهخاطر همکاری با یکدیگر ،به چنین جایگاهی رسیدند و این امر
نتیجۀ سیاستگذاری صحیح و بلندمدت شورای نوردیک برای ساخت تصویر منطقهایـ ملّی و برندینگ
نوردیک و اسکاندیناوی در دنیا بوده است.
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