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 ؛یاسلام یرانیا یخیتار یدر تحولات شهرها یبرندساز گاهیجا

 هیدر دوره قاجار زی: دارالسلطنه تبر ینمونه مورد 

 1یمیاحد نژادابراه

 2 شمیمعصومه آ

  چکیده

 رسد يبنظر م ولياست؛  افتهي شيافزا المللي نيو ب يپرکاربرد شده و در سطوح مل يمفهوم سازي يجهان تيهمزمان با محور يشهر يبرندساز
 بهرهدر ايران اهداف شهرها  يبرخ ردشبيپ يالقاب برا هاي تياز ظرف ينمود داشته و بطور سنت نيز رانيا يخيتار يدر شهرها پيشترموضوع  نيا

: است ناي پژوهش بر ني. فرض در اباشد يم رانيدر ا يسنت يمانند دارالخلافه، دارالسلطنه، دارالارشارد و امثالهم، از برندها القابي. است شده برده
داشته است. روش  يمکان را در ساختار شهر يزبرندسا رينظ يمشابه ريعملکرد و تاث نيشيپ هاي در دوره يرانيکهن ا ياختصاص القاب به شهرها

نمونه  يمحتوا است. برا ليو براساس تحل ي و متون تاريخياسناد ،اي اطلاعات به صورت کتابخانه يو ابزار گردآور يخيتار-يريپژوهش، تفس
. کرد دايپ ياسيس تيو بعد از تهران موقع نمود نينشعهديبه ول ليرا تبد زيلقب تبر ني؛ اگرديدبا لقب دارالسلطنه دوره قاجار انتخاب  زيشهر تبر يمورد

 يدر شهر پرداخته و در ادامه پژوهش نمونه مورد يابيارز يارهامعي و ها مکان، مولفه يپژوهش در ابتدا به مطالعه برندساز هيفرض يابيارز يدر راستا
نشان  قيج تحقي. نتاباشد يم قيتحق يستخرج از چهارچوب نظرمکان م يبرندساز هاي در قالب مولفه ياست. مطالعه نمونه مورد دهيگرد يابيارز
پژوهش را نشان  هيمکان بوده و صحت فرض يو برندساز يرانيا يمشابه در الحاق برند)نمانام( به شهرها راتيتاث رانيا يخيتار يدر شهرها دهد يم
ندسازي در شهرهاي ايراني، ضرورت يک بازنگري و رجوع به اين امر مي تواند در ارائه سياست ها و تصميم هاي مرتبط با موضوع بر .دهد يم

نام کهن شهر گذشته )زمينه، هويت بستر جغرافيايي، اصالت بومي و ...( را به منصه ظهور رساند. در پايان نيز پيشنهاداتي درباب برندسازي برپايه نما
 تبريز آورده شده است.

 .زيدارالسلطنه تبر ه،يقاجاردوره شهر ، نمانام، شهري يبرندساز: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

طرح، نشان، نشان ويژه، نمانام، سمبل، کلمات يا ترکيبي از اينها است، که به منظور خلق "کار، برند،وطبق تعريف لغتنامه کسب
رند به يک (. ب00: 0415)منوريان و همکاران،  "تصويري که محصول را از محصولات رقبا متمايز مي کند، به کار گرفته مي شود

کند تا آن محصول يا خدمت از سايرين متمايز شود. از اين روي برند نشانه و نماد سازمان است که محصول يا خدمت ابعادي اضافه مي
(. انجمن 0: 0471هاي سازمان است )کوين لين کلر، مشيها و خطگر اهداف، برنامهدر ارتباط با مشتريان بيروني قرار گرفته و نشان

را به عنوان يک نام، واژه، اصطلاح، نماد، علامت، نشان، طرح يا ترکيبي از اين موارد معرفي مي کند)قرباني و “ برند” ابي آمريکا بازاري
(. تا مدتها، برندها صرفاَ قسمتي از کالاي فيزيکي بودند که اغلب تعاريف مرتبط با آن در چندين دهه اشاره به لفظ، يا 4: 0410همکاران، 

دهد؛ برند چيزي فراتر از محصول است. در حقيقت يک نشانه داشته است اما امروزه برندها مجموعه اي از انتظارات را نشان مي نام و يا
(. برندسازي در حوزه شهري به ارتقا کيفيات شهر 01: 0472برند آن چيزي است که محصولي را در طبقه مشابه متمايز مي سازد )دانکن، 

                                                   
  مسئول( سندهي)نو رانيا ،زيتبر يدانشگاه هنر اسلام يو شهرساز يمعمار يدانشکده مهندس ياستاد گروه معمار .0

Email: m.ayashm@tabriziau.ac.ir- Tel: 09145207309      
 رانيا ز،يتبر ،زيتبر يدانشگاه هنر اسلام يو شهرساز يدانشکده معمار ياسلام يشهرساز يمدرس مدعو و دکتر .5
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د و جذب سرمايه تمرکز و توجه دارد و بستري در جهت توسعه شهر فراهم مي آورد. در برندسازي شهري با اتکا هاي موجوبرپايه ظرفيت
به پتانسيل ها و ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه به صورت توامان به ارتقا کيفيات شهري خاصه فضاي شهري مي پردازد. اما به نظر مي 

دهد؛ ازي مکان، سابقه طولاني تر داشته باشد. مطالعه تاريخ شهرهاي ايراني نشان ميرسد در ايران برندسازي شهري در قالب برندس
موضوع برندسازي براي شهرهاي ايران موضوعي جديد نيست؛ اختصاص عناويني نظير دارالسلطنه به شهر تبريز، دارالارشاد به شهر 

عباد به يزد، دارالمومنين به کاشان و امثالهم، اين موضوع را تصديق مي اردبيل، دارالنشاط به شهر اروميه، دارالخلافه به شهر تهران و دارال
 يبرندساز رينظ يمشابه ريعملکرد و تاث نيشيپ يدر دوره ها يرانيکهن ا ياختصاص القاب به شهرها"کند فرضيه پژوهش بر اين است: 

و شناخت تحولات شهري منتج از تخصيص نمانام  بررسيهدف از پژوهش حاضر و در اين راستا  "داشته است يمکان را در ساختار شهر
مسئله اصلي به شهرهاي ايراني خاصه در دارالسلطنه شهر تبريز )نمونه موردي( در جهت راستي آزمايي فرضيه مي باشد به عبارتي، 

ي اطلاق دارالسلطنه پژوهش اين است که اطلاق برندهاي مذکور به شهرهاي ايران چه تاثيري در شهرها بوجود مي آورد و بصورت مورد
 به تبريز مورد کنکاش قرار مي گيرد. 

 تحقیق روش

کتابخانه اي، اسنادي و براساس تحليل محتوا و متون و روش گردآوري اطلاعات به صورت  تاريخي-تفسيريروش پژوهش حاضر 
 يها اميآشکار پ يمحتوا يبررس يراب يفيک يمحتوا ليتحل"شود. قرار داده مي مطالعات کيفيباشد. اين تحقيق در زمره مي تاريخي

داده  ل،يکند تا با استفاده از تحل يمحتوا پرداخته و به پژوهشگر کمک م زيو آنال ليفن به تحل نيشود. ا يمتن، استفاده م کيموجود در 
ات انجام شده در در پژوهش حاضر در بخش اول مطالعات و تحقيق (.Shanon & Hsieh, 2005) "ديرا در مورد متن استخراج نما ييها

ها و معيارهاي تاثيرگذار بر برندسازي بستر حوزه برندسازي شهري مورد بررسي قرار داده شد و پس از جمع بندي در خصوص مولفه
هاي عمومي منابع دست اول چون است. در بخش دوم از اسناد و پژوهششهري، مطالعات تاريخي بخش دوم پژوهش انجام گرديده

هاي تاريخ نگاران دوره مطالعاتي و کتب تاريخي براي استخراج تحولات حاصل از برندسازي در شهر تبريز رشسفرنامه ها و گزا
 )دارالسلطنه تبريز( استفاده شد. 

 مبانی نظری پژوهش

 در شهر یبرندساز

ي، ديپلماسي، برندسازي شهري را مي توان محوريت جديدي عنوان نمود که از تلاقي چندين رشته )بازاريابي، سياست عموم
برندسازي شهري به مجموعه فعاليت هايي اشاره دارد که هدف از آن، "گردشگري، توسعه اقتصادي، روابط بين الملل( ايجاد شده است

-تبديل يک موقعيت مکاني به مقاصد گردشگري است و برخلاف باورهاي عمومي که ساخت برند مقصد را تنها در ارتباطات و پيشينه مي

باشد که بر تصوير برند مقاصد سازي مقصد، شناسايي، سازماندهي و هماهنگي ميان تمام متغيرهاي موجود )بالقوه و بالفعل( ميدانند؛ برند
اي در مورد مکان است که به تأکيد شهري، ارائه دهنده تصوير و بستهبرند (.Avraham & Ketter, 2008) "گردشگري، تاثيرگذار است

(. از اين روي، Dinnie, 2011اي که شهر بتواند در رقابت از ساير رقبا پيشي بگيرد )پردازد؛ به گونهشهر مي فردهاي منحصربهبر ويژگي
برندسازي مکان بر آن است تا ظرفيت هاي مکان را شناسايي نموده و براساس آن به ارائه برنامه اي جامع در راستاي ارتقا تاثيرگذاري و 

 نقش مکان اقدام مي نمايد. 

ها و تصورات ذهني مخاطبان در خصوص يک شهر و شهروندان آن، فضاي زندگي و سازي شهري ترکيبي پيچيده از استنباطبرند
سازي ارزشهاي (. مهمترين اصل در مبحث برندسازي شهري برجسته0410هاي گردشگري آن است )مظفري،وکار و جذابيتفضاي کسب

بخشد. اي مي، اقتصادي و اجتماعي شهرهاست. برندسازي آگاهانه به شهرها ، هويت تازههاي طبيعي، زيربناهاي فرهنگيتاريخي، زيبايي
دهند. افزون بر عواملي هايي به منظور توصيف ويژگي متمايز از خود انجام ميها، شهرها، تلاشسازي نمادها و مکاندر عصر نوين جهاني

گذاري براي مشييفيت زندگي شهروندان، زيبايي شناختي شهري وخطهاي شهري، عواملي نظير : کاقتصاد شهري و توسعه زيرساخت
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(. همزمان با مطرح شدن مفهوم برندسازي مکان 0415توسعه محلي، در زمره معيارهاي توسعه، قلمداد مي شود )منوريان و همکاران، 
 (0خاصه برندسازي شهري،تعاريف متعددي از آن ارائه گرديده است. )جدول شماره

 حوزه نیصاحب نظران ا دگاهیاز د یشهر یبرندساز فیتعار یمع بندج(. 1)جدول

 تعریف نظریه پرداز ردیف

0 
نيکرسون و مويسي 

(0111) 
 برندسازي شهري ايجاد ارتباط بين مردم و تصويري از شهرشان است.

 هدف اساسي برندسازي شهري فراهم کردن سازگاري و تمرکز استراتژي ارتباطات است. (0111هال ) 5

4 
هنکينسن و همکاران 

(5110) 
يابي نسبت به رقابت و مندي از ارزش تصوير يک مکان، نام تجاري يک محصول يا خدمت، به وسيله موقعيتبرندهاي مکاني امکان بهره

 فرد از ويژگي هاي کارکردي و ارزش نمادين ميباشدشخصيت خود به طور متمايز، ايجاد شده و شامل ترکيب منحصر به

 (5115)کاي  0
برندسازي شهري به معني انتخاب ترکيبي از عوامل برند )شامل نام، واژه، اصطلاح، نماد، علامت، نشان، طرح و يا ترکيبي از موارد فوق( 

 است که با ايجاد تصويري مثبت منجر به شناخت و تمايز شهر موردنظر از ساير شهرها مي گردد.

 ي افزايش جاذبه شهر و نقطه اساسي شناخت شهر است.برندسازي شهري روشي برا (5114رينيستو ) 2

 برند شهري شناسايي تمايز شهرها بر اساس تداعيات مثبت و شکل دهي به آن تداعيات است. (5110کاواتزه ) 6

 برندسازي شهري تلاشي براي ايجاد و غني سازي کيفيت هاي شهري است. (5112جولير ) 8

 ويت رقابتي شهرهاستبرند سازي شهري ه (5116آنهولت ) 7

1 
مرکز مطالعات آلمان و 

 (5105اروپا )
 مجموعه تداعيات مورد قبول و ادراک شده توسط مشتريان شهر که مبتني بر يک سري ويژگي هاي بصري، زباني و ذهني از شهر است.

 د پايدار شهري و کيفيت زندگي شهروندان است.برندسازي شهري، تلاشي در راستاي جذب گردشگران و بستري براي درآم (5100جود و فاينتين ) 01

بررسي آراي صاحبنظران برندسازي شهري نشان مي دهد که شهرها با داشتن شاخصه هايي مانند حضور در صحنه هاي بين المللي، 
يزيکي منحصر و البته به يادماندني بودن در اذهان از طريق برگزاري کمپين ها و اشاعه طرح هاي بازنمودي از هويت خود، داشتن وجوه ف

قابليت هاي بالقوه اي مانند اقتصاد، آموزش و سبک زندگي شهري مي توانند به برندي نام آشنا براي مخاطبان خود بشوند )جباري و 
وت (. مديران و مسئولان شهري بايد اين مهم را بپذيرند که هر شهر با شهر ديگر تفاوت داشته و به واسطه اين تفا54: 0417همکاران، 

ها ها مي توان از برندسازي شهري صحبت نمود. به عبارتي ديگر صحبت اوليه در برندسازي شهري از هويت شهرهاست و تمامي تلاش
ها داراي هويت و شخصيت مي باشند. به طبع هر آنچه که به هويت در (. مکانTataroğlu, 2015: 117در اين راستا بايد صورت گيرد )

شهري( رقابت بر سر مواردي از قبيل: ميزان جذب توريست، پذيري بوده، که در اين مورد )هويتصيت رقابتذهن بدل شود داراي خصو
گذارها، ايجاد رفاه براي شهروندان خود و يا منابعي که باعث توليد مزيت رقابتي است. از اين روي نوازي، جذب سرمايهشهرت در مهمان

تر از رقبايش سازد هويت مناسب براي آن انتخاب شده باشد تا بتواند آن را برجسته تواند برندسازي شود کهيک مکان موقعي مي
(. برندسازي شهري در واقع بخشيدن يک وجهه جهاني بر شهر براساس مفهوم رقابت پذيري و اصل ارتباطات و به 04: 0412)احمدپور، 

آورد و ت هاي محيطي خاصه کيفيت هاي شهري را فراهم ميباشد. اين موضوع موجبات ارتقا کيفيتبع آن جذب سرمايه و گردشگر مي
 (0اي مناسب براي شناخت شهر و ارائه يک تصوير مطلوب و غني است.)تصوير شمارهزمينه

 

 مکان یبرندساز فیو تعر ندیفرآ(. 1) ریتصو

 یشهر یبر برندساز رگذاریتاث یارهایمولفه ها و مع

يابي و د شهري، مستلزم پويايي اجتماعي، فرهنگي و مشارکت شهروندان و گردشگران است. به عبارتي ديگر، هويتپايداري برن
برندسازي پايدار شهري، فرآيندي از توسعه اجتماعي، فرهنگي و سياسي را فراهم مي آورد. اين فرايند قبل از هر چيزي، مستلزم شناخت 
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ها را مي توان به کليه ابعاد مشهود و شاخص هاي هويت شهري است. اين اصول و شاخصو مدل سازي مفهومي و کاربردي اصول و 
هاي فيزيکي و محيط طبيعي، تعميم داد. رسوم، معماري، شهرسازي، زيرساختوها، باورها، آدابنامشهود فرهنگي و تمدني؛ اعم از ارزش

عي با روند فرهنگي و نگرش نوين جهاني نيز تعامل و سازگاري ساماندهي اين عناصر بايد متضمن حفظ اصول بنيادي بومي و به نو
گيري همراه با ارائه خدمات مناسب، به توليد فضايي رقيب، ارتقاي کيفيت زندگي و توسعه پايدار شهري منجر داشته باشد و اين جهت

ه هاي زيادي از فعالان با اهداف، انگيزه و (. فرآيند برندسازي شهري، موضوعي پيچيده و چندبعدي بوده و گرو0414شود )کمانرودي، مي

هاي هاي برندسازي شهري در پژوهشها و شاخصمولفه. (62: 0412مقاصد متفاوت در شکل گيري آن مداخله دارند )روستا و همکاران، 
ها و ان به طور کلي مولفهپردازان، متفاوت و متنوع بوده است؛ اما مي تومتفاوت به تبع، تفاوت در چهارچوب ذهني پژوهشگران و نظريه

 خلاصه نمود. 5هاي برندسازي شهري را در جدول شماره شاخص

 صاحب نظران دگاهیاز د یشهر یبر برندساز رگذاریتاث یارهایمولفه ها و مع یجمع بند(.2)جدول 

 مولفه های برند سازی شهری محقق ردیف

0 Anholt, 2006 

 سبک زندگي، ميزان هيجان انگيزي شهر نبض دموضعيت بين المللي شهر و آشنايي با مر حضور

 مهمان نوازي و مسائل مربوط به امنيت مردم جنبه هاي فيزيکي يک شهر مکان

 هزينه زندگي و قيمت محل اقامت پيش نيازها بخش هاي اقتصادي و آموزشي ظرفيت

5 Decline, 2010  :برند شهري مي باشد. نيهويت، تصوير و موقعيت مکااجزاي برند شهري شامل سه بخش 

4 Rehan, 2014 

ي )اتفاقات، پديده برندسازي زندگي شهر؛ برندسازي خرد پروژه هاي شهري)لوگو، وبسايت و ...(؛  تصوير ارائه شده توسط رسانه
عناصر برندسازي ؛ برند سازي بناهايي با معماري منحصربفرد و شاخص؛ برندسازي بناهاي تاريخيها و فعاليت هاي فرهنگي(؛  

)فضاهاي عمومي، کتابخانه ها، موزه ها، پارک ها، فضاهاي شاخص و جذاب، خيابان ها و محور هاي  فرم دهنده شکل شهر
 مدرن(؛.

0 Ločmele & Mousten 

,2016 
 اجزاي تاثير گذار در فرآيند برندسازي شهري: هويت برند، موقعيت برند و تصوير ادراکي از برند.
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 0471ايماني و ايوبي، 

 آگاهي
قدرت تمايز نسبت به ديگر مقصدها، توان به تصوير در آوردن برخي از ويژگي ها، قدرت به يادآوري لوگو يا 

 سمبل

 تصوير سازي
تسهيلات خريد مناسب، موقعيت تجاري مناسب، محيط آرام و ساکت، مناسب براي استراحت، چشم اندازهاي 

 ها و آداب و رسوم محلي، جذابيت کلي.ويژه، جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي، ويژگي 

کيفيت ادراک 
 شده

هواي تميز و پاک، مراکز اقامتي باکيفيت، زيرساخت ها، امنيت، قيمت هاي مناسب، کيفيت خدمات رساني، 
 محيط فيزيکي تميز، اطلاع رساني مناسب، دسترسي آسان، توجه به گردشگران.

 وفاداري
ياي بيشتر نسبت به مقصدهاي مشابه، قصد بازديد در آينده، توصيه به مقصد گردشگري ترجيحي، داراي مزا

 ديگران.

 0411ديواندري و اخلاصي،  6
رفاهي، هويت منحصر بفرد، نوآوري، مکان سازي، نمادسازي، ترکيب هم افزايانه، فرهنگ و -پويايي برندسازي، مباحث تفريحي

 پيش آمده در آينده.اجتماع، مباحث اقتصادي، آينده نگري در خصوص مباحث 

 قابليت دسترسي، مسائل زيست محيطي، تجهيزات، ارزش هنري، اهميت تاريخي و اهميت فرهنگي. 0410موحد و همکاران،  8

 0410قرباني و همکاران،  7
مديريت مقبول و يکپارچه، امنيت همه اقشار، سبک معماري ديني و زيباسازي فضاي شهري، بهداشت عمومي، انسجام 

 عي، رفاه مردم شهر، حفظ حدود ديني.اجتما

 لذت و اهميت، خودبيانگري، مشارکت پايدار، آگاهي، تصوير ذهني، کيفيات ادراک، وفاداري. 0410طباطبايي و همکاران،  1

 0410حيدري و همکاران،  01
مات، رضايت از برندسازي(، تصوير سازي برند )ارائه اطلاعات در مورد مکان، داشتن شعار، کمپين هاي بازاريابي، کيفيت خد

 هويت برند )کارکردهاي متنوع، هويت کالبدي متمايز، عناصر معماري متمايز، سبک زندگي متمايز(، شخصيت برند، ارزش ويژه.

 0416موسوي و همکاران،  00
رساني، جذابيت  جاذبه هاي طبيعي و تاريخي و انسان ساخت، پتانسيل سرمايه گذاري، تصوير ذهني مناسب، تبليغات و اطلاع

 گردشگري، گردشگر پذيري.

 0416بهاري و همکاران،  05
موقعيت استراتژيک، جاذبه هاي توريستي، ظرفيت سرمايه گذاري، توجه به ذينفعان، تبليغات، توسعه زيرساخت هاي فيزيکي، 

 مديريت يکپارچه.

 0418نوريان و ميکايي،  04
و تجارت، محيط شهر، حمل و نقل و ارتباطات، زيرساخت ها و امکانات  جاذبه هاي شهرسازي و معماري، فرهنگ، اقتصاد

 عمومي، مسائل اجتماعي، تفريح و گذران اوقات فراغت، رفتار و سبک زندگي مردم.

 آگاهي، کيفيت ادراک شده، آشنايي، وفاداري، تصوير، شخصيت، ارزش ادراک شده، حمايت و مشارکت، پايداري. 0417فيضي و همکاران،  00

 فرهنگ، مديريت شهري، حمل و نقل، آموزشي، خدماتي، جاذبه ها، زيست محيطي. 0417محمودي آذر و داود پور،  02

 0411علي الحسابي و مرادي،  06
-ويژگي هاي کالبدي)پروژه هاي شاخص، ساختمان هاي نمادين، بافت تاريخي، طراحي شهري و منظر(؛ ويژگي هاي فرهنگي

واره، فرهنگ و اجتماع، هنر و آئين(؛ زيرساخت ها و امکانات )امکانات رفاهي، دسترسي و ارتباطات، اجتماعي )رويداد و جشن
 تجارت و خريد، تفريح و سرگرمي(؛ تبليغات )شعار و لوگو، تلويزيون و اينترنت(.
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گذاري دقيق، سعي هدف ريزي منسجم وترين ويژگي در نظر گرفته و طي يک برنامهدر فرآيند برندسازي مکان مهمترين و شاخص
هاي شکل گرفته، ( در اين فرآيند و مسير برندسازي با توجه به پيشرفت5در معرفي ويژگيِ مکان و ارتقا کيفيات وجود دارد.)جدول شماره 

بايست نمايد که اين مهم در يک بستر زماني مورد بحث و بررسي ميهاي ديگر نيز در مکان شروع به رشد و توسعه ميبرخي از حوزه
هاي شهر گذاري صحيح علاوه بر تسهيل مسير دستيابي به هدف نهايي، موجب توسعه در ساير حوزهشود. در واقع انتخاب و هدفدادهقرار

ها و معيارها گرديده است. محوريت مشترک در تمام گردد. زمينه مطالعاتي و چهارچوب ذهني محققين منجر به تنوع در ارائه مولفهنيز مي
باشد. اين هاي مکان ميمکان، مسائل هويتي در مکان و کيفيتسازي و نحوه بيانها، توجه به سه موضوعِ چگونگي تصويربنديدسته 

ها و ها ميان مولفهبنديهاي برندسازي مکان آورده شده است؛ گاها در برخي دستههاي ارائه شده از مولفهبنديسه مولفه در اکثر دسته
جايي صورت گرفته است؛ نظير توجه به مسائل اجتماعي گاها به عنوان پرداز جابهبستر پژوهش و زمينه فکري نظريه معيارها با توجه به

هاي مطروح بنديمعيار در مباحث هويتي و گاها به عنوان يک مولفه مستقل در برندسازي مکان؛ اما نهايتا اين سه مولفه در بين دسته
 آن دارد.شده مشترک بوده و نشان از اهميت 

 

 مکان یارائه شده در برندساز یها یمشترک در اکثر دسته بند یمولفه ها (.2)ریتصو

هاي پيشين، تعريف نهايي از فرآيند ها، ميزان تکرار آن ها در پژوهشگذار بر برندسازي مکان با توجه به اهميت مولفههاي تاثيرمولفه
 باشد. اجتماعي مي-شامل: تصويرسازي، هويت، کيفيات مکان و مسائل فرهنگيبرندسازي مکان و همچنين زمينه مطالعاتي پژوهش، 

 

 یشهر یمفهوم برندساز یارهایمولفه ها و مع(.3) ریتصو

سازي، هويت و مسائل مرتبط با آن، هاي برندسازي مکان در مدل پژوهش حاضر شامل چهار محوريت با عناوين: تصويرمولفه
در خصوص اطلاعات و تبليغات پيرامون  سازيمولفه تصويرفرهنگي. در -ي و نهايتا مسائل اجتماعيکيفيات محيطي خاصه کيفيات شهر

گردد؛ در اين مولفه جاذبه هاي مکان به اطلاع مخاطبين رسانده و سعي در جذب نظر آنان در خصوص مکان مورد بررسي مطرح مي
پردازد. تر شهري، به موضوعات برخاسته از زمينه و تاثيرگذار بر هويت ميدر بس مولفه هويت و مباحث مرتبط با آنمراجعه به مکان دارد. 

تر شده و مورد در اين مولفه بر تمايز خاصي که در مکان وجود داشته و بخشي از هويت مردم و هويت مکان را تشکيل مي دهد؛ برجسته
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هاي کالبدي و عناصر کالبدي تاثيرگذار بر ساختار ويژگي خاصه کيفيات شهري، به مطالعه مولفه کيفيات محيطيشود. توجه قرار داده مي
-هاي فرهنگي و اجتماعي، اتفاقات و مراسمات خاص مکان را بررسي مي، زمينه اجتماعي-مولفه مسائل فرهنگيپردازد. و نهايتا شهر مي

ه اين مهم ضروري به نظر مي رسد، که وجود ها به عنوان يک مولفه مهم و تاثير گذار دارد. اشاره بنمايد و سعي در ارتقا و نمايش آن
ها باشد که با وجود يکسري ظرفيتدار ميباشد. برندسازي شهري فرآيندي زمانها و معيارها لازمه برندسازي شهري نميتمامي اين مولفه

 گردد.ها به آن افزوده ميها و مولفهها در بستر مطالعاتي شروع شده و با گذر زمان ساير ارزشو پتانسيل

 ینمونه مورد یمطالعه و بررس

 زیدارالسلطنه تبر یمعرف

هايي که واجد شهرهاي کهن ايراني در طي دوره هاي پيشين قبل از انقلاب مشروطه، خاصه در دوره زنديه و قاجاريه برحسب ويژگي
هاي طبيعي و تاريخي و مذهبي آن مکان  نمودند. اين عناوين برپايه اتفاقات سياسي، ويژگيآن بودند، عناوين و القابي را دريافت مي

افزودند. برندهايي نظير دارالخلافه تهران، دارالارشاد اردبيل، دارالنشاط اروميه، شدند و به نوعي بر اهميت و شهرت آن شهر ميتبيين مي
يد و از آن تاريخ آن استان تحت به آذربايجان لشکر کش 0512دارالسلطنه تبريز، دارالسلطنه هرات و ... . آغا محمدخان در اواخر سال 

هـ ش( و تا آخر دوره قاجاريه آن شهر  0504آمد. از زمان فتحعليشاه شهر تبريز مقر وليعهد ايران گرديد )تسلط دولت مرکزي ايران در
ر پيکره شهر بوده هاي پيش از خود بدار تحولات دوره(. شهر تبريز در دورة قاجار ميراث061: 0482وليعهد نشين ايران بود )مشکور، 

شد. اهميت ويژه شهر تبريز در دوره به مناسبت حضور وليعهد شناخته مي "دارالسلطنه تبريز"است.در دوره قاجاريه شهر تبريز با عنوان 
 قاجار و الحاق عنوان دارالسلطنه به سبب حضور وليعهد، تحولاتي را در اين شهر به وجود آورده است.

 زیصل از برند )نمانام( دارالسلطنه بر شهرتبرتحولات حا یمطالعه و بررس

روند تحولات در چهار محوريت )مولفه تصويرسازي، مولفه هويت و مباحث مرتبط با آن، مولفه کيفيات محيطي و مولفه مسائل 
گذاري شهر در نامتر از تاثيرات حاصله ها، به منظور درک عميقاجتماعي( مورد بررسي قرار گرفته است. در برخي از محوريت-فرهنگي

-. اوايل دوره قاجاريه )سرداري نجف قلي خاني و وليعهدي عباس0تبريز به دارالسلطنه تبريز، دوره قاجاريه به دو دوره تفکيک شده است: 

تحولات مهم ميرزا و مشروطيت(. در ادامه به تفصيل عليميرزا تا وليعهدي محمدالدين. اواخر دوره قاجاريه )از وليعهدي ناصر5ميرزا(، 
 شهري در اين دوره بررسي گرديده است.

 یطیمح اتیفیمولفه اول: ک

. به پردازد يبر ساختار شهر م رگذاريتاث کالبدي و عناصر يکالبد هاي يژگيبه مطالعه و ،يشهر اتيفيخاصه ک يطمحي اتيفيمولفه ک
 دهيگرد يدر دو دوره بررس ز،تبري در دارالسلطنه شهر يبرندساز هاي بخش از مولفه نيا ،يطمحي¬اتيفيتحولات گسترده در حوزه ک ليدل

 تيمتنوع، قابل يها تيموارد دانست: کارکردها و فعال نيتوان شامل ا يرا م يطيمح اتيفيمولفه ک يارائه شده برا يارهاياست. مع
ساخت شهر )حصار  ير کالبدعناص ريسا ،يخيتار يمهم و شاخص، بناها يبناها زات،ت و تجهيسايتاس ،يطمحي ستيمسائل ز ،يدسترس
 و ... (.

 (:رزامی عباس یعهدیو ول خانی قلی نجف ی)سردار هیدوره قاجار لیدوره اول: اوا

ميراث دار ايلخاني و صفوي را ويران نموده و باروي جديدي به همراه سازمان فضايي تبريزوه.ق به کلي ساخت0010زلزله سال  
هاي خاني بر اطراف شهر کشيده شد که بسيار کوچکتر از دورهقليع معروف به باروي نجفمترمرب 0011هشت دروازه به قطر حدودي 

ماقبل بود. اما به دليل وليعهد نشيني شاهان قاجاري از يک سو و از سوي ديگر قرارگيري در مرزهاي سياسي و تجاري به زودي اهميت 
گي شهر به حدي رسيد که باروي نجف قلي خاني فقط وظيفه حمايت از و اعتبار گذشته خود را به دست آورده و تا اواخر قاجار گسترد

 (. 68: 0418قطب سياسي، اقتصادي و مذهبي شهر يعني مجموعه حکومتي، بازار و مساجد مهم شهر را به عهده داشته است )بليلان، 
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د، رونق بازرگاني آن بيشتر و سراها، شميرزا نيز که تبريز به علت وليعهدنشين شدن، پايتخت دوم کشور محسوب ميدر زمان عباس
ميرزا نايب السلطنه توان شاکله اصلي بازار امروز تبريز را قاجاري دانست. در زمان عباسجديدي احداث شد.درواقع ميها و بازارهايتيمچه

باب قراولخانه در داخل و  41 برداري رسيد. زياده ازها چند کارخانه ساخت تجهيزات نظامي در تبريز به مرحله بهرهبه کمک انگليسي

 -وليعهد ساکن تبريز–ميرزا (. نادرميرزا در نوشتار خود در باب عباس055-054: 0472اند. )عمراني و اسمعيلي، خارج شهر بنا کرده
اي با عزم و شاهزادهبه روزگار اين شاهزاده مملکت آباد شد. تبريز که ويرانه بود روي به عمارت نهاد. نايب السلطنه "نگارد: اينگونه مي

 (. 500: 0414)نادر ميرزا،  "حزم و دلير بود. اول کسي که در ايران سپاه نظام گرفت او بود

شهر و نقشه فابويه، نقشه حومهزلترههاي نقشه ميرزا سه سند تصويري با نامدر دوره اوايل قاجاريه تا بازه زماني وليعهدي عباس
هاي موجود از اين دوره که معدودي از عناصر معماري و شهري نيز وين گرديد. يکي از کاملترين نقشهها تدشهر توسط روسياستحکامات

هاي تصوير شده در دوره اول حاصل مي شود؛ اين باشد. آنچه که با بررسي نقشهفابويه ميزلترهاست، نقشه بر روي آن مشخص شده
هاي خاني( بوده است. از ويژگيقليميرزا محدود به حصار شهر )حصار نجفاسمهم است که بافت مسکوني و شهر در دوره وليعهدي عب

ميرزا، شهر تبريز در دوره وليعهدي عباس"ها و روستاهاي مسکوني پيرامون آن اشاره نمود. اين حصار ترسيم مرز واضح بين شهر و بافت
نمود. ظارت امنيتي را زير نظامي مدون، تعريف و هدايت ميها، کنترل و نها، فعاليتدر عين حفظ انسجام خود، ميزان و نوع حرکت

: 0414)بليلان،  "نمود و در ادامه به تقويت آن کمک مي کردپراکندگي کاربري هاي مختلف در سطح شهر نيز از اين نظام تبعيت مي
گويد: پيرآمده در رابطه با شهر مي»گارد: نآورد و مي(. نادرميرزا در سفرنامه خود از سياح ديگري با نام پيرآمده سخن به ميان مي21

(. علاوه 000: 0414)نادرميرزا، « ها تمام از کاشي الولن ساخته شده استديوارهاي شهر بلند و برج هاي متعدد و بازارهاي زيبا دارد. دروازه
ميرزا در ي از مزارهاي معتبر به دستور عباسفراهاني به عنوان يکمقامبر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان سردارمکري، مقبره ميرزاعيسي قائم

 (.558-560: 0461جوار بقعه سيدحمزه بنا شد )افشار سيستاني، 

 (:تیو مشروط رزامی علیمحمد یعهدیتا ول میرزا نالدیناصر یعهدی)از ولهیدوره قاجار لیدوره دوم:اوا

مقام )ميرزا ابوالقاسم فراهاني( در تبريز به نام کمک قائمشاه به ميرزا پس از مرگ پدربزرگ خويش فتحعليمحمدميرزا فرزند عباس 
ها وليعهد ه.ق در تهران حکومت کرد. در اين زمان 0521-0560سال از سال  00قاجار به تخت سلطنت نشست. او به مدت محمدشاه

ه.ق به تبريز مسافرت  0520ن که در سال (. فلاند058: 0405کرد )شميم، ميرزا بود که در دارالسلطنه تبريز زندگي ميالدينايران ناصر
نشيني، يکي از آور است. علاوه بر اهميت تبريز به علت حکومتحالت غمگين تبريز و حزن»نگارد: بود در رابطه با شهر چنين ميکرده

تايشان تزئينات دارند در ه سهاي دارد. از هر طرف با حصاري احاطه شده، چند دروازه کاش اهميت ويژهبزرگترين ايالات ايران و بازرگاني
ميرزا از يک سو به دليل تسخير شهر تبريز الدين(.ليکن مدتي بعد و در اواخر دوره وليعهدي ناصر75م: 0707)فلاندن، « شودشهر ديده مي

به جز معدود ميرزا و از سوي ديگر به دليل گسترش شهر، حصار به تدريج تخريب شده و توسط ارتش روسيه در زمان وليعهدي عباس
 (. 011: 0414جاهايي از شهر اثري از بارو و خندق آن باقي نماند )نادرميرزا، 

خان فراتر رفته و بر وسعت قلمرو شهر تا اواخر دوره قاجار با رشد جمعيت، بازسازي و توسعه سريع شهر، حدود شهر از باروي نجفقلي
هاي پيرامون هاي واقع در شمال شرق و جنوب شهر و همچنين باغون کوهافزوده شد. قلمرو شهر در اين دوره با حصاري طبيعي همچ

شد. در اين دوره نيز مجموعه بازار در مرکز هندسي شهر همچنان به عنوان مرکزيت اصلي سازمان فضايي شهر مطرح شهر تعريف مي
ها، ته و محورهاي ارتباطي جديدي با دروازهبوده است. ساختار شهر نيز منطبق بر ساختار دوره قبل بود که در اين دوره گسترش ياف

ها، راسته بازارهايي شکل گرفت که به هاي کوچک شهر شکل گرفتند. در امتداد اکثر دروازهمحلات و عناصر شهري ديگر به عنوان کل
جاد انسجام و وحدت در شد و بدين گونه مرکزيت به عنوان عنصر اصلي سازمان فضايي شهر باعث ايبازار اصلي در مرکز شهر منتهي مي

شد. محلات در اين دوره همانند دوره صفوي به صورت شعاعي بر گرد بازار شکل گرفته بودند. چيدمان شعاعي محلات به کليت شهر مي
دليل حضور مرکزيت قوي شهر بود. به غير از محله چهارمنار که در بخش مرکزي شهر جاي گرفته بود، باقي محلات در بيرون از حصار 

-شدند. به دليل خطر هجوم عثماني مجموعهخان قرار داشتند و مرکز محلات آنها از طريق گذرهاي اصلي به مرکز شهر وصل ميجفقلين
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کنند )منصوري خانه به عنوان کلهاي کوچک نقش مهمي در سازمان فضايي شهر ايفا ميهاي نظامي همچون سربازخانه، توپخانه و جبه
 (51: 0416و محمدزاده، 

اعلي داشت اما بعدها به تقليد از اعلي بنا شد که در ابتدا همان نام دربدنبلي در کنار دربخانالعماره توسط نجفقلياي شمسبن
شاه با اعمال العماره خوانده شد و در اين دوره به عنوان عمارت حکومتي استفاده شد و در زمان مظفرالدينالعماره تهران، شمسشمس

حرمخانه مشهور شد. در اين دوران در محوطه مقدم حرمخانه ميداني ايجاد کردند که اغلب مراسم مهم مثل سان،  تغييرات اساسي، به
شاه و ترين قسمت بازار در زمان وليعهدي مظفرالدينشد. تيمچه و سراي مظفريه به عنوان مهمگرداني در آن برپا ميرژه، تعزيه و شبيه

 (. 588: 0481ه.ق احداث شدند )تاباني،  0522ان مرکز عمده تجارت فرش، طلا و جواهر تبريز در سال همچنين بازار و تيمچه امير به عنو

خانه اشاره کرده که نشانگر اهميت اين عناصر است. ه.ق به بازار امير، جبه خانه و ديوان 0510ويلسون در بازديد خود از شهر در سال 
( و آلاقالاسي )در سرخ( مقر والي کل در باغ پردرختي به نام باغ شمال 10: 0414درميرزا، باغ صفا در شمال شهر در دامنه کوه سرخاب )نا

هاي قاجار بود و به (. باغ شمال نيز تا اواخر دوره قاجار آباد و در دست حکام و شاهزاده71: 0448از آثار اين دوره هستند )مينورسکي، 
(. مادام ديولافوا در بازديد خود از دارالسلطنه تبريز در سال 51: 0416دزاده، عنوان نزهتگاه عمومي استفاده مي شد )منصوري و محم

هاي فراوان آثار و ابنيه  تبريز حاکم نشين آذربايجان و پس از تهران اولين شهر آباد ايران است. در اثر زلزله» ه.ق مي نگارد:  0512
 (.0460)ديولافوا، « قديمي زيادي ندارد

 1تیو مسائل مرتبط با هو یاجتماع-یل فرهنگمولفه دوم و سوم: مسائ

هاي مناسب براي ايجاد تحولات فرهنگي و هنري در طول تاريخ خاصه در دوران قاجار، بستري تبريز به سبب وجود شرايط و زمينه
ميرزا هد قاجار، عباسشاه به سبب اقامت وليعشهر تبريز در دوره فتحعلي"اجتماعي فراهم آورد. -هاي نو و فرهنگيشايسته براي پيشرفت

غربي اقتصادي ميان ايران و کشورهاي همسايه شمالي و شمالو نزديکي شهر به قفقاز، گرجستان و عثماني به کانون مبادلات فرهنگي،
هاي ايران و روس اهميت نظامي و سياسي يافت. حيات شهر در اين دوره از سه عامل رونق درآمد. همچنين به دليل وقوع جنگ

ميرزا به اين مهم واقف بود که جلب رضايت مردم به عباس (.46: 0481)صفامنش،  "شدني، مرکزيت نظامي و سياسي تامين ميبازرگا
هاي بناي نظام جديد، مستلزم اقداماتي ملموس در جهت کاستن از مصائب ديرينه آنان است. بنا به منظور همراهي آنان با سياست

 -0ميرزا در عرصه اقتصادي و اجتماعي عبارت بودند از: طلبانه عباس، مهمترين اقدامات اصلاحهاي مورخان صدر دوره قاجارگزارش
اي ميرزا اشاره. اگرچه در سخنان عباساعزام محصل به فرنگ-0؛ تاسيس چاپارخانه-4؛تعيين روز مظالم-5؛ ها از موقوفاتتفکيک خالصه

و به سياست ظالمانه و نکوهش حکام زمانه خويش به علت ناديده انگاشتن حداقل صريح به شناسايي حقوق مردم وجود ندارد، اما توجه ا
گيري فرمانروايي به سوي شناسايي حقوق مردم در حقوق رعايا طبعا از نگرش تازه وي به رابطه حکومت با مردم و ضرورت جهت

اما موجب شد رجالي متفاوت با ه به جايي نبرد، کند. اين تحول ذهني نايب السلطنه، گرچه در آن دوره، راحاکميت قدرتي حکايت مي
کبير ها را تجديد کرده و منشا ظهور صدارت اميرهاي بعد، همين انديشهرجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه پديد آيند و در دهه

: 0470تهران آن روز )زرگري نژاد، پرست يافته دارالسلطنه تبريز بود، نه پرورده محيط کهنهکبير تربيتاگر توجه کنيم امير شوند.
اي پرورش يابند. هاي فرهنگي عباس ميرزا و وليعهد وي، موجب شد در اين بستر افراد فرهيخته(.اعزام محصل به فرنگ و پي ريزي18

اعي، سياسي و يک نمونه از اين افراد و دانشمند روشنفکر و آزادي خواه تبريز، مطلع در زمينه علوم فلسفي، اجتم طالب اوف تبريزي
هاي نوين به سبک جديد در تبريز و تهران و پدر آموزش و پرورش نوين ايران که باني نخستين آموزشگاه ميرزا حسن رشديهادبي... بود. 

اجتماعي شکل گرفته در بستر شهر تبريز قاجاري، آفرينش آثار -(.از ديگر تحولات فرهنگي60: 0477قم بود )مجيدي و سرداري نيا، 
                                                   

 سيدو حوزه است. به عنوان مثال تاس نيدو حوزه و اقدامات مشترک در ا نيا يبه صورت مشترک، همپوشان تيو مولفه هو ياجتماع-يدو مولفه مسائل فرهنگ يبررس ليدل0 
در بستر دارالسلطنه  ياجمتماع-يبرجسته فرهنگ يها تيدهد. و با ظهور شخص يقرار م ريتحت اث زيرا ن تيکه مولفه هو  بوده ياجتماع-يکتابخانه و ... از جمله اقدامات فرهنگ

 باشد. يم زيشهر ن نيدر ا يتياز جمله مسائل هو ز،يتبر
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-(. نخستين چاپخانه408: 0411هاي مختلف تاريخي و هنري بوده است. )رستمي، توجه در دورهآرايي و تجليد نفيس و قابل، کتابکتابت

ميرزا نخستين تبريزي )پدر صنعت چاپ ايران( به پترزبورگ روسيه، به دستور عباسالعابدينه.ق با اعزام زين 0545هاي تبريز در سال 
ه.ق با اعزام ميرزا جعفر تبريزي به مسکو، دومين چاپخانه )سنگي ( وارد تبريز شد و بلافاصله  0501سال بعد در سال  7چاپخانه )سربي( و 

اجتماعي صورت گرفته در اين دوران مي توان به تأسيس نخستين -قدام کردند. از ديگر اقدامات فرهنگيبه کار چاپ کتاب و روزنامه ا
کتابخانه و قرائتخانه عمومي ارک -0هاي عمومي در تبريز اشاره نمود. از جمله کتابخانه هاي عمومي زير را مي توان نام برد:   کتابخانه

-معززخاناسحاققرائتخانه عمومي تأسيس ميرزا -5ه. ق.   0405ابداري شريعتمدار به سال لشکر به کتخازنخانحسنتأسيس حاج ميرزا

تربيت. رضاخانتربيت و برادرش ميرزاکتابخانه عمومي و کتابفروشي تربيت به وسيله محمدعلي -4الدوله قبل از مشروطه در تبريز.  
 (.60: 0477)مجيدي و سرداري نيا، 

 یرسازیمولفه چهارم: تصو

هاي نمايد؛ به علاوه در اين مولفه جاذبهرساني پيرامون مکان اقدام ميمولفه تصويرسازي در خصوص اطلاعات، تبليغات و نحوه اطلاع
مکان به اطلاع مخاطبين رسانده و سعي در جذب نظر آنان در خصوص مراجعه به مکان دارد.معيارهايي مورد ارزيابي در اين مولفه را مي 

هاي ويژه و جاذبه کلي مکان دانست. اين مهم در اندازائه اطلاعات در مورد مکان، کيفيت خدمات ارائه شده، چشمتوان شامل: ار
رساني درون و برون شهر در تبريز، مراجعه اطلاعخورد. تحولات پيش آمده در خصوص نحودارالسلطنه تبريز در دوره قاجار نيز به چشم مي

... نِمود اين مولفه در دارالسلطنه ها، اسناد تصويري، شرح حال ولف به شهر تبريز و تدوين سفرنامههاي اجتماعي مختافراد با گروه
 تبريز،که در ادامه بررسي شده است.

تاسيس چاپخانه، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران مي باشد، چرا که پس از نصب اولين ماشين چاپ در تبريز بود که ايرانيان وارد 
دانش گرديده و با مظاهر سياسي و اجتماعي و با حقوق اساسي خود آشنا گشتند. قدر مسلم آن است که اشاعه و وه اطلاعاتدنياي گسترد

شود. در اين ها محسوب ميباشد که مادر رسانهرواج يافتن آثار علمي، ادبي و فرهنگي، به ويژه کتاب و روزنامه، مديون ايجاد چاپخانه مي
-ها در جريان رويدادهاي بينبه موقعيت جغرافيايي خود، هميشه با استانبول و قفقاز در ارتباط بود و در نتيجه تبريزيميان شهر تبريز بنا 

گونه تحول اجتماعي و فرهنگي آمادگي داشت، براي نخستين بار عمومي، براي هراي بودند و چون افکارالمللي و رخدادهاي منطقه
گرفت و سپس به تهران و ساير نقاط نويسي و ترجمه در اين شهر پانمايشي، تئاتر، داستانه، ادبياتچاپخانه، روزنامه غيردولتي، مدرس

هايي که در تصويرسازي و معرفي دارالسلطنه تبريز بسيار (. از ديگر محوريت20: 0477ايران اشاعه يافت )مجيدي و سرداري نيا، 
باشد. در اسناد از ويژگي هاي ها و اسناد تصويري تدوين شده در اين بازه زماني ميهحال نامها، شرحنمايد، سفرنامهتاثيرگذار جلوه مي

شهر تبريز، اتفاقات رخ داده و وضع کلي دارالسلطنه سخن به ميان آورده شده است. اين اسناد به نحوي به معرفي شهر در ديار و 
 طنه تبريز فراهم آورده است. کشورهاي ديگر پرداخته و به نوعي زمينه را براي شناساندن دارالسل

 بحث و یافته های پژوهش

عنوان و برند )نمانام( دارالسلطنه به سبب حضور شخص وليعهد در تبريز به اين شهر در اين دوران الحاق گرديد. اعطاي عنوان 
آورده است. مطالعه تاثير اين  دارالسلطنه به شهر تبريز به نوعي موجبات شهرت و شناسايي اين شهر و تحولات در ساختار شهر را پديد

ها و مولفه 4باشد. در جدول شماره هاي مفهومي امروزين با عنوان برندسازي مکان ميعنوان بر شهر و اتفاقات آينده آن با مولفه
ره قاجاريه( بر معيارهاي ارزيابي برندسازي مکان قرار داده شده و با اتفاقات و تحولات رخ داده در دوره قاجاريه )اوايل و اواخر دو

 دارالسلطنه تبريز به مقايسه گزارده شده است.
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 هیدر دوره قاجار زیالحاق عنوان دارالسلطنه به شهر تبر یمکان در راستا یبرندساز های مولفه یبررس (.3)جدول

 بررسی مولفه ها و معیارهای برندسازی مکان در دارالسلطنه تبریز

 مولفه اول: کیفیات محیطی 

ساير عناصر  ي ارزيابي: کارکردها و فعاليت هاي متنوع؛ قابليت دسترسي؛ مسائل زيست محيطي؛ تاسيسات و تجهيزات؛ بناهاي مهم و شاخص، بناهاي تاريخي؛معيارها
 کالبدي ساخت شهر )حصار و ... (.

 اواخر دوره قاجاريه اوايل دوره قاجاريه

  دروازه 7احداث باروي جديد نجفقلي خاني به همراه 

 ريد زمين هاي اطراف بارو و فراهم آوردن زمينه خ
 هاي گسترش شهر

  :رونق بازرگاني بيشتر بازار در بازارچه هايي نظير
ارچه رنگي، بازارچه درب باغميشه، بازارچه سرخاب و ... و 

 احداث سراها، تيمچه ها و بازارهاي جديد.

 تقويت بازار و شاکله اصلي شهر 

 41ظامي، بيش از تاسيس کارخانه ساخت تجهيزات ن 
 باب قراولخانه

  ساماندهي محله راسته کوچه در راستاي اهداف
 نظامي و تجهيز قشون

  تدوين سه سند تصويري با عناوين: نقشه تره زل
فابويه، نقشه حومه شهر و نقشه استحکامات شهر توسط 

 روسي ها

  تمرکز توسعه شهري در نقشه تره زل فابويه، بعد از
 در ضلع جنوبي رودخانههـ.ق  0010زلزله سال 

  محدود بودن شهر و توسعه آن به حصار و باروي
 شهر )باروي نجفقلي خاني(

  ،وجود عناصر شاخص نظيرارک، بازار، تکيه، حمام
دروازه، ميدان، قبرستان، مدرسه  و مسجد)نقشه تره زل 

 فابويه(

  تاسيس مقبره ميرزاعيسي قائم مقام فراهاني در جوار
بر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان بقعه سيدحمزه علاوه 

 سردارمکري به عنوان عناصر شاخص و شهري

 تاسيس چاپارخانه براي دفع اجحاف به رعايا 

  تدوين نقشه هايي نظير: نقشه سيل تبريز، نقشه دارالسلطنه قراجه داغي، نقشه
 خريطه، نقشه دارالسلطنه مراغه اي

  بيرون از حصار نجفقلي خاني ه.ق0577رشد جمعيت و توسعه شهر بعد از سيل تبريز 

  حصار جديد شهر عناصر طبيعي همچون کوه هاي واقع در شمال شرق و جنوب شهر
 و همچنين باغ هاي پيرامون شهر

 مرکزيت هندسي و مرکزيت اصلي شهري بازار 

  ساختار شهر نيز منطبق بر ساختار دوره قبل بود که در اين دوره گسترش يافته و
 با دروازه ها، محلات و عناصر شهري ديگر ارتباط برقرار کرده بود محورهاي ارتباطي جديدي

  ،وجود عناصر شاخص شهري نظير: بازار، حرمخانه و ميدان آن، سربازخانه، توپخانه
جبه خانه، ديوان خانه، مراکز محلات، ارک، باغ ها )باغ صفا، باغ شمال و آلا قالاسي(، مساجد و 

 ، دروازه، کارخانه ها و ...مدارس، قبرستان، گذرهاي شاخص، پل

 شکل گيري نقشه برداري مدرن به سبب بازگشت ايرانيان تحصيل کرده 

 تاثير معماري مدرن در شکل گيري فضاهاي اين دوره 

 ،تقويت بازار، احداث تيمچه و سراي مظفريه و بازار و تيمچه امير 

 ز موجبات گسترش تبري-افتتاح راه ترانزيت قفقاز و افزايش استفاده از راه طرابوزان
 روابط با غرب را فراهم آورد.

 اجتماعی-مولفه دوم: مسائل فرهنگی

اجتماعي؛ مشارکت، -يمعيارهاي ارزيابي: هنجارها، باورها و قوانين؛ سبک زندگي مردم؛ امنيت، بهداشت و مهمان نوازي؛ اتفاقات، پديده ها و فعاليت هاي فرهنگ
 مديريت.

 وره قاجاريهاواخر د اوايل دوره قاجاريه

  اقدامات صلح طلبانه عباس ميرزا و جلب رضايت
مردم نظير: تفکيک خالصه ها از موقوفات، تعيين روز مظالم، 

 تاسيس چاپارخانه و اعزام محصل به فرنگ.

  تاسيس اولين چاپخانه )سربي( تبريز با اعزام زين
العابدين تبريزي )پدر صنعت چاپ ايران ( به پترزبورگ 

 تور عباس ميرزاروسيه، به دس

  تاثير معماري مدرن در شکل گيري فضاهاي اين دوره و تاثيرگذاري بر هويت مدرن
 شهر

  حضور روشن فکراني نظير ميرزا ملکمخان و افکار فرنگي شدن سياست و نظام اداره
 کشور

  حضور رجالي متفاوت با رجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه به سبب زمينه
 در دارالسلطنه نظير: طالب اوف تبريزي، ميرزا حسن رشديه و ... . سازي عباس ميرزا

  تاثير پذيري برخي از اقشار جامعه به فرنگي شدن در آداب زندگي، نحوة لباس
 پوشيدن، نوع اشياي مورد استفاده، لوازم زندگي، ساختمان سازي و باغ آرايي

  و تجليد نفيس و قابل تحولات ويژه فرهنگي نظير آفرينش آثار کتابت، کتاب آرايي
 توجه
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 تاسيس چاپخانه سنگي 

  تاسيس کتابخانه و قرائتخانه هاي عمومي به تبع تاسيس چاپخانه و انتشار کتب با
 محتويات متنوع

 مولفه سوم: هویت و مسائل مرتبط با آن

 معيارهاي ارزيابي: هويت مردم؛ قدرت تمايز و يادآوري؛ مسائل معنوي و سنت ها.
 اواخر دوره قاجاريه اجاريهاوايل دوره ق

  تاسيس مقبره ميرزاعيسي قائم مقام فراهاني در جوار
بقعه سيدحمزه علاوه بر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان 

 سردارمکري به عنوان عناصر شاخص و هويتمند شهري

  ،وجود عناصر شاخص نظيرارک، بازار، تکيه، حمام
تره زل دروازه، ميدان، قبرستان، مدرسه  و مسجد)نقشه 

 فابويه(

  :رونق بازرگاني بيشتر بازار در بازارچه هايي نظير
ارچه رنگي، بازارچه درب باغميشه، بازارچه سرخاب و ... و 

 احداث سراها، تيمچه ها و بازارهاي جديد.

  تحولات ويژه فرهنگي نظير آفرينش آثار کتابت، کتاب آرايي و تجليد نفيس و قابل
 ه هاي هويتي دارالسلطنهتوجه و تاثير گذاري در زمين

 مرکزيت هندسي و مرکزيت اصلي شهري بازار 

  ،وجود عناصر شاخص شهري نظير: بازار، حرمخانه و ميدان آن، سربازخانه، توپخانه
جبه خانه، ديوان خانه، مراکز محلات، ارک، باغ ها )باغ صفا، باغ شمال و آلا قالاسي(، مساجد و 

 دروازه، کارخانه ها و ... مدارس، قبرستان، گذرهاي شاخص، پل،

 ،تقويت بازار، احداث تيمچه و سراي مظفريه و بازار و تيمچه امير 

  حضور رجالي متفاوت با رجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه به سبب زمينه
 سازي عباس ميرزا در دارالسلطنه نظير: طالب اوف تبريزي، ميرزا حسن رشديه و ... .

 ئتخانه هاي عمومي به تبع تاسيس چاپخانه و انتشار کتب با تاسيس کتابخانه و قرا
 محتويات متنوع

 مولفه چهارم: تصویر سازی

 معيارهاي ارزيابي: ارائه اطلاعات در مورد مکان؛ کيفيت خدمات ارائه شده؛ چشم انداز هاي ويژه؛ جاذبه کلي مکان.
 اواخر دوره قاجاريه اوايل دوره قاجاريه

 نه )سربي( تبريز با اعزام زين تاسيس اولين چاپخا
العابدين تبريزي )پدر صنعت چاپ ايران ( به پترزبورگ 
روسيه، به دستور عباس ميرزا و ورود ايرانيان به دنياي 

 گسترده اطلاعات و دانش

  اقدامات صلح طلبانه عباس ميرزا و جلب رضايت
مردم نظير اعزام محصل به فرنگ و پايه ريزي زمينه هاي 

 ويهتعامل دو س

  تقويت راه هايي نظير راه هاي مواصلاتي با استانبول
و قفقاز و در جريان رويدادهاي بين المللي و رخدادهاي 

 منطقه اي بودن تبريز ها )نزديک ترين شهر به دنياي غرب(

  تاثير معماري مدرن در شکل گيري فضاهاي اين دوره تحت تاثير سيستم اطلاع
 رساني و ارتباط با غرب

 خانه سنگيتاسيس چاپ 

  تاسيس کتابخانه و قرائتخانه هاي عمومي به تبع تاسيس چاپخانه و انتشار کتب با
 محتويات متنوع

  انتشار سفرنامه ها، اسناد تصويري، شرح حال نامه ها، روزنامه ها در مقياس وسيع و
ه آشنايي مردم از ويژگي هاي شهر خود در دهه هاي پيشين و آشنايي دنياي غرب با دارالسلطن

 تبريز

 تبريز موجبات گسترش -افتتاح راه ترانزيت قفقاز و افزايش استفاده از راه طرابوزان
 روابط با غرب را فراهم آورد.

گذاري و لقب الحاق عنوان و برند )نمانام( دارالسلطنه به شهر تبريز موجبات تحولات و تغييراتي را در اين شهر فراهم آورد. اين نام
دهد. اين ي خاصه در دوران قاجار به نوعي عملکردي شبيه به برندسازي مکان در دنياي امروزين را انجام ميدهي به شهرهاي ايران

موضوع از ردگيري تحولات و تغييرات حاصله در دارالسلطنه تبريز در دوره قاجاريه به طور کامل به منصه ظهور مي رسد. در اوايل دوران 
ه.ق بسيار ضعيف بوده و عملا اثري از شهر تبريز دوران  0010به دليل زلزله سال  يات شهريکيفيات محيطي و به طور اخص کيفقاجار 

ميرزا در اين صفوي باقي نمانده بود. با روي کار آمدن سلسله قاجاريه و الحاق عنوان دارالسلطنه به شهر تبريز و به تبع آن حضور عباس
وي جديد، رونق بازار و ايجاد تيمچه ها و سراهاي جديد، تاسيس کارخانه و توسعه شهر موجبات رونق اين شهر را فراهم آورد. احداث بار

صنعت در شهر تبريز، تدوين اسناد تصويري، وجود و ايجاد عناصر شاخص و شکل دهنده به استخوان بندي دارالسلطنه تبريز و نهايتا 
باشد که در اوايل دوره قاجار موجبات رونق کيفيات وعاتي ميايجاد مقابر جديد براي افراد فرهيخته و تاسيس چاپارخانه از جمله موض

محيطي در اين شهر را فراهم نمود. حضور وليعهد در شهر تبريز و موقعيت جغرافيايي اين شهر بر اهميت اين شهر رفته رفته افزود و اين 
تر شده هاي محيطي شهر غنيو در اواخر آن، کيفيتشهر را به عنوان پايتخت دوم کشور در اين بازه زماني مطرح نمود. در دوره قاجاريه 

شود، بازار به عنوان هسته و توسعه در شهر رخ داده است. حصار قبلي ديگر جوابگوي جمعيت و گسترش شهر نبود و از ميان برداشته مي
کند. محورهاي درون مي تري را در سازمان فضايي شهر ايفاو مرکزيت اصلي شهر در مرکزيت هندسي شهر قرار گرفته و نقش قوي
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هاي درون شهري موجبات ارتباط قوي بازار با محلات خاصه محلات شهري و برون شهري جديدي در اين دوران احداث شده که محور
پيرامون را فراهم نموده و محورها و گذرهاي برون شهري به سبب ارتباط با ساير بخش هاي کشور و کشورهاي خارجي، تقويت بازار را 

مند شهري در اين تبريز و ... . عناصر شاخص و هويت-هايي نظير راه ترانزيت قفقاز، راه طرابوزانهر تبريز به همراه داشته است. راهدر ش
تر نموده است. سبک معماري مدرن به دليل ارتباط با غرب در تر و منسجمبازه زماني افزايش يافته و استخوان بندي شهر را محکم

اين دوران تاثير گذاشته است و عنصري نظير ميدان و بناي حرمخانه را به دارالسلطنه تبريز به سبب سان و رژه و ... گيري فضاهاي شکل
هايي است در دوران قاجار رخ داده و به نوعي اضافه نموده است. احداث تيمچه و سراي مظفريه و بازار و تيمچه امير نيز از جمله پيشرفت

 است.حاکي از تقويت نقش بازار 

ميرزا و جلب رضايت مردم، طلبانه عباستوان به مواردي نظير اقدامات صلحابتداي دوره قاجاريه مي اجتماعي-مسائل فرهنگيدر باب 
تفکيک خالصه ها از موقوفات، تعيين روز مظالم، تاسيس چاپارخانه و اعزام محصل به فرنگ و تاسيس اولين چاپخانه سربي در دارالسلطنه 

اجتماعي معمولا به دليل جنس ويژه خود در بازه زماني -رسد که اقدامات فرهنگيه نمود. اشاره به اين امر ضروري به نظر ميتبريز اشار
اي طولاني تري جوابدهي مناسبي دارد و اقدامات صورت گرفته در اوايل دوره قاجار از اين قاعده مستثني نبود است. اقدامات و اصلاحات 

ميرزا اگر چه در دوران خود تاثيرات چشمگيري بر دارالسلطنه تبريز نداشت اما سبب حضور رجالي متفاوت با اجتماعي عباس-فرهنگي
گرا در ميان اعضاي دارالخلافه در اواسط و اواخر دولت قاجار شد. تاثير معماري مدرن و تاثير پذيري برخي از اقشار جامعه به رجال سنت

پوشيدن، نوع اشياي مورد استفاده، لوازم زندگي، ساختمان سازي و باغ آرايي از دنياي غرب در  شدن در آداب زندگي، نحوة لباسفرنگي
توان از ديگر تحولات رخ داده در شهر تبريز به واسطه نقش ويژه آن در سازمان فضايي کشور عنوان نمود. تاسيس اواخر دوره قاجار را مي

آرايي و تجليد نفيس و قابل توجه نيز از گي و پيدايش زمينه آفرينش آثار کتابت، کتابخانه عمومي، اولين چاپخانه سنکتابخانه و قرائت
 اجتماعي در دارالسلطنه تبريز دوره قاجاراست. -نتايج اقدامات فرهنگي

داراي  توان تحولات رخ داده در اين حوزه را به نوعي با دو حوزه پيشين مرتبط ومي مولفه هويت و مسائل مرتبط با آندر محوريت 
همپوشاني دانست. تاسيس مقبره ميرزاعيسي قائم مقام فراهاني علاوه بر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان سردارمکري موجب شد تا چنين 
 عناصري در ساختار شهري نقش ايفا نموده و زمينه اي براي هويت مردم در دوره هاي آتي را به وجود آورد. بازار دارالسلطنه تبريز و رونق

آن در اوايل دوره قاجار نيز نظير ساير عناصر شاخص، موجي تقويت تصوير ذهني مردم از اين عناصر شده و در مسائل هويتي  گرفتن
اجتماعي، معيارهاي تاثيرگذار بر مسئله هويت نيز -تاثيرگذار باشد. در اواخر دوره قاجار به دليل تحولات ويژه در حوزه مسائل فرهنگي

سنت گرا در ميان آرايي و تجليد نفيس و قابل توجه، حضور رجالي متفاوت با رجالکتابت، کتابفرينش آثارتحت تاثير قرار گرفت. آ
شهري اعضاي دارالخلافه موجب جذب اذهان عمومي در ساير بخش هاي کشور نسبت به دارالسلطنه تبريز شد. تقويت عناصر شاخص

قالاسي(، شمال و آلاصفا، باغها )باغخانه، مراکز محلات، ارک، باغخانه، ديوانانه، جبه)نظير: بازار، حرمخانه و ميدان آن، سربازخانه، توپخ
هاي عمومي( و نقش مستحکم ها و ... و تاسيس کتابخانه و قرائتخانهمساجد و مدارس، قبرستان، گذرهاي شاخص، پل، دروازه، کارخانه

که شهر تبريز و تصوير ذهني شکل يافته از آن را تقويت نموده و به نوعي  آن ها در سازمان فضايي شهري نيز از جمله موضوعاتي است
 نمايد.شهر را داراي هويت ويژه مي

هاي شدن در فضاها و سرزمينباشد؛ اينکه مکان مورد مطالعه امکان مطرحمي سازيتصويرمکان، آخرين مولفه در ارزيابي برندسازي
و مردم بپردازد. اين امر در دارالسلطنه تبريز در دوره قاجار نيز اتفاق افتاده است. اعزام محصل  ديگر را داشته و به نوعي به جذب گردشگر

هايي براي مواجهه با فرهنگ و تمدن ملل ديگر را فراهم نمود. اين کارگيري اين نيروي تحصيل کرده در کشور، زمينهبه فرنگ و به
ط با محصلان ايراني نسبت به شهر تبريز شد. افتتاح راه ترانزيت قفقاز و افزايش موضوع موجب توجه خارجيان و افراد خارجي در ارتبا

ها ها، روزنامهحال نامهها، اسناد تصويري، شرحتبريز موجبات گسترش روابط با غرب را فراهم آورد. انتشارسفرنامه-استفاده از راه طرابوزان
هاي پيشين و آشنايي دنياي غرب با دارالسلطنه تبريز در اواخر دوره قاجار ر دهههاي شهر خود ددر مقياس وسيع و آشنايي مردم از ويژگي

سازي است. تاسيس چاپخانه و انتشار کتب مختلف نيز از جمله تحولات رخ داده در دوره قاجار نيز از تحولات شکل گرفته در حوزه تصوير
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گذارد. آيد بر فرضيه پژوهش صحه ميبه دست مي 0ل شماره است. آنچه که با مطالعه مباحث گفته شده در اين پژوهش خاصه جدو
کند. تاثيراتي الحاق عنوان دارالسلطنه به شهر تبريز در دوره قاجار عملا نقشي شبيه به رويکرد برندسازي مکان در دنياي معاصر را ايفا مي

در بازه زماني ابتدا تا اواخر دوره قاجار گذاشت، حاکي از  که پيرامون چهار مولفه ارزيابي برندسازي مکان، عنوان دارالسلطنه بر شهر تبريز
باشد و رويکرد برندسازي مکان را مي توان طي يک فرآيند در جهت رشد و توسعه شهر و مطرح شدن آن در مقياس هاي فراتر مي

 رويکردي عنوان کرد که در گذشته کشور ايران به نوعي به آزمون گزارده و از آن نتيجه گرفته است.

 گیری و پیشنهادات نتیجه

شهرها مرکز تجمع و تراکم قدرت سياسي و اقتصادي هستند و غالبا گستره وسيعي از جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي، خريد، رستوران 
ها و جنب و جوش شهري را شامل مي شوند. وجود اين ظرفيت ها در بستر شهري، لازمه سرمايه گذاري و بهره برداري از شهر در 

س هاي بزرگتر را به منصه ظهور مي رساند. رويکرد برندسازي را مي توان از جمله رويکردهاي معاصر و پرچالش امروزين عنوان مقيا
کند. برندسازي مکان عمري کوتاه تر از برندسازي، خاصه نمود که در کنار مفهوم رقابت پذيري به توسعه و گسترش شهرها اقدام مي

هاي موجود و جذب سرمايه تمرکز و توجه دارد. برندسازي زه شهري به ارتقا کيفيات شهر برپايه ظرفيتبرندسازي کالا دارد و در حو
شهري در واقع بخشيدن يک وجهه جهاني بر شهر براساس مفهوم رقابت پذيري و اصل ارتباطات و به تبع آن جذب سرمايه و گردشگر 

هاي شهري را فراهم مي آورد و زمينه اي مناسب براي شناخت ه کيفيتهاي محيطي خاصباشد. اين موضوع موجبات ارتقا کيفيتمي
شهر و ارائه يک تصوير مطلوب و غني است. با توجه به اينکه امروزه برندسازي مکان را رويکرد معاصر مي خوانند،؛ بررسي اسناد تاريخي 

ي مفهومي بومي، عنوان مي نمايد. اختصاص عناويني شهرهاي کهن ايراني خاصه در دوره قاجار و زنديه ي موضوع برندسازي را به نوع
از اين  نظير دارالسلطنه به شهر تبريز، دارالارشاد به شهر اردبيل، دارالنشاط به شهر اروميه، دارالخلافه به شهر تهران و ... و تغييرات حاصل

حاضر در راستاي بررسي اين مهم به مطالعه توان به نوعي گواه بر اين مدعا دانست.  پژوهش عناوين و القاب در ساختار شهر، مي
هاي ارزيابي برندسازي مکان، نمونه برندسازي شهري و مولفه هاي تاثيرگذار بر آن پرداخته و پس از استخراج مدل پژوهش و مولفه

الحاق برند دارالسلطنه موردي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه موردي انتخاب شده شهر تبريز در دوره قاجار و تاثيرات حول 
ها و معيارهاي ارزيابي برندسازي مکان در دارالسلطنه تبريز دوره قاجار به آزمون گذاشته و مورد بررسي قرار باشد. در ادامه مولفهمي

فرهنگي و -هاي ارزيابي برندسازي مکان شامل چهار محوريت: کيفيات محيطي، مسائل هويتي، مسائل اجتماعيگرفت. مولفه
باشد. بررسي هاي انجام شده در اسناد تاريخي، سفرنامه ها، شرح حال نامه ها و ... ساير اسناد صحت فرضيه پژوهش را يرسازي ميتصو

اجتماعي و نمود اين -هاي شهري در شهر تبريز، پايه گذاري مسائل فرهنگيرساند. افزايش کيفيات محيطي خاصه کيفيتبه اثبات مي
ارتقا کيفيت تصوير ذهني افراد و هويتمندي در بستر زماني دوره قاجار و نهايتا تصويرسازي هاي مطلوب ارائه تحولات در اواخر قاجار، 

ه شده از شهر تبريز قاجاري در اسناد خارجي و ايراني از جمله رويدادها و تحولات مهم مي باشد. به عبارتي ديگر؛ برند دارالسلطنه در دور
اجتماعي، هويت و تصوير سازي در -ات و تغييرات چشمگيري شد که کيفيات محيطي، مسائل فرهنگيقاجاريه در شهر تبريز سبب تحول

 :آورده شده است زينمانام کهن شهر تبر هيبرپا يباب برندساز در پيشنهاداتياين شهر را رشد و توسعه داد. در ادامه 

 فرهنگي و تلاش -محلي و رويدادهاي اجتماعي-مذهبي ايجاد امکان مشارکت تشکل ها و گروه هاي مردم نهاد در زمينه آيين هاي
 در جهت افزايش مشارکت فعال ذينفعان کهن شهر تبريز.

  برندسازي شهري فرآيندي بلندمدت است که مي توان در ذيل اين مسير، اهدافي کوتاه مدت نيز تعريف نمود. يکي از پيشنهادات
نمانام دارالسلطنه تبريز در بين گردشگران شهري، مردم و مديران و  کليدي و مهم، افزايش آگاهي عمومي نسبت به اين مهم و

تصميم گيران شهري است. اين افزايش آگاهي عمومي مي تواند نمودهاي مختلفي داشته و در مقياسهاي متفاوت و به صورت مداوم 
اي تلويزيوني، شبکه ها و بستر فضاي مطرح شود. نظير توزيع پوستر و بنرهاي شهري، تمبرهاي يادبود شهري، برنامه ها و مستنده

 مجازي و ... .
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 سنتي آن.-توجه به هويت تاريخي کهن شهر تبريز، اصالت زمينه و ارزش هاي بومي 

 ( تشکيل سمن هاNGO) .در راستاي شناساندن اين مهم با فعالين گردشگري در سطوح تصميم سازي مختلف شهري 

  تاريخي دارالسلطنه تبريز.ثبت ملي جاذبه هاي ملموس و ناملموس و برند 

  احياي اماکن و خانه هاي اصيل، تاريخي و ارزشمندي که در جريان برندسازي دارالسلطنه شهر تبريز، بستر تحولات گوناگون بوده
 اند.

 ي توجه به نمانام کهن شهر تبريز در لوگوسازي و برندسازي ها در حوزه هاي مختلف، نظير صنايع دستي، فضاهاي شهري، شبکه ها
 مجازي، محصولات صادراتي، شعار برند و ... .

 .ايجاد و ارتقا سايت ها و صفحات مجازي در جهت آشنايي مردم و کاربران با نمانام کهن شهر تبريز و تحولات پيرامون آن 

 .برگزاري همايش ها و نشستهاي تخصصي در جهت شناساندن و توجه همه جانبه بر رويکرد نمانام کهن شهرهاي ايراني 

  ضرورت استفاده از طبقه خلاق شهر )گروه هايي نظير: مهندسان، پزشکان، معماران، هنرمندان، شهرسازان، اقتصاد دانان، جامعه
 شناسان و روان شناسان( در حوزه آموزش و تقويت آگاهي مردم.
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 منابع 

 ( برندسازي شهري و نقش آن در خلق شبکه شهري جديد؛ راهبردي آم0412احمدپور، مريم :) ايشي، مبتني بر توسعه درون زا با نگاه به
 ، جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلان، گيلان.همايش آمايش سرزمينفرصت هاي بيروني مطالعه موردي برندسازي شهر تهران، 

 ( نگاهي به آذربايجان شرقي 0461افشار سيستاني، ايرج :)«تهران : چاپ «مجموعه ای از اوضاع تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی است ،
 بهمن.

 ( عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در مقصد گردشگري شهر يزد، 0471ايماني، محمدحسين و ايوبي، حميد :)فصلنامه مطالعات گردشگري ،
 .004-048، صص 04شماره 

 ( بررسي تحول ساختار فضايي شهر تبريز در دوره قاجاريه با استناد به نقشه هاي تار0414بليلان، ليدا :) ،پژوهشي -دوفصلنامه علمييخي
 .44-22شماره هشتم، صص  تاريخ نامه ايران بعد از اسلام،

 ( 0418بليلان، ليدا :)تبريز: انتشارات دانشگاه آزاد تبريز.دارالسلطنه ي تبريز پايتخت ناشناخته مزارات ايران ، 

 ( طراحي0416بهاري، نادر و آقازاده، هاشم و روشندل، طاهر و صدقي، شهرام :)  الگوي برندسازي شهري براي توسعه کارآفريني )مورد
 .550-501، صص 5، شماره 01، دوره نشريه توسعه کارآفرينيمطالعه: شهرستان گرمي(، 

 ( تبريز از نگاهي ديگر. تبريز : انتشارات نوبل.0481تاباني، حبيب الله :) 

 ( پژوهشي 0417جباري، صداقت و اسداللهي، مصطفي و خضريان، سيمين :) در برندسازي استراتژيک شهري، مطالعه ميزان اثربخشي و طرح
 .02-56، صص 5، شماره50، دوره نشريه هنرهاي زيباهويت بصري آن، 

 ( تحليلي بر نقش تصوير برند بر توسعه گردشگري شهري مطالعه موردي کلان شهر 0410حيدري، رحيم و صنوبر، ناصر و سعدلونيا، حسين :)
 .81-10، سال ششم، شماره بيست و دوم، صص برنامه ريزي شهرينشريه پژوهش و تبريز، 

 ( 0472دانکن، تام :)ترجمه: بهرام رضازاده و کيوان قاسمبگلو، تبريز، انتشارات ياس نبي.ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، 

 (  طراحي مدل بومي برندسازي براي کلان پروژه هاي چند منظو0411ديواندري، علي و اخلاصي، امير :) ره کشور و پياده سازي و آزمون آن
 .0-51، سال دوم، شماره دوم، تابستان، صصفصلنامه علمي پژوهشي تحقيقات بازاريابي نويندر يک مجموعه چند منظوره، 

 ( 0460ديولافوا، مادام :)ا، مترجم: فره وشي، چاپ دوم، تهران، خيام.سفرنامه دیولافو 
 ( طبقه بندي جلدهاي 0411رستمي، مصطفي :) روغني تبريز عصر قاجار از حيث طرح و نقش به کار رفته با تأکيد بر آثار موجود در موزة قرآن

 .511-451، صص 5، شماره 00، دوره نشريه کتابداري و اطلاع رسانيو کتابت مسجد صاحب الامر، 

 ( مدلي براي برندسازي شهري در ايران براساس نظريه داده بني0412روستا، احمد و همکاران :) ،2، شماره 4، دورهنشريه مديريت برنداد ،
 .00-67صص

 ( عباس ميرزا، نخستين معمار بناي نظام جديد در ايران معاصر، 0470زرگري نژاد، غلامحسين :) مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه
 .81-000، صص تهران

 ( ايران در دوره قاجاريه، تهران، ابن سينا.0405شميم، علي اصغر :) 

 ( شرح و تفسير نقشه خريطه تبريز در حال انقلاب به تاريخ رمضان 0481صفامنش، کامران :)و 40شماره  نشريه فرهنگ و هنر،ه.ق،  0456
45. 

 ( تحليل ارتباط مشاکرت پايدار گردشگران و ارزش ويژه برند مقصد 0410طباطبايي نسب، محمد و ضرابخانه، فرزانه و اسديان، فائزه :)
 .068-077شماره هفتم، صص  نشريه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي،لعه موردي شهر اصفهان(، گردشگري )مطا

 ( تحليل نظري ارتباط مولفه هاي تصوير شهر و برندسازي شهري0411علي الحسابي، مهران و مرادي، غلامرضا :)08، دوره ، نشريه باغ نظر ،
 .64-80، صص 74شماره 

 تهران: انتشارات سميرا.بافت تاریخی شهر تبریز(: 0472سنگري، حسين ) عمراني، بهروز و اسمعيلي . 
 ( 0472فخاري تهراني، فرهاد و پارسي، فرامرز و باني مسعود، امير :)چاپ ترسيم، ناشر: شرکت بازخوانی نقشه های تاریخی شهر تبریز ،

 عمران و بهسازي شهري ايران، تهران.

 ( 0747فلاندن، اوژن :)0426، ترجمه: حسين نور صادقي، تهران، انتشارات اشراقي، نسفرنامه فلاند. 
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 ( (: بررسي تاثير برندسازي مقاصد بر توسعه گردشگري )مورد مطالعه: کلانشهر 0417فيضي، سلمان و حيدري، رحيم و روستايي، شهريور
 .551-525، صص 21، شماره 51، سال نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافياييتبريز(، 

 (: بررسي برندسازي شهري و عوامل هويت مند آن در راستاي ارتقاي گردشگري پايدار 0410، صالح و عجملو، ليلا و احمدي، سميه )قرباني
 ، جفرافيا و محيط زيست پاک، همدان.اولين همايش ملي گردشگريدر زنجان، پايتخت شور حسيني، 

 ( 0471کوين لين، کلر :)بطحايي، تهران، سيته.  ، ترجمه: عطيهمدیریت استراتژیک برند 

 ( .آسيب شناسي مديريتي جهت گيري هاي برنامه اي و اجرايي هويت يابي و برندسازي شهري تهران، 0414کمانرودي، موسي .) ششمين
 کنفرانس ملي برنامه ريزي و مديريت شهري.

 ( نقش ابزارهاي نوين اطلاع رساني در تبريز د0477مجيدي، موسي و سرداري نيا، الهام :) ،سال دوم، فصلنامه دانش شناسير دوره قاجار ،
 ( پاييز.6شماره ) 

 ( بررسي نقش برندسازي شهري در تحقق مفهوم شهر خلاق0417محمودي آذر، شيرزاد و داود پور، زهره  :)،نشريه ساختارو کارکرد شهري ، 
 .011-000، صص 07شماره 

 ( نظری به تاریخ آذربایجان0482مشکور، محمدجواد :)ن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران.، انجم 

 ( برندسازي و ديپلماسي شهري. نشست تخصصي برندسازي شهري 0410مظفري، گ :)0410خردادماه سال  50و  54. 

 ( تحولات سازمان فضايي شهر تبريز از اوايل اسلام تا دوره قاجار0416منصوري، سيد امير و محمدزاده، شبنم :)20، شماره ، نشريه باغ نظر. 

 (: مدل فرآيندي برندسازي شهري براي کلانشهرهاي 0415يان، عباس و ابوئي اردکان، محمد و پورموسي، سيدموسي، رحيميان، اشرف )منور
 .04، شماره مجله چشم اندازهاي مديريت دولتيايران، 

 ( بازاريابي گردشگري شهري بر اساس برنديابي با م0410موحد، علي و امانپور، سعيد و نادري، کاوه :) دل فرآيند تحليل سلسله مراتبي
(AHP ،مطالعه موردي: شهر کرمانشاه )،08-46، صص 4سال اول، ش  مجله علمي تخصصي برنامه ريزي فضايي. 

 ( (: تبيين مولفه هاي برندسازي شهري با تاکيد بر صنعت گردشگري )مطالعه 0416موسوي، نجم الدين و سپهوند، رضا و شريعت نژاد، علي
 .061-081، صص 0سال ششم، شماره  نشريه گردشگري و توسعه،خرم آباد(،  موردي: شهرستان

 ( 0448مينورسکي، ولاديمير :)ترجمه: عبدالعلي کارنگ، انتشارات کتابفروشي تهران.تاريخ تبريز ، 
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