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چکیده
برندسازي شهري همزمان با محوريت جهاني سازي مفهومي پرکاربرد شده و در سطوح ملي و بين المللي افزايش يافته است؛ ولي بنظر مي رسد
اين موضوع پيشتر در شهرهاي تاريخي ايران نيز نمود داشته و بطور سنتي از ظرفيت هاي القاب براي پيشبرد برخي اهداف شهرها در ايران بهره
برده شده است .القابي مانند دارالخلافه ،دارالسلطنه ،دارالارشارد و امثالهم ،از برندهاي سنتي در ايران مي باشد .فرض در اين پژوهش بر اين است:
اختصاص القاب به شهرهاي کهن ايراني در دوره هاي پيشين عملکرد و تاثير مشابهي نظير برندسازي مکان را در ساختار شهري داشته است .روش
پژوهش ،تفسيري -تاريخي و ابزار گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي ،اسنادي و متون تاريخي و براساس تحليل محتوا است .براي نمونه
موردي شهر تبريز با لقب دارالسلطنه دوره قاجار انتخاب گرديد؛ اين لقب تبريز را تبديل به وليعهدنشين نمود و بعد از تهران موقعيت سياسي پيدا کرد.
در راستاي ارزيابي فرضيه پژوهش در ابتدا به مطالعه برندسازي مکان ،مولفه ها و معيارهاي ارزيابي در شهر پرداخته و در ادامه پژوهش نمونه موردي
ارزيابي گرديده است .مطالعه نمونه موردي در قالب مولفه هاي برندسازي مکان مستخرج از چهارچوب نظري تحقيق مي باشد .نتايج تحقيق نشان
مي دهد در شهرهاي تاريخي ايران تاثيرات مشابه در الحاق برند(نمانام) به شهرهاي ايراني و برندسازي مکان بوده و صحت فرضيه پژوهش را نشان
مي دهد .اين امر مي تواند در ارائه سياست ها و تصميم هاي مرتبط با موضوع برندسازي در شهرهاي ايراني ،ضرورت يک بازنگري و رجوع به
گذشته (زمينه ،هويت بستر جغرافيايي ،اصالت بومي و  )...را به منصه ظهور رساند .در پايان نيز پيشنهاداتي درباب برندسازي برپايه نمانام کهن شهر
تبريز آورده شده است.
واژگان کلیدی :برندسازي شهري ،نمانام ،شهر دوره قاجاريه ،دارالسلطنه تبريز.

مقدمه

طبق تعريف لغتنامه کسبوکار ،برند "،طرح ،نشان ،نشان ويژه ،نمانام ،سمبل ،کلمات يا ترکيبي از اينها است ،که به منظور خلق
تصويري که محصول را از محصولات رقبا متمايز مي کند ،به کار گرفته مي شود" (منوريان و همکاران .)00 :0415 ،برند به يک
محصول يا خدمت ابعادي اضافه مي کند تا آن محصول يا خدمت از سايرين متمايز شود .از اين روي برند نشانه و نماد سازمان است که
در ارتباط با مشتريان بيروني قرار گرفته و نشانگر اهداف ،برنامهها و خطمشيهاي سازمان است (کوين لين کلر .)0 :0471 ،انجمن
بازاريابي آمريکا ” برند“ را به عنوان يک نام ،واژه ،اصطلاح ،نماد ،علامت ،نشان ،طرح يا ترکيبي از اين موارد معرفي مي کند(قرباني و
همکاران .) 4 :0410 ،تا مدتها ،برندها صرفاَ قسمتي از کالاي فيزيکي بودند که اغلب تعاريف مرتبط با آن در چندين دهه اشاره به لفظ ،يا
نام و يا يک نشانه داشته است اما امروزه برندها مجموعه اي از انتظارات را نشان مي دهد؛ برند چيزي فراتر از محصول است .در حقيقت
برند آن چيزي است که محصولي را در طبقه مشابه متمايز مي سازد (دانکن .)01 :0472 ،برندسازي در حوزه شهري به ارتقا کيفيات شهر
 .0استاد گروه معماري دانشکده مهندسي معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسلامي تبريز ،ايران (نويسنده مسئول)
Email: m.ayashm@tabriziau.ac.ir- Tel: 09145207309

 .5مدرس مدعو و دکتري شهرسازي اسلامي دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسلامي تبريز ،تبريز ،ايران
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برپايه ظرفيتهاي موجو د و جذب سرمايه تمرکز و توجه دارد و بستري در جهت توسعه شهر فراهم مي آورد .در برندسازي شهري با اتکا
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
رسد در ايران برندسازي شهري در قالب برندس ازي مکان ،سابقه طولاني تر داشته باشد .مطالعه تاريخ شهرهاي ايراني نشان ميدهد؛
موضوع برندسازي براي شهرهاي ايران موضوعي جديد نيست؛ اختصاص عناويني نظير دارالسلطنه به شهر تبريز ،دارالارشاد به شهر
اردبيل ،دارالنشاط به شهر اروميه ،دارالخلافه به شهر تهران و دارال عباد به يزد ،دارالمومنين به کاشان و امثالهم ،اين موضوع را تصديق مي
کند فرضيه پژوهش بر اين است" :اختصاص القاب به شهرهاي کهن ايراني در دوره هاي پيشين عملکرد و تاثير مشابهي نظير برندسازي
مکان را در ساختار شهري داشته است" و در اين راستا هدف از پژوهش حاضر بررسي و شناخت تحولات شهري منتج از تخصيص نمانام
به شهرهاي ايراني خاصه در دارالسلطنه شهر تبريز (نمونه موردي) در جهت راستي آزمايي فرضيه مي باشد به عبارتي ،مسئله اصلي
پژوهش اين است که اطلاق برندهاي مذکور به شهرهاي ايران چه تاثيري در شهرها بوجود مي آورد و بصورت موردي اطلاق دارالسلطنه
به تبريز مورد کنکاش قرار مي گيرد.
روش تحقیق

روش پژوهش حاضر تفسيري-تاريخي و روش گردآوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي ،اسنادي و براساس تحليل محتوا و متون
تاريخي ميباشد .اين تحقيق در زمره مطالعات کيفي قرار داده ميشود" .تحليل محتواي کيفي براي بررسي محتواي آشکار پيام ها ي
موجود در يک متن ،استفاده مي شود .اين فن به تحليل و آناليز محتوا پرداخته و به پژوهشگر کمک مي کند تا با استفاده از تحليل ،داده
هايي را در مورد متن استخراج نمايد" ( .)Shanon & Hsieh, 2005در پژوهش حاضر در بخش اول مطالعات و تحقيقات انجام شده در
حوزه برندسازي شهري مورد بررسي قرار داده شد و پس از جمع بندي در خصوص مولفهها و معيارهاي تاثيرگذار بر برندسازي بستر
شهري ،مطالعات تاريخي بخش دوم پژوهش انجام گرديدهاست .در بخش دوم از اسناد و پژوهشهاي عمومي منابع دست اول چون
سفرنامه ها و گزارش هاي تاريخ نگاران دوره مطالعاتي و کتب تاريخي براي استخراج تحولات حاصل از برندسازي در شهر تبريز
(دارالسلطنه تبريز) استفاده شد.
مبانی نظری پژوهش
برندسازی در شهر

برندسازي شهري را مي توان محوريت جديدي عنوان نمود که از تلاقي چندين رشته (بازاريابي ،سياست عمومي ،ديپلماسي،
گردشگري ،توسعه اقتصادي ،روابط بين الملل) ايجاد شده است" برندسازي شهري به مجموعه فعاليت هايي اشاره دارد که هدف از آن،
تبديل يک موقعيت مکاني به مقاصد گردشگري است و برخلاف باورهاي عمومي که ساخت برند مقصد را تنها در ارتباطات و پيشينه مي-
دانند؛ برند سازي مقصد ،شناسايي ،سازماندهي و هماهنگي ميان تمام متغيرهاي موجود (بالقوه و بالفعل) ميباشد که بر تصوير برند مقاصد
گردشگري ،تاثيرگذار است" ( .)Avraham & Ketter, 2008برندشهري ،ارائه دهنده تصوير و بستهاي در مورد مکان است که به تأکيد
بر ويژگيهاي منحصربهفرد شهر ميپردازد؛ به گونهاي که شهر بتواند در رقابت از ساير رقبا پيشي بگيرد ( .)Dinnie, 2011از اين روي،
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.
برندسازي شهري ترکيبي پيچيده از استنباط ها و تصورات ذهني مخاطبان در خصوص يک شهر و شهروندان آن ،فضاي زندگي و
فضاي کسبوکار و جذابيتهاي گردشگري آن است (مظفري .)0410،مهمترين اصل در مبحث برندسازي شهري برجستهسازي ارزشهاي
تاريخي ،زيباييهاي طبيعي ،زيربناهاي فرهنگي  ،اقتصادي و اجتماعي شهرهاست .برندسازي آگاهانه به شهرها  ،هويت تازهاي ميبخشد.
در عصر نوين جهانيسازي نمادها و مکانها ،شهرها ،تلاشهايي به منظور توصيف ويژگي متمايز از خود انجام ميدهند .افزون بر عواملي
اقتصاد شهري و توسعه زيرساختهاي شهري ،عواملي نظير  :ک يفيت زندگي شهروندان ،زيبايي شناختي شهري وخطمشيگذاري براي

جايگاه برندسازي در تحولات شهرهاي تاريخي ايراني اسلامي؛ نمونه موردي  :دارالسلطنه تبريز در دوره قاجاريه
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توسعه محلي ،در زمره معيارهاي توسعه ،قلمداد مي شود (منوريان و همکاران .)0415 ،همزمان با مطرح شدن مفهوم برندسازي مکان
خاصه برندسازي شهري،تعاريف متعددي از آن ارائه گرديده است( .جدول شماره)0
جدول( .)1جمع بندی تعاریف برندسازی شهری از دیدگاه صاحب نظران این حوزه
ردیف

نظریه پرداز
نيکرسون و مويسي
()0111
هال ()0111
هنکينسن و همکاران
()5110

0

کاي ()5115

2
6
8
7

رينيستو ()5114
کاواتزه ()5110
جولير ()5112
آنهولت ()5116
مرکز مطالعات آلمان و
اروپا ()5105
جود و فاينتين ()5100

0
5
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تعریف
برندسازي شهري ايجاد ارتباط بين مردم و تصويري از شهرشان است.
هدف اساسي برندسازي شهري فراهم کردن سازگاري و تمرکز استراتژي ارتباطات است.
برندهاي مکاني امکان بهرهمندي از ارزش تصوير يک مکان ،نام تجاري يک محصول يا خدمت ،به وسيله موقعيتيابي نسبت به رقابت و
شخصيت خود به طور متمايز ،ايجاد شده و شامل ترکيب منحصر به فرد از ويژگي هاي کارکردي و ارزش نمادين ميباشد
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.
برندسازي شهري روشي براي افزايش جاذبه شهر و نقطه اساسي شناخت شهر است.
برند شهري شناسايي تمايز شهرها بر اساس تداعيات مثبت و شکل دهي به آن تداعيات است.
برندسازي شهري تلاشي براي ايجاد و غني سازي کيفيت هاي شهري است.
برند سازي شهري هويت رقابتي شهرهاست
مجموعه تداعيات مورد قبول و ادراک شده توسط مشتريان شهر که مبتني بر يک سري ويژگي هاي بصري ،زباني و ذهني از شهر است.
برندسازي شهري ،تلاشي در راستاي جذب گردشگران و بستري براي درآمد پايدار شهري و کيفيت زندگي شهروندان است.

بررسي آراي صاحبنظران برندسازي شهري نشان مي دهد که شهرها با داشتن شاخصه هايي مانند حضور در صحنه هاي بين المللي،
به يادماندني بودن در اذهان از طريق برگزاري کمپين ها و اشاعه طرح هاي بازنمودي از هويت خود ،داشتن وجوه فيزيکي منحصر و البته
قابليت هاي بالقوه اي مانند اقتصاد ،آموزش و سبک زندگي شهري مي توانند به برندي نام آشنا براي مخاطبان خود بشوند (جباري و
همکاران .) 54 :0417 ،مديران و مسئولان شهري بايد اين مهم را بپذيرند که هر شهر با شهر ديگر تفاوت داشته و به واسطه اين تفاوت
ها مي توان از برندسازي شهري صحبت نمود .به عبارتي ديگر صحبت اوليه در برندسازي شهري از هويت شهرهاست و تمامي تلاشها
در اين راستا بايد صورت گيرد ( .)Tataroğlu, 2015: 117مکان ها داراي هويت و شخصيت مي باشند .به طبع هر آنچه که به هويت در
ذهن بدل شود داراي خصوصيت رقابتپذيري بوده ،که در اين مورد (هويت شهري) رقابت بر سر مواردي از قبيل :ميزان جذب توريست،
شهرت در مهماننوازي ،جذب سرمايه گذارها ،ايجاد رفاه براي شهروندان خود و يا منابعي که باعث توليد مزيت رقابتي است .از اين روي
يک مکان موقعي ميتواند برندسازي شود که هويت مناسب براي آن انتخاب شده باشد تا بتواند آن را برجستهتر از رقبايش سازد
(احمدپور .) 04 :0412 ،برندسازي شهري در واقع بخشيدن يک وجهه جهاني بر شهر براساس مفهوم رقابت پذيري و اصل ارتباطات و به
تبع آن جذب سرمايه و گردشگر ميباشد .اين موضوع موجبات ارتقا کيفي ت هاي محيطي خاصه کيفيت هاي شهري را فراهم ميآورد و
زمينه اي مناسب براي شناخت شهر و ارائه يک تصوير مطلوب و غني است(.تصوير شماره)0

تصویر ( .)1فرآیند و تعریف برندسازی مکان

مولفه ها و معیارهای تاثیرگذار بر برندسازی شهری

پايداري برن د شهري ،مستلزم پويايي اجتماعي ،فرهنگي و مشارکت شهروندان و گردشگران است .به عبارتي ديگر ،هويتيابي و
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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و مدل سازي مفهومي و کاربردي اصول و شاخص هاي هويت شهري است .اين اصول و شاخصها را مي توان به کليه ابعاد مشهود و
نامشهود فرهنگي و تمدني؛ اعم از ارزشها ،باورها ،آدابورسوم ،معماري ،شهرسازي ،زيرساختهاي فيزيکي و محيط طبيعي ،تعميم داد.
ساماندهي اين عناصر بايد متضمن حفظ اصول بنيادي بومي و به نو عي با روند فرهنگي و نگرش نوين جهاني نيز تعامل و سازگاري
داشته باشد و اين جهت گيري همراه با ارائه خدمات مناسب ،به توليد فضايي رقيب ،ارتقاي کيفيت زندگي و توسعه پايدار شهري منجر
ميشود (کمانرودي .) 0414 ،فرآيند برندسازي شهري ،موضوعي پيچيده و چندبعدي بوده و گرو ه هاي زيادي از فعالان با اهداف ،انگيزه و
مقاصد متفاوت در شکل گيري آن مداخله دارند (روستا و همکاران .)62 :0412 ،مولفهها و شاخصهاي برندسازي شهري در پژوهشهاي
متفاوت به تبع ،تفاوت در چهارچوب ذهني پژوهشگران و نظريهپردازان ،متفاوت و متنوع بوده است؛ اما مي توان به طور کلي مولفهها و
شاخصهاي برندسازي شهري را در جدول شماره  5خلاصه نمود.
جدول (.)2جمع بندی مولفه ها و معیارهای تاثیرگذار بر برندسازی شهری از دیدگاه صاحب نظران
ردیف

محقق

0

Anholt, 2006

5

Decline, 2010

4

Rehan, 2014

0

Ločmele & Mousten
,2016

2

ايماني و ايوبي0471 ،

6

ديواندري و اخلاصي0411 ،

8

موحد و همکاران0410 ،

7

قرباني و همکاران0410 ،

1

طباطبايي و همکاران0410 ،

01

حيدري و همکاران0410 ،

00

موسوي و همکاران0416 ،

05

بهاري و همکاران0416 ،

04

نوريان و ميکايي0418 ،

00
02

فيضي و همکاران0417 ،
محمودي آذر و داود پور0417 ،

06

علي الحسابي و مرادي0411 ،

مولفه های برند سازی شهری
سبک زندگي ،ميزان هيجان انگيزي شهر
نبض
وضعيت بين المللي شهر و آشنايي با مردم
حضور
مهمان نوازي و مسائل مربوط به امنيت
مردم
جنبه هاي فيزيکي يک شهر
مکان
هزينه زندگي و قيمت محل اقامت
پيش نيازها
ظرفيت بخش هاي اقتصادي و آموزشي
اجزاي برند شهري شامل سه بخش :هويت ،تصوير و موقعيت مکاني برند شهري مي باشد.
تصوير ارائه شده توسط رسانه (لوگو ،وبسايت و )...؛ برندسازي خرد پروژه هاي شهري؛ برندسازي زندگي شهري (اتفاقات ،پديده
ها و فعاليت هاي فرهنگي)؛ برندسازي بناهاي تاريخي؛ برند سازي بناهايي با معماري منحصربفرد و شاخص؛ برندسازي عناصر
فرم دهنده شکل شهر (فضاهاي عمومي ،کتابخانه ها ،موزه ها ،پارک ها ،فضاهاي شاخص و جذاب ،خيابان ها و محور هاي
مدرن)؛.
اجزاي تاثير گذار در فرآيند برندسازي شهري :هويت برند ،موقعيت برند و تصوير ادراکي از برند.
قدرت تمايز نسبت به ديگر مقصدها ،توان به تصوير در آوردن برخي از ويژگي ها ،قدرت به يادآوري لوگو يا
آگاهي
سمبل
تسهيلات خريد مناسب ،موقعيت تجاري مناسب ،محيط آرام و ساکت ،مناسب براي استراحت ،چشم اندازهاي
تصوير سازي
ويژه ،جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي ،ويژگي ها و آداب و رسوم محلي ،جذابيت کلي.
هواي تميز و پاک ،مراکز اقامتي باکيفيت ،زيرساخت ها ،امنيت ،قيمت هاي مناسب ،کيفيت خدمات رساني،
کيفيت ادراک
محيط فيزيکي تميز ،اطلاع رساني مناسب ،دسترسي آسان ،توجه به گردشگران.
شده
مقصد گردشگري ترجيحي ،داراي مزاياي بيشتر نسبت به مقصدهاي مشابه ،قصد بازديد در آينده ،توصيه به
وفاداري
ديگران.
پويايي برندسازي ،مباحث تفريحي-رفاهي ،هويت منحصر بفرد ،نوآوري ،مکان سازي ،نمادسازي ،ترکيب هم افزايانه ،فرهنگ و
اجتماع ،مباحث اقتصادي ،آينده نگري در خصوص مباحث پيش آمده در آينده.
قابليت دسترسي ،مسائل زيست محيطي ،تجهيزات ،ارزش هنري ،اهميت تاريخي و اهميت فرهنگي.
مديريت مقبول و يکپارچه ،امنيت همه اقشار ،سبک معماري ديني و زيباسازي فضاي شهري ،بهداشت عمومي ،انسجام
اجتماعي ،رفاه مردم شهر ،حفظ حدود ديني.
لذت و اهميت ،خودبيانگري ،مشارکت پايدار ،آگاهي ،تصوير ذهني ،کيفيات ادراک ،وفاداري.
تصوير سازي برند (ارائه اطلاعات در مورد مکان ،داشتن شعار ،کمپين هاي بازاريابي ،کيفيت خدمات ،رضايت از برندسازي)،
هويت برند (کارکردهاي متنوع ،هويت کالبدي متمايز ،عناصر معماري متمايز ،سبک زندگي متمايز) ،شخصيت برند ،ارزش ويژه.
جاذبه هاي طبيعي و تاريخي و انسان ساخت ،پتانسيل سرمايه گذاري ،تصوير ذهني مناسب ،تبليغات و اطلاع رساني ،جذابيت
گردشگري ،گردشگر پذيري.
موقعيت استراتژيک ،جاذبه هاي توريستي ،ظرفيت سرمايه گذاري ،توجه به ذينفعان ،تبليغات ،توسعه زيرساخت هاي فيزيکي،
مديريت يکپارچه.
جاذبه هاي شهرسازي و معماري ،فرهنگ ،اقتصاد و تجارت ،محيط شهر ،حمل و نقل و ارتباطات ،زيرساخت ها و امکانات
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.
فرهنگ ،مديريت شهري ،حمل و نقل ،آموزشي ،خدماتي ،جاذبه ها ،زيست محيطي.
ويژگي هاي کالبدي(پروژه هاي شاخص ،ساختمان هاي نمادين ،بافت تاريخي ،طراحي شهري و منظر)؛ ويژگي هاي فرهنگي-
اجتماعي (رويداد و جشن واره ،فرهنگ و اجتماع ،هنر و آئين)؛ زيرساخت ها و امکانات (امکانات رفاهي ،دسترسي و ارتباطات،
تجارت و خريد ،تفريح و سرگرمي)؛ تبليغات (شعار و لوگو ،تلويزيون و اينترنت).

جايگاه برندسازي در تحولات شهرهاي تاريخي ايراني اسلامي؛ نمونه موردي  :دارالسلطنه تبريز در دوره قاجاريه
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در فرآيند برندسازي مکان مهمترين و شاخصترين ويژگي در نظر گرفته و طي يک برنامهريزي منسجم و هدفگذاري دقيق ،سعي
در معرفي ويژگيِ مکان و ارتقا کيفيات وجود دارد(.جدول شماره  )5در اين فرآيند و مسير برندسازي با توجه به پيشرفتهاي شکل گرفته،
برخي از حوزههاي ديگر نيز در مکان شروع به رشد و توسعه مي نمايد که اين مهم در يک بستر زماني مورد بحث و بررسي ميبايست
قراردادهشود .در واقع انتخاب و هدف گذاري صحيح علاوه بر تسهيل مسير دستيابي به هدف نهايي ،موجب توسعه در ساير حوزههاي شهر
نيز ميگردد .زمينه مطالعاتي و چهارچوب ذهني محققين منجر به تنوع در ارائه مولفهها و معيارها گرديده است .محوريت مشترک در تمام
دسته بنديها ،توجه به سه موضوعِ چگونگي تصويرسازي و نحوه بيانمکان ،مسائل هويتي در مکان و کيفيتهاي مکان ميباشد .اين
سه مولفه در اکثر دستهبنديهاي ارائه شده از مولفههاي برندسازي مکان آورده شده است؛ گاها در برخي دستهبنديها ميان مولفهها و
معيارها با توجه به بستر پژوهش و زمينه فکري نظريهپرداز جابه جايي صورت گرفته است؛ نظير توجه به مسائل اجتماعي گاها به عنوان
معيار در مباحث هويتي و گاها به عنوان يک مولفه مستقل در برندسازي مکان؛ اما نهايتا اين سه مولفه در بين دستهبنديهاي مطروح
شده مشترک بوده و نشان از اهميت آن دارد.

تصویر( .)2مولفه های مشترک در اکثر دسته بندی های ارائه شده در برندسازی مکان

مولفههاي تاثيرگذار بر برندسازي مکان با توجه به اهميت مولفهها ،ميزان تکرار آن ها در پژوهشهاي پيشين ،تعريف نهايي از فرآيند
برندسازي مکان و همچنين زمينه مطالعاتي پژوهش ،شامل :تصويرسازي ،هويت ،کيفيات مکان و مسائل فرهنگي-اجتماعي ميباشد.

تصویر (.)3مولفه ها و معیارهای مفهوم برندسازی شهری

مولفه هاي برندسازي مکان در مدل پژوهش حاضر شامل چهار محوريت با عناوين :تصويرسازي ،هويت و مسائل مرتبط با آن،
کيفيات محيطي خاصه کيفيات شهري و نهايتا مسائل اجتماعي-فرهنگي .در مولفه تصويرسازي در خصوص اطلاعات و تبليغات پيرامون
مکان مورد بررسي مطرح مي گردد؛ در اين مولفه جاذبه هاي مکان به اطلاع مخاطبين رسانده و سعي در جذب نظر آنان در خصوص
مراجعه به مکان دارد .مولفه هويت و مباحث مرتبط با آن در بس تر شهري ،به موضوعات برخاسته از زمينه و تاثيرگذار بر هويت ميپردازد.
در اين مولفه بر تمايز خاصي که در مکان وجود داشته و بخشي از هويت مردم و هويت مکان را تشکيل مي دهد؛ برجستهتر شده و مورد
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توجه قرار داده ميشود .مولفه کيفيات محيطي خاصه کيفيات شهري ،به مطالعه ويژگيهاي کالبدي و عناصر کالبدي تاثيرگذار بر ساختار
شهر ميپردازد .و نهايتا مولفه مسائل فرهنگي-اجتماعي  ،زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي ،اتفاقات و مراسمات خاص مکان را بررسي مي-
نمايد و سعي در ارتقا و نمايش آنها به عنوان يک مولفه مهم و تاثير گذار دارد .اشاره به اين مهم ضروري به نظر مي رسد ،که وجود
تمامي اين مولفهها و معيارها لازمه برندسازي شهري نميباشد .برندسازي شهري فرآيندي زماندار ميباشد که با وجود يکسري ظرفيتها
و پتانسيلها در بستر مطالعاتي شروع شده و با گذر زمان ساير ارزشها و مولفهها به آن افزوده ميگردد.
مطالعه و بررسی نمونه موردی
معرفی دارالسلطنه تبریز

شهرهاي کهن ايراني در طي دوره هاي پيشين قبل از انقلاب مشروطه ،خاصه در دوره زنديه و قاجاريه برحسب ويژگيهايي که واجد
آن بودند ،عناوين و القابي را دريافت مي نمودند .اين عناوين برپايه اتفاقات سياسي ،ويژگي هاي طبيعي و تاريخي و مذهبي آن مکان
تبيين مي شدند و به نوعي بر اهميت و شهرت آن شهر مي افزودند .برندهايي نظير دارالخلافه تهران ،دارالارشاد اردبيل ،دارالنشاط اروميه،
دارالسلطنه تبريز ،دارالسلطنه هرات و  . ...آغا محمدخان در اواخر سال  0512به آذربايجان لشکر کشيد و از آن تاريخ آن استان تحت
تسلط دولت مرکزي ايران درآمد .از زمان فتحعليشاه شهر تبريز مقر وليعهد ايران گرديد ( 0504هـ ش) و تا آخر دوره قاجاريه آن شهر
وليعهد نشين ايران بود (مشکور .)061 :0482 ،شهر تبريز در دورة قاجار ميراثدار تحولات دورههاي پيش از خود بر پيکره شهر بوده
است.در دوره قاجاريه شهر تبريز با عنوان "دارالسلطنه تبريز" به مناسبت حضور وليعهد شناخته مي شد .اهميت ويژه شهر تبريز در دوره
قاجار و الحاق عنوان دارالسلطنه به سبب حضور وليعهد ،تحولاتي را در اين شهر به وجود آورده است.
مطالعه و بررسی تحولات حاصل از برند (نمانام) دارالسلطنه بر شهرتبریز

روند تحولات در چهار محوريت (مولفه تصويرسازي ،مولفه هويت و مباحث مرتبط با آن ،مولفه کيفيات محيطي و مولفه مسائل
فرهنگي-اجتماعي) مورد بررسي قرار گرفته است .در برخي از محوريتها ،به منظور درک عميقتر از تاثيرات حاصله در نامگذاري شهر
تبريز به دارالسلطنه تبريز ،دوره قاجاريه به دو دوره تفکيک شده است .0 :اوايل دوره قاجاريه (سرداري نجف قلي خاني و وليعهدي عباس -
ميرزا) .5 ،اواخر دوره قاجاريه (از وليعهدي ناصرالدينميرزا تا وليعهدي محمدعليميرزا و مشروطيت) .در ادامه به تفصيل تحولات مهم
شهري در اين دوره بررسي گرديده است.
مولفه اول :کیفیات محیطی

مولفه کيفيات محيطي خاصه کيفيات شهري ،به مطالعه ويژگي هاي کالبدي و عناصر کالبدي تاثيرگذار بر ساختار شهر مي پردازد .به
دليل تحولات گسترده در حوزه کيفيات¬محيطي ،اين بخش از مولفه هاي برندسازي در دارالسلطنه شهر تبريز ،در دو دوره بررسي گرديده
است .معيارهاي ارائه شده براي مولفه کيفيات محيطي را مي توان شامل اين موارد دانست :کارکردها و فعاليت هاي متنوع ،قابليت
دسترسي ،مسائل زيست محيطي ،تاسيسات و تجهيزات ،بناهاي مهم و شاخص ،بناهاي تاريخي ،ساير عناصر کالبدي ساخت شهر (حصار
و .) ...
دوره اول :اوایل دوره قاجاریه (سرداری نجف قلی خانی و ولیعهدی عباس میرزا):

زلزله سال 0010ه.ق به کلي ساختوسازمان فضايي تبريز ميراث دار ايلخاني و صفوي را ويران نموده و باروي جديدي به همراه
هشت دروازه به قطر حدودي  0011مترمربع معروف به باروي نجفقلي خاني بر اطراف شهر کشيده شد که بسيار کوچکتر از دورههاي
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
و اعتبار گذشته خود را به دست آورده و تا اواخر قاجار گسترد گي شهر به حدي رسيد که باروي نجف قلي خاني فقط وظيفه حمايت از
قطب سياسي ،اقتصادي و مذهبي شهر يعني مجموعه حکومتي ،بازار و مساجد مهم شهر را به عهده داشته است (بليلان.)68 :0418 ،
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در زمان عباس ميرزا نيز که تبريز به علت وليعهدنشين شدن ،پايتخت دوم کشور محسوب ميشد ،رونق بازرگاني آن بيشتر و سراها،
تيمچهها و بازارهايجديدي احداث شد.درواقع مي توان شاکله اصلي بازار امروز تبريز را قاجاري دانست .در زمان عباسميرزا نايب السلطنه
به کمک انگليسي ها چند کارخانه ساخت تجهيزات نظامي در تبريز به مرحله بهرهبرداري رسيد .زياده از  41باب قراولخانه در داخل و
خارج شهر بنا کردهاند( .عمراني و اسمعيلي .)055-054 :0472 ،نادرميرزا در نوشتار خود در باب عباسميرزا –وليعهد ساکن تبريز-
اينگونه مينگارد " :به روزگار اين شاهزاده مملکت آباد شد .تبريز که ويرانه بود روي به عمارت نهاد .نايب السلطنه شاهزادهاي با عزم و
حزم و دلير بود .اول کسي که در ايران سپاه نظام گرفت او بود" (نادر ميرزا.)500 :0414 ،
در دوره اوايل قاجاريه تا بازه زماني وليعهدي عباسميرزا سه سند تصويري با نامهاي نقشه ترهزلفابويه ،نقشه حومهشهر و نقشه
استحکاماتشهر توسط روسيها تدوين گرديد .يکي از کاملترين نقشه هاي موجود از اين دوره که معدودي از عناصر معماري و شهري نيز
بر روي آن مشخص شدهاست ،نقشه ترهزلفابويه ميباشد .آنچه که با بررسي نقشههاي تصوير شده در دوره اول حاصل مي شود؛ اين
مهم است که بافت مسکوني و شهر در دوره وليعهدي عباسميرزا محدود به حصار شهر (حصار نجفقليخاني) بوده است .از ويژگيهاي
اين حصار ترسيم مرز واضح بين شهر و بافتها و روستاهاي مسکوني پيرامون آن اشاره نمود " .شهر تبريز در دوره وليعهدي عباسميرزا،
در عين حفظ انسجام خود ،ميزان و نوع حرکتها ،فعاليتها ،کنترل و ن ظارت امنيتي را زير نظامي مدون ،تعريف و هدايت مينمود.
پراکندگي کاربري هاي مختلف در سطح شهر نيز از اين نظام تبعيت مينمود و در ادامه به تقويت آن کمک مي کرد" (بليلان:0414 ،
 .) 21نادرميرزا در سفرنامه خود از سياح ديگري با نام پيرآمده سخن به ميان ميآورد و مينگارد« :پيرآمده در رابطه با شهر ميگويد:
ديوارهاي شهر بلند و برج هاي متعدد و بازارهاي زيبا دارد .دروازهها تمام از کاشي الولن ساخته شده است» (نادرميرزا .)000 :0414 ،علاوه
بر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان سردارمکري ،مقبره ميرزاعيسي قائممقامفراهاني به عنوان يکي از مزارهاي معتبر به دستور عباسميرزا در
جوار بقعه سيدحمزه بنا شد (افشار سيستاني.)558-560 :0461 ،
دوره دوم:اوایل دوره قاجاریه(از ولیعهدی ناصرالدین میرزا تا ولیعهدی محمدعلی میرزا و مشروطیت):

محمدميرزا فرزند عباسميرزا پس از مرگ پدربزرگ خويش فتحعليشاه به کمک قائممقام (ميرزا ابوالقاسم فراهاني) در تبريز به نام
محمدشاه قاجار به تخت سلطنت نشست .او به مدت  00سال از سال  0521-0560ه.ق در تهران حکومت کرد .در اين زمانها وليعهد
ايران ناصرالدينميرزا بود که در دارالسلطنه تبريز زندگي ميکرد (شميم .)058 :0405 ،فلاندن که در سال  0520ه.ق به تبريز مسافرت
کردهبود در رابطه با شهر چنين مينگارد« :حالت غمگين تبريز و حزنآور است .علاوه بر اهميت تبريز به علت حکومتنشيني ،يکي از
بزرگترين ايالات ايران و بازرگانياش اهميت ويژهاي دارد .از هر طرف با حصاري احاطه شده ،چند دروازه که سهتايشان تزئينات دارند در
شهر ديده ميشود» (فلاندن0707 ،م.)75 :ليکن مدتي بعد و در اواخر دوره وليعهدي ناصرالدينميرزا از يک سو به دليل تسخير شهر تبريز
توسط ارتش روسيه در زمان وليعهدي عباس ميرزا و از سوي ديگر به دليل گسترش شهر ،حصار به تدريج تخريب شده و به جز معدود
جاهايي از شهر اثري از بارو و خندق آن باقي نماند (نادرميرزا.)011 :0414 ،
با رشد جمعيت ،بازسازي و توسعه سريع شهر ،حدود شهر از باروي نجفقلي خان فراتر رفته و بر وسعت قلمرو شهر تا اواخر دوره قاجار
افزوده شد .قلمرو شهر در اين دوره با حصاري طبيعي همچون کوه هاي واقع در شمال شرق و جنوب شهر و همچنين باغهاي پيرامون
شهر تعريف مي شد .در اين دوره نيز مجموعه بازار در مرکز هندسي شهر همچنان به عنوان مرکزيت اصلي سازمان فضايي شهر مطرح
بوده است .ساختار شهر نيز منطبق بر ساختار دوره قبل بود که در اين دوره گسترش يافته و محورهاي ارتباطي جديدي با دروازهها،
محلات و عناصر شهري ديگر به عنوان کلهاي کوچک شهر شکل گرفتند .در امتداد اکثر دروازهها ،راسته بازارهايي شکل گرفت که به
بازار اصلي در مرکز شهر منتهي مي شد و بدين گونه مرکزيت به عنوان عنصر اصلي سازمان فضايي شهر باعث ايجاد انسجام و وحدت در
کليت شهر مي شد .محلات در اين دوره همانند دوره صفوي به صورت شعاعي بر گرد بازار شکل گرفته بودند .چيدمان شعاعي محلات به
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
نجفقلي خان قرار داشتند و مرکز محلات آنها از طريق گذرهاي اصلي به مرکز شهر وصل ميشدند .به دليل خطر هجوم عثماني مجموعه-
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هاي نظامي همچون سربازخانه ،توپخانه و جبه خانه به عنوان کلهاي کوچک نقش مهمي در سازمان فضايي شهر ايفا ميکنند (منصوري
و محمدزاده)51 :0416 ،
بناي شمسالعماره توسط نجفقليخاندنبلي در کنار درباعلي بنا شد که در ابتدا همان نام درباعلي داشت اما بعدها به تقليد از
شمسالعماره تهران ،شمس العماره خوانده شد و در اين دوره به عنوان عمارت حکومتي استفاده شد و در زمان مظفرالدينشاه با اعمال
تغييرات اساسي ،به حرمخانه مشهور شد .در اين دوران در محوطه مقدم حرمخانه ميداني ايجاد کردند که اغلب مراسم مهم مثل سان،
رژه ،تعزيه و شبيهگرداني در آن برپا مي شد .تيمچه و سراي مظفريه به عنوان مهم ترين قسمت بازار در زمان وليعهدي مظفرالدينشاه و
همچنين بازار و تيمچه امير به عنوان مرکز عمده تجارت فرش ،طلا و جواهر تبريز در سال  0522ه.ق احداث شدند (تاباني.)588 :0481 ،
ويلسون در بازديد خود از شهر در سال  0510ه.ق به بازار امير ،جبه خانه و ديوانخانه اشاره کرده که نشانگر اهميت اين عناصر است.
باغ صفا در شمال شهر در دامنه کوه سرخاب (نادرميرزا ) 10 :0414 ،و آلاقالاسي (در سرخ) مقر والي کل در باغ پردرختي به نام باغ شمال
از آثار اين دوره هستند (مينورسکي .) 71 :0448 ،باغ شمال نيز تا اواخر دوره قاجار آباد و در دست حکام و شاهزادههاي قاجار بود و به
عنوان نزهتگاه عمومي استفاده مي شد (منصوري و محمدزاده .) 51 :0416 ،مادام ديولافوا در بازديد خود از دارالسلطنه تبريز در سال
 0512ه.ق مي نگارد « :تبريز حاکم نشين آذربايجان و پس از تهران اولين شهر آباد ايران است .در اثر زلزله هاي فراوان آثار و ابنيه
قديمي زيادي ندارد» (ديولافوا.)0460 ،
مولفه دوم و سوم :مسائل فرهنگی-اجتماعی و مسائل مرتبط با هویت

1

تبريز به سبب وجود شرايط و زمينه هاي مناسب براي ايجاد تحولات فرهنگي و هنري در طول تاريخ خاصه در دوران قاجار ،بستري
شايسته براي پيشرفتهاي نو و فرهنگي-اجتماعي فراهم آورد" .شهر تبريز در دوره فتحعليشاه به سبب اقامت وليعهد قاجار ،عباسميرزا
و نزديکي شهر به قفقاز ،گرجستان و عثماني به کانون مبادلات فرهنگي،اقتصادي ميان ايران و کشورهاي همسايه شمالي و شمالغربي
درآمد .همچنين به دليل وقوع جنگ هاي ايران و روس اهميت نظامي و سياسي يافت .حيات شهر در اين دوره از سه عامل رونق
بازرگاني ،مرکزيت نظامي و سياسي تامين ميشد" (صفامنش .)46 :0481 ،عباسميرزا به اين مهم واقف بود که جلب رضايت مردم به
منظور همراهي آنان با سياست هاي بناي نظام جديد ،مستلزم اقداماتي ملموس در جهت کاستن از مصائب ديرينه آنان است .بنا به
گزارشهاي مورخان صدر دوره قاجار ،مهمترين اقدامات اصلاحطلبانه عباس ميرزا در عرصه اقتصادي و اجتماعي عبارت بودند از-0 :
تفکيک خالصهها از موقوفات؛ -5تعيين روز مظالم؛-4تاسيس چاپارخانه؛ -0اعزام محصل به فرنگ .اگرچه در سخنان عباسميرزا اشارهاي
صريح به شناسايي حقوق مردم وجود ندارد ،اما توجه ا و به سياست ظالمانه و نکوهش حکام زمانه خويش به علت ناديده انگاشتن حداقل
حقوق رعايا طبعا از نگرش تازه وي به رابطه حکومت با مردم و ضرورت جهتگيري فرمانروايي به سوي شناسايي حقوق مردم در
حاکميت قدرتي حکايت ميکند .اين تحول ذهني نايب السلطنه ،گرچه در آن دوره ،راه به جايي نبرد ،اما موجب شد رجالي متفاوت با
رجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه پديد آيند و در دهههاي بعد ،همين انديشهها را تجديد کرده و منشا ظهور صدارت اميرکبير
شوند .اگر توجه کنيم اميرکبير تربيتيافته دارالسلطنه تبريز بود ،نه پرورده محيط کهنهپرست تهران آن روز (زرگري نژاد:0470 ،
.)18اعزام محصل به فرنگ و پي ريزي هاي فرهنگي عباس ميرزا و وليعهد وي ،موجب شد در اين بستر افراد فرهيختهاي پرورش يابند.
طالب اوف تبريزي يک نمونه از اين افراد و دانشمند روشنفکر و آزادي خواه تبريز ،مطلع در زمينه علوم فلسفي ،اجتماعي ،سياسي و
ادبي ...بود .ميرزا حسن رشديه پدر آموزش و پرورش نوين ايران که باني نخستين آموزشگاههاي نوين به سبک جديد در تبريز و تهران و
قم بود (مجيدي و سرداري نيا.)60 :0477 ،از ديگر تحولات فرهنگي-اجتماعي شکل گرفته در بستر شهر تبريز قاجاري ،آفرينش آثار
0دليل بررسي دو مولفه مسائل فرهنگي-اجتماعي و مولفه هويت به صورت مشترک ،همپوشاني اين دو حوزه و اقدامات مشترک در اين دو حوزه است .به عنوان مثال تاسيس
کتابخانه و  ...از جمله اقدامات فرهنگي-اجتماعي بوده که مولفه هويت را نيز تحت اثير قرار مي دهد .و با ظهور شخصيت هاي برجسته فرهنگي -اجمتماعي در بستر دارالسلطنه
تبريز ،از جمله مسائل هويتي در اين شهر نيز مي باشد.

جايگاه برندسازي در تحولات شهرهاي تاريخي ايراني اسلامي؛ نمونه موردي  :دارالسلطنه تبريز در دوره قاجاريه
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کتابت ،کتابآرايي و تجليد نفيس و قابلتوجه در دورههاي مختلف تاريخي و هنري بوده است( .رستمي .)408 :0411 ،نخستين چاپخانه-
هاي تبريز در سال  0545ه.ق با اعزام زينالعابدين تبريزي (پدر صنعت چاپ ايران) به پترزبورگ روسيه ،به دستور عباسميرزا نخستين
چاپخانه (سربي) و  7سال بعد در سال  0501ه.ق با اعزام ميرزا جعفر تبريزي به مسکو ،دومين چاپخانه (سنگي ) وارد تبريز شد و بلافاصله
به کار چاپ کتاب و روزنامه اقدام کردند .از ديگر اقدامات فرهنگي-اجتماعي صورت گرفته در اين دوران مي توان به تأسيس نخستين
کتابخانه هاي عمومي در تبريز اشاره نمود .از جمله کتابخانه هاي عمومي زير را مي توان نام برد-0 :کتابخانه و قرائتخانه عمومي ارک
تأسيس حاج ميرزاحسنخانخازنلشکر به کتابداري شريعتمدار به سال  0405ه .ق -5 .قرائتخانه عمومي تأسيس ميرزااسحاقخانمعزز-
الدوله قبل از مشروطه در تبريز -4 .کتابخانه عمومي و کتابفروشي تربيت به وسيله محمدعليتربيت و برادرش ميرزارضاخانتربيت.
(مجيدي و سرداري نيا.)60 :0477 ،
مولفه چهارم :تصویرسازی

مولفه تصويرسازي در خصوص اطلاعات ،تبليغات و نحوه اطلاعرساني پيرامون مکان اقدام مينمايد؛ به علاوه در اين مولفه جاذبههاي
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
توان شامل :ارائه اطلاعات در مورد مکان ،کيفيت خدمات ارائه شده ،چشماندازهاي ويژه و جاذبه کلي مکان دانست .اين مهم در
دارالسلطنه تبريز در دوره قاجار نيز به چشم ميخورد .تحولات پيش آمده در خصوص نحواطلاعرساني درون و برون شهر در تبريز ،مراجعه
افراد با گروههاي اجتماعي مخت لف به شهر تبريز و تدوين سفرنامهها ،اسناد تصويري ،شرح حال و ...نِمود اين مولفه در دارالسلطنه
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
دنياي گسترده اطلاعاتو دانش گرديده و با مظاهر سياسي و اجتماعي و با حقوق اساسي خود آشنا گشتند .قدر مسلم آن است که اشاعه و
رواج يافتن آثار علمي ،ادبي و فرهنگي ،به ويژه کتاب و روزنامه ،مديون ايجاد چاپخانه ميباشد که مادر رسانهها محسوب ميشود .در اين
ميان شهر تبريز بنا به موقعيت جغرافيايي خود ،هميشه با استانبول و قفقاز در ارتباط بود و در نتيجه تبريزيها در جريان رويدادهاي بين-
المللي و رخدادهاي منطقهاي بودند و چون افکارعمومي ،براي هر گونه تحول اجتماعي و فرهنگي آمادگي داشت ،براي نخستين بار
چاپخانه ،روزنامه غيردولتي ،مدرسه ،ادبياتنمايشي ،تئاتر ،داستاننويسي و ترجمه در اين شهر پاگرفت و سپس به تهران و ساير نقاط
ايران اشاعه يافت (مجيدي و سرداري نيا .)20 :0477 ،از ديگر محوريت هايي که در تصويرسازي و معرفي دارالسلطنه تبريز بسيار
تاثيرگذار جلوه مينمايد ،سفرنامهها ،شرححال نامهها و اسناد تصويري تدوين شده در اين بازه زماني ميباشد .در اسناد از ويژگي هاي
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
کشورهاي ديگر پرداخته و به نوعي زمينه را براي شناساندن دارالسلطنه تبريز فراهم آورده است.
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
دارالسلطنه به شهر تبريز به نوعي موجبات شهرت و شناسايي اين شهر و تحولات در ساختار شهر را پديد آورده است .مطالعه تاثير اين
عنوان بر شهر و اتفاقات آينده آن با مولفههاي مفهومي امروزين با عنوان برندسازي مکان ميباشد .در جدول شماره  4مولفهها و
معيارهاي ارزيابي برندسازي مکان قرار داده شده و با اتفاقات و تحولات رخ داده در دوره قاجاريه (اوايل و اواخر دوره قاجاريه) بر
دارالسلطنه تبريز به مقايسه گزارده شده است.
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جدول( .)3بررسی مولفه های برندسازی مکان در راستای الحاق عنوان دارالسلطنه به شهر تبریز در دوره قاجاریه
بررسی مولفه ها و معیارهای برندسازی مکان در دارالسلطنه تبریز
مولفه اول :کیفیات محیطی
معيارها ي ارزيابي :کارکردها و فعاليت هاي متنوع؛ قابليت دسترسي؛ مسائل زيست محيطي؛ تاسيسات و تجهيزات؛ بناهاي مهم و شاخص ،بناهاي تاريخي؛ ساير عناصر
کالبدي ساخت شهر (حصار و .) ...
اواخر دوره قاجاريه
اوايل دوره قاجاريه
 تدوين نقشه هايي نظير :نقشه سيل تبريز ،نقشه دارالسلطنه قراجه داغي ،نقشه
 احداث باروي جديد نجفقلي خاني به همراه  7دروازه
خريطه ،نقشه دارالسلطنه مراغه اي
 خريد زمين هاي اطراف بارو و فراهم آوردن زمينه
 رشد جمعيت و توسعه شهر بعد از سيل تبريز 0577ه.ق بيرون از حصار نجفقلي خاني
هاي گسترش شهر
 حصار جديد شهر عناصر طبيعي همچون کوه هاي واقع در شمال شرق و جنوب شهر
 رونق بازرگاني بيشتر بازار در بازارچه هايي نظير:
و همچنين باغ هاي پيرامون شهر
ارچه رنگي ،بازارچه درب باغميشه ،بازارچه سرخاب و  ...و
احداث سراها ،تيمچه ها و بازارهاي جديد.
 مرکزيت هندسي و مرکزيت اصلي شهري بازار
 تقويت بازار و شاکله اصلي شهر
 ساختار شهر نيز منطبق بر ساختار دوره قبل بود که در اين دوره گسترش يافته و
 تاسيس کارخانه ساخت تجهيزات نظامي ،بيش از 41
محورهاي ارتباطي جديدي با دروازه ها ،محلات و عناصر شهري ديگر ارتباط برقرار کرده بود
باب قراولخانه
 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
 ساماندهي محله راسته کوچه در راستاي اهداف
مدارس ،قبرستان ،گذرهاي شاخص ،پل ،دروازه ،کارخانه ها و ...
نظامي و تجهيز قشون
 شکل گيري نقشه برداري مدرن به سبب بازگشت ايرانيان تحصيل کرده
 تدوين سه سند تصويري با عناوين :نقشه تره زل
فابويه ،نقشه حومه شهر و نقشه استحکامات شهر توسط
 تاثير معماري مدرن در شکل گيري فضاهاي اين دوره
روسي ها
 تقويت بازار ،احداث تيمچه و سراي مظفريه و بازار و تيمچه امير،
 تمرکز توسعه شهري در نقشه تره زل فابويه ،بعد از
 افتتاح راه ترانزيت قفقاز و افزايش استفاده از راه طرابوزان-تبريز موجبات گسترش
زلزله سال  0010هـ.ق در ضلع جنوبي رودخانه
روابط با غرب را فراهم آورد.
 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
بقعه سيدحمزه علاوه بر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان
سردارمکري به عنوان عناصر شاخص و شهري
 تاسيس چاپارخانه براي دفع اجحاف به رعايا
مولفه دوم :مسائل فرهنگی-اجتماعی
معيارهاي ارزيابي :هنجارها ،باورها و قوانين؛ سبک زندگي مردم؛ امنيت ،بهداشت و مهمان نوازي؛ اتفاقات ،پديده ها و فعاليت هاي فرهنگي-اجتماعي؛ مشارکت،
مديريت.
اواخر دوره قاجاريه
اوايل دوره قاجاريه
 تاثير معماري مدرن در شکل گيري فضاهاي اين دوره و تاثيرگذاري بر هويت مدرن
 اقدامات صلح طلبانه عباس ميرزا و جلب رضايت
شهر
مردم نظير :تفکيک خالصه ها از موقوفات ،تعيين روز مظالم،
تاسيس چاپارخانه و اعزام محصل به فرنگ.
 حضور روشن فکراني نظير ميرزا ملکمخان و افکار فرنگي شدن سياست و نظام اداره
 تاسيس اولين چاپخانه (سربي) تبريز با اعزام زين
کشور
العابدين تبريزي (پدر صنعت چاپ ايران ) به پترزبورگ
 حضور رجالي متفاوت با رجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه به سبب زمينه
روسيه ،به دستور عباس ميرزا
سازي عباس ميرزا در دارالسلطنه نظير :طالب اوف تبريزي ،ميرزا حسن رشديه و . ...
 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
 تحولات ويژه فرهنگي نظير آفرينش آثار کتابت ،کتاب آرايي و تجليد نفيس و قابل
توجه

جايگاه برندسازي در تحولات شهرهاي تاريخي ايراني اسلامي؛ نمونه موردي  :دارالسلطنه تبريز در دوره قاجاريه
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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
اوايل دوره قاجاريه
 تحولات ويژه فرهنگي نظير آفرينش آثار کتابت ،کتاب آرايي و تجليد نفيس و قابل
 تاسيس مقبره ميرزاعيسي قائم مقام فراهاني در جوار
توجه و تاثير گذاري در زمينه هاي هويتي دارالسلطنه
بقعه سيدحمزه علاوه بر دو مقبره ملاباشي و عزيزخان
سردارمکري به عنوان عناصر شاخص و هويتمند شهري
 مرکزيت هندسي و مرکزيت اصلي شهري بازار
حمام،
 وجود عناصر شاخص نظيرارک ،بازار ،تکيه،
 وجود عناصر شاخص شهري نظير :بازار ،حرمخانه و ميدان آن ،سربازخانه ،توپخانه،
دروازه ،ميدان ،قبرستان ،مدرسه و مسجد(نقشه تره زل
جبه خانه ،ديوان خانه ،مراکز محلات ،ارک ،باغ ها (باغ صفا ،باغ شمال و آلا قالاسي) ،مساجد و
فابويه)
مدارس ،قبرستان ،گذرهاي شاخص ،پل ،دروازه ،کارخانه ها و ...
 رونق بازرگاني بيشتر بازار در بازارچه هايي نظير:
 تقويت بازار ،احداث تيمچه و سراي مظفريه و بازار و تيمچه امير،
ارچه رنگي ،بازارچه درب باغميشه ،بازارچه سرخاب و  ...و
 حضور رجالي متفاوت با رجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه به سبب زمينه
احداث سراها ،تيمچه ها و بازارهاي جديد.
سازي عباس ميرزا در دارالسلطنه نظير :طالب اوف تبريزي ،ميرزا حسن رشديه و . ...
 تاسيس کتابخانه و قرا ئتخانه هاي عمومي به تبع تاسيس چاپخانه و انتشار کتب با
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
 تاثير معماري مدرن در شکل گيري فضاهاي اين دوره تحت تاثير سيستم اطلاع
 تاسيس اولين چاپخانه (سربي) تبريز با اعزام زين
رساني و ارتباط با غرب
العابدين تبريزي (پدر صنعت چاپ ايران ) به پترزبورگ
روسيه ،به دستور عباس ميرزا و ورود ايرانيان به دنياي
 تاسيس چاپخانه سنگي
گسترده اطلاعات و دانش
 تاسيس کتابخانه و قرائتخانه هاي عمومي به تبع تاسيس چاپخانه و انتشار کتب با
 اقدامات صلح طلبانه عباس ميرزا و جلب رضايت
محتويات متنوع
مردم نظير اعزام محصل به فرنگ و پايه ريزي زمينه هاي
 انتشار سفرنامه ها ،اسناد تصويري ،شرح حال نامه ها ،روزنامه ها در مقياس وسيع و
تعامل دو سويه
آشنايي مردم از ويژگي هاي شهر خود در دهه هاي پيشين و آشنايي دنياي غرب با دارالسلطنه
 تقويت راه هايي نظير راه هاي مواصلاتي با استانبول
تبريز
و قفقاز و در جريان رويدادهاي بين المللي و رخدادهاي
 افتتاح راه ترانزيت قفقاز و افزايش استفاده از راه طرابوزان-تبريز موجبات گسترش
منطقه اي بودن تبريز ها (نزديک ترين شهر به دنياي غرب)
روابط با غرب را فراهم آورد.

الحاق عنوان و برند (نمانام) دارالسلطنه به شهر تبريز موجبات تحولات و تغييراتي را در اين شهر فراهم آورد .اين نامگذاري و لقب
دهي به شهرهاي ايران ي خاصه در دوران قاجار به نوعي عملکردي شبيه به برندسازي مکان در دنياي امروزين را انجام ميدهد .اين
موضوع از ردگيري تحولات و تغييرات حاصله در دارالسلطنه تبريز در دوره قاجاريه به طور کامل به منصه ظهور مي رسد .در اوايل دوران
قاجار کيفيات محيطي و به طور اخص کيفيات شهري به دليل زلزله سال  0010ه.ق بسيار ضعيف بوده و عملا اثري از شهر تبريز دوران
صفوي باقي نمانده بود .با روي کار آمدن سلسله قاجاريه و الحاق عنوان دارالسلطنه به شهر تبريز و به تبع آن حضور عباسميرزا در اين
شهر موجبات رونق اين شهر را فراهم آورد .احداث بار وي جديد ،رونق بازار و ايجاد تيمچه ها و سراهاي جديد ،تاسيس کارخانه و توسعه
صنعت در شهر تبريز ،تدوين اسناد تصويري ،وجود و ايجاد عناصر شاخص و شکل دهنده به استخوان بندي دارالسلطنه تبريز و نهايتا
ايجاد مقابر جديد براي افراد فرهيخته و تاسيس چاپارخانه از جمله موضوعاتي مي باشد که در اوايل دوره قاجار موجبات رونق کيفيات
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
شهر را به عنوان پايتخت دوم کشور در اين بازه زماني مطرح نمود .در دوره قاجاريه و در اواخر آن ،کيفيتهاي محيطي شهر غنيتر شده
و توسعه در شهر رخ داده است .حصار قبلي ديگر جوابگوي جمعيت و گسترش شهر نبود و از ميان برداشته ميشود ،بازار به عنوان هسته
و مرکزيت اصلي شهر در مرکزيت هندسي شهر قرار گرفته و نقش قويتري را در سازمان فضايي شهر ايفا ميکند .محورهاي درون
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شهري و برون شهري جديدي در اين دوران احداث شده که محور هاي درون شهري موجبات ارتباط قوي بازار با محلات خاصه محلات
پيرامون را فراهم نموده و محورها و گذرهاي برون شهري به سبب ارتباط با ساير بخش هاي کشور و کشورهاي خارجي ،تقويت بازار را
در شهر تبريز به همراه داشته است .راههايي نظير راه ترانزيت قفقاز ،راه طرابوزان-تبريز و  . ...عناصر شاخص و هويتمند شهري در اين
بازه زماني افزايش يافته و استخوان بندي شهر را محکمتر و منسجم تر نموده است .سبک معماري مدرن به دليل ارتباط با غرب در
شکلگيري فضاهاي اين دوران تاثير گذاشته است و عنصري نظير ميدان و بناي حرمخانه را به دارالسلطنه تبريز به سبب سان و رژه و ...
اضافه نموده است .احداث تيمچه و سراي مظفريه و بازار و تيمچه امير نيز از جمله پيشرفتهايي است در دوران قاجار رخ داده و به نوعي
حاکي از تقويت نقش بازار است.
در باب مسائل فرهنگي-اجتماعي ابتداي دوره قاجاريه ميتوان به مواردي نظير اقدامات صلحطلبانه عباسميرزا و جلب رضايت مردم،
تفکيک خالصه ها از موقوفات ،تعيين روز مظالم ،تاسيس چاپارخانه و اعزام محصل به فرنگ و تاسيس اولين چاپخانه سربي در دارالسلطنه
تبريز اشار ه نمود .اشاره به اين امر ضروري به نظر ميرسد که اقدامات فرهنگي-اجتماعي معمولا به دليل جنس ويژه خود در بازه زماني
اي طولاني تري جوابدهي مناسبي دارد و اقدامات صورت گرفته در اوايل دوره قاجار از اين قاعده مستثني نبود است .اقدامات و اصلاحات
فرهنگي-اجتماعي عباس ميرزا اگر چه در دوران خود تاثيرات چشمگيري بر دارالسلطنه تبريز نداشت اما سبب حضور رجالي متفاوت با
رجال سنت گرا در ميان اعضاي دارالخلافه در اواسط و اواخر دولت قاجار شد .تاثير معماري مدرن و تاثير پذيري برخي از اقشار جامعه به
فرنگيشدن در آداب زندگي ،نحوة لباس پوشيدن ،نوع اشياي مورد استفاده ،لوازم زندگي ،ساختمان سازي و باغ آرايي از دنياي غرب در
اواخر دوره قاجار را مي توان از ديگر تحولات رخ داده در شهر تبريز به واسطه نقش ويژه آن در سازمان فضايي کشور عنوان نمود .تاسيس
کتابخانه و قرائتخانه عمومي ،اولين چاپخانه سنگي و پيدايش زمينه آفرينش آثار کتابت ،کتابآرايي و تجليد نفيس و قابل توجه نيز از
نتايج اقدامات فرهنگي-اجتماعي در دارالسلطنه تبريز دوره قاجاراست.
در محوريت مولفه هويت و مسائل مرتبط با آن مي توان تحولات رخ داده در اين حوزه را به نوعي با دو حوزه پيشين مرتبط و داراي
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
گرفتن آن در اوايل دوره قاجار نيز نظير ساير عناصر شاخص ،موجي تقويت تصوير ذهني مردم از اين عناصر شده و در مسائل هويتي
تاثيرگذار باشد .در اواخر دوره قاجار به دليل تحولات ويژه در حوزه مسائل فرهنگي-اجتماعي ،معيارهاي تاثيرگذار بر مسئله هويت نيز
تحت تاثير قرار گرفت .آفرينش آثارکتابت ،کتابآرايي و تجليد نفيس و قابل توجه ،حضور رجالي متفاوت با رجالسنت گرا در ميان
اعضاي دارالخلافه موجب جذب اذهان عمومي در ساير بخش هاي کشور نسبت به دارالسلطنه تبريز شد .تقويت عناصر شاخصشهري
(نظير :بازار ،حرمخانه و ميدان آن ،سربازخانه ،توپخانه ،جبهخانه ،ديوانخانه ،مراکز محلات ،ارک ،باغها (باغصفا ،باغشمال و آلاقالاسي)،
مساجد و مدارس ،قبرستان ،گذرهاي شاخص ،پل ،دروازه ،کارخانهها و  ...و تاسيس کتابخانه و قرائتخانههاي عمومي) و نقش مستحکم
آن ها در سازمان فضايي شهري نيز از جمله موضوعاتي است که شهر تبريز و تصوير ذهني شکل يافته از آن را تقويت نموده و به نوعي
شهر را داراي هويت ويژه مينمايد.
آخرين مولفه در ارزيابي برندسازيمکان ،تصويرسازي ميباشد؛ اينکه مکان مورد مطالعه امکان مطرحشدن در فضاها و سرزمينهاي
ديگر را داشته و به نوعي به جذب گردشگر و مردم بپردازد .اين امر در دارالسلطنه تبريز در دوره قاجار نيز اتفاق افتاده است .اعزام محصل
به فرنگ و بهکارگيري اين نيروي تحصيل کرده در کشور ،زمينه هايي براي مواجهه با فرهنگ و تمدن ملل ديگر را فراهم نمود .اين
موضوع موجب توجه خارجيان و افراد خارجي در ارتبا ط با محصلان ايراني نسبت به شهر تبريز شد .افتتاح راه ترانزيت قفقاز و افزايش
استفاده از راه طرابوزان-تبريز موجبات گسترش روابط با غرب را فراهم آورد .انتشارسفرنامهها ،اسناد تصويري ،شرححال نامهها ،روزنامهها
در مقياس وسيع و آشنايي مردم از ويژگيهاي شهر خود در دهه هاي پيشين و آشنايي دنياي غرب با دارالسلطنه تبريز در اواخر دوره قاجار
نيز از تحولات شکل گرفته در حوزه تصوير سازي است .تاسيس چاپخانه و انتشار کتب مختلف نيز از جمله تحولات رخ داده در دوره قاجار
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است .آنچه که با مطالعه مباحث گفته شده در اين پژوهش خاصه جدول شماره  0به دست ميآيد بر فرضيه پژوهش صحه ميگذارد.
الحاق عنوان دارالسلطنه به شهر تبريز در دوره قاجار عملا نقشي شبيه به رويکرد برندسازي مکان در دنياي معاصر را ايفا ميکند .تاثيراتي
که پيرامون چهار مولفه ارزيابي برندسازي مکان ،عنوان دارالسلطنه بر شهر تبريز در بازه زماني ابتدا تا اواخر دوره قاجار گذاشت ،حاکي از
طي يک فرآيند در جهت رشد و توسعه شهر و مطرح شدن آن در مقياس هاي فراتر مي باشد و رويکرد برندسازي مکان را مي توان
رويکردي عنوان کرد که در گذشته کشور ايران به نوعي به آزمون گزارده و از آن نتيجه گرفته است.
نتیجهگیری و پیشنهادات

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
مقيا س هاي بزرگتر را به منصه ظهور مي رساند .رويکرد برندسازي را مي توان از جمله رويکردهاي معاصر و پرچالش امروزين عنوان
نمود که در کنار مفهوم رقابت پذيري به توسعه و گسترش شهرها اقدام مي کند .برندسازي مکان عمري کوتاه تر از برندسازي ،خاصه
برندسازي کالا دارد و در حوزه شهري به ارتقا کيفيات شهر برپايه ظرفيت هاي موجود و جذب سرمايه تمرکز و توجه دارد .برندسازي
شهري در واقع بخشيدن يک وجهه جهاني بر شهر براساس مفهوم رقابت پذيري و اصل ارتباطات و به تبع آن جذب سرمايه و گردشگر
ميباشد .اين موضوع موجبات ارتقا کيفيتهاي محيطي خاصه کيفيت هاي شهري را فراهم مي آورد و زمينه اي مناسب براي شناخت
شهر و ارائه يک تصوير مطلوب و غني است .با توجه به اينکه امروزه برندسازي مکان را رويکرد معاصر مي خوانند،؛ بررسي اسناد تاريخي
شهرهاي کهن ايراني خاصه در دوره قاجار و زنديه ي موضوع برندسازي را به نوع ي مفهومي بومي ،عنوان مي نمايد .اختصاص عناويني
نظير دارالسلطنه به شهر تبريز ،دارالارشاد به شهر اردبيل ،دارالنشاط به شهر اروميه ،دارالخلافه به شهر تهران و  ...و تغييرات حاصل از اين
عناوين و القاب در ساختار شهر ،مي توان به نوعي گواه بر اين مدعا دانست .پژوهش حاضر در راستاي بررسي اين مهم به مطالعه
برندسازي شهري و مولفه هاي تاثيرگذار بر آن پرداخته و پس از استخراج مدل پژوهش و مولفههاي ارزيابي برندسازي مکان ،نمونه
موردي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است .نمونه موردي انتخاب شده شهر تبريز در دوره قاجار و تاثيرات حول الحاق برند دارالسلطنه
ميباشد .در ادامه مولفه ها و معيارهاي ارزيابي برندسازي مکان در دارالسلطنه تبريز دوره قاجار به آزمون گذاشته و مورد بررسي قرار
گرفت .مولفه هاي ارزيابي برندسازي مکان شامل چهار محوريت :کيفيات محيطي ،مسائل هويتي ،مسائل اجتماعي-فرهنگي و
تصويرسازي مي باشد .بررسي هاي انجام شده در اسناد تاريخي ،سفرنامه ها ،شرح حال نامه ها و  ...ساير اسناد صحت فرضيه پژوهش را
به اثبات ميرساند .افزايش کيفيات محيطي خاصه کيفيتهاي شهري در شهر تبريز ،پايه گذاري مسائل فرهنگي-اجتماعي و نمود اين
تحولات در اواخر قاجار ،ارتقا کيفيت تصوير ذهني افراد و هويتمندي در بستر زماني دوره قاجار و نهايتا تصويرسازي هاي مطلوب ارائه
شده از شهر تبريز قاجاري در اسناد خارجي و ايراني از جمله رويدادها و تحولات مهم مي باشد .به عبارتي ديگر؛ برند دارالسلطنه در دوره
قاجاريه در شهر تبريز سبب تحول ات و تغييرات چشمگيري شد که کيفيات محيطي ،مسائل فرهنگي-اجتماعي ،هويت و تصوير سازي در
اين شهر را رشد و توسعه داد .در ادامه پيشنهاداتي در باب برندسازي برپايه نمانام کهن شهر تبريز آورده شده است:
 ايجاد امکان مشارکت تشکل ها و گروه هاي مردم نهاد در زمينه آيين هاي مذهبي-محلي و رويدادهاي اجتماعي-فرهنگي و تلاش
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
کليدي و مهم ،افزايش آگاهي عمومي نسبت به اين مهم و نمانام دارالسلطنه تبريز در بين گردشگران شهري ،مردم و مديران و
تصميم گيران شهري است .اين افزايش آگاهي عمومي مي تواند نمودهاي مختلفي داشته و در مقياسهاي متفاوت و به صورت مداوم
مطرح شود .نظير توزيع پوستر و بنرهاي شهري ،تمبرهاي يادبود شهري ،برنامه ها و مستندهاي تلويزيوني ،شبکه ها و بستر فضاي
مجازي و . ...
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 توجه به هويت تاريخي کهن شهر تبريز ،اصالت زمينه و ارزش هاي بومي-سنتي آن.
 تشکيل سمن ها ( )NGOدر راستاي شناساندن اين مهم با فعالين گردشگري در سطوح تصميم سازي مختلف شهري.
 ثبت ملي جاذبه هاي ملموس و ناملموس و برند تاريخي دارالسلطنه تبريز.
 احياي اماکن و خانه هاي اصيل ،تاريخي و ارزشمندي که در جريان برندسازي دارالسلطنه شهر تبريز ،بستر تحولات گوناگون بوده
اند.
 توجه به نمانام کهن شهر تبريز در لوگوسازي و برندسازي ها در حوزه هاي مختلف ،نظير صنايع دستي ،فضاهاي شهري ،شبکه هاي
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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