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چکیده
پديده جهانی شدن باعث به وجود آمدن فرصت ها و چالش های فرا مرزی و به تبع آن مفهوم حکمرانی جهانی شده
است که اين امر باعث ظهور بازيگران جديد بین المللی در قالب سازمان ها  ،نهادها و انجمن های بین المللی مددنی در
عرصه جهانی شده است .در اين راستا کالنشهرها و شهرهای جهانی سعی می کنند بدا ابداار ديپلماسدی شدهری ،میداان
مشارکت و همکاری های بین المللی خود را در موضوعات جهانی باال ببرندد تدا از ايدن طريد موقعیدت برتدری را در
سیاست گذاری ملی و جهانی کسب کنند .مفهوم ديپلماسی شهری به عنوان مولفه های تأثیرگذار مدی تواندد در ارتقدای
موقعیت کالنشهرها و شهرهای جهانی در حکمرانی جهانی و ايجاد برندينگ شهری تاثیر به ساايی داشدته باشدد .امدروزه
نوع نگاه به شهرها و اجاای آنها اعم از دولتی يا خصوصی ،از واحدهای انفعالی به برندهای پويا و اثرگدذار تیییدر يافتده
است .در اين حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل ،از نوعی استقالل اثر گذار و محرک برخوردارند و مدیتوانندد
در جهت حداکثر سازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند .مديران شهری با در نظر گرفتن مصدال شدهری و
شهروندان ،سیاست های کالن و استراتژيک را به نوعی تدوين يا اصالح میکنند که ضمن انطباق با ديددگاه هدا ،گدرايش
ها ،تمايالت ،نقاط قوت و خواست های اجاای تشکیل دهنده شان ،منافع اين اجاا را حدداکثر کنندد و بدا تواندا کدردن
مديريت در باال بردن کیفیت و سط زندگی تمامی ذی نفعان می کوشند تا تجربه افدراد از شدهر را معندی دار و بده يداد
ماندنی کنند .شهرت و آوازه شهرها که از آن به برند شهری ) (city brandنیا تعبیر میشود ،آمیاه ای از هويت تاريخی،
ويژگی های اجتماعی ،نهاد های تمدنی ،فعالیت های تجاری ،امکانات رفاهی و تفريحی و مناسبات سیاسی و بین المللدی
هر شهر است که بر آيند آن معموالً به طور فشرده در قالب يک کلمه يا يک عبارت کوتاه خالصه میشود آنچه کده ايدن
امر مهم را عملی می سازد استفاده از اباار و مولفه تأثیر گذار ديپلماسی شدهری در عرصده بدین المللدی اسدت چدرا کده
کارگااران ديپلماسی شهری می توانند با تکیه بر دانش و مهارت خود سیاست گدذاران و همچندین افکدار عمدومی را در
جهت منافع شهر متبوع خود هدايت کنند.
واژهﻫای ﻛلیدی :جهانی شدن ،حکمرانی جهانی ،ديپلماسی شهری ،برند شهری) ، (city brandبرندينگ شهری.
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مقدمه
با توجه به توسعه ی تجربیات شناختی آدمی از هستی و درک مفهوم نسبیت گرايی )(Relativism
مهمترين دﻏد ﻏه ی امروزی بشر شايد از ذات هستی به رابطه انسان و هستی تیییر يافته است و اين در
حالی است که انسان امروز ديگر نه در محیطی طبیعی ،بلکه در فﻀايی مصنوع تحت عنوان شهر می زيد
و ناچار آمال و آرزوهايش را در اين مکان جستجو میکند و بنابراين يکی از مهمترين دﻏد ﻏه های امروز
بشر فهم رابطه ها و سعی در تاثیر گذاری بهینه بر آنهاست .هااره سوم مدیالدی را عصدر شدهر نشدینی
نامیدده اند ،زيرا جمعیدت شدهری از  29میلیدون نفدر در سدال  1800به  2/8میلیارد نفر در سدال
 2000افداايش يافتده است .از عمده ترين پیامدهای ايدن افداايش جمعیدت ،رشد شهر ها میلیونی در
نظام شهری اسدت ،به طوريکده در سال  1800تنها  4شهر با بیش از يک میلیون نفدر در جهدددان
وجدددود داشدددته کددده در سدددال  2000بددده  411شدهرمیلیونی افداايش يافتده اسدت (رنده شدورت،

 .)8 :8311شکل گیدری و توسدعه شدهرها کوچدک و بدارگ در سیسددتم هددای شددهری کشددور های
صددنعتی عمدددتاً هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادلی است .اما در
کشور های در حال توسعه ،رشد سريع شهر نشینی و عدم هماهنگی آن بدا مراحدل توسعه صنعتی،
مشکالت جديدی در نظام شهری ايدن کشورها بوجود آورده است (پارتر و ايوانا.(28 -26 :1384 ،

برآيند چنین رشد شتابان ،تمرکا بخش عظیمی از جمعیت شهری در يک يا دو شهر اصلی اين کشدور ها
است (هال و فايفر .)66 :8311،درحقیقدت ايدن تمرکدا گرايی می توان نتیجه واکنش به تقسیم کار
اجتماعی و ادﻏام در اقتصاد جهانی دانست (گیلبرت و گاگلر .)38 :8331 ،از سوی ديگر مراحل دموکراسی
و صنعتی شدن کشورها اهمیت زيادی درتعیین تعداد و انددازه شدهرها دارد (هندرسون و گان وانگ:2003 ،

 .)213شولتا در طبقه بندی مفهوم سکونت ) (Dwellingاز فﻀا به عنوان امکانات گوناگون آزمودن
حیات ،داد و ستد تولیدات ،انديشه ها و احساسات و به طور جامع تر عرصه ديدار با ديگران ،نام برده
است ( شولتا .)66 :8318 ،او با توجه به ريشه ی های ديگری انديشه هايش فﻀا را محل و ماوا ی
ديالوگ بین انديشه ها و حاصلی از جدل ديالکتیکی حﻀور افراد معرفی می نمايد .در اين نگرش ،فﻀا
همان ديالوگ بین ذهن و عین يعنی در تعريفی امروزی تر ،گفت و گوی میان فرد و ديگر چیاها و يا با
پردازشی دقی تر بین فرد و حیات است ،يعنی فﻀا همان ارتباط بین انسان و ﻏیر يا رابطه بین درک و فهم
 ،آرزو و خیال است .فﻀا جايی در میان چیاها و اشیاء است (فکوهی .)26 :8313 ،به عبارتی صحی تر
فﻀا نه تنها عنصری جهت حﻀور و حصول رابطه ی بین انسان و همه چیا بلکه به تنهايی همه ی آن
رابطه ها ست.
شهر به عنوان يکی از دستاورد های مدرن جامعه بشری سکونتی گسترده را شامل می گردد و معموالً

تجمعی از مردم و فرهنگ های متفاوت را تداعی می کند .اما مهمترين نکته در مفهوم شهر کنش موجود
میان سبک زندگی و محیﻂ زندگی است (فیالکوف .)18 :8313،در اينجا تعريﻒ محیﻂ زندگی به عنوان يک
محصول انسانی نیا ضروری به نظر می رسد .محیﻂ زندگی که يک مفهوم بیشتر مکانی است ،مجموعه ای
از عوامل و آيتم های گوناگون فیايکی را شامل می شود که به صورت يک محیﻂ بوم – زيستی عمل می
کند .اما به قول مامفورد ،شهر توجه به عمده ترين نگرانی های انسان در قلب فعالیت های اوست ،يعنی
وحدت بخشی به اجاای پراکنده ی شخصیت انسانی و يا به عبارتی ديگر بازگرداندن انسانی که به طور
مصنوعی مثله شده است (ساوجو وارد .)882 :8310،با توجه به اين تعريﻒ می توان به وجه تمايا میان
محیﻂ فیايکی و شهر پی برد و از آنچه که فرانسیﺲ تیبالدز ،در زندگی يک شهر کاربری ها و فعالیت ها را
از ساختمان های مهمتر دانسته ،پا را فراتر نهاده و شهر را وحدتی میان مفاهیم و رفتار ها دانست.
دموکراسی با وجود آنکه کلمه ای متعل به سده های چهارم و پنجم پیش از میالد است ،اما با توجه به
معنايی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ،بیشتر به عنوان مفهومی نو به شمار می رود .مفهوم
دموکراسی در ريشه به معنای اصل کلی نظارت همگانی بر تصمیم گیری های جمعی و داشتن حقی برابر
در اعمال اين نظارت است (بیتهام و بويل .)8336:833 ،بنا به تعريﻒ فوق است که دو اصل اساسی
دموکراسی يعنی آزادی و برابری تعريﻒ می گردد (الکومب .)803 :8318 ،آزادی و برابری در مفهوم فلسفی
آنها حاصلی از قیاس رابطه ها و نتیجه رفتاری ذهنیت های انسانی است.
تعریف دیپلماسی شهری
ديپلماسی شهری به اباار حکومت های محلی و انجمن های وابسته به آنها گفته میشود که در مواقعی که
حکومت های محلی در حالت کشمکش و تنش به سر میبرند يا می خواهند در مورد چالش های مشترک و
فرصت های موجود به تعامالت بین المللی بپردازند ،کمک می کند تا از طري گفتگو و مذاکره ،راه های
همکاری های بین المللی شهر با شهر را فراهم کند و زمینه محیطی آرام و صل آمیا را برای شهروندان خود
مهیا کنند .به عبارت ديگر ديپلماسی شهری به معنای تمرکا زدايی از مديريت روابﻂ بین الملل و نقش
آفرينی نمايندگان شهر ها و مقامات محلی به عنوان بازيگران کلیدی تعامالت بین المللی در مورد
موضوعاتی که ارتباط مستقیم با شهروندان دارد ،داللت میکند .ديپلماسی شهری با ايجاد و تشکیل دولت
محلی نمود پیدا میکند و در سه مرحله .8 :قبل از جنگ و کشمکش .2 ،در حین جنگ .3 ،بعد از جنگ ،به
ايفا نقش می پردازد .بايد خاطر نشان کرد که ديپلماسی شهری بدون حکومت محلی نمی تواند رسالت
اصلی خود  ،که خدمت رسانی به شهروندان محلی است ،به انجام برسد .به عبارتی بايد نماينده شهروندان
باشد نه حکومت مرکای.

تاریخچه دیپلماسی شهری
هر چند عنوان ديپلماسی شهری و موضوعات آن در حال حاضر جديد به نظر میرسند اما از دولت شهر
های يونان باستان تا شهرهای دوران قرون وسطی و دوران اسالمی ،همچنان اين شهر ها بودند که ارتباطات
تجاری ،فرهنگی و اجتماعی بین جوامع را به صورت مستقیم و ﻏیر مستقیم بین خود برقرار می کردند .با
شکل گیری دولت ملت ها و شکل گیری روابﻂ بین کشورها بر اساس مناسبات بین دولتها به واسطه دولت
های مرکای ،ارتباطات بین شهری تحت الشعاع ارتباطات سیاسی و اقتصادی دولت ها قرار گرفت.
از اواخر جنگ جهانی دوم به خصوص پﺲ از بمباران اتمی هیروشیما ،شاهد گسترش نارضايتی
عمومی در سراسر شهرهای کشور های درگیر جنگ بوديم که اين امر باعث شد بازيگران ﻏیردولتی به
خصوص شهرداری ها و نمايندگان افکار عمومی وارد عرصه تعامالت بین المللی شوند و از اين طري
بتوانند در روند تصمیم گیری های بین المللی از مواضع شهروندان خود دفاع کنند .چرا که نتايج جنگها
نشان دادند که شهروندان قربانیان و آسیب ديدگان مستقیم تصمیمات خودسرانه سران دولت ها هستند،
بدون اينکه نقشی در آن تصمیمات داشته باشند .در پی اين حوادث بود که بسیاری از مسئوالن شهری و
شهروندان شهر های سراسر آسیا و اروپا به فکر ايجاد چارچوبی افتادند تا بتوانند نقش فعال تری در امور
بین المللی ايفا کنند و از طري گفتگو و مذاکره ،همکاری و فرهنگ آشتی را جايگاين جنگ کنند و مرحمی
برای درد های شهروندان ناشی از جنگ باشند .در اين راستا در سال  1982شهردار هیروشیما در جلسه
خلع سالح سازمان ملل شرکت کرد و برنام های تحت عنوان ترويج همبستگی بین شهرها و منع سالح های
شیمیايی) ژاپن ( را پیشنهاد کرد و پیرو آن شهرداران سراسر جهان از اين برنامه حمايت کردند و طرح
ابتکار صل با حمايت شهرداران مورد توجه قرار گرفت .پﺲ از اين بود که شاهد به وجود آمدن سازمان
های تخصصی بین المللی ﻏیر دولتی و نهاد ها و انجمن های مدنی بین المللی شهری شديم و ديپلماسی
شهری در عرصه های بین المللی نمود پیدا کرد.
ضرورت و دالیل توجه به دیپلماسی شهری
ضرورت و توجه به موضوع ديپلماسی شهری را بايد معلول جهانی شدن دانست چرا که اين امر مهم
باعث تیییر و تحول در ماهیت نظام بین الملل و مفهوم حاکمیت گرديده است .اين تحوالت باعث شد که تا
کارکرد مرز ها دچار تحول شود و دولت ها حاکمیت مطل خود به عنوان بازيگر اصلی روابﻂ بین المللی
را از دست بدهند و وابستگی متقابل پیچیده بر اصل نظام بین الملل حاکم شود ،بازيگران ﻏیردولتی به شکل
شهرهای گسترش و ظهور پیدا کنند ،افکار عمومی تاثیر بساايی در شکل گیری فرآيند ها و رويه ها در نظام
بین الملل داشته باشد و همه کشور ها صرف نظر از فاصله جیرافیايی با يکديگر ،تعامالت آنها افاايش يابد.

با توجه به تحوالت اخیر نظام بین الملل ،ظهور بازيگران ﻏیردولتی رشد ی قارچ گونه پیدا کرده اند و اين
بازيگران در قالب سازمان های بین المللی ﻏیردولتی در سراسر جهان به عنوان البی های قوی در حال
پیگیری اهداف ملی و شهروندی خود هستند.
در اين راستا سازمان های ﻏیردولتی را می توان از محصوالت و شاخصه های نظم نوين بین المللی به
حساب آورد .در اين نظم جديد که تحت عنوان « جامعه جهانی» معرفی میشود ،چند مولفه وجود دارد که
آنها را می توان جاو هنجار های جهانی امروز و فردا نامید .اين هنجار ها می توان به موارد ذيل اشاره کرد:
 .8جامعه بین المللی دولت ها که بر پايه نظام دولت محور شکل گرفته بود ،به تدريج جای خود را به
جامعه بشری ملت ها می دهد .در اين وضعیت جديد سخن از جامعه بشری به رﻏم همه ويژگی
های متفاوت جیرافیايی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی است.
 .2مفهوم و کارکرد حاکمیت تعديل شده است و در پی آن مفهوم تابعیت که ناظر بر تکالیﻒ افراد در
مقابل دولت هاست ،جای خود را به مفهوم « شهروندی» که ناظر بر حقوق افراد نسبت به دولت
هاست ،سپرده است .در تداوم اين فرآيند و در مرحله های متکاملتر ذهنیت « شهروندی جهانی» در
حال شکل گیری و تحق يافتن است.
 .3در نظم بین المللی جديد ،کنشگران متعدد و متنوعی در کنار دولت ها نقش ايفا می کنند که از
جمله می توان به سازمان های بین المللی دولتی ،سازمان های بین المللی ﻏیردولتی و حتی در
مواردی افراد به عنوان اينکه در جامعه بین المللی موضوعیت يافته اند ،اشاره کرد .اين کنش گران
جديد هم می توانند در چهره مکمل دولت ها ظاهر شوند و هم قابلیت آن را دارند که در مواردی
به صورت رقیب دولت ها عمل کنند به خصوص برای دولت هايی که هنجار های اين نظم جديد
را مراعات نمی کنند ،مشکل آفرين شده اند .در چنین محیطی است که سازمان های بین المللی ﻏیر
دولتی با شتاب بی سابقه ای در سه دهه اخیر رشد و گسترش يافته اند و به نحو محسوسی بر
تحوالت جامعه بین المللی به خصوص در مقوالتی چون حقوق بشر ،توسعه پايدار و محیﻂ زيست
اثرگذار بوده اند.
 .6گسترش اطالعات موجب آگاهی توده های مردم در دور افتاده ترين نقاط دنیا نسبت به امکانات
زندگی بهتر در نقطه ای ديگر از جهان پیرامونشان شده است .اين آگاهی ها موجی از مهاجرت ها
را به وجود آورده است که برای هر کشور فرستنده و پذيرنده مشکل آفرين خواهد بود.

با توجه به اين واقعیت ،سازمان های بین المللی دولتی و ﻏیر دولتی بیشتر و حساستر از گذشته وارد
عرصه تعامالت بین المللی شده اند که در گذشته به اين شدت شاهد آن نبوديم .همانطور که می دانیم
فﻀای سیاسی نظام بین الملل کنونی متأثر از سیاست های اقناع سازی و مهندسی افکار عمومی است .بديهی
است هر دولتی که بتواند از اين مقوله برای سیاست گذاری کالن راهبردی -امنیتی خود بهره گیرد ،در
فﻀای روابﻂ بین المللی موثر است و تعامل سازنده با بیش از هر زمان ديگری اهمیت و نقش ديپلماسی
شهری را آشکار می سازد .در اين زمینه سازمان های بین المللی ،از جمله سازمان های بین المللی ﻏیردولتی
میتواند تصوير مناسبتری از دولت ارائه کند و اين مسئله فﻀای تحرک بیشتری را برای واحد ملی در سط
نظام بین المللی فراهم آورد .چرا که يکی از مهمترين دﻏدﻏه های امنیتی -راهبردی دولت ها ،پیشبرد اهداف
کالن سیاسی -امنیتی خود از طري ائتالف سازی بین المللی است .تعامالت گسترده با سازمان های بین
المللی موثر در فﻀای جهانی ،می تواند سازکار های بیشتری را برای ارتباطات سازنده با ديگر دولت ها و
ايجاد همگرايی فراهم نمايد که اين همگرايی میتواند به مناله پیش زمینه های برای ائتالف سازی بین المللی
و در نهايت ارتقای امنیت و منافع ملی هر دولت تلقی شود .محیطی که ديپلماسی شهری در آن نمود پیدا
میکند ،سازمان های تخصصی بین المللی دولتی و ﻏیر دولتی هستند که با عﻀويت و فعالیت در اين گونه
سازمان ها است که ديپلماسی شهری معنا پیدا میکند .از ماايای عﻀويت در اين سازمان ها می توان به موارد
ذيل اشاره کرد:
 .8استفاده از سازمان های ﻏیردولتی بین المللی برای شناساندن دستاورد های ملی در سط جهانی و
در سط سازمان های بین المللی دولتی و ﻏیردولتی.
 .2حﻀور و تعامل هر چه بیشتر سازمان های ﻏیردولتی با سازمان ملل و روند های موجود ،باعث شده
از سازمان ملل به عنوان مهمترين منبع حمايت کننده سازمان های ﻏیر دولتی به نفع خود استفاده
کنند.
 .3حﻀور در سازمان های بین المللی  ،باعث فعالیت های درآمدزا در دريافت کمک های خارجی
مشروع در چارچوب سازمان متبوع میشود.
 .6عﻀويت و فعالیت در اين گونه سازمان ها باعث کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی و
اجتماعی سازمان ملل در قالب سازمان های بین المللی ﻏیر دولتی می شود.

بازیگران اصلی دیپلماسی شهری
 .8شهرداران
 .2نمايندگان حکومت های محلی
 .3شهروندان و نمايندگان سازمان های بین المللی ﻏیر دولتی
دیپلماسی شهری و اقتصاد شهری
به طور کلی نفع شخصی شهروندان و نقش شهرها به عنوان مراکا اصلی فعالیت های اقتصادی به طور
فاآينده محرک اصلی اقتصاد شهری است .ديپلمات های شهری می توانند با ديپلماسی فعال در مجامع و
سازمان های بین المللی ،شرکت های خارجی ،گردشگران و ديگر سازمان های بین المللی را برای سرمايه
گذاری ،به شهرهای خود جذب کنند يا می توانند دانش و خدمات خود را از طري تاسیﺲ شرکت های
فراملیتی و ايجاد دفاتر مرکای شرکت های خارجی مبادله کنند.
امروزه بیشتر فعالیت های اقتصادی و تجاری در شهرها صورت می گیرد و برای نمونه اگر جهان شهرهايی
همچون توکیو ،نیويورک ،لندن به لحاظ مالی ،سیاسی و پايتخت فرهنگی رتبه های بااليی را به خود
اختصاص داده اند ،همگی آنها نقش و فعالیت ديپلماسی شهری را در عرصه اقتصاد شهری نمايان می سازد.
به عنوان نمونه ای بارز در ضمن نقش ديپلماسی شهری در اقتصاد شهری می توان به اجالس ی ساالنه
داووس اشاره کرد که هر ساله با حﻀور نمايندگان شهرها و ديگر شرکت کنندگان برگاار می شود که
شهرداران شرکت کننده در اجالس  2009آن عبارت بودند از :تهران ،لندن ،دالیان ،میالن  ،بوينﺲ آيرس،
ريودوژانیرو ،کبک ،سان فرانسیسکو ،هسن ،موضوعاتی که در آن جلسه ی بررسی شد ،عبارتند از:
خاورمیانه در سال )  2009تأثیر جريان نفت بر برنامه تجارت و جامعه( ،امنیت آسیا به خصوص افیانستان
و پاکستان ،نوآوری در آسیا ،شهرنشینی در روند جهانی ،نواقص طرح حکومتی )ساختار حکومتی قرن
بیستم برای مقابله با چالش های مختلﻒ و پیچیده اين قرن کافی نیست( ،ساختاری برای توسعه .به طور
خالصه اگر بخواهیم ابعاد ديپلماسی شهری را به لحاظ حوزه عملکرد شان در مديريت شهری بیان کنیم،
میتوان به موارد ذيل اشاره کرد:
 .8امنیت .2 .توسعه .3 .اقتصاد .6 .فرهنگ .1 .شبکه جهانی .6 .نمايندگی در سازمانهای بین المللی.

ﻫر شهر یك برند
در زبان فارسی کلمه ی برند شهری (مثالً شهر تهران) در واقع مجموعه ی احساسات ،افکار ،ادراکات و
ذهنیات مثبت و منفی کلیه ی ذی نفعان از مجموعه ی شهر است .برند تهران ،مجموعه ای از تجاربی ست

که ذی نفعان مختلﻒ ازتعامل شان با شهر تهران به دست می آورند .اين برند موجودی زنده ،ﻏنی و عمی
شده بوده ،در طول زمان به صورت تجمعی از هااران رفتار کوچک شکل گرفته است .تهران ،پاريﺲ،
تورنتو ،بمبئی و ...با هر آنچه که به ذهن می آورند ،يک برند هستند .اما برندينگ ،تمامی اتفاق ها ،تصمیم
ها و فرايند هايی است که در اين شهرها رخ داده تا به چیای که اکنون از آن ها می شناسیم تبديل شوند.
هدف از برندينگ شهری ،توانا کردن مديريت در باال بردن کیفیت و سط زندگی تمامی ذی نفعان است تا
تجربه شان از شهر را معنی دار و به ياد ماندنی کند .اين باال بردن را از نظر اقتصادی به صورت جذب
گردشگری ،جذب (و گاهی دفع) سرمايه گذار و در نهايت فراهم کردن امکانات بهتر برای ساکنان می توان
ديد .از ديدگاه اجتماعی ،انسان ها مهم ترين عنصر برندينگ شهر هستند .شهر هم مانند بدن انسان موجودی
زنده است .انسان ها در شهر به مثابه خون در بدن انسان هستند .خون مسموم انسان را مسموم می کند و
انسان مسموم شهر را مسموم می کند .مقايسه ی دو شهر نشانگر زنده بودن شهر است .تمرکا روی تمايا
ها ،اصلی ترين مسئله ی مديران برند های شهری است .مديران شهری بايد تصمیم بگیرند که با چه وجه
تمايای بین ساير شهرها شناخته شوند.

برندینگ شهری
هر يک از شهر های مهم جهان به فراخور ظرفیت ،امکانات و فعالیت های خود از نوعی شهرت و آوازه
نیا برخوردار اند که آنها را از ديگر شهرها متمايا و ممتاز میسازد .اين شهرت و آوازه که از آن به برند
شهری) (city brandنیا تعبیر میشود ،آمیاه ای از هويت تاريخی ،ويژگی های اجتماعی ،نهاد های تمدنی،
فعالیت های تجاری ،امکانات رفاهی و تفريحی و مناسبات سیاسی و بین المللی هر شهر است که برآيند آن
معموال بهطور فشرده در قالب يک کلمه يا يک عبارت کوتاه خالصه میشود.


برندينگ شهری به فعالیت هايی اشاره دارد که اهداف آن تبديل يک موقعیت مکانی به مقصد می
باشد.



برندينگ شهری اﻏلب با بازاريابی شهری اشتباه گرفته می شود.

برند ،شهر ترکیبی پیچیده از استنباط ها و تصورات ذهنی مخاطبان درباره ی يک شهر و شهروندان آن،
فﻀای زندگی و فﻀای کسب و کار و جذابیت های گردشگری آن است .برندينگ شهری دانش و زمینه
علمی -کاربردی نسبتاً جديدی است که از تقاطع چندين دانش و زمینه علمی مانند بازاريابی ،سیاست
عمومی ،ديپلماسی ،گردشگری ،توسعه ی اقتصادی و روابﻂ بین الملل ،حاصل می شود؛ لذا تﻀاد ها ،ابهام

ها و سردرگمی های موجود در اين زمینه نبايد چیا عجیب و ﻏريبی تلقی شود .برند شهری ) (CBيک
استراتژی جامع و بلند مدت در کنار استراتژی توسعه ی شهری ) (CDSاست که خود از يک سلسله
استراتژی ها ،فرآيند ها و فعالیت های بهم پیوسته و يکپارچه تشکیل شده که در نهايت آثار و کارکرد های
ارتقای اعتبار و خوشنامی ،افاايش توانمندی های رقابتی شهر و بهبود زندگی شهروندان را به همراه دارد.
درهمین ارتباط رقابت شهرها بر سرجذب منابع مالی ،جذب سرمايه های مادی و اجتماعی ،جذب گردشگر،
رون کسب و کار و اقتصاد شهری ،ارتقايشان ،منالت ،احترام و اعتبار بیش تر شهر در سطوح محلی ،ملی،
منطقه ای و بین المللی و در نهايت بهبود کیفیت زندگی شهروندان را از ضرورت های توجه مديران شهری
به مقوله ی برندينگ است.

شکل  8چارت هرمی برند ها
شهر هايی که توانسته اند آوازه و برند ويژه ای در عرصه ی ارتباطات جهانی کسب کنند ،با سرعت و
سهولت بیش تری ناد افکار عمومی جهانی شناخته می شوند و می توانند در شبکه ی گسترده جهانی
تأثیرگذاری بیش تری داشته باشند و بهره بیش تری از گردشگری ،کسب و کار ،سرمايه گذاری ،احترام و
توجه دنیا را به خود معطوف کنند .البته برند شهری به عنوان يک متییر مستقل تابعی از برخی عوامل تأثیر
گذار مانند هويت تاريخی شهر ،منش و عادات فرهنگی و رفتاری شهروندان ،ديدگاه های مردم ساير شهر
های کشور ،عملکرد مديريت شهری و مقامات محلی ،عملکرد دولت ملی ،حیات فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی شهر ،طبیعت و اقلیم شهر ،ارتباطات درون شهری و بین شهری ،و مهم ترين آن ها برند ملی
) (National Brandهر کشور است .

شکل  2چارت شش بعدی برندينگ شهری
ديپلماسی شهری را می توان يک نوع تمرکا زدايی ارتباطات بین المللی دانست که شهر ها به عنوان
بازيگران اصلی آن هستند .ديپلماسی شهری اباار موثری برای سیاست گذاری شهری و فرايند ها ،نهاد ها و
ترتیبات اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی مديريتی شهری است که حکومت های محلی(مقامات شهری
و شهرداری ها) از آن ها برای تقويت همکاری های جهانی بین شهری و بین شهرداری ها ،رسیدن به منافع
و عالي شهری و شهروندی مشترک و کاهش و کنترل کشمکش ها و منازعات استفاده می کنند تا بتوانند
فﻀايی امن ،دموکراتیک و پر رفاه و سرشار از نشاط و آزادی برای شهروندان خود و شهروندان جهانی
ايجاد کنند.
برند شهر و ديپلماسی شهری بر يکديگر تأثیر گذارند ولی رابطه میان آن ها علت و معلولی نیست .معموالً
برند شهر بر روابﻂ بین المللی وديپلماسی شهر ﻏالب است و بر آن سايه افکنده است .البته اين رابطه لاوماً
يک طرفه نیست بلکه متقابل و تعاملی است .برند شهری قوی به تقويت ديپلماسی شهری موف کمک
میکند و ديپلماسی شهری قوی نیا به نوبه ی خود موجب اقتدار و استحکام برند شهر می شود.
شش بعد برندینگ شهری
( :)Presenceبر مبنای موقعیت بین المللی منطقه و سهم منطقه در فرهنگ ،علم و قوانین دولتی آن.
( :)Placeبر مبنای ادراکات مردم در مورد جنبه های فیايکی يک منطقه به طور مثال بهداشت منطقه ،پارک
ها و ساختمان ها و . ...
( :)Peopleمردم.
( :)Pre-requistiesتعیین ادراکات مردم از کیفیت يک منطقه به طور مثال مدارس ،بیمارستان ها ،سیستم

حمل و نقل و امکانات ورزشی.
( :)Pulseاندازه گیری ادراکات مردم برای پر کردن وقت خود با امکاناتی که برای آن ها فراهم شده.
( :)Potentialاندازه گیری ادراکات از فرصت های اقتصادی و تحصیلی آن منطقه.
 01شهر برتر در سال :1100
.7 )Rome( .6 )Los Angeles( .5 )NewYork( .4 )Sydney( .3 )London( .2 )Paris( .1
(.)Tokyo( .11 )Vienna( .9 )Melbourne( .8 )Washingtone D.C

شايان ذکر است در قرن اخیر ،شهر های بارگ با داستان های خود که با معماری نما پیوند خورده ،تعريﻒ
می شوند .حال سوال مطرح اينست چه کسی مسئول دفاع از نام و آوازه يک شهر يا کشور است؟
دولتمداران؟ مديران شهری ؟ شهروندان ؟ و يا تجار ؟

تصویر شهر در ﻫشت بعد

شکل  3تصوير شهر در هشت بعد

نقشه راه برای برندسازی شهری
 .8فرهنگ شهر
 .2زيرساخت های جهانگردی
 .3کیفیت خدمات محلی
 .6امنیت آن شهر
 .1چهره پردازی يا نمادهای شهری
 .6زيرساخت های عمومی مانند حمل و نقل عمومی
 .3بهداشت شهری
 .1محصوالت ويژه شهر
مديريت برند برای يک شهر( ،کشور و يا مکان توريستی) نیازمند پرداختن به فعالیتها و اموری بسی
بیشتر از صرف طراحی های ظاهری زيبا سازی سطحی است؛ درواقع میبايستی در نهاد و بنیاد آن هر شهر
که داعی نامی شدن دارد جوهره تمايا و در ديدگاه مديران و مردمان آن ،انگیاه توسعه وجود داشته باشد.
بنابراين با وجود آنکه هويت و شخصیت شهرها را بايد بر پايه داشته های ذاتی ،که در نهاد و بطنشان
است ،پیريای کرد؛ ايجاد ارتباط صحی نیا امری ضروری و بلکه حیاتی است؛ که اين خود میسر نمی
گردد مگر با اراده ای استوار در پی ريای يک مديريت يکپارچه که بر علیه ارکان دخیل در نام آوری آن
شهر نظارت داشته باشد .پرسشی که کنون در پیش روی ما است کنکاشی درخصوص بودن يا نبودن چنین
تأثیراتی نیست؛ بلکه با فرض قريب به يقین بر وجود آن ،گامی فراتر رفته و از چگونگی و سازوکار
(مکانیام) ارتباط هويت با کاال از يک سو ،ملت و فرهنگ از سوی ديگر ،پرسان و پی جو می شويم .مکان
ها دارا ی هويت و شخصیت می باشند .به طبع هر آنچه که به هويت در ذهن بدل شود دارای خصوصیت
رقابت پذيری بوده ،که در اين مورد (هويت شهری) رقابت بر سر مواردی از اين قبیل خواهد بود :میاان
جذب توريست ،شهرت در مهمان نوازی ،جذب سرمايه گذار ها ،ايجاد رفاه برای شهروندان خود و يا بابت
منابعی که باعث تولید مايت رقابتی می گردد .به عنوان مثال از مصادي اين موضوع می توان از چاقوی
زنجان ،گا اصفهان ،باقلوای ياد ،و گیوه ملکی شیراز نام برد که هر يک دارای هويتی خاص خود هستند .از
جمله موارد موف در اين جرگه می توان گفت؛ تجربه کشور هايی مانند آلمان (محصوالت صنعتی) ،سوئد
(مورد ولوو) ،فنالند (مورد نوکیا) ،ترکیه (منسوجات و محصوالت ﻏذايی) ،ژاپن (محصوالت فن آوری
پیشرفته) ،فرانسه (صنايع مستظرفه) ،ايتالیا (مد و فشن) ،آمريکا (فن آوری های فﻀايی) ياد نمود .مردم هر

شهری ،به گونه ای طبیعی و با ﻏیرتی ذاتی از نام و جايگاه شهر و زاد و بوم خود دفاع می کنند و در پی
ارتقا نام آوری و تصحی چهره خود ناد ديگران هستند.
مدیریت یکپارچه
با وجود آنکه هويت و شخصیت شهر ها را بايد بر پايه داشته های ذاتی ،که در نهاد و بطنشان است ،پی
ريای کرد؛ اما ايجاد ارتباط صحی نیا امری ضروری و بلکه حیاتی است .بايد در نظر داشته باشیم که
ارتباطات برند در اين میان نقش بسیار مهمی را ايفاء مینمايد .در اين راستا از مجموعه ای از رسانه ها
وفعالیت های اطالع رسانی و تصوير سازی بهره برده می شود .بايد در نظر داشته باشیم که برند سازی
برا ی تولیدات و محصوالت شهرها چند وجهی بوده و هر يک از گروه مصنوعات ،ناد مخاطبان متفاوت
سط اشتهار جداگانهای دارند .در نتیجه برند سازی صنعت گردشگری داخلی و خارجی با توجه به دو
گروه کامال متفاوت مخاطبان (داخلی و خارجی) نیاز به برند سازی جداگانه ای دارند.

گام ﻫای اجرایی برای برند سازی شهری در ایران
 .8اهمیت و لاوم برند سازی شهری برای ايران.
 .2مبانی و تعاريﻒ برند سازی شهری ،کشوری ،مقاصد گردشگری و مکان.
 .3ابعاد و مولفه های هويت شهری.
 .6سبقه تاريخی نام آوری شهر ها و مناط در حوزه ايران شهر.
 .1چالش های برند سازی تهران با توجه به اهداف سند چشم انداز.

 .6مولفه های تاريخی و فرهنگی در هويت شهری تهران.
 .3مديريت شهری و هويت شهری.
 .1ابعاد و ويژگی های مديريت راهبردی برند شهری.
 .9رويکرد ها و مدل های ارزيابی برند شهری ،هويت شهری و توانمندی شهر.
برندینگ شهری و تاثیر آن بر اقتصاد
در قرن حاضر يکی از روش های سريع ارتقاء و رشد اقتصادی جذب سرمايه گذاری خارجی است که جذب ساير
منابع سرمايه ای و استعداد های داخلی و خارجی می گردد .از جمله کشور هايی که در اين عرصه تجربه مثبتی به
دست آورده اند می توان از استرالیا ،دبی و کانادا و از همه مهمتر جمهوری خل چین ( تحت سیاست يک کشور با دو
نظام اقتصادی) نام برد .فرهنگ (مجموعه ای از باور ها  ،نگرش و مکررات رفتاری که از نسلی به نسل ديگر منتقل می
گردد) ،میراث های فرهنگی عادی (مانند ،اماکن تاريخی از قبیل میدان نقش جهان اصفهان) و معنوی (مانند نوروز با
جشن سده ،يلدا و يا شهرت ايرانیان به مهمان نوازی و مهمان دوستی) ،و منبع ﻏیر سرشاری از انواع گاينه ها در اختیار
ما قرار می دهد که ايجاد ،اعتماد و اطمینان در ملل ديگر و بهبود کیفیت زندگی در حیطه داخلی را به دنبال دارد .تجربه
نشان داده است که وجود ﻏنای فرهنگی در برند سازی کشور ها عاملی کلیدی که بدون آن همواره برند کشوری ايجاد
شده کم مايه بی سرمايه می ماند .مثال بارز اين نمونه امیر نشین دبی است که به علت نبود ريشه و بنیه فرهنگی کافی،
برند سازی صورت پذيرفته از خطر پذيری بااليی از زاويه تجاری شدگی محض برخوردار است .به هرحال در مکان
هايی که به رشد فقﻂ از ديدگاه مسائل اقتصادی نگريسته می شود ،خطر به وجود آوردن تصويری قطبی شده از برند
کشوری محتمل است؛ که در آن همه چیا از جمله امور معنوی و عاطفی نیا دچار کاال شدگی شده و تجاری زدگی در
همه عرصه های آن يکه تازی می کند .يکی از کانال های ارتباطی منحصر به فرد با عملکردی شگرف در اين عرصه،
همان مردمان هر سرزمین می باشند .اگر هر شهروند عادی ،نه فقﻂ سیاست مداران ،ارباب رسانه ها ،و ديپلمات ها،
بتوانند سفیری مناسب از سرزمین مادری و يا شهر خود باشند ،می توان شاهد تیییر نگرش جهانیان به آن کشور بود .به
عنوان مثال هر مسافری به هنگام سفر در کشوری ديگر می تواند نمايشگر صفاتی باشد که به آن صفات در کشور خود و
يا جهان حسن شهرت دارد .در صحت و درستی ارتباط هويت و تصوير يک کشور برانگاشت و افکار ديگر ملل دنیا
درخصوص صادرات ،مردمان و فرهنگ آن ديار شکی نیست؛ و البته همه می دانیم که اين ارتباط دو سويه است .يعنی
صادرات ،مردمان و فرهنگ نیا به نوبه خود بر هويت و تصوير آن کشور تأثیر دارند .با اندکی دقت و مداقه در مثال های
آورده شده می توان ديد که دو نوع برند -يعنی برند محصول و برند مکان در اين مثال ها ،به نوعی در هم ادﻏام شده اند
که نشان دهنده شباهت بسیار برند سازی محصول و خدمات با برند سازی مکان و کشور مشخص شد ،برای جلوگیری
از هر گونه سطحی نگری و فاونی دقت نظر ،الزم است که نخست شرحی برای ايجاد تفکیک ها و تمايا بین دو واژه و
مفهوم کلیدی و پايه ای در اين نوشتار ،يعنی برند سازی مکان و برندسازی کشور ارائه گردد.

نتیجه گیری
رويدادهای مهمی که در طی دو قرن گذشته در جامعه بشری به خصوص در مديريت شهری به وقوع پیوسته ،
پديده جهانی شدن و فرا مرزی شدن چالش ها و فرصت هاست که به تبع آن باعث ظهور بازيگران جديد ملی و بین
المللی در قالب سازمان های بین المللی و همچنین مفهوم حکمرانی جهانی شده است .کشور ها به خصوص
کالنشهر ها در تالش هستند عالوه بر بهره مندی از فرصت ها و همچنین مشارکت در مديريت چالش های جهانی،
جايگاه برتر و تأثیرگذاری را در حکمرانی جهانی کسب کنند .چرا که امروزه کالنشهر ها با مشارکت و همکاری در
موضوعات جهانی سعی می کنند افکار عمومی جهان را در پیشبرد اهداف و مقاصد خود بسیج کنند تا از اين طري
بتوانند در سیاست گذاری و تصمیمات جهانی تأثیرگذار باشند و جايگاه شهر جهانی را برای خود ايجاد کنند .آنچه
که اين امر مهم را عملی می سازد استفاده از اباار و مولفه تأثیرگذار ديپلماسی شهری در عرصه بین المللی است چرا
که کارگااران ديپلماسی شهری می توانند با تکیه بر دانش و مهارت خود سیاست گذاران و همچنین افکار عمومی را
در جهت منافع شهر متبوع خود هدايت کنند شهرهايی در رسیدن به آرمان های خود به عنوان شهر جهانی و کسب
جايگاه برتر در حکمرانی جهانی ،موف

هستند که بتوانند زمینه های حکمرانی محلی و مشارکت حداکثری

شهروندان خود را برای مديريت شهری با تمرکا زدايی فراهم کرده باشند .در اين صورت است که کارگااران
ديپلماسی شهری می توانند به عنوان عنصر تأثیر گذار در سیاست گذاری حکمرانی جهانی عمل کنند .چرا که در ﻏیر
اين صورت با توجه به افاايش تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی ،شهروندان می توانند در جهت منافع ديگر
شهرها سوق داده شوند .همان طور که امروزه مفاهیم جديدی همچون شهروند خبرنگار و شهروند سفیر در حال
شکل گیری است .در طی اين برنامه ريای بايد موارد زير را همواره مد نظر قرار داد:
برند شهری در برنامهريای استراتژيک صداقت داشته باشد .به اين معنا که ادعای برند شهری با واقعیت های حاکم
میايرت نداشته باشد .همچنین بايد حاوی و حامی ارزش های اساسی اجاا باشد و با ارزش های شهروندی در
تناقض نباشد .چشم اندازها و استراتژی ها بايد بر مبنای بهترين و باالترين استاندارد های ممکن تدوين شوند .در
اين مورد محدوديت های فعلی شهر نبايد باعث کاهش سط انتظارات ،اهداف و استاندارد های چشم انداز شود.
مواردی که باعث تخريب برداشت ها و تفسیر هايی که از برند شهری میشوند ،بايد مرتفع شوند .اين به اين معنی
نیست که در میايرت با بند ابتدايی ،رسانه ها يا کانال های ارتباطی و اطالع رسانی از پوشش واقعیات چشم پوش يا
اﻏماض کنند ،بلکه بدين معنی که تالش میشود نشانه هايی را که پیام های میاير با چشم انداز استراتژی ارسال می
کنند مرتفع کرد .پیش از اينکه برنامه استراتژيک برند شهری تدوين شود ،بايد مطالعه ای جامع از وضعیت فعلی،
گرايش ها ،پتانسیل ها ،نقاط قوت و ضعﻒ ،فرصت و تهديد و در نهايت خواست واقعی شهروندان صورت گیرد.
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