هســتند هیچ تردیدی نیســت ،امــا آیا فقــط کرمانیها
میهمان نواز هستند؟ آیا شیرازیها و لرها میهمان نواز
نیستند.منظوراینکهمیهماننوازیدربسیاریازنواحی
رفتاروســلوکمتداولاســتوصدالبتــهکرمانصدها
برنــدمتمایــزداردکهمیتوانــدبرگرفتــهازدلفرهنگ
غنیکارمانیــایاژرمان،کارمان،کارمانییاکرمانامروز،
اقتباسومعرفیشود.
ëëدرهسته برند
کشفوبازنماییارزشوداراییهویتمندیکشهر،
نقش بســیار مهمــی در برنامــه راهبردی برندســازی و
معرفــیآندارد.جوهرهوسرشــتیــکبرندمتعارف
باهویتآناســت.برخیازشــهرهامحوریتیاجوهره
برندشــانرابراســاسســبکزندگــیورفتــارعمومــی
مردم شــهرتعریف میکنند .برخی براساس فعالیت
اقتصادی همانند صنعت ماهیگیری یا صنایع دستی
برندشــانرااســتوارمیکنند.برخیبراییکمحصول
کشاورزیهمانندزیتوندرمنجیل،برخیازنواحیروی
ســاختومعماریهمانندماســولهدرگیالن،ابیانهدر
اصفهانوبرخیهمبرپایهرویدادهاهمانندمسابقات
دوچرخهدربناب(.جدایازکبابآن).
دنیای برندسازی مکانی جذاب است و محدودیت
س نژاد حیوانات
ندارد .گاه برخــی از نواحی دنیا براســا 
معرفیمیشــوندوســرمایهگذاریرویرشــدوتربیت
حیواناتنقشمؤثریدرتوسعهبرندنواحیدارد.
همانطوریکهعنوانشد،یکشهرمیتوانددارای
برندهــایمختلفباشــد،دراینحالت،موزونســازی
وتعادلعناصروخصیصههایبرندنقشپراهمیتدر
یکپارچگیبرندشــهریوجلوگیریازاغتشاشهویتی
شــهردارد.برندآفرینــانشــهریتمــامخصیصههای
برنــدرادرقالبعناصرهویتیمتناســببهمانندنخی
که دانههای تسبیح را به هم متصل میکند ،تحت یک
عنصربصریپررنگقرارمیدهند.
بهتازگیشــهرپردیس در اســتانتهرانعنوانشهر
نــوآوری و فنــاوری را بــرای خــود بواســطه وجــود پارک
فنــاوریپردیسدرنزدیکیایننقطهانتخابکرده،اما
آیا واقعاًشهر پردیس با تمام هویتهایی که ما از آن در
ذهنداریم،یکشهرفناوریونوآوریاست؟
ëëبرند شهر و دیپلماتها
برنــد شــهری فقــط بــا معمــاری یــا فعالیتهــای
اقتصــادییکشــهرمعناپیدانمیکند.برخیازشــهر
برنــد خویــش رابــرمبنــای رویدادهایبزرگسیاســی
تعریف میکنند .نمونه آن کنفرانس امنیتی در مونیخ
اســت یا برگزاری ابررویداد اقتصــادی همچون مجمع
جهانیاقتصاددرداووس،شهرکوهستانیدرسوئیس
اســت.اینرویــدادبرایاولینباردرســال ۱۹۷۱توســط
کالوس شواب بهعنوان جایی برای جمع شدن رهبران
اقتصادیوسرمایهداراناروپاییراهاندازیشد.
شــواب کــه در آن زمــان در دانشــگاه ژنــو تدریــس
میکرد،داووسرابرایگردهمقراردادناقتصاددانان،
سیاســتمداران ،صاحبــان ســرمایه ،نظریهپــردازان و
هنرمنــدان انتخاب کــرد .ایــده اصلی اجــاس این بود
روز
کهاینافراددریکجاجمعشــوندتادربارهمســائل ِ
اروپاتبادلنظرکنند.اینرویدادنقشمؤثریدرتوسعه
روابطخارجی،تأثیرگذاریدرسیاستخارجیکشورها
وبیانمعرفیخطوخطوطدیپلماسیکشورهادارد.در
واقع،اینرویدادرویمحوردیپلماسیبناشدهاست.
رویــدادداووسهمانندکنفرانــسامنیتیمونیخیا
کنفرانــس امنیتی تهران ســعی میکند نقــش مؤثری

در ســاخت گفتمــان و ارائــه گزارههای مهــم در فضای
بینالمللی داشته باشــد .این ناحیه برای برندآفرینی،
دیپلماســی را انتخــاب کرده اســت و برند شهریشــان
سفیرشقوقمختلفدرسیاستخارجیمیشوند.
یانمونهدیگر،توافقهستهایایرانباکشورهای5+2
درشهرلوزانسوئیسنمونهدیگرازبرندآفرینیشهری
درراستایدیپلماسیبود.کسیدرایران،قبلازآنهتل
کوبورگرانمیشناخت،اماباآغازمذاکرات،ایننقطه
درکانونتوجهرسانههاقرارگرفت.
خیلی وقتها شــهرها میتوانند بواســطه پوشــش
خبــریناخواســتهرســانههاباعنصــرتضــادودرگیردر
کانوناخبارباشند،همانندمنطقهیابندرجبلالطارق
وتوقیفکشــتیایرانوشهررقهدرشمالشرقیسوریه
بواسطهحملهبهاینکشور.
ëëبرند شهری؛ از جنگ تا صلح
نمونههایمتعددیدرخصوصرابطهبرندآفرینی
شــهری بــا دیپلماســی شــهری یــا ملــی وجــود دارد.
همانگونهکهدیپلماسیمیتوانددورویجنگوصلح
داشتهباشد،شهرهاهممیتوانندرویدومحورجنگو
صلحازاعتباروشهرتبرخوردارشوند.
بهگــواهتاریــخ،برندبرخیازشــهرهابــارویدادهای
سیاســیبامحوریــتجنگپیونــدخوردهانــد.همانند
برگــزاریدادگاهنورنبرگآلماندرپایانجنگجهانی
دوم.برخیازشهرهایبزرگنیزرویمحورعدمتنش
تمرکزمیکنندهمانندمذاکراتُآستانهیاآنکارا.
برخیازشــهرهاهماصوالًفرصتبرندســازیروی
محوردیپلماسیراازدستمیدهند،همانندمذاکرات
مسقطدرعمان.امایکسؤالپررنگوجوددارد؛اینکه
برندشــهرهادرتوســعهدیپلماســیمؤثراستیااینکه
دیپلماســی در توســعه برنــد مکانــی مؤثر اســت؟ این
موضوع به شیوه تصمیمگیری سیاستگذاران مرتبط
اســت .در بســیاری از موارد ،سیاســتمداران بــرای آنکه
نامیکشــهرنهچندانبزرگشانبواسطهدیپلماسی
شهریدرتاریخثبتشود،اقدامبهبرگزاریرویدادهادر
شهرهایکوچکمیکنند.
گاهــیهــمبرندهــایمکانیبواســطهمحــلوقوع
جنگ در آن ســاخته و پرداخته میشوند ،جنگ واترلو،
جنگچالدران،نبردورشو،نبرداستالینگرادیابرعکس
آن،توافقهاییبرایپایانجنگنظیرترکمانچای(هر
چنددردآور)،کنفرانسصلحپاریسومواردمشابه.
درکل،نامبسیاریازتوافقهایتاریخیبینالمللی
بــانامشــهرهاییهمراهاســتکهالزاماًآنشــهرشــاید
نقشیدرشکلگیریآننداشتهباشد،اماهرگاهسخنی
از آن موضــوع مهــم بینالمللی بــه میان میآیــد ،نام
آنشــهرابتــدابهزبــانآوردهمیشــود.هماننــدتوافق
پاریس در رابطه با کاســتن انتشــار گازهای گلخانهای یا
پیمانکیوتــو .درعرصهروابــطبینالمللبهرهگیریاز
نام شهرها برای عقد توافقهای تاریخی متعدد است.
پیمانورشــوبهجهت«پیمانهمیاریاروپایشرقی»
در ســال ۱۹۵۵نمونــه دیگــری اســت یا انعقــاد پیمان
تاریخی ورســای که در ســال ۱۹۱۹در کاخ ورسای پاریس
بهامضایدولتهایپیروز(انگلیس،روسیه،فرانسهو
امریکا)درجنگجهانیاولومتحدینشکستخورده
(آلمان ،عثمانی ،ایتالیا ،اتریش-مجارســتان) رسید یا
کنفرانستهرانبههمینترتیب.
ëëدوخواهران
خواهرخواندگیدوشــهرهموزنمیاندوکشــوردر
راستای توسعه صلح و دوســتی یکی دیگر از روشهای

دنیای برندسازی مکانی جذاب است و
محدودیت ندارد .گاه برخی از نواحی دنیا
س نژاد حیوانات معرفی میشوند و
براسا 
سرمایهگذاری روی رشد و تربیت حیوانات
نقش مؤثری در توسعه برند نواحی دارد

تقویتبرندهایشهریاست.
این اتفاق برای شهرهای کشورمان و سایر شهرهای
جهــان بــه کــرات رخ داده و نمــادی از مــودت میــان
کشورهاســتوزمینهتعامالتواتحادبیشــترفرهنگی
دوشــهریادوکشــوررابایکدیگر فراهممیســازد.برای
نخستینباردرســال ۱۹۲۰بعدازجنگجهانیاولاین
توافــقمیانیکشــهرانگلیسویکشــهردرفرانســه
منعقدشدوتاسال۱۹۸۶ادامهداشت.
هــدف از خواهرخواندگــی ،اتحــاد بین شــهروندان
دوشــهریاســتکــهدارایمنافــعمشــترکفرهنگی،
اقتصادیوبازرگانیوورزشــیهستند.معموالًدوشهر
برایخواهرخواندگیبایددارایمشابهتهایهموزن
تاریخی ،علمی و جغرافیایی باشند و خواهرخواندگی،
سمبلیانمادمشترکاست.همانندتهران-بیشکک.
یکشهرمیتوانددههاخواهرخواندهداشتهباشد،
مثالشهراصفهان13خواهرخواندهدارد.شیآن-چین،
کواالالمپور-مالزی،فلورانس-ایتالیا،بارسلونا-اسپانیا،
بعلبک-لبنانازجملهاینشهرهاست.
ëëبرند شهر ،خیابان دوطرفه دیپلماسی
نامگذاری دو خیابان در شهرهای مختلف دو کشور
تکنیــک اســتفاده از برند شــهری بــرای توســعه روابط
دوجانبه اســت.نمونــهآندرتهرانبســیارزیاد اســت.
همانندسئول،استانبول،یااصفهاندرآلمان،اصفهان
در مالــزی ،تبریــز در ایــاالت متحــده امریکا ،تهــران در
نیوهمپشــایر و چارلســتون ایــاالت متحــده ،تهــران در
پاریــس،ســعدیدرامریــکاازنمونههــایخیابانهای
نامگذاریشدهشهرهایایراندرسایرکشورهاست.
ëëشهر ،خیابان و برندهای شخصی
نامگــذاری خیابانهــای داخلــی و خارجــی بــ ه نام
مشــاهیرازدیگرتکنیکهایاســتفادهازفضایشهری
برایتوسعهروابطخارجیاست.بابیساندز(چرچیل
ســابق) یــا خیابانهــای آیزنهــاور ،روزولت ،جــردن در
رژیم گذشته و خالد اسالمبولی ،سلیمان خاطر ،فتحی
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