نقش برند شهری در زیبائی شناسی شهر
تشًذ ضْشی ضاهل َّیت تاسیخی ،اجتواػی ،سیاسی ٍ تیي الوللی ّش ضْش هی تاضذ کِ دستشداسًذُ چگًَگی فؼالیت اقتصادی،
اهکاًات سفاّی ٍ تفشیحی آى ضْش است .تشًذ ضْشی دس جْت دّی هٌاتغ ضْش ٍ جزب سشهایِ گزاسی ّای صٌؼت تَسیسن اص
اّویت تسضایی تشخَسداس هی تاضذ .دس هتي جذیذ هذیشیت ضْشی تشای استفادُ اص تشًذ ضْشی ٍ تاثیش تالقَُ آى تش ساکٌاى ٍ
تجاسب ضْشی تاکیذ ضذُ است  .تش اساس اػالم ساصهاى یًَسکَ تِ لحاظ داسایی ّای تاسیخی ،تا ٍجَد ایٌکِ ایشاى جضٍ دُ
کطَس تشگضیذُ جْاى است ٍ اص ًظش استؼذادّای خذادادی طثیؼی ٍ تٌَع اقلیوی جضٍ سِ کطَس ًخست جْاى تِ حساب هی آیذ
اها اص ًظش دسآهذ گشدضگشی حتی جضٍ صذ کطَس اٍل جْاى ًیض هحسَب ًوی ضَد .تشًذیٌگ ضْشی تِ هٌضلِ اتضاسی اسصضوٌذ
تشای ضْشّاست تا تِ گًَِ ای هَثش فشصت ّای داخلی ٍ خاسجی سا اداسُ کشدُ ٍ آى ّا سا تثذیل تِ هضیت ّای سقاتتی ًوایٌذ .
دس دًیایی کِ سٍ تِ جْاًی ضذى هی سٍد جایی کِ سفت ٍ آهذ ّا سشیغ ضذُ ٍ دستشسی تِ ّش هکاًی ساحت ٍ سشیغ هی تاضذ،
ضْش ّا تِ طَس فضایٌذُ ای دس حال سقاتت تشای جزب تجاس ٍ سشهایِ گزاساى ٍ ضْشًٍذاى جذیذ تِ هٌطقِ خَد ّستٌذ .تسیاسی
اص هٌاطق اص فٌَى تشًذیٌگ جْت توایض َّیت خَد اص سایشیي استفادُ هی کٌٌذ ٍ یا اصایي سٍش تشای هٌحصش تِ فشد تَدى آًچِ
اسائِ هی دٌّذ ،استفادُ هی ًوایٌذ .تشًذ هٌثؼی غٌی اص سٍاتط ٍ تاثیشات ضٌاختی ٍ اثشگزاسی تَدُ کِ سثة هی ضَد تا هخاطة
تصَیش خاظ ٍ تیادهاًذًی اص آى داضتِ تاضذ .ایي یکی اص پیص صهیٌِ ّایی است کِ هثٌای جست ٍ جَ ٍ تشسسی ضْش ّا سا
فشاّن هی آٍسد ّ.وِ آى ّا اػن اص هشاکض خاظ یا سکًَت گاُ ّا ٍ هکاى ّای سادُ ضْشی استثاط ّای هثثتی سا دس رّي افشاد
تَجَد هی آٍسًذّ ،وچٌیي سثة ایجاد اسصش افضٍدُ اص دیذگاُ سوثلیک ٍ اقتصادی هی ضًَذ ٍ اتضاس هْن تشای دستیاتی تِ ایي
ّذف تشًذیٌگ ضْشی خَاّذ تَد .هفَْم تشًذیٌگ ضْشی دس ساختاس تاصاسیاتی ضْشی ضکل گشفتِ است .تاصاسیاتی ضْشی
فشآیٌذی است کِ تشای تِ اًجام سساًذى اّذاف گًَاگًَی کِ تِ ٍسیلِ ضْش هقشس ضذُ است ،هَسد استفادُ قشاس هی گیشد .تشًذ
ضاهل کلیِ تؼْذاتی است کِ ساصهاى اص طشیق اتضاس گًَاگَى استثاطی تِ تاصاسّای ّذف خَد هٌتقل هی کٌذ ٍ یا هفَْهی اص
تشکیة یکپاسچِ اطالػات ٍ تجاستی است کِ تاػث توایض یک هحصَل)ضْش (اص سقثا هی گشدد .تشًذّا داسای اسصش راتی ٍ
هاَّی تَدُ ٍ تِ ػٌَاى تخطی اص داسایی غیش هلوَس ساصهاى ضٌاختِ هی ضَد چشا کِ تشًذّا تِ اػتثاس داضتي حالتی
سٍاًطٌاختی ،جاًطیي ٍجِْ اًساًی ساصهاى هی ضَد ٍ َّیتی اًساًی تِ خَد هی گیشًذ ٍ استثاطی اًساًی تا طشف هقاتل تشقشاس
هی کٌٌذ .تشًذ ّا کلواتی تسیاس خالصِ ٍ هختصش هی تاضٌذ ٍ دس دًیای هذسى خالصِ گی ٍ هختصشی هضیتی اساسی است .
تشًذّا ًوایٌذگاى فشٌّگ سشهایِ داسی ّستٌذ .ػولیات تشًذگزاسی دسضْش تِ ٍاسطِ تأهل ٍ تشسسی دس قاتلیت ّا ٍ اٍلَیت ّای
ضْش ،تشجیْات گشدضگشاى ٍ ضشایط هحیط خاسجی صَست هی گیشد .تشًذ گزاسی ّن تِ هٌظَستقَیت ٍ استقای هَقؼیت ضْش دس
جْت ایجاد َّیتی تش اساس قاتلیت ّای ضْش ٍ ضشایط خاسجی آى ضکل هی گیشد .تشًذگزاسی فشآیٌذ ایجاد ضؼاس اص پیام ٍ

سپس ایجاد الگَیی است کِ ّوشاُ تا ضؼاس تصَیش ضْش سا ّوشاُ تا ٍیژگی ّای هٌافغ ٍ اسصش ّای آى تِ گشدضگشاى تالقَُ
اسائِ هی دّذ .تٌاتشایي تشًذگزاسی تا استفادُ اص یک پیام ٍ سوثل تِ سٍش هختصش تشای اطالع سساًی دس هَسد توام هٌافغ ضْش
تِ گشدضگشاى تالقَُ تثذیل هی ضَد تشای ایٌکِ یک ضْش داسای تشًذ خَب تاضذ تایستی اص ٍیژگی ّای هتوایضی تشخَسداس تاضذ .
ایي هَضَع ضاهل سیوای ضْش ،تجاسب هشدم اص ضْش ٍ ایٌکِ یک ضْش تشای چِ است ٍ چِ گشٍّی اص هشدم دس آى ساکي هی
تاضٌذ؟ ،هی ضَد .اص ًیَیَسک ،پاسیس ،تیجیٌگ ،ساًفشاًسیسکَ ،استاًثَل هی تَاى تِ ػٌَاى ًوًَِ ضْشّایی کِ تشًذ خَد سا
تَسؼِ دادُ اًذ یاد کشد .پاسیس تِ خاطش احتشام تِ سٍضٌفکشی ٍ خشد ٍ ّوچٌیي جلَُ ٍآسایص صیثایص ّوَاسُ تِ ضْش ًَس
هؼشٍف ضذُ است .تشًذ ساًفشاًسیسکَ ضْش خلیجی است .ایي ضْشّا داسای هطخصات ٍ هختصات اصَلی اص طشفی تشای
جزب هخاطثاى تالقَُ تِ شْش تایستی اقذام تِ تشًذگزاسی شْشی هتٌاسة تا قاتلیت ّا ٍ هٌافغ هَجَد دس شْشّا
ًوَد ٍ سًٍذ ایجاد تشًذ ًیض ًثایذ تِ صَست خطی تلکِ تِ صَست یک فشآیٌذ هطشح تاشذ تذیي هؼٌی کِ ایجاد تشًذ اص
یک ًقطِ ششٍع ٍ دس یک ًقطِ دیگش تِ پایاى ًشسذ ٍ سًٍذ قطؼی ٍ غیش قاتل تغییش ٍ اًؼطافی ًذاشتِ تاشذ تلکِ تایذ
دسّش هشحلِ کِ ًیاص تِ تغییش اصالح هی تاشذ تِ تغییشٍاصالح آى ٍ دس ًْایت تِ تغییش ًام تشى ٍپیام ّای آى پشداخت.
یکی اص ساّکاسّای تسیاس هطلَب ٍ هٌاسة تشای استقاء حس تؼلق شْشًٍذاى ایشاًی کِ تا حذ تسیاسی تا فشٌّگ
تجول گشایی ٍ تشًذًیگ آهیختِ هی تاشٌذ ،تکاسگیشی استشاتژیّ-ای تشًذ گزاسی شْشّا ٍ هحلِ ّای کشَس هی
تاشذ .شْشًٍذی کِ احساس ًوایذ شْش ٍی اص جایگاُ ٍ تصَیش هوتاصی دس ارّاى هلی ٍ تیي الوللی تشخَسداس هی
تاشذ ،احساس تؼلق تیشتشی سا احساس ًوَدُ ٍ ٍاتستگی ٍی شذیذتش هی گشدد .تا تشًذگزاسی شْشّا هی تَاى تا
اطالع سساًی صحیح هٌافغ شْشی ،تاػث ّذفوٌذ شذى تاصدیذ هخاطثیي شذُ ٍ اص تطالت صهاى آًاى جلَگیشی شَد .
ایجاد آگاّی اص قاتلیت ّا ٍ جارتِ ّای شْش تا اسائِ پیام ّای هٌسجن اص شْش ،تشَیق تاصدیذ هجذد اص شْش تا ایجاد
ٍفاداسی تِ تشًذ ،هؼٌی َّیت هٌحصش تِ فشد تشای شْش ،استفادُ اص هٌاتغ ٍ ظشفیت ّای هحلی تشای تثلیغ خَد
)تشًذ(ٍ تِ تثغ آى ّوِ ی ظشفیت ّا دس جْت جزب حذاکثشی شْشًٍذاى ٍ گشدشگشاى تالقَُ تِ شْشّ ،وگی تخشی
اص هضایا ٍ هٌافغ پیادُ ساصی استشاتژیّ -ای تشًذیٌگ هی تاشٌذ.
تٌاتشایي ّواًگًَِ کِ هشاّذُ هی گشدد ،تشًذگزاسی شْشی هی تَاًذ ًقش تسیاس پش سًگ ٍ تا اّویتی دس استقاء
احساس تؼلق شْشًٍذاى ایفا ًوایذ .اص طشفی تشًذگزاسی شْشی هی تَاًذ تِ ػٌَاى کاتالیضٍسی تِ هٌظَس افضایش
قذست ٍ سشػت اثشگزاسی ًقش صیثایی شٌاسی شْشی تش احساس تؼلق شْشًٍذاى سا ًیض تاصی کٌذ .ایي هذل هی تَاًذ

تِ ػٌَاى هثٌایی دس جْت تحقیقات آتی هَسد استفادُ قشاس گشفتِ ٍ تا اجشای تجشتی آى دس شْشّای کشَس تِ تشسسسی
ٍ هقایسِ ًتایج تحقیقات ٍ یافتِ ّای آًاى تپشداصین .دس ایي ساستا پیشٌْاد هی گشدد کِ:
تِ ػٌصش صیثایی شٌاساًِ شْشی تِ ػٌَاى یک ػٌصش هْن ٍ اثش گزاس دس استقا احساس تؼلق شْشًٍذاى ٍ تْثَدکیفیت سٍاتط هیاى ایشاى تا یکذیگش تَجِ شَد.
احساس غشٍس ٍ افتخاس تِ شْش دس هیاى ساکٌاى اص طشیق استشاتژی ّای تشًذًیگ استقا یاتذ.اصالحات کالثذی شْش تِ هٌظَس افضایش سطح کیفی صیثایی ٍ تصَیش هطلَب اص شْش تِ اًجام تشسذ.جْت حصَل اهٌیت ٍ فضای هثثت اجتواػی تشای شْش تشًاهِ سیضی کٌین.تشای فؼالیتْای فشٌّگی ٍ اجتواػی شْش دس ساستای تشًاهِ ّای تشًذیٌگ ،سیاستگزاسی ًوایین.تشای شْشّا ًواد ،الگَ ٍ سوثل غشٍس آفشیي اًتخاب کٌین.قاتلیت ّای شْش سا تِ ساکٌاى آى یادآٍسی ًوائین.ًقش شْش ٍ تَاى اقتصادی ،اجتواػی ،فشٌّگی ٍ سیاسی شْش سا تشای ساکٌاى آى تشسین کٌین.الصم تِ رکش است کِ تشای اًجام ایي هْن ّ ،ش شْش دس دسٍى خَد ػٌصشّایی شاخصی سا جْت تشًذ ساصی داس هی
تاشذ کِ هی تَاى تا شاخص کشدى ایي ػٌاصش گاهی دس جْت احساس تؼلق تیشتش شْشًٍذاى تِ شْش ٍ هؼشفی شْش
تِ سایش هشدم جْت جزب تَسیست ٍ سشهایِ گزاس هی تاشذ.
شْش صیثا ٍ تاسیخی ها جاجشم ًیض اص ایي قاػذُ هستثٌی ًوی تاشذ ٍ اگش دس شْش تِ دًثال ػٌاصشی جْت تشًذ شذى
تاشین حتوا ایي ػٌاصش سا هی تَاى دس دل شْش یافت .ػٌاصشی هثل یَصپلٌگ آسیایی  ،هشاسن ػلن گشداًی دس هحشم
ٍ ٍجَد تٌاّای تاسیخی ٍ . ...
اهیذ است دس آیٌذُ تتَاى تا اقذاهاتی هٌاسة جْت تشًذ ساصی تشای شْش خَد گاهی تاصُ ی تشداشتِ ٍ شْش صیثا خَد
سا تِ جْاًیاى تشٌاساًین ٍ ایي اهش ػٌصشی جْت پیششفت ٍ استقاء سیوا ٍ هٌظش شْشی قشاس گیشد.اًشاء ا. ...

زهرا رضاپور منفرد/کارشناس ارشد معماری

