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  چکیده 

هاي شهري از جمله بناهاي مهم در طراحی معماري و شهري محسوب می شوند، به نحوي که گاه حتی از خود شهر نماد

 سال هاي در .نمایند؛ چراکه بیانگر هویت، شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان هستندپراهمیت تر جلوه می 

این  .ز ابزارهایی بوده است که دولتمردان براي جذب سرمایه ها انتخاب کرده اندیکی ا "نمادهاي شهري برندسازي"اخیر،

فاکتورهایی است که می تواند فرهنگ و آیین ساکنان سرزمین را به مردمان شهرها و کشورهاي یکی از  نوع برندسازي،

استفاده  بوده است که ابزاري براي انتقال معنی در تمامی فرهنگها رایج ري به عنواناستفاده از نماد شهدیگر انتقال دهد. 

بنابراین  مناسب و طراحی متناسب نمادها در رشد نوآوري و خالقیت ذهنی و فکري ساکنان شهري نیز موثر خواهد بود.

ین مقاله در ادر هویت بخشی به شهر باشد.  نماد میتواند عامل اساسی نماید.برند در این میان نقش بسیار مهمی را ایفاء می

عنوان محدوده ي مورد مطالعه که با توجه به عوامل مختلف چون انتخاب شهر تبریز بعنوان پایتخت با انتخاب شهر تبریز ب

جهان اسالم، انتخاب از طرف سازمان ملل به عنوان زیباترین و توسعه یافته ترین شهر ایران و به عنوان شهر ي گردشگر

سالم از طرف سازمان بهداشت جهانی براي این پژوهش انتخاب شده است، بنابراین مدیران شهر تبریز براي حفظ این 

باشند ی کننده ي فرهنگ شهروندان میعناوین و بازگوکردن هویت شهر به گردشگران باید از نمادهاي مناسبی که تداع

 بسیار شهري هاينی و پر افتخار، پتانسیل هاي الزم براي تعریف نمادشهر تبریز به دلیل دارا بودن تاریخ غ استفاده نمایند.

سپس  .داراست، نمادهایی که ریشه در فرهنگ بومی تبریز دارند و می توانند هویتی مجزا از سایر شهرها به تبریز دهندرا 

ردشگر شوند. نبود برند باید به دنبال بوجود آوردن یک برند خاص براي جذب گبعد از خلق نماد متناسب با هویت شهر 

در این پژوهش پس از آشنایی با . می شودعدم معرفی نمادها و معناي نهایی آن ها در جذب گردشگر  منجر بهشهري 

نقش نمادها  ،براي اهمیت این موضوعدر قالب علمی پژوهشی  تحلیلی-مبانی نظري سعی شده است با رویکردي توصیفی

 شود.در برندسازي کالنشهر تبریز بررسی 

  

  .هویتمنظر شهري، برندسازي، نمادهاي شهري،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه: -1

شهرهاي کهن ایران به زیباترین وجه بیانگر هویت کالبدي و بصري براي درك کارکردهایشان بوده اند؛ لیکن امروزه منظر 

انعکاس دهنده هویت ساکنان آنها ، سیماي بیرونی عناصر شهرهاي معاصر ربه عبارت دیگ .شهرها فاقد چنین هویتی اند

 آگاهانه و هدفداري بمنظور هویت بخشی به آنها صورت نپذیرفته است شنیست و چنین به نظر می رسد که هیچ تال

  ). 1389:119(کریمیان، 
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اگر فضاهاي شهري عرصه تجلی فرهنگ و تاریخ ملتها شمرده شوند، آنگاه می توان پذیرفت آنچه کـه امروز در شهرهاي 

یرانی رخ می نماید نوعی عدول از ارزش هاي غنی فرهنگی و کهن ساکنان این سرزمین و با نگاهی عمیقتر واژگونی هنر ا

 ).1378:32زمانه است(ندیمی، 

معنایی و مکانی شهرها همواره مکانی براي ابداع نوآوري و و خالقیت هستند. نمادهاي شهري در ایجاد هویت بصري، هویت 

با تاکید بر کاربرد رابطه با معماري و ایجاد نقش متقابل با عوامل جغرافیایی، به غناي معنایی و انسانی و نقش اساسی دارند 

 یا منطقه هر شهر ،یابی شوند هویت موجبنمادهاي شهري می توانند از آنجاییکه  ).1391:2شهر کمک می کنند(موسوي،

به محیط پیرامون د و حس تعلق نکن بیان می را فراتر از خود یمفاهیم نماد شهريهر . خود را داشته باشدبارز باید هویت 

عالوه براین نمادهاي شهري بدلیل حضورشان در محیط منجر به ارتقاء هویت شهر می شوند و یک  خود را نمایان می کند.

نی داشته پیوند روانی بین شهر و شهروندان ایجاد می کند. می توان بیان نمود هر چقدر محیط شهري تاریخچه ي که

  باشد از حس تعلق و ماندگاري بیشتري برخوردار می باشند.

ضاهاي شهري همواره محل رخداد فعالیت هاي جمعی و مردمی می باشند. فضاهاي شهري مناسب و کارآمد نه تنها می ف

تعلق  آن ها حس تواند موجب ارتقاء کیفیت محیط شهري گردد و تأثیر مطلوبی بر ذهن شهروندان بگذارد بلکه می تواند در

 خاطر نسبت به فضاي شهري به وجود آورد. در صورت هماهنگی اعضاي شهر با آداب، رسوم و ارزشهاي روانی ساکنین

شهري به المان هاي از محیط شهر احساس می شود. هنر شهري به طور عام و مجسمه ها و  یشهر، حس قوي و قابل درک

عی شهر به شمار می رود که در ساماندهی، معنا بخشی و تلطیف طور خاص بخشی از عناصر هویت بخش فضاهاي جم

  ).1:1393سرور, هوشنگ، ( منظر آن مؤثر است

یک شئ یا محیط  ).213معانی تداعی کننده محیط یا نمادها به طور خودآگاه یا ناخودآگاه براي مردم مهم هستند(همان ،

 ء باشیااز ا بعضی .یدآ به حساب میهنري ل نماید اثري در صورتی که پیامی را از یک شخص یا گروه به دیگران منتق

در نتیجه اثر هنري ممکن است در  بعضی دیگر این نقش را در طول زمان کسب میکنند. همین هدف طراحی میشوند؛

بنابر این اثر هنري  ولی این معنا را در طول زمان کسب کرده باشد. زمان ابداع به عنوان یک اثر شناخته نشده باشد،

 شوند هاي تداعی کننده همراه یا آثاري نمادین باشند که با ارزش رمیها ممکن است ف جلوه ینا جلوهاي ساختگی دارد.

  ). 214(همان،

نشان و نمادها از کهن ترین، پیچیده ترین، پرنفوذترین و جالب ترین ابزارهایی بوده اند که در جهت ظهور و آشکارسازي 

ي به کار گرفته شده اند. بشر توانسته است به کمک این ابزارها، اندیشه و حتی خیال  مسایل پنهان جهان مادي و معنو

هاي شهري به علت اینکه نقاط مرجع مهمی را در محیط  نشانه ).1387:12خود را به صورت هنر پدیدار سازد(فرهنگی، 

هاي شهري به  ضوح و غناي محیطبه بیان دیگر و نماید. تشکیل میدهند به سازمان دادن فضا در ذهن کمک بیشتري می

هاي شهري را در کنار یکدیگر قرار  و محیط چگونه فضاها شود تا شخص بداند که هاي شهري آنها سبب می وسیله نشانه

  ).1389:34یابی و حس تعلق خود را نیز ارتقاء بخشد(پورجعفر دهند و بدین ترتیب حس جهت

 ه اي است که گاه ماهیت ارتباط، خـود تحـت تـأثیر نمادهـا قـرار مـی گیـرداهمیت نشانه ها و نمادها در ارتباطات به انداز

 ) و بدون آنها انسانها هویت ملی نخواهند داشت. به عنوان مثال، پرچم هر کشور، نشان یا نمـاد و1376:20(ساروخانی، 

مـادي مـی گردد(حـسنیانراد، مظهر ابدیت ساکنان آن سرزمین است و به وجود آورندة پیوند نسل هاي آن در قـرون مت

1384:16.( 

 برند ویتعۀ هسو تو یجادا یچگونگ ركبرند موفق، د یک یجاداست و هستۀ ا سازيبرند لیديکء جزهویت از سوي دیگر 

توان  میآن، طریق فراهم می آورد. از  برند لک کپارچگیی يی را براچارچوب ،برندسازي ویت). ه2010:111، ورتالف( است

یافت. مفهوم هویت  گذاري را تعیین کرد، ابزار بیان آن را قانون مند ساخت، و از فردیت و دوام آن اطمینان تعیحدود موق
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تولد خود  ياست در ابتدا مکنمو  تن بدهد رينمی تواند به هر نوع موقعیت گذا برندسازي کهبه ما گوشزد می کند 

قلمرو، و در نتیجه مرزهایی  کمعنا، ی یک ی پذیردم کهرا  ییزمان و نمادها لیرا داشته باشد، و یزيچ هر پذیرش رفیتظ

نمادها و نشان ها در تمدنهاي مختلف ارزش و اهمیت متفاوتی دارند و  ).1385:63براي آن قلمرو می بخشند(کاپفر،

ستخوش ول اکثریت اعضاي جامعه باشند. همچنانکه تمدن انسانی در گذر تاریخ دیابند که مورد قبهنگامی ارزش ملی می 

تحوالت گشته، انسان به تدریج نمادهاي طبیعی را به فراموشی سپرده است. به عبارت دیگـر، بـا توسـعه تمـدن، پیـشرفت 

هاي فرهنگی، نشانهاي کهن معنا و شکل خود را از دست داده و یا کاربري دیگـري یافتـه  صنایع و بالطبع دگرگونی

  ).1389:119،  (کریمیانانـد

ن است و به مسائل شت که برندسازي کشوري و شهري، فراتر از طراحی شعار براي مکان و یا حتی لوگو براي آباید توجه دا

کشورها و شهرها بسته به جغرافیا، فرهنگ و تاریخ . تر بر ذهن و قلب مخاطبان داخلی و خارجی می پردازدعمیق تر و موثر

یند برند آبراي طی کردن فر. ا برپایه این ساختار شکل می گیردخود داراي هویت و ارزش هاي ویژه اي هستند که برند آنه

و مسند یک برند قرار گیرد چرا که  هاز مردم تا مسؤوالن باید دست به دست هم داده تا آن فضا در جایگا شدن یک مکان

  . پیوسته هستند که اگر پاي یکی بلغزد دیگري را نیز فرو خواهد کشیدهمگی چونان زنجیري بهم 

مهم است یکپارچگی میان نمادهاي شهري و هویت شهر و یکسان بودن ژن برند است که این مهم، از ضروریات است آنچه 

وگرنه که دستاوردش همچون وصله ناجوري بر تن شهر نشسته و مهجور خواهد ماند و هرکس متوجه خواهد شد که این 

 .اریت گرفته شده و در این مکان قرار گرفته استبنا و تندیس متعلق به این فضا نیست و گویی از جایی دیگر به ع

نمادهاي شهري ترجمان روح شهر به هویت بصري هستند و به همین خاطر باید در انتخاب و ساخت آنها حساسیت ویژه 

ه براي هر تاز .به خرج داد چرا که آنها همانند پلی مفاهیم ارزشی شهر را به بیننده انتقال داده و او را درگیر می کنند

. جایی که اولین خاطره هاي او با شهر رقم می خورد تجربه و تماسگاه او با شهر هستندواردي این نمادها به منزله نخستین 

در حقیقت این خاطره ها هستند که نقش پایدار سازي پدیده ها را در ذهن  .و ذهنیتش در مورد آن فضا شکل می گیرد

طره را پدید می آورند، از مهمترین عواملی هستند که در عرصه برندسازي انسان بازي می کنند و اسباب و عللی که خا

   .)1394 ،شفیعی(وجود دارند

  

  معرفی محدوده مورد مطالعه -2

شهر تبریز، یکی از شهرهاي کهنسال ایران است. چنانچه در تاریخ تبریز نوشته اند، بنیاد این شهر به سده هشتم پیش از 

فرجامین سال هاي سده چهارم هجري تختگاه آذربایجان گردیده است. تبریز در دو سده ي میالدي می رسد. این شهر در 

و در زمان پایتختی  1500اخیر مبدا بسیاري از تحوالت اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در کشور به شمار می رود و در سال 

بزرگترین، مهمترین و متجدد صفویان به عنوان چهارمین شهر بزرگ جهان شناخته می شده است. این شهر همچنین 

  ). 1393:7سرور، ترین شهر ایران در عصر قاجار می بوده است (

شهر تبریز یکی از قدیمی ترین مراکز سکونتی است که از جهات مختلف طبیعی، سیاسی داراي امنیت می باشد 

نگی کشور محسوب می یکی از قطب هاي صنعتی و جز پنج شهر تاریخی و فره و )42، 1391(پورمحمدي، محمدرضا، 

  ). 10، 1383شود. بنابراین از روابط متقابل موثري در نظام شهري ایران برخوردار بوده است(قربانی، رسول،

با شناخت محدوده مطالعاتی و انتخاب شهر تبریز که با توجه به عوامل مختلف چون انتخاب شهر تبریز از طرف سازمان 

ترین شهر ایران و انتخاب این شهر به عنوان شهر سالم از طرف سازمان بهداشت  ملل به عنوان زیباترین و توسعه یافته

  ).1394:9جهانی با وجود مشکالت عدیده در شهر براي انجام این امر تشخیص داده شده است(بهشتی اصل، احد، 
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 ذربایجانآ ي منطقهتره غرب ایران واقع شده است. این شهر در گسشهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و در شمال 

رقی طول ش هقدقی 23درجه و  36دقیقه عرض شمالی و  15درجه و  38ت جغرافیایی شهر . موقعیموقعیت چهارراهی دارد

امالً . شهر تبریز به جز در سمت غربی کمتر می باشد 1300 ار گرینویچ است. ارتفاع آن از سطح دریا بـیش ازاز نصف النه

منطقه محصور شـده و به صورت مثلث گونه در امتداد شرقی و غربی شکل گرفته است. به  در میان سلسله کوههاي مرتفع

محدود  هاي تند کوه هاي پیرامون ه شیبامی جهات به جز در غرب بم دره تلخه رود از تمب شهر در بستر مالیاین ترتی

  ).1386:100محمدزاده، (ودمی ش

  

  
       

  
  

  ) نقشه توریستی شهر تبریز1کل(ش

  

شهر تبریز از دیر باز بعنوان قلب تپنده آذربایجان معروف بوده و در طول تاریخ، شهري بوده که از سوي شاهان  به عنوان 

مرکز حکومتی انتخاب شده است.گذراندن حوادث تاریخی مهم در بستر این شهر به هنرمندان این اجازه را داده تا با 

بریز را به یکی از زیباترین شهرها مبدل سازد. به این علت تبریز جزء طراحی المان هاي مختلف در جاي جاي شهر، ت

شهرهایی هست که هنر مجسمه سازي در آن رونق مناسبی دارد و هنرمندان بزرگی در این شهر مشغول مجسمه سازیند. 

سرور، شد(این امر موجب شده تبریز نسبت به سایر شهرها مجسمه هاي زیباتر و متنوع تري در سطح شهر داشته با

  نقاط قوت شهر تبریز را به نمایش کشیده است. 1شکل). 1393:7
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  تبریز) نقاط قوت کالنشهر 2شکل(

  

توسط این دروازه . مشهور استاي  هاي هشتگانه به دروازهمی باشد که هاي تاریخی  دروازهشهر تبریز داراي  مورخانبه گفته 

وارد  برخوردار بود که مسافران و گردشگران داخلی و خارجی از طریق این دروازه ها از امنیت بیشتريشهر  در گذشته ها

   سب وکار می پرداختند.شهر می شدند و به تجارت و ک

  

         
  

  )1386:225بلیالن، ( ) دروازه هاي هشتگانه تبریز3شکل (

    

اد کرده اند و شعرا، عرفا، ادبا و مشاهیر بزرگی از این سرزمین به سیاحان و جهانگردان بسیاري از عظمت و شکوه تبریز ی

آسمان و فرهنگ و ادب ایران و مشرق زمین نا بخشیده اند. مکتب هنري تبریز، به عنوان یکی از مکاتب هنري تاثیر گذار 

تاریخی و فرهنگی ایران و با داشتن آثار باستانی متعدد یکی از شهرهاي  می باشد شرق زمین، زینت بخش موزه هاي جهان

  ).1393:7سرور، (است

کوي ها و محله هاي قدیمی تبریز از دیر باز  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري آذربایجان شرقیبه گفته 

 محل و ماوایی براي سالکان حق و شاعران نام آور بوده است و بی تردید تبریز به خاطر جاي دادن عارفان و شاعران صاحب
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است. هر چند برخی از آنان تبریزي یا آذربایجانی  ا، جایگاه ویژه ایی را در بین شهر هاي دیگر کشورمان دارنام در دل خود

االصل نبوده اند اما با این حال هر کدام به علتی به تبریز گذري داشته و به مرور زمان شیفته آن شده و در این مکان 

  اك سپرده شده اند.ساکن و طبق وصیت شان در تبریز به خ

     

  مبانی و مفاهیم:  - 3

  می پردازیم.و منظر شهري برندسازي  ،در این بخش به بیان برخی از مفاهیم همچون نمادهاي شهري

  

  نمادهاي شهري: - 1- 3

). نماد به معنی سمبل و یا نشانه است که 1375نماینده است(عمید، و نما در فرهنگ فارسی عمید نماد به معناي؛ نمود،

شهري را از شهر دیگر متمایز می سازد. طبق سابقه و فرهنگ ها، شهرها شکل هاي گوناگونی رابه خود می گیرند(اصفهانی، 

نماد را به معناي ایده کلی،  1). نماد در طبقه بندي پیرس به عنوان صورتی از انواع نشانه معرفی شده است. آرنهایم1388

گانی چیـزها را درك کنیم و به که به مـا امکان میدهد تا کیفیت هاي هم قابل شناخت و دسترسی براي همگان میداند

لمه یا شکل وقتی نماد معرف چیز مبهم یا ناشناخته از ماست.یک ک ).1389:21ربه اي جمعی دست یابیم(پورجعفر،تج

  ).1389:23آشکار و مستقیم خود داللت کند(پورجعفر؛ ود که به چیزي بیش از معناينمادین تلقی میش

مفاهیمی که به زبان مستقیم قابل بیان نیستند و زبان با همه محدودیت هایش قادر به انتقال این مفاهیم نیست، قالبی 

  ). 1383:24نمادین به خود می گیرند تا  بتوانند خود را بیان کنند(گلستان حبیبی، 

معنویی که داراي محتوایی است که  عالمتی است سمانتیکی یا قابل تحلیل معنایی یعنی عالمتی است قابل درك نماد

، ( گروتریت بخشیدن صوري به یک محتواي ذهنوسیله اي است براي به عینی اتر از تاثیرات آنی آن قرار دارد. نمادفر

. به طور کلی بر طبق نظر جالل ستاري، نماد بیان ادراکی و مشهود است که باید جایگزین چیزي مخفی و مکتوب )1386

).در واقع نماد فرصتی است براي هنرمند تا در بعدي دیگر با مخاطب خود ارتباط برقرار کند. 1391:4سم، شود(میرزایی، قا

بهره مندي از این کیفیت هنر محدود به زمان و یا قالب سبک هاي هنري نمی شود و اساسا کیفیتی است که براي بروز و 

، بلکه توانمندي هاي خالق اثر و مخاطب اثر محدوده و ظهور خود وام دار هیچ نوع خاصی از سبک ها و شیوه ها نبوده

  ). 1392:13کیفیت این ارتباط را معین می کند(بمانیان، محمدرضا، 

گاه طراح، معمار یا مجسمه ساز با بهره گیري از شاخص هاي فرهنگی، تاریخی و اعتقادي آثاري را خلق می کند که با بهره 

هومی ویژه براي استفاده کنندگان آن فضا است. القاء مفاهیم ویژه با نشان هاي گیري در زمینه اي خاص تداعی کننده مف

تواند  ظاهري سبب تبدیل شدن آن نشانه به نماد و سمبل در ذهن ساکنین و استفاده کنندگان می شود. این عامل می

  .)1391:2(عزیزي، سیده رضوان، ه المانی پایدار و هویت بخش شودسبب تبدیل نشانه ب

نشانه شهري را به عنوان یک عنصر یا گروهی از عناصر یکسان تعریف می کند که میتواند خود را از یک زمینه  ماتین

یک شی هنگامی نمادین است که چیزي عالوه بر معناي آشکار و ظاهري  ).24(همان، بصري با جزئیات تکراري جدا نماید

میتواند معناي نمادین پیدا کند و به مفهومی برتر از مفهوم  خویش داشته باشد. تاریخ نمادگرایی نشان میدهد که هرچیزي

ظاهري خویش داللت داشته باشد؛ مانند بسیاري از عناصر طبیعی یا دست ساخته انسان و بسیاري دیگر از اشیا و اشکال 

   ).22تجریدي(همان، 
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ه مخاطب را دارند؛ و از جمله بناهاي نمادها به صورت شناسنامه اي گویا ازگذشته و حال شهر، نقش اصلی در معرفی آن ب 

مهم در طراحی معماري و طراحی شهري محسوب می شوند، به نحوي که گاه حتی از خود شهر پراهمیت تر جلوه می 

  ). 1391چرا که بیانگر هویت، شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان، هستند(لطفی، .نمایند

ساخت آن از ویژگی هاي درونی احجام و اشکال هندسی، سازه اي و به طور نماد شهري ترکیبی است، پیکره وار که در 

کلی هر آنچه می تواند جنبه ي تزیینی و ساختمانی داشته باشد استفاده می شود. این ترکیب داراي یک نظام هندسی و 

خود می نماید و به  تعادلی پایدار و زیباست به گونه اي که پس از خودنمایی در سطح شهر افراد را به گونه اي جذب

نمادهاي شهري پس از جذب و پذیرش  صورت سمبلیک مشخصه اي براي شناخت شهر در نظر گرفته می شود.

پذیرفتن این مطلب که فضاهاي شهري ).1392:5(مبهوت، محمدرضا، شهرنشینان جزء شاخصه هاي اصلی شهر می شوند

امروزه به معناي اصلی در  ها و فضاي کالبدیشان حکایت میکند،قدیمی داراي نمادهایی هستند که از تعلق خاصی بین انسان

    ).1389،27تایید فرهنگ عامه تلقی میشود (پورجعفر؛

نمادهاي شهري عبارتند از عناصر معماري و شهري که گاه از خود شهر، پر آوازه تر حضور پیدا می کنند چرا که در مجموع 

ر حقیقت بررسی ها نشان داده که این بنا ها بر اساس ارزش ها، سنت و د .هویت شان قویتر و اصیل تر شکل گرفته است

فرهنگ آن مکان شکل گرفته اند و ریشه در روح فضا دارند به همین خاطر اینگونه با جان و دل مردمان آن سرزمین پیوند 

ا شدن رویدادها؛ همان طور المان هاي شهري عالوه بر حضورشان محملی هستند براي پذیر خورده و نام و آوازه یافته اند.

که می دانیم رویدادها فرصتی هستند که در آن حس خوب جریان پیدا می کند و این حس قرین و عجین می شود با 

حس هاي "مکان و فضا و صد البته برندهایی که در آن حضور دارند. نمادهاي شهري پایگاهی هستند وزین و متین براي 

می دانیم این شور جمعی است که باعث باال رفتن حس تعلق و وفاداري نسبت به  و خوب "شور جمعی"و  "گروهی خوب

برند شده و افراد ساکن تمایل به حضور بیشتر در آن مکان را دارند و افراد توریست برنامه مراجعت مکرر به این فضا را در 

شهري و کشوري ماست که با برنامه کلید مفقوده برندسازي  "هویت جمعی"نتیجه آنکه امروزه  .ذهن خود می پرورانند

  .)1394 ،شفیعی(ریزي براي نمادهاي شهري می توان از آنها به عنوان ابزاري در این راستا استفاده کرد

  

  برندسازي -2- 3

برند نقش بسیار مهمی را در ایجاد، حفظ و توسعه عملکرد کسب و کارها ایفا می کند. سرمایه اصلی بسیاري از کسب و 

دیوید آکر در کتاب خود به نام (ایجاد برندهاي قوي) . آنهاست و آنچه مسلم است تمامی برند ها شخصیت دارندکارها برند 

یند ایجاد برند با تمرکز بر مفهوم شناسایی (هویت) برند تاکید دارد. به عبارت دیگر ، او معتقد است که آبر چگونگی فر

اشد. آکر اظهار نموده است که شناسایی برند یک مجموعه منحصر به شناسایی برند پایه و اساس ایجاد یک برند قوي می ب

 96شیرین،  تداعی هاي برند است که استراتژیست برند میل به ایجاد، حفظ و نگهداري آن ها دارد(کاظمی راد،ز فرد ا

:1388.(   

برند چیزي نیست که ما و  اهد شداز زمان توسعه، برند به قدرتمند ترین ابزار استراتژیک تبدیل خوبه گفته مارتی نوریمیر 

هویت برند ملموس است و به واسطه حواس ادراك میشود. میتوانیم  .بلکه چیزي است که مردم تعریف کنند م،تعریف کنی

، کنیم. هویت برند شناخت را تحریک ش را نظارهیاه آن را ببینیم، لمس کنیم، در دست بگیریم، بشنویم، و حتی جابجایی

کند. هویت برند عناصر ناسازگار را گرفته، آنها را به معانی  یافتنی می ها و معانی عظیم را دست و ایده تمایز را تقویت،

کند. طراحی تمایز  طراحی نقشی اساسی در خلق و ساخت برند ایفا می .نماید ها تبدیل می تمام سیستم یکپارچه براي

بعبارتی می توان گفت برندسازي  ).6-1،نا(ویلر، الربرمیگیردرا د عاطفه، زمینه، و ماهیت ایجاد میکند و موارد ناملموس

  هدف نیست، بلکه راه و روشی در جهت نیل به هدف می باشد.
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 :می باشد که عبارتند از دیدگاهشامل چهار برند به اعتقاد آکر و جواچمستلر، هویت 

  به عنوان یک محصول برند -

 نبه عنوان یک سازما برند  -

 به عنوان یک شخص برند -

  )2009:98 به عنوان یک سمبل(جینس، رندب -

  که هر کدام از این دیدگاه ها را می توان به صورت زیر توصیف نمود:

این دیدگاه در برگیرنده ابعادي است از قبیل ویژگی هاي محصول ، کیفیت و قلمرو : برند به عنوان محصول -

استفاده از موقعیت مناسب که در زمان محصول و محصوالت مربوط به یک برند معین. ابعاد دیگر آن نیز شامل 

که شرکت براي تسلط بر موقعیت کاربردي خاصی تالش می کند. کاربران که بر موضع یابی  مناسب رخ می دهد

، که باعث ایجاد اعتبار براي برند می رد و رابطه برند با کشور مبدا آنیک برند با نوع خاصی از کاربران داللت دا

 ).2011:2،حسین ،گنجی نیا(شود

این دیدگاه بیشتر بر ویژگی هاي سازمان تمرکز دارد و نوآوري و توجه سازمان به مشتریان  :برند به عنوان سازمان -

ز می باشد و این موضوع که را شامل می شود. همچنین این دیدگاه در مقابل بعد جهانی داراي بعد محلی نی

بازارهاي محلی تالش کند، به انتخاب سازمان بستگی ، هویت جهانی داشته باشد و یا براي پیوستن به سازمان

در حالی که ، ، می تواند به درك بهتر نیازهاي آنها بیانجامداز طریق ایجاد رابطه با مشتریان دارد. استراتژي محلی

 .یک استراتژي جهانی به طول عمر و پایداري برند اشاره دارد و متضمن آینده آن برند می شود

این دیدگاه شامل بعد شخصیتی برند است. شخصیت برند به مجموعه اي از ویژگی هاي  : برند به عنوان شخص -

 .. این ویژگی ها می تواند شامل جنس ، سن، عالقه و توجه فرد و ... باشدنسانی مرتبط با برند گفته می شودا

سایی و هویت برند باشد قوي می تواند پایه و اساس شنا نمادآکر معتقد است که یک  :برند به عنوان سمبل(نماد) -

، شیوه هاي بصري و عینی مانند به عقیده وي و باعث افزایش قدرت تشخیص و یا میزان یادآوري برند شود.

 براي برند باشد(کاظمی راد، نمادتصویر سازي با نمایش یک برند معنادار می تواند از موثرترین راه هاي ایجاد 

 ).1388:97-100شیرین، 

شت برند قرار دارد، یک استراتژي موضع یابی می باشد که نشان دهنده ارزش هاي احساسی برند در فکر اساسی که در پ

قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند در مورد اینکه  برندچشم انداز آن  برندسازيدر مرکز هر زندگی می باشد. 

    )Chernatony De Leslie,2003( واهد یک آینده بهتري را رقم بزندمی خ برندچگونه آن 

هاي شهري آن ها است که بدون تردید در صورت داشتن طرح مناسب و  برندسازي و نمادسازي براي شهرها از المان

 بومی و یا توجه به فن - همچنین میتوان با در نظر گرفتن فرهنگ ملی. ویژگیهاي مطلوب، جاذب گردشگران خواهد بود

ر و نیز سنجش توانایی ها، زمینه را براي ایجاد نمادها و المانهاي جدید مرتبط آوریهاي نوین و پیشرفتهاي شهرسازي معاص

 با فرهنگ و تکنولوژي جدید فراهم آورد تا عالوه بر استفاده متداول از این المانها در امور شهري، بسترسازي براي بهره

  ).1393اصل، کاشانی برداري گردشگري نیز به وجود آید(سرور،

  

  منظر شهري -3- 3

 آید و در ذهن منظر شهري، ماهیتی است که به واسطه فعالیتهاي انسانی و همراه شدن آن با کالبد در طول تاریخ پدید می

منظر شهري در آغاز امري عینی است که به  .شهروندان تفسیر میشود؛ این ابعاد ذهنی ممکن است فردي و یا جمعی باشد

می یابد و به سبب گذشت زمان و تکرار شدن به عنصر مشترك پیوند واسطه کیفیت ظهور عوامل فیزیکی شهر موجودیت 
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دهنده افراد جامعه بدل میگردد. از آنجاکه منظر شهري، کالبد و کیفیت شهر را توأمان در بر میگیرد میتوان ادعا نمود که 

  ).1388: 45- 56آتشین بار، (است ادراك شهر همان تفسیر منظر شهري

ریزي و طراحی شهري است و در درجه نخست مسئله  شهري بیش از یک مسئله برنامه راسکین نیز معتقد است منظر

   ).1385گلکار، (ت هاي اجتماعی توسط آحاد جامعه اس شدن مسئولیت ارزش ها، اهداف انسانی و به رسمیت شناخته

هاي توسعه شهري،  مهبررسی جداگانه سه بعد معنایی، عملکردي و کالبدي شهر نشان میدهد که سابقه مطالعات و برنا

آن است. آنچه به عنوان بعد معنایی شهر مورد توجه بوده بیشتر معطوف به حفظ  معطوف به دو بعد عملکردي و کالبدي

هاي به وجود آورنده معناي شهر را به دقت تشخیص  نمادهاي تاریخی یا وجه کالبدي غالب بوده و نتوانسته مؤلفه

  ).32: 1383منصوري، (دهد

ها و ذهنیات  ها و انگیزه بر عناصر کالبدي، شامل نمادها، سمبلها، معانی و رموزي است که مردم براساس نقش شهر عالوه

کنند. از نگاه شولتز، احساس فضا و درك محیط با خاطرات عجین شده است، وي  عوامل درونی، آن را درك می و دیگر

نماید. براي او مکان، همان فضاي زنده است. زنده  ستجو میها و حاالت روحی انسان ج مکان را در تجربه بخشی از معانی

منظر شهري کلیه اطالعات موجود از فضاست که توسط  ).1382:73، شولتز(بودن هم به معناي خاص و هم به معناي عام 

ا نیز در گردد. اطالعاتی از قبیل فرم، عملکرد و معناي فضا  ر حواس قابل دریافت بوده و در فرآیند ادراك پردازش می

  ).1385پاکزاد، د(برمیگیر

هري که آن را هنر یکپارچه بخشـیدن بصري و ساختاري به از منظر شـ 1377در سال با توجه به تعریف گوردن کالن 

 هایی که محیط شهري را می سازند می داند؛ منظر شهري را می توان مجموعه هــا و مکان ها، خیابان مجموعه ساختمان

ان ها و... به عنوان نخستین جلوه از شهر، آیینه تمام هري، انسـو مصنوعی اعم از کالبد و فضاي شـ اي از عناصر طبیعی

  ).1377:28کالن، (تهر و محیط براي عموم دانسـیک شنماي نمایش 

هري را تنها از بعد زیبایی شناسی و یا مطلوبیت فضاي شهري مهم ندانسته، بلکه جنبه هاي هاي کنونی، منظر ش نظریه

وده و به عبارت دیگر نمایانگر سطح تمدن و فرهنگ یک را نیز حائز اهمیت تلقی نم فرهنگی و اقتصادي بر آن جتماعی،ا

  ).3طرح تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی،:(آورد  جامعه به شمار می

آنچه به هویت  .)1385حبیب، (فضاي مورد ادراك ما از واقعیت موجود شهر پیرامون ماستمنظر شهر عینیت قابل ادراك و 

بخشد ارتباط انسان امروز با زندگی گذشته و حال اوست که در بستر شهر ظهور پیدا میکند و  در منظر شهري مفهوم می

 شهري از آن یاد می آنچه ما به عنوان هویت منظر ت.یکی از ابزارهاي حفظ یا تولید آن، حافظه جمعی و ذهن شهر اس

  ). 215:است(همان "وز با پشتوانه دیروزمیل به زندگی در شهرهاي امر "کنیم

منظر شهري یک منظر عینی از شهر است که اجزاي آن را عناصر ملموس و کارکردي تشکیل می دهد؛ برعکس، تصورات، 

برداشت ها و ادراك افراد و مخاطب از عناصر موجود در شهر را می توان به عنوان سیماي شهر تعریف نمود. از این رو، 

ه معناي منظر ذهنی از شهر است؛ و این ذهنیت از طریق ادراك و پردازش منظر عینی در ذهن انسان سیماي شهري ب

  ).1389(محمودي ،  شکل می گیرد

   :در مجموع به طور کلی سه نظریه در مورد حالت وجودي کیفیت منظر شهري وجود دارد که عبارتند از

   .هر بوده و مستقل از انسان وجود داردشهري به مثابه صفتی که ذاتی محیط کالبد ش تلقی منظر -

هاي کامال ذهنی و سلیقه اي که توسط ناظر ساخته میشود و هیچ ربطی به ساختار و  هتلقی منظر به مثابه مقول -

  .خصوصیات محیط کالبدي ندارد
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تلقی منظر شهري به مثابه پدیدار یا رویدادي که در جریان داد و ستد میان خصوصیات کالبدي و محسوس  -

 گیرد حیط از یک سو و الگوها و نمادهاي فرهنگی و توانایی هاي ذهنی فرد ناظر از سوي دیگر شکل میم

  .)1392:171(مویدي، محمد، 

حیطی ت و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف مشهر اس طح تماس انسان و پدیدهدر مجموع منظر شهري، س

یمات کند. به عبارت دیگر ترس هر را پدیدار میاي است که ش یلهوسهري کل میگیرد. منظر ششهروندان تحت تاثیر آن ش

هري است که به تجربه واقعی و انسانی بدل می شود. از طریق این معماران تنها در قالب منظر شتجریدي طراحان و 

  ).1385: 38ر،گلکا( می کند واسطه، یعنی منظر شهري است که ابعاد غیرکالبدي شهر امکان بروز و تجلی خارجی پیدا

  

  ظر شهريشان ها در مناهمیت و نقش نمادها و ن - 4

یابند که مورد قبول اکثریت  ها در تمدنهاي مختلف ارزش و اهمیت متفاوتی دارند و هنگامی ارزش ملی می نمادها و نشانه

گاه ماهیت ارتباط، خود  اهمیت نمادها و نشانه ها در ارتباطات به اندازه اي است که). 1389اعضاي جامعه باشند(کریمیان،

). بدون آن ها انسان ها هویت ملی نخواهد داشت(محسنیان 1376:20تحت تاثیر نمادها قرار می گیرد (ساروخانی، 

  ).1384:16راد،

نقش نماد ارتقاي کیفیت بصري و فرهنگی شهروندان است و این عناصر می تواند فضاي مناسبی را براي اشاعه ارزش هاي 

شوند و پیدا کردن آنها  ). نمادها در شهرها به خوبی دیده می1390به شهروندان ایجاد کند(صبوري، فرهنگی و آموزش

خصوص در شهرهاي کوچک جلوگیري می سان است و این ویژگی از گم شدن گردشگر در خیابان هاي شهر، باغلب آ

ندگی عامه مردم به صورت هاي یادمان، نمادهاي کالبدي به عنوان طرح و بناي نمادین از ز). 1388کنند(حسنی اصفهانی، 

مقبره، فضاهاي شهري، بناهاي مهم و مجموعه اي حائز اهمیت ارائه می شوند. بدین ترتیب نقطه خاصی از فضاهاي کالبدي 

اجتماعی مختص به خود نقش ویژه اي را -شهر مورد مراجعه موضوع تفکر عمومی قرار میگیرد و با دارا شدن بار فرهنگی

  ). 27: 1389ند(پورجعفر،ایفا می ک

استفاده از نمادهاي شهري مانند بناها ونمادهاي ملی، مذهبی و فرهنگی به عنوان وسیله اي جهت انتقال معنی در کلیه 

ها و وارد کردن آن ها به حوزه ي گردشگري می تواند نقش مهمی شناخت این نماد ت.عصرها و فرهنگ ها متداول بوده اس

ها و نیز پیشبرد اهداف گوناگون این صنعت تاثیرگذار باشد. این نکته را میتوان در اکثر شهرهاي در توسعه ي پایدار شهر

که، براي  ی که باید خاطر نشان کرد این استموفق دنیا در زمینه ي گردشگري به وضوح مشاهده نمود. ولی نکته ي مهم

ي وسیع، نامه هاي دراز مدت، با چشم اندازو بر ن شدهیمدیریت بهینه ي گردشگري شهري، باید با سیاستهاي از قبل تعی

ان و مسافران را نیز برطرف حرکت کرد تا بتوان ضمن پاسخگویی به نیازهاي گردشگري شهروندان، خواسته هاي گردشگر

  ).1393،اصل کاشانی (سرور،نمود

می یابند که مورد قبول  نمادها و نشانه ها در تمدن هاي مختلف ارزش و اهمیت متفاوتی دارند و هنگامی ارزش ملی

اکثریت اعضاي جامعه باشند. همچنان که تمدن انسانی در گذر تاریخ دستخوش تحوالت گشته، انسان به تدریج نمادهاي 

، نشان گونی هاي فرهنگیو بالطبع دگر گر، با توسعه تمدن، پیشرفت صنایعطبیعی را به فراموشی سپرده است. به عبارت دی

  ).1391:3د را از دست داده و یا کاربري دیگري یافته اند(میرزایی، قاسم، هاي کهن معنا و شکل خو

 نمادها و الگوهاي شهري همیشه به عنوان عالیم و نشانه هاي القاء کننده تفکر و بینش حاکم بر شهرها مورد توجه بوده اند.

انه عمومی بسیار مهمی ایفاي نقش کنند این عالیم چنانچه با دقت و اندیشه متعالی انتخاب شوند، می توانند به عنوان رس

  ).1377:12و به آگاهی بخشی ساکنان شهر و حتی بازدید کنندگان آن بپردازند(اولسون، 
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نقش نمادها و نشان ها در بناها و فضاهاي شهر چنان مهم و تعیین کننده است که از جنبه هاي گوناگون بر ساکنان تاثیر 

  ). 1380:163دهد(صابري فر، می گذارد و رفتار آن ها را شکل می 

و نمود برخی از اعمال شهروندان می د و همانند حایل هایی مانع ظهور در واقع نمادها حوزه هاي خاصی را سازمان می دهن

یه اعمال مثبت یاري می رسانند. نشان ها و عالیم وسایلی نسبتا ارزان براي غنی سازي هویت، خوانایی و اشوند و یا به ار

حیط اند. فضاهاي معماري و شهري تجلی گاه فرهنگ، تمدن و پیشرفت هاي علمی و فرهنگی هر جامعه به تطابق با م

و فرهنگ ساکنان آن اند  و از  شمار می آیند. سیماي شهري و نمادهاي موجود در آن نمودار شخصیت، منش کارکرد

دي و مرتبط با جنبه هاي ماوراء مادیات همین روست که جلوه هاي معنوي شهر و به ویژه نشان ها و سمبل هاي اعتقا

  ).1391:3ن توجه دارند(میرزایی، قاسم، ااعتباري شای

و استفاده بجا و محتوایی  افزایش نشان ها در محیط شهري و بر پیشانی بناهاي دولتی، سیما و پیکر شهر را متاثر می سازد

). بدین ترتیب زمینه اي فراهم می گردد تا 1375:134از آن ها می تواند روحیه شهر را آرام کند و تسکین دهد(مزینی، 

هنر سهم خود را در هدایت جامعه ایفا کند و به عنوان وسیله اي در خدمت پیام رسانی و انتقال مقصود به کار آید(حداد 

  ).1380عادل،

محیط شهر روابط مشکل اساسی فضاهاي شهري امروز این است که در عرصه هاي وسیع و پیچیده به آسانی نمی توان با 

حسی مطلوب و دلپذیر برقرار کرد. هنوز در بسیاري فضاهاي شهري، به روابط و نیازهاي انسانی توجه نشده و براي حضور و 

استفاده مردم از فضاهاي عمومی، امکانات مفید و با کیفیت، بسیار مفید و ناچیز است. بنابراین قبل از هرگونه مداخله در 

اهداف شکل گیري و جایگاه پروژه هاي شهري تعریف کرد و شاخصه بصري ادراك محیط و  سطوح کالن شهري، باید

  ).2:1393سرور، کیفیت فضایی مورد بازشناسی قرار گیرد(

  با توجه به مطالبی که ذکر شد می توان تاثیرات نمادها یا المان ها در شهرها را بصورت زیر بیان نمود:

 مه با محیط و تقویت انسجام بصري محیط پیرامون.تقویت حس مکان در صورت هماهنگی مجس - 

 تعریف و هویت بخشی به فضاهاي شهري. - 

 ارتقاي کیفیت و ایجاد سرزندگی و نشاط در فضاهاي شهري. - 

 ارتقاي آگاهی هاي عمومی و معرفی نمادها و ارزش هاي فرهنگی. - 

 خی یا فرهنگی آن.معرفی عملکرد و روحیه میدان یا محدوده پیرامون آن یا تداعی عملکرد تاری - 

 تعریف مرکز ثقل و نقطه تمرکز میدان. - 

 ایجاد یک نشانه شهري. - 

 ایجاد انگیزه براي بهسازي محیط توسط شهروندان. - 

 مکان نمایی. - 

 تناسب بخشی به نام میدان. - 

  ).5:1393سرور، (معرفی سبک ها و سنت هاي هنري - 

انه شهري را بیش از پیش روشن می نماید. به گونه بررسی نمونه هایی چند از نشانه هاي شهري کشورهاي پیشرفته، نش

  اي که این نشانه هاي از حد شهرها فراتر رفته و جهانیان کشوري خاص را با آن نماد در ذهن خود تداعی می کنند.

در زیر نمونه هایی از نمادهاي شهري در کشورهاي پیشرفته و برخی شهرهاي ایران گنجانده شده است. هر کدام از این 

برج ایفل یادگار عصر آهن و صنعت فرانسه است و ادهاي شهري در یاد مردمان این سزمین ها یادآور خاطره هایی است. نم

همین باعث می شود که گذر زمان از ارج و قرب آن نکاهد و سال به سال شکوهش بیشتر شود و یا نقش جهان اصفهان و 

  .پل اهواز ارزشی کمتر از خود شهر ندارند
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  ) نمادهاي شهري کشورهاي خارجی4شکل (

  

کشور ایران جزء معدود کشورهایی است که در آن هریک از شهرها به تنهایی داراي چندین نماد فرهنگی، تاریخی و حتی 

دم را از داخل و خارج از کشور جذب می کند. شهر یزد با مذهبی است. شهر مشهد با وجود بارگاه مبارك حضرت رضا مر

آتشکده هاي پیرانکی و تبریز با وجود کلیساهاي مقدس سنت استپانوس، اصفهان با معماري شکوهمند دوره صفوي، تهران 

زایی داشته با فضاها و بناهاي خاص دوره پهلوي و ... هریک داراي نمادهایی هستند که می تواند در معماري شهر تاثیر بس

  باشند.

اصفهان را با سی و سه پل، همدان  در ایران بعضی شهرها را با نمادهاي خاصی می شناسند مثال؛ تبریز را با مقبره الشعرا، 

را مقبره باباطاهر، شیراز را با حافظیه، مشهد را بارگاه امام رضا و... که در این میان نمادهاي فرهنگی و تاریخی ارزش باالیی 

  ). 1391:62فی شهر دارند(لطفی، در معر
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هرکدام از این نمادها تداعی کننده ي خاطره اي براي بینندگان می باشد، براي می توان به دروازه قرآن شیراز نمادي از 

دینداري ساکنان و بدرقه صمیمانه میهمانان، تکیه امیر چخماق یزد نمادي از ارتباط اجتماعی، دارالفنون نمادي از تغییر 

آموزشی در ایران، مقبره فردوسی نمادي از ایستادگی در احیاء هویت ایرانی، تندیس نادر در مشهد مقدس نمادي از نظام 

  پایمردي در حفظ میهن و ... اشاره کرد.
  

  

     
  

     
  

     
  

     
  

  
  ) نمادهاي شهري برخی شهرهاي ایران5شکل (

  

  نقش برندسازي نمادهاي شهري کالنشهري تبریز-5

راحی نمادهاي شهري اگر متناسب با فرهنگ و تاریخ یک شهر نباشند باعث عدم رعایت تناسب و عدم بیان ساختارهاي ط

هویتی و عدم همخوانی با تاریخ و گذشته شهر خواهد شد. در طراحی برخی نمادهاي شهري در بیشتر موارد مشاهده می 

گام برداشته می شود و اکثرا  جنبه زیبایی شناختی و کمیت  یندر میادنمادها و المان ها افزایش شود که صرفا در جهت 

را داشته و متاسفانه طراحان به اصول تاریخی و فرهنگی اهمیت نداده اند و بدون هیچ هدف و انگیزه اي در میادین شهر 

  نصب شده اند، زیرا منعکس کننده ي هیچ فرهنگ و عرفی از شهروندان نمی باشند. 

نمادها مادهایی می باشد که این نیا  ها نشانه را مشخص کند داراي هویت شهروندانش اینکه بتوانداي بر یا منطقه هر شهر

به یا مجسمه ي شخصیت هاي مهمی چون شاعران و فرهیختگان باشد. این نمادها  وطبیعی  تاریخی،آثار  ءجزمی توانند یا 

ی وجود نمادهاي شهري در هر شهر با پیشینه ي می شود. به عبارت جذب گردشگر موجبهویت می دهد و  ساکنان شهر

تاریخی ارتباط مستقیم دارد که می تواند تداعی کننده تاریخچه ي مردمان ساکن باشد. عالوه براین نمادهاي میادین شهر 

  می توانند بیانگر مناسبت هاي خاص شهر یا کشور و یا جزء صنایع دستی آن شهر باشد. 
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نمادهاي مختلف در خیابان ها، پارك ها، بوستان هاي شهري و هرجاي دیگر شهر، ضمن ایجاد در کالنشهر تبریز، نمودها و 

که هنر مجسمه سازي در می باشد شهرهایی  ءتبریز جزشهر  برخی از مسایل فرهنگی آشنا می کند.با جاذبه، شهروندان را 

این امر . شهر مشغول مجسمه سازیند در این طراحان خبره و مشهوري در خود جاي دارد کهن رونق مناسبی دارد و آ

  . موجب شده تبریز نسبت به سایر شهرها مجسمه هاي زیباتر و متنوع تري در سطح شهر داشته باشد

در ورودي هاي شهر نمادها بر اساس ویژگیهاي بارز آن شهر و یا با نام  مشاهده می شود کهبا سفر به شهرهاي مختلف 

 د.نندار تاریخ و فرهنگ آن شهرهیچ تناسبی با م نیستند نمادهایی در برخی شهرها که کمیدان مربوطه ساخته می شود اما 

می باشد و به این دلیل مورد عالقه ي گردشگران قرار می گیرد.  مندان نامدار و بزرگ بسیاريرتبریز زادگاه شاعران و هن

  گردند. بنابراین ورودي و خروجی هاي کالنشهر تبریز باید بصورت متناسب نمادسازي 

از آنجا که تبریز جزء شهرهایی می باشد که داراي تاریخچه ي کهنی می باشد و در دل خود صنایع دستی با ارزشی 

و ...  دارا می باشد، بنابراین مسوولین شهر  قلمزنی روي مس، کفش دوزيهمچون فرش دستباف، قالیچه هاي نفیس، 

ر می توانند از بناها و دست ساخته هاي معمارانه هنرمندان زبده شهر تبریز براي نصب نمادهایی براي میادین و ورودي شه

استفاده کنند تا گردشگران داخلی و خارجی شهر هنگام ورود و بازدید از شهر با هویت شهر و آداب و رسوم شهروندان آشنا 

بریز در شوراي جهانی صنایع به عنوان زیباترین و توسعه یافته ترین شهر ایران، عضویت ت 2014انتخاب تبریز در  شوند.

از جمله عناوینی  دستی، انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانی فرش و انتخاب تبریز به عنوان پایتخت نگارگري جهان اسالم

می باشند که توسط شهر تبریز کسب شده است، بنابراین مدیران و شهرسازان در قبال شهر تبریز مسیول می باشند و براي 

  در سطح کشوري مسیولیت سنگینی بر عهده دارند. حفظ این عناوین 

براي بررسی تاثیر نمادهاي شهري اجرا شده در سطح شهر تبریز، چند نمونه از این نمادهاي شهري در زیر گنجانده شده 

  است که متناسب با فرهنگ و سنت مردمان این شهر می باشند.

       

       

     

       
  

  ) مجسمه ها به عنوان نمادهاي شهري کالنشهر تبریز6شکل (
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، موزه قاجار تبریز، بازار تبریز،  مشروطه از جمله آثار تاریخی تبریز که به عنوان نمادهاي شهري می باشند می توان به خانه

و ... اشاره نمود که با دیدن تصویر آن ها، می ، باغ صاحب دیوان، ربع رشیدي لیشاه، ایل گلی، مسجد کبود تبریزارك ع

  توان یاد تبریز افتاد. این مکان ها در ایام تعطیالت مقصد مناسبی براي گردشگران می تواند باشد.

  

  

     
  

             
  

                               
  

     
  ) آثار تاریخی به عنوان نمادهاي شهري کالنشهر تبریز7شکل (

  

را  بسیاري شهري هايفرهنگ و تاریخ غنی و پر افتخار، پتانسیل الزم براي تعریف نمادشهر تبریز به دلیل دارا بودن 

می و اسالمی تبریز دارند و می توانند هویتی مستقل و مجزا از سایر داراست، نمادهایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ بو

. براي این منظور طراحان با طراحی و ساخت نمادهایی که متناسب با فرهنگ شهروندان می باشد، شهرها به تبریز دهند

ح می توان گامی مناسب و شناساندن هویت شهروندانشان گام بردارند. با اجراي این طر شهر می توانند براي احیاء عناوین

   برداشت. و برندسازي نمادها در جهت ارتقاء هویت ساکنان شهر

می ها و نمادهاي باستانی، ملی و مذهبی  گردشگري در هر شهر، بنا صنعت هاي ترین جاذبه و مهم اساسی ترینیکی از 

این صنعت همچون ایجاد  رد اهدافتواند در پیشب گردشگري می در زمینه ها این نماد از مفهوم شناختآگاهی و . باشد

در حوزه  شهرينمادهاي  حضور .رفاهی بسیار تاثیرگذار باشد خدماتمقصدي متفاوت، افزایش گردشگران و بهبود 

از طراحان زبده با ایده ي زمانی که  .داشته باشدبه همراه  تبریز براي مردم شهرمی تواند گردشگري منافع اقتصادي را نیز 

 بنابراین. خواهد شدجلب  یه هویت شهر بیشترشود، توجه گردشگران  به کار گرفته  ماهرانهها به طور  ادنمطراحی متناسب 

 و به نوعی نمادهاي ملی را به جوامع کرد اقدامنیز ساخت انواع صنایع دستی  طراحی و هاي کوچک به توان در قالب  می

گردشگران  جذبکنند و در  ن سفیران بازاریابی عمل میصادر کرد. این کاالي یادگاري و سوغات در جوامع مقصد همچو
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توان گفت که هر شهر مهم در دنیا با نماد خاصی شناخته شده و این موضوع در تمام  به نوعی می .نقش بسزایی دارند

  خورد.  شهرهاي مهم دنیا به چشم می

 شهر هویتبا  اي نمادهایی متناسبدار که هاي شهريدر نتیجه می توان بیان نمود که از منظر زیبایی شناختی فضا

 هاي شهري با الهاممادفرهنگ باشند. نمنعکس کننده توانند  می گردشگرانبراي ساکنین شهر و هستند از لحاظ بصري 

  . تاثیر بسیاري در ذهن بیننده ایجاد کندو با القا مفاهیم میتوانند  صحیح و جانمایی تاریخی ،از ارزشهاي فرهنگی گرفتن

ظاهري نمادهاي شهري هماهنگ با هویت جامعه باشد، شهروندان آن جامعه می توانند با نماد ارتباط بیشتري  اگر زیبایی

برقرار کنند و در حفظ و نگهداري آن نماد خود را مسیول بدانند. این حس تعلق و مسیولیت می تواند فرهنگ شهروندان 

  و تاریخ شهر خواهد بود. منطقه را به بیننده انتقال دهد زیرا تجلی کننده ي فرهنگ

 که گام هاي اجرایی ،و بسترساز زندگی انسانی براي بشریت است سرمایه گرانبهاترین  یک شهر میراث فرهنگیاز آنجاکه 

  تبریز می توان بیان نمود می توان بصورت موارد زیر پیشنهاد نمود: کالنشهر شهري درنمادهاي براي برندسازي 

 .و فرهنگ شهروندان و نمادهایی از گذشته و پیشینه آنها هویتنصب مجسمه هایی متناسب با  - 

استانداري آذربایجان شرقی و  ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري،رگروهی متشکل از سازمان میراکاتشکیل  - 

 .گردشگريو با حضور فعاالن بخش خصوصی تشکل هاي  شهرداري تبریز

و طراحان برجسته بمنظور  یت متخصصین امر برنامه ریزي شهري، شهرسازان، معمارانبا عضوتشکیل نهادي  - 

 متناسب بر اساس فرهنگ و شهروندان.طراحی نمادهاي شهري 

 .فرهنگ سازي و آگاهی بخشی به شهروندان به منظور حفظ نمادهاي شهري - 

 و امکان دسترسی آسان گردشگران و شهروندان. مکانیابی مناسب براي نصب نماد در شهر - 

 .ها و میادین شهر استفاده از کاالهاي صنایع دستی شهر تبریز همچون فرش دستباف و ... بعنوان نماد در ورودي - 

 و حس تعلق  بیشتر. خلق نمادهایی با وضوح و خوانایی آشکار - 

 .نظرسنجی از شهروندان منطقه ي نصب نماد در مورد مکان و اسم نماد در جهت برندسازي  - 

 برگزاري مسابقاتی براي انتخاب طراحان خبره با ایده هاي نو در جهت انتخاب نماد قوي. - 

  

 براي برندسازيي مشخصات نماد شهر )1جدول(

  نمادهاي شهري باید ....  شماره

  متناسب با تاریخ، فرهنگ و هویت شهر و شهروندان در طول تاریخ باشند.  1

  عالوه بر ظاهري زیبا، باید معانی زیادي براي بیننده بازگو کنند.  2

  در مکان مناسبی جاگذاري شوند تا دسترسی آسانی براي گردشگران داشته باشد.   3

  مورد رضایت شهروندان منطقه باشند. ،هم از لحاظ نام و هم مکان نصب   4

  راحان و معماران خبره طراحی و نصب شوند.طبا رعایت مقیاس و توسط   5

  خوانایی و وضوح بهتر داشته باشند تا بیننده درك خوبی از آن داشته باشد.  6

  مناسب باشد. ساخته شود تا براي برندسازي و جهانی شدن و پرمحتوا گیرا  7
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  گیرينتیجه- 6

برندسازي نمادهاي شهري نقش بسیار مهمی را در جذب گردشگر دارد و منجر به شناساندن هویت و فرهنگ شهروندان به 

جهان خواهد شد. با توجه به سطح باالي نمادهاي شهري کشورهاي پیشرفته، شهرهاي ایران مخصوصا تبریز که میزبان 

باشد نیز عالوه بر اینکه باید نمادهاي برتر با کیفیت بهتر و متناسب با فرهنگ ایجاد کنند  مردمان کشورهاي مختلف می

باید در جهت برندسازي و جهانی کردن آنها تالش کنند. این نمادهاي شهري با برندسازي می توانند منبع درآمدي براي 

ایجاد و برقراري نوعی رابطه و پیوند پایدار بین شهر و یا کشور محسوب شوند. هدف اصلی این برندسازي نمادها می تواند 

شهرها و حتی کشورهاي دنیا باشد. برندسازي نماد شهري می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر کند و تمایز 

، فاقد هویت تاریخی، اجتماعینباید براي برندسازي  کالنشهر تبریز نمادهاي شهريچشمگیري را در بین شهرها ایجاد کند. 

 فاقد بیان هویتینباید و میدان هاي شهري بعنوان نشانه ها و حتی گره هاي شهري  دنباششهروندان رهنگی و رفتاري ف

نماد میدان می اندیشند، در حالیکه این نمادها در مکان هاي  ظاهري. طراحان این نوع میدان ها تنها به جنبه هاي باشند

عالوه بر اینکه می توانند موجب ارتقاي هویت شهر  و باشند تبریز شهروندان هویتخاص شهر می تواند تداعی کننده 

زیبایی شناختی، حس تعلق ساکنین به محیط هاي شهري و شادابی و نشاط آنان، جذب گردشگر از به ارتقاي شوند، منجر 

ز عوامل برجسته شوند زیرا صنعت گردشگري امروزه یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادي و یکی اخارج و داخل شهر و ... 

هاي  شاخص فزایشبه امنجر میتواند  يشهر هاينماددر نتیجه می توان گفت برندسازي  .ارتباط اجتماعی و فرهنگی است

  . پایدار شود توسعه

  

  مراجع   -6

  . 56-45 ، صشهري منظر در هویت تداوم، 11شماره ، »درمنظرشهري هویت تداوم«)، 1388آتشین بار، محمد(-1

، وزارت ، مسکن و »مجموعه مقاالت،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران«، )1371(سین، بحرینی، ح-2

  .شهرسازي

انعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسالمی در طراحی معماري در طراحی «)، 1389بمانیان، محمدرضا و همکاران(-3

  .39حه ، شماره دوم، صف»اسالمی - معماري، مجله مطالعات شهر ایرانی

  )، نقش سازمان هاي غیردولتی در احیاء حقوق شهروندي در کالنشهر تبریز، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تبریز.1394بهشتی اصل، احد(-4

  .، مجله آبادي، شماره پنجاه و سوم»سیماي شهر«، )1385( ،کزاد، جهانشاهپا-5

 –فرهنگی کالنشهر تبریز،نشریه علمی  -محور تاریخیارزیابی پتانسیل میان افزایی در  ) 1391(پورمحمدي، محمدرضا- 6

  .70-41، صفحات 43، شماره 17پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزي، سال 

  .، مجله آبادي شماره پنجاه و سوم»طراحی منظر شهري در گذر تاریخ«، )1385( ،حبیب، فرح-7

  جم. ، تهران مقاله جام»و مفهوم هنر شکل«)، 1380حداد عادل، (-8

: شهر مطالعه موردي(، بررسی تاثیر نمادها و المانهاي شهري در توسعه گردشگري)1393(، همکاران، هوشنگ و رسرو-9

  .، تهران 93، زمستان  11تبریز) ، مجله برنامه ریزي و توسعه گردشگري، سال سوم شماره 

  .20، تهران روزنامه ي اطالعات، ص»جامعه شناسی ارتباطات«)، 1376ساروخانی(-10

 ،انتشارات جان جهان، ویدا نوروز برازجانیرجمه ت، »معماري : معنا و مکان«)، 1382، (ولتز، کریستیان نوربرگش-11

  .تهران

 .www.asriran.com )، نقش نمادهاي شهري در برندسازي، سایت تحلیلی خبري عصر ایران،1394(شهریار ،شفیعی-12

  .2ن، چاپ بیست و پنجم، جلدفرهنگ عمید، امیر کبیر، تهرا)، 1381(عمید، حسن، -13
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  .12ام، تهران، منتشرشده توسط موسسه ي فرهنگی رسا، ص 14، چاپ »روابط انسانی«)، 1387فرهنگی، (-14

  م و ساماندهی فضاي شهري، پایان نامه براي دریافت درجه دکتري تخصصی،دانشگاه تبریز.ک)، ترا1384قربانی، رسول(-15

تبریز شهر ، www.tabrizemodern.blogfa.com ارشد مدیریت اجرایی گرایش شهري، یکارشناس  )،1393( محمد، قندگر-16

 .آرزوها

  .، (مترجم: سینا قربانلو)، تهران: مبلغان»مدیریت راهبردي نام تجاري«)، 1385کاپفر، ژان (-17

، مجله :  »نمادهاي فرهنگی در مناظر شهري: بیان معنا، حس هویت و آرامش روحی«، )1389(کریمیان ، حسن، -18

  .، تهران 89، زمستان  74شماره  پژوهش هاي جغرافیاي انسانی ،

  .، گزیده منظر شهري، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1377(کالن، گوردن -19

رضا همایون، ، ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد و مهندس عبدال»زیبایی شناسی در معماري«، )1386( گروتر، یورگ کورت،-20

  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ چهارم ، تهران

  .، مفهوم منظر شهري، مجله آبادي، شماره پنجاه و سوم)1385(گلکار، کورش -21

  .، تئوري شکل خوب شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران)1376(لینچ، کوین 

، مشهد، اولین کنفرانس ملی بناي ماندگار، »تباط نمادهاي شهري با هویت شهربررسی ار«)، 1391عزیزي، سیده رضوان، (

  ,12-1ص

، معماري و شهرسازي »تاثیر گذاري المان هاي شهري برهویت فضاي شهري« )،1392(و همکاران،  مبهوت، محمدرضا-22

  .13-1و توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی خاوران، ص:

بهشتی، منظرشهري، جلد اول، مفهوم و انواع آن مورفولوژي عناصر سازنده و ترکیب طرح تحقیقاتی دانشگاه شهید -23

  .بندي، دفتر فنی آموزشی و پژوهشی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتی

  . 11، انتشارات پژوهشکده نظر، شماره»نظرگاه منظرشهري، مجله تخصصی منظر«)، 1389( امیر سعید، محمودي،-24

 ران وبررسی اثرات زیست محیطی توسعه فیزیکی شتابان شهرها با تأکید بر شهرهاي ته«)، 1386دزاده، رحمت(محم -25

  . 9-112صص:  9، شـماره ، 5، جغرافیا و توسعه ناحیه اي، سال »تبریز

  .، انتشارات دانشگاه تهران،تهران»مقاالتی در باب شهر و شهرسازي« ،)1387( مزینی، منوچهر،- 26

 ، با استعانت از تحوالت»قبل و بعد از اسالم ."دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی«)، 1386، (ي، سید امیرمنصور-27

  .. تهران1386. سال چهارم. بهار و تابستان 7شهر کرمان. مجله باغ نظر. شماره 

  ,16، تهران، انتشارات سروش، ص »ایران در چهار کهکشان ارتباطی« )، 1384محسنیان راد، (-28
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