ارتباطــات در شــقوق مختلــف فــردی ،میــان فــردی،
جماعتــی ،اجتماعی ،جمعی ،شــبکهای – تعاملی به
تغییــروتثبیــتهویتهایمختلــفدرذهنماکمک
میکند.خوبــیدنیــایهویتهاایناســتکهبــاوجود
اینکهبهتراســتهویتشــهرها،یکتاوممتازباشد،اما
درجهــانماهویتهایمتعددیوجــوددارد،باوجود
اینکــهدنیــایکنونیمادنیــایرقابتمیــانهویتهاو
سرقتوازآنخودکردنهویتهااست.یعنیبهاندازه
اشیاء ،افراد ،نهادها ،شهرها ،دولتها و مکانها هویت
در پیرامون مــا وجــود دارد.تمام این هویتها ســازنده
برندهایپیرامونماهستند.تماماینهویتهاکیفیت
ارتباطمارابادنیایبیرونیودرونیترتیبمیدهد.
هویت دو جنبه دارد ،هویت درونی همه «چیز»ها و
«شی»هاو«فرد»هاوهویتبیرونی(متأثرازتصویر)که
شکلانتظامیافتهایازخصیصههاوارزشهایدرونی
یــک هویت(همان مفاهیــم) بــوده و بواســطه عناصر
بصــریوجلوههــایتصویری،فرصتتظاهــراتپیدا
میکند.مابهفرآیندشناساییدقیقهویتها،ارزشها
وخصوصیــاتهمهچیزها(ازجملهشــهرها)وفرآیند
تبدیــل آن به عناصــر عینی و بصــری جهت موقعیت
دهــی مــورد نظــر و مــورد انتظــار و خواســته در اذهــان
میگویمبرندآفرینییاطراحیبرند.
ëëبرند در ذهن ایرانی
متأسفانهدرکشورما،واژهبرندبرایمردمبهصورت
دقیقتعریفنشــدهوبهگفتهای،اینمفهوموســیعبه
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اشــتباه تعریف شده اســت.عموم ،برند را مارک البسه
یــاکاالهایمصرفیونیمهمصرفی،یاآرم،نامونشــان
تجارییکشرکتومحصولمیدانند.درذهنبرخی
هم برند به مفهوم هر پدیده لوکس نقش بســته است.
برخیبرندرامصادفباالکچریگرایی،تجملگراییو
مصرفزدگیمیپندارنددرحالیکهمدیریتطراحی،
آفرینش،خلقوصیانتوبازآفرینیآندانشــیاســت
کهنیازمنددانســتنترکیبیازچندحوزهتخصصیمن
جملــه روان شناســی ،بازاریابــی ،ارتباطــات ،اقتصاد و
سیاستاست.
هــرپدیدهایکــهدرذهنمانقشمیبنــدد،هویت
پیدامیکند،امادرســتیانادرســتآنبودنمدیریت
کاشتهویتپدیدههادراذهان،نیازمندآگاهیازعلم
برن دسازیاست.
برنــد مجموعــهای از عناصــر عینــی و ذهنــی یــک
پدیده(از فــرد تا برنامه ،گفتمان ،حــزب ،دولت ،مکان
و)...اســتکــهدارایوجــهابرهویتــییاهویتــیمتمایز
نســبت به هویتهــای مشــابه ،در ذهــن مــا دارد .برند
طییــکفرآیندبرنامهریزیشــده،جایگاهوموقعیت
ویژهایدرذهنماانسانهاپیداکردهاست.
ëëنوعهای برند
دایــره شــمول انــواع برنــد ،گســترده اســت .برنــد
محصول(ایران خــودرو) ،برند خدمات(شــرکت ملی
گازو،)...برنــدشــخصیورزشــی(ناصرحجــازی،علی
پروین و ،)...برندهای شــخصی -سیاسی(ســید حسن
نصراهللو،)...برندشــخصی-فرهنگی(محموددولت
آبادیو،)...برندهایمکانی(ســیوســهپــلو،)...برند
لوکشینفیلمقیصر(حمامنوابدرمحلهعودالجان،
بخشــی از لوکشــین ســریال شــهرزاد در خانه مستوفی
الممالکدردرخونگاهو)...برندمقصد(آبشــارنیاگارا،
دریاچــه زریوار) ،برنــد رویداد(راهپیمایــی اربعین ،روز
 13آبــان و )...برنــد صدا پیشــگان(نصراهلل متقال چی
جایصدایابوسفیاندرفیلممحمدرسولاهلل)،برند
گفتاری(جمالت معرف از ائمه ،مشــاهیر ،فیلســوفان
و ،)...برند جفتی مکانی و شــخصی(همایون شجریان
درایرانمال-ترکیببرندشخصیومکانی)درنهایت
برندشــهریهمانندشیراز،مشــهد،الهیجان،رامسرو
صدهاشهرکشور.
ëëبرند شهری
همــان گونه کــه عنوان شــد سیاســتگذاران شــهری
مطابق بــا برنامه جامع شــهرها ضمن انجام مشــاوره
با معماران ،ازجامعه شناســان تا اقتصاددانان و ســایر
متخصصانبرایایجادبرندشــهری،رویســهرویکرد
تمرکــز میکنند.نخســت؛ برنامهریــزی روی هویــت
شــهریوفضــایعمومــیشــهر.دوم؛پرهیــزازهویت
زدایی شــهری(برندی کــه در اذهــان جا افتاده اســت).
سوم؛کوشــش بــرای ایجــاد هویــت درخور شــهرهایی
کــهتالشــیبــرایهویتســازیومعرفــیهویتهــای
بیهمتایخویشدربرنامهبرندآفرینینکردهاند.
بنابرایــن برندســازی یــا برنــد آفرینی جــزو مهمی
از برنامــه جامــع و کالنشــهرها در تمــام دنیاســت .در
واقــع ،برندســازی یکی از گامهــای مهــم در مدیریت و
برنامهریزیشهریاست.
همیشهشهرهاقبلازوجودوحضورمشاورانبرند؛
ازســویمعمارانومجریانشهرســازیبراساس،نیاز،
خواســتهیاهرعلتدیگریپدیدمیآینــد.اینپهنهها
دارایهویتدیرینهایبهقدمتوجودشانهستند،اما
بازنماییهویتهایاتقویتهویتهایشهریازسوی
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