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Background: City image is one of the urban environment concepts, which is the basis for any kind of 
individuals' decisions, actions and emotional reactions. This concept constitutes the objective and 
subjective representation of the urban environment, individuals' emotions toward it and branded image 
of the city in the audiences' mind. City image has been considered from different perspectives in various 
eras owing to the developments of scientific knowledge, and economic, political and social 
transformations. 
Objectives: The three modern, postmodern, and globalized periods owing to their circumstances and 
conditions focused on city image from different perspectives. Therefore, this research aims to examine 
the process of evolution of the concept of city image during the so-called periods. 
Methodology: The current research is a qualitative study which conducted descriptively and 
analytically. 
Results: Results indicate that the concept of city image has transformed during the so-called periods. In 
Modernism era, concepts such as image ability and readability emerged owing to the thoughts such as 
modern manipulation of physical space and too much attention to auto mobilization, concrete and 
physical factors. In the Postmodern era, the evaluative image of the urban environment seeks to extract 
environmental meanings and emotions from individuals' lived experiences phenomenological. With the 
onset of the Age of Communication, Globalization and competitiveness of cities, the use of information 
and communications, especially digital tools of city image, become prevalent which could attract capital, 
tourists and visitors as the main components of branding and marketing. 
Conclusion: Today, the image of the city is not a sheer physical concept prevalent in the modern era 
anymore. And, it is considered as one of the most significant components of marketing and branding in 
combination with communication and information technology. 

Highlights: 
Emotions and attitudes loyalty to a city the decision to go to a destination are rooted in the city image formed in 
audiences' minds from a place.  
City image as its brand evokes the material and spiritual values and assets of the city which plays an important role in 
economic development, increasing social capital and managing place. 
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تصویر شهر، مدرنیسم،  ها:کلید واژه
پست مدرنیسم، جهانی شدن، 

 برندسازی شهری

هر از جمله مفاهیم مهم در محیط شهری است که مبنای هر گونه تصمیم، اقدام و واکنش عاطفی افراد می تصویر شبیان مسأله: 

باشد این مفهوم بازنمایی عینی و ذهنی محیط شهر، احساسات و نگرش نسبت به آن و همچنین تصویر برند شده از شهر در ذهن 
یشرفت علمی و شرایط اقتصادی، اجتماعی از زاویه خاصی نگریسته مخاطبان را در بر میگیرد و در دوره های مختلف به واسطه پ

 شده است.

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی سیر تکامل مفهوم تصویر شهر در سه دوره مدرن، پست مدرن و جهانی شدن با تشریح  هدف:

 اقتضائات آنها و نگرش نسبت به شهر می باشد.

 تحلیلی به انجام رسیده است. -صورت توصیفی ی کیفی است که بهپژوهش حاضر یک مطالعه روش:

ی ی مذکور تغییر و تحوالتی یافته است به طوری که در دورهبررسی ها نشان داد که مفهوم تصویر شهر در طی سه دوره: هایافته

اتی شبیه مدرنیسم، و تحت تاثیر تفکرات این جنبش از جمله دستکاری مدرن فضا و توجه بیش از حد به ماشین و بتن موضوع
ی پست مدرن، تصویر ارزیابانه از محیط شهری با نگاه پدیدارشناسانه در پی خوانایی و نمایانی با تاکید بر فاکتورهای کالبدی، در دوره

-استخراج معنای محیطی و احساسات ناشی از آن بر اساس تجربه زیسته افراد بود، با شروع عصر ارتباطات و جهانی شدن و رقابت

پذیر شدن شهرها، استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات به خصوص ابزارهای دیجیتال تصویر شهر با تکنولوژی عجین شده 
 است.

تصویر شهر در حال حاضر نسبت به مفهوم اولیه خود در دوره مدرن که برگرفته از مسایل کالبدی بوده تا حدودی : گیرینتیجه

 در بازاریابی و برندسازی در تلفیق با فناوری ارتباطات و اطالعات تلقی می گردد. ای مهمفاصله گرفته و مولفه

 نکات برجسته:
احساسات و نگرش نسبت به یک شهر، وفاداری به آن و تصمیم برای رفتن به یک مقصد برگرفته از تصویری است که از آن مکان در ذهن 

 مخاطب شکل می گیرد.

داعی کننده ارزشها و دارایی های مادی و معنوی شهر است که در عصر حاضر نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تصویر شهر به عنوان برند آن ت
 افزایش سرمایه اجتماعی و مدیریت مکان دارد.

 

 
مدرنیسم،  تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم تصویر شهر از خوانایی تا برندشهر با تأکید بر سه دوره(. 8400. )مهران ،علی الحسابیو  غالمرضا ،مرادی ارجاع به این مقاله:
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 9311 ابستانت ،85-43، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسأله 
-اده از فناوری در این تعامل جنبشهای اخیر به واسطه نوع نگاه و رابطه متفکران با فرهنگ، سنت، طبیعت و نحوه استفدر دهه  

توان به مکتب مدرن، پست مدرن و جهانی شدن اشاره کرد های مختلفی شکل گرفته است. از جمله این جنبش ها و مکاتب می 
که شهر نیز تحت تأثیر آنها دچار تغییر و تحوالتی شده و فضاهای شهری خاصی را خلق نموده است. فضای شهری در دوره مدرن 

آن برجهای  به طور دقیق محاسبه شده، در خط کش و پرگار خالصه شده و پاسخی به نیازهای عصر ماشین می باشد و میراث
شیشه ای، بلوکهای موزون و قطعات فوالدی است. در عصر پست مدرن ارزشهای چندگانه و نسبی گرایی و نگاه پدیدارشناسانه 
مورد توجه قرار می گیرد در دوره جهانی شدن به واسطه پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، جامعه اطالعاتی، فضای مجازی و 

ود، فضا و زمان کوچک شده و فضای جدید شهری را شکل می دهد. انسان در یک رابطه دو سویه با شهر الکترونیک مطرح می ش
رفتاری به خصوص حس مکان -محیط در هر کدام از دوره ها بر اساس فرایند روان شناختی معانی و بسیاری از قراردادهای روانی

یش آگاهانه آنها از محیط است که شخص را در ارتباطی را شکل می دهد. حس مکان به معنای ادراک مردم و احساسات کم و ب
(. مکان تنها متضمن و یا شامل محلهای ویژه فیزیکی نیستند بلکه پر از 3131درونی با محیط قرار می دهد )فالحت و نوحی، 

(، این 3131دی، معانی نمادین، دلبستگی های عاطفی و احساساتی است که افراد درباره یک مجموعه مشخص دارند )کاشی و بنیا
( مکان را ترکیبی از کالبد، 3391) 3مفهوم به وسیله صاحبنظران مختلف به ابعاد چندگانه ای تقسیم می شود به طوری که رلف

و همکاران فرم، فعالیت و تصور فردی و کرسول  1شناختی، کارمونا-( سه بعد کالبدی، عملکرد و ادراکی3399) 1فعالیت و معنا، کانتر
(.  از جمله راه هایی که با کمک و بر 3131، رضازاده و ، چربگویبی از ماده، معنی و عمل می دانند )علی الحسابی( ترک1003)

اساس آن می توان بار معنایی و کالبدی محیط و به نوعی مفهوم مکان و حس مکان را شناسایی کرد، تصویر ذهنی است. این امر 
تصویر در یک رابطه دو سویه بین انسان و محیط شکل می اطب را منعکس میکند. احساسات، معنا و اثرگذاری کالبد در ذهن مخ

، لذا در رشته های مرتبط با موضوعات (3310، 4لینچ) گیرد و هر گونه اقدام و واکنش انسان در محیط برگرفته از آن است تا واقعیت
 رقبــا ســایر بــه نسبت باالتری کیفیات با مردم ذهن در خواهدمی اگر مکان یکز اهمیت زیادی برخوردار می باشد.  شهری ا

 .دارد منحصر به فرد تصویــر یک طریق از تمایــز ایجاد به نیــاز باشــد، داشــته اهدافش با متناســب عملکردی و شــود درک
 نوریان و میکائیلی،) شوندمی مواجه تصاویر و طریــق ادراکات از هــامکان بــا مــردم کــه کــرد اذعــان تــوانمی بنابرایــن

اســتراتژی و داشــته شــهر آن تصویر مدیریت نحوه به بســتگی شــهر یک پذیریرقابت و امروزه جذابیتدر این راستا  (.3139
 گشــته بدل ضروری امــری به هســتند، اقتصادی رشــد دنبال به که شــهرهایی برای شــهر تصویر ریــزیبرنامه های

 بیشتر چه هر جذب باعث تواندآن می از خارج افراد همچنین و شهر همان ساکنان ذهن در شهر مطلوب از تصویری ایجاد .اســت
 استشهرها  استراتژیک ریزیبرنامه در فرایند شناخت از مهم بخشی شهر امروزه تصویر مطالعهعالوه براین  .شود شهر آن به افراد

شده است اما  ارائه گیری مفهوم تصویر شهر تاکنون تعاریف گوناگونی در مورد آناز زمان شکل(. 3130،پیدایش و پور، ایوبیقلی)
 زمان، بستر در مفهوم تصویر شهر تحول فرآیند به رجوع با که خواهند بود ادراک و فهم قابل زمانى اهداف، تبیین و تعاریف این
 بنابراین ؛گردد ها روشنآن در طی این دوره نظرى گرفته و مرزهاى قرار بررسى مورد ادوار مختلف در آن مناقشة مورد مختلف ابعاد

شناخت  براى زمینه ایجاد هاىراه از یکى است، شده تحول دچار زمان گذر با هاپدیده دیگر مانند نیزمفهوم تصویر شهر  که آنجا از

 دهه آغاز با در واقع مفهوم تصویر شهر، .است آن نظرى هاىپایه و مفهوم این تکامل و گیرىشکل روند بررسى بهتر این مفهوم،
 رجوع با که داده رخ آن نظرى مبانى در تاکنون تحوالتى زمان آن از و گذاشت شهری مفاهیم و مباحث عرصه به پا میالدى 3310

 تصویر توسعه و گیریشکل تاریخ چراکه در .برد پى آن مناقشة مورد موضوعات کنونى از هایىگوشه به توانمى تحوالت، این به
مفهوم تصویر شهر در  3310در دهه عطفی هستند.  نقاط دارای کدام هر که دارند وجود هم مکمل حتی و متمایز هایدوره شهر

نیز همزمان با  3390در دهه  واکنش به دستکاری مدرن فضا، اثرات مخرب مدرنیسم و فقدان بعد انسانی در شهرها مطرح شد.
های تولید را متاثر ساخت؛ جریان آزاد سرمایه، چندبعدی که در جهان اتفاق افتاد، رویکردهای علمی، اقتصادی و حالتتغییرات 

 3330با ورود به دهه همچنین ساختار جامعه را )از صنعتی به اطالعاتی( و محیط کالبدی و تصویر شهر را نیز تحت تاثیر قرار داد. 

                                                           
1 Relf 
2 Canter 
3 Carmona 
4 Lynch 1960 
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 الحسابیرادی و علیم.../ تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم

 
مفهوم جهانی شدن را مطرح کرد و تغییرات قبل و بعد از این مفهوم پویایی جدیدی را در فضای تغییر از اقتصاد ملی به جهانی، 

ریزی را تحت تاثیر گذاشت بلکه تصویرشهر را این امر نه تنها ساختار فضایی محیط شهری و رویکردهای برنامه شهرها ایجاد کرد.
ی جدید به یک مفهوم کلیدی تبدیل شده است که اکنون متفاوت نیز متاثر ساخت. به طوری که تصویر شهری در عصر رقابت پذیر

دا کرده با توجه به اینکه در عصر حاضر توجه به مفهوم تصویر شهر اهمیت و ضرورت خاصی پی از ریشه این مفهوم در گذشته است.
ی های شهر در هر است، مسئله اصلی این است که مختصات دوره های مختلف مدرن، پست مدرن و جهانی شدن چیست و ویژگ

کدام از دوره ها چگونه می باشد؟ رابطه بین انسان، محیط و معنایی که در این بین شکل می گیرد در هر کدام از دوره ها تحت 
تاثیر چه عاملی بوده؟، تصویر ذهنی شکل گرفته از شهر با توجه به سیر تکامل دیدگاه ها و فرایند توسعه از جامعه صنعتی به جامعه 

و سیر تکامل مفهوم تصویر ذهنی از شهر از ماهیتی صلب و کالبدی به ماهیتی اطالعاتی و رقابت پذیر در  تی چگونه بوده؟اطالعا
از نظر تئوری  فوق بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به مسئله مطرح شدهقالب برند شهر تحت تاثر چه عواملی می باشد؟ 

ت مدرن و جهانی شدن از منظر شکلگیری تصویری ذهنی شهر و سیر تکامل آن از است و به دنبال تشریح سه دوره مدرن، پس
 خوانایی تا برند شهر می باشد.

  نظری مبانی

چارچوپ نظری این نوشتار بر سه بخش تعاریف و ویژگی های سه دوره مدرن، پست مدرن و جهانی شدن به همراه بررسی 
 است. در ادامه هر کدام از دوره ها به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد:مفهوم تصویرذهنی در این دوره ها تنظیم شده 

 مدرنیسم های شهر در دورهویژگی
و به طور کلی  (3134 ،، قاسمی نژاد و باقریقاراخانی) باشدمی تجرد یا جدید نو، معنی به مدرنوس التینی یریشه از مدرنیسم

رنسانس به این سو دانست یا آن را امروزگی )امروزی شدن( یا نوآوری و تجدد  زامی توان آن را مجموعه فرهنگ و تمدن اروپایی 
 این بلکه ندارد، وجود مدرنیسم عنوان تحت ایهیچ نظریه هریسون دیوید اعتقاد (. به3193نامید )حاتمی نژاد و جانبان نژاد، 

 جهان مورد در غیرمارکسیست دانشمندان سوی از 3310 و 3340 یدهه در است که دیدگاههایی ی کلیه از ای خالصه اصطالح
و  همه گرایی متقابل کنش و نظامها ی نظریه کارکردی، ساختارگرایی گرایی، اشاعه گرایی، تکامل این رابطه در. بکاررفت سوم
، فیروزی) کنند یافت کمک شهرت( مدرنیسم) نوسازی ی نظریه به که عقایدی زنجیره تشکیل به تا شدند ترکیب هم با همه

 بازسازی به نیاز و کینز مینارد جان اقتصادی هایاندیشه پروتستانیسم، صنعتی، انقالب خاص مدرن (. شهر3193 ،سجادیا و علیزاده
 نیازهای به پاسخ بود، به دنبال بتون معماری به اعتقاد و لوکوربوزیه آن پردازنظریه ترینمهم و بود جهانی جنگ دو از بعد شهرها

در واقع پس از انقالب صنعتی نهضت  .(3133داند )صابری،می ماشینی و مدرن زندگی از نمادی را توسعه و است ماشین عصر
های صنعتی و علمی ظهور یافت و برپایه خرد و قدرت تکنولوژیکی در پی سعادت انسانی بود، شهر مدرنیسم تحت تاثیر پیشرفت

عجین شد، همراه و همگام با توسعه کارخانه ها، جذب نیروی کار و  نیز به عنوان نماد تمدن مدرن از آن متاثر گشت، با صنعت
های بزرگ، خیابان های عریض و طوالنی سرمایه حول آن پیشرفت کرد؛ و با استفاده از تکنولوژی در سطوح عمودی و مقیاس

وم افزایش شهرنشینی مدرنیسم توجه به فردیت انسان در کنار توجه کمتر به فرهنگ و زمینه توسعه یافت. رشد سریع جمعیت و تدا
را در مواجهه با شهرها با مشکالت مختلف خصوصاً در مسایل اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست و روانشناسی کرد. بعد از دوره 

شروع شده بود مهم گردید.  3310جنگ دوم جهانی و تخریب و مشکالت ناشی از آن رشد قدرت فوردیسم که ابتدا در دهه 
های کمتر و تامین برای هزینه نمادهای دوره مدرنیسم می باشد که اساساً یک سیستم صنعتی و کارخانه ای استفوردیسم یکی از 

استانداردسازی طراحی شده و بنابراین قادر به تولید انبوه می باشد. این رویکرد تاثیر زیادی در رشد صنایع و به تبع شهرهای 
یر آن باعث شد که خود فوردیسم به عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی به ویژه در پیرامون آن داشت اما در دوره های بعد و تاث

بندی عملکردی و تبعیت هنر از تکنیک را در سازی، استانداردگرایی، منطقهاین رویکرد، انبوهعلوم اجتماعی مطرح گردد. همچنین 
و ماشین در کنار عدم توجه به ویژگی های اجتماعی و  توجه بیش از حد به فناوری و کنار اقتصادی بودن آن مد نظر قرار داد

فرهنگی جوامع، منطقه بندی شهرها بر اساس چهار ویژگی رفت و آمد، سکونت، اوقات فراغت و کار، داشتن نگرش تصرف طبیعت 
ر اثرات نهضت ها باعث تردید و نگرانی دگرایی محض، نگرش بیولوژیکی به انسان و رویکرد بیکرانی مکانها و زمانو انسان
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( از سقوط شهر مدرن به مراکز 3313( به طوری که جین جکوبز )3193، همکارانفیروزی و ) میالدی گردید 10مدرنیسم در دهه 

خالی و ناامن و مشکالت اجتماعی موجود در فضای شهری اشاره کرد. این امر و مشکالت ناشی از آن بر اهمیت رابطه بین انسان 
به همین ترتیب گروه سیام که نماینده تفکر مدرن در شهرسازی و معماری است به شهر با قطع ارتباط با  و محیط تاکید می کرد.

کند. بیشتر به دنبال مسائل کالبدی معماری است و در این مکاتب جغرافیا موقعیت، مکان، فرهنگ و گذشته، تاریخ و زمان نگاه می
تأثیرگذاری شکل و ساختار شهر مدرن، فیزیک و کالبد آن و نحوه یافتن مسیر در (. 3131پارسی پور و توانا، ) سنت جایگاهی ندارد

 این فرم، موقعیت یابی و شناسایی کالبدی تصویرذهنی در این دوره اهمیت پیدا کرد.

 ی پست مدرنهای شهر در دورهویژگی
واژه پست یا پسا از نظر لغوی در زبان انگلیسی به معنای فوق یا فراتر یا بعد از می باشد به همین ترتیب پست مدرنیسم بیشتر 

شکست اجتماعی شهرسازی مدرن بود  مدرنانگیزه اصلی پیدایش پستبیانگر جریان یا تفکری بعد از مدرنیسم می باشد به نوعی 
به نظر چارلز جنکس زمینه به وجود آمدن پست مدرن را می توان ایجاد بحران  یسم از خود ساخته بود.و انتقاد به فراروایتی که مدرن

در مدرنیسم به سبب از بین رفتن عمق فرهنگ مدرن و خمودگی عاطفی در این دوره دانست، ماشینی شدن و مادی شدن نیز به 
راین اصطالحی است که پس از دوران مدرنیسم و به دنبال ساخت بناب (؛3134این مساله کمک کرده است )دهبانی پور و خرم پور، 

تأثیرات می توان یابی یابی و هویتریشه و سازهای یکنواخت و یک شکل دوره مدرن ظهور کرد، به گفته پست مدرنیست ها با
ها و شد نگرانی تر گفتهطور که پیشهمان (.3339، 3)شورت به وجود آوردهای محلی  مهمی را در بازگشت صحیح به سنت

شروع گردید و به گفته چارلز  3310تردیدها در مورد دوره مدرنیسم و مشکالت مختلفی که در شهرها ایجاد شده بود در اوایل دهه 
چه مدرنیسم در شهر دوره مدرنیسم پایان یافت. آن 3391با فروپاشی مجتمع مسکونی پروت ایگو در سنت لوییس در سال  1جنکس

شهری از خود به جای گذاشت، توسط پست مدرنیست ها با انتقاد جدی روبرو شد. گرچه این انتقادات تا حدودی به  و برنامه ریزی
خاطر عوارض ناخواسته و پدید آمده مدرنیته بود، اما از نحوه برخورد کامال متفاوت این دو نگرش سرچشمه می گرفت. دیوید 

ریزان شهری مدرنیسم با دارد که برنامهنیسم دارد و در ارتباط با شهر بیان میهاروی اعتقاد به ماهیت متفاوت پست مدرن از مدر
ها به شهری با فرمی غیرقابل کنترل و ای از فرم بسته در حکم نوعی کلیت تمایل دارند در حالیکه پست مدرنیستطراحی سنجیده

(. به 3131پارسی پور و توانا، ) های کامالً آزاد عمل کندتواند در وضعیتنظم متمایلند قالبی که در آن هرج و مرج و تغییر میبی
 تغییر جهت در تالشی و بوده نئولیبرال() اقتصادی صرف مدرن، دارای اهداف پست دوره در شهرسازی هاروی، تفکرات نظر دیوید

 زمان، اقتصادی– اجتماعی هاینظام در ایاین تحوالت نظریه دنبال به (.41 ،3393، 1)هاروی داری استسرمایه سطح ظاهری
ریزان پست مدرن به بوروکراسی کمتر، یکپارچگی بیشتر و برنامه. شودمی اساسی هایدگرگونی دچار شهری نیز ریزیبرنامه و شهر

توان استدالل کرد که تفکر پست مدرن با هر گونه استاندارد کردن مخالف است انعطاف در ساختار گرایش دارند و به طور کلی می
 خلق برای ابزاری غیردولتی مدنی، نهادهای جامعه تکثرگرایی(،) پلورالیسم چون اهدافی با مدرنیسم( پست3131ارسی پور و توانا، )پ

اصلی پست مدرنیسم  (. ادعای3131 مالیی،نژاد و فرجیحاتمی) شد مبدل ریزی شهریبرنامه در جدید تدوین نظام و شهری فضای
ازتاب این اندیشه در معماری و شهرسازی گذار به . بویژگی نامتجانس و متکثر حقیقت است و ناتوانی انسان در احاطه بر واقعیت

مدرن, معنی همواره بسته به تعبیر افراد و نیات داند. از نظر شهرسازان پستتفکری است که فضا را محصول روابط اجتماعی می
این امر رویکردهای پدیدارشناسی یا  های شهری وجود نداردهیچ معنایی به خودی خود در ذات فضاها و مکانآنهاست و 

-تفسیرگرایی را جهت بررسی مسائل و پدیده های شهری در متون علوم اجتماعی و شهرسازی وارد ساخت. پذیرش تنوع و کاربری

 تاریخی، نفی برنامه و فرهنگی محلی های المان از و زمینه، استفادههای مختلط به جای تقسیم بندی کارکردی، توجه به فرهنگ 
 و هویت اساس بر شهری تزیینات به توجه و گراییتوده. شودمی پیشنهاد موضعی ریزیبرنامه عوض در شهرسازی در جامع ریزی

با آموزه های اصلی روی هم رفته شهرسازی پست مدرن  .است مدرن و شهرسازی پست معماری مشخصات از محلی، فرهنگ
مدرن یعنی قطعیت پیش بینی پذیری، عقالنیت فراگیر و تعمیم به مخالفت برخواست و در عوض به تکثر و تعدد، عدم تمرکز، 

(. 19 ،3194جمالی و ملکی، ) حمایتی و مانند آن روی آورد-گرایی، اصالت بخشی، طراحی بومی و برنامه ریزی مشارکتیمحلی

                                                           
1 Short,1998 
2 Jenks 
3 Harvey, 1989 
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 الحسابیرادی و علیم.../ تحلیلی بر سیر تاریخی و تحول مفهوم

 
اهمیت مدرن گرایان در مورد هندسه گرایی را رد کرده و به تکثر و تنوع تاکید دارند. شهرسازان در این دوره پست مدرنیست ها 

جهت سرزنده کردن محیط شهری به کاربری های مختلط توجه داشتند. آنها توجه و تأکید به خیابان های شهر را مانند جیکوبز 
د دارند که جامعه می بایست انسانی تر گردد و توجه به عناصر سنتی محیط تبلیغ می کردند. عالقه مندان به پست مدرن اعتقا

. (339 ،3،3130)گوتدینر و باد شهری نظیر پیاده روها و محیط مسکونی بیشتر شده و فضا را برای پویایی اجتماعی مهیا سازد
ر پست مدرن، شهر جهانی است، شهری خمیرمایه اصلی این سبک یا تفکر، نقد رویکرد مدرنیسم و انسانگرایی محض آن بود. شه

که مدرنیست ها نیز به دنبال آن بودند اما پست مدرنیست ها به دنبال آزاد کردن انسان از مکان می باشند و تبلور آن را در شهر 
جستجو می کنند فضا در چارچوب پست مدرن به سمت جهانی شدن خواهد رفت و این مساله با فشردگی زمان و مکان، گستره 

ندگی اجتماعی را کاهش خواهد داد و سلطه مکان به زندگی کم شد و دنیای انسان به سمت بی مرزی پیش خواهد رفت و این ز
ها به دنبال بی مرزی در اثر ارتباطات و دنیای فناوری عملی خواهد شد چیزی که زیربنای شهرهای جهانی است. پست مدرنیست

 (.3131و توانا، پارسی پور ) تحقق شهرهای جهانی می باشند

 ی جهانی شدن و ارتباطاتهای شهر در دورهویژگی
و جهان را  کردهبا سرعتی فوق العاده و غیر قابل تصور پیشرفت  ات و اطالعاتارتباط فناوری ،ر روند پر شتاب توسعه جهانید

و از آن به جامعه اطالعاتی را شکل داده . گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعه نوینی ساخته استدگرگون 
که اشاره دارد  ایفنّی، و اجتماعی، اقتصادیبه آن دسته از تغییرات ( یا انقالب اطالعات تعبیر می گردد و 333 ،3194)عاملی، 

در این دوره  .است های اخیر در حال وقوعدر سال فناوری اطّالعاتپیشرفت عظیم نتیجه و در  انقالب صنعتیامروزه فراتر از 
جریانهای اطالعاتی و فناوری های مرتبط با آن سازماندهی اقتصادی و اجتماعی را افزایش و در عین حال اهمیت نقاط خاص 

قرن بیست میالدی به بعد جهانی شدن، دولت  30را کاهش داده است.  از جمله مصادیق آن واژه و مفهوم رایج در دهه  جغرافیایی
و شهر الکترونیک می باشد، جهانی شدن به فرایندی اشاره می کند که با توسعه ارتباطات و تکنولوژی اطالعات گره خورده و در 

د، در این دوره یک تعامل بین فرهنگی و چند بعدی صورت می گیرد که آثار آن مرزهای سیاسی و مکانی کم رنگ می گرد
که تحوالت عمیق و است ترین ویژگی عصر حاضر مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد. این پدیده

شردگی، یکپارچگی و همگون سازی و با تعابیری چون ف ای را در زندگی انسان و به خصوص در شهرها به وجود آورده استگسترده
 کل یک بعنوان جهان به نسبت ها آگاهی وتراکم جهان شدن فشرده درهم را شدن جهانی رابرتسون رونالد جهان همراه است.

 آن تـأثیر همین دلیـل بـه و شـد شـروع اطالعـات انقـالب با همراه جهانی شدن فرایند(. 14 ،1،3194رابرتسون) کند می تعریف
تغییر از اقتصاد ملی به جهانی مفهوم جهانی شدن را  3330است. با دهه  ترعمیق بیشتر و... و مدرنیسم پست بـه مدرنیسم، نسـبت

شدن فرآیند اجتماعی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و جهانی« مالکوم واتزر»مطرح کرد. به تعبیر 
(. 10 ،3193، 1واترزشوند )ای از کاهش این قیدوبندها آگاه میرود و مردم به طور فزایندهن میفرهنگی سایه افکنده است، از بی

جهانی شدن مکانی را شکل می دهد که با توجه ارتباطات، زمان اهمیت و مفهوم مکانمند خود را نسبت به دوره های گذشته از 
کنند و زمان صحبت می-از فشردگی فضا )دیوید هاروی( که برخی از متخصصان بخصوص جغرافیدانان دست داده به گونه ای

زمان را دهه های اخیر می دانند. بدین ترتیب تعریف های عرضه شده از جهانی شدن متنوع هستند -اشدیدترین این فشردگی فض
دن، گستره که فشردگی جهانی، وابسته تر شدن بخش های مختلف جهان، افزایش وابستگی و درهم تنیدگی جهانی، پهناورتر ش

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کنش های اجتماعی، کاهش هزینه های تحمیل شده توسط فضا و زمان از جمله آنهاست )خانیکی، 
 زمینه، این در و است دنیا شده نقاط اکثر در زیادی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، تحوالت و تغییر ایجاد باعث شدن جهانی (.3131
 شهرها وابستگی و ارتباط افزایش شهری، تغییرات در اصلی عامل اند. در این دوره یک داشته را پذیری تاثیر بیشترین شاید شهرها

 سیاسی و فرهنگی اقتصادی، روندهای افزایش هستند جهانی نفوذهای معرض در فزاینده طور به شهرها. است جهانی روندهای به
 بر شدنجهانی (.3199 ،، ملکی و معصومینوابخش) است اطراف جهان در شهری تغییرات درک نیاز پیش جهانی، مقیاس در

 و ارتباطات آوریفن با، است گذاشته تأثیر نحوی شـهر به مدیریت و اقتصاد شهر، شهرها، شبکه جهانی مراتب سلسله شهرنشینی،
                                                           
1 Gottdiener & budd 
2 Robertson 
3 Waters 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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ملیتـی  چنـد هـایشرکت دفاتر و سرمایه تراکم .است شده شهرها در مجازی فضای ایجاد آوری باعثفـن این و همراه اطالعات

 و افتدمی اتفاق شهرها در تبلـور این است که جهانی شدن کـه اسـت شـده شـهرها فـرم و عملکـرد در تغییـر سـبب شهرها در
 که قویاً هسـتند عنصـری دو جهانی وابستگی هم به و شدن نماینـد. شهریمـی مـنعکس و نمایـان را جهانی شـدن شهرها،

 (.3193رضایی و عباسی،) کنـدمـی ترسـیم در دوره جهانی شدن را معاصـر شهرهای دورنمای
-شهرها در عصر جهانی شدن در حال رقابت با یکدیگر هستند. رقابت جهانی و محلی بر سر جذب سهم بیشتری از سرمایه

 شورتبه گفته جان  .اندشده تبدیل ماعیاجت و اقتصادی تغییر سمبل به شهرها جهانی شدن، عصر های خصوصی است. درگذاری
تحلیل رفتن نظام سلسه مراتب  -3های شهری در عصر جهانی شدن عبارتند از: ( تأثیرات فشردگی زمان و مکان بر نظام3194)

انقباض شبکه شهری یا نزدیکی بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک از نظر زمان و مکان. این مطالب همه مؤید این  -1شهری؛ 
یابی جدیدی را در شکل سیستم، نوع و های شهری داشته و سازماناست که فرایند جهانی شدن تأثیر بسیاری بر سیستم موضوع

(. در این راستا دو 3130رفیعیان و فرجام،) استپذیری و سلسله مراتب شهری جهان به وجود آورده حجم ارتباطات و جریانات، نقش
: سلسله مراتب شهرها در شبکه اقتصادی و توانایی آنها در کنترل این شبکه. این دو با ویژگی شهرهای جهانی بدین شرح می باشد

یکدیگر در هم آمیخته شده و دو روند جدید برای توسعه شهرهای جهانی می باشند. سلسله مراتب شهرها را به سمت رقابت جهانی 
بازاریابی توانایی به دست آوردن منافع اقتصادی و جذب کند در حالی که شهر به واسطه جهت رسیدن به مراتب باالتر هدایت می

بنابراین در عصر جهانی شدن بازاریابی و رقابت پذیری تبدیل به وظایف  ؛سرمایه و فناوری را در این شبکه به دست خواهند آورد
، 1؛ گولد و وارد3330، 3د)اشورث و وگکنندشود و شهرها برای جذب سرمایه، گردشگر و ساکنین با هم رقابت میاصلی شهرها می

ساخت تصویر شهر در این  (.1030، 1)ریزی و دیولیکنددر این فرایند رقابت پذیری تصویر شهر نقش مهمی را ایفا می (،3334
عصر قطعا باید با وظایف آن در یک راستا باشد. برای بازاریابی شهری و رقابت پذیری شهرها تصویر شهر می تواند یک ابزار و 

های مختلف( رویکردهای برندسازی در مقیاس) جهانیهای باشد. عالوه بر این افزایش آگاهی و اهمیت ادغام در رقابت حتی هدف
را برای شهرها اجتناب ناپذیر ساخت. در این مورد مفهوم برندسازی شهری با اهداف جذب سرمایه، جذب شرکتهای جهانی، جذب 

 .(1001، 4)جانسون و پاور ران معرفی شدنیروی کار، جذب شهروندان جدید و جذب گردشگ

 پژوهش روش
گردآوری اطالعات  تحلیلی به انجام رسیده است. روش -ی کیفی و به صورت توصیفیپژوهش حاضر به عنوان یک مطالعه

به  ثانویههای تجربی و نظری موجود در منابع دست اول و ای است و اطالعات مورد نیاز با مرور پیشینهکتابخانه-عموماً اسنادی
با مطالعه اسناد، کتب و مقاالت معتبر ضمن شناسایی مختصات و ویژگی های دوره های مختلف )مدرن، پست  دست آمده است.

مدرن و جهانی شدن(، اهمیت و اولویت شهر در آن دوره ها و همچنین اثرات تفکرات و شرایط مرتبط با سه دوره بر روی شهر و 
آن مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت تغییر مفهوم تصویر ذهنی از زمان شروع تا کنون با  فرایند مدیریت و برنامه ریزی

 مالحظه شرایط حاکم بر عصر مدرن، پست مدرن و جهانی شدن تشریح و به صورت تطبیقی مقایسه می گردد.

 و بحث هایافته

 تصویر در دوره مدرنیسم
به خصوص بتن و اولویت گذاری ماشین در برنامه ریزی شهری و عدم توجه به استفاده حداکثری از تکنولوژی ساختمان سازی 

بعد انسانی و تبعیت هنر از فن و تکنیک باعث شکل گیری محیطی شبیه هم در شهرهای مختلف شد به همین دلیل شناسایی 
شکلگیری تصویر ذهنی در این محیط کالبدی، یافتن مسیر، موقعیت یابی و بررسی تأثیر محیط به خصوص فرم و بخش کالبدی در 

 به و برد کار به( 3349) تالمن بار اولین ذهنی مطرح می گردد این مفهوم را دوره اهمیت پیدا می کند و ابتدا نقشه شناختی یا نقشه

                                                           
1 Ashorth & Voogd, 1990 
2 Gold & Ward, 1994 
3 Rizzi & Dioli, 2010 
4 Jansson & Power, 2006 
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ان شد، در تر بیاما با توجه به مطالبی که پیش (؛1031)ایمانی و طبائیان،  محیط و روابط فضایی تعریف شد درونی بازنمایی عنوان
دستکاری مدرن فضا، اثرات مخرب مدرنیسم و فقدان بعد انسانی در  مفهوم تصویر شهر به طور اساسی، در واکنش به 3310دهه 

اند. در اواخر های مختلف، اندیشمندان مختلفی در مورد مفهوم تصویر شهر اظهار نظر کردهشهرها مطرح شد و پس از آن در دوره
لینچ مفهوم تصویر شهر را به عنوان کیفیت ضروری برای ارتباط انسان و محیط شهری ارائه داد. در واقع او ی مدرنیسم، کوین دوره

به تشریح موضوع تصویر شهر پرداخت. از نظر او تصویر از  3310برای اولین بار در مطالعات شهری، در کتاب تصویر شهر در سال 
ت بیانگر تمایز و منحصر به فردی شیء یا محیط، ساختار اشاره به روابط هوی گیرد.سه مولفه هویت، ساختار و معنی شکل می

فضایی با سایر اشیاء و معنا ویژگی عاطفی و کاربردی شیء است. از نظر لینچ تصویر خوب محیط شهر می بایست دارای هویت و 
منسجم ادراک و یک تصویر خوب باید نسبت به سایر مکانها متمایز و منحصر به فرد باشد. ساختار نیز می بایست در یک کلیت 

های کالبدی محیط شهری تاکید ها را مطرح کرد اما صرفاً بر مولفهدارای معنای کاربردی و عاطفی باشد. هرچند لینچ این مولفه
از  در واقع لینچ در جستجوی صفاتی کالبدی و فیزیکی است که به هویت و ساختار شهر و تصویری که کرد و از معنا غفلت کرد.

برد و منظور آن شود مربوط است. هدف دستیابی به کیفیتی است که او از آن به عنوان خوانایی نام میها در ذهن ایجاد میآن
کند. مراد آن، شکل، رنگ، نظم و سامانی است که ایجاد تصویری کیفیتی است در شیء که تصویری روشن در ذهن ناظر ایجاد می

سازد؛ جائی که اشیاء نه تنها قابل رؤیتند بلکه به شدت و به وضوح محیط زندگی انسان میسر میمشخص را با بافتی مستحکم از 
کنند. برای دستیابی به اهدافی نظیر خوانایی و نمایانی به عنوان اهداف شناخت شهر و ایجاد خود را به تمام حواس آدمی عرضه می

عنوان عوامل سازمان دهنده به تصاویر ذهنی مردم استفاده کرد )علی  عنصر لبه، محله، گره، نشانه و راه به 4تصویر ذهنی از 
(. تصویر مورد نظر لینچ بیشتر برای ترسیم نقشه شناختی، یافتن مسیر، موقعیت یابی و شناخت کالبد 3139الحسابی و مرادی، 

 باز تعریف شد. این پنج عنصری که لینچ مطرح کرد بعداً به وسیله سایر اندیشمندان محیط استفاده گردید.

 تصویر در دوره پست مدرن
در این دوره نگاه پوزیتویستی که فرض می کند جهان خارج و مستقل از آگاهی انسان وجود دارد، و آن را آبژه ای قابل شناسایی 

نقد تفکر مدرن و همچنین امری سوبژکتیو از دریچه نگاه انسانی انسانی می بیند، کمرنگ شده و در عوض دیدگاه پدیدارشناسی با 
، ، امامی، صافیاناز هر گونه دو گانه انگاری سوژه و آبژه می گریزد و معتقد نیست جهان چیزی خارج از ما است )نوروز برازجانی

هایی که (، به نوعی توصیف و تفسیر تجربه زیسته انسان است به طوری که پدیدار شناسی مطالعه تجربه انسانی و مطالعه راه3139
های بشری را جوهره تجربه در واقع (.341 ،1031، 3)سیمون طریق همین تجربه ها بر ما آشکار می شوند، تعریف می شوداشیاء از 

در این دوره تفسیر تجارب زیستی فرد  (.10، 1003، 1کند )کرسولاند، شناسایی میگونه که افراد توصیف کردهدرباره یک پدیده آن
و از  تغییر کرده ریزی شهری ای در طراحی و برناممسائل و رویکردهای عمدهبه همین ترتیب  و معانی آن مورد توجه قرار گرفته و

ی در واقع در دوره شهر است. ذهنی ، مفهوم تصویر این دوره تغییر و تکامل یافتجمله رویکردها و مفاهیم مربوط به شهر که در 
های دیگری از تصویر شهر های شهر در این دوره، جنبهو با توجه به ویژگی توسعه یافتهپست مدرن نیز بحث در مورد تصویر شهر 

محیط چه  اینکههای مفهوم تصویر شهر مورد انتقاد قرار گرفت. از نظر اندیشمندان اهمیت پیدا کرده است و برخی از تعاریف و جنبه
از نظر آنان، معنی . مورد توجه قرار گرفت دارند یا نه معنایی برای مردم دارد و چه احساسی در مورد محیط دارند، حتی آن را دوست

در روش لینچ معنا به آگاهی  شود و همواره بستگی به تعبیر شخصی ما داردیک فضا هیچ گاه شفاف و آشکار بر ما ظاهر نمی
برخی از اندیشمندان این دوره  اما ؛ادراکی از فرم فیزیکی با توجه به خوانایی با استفاده از نقشه های شناختی نسبتاً کاهش می یابد

-باشند اما صرفاً این عناصر نمیگیری تصاویر خیلی مهم میشان در شکلهای کالبدی و کیفیتعنوان کردند که هر چند ویژگی

ت توانند خوانایی را تضمین کنند و در مدل ذهنی ناظر ماندگار شود. تعامل روانشناسانه بین فرد و محیط یک فرایند مکانیکی نیس
دهد و به نوعی تصویر شهر بلکه فعالیتی است که انسان از طریق تمایزات فیزیکی و همچنین اهمیت عملکردی و عاطفی پاسخ می

های کالبدی و شود بلکه در برگیرنده کلیه ویژگیچیزی فراتر از نقشه ذهنی است و صرفاً به اطالعات بصری خالصه نمی

                                                           
1 Seamon, 2013 
2 Cerswell, 2009 
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 9311 ابستانت ،85-43، 2شماره  ،4دوره  ،دانش شهرسازی

 
 شودون است و شامل کلیه معانی و عواطفی است که با یادآوری آن پدیده در ذهن تداعی میهای پیرامها و مکانغیرکالبدی پدیده

 (.131، 3134پاکزاد و بزرگ، )
طالعات نشان داد که شهرها نه فقط دارای مناظر چشم تصویر و مفاهیم مورد نظر لینچ بعدها مورد نقد و بررسی قرار گرفت، م

-های ذهنی مردم به واسطه بو و صدای موجود در یک مکان نیز شکل میدارند و نقشه انداز هستند بلکه مناظر حسی نیز وجود

های ذهنی مردم نه تنها به وسیله حس مکان دهد که نقشه( پیشنهاد می3394 ،بر این در کتاب شکل خوب شهر )لینچ عالوه .گیرد
های موقت را نیز شناسایی ها، رویدادها و سایر فعالیتگیرد بلکه او اهمیت حس مناسب مرتبط با تصویر برآمده از فستیوالشکل می

به نقش رسانه را در بازتولید تصویر کمتر توجه  3310در واقع لینچ با توجه به شرایط دهه . (9 ،3139)علی الحسابی و مرادی،  کرد
به روز در حال افزایش می باشد.  به بعد به دلیل پیشرفت فناوری ارتباطات و اطالعات روز به 30و  90کرد نقشی که در دهه های 

نوعی در این دوره عالوه بر مسائل کالبدی و فیزیک و فرم محیط در شکل دهی تصویر ذهنی سایر مولفه ها از جمله احساسات و 
ه ( نیز تصویر شکل گرفته در ذهن افراد از محیط اطرافشان را با س3391عواطف نیز مد نظر قرار می گیرد به طوری که اپلیارد )

در این دوره است که واکنش عاطفی و احساسی را از فرم کالبدی جدا می  کند.تقسیم می 3و استنباطی 2، پاسخده1مولفه عملکردی
( تصویر شهر را با دو 3399پاکوک و هادسون )کنند و به نوعی بعد ارزیابانه تصویر را مورد بازشناسی قرار می دهند همانگونه که 

های طراحانه شامل اطالعات پایه از کجایی و کیفیت(.1004، 4)ریچارد و ویلسونکردندانه تقسیم بندی عنوان طراحانه و ارزیاب
)پاکوک و  چیستی است. اشاره به نقشه ذهنی، در رابطه با مشخصات پایه مانند فاصله، جهت، موقعیت یا تنوع فضایی دارد

ها ا ترجیحات کاربر می باشد. کاپالنشده به وسیله فرم و بیشتر مرتبط بمرتبط با معنای برانگیخته جنبه ارزیابانه  .(3399، 4هادسون
( سه متغییر انسجام، پیچیدگی، رمزآلودی را در کنار خوانایی به عنوان مولفه های چهارگانه اطالعات محیطی بیان کردند که 3393)

در مورد معنی که تقریباً در مطالعات لینچ نادیده  همچنین کار (.3393 ،1)کاپالن و کاپالننقش مهمی در فرایند ادراک بازی میکند
بیان و همکارانش سه جنبه مهم تصویر ذهنی ارزیابانه را  7گرفته شده بود به وسیله نسر با ایده ارزیابی تصویر پیشنهاد داده شد. نسر

رجسته )هویت(، جایی که آنها قرار ها نشان دهنده عناصر بباشد. نقشهمی 8و مهرانگیزی که شامل هویت، موقعیت جغرافیاییکردند 
همچنین (. 3131اسدی و رفیعیان، ) باشدهای مربوط به واکنش ارزیابانه قوی از جانب عموم مردم، می اند )موقعیت( و کیفیتگرفته

 3399گان در  عنوان مثالدر این دوره است که استفاده از تصویر در گردشگری و به خصوص مقصدسازی نیز استفاده می شود به 
تصویر را به دو بخش ارگانیک و القاء شده تقسیم می کند از نظر او تصویر شکل گرفته به واسطه اطالعات کلی غیر توریستی، 
افراد مختلف، روزنامه، مجله یا تلویزیون از مکانی خاص تصویر ارگانیک، اما تصویری که به واسطه تبلیغات ویژه موسسات 

 تصویر گان نظر پایه برا و تبلیغات آژانس های مسافرتی و... شکل می گیرد تصویر القاء شده نام دارد. گردشگری مانند بروشوره
شروع، پیشرفت و  (.3333، 3)فکیه و کرامتن نامیدند تکمیلی تصویر را واقعی محیط در بازدیدکننده حضور واسطه به گرفته شکل

می گردد و تأثیر اولیه آن بر روی مسائل شهری و گردشگری مشاهده می  توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات در این دوره آغاز
در کتاب خود با عنوان  3393شود اما نتایج آن در عصر جهانی شدن به عنوان یک پدیده ملموس مشاهده گردید. الوین تافلر در 

ارتباطات معرفی می کمد، در ادبیات  موج سوم از عصر اطالعات نام می برد و دهکده الکترونیک را بر اساس فناوری اطالعات و
شهرسازی تأثیر متقابل فناوری اطالعات و شهر و زمینه های پیدایش آن در نظام شهری تحت عنوان شهر الکترونیک بررسی شده 

باشد و این امکان را فراهم می کند که شخص توامان در هر دو بعد واقعیت و مجاز حضور داشته  ITاست، پیرو این تعریف فناوری 
(. بنابراین رابطه 3131، پورمحمدی و ، کاکاوند، زارعیزمانی محل استقرار خود به درک فضا نائل شود )آهنی-فراتر از حدود فضائی

و تحت  "مکانهای جدید امروز با دنیای الکترونیک فرم و نقش می گیرند"شخص با مکان بازتعریف می گردد به گفته چارلز مور 

                                                           
1 Operational 
2 Responsive 
3 Inferential 
4 Richard & Wilson 
5 Pocock & Hudson 
6 Fakeye & Cromton 
7 Nasar 
8 Likeability 
8  Web based mapping & survey tools 
9 Fakaye, & Crompton, 1991 
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بین مکانها نقش اساسی در خوانایی شهر به جای  digital contrastsایی تغییر یافته است، در حقیقت وجود تاثیر آن معنای خوان

 landmarkبه جای  linkmarkقرار می گیرد و  landscapeدر مقابل  infoscapeتضاد کالبدی فرم ساختمانها بازی می کند، 
(. افزایش 3131انه های اطالعاتی در حال وقوع می باشد )قلمبر دزفولی، معنا می یابد، در این دوره تغییر نشانه های شهری به نش

روز به روز استفاده از ابزارهای دیجیتال در طراحی ساختمانها و محیط شهری شاخه ای از رشته معماری با عنوان معماری مدیا 
اری با مخاطبانش می باشد این شکل گرفته است این رشته با فناوری عجین شده و هدف آن افزایش تعامالت فضاهای معم

معماری فضاهای مختلف طراحی شده را با حسگرهایی که می تواند تحلیلهای هوشمند نسبت به محیط داشته باشند تلفیق می 
کند، تلفیق معماری مدیا با شهرسازی در راستای تقویت حس تعلق در شهروندان و ایجاد مشارکت شهروندی و خاطره انگیز 

معی، بسیار کارآمد و پراهمیت است ایجاد نماهای متحرک بر روی ساختمانها نمونه ای از این مهم می باشد ) ساختن فضاهای ج
ای برای دوسویه انسان و محیط تحت تأثیر ابزارهای دیجیتال قرار گرفته و مقدمه (. در واقع در این دوره ارتباط3134مرتهب، 

 شکلگیری عصر جهانی شدن قلمداد می گردد.

 در دوره جهانی شدن تصویر
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات در دروه جهانی شدن شهر و فضای آن را متاثر ساخته، در این فضا معنای مکان بازسازی شده 

(. در این دوره وسایل و 339 ،3194( گردید )عاملی، 3331و نگاه به شهر به منزله مکانها تبدیل به فضای جریان ها )کستلز، 
ابزارهای ارتباطی نقش بسزایی در معرفی شهرها، مکانها و حتی تصویر ذهنی افراد و اثر گذاری بر آن ایفا می کنند. با درک این 

مدیران شهری بیش از گذشته نگران هویت و تصویر شهرهایشان در اذعان شهروندان و به موضوع و در فرایند رقابت بین شهرها، 
های شهر، باشند و به این نتیجه رسیده اند که یک تصویر ضعیف از شهر می تواند اثرات منفی بر داراییخصوص گردشگران می

دهند با چگونگی درک آن دهند و به نوعی هویتشان را نشان میاقتصاد و توسعه آن بگذارد. لذا ارتباط بین آنچه شهرها ارائه می
ان دهنده تصویر شهر می باشد و بر طرف کردن شکاف بین این دو یا ارتقاء آن از اهمیت زیادی توسط شهروندان و سایرین که نش

برخوردار می باشد. برندسازی شهری با تمرکز بر تصویر و ماهیت ارتباطی آن سعی در بکارگیری تصاویر ذهنی در جهت توسعه 
و کاربرانش به واسطه ادراک و تصاویر ذهنی در پی ایجاد  . از یک طرف با اذعان به تعامالت بین شهردارداجتماعی و اقتصادی 

با فرض رضایتمندی و ارتباط عاطفی و از طرف دیگر به دنبال جذب سرمایه و گردشگران می باشد. رویکرد برندسازی شهری 
و پایه آن بر  رار داد،توجه قکه یک تصویر جذاب کمک با ارزشی در رقابت جهانی میان شهرها دارد مفهوم تصویر را در مرکز  اینکه

دهد و در این زمینه برندسازی مکان ادراکات محیطی را در مرکز توجه قرار می مفاهیم شکل گیری و بازنمایی تصویر بنا شد.
 گیردتصاویر ذهنی را در به شیوه ای مناسب در شرایط شهر و نیازهای بیشتر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی به کار می

تصویر در رویکرد برندسازی مکان اشاره به تصویری دارد که شهر را برای برند شدن شناسایی و برجسته می  (.4100، 3)کاواراتزیس
به عبارت دیگر تصویر برند ، سازد. تصویر برند باید هویت متمایز )در جهت متمایز کردن یک مکان از مکانی دیگر( را ارتقاء دهد

این درک جدید از تصویر شهر،  د در برگیرنده دارایی های مکان در نظر گرفته شود.شهر باید به عنوان یک هویت منحصر به فر
مفهوم برندسازی مکان یا برندسازی شهری را ارائه می دهد. به طوری که راهبرد برندسازی شهری یک جنبش برای پروراندن، 

میباشد که مفهوم  3330به نوعی بعد از سال  .(34 ،1030، 1)یون باالبردن، بیان و تفسیر ارزشهای شهر و معانی متنوع آن است
اشورث و وگد در مطالعه  3330تصویر با مضامین جهانی شدن ادغام می شود و در جهت اهداف آن به کار گرفته می شود. در سال 

 3331سال ای مفاهیم بازاریابی را مطرح می کنند و این مطالعه مقدمه ای برای شکل گیری برندسازی می شود به طوری که در 
(، انهلت 1004(، کاواراتزیس )1001(، اچنر و ریچی )3333فیلیپ کوتلر برندسازی شهری را مطرح می کند. بالغلو و همکاران )

ویالر  (،1031(، ماتوس و همکاران )1030) کاستلو( 1030و  1003(، هاسپر )1009(، اشورث )1001(، جانسون و پاور )1004)
مفهوم تصویر را در راستای بازاریابی، برندسازی و مقصد سازی مورد مطالعه قرار دادند. آنچه ( 1039) (، محمدی و معروفی1039)

مطرح می کند، می باشد و به عنوان  3310در این مطالعات مشاهده می شود فاصله گرفتن مفهوم تصویر از آنچه لینچ در دهه 

 (ICT) ح گردید. با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و اطالعاتمفهوم اصلی و مهم در راستای برندسازی در عصر جهانی شدن مطر

                                                           
1 Kavaratzis, 2005 
2 Yoon, 2010 
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مضامین خوانایی و نمایانی لینچ در این دوره کم رنگ می گردد وجود تکنولوژی واقعیت مجازی جهت شبیه سازی محیط شهری، 

 تاثیر این فناوری استنرم افزارهای موقعیت یاب و مسیریابی بعد دیگری از تصویر شهر در عصر حاضر را نشان می دهد که تحت 
لذا تصویر در عصر حاضر تحت تاثیر فناورهای ارتباطی جدید قرار گرفته و به نوعی بخشی از حضور  (.1034، 3)القمدی و الحرجی

به معرفی نرم افزارهای کامپیوتری که بر اساس  (1009) 1سدانینفرد در محیط را جهت ایجاد تصویری خوانا از آن کاسته است. 
تئوری لینچ در مورد تصویر شهر شکل گرفته می پردازد که برای ترسیم نقشه های شناختی، شبیه سازی محیط شهری  نظریات و

، ابزارهای پیمایش و نقشه کشی بر پایه وب و ابزارهای WAYMAKERو بازنمایی آن به کار می روند، نرم افزارهایی شامل 
نیز در ایجاد نقشه  GPSتکنیک های کامپیوتری، گوشی های هوشمند و ابزارهای دیگر شامل  ز جمله آنها می باشد.ا طراحی

که حضور شخص در محیط و ارتباط  (.1031، 1، برک و علیزاده)وائزشناختی و مسیریابی در شهرهای بزرگ کاربرد زیادی پیدا کرد
فلسفی مدرنیسم، پست مدرن و سیر تکامل مفهوم تصویر را مطابق سه دوره تاریخی  3 شکل مستقیم او با محیط را می کاهد.

چنانچه مشاهده می شود در دوره های مختلف بسته به شرایط آن دوره، تصویر  جهانی شدن از نقطه نظر اندیشمندان بیان می کند.
آنچه بیشتر مورد توجه و اهمیت بوده شناسایی کالبدی محیط و ادراک  3310ذهنی از زاویه خاصی نگریسته شده است. در دهه 

است و درک ناظر از نظر موقعیت، جهت و مسیریابی در شهر است. در دهه بعد و دوره پست مدرن به چرایی و دالیل محیطی 
محیط دوست داشتنی و خوشایند توجه شد و در عصر جهانی شدن رقابت پذیری شهر و در نتیجه استفاده از ابزارهای برندسازی 

به طوری که  یا تاثیر بر روی تصویر ذهنی مخاطبان مورد توجه قرار گرفت. جهت متمایز کردن شهر نسبت به سایر رقبا و تقویت
برندسازی مکانی را بر  و (1031)سراوانی و ماجدی،  امروزه از نیاز به برنامه ریزی آگاهانه در مورد تصویر شهر صحبت می شود

 (.1004)کاواراتزیس،  اساس ارتباطات و تصویر ترسیم می کنند
 

 

 یشهرنمودار زمانی تطبیقی سیر تکامل مفهوم تصویر شهر بر اساس تحوالت  .3شکل 

 گیرینتیجه
به عنوان کیفیت ضروری محیط شهری عنوان شد. تصویر به عنوان یک ماهیت واحد که مردم می  3310مفهوم تصویر شهر در دهه 

شد. در واکنش به مداخالت مدرن در محیط شهری، توانند تصاویر ذهنی شان را برای رضایت روانشناختی سازماندهی کنند توصیف 
تمرکز کردند. دهه  پردازان بر تصویر خوب شهری به عنوان ابزار سرزندگی شهری، نمایانی فضاهای شهری و رضایتمندی روانینظریه
ق افتاد که ماهیت تحول نقطه عطفی در توسعه فضای شهری و در نتیجه فهم تصویر شهر بود. با این دوره تغییرات چند بعدی اتفا 3390

                                                           
1 Al Ghamdi & Al Harigi 
2 Sidanin 
3 Vaez, Burke, Alizadeh 
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شکاف در محیط شهری تصویر شهر  های متنوع مناطق تازه احداث شده تحت امواج گرایش پست مدرن تقسیم شده بود.شهری و ویژگی

را متاثر ساخت به نحوی که فضاهای شهری از پیام های مختلفی تشکیل می شد. در این دوره عالوه بر شناسایی کالبدی محیط در 
موضوع تصویر با  3330یابی، ادراک محیطی و وجه عاطفی و ارزیابانه محیط مورد توجه قرار گرفت. در دهه یریابی و موقعیتراستای مس

پیشرفت در فناوری و اطالعات گره خورد. بعد از آن زمان تصاویر شهرها یک دارایی ارزشمند برای بهبود جذابیت و سرزندگی مناطق 
های قبلی بیان شد، تصویر ه گذاران و تقویت هویت محلی در نظر گرفته شد. چنانچه در بخششهری جهت جذب گردشگران، سرمای

مطرح شده به وسیله لینچ و پیروانش با تاکید بیشتر بر موضوعاتی شبیه ادراک محیط و تصویری پذیری شهر و نمایانی بصری با تاکید بر 
رزیابانه از محیط شهری که در پی استخراج معنای محیطی و احساسات ناشی شد. در ادامه تصویر افاکتورهای کالبدی محیط پیگیری می

پذیر شدن شهرهای برای جذب سرمایه، گردشگران و بازدیدکنندگان از آن بود دنبال شد و با شروع عصر ارتباطات و جهانی شدن و رقابت
این عصر با پیشرفت تکنولوژی و جابه جایی سرمایه و  تصویر شهر مولفه ای مهم در بازاریابی و برندسازی تلقی شد. مفهوم تصویر در

 رقابت شهر با مفهوم اولیه آن که به وسیله لینچ مطرح شد فاصله گرفت و خود تصویر در مرکز ثقل راهبردهای برندسازی قرار گرفت؛
با استفاده از ابزارهای مختلف در فرایند  بنابراین تصویر شهر از مفهومی صرفاً کالبدی به مفهومی ارتباطی و رقابت پذیر بدل گشت و امروزه

ایجاد برندسازی از جمله ابزارهای تبلیغاتی مانند شعار، لوگو، رسانه و فعالیتهای ورزشی و فرهنگی در کنار مداخالت کالبدی در پی ارتقاء یا 
ر فرایند تغییر مفهوم تصویر ذهنی را تصویری جذاب و ماندگار در ذهن مخاطبین با هدف اقتصادی و اجتماعی می باشند. شکل و جدول زی

 نشان می دهد:

 
 1033تا  3310تغییر مفهوم تصویر از سال  .1 شکل

 

 3 جدول

  های شهر و مفهوم تصویر در طی سه دوره مدرنیسم، پست مدرنیسم و جهانی شدنای از مفاهیم، ویژگیخالصه
 مفهوم تصویر این دوره ویژگی شهرها در مفاهیم 

 مدرنیسم
-پیش قطعیت، اجتماعی، مهندسی

 تعمیم، عقالنیت پذیری،بینی
 گرایی تعیین و فراگیر، علیت

 استاندارها طبق هندسی و شکلهم بناهای ساخت
 سازی و یکی بودن اجبارییکسان

 صنعتی همگرایی ساز و ساخت و تکنولوژی از گیریبهره
 (کالن مقیاس در)

 منطقه بندی عملکردی

 کالبدیخوانایی و نمایانی 
 شناخت و ادراک کالبدی محیط

استفاده از مولفه های راه، لبه، نشانه، گره 
 و محله جهت شناسایی تصویر

 اهمیت نقشه شناختی

پست 
 مدرن

 تکثّر، نسبیت، بخشی، اصالت
 و موضعی ریزیبرنامه تعدد، تنوع،

-مقیاس در گیریجهت موردی،

 عدم تمرکز، محلّی، و کوچک های
 محیط بومی، طرّاحی گرایی،محلّی
 و وکالتی ریزی برنامه گرایی،

 مردمی مشارکت

 گرایی و برداشت التقاطی از مفاهیم سنتیکثرت
 تقلیدی از معماری گذشته و معماری مدرن

 های انتزاعیگیری از نماد، تزئینات، فرمبهره
 واگرا، هویت متکثر

 تنوع بیشتر، تاکید بر محلی گرایی و کاربری های مختلط

عالوه بر مولفه های کالبدی مولفه 
ارزیابانه یا احساسات و عواطف در تصاویر 

 مطرح شد.
مفهوم تصویر در گردشگری مورد استفاده 

 قرار گرفت.
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جهانی 
 شدن

 جهانی دهکده
 جهانی شهر

 اطالعاتی شهر

 الکترونیک شهر

 ایشبکه پیوستگی
 ارتباطات اطالعات و آوری فن

 سازیمجازی

 برندسازی شهری

المللی و  بین مالی گیری شهرها به عنوان مراکزشکل
 شهری مادر جهانی هایگسترش و ادغام فرهنگجهان، 

 سرمایه کردن المللیبین و شهری هایطرح بین پیوند
 فروپاشی... نوین فراجغرافیای ...شهرها  جهانی شبکه

 سکونتگاه المللی بین عملکردهای چالش بین یا کشورها
 ها، گره خوردگی و یکپارچه آن قلمروهای و کالن های
 -اقتصادی -سیاسی ابعاد در جهان به ویژه شهرها شدن

 شهر در قراردادی، بودن مرزهای حذف و فرهنگی
 اطالعات از مملو محیطی
 جهانی بازار هایگیری شبکمرز، شکل بدون اقتصاد

 ملی اقتصاد از شهر اقتصاد و استقالل دیجیتال

تصویر در بازاریابی و استفاده از مفاهیم 
برندسازی، نقش مهم تصویر در توسعه 
اقتصادی، ایجاد سرمایه اجتماعی و به 

 نوعی مدیریت مکان
استفاده از تصویر در راستای جذب سرمایه 
گذاری، گردشگر و ایجاد هویت مکانی و 

 برند
کم رنگ شن مفاهیم خوانایی و نمایانی 

کالبدی به واسطه پیشرفت تکنولوژی های 
 ارتباطات و اطالعات

 منابع
(. بررسی عوامل موثر بر بازآفرینی محالت تاریخی با تأکید بر رویکرد برندسازی شهری )نمونه موردی 3139) ،اسدی، درنا، رفیعیان، مجتبی

 34-4( ، 1)14، مطالعات محیطی هفت حصارمحله سنگ سیاه شیراز(. 
(. بررسی کیفیت محیط شهری با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان 3139محمدی، محمدرضا. )آهنی، سمیه، کاکاوند، الهام، زارعی، فاطمه، پور 

 131-191، 11، آرمانشهرمورد مطالعاتی، شهر تبریز. 
مطالعات (. بازشناسی عناصر موثر بر خوانایی در ادراک بزرگساالن)مطالعه موردی بلوار امامیه مشهد(. 3134بی نیاز، فاطمه، حنایی، تکتم، )

 19-39، 11، شهری
پژوهش و برنامه ریزی شهری، های برنامه(. پست مدرنیسم و شهر با تاکید بر الگوها و طرح3131پارسی پور، حسن، ضیا توانا، محمد حسن. )

 19-49(، 31)4، ریزی شهری
 . تهران: آرمان شهر.الفبای روانشاسی محیط برای طراحان(. 3134پاکزاد، جهانشاه، بزرگ، حمیده. )

 . 90-303 ،41، انسانی علوم و ادبیات دانشکده نشریه مدرن. پست شهرسازی درباره (. بحثی3199) .رحیم چیانه، حیدری فیروز، جمالی،
  13-4 .303 ،انقالب و مسکن و شهرسازی. معماری در مدرنیسم پست و مدرنیسم بر مکاتب (. جستاری3194فیروز، ملکی، سعید. ) جمالی،
 .13-11 ،91 ،(سپهر) جغرافیایی طالعات نشریه .شهرسازی در مدرنیسم (. پست3193حسین. ) محمد جانبابانژاد، حسین؛ نژاد، حاتمی
 اطالعات .انگلستان( شهرهای: موردی مطالعه) شهری فضای بر آن تاثیر و (. نئولیبرالیسم3131نژاد، حسین، فرجی مالیی، امین. )حاتمی

 .39-14، 94، (سپهر) جغرافیایی
 .(. معیارهای موثر بر شکلگیری تصویر ذهنی زنان از فضای شهری مطلوب3131آبادی همدانی، آذین، ماجدی، حمید، جهانشاهلو، لعال. )حاجی 

 31-1، 19، مطالعات شهری
 11-9(، 4)30، مطالعات راهبردی جهانی شدن(. جهانی شدن و ارتباطات، زمین ها و چشم اندازهای نظری، 3131خانیکی، هادی، )

 .(. بررسی مولفه های پست مدرنیسم و عوامل مرتبط با آن )مطالعه موردی؛ جوانان شهر یزد(3134) بانی پور، رضا، خرم پور، یاسین.ده
 99-41(، 4)4، فرهنگی-مطالعات توسعه اجتماعی

نشر ثالث و مرکز بین المللی  ، تهران:جهانی شدن، تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی، ترجمه کمال پوالدی(. 3190رابرتسون، رونالد. )
 گفتگوی تمدن ها

 .314-399(، 1)1, سرزمین آمایش .شهرها عملکرد و ساختار ماهیت، بر شدن جهانی (. اثرات3193محمد. ) عباسی،, رحیم رضایی،
 .304-344(، 1)9، ژئوپلیتیک .جهان شهری شبکه ساختار بر شدن جهانی فرآیند (. تاثیر3130رسول. ) فرجام, مجتبی رفیعیان

-44، 9، مجله منظر .(. محیط شهری سرشار از معنی: بازنگری کوین لینچ در برنامه ریزی سیمای شهر3193شکوهی بیدهندی، محمد صالح. )
49 . 
 .34-31، 91، (سپهر) جغرافیایی اطالعات .جغرافیدان انتقادی دیدگاه و الکترونیک مدرن، پست مدرن، (. شهرهای3133سادات. ) عطیه صابری،

 ت،مطالعات فرهنگی و ارتباطاایران.  شهرهای کالن برای بنیادین ضرورت مجازی شهر: شهر شدن فضایی (. دو3194عاملی، سید رضا. )
  314-339(، 1و1)3

 .349-314(، 43)3، فصلنامه سیاست. هازبان و المللیبین هایمهاجرت شدن، (. جهانی3139علومی، ابراهیم. )

https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=2676
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=2676
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های تداوم آن )تحلیل پدیدارشناسانه رایه مدل مفهومی معنای مکان و شاخصا(. 3131راضیه. ) ،رضازاده ،نصیبه ،چربگو ،مهران ،علی الحسابی

 .11-39(، 41) 34، باغ نظر .دتفسیری تجربیات زیسته افرا
معماری و -هنرهای زیبا .(. ماهیت نشانه ها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای معماری3133ادق، نوحی، سمیرا )فالحت، محمدص

 14-39(، 3) 39، شهرسازی
 فصلنامه .مدرنیسم پست دوران در شهرسازی های ویژگی ارزیابی و (. تحلیل3193فیروزی، محمدعلی، سجادیان، ناهید، علیزاده، هادی. )

 .91-34، (1) 1 ،زاگرس انداز چشم جغرافیایی
 شهری مدیریت معماری، عمران، المللی بین مدرنیته. کنفرانس و مدرنیسم تحلیل (.3134باقری، آزاده ) و نژاد، ماریه قاسمی قاراخانی، علیرضا،

 سوم، رشت. هزاره در زیست محیط و
دو ماه نامه  .اطالعات و ارتباطات و تأثیر آن بر جنبه های شهرسازی (. نگاهی به آرمانشهرهای مبتنی بر فناوری3131قلمبر دزفولی، مریم. )

 41-11، 31-19شهرنگار، 
 شهری، موثر برندسازی راستای در شهر تصویر گیری شکل در موثر عوامل بررسی (.3130الهه. ) پیدایش، محمد، اردکان، ایوبی آرین، پور، قلی

 .49-13 ،44 ،شهرسازی و معماری-زیبا هنرهای
نمونه موردی: پیاده راه شهر آن  ررسی عناصر و ابعاد مختلفب حس مکان و-تبیین مدل هویت مکان(. 3131کاشی، حسین، بنیادی، ناصر. )

 41-41(، 1) 39، معماری و شهرسازی -نشریه هنرهای زیبا. ری
شکیبامنش و مریم دانای طوس، تهران: انتشارات . ترجمه علیرضا طرح پژوهش رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی(. 1003کرسول، جان دبلیو. )

 جهاد دانشگاهی واحد عالمه طباطبایی.

 برنا بهمن تهران: انتشارات ادهمی، عبدالرضا ترجمه .شهری مطالعات در اساسی مفاهیم(. 3130لسلی. ) باد، مارک، گوتدینر،
ی شمال در آثار اکبر رادی )مطالعه موردی دو نمایشنامه روزنه آبی و (. بازنمایی خوانایی شهرها3134محمودی بختیاری، بهروز، ربانی، رویا. )

 30-91(، 1)11، معماری و شهرسازی-نشریه هنرهای زیباپلکان(. 
تحقیقات  .(بوشهر شهر پژوهی مورد) محیط ادراک در ارزیابانه ذهنی تصویر مدل (. تبیین3139علی الحسابی، مهران. ) ،غالمرضا مرادی،

 34-3(، 1)14، جغرافیایی
(. معماری مدیا، رهیافت نوین طراحی هوشمند، پویا و پایدار. کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران  و هنر، 3134مرتهب، رامتین. )

 33-3تهران، 
 شهرهای کشورهایکالن در شدن جهانی نمودهای به نوین (. رویکردی3199تقی. ) آباد، رسول، معصومی، محمد نظام نوابخش، مهرداد، ملکی

 .33-330(، 4)1، شهر هویت .جنوب
 دیدارشناسی، پاسخی به مسأله روش در فهم چیستی معماری(. پ3139) نوروز برازجانی, ویدا, امامی کوپائی, سمانه, صافیان, محمد جواد

  14-31(، 14)34، باغ نظر .)پیشامدرن سنتی(
 شهر: موردی مطالعه شهری برندسازی های اولویت شدن مشخص جهت شهر تصویر سازی(. مدل3139نوریان، فرشاد، میکائیلی، مهدی. )

 .13-40(، 3)11، شهرسازی و معماری -زیبا هنرهای نشریهارومیه. 
 (. جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی و سیاوش مرندی، تهران، نشر سازمان مدیریت صنعتی.3193واترز، ماکلوم )
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