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گزارش تحلیلى

پیوسـتـه  هـم  به  صندلى هاى  راز 

امـروزه توسـعه فرهنـگ بـه مـوازات توسـعه نیازهـای اقتصـادی 
بسـیار الزم اسـت و اگـر بخواهیـم در فضـای کاروکسـب حرفه ای 
نقـش  زیـرا  بپردازیـم؛  مقولـه  دو  هـر  بـه  بایـد  شـویم  وارد 
فرهنگ سـازی در مراکـز خریـد حقیقتـی انـکار ناپذیـر اسـت و 
فرهنـگ  می تـوان  فرهنگـی  برندسـازی  بـه  توجـه  واسـطه  بـه 
غنـی ایرانـی – اسـالمی را بـه واسـطه ایـن مراکـز خریـد همـراه 
بـا قـدرت اقتصـادی و تولیـد محصـوالت ایـران بـه هم میهنـان  و 

داد. نشـان  کشـورمان  مهـîن  توریسـت های 
برندسـازی فرهنگـی، کاری بـس دشـوار اسـت؛ زیـرا سـخت درک 

می شـود ولـی می تـوان بـا اسـتفاده از ابزارهایـی چـون معـîری 
داخلـی و اهمیـت بـه دکور و فضـای داخلی مراکز خریـد به این 
مهـم رسـید و بنـده معتقدم در ایـن برهه زمان، الزمه رسـیدن به 
شـکوفایی اقتصـادی توجه به زیرسـاخت های فرهنگی می باشـد. 
آنـگاه  آوریـم،  خاطـر  بـه  را  کشـورمان  ýـدن  و  تاریـخ  بایـد 
شـکوفایی ýـدن انسـانی در فضـای شـهری قطعـاً پدیـد می آیـد. 
برندسـازی فرهنگـی باعـث ایجـاد مزیـت رقابتی در کشـور میان 
مراکـز خریـد می گـردد کـه ایـن چرخه نیـز باعث رونق در سـایر 

قسـمت های جامعـه می شـود.
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در کنـار برندسـازی فرهنگـی، برندسـازی حسـی نیـز نقـش پـر 
رنگـی دارد. برندسـازی حسـی باعـث ایجاد احساسـی نوسـتالژی 
از  بسـیاری  بـه خریـد می گـردد.  آنـان  ترغیـب  و  در مشـرتیان 
مراکـز  در  چیدمـان  «نـوع  و  «رنگ هـا»  «دکورهـا»،  «بوهـا»، 
تداعی کننـده  و  می شـود  ثبـت  مخاطـب  ذهـن  در  خریـد» 
خاطـرات خـوب بـرای آنـان می گـردد کـه باعـث حضـور مجـدد 
آنهـا خواهـد شـد و هدفـش نیـز ایجـاد رابطـه جاودانه بیـن فرد 

و مرکـز خریـد می باشـد.
خاطره هـای  می گـردد  باعـث  حسـی  و  فرهنگـی  «برندسـازی 
مشـرتیان بهـم وصـل شـود و دوبـاره بـه آن فضـا بـاز گردنـد»

امـا حـال بعـد از ایـن مقدمـه بـه مقولـه اصلـی می پردازیـم کـه 
مرکـز  مجموعـه  در  شـکل  دایـره ای  پیوسـته  صندلی هـای  راز 
تجـاری سیتی سـنرت اصفهـان چیسـت؟!! شـکل هندسـی دایره در 
هÿهـای تجسـمی، ادبیـات ، عرفان و معاد شناسـی ایران نقشـی 
دیرینـه دارد. دایره هـای متحداملرکـز در عرفـان "ـادی از آخریـن 
مرحلـه تکامـل درونـی و ه'هنگی معنوی اسـت. حرکت افالک، 
نامشـخص بـودن ابتـدا و انتهـا و بی کرانگـی و بی انتهایـی، یکـی 
شـدن مبـدأ و مأخـر از مباحـث عرفانـی دایـره اسـت. دایـره ای 
کـه "ـاد کیهـان اسـت. خورشـید نیز کـه نقـش مهمـی در تکامل 
زندگـی دارد بـه تدریـج تبدیـل بـه دایـره می گـردد. متخصصـان 
ایجـاد  باعـث  را  دایـره ای  چیدمـان  و  دکوراسـیون  فنگ شـویی، 
انـرژی در آن فضـا می داننـد، بـه گونـه ای کـه این چرخـش انرژی 
می گـردد.  شـادابی  و  نشـاط  حفـظ  و  آرامـش  برقـراری  باعـث 
ایجـاد فضایـی دلنشـین بـه کمـک قـدرت هندسـه و دکوراسـیون 
در برقـراری ارتبـاط حسـی میـان مـردم و مراکـز خریـد بسـیار 

اهمیـت دارد.
همیـن موضـوع باعـث گردیـد از کارفرمـا و مجـری محـرتم ایـن 
پـروژه عظیـم ملـی (مدیرعامـل رشکـت بیـن املللـی پرسـتیژلند) 
علـت چیدمـان مبلـ'ن محیطـی دایـره ای شـکل کـه در فضـای 
داخلـی مرکـز تجـاری، فرهنگـی، آموزشـی سیتی سـنرت اصفهـان 

دیـده می شـود را جویـا شـوم.
مسـعود رصامـی معتقد اسـت در چیدمان مبلـ'ن در فضای آزاد 
بـه عنـوان اسـرتاحتگاه هایی بـرای مه'نـان ایـن مرکـز تجـاری به 
 صـورت دایـره ای شـکل تفکر زیاد و عمیق وجود داشـته اسـت و 

دالیـل متعـددی وجـود دارد از جمله :
- سـعی کردیـم بـرای لحظـه ای درنـگ و رفـع خسـتگی، فضایـی 
را ایجـاد "اییـم کـه بـه خاطر شـکل هندسـی آن باعـث می گردد 
انسـان ها هنـگام نشسـ@ روبه روی هم قـرار گیرنـد و ناخودآگاه 
لبخنـدی  بـا  و  می آیـد  پدیـد  دوسـتانه  و  گـرم  کامـال  فضایـی 
پذیـرای دل هـای یکدیگـر می شـوند. اگـر چـه ممکـن اسـت ایـن 
مـدت زمـان نشسـ@ تنهـا چنـد دقیقـه باشـد امـا همیـن مجـال 

دور  شـاهد  روز  هـر  کـه  دنیایـی  در  می گـردد  باعـث  کوتـاه 
شـدن انسـان ها از یکدیگـر هسـتیم کمـی نشسـ@، نـگاه کـردن، 
اندیشـیدن و یـک لبخند بـرای آرام کردن دلـی از همنوع خویش 
کافـی باشـد و هـدف مـا هـم ایـن بود کـه بـا فرهنگ سـازی این 
موضـوع در قلـب شـهر ، مهربـان بـودن را دوبـاره معنـا و بـه 

عزیزان مـان یـادآوری کنیـم. 
- گاهـی باعـث مـی شـود نشسـ@ انسـان ها روی صندلی هـا بـه 
ایـن صـورت پیـش آیـد که پشتشـان بـه یکدیگر قـرار گیـرد و آن 
زمـان زیبـا و مهـم اسـت کـه شـخص از انسـانی کـه پشـتش بـه 
سـمت اوسـت عذرخواهـی می کنـد؛ همـراه بـا جملـه ای آشـنا و 
کهـن از قدیمیان مـان کـه می فرمونـد: «ببخشـید پشـتم بـه شـ' 
اسـت!» و کودکی که شـاهد این موضوع اسـت ناخودآگاه علت 
را از والدینـش جویـا می شـود کـه مگـر شـخص را می شناسـید و 
پاسـخ می شـنود کـه ایـن موضـوع در تاریـخ مـا نهادینه گشـته و 
از بـزرگان بـه مـا ارث و از ما به شـ' و از شـ' بـه فرزندتان و ... 
باقـی خواهـد مانـد و ایـن اسـت رسـم بزرگ شـدن بـا ارزش های 
انسـانی کـه بـه یـادگار برایـ'ن مانـده اسـت. تاریـخ مـا بسـیار 
آموزنـده و ارزشـمند اسـت؛ چـرا کـه ایـن گونـه « انسـانیت» را 

تعریـف "وده اسـت.
- تـا بـه امـروز Iـام تالشـ'ن را "ودیـم و خواهیـم "ـود  کـه 
خـارج از جنبـه اقتصـادی بـه مجموعـه اصفهـان سیتی سـنرت نگاه 
عمیق تـری گـردد، دوسـت داریم در شـادی هموطنان مان سـهیم 

گردیـم و لحظاتـی را بـرای آرام "ـودن دل آنهـا فراهـم آوریـم.
- باورمـان بـر ایـن اسـت بـه کمـک ایـن صندلی هـای دایـره ای 
شـکل نوعـی همزیسـتی مسـاملت آمیز را برای همگان بـه ارمغان 
آوریـم تـا مهـر و محبـت و نزدیـک شـدن انسـانها بـه یکدیگـر 
بیشـرت گـردد. چرا که متأسـفانه فرهنـگ غنی ما رو به فراموشـی 
اسـت. هـ'ن فرهنگـی کـه «احـرتام» را به مـا آموخت و یـاد داد 
بـا صحبـت کـردن و محبـت هر مشـکلی قابـل حل خواهـد بود.

- امیدواریـم ایـن برندسـازی فرهنگی باعث گردد در Iام سـطوح 
جامعـه شـکل گیـرد که مثـالً وقتـی در اتوبوس یا فضـای عمومی 
شـخصی سـاملند را می بینیـم بـه احـرتام او بلند شـویم و به رسـم 

انسـانیت و مهربانـی جای'ن را بـه وی دهیم ...
دایـره ای  ه'ننـد  مـا  مهربـان  پـروردگار  می گوینـد  عرفـان  در 
کجاسـت. هیـچ  محیطـش  و  جـا  همـه  مرکـزش  کـه  می ماننـد 

هـÿ گوهـر گرانبهای رسشـت انسـان اسـت و همیـن ویژگی های 
شـاید بـه ظاهـر کوچـک اما پر معنـا و پر اهمیت اسـت که قلب 

شـهر اصفهان را مت'یز سـاخته اسـت . 

عشق ما را پی کاری به جهان آورده است
ادب این است که مشغول Iاشا نشویم 


