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   چکیده
مبنی بر محدودیت منابع و هزینه هاي سرشار تولید هاي صنعتی گسترده و پیشرفته، این سالها توجه زیادي به صنعت 

ش هاي گوناگونی با توجه به مزایاي بسیار زیاد صنعت گردشگري، شهرها از تکنیک ها و رو. توریسم مبذول گردیده است
در واقع . یکی از این روش ها برندسازي شهري است. براي جذب هر چه بیشتر گردشگر به خود استفاده می نمایند

برندسازي شهري انجام می شود تا شهرت و مقبولیت شهر تاحدي افزایش یابد که مردم براي کار، مالقات و تفریح آنجا را 
  .انتخاب کنند

مکان قرارگیري این شهر و وجود حرم مطهر . استان کشور می باشد 17م و محور مواصالتی مرکز استان ق  شهر قم،
چه بیشتر صنعت گردشگري را در آن فراهم ساخته  و مسجد مقدس جمکران ظرفیت رونق هر) س(حضرت معصومه 

این شهر یعنی  هدف پژوهش پیش رو بررسی میزان موفقیت این دو نماد شهر قم در بازتابش موفق برند شهري. است
) تاپسیس(در این راستا از تکنیک نزدیکی پاسخ ها به جواب ایده آل . ایرانی می باشد-معماري و شهرسازي اسالمی

در این راستا این دو نماد شهر مبنی بر شش دسته معیار  میزان تاثیر در معرفی برند، میزان تاثیر . استفاده گردیده است1
ا برند، میزان تاثیر در فرهنگ مرتبط با برند، میزان تاثیر بر فرم شهري سازگار با برند، بر آموزش هاي اجتماعی مرتبط ب

میزان تاثیر با زیست محیط سازگار با برند، میزان تاثیر بر منظر مرتبط با برند و میزان تاثیر بر افکار مرتبط با برند 
رت مناسب نمیتوانند برند شهري، شهر قم را نشان مبنی بر نتایج هیچ کدام از این دو نماد، به صو. سنجیده شده است

  . دهند
  

  نماد، نشانه، برند شهري، قم :کلیدي هاي واژه
  
  مقدمه -1

 توانند می و ندنز می رقم را ویژه ايه تجربه گردشگران و مسافران و ساکنان براي که هستند برندهایی روزها این شهرها
مسافرت و "االي برندسازي شهري به خصوص در صنعت جهانی اهمیت ب. [1] شوند تبدیل بدیل بی ايه هخاطر به

است که به طور وسیعی اگر عنوان سریع ترین صنعت در حال رشد محسوب نگردد، حداقل به عنوان یکی از صنایع به "توریسم

                                                
١ .TOPSIS 
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ت در جهان در مقوله ي اشتغال، مسافرت و توریسم بزرگترین صنع سرعت در حال رشد در جهان مورد توجه قرار گرفته است و
  .[2]است 

. بر این اساس، در راستاي جذب هر چه بیشتر توریسم، شهرهاي متفاوت برند هاي گوناگونی را براي خود اتخاذ نموده اند
 برند هاي پاریس، شهر نور و زیبایی و راچستر، شهر گل یاس ، از جمله برندسازي هاي شناخته شده و موفق شهري می باشند

. برند سازي شهري در کشور ما توجه عمیق و همه جانبه اي به برند سازي شهري مبذول نگردیده است با وجود کارایی. [3]
داراي   شهر قم به عنوان مرکز استان ،. شهر قم می باشد  یکی از شهرهاي مغفول در ارتباط با پیاده سازي ساختار برند شهري،

هر و همکاران بعد از بررسی شاخص هاي موثر بر برند شهري قم، کل. جاذبه هاي زیادي در امر جذب توریسم هدفمند می باشد
با این وجود تحقیقی در ارتباط با نماد .  [4]معماري و شهرسازي اسالمی را در این شهر به عنوان برند شهري شناسایی کردند 

  . ها و نشانه هاي شهري قم، در ارتباط با این برند شهري صورت نگرفته است 
بدین . مقاله به بررسی جامع نگرانه نماد ها و نشانه هاي شهري در ارتباط با برند شهري قم می پردازد از این رو ، این

در راستاي بررسی  نماد ها و نشانه هاي شهر قم ) شامل ساکنین و توریسم شهر(منظور پژوهش پیش رو از نظرات مردمی 
  .ایرانی میپردازد - مبنی بر شهرسازي و معماري اسالمی

 نظري و ادبیات تحقیقمبانی  -2
  مفهوم برند شهري و تبلور آن در شهرها -2-1

برند شهري به معنی آن چیزي است که باید تمام مردم در مورد یک مکان خاص بدانند که نیازمند یک فرآیند طراحی 
خاص بودن  این فرآیند وابسته به تصویر سازي رسانه هاي عمومی، منحصربفرد بودن پروژه هاي شهري،. شده برند سازي است

.  [5]ویژگی هاي خاص شهري و بطور کلی فرم شهري می باشد  زندگی شهري و وجود و حفظ ساختمان هاي تاریخی،
برندسازي . کندبرندسازي شهري سیستمی از ارتباطاتی است که کیفیت و تعریف واحدي از یک طرح شهري را برقرار می

هاي عمومی را نه تنها اند، شهر، مجاورت آن محل یا محیطگر پیوست یافتهشهري با المان هایی که به طور استراتژیک به یکدی
  .[6]  مبدل می سازدبلکه به مکانی براي نمایش و بروز هویت دائمی آن شهر  ،تغییرات آتی) رخداد(هایی براي تبدیل به مکان

سب شأن، منزلت، احترام و اعتبار در حقیقت شهرهاي مختلف در راستاي رقابت کارا و اثر بخش بر سر جذب توریست، و ک
خادمی و (منطقه و بین الملل می باشند  و بهبود کیفیت زندگی، به دنبال ایجاد برند شهري متمایز و ممتاز در سطح کشور،

اساس این تفکر آن است که ایجاد برند شهري موفق، دلیلی براي موجبات اقامت، کسب و کار و گردشگري ). 1392قناعیان، 
  . [3] شهر می باشدبراي آن 

  :اهمیت برندسازي - 2-2
هدف فرآیند برند سازي شهري ایجاد یک تصویر روشن، واضح و خاص از سیماي شهري براي کسب حداکثري زمان و 

  :برخی صاحب نظران معتقدند که برند شهري در سه راستاي ذیل مطرح می گردد. هزینه بازدیدکنندگان از مکان ها می باشد
 ناسی تصویر ذهنی  شهر با مناطق دیگر و کل جهان ایجاد راه هاي بازش 
 دستیابی به مزیت رقابتی منطقه اي و بین المللی 

 .[7]تقویت معروفیت یک شهر و هویت آن در راستاي جذب توریسم و اهداف اقتصادي
نجر به بعبارت دیگر مبنی بر برند شهري، شهرها منبعی غنی از ارتباطات احساسی، شناختی و اثر بخشی است که م

با ایجاد برند براي شهر، موجبات اقامت، کسب و کار و . تجربیات به یاد ماندنی از یک شهر و بواسطه نمادهاي شهري می شوند
برند سازي شهري رشته جدیدي است که از تالقی چندین رشته ایجاد شده . یا مقاصد گردشگري براي شهر تقویت می شود

بنابراین اگر در مورد تعریف دقیق ) ، گردشگري، توسعه اقتصادي، روابط بین المللبازاریابی، سیاست عمومی، دیپلماسی(
  .[8]برندسازي شهري سردرگمی به وجود آید نباید تعجب کرد 

  :رویه هاي برند سازي -2-3
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 این مدل شامل جستجو و انطباق سوابق فکري در ارتباط با برند یک شهر. مدل برند مریلس می باشد  یکی از این مدل ها،
مدل مریلس بر روي مدلسازي تفکر برند شهري شهروندان مبنی بر برخی از ویژگی هاي برند شهري معمول متمرکز . می گردد

محیط طبیعی،   فعالیت هاي فرهنگی، تجارت،  این ویژگی ها شامل احزاب اجتماعی، فرصت هاي شغلی، امنیت،. [9] میگردد
  .[10]حمل و نقل و خدمات دولتی می باشد 

عبارتی این مدل در راستاي جستجوي برند مناسب یک شهر، مبنی بر ویژگی هاي شناخته شده موثر بر برند دیگر شهر به 
درجه انطباق متفاوتی را با ذهنیت کلی برند شهر از نظر مردم   در این مدل، شاخصه هاي متفاوت برند شهري،. ها می باشد

 .[3]واهد بود بدست می آورد که بیانگر برند مناسب براي شهر خ
تحلیل سوات   چهارچوبی براي برنامه ریزي برند یک شهر، طراحی و آن را در چهار سطح متفاوت 1996آدابتبنگ در سال 

از عناصر شهر، بررسی ساختار هویت برند شهري، شناسایی برند شهري و منافع از برند با جذب هر چه بیشتر توریسم می باشد 
[11] .  

  )Marzano & Scott, 2009(  سازيبرندفرآیند . 1جدول 
  با استفاده ار سوات: تحلیل راهبردي برند. 1سطح 

  تحلیل بازارهاي هدف  تحلیل برخورد یا تالقی  تحلیل درونی
  تصویر موجود

  میراث و شهرت
  مزیت هاي رقابتی
  قدرت و شایستگی

  هویت
  تصویر برند
  موقعیت

  فرصت ها و تهدیدها

  بازدیدکننده ها
  ساکنین اصلی شهر

  سرمایه گذارها
  صادرات

  )ارتباطات، اهداف شهري، موفقیت، ارزش و قابلیت(سیستم هویت برند شهري . 2سطح 
  هویت برند

  کاربردگرایی  توانایی نمایش
نشان شهر به عنوان 

  سمبل
نشان شهر به عنوان یک 

منافع عاطفی محسوس، : شهر
  شخصیت برند

برند شهر به عنوان یک 
ملی، منطقه اي، : سازماندهی

  سیاسی، اقتصادي

ر به عنوان برند شه
خصیصه هاي جهانی، : محصول

  توریسم جهانی
  )شکل گیري هویت شهر(سیستم ساختمان و شناسایی برند شهري . 3سطح 

: شکل گیري هویت شهر
  در مجموعه اي از انتخاب ها

نمایش : اندازه گیري اجرا
  آگاهی ها و منافع

جاذبه : فاکتورهاي ارزیابی
ها، تجربه، زیرساخت، 

الت، سازماندهی محصو
  پشتیبانی

برند و : استراتژي
ارتباطات بازاریابی، حضور در 
منایع اطالعاتی، آگاهی، ساز و 

  کارهاي انتخاب
  )برند شهر یه عنوان محرك و عامل توسعه(منافع از برند شهر . 4سطح 

  زایش درآمدسرمایه گذاري هاي سازنده، توسعه اقتصادي، انسجام محلی، توانایی رقابت، حس تعلق و عزت نفس، اف
  

  :نماد و نشانه شهري - 2-4
نتیجه فرآیند شناختی است که به تبع آن موضوع براي استفاده ي ) که مظهر و سمبل هم نامیده می شود(یک نماد 

این معانی از داده هاي ذهنی . می تواند یک محیط مصنوع مادي باشد "موضوع"از این . ابزاري معنایی ضمنی پیدا می کند
یک عرف اجتماعی و یا حتی از   این داده ها ممکن است از تداعی روان شناختی،. ه موضوع گرفته می شوندمشاهده گر نسبت ب

نماد عالمتی است معنایی با قابلیت تحلیل . نماد به بیان محتواي ذهنی به زبان فرم می پردازد. یک حادثه نتیجه شوند
معماري . ماد ابزاري است براي عینیت بخشیدن به یک محتواي ذهنیدر واقع ن. محتوایی فراتر از معناي اولیه را بیان می کند

ارتباط میان ساخته هاي معماري و استفاده از آن ها از راه عملکرد برقرار می شود و . یکی از سیستم هاي انتقال معنی است
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زمینه ي فرهنگی تغییر می  به این معنی که نحوه استفاده از ساخته هاي معماري متناسب با. این عملکرد امري فرهنگی است
عوامل فرهنگی و فردي معنا کردن اطالعات تأثیر بسزایی دارند تا آن جا که برخی از نماد ها که براي گروهی واجد معنا . کند

   . [12] ممکن است از نظر گروهی دیگر کامالً بی معنی باشند  هستند،
خشی شهرها نمادها هستند که به صورت شناسنامه اي گویا از می توان اینگونه بیان داشت که از جمله عناصر مهم هویت ب
نمادها و المان هاي شهري از جمله بناهاي مهم در طراحی . گذشته و حال شهر، نقش اصلی در معرفی آن به مخاطب دارند

ا که بیانگر چر. به نحوي که گاه حتی از خود شهر پر اهمیت تر جلوه می نمایند معماري و طراحی شهري محسوب می شوند، 
بررسی و مطالعه در خصوص این نمادها نشان می دهند که بیان . هویت، شخصیت و عصاره شهر در یک ساختار نمایان هستند

  .[13]  هویت و تاریخ شهر استوار شده است  این نوع بناها بر پایه مفاهیم، سنت ها، فرهنگ،
چنان با شکوه و ... پیزاي ایتالیا، برج هاي دو قلوي کوآالالمپور و برج آزادي تهران، برج العربی دبی، برج ایفل پاریس، برج 

حتی . پر محتوا ساخته شده اند که از حد شهرها فراتر رفته و جهانیان کشور خاص را با آن نماد المان در ذهن تداعی می کنند
که در این میان نمادهاي ... طاهر و  در کشور خودمان برخی شهرها با سمبل هاي خاصی می شناسند مثل تبریز با مقبره ي بابا

شاید با ایجاد نقطه عطفی در طرز تفکر انسان ها، بار دیگر انسان . تاریخی و فرهنگی ارزش باالیی در معرفی شهر دارند
براي تحقق چنین هدفی باید . خصوصیت نمادگرایی خود را باز یابد و شهرها در این راه نقش اساسی خود را دوباره داشته اند

نمادهاي گذشته را شناخت و در حفظ و اعتالي آن ها کوشید و عالوه بر آن از عواملی چون اعتقادات، باورها، طبیعت و هنر 
   .[14] بهره گرفت تا نمادهاي ارزشمند و معنی داري را در شهرها پدید آورد

اي تشخص قسمت هاي مختلف آن در سطح شهر نشانه ها عواملی بر. نشانه ها تا حدودي با نماد ها متفاوت می باشند
نشانه هاي نقاط عطف ذهنی در سیماي شهر می باشند که توسط . هستند، به این صورت که ناظر به درون آن راه نمی یابد

معموالً اشیایی . ظاهر، عملکرد یا معناي یک پدیده در شهر بوجود آمده و به عنوان نقاط مبدأ در جهت یابی استفاده می شوند
تضاد شکنی  تسلط، . عالیم، فروشگاه ها و یا حتی موزه ها می توانند نشانه کنند  شخص دارند مانند، ساختمان ها،که ظاهري م

نشانه ها داراي انواع گوناگونی می . [12] می توانند عنصري را به نشانه تبدیل کنند... یا عملکردي و منحصر بفرد بودن و 
  :ته شده که به شرح ذیر استانواع گوناگونی از نشانه هاي شناخ. باشند

  . داراي شباهت مستفیم با موضوع است به عنوان مثال یک نقاشی که بیانگر یک منظره است: نشانه هاي تجریدي
  . به عنوان مثال دود می تواند نمایانگر آتش باشد داراي ارتباط مادي با موضوع است، : نشانه هاي موضوعی

اجتماعی ساخته می  -ارتباط این نوع نشانه با موضوع بیشتر اختیاري است و در سیستم هاي فرهنگی: نشانه هاي نمادین
 .[12] شوند به عنوان مثال ستون هاي سبک کالسیک نمایانگر شکوه و عظمت است

  
  :روش تحقیق -3

جهت تدوین مبانی نظري . انجام گرفته است تحلیلی -پژوهش پیش رو از نوع کاربردي بوده و با استفاده از روش پیمایشی
و پیشینه پژوهش از روش مشاهده اي اسنادي و مطالعات جامع کتابخانه اي و نیز سایر منابع مکتوب نظیر مقاالت و پایان نامه 

منظور به . در بخش گرد آوري داده هاي کیفی، کار میدانی مد نظر قرار گرفته است. ها مرتبط با موضوع استفاده شده است
  .شناسایی نمادها و نشانه هاي شهر قم، از طرح هاي شهري و برداشت هاي میدانی استفاده گردیده است

به منظور بررسی نقش هر یک از نماد ها و نشانه ها در شهر قم، ابتدا پنج تن از متخصصین شهرسازي شهر قم با استفاده 
و مسجد مقدس ) س(نشانه شهر قم یعنی حرم مطهر حضرت معصومه از طوفان فکري به بیان مولفه هاي موثر نقش دو نماد و 

بدین منظور میزان مطلوبیت هر یک از . ایرانی پرداختند-جمکران بر برند شهر قم، یعنی شهر معماري و شهرسازي اسالمی
اپسیس محاسبه شاخص هاي شهر قم را در قیاس با ایده آل تاثیر دو نشانه شهري قم بر برند شهري، با استفاده از روش ت

  .نمودند
  :معرفی شهر قم 
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رغم قرارگیري شهرقم در   به. ي شهرتهران قرارداردکیلومتر120هکتار درفاصله  65/12412بر   مساحتی بالغ قم با شهر
دلیل مجاورت آن با کویر  وضعیت اقلیمی شهر به . سطحی چندانی برخوردار نیست شهر از آب پایاب حوضه آبریز قمرود این

هاي مصوب در طرح ساختاري شهرقم شامل  محدوده .وخشکی بسیار باالست وتغییرات شدید دما  بیابانی  اقلیمی نیمهگویاي 
هکتار را شامل  65/12412بر  شهرقم وسعتی بالغ) مطالعاتی  محدوده(کل محدوده قانونی . قانونی استحفاظی است محدوده

  .[15] شود می

  
  )www.google.com(  شهر قم. 1شکل 

  راه  استقرار در حوزه تهران و  شهر  نفوذ  در حوزه علمیه و قرارگیري هاي ، حوزه)س( معصومه مطهرحضرت  وجود حرم
از طرفی . گردد قم محسوب می ثیرگذار در ساختار شهرأهاي صنعتی از عوامل ت  گذاري جنوب تهران و سرمایه  و  غرب هاي

تصویب رسیده  به 1378و  1376، 1375هاي  ترتیب در سال شهرك صنعتی سلفچگان، شکوهیه و محمودآباد که به سه احداث
  .است  ثري داشتهؤم  در میزان اشتغال شهر قم نقش

) س(معصومه  قم خدماتی است و نقش اقتصاد زیارتی و وجود بارگاه حضرت طور کلی باید گفت که ساختاراقتصادي شهر به
شهر تهران و محورهاي مواصالتی از عوامل حائز اهمیت در  قرارگیري درحوزه نفوذ  از آن و همچنین  اي ناشی پایه  اداقتص و

زایی شهر، کارآفرینی،  توان ترسیم نمود، توجه به اشتغال اي که براي شهر قم می راهبرد عمده. شود می  شهر محسوب این
  .یت اسمی واحدهاي صنفی استگذاري و تخصیص منابع و توجه به ظرف سرمایه

و مسجد مقدس جمکران در این شهر، امامزادگان و عالمان علوم دینی ) س(به دلیل واقع شدن حرم حضرت معصومه 
و این شهر . )2و 1شکل ( متعددي در طول سالیان متمادي به این شهر براي زندگی آمده اند و نیز در این شهر مدفون هستند

ی از شهرهاي مذهبی و علوم مذهبی محسوب می شود، به همین دلیل اماکن خاص و شاخص این شهر از دیر باز به عنوان یک
و ساختمان کالبدي این اماکن، مساجد و مدارس دینی داراي معماري اسالمی می باشد که در . مبنی بر این امر شکل گرفته اند

  ).مطرح تفصیلی شهر ق(برخی موارد با معماري ایرانی تلفیق یافته اند 
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مسجد مقدس . 3شکل )www.google.com) (س(حرم مطهر حضرت معصومه . 2شکل 

  )www.google.com(جمکران
ین شاهراههاي شهر قم به دلیل ویژگی هاي مذهبی خود و همچنین قرار گیري در مرکز یکی از مهمترین و پر تردد تر

بر . مواصالتی کشور، که هفده استان جنوبی و غربی را به پایتخت متصل می کند؛ از حجم باالي مسافر و زائر بر خوردار است
آمار مسافران و زائران این شهر بیش از شانزده میلیون نفر در سال می باشد، اما  1392طبق آمار استانداري قم در سال 

و همچنین عدم آشنایی مسافران و زائران با اماکن ... زیرساخت هاي الزم مانند هتل و مهمان پذیر و متأسفانه به دلیل نبود 
  .فرهنگی و تاریخی و گردشگري شهر قم و نواحی پیرامونی آن، متوسط اقامت آنان در این شهر کمتر از یک روز می باشد

  :نتایج و یافته ها -4
براي بررسی میزان مناسبت دو نماد شهري قم، یعنی شهرسازي و معماري مبنی بر نظرات کارشناسان میتوان شش معیار 

این شش معیار شامل میزان تاثیر در معرفی برند، میزان تاثیر بر آموزش هاي اجتماعی مرتبط با . ایرانی در نظر گرفت- اسالمی
د، میزان تاثیر با زیست محیط سازگار با برند، میزان تاثیر در فرهنگ مرتبط با برند، میزان تاثیر بر فرم شهري سازگار با برن
میزان موفقیت دو نماد شهر قم  2جدول. برند، میزان تاثیر بر منظر مرتبط با برند و میزان تاثیر بر افکار مرتبط با برند می باشد

  . را بر اساس تکنیک تاپسیس نمایش میدهد) حرم مطهر حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران(
  یت نماد شهري براي بازتابش برند شهري قممیزان موفق. 2جدول 

نرمال (اهیمت شاخص 
  )نشده

حرم مطهر حضرت   مسجد مقدس جمکران
  )س(معصومه 

  شاخص هاي ارتباط/ها مادن

  میزان تاثیر در معرفی برند  3  2  0.72
میزان تاثیر بر آموزش هاي   4  4  0.48

  اجتماعی مرتبط با برند
میزان تاثیر در فرهنگ   3  3  0.40

  بط با برندمرت
میزان تاثیر بر فرم شهري   1  2  0.88

  سازگار با برند
میزان تاثیر با زیست محیط   1  1  0.32

  سازگار با برند
میزان تاثیر بر منظر مرتبط   1  1  0.86

  با برند
میزان تاثیر بر افکار مرتبط   5  5  0.57

  با برند
  میزان مطلوبیت  0.495  0.499  
  

  . مشاهده میگردد 3انه هاي شهري قم، در ارتباط با برند شهري این شهر در شکل تاثیر هر یک از نماد ها و نش



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 7

  
  شرایط نمادهاي شهر قم در ارتباط با برند شهري این شهر. 3شکل 

  :در ادامه پیشنهاد هایی در جهت انطباق هر چه بیشتر نماد هاي مطرح شده با برند  شهري شهر قم ارائه میگردد
و مسجد مقدس جمکران براي بهره گیري از سبک ) س(ن هاي نزدیک حرم حضرت معصومه توجه به نماهاي ساختما

 هاي معماري اسالمی و استفاده از مصالح بوم آورد
 توجه بیشتر به فضاهاي سبز با توجه به توجه ویژه معماري اسالمی به فضاهاي سبز

 می و ایرانی استفاده بیشتر از عنصر آب و طراوت مربوط به آن مبنی بر معماري اسال
 سعی در ایجاد فضاهاي انسان واره با کاربري هاي پویا و فعال در اطراف نشانه هاي شهري 

  ساعته به منظور ایجاد میادین عملکردي کارا و پویا  24سعی در مکان یابی کاربري هاي پویا 
 مکان یابی کاربري هاي فرهنگی در مجاورت نشانه هاي شهري شهر قم 

 ه بیشتر از آموزش هاي گرافیکی خیابانی با مفاهیم آموزش هاي اجتماعیبهره گیري هر چ
 پویا سازي فعالیت هاي شهري فراموش شده در جوار نشانه هاي شهري مربوطه از جمله شمع سرا

 مکان یابی ایونت هاي آموزشی فراموش شده در فضاهاي همجوار نماد هاي شهري از جمله پرده خوانی
 ان هاي مجاور توجه به ارتفاع ساختم

 توجه به جبهه گیري ساختمان هاي اطراف 
 توجه به زیردانگی بافت هاي مجاور 

 توجه به شبکه هاي مجاور و همگرایی درونی مسیر هاي منتهی به این دو نماد و نشانه 
 سعی در تقویت پیاده مداري مسیر هاي اطراف این نماد ها 

 نشانه ها  فراهم سازي حمل و نقل شهري کارا به سمت این
  سعی در ایجاد دروازه هاي بصري منتهی به این نماد ها و نشانه ها 

  :نتیجه گیري -5
در راستا کسب و . گردشگري امروزه یکی از مهمترین صنایع مورد توجه براي حصول درآمد پایدار براي شهرها می باشد

یکی از این تکنیک . جذب توریسم بهره گرفته اند ارتقاء این درآمد، شهرهاي متفاوت از روش ها و تکنیک هاي گوناگونی براي
برند سازي شهري فرآیند بازشناسی و بازنمایی ویژگی هاي منحصربفرد و هویت بخش شهر در . ها برندسازي شهري می باشد

... و جهت ترغیب دیگران براي انتخاب آن شهر به عنوان محل سفر، اقامت، کار   تمامی طراحی ها و برنامه ریزي هاي شهري،
  . می باشد

لذا . شهر قم به عنوان پایتخت جهان شیعی داراي پتانسیل هاي باالیی براي جذب هر چه بیشتر انواع توریسم می باشد
تعریف هویتی منحصر بفرد میتواند گامی موثر در بازشناسی و گسترش جایگاه توریسمی این شهر در سطح خاور میانه و بین 
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ی براي تبیین جایگاه نماد و نشانه هاي شهري شهر قم، در راستاي برند شهري شهر قم، یعنی پژوهش پیش رو سع. الملل باشد
مسجد مقدس ( مبنی بر نتایج پژوهش هیچ کدام از نمادهاي شهري قم . اسالمی می باشد-معماري و شهرسازي ایرانی

در ادامه پیشنهاد هایی جهت . ی باشندداراي شرایط مطلوبی منطبق با برند شهري این شهر نم) جمکران، حرم حضرت معصومه
 . بهبود و بازتابش هر چه بهتر برند شهري قم توسط این دو نماد بارز قم، ارائه گردیده است
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