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 شناسایی مؤلفه های خاطره ساز در طراحی فضاهای عمومی

 پدرام اسکندری-1

 (47795657190 -ندانشجوی کارشناسی،  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارسنجان، گروه معماری، ایران، ارسنجا)

(Pedram_eskandari1374@yahoo.com)      

 مهسا فوالدی وندا -2

 (Mahsa_fooladi1987@yahoo.com   -مدرس، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارسنجان، گروه معماری، ایران، ارسنجان)

 شکیال فیجانی -3  

 (shakila.1993@yahoo.com  -عضو باشگاه پزوهشگران جوان)

 

 چکیده

در دنیای امروز مبحث خاطره و خاطره سازی از جمله مسائل قابل تامل در طراحی فضاهای عمومی شهر بوده و ضرورت 

آنچه در این پژوهش مد نظر قرار گرفته، این مسئله است که آیا .طراحی ها امری اجتناب ناپذیر استپرداختن به این مسئله در 

 شود، می تواند باعث ارتقای کیفیت طراحی فضاهای عمومی شود؟ مسائلی که باعث خاطره سازی ساییشنا

معرفی  ،واژه خاطره، فضای خاطره ساز تعریف و توصیف  و به در این پژوهش ابتدا به مبانی نظری موضوع پرداخته شده است

خلق فضاهای عمومی خاطره ساز کمک بسزایی  طراحی ومسائلی که به طراحان در به بررسی  همچنینو  عناصر خاطره ساز

 بررسی گردیده است.چند عامل موفق و ناموفق در راستای این موضوع نیز  در انتها پرداخته شده است؛ می کند

تحلیلی است و جمع آوری اطالعات در طول پروسه تحقیق، از طریق روش _روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

 و در نهایت تحلیل این اطالعات بر روی موضوع مورد نظر انجام گرفته است. است منابع بودهکتابخانه ای و سایر 

خاطره ساز در جهت رشد و توسعه ی یک فضای عمومی ایده آل را کاربردی  شناسایی فاکتورهایاین پژوهش،  دستاوردهای

 یافت.دست  به الگویی کاربردیمی توان خواهد کرد و با نقد و تحلیل آنها،  تبیین

 حس مکان، هویتخاطره، فضای عمومی،  کلید واژه:
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 مقدمه -1

  

فضای عمومی گویند. اینگونه فضاها نقش  ،گیرداز فضاهایی که بدون محدودیت مورد استفاده عموم مردم قرار می  دسته آنبه 

مهمی در برآورده ساختن نیازهای فردی و اجتماعی افراد دارند، زیرا افراد بیشترین ساعات خود را در طول شبانه روز در این 

فضاها سپری می کنند؛ به همین دلیل طراحی فضاهای عمومی نیاز به توجه عمده ای بر شاخص های اجتماعی، فرهنگی، 

 .گیرد می انجام او پیرامون فضای و انسان ارتباط طریق از که است ذهنی فرآیندی شهری، محیط درك طی و روانی دارد.محی

 شکل در مؤثر عوامل از یکی .آورد می وجود به خود ذهن در محیط از تصویری و کرده دریافت را حسی محیط های پیام انسان

خاطره حوادث و تجاربی است متعلق به زمان گذشته که در ذهن  . است محیط از جمعی یا خاطرات فردی تصویر این گیری

  بر جای مانده است. انسانو ذهن  بازسازی شده است، در واقع یادمانی از گذشته که در اندیشه و افراد یاد آوری

گردند تا ای تبدیل کرده و سبب میواقعههایی که حیات مدنی را به حیات ها و حادثه، واقعهدهندمی ها رخها و حادثهواقعه

بندد و آن زمان که حادثه یا  واقعه در خیال نقش نمیخاطره شکل گیرد و ذهن محل انباشت وقایع گردد. خاطره هیچگاه بی

ر آن رخ داده ماند، فضایی است که واقعه یا حادثه دگذرد، آنچه در ذهن باقی میها از آن میپذیرد و روزها و سالواقعه پایان می

شک با حذف خاطرات شهروندان به حیات جمعی بی   (7171 ،وندا )فوالدی .است، فضایی خالی از ماده ولی مملو از صورت

شهر صدمات جبران ناپذیری زده و خواهد زد و بدین سان تداوم پیوند اجتماعی نسلها را از هم گسسته و حس شهروندی را 

 (7171،اسد پور . )اسد پور و کاهش خواهد داد

ادراك محیطی و اشیاء و عالئم کالبدی است که  و در فضا( نمادها، نشانه ها، المان ها و...وجود عناصر خاطره ساز ازجمله )

مکان است که تداوم در آن موجب برانگیخته شدن هویت و تعامل بین انسان  می شود؛ در آینده موجب باز سازی خاطرات

 ه تعلق مکانی در وی می شود. جمکانی فرد و در نتی

اگر یک مکان ویژگی های کالبدی خاص با بناهای شاخص داشته باشد، باید از نظر فضایی دارای کیفیت ویژه ای باشد، کالبد و  

فضا باعث می شوند که حادثه بهتر در یاد بنشیند و پیوند حادثه با مکان تشدید شود. یعنی همان طور که خاطره فضا را در 

 (7171 ،وندا فوالدی). ه یادآوری خاطره، اهمیت می یابدزنده نگاه می دارد، فضا نیز در بذهن 

 آمدن بوجود بدو از جمعی وحافظه جمعی خاطره .یابد می افزایش آن اهمیت باشد، بیشتر واقعه در درگیر افراد تعداد اندازه هر 

 ویژه صورت به و خاص مفاهیمی در که ای پدیده عنوان به ولی است، داشته وجود ملموس غیر ملموس یا بصورت انسانی علوم

  .کرد مطرح را آن هالبواکس نام به فرانسوی معروف شناس جامعه یک بیستم اوایل قرن در باشد، شده مطرح ای

 
 

 وهشژاهداف پ -1-1

 خاطره ساز در فضای عمومی عناصربررسی  -

 فضای عمومیارزیابی فاکتور های مؤثر در جهت ارتقاء خاطره انگیزی در  -

 

 روش تحقیق -1-2

تحلیلی است و جمع آوری اطالعات در طول پروسه تحقیق، از طریق روش _روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی

 عناصر خاطره ساز در فضای عمومی مورد بررسی قرار نماد، نشانه و المان به عنوان  کتابخانه ای و سایر منابع بوده است.
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( پرداخته شده فرم و بدنه خیابان، بافت و تزئینات بناها، روابط و کاربری)ویژگی های کالبدی  به ارزیابی گرفته است و

معرفی شده و به دراین پژوهش  از طریق مشاهده ومطالعه فضاهای خاطره انگیز است؛در ادامه چند نمونه موفق و ناموفق

 فضا دست یافته ایم.خاطره انگیزی  ارتقایدر جهت  سرزندگی، هویت و حس مکانفاکتور هایی از جمله 

 

 نظری مبانی -2

 
 

 فضای عمومی -2-1

امروزه فضای عمومی بخش مهمی از شهر و عناصر جدایی ناپذیر مجتمع های زیستی و بخصوص کالن شهر محسوب می 

نقش اساسی ومهمی ایفا می نمایند. فضای عمومی بستر مشترکی  شوند و در برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی مردم

 (7171)شاهینی،  را که مردم فعالیت های کارکردی و مراسمی را پیوند دهنده اعضای جامعه است، در آن انجام می دهند.

یا همکاران ما به عبارت دیگر فضای عمومی فضایی هستند که ما با غریبه ها شریک می شویم مردمی که اقوام یا دوستان 

 نیستند آنها فضاهای برای فعالیت عمومی، زندگی ما، فرهنگ شهر و زندگی روزمره ما را نشان داده و تنظیم می کنند.

ی فیزیکی دارند از میدان، خیابان ، به آن دسترسمردم اجازه استفاده از آن را دارند و  بخش های بافت شهری که عمومتمامی 

یک شهر تا نمای بناهایی که آنها را تعریف و محدود می کنند، جزء فضاهای عمومی شهر  ها در ، بازار، مساجد و پلپارك

 محسوب می شوند.

امروزه فضاهای عمومی شهری به عنوان بستر مهمی از تعامالت روزمره و اجتماعی فعال می باشند. فضاهایی که افراد آگاهانه 

ط هستند. فضاهای عمومی شهری تنها برای بهره بردن و لذت بردن و اوقات یا ناآگاهانه در طول شبانه روز با آن در ارتبا

 (7171، غیبی)حسینی و  فراغت شهروندان مطرح نیست، بلکه عنصری مهم در زندگی اجتماعی افراد محسوب می شوند.

فضاهای عمومی شهری به عنوان بستری اجتماعی که همواره مورد استفاده عموم شهروندان بدون هیچ محدودیتی قرار می 

 گیرد در صورت دارا بودن احساس امنیت عالوه بر آنکه آرامش را برای شهر به ارمغان می آورد، سطح تعامالت و فعالیت های 

 مؤیدی) ایت احساس مطلوبیت و رضایت محیطی را در شهروندان تقویت می نماید.اجتماعی ساکنین شهر را نیز افزایش و در نه

 (7171و همکاران، 

نقش فضاهای شهری، کنترل هنجارها و ارزش ها که خود می تواند معیار تفکیک فضا در شهر باشد در هویت یابی جوانان 

 اتفاق می افتد. فضاهای شهری می تواند وسیله بسیار اثر گذار است. فصل مشترك زندگی شهروندان در فضاهای عمومی شهر

ای برای تقویت روح همکاری جمعی، روابط متقابل چهره به چهره، دارای هویت و در انطباق با هدف های انسانی و فعالیت های 

 (7177، فکوهی و اوحدی) اجتماعی تعریف شود.

 

 خاطره  -2-2

که همواره در میان این چرخه، روابطی نامریی، گذشتگان را به حال و مرگ و حیات چرخه ای مداوم به بلندای تاریخ بشریت 

حال را به آیندگان متصل کرده است، روابطی غیر مادی که در شکل خاطره در حافظه تاریخی و جمعی انسان ها باقی مانده 

بدیل به طیف های اخالقی ت« به یادآوردن» است. خاطراتی که همچون میراثی معنوی به زندگی معنا می دهند و از همین رو

می شود. به یاد آوردن یعنی دفاع از هویت انسانی در برابر دو دشمن سرسخت او: از خود بیگانگی و نوعی از نوستالژی که تنهاو 

 (7170، عباسیو فردین فرمنفرد )تنها مخاطبش گذشته و درگذشتگان است؛ 
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، این احساس می تواند ما را باال ببرد، آسوده خاطر سازد، استزی( احساس بی نهایت قدرتمندی خاطره انگینوستالژی)حس 

خاطرات محبت آمیز برای ما ایجاد کند و یا ما را به پائین بیاندازد، مارا بسیار گوشه گیر و تنها نماید و یا افسرده و مضطرب 

نوستالژی، خاطرات و گم شده سازد، تنها چیزی که پس از سال ها دوری یک شهروند را به شهر و کشورش باز می گرداند. 

 (7170)فوشانی، های ذهنی اوست.

 

 نگارندگان(منبع: )نامه ها  معانی خاطره در برخی لغت -1-2جدول

 تعاریف خاطره ردیف

 وقایع آدمی، گذشته باشد، مانده شخص ذهن در آن از آثاری و باشد گذشته شخص بر که اموری دهخدا نامه لغت 1

 .گذشته های شنیده یا گذشته های ه دید. است شنیده یا دیده را آن شخص که گذشته

 ... و ها تجربه نها، مکا اشیا، خاطرآوردن به در فرد النگمن نامه لغت 2

 طریق از خصوصاً شده سپرده خاطر به یا و شده آموخته آنچه بازتولید یا یادآوری روند یا و توانایی وبستر نامه لغت 3

 معانی تداعی های سازوکار

 ذخیره ارادی؛ صورت به آنها آوردن یاد به توانایی و خودآگاه ذهن در اطالعات انباشت قدرت آکسفورد نامه لغت 4

 .است شده اشاره تجارب یا وقایع وجود تعریف دو هر در آینده در کاربرد برای گذشته تجارب

 . و اثرش در ذهن ماندهضمیر، اندیشه و خیال ، یادبود، یادگار، آن چه بر کسی گذشته  فرهنگ معین 5

فرهنگ واژه های فارسی  6

 سره

 یادبود، یادمان

 اثری از یک واقعه که در ذهن کسی می ماند. یادبود، یادگار فرهنگ لغت عمید 7

 

 تا گردد می سبب و دهد می رخ حادثه و واقعه ابتدا "دیگر  تعبیر به .است تجربه یک کسب یا طبقه یک حدوث مستلزم خاطره

 آن از روزها و پذیرد می پایان حادثه یا واقعه که زمان آن و بندد نمی نقش خیال در واقعه بی هیچگاه خاطره .گیرد شکل خاطره

 به تفکر در انسان مرجع ها، خاطره ...است داده رخ آن در حادثه یا واقعه است که فضایی ماند، می باقی ذهن در آنچه گذرد، می

 بدون خاطره ، و باشند گرفته شکل آن در ها خاطره که گردد می مطرح ای در محدوده انسان زندگی هستندو خویش زندگی

 (7171 ،وندا )فوالدی"ندارد . معنی واقعه

 خاطره : حیات واقعه ای= حیات مدنی

 به بدل دیگری زمان در است، شده ارزیابی "خوب" زمان یک در که رویدادی ممکن است. است رویداد بر مبتنی همواره خاطره

  (7177ذکاوت،شود. ) "منفی" رویدادی

 بوده گذشته زمان به متعلق و شده واقع گذشته ظرف در که است تجاربی و حوادث بر مشتمل خود شکل کاملترین در خاطره

 فردی هویت بیان در مهمی نقش تاریخی های لحظه تصویر بازسازی و یادآوری با خاطره. کند می بیان را آن اکنون شخص و

 جهت را ما زندگی فضایی و زمانی ابعاد و داده معنی ما خاطره ها به هستی .است جمعی خاطراتی ها انسان خاطرات. داراست

 (7171 ،وندا )فوالدی .کنند می دار

 

 خاطره جمعی-2-3
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تعریف به صورت زیر « چهارچوب اجتماعی خاطره» در کتاب 7715ه خاطره جمعی را اولین بار موریس هالبوآکس در سال ژوا

کرده است: خاطراتی است که گروهی از انسان ها در آن سهیم بوده، آن را به دیگران انتقال داده و در شکل گیری آن نقش 

 داشته اند. وی در ادامه دالیل اجتماعی بودن خاطره را به صورت زیر بیان می کند:

 خاطرات در مکان ها فضاهای عمومی شهر رخ می دهند. -

 رامی داشتن از مراجع زمانی و مکانی استفاده می شود که جنبه اجتماعی دارند.برای یاد آوردن و گ -

 انسانها خاطرات را در کنار هم و با هم به یاد می آورند. -

خاطره جمعی را می توان به عنوان یک عنصر بنیادین برای شکل دادن به هویت ملی، محلی و مدنی در نظر گرفت. می توان به 

) منفرد فردین فر  ها و عناصر گذشته و رشته خاطره ای آنها، به ارزش خاطره ای مشترك رسید. وسیله شناسایی یادمان

 (7170، عباسیو

بخشی از خاطرات فصل مشترك میان گروهی بزرگ از یک جامعه اند. حافظه ای جمعی که در گروهی اجتماعی شکل گرفته و 

مشترك میانشان عالقه به یک موضوع واحد بوده است. گذشته از فصل اشتراکی میان افرادی ناشناس که معموال تنها نقطه 

  (7170، همان)  اتفاقات سیاسی، اجتماعی بستر شکل گیری این خاطره های جمعی غالبا فضاهای عمومی اند.

 

 (1334وجوه اهمیت خاطره جمعی از دیدگاه صاحبنظران)فوشانی، -2-2جدول

 وجوه اهمیت خاطره جمعی دیدگاه های صاحبنظران نظریه پرداز ردیف

 زمانی-ایجاد یک تصویر ذهنی .زمانی برای سالمتو بهداشت روانی افراد الزم است-وجود یک تصویر ذهنی لینچ 1

مواجهه ما با اشیاء و مکان های به جا مانده از گذشته، حس روشنی از  توان 2

 گذشته ایجاد کرده و موجب ایجاد هویت شخصی و هویت مکانی می گردد.

ایجاد حس روشنی از گذشته ، ایجاد 

 هویت شخصی و هویت مکانی

شهر، خود خاطره جمعی مردمش است و همچون خاطره در پیوند با اشیاء و  روسی 3

 مکانهاست.

 پیوند خاطره با اشیاء و مکانها

طره اجتماعی است. خاطره جمعی، خاطره همیشگی یک اخاطره جمعی، خ هالبوآکس 4

 گزینشی و توافق شده میان اعضای آن گروه می باشد.گروه وبه یاد آوری 

 توافق و پیوند میان اعضای جامعه

خاطره جمعی، هم برای فرد و هم برای جامعه به صورت نقشه زمانی ایجاد  آیرمن 5

می شود؛ که بدینوسیله یک جامعه را از طریق زمان یا فضا به هم پیوند می 

 دهد.

 توافق و پیوند میان اعضای جامعه

 

 مراسمی از سال، خاص روزهایی در معموالً که است مشهود هایی درمکان مکان، حس ایجاد بر جمعی خاطرات اثر ترین مهم

 حس مکان، آن به و بازگشت گردیده ثیت جمعی ای خاطره دهد، می رخ جمعی اتفاقی چون و شود می برگزار آنها در خاص

 آورد خواهد بوجود را احساسی حضور نداشتند، وقوع، زمان در که افرادی برای اتفاق آن نقل حتی .داشت خواهد پی در را مکان

 (7171 ،وندا )فوالدی .کند می حس مکان ایجاد برایشان خاص، مکان آن در غایب افراد شدن حاضر زمان در که
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شهری دارد که در این عناصر مربوط به گذشته حتی در حد اسامی و نام ها نقش بسزایی در ایجاد خاطره جمعی در فضاهای 

مورد زنده نگه داشتن این عوامل و کمک به بهره برداری از این پتانسیل ها میتواند نقش بسزایی در ایجاد حس تعلق فضایی 

 (7170، عباسیو فردین فرفرد من) ایجاد کند.

 

 فضای خاطره انگیز-2-4

نا شفضاهای آ هرچه تعداد. ی داردآشناید که انسان قبال آنها را تجربه کرده و با آنها نی هستیفضاهای خاطره انگیز، فضاها

نا ، باعث احساس امنیت و آرامش شیافتن فضاهای آ. بود  خواهد ترقراری ارتباط ساده برد، امکان شر باشتگی بیندط زیدرمح

ریشه بودن و ازدست  ، بی شتگینا ، حس گم گآشی در مقابل ، تغییر و تبدیل یا از میان رفتن فضاها. د شددر محیط خواه

و هویت همراه و مترادف  علقی با حس تشهرهوم خاطره در فضاهای فم. را در انسان بوجود خواهد آورد یدگندادن بخشی ازز

ی ندگد به مکان زیرهای جدشهبه همین دلیل ساکنان . ، به سابقه سکونت در آن وابستگی دارد شهرخاطره در  شتانبا. است 

 (7171 ،وندا )فوالدی .ق خاطر کمتری داردعلخود ت

 های فعالیت از بسیاری . است مردم داشته محلی و خانوادگی فردی، زندگی در مهمی بسیار نقش شهری فضای گذشته در

 تبادل و فراغت اجتماعی، گذران های فعالیت از بخشی ترتیب این به  .یافت می جریان آنها در گروهی و جمعی عمومی،

 و ها خیابان کوچه ها، از اعم ( شهری فضای این و پذیرفت می صورت چهره به چهره های تماس طریق از تجربیات و اطالعات

 (7171 ،همان) .است بوده ها خاطره گیری شکل ( بستر ... و ها دروازه

 )منبع: نگارندگان( خاطره انگیز فضاهای شهری -3-2جدول

 تعریف شهریفضای  ردیف

 در واقع به که هاست ویژگی از دسته آن جزو انگیزی خاطره شهری، خیابان برای شده بیان های ویژگی همه میان از خیابان 1

 اولین عنوان به و شده ثبت شهروند ذهن در که خاطراتی.داریم احتیاج آن به کما بیش شهریمان فضاهای همه مورد

 .نماید می عمل آن جمعی زندگی در مشارکت و خیابان در حضور تکرار برای ها انگیزه و ها مشوق

در اصفهان که  خواجو پل.شد می استفاده فراغت اوقات گذراندن برای آنها از که بودند فضاهایی دارای ها پل از بعضی پل 2

 یکی همچنین؛ دارد وجود نشستن برای فضاهایی و سکوها زیرآن در و است پل روی در ممتد سراسری واقر دو دارای

 به پل روی ایضف از و بودند ساخته هایی دکان روی آن «ریچاردز فرد»  طرح اساس تبریز که بر رودخانه های پل از

ها  سبب ایجاد تعامالت وحس مکان و درنتیجه خاطره انگیزی می  پل گونه این نمونه .کردند می استفاده بازار شکل

 باشد.

 می کارکرد چند یا دو از ویاترکیبی نظامی ،ورزشی ،تجاری ،اجتماعی ،ارتباطی شامل کارکردی شهری میدان های میدان 3

به  شهری مهم های گرهو است وتفریح تعامل خرید ومکث وگو گفت ومحل وشهری اجتماعی فضایی ،میادین   ؛باشند

که  هستند شهری فضاهای ازاثرگذارترین و میکنند ایفا را مهمی نقش شهر از ذهنی نقشه درایجاد کهحساب می آیند

 شکل می گیرد. ها بیشتر خاطرات یک شهر در آن

مثال،  برای) پیوستگی و اتصال خطی در( ها شکست) یا ها محدوده بین مرزهای شکل به خطی هستند ، اغلب عناصر لبه ها 4

 حصارهایی است ممکن ها لبه :کرد ذکر لینچ که طوری به (.ها توسعه، دیوار های آهن، لبه راه های ها، برش ساحل

 هایی خط یا درزها است ممکن ها لبه یا کنند می جدا بقیه از را منطقه یک بیشتر، که یا کمتر پذیری نفوذ با باشند

 سازمان های ها، بخش لبه. گردند می متصل یکدیگر به و شوند می مربوط هم به منطقه دو آنها طول در باشند که

از آنها و قرار گرفتن امکانات رفاهی وکاربردی در مجاورت آنها  موجب که نفوذ پذیر بودن بخشی  هستند مهمی یافته

 استفاده افراد و ایجاد یک فضای خاطره انگیز می شود.
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 فضاهای کلی طوربه بنابراین .دهد لقب ساز خاطره را فضا آن تواندمی افتدمی اتفاق آن در تعامالت که فضاهایی در انسان

 برای ملی خاطرات ایجاد یا سازیخاطره، عمومی اماکن هایویژگی از در واقع یکی .هستند انگیزی خاطره فضاهای عمومی،

 و افتدمی اتفاق برایش فرهنگی فضاهای در انسان که هستند آنهایی خاطرات ماندگارترین شاید است؛ جامعه مردم و شهروندان

 آن توسط شهر هویت و افتدمی اتفاق جمعی شکل به خاطرات هاآن در که هستند نمادینی فضاهای فرهنگی فضاهای رو این از

 هدف با غالباً که فضاهایی ای؛یادواره یا «منومنتال» فضاهای به داشت ایاشاره توانمی روهمین از .شودمی ایجاد فضاها

 (7177) ذکاوت، .شوندمی شهری نمادهای به تبدیل معموالً و خلق هنری فرهنگی عملکرد

 

 عناصر خاطره ساز در فضا -2-4-1

به سه بخش: فرم و بدنه خیابان، بافت و تزئینات بناها، روابط و  تاثیر بسزایی در خاطره انگیزی فضا دارد و ویژگی های کالبدی

 . کاربری ها تقسیم می شود

نصب  ای باز شهر وکه به واسطه قرار گیری در فض استای از وسایل، اشیاء، دستگاه نمادها و عناصری مبلمان شهری مجموعه

خیابانی، سرپناه و سایه بان،  یگلدانهادر محدوده شهری بدین نام خوانده می شوند و شامل نیکمت و صندلی، زباله دان، 

ان شهری قادر می باشد. مبلم ، عالیم ، تابلوها و پالکاردها، پرچم، منابع روشنایی، نرده و حصار و موارد متعدد دیگریککیوس

خوانایی، هویت، نظم بصری و افزایش حضور مردم را در فضای شهری ایجاد کند. طراحی مبلمان شهری از عوامل است 

تاثیرگذار بر محیط شهری در جهت افزایش مولفه های کیفی، زیباشناختی و عملکردی آن می باشد. قواعد و قوانین استوار بر 

ناصر و اجزاء با کاربری محیط، متناسب با عملکرد و زیبایی و در نظر گرفتن عواملی فضای شهری که شامل: ارتباط بین ع

همچون دسترسی، نظم، مولفه های کیفیتی فضا، پاسخگویی به خوانایی محیط و .. هستند نیز بر عناصر مبلمان شهری 

ن های شهری، جهت تشدید و تکمیل حاکمیت دارند. ایجاد سازگاری و هماهنگی بصری بین اجزای مبلمان شهری با سایر الما

زیبایی فضای شهری امری اجتناب ناپذیر است . از این رو برای ایجاد تنوع و هویت در فضای شهری باید از عناصر طبیعی، 

  (2931، اسد پور و بلمان شهری استفاده به عمل آید. )اسد پور مصنوع، المان ها و م

خاطره سازی فضای عمومی می باشند، در ادامه به بررسی و تحلیل این سه عنصر تاثیر ، از عناصر مهم در المان ،نشانه ،نماد

 گذار پرداخته شده است.

 

 نشانه شهری -2-5

آید و مقیاس آنها ممکن است بسیار های شهری در واقع عواملی هستند که بیرون آنها به دیده ناظر میبه نظر کوین لینچ نشانه

ای در ها را بی نظیر بودن آنها و اینکه عاملی منحصر به فرد باشند و خاطرههای بارز نشانهخصوصیتمتفاوت باشند. وی یکی از 

 دهی به فضا و یا به عنوان نوعی های شهری می توانند برای سازمان. گالج معتقد است که نشانهداند ذهن بر جای نهند، می

 (7171)زلفی پور و همکاران، هدایتگری به کار برده شوند.

 به بخشند، می ثبات شهری نظام به و هستند تمایز قابل اطراف توده ازمی داند:  درشهر عمده دارای چهارنقشرا  ها نشانه لینچ

 را شهر خوانایی و دهند می پیوستگی نوعی خود اطراف در موجود فواصل به دهند، می یاری حافظه به میکنند، عمل طورنمادین

 (7171 ،وندا )فوالدی. بخشند می هویت به آن داده افزایش
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نشانه یا عالمت چیزی است که بر وجود یا حضور واقعیت، کیفیت یا حالت دیگری داللت می کند. نشانه عنصری اساسی در 

ارتباطات است و نشانه های زبانی )حرف ها، واژه ها و ...( غیر زبانی )تصاویر، اشیاء و ...( و هر چیز دیگری را که بتوان از ان 

در معماری نشانه بنایی است سمبلیک که استقرارش در جداره وجب توقف دید و جلب  معنایی استنباط کرد، در بر می گیرد.

 (7171)نوریان، توجه می شود. همچنین این عنصر کالبدی در خاطره باقی می ماند و در شناخت محیط موثر است.

لف آن هستند؛ به این صورت که ناظر به دوران آن راه نمی یابد؛ در سطح شهر نشانه ها عواملی برای تشخیص قسمت های مخت

نشانه ها نقاط عطف ذهنی در سیمای شهر می باشند که توسط ظاهر، عملکرد یا معنای یک پدیده در شهر به وجود آمده و به 

ساختمان ها، عالئم، عنوان نقاط مبدأ در جهت یابی استفاده می شوند. معموالً اشیایی که ظاهری مشخص دارند؛ مانند: 

فروشگاه ها و یا حتی موزه ها می توانند  تولید نشانه کنند. تسلط، تضاد شکنی یا عملکردی و منحصر به فرد بودن و ... می 

 (7171،همان) توانند عنصری را به نشانه تبدیل کنند.

ود بوده و هر شهری دارای نشانه امروزه مشخص شده است که نشانه ها نیز در سلسله مراتب شهری دارای سلسله مراتب خ

های شهری تا محله ای باشد. به همین خاطر از کوه گرفته تا دستگیره درب و یا حتی رنگ آن می تواند به عنوان نشانه )یا به 

 قول مردم نشانی( در ذهن نقش بندد. در عناصر لینچی شهر )عبارتند از: راه، لبه، گره، نشانه و حوزه( نشانه به صورت عنصر

قابل استفاده است. البته با نگاهی دقیق تر می بینیم که ناظر برای جهت « جهت یابی»عینی معرفی شده است که صرفاً برای 

یابی خود از مسیر، حوزه، و لبه نیز به عنوان نشانه استفاده می کنند. به عبارتی نشانه شامل چهار عنصر دیگر نیز می شود. در 

شهر، راهنمای آشنایی مردم با شهر بود؛ اما اکنون به نظر می رسد بیشتر و بیشتر مردم با تکیه  گذشته، مظاهر پیوسته و مشابه

 (7171،همان) ی آن تسلط یابند.بر نشانه ها، بر نقشه

 

 )منبع: نگارندگان(شناخته شده  یانواع نشانه ها -4-2جدول

 مثال   تعاریف نشانه ها ردیف

 ی واقعی است.یک نقاشی که بیانگر یک منظره .موضوع استدارای شباهت مستقیم با  تجریدی 1

 دود می تواند نمایانگر آتش باشد. دارای ارتباط مادی با موضوع است. موضوعی 2

ارتباط این نوع نشانه با موضوع بیشتر اختیاری است  نمادین 3

 د.اجتماعی ساخته می شو –وسیستم های فرهنگی 

 شکوه و عظمت است.ستون های سبک کالسیک نمایانگر 

 

ترین مفاهیم در علم نشانه شناسی نمادها هستند. به اعتقاد پیرس وجه معنایی نشانه های معماری در قالب انواع از بنیادی

. بنابراین می توان براساس ر معماریشمایل، نمایه ها و نماد مطالعه هستند. همانند بکارگیری المان های شناخته شده فرمی د

های شهری را دارند. اما الزم به ذکر است که همه المان شده گفت المان های شهری قابلیت تبدیل شده به نشانهتعاریف ذکر 

روند نمی توانند تبدیل به فضایی جهت ثبت و شکل گیری خاطرات های شهری که به عنوان نشانه های شهری به کار می

ن یک نشانه شهری مدنظر می باشد و نشانه شهری بودن آن را جمعی شهر شوند. به عنوان مثال اگرچه برج میالد به عنوا

تبدیل به المان شهر تهران کرده است در حالی که شاید از ابتدا به هدف المان شهری بودن ساخته نشده باشد. اما این برج تنها 

های شهر برای شهروندان به لحاظ بصری نشانه شهری می باشد در حالی که جنبه های بصری لزوماً تنها عامل تمایز نشانه 

)زلفی پور و  نیستند و تا به امروز نتوانسته آنچنان که باید، به مکانی جهت ثبت خاطرات جمعی شهر تبدیل شود.

 (7171همکاران،
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المان با نماد شهری ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های درونی احجام و اشکال هندسی صفحات قائم یا 

ی تزئینی و ساختمانی داشته باشد به ای، کابلها، پوترها و فریم ها و به طور کلی هر آنچه می تواند جنبهی سازهمنحنی اجزا

های شهری به عنوان عناصر مهم منظر شهری نباید شود. المانصورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از موارد فوق استفاده می

شکل یا فرم "تنها به لحاظ بصری و زیبایی شناسی بر شهر تاثیرگذارند. چراکه بنا به تعریف میس وندروهه به نقل از فالمکی: 

ها، و ریتم هااساساً متوجه شکل"آورد. اگر زیبایی فرمی به عنوان مقصد و هدف غایی همیشه سر از فورمالیسم بیرون می

پیچیدگی ها و ترکیبات بصری محیط بیرون است، زیبایی نمادین متوجه مفاهیم تداعی شده به واسطه محیط است که به 

. بنابراین المان های شهری می توانند به عنوان نماد و نشانه ها به نیت "محیط معنا بخشیده و برای مردم خوشایند است

 کمک کنند. چراکه هویت شهر، به خاطره انگیزی فضاهای شهری آن بر می گردد.خاطرات جمعی و غنای هویت شهر نیز 

 (7171،همان)

دانسته می شوند که دارای ابعاد و ویژگی های گوناگون هستند و طبق تعریف « مبلمان شهری»بخشی از « المانهای شهری»

که به انتقال مفاهیمی از محیط به استفاده عناصر مصنوع سه بعدی مجرد و یا منضم یا ساختمانها به گونه ای می باشند »

 از سوی دیگر المان های شهری واجد نقش نشانه ای نیز می باشند. نشانه ها از جمله عناصر «.کنندگان از فضای شهری بپردازند

غالب مردم کالبدی کلیدی پنج گانه ارائه شده توسط کوین لینچ به شمار می روند. آنها نقاط و نکات ارجاع دادنی هستند که 

 (7171،اسد پور )اسد پور و  .ربه می کنندنقش نشانه ای شان را از بیرون تج

سبب می شود. مجسمه سازی، حجمی سه « مجسمه های شهری»نقش نشانه ای المانهای شهری پیوند ناگسستنی آنها را با 

 بعدی و دارای فرم و بیانی هنرمندانه است که از جهات مختلف قابل نظاره می باشد. موضوع آن پیکرده یک انسان، حیوان، گیاه 

د که خارج از فضای بسته قرار گرفته است. مهمترین وجه تمایز آنها با مجسمه یا شیء است و جزئی از مبلمان شهری می باش

های قرار گرفته در فضای بسته، تواتر، دیدار فزون تر و ترکیب ناظران متنوع تر است. ساخت مجسمه توسط هنرمند مجسمه 

بلمان شهری، برنامه ریزان و و مساز صورت می گیرد و در انتخاب مقیاس و مکان مناسب، سایر متخصصان)طراحان منظر 

. از آنجا که کنترل ساختار فرم و فضای شهری و عوامل بصری آن می تواند هویت بصری شهر را دارندراحان شهری( نقش ط

کنترل مجسمه ها و المانهای شهری اهمیت فراوانی دارند. کارکرد اصلی مجسمه شهری تزیین، هویت بخشی یا انتقال بسازد 

و ارتقای کیفیت بصری و فرهنگی شهروندان است و از مصالحی نظیر سنگ، بتن، فلز، چوب و فایبر گالس  پیامی به ناظران

 (7171،همان) ساخته می شود.

 

 نماد -2-6

ی ابزار ی فرآیند شناختی است که به تبع آن موضوع برای استفادهیک نماد )که مظهر و سمبل هم نامیده می شود( نتیجه

می تواند یک محیط یا یک مصنوع مادی باشد. این معانی از داده های ذهنی « موضوع»کند. از این نظر معنای ضمنی پیدا می 

مشاهده گر نسبت به موضوع گرفته می شوند. این داده ها ممکن است از یک تداعی روان شناختی، یک عرف اجتماعی و یا 

فرم می پردازد. نماد عالمتی است معنایی یا با قابلیت  حتی از یک حادثه نتیجه شوند. نماد به بیان محتوای ذهنی به زبان

تحلیل معنایی که محتوایی فراتر از معنای اولیه را بیان می کند. در واقع نماد ابزاری است برای عینیت بخشیدن به یک 

آن ها از راه  محتوای ذهنی. معماری یکی از سیستم های انتقال معنی است. ارتباط میان ساخته های معماری و استفاده از

ی استفاده از ساخته های معماری متناسب با عملکرد برقرار می شود و این عملکرد امری فرهنگی است، به این معنی که نحوه

ی فرهنگی تغییر می کند. عوامل فرهنگی و فردی در معنا کردن اطالعات تاثیر به سزایی دارند تا آن جا که برخی از زمینه

 (7171)نوریان، واجد معنا هستند، ممکن است از نظر گروهی دیگر کامالً بی معنی باشند. نمادها که برای گروهی
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در فرم شهرها یک محیط، با هویت بصری می تواند به یک نماد تبدیل شود. همچنین محیط طبیعی مانند کوه، دریا، رودخانه، 

ی شهری اعم از کلیسا، مسجد یا میدان در عناصر برجستهی شهر هستند. عالوه بر آن دشت و ... خود از عوامل تشکیل دهنده

طول زمان واجد وجه نمادین شده و به شکل گیری تصویر ذهنی شهر کمک می کنند. خط آسمان یا سواد شهر نیز به عنوان 

 (7171،همان) یکی از عواملی است که به مرور زمان، خود عملکرد نمادین یافته و واجد معنی می شوند.

ط با میزان تاثیر استفاده کننده از نماد، گیبسون مفهوم سلسله مراتب ادراك را مطرح می کند که در پایین ترین سطح در ارتبا

آن دریافت فقط به صورت عینی صورت می پذیرد و در باالترین مرحله، دریافت به صورت نمادین محقق می شود، مانند انتقال 

ان این دو حد بی نهایت هرچه از سطوح عینی فاصله می گیریم و به سمت متعالی ی پرچم. اما در میشمار یک کشور به وسیله

پیش می رویم، وابستگی های فرهنگی و پیش زمینه های فردی در چگونگی ادراك محیط موثرتر خواهند بود. در واقع 

 به زمینه های فرهنگی است.متخصصان بر این باورند که درك هر نماد نیاز به شناخت قبلی داشته و به همین دلیل وابسته 

 (7171،همان)

 

 در فضای عمومی فاکتور های مهم خاطره ساز -3-1

 

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر اینکه خاطرات جمعی شهر،  -دکتر کامران ذکاوت

 از است الزم انگیز خاطره فضاهای به شدن تبدیل جهت شهری فضاهایموجب حفظ و قوام روح و مفهوم شهر است، می گوید: 

 :باشند برخوردار ذیل صفات

 نمایند سازی بستر را رویدادها و مردم حضور فرصت که مدار پیاده شهری فضاهای وجود. 

 فعالیت و عملکرد وجود که"سرزنده" شهری فضاهای  

 "باشد اجتماعی و فرهنگی رخدادهای و مردم حضور مشوق "مکان حس. 

 برای جاذبه ایجاد جهت الزم شهری سیمای و بصری های جاذبه و ها کیفیت از که"پذیر تجسم" شهری فضاهای 

 (7170. )فوشانی،باشند برخوردار مردم حضور

 

مهمترین عامل در خاطره انگیز کردن فضا، ارتباطات جمعی و چهره به چهره افراد می باشد لذا تقویت و گسترش فضاهای 

 جمعی و امکانات فاهی را می توان عامل مؤثری در رضایت مندی مردم و ثبت خاطره جمعی در اذهان دانست. 

 (7170، عباسی) منفرد فردین فر و

 
 سازی در فضامحدودیت های خاطره  -3-2

 خاطره سپس و ذهنی تصویر آنها مابین روابط و ها همین فعالیت و شود می تعریف آن درونی های فعالیت با شهری فضای

 داشتن دلیل به حس این و اند داشته احساس خویشاوندی یکدیگر با محله یک ساکنین گذشته در .گردد می سبب را شهری

 می آن به بخشی هویت مکان و به تعلق احساس موجب مسئله این و ( 7137)مهرجو,  است بوده محله یک در مشترك خاطره

 نبش دیوار، آن بگوییم پس تا باشد داده رخ آن در ای واقعه که شود نمی پیدا جایی ایم، ساخته ما که شهری در اما. است شده

 ماست خاطره های شدن انباشته مکان و خورد می گره هم به ما جمعی های خاطره که است جایی خیابان آن در و کنج، آن

  بتواند امتداد که نیست چیزی حالیکه در .شود گذاشته آن جای به نوی حل راه که تصور این با است شده پاك گذشته آگاهانه.
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 .استدرك  قابل غیر آشنا فضای این .ندارد وجود شهر از خیالی صور هیچ دیگر آتی نسل برای. دارد نگه را تاریخی ذهنیت و

 (7130)خسروخاور,   کند. تجربه را خود واقعی حیات تواند نمی و افزود نخواهد واقعه بر واقعه نسل این

   و بساز نسل هایآدم ما. هست که است همین ما امروز هویت البته و است هویت بحران با مواجه شهری خاطره،بی شهر 

 گاهی و کنیم مکث چیزی روی خواهیمنمی که هاییآدم. شود تمام چیز همه خواهیممی زود که هاییآدم هستیم، بفروش

 کاهش ما و روندمی بین از سازمانخاطره فضاهای و اندکرده پیدا کیفیت تنزل ما فضاهای دلیل، همین به و ببینیم را لبخندی

  .«است مهم شهری مرمت چگونگی که هست هم دلیل همین به. کنیممی تجربه را جمعی خاطرات
 :افتدمی دارد اتفاق سه ما شهری مرمت

 سازخاطره عناصر حذف 

 شهری سازخاطره و تاریخی عناصر گرفتن نادیده 

 (7171،ناصریمیر) سازخاطره عناصر زایش 

می توان گفت آنچه باعث حس گم گشتگی، بی ریشه بودن و از دست دادن بخشی از خاطرات ذهن انسان و از بین رفتن و 

تشخیص فضاها می شود، تغییر و تبدیل یا از میان رفتن فضاهای آشنا در محیط های شهری می باشد. کمتر شدن میزان 

تداوم سکونت در یک شهر، انباشت خاطره را به دنبال دارد به همین دلیل ساکنان شهرهای جدید تعلق خاطر کمتری به مکان 

تعلق و هویت همراه و مترادف است. از آنجا که خاطره با  زندگی خود دارند و از اینرو مفهوم خاطره در فضاهای شهری با حس

یادآوری و به خاطر آوردن همراه است می توان گفت: موقتی بودن و تغییرات در فضای شهری منجر و عدم وجود فضاهای 

 (7170، عباسیخاطره انگیز در شهر منجر به ایجاد شهر بی خاطره یا بی هویت می شود. ) منفرد فردین فر و

 جامعه یک رویدادهای از بخشی نظر، مورد نوین فرهنگ نهاد بر و گذشته فرهنگ محو در اقتدارگرایی نوع به شویی رهخاط

    .است اقدامات این از نوعی خود نیز ها مکان نام تغییر. است رویکردهایی چنین انگیزه گذشته، باورهای احیای از ترس. است

 (7177) ذکاوت،

 موفق و ناموفق در طراحی فضاهای خاطره انگیزچند عامل  بررسی -3-3

پیاده روی باال آمده، بوئنوس آیرس: پیاده رویی که سطح آن نسبت به سطح خیابان ارتفاع زیادی دارد، قابلیت نشستن افراد بر 

که در آن مردم روی آن و یا تکیه دادن به آن را فراهم می آورد. چنین مکانی می تواند سکویی برای انتظار باشد و یا جایی 

 (7170،مرادی فالح فالح و  ی)مراد یکدیگر را مالقات می کنند.

 

 (1334،مرادی فالح )مرادی فالح و پیاده رو در حاشیه خیابان   -3-1تصویر
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خوابگاه دانشجویی ویسپرسترات، آمستردام: یک جان پناه عریض و طویل می تواند جایی برای مکث کردن، تکیه دادن، نشستن 

و محلی برای غذا خوردن باشد. در حالتی دیگر می تواند باعث تجمع افراد و گفتگوهای طوالنی شود که خود کمک زیادی به 

 (7170،مرادی فالح  فالح وی )مرادمشارکت های جمعی می کنند. 

 

 

 (1334،مرادی فالح استفاده های مختلف از یک جان پناه )مرادی فالح و  -3-2تصویر

که در معماری بعد از لوکوربوزیه بسیار شناخته شده هستند  brise-soleilکاخ مجلس قانون گذاری/ لوکوربوزیه: ساختار های

شامل یک شبکه بتنی ثابت ساخته شده از سطوح صاف افقی و عمودی هستند که عالوه بر سایه اندازی در برابر نور خورشید، 

ی رود. اما عالوه بر این ساختار النه زنبوری آنها با تو رفتگی های عمیق برای موارد دیگری چون وضوح دید کمتر نیز به کار م

فضایی را برای گذاشتن گلدان های گل به وجود آورده اند که چهره تازه تری به نمای بتنی می دهند و همچنین می بینیم که 

مردم برای استراحت کردن از سایه حفره های پایینتر استفاده می کنند. آنچه لوکوربوزیه را مجذوب این ساختار کرده بود، 

که در نتیجه اضافه کردن  درجه اول انعطاف پذیری قوی آن بود، او هیچ وقت احتمال این را در نظر نگرفته بود بدون شک در

یک ساختار کلی این چنینی به ساختمان، می تواند عالوه بر انعطاف پذیری و ویژگی های پوششی قابلیت های دیگری را نیز 

 (7170، مرادی فالح)مرادی فالح و  به وجود بیاورد.

 

 

 (1334،مرادی فالح )مرادی فالح و استفاده های پیش بینی نشده توسط لوکوربوزیه   -3-3تصویر 
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وجه تسمیه آن قرآنی است که بر فراز طاقی مرتفع است طبق بررسی  ه وکه در زمان عضدالدوله دیلمی ساخته شددروازه قرآن 

های انجام شده ، از مهمترین دالیلی که به مرور زمان دروازه قرآن را با کاربری دروازه شهری تبدیل به یک المان شهری 

شهر می دانند قبل از  مند کرد که شهروندان نسبت به آن احساس تعلق داشته و این مکان را صندوقچه خاطرات جمعیهویت

هر چیز بار معنایی موجود در وجهه تسمیه این دروازه است که وجود قرآن به عنوان کتاب مقدس مسلمانان می باشد. از دیگر 

توان به مکان یابی مناسب این دروازه اشاره کرد که ورودی شهر را تعریف کرده و در بلندا بوده و به عنوان نماد هویت دالیل می

ر شیراز شناخته شده می باشد. همچنین می توان نفوذ پذیری این دروازه را از فاکتورهای مهم در شکل گیری بخش شه

خاطرات جمعی این مکان دانست چراکه نفوذ پذیری منجر به مهیا کردن شرایط پرسه زدن در مکان می شود که یکی از 

معی است. این الگو اولین بار در قرن نوزده میالدی مهمترین الگوهای حضور فرد در فضای شهری و شکل گیری خاطرات ج

شهر را با درآمیختن با تمام رویدادهای آن به واسطه حواس خود  کند که پرسه زدنتوسط والتر بنیامین مطرح شد و بیان می

همه و سکوت در می یابد. زبری و نرمی، گرمی و سردی آن را لمس می کند، بوی شهر و فضاهای آن را استشمام می کند و هم

و پرسه زنی باعث می شود شهروندان بتوانند با آن فضا دیالوگ عمیق برقرار کنند و نسبت به آن احساس تعلق  ی شنودآن را م

داشته باشند و خاطرات جمعی شان در آن شکل گیرد و ثبت شود. الزم به ذکر است که در مجموعه قرار گرفتن این دروازه در 

 (7171)زلفی پور و همکاران،خاطره پذیری آن نقش مهمی داشته است. ایجاد شرایط پرسه زنی و 

 

 

 (1332دروازه قرآن شهر شیراز)زلفی پور و همکاران، -3-4تصویر 

 

 نتیجه گیری -3

بسیاری از وقایع مهم تاریخی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی  است،کل گیری روابط پیچیده انسانی از آن جا که شهر بستر ش

در شهر اتفاق می افتد. اگر فضای شهری نقشی پایا در شکل گیری وقایع مهم داشته باشد و فضا به بخشی از جریان تبدیل 

تنها به خاطره  شود، به طوری که در هر بار یادآوری واقعه، فضای خاصی به ذهن متبادر شود، در این صورت فضای شهری نه

جمعی مشارکت کنندگان تبدیل می شود، بلکه با شکل دهی به خاطره جمعی در طی زمان به خاطره شهر تبدیل می شود و 

با حضور مستمر در حافظه تاریخی شهر از آن معنا یابد و به  ومی تواند نقشی مهم در ساختار معنایی شهر پیدا کند و از این ر

ی همچون بسیاری از مفاهیم دیگر در شهر، می تواند در مقیاس های متفاوتی مطرح باشد. گاه می آن معنا بخشد. خاطره جمع

 تواند بخشی از تاریخ شهر و یک ملت باشد. گاه می تواند در مقیاس کوچک تر در حافظه تاریخی بخشی از شهر معنا یابد و گاه 
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، فضایی شاخص یا وسیع، بنایی مچنین برای شکل گیری خاطرهاشد. هبیانگر گروه کوچکی از انسان ها در یک محله مسکونی ب

مهم و زیبا یا رویدادی دگرگون کنده و اثربخش الزم نیست. گاه یک کنج، یک دیوار، یک درخت یا گذر می تواند به خاطره 

 ست . افراد تبدیل شود. آنچه که برای شکل گیری خاطره ضروری است، پایداری فضا و گذر زمان و مقیاس انسان ا

فراد برای ایجاد فضای عمومی خاطره انگیز باید عالوه بر در نظر گرفتن فرهنگ و احساسات ساکنان فضایی را ایجاد کنیم که ا

عناصر خاطره ساز )نماد،  ، شاخصه ها وبکارگیری نشانه های معماری سنتی و بومی داشته باشد و حاضر درآن مکان حس تعلق

به محض ورود به طوریکه  ؛عالیق، عقاید و باورهای آن جامعه باشد بیانگر طرزتفکر، باید حس مکان،نشانه، المان( عالوه برایجاد 

به یک شهر با مشاهده فضای عمومی آن می توان بدون اطالع قبلی به بخشی از اندیشه، سنت، آداب و رسوم ساکنان آن شهر 

تا نشانه ها و المان ها باید به طور منسجم و هماهنگ و متناسب با ساختار محیط طراحی شوند  در وهله اول پی برده شود.

درك و شناخت شود، سپس هویت فضای مورد نظر از طریق ایجاد خاطره در فضاسبب تاثیر بسزایی بر مخاطب گذارد و بتوانند 

 ها ایجاد می شود.این نشانه ها و شاخصه 
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