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 المانهای دانشگاهی و نقش آنها در هویت بخشی به محیط

 و مکانیابی انواع المانها در نقشه جامع دانشگاه بجنورد 
 
 

 3عادله روحانی ،2آرش زارع، 1,* مریم قربانزاده

  مریم قربانزاده، عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه بجنورد -1

 معماری دانشگاه بجنورد آرش زارع، دانشجوی کارشناسی مهندسی -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه حکیم سبزواری عادله روحانی. -3

 

 

 

  خالصه

 

موضوع هویت بخشی و افزایش کارکرد مکانی فضا دیربازی است که نقل محافل معماری و موضوع آثار پژوهشی 

ا و عالئم به ویژه در قالب المان می توانند در انتقال های متعدد نشان داده است نشانه ه متعدد بوده است. بررسی

دستاوردهای تاریخی و فرهنگی یک قوم و نیز در ایجاد حس مکان نقش ارزنده ای ایفا نمایند. در این میان با توجه به 
می  ها لزوم نصب و طراحی المانهای متعدد، متناسب با این محیط آشکار اجتماعی دانشگاه-آموزشی-کارکرد فرهنگی

گردد. در حال حاضر بسیاری از دانشگاههای کشور فاقد المانهای هویت بخش موثر در انتقال مفاهیم می باشند و کارکرد 

پژوهشی پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن بیان -المانها و لزوم استفاده از انها مغفول مانده است. مقاله علمی

واع المانهای مناسب برای محیطهای اجتماعی، به مکانیابی انواع المانها متناسب با نقش و کارکرد المان و نیز تقسیم بندی ان
 نقشه جامع دانشگاه بجنورد می پردازد

 

 ی دانشگاهی، المان دانشگاه بجنوردالمان، هویت، انواع المان، المانها: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه  .1

 بشر رستگاریِ ی مایه را هنر گاهی ،[1 ] شناسی زیبایی یه یفرض ی مقاله در خودش اعتراف به بِل، کالیو          

 حیات تجلیِ توانشِ از انسانی، اعمالِ سایرِ برخالفِ هنر، که مینماید ادعا ،[2 ] واگنر موردِ در نیچه فردریش و میداند؛

 انتقادی، رویکردی اتخاذِ با .داراست را مرتبت واالترین فرهنگی، پدیده های میان در آن مقام اینرو، از است، برخوردار

 وعده ی هنر، که می نماید تصریح و می انگارد ناکام را نیچه تالشِ ،[3 ] نظریه ی زیبایی شناسی در آدورنو تئودور

 برخی این حال، با .زندگی اثباتیِ جنبه ی نه می شود، متبلور رنج در آن، انسانیِ محتوای و است، پاشیده از هم شادمانیِ

                                                 
* Corresponding author: عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه بجنورد  
Email: Ma.ghorbanzadeh@ub.ac.ir 
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از این رو که  .آزمودگی هایش سایر از است متفاوت نوعاً هنری، رویدادِ با مواجهه از انسان تجربه ی که ن اندآ بر فیلسوفان

معماری زیر مجموعه هنر هفتگانه است و در اولین رده قرار دارد ، مردم نیز در مواجه با این هنر برداشت و تجربه متفاوتی 
 .دارند 

« بیان کننده ایده و ارزش ها » ، «دفتر ثبت آثار بشری » ، «آیینه تاریخ » ، «یافته  موسیقی تجسد» معماری را           

 [4]تعریف کرده اند.

وجهه هنری  [6]فرهنگ، هنر و فن است  [5]معماری عرصه بروز روحیات، حاالت، آرمان ها و اعتقادات انسان ها            
اشاره نمود. فضای خالی از "المان  "جمله میتوان به یابد که ازآن معماری در برخی کارکرد ها بروز و ظهور بیشتری می

هنر جذابیت ندارد و فقدان جذابیت از کیفیت فضا می کاهد و مانع ایجاد حس سرزندگی و نشاط در فضای شهری می 

سرزندگی فضاهای شود. المان می تواند این دو را در صورت وجود شرایط به فضا، ارزانی دهد و در ارتقای کیفیت و ایجاد 
شهری، موثر باشد. المان شهری مثل هر عنصر دیگری در سیمای شهر تاثیرگذار است و باید در این حوزه با طراحی و 

برنامه ریزی های دقیق، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم حرکت کرد، زیرا جزئی از عناصر و مبلمان فضاهای 

هر و فضای اجتماعی ما کمک می کندد بلکه به عنوان نماد و نشانه ای از شهری هستند که نه تنها به غنای بصری ش

 [7]فرهنگ غنی و هویت جمعی ما قابل استفاده و تاثیر گذار بر کیفیت فضا ها هستند.
نماد ها و المان ها از جمله بناهای مهم در طراحی معماری و طراحی بافت ها محسوب شوند، به نحوی که گاها           

ز خود بافت پر اهمیت تر جلوه می نمایند چرا که بیانگر هویت، شخصیت و عصاره بافت در یک ساختار نمایان و حتی ا

فرهنگ جامعه هستند . بررسی و مطالعه در خصوص این نماد ها نشان می دهد که بنیان این بنا ها بر پایه مفاهیم، سنت،  
 .[8]فرهنگ، هویت و تاریخ شهر استوار شده است

همچنین المان ها کارکرد نشانه ای دارند و به مخاطب کمک می کنند تا تصویر دقیق تری از محیط اطراف آن در           

عنصر طبیعی یا مصنوعی است که به لحاظ شکل و عملکرد با محیط  "نشانه"المان به عنوان [9]ذهن خود داشته باشند.

 [10]ز محیط و در نتیجه اعتالی خوانایی شهری می شود.اطراف متفاوت است و موجب ارتقای تصویر ذهنی جامعه ا
نشانه های شهری به عنوان یک عنصر خاص، نماد شاخص فضای شهری عمل می کنند، این نشانه ها در راستای           

سبک ها، روش ها و اعتقادات یک اجتماع شکل می گیرند و می توانند به معرفی یک منطقه ی خاص به لحاظ تاریخی، 

رافیایی و فرهنگی و ... بپردازند که در برقراری ارتباط موثر شهروندان و کسانی که به محل رفت و آمد دارند نقش مهمی جغ
 [11]دارند، هدف دیگر المان هاف ارتقای کیفیت و ایجاد سرزندگی فضای شهری و زیبایی و شادابی است .

کر درگیر خود می کند، لقمه ای آماده نیست که در دهان انسان نگاهی که ذهن انسان را به عنوان یک موجود متف          

گذارده شود! فکر و اندیشه و تامل انسان را در برخورد با خود می طلبد، در حرکت انسان مکث و تامل ایجاد می کند و 
 [7]همین ویژگی باعث ماندگاری آن می شود، چرا که آنچه موجب درگیری ذهن شود در اذهان باقی می ماند.

بر این اساس ضرورت طراحی و اجرای المانهای متفاوت در محیطهای شهری امری مبرهن است و الزم است علل           

عدم کاربرد آن در طراحی شهری و به ویژه در اجتماعات بزرگ شهری نظیر دانشگاهها مورد سنجش قرار گیرد. در مقاله 

 شگاهی پرداخته می شود:حاضر با توجه به دو فرضیه ذیل، به المانهای دان
 المانهای دانشگاهی دارای انواع گوناگونی هستند که به فراخور نوع و مکان استفاده می توانند مفید واقع شوند. (1

 دالیل متعددی در عدم کاربرد و توسعه استفاده از المانهای دانشگاهی وجود دارد. (2
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، نقش المان و تبعات عدم کاربرد آن -1جدول 

 نگارندگان

 

علل اصلی عدم کاربرد المان، نگارندگان -2جدول   

 

 بیان مساله و ضرورت موضوع -2

وان نمادهایی معنادار، ارتقا دهنده تصویر ذهنی و تداعی کننده هویت و فرهنگ جامعه می باشند و المانها به عن            
در صورت جذاب بودن و هماهنگی با محیط و تقویت انسجام بصری محیط پیرامون، شهروندان احساس رضایت و آرامش 

و با تقویت روح یک فضا می توان در بیشتری می کنند و حس مکان تقویت می شود و شخص به روح مکان دست می یابد 

درازمدت اثری ماندگار در ذهن به وجود آورد که جزو ویژگیهای منطقه به حساب می آید. حس مکان عالوه بر اینکه 

موجب احساس راحتی در یک محیط می شود، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در 
 [12]ده و باعث یادآوری تجارب گذشته در دستیابی به هویت برای افراد می شود.یک مکان مشخص حمایت کر

فقدان المانهای متناسب با بافت در طی زمان تبعات متعددی به دنبال دارد که از آنجمله میتوان به موارد             

 اشاره نمود 1برشمرده در جدول 

 

 نقش المان و تبعات عدم کاربرد آن

 تنزل هنرهای بصری و شعور هنری مخاطب باالبردن درک هنری جامعهنقش هنری و 

 بی هویتی و عدم تعلق خاطر به بافت و این همانی با فضا القای هویت، شخصیت و عصاره بافت 

بی اصالتی و عدم توجه به ریشه ها و عدم انتقال ریشه های  انتقال جلوه های تاریخی و ارزشی یک قوم

 تاریخی

 فقدان مکانهای شناسایی و شناسانده شدن ه ای کارکرد نشان

 کاهش نشاط و شادابی افزایش سرزندگی مکان

 کاهش جذب توریست افزایش جذب مخاطب غیر بومی

متاسفانه در کشور ایران نقش المانها در طراحی شهری و محیطی بسیار کمرنگ است. علل اصلی این بی توجهی را 

 ودخالصه نم 2میتوان به صورت جدول 

 
 

 علل اصلی عدم کاربرد المان در طراحی محیطی

تفکر ساده زیستی مسئوالن و اعتقاد به 

 تجملی بودن المان

متاسفانه کارفرمایان بدون درک صحیحی از کارکردهای المان آن را 

 امری لوکس و تجملی و فاقد عملکرد می شناسند.

عدم آموزش صحیح طراحی المانها در رشته 

 یژه مهندسی معماریهای مرتبط به و

متاسفانه در سرفصلهای آموزشی مهندسی معماری تنها در درس 

مقدمات یک و دو میتوان به موضوع المان پرداخت که آنهم به 
 دالیل مختلف اغلب مسکوت باقی می ماند.

عدم تطابق پژوهشهای مرتبط با المان با دروس 

 و سرفصلهای رشته مهندسی معماری

لف برمی آید مسایل پژوهشی مرتبط با المان چنانچه از منابع مخت
در کشور ما بیشتر توسط طراحان شهری پرداخته شده اند و از 

آنجاییکه قشر اصلی طراحی کننده المان مهندسین معمار هستند 

به نظر می رسد ارتباط تنگاتنگ مناسب در این خصوص وجود 
 ندارد.

انه بانیان طراحی و اجرای المانها در محیطهای شهری، اکثرا متاسف فقدان بودجه های مرتبط با ارتقا کیفی فضا
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سردر دانشکده علوم و  -3شکل 

منبع : نگارندگان ادبیات  

سردر دانشگاه زنجان -1شکل   

بع : نگارندگانمن  

 

سردر دانشگاه یزد -2شکل   

 منبع : نگارندگان

 

یادمان شهدای گمنام -5شکل   

 منبع : نگارندگان

 

یادمان شهدای گمنام دانشگاه  -6شکل 

 هرمزگان 

 منبع : نگارندگان

 

مزار شهدای گمنام دانشگاه  -4شکل 

 فردوسی 

 منبع : نگارندگان

 

 منبع : نگارندگان

 

عدم اختصاص بودجه کافی برای زیباسازی محیطی را علت اصلی 

 ناکامی طراحیهای شهری می دانند.

عدم آشنایی مهندسان معمار با کارکردهای 

 المان

اغلب مهندسان معمار المان را تنها یک مجسمه می دانند و با 

 ای آن آشنا نمی باشند.بسیاری کارکرده

 

در بسیاری محیطهای دانشگاهی نیز به تبع سایر محیطهای اجتماعی کشور ما، المانهای متناسب با محیط بسیار کم و 

 تنها در قالب چند مورد ذیل است:

 المان های سردرب ورودی دانشگاه 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 المان شهدای  گمنام 

 
 

 

 

 

         
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         5 

المان آموزشی، سازه باز  -9شکل 

  و بسته شونده، دانشگاه تهران

 منبع : نگارندگان

 

المان آموزشی، سازه غشایی  -8شکل 

 باز و بسته شونده، دانشگاه یزد 

ارندگانمنبع : نگ  
 

، المان آموزشی، ساعت آفتابی -7شکل 

 دانشگاه یزد 

 منبع : نگارندگان

 

 

 
 

 

 های آموزشی تنها در برخی دانشگاههای مطرح المان 

 

 آموزشی و -حال آنکه در یک محیط دانشگاهی می توان با تمرکز بر المانهای آموزشی و هنری، کارکرد هویتی        

المانهایی که در فرهنگی فضا را ارتقا بخشید، لذا الزم است با تحقیقاتی نظیر این مقاله علمی پژوهشی به ضرورت و انواع 
یک محیط دانشگاهی ضروری به نظر می رسند پرداخته شود. همچنین متاسفانه در مواردی کپی برداری های بی تامل از 

المانهای خارجی بدون توجه به فرهنگ و هویت ایرانی، المانهایی نامأنوس در محیطهای شهری را رقم زده است. نمادها و 

ا خودنمایی می کند، کمتر با هویت و حافظه تاریخی شهرنشینان همخوانی دارند... عالئمی که در سطح بعضی از شهره
عکسها، پوسترها و نقاشیهایی که نمی توانند با مردم ارتباط برقرار کنند، نوشتارهای روی دیوارها که با زبان و ادبیات غیر 

هان مردم یادآوری می کنند به طوریکه ناخودآگاه بومی نوشته شده اند...فضایی غیر خودمانی و تحمیل شده از باال را در اذ

 [7]باعث بروز احساس ناخوشایندی می شوند.

 
 

 شناخت المان در ترکیب با هویت)المانهای هویتی(:  -3

 هویت لغوی معنای 3-1
در زبان انگلیسی  برگزیده اند. این واژه از قرن شانزدهم "Identity"در زبان التین واژه هویت را در برابر واژه             

 معنا داللت دارد: 5بر  "Identity"کاربرد داشته است. واژه 

 بودن، همانی مطلق یا وجودی یکتا "همان"کیفیت یا وضعیت (1

 فردیت، شخصیت (2

 معادله یا عبارتی که به ازای همه مقادیر متغیرهای خود ثابت باشد. (3

 باز شناخته شدن از نظر احساس و عالیق (4
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 [13]ناساند، مانند کارت شناساییآنچه مالک خود را بش (5

 در فرهنگ[14] است مشهور متکلمان و حکیمان میان معنی همین و تشخص معنی به دهخدا فرهنگ در هویت        

 معنای شخصیت، به لغت در هویت .باشد وی جوهری صفات بر مشتمل که شخص یا شیء حقیقت یعنی هویت عمید

 :است کرده تعریف چنین  را هویت واژه معین فارسی فرهنگ در  [15]شدبا می"هو"به ومنسوب وجود و هستی ذات،

 نمی مطرح خأل در هویت [16] باشد دیگری از فرد یک تمایز باعث آنچه یعنی .باشد شخص شناسایی موجب که آنچه

 و کیستی انعنو به هویت از آکسافورد کند نمی پیدا معنا گونه شناسایی و غیر یک و دارد وجود خود یک الزاما گردد

 کند می یاد شخص چیستی
 :هویت به تاریخی رویکردهاى 1 :یافت میتوان را هویت مفهوم به رویکرد سه ایرانی معاصر اندیشمندان میان در          

 3 .هویت ساختار در بینش بر تأکید :بینشى رویکرد 2 .جمعی هویت شناخت در تاریخی میراث و تاریخ عامل - بر تأکید

 برداشت چنین میتوان گونه بدین[17] آرمانها  و هدفها نیز و هویت شناخت در انسان گرایشهای بر تأکید :ایشىگر رویکرد

 سوی و سمت همگی و آینده در گروهی و اکنون در گروهی و می جویند درگذشته را هویت کانون گروهی که کرد

 [18] شمرند می بر ها هویت تمایز برای مالک بهترین را دگرگونیها

 
 

 شناخت معماری مانیومنتال 3-2

 

معماری مانیومنتال یا یادواره ای یکی از گونه های طراحی المان می باشد که بیشتر بر نقش المانهای هویتی           
 مبتنی بر حافظه و خاطره جمعی تاکید دارد.

، و آن را برگرفته از سمبولیسم در اغلب تندیس گری را یکی از سبک های نهضت معماری مدرن به شمار می آورند          

 معماری که فرم آفریننده اصلی آن است می پندارند. 
 به صورت بلکه مستقیم، به طور نه را واقعیت هنرمند، آن در که شیوه ایست نمادگرایی، معنای به سمبولیسم،          

 سبک، همین اساس بر .نیستند واقع امورِ از یو ذهنیِ شناختِ جز چیزی متضمن نمادها، این و می کند، ارائه نشانه هایی

 و اجتماعی ، نظریه های مبنای بر و بود، زیباگرایی به متعهد پیشگامِ نخستین که گرفت؛ شکل نو هنر یا نوو آر شیوهی

 در ابتدا نوزدهم، قرن فرهنگستانیِ  تاریخ گرایانه ی گرایشِ برابرِ در بود واکنشی که نوو بالید آر گرفت و نیرو استحسانی،

 آنتونی و سبک، این در اولین معمار اورتا، ویکتور .یافت جلوه معماری، در سپس و نمود، به فعالیت شروع تزئینی هنرهای

 .است آن خالقترینِ گائودی،

 را پیکره تراشی-معماری یکپارچه ی روشِ و تندیس وارانه بود بس خاصگی هایی واجدِ که گائودی، آغازینِ شیوه ی         

 [19]داشت تعلق گوتیک احیاءِ جریانِ به عمدتاً می ساخت، متبلور

 به فضاها و احجام تجزیه ی بود، معماری در این نهضت مستقیمِ غیرِ پی آمدِ که تندیس گرایانه نگرشِ از غیر         

 ابعادِ به را زمان عاملِ دید، نقطه ی یک کوبیسم با حذف آن، بر عالوه .گشت آنها مشترکِ ویژگیِ هندسه، اصلیِ اَشکالِ

 و نهاد، بنیان را آن مارینِتی فیلیپوتوماسو .شکل گرفت ایتالیا، میالن در 1191 سال در فوتوریسم، با نهضتِ افزود معماری
 آنتونیو ورود با .است یافته فزون تری سرعت، غناءِ بهنام جدیدی استحسانیِ امرِ توسطِ جهان، زیباییِ که داشت تأکید

 شد آغاز هم معماری در حیطه ی رسمی به طور فوتوریسم، ، 1114سال در بیانیهای انتشار و جنبش، این به اسانتاِلی

 آنها .داشتند پویا فرمهای ایستای نمایشِ در سعی جدید، دورانِ تکنولوژیکِ موضوعاتِ از الهام با فوتوریست، سبکِ پیروانِ

 این طردِ و رد با .بردند بهره ها به شمار می آمد عالئق شان از که بیستیکو تمهیداتی از ابتدا حرکت، ایده ی ی ارائه برای
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 ماهیتِ دهندهی بازتاب که انتزاعیِ نابی هنرِ پیشنهادِ و کند، عمل اجتماعی مفیدِ هدفِ یک خدمتِ در باید هنر که ایده

 [20] نهاد هنر پایدارِ پیکارِ به پای ساخت گرایی باشد، مدرن فنآورانه ی
 بر و پیشین، بخشهای در معماری و فلسفه و هنر عظیمِ عرصه های پیشگامانِ اندیشه های با همنشینی از پسِ         

 و اکسپرسیونیسم، نوو، آر سمبولیسم، در بی واسطه، به طورِ معماری، در نوین شده، تندیس گریِ واکاوی مبنای مطالبِ

 و دِسْتیل، پوریسم، فوتوریسم، کانستراکتیویسم، کوبیسم، و سم،رمانتیسی از برآمده نهضت های نو، به عنوان بروتالیسم

 آن ساخت در وارکه پیکره ترکیبی یا شهری نماد یا المان .است رؤیت قابل امپرسیونیسم، با سرچشمه ی نئوپالستیسیسم،

 طور به و ها فریم و پوترها-کابلها– ای سازه اجزای-منحنی یا قائم صفحات-هندسی اشکال و احجام درونی ویژگی های از

 استفاده فوق موارد از تلفیقی و یکپارچه کلیت یک صورت به باشد داشته ساختمانی و تزئینی جنبه تواند می آنچه هر کلی

 در نمایی خود از پس که ای بگونه زیباست و پایدار تعادلی و هندسی نظام یک دارای ترکیب این چیز هر از قبل و شود می

 صورت به شهر از منطقه آن در مدتها تا که کند می خود درگیر را ذهنشان و نماید می خود ذبج طوری را محیط، افراد

 گونه به شود می شهری های شاخصه جزو واقع در .گردد می نظر مورد منطقه در شهر شناخت برای ای مشخصه سمبلیک

 را نظر مورد المان منطقه آن خاص گیهایویژ و ها شاخصه دنبال به خودآگاه نا مذبور منطقه نام شدن برده با ذهن که ای

   [21]کرد خواهد سازی تصویر خود در

ترکیب )کمپوزیسیون( غیر "در عصر حاضر معماری مانیومنتال دستخوش تغییراتی گردیده است به گونه ای که           
سنتی ایران و استفاده التقاطی  مترقبه نقشه به جای تکرار الگو تثبیت شده تاریخی، بکار بردن نشانه های خارجی معماری

از تکنولوژزی های گوناگون ساختمانی خصوصیات اصلی معماری مونومنتال این دوره را تشکیل می دهند. ایجاد بنا های 

یاد بود در حقیقت تنها فرصت کامل برای ابراز یک بنای صرف معمارانه است گرایش بر به یاد ماندن و جلوه های جاودان 
ن نوع معماری می شود در این نوع معماری بنا نهادن مصالح زمینی تو پر با تعادل ظاهری نا مشخص وجود داشتن باعث ای

دارد و تقارن پالن از تقارن اسکلت پیروی می کند این نوع معماری بیش از هر چیز در بند دنیای مردگان است و در قلمرو 

  [22] "زندگی ممکن است در حد احتراماتی که درخور رفتگان است.

 

 

 نقش المان در هویت بخشی به محیطهای شهری 3-3

 
 موجب زندگی انسان در هویتی عناصر و هویت راستا این در .است تعلق حس انسانی اجتماع های نیاز از یکی            

 شهر برای اگر حال .شود می امنیت احساس با همراه مستمر تالشی داشتن به میل و نفس به اعتماد ایجاد و آرامش

 بر عالوه شود طراحی سازی)مشابه آنچه در معماری مانیومنتال از آن صحبت می شود( هویت های نشانه و ،نماد ساختمان

 جامعه، نشان در هر بود هویت خواهد آینده و حال گردشگران جاذبی برای نقطه شهروندان، در آرامش و تعلق حس ایجاد

 فضاهای .میشود شهروندان و مشارکت آرامش، امنیت موجب شهری هویت با همساز و فضاهایی است جامعه آن ازفرهنگ

 و حس امنیت حس شهروندان برای شودکه می دیده هایی درمکان تعامالت این و است اجتماعی تعامالت شهری محل

 بر که تاس کیفیت این و دهد می فضا را ارتقا زیبایی، کیفیت بر شاخص عالوه های المان وجود .نمایند فراهم را تعلق

 درفضاهای باید شهری طراحان لذا .می گذارد تاثیر شهروندان جمعی خاطرات و مکان حس و بر بندد می نقش انسان ذهن

و بهبود  شهروندان رضایتمندی به که شود در اذهان شهری هویت انتقال سبب که کنند استفاده را هایی شهری، المان

 [11].کند می کمک شهری محیط کیفیت
لمانها و توضیحات متصل به آنها می توانند سطح دانش و آگاهیهای عمومی شهروندان را در خصوص حوادث ا        

فرهنگی یا سایر زمینه ها ارتقا بخشند، به عنوان مثال می توانند مردم یک منطقه را با شخصیتها یا رویدادهای تاریخی یک 
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انواع المان، نگارندگان -3جدول   

 

کنند که خود امری بارز در کیفیت فضاها و هویت بخشی  منطقه آشنا سازند یا نمادهای فرهنگی آن منطقه را معرفی

 [7]فرهنگی می باشد.
 شناخت دقیق مفهوم المان و تقسیم بندی آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 کارکردهای المان و انواع آن: -4
 :کرد بیان میتوان ذیل صورت به را شهری های المان های کارکرد کلی طور به

 بصری تکیفی ارتقای به کمک 

 انسان میان کالمی و اجتماعی ارتباطات زمان و مکان ی دهنده تقویت  

 جامعه عرف و کننده اصول تداعی  

 شهر یا منطقه یک اجتماعی و فرهنگی یا تاریخی های جنبه بازگوکننده  

 شهری وغنای تنوع به کمک  

 شهری های محیط و فضاها به وافراد دلبستگی سطح ارتقای  

 یابی موقعیت و ییاب جهت حس ایجاد  

 آنجا به مردم جذب و رفتاری های قرارگاه در نشاط و سرزندگی ایجاد  

 یکدیگر شهرهااز ساختن متمایز  

 [11]آن از حاصل درامد گردشگران وافزایش جذب به کمک 

 

 انواع المان: -5 

انواع المانها را از حیث کارکرد تقسیم  3تفاوتهای المانها بر اساس نوع استفاده، مکان استفاده، ابعاد و ... می باشد. جدول 
 -بندی می نماید. اما ویژگی مشترک تمام المانها عالوه بر استفاده از آرایه های هندسی و معمارانه در بازی با صفحات 

می باشد که می بایست داشته باشند به عبارت دیگر المان ها با توجه به فاصله ای که به  مقیاس انسانی  فرمها و احجام

عمق میدانی که درآن قرار  -طور معمول و استاندارد انسانها از کنار آن عبور می کنند یا از آن فاصله به آنها نگاه می کنند 
ارتفاع و  -ـ وسعت فضایی که پوشش می دهند همچنین عملکرد و اهمیتی که از آنها انتظاار می رود دارای ابعاد  دارند

د که میبایست عالوه بر اینکه در منطقه مورد نظر کامال جلوه نمایند افراد از نگاه استانداردهای منحصر به فرد می باشن

 …بدهند مقیاس انسانی در واقع المان ها می بایست به محیط  کردن به آنها احساس آرامش و حظ بصر داشته باشند.....

 
 

 انواع المان از حیث کارکرد

حاظ ویژگی های زیبایی پیام روشنی ندارند و تنها به ل المان نمایشی
شناسانه و تعادل بصری و هنری میتوانند با گروهی خاص از 

 انسانها ارتباط برقرار کنند.
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المان نمایشی  -11شکل  

 منبع : نگارندگان

 

المان نمایشی  -11شکل   

 منبع : نگارندگان

 

 هدف طراح از خلق این اثر بیان مطلب خاصی می باشد. المان بیانی

هدف از این المان پاسخگویی به یک نیاز با رویکرد مجسمه  المان عملکردی

ه ایستگاههای اتوبوس یا مترو از ای می باشد. به عنوان نمون
 این جمله اند.

 
 

 :نمایشیالمان  5-1
 

مفهوم خاصی  -هنری و زیبایی دارند  -المانهای نمایشی همانگونه که از اسمشان بر میآید صرفا جنبه ی نمایشی           

را اصوال بیان نمیکنند و هدف و رسالتی برای القاء مطلبی به بیننده و یا انتقال پیامی به وی را ندارند....ترکیباتی هستند 
اء سازه ای و صفحات )به نوعی بازی با خط و حجم و صفحه با توجه به ویژگی اجز -احجام  -انتزاعی از برخورد توده ها 

های هندسی و روابط درونی آنها( که تنها به لحاظ ویژگی های زیبایی شناسانه و تعادل بصری و هنری میتوانند با گروهی 

فرد یک المان نمایشی میباشد.... خاص از انسانها ارتباط برقرار کنند... این خاص بودن مخاطب از ویژگی های منحصر به 
آورد لذا به دلیل نوع مخاطببن آن که طبعا افرادی هستند که  یعنی در هر مخاطبی احساس تعلق و تامل را بوجود نمی

بیشتر درگیر مسائل هنریند و تعادلها و نظامهای هندسی را میشناسند و در مورد سبکهای هنری و هنر مفهومی و انتزاعی 

 -های هنری  اینگونه المانها در سطح شهر ها کمتر دیده میشوند و مکان استقرار آنها نیز طبعا گالری مطالعه دارند

 ...باشد که مخاطب خود را پیدا کنند هایی می نمایشگاههای آثار هنری و به طور کلی مکان
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : المان بیانی  2-5
 

ح از خلق این اثر بیان مطلب خاصی می باشد ....به عبارت دیگر قطعا همانطور که از نام آن پیداست هدف طرا          

مفهومی در پس آن نهفته است و طراح اثر رسالتی را در انتقال پیامی خاص دنبال میکند.... حال این می تواند ثبت واقعه 

بیننده القا کند..... ویژگی  ای خاص در مکان مورد نظر باشد و یا مفهومی خاص را با توجه به نام و ویژگی های منطقه به

بسیار مهم المان های بینی در عام گرایی آنهاست یعنی میبیاست بتوانند با مخاطب عام و عادی که از هنر سررشته ی 
چندانی ندارد نیز ارتباط برقرار کند و لذا دقت نظر طراح در خوانایی و شیوایی بیان مطلب در عین انتزاعی بودن فرم ها و 

آرایه های معمارانه )که پیشتر در مورد آن گفته شد( از اهمیت واالیی برخوردار است.... مکان قرار گیری این نوع  استفاده از

المانها طبعا برای برقراری ارتباط بیشتر با مخاطبین وسیع تر در جامعه در سطح شهر و بویژه در میادین شهری است... 
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المان بیانی  -21شکل   

 منبع : نگارندگان

 

المان بیانی  -31شکل   

 منبع : نگارندگان

 

ه ی شهری مورد نظر ارتباط دارد.... ویژگی مشترک این نوع المانها و المانهای معموال المان مورد نظر با نام میدان یا منطق

اشکال و احجام هندسی و تلفیق و ترکیب آنها  -آرایه ها  -نمایشی تنها در به کار گیری نظامی مشترک برگرفته از هندسه 
مرحله عنصر مفهوم و بیان موضوع را نیز به شکلی زیبا و نظام مند است حال آنکه به این ترکیبات تعادلی و بصری در این 

 غیر مستقیم -اضافه میکنیم.... اما کامال انتزاعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المان عملکردی:  3-5

این نوع المان تا حدی از تعاریف فوق فاصله می گیرد چرا که عنصر عملکرد برای ما محدودیت هایی به لحاظ            
این مرحله خلق فضا با استفاده از همان ارایه ها و عناصر بصری را خواهیم داشت فضایی که فرمی ایجاد خواهد نمود و در 

انسان ولو برای مدتی درون آن و یا در اطراف آن استقرار می یابد و از آن عملکرد استفاده می نماید لذا می بایست اصول و 

در آن ها رعایت شود. طراحی چنین فضایی نیاز به قوانین زیستی انسان و استاندارد های طراحی محیط زیست می بایست 
تحقیقات بیشتر و همچنین یک برنامه فیزیکی مدون دارد به عبارتی دیگر برای طراحی این گونه فضا ها طراح ملزم به 

موضوع  دانستن یکسری از نیاز های خاص انسان در ارتباط با استاندارد های بدنی و نیاز های انسانی برای استفاده بهینه از

مورد طراحی می باشد. ویژگی دیگر این گونه المان ها در تعداد بیشتر آن ها در سطح شهر ها می باشد چرا که عنصر 
عملکرد ایجاب می کند در هر مکانی که نیاز به موضوع مورد نظر باشد نمونه از آن وجود داشته باشد به طور مثال 

که های روزنامه فروشی و سردر ها و مکان  های خدمات و اطالع رسانی ایستگاهای اتوبوس، مترو، کیوسک های تلفن و د

در سطح شهر ها  و همچنین انواع چراغ ها و تاسیسات خاص شهری در صورتی که موارد فوق دارای طراحی قوی و 

شوند و  منحصر به فرد، شاخص و با استفاده از اجزا و نظام های هندسی و بصری که توسط متخصصین و هنرمندان ساخته
ویژگی های هنری و بصری باز هم اولین عامل در بازشناسی یک اثر ماندگار است . در صورتی که یک سازه عملکردی 

دارای زیبایی و نظان هنری باشد می تواند برای هر شهر به سبک خود طراحی شده و با سایر شهر ها متفاوت باشد ) مثال 

دکه های روزنامه فروشی به این شکل ساخته شده اند و این خود یکی از ویژگی بگوییم در فالن شهر ایستگاهای اتوبوس یا 
ها و شاخصه های آن شهر می شود ( از این نظر و به دلیل گستردگی تعداد المان های عملکردی در سطح شهر ها و سطح 

مان ها داشته و مسئولین وسیع تری از مخاطبین که پوشش می دهند می تواند نشان از اهمییت و موقعیت خاص این از ال

دقت نظر بیشتری از متولیان زیبا سازی و برنامه ریزی شهر ها می طلبد مکان قرارگیری این نوع المان ها در سطح شهر ها 

 و هرجا که انتظار کاربری مورد نظر می رود می باشد  و متناوب به چشم می خورد .
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مان عملکردی ال -41شکل   

 منبع : نگارندگان

 

المان عملکردی  -51شکل   

 منبع : نگارندگان

 

 چه به لحاظ معماری و چه به لحاظ ارتفاع و یا اهمیت منطقه ای می هر گونه برج یا آسمان خراش منحصر به فرد          

 . را ایفا کند به شرطی که در منطقه ی مورد نظر تک و شاخص باشد تواند نقش یک المان عملکردی

 سردرب ورودی ساختمانها در زمره این المانها قرار می گیرند. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 انواع المان دانشگاهی:   -6

 لمان دانشگاهی، المانی است که دارای شرایط ذیل باشد:مقصود از ا

a. فرهنگی مکان را دارا باشد. -قابلیت ارائه در دانشگاه با توجه به کارکرد آموزشی 

b.  متناسب با فضاهای مختلف دانشگاه)به عنوان مثال: دانشکده های مختلف، بخش اداری، فضاهای

 استراحت، فضاهای مطالعه و ...( انتخاب شده باشد.

c. .عالوه بر زیبایی و تناسبات بصری دارای پیام باشد 

d. .بهتر است عالوه بر انتقال پیام از لحاظ عملکردی مفید باشد 

e. .با طراحی ویژه خود نقش المان در ارتقای حس مکان را به نحو احسن انجام دهد 

 اصلیترین المانهای دانشگاهی عبارتند از:

 المانهای مذهبی: 6-1
؛ و « محلّ رفتن » مکان از ریشه ذهب می باشد. و چون ذهب به معنی رفتن است پس مذهب یعنی  مذهب، اسم          

محلَ رفتن همان راه است. لذا مذهب یعنی راه. بر این اساس به هر کدام از مسیرهایی که افراد در یک دین پیش می 
د به مقصد واقعی ختم شوند. لذا بحث مذهب گیرند مذهب گفته می شود. البته روشن است که همه ی این راهها نمی توانن

 .حقَ و مذهب باطل پیش می آید

 بارزترین شکل المانهای مذهبی مورد استفاده در دانشگاهها مقبره های شهدای گمنام می باشند.          
 

 المانهای هنری: 6-2
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المان هنری  -61شکل   

 منبع : نگارندگان

 

المان هنری  -71شکل   

 منبع : نگارندگان

 

المان هنری  -81شکل   

 منبع : نگارندگان

 

   

 

المان هنری  -91شکل   

 منبع : نگارندگان

 

المان هنری  -21شکل   

 منبع : نگارندگان

 

 مرد و زن معنای به ی کلمه دو از تسانسکری زبان در « سو » و فضایل که نیک و خوب چیز هر و نیک معنای به هنر لفظ

 مزدا اهورا صفات از که آمده و است مترتب آن بر کماالتی « نره یا نر » شده فارسی زبان وارد واژه این . است شده تشکیل

 به ، اسالمی ی دوره در آن از پس و شکل به اوستا در و « هونر » پهلوی یا میانه فارسی در . است خوب و نیک معنای به

 به«هنر » دهخدا  ی نامه لغت در .است آمده فضیلت و کمال معنای به هم و فرزانه و کامل انسان معنای به و هنر رتصو

 1-المان هنری با هدف  [23]است زیرکی و فراست ، کیاست ، کمال ، فضیلت ، فضل ، دانش ، معرفت ، علم معنای

هنری در مکان های خاصی  و فرهنگی میراث با آشنایی 2-هنری  های آفرینش الهام منبع عنوان به طبیعت با آشنایی

ساخته می شوند . این المان ها بیشتر از جنبه نمایشی و هنری برخوردار بوده ودارای مفهومی خاص هستند. المان های 
 هنری مخاطب خاص خود را دارند و بیشتر در محیط های هنری، دانشگاهی و گالری های نمایشی ساخته می شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 المان عملکردی 6-3
 

المان عملکردی دانشگاهی تعریفی مشابه با المان عملکردی شهری دارد المان های عملکردی جنبه معنایی بیشتری نسبت 

ا دارای سبک به دیگر المان ها دارد و خلق فضا یا اثر با استفاده از آرایه ها و عناصر بصری صورت می گیرد . این المان ه

های بیشماری هستند که مخاطب بیشتری نسبت به المان های دیگر دارند. به عنوان مثال فضاهای نشستن و مکث در 
دانشگاه یا آبنما و باکس گل می تواند با این نگاه طراحی شود. بیشترین استفاده این نوع المان در طراحی سردرب ورودی 

 دانشگاه ها می باشد.



 

 

 
wwwCAUP.ir         13 

المان عملکردی ، پیشنهادی جهت  -21شکل 

اه فضاهای نشستن مقابل سازمان مرکزی دانشگ  

 منبع : نگارندگان

 

یشنهادی جهت المان عملکردی، پ -22شکل 

مکان نمایش آثار دانشجویان دانشکده هنر   

 منبع : نگارندگان

 

  سردربالمان عملکردی ،  -32شکل 

 منبع : نگارندگان

 

  سردربالمان عملکردی ،  -42شکل 

گارندگانمنبع : ن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المان آموزشی 6-4

در محیطهای دانشگاهی با توجه به رسالت آموزشی فضا این المان می تواند بسیار مفید واقع شود. بدیهی است نوع           

 و مکان هر المان آموزشی با توجه به محیط دانشگاه تعیین می شود. 
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المان هنری طبیعی،  -72شکل

قرارگیری تنه درخت به عنوان 

 عنصر خطی تعریف کننده فضا،

 دانشگاه فردوسی مشهد

 منبع : نگارندگان

 

 المان هنری طبیعی، -62شکل 

ابی درخت و آب در مکان ی

 تعامل با فضای مصنوع 

 منبع : نگارندگان

 

المان هنری طبیعی، کاشت  -52شکل 

رنامه گونه های گیاهی در کنار یکدیگر با ب

 ریزی 

 منبع : نگارندگان

 

ه المان بیانی در ارتباط با نام دانشگا -82شکل

 گیالن

 منبع : نگارندگان

 

 

 المان بیانی در ارتباط با نام و آرم -92شکل 

 دانشگاه گیالن  

 منبع : نگارندگان

 

 هنری-المان طبیعی 6-5

ع المان، خلق فرمهای هنری با پیام توسط شکل دادن به طبیعت و یا برنامه ریزی همنشینی مقصود از این نو          

  فضاهای طبیعی در کنار یکدیگر و در تعامل با ساختمان ها می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المانهای بیانی در ارتباط با آرم دانشگاه و نام دانشگاه 6-6

 

شگاهی یکی از مهمترین انواع المانها، المانهایی هستند که برگرفته از آرم دانشگاه و در القای هویت به فضاهای دان          
 یا نام دانشگاه باشند. این المانها می توانند به عنوان زمینه ای در عکسهای خاطره ساز  فارغ التحصیالن قرار گیرند.
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 المانهای تندیس و یا سردیس مشاهیر 6-7

در راستای ترویج علم و ارج نهادن به فرهیختگان المانهای مشاهیر و چهره های ماندگار علم و دانش و فرهنگ در           

محیطهای دانشگاهی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. آنچه حائز اهمیت است کاربرد این المانها در مکانهایی متناسب با 

های مفاخر ایرانی،  بستری جهت معرفی و  عالوه بر نمایش تندیس آنها می باشد. همچنین شایسته است هر دانشگاهی
 نمایش مشاهیر فرهنگی و علمی منطقه خود را فراهم نمایند. 

 
 : مکان یابی المان در دانشگاه -8

 ای نشانه واگر است بیننده ذهن در آن تثبیت و تاثیرگذاری میزان تعیین مهم عوامل از یکی نشانه قرارگیری محل          

 افزوده آن وثبات قدرت گیرد، بر است، قرار اتفاقات بروز برخی مکان که شهر ای از نقطه در مثال برای مناسب مکان در

 [24]شود. گمراهی سبب است قرارداشته باشد، ممکن شهر حساس نقاط از خارج در اگر بالعکس و شود می

را  شهر مختلف مناطق شهر، ساکنان معموال .هستند انشهروند ذهنیت در شهری فضاهای اثرگذارترین میادین         

 شاخص نقاط عنوان به میادین طریق از راهنمایی را، نشانی دادن راه ترین ساده و بازمیشناسند ازهم آن میادین توسط

 [25]دارند. را پررنگ گره های حکم شهر، در میادین انواع شهروندان ذهنی تصویر در است که جهت این از میدانند شهری
 برای مناسب و جایی فراهم کرده خود را توجه به برای مناسب ای شده و زمینه بیشتر نشانه با ها گره تأثیر          

  .آورند می وجود به نشانه برپاداشتن

 میشود. افزوده نشانه برقدرت راه چند تقاطع در محل با نصب نشانه) لینچ(اعتقاد به

گره ها، مسیر  .باشد می محیط در المان قرارگیری محل بیننده ذهن در تأثیرگذاری در عوامل مهمترین از یکی          

هستند،زیرا فضای قرارگیری المان ها  دانشجویان ذهنیت در گذارترین فضاها اثر رسیدن به دانشکده و یا مقابل دانشکده ها

 می توانند کارکردهایی از جمله محل گفتگو، 

ز این قبیل را داشته باشند و نیز به دلیل خاص بودن محیط ، حس صمیمیت بیشتری در بین استراحت کوتاه و ا          
 آنجائیکه از .شناسند بهتر می را دانشگاه دانشجویان بخش های مختلف آن توسط زیرا دانشجویان وجود خواهد داشت 

 آن در المان قرارگیری می گیرد، صورت شاخص نقاط عنوان به گره ها طریق از راهنمایی و راه نشانی دادن راه ترین ساده

 آورد. می فراهم را افراد توجه برای مناسبی زمینه و دارد بسزایی تأثیر
طرح پیشنهادی مکانیابی انواع المان در دانشگاه بجنورد با توجه به این اصول ارائه گردیده است. در مجموع شش           

فضا توزیع گردیده است. المان مشاهیر در مقابل سازمان مرکزی و بخش اداری گونه المان در محوطه دانشگاه به فراخور هر 

دانشگاه پیش بینی گردیده است. المان بیانی آرم دانشگاه در مقابل ورودی های دانشگاه، سازمان مرکزی و بخش اداری 

هاد گردیده اند. پیش بینی پیش بینی شده است. المان آموزشی و المان سازه ای در مقابل هر دانشکده به فراخور پیشن
المانهای هنری از توزیع یکنواختی در سطح دانشگاه برخوردا است که البته با توجه به ضرورت در مقابل دانشکده هنر 

تراکم باالتری دارند. المان مذهبی به صورت مقبره شهدای گمنام یا المان شهدای دانشجو در بوستان مرکزی دانشگاه و به 

 مذهبی در مقابل ساختمان بسیج و مسجد دانشگاه پیشنهاد می گردد.صورت نشانه های 
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مکانیابی انواع المان در دانشگاه بجنورد با توجه به نقش و کارکرد هر المان -31شکل   

 منبع : نگارندگان

 
 نتیجه گیری   -9

سالها مردم را از ارزش های کیفی خود بهره مند سازد  می توان گفت جهت آنکه فضا آنچنان موفق عمل نماید که          
و  بار معنایی ارزشمند پیدا کرده و در خاطرات جمعی جایی پیدا کند، الزم است طراحی ویژه شهری با رویکرد استفاده از 

ین کننده المانهای مختلف داشته باشد. المان نه تنها در جذب مخاطب بلکه در معرفی یک محیط و تاریخ آن بسیار تعی

 است.

آموزشی و عملکردی المانها، آنچنان که باید و -بصری-بررسیها نشان می دهد متاسفانه علی رغم کارکردهای روانی          

شاید در دانشگاههای کشور توزیع مناسب ندارند. در واقع به نظر می رسد حجم گسترده دانشگاه سازی در سالهای اخیر، 

و پذیرش حداکثری دانشجو، دانشگاههای فاقد هویت و بدون کارکرد خاطره سازی رقم زده  تنها با رویکرد تامین کالس

است. این مساله در درازمدت به بی تعلقی و بی ارزش خوانده شدن محیطهای آموزشی منتهی خواهد شد. المان ها با توجه 
مکان را بیش از تصور رایج اغلب طراحان و به آنچه در خصوص معماری مانیومنتال و ویژگیهای آن بیان شد، قابلیت ارتقا 

برنامه ریزان دارا می باشند. در دانشگاههای کشور ایران تا کنون به استثنای چند دانشگاه مطرح، فقدان المانهای طراحی 

لت شده هدفمند مشهود است. همچنین در موارد اندکی هم که المانها در دانشگاه ها طراحی و اجرا شده اند متاسفانه به ع



 

 

 
wwwCAUP.ir         17 

عدم برنامه ریزی صحیح چگونگی توزیع آنها در محیط، کارکرد خود را با کیفیت انجام نمی دهند. در مقاله فوق ضمن 

تاکید و برشماری دالیل ضرورت اجرای المانها در محیطهای دانشگاهی به انواع المانهایی که در یک محیط دانشگاهی می 
ن است به منظور اعتالی نقش هویتی دانشگاهها و نیز ارتقای جایگاه خاطره توان مورد استفاده قرار داد پرداخته شد. روش

سازی مکانهای دانشگاهی باید رویکرد مدیریتی دانشگاههای کشور به سمت برنامه ریزی و اجرای المانها تغییر یابد. بدین 

مانهای متناسب با هر مکان داشته منظور پیشنهاد میگردد اساتید و دانشجویان هر دانشگاه نقش تعیین کننده در طراحی ال

باشند، زیرا بهتر از هر طراحی با نقاط عطف و تمرکز محیط و نیز نیازهای آموزشی هر دانشکده، آشنایی دارند. امید است با 
 تحقیقاتی از این قبیل راه بهسازی محیطهای دانشگاهی به سوی یک دانشگاه خاطره ساز هموارتر گردد.
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