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طراحی،
نقوش هویتساز،
حس مکان،
فضاهای آموزشی.

فضاهای آموزشی نقش مهمی در فرهنگسازی و ارتقای سطح توسعۀ جوامع دارند .در این میان،
یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد آنها ،تالش برای ارتقای حس مکان ،به عنوان یک عامل
تسهیلگر در فرایند آموزشی و تربیتی است .مسئلهای که اینجا مطرح میگردد این است که
عامل ِطراحی ،با تکیه بر مؤلفه های فرهنگی و هنری تا چه میزان قادر به ارتقای حس مکان در
فضاهای آموزشی است .با توجه به نهادینه شدن بسیاری از ارزشهای ملی و فرهنگی در نقوش
هویتساز ،استفاده از این رویکرد چگونه بر ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی مؤثر است؟
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای به رشته تحریر در
آمده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که نقوش هویتسازی چون نقوش گیاهی ،هندسی
و کتببه ای ارتباط عمیقی که با معماری در ادوار مختلف تاریخی دارند و هر یک حامل نوعی پیام
فرهنگی و اخالقی هستند که برای اکثریت افراد جامعه یادآور مفاهیم آشنایی دربارۀ اهمیت زندگی،
تالش و فرهنگ است لذا کاربست آنها نقش مهمی در ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی دارد.
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.2تحلیل نهادینه شدن ارزشهای ملی و فرهنگی در نقوش هویتساز بر ارتقای حس مکان در
فضاهای آموزشی.
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مقدمه
تحوالت برای مدرنسازی ابعاد مختلف جامعه در دوره معاصر ،منجر به ایجاد تغییرات اساسی در ابعاد زندگی فردی و
اجتماعی شده است .امروزه با بهرهگیری از دستاوردهای فناوری اگرچه در روند ساختوساز کالبد معماری پیشرفتهایی
صورت گرفته است ولی در اغلب موارد محیطهای معماری فاقد خصوصیات مناسب با کاربریشان میباشند .این
ناهماهنگی سبب فقر هویتی مکانهایی که ما در زندگی روزمره خود با آنها روبرو هستیم شده است .این امر ،موجب
کاهش کیفیت زندگی و در نتیجه عدم تعلق و دلبستگی افراد به آن مکانها شده است .محیطهای آموزشی یکی از
محیطهایی هستند که بیتوجهی به طراحی آنها صدمات جبرانناپذیری را به وجود میآورد .رابطۀ هنر و هویت در
نظامهای هنری امری مهم بهنظر میرسد و با مطالعه در آثار هنری میتوان برای شناخت هویت فرهنگی یک ملت و
انتقال هویت به عصر حاضر بهره برد .در این میان ،هنر معماری نقش مهمی در احراز ،تثبیت و تداوم فرهنگی هر
سرزمین دارد.
بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است اگرچه تحقیقات آموزش محیطی ،ایدۀ حس مکان را پذیرفته است ،اما
به ندرت ادبیات حس مکان مبتنی بر روانشناسی محیطی را در نظر گرفته است که تئوری و مطالعات تجربی آن میتواند
مطالعات مرتبط را در زمینه آموزش تقویت کند .الکس کودریاوتسف ) (Alex Kudryavtsevدر سال  2011به
تحقیق در مورد احساس مکان در آموزش محیطی از دیدگاه روانشناسی محیطی کمک میکند .با توسعه جوامع انسانی
و تغییر شیوۀ زندگی و سکونت مردم ،توجه معماران ،طراحان و برنامهریزان به کیفیت فضاها و محیطهای ساختهشده،
افزایش یافته و نقش طراحی بهعنوان ابزاری برای شکلدادن به محیط زندگی و پاسخگویی به توقعات و نیازهای انسان
اهمیت بیشتری یافته است .پژوهشهای زیادی درباره چگونگی تأثیر متقابل محیط یا فضای ساخته شده بر ذهنیات
و رفتارهای انسان ،انجام شده است .پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که محیط عالوه بر عناصر کالبدی ،شامل
پیامها ،معانی و رمزهایی است که مردم براساس نقشها ،توقعات ،انگیزهها و دیگر عوامل ،آن را رمزگشایی و درك
میکنند .قانعی شیخکالیی و اسکویی( )1396در مقالهای با عنوان «ارتقا حس مکان در طراحی دانشکده معماری» ،به
این جمعبندی رسیدهاند که مهم ترین عوامل ایجاد و ارتقای حس مکان در طراحی محیط علمی مانند دانشکده
معماری ،توجه به هویت ،مالکیت ،یادآوری خاطرات ،ایمنی و امنیت ،رضایت و خوانایی است (شیخکالیی ،اسکویی:
 .)1 :1396در این پژوهش به مؤلفههای فرهنگی مانند نقوش تاریخی و غیر تاریخی هویتساز اشارهای نشده است.
دبستانی رفسنجانی ( )1400در مقالهای با عنوان «مؤلفههای ارتقاء حس مکان در فضاهای جمعی محیطهای داخلی
دانشکده معماری و شهرسازی» ،معتقدند حس مکان تنها محدود عوامل کالبدی نیست و عوامل کالبدی به همراه
عوامل مؤثر در ارتقای کیفی فضا و بازتعریف فضا برای رخدادن فعالیتهای پویا ،سرزنده و اجتماعی ،نقش کاراتری در
ارتقای حس مکان داشتهاند (دبستانی رفسنجانی .)43 :1400 ،در این پژوهش نیز اشاره روشنی با میزان کارایی هنر
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و نقوش هویتساز وجود ندارد ،لذا در پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع
کتابخانهای انجام شده است این مسئله مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار میگیرد.
 .1نقوش هویتساز
پیش از ورود به بحث مقولۀ نقوش هویتساز ،نیاز به بازشناسی مفهوم هویت است .درخصوص مفهوم هویت و عوامل
تأثیرگذار بر آن نظریات متفاوتی وجود دارد .هویت ،معطوف به شناخت مرزهای خود از دیگریست و به زندگی معنا
می بخشد .مفهوم هویت در ارتباط با انسان ،چیزی از پیش موجود نمیباشد بلکه همیشه ساخته و نو به نو میشود
(تقوای)65 :1391 ،؛ بنابراین یک مفهوم سیال و در حال دگرگونی و پویایی است و میتواند از دورهای به دورهای دیگر
منتقل شود .همین ویژگی ،زمینه را برای ایجاد تحول متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی در مفهوم هویت فراهم
میسازد.
هویت ،مجموعهای از عالئم ،آثار مادی ،زیستی و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد ،گروه از گروه ،اهلیتی از
اهلیتی و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر میشود .از مقولههای مهمی که بر تبیین هویت تأثیر مهمی دارد انسان ،باورهایش،
میزان شناخت و آگاهی او در مقام طراح و مؤلف و در جایگاه بهرهبرداری و شناسنده معماری است .ویژگیهای موجود
در یک پدیده ،یک بنای معماری برای همه افراد به یک اندازه قابل شناخت و دریافت نمیباشد .هویت نظامهایی
نمادین از گنجینههای شناختی یک اجتماع است که به دست نسلهای پیشین استوار میشود و امروز در دسترس
فردی از اجتماع قرار میدهد (آزاد داور و رنجبر .)12 :1395 ،بنابراین یکی از مختصات بارز مفهوم هویت ،تاریخمندی
آن است .به دیگر سخن ،هویت برای افراد و جوامع برگرفته از یک پیشینۀ تاریخی است.
در جامعهشناسی ،مقولۀ هویت بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیها و خصوصیات افراد و گروههای اجتماعی از جایگاه
مهمی برخوردار است (بهزادفر .)21 :1390 ،در حقیقت ،هویتِ هر جامعه ،همان هویت فرهنگی آن است .هویت و
شخصیت هر انسان منعکسکننده هویت جامعه اوست (ابراهیمی دینانی .)234 :1379 ،توجه به باطن و معنای اشیاء
و اعمال میتواند بهعنوان یکی از مهمترین عوامل هویتدهندۀ فرد و اجتماع باشند .هویت حلقه اتصال زنجیر باورها و
عقاید است (نصر و ماجدی .)269 :1392 ،با این تفاسیر ،هویت مقولهای جدا از نوعِ انسان و جوامع انسانی نیست ،بلکه
همراه و همزاد با انسانی است که از بدو خلقت گذارههایی را بهعنوان فرهنگ و داشتههای فرهنگی با خود به یدك
کشیده است .بدون شک ،بخش مهمی از این فرهنگ ،مربوط به هنر و مختصات هنری افراد در جوامع است .به دیگر
سخن ،بخش مهمی از هویت در جوامع مختلف ،معطوف به داشتههای هنری آنها میباشد .داشتههای که گاه با تداوم
در طول قرنها تا به امروز نیز در برخی از جوامع ،همچنان نقش مهمی در انتقال هویت فرهنگی و تاریخی به نسلهای
کنونی دارد.
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یکی از مسائل مهم که بر تبیین هویت تأثیر مهمی دارد ،انسان و باورهایش ،میزان شناخت و آگاهی او در مقام طراح،
مؤلف و در جایگاه بهرهبردار و شناسندۀ معماری است (تقوایی .)67-63 :1391،رابطه هنر و هویت در نظامهای هنری
امری مهم بهنظر میرسد و با تعمق در مطالعه آثار هنری میتوان به شناخت عمیقی از هویت فرهنگی یک ملت دست
یافت (صادقی قاسم آباد؛ قدسی .)1 : 1398،بخش مهمی از هنر به شکل نمادها و نقوش در بخشهای مختلف هنری
دیده میشود .هویت تاری خی و ملی در میراث ماندگار گذشتگان است که هر یک از آنها به نوعی به گذشته درخشان
و تمدن باستانی ما اشاره دارد .نقوش گیاهی و هندسی و کتیبهها را میتوان از فضای مسجد و دیگر فضاهای تاریخی
و مذهبی بیرون کشید و در سازههای جدید به کار برد .میتوان با استفاده از این نقوش به مکانهای جدید هویت داد
(صدقیان حکاك ،فیاض آزاد .)53 :1398 ،بنابراین نقوش گیاهی و هندسی و کتیبهای بازمانده از ادوار تاریخی کهن
را میتواند از اصلیترین نقوش هویتساز دانست که بار معنایی زیادی را از حثیت تاریخمندی به همراه دارند .کاربست
این نوع نقوش در حیقیت ابزاری برای انتقال هویت فرهنگی محسوب میشود و میتوان از آنها با عنوان نقوش
هویتساز یاد کرد.
بررسی معانی موجود در نقوش گیاهی ،هندسی و کتیبهای حاکی از این است که اغلب برخاسته از باور یا انگارههای
مذهبی هستند .در بین عناصر فرهنگساز بشری ،دین نقش تعیینکنندهای را به عهده دارد و به تعبیری فرهنگ دینی
میتواند حیاتبخش ،توسعهآفرین و هویتساز باشد .هویت دینی یک مفهوم چند بُعدی است؛ مفهومی مرکب که
شامل ابعاد مختلفی چون مسائل اعتقادی ،شعائر و مناسک ،مسائل تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی میشود.
(ذوالفقاری 34 :1386،و  .)35ادیان از آغاز تا کنون همواره نقش مهمی در هویت بخشی مدنی ،اجتماعی به بشر نقش
مؤثری داشتهاند .در بین عناصر فرهنگساز بشری ،دین نقش تعیینکنندهای را بر عهده دارد و به تعبیری ،فرهنگ
دینی میتواند حیاتبخش ،توسعهآفرین و تمدنساز باشد (ذوالفقاری 34 :1386 ،و  .)35بنابراین بخش عمدهای از
نقوش هویتساز ،دربردارندۀ مفاهیم دینی هستند .درحالیکه نقوش دینی ،این حجم از تعلقات فرهنگی را به همراه
دارند میتوان از آنها برای هویتسازی در عصر جدید بهره برد؛ هویتی که در بردارندۀ یک حافظۀ تاریخی طوالنی
میباشد.
با بررسی آثار و مکاتب هنری یک تمدن در تمامی ابعاد میتوان به بازخوانی هویت آن تمدن پرداخت .حضور بارز
آرایه ها و عناصر تزئینی چون نقوش اسلیمی در این فرایند مؤثر است .نقوش در هنر اسالمی تنها جنبه تزئینی ندارد
بلکه نماینده معانی و مفاهیم فرهنگی هستند که هنر را به عنوان زیبایی خود برگزیدهاند تا از طریق نمادها ،آموزههای
عالی خود را گسترش دهند .نقوش در هنر ایرانی به سه دسته تقسیم میشوند :نقوش گیاهی حامل مفاهیم مهمی
هستند؛ برای مثال :درخت طوبی از نقوش جانداری است که در مساجد و اماکن مقدس به چشم میخورد .عالوه بر
این نقوش اسلیمی و ختایی نیز از نقوش مهم گیاهی هستند .درخت یا هر گیاه کهنسالی نماد بالندگی و انکشاف
زندگی روانی است .گاهی نیز درخت ،نماد جاودانگی و بیمرگی است (کاظمی اسفه.)131 :1395 ،
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دسته دوم از نقوش اسالمی ،نقوش هندسی هستند .نقوش هندسی چون دایره ،مربع ،مثلث ،مستطیل ،لوزی بیضی و
ذوزنقه است که با ابزارهای نقطه ،خط و سطح ساخته میشوند .این نقوش پیچیده ،زیبا ،ساختار سادهای دارند و از
تکرار واحدهای دایره ،مربع و مثلث بهدست میآیند (سیرجان ،سلمان .)49 :1383 ،نقوش کتیبهای نیز از نقوش
نمادین در هنراسالمی هستند که از خطوط و نوشته هایی که داخل و خارج بنا یا روی اشیاء هنری نوشته شده باشد
که حاوی پیامهای مختلفی جهت ارتباط با بیننده است و به فرم اشکل گوناگون با خطوط متفاوت در زبانهای مختلف
نوشته میشود (صداقت .)84 :1384،نقوش بهعنوان یکی از عناصر مهم تزیینی و بخشی از ساختار هنری نقش مهمی
در انتقال مفاهیم دارند .هنر میتواند وسیله ترقی بشر باشد .انسان از راه کلمات میتواند افکار خویش و به یاری نقوش
هنر ،احساسات خود را به همه آدمیان در میان بگذارد (آزاد داور و رنجبر.)5 :1395،
بسیاری از نقوش تاریخی در هنر ایرانی برگرفته از نمادها یا سنبلها هستند« .نماد» بخش عظیمی از واقعیت پر پیچ
و خم انسانی و محیط زیستی او میباشد؛ از اینرو ،نظام نمادین را میتوان سازندۀ ناخودآگاه دانست که حائلی میان
کودك (سوژه) و جهان بیرونی است (نژادمحمد .)119 :1397 ،کاربست نقش نمادین ،نقش مهمی در هویتسازی در
جوامع انسانی دارد .با این تفاسیر ،در جامعه ایران ،در طول تاریخ مجموعهای از نقوش گیاهی ،حیوانی ،انسانی ،هندسی
و کتیبهای حامل مفاهیم مهمی آموزشی ،مذهبی و فرهنگی بودهاند .نقوشی که در ادوار مختلف نقش مهمی در انتقال
هویت مذهبی و تاریخی به نسلهای متعدد داشته است .بنابراین میتوان گفت هویت در جوامع مختلف در یک چرخۀ
منظم از طریق نقوش منتقلشده و مجدداً به بازآفرینی هویت میپردازد.
.2حس مکان
مکان ،فضایی است که برای فرد و گروهی از مردم واجد معنی باشد .مکان ،زمانی ایجاد میشود که در ارتباط با
الیحههای دیگر قرار گیرد (میرغالمی و آیشم .)70 :1395 ،به دیگر سخن ،فضایی که دارای هویت باشد به آن مکان
گفته میشود .در رویکرد روانشناسی محیطی ،مکان بخشی از محیط جغرافیایی و تابع ویژگیهای ذهنی و معنایی فرد
است که بهواسطه تجربۀ ادراکی او ،در فرایندی شامل مرحله ادراك به شناخت عاطفی و رفتاری در فرد میانجامد لذا
محیط ساختۀ انسان ،در هر مرحله باتوجه به میزان و شدتِ ادراك ،شناخت و احساس ،دارای معانی مختلف میشود
(لک و غالمپور .)40 :1394 ،مکان وجهی از فضاست که بهوسیله شخص یا چیزی اشغالشده و دارای بار معنایی و
ارزشی است .بنابراین مکان صرفاً یک جا نیست بلکه جایی خاص است و آنچه آن را خاص میسازد رویدادهایی است
که در آن به وقوع میپیوندد و امتزاج آن با ارزشهای بشری است (پرتوی .)71 :1387،به دیگر سخن ،مکان فضایی
است که برای فرد یا گروهی از مردم واجد معنی است .بنابراین ،مکان بهعنوان بخشی از فضا ،در ارتباط مستقیمی با
مفاهیم ذهنی انسان و داشتههای تمدنی وی دارد .این مسئله سبب میشود تا مکان قابلیت انتقال احساسها و معانی
متفاوتی را داشته باشد.
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مکان عالوه بر بُعد مادی از بُعد غیرمادی نیز برخوردار است و احساساتی در ساکنان خود ایجاد میکند .بهواسطه این
احساسات نوعی تعلق به مکان ایجاد شده که منجر به شکلگیری هویت مکانی میشود .این نیروی معنوی ،حس مکان
نامیده میشود .برخی نمادها ،ارزشها و خصایص حس ویژهای به فرد میدهند که این حس در ادامه تعلق به مکان را
در افراد ایجاد میکند (احمدی پور و میرزایی تبار .)48-47 :1389 ،حس مکان ،پدیدهای کلی با ارزشهای ساختاری،
فضایی و جوی است که انسان از طریق ادراك جهتیابی و شناسایی به آن دست مییابد (میرغالمی و آیشم:1395 ،
.)70
از نگاه پدیدارشناسان ،حس مکان به معنای مرتبطشدن با مکان بهواسطه درك نمادها و فعالیتهای روزمره است.
ارزشهای فردی و جمعی بر چگونگی حس مکان تأثیر میگذارد و حس مکان را نیز بر ارزشهای ،نگرشها و بهویژه
رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر میگذارد .حس مکان نه تنها باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضای
معماری و انسان است بلکه عاملی برای احساس امنیت ،لذت و ادراك عاطفی انسان است و به هویتمندی افراد و
احساس تعلق آنها به مکان کمک میکند .حس مکان از کیفیت فضا و چگونگی طراحی تأثیر میپذیرد (فالحت
 .)58-60 :1385،از دیدگاه پدیدارشناسی ،حس مکان به معنای شخصیت مکان است که معنایی نزدیک به روح مکان
دارد .حس مکان در ذهن کاربر شکل میگیرد .حس مکان را میتوان با بهرهگیری از عوامل دستکاری کرد .مجموعهای
از عناصر چون مصالح ،شکل ،بافت و رنگ شخصیت محیطی را تعریف میکند .چیزی که در واقع ماهیت مکان است
(میرغالمی و آیشم .)71-70 :1395 ،دیدگاه پدیدارشناسی مبین این است که مکان چیزی بیش از یک محل انتزاعی
بود و مجموعه ای از عناصری است که در کنار یکدیگر کاراکتر محیطی را تعریف میکنند؛ چیزی که در واقع ماهیت
مکان محسوب میشود (حیاتی و مرتضویکیا .)81 :1400 ،با این تفاسیر ،مکان یک مفهوم چند بُعدی است که به
موازات ساختار کالبدی ،مجموعهای از انگارههای فرهنگی و تمدنی را نیز در بر میگیرد .به همین دلیل ،در ساخت
مکان عالوه بر مصالح ضروری ،بحث تزئینات نیز متناسب با جامعۀ هدف مورد توجه قرار میگیرد.
مکانها ،منبع هویت فردی و جمعی و مرکزیتی هستند که در آن پیوندهای عاطفی بین مردم برقرار میگردد
(شکوئی .)276 :1387،حس مکان ترکیبی پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیتهایی است که شخص یا گروه به صورت
خودآگاه یا ناخودآگاه از فضا یا منطقهای خاص ادراك میکند .مؤلفهها و خصوصیات ادراکی احساسی اشاره به
تأثیرگذاری ادراك و تصورات ذهنی افراد در شکلگیری احساس و عاطفه نسبت به مکان و ارتقای حس مکان داردند
(نوربرگ شولتز.)35 :1389 ،
حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان ،تصورات ذهنی او و ویژگیهای محیطی است .این مفهوم از یکسو ریشه در
تجربههای ذهنی همچون خاطره ،سنت ،تاریخ ،اجتماع و غیره دارد و از سوی دیگر متأثر از زمینههای عینی و بیرونی
محیط مانند طرح ،منظره ،بو و صداست که نشان میدهد حس مکان مفهومی پیچیده از احساسات و دلبستگی انسان
نسبت به محیط است که در اثر استفاده و انطباق انسان از مکان به وجود میآید .عوامل شکلدهنده حس مکان عبارتند
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از :ویژگیهای کالبدی چون فرم و اندازه ،بافت و تزیینات و روابط و چیدمان .عامل دیگر ،روابط توقعات و تعلقات قلبی
و ویژگیهای فردی است که در ارتباط با عوامل باال قرار دارند (فالحت .)63 :1385،عوامل شکلدهندۀ حس مکان در
دو گروه قرار میگیرند :اول ،گروه ادراکی و شناختی دوم عوامل کالبدی .از نظر ادراکی و شناختی حس مکان ترکیبی
پیچیدۀ معانی ،نمادها و کیفیت هایی که شخص یا گروه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه از فضا یا منطقهای خاص
ادراك میکنند .ویژگیهای کالبدی محیط با ایجاد معانی و تأمین فعالیتهای خاص در ایجاد حس مکان مؤثر است.
شناخت و عاطفه نسبت به فضا با درك معانی ،نمادها ،زیباییشناختی فرمی و معنایی فضا و هویتمندی با آن حاصل
میشود .حس مکان حاصل ارتباط درونی انسان ،تصورات ذهنی او است؛ از اینرو حس مکان قادر به زندگی محیطی
خاص نیستند چراکه حس مکا ن توانمندی فضا یا مکان در ایجاد حسی خاص نسبت به کلیت مکان است .عوامل
کالبدی ایجاد حس مکان نیز عبارتند از :فاصله ،بافت ،رنگ ،بو ،صدا ،تنوع بصری ،مقیاس ،تضاد ،تناسب ،مقیاس انسانی
و اندازه مکان (میرغالمی و آیش .)72 :1395 ،مجموعۀ این مؤلفهها منجر به ایجاد هویت یا حس مکان میشود.
درك روابط انسان و مکان مستلزم تجسمکردن زمینههای فیزیکی و اجتماعی -فرهنگی است؛ و مکان جایی است که
احساسات میتواند ابراز شود .این احساس با برقراری پیوند بین انسان و مکان جایی است که احساسات میتواند ابراز
شود و این احساس با برقراری پیوند بین انسان و مکان ،زمینهای برای تفاوت ،جهتیابی و درك فضایی پدید میآورد.
حس مکان دارای دو بعد است ،یکی ریشه در باورها و اعمال فرهنگی دارد و فرد را با مکان ارتباط میدهد که شامل
عناصر غیر فیزیکی و دارای کیفیت ذهنی است؛ دیگری متأثر از زمینههای بیرونی و کالبدی است که بیشتر بر جنبههای
فیزیکی تأکید دارد و طراح می تواند بر آن تأثیر داشته باشد .برای ایجاد حسم مکان ،در طراحی باید مشخصات کالبدی
مانند پیوستگی بصری ،محصوریت بصری ،تضاد و تنوع ،دید ،خروجی و ورودی ،منظرسازی و نام گذاری را افزایش داد
و تقویت کرد (نگین تاجی .)29-28 :1390،حس تعلق مکانی شامل معناها و دل بستگی مکانهایی است که مکانها
برای فرد ایجاد میکنند و در روانشناسی محیطی به خوبی شناخته شدهاند .محل پدیدهای است که انسان به آن معنا
میدهد و در طول زندگی خود با آن در ارتباط است (هنرور .)230 :1400 ،با این تفاسیر ،حس مکان و چگونگی ایجاد
و انتقال آن منوط به پیشینۀ ذهنی فرد از متعلقات مکان و جزئیات آن است که بخش مهمی از این جزئیات در بستر
تاریخ ایجاد شده و ماندگار شدهاند.
 .3چگونگی ارتقای حس مکان در فضاهای آموزشی با طراحی برگرفته از نقوش هویتساز
فضاهای آموزشی یکی از حوزههای معماری محیطی است که نقش عمدهای در جامعه ایفا میکند .این ضرورت وجود
دارد که فضاهای آموزشی عالوه بر برخورداری از فنون مهندسی و هنر معماری از زوایای روانشناسی نیز مورد توجه
باشد .بیتوجهی و ناآگاهی جامعه نسبت به طراحی محیطهای آموزشی در بسیاری از کشورها نتایج نامطلوب خود را
نشان داده است .طراحی مناسب این فضاها و رعایت استانداردها و شاخصهای کیفی از عوامل مهم تأثیرگذار در باال
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بر سطح کیفیت فضاهای آموزشی است (توحیدی و خوشنویس .)1 :1397،هویتبخشی به مکان آموزشی بهواسطۀ
طراحی هدفمند میتواند یکی از مؤلفههای تقویت حس مکان در محیطهای آموزشی و بهبود عملکرد آنها باشد.
مطالعات متعدد نشان میدهد کیفیت محیطی که فرد در آن فعالیت میکند یعنی عواملی چون فضا ،رنگ ،نور ،صدا و
میزان لذت فرد از فضا بر ادراك او مؤثر است به همین دلیل ارتباط دو سویه معماری و روانشناسی برای طراحی بهتر
فضا ضروری است (طباییان .)591 :1393 ،ارتقای حس هویت مکان ،نوعی مدیریتِ هویت محسوب میشود .یک رابطۀ
متقابل میان هویت های فردی و سازمانی وجود دارد .هر فضایی با شدت و ضعف متفاوت واجد هویت است و هویت
نهایی فضا ،برایند هویتهای عملکردی ،کالبدی ،محیطی ،فرهنگی و معنایی است .فضا عالوه بر کالبد خویش و مضاف
بر ویژگیهای هندسی و زیباییشناختی این کالبد ،واجد معنا و یا معانیای نیز است که در خاطرۀ جمعی جامعه نقش
می بندد .فضا در صورتی واجد هویت است که واجد سرزندگی ،معنی ،تناسب ،دسترسی مناسب و عملکرد صحیح باشد.
از این عناصر ،عنصر معنا رابطهای نیز با مقوله هویت دارد (نصر و ماجدی.)272 :1392،
هویت در معماری را میتوان تجلی فرهنگ در محیط دانست؛ زیرا مکانها از انسان ،معنا میگیرند و انسان نیز
مجموعهای از باورها ،اندیشههاست که فرهنگ را در مکان و محیط میتوان مشاهده کرد که همان هویت او است.
معماری همیشه تابع اصول و ضابط معینی است و پیوندی استوار با الگوهای رفتاری و فرهنگی دارد (گزمه و
شهرکی .)1 :1392،مبحث روانشناسی محیطی نقش مهمی در بهبود عملکرد محیطهای آموزشی دارد.

نمودار-1شاخصههای مؤثر در روانشناختی محیط .مأخذ( :طبائیان)1393 ،

ایجاد نوعی ادغام یا هماهنگی میان شاخصههای روانشناسی محیطی با نقوشِ هویتساز میتوان نقش مهمی در
هویتبخشی به مکان آموزشی و ارتقای حس مکان در آن داشته باشد .از طریق مدیریت عوامل طراحی به فراخور آنچه
که در پسزمینۀ حافظۀ افراد جامعه درخصوص فضای آموزشی وجود دارد یکی از اهرمهای کلیدی تقویت حس مکان
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در محیط آموزشی است .در این میان ،نقش و نمادهای موجود در هنرهای سنتی و معماری کهن میتواند در این
فرایند تأثیرگذار باشد.

نمودار -2مدلسازی نظری

بررسی نمودار باال نشان میدهد در تقسیمبندی عوامل مؤثر در ارتقای مکان ،نقوش هویتساز که میتوان آنها را در
دسته عوامل محیطی دستهبندی کرد ،در قالب تزئینات میتوانند حامل مفاهیم مهمی برای ایجاد عالقمندی و ارتباط
با پیشینۀ فضای آموزشی و ضرورت آموزش باشند .از سوی دیگر ،در دستهبندی عوامل انسانی نیز نقوش هویتساز با
پوشش دادن نیازهای زیباییشاختی و خاطرهسازی و ارتباط گرفتن با تاریخ و سنتهای کهن نقش مهمی در ارتقای
حس مکان در محیطهای آموزشی داشته باشند.
نقوش بهمثابه نشانهها ،بازاری مطالعاتی پس از متن و در جریان تحلیل متنی بهکار میآید؛ متنی که در کار خلق آن
نظامهای نشانهای متفاوتی در الیههای هم نشین دخیل بودهاند (محمودی .)76 :1388 ،کاربرد نشانهها امری
اجتنابناپذیر است؛ بدین مفهوم که آنها تنها عامل ارتباطات فرهنگی مخلوقات بوده و دربردارندۀ داللت ضمنی و
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قراردادی هستند (عناصری .)197 :1366 ،نقوش هویتساز در فرهنگ ایرانی را میتوان به دو دسته نقوش مذهبی و
تاریخی تقسیم کرد .بررسی نقوش مذهبی حاکی از این است که برخی از این نقوش ،برجای مانده از باورهای دینی در
دورۀ باستان هستند و برخی دیگر نیز در ارتباط نزدیکی با انگارههای محوری در فرهنگ اسالمی شکل گرفتهاند.
از نقوش هویتساز دورۀ باستان میتوان به نقش ایزدان دورۀ باستان چون ناهید ،میترا ،اهورامزدا اشاره کرد .از نقوش
مذهبی دورۀ اسالمی میتوان به نقوش امامان ،فرشته ها و مالئک ،نقوش گیاهی و هندسی و خوشنویسی اشاره کرد.
عالوه بر نقوش مذهبی میتوان نقوش ملی و میهنی ،اسطورهای و حماسی مانند نقش شیر و خورشید یا نقوش پهلوانان
شاهنامه را نام برد (محمودی و همکاران .)86-76 :1388 ،کاربست این نقش در طراحی مربوط به محیطهای آموزشی
با توجه به پیشینه ای که این نقوش در اذهان افراد جامعۀ ایرانی دارد میتواند نقش مهمی در ایجاد حس مکان در
محیطهای آموزشی داشته باشد.
نتیجهگیری
مکان برای انسان از زمان نخستین تالشهای انسان برای ایجاد سرپناه ،فضایی متشکل از چارچوب و نمادها و نشانهها
بوده است .در حقیقت این نشانهها یا نقوش گویای هویت مکان در این جوامع هستند .با گذشت زمان ،کاربست نقوش
توسط انسانها افزایش یافت .برخی از این نقوش که ارتباط تنگاتنگی با انگارههای فرهنگی و تمدنی جوامع داشتند در
طول اعصار و قرون از دورهای به دوره دیگر منتقل شدهاند .در عین حال ،با ایجاد تحوالت مذهبی ،سیاسی و فرهنگی
در جوامع مختلف شاهد پیدایش نقوش متعددی دیگری بودهایم .در عصر حاضر ،مکانهای آموزشی بیتردید یکی از
اماکن مهم در توسعۀ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوامع بهشمار میآیند بنابرین ارتقای حس مکان در این فضا،
میتوان نقش مهمی در افزایش کیفیت آن داشته باشد .با توجه به اینکه معماری نوین ،به دنبال ایجاد طرحهای جدید
و متفاوت است لذا توجه دادن طراحان جدید به کاربست نقوش هویتساز در طراحیهای جدید میتواند نقش مهمی
در افزایش کیفیت اماکن آموزشی داشته باشد .کاربرد نقوشی که بهنوعی یادآور حماسهها ،اسطورهها ،بزرگان دینی و
ادبی و یا انگارههای مذهبی و ملی هستند در ارتقای حس مکان در مکانهای آموزشی نقش بهسزایی دارند.
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