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چکيده
طي چند دهه گذشته مباحث فرهنگي در پژوهشهای معماری حضور بيشتری داشته اند .درحال
حاضر دغدغه ميان هویت و فرهنگ در معماری ایراني پررنگ شده و صاحب نظران معتقدند که
برای رسيدن به معماری مطلوب باید فرهنگ را به آموزش معماری و تربيت معماران وارد کرد.
محيط وفرهنگ بر یکدیگر تاثير متقابل دارند .فرهنگ و سنن وباورهای مذهبي از عوامل مهم شکل
گيری معماری به شمار مي آیند.بنابراین به شيوه هایي متفاوتي سعي دربررسي چگونگي توجه به
ارتباط ميان فرهنگ و معماری در پژوهشهای مربوطه ضروری دانسته اند .معنایي که محيط و
ویژگي های کالبدی ساخته های انسان به انسان القا مي نمایند آن دسته از اصول و ارزش های
فرهنگي وجهان بيني جامعه مي باشد و شکل دهنده محيط بوده اند .این مقاله بيش از همه به
دنبال آن است که با شناخت کليتي از راهکارها و نوع نگاه پژوهشگران به مقوله های فرهنگي و
معماری بپردازد.نوع روش تحقيق با توجه به اهداف گفته شده  ،روش تحقيقتوصيفي ،تحليليمي
باشد.یافته های تحقيق ،بررسي روابط اجتماعي حاکم برجامعه وتشخص بخشيدن به آنان مي باشد.
اعمال مولفه های ارزشمند فرهنگي در مباني درسي نظام آموزش معماری در مقاله حاضر با
استفاده از این روش مي توان به چارچوب کلي در تعریف تکنيک مورد استفاده در پردازش
اطالعات مرتبط با حوزه های فرهنگ و معماری ،با توجه به نوع نگاه به فرهنگ و حيطه مورد نظر
در معماری ،دست یافت.
واژگان کليدي :فرهنگ معماری محيط ـ مذهب پژوهش

مقدمه
موضوعي که در گذ شته مطرح بوده و امروزه به صورت جدی تر و با تمرکز و توجه به جزئيات بيشتری مورد توجه متفکرین
قرار گرفته ،موضوع تاًثير محيط بر انسان و از جمله بر فرهنگ و رفتارهای او مي باشد.عناصر ساخته انسان یا محيط مصنوع یکي از
عناصر اصلي محيط است که بر انسان و فرهنگ او اثر مي گذارد .در این مقاله  ،بررسي و مطالعه در زمينه رابطه فرهنگ و معماری و
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شيوه های مختلف مطالعات محققان صورت گرفته است.همه سازمان ها برای بقا نيازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند .افکار
و نظریات جدید همچون روحي در کالبد سازمان دميده مي شود.امروزه م دارس و سازمان هایي موفق هستندو مي توانند دردنيای پر
رقابت ادامه حيات دهند که دائماً افکار ،ایده و اندیشه های جدید را در سازمان و مدارس بکار برند .متغيرهای زیادی مي توانند در
ایجاد خالقيت  ،سازمان های آموزشي و سازمان های فرهنگي هستند.
محققاني چون مارتينز( ،),Martins2220وی هوا( ),Weihua2220براهميت فرهنگ در ایجاد چارچوب آموزشي که درآن
خالقيت و نوآوری به عنوان متغيری اساسي پذیرفته شود تاًکيد دارند و بيان مي کنند که فرهنگ هرسازمان ممکن است به عنوان
عاملي در ميزان خالقيت و نوآوری موجود مشارکت داشته باشند.چالش های جدید سازماني وآموزشي ،محيط ثابت وراکد گذشته را
به یک سيستم روان و در حال تغيير تبدیل کرده است.ابزار ،روش و فنون قدیمي جای خود را به مفاهيم و ایده های فرهنگي داده
است .یکي از مفاهيم که در تغيير باید به آن توجه داشت نگرش نسبت به ارزش ها  ،ایده ها و فرهنگ است.معماری به عنوان یک
پدیده اجتماعي ازفرهنگ نشأت گرفته وبر آن تاثير ميگذارد واندیشههای انسان در رابطه با فضا ،زیبایي شناسي ،و فرهنگ .به همين
سبب سبک معماری هر دوره انعکاسي از فرهنگ و هنر آن محسوب ميشود و با دگرگونيهایي که درسایرعرصه های زندگي وهنر به
وقوع ميپيوندن د ،متناسب است وهر سبک جدید معماری بر اصول ،روشها و سنتهای سبک پيشين استوار است ،به همين خاطر بين
سبکهای گوناگون معماری رابطه های استوار وجود دارد و مرزبندی بين آنها دشوار به نظر ميرسد .این مقاله در جهت یافتن پاسخ
منطقي برای سواالت ذیل است:دیدگاه محققين به معماری و فرهنگ چگونه است؟ درفضای آموزشي برای رسيدن به حيات واقعي
خود باید از چه خصوصيات و نيازهایي بهره گرفت؟
است بنابراین تحقيق سوال محور مي باشد (Human science).به دليل سوال محور بودن تحقيق در شاخه علوم انساني
هدف از این تحقيق بررسي گوشه ای از پدیده های فرهنگي در آثار معماری معماری است و توجه بهچگونگي ارتباط ميان
فرهنگ و معماری در پژوهشهای مربوطه ضروری دانسته شده .این مقاله بيش از همه به دنبال شناخت کليتي از راهکارها و نوع نگاه
پژوهشگران به مقوله های فرهنگي و معماری مي باشد.ضرورت یا اهميت پژوهش  ،چالش های جدید سازماني و آموزشي  ،محيط
ثابت و راکد گذشته را به یک سيستم روان و در حال تغيير تبدیل کرده است.ابزار  ،روش و فنون قدیمي جای خود را به مفاهيم و
ایده های فرهنگي داده است .یکي از مفاهيم که در تغيير باید به آن توجه داشت نگرش نسبت به ارزش ها  ،ایده ها و فرهنگ است.
پيشينه:
توجه به مباحث فرهنگي در معماری از حدود چهار دهه گذشته شروع شده است)Baydar 91،2222(.درمعماری مدرن
توجه بيشتری به حاالت جهاني وبدست آوردن مدلي ازرفتارهای خالص مد نظر بود وتوجه به علوم دیگر مانندعلوم انساني،فيزیک
وریاضيات دربسياری ازتئوریهای طراحي مورداهميت است)Bayazit&Esin&Ozsoy292،9199(.اما از آنجا که پس از دوران مدرن
نظر عمومي بر آن شد که بدست آوردن الگویي از طراحي به صورت جهاني ممکن نيست و مي بایست به حاالت فردی و گروهي توجه
نمود)Robbins 9192 ،972 (.
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دیدگاه فرهنگي و قومي از اهميت ب االیي برخوردار است .از همين منظر است که نظریه پردازاني مانند راپایورت بر تاًثير
متقابل رفتار و محيط ساخته شده اشارات زیادی دارند (راپاپورت)92 ،9092پژوهش های صادق مال اميری
( ) ,Sadeghmalamiri2229تاًثير متغيرهای فرهنگ از قبيل ابهام پذیری ،ریسک پذیری  ،سيستم ارتباطات  ،آزادی بر خالقيت مي
باشد.کني و ریدی ( ) ,Kenny & Reedy2222در پژوهش خود دریافتند که فرهنگ با راه حل های خالقانه در ارتباط است.نتایج و
تحقيقات واتسون ( ),Watson2220نشان مي دهد فرهنگ بهر نوآوری در آموزش تاًثير قابل توجهي دارد.
روش پژوهش :
روش اصلي مورد استفاده در این تحقيق  ،روش تحليلي توصيفي مي باشد .
ادبيات کودکان :
ادبيات شفاهي کودکان درسرزمين ایران از قدمتي دیرینه برخودار بوده است .داستان ها و حکایاتي از متون نظم و نثر
قدیم ازجمله :قابوس نامه،کليله و دمنه ،مخزن االسرارنظامي ،گلستان ،مرزبان نامه ...به صورت شفاهي برای کودکان همراه با نکات
اخالقي بيان مي شد .این داستان ها همراه با فرهنگ عوام ،یکي از گرانبهاترین گنجينه های ادب وفرهنگ غني فارسي و نمودارآمال
ها و آرزوهای مردم ميهن ما در طول قرون و اعصار است که تمدن جدید آن را به سوی زوال سوق داده و تعبيرها وخصوصيات آن را
کم و بيش دگرگون کرده است .درسالهای اخير کوشش های زیادی برای حفظ داستان های عاميانه و فرهنگ مردم انجام شده است ،
اما هنوز هم بسياری از آثار این گنجينۀ ملي جمع آوری و ثبت و ضبط و دسته بندی و منتشرنشده است .
کودکان همراه با شعر حتي ن مایش نامه نویسي عالوه بر رشد کمي از رشد کيفي بيشتری برخودار شد  .ثبات نسبي
نشریات و مجالت این دوران از جمله  :سروش کودکان و ظهور چهره های تازه نفس در این عرصه از مهم ترین عوامل رشد و رونق
این قلمرو بود .در این دوران با آثار جدیدی چون رمان نوجوانان و نگارش داستان هایي واقع گرایانه همراه با آثاری تخيلي و فانتزی
که طي دهه دوم انقالب وارد این عرصه شد رو به رو هستيم .در سال های اخير با عواملي چون بحران اقتصادی  ،رشد و گسترش
رسانه های تصویری  ،بازی های رایانه ای و دیگر سرگرمي های ویژه این نسل  ،موجب رکود نسبي در بازار کتاب های کودکان و
نوجوانان شده است.
چنانچه معماری را ساخت و سازی بر اساس قالبهای ذهني بنایم (راپاپورت )21 ،9092متوجه مي شویم که شکل و نظام
سازماندهي شهرو معماری هر منطقه متاًثر از محيط فرهنگي آن است)Erpi220،9119 (.اساساً شناخت مسکن از طریق شناخت الیه
های مختلف تاًثيرات فرهنگي امکان پذیر است)Baydar 2004,19( .
فرهنگ :
فرهنگـ ها  /اسم  9ـ استعدادهای فکری و اخالقي پرورش یافته به وسيلۀ آموزش  2.ـ ذوق اعتال و گسترش یافته از راه
تربيت فکری و زیبایي شناختي 0 .ـ آشنایي و عالقه مندی به هنرهای زیبا ،ادبيات و علوم  ،جدا از مهارتها فني و شفاهي 2ـ شکل
یکپارچۀ آگاهي  ،اعتقاد و رفتار انسان  ،که تابع ظرفيت فراگيری او و انتقال آگاهيها به نسل های بعدی است2 .ـ باورهنای سنتي ،
شکل های اجتماعي  ،ویژگي های مادی یک گروه نژادی  ،دیني یا اجتماعي 2ـ [ قدیمي] وزارت آموزش پرورش یا هر یک از اداره
های تابع آن  7ـ کتابي که در آن واژه ها تعریف یا معني شده است ؛ واژه نامه ؛ قاموس؛ لغتنامه  9ـ [مجازی] ادب و تربيت اجتماعي.
(افشاریوحکمي ) 109 - 107 ، 9092
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فرهنگ و ابعاد آن :
فرهنگ از جمله کلماتي است که در متون مختلف از کاربرد گسترده ای برخوردار است و همين گستردگي بر ابهام و
پيچيدگي آن مي افزاید .اهميت فرهنگ به ميزاني است که بعضي آن را سبب تمایز انسان از حيوان مي دانند و به عبارتي سخن از
این به ميان مي آورند که "انسان حيواني است با فرهنگ" (روح االميني  )92 ،9077تاًثير فرهنگ صرفاً به جامعه بر نمي گردد و آن
را مي توان عامل اوليه ای برای اختالفات فردی نيز دانست( .عسکری خانقاه و کمالي )220 ،9097در واژگان فارسي فرهنگ از دو
جزء "فر" و "هنگ" تشکيل شده که نخستين بخش آن به معني جلو ،باال ،سر و پيش آمده و بخش دوم آن از ریشه اوستایي "تنگا"
و به معني کش يدن ،سنگيني و وزن و در مجموع نيز به معني باال کشيدن و برکشيدن است( .روح االميني )99 ،9077به طور کلي در
تعریف فرهنگ به دو گونه صورت گرفته است که مي توان آن ها را به صورت کلي به تعاریف سنتي و مدرن تقسيم نمود .تعاریف
سنتي بيشتر به توصيف خصوصيات فرهنگ از قبيل پویایي ،سازمان یافتگي ،فرهنگ آموختگي ،جامع ،عام و وابسته بودن فرهنگ به
نمادها مي پردازند و تعاریف مدرن بيشتر به زندگي روزمره و شيوه و مرام زندگي اشاره دارند (.بهار )22 ،9092برخي از پژوهشگران
تعاریف فرهنگ را نيز از بعد دیگری مورد تجزیه و تحليل قرار داده اند و این تعاریف را در شش دسته تعاریف "توصيفي" ،
"تاریخي""،هنجاری"" ،روان شناختي""،ساختاری"" ،ژنتيکي"معرفي کرده اند(.اسميت )92، 9097
اهميت فرهنگ :
ارزش ها وشرایط فرهنگي نقش به سزایي در افزایش رشد اقتصادی و نيز تقویت نهاد ها ی مردم ساالر و ارتقاء عدالت
اجتماعي دارد .علل واقعي عقب ماندگي کشورهای فقير ذهنيت پایدار ضد پيشرفت آنان است .فرهنگ پریشان  ،فرهنگ رها شده از
خالق هستي و بي ارتباطي با ریشه های اصيل ملت ها  ،فرهنگي در مقابل توسعه پایدار شناخته مي شود .فرهنگ معطوف به آینده،
کار سخت را نشانه نشاط  ،تحصيالت و آموزش و دین را کليد پيشرفت  ،شایستگان را الیق ارتقاء ،اعتماد را زیر بنای اجتماع  ،اصول
اخالقي را سخت گيرانه تأکيد  ،مي کند .فرهنگي که هوشمندانه بر نظم  ،پاکي ،وقت شناسي ،مسئوليت پذیری  ،صداقت  ،اعتماد ،
احترام ،قانونگرایي ،اخالق و صرفه جویي تأکيد و اصرار دارند  ،جوامعي پيشرفته و قابل تحسين هستند.هر فرد گرچه عميقاً متاًثر از
فرهنگ خویش است ،اما برای دروني کردن این فرهنگ  ،زیستن با آن  ،روش خاص خود را دارد  .موقعيت نسل آینده  ،در گرو رشد
و شکوفایي صحيح کودکان امروز مي باشد.
فرهنگ مي تواند استاندارد های باال برای زندگي  ،تأ کيد بر اندیشه به عنوان ثروت واقعي داشتن عالمت اجتماعي و بهتر
بودن فردا از امروز و توجه همه تالش ها به آینده ای پر اميد را به عنوان زیر ساخت جامعه بنيان نماید .دراین جوامع خانواده به
فرهنگ از طبقه بندی های تفکر امروزی است که قابل تغيير مي
عنوان اصيل ترین واحد اجتماعي محسوب مي شود.
باشد و با گسترش فرهنگي انساني در ميان بشریت  ،انسان ها از اشتباه  ،غفلت  ،عادات بد  ،اخالق بد  ،مسئوليت پذیری  ،مي توانند
با فرهنگي انساني در همه درجات عالي انساني پيشرفت کنند .اگر چه نمي توان همه خوبيها ی زندگي را یک جا به حد اکثر رساند
ولي به طور نسبي مي توان آن را کسب کرد (.هریسونوهانتيگون 92 ،9090ـ97ـ99ـ.)91فرهنگ چيزی مشترک بين تمامي انسان
ها و بر ترین آرمان آن ها مي باشد .سير طوالني فرهنگ در اندیشه انسان ها  ،به انسان معاصر اجازه مي دهد که آن را بيشتر و بهتر
از گذشتگان بشناسد .فرهنگ پایان موقت یک انقالب فکری و اخالقي است که برتر از هر انقالب دیگر است ( .دٌولٌو ) 902 ،9092
تعليم و تربيت:
تعليم و تربيت ازارکان اصلي هرجامعه بوده ودارای اهميت وحساسيت بسيارزیادی مي باشد .یکي از رسالت های مهم
تعليم و تربيت  ،شکوفایي استعدادها ،پرورش خالقيت ،ارتقاء فرهنگ خالق و به طور کلي رشد توسعه منابع انساني است.
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برای تحقق این اهداف  ،الزم ا ست نظام تعليم و تربيت ،نظامي خالق و خالقيت پرور باشد.تا بتوان در شاخه های مختلف
خالقيت شناسي،روانشناختي  ،پرورشي و کاربردی قدم موثر برداشت .
این نياز به علم خالقيت شناسي به دليل نياز به روش ها و ابزارها برای رشد وتوسعه علمي است و هر اندازه که رشد و
توسعه علمي ضرورت دارد،رشد و توسعۀ خالقيت و علم خالقيت شناسي نيز ضروری مي باشد .از جمله شاخه های مهم دانش
خالقيت شناسي مي توان از شاخه «خالقيت شناسي علوم» نام برد که تاًثير بسيار مهمي در رشد و توسعه علوم مختلف دارد.مورد
دوم در این زمينه باال بردن توان خالقيت و حل مسئله مي باشد.
2
پروکتور )9111(9هم چنين به نقل از تودور ریکاردز ( )9199بيان مي دارد « خالقيت » عبارت است از فرآیند کشف
شخصي به طور نسبي نا هوشيار و هدایت کننده به سوی بينش های جدید و مناسب مي باشد.
ریکاردز )9117(2مي نویسد «:خالقيت» عبارت از خارج شدن از قالب های ذهني و کشف چيز های جدید و معني دار مي
باشد ( .گلستان هاشمي )92 ، 9092
تاًثير اجتماع بر تفکر کودکان:
انسانها ،حيوانات اجتماعي هستند  .والدین انسان و نه هيچ حيوان دیگر ،به کودکان خود مهارت ها،نگرش ها و ارزش
هایي راکه برای موفقيت دریک فرهنگ اهميت دارد،آموزش مي دهند .تمایل به آموزش و یادگيری  ،برای رشد شناختي ،حياتي
است .کودکي که در محيطي بزرگ شود که دیگران تمایلي به مکالمه با او نداشته باشند،رشد طبيعي نخواهد داشت .کودکان نيز با
یکدیگر درتعامل اند،ازیکدیگر مي آموزند وبرهم تاًثير مي گذارند .این گونه تعامالت بسيار مفيدند،کودکان را برای انجام تکاليف جدید
تحریک مي کنند ،کودکان بزرگتر یا ماهر تر را که به کودکان خردسال آموزش مي دهند ،قادر مي سازند درک خود را دقيق تر
سازندو برای کودکان خردسال تر  ،این فرصت را پدید مي آورند که مهارت ها را با تقليداز کودکان بزرگتر بياموزند ( .پورجعفر
وانصاری ومحمودی نژاد وعليزاده )92 -20 ،9091
چگونه می توان فضاهایی مناسب براي کودکان طراحی کرد؟
«  ....پس مي توان گفت  ،فضا که توسط سطوح عمودی و افقي به وجود مي آید موضوع و جوهر اصلي معماریست یا به
عبارت دیگر موضوع اصلي و در حقيقت جوهر معماری فضاست .پس مي توان گفت یک ساختمان فقط مجموعه ای از طول ،عرض و
عمق نيست  .بلکه مجموعه ایست از اندازه های مختلف فضا های خالي که انسان مي تواند در آن حرکت و زندگي نماید .پس فضای
معماری همانند واقعيتي از عالم هستي در رفع مسئله ما را رهنمون مي گردد،فضای معماری موجودیت بشر را در عالم تحقق مي
بخشد( .سيد صدر) 72: 9092 ،
در نتيجه مي توانيم بگویيم :فضا جوهر و اصل معماری است ،بدان معنا نيست که ارزش یک معماری فقط در وجود ارزش
فضایي آن نهفته است،زیرا هرساختماني مجموعه ای از ارزش های مختلف فرهنگي،اجتماعي،اقتصادی،فني،کاربردی،تزئيني وفضایي
بوده و حقيقت یک ساختمان حاصل تلفيق و ترکيب صحيح و به جای کليه عوامل و عناصر مي باشد .هيچ یک از این عوامل و عناصر
را نمي توان نادیده انگاشت.
منظور از طرح و محيط مناسب برای کودکان فراهم نمودن بستر و عوامل موثر جهت تحقق قابليت های بالقوه وجودی
برای شناختن وجوه مشخص جسمي و تامين رشد کامل آنان است .به عبارت دیگرنقش محيط فيزیکي در رشد کودک از یک سو به
عنوان بستر ی برای شکل گيری قالب های فطری و طر ح کلي ابعاد وجودی او و از سوی دیگر عاملي موثر برای پایه ریزی و گسترش
فعاليت های ذهني ،محتوای شناخت و مهارت های بدني وی در نظر مي گيریم.
فضاهایی براي ماجراجویی  :فضاهایي پراز پيچيدگي که بتوانند قوه تجسم و تخيل کودک راباال برند(درزندگي روز مره
زبال ه داني ها و گارگاه های ساختماني چنين فضاهایي برای کودکان هستند) .فضاي باز  :این ها فضاهای گسترده ای هستند که
درآن ها بچه ها مي توانند به اندازه دلخواه در آن بدوند که به نوعي مي توان آن ها را فضای باز ناميد.این مهم است که این فضاها
باید آن قدر بزرگ باشند که پر انرژی ترین بازی ها در آن اتفاق بيفتد.
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فضاهاي مخفی  :کودکان از طریق داشتن این فضاهای مخفي مستقل رشد مي کنند (.نسترن و نوروزی-922 :9010،
)921
معماري فضا هاي آموزشی :
معماری عالوه بر آن که علم است هنر نيز مي باشد؛ معماری بيانگر اندیشه های واگرا به صورت فرم است .یک وجه
معماری عيني و عقالني است ،حال آن که وجه دیگر آن ذهني،غير عقالني و عاطفي است .معماری را در مقام یک شي مي توان به
طور کمي سنجيد  ،اما معماری در مقام تجربه بر واکنش کم وبيش غير قابل پيش بيني انسان متکي است که برخاستهاز نيازهای و
دید گاه های او ست و کمي کردن آن کار ساده ای نيست یا شاید اصالً قابل اندازه گيری نباشد .عالوه بر این ،تاًثيرات بيروني که در
این تجربه معماری اثر مي گذارند ؛ معماری به موقعيت (یعني ارزش ها و نگرش ها) متکي است ،اما در عين حال بوسيله فرهنگ
انتظام مي یابد که درک وحدت گذشته و حال یا به عبارت دیگر  ،ایجاد تعادل بين سنت و نو آوری را از آن مي طلبند .فرم ساختمان
را از لحاظ تاًثير زمينه در آن  ،مي توان از دیدگاه وسيع فرهنگي و کالبدی مورد بررسي قرار داد .دامنۀ گستردۀ فرهنگ از جنبه های
سياسي  ،اقتصادی و اجتماعي تا جنبه های تاریخي و زیبایي شناختي را در بر مي گيرد .نور یکي ازاساسي ترین و ضروری ترین
پدیده ها در زندگي انسان مي باشد .برای «دیدن» نياز به نور مي باشد برای تشخيص رنگ نيز نياز به نور داریم  .بشر قبل ازاینکه
رنگ را به صورت امروزی و علمي آن بيندیشد رنگين کمان را دید و به رنگ های موجود در آن آشنا شد و از دیدن رنگين کمان
لذت برد از آن پس به رنگ اندیشيد  ،دریافت که رنگ نشاط بخش و آرام بخش است.خبر دهنده ،یک عامل ارتباطي و القا کننده
احساس است و بالخره دریافت که برای احساس رنگ نياز به نور دارد .نور وسيله ای برای ایجاد فرم و فضا ،کيفيت و نيز رنگ نور
برمشاهده درک حجم و جرم مؤثر است .نور نوعي ازانرژی است.رنگ زندگي است  :زیراجهان بدون رنگ در نظرما مرده جلوه مي کند.
نور نيز رنگ را به وجود مي آورد ،رنگ ها فرزندان نورهستند .ایجاد جوی شاد و پرنشاط درمدارس با فضاهایي دلباز همراه با چشم
اندازی راحت به بيرون که آزادانه در آن فضا بدوند(.سيدصدر)72 :9092 ،
کتابخانه :
یکي از مهم ترین شاخص های رشدو توسعه فر هنگي و اجتماعي هر کشور،ميزان مطالعه و رو آوری افراد آن جامعه به
تحقيق و پژوهش مي باشد .توسعه اقتصادی و اجتماعي در پرتو توسعه فر هنگي و آموزشي صورت مي پذیردو این امر نيازمند توسعه
در ذهنيت و افکار مردم جامعه است .مدرسه در فرهنگ اسالمي  ،جایگاه تربيت و پایگاه تعليم است .در مدرسه  ،هم باید علوم و فنون
را آموزش داد و هم اخالق و فضيلت و معنویت را گسترش بخشيد .بر اساس این اندیشه  ،وقتي کودک با فطرت پاک خدادادی
خویش وارد مدرسه مي شود ،باید امکان دو حرکت هماهنگ و همسو با هم و وابسته به یکدیگر را داشته باشد.از یک سو ،باید روح و
روان و جسم او متناسب با نياز های فردی و اجتماعي پرورش یابندو از سوی دیگر باید بتواند متناسب با نياز حال و آینده جامعه  ،با
اطالعات  ،مع لومات و فنون روز آشنا شودو آن ها را در ابعاد تئوری و فني فرا گيرد .به بيان دیگر  ،مدرسه باید بتواند انسان های سالم
 ،آگاه ،متفکر،خالق و صالح پرورش دهد تا این افراد  ،سنگ بنای جامعه مطلوب را تشکيل دهندو زمينه توسعه افتصادی و رشد
اجتماعي را فراهم آورند .آشنا و مأنوس نمودن کودکان و نوجوانان با فریضه الهي و رهایي بخش و ترغيب آنان به اقامه نماز  ،نيازمند
فراهم آوردن شرایط و امکانات است و تا این شرایط مهيا نگردند ،تالش بر پا دارندگان نماز در مدارس با موفقيت چشمگير روبه رو
نخواهد شد .در مدارس جدید  ،سالني با گنجای ش مناسب به عنوان نماز خانه  ،طراحي و ساخته شود .آیات و روایات مناسبي
برمحراب و دیوارها ی نماز خانه با خط نسخ یا نستعليق و خوانا  (،برای دانش آموزان) نوشته شوند .در صورت نداشتن امکان نماز
خانه در بعضي ازمدارس مي توان از راهروها به عنوان محل اقامه نماز استفاده کرد(.شاطریان ) 72 ،9012
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جدول شماره 1جمع بندي مطالب (نگارندگان )1931-1931
جمع بندي
ادبيات کودکان

داستان ها همراه با فرهنگ عوام ،یکي از گرانبهاترین گنجينه های ادب وفرهنگ غني فارسي و نمودارآمال ها و
آرزوهای مردم ميهنثبات نسبي نشریات و مجالت این دوران .

فرهنگ

مشترک بين تمامي انسان ها  ،زیر بنای اجتماع و اصول اخالقي استعدادهای فکری و اخالقي پرورش یافته به
وسيلۀ آموزش

فرهنگ و ابعاد فرهنگ در متون مختلف از کاربرد گسترده ای برخوردار است و همين گستردگي بر ابهام و پيچيدگي آن مي
افزاید .اهميت فرهنگ به ميزاني است که بعضي آن را سبب تمایز انسان از حيوان که به عبارتي سخن از این
آن
به ميان مي آورند که "انسان حيواني است با فرهنگ" به طور کلي در تعریف فرهنگ به دو گونه که به صورت
کلي به تعاریف سنتي و مدرن تقسيم نمود.
اهميت فرهنگ

ارزش ها وشرایط فرهنگي نقش به سزایي درافزایش رشد اقتصادی و نيز تقویت نهادها ی مردم ساالر و ارتقاء
عدالت اجتماعي دارد .فرهنگي که هوشمندانه بر نظم ،پاکي ،وقت شناسي  ،مسئوليت پذیری ،صداقت ،اعتماد،
احترام ،قانونگرایي ،اخالق و صرفه جویي تأکيد و اصرار دارندفرهنگ چيزی مشترک بين تمامي انسان ها و
برترین آرمان آن ها مي باشد.

تعليم و تربيت

ارکان اصلي هر جامعه  ،درای اهميت و حساسيت بسيار زیاد ،نقش مهمي در زمينه شکوفایي استعداد ها ،
پرورش خالقيت  ،ارتقاء فرهنگ خالق و رشد توسعه منابع انساني ،انتخاب بهترین روش ها در موقعيت ها و
شرایط خاص

تاًثير اجتماع بر ظرفيت حافظه و هوش باال مي رود .فضای سبزعامل مؤثر بر احساس تعلق کودک به محيط ،کاهش اضطراب
تفکر کودکان
چگونه طراحي فضا جوهر و اصل معماری ،هر ساختماني مجموعه ای از ارزش های مختلف فرهنگي ،
فضایي مناسب اجتماعي،اقتصادی،فني،کاربردی،تزئيني و فضایي بوده و حقيقت یک ساختمان.
برای کودکان
معماری فضاهای فرم ساختمان تاًثير زمينه در آن ،دیدگاه وسيع فرهنگي و کالبدی.فضاهایي دلباز همراه با چشم اندازی راحت
به بيرون که آزادانه در آن فضا بدوند .
آموزشي
کتابخانه

یکي ازمهم ترین شاخص های رشدوتوسعه فرهنگي واجتماعي وميزان مطالعه وروآوری افراد آن جامعه به
تحقيق و پژوهش مي باشد .توسعه اقتصادی و اجتماعي در پرتو توسعه فرهنگي و آموزشي که امر نيازمند
توسعه در ذهنيت و افکار مردم جامعه است.

نمونه تحقيق و پژوهش هایی در حوزه فرهنگ و معماري:
از نمونه پژوهشگراني که در رابطه با فرهنگ و معماری فعاليت داشته اند«آموس راپاپورت »0در دو مقاله او که به فارسي
نيز ترجمه شده اند به نام های "خاستگاه فرهنگي معماری" و"ابداع معماری" که در مورد اثبات رابطه مؤثر و برتر معماری باحوزه
فرهنگ است .همچنين کتاب اخير او «فرهنگ  ،معماری و طراحي» 2است)Rapoport 10،9112( .راپاپورت0فرهنگ را با زیر
مجموعه های ملموس در روند طراحي های معماری رابطه ای برقرار نمایند وی رابطه بين این مفاهيم را در "ذهن" و "نظم" مي
داند ( .راپاپورت  ) 9092از جمله افراد دیگری که در زمينه فرهنگ و معماری فعاليت طوالني داشته است ،مي توان به«پاول
اليور »2اشاره نمود که فعاليت های مشترکي نيز با راپاپورت داشته است .پژوهش هایي در مورد معماری بومي و سنتي داشته و حتي
در این راستا فرهنگ لغتي از معماری بومي نيز جمع آوری نموده است),Oliver9117( .آلن ،2در کتاب گفت وگو درباره آموزش مي
گوید« :فرهنگ چيزی غير از تعليم است » .انسان تعليم دیده  (،یا درس آموخته) و انسان با فرهنگ ممکن است دو شخص مختلف
باشند.آموزش  ،مرحلۀ واسطه درس خواندن و با فرهنگ شدن است .فرهنگ مستلزم رابطۀ متعادلي است که انسان با دیگران  ،و نيز
تعليم مباني تحقق شخصيت انسان را به او مي
با موضوع های فرهنگي ایجاد مي کند ،و لذا فراتر ازتعليم و درس خواندگي است
دهد .انسان نمي تواند این مباني را خود به تنهایي کسب کند و بدین سان از اندوخته نسل های پيشين و آن چه همنوعانش در
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اختيار او مي گذارند ،بهرمند شود .تعليم مستلزم وجود استادان و ابزارهایي است که تواُمان مورد استفاده قرار مي گيرند (.دٌولٌو،9092
) 21
پاسخ به سواالت :
 -9آنچه که برای محققان مورد اهميت است آثار موجود و یا بي قيد نسبت به زمان نيست که معموال بيشتر به بيان و تشریح
ارتباط خاصي بسنده مي کنند ،بلکه قصد دارند تا با ایجاد بسترمناسب برای فعاليت های معماری ،ارتباطي مستحکم تر را در آینده به وجود
آورند .آنچه که مورد مطالعه قرار مي گيرد بيشتر در حوزه معماری است و نه مصادیق معماری .محقيقن به دنبال به دست آوردن دیدگاهي
در خصوص بایسته های معمار هستند و فرهنگ در شرایط کلي آن پذیرفته مي شود.آنچه مسلم است در این حالت فرهنگ از اصالت خاصي
برخوردار مي شود که برای معماری توجه به آن الزم و ضروری است ،باید توجه داشت.
 -2انسان به علت زندگي درمحيطي همنوعان و اشياء با محيط در معرض تاًثير متقابل و پيوسته به نام تعامل است.فضای
آموزشي باید برای رسيدن به حيات واقعي خود  ،تبدیل به محيط هایي مطلوب برای زندگي افراد جامعه باشند (،ونه فقط بچه ها)  .به دنبال
بهره گرفتن ازخصوصيات و نيازهای فرهنگي ـ اجتماعي فرهنگي جوامع مختلف و کار کرد اجتماعي فضای آموزشي از مهمترین موضوعات
مورد تاًکيد است.
نتيجه:
نتایج نشان مي دهد که بين خالقيت و اب عاد فرهنگ رابطه معني داری وجود دارد .خالقيت  ،پيدایش و توليد اندیشه و فکری نو
است .در حالي که نوآوری عملي ساختن آن اندیشه و فکر است .از خالقيت تا نوآوری اغلب راهي طوالني در پيش است و تا اندیشه ای نو
بصورت فرآورده یا خدمتي نوین درآید .باید زماني طوالني بگذرد و تالش های بسياری انجام شود.
بدون تردید خالقيت تاًثير بسزایي در آموزش،فرهنگ و کودکان دارد .خالقيت به صورت یک ارزش واال در فرهنگ قرار
دارد .معماری اصالت خاصي مي یابد که تا حد امکان مي تواند نشان دهنده ابعاد مختلف فرهنگ خود است.
بنابراین در شرایط حساس کنو ني و با توجه به تحوالت سریع دنيا و نياز اجتناب ناپذیربا پيشرفت و تغييرات ،هدف از این پژوهش
بررسي رابطه بين فرهنگ با خالقيت و تغييرو نوآوری بوده تا با بررسي وضعيت موجود فرهنگ و خالقيت در آموزش و کودکان و همچنين
ارتباط بين این متغيرها بتوان راهکاری را در جهت افزایش ميزان خالقيت و تغيير نوآوری در مدیران ارائه کرد.
بررسي تحقيقات انجام شده در حوزه فرهنگ و معماری و مطالعات صورت گرفته مي توان معماری را به سه دسته تقسيم نمود:
 -9تحقيقاتي که به مباني نظری مي پردازند  -2تحقيقاتي که به آثار معماری مي پردازند  -0فعاليت های معماران و مباحث مربوط به آنها.
با توجه به حيطه جمع آوری اطالعات ،نوع نگاه و روش مطالعه فرهنگ و اهداف تشریحي و یا تأليفي به زیر مجموعه هایي تقسيم مي
شوند.از نحوه ارتباط مقوله های فرهنگي و معماری خود بستری هستند برای سایر پژوهش ها.
در این تحقيقات سعي مي شود تابا مد نظر قرار دادن معماری به عنوان نمودی فرهنگي که به وجوه معماری نيز کمک مي کند.
تا کنون مطالعات مورد بررسي به دو حالت خاص یعني پرداختن به مصادیق معماری و یا نظریات معماری توجه بيشتری نموده اند.
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