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چکیده
شقلده یسلار

از متخصصاگ تع لم و تریل

یر این اس

که شخصل

انساگ در  3سال اول زندگی او شکل

میگلرد .یا تتجه یه تاثلرات قایل تتجه محلط یه شنتاگ یکی از شتامل متثر یر رشد کتدک و یه ویژه تاثلر فضا
معمار در یهبتد و افزایش قای ل ها جسمی و یرکتی ،و همچنلن رشد ذهنی و شاطفی و اجتماشی کتدکاگ،
یرا طرایی فضایی منطبق یا شرایط کتدکاگ نلازمند شناخ
اینجا این ستال مطرح اس

دقلق از ویژگیها رشد کتدک مییاشلم .در

که اندیشه اسالمی چه راهکارهایی را در خصتص محلطی مناسب رشد کتدک

پلشنهاد داده اس  ،و ویژگیها یک مهدکتدک مناسب یرا رشد کتدک یا تتجه یه آمتزهها اسالمی چلس .
هدف این مقاله ،ارائه اصتل و الگت

اسالمی یرا

طرایی مهدکتدک مییاشد .در این مقاله سعی گردیده یا

رویکرد اسالمی و یا استناد یه مفهتم رشد از دیدگاه شهلد مطهر و اینسلنا و یا روش استدول منطقی و
تفسلر و تح لل در اصتل ،اهداف و روشها تریلتی آگها ،متلفهها و کلفل ها محلطی مکانی مناسب رشد
کتدک استنتاج گردد و در نهای

اصتلی یرا طرایی فضا کتدک منطبق یا این کلفلات و شرایط ،استخراج

شتد .یا تتجه یه اینکه انساگ یه طتر پلتسته در تعامل یا ختد ،خدا ،جامعه و طبلع

مییاشد ،وزم اس

یرا

رشد کتدک یه این ارتباطات تتجه ویژها مبذول داریم.یرا ارتباط کتدک یا دیگراگ ،یه فضاها جمعی یرا
یاز و آمتزش ،یرا ارتباط او یا خدا فضاهایی یرا قصهگتیی و فضایی یرا انجام تئاترها قرآنی و فضاهایی
جه شناخ طبلع و  ...را میتتاگ متصتر شد.
واژگان کلیدی :مهدکتدک ،رواگشناسی رشد ،اسالم ،رشد ،کتدک

 -7مقدمه
یه نظر میرسد الگت سنتی خانتاده در دهه ها اخلر  ،تغللراتی ژرف یافته و یه دنبال آگ دگرگتنی هایی در رفتار و
شادات همه اشضا خانتاده پدید آمده اس .در نتلجه این تغللرات ،فضاها آمتزشی پلش از دیستاگ همچتگ یک نلاز واقعی در
دنلا کنتنی مطرح شده ،که نشاگ دهنده نقش اجتماشی این نهاد یه شنتاگ یک دوره آمتزشی مهم اس  .ینایراین ایجاد مراکز
پلشدیستانی در جه
شالیق آناگ اهمل

ایجاد شرایط مط ت

یرا

رشد جسمی،ذهنی ،شاطفی و اجتماشی کتدکاگ و شکتفایی استعدادها و

یسلار مییاید .در سالها اخلر ،تحقلقات یسلار انجام شده ،که از ملاگ شتامل تاثلرگذار یر رشد کتدک،

تنها شلتهها آمتزشی ،جنبهها شاطفی-شناختی کتدکاگ و نلز مسائل تریلتی مترد یررسی قرار گرفته اند؛ اما یه کلفل
فضا معمار در رشد کتدک کمتر تتجه شده اس  .کتدکاگ اغ ب یه محرکها محلطی یساسند و این مریتط یه غریزه
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کنجکاو

آگهاس

و کتدک از محلط ،تاثلر یلشتر

میگلرد .محلط محرک از جم ه شتام ی اس

که رشد و تکامل

استعدادها متروثی را یرمی انگلزد .همچنلن محلط محرک ،رشد و تکامل مط ت یدنی و ذهنی را یرمی انگلزد ،در یالی که
محلط غلرمحرک سبب میشتد کتدک پایلنتر از استعدادهایش رشد کند( .شعارینژاد .)1832،111یال آگکه فضاها
آمتزشی کتدکاگ در ایراگ فاقد طرایی مناسب کتدکاگ هستند و یه این منظتر طرایی نشدهاند.هدف از این تحقلق ،تبللن
اصتل طرایی مهدکتدک یا رویکرد رشد کتدک مبتنی یر اندیشه اسالمی اس .یدین منظتر یا تقکر و تعمق در اهداف ،اصتل و
روش تریلتی شالمانی چتگ شهلد مطهر

و اینسلنا 1و دیگر منایع مرتبط ،یه تبللن اصتلی یرا

طرایی فضا

معمار

کتدکاگ میپردازیم.یدیهی اس در این روش ،تمام اصتل و روشها تریلتی نمیتتاند یه متلفهها محلطی تبدیل شتد ،لذا یه
یرخی از متارد ،تنها اشاره میشتد و یه یلاگ مختصر یرخی متارد یسنده شده اس (.شکل)1

شکل  :7دیاگرام ساختار پژوهش(منبع:نگارندگان)

یا تتجه یه اینکه کتدک یه طتر پلتسته در ارتباط یا ختد ،دیگراگ ،خدا و طبلع

مییاشد وزم اس

در طرایی محلط

کالبد یرا رشد کتدک یه این ارتباطات چهارگانه تتجه کنلم(:شکل )2

شکل  :2نمودار روابط انسان(منبع:نگارندگان)

-2تعریف رشد(با نگرش به منابع اسالمی)
یرا رشد تعاریف مخت فی یلاگ شده اس  ،اما تعریفی که یه نظر کامل تر میرسد اینگتنه اس " :رشد شبارت اس

از

تغللرات کمی و کلفی نسبتا پایدار ،مستمر و فراگلر در قای ل ها ،ساخ و رفتار انساگ که تح تاثلر نضج و تعامل آگ یا محلط
در قالب الگتیی منظم و منسجم صترت پذیرد و مست زم ویدت پلچلده کنشها می یاشد"(مصباح و دیگراگ .)1834،33
همانطتر که از تعریف فتق یرمیآید ،انساگ از طریق تعامل یا محلط رشد مییاید.ینایراین نقش محلط یه شنتاگ شام ی درجه
رشد انساگ انکارناپذیر اس .
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-9هدف رشد
رشد در متتگ اسالمی یه معنا هدای  ،نجات ،صالح ،کمال ،یافتن راه و جاده مستقلم آمده اس (سلف و دیگراگ ,1833
 .)181چگتنگی کاریرد واژه "رشد" در آیاتی همچتگ "ف لستجلبتا لی و للؤمنتا یی لع هم یرشدوگ" ، 1نشاگ میدهد که "رشد"
یه وضعلتی نارر اس که یاید آگ را محقق کرد؛ یه شبارت دیگر ،میتتاگ "رشد" را از "اهداف" تریل اسالمی ق مداد نمتد .اگر
"قر و لقا الهی" و رسلدگ یه مرتبه "خ لفهال هی" را یه شنتاگ هدف غایی تریل
یافتگی" را نلز یه شنتاگ هدف ک ی تریل ت قی کنلم .اهداف ک ی تریل

اسالمی در نظر یگلریم ،میتتانلم "رشد

از یلث مکان یه هدف غایی یسلار نزدیکند و ارتباط

معنادار یا آگ دارند یه شالوه چارچتیی یرا تعللن اهداف تفصل ی مشخص میکنند (وجدانی ،ایمانی  .)1811،28رشد و
تریل

از دیدگاه اسالم رشد و تریل

اخالقی اس

که انساگ را یه جایگاه اخالقی و ارزشی او

و هدف اسالم این اس

یرساند(سلف و دیگراگ( .)1833،18شکل )8

شکل  :9نمودار هدف غایی رشد در اندیشه اسالمی(منبع:نگارندگان)

از دیدگاه شهلد مطهر  ،هدف غایی تع لم و تریل

اسالمی تقر الهی اس ؛ لذا نظام تع لم و تریل

رسلدگ یه این هدف واو تریلتی را فراهم سازد.یرا رسلدگ یه هدف غایی یاید یه سایر اهداف تریل

اسالمی یاید مبنا
اسالمی نلز نگاه کرد؛

زیرا این اهداف در ارتباط یا هدف غایی اس (صالحی ,مراد و فلروز .)22 ،1818
یکی از اهداف تفصل ی ذکر شده یرا تع لم و تریل از دیدگاه شهلد مطهر  ،پرورش نلرو تفکر و اندیشه اس ؛(شکل )5
که در متتگ اسالمی روشهایی یرا تحقق این هدف ذکر شدهاند که قای ل تبدیل یه متلفهها محلطی را نلز دارند.
اسالم همتاره نلرو فکر خالق را منشاء پلدایش و یل مسائل جدید و شالیترین محصتل مغز انساگ را تفکر دانسته و یک
ساش

تفکر را یرایر هفتاد سال شبادت قرار داده اس ؛ البته یاید تتجه داش

سلره معصتماگ میتتاگ یه یعضی شلتهها و روش ها دس

یاف

که نتلجه تفکر ،خالقل

اس

.یا سلر و تفکر در

که متجب پرورش تفکر خالق و ایجاد ایدهها ،اندیشهها و

روزنهها فکر جدید گردد که در ذیل یه متارد از آگها اشاره میشتد:
.1

پرسشگر  :یکی از روشها ایجاد خالقل فکر و پرورش قته تفکر ،در متریی روش پرسشگر اس که در روایات اهل
یل (ع) یسلار یه آگ سفارش شده اس .چناگکه امام صادق(ع) ک لد ش م را پرسشگر مینامند (مدایی و یسلنیزاده
 .) 113 ،1812ینایراین یا طرایی فضایی یرا یرانگلختن یس کنجکاو و پرسشگر کتدک ،میتتاگ خالقل

او را

پرورش داد.
.2

استقالل فکر  :پلامبر(ص) و اهل یل (ع) در سلره تریلتی ختیش همتاره مخاطباگ را یه استقالل فکر و دور از
هرگتنه تق لد و پلرو

کترکترانه دشتت میکنند .شهلد مطهر

نلز در اینیاره معتقد اس

که یاید مجال تفکر یه

دانشآمتز داده شتد و او را یه استقالل در اندیشه ترغلب کنند (هماگ 111 ،و .)111
.8

گفتگت و مذاکره ش می :روش گفتگت و مبایثه ش می متجب تحریک تفکر خالق ،افزایش تتاناییها و ایتکارات و تقتی
قدرت استدول میشتد.پلامبر(ص)می فرماید :یا یکدیگر مذاکره ،مالقات و گفتگت کنلد ،زیرا گفتگت صلقل دل هاس
(هماگ.)115 ،

 -1یاید که دشتت مرا اجای کند و یاید یه من ایماگ آورند تا شاید رشد یایند( .یقره)133/
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.4

مشاهده کنجکاوانه طبلع  :یکی از منایع مهم یرا یروز خالقل  ،طبلع اس .یسلار از نتآور ها و اختراشات این دوره
از طبلع

اقتباس شده اس .طبق این روش جه

سمعی ،یصر  ،ومسه ،و  ...در شناخ

طبلع

پرورش خالقل

یاید از تمامی یتاس دانشآمتزاگ اشم ار قای ل ها

استفاده کرد و گقتنی اس

که کتدکاگ اغ ب یه محرکها محلطی

یساسند و مای ند یه دستکار و یررسی اشلاء و متجتدات یپردازند و این مریتط یه غریزه کنجکاو آگهاس

(هماگ،

.)113
از دیدگاه این سلنا ،سعادت یاوترین چلز اس
هدای ها اس

که انساگ یه دنبال کسب آگ اس

و هدای

یه راه سعادت نلز یاوترین

و از ستیی سعادت واقعی قر الهی اس .یدین ترتلب میتتاگ قر الهی را هدف نهایی در تع لم و تریل

از

دیدگاه اینسلنا ت قی کرد .از ست دیگر یا تتجه یه ایعاد دیگر که در متتگ اینسلنا یه چشم میخترد ،میتتاگ در زیر چتر
هدف نهایی قر الهی یه اهدافی دیگر نلز اشاره کرد (زیباکالم و یلدر .)15 ،1833

 -4مسیر رشد
تحقق هدف آفرینش انساگ تنها در پرتت تع لم و تریل

ملسر اس ؛ یه این منظتر ،خداوند متعال انساگ را یه نلرو شقل و

ایزار معرف تجهلز کرد و پلامبرانی را یا یراهلن روشن و ایکام و قتانلن متلن یرانگلخ و رسال سنگلن تع لم و تریل انساگ
را یه آناگ سپرد (صالحی و یارایمد

" .)24 ،1833تریل " در زیاگ فارسی یه معانی "پروردگ،آدا

و اخالق را یه کسی

آمتختن،آمتختن و پروردگ کتدک تا هنگام یالغ شدگ"یه کار رفته اس .واژه ترکلبی"تع لم و تریل " نلز یه معنا آمتزش و
پرورش آمده اس (دهخدا  .)551 ،1823تریل دینی یعنی هرگتنه اقدام هدایتگرانها که یه منظتر ایجاد ،ایقا و اکمال شقاید،
اخالق و اشمال دینی یر مبنا قرآگ ،سن

و شقل یه ست هدف غایی قر

مط ق الهی انجام میشتد(.یهشتی و شکر نلا

.)12 ،1811

شکل  :4نمودار مسیر رشد (منبع:نگارندگان)

 -7-4اصول تعلیم و تربیت
اصتل تع لم و تریل

یرگرفتاه از آرا شاهلد مطهار (شکل  )5یارخالف ساایر اصاتل متفکراگ غریی در راستا رسلدگ

یه تقر الهی اس ؛ در نمتدار فتق ،اصتلی را که میتتاگ از دیدگاه شهلد مطهر یرا تع لم و تریل

استنباط کرد ذکر شده

اس  ،لذا فقط یه شرح متارد که میتتاند ما را در تبللن اصتلی یرا طرایی محلطی یرا کتدک رهنمتگ شتند یسنده
میکنلم:
اصل هماهنگی یا فطرت : :شهلد مطهر معتقد یتدند در وجتد انساگ از ست خداوند متعاال ویژگیهایی قرار داده شده
اس

که او را از سایر متجتدات متماایز مایکند :خردورز  ،یقلق ¬جتیی ،زیبایی¬گرایی ،شدال ¬ط بی ،خداگرایی و سایر

ویژگیها ذاتی از جم ه این استعدادها فطر اس  .ایشاگ اشتقاد داشتند وضعل

زندگی آدمی یاید یه گتنها ساماگ یاید

که این ویژگیها ،که یه مثایه یذرهایی ایس که در زملن آفرینش انساگ وجتد دارد ،رشد کند (م کی.)113 ،1838
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شکل  :5نمودار اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری(منبع :نگارندگان ،با اقتباس از :صالحی ،مرادی و فیروزی
) 7939:21

اصل یهرهگلر از اراده :استاد مطهر اشتقاد داشتند که در یتزه تع لم و تریل

یاید وضع را طتر ساماندهی کنلم که

آگها یا اراده ختد و یا انگلزه قب ی یه ست کسب فضایل اخالقی و صفات انسانی یرک کنند.اگر رفتار را یدوگ اقناع دروگ یه
افراد تحملل کنلم آناگ پس از مدت کتتاهی یه ختد ما پس ختاهند داد وهرگز یه رفتار دینی قت و ریشهدار تبدیل نملشتد.
(هماگ )113 ،در ملاگ اندیشمنداگ اسالمی ،این سلنا یه شنتاگ فل ستف مکتب مشاء دارا

آرا

مستقلمی دریاره تع لم و

تریل اس .در آثار اینسلنا تعریفی یرا تع لم و تریل یه چشم نمیخترد.یا این وجتد در یرخی منایع ،یا تتجه یه آرا اینسلنا
درآثارگتناگتگ و  ،تعاریفی یرا
یرنامهریز  ،فعالل

تع لم و تریل

نتلجهگلر

شده اس .یرا

مثال ماهل

تع لم و تریل

شبارت اس

از:

جامعه و فرد در جه سالم خانتاده ،رشد کتدک و تعبلر شئتگ اجتماشی یرا وصتل انساگ یه سعادت در

دنلا و پس از مرگ .یه طتر مس م این سلنا را میتتاگ یک فل ستف مس ماگ ق مداد کرد و از نظر آرا تریلتی و  ،میتتاگ او را
یک مریی مس ماگ یه یسا آورد (زیباکالم و یلدر .)1833
الف)اصل ایجاد شرایط مناسب :از آگجایی که ریشه یرخی از افکار و نل ها و رفتارها آدمی را یاید در شرایطی که او
زندگی میکند جس

و جت کرد ،پس میتتاگ این اصل را یر مبنا تاثلرپذیر انساگ از شرایط گتناگتگ ،شامل مکاگ و زماگ و

اجتماع ارائه داد (هماگ .)12 ،ینایر این اصل ،این سلنا یه تاثلر مکاگ یر تع لم وتریل اشاره میکند.
)اصل تفاوتها فرد  :نکته جالبی که این سلنا در آمتزش فنتگ ،مراشات آگ را وزم میدانس در نظر گرفتن اختالفات
فرد در کتدکاگ یتد .اینسلنا این امر را از ورایف مریی کتدک میداند و میگتید :یه دللل تفاوها فرد شایسته اس

که

مریی کتدک هنگام گزینش دانش یا یرفها خاص یرا و  ،ایتدا طبلع کتدک را یلازماید ،ذوق و س لقه او را یسنجد و درجه
هتش او را امتحاگ کند .آگگاه یر اساس این امتر ،یرفه یا دانش مناسب یرا و یرگزیند (نتروز و دیگراگ )14 ،1812
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ج)اصل آمتزش گروهی :این سلنا یر آمتزش دستهجمعی تاکلد میکند و معتقد اس

که کتدک یاید یا همساوگ ختد یه

صترت گروهی یه کسب دانش و یرفه یپردازد ،زیرا کتدک از کتدک فرامیگلرد .امتزش دسته جمعی یاشث میشتد که کتدک
از اخالق و رفتار پسندیده همساوگ ختد پلرو کند و یه صف ها و شادتها نلکت آراسته گردد .و یا تتصله آمتزش گروهی
در پی آگ اس که این نلازها روانی کتدک را یرآورده سازد و معتقد اس که کنارهگلر کتدک و تعاللم انفراد یه این نلازها
پاسخ نمیدهد(زیباکالم و یلدر .)15 ،1833
د) اصل ختدشناسی و ختدساز (هماگ.)18 ،
ه) اصل تنظلم یرنامه آمتزشی یر اساس مرایل زندگی(هماگ.)15،

شکل  :6نمودار اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا (منبع:نگارندگان ،با اقتباس از منابع پژوهش)

 -2-4روشهای تعلیم و تربیت
از ملاگ روشها تریلتی شهلد مطهر در نمتدار شکل  ،5روش الگتیی را می تتاگ از طریق کلفل ها محلطی تحقق
یخشلد ،یدین ترتلب تنها یه شرح این روش یسنده میکنلم.
نقش الگتیی  :شهلد مطهر در تشریح روش الگتیی معتقد یتدند تحقق تریل

اسالمی یدوگ وجتد الگتها کامل تریلتی

یه شنتاگ مظاهر شلنی و نمتدها یلرونی یه فرجام استتار نختاهد رسلد .شهلد مطهر در چند اثر ختد از یضرت ایراهلم
ش له السالم یه شنتاگ نمتنه انساگ کامل نزد قراگ یاد کرده که قایل تاسی و الگتیردار اس  .آنچه در این روش مد نظر اس این
اس

که ختد مریی یه طتر غلر مستقلم می تتاند نقش الگتیی داشته یاشد .همچنلن روش معرفی الگتها مثب

قراگ و سلره اهل یل
فلروز .)84 ،1818
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از جانب مریلاگ تع لم و تریل

در پرورش کتدکاگ یسلار مهم وکارساز اس

یا تاسی از

(صالحی،مراد

و

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

اشاره داشتهاس  .پند و نصلح

در روش تع لم و تریل  ،اینسلنا در کتا تدیلر منزل ،یه روش پند و نصلح

یاید یا

خردمند صترت گلرد و همراه یا نرمی و مالیم انجام شتد .سخن گفتن یه هنگام پند و اندرز یاید یه آرامی صترت گلرد و در
خ تتترین مکاگ انجام شتد(زیباکالم و یلدر .)111 ،1833
مع م یاید اوو طفل را از شادات زش

و کارها نکتهلده دور و یا همدرساگ خت محشتر سازد.ثانلا در پرورش او گاهی

تشتیق کند و زمانی تهدید و چنانچه نتلجه نگرف

یه تنبله یدنی متتسل شتد.ثالثا اوقات ورزش را طتر ترتلب دهد که هم

معده خالی نباشد و هم غذا هضم شده یاشد .رایعا یر یسب اقتضا یکی از انتاع تع لم را شبارت یاشد از تع لم ذهنی ،صناشی،
ت قلنی ،تادیبی ،تق لد  ،تنبلهی در تدریس ختد یه کار یرد.خامسا یه هنگام تع لم و رفتار یا شاگرد روش معتدل را اتخاذ کند.
سادسا طفل را یشناسد و طبع و قریحه او را یسنجد و هتش او را یلازماید تا یتتاند یه متقع ختد ،هنر و پلشها که متناسب یا
استعداد و ذکاوت اوس یرا و انتخا کند.سایعا ذوق و شتق طفل را در انتخا هنر و پلشه رشای کند .ثامنا هنر و پلشها
که یه کتدک آمتختند ،او را یه استفاده از آگ وادار سازند تا شمال یه کسب معاش شادت کند(صدیق .)11 ،1888
در این تحقلق در یا تع لم و تریل

یه اصتل ،اهداف ،محتتا و روشها تع لم و تریل

که هدف از مطالعه تع لم و تریل  ،رسلدگ یه مبانی نظر مشخصی در یا

یه طتر مختصر اشاره شد .از آنجا

طرایی محلطی یرا کتدک یا هدف رشد او

مییاشد ،لذا مطالبی که صرفا ما را در این جه رهنمتگ میشد ،ذکر گردید.

 -5مولفههای محیطی موثر بر رشد
یا تتجه یه هدف غایی مط ت انساگ و تالش یرا ایجاد محلطی یرا کتدک در جه

رسلدگ یه قر

الهی ،یر مبنا

اهداف،اصتل و روشها تریلتی اسالم در مسلر رشد ،میتتاگ ویژگیها و کلفل هایی در محلط ایجاد کرد .در این پژوهش یا
استناد یه آراء شهلد مطهر و این سلنا یه شنتاگ شالماگ صایبنظر در این یتزه ،یه استخراج این ویژگیها میپردازیم.
یا تتجه یه هدف "پرورش نلرو

تفکر و اندیشه" و روشها رسلدگ یه این هدف(پرسشگر  ،گفتگت و مذاکره ش می،

استقالل فکر  ،مشاهده کنجکاوانه طبلع ) از دیدگاه شهلد مطهر وزم اس

یرا ایجاد پرسش در کتدک و یرانگلختن

یس کنجکاو کتدک از محرکها محلط طبلعی و مصنتع یهره جس  .کتدکاگ مکاگهایی را که دارا ترکلبی از شکلها
متزوگ و شناصر محرک یتاس(یلنایی ،شنتایی ،ومسه ،یتیایی و چشایی) هستند دوس دارند.در فضاها مهدکتدک ،شکل ها،
یاف ها و رنوها را میتتاگ یه نحت انتخا نمتد تا دامنه وسلعی از تجریلات یسی را ملسر سازد( .طالبی و ملرمقتدایی
 )14 ،1831همچنلن ضرور اس یرا اجتماع کتدکاگ یا همدیگر نلز فضاهایی در مجاورت فضاها مذکتر در نظر یگلریم تا
کتدکاگ یتتانند در مترد آگ متضتع خاص یه همفکر یپردازند و از تجریلات ختد یا هم صحب

کنند .شالوه یر آگ میتتاگ از

طریق انعطافپذیر و تغللرپذیر فضاها ،و محتل کردگ این تغللرات یر شهده کتدکاگ در قالب گروهها همفکر  ،مجال
یلشتر یرا گفتگت کتدکاگ یه آگها یدهلم.یرا استقالل فکر هر کتدک وزم اس  ،فضاهایی یا ایعاد کتچکتر در نظر
یگلریم و مدیری

آگ فضا را یه ختد کتدک واگذار کنلم ،یا اینکه یا در اختلار گذاشتن وسای ی خاص از او یختاهلم ختد کتدک

فضا مترد شالقه ختد را یسازد یا تزیلن کند.یرا مشاهده کنجکاوانه طبلع  ،وزم اس
یا فضا

پلرامتگ یاشد ،ینایراین میتتاگ از روشها

مخت فی یرا

این هدف یهره گرف  ،مانند یازشتها

نلمهیاز در مجاورت فضا داخ ی  ،یلاط هایی یا ایعاد و شم کردها مخت ف یرا کاش
یلتانات و آیزیاگ و  ...زملنها یاز که در آگها یه جا وسایل ثای
کتدکاگ استفاده شتد یسلار مناسبتر اس .جریاگ آ

فضا کتدک در ارتباط هرچه یلشتر
گلاهاگ و سبز ها و نگهدار یرخی

و مصنتع از ختد طبلع

یه شنتاگ ایزار یرا یاز

و گلاهاگ اطراف آگ از نظر شکل ،رنو ،یاف

شناصر پتیا هستند.کتدکاگ قادر یه دیدگ گل هایی هستند که در نهای

وسلع ،فضاها

و یتی گاهی یت وشطر

تبدیل یه ملته میشتد و سطتح جریاگ آ که یر

اساس شدت یارندگی تغللر می کند (مهدینژاد و دیگراگ .)1811
یا تتجه یه اصل "هماهنگی یا فطرت" ،یاید یه تفاوتها فرد و گرایشها فطر دانشآمتزاگ تتجه و استعداد واقعی هر
دانشآمتز را شناسایی و آگ را پرورش داد ،ینایراین وزم اس

کتدکاگ در محلط ها آزاد ،وسلع و متعادل رشد کنند و امکاگ
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انجام فعالل ها مخت ف یرا کتدک در محلط فراهم یاشد تا کتدک در این محلط غنی ،جذا و متنتع یه سم فعالل ها
مترد شالقه ختد ستق یاید و سپس در فضایی متع ق یه ختد یه انجام این فعالل ها یپردازد.
یا تتجه یه اصل "یهرهگلر از اراده" ،کتدک یاید در محلطی آزاد و مستقل ،امکاگ تحرک و اشمال نظر یرا تغللر شرایط
محلطی ختد داشته یاشد ،ینایراین وزم اس

نظارت و کنترل غلرمستقلم افراد یزرگسال

کتدک در محلطی ایمن و آزاد تح

یه دور از اجبار شتامل محلطی و انسانی و در شرایطی استاندارد یه انجام فعالل ها مخت ف یپردازد .آزاد گذاشتن نسبی کتدک
یرا انتخا فعالل  ،فراهم کردگ آمتزش فرد و گروهی در گروه ها کتچک و یزرگ ،تشتیق کتدک یه هدای

رفتار ختد،

فراهم کردگ متاد یادگلر غنی از ویژگی ها چنلن محلطی هستند و در ضمن مریی یه شنتاگ تسهللکننده محست میشتد
و نه هدای کننده یادگلر .
یا تتجه یه روش"نقش الگتیی در تریل " ،یاید یا ایجاد فرص

هایی یرا رویارویی کتدک یا الگتها مناسب در فضاها و

شرایط مخت ف یه صترت مستقلم از طریق قصه ختانی و تئاتر و یه صترت غلرمستقلم از طریق مشاهده شلنی اشمال مریلاگ،
اشمال و آدا

صحلح را یه کتدک آمتخ

و از قرار گرفتن کتدک در معرض الگتها

نادرس

ج تگلر

کرد.یدین ترتلب

میتتاگ الگتها فرهنگی پاکلزگی ،غذاختردگ ،تعامالت اجتماشی ،نظم و انضباط ،واجبات و مستحبات دینی و  ...را یه کتدک
آمتخ .
یا تتجه یه "هدف جسمانی:یهداش

محلط ،یهداش

فرد و  "...وزم اس

فضاها تملز از کثلف و فضاها تر از خشک

یه طرز مناسبی از هم تفکلک شتند.
یا تتجه یه اصل"تفاوتها فرد " ،یرا کشف اختالفات فرد در کتدکاگ ،میتتاگ امکاگ انجام فعالل ها مخت ف و
متنتع در یک فضا فراهم یاشد تا کتدکاگ یا نظارت مریی یه انجام فعالل ها مخت ف پرداخته و پس از کشف استعدادهایشاگ
تتسط مریی در مجاورت هماگ فضا و در کنار دیگر کتدکاگ اما در یتزه ق مرو فرد ختد یه انجام فعالل دلختاه ختد یپردازند،
تا یدینتسل ه از کتدکاگ دیگر نلز در یتزهها متنتع ،تجاریی فراگلرند.
یا تتجه یه اصل"آمتزش گروهی" و فراگلر

کتدک از کتدک ،میتتاگ از روشها

آمتزش مبتنی یر یاز

که امکاگ

مشارک در فعالل ها گروهی را فراهم میآورد استفاده کرد.ینایراین وزم اس یا ایجاد فضاهایی انعطافپذیر یا ایعاد و شکل و
مب ماگ مناسب یرا تشکلل گروهها کتچک و یزرگ ،زملنه رشد کتدک را فراهم ساخ .
یا تتجه یه هدف هنر

"پرورش قته متخل ه از طریق متسلقی و شعر" ،وزم اس

دراوردگ طبل ها ،مل هها و زنوها و سطتیی که قای ل

ایجاد صداها

یرا

ختاندگ آواز و سرود ،یه صدا

مخت ف را دارند ،فضاها ،مب ماگ و جزئلاتی در نظر

گرفته شتد.

 -6جمعبندی
یا تتجه یه هدف غایی انساگ(تقر الهی) ،اندیشمنداگ اسالمی یرا پلمتده شدگ مسلر رسلدگ یه رشد ،اهداف ،اصتل و
روشهایی تبللن نمتدهاند که از آگ ملاگ ،متارد هستند که میتتانند در کلفل

مکاگ( در اینجا مهدکتدک) متثر یاشند.در

یتزه معمار یرا محقق نمتدگ این کلفل ها محلطی ،یه روشها و ایزار نلازمندیم ،یدین منظتر اصتل طرایی محلط
کالبد در شرصهها مخت ف(یرنامه فلزیکی ،متاد و مصالح ،طرایی فضا داخ ی و  )...را یلاگ میکنلم .مسلر که در این
پژوهش پلمتده شده را یه طتر مختصر در قالب جدول ذیل نمایش میدهلم.
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جدول :7استخراج اصول معمارانه از اصول تربیتی (منبع:نگارندگان)
هدف
رشد

اهداف،
اصول و

مولفههای محیطی

تفسیر

اصول معمارانه

روشها
� فضایی وسلع یرا یاز ها
و کنار هم یتدگ کتدکاگ

اصل هماهنگی یا فطرت

مریلاگ مدارس در زملنه تریل
یاید یه تفاوتها فرد و
گرایشها فطر دانشآمتزاگ
تتجه و استعداد واقعی هر
دانشآمتز را شناسایی و آگ را
پرورش دهند.

جمعی

� ایجاد محلطها آزاد ،وسلع و � تفکلک فضاها وسلع جمعی یه
متعادل
ق مروهایی خصتصی یرا کتدکاگ از
طریق کفساز ها متنتع و مب ماگ
� رشای تنتع فضایی و تنتع
و ...
شم کرد فضاها
� انعطافپذیر
فضاها

�

� وسایل یاز انعطافپذیر مانند گل،
خملر و زملن شنی
� ایمنی کف ،دیتارها و وسایل

تقر الهی

اصل یهرهگلر از اراده

محلط آزاد و مستقل و ایمن
� ایجاد محلطی آزاد و مستقل یرا
امکاگ نظارت و کنترل
کارها کتدک از قبلل راه رفتن،
غلرمستقلم یزرگسال یر اشمال
غذا ختردگ ،یاز و انجام تکاللف و
کتدک،ارتباط فضایی در شلن
کارها کتچک
رشای فاص ه مناسب
� محلطی ساده از یلث ادراک تا
انعطافپذیر و تغللرپذیر
کتدک یه رایتی تصملم یگلرد.
فضاها
� فضایی نلمهیاز مجاور طبلع مانند
امکاگ انتخا فعالل مترد نظر
ایتاگ در ارتباط مستقلم یا داخل یه
از ست کتدک
منظتر آزاد شمل یلشتر کتدک

استاد مطهر اشتقاد داشتند که
در یتزه تع لم و تریل یاید وضع
را طتر ساماندهی کنلم که آگها
یا اراده ختد و یا انگلزه قب ی یه
�
ست کسب فضایل اخالقی و
صفات انسانی یرک کنند.
�

نقش الگتیی در تریل

�

و تغللرپذیر

� فضاها یاز یی خطر مانند یلاط
مرکز یه منظتر آزاد کتدک

� ناهارختر مشترک یرا کتدکاگ و
یاد دادگ آدا
مریلاگ یرا
غذاختردگ(یتی امکاگ غذا ختردگ
فرهنگی
� آمتزش الگتها
کتدکاگ یا والدین نلز وجتد داشته
پاکلزگی ،غذاختردگ ،تعامالت
شهلد مطهر در تشریح روش
یاشد).
اجتماشی ،نظم و انضباط و ...از
الگتیی معتقد یتدند تحقق تریل
� فضایی که یرا اشمال شباد
طریق مشاهده شلنی
اسالمی یدوگ وجتد الگتها کامل
مریلاگ( نمازخانه) در نظر گرفته می
تریلتی یه شنتاگ مظاهر شلنی و � آمتزش غلر مستقلم کتدک از
شتد در معرض دید کتدکاگ یاشد و
نمتدها یلرونی یه فرجام
طریق آشنایی یا زندگی اهل
یا فضاها آمتزشی و یاز کتدکاگ
استتار نختاهد رسلد.
یل از طریق قصهختانی و
ت فلق شتد.
تئاتر
� قرارگلر کمدها شخصی مریلاگ
در جتار کمدها کتدکاگ یرا یاد
دادگ نظم یه آگ ها
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هدف
رشد

اهداف،
اصول و

مولفههای محیطی

روشها

روش پرسشگر
روش گفتگت و مذاکره ش می
روش استقالل فکر
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تفسیر

اصول معمارانه

یکی از روشها ایجاد خالقل
فکر و پرورش قته تفکر ،در
متریی روش پرسشگر اس که
� استفاده از شناصر محرک
در روایات اهل یل (ع) یسلار یه
طبلعی و مصنتع
آگ سفارش شده اس .چنانکه امام
� استفاده از شناصر محرک
صادق(ع) ک لد ش م را پرسشگر
یتاس(یلنایی،شنتایی،ومسه،
مینامند( .مدایی و یسلنیزاده
یتیایی و چشایی) در محلط
)113 ،1812ینایراین یا طرایی
�
فضایی یرا یرانگلختن یس
کنجکاو و پرسشگر کتدک،
میتتاگ خالقل او را پرورش داد.

پلامبر(ص)میفرماید :یا یکدیگر
مذاکره ،مالقات و گفتگت کنلد،
زیرا گفتگت صلقل دل هاس .
(مدایی و یسلنیزاده ،1812
)115

و
� فضاهایی مرتبط یا طبلع
پدیدهها طبلعی و آسمانی مانند
یاراگ و یرف ،رنگلنکماگ و ...
� فضایی یرا یلتانات خانگی و پرنده
ها
� فضایی یرا آیزیاگ و ماهی ها
� فضاهایی یرا
متضتشات مخت ف

قصهگتیی

یا

� فضاهایی یرا نمایش تئاتر

� در نظر گرفتن فضاها جمعی
در جتار فضاهایی که یس
کنجکاو کتدکاگ یرانگلخته � طرایی نلمک ها مناسب کتدکاگ
و پ ههایی یرا نشستن در فضا یاز
میشتد.
یه طتر که کتدکاگ در مقایل هم
� انعطافپذیر و قایل تغللر
ینشلند.
یتدگ فضاها و محتل کردگ
یخشی از تصملمگلر ها یه �
کتدکاگ یرا ایجاد تغللراتی
در محلط یاز و آمتزششاگ

پلامبر(ص) و اهل یل (ع) در
� رشای یتزه شخصی کتدکاگ
سلره تریلتی ختیش همتاره
در فضا مهد کتدک ،داشتن
مخاطباگ را یه استقالل فکر و
فضایی خاص یرا هر کتدک
دور از هرگتنه تق لد و پلرو
� طرایی ک بههایی همانند اتاق
که یه او استقالل فکر داده
کترکترانه دشتت میکنند.
شخصی ،متناسب یا ایعاد و
شتد.هر کتدک ختد مسئتل
،
1812
(مدایی و یسلنیزاده
اندازهها یدگ کتدک و مجهز
تصملم گلر در مترد فضا
)111شهلد مطهر نلز در اینیاره
نمتدگ این ک بهها یه وسایل شخصی
شخصیاش مییاشد.
معتقد اس که یاید مجال تفکر یه
مترد نلاز کتدک
� یا در اختلار گذاشتن وسای ی
دانشآمتز داده شتد و او را یه
یرا کتدک ،از او یختاهلم
استقالل در اندیشه ترغلب کنند.
ق مرو فرد ختیش را یسازد.
(هماگ)111 ،
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هدف
رشد

اهداف،
اصول و

تفسیر

مولفههای محیطی

اصول معمارانه

روشها

روش مشاهده کنجکاوانه طبلع

طبق این روش جه پرورش
� استفاده از یازشتهایی که در تقایل و
خالقل یاید از تمامی یتاس
مرتبه چشماگ کتدک هستند.
دانشآمتزاگ اشم از قای ل ها
یاز در
� طرایی فضاها
سمعی ،یصر  ،ومسه ،و  ...در
� استفاده از مصالح طبلعی مانند
کلفل ها و اندازهها مخت ف
شناخ طبلع استفاده کرد و
چت و کاهگل و خش و یامبت
یرا یاز ها مخت ف در
گقتنی اس که کتدکاگ اغ ب یه
� ایجاد فضاهایی متق یا دائم در
جه آشنایی یا طبلع
محرکها محلطی یساسند و
فضا یاز یرا نگهدار یرخی
� استفاده یداکثر از نتر روز و
مای ند یه دستکار و یررسی
یرخی
کاش
و
یلتانات
داشتن یازشتهایی یه سم
اشلاء و متجتدات یپردازند و این
گلاهاگ،درختاگ ملته مناسب شرایط
فضا یاز و طبلع پلرامتگ
مریتط یه غریزه کنجکاو
یرا
فضایی
اق لمی،
آگهاس ( .مدایی و
شنیاز ،آ یاز
یسلنیزاده)113 ،1812
� فضایی انعطافپذیر و یکپارچه
و قایل تقسلم یه فضاها
کتچکتر یا استفاده از اختالف
سطح و تغللر فرم

اصل تفاوتها فرد

یرا کشف اختالفات فرد در
کتدکاگ ،میتتاگ امکاگ انجام
فعالل ها مخت ف و متنتع در
یک فضا فراهم یاشد تا کتدکاگ یا � ت فلق فضا یاز و یسته یا
استفاده از یلاط خ تتها و
نظارت مریی یه انجام فعالل ها
� فضایی یرا آشنایی کتدکاگ یا
ایتاگها مناسب یه منظتر
مخت ف پرداخته و پس از کشف
یرفه ها و مشاغل گتناگتگ مانند
ایجاد فضاها متنتع یرا
استعدادهایشاگ تتسط مریی در
نجار  ،پزشکی ،رانندگی ،مع می و...
فعالل ها مخت ف
هماگ فضا و در کنار دیگر کتدکاگ
یه انجام فعالل دلختاه ختد
� امکاگ چلدماگ متنتع مب ماگ
یپردازند ،تا یدینتسل ه از کتدکاگ
یه صترت فرد و گروهی
دیگر نلز در یتزهها متنتع � ،تشکلل یتزهها فرد که در
تجاریی فراگلرند.
شلن استقالل یا دیگر فضاها
نلز مرتبط یاشد.

اصل آمتزش گروهی

آمتزش گروهی میتتاند در قالب
کالسها قدیم یه صترت استاد و
شاگرد یاشد که در آگ مع م یا
مریی در یک سم یه شنتاگ
یاددهنده و کل شاگرداگ در یک
سم یه شنتاگ یادگلرنده
هستند؛و یا در قالب کالسها
سملنار همه افراد نقش
یادگلرنده و یاددهنده دارند و
مریی نقش هدای کننده را دارا
مییاشد.مقصتد اینسلنا از آمتزش
گروهی ،نتع دوم اس  ،چتگ یلاگ
میکند کتدک از کتدک
فرامیگلرد.

� فضایی مناسب از نظر ایعاد و
کلفل یرا آمتزش جمعی
� فضاها تا ید امکاگ وسلع در نظر
گرفته شتند و از فرمها مرکزگرا
� فرم مناسب کالس یا تتجه یه
یرا مب ماگ فضا نلز استفاده شتد.
نتع آمتزش
� در نظر گرفتن فضاها جمعی و
� مب ماگ مناسب
مب ماگ ثای یا متحرک یه شکل U
نتع
تغللرپذیر
� امکاگ
یا یه شکل مرکزگرا در فضا یاز و
چلدماگ و امکاگ ایجاد
یسته یه صترت پ کانی یا مسطح
گروهها مخت ف یا تعداد افراد
متفاوت
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هدف
رشد

اهداف،
اصول و

مولفههای محیطی

تفسیر

اصول معمارانه

روشها
هدف جسمانی :ش م یهداش

� استفاده از کفساز ها قایل شس
اینسلنا یرا پرورش یعد
و شت،مقاوم و غلرلغزنده و یک لگن
جسمانی انساگ همچتگ یعد
� تفکلک فضاها کثلف و تملز
دستشتیی در فضاها کثلف
رویی اهمل قائل شده اس .از
و همچنلن فضاها تر و
� در نظر گرفتن فضایی یرا مستاک
دیدگاه او سالمتی سرش یالتی
خشک یه منظتر رشای
زدگ کتدکاگ متناسب یا مقلاس
اس که در آگ اشمال یدگ یه
یهداش
کتدکاگ در جتار ناهارختر یا در
درستی صترت میگلرد.
جتار سرویسها یهداشتی

 -1اصول طراحی
در یقلق  ،تجریه هر فرد در زندگی و مهارت هایی که کسب مینماید مریتط یه شرایط محلطی و محصتل تاثلر متقایل
ملاگ آگ فرد و محلطی اس

که در آگ زندگی ملکند ،طرایی فضاها ویژه کتدکاگ مانند مهد کتدک ها از آگ جه

اهمل

دارد که در طتل این سال ها ،کتدک از محلط تأثلر یلشتر ملگلرد ،یال آگکه اغ ب فضاها مذکتر در ایراگ ،مناسب کتدکاگ
طرایی نشده اس .
محلط کالبد

یا شناصر تشکلل دهنده ختد مانند رنو ،یاف  ،سایه روشن ،نتر ،صدا ،فرم و غلره کلفل ها

فضایی

متفاوتی را ایجاد میکند و یر جسم و رواگ کتدک تاثلرات متفاوتی میگذارد.یدین ترتلب منطبق یا متلفهها محلطی ذکر
شده ،اصتلی یرا طرایی محلط کتدک یا هدف رشد او استنتاج و یلاگ میکنلم:
 -1مهدکتدک را میتتاگ یه نحت طرایی نمتد که فضاها دنج و آرام یرا خ تتگزینی(شکل  3و  ،)11فضاها محصتر
دو تا سه کتدک و فضاها

یرا

یزرگتر یرا

گروهها

یلشتر

از کتدکانتجتد داشته یاشد(شکل  3و ( )1طالبی و

ملرمقتدایی .)14 ،1831یه شنتاگ مثال میتتاگ از فضا زیر پ ه یا استفاده از تمهلداتی یرا خ تتگزینی کتدک استفاده نمتد.

شکل :1استفاده از جدارهها برای ایجاد حوزههای

شکل :8طراحی مبلمان مناسب برای ایجاد فضاهای

فردی(منبع:نگارندگان)

جمعی(منبع:نگارندگان)

شکل  :71ایجاد فضاهای جمعی مرکزگرا(منبع:نگارندگان)
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شکل :3استفاده از زیر پله برای ایجاد حوزههای
فردی(منبع:نگارندگان)
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 -2یا استقرار کمدها شخصی مریلاگ در جتار کمدها کتدکاگ میتتاگ نظم و انضباط شخصی را یه کتدک آمتزش داد.
(شکل )11

شکل  :77الگوی پیشنهادی برای کمدهای کودکان و مربیان(منبع:نگارندگان)

 -8فضایی یرا اشمال شباد مریلاگ یه شنتاگ نمازخانه در نظر گرفته شتد و یه گتنها در مهدکتدک جانمایی شتد که در
معرض دید کتدکاگ یاشد(.شکل )12

شکل :72الگوی پیشنهادی برای ناهارخوری (منبع:نگارندگان)

 -4فضایی یه شنتاگ ناهارختر یرا استفاده کتدکاگ و مریلاگ و والدین در نظر گرفته شتد ،تا شالوه یر تقتی

روایط ملاگ

کتدک و مریی و والدین ،کتدک یا آدا غذا ختردگ(آغاز کردگ غذا یا نام و یاد خدا ،نگاه نکردگ یه لقمه دیگراگ و  )...نلز آشنا
شتد.یهتر اس این فضا مفروش یاشد و شالوه یر ملز و صندلی ،قسم هایی یرا نشستن یر سر سفره در نظر یگلریم ،میتتاگ از
ملزهایی یا پایه کتتاه یرا انداختن سفره رو آگ ها استفاده کرد .در یخشی مجزا اما مرتبط یا ناهارختر ،فضایی یرا شستن
دس ها نلز در نظر گرفته شتد.
 -5در یلاط مهدکتدک ،از مصالح طبلعی که در اثر تغللر شرایط ،تغللر کلفل (مانند تغللر یت یا تغللر رنو) میدهند
مانند کاهگل و چت استفاده شتد.
 -3استفاده از یازشتهایی که در تقایل و مرتبه چشماگ کتدک هستند ،یه طتر که مجبتر نباشد یرا نگاه کردگ یه خارج
قد یکشد و یتتاند یرک خترشلد را دنبال کند و از نتر طبلعی روز یهرهمند شتد(.شکل)18
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شکل  :79ارتباط با طبیعت از طریق بازشوها (منبع:نگارندگان)

 -3فضایی یرا آشنایی کتدکاگ یا یرفهها و مشاغل گتناگتگ مانند نجار  ،پزشکی ،رانندگی ،مع می و ...یه همراه وسایل و
تجهلزات و مب ماگ خاص هر یرفه در مقلاس کتدکاگ ،یه منظتر الگتپذیر و استعدادیایی کتدکاگ در نظر گرفته شتد.
 -3در فضاهایی که که یرا یاز یا شن ،آ  ،خملر یاز  ،سفال و نقاشی و دیگر فضاهایی که نلاز یه شس و شت دارند از
کفساز ها قایل شس و شت ،مقاوم و غلرلغزنده استفاده شتد و یتیاومکاگ یک لگن دستشتیی(متناسب یا ایعاد یدگ کتدک)
در آگ فضا یرا کتدک تعبله شتد.
 -1در نظر گرفتن فضاها

یاز یی خطر و ایمن مانند یلاط مرکز

دوچرخهستار  ،کارها هنر  ،آشنایی یا یلتانات ،مشارک

یرا

فعالل ها

ورزشی و یرکتی مانند

در کاش گلاهاگ و سبز ها ،یاز یا شن و آ  ،آشنایی یا آیزیاگ

و ماهیها و  ...یرا ارتباط کتدک یا طبلع ضرور اس .
 -11میتتاگ یا طرایی ک بههایی در فضا داخ ی همانند اتاق شخصی ،متناسب یا ایعاد و اندازهها یدگ کتدک و مجهز
نمتدگ این ک بهها یه وسایل شخصی مترد نلاز کتدک ،فضایی مستقل و دنج یرا او ایجاد کرد.همچنلن میتتاگ در فضا یاز
هم ک بههایی یرا یک یا چند کتدک در نظر گرف .
 -11در نظر گرفتن فضایی یرا مستاک زدگ کتدکاگ ،در جتار ناهارختر یا رشای

اصتل یهداشتی و استفاده از روشتیی یا

و شت در کف ،یرا رشای

یه

مقلاس کتدک و استفاده از مصالح غلر لغزنده و قایل شس

شتامل یهداشتی و آمتزش یهداش

کتدک مناسب یه نظر میرسد.
 -12میتتاگ فضایی را یه منظتر قصهگتیی یرا کتدکاگ در نظر گرف

و یا رشای

مقلاس کتدک و در نظر گرفتن این

نکته که نشستن ساکن شالوه یر ایجاد مشکالت در رشد و شم کرد ارگاگها ،دارا تاثلر منفی طتونیمدت جه

تمرکز کردگ

نلز مییاشد (مردمی و دلشاد  ،)111 ،1831پ ههایی وسلع یرا نشستن یه منظتر تحرک و پتیایی کتدک یلن گتش دادگ یه
قصه ختاندگ مریی طرایی کرد(.شکل)14

شکل  :74الگوی پیشنهادی برای فضای قصه خوانی (منبع:نگارندگان)
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 -8نتیجهگیری
میتتاگ گف مهدکتدک در اندیشه اسالمی ،مکانی اس یرا رشد کتدک در جه قر الهی.یه شبارتی دیگر هدف از رشد
کتدک (یا یه تعبلر انساگ) ،تقر الهی اس و یدین منظتر یاید مسلر صحلحی(تع لم و تریل ) را یپلماید .یدیهی اس شتامل
انسانی و محلطی ییشمار در رشد متثرند ،لذا یا تفسلر و تح لل در اهداف ،اصتل و روشها تریلتی اسالمی ،کلفل ها
محلطی متثر در رشد را یرشمرده و یدین ترتلب اصتلی یرا طرایی معمار مهدکتدک استخراج کردیم.
یا تتجه یه ارتباطات انساگ یا ختد ،خدا ،جامعه و طبلع  ،میتتاگ این اصتل را یه طتر خالصه اینگتنه یرشمرد:
 -1ارتباط کتدک یا ختد:
�

فضایی یرا خ تتگزینی کتدک مانند زیر پ هها یا ک بهها کتچک

 -2ارتباط کتدک یا خدا:
�

جانمایی نمازخانه مریلاگ در معرض دید کتدکاگ

 -8ارتباط کتدک یا دیگراگ:

-4

�

ناهارختر مشترک کتدک و مریی و والدین

�

فضاهایی جمعی یرا یاز و آمتزش گروهی

ارتباط کتدک یا طبلع :
�

استفاده از مصالح طبلعی

�

استفاده از یازشتها وسلع در مرتبه چشماگ کتدک

در نمتدار شکل  ،15الگت پلشنهاد یرا لزوم مجاورت فضاها در مهدکتدک اسالمی از نظر نتع کاریراگ (کتدک ،مریی،
والدین) و ارتباطات فضایی یلن آگها را یه طتر خالصه نمایش میدهلم:

شکل  :75الگوی پیشنهادی برای ارتباطات بین فضاها در مهدکودک اسالمی (منبع:نگارندگان)
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پینوشت
 -1یا تتجه یه گستردگی منایع اسالمی و فراگلر تع لم و تریل در اسالم و قرآگ ،در این پژوهش یه آرا اینسلنا و شهلد مطهر
یه شنتاگ اندیشمنداگ صایب نظر در این یتزه کفای

شده اس .

 -2یا تتجه یه اینکه هدف اص ی این پژوهش ،استفاده از آرا اندیشمنداگ مس ماگ یرا استخراج اصتل معمار مییاشد ،از منایعی
که پژوهشگراگ یتزه ش تم انسانی یه طتر خاص یه تع لم و تریل

از دیدگاه این دو اندیشمند یا یررسی تمام منایع مرتبط

پرداختهاند ،استفاده شده اس و از ذکر منایع مستقلم یه دللل سنگلن یتدگ یا پراکندگی محتتا پرهلز شده اس .
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Abstract
All children are born in pure and perfectionist nature. In fact, training and attitude of their family
and community makes people courageous and decent or faded and indecent. The opinion of many
education professionals is that the human person is formed in the first six years of his life. Given that
the human spirit is flexible at the time of childhood, and as the human becomes larger, its flexibility
reduces, it should be child development fields provided. Due to the significant impact the environment
as one of the factors affecting child development, Especially the impact of architectural space In
improving physical and motor abilities and Also, children's mental, emotional and social development,
In order to design a space that meets the needs of children, we need to know the exact characteristics of
the child's development. Since the teachings of Islam are the guide to the development of human
perfections and this guidance guide addresses all aspects of human existence and life, Here is the
question that the Islamic thought of what solutions are offered on a child's development environment.
Given the changing pattern of traditional family life in recent decades, pre-primary education spaces are
emerging as a real need, and we should recognize that the characteristics of a suitable kindergarten for
the development of a child are based on Islamic teachings. The purpose of this article is to provide
Islamic principles and patterns for the design of kindergartens. In this article, we tried to use the Islamic
approach and the concept of growth from the viewpoint of Martyr Motahari and Ibn Sina, With the
method of logical reasoning and interpretation and analysis of the principles, goals, and educational
methods of them, to conclude the components and environmental qualities of appropriate place for the
child's development. And Ultimately, the principles for designing the child's space in accordance with
these qualities and conditions are extracted. The main goal of development from the view of Islam and
the Quran, as well as muslim scholars, is divine proximity and succession that is considered as the
ultimate goal of Islamic education, and education provides the path to the goal of growth.
Given the ultimate goal of man, to reach the path of development, muslim scholars explained goals,
principles and methods. Among those, there are some things that can be effective in the quality of the
place (here's a kindergarten), In this study, the quality and environmental factors enumerated. For
example, according to the principle of "group training" as one of the educational principles of Ibn Sina,
it is possible to use game-based learning methods that allow participation in group activities. Therefore,
it is necessary to create a child's develope field by creating flexible spaces with dimensions and shapes
and suitable furniture for forming small and large groups. In the field of architecture, in order to realize
these environmental qualities, we need methods and tools, for this purpose, we have outlined the
principles of designing the physical environment in various fields (Physical planning, materials, interior
design, etc.). In fact, the experience of each person in their lives and the skills they acquire is related to
the environmental conditions and the result of the interaction between the person and the environment
in which he lives. The design of special spaces for children such as kindergartens is important because
during these years the child is more affected by the environment, While most of these spaces in Iran are
not suitable for children. The physical environment with its elements such as color, texture, bright
shadow, light, sound, form, etc., creates different spatial qualities and affects the child's body and mind.
In this way, in accordance with the environmental factors mentioned, we draw the principles for
designing the child's environment for the purpose of his development. For example above, we can
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include principles such as spacious and massive spaces, create outdoor amphitheater and use U-shaped
center-shaped forms for furnitures outdoor and indoor .
It can be said that kindergarten in Islamic thought is a place for child's developement in the direction
of divine proximity. Obviously, human and environmental factors are effective in the child's
development, therefore, by interpreting and analyzing the goals, principles and methods of Islamic
education, we highlight the environmental qualities that are effective in develope, and thus we have
introdused principles for architectural designing kindergarten .
Given the relationship between man and himself, God, society and nature, these principles can be
summarized as follows:
1- Relationship between child and himself:
- A space for child privacy, such as under stairs or small cottages .
2- Relationship between child and god:
- Laying coach' prayer room exposed to the children's View .
3- Relationship between child and society:
- Shared dining for children and coaches and parents.
- Social spaces for group play and training.
4- Relationship between child and nature:
- Use natural materials.
- Create wide openings at the child's eyes.
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