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چکیده
وي عمده هستند که الگوهاي محیطی معطوف به کودك تا حد زیادي مناثر از آن خالقیت و جامعه پذیري دو نیر

معطـوف بـه کـودك    از کیفیت بی نام و الگوهاي محیطی خـالق هاست. با این فرض بر اساس تعریف کریستوفر الکساندر
توانـایی آزاد سـازي   سبزمانی می توانند به شکل کامل خالق، پایدار و خودبان نام گیرند که با ویژگی هاي ساختاري منا

شـف  ک.این دو نیروي عمده درونی خود را تا حد ممکن داشته باشند و به یک تعادل و انسجام درونی دسـت پیـدا کننـد.   
مـی توانـد بـه    ویژگی هاي ساختاري الگوهایی که معطوف به کودك هستند و ما آن ها را واجد ویژگی خالق مـی دانـیم،  

و پیشنهاد یک مبانی طراحـی خـاص بـراي آن هـا منجـر شـود.      این الگو هالیل تدوین چهار چوبی جهت تشخیص و تح
اقتباس از پـژوهش هـایی   تطبیق الگوي رشد شناخت و فرایند خالقیت بر ساختار الگو هاي محیطی معطوف به کودك با 

به تاوهش حاضر است تاویل متن، شناخت ساختار الگوي ادبیات کودك را هدف قرار داده اند رویکرد ویژه پژبه وسیلهکه 
، تکـرار  جـزء  در کـل  که: نظـام هـاي مـوازي،    بیانجامیدپیشنهاد الگو هایی خاص در حوزه طراحی محیط براي کودکان 

ارچوب با تاویل و هاستحاله یافته اجزاء و هویت مستقل اجزاء را می توان به عنوان عمده ترین آن ها نام برد.توانایی این چ
تا ویژگی هاي سـاختاري  رفتهي موجود محیطی که براي کودکان طراحی شده است به آزمون تفسیر یک سري از الگوها

را در آن هـا یا به بیانی دیگر با تحلیل الگوهاي موفق موجود ویژگی هایی خـاص بـراي   .دنکلی و جزیی آن ها را کشف ک
نقـاط  ،(نقاط قوتSWOTاي از مدل قالبی نظري پیشنهاد نماید. براي تحلیل و پردازش اطالعات در این تحقیق رابطه

تهدیدها) کمک گرفته شده است. ،فرصت ها،ضعف

، ساختار ادبیات کودك، ساختار رشد شناختی، فرایند خالقیت، قرارگاه رفتاري(پایدار)الگو هاي محیطی خالقکلیدي:هايواژه

مقدمه- 1
سجم دیده شود کـه در حـالتی پایـدار نتـوان محـیط و      محیطی که کودك (انسان) در آن حضور دارد می تواند یک کل من

که از طرف انسان بزرگسال فرض اصـلی نـاقص بـودن در    -ردسالخانسان را در آن جدا فرض کرد این محیط در حضور کودك 
و محـدودیت هـاي   (تعامالت طبیعی و خود بـه خـودي)  دو نیروي عمده خالفیت هاي درونیچالشمحل -مورد او حاکم است

این چالش می تواند به یک تعامل بدل گردد کـه در  است.(که گاه شکل آموزش هاي هدفمند اجتماعی بروز می کنند) بیرونی 
کـودك و محـیط پیرامـون    به وجود می آورد. در این وضعیت امکان رشد و خالقیت مداوم براي حالتی پایدار فرایندي فرا رونده 

صورت در کودك اثر می گـذارد: یکـی تعلـیم و تربیـت رسـمی، کـه مجموعـه        می دانیم که تعلیم و تربیت به دو «.فراهم است
کوشش هاي مدرسه در پرورش قواي فکري و جسمی کودك است. دیگر تعلیم و تربیت غیررسمی، کـه همـان تعلـیم و تربیـت     

لویزیون، روزنامه و کتاب و خانوادگی است و اثر افراد جامعه بر یکدیگر و تاثیرپذیري از رسانه هاي همگانی، چون رادیو، فیلم و ت
مجله. تعلیم و تربیت غیررسمی بیش از مدرسه اساس شخصیت فرد را تشکیل می دهد و صفات مشترك ایـن افـراد اسـت کـه     

نقش خـانواده و محـیط اجتمـاعی را    «]18؛ 1381جهانشاهی،-1» [سازنده و نشان دهنده شخصیت اساسی هر جامعه است.
کنگره امریکا مطالعـه اي را  1966ار آموزشی به حساب آورد. نتیجه گزارش کلمن، که در سال باید دو عامل مهم در تسهیل ک

درباره امکانات آموزشی و مساله تساوي در استفاده از آن ها و بررسی بخت افراد در دست یافتن بـه ایـن امکانـات بـه او واگـذار      
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روه نژادي مکزیکـی هـا، پورتوریکـویی هـا، سـیاه پوسـتان،       کرد، نشان می داد که موفقیت کودکان و نوجوانان متعلق به شش گ
سفید پوستان، سرخ پوستان و چینی ها در مدرسه، بیش از آنکه به معلم و وسایل و امکانات مختلـف آموزشـی بسـتگی داشـته     

د در نتیجـه  باشد به خانواده و محیط خارج از مدرسه وابسته است. خالصه، قدرت بیان و فهم و درکی که آنان بدست مـی آورنـ  
تماسی است که در خانواده و با دوستان و همگنان خودشان دارند، نه ناشی از عوامل آموزشـی. مـی بینـیم کـه مسـاله پـرورش       

]  85-86؛1381نراقی،-2» [حتی از مساله آموزش محض مدرسه اي هم مهم تر است.
هد که در عین پیوند درونی با یکدیگر انسـجام  الگوي خالق و پایدار الگویی است که به کودك و محیط امکان این را می د

به قول مارگرت میـد، انسـان شـناس امریکـایی، مـا تماسـمان در گذشـته بـه         «خود را به تنهایی حفظ کرده و خودشان باشند. 
عـث  فرهنگ جهان به این صورت بود که ابتدا از خودمان شروع می کردیم و به تدریج به دیگران می رسیدیم؛ حـاال تلویزیـون با  

می شود که افراد اول با دنیا تماس بگیرند، بعد به خودشان بپردازند. این،به کلی، دو جهت کامال متفاوت است. ما بایـد بچـه هـا    
الگو ها فقط ابزارهایی براي کمک به زنـده  «]87؛ 1381نراقی،-2» [را از این چشم انداز عالمگیر به عالم خودشان برگردانیم.

]98؛ 1979الکساندر، -3[»زنده یا مرده اند.یز کردن ما نیستند: خود ن

یادآوري این نکته ضروري است که محیط و کودك بر اساس طبیعت خود ناگزیر براي یکدیگر ایجاد چالش می کننـد. امـا   
در وضع عادي، تا معضلی را حل کـردیم، خطـري   «یري محیط قابل حل باشد.ه در سطح شناختی کودك و انعطاف پذچالشی ک

طرف ساختیم و تضادي را رفع کردیم، تنش از بین می رود، و همه چیز به وضع طبیعی بر می گردد. در ایـن وضـع عـادي    را بر
جزء طبیعی و مفید زندگی همه است. هر موجود زنده اي تنها در صورتی ممکن است به کلی از تنش برکنار باشد تنش و تضاد 

-3[» در چنین وضعی آن موجود زنده می پژمرد و مـی میـرد.  که محیطش مطلقا عاري از تضاد و درگیري باشد. و
] 96؛ 1979

آن چه در پژوهش حاضر مد نظر قرار گرفته تحلیل و کشف ویژگی هاي ساختاري در الگوهاي محیطی معطوف به کودك اسـت  
ایـن ویژگـی هـا امکـان طـرح یـک       که به آن ها امکان داده است که خصوصیات خالق، زنده و پایـدار را داشـته باشـند. کشـف     

العمل و مبانی نظري خاص براي معماري کودك را فراهم می سازد. تطبیق الگـوي فراینـد رشـد شـناخت و خالقیـت در      دستور
الزم بـه  نیـز ایـن نکتـه  کودك و ساختار الگوهاي محیطی معطوف به کودك راهبرد اصلی این پـژوهش را تشـکیل داده اسـت.   

وهش محیط همچون یک متن براي کودك در نظر گرفته شـده و از راهبـرد هـاي تاویـل مـتن مـدد       توضیح است که در این پژ
گرفته شده است، رویکردي که در این حوزه (معماري براي کودکان) می تواند منظري نو براي واکـاوي و کشـف ویژگـی هـایی     

خاص را بگشاید.

مفهوم کودکی -2
عمده ترین است و هر بحث در مورد این مفهـوم بـه نـاگزیر بایـد سـمت و      »کودکی«از منظر پژوهش حاضر دو رویکرد به 

سویی نسبت به این دو رویکرد داشته باشد. بناي هر نظام تربیتی به ناگزیر به یکی از این دو سو یا دو رویکرد می گرایـد. آنگـاه   
خود را می یابد کـه بـا نظـام مبتنـی بـر      که این بنا بر یکی از این مبانی شکل گرفت، اهداف، روش ها و ملزومات تربیتی خاص

عنـاوینی اسـت کـه ایـن مقالـه از      » کودك همچون وسـیله «و » کودك همچون هدف«رویکرد دیگر متفاوت و گاه متضاد است. 
(مرتضی خسرونژاد) وام گرفته است.  » معصومیت و تجربه«پژوهشی در رابطه با فلسفه ادبیات کودك با عنوان 

را آرمان انسـان بـودن   »کودکی«یشتر در ادبیات کودك و هنر به عنوان مبنا پذیرفته می شود، کودك همچون هدف، که ب«
-4» [می شمارد. در این دیدگاه، کودك هم خلوص روح و هم پذیرندگی را که مبناي تمام خالقیت هاست متجلـی مـی سـازد.   

]1383خسرونژاد،
چگی و وحدت وجود کودك، و نیز بـر یکپـارچگی و وحـدت    به طور خالصه رویکردي که کودك را هدف می داند، بر یکپار

کودك با هستی تاکید دارد. کودك، وحدت هستی و آگاهی است و تکثر در مسیر رشد حاصل می شود.
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رویکردي بزرگسال گراست و کودکی را نه پایان راه، که آغاز مـی دانـد. در ایـن    –کودك همچون وسیله –اما رویکرد دوم 
نی ناقص است که باید به مدد هدایت بزرگساالن کامل راه کمال بپیماید و به سامان رسد. ایـن رویکـرد کـه    کودك، انسادیدگاه

نهایتا یک رویکرد جامعه گراست (به تعبیر دیویی) از آنجا بر می خیزد که جامعه براي حفظ خویش، طبیعتا متمایل بـه تعیـین   
دیر یا زود این کودکان، اعضا و تشکیل دهندگان و هستی بخشـندگان  دهی رفتار آنان است. زیرا-فعالیت هاي کودکان و جهت

به جامعه خواهند بود. بدین تعبیر جامعه در این فرایند، خود، خویش را تعیین می نماید.
بنابر اظهار دریدا تاریخ فلسفه غرب آشکارا «خواهیم پرداخت. » دریدا«در اینجا به شرح رویکرد این پژوهش بر بنیاد نظریه 

درگیر تقسیم بندي هاي دو قطبی و برتر دانستن یک قطب بر قطب دیگر بوده است، که از آنجا که این قطب هـا نیـز در بـازي    
هـم ایـن و   «به جاي خود را » یا این، یا آن«دیگري را نیز بیدار می کند. در باور دریدا –همیشه –بی پایان متن گرفتارند، یکی

]1384احمدي، -5[»می دهد.» هم آن
بر این بنیاد دو مفهوم قطبی یاد شده (کودك به مثابه هدف و کودك به مثابه وسیله) که در یکی اصـالت بـه درون انسـان    

بـه  –داده شده و در دیگري به محیط، در فهرست دو قطبی هاي مطرح شده توسط دریدا می گنجنـد، کـه هـر یـک در مـتن      
می کند و بر می انگیزد، و هر یک در تقابل بـا دیگـري رشـد مـی یابـد. ایـن       دیگري را بیدار–مفهوم عام آن (انسان یا جهان) 

مفاهیم با فرایند رشد در روانشناسی نیز قابل تبیین است. به عنوان مثال در دیدگاه پیاژه، رشد شناخت از طریـق دو سـاز وکـار    
ی و نظـام بخشـیدن بـه خـود و بـه همـه       سازمان و سازگاري صورت می گیرد. سازمان گرایش همه انواع جانداران به سـازمانده 

به عنوان یک کل واحد است وسازگاري تمایل جاندارن به همـاهنگی وسـاختن بـا    –چه بدنی و چه روانی –فرایندهاي خویش 
فرایند انطباق بیانگر گرایش فرد بـه تغییـر   «محیط است که خود از طریق دو ساز وکار مکمل انطباق و جذب صورت می گیرد. 

مقتضیات محیط است و جذب [...] فرایندي است که طی آن ارگانیزم با ساخت هاي موجود خویش با محیط برخـورد  در مقابل 
)18؛ 1968(گیزنبرگ و اپر، » می نماید.

بدین ترتیب شاید بتوان ادعا نمود که در فرایند تطابق، فرد محیطی می شود و ذهن خود را با مقتضیات محیطی هماهنگ 
ایند جذب، محیط فردي می گردد و فرد با تغییر ذهنی محیط، آن را به خود راه می دهـد. بـه ایـن شـکل در     می سازد. و در فر

مجموع، فرا بالیدن ذهن از ساختارهاي ساده به پیچیده از طریق برخورد فرایند جذب با ناآشنایی هاي محیطی و عبور از مسـیر  
است.تطابق میسر می گردد، اما آنچه همواره اصالت دارد جذب

این تقابل هاي دو گانه موجب ایجاد دیالکتیکی خالق و رشد یابنده می شود، که از کودکی، مفهومی فراینـدي مـی سـازد.    
براساس آنچه گفته شد در این پژوهش مفهوم کودکی را مترادف با رشد و خالقیت در نظر می گیریم.

معصـویت و  «القیت است. مرتضی خسرونژاد در پژوهش بحث حاضر بنابر ماهیت خود متکی بر معناي فرایندي یا کنشی خ
را عمده ترین فرایند ذهنی فـرد  » آشنایی زدایی«به بررسی تطبیقی این مفهوم در زمینه ادبیات کودك می پردازد. وي» تجربه

مون برده است.آفرینشگر می داند و آن را به عنوان روشی در ادبیات به معناي عام آن و در ادبیات کودك به صورت خاص به آز
پژوهشگر یاد شده براساس نظریه پیاژه در رده سنی زیر شش سال از تمرکزگرایی به جاي آشنایی گرایی و تمرکززدایی بـه  
عنوان آشنایی زدایی استفاده کرده است. به طور خالصه در این رده سنی براساس نظریات پیاژه، تمرکز به جاي فراینـد بـر روي   

ادبیات (ادبیات کودك) سعی بر آن دارد تا با متوجه ساختن کـودك از فـراورده هـاي آشـنا بـه سـوي       فراورده است و این گونه
فرایندهاي نا آشنا (تغییر حاالت در طی داستان) از او تمرکززدایی کند. همچنین کودك با تجربـه شخصـیت هـاي مختلـف در     

دید دیگر قرار می گیرد.خود خارج شده و در دیدگاه هاي ج»خود میان بین«داستان از دیدگاه 
در پژوهش مذکور مراحل مختلف داستان با فرایند شناخت در نظریه پیاژه به شکل تطبیقی بررسی شده است:
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]1383خسرونژاد، -4[جدول : تطبیق داستان با فرایند شناخت
مرحله

پنجمچهارمسومدوماولمحتوا

تعادلساز وکار رشد شناخت از دیدگاه پیاژه
مل با محیطتعا

برخورد با موقعیت 
تازه

عدم تعادل
جذب و تطابق

تالش براي رسیدن به 
تعادل

تعادل پایی 
تازه

روند پویایی قصه از دیدگاه برمون
روند پویایی قصه پس از افزودن عامل 

زمان

موقعیت پایدار 
» الف«،»الف«

است
گذر زمان

امکان 
دگرگونی 

»ج«حادثه 

دگرگونی
گذر زمان

پایدار موقعیت
» الف«تازه 

است» ب«،

زمینه ساختمان قصه به روایت دیویی چمبرز
اوج گیري (نقطه اوج) بروز بحران______چینی

تالش براي رفع بحران
نتیجه گیري

فرود

محیط ساخته شده-3
نظام فعالیت و مدار رفتاري- 1-3

حیط از نظام فعالیت است که مرکب از مـدارهاي رفتـاري   یکی از راه هاي تامین فعالیت توسط طراحی، استفاده طراحان م
مدار رفتار، یک ارگونومی مردم شناختی است که به منظور شناخت منابع کالبدي و انسـانی مـورد نیـاز، رفتـار روزمـره      «است. 

ري مقاصـد ویـژه   مردم را در مقیاس اتاق، خانه، بلوك مسکونی، واحد همسایگی و شهر مورد بررسی قرار می دهد. مدارهاي رفتا
]  1383النگ، -6» [اي را دنبال می کنند و با اعمال خاصی چون بازي کودکان در تمایز قرار می گیرند.

قرارگاه رفتاري- 2-3
یک مکان کالبدي می تواند از چند قرارگاه یا مکان رفتاري تشکیل یافته باشد. یک الگوي جاري رفتاري می توانـد شـامل   

، که به موازات هم اتفاق می افتند.رفتارهاي مختلفی باشد
براساس آنچه گفته شد، شاید بتوان یکی از نقش هاي طراح محیط را شناخت مدارهاي رفتاري و به تبع آن نظـام فعالیـت   
دانست، که منجر به طراحی قرارگاه رفتاري از سوي او می گردد. نکته قابل توجه در اینجا این است که مدار رفتاري بـه عنـوان   

دستمایه بنیادین در دست طراح جهت شکل دهی به محیط، معنایی در تضاد و تمایز با بازي دارد.یک 
اکنون چنین تناقض نما و یا پارادوکسی ایجاد می گردد که چگونه طراح از یک سو می تواند براسـاس یـک مـدار رفتـاري     

را که مبتنی است بر یک عدم تعین بیرونی حفظ –بازي–معلوم دست به طراحی بزند، و از سوي دیگر موقعیت رفتار کودکانه 
نماید.

رابطه کودك و محیط- 3-3
لط و گاهی رایج، هست که انسان براي آنکه این چنین زنده باشد فقط به کاري درونی نیـاز دارد، و انسـان فقـط    باوري غ« 

[...] واقعیت این است که شخص آن چنان مسوول مشکالت نفسانی خود است، و براي عالج خود کافی است خود را تغییر دهد. 
-3[»تحت تاثیر محیط خود است که حالت هماهنگی [درونی] اش بستگی تام به هماهنگی اوبا محـیط خـود دارد.  

]90؛ 1979
موقعیت انسان نسبت به محیط را به دو گونه کلی می توان تقسیم کرد. نخست موقعیت انسان به عنـوان جزئـی از محـیط    

البدي و زندگی روزمره؛ در این حالت محیط هدفی خارج از خود را تامین می نماید و نقش واسطه اي دارد (هماننـد کـاربري   ک
آموزشی). در حالت دیگر،انسان فردي است شناسنده محیط پیرامـونی خـویش؛این محـیط نقـش آموزشـی وتربیتـی مسـتقیم        

دررابطه با کودك به شکل خاص دارد.
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در تشابه و در عین حال تمایز بـا ذهنیـات کـودك    » دیگر«کودك دانست. این » دیگر«می توان به مثابه محیط کالبدي را 
قرار دارد. به بیان دیگر محیط کالبدي حافظه مجسم کودك، به خاطر آورنده رفتارهاي اتفـاقی و یـا ابـداعی و تثبیـت کننـده و      

تار کودك را کدگذاري می کند و همچون زبـان عمـل مـی کنـد.     تداوم بخش آن است. هر جزء از محیط به مثابه یک نشانه، رف
(یعنی کارکرد خود آگاه کردن رفتار ناخودآگاه را دارد.)

هر رفتار کودك وابسته به یک جزء محیط این امکان را می یابد تا در تقابل و تمایز با رفتار دیگر کـودك وابسـته بـه جـزء     
زاي متمایز محیط که هر یک نشانه یک رفتار هستند(دال) باعـث درك تمـایز در   دیگر محیط معنا یابد و شناخته شود. یعنی اج

رفتارها وتخصیص آن ها می گردد.
این تمایز در شکل هاي مختلف می تواند ایجاد گردد (در تمایز مختصات مکانی و یا تمـایز شـکلی، فرمـی یـا محتـوایی و      

تجسم بخشیدن به زمان گذشته و قراردادن آن در تقابل بـا زمـان   کارکردي). در این حالت کارکرد محیط کالبدي ساخته شده، 
حال است و ایجاد کننده امکانی است براي گفتگو میان رفتارهاي متقابل کودك و رشد این رفتارها در زمـان هـا و مکـان هـاي     

مختلف.

مدل دیاگراماتیک- 4
ري می توانند پاسخگوي تناقضات خاص معمـا در این پژوهش، ویژگی هاي خاص در معماري کودکان بیان خواهند شد که

ی در پاسـخگویی بـه نیازهـاي      فرض شده در اینجا باشند. ویژگی هـایی کـه از یـک سـو سـع     کودك و منطبق با مفهوم کودکی 
و از سوي دیگر در صددند که موقعیت بازي را حفظ نمایند و به این معماري،اي و اجتماعی از سوي جامعه بیرونی دارندبرنامه 

خاصیت دو سویه (کودك به مثابه هدف و کودك به مثابه وسیله) بدهند.
اما پیش از پرداختن به ویژگی هاي ساختاري الگوهاي محیطی کودکان به رابطه ساختار رشد شناختی، ساختار داسـتان و  

در عین حال تجسم یافته به ساختار اسطوره ها در قالب نظامی دیاگراماتیک و گرافیکی خواهیم پرداخت تا زیر ساختی نظري و 
به تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده می پردازیم.SWOTوجود آوریم. پس از آن نیز براساس مدل 

ساختار رشد شناختی:- 1-4

تراز شناختیشکل گیري تراز شناختی جدید    

تیعدم تعادل در تراز شناخ

فرایند شکل گیري تراز شناختی جدید:1نمودار 

هر سطح شناختی را می توان یک تراز خود میان بینی دانست ( خود میان بینی، عدم امکـان ایجـاد تمـایز میـان واقعیـت      
درونی و واقعیت بیرونی توسط شناسنده است).

کند و یکی از مقاطع زندگی را شـامل مـی   زمانی که شناخت و سطحی از آن شکل گرفت به صورت خطی تدوام پیدا می 
بر اساس سطح شناختی و خـود میـان بینـی آن    -کودك به محیط اطراف خود ،شود. بر اساس این شناخت و نظم شکل گرفته

سازمان می دهد و آن را جذب می کند.-دوره

: تداوم تراز شناختی2نمودار 
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ت یک تفکر قالبی یا جذبی و همگرا شکل گرفتـه، کـودك بـر اسـاس     بر اساس تعریف انواع تفکر می توان گفت در این حال
نوع شناخت و طرحواره خود، تمام اشیا یا فضاها را ادراك کرده و بعدي ناشناخته (غیر قابل جذب بـا طرحـواره قبلـی) از آن را    

.نادیده می انگارد. (آشنا کردن نا آشنایی هاي محیطی)

فرایند جذبی
فرایند انطباقی

تقابل دو تراز شناختی:3نمودار 

عـدم  اما در هر یک از مراحل برخورد با شیء جدید وجه ناشناخته این امکان را بوجود مـی آورد کـه کـودك در وضـعیت     
تعادل و یا انطباق قرار گیرد (و واقعیت درونی خود را تغییر دهد).

یکی از کارکردهاي داستان این است که امکانی را به موازات واقعیت می گشاید و از جهان آشنا براي کودك آشنایی زدایی 
ت عدم تعادل ( انطباق ) قـرار گیـرد.   می کند و نظام جدیدي را در تقابل با نظام درونی ذهن او قرار می دهد تا کودك در وضعی

هر داستان داراي دو ویژگی یا دو جزء ساختاري درونی است، که مشابه کارکرد ذهن کودك است و امکان انطباق ذهـن کـودك   
و داستان را بوجود می آورد.

تمرکز گرایی: ویژگی جذبی ذهن کودك-1
تمرکز زدایی: ویژگی انطباقی ذهن کودك-2

جـذب مـی کنـد و در حـالتی دیگـر، کـودك در       ،در تراز شناختی خود و بر اساس ویژگی جذبی ذهنشدر حالتی کودك
طرحواره اي جدید ایجاد می کند که متکی بر انطباق است.،خارج از تراز شناختی خود

قبلـی در  استحاله یافته دیگري است که در عین تشابه با موضوع-از دیدگاه کودك-در این حالت دنیاي بیرون و هر شیء
تضاد با آن قرار دارد.

تشابه

تضاد

جذب و تطابق براساس تشابه و تضاد:4نمودار 

ر ذهنی در کـودك از آن  اگر هر یک از ترازها را وابسته به یک نقطه نظر ادراکی کودك سازیم، در یک محیط چنین ساختا
محیط بوجود می آید.

جستجوي جذبترازهاي در
جستجوي انطباقترازهاي در 

بسط ساختار جذب و تطابق: 5نمودار 
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ساختار داستان (شکل گرفته از پی رفت ها)-4- 2
تـه مـی شـود.    بر اساس تعریف برمون هر بخش داستان خود می تواند شامل داستان کوچکتري باشد که به آن پی رفت گف

مجموعه  پی رفت ها با یکدیگر داستانی بزرگتر را بوجود می آورند. همانگونه که خود یک داستان کامل می تواند پـی رفتـی از   
تـوان هـر پـی رفـت را     باشد و به معناي دیگر، هر داستان خود می تواند پی رفتی باشد از جهان واقـع. مـی   یک داستان بزرگتر

معادل یک تراز شناختی دانست، که در تقابل با پی رفت دیگر (تراز شناختی دیگر) تراز جدیدي را ایجـاد مـی نمایـد. (داسـتان     
جدید) 

پی رفت

پی رفت 

ساختار داستان: 6نمودار 

هر پی رفت را در شناخت شناسی می توان معادل یک تراز خود میان بینی دانست که در تقابل با خـود میـان بینـی هـاي     
میان بینی هاي جدیدي را می آفریند.-دیگر، خود

ته ضروري است که هر داستان، همچون یک تراز خود میان بینی یک جهان کامل است، کـه در خـود آغـاز    یادآوري این نک
می گردد و در خود پایان می پذیرد و بدون وابستگی به جزء دیگر می تواند معنا یابد. کار ذهن آفرینشگر پیوند زدن این جهـان  

تر.دهی به جهانی است کامل تر در ترازي باال-هاي کامل و شکل

ساختارهاي بزرگتر حاصل 
تقابل ساختارهاي کوچکترموازي ظام هاين

پیوند ترازهاي شناختی:7نمودار 

تطبیق الگو ساختار رشد شناخت بر ساختار الگو هاي محیطی- 3-4
لگوهـاي محیطـی سـعی در    سـاختار ا بـر ،با تطبیق ساختار الگوي رشد شناخت و خالقیـت ،بر اساس رویکرد این پژوهش

کشف ویژگی هاي خاص محیط هاي خالق معطوف به کودك داریم. روش اصلی که می تواند ما را به این هـدف نزدیـک سـازد    
اسـت. نکتـه   خود میـان بینـی   هايصر شناختی یا همان ترازاتطبیق یک به یک کوچک ترین عناصر محیطی و کوچک ترین عن

رین عنصر محیطی وجود ندارد و مشابه آن چیزي بـه عنـوان کوچـک تـرین تـراز      مهم این جاست که چیزي به عنوان کوچک ت
اگر این عناصر هر بار که روي می دهد صورتی دیگر دارد، پس بی تردید آنچه در هر بنا یـا  « ندارد.واقعیشناختی مطلق وجود

فضـا  » اتمـی «اجـزاي سـاختاري   شهر تکرار می شود ممکن نیست خود عناصر باشد: این عناصر کذایی ممکن نیست خردترین 
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الکسـاندر،  -3[» هر بنایی، فراي عناصر خود، در قالب الگوهاي معینی از نسبت هاي میـان عناصـر وصـف مـی شـود.     [...]باشد.
و وقتی باز هم دقیق تر نظر کنیم در می یابیم که حتی این دیدگاه نیز باز چندان دقیق نیسـت. زیـرا نـه تنهـا     « ]72؛ 1979

دست آخر چیـز  [...] و بدین ترتیببا عناصر مالزمت دارد، بلکه در حقیقت خود عناصر هم نوعی از نسبت هاست. این نسبت ها
ذوب می شود و شبکه اي از نسبت ها بر جا می گذارد که در واقع همان چیزي است که خود را تکرار  هایی که عنصر می نماید 

خالصه، می توانیم این فکر را که بنا یا شهر متشکل «]72؛ 1979لکساندر، ا-3[» می کند و به بنا یا شهر ساختار می بخشد.
از عناصر است به کلی از ذهنمان پاك می کنیم و به جاي آن این واقعیت پر مایه تر را بنشانیم که همه این چیزهایی که عنصـر  

الگـو اتـم   «]75؛ 1979الکسـاندر،  -3[»نام دارد، چیزي نیست جز برچسب هایی براي الگوهایی که به واقع تکرار می شـوند. 
]83؛ 1979الکساندر، -3[» جهان مصنوع است.

مشاهده شد که هر تراز شناختی خود از ترازهایی در مرتبه پایین تر ساخته شده و ایـن سلسـله مراتـب خـرد     7در نمودار
اهده می شود که با تشـکیل هـر تـراز شـناختی     شدن ترازهاي شناختی تا نقطه نا معلومی ادامه دارد. در فرایند صعودي نیز مش

جدید کار به اتمام نرسیده و این روند تا مراحل نا معلومی ادامه دارد.
مشـاهده  1می توان بر اساس آن چه گفته شد هر هر الگوي محیطی را مشابه همان ساختاري در نظر گرفت که در نمودار

ایجاد مـی  2الگویی شبیه به ساختار نموداروقعیت هاي مختلف زمانی و مکانیدر ممی شود.تکرار این الگو با یک ساختار مشابه
د. و در نـ مشاهده می شـود بـه وجـود مـی آور    5و4و3کند. ترکیب دو الگوي محیطی ساختاري شبیه به آن چه در نمودارهاي 

ست.قابل مشاهده ا7در نمودارمی کند کهنهایت ترکیب چندین الگو و ایجاد الگوهاي پیچیده تر

نظام دال ها- 4-4
این سؤال مطرح است که چرا یک جزء محیط در نگرش کودکانه، معنایی به غیر آنچه از نظر طراح بزرگسال معمول اسـت  

می یابد. شاید بتوان بر اساس این فرضیات دلیل تغییر معنا را جستجو کرد.
دیگر و مناسباتش میان آن ها دریافـت مـی دارد. ایـن    هر دال در یک زنجیره از دال ها معناي خود را از تمایز با دال هاي

معنا تا زمان ثابت بودن دال هاي دیگر به ظاهر ثابت است. ( بر اساس دیدگاه دریدا، یک تبر، تبر است، نه به خاطر خصوصـیات  
حیط، شـاید بتـوان   ذاتی خود بلکه به دلیل تمایزش با آنچه نیست.) از سوي دیگر بر اساس نگرش هاي مختلف به قابلیت هاي م

گفت که هر شیء داراي یک سري ویژگی هاي ذاتی است که بر اساس آن قابلیت هـاي آمـوختنی و اکتسـابی اش، شـکل مـی      
گیرد.

بر بنیاد این فرضیات شاید بتوان دلیل تغییر معناي محیط و در عین حال حفظ شباهت هاي بنیادین رفتـاري را در شـیوه   
جو کرد.تفکر کودکانه و تخیل کودك جست

]140؛ 1382کرونر، - 7کارکرد موازي در ذهن بزرگسال و کودك، مدرسه فونبا آلته پست استراس گراز [: 1شکل 
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در حقیقت در فضایی که با حضور کودك طرح شده دو نظام دال یا دو نظام شناختی وجود دارد، نظامی که به ظاهر ناشـی  
نظام دیگر که ناشـی از تفکـر کودکانـه    ودر مجموعه دال هاي ذهنی او معنا می یابداز تفکر و نگاه بزرگساالنه به محیط است و 

اگر بپذیریم که پیچیدگی حاصل برخورد چند نظام با یکدیگر است، که حاصل آن معناي چنـد گانـه بـراي هـر     .به محیط است
جزء از محیط است، باید گفت: محیط وابسته به کودك، محیطی است بالقوه پیچیده.

ر این حالت دو یا چند نظام خود میان بین با دال هاي موجود در خود، معناي محیط را رقـم مـی زننـد. از سـوي دیگـر      د
شباهت هاي میان رفتار و معناي متصور از سوي آن در نگرش هاي مختلف را می توان به ویژگی دعوت کنندگی و قابلیت ذاتی 

محیط نسبت داد.

محور واقعیت محیط

محور تخیل کودك

شکل گیري معناي جدید براي اجزاي محیط در تالقی نظام دال ها: 8نمودار

سـاختار  بر مبناي آنچه سوسور به عنوان محور جانشینی تعریف می کند، کودك از تجربه نظام دال هاي موازي متفاوت که
و سازمان مشابهی دارند و تکرار حاالت مختلف تجربه ( همانند جمله هایی با ساختارهاي مشابه که تنها کلمات آنها تغییـر مـی   

بـه سـوي   (عناصـر) دست می یابد. به بیان دیگر کودك می تواند از توجه صرف به فراورده هایا الگوکند) به ساختار منتزع شده
پیدا کند.توجه به فرایند ها سوق

SWOTتحلیل بر اساس مدل -5
به بررسی تناقضات بنیادین موجود، که طراح باید پاسخگوي آن ها باشـد مـی پـردازیم.    SWOTدر اینجا بر اساس مدل 

یادآوري این نکته ضروري است که این تناقضات حاصل تقابل دیدگاه هاي کودکانه و بزرگساالنه در محیط سـاخته شـده اسـت    
ذاتی بودن آموزش را در چنین محیط هایی رقم می زند و حوزه معماري کودك را به عنوان یک حوزه مستقل داراي که ویژگی

شاخصه می کند.

نقاط قوت- 1-5
فاصله میان کودك مفروض و کودك واقعی استفاده کننده از محیط، ایجاد کننده فرصتی است براي رشد معـانی محـیط   -

ودك مفروض و تسهیل فرایند رشد در کودك واقعی. (تمایز و ایجاد چالش)طراحی شده متکی بر شناخت ک
وجود فضاهایی براي اوقات فراغت کودکان (همچون فضا هاي آموزش غیر رسمی) مـی توانـد در برابـر اقتـدار آمـوزش و      -

پرورش رسمی، فرصتی براي بروز خالقیت کودکان فراهم سازد.

نقاط ضعف- 2-5
دچار افراط در نگرش هاي تک بعدي بدان می باشد. (کودك به مثابـه هـدف و کـودك بـه مثابـه      مفهوم کودکی معموال-
وسیله)
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با تعریف مدارهاي رفتاري مطلق و به تبع آن قرارگاه هاي رفتاري قطعـی درتـامین رفتارکودکانـه (بـازي)، موقعیـت آن      -
ازمیان می رود.

فرصت ها- 3-5
میان نقش هاي مختلف در محیط، موقعیت خاصی پدید می آورد. (امکان ایجـاد و  عدم تمرکز بر فعالیت خاص و حرکت-

درك تمایز و رشد نقش ها)
محیط پر تنش در صورتی که فشار متناسب با توان کودك باشد، زمینه مناسبی را فراهم می سازد. (کـارایی حرکتـی در   -

.یک محیط پر تنش رخ می دهد)

تهدیدها- 4-5
ه پذیري و خالقیت در طراحی محیط کالبدي براي کودکان باعث ایجاد دوگانگی در برقراري ارتبـاط بـا   تضاد میان جامع-

محیط    می گردد.
طراحی محیط اجتماعی پر تحرك براي کودك خود میان بین، امکان برخوردهاي نابهنجار کودکان را افزایش می دهد.-

ویژگی هاي الگوهاي محیطی خالق -6
راساس مشاهده نمونه هاي موجود محیط هاي ساخته شده براي کودکان و مطالعه نقل قول هاي آنـان در مـورد   در اینجا ب

فضاهاي یاد شده، به ویژگی هاي خاص این محیط ها خواهیم پرداخت.  
تقابل نظام ها ( حرکت میان نظام ها ) - 1-6

وند توجه ویژه اي دارند. کودك با جـایگزینی خیـالی   کودکان در محیط به عناصر موازي که می توانند جایگزین یکدیگر ش
یا واقعی این عناصر(با حرکت از یک نظام به نظام دیگر)،نظام جدیدي را که تنها می تواند براي خود او معنادار باشـد بـه شـکل    

ان اسـتفاده کـرده و   خالقانه اي بوجود می آورد ( خلق ذهنی یا عینی). طراحان از این ویژگی معموال در محیط هاي بازي کودک
به خلق ال بی رنت ها، حفره هایی در دیوارها و روش هاي مختلف دیگري که به کودك امکان می دهد مسیرهاي قابل مشـاهده  
منطقی از دیدگاه بزرگسال را در هم بریزد و ارتباطی جدید میان دو مسیر یا دو نظام فضایی ایجاد کند، اقدام کرده اند. در ایـن  

محیط را به شکل کامال محسوس به نظام هاي مختلفی که براي کودك در تمایز با هـم قابـل شـناخت هسـتند     حالت طراحان،
و امکان ترکیب جدید در ذهن را براي او فراهم آورده اند. (گسیختن محیط)تقسیم کرده اند

-Carlton Gardens[8امکان حرکت در میان مسیرهاي موازي، :2شکل  Rojals Del Alamo; 208]
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کاهش مقیاس ( فشردن زمان و مکان ) - 2-6
کودك با مطالعه جزئیات محیط در پی کشف ساختار کل بر می آید. در اینجا مشابهت و تکرار یک ساختار بزرگتر که تنهـا  
به کمک مطالعه گسترده و رشد جسمی بیشتر و حیطه شناختی باالتر قابل کشف است، در نمونه هاي کـوچکتر و آشـناتر و در   

ادراکی که کودك می تواند بر آن مسلط باشد صورت می گیرد. این حالت دقیقا مشـابه کـارکردي اسـت کـه اسـباب      حیطه اي
بازي براي کودك دارد. با توجه به این ویژگی نقش ارتفاع، و عالقه کودك به آن در محیط قابل توضـیح مـی گـردد. کـودك در     

بطی را کشف می کند که در زمین تنها بر اثر تجربـه بسـیار و رشـد ذهنـی     ارتفاع بلندتر فضاهایی را به ادراك در می آورد و روا
بیشتر می تواند شناسایی کند. طراحان محیط نیز بر اساس شناخت عالقه کودك به چنین موقعیت هایی بـه خلـق آگاهانـه آن    

ك براي کودك بـه شـکل نمـادین،    به عنوان یک راهکار معماري ویژه کودکان مبادرت ورزیده اند. گاهی نیز استعاراتی قابل ادرا
مانند پوسته هایی بر روي ویژگی هاي عملکردي به وجود آورده اند تا کودك را از منظري آشنا به محیط نا آشـنا پیونـد دهنـد،    
همچون کودکستان به شکل خانه، یا کودکستان به صورت شهر یا دهکده و فضـاي مرکـزي آن بـه مثابـه میـدان دهکـده. ایـن        

ین حال ویژگی توازي را نیز دارند، یعنی یک نظام استعاري که براي کودك آشناست و یک کارکرد اجتماعی کـه  استعارات در ع
بزرگسال آن را تعیین کرده، در توازي با هم قرار می گیرند.  

]67؛ 1382کرونر، - 7رودوف [- کودکستان به مثابه دهکده، مهدکودك برلین:3شکل 
هویت مستقل اجزا - 3-6

کـه مـی   –حیط کودك با توجه به خصلت خود میان بینی اش مشاهده می شود که او بـه اجـزا و فضـاهاي مسـتقل     در م
عالقه نشان می دهد (گوشه –توانند به او در حیطه اي کوچک فارغ از احتیاج به دیگران، فرصتی براي شناخت و تمرکز بدهند 

رگ تر که کودك خارج از خانه با آن ها مواجه می شود، به چشـم  هاي دنج)، به خصوص این احتیاج در محیط هاي اجتماعی بز
می خورد. همچنین در حیطه بصري به دلیل رشد نایافتگی، کودك توجه خاصی به قسمت هایی از محیط کـه قابـل تجزیـه در    

قسـیم محـیط بـه    ادراك او هستند و او می تواند در حیطه ادراکی خود برایشان معنایی بیابـد، نشـان مـی دهـد. معمـاران بـا ت      
ولی در عین حال در پیوندي -قلمروهاي فردي یا گروهی کوچکتر براي کودکان که می توانند فارغ از قلمروهاي دیگر کار کنند

و همچنین خرد کردن فرم هاي ظاهري ساختمان به آن ها اجازه بازي ذهنی را بخشیده اند. -نامحسوس با آن ها قرار دارند
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]18؛ 1382کرونر، -7ساشسن هاوزن [-ر ذهن کودك بصورت منفرد، کودکستان فرانکفورتادراك اجزا د: 4شکل 
تکرار استحاله یافته اجزا- 4-6

در حین شناسایی محیط، کودك ویژگی طرحواره هاي آشناي خود را به محیط بیرونی نسـبت مـی دهـد تـا آن را جـذب      
ی یابد و او را به سوي تغییر شکل و یا سـاختن طرحـواره هـاي جدیـد     کند، اما محیط واقعی با این طرحواره ها کامال انطباق نم

سوق می دهد و کودك به شکل ذهنی محیط بیرون را تغییر شکل می دهد. در برخی از محیط ها مشاهده می شود که اجزا به 
کودك در یک سـطح  شکل مشابه و در عین حال متفاوت و متمایز تکثیر شده اند. این شیوه ها در طراحی موجب می گردد که

ناخودآگاه با محیط در تماس باشد و در سطح دیگري به شکل خودآگاه در تعامل با آن به شناخت نا آشنایی ها بپردازد. کـودك  
معموال با تعمیم رفتار قبلی خود از جزء قبلی به جزء جدید و گرفتن پاسخی متفاوت به سطحی از عدم تعادل می رسد که او را 

جزء جدید سوق می دهد. به سوي تطبیق با

-Ps 244 Sound[7رفتارهاي متنوع در برخورد با اشکال استحاله یافته، : 5شکل  Rojals Del Alamo; 94]

نتیجه گیري- 7
و این محـیط هـا را واجـد    یافتهچند اصل ثابت و بنیادي وجود دارد که به اشکال مختلف در حیطه معماري کودك تحقق

ویژگی خالق بودن کرده است این اصول امکانی را ایجاد می کنند که محیط و کودك با هم منطبق شـوند و وضـعیتی پایـدار و    
. هدف اصلی چنین الگوهایی گسیختن معانی و عناصر پیش فـرض بزرگسـاالنه در محـیط    در عین حال رشد یابنده شکل بگیرد
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را در محـیط بـاز یـابی کنـد.     معانی،درونی خوددك این امکان را می دهد تا او با تجربهمعانی پیش فرض به کواست.گسیختن 
تا به او اجازه دهد بر اساس استو شناختی کودكي این الگوها در مقیاس ادراکی جایگذارراهبرد اصلی براي نیل به این هدف 

ه بیانی دیگر این الگوها باید امکانی براي کودك فراهم کنند تـا توجـه او   . برا درك کندمحیطالگوهاي انتزاعیتوان ذهنی خود
و تکـرار  نظام هاي موازي،کاهش مقیاس، هویـت مسـتقل اجـزا   -ویژگی اصلیاز فراورده ها به سوي فرایند ها جلب شود. چهار 

.  در چنین الگوهاي قابل مشاهده هستند-استحاله یافته اجزا
می توان گفت کـه محـیط سـاخته شـده بـراي کودکـان همچـون یـک         » ن حرکت میان نظام ها امکا« نخست در توضیح 

داستان که فرضی است غیر واقعی میان کودك و نویسنده، می تواند به عنوان یک فـرض میـان طـراح و کـودك مطـرح گـردد.       
انی اسطوره ها نیز گفتـه شـده کـه    سپس این فرض در تقابل نگاه طراح و کودك رشد می یابد و تغییر خواهد نمود. در مورد مع

]1384احمدي، –4اسطوره ها را باید به دو شکل افقی و عمودي خواند تا معنایشان کشف شود. [
اگر بنا بر دیدگاه ساختار گرایی چنین اصلی را بپذیریم، محیط کودك منطبق بر شـیوه تفکـر کودکانـه ( قطعـه بنـدي یـا       

مطالعه دال هاي افقی و عمودي معنایش کسب می گردد. ستون هایی که در هـر یـک از   کوالژ) تابع الگوي اسطوره هاست، و از
نگرش هاي کودکانه و بزرگساالنه از یکی غفلت شده است.  

امکان فرار و پیچش 
به نظامی دیگر

(نظام هاي متقاطع) 

ي مسیرهاي عمودي در تقابل با نظام هاي افقیشکل گیر: 9نمودار 

از این رو می توان گفت که محیط کودکانه، خود امکانی است مستقل( به موازات جهان واقعی که آن را به شـکل کودکانـه   
ولی با همان ساختار واقعیت در اختیار کودکان می گذارد) که درون خود نیز امکان هایی به موازات واقعیت دارد.  

یافت شده بـه قـرار   » بررسی ویژگی هاي ساختاري الگوهاي محیطی معطوف به کودك « م هاي موازي که در پژوهش نظا
]  1386زارع بیدکی، –9زیر است:   [

مسیرهاي موازي (امکان حرکت میان مسیرها)-1
فضاي کودکان بزرگ تر (در مقابل فضاي کودکان کوچک تر)  -2
اهاي اجتماعی گوشه هاي دنج در برابر فض-3
خصوصی به موازات عمومی  -4
»  ب« در برابر خصوصی گروه » الف« خصوصی گروه -5
باز در برابر بسته  -6
طبیعت در برابر ساختمان  -7

نظام هاي متقاطع یا مرتبط کننده نظام هاي موازي که امکان تغییر معنا را در برخورد دو نظام مـوازي فـراهم مـی آورنـد،     
: عبارتند از 

باز شوها و حفره ها  -1
راهروهاي ارتباطی -2

(خرد کردن » هویت مستقل اجزا« از سوي دیگر مشاهده می شود که اجزاي محیط در تقابل با یکدیگر و بر اساس ویژگی 
محیط به اجزاي مستقل و متمایز) یک کل جدید را در ذهن کودك شکل می دهند. 
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می توان گفت که در این حالت داستان به پی رفت هاي خود تجزیـه مـی شـود و    در تطبیق این ویژگی با ساختار داستان
هر یک  از این پی رفت ها به تنهایی ویژگی یک داستان مستقل را می توانند به خود بگیرند.

(تسلط کودك بر نظام دال ها) را می توان به بسـته بـودن نظـام دال هـا در ذهـن کـودك و       » کاهش مقیاس « همچنین 
یا حیطه شناختی در حیطه ادراکی کودك تعبیر نمود.  –محیط محاطی –ار بودن و امکان تسلط بر پیچیدگی معناد

بر اساس مبانی نظري دریدا هر کلمه واحد در بعد نظري ردپاي تمامی کلمـات زبـان را در خـود دارد. در نظریـه سـاختار      
ار تغییر شکل یافته اسطوره دیگر است. این رابطه، رابطـه اي  گراي لوي استروس در مورد اسطوره گفته شده که هر اسطوره تکر

است که می تواند بر بنیاد مجموعه و زیر مجموعه (داستان و پی رفت) و یا بر بنیاد دو نظام موازي شـکل بگیـرد، کـه در اینجـا     
ساختار نخستین مد نظر است.  

ـ    نیمـه عمـومی و   -ام بـرد، همچـون سـاختار عمـومی    به عنوان مثال تکرار کل ساختار محیط در اجزاي آن را مـی تـوان ن
نیمه خصوصی، که هر جزء از سلسله مراتب به نوبه خود، در درون، سلسله مراتب کل را تکرار می کند.  -خصوصی

تکرارهاي متوالی ساختار کل در جزء: 10نمودار 

صایص اجزاي مختلـف محـیط سـاخته شـده بـراي      می تواند یکی از خ» تکرار استحاله یافته « در پایان باید اشاره کرد که 
کودکان را به کمک ویژگی هاي جذب و انطباق بیان کند.  

الف) شباهت میان اجزا، متکی بر ویژگی جذب: در این حالت، قابلیت ذاتی شـیء، ویژگـی و ادراك اولیـه ي آن را در نـزد     
گام اول با محیط کالبدي و شیء ارتباط برقرار کند. کودك فراهم می آورد و موجب می گردد کودك امکان آن را بیابد که در

ب ) تمایز و تفاوت ها، متکی بر ویژگی انطباق: در این حالت رفتار تعمیمی کودك نمی توانـد بـه تمـامی خـود را محقـق      
محـدودیت و جبـر   سازد، از این رو رفتار تغییر شکل می یابد. این تغییر شکل یا بر بنیاد یادگیري اجتماعی است و یا بـر بنیـاد   
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