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مرتضی میرغالمی

**

دانشیار طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز (نویسندهی مسئول)
مینو قرهبگلو

***

دانشیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
پریا پارسا

****

پژوهشگر دکتری شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دانشکده معماری و شهرسازی
تاریخ دریافت مقاله97/05/06 :

تاریخ پذیرش نهایی97/09/10 :

چکیــــده:

ایدهی شهر دوستدار کودک از سال  1996ارائه شد تا شهرها را برای همهی افراد ،بهویژه کودکان ،قابل زندگی کند .امروزه
بسیاری کشورها اصول شهر دوستدار کودک را به کار می بندند؛ اما توجه به فضاهای مناسب کودک در ایران سابقهی چندانی
ندارد .غالب این فضاها الگوبرداری صوری و ظاهری از تجارب سایر کشورها ،بدون توجه به زمینهی فرهنگی آن است.
این تحقیق با راهبرد استدالل منطقی در تحقیقات کیفی ،با مطالعه آرای نظریهپردازان اسالمی و غربی رشد کودک و گردآوری
شاخصهای محیطی مؤثر در تعامل کودک با محیط از دو دیدگاه فوق ،به دنبال مقایسهی تطبیقی نحوهی تعامل کودک با
محیط شهری از دو منظر اسالمی و غربی است .مطابق فرآیند مقایسه تطبیقی ،این پژوهش در سه گام انجام میشود :ابتدا
مسئل ه اصلی مطرح میشود .سپس دامنهی تحقیق ،تنگ شده و در آخر ،بیشترین وجوه تمایز و تشابه در ارتباط کودک با
محیط از دو منظر اسالمی و غربی معرفی میشوند .مقایسهی تطبیقی به اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه در دو سطح کالن
(محیطهای پیرامون کودک) و خرد (شاخصهای محیطی هر یک از محیطهای پیرامونی کودک) میپردازد .در سطح کالن،
باوجودیکه دین اسالم مستقیم ًا درباره فضاهای شهری مناسب کودکان و ارتباط آنها با این فضاها سخن به میان نیاورده؛ اما
تعالیم اسالمی به محیط به عنوان بستری برای انتقال ارزشهای اخالقی دینی مینگرد .در سطح خرد ،تعالیم اسالمی بر
چهار مسئله تأکید کردهاند که در متون غربی دیده نمیشود :آموختن آداب دینی به کودک در بازیها ،اعمال محدودیت در
بازی خارج از خانه برای دختر ،محدودکردن بازیهای دختر و پسر ،ممانعت از ورود کودک به محیط کفر.
درحالیکه اهداف شهر دوستدار کودک غربی در مشارکت کودک ،داشتن حقوق برابر با سایر شهروندان و سالمت جسمی و
روانی او خالصه میشود؛ محیط مناسب کودک در متون اسالمی ضمن تأکید بر احقاق حقوق کودک ،آسایش و سالمت او به
عنوان الزامات رشد ،بر ارزشهای حاکم بر محیط عملی کودک تمرکز کرده؛ توصیه میکند کودک در محیطی رشد کند که
فطرت او آسیب نبیند تا به کمال نسبی دست یابد .لذا این پژوهش الگوی جدید شهر مناسب کودک از منظر اندیشه اسالمی
را با عنوان «شهر مربی کودک» معرفی میکند.

واژه های کلیدی :کودک ،محیط ،شهر ،تعامل کودک با محیط ،اندیشهی اسالمی.

* مقاله مستخرج از رسالهی دکتری شهرسازی اسالمی با عنوان «تبیین الگوی شهر مربی کودک از منظر اندیشهی اسالمی» میباشد که توسط پریا پارسا
و با راهنمایی آقای دکتر مرتضی میرغالمی و خانم دکتر مینو قرهبگلو در دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز تدوین شده است.

**** p.parsa@tabriziau.ac.ir

***m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir

** m.mirgholami@tabriziau.ac.ir
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بررسی تطبیقی تعامل کودک با محیط شهری از منظر اندیشهی اسالمی
*
و غربی
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سؤال و روش تحقیق

در پی یافتن پاسخ سؤال« :در رابطهی کودک با محیط چه
اشتراکات و افتراقاتی میان اندیشه اسالمی و غرب وجود
دارد؟» این پژوهش با راهبرد استدالل منطقی ،با روش
تبیین توصیفی-تحلیلی ،مطابق فرآیند مطالعهی تطبیقی،
در گامهای زیر صورت گرفته است:
گام اول (تعریف مسئله) :این بخش در مقدمهی تحقیق
آمده است.
گام دوم (تحدید دامنه تحقیق) :دیدگاههای فلسفهی
غرب و شرق به کودک شامل طبیعت گرایی ،آرمانگرایی،
وجودگرایی ،عملگرایی و واقعگرایی ،بررسی میشوند.
سپس دیدگاه اندیشهی اسالمی پیرامون تعلیم و تربیت
کودک از حوزهی فلسفه ،عرفان و کالم بررسی میشود.
در بخش کودک و محیط ،ابتدا ارتباط کودک با محیط
از دیدگاه غربی در دو مقیاس کالن (ویژگیهای شهر
دوستدار کودک) و خرد (محیطهای مطلوب کودک)
بررسی میشود .سپس این ارتباط از منظر اندیشهی
اسالمی مطالعه میشود.
گام سوم (یافتن بیشترین وجوه تمایز و تشابه) :ارتباط
کودک با محیط از دو منظر اسالمی و غربی مقایسهی
تطبیقی شده و تمایزات و افتراقات آن دو (در ابعاد مختلف،
ولو جزئی) مشخص میشوند.
مبانی نظری
 .1نگرش به کودک از منظر مکاتب مختلف تربیتی
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مشکالت عدیده در کالنشهرهای شکل گرفته در اغلب
جوامع شهری امروز نظیر جمعیت فراوان ،شلوغی ،ترافیک
و آلودگی باعث گردیده تا توجه به نیازهای برخی گروهها
نظیر کودکان و سالمندان مورد بیتوجهی قرار گیرد .از سال
 1960بود که رفتهرفته توجه به این بخش از شهروندان
مورد توجه قرار گرفت و بعدها با توسعه و تعمیق این حوزه
مفاهیمی چون شهر دوستدار کودک و شهرهای کودکمدار
به وجود آمد و جایگاهی مهمتر در ادبیات شهری بدست
آورند .کودک نیازمند محیطی است که آن را مخاطب
قراردهد؛ محیطی که او را به چالش وادارد؛ توجه او را جلب
کند و کودک از آن بیاموزد .درحالیکه محیطهای شهری
در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ در برانگیختن
کنجکاوی ،تخیل و ایجاد انگیزه برای تحرک و بازی
ضعیف هستند .در اینجا این سؤال مطرح میشود که چه
اشتراکات و افتراقاتی میان نحوهی تعامل کودک با محیط
شهری از منظر اندیشهی اسالمی و غربی وجود دارد؟
اسالم دورههای سنی کودک را به سه دورهی هفتساله
تقسیم میکند .در هفت سال نخست باید کودک را آزاد
گذاشت و از طریق بازی به او آموزش داد .در هفت سال
دوم باید کودک را مورد تربیت و توجه قرار داد و به او علم
و قرآن آموخت .در این دوره تأثیرگذارترین عامل بر رفتار
کودک ،محیط میباشد .همین موضوع به اهمیت نقش
فضای شهری در تربیت کودک میافزاید .در هفت سال
سوم باید از کودک یاری گرفت و حالل و حرام را به او
آموخت .دین اسالم در کنار توجه به رویکردهای محتوایی
(ماهیت نیازها و خواسته های کودک) ،رویکرد فرآیندی
(فرآیند رشد کودک) را اتخاذ میکند و بر تعلیم و تربیت
کودک تأکید فراوان دارد.
توجه به خواست ،نیاز و رفاه کودک در غرب پیشینهای
طوالنی دارد .پس از جنگ جهانی دوم و در پی افزایش
سریع جمعیت ،یک مرکزیت سیاسی و اجتماعی برای
کودکان تضمین شد .در دههی  1960در آمریکای شمالی
و اروپا ادبیاتی پدیدار شد که میان توسعهی شهری و رفاه
کودکان اتصال برقرار میکرد .ایدهی شهر دوستدار کودک

از سال  1996ارائه شد تا شهرها را برای همهی افراد ،قابل
زندگی کند و هدف آن ،در صدر قراردادن کودکان بود .در
بازهی سنی که این پژوهش بر آن تأکید دارد ( 6تا 12
سال) ،کودک در مرحلهای است که بیشترین تماس را با
محیط بالفصل از خانه (محله) دارد .لذا تربیت غیررسمی
کودک در این دوره به عهدهی محیط است .محیط نه به
عنوان یک مربی منفعل ،بلکه میتواند به عنوان مربی فعال
عمل کند .لذا پژوهش حاضر سعی دارد با یافتن پیامهایی
که در رابطهی هدفمند محیط و کودک از منظر اندیشه
اسالمی ،از محیط به کودک و برعکس منتقل میشوند؛
مفهومی جدید برای محیط مناسب کودک معرفی کند.
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عقالنی و قیاس هاست که میتوان بهوسیلهی آن در
کمال سهولت ،رفتار پرورشی مطلوب کرد و هر کودک
را از موقف مخصوص خود به هدف مطلوب رساند .اصول،
راهنمایی برای انتخاب روشهای تربیتی قلمداد میشوند.
در این پژوهش از این چهار مفهوم درجهت سهولت معرفی
کودک از دیدگاه اسالم و غرب استفاده شده است.
از بعد فلسفی ،نگرش به کودک به پنج دستهی آرمانگرایی،
عملگرایی ،وجودگرایی ،طبیعتگرایی و واقعگرایی تقسیم
میشود که در جدول  ،1متفکران و دیدگاه آنان آمده است.

جدول  .1دیدگاه مکاتب تربیتی دربارهی کودک (مأخذ :نگارندگان)

دیدگاه

نام متفکر

بودا
آرمانگرایی

مبنا

تقدم روح
بر ماده
(شعارینژاد
)389 ،1381

کنفوسیوس

طبیعت
گرایی

دیدرو

منکیوس
واقع گرایی

 oنکشتن موجود زنده دیگر
 oحسدنبردن و دستدرازی
 oکمک به رشد و تکامل ذهن
نکردن به مال دیگران
فراگیران
 oدروغ نگفتن
 oفراهم آوردن زمینه مناسب
برای خودشکوفایی انسان (شعاری  oننوشیدن مشروب
 oتسلیم نشدن به بیعفتی
نژاد )394 ،1381
(مایر )1374
 oحفاظت از همه چیز به صورت
نسبی
 oایجاد یکنواختی کامل (منسوب
بصری )1384

انطباق با
طبیعت
 oآموزش نیکی و عظمت حقیقی
(شعارینژاد
به کودک (کرسون )1363
)270 ،1381

 oدانش
 oاخالق
 oدین
o

کومنیوس

هدف

اصل

 oخوب رفتارکردن
 oاحترام به بزرگترها
 oدینداری (شریعتمداری ،1393
)118

 oآموزش رسمی فردی
(منسوب بصری )1384
 oتربیت باطنی (یاسپرس
)1363

 oپرورش ذوق کودک
 oتربیت در خانه
 oمقدم بودن تربیت روحی
بر تعلیم دروس (کرسون
)1363
 oپرورش ذوق کودک
 oتربیت در خانه
 oمقدم بودن تربیت روحی
بر تعلیم دروس (کرسون
)1363

 oاحترام به پدر و مادر
(شریعتمداری
 o )118 ،1393آماده کردن کودک برای زندگی  oاطاعت از برادران بزرگتر
( oاندیشمندان تعلیم و
(نقیبزاده )1368
تربیت )1382

روش
 oتفکر
 oکشف و شهود
 oآزمایش (مایر )1374

 oتقلید از نمونههای
گذشته
 oیادگیری صناعت و فنون
تفکر (یاسپرس )1363
 oالگوگیری
 oمشاهده
 oتفکر
 oتجربه
 oتحقیق (کرسون )1363
 oالگوگیری
 oمشاهده
 oتفکر
 oتجربه
 oتحقیق (کرسون )1363

 oخودسازی
 oتربیت متربی
( oاندیشمندان تعلیم و
تربیت )1382
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حداقل مفاهیمی که در دستور کار هر مکتب تربیتی قرار
میگیرد عبارت است از :مبنا ،هدف ،اصل و روش .عزیمت
به سوی هر مقصد برای آنکه متضمن وصول بدان باشد؛
متضمن طرح و نقشهای است که ناگزیر باید با توجه به
مبدأ حرکت ترسیم شود .بدین ترتیب ،مناط در تشخیص
مبانی تعلیم و تربیت آن است که مبانی ،ناظر به مبدأ حرکت
تربیتی هستند .هدف تربیتی مشخصکنندهی جهتی است
که فعالیتهای آموزشی باید متوجه آن باشند یا در مسیر
آن حرکت کنند .مقصود از اصول ،جستجوی آنگونه مبانی
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 oآماده کردن کودک برای زندگی
(نقیبزاده )1368

گرامشی

گرامشی

فریر

عملگرایی

 oلذت یادگیری
واقعیات
 oآموختن نحوهی اندیشیدن
 oنیل به خود-نظمی
زندگی
 oتوجه به زندگی سالم
 oسازگار ساختن کودک با محیط
 oکمک به دیگران (حبیبی
(شریعتمداری
بزرگساالن (حبیبی )1393
متغیر (حبیبی )154 ،1393
)1393
)1376
 oتوسعهی شخصیت
 oآمادگی عقلی و اخالقی برای
عضویت در جامعه
( oپژوهشکدهی حوزه و دانشگاه
)1372

جان دیویی

مائو
ساترلندنیل
وجود
گرایی

کگارد

فردیت انسان
(نلر )1383

 .2نگرش به کودک از منظر مکتب تربیتی اسالم

دین اسالم از سه منظر به کودک مینگرد :در کالم اسالمی،
«مفهوم رشد» و «حقوق کودک» مطرح میشوند .رشد
جریان پیوستهای است که از هنگام تولد بر مبنای فطرت

 oکارکرد اجتماعی
( oکاردان )226 ،1382

 oتجربه
 oتفکر
 oآزمایش
(دیوی)1900 1

 oارتباط تحصیل و کار
 oتوجه به نیاز واقعی متربی
هنگام آموزش (حبیبی
)1393
 oبازگشت به اصل
 oانتخاب و گزینش
 oنوسان بین شک و یقین
 oحرکت به سوی خدا
(موسوی )1373

 oخودشناسی (موسوی
)1373

شروع میشود؛ تا قرب الهی ادامه مییابد و از طریق تعلیم
و تربیت حاصل میگردد .مطابق جدول  ،2اسالم حقوق
فرزندان بر والدین را به پنج دستهی کلی تقسیم میکند.
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 oارتباط تحصیل و کار
 oرشد خودجوش شخصیت
کودک (حبیبی ،1393
)144

 oروش آموزش باید
با توجه به توانایی و
دلبستگی متربی برگزیده
شود (نقیبزاد ه .)1368
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جدول  .2حقوق کودک در اسالم (مأخذ :نگارندگان)
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در فلسفهی اسالمی ،تربیت اسالمی تربیتی است معنوی
و عقالنی .سامان دادن به تعلیم و تربیت اسالمی نیازمند
سامان دادن به زیرساختها و تبیین و توجیه عقلی این
نظام بر اساس مبانی فلسفی و آموزههای اسالمی است .در
عرفان اسالمی ،هدف تربیتی اساسی مکتب اسالم پرستش
خدای یگانه است .خداشناسی و پرستش خدا بنیان استواری
است که حرکت دائمی انسان را به سوی کمال تضمین
میکند .تعالیم دین اسالم دربارهی حقوق و رشد کودک،
همواره به تعلیم و تربیت او همگرا شده است .انسان دارای
فطرت و استعداد دینی ذاتی است (مطهری .)69 ،1381
استعدادی که به ویژه از طریق دل و عواطف آدمی قابل
کشف است و تعلیم و تربیت نیز با پرورش آن میتواند

رهنمودهای فراوانی برای کمال و تعالی انسان داشته باشد
(شریعتمداری  .)236-239 ،1393روش تربیتی این مكتب
مبتنی بر فعالیت ،تجارب عملی و فردی متربی است .در
واقع برنامهی تربیتی به مثابه یك برنامهی سفر است كه
از مراحل و منازل گوناگونی تشكیل یافته است .در نتیجه،
طریقی نیز جز رفتن و پیمودن وجود ندارد .باید گامبهگام
مسیر ناهموار سفر پیموده شود تا فرد بتواند منازل راه
را یك به یك تجربه كرده؛ آنها را درك كند؛ توشهی
الزم را با خود به همراه بردارد؛ سپس آنها را پشت سر
گذارد .به همین خاطر در این روش ،درك منازل و تجارب
حاصل از این حركت ،با بحث و گفتگو ،خواندن كتاب و
پای درس استاد نشستن به دست نمیآید .مختصات روش
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جدول  .3دیدگاه مکتب تربیتی اسالم دربارهی کودک (مأخذ :نگارندگان)

فلسفه

نام متفکر

مبنا

معرفتشناسی

هدف

 oسعادت دین و دنیا
 oخوشنودی خدا
(شعارینژاد )494 ،1381

غزالی

هدف غایی :لقاء اهلل

(خادمی و گل آقایی )1389
اهداف واسطهای:
 oمعرفت شهودی
 oپرورش عقل
 oعشق
 oعبودیت

سهروردی

 oانسانشناسی
 oمعرفتشناسی
 oارزششناسی

عرفان

مولوی

(سهروردی)286-284 :1380،

رسیدن به کمال معنوی
انسانی
(بهشتی و همکاران ،1386
)188

اصل

روش

 oدور نگهداشتن کودک از
 oتفاوتهای فردی
محیط ناسالم
 oنقشپذیری قلب کودک
 oمواجههی کودک با
 oتغییرپذیری اخالق
مشکالت
 oمراحل متعدد تعلیم و تربیت
 oبازی
 oماهیت سلب و ایجابی داشتن
 oتربیت بدنی
تعلیم و تربیت
 oتدریجیبودن شکلگیری
 oتشویق و تنبیه
(شعارینژاد )494 ،1381
شخصیت
 oنقش عادت در تعلیم و تربیت
 oنقش تلقین در تعلیم و تربیت
(نیکزاد )141 ،1375
 oبیداری
 oمعرفت نفس
 oتالزم طریقت با شریعت
 oتحمل ریاضت
(سهروردی )111 ،1372

 oاراده و توبه
 oتفکر
 oچلهنشینی و عمل صالح
 oصبر ،نماز و روزه
(سهروردی )369 ،1380

تربیت متربی:
 oتشویق و تنبیه
 oمهرورزی
 oالگوگیری
وابستگی ابعاد وجودی انسان به
 oمشاوره
روح فناناپذیر
 oموعظه حسنه
(بهشتی و همکاران )188 ،1386
 oداستانسرایی
 oعبرتآموزی
(بهشتی و همکاران ،1386
)252
خودسازی
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تربیتی مكتب اسالم عبارتند از نخست ،عملگرایی و تجربه
«تربیت
محوری؛ دوم ،تأكید بر تجارب فردی و به تبع آن
ِ
فردی شده»؛ سوم ،ارتباط عاطفی بین مربی و متربی كه
اساس این روش محسوب میشود (باخزری .)66 ،1362
جنبهی عاطفی در تعلیم و تربیت از نظر اهمیت و جایگاه،

همعرض حیطهی عقالنی و چهبسا باالتر از آن قرار
می گیرد .مبنا ،هدف ،اصل و روشهای تربیت دینی
از دیدگاه فالسفه ،عرفا و متکلمان اسالمی در جدول 3
آمده است.
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هدف غایی :فنای فی اهلل و
بقاء باهلل
(خمینی )103 ،1377

کالم

آیات،
احادیث،
روایات

 oارتباط تحصیل و کار
 oتوجه به نیاز واقعی متربی
هنگام آموزش (حبیبی )1393

اهداف واسطهای:
 oبصیرت
(بهشتی و حسینآبادی )1391
 oعشق (مطهری )130 ،1374
 oوصول به لذات باطنی
(ملکشاهی )416 ،1388
 oوصول به لذات عقلی
(ابن سینا )158 ،1339
 oپرورش روحیهی اجتماعی
(ابن سینا )162 ،1339

 oمعرفتشناسی
 oوجودشناسی هدف غایی :قرب مطلق الهی

با مقایسهی تطبیقی دیدگاههای فلسفی غربی و شرقی و
دیدگاههای اسالمی (جداول  1و  )3این نتیجه حاصل میشود
که مبنای تعلیم و تربیت از دیدگاه آن دو مشابه نمیباشد.
هدف از تعلیم و تربیت کودک در اسالم ،آمادهسازی او برای
طی سفر دنیوی و زندگی ابدی در جهان آخرت میباشد.
درمقابل ،اهداف تربیتی غربی ،فردمحور و شرط الزم و نه
کافی برای سیر تکامل کودک برای رسیدن به اهداف واالتر
در جوامع اسالمی هستند .همچنین اصول تربیت اسالمی
و غربی نیز با هم متفاوتند .برخی مکاتب تربیتی با ارائهی
تفسیری متفاوت از جهان و انسان ،تربیت را بر محوری غیر
از خدا (مثال :پرورش عقل ،نیل به آسایش) قرار دادهاند.
هرچند دامنهی تفکر الهی متضمن رفاه اجتماعی ،تعالی
خرد و آسایش فردی است؛ اما در این تفکر ،روح دین بر
ابعاد مختلف نظام تربیتی حاکمیت دارد .روشها (ابزارها)ی

 oگذر از عشقهای مجازی و
رسیدن به عشق حقیقی
(ابن سینا  ،1362ج )250 ،3
 oرهایی از دنیای ماده
(بهشتی و حسینآبادی )1391

 oامکانپذیری معرفت
 oبرخورداری انسان از معرفت
 oمرتبتمندی معرفت
 oواقعگرایی
 oمرتبتمندی هستی
 oمبدأمندی هستی
 oمقصدمندی هستی
 oوحدت اجزا
(بهشتی و نیکویی )1390

 oتجربه
 oتفکر
 oنماز و روزه

 oپرسش و پاسخ
 oشیوههای نمایشی
 oسخنرانی
 oداستانسرایی
 oالگوگیری
 oتمثیل
 oگردش علمی

تربیتی اسالمی و غربی با هم مشابهت دارند.

 .3پیشینهی مطالعات درمورد محیط و کودک

سیر ارتباط اندیشیده شدهی کودک با محیط ،ابتدا از تأمین
نیازهای اساسی او در روند توسعهی شهری و درواقع،
درنظر گرفتن کودک بهعنوان عضوی مؤثر از جامعه آغاز
میشود .پس از آن ،مطالعات به سمت تأثیری که محیط
میتواند بر کودک داشته باشد و نقشی که کودک میتواند
در برنامهریزی شهری ایفا کند؛ پیش میرود .پس از تحکیم
اهمیت کودک در شهر ،به او حق اظهارنظر و خودابرازی
در امور شهری و به ذهنیت کودک از محیط پیرامونش بها
داده میشود .کیفیت زندگی کودک و سالمت همهجانبهی
او در شهر ،تا امروز مورد توجه پژوهشگران و مجریان امور
میباشد .جدول  4این فرآیند را نمایش میدهد.
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جدول  .4فرآیند مطالعات محیط و کودک (مأخذ :نگارندگان)

سال

تفکر غالب

2000-1980

مشارکت و حقوق شهروندی کودک

1980-1968
2006-2000

 2006تا کنون

سانفلد 3محیط را بهعنوان سلسلهمراتبی تعریف میکند که
در آن ،فرد مرکز آن محسوب شده و توسط محیط رفتاری،
محیط ادراکی ،محیط عملی و محیط جغرافیایی احاطه شده
است .محیط جغرافیایی کل جهان خارجی را به فرد نسبت
میدهد .قسمتی از محیط جغرافیایی ،محیط عملی است
که شامل آن بخشهایی میشود که بر فرد ،صرفنظر از
آگاهی او ،اثر میگذارد .محیط عملی محیط ادراکی را در
بر دارد که شامل قسمتهایی از محیط عملی است که در
آن ،فرد به طور کامل از آن آگاهی دارد و دلیل این امر،
احساس یا تجارب گذشته او است .مرکز این سلسلهمراتب،
محیط رفتاری است که قسمتی از محیط ادراکی محسوب و
واکنشهای فرد به محیط را شامل میشود .در این پژوهش،
تقسیمبندی ارائه شده توسط سانفلد به دلیل جامعیت و
کاربردی بودن مورد استفاده قرارگرفته است .ارتباط کودک
با محیط در دو مقیاس کالن و خرد قابل طبقهبندی است.

اثرات متقابل کودک و محیط

تصویر ذهنی کودک از محیط

کیفیت زندگی و سالمت کودک

در مقیاس کالن ،ویژگیهای یک شهر دوستدار کودک و
در مقیاس خرد ،مکانهای مطلوب کودک بررسی میشوند.

 .4کودک و محیط در مقیاس کالن
 .1.4شهر دوستدار کودک

ایدهی شهر دوستدار کودک از سال  1996ارائه شد تا
شهرها را برای همهی افراد ،قابل زندگی کند و هدف آن ،در
صدر قراردادن کودکان بود .این شهر ،یک «برند» نیست؛
«مقامی» است که شهرها باید برای رسیدن به آن تالش
کنند .شهر دوستدار کودک جنبشی است که مشارکتکنندگان
گستردهای را دور هم جمع کرده ،از رویکردهای حکمروایی
و مدیریت شهری مشارکتی حمایت میکند و تحقق حقوق
جوانترین شهروندان را ارتقا میدهد .کودکان در شهر
دوستدار کودک نمایندگان فعال هستند؛ رأی و ایدهی آنها
مهم است و فرآیند تصمیمسازی را تحت تأثیر قرار میدهد.
جدول  ،5ویژگیهای شهر دوستدار کودک را نشان میدهد.

جدول  .5ویژگیهای شهر دوستدار کودک (مأخذ :نگارندگان)

مبنا

قابل
زندگیکردن
شهر برای همه
4
(نورداستورم
)2010

هدف

تحقق حقوق جوانترین
شهروندان

اصل

روش

 oدریافت خدمات اساسی مانند مراقبتهای  oتهیهی استراتژی حقوق کودک در
سطح شهری
بهداشتی ،تحصیل و پناهگاه
 oنوشیدن آب سالم و دسترسی به بهداشت مناسب  oایجاد واحد حقوق کودک با داشتن
 oمحفوظبودن در برابر استثمار ،خشونت و بدرفتاری یک مکانیسم هماهنگ
 oشناساندن حقوق کودک به
 oقدمزدن امن در خیابانها به تنهایی
بزرگساالن و کودکان
 oدیدن دوستان و بازی
 oبهرهمندی از فضای سبز
 oزندگی در محیط غیرآلوده
 oشهرون ِد برابر بودن در شهر خود ،با دسترسی به
همه خدمات ،بدون توجه به قومیت ،اصل و نسب،
مذهب ،درآمد ،جنس یا ناتوانی (آزموده )14 ،1391
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توسعه شهری و نیازهای اساسی کودک
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درگیرکردن گروههای متنوع
مشارکتکننده
(نورداستورم )2010

 .5کودک و محیط در مقیاس خرد
مکان های مطلوب کودک

 oاظهارنظر دربارهی شهر مطلوب و آرمانیاش
 oمشارکت در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی

در جوامع شهری سه واحد اجتماعی خانواده ،مدرسه و
فضاهای شهری در روند آموزش و اجتماعی شدن کودکان
دارای اهمیت ویژهای هستند .درواقع کودکان برای اولین
بار با تجربهی عرصهی محله و فضای باز شهر به تعامالت
اجتماعی با دنیای پیرامون میپردازند (نورداستورم .)2010
«مکانهای محلهای» کودک به فضاهای باز و تسهیالت
جمعی دارای اهمیت از لحاظ روانشناسی ،رفتاری و نمادین،
برای کودکان در یک محله گفته میشود (چاوال.)1992 5
این مکانها نوع ًا ویژگیهای محیطی را ارائه میدهند که برای
تجربیات معنادار کودکان مفید است .فضاهای باز جمعی در
محله برای کودکان ،یک منطقهی میانی به حساب میآیند
که خانه را به جهان بیرون متصل میکند و غالب نیازهای
بازی کودکان در خارج از خانه را مرتفع میسازد .این منطقه
چیدمانی را فراهم میکند که کودک در عین حال که احساس
امنیت ،محصوریت و شخصی بودن میکند؛ احساس به چالش
کشیده شدن و عمومی بودن هم میکند و نیازهای جاریاش
به همراه الحاظ نیازهای آتی ،برآورده میشود .وقتی کودک
تنها یا با دوستانش به خارج از خانه میرود؛ میتواند برای
خودش جهان را کشف کند .آنچه آنها در جهان طبیعی
مییابند؛ به ابتکاراتشان پاداش میدهد و حضور مداوم آنها
را تشویق میکند؛ زیرا طبیعت غنی از قابلیتها است .این
آزادی ،شرایط را برای اتفاقاتی که توجه کودک را به خود
جلب میکنند؛ فراهم میکند .بازی آزادانه در جهان طبیعی
چرخههای تعاملی تأثیرگذاری را عرضه میکند .مشاهدات

 oارزیابی تأثیرات (برنامه) روی کودک
 oداشتن بودجه مقتضی برای کودک

 oارائه گزارش منظم وضعیت
کودکان در شهر
 oوکالت مستقل برای کودکان

 oتضمین مشارکت کودکان
 oداشتن چارچوب قانونی دوستدار
کودک (آزموده )14 ،1391

نشان میدهند که کودکان در فضای طبیعی نسبت به
زمین بازی یا فضاهای بدون درخت و چمن ،بیشتر درگیر
نقشهای اجتماعی خالقانه و مهیج میشوند (کربی1989 6؛
تیلور 7و همکاران  .)1998هنگامیکه کودک در جستجوی
طبیعت از آزادی لذت میبرد؛ احتما ًال با بهترین نوع شرایط
محیطی رو به رو میشود .وقتی کودک از جهان پیرامون،
تجربیات ارضاکننده کسب میکند؛ تشویق میشود که بیشتر
کشف کند و با هر جنبه از محیط که میفهمدش و هر
چالشی که بر آن غلبه میکند؛ به سطح باالتری از دانش
محیطی و صالحیت شخصی میرود .وقتی کودک به جهان
طبیعی دسترسی داشته باشد و اعضای خانواده او را به کشف
و توجه به آن تشویق کنند؛ کودک در عالقه به محیط،
پایهی محکمی پیدا خواهد کرد (چاوال  .)2006یک کودک
ویژگیهای مکان را از این لحاظ اولویتبندی میکند:
 .1دسترسی به یک ارتباط فضایی میان چیدمانها :نزدیکی
8
به خانه یا مدرسه ،ارتباط با فعالیتهای منظم روزانه (مور
)1985؛
 .2امکان خصوصیسازی و حس قلمرو :عدم ورود غیرمجاز
دیگران؛
 .3فرصت دیدار و بازی با دوستان یا همکالسیها :حس
تعلق و با هم بودن؛
 .4عدم وجود ریسکهای اجتماعی و کالبدی ممکن در
9
چیدمان :ورود وسایل نقلیه ،کنترل بزرگساالن و ارازل (مین
و لی.)2006 10
کودکان منظر را نه فقط به صورت فرم ،بلکه از طریق
عملکردها ادراک و تفسیر میکنند (گیبسون .)1979 11در
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حمایت از رویکردهای
حکمروایی و مدیریت شهری
مشارکتی

 oتأثیرگذاری کودک بر تصمیمات شهر خود
 oمشارکت در زندگی خانوادگی ،محلی و
اجتماعی
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جدول .6عوامل تأثیرگذار بر تعامل کودک و محیط بر اساس مدل سانفلد (مأخذ :نگارندگان)

رفتاری

تنوع قرارگاههای رفتاری
(مین و لی 2006؛
18
بارکر 17و شوگن
1973؛ کاستونگوئری 19و
21
ژوتراس2009 20؛ متیوس
1992؛ وارد1978 22؛
چتری.)2006 23

ادراکی
حضور یک بزرگسال آشنا
(چتری 2006؛ کاستونگوئری
و ژوتراس 2009؛ موتا 27و
همکاران )2005

عملکردی

تشویق خانواده به استفاده از محیط
بیرونی
(کالین 1996؛ چاوال )2006

محیطی/کالبدی

حداقل ریسکهای کالبدی
(مین و لی 2006؛ چاوال و مالون
2003؛ پین2006 51؛ چترجی )2006
50
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دورهی  6تا  12سال کودک دارای بیشترین تحرک نسبت به
سنین دیگر بوده؛ قدرت یادگیری او بسیار زیاد است؛ بنابراین
محیط باید جوابگوی این نیاز باشد (مطلقزاده .)88 ،1378
کودک در این سن ،به طور مداوم در حال آزمایش و بررسی
توان جسمی خود است .محیط زندگی آنها باید به اندازهی
کافی هیجانانگیز باشد و اجازهی پرش ،باالرفتن و دویدن
را برای رشد مهارتهای مورد نیاز به کودک بدهد .بهعالوه،
در این سن کنش متقابل با همساالن بسیار مهم است که
به کاهش خودمداری آنها کمک میکند و کودک قادر به
همسازی با دیگران و تعامل اجتماعی میشود.
فضای بازی آزاد قلمرویی است خارج از خانه که چهار
خصیصه «در دسترس بودن»« ،امنیت»« ،انعطافپذیری» و
«فرصت تعامل با دیگر کودکان» را دارد ( به نقل از قرهبگلو
و منصوری 1390؛ بلینکرت .)100 ،2004 12ضمن آنکه
حضور یک بزرگسال آشنا در فضا در عین حفظ استقالل
کودک ،میتواند امنیت خاطر او را تأمین کند .در واحدهای
همسایگی که هنجارهای اجتماعی از فعالیتهای فیزیکی
خارج از خانه حمایت میکنند و حمایت اجتماعی زیادی
از زندگی فعال وجود دارد؛ افراد ممکن است باوجود نبود
شرایط کالبدی مناسب ،همچنان مایل به فعالیت خارج از
خانه باشند (کریستاکیس 13و فالور .)2007 14کودکان دنیای
اطراف را متفاوت از بزرگساالن میبینند و درک متفاوتی از
عناصر برجستهی موجود در محلهشان دارند .آنها به سرعت،
مکانهای ترسناک ،شیرینیفروشیها و راههای میانبر به
مکانهایی که دوست دارند را یاد میگیرند .مواردی از این
دست ،اهمیت نشانهها را به ما گوشزد میکنند و میگویند

که این نشانهها هستند که تبدیل به نقاط اصلی نقشههای
شناختی میشوند (مکاندرو  .)61-58 ،1387نشانهها
نخستین عناصر محیط هستند که آموخته میشوند و به دنبال
آنها مسیرها و شبکهی مسیرها و سرانجام یک صورتبندی
ذهنی از محیط به وجود میآید .کودک نیازمند محیطی است
که آن را مخاطب قرار دهد؛ محیطی که او را به چالش
وادارد؛ توجه او را جلب کند و کودک از آن بیاموزد .مکان
دوستدار کودک امکان خلق و کنترل قلمروها را میدهد؛
اسرار کودک را در خود حفظ میکند و زمینهای را فراهم
میکند که کودک در عین احساس امنیت ،به چالش کشیده
شود .کشش به سمت مکان ،کودک را به کشف آن مکان
وسوسه میکند؛ به طوری که قادر به توسعه اطالعات و
استعدادهایش خواهدبود.
آنچه در حال حاضر زندگی کودکان ما را تهدید میکند؛ بیش
از آنکه بینظمی باشد؛ نظم و قوانین دست و پاگیر است:
قوانینی نظیر نحوه و امنیت استفاده از وسایل بازی ،اینکه
در چه مکانی و چه زمانی بازی کنند (به نقل از قرهبگلو و
منصوری 1390؛ بلینکرت  .)106 ،2004جین جیکوبز 15بر
این باور است که در اجتماع شهری مهمترین عالیق کودک
به ایمنی خیابان ،تنوع کاربری زمین ،شادابی و سرزندگی
شهر باز میگردد (درک .)60 ،1997 16خیابانهای شهر
فرصتهای مشابهی را برای جستجوی ایمن و چالشهای
پلهپله در قرارگاههایی مملو از تنوع و سرزندگی ارائه میکنند.
جدول  6شاخصهای اثرگذار بر تعامل کودک و محیط را
معرفی میکند.
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79

عدم وجود قوانین
محدودکنندهی محیطی
(کیتا)2006 26

توجه به نشانه و راه ،مقدم بر
سایر عناصر در فضای شهری
(هالسس 36و داریج،2000 37
574؛ هارت و مور 1973؛
مک اندرو )60 ،1387
امکان ایجاد قلمرو شخصی
(مین و لی2006؛ چترجی)2006 38

رنگ
(لوشر 43 ،1369؛ پیاژه و سیمون
37 ،1366؛ تیتمان)1944 39

پیچیدگی و چالشبرانگیزی
محیط
(منصوری و قرهبگلو 1390؛
فراست 40و استریکلند1985 41؛
41
تیتمان 1994؛ ویلکینسون
1980؛ سانوف)1991 42
قابلیت کشف محیط
(منصوری و قرهبگلو 1390؛
رید)1996 44

اولویت عملکرد بر فرم
(گیبسون 1979؛ ساید 45و همکاران
2005؛ شرمن 46و همکاران 2005؛
وایتهاوس 47و همکاران 2001؛
اسکات 48و کانتر1997 49؛ مین و لی
2006؛ چترجی )2006

مطلوبیت کالبدی
(در2002 59؛ چترجی 2006؛
کاستونگوئری و ژوتراس )2009

چیدمانهای مفید دارای قابلیت
(مین و لی )2006

امکان ایجاد قلمرو شخصی
(مین و لی 2006؛ چترجی )2006
نور و سایه
(پاکزاد و بزرگ )297 ،1391

* تمایل به فعالیت در کودکان  6تا  9ساله غالب ًا در فضاهای سبز نزدیک به خانه خود یا یکی از آشنایان میباشد .این نشانه «نیاز به امنیت
خاطر» در این بازهی سنی است .در کودکان  9تا  12ساله ،تمایل غالب ًا به زمینهای خالی و گوشههای دنج دور از خانه است .این کودکان نیاز
به کنترل بیشتری دارند .همچنین پسرها فعالیت بدنی سریع و دخترها ،روابط دوستانه را ترجیح میدهند.
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عناصر طبیعی (آب ،خاک ،گیاه)
فرصت تعامل با دیگر کودکان
حمایت اجتماعی (امنیت خاطر)
امکان بازی آزادانه
باقاعده* (پاکزاد و بزرگ (چاوال 2007؛ کریستاکیس (منصوری و قرهبگلو 1390؛ چترجی (نیکلسون 1971؛ تیلور و همکاران
24
1998؛ چاوال 2006؛ جورتوف
2006؛ پاکزاد و بزرگ 297 ،1391؛
و فالور 2007؛ ون 29و
297 ،1391؛ لیندهولم
23
29
 ،2004به نقل از قره بگلو و
بلینکرت  100 ،2004به نقل از قره
همکاران 2007؛ کیم و
1995؛ بلینکرت ،2004
منصوری 1390؛ کربی 1989؛ مور
بگلو و منصوری1390؛ مین و لی
 100به نقل از قره بگلو و همکاران 2006؛ فیشر 30و
و وانگ1997 54؛ میچرلیچ،1963 55
)2006
منصوری1390؛ آکادمی همکاران 2004؛ کوهن 31و
32
25؛ تیتمان 1994؛ چاوال 2007؛
همکاران 2006؛ وینیکات
اطفال آمریکا2007 25؛
33
السلی2004 56؛ کاستونگوئری و
کاستونگوئری و ژوتراس
134 ،1971؛ کالین
34
)2009
ژوتراس 2009؛ بارکر و شوگن
1996؛ ساراسون 1975؛
1973؛ ولز 57و ایوانس2003 58؛ موتا
اسپیلسبری2005 35؛ بلینکرت
و همکاران )2005
 100 ،2004به نقل از قره
بگلو و منصوری1390؛
منصوری و قره بگلو )1390
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انتظار معقول این است که کودکان با غرق شدن در محیط،
تماس با اشیا ،ارتباط با موجودات زنده و معاشرت سالم با
کودکان همسن و بزرگترها راه و رسم صحیح زندگی مستقل
را فراگیرند (بهشتی  .)279 ،1391دین اسالم توصیه کرده که
به کودکان اجازهی بازی آزادانه بدهید .اینجاست که حتی خاک
بازی کودکان نیز معنا پیدا میکند و نباید به آن به دیدهی
تحقیر نگریست (همان .)281 ،بهتر است تفریح و ورزش
ترجیح ًا در فضای آزاد و سبز صورت گیرد که بر شادابی و
سالمت جسمانی کودکان بیفزاید.
خداوند در آیه  5سوره حج ،60دوران کودکی را مقدمهای برای
رشد و بلوغ کودک معرفی میکند و در آیه  20سوره حدید،61
این زمان را دوران اشتغال به بازی و سرگرمی برمیشمارد.
تربیت و آموزش کودکان باید توأم با محبت و گذشت باشد و
با نرمی با آنها برخورد شود .در مقابل جنب و جوش و جست و
خیز آنان باید صبور بود .رسول اکرم(ص) میفرمایند« :شیطنت
و جنب و جوش کودک در خردسالی نشانگر فزونی تحمل
او در بزرگسالی است» .خواجه نصیرالدین طوسی ورزش و
بازی را وسیلهای برای رفع خستگی میداند .او شرط بازی
را آزادی عمل کودکان میداند .پسرها در بازیهای خود از
محدودیتهای کمتری برخوردارند .آنها در میدان ،پارک،
کوچه و صحرا بیشتر امکان بازی دارند .در مقابل؛ دخترها باید
محدودیتهای بیشتری را تحمل کنند .البته فی نفسه بر این
محدودیت ها ایرادی نیست؛ زیرا برای دور ماندن دخترها از
خطرات ،راهی به جز این وجود ندارد (همان .)219 ،الزم است
در انتخاب همبازی دقت شود تا مبادا با شیطنت خود ،کودک را
گرفتار حادثه کند (همان .)61 ،کودکان عالقه دارند که بزرگترها
ضمن اینکه آنها را در بازیهای خود آزاد میگذارند؛ به ابزار
بازی آنها نیز توجه کنند تا بتوانند از راه بازی به واقعیتهای
زندگی نزدیک شوند(همان .)264 ،نوههای پیامبر گرامی
اسالم ،هم بازی میکردند و هم در راه کمال جسمی و روحی
پیش میرفتند .بزرگترها عالوه بر اینکه آنها را از بازی منع
نمیکردند؛ بلکه مشوق و گاهی همبازی آنها نیز بودند .ضمن
اینکه آنها را در بازیهایشان آزاد میگذاشتند؛ هرگز از حال
آنها غافل نمیماندند (همان .)273 ،رسول اکرم(ص) فرمودند:

«آن کس که نزد او کودکی است باید در پرورش وی کودکانه
رفتار کند» .با این روش ،بزرگساالن به دنیای کودکان رجعت
میکنند و به آرامی تجربیات و معلومات خود را به آنها منتقل
میسازند (همان .)42 ،آموختن آداب دینی از سه سالگی شروع
می شود و در نه سالگی خاتمه مییابد .الزم است آداب دینی
و اخالقی در بازیهای کودکانه راه یابند تا کودک ضمن بازی
هرچه الزم است بیاموزد و خود را برای تکالیف دینی آماده کند
(همان .)267 ،آنانکه در بازیها کودکان را از ترس خطرات،
گرفتار ممنوعیت و محدودیت میکنند؛ به گمان خود چنین
میپندارند که میتوان این سر پر سودا را از سودا خالی کرد؛
اما وحشت از ضررها مجوز متوقف کردن فعالیت و بازیهای
پرنشاط کودکانه نیست .کودکانی که از طرف بزرگترها زیاد
مورد مالمت و انتقاد واقع میشوند و کمتر مورد تشویق قرار
میگیرند دستخوش کمرویی میشوند؛ حالت انزوا به خود
گرفته و از بازیهای جمعی فاصله میگیرند (بهشتی ،1391
 .)271از جمله وظایف دولت اسالمی آن است که کودکان را
از محیط کفر و ظلم بیرون آورد و اجازه ندهد آنان در محیطی
رشد کنند که فطرت ایشان لطمه ببیند و نتوانند کماالت بایسته
و شایسته خود را به دست آورند .خداوند در آیه  75سوره نساء،62
ممانعت از ورود کودک به محیط کفر و ظلم را به عنوان یک
وظیفه و مسئولیت برای مؤمنان تعریف کرده است .بر همین
اساس مسئولیت دولت اسالمی در این حوزه به سبب امکانات
و تواناییها به مراتب سختتر است.
خداوند در آیه  6سوره ضحی 63بهرهمندی کودکان از محل
آسایش و زندگی مناسب را از حقوق آنان دانسته است .هرچند
این آیه در مقام امتنان بر پیامبر است؛ ولی باتوجه به قلمدادشدن
محل آسایش به عنوان نعمت خدا میتوان اینگونه استنباط کرد
که از حقوق کودکان دسترسی به آرامش و محیط مناسب
رشد است .پرهیز از معابری که محل عبور وسایط نقلیه است؛
برای کودک ضروری است .نهر و استخر برای کودک دامگاه
مرگ است؛ اما نخستین فرمول زندگی ،برخورد صحیح با این
خطرات است .کودکی که از اینها دور بوده کودک موفقی
نیست؛ اما کودکی که تحت نظارت دقیق و صحیح بزرگترها
آنها را شناخته و با آنها بازی هم کرده ،کمتر دستخوش خطر
می شود (بهشتی .)275 ،1391
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کودکان از راه چنین بازیهایی به روابط زناشویی کشیده شوند
و موجب سرافکندگی گردند (بهشتی  .)207 ،1391در ادامه،
جمعبندی شاخصهای محیطی ذکر شده در متون اسالمی در
جدول  7آمده است.

جدول  .7شاخص های محیطی در ارتباط با کودک در متون اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

رفتاری

محدودیت در نوع بازی
دختر و پسر
(بهشتی )207،1391
بازیهای هدفدار ،خالی
از فساد و زداینده آثار
خستگی
(بهشتی 60،1391؛ به نقل
از شیخ طبرسی)

ادراکی
بهرهمندی کودکان از محل
آسایش (ضحی)6:؛ (هاشمی
رفسنجانی .)1371
وجودالمانوساختارهایخوانا،
واضحومتنوعبرایکودکان
(اعراف46:؛الرحمن)41:؛(هاشمی
رفسنجانی.)1371
ب های مادی و
توجه به جن 
معنوی زیبایی در فضای شهری
(حدیث :ان اهلل جمیل و یحب
الجمال؛ سجده)7:

امنیت روانی کودکان در
فضاهای طراحیشده (نسا36:؛
انعام81:؛ نور55:؛ (هاشمی
رفسنجانی 1371؛ بهشتی
)73،1391
ارتباط بصری و معنایی میان
فضاهای مختلف باوجود تفکیک
کالبدی آنها (ملک3 :و)4؛
(هاشمی رفسنجانی.)1371
وجود نشانهها برای هدایت
کودک به سمت ارزشها
(اعراف)46 :؛
(الرحمن)41 :؛ (هاشمی
رفسنجانی .)1371

رنگ(اعراف46:؛ الرحمن)41:؛
(هاشمی رفسنجانی .)1371

عملکردی

بوجوش
بازی آزادانه ،ورزش و جن 
(یوسف12:؛ حدید)20:؛ (هاشمی
رفسنجانی )1371؛
(هیثمی  1414ق)159 ،

محیطی/کالبدی

بهرهگیری از عناصر طبیعی
(یوسف)12:؛ (هیثمی 1414ق،
)159؛(ق)10-6:؛ (یونس)3:؛ (هاشمی
رفسنجانی .)1371

همبازیشدن با کودک (پیامبر(ص))؛
حضرت علی(ع)

حداکثر تماس کودکان با آب جاری
و ساکن(انبیا30:؛ بقره25:؛ جاثیه5:؛
فرقان48:؛ انعام99 :؛ حجر)22 :؛
(هاشمی رفسنجانی .)1371

ممانعت از ورود کودک به محیط
کفر و ظلم (نسا)75:؛ (هاشمی
رفسنجانی.)1371،

تعادل میان فضاهای طبیعی و
مصنوع (مائده8:؛ اعراف)29:؛
(هاشمی رفسنجانی .)1371

مراقبت از کودکان در برابر حوادث
(یوسف)12:؛ (هاشمی رفسنجانی
)1371

استقرار و مکانیابی مناسب عناصر
مرتبط با کودکان و ارتباط منطقی
بین آنها (مائده8:؛ اعراف)29:؛
(هاشمی رفسنجانی .)1371

آموختن آداب دینی به کودک در
بازیها (بهشتی )267،1391

تعریف و تعیین حدود برای کودکان
(حجر)21:؛ (هاشمی رفسنجانی
.)1371

تشویق خانواده به استفاده از محیط
بیرونی (هیثمی  1414ق)109 ،؛
(بهشتی )264 ،1391
محدودیت در بازی خارج از خانه
برای دخترها (بهشتی )207،1391
دقت در انتخاب همبازی (بهشتی
)61،1391

نور (نور)35:؛ (هاشمی رفسنجانی
.)1371
دسترسی مناسب و راحت به
عملکردهای مختلف (حجر19:؛
مائده)8:؛ (هاشمی رفسنجانی .)1371
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گاهی دیده میشود که پسر و دختر یا خواهر و برادر نقش زن و
شوهر را بازی میکنند که این در جای خود درخور دقت است.
بهتر است اینگونه بازیها مورد استقبال بزرگترها قرار نگیرد و
به نحو معقول ،اسباب انصراف آنها فراهم آید .زیرا ممکن است
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همانطور که در توضیح شهر دوستدار کودک نیز اشاره شد؛
اهداف شهر دوستدار کودک غربی در «مشارکت کودک در
غالب امور جامعه ،داشتن حقوق برابر با سایر شهروندان و
سالمت جسمی و روانی» خالصه میشود .علت اینست که
ذهنیت انسان منفصل از معنویت با این حوزه آشناتر است و به
لحاظ نظری التزام به قیود اخالقی یا دینی در آن ضرورتی ندارد.
درحالیکه محیط مناسب کودک در متون اسالمی ،ضمن آنکه
بر احقاق حقوق کودک (امنیت ،محبت ،احترام و ،)...آسایش
و سالمت او به عنوان الزامات رشد کودک تأکید میکند؛
توصیه میکند کودک در محیطی رشد کند که فطرت او آسیب
نبیند و بتواند به کمال نسبی دست یابد .زیرا از دیدگاه اسالم،
«انسانیت» کیفیتی کمالجویانه و در ساختار دین ،متعین و
امری که باید «بشود» است (ناریقمی و قرهبگلو .)30،1394
به منظور شفافسازی اشتراکات و افتراقات ،ابتدا با نگاه کلینگر،
هر یک از محیطهای مرتبط با کودک (کالبدی/جغرافیایی،
عملکردی ،ادراکی ،رفتاری) را از دیدگاه غربی و اسالمی با
هم مقایسه میشوند؛ سپس با نگاه جزئینگر ،شاخصهای
هر محیط را بررسی خواهیم کرد .به طور کلی ،اندیشهی
اسالمی تأکید زیادی بر محیط طبیعی پیرامون کودک و اثر
آن در هدایت او به سمت ارزشهای دینی دارد .این درحالی
است که در نگرش غربی ،محیطهای طبیعی و مصنوع بدون
درنظرگرفتن بعد معنوی آنها ،مدنظر قرار میگیرند .اسالم به
طور مشخص بر ارزشهای دینی حاکم بر محیط عملکردی
کودک تمرکز کرده؛ بر رعایت نکات اخالقی سفارش شده
در تعلیمات اسالمی ،در این محیطها تأکید میکند .ضمن

جدول  .8مقایسهی تطبیقی رویکرد اسالمی و غربی به تعامل کودک با محیط (مأخذ :نگارندگان)

محیطی/کالبدی

محیطهای مرتبط با کودک

عملکردی

ادراکی

رفتاری

شاخصهای محیطی

 .1اهمیت نقش همبازی
همپوشانی هریک از
تأکید بر عناصر کیفیت
تأکید بر فراهمآوردن
توجه به عناصر طبیعی و دقت در انتخاب آن
شاخصهای محیطی
فضای شهری (خوانایی،
بازیهای قاعدهمند و
اشتراکات (آب ،نور ،سبزینگی ،خاک) برای کودک
اسالمی با یک یا
امنیت ،نفوذپذیری) در
هدفدار برای کودک
در محیط مناسب کودک  .2اهمیت نقش خانواده
چند شاخص غربی
محیط مناسب کودک
در اجتماعپذیری کودک
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 .7یافتهها
مقایسهی تطبیقی نحوهی تعامل کودک و محیط در
اندیشه اسالمی و غرب

آنکه همچون محیط کالبدی ،محیط عملکردی را در هدایت
کودک به سمت ارزشهای دینی بسیار مؤثر میداند .درحالیکه
در نگرش غربی اخالقیات دینی مطرح نشده است .در محیط
ادراکی کودک ،هر دو رویکرد غربی و اسالمی بر عناصر کیفیت
فضای شهری تأکید دارند (مث ً
ال خوانایی ،زیبایی و امنیت) با این
تفاوت که دین اسالم ابعاد مادی و معنوی هر یک از عناصر
و نقش آنها در هدایت کودک به سمت ارزشهای اخالقی
دینی را توأمان درنظر میگیرد (مث ً
ال مطابق نگرش اسالمی،
در خوانایی محیط ،هدف از وجود نشانهها ،هدایت کودک
به سمت ارزشهای دینی است) .اسالم رویکرد هنجاری به
محیط رفتاری کودک دارد و بر رعایت اخالقیات دینی در این
محیط تأکید دارد؛ اما رویکرد غربی به جنبههای کالبدی محیط
رفتاری توجه میکند.
با دید جزئینگر ،با مقایسه جداول  6و  ،7به همپوشانی
شاخصهای محیطی در ارتباط با کودک در مبانی نظری
اسالمی و غربی پی برده میشود .مطابق جدول  9و نگرش
اسالمی ،هریک از شاخصهای محیطی با یک یا چند شاخص
غربی همپوشانی دارند (مث ً
ال جنبههای مادی و معنوی زیبایی
در فضای شهری :نور و سایه /رنگ /عناصر طبیعی) .هنگام
مقایسهی متون اسالمی و غربی پیرامون محیط کودک
مشاهده میشود تعالیم اسالمی بر چهار مسئله تأکید کردهاند
که در متون غربی دیده نمیشود (خانههای خاکستری رنگ
در جدول )9؛ آموختن آداب دینی به کودک در بازیها ،اعمال
محدودیت در بازی خارج از خانه برای دختر ،محدودکردن
بازیهای دختر و پسر ،ممانعت از ورود کودک به محیط کفر و
ظلم .جدول  8رویکرد اسالمی و غربی به نحوه تعامل کودک
با محیط را با هم مقایسه میکند.
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جدول  .9تطبیق شاخصهای محیط شهری در ارتباط با کودک در متون اسالمی و غربی (مأخذ :نگارندگان)

با توجه به بازههای سنی که در اسالم برای کودک درنظرگرفته
شده و نیازها و ویژگیهایی که بر اساس این بازهها تفکیک
شدهاند؛ مشاهده میشود که رویکرد دین مبین اسالم به

کودک ،تنها توجه به خواست و نیاز فعلی او نبوده و کودک را در
مسیری به نام «کمال» تصور کرده و برنامهای برای طی این
مسیر ارائه میکند .درنظرگرفتن زندگی کودک در زمان حال به
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 .1تأکید بر محیط
 .1توجه به ابعاد مادی
 .1تأکید بر محیط
تأکید تعالیم اسالمی
عملکردی بهعنوان
و معنوی هر یک از
طبیعی بهعنوان بستری
بر :آموختن آداب
بستری برای رسیدن
برای انتقال مفاهیم
عناصر کیفیت فضای
دینی به کودک
کودک به کمال نسبی
دینی (آخرتاندیشی،
تأکید بر رعایت
شهری در نگرش
خود در نگرش اسالمی
در بازیها ،اعمال
اعتدالگرایی ،خدامحوری)
اخالقیات دینی
اسالمی
 .2تأکید بر نقش بازی
محدودیت در بازی
 .2بهرهگیری از عناصر در نحوهی تعامل
در رویکرد اسالمی
افتراقات
خارج از خانه برای
در آموزش هنجارهای
 .2توجه توأمان به
کودک با گروه
کیفیت فضای شهری
دختر ،محدودکردن
فردی و اجتماعی دین
محیطهای طبیعی و
همساالن در نگرش
در هدایت کودک
بازیهای دختر و
اسالم به کودک
مصنوع در رویکرد غربی
اسالمی
به سمت ارزشهای
 .3پاکسازی محیط
پسر ،ممانعت از ورود
بدون تأکید بر انتقال
اخالقی دینی در
عملکردی از مصادیق
کودک به محیط کفر
نگرش اسالمی
مفاهیم دینی
و ظلم
کفر و آسیبرسان به
فطرت کودک
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 .8جمعبندی

در پی یافتن اشتراکات و افتراقات تعامل کودک با محیط از
منظر اندیشهی اسالمی و غربی ،مطابق فرآیند مطالعهی
تطبیقی ،دیدگاه مکاتب مختلف تربیتی دربارهی کودک بررسی
شد .سپس ارتباط کودک با محیط از دیدگاه غربی و اسالمی در
دو مقیاس کالن و خرد مطالعه شد (تحدید دامنه تحقیق)؛ و در
گام آخر ،بیشترین وجوه تمایز و تشابه میان دو دیدگاه یافته شد.
نگرش به تعامل دوسویهی کودک و محیط در بینش اسالمی و
غربی دارای تشابهات و افتراقاتی است .افتراقات به این صورت
است که نگرش غربی درجهت تأمین نیازهای اساسی ،برقراری
امنیت ،برقراری روابط اجتماعی و خودشکوفایی کودک تالش

Jane Jacobs
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تنهایی نمیتواند برآورده کننده تمام نیازهای او باشد؛ در مقابل،
باید آیندهی کودک را نیز درنظرداشت و زندگی او را چون
مسیری دید که بدون داشتن چشمانداز و نقشهی راه ،نمی توان
از آن عبور کرد .در بازهی سنی که این پژوهش بر آن تأکید
دارد ( 6تا  12سال)؛ کودک در مرحلهای است که بیشترین
تماس را با محله دارد .لذا تربیت غیررسمی کودک در این دوره
به عهده محیطی است که نه به عنوان «مربی منفعل»؛ بلکه
بهعنوان «مربی فعال» به تربیت کودک میپردازد .میتوان
اذعان داشت که مفهوم جدیدی قابل شکلگیری است که در
این پژوهش به آن «شهر مربی کودک» اطالق میشود.

دارد و محیط مناسب کودک را محیطی میداند که این نیازها
را پاسخگو باشد؛ درحالیکه دین اسالم در کنار مراقب از
کودکان در برابر حوادث و برآوردن نیازهای نخستین آنان،
بر انتقال مفاهیم دینی و هنجارهای فردی و اجتماعی مبتنی
بر تعالیم اسالمی به کودک از طریق محیط و رشد او در
محیطی که بتواند کماالت شایسته و بایستهی خود را بدست
آورد؛ تأکید میکند .همچنین محیط عملکردی کودک را
حائز بیشترین اهمیت دانسته و جنبههای مادی و معنوی
فضا را توأمان مدنظر قرار میدهد .از اشتراکات دو دیدگاه
میتوان به توجه به محیط طبیعی پیرامون کودک و عناصر
کیفیت فضای شهری (خوانایی ،امنیت و نفوذپذیری) اشاره
کرد .ضمن آنکه هریک از شاخصهای محیطی اسالمی با
یک یا چند شاخص محیطی غربی همپوشانی دارند .ازاینرو،
ارائهی مفهوم فراگیر محیطی که قابلیت انتقال ارزشهای
موردنظر تعلیمات اسالمی را به کودک دارا باشد؛ ضروری
بنظر میرسد .این محیط که به عنوان یک مربی فعال ،وظیفه
تعلیم و تربیت دینی غیررسمی کودک در فضای شهری را
به عهده دارد؛ تا ضمن حفظ کودک در بستر جامعه ،او را با
ارزشهای غایی اخالقی دینی آشنا کند؛ با نام «شهر مربی
کودک» در این پژوهش معرفی میشود.
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اب ث َُّم م ِْن نُط َف ٍة ث َُّم م ِْن َعل َق ٍة ث َُّم م ِْن ُم ْض َغ ٍة ُمخَ ل َق ٍة َوغ َْي ِر ُمخَ ل َق ٍة ل ِ ُن َب ِّي َن لك ْم
َّاس إِ ْن ك ْن ُت ْم فِي َر ْي ٍب م َِن ال َب ْع ِث فإِنَّا خَ ل ْق َناك ْم م ِْن ت َُر ٍ
َ .60يا أَيُّ َها الن ُ
َونُ ِق ُّر فِي ْ َ
ال ْر َحا ِم َما نَشَ ا ُء إِلَى أَ َج ٍل ُم َس ًّمى ث َُّم نُخْ ِر ُج ُك ْم طِ ف ًْل ث َُّم ل ِ َت ْب ُلغُوا أَشُ َّد ُك ْم َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُي َت َو َّفى َو ِم ْن ُك ْم َم ْن ُي َر ُّد إِلَى أَ ْر َذ ِل الْ ُع ُم ِر ل َِك ْي َل َي ْعلَ َم م ِْن
بَ ْع ِد ِعلْ ٍم شَ ْيئًا َوتَ َرى ْ َ
يج.
ال ْر َ
ض َها ِم َد ًة َفإِ َذا أَنْ َزلْ َنا َعلَ ْي َها الْ َما َء ا ْه َتز َّْت َو َربَ ْت َوأَن َْب َت ْت م ِْن ُك ِّل َز ْو ٍج بَ ِه ٍ
ال َو ْ َ
 .61ا ْعلَ ُموا أَن ََّما الْ َح َيا ُة ال ُّدن َْيا لَع ٌِب َولَ ْه ٌو َو ِزي َن ٌة َو َتفَاخُ ٌر بَ ْي َن ُك ْم َو َت َكاث ٌُر فِي ْ َ
يج َف َت َرا ُه ُم ْص َف ًّرا ث َُّم
ال ْم َو ِ
ال ْو َل ِد َك َم َث ِل غ َْي ٍث أَ ْع َج َب الْ ُك َّف َار ن ََبا ُت ُه ث َُّم َي ِه ُ
اب شَ دِي ٌد َو َم ْغف َِر ٌة م َِن َّ
اع الْغ ُُرو ِر.
اللِ َو ِرضْ َو ٌان َو َما الْ َح َيا ُة ال ُّدن َْيا إِ َّل َم َت ُ
َي ُك ُ
ون ُح َطا ًما َوفِي ْالخ َِر ِة َع َذ ٌ
َّ
َّ
ون َربَّ َنا أَخْ ِر ْج َنا م ِْن َه ِذ ِه الْق َْر َي ِة َّ
ُ
الظال ِِم أَ ْه ُل َها َو ْاج َعلْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
الر َج ِ
ون فِي َسبِ ِ
ال َوال ِّن َسا ِء َوال ِول َد ِ
ان الذ َ
يل اللِ َوال ُم ْس َت ْض َعف َ
ِين َيقُول َ
َ .62و َما لك ْم ل ُتقَاتِل َ
ِين م َِن ِّ
لَ َنا م ِْن لَ ُدن َْك َول ِ ًّيا َو ْاج َع ْل لَ َنا م ِْن لَ ُدن َْك نَصِ ًيرا.
 .4أَلَ ْم َي ِج ْد َك َيتِي ًما َفآ َوى.
Fisher

Cohen
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account particularly. Common feature between these two approaches is “considering natural
environment and elements of urban space quality (legibility, security and penetrability). Each
Islamic environmental index is overlapped with some western factors. It seems essential to
present a comprehensive content, which is the model of “child preceptor city”, to train religious
ethics to children.

Keywords: Child, Environment, City, Child and Environment Intercommunication, Islamic Thought.
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Abstract
A rising demand for housing has persuaded governments to provide more housing units, significantly
for the less privileged classes of the society, and several methods have been tried. Mehr Housing
Program is the latest effort in the recent years for mass housing production in Iran. The immense
impacts of implementation of this program has had wide spread effects on the cities of the country.
Studying this wide-spread project requires proper mechanism and measures. And without a doubt
referring to the endemic architectural and urban planning methods would provide the proper basis,
on which one can make valid criticism. Accordingly, the present study is an effort to explain and
classify these methods and values, which have been neglected throughout Mehr Housing Program.
The research method in this study is based on comparison. In this paper, the authors have first
reviewed the publication by the experts in this area to extract these endemic measures, and based
on this theoretical framework the endemic and organically grown urban fabric of the seaport of
Khameer is studies and compared with the Mehr Housing project implemented in its vicinity.
The findings of this research show that the implemented housing project can be criticized by the
measures of Locality, urban planning process, the meaningful relationship that it has with the
context, economical equilibrium, development competitiveness, urban identity, architectural and
urban landscape aspects and the social coherence. For these shortcomings in the project there are
certain solution in the endemic urban logic, and the negligence of these solutions have contributed
to the current state.

Keywords: Architectural and urban pattern, endemic architecture, endemic urban planning,
Mehr Housing Project, Khameer Seaport.
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