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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و دوم / بهار 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

شهر مربی کودک: بازتولید الگوی شهر دوست دار کودک در 
بستری ایرانی اسالمی* 

پریا پارسا **

مرتضی میرغالمی***

مینو قره بگلو****

پژوهشگر دکتری شهرسازی اسالمی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز )نویسنده ی مسئول(

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

تاریخ دریافت مقاله:97/07/26                   تاریخ پذیرش نهایی: 97/12/08

ایدۀ  شهر دوستدار کودک با هدف تأمین رفاه کودکان، فضاهای شهری را برای کودکان، قابل فعالیت می کند. امروزه بسیاری کشورها اصول 
شهر دوستدار کودک را به کار می بندند؛ اما غالب فضاهای شهری طراحی شده برای کودکان در ایران، الگوبرداری از تجارب سایر کشورها، 
بدون درنظرگرفتن ارزش های فرهنگی است. از این رو، این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که فضاهای باز محالت در ایران 

چگونه می توانند ضمن توجه به خواست و نیاز کنونی کودکان، در انتقال مفاهیم دینی اسالمی به آنان مؤثر باشند؟ 
با بررسی منابع فلسفی، عرفانی و کالم اسالمی، به عنوان مبانی نظری، و با استراتژی پژوهش قیاسی برای تبیین الگوی نظری و استراتژی 
پژوهش استقرایی برای آزمون الگوی نظری در بخش مورد پژوهی، الگویی ایرانی اسالمی با نام »شهر مربی کودک« ارائه می شود که مطابق 
آن، شهر مناسب کودک از منظر اسالم در کنار توجه به رویکرد محتوایی )ماهیت نیازها و خواسته های کودک(، رویکرد فرآیندی )توجه به 

فرآیند رشد کودک( را اتخاذ می کند؛ و این دو رویکرد درکنار هم، محیط را به یک مربی فعال تبدیل می کنند.
یافته ها نشان می دهند که پنج معیار در ساختار شهر مربی کودک دخیل هستند: محتوای آموزش دینی به کودک، روش آموزش دینی به 
کودک، ویژگی های محیطی، محیط فرهنگی رشد کودک، ویژگی های گروه سنی کودکان. ارتباط معیارها به این صورت است که محتوای 

آموزش از طریق روش آموزش و با کمک شاخص های محیطی، در یک بستر فرهنگی، به کودکان منتقل می شود. 
شاخص های محیطی اثرگذار بر انتقال مفاهیم دینی به کودکان از طریق روش دلفی تدقیق شدند؛ و برای یافتن پاسخ سؤال پژوهش، 
شش محله طبقه اجتماعی متوسط شهر تبریز، انتخاب؛ و با روش های مشاهده محقق و مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت دار با هفتاد و دو 
کودک شش تا دوازده ساله، ارتباط شاخص های محیطی با محتوای آموزش دینی در هر یک از محالت بررسی شد. یافته ها نشان می دهند 
محیط در کنار آموزش رسمی در خانه و مدرسه به کودک، می تواند در تربیت غیررسمی و انتقال مفاهیم دینی به کودک، نقش »بازدارنده« 
یا »تقویت کننده« داشته باشد؛ به طوریکه در برنامه ریزی فضا برای انتقال محتوای دینی به کودک، باید شاخص های محیطی تقویت کننده 
را شناسایی و شاخص های بازدارنده را برطرف کرد. همچنین، »امکان ایجاد قلمرو شخصی« و »حمایت اجتماعی« به عنوان شاخص های 
محیطی تقویت کننده، دارای بیشترین فراوانی، و در مقابل، »تنوع قرارگاه های رفتاری«، »چیدمان های مطلوب دارای قابلیت«، »وجود 
ریسک های اجتماعی و کالبدی« و »پیچیدگی و چالش برانگیزی محیط« به عنوان شاخص های محیطی بازدارنده، دارای کمترین فراوانی 

در محالت هدف تحقیق هستند. 

واژه های کلیدی: کودک، محیط، تربیت دینی، مربی، محله.

** p.parsa@tabriziau.ac.ir *** m.mirgholami@tabriziau.ac.ir **** m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir

* این مقاله مستخرج از رساله دکتری پریا پارسا با عنوان »تبیین الگوی شهر مربی کودک از منظر اندیشه اسالمی« می باشد که با راهنمایی 
مرتضی میرغالمی و مینو قره بگلو در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.
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 مقدمه
در سال های اخیر تحقیقات متنوعی پیرامون جایگاه کودکان در 
شهرها و توجه به نیازهای آن ها صورت گرفته است. از سال 
1960 بود که این بخش از شهروندان مورد توجه قرار گرفت؛ 
و با توسعه و تعمیق این حوزه، مفاهیمی چون شهر دوستدار 
کودک و شهرهای کودک مدار، با هدف تأمین رفاه کودکان، 
به وجود آمدند؛ و جایگاهی مهم در ادبیات شهری بدست آورند. 
علی رغم تالش دیگر کشورها در جهت نزدیک شدن به اهداف 
شهر دوستدار کودک، فضاهای شهری برنامه ریزی شده برای 
کودکان در ایران، الگوبرداری صوری و ظاهری از تجارب سایر 
کشورها، بدون توجه به زمینه فرهنگی و خاستگاه اجتماعی 
آن هستند. این در حالی است که برنامه ریزی شهری هنگامی 
به معنای واقعی به اهداف شهر مطلوب نزدیک می شود که 
نیازهای تمام شهروندان با توجه به اقتضای سنی، لحاظ شوند 
)کیانی و کواکی 1391(. 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. کشش به سمت مکان، کودک 
را به کشف آن مکان وسوسه کند؛ به طوری که کودک قادر به 
توسعۀ اطالعات و استعدادهایش باشد )پاکزاد و بزرگ 1391، 
273(. رویکرد دین اسالم به کودک، تنها توجه به خواست و 
نیاز فعلی او نبوده و کودک را در مسیری به نام »کمال« تصور 
کرده و برنامه ای برای طی این مسیر ارائه می کند. درنظرگرفتن 
زندگی کودک در زمان حال به تنهایی نمی تواند برآورده کنندۀ 
تمام نیازهای او باشد. باید آینده کودک را نیز درنظر داشت و 
زندگی او را چون مسیری دید که بدون داشتن چشم انداز و 
نقشۀ راه، نمی توان از آن عبور کرد. یک فضای برنامه ریزی 
شده بر اساس بینش اسالمی باید نقطۀ تعادل توجه به نیازهای 
متفاوت انسان باشد. درواقع ابزار مادی وسیله ای جهت تحصیل 

آرمان های معنوی هستند.
اسالم دوره های سنی کودک را به سه دورۀ هفت ساله تقسیم 
می کند. 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 است. 
همین موضوع به اهمیت نقش فضای شهری در تربیت کودک 

می  افزاید. در هفت سال سوم، باید از کودک یاری گرفت و 
حالل و حرام را به او آموخت. با توجه به اهمیت رابطه محیط 
و کودک در هفت سال دوم زندگی، این تحقیق بر رده سنی 

شش تا دوازده سال تمرکز خواهد داشت. 
می توان گفت تجربه ای ایرانی اسالمی که کودک را عضوی 
از جامعۀ شهری بداند و نیازهای حال و آینده او را همزمان 
با فرآیند رشد در محیط، مورد توجه قرار دهد؛ وجود ندارد. 
اینجا این سؤال مطرح می شود که شهر مناسب کودک در 
جهان بینی اسالمی دارای چه اصول و ویژگی هایی است؟ این 
تحقیق الگویی منطبق بر ارزش های دین اسالم، برای شهر 
مناسب کودک ارائه می دهد. تعدادی از محالت شهر تبریز 
شده اند. شاخص های  انتخاب  میدانی  پژوهش  انجام  برای 
محیطی مؤثر در انتقال مفاهیم دینی به کودکان در محالت 
با  کودکان  آشنایی  میزان  و  مقایسه،  با هم  تحقیق  هدف 

محتوای دینی به واسطه محیط، بررسی خواهد شد.
سؤال و روش تحقیق

این پژوهش در پی آن است که به این سؤال پاسخ دهد: 
فضاهای باز محالت چگونه می توانند در انتقال مفاهیم دینی 

به کودکان مؤثر باشند؟
در گام نخست، با استراتژی پژوهش قیاسی، الگوی نظری 
شهر مربی کودک، تبیین و پنج معیاری که ساختار این شهر 
را شکل می دهند؛ و ارتباط آن ها با هم، با روش توصیفی-

تحلیلی معرفی می شوند. سپس شاخص های محیطی قابل 
سنجش در فضاهای شهری با روش دلفی تعیین می شوند. 
در گام بعد، با استراتژی پژوهش استقرایی، شش محلۀ طبقۀ 
اجتماعی متوسط شهر تبریز، انتخاب؛ و داده های محیطی با 
روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت دار با هفتاد و دو کودک 
شش تا دوازده ساله، و مشاهده محقق، با ابزارهای پرسشنامه 
داده ها  این  می شوند.  ثبت  و  گردآوری  چک لیست،  و  باز 
بدون گزینش یا حدس و گمانی دربارۀ اهمیت نسبی آنها، 
طبقه بندی و تحلیل شده، و روابط میان آنها استنتاج می شود. 
در گام آخر، نتایج به دست آمده از محالت با هم مقایسه و به 

سؤال تحقیق پاسخ داده می شود.
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1. مبانی نظری
کودک در بازۀ سنی شش تا دوازده سال در کنار تربیت رسمی 
در مدرسه، پرورش در خانه و رسانه های جمعی، بیشترین تماس 
را با محیط بالفصل از خانه )محله( دارد. از این رو، محیط می تواند 
به عنوان یک مربی فعال در تربیت کودک نقش داشته باشد. 
می توان »شهر مربی کودک« )بایدها( را مکمل شهر دوستدار 
کودک )هست ها( دانست. باید توجه داشت که مطالعۀ محیط 
فرهنگی رشد کودک )خرده فرهنگ و طبقۀ اجتماعی( اساس 
تمام مطالعات علمی در حوزۀ شهرسازی است و یکی از ارکان 
شهر مربی کودک خواهد بود. سایر مسائلی که باید حین تبیین 
ساختار شهر مربی کودک مدنظر قرارگیرند؛ به سه دسته قابل 

تقسیم هستند.
دستۀ اول، موضوع-محور هستند: 

محتوای آموزش: دین اسالم از سه منظر به کودک می نگرد. 
در کالم اسالمی، »مفهوم رشد« و »حقوق کودک« مطرح 
می شوند. رشد جریان پیوسته ای است که از هنگام تولد بر مبنای 
فطرت شروع می شود و تا قرب الهی ادامه می یابد )حاجی بابایی 
1391(. رشد از طریق تعلیم و تربیت حاصل می شود و قرآن 
کریم آن را نعمتی از جانب پروردگار معرفی می کند. باید محیطي 
مناسب براي کودک فراهم آورد تا حقایقی که ریشه هاي آن 
در نهاد و فطرت کودک نهفته است؛ به منصۀ ظهور برسد. 
اسالم حقوق فرزندان بر والدین را به پنج دستۀ کلی تقسیم 
می کند: تربیت، امنیت، محبت، آمورش های عقیدتی و احترام و 
شخصیت. از منظر فلسفی، تربیت اسالمی تربیتی است معنوی 
و عقالنی. هر مکتب فلسفی، تعلیم و تربیت را بر اساس باورها و 
ارزش های مدنظر خود تعریف می کند؛ زیرا بی گمان دیدگاه هر 
مکتب درباره مربی، متربی، ابعاد و مراحل تربیت، به طور مستقیم 

در ابعاد مختلف تعلیم و تربیت نقش دارد. از منظر عرفانی، هدف 
تربیتی اساسی مکتب اسالم پرستش خدای یگانه است. با در 
نظرگرفتن بنیادهای تربیتی عرفان اسالمی آشکار می شود که 
روش تربیتی این مکتب مبتنی بر فعالیت، تجارب عملی و فردی 
متربی است. مختصات روش تربیتی مکتب عرفان اسالمی 
عبارتند از: نخست، عمل گرایی و تجربه محوری ؛ دوم، تأکید بر 
تجارب فردی و به تبع آن »تربیِت فردی شده«؛ سوم، ارتباط 
عاطفی بین مربی و متربی که اساس این روش محسوب می شود 
)باخزری 1362، 66(. جنبۀ عاطفی در تعلیم و تربیت عرفانی از 
نظر اهمیت و جایگاه، هم عرض حیطۀ عقالنی و چه بسا باالتر 
از آن قرار می گیرد. وجه مشترک سه دیدگاه اسالمی ذکر شده 
دربارۀ کودک، لزوم تعلیم و تربیت اوست. تعلیم اختصاص دارد 
به اموري که با تکرار و فراواني همراه باشد. مفهوم عام تربیت، 
همه آثاري را که عوامل سه گانه ي وراثت، محیط و اراده بر جاي 
مي گذارند؛ در بر مي گیرد. هر عملي که از فرد دیگري سر مي زند 
و بر انسان اثر مي گذارد؛ و هر یک از پدیده هاي اجتماعي که در 
روح انسان و قوام زندگي مادي و غیر مادي او اثر مي گذارد؛ در 
تربیت او نقش دارند. در مقام تمثیل، می توان حرکت یا فرآیند 
تربیت را به سفر تشبیه کرد که دارای مبدأ، مقصد، تابلوهای 
راهنما، مسیر و نقشه است. مبنا، ناظر به مبدأ سفر؛ هدف، ناظر 
به مقصد سفر؛ اصل، ناظر به تابلوهای راهنمای سفر و روش، 
ناظر به مسیر سفر است )بهشتی و نیکویی 1390(. جدول 1، 
آرای نظریه پردازان اسالمی دربارۀ تعلیم و تربیت کودکان را 
جمع بندی می کند. محتوای تربیت دینی کودک -مطابق آنچه 
در ستون سوم آمده است- شامل خدامحوری، نظارت مداری، 
سعی محوری،  اعتدال گرایی،  هدفمندی،  آخرت اندیشی، 

فردمحوری، تعبدمداری و محبت مداری است.
جدول 1. جمع بندی مفاهیم بنیادی تعلیم و تربیت از منظر اندیشۀ اسالمی

روش اصل هدف مبنا  نام متفکر
از  کودک  داشتن  نگه  دور   •

ناسالم محیط 
• مواجهه کودک با مشکالت

• بازی
• تربیت بدنی

• تشویق و تنبیه
)شعاری نژاد 1381، 494(

• تفاوت های فردی
• نقش پذیری قلب کودک

• تغییرپذیری اخالق
و  تعلیم  متعدد  مراحل   •

بیت تر
ایجابی  و  سلب  ماهیت   •

تربیت و  تعلیم  داشتن  

• سعادت دین و دنیا
• خوشنودی خدا

   )شعاری نژاد 1381، 494(

معرفت شناسی غزالی فلسفه
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بودن  تدریجی   •
شخصیت شکل گیری 
و  تعلیم  در  عادت  نقش   •

بیت تر
و  تعلیم  در  تلقین  نقش   •
 ،1375 )نیکزاد  تربیت    

)141
• اراده و توبه

• تفکر
• چله نشینی و عمل صالح

• صبر، نماز و روزه
)سهروردی 1380، 369(

• بیداری
• معرفت نفس

• تالزم طریقت با شریعت
• تحمل ریاضت

)سهروردی 1372، 111(

هدف غایی: لقاء اهلل
)خادمی و گل آقایی 1389(

• انسان شناسی
• معرفت شناسی
• ارزش شناسی

سهروردی عرفان

اهداف واسطه ای:
• معرفت شهودی

• پرورش عقل
• عشق

• عبودیت
-284  ،1380 )سهروردی 

)286
تربیت متربی:

• تشویق و تنبیه
• مهرورزی
• الگوگیری

• مشاوره
• موعظه حسنه
• داستان سرایی
• عبرت آموزی

 ،1386 همکاران  و  )بهشتی 
)252

وجودی  ابعاد  وابستگی 
فناناپذیر روح  به  انسان 
)بهشتی و همکاران 1386، 

)188

معنوی  کمال  به  رسیدن 
نی نسا ا

 ،1386 همکاران  و  )بهشتی 
)189

مولوی

خودسازی
• تجربه
• تفکر

• نماز و روزه

• گذر از عشق های مجازی 
و رسیدن به عشق حقیقی

ج3،   ،1362 سینا  )ابن     
)250

• رهایی از دنیای ماده 
حسین آبادی  و  )بهشتی 

)1391

اهلل  فی  فنای  غایی:  هدف 
 ،1377 )خمینی  باهلل  بقاء  و 

)103

ابن سینا

اهداف واسطه ای:
و  )بهشتی  بصیرت        •

)1391 آبادی  حسین 
 ،1374 )مطهری  عشق   •

)1 30
• وصول به لذات باطنی

    )ملکشاهی 1388، 416(
• وصول به لذات عقلی

    )ابن سینا 1339، 158(
• پرورش روحیه اجتماعی
    )ابن سینا 1339، 162(
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مطلق  قرب  غایی:  هدف 
لهی ا

• معرفت شناسی
• وجودشناسی

آیات، 
، یث د حا ا

کالم

• پرسش و پاسخ
• شیوه های نمایشی

• سخنرانی
• داستان سرایی

• الگوگیری
• تمثیل

• گردش علمی

)انعام:  خدامحوری   •
)4 ، 7 4 ، 1 6 3

فارسی  )ابن  تعبدمداری   •
)206 1410ق، 

)اعراف:  زندگی محوری     
)7 کهف:  68؛ 

38؛  )مدثر:  فردمحوری   •
)18 ق: 

• عملگرایی     )عنکبوت: 
69؛ حج: 99(

• اخالق مداری     )مجلسی 
)210:1363

)نجم:  سعی محوری    •
)4 0 -3 9

• اعتدال  گرایی      )کلینی 
1365، ج2، 82(

)آل  محبت محوری       •
)30 عمران: 

)دشتی  نظارت مداری      •
)183 خطبه   ،1386

)قطب  رجا      و  خوف   •
)182  ،1362

• آخرت اندیشی )بقره: 48(
• هدفمندی

)مطهری 1374، 233(

اهداف واسطه ای:
• یقین
• تقوا

• ایمان
• اسالم

)بهشتی و نیکویی 1390(
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به ستون آخر جدول 1، محتوای  استناد  با  روش آموزش: 
آموزش از طریق هنرهای نمایشی، قصه گویی، شعر، تشویق 
مهرورزی،  الگوگیری،  مشاهده،  علمی،  گردش  تنبیه،  و 

به کودک منتقل می شود. مشاوره، موعظه حسنه 
دسته دوم، فرد-محور هستند: 

هستند.  ثابت  ویژگی ها  این  متربی:  فردی  خصوصیات 
و  نمی کنند؛  پیروی  یکسانی  رشد  الگوی  از  کودکان 
تفاوت های ارثی و محیطی باعث می شوند هر فرد منطبق 

بگذرد.  مرحله  این  از  خود  فردیت  با 
دسته سوم، مکان-محور هستند:

منظر  از  محیط  و  کودک  شهری:  محیط  ویژگی های 
اسالمی اندیشه 

محیط  شرایط  درمورد  مشخص  طور  به  اسالمی  منابع 
استخراج  از این رو،  نکرده اند.  کودک صحبت  رشد  عمومی 
نحوۀ ارتباط کودک و محیط شهری از منظر اسالم، امری 
در  کودک  به  اسالم  نگاه  اهمیت  دلیل  به  است.  دشوار 
ولی  منابع محدود،  از  تحقیق حاضر،  برای  محیط شهری 
اصیلی که به طور مستقیم از این ارتباط صحبت می کنند؛ 
استفاده شده است. انتظار معقول این است که کودکان با 
موجودات  با  ارتباط  اشیا،  با  تماس  محیط،  در  غرق شدن 
راه  بزرگترها  و  هم سن  کودکان  با  سالم  معاشرت  و  زنده 
و رسم صحیح زندگی مستقل را فراگیرند )بهشتی 1391، 
279(. دین اسالم توصیه کرده که به کودکان اجازۀ بازی 
نیز  بازی کودکان  اینجاست که حتی خاک  بدهید.  آزادانه 
نگریست  تحقیر  دیده  به  آن  به  نباید  و  می کند  پیدا  معنا 
)همان، 281(. بهتر است تفریح و ورزش ترجیحًا در فضای 
آزاد و سبز صورت گیرد که بر شادابی و سالمت جسمانی 
کودکان بیفزاید. خداوند در آیه 5 سوره حج دوران کودکی 
را مقدمه ای برای رشد و بلوغ کودک معرفی می کند و در 
آیه 20 سوره حدید این زمان را دوران اشتغال به بازی و 
باید توأم  سرگرمی بر می شمارد. تربیت و آموزش کودکان 
با محبت و گذشت باشد و با نرمی با آنها برخورد شود. در 
مقابل جنب و جوش آنان باید صبور بود. خواجه نصیرالدین 
و  رفع خستگی،  برای  وسیله ای  را  بازی  و  ورزش  طوسی 

آزادی عمل کودکان می داند.  را  بازی  شرط 

پسرها در بازی های خود محدودیت های کمتری دارند. آن ها 
در میدان، پارک، کوچه و صحرا بیشتر امکان بازی دارند. در 
مقابل، دخترها باید محدودیت های 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. 
الزم است در انتخاب همبازی دقت شود تا مبادا با شیطنت 
کودکان   .)61 )همان،  کند  حادثه  گرفتار  را  کودک  خود، 
عالقه دارند که بزرگترها ضمن اینکه آنها را در بازی های 
تا  کنند  توجه  نیز  آنها  بازی  ابزار  به  می گذارند؛  آزاد  خود 
شوند.  نزدیک  زندگی  واقعیت های  به  بازی  راه  از  بتوانند 
نوه های پیامبر گرامی اسالم، هم بازی می کردند؛ و هم در 
راه کمال جسمی و روحی پیش می رفتند. بزرگترها عالوه 
گاهی  و  مشوق  نمی کردند؛  منع  بازی  از  را  آنها  آنکه  بر 
همبازی آنها نیز بودند. رسول اکرم)ص( فرمودند: »آن کس 
که نزدش کودکی است؛ باید در پرورش او کودکانه رفتار 
کند«. با این روش، بزرگساالن به دنیای کودکان رجعت و 
به آرامی تجربیات و معلومات خود را به آنها منتقل می کنند. 
الزم است آداب دینی و اخالقی در بازی های کودکانه راه 
یابند تا کودک ضمن بازی، بیاموزد و خود را برای تکالیف 
ترس  از  را  کودکان  بازی ها  در  آنانکه  کند.  آماده  دینی 
خطرات، گرفتار ممنوعیت و محدودیت می کنند؛ به گمان 
خود چنین می پندارند که می توان این سر پر سودا را از سودا 
خالی کرد؛ اما وحشت از ضررها مجوز متوقف کردن فعالیت 
و بازی های پرنشاط کودکانه نیست. کودکانی که از طرف 
بزرگترها مورد مالمت و انتقاد واقع می شوند و کمتر مورد 
تشویق قرار می گیرند؛ دستخوش کمرویی می شوند؛ حالت 
انزوا به خود گرفته و از بازی های جمعی فاصله می گیرند 
)بهشتی 1391، 271(. از جمله وظایف دولت اسالمی آن 
است که کودکان را از محیط کفر و ظلم بیرون آورد؛ اجازه 
ندهد در محیطی رشد کنند که فطرت ایشان لطمه ببیند؛ 
و نتوانند کماالت بایسته و شایستۀ خود را به دست آورند. 
به  ورود کودک  از  ممانعت  نساء  آیه 75 سوره  در  خداوند 
مؤمنان  برای  عنوان یک وظیفه  به  را  و ظلم  کفر  محیط 

تعریف کرده است. 
خداوند در آیه 6 سوره ضحی بهره مندی کودکان از محل 
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است.  دانسته  آنان  حقوق  از  را  مناسب  زندگی  و  آسایش 
هرچند این آیه در مقام امتنان بر پیامبر است؛ ولی با توجه 
به قلمداد شدن محل آسایش به عنوان نعمت خدا، می توان 
به  دسترسی  کودکان  حقوق  از  که  کرد  استنباط  اینگونه 
می شود  دیده  گاهی  است.  رشد  مناسب  محیط  و  آرامش 
که پسر و دختر یا خواهر و برادر نقش زن و شوهر را بازی 

می کنند که این در جای خود درخور دقت است. بهتر است 
به  و  نگیرند؛  قرار  بزرگترها  استقبال  مورد  بازی ها  اینگونه 
ممکن  زیرا  آید.  فراهم  آنها  انصراف  اسباب  معقول،  نحو 
زناشویی  روابط  به  بازی هایی  چنین  راه  از  کودکان  است 
کشیده و موجب سرافکندگی شوند )بهشتی 1391، 207(.

محیطی / کالبدی عملکردی ادراکی رفتاری
بهره گیری از عناصر طبیعی

159؛  هیثمی، ج8:  12؛  )یوسف: 
9؛  فاطر:  3؛  یونس:  ق:6-10؛ 

)22 حجر: 

و  جنب  و  ورزش  آزادانه،  بازی 
20؛  حدید:  12؛  )یوسف:  جوش 
هیثمی، ج 8، 159؛ پاینده 1382، 

)1940 ح   ،564

محل  از  کودکان  بهره مندی 
یش سا آ

رفسنجانی  هاشمی  ؛   6 )ضحی: 
)1371

و  دختر  بازی  نوع  در  محدودیت 
پسر

)بهشتی 1391، 207(

آب  با  کودکان  تماس  حداکثر 
بقره:  )انبیا:30؛  ساکن  و  جاری 
انعام:  فرقان: 48؛  5؛  جاثیه:  25؛ 

)22 حجر:  99؛ 

همبازی شدن با کودک و ساختارهای خوانا،  المان  وجود 
برای کودکان واضح و متنوع 

41؛  الرحمن:  46؛  )اعراف: 
رفسنجانی1371( هاشمی 

از  خالی  هدفدار،  های  بازی 
خستگی  آثار  زدایندۀ  و  فساد 
از  نقل  به  )بهشتی60،1391؛ 

طبرسی( شیخ 
و  طبیعی  فضاهای  میان  تعادل 
29؛  اعراف:  8؛  )مائده:  مصنوع 

)21-10 سبا: 

ممانعت از ورود کودک به محیط 
هاشمی  )نسا:75؛  ظلم  و  کفر 

)1371 رفسنجانی 

توجه به جنبه های مادی و معنوی 
زیبایی در فضای شهری )حدیث: 
الجمال؛  یحب  و  جمیل  اهلل  ان 

سجده: 7(
مناسب  یابی  مکان  و  استقرار 
عناصر مرتبط با کودکان و ارتباط 

آنها  بین  منطقی 
)مائده: 8؛ اعراف: 29(

برابر  در  کودکان  از  مراقبت 
ث د ا حو

)یوسف: 12(

امنیت روانی کودکان در فضاهای 
طراحی شده 

55؛  نور:  81؛  انعام:  36؛  )نسا: 
)73  ،1391 بهشتی  8؛  تین: 

برای  حدود  تعیین  و  تعریف 
)21 )حجر:  کودکان 

آموختن آداب دینی به کودک در 
بازی ها

)بهشتی 1391، 267(

میان  معنایی  و  بصری  ارتباط 
فضاهای مختلف باوجود تفکیک 

)4 و   3 )ملک:  آن ها  کالبدی 
نور

هاشمی  رفسنجانی  35؛  )نور: 
)1371

از  استفاده  به  خانواده  تشویق 
بیرونی محیط 

بهشتی  109؛   ،8 ج  )هیثمی، 
)264  ،1391

هدایت  برای  نشانه ها  وجود 
کودک به سمت ارزش ها )اعراف: 

)41 الرحمن:  46؛ 

به  راحت  و  مناسب  دسترسی 
عملکردهای مختلف )حجر: 19؛ 

)8 مائده: 

محدودیت در بازی خارج از خانه 
 ،1391 )بهشتی  دخترها  برای 

)207

41؛  الرحمن:  46؛  )اعراف:  رنگ 
)69 بقره: 

دقت در انتخاب همبازی
)بهشتی 1391، 61(

جدول 2. شاخص های محیطی در ارتباط با کودک در متون اسالمی
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2. الگوی پیشنهادی شهر مربی کودک
اثرگذار  محیطی  شاخص های  شناخت  به  بخش  این  در 
و محتوای  با روش  آن ها  ارتباط  و  دینی کودک  تربیت  بر 
آموزش و سنجش شاخص ها در فضاهای شهری مختلفی در 
شهر تبریز پرداخته شده است. برای پاسخ به این سؤال که: 
»هر محتوای تربیتی با چه روشی آموزش داده می شود؟« 
کدام  آن  بر  تأثیرگذار  و »مهم ترین شاخص/های محیطی 
است؟«؛ )معیارهای ویژگی گروه سنی هدف-به دلیل ثابت 
بودن- و ویژگی بستر فرهنگی-به علت سیال بودن-پیشتر 
از پنج متخصص در حوزۀ شهرسازی و  بودند(  حذف شده 
روان شناسی تربیتی خواسته شد ماتریس هایی که بر اساس 
روابط دودویی معیارهای »روش آموزش، محتوای آموزش و 

ویژگی های محیطی« تنظیم شده بودند را؛ تکمیل کنند. در 
این مرحله امکان تشکیل جدولی که ارتباط زیرمعیارهای سه 
معیار اصلی شهر مربی کودک را به ما نشان دهد وجود خواهد 
چه  با  باید   )A( آموزش  محتوای  شود  مشخص  تا  داشت؛ 
روشی )B( به کودک منتقل شود تا بهترین اثرگذاری را داشته 
باشد و هنگام طراحی و برنامه ریزی فضای شهری باید کدام 
شاخص های محیطی )C( را بیش از پیش مدنظر قرارداده و 
بر آن تأکید کرد. از رابطۀ این سه معیار، گراف ها )درخت ها(
یی ساده و وزن دار مطابق شکل 1 تشکیل می شود. هر رأس 
گراف، زیرمعیارهایی در ماتریس های سه گانه و وزن هر یال 
گراف، امتیازات باالی  چهار کارشناسان )نصف  به عالوه یک 

رأی های مثبت( به هر دو زیرمعیار است. 

شکل 1. گراف های عناصر تربیتی )مأخذ: نگارنده(

روش تربیتی متناسب با هر محتوای آموزش مطابق بیشترین 
داده  زیرمعیارها  به  روش-محتوا  ماتریس  در  که  امتیازی 
شده؛ قابل حصول است )رابطه A و B(. زیرا مطابق گراف، 
انتخاب  اما برای  B وجود دارد؛  A و  تنها یک مسیر میان 

ویژگی)های( محیطی مناسب هر محتوا، دو مسیر وجود دارد 
)AC, ABC(. مسیری که پژوهش در پی آنست؛ مسیری با 
کمترین وزن بین A و C است. طبق الگوریتم صرفه جویی 
مذکور،  مسیر  دو  میان  از  مسیر(،  )کوتاهترین  گراف ها  در 
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جدول 3. ارتباط شاخص های محیطی و روش آموزش با محتوای تربیت دینی کودک )مأخذ: نگارنده(

مسیری انتخاب خواهد شد که نیاز به طی مسافت کمتری 
از  کمتر  امتیازات  از این رو    .)31  ،1378 )ضرابی زاده  دارد 
به  کارشناسان  مثبت  رأی های  تعداد  به عالوه 1  )نصف   4
رابطه دو زیرمعیار( برای انتخاب مسیر بهینه در نظر گرفته 

می شود. از میان مسیرهای ABC و AC، مسیری که امتیاز 
کمتر از 4 بدست آورده به عنوان اولویت اول؛ و مسیری که 
امتیاز 4 بدست آورده؛ با اولویت دوم و به عنوان مکمل در 

نظر گرفته می شود تا جدول 3 حاصل شود.

ویژگی مؤثر محیطی با اولویت دوم )امتیاز 
)4

ویژگی مؤثر محیطی با اولویت 
اول )امتیاز کمتر از 4( روش آموزش محتوای آموزش

امکان ایجاد قلمرو شخصی

-
داستان سرایی و تمثیل

الگوگیری فردمحوری
عدم وجود قوانین محدودکنندۀ محیطی

تشویق خانواده به استفاده از محیط بیرونی
مطلوبیت کالبدی

- -
موعظه حسنه

تفکر تعبدمداری

فرصت تعامل با دیگر کودکان تشویق خانواده به استفاده از 
محیط بیرونی

- اعتدال گرایی
امکان بازی آزادانه باقاعده اولویت عملکرد بر فرم

امکان ایجاد قلمرو شخصی
مطلوبیت کالبدی

چیدمان های مفید دارای قابلیت
حضور عناصر طبیعی

تنوع رنگ

نور و سایه

نمایش
مهرورزی

تفکر اعتدال گرایی
عدم وجود قوانین محدودکنندۀ محیطی

امکان بازی آزادانه باقاعده
فرصت تعامل با دیگر کودکان

عدم وجود قوانین محدودکنندۀ محیطی اولویت عملکرد بر فرم

تفکر
مشاهده هدفمندی

حضور یک بزرگسال آشنا

حداقل ریسک های کالبدی

امکان بازی آزادانه باقاعده
امکان ایجاد قلمرو شخصی

تشویق خانواده به استفاده از محیط بیرونی
توجه به راه و نشانه

تنوع رنگ
امکان ایجاد قلمرو شخصی - تفکر آخرت اندیشی
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حضور یک بزرگسال آشنا تنوع قرارگاه های رفتاری

مشاوره نظارت مداری
فرصت تعامل با دیگر کودکان

امکان بازی آزادانه باقاعدهامنیت خاطر
عدم وجود قوانین محدودکنندۀ محیطی

حضور یک بزرگسال آشنا امنیت خاطر
مهرورزی
الگوگیری

موعظه حسنه
محبت محوری

تشویق خانواده به استفاده از محیط بیرونی
فرصت تعامل با دیگر کودکان

مطلوبیت کالبدی

حضور یک بزرگسال آشنا
قابلیت کشف محیط

تفکر خدامحوری
پیچیدگی و چالش برانگیزی

3. پژوهش موردی
تبریز  اقتصادی در مناطق شهر  توزیع گروه های اجتماعی 
نشان می دهد که مناطق دو، هفت، پنج، چهار، یک، و سه 
بیشترین جمعیت طبقه متوسط را به خود اختصاص داده اند 
با  از آن میان،  تبریز 1391(.  )طرح توسعه و عمران شهر 
روش نمونه گیری هدفمند، منطقه دو )فضاهای باز محالت 
ویالشهر(  و  گلشهر  سهند،  پرواز،  یاغچیان،  زعفرانیه، 
شاخص های  است.  شده  انتخاب  موردی  پژوهش  برای 
شوند؛  سنجیده  تبریز  شهر  محالت  در  باید  که  محیطی 
آنهایی هستند که در جدول 4 امتیاز 4 یا کمتر از 4 بدست 
هر  سنجش  روش  میدانی،  مطالعه  شروع  برای  آورده اند. 
مقاله  مطابق  شد.  مشخص  محیطی  شاخص های  از  یک 
مستقیم  روش های  میان  از   )1391( دیگران  و  عینی فر 
کالمی«  »گزارش های  کودک،  فضایی  دانش  استخراج 
استنباط«  و  »مشاهده  غیرمستقیم،  روش های  میان  از  و 
برگزیده شد. با روش نمونه گیری تصادفی از میان کودکان 
شش تا دوازده ساله در هر محله، در مجموع با هفتاد و دو 
کودک دختر و پسر مصاحبه به عمل آمد. مشاهدۀ محقق 
نیز بر اساس چک لیست مشاهداتِی آماده شده؛ انجام شد. 
هنگام تحلیل پاسخ های کودکان، بعد محیطی و محتوایی 
هر پاسخ، هم زمان و به عنوان مکمل تحلیل شدند. از آنجا که 

در  نیز  فرهنگی  و محیط  ویژگی های گروه سنی کودکان 
پاسخ کودکان تأثیر گذار است؛ هنگام تحلیل پاسخ ها دقت 
شد تا اثر این دو معیار نیز بر پاسخ ها دیده  شود. دستاورد 
نهایی بخش مورد پژوهی، حاصل تحلیل پاسخ های کودکان 
بود. به سؤاالت مصاحبه و چک لیست مشاهداتی محقق 

4. بحث
عدم تشویق خانواده به استفاده از محیط بیرونی در محله 
به  بسیار  عالقۀ  وجود  با  کودک  می شود  موجب  گلشهر 
مسئولیت پذیری، خودابرازی و استقالل طلبی، نتواند داشتن 
آن،  نتیجۀ  کند.  تجربه  را  جامعه  در  فردی  یک مسئولیت 
آشنایی کم کودکان این محله با مفهوم فردمحوری است. 
مسئولیت  از  که  کودکانی  می شود  باعث  شاخص  همین 
آگاهند و می دانند که زندگی در یک مکان  اجتماعی شان 
است؛  وظیفه«  و  »حق  مستلزم  مردم  میان  در  و  عمومی 
رفتار  بر  نظارت  داشته؛  ارتباط  کودکان  سایر  با  نتوانند 
فعلیت  به  را  خود  آموخته های  و  کرده  تمرین  را  دیگران 
نظارت مداری(. در مقابل،  با  )آشنایی کم کودکان  درآورند 
تشویق خانواده به حضور در مراسم محله موجب می شود 
کودکان محله ویالشهر با حضور در اجتماع کوچک محلی 
کنند  پیدا  را  فردی  مسئولیت های  برعهده  گرفتن  فرصت 
برای حضور  را  اعتمادبه نفس خود  تجربه اندوزی،  و ضمن 
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کودکان  زیاد  )آشنایی  دهند  افزایش  بزرگتر  اجتماعات  در 
توجه  و  تشویق  دریافت  عدم  فردمحوری(.  با  ویالشهر 
محتوای  سه  انتقال  در  سهند  محله  در  بزرگترها  از  کافی 
بازدارنده  نقش  هدفمندی  و  آخرت اندیشی  فردمحوری، 
داشته و اجازه تحرک، تجربه، مشاهده، ماجراجویی و خود-

ابرازی را به کودک نمی دهد. همچنین مانع تعامل با دیگر 
کودکان و جلب حمایت اجتماعی، که نقش مهمی در انتقال 
زعفرانیه  محله  در  می شود.  دارند؛  نظارت مداری  محتوای 
نیز کنترل خانواده بر کودک و همراهی او در فعالیت های 
اعضای  با  جز  کودکان  است؛  شده  موجب  خانه  از  خارج 
کم  )آشنایی  باشند  نداشته  معاشرت  خود  گستردۀ  خانوادۀ 
کودکان با فردمحوری(. درواقع تشویق خانواده به استفاده 
از محیط بیرونی وجود دارد؛ اما حضور یک بزرگسال آشنا 
که باید برای کودک امنیت روانی ایجاد کند؛ جای خود را 
به »کنترل« داده و موجب شده که کودک فرصت تعامل با 
دیگر کودکان را از دست بدهد و برای انجام مسئولیت های 
باشد  نداشته  کافی  انگیزۀ  و  اعتمادبه نفس  خود،  اجتماعی 
رسمی  آموزه های  نظارت مداری(.  با  کودکان  کم  )آشنایی 
در مورد مسئولیت های اجتماعی، الزم، اما ناکافی هستند؛ 
گروه های  پیداکند؛  حضور  اجتماع  در  دارد  نیاز  کودک  و 

و جامعه پذیر شود.  را تشکیل دهد  همساالن 
فرصت تعامل با دیگر کودکان، حمایت اجتماعی و تشویق 
خانواده به استفاده از محیط بیرونی در محله پرواز موجب 
فردمحوری  و  نظارت مداری  آخرت اندیشی،  مفاهیم  انتقال 
می شود )آشنایی زیاد کودکان با این مفاهیم(؛ زیرا امکان 
خود-ابرازی، اعتمادبه نفس و تفکر را به کودک می دهد. در 
محالت سهند، گلشهر و ویالشهر، کودکان فرصت تشکیل 
و  ندارند  را  کودکان  دیگر  با  آشنایی  و  کوچک  گروه های 
و  محافظه کاری  دهند.  گسترش  را  خود  قلمرو  نمی توانند 
دیگران  با  تعامل  جرأت  غریبه ها،  با  رویارویی  از  اجتناب 
مگر  می کند؛  سلب  کودکان  از  را  آنها  رفتار  بر  نظارت  و 
اینکه کودک از طریق خانواده یا مدرسه اعتمادبه نفس کافی 
در  محله  این صورت،  در  که  کند؛  کسب  را  نظارت  برای 
هموار کردن راه نظارت مداری نقشی نداشته است )آشنایی 
در  است(.  کم  نظارت مداری  با  محله  سه  این  کودکان 

ارتباط  افراد جدید  با  به راحتی  پرواز  مقابل، کودکان محله 
هنجارها  دربارۀ  صحبت  اعتمادبه نفس  و  می کنند  برقرار 
محله،  در  حضور  به  خانواده  تشویق  از  ناشی  که  دارند  را 
تعامل با دوستان و دیدن افراد جدید است. اتکا به خودروی 
شخصی مانع از تجربه دست اول کودکان محله یاغچیان 
نظر  از  را  بیشتری  فضاهای  اینکه  با  و  می شود  محیط  از 
می گذرانند؛ اما درک کمتری از آن فضاها دارند زیرا با آنها 
درگیر نشده اند. کنترل خانواده، در استفادۀ کودک از محیط 
برنامه ریزی شده برای او، خلل ایجاد می کند. وقتی کودک 
نداشته  دسترسی  خود  مخصوص  رفتاری  قرارگاه های  به 
هدفمندی(،  و  )آخرت اندیشی  سبز  فضای  با  ارتباط  باشد؛ 
تعامل با دیگر کودکان )نظارت مداری(، تشکیل گروه های 
از  را  )نظارت مداری(  اجتماعی  حمایت  و کسب  همساالن 
تجهیز  سبز  فضاهای  تعداد  اینکه  وجود  با  می دهد.  دست 
است؛  پرواز  از  بیشتر  یاغچیان  محله  نشده  تجهیز  و  شده 
اما کنترل والدین مانع جامعه پذیری کودک شده و فعالیت 

می شود. مجتمع مسکونی شان محدود  به  کودکان  غالب 
نبود قرارگاه های رفتاری متنوع در همه محالت در انتقال 
به ویژه  محبت محوری،  تعبدمداری،  خدامحوری،  مفاهیم 
کودکان  محله  هر  در  دارد.  بازدارنده  نقش  اعتدال گرایی 
توانایی جسمی و روانی استفاده از قابلیت های فضا را دارند؛ 
اما محیط نمی تواند فضایی را متناسب با انرژی و نیازهای 
کودکان )دویدن، پریدن، نشستن، اجتماع کردن( در اختیار 
آن ها قراردهد. این شرایط در محله پرواز و زعفرانیه به دلیل 
فرصت های  اما  است؛  دیگر  محالت  از  بهتر  پارک  وجود 
اندکی که محیط می تواند برای کودکان به وجود آورد؛ در 
محیط،  )قابلیت  است  مشهود  محالت  همه  باز  فضاهای 
متناسب با ظرفیت کودکان نیست(. در گلشهر هیچ فضای 
دیگر  با  تعامل  فرصت  درنتیجه  ندارد؛  وجود  بازی  و  سبز 
کودکان، تفکر، مشاهده و بازی وجود ندارد؛ و میزان آشنایی 
باال کم است. فضای سبز کوچکی در  با مفاهیم  کودکان 
محله ویالشهر هست که بازی در آن با ناایمنی همراه است. 
در محله سهند نیز ریسک کالبدی یک عامل بازدارندۀ مهم 
زیرا ذهنیت  به شمار می رود؛  مفهوم هدفمندی  انتقال  در 
قرار  تأثیر  تحت  را  طبیعی  پدیده های  به  نسبت  کودک 
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می دهد. در محلۀ زعفرانیه ریسک کالبدی و نبود مطلوبیت 
را  پارک  سبز  فضای  کودکان  اما  می شودو  دیده  کالبدی 
دوست دارند؛ زیرا به آنها فرصت بازی های آزادانه باقاعده 
را می دهد. این پارک فاقد طراحی پیچیده یا فضاهای قابل 
کشف است؛ اما وجود عناصر طبیعی مثل زمین چمن وسیع 
با شکل خطی، موجب می شود در شرایط نامساعد جوی نیز 
کودک به استفاده از این فضا مشتاق بوده )اولویت عملکرد 
بر فرم( و ذهنیت مثبت نسبت به پدیده های طبیعی داشته 
باشد )آشنایی زیاد کودکان با هدفمندی(. ناایمنی به واسطۀ 
تردد خودروهای غریبه با سرعت زیاد و کاربری های شهری 
و منطقه ای در لبه محله گلشهر، جوی های آب عریض و 
انتقال  بارندگی گل آلود می شود؛  در  بایر وسیعی که  زمین 
با  را  سعی محوری  و  هدفمندی  آخرت اندیشی،  مفاهیم 
مشکل مواجه می کند. همچنین ریسک های اجتماعی که 
ناشی از ورود افراد غریبه به محله هستند؛ موجب می شود 

خانواده ها اجازه حضور در محله را به کودک ندهند.
در محلۀ پرواز، نبود ریسک کالبدی، امکان ماجراجویی در 
پارک و پیچیدگی آن برای کودک، همچنین قرارگاه های 
رفتاری متنوعی که در پارک طراحی شده، موجب می شود 
داشته  طبیعی  پدیده های  به  نسبت  مثبتی  ذهنیت  کودک 
فرصت  نامساعد جوی هم یک  از شرایط  تاجاییکه  باشد؛ 

اما  هدفمندی(؛  با  کودکان  زیاد  )آشنایی  بسازد  خود  برای 
ریسک اجتماعی در محله پرواز، حضور یک بزرگسال آشنا 
آرامش  با  کودکان  تا  می کند  ایجاب  را  همساالن  گروه  یا 
خاطر )حمایت اجتماعی( در محله به فعالیت بپردازند. ترس 
باعث  نیز  ویالشهر  در  خودرو  با  کودک  تصادف  از  والدین 
می شود کودکان ملزم به همراهی یک بزرگسال آشنا شوند. 
کردن  تالش  انگیزه  کودکان  به  زعفرانیه  محله  مشکالت 
اما به دلیل  برای بهبود شرایط را می دهند )سعی محوری(؛ 
نبود  نمی کنند.  پیدا  سازنده  فعالیت  مجال  خانواده،  کنترل 
می شود  موجب  یاغچیان  محله  در  اجتماعی  ریسک های 
همچنین  باشند.  داشته  محله  در  به حضور  تمایل  کودکان 
رویدادن  از  مثبتی  ذهنیت  محله  این  کالبدی  مطلوبیت 
زیاد  )آشنایی  می کند  ایجاد  کودک  در  طبیعی  پدیده های 
کودکان با مفهوم هدفمندی(. عدم خوانایی محله یاغچیان 
موجب سردرگمی کودک شده و ترس از گم شدن، فرصت 
کشف و ماجراجویی در محیط را از او سلب می کند. وسعت 
در  کشف  فرصت  یا  پیچیدگی  نبود  و  ویالشهر  محله  کم 
محیط، مانع ماجراجویی کودکان می شود. مطابق جدول 4 و 
بر اساس توضیحات باال، شاخص های محیطی سنجیده شده 

با هم مقایسه می شوند.  در محالت 

جدول 4. مقایسه شاخص های محیطی در محالت )نگارنده(

زعفرانیه یاغچیان گلشهر پرواز ویالشهر سهند شاخص محیطی
تشویق خانواده به استفاده از محیط بیرونی

حمایت اجتماعی
تنوع قرارگاه های رفتاری

ریسک های اجتماعی و کالبدی
مطلوبیت کالبدی

چیدمان های مطلوب دارای قابلیت
عناصر طبیعی

فرصت تعامل با دیگر کودکان
رنگ، نور، سایه

امکان ایجاد قلمروی شخصی
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جدول 5 شاخص های محیطی تقویت کننده و بازدارنده در 
محالت هدف تحقیق را با هم مقایسه می کند. در ستون 
آموزش  محتوای  با  کودکان  آشنایی  میزان  جدول،  آخر 

محله  هر  نهایی  جمع بندی  اساس  بر  محیط،  به واسطۀ 
)تحلیل شاخص های محیطی برداشت شده توسط محقق و 

است.  شده  تعیین  کودکان(  مصاحبه های  تحلیل 

اولویت عملکرد بر فرم
پیچیدگی و چالش برانگیزی

قابلیت کشف محیط

شکل 2. پالن رفتاری در محالت هدف )مأخذ: نگارنده(

جدول 5. مقایسه تأثیر محیط بر انتقال محتوای تربیت دینی کودک در محالت )مأخذ: نگارنده(

میزان آشنایی کودک 
با محتوای آموزش به 
واسطه محیط زندگی

شاخص محیطی بازدارنده شاخص محیطی تقویت کننده نام محله محتوای آموزش

متوسط عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - سهند

کمفردمحوری عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - زعفرانیه

متوسط عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - یاغچیان
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کم عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط تنوع قرارگاه های رفتاری گلشهر

زیادفردمحوری - تشویق خانواده به استفاده از محیط ویالشهر
زیاد - تشویق خانواده به استفاده از محیط پرواز

متوسط نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع مطلوبیت کالبدی سهند

خدامحوری

متوسط نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - زعفرانیه

کم عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - یاغچیان

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - گلشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - ویالشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع مطلوبیت کالبدی پرواز

متوسط نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع مطلوبیت کالبدی سهند

تعبدمداری

متوسط نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - زعفرانیه

کم عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - یاغچیان

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - گلشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - ویالشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع مطلوبیت کالبدی پرواز

زیاد - مطلوبیت کالبدی
اولویت عملکرد بر فرم سهند

زیادسعی محوری -
 *نبود قرارگاه های رفتاری متنوع

عدم وجود مطلوبیت کالبدی زعفرانیه

زیاد عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط

حداقل ریسک های کالبدی و 
اجتماعی یاغچیان
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زیاد ریسک های کالبدی و 
اجتماعی - گلشهر

زیادسعی محوری ریسک های کالبدی نبود قرارگاه های رفتاری متنوع ویالشهر

زیاد ریسک اجتماعی
 مطلوبیت کالبدی

 تشویق خانواده به استفاده از 
محیط

پرواز

متوسط نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - سهند

محبت محوری

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - زعفرانیه

کم عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - یاغچیان

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - گلشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - ویالشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - پرواز

متوسط - حمایت اجتماعی سهند

نظارت مداری

کم نبود فرصت تعامل با 
دیگر کودکان - زعفرانیه

زیاد عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط فرصت تعامل با دیگر کودکان یاغچیان

کم عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - گلشهر

کم
 نبود فرصت تعامل با 

دیگر کودکان
 ریسک کالبدی

- ویالشهر

زیاد -

حمایت اجتماعی
 فرصت تعامل با دیگر کودکان
 تشویق خانواده به استفاده از 

محیط

پرواز

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - سهند

اعتدال گرایی
کم نبود قرارگاه های رفتاری 

متنوع - زعفرانیه
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کم عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط - یاغچیان

اعتدال گرایی
کم نبود قرارگاه های رفتاری 

متنوع - گلشهر

متوسط نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - ویالشهر

کم نبود قرارگاه های رفتاری 
متنوع - پرواز

متوسط

 عدم تشویق خانواده به 
استفاده از محیط

امکان ایجاد قلمرو شخصی نبود عناصر طبیعی سهند

آخرت اندیشی

زیاد -
 عناصر طبیعی

زعفرانیه امکان ایجاد قلمرو شخصی

زیاد - عناصر طبیعی
یاغچیان امکان ایجاد قلمرو شخصی

زیاد

 ریسک های اجتماعی 
کالبدی

 عدم وجود مطلوبیت 
کالبدی

امکان ایجاد قلمرو شخصی گلشهر

متوسط ریسک های کالبدی امکان ایجاد قلمرو شخصی ویالشهر

زیاد -
تشویق خانواده به استفاده از 

محیط
عناصر طبیعی

پرواز

کم

ریسک کالبدی
عدم امکان 

ماجراجویی و کشف 
محیط

عدم تشویق خانواده 
به استفاده از محیط

اولویت عملکرد بر فرم سهند

هدفمندی

زیاد ریسک های کالبدی  اولویت عملکرد بر فرم
زعفرانیه عناصر طبیعی

زیاد پیچیدگی و 
چالش برانگیزی مطلوبیت کالبدی یاغچیان
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متوسط

ریسک های اجتماعی 
کالبدی

عدم وجود مطلوبیت 
کالبدی

- گلشهر

متوسطهدفمندی

ریسک کالبدی
عدم وجود مطلوبیت 

کالبدی
نبود عناصر طبیعی

- ویالشهر

زیاد ریسک اجتماعی

اولویت عملکرد بر فرم
پیچیدگی و چالش برانگیزی
قابلیت کشف محیط )پارک(
تنوع قرارگاه های رفتاری 

)پارک(

پرواز

5. نتیجه گیری
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که 
مفاهیم  انتقال  در  می توانند  چگونه  محالت  باز  فضاهای 
دینی به کودکان اثرگذار باشند؟ با بررسی جایگاه کودک 
در متون عرفانی، فلسفی و کالم اسالمی و محیط مناسب 
رشد کودک در منابع اسالمی، شهر مربی کودک معرفی 
شد که پنج معیار اصلی محتوای آموزش دینی به کودک، 
محیطی،  ویژگی های  کودک،  به  دینی  آموزش  روش 
فرهنگی  و محیط  ویژگی های کودکان گروه سنی هدف 
رشد کودک را شامل می شود. طبق این ساختار، فضاهای 
شهری از طریق ویژگی های محیطی/کالبدی )امکان ایجاد 
قلمرو شخصی عینی، مطلوبیت کالبدی، عدم وجود ریسک 
دارای  مفید  چیدمان های  طبیعی،  عناصر  حضور  کالبدی، 
قرارگاه های  )تنوع  رفتاری  سایه(،  و  نور  با  بازی  قابلیت، 
امکان  محیطی،  محدودکنندۀ  قوانین  وجود  عدم  رفتاری، 
بازی آزادانه باقاعده(، عملکردی )تشویق خانواده به استفاده 
از محیط بیرونی، اولویت عملکرد بر فرم، فرصت تعامل با 
حمایت  آشنا،  بزرگسال  )حضور  ادراکی  و  کودکان(  دیگر 
اجتماعی، راه و نشانه مقدم بر سایر عناصر، امکان ایجاد 
قلمرو شخصی ذهنی، پیچیدگی و چالش برانگیزی محیط، 

قابلیت کشف محیط( در انتقال مفاهیم دینی )فردمحوری، 
محبت محوری،  اعتدال گرایی،  سعی محوری،  خدامحوری، 
تعبد مداری(  هدفمندی،  نظارت مداری،  آخرت اندیشی، 
نمایشی،  )هنرهای  دینی  آموزش  روش های  طریق  از 
قصه گویی، شعر، تشویق و تنبیه، گردش علمی، مشاهده، 
الگوگیری، مهرورزی، مشاوره، موعظه حسنه( به کودکان، 
نقش مکمل  تربیت رسمی،  کنار  در  مؤثر هستند. محیط 
نقش  محیطی  شاخص های  طوریکه  به  می کند؛  بازی  را 
تقویت کننده یا بازدارنده در آشنایی کودک با مفاهیم دینی 
را دارند. برای بررسی تأثیر شاخص های محیطی فضاهای 
شهری بر انتقال محتوای آموزش دینی به کودکان، شش 
مورد  و  انتخاب شده  تبریز،  در شهر  متوسط  طبقه  محله 

قرارگرفتند. بررسی 
بیرونی«،  محیط  از  استفاده  به  خانواده  »تشویق  می توان 
پارک«  پهنه  اثر »طراحی  و  کالبدی«  »نبود ریسک های 
شاخص های  عنوان  به  را  تبریز  شهر  پرواز  محله  در 
محیطی برتری دهنده نسبت به سایر محالت معرفی کرد. 
ریسک های  »نبود  و  پارک«  پهنه  طبیعی  »عناصر  اثر 
اجتماعی« در محله زعفرانیه، ویژگی های برتری دهنده این 
محله نسبت به محالت دیگر است. »مطلوبیت کالبدی« 
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و »وجود عناصر طبیعی«، نقاط قوت محله یاغچیان نسبت 
به سایر محالت است. »وجود کاربری های فرامحله ای« در 
گلشهر، »ریسک کالبدی/محیطی« در ویالشهر، »وابستگی 
خانواده به خودرو« در یاغچیان، »کنترل خانواده بر کودک« 
در زعفرانیه، »ریسک اجتماعی« در پرواز و «عدم تشویق 
موانعی  سهند،  در  بیرونی«  محیط  از  استفاده  به  خانواده 
هستند که مانع ارتباط کودک با محله و دریافت محتوای 
در  محیطی  شاخص های  بررسی  می شوند.  دینی  آموزش 
محالت نشان می دهد سه شاخص که کمترین فراوانی را 

)در  صفر  فراوانی  با  رفتاری«  قرارگاه های  »تنوع  داشتند: 
هیچ محله ای مشاهده نشد(؛ »چیدمان های مطلوب دارای 
و  »پیچیدگی  و  زعفرانیه(،  )محله   1 فراوانی  با  قابلیت« 
چالش برانگیزی محیط« با فراوانی 2 )محالت زعفرانیه و 
پرواز( هستند. بیشترین فراوانی نیز متعلق به »امکان ایجاد 
قلمرو شخصی عینی و ذهنی« با فراوانی 6 )همه محالت(، 
»حمایت  و  کالبدی«  و  اجتماعی  ریسک های  »وجود 

اجتماعی« با فراوانی 5 بوده است. 
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Abstract

The idea of child friendly city, to reach child welfare, makes urban spaces proper for childrens` 
activities. Today mant countries apply child friendly city principles, but most designed urban spaces 
for children in Iran are other countries` preceding examples and experiences, with no regarding to 
cultural context. However, urban planning does not reach its goals unless all citizens` needs are 
included. Children need an environment to address and be challenged in it. A place has to encourage 
children to discover and develop their infornations. Islam not only pays attention to present needs 
of children, but also considers them in a path named “Perfection (Kamal)” and presents a plan 
to cross it. A designed place with attention to Islamic values has to be the equilibrium point of 
human different needs. In other words, material tools pay the way for reachimg spiritual aims. 
Islam divides children age range into three 7-years phases. Children need to be free and trained by 
playing in first 7 years. They need to learn hoe to recite Quran, also scientific lessons in second 7 
years. The most effective factor on children behaviors is the environment here which highlights 
the role of urban spaces in child pedagogy. Third 7 years are the time for asking help from children 
and teach them Halal and Haram issues. Due to the importance of the relation between child and 
the environment in second 7 years, this research focuses on 6 to 12 years old children. 
It is obvious that there is no Islamic Iranian example of urban designing project that considers children 
as city members and their present and future needs along with growing up in the environment. 
Hence, this research is decided to find the answer of this question: How can neighborhoods open 
spaces affect training Islamic religious contents to children, as well as meeting their present needs?
Studing religious, gnostic and philosophic resources, as theorithical basis, and by usig deductive 
strategy to set a theorethical model, also inductive strategy to test the model in field study, an 
Islamic Iranian model named “Child Preceptor City” is presented. According to this model, a 
proper city from Islamic perspective adopts content approach (the nature of childrens` needs) as 
well as procedure approach (the process of children growth) and these two approaches together 
turn a city to an active preceptor. 
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Keywords: Child, Environment, Religious training, Preceptor, Neighborhood.

Findings show that there are five criteria forming child preceptor city structure: training contents 
(Responsibility, God-contentment, Endeavour, Moderation, Loving God, Believe in resurrection, 
Purposefulness, Surveillance, God-obedience); training methods (Theater, Story telling, Contemplation, 
Field Trip, Encouragement and Punishment, Observation, Having a role model, Kindness, Consulting, 
Preaching); environmental features that are divided in four categories: Geographical/Physical (Physical 
realm, Physical desirability, The least physical risks, Natural elements, Affordable setting, Light and 
shadow), Functional (Priority of function to the form, Interacting with other children, Family motivation 
to play outside the house), Perceptual (Social support, Presence of an acquainted adult, Considering path 
and landmark, prior to other cognitive elements, Mental realm, Challenging and complex environment, 
Discoverable environment), Behavioral (Various behavior settings, Regular freely playing, No restrictive 
environmental rules); cultural environment; and characteristics of a special age group. The relations 
between them are defined as: training contents are transferred to children with specific characteristics 
due to their age range, by training methods; with the help of environmental features, in a cultural bed. 
Contributed environmental indexes in transferring religious contents to childrens, were ascertained by 
Delphi method. To answer the research main question, six middle class neighborhoods in Tabriz city 
were selected in which the relation between environmental indexes and religious contents were studied 
by indirect observation and semi organized interviews with 72 childrens 6 to 12 years old. As findings 
show, environment can play role in informal pedagogy and transferring religious contents to children, 
besides formal pedagogy at school or home. It can be either obstructive or empowering in a way that 
environmental empowering indexes ought to be identified while obstructive ones need to be omitted. 
“Feasibility of having a personal realm” and “social support” as empowering indexes, have the most 
frequencies in target neighborhoods; whereas “various behavior settings”, “affordable settings”, “social 
and physical risks” and “complex and challenging environment” as obstructing indexes, have the least 
frequencies. “Family motivation to play outside the house”, “the least physical risks” and “designed 
park” are environmental superior indexes in Parvaz district. “Presence of natural elements in parks” and 
“the least social risks” distinguish Zaferanieh district from others. “Physical desirability” and “Presence 
of natural elements in the neighborhood” are strength points of Yaqchian. “Off-neighborhood land uses” 
in Golshahr, “Physical risks” in Vilashahr, “Family dependency on car” in Yaqchian, “Family having 
control on children” in Zaferanieh, “Social risks” in Parvaz and “Family disagreement with playing 
outside the house” in Sahand district, are obstructive indexes which limit child-environment interaction 
and consequently, complicate receiving religious instructions.
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