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کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

 1استاديار دانشكده معماري ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
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چکيده
کودکان با تواناییها ،نیازها و بلوغهای متفاوت بر اساس مراحل رشد سنّی ،نحوة شرایط زندگی و بافت اجتماعی
محل سکونت ،دارای نیازهای روانشناختی بسیار پیچیدهتر از نیازهای بیولوژیکی و فیزیکی هستند .اگرچه محیطهای
شهري عالوه بر بزرگساالن ،مخاطبان خردسال و تيزبيني دارد كه بسيار بيش تر از بزرگساالن تحت تأثير متغ ّيرهاي
محيطي هس�تند ،ا ّما ش�هر مدرن ،نه تنه�ا نمیداند چگونه كودك را بپذيرد ،بلكه ترجي�ح میدهد او را تا زماني كه به
س�ن رويارويي با محيط ش�هري برس�د در اماكن محافظت ش�ده مانند زمینهای بازي نگه دارد .اين نوش�تار با فرض
اين كه ،فضاهاي ش�هري به عنوان بس�تر پرورش كودك با تأمین خواس�تها و نيازهاي كودك ،به روند رشد فيزيكي
و اجتماعي او كمك میکند ،به طرح مؤلّفههای كيفي فضاي باز ش�هرها ،هم چون ايجاد امكان فعال ّيت آزاد كودك
در ارتباط با اين فضاها ،حضور و اهم ّيت طبيعت ،مش�اركت كودكان به عنوان ش�هروند در ط ّراحي و اس�تفاده از اين
فضاها و بازتعريف نظارت بزرگساالن بر كودكان در استفاده از اين فضاها ،میپردازد .در مجموع ،اين مؤلّفهها باعث
ارتقاي تعامل كودك با فضاي باز ش�هرها میش�ود .در نهايت ،پيشنهادهایی نوش�تار در جهت ارتقاي كيف ّيت فضاهاي
باز ش�هري در تعامل با كودك براي ش�هر ايراني ،بهره گيري از آموزههای معماري سنّتي و پيشينة فرهنگي كشورمان،
بازآفريني مجدّ د مفهوم نگرش به كودك و ش�هر و هم چنين ارتقای كيف ّيت فضاي باز ش�هرها به «مكان» دوس�تدار و
پذيراي كودك ارائه شده است.
واژگانکليدي :فضاي شهري ،شهر سنّتي ايران ،فضاي بازی ،كودك و شهر ،شهروند ،تربیت.
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مقدّ مه
صاحبنظران تعليم و تربيت ،كودك را محصول تعامل طبيعت-
تربيت ،وراثت -محيط و طبيعت -تجربه دانس��تهاند (ش��عارینژاد،
 .)3 :1379ب��ا اين تعريف ،نقش فراگير محیطهایی كه كودكان در
آن حضور مییابند  ،مش��خّ ص میشود .پژوهشگران عصر حاضر نيز
در بيان ضرورتهاي اساس��ي رش��د ،بر نقش محيط زندگي كودك
تحرك آزاد و مس��تقل ،گسترش مهارتهای
و امكانات محيط برای ّ
بدن��ي و ايج��اد پيوندهاي عاطف��ي و روحي ب��ا آن تأكيد میکنند
(بهروزف��ر 20 :1380 ،به نقل از الفون .)1369 ،به دنبال آگاهي از
اين كه وظيفه نگه داري از كودكان مسئلهای اجتماعي است ،تفاوت
معنادار و پایهای از عباراتي چون «س��اكت نگهداش��تن كودك» و
يا «مراقبت از كودك» ش��کل گرف��ت ( )Alexander ,1977:525و
توجه به محیطهای زندگي روزمره كودكان مش��خّ ص
ضرورت لزوم ّ
گردید.
در جوامع شهري ،سه واحد اجتماعي خانواده ،مدرسه و فضاهاي
اهميت
ش��هري در روند آموزش و اجتماعي ش��دن كودكان دارای ّ
ویژهای هس��تند .اگرچه براي كليه اجزاي ش��هر نمیت��وان انتظار
تناس��ب با ش��رايط فيزيكي و روانش��ناختی كودكان را داشت ،ا ّما
در بخشهای��ی از فضاي ش��هر همانن��د فضاهاي باز بايد ش��رايط
مناس��ب براي تجربه كردن محي��ط در اختيار ك��ودكان قرار داده
ش��ود .دوركردن كودكان از محيط ش��هري ،به معن��اي دور كردن
آن ها از زندگي است .از آن جايي كه يكي از پيامدهاي خانوادههای
ك��م جمعيت عصر حاض��ر ،محدوديّت تج��ارب اجتماعي كودكان
است ،لزوم ايجاد فضاهاي ش��هري كه پاسخگوي نيازهاي كودكان
متعدد باش��د،
فعالیتهای
ّ
ب��ا توقع ها ،س��بکهای متنوع زندگي و ّ
بیش تر گردیده اس��ت .در واق��ع كودكان براي ا ّولي��ن بار با تجربة
عرص��ة محلّ��ه و فضاي باز ش��هر به تعام�لات اجتماعي ب��ا دنياي
پيرام��ون میپردازند .اين تعامالت در روند بلوغ اجتماعي و افزايش
س��طح آگاهي آنان نقش مهمي دارد .فضاهاي ش��هري ،در پذيرش
نقشهای مختلف اجتماعي ،فرهنگي ،شيوة زندگي ،تعامل عقايد و
نهادينه كردن الگوهاي رفتاري كودكان از طريق ارتباط مؤثّر ميان
آموختههای پيش��ين با تجارب فعلي در آن ها نقش بسزايي دارد و
در نهايت منجر به احساس تعلّق به محيط ،بلوغ فردي و اجتماعي و
شناخت از خود میگردد(. )Egretta Sutton & Kemp, 2002:171
همگام با تح ّوالت مدرنيزه ش��دن كش��ورهاي در حال توس��عه ،در
شهرهاي ايران نيز شاهد ارتباط بالفصل مجتمع مسكوني با شریانهای
اصلي ش��هر بودهایم و اساساً ساخت شهرهاي بزرگ در ايران بر مبناي
تسهيل ترافيك و بلوك شهري نهاده شده است .محیطهای مصنوع در
شهرهاي كنوني ايران در اكثر مواقع بر پاية نيازهاي كودكان بنيان نشده
طراحي شده نيز ،در تناسب با شرايط فيزيكي-
و حتّي فضاهاي شهري ّ
رواني كودكان نيستند .همچنين مشكالت اجتماعي و اقتصادي شهر،
مس��ائل كودكان را افزون ساخته است .لذا كودك امروز( ايراني) امكان
تجربه كوچه ،خيابان و فضاي باز شهر را به عنوان محل زندگي ندارد.
در ده��ة حاضر ش��اهد تغيي��ر نگران کنندهای ديگر در س��طح
جهاني در عادات روزانة كودكان هس��تيم؛ كودكان كم تر در بازي و

فعالیتهای آزاد در فضاهاي باز يا فضاهاي عمومي شركت ميكنند
ّ
و اكثر اوقات خود را در خانه ،کالسهای فوقبرنامه و تحت نظارت
مستقيم والدين سپري ميكنند .اين تغيير در شيوة زيست كودكان
امروز ايران كه همگام با تح ّوالت جهاني در حال وقوع اس��ت ،باعث
پديدآمدن رويكرد جديدي در سطح بين الملل تحت عنوان «دوران
كودكي مدرن» شده است ( .)Jones,2002:17اخيرا ً جنبشهایی با
كرات بیان کرده اند كه بيش
شعار «توجه به آس��ايش كودكان» به ّ
از نيمي از كودكان جوامع صنعتي ،در ش��هرهايي زندگي میکنند
ك��ه در تطابق با ش��رايط فيزيكي و روانش��ناختی آن ها نيس��ت و
كش��ورهاي در حال توس��عه (از جمله ايران) نيز با س��رعت در اين
مسير در حال حرکت هستند.
به نظر ميرس��د ديگر زمان نگراني در مورد سرنوش��ت كودكان فرا
رسيده باشد ،زيرا موقعيت كودكان در محیطهای شهري امروز ايران ،رو
به زوال است .ترس از ناامني و عدم تناسب فضاي باز شهرها با شرايط
فيزيك��ي و رواني كودكان ،آنها را مجبور به عقبنش��يني از فضاهاي
عموم��ي به فضاهاي خصوصي و از فضاه��اي محلّهها به درون خانهها
كرده است .اين مسأله به عالوه فشار عصر الكترونيك -علي رغم محاسن
معصوميت و پاكي دوران
آن نظير باالبردن سطح آگاهي -باعث تهديد
ّ
كودكي و همچنين از بين رفتن شرايطي شده است كه روانشناسان از
«فعاليت آزاد» نام ميبرند .به همین دلیل كودكان در روند
آن به عنوان
ّ
توسعة شهري عصر مدرن ،فضاهاي «فعاليت آزاد» را روز به روز بيشتر
از دست ميدهند.
پيامد اين محدوديّت آن اس��ت كه كودكان ام��روز ايران بيشتر در
محیطهایی رشد میکنند كه برايشان خستهكننده است؛ محیطهایی
نظي��ر م��دارس و کالسه��ای فوقبرنامه كه امكان نظارت مس��تقيم
بزرگس��االن بر آنه��ا وجود دارد .ك��ودكان به ج��اي تجربه محيط و
تخيل ،افسانهها
ماجراجويي در دنياي پيرامون ،در جستجوي هيجانها ّ
و تقليد از تلويزيون و بازیهای كامپيوتري هستند .به این ترتیب آنها
«دوران كودكي تصنعي» را كه توسط بزرگساالن پرداخته شده است،
خصوصيت
س��پري ميكنند .نتايج قهري ش��یوههای زيس��ت امروز و
ّ
شهرهاي كنوني ،موجب بروز پدیدههایی نظير افزايش نامتناسب وزن،
فعالیتهای فيزيكي با نردبان رش��د سني خود
افزايش كودكاني كه در ّ
متناسب نيستند ،عدم رشد درك فضايي در تحلیل و شناخت محيط
پيرامون و نقصان در روند اجتماعي شدن كودك ،نيز گرديده است.
مهمترين پيامد منفي اينگونه رشد كودكان در شهرهاي كنوني اين
اس��ت كه نميتوان از اين كودكان انتظار انس��انهایی جسور ،خالق و
كيفيت پایین از نظر
كنجكاو را داش��ت .كودكاني كه در محيطهايي با ّ
فعاليت آزاد زندگي ميكنند ،به تدريج تبديل به
تحرك ،انعطافپذيري و ّ
«مصرفكنندة» افكار خواهند شد ،نه «توليد كننده» .به نظر ميرسد در
مورد كودكان نيز همان اشتباه توليد هوش مصنوعي را مجددا ً مرتكب
ش��دهایم  :اگرچه آنها قادر به ايجاد ارتباط هس��تند ،ولي چيزي براي
گفتن ندارند.
 .1پرسشها و فرض ّيه
امروزه آگاهي جامعتری از ارتباط الگوهاي رفتاري با بستر بروز آن

 .2پيش�ينة تاريخي حضور كودك در فضاي جامعة س�نّتی
1
ايراني
معم��اری و شهرس��ازي ،پیچیدهترین و ژرفترین افعال انس��انی
جامعیتی انسانش��مول دارند و
هس��تند .پیچی��ده بدان جهت ک��ه
ّ
ژرف بدان جهت که از عمیقترین الیههای وجودی س��ازندة خویش
برای پاس��خگویی به عمیقترین نیازهای انسانی نشات گرفته است.
كودكاني كه در ش��هر س ّنتي ايران میزیستند ،آرايش و نظام فضا را
به صورتي خاص ادراك میکردند .نقاط عطف و محورهاي ش��اخص
شهر و وابستگي آنها به جهانبيني روان در پس كالبد شهر ،ساختار
ذهن آنها را تش��كيل میداد (منصوري .)32 :1389 ،بنابراين براي
درك بهتر حضور كودك در فضاي شهر س ّنتي ايران ،دو نگاه موازي
به مقولة كودك و فضاي ش��هر س�� ّنتي ايران به روشنتر شدن بحث
كمك بيشتري ميكند.
 .1-2نگرش به كودك

درجامعة س�� ّنتی ایران ،ایمان و اعتقاد انس��ان به تعالیم و مبانی
اس�لام و به ویژه به گوهر آن که معنویّت است ،شکل دهندة اصلی
فضای فکری جامعة س�� ّنتی اس��ت که به عن��وان اصلیترین عامل
ایجاد جامعة س�� ّنتی نق��ش ایفا میکند (مطه��ری .)1378 ،هدف
ش��خصیتی انسان
تعليم و تربیت اس�لامی ،پرورش ابعاد وجودی و
ّ
است و به عبارت دیگر هدف تربیت اسالمی ،انسان سازی و شناخت
خویشتن است (شریعتمداری  .)1370 ،اسالم برای پرورش عقل بر
مش��اهده ،تجربه و علم تأکید دارد و از تعلیم و تربیت ،تلقی ماوراء
کس��ب معلومات دارد و تعلیم و تربی��ت را تجدید نظر در تجربه ها

کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

حاصل شده است .يكي از نتايج اين آگاهیها ،بحث «مكان» به عنوان
محصول تعامل انس��ان با ابعاد فرهنگي و اجتماعي با محيط پيرامون
است .دو پرس��ش این پژوهش اين است كه :كدام مؤلفههای كيفي
(عيني -ذهني) فضاي باز ش��هري ،در برقراي ارتباط با كودكان مؤثّر
هستند؟ نگاه به پيش��ينة تاريخي حضور كودك در فضاهاي شهري
ايران ،چه نتايجي را برای بهبود اوضاع پيشنهاد ميكند؟
از آنجای��ی که در حال حاضر فضاهاي باز ش��هري در ش��هرهاي
طراحي و مديّريت
كنوني ايران ،در روند شكلگيري خود از ضرورت ّ
ش��خصيت و هويت
اين فضاها در ارتباط با تأثير پرورش��ي آنها بر
ّ
كودكان بي بهرهاند ،فرض اصلي نوش��تار اين اس��ت كه با كاربس��ت
رويك��ردي يكپارچه و كلنگر به موضوع كودك و فضاي باز ش��هري
از دو جنبة روانش��ناختي،كاربردي و تأمل در آموزههاي شهر س ّنتي
اي��ران در مواجهه با كودك ،ميتوان به رهيافت��ي در برقراي تعامل
كودك با فضاي باز شهرها دست يافت .در اين باره با تغيير نگرش به
موضوع كودك ،نه به عنوان بزرگس��ال تكامل نيافته ،بلكه بهعنوان
انس��اني با خواس��تها و نيازهاي خاص و همچنين تغيير در نگاه به
موضوع فضاي باز ش��هري نه بهعنوان فضا ،بلك��ه بهعنوان «مكان»
كه ش��امل تعامل پيچيدة بين پاسخهاي ادراكي  ،شناختي و عاطفي
حس
اس��ت،ميتوان به نتايج قابل تأملي در برقراري تعامل و ايجاد ّ
تعلّق كودكان به آن دست يافت.

مجدد آن تجربه ها تعریف میکند (پیشین .)1370 ،لذا
و تش��کیل ّ
مقصود تعلیم و تربیت اس�لامی ،کس��ب دانش و معرفت به مفهوم
درک مکارم اخالقی و فهم دینی از جهان اس��ت که نه تنها متوجه
ذهن ،بلکه در قلب انسانها نیز متبلور میگردد.
ح��س کنجکاوی و میل به آفرینندگی ،نیاز به دانس��تن و درک
حقیق��ت و
واقعیت ه��ا از نظر اس�لام به عنوان امور فطری 2انس��ان
ّ
به شمار رفته و پاس��خگویی و بهرهگیری مطلوب از آن مورد تأکید
قرارگرفته اس��ت (مطهری .)1376 ،میل به جستجوگری ،تالش در
ش��ناخت محیط اطراف ،درک حقیقت اشیا و پدیدههای زندگی که
از ماههای آغازین کودکی در زندگی انس��ان مش��هود است ،از امور
متعدد
متعددی مبنی بر پرسش های
فطری انسانی است .ش��واهد
ّ
ّ
کودکان در مورد چیستی و چرایی پدیدهها که بارها در فرایند رشد
کودکان شاهد آن هستیم ،گواهی بر این نیاز فطری است .از سویی
دیگر کودک ،هم چون لوحی س��فید که کم تر در معرض تعارض ها
و تناقض های محیطی واقع ش��ده است ،موجودیّتی است که هنوز
بر مدار فطرت قرار دارد و کلیه رفتار و عملکردهای انس��ان کودک
(نظیر صداقت و  ،)...حکایت از حضور پررنگ فطرت انسانی در وی
دارد .جامعة س�� ّنتی با علم به این که اساس��اً انسان دارای نهاد(عالم
درون) و فطرت پاک اس��ت ،کودک را در زنده نگه داشتن فطریات
توجه به سرشت
و سرش��ت پاکش دس��تگیری و همراهی می کندّ .
توجه
و فط��رت انس��ان که رو به نیک��ی ،صالح و خی��ر دارد ،مورد ّ
خاص جهانبيني جامعة س ّنتي ايران بود و هدف آموزش و تعلیم به
كودك ،انتقال صرف معلومات نبود ،بلکه هدف اصلی ،ایجاد رش��د
فکری و قوة تجزیه و تحلیل به کودک محسوب ميشد.
 .2-2ویژگی های كالبدي شهر

فضاي كالبدي ش��هر س�� ّنتي ایران به عنوان تجلّ��یگاه کالبدی
باوره��ا ،عمل ،اخالق و رفتار انس��ان آن عصر ،بر اس��اس انطباق با
طراحی
نیازهای ما ّدی و معنوی انس��ان و ش��رایط محی��ط طبیعی ّ
و ساخته ش��ده بود .از جمله ویژگی های بارز معماری و شهرسازي
س�� ّنتی ایران که باعث تعامل بهینة کودک و فضاي ش��هر س�� ّنتي
میشد ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
الف .مح ّله و هویّت مح ّلهای شهرها

3

ش��هر س ّنتی ايران در عين القاي نظم ،داراي بافتي بي نظم بوده
اس��ت .ب��ي نظم از آن جهت ك��ه از نظم اقتدارگ��را در كلية فضاها
برخوردار نبود و به عناصر متنوع امكان ظهور میداد و منظم از اين
رو كه ارتباط ميان عناصر و نحوة اس��تقرار آن ها را تعريف میکرد.
بنابراي��ن ،محلّه و كوچهها هم��واره ،مكاني ايمن برای اس��تفاده و
بازي كودكان بوده اس��ت و در س��اخت و نگ��ه داري بخشهایی از
اين محلّهها ،كودكان نیز مشاركت مستقيم داشتهاند .اين امر باعث
مالكيت ساكنان به ويژه كودكان
انگيزش اتحاد محلّهاي و احساس
ّ
ميشد .كوچه و خيابان براي كودك سنتي صرفاً محل گذر و معبر
نبود ،بلكه جاي مكث ،تربيت و تجربه نيز بود.
ب .ارتباط با طبیعت

ش��هر س�� ّنتی ايران با جهان بيني روان در پ��س كالبد ،طبیعت
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را یک��ی از منابع مهم ش��ناخت تلقي نموده و س��عي در احترام به
طبيعت از طريق همزيس��تي ش��هر با طبيعت داش��ته است .ارتباط
ادراک��ی ،به ویژه رابطة بصری و احساس��ی ب��ا طبیعت مانند امکان
رؤیت و احس��اس عناص��ر و مظاهر طبیعت مانند آس��مان ،طلوع و
غروب خورش��ید ،حرکت ابرها ،ماه و س��تارگان ،رش��د ،شکوفایی،
خ��زان ،تغییر و تح ّول در گیاهان که حاکی از عظمت الهی و خلقت
ش��گفت انگیز طبیعت بود ،از جمله وس��یلههایی برای ارتباط روانی
انس��ان خصوصاً کودکان با طبیعت و یادآور وجود خداوند به عنوان
منشأ هستی بوده است (غفاری.)1377 ،
ج .حضور کودکان در متن اجتماع

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره ششم زمستان 1390
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معماری س ّنتی ایران با وجود عدم تعريف فضای خاص ویژه برای
کودکان ،با عجین س��اختن آموزش ،کار ،زندگی اجتماعی و مسائل
فراغتی ،محیط زندگي ش��هري را تلطیف مینم��ود .این آمیختگی
موجب نشاط و سرزندگی محیط و افزایش تمایل حضور کودکان در
آن میشد .از شواهد اين سرزندگي ،حضور فعال كودكان در مراسم
مذهبی ،مس��اجد و تكايا بود .علی رغم این که اين فضاها در تناسب
کامل با ش��رایط فیزیکی کودکان نبودند ،ولی همواره به دلیل بافت
فرهنگ��ی– مذهبی آن دوران ،محلی برای آموزش و تجربة كودكان
به شمار مي رفتند که این امر خود باعث ارتقای فرایند جامعه پذیری
در کودکان میش��د .ک��ودکان میآموختند ک��ه چگونه و تحت چه
ش��رايطي با دیگران ارتباط برق��رار کنند تا بتوانند از مزایای زندگی
اجتماعی و در میان دیگران زیستن بهره مند شوند.
د .تناسب با توانایی شناختی و ادراکی کودک

معماری و ش��هر س�� ّنتی ایران به دلیل داشتن ویژگی های نظیر
ریتم ،تکرار سلسله مراتب ،تداوم -پیوستگی ،تقارن -تعادل ،مقیاس
انسانی و کثرت در عین وحدت ،طبق اصول گشتالت 4باعث سهولت
در ادراک محی��ط میگردد .در مورد ک��ودکان نیز این ترتیب تداوم
و توالی موجود در معماری س�� ّنتی باعث س��هولت انعکاس در ذهن
کودک میگش��ت ،چرا ک��ه کودکان ،نه از اس��تدالل ذهنی بلكه از
تج��ارب عینی گذش��ته برای یافتن مس��یر و تطابق خ��ود با فضاها
اس��تفاده میکنن��د( .)Moore, 1990 : 34کودک به مدد نش��انهها
و همس��انی ص��وری رنگها ی��ا مصالح و ی��ا نوعی رابطه ب��ا توالی
معین در س��یمای محیط ب��ه تعبیر اطالعات ،فائ��ق می آید و قادر
ّ
موقعیت خود را درک نماید؛ چرا که این ویژگی ها ریش��ه
ش��ود
می
ّ
در ناخ��ودآگاه ذهنی کودک یا طرحواره ه��ای ذهنی اولیة وی دارد
(یونگ.)105:1376،
 .3مفهوم مكان و ارتباط آن با رشد كودك
مطالع��ات و تحقیقات متفاوت صورت گرفته در مورد بحث مکان
از دیدگاهه��ای متع��دد ،همگ��ی در یک نكته اتفاق نظ��ر دارند که
تفسیر معنای مکان ،ش��امل تعامل پیچیده بین پاسخهای ادراکی،
شناختی و عاطفی به محیط است و عوامل برخاسته از زمينه در اين
خصوص نقش بارزي دارند؛ چراكه درك انس��ان از مكان وابسته به
فيزيك فضا و هم چنین تجربة وي از آن اس��ت .از آن جا كه يكي از

مؤلّفههای سازندة مكان ،زمان و تجربة انسان در فضا است كه دائماً

سيال ،جاري و غير ثابت پيدا
ماهيتي ّ
در حال نو شدن است ،مكانّ ،
ماهيت مكان را
میکند و تركيب «فضا» و «ادراك انس��ان از فضا» ّ
میسازد(منصوري.)31 :1389 ،
از بعد روانش��ناختی ،درک معنا به واسطة شناخت غیرمستقیم یا
حرکت در خ��ارج از جریان وقایع ادراک ـ کنش صورت میگیرد؛ به
عبارتی ،وقتی فردی در ارتباط مستقیم با موضوعی قرار گیرد ،آگاهی
و شناخت کامل صورت نمیپذیرد .بنابراین کودکان نيز تنها به واسطة
بازتاب محیط در تجاربشان ،معنا و ارزش ارتباط با مکان را خواهند
آموخ��ت ،زيرا آگاهی در حین تجربة مس��تقیم به کمترین حد خود
میرس��د تا حدی که مواجهه با جهان ،تقریب��اً ناخودآگاه و عادی به
نظر میرسد و مرز تجربة بین خود و جهان مورد اغفال واقع میشود
( .)Heft, 2003: 151شناخت غیر مستقیم ،اين امکان را براي كودكان
ماهیت
فراهم میکند تا تجربة مکان را در ذهن خود منعکس سازند و ّ
ارتباط خود را با مکان به واسطة تجربه ،تعیین نمايند.
اهمیت در رشد ادراکی کودک این است كه اين رشد،
نكتة حائز ّ
تقابلی از کنش و ادراک محس��وب میش��ود و ب��ه صورت چرخهای
همدیگ��ر را پش��تیبانی میکنند .با این دی��دگاه ،تعامل دیالکتیکی
ارتباط کودک با مکان مورد تأيید اس��ت .مکان ،دارای ارتباط واسط
یا دوس��ويه با کودک در ارتباط با رفتار یا تکالیف وی است .کودک
برای ارضای برخی خواس��تها و نیازهایش با مکان تعامل میکند.
برای اینکه کودک ،مکان خاصی را به لحاظ ارزشي به دیگر مکانها
ترجی��ح بدهد ،این مکان باید خواس��تها و نیازهای او را ارضا کند
و بی��ن کنش و ویژگی های محیطی مربوطه تناس��ب ایجاد ش��ود.
در این حال��ت کودک برای ارضاي نیازهای خ��ود ،با محیط تعامل
میکن��د .هم چنين زماني ک��ه زمینة اجتماع��ی ـ اکولوژیکی برای
قابلیت تقویت میش��ود ،کودکان ممکن اس��ت نسبت به
تحقّق این ّ
مکان ،احساس��ات عاطفی شدیدی نش��ان دهند .موضوع مهم برای
مفهوم سازی تعامل با مکان در دوران کودکی این است که کودکان
با مکانهایی روابط عاطفی مطلوبی ایجاد میکنند که خواس��تها و
نیازهاي آن ها را در فرايند رشدشان برآورده کند« .مكان دوستي»،
پیوندی پرمحبت و تأثیرگذار میان مردم به ويژه كودكان و مکانها
است .مكان دوستي ،به صورتهاي متفاوتي ابراز میشود كه میتواند
حس مكان ،شامل واکنش
حسي يا عاطفي باشد و ّ
زيبايي شناختيّ ،
عاطف��ي ی��ا بیولوژیکی به محیط کالبدی و فرهنگي اس��ت (Tuan,
.)2001:199
 .4اصال�ت فض�اي باز ش�هري در جريان آم�وزش و پرورش
كودك
5
«جان ديويي» يکي از صاحبنظران امر آموزش و پرورش معتقد
بود که آموزش و پرورش ،خود زندگي است و هدف تعليم و آموزش
در مورد کودکان باید بر حل مس��ائل و مش��کالتي منطبق باشد که
کودک در جريان زندگي روزمره و در محيط اجتماعي خود با آن ها
مواجه اس��ت .ديويي ،بزرگترین عيب روشهای معمول آموزشي را
جدايي بين دانش و عمل میدانس��ت (ش��اتو .)299 :1376 ،هستة

مرکزي و مفهوم اساس��ي فلسفة ديويي را بايد در اصطالح تجربه و
امکان تجربة آموختهها در محيطي واقعي جستجو نمود.
«واش��برن» 6از ديگر پيش��گامان صاحبنظ��ر در حيطة آموزش
نظریههای «ج��ان ديويي» با محوريّت
و يادگيري ،اقدام به بس��ط ّ
يادگيري نموده اس��ت .وي معتقد اس��ت به منظور درک چگونگي
کارکرد صحيح و کارآمد محيط يادگيري ،ناگزير از شناخت عوامل
مؤثّر بر روند يادگيري هستیم.

 .1-5بازي آزاد ،شيوهاي براي يادگيري

«بازي آزاد»كودكان ،مفهوم پيچيدهاي اس��ت كه تعريف دقيقي
ن��دارد ،اما ب��ه طور معمول ش��امل خصوصياتي نظي��ر ّ
لذتبخش،
خودانگيخته ،برنامهريزي نش��ده ،ف ّعال و رها از قوانين بزرگساالن
اس��ت .كودك در عین بازيكردن ،تجربه هایی كس��ب ميكند كه
در حين ّ
لذت بردن از آن ،بدون اين كه به طور مس��تقيم آموزش��ی
داده ش��ود ،فرايند يادگيري نیز ص��ورت ميپذيرد (مهجور:1376 ،
 .)23فضاي «بازي آزاد» نيز قلمرويي اس��ت خارج از خانه كه چهار
خصيصة در دس��ترس بودن ،امنيت ،انعطافپذيري و فرصت تعامل
با ديگر كودكان را دارد (.)Blinkert, 2004:100
 .2-5بازي خياباني

مأخذDeGregori, 2007:9 :

واشبرن اين عوامل را اين گونه بيان میکند:
طبق اي��ن نظريه ،تعامل كودكان با محي��ط فيزيکي -اجتماعي
پيرامون ،به عنوان يک عامل مهم در فرآيند يادگيري مؤثّر و کارآمد
است و تنها در صورت ارتباط عميق و توأم با تجربه در محيط است
که نيازهاي آموزش��ي و پرورش��ي کودکان برآورده خواهد شد .لذا
کيفيت زندگي كودكان و
با اين ديد ،فضاي محلّه ها و ش��هرها ب��ر
ّ
کيفيت آموزش و پرورش تأثير مستقيم دارد و قادر
مهمتر از آن بر
ّ
است فرآيند يادگيري را متأثر نمايد(.)DeGregori, 2007:9
 .5اصالت بازي و اهم ّيت آن در رشد كودك
از آن جاییك��ه دنياي اط��راف کودکان مخصوص بزرگس��االن
اس��ت ،لذا آن ه��ا از طريق بازي تالش میکنن��د فضايي ويژه براي
خود بسازنند ( .)Alexander, 1977: 228كودكان از بازي به عنوان
خاصيت فيزيكي
واقعیت ها ،كشف
وسيلهاي براي درك دنيا ،لمس
ّ
ّ
اش��يا و تغيير در محيط استفاده میکنند .چيزي كه آزمايش آن ها
را جالب ميكند ،اس��تفاده از راههای ابتكاري و از قبل برنامهريزي
واقعیت ها براي ايجاد محيطي خيالي است .در
نشده و اس��تفاده از
ّ
مجدد دنيايي كه درون
يك كالم،
جذابيت براي كودك يعني خلق ّ
ّ
آن زندگي ميكنند و ورود به دنيايي همانند دنياي بزرگترها ،ولي
با گذرنامهاي با نام « خيالپردازي».
گرايش ك��ودكان به دوي��دن ،بازيكردن ،خ��ط خطي كردن و
نقّاش��ي كردن ،امري غريزي و وابسته به دنياي مخصوص و رؤياي
اهميت بازي ،ذكر اين نكته بس��نده است كه
آن ها اس��ت .در بيان ّ
پژوهشگران به سه مزيّت رشد جسماني ،رشد عقالني (از دو جنبة
رش��د ذهني و شناختي) و رش��د اجتماعي -عاطفي اشاره دارند كه
در نهايت منجر به ايجاد قدرت س��ازمان دهي و آموزش و ش��ناخت
اجتماعي میگردد (آمابلي.)64 :1379 ،

کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

نمودار شمارة  :1چارچوب مفهومي نتايج يادگيري

ياد خاطرات دوران كودكي ،بياختيار فضاي کوچهها و خیابانها
مجسم میکند .خصيصه
را به عنوان فضاي مطلوب بازي در اذهان
ّ
7
بازي در خیابانها ،پديدة فرهنگي و در عين حال بینالمللی است .
خیابانه��ا و کوچهها به عنوان نهادهاي اجتماعيس��ازي كودكان،
فعالیتهای س��ازنده و مؤثّر در رش��د آن ها محسوب
زمینهای براي ّ
میش��ود .بازیهای خياباني كودكان باعث سرخوش��ي ،ش��ادابي،
افزاي��ش مهارت ،آزمودن -خطا كردن ،اب��راز وجود ،آزادي ،اعتماد
به نفس ،ياددادن -ي��اد گرفتن ،افزايش مهارتهای گفتاري ،درك
فضا ،بيان خالقانه ،ماجراجويي و كش��ف میشود .محيط کوچهها و
خیابانه��ا با فراهم آوردن امكان تعامل گروه همس��االن با اجتماع
مهمي در
پيرام��ون در محلي نه چن��دان دور از محل زندگي ،نقش ّ
رشد ذهني ،ش��ناختي و س��اختار اجتماعي كودكان دارد ،تاحدي
طراحي ش��ده نمیتواند جايگزين آن ها ش��ود.
كه زمینهای بازي ّ
طراحي کوچهه��ا و خیابانها همانند زمینه��ای بازي باید در
ل��ذا ّ
جهت يادگيري كودكان نسبت به مفاهيم ،روابط ،شکلها ،اندازهها
و رنگها و مسائل زيباشناختي باشد ( .)Moore, 1990: 35همة اين
عوام��ل از طريق ايجاد ارتباط معنادار ميان دانش ذهني كودكان با
تج��ارب آن ها ،منجر به ايجاد س��اختار معن��ادار يادگيري در ذهن
كودك میش��ود كه خود الزمة رش��د و شناخت او به شمار میآید.
بنابراين تلقّي آن به عنوان موضوعی حاش��یهای ،خطاس��ت .محيط
كالب��دي كوچه و خيابان عاملي تأثیرگذار بر همة كاربران ،از جمله
كودكان اس��ت كه به نوبة خود ،عاملي مؤثّر در رشد و هويت بخشي
به كودك تلقي میشود ( .)Abu-Ghazzeh, 1998: 800اين محيط
منجر به ايجاد آگاهي از تواناییها و محدودیّتهای افراد میگردد و
حس برتري و اعتماد به نفس به وسيلة آگاهي از مهارتهای خاص
را در آن ها ایجاد میکند.
واژة آلمان��ی  Woonerfی��ا «خیاب��ان برای زندگ��ی» ،به عنوان
حياط��ي ب��راي مناطق مس��كوني از بحثهای مطرح روز اس��ت و
به كوچ��ه و خیابانهایی اطالق میگردد که هدف آن آرام س��ازی
ترافی��ک ،تغیی��ر و تبدیل آن به زندگ��ي محلّی اس��ت .اين كار با
طراحي فضاي س��بز ،تنوع كفس��ازي برای انواع
راه كارهايي نظير ّ
ً
فعالیتها و تعامالت اجتماعی با محوريّت كاربر پياده خصوصا بازی
ّ
کودکان مناسبس��ازي میشوند .فلسفة وجودي  Woonerfدر اين
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پاراديم بر تعلّق كوچه و خيابان به همة س��اكنان ،استوار است و به
عنوان حوزة اجتماعي باعث ارتقاي تعامالت و كاركردهاي اجتماعي
سازندة ساكنان ،خصوصاً كودكان میشود .اين امر منجر به افزايش
حس تعلّق به محيط ،نگه داري و حفاظت از آن و شكلگيري الگوي
فعالیتهای اكتشافي كودكان آن
ثابت بازي براي كودكان و تشويق ّ
منطقه میشود (.)Pressman, 1987:42

مقابل خواس��ت كودكان ،در رشد جسمي ،اجتماعي و شناختي آنان از
محيط تأثیرگذار باشد .از آنجایيكه اين زمینها ايدهای آماده را انتقال
نميدهند و كودكان را مجبور به كشف يا توليد فيالبداهه ميكند ،در
خالقيت آنها بسيار ارزشمند هستند؛ به
رش��د همه جانبه و پرورش
ّ
عبارت ديگر ،ویژگی اين زمینها جايگزيني قوانين با نوعي بيقانوني و
بينظمي است.

 .6بررسي رويكردها
در يك دستهبندي از رويكردهاي مختلف به موضوع كودك و محيط
طراحی و مدیریت فضاهای
پيرامون ،اين نوشتار سه رويكرد اصلي برای ّ
باز شهری را در معناي عام كودك و فضاي باز شهري معرفي ميكند كه
در بخش پيشنهاد راهكارها ،موضوع به صورت خاصتر براي كودك ايراني
در شهر ايراني پيشنهاد خواهد شد.

متخصص هر
در بیشتر جوامع ،عموماً قش��ر كودك به عنوان افراد
ّ
فرهنگ ،جامعه و منبعي قابل اعتماد براي حل مس��ائل محيطي ،مورد
كمتوجه��ي و بيمهري قرار میگیرند .از آنجایيك��ه درك كودكان از
جهان كام ً
طراحي،
ال متفاوت با بزرگساالن است ،لذا مشاركت آنها در ّ
قابلیتهای
ارزيابي و تكميل طرحها بس��يار ضروری اس��ت .استفاده از ّ
طراح��ي و برنامهريزي فضاهاي مورد
مفهوم��ي و تكنيكي كودكان در ّ
طراحي فضاهاي عمومي ،پدیدهای است
نيازشان ،همچنين برنامهريزي و ّ
كه میتوان آن را با موضوع برخورد دموكراتيك در ابعاد مختلف فرهنگي،
سياس��ي و اجتماعي براي حركت به س��مت برابري حقوق اجتماعي و
فرهنگي در سلسله مراتب اجتماعي جوامع مدرن پيوند داد (&Chawla
.)Heft, 2002: 206
فه��م دیدگاه كودكان به عن��وان ابزاري براي معن��ا دادن به محيط
«دوستدار كودك» 10از مفاهيم پيچيده و بغرنج زمان حال است كه با
هدف بهبود كيفي محيط مصنوع از طريق فهم ارزشها و خواستهای
كودكان (و نه صرفاً دخالت ظاهري در آنها) نيازمند تحقيقاتي در مورد
نحوة درك صحيح اين تعامل و تسهيل مشاركت آنان است .نكتة مهم،
شخصيت منحصر به فرد و نه
در نظر گرفتن تكتك كودكان به عنوان
ّ
به عنوان بزرگسال رشد نيافته است ( .)Lee, 2001:23تحقيقات انجام
شده در خصوص مشاركت كودكان ،فرايندي سه مرحلهای را پيشنهاد
مینماید)Skivenes & Strandbu, 2006:13( :
الف .سطح ساختاري :اين سطح به حقوق و موقعيت كودكان در جامعه
و حمایتهای قانوني از آنها و نيز به وظيفه مسئوالن در قبال كودكان
به عنوان شهروندان جامعه میپردازد .مشاورة مسئوالن و متوليان امر با
كودكان ویژگی اصلي اين سطح است.
ب .سطح شخصي :در اين سطح هر كودك به عنوان شخصی حقيقي
با عاليق و عقايد مشخّ ص و ناظر زيرك محيط اطرافش مطرح است كه
اگر آزادي عمل داشته باشد ،محقّقي نكتهسنج و متف ّكري ماهر با فطرتي
پاك اس��ت .بحث اصلي اين س��طح ،زندگي زمان حال كودك است ،نه
زندگي آينده وي در دوران بزرگسالي.
واقعیتهای اجتماعي،
ج .سطح ش��خصي -ارتباطي  :در اين سطحّ ،
فرهنگي ،اقتصادي و سياسي محیطهای متفاوت زندگي كودكان مورد
بحث است.
از مطالع��ة نتايج تحقيقات متعدد در خصوص چگونگي مش��اركت
كودكان در فرايند تصميمگيري ،چهار مرحله براي تس��هيل مشاركت
مؤثر كودكان استنتاج میشود:
تجسم بخشيدن به عقايدشان را داشته باشند.
• كودكان باید فرصت ّ
البته در اين باره ،كودكان بايد از تصميمهای قبلي مطلع باشند و اطالعات
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يكي از راهكارهاي موفق در بحث تعامل كودكان با فضاهاي باز شهر،
ايجاد مکانهایی ّ
جذاب براي كودكان است كه اين موضوع از دو جنبه
زير قابل بررسي است:
الف .طبيعت و ارزش آن در بازي كودكان
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از آنجايي كه كودكان ،دنياي اطراف خود را نوعي زمين بازي تصور
ميكنند؛ طبيعت ،بستر مناسبي است كه ميتواند آنها را ساعتها به
كيفيت محيط طبيعي شامل تنوع
خود مشغول سازد .دليل اين امر ،سه ّ
تمامناپذير ،انسان ساخت نبودن آنها و حس جاودانگي و پايانناپذيري
اس��ت ( .)Fjortoft, 2004:23از اي��نرو ،روانشناس��ان محي��ط ،واژة
«بيوفيليا» 8را براي اين «حس طبيعت دوس��تي» به كار ميبرند .بدين
معنا كه انس��ان به طور وراثتي و از لحاظ بيولوژيكي وابسته به طبيعت
توجه به اين حس طبيعي ،احساس��ات مثبت و
توجه و يا عدم ّ
اس��ت و ّ
منفي را در انسانها ايجاد ميكند (پیشین.)23:
ب .ايجاد تعادل میان نظم و بينظمي
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به عقيدة «آلبرت انيشتين» 10جامعة بشري همواره به وسيله دو چیز
در حال تهديد است :يكي نظم و ديگري بينظيمي (Blink� ,2004:106
 .)ertدر شهرهاي مدرن امروزي ،تمايل به ايجاد نظم به طور روزافزوني
به دو دليل در حال افزايش اس��ت :يكي افزايش تفاوتها و به دنبال آن
نياز به استانداردس��ازي و ديگري افزايش قوانين دست و پاگير .به نظر
ميرسد ،آنچه در حال حاضر زندگي كودكان ما را تهديد ميكند ،بيش
از آنكه بينظمي باشد ،نظم و قوانين دست و پاگير است .قوانيني نظير
امنيت استفاده از وسايل بازي؛ اينكه در چه مكاني و چه زماني
نحوه و ّ
بازي كنند .به گفتة خود بچهها ،شهرهاي امروزي «جنگلي از قوانين»
هس��تند .به بيان ديگر ،شهر مدرن با قوانين خشك ،باعث از بين رفتن
فضاهاي خودساخته توسط كاربران ،از جمله كودكان میشود.
زمینهای ق��راردادي بازي با وس��ايلي نظير تاب و سرس��ره ،نوعي
زمين بازي از پيش تعيين ش��ده اس��ت كه اگرچه كام ً
ال براي كودكان
آش��نا و شناخته شده اس��ت ،ولي فاقد ارزشهای شناختي و بازیهای
اجتماعي متناس��ب با رشد كودكان اس��ت و تنها قادر است كودكان را
به مدت  14دقيقه س��رگرم نمايد (پیش��ین .)106 :صاحبنظران نوع
جديدي از زمینهای بازي را پيشنهاد میکنند كه با انعطافپذيري در
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توجه به مضامين فرهنگي
ّ .3-6

از منظر علم جامعهشناس��ي ،دوران كودكي يك «پديده» نيست،
بلكه يك «مفهوم» 12است .در واقع پيش از اينكه وجود خارجي داشته
باش��د ،تصويري است كه در ذهن مردم جوامع مختلف شكل میبندد.
متغير اس��ت؛ يعني با
دوران كودك��ي نه يك مفهوم ثابت كه مفهومي ّ
توجه به تجربههای مردم هر جامعه و ویژگیهای اقتصادي ،اجتماعي،
ّ
فرهنگي و سياس��ي آن جامعه ،در ذهن مردم ش��كل میگیرد و تبلور
مییابد .به همين دليل اس��ت كه سن دوران كودكي ،طول زماني آن و
تو ّقعها و تصورها نس��بت به آن در جوامع گوناگون متفاوت است (شاه
آبادي فراهاني.)48: 1382 ،
موفقيت هر فضاي كالبدي ،پيروي از فرهنگ آن اجتماع ضروري
براي
ّ
است .همانگونه كه فرهنگ برتكتك جنبههاي زندگي افراد مؤثّر است؛
طراحي محيط مصنوع و فعاليتها
به همان ميزان نيز بر تمام جنبههاي ّ
طراح وجود
نیز مؤثّراست .ميان محيط بالقوه ،يعني محيطي كه در ذهن ّ
11

کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

شفاف و كافي براي تصميمگيري در اختيار داشته باشند و از عواقب و
نتايج تصميم نيز مطلع شوند.
موقعیتهای مختلف
• كودكان باید فرصت بيان دیدگاهش��ان را در
ّ
تصميمگيري داش��ته باشند .نحوة دخالت كودكان و اظهار نظرشان در
جريان تصميمگيري خود نيازمند روشها و فنون متناسب با رشد سني
كودكان ،نظير نقشة ذهني ،نقّاشي و بازي است.
جدي گرفته شود و باید با ارزيابي صحيح با
• بحثهای كودكان بايد ّ
كمك خود آنها ،داليل رد يا قبول آن به طور مشخّ ص توضيح داده شود.
• كودكان باید از نتايج تصمیمهای اتخاذ شده و چگونگي نتايج حاصله
مطلع شوند و همچنين فرصت كافي براي پرسش از نحوة حصول نتايج را
نيز در اختيار داشته باشند.
با اين تدابير ،امكان رفع نواقص تعامل كودكان با بزرگساالن كه به
دليل فقدان آگاهي از مهارتهای بياني كودكان و نقش بزرگساالن به
عنوان حامي و تصميمگير حادث شده ،به حداقل رسانده میشود .الزم
توجه به نحوة مشاركت كودكان در معماري س ّنتي
به يادآوري است که ّ
ايران ،میتواند آموزههای فراواني را در اختيار قرار دهد.

دارد و با آرمانهای او درآميخته اس��ت و محيط بالفعل ،يعني محيطي
كه در عمل س��اخته شده و مورد بهرهبرداري كودكان قرار گرفته است،
قابليت تبديل به محيط
تفاوتهاي زيادي وجود دارد .هر محيط بالق ّوه ّ
توجه به شرايط فرهنگي ،اجتماعي
بالفعل را نخواهد داشت ،مگر اينكه با ّ
و محيطي آن منطقه برنامهريزي شود (رازجويان.)39: 1376 ،
ظرفیت محيطي
از ديدگاه علوم رفتاري ،آنچه معماران میآفرینند،
ّ
(بالقوه) براي رفتار انس��ان اس��ت و آنچه فرد استفاده میکند ،تأثيري
13
است که او از محيط میپذیرد .از اين ديدگاه ،نقش «تئوري پوزيتيو»
طراحي را باال میبرد و تنها
طراحي حرفهای اين اس��ت که ّ
قابليت ّ
در ّ
زمان��ی محيط مصنوع در الگوي ویژهای ش��کل میگیرد که منطبق بر
رفتار و نگرش و جهان بيني انس��ان است و اعالم و اظهار رضايتمندي
مردم را نس��بت به محيط به همراه دارد( 14اکرمي 30 :1382 ،به نقل
از لنگ .)1380 ،با اين ديدگاه بايد آگاه بود كه محيط مناس��ب ،از ديد
كودكاني با زمينههاي متفاوت اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي يا شهري با
يكديگر متفاوت خواهد بود .الگوهاي ذهني ،متأثّر از ميزان الفت با محيط
و پیشش��رطهای جسمي و رواني كودكان است ،لذا كودكان با بعضي
محیطها بهتر و سريعتر الفت مييابند .انس گرفتن با هر محيط ،صرفاً
دليل بر غني و يا مناس��ب بودن آن محيط نيست ،بلكه به معناي دارا
قابلیتهای بالق ّوه و بالفعل مناسب براي خوگرفتن كودكان است
بودن ّ
ّ
ه
جنب
طراحي محیطها از
ق
ف
مو
و
مهم
هاي
از
يكي
.)40
:1380
(بهروزفر،
ّ
جمله فضاهاي باز شهرها نيز ،دنبالهروي از درونمايهها و مضامين خاص
آن بوم و منطقه است .از طريق عالئم و نشانههاي خاص متعلّق به هر بوم
و منطقه ،ارتباط احساسي بين استفادهكنندگان و محيط ايجاد ميشود.
 .7پيشنهاد راهكار
با عنايت به مباحث مطرحش��ده ،نگارندگان ب��ا بهرهگیری از روش
فرضية
تحلیل محتوا و استدالل منطقی در مرحلة مطالعات ،مطابق با
ّ
اين نوش��تار با رويكردي يكپارچه و كلنگ��ر به هر دو موضوع كودك و
فضاي باز ش��هري ،دو پيشنهاد را براي شهر ايراني ارائه ميدهند .مدل
مفهومي اين تعامل در نمودار شماره  2تبيین شده است.
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هرچن��د كه بحثهای زيادي در مورد مس��ألة قابل تأمل ارتباط
كودك و فضاي باز شهري مطرح شد ،ولي به نظر ميرسد كه مسألة
اصلي ،انفص��ال بين مفهوم دوران كودكي و مفهوم فضاي ش��هري
است .شايد اين انفصال ريشه در تف ّكري دارد كه در آن به كودك به
حسی «طبيعي»« ،ساده» و «معصوم» و به محيط شهري به
عنوان ّ
عنوان «مجموعهاي پيچيده و پرمخاطره» نگريسته ميشود.
پيش��نهاد نگارندگان در بحث حضور كودك در فضاي ش��هري،
عميقاً ريش��ه در اصالح تص ّور نادرست فرهنگ زمان حاضر ما دارد؛
اين تصور نادرس��ت كه كودك و ش��هر در بهترين شرايط ،نامساوي
براي همراهي با يكديگر و در بدترين ش��رايط ،ناسازگار و متضاد با
يكديگر هستند .اگر خواهان تعديل ارتباطات درون جامعه هستيم،
ملزم به كنكاش و نگاهي انتقادي در بازآفريني دو موضوع كودك و
فضاي ش��هري هستیم كه بر پاية آن ،جامعه و شهر را از نو سازمان
دهيم ،چه نيكو و به جاس��ت كه از آموزههای ساختار جامعه س ّنتی
ايراني بهره گيريم .در بازآفريني مفهوم كودك با تالش در رسيدگي
همه جانبه و زنده نگاه داش��تن سرش��ت و فط��رت پاك كودكان از
طري��ق پرورش قدرت تف ّكر و ت ّعقل به ج��اي القا و آموزش صرف و
هم چني��ن تغيير در نوع ارتباط مجازي كودك با محيط پيرامون به
ارتباطي ملموس و در بطن بودن ،در س��اية مؤثّر و دخيل بودن در
فرايند زندگي ،برنامه ريزي و توليد – توليدي ماورای كالبد و جسم
– باعث بروز احس��اس س��ازندگي و مؤثّر بودن به جاي محصول گرا
ب��ودن 15در كودكان ميگردد .به بي��ان ديگر با تالش در همراهي و
دس��تگيري ك��ودك در حركت حول مدار و نه��اد درونياش ،باعث
تجربة حقيقي كودكي و نه «درنقاب كودكي» در آن ها شويم.
بازآفريني موضوع فضاي شهري نيز از طريق امكان ايجاد قلمرو
توجه و تأكيد ویژه به احياي
خرد ،مياني و كالن در شهر ،از طريق ّ
مفه��وم هوي��ت محلّه و خياب��ان محقّق ميگردد .بدي��ن معني كه
تحرك ،بازي و تفريح در
فضاهاي باز ش��هري به عنوان بستر رشدّ ،
فعالیتهای
پهنةفضاهاي شهر و فضاهاي در نظر گرفته شده براي
ّ
طراح��ي و بهرهبرداري ش��وند
روزم��ره ،مانن��د جزيرههاي ش��ناور ّ
(بهروزف��ر)1380:33 ،؛ چرا كه تنها در اين صورت اس��ت كه امكان
نظارت آگاهانه ،ناخودآگاه و طبيعي بزرگس��االن بر كودكان فراهم
امنيت واقعي خواهند داشت .با ايجاد
میشود و كودكان نيز احساس ّ
اين رابطة منطقي ام��كان نظارت بر كودكان ،تماسهای اجتماعي،
واقعیتها ،آزمون-
ي��اد دادن -ياد گرفتن ،الگوبرداري تجربه ،لمس
ّ
خطا و درك محيط براي همه به ویژه براي كودكان راحتتر خواهد
بود.
ام��کان حضور در مت��ن جامعه برای کودکان ،ام��کان یادگیری،
به کار بستن دانستهها ،همزیستی با دیگران و چگونه بودن را فراهم
میکن��د .در این نوع حض��ور ،كل محیط ،نقش آم��وزگار را دارد و
خود زندگی در محيط اس��ت که به ک��ودک میآموزد ،چگونه باید
تحت تأثیر جهان بینی جامعة پیرامون رشد یابد و بیندیشد .در این
نحوة تعامل ،مواجهة مستقیم ،شرط الزم برای درک درست است و

حضور ف ّعال کودک در متن جامعه و مواجهه با موضوع های متفاوت
اهمیت دارد و نحوة کنکاش و روش تحلیل
به اندازة نتیجة نهای��ی ّ
هر مسأله ای به اندازة خود پاسخ در رشد ذهنی کودک مؤثّر است.
روشهای آموزش س��نتي– معلم محور -در عصر اطالعات ،ديگر
متخصصان حوزة آموزشي ،فرايند آموزشي
روشي قابل اتكا نیست و
ّ
را ب��ه عنوان روش جايگزين پيش��نهاد مینمایند كه بر پاية تجارب
ك��ودكان ،خود ارزيابي و تصميم گيري آن ها اس��ت و باعث معرفي
ارزشه��ای محيطي و ارضاي اه��داف آموزش��ي از قبيل انگيزش،
حداقل
كس��ب تجارب ،معلوم��ات و مهارتها می ش��ود .ك��ودكان ّ
براب��ر و حتّي بيش تر از آن چه در مدرس��ه ميآموزن��د ،بايد بتوانند
در محي��ط پيرام��ون خ��ود از الگوهاي موجود و ب��ا لمس كردن،
واقعيتها ،هم به ش��كل هدايتشده و هم خود انگيز
ديدن و تجربه
ّ
بياموزن��د (بهروزفر .)1380:33 ،اين ك��ه كودكان تصويری واقعي از
فعالیتهای متنوع
چگونگي كاركرد ش��هر ،اتفاقات متف��اوت آن و
ّ
ش��هر با عملكرد خوب داش��ته باشد ،بس��يار مهم و ضروري است.
طراحيشده
فضاي فيزيکي و روانش��ناختی فضاهاي باز شهرها چه ّ
طراحي نش��ده از كارآمدتري��ن جایگاههای آموزش و پرورش
و چه ّ
محسوب میش��وند ،بنابراين بهتر است اين محیطهای آموزشي ،تا
حد امکان مطابق ش��رايط کاربران و ش��رايط روز جامعه مناس��ب و
آمادهس��ازي شود تا از رشد و آموزش کودکان بهرة بيش تري ببريم.
در اين باره از مش��اركت ،درک و برداش��ت ک��ودکان باید به عنوان
ابزاري براي آش��نايي بهتر با قدرت کودکان در به خاطرس��پاري ،به
تصوير آوردن ،انتزاعي ساختن و هم چنين درك قابلیتهای محيط
و تأثير و نقش آن ها در اين ادراک بهره گرفته شود.

 .2-7مکان« ،دوستدار» کودک و کودك« ،دوستدار» مکان

«مکاندوس��تي» مفهومی اس��ت ک��ه در آن دو مفهوم کودک و
مکان از دو جنبة کاربردی و پدیدارشناسی مورد تأمل قرار می گیرد.
از لح��اظ کاربردی ،محیط «دوس��ت دار کودک» ب��ه کودک امکان
قابلیتهای مکان را محقّق س��ازد و از جنبة
میدهد تا
ظرفیت ها و ّ
ّ
پدیدارشناسی این تعامالت به واسطة کاربرد روزانه به کودک امکان
میده��د تا احساس��ات و عواطفش را در مورد مکان بس��ط دهد و
مکرر و تحقّق
نق��ش جدیدی برای مکان و خود ،به واس��طه کاربرد ّ
قابلیتهای مکان تص ّور نماید.
ّ
ه��ر «مکان دوس��ت دار ک��ودک» محیطی اس��ت که کش��ف و
فعالیت و تعامالت اجتماعی
قابلیت مکانها را برای انواع ّ
تح ّقق یابی ّ
کودک مقدور سازد و زمینهساز ایجاد فرصتهایی برای یادگیری از
محیط ،ش��کل دادن به ویژگیهای فیزیکی مکان به واسطة تقویت
مشارکت کودکان گردد .به کودک ،امکان خلق و کنترل قلمروهایی
را دهد و اس��رار و رازهای کودکان را در این مکانها در خود حفظ
کند« .مكان دوست دار كودك» باعث ايجاد حس مفيد و مؤثّر بودن
از بُع��د روانش��ناختی و از بُعد رفتاري در ك��ودكان میگردد .اين
قابلیتها باعث میش��وند
چنين مکانهایی با برخورداري از برخي ّ
كه ك��ودكان به راحت��ي قادر به كس��ب تجارب متن��وع و معنا دار
در فراين��د بلوغ فردي و اجتماعي خود باش��ند« .مکان دوس��ت دار

نتيجهگيري
با بررس��ي نحوة حضور كودكان در ش��هرهاي كنون��ي ايران ،به
نظر میرس��د در مورد پيوند كودكان و ش��هر نباید نگاهي آرماني و
ايدهالگرا داشته باشيم ،بلكه بايد به آن به عنوان فرايندی اجتماعي
بنگري��م كه حض��ور كودكان در آن باعث ايجاد ح��س مفيد و مؤثّر
ب��ودن در آن ها میگ��ردد .نقش اصلي مديران ش��هري باید تبديل
اين فضاه��اي باز به «مكان» تعامالت اجتماع��ي كودكان و محيط
موقعيت اين
نمادين برای افزايش حس تعلّق در آن ها باشد .لذا باید
ّ

پی نوشت

 .1در خص��وص «نقش و جاي��گاه كودكان در تعامل با معماري س�� ّنتي ايران»
مقاله اي با اين عنوان توس��ط نگارنده دوم اين مقاله در درس «معماري و فرهنگ
اس�لامي» دورة دكتراي معماري دانشگاه تهران با راهنمايي دكتر عيسي حجت به
رش��ته تحرير در آمده اس��ت .برای مطالعه اين مقاله به صورت تفصيلي رجوع شود
به ()Hojat & Gharehbaglou, 2010:163
 .2فطرت همان س��اختاردرونی وجود آدمی است که شناخت آن به گفته استاد
مطهری به عنوان «ام المعارف اس�لامی» قلمداد ش��ده است.ایشان فطریات انسان
را به دو س��احت «بینش ها» و «گرایش ها» یا «دانس��ته ها» و «خواس��ته ها» جدا
کرده اند .هریک از این دو س��احت هم به دو س��طح مادی و روحی جدا می ش��وند.
درس��احت گرایش های فطری روحی ،پنج گروه اصلی قابل دس��ته بندی هس��تند:
گرای��ش به حقیق��ت جویی(علم) ،گرایش به خیر و فضیل��ت (اخالقیات)  ،گرایش
خالقیت و ابداع(طبیعت)  ،گرایش به عش��ق و
به جمال و زیبایی(هنر) ،گرایش به
ّ
پرستش(عرفان) .
 .3مفهوم محلّه که در شهرس��ازی س�� ّنتی ایران همواره جایگاه واالیی داش��ته
است ،مشابه مفهوم  Woonerfزمان حال است كه در بند 2-5اين نوشتار بحث
گرديده است.
4. Gestalt
5. John Dewy
6. Washburne
 .7در ش��هر س�� ّنتي ايران ،کوچهه��ا و خیابانها به عنوان مح��ل زندگي اصلي
ك��ودكان مطرح بودن��د .اين موضوع از منظر عملكرده��اي اجتماعي در بند  3اين
مقاله به اختصار بحث گرديده است.
8. Biophilia
9. Albert Einstein
10. Child-Friendly
11. phenomenon
12. Concept
13. Positive Theory
 .14براي مطالعه بيشتر در اين باره رجوع كنيد:به :لنگ.1381 ،
 .15کودک عصر مدرن محصول گرا اس��ت و احساس یأس و پوچی که به کرات
از س��وی روان شناس��ان به عنوان معضل مدرنیسم مطرح میش��ود  ،از عواقب این
محصولگرایی است.

کیفیت فضای باز شهری در تعامل با کودکان

ک��ودک» زمین��های فراهم میکن��د كه كودكان در عين احس��اس
امنيت ،به چالش كشيده شوند .هم چنین در عين محصور بودن در
فضايي خصوصي ،در بطن جامعه و اجتماع نيز حضور داش��ته باشند
و در عين برآورده ش��دن نيازهاي فعل��ي ،در جهت تأمين نيازهاي
آتي آن ها نيز باشد.
کش��ش به س��مت مکان ،کودکان را به کش��ف آن مکان وسوسه
میکن��د .با ای��ن فرآین��د ،ک��ودکان قادر ب��ه توس��عة اطالعات و
استعدادهای ش��ان خواهند بود .لذا رفتاره��اي اجتماعي ،خلاّ قانه و
قابلیتهای مش��خّ ص مکانها پيوند
هدف مند كودكان كه با برخي ّ
مییابد ،باعث برانگيخته شدن شور و شعفي در كودك براي تبديل
«فض��ا» به «مكان» توأم ب��ا ارزش و معنا میش��ود .در این فرايند،
یافتههای محیطی حاصل به بیش تر نیازهای مکان دوستی کودکان
پاسخ میدهد.
از بع��د فرهنگی ،خلق معن��ای تعامل کودک با م��کان صرفاً در
مش��ابهتهای ادراکی ،فیزیکی یا اجتماعی مکانها نیست ،بلکه در
حال��ت ای��دهآل مبتنی بر تجربه کودک و تص�� ّورات و طرحوارههای
مش��ترک کودک از لحاظ فرهنگی با مکان است .اين كه كودكان با
قابلیتهای
برخي محیطها قرين و عجين هس��تند ،اشاره به برخي ّ
ذات��ي محیطه��ا دارند كه به ارض��اي برخي نيازها و خواس��تهای
اصلی كودكان نيز منجر میش��ود .معن��اي هويت نيز زاييدة هزاران
واكنش ش��خصي در مقابل هزاران ن��وع از جنبههای نفوذي محيط
محرکهای كودك با قواي
است .هنگامي كه خواستهها ،تمايالت و ّ
محیطیاش ارتباط پيدا میکند ،هويّت وي به منصة ظهور میرسد.
ل��ذا معناي هويت را نيز میتوان ش��ائبهای از عرصههای پرورش��ي
دانست.
هرچند مکانهای دوس��تدار کودک ضرورتی مطلق برای رش��د
کودکان ما نیس��تند ،ولی به عنوان مزیّت اصلی منجر به س�لامتي
فيزيكي و رواني آن ها میش��ود .ش��ايد به اين دليل اس��ت كه يكي
از مؤلّفهه��ای توس��عة پايدار را نيز كس��ب تجارب زندگي توس��ط
خ��ود كودكان از طريق مش��اركت ف ّعال آن ه��ا در محيط میدانند.
حساسيت منحصر به فرد محيطي كودكان
اين مش��اركت با علم به
ّ
بر مبن��اي درك و ارزيابي كودكان در محي��ط پيرامون -اجتماعي،
فيزيكي ،فرهنگي و روانش��ناختی -است .از جمله حقوق کودکان،
حف��ظ بهتری��ن منافع آن ها در تمامی جوانب حیات اس��ت و مکان
دوستدار کودک این حق را در آن ها ارتقا میبخشد.

فضاها ،نه به عنوان حد واسط شبكة پيچيدة ترافيكي ،بلكه به عنوان
«مكان» زندگي طرح ريزي ش��وند؛ به عبارت ديگر ،اين فضاها خود
باید به عنوان مقصد تلقي شوند ،نه محل عبور ،چرا كه اين مكانها،
محلّي براي مالقات ،يادگيري ،تحقيق ،آش��نايي با محيط پيرامون،
فعالیتهای پرورشي كودكان
محيط رفتاري و صحنهای براي انجام
ّ
طراحي
اس��ت كه باید در ارتباط با نيازهاي اجتماعي و رشد كودك ّ
توجه به خواس��تها و نيازهاي كودكان
ش��ود .طبيعتگرا ب��ودن و ّ
بای��د از ویژگی های اصلي اين فضاها باش��د ،زيرا يادگيري كودك از
محي��ط پيرامون از طريق آزادي حركت كودكان در محيطي به دور
از خطرات س��واره و ديگر مخاط��رات جامعة مدرن محقّق میگردد.
طراح��ي اين فضاها باید در جهت كمك به كودكان براي ش��ناخت
ّ
مفاهيم ،كاركردها و روابط از طريق ارتباط بين آموختههای پيشين
و تج��ارب فعلي آن ها باش��د ،زيرا ك��ودكان در چنين محيطي كم
كم مجموع��های از اطالعات و معلومات را كه ب��ر پاية آموختههای
قبلي آن ها ش��كل گرفته است ،سازمان خواهند داد كه خود اساس
دانستههای آتي كودك را پايهريزي خواهد كرد.
توجه و اقدام های جديد در
اميد اس��ت در آيندة نزديك ش��اهد ّ
شهرها براي ايجاد مکانهای «دوستدار و پذيراي كودك» باشيم تا
در رسيدن به خودشكوفايي كودكان مان كه باالترين سطح سالمت
رواني انسانها است ،نقش بارزي ايفا نماييم.
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