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انجمن طراحان شهری ایران از سال 1387 پس از تالش و پیگیری های مستمر اساتید و صاحبنظران 
برجستـه دانشـگاهی و حـرفـه مند با سابقـه در رشته طراحی شهری من جمله: علـی غفـاری، جهانشـاه 
پاکـزاد، کـورش گلـکار، کامـران ذکـاوت، مصطفـی بهـزادفـر، سید محسن حبیبی، مصطفی عباس 
زادگان، مرضیه رضازاده و همچنین مهندسین مشاور نقش پیراوش، خودآوند و شاربافت، فعالیت رسمی خود 
را آغاز و به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت منظر شهری، مکان ها و فضاهایي با کارکرد و ماهیت بهینه در سطح 
شهر تهران آغاز نمود. امروز نیز با تالش جمعی از طراحان شهری موفق شدیم اولین شماره نشریه انجمن 
طراحان شهری را همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران به چاپ برسانیم. موضوعاتی 
که در این شماره از نشریه به شهروندان تهرانی انعکاس داده می شود مجموعه ای است از افتخارات گذشته 
طراحان شهری ایران و همچنین اقدامات اجرایی که با کمک اعضای محترم انجمن، دانشگاه تربیت 
مدرس و شهرداری منطقه 10 فراهم شده است. از اینرو اولین شماره نشریه انجمن به موضوع "خیابان در 
دست بچه ها« که برای نخستین بار با همکاری و مشارکت ساکنین شریف منطقه 10، مدیران و مسئولین 
و کارشناسان شهرداری منطقه 10 و اعضای انجمن طراحان شهری ایران در آذرماه 1396 برگزار گردید، 
اختصاص داده شد. کیفیت عرصه های عمومی و حضور و استقبال ساکنین، یکي از مهم ترین مسائل طراحي 
شهري امروز است. امروز که تسلط و حاکمیت حضور سواره امکان تردد گروه های مختلف اجتماعي و 
سرزندگي فضاهاي شهري را کم رنگ کرده است.  ما به عنوان طراحان شهری مسئولیت خلق و توسعه 
عرصه های عمومی را عهده دار هستیم که ارزش های آینده شهرها خواهند بود. انجمن طراحان شهری ایران 
نیز به نوبه خود موظف به دراختیار گذاردن این گونه تجربیات برای اجرای بهینه آن است. در این راه وظیفه 
خود می دانم از تمامی اساتید طراحی شهری که در سرتاسر ایران وظیفه انتقال دانش طراحی شهری را 

عهده دار هستند و نیز از تمامی عزیزانی که در تنظیم این نشریه تالش داشته اند، تشکر و قدردانی نمایم.

سهیال صادق زاده
رئیس هیأت مدیره انجمن
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بازی خیابانی؛ خیابان بازی

این مطلب به نوعی دیپاچه ای بر کلیت موضوع بازی خیابانی است. 
در این دفتر ما بر آنیم تا با توسعه ادبیات طراحی شهری در عرصه 
مفهوم بازی های خیابانی1 به ترویج بیشتر این نوع فعالیت مغفول 

شده در فرایند توسعه فضاهای شهری کمک کنیم.
رویداد بازی خیابانی یکی از پرجاذبه ترین رویدادهای شهری است. 
این رویداد کودکان و نوجوانان هستند،  هر چند مخاطب اصلی 
اما بدلیل حضور مادران و پدران در این رویداد، این اتفاق موجب 
رضایتمندی کل جامعه و افزایش نشاط عمومی می شود. به همین 
لحاظ مشاهده می شود که در نمونه  اقدامات خارجی و همچنین 
سالهای اخیر در تجربه های داخلی برگزاری این رویداد با استقبال 

خوبی از طرف شهروندان روبرو بوده ایم.
در واقع در شرایط زندگی معاص، با کمتر شدن روزافزون سرانه 
مسکونی در شهرهای بزرگ، فضای فعالیت و تحرک نیز برای 
کودکان کم شده است. کودکان امروز که غالبا تک فرزند هستند 
و در تنهایی و انزوا بسر می برند، با آسیب هایی چون کمبود هوای 
تازه، فضای باز و نور طبیعی مواجهند و معموال مهارت های اجتماعی  

ضعیفی در فعالیت های گروهی دارند.
در سال های اخیر با افزایش مالکیت خودرو، با پدیده تسلط خودرو بر 
فضاهای عمومی مواجه شده ایم. منظر غالب محالت و کوچه های 
امروزی مملو از خودروهایی است که به صورت فشرده، کناره معابر 
را اشغال کرده اند. در بسیاری مواقع شاهد تعرض خوروها به پیاده روها 
نیز هستیم. منظر خودرو به عنوان بخشی از هویت محالت امروز 
تثبت شده و شاید به سختی بتوانیم، تصویری را در ذهن خود پیدا 
کنیم که در آن کوچه ها فارغ از خودرو باشند. این خودروها با حرکت 
گاه و بیگاه در معابر محلی و بعضاً با سرعت زیاد نه تنها آرامش 
محالت را بر هم زده اند، بلکه موجب ناایمن شدن مکان برای حضور 
کودکان نیز شده اند. کودکان طرد شده از محالت دچار آسیب های 
زیادی در زندگی عصر مدرن شده اند که باید برای آن، راهکاری 

اندیشیده شود.
این معضالت هم از سوی شهروندان و هم از طرف مسئولین حائز 
از مهمترین آسیب های  به عنوان یکی  اهمیت است و می تواند 
شهر امروزی در به مخاطره انداختن توانایی ها و سالمت جسمی و 
فکری نسل آینده شناخته  شود. اما برای مقابله با این شرایط نیازمند 

مشارکت این هر دو مولفه تاثیرگذار در اجرای سیاست های شهری 
هستیم. هم افزایی و تعامل مثبت شهروندان و شهرداران)به معنای 
عام و همه کسانی که در اداره شهر مسئولیت دارند(، چیزی است که 

سال ها در توسعه شهری ما مغفول بوده است. 
اجرای برنامه هایی که نیازمند مشارکت هر دو طرف دارد و تنها 
راهکار برون رفت از این گونه معضالت، تعمیق همین نگاه در شهرها 

و ایجاد تعامل بیشتر بین این دو نیرو است.
و  این ظرفیت  ایجاد  در  موثر  بسیار  محملی  خیابانی،  بازی های 
اجرای  مدیران شهری هستند.  و  بین شهروندان  تعامل  افزایش 
موفق این پروژه در برخی از محالت، گویای همین امر بود و از این 
جهت شاهد این بودیم که مردم در برگزای این رویداد به شهرداری 
کمک زیادی کردند همچنین پس از اجرای برنامه اعتماد مردم به 
شهرداری بیشتر شد و تا حد زیادی با افزایش رضایتمندی اجتماعی 

سید علی صفوی
استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
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و کاهش معضالت اجتماعی در این نواحی روبرو بوده ایم.
نکته قابل توجه اینکه تمایل فطری ایرانی ها به بازی در محالت 
دارای سابقه زیادی است و کودکان قدیم همگی تجربه شیرین 
بازی در محالت را در پس ذهن خود دارند. ابقای این سنت موجب 
ایجاد نوعی حسن نوستالوژیک در شهروندان می شود و مادران و 
پدارن نیز به یاد ایام قدیم وارد این عرصه شده و با بیدار شدن 
کودک درونشان، همبازی کودکان خود می شوند. این موضوع در 
ارزیابی تجارب قبل نشان داده که در ایجاد خاطره در ذهن مشارکت 
کنندگان در این رویداد بسیار موثر بوده و با هربار برگزاری مجدد 
این رویداد، با استقبالی بیش از قبل و بیش از حد تصور و پیش 
بینی مواجه بوده ایم. این امر نشانگر این موضوع است که با کمی 
برنامه ریزی و خالقیت می توانیم شهر را از تسلط خودرو خارج کنیم 

و آن را به نفع پیادگان پس بگیریم.
شهرهای زیادی در اروپا و آمریکا اقدام به نظام مند کردن برگزاری 
این رویدادها کرده اند. به ویژه کشور انگلستان و کاناد که از پیشگامان 
این عرصه محسوب می شوند. آنها معتقدند که بازی کودکان و 
نوجوانان در محالت و با هم محله ای های خود تاثیرات زیادی در 
سالمت جسم و روان کودکان داشته است. سرزندگی محالت و 
افزایش تحرک پذیری در محالت موجب رونق بیشتر این فعالیت و 
تسریع در روند پیاده مدار شدن محالت می شود. این رویداد موجب 

می شود، تا مردم لحظات شاد بیشتری را در زندگی خود تجربه کنند 
و این به معنای سالمت روان و ارتقاء بهزیستی در جامعه خواهد بود.

الزم به ذکر است که در برخی کشورها نیز سیاست های مشابهی 
نظیر باغچه محالت2 در حال اجرا است. این موضوع تفاوت هایی با 
بازی خیابانی دارد، از جمله اینکه این فضاها دائمی هستند و کودکان 
در آن عالوه بر تعامل، آموزش هایی ناخودآگاه در مورد ارتباط با 
طبیعت و نحوه رشد گیاهان نیز پیدا می کنند. از مهمترین مزیت های 
این نوع فضاها، دوستانه بودن این فضاها برای سالمندان است. این 
گروه سنی عالقه زیادی نسبت به طبیعت و پرورش گیاهان پیدا 
می کنند. کودکان نیز به لحاظ عاطفی ارتباط خوبی با سالمندان که 
غالبا تحمل و حوصله بیشتری برای تعامل با کودکان دارند، برقرار 
می کنند. لذا توسعه این گونه از فضاها نیز می تواند در شهرها به 
شدت توصیه شود، تا عالوه بر سرگرمی و بهداشت جسم و روان به 

۱- Play Street
۲- Community Garden
۳- DIY

پی نوشت

ایجاد محیط های تولیدگرا در شهرها منجر شود و انحصار از توسعه 
تولیدات محصوالت  خارج شود.  در شهرها  فضاهای مصرف گرا 
ارگانیک توسط این فضاها در محالت با استقبال باالیی مواجه بوده 
و باعث ایجاد شوقی مضاعف در نوجوانان می شود. درباره این گونه 
فضاها در آینده با ذکر تجارب موفق، به تفصیل سخن خواهیم گفت.

در خصوص فرایند اجرایی توسعه چنین فضاهای مشارکتی، نیازمند 
برنامه ریزی راهبردی و پیچیده نیستیم. برنامه ریزی برای بازی های 
از نوع برنامه ریزی تاکتیکال است که با مشارکت قوی  خیابانی 
شهروندان همراه است. در بلند مدت می توان حتی اختیارات بیشتری 
در قالب پروتکل های اجرایی مصوب به شهروندان داد و این اقدامات 
را از گونه اقدامات برای مردم به اقداماتی توسط مردم3 تبدیل کنیم. 
فرایند پیشنهادی برای اجرای رویداد بازی خیابانی به صورت زیر 

پیشنهاد می شود:
- مطالعه و مکانیابی سایت مناسب

- برنامه ریزی برای زمان اجرا )روز مناسبتی خاص و محدوده زمانی(
- پیش بینی گروه های مخاطب و میزان استقبال

- طراحی مفهومی فضا و پیش بینی فعالیت های قابل انجام در فضا
- پیش بینی افراد، گروه های مجری و متولیان فعالیت ها

- پیش بینی نظامات پشتیبانی و اجرای )قبل، حین و بعد از اجرا(
- برنامه تفصیلی حین اجرا )ایمنی و امنیت توسط پلیس، آمبوالنس 
و آتش نشانی در صورت بزرگ بودن مقیاس، مسئولیت فنی تاسیسات 

برقی و مکانیکی محدوده و...(
- مستندسازی و تبلیغات قبل و بعد از اجرا و ارزیابی عملکرد 
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تاورنر میلر2 ، نماینده پارلمان کلچستر3 ، به خانه مجلس عوام 
می گوید که جرج دان4  12 ساله کسی است که برای بازی در 
خیابان، 5 روز  به زندان رفت. میلر توضیح می دهد که جرج 
مانند کودکان دیگر بزرگ تر بودند و می توانستند بدوند و فرار 

کنند، نبود و به همین دلیل بازداشت شد.

نوشتار "جدول زمانی خیابان های بازی1" در سال 2015 توسط موسسه "بازی لندن2" منتشر شده است، این نوشتار حاوی سیر تحول و توسعه 
بازی خیابانی در بریتانیا و مشخصا در لندن است. گرچه شاید زمینه های موجود شهرهای ایران با آنچه در گذشته و حال شهرهای غربی 
می گذشته است، متفاوت باشد؛ ولیکن شناخت فرآیند تدریجی طی شده در شهرهایی که در این حوزه پیشگام هستند، می تواند برای شهرهای 

ایران و کنش گران این عرصه رهگشا باشد.

لورد لمینتون6  به مجلس لندن می گوید: ")کودکان( زمین 
 تفریح و بازی خاصی در لندن ندارند و طبیعی است که آن ها 

باید در خیابان ها بازی کنند."

پلیس نیویورک در دفاع از خیابان های بازی به نیویورک تایمز 
می گوید: " این طبیعی است که کودکان می خواهند بازی کنند 
و اگر شهر، این زمین بازی را برایشان فراهم نکند، آن ها در 

خیابان، بازی می کنند."

"طرح  می کند:  انتخاب  را  عنوان  این  تایمز5  نیویورک 
خیابان های ایمن برای بازی کودکان" این عنوان در پاسخ به 
مقامات شهری ای است که درباره استفاده کودکان از خیابان ها 

برای بازی، اشاراتی دارند.

نیویوک تایمز اینگونه می نویسد: "کودکان باید بازی کنند و 
اگر آن ها در شهر زندگی می کنند باید در خیابان ها بازی کنند".

اتومبیل(  )بر  را  شهری  بلوک  نیویورک 29  پلیس  نماینده 
می بندد، تا هر روز به  جز یکشنبه ها در تابستان از آن ها به  
اعمال  طریق  از  امر  این  شود.  استفاده  بازی7  زمین  عنوان 

ممنوعیت ترافیکی در عصرها اجرا شد.

انگلستان و ولز باالی 12000 نفر کودک زیر 15 سال  در 
توسط وسایل نقلیه موتوری کشته شدند.
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سیر تحول خیابان بازی در لندن

برگردان: میعاد حسین پور
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس
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پیش از قانونی در بریتانیا، یک الیحه در پارلمان باعث ایجاد 
200 خیابان بازی در منچستر و سالفورد می شود.

 1938 الیحه  قانون  تحت  محلی  مقام   17 مجموع  در 
خیابان های بازی را ایجاد کردند. 

برهه 20  این  در  لندن  میانگین هر خیابان مسکونی  بطور 
خودروی پارک شده داشت.

اسقف استیفن تریور هودلستون14 به مجله تایمز می گوید که 
بریتانیا اتومبیل را به کودکان ترجیح می دهد و نشان می دهد 
که خیابان های بازی با اتومبیل های پارک شده به هم ریخته 

شده است.

بطور متوسط هر خیابان مسکونی لندن در این برهه 5 
خودروی پارک شده داشت.

دهه 1۹۵۰

نانسی استور8 به مجلس عوام می گوید:" در زندگی دردناک 
تر از اینکه کودکی از بازی در خیابان منع شود، وجود ندارد. 
بین همه ی چیزهای دردناکی که دیدم، این از همه دردناک تر 
است. این کودکان )به خیابان( بر می گردند و ما بر حق شان 

خواهیم ایستاد."

طبق آمار جنایی آن زمان، بیش از 2000 نوجوان زیر 17 سال 
برای بازی در خیابان ها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

با محدودیت در منطقه شهری ساوت  بازی  تجربه خیابان 
وارک10 و پادینگتون11 از نظر هور بلیشا موفقیت آمیز به نظر 

رسید. 

الیحه زمین بازی خیابانی12 در ماه جوالی موافقت  نامه سلطنتی 
دریافت می کند. این الیحه به مقامات محلی اجازه می دهد 
تا راه ها را به عنوان خیابان بازی تعیین کنند. این الیحه این 
قدرت را به  آن ها می دهد تا ترافیک را در ساعت های خاص 

محدود کنند یا بطوکلی ممنوع کنند.

به 750  رسید.  انگلستان و ولز  بازی در  تعداد خیابان های 
ارنست مارپل13 وزیر حمل و نقل، بیان می کند، همانطورکه 
مالکیت خودرو افزایش پیدا می کند، تعداد بیشتری شکایت در 
مورد تعداد اتومبیل هایی که در خیابان های  بازی پارک شده اند، 

دریافت می شود.

لسلی هور-بلیشا9 وزیر حمل و نقل بریتانیا می شود. باتوجه به 
فقدان زمین های بازی در داخل شهر و افزایش تعداد تلفات 
کودکان در ترافیک خودرو، او ایالت متحده آمریکا را برای الهام 

گرفتن و وارد کردن مدل خیابان بازی مدنظر قرار داد.
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پایگاه خبری منچستر19 ، گزارش می دهد که یک توسعه جدید 
مسکن شامل خیابان های بازی با محوریت خانواده است.

با کمک هزینه سه ساله مسابقه ای که توسط موسسه بازی 
لندن طراحی شد، پروژه ی بازی خیابانی در لندن آغاز می شود. 
بیش از 100 رویداد خیابانی در سرتاسر پایتخت در طی سه 
سال برگزار می شود. یک انجمن برای بررسی مسائل مربوط 
به ایمنی راه ها  تاسیس می شود و به دنبال راه اندازی مجدد 
خیابان های بازی در پایتخت است. در همین حال در نیویورک، 

خیابان های بازی بخش مهمی از زندگی شهری هستند. 

در  ردیتچ20  در  مسکن  جدید  توسعه  در  بازی  خیابان های 
میدلند21بروز پیدا می کنند. 

در جشن ملکه بریتانیا در سال 222012،  2000 خیابان لندن 
برای این منظور بسته شد. موسسه بازی لندن23 با همکاری 
موسسه بازی انگلستان24 ، دانشگاه بریستول و موسسه بازی25، 
پروژه ای که توسط وزارت بهداشت تامین شده بود را برای 
کردند.  آغاز  انگلستان  سراسر  در  بازی  خیابان های  توسعه 
هاکنی26 اولین بخشی در لندن بود که خیابان های بازی را با 

یک آزمایش طوالنی مدت آغاز کرد.

خیابان های بازی در نیویورک همچنان توسعه پیدا می کنند. 
خیابان های اطراف مرکز معتبر راکفلر15 به یک خیابان بازی 

برای کودکان شهر تبدیل می شوند. 

1977 در انگلستان، خیابان های بازی فراموش شده اند. تعدادی 
محدودیت های  و  کرده اند  را حفظ  خیابان ها عالئم  از 
ترافیکی را به همراه دارند، ولی اتومبیل های پارک شده ی 
ساکنان، فضایی را برای بازی باقی نمی گذارند. در مقابل، 
تعداد خیابان های بازی نیویورک در هر تابستان که طی 
این دهه بر ترافیک خودرو بسته شده اند، افزایش می یابد.  

دهه 1۹۸۰

1980

در پایان قرن بیستم، 21 میلیون اتومبیل در مقایسه با 8000 
عدد در آغاز قرن در انگلستان وجود دارد. وزارت حمل و نقل 
پیش بینی می کند که مالکیت خودرو بین سال ها 1996 تا 

2031، 46 درصد افزایش خواهد داشت.
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فرلی بانک16 ، ُکلِد ساکی17  در هستینگ18  است که به عنوان 
خیابان بازی تعیین شد  تا فضایی را بدون ترافیک خودرو بین 

8 صبح تا غروب آفتاب برای کودکان فراهم کند.
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توسط موسسه بازی لندن طراحی شد، 

پروژه ی بازی خیابانی در لندن آغاز 
می شود.
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برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد ساکنان عالقه مند 
به خیابان های بازی، موسسه بازی لندن27 یک کمک هزینه 
سه ساله برای پیشبرد پروژه خیابان های بازی درنظر گرفت.  
موسسه بازی لندن توسط شورای هونسلو28 به منظور توسعه 
بازی های خیابانی بازی در بخش های محروم قدیمی شهر راه 
اندازی شد. این پروژه با شریک کردن اجتماعات در پروژه ها، 
تقویت شد. تعداد شوراهایی که در لندن از خیابان های بازی 

حمایت کردند از 5 به 22 افزایش پیدا کرد.

به   ،2016 سال  شهردار  انتخابات  در  کارگر  حزب  نامزد 
از همه طرف  آینده  می پردازد. شهرداران  بازی  خیابان های 
ترغیب شدند تا از خیابان های بازی در کتاب "تغییر لندن: 
راهنمای طرح ریزی برای شهردار بعدی لندن29" که شامل 

پیشنهاد ایجاد 10000 خیابان بازی است، حمایت کنند.
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شرح بحثطرح بحث

اسناد بین المللی مرتبط با کودک و بازی

می توان گفت، کودکان از بازی بیشتر از هر فعالیت دیگری لذت 
می برند ولی لذت تنها افزوده بازی به کودکان نیست. با بازی کردن، 
ادراکی و اجتماعی کودک  توانایی های گوناگون جسمی، ذهنی، 
به مرور زمان پرورش یافته و به بلوغ خود می رسد. انسانی که در 
کودکی به مقدار لزوم بازی  نکرده باشد در بزرگسالی نواقصی در 
عملکردهای فردی و اجتماعی خود خواهد داشت. از همین روست 
که گفته می شود: "اگر برای بازی کودکان سرمایه گذاری نکنیم، 
آن گاه بیشتر از آن، باید در بیمارستان ها و زندان ها سرمایه گذاری 
کنیم، چرا که بروز بیماری های جسمی و روانی و همچنین رفتارهای 
پرخاشگرانه و خشن، شدت خواهد گرفت" )خزاعی،1392: 56(. 
)در واقع( بازی وسیله ای است برای یادگیری، آمادگی نسبت به 
زندگی، ابتکار، کسب موفقیت و سرشار شدن از شادی و نشاط، رشد 
اندام، اجتماعی شدن کودک، ارضای میل برتری جویی و خودنمایی، 
شناخت شخصیت  ناراحتی ها،  ریخت  بیرون  و  عواطف  تسکین 
کودک و رشد شخصیت او و مبارزه با رفتارهای اضطرابی کودک 

)بهشتی، 1390: 101(.
اهمیت یافتن موضوع  بازی و گستردگی ابعاد آن، باعث گردیده است 
که در سال های اخیر نهادهای گوناگون بین المللی و ملی مباحث 
مهم و بسیار جدی ای را در این حوزه مطرح نمایند. مباحثی که 
ترجمان مختلفی در کشورهای مختلف داشته و سبب شکل گیری 
در  کودک  بازی  حق  اعمال  جهت  سازمان یافته ای  تالش های 

ساختارهای شهری گردیده است.
مروری کوتاه بر اسناد بین المللی مرتبط با بازی کودکان و در ادامه 
توجه به نهادهایی که صرفاً مأموریت خود را بر توسعه و گسترش 
فضاهای بازی  رسمی و غیر رسمی کودکان تعریف نموده اند، در 
را  بازی"  "خیابان  عملی  و  نظری  خواستگاه  می تواند  اول  درجه 
مشخص نموده و در درجه بعد گام هایی را که الزم است در جهت 
بازگرداندن فضاهای شهری به کودکان صورت گیرد، شفاف نماید.

بین المللی  اخیر، موضوع کودک مورد توجه مجامع  در دهه های 
گوناگون و متعددی بوده و اسناد مختلفی برای ارج نهادن به این 
قشر آسیب پذیر جوامع انسانی در کنفرانس های بین المللی تدوین 
و تصویب شده است. در ادامه از بین اسناد، تعدادی از آن ها که از 
درجه اهمیت بیشتری در سطح جهانی برخوردار بوده، بدان ها ارجاع 
داده می شود و همچنین به صورت خاص به موضوع بازی کودکان 
نیز اشاره داشته اند، پرداخته شده است. سپس نهادهای تخصصی 
شکل گرفته برای ترویج اهمیت موضوع بازی کودک، معرفی شده 
و در سیر معرفی این اسناد و نهادها مفهوم "خیابان بازی" شرح داده 
شده است. توجه به روند اهمیت یافتن حق بازی کودکان در سطح 
بین-المللی و پیشرفت آن تا حد تصرف خیابان های عبوری، نشان 
از ارتقاء روز افزون موضوع بازی کودکان در سطح سکونت گاه های 

انسانی دارد.

از حق بازی تا "خیابان بازی"

مجید خرمشاد
پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

پیمان نامه حقوق کودکان
1

سند  مهمترین  و  پایه ای ترین 
بین المللی در این حوزه، کنوانسیون 
مجمع  )مصوب  کودکان  حقوق 
نوامبر   20 متحد،  ملل  عمومی 
 2 از  شده  الزم االجرا  و   1989
این  می باشد.   )1990 سپتامبر 
کنوانسیون شامل 3 بخش و 54 
ماده می باشد. از میان مواد مختلف این پیمان نامه، ماده 31 به 

موضوع بازی و تفریح کودکان می پردازد و عنوان می دارد: 
"کشورهای عضو، حق کودکان را برای استراحت، داشتن اوقات 
فراغت، پرداختن به بازی و فعالیت های تفریحی متناسب با سن 

Khoramshad86@gmail.com
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کودکان  شایسته  جهان  سند 
سازمان  عمومی  مجمع  مصوب 
ملل متحد در تاریخ 10 می 2002 
می باشد. بند 9 از قسمت بیانیه این 
اطمینان  "ما  می دارد:  بیان  سند 
همدیگر  کمک  به  که  داریم 
می توانیم جهانی بنا کنیم که در آن 
دختران و پسران از دوران کودکی 
و نوجوانی خود لذت ببرند، دورانی برای بازی و یادگیری که طی آن 
محبت ببینند، مورد احترام قرار گیرند، رفاه و بهزیستی آنان در درجه 
اول اهمیت قرار گیرد و ایشان بتوانند در سالمت، صلح و کرامت 

)Unicef, 2008: 69( .»رشد نمایند

 بازی بخشی ضروری از پیشرفت می باشد: 
کودکانی که به هر دلیلی قادر به بازی 

نیستند، احتمال دارد مهارت های اجتماعی و 
شخصی مهم را از دست بدهند

ساالنه  یونیسف  جهانی  سازمان 
گزارشاتی را تحت عنوان "وضعیت 
کودکان جهان )2SOWC( " منتشر 
کشورهای  وضعیت  تا  می نماید 
حوزه  در  را  جهان  مختلف 
شاخص های مرتبط با کودکان ارزیابی نماید. این سازمان در گزارش 
با عنوان "کودکان در یک جهان شهری«، در  سال 2012 خود 
مقاله ای تحت عنوان "به سوی شهرهای مناسب کودکان3 « در بین 
شاخص هایی همچون سالمت، آب، فاضالب و بهداشت، آموزش، 
حمایت از کودکان، مسکن و زیرساخت، برنامه ریزی شهری برای 
ایمنی، شهر امن برای دختران، سرمایه اجتماعی، گنجایش فرهنگی، 
فرهنگ و هنر و تکنولوژی، یک اقدام الزم در جهت بهبود شرایط 
کودکان را، ایجاد فضاهای امن برای بازی عنوان نموده است. این 

مقاله در توضیح این موضوع بیان می دارد:
"بازی چه خود انگیخته و چه سازمان یافته، یکی از مؤلفه های رشد 
سالم می باشد. وقتی کودک بازی می کند از مزایای فعالیت های 
را  خود  پیشرفت  محرک  مهارت های  می گردد،  بهرمند  بدنی 
پرورش می دهد و در مقابل استرس ها و تشویش هایش نیز تسکین 
پیدا  می کند. بازی همچنین باعث بهبود سطح ادراک، خالقیت و 
اجتماعی بودن می گردد. در محیط شهری، زمین های بازی عمومی 
می توانند به کمتر کردن تأثیرات ازدحام  و شلوغی ها و فقدان خلوت 
کمک کنند و همچنین می توانند کودک را قادر سازند تا با همتایان 
خود که سنین و ریشه های مختلفی دارند، درآمیزند و بدین وسیله 

زمینه ای را برای جامعه ای همگن تر پایه ریزی نمایند.
تسهیل بازی همچنین می تواند در جهت مقابله کردن با نرخ رشد 
یابنده چاقی و اضافه وزن در کودکان به کار رود. اضافه وزنی که 
تنها به تغییر یافتن رژیم غذایی مرتبط نیست، بلکه سبک زندگی 
بی تحرک نیز آن را تقویت نموده است. کودکان دارای معلولیت در 
معرض تهدید شدیدتر چاقی قرار دارند، زیرا آن ها به سختی قادر به 

انجام تمرینات فیزیکی می باشند.
برنامه ریزان شهری و متخصصین دیگر، می توانند به وسیله فراهم 
کردن فضاهای امن و در دسترس برای تفریح و همچنین طراحی 
محالت، خیابان ها و فضاهای بیرونی برای تشویق کردن حمل و 
نقل فعال شامل: پیاده روی و دوچرخه سواری، فرصت های بهتری را 
برای کودکان در جهت شرکت کردن در فعالیت های فیزیکی خلق 
نمایند. در همین راستا تعدادی از شهرها در اروپا، آفریقا جنوبی و 
ایاالت متحده آغازگر برنامه هایی در جهت بستن خیابان ها یا به 
صورت همیشگی و یا در زمان های خاص بوده اند تا کودک مکان 
امنی برای بازی خارج از خانه داشته باشد. به عنوان مثال وونرف 
هلندی که در آن به منظور هدایت مؤثر ترافیک بی وقفه، یک سر 

جهانی شایسته کودک1

گزارش ساالنه وضعیت کودکان 
جهان 2012
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۳ کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری به رسمیت 
می شناسند. کشورهای عضو، حق کودک برای مشارکت کامل در 
زندگی فرهنگی و هنری را محترم شمرده و ترویج خواهند کرد و 
مشوق فراهم ساختن فرصت های برابر و مناسب برای فعالیت های 

)Unicef, 2007: 469( »فرهنگی، هنری و تفریحی خواهند بود
در همین راستا، کمیته حقوق کودکان در سال 2007 نسخه سوم 
دستورالعمل اجرایی پیمان نامه را ارائه داده است. در این سند، هر ماده 
از پیمان نامه به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات 
مشخصی را در راستای اجرایی کردن آن ارائه داده اند. ذیل ماده 31 

موارد ذیل بیان شده است:
"بازی قطعاً جذاب ترین فعالیت در دوران کودکی است که شامل 
فعالیت هایی می شود که توسط بزرگساالن کنترل نشده و لزوماً با 
هیچ قاعده ای مطابقت ندارد. حق بازی کودکان برخی از مواقع به 
عنوان یک حق فراموش شده تلقی می گردد و این ممکن است به 
دلیل لوکس تلقی شدن این فعالیت از دیدگاه بزرگساالن در مقایسه 
پیشرفت  از  بازی بخشی ضروری  اما  باشد.  زندگی  با ضروریات 
می باشد: کودکانی که به هر دلیلی قادر به بازی نیستند، احتمال دارد 
 Unicef,( .»مهارت های اجتماعی و شخصی مهم را از دست بدهند

)2007: 469



ابتکار شهر دوستدار کودک 
توسط   1996 سال  در 
اسکان  برنامه  و  یونیسف 
بشر ملل متحد آغاز شد تا بر اساس قطعنامه دومین کنفرانس هبیتات 
که هدف آن تبدیل شهرها به مکانی برای زیست همگان بود، آغاز 
گردید. این کنفراس بصورت رسمی بیان نمود که سالمت کودکان 
شاخص غایی یک سکونت گاه سالم، یک جامعه دموکراتیک و 

حکومت داری خوب است.
در سپتامبر سال 2000 میالدی، دبیرخانه جهانی شهرهای دوستدار 
کودک )CFC( در سازمان یونیسف ایجاد شد، تا نقش حمایت از 
کودکان را به عهده گرفته و پیگیر حقوق آنان باشد. مطابق با تعریف 
وبسایت شهر دوستدار کودک5، یک شهر دوستدار کودک تجسم 
بیرونی کنوانسیون حقوق کودک در سطح محلی است که در عمل 
بدین معنی است که حقوق کودکان در سیاست ها، قوانین، برنامه ها و 
بودجه ریزی شهر منعکس شده است. در یک شهر دوستدار کودک، 
کودکان عناصر فعالی هستند که صدایشان شنیده شده و نظراتشان 
دوستدار  شهر  می گیرد.  قرار  مورد توجه  تصمیم گیری  فرایند  در 
کودک، شهر و یا به عبارت بهتر یک سیستم حکومت محلی است 
که مطابق با کتابچه راهنمای شهر دوستدار کودک، کودکان در آن:

1- از تبعیض، خشونت و سوء استفاده محافظت می شوند.
بزرگ  مسئوالنه  و  سالم  و  داشته  زندگی  در  مناسبی  2- شروع 

شهر  راهنمای  کتابچه ی 
دوستدار کودک4

4

خیابان بسته می شود تا حس جمعی و امنیت را برای کودکان تقویت 
کند.

فضاهای بازی محله می توانند با مصالح ساده و همچنین با یاری 
مقداری حمایت، جوامع محلی  با  حکومت محلی ساخته شوند. 
می توانند به منظور ارتقاء فعالیت، عماًل تالش هایی را به صورت 
قطعات  مابین  کوچک  بازی  فضاهای  ایجاد  جهت  در  گروهی 

مسکونی انجام دهند.
کودکان همچنین نیاز به دسترسی به طبیعت دارند. مقدار زیادی 
دالیل مجاب کننده وجود دارد،که قرارگرفتن در معرض درختان، 
آب و سایر مناظر طبیعی، اثرات مثبتی بر سالمت جسمی، ذهنی، 
اجتماعی و روانی کودکان دارد. تماس با طبیعیت باعث بازگشت 
توانایی  تمرکز کودکان که پایه ای برای بهبود توانایی های ادراکی 
و روانشناختی آن ها است، می شود. اقداماتی که سبب رسیدن سود 
طبیعت به کودکان می شود شامل، برنامه کاشت درخت در واحد 
همسایگی، ملحق کردن محدوده های سبز به مسکن شهری و 
بکارگیری گیاهان و شن و آب در زمین بازی کودکان می تواند 

.)Unicef, 2012: 62( »می باشد

می شوند.
3- به خدمات اجتماعی کافی دسترسی دارند.

4- دارای فرصت الزم برای تجربیات با کیفیت، آموزش جامع و 
مشارکتی و توسعه مهارت های خود هستند.

5- نظرات خود را بیان می کنند و بر تصمیمات تأثیرگذار هستند.
6- در زندگی خانوادگی، فرهنگی، شهری و اجتماعی، نقش آفرین 

هستند.
7- در محیط های امن و تمیزی که دسترسی به فضاهای سبز دارند، 

زندگی می کنند.
بازی و  برای  را مالقات می کنند و مکان هایی  8- دوستان شان 

لذت بردن دارند.
9- فرصت های عادالنه ای را فارغ از قومیت، مذهب، درآمد، جنسیت 

.)Unicef, 2018: 10( و توانایی دارا می باشند
همان طور که مالحظه می شود تعهدات مختلف بهداشتی، اجتماعی 
و فرهنگی جهت شکل گیری یک شهر دوستدار کودک می بایست 
مورد توجه قرار گیرد. نکته قابل توجه در بین این چهارچوب ها، توجه 
ویژه به موضوع فضاهای بازی و لذت برای کودکان در بند هشتم 
می باشد. همچنین این سند در پیوست هفتم خود در غالب مثال هایی 
برای تهیه برنامه اقدام شهر دوستدار کودک، پیشنهاد انجام یک 
فعالیت خاص را نیز داده است: "ایجاد کردن خیابان های بازی یک 
روز در هفته با بستن مناطقی مشخص در مقابل جریان ترافیک 

سواره«.
الزم به ذکر است که شواری شهر تهران نیز مصوبه شهر دوستدار 
کودک را در اردیبهشت ماه 1388 به تصویب رسانده و شهرداری 
تهران را موظف به انجام اقدامات متنوعی، جهت آماده سازی شهر 
اقدامات  این  جمله  از  است.  نموده  کودکان  حضور  برای  تهران 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- استانداردسازي مبلمان شهري به ویژه وسایل خاص کودکان 

)ورزش، تفریحات و بازي، آموزش و بهداشت(
2- اجراي پروژه راه هاي امن به مدرسه ) نصب چراغ هوشمند 
گذر  خط کشي  و  رانندگي  و  راهنمایي  هشداردهنده  عالیم  و 
دانش آموزان از خیابان ها و نصب عالیم هشداردهنده راهنمایي و 

رانندگي
3- ایمن سازي پیاده روهاي شهري براي کودکان و مادران همراه 

کودک
و  محروم  محالت  اولویت  با  اسباب بازي  خانه هاي  توسعه   -4
مهارت هاي  پرورش  جهت  در  آن  ها  فعالیت هاي  هدفمند نمودن 

کودک
5- ایجاد مزرعه کودک "باغچه آموزشي کودکان در حریم شهر 

تهران با همکاري سازمان جهاد کشاورزي استان تهران"
6- ایجاد "موزه بازي و اسباب بازي هاي قدیمي ایران" با جلب 
همکاري بخش هاي دولتي و غیر دولتي و با نگاه به مناطق مختلف 

کشور در این خصوص
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نهادهای بین المللی و ملی مرتبط با بازی
به صورت  نیز  نهادهایی  گفته،  پیش  جهانی  دغدغه های  برپایه 
بین المللی و یا در کشورهای مختلف جهت توسعه امر بازی شکل 
گرفته اند. این موضوع در درجه اول نشان از اهمیت بازی به عنوان 
یک موضوع بسیار مهم در رابطه با کودکان دارد و در درجه بعد 
اهمیت وجود یک متولی برای آن را جهت پیشبرد بهتر امور نمایان 

می سازد.

یکی از جدی ترین تالش ها 
در جهت ترویج حقوق کودک در شهرها، انجمن بین المللی حقوق 
المللی  بین  سازمان  این   می باشد.   )IPA( بازی  برای  کودکان 
غیر دولتی، در سال 1961 در دانمارک آغاز بکار کرد و تالش دارد 
ذیل ماده 31 کنوانسیون ملل متحد در حوزه حقوق کودکان، بازی را 

به عنوان یک حق انسانی بنیادین ترویج نماید.
در حقیقت این انجمن در صدد ایجاد یک گردهمایی بین المللی 
ارتقاء و بهبود فرصت های بازی، توسعه محیط های بازی،  برای 
اوقات فراغت و نقشه راه برای همه کودکان و جوانان  امکانات 
در همه کشورها مطابق با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل 
می باشد. این انجمن نزدیک به 50 عضو از کشورهای مختلف 
دارد که گروه های فعال آن شامل آرژانتین، کانادا، آلمان، کالزی، 
نیوزلند، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، دانمارک، هنگ کنگ، نپال، روسیه، 
سوئد، برزیل، انگلستان، ولز، ایرلند شمالی، ژاپن، هلند، اسکاتلند و 
ترکیه می باشند. این اعضا طیف گسترده ای از پروژه هایی که از حق 
کودک برای بازی حمایت می کند را آغاز کرده اند. شامل برگزاری 
سمینارها، کنفرانس ها، تورهای مطالعاتی، تحقیق، انتشارات، طراحی 
زمین بازی، آموزش ایجاد و نگهداری فضاهای بازی کودکان7  و 

سازماندهی برنامه های بازی و روزهای بازی.

تصویر1: بازی در خیابان به عنوان نمونه ای از مفهوم بازی در همه جا

ملی  مؤسسه  یک  کابوم 
غیر انتفاعی است که در سال 
1996 به صورت رسمی در ایاالت متحده تأسیس گردیده و به فعال 
نمودن و ایجاد عدالت در زمینه بازی در زندگی روزمره کودکان- به 
ویژه در مناطق فقیر- اختصاص داده شده است. این مؤسسه به 
صورت خاص جوامع محلی را در راستای احداث زمین های بازی 

برای کودکان حمایت می نماید.
کابوم در راستای فعالیت های خود تاکنون چند مفهوم را وارد ادبیات 

بازی کودکان و توسعه های شهری نموده است:
1- شهر پربازی ایاالت متحده آمریکا9 : یک برنامه شناسایی شهرها 
و شهرک ها می باشد که اطمینان می دهد، کودکان آن ناحیه بویژه 
کودکان خانواده های کم درآمد در محل زندگی خود به بازی های 
متعادل و فعال که الزمه رشد و موفقیت آن ها می باشد، دسترسی 
دارند. تا سال 2017 تعداد 258 جامعه محلی زیر مجموعه این عنوان 

قرار گرفته بوده اند. 
2- قابلیت بازی10 : این مفهوم از آسیب شناسی موانع شکل گیری 
 -1 شامل:  موارد  این  می گردد.  آغاز  شهری  فضاهای  در  بازی 
فراموش  شدن بازی در برنامه های روزانه، 2- ملموس نبودن تأثیرات 
نامطلوب بلند مدت عدم بازی کافی در کودکان و 3- سخت بودن 
فرآیند دسترسی، نگهداری و مراقبت از کودکان در بازی. راه حل این 
مسائل، ایجاد یک استاندارد جدید برای شهرها است تا در درجه 
اول خانواده ها را به این موضوع ترغیب نماید. این استاندارد "قابلیت 

بازی« نام دارد.

7- تأمین فضاي مناسب بازي کودکان در مجتمع هاي مسکوني 
احداث شده توسط انبوه سازان و سازندگان مسکن



این مفهوم با سه اقدام قابل دستیابی است:  الف. تعمیم بازی به 
همه جا11، به معنای آسان کردن بازی با انجام آن در زمان های مرده 
در مکان های غیرمنتظره، ب. تبدیل کنج های موجود در فضاهای 
شهری به محل بازی12 به منظور نزدیک کردن مقاصد بازی به 
خانواده ها، ج. دوستدار خانواده کردن شهرها13 به وسیله جذاب و 
گسترده کردن فضای بازی برای تمامی اعضا خانواده با در نظر 

گرفتن فعالیت های مورد نیاز آن ها.

پایه  بر  مؤسسه  این 
کودکان15  بازی  منشور 
که در سایت16 خود منتشر 
که  می دارد  بیان  کرده اند، 

هدفشان این است تا اطمینان حاصل کنند که:
- همه کودکان و جوانان آزادی )زمان، فضا، اجازه و فرصت( الزم 

برای بازی در سراسر دوران کودکی و نوجوانی را دارند.
- همه محله های مسکونی مکان های دوستدار کودکی هستند که 
کودکان و جوانان می توانند در آن ها به صورت دائمی در بیرون از 

خانه بازی کنند.
- همه به اهمیت بازی چه در خانه و چه در بیرون از خانه به عنوان 

بخشی از زندگی روزانه کودکان و جوانان آگاهی دارند.
آن ها جهت رسیدن به این اهداف، اقداماتی را صورت می دهند:

- باال بردن سطح آگاهی از اهمیت بازی برای خانواده ها و جوامع
- مبارزه برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های همه سطوح حکومتی 

و بخش های عمومی
- ترغیب کردن، اطالع رسانی و به اشتراک گذاری تالش های موفق 
صورت گرفته، در بین کسانی که آزادی کودکان و جوانان را برای 

بازی شکل می دهند.
- کنش بر پایه دانشی دقیق و استوار از تحقیقات، سهام داران و 

فعالیت های  در  دقت نظر  همچنین  و  اشاره  مورد  اسناد  مرور  با   
نهادهایی که حق بازی کودکان در سطح شهر را مورد توجه ویژه 

خود قرار داده اند، می توان به چند نکته اساسی پی برد:
امروز  بین المللی در دنیای  بازی در سطح  اهمیت فوق العاده   -1
به عنوان فعالیتی ضروری جهت سالمت و رشد جسمی و روانی 

کودکان
2- لزوم وجود دید تخصصی به موضوع بازی کودکان و شکل گیری 
نهادهای عمومی و مردمی جهت توسعه امکان بازی برای کودکان 
به اشکال مختلف. نهادهایی که وظیفه ای جز پرداختن به بازی 
کودکان ندارند و پیوسته، در تمام طول سال مشغول ساماندهی 
گروه ها، فضاها و رویدادهایی هستند تا این نیاز حیاتی کودکان را به 

مطلوب ترین شکل تأمین نمایند.

تصویر2: اجزا مرتبط با مفهوم قابلیت بازی 

تصویر3: نشان و تصاویر خیابان بازی و  روز بازی در انگلستان  

"بازی  خیریه  مؤسسه 
انگلستان ۱۴" 

PLAYENGLAND.ORG.UK

۳

کارکنان
- حمایت از مردم برای مشارکت در کمک کردن به بازی خارج از 

خانه تعداد بیشتری از کودکان
- انتشار آموخته ها و استفاده از یافته ها برای آگاه کردن، ممارست 

و مبازه
 Playday این مؤسسه همچنین روز بازی در بریتانیا را تحت عنوان
در اولین چهارشنبه ماه آگوست ثبت نموده است. به مناسبت این روز 
کودکان و جوانان در سراسر انگلستان، ولز و ایرلند شمالی از خانه 
خارج شده و در خیابان ها، پارک ها، فضاهای جنگلی و حتی سواحل 

بازی های متنوعی را ساماندهی می نمایند. 
در  دیگر  و مؤسسه  نهاد  با همکاری سه  این مؤسسه  همچنین 
انگلستان، با ارائه رویکردی خالقانه تحت عنوان Street Play، بازی 
کودکان را از فضاهای رسمی خارج نموده و آن را به مجاورت خانه ها 
و با همراهی همسایه ها منتقل کردند. در این رویکرد به صورت 
هفتگی یا ماهانه تعدادی از خیابان های سطح شهر ها به مدت سه 
ساعت بر روی خوردروها بسته شده و کودکان حق دارند از تمامی 
عرض معابر مجاور محل سکونت خود جهت انجام بازی های دلخواه 

استفاده نمایند.
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جهت  مدارس  و  والدین  کودکان،  برای  فرهنگ سازی  لزوم   -3
تقویت جایگاه بازی کودکان به عنوان یک امر ضروری و نه یک 

فعالیت فوق برنامه
4- لزوم وجود نگرش خانواده محور در مکان یابی و طراحی فضاهای 
بازی کودکان با در نظر گرفتن فعالیت های مرتبط با بزرگساالن به 
منظور ایجاد رغبت در والدین جهت ایجاد پیوند مابین کودکان و 

فضاهای بازی شهری
5- حداکثر بهره از فضاهای رها شده شهری بخصوص در محالت، 

جهت آماده سازی برای وقوع بازی کودکان
6- وجود دید گسترده به فضای بازی کودکان در سطح شهر که 
منحصر به زمین های بازی رسمی نمی شود و سطوح خیابان های 

محلی را نیز با در نظر گرفتن مالحظات ایمنی در بر می گیرد.
دارای یک  ایران  تاریخی سرزمین  پیشینه  اینکه،  پایانی  نکته  و 
ظرفیت مغفول ولی در عین حال بسیار جذاب و غنی می باشد که 
در صورت بازتعریف آن در فضاهای شهری و عمومی شهرهای 
مختلف کشور، می تواند منشأ اثرات بسیار مثبتی برای بازی کودکان 
و پرورش مهارت های جسمی، ذهنی، فردی و اجتماعی آنان گردد. 
این ظرفیت عظیم، بازی های بومی مناطق مختلف کشور می باشد. 
بازی هایی که دارای دو ویژگی عمده می باشند: 1( اکثر این بازی ها 
به صورت جمعی و گروهی طراحی شده و در نتیجه می توانند یکی 
از نقاط ضعف جامعه ایرانی که همانا عدم مهارت کافی در به ثمر 
رساندن کار تیمی و گروهی می باشد را در نسل های آینده کمرنگ 
نمایند. 2( سادگی ابزار و وسایل مورد نیاز برای شکل گیری این 
از جمله  بازی ها، که وقوع آن ها را در فضاهای مختلف شهری 
کوچه ها و خیابان های محالت، سهل و آسان نموده و پتانسیل  الزم 

جهت شکل دهی به "خیابان بازی" را فراهم نموده است.

بهشتی، سعید؛  منطقی، یگانه. )1390(، بررسی نقش . 1
بازی در تربیت کودگ از دیدگاه قرآن و سنت معصومین 
)ع(، اندیشه های نوین تربیتی، دوره هفتم )3(: 114- 91.

خزاعی، سهیال؛ خزاعی، سعید. )1392(، بازی و رشد و . 2
تکامل کودک من، چاپ اول.تهران: انتشارات ارجمند.
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در جستار پیش رو سعی می کنم سویه های درخشانی از کودکی مان 
و پیوند محکمش با فضای خیابان را یادآوری کنم؛ دورانی که اساسًا 
در فضا تعریف ،تولید و بازتولید می گشت. در ادامه، جستار مرثیه ای 
خواهد شد در ذم گسستی که امروز بین کودکان و خیابان عیان 

است.
دیگر آن تابستان "شادی و خنده که بچه ها توی کوچه گرم بازی 
مثل چندتا پرنده بودند" تمام شده است، امروز بچه ها در اتاق هایشان 
لنگ در هوا صفحه شخصی شان را هر سه دقیقه چک می کنند، 
گاهی توییت هایی در دستگاه زبانشناسی دهه70 و80 ای منتشر 
می کنند و نهایتاً تابستانشان را در همین روزمرگی های خانگی و 
مجازی سر می کشند، بدون آنکه تابستان کوچه و خیابان را تجربه 
کرده باشند، بدون آنکه وارد مجادالت خیابان شوند و خودشان را در 
ربط بی واسطه با شهر قرار داده باشند.کودکان و نوجوانان امروز بیش 
از هرزمانی خیلی زود "خانه نشین" شده اند. برای آنها کوچه و خیابان 
و محله آن معنای سابق ما را ندارد. آنها به طی االرض های مجازی 
خود به مبدأ تخت خواب عادت کرده اند و گوشی های هوشمند 
بخوبی شهر و خیابان را از آنها گرفته است و آنها را در سرزمین 
عجایب به مدد مرگ فاصله ها رها کرده  تا آرمانشهر مجازی شان 

را تعریف کنند.
اگر بنگریم؛ کودکان امروز یک نوع شهرستیزی را در خانواده تعلیم 
یاد می گیرند چگونه بی دردسر در خانه ها و البه الی  می بینند و 
شبکه های اجتماعی وول بخورند و شهر را فراموش کنند. شهر بستر 
ناامنی ها و خشونت ها تلقی می شود که کودکان امروزی را تهدید 
می کند و رسالت خانواده ها این است که آنها را صرفاً در فضای 
حباب گون اتومبیل هایشان در شهر جابه جا کنند، فرآیندی که در آن 
صرفاً یک مبدأ و یک مقصد اهمیت دارد و این همان نقطه ای است 

که برای کودکان "خیابان" خود را به عنوان "جاده" تعریف می کند.
اما زمانی با شروع تابستان بچه ها سرازیر خیابان می شدند. تابستان 

مرثیه ای کودکانه در باب خیابان

محمد نظرپور
دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران

nazarpoor_mohammad@yahoo.com

تهران از همین کوچه پس کوچه هایش شروع می شد. اصاًل ما بودیم 
که تهران را تابستان می کردیم؛ تابستان فرصتی بود که ما خیابان، 
شهر و روابطش را درک و فهم می کردیم واال باقی سال تنها در 
سیطره مدرسه و خانه بودیم. قبل از آنکه خرداد برای ما پرحادثه 
شود، خرداد پرالتهاب بود؛ درحالی که مدرسه آخرین تالش ها برای 
اعمال هژمونی اش بر ما را ادامه می داد ما در مقابل زیر لب زمزمه 
می کردیم:" تابستونه؛ فصل شادی و خنده. بچه ها...«و به پیشواز 
و  بودند  خوبی  تیرک های  مدرسه  کیف های  می رفتیم.  تابستان 
کفش های تایگر قرمز و آبی با کفی های ژله ای  بر پیکر آسفالت 

غوغا می کردند.
ما با خیابان گالویز بودیم، دادوستدی بینمان برقرار بود،جایی که 
خیابان در رابطه ای دیالکتیکی و در سنتزی بین خانه و مدرسه به 
بستر رهایی ما تبدیل می شد، ما آزادی مان را در کوچه های تابستانی 
جشن می گرفتیم، رجوع بی واسطه به آسفالت داشتیم و خودمان را 
با چرخه طبیعی کوچه سازگار می کردیم. وقتی کوچه سایه می شد و 
ظهر روبه پایانی بود به کوچه می ریختیم و با غروب آفتاب و شروع 
شب قول داده بودیم به خانه برگردیم. یاد می گرفتیم چگونه از خانه 
دور شویم و باز به آن برگردیم." به خانه برمی گردیم" را ما با درد و 
غم صرف می کردیم؛ اما می دانستیم فردا یا فرداها دوباره به خیابان 

برمی گردیم،رجوع به جایی که به آن تعلق داشتیم.
ما محله را به خوبی درک می کردیم و تمام خانه ها و ساکنینش را 
می شناختیم، می دانستیم کجاها باید بازی کنیم و کجاها نه و این 
را مدیون حضور تام و تماممان در کوچه بودیم.کوچه بستر زندگی 
جمعی ما و نقطه خودشکوفایی ما بود؛ ما بودیم که هرم نیازهای 
نازک تر  شاخه های  به  وقتی  و  می رفتیم  باال  به سرعت  را  مازلو 
می رسیم از آن باال توت برای بچه های محل می تکاندیم، همین جا 
بود که درونمان پر از قدرتهای ازلی می شد و به خود شکوفایی 
می رسیدیم. ما شبکه اجتماعی همبسته ای با بچه های محل تشکیل 
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داده بودیم که در هر نقطه فضایی محله آدم داشتیم! همه اتفاقات 
محله در این شبکه به سرعت منعکس می شد.

ما کودکی مان را مدیون کوچه و خیابانیم... .خیابان هایی که هنوز 
می شد جایی میان اتومبیل هایش برای زمین بازی مان باز کرد، بر 
روی پله های همسایگانش بر سر رنگ کارت  ها قمار کرد و درب 
پارکینگ ها را به مثابه دروازه های حریف هدف گرفت. تنها دردسر 
زمانی بود که توپ زیر پیکان های روغن ریز گیر می کرد. ما از همان 
ابتدا با پارک ماشین ها مشکل داشتیم. هجوم آنها به خیابان جای 
بازی ما را تنگ تر و تنگ تر می کرد و ما تماماً به این تجاوز فضایی 
که روزبه روز مرزهای خود را گسترش می داد آگاه بودیم؛ گاهی 
چاره ای نداشتیم تا به انتهای بن بست ها پناه ببریم و مقیاس دنیای 

کودکی مان را محدود کنیم.
شهِرما محدود به همان کوچه و محله مان می شد. با آمدن تابستان 
را  باال می گرفت، ورودی دکان ها  داغ می شد، شیطنتش  خیابان 
تورهایی آویزان با انبوهی از توپ های قرمز تعریف می کرد؛ فوران 
گاز نوشابه های شیشه ای جذاب بود و کالنشهر برای ما جایی بود 
که می توانستیم زنگ ها را بزنیم و در گمنامی و ناشناسی آن متواری 
شویم. نگاه کالنشهری مان این امکان را به ما می داد محله مان را 
تمییز دهیم، خودی اش کنیم و تعلقمان  را بسازیم.کوچه برای ما 
مفهوم داشت، مرز اش تا سر دکان محلی مان تعریف می شد؛ تا 
دکان جعفر آقا! جعفر آقا پیرمرد مهربانی بود که در زندگی تمام محله 
حضور داشت، در عروسی ها، ختم ها، حاجی مهمانی ها و...جعفر آقا را 

می دیدیم و با دست به همدیگر نشانش می دادیم. ما اجازه نداشتیم از 
سر دکان جعفر آقا بیشتر پیش برویم...همه دنیای شهری مان همانجا 
تمام می شد گویی خط مقدم ما همانجا بود و شهر برایمان بیش از 
آن با دنیای عجایب پرخطر تعریف می شد که راه برگشت به خانه 

امن را در هاله ای از ابهام قرار می داد.
یادتان هست زمانی رسانه آموزش می داد که اگر ناگهان توپی به 
خیابان وارد شد، مراقب کودکی که پشتش می آید باشید؟ اما امروز نه 
توپی هست نه کودکی که به دنبالش سرازیر خیابان شود، اتومبیل ها 
هم با خیال راحت جوالن می دهند. کوچه ها از کودکان خالی  شده 
است؛ تابستان دیگر داغ بازی نیست، خیابان داغ بازی دیده است. 
نمی دهد، کسی سر  و شیطنت ها  دیگر کوچه ها صدای خنده ها 
کوچه ای چشم نمیذارد و هیچ توپی کوچه را متر نمی کند. دیگر آن 
تابستان "شادی و خنده که بچه ها توی کوچه گرم بازی مثل چندتا 

پرنده ..." تمام شده است.



کودکی و بازی دو عنصر کلیدی در بازسازی فرهنگ و پیشرفت آن 
است. می توان گفت که بدون حضور این دو، شاهد ویرانی بخش 
گسترده ای از فرهنگ و تمدن هستید؛ چرا که این دو وضعیتی را 
پدیدار می سازند که احساس، اندیشه و بنابراین فعالیت و آفرینش 
می توانند خود را بروز دهند. شهرها نتوانسته اند از طریق ساختارها و 
فرم فضایی خود، موقعیتی مناسب برای پدیدار شدن این دو فراهم 
آورند. این مقاله در پی آشکار کردن این موضوع است که کودک 
و بازی، حضور و فقدانشان چه تاثیری بر جامعه، فرهنگ و تمدن 

می گذارد.

کودک، را به سادگی نباید صرفا به عنوان یک دوره ای از فیزیک 
)بدن( در فرایندی زمانی فهم کرد. بلکه کودک به عنوان نوعی 
"فرم- زندگی" باید فهمیده شود. فرمی که از خود زندگی تولید 
می کند. کودکی، وضعیتی است که درونش از موقعیت به یک کنش 
دست پیدا می کنیم . بنابراین کودک ، هنگامی که در یک موقعیت 
یا مکانی قرار می گیرد صرفا نوعی پاسخ به آن موقعیت را بازتاب 
نمی دهد بلکه به نوعی پرسشی یا مسئله ای که آن موقعیت یا مکان 
برای آشکار کردنش به تنهایی نمی توانست انجام دهد را آشکار 
می کند. این که کودک نوعی آشکارگی است بدین جهت است که 
نوع مفصل بندی کودک و مکان )فضا( از جنس دیگری است. رابطه 
این دو از نوع پوشانندگی و دربرگیرنده گی یکی در دیگری نیست، 
بلکه رابطه شان از نوع پیچشی است. یعنی نوع پیچش و خم که 
در سرتاسر وجودشان بر همدیگر و در نقاط مختلفی از دیاگرامشان 
پیوند می خورد. پیوند خوردگی این دو در نقاط مختلف برخوردشان 
عینا و از جنس تکرار نشدنی نیست و از طرفی در لحظه برخورد این 
دو، چیزی تداعی نمی شود. در اینجا اتفاق، عنصر اصلی این پیوند 

ویرانی تمدن در دل فقدان بازی

فردین نجفی مهر
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

مهتاب نجفی مهر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

epost.fardinnajafimehr@gmail.com m.n.m.art68@gmail.com

مقدمه

تحلیل یافته ها

است و اتفاق چیزی را تداعی نمی کند بلکه باعث چیری می شود. 
بنابراین وقتی اتفاق، حضور دارد تنها واقعیت صرف معنا ندارد بلکه 
به نوعی با ناواقعیت هم مواجه هستیم چرا که واقعیت در مقام اتصال 
بر طبق قوانین، همان پیوند پیوسته فعلیت ها  است و ناواقعیت بعنوان 
آنچه ناگهان بر آگاهی پدیدار می شود یک نهفته گی در فرآیند فعلیت 

یافتن است.) دلوز 1995، ص46 (
اتفاق، دقیقا از جنس کودک است، چرا که کودک همیشه در حال 
انفجار است. بنابراین در لحظه اتصال کودک و مکان )فضا( بافتی 
از اتفاق و انفجار به سرعت پدیدار می شود، اما این بافت چگونه 
چیزی است؟ این بافت همواره یک درون است و به نوعی از درون 
تجربه می شود. چرا که کودک به ناب ترین حالت ممکن جهان را 
لمس می کند . این لمس شدگی با تجربه ترین نوع مواجه با هر چیزی 
است. بنابراین کودک، پیچیده ترین و در عین حال ناب ترین تجربه 
را با خودش به همراه دارد. موضوع مهم اینجاست که این بافت از 
لحظه ای به بعد تبدیل به نوعی دروِن کشدار می شود که همه چیز 
در اطرافش را بهم و در خود پیوند می دهد. بنابراین این بافت تنها از 
آن کودک و مکان )فضا( نیست و همراه با انبساط خودش با اطراف 

)مکان ها، انسان ها، چیزها و ... ( پیوند می خورد. 
اما پرسش مهم در اینجا این است که این بافت چگونه منبسط 

می شود )نوعی - خود انبساطی (؟ 
پاسخ این است: به سادگی به وسیله بازی! هجوم بازی به زندگی، 
تغییر و تسریع زمان است. در گیرودار بازی، ساعت ها و روزها مثل 
برق می گذرند )آگامین، 1942، ص 137 (. به نوعی، بازی زمان و 

تقویم را ویران می کند.
تغییر مفهوم زمان تقویمی به زمانی از جنس انفجار که از جنس 
کودک است، یکی از دالیل مهم این انبساط است. از طرف دیگر 
بازی به عنوان یک نقطه عطف عمل می کند و نهایتا همچون 
وضعیتی است برای نمایش فرم های دیگر از شدن به وسیله سایر 
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نتیجه گیری

بدن ها مرد-زن-مسن و ...( به عبارتی بازی، نوعی از میانجی  است 
برای امکان مکان دهی ظهور امیال سرکوب شده جامعه.

این هجوم نیروهای میل، یکی دیگر از دالیل خود-انبساطی است. 
بازی سراسر زندگی است و زندگی با لذت منبسط است. بازی، انسان 
را از تراژدی و مرگ رها می سازد و آن را در دل زمان انسانی به 
فراموشی می سپارد. بنابراین می بینیم که میان مرگ که به نوعی 
مفصل بندی طبیعت و انسان است که از درون همین مفصل بندی 
است که منفیت )نا(، ) هستن انسان - به سوی مرگ( توسط انسان 
فهم می شود. یعنی به عبارتی دیگر در این مفصل بندی است که 
انسان می فهمد که در "امکان مرگ اقامت دارد" )آگامبن، 1942، 
ص 11( و کودک که پیوستگی طبیعت و اتفاق است و بازی که از 

جنس کودک است و باز تولید زندگی 
است، رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

تراژدی و مرگ در برخورد با بازی، 
به فرمی از زندگی دگرگون می شود. 
بدین صورت که بازی، یک )شدت( 
را بر روی فرم مرگ طرح می ریزد 
و در آستانه این شدت و در لحظه 
پدیدار  زندگی  مرگ،  با  برخورد 
یک  بازی صرفا  بنابراین  می گردد. 
نیست  جایگزین  یا  بازنمایانه  امر 
است.  کردن  احساس  لحظه  بلکه 
اگر  نباشد،  احساس کردن  این  اگر 
بازی- زندگی نباشد، تراژدی و مرگ 
می رساند  را  خودش  حال  زمان  تا 
)هم- زمانی( و ساختاری محکم را 
شاکله بندی می کند و بدین ترتیب 
جنس  از  که  آفرینش  و  خالقیت 
ساختار  این  از  تابعی  است  زندگی 
حیات  نیروی  بنابراین  و  می گردد 

تمدن و فرهنگ از جریان می افتد.
در پروژه معماری یادمان هولوکاست برلین، که نوعی پروژه شهری 
شگفت انگیز نیز هست این امر به خوبی نشان داده شده است. به نظر 
ما این پروژه نوعی روی هم قرارگیری مفهوم فاشیست که همان 
بازگشت به ساختارهاست و بازی، که ساختارها را به رویداد و زندگی 

تبدیل می کند، است.
 هر چند که این پروژه با توجه به نوع انتخاب بتن به عنوان متریال 
اصلی و یادآور مقبره، فضایی رعب انگیز از جنس مرگ و ترس را 
ارائه می دهد، اما نحوه برخورد مردم با این پروژه و حضور آنها به 
نوعی یادآور زندگی است. به عنوان مثال ما شاهد حضور بدن ها به 
صورت پریدن از روی المان ها یا قایم شدن در البه الی آنها برای 
پیدا شدن توسط دیگران و... هستیم. یعنی به نوعی تزریق بازی در 

دل مرگ. 

عکس 1. یادمان هولوکاست، برلین، پیتر آیزنمن )منبع: 
)2017 ,visitberlin

در دل بازی، هیچ چیزی بلوکه و سرکوب نمی شود. انسان وقتی 
به درون آن وارد می شود به دلیل همان تجربه آشکارگی ها، همه 
مسدود شده گی ها و بلوکه شدن ها را از کار می اندازد ) نجفی مهر، 

1397،ص 23 (.
انسان،  که  است  بازی  درون  است.  سیال  جریانی  در  چیز  همه 
به  کودک  بافت  منبسط شدن  طریق  از  شد  گفته  که  همانطور 
درون کشیده شده است، ناگهان متوجه نسبت و رابطه خود با همه 
خاطره ها، یادها، میل ها، تصویرها، رویدادها، تاریخ و ... )مجموعه ای از 
اتصاالت انسان در زیست- زندگی اش هستند( دیگر خود را همانطور 
که بوده اند تکرار نمی کنند بلکه در نهایت چیزی دیگر از خود به 
نمایش می گذارند که به نوعی یک "خارج" است. نوعی بیرون از 
خود ایستادن. از طریق پدیدار شدن 
زیست-  که  است  فاصله ها  همین 
زندگی غنی تر می شود ) نجفی مهر، 

1397،ص 24 (.
این  به  شکاف زدن  با  که  چرا 
و  گشوده  تازه  اتصاالتی  اتصاالت ، 
تکثیر می شوند و اینگونه است که 
بازی ، جامعه را با اندیشه و احساس 

ارتباط تازه ای می دهد .

جامعه ای که به سمت کودک "رو" 
نکند، فاقد سبک زندگی و حتی نظم 
یک  در  بنابراین  و  است  اجتماعی 
می برد  سر  به  تعلیق  و  سردرگمی 
. جامعه زمانی به سمت کودک رو 
اساسی  خواسته های  که  می کند 
از ساختار شهر در نسبت با کودک 
داشته باشد. باید این نکته را پذیرفت 
که فقدان کودک در شهر و به تبع آن پدیدار نشدن بازی، از دل 
بحران نگاه و اندیشیدن خود جامعه به کودک بر می خیزد و اینجاست 

که فرم و ساختار شهر و چگونگی الگو های مکان دهی آن، سبک 
زندگی و شیوه اندیشیدن مردم یک جامعه را فاش می کند. کودک، 

در دل بازی، هیچ چیزی بلوکه و سرکوب 
نمی شود. انسان وقتی به درون آن وارد 

می شود به دلیل همان تجربه آشکارگی ها، 
همه مسدود شده گی ها و بلوکه شدن ها را از 

کار می اندازد.



سرچشمه است و پنهان شدن این سرچشمه، آغاز بحران فرهنگ 
و تمدن یک جامعه است. نمی توان به عنوان مثال جامعه ای پویا 
داشت و همزمان فرم و ساختارهای شهر، بسته و غیرفعال و از 
نوع پنهان کنندگی باشد. این دو موازی با هم و از طریق تاثیراتی 
دیاگرام  نوعی  کودک،  می کنند.  رشد  هم  بر  گونه  دیالکتیکی 
آشکار کننده اندیشه یک جامعه است. نباید در یک لحظه مشخص 
و به سرعت تصمیم و رویکردی مبنی بر تغییر چیزی گرفته شود 
. شهر، جای تصمیم گیری های لحظه ای نیست. در موضوع مورد 
بحث، نمی توان در یک لحظه انتظار تغییر الگوهای ساختاری شهر 
در مواجهه با کودک شد. کودکی باید در دل ساختارهای فکری 
جامعه، زیست شود آنگاه از دل همین زیستن الگوهای واقعی و زنده 

و پویا در بستر شهر شکل می گیرد.

آگامبن، جورجو. زبان و مرگ. ترجمه: پویا ایمانی )1942(. . 1
تهران: انتشارات مرکز.

2 . Less نجفی مهر، فردین. )1397(. یادداشت هایی در باب
Is More  . کرمانشاه : انتشارات گلچین ادب.

ایمانی . 3 پویا  ترجمه:  تاریخ.  و  کودکی  جورجو.  آگامبن، 
)1942(. تهران: انتشارات مرکز.

دلوز، ژیل. مغز یک صفحه نمایش است. ترجمه: پویا . 4
غالمی )1995(. تهران: انتشارات بان.
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بسیاری از مشکالت بزرگ و جدی ریشه در ابتدایی ترین مسائل 
کوچکی دارند که نادیده گرفته می شوند. از قول زیگموند فروید، 
بخش بزرگی از شخصیت ما بر پایه ی روابط منحصر به فردی که 
به عنوان کودک با مردم و اشیای مختلف در دسترس محیط رشد 
خود داشته ایم, شکل می گیرد. بسیاری از آسیب های شخصیتی و 
اجتماعی جامعه امروز، ناشی از نگاه ساده انگارانه به نقش سالمت 
امروز قشر  است. کودک  امروز  در جامعه  آن  تاثیرات  و  کودکان 
تاثیرگذار جوان جامعه ی فردا است، بنابراین توجه ویژه به سالمت 
فیزیکی و روانی انها می تواند نقش بسزایی در سالمت جامعه داشته 
باشد. کودکان از اقشار    آسیب پذیر جامعه هستند که محیط فیزیکی 
و روانی که در ان قرار می گیرند، تاثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی 
استعداد آنها دارد. امروزه تاثیر نقش کودکان بیش از جوامع گذشته 
در خیابان ها و شهرها احساس می شود و توجه به تربیت درست 
آن ها تاثیر بسزایی درشکل گیری رفتارهایشان در آینده خواهد داشت. 
بررسی مشکالت پیش روی کودکان نشان دهنده این نکته است که 
آن ها به محیطی نیازمندند، که تامین کننده نیازهای آنان باشد و 
بتواند ویژگی های همچون امنیت، ایمنی، احساس راحتی، خالقیت 
و پویایی و تعامالت آنان را در برگیرد. شهرها و فضاهای شهری 
می توانند مکان هایی مثبت یا منفی برای زندگی کودکان باشند، اما 
در رشد بی وقفه ی شهرهای ما، فضاهای شهری چه جهت گیری ای 

برای کودکان داشته اند؟! 
به طور ایده آل، همسایگی ها و محله ها باید مکان هایی اجتماعی 
برای کودکان باشند؛ به طوریکه بتوانند به راحتی اصول جوامع و 
فرهنگ ها و تبادالت آنها را برای کودکان بیان کنند. برای اینکه 
شهرها به مکان هایی برای پیشرفت کودکان تبدیل شوند و نیازها و 
حقوق آنان تأمین شود باید قابلیت های آن را افزایش داده و از ابزار 
کمکی استفاده نمود. این امر تنها با خلق مکان های جدید بر پایه 

شهرهای بزرگ و کودکان کوچک

سیده فاطمه موسوی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس

saeedehmoosavi91@yahoo.com

همکاری ها و تعامالت گروهی در سطوح مختلف، نواحی محلی و 
قلمروهای اجتماعی امکان پذیر می باشد. در برنامه ریزی های شهری 
معموال علی رغم توجیهات انسانی و اجتماعی یا اقتصادی و طبیعی 
برای شهر و آینده ی آن، به عوامل ساختار بخش جامعه  شهری که 
یکی از آن ها کودکان می باشند، توجه چندانی معطوف نمی گردد. 
از این رو شهرها بیشتر برای بزرگساالن ساخته و پرداخته می شوند 

)سهیلی و غیاثوند، 1393: .60(.
در گذشته واحدهای همسایگی و محالت فرصت بازی و گذراندن 
اوقات فراغت را به کودکان می دادند اما رشد بی رویه ی جمعیت در 
کالن شهرها و ساخت و سازهای متراکم بدون در نظرگرفتن عوامل 
ساختار بخش جامعه شهری که یکی از آنها کودکان می باشند، شکل 
زندگی شهری را تغییر داد. می توان گفت در شهرهای امروز، در 
بیرون از خانه ها، فضاهای عمومی محله جایی برای رفتن و جست و 
خیز کردن، یافتن و تماشا کردن و بروز هیجان و خالقیت کودکان 
واحدهای  در  کودکان  بازی  حریم  به  اتومبیل  ورود  ندارد.  وجود 
همسایگی از دیگر دستاوردهای زندگی شهری امروز است. زندگی 
شهری امروز تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
شکافی را بین کودکان و فضاهای عمومی شهر را به وجود آورده 
که فضای مجازی، بازی های رایانه ای و ... این شکاف را پر کرده اند. 
در نتیجه کودک امروز تحرک و پویایی که باید در فضای بیرون از 
خانه داشته باشد را ندارد و به دنبال آن سالمت فیزیکی و روانی او 
تاحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین باید محیط های شهری به گونه ای 
برای آنان مناسب سازی شود که بتوانند عالوه بر نبود نگرانی از 
سوی والدین، در فضاهای شهری ایمن از نظر کالبدی و امن از 
نظر اجتماعی،  بدون هرگونه عامل جرم خیز و یا تهدیدی برای آنها 

حضور پیدا کنند. 
بر اساس تعاریف بین المللی شهر دوستدار کودک، شهری است که 
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در آن بخش های مختلف جامعه متعهد می شوند تا استانداردهای 
الزم را برای زندگی شایسته کودکان در مناطق خود فراهم کنند. 
محیط فیزیکی که نیازها و عالیق خاص کودکان را مدنظر قرار 
می دهد، برای مثال بهسازی مناطق، نورپردازی های استاندارد و 
ساخت مکان های بازی و خالقیت به دور از ترافیک و آلودگی با 
مشارکت خود کودکان به ساخت شهرهای دوستدار کودک کمک 

می کند.
به عنوان مثال برای نخستین بار در سال 2007 میالدی شهر بندیگو 
در استرالیا از طرف یونیسف , عنوان )شهر دوستدار کودک( را به 
خود اختصاص داد. شهر اوز در استان فارس نیز برای نخستین بار 
در ایران, به عنوان شهر دوستدار کودک در سال 1389 انتخاب شد 

)اسماعیل زاده و کیانی, 1391: 51(.
به طور خالصه شهر بندیگو بسیاری از رویدادهای اجتماعی که 
کودکان تمایل به جشن گرفتن دارند را حمایت می کند. رویداد 

هایی شامل :
-  روز کودک

- هفته ی کتاب کودکان
- شب هایی مختص سرگرمی های خانوادگی در محالت

این رویدادها برای تمامی اقشار جامعه باز و کم هزینه هستند یا 
هزینه ای ندارند. تجربه هایی مانند هنر و صنایع دستی ،  فعالیت 
های جسمانی گروهی ،  نمایش های زنده و خیابانی، نقاشی های 

صورت  و... می باشد.
بنابراین یکی از حلقه های مفقوده میان ارتباط کودک و شهر امروز 
می تواند همین رویدادهای اجتماعی باشد، شناخت این حلقه های 
مفقوده بین کودک و شهر خود می تواند گام موثری در حل این 
شهرهای  اهــداف  به  دستیابی  بــرای  بی شک  باشد.  مساله 
دوســتــدار کــودک و محیط مورد نیاز و مناسب کودکان، نیاز 
به مشارکت آنها در ساخت و برنامه ریزی شهر می باشد و این امر 
نیازمند توجه بزرگساالن و مسئوالن شهری به نقش کودکان است.

بازی باید در قلب زندگی روزمره کودکان و تجربیات طول دوران 
اجتماعی  یادگیری و توسعه  ایمنی،  رفاه کودکان،  باشد.  کودکی 
است.  کودکی  دوران  مسائل ضروری  از  بردن  لذت  و همچنین 
کودکان و نوجوانان امروز به طور کلی فرصت های کمتری نسبت 
به نسل های قبلی خود برای بازی در فضای باز دارند. فقدان فضا، 
افزایش سطح ترافیک، نگرانی در مورد خطر و ایمنی، در میان عوامل 
متعددی است که باعث شده کودکان فرصت های کمتر برای بازی 
در فضای باز داشته باشند. چند نکته ی کلیدی در رابطه با فضاهای 

عمومی بازی کودکان :
- تنوع زیادی در مفهوم فضا وجود دارد. تنها فضای فیزیکی مد 
نظر نیست؛ تأثیری که یک فضای باز خاص برای ذهن کودک 
دارد، مساله ای است که برای طراحی فضاهای عمومی نیاز به توجه 

بیشتری دارد.
- در هنگام طراحی فضاهای باز در سطح محله باید مسائل دسترسی 

و ایمنی کودکان مورد توجه قرار گیرد.
- شناسایی فضاهای باز استفاده نشده به افزایش ذخایر زمین بازی 

و فضاهای باز برای کودکان کمک کند.
- سازندگان، توسعه دهندگان و معماران باید در ارائه فضای باز، 

تالش بیشتری کنند .
- مدارس با زمین های بازی بزرگ می توانند بعد از ساعت مدرسه 

برای جوامع محلی استفاده شوند.
در نهایت الزم اســت ضمن انعکاس نظریات کودکان این عضو 
فراموش شده ی کوچک شهر به منظور ایجاد امنیت و سالمت الزم 
)چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانـــی( و بــرای دسترسی ایمن 
آنها در سطح شهر، فضاهای مناسب بــرای بــازی و فعالیت و 
مسیرهای امن خانه تا مدرسه، به نحوی در نظر گرفته شوند که 
برای کودک جذاب و دعوت کننده بوده و باعث ایجاد تعلق پذیری 
او به شهر شــود، بتواند دوباره کودک را به شهر بازگرداند و توازنی 

منطقی بین بزرگی شهر و کوچکی کودک ایجاد کند.

غیاثوند، ابوالفضل؛ سهیلی، جمال الدین. )1393(، بررسی . 1
کودکان.  نگاه  از  داشتنی  دوست  شهر  ویژگی های 
فصلنامه ي علمی- پژوهشی مطالعات شهری، 9 :59-68

و . 2 تحلیل   ،)1391( علی.  اسماعیل زاده،  اکبر؛  کیانی، 
دیدگاه  از   )CFC( کودک  دوستدار  شهر  برنامه ریزي 
باغ نظر، دوره ی 9،  کودکان )مطالعه موردي: قوچان(، 

شماره ی 20،  62-51
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این مقاله، نقاط مشترک یافته های علمی درباره ی بازی بزرگساالن 
را با محوریت مداخالت نشاط آور)لودیک( در فضای شهری بررسی 
می کند. )مداخالتی که مشوق سرخوشی و نشاط خودبه خودی و 
هدایت نشده هستند(. طراحی شهری بانشاط پاسخگوی نیازهای 
مرزهای  حتی  و  است  تجربه  و  اکتشاف  کاوش،  به  ما  غریزی 
را محک می زند. محیط  ما  فیزیکی)بدنی(  و  توانایی های ذهنی 
شهری که تحت عنوان "فضای بازی" شناخته می شود می تواند 
فرصت هایی را برای بزرگساالن به جهت پرورش سرخوشی درونی 
به ارمغان اورد. در نتیجه بیست و هفت مورد مداخالت نشاط آور 
شهری )موجود و پیشنهادی( که توسط متون علمی در مورد بازی 
بزرگساالن و محیط شهری شکل گرفته است، گونه ای غنی شامل 
انواع بازی های متعدد، مالحظات مهم طراحی و سبک های اجرایی 
مختلف به دست آمد. این گونه شناسی به طراحان و برنامه ریزان 
شهری، سیاست گزاران، مقامات شهری، محققان و دیگران کمک 
از  تا  کنند  استفاده  نخورده  پتانسیل دست  این  از  تا  کرد  خواهد 
محیط های شهری به عنوان یک فضای بازی برای همه استفاده 

کنند.
همانطور که در کتاب "هومو لودنز" اثر هویزینگا )1950( تشریح 
شده، انسان ها دارای سرخوشی )و نشاطی( درونی هستند که در 
طول حیات ما هم ادامه دارد. در زندگی بزرگساالن "کار" و "بازی" 
غالبا به صورت جداگانه هستند. مداخالت شهری نشاط آور )لودیک( 
رویکردهای متعارف طراحی محیطی را با شناخت ارتباطات پایه ای 
میان محیط های فیزیکی و جنبه های ذهنی، فیزیکی و اجتماعی 
به چالش می کشد. تعریف ایده "مداخله ی شهری سرخوشانه )با 
نشاط(" می تواند سخت باشد، و اگرچه اینجا توصیف شده، فرایند 
تعریف فرایندی تکرارشونده و در حال تکامل است. هدف این مقاله 
روشن کردن مفاهیم مهم مربوط به القای رفتارهای سرخوشانه 

* این مقاله با عنوان "The playful city: constructing a typology for urban design interventions" توسط International journal of play در 
تاریخ 19 اکتبر 2017 منتشر شده است.

شهر سرخوش1: ایجاد گونه شناسی برای 
مداخالت طراحی شهری

 برگردان:
محمدحسن همتی
دانش آموخته کارشناسی شهرسازی دانشگاه هنر تهران

نویسندگان: 
گابریل دنوف

را سن کلر بریجمن
mh.hemati@yahoo.com

)بانشاط( در فضاهای عمومی شهری بر اساس شواهد علمی و چکیده
مداخالت جهان واقع است.

"مداخالت سرخوشانه )بانشاط( شهری"، طراحی یا اضافه کردن بر 
فرم شهری که سبب شادی و تعامل بانشاط با محیط شهری است 
و جایگزینی برای عرف های موجود برای عابرین بزرگسال میتواند 

باشد را وصف میکند. )Donoff، 2014، ص 66(
مداخالت سرخوشانه )بانشاط( در فضای شهری ممکن است سبب 
ارتباطات اجتماعی شوند، برای مثال سول پنکیک در پروژه چترباکس 
با دعوت عابرین به استخر توپ و مکالمه آنان با غریبه ها این کار 
را انجام می دهد. بعضی از مداخالت از مفاهیم "بانشاطی" برای 
تشویق فعالیت های فیزیکی استفاده می کنند، همانطور که امروزه 
پلکان شناخته شده ي پیانویی، مسافران مترو را تشویق می کند تا 
 The Fun Theory,( از پله ها به جای پله برقی از پله ها خارج شوند
)Buro Sant en Co,2010(به  بروک  رومبیک  طراحی   .)2009
عابرین پیاده انگیزه می دهد تا مسیر نشاط آور خود را بر روی گام 
گذاشتن سنگ ها بر روی یک نهر احیا شده انتخاب کنند. مداخالت 
سرخوشانه )بانشاط( شهری می تواند با جلب کنجکاوی و ترغیب ما 
به حرکت فراتر از مرزها، مسیرهای خودمان را انتخاب کرده و محیط 
اجتماعی و اکولوژیکی خود را کاوش کنیم. در حالیکه پژوهش ها 
در مورد بازی بیشتر بر رفتارها و واکنش های "بانشاط" انسان تمرکز 
دارد، ما الهام بخشی "بانشاط" از طریق اقدامات طراحی شهری را 

دارای ارزش تحقیق بیشتری می یابیم.
این مقاله با الهام بخشی از کار ثریفت )2003( کاوش میکند که 
چگونه فضای بازی ) که خود محصولی از نیت و اختراع انسان 
است(، یک بازیگر حیاتی در امر بازی کردن است که قدرت "تغییر 
ترکیب یک رویارویی با تغییر ارتباطات تاثیر گذار ... ایجاد شده" را 
دارد )ص104(. در برخی موارد، این نه تنها در طراحی یک مداخله 
بلکه در اجرای آن، مفهومی است که اغلب در هنر عمومی در نظر 
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روش های تحقیق 

گونه شناسی

یافته های مرور ادبیات پژوهش

تعریف بازی

مرور ادبیات 

شناسایی نمونه های موردی

دو مجموعه داده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند تا گونه شناسی 
متعادل منعکس کننده مفاهیم نظری و دنیای واقعی نمایش در قلمرو 
پیاده شهری باشند.به جای ایجاد زمینه هستی شناسی و نظری برای 
پژوهش، ادبیات تحقیق در این مورد یک رویکرد تحقیق فعال و 
بود. الگوهای موضوعی  ادامه دار برای کشف سوابق و شناسایی 

موضوعات شناسایی شده با نمونه های مورد مطالعه مورد مقایسه 
قرار گرفت تا گونه شناسی قوی از بازی در فضای شهر آشکار شود.

 Deming &( ها"  گونه  سیستماتیک  یا"مطالعه  گونه شناسی 
Swaffield، 2011، ص 133( برای شناخت گونه هایی از طراحی 
بانشاط که یا دسته بندی نشده اند و یا هنوز ناشناخته اند انجام شد. 
دسته بندی سیستماتیک چنین داده هایی از طریق گونه شناسی، 
پیچیدگی را کاهش می دهد و شباهت ها و تفاوت ها را شناسایی 
می کند )Bailey، 1994، ص12(. عناصر طراحی این نمونه ها با انواع 
مختلف بازی که ادبیات پژوهش تشریح کرده به منظور گونه شناسی 
مداخالت سرخوشانه )بانشاط( شهری مقایسه شدند.استفاده از گونه 
شناسی و ارزیابی قیاسی مشابه از مداخالت شهری برای بررسی 
گونه شناسی زمین بازی آمستردام )Lee & Menzies، 2016( و هنر 
عمومی )Gressel، 2012( مورد استفاده قرار گرفته است. این مثال ها 
متون علمی را در نظر نمی گیرند و بیشتر از فرآیند آفرینش برگرفته 

از داده ها حمایت می کنند. 

مرور ادبیات موضوع گسترده بازی های شهری را مورد بررسی قرار 
 داد.سه درون مایه اصلی از این مطالعات پدیدار شدند: تعریف بازی 
)به طور خاص بازی شهری(؛ اهمیت نقش بازی )در شهر( برای رفاه 

انسان و تاریخ غنی مرتبط با شهر بانشاط.

 بسیاری از محققان در بررسی بازی تمایل به اتخاذ رویکرد فلسفی 
و اظهار نظر در مورد سودمندی، هدف و محدوده بازی دارند. کایلو 
از  )Cailois، 1961( پیشنهاد می کند که بازی کردن امکان فرار 
عرف های زندگی اجتماعی را فراهم می کند. در کتاب "ابهام بازی"، 
ساتن - اسمیت )Sutton-Smith، 2001( به طور مشابهی بازی 
را به عنوان پدیده ای آستانه ای و مبهم توصیف می کند، که در 
آستانه بین واقعیات و غیر واقعیات وجود دارد )ص 1(. در حالیکه 
 )Sutton-Smith، 2001( و ساتن - اسمیت )Cailois، 1961( کایلو
فعالیت های بانشاط را بی حاصل می دانند، هویزینگا13 در هومو 
لودن بر اهمیت آن به عنوان رفتاری معنادار و فراتر از واکنش روانی 
تاکید می کند. هویزینگا )1950( و کایلو )1961( موافق هستند که 
بازی باید اختیاری باشد، در غیر این صورت جذابیت خود را از دست 
می دهد. عالوه بر این، بازی کردن باید الهام بخش آگاهی از آزادی 

و غیر واقعیات باشد.
در زمینه پیاده شهری، تعاریف بازی باید انعطاف پذیر باشند. بازی 
شهری دیدگاه هویزینگا را که "یکی از مهم ترین ویژگی های بازی 
یعنی جدایی فضایی آن از زندگی عادی. فضای بسته ای یا به 
صورت مادی و یا به صورت فرضی مخصوص آن مشخص می شود 
 ،1950 می کند")هویزینگا،  دوری  روزمره  زندگی  محیط  از  که 
ص19( را به چالش می کشد. در عوض، بازی شهری با محیط 

مرور پیشینه پژوهش منجر به درک دیدگاه های علمی درباره بازی 
بزرگساالن و بازی در محیط شهری شده است. این امر به تعریف 
"مداخله سرخوشانه )با نشاط( شهری" و شناسایی موضوعاتی که 
از سوی منابع مورد بررسی قرار گرفته اند، کمک کرده است. پیشینه 
رساالت،  )2009، ص. 104( شامل  توصیه گری  پژوهش طبق 
مقاالت  و  تجاری  ادبیات  نشریات حرفه ای،  دانشگاهی،  مقاالت 
از تئوری های یافت شده و  کنفران بود. اصول بازی بزرگساالن 
داده های تولید شده تولید شد. پیشینه پژوهش زمانی معین گشت که 

تعریف جامع از بازی شهری و موضوعات متمایز پدیدار شد. 

تعریف باال از مداخله سرخوشانه )بانشاط( شهری، باعث جستجو 
برای مطالعات موردی از تغییرات ایجاد شده یا پیشنهاد شده در 
از  مواردی  شد.  شهری  بازی  ترغیب  برای  ساخته شده  محیط 
مداخالتی که القای رفتارهای سرخوشانه )بانشاط ( میکنند با استفاده 
از روش نمونه گیری تصادفی از طریق جستجوهای اینترنتی به 
زبان انگلیسی و  شنیده ها از بین همکاران جمع آوری شد. عبارات 
جستجو عبارت بودند از ترکیبی از شاد2 ، شهر3، پاپ آپ4، سرخوش5، 
سرزنده6، طراحی7، تئوری تفریح8 و شهری. منابع اینترنتی مانند ترند 
هانتر10، پاپ آپ سیتی11 و دیزاین بوم12 برای یافتن نمونه های 
مورد نظر در طی دوره جستجو )ژانویه تا می 2014( مورد بازرسی 
و نظارت قرار گرفتند.  مطالعات موردی از طریق عنوان و سازنده 
مداخله، شهری که در آن مورد اجرا شد، و نمایش تصویری از مداخله 
ثبت شدند. این موارد از جهت یافتن فلسفه طراحیشان مورد بررسی 
قرار گرفتند. لیستی از برچسب های گونه شناسی به منظور توجه به 
عناصر طراحی مطابق با انواع بازی شرح داده شده در پژوهش ها و 
همچنین عناصر فراتر از آنچه که قبال در بازبینی مورد توجه قرار 

گرفت، ایجاد شد. 
مطالعات موردی چندگانه توصیفی امکان مقایسه بسیاری از نمونه 
 STAKE, 1995;( می کند  فراهم  یکسان  تحلیلی  واحد  با  را  ها 
تایید  برای  غنی  داده  ایجاد یک مجموعه  به  که   ،)YIN, 2003

گرفته می شود، که در آن پرسش های "چیستی، چرا، کجا، و چگونه" 
 Creative City Network of Canada( مورد بررسی قرار می گیرند

.)، 2010

نتیجه گیری های کلی منجر میشود.
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زندگی روزمره ما مختلط می شود. استیونز )2006( به طور گسترده 
بازی شهری را مطالعه کرده و این تعادل را بررسی می کند و توضیح 
می دهد که بازی در فضاهای عمومی شهری شامل "اقداماتی فاقد 
منفعت روشن، جدایی از تجربیات روزمره )فضایی ... یا اجتماعی(، و 

برخوردهای اکتشافی با غریبه ها" هستند.
آن هایی که در مورد بازی می نویسند، تمایل دارند که بازی با گونه 
های متمایز طبقه بندی شود )جدول 2(. برای مثال، در نظر هویزینگا 
)1950(، رقابت بانشاط "یک انگیزه اجتماعی است،با قدمتی بیش 
از خود فرهنگ" )ص 173(.کایلو نظرش را بر روی کار هویزینگا 
بنا می کند و مشاهده می کند که رقابت ممکن است با شبیه سازی، 
 )Stevens، 2004( شانس و سرگشتگی همراه باشد. تحقیق استیونز
درباره روانشناسی بازی شهری نشان می دهد که سرگشتگی می تواند 
به صورت مغایر با عرف های اجتماعی عمل کند و یا شامل حرکات 
غیر معمول عابرین پیاده باشد.این تنوع موضوعات، مشاهدات ساتن 
- اسمیت )2001(را در مورد ابهام ذاتی بازی، و همچنین تناسب آن 

برای تلفیق خالقانه در محیط چند جانبه شهری تقویت می کند.

بازی بزرگساالن اغلب به عنوان کاری بی معنا برای کسانی که 
زمان و پول کافی برای آن را دارند، تلقی می شود. به طور قطع، 
برخورد با آن به عنوان پدیده ای ضروری نبوده، اگرچه در واقع 
نقشی مهم در سالمت و رفاه حال بزرگساالن ایفا می کند. سازمان 
بهداشت جهانی بازی را به عنوان بخشی از فعالیت بدنی به حساب 
می آورد که برای بزرگ ساالن کاهش خطر ابتال به بیماری قلبی و 
دیابت نوع 2 و بهبود آمادگی قلبی - تنفسی و عضالنی، توده بدنی، 
سالمت استخوان و سالمت عمومی بدن را همراه می آورد)2014(. 
بازی هم چنین برای سالمت روان نیز فایده دارد. ساتن - اسمیت 
)2001( هشدار می دهد که متضاد بازی کردن واقعیت موجود یا کار 
کردن نیست؛ بلکه دودلی و عدم اطمینان یا بدتر از آن، افسردگی 
 )Tonkin، 2016( مورد بررسی قرار گرفتند. تانکین .)است )ص 198
نشان می دهد که چگونه بازی کردن سالمتی و تندرستی را در طول 
عمر بزرگ ساالن ترقی میبخشد و پیشنهاد می کند که از طریق بازی 
میتوان به  پنج مرحله رسیدن به سالمت روان که خدمات سالمت 
ملی انگلستان14 توصیف می کند، رسید: ما به اجتماعمان متصل 
میشویم، ما فعال هستیم، یاد می گیریم، با دیگران تعامل داریم و 
به محیط های اطراف خود توجه می کنیم. بازی بزرگساالن، سرمایه 
اجتماعی، پیوستگی اجتماعی و روابط اجتماعی را افزایش می دهد 
که همه مولفه های مهم برای بهبود و حفظ سالمت روان هستند 

.)Spencer، 2015 و  Mahdjoubi(

دانشگاهیان و متخصصان به طور یک سان موافقند که فرصت های 
فراوانی برای مداخله های سرخوشانه در بافت شهری وجود دارد. 

اهمیت بازی برای سالمت بزرگ ساالن 

شهر سرخوش

لفایور و دال )Lefaivre and Doll، 2007( خواستار یک "جایگزین 
الهام بخش" ] برای زیرساخت دستوری [ هستند که پتانسیل هم 
بازی بودن را در یک بافت شهری پرورش می دهد)ص 28(. آن ها 
از  )آزاد  ذهنی  آزادی  دادن  نشان  برای  را  بازی  فضای  اصطالح 
مسئولیت روزمره، جاری و عرف(و فاصله گرفتن از قوانین را پیشنهاد 
می کنند. "فضای بازی چیزی است... برای تمامی سنین و همه 

مکان ها" )لفایور و دال، 2007، ص28(.
ایده های معاصر در مورد شهر سرخوش، دنباله رو آثار هنرمند-

معمار هلندی، کانستنت15 هستند که سرخوشی و نشاط را به عنوان 
یک ابزار انقالبی و تحول آفرین برای پاسخ به نیاز بشر برای بازی، 
آزاد زندگی خود میداند )کانستنت و ویگلی،  ماجراجویی و خلق 
1998(. این سیر در ادامه به تئوری پردازی کوئنتین استیونز16 در 
"شهر سرخوش17" و "به سوی معماری سرخوش: فضای بازی و 
بازی کردن18" استفن والز19 میرسد، که تیوری و اجرای طراحی بازی 
را در کنار تیوری و اجرای معماری مورد مطالعه قرار می دهد. اخیرا و 
در ادبیات سرزنده که پارکور را به عنوان استفاده نشاط آور از فضاهای 
شهری می داند به سرخوشی شهری بهای بیشتری داده شده است 
 De Souza &( )2012 ،دسوزا و هجورث، 2009 و امیل و تانی(

.)Hjorth, 2009; and Ameel & Tani, 2012
نظرات در مورد آنچه در یک شهر سرخوش رخ می دهد و ظاهر شهر 
سرخوش ، متفاوت است.استیونز بر کیفیت خود به خودی و بدون 

ساختار شهر های سرخوش تاکید می کند:
بازی کردن توصیه می کند که الزم نیست تمام اقدام انسان برای 
کارآمد بودن یا خدمت به یک هدف ابزاری محدود باشد. روش هایی 
که افراد در آن محیط پیرامونشان را تجربه می کنند، صرفا ابزاری 
نیستند؛ آن ها اغلب اکتشافی، خارج از عرف، بدون اصول و اتالف 
گر انرژی هستند. از این رو هیچ دلیل مهم و موجهی برای ساختار 
شهری وجود ندارد که همیشه قابل خواندن باشد و یا تصویر شهری 

ثابت باشد. )2006، ص. 820(.
محیط های شهری می توانند الهام بخش رفتار سرخوشانه باشند، بدون 
اینکه با صراحت برای سرخوشانه بودن طراحی شده باشند. استیونز 
)2006( مشاهده کرد که چگونه مسیرها، تقاطع ها، مرزها، موانع و 
حرایم می تواند رفتار ها را به انسان امر کند. به عنوان مثال، مسیر 
هایی که به صورت غیر عادی باریک یا عریض هستند جلب توجه 
می کنند )لینچ، 1960(. استیونز )2004( از طریق مطالعه الگوهای 
رفتاری عابرین پیاده در خیابان شلوغ، فرصت های منحصر به فرد 
زیادی را برای تعامل مشاهده کرد: عابرسن پیاده ای که به دیگران 
در بازی شطرنج راهنمایی می دهند، مجسمه ها را با لباس های 
فصلی تزیین می کنند و با هنر در فضای عمومی ارتباط برقرار 
می کنند. او بر این باور است که تاسیسات عمومی بدون عملکرد 
بدیهی و آشکار، "مردم را به بازی های یکسان و نه تنها به عنوان 
نمایشی برای دیگران بلکه برای آزمودن مهارت های بدنی خود، و 
حتی به خاطر خود بازی، برای لذت بردن از تجربه جسمی تشویق 
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موضوعات های نشئت گرفته از نمونه های قبلی

طراحی و مصالح

تاثیر شنوایی

خلق و توسعه المان ها

می کند )استیونز، 2004، ص145(.  این نشان می دهد که نه تنها 
طراحی یک مداخله سرخوشانه مهم است؛ بلکه نحوه پیاده سازی آن 

به همان اندازه مهم است.
در  بازی  فرصت های  افزایش  روش های  مورد  در  زیادی  نظرات 
محیط شهری وجود دارد. مونتگمری20 )2013( پیشنهاد می کند که 
اصول روان شناسی زیست محیطی،در ارائه بینش های ارزشمندی 
در طراحی فضاهای شهری بانشاط کمک می کنند. برای مثال، 
لبه های تیز، صداهای غیرقابل پیش بینی بلند، تاریکی و کوچه های 
بن بست برای ما آزار دهنده است اما از تازگی، لبه های نرم، عطرها و 
خاطرات دلپذیر لذت می بریم )مونتگمری، 2013، ص 32(. لفایور و 
دال )2007( از مولفه های سرخوشانه که از طریق یک شبکه بازی 
به هم متصل  شوند، دفاع می کنند. چنین شبکه ای فرصت هایی را 
برای بازی میان بافتی )که با ساختار شهر تناسبی یکپارچه دارد(، یا 
بازی چند قطبی، که مکان های میانی را برای اکتشاف فعال می 

کند، به وجود می آورد )لفایور و دال، 2007(.

همان طور که انتظار می رفت، مصالح و طراحی به طور گسترده متغیر 
بود. برخی مداخالت از مصالح شناخته شده با هزینه پایین استفاده 
می کنند؛ برخی دیگر خصوصیات جدیدی از "الهام از طبیعت24" را به 
نمایش می گذارند که درک ما از معماری بومی و بوم شناسی را به 
چالش می کشد. مداخالت متعددی شامل بازخورد های شنیداری یا 
ارتعاشی هستند که ایجاد یک تجربه چند حسی میکند. برای مثال 
کار جرج زیسیادیسGeorge Zisiadis( 25( "ضربان شهر26" پیاده رو 
تعاملیی است که که هماهنگ با ضربان قلب عابران پیاده موسیقی 
تولید می کند )شکل 1(. استفاده از مصالح شناخته شده و بازیافتی، 
Off-( "27خارج از زمین"  مانند شلنگ های آتش نشانی که در طرح

Ground( )Strachnow & Nygaard، 2014-( از آن ها به صورت 
ننو هایی قابل تنظیم ، ادغام خالقانه در طراحی المان های شهری 

را نشان می دهد.
هدف چندین طرح هدایت رفتار انسان است، مانند "21 باالنسوا" 
یا 21 تابDaily Tous le Jours، 2014( 28( که با تاب خوردن 
)شکل  میکند  تولید  تر  هماهنگ  هایی  صدا  کاربران  هماهنگ 
2(.طرح اچ آی کی انتورپر29 مدخل ایستگاه اوروخت30 در هلند که 
در انگلیسی به شتاب دهنده جا به جایی شناخته می شود )شکل 3(، 
که به صورت یک سرسره موازی راه پله ها است که خود دربرگیرنده 

شوخی و شیطنت است.

در حالیکه پژوهش ها شامل تاثیر شنوایی به عنوان محرک بازی 
هستند، چندین مورد تاثیر شنیداری را از طریق بازخورد نشان داده اند، 
 Daily Tousles( 21 تاب ،)مانند ضربان شهر اثر زیسیادیس )2012
 .)The Fun Theory، 2009( پیانویی  پلکان  و   )Jours، 2014
این مثال ها تاثیر شنیداری را فراتر از دریافت منفعالنه و به سمت 

پاسخدهی و کنترل کاربر منتقل می کنند.

 بیست و هفت نمونه مداخله سرخوشانه طراحی شهری، غالبا از 
آمریکای شمالی و اروپا جمع آوری شدند.در حالیکه این موارد بسیاری 
از نظریه های مربوط به بازی مورد بحث در مرور ادبیات را نشان 
نشانگر  آن ها  متفاوت  و طراحی های  گوناگون  دادند، سبک های 
اهمیت طریقه پیاده سازی در هنگام ادغام بازی در محیط شهری 
است. نمونه ها به طور گسترده از نظر نحوه ایجاد و توسعه، طراحی 
کلی و مواد مورد استفاده، طول مدت مداخله، چگونگی تعامل مداخله 
با زیرساخت شهری و روش ها برای تشویق کاربران برای تعامل با 
مداخله متفاوت بود )جدول 1 را ببینید(. انواع مختلف عناصر طراحی 

مشاهده  شده در میان این نمونه ها در زیر خالصه شده اند.

بسیاری از نمونه های مورد بررسی حاصل هم کاری  بین طراحان، 
نوازندگان، دانشمندان رفتارشناسی یا هنرمندان بود. نمونه ها از نظر 
شرایطی که منجر به خلق آن ها شد، متفاوت هستند )به عنوان مثال 
بنای آثار هنری، پروژه هایی با کمک مالی یا جاذبه عمومی(.بعضی 
از مداخالت ماندگار و نمادین هستند، مانند دروازه ابری شیکاگو21 
)معماری شیکاگو، 2014(، که  یک آینه "لوبیا" شکل به اندازه یک 
میدان است. برخی دیگر عملیات  های موقتی یا دفعی )چریکی( 
هستند، مانند مسیر دوچرخه ماریو کارتHickey، 2010( 22(، که در 
آن "موزها" و "تقویت کننده سرعت" در مسیر با اسپری نقاشی شده 
بودند و جلوه های بصری بازی های ویدیویی محبوب را منعکس 
می کردند. اغلب پروژه ها از طریق ویدئوهای یوتیوب و یا شبکه  های 
محلی شناخته شدند. چندین مورد از طریق رویداد های مربوطه 
شناخته شدند. به عنوان مثال، 99 بازی کوچک بازدیدکنندگان را 
تشویق کرد تا در بازی های تعاملی کوتاه، همزمان با المپیک لندن 

شرکت کنند)Hide and Seek، 2012(. در مورد چادر توده ای23، 
یک توده موقتی از ماسه در هماهنگی با طراحی میامی ساخته شد 

 .)Thomson، 2013(

محیط های شهری می توانند الهام بخش 
رفتار سرخوشانه باشند، بدون اینکه با 

صراحت برای سرخوشانه بودن طراحی 
شده باشند. به عنوان مثال، مسیر هایی 

که به صورت غیر عادی باریک یا عریض 
هستند جلب توجه می کنند
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جدول 1. مولفه های طراحی از نمونه های موردی )برگرفته از دونوف، 2014، ص 130 و 131(

شکل 1. ضربان شهر کار زیسیادیس )2012( با خواندن ضربان قلب عابرین 
موسیقی هماهنگ با ضربان پخش می کند.

شکل 2. تاب خوردن با موسیقی استفاده کنندگان را تشویق به همکاری می 
میکند تا با هماهنگ تاب خوردن صدا های لذت بخش تری بشنوند، 21 باالنسوا 

)تاب(، دیلی تو لژو )2014(

شکل 3. ورودی ایستگاه اوروخت اثر اچ آی کی انتورپرز )2014( )که در انگلیسی 
به عنوان شتاب دهنده انتقال شناخته می شود(، جایگزین بانشاطی برای پله ها 

ایجاد می کند که به ایستگاه مترو ختم می شود. 
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اجزای بوم شناسی

کم هزینه
آینه

بدون نیاز به زیرساخت
مواد بازیافت شده

رنگ اسپری
تعلیق و آویزانی

آب
دستورالعمل های مکتوب/ فوری

حی
طرا

زیبایی زمانی که در حال استفاده 
نیست

تاثیر روی سطح )نه تنها تماس(
الهام از طبیعت

به صورت علمی براورد شده
رسانه های اجتماعی

طراحی شوخ طبعانه/ غیر قابل 
پیش بینی

میان افزا

ان
 زم

دت
فصول متوالیم

نصب دایمی
موقت

 از 
اده

ستف
ا

ت
ساخ

زیر

فرمی خالق از فعالیت فعلی
تجهیزات آشنا

تغییر و تبدیل عناصر موجود

مدت زمان
نمونه ها از نظر طول مدت اجرا تفاوت بسیاری باهم داشتند. چندین 
مورد موقت یا فصلی بودند، برای مثال در هر تابستان مانند 21 
باالنسوا )Daily Tous les Jours، 2014(، یا هر زمستان مثل کلبه 
های گرم31 اثر وینیپگ )Winnipeg، 2014( که در امتداد مسیر 

اسکیت رودخانه هستند.

یزه
 انگ

وع
ن

فعالیت جسمانی شاد
کند یا تغییر دهد

همکاری
تشویق خالقیت

حفظ انرژی
قابل مشاهده

لمسی
سیر

مسیر جایگزین/ انتخابیم
حریم

پیاده رو عریض

صر
ه عن

سع
هماهنگی با رویداد محلیتو

جمع آوری اطالعات
نقشه آنالین

یر 
تاث

یی
نوا

بازخورد شنیداریش
ارتعاش

عنصر 
طراحی

عنصر نوع
طراحی

نوع

در حالیکه پژوهش ها شامل تاثیر شنوایی 
به عنوان محرک بازی هستند، چندین مورد 
تاثیر شنیداری را از طریق بازخورد نشان 
داده اند، مانند ضربان شهر اثر زیسیادیس
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جدول 2. گونه شناسی بازی  های شهری )برگرفته از Donoff، 2014، ص. 
.)138

استفاده زیرساخت موجود 

مسیر

گونه شناسی

گونه انگیزه 

بسیاری از نمونه ها زیرساخت موجود را تغییر می دهند، یا فعالیت ها 
یا اشیای روزمره را ترکیب می کنند. برخی موارد در موقعیتی قرار 
گرفته اند تا با افراد پیاده در مناطق شلوغ شهری تعامل داشته باشند. 
به عنوان مثال "راه پله سینمایی32" در نیوزلند کاری از اوه.نو.سومو 
در  اجازه می دهد در حالیکه  به عابرین   )Oh.No.Sumo، 2012(
انتظار عبور از خیابان هستند، دست جمعی فیلم های محبوب یوتیوب 
را تماشا کنند. مداخالت دیگر زمین های خالی را فعال می کنند، 
همانطور که در نمونه "دز نتز33" اثر معماران ان ال34 مشاهده می 
شود که یک سازه صخره نوردی مخصوص تمام سنین که در طول 

یک محوطه خالی بنا شد.

همانطور که بیشتر مداخالت در فضای پیاده رو شهری انجام می 
شدند، انتظار می رفت که یک رابطه پویا با مسیرها وجود داشته باشد. 
اغلب، پیاده روهای عریض اجازه می دادند که مداخله در حالی انجام 
شود که یک مسیر موازی و بدون مانع هم برای عبور و مرور باقی 
بماند. با این حال، برخی مداخالت مانند "روم بیک36" کار "بورو 
سان و همکاران37" به طور کلی مسیری جایگزین ارایه می دهد. "ال 
ویل مولRaum، 2010(  "38( در بورژ39 فرانسه، بخشی از پیاده رو 
را با تشک های بادی که شبیه سنگفرش اطراف هستند جایگزین 

می کند.

هم پیشینه پژوهش و هم مطالعات موردی طیف گسترده ای از 
اصول و عناصر بازی را نشان می دهند.گونه شناسی از سواالت ذیل 
به وجود آمد: چه چیزی در پیشینه پژوهش مورد بحث قرار گرفت اما 
در نمونه های شناسایی شده نمایان نبود؟ در نمونه ها چه چیز هایی 
دیده شد که در پیشینه نبود؟ چه موضوعات مشترکی بین این دو 
وجود داشت؟ این مقایسه به ایجاد یک گونه شناسی جدید که هر 
دو مجموعه داده را منعکس می کند، منجر شد. سپس این اصول به 
نام های نوع بازی، ویژگی های طراحی و رویکرد اجرایی دسته بندی 
شدند. گونه شناسی حاصل )جدول 2( یک ساختار "زنده" را نشان 
می دهد که هنوز امکان رشد و بهبود دارد. ما امیدواریم که طراحی 
گونه شناسی الهام بخش روش هایی برای اضافه کردن فرصت 
های بازی برای بزرگساالن )و کودکان( در شهر باشد، بدون این که 
آن ها را بر هم برتری و یا اولویت  بخشد. )گونه ها در زیر هر ستون 

فهرست شده اند.(

اگرچه گونه انگیزش یک ویژگی طراحی نیست اما چون هر نمونه 
موردی روش های انگیزش روانی برای بازی را ارائه داد، در نظر 
گرفته شد. به عنوان مثال، جدای از لذت سرگرمی ناب، برخی از 
موارد کاربران را به کنترل یک نتیجه یا تبدیل یک شی، دعوت 
می کنند برای مثال تغییر شکل های طرح خارج از زمین استراشنو 
و نایگارد )2014( که کاربران را دعوت می کند تا ننو های کنار بندر 
را خود تنظیم کنند. موارد دیگر مردم را به همکاری یا رفتار اخالقی 
 ،)Daily Tous les Jours، 2014( تشویق می کنند، مانند 21 باالنسوا
یا "زمین بازیPlayground( "35( کار "وا" )Wa، 2011( که با تغییر 
ظاهر سطل زباله به شکل یک حلقه بسکتبال دفع زباله را تشویق 

می کند.

رویکرد اجراویژگی های طراحینوع بازی

اقدام بر خالف عرف های 
اجتماعی

اقتباس از انواع بازی 
های شناخته شده

تحریک شنوایی
شانس

بازی های شناختی
رقابت

همکاری
بازی خالقانه
فرصت فرار

فرصت افزایش ارتباطات 
اجتماعی

ریسک
دیدن علت و معلول

دیدن یا حرکت کردن 
فراتر از حدود

رنگ های جذاب
زیرساخت دوچرخه

الهام از طبیعت
قابلیت تصویر سازی 

ذهنی
جذابیت برای نسل های 

مختلف
روشنایی پیاده رو

طراحی علمی
مسیر های منحصر 

به فرد
استفاده از اشیا یا مصالح 

معمولی و روزمره
استفاده از مبلمان برای 

تغییر حرکت
لرزش

آب

مکان شلوغ
نصب یک شبه 

)چریکی(
درون افزایی در 

فضای کمتر توسعه 
یافته

فرصت تماشا شدن 
توسط مردم

انتخاب مسیر یا 
تسلط بر محیط

حس تعلق و ارتباط 
اجتماعی

موقت، ناگهانی یا 
فصلی

استفاده از زیر 
ساخت موجود

استفاده از رسانه

بحث 
در سطح خرد، مداخالت سرخوشانه شهری عملکردی مانند "طب 
سوزنی شهری40" دارند و یا تاثیرات کوچک روی کاربران یک مکان 
خاص می گذارند. اما تاثیر این طب سوزنی بر روی سیستم کالن 
شهری و در مقیاس شهری چیست؟ ارتباط بین طراحی محیطی 
با سالمتی، رفاه و نیز شادی به خوبی شناخته شده است. از کار 
گافمن41 در سال 1963 که  چگونگی ارتباط فضای عمومی با رفتار 
انسان را کاوش می کند، تا اندازه گیری و سنجه های پیشرفته 
االرد42 درباره واکنش های روانی به مکان در سال 2016، حاکی از 
تاثیرات عمیق محیط ساخته شده بر روی شادی ساکنان است. لیدن، 
گلدبرگ و میکلباک43 )2001( مشاهده می کنند که شادی مرتبط 
با شهر پدیده ای فراتر از سطوح درآمد و اقدامات بهداشتی است. 
در عوض، محیط هایی که داشتن ارتباطات با افراد و خود مکان را 
تشویق می کنند نقش مهمی در ایجاد افراد شاد دارند. خوشحالی از 
احساس تعلق داشتن به محیط فیزیکی و اجتماعی ما ناشی می شود. 
رابطه بین مداخله های سرخوشانه شهری و سرخوشی و نشاط یک 
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نتیجه گیری
 درک اینکه چگونه سالمتی، شادی و محیط ساخته شده با هم در 
ارتباطند دارند، کاری پیچیده و دشوار است. شناسایی نوع بازی یک 
مداخله سرخوشانه شهری، طراحی و اجرای آن به گسترش مفاهیم 
بازی شهری کمک می کند، که در نتیجه ما را به کشف این که 
چگونه مداخالت پیشنهاد شده می تواند رفتارهای سرخوشانه را در 
شهرها تحریک کند، رهنمون می سازد. دورنما های اجتماعی، بوم 
شناسی و اقتصادی حال حاضر ما، ما را به چالش می کشد تا بهترین 
ایده های خود را در مورد سالمتی و شادی در محیطی زندگی که 

برای خود می سازیم، به کار بندیم:
بازی تنها فقط "تاب بازی و چرخ فلک" )کنسول بازی کودکان، 
2002( کودکان و بولینگ و ورق و یا شطرنج افراد مسن نیست. 

شهر دو سویه است. مداخالت خاص به روحیه کلی یک شهر کمک 
می کنند، اما تصمیماتی که در سطح شهری اتخاذ می شوند، باعث 
تشویق و یا دلسرد شدن آن مداخالت می شوند. قوانین شهرداری 
طیف وسیعی از احتماالت را برای اجرای یک مداخله تعیین می کنند 
که به طور گسترده متفاوت بوده و با نوع بازی و طراحی مرتبط 
است. در مداخالت دفعی و یک شبه عنصر غافلگیر کنندگی و بدیع 
بودن مداخله خود به خود الهام بخش رفتار های با نشاط می شود، 
و می تواند به طور بانشاط به رویداد های جاری یا فرهنگ عامه 
واکنش نشان دهد و به دوام و مهم بودن طوالنی مدت نیازی ندارد. 
در مقابل، یک مداخله دایمی و نمادین نیاز به طراحیی دارد که 
در طول زمان برای کاربران لذت بخش باشد، غافلگیرشان کند و 
برایشان الهام بخش باشد. سطح آینه ای "دروازه ابری" )معماری 
شیکاگو، 2014( نشان دهنده این مطلب است؛ کاربران با تصاویر خود 
تعامل برقرار می کنند و مشاهده می کنند که چگونه این سازه محیط 
اطراف و جامعه سیال و چشم انداز ساخته شده را نشان می دهد. 
آن مداخالتی که در فضاهای کمتر استفاده شده صورت میگیرند یا 
از زیرساخت های موجود استفاده می کنند، می توانند به ایجاد حس 
تعلق و ارتباطات اجتماعی کمک کنند. "دس نتز" در برلین گواه این 
مطلب است؛ پلی به شکل یک سازه صخره نوردی بین محل های 
باقی مانده از حمله های هوایی در بین ساختمان های محله که 
تمام سنین می توانند از آن استفاده کنند، که نشان دهنده ارتباطات 
اجتماعی است )معماران ان ال، 2006(. مداخالتی که به این صورت 
رخ می دهند پایه و اساسی ایجاد می کنند که بر اثر آن گرایش به 

سرخوشی شهری ایجاد می شود.
یک سوال کلیدی در این تحقیق مطرح می شود، سوالی که مستحق 
ایده های  شدن  محبوب  مانع  عواملی  چه  است:  بیشتر  بررسی 
سرخوشانه شهری هستند؟ تنوع سبک های اجرایی نشان می دهد 
که شاید تشویق ما برای بازی کردن بیش از حد ساختار بندی 
شده است، و همچنین اینکه قانون مند سازی فضاهای شهری تا 
جایی پیش می رود که اتفاقات خود به خودی کمرنگ می شود. 
شهرداری ها با حمایت از برخی رویکردهای اجرایی که در این مقاله 
تاکید شد می توانند مداخالت سرخوشانه شهری را تشویق کنند و 
همچنین با استفاده از پتانسیل هایی که قوانین جاری ممکن است 
اجازه ندهند )به طور مثال ساعت های طوالنی، واریانس نویز، یا بسته 

شدن موقتی خیابان ها(.
همانطور که این تحقیق به شناسایی شکاف ها در دانسته ها درباره 
مداخالت  اثربخشی  و  شهری  سرخوشانه  طراحی  رویکردهای 
سرخوشانه شهری می پردازد، پرسش های محرک بسیاری را نیز 
برانگیخته است. این مقاله بر طراحی فضاهای عمومی شهری برای 
ایجاد فرصت هایی برای بانشاط بودن برای ساکنین و بازدیدکنندگان 
تمرکز دارد. ارتباط بین بازی شهری و ماهیت اجتماعی شهرها 
چیست و تفاوت بالقوه عناصر مداخله در مناطق روستایی در چیست؟ 
این تحقیق عمدتا بر روی نمونه های آمریکای شمالی و اروپایی 

متمرکز است. تاثیر  بازکردن افق های دید جغرافیایی یا بین فرهنگی 
دیدن موضوع بر یافته ها به چه نحو است؟ چگونه حس مکان و 
بستر تاریخی بر میزانی که فضا به عنوان سرگرم کننده، نه فضای 

مغشوش و نه برانگیزنده، درک می شود تاثیر می گذارد؟ 
ما همچنین پیشنهاد می کنیم که تعادلی پویا و خالق میان بین 
طراحی بانشاط شهری و طراحی ابزاری شهری )به عنوان مثال در 

جهت اهداف عملی(در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
البته  )و  بزرگساالن  تمایل  مورد  در  بیشتر  تحقیقات  نهایت،  در 
کودکان( برای لذت بردن از ویژگی های طراحی  سرخوشانه به 
شدت مورد نیاز است. آیا برخی افراد بیشتر از دیگران از فرصت های 

طراحی بانشاط بهره می برند؟ 

کاربران با تصاویر خود تعامل برقرار می کنند 
و مشاهده می کنند که چگونه این سازه 

محیط اطراف و جامعه سیال و چشم انداز 
ساخته شده را نشان می دهد. آن مداخالتی 
که در فضاهای کمتر استفاده شده صورت 

میگیرند یا از زیرساخت های موجود استفاده 
می کنند، می توانند به ایجاد حس تعلق و 
ارتباطات اجتماعی کمک کنند."دس نتز" 

در برلین گواه این مطلب است؛ پلی به 
شکل یک سازه صخره نوردی بین محل 

های باقی مانده از حمله های هوایی در بین 
ساختمان های محله که تمام سنین می 

توانند از آن استفاده کنند، که نشان دهنده 
ارتباطات اجتماعی است
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بیانیه شفاف سازی

یادداشت های درباره مشارکت کنندگان 

بلکه بازی در مورد ایجاد یک )محیط( شهر واقعا قابل بازی کردن 
است که در آن نشاط ذاتی مردم در تمام سنین بتواند خود را نشان 

دهد )محجوبی و اسپنسر، 2015، ص 147(.
مداخالت سرخوشانه شهری راهی را برای انعکاس و تقویت نشاط 

ذاتی ما در محیط ساخته شده ارایه می دهند

هیچ تضاد منافعی از جانب نویسندگان گزارش نشده است

مانیتوبا  دانشگاه  از  شهری  برنامه ریزی  استاد  دنوف44"  "گابریل 
45است. او در حال حاضر در آزمایشگاه تحقیقات در دانشگاه آلبرتا در 

دانشکده بهداشت عمومی با دکتر کندایس نیکیفروک46 کار می کند 
و به بررسی عالقه خود به محیط های سالم و بانشاط می پردازد.

"را سن کلر بریجمن47" استاد بخش برنامه ریزی شهری در دانشکده 
بر شهر  او  است. عالیق تحقیقاتی  مانیتوبا  دانشگاه  در  معماری 
دوست دار کودک، طراحی مشارکتی و کاهش تعداد افراد بی خانمان 
همکاری  معماری  مدیران  از  یکی  او  است.  متمرکز  کانادا  در 

بریجمن48، یکی از شرکت های معماری وینیپگ49 است.
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این مقاله، راه های گوناگونی را که بچه ها با آن ها فضاهایی را برای 
بازی در خیابان های شهر اوترخت1 هلند خلق کرد ه اند را بررسی 
می کند. تمرکز این مقاله بر خط هایی است که بچه ها در مکان سازی 
برای بازی می کشند و همچنین معنای خطوطی که به  عنوان بخشی 

از طراحی زمین بازی در خیابان ها برای آن ها کشیده شده است.

خیابان ها مکان های گوناگونی هستند و خیابان ها، مکان هایی برای 
گوناگونی هستند. 

بر اساس این نوشته کودکان تنها نفراتی نیستند که باید در خیابان ها 
حضور داشته باشند و بازی کنند، بلکه بزرگساالن و مردان و زنان 
ٌمسن هم باید در خیابان سهیم باشند، به طوریکه  خیابان ایده آل 
خیابانی گوناگون است که افراد با هر جنسیت و سنی  در آن حضور 
داشته باشند،  اکنون حضور بچه ها در خیابان بحث اصلی این مقاله 

است.
در  کودکان  بازی  درباره  هلندی  جغرافیدان شهری  کارستن3  لیا 
دهه  50 تا 60 میالدی در خیابان های آمستردام، چنین می نویسد: 
"بچه ها از فضای خیابان4)بیرونی( برای فعالیت های مختلفی استفاده 
می کردند، و فضای عمومی برای بازی هایشان مناسب بود. آن ها 
چادر و حتی کلبه هایی در پیاده رو می ساختند و از آن در برابر مزاحمان 
در هر سنی  دفاع می کردند. بازی کردن در خیابان ها با اسباب بازی 
و سایر وسایل، نیاز به سطح باالیی از خالقیت داشت". که امروزه 
این ویژگی  از بیشتر خیابان های غربی ناپدید شده است. در گذشته 
فضاهای باز عمومی برای بچه ها طراحی شده بودند، گرچه امروزه، 

خیابان ها تکه تکه شده و مختص استفاده ماشین ها شده است.
شدند  تبدیل  مکان هایی  به  تدریج  به  خیابان ها   ،1960 دهه  از 
به دلیل ورود  تغییر  این  که بچه ها در آن حذف شدند و عمدتا 

بر روی خطوط، مکان سازی و بازی بچه ها :
کشف از زندگی شهری در هلند

چکیده

خط از روی فکر۲

ماشین و افزایش ترافیک خیابان ها بود، در همین زمان بچه ها به 
خانه هایشان سوق داده شدند،کودکان نیز به خاطر ظهور تلویزیون 
و اسباب بازی های کارخانه ای)که افراد بیشتری قادر به خرید بودند( 

مجذوب خانه ها شدند. 
 در مطالعات برنامه ریزی فضای باز عمومی با توجه به مکان هایی 
برای بازی بچه ها در آمستردام، اظهار داشتند که: بچه ها در فضای 
باز عمومی موقعیت های مناسبی برای خود تعیین می کنند،  به این 
گونه  که پیش بینی می کنند که چگونه بازی کنند. اکنون این مسئله 
مورد بحث قرار می گیرد که هنگامی که قلمرو کودکان جدا شود، 
حق آنها را که خیابان شهری را به عنوان قلمرو برای زمین بازی ادعا 

کنند را محدود می کند. 
بچه ها هنوز هم در خیابان های شهری بازی می کنند، بخصوص 
آن خیابان هایی که نسبتاّ آرام، محصور شده توسط فضای سبز5 و 
در مناطقی که کم و بیش با کارکرد خوب و جامعه فرهنگی همگن 
وجود دارد. عالوه بر این بچه هایی با گذشته مهاجرت - بیشتر از 
خانوادهای کم درامد در هلند - در خیابان ها بخصوص در زمین های 

بازی شهری بازی می کنند.
برای بازگشت به موضوع اصلی این مقاله من برخی از مشاهداتم 

در مورد بازی بچه ها در خیابان های هلند را به اشتراک می گذارم:
تمرکز اصلی من بر روی این است که چگونه بچه ها بازی هایشان 
را در خیابان ها به وسیله خط ها ساماندهی می کنند. این مطالعات در 
اوترخت هلند رخ داده است که چهارمین شهر بزرگ هلند است. 
این شهر در مرکز این کشور واقع شده است و جمیتی تقریبا معادل 

325000 در آن ساکن هستند.
من مشاهداتم در مورد بازی بچه ها را در دو واحد همسایگی بیان 
می کنم. واحد همسایگی اول در قسمت غربی اوترخت که "اوگ این 
آل6" نامید می شود. این واحد همسایگی نیمه شهری است. خانه ها 
بیشتر در دهه 1920 تا 1930 ساخته شدند و بزرگ هستند، خیابان ها 
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ساکت و با فضای سبز احاطه شده ا ند. افراد سفید پوست بیشتر در 
این محل ساکن شدند که از طبقه متوسط با خانواده هایی با سطح 

تحصیالت باال هستند که بچه های جوان دارند.
چند  محله ای  که  نامید می شود  "اورخت7"  دوم  واحد همسایگی 
فرهنگی، است که پس از جنگ در قسمت شمالی اوترخت ساخته 
شده و با تعداد زیادی فضای سبز بین آپارتمان های بلند طراحی شده 
است. در این واحد همسایگی بیشتر از افراد با پیشینه مهاجرت و 
درآمد کم ساکن شده ا ند. فعالیت بچه ها در این محل بیشتر در زمین 

بازی های از پیش طراحی شده به چشم می خورد.
کودکان  نوع مختلفی  از خط ها را استفاده می کنند که فضا را تعریف 
می کنند و در آن فضا بازی می کنند، این فعالیت ها تمرکز اصلی  
این مقاله است. چگونه بچه ها از خط ها برای مکان سازی استفاده 
می کنند؟ چه فرقی  بین بازی  آنها در خط هایی که خودشان کشیده ا ند 

و خط هایی که  از پیش طراحی شده است وجود دارد؟

در یک روز تابستانی، سه پسر 9 ساله خط هایی با گچ های رنگی  
در خیابان می کشیدند. آنها خط هایی بلند که تا تقاطع بعدی ادامه 
داشت کشیدند. پسرها سعی  داشتند که خط های صافی بکشند ولی  
اضطحکاک گچ و آسفالت خط های بلند آن ها را لرزان کرد. آنها سه 
خط موازی بلند کشیدند و در آخر بر روی هر خط شماره 1 ، 2 و3 را 
نوشتند. با نگاه به کار آن ها واضح بود که مسیر مسابقه ترسیم کردند. 
آن ها برای مسابقه دوی سرعت آماده شدند و مسابقه را شروع کردند 
و به این صورت خیابان را به محلی برای بازی  تبدیل کردند. آنان 
زمین بازی  سر هم شده ای خلق کردند که قسمتی متمایز از خیابان 
بود. در هنگام بازی  به طور معمول دوچرخه و ماشین  از خیابان رد 
می شدند و بازی  آن ها را قطع می کردند ولی  به نظر نمی رسید که 
این موضوع آن ها را اذیت کند و به این صورت بود که آنها با ریتم 
خیابان به بازی  ادامه می دادند. مکان سازی یعنی  ایجاد فضایی توسط 
خط ها و بازی  کردن با آنها، که با فعالیت های دیگر در آمیخته شده  
است، نه خلق فضاهای بسته برای بازی.  آن بچه ها با خط فضایی 

کشیدند که بخشی از خیابان شد.

در محله ی "اوگ این آل"، دو بچه، یک دختر و یک پسر در خیابان 
با یک توپ بازی می کردند. آن ها سه سطل آشغال نسبتا بزرگ که 
گوشه سمت چپ خیابان بودند را جوری چیدند که شبیه یک دروازه 
شود. آن ها می توانستند از دو سطل آشغال برای دروازه استفاده کنند 
یا سه سطل آشغال را کنار هم به صورت خطی بچینند، با این حال 
آن ها تصمیم گرفتند که دو سطل آشغال را از جای اصلیشان کمی 
جلوتر بیاورند و سطل آشغال سوم را کمی عقب تر قرار دهند، سطل 
آشغال ها به وسیله ی طناب بازی به یکدیگر متصل شده بودند، به 

خط هایی با گچ۸

طناب بازی۹

این صورت که طناب بازی یک خط بین سطل آشغال ها از قسمت 
بیرونی درست کرده بود که باید توپ از آن خط و از بین سطل 
آشغال ها رد می شد که منجر به امتیاز گرفتن از دروازه شود. به این 
ترتیب آن ها یک فضای کوچک خلق کردند به طوریکه سطل 
آشغال های جلویی نقش چهارچوب دروازه را داشتند و سطل آشغال 
پشتی خود دروازه بود. پس از ساخت دروازه بچه ها شروع به دویدن، 
دنبال کردن یکدیگر و شوت کردن توپ در طول خیابان کردند، 
آنها در آن بعدظهر ساکت یکشنبه خیابان را برای خود کرده بودند. 
پس از گذشت مدتی آنها فقط شروع به شوت کردن توپ به سمت 
دروازه کردند، هدفگیری آن ها به فضای بین سطل آشغال ها بود. من 
تا انتها ی بازی آن ها به جنبه های کاری که می کردند ) نحوه ساخت 
دروازه و استفاده از آن ( فکر می کردم تا اینکه بازی آن ها تمام شد 
و شروع به جداسازی دروازه کردند. وقتی که بازی تموم شد دخترها 
به آرامی و با دقت طناب بازی را از سطل آشغال ها جدا کردند و بعد 
به خانه رفتند و سطل آشغال ها همان جا باقی ماندند و دیگر نقش 

دروازه ای خود را از دست دادند و اینک فقط سطل آشغال بودند.

تصویر1: تغییر چینش سطل آشغال ها برای توپ بازی، محله اوگ این آل در اترخت

تصویر2: وقتی بازی بچه ها تمام شد سطح آشغال ها را به حالت قبل باز می گردانند، 
محله اوگ این آل در اترخت
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دایره

خط های زمین بازی11 ) زمین بازی از پیش طراحی 
شده (

اینجا به لحاظ استفاده از خط و مکان سازی چه اتفاقی افتاده است؟
از طریق مرتب کردن سطل آشغال ها به وسیله طناب بازی بر روی 
یک خط، بچه ها دروازه خودشان را ساختند، بنابراینآن ها فضایی 
مناسب برای فعالیت های خودشان ساختند و خیابان را تبدیل به 
فضایی برای بازی کردند. به طوریکه انگار طناب که خطی نمایان 
بود برای ساخت فضا مهم بود. برای مکان سازی از بین بردن به 
اندازه ایجاد کردن مکان مهم است، به این صورت که تمام کردن 
بازی خودش یک فعالیت سازنده است. بازی کردن بچه ها در خیابان 
به صورت مداوم خیابان را به مکانی برای زندگی تبدیل می کند که 
این ها فعالیت هایی  برای مکان سازی هستند به جای مکانی برای 
ماندن. روند بازی متوقف نمی شود، بچه ها به خانه می روند، یک وقت 
دیگر برمی  گردند و با بچه های دیگر و وسایل دیگر بازی می کنند و 

خط های جدیدی برای مکان سازی ایجاد  می کنند.

مثال های بسیار زیادی برای روند در حال انجام مکان سازی توسط 
کشیدن خط ها در خیابان است. با نگاه به تصویر پایین میبینیم که 
بچه ها درون یک دایره ایستاده ا ند. دایره مدل دیگری از خط است. 
بچه ها بعد از ظهر به بعد از ظهر در درون این دایره که کاماًل بسته و 
گرد نیست می ایستند و پوشش روی سوراخ فاضالب10وسط خیابان 
نقطه جهت گیری آن ها است. بازی این بچه ها با خود این دایره نبود 
به طوریکه هیچ بازی ای داخل این دایره اتفاق نمی افتاد و دایره نسبتًا 
نقطه شروعی برای اشکال دیگر بازی بود. دایره به بچه ها اجازه 
می دهد که مقداری بین بازی ها استراحت کنند و این قابلیت را به 
آن ها می دهد که در هنگام استراحت به یکدیگر نگاه کنند و به بازی 
بعدی فکر کنند. بازی بعدی می تواند بازی ای دست جمعی باشد، 
مثل قایم موشک یا گرگم به هوا یا بازی های گروهی می توانند به 
بازی های فردی تغییر پیدا کنند. در هر صورت دایره یک خط است، 
و همانطور هم که در مثال طناب بازی  هم مشاهده کردیم بازی  
بچه ها وابسته به مکان نیست. خیابان در این مورد مکانی نیست 
که بچه ها اشغال کرده باشند بلکه مکانی است که بچه ها در آن 

زندگی  می کنند. 

به این صورت بچه ها می توانند خیابان را به عنوان مکانی برای 
زندگی  تجربه کنند. در مثال باال بچه ها با دایره در عرصه شهری 

شرکت کردند و به خیابان حس زندگی  دادند.

زمین بازی طراحی شده در شهرهای هلند، از جنگ جهانی دوم به 
بعد ایجاد شد.  دغدغه طراحی زمین بازی  بازتاب تفکر سیاسی بود 
که بچه ها در جامعه حضور داشته باشند. این دیدگاه ها به این صورت 
بود که بچه ها انعطاف پذیرند و به آزادی عمل بچه ها و کشف کردن 
توانایی هایشان در هنگام بازی  تأکید می کند و در واقع زمین بازی  به 

این خاطر ایجاد می شود.
زمین های بازی  به طور معمول از پیش طراحی شده ا ند و این از پیش 
طراحی شدن به  این معنی است که برای زمین های بازی  خط هایی 
مشخص می شود. با نگاهی  به تصاویر زمین های بازی  هلند میبینیم 

تصویر3: اینک سطح آشغال ها همان حالت اولیه را دارند، محله اوگ این آل در اترخت

تصویر4: ، اینک سطح آشغال ها همان حالت اولیه را دارند، محله اوگ این آل در اترخت

تصویر5: دایره بهانه ای برای بازی بچه ها و مکان سازی توسط آن ها
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که زمین های بازی  خیلی  شبیه به یکدیگر هستند به این صورت که 
برای زمین های بازی  خط هایی تعریف شده ا ند که هر قسمت فضای 
بازی  را مشخص می کند. خط ها در رنگ های متفاوت کشیده شده ا ند 
و بازی  را در هر قسمت زمین بازی  پیشاپیش تعریف می کنند و به 
طور معمول این زمین های بازی  به زمین های بسکتبال و فوتبال 
اختصاص داده می شوند. حصار اطراف زمین به طور مشخص یک 
خط است که زمین بازی  را به طور مجزا از بقیه خیابان ) فعالیت هایی  
مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و رانندگی  ( تعریف و جدا می کند. 
حصار مثل یک مرز می ماند و یک فضای بسته ایجاد می کند به این 
معنی که به محض اینکه بچه ها وارد فضا شوند باید به بازی  مشغول 
شوند و پس از اتمام آن از فضا خارج شوند. زمین بازی  بهتر است که 
قسمتی  از خیابان باشد که فقط برای بازی  نیست و می توان از آن به 
عنوان محل مالقات یا فعالیت های دیگر نیز استفاده کرد و همچنین 
زمین بازی  باید به گونه ای باشد که بچه ها را به فضا دعوت کند و 

حس مشارکت را به آنها القا کند.

برخی از مشاهداتم در زمین های بازی از پیش طراحی 
شده:

یک گروه پسر بین سنین 7 تا 13 سال که هر روز به طور مداوم به 
زمین بازی  می آیند و مشغول بازی  فوتبال هستند. بر روی میز تنیس 
کنار زمین فوتبال برخی  دختر ها بازی  را تماشا می کنند. به تدریج 
پسران بزرگتری بین سنین 14 تا 19 سال، پیاده یا با دوچرخه به 
زمین بازی  وارد شدند، یکی  از آنها توپ به همراه داشت. او به همراه 
دوستش در طول خط بیرونی زمین فوتبال توپ را به یکدیگر پاس 
می دادند و بچه های کوچکتر بدون توجه به این، دو به بازی  خود 
ادامه می دادند. پس از مدت کوتاهی، دو پسر بزرگتر با توپشان وارد 
زمین بازی  شدند و بدون حرفی  شروع به بازی  کردند و در این حین 
بقیه نیز به آن ها ملحق شدند. بچه های کوچکتر بدون هیچ اعتراضی 
بازی  خود را متوقف کردند و زمین را ترک کردند و به بیرون زمین 
رفتند و بازی  بچه های بزرگتر را تماشا کردند. در اینجا  زمین های 
بازی  دارای مرز مشخص هستند. گروهی از بچه های کوچک و 

گروهی از بچه های بزرگ  به طور متناوب زمین فوتبال را اشغال 
می کنند و تنها مدت کوتاهی آنها بصورت همزمان حضور دارند و 
این زمان دخترها از بازی  حذف شدند و خارج زمین بازی  نشستند. 
هنگامیکه فضا به شکل بسته  تعریف شده باشد باید یک بازی  
متوقف شود تا بازی  دیگر بتواند شروع شود یا یک گروه از بچه ها 
باید زمین را ترک کنند تا گروه دیگری از بچه ها بتوانند بازی  کنند.در 
واقع به این صورت است که یا در فضای بازی  حضور دارند یا ندارند. 
ساخته  پیش  از  وسایل  از  مجموعه ای  طراحی شده  بازی   زمین 
شده مثل دروازه در دو طرف زمین است که به جای مکان سازی، 
فعالیت ها را مکان محور می کند و به خیابان متصل نیست و به نوعی 
از آن جداست. زمین بازی  در واقع قسمتی  از خیابان است ولی  
قسمتی  متفاوت از آن به نظر می آید زیرا با قوانین خاصی مشخص 
می شود. به این صورت که توپ و دیگر لوازم بازی  باید به زمین بازی  
برده شوند و در آنجا استفاده شوند و حتی زمین بازی  انواع خاصی  
از بازی ها را تعریف می کند که خود جزئی از بازی  نیستند. از این 
زمین های بازی  انتظار می رود که پسرها را بیرون از خیابان نگه دارد 
و کم و بیش منطقه را کنترل کند و اینگونه طراحی برای فضایی 
است که بچه ها را مجبور کند تا رفتارشان را منظم کنند. تاکید داشتن 
بیش از حد به استفاده از زمین های بازی  با خط های از پیش تعیین 
شده درست نیست زیرا بچه ها تاکتیک های خودشان را دارند و از 
قوانین پیروی نمی کنند به طوریکه فضاهای از پیش طراحی شده را 
برای خود شخصی  و مناسب می کنند، برای مثال در ورزش کردن 

قوانین موجود را مطابق با خالقیت خودشان تغییر می دهند.
منع بچه ها از بازی  در خیابان و فرستادن آن ها به فضاهای از پیش 
تعیین شده، فضا را تکه تکه می کند. خیابان های باز می توانند اظهار 
قلمرو بودن داشته باشند مثل کشیدن خطها با دست و یا با استفاده 
از تخیل می توان مرز تعریف کرد و به نوبه خود منحصر به فرد هم 
باشند. و با توجه به مثال هایی که در این مقاله آورده شده است، بازی  
با خطوط بیشتر از بازی  با وسایل از پیش طراحی شده خالقیت را 
تقویت می کند و این عمل به تنهایی  فعالیت هایی  را برای مشارکت 
در جریان زندگی  خیابانی خلق می کند. در این موارد بازی  در خیابان 
منجر به مکان سازی می شود که در مقابل بازی  بچه ها در زمین های 
بازی  از پیش طراحی شده، قرار دارد که دارای مرز است و بچه  ها را 

از مشارکت در زندگی  شهری محروم می کند.

راه های جدید سرگرمی های تفریحی با استفاده از خیابان های شهری 
- آنگونه که در مقاله توصیف شد - در سال های اخیر پدیدار شده 

است. ) مثل پارکور13 و اسکیت برد14 ( 
خط ها در خیابان بخصوص آن هایی که جنس سختی داشته باشند 
برای شرکت کنندگان در اینگونه بازی  های خیابانی جذابند، بعنوان 
مثال، اسکیت بازان برای بازی  از پله هایی با جنس سنگ استفاده 
می کنند. این بازی  های خیابانی، زندگی  را به فضا و خیابان می آورند.

خطوط خیابان1۲
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و در آخر بچه هایی را میبینیم که از میله عالئم راهنمایی15 در خیابان 
باال می روند، بازی  با خطها واقعاً جالب است.
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فصل3:گفتوگو
"خیابان" فضایی فراگیر و در 

دسترس برای کودکان
گفت و گو با آلیس فرگوسن

سالمت جسم و روان عمده ترین 
سودمندی حضور کودک در فضای 

شهری
گفت و گو با پانته آ حکیمیان

حق کودکان در برنامه ریزی فضاهای 
شهری

گفت و گو با جکی بورک

محالت شهر،  مکان زندگی کودکان
گفت و گو با تیم گیل

شبکه ای از فضاهای دوستدار 
کودک، راهی در جهت 

مناسب سازی فضاهای شهری برای 
کودکان

گفت و گو با الکساندرا لنگ Camden’s third Healthy School 
Street



یکی از مواردی که در ترویج و گسترش بازی خیابانی در بریتانیا نقش داشت، فعالیت انجمن ها و موسسات خودگردان بود. 
می توان گفت موسساتی مانند London  Play ،Playing Out ،Play England در بریتانیا نقش محرک را داشتند. 
Playing Out  موسسه ای است که در شهر بریستول شروع به فعالیت کرد، آلیس فرگوسن، مدیر عامل این موسسه است که 
در طی این چند سال تجارب گوناگونی را در بریستول و شهرهای دیگر بریتانیا داشته است؛ به این بهانه گفت و گویی با ایشان 
تنظیم شد که در ادامه می آید. در ابتدا ایشان از ما خواست که وضعیت ایران را درباره بازی کودکان در خیابان شرح دهیم که در 

ابتدای گفت و گو این توضیحات را آورده شده است.

"خیابان" فضایی فراگیر و در دسترس برای 
کودکان

گفت و گو با آلیس فرگوسن1
Playing Out مدیرعامل موسسه ي

www.playingout.net

تنظیم کننده و برگردان: میعاد حسین پور

متشکرم بابت ارتباطی که برقرار کردید. بسیار عالی است که 
می شنویم عالقه به خیابان های بازی در ایران وجود دارد. 
همانطور که می دانید، ما این جنبش را در پاسخ به عدم وجود 
آزادی برای بازی کودکان در خارج از خانه ) که تا دهه ی 
0791 میالدی در شهر ها و شهرک های بریتانیا رایج بود(، 
شروع کردیم. ما دریافتیم که مدل "خیابان بازی" به عنوان 
محرک تغییرات وسیع تر خیابان ها و شهرها برای حرکت به 
سوی تسلط خودروي کمتر و تحقق شهر دوستدار کودک 
عمل می کند. من خیلی مشتاقم که بدانم آیا چنین تغییر 
مشابهی در آن جا )ایران( رخ داده است؟ یا کودکان همچنان 
به صورت غیررسمی در بعضی یا بیشتر مکان های شهر 

بازی می کنند؟

را به خاطر  بازداشت کودکان  یا  ایران، برخورد قهری  در 
بازی نداریم. ولیکن اگر بخواهیم وضعیت ایران را از این 
حیث بررسی کنیم، آمار دقیقی از وضعیت بازی در محله ها و 
خیابان های تهران و میزان آسیبی که ممکن است کودکان 
... ببینند، نداریم. اما بر اساس  از اتومبیل و  بخاطر بازی 

مشاهدات می توانیم ادعا کنیم که در شهرهای ایران نسبت 
به گذشته)تقریبا دو دهه یا سه دهه پیش(  کمتر بازی در 
خیابان انجام می شود)اتفاق می افتد(. بازی های خیابانی در 
شهرهای ایران در خیابان های محلی معنا پیدا میکرد و شاید 
بتوان گفت که مفهوم "محلیت" نقش مهمی را در این 
موضوع ایفا می کرد. همچنین اگر االن بخواهیم جایگاه این 
موضوع را در سطح شهر تهران بررسی کنیم، بطور جدی 
می توانیم ادعا کنیم که بازی هایی خیابانی بیشتر در مناطق 
محروم و کم درآمد تهران اتفاق می افتد، بخش های اعیان 
نشین شهر به جرات می توان گفت که اساسا دیگر بازی 
خیابانی کودکان در آن جریان ندارد، می خواهم ببینم که آیا 
در بریستول و شهرهای بریتانیا هم به این شکل است؟ )البته 
می دانم که اختالف طبقاتی در شهرهای بریتانیا مثل تهران 
نیست(. حال اگر بخواهیم بررسی کنیم که چرا بازی در 
فضاهای شهری ایران نسبت به گذشته کمرنگ شده است، 

از نظر من دو علت در این تحول نقش ایفا کرده:  
1- اولین علت که شاید مهمترین چیزی باشد که بازی 
خیابانی را تهدید کرد، بحث ایمنی است، یعنی اینکه کودکان 
و پیادگان، در برابر خودرو و سایر مخاطرات، ایمنی کافی 
ندارند و در طراحی خیابان ها و فضاها هم توجهی به ایمنی 

گو
تو

گف

۴۱ بهار ۹۸
شماره اول



گفتوگو

بهار ۴۲۹۸
شماره اول

شکل گیری  که  معتقدند  فروید  زیگموند 
شخصیت یک انسان در مراحل آغازین رشد 
فرد در سنین کودکی شکل می گیرد و پس از 
آن تغییراتی در جزییات آن اتفاق می افتد. با 
این توضیح و باتوجه به اینکه طبیعتا بخشی 
از فرآیند اجتماعی شدن و آموزش کودک در 
می گیرد،  همساالن شکل  گروه  با  آن  ارتباط 
بنظر می رسد بهترین بستری که بتواند این 
ارتباط را مهیا کند، "فضای عمومی" در شهر 
است، شاید در اینجا باشد که اهمیت و نقش 
فضای عمومی در زندگی و رشد یک کودک 
که  شرایطی  به  باتوجه  اما،  شود.  احساس 
فضاهای  دارند،  ما  در عصر حاضر شهرهای 
مهیا  برای  زیرساخت هایی  نیازمند  عمومی 
شدن در جهت بازی کودکان هستند؛ می خواهم 
نظر شما را با توجه به تجربه تان در بریستول و 
شهرهای بریتانیا در این باره بدانم؟ و اینکه چه 
اتفاقاتی در فضای عمومی باید رخ دهد تا این 

بستر برای کودکان مهیا شود؟
تجربه ما از جنبش playing out این است که همه ی بچه ها برای 
بازی کردن نیاز به فضای ایمن در نزدیکی خانه دارند. خیابان بطور 
ویژه برای بازی ساخته شده است، اما زمانیکه خالی از ترافیک سواره 
باشد، فضای خوبی برای کودکان است. خیابان به مثابه یک "بوم 
خالی2" است- آنها می توانند از آن برای انجام کاری که انتخاب می 
کنند، استفاده کنند- دوچرخه سواری، توپ بازی، بازی های تخیلی 
و .... . گاهی اوقات زمین های بازی، می توانند راه هایی که کودکان 
بازی می کنند را محدود یا حتی دیکته کنند که این برای آن ها 
کمتر سودمند است. همچنین، دسترسی کودکان به فضاهای بازی 
تعیین شده می تواند سخت باشد. درحالیکه فضای خارج از خانه شان 
)نزدیک خانه( بیشتر در دسترس است. من می خواهم بگویم که 
بهترین چیزی که برای کودکان مفید خواهد بود این است که تسلط 
ترافیک موتوری در خیابان ها کاهش پیدا کند. گاهی اوقات نیاز 
نیست چیزی را اضافه کنید، فقط کافیست بعضی چیزها را حذف 

کنید.
یکی از بحث های دیگری که درباره بازی در 
فضاهای شهری یا در خیابان مطرح می شود، 
بحثی است که بازی عالوه بر کودکان می تواند 
بزرگساالن و گروه های سنی دیگر را هم درگیر 
 "ludic city"بحث تحت  کلی  بطور  این  کند، 
مطرح می شود، به این معنی که عناصر بازی 

در بحث فضای بازی خیابانی بنظر می رسد دو 
بحث را می توان مطرح کرد: 1. بحث ایمنی 
الزم  زیرساخت های  شدن  فراهم  و  خیابان 
برای بازی کودکان ۲. بحث جذابیت خیابان ها 
را  قابلیت  این  اینکه  یعنی  بازی،  فضاهای  و 
داشته باشند تا بچه ها و کودکان را جذب کنند 
و به خیابان بیاورند. حال با درنظر گرفتن این 
موارد دو تا سوال را می توان مطرح کرد، اینکه 
اساسا چرا باید بچه ها در خیابان بازی کنند؟ و 
و دومین سوال اینکه چطور می شود کودکان را 

به بازی در خیابان ترغیب کرد؟
چرا باید بازی کنند؟! دالیل زیادی وجود دارد! اول اینکه کودکان 
برای سالمتی و توسعه ی خود نیاز دارند تا بازی کنند. دوم اینکه، 
آن ها به فضا و آزادی نیاز دارند تا از لحاظ جسمی فعالیت داشته 
باشند. سوم اینکه، آن ها نیاز دارند تا با سایر کودکان تعامل داشته 
باشند و خود را بخشی از یک جامعه گسترده تر احساس کنند. عالوه 
بر این ها، دالیل دیگری نیز وجود دارد. همه ی ما زمانیکه در کودکی، 
خارج از خانه بازی می کردیم، از مزیت داشتن آزادی)احساس آزادی( 

و شانسی برای پیگیری ایده هایمان برخوردار بودیم.

در ادامه ی سوال قبلی، همانطور که می دانید، 
همچون  روانشناسان  معتبرترین  از  برخی 

پیاده و کودکان و اقشار خاص هم نشده است. این شاید 
باعث شود که خانواده ها ترجیح دهند که کودکان در خانه 

بمانند.
2- دومین علت این می تواند باشد که در عصر حاضر با ورود 
تکنولوژی و فضاهای مجازی، اجتماعات تمایل پیدا کردند 
تا بیشتر در فضاهای مجازی و با تلفن همراه کار کنند. این 
و علت قبلی احتماال باعث کمرنگ شدن حضور کودکان 
و خانواده ها در خیابان و فضاهای شهری شده است. مثال 
"شهرک اکباتان" محله ای در تهران است که طراحی آن 
مطابق با ایده های مدرنیستی و بخصوص لوکوربوزیه )معمار 
فرانسوی( است، این شهرک شامل سوپربلوک هایی است 
که فضای پیاده و سواره در آن از هم تفکیک شده است. 
در این شهرک مشخصا ایمنی پیاده و کودک در فضاهای 
پیاده آن فراهم است. بر اساس مشاهدات میدانی و گفت و 
گوهایی که با ساکنین در این محله انجام شد، به این نتیجه 
رسیدیم که در فضاهای پیاده این شهرک در یک دهه یا 
دو دهه ی پیش، کودکان بیشتری بازی می کردند حتی در 
شب ها، ولی االن حضوری از کودکان در این پیاده روها دیده 

نمی شود و خیلی کمرنگ شده است.



گفتوگو

۴۳ بهار ۹۸
شماره اول

من احساس متناقضی درباره جنبش "بازی بزرگساالن" دارم. البته 
که ما نیاز به لذت بردن و تفریح در شهرهایمان داریم، اما من فکر 
می کنم که آن )بازی بزرگساالن( می تواند موضوع اصلی تر و جدی تر 
)بازی کودکان( را کمرنگ کند- کودکان کسانی هستند که از نظر 
روانی و زیستی به بازی نیاز دارند، با اینحال معموال از این کار به 
دالیل اجتماعی و محیطی منع می شوند- از این جهت می بایست، 
بازی کودکان را در اولویت اصلی  توجه قرار داد. اگر ما شهرهایی 
خلق کنیم که برای کودکان مناسب هستند، طبیعتا برای بزرگساالن 

نیز مفید خواهد بود

اگر بخواهیم دالیل اینکه چرا ما بازی در بیرون از خانه را برای 
کودکان یک چیز خوب می پنداریم، بیان کنیم: 
1-  کودکان نیاز به بازی کردن دارند.

این برای توسعه فیزیکی و احساسات آن ها و همچنین برای یادگیری 
مهارت های اجتماعی حیاتی است. همچنین این یک حق انسانی 

است که تحت حمایت کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد است.
۲- خیابان یک بوم خالی است.

فرصت آزادانه بازی کردن را ایجاد می کند، و مزیت های مهمی برای 
فعالیت های ساختار یافته و سازمان یافته در فضاهای مشخص را 

تامین می کند.
۳- کودکان نیاز به فضای وسیعی برای بازی با انرژی 

دارند. 
بسیاری از خانه ها، باغچه ندارند و خانه ها در شهرها به سمت کوچک 
پارک ها و سایر  به  از کودکان  بسیاری  شدن می روند. همچنین 
فضاهای باز به راحتی دسترسی ندارند، این در حالیست که خیابان 

فورا برایشان قابل دسترس است. 
۴-  بازی کردن در خیابان، هم بستگی اجتماعات را 

افزایش می دهد. 
به وسیله ی فراهم کردن احساس  را  همسایگان در تمام سنین 
فضای مشترک و مالکیت اشتراکی گردهم می آورد. این می تواند 
یک حس مسئولیت جمعی ایجاد کند و از این جهت، ایمنی محله 

مطالب  از  یکی  می خواهم  شما  از  آخر،  در 
برای  می تواند  نظرتان  به  که  سایت تان  
مخاطبان فارسی زبان کاربردی باشد را معرفی 

کنید تا به فارسی ترجمه شود.

را نیز افزایش بدهد. 
۵-  بازی خیابانی، فرصت های جدیدی را برای اجتماعی 

شدن و دوستی ایجاد می کند. 
این ها اغلب در میان گروه های سنی یا با کودکانی که به مدارس 
دیگر می روند، هستند. بازی کردن همچنین ارتباط بین کودکان و 
بزرگساالن را افزایش می دهد و به ایجاد آشنایی واعتماد کمک 

می کند. 
۶-  وقتی کودکان بازی می کنند، مهارت های ارزشمندی 

را یاد می گیرند. 
آن ها مهارت های اجتماعی مهمی را می آموزند و درکی درباره جهان 
از طریق  را مستقالنه  این کار  اطرافشان بدست می آورند. آن ها 

موقعیت هایی که در آن قرار می گیرند، انجام می دهند. 
۷- بازی کردن در خیابان فرصتی است برای بازی نیمه 

نظارتی
والدین، درحالیکه به کودکان اجازه می دهند تا خارج از خانه بازی 
کنند، می توانند از سایر بچه ها در خانه مراقبت کنند یا کارهای خانه ی 
خود را انجام بدهند. کودکان اگر مجاز به بازی در نزدیکی خانه خود 
باشند، بیشتر از هر روز در خارج از خانه بازی می کنند. به این صورت 
آن ها مجبور نیستند که به والدین وابسته باشند تا آن ها را به جای 

دیگری مانند پارک ببرند. 
۸-  خیابان نقطه ی شروعی برای همه ی سفرهاست)تیم 

گیل، ۲۰۰۷(
توانایی بازی آزادانه در خیابان، اولین قدم برای تحرک آزادانه در 
محله است. برای مالقات دوستان، رفتن به پارک یا پیاده رفتن 

به مدرسه
۹-  خیابان ها اکثریت فضای عمومی شهر را تشکیل 

می دهند.
نگریستن به خیابان ها، فقط به مثابه مکان هایی برای رانندگی و 
پارک کردن خودرو، ارزش آن ها را کم می کنند. خیابان ها می توانند 
و می بایست مکان هایی باشند که مردم بتوانند بنشینند، صحبت 
کنند، مطالعه کنند، بازی کنند و پیاده روی کنند- و حتی اگر بخواهند 
بتوانند آواز بخوانند و برقصند! تنها راه حصول این اهداف این است 

که ما از آن استفاده ی متفاوتی را آغاز کنیم.

پی نوشت
۱- Alice Ferguson
۲- blank canvas

در فضاهای شهری و خیابان ها حس نهفته ی 
کودکی را در درون گروه های سنی بزرگسال 
بر می انگیزد و آن ها را با فضا درگیر می کند و 
این بنوعی باعث شادابی و نشاط در فضاهای 
شهری می شود؛ شما در ارتباط با این موضوع 
تجربه ی ویژه ای دارید؟ اگر دارید می خواهم 

برای ما توضیح دهید.



در بحث شهر دوستدار کودک، “ الگوی زندگی 
کم تحرک” یک کودک یا نوجوان ایرانی چگونه 
بروز و  از نظر طراحی شهری دلیل  و  است؟ 
و  گودکان  میان  در  الگویی  چنین  گسترش 

نوجوانان ایرانی را در چه چیزی می دانید؟
از طریق  به  صورت یک گفتمان  موضوع شهر دوستدار کودک 
نهادهایی مانند یونیسف، هبیتات و سایر نهادهای ذی مدخل به وجود 
آمده و رشد کرده است، شاید بتوان علت شکل گیری و رشد این گونه 
جنبش ها و حرکت ها را در این موضوع بدانیم که شهر های فعلی 
به طور عام پاسخگوی نیازهای فعلی شهروندان نیستند و به طور 
خاص نیازها و مطالبات بسیاری از گروه های سنی یا جمعیتی را 
نه تنها برطرف نمی کنند بلکه مانع حضور آن ها در فضای شهری 
نیز می شوند. کودکان از جمله این گروه ها هستند که به واسطه ي 
اتومبیل محور شدن شهر و محالت   آن، تغییر سبک زندگی، ورود 
فناوری های مختلف به زندگی خانواده ها، رفتاری متفاوت در شهر 
دارند. اکثرا وابسته به والدین خود بوده و جابجایی آن ها درون شهر 
از طریق وسایل نقلیه صورت می گیرد. این تغییر رفتار در کودکان 
به الگوی ثابت زندگی کم تحرک تبدیل شده است؛ که از یک سو 
دسترسی کودک به فضاهای باز شهری و سایر خدماتی که به آن 
نیاز دارد، محدود شده، و اغلب از طریق اتومبیل انجام می شود و از 
سوی دیگر تلویزیون، بازی های کامپیوتری، و سایر ادوات فناوری 

سالمت جسم و روان عمده ترین سودمندی 
حضور کودک در فضای شهری

گفت و گو با پانته آ حکیمیان
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

تنظیم کننده: علی یار میزبان

جدید، او را درگیر فضای مجازی کرده که تمایل زیادی به حضور 
در خانه و کم تحرکی دارند. از این روست که در جامعه ی فعلی 
ایران با مشکل چاقی و کم تحرکی کودکان مواجهیم و آمارها خبر از 

حاد شدن این مشکالت می دهند.
یک نکته ای هم که شاید باید در ابتدای بحث آن را باز می کردم، 
تعریف کلمه ی " کودک" است، یعنی اینکه در واقع ما به چه رده ی 
تعاریف مختلفی  این موضوع  سنی ای، کودک می گوییم؟ درباره 
وجود دارد. در برخی منابع از سن 2 یا 3 سالگی تا زیر 18 سال را 
کودک می نامند. دسته بندی دیگر این بازه را به دو گروه کودک و 
نوجوان تقسیم می کنند که من هم به این دسته بندی اعتقاد بیشتری 
دارم، زیرا کودکان و نوجوانان از نظر نیازهای جسمی، روانی، نقش 
اجتماعی و بحث استقالل با یکدیگر متفاوتند و رفتارهای آن ها در 

شهر و فضاهای شهری نیز به تبع آن متفاوت می شوند.
در رابطه با بخش دوم سوالتان، اگر از دیدگاه طراحی شهری علت 
بروز الگوی زندگی کم تحرک کودکان و نوجوانان ایران را بخواهیم 
واکاوی کنیم، شاید بتوان یکی از دالیل اصلی را اتومبیل محور بودن 
محالت مسکونی و شهرهایمان بدانیم. کودکان در سنین پایین تر، به 
والدین خود وابسته اند، برای جابه جا شدن در شهر، رفتن به مدرسه، 
مهد کودک، پارک و سایر فضاهای شهری در اغلب موارد پدر یا مادر 
از اتومبیل استفاده می کنند که دالیل مختلفی دارد، یا سبک زندگی 
خانواده به این گونه است، و یا مقصدهای مذکور بسیار دورتر از خانه 

در متون مختلف، "سالمت جسم و روان کودک" به عنوان یکی از الزامات توجه به بازی خیابانی و رویکرد شهر دوستدار کودک 
مطرح شده است. این متون در واقع، توسعه شهری عصر حاضر را در جهتی می دانند که سالمت جسم و روان کودک را تهدید 

می کند. از این نظر، بازی خیابانی به عنوان راهبردی معرفی می َشود که می تواند سالمت فرد در جامعه را بهبود دهد.
 پانته آ حکیمیان، استادیار طراحی شهری دانشگاه شهیدبهشتی و متخصص حوزه ی سالمت در طراحی شهری است. ایشان در 
پژوهش های مختلفی به موضوع سالمت جسمانی و روان در طراحی شهری پرداخته اند. از این جهت، گفت و گویی با ایشان 

انجام شد.

گو
تو

گف

بهار ۴۴۹۸
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ازمیان سودمندی های شهر دوستدار کودک که 
می تواند شامل سالمت، اقتصاد محلی، امنیت، 
محیطی،  پایداری  منسجم تر،  محلی  جوامع 
یاشد،  شهری  توسعه ی  محرک  و  تاب آوری 
"سالمت" و "سالمت روان" دارای چه جایگاهی 
ابعاد سالمت )جسمانی،  از  است؟ و هر یک 
سالمت  با  ارتباطی  چه  اجتماعی(  و  روانی 
کودکان می تواند داشته باشد؟ و نقش طراحی 
شهری در هر یک از این ابعاد چه می باشد؟ 
بازی  و  کودک  با  آن  ارتباط  دیگر  از سوی  و 

خیابانی چیست؟

هستند که قابل پیاده رفتن برای کودک باشد و یا بحث پیاده رهوار 
نبودن مسیر مطرح است که خود به دلیل نبود بسیاری از کیفیت های 
پیاده روی  زیرساخت  و  امنیت  و  ایمنی  جمله  از  شهری  طراحی  
تاحدودی  بحث  نوجوانان،  مورد  در  بدهد.  رخ   می تواند  مناسب، 
متفاوت است زیرا در این سن، استقالل فردی بیشتری از والدین 
دارند، بنابراین می توانند خود تاحدودی نیازهایشان را درون محله 
و فضاهای شهری آن تامین کنند. ولی متاسفانه محله این فرصت 
را به نوجوانان هم نمی دهد. با اولین ورود وی به خارج از فضای 
خانه، یعنی کوچه، بدلیل حضور قوی اتومبیل و زیرساخت نامناسب 
پیاده، نوجوان هم تجربه مطلوبی ندارد، در حالیکه در گذشته کوچه ها 
محل بازی و تعامالت اجتماعی نوجوانان با یکدیگر بود. همچنین 
دسترسی پیاده به مقصدها و فضاهایی مانند مدرسه، مراکز خدماتی 
محله، پارک ها، زمین های بازی، مراکز فرهنگی محله، هم طبق 
صحبت هایی که در باال شد، برای نوجوانان دشوار است، با وجود 
استقالل نسبی از والدین، نگرانی آن ها از نبود ایمنی و امنیت در 
فضای شهری، موجب می شود که حضور نوجوان را در محله و 

فضای شهری محدود کنند.

شاید بتوان گفت “سالمت” یکی از بنیادی ترین این سودمندی هاست. 
در واقع با حضور کودکان و نوجوانان در شهر،  ابعاد مختلف سالمت 
آن ها می تواند ارتقا پیدا کند. طبق تعریف اولیه سازمان بهداشت 
جهانی از سالمت، سالمت فقط به نبود بیماری و نقص عضو محدود 
نیست و سه بعد جسمانی، روانی و اجتماعی بر آن قائل شده است. 
حال با حضور کودکان و نوجوانان در شهر، فضاهای شهری آن در 
حالیکه فعالیت های مختلفی را بتوانند در این فضاها انجام بدهند، 
می توانند منفعت ها و سودمندی های مختلفی در هر یک از ابعاد 
مختلف سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی داشته باشند. با توجه 
به تمرکز موضوع این دوره ی نشریه بر “بازی خیابانی”، یکی از 
فعالیت هایی که می تواند تضمین کنند ه ی حضور پر رنگ بچه ها در 
فضاهای شهری باشد، “بازی” است، چون کودکان از اولین سنین 
زندگی با “بازی” زندگی و رشد می کنند. مهارت های مختلف را با 

بازی به صورت آموزش غیر مستقیم یاد می گیرند، و تمرین می کنند. 
یا  این مهارت ها می تواند مهارت های حرکتی، شناختی، عاطفی 
اجتماعی باشد. بنابراین در اینجا من تالش می کنم حضور بچه ها 
در فضاهای شهری را از طریق فعالیت بازی مورد بررسی قرار دهم 
و مثال هایی از منافع و سودمندی های بازی بچه ها در فضاهای 
شهری،  برای ابعاد مختلف سالمت آن ها بیاورم. از دیدگاه سالمت 
جسمانی، اولین منفعت بازی کودکان در فضاهای شهری، تشویق 
آن ها به فعالیت بدنی و تحرک است. طبیعت کودک با جنب و جوش 
به صورت بازی درهم آمیخته است. شهر می تواند با فرصت هایی که 
در فضاهای شهری برای بازی های حرکتی بچه ها فراهم می آورد، 
از کم تحرکی، اضافه  وزن و چاقی آن ها جلوگیری کند و تا حدودی 
بتواند “الگوی زندگی کم تحرک” کودکان و نوجوانان ایرانی را به 
سمت الگوی زندگی سالم و پرتحرک تغییر دهد. از دیدگاه سالمت 
بودن، کاهش  به شاد  روانی،  بازی کودکان در فضاهای شهری 
اضطراب و استرس، غلبه بر ترس و سایر مشکالت روانی کمک 
بسیاری می کند. همان طور که قبال گفته شد، در گذشته حیاط خانه ها، 
و کوچه ها محل بازی بچه ها بود، شهر اتومبیل محور این امکان را 
از کودکان گرفته است، نگاه جدید به شهر و استفاده از فضاهای 
شهری آن برای حضور بچه ها به صورت فعالیت  بازی می تواند 
ترکیب فضاهای  باشد.  برای کودک محور کردن شهر  نو،  گامی 
قرار  کودکان  اختیار  در  می تواند  که  طبیعی ای  با محیط  شهری 
گیرد نیز منافع جسمانی و روانی برای کودکان دارد. ارتباط کودک 
با طبیعت و عناصر طبیعی نظیر هوای پاک، گیاهان و درختان، آب، 
کوه، همگی عالوه بر تضمین سالمت جسمانی او موجب ارتقای 
حالت های روانی، آرامش کودک و کاهش استرس و اضطراب نیز 
می شود. معضلی که در کودکان فعلی به دلیل حضور تمام مدت در 
مدرسه، خانه و تماشای برنامه های تلویزیونی و یا درگیر شدن با 
فضای مجازی به صورت بازی های دیجیتالی، آموزش محور شدن 
تمامی فعالیت های کودکان به صورت های مختلف فشار روانی در 
آن ها بروز پیدا کرده است. از دیدگاه سالمت اجتماعی نیز فضاهای 
شهری امکان بازی های گروهی را فراهم می آورد که موجب رشد 
مسئله،  حل  گروهی،  کار  مهارت  کودک،  اجتماعی  مهارت های 

هم دلی و تعامل اجتماعی موثر با دیگران، می شود.

در بحث سالمت یکی از چارچوب های مفهومی 
ارائه شده مربوط به مک میالن می باشد که در 
کودکان  رفتار سفر  با  فرم شهری  رابطه  آن 
به مدرسه مدنظر قرار گرفته است که در آن 
تصمیم گیری والدین عامل مداخله گر بین این 
دو است. تاثیر غیر مستقیم فرم شهری بر نحوه 
تصمیم گیری والدین چگونه است؟ همچنین در 
بحث سالمت و تحرک در فضا، یکی از مباحث 
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همانطور که ذکر شد، از میان عواملی که باعث 
می شود کودکان در فضای شهری کمتر حضور 
پیدا کنند و به تبع کمتر در فضای شهری بازی 
کنند، یکی عامل “ایمنی” است که مستقیما با 
عامل  دیگری  و  است  درگیر  خیابان  موضوع 
واسطه  به  که  است  جدید”  زندگی  “سبک 
تناقضاتی  که در زندگی امروزه رخ داده است. 
حال این سوال پیش می آید که اگر ما به عنوان 
طراح شهر بخواهیم عامل دومی که ذکر شد 
را بشناسیم و یک نگاه فراگیر به مسئله داشته 
و  گونه ای سازمان دهی  به  باید  باشیم، شهر 
طراحی شود تا با همه ی این شرایط، بتواند 
نقش خود را ایفا کند. در واقع زمانی کودک به 
فضای عمومی شهر جذب می شود که فضاها 
واجد کیفیت ها و شرایطی باشند که این رغبت 
را در کودکان ایجاد کنند، حال سوالی که مطرح 
این  می توان  چگونه  که  است  این  می شود 

رغبت را در فضا تامین کرد؟

این سوال شما از دو بخش مجزا تشکیل شده است، یکی موضوع 
“رفتار سفر کودکان به مدرسه” و دیگری موضوع “ایمنی و امنیت” 
که از مباحث مهم در بحث سالمت کودک و حضور و تحرک و 

بازی او در فضا است.
 1 سوال  پاسخ  ادامه ی  در  می تواند  بنوعی  سوال،  این  به  پاسخ 
باشد. بطورکلی کودکان در سنین پایین تر وابستگی بیشتری در 
بسیاری از فعالیت ها به والدین خود دارند. یکی از این فعالیت ها، 
حضور آن ها در شهر و استفاده از خدمات مورد نیازشان است. بعد 
از خانه، مدرسه دومین مکانی است که کودکان بیشترین اوقات روز 
را در آن می گذرانند، رفت و آمد به مدرسه فعالیتی روزمره است که 
می تواند نقش مهمی را در افزایش فعالیت کودکان داشته باشد. در 
این بین تصمیم گیری پدر یا مادر در این که کودک چگونه به مدرسه 
رفت و آمد داشته باشد یعنی پیاده یا سواره بسیار تاثیر گذار است، 
بنابراین در بسیاری از تحقیقات نظیر مدل مک میالن در حوزه ی 
فعالیت بدنی کودک، ادراک والدین از محیط مصنوع و کیفیت های 
آن خصوصا 2 کیفیت ایمنی در برابر حرکت سواره و امنیت در برابر 
وقوع جرم مدنظر قرار می گیرد؛ و ثابت شده است که تا مادامیکه 
والدین ادراک نامطلوبی از محیط دارند، کنترل و محدودیت بسیاری 
نیز برای حضور کودک در فضای شهری یا رفت و آمد پیاده به مدرسه 
خواهند داشت. بنابراین درنظر گرفتن نگرش ها و ادراک از محیط 
مصنوع والدین در تحقیقات و برنامه های اجرایی مشوق حضور پیاده 
و مستقل کودکان در شهر یا رفت و آمد به مدرسه، امری مهم و 

بنیادین است.
در رابطه با بخش دوم سوال، بازی کودکان را می توان نوعی فعالیت 
بدنی دانست که خود موجب سالمت جسمانی آن ها می شود. زمانی 
این فعالیت به یک تجربه ی خوب برای  آن ها تبدیل می شود که 
یکسری کیفیت های پایه از جمله “ایمنی و امنیت” در محیط وجود 
داشته باشد تا کودک امکان حضور و فعالیت در محیط را پیدا کند. 
چارچوب های مفهومی که تبیین کننده ي کیفیت های طراحی شهری 
مشوق فعالیت بدنی افراد هستند مانند مدل آلفونزو و همکاران هم 
به وجود این گونه کیفیت های عملکردی، قبل از کیفیت های تجربی- 
زیباشناختی، برای تشویق افراد به فعالیت بدنی در محیط تاکید 
دارند. البته کیفیت های ایمنی و امنیت خود از دو وجه در محیط 
قابل بررسی اند. زمانی محیط عینی مطرح است، به عبارتی ایمنی و 
امنیت محیط بر اساس یکسری فاکتور ها و معیار های قابل سنجش 
از محیط، سنجیده می شود. اما گاهی محیط ذهنی یا ادراک شده 
مطرح است،  به عبارتی ادراک فرد استفاده کننده یا همان کودک 
و نوجوان یا والدین آن ها از “ایمنی و امنیت” محیط مدنظر است و 
در تصمیم او در حضور استفاده از فضاهای بازی درون شهر بسیار 

تاثیرگذار است.
به بیانی دیگر، زمانیکه کودک یا والدین او فضای بازی را فضای ایمن 
از نظر نبود خطر تصادفات با وسایل نقلیه یا آسیب فیزیکی از وسایل 
بازی بدانند و درکنار آن فضای بازی را فضایی امن، به دور از حضور 
یا ترس از غریبه ها و افراد ناشناس و با نظارت و کنترل تلقی کنند، 
احتمال حضور آن ها در فضا و بازی آن ها باال می رود. درواقع عرض 
بنده این است که اگر یک سری کیفیت های پایه مانند ایمنی و امنیت 
)چه بسا امنیت فضا گاهی از ایمنی آن در تصمیم گیری اولیه برای 
حضور در آن مهم تر باشد( در فضاهای بازی درون شهر و محالت 
آن تامین نشود، هر چقدر هم فضاهایی مجهز و جذاب برای بازی 
کودک و نوجوانان باشند، ولیکن احتمال حضور و بازی بچه ها در 

آن ها کمتر رخ می دهد.

 به موضوع بسیار مهم و حیاتی ای اشاره کردید، متاسفانه دو اتفاق با 
هم رخ داده و موجب عدم حضور کودکان در فضای شهری شده 
است. از یک سو، “شهر” این امکان را از کودک گرفته، فضاهای 
بازی درون محالت باتعداد کم، وسایل و تجهیزات کم و ناقص، و 
بدون جذابیت هستند و از سوی دیگر “جهان امروز” و وجوه مختلف 
آن از جمله فضای مجازی با امکانات و جذابیت های خود باعث شده 
تا کودک در خانه بی تحرک بماند و ذهن او درگیر بازی های مجازی 

شود که خود تبعات منفی بسیاری برای سالمت روان او دارد.
شاید یکی از کارهایی که می توان انجام داد، تلفیق بازی با فضای 
شهری است، یعنی فقط درون پارک و بوستان بخشی را به فضای 

کلیدی و مهم “ایمنی و امنیت” است، چگونه 
این موضوع می تواند در زمینه طراحی شهری 
و برخورد با مسئله شهر به منصه ظهور برسد؟
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پی نوشت
۱- Gamification
۲- boardgame
۳- Augmented realtiy

بازی بچه ها اختصاص ندهیم، طراحی گونه های مختلف فضای 
شهری، اعم از پیاده راه ها، پالزاها، بخشی از خیابان ها یا کوچه ها، 
در کنار پارک و بوستان، با هدف تقویت وجه بازی گونه آن می تواند 

یک رویکرد باشد.
یک رویکرد دیگر تلفیق دو فضا است، "فضای شهری" به مثابه یک 
فضای واقعی، با "فضای مجازی"، با هدف ایجاد بازی برای کودک 

و نوجوان در فضای شهری و تقویت وجه بازی گونه ی آن.
در واقع بحث “بازی پردازی1” که اکنون هم بسیار مطرح است، به 
این موضوع می پردازد که چگونه می توان با مداخالت/ طراحی های 
کالبدی و یا به کمک فناوری های دیجیتالی و ترکیب آن با محیط 
واقعی، فضای شهری را برای کاربران خصوصا کودکان و نوجوانان 
جذاب کرد و امکان حضور و بازی او را افزایش داد. از نمونه های 
اولیه این موضوع در شهر می توان به ترکیب پله های شهری با 
صدای یک ساز مثل پیانو و طراحی آن به شکل آن ساز برای 
تشویق افراد به استفاده از پله به جای پله برقی، یا ساخت بازی های 
فکری یا بازی های رومیزی2 در مقیاس بزرگ در فضای شهری، 
به طوریکه کودک/ فرد خود جای مهره ها بازی کند، اشاره کرد. در 
سطح پیشرفته استفاده از فناوری واقعیت افزوده3 در تجهیز و تقویت 
وجه بازی گونه فضاهای شهری هم ازجمله روش های دیگری است 
که کاربرد آن اخیرا در طراحی فضاهای شهری با هدف بازی پردازی 

مطرح شده است.



شهری  عمومی  فضاهای  گفت  بتوان  شاید 
در  بیشتر  گذشته  به  نسبت  حاضر  عصر  در 
معرض تغییر و تحوالت قرار دارند و سرعت 
این تغییرات در عصر حاضر بیشتر شده است. 
بخشی از این تغییرات بازنمودی از تغییراتی 
است که در اجتماع رخ داده است. این به تبع 
با فضای شهری  نوع مواجهه  تا  باعث شده 
متفاوت شود. به نظر شما این تغییراتی که در 
شهر و مخصوصا در فضاهای عمومی شهری 
رخ داده است، چه تاثیری بر زندگی کودکان)به 
فضای  مخاطب  که  اقشاری  از  یکی  عنوان 
توجه  آن ها  به  کمتر  شاید  و  هستند  شهری 
شود( در شهر و فضای شهری داشته است؟ 
اگر بخواهیم جزیی تر بحث کنیم، اینکه فضای 
شهری در عصر حاضر چه نقشی در زندگی 
کودکان نقش دارد و چگونه تاثیر می گذارد؟ و 

این نقش چه جایگاهی دارد؟
که  شهری  عمومی  فضاهای  طراحی  در  کلیدی  رویه ی  تغییر 
از میانه ی  قرن 20 رخ داد، ایجاد شهر برای حضور اتومبیل بود. 
هرچه مالکیت خودروی شخصی رو به افزایش می رفت، حوادث 

حق کودکان در فرآیند برنامه ریزی فضاهای 
شهری

گفت و گو با جکی بورک1
پژوهشگر مطالعات شهری و حقوق کودکان در دانشگاه دوبلین

تنظیم کننده: میعاد حسین پور
برگردان: علی یار میزبان

منجربه فوت یا مصدومیت کودکانی که از فضاهای عمومی استفاده 
می کردند نیز افزایش پیدا می کرد. شهرداری ها2 در واکنش به این 
مسئله راهکارهای مختلفی را بکار بردند. در دهه ي 70 میالدی در 
هلند، شهرداری ها با ایجاد شهرهای دوستدار دوچرخه3 و در نتیجه 
دوستدار کودک 4  به این مسئله واکنش نشان دادند. اما برای مثال 
در شهر دوبلین، که خود من نیز در این شهر ساکن هستم، تصمیم 
گرفته  شد که خیابان ها هرچه بیشتر برای رفت و آمد اتومبیل طراحی 
شوند.از سویی در واکش به این اتفاقات، برای راحتی رانندگان از یک 
سو و حفظ جان کودک از سوی دیگر، تصمیم گرفته شد تا کودکان 
به جای بازی خارج از خانه، در حیاط خانه ی خود یا در زمین بازی 

مخصوص بازی کنند. 
با این حال، تعداد زمین های بازی کافی نبود و همچنین این زمین های 
بازی، همیشه نزدیک مکان زندگی کودکان نبود و در نتیجه آن ها 
باید توسط وسیله نقلیه موتوری به مکانی که زمین بازی در آن 
قرار داشت، می رفتند. چیزی که عمال خود باعث افزایش ترافیک 
سواره می شد. طبیعتا  برخی از کودکان فاقد خانه ی حیاط دار بودند، 
و حتی بعضا خانواده ی آن ها ممکن بود اتومبیل شخصی نداشته 
باشند ، یا والدین به قدری درگیر بودند که زمان کافی برای رساندن 
کودکان شان به زمین بازی را نداشتند. در نتیجه همه ی این شرایط 

زندگی آنان به داخل خانه محدود شد. 
روی هم رفته، تصمیم گرفته شده مبنی  بر جلوگیری از بازی کودکان 

یکی از موضوعات مهم در بحث شهر دوستدار کودک و بازی خیابانی کودکان، بحث مشارکت کودکان در برنامه ریزی و طراحی 
فضاها است، اینکه کودکان در فرآیند طراحی و برنامه ریزی فضاهایی که برای آن هاست، نقش داشته باشند. برای اینکه بدانیم 
چه چیزهایی در فضا، توجه کودک را به خود جلب می کند و بطورکلی کودک فضا را چگونه می بیند و درک می کند، یکی از راه ها، 
بررسی کودکان رفتارهای در فضا است. جکی بورک، پژوهشگر مطالعات شهری و حقوق کودکان در دانشگاه دوبلین است. او در 
رساله دکتری خود، تجربه ی زندگی روزمره کودکان در فضای شهری را در شهر دوبلین ایرلند بررسی کرده است. بروک نتایج 
این تحقیق خود را بعدها در مقاله ای در سال 2014 با عنوان )No Messing Allowed( منتشر کرده است. به این بهانه گفت 

و گویی با ایشان تدوین شد که در ادامه می آید.
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شهر  در  کودکان  زندگی  به  بخواهیم  اگر 
بپردازیم؛ بنظر می رسد )براساس مشاهداتمان 
در ایران( حضور کودکان در شهر و فضاهای 
عمومی کمرنگ شده است، اول اینکه آیا شما 
با این موافق هستید؟ اگر موافق هستید، بنظر 
می رسد این را باید در دو عامل کلی جستجو 
کرد، 1- ارجحیت سواره و ماشین در طراحی 
زندگی  در  تغییراتی که  و فضاها ۲-  شهرها 
اجتماعات و بویژه در زندگی روزمره کودکان 
بازی های  حضور  شدن  پررنگ  داد)مانند  رخ 
کامپیوتری، اینترنت و ... در زندگی آن ها(. حال 
با این تفاسیر، سوالی که می تواند مطرح شود 
این است که شما سهم هر کدام از این عوامل 
را در این کمرنگ شدن حضور کودکان چیست؟ 
در  آینده  ی فضاهای عمومی شهری  اینکه  و 
یعنی  رقم می خورد؟  کودکان، چگونه  زندگی 
بنوعی فضاهای عمومی در چه راستایی باید 
حرکت کنند تا همچنان بتوانند نقش خود را در 

زندگی کودکان ایفا کنند؟

من وقتی پژوهش شما در دوبلین را می خواندم 
)No Messing Allowed(، بنظرم رسید که شما 
زندگی  بر  رفتارشناسانه  مطالعه ی  بنوعی 
نتایجی  به  و  دادید  انجام  کودکان  روزمره 
از شما خواهش کنم که  رسیدید، می خواهم 
ما بصورت مختصر شرح  برای  را  نتایج  این 
دهید. و اینکه شما به درستی در پژوهش تان 
و  برنامه ریزی  در  کودکان  که  کردید  اشاره 
طراحی شهری، سهمی مانند بزرگساالن دارند 
طراحی ها  در  که  است  الزم  جهت  این  از  و 
مشارکت داده شوند تا بتوانند فضای عمومی 
را دوست داشته باشند و از آن استفاده کنند، 
چه فرآیندی از مشارکت کودکان در طراحی و 
برنامه ریزی در ذهن شما است؟ و اگر تجربه ی 
عملی در این زمینه دارید خواهش می کنم که 

آن را بیان کنید. 

در خارج از خانه و قلمرو های عمومی شهری7 ، و تمرکز بر سهولت 
رفت و آمد اتومبیل ها، باعث به وجود آمدن چرخه ی مخرب کودکان 

کمتر، خودرو ی بیشتر گردید.
به گفته ی یکی از شناخته  شده ترین مدافعان جوامع پیاده محور8 یعنی 
مه یر هیلمن9 مشکل اینجا بود که " کودکان از مسئله دور نگه داشته 

می شدند به جای آنکه مسئله از کودکان دور نگه داشته شود."
همه ی این تصمیمات، باعث از بین رفتن آزادی خارج از خانه10 
و استقالل کودکان شد. داشتن آزادی برای بازی و پرسه زنی در 
محالت شهری توانایی های اجتماعی11 و حس تعلق کودکان 12 را 
تقویت می کند و فرصتی را برای فعالیت های بدنی فراهم می کند 
که برای سالمتی کودکان بسیار حائز اهمیت است. با اینکه هنوز 
بعضی از کودکان  برای رفتن به مدرسه، مالقات دوستان شان، برای 
خرید و ... از قلمرو های عمومی شهر استفاده می کنند، والدین آن ها 
معتقدند که چنین کاری برای کودکان شان امن نیست و نباید آن را 

انجام دهند.
همانطور که ذکر شد، این تصمیمات تاثیرات منفی ای بر فرصت های 
بازی کودکان گذاشت. معموال برای بازی کردن در زمین های بازی 
باید هزینه پرداخت شود، همچنین این زمین های بازی فرم دیگری 
از بازی را تجویز می کنند و کودکان به وسیله ی قوانین زمین بازی 
محدود می شوند. بازی خودبخودی که کودکان حین پرسه زدن در 

اطراف محله ی خود انجام می دهند، دقیقا عکس این قضیه است.

ما به شکل جدی نیاز داریم که در نحوه ی طراحی فضاهای عمومی 
شهری و مهیاکردن اینگونه فضاها برای کودکان بازنگری کنیم. 
برای شروع ما نیاز داریم که خیابان ها را در جهت پیاده محور کردن 
سواره13  حرکت  آرامسازی  معنای  به  این  کنیم.  بازطراحی  آن ها 
یعنی مسیر حرکت عابر گسترده تر و تعیین حداکثر سرعت مجاز 
ایجاد  به جهت  نیز  برای خودرو های سواره است. طراحی منظر 
حس طبیعت در قلمرو های شهری حائز اهمیت است. به عنوان 
مثال، استفاده از پارک های کوچک14 یا فضاهای کوچکی که دارای 
فضای سبز و مکان نشستن هستند، باعث ایجاد محیط دعوت پذیر15 
می شود، نگرش موجود نسبت به یک محله شهری را تغییر می دهد. 
ترافیک، ویرانی و متروک بودن فضا، زباله و زائدات موجود در فضا، 
این  است. وجود  تماما مشخصه ی فضاهای رها شده ی شهری 
مشخصه ها باعث بدمنظر کردن فضا و القای حس ناامنی به فضا 
می شود. بزرگساالنی که در فضای شهری حس آرامش دارند، بیشتر 

به کودکان خود، آزادی می دهند.
برای  شهری  طراحی  در  کودکان  نیاز های  بر  تمرکز  به عالوه، 
امری، جذاب تر  نتیجه ی چنین  است.  تاثیرات مثبت  دارای  همه 
شدن و پیاده محورتر شدن شهر است، که درنهایت باعث پایداری 

زیست محیطی نیز خواهد شد.

این پژوهش براساس مطالعاتی است که من برای رساله ی دکترای 
خود انجام دادم. من بر روی کودکان 9 تا 11 سالی که در شهر دوبلین 
ساکن بودند و به طور منظم تا مدرسه با والدین یا بدون والدین خود 
پیاده روی می کردند، مطالعه کردم. من به کودکانی عالقه مند بودم 
که هنوز تجربیاتی از فضای عمومی شهری16 داشتند، و می خواستم 
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پی نوشت
1- Jackie Bourke 
2- City governments 
3- bicycle friendly 
4- child friendly
5- back garden
6- playground
7- urban public realm
8- walkable communities
9- Meyer Hillman
10- loss of outdoor freedom
11- children’s sociability
12- a sense of belonging
13- traffic calming
14- pocket parks
15- welcoming atmosphere
16- urban public space
17- sociable
18- social capital
19- playful
20- sensory experience
21- methods
22- spontaneous play
23- playful interactions

قلمرو عمومی شهری را از دید آنان بررسی کنم. کودکان برای ثبت 
تجارب روزمره ی خود از دوربین عکاسی استفاده  می کردند. بسیار 
شگفت انگیز است که این فضاها را از دریچه ی نگاه آنان ببینیم. 
پیاده روی های روزمره ی آنان به شدت دارای تجارب  اجتماعی17 
است، و از طریق برخورد های روزمره ی آنان، کودکان سرمایه ی 
آن ها  می کنند.  تقویت  خودشان  محالت  در  را  خود  اجتماعی18 
بازیگوش19 و دارای تجارب احساسی20 قوی هستند و حتی با فضای 
عمومی به صورت تخیلی و ذهنی درگیر می شوند. از سوی دیگر، 
آن ها زباله ها، فضاهای متروک و رها شده و ترافیک را ناخوشایند 

درک می کنند. 
پروژه های شهری خالقانه ی زیادی وجود دارند که کودکان در آن 
حضور دارند. این پروژه ها از آن جهت ارزشمند هستند که بینشی 
از نوع نگاه و تجربیات کودکان را به می دهند. همچنین کودکان 
دارای اطالعات مهمی هستند که می توانند با ما به اشتراک بگذارند. 
بر طبق پیمان نامه ی حقوق کودکان سازمان ملل، کودکان حق 
اظهار نظر در تصمیماتی را که بر آن ها تاثیرگذار است، دارند. طراحی 
شهری به طور اجتناب ناپذیری بر آن ها تاثیر خواهدگذاشت.، بنابراین 

آن ها باید در فرایند برنامه ریزی سهیم باشند.
این پروژه ها از روش های21 مختلفی استفاده می کنند و با گروه های 
این  و گروه های مختلف کودکان سازگار هستند.  مختلف سنی 
باعث  جدی  صورت  به  کودکان  دیدگاه های  دریافت  با  پروژه ها 

توانمندسازی و ارتقاي اعتماد  به نفس آنان می شوند.
در نهایت حضور کودکان در فضای عمومی شهری برای خود شهر 
نیز ارزشمند است. کودکان حس سرزندگی را با خودشان به ارمغان 
می آورند و حس طراوت و زندگی را به قلمرو عمومی شهری منتقل 

می کنند.

من فکر نمی کنم که ما نیاز به داشتن مسیرهای جدا برای پیاده  رفتن 
کودکان به مدرسه باشیم. ایجاد محالت امن برای کودکان برای 
بزرگساالن و والدین آنان نیز مفید است. مسئله ی اصلی رویکرد 
بازی خود به خودی22 در قلمرو عمومی، اجازه دادن بزرگساالن است.  
کودکان از همه ی مبلمان شهری و سایر عناصر فضای عمومی برای 
بازی استفاده می کنند، اما والدین شان معموال آن ها را از بروز چنین 
رفتارهای بازیگوشانه ای23 منع می کنند. زمان های هست که ما باید 

عقب بنشینیم و اجازه دهیم آن ها فقط بازی کنند.

در قسمتی از پژوهش، شما به دو گونه بررسی 
سفر کودکان پرداختید: 1- سفر کودک از خانه 
به مدرسه ۲- بیرون رفتن کودک به قصد تفرج 
در وقت های آزاد. شاید رفتن به مدرسه بخاطر 
ماهیتی که دارد نوعی رفتار ضروری محسوب 
 شود،)محدودیت های مثل کمبود وقت و ...( و از 
این جهت نتواند امکان بروز بازی را به کودکان 
بدهد، از سوی دیگر، بنظر می رسد که رفتن 
پیاده به مدرسه، می تواند از اهمیتی دوچندان 
کودکان  که  دلیل  این  به  باشد،  برخوردار 
زندگی  از  بخشی  روز  هر  تا  مجبورند  شاید 
روزمره خود را در فضای عمومی بگذرانند. از 
این نظر شاید طراحی و پیش بینی مسیرهای 
ویژه و مکان گزینی آن برای رفتن کودکان به 
مدرسه بتواند سفر بانشاطی را برای کودکان 

به ارمغان آورد. نظرتان در این باره چیست؟ 
و آیا به این معتقد هستید که طراحی هدفمند و 
حداقلی ممکن است کودکان را در این سفر)به 
بازی کردن ترغیب کند؟  به  مدرسه(، بیشتر 
به  باتوجه  خواهشمندم  اینکه  دیگر  سوال  و 
بررسی هایی که انجام دادید، ماهیتا رفتارهای 
کودکان در این دو گونه ای که بررسی کردید 
چه تفاوتی باهم دارند و چه وجه اشتراکی باهم 

دارند؟



از نظر شما بزرگترین مسئله ی سالمت کودک1 
کودکان  برای  موجود  بالقوه ی۲  خطرات  یا 
آیا  می باشد؟  چی  بزرگ  شهرها  در  ساکن 
در  که  کودکانی  با  رابطه  در  خاصی  مسائل 

مناطق محروم۳ ساکن هستند، وجود دارد؟

آیا کار کردن بر روی یک شهر موجود برای 
تبدیل کردن آن به یک شهر دوستدار کودک۹  

خصوص  در  را  نگرشی  چه  باید  دولت 
پیشنهادات و وضع مقررات جهت حمایت از 

توسعه شهرها برای کودکان در پیش گیرد؟ 

اتومبیل ها دلیل بزرگترین مشکالت سالمتی برای همه ی ساکنین 
جاده ای  ترافیک  جهان  در  هستند.  کودکان  به خصوص  شهرها، 
اصلی ترین علت مرگ بین سنین 10 تا 19 سال است. آلودگی نیز 
که اکثرا ناشی از خودرو ها است، یکی دیگر از دالیل اصلی بیماری 
سالمت4 در کودکان است. عدم تحرک و چاقی کودکان در حال 
رشد در بیشتر شهرهاست ) نه فقط شهرهای توسعه یافته5( و در 
حالیکه علل آن بسیار پیچیده است، عدم تحرک و سبک زندگی 

وابسته به خودرو6  یکی از پارامترهای اساسی آن است. 
درگیر  مسائل  این  اکثر  با  اجتماعی   گروه های  همه ی  کودکان 
هستند، اما همه ی اینها برای کودکان فقیرتر بدتر است و حتی در 
برخی مواقع بسیار بدتر. برای مثال کودکان ساکن در محالت فقیر7 
بریتانیا حداقل چهار بار بیشتر از همتایان ساکن خود در محالت 

ثروتمندتر8خود آسیب می بینند.

اراده ی  به  بستگی  دو  هر  نهایت  در  و  دارد  وجود  امکان  دو  هر 
سیاسی10 حاکم دارند. قطعا در مدت طراحی ساده تر است که از 
همان ابتدا همه چیز در جای درست خودشان باشند تا اینکه بعد از 

طراحی فکری به حالشان کرد.
برای  دولتی  امور  با  مرتبط  موارد  که  است  نشده  ثابت  کنون  تا 
دنیا،  سرتاسر  در  باشد.  آسان  کودک  دوستدار  جدید  محله های 
برنامه ریزان شهری در حال تالش کردن برای مقابله با سرعت 
تغییرات شهری ناشی از شهرنشینی11 و گسترش جمعیت12 هستند 
در اکثر شهرها، فشار زیادی برای تحمل درخواست های مسکن  و 

تسهیالت پایه ای وجود دارد.

محالت شهر: مکان زندگی کودکان

هم اکنون دولت های13 اندکی سیاست های بخصوصی یا برنامه ای در 
خصوص این موضوع دارند، اگرچه من در حال تالش برای تغییر 
این وضعیت هستم! نروژ ) که دارای قوانین برنامه ریزانه است که نیاز 
به دخالت کودکان دارد( و ولز ) که وضایفی را به شهرداری ها محول 

گفت و گو با تیم گیل
برگردان: علی یار میزبانپژوهشگر مستقل، حامی و مشاور در امور مربوط به کودکان

تیم گیل پژوهشگر مستقل، حامی و مشاور در امور مربوط به کودکان است. تمرکز او بر روی تغییر طبیعت بازی کودکان و اوقات 
فراغت آن ها و ارتباط آن ها با مردم و مکان های اطرافشان است. کار او شامل مباحثی چون سیاست عمومی، آموزش، مراقبت 
کودک، برنامه ریزی، حمل و نقل و طراحی  شهری می باشد. او به طور جدی حامی برنامه ریزی و طراحی شهری دوستدار کودک 
است. مصاحبه انجام گرفته با تیم گیل در سایت )rethinking childhood( منتشر شده است و نشریه انجمن طراحان شهری 

ایران آن را به فارسی برگردانده است، که در ادامه می خوانید.

مشکل تر است، یا ایجاد یک شهر جدید مبتنی 
بر اصول شهر دوستدار کودک؟

گو
تو

گف

۵۱ بهار ۹۸
شماره اول
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کودکان در شهرها زندگی نمی کنند، آن ها 
در محالت شهر زندگی می کنند

در شهرها چه موسسات یا تاسیسات شهری 
خاصی می توانند وجود داشته باشند تا برای 

کودکان سودمند باشد؟

به نظرم شما اگر من بخواهم یک طرح ایده  آل 
"شهر سالمتی۷۲" دوستدار کودک را ارائه دهم،  
طراحی  شامل  باید  که  جنبه هایی  مهم ترین 

شود کدام است؟

از بین تمام شهر های که به  آن ها سفر کرده ای، 
بهترین و بدترین نمونه های شهر های دوستدار 
کودک کدام شهرها بوده اند؟ عمده ترین کیفیتی 
که یک شهری را دوستدار کودک می کند کدام 
)یا  بوده است، و کدام کیفیت عمده در شهر 
زیان بار  ایجاد یک محیط  باعث  آن(   فقدان 

برای کودکان شده است؟  

شهر  محالت  در  آن ها  نمی کنند،  زندگی  شهرها  در  کودکان 
زندگی می کنند. چیزی که از همه بیشتر اهمیت دارد، تمرکز بر 
ایجاد محالت هر چه دوستدار کودک تر است. هدف باید گسترش 
قلمرو های روزمره22 باشد - قلمرویی برای بازی، مالقات دوستان 
و داشتن انتخاب  درباره ی اینکه در زمان آزاد خود چه کاری انجام 
دهند و همچنین آزادی تنهایی گشت زدن اطراف محله ی خودشان. 
قدم بعدی شناختن تغییراتی است که به انجام چنین کارهایی کمک 
می کند. اکثر بزرگساالن تصور می  کنند که راه حل "زمین  بازی23"  
است، و کودکان احتیاج و درخواست به داشتن فضایی دارند تا با 
دوستان خود مالقات کنند. اما این فقط به معنای زمین بازی نیست.  
ممکن است میدان، خیابان یا زمین های طبیعی۲۴ باشد. همچنین 
دسترسی  آن ها  به  کودکان  اگر  فضاها  دیگر  و  بازی  زمین های 

نداشته باشند قابل استفاده برای آن ها نیستند.
بنابراین الزم است که ما به طراحی خیابان،شبکه ي پیاده روی و 
دوچرخه سواری- که به نوبه ی خود به معنی توجه به ترافیک است- 
توجه کنیم. در سند گزارش "طراحی برای کودکی شهری۲۵" ما 
اصطالح " زیرساخت کودکان26" را به عنوان تعریفی انتخاب کردیم 
برای شبکه ی فضاها، خیابان ها و دیگر مشخصه هایی که در کنار 
هم جمع می شوند، تا هر فضایی را تبدیل به مکان دوستدار کودک 

می کنند.

تو باید تمرکز خود را بر روی مقیاس محله ای قرار بدهی. از متراکم 
بودن محله  )تا هیچ چیزی در محله فاصله زیادی با دیگر اجزای 
محله نداشته باشد( اطمینان حاصل کنی،  اما نه زیاد متراکم و فشرده 

که فضای عمومی کافی وجود نداشته باشد.
اجتماعی28  تعامالت  و  بازی  برای  سرگرم کننده  مکان  وجود  از 
)همان طور که قبال اشاره کردم، این مورد از ملزومات زمین های 
بازی نیست( برای کودکان و افراد جوان از هر سن و با هر توانایی که 
دارند اطمینان داشته باشی، و همچنین قابل دسترس29 و دعوت پذیر30 
برای کودکانی با فرهنگ ها و پس  زمینه های متفاوت و همه اقشار 

در  آمدی باشد.
و همچنین مطمئن باشی که به آسانی می شود بین این مکان ها  
مختلف،  خانه ی کودکان و تسهیالت محلی31 مانند مدارس و مراکز 

خرید حرکت کرد.

کرده تا امکانات بازی را تامین کنند(، 2 گونه از استثناعات هستند. 
آخرین تالش دولت مربوط می شود به وضع قانون بلند پروازانه ی 
بازی 10 ساالنه14 که اولین دوره ی آن به سال 2007 بر می گردد، اما 

این قانون نتوانست از بحران مالی جهانی جان سالم درببرد.
و  سیاست  ها  به  فزاینده ای  شهری15عالقه ی  مدیریت  سطح  در 
برنامه های شهر دوستدار کودک وجود دارد. بعضی از اینها تمرکزشان 
صرفا بر روی مشارکت و حکمروایی16 است. تاکنون این رویکرد به 
ندرت تاثیر شگرفی بر روی شهری که باید مناسب کودکان باشد 
گذاشته اند. با این حال شهرهای اندکی از جمله بوگوتا17، بولدر18، 

گنت19، اسلو20 و رتردام در این زمینه پیشرفت داشته اند.

دوستدار کودک ترین محله ای که تا به حال دیده ام، منطقه ای است 
به نام ووبان32 در فرایبورگ33 آلمان که در دهه ي 2000 میالدی 
ساخته شده است. محله ای متراکم- اکثر ساختمان های مسکونی 
آپارتمان های 4 یا 5 طبقه می باشد- و بسیار سبز، همراه با طراحی 
مطلوب عناصر بازی و سرگرمی34 در بیشتر پارک ها و فضاهای 

عمومی که دقیقا جلو درب ورودی خانه ها تعبیه شده است.
و  خرید  مراکز  مدارس،  سبز،  فضاهای  مردم،  منازل  ووبان  در 
حمل و نقل عمومی تماماً توسط شبکه پیاده روی و دوچرخه سواری به 
همدیگر متصل است. همچنین این محله تقریبا فاقد ترافیک سواره 
می باشد.  در این محله مالکیت خودرو بسیار اندک است )محله 
دارای شبکه اتوبوس رانی و تراموای مطلوب می باشد(. خودروها اجازه 
ندارند که در خیابان ها پارک کنند )آن ها در مکان ها بزرگ تعبیه شده 

برای شان، خودرو های شان را پارک می کنند(.
من محله متراکم و فشرده ای مانند موردی که در چین بود، ندیده ام، 
اما من نگران این هستم که  چنین مکان هایی باید برای کودکان 

مناسب باشند.
حومه های  از  بعضی  نگران  من  تراکم،  مفهوم  دیگر  سوی  در 
پراکنده35 و دور از ذهنی36 هستم که درشهرهای خودرو- محور37 
مانند کلگری38 و ملبورن39  دیده ام.معمواًل خانواده ها فاصله ی زیادی 
با  بیشتر تسهیالت و خدمات شهری از جمله پارک ها، مدارس و 
مراکز خرید و حمل و نقل عمومی دارند و شبکه ی اتصال مسیر های 
دوچرخه سواری خیلی ضعیف هستند یا اصال وجود ندارند. از این رو 
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وجود فرصت های آموزشی کودکی چی میزان 
اهمیت دارد؟ این امکان وجود دارد که آموزش 
به عنوان گام آغازین ایجاد یک شهر دوستدار 
به عنوان  یا ممکن است  تلقی گردد،  کودک 

آخرین گام در نظر گرفته شود؟

چه راه های برای اطمینان حاصل پیدا کردن از 
وجود  آموزش مطلوب برای همه کودکان، حتی 
آن هایی که در فقر زندگی می کنند، وجود دارد؟

شهر  یک  ایجاد  آیا  خودتان،  تجربه ی  بنابر 
دوستدار کودک باعث توسعه اجتماعات۶۴ آن 
نیز خواهد شد؟ اگر جواب مثبت است، به چی 

طریقی  این امکان وجود دارد؟

شهری  به  سال   چند  از  بعد  حال  به  تا  آیا 
بازگشته اید تا از کودکان آنجا اثرات مثبت و 
منفی شهری که در آن زندگی کرده اند پیگیری 
آیا شما داستان افرادی که در  کنید؟ اگر نه، 
اند  بد زندگی کرده  یا  واقعا خوب  یک شهر 
و تاثیراتی که چنین تجربه ای بر آن ها داشته 

است را شنیده و دیده اید؟

کار من به صورت جدی بر روی سازوکارهای آموزشی تمرکز ندارد. 
اما واضح است که بدون مدارس مطلوب، هیچ شهری نمی تواند 
خودش را دوستدار کودک بنامد. "برنت تودریان40" رئیس سابق 
برنامه ریزی شهری ونکوور مطرح می کند که محالت  دوستدار 
کودک و دوستدار خانواده41  دارای 3 ویژگی هستند: مسکن قابل 
استطاعت و مناسب برای خانواده ها، خدمات مطلوب خانوادگی مانند 

مدارس و خیابان ها و فضاهای عمومی با کیفیت و مطلوب.
کار من بر روی برنامه ریزی شهری دوستدار کودک42 بر آخرین 
شهرها   و  محالت  اگر  البته  دارد،  تمرکز  شده  مطرح  ویژگی 
می خواهند در طوالنی مدت به عنوان یک کلیت یکپارچه برای 

کودکان و خانواده ها مفید باشند، تمام این 3 مورد ضروری است.

بله می تواند چنین اتفاقی بیفتد. عناصری که من تا بدین جا ذکر 
کردم شامل: فشردگی، فضاهای سبز جذب کننده، خیابان ه و میادین 
از  ترافیک،  پایین  مطلوب48و  حجم  پیاده رهواری  معاشرت پذیر47، 
نمونه کیفیاتی هستند که هر کسی دوست دارد در محله ی خود 
داشته باشد. همچنین این ها تغییراتی هستند که به پایداری هر چه 

بیشتر محیط شهرها کمک می کند. 
چیزی که بیشتر از همه اهمیت دارد، این است که فکر کردن به 
کودکان باعث می شود که بزرگساالن کمتر خودخواه باشند و نسبت 
به رویکرشان مبنی بر تغیرات شهر متناسب با خواسته های خودشان 
) نه کودکان( آینده نگرتر باشند. شهردار بوگوتا انریکه پنالوسا49  بیان 
می کند: " کودکان "گونه های ارزیابی50" برای شهرها هستند، به 
گونه ای که اگر عملکرد شهر برای کودکان مطلوب باشد، پس برای 

همه مطلوب خواهد بود".
اریون ویالجی52 در خصوص تغییر رویه ی شهر  شهردار تیرانا51، 
به وسیله ی مشخص کردن لزوم فکر کردن به کودکان  پیشرفت های 
داشته است . برای مثال، او مکان های پارک غیرقانونی خودروها را به 

زمین بازی کودکان تبدیل کرده است.

خیلی دوست دارم چنین مطالعه پژوهشی داشته باشم! گرچه شروع 
چنین مطالعه ای آسان نخواهد بود. در سفر اخیرم به فرایبورگ، زن 
جوانی را مالقات کردم که دقیقا در مجاورت ووبان )منطقه ای که 
قبال به توصیف آن پرداخته بودم( رشد کرده بود. او شیفته ی خاطراتی 
بود که با کودکان هم محله ای خود، حتی از سنین باالتر، آزادی 
بسیاری برای بازی کردن داشت. اخیرا پس از چندین سال که از 
آنجا به جای دیگری  نقل مکان کرده بود، به دلیل برنامه هایی که 

برای کودکان خود داشت به این مکان بازگشته بود. 

این مطلب به گونه ای فراتر از تخصص من است. اما می توانم بررسی 
رویکرد فنالند در این خصوص را پیشنهاد دهم. ان ها حقوق خوبی 
به معلمان می دهند، در این صورت بهترین فارغ التحصیالن بعد از 
فراغت از تحصیل خود جذب شغل آموزش می شوند. این مبحث 

یک تعهد بسیار جدی در خصوص عدالت برای همه است.
همچنین تقریبا هیچ مدرسه خصوصی در فنالند وجود ندارد، به 
این علت که مدارس دولتی43 از کیفیت خوبی برخوردارند و برای 
کودکان بسیار مطلوب هستند. این مدارس از رویکرد مترقی کودک  
محور44 استفاده می کنند تا هم آموزش دهند و هم با کودکان به 

کودکان خیلی محدود و منزوی شده اند و به شدت برای رفتن به 
جاهای  دیگر به والدین خود متکی هستند.

شبکه تراموای ووبان و عدم وجود مکان پارک خودرو در خیابان های آن

بازی و سرگرمی بپردازند. همچنین این مدارس فاقد هرگونه آزمونی 
هستند. اگر می خواهید مطالب بیشتری را در مورد سیستم آموزشی 
فنالند بدانید، کارشناس آموزشی فنالند پسی سالبرگ45  نقطه ی 

خوبی برای شروع است.



گفتوگو

بهار ۵۴۹۸
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 An(( عنوان  با   ۲0۱۸ سپتامبر   ۲۴ تاریخ  در  مطلب  این   *
 rethinking(( در وب سایت ))interview with… Tim Gill
طراحان  انجمن  نشریه  و  است  شده  منتشر   ))childhood
شهری ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ آن را با عنوان))محالت 

شهر: مکان زندگی کودکان(( ترجمه و منتشر کرده  است.
** تیم گیل)Tim Gill(  پژوهشگر مستقل، حامی و مشاور در 
امور مربوط به کودکان است. تمرکز او بر روی تغییر طبیعت 
بازی کودکان و اوقات فراغت آن ها و ارتباط آن ها با مردم و 

مکان های اطرافشان است. 

پی نوشت

۱- health problems
۲- hazards facing
۳- low income areas
۴- ill-health
۵- high-income countries
۶- car-dependent lifestylesl
۷- poor neighbourhoods
۸- wealthier neighbourhoods
۹- child-friendly
۱0- political will
۱۱- urbanisation 
۱۲- expanding populations
۱۳- national governments
۱۴- ten-year play strategy
۱۵- city government
۱۶- participation and governance
۱۷- Bogotá
۱۸- Boulder
۱۹- Ghent
۲0- Oslo
۲۱- Rotterdam
۲۲- everyday freedoms
۲۳- playgrounds
۲۴- natural areas
۲۵- Designing for Urban Childhoods
۲۶- children’s infrastructure
۲۷- healthy city
۲۸- socialising 
۲۹- accessible
۳0- welcoming
۳۱- local facilities
۳۲- Vauban
۳۳- Vauban
۳۴- well-designed playful features
۳۵- sprawling suburban neighbourhoods
۳۶- far-flung
۳۷- car-dominated cities
۳۸- Calgary
۳۹- Melbourne
۴0- Brent Toderian

۴۱- family-friendly
۴۲- child-friendly urban planning
۴۳- state schools
۴۴- child-centred approaches
۴۵- Pasi Sahlberg
۴۶- community
۴۷- sociable streets and squares
۴۸- good walkability
۴۹- Enrique Peñalosa
۵0- indicator species
۵۱- Tirana
۵۲- Erion Veliaj



در ابتدا می خواهم از شما بپرسم که توجه به 
چه  و  دارد؟  اهمیتی  چه  کودکان  برای  بازی 
نقشی می تواند در سالمت و رشد کودک ایفا 

کند؟

وقتی کتابتان را می خواندم، دیدم که در جاهای 
مختلف کتاب شما به ابزارهای مختلف بازی 
برای  بازی  مشوق  می تواند  که  فرم هایی  و 
کودکان باشد و آن ها را ترغیب کند، پرداختید. 
در  به نوعی  را  عناصر  این  بخواهیم  اگر  حال 

با توجه به شهرهایی که در کتابتان نام برده اید، 
مانند نیویورک و توکیو، کدام شهر یا شهرها 
در مورد استفاده قرار گرفتن وسایل بازی در 
سطح شهر موفق تر بوده اند؟ دلیل این موفقیت 
را بیشتر در کدام یک از جنبه های طراحانه ی 

بازی خارج از خانه برای سالمت بدنی و روحی کودکان اهمیت 
دارد. حرکت دادن اندام بدن، همکاری و ارتباط با دیگر کودکان 
و به چالش کشیدن توانایی های خودشان در به کار بردن ابزار ها و 
وسایل مختلف باعث ایجاد بدن و ذهن مقاوم و فعال می شود.معموال 
کودکان به دلیل نگرانی های ناشی از عدم تامین امنیت، از خانه 
بیرون نمی روند و برای بازی کردن در بیرون به آن ها اجازه داده 
نمی شود. بسیار اندک باری بازی کردن و حتی کمک کردن در 
امور خانه به آن ها اجازه داده می شود. ما نیاز به ایجاد یک شبکه ی 
فضاهای دوستدار کودک2 داریم تا با نگرانی  آنان مقابله کنیم. اتصال 
مدارس به کتابخانه ها و زمین های بازی به وسیله ي خیابان های امن 
باعث ایجاد اولویت دهی به عابرین پیاده و دوچرخه سواران  خواهد 

شد.

الکساندرا لنگ، منتقد معماری  ساکن نیویورک است که یادداشت هایش در مجالت طراحی، نیویورکر، نیویورک تایمز و ... 
 The Design of Childhood: How the Material World Shapes چاپ شده است. لنگ در سال 2018 کتابی با عنوان
Independent Kids منتشر کرده است، او بیشتر در این کتاب به طراحی عناصر بازی و فرم های بازی می پردازد؛ همچنین او 
نمونه های مختلفی را از سنترال پارک نیویورک تا پارک های هلند و ژاپن بررسی کرده است. کتاب او متنی روایت گونه دارد و 
ماحصل تجربیات شخصی او است. از این جهت کتاب او متفاوت با کتب تخصصی این حوزه است. انتشار این کتاب در سال 

2018 بهانه ای شد تا با ایشان مکاتبه و گفت وگویی انجام شود.

گو4"  "پوکمون  مانند  افزوده3  واقعیت  برنامه های  محبوبیت 
نشان می دهد که شما به راحتی می توانید شهر را برای کودکان 
بازی پردازی5  کنید. البته با پذیرفتن مشکالت ایمنی و امنیت که 
از پی آن خواهد آمد، چه می شود اگر به جای استفاده از موجودات 
فانتزی، از صحنه های کتاب های محبوب کودکان استفاده شود؟ یا 
به کار بردن لحظاتی از تاریخ آمریکا که در مدرسه یاد گرفته اید؟ این 
امر باعث ایجاد تجربه ی آموزش می شود و بازی به عنوان مسیری 
برای تبدیل مکان به محل بازی می گردد. بیشتر نویسندگان کتاب 
کودکان به طور ضمنی این موضوع را می دانند، و این نوع سبک 

داستان نویسی می تواند در بازی های نیز مورد استفاده قرارگیرد.

شبکه ای از فضاهای دوستدار کودک، راهی 
در جهت مناسب سازی فضاهای شهری برای 

کودکان
گفت و گو با الکساندرا لنگ1

نویسنده و منتقد معماری
تنظیم کننده: میعاد حسین پور

برگردان: علی یار میزبان

شهر بسط دهیم، نظر شما درباره ی ابزارهای 
بازی در شهر برای کودکان چیست؟ مشخصا 
با توجه به اینکه شما معمار هستید اگر با یک 
دید طراحانه بنگرید چه فرم هایی را تسهیلگر 
بازی در شهر یا پارک ها برای کودکان می دانید؟

گو
تو

گف

۵۵ بهار ۹۸
شماره اول



گفتوگو

بهار ۵۶۹۸
شماره اول

آن ها می دانید؟
هر دوي این شهرها در توزیع سیستم فضاهای بازی در سطح شهر 
موفق بوده اند، با این حال، نگهداری از آن ها جهت حفظ کارایی این 
وسایل مطابق خواسته های طراحان آن ها امری ضروری و مهم 
است. در دیگر شهرها، فضای مناسب جهت این گونه فعالیت ها 
وجود دارد،  ولی آن چنان که باید مجهز نیست. در نیویورک6 حیاط 
مدارس7، آخر هفته ها همانند یک فضای باز عمومی عمل می کند و 
برای استفاده عموم باز است، که بیشتر شهرها می توانند چنین کاری 
را با هزینه اندک انجام دهند. در ونکوور8، مسکن جدید شهری9 
معموال  و  شده  است  برابر  عمومی  درقلمروی  سرمایه گذاری  با 
حیاط های نیمه عمومی 10  گزینه ی مناسبی برای خانواده ها هستند. 
خیابان های بازی11 ) خیابانی که در زمان های مشخصی بر روی 
حرکت سواره بسته است( یکی دیگر از روش های کم هزینه برای 
ایجاد جوامع و انتقال فضای باز بیشتر به مکان هایی است که از 
زیرساخت های  بازی بی بهره هستند. به نظر من، بعد از ایجاد فضا، 
گام بعدی سبز کردن همین فضاها به وسیله ی اضافه کردن درختان 
و گیاهان است،  و سپس وسایل بازی خاصی را برای سنین مختلف 

می توان اضافه کرد.

را ترجیح می دهم، فرم هایی که هم  انعطاف پذیر12  من فرم های 
می تواند محلی برای نشستن یا ایستادن باشد، یا جایی برای خزیدن 
یا اسکیت کردن روی  آن باشد، یا محلی برای مطالعه کردن زیر نور 
آفتاب باشد. کودکان فرم هایی که از نظرشان فقط برای کودکان 
است و بزرگساالن معموال از آن ها استفاده نمی کنند یا نمی توانند 
استفاده کنند را دوست ندارند. در صفحاتی از کتاب مربوط به فصل 
زمین های بازی13 که در آن از کارهای ایسامو نگوچی14 صحبت شده 

است، نمونه های از این دست را می توان دید.

فرم های  زمینه ی  در  که  تجاربی  به  توجه  با 
فضایی  فرم  نظرتان  به   آیا  دارید،  فضایی 
این  در  فضای شهری  یا  پارک ها  در  خاصی 

خصوص کمک کننده بوده اند؟

یکی از تاثیراتی که بازی کودکان می تواند در 
کیفیت  ارتقای  باشد،  داشته  شهری  فضای 
محیطی فضا است، که به  نظر می رسد شما در 
 Playground at Dijkstraat,( عکسی از کتابتان
که  شما  از  می خواهم  دادید.  نشان   )Amsterdam
بیشتر در این رابطه شرح دهید و تجربه ای اگر در این 

زمینه دارید برای ما توضیح دهید.

تصویری از کتاب که زمین بازی در دایجکسترات آمستردام را نشان می دهدتصویری از کتاب که یکی از کارهای  ایسامو نگوچی را نشان می دهد
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پی نوشت
۱- Alexandra Lange
۲- child-friendly
۳- Augmented-Reality Apps 
۴- Pokemon Go
۵- gamify 
۶- New York
۷- schoolyards
۸-Vancouver
۹- new urban housing
۱۰- semi-public courtyards
۱۱- Play streets
۱۲- flexible forms
۱۳- playgrounds
۱۴- Isamu Noguchi
۱۵- Dijkstraat
۱۶- Amsterdam
۱۷- Aldo van Eyck
۱۸- demographic change
۱۹- charrette

آلدو فن آیک17  توسط  آمستردام16  دایجکسترات15  در  بازی  زمین 
به عنوان یکی از برنامه های پس از جنگ، طراحی شده است که 
نحوه ی انجام به این صورت است که سازه های بازی را در قطعات 
خالی شهر برپا کرد )این  کار معموال به درخواست شهروندان صورت 
می گرفت(. من فکر می کنم این برنامه ی 50 ساله  2 آموزه ی مهم را 
در خود دارد. 1- اجازه دادن به شهروندان برای درخواست آسان برای 
آنچه که در محالت شان می خواهند. به طور کلی چنین تصمیمی در 
سطوح باالتری انجام می گیرد و پاسخگوی تغییرات جمعیتی18 در 
محالت نیست. مکان های زیادی در جهان وجود دارد که جمعیت از 
جوان تا پیر یا برعکس در حال تغییر است، و بهتر است که فضاهای 
باز و خیابان ها با چنین سرعت تغییراتی وفق پیدا کند. 2- استفاده 
از چیزی که دارید: آمستردام دارای هزاران سایت بمب گذاری شده 
و شکل های عجیبی از قطعات کوچک بوده است. فن آیک با دایره 
لغاتی از تکه های بازی که می توانست در سایت های کوچک و بزرگ 
کارآمد باشد، شروع بکار کرد. امروزه طراحان امر بازی نمونه های 

مشابهی با هزینه های کمتر و نگهداری کمتر را طراحی می کنند.



فصل۴:   تجارب

ایجاد فضای بازی موقت در بازار 
تاریخی، نمونه موردی میدان 

خشکبار قدیم مراغه
ایرج محسنی

کوچه های بازی، فرصتی برای بازی 
آزادانه کودکان و احیای روابط 

همسایگی
عاطفه محسن  آبادی

خیابان ها را ببندید تا کودکان 
همانند والدین خود )در کودکی( در 

خیابان ها و کو چه ها بازی کنند
سارا نپتون| تلگراف

برگردان: علی یار میزبان Bristol Case Study
Playing Out
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کودکان بعنوان یکی از اقشار جامعه حق استفاده از فضاهای شهری 
را دارند. باتوجه به کمبود فضاهای کودکانه در سطح شهر رفته رفته 
این قشر نسبت به شهر ها غریبه تر می شوند. ارتباط هرچه بیشتر 
کودکان با محیط های شهری موجب ایجاد خاطره و ارتقاء حس تعلق 
خاطر نسبت به محله و شهر در آنها می شود و موجبات مشارکت آنها 
در امور شهری را فراهم می کند. ایجاد فضاهای بازی در سطح شهر 
برای برقراری ارتباط هرچه بیشتر کودکان با شهرها با توجه به رشد 
بازی های رایانه ای که اغلب در محیط های سرپوشیده چون خانه 

انجام می شود، یکی از نیازهای ضروری جامعه امروزی است. 

در فصل تابستان بدلیل تعطیلی مدارس فرزندان اصناف و کسبه 
میدان خشکبار قدیم مراغه جهت گذران اوقات خود در این میدان 
دورهم جمع شده و مشغول بازی می شدند باتوجه به اینکه بچه ها 
فضای بازی خاصی نداشتند و در وسط میدان مشغول بازی می شدند 
برای جلوگیری از هرگونه حادثه ای  زمین بازی موقتی در میدان 
بازی برای کودکان  ایجاد زمین  بر  این طرح عالوه  آماده گردید. 
نمونه ای از یک طرح مشارکتی است که طراح جهت مشاهده نتیجه 
مثبت یا منفی مشارکت شهروندان در طرح های شهری به اجرای 

آن پرداخته است. 

 زمین بازی موقت ایجاد شده در بافت تاریخی مراغه واقع در بازار 
تاریخی شهر مابین خیابان بهشتی و محله قیرخ ایاق می باشد. این 
محل )شکل2( یک فضای باز  به نام میدان خشکبار قدیم است. این 
میدان به دلیل دارا بودن عناصر تاریخی دارای ارزشمندی خاصی 

ایجاد فضای بازی موقت در بازار تاریخی 
 نمونه موردی میدان خشکبار قدیم مراغه

ایرج محسنی 
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای| فارغ التحصیل دانشگاه غازی آنکارا

irajmohseni65@gmail.com

مقدمه

معرفی طرح

عناصر مهم در اجرای طرح

معرفی محل زمین موقت بازی 

شکل1- عناصر مهم در ایجاد فضای موقت بازی

شکل 2- موقعیت میدان خشکبار قدیم مراغه

 ارتباط هرچه بیشتر کودکان با محیط های 
شهری موجب ایجاد خاطره و ارتقاء حس 
تعلق خاطر نسبت به محله و شهر در آنها 
می شود و موجبات مشارکت آنها در امور 

شهری را فراهم می کند



مراحل اجرای طرح

مرحله اول
مرحله دوم

عکس1 - نحوه جایگیری بچه ها موقع بازی در میدان

عکس 5- انتخاب مکان برای ایجاد زمین بازی موقتعکس2- نحوه جایگیری بچه ها موقع بازی در میدان

عکس3- نحوه جایگیری بچه ها موقع بازی در میدان

عکس4- نحوه جایگیری بچه ها موقع بازی در میدان

است. این میدان از رونق تجاری باالیی برخوردار است و شغل غالب 
عمده فروشی خواربار می باشد. باتوجه به اینکه این میدان نقطه 
اتصال شریان اصلی  به دیگر نقاط بازار است از تردد بسیار وسایل 

نقلیه برخوردار است.

این طرح در طی سه مرحله انجام شده است، مرحله اول قبل از ارایه 
طرح و بررسی وضعیت موجود بوده است، در مرحله دوم ایده طرح 
با اصناف و خود بچه در میان گذاشته شد و با موافقت طرفین در 
خصوص مکان و نحوه ایجاد فضای بازی تبادل نظر شد و در مرحله 

سوم طرح با مشارکت اصناف و خود کودکان اجرا شد.

بررسی  نوع بازی و مکان بازی کودکان قبل از اجرای طرح  عالوه 
بر احتمال خطر تصادف مضطرب بودن کودکان در حین بازی بدلیل 
بازی  برای  امن تر  ایجاد یک فضای  تصادف  ضرورت  از  ترس 

کودکان در محل را موجب گردید.

دومین مرحله اجرای پروژه تعامل با کسبه و اصناف محل و گفت و 
گو با کودکان و طرح ایده ایجاد زمین موقت بازی بود. علیرغم اینکه 
در اوایل طرح مسئله مخالفینی با این ایده وجود داشت در مراحل 
بعدی با گفت و گو و تعامل با طرفین و توجیه طرح اکثر طرفین با 
طرح موافقت کردند  و نسبت به تعیین محل ایجاد زمین موقت بازی 
اقدام شد، محل پیشنهادی طراح که جنب دیوار حمام تاریخی بود با 
توافق طرفین برای ایجاد زمین بازی انتخاب شد،   1- امن تر بودن 
2- عدم ایجاد مزاحمت به کسبه 3- وجود فضای مناسب برای 
بازی4- ممنوع بودن توقف اتومبیل ها از دالیل اصلی پیشنهاد این 
محل بوده است. عالوه بر مشخص کردن محل در مورد چگونگی 
جداسازی فضای مورد نظر تبادل نظر شد طراح در این مرحله موارد 
مورد نیاز از جمله ویژگی های نوع جداسازی فضا و موقتی بودن 
محل را توضیح داد. پس از انتخاب محل بصورت آزمایشی برای 

اولین بار بچه ها در محل مشخص شده به بازی مشغول شدند.

 این میدان از رونق تجاری باالیی برخوردار 
است و شغل غالب عمده فروشی خواربار 
می باشد. باتوجه به اینکه این میدان نقطه 
اتصال شریان اصلی  به دیگر نقاط بازار 

است از تردد بسیار وسایل نقلیه برخوردار 
است.

تجارب

بهار ۶0۹۸
شماره اول



عکس6- انتخاب مکان برای ایجاد زمین بازی موقت 

عکس 9 - بازی کودکان در زمین بازی موقت

عکس 10- بازی کودکان در زمین بازی موقت

عکس7- ایجاد فضای بازی موقت

عکس8 - ایجاد فضای بازی موقت

مرحله سوم

مزایا و معایب طرح

به  باتوجه  سریعتر طرح  هرچه  اجرای  برای  کودکان  پیگیری  با 
امکانات موجود و خالقیت در جهت استفاده از وسایل بدون استفاده 
سعی در استفاده از وسایل دورانداخته شده گردید. برای جداسازی 
فضا از تایرهای بدرد نخور استفاده شد و جهت زیبایی و جلب توجه 
تایرها با اسپری رنگ آمیزی شد توپ والیبال توسط یکی از اصناف 
تهیه گردید و بچه ها با استفاده از باندهای دور انداخته شده برای 
خود تور والیبال تهیه کرده  و با فکری راحت و آسوده به بازی در 
فضای مشخص شده مشغول شدند و با گذر زمان با مشارکت کسبه 
و ساکنین نسبت به تهیه رنگ جهت خط کشی و تهیه تور والیبال 

و میله اقدام شد.

•مزایا
1- ایجاد فضای امن برای بازی کودکان

2- استفاده بهینه از فضای شهری
3- افزودن کاربری تفریحی در کاربری غالب تجاری

4- ایجاد تنوع در محیط بازار
5- ایجاد فضای بازی در شهر

6- استفاده بهینه از اشیا دور ریز
7-حمایت از حق کودکان برای بازی
8- ترویج بازی در فضا های شهری 

9- ارتقاء روحیه مشارکت کودکان در طرح های شهری
10- ایجاد خاطره در کودکان و ارتقاء حس تعلق خاطر به مکان

11- آموزش استفاده از امکانات حداقلی به کودکان
12- تشویق برای ایجاد فضاهای بازی در محالت شهر

13- رشد خالقیت و بازی سازی در کودکان 
•معایب  و کاستی ها

1- کاستن از فضای پارک اتومبیل ها علیرغم ممنوع بودن پارک 
در محل مورد نظر

2- عدم وجود بودجه برای اجرای بهتر  و کاملتر طرح
3- عدم وجود کفپوش مناسب

4- مخالفت رانندگانی که عادت به پارک در محل داشته اند
5- نبود حصار کافی 

ایجاد مشکالت  بازی و  اندازه برای تماشای  از  6- تجمع بیش 
ترافیکی در بعضی مواقع

تجارب

۶۱ بهار ۹۸
شماره اول



نتیجه گیری
کودکان بعنوان آینده گان یک جامعه حق استفاده از شهر و فضای شهری را دارند. به همان اندازه که رانندگان حق پارک خودرو خود در یک 
مکان را دارند کودکان نیز حق استفاده از آن مکان برای بازی را دارند، همانگونه که بزرگساالن حق استفاده از فضای شهر را دارند کودکان نیز 
حق استفاده از فضای شهری برای بازی و رشد و شکوفایی را دارند. استفاده از فضای شهری برای بازی و بازی سازی در شهر از مسائل روز 
مدیران و برنامه ریزان شهری است. امید است این طرح زمینه ایجاد فضای بازی با استفاده از داشته ها و امکانات موجود را در محالت شهری 
به وجود بیاورد. اعتماد به کودکان و مشارکت آنها در امور شهری مربوط به آنها میتواند نتایج بسیار خوبی برای شهرها و شهروندانمان داشته 
باشد. در این طرح کودکان از اولین مرحله ایجاد زمین بازی که مطرح کردن ایده ایجاد فضای بازی بود تا اجرای طرح مشارکت داشته اند و 
باتوجه به مشارکت بچه ها در این طرح هرگونه مشکلی نیز با مدیریت خود بچه ها حل می گردید و اجرای این طرح موجب گردید سرزندگی و 
نشاط خاصی در محل بوجود بیاید بصورتی که در بعضی از مواقع اصناف نیز به همراه کودکان در فضای ایجاد شده  مشغول بازی می شدند.

تجارب

بهار ۶۲۹۸
شماره اول
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۶۳ بهار ۹۸
شماره اول

اینجا نیشابور است؛ صدای ما را از یکی از قدیمی ترین شهرهای 
ایران می شنوید! شهری که خیلی ها به کوچه باغ هایش  می شناختند، 
از اهالی شهر گرفته تا آن ها که همچون آندره ژید آرزوی دیدنش را 
داشتند. بله روزی کوچه باغ های این شهر پر بوده از زندگی. اما امروز 
نه تنها کوچه های نیشابور که بسیاری از کوچه های شهرهای دیگر 
ایران نیز، زندگی شان کمرنگ و بی رنگ شده است؛ کوچه ها شده 

مکان زندگی ماشین ها!
بازي!  از  "کوچه" شروع شد! کوچه هاي خالي  از  براي من  قصه 
کوچه هایي که کمتر در آن صداي سالم و احوالپرسي همسایه ها 
را مي شنیدم. صداي هیاهوي بچه ها، صداي کوچک ترها و بزرگ 
ترها! بیشترین صدایي که مي شنیدم یا صداي سکوت بود یا صداي 

بوق ماشین ها!    
در دوره کارشناسي معماري که بودم، به کوچه فکر مي کردم. هنوز 
هم در پیاده روي هاي روزانه ام از آن زمان به کوچه ها و زندگي اي که 
در آن جریان دارد نگاه مي کنم، کوچه هایي که خالي از کودکان اش 
این  خانه هاي  از خودم مي پرسم شاید  اوقات  بعضي  است!  شده 
کوچه ها هرگز کودکي در خود ندارند؟! یا شاید همه بچه ها بزرگ 

شده اند؟! البته که آمار و ارقام نیز حکایت ازین موضوع دارد!1
خانواده ها کوچک شده اند، شیوه زندگی تغییر کرده است، دیگر نه 
کوچه محل بازي است و نه مدرسه! دیگر نه مي شود از درخت اقاقیا 
باال رفت و گل هایش را چید و بویید و خورد و نه مي شود تست نزد 

و کنکور نداد!
لویي کان در جایي مي گوید: "اولین مدرسه با مردي آغاز شد که زیر 
درخت، داشته هایش را با دیگراني که پیرامونش نشسته بودند تقسیم 
مي کرد، نه مرد مي دانست معلم است و نه آنهاي دیگر مي دانستند 
انسان شناسی و  از سایت  برگرفته  دانش آموزند")کان، 1394،  که 
فرهنگ(.  بله، این حس تعلق مکانی است که سرمایه اجتماعی 

کوچه های بازی؛
فرصتی برای بازی آزادانه کودکان و احیای روابط همسایگی 

عاطفه محسن آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

Farnaz.mohsenabadi@gmail.com

ایجاد می کند و این کنش هاي روزمره ماست که فضاي زندگی 
عمومي ما را مي آفریند.

یان گل در مقدمه کتاب خود "زندگي در فضاي میان ساختمان ها" 
تاکید مي کند که "در همین موقعیت هاي روزمره است که شهرها و 
نواحي شهري باید درست عمل کنند و لذت و خوشي را فراهم آورند؛ 
که اگر چنین باشد، این خود کیفیتي با ارزش است")گل،1971: 
مقدمه(. ِگل در یک تقسیم بندي، فعالیت هاي هر روزه انسان ها در 
فضاي شهري را به "فعالیت هاي ضروري" ، "فعالیت هاي انتخابي" 
و "فعالیت هاي اجتماعي" تقسیم مي کند )گل،3:1971(. او در تعریف 
فعالیت هاي اجتماعي مي گوید: "فعالیت هاي اجتماعي آن هایي است 
که پیش از هر چیز وابسته به حضور دیگران در فضاي عمومي 
است؛ همانند بازي کودکان، دیدارها و گپ هاي کوتاه، انواع مختلف 
فعالیت هاي  حالت  فراگیرترین  سرانجام،  و  گروهي  فعالیت هاي 
اجتماعي، ارتباطات منفعل مانند دیدن ساده و یا گوش دادن به 

مردم است)همان:6(.
حال سوالي که مطرح مي شود اینست که در کدام یک از فضاهاي 
شهري که ما هر روزه از آنها عبور مي کنیم، امکان اتفاق افتادن 
فعالیت هاي اجتماعي وجود دارد؟ امکان بازي کردن آزادانه کودکان؛ 

حتی امکان بازي آزادانه کودکان در محیطی طبیعی! 
به کوچه که برگردیم، می بینیم امروز، "کوچه  جایی در ذهنیت 

کودک ایرانی ندارد!
"در گذشته، کوچه ها محل بازی بود«، اما امروز کدام کوچه را در 
تهران یا مشهد یا نیشابور و یا بسیاری از شهرهای دیگر! می توان 
پیدا کرد که محل ارتباط بچه ها با هم باشد و بچه ها یک نوع 
مناسبات اجتماعی را در آن شکل دهند؟ کجا می خواهیم یاد بگیریم 
با انسان ها تعامل برقرار کنیم؟ امروز کوچه جایی در ذهنیت کودک 
ایرانی ندارد و محلی برای پارک ماشین شده است. نمی گوییم که 



تکنولوژی نباید جایی در زندگی انسانی داشته باشد و زندگی معاصر 
بدون تکنولوژی و فضاهای عینی غیرممکن است، اما تا چه مقدار 
باید اجازه داد که فضاهای عینی کل زندگی اجتماعی را در بر بگیرد؟ 
می گوییم جوان امروز سرمایۀ اجتماعی ندارد و بلد نیست با دیگران 
ارتباط بر قرار کند. این جوان در کجا می خواسته این موارد را یاد 
بگیرد؟ باید نهادها و جاهایی برای این موضوع وجود داشته باشد 

)قانعی راد، 1396، برگرفته از سایت ایسنا(. 
ما به دنبال پیدا کردن این "جاهای متفاوت"، بودیم. اما کجا؟

 زندگي شهري شامل احساس وسیعي از هر آنچه که در میان 
ساختمان هاست مي شود: رفت وآمد به مدرسه، بالکن ها، نشستن، 
روزانه،  گپ وگفت  دوچرخه سواري،  کردن،  پیاده روي  ایستادن، 
و  اتفاقات  همه ي  دیگر.  مشابه  موارد  و  کودکان  بازي کردن 
فعالیت هایي که هنگامي که از خانه بیرون مي رویم، مي بینیم، نه فقط 
تئاترهاي خیاباني و زندگي کافه اي)گل،2:2013(. زندگي شهري، 
حضور، فعالیت و ماندن روزانه شهروندان کوچک و بزرگ شهر در 

فضاهای همگانی است.
در  تغییر  افزایش شهرنشینی، کمبود شدید فضاهای خصوصی، 
شیوه زندگی و اغلب تک فرزندی شدن خانواده ها محدودیت های 
فضایی و زمانی بیشتری را برای کودکان و بازی آنها ایجاد کرده 
است )ابراهیمی و همکاران،1:1390( کوچک شدن خانواده و تمرکز 
هرچه بیشتر والدین به یک یا دو کودک، به کنترل هرچه بیشتر، 
برنامه ریزي فشرده اوقات او، بریدگي از فضاهاي طبیعي و دغدغه 
وسواس گونه بر امنیت، ایمني و سالمت او انجامیده است و از پي 
آن رهایي، فراغت و یلگي در محیط هاي بیرون و بازي سرخوشانه 
در طبیعت را که عامل اصلي پرورش سالم کودک است، را از او 
سلب کرده است)وهاب زاده، 1395: مقدمه(. از طریق بازی است 
که کودک همه مراحل رشد و تکامل را می پیماید، نسبت به زندگی 
شناخت پیدا می کند، عواطف و احساساتش را نسبت به آن پرورش 
می دهد، روح و جسمش را تقویت می کند و با این آمادگی هایی که 
به دست می آورد، به بالندگی  می رسد، زندگی را می فهمد، با آن 
"انس و الفت" می گیرد و به رضایت و شادمانی می رسد)حسینی 
به  بازی  و  بوده  مهم  زندگی  در  بازی  لذا  زیدآبادی،116،1385(. 
را پرورش  کودک کمک می کند که مهارت های خاص خودش 
دهد و عالوه بر آن وی به قوانین مربوط به روابط اجتماعی نائل 
می شود)همان، 115(. عالوه بر آن در دنیای کودکان، "افراد و مردم" 
مهم تر از مکان ها و اشیا هستند. ازین جهت تجمع طبیعی بچه ها از 
بهترین چیزهایی است که برای کودک مهم می باشد)همان،120(. 
جین جیکوبز بر این باور است که در اجتماع شهری و در پیوند 
بین خانه و مدرسه، مهمترین عالئق کودک به ایمنی خیابان، نوع 
کاربری، شادابی و سرزندگی شهر، باز می  گردد، که کلید اصلی رفع 
نگرانی های اساسی تمام افراد و از جمله کودکان است)شیعه، 1386: 

.)24
ما به دنبال "جایی برای بازی" به "کوچه" رسیدیم؛ به اولین فضایی 

که پس از خروج از خانه در آن قرار می گیریم. به جایی که می تواند 
امن باشد و در دسترس. از این رو با ترتیب دادن رویدادی به نام 
"یک کوچه، هزار و یک بازی"،  با کودکان و برای کودکان نیشابور، 
توانستیم در قالب بازی، فضایی فراهم کنیم که شاهد فعالیت های 
اجتماعی باشیم. فضایی که معیارهای یک فضای سرزنده شهری 
را دارد، امکان ارتباط گروه های متفاوت اجتماعی را فراهم می کند، 
پویاست و زندگی در آن جریان پیدا می کند. ما ارتباط بین نسلی را 
در این فضا دیدیم و این ها همه از دریچه بازی آزادانه و بدون ترس 

کودکان فراهم شده بود.
در ادامه روایتی داریم ازین رویداد چهار روزه که به همت کارگروه 
آموزش انجمن حامیان طبیعت نیشابور برگزار شد. آنچه که من 

بعنوان تسهیل گر در این رویداد دیدم و شنیدم...

روز اول: امروز چهارشنبه است و آسمان نم نم می بارد. بچه های تیِم 
بازی همه آمده اند. برنامه ریزی ما در ابتدا برای برگزاری این رویداد، 
کوچه های همجوار با کانون بود، اما نشد! هم امنیت نبود بخاطر 
رفت وآمد ماشین ها و هم بازی کردن در کوچه گویی غریبه شده 
برای اکثر آدم ها. تصمیم گرفتیم برای شروع کارمان در نیشابور به 
پارک های محلی برویم. فضا را آماده می کنیم، بازی های ساده مان 
را اینور و آنور پارک پهن می کنیم. سعی می کنیم از آن چه در محیط 
وجود دارد، برای بازی هایمان استفاده کنیم؛ خوشبختانه در پارک 
آجر،  درشت،  و  ریز  سنگ های  برپاست.  عمرانی  عملیات  بساط 
بلوکه های سیمانی، خاک،  ریشه های درختان که در اثر حفر گودال 
بیرون آمده اند، حتی شاخ و برگ درختان که به تازگی هرس شده اند، 
همه شده اند اسباب و وسایل بازی! وجود همین عناصر فضای بازی 
ما را متنوع و غنی می کند. با چند تا سنِگ ریز و چند شاخه ی 
نازک درخت، دوز می سازیم، از میوه های کاج برای بازی تیراندازی 
بازی  نوشابه  بطری های  به کمک  استفاده می کنیم،  هدفدارمان 

پرتاب هدفمند می سازیم و ... . 
 بازی هایمان را پهن کردیم و منتظر شدیم. البته می دانیم که احتمال 
اینکه امروز بتوانیم با بچه ها بازی کنیم کم است، چون آسمان 
می بارد!!! راستی مگر وقتی ما خودمان کودک بودیم، در برف و باران 

بازی نمی کردیم؟! 
مینی بوس مدارس یکی پس از دیگری می آید و می رود و کودکان 
با صف و ترتیب همچون نظامیان وارد کانون می شوند. بازی ها را 
طوری چیدیم که بچه ها ببینند. )از حاشیه خیابان تا رسیدن به درب 
ورودی کانون که در وسط پارک است(. برای کودکان امروز که 
بیشتر با موبایل و تب لت و کامپیوتر رفیق اند، دیدن این بازی ها 
عجیب به نظر می رسد؛ این را در چشم های کنجکاوشان می توان 
کنجکاوی  به حس  حد  چه  تا  ما  شهری  فضاهای  راستی  دید. 

کودکانمان پاسخ می دهند؟ 

کودکان در بازی  است که هم آهنگ شدِن با طبیعت 
را می آموزند؛ 

تجارب

بهار ۶۴۹۸
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تا لحظه ای که بچه ها وارد کانون می شوند، 
چشمشان به این سو و آن سو می گردد. چند 
دقیقه ای می گذرد و مربیان بیرون می آیند و 
دوری در فضا می زنند اما از بچه ها خبری 
نیست! گویی انداز و برانداز می کنند! از ما 
آمده اید؟  کجا  از  هستید؟  که  می پرسند 
وابسته به کدام گروه هستید و ... . می گوییم: 
"چرا بچه ها را برای بازی بیرون نمی آورید؟". 
می گویند: " هوا بارانی  است." وقت رفتن 
بچه ها از کانون فرامی رسد و باز هم با صف 
و نظم و ترتیب می روند در حالیکه براستی 
در چشم هایشان حسرت بازی کردن در آن 
فضا را می بینم. ساعتی چند مربیان همان 
مدرسه تماس می گیرند و برای روز شنبه 
هوا  می گویم  می گیرند!  بازی  وقت  ما  از 
باران  با  مشکلی  امروز،  مثل  بارانی ست 
کودکان  "نه؛  می گویند:  محکم  ندارید؟ 
در باران هم می توانند بازی کنند!" گویی 
بازی های  یاد  یا  آمده اند  کنار  خودشان  با 

خودشان در کودکی شان افتاده اند یا ... ؟!
... و ما خوشحال می شویم و می خوانیم باز 
باران با ترانه، می زند بر بام خانه... یادم آید 

روز باران، گردش یک روز شیرین...

چون  آفتابی!  خوشبختانه  هوا  و  است  پنج شنبه  امروز  دوم:  روز 
پنج شنبه ها مدارس تعطیل است اکثر بچه هایی که عضو این کانون 
هستند، به اینجا می آیند. با مربیان کانون صحبت کردیم و تمایل 
دارند که تحت عنوان ساعت خالقیت به بچه ها اجازه خروج دهند؛ 
با هزار گزارشی که به مقامات باال می دهند و کسب اجازه می کنند. 
از خودم می پرسم مگر ما می خواهیم چه کنیم با بچه ها؟! )بگذریم 
که اینجا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است؛ یکی از 

پیشگامان و مترقیان عرصه کودک در ایران!(
باالخره مربیان به بچه ها فرصتی می دهند تا به پارک آمده و بازی 
کنند؛ فرصِت آزادی! رهایی یافتگان از چاردیواری با لذت تمام به 
بازی های ساده ای که اینور و آنور هست نگاه می کنند. سرکی به 
اینور، سرکی به آنور، همه مشغول بازی می شوند. کارگاه نجاری، 
کارگاه موسیقی، خط ونقطه، دوز، لی لی، بولینگ، هفت سنگ، وسطی 

و هزار و یک بازی دیگر را تجربه می کنند. 
کارگاه موسیقی طرفداران زیادی دارد؛ بلندگو آورده ایم و در فضای 
پارک موسیقی های شاد پخش می شود. تحقیقات نشان می دهد 
که گوش دادن منفعالنه به موسیقی، کودکان را باهوش تر می کند. 

تصویر 1- ساده بازی کنیم. )نیشابور، پاییز 7931( دارند،  دوست  را  بازی  کودکان 
بازِی آزادانه را؛

تمرکز  و  تخیل  قدرت  می تواند  موسیقی 
نظم  آن ها  به  و  دهد  پرورش  را  کودکان 
سو  یک  از  بچه ها  بیاموزد.  را  ترتیب  و 
می شنوند، ریتم را درک می کنند و در حال، 
اجرا می کنند. بازی می کنند و با لوله های 
رنگی،  بطری  و  چوب  چندتا  و  بخاری 
مشق ریتم می کنند. راستی عنصر "صدا" 
چه نقشی در طراحی فضاهای شهری ما 

می تواند داشته باشد؟
این پارک آدم هایی دارد که هر روز می آیند 
و سیگار می کشند؛  دور هم می نشینند  و 
مردی را می بینم که از آن جمع جدا شده 
و مدام بچه ها را نگاه می کند. بله او پدری 
است که با دیدن کودکان در حال بازی، از 
آن جمع جدا شده و می رود. مدتی بعد با 
می رود،  کانون  به  برمی گردد،  دخترانش 
سه  بعد  و  می گیرد  را  عضویت  مدارک 
ساخت  مشغول  نجاری  کارگاه  در  نفری 
جعبه می شوند. بعنوان یک دانشجوی رشته 

طراحی شهری، تاثیر فضا را می بینم...
 اینجا جایی شده که کودکان امروز و دیروز 
با هم بازی می کنند! کودکان بزرگ هیجان 
زده شده اند، یکی یکی تلفن ها را برداشته و 
بقیه را خبر می کنند. از خودم می پرسم چرا 
شهر، شادی را از اهالی    اش دریغ می کند؟! 
به این فکر می کنم که همین کوچه های بازی می تواند یکی از 
مصادیق شادِی شهر باشد. یک مادربزرگ هم مهمان ما می شود. با 
لذتی وصف ناشدنی همراه گروهی می شود که لی لی بازی می کنند. 
می گوید این فضا فقط برای کودکان امروز نیست. این فضا برای هر 
سن و سالی خوب است. راست می گوید بازی هفت سنگ را امروز 
با گروهی از هر سن و سالی تجربه کردیم و چقدر دلچسب بود! با 

هفت تا سنگ و یک توپ سرگرم شدیم.

تصویر 1- ساده بازی کنیم. )نیشابور، پاییز 7931(
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تصویر 3- پارک؛ این یا آن؟ )نیشابور، پاییز 7931(

تصویر 4- خانواده و بازی )نیشابور، پاییز 7931(

تصویر 5- بازی های گروهی )نیشابور، پاییز 7931(

عامدانه از تنه ی درخت برای بازی سه به سه قطار استفاده می کنیم. 
ما در انجمن حامیان طبیعت نیشابور، تالش مان اینست که کودکان 
می گذرد،  درختان  به  آنچه  و  درخت  به  غیرمستقیم  را  شهرمان 
حساس کنیم. پاکسازی پارک از ته سیگارها، اقدام دیگری است که 
با همراهی کودکان و خانواده هایشان انجام می دهیم. نزدیک ظهر 
که می شویم و فرصت رو به اتمام، کودکان با دلهره می پرسند فردا 
هم هستید؟؟ مادران و پدران می پرسند شما چه زمان هایی هستید؟ 
و ما همه فکر می کنیم که چطور می توانیم این مسیر را ادامه دهیم و 

این فرصت را فراهم کنیم؛ فرصت بازی آزادانه کودکان را...

تجارب
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تصویر 6- بازی های گروهی )نیشابور، پاییز 7931(

تصویر 8- بازی و مهارت های اجتماعی. )نیشابور، پاییز 7931(

تصویر 7- بازی و فرصت بازی به او ناخودآگاه قوانین فیزیکی را می آموزد. 
)نیشابور، پاییز 7931(

کودکان در هر آب وهوایی نیاز به بازی دارند! هوا را 
بهانه نکنیم!

در  را  اجتماعی شدن  و  اجتماعی  روابط  کودکان 
فرآیند بازی می آموزند!

روز سوم: امروز شنبه است و آسمان حسابی می بارد. از صبح به پارک 
رفتیم به شوق بازی با کودکان در 
باران. اما بچه های مدرسه، همان ها 
ما  از  بازی  وقت  مربیانشان  که 
گرفتند، نیامدند. علت را جویا شدیم، 

گفتند به علت هوای بارانی!
به  هم  باز  مهدکودک  دو  یکی 
کانون آمدند و رفتند و من دوباره 
در چشم های کودکانه شان حسرت 
بازی کردن را دیدم، آن هنگامی 
که مربیان صدا می زدند " بچه ها 
برین  زود  باشین،  زود  صف،  تو 
خیس  زوودد  اومده،  سرویس 

نشین". 
در  و  آمدند  مادرش  و  آوین  تنها 
و  خندیدیم  و  کردیم  بازی  باران 
خیس شدیم... آوین )به گمانم پنج 
درست  قایق  می کرد  ساله( سعی 
کند و در جایی که آب جمع شده 
بود آن را به آب بیندازد؛ با کاغذ، 
 . ... با سنگ، با برگ، با چوب و 
بازی و فرصت بازی به او ناخودآگاه 

قوانین فیزیکی را می آموزد.
هم  بازی  اهل  معلم  یک  امروز 

دیدیم، معلمی که با شاگردانش بازی های گروهی می کرد و به ما 
هم چند بازی گروهی یاد داد. راستی چقدر بازی در محیط های 
آموزشی ما ساری و جاری است؟ چقدر معلمان ما به بازی بعنوان 
یک شیوه آموزشی نگاه می کنند؟ چقدر شرایط بازی های گروهی را 

فراهم می کنیم برای کودکان مان؟ 
و سوال آخر اینکه فکر کردید که هر کدام از ما چندتا  "بازی گروهی" 

یاد داریم؟!

روز چهارم: امروز یکشنبه است و دوباره هوا آفتابی. خوشبختانه 
و  هست  هم  رسمی  تعطیل 
انتظارمان اینست که خانواده های 
فرزندانشان  همراه  به  را  بیشتری 
ببینیم. خوشحالیم، چون همین طور 

می شود.
وارد پارک که می شویم می بینیم 
افرادی که همیشه در یک قسمت 
مخصوص پارک پاتوق می کنند و 
آمده اند،  جلوتر  می کشند،  سیگار 
است.  تعطیل  امروز  کانون  چون 
به  ما که می رویم، کوچ می کنند 
آن قسمت همیشگی. کم کم پدر 
می آیند.  کودکانشان  و  مادرها  و 
آن افراد هم کم کم پارک را ترک 
بازی  مشغول  همه  می کنند... 
با  گروهی  بازی های  می شوند. 
همراهی پدر و مادرها امروز بیشتر 
دیده می شود. مهدی، کالس اولی 
است و بسیار گوشه گیر. فرزند یکی 
از اعضای گروهمان هست، قبال 
هم دیدمش. خیلی کم با دیگران 
ارتباط برقرار می کند. نزدیک ظهر 
که می شود می بینمش که دارد در 
یک مسابقه گروهی شرکت می کند، او و پدرش، ثنا و پدرش. بازی 

به کودکان فرصت تجربه جمعی را می دهد.

امروز پدر و مادرهای بیشتری به سمت ما می آیند و می گویند شما 
چه روزهایی اینجا هستید؟ می توانید به محله ما هم بیایید؟ مادری 
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تصویر 9- با استفاده از وسایل دورریختنی و عناصر طبیعی، بازی های ساده 
ساختیم. )نیشابور، پاییز 7931(

خواهان دانستن بازی های بیشتری برای دخترش است، مادری از 
همان محله هنگام خرید روزانه ما را می بیند و در حالیکه کودکش 

کشان کشان او را می آورد، می پرسد چه روزهایی اینجا هستید؟ 
ما در این چهار روز بازی های ساده را تجربه کردیم، خیلی ساده؛ به 
کمک سه کیسه چوب که از کارگاه یک نجار مهربان گرفتیم، کارگاه 
نجاری برای کودکان ترتیب دادیم، به وسیله ی وسایل دورریختنی، 
کارگاه موسیقی  و بازی بولینگ، پرتاب هدفمند و هزار و یک بازی 
دیگر را تدارک دیدیم، با عناصر طبیعی پارک، بازی های ساده را 
با کودکان شهرمان تجربه کردیم. فضایی پر از بازی و هیجان و 
شادی برای کودکان و فضایی پر از احساس رضایت و شادمانی 

برای والدین. 
امروز یک بار دیگر، این موضوع را در گفت گوی والدین دیدم؛ فقدان 
فرصت ها و فضاهایی برای بازی کودکان، این شهروندان کوچک و 

غایبان بزرگ شهر.
... و من دوباره از خودم می پرسم شهر چه فرصت هایی را از کودکان 

می گیرد؟
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وهاب زاده، مشهد: انتشارات کامیاب.

منابع

ایرانی در  نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، خانوارهای  ۱-  طبق 
حال کوچک تر شدن هستند؛ بر اساس نتایج حاصل از این 
سرشماری در فاصله سال های ۹0 تا ۹۵، جمعیت و خانوار به 
ترتیب با رشد ساالنه ۲۴/ ۱ درصد و ۳/ ۳ درصد همراه شد، 
اما نرخ رشد ساالنه جمعیت به شیب منفی خود که از سال 
۸۵ شروع شده بود، ادامه داد؛ درحالی که شیب رشد ساالنه 
تعداد خانوار بعد از صعود در فاصله ۸۵ تا ۹0 طی ۵ سال بعد 
از آن کاهشی شد. به این ترتیب میل منفی به فرزندآوری در 
خانوارها نسبت به ازدواج بیشتر شده است. نرخ رشد ساالنه 
جمعیت کشور در فاصله سال ۹0 تا ۹۵ معادل 0۵/ 0 واحد 
به ۲۴/  از ۲۹/ ۱ درصد در سال ۹0  و  یافته  درصد کاهش 
۱ درصد رسیده است. از سوی دیگر تعداد خانوارهای کشور 
نتایج  نسبت به سال ۹0، ۱۴ درصد رشد داشته و در واقع 
سرشماری ۹۵ حاکی از آن است که خانوارهای ایرانی در حال 
کوچک تر شدن هستند. )گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس 

و مسکن ۱۳۹۵(

پی نوشت

تجارب

بهار ۶۸۹۸
شماره اول
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۶۹ بهار ۹۸
شماره اول

بسته  منظم  طور  به  باید  خیابان ها 
اجازه  این  کودکان  به  تا  شوند 
همانند  خیابان  در  که  داده شود 
به  کنند،  بازی  پیشین  نسل های 
گفته ی کارشناسان سالمت، بعد از 
مطالعه طرح های آزمایشی مشخص 
شد که فعالیت کودکان زیر 5 سال 

افزایش یافته است.
در حال حاضر بیش  از 500 محله در 

بریتانیا زیر پوشش جنبش "بازی خارج از خانه1" قرار دارند که با 
شورای محلی جهت پیاده محور سازی موقتی مسیرها برای 1 یا 2 
ساعت به ازای هر هفته جهت بازی امن کودکان نزدیک خانه شان 

همکاری می کند.
تحلیل جدید دانشگاه بریستول از این طرح ساده نشان  می دهد که 
ساکنین گزارش های متنوعی از جمله “حس جمعی قوی تر، باالتر 

باالتر  و  سرزندگی  و  شادی  بودن 
بودن  دوستانه تر  و   امنیت  بودن 
فضاهای محله خود” را ارائه داده اند. 
این  که  می کرد  ادعا  زنان  از  یکی 
از  پس  افسردگی  بر  غلبه  به  طرح 

زایمان او کمک کرده است.
فعالیت کودکان بین 3 تا 5 سال نیز 
برای  خیابان ها  بستن  روزهای  در 
بازی کودکان باال رفته بود و والدین 

این کودکان گزارش هایی مبنی بر پیشرفت مهارت هایی همچون 
دوچرخه سواری و آگاهی از ایمنی خیابان ها داده اند.

می کنند،  یکدیگر  شناخت  به  شروع  بیشتری  کودکان  هرچه 
پژوهشگران در می یابند که فرهنگ “درخواست برای بازی2“ همه گیر 

خیابان ها را ببندید تا کودکان همانند والدین 
خود) در کودکی( در خیابان ها و کوچه ها بازی 

کنند.
برگردان: علی یار میزبان

سارا نپتوندانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی
aliyarmizban@gmail.com

می شود به طوری که نوجوانان شروع 
یکدیگر  وضعیت  از  پیگیری  به 
دوست  که  دریابند  تا  می کنند 
جدیدشان می خواهد بیرون از خانه 

با آن ها بازی کنند یا خیر.
مصاحبه با نوجوانان نشان  می دهد 
نبود،  طرح  این  خاطر  اگربه  که 
تلویزیون  می نشستند،  خانه  آن ها 
بازی های  سرگرم  می کردند،  نگاه 

کامپیوتری می شدند یا پیتزا می خوردند.
انگی پیچ3 استاد فعالیت بدنی و سالمت عمومی دانشگاه بریستول 
بیان می کند که “ ما می دانیم که سپری کردن زمان روزانه در فضای 
باز با فعالیت بدنی روزانه و کاهش خطر ابتال به چاقی مرتبط است. 
این نحوه مداخله بر مبنای مشارکت خود ساکنین4 نشان دهنده ی 
پتانسیل افزایش معنا دار فعالیت بدنی به اندازه منافع اجتماعی، هم 
در کودکان و هم در اجتماعی است 
که کودکان در آن زندگی می کنند. 
هزینه،  کم  شدت  به  رویکرد  این 
انطباق پذیر از نظر مقیاس و پایدار 
است. به همین دلیل است که این 
نوع رویکرد برای سالمت عمومی 

منطقی است.” 
سازمان  راهنمای  اینکه  وجود  با  
از  که  می کند  بیان  ملی5  سالمت 
سن 5 سالگی کودکان نیاز به 60 دقیقه فعالیت بدنی روزانه دارند، 

فقط 21٪ از پسران و 16٪ از دختران به این میزان دست می یابند.
خانم فرگوسن6بیان می کند:”ما توقع نداشتیم که نتیجه ی کار چنین 



درخشان از آب در بیاید و این چنین نتایج شگفت انگیزی برای تمام 
اجتماعات خیابانی به دست آوریم. این جنبش در حال رشد واقعا در 
حال به چالش کشیدن این نگاه است که بازی خارج از خانه مربوط 
به گذشته است. امروزه کودکان نیاز به فرصتی برای بیرون رفتن از 
خانه دارند، نیاز دارند فعال باشند، دوست پیدا کنند و جزئی از اجتماع 

خودشان باشند، همان گونه که ما در سالیان قبل این گونه بودیم”. 
والدینی که از این طرح در محدوده ی خود استفاده کرده اند، ادعا 

کرده اند که به طور کامل 
آن ها  محلی  اجتماعات 
شده  تغییر  دستخوش 

است.
آلیسون استنینگ7 مادر و 
تنظیم کننده ی برنامه های 
از   “ خانه  از  خارج  “بازی 

تاینساید شمالی8بیان می کند:” اکنون کودکان از هر سن و سالی 
و  صرفنظر از مدرسه ای که می روند، همدیگر را می شناسند. حتی 
برخی از کودکان بزرگتر مراقب کودکان کم سن و سال تر خود 
هستند. اکثر آنان یاد گرفته اند که دوچرخه یا اسکوتر خود را در طول 
مدت اجرای طرح "بازی خارج از خانه" برانند. کودکان بزرگتر  به 
کودکان کوچک تر پریدن، حباب درست کردن و لی لی بازی  کردن 
را می آموزند. بزرگساالن نیز با کودکان خود و دیگر کودکان بازی 
می کنند. من حتی برای خودم یک اسکوتر خریدم تا با بچه ها بازی 
))Close کنم. همه ی ما بهتر از قبل همدیگر را می شناسیم. ما در خیابان، در  عنوان  با  تاریخ ۳۱ جوالی ۲0۱۷  در  این مطلب   *

 roads so children can play in the street like
 ))their parents did, say public health experts
در وب سایت تلگراف منتشر شده است و نشریه انجمن طراحان 
شهری ایران در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۷ آن را با عنوان))خیابان ها 
در  کودکی(  در  خود)  والدین  همانند  کودکان  تا  ببندید  را 

خیابان ها و کوچه ها بازی کنند(( ترجمه و منتشر کرده  است.'
** سارا نپتون )Sarah Knapton( از نویسندگان تلگراف است 

و بیشتر حوزه ی کاری او در خصوص علم و دانش است.

پی نوشت

۱- playing out
۲- calling for you
۳- Angie Page
۴- resident-led intervention
۵- National Health Service
۶- Alice Ferguson
۷- Alison Stenning
۸- North Tyneside
۹- Tim Gill
۱0- No Fear: Growing Up in a Risk Averse 

Society
۱۱- leafy suburbs

هم اکنون نزدیک به 
۵۰۰ جامعه محلی در 
رویداد "بازی خارج از 

خانه" حضور دارند.

مسیر مدرسه و ... با همدیگر صحبت می کنیم. اکثر ما در خانه های 
همدیگر به نوشیدن و غذا خوردن می نشینیم.”

گزارش دوم به وسیله ی تیم گیل9 نویسنده کتاب ’بدون ترس: رشد 
یافتن در جامعه مخاطره گریز10’ نشان می دهد که این طرح به طور 
خاص در مناطقی موفق بوده که کودکان هیچ پارکی برای بازی 
نداشتند یا خیابان ها خطرناک بوده است. او بیان می کند:” مطالعات 
من نشان می دهد خیابان های بازی نه فقط برای ترقی دادن مناطق 
شهری یا حومه های برگزیده11  بلکه برای مناطق فقیرتر شهری نیز 
کارساز است. قدرت های محلی باید سازوکار های اداری را تا جایی 
که ممکن است ساده تر کنند و اگر می خواهند به محالت نامطلوب 

رسیدگی کنند باید به ساکنین به صورت عملی کمک رسانی کند”

تجارب

بهار ۷0۹۸
شماره اول



فصل۵:   معرفی اسناد

بررسی کتاب "بدون ترس: رشد 
یافتن در جامعه ی مخاطره گریز"

نویسنده ی کتاب: تیم گیل

بررسی کتاب "محله ی بازی: محله ی 
خودت را به مکانی برای بازی تبدیل 

کن" 
نویسنده ی کتاب: مایک لنزا

بررسی سند " مختلط و منطبق: 
ابزاری برای طراحی بازی شهری"

ریندرز|  دنیک  استینهویس|  کریس  سند:  نویسندگان 
سوکانیا کریشنامورتی

Play Street in London 



بررسی کتاب "بدون ترس: رشد یافتن در جامعه ی 
مخاطره گریز"

  )Tim Gill( تیم گیل

تیم گیل پژوهشگر مستقل، حامی و مشاور در امور مربوط به کودکان است. تمرکز او بر روی تغییر 
طبیعت بازی کودکان و اوقات فراغت آن ها و ارتباط آن ها با مردم و مکان های اطرافشان است. 
کار او شامل مباحثی چون سیاست عمومی، آموزش، مراقبت کودک، برنامه ریزی، حمل و نقل و 
طراحی  شهری می باشد. او به طور جدی حامی برنامه ریزی و طراحی شهری دوستدار کودک است. 
همچنین او نویسنده همکار در اولین راهنمای جامع برنامه ریزی تفریح و بازی کودکان لندن است. 
این سند در شکل دادن به واحدهای همسایگی برای کودکان لندن کمک می  کند. تیم از پیشروهای 
جهانی نهضت متعادل و متفکرانه رویکرد خطر پذیری در کودکان است که جایگاه مباحث آن در 
 no fear: growing up in a risk-averse ( ”کتاب “بدون ترس: رشد یافتن در جامعه مخاطره گریز
society ( به چاپ رسیده است. او همچنین از سال 1997 تا 2004 مدیر شورای بازی کودکان 

بوده است که اکنون "بازی انگلستان" )play england( نام دارد.

بدون ترس” مباحث به شدت مهمی را درباره ی نقش و طبیعت کودکی در بریتانیا کنارهم جمع آوری  می کند. در مدت 30 
سال فعالیت هایی که نسل قبل کودکان از انجام دادن آن ها لذت می بردند، اکنون بدون هیچ فکری به عنوان فعالیت های 
مخاطره آمیز و دردسرساز برچسب گذاری شده است، و والدینی که به کودکان خود اجازه این کارها را می دهند به عنوان 
والدین بی مسوولیت شناخته می شوند.”بدون ترس” مطرح می کند که کودکی به وسیله رشد خطرگریزی و نفوذ آن به 
همه جنبه های زندگی کودک تضعیف شده است. همین امر باعث محدود شدن بازی کودکان، محدود شدن قلمرو آنان، 
ازبین بردن رابطه ی آنان با بزرگساالن و مانع کاوش فیزیکی، اجتماعی و بصری جهان اطرافشان شده است.”بدون ترس” 
برمباحث حیاتی اما کمتر توجه شده ی سال های کودکی بین 5 تا 11 سال تمرکز کرده است، این سنین زمانی است کودکان 
شروع به بدست آوردن درجه ای از قلمرو می کنند، و زمانی است که بسیاری از مهارت های زندگی و اجتماعی خود را فرا 

می گیرند.
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بهار ۷۲۹۸
شماره اول



معرفی اسناد

۷۳ بهار ۹۸
شماره اول

ترس پیشرفت کودکان را متوقف می کند
جوانان در دوران کودکی خود گم می شوند، زیرا ما بیش  از حد 

در دوران کودکی، آن ها را زیر نظر داریم

پذیرش مخاطرات ممکن  برای  دادن کودکان  اجازه  به  بی میلی 
است باعث توقف رشد مهارت های حیاتی الزم برای محافظت 
از خودشان شود. کتاب جدید تیم گیل خاطرنشان می سازد که به 
جای ساختن یک "محیط پرستارانه1" ما باید جامعه ای بسازیم که 
اجتماعات آن خود مراقب همدیگر و جوان ترها باشند. کتاب تعداد 
زیادی از عرصه های کلیدی از جمله بازی کودکان، رفتارهای ضد 
اجتماعی و ترس از غریبه ها را مورد کاوش قرار می دهد. در کتاب 
“بدون ترس: رشد یافتن در جامعه مخاطره گریز” تیم گیل مطرح 
می کند که کودکی به وسیله رشد خطرگریزی و نفوذ آن به همه 
جنبه های زندگی کودک تضعیف شده است. فعالیت هایی که نسل 
قبل کودکان از انجام دادن آن ها لذت می بردند مانند تنهایی رفتن به 
مدرسه، اکنون بدون هیچ فکری به عنوان فعالیت های مخاطره آمیز 
و دردسرساز برچسب گذاری شده است، و والدینی که به کودکان خود 
اجازه این کارها را می دهند به عنوان والدین بی مسوولیت شناخته 

می شوند.
بعضی از خانواده ها از اینکه اجازه دهند کودکان خود بدون نظارت 
بازی کنند واهمه دارند. اما از میان خطرات موجود کودکان نحوه 
را  خود  هویت  می آموزند،  را  چالش برانگیز  وضعیت های  بر  غلبه 
در  تاب آوری  کارآفرینی،   ، ماجراجویی  و حس  می دهند  پرورش 

با وجود اینکه به طور گسترده ای این عقیده 
وجود دارد که کودکان امروزه سریع تر رشد 
می کنند، اما در حقیقت زندگی آنان نسبت 
به ۳۰ سال گذشته بیش از پیش تحت 

نظارت است.

تصویری از کتاب که صندلی های سنترال پارک نیویورک را نشان می دهد. 
صندلی هایی که با الزامات ایمنی کودکان طراحی شده است و تماماً نشان دهنده ی 

اضطراب و نگرانی والدین از امنیت کودکان شان است.

برابر مشکالت و خود اتکایی را در خود برمی انگیزند. ممانعت به 
بازی کودکان،  باعث محدود شدن  بازی کودکان  از  عمل آوردن 
محدود شدن قلمرو آنان، ازبین بردن رابطه ی آنان با بزرگساالن و 
مانع کاوش فیزیکی، اجتماعی و بصری جهان اطرافشان شده است. 
تیم گیل بیان  می دارد:” با وجود اینکه به طور گسترده ای این عقیده 
وجود دارد که کودکان امروزه سریع تر رشد می کنند، اما در حقیقت 
زندگی آنان نسبت به 30 سال گذشته بیش از پیش تحت نظارت 
است”. در این قلمرو رو به کاهش کودکی، تمایل ما همواره نشان 
دادن کودک به عنوان ماهیت شکننده بدان معناست که ما آن ها را 
جهت پرورش تاب آوری ذاتی خودشان- یادگیری مدیریت خطر- در 
مناسب ترین حالت تشویق نمی کنیم. این به معنای یک درخواست 
بی قید و شرط برای مقررات زدایی از نظم امور روزمره دوران کودکی 

برگردان: علی یار میزبان



معرفی اسناد

بهار ۷۴۹۸
شماره اول

جامعه کودکان نیز دید مشابهی را دنبال می کند. پنی نیکول مدیر 
راهبردی در جامعه کودکان بیان می کند:” کودکان تحت نظارت 
بیش از حد با خطرات متفاوتی نسبت به گونه بدون نظارت آن ها 
به  بلند مدت  زیان  باعث  اما همچنان می تواند  مواجه می شوند، 
تندرستی آن ها شود”. اگر ما به تالش برای ساختن یک زندگی 
"خطرپذیر آزاد4" برای کودکانمان ادامه دهیم، این خود کودکی است 
که در معرض خطر قرار می گیرد.مطالعات اخیر نشان دهنده 43٪ از 

واحدهای همسایگی امن تر
تصویری از کتاب که یک زمین بازی کودکان در برلین را نشان می دهد. این 

زمین بازی به گونه ای طراحی شده است تا  فرصت به چالش کشیدن مهارت های 
کودکان را در اختیار آنان قرار دهد.

تصویری از کتاب که زمین صخره ای را نشان می دهد که کامال مسطح شده 
است. این جا مکانی شده است برای تمامی سنین تا شانس خود را برای آزمودن 

مهارت های خود داشته باشند.

نیست. کودکان نیاز دارند که بزرگساالن جهت در امان ماندنشان به 
آن ها کمک کنند و قطعا ما نیز باید این مسوولیت را بپذیریم. اما به 
جای داشتن "محیط پرستارانه"که مخاطره گریزی2  تمام محیط را 
تحت تسلط خود در آورده، ما باید مشتاق جامعه دوستدار کودکی 

باشیم که اجتماعات3  آن مراقب همدیگر و کودکان هستند.

واحدهای همسایگی امن تر

ممانعت به عمل آوردن از بازی کودکان 
باعث محدود شدن بازی کودکان، محدود 

شدن قلمرو آنان، ازبین بردن رابطه ی 
آنان با بزرگساالن و مانع کاوش فیزیکی، 
اجتماعی و بصری جهان اطرافشان شده 

است. 

 Fear 'stops(( این مطلب در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲00۷ با عنوان *
منتشر  بی.بی.سی  وب سایت  در   ))'child development
شده است و نشریه انجمن طراحان شهری ایران در تاریخ ۲۷ 
دی ۱۳۹۷ آن را با عنوان))ترس پیشرفت کودکان را متوقف 

می کند(( ترجمه و منتشر کرده  است.

*Gill, T)2007(. No Fear:Growing up in a 
risk averse society, Calouste Gulbenkian 
Foundation

پی نوشت

اطالعات کتاب شناختی

۱- nanny state
۲- risk aversion
۳- communities
۴- risk-free
۵- child-friendly

بزرگساالن است که فکر می کردند کودکان نباید تا زمان 14 سالگی 
به بعد  اجازه داشته باشند که آزادانه در محیط بیرون بازی کنند.

تیم گیل بیان می کند که ساختن یک اجتماع "دوستدار کودک5" 
باید شامل فراهم آوردن دسترسی آسان به پارک های دعوت کننده 

و قابل وصول، میادین و فضاهای عمومی، اولویت بندی پیاده روی، 
دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی به جای خودروی سواری و 
استفاده از برنامه ریزی گسترده شهری شود تا سبب ساختن واحد 

همسایگی امن تر برای کودکان گردد.
کتاب او بر روی کودکان سنین بین 5 تا 11 سال مطالعه می کند.



بررسی کتاب"محله ی بازی:  محله ی خودت را به 
مکانی برای بازی تبدیل کن"

)mike lenza( مایک لنزا

مایک لنزا نویسنده کتاب “محله ی بازی:  محله ی خودت را به مکانی برای بازی تبدیل کن” 
)Playborhood: Turn Your Neighborhood into a Place for Play( است. او همچنین در 
سایت Playborhood.com وبالگ نویس است.اون تمام تالش خود را به کار برد تا یک زندگی 
بازی-محور در مقیاس واحد همسایگی را برای 3 فرزندش در کالیفرنیا فراهم آورد.همچنین او 
نوشته های زیادی درباره تعداد زیادی از واحد های همسایگی در محدوده آمریکای شمالی دارد 
که کارهای خالقانه ای جهت خلق زندگی پرجنب و جوش برای کودکان انجام داده اند.پیش از 
این که مایک به شغل نویسندگی روی آورد، یک کارآفرین سیستم های اینترنتی و نرم افزاری 
و  آموزش  در  کارشناسی ارشد  مدرک  دارای  او  بوده است.   )Silicon Valley سیلیکون ولی)  در 

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه استنفورد است.

 Playborhood: Turn Your Neighborhood( ”در کتاب “محله ی بازی:  محله ی خودت را به مکانی برای بازی تبدیل کن
into a Place for Play( شما داستان های الهام بخشی از خالقیت اجتماعات)communities( محلی در آمریکا و کانادا پیدا 
خواهید کرد که واحد همسایگی پرجنب و جوش و موفقی برای کودکان خود خلق کرده اند. در این کتاب همچنین مجموعه 
منسجم و جامعی از راه حل های مرحله به مرحله را خواهید یافت که به وسیله ی  آن میتوان دست به تغییراتی همچون فرهنگ 
خانواده و محله زد، بنابراین کودکان شما می توانند زمان کمتری را جلو ی نمایشگرها و نظارت بزرگساالن بگذرانند و وقت 

بیشتری برای لذت بردن از بازی های محله ای خواهند داشت. 

ناد
 اس

فی
عر

م

۷۵ بهار ۹۸
شماره اول



معرفی اسناد

بهار ۷۶۹۸
شماره اول

محله ی بازی1 : محله خودت را به مکانی برای 
بازی تبدیل کن

مایک لنزا کتاب “محله ی بازی : محله خودت را به مکانی برای 
بازی تبدیل کن” را به عنوان راهنمایی2 برای حل معضل " آزادانه 
بازی کردن3" نوشته است که امروزه تبدیل به مشکل خانواده هایی 
شده است که در جهانی پر از ترس های مربوط به امنیت، تجاوزهای 
بر  عالوه  شده اند.  احاطه  بزرگساالنه  فعالیت های  و  مدرسه ای 
مشخص کردن چالش های ذاتی4 کودکی در خصوص بازی آزادانه، 
مایک 8 محله متفاوت را معرفی می کند که  بازی آزادانه در آن ها 
مورد حمایت قرار گرفته است و سپس 6 پیشنهاد کلیدی را جهت 
ساخت چنین محله هایی که کودکان بتوانند هر روز “بخندند و بدوند 

و فکرکنند” را بیان می کند.
اهداف  بیان کننده ی  که  بازی"  "محله ی  بیانیه  با  را  خود  کار  او 
"محله ی بازی" است شروع می کند که عبارتند از: کودکان هرروز در 
محیط بیرون از خانه بازی کنند، بازی های ساده و پیچیده خودشان 
را خلق کنند، خودشان تصمیم بگیرند که کدام بازی را انجام دهند 
و کجا و با چه کسی آن را انجام دهند، مشاجره های خودشان را 
بین هم بازی های خود حل و فصل کنند، گروه های اختصاصی خود 
با قوانین محرمانه خودشان را تولید کنند و محیط بازی خودشان 
را ایجاد کنند. براساس این دیدگاه پایه ای کودکی که در سال های 
آموزش های  ضروری”  مبحث  مایک  داشته است،  وجود  گذشته 
والدین و ایجاد محله پایدار3 و مطمئن را مورد بررسی قرارداده است.

سوتیتر: ارزش بازی غیرسازمان یافته در محیط های بیرونی که در 
عصر حاضر محو شده اند، برای سالمتی و خرسندی کودکان بسیار 
حیاتی می باشد. این کتاب ارزشمند الهام بخش شما خواهدبود در 
خلق چنین فضاهای بیرونی که پرورش دهنده احساسات کودکان و 
والدین شان می باشد. ریچارد لو4، نویسنده کتاب " آخرین کودک در 
جنگل"  بیان  می دارد که مشکل بازی در محله بیشتر یک معضل 

اجتماعی است تا مجموع مشکالت فردی، او همچنین خاطرنشان 
می سازد که اگر عامل اجتماعی تغییر کند منجر به تبدیل بازی 
آزادانه بیشتر کودکان به عنوان جذابیت محله شان خواهدشد. او بیان 
می کند که این معضل واقعا ناشی از بازی های دیجیتالی، فعالیت های 
سازمان یافته، امنیت یا کار خانگی نیست بلکه بیشتر ناشی از فقدان 
عالقه کودک برای بازی در محیط هایی است که برای رضایت 

بزرگساالن طراحی شده است.
برای مایک و خانواده اش راه حل این معضل، خرج کردن دارایی مالی 
خود بر روی احداث عناصر بازی در حیاط جلویی خانه شان به جای 
خرج کردن آن برای دکوراسیون داخلی خانه ی خود بوده است. جهت 
خلق کشش5 بازی برای بچه ها در حیاط جلوی خانه آن ها بر روی 
عناصر بسیاری سرمایه گذاری کردند از جمله: تخته سیاه و ماژیک، 
میز پیکنیک همراه با مخزن ضد آب برای بازی، آبنمای کوچک 
برای بازی های آبی، گودال شنی برای بازی و تور بسکتبال مناسب.

گزینه دیگر آنان شامل حیاط پشتی خانه همراه با یک زمین بازی 
را  خانه ای  که  بودند  مراقب  بسیار  آنان  خانواده  بوده است.  بزرگ 
خریداری کنند که در محله با کمترین میزان ترافیک قرار داشته 
باشد، بقیه کودکان محله قادر باشند همبازی شدن با کودکان انها 
شریک باشند، یک مدرسه بازی در نزدیکی خانه ی آن ها قرار داشته 
باشد و عالقه جمعی به شرکت در همبازی شدن کودکانشان با 

کودکان آن ها در فاصله مناسب پیاده روی وجود داشته باشد. 
آن ها  بیرون،  محیط  در  بازی  برای  کافی  تحسین های  باوجود 
همچنان به مقاومت بسیاری را در فرهنگ بازی محله ای و نتایج 
بازی آزادانه بین کودکان و خانواده ها در بلوک روبرو شدند. مایک در 
ارجاعات خود به این تاثیرات شبکه ای واقعیت “همه یا هیچ6” را بیان  
می کند که ضرورت یک حرکت رو به جلو برای تغییر یک محله 

برگردان: علی یار میزبان



معرفی اسناد

۷۷ بهار ۹۸
شماره اول

این کتاب نشان دهنده این امر است که 
ما چگونه می توانیم از انزوا ی محله مان 
فراتر رویم تا با بقیه افراد محله تعامل 

داشته باشیم. مایک لنزا در این کتاب یک 
حس قابل درک از نحوه انجام امور را به 

خواننده ارائه می دهد زیرا او و دیگرانی که 
از آن ها درکتاب نام برده این راه را رفته اند۸. 
این کتاب پر است از مراحل قابل درکی که 
ما  می توانیم از آن ها در محله خود جهت 
تسریع پرورش پویایی، سالمتی و حس 

مکان استفاده کنیم. 
"فرد کنت۹، مدیر پروژه برای فضاهای عمومی1۰."

 Playborhood: Turn(( این مطلب در سال ۲0۱۲ با عنوان *
Your Neighborhood Into A Place For Play(( در 
وب سایت play and playground encyclopedia منتشر 
شده است و نشریه انجمن طراحان شهری ایران در تاریخ ۲۷ 
دی ۱۳۹۷ آن را با عنوان))محله ی بازی:  محله خودت را به 

مکانی برای بازی تبدیل کن(( ترجمه و منتشر کرده  است.

پی نوشت

۱- Playborhood
۲- Road Map
۳- life-sustaining neighborhood
۴- Richard Louv
۵- kid magnet
۶- all-or-nothing
۷- zero-play neighborhood
۸- walking the walk
۹- Fred Kent
۱0- Project for Public Spaces
۱۱- play evangelism
۱۲- kid hangouts
۱۳- Bronx street
۱۴- playscapes

"بدون بازی7"به "محله بازی" را بیان می کند.
قالب  در  بازی11  به  تبلیغ  شامل  امر  این  لنزا  خانواده  برای 
دعوت نامه های منظم جهت همراهی در شادی و داشتن دورهمی 
های کودکان بزرگ) اشاره به والدین( است.مایک اشاره می کند که 
اکثر این فعالیت ها باعث کمک به خلق دهکده ی کودک می شود 
. اظهار می کند که این امر باعث کمک دهکده شهری-رسم و 

رسومات قدیمی، محالت متراکم - به رشد دادن کودک می شود.
روش های دیگری که در کتاب "محله ی بازی" به بحث گذاشته شده 
پاتوق کودکان12،  زندگی کودکان، خلق  است، شامل ساده کردن 
پایش و کنترل تایمرهای دیجیتالی نمایشگرهای تلویزیون و ...، 
پیاده روی و دوچرخه سواری به جای استفاده از خودرو ی شخصی 
تاجایی که ممکن است، حفظ کردن زمانی برای شام شبانگاهی 
خانوادگی، تشویق خوداتکایی و محرکات ذاتی جهت بازی کردن و 
مهارکردن وسایل برقی از جمله موبایل برای برقراری پرسه زنی امن 

و مستقل برای کودکان می باشد.

*Lanza, M)2012(. Playborhood: Turn Your 
Neighborhood Into A Place For Play, Free 
Play Press

*Louv, R(2005). Last Child in the Woods, 
Workman Publishing Company

اطالعات کتاب شناختی

عالوه بر تجربیات شخصی، مایک "محله های بازی" موفق در 
محیط های متفاوت را معرفی کرده است، از جمله خیابان برونکس13 
در تقاطع پورتلند و اورگون که یک توسعه ی خانه های اشتراکی 
است که حیاط های پشتی  آن ها با هم مشترک است، و طرح آالباما 
که هدف آن خانه سازی اطراف فضای عمومی و پیاده روی به جای 
استفاده از خودرو ی شخصی. او همچنین "منظرهای بازی14" در 
حیاط های شخصی، فعالیت های فصلی محلی و ارزش کمپ های 

تابستانی در محالت را در کتاب خود برمی شمرد.
به عنوان یک وبالگ نویس و نویسنده، مایک در حال اشاعه “جنبش 
فرهنگ محله ی بازی” است تا به والدین مشغولیات یک کودک 

سالم را بازتعریف کند.



بررسی سند"مختلط و منطبق: ابزاری برای طراحی 
بازی شهری  "

)Sukanya Krihnamurthy( سوکانیا کریشنامورتی
پژوهشگر دانشگاه آیندهوون استادیار شهرسازی و معماری شهری دانشگاه آیندهوون

)Chris Steenhuis( کریس استینهویس
پژوهشگر دانشگاه آیندهوون

)Daniek Reijnders( دنیک ریندرز
پژوهشگر دانشگاه آیندهوون

تبیین وابستگی موضوع شهر دوستدار کودک و بازی خیابانی به موضوعات دیگر شهری، 
می تواند در حصول اهداف موردنظر کمک کننده باشد. بازی خیابانی درواقع راهبردی 
برای پیش  رفتن به سوی شهر دوستدار کودک است.  زمانی بازی کودکان در فضای 
شهری امکان ظهور می یابد که حداقل الزامات و تسهیالت برای این امر در نظر گرفته 
شده باشد. می توان ادعا کرد که بستر حضور کودک در فضای شهری، فضای عمومی 
با اولویت پیاده  است. فضایی که واجد کیفیت هایی مانند ایمنی و امنیت، سبزینگی، 
روشنایی، روزآمدی و تنوع بصری و عملکردی باشد. بدون درنظر گرفتن این کیفیات 

و مسئله ی اصلی در فضای شهری، صحبت از این موضوعات راه به خطا رفتن است. 
بررسی تجارب خارجی موفق در موضوعات شهری می تواند در شناخت دالیل اصلی 
موفقیت فضاهای شهری و راه رسیدن به آن رهگشا باشد، البته این خود مستلزم آن 
است که بسترهای شهری موجود در ایران بدرستی واکاوی شوند. در سند پیش رو که 
توسط تیم پژوهشی از دانشگاه آیندهوون هلند تدوین شده است، نویسندگان با توجه 
به تجارب موفق در کشورهای مختلف از جمله هلند، بریتانیا، کانادا، هند، مالزی و ... 
گونه های مختلف تسهیل کننده ی بازی کودکان در فضای شهر را در سه مقیاس خرد، 
میانی و کالن مورد بررسی قرار دادند، ویژگی مهم سیاست های پیشنهادی این سند، 
منطبق بودن  آن ها بر نمونه های موردی موفق در سراسر جهان و تفکیک مقیاس های 

مداخله آن ها است.     
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۷۹ بهار ۹۸
شماره اول

برگردان: میعاد حسین پور

به وجود آوردن فضاهای دربرگیرنده1 برای همه ی سنین، نقطه ی 
مرکزی برای بسیاری از برنامه های شهری است. همراه با روند 
اصلی ای  زمینه ها ی  به  تبدیل  شهرها  جهانی،  شهرسازی  فعلی 
شدند که کودکان در آن رشد و توسعه پیدا می کنند. برای حمایت از 
تالش هایی که در راستای خلق محیط های شهری دوستدار کودک 
انجام شد، این جعبه ابزار2 آغازی است که مداخالت ممکن طراحی 
را برای خلق محیط های بازی دربرگیرنده تر از مقیاس خیابان تا 
محله پیشنهاد می کند. تمرکز بر نقش برنامه ریزی و طراحی شهری 
عاملیت، تاثیر و عادت های کودکان در فضا را می تواند مشخص کند. 
هدف ما این است که این کتاب راهنمایی برای مداخالت طراحانه 
ممکن، گرایشات طراحی، یا برای ارزیابی عناصر محیط دوستدار 

کودک موجود و مورد نیاز باشد.

این جعبه ابزار برای کمک به خلق فضاهای بیرونی بازی، اهمیت 
اجتماعات  خلق  والدین،  برای  خدماتی  شهری،  سبزینه ی  خلق 
عملیاتی و غیره است. قصد این بود که مسئولیت ذینفعان مختلف 
برای گستره قلمرو عمومی که شامل طیفی نامحدود است، شامل 
سیاست گذاران، طراحان، برنامه ریزان، معماران، َسَمن ها3 و ساکنین 

است.
اجتماعات  فضاهای  در  بازی  برای  یکپارچه  مکان های  اهمیت 
می تواند نقش محوری در زندگی کودکان، جوانان و بزرگساالن 
داشته باشد. در ایده آل ترین حالت این ها می باید فضایی باشند تا 
گروه های سنتی مختلف از گذراندن وقت خود لذت ببرند، فعالیت 
جسمانی را تشویق کند، اجتماعات را خلق کند و از همه مهم تر 

احساس ایمنی و دربرگیرندگی بدهد. 
بازی کردن برای سالمت فیزیکی و توسعه اجتماعی و شناختی 

باز، تسهیالت  بازی در فضای  است.  نوجوان ضروری  و  کودک 
مختلفی از قبیل طبیعت، حرکت آزادانه، خطرپذیری، تصمیم سازی و 

...از محیط را ارائه می کند.
اثرات مثبت ارزش اجتماعی بازی بر کودک و مراقب آن اثبات شده 
است. اگرچه، پژوهش ها بر ضرورت و اهمیت بازی صحه می گذارند، 
ولیکن شهرها همچنان در خلق اجتماعاتی که طراحی و برنامه ریزی 
فضاهای عمومی دوستدار کودک در آن ها نقش کلیدی داشته باشند، 

اَلَکن هستند.
این جعبه ابزار از عناصر مختلف)یا ایده های طراحی( تشکیل شده 
است که در هنگام ترکیب با سایر عناصر می توانند به مداخالت 
فضایی ای منجر شود که متمرکز بر گونه های مختلف بازی، رسی 
یا غیر رسمی است که می تواند توسط شهروند یا حکومت اداره 
شود؛ که در مقیاس های مختلف مانند مقیاس ُخرد)خیابان(، مقیاس 
میانی)محله( و مقیاس کالن)شهر( توسعه پیدا کرده است. محوریت 
آن ها با هماهنگی مداخالت مربوط به بازی، سبزینگی یا ایمنی 
مشخص می شوند. هر مداخله ای که در اینجا بیان شده است تنها 
نمونه هایی هستند و در صورت نیاز می تواند با سایر عناصر ترکیب 

شوند.
برنامه ریزی و طراحی فضاهای دربرگیرنده که محدوده های بازی 
جذابی برای کودکان در تمام سنین باشند، که شامل گام هایی از 
با آنچه که ما داریم(، تا شناسایی پیچیده  اقدامات ساده)منطبق 
منابع)کیستی، چیستی، چرا، چطور(. با ترکیب و تطابق ایده ها از طیفی 
از راه حل های دی آی وای  تا مداخالت شهری جزئی تر)پیچیده تر( ، 
این جعبه ابزار می تواند به  عنوان راهنمایی برای درگیرکردن خالقانه 

با برنامه ریزی برای محیط های شهری دوستدار کودک باشد. 

مختلط و منطبق 
ابزاری برای طراحی بازی شهری



معرفی اسناد

بهار ۸0۹۸
شماره اول

نقشی که برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند در برجسته کردن 
اعتبار و عاملیت جغرافیای کودکان در فرآیند برنامه ریزی ایفا کند، در 
تغییر خصوصیات شهر حیاتی است.  تمایز این موارد کارا خواهد بود: 
نقشی که برنامه ریزی و طراحی شهری می تواند در برجسته کردن 
اهمیت جغرافیای کودکان داشته باشد، سطوح مداخالت ممکن، 
عمل از باال به پایین یا از پایین به باال و تطبیق با تغییر جمعیت 

در شهرها.
این را می توان از مسائل مطرح شده درباره، ایمنی، مراقبت، نگهداری 

و فضاهای دوستدار خانواده دید که در مقیاس ها و سطوح مختلف مداخالت فضایی ممکن
اقدامات می تواند مورد توجه قرار گیرد:

مقیاس خرد: کوچک ترین سطح ممکن اقدام، مانند خیابان
مقیاس میانی: سطح میانی مداخالت در محله یا محدوده شهری. 

مقیاس کالن: باالترین و پیچیده ترین سطح مداخله در شهر. 
ترکیب عناصر مختلف در مقیاس کوچک، میانی و بزرگ، ابزاری 
را بدست می دهد که مداخالت ممکن برای رسیدن به فضاهای 
عمومی دوستدار کودک را ارائه می دهد. چند ترکیب و نتیجه برای 
نشان  دادن اینکه چگونه عناصر مختلف در این سه مقیاس می توانند 

باهم ترکیب شوند، ارائه شده است.4
خیابان های اجتماعی

اجتماعات شبکه های اجتماعی۱۹

بستن موقتی خیابان۲0

نگهداشت و مواظبت۲۱

روشنایی۲۲

احیای فضای عمومی۳۲

کاربری چند عملکردی۷۲

ارتباط با طبیعت۰۳

فضای اشتراکی۲۴

حیاط مدرسه منعطف۲۸

محدوده های بازی طبیعی۳۱

باغ اجتماع۲۵

کاربرد فضاهای نیمه خصوصی۲۹

زمین بازی مدرسه

بستن موقتی خیابان

ابزارهای پریدن

باغ اجتماع

سبزینگی خیابان۲۶

بازی های عابرین پیاده

سبزینگی خیابان

خیابان های ایمن 

منظر بازی متنوع۹

خیابان های بازی محور۴1 

مسیر محلی کودک۵

ابزارهای پریدن۱0

مبلمان خیابان بازی۱۵

زمین بازی درون اسقاط گاه ها۱۱

هنر خیابانی۱۶

محدود کردن: بصری و فیزیکی۶

عبور از خیابان سرگرم کننده۷

طراحی برای کاربرد منعطف۱۲

بستن موقتی خیابان۱۷

کفسازی تکرارشونده۸

محدوده های بازی طبیعی۱۳

بازی های عابرین پیاده۱۸

دسترسی آسان۵۳

خدماتی برای نگهداران کودک۹۳

فضای اشتراکی

امکانات نشستن۴0

شبکه مسیر دوچرخه۳۶

محدوده رایگان وای فای۴۱

مسیرهای حمل و نقل عمومی۳۷

کافی شاپ۴۲

شبکه پیاده۳۸

خیابان های دوستدار کالسکه کودک۴۳

سیاست های مربوط به کودک۲۳
راهبرد شهر دوستدار خانواده۳۳

نگهداشت و مواظبت

مسیر محلی کودک

ترغیب مشارکت کودک۳۴



مبلمان خیابان بازی

بازی های عابرین پیاده

سبزینگی خیابان

اجتماعات شبکه های اجتماعی

محدوده های بازی طبیعی

بستن موقتی خیابان

ابزارهای پریدن

هنر خیابانی

عبور از خیابان سرگرم کنندهفضای اشتراکی

زمین بازی درون اسقاط گاه هاکفسازی تکرارشونده

باغ اجتماعمحدود کردن: بصری و فیزیکی

امکانات نشستنروشنایی

محدوده رایگان وای فاینگهداشت و مواظبت

کافی شاپزمین بازی مدرسه

کاربرد فضاهای نیمه خصوصی

حیاط مدرسه منعطف

مقیاس خرد
کوچکترین سطح ممکن مداخله، مانند خیابان در جلوی خانه تان

۸۱ بهار ۹۸
شماره اول



بهار ۸۲۹۸
شماره اول

خردمقیاس
فضایی

ارتباط با طبیعت، منظر بازی متنوع

زمین بازی تامبلینگ بِی، لندن، بریتانیا

پیچیدگی

گروه سنی

موضوعات

مثال

حوزه

طراحی برای کاربرد منعطف
گوناگونی زمین های بازی 

و  طراحی  که  می دهد  نشان   پژوهش ها 
مدیریت سبزینگی شهری همیشه نیازها 
و ترجیحات کودکان را برآورده نمی کند. 
محله  ساکنین  موضوع،  این  به  باتوجه 
خواهان سبزینگی کوچک مقیاس هستند. 
فضای  تغییر  در  طبیعی  شناسی  زیبایی 
و  اهمیت  واجد  نرم تر  به  شهری سخت 

حیاتی است.

چرا؟

چگونه؟
سبزکردن خیابان با کمک خود ساکنین 
قراردادن  با  امر  این  شود،  آغاز  می تواند 
سنگفرش در ترکیب با چمن ها، گیاهان 
و گلدان هایی که از پنجره ها آویز هستند، 
میسر می شود. مدیریت شهری با کاشتن 
پیاده رو  در  بزرگ تر  گیاهان  و  درختان 
می تواند سایه بان سبز ایجاد کند و با سایه 

محیط محلی سبز را ایجاد کند. 

خردمقیاس
فضایی

ارتباط با طبیعت، احیای فضای عمومی

ماموریت سبز دهلی، دهلی، هند

پیچیدگی

گروه سنی

عناصر به کار رفته
محدوده های بازی طبیعی

زمین بازی مدرسه

باغ اجتماعی

فضای اشتراکی

بستن موقتی خیابان موضوعات

مثال

حوزه

محدوده های بازی طبیعی
تسهیل بازی در محیط های سبز

دسترسی کودکان به فضاهای سبز محلی 
از تندرستی، فعالیت آزادانه جسمی و نظارت 
محدوده های  می کند.  حمایت  محله  بر 
بازی طبیعی برای گروه های سنی مختلف 
مناسب هستند و گونه ی دیگری از فضای 
می دهد.  ارائه  را  جمعی  فضای  و  بازی 
پیشنهاد گزینه های نرم تر به مناظر شهری. 

چرا؟

چگونه؟
عناصر ساده مانند درختی که بتوان از آن 
باال رفت، یا ایجاد یک شیب طبیعی، بازی 

کودکان را تسهیل می کند. 
طراحی زمین )دامنه های مالیم(،  گیاهانی 
که سریع رشد می کنند و بومی و مقاوم 
قطع  درختان  تنه  از  استفاده  هستند، 
کم عمق،   نهرهایی  و  سنگ  شد،  تخته 

نمونه هایی از آن هستند.

عناصر به کار رفته
ابزارهای پریدن

طراحی برای کاربرد منعطف

زمین بازی مدرسه

باغ اجتماعی

سبزینگی خیابان



خردمقیاس
فضایی

احیای فضای عمومی، دسترسی آسان

نیو ُرود، برایتون، بریتانیا

پیچیدگی

گروه سنی

موضوعات

مثال

حوزه

هنر خیابانی
محیط خود را رنگ کنید

هنر خیابانی می تواند چشم انداز اجتماعات 
را از محیط اطرافشان تغییر دهد. اجتماعات 
با استفاده از هنر خیابانی می توانند خالقیت 
دغدغه ها،  و  کنند  ترکیب  را  فرهنگ  و 

خواست ها و تصورات خود را بیان کنند.

چرا؟

چگونه؟
شناسایی بخشی از دارایی ها)دیوار مدرسه، 
قابلیت های  کشف  و  بازی(،  زمین های 
با  می تواند  این  آن ها.  در  شهری  هنر 
درگیرکردن کودکان در همه ی سنین به 
وسیله ی پروژه های کالسی، فعالیت های 
بعد از کالس و ... انجام شود. همچنین این 
هنرها می تواند بصورت دوره ای تغییر کند. 
نمونه هایی از این هنرها مانند نقاشی های 
خیابانی، گرافیتی، تزیین مبلمان خیابان و 

نقاشی کردن روی مسیرها است.

خردمقیاس
فضایی

خیابان بازی محور

هنر خیابانی در جورج تاون، پنانگ، مالزی
هنر خیابانی، بوگوتا، کلمبیا

پیچیدگی

گروه سنی

عناصر به کار رفته
مبلمان خیابان بازی

بستن موقتی خیابان

بازی های عابرین پیاده

موضوعات

مثال

حوزه

فضای اشتراکی
روزانه کیفیت فضایی و استفاده دموکراتیک از فضا  بصورت  که  چیزهایی  از  یکی 

می شود،  مشاهده  شهری  اجتماعات  در 
زمانی  است.  رانندگان  رفتار  و  ماشین ها 
نباشند،  ایمن  بازی  برای  خیابان ها  که 
کمترین بازی در آن اتفاق می افتد. یکی از 
مفاهیمی که باعث افزایش ایمنی خیابان 
و قابلیت های پیاده مداری در آن می شود، 

فضای اشتراکی است.

چرا؟

چگونه؟
به عنوان یک رویکرد برنامه ریزی شهری، 
فضای اشتراکی در پی کاهش جدایی بین 
ترافیک وسایل نقلیه و پیاده است. این امر 
با حذف تابلوها، عناصر روشنایی، جدول ها 
و ... که بین فضاها حائل می شوند، محقق 
باعث جمع شدن  رویکرد  این  می گردد. 
حواس کاربران خیابان  و کاهش سرعت 
ماشین ها می شود. مسئولیت ایمنی با هدف 
بازگرداندن فعالیت های مختلف در فضای 

خیابان، به اشتراک گذاشته می شود.

عناصر به کار رفته
شبکه پیاده

سبزینگی خیابان

شبکه مسیر دوچرخه

خیابان های دوستدار کالسکه کودک

۸۳ بهار ۹۸
شماره اول



بهار ۸۴۹۸
شماره اول

مقیاس میانی
سطح میانی مداخالت در محله یا محدوده ی شهری

خیابان های دوستدار کالسکه کودک

مسیر محلی کودک

طراحی برای کاربرد منطعف

شبکه مسیر دوچرخه

شبکه پیاده

مسیرهای حمل و نقل عمومی



میانیمقیاس
فضایی

دسترسی آسان

پروژه شهر دوچرخه محور، لیسبون، پرتغال

پیچیدگی

گروه سنی

موضوعات

مثال

حوزه

طراحی برای کاربرد منعطف
گوناگونی زمین های بازی 

قابلیت های  برای  منظربازی  طراحی 
مختلف فارغ از سن، می تواند هم کودکان 
و هم نوجوانان را دربرگیرد. انعطاف پذیر 
کردن عناصر طراحی، زمینه ها و امکانات 
موجود می تواند چند گروه سنی را با خود 

درگیر کند)کودکان تا بزرگساالن(.

چرا؟

چگونه؟
شناسایی نیازهای رایج و آینده اجتماعات، 
قابلیت  دارای  فضاهای  است.  کلیدی 
بازی، زیاد هستند و می توانند ویژگی های 
رسمی و غیررسمی ای را دربرگیرند که در 
آن نیازهای همه ی کاربران درنظر گرفته 
می شود. عناصر خاصی مانند، ایجاد مرزها، 
ابزار بازی دربرگیرنده، گیاهان، سطوح و 

. ...

میانیمقیاس
فضایی

منظر بازی متنوع

زمین بازی برای تمام سنین، کاتانینگ، استرالیا

پیچیدگی

گروه سنی

عناصر به کار رفته
ابزارهای پریدن

زمین بازی درون اسقاط گاه ها

محدوده های بازی طبیعی

موضوعات

مثال

حوزه

مسیرهای دوچرخه
ایجاد مسیردوچرخه در محله

دوچرخه،  برای  فضایی  کردن  فراهم 
برای  را  جذابی  و  کارآمد  مکان های 
زندگی ایجاد می کند، و شهرهای زیادی 
در سطح جهان بر روی دوچرخه سواری 
خیابان  ارائه ی  می کنند.  سرمایه گذاری 
جابجایی،  مختلف  گزینه های  جذاب، 
اقتصاد زمین، همه شمولی، سبک زندگی 

سالم از مزایای دوچرخه سواری هستند.

چرا؟

چگونه؟
ایجاد مسیرهای دوچرخه در محله و شهر 
از راه های مختلفی می تواند عملیاتی شود. 
برخی عامل های مهم در این راستا عبارتند 
دوچرخه سوارها،  برای  فضا  ساختن  از، 
شناسایی نیازها و تجارب کاربر، آرامسازی 
شبکه  از  بخشی  دید،  قابلیت  ترافیک، 
شهری شدن، جداسازی ترافیک، نیازهای 
فنی موردنیاز مسیر، تابلوهای نشانه ای و 

نگهداشت.

عناصر به کار رفته

فضای اشتراکی

مسیرهای حمل و نقل عمومی

شبکه پیاده

۸۵ بهار ۹۸
شماره اول



بهار ۸۶۹۸
شماره اول

میانیمقیاس
فضایی

دسترسی آسان

ایستگاه های خالقانه ی شهرهای مختلف هلند

پیچیدگی

گروه سنی

موضوعات

مثال

حوزه

شبکه پیاده
اتصال ترافیک آرام در محله

و  کودکان  بین  رابطه  و  ایمن  ترافیک 
مورد  که  است  موضوعی  اتومبیل ها 
توجه قرار می گیرد. پیشنهادی که اغلب 
از  را  خیابان ها  که  است  این  شده  ذکر 
که  راه های  از  یکی  کنند.  خالی  ماشین 
قرار گیرد،  راستا می تواند مدنظر  این  در 
در  که  است  محدوده هایی  درنظرگرفتن  
زمان هایی ترافیک آهسته و در زمان های 
ویژه ترافیک باسرعت دارند. خیابان پیاده 

نمونه ای از چنین مداخله طراحانه است. 

چرا؟

چگونه؟
خیابان پیاده، محدوده ا ی آزاد از سواره  را 
در جلوی خانه فراهم می کند. ورودی های 
قرار می گیرند.  در خیابان  خانه مستقیما 
کودکان از این حالت بهره مند می شوند، به 
این صورت که آن ها می توانند در جلوی 
خانه شان بازی کنند. ایجاد فضایی برای 
فعالیت های خانودگی پرجنب و جوش در 

خیابان.

میانیمقیاس
فضایی

دسترسی آسان

پروژه تحلیل شبکه ی پیاده، پورتلند، آمریکا

پیچیدگی

گروه سنی

عناصر به کار رفته
فضای اشتراکی

شبکه مسیر دوچرخه

مسیرهای حمل و نقل عمومی

خیابان های دوستدار کالسکه کودک
موضوعات

مثال

حوزه

حمل و نقل عمومی 
حمل و نقل عمومی تنظیم شده برای مقصد کودکان

توسعه یک سیستم حمل و نقل عمومی 
دستیابی  برای  دسترس  قابل  و  مناسب 
است.  ضروری  منطقه ای  پایداری  به 
زیرساخت  های دوستدار خانواده نیازمندند تا 
به رفاه در داخل و بیرون محله دسترسی 
داشته باشند و حمل و نقل عمومی در این 

راستا می تواند نقش کلیدی داشته باشد.

چرا؟

چگونه؟
فعالیت های  و  امکانات  به  دسترسی 
گوناگون کودکان و والدین شان می تواند 
از طریق شبکه ای از حمل و نقل عمومی 
این  نزدیکی  در  اتوبوس  ایستگاه های  و 
ایستگاه های  شود.  پشتیبانی  فعالیت ها، 
اتوبوس خالقانه می تواند انتظار لذت بخشی 
را برای خانواده ها با کودکان فراهم کند و 
محله های همه شمول را ایجاد کند. این ها 
همچنین می توانند به مثابه نشانه هایی در 
محله برای فعالیت های دوستدار کودک 

عمل کنند.

عناصر به کار رفته

فضای اشتراکی

شبکه مسیر دوچرخه

شبکه پیاده

محدوده رایگان وای فای



مقیاس کالن
باالترین و پیچیده ترین سطح مداخالت در شهر

راهبرد شهر دوستدار خانواده

ترغیب مشارکت کودک

۸۷ بهار ۹۸
شماره اول



بهار ۸۸۹۸
شماره اول

راهبرد های شهر دوستدار خانواده
طراحی شهر و فضاهای آن با در نظر گرفتن کودکان

شهرها به سمت شهرهای دوستدار خانواده 
در جغرافیای کودکان در حال رشد هستند. 
شهرها به این تمایل، از طریق توسعه های  
دوستدار خانواده پاسخ می دهند. راه درازی 
تا ایجاد شهرهای دوستدار خانواده وجود 
آگاهی  می تواند  رویکرد  تغییر  این  دارد، 

بیشتری را ایجاد کند.

چرا؟

چگونه؟
یک راهبرد دوستدار خانواده با ذی نفعان 
مختلف خصوصی و عمومی آغاز می شود؛ 
دولت ها، توسعه گرها، َسَمن ها و ساکنین. 
راهبردها می توانند اشکال مختلفی داشته 
باشند. روتردام  نمونه ی موفقی در توسعه 
خانواده  دوستدار  شهرهای  ارزیابی  و 
است. همچنین ایجاد واحدهای مسکونی 
دوستدار کودک در ونکوور  کانادا مشاهده 
به سوی  پیشبردی  گام های  است.  شده 
شهرهای  می تواند  بزرگتر  راهبرد  یک 

دوستدار کودک را فعال کند.

مقیاس

مقیاس

کالن
حکمروایی

سیاست های مربوط به کودک

راهبردهای شهر دوستدار کودک، 
مسکن دوستدار خانواده، ونکوور، کانادا

کالن
حکمروایی

سیاست های مربوط به کودک

شورای شهر برای کودکان، تیرانا، آلبانی

پیچیدگی

پیچیدگی

گروه سنی

گروه سنی

عناصر به کار رفته
نگهداشت و مواظبت

مسیر محلی کودک

ترغیب مشارکت کودک
موضوعات

موضوعات

مثال

مثال

حوزه

حوزه

ترغیب مشارکت کودک
ایجاد مکان هایی توسط کودکان که به کودکان تعلق دارند

کودکان اغلب در تصمیم گیری ها نادیده 
درباره  بزرگساالن  می شوند.  گرفته 
اینکه کودکان به چه چیزی نیاز دارند و 
تصمیم  گیرد،  صورت  باید  اقدامی  چه 
می گیرند. دانش محلی)بومی( کودکان و 
خانواده ها، معموال دست نخورده باقی مانده 

است.

چرا؟

چگونه؟
شهرها، می توانند سیاست های دقیقی را 
برای درگیرکردن بزرگساالن و کودکان 
در بخش ذاتی فرآیند برنامه ریزی اعمال 
از  می تواند  نیز  شهری  طراحی  کنند. 
درگیری کودکان بهره مند شود. طراحان از 
کودکان درباره اینکه محیط شان  می باید به 
چه شبیه باشد)چه دوست دارند( در قالب 

نقشه، تصاویر، داستان و ... می پرسند.

عناصر به کار رفته
راهبردهای شهر دوستدار خانواده

نگهداشت و مواظبت

مسیر محلی کودک



معرفی اسناد

۸۹ بهار ۹۸
شماره اول

پی نوشت

*Krishnamurthy, S. Steenhuis, C. Reijnders 
,D. )2018(. Mix & Match: Tools to Design 
Urban Play, Eindhoven University of 
Technology Foundation

اطالعات کتاب شناختی

۱- inclusive space
۲- Toolkit
۳- NGO
۴- این ترکیبات تنها نمونه هایی هستند و هرکدام از این عناصر به تنهایی 

می توانند به گونه ی دیگری ترکیب شوند. 
۵- Neighborhood child route
۶- Narrowing: visual and physical
۷- Playful street crossings
۸- Alternating pavement
۹- Diverse Playscapes
۱0- Climbable objects 
۱۱- Junk yard playground
۱۲- Designing for flexible use
۱۳- Natural play areas
۱۴- Playful Street
۱۵- Playful street furniture
۱۶- Street art
۱۷- Temporary street closure
۱۸- Sidewalk games
۱۹- Social media community
۲0- Temporary street closure
۲۱- Maintenance & awareness
۲۲- Lighting
۲۳- Reclaiming Public Space
۲۴- Shared space
۲۵- Community garden
۲۶- Street green
۲۷- Multi-Functional use
۲۸- Flexible schoolyard
۲۹- Use of semi-private spaces
۳0- Contact With Nature
۳۱- Natural play areas
۳۲- Child Policies
۳۳- Family friendly city strategy
۳۴- Encouraging child participation
۳۵- Easy Access
۳۶- Cycle path network
۳۷- Public transportation routes
۳۸- Pedestrian network
۳۹- Services for Childminders
۴0- Seating possibilities
۴۱- Free Wi-Fi zone
۴۲- Coffee bar
۴۳- Stroller friendly streets
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