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چکيذه
أطٚظ ٜثب تٛؾؼ ٝضٚظافع ٖٚقٟطٞبي وٛچه  ٚثعضي  ٚفبلس فضبٞبي قٟطي ٔغّٛة ،ؾبظٌبضؾبظي ٔحالت ٔؿى٘ٛي  ٚفضبٞبي ػٕٔٛي آٟ٘ب ثب
٘يبظ ٞبي ؾبوٙبٖ زض نا٘ ٖٛتٛر ٝوبضقٙبؾبٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت .فضبٞبي ثبظ (ػٕٔٛي) ٔحّ ٝاي ،زضثطآٚضز ٜؾبذتٗ ٘يبظٞبي ارتٕبػي  ٚفطزي
وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ٔحّ٘ ،ٝمف ٔٙحهط ث ٝفطزي زاض٘س .ايٗ فضبٞب ثرف ػٕس ٜاي اظ ظٔبٖ ٔ ٚحيظ ظ٘سٌي ضٚظٔط ٜؾبوٙبٖ اظ رّٕ ٝوٛزوبٖ ٚ
٘ٛرٛا٘بٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔي زٙٞس  ٚاظ زيسٌبٟٙٔ ٜسؾي ػٛأُ ا٘ؿب٘ي ،اضتمبي ويفيت ايٗ فضبٞب ٔي تٛا٘س زض ؾالٔت  ٚضقس لٛاي رؿٕي،
تمٛيت تؼبٔالت ارتٕبػي ٕٞ ٚجؿتٍي ٌطٞٚي ٚ ،حتي آٔٛظـ  ٚضقس ذالليت وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ٔٛحط ثبقس .زض ايٗ ٘ٛقتبض٘ ،مف فضبٞبي ثبظ
زض ضقس فيعيىي ٚذالليت وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ تجييٗ قس ٚ ٜثركي اظ لبثّيت فضبٞبي ػٕٔٛي  ٚثٛؾتبٖ ٞبي ٔحّي ٔؼطفي قس ٜاؾت .زض
ايٗ ضاؾتب ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ تحميمي تحّيُ ٔحتٛا ،ثطذي اظ ٔغبِؼبت ؾالٔت ،ضقس  ٚذالليت وٛزوبٖ ٘ٚيع عطاحي ٔحيظ ٞبي ٚيػ ٜوٛزوبٖ
ثطضؾي قس ٜاؾت .زض پبيبٖ ثب تأويس ثط ٍ٘طـ ا٘ؿبٖ ؾٙزي ٟٙٔ ٚسؾي ػٛأُ ا٘ؿب٘ي زض عطاحي ٔتٙبؾت ثب ضقس  ٚذالليت وٛزوبٖٔ ،ؼيبضٞبي
 )1زؾتطؾئ )2 ،ميبؼ )3 ،رصاثيت )4 ،قبيؿتٍي  ٚپبؾرٍٛيي )5 ،آؾبيف  ٚايٕٙي ٔ )6 ٚكبضوت پصيطي اضائ ٝقس ٜاؾت .اظ ثيٗ ٔؼيبض ٞبي
پيف ٌفتٔ ،ٝكبضوت وٛزوبٖ زض فطايٙس عطاحي فضبٞبي ٕٞؿبيٍي ،ثٛؾتبٖ ٞبي وٛزن  ٚفضبٞبي ثبظي ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ضاٞىبضٞبي فؼبَ ٚ
پٛيبي عطاحي پيكٟٙبز قس ٚ ٜاؾتٙتبد ٔي قٛز ؤ ٝكبضوت ٔؿتميٓ وٛزوبٖ زض ذّك فضبي آ٘بٖ ،ػال ٜٚثط ايزبز تٕبيُ ثيكتط ث ٝحضٛض  ٚتؼبُٔ
زض ٔحيظ ،أىبٖ ضقس رؿٕي ،شٙٞي ،ارتٕبػي ،اؾتؼسازٞب  ٚذالليت ٞبي ٔحيغي آ٘بٖ ضا ٘يع فطأ ٓٞي ؾبظز.
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مقذمه (طشح مسئله)
أطٚظ ٜثب تٛؾؼ ٝضٚظافع ٖٚقٟطٞبي وٛچه  ٚثعضي  ٚفضبٞبي قٟطي ٘بٔغّٛة ،ؾبظٌبضؾبظي ٔحالت ٔؿى٘ٛي  ٚفضبٞبي ػٕٔٛي آٟ٘ب
ثب ٘يبظ ٞبي ؾبوٙبٖ إٞيت ٚيػ ٜاي پيسا وطز ٜاؾت ٚوبضقٙبؾبٖ تٛؾؼ ٝقٟطي ،ثط ٘مف فضبٞبي ػٕٔٛي ٔحّ ٝاي ،ثٚ ٝيػ ٜزضثطآٚضزٜ
ؾبذتٗ ٘يبظٞبي ارتٕبػي  ٚفطزي ؾبوٙبٖ ٔحالت تأويس ٔي وٙٙس .وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٌٖ ،طٕٟٔ ٜٚي اظ اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ فضبٞبي ثبظ
ٔحالت ٔؿى٘ٛي زض ٔميبؼ ٞبي وٛي  ٚوٛچٚ( ٝاحس ٕٞؿبيٍي) ،ذيبثبٖ ٔحّئ ،طوع ٔحّ ،ٝثٛؾتبٖ وٛزن  ٚثٛؾتبٖ ٞبي ٔحّي ٔي
ثبقٙس .ايٗ فضبٞب ثرف ػٕس ٜاي اظ ظٔبٖ ٔ ٚحيظ ظ٘سٌي ضٚظا٘ ٝوٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل ٔي زٙٞس  ٚثٕٞ ٝيٗ زِيُ
اضتمبء ويفيت ايٗ فضبٞب ٔي تٛا٘س زض ضقس فطزي ،تؼبٔالت ارتٕبػي ،تمٛيت حؽ تؼب ٚ ٖٚحتي آٔٛظـ آ٘بٖ ْ ؤحط ثبقس .زض ؾبَ ٞبي
اٚلبت فطاغت وٛزوبٖ ث ٝتٕبقبي تّٛيعي ٖٛؾپطي ٔي قٛز و٘ ٝتيز ٝآٖ وبٞف تحطن فيعيىي،
اذيط ،ثرف لبثُ تٛرٟي اظ
آٌبٞي ٞبي ٔحيغي  ٚػسْ تؼبُٔ آ٘بٖ ثب ٔحيظ پيطأٔ ٖٛي قٛز .وٕجٛز فضبٞبي ثبظي  ٚػطنٞ ٝبي ٘يٕ ٝػٕٔٛي ٘ -يٕ ٝذهٛني
ٔحّي ٘يع ايٗ ٌطايف ضا تكسيس ٔي وٙس .زض حبِي و ٝفمط ويفيت  ٚوٕيت ٔؿىٗ آٖ ضا ثطاي وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ ػبضي اظ رصاثيت ٚ
ٔغّٛثيت وطز ٜاؾت ،أب زض ثيط ٖٚاظ ذب٘ ٚ ٝفضبٞبي ػٕٔٛي ٔحّ٘ ٝيع ربيي ثطاي ضفتٗ ،رؿتز ٚ ٛرؿت ٚذيع وطزٖ ،يبفتٗ ،تٕبقب
وطزٖ  ٚثطٚظ ٞيزبٖ  ٚذالليت ٚرٛز ٘ساضز .ايٗ زض حبِي اؾت و ٝتؼبُٔ ٔحيغي زض زٚضٞ ٜبي ؾٙي ذطزؾبِي ،وٛزوي ٛ٘ ٚرٛا٘ي الظٔٝ
ضقس  ٚقىٛفبيي تٛا٘بيي ٞبي فيعيىي ،قٙبذتي  ٚذالل ٝافطاز اؾت ٔ ٚحيظ ظ٘سٌي فطز زض ايٗ زٚضاٖ ثط قىُ ٌيطي قبوّٚ ٝرٛزي ٚ
ضقس رؿٕي  ٚضٚا٘ي تأحيط لغؼي زاضز( .زيبٌطاْ)1
ػّ ْٛا٘ؿبٖ ؾٙزيٟٙٔ ،سؾي ػٛأُ ا٘ؿب٘ي  ٚضٚا٘كٙبؾي ٔحيغي اظ ظٚايبي وٕي  ٚويفي ث ٝثطضؾي ٔحسٚزيت ٞب  ٚتٛا٘بيي ٞبي
فيعيىي  ٚضٚا٘ي ا٘ؿبٖ زض اضتجبط ثب ٔحيظ ٔهٛٙع تٛر ٝزاض٘س  ٚيبفتٞ ٝبي ايٗ ضقتٞ ٝب ٔي تٛا٘س زض قٙبذت اضتجبط وٛزوبٖ ثب ٔحيظ
وٕه وٙٙس .رسيستطيٗ ٍ٘طـ ٔغطح زض ػّ ْٛيبز قس ٜتأويس ثط وُ لطاضٌب ٜيب ٔىبٖ ضفتبضي ٘ ٚمف ٔحيظ ا٘ؿبٖ ؾبذت زض ازضان ٚ
ضفتبض اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ اؾت ]142: 1381،ًِٙ[ .ثٙبثطايٗ ثب تٛر ٝث ٝحضٛض ٔسا ْٚذب٘ٛازٞ ٜب  ٚوٛزوبٖ زض ٔميبؼ ٞبي ٔرتّف ٔحّي،
الظْ اؾت ايٗ فضبٞب ثب ٘يبظٞب  ٚلبثّيت ٞبي ضقس رؿٕي  ٚقٙبذتي وٛزوبٖ ؾبظٌبضي زاقت ٚ ٝضٕٗ رجطاٖ ذال اضتجبط آٟ٘ب ثب عجيؼت -
ثٚ ٝيػ -ٜث ٝقىٛفبيي تٛا٘بيي ٞبي ذالل ٝآٟ٘ب ٘يع وٕه وٙٙس.

ػطنٞ ٝبي ظ٘سٌي ضٚظا٘ ٝوٛزوبٖ ٛ٘ٚرٛا٘بٖ

ػط
ػطن ٝظ٘سٌي ذهٛني  :ذب٘ٝ

ظ٘سٌي ػٕٔٛي  :فضبٞبي ثبظ ٔحّ ٝاي ٕٞٚؿبيٍي

ػطن ٝظ٘سٌي ٘يٕ ٝذهٛني٘-يٕ ٝػٕٔٛي ٔ :سضؾٝ

زيبٌطاْ  - 1ػطنٞ ٝبي ظ٘سٌي ضٚظا٘ ٝوٛزوبٖ ٛ٘ٚرٛا٘بٖ

يبفتٞ ٝبي ضٚا٘كٙبؾبٖ وٛزن ٔ ٚحيظ حبوي اظ آٖ اؾت و ٝضقس شٙٞي ٛٞ ٚقي ا٘ؿبٖ أطي اتفبلي  ٚتهبزفي ٘يؿت ،ثّىٕٞ ٝبٚ ًٙٞ
 ٓٞرٟت ثب ؾبيط اثؼبز ضقس ا٘ؿبٖ نٛضت ٔي ٌيطزٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝثٟجٛز قطايظ ثٟساقتي  ٚتغصئ ٝي تٛا٘س ثط ضقس رؿٕب٘ي فطز ْ ؤحط
ثبقس ،ثٟجٛز قطايظ ٔحيغي و ٝوٛزن زض آٖ ظ٘سٌي ٔي وٙس ٘يع أىبٖ ضقس شٙٞي ٛٞ ٚقي وٛزن ضا فطأ ٓٞي وٙسٔ .تأ ؾفب٘ ٝزض
ثؿيبضي اظ ٔٛاضز ٔكبٞسٔ ٜي قٛز ؤ ٝحيظ ٞبي ذبل وٛزوبٖ ثس ٖٚتٛر ٝث٘ ٝيبظٞبي ٚالؼي آ٘بٖ  ٚنطفبً"ثط اؾبؼ تزطثيبت ،ؾالئك

 ٚاؾتٙجبط قرهي عطاحبٖ  ٚحساوخط ثب تٛر ٝث ٝذهٛنيبت ضٚا٘كٙبذتي ٔب٘ٙس ايزبز تٛٙع ضً٘  ٚقىُ ٘ ٚظبيط آٖ نٛضت ٔي ٌيطز .ايٗ
أط ثبػج ٔي قٛز فضب ٔٙغجك ثب ٚالؼيت ٘يبظٞبي وٛزوبٖ قىُ ٕ٘ي ٌيطز .اظ ؾٛي زيٍط أطٚظ ٜثيكتط ثٛؾتبٖ ٞبي قٟطي ٔ ٚحّي
ػّيطغٓ ٘يبظ ٚيػ ٜوٛزوبٖ ،ثطاي ثعضٌؿبالٖ عطاحي ٔي ق٘ٛس.
ثط اؾبؼ ٔغبِؼبت ؾطا٘ ٝوبضثطي ٞبي قٟطي زض ايطاٖ ،ػٙهط قبذم يه وٛي يب ٚاحس ٕٞؿبيٍي ثٛؾتبٖ وٛزن ٔي ثبقس و ٝثبيؿتي
٘عزيه ٟٔس وٛزن ثبقس  ٚزاضاي ٚؾبيُ ثبظي وٛزوبٖٔ ،ؿتطاح ،زؾتكٛيي  ٚآثرٛضي ٚيػ ٜوٛزوبٖ ثبقسٕٞ .چٙيٗ زض رٛاض ذب٘ٞ ٝبي
ٔؿى٘ٛي لطاض ٌيطز تب اقطاف ارتٕبػي ذب٘ٛازٞ ٜب ثط آٖ ث ٝعٛض ٔؿتميٓ  ٚثسٚ ٖٚاؾغ ٝثبقس[ .حجيجي ]9 : 1378،أب زض ٔغبِؼبت ؾطا٘ٝ
وبضثطي ٞبي قٟطي تٟٙب اقبض ٜوٛچىي ثٔ ٝكرهبت ثٛؾتبٖ وٛزن قس ٜاؾت و ٝنطفبً ث ٝاثؼبز وٕي ٚزٚثؼسي ثط٘بٔ ٝضيعي  ٚعطاحي
ثٛؾتبٖ وٛزن ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زاز٘ ٚ ٜيبظٞبي ضقس  ٚاضتمبي لبثّيت ٞبي ٔحيغي وٛزوبٖ وٕتط ٔٛضز ثطضؾي ؾبٔبٖ يبفت ٝلطاض
ٌطفت ٝاؾت( .رس)1َٚ
عنوان
رٕؼيت تحت پٛقف
قؼبع زؾتطؾي
ؾطا٘ ٚ ٝفضبي ٔٛضز ٘يبظ
٘ٛع اضتجبعبت
ٔٛلؼيت ٔؼَٕٛ

ضٛاثظ عطاحي
اِٛٚيت ؾبظٌبضي

مطخصبت ثش اسبس معيبسهبي عمومي
حسالُ  150:وٛزن  ٚحساوخط  200 :وٛزن
فبنّ ٝتب ٔحالت ٔؿى٘ٛي ظيط پٛقف 220تب ٔ 250تط
ؾغح ؾطا٘ ٝثيٗ يه تب ٔ 3تط ٔطثغ ٔتٛؾظ ثطاي ٞط وٛزن اؾت  ٚحسالُ لغؼ ٝتفىيىي
ٔ 650تط ٔطثغ ٔي ثبقس.
٘عزيه ثٔ ٝؿيط ٞبي انّي پيبز ٜاؾت  ٚثب ٔؿيط ٞبي ؾٛاض ٜتساذُ ٘ساضز.
٘عزيه ٔطوع وٛي لطاض زاضز.
تٛر ٝثٚ ٝؾبيُ ثبظي وٛزوبٖ  -تٛر ٝث ٝذسٔبت ثٟساقتي  ٚآثرٛضي ٚيػ ٜوٛزوبٖ -ضػبيت
أٙيت وٛزوبٖ  -زٚضي اظ ٔؼبثط ؾٛاضٜ
ٕٞزٛاضي ثب وب٘ٞ ٖٛبي آٔٛظقي ٔب٘ٙس وٛزوؿتبٖٕٞ ،زٛاضي ثب وبضثطي ٞبي ٕٞؿبيٍي،
ٚاحس ٞبي ٔؿى٘ٛي
ٕٞؿبيٍي [حجيجي]9: 1378 ،
.
رس .1 َٚثٛؾتبٖ وٛزن زض ٔميبؼ وٛي يبٚاحس

سواالت و فشضيــه

ؾإاَ انّي ايٗ تحميك آٖ اؾت و٘ ٝمف ٔحيظ ٞب  ٚفضبٞبي ثبظ  -ثٚ ٝيػ ٜفضبٞبي ثبظي  ٚثٛؾتبٖ ٞبي ٔحّي  ٚػطنٞ ٝبي ٘يٕٝ
ػٕٔٛي ٘ -يٕ ٝذهٛني ٕٞؿبيٍي زض ازضاوبت  ٚضفتبضٞبي وٛزوبٖ اظ رّٕ ٝتأٔيٗ ضقس  ٚذالليت آ٘بٖ چيؿت؟ چٍٔ ٝ٘ٛي تٛاٖ اظ
فضبٞبي ثبظي  ٚثٛؾتبٖ ٞبي ٔحّي ٕٞ ٚؿبيٍي زض فطايٙس قىٛفبؾبظي ذالليت وٛزوبٖ ثٟطٌ ٜطفت؟ چٚ ٝيػٌي ٞب  ٚلبثّيت ٞبي
ٔحيغي زض فضبٞبي ثبظ ٔحّ ،ٝثطٚظ ذالليت وٛزوبٖ ضا تؿٟيُ ٔي وٙس؟
فطضي ٝاؾبؾي تحميك آٖ اؾت و ٝثب تٛر ٝث٘ ٝيبظٞب ،لبثّيت ٞب  ٚفطايٙسٞبي ضقس رؿٕي  ٚضٚا٘ي وٛزوبٖ ،ثٛؾتبٖ ٞب  ٚفضبٞبي ثبظ ٚ
ؾجع ٔحّ ٝاي ٕٞ ٚؿبيٍي زض ضقس  ٚقىٛفبيي ذالليت ٞبي آ٘بٖ تأحيط ٌصاض٘س .ايٗ فطضي ٝثط ٚرٛز ٕٞجؿتٍي ثيٗ ويفيت ٔحيغي
فضبٞبي ثبظ ثب ؾالٔت ،ضقس فيعيىي  ٚذالليت ٔحيغي وٛزوبٖ ٔحّ ٝتأويس زاضز .ث ٝايٗ تطتيت ٚيػٌي ٞبي فيعيىي فضبٞبي ػٕٔٛي
ٔحّٔ ٝي تٛا٘ٙس ظٔي ٝٙؾبظ يب ٔب٘غ ثطٚظ  ٚضقس لبثّيت ٞبي ذالل ٝزض وٛزوبٖ ثبقس.

سوش تحقيــق
1

2

3

حٛظٞ ٜبي انّي زض ايٗ تحميك قبُٔ عطاحي ٔٙظط  ٚعطاحي ٔحّ ، ٝضٚا٘كٙبؾي ذالليت  ٚضقس وٛزن ٔ ٚي ثبقٙس .ثب تٛر ٝثٝ
زاز ٜقس .ثط ايٗ اؾبؼ
ضٚيىطز ثيٗ ضقت ٝاي 4تحميك ،ظٔي ٝٙضٚا٘كٙبؾي ٔحيغي 5ثطاي تجييٗ فطضي ٚ ٝآظٔ ٖٛآٖ ٔٙبؾت تكريم
زض ٔطحّٔ ٝغبِؼبت  ٚتجييٗ ٔٛضٛع اظ ضٚـ تحّيُ ٔحتٛا  ٚاؾتسالَ ٔٙغمي ثٟطٌ ٜيطي قس و٘ ٝتبيذ وّي آٖ زض ايٗ ٘ٛقتبض ػطض ٝقسٜ
اؾت .ثطاي آظٔ ٖٛفطضي ،ٝضٚـ ٞبي تحميمي ضٚا٘كٙبؾي ٔحيغي ٘ 6ظيط ٔكبٞسٔ ٜيسا٘ي ضفتبض وٛزوبٖ زض فضبٞبي ثبظ ٘ٛاحي
ٔؿى٘ٛي،پطؾكٙبٔٞ ٝبي ٚيػ ٜوٛزوبٖ،تحّيُ ضفتبضٞب (ثبظي) ٘ ٚمبقي ٞبي آ٘بٖ پيطأٔ ٖٛحيظ ٔحّٔ ٚ ٝكبضوت زازٖ ػّٕي آ٘بٖ زض
فطايٙس عطاحي  ٚقىُ زٞي ثٔ ٝحيظ ثٛؾتبٖ  ٚفضبي ثبظي ٔحّٛٔ ٝضز اؾتفبز ٜلطاض ذٛاٞس ٌطفت٘ .تبيذ آظٔٞ ٖٛبي ػّٕي فطضي،ٝ
ٔٛضٛع ٘ٛقتبض ٔؿتمّي اؾت و ٝزض ٔمبالت آتي اضائ ٝذٛاٞس قس.
تأثيش ادساکي – سفتبسي محله

"وٛچه تطيٗ ٚاحس ػّٕىطزي تمؿيٕبت قٟطي ٔحّ ٝاؾت .زض ايٗ تؼطيف ؾّؿّٔ ٝطاتت تمؿيٕبت قٟطي ػجبضت اؾت اظ  :قٟط ،حٛظ،ٜ
ٔٙغم٘ ،ٝبحئ ٚ ٝحّ .ٝفطو ثط ايٗ اؾت ؤ ٝحّ ٝزضثطٌيط٘سٔ ٜؿبحتي اظ قٟط اؾت و ٝزض قؼبع زؾتطؾي يه زثؿتبٖ لطاض زاقت ٝثبقس.
قؼبع زؾتطؾي ٔؿبفتي اؾت و ٝزا٘ف آٔٛظ ث ٝنٛضت پيبز ٜزض  15زليم ٝثتٛا٘س اظ ذب٘ ٝتب زثؿتبٖ عي ٕ٘بيس .ايٗ فبنّ ٝاظ  500تب 800
ٔتط ٔتغيط اؾت .ث ٝعٛض ٔخبَ ٔحّ ٝزض تٟطاٖ ،رٕؼيتي حسٚز ٞ 10عاض اِي ٞ 20عاض ٘فط ضا زض ثطٔي ٌيطزٔ .حّ ٝػطض ٝوٙٙس ٜذسٔبت ٔٛضز
٘يبظ ضٚظٔطٔ ٚ ٜىب٘ي ثطاي ؾى٘ٛت  ٚآضأف اؾت و ٝث ٝزٚض اظ حطوت ػجٛضي ،تٛؾظ ذيبثبٖ ٞبي رٕغ  ٚپرف وٙٙس ،ٜحسالُ تطافيه
ؾٛاض ٜآٖ ث ٝؾغٛح زيٍط ٔٙتمُ ٔي قٛزٛ٘[ ".شضي]8 : 1383 ،
فضبٞبي ثبظ رع ٚػٙبنط انّي يه ٔحّٔ ٝحؿٛة ٔي ق٘ٛس  ٚاظ ٕٞيٗ ضٚي عطاحي آٖ إٞيت ٚيػ ٜاي زض ؾبذتبض ٔحّٔ ٝؿى٘ٛي ايفب
ٔي ٕ٘بيس .ث ٝعٛض وّي اؾترٛا٘جٙسي ٔؼبثط تهٕيٓ ٌيط٘س ٜانّي ٘ح ٜٛتفىيه وُ ٔحّ ٝثٚ ٝاحس ٞبي وٛچه تط ٔي ثبقس .اٍِٛي
اؾترٛا٘جٙسي ٔؼبثط ٞط ٚاحس ٕٞؿبيٍي ٘يع قىُ زٙٞس ٜعطح وّي ٚاحس ٕٞؿبيٍي اؾت .أب ويفيت ٘بٔغّٛة فضبٞبي ثبظ ٔحالت
ٔؿى٘ٛي ٔؼبنطٔ ،كىالت ٔتؼسزي ضا ايزبز وطز ٜاؾت و ٝاظ رّٕ ٝػسْ ٘ظبضت ،وٙتطَ ،فؼبِيت  ٚتسا ْٚحيبت ارتٕبػي زض آٟ٘ب لبثُ شوط
اؾت[ .پٛضزيٟيٕي]42 : 1382 ،
ويفيت ٞبي ازضاوي فضبٞبي ثبظ ٔحّ٘ ٝظيط ا٘ؿزبْ ،پيچيسٌي ،ضاظآٔيعي ،ذٛا٘بيي ،آقٙبيي ،اظزحبْ يب آضأف زض تطريح  ٚا٘تربة وٛزوبٖ
ثطاي اؾتفبزٔ ٜسا ْٚاظ فضبٞبي ٔحّ ٝثطاي أٛض ٔرتّف تأحيط ٌصاض اؾت.
تزبضة ٔحالت ٔؿى٘ٛي ؾبذت ٝقس ٜزض ثؿيبضي وكٛضٞب ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝعطاحي وبِجس  ٚقىُ ٔحيظ ٔحّ ،ٝثس ٖٚتٛر ٝثٝ
ػّٕىطزٞب  ٚذسٔبت ٔحّي ،افطاز ؾبوٗ ٘ ٚح ٜٛتؼبٔالت ارتٕبػي زض فضبٞبي ػٕٔٛي  ٚاظ  ٟٓٔ ٕٝٞتط ٘يبظٞبي ٌطٞ ٜٚبي ٔرتّف
ؾبوٙيٗ زض آٟ٘بِ ،عٔٚبً فضبي ٔغّٛثي ايزبز ٕ٘ي وٙس .ثٙبثطايٗ ضػبيت ٚيػٌي ٞبي ظيجبيي قٙبؾب٘ ،ٝاثؼبز ٔٙبؾت ٔ ٚالحظبت ظيجبيي
قٙبؾي ،ويفيت ٔحّ ٝاي ٔغّٛة ايزبز ٕ٘ي وٙس .ػسْ اؾتفبز ،ٜذطاثىبضي زض ٔحيظ٘ ،بأٙيٚ ،لٛع رطْ  ٚيب تطؼ اظ ٚلٛع رطْ ،يىٛٙاذتي
 ٚذؿت ٝوٙٙس ٜثٛزٖ ثطذي ٔحالت ٔؿى٘ٛي ٍ٘طـ يبز قس ٜضا تأييس ٔي وٙٙس .ث ٝػجبضت زيٍط ٔحيظ ٞبي رٕؼي ثؿيبضي اظ ايٗ ٔحالت
پبؾرٍٛي ٘يبظٞبي ؾبوٙبٖ ٘جٛز ٜا٘س .ثٙبثطايٗ تأحيط ازضاوي  -ضفتبضي فضبٞبي ٔحّ ٓٞ ٝثب ٘يبظٞبي اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ اظ رّٕ ٝوٛزوبٖ ٚ
 ٓٞثب لبثّيت ٞبي ٞبي ثبِم ٜٛقىُ وبِجسي ٔ ٚحيظ ٔحّ ٝاضتجبط زاضز .اٌطچ ٝثطذي اظ ٘يبظٞبي ؾبوٙبٖ ٔحّٔ ٝي تٛا٘س ٔكتطن ثبقس أب
ٕ٘ي تٛاٖ اظ ٘يبظٞبي ذبل ٌطٞ ٜٚبيي ٘ظيط وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ نطف ٘ظط وطز .چ ٝثؿب وٓ تٛرٟي ثٕٞ ٝيٗ ٘يبظٞبي وٛزوبٖ ثتٛا٘س
اضظـ فضبيي ٔحّ ٝضا وبٞف زاز ٚ ٜؾبوٙبٖ ضا ث ٝػسْ اؾتفبز ٜاظ فضبٞبي ثبظ  ٚحتي ربث ٝربيي اظ ٔحّ ٝؾى٘ٛتي ٚازاض ٕ٘بيس.

« لبثّيت يه فطْ اظ يه ؾ ٛث٘ ٝيبظٞبي اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي زض٘ٚي آٟ٘ب  ٚاظ ؾٛي زيٍط ث ٝتٛا٘بيي ٞبي ثبِم ٜٛقىُ  ٚفطْ
وبِجسي ٔحيظ ثبظ ٔي ٌطزز .اظ آٖ رٟت و ٝاظ يه ؾٔ ٛف ْٟٛػّٕىطز ٌطايي ثب ٔزٕٛػٚ ٝؾيؼي اظ ذهٛنيبت ا٘ؿب٘ي زضٌيط ثٛز ٚ ٜاظ
ؾٛي زيٍط ثٍ٘ ٝطـ ٔؼٕبض ٘ؿجت ثٔ ٝزٕٛػ ٝاي اظ پسيسٞ ٜب ٔطتجظ ٔي ثبقس ِصا عطح ا ٚعيف ٚؾيؼي اظ ٘يبظٞبي ا٘ؿب٘ي چ ٖٛظيجبيي
قٙبؾي ٕ٘ ٚبزٌطايي يب ٔؼٙبقٙبؾي ضا ث ٝػٛٙاٖ ثركي اظ ػّٕىطز ثٙب قبُٔ ٔي ٌطززٔ[ ».غّجي]55 : 1385،
ثٙبثطايٗ انُ تٛر ٝث٘ ٝيبظٞبي اؾتفبز ٜوٙٙسٌبٖ فضبٞبي ٔحّ ٝزض ٌطٞ ٜٚب  ٚعجمبت ٔرتّف ارتٕبػي اظ رّٕ ٝوٛزوبٖ ٔٛضز پصيطـ
زيسٌبٞ ٜبي ٔرتّف لطاض زاضز ،اٌطچٕٛٞ ٝاض ٜچٍٍ٘ٛي تأٔيٗ ايٗ ٘يبظٞب ٔحُ اذتالف ٘ظط ثٛز ٜاؾت .ثٙبثطايٗ لبثّيت فضبٞبي ٔحّٝ
ثطاي ثطٚظ ازضاوبت  ٚضفتبضٞبي ذبل وٛزوبٖ اظ يه ؾ ٛث٘ ٝيبظٞبي ازضاوي  -ضفتبضي وٛزوبٖ  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي زض٘ٚي رؿتزٚ ٛوكف زض
آٟ٘ب  ٚاظ ؾٛي زيٍط ث ٝتٛا٘بيي ٞبي ثبِم ٜٛفضبٞبي ثبظ ٔؿى٘ٛي ثبظ ٔي ٌطزز.
سوانطنبسي سضذ کودک

تأحيط ٔحيظ  ٚفضبٞبي ثبظ زض ضقس وٛزوبٖ اظ زيسٌبٞ ٜبي ضٚا٘كٙبؾي ضقس  ٚيبزٌيطي ٘يع لبثُ ثطضؾي اؾت  ٚيبفتٞ ٝبي ايٗ ثرف ٔي
تٛا٘س زض فطآيٙس عطاحي زؾتٕبئ ٝؼٕبضاٖ  ٚعطاحبٖ فضبي وٛزن ثبقس .ذّك فضبي ٚيػ ٜيبزٌيطي  ٚآٔٛظـ ٔحيغئ ،ي تٛا٘س فطآيٙس
يبزٌيطي ضا تؿطيغ ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜحيغي وٛزوب٘ ٝتط ايزبز ٕ٘بيس .اظ ايٗ ض ٚزض ازأ ٝث٘ ٝظطيبت ٔغطح زض ظٔي ٝٙضٚا٘كٙبؾي ضقس  ٚيبزٌيطي ثب
تأويس ثط تؼبُٔ وٛزن ٔ ٚحيظ ،ضطٚضيبت ضقس ٘ ٚمف تمّيس  ٚثبظي زض ضقس وٛزن ،اقبض ٜقس ٜاؾت.
الف .نظشيبت سوانطنبسي سضذ و يبدگيشي

غاٖ پيبغ ٜيىي اظ ٔكٟٛضتطيٗ ضٚا٘كٙبؾبٖ وٛزن زض ذهٛل ضقس  ٚيبزٌيطي وٛزن ٔؼتمس اؾت  :وٛزوبٖ رٟبٖ ٞؿتي ضا ٔتفبٚت اظ
ثعضٌؿبالٖ ٔي ثيٙٙس  ٚآٟ٘ب اظ ضا ٜتزطثٔ ٝؿتميٓ ثب ٔحيظ پيطأ ٖٛث ٝزضن  ٚف ٟٓأٛض ٔي پطزاظ٘سٕٞ .چٙيٗ ٚي ثط ايٗ اػتمبز اؾت وٝ
ا٘ؿبٖ ٞب زٔ ٚيُ انّي ضا ث ٝاضث ٔي ثط٘س و ٝيىي ؾبظٌبضي (رصة  ٚا٘غجبق)  ٚزيٍطي ؾبظٔبٖ (عطحٛاضٞ ٜبي شٙٞي) اؾت .ايٗ فطايٙس
ث ٝقىُ ٌيطي ضقس قٙبذتي ٘يع ٔٛؾ ْٛاؾتٙٔ .ظٛض اظ ؾبظٌبضي رٙج ٝثطذٛضز  ٚؾبظـ ثب ٔحيظ اؾت  ٚؾبظٔبٖ ث٘ ٝظبْ ٔٙسي قٙبذت
 ٚايزبز عطحٛاضٞ ٜبي شٙٞي ٌفتٔ ٝي قٛز.
اظ ٚيػٌي ٞبي ٔ٘ ٟٓظطي ٝپيبغٔ ٜطاحُ ضقس آٖ اؾتٚ .ي ايٗ ٔطاحُ ضا ث ٝچٟبض زؾت ٝانّي يؼٙي حؿي -حطوتي ،پيف ػّٕيبتي،
ػّٕيبت ٔحؿٛؼ ٚ ،ػّٕيبت نٛضي يب ا٘تعاػي تٛنيف ٔي وٙس .زض ٘ظطيٚ ٝي زض ٔطحّ ٝحؿي حطوتي (اظ ثس ٚتِٛس تب زٚؾبٍِي) وٛزن
رٟبٖ ضا اظ ضا ٜحٛاؼ  ٚفؼبِيت ٞبي حطوتي وكف ٔي وٙس ٚ ،زض ٔطحّ ٝپيف ػّٕيبتي (اظ ز ٚتب ٞفت ؾبٍِي) ث ٝتسضيذ تفىط ٕ٘بزيٗ
ظبٞط ٔي قٛز ،زض زٚض ٜػّٕيبت ٔحؿٛؼ (اظ ٞفت تب يبظز ٜؾبٌي) ٘يع وٛزوبٖ ث ٝعٛض وبُٔ ٔٙغمي ٔي ا٘سيكٙس .أب ثطحؿت أٛض ػيٙي
ٔ ٚحؿٛؼ ٘ ٝا٘تعاػي ٔ ٚزطز .آٟ٘ب زض ايٗ ٔطحّٕٞ ٝچٙيٗ ان َٛثمب يب ٍٟ٘ساضي ،ثبظٌكت پصيطي ،عجم ٝثٙسي  ٚضزيف وطزٖ ضا زضن
ٔي وٙٙس  ٚزض آذطيٗ ٔطحّ ٝضقس قٙبذتي پيبغ ٜيؼٙي ػّٕيبت نٛضي (يبظز ٜتب پب٘عز ٜؾبٍِي) ٘ٛرٛاٖ ٔي تٛا٘س اؾتسالَ فطضي ٝاي ليبؾي
زاقت ٝثبقس ٚث ٝآ٘چٛٔ ٝرٛز ٘يؿت ثيب٘سيكس.
٘ظطي ٝزيٍط ٔتؼّك اؾت ث ٝرط ْٚاؼ ثط٘ٚط ،زيسٌبٚ ٜي تأويس اؾبؾي ثط فطآيٙس تفىط اؾتٔ .ب٘ٙس ٘ظطي ٝپيبغ ،ٜزض ٘ظطي ٝثط٘ٚط ٘يع ايٗ
ٔغّت و ٝچٍ ٝ٘ٛوٛزوبٖ اعالػبت ٔطثٛط ث ٝرٟبٖ ٞؿتي ضا ث ٝضٔع زضٔي آٚض٘س  ٚآٖ ضا ؾبظٔبٖ ٔي زٙٞس  ٚزض ش ٗٞذٛز شذيطٔ ٜي
وٙٙس ٔٛضز تٛر ٝاؾتٔ .طاحُ ضقس شٙٞي زض ٘ظطي ٝثط٘ٚط قبُٔ ٔطحّ ٝحطوتئ ،طحّ ٝتهٛيطي ٔ ٚطحّٕ٘ ٝبزي اؾتٔ .غبثك ايٗ ٘ظطيٝ
زض ٔطحّ ٝحطوتي وٛزوبٖ ضٚيسازٞبيي ضا و ٝتزطثٔ ٝي ٕ٘بيٙس ث ٝنٛضت پبؾد ٞبي حطوتي يب ػّٕي ثبظٕ٘بيي ٔي وٙٙس ،زض ٔطحّ ٝثؼس
يؼٙي ثبظٕ٘بيي تهٛيطي وٛزوبٖ ضٚيسازٞبي ظ٘سٌي ذٛز ضا ث ٝنٛضت تهبٚيط شٙٞي حفظ ٔي ٕ٘بيٙس  ٚزض ٔطحّٕ٘ ٝبزي وٛزن ث ٝوؿت
يه ٘ظبْ ٕ٘بزي و ٝػٕس ٜتطيٗ آٟ٘ب ظثبٖ اؾت ٘بئُ ٔي قٛز .ثط٘ٚط ٔؼتمس اؾت ؤ ٝطاحُ ؾٌ ٝب٘ ٝضقس ث ٝعٛض ٔتٛاِي ضخ ٔي زٞس أب
ايٗ ثساٖ ٔؼٙي ٘يؿت و ٝزض ٞط ٔطحّ ٝاظ ضقس تٟٙب يىي اظ ؾجه ٞبي فىطي اؾتفبز ٜقٛز.

ة .ضشوست هبي سضذ

ضقس زض حبِت وّي قبُٔ تغييطات وٕي  ٚويفي اؾت و ٝثب پيكطفت ظٔبٖ زض عجيؼت  ٚؾبذت  ٚضفتبض ٔٛرٛز ظ٘س ٜحبزث ٔي قٛز .ايٗ
تغييطات زض ٞط زٚض ٜاظ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ تٛا٘بيي ٞب٘ ،يبظٞب ،زقٛاضي ٞب ٘ ٚبؾبظٌبضي ٞبيي ضا ثٚ ٝرٛز ٔي آٚضز .ضقس وٛزوبٖٔ ،ب٘ٙس ٞط ضقس
عجيؼي زيٍط ،زاضاي ٔطاتت ٔ ٚطاحُ  ٚرٟت اؾت .ث٘ ٝظط ٔي ضؾس و ٝتمؿيٓ ضقس زض ؾ ٝثؼس ضقس رؿٕي  ٚضقس شٙٞي  ٚضٚا٘ي ،يه
عجم ٝثٙسي فطاٌيط ثطاي تكطيح ايٗ پسيسٔ ٚ ٜطاتت آٖ ثبقس .ضقس وٛزن؛ تٟٙب حبنُ ٔيطاث غ٘تيىي ا٘ ٚيؿت ،ثّى ٝتحت تأحيط ضغيٓ
غصايئ ،طالجت ٞبي ثٟساقتي  ٚا٘ٛاع تٕطيٙبت رؿٕي ٘يع لطاض ٔي ٌيطز و ٝوٛزن ػاللٙٔ ٝس ث ٝآٟ٘بؾت .ايٗ تأحيطات اظ ضا ٜپيكطفت
ضقس  ٚفيعيه رؿٓ ،ثط قرهيت وٛزن احط ٔي ٌصاضز .پػٞٚكٍطاٖ ثس٘ ٖٚبزيسٌ ٜطفتٗ إٞيت ػٛأُ فطٍٙٞي  ٚارتٕبػي ،تأويس وطزٜ
ا٘س و ٝضقس رؿٕي وٛزن احط ٘يطٙٔٚسي ثط قرهيت ا ٚزاضز.
ضطٚضت ٞبي اؾبؾي ضقس وٛزن زض ؾٛٔ ٝضز ذالن ٝقس ٜاؾت -1 .ضطٚضت زضن ٔحيظ ٌ ٚؿتطـ قٙبذت -2 .ضطٚضت ؾالٔت،
أٙيت رؿٕي ٌ ٚؿتطـ ٟٔبضت ٞبي ثس٘ي -3 .ضطٚضت اضضبي ػٛاعف ،پي٘ٛس ثب ٔحيظ ٌ ٚؿتطـ اٍ٘يعٞ ٜب( .ؾطٚضي )1369 ،ايٗ
ضطٚضت ٞب ،تأويسي ثط ٘مف «ٔحيظ» ظ٘سٌي وٛزن  ٚأىب٘بت زض زؾتطؼ زض ايٗ ٔحيظ رٟت تحطن آظاز ٔ ٚؿتمٌُ ،ؿتطـ ٟٔبضت
ٞبي ثس٘ي  ٚايزبز پي٘ٛس ٞبي ػبعفي  ٚضٚحي ثب آٖ اؾت .ث ٝايٗ تطتيت «فضبٞبي ثبظ» ث ٝػٛٙاٖ ثركي اظ «ثؿتط حب٘ٛي »ٝضقس پؽ اظ
ذب٘ ٝثٛز ٚ ٜالظْ اؾت ٔحيظ وٛزن زض ٞط زائط ٜاي ٔتٙبؾت ثب ٚيػٌي ٞبي ضقس زض آٖ زٚض ٜؾٙي ثبقس .زض ٚالغ اظ آغبظ تِٛس  ٚثب ضقس
وٛزنٔ ،حسٚز ٜحطوت ،قٙبذت  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي ا٘ ٚيع ضقس ٔي وٙٙس .ايٗ تح َٛزض قٙبذت وٛزن ،ثب تهٛض ٚي اظ ذٛز ث ٝػٛٙاٖ ٔطوع
قٛز
ػبِٓ آغبظ قس ٚ ٜثط ٔف ْٟٛذب٘ٔ ٝتٕطوع ٔي .
ج .تقليذ ،ثـبصي و مقشسات

ثس ٖٚتطزيس إٞيت غيط لبثُ ا٘ىبض ثبظي ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ثؿتطٞبي ضقس وٛزوبٖ وٛٔ ٝرت ثبِٙسٌي رؿٓ  ٚضٚاٖ  ٚحتي ش ٗٞآ٘بٖ ٌطزز
آقىبض اؾت .ي٘ٛؿى ٛزض ايٗ ضاثغٔ ٝي ٌٛيس  :فضبٞبي ثبظي ٔي تٛا٘س ٘يبظٞبي ضقس وٛزوبٖ ضا زض تٕبٔي ظٔيٞ ٝٙب فطأ ٓٞي ؾبظز  :ضقس
رؿٕي ،ضقس ازضاوي ،ضقس ارتٕبػي ٚ ،ضقس احؿبؾي[ .ي٘ٛؿى ]1987،ٛاِجت ٝثسيٟي اؾت وٙٔ ٝظٛض اظ ايٗ ٌ ٝ٘ٛفضبٞب ،ظٔيٗ ٞبي ثبظي
اؾت و ٝثب تٛر ٝثٚ ٝالؼيبت ٚ ٚيػٌي ٞبي ضٚا٘كٙبذتي وٛزن قىُ ٌطفت ٝثبقس  ٚثتٛا٘س ٘يبظٞبي ا ٚضا زض ظٔيٞ ٝٙبي يبز قس ٜپبؾد زٞس.
چ ٝثؿب ظٔيٗ ٞبيي و ٝثب نطف ٞعيٞ ٝٙبي ظيبز ثب ا٘ٛاع ٚؾبيُ ثبظي تزٟيع ٌطزيسِ ٜىٗ ٔٛضز الجبَ وٛزوبٖ لطاض ٕ٘ي ٌيط٘س .ايتّؿ ٖٛثب
تٛر ٝث ٝانُ پبؾرٍٛيي فضب ثٔ ٝهطف وٙٙسٔ ٜي ٌٛيس ٕٔ :ىٗ اؾت ٌٛق ٝذيبثب٘ي و ٝزض آٖ ؾبذتٕب٘ي ؾبذتٔ ٝي قٛز ،اظ ٘ظط اٞساف
ثبظي وطزٖ پبؾرٍٛتط اظ يه ظٔيٗ ثبظي ٘ٛؾبظ ٔزٟع ث ٝا٘ٛاع ٚؾبيُ پيف ؾبذتٔ ٝب٘ٙس تبة ٚؾطؾط ٚ ٜغيط ٜثبقس[ .ايتّؿ]1974،ٖٛ
تعبمل کودکبن ثب فضبهبي ثبص
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ٔف ْٟٛضٚا٘كٙبذتي لبثّيتٔ7حيظ و ٝتٛؾظ ريٕع ري ٌيجؿ ٖٛاثساع قس ٜاؾت ث ٝپيىط ٜثٙسي وبِجسي يه قيئ يب يه ٔىبٖ ضفتبضي
زالِت ٔي وٙس و ٝثطاي فؼبِيت ٞبي ذبني لبثُ اؾتفبزٔ ٜي ؾبظزٌ .يجؿٔ ٖٛؼتمس اؾت و ٝآٔٛظـ عطاحي ثيكتط قىُ ٞب  ٚتطويت
ٞبي قىّي فضب ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٔي زٞس ،زض حبِي و ٝثطاي افطاز لبثّيت ٞبي فضب ٔٞ ٟٓؿتٙس .ثط اؾبؼ ايٗ ٔف ،ْٟٛلبثّيت ٞبي
ٔحيظ ؾبذت ٝقس ،ٜا٘تربة ٞبي ضفتبضي  ٚظيجبقٙبذتي فطز ضا ثؿت ٝث ٝچٍٍ٘ٛي پيىط ٜثٙسي ٔحيظ ٔحسٚز ٔي وٙس يب ٌؿتطـ ٔي زٞس.
لبثّيت ٞبي ٔحيظ ثطاي ٞط فطز ٘ ٚيع ٞط ٌط ٚ ٜٚعجم ٝارتٕبػي ٘ظيط وٛزوبٖ ٔتفبٚت اؾتٔ .ف ْٟٛلبثّيت ،ثطاي تزعي ٚ ٝتحّيُ اضتجبط
ثيٗ فضبٞبي ثبظ ٔحّ ٚ ٝثطٚظ ازضاوبت  ٚضفتبضٞبي ذالل ٝزض وٛزوبٖ ٔفيس اؾت .ضٚا٘كٙبؾي ث٘ ٝبْ ٌطي ٛٙؾغٛح ٔرتّف لبثّيت ٞبي
ٔحيظ ضا زض چٟبض عجم ٝقبُٔ لبثّيت ثبِم ،ٜٛلبثّيت ازضاوي ،لبثّيت وبضثطز  ٚلبثّيت ٔحمك قس ٜزؾت ٝثٙسي وطز ٜاؾتKitta, 2002 [ .
]:112

زض حبِي و ٝثركي اظ لبثّيت ٞبي ٔحيظ رٙج ٝفيعيىي  ٚفيعيِٛٛغيىي زاض٘س ،ثركي زيٍط اظ لبثّيت ٞب تحت تأحيط ػٛأُ فطٍٙٞي ٚ
ارتٕبػي ٔي ثبقٙس .ث ٝعٛض ٔخبَ ثبال ضفتٗ اظ زضذت ثطاي ثيكتط وٛزوبٖ لبثُ ازضان  ٚرصاة اؾت ،أب ثعضٌؿبالٖ ٔي تٛا٘ٙس ث ٝزِيُ
ذغطات احتٕبِي ،وٛزن ضا اظ ايٗ وبض ثبظ زاض٘س  ٚيب ثٙٔ ٝظٛض تمٛيت رؿبضت  ٚقزبػت وٛزنٚ ،ي ضا ث ٝايٗ وبض تكٛيك ٕ٘بيٙس .ثٛؾتبٖ
وٛزن  ٚظٔيٗ ٞبي ثبظي اظ ٕ٘ ٝ٘ٛفضبٞبي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثطاي قٙبذت تأحيط ٔحيظ زض ضقس وٛزوبٖ ٔي ثبقٙس .غاٖ پيبغ ٜيىي اظ
ٔكٟٛضتطيٗ ضٚا٘كٙبؾبٖ وٛزن زض ذهٛل ضقس  ٚيبزٌيطي وٛزن ٔؼتمس اؾت  :وٛزوبٖ رٟبٖ ٞؿتي ضا ٔتفبٚت اظ ثعضٌؿبالٖ ٔي ثيٙٙس
پطزاظ٘س [ؾيف]1379 ،
.
ٚآٟ٘ب اظ ضا ٜتزطثٔ ٝؿتميٓ ثب ٔحيظ پيطأ ٖٛث ٝزضن  ٚف ٟٓأٛض ٔي
ضيكٞ ٝبي ازضان ٔحيغي زض وٛزوي ا٘ؿبٖ ٟ٘فت ٝاؾت .وٛزن اثتسا پسيسٞ ٜب  ٚاقيب ضا ث ٝنٛضتي وّي ٔي ثيٙس  ٚآٍ٘ب ٜثب تٕبيع لبئُ
قسٖ ،آٟ٘ب ضا تؼطيف ٔي وٙس .أب ضاثغ ٝوٛزن ثب ٔحيظ ضاثغ ٝاي ٔٛضؼي 9اؾت .زض قٙبذت ٔٛضؼي ث ٝربي فٛانُ  ٚاثؼبز  ٚظٚايب ٚ
ٔؿبحبت ،ضٚاثغي چ٘ ٖٛعزيىي ،10زٚضي ،11تمبضٖ ،12پيٛؾتٍي ٚ 13زض ٓٞ ٖٚثٛزٖ ٔٛضز تٛر ٝوٛزن لطاض ٔي ٌيطز .ثٙبثطايٗ وٛزن
اثتسا ٔتٛر٘ ٝظٓ ٞبي ثؿيبض اثتسايي ثط اؾبؼ تمبضٖ اؾت و ٝثب تسا٘ ٚ ْٚعزيىي تؼطيف ٔي ق٘ٛسٔ[ .ؼٕبضيبٖ]328 : 1384،
دس نموداس  2ساثطه وٛزن ثب ٔحيظ ا ٚثط اؾبؼ عجيؼت ٔٛضؼي يب تٛپِٛٛغيه اقيبء ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ثط ايٗ اؾبؼ وٛزن ٔىبٖ
ٞب ضا ثب حؽ تمبضٖ ٔ ٚطوعيتٔ ،ؿيطٞب ضا ثط اؾبؼ حؽ تسا ٚ ْٚتمبعغ ٞب ضا ثط اؾبؼ ؾغٛح تكىيُ قس ٜزضن ٔي وٙس .ث ٝعٛض ٔخبَ
ٚلتي وٛزن زض يه حيبط ذبِي ثب زضذتي ٔٛارٔ ٝي قٛز ذٛال ٙٞسؾي قىُ زضذت ٘ظيط ا٘ساظ ٚ ٜاضتفبع  ٚتٙبؾجبت آٖ ضا زضن ٕ٘ي
وٙس ثّىٔ ٝطوعيت ٔٛضؼي زضذت ٘ؿجت ثٔ ٝحيظ اعطاف ضا زضن ٔي وٙس.
خـالقيت و محيط کودک

«وّٕ ٝذالليت زض ظٔيٞ ٝٙبي ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛزض ٔؼب٘ي ٔرتّف ث ٝوبضثطز ٜقس ٜاؾتٔ ،خالً  :ث ٝػٛٙاٖ تفىط ِٔٛس ،ل ٜٛاثساع ،ل ٜٛتريُ ،تفىط
پطقبخ ٚثطي  ٚغيطٕٞ .ٜچٙيٗ ٘ظطيبت ٔتؼسزي زض ذهٛل آٖ زاز ٜقس ،ٜأب قبيس ث ٝرطأت ثتٛاٖ ٌفت ربٔغ تطيٗ ٘ظطئ ٝطثٛط ثٝ
ٌيّفٛضز زا٘كٕٙس آٔطيىبيي ثبقس .ا ٚثب تحميمبت فطاٚاٖ ؾطا٘زبْ ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس و ٝتٛا٘بيي ٞبي فىطي ا٘ؿبٖ ضا ٕ٘ي تٛاٖ زض يه ثؼس
ذالن ٝوطز  ٚآٖ ضا ٛٞـ يب چيعي قجي ٝآٖ ٘بٔيسٚ .ي ثب ضٚـ ٞبي پيكطفت ٝآٔبضي زضيبفت و ٝلٛاي فىطي ا٘ؿبٖ ضا ٔي تٛاٖ ث150 ٝ
ػبُٔ ٔزعا وٞ ٝطيه ث ٝتٟٙبيي لبثُ ا٘ساظٌ ٜيطي اؾت ،تمؿيٓ وطز .ث٘ ٝظط ٚي ثطذي اظ ايٗ ذهيهٞ ٝب ٔؿتميٕبً زض ظٟٛض ذالليت
ٔإحط٘س .ايٗ ذهيهٞ ٝب ٚ ٚيػٌي ٞبي آٟ٘ب ػجبضتٙس اظ :
 .1ؾيبِيت (ضٚا٘ي)  :تِٛيس تؼسازي ا٘سيك ٝزض يه ظٔبٖ
 .2ا٘ؼغبف پصيطي (٘طٔف)  :تِٛيس ا٘سيكٞ ٝبي ٔتٛٙع  ٚغيط ٔؼٕ ٚ َٛضا ٜحُ ٔرتّف ثطاي يه ٔؿئّٝ
 .3تبظٌي (انبِت)  :اؾتفبز ٜاظ ضا ٜحُ ٞبي ٔٙحهط ث ٝفطز
ٌ .4ؿتطـ (ثؿظ)  :تِٛيس رعئيبت  ٚتؼييٗ تّٛيحبت  ٚوبضثطزٞب
 .5تطويت  :وٙبض  ٓٞلطاضزازٖ ا٘سيكٞ ٝبي ٘ب ٓٞذٛاٖ
 .6تحّيُ  :قىؿتٗ ؾبذتبضٞبي ٕ٘بزيٗ ث ٝػٙبنط تكىيُ زٙٞس.ٜ
 .7ؾبظٔبٖ زازٖ  :تغييط قىُ زازٖ عطح ٞب ،وبضوطزٞبٛٔ ٚ ،اضز اؾتفبزٜ
 .8پيچيسٌي  :تٛا٘بيي ثطذٛضز وطزٖ ثب تؼسازي ا٘سيكٔ ٝرتّف ٔ ٚطتجظ ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ
ٚي ؾٛٔ ٝضز ٘رؿت ضا ٔؿتميٕبً زض ظٟٛض ذالليت ٔإحط ٔي زا٘سٕٞ .چٙيٗ زض ٔمبثُ ايٗ تفىط ثٛ٘ ٝع زيٍطي اظ تفىط اقبضٔ ٜي وٙس  ٚاظ
آٖ ث ٝتفىط ٌ ٓٞطا ٘بْ ٔي ثطز ؤ ٝؿتميٕبً ثب ٛٞـ اضتجبط پيسا ٔي وٙس .أب آ٘چ ٝزض ايٗ ٔيبٖ لبثُ تٛرٔ ٝي ثبقس ثؿتطٞبي ضقس
ذالليت اؾت ،ثب ثطضؾي آضاء زا٘كٕٙساٖ چٙيٗ اؾتجبط ٔي قٛز و ٝآ٘بٖ تب حسٚزي ث٘ ٝىبت شيُ اتفبق ٘ظط زاض٘س  :ا َٚآ٘ى ٝذالليت چٖٛ
زيٍط اؾتؼسازٞبي ثكط تب حسٚز ظيبزي اوتؿبثي اؾت ٔ ٚرتم افطاز ٚيػ٘ ٜيؿت .ز ْٚآ٘ى ٝضقس ذالليت ٔحتبد قطايظ  ٚعي ٔطاحُ

آٔٛظـ  ٚپطٚضـ ٚيػ ٜاؾت .ؾ ْٛآ٘ىٛٔ ٝا٘غ ٔرتّفي زض ٔمبثُ ثطٚظ ذالليت ٚرٛز زاضز و ٝث ٝرع ٔؼسٚزي اظ آٟ٘ب و ٝث ٝتٛا٘بيي ٞبي
رؿٕي افطاز ثؿتٍي زاضز اغّت رٙجٞ ٝبي ارتٕبػي ،فطٍٙٞي ،تطثيتي ٔطثٛط ٔي قٛز.
ثٙبثطايٗ زض نٛضت پسيس آٔسٖ قطايظ ٔٙبؾت ،أىبٖ پطٚضـ ذالليت زض ثؿيبضي اظ افطاز فطأ ٓٞي قٛز .زض ٕٞيٗ ضاؾتب ٔي تٛاٖ ثٝ
زٚضاٖ وٛزوي ٘ ٚمف آٖ زض پطٚضـ ذالليت ٘يع اقبض ٜزاقت ،چطا و ٝثسيٟي اؾت وٛزوي و ٝزض ٔحيظ ٘بٔؿبػس پطٚضـ يبفت ٝاظ تٛاٖ
ذالل ٝوٕتطي ثطذٛضزاض ذٛاٞس ثٛز  ٚػٕسٔ ٜكىالت افطاز زض ظٔي ٝٙذالليت ضيك ٝزض ايٗ زٚضاٖ زاضز[ » .حؿيٙي]1376،

٘مك ٝقٙبذتي يه وٛزن زثؿتب٘ي ؾبَ پٙزٓ اظ
ٔحّٔ ٝؿى٘ٛي ثب ذيبثبٖ ٞبي آؾفبِت ()Sutton et al,2002

٘مبقي يه وٛزن زثؿتب٘ي ؾبَ چٟبضْ اظ ٔحّٔ ٝؿى٘ٛي ٔغّٛة
()Sutton et al,2002

تٕبؼ ٔؿتميٓ ثب ٔحيظ ٞبي ثيط٘ٚي ؾبِٓ يىي اظ اثؼبز ٔ ٟٓضقس وٛزن ٔحؿٛة ٔي قٛز .زض حبِي و ٝآٔٛظـ ضؾٕي زض فضبٞبي
ثؿت ٝنطفبً ثركي اظ حٛاؼ وٛزن ضا فؼبَ ٔي وٙس ،يبزٌيطي فؼبَ زض ٔحيظ ٞبي ثيط٘ٚي ٘ؿجت ثٔ ٝحيظ ٞبي ثؿت ،ٝتٕبْ اثؼبز ضقس
وٛزن ضا ثطٔي اٍ٘يعز .زض ٍ٘طـ ٞبي ٘ٛيٗ آٔٛظقي ،تؼّيٓ زض فؼُ رؿتز ٚ ٛوكف تفؿيط ٔي قٛز ِ ٚصا تالـ ٔي قٛز ٔحيظ تؼّيٓ ٚ
تطثيت اظ أىب٘بتِٛ ،اظْ  ٚاٍ٘يعٞ ٜبي وٙزىبٚي ،تحميك ٚوبٚـ ؾطقبض قٛز ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝآٔٛظـ اظ فضبي ثؿت ٝوالؼ ٞبي زضؾي
ث ٝحيبط  ٚث ٝعٛض وّي فضبي ثبظ ٘يع ٌؿتطـ يبثس ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝفضبي ثبظ ٘يع ٚارس وبضوطزي اؾبؾي چ ٖٛوالؼ تجسيُ قٛز .ثسيٟي
اؾت و ٝآٔٛظـ ٔٛضٛػبت ٔحيغي ٘ظيط حفظ ؾطٔبيٞ ٝب ٔ ٚيطاث عجيؼي  ٚفطٍٙٞي  ٚتبضيري  ٚآٔٛظـ ٔفبٞيٓ قٟط٘ٚسي ٔ ٚكبضوت
ارتٕبػي زض ثؿتط فضبٞبي ثبظ قٟطي ٔحّي ٘ظيط ثٛؾتبٖ ،فضبي ثبظي ،فضبٞبي رٕؼي ثؿيبض ذاللب٘ ٝتط ٔ ٚإحطتط نٛضت ذٛاٞس ٌطفت.
ٔحالتي و ٝزض عطح وبِجسي ذٛز اظ عجيؼت ثٟطٌ ٜطفت ٝا٘س أىبٖ وبٚـ ،رؿتز ،ٛتزطث ٚ ٝثبظي  ٚزض ٘تيز ٝضقس قٙبذتي وٛزوبٖ ض
اثؿيبض ٔإحطتط فطأ ٓٞي وٙٙسٕٞ .چٙيٗ زض چٙيٗ ٔحالتي ،ثبظي ٞبي رٕؼي  ٚپٛيب ،أىبٖ پصيط قس ٚ ٜوٛزوبٖ ثٔ ٝكبضوت ٞبي ٌطٞٚي
 ٚزض ٘تيز ٝضقس تٛا٘بيي ٞب ٟٔ ٚبضت ٞبي ارتٕبػي تكٛيك ٔي ق٘ٛس .ضقس ذالليت ٔحيغي وٛزوبٖ ثيف اظ آ٘ى ٝثب ٔحيظ ٞبي ؾطثؿتٝ
اي ٘ظيط والؼ زضؼ ٔطثٛط ثبقس زض فضبٞبي ثبظ ٔغّٛة يب فضبٞبي عجيؼي  ٚثىط ٔحمك ٔي قٛز  ٚايٗ فضبٞب حؽ قٟٛزي وٛزوبٖ
ضا فؼبَ ٔي وٙٙس .افطاز ذالق ٔؼٕٛالً ثطاي تٕطوع يب فؼبَ ؾبظي لسضت ذالل ٝذٛز ،ثٔ ٝحيظ ٞبي عجيؼي تٛرٔ ٝي وٙٙس  ٚايٗ أط لسضت
 ٚحؽ ذالل ٝآٟ٘ب ضا تمٛيت ٔي وٙس .اٌطچٕٛٞ ٝاض ٜاضتجبط ٔؿتميٕي ثيٗ ٔحيظ ٔحّ ٚ ٝثطٚظ ذالليت وٛزوبٖ لبثُ تؼٕيٓ ٘يؿت أب
ٟٔبضت ٞبيي و ٝاظ تؼبُٔ ثب ٔحيظ ارتٕبع ٔحّي  14وؿت ٔي قٛز ٘ظيط ٟٔبضت ٞبي رؿٕي  ٚوالٔي  ٚارتٕبػي ٘بقي اظ ثبظي ٞبي
ٌطٞٚي ٔ ٚحيغي ،ثس ٖٚقه ثطٚظ ذالليت وٛزوبٖ ضا تؿٟيُ ٔي وٙس .ثطذي اظ تحميمبت ضٚا٘كٙبذتي پيطأ ٖٛتطريحبت ٔ 15حيغي

افطاز٘ ،كبٖ ٔي زٞس و ٝقٟط٘ٚساٖ  ٚثٚ ٝيػ ٜوٛزوبٖ ،ث ٝعٛض وّي ٔحيظ ٞبي عجيؼي  ٚؾجع قٟط ضا ثٔ ٝحيظ ٞبي ٔهٛٙع قٟطي
تطريح ٔي زٙٞسٙٔ .بظط عجيؼي فٛايس ضٚا٘كٙبذتي ثؿيبضي زاض٘سٚ .رٛز زضذتبٖ ٍٟ٘ ٚساضي ٔٙبعك چٕٗ وبضي قس ٜاحؿبؼ أٙيت ٚ
آؾبيف ضا زض ٔحّٞ ٝبي زض ٖٚقٟطي افعايف ٔي زٞسٕٞ .چٙيٗ ؾغح ثبظي  ٚذالليت ثبظي وٛزوبٖ ٘يع زض أبوٗ زاضاي زضذت ٚ
ظٔيٗ چٕٗ وبضي قس ٜز ٚثطاثط ٔي قٛز]Sullivan et al,2004 :680[ .
تٕبيُ ػٕٔٛي وٛزوبٖ ث ٝفضبٞبي عجيؼي قٟط ٔ ٚضبػف قسٖ ذالليت آ٘بٖ زض فضبٞبي پطزضذت  ٚؾجع ٘كب٘ ٝؾبظٌبضي فيعيىي ٚ
ضٚا٘ي وٛزوبٖ ثب ٔحيظ ٞبي عجيؼي اؾت .ثٙبثطايٗ ٚاِسيٗ وٛزوبٖ ث ٝعطق ٔرتّفي ٔي تٛا٘ٙس اظ ايٗ أىبٖ ثطاي ضقس ذالليت وٛزوبٖ
ذٛز اؾتفبزٕ٘ ٜبيٙس" .ايزبز ٔحيغي ثطاٍ٘يعا٘ٙس ٜو ٝتٛا٘بيي ٞب ٟٔ ٚبضت ٞبي ٔتٙبؾت ؾٗ ضقس ٚي ضا ث ٝچبِف ثغّجس .تٛٙع ٔٛاز ٚ
ٔهبِح  ٚوتت زض زؾتطؼ  ٚثبظي ٞبي أىبٖ پصيط  ٚفطنت تزطث ٚ ٝآظٔ ٚ ٖٛذغب ثب ٔٛاز ٔ ٚهبِح ٔرتّف ضا ث ٝوٛزن ٔي زٞس.
تكٛيك وٛزوبٖ ث ٝآظٔ ٖٛضاٞ ٜبي تزطث٘ ٝكس ٚ ٜغيط ٔؼٕ ٚ َٛتٛر ٝث ٝپطؾف ٞبي وٛزن زضثبضٔ ٜكبٞساتف ثؿيبض ٔ ٟٓاؾتٛٔ .ارٟٝ
وٛزن ثب ٔحيظ ٞب  ٚفطٞ ًٙٞب ٔ ٚطزْ  ٚتزبضة  ٚقيٞ ٜٛبي ٔرتّف ا٘سيك ٝزض ضقس  ٚثطٚظ ذالليت ٚي احط زاضز .ثبظي ٞبي ٔحيغي
ذالق ٘يع زض ضقس ذالليت وٛزن ٔإحط اؾت .پيطٚي اظ اٍِٞٛبي ضفتبضي ذبل ثبظي  ٚتزطثٚ ٝضؼيت ٞبي غيط ٔتسا ،َٚقٙبذت  ٚوبض ثب
ٔٛاز ٔ ٚهبِح ٔرتّفي چ ٖٛآرط  ٚ ٌُ ٚقٗ  ٚذبن ضؼ  ٚآة  ٚعطاحي  ٚؾبذت ثب آٟ٘ب اظ آٖ رّٕ ٝاؾت .ايتّؿٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ اٚ
ٚيػٌي ٞبي ظٔيٗ ٞبي ثبظي ضا ثب تٛر ٝث ٝثطذي ٞسف ٞبي پطٚضقي ضفتبض «ثبظي وطزٖ» ٔٛضز ثطضؾي لطاض زاز ٜث ٝز ٚذبن ٟٓٔ ٝيؼٙي
اةزاع ٚ
اثتهاض ،خـالليت ،ـ
زض زؾتطؼ ثٛزٖ  ٚحـاؾرٍ ٛثٛزٖ اقبضٔ ٜي وٙس .آٟ٘ب فضب يي ضا پبؾرٍٔ ٛي زاٖ٘س و ٝث ٝوٛزوبٖ ا ٔىبٖ ـ
اوتفاف ضا ثسٞس] Ittelson,1974[ .
اذتضاع  ٚـ
ـ
 ٜيٚاضز ٕٞ ٚىبضاٖـ ٘يع ضفتبض  ٚفؼبِيت وٛزوبٖ ضا زض ؾٛ٘ ٝع ظٔيٗ ٔٛضز ٔكبٞس ٜلطاض ٔي زٞس  ٚزض ٔٛضز ٘ٛع ظٔيٗ ثبظي (عطح ؾٙتي ٚ
ٔتحط اظ رٙجٝ
رسيس ٛ٘) . . .ٚع فؼبِيت  ٚثبظي ٞبي وٛزوبٖ ضا ث ٝعٛض ٔؼٙي زاض تحت تأحيط لطاض ٔي زٞس  ٚزض ٔٛضز عطح ٞبي رسيسي و ٝأ
ٞبي ضٚا٘كٙبذتي وٛزن اؾت آٟ٘ب ضا اظ ٘ظط تمٛيت ثطذي رٙجٞ ٝبي ضفتبضي ٔب٘ٙس  :تغـإٞ ٚ ٖٚىبضي ،ضقس ٔٝـاضت  ٜـاي حؿي ٚ
اثتهاض ؾٛزٔٙس تٛنيف ٔي وٙسHayward et al,1973)( .
ٚيغ ٜخـالليت  ٚـ
حطوتي  ٚـة ٜـ
آِتٕٗ ٛٔ ٚض ،زض ذهٛل ٘يبظ وكف فضب ٔي ٌٛيٙس٘ " ،يبظ ث ٝتحطيه احؿبؾبت ِ ٚصت تزطث ٝفضبٞبي رسيس ٔ ٚتجٛع ٔطثٛط ث ٝويفيت
وكف فضبؾت .يبفتٗ  ٚوكف وطزٖ اٍ٘يع ٜلٛي اؾت و ٝؾجت ٔي ٌطزز تب ا٘ؿبٖ ٞب ث ٝيه فضبي رسيس ٚاضز ق٘ٛس  ٚرٟت يبفتٗ
زيٍط فضبٞب حطوت وٙٙس .زض زٚضاٖ وٛزوي وكف ،فؼبِيت ٕٟٔي اؾت و ٝؾجت ضقس فىطي  ٚضقس ارتٕبػي وٛزن ٔي قٛز .لسضت
تريُ وٛزن زض ٔحيظ ٞبيي و ٝثتٛا٘س آ٘طا وكف ٕ٘بيس ٘يع ضقس ثيكتطي ٔي وٙس .وٛزوبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ تريالت  ٚاقياي ٔٛرٛز زض
ٔحيظ ٞبيي و ٝذيّي ؾبزٞ ٜؿتٙس  ٚربيي ثطاي وكف قسٖ ٘ساض٘س ٔحيظ  ٚفضبي پيچيس ٜذٛز ضا ايزبز ٔي وٙٙسAltman , [ " .
]1980

زض ٔٛضز تأحيط ٔتمبثُ فطز ثب ٔحيظ ٘ ٚمف ػٛأُ ٔحيغي زض تحٛالت رؿٕي  ٚضٚا٘ي وٛزوبٖ لبثُ شوط اؾت وٞ« : ٝؿت ٝانّي ٕٝٞ
تئٛضي ٞبي ضقس ،تؼبُٔ يب تأحيط ٔتمبثُ اؾت ٕٝٞ .ضٚا٘كٙبؾبٖ ثط ايٗ ػميس ٜنحٔ ٝي ٌصاض٘س و ٝپسيسٞ ٜبي ضٚا٘ي  ٚتغييطات آٟ٘ب ٘تيزٝ
تؼبُٔ ثيٗ اضٌب٘يؿٓ ا٘ؿبٖ ٔ ٚحيظ اؾت ،فمظ تفبٚت زيسٌبٞ ٜب زض ايٗ اؾت و ٝزض ايٗ ٔيبٖ وساْ ػٛأُ ٔٛضز تأويس ٞؿتٙس»[ .وسيٛض،
]1362
پيبغ ٜثط رٙج ٝذٛزثرٛزي ضقس تأويس وطزٔ ،ٜجب٘ي آٖ ضا زض ضقس شٙٞي رؿتزٔ ٚ ٛغبِؼٔ ٝي وٙسٚ .ي اؾبؼ تىبُٔ لٛاي قٙبذتي ٚ
فطايٙس يبزٌيطي ٔسا ٚ ْٚذٛزرٛـ وٛزن ضا ثط زاز ٚؾتس ٔتمبثُ ش ٗٞا ٚثب ٔحيظ ٔي زا٘س  ٚزض ايٗ تأحيط ٔتمبثُ ،تؼبزِي ثيٗ ز ٚرٙجٝ
«زض ٖٚؾبظي» ثٔ ٝؼٙي رصة زازٞ ٜبي ذبضري زض اٍِٞٛبي ٔٛرٛز زض ش« ٚ ٗٞثط ٖٚؾبظي» ثٔ ٝؼٙي تغجيك ثب قطايظ  ٚتكىيُ اٍِٛي
رسيس شٙٞي زض ثطاثط پسيس ٜذبضري ضا ٔغطح ٔي ؾبظز[ » .ؾيٍٙطٚ ]1362،ي اظ «ػٛاعف» ث ٝػٛٙاٖ اِٚيٗ ٔٙكبء اٍ٘يعٞ ٜبي ا٘ؿبٖ ثطاي

يبزٌيطي  ٚضقس ٘بْ ٔي ثطز .اظ ؾٛي زيٍط ،فطآيٙس ٔٛرٛز زض حيغ ٝػٛاعف ٕٞطا ٜثب قٙبذت تسضيزي ا٘ؿبٖ اظ رٟبٖ ٞؿتيٙٔ ،زط ثٝ
قىُ ٌيطي «قرهيت» زض ٚرٛز أ ٚي قٛز.
« آثطاٞبْ ٔبظِٔ ٛؼتمس اؾت قىُ ٌيطي قرهيت ثي تفبٚت و ٝزضثبضٔ ٜحيظ ذٛز حؿبؾيت  ٚوٙزىبٚي ظيبزي ٘ساقت ،ٝثب ظ٘سٌي زضٌيط
٘كس ٚ ٜضغجتي ثطاي ظيؿتٗ ٘ساضز ،حبنُ ٘بوبٔي  ٚقىؿت زض اضضبء وٙزىبٚي ٞبي ذٛز اٍ٘يرتٔ ٚ ٝكتبلب٘ ٝزٚضاٖ وٛزوي اؾت.
«ٌٛضز ٖٚآِپٛضت»  ،پؽ اظ ثيبٖ پيٛؾتٍي ٔطاحُ تىبُٔ ذٛيكتٗ تأييس ٔي وٙس و ٝقطايظ ٔحيغي ٔؿبػس  ٚتزطثٞ ٝبي زٚضاٖ وٛزوي،
زض پطٚضـ قرهيت ؾبِٓ اظ إٞيت ذبني ثطذٛضزاض٘سِٚ ،ي تٛضيح ٔي زٞس ا٘ؿب٘ي و ٝزاضاي قرهيت ؾبِٓ  ٚپطٚضـ يبفت ٝاؾت ،زض
ٔطاحُ ٔرتّف ظ٘سٌي تالـ ٔي وٙس ٔؿتمُ اظ تٙف ٞبي ٌصقت ٝذٛز ػُٕ وٙس[ » .ؾيٍٙط]1362،
الظٔ ٝقطٚع ٞط زٚض ٜؾٙي اظ ضقس ،عي ض٘ٚس عجيؼي آٖ زض زٚض ٜلجُ ذٛاٞس ثٛز .قٙبذت ضقس ،ثس ٖٚآٌبٞي اظ ضطٚضت ٞبي اؾبؾي آٖ
٘تيز ٝاي وبضثطزي ٘رٛاٞس زاقت .ضطٚضت ٞبي اؾبؾي ضقس زض ؾٛٔ ٝضز ذالن ٝقس ٜاؾت  :ضطٚضت زضن ٔحيظ ٌ ٚؿتطـ قٙبذت.
ضطٚضت ؾالٔت ،أٙيت رؿٕي ٌ ٚؿتطـ ٟٔبضت ٞبي ثس٘ي ٚ ،ضطٚضت اضضبي ػٛاعف ،پي٘ٛس ثب ٔحيظ ٌ ٚؿتطـ اٍ٘يعٞ ٜب .ايٗ
ضطٚضت ٞب ،تأويس ثط ٘مف «ٔحيظ» ظ٘سٌي وٛزن  ٚأىب٘بت زض زؾتطؼ زض ايٗ ٔحيظ رٟت تحطن آظاز ٔ ٚؿتمٌُ ،ؿتطـ ٟٔبضت
ٞبي ثس٘ي  ٚايزبز پي٘ٛس ٞبي ػبعفي  ٚضٚحي ثب آٖ اؾت[ .الف]1369،ٖٛ
اظ ٔغبِت فٛق ث ٝارٕبَ زضٔي يبثيٓ و ٝتؼبُٔ وٛزن ثب ٔحيظ اظ إٞيت فٛق اِؼبز ٜاي ثطذٛضزاض اؾت ،ث ٌٝ٘ٛ ٝايي و ٝايٗ تؼبُٔ اظ
قىُ ٌيطي قرهيت تب ضقس رؿٕي  ٚشٙٞي وٛزن ضا زضثطٔي ٌيطزِ .صا تأويس ثط ايزبز فضبٞبيي ضاحت ،ايٕٗ ،لبثُ زؾتطؼ ،پبؾرٍ،ٛ
رصاة ،ذالق  ٚظٔي ٝٙؾبظ رٟت ضقس رؿٕي  ٚشٙٞي وٛزن اظ رّٕ٘ ٝىبتي اؾت و ٝثب اؾتٙبز ث ٝتحميمبت ث ٝزؾت آٔس ٜثط اؾبؼ
ٚالؼيبت ضٚا٘كٙبذتي وٛزن ،عطاحبٖ ٔي ثبيؿت زض ؾبذت فضبٞبي وٛزوبٖ ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٙٞس .ثسيٟي اؾت و ٝتؼبُٔ پٛيبي وٛزن
 ٚرؿتز ٚ ٛوكف لبثّيت ٞبي ٔحيغي ٔؿتّعْ ٔكبضوت فؼبَ ٚي زض قىُ زٞي  ٚثٟط ٜثطزاضي اظ ٔحيظ ذٛاٞس ثٛز .ا ٚاظ عطيك
ٔكبضوت ٔحيغي حؽ ارتٕبع ٔحّي ،آٌبٞي ٔحيغي ،حؽ تؼّك ٔ ٚإحط ثٛزٖ ضا زضن ذٛاٞس وطز  ٚذٛز ضا يه ثٟط ٜثطزاض ثي تفبٚت
ٔحيظ لّٕساز ٘رٛاٞس وطز  ٚث ٝػجبضت زيٍط ٔحيظ ثطاي وٛزن ٔٛضٛػيت پيسا وطز ٜزاقت ٚ ٝث ٝنٛضت رسي ٔٛضز اضظيبثي ا ٚلطاض
ذٛاٞس ٌطفت]Sutton et al,2002 :174[ .
ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛقبزي ٘ ٚكبعي و ٝزض فضبٞبي ٔحّ ٝاي پؽ اظ ثبضـ ثطف  -ثٚ ٝيػ ٜزض وٛزوبٖ ٛ٘ ٚرٛا٘بٖ -آقىبض ٔي قٛز ثٝ
أىب٘بت  ٚقبيؿتٍي ٞب  ٚلبثّيت ٞبي ثؿيبض ظيبزي ٔطثٛط اؾت و ٝزض آٖ زٚضٔ ٜحسٚز ،زض فضبٞبيي چٔ ٖٛؼبثط ٕٞؿبيٍي ٔ ٚحّي ٚ
ٔطوع ٔحّ ٚ ٝثٛؾتبٖ ٞب  ٚظٔيٗ ٞبي ثبظي ،تٛؾظ وٛزوبٖ رؿتز ،ٛوكف يب ذّك ٔي قٛز .لبثّيت ٞبيي ٘ظيط ثطف ثبظي ،ؾطؾط،ٜ
ؾبذت آزْ ثطفي ،پبض ٚوطزٖ ٔؿيط ،تغييط ٚتٛٙع زض ٔٙظط ٔحيغي قٟط  ٚثٛؾتبٖ  ٚزضذتبٖ  ٚچٕٙعاض  ٚحتي تغييط تٛپٌٛطافي  ٚقيت ٞب ٚ
ؾغٛح ػٕٔٛي قٟط  ٚثٛؾتبٖ  ٚتضبز قىّي ،حؿي  ٚػبعفي ايزبز قس ٜزض ٔحيظ ،آضأف نٛتي ٔحيظ (رصة نٛت زض ؾغٛح ثطفي)
 ٚث ٝعٛض وّي ايزبز ركٛٙاض ٜاي اظ لبثّيت ٞبي ذالق ،ثسيغ ٘ ٚكبط آٚض ٔحيغي اظ آٖ رّٕٞ ٝؿتٙس .زض رس ٕٝ٘ٛ٘ 2 َٚاي اظ لبثّيت
فضبٞبي ثبظ ٔحالت ٔؿى٘ٛي ثطاي تمٛيت ٟٔبضت ٞب  ٚذالليت ٞبي ٔحيغي وٛزوبٖ اضائ ٝقس ٜاؾت.

قبثليت ،مهبست

الگوي فضبي

و خالقيت محيطي کودکبن

ثبص دس محالت مسکوني

اؾتفبز ٜاظ ؾغٛح نبف  ٚترت
(ٔؿغح)

زٚچطذ ٝؾٛاضي ،زٚيسٖ ،اؾىيت ،ثبظي ٞبي
ٔحّيٚ ،ضظـ ٞبي رٕؼي

ٔؿيط ٚيػ ٜزٚچطذ ٚ ٝاؾىيت،
ظٔيٗ ٚضظـ ،ثٛؾتبٖ ٔحّٝ

اؾتفبز ٜاظ ؾغٛح قيجساض نبف

ؾطؾط ٜثبظي ،غّظ ذٛضزٖ ،رؿت ٚذيع

ثٛؾتبٖ وٛزن

ثّٙسا (ؾغٛح ٔطتفغ)

ثبالضفتٗ اظ ثّٙسيٍ٘ ،ب ٜوطزٖ ث ٝاعطاف (تٕبقب)

ٔٙبظط  ٚچكٓ ا٘ساظ ٞبي عجيؼي

ؾطپٙب( ٜتؼطيف لّٕط)ٚ

پٟٙبٖ  ٚپيسا قسٖ ،آضأف  ٚاؾىبٖ ،زيسٖ  ٚزيسٜ
قسٖ،

آالچيكٚ ،ضٚزي ٘ٛاحي ٔؿى٘ٛي،
فضبي ٕٞؿبيٍي

ؾغٛح  ٚػٙبنط ٔحهٛض ثيٗ رساضٜ
ٞبي ثّٙس

تهٕيٓ ،ا٘تربة ٔ ٚكبضوت رٕؼي

فضبي ثبظ ٔسضؾٔ ٚ ٝؿزس ٔحّٝ

مطخصبت طشاحي کبلجذي

قىُ زٞي ثٛٔ ٝاز ٔ ٚهبِح

ٔٛاز قىُ پصيط ٔخُ قٗ،ٌُ ،
ذبن ،ثطف

ؾبذت آزْ ثطفي

وبضثطي ٞبي ٔرتّظ ٔحّ ٝاي

رؿتز ،ٛوكفٞ ،يزبٖ

ٔطوع ارتٕبػي  -وبِجسي ٔحّٝ

آة

قٙبوطزٖٔ ،بٞيٍيطي ،ثبظي ثب آةٍ٘ ،ب ٜوطزٖ ثٝ
٘مف آة  ٚا٘ؼىبؼ

ثٛؾتبٖ ٔحّٔ ،ٝحالت حبقيٝ
ضٚزذبِ٘ ،ٝجٞ ٝبي ٔحّٝ

فضبي ثبظي

رس -2 َٚلبثّيت ثٛؾتبٖ ٞبي قٟطي ثطاي تمٛيت ٟٔبضت ٞب  ٚذالليت ٞبي ٔحيغي وٛزوبٖ

ثحث و استنتبج

أطٚظ ٜآٌبٞي ربٔغ تطي اظ ٘يبظٞبي قٙبذتي ،اٍِٞٛبي ضفتبضي  ٚفطايٙس ٞبي ضقس رؿٕي  ٚضٚا٘ي وٛزوبٖ حبنُ قس٘ ٚ ٜظطيٞ ٝبي
آٔٛظـ  ٚيبزٌيطي ٔحيظ ٔ -حٛض ضا ث ٝث ٝؾٕت پطٚضـ ذالليت زض زٚضٞ ٜبي وٛزوي ٛ٘ ٚرٛا٘ي ؾٛق زاز ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ تٛر ٝثٝ
٘مف ٔحيظ  ٚفضبٞبي ثبظ ٘ظيط فضبٞبي ثبظي ،ثٛؾتبٖ ٞبي ٔحّي ،ػطنٞ ٝبي ٘يٕ ٝػٕٔٛي ٘ -يٕ ٝذهٛني ٕٞ ٚؿبيٍي زض ازضاوبت
 ٚضفتبضٞبي وٛزوبٖ اظ رّٕ ٝضقس ذالليت ض ٚثٌ ٝؿتطـ اؾت ٘ ٚتبيذ تحميمبت ٔتؼسز ٘كبٖ ٔي زٙٞس و ٝثٛؾتبٖ ٞب  ٚفضبٞبي ثبظ ٚ
ؾجع ٔحّ ٝاي ٕٞ ٚؿبيٍي زض ضقس  ٚقىٛفبيي ذالليت ٞبي وٛزوبٖ تأحيطي اؾبؾي زاض٘سٕٞ .چٙيٗ ثب تٛر ٝثٔ ٝبٞيت وٓ ٚثيف
اوتؿبثي ذالليت ٘ ٚمف ٔٔ ٟٓحيظ وبِجسي  ٚارتٕبػي زض ثطٚظ  ٚضقس ذالليت ٔي تٛاٖ ا٘تظبض زاقت آٔبز ٜؾبظي فضبٞبي ثبظ ٔحّٝ
اي ٕٞٚؿبيٍي ثطاي حضٛض  ٚتؼبُٔ فؼبَ وٛزوبٖ ثتٛا٘س زض ثطٚظ ذالليت آ٘بٖ ٔإحط ثبقس .اظ ان َٛعطاحي ٙٔ ٚبؾت ؾبظي فضبٞبي ثبظ
زض ٔحالت ٔؿى٘ٛي ؤ ٝي تٛا٘ٙس ث ٝضقس ذالليت وٛزوبٖ وٕه وٙٙس ٔٛاضز ظيط لبثُ شوط ٞؿتٙس.
دستشسي و نفور پزيشي فضبهبي محله

ضفتبضوٛزن زض فضبٞبي ثبظ ثؿيبض ٔتغيط  ٚؾيبَ اؾت  ٚثبيؿتي ٚي ثتٛا٘س ث ٝؾِٟٛت  ٚثس ٌٓ ٖٚقسٖ ،زض فضبٞبي ٔٛضز ٘ظط حطوت
وطز ٚ ٜضٕٗ وكف ظٚايبي ٘بپيساي ٔحيظ ،اظ ٔحسٚزٔ ٜحّ٘ ٝيع ذبضد ٘كٛز .عطاحي فضبٞبي ٔحّ٘ ٝظيط ثٛؾتبٖ  ٚفضبي ثبظي ثٝ
نٛضتي ٘فٛش ٘بپصيط  ٚثب ٔؿيط ٞبي عٛال٘ي ذؿت ٝوٙٙسٕٔ ،ٜىٗ اؾت وٛزن ضا اظ ؾيط زض فضبٞبي ٔحّٙٔ ٝهطف ٕ٘ٛز ٚ ٜحؿبؾيت ٞبي

ٔحيغي ٚي ضا وبٞف زٞس .وٛزن ث ٝفضبٞبيي ٘يبظٔٙس اؾت و ٝثتٛا٘س وبض زض حبَ ا٘زبْ ذٛز ضا ث ٝحبِت ٘بتٕبْ ضٞب وطز ٚ ٜضٚظ ثؼس آٖ ضا
ث ٝؾِٟٛت  ٚؾطػت اظ ؾطٌيطزٚ .ي ٘يبظٔٙس ٔىبٖ ٔ ٚحيظ ٘فٛشپصيطي اؾت و ٝثسٔ ٖٚكىُ زؾتطؾي ،اِٟبْ ثرف تالـ  ٚؾؼي ٚي
ثبقس .زض ٚالغ ذالليت تبثغ ؾبػت  ٚظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٔكرهي ٘يؿت  ٚوٛزوبٖ ٘يبظٔٙس تسا ،ْٚتٕطوع ،آضأف  ٚػسْ ػزّ ٝزض حضٛض ،ػجٛض
 ٚزضن فضبٞب ٞؿتٙس تب ثٟتطيٗ تٛاٖ ذٛز ضا ث ٝوبض ٌيط٘س.
آسبيص وايمني

وٛزن ث ٝقست ٘ؿجت ث ٝػٛأُ تٟسيس وٙٙسٔ ٜحيغي حؿبؾيت فيعيىي  ٚضٚا٘ي زاضزٚ .ي ث ٝقطعي زض ٔحيظ ٔحّ٘ ٚ ٝبحئ ٝؿى٘ٛي
فؼبِيت ٔي وٙس و ٝوّي ٝحٛاؼ ٚي زض ٚضؼيت ٔتؼبزَ  ٚزض آؾبيف  ٚايٕٙي ثبقٙس .أ ٚهّحت ٞبي ضايذ ثعضٌؿبالٖ ضا ضػبيت ٕ٘ي وٙس.
ث ٝعٛض ٔخبَ آِٛزٌي نٛتي  ٚآاليٙسٞ ٜبي ٛٞا  ٚػسْ ٚرٛز لّٕط ٚفيعيىي  ٚضٚا٘ي ٔغّٛة  ٚحؽ اظزحبْ ٔب٘غ تؼبُٔ ٔغّٛة وٛزن ثب
ٔحيظ ٔؿى٘ٛي ذٛاٞس قسٕٞ .چٙيٗ ٚرٛز ٞط ٌ ٝ٘ٛتٟسيس ايٕٙي  ٚأٙيت ؤ ٝرُ تؼبزَ لٛاي ٔحيغي  ٚشٙٞي وٛزن ثبقس ٔب٘غ ثطٚظ
اؾتؼسازٞبي ذاللٚ ٝي ذٛاٞس قس.
ضبيستگي و پبسخگويي فضبهب

وٛزوبٖ زض رؿتزٛي تؼبّٔي ٔٛفميت آٔيع ثب ٔحيظ ٞؿتٙس تب اظ حضٛض زض ٔحيظ حؽ نالحيت  ٚقبيؿتٍي ازضان ٕ٘بيٙس .ثطٚظ  ٚضقس
ذالليت وٛزوبٖ ٘يع زض ٔحيغي پبؾرٍ ٛث٘ ٝيبظٞبي اؾبؾي آٟ٘ب أىبٖ پصيط اؾت .ث ٝايٗ تطتيت عطاحي ثٛؾتبٖ وٛزن  ٚفضبي ثبظي
ث ٝقىّي ا٘ؼغبف پصيط  ٚثب لبثّيت تغييطپصيطي ػٙبنط  ٚچيسٔبٖ فضب ،وٛزوبٖ ضا ث ٝتزطث ٝقٙبذت چيسٔبٖ ٔحيغي  ٚؾبظٌبضؾبظي
ٔحيظ ثطٔي اٍ٘يعز  ٚايٗ أط حؽ وٙتطَ ثط فضب ضا زض وٛزن تمٛيت ٔي وٙس  ٚلسضت تطويت  ٚتزعي ٝضا زض ٚي ثبال ٔي ثطز  ٚتؼبُٔ
ٌطٞٚي آٟ٘ب ثب ٕٞسيٍط  ٚز٘يبي پيطأ٘ٛي ضا ٕٔىٗ ٔي ؾبظز .اِجت ٝاحطاظ حؽ قبيؿتٍي ٔحيغي زض وٛزوبٖ ثس ٖٚنطف ٞعيٞ ٝٙبي
والٖ  ٚاظ عطيك ٔزٕٛػ ٝاي اظ ٔٛاز ٔ ٚهبِح پيسا وطز٘ي يب ثبظ يبفتي لبثُ حه َٛاؾت.
جزاثيت

فضبٞبي ثبظ ٔحّ ٝثبيؿتي ثطاي وٛزن ٛ٘ ٚرٛاٖ ثطاٍ٘يعا٘ٙس ٚ ٜرصاة ثبقس .حس ٔتؼبزِي اظ پيچيسٌي ،تبظٌي ،عطاٚت ،تٛٙع ٞ ٚيزبٖ
اٍ٘يع ثٛزٖ زض ٔحيظ ٞبيي چ ٖٛثٛؾتبٖ وٛزنٚ ،ضٚزي ٔزتٕغ ٞبي ٔؿى٘ٛئ ،ؼبثط فطػي يب ٌصضٞبي پيبزٔ ٚ ٜطوع ٔحّ ٝضطٚضي اؾت
تب وٛزوبٖ ضا پبيجٙس اتفبلبت  ٚضٚيسازٞبي ٔحيظ ٔحّ ٝوٙس .زض غيط ايٙهٛضت آٟ٘ب ٔحيظ ٞبي زيٍط  ٚفؼبِيت ٞبي زيٍطي ضا ؤٕ ٝىٗ
اؾت ٔتٙبؾت ثب ؾٗ ضقس آٟ٘ب ٘جبقس تطريح زٙٞسٚ .رٛز ٔمساضي اثٟبْ ،پيچيسٌي  ٚلبثّيت رؿتز ٚ ٛوكف اثؼبز ٘بپيساي ٔحيظ ٔحّ ٝزض
ايٗ ظٔي ٝٙتأحيط ٔغّٛثي ذٛاٞس زاقت.
مقيبس

تٙبؾت فضبي ٔغّٛة وٛزوبٖ زض وبضايي ايٗ فضبٞب  ٚضفتبض ٔحيغي آٟ٘ب تأحيط ث ٝؾعايي زاضز .تحميمبت ٘كبٖ ٔي زٞس وٞ ٝط چٝ
ٔميبؼ فضب ثب وٛزن ٔتٙبؾت تط ثبقس ،ويفيت فضب  ٚتٛٙع ثبظي ٞبي وٛزوبٖ زض آٖ فضب ثيكتط ٔي قٛزٔ .حيظ ٞبي وٛزن ٌطا ػاللٝ
 ٚتٛر ٝوٛزن ضا رّت وطزٛٔ ٚ ٜرت تٛٙع  ٚرصاثيت آٖ ٔحيظ ٔي قٛز .زض حبِي ؤ ٝحيظ ٞبي ثعضي وٛزوبٖ ضا ث ٝربث ٝربيي ٚ
زيسٖ ٔحيظ فطا ٔي ذٛا٘ٙسٔ ،حيظ ٞبي وٛچه تط وٛزن ضا ث ٝتٕطوع  ٚتٛر ٚ ٝزلت فطا ٔي ذٛا٘ٙس .زض ٔحيظ ٞبيي و ٝفؼبِيت ٞبي
ٔتؼسزي ا٘زبْ ٔي قٛز ثبيؿتي ٔحسٚزٞ ٜب  ٚػطنٞ ٝبي ٔتٕبيع  ٚلبثُ تكريم وٛزوبٖ ٚرٛز زاقت ٝثبقسٚ .ضٚزي ٞبي ثعضي ٚ
فضبٞبي ػٕٔٛي ٚؾيغ ٔؼٕٛالً ٔغّٛة وٛزوبٖ ٘يؿت  ٚآٟ٘ب زض ٔحيظ ٞبي ٔؿى٘ٛي ٔ ٚميبؼ ٞبي ٔحّي آؾبيف فيعيىي  ٚآضأف
ضٚا٘ي ثيكتطي زاض٘س.
مطبسکت

ثطاي وٛزوبٖ ،فطايٙس تؼبُٔ ثب ٔحيظ ٘ؿجت ث ٝوؿت ٘تيز ٝإٞيت ثيكتطي زاضز ٕٔ ٚىٗ اؾت حه٘ َٛتيز ٝاي ذبل ٘ظيط
ثعضٌؿبالٖ وٕتط ٔٛضز تٛر ٝآٟ٘ب ثبقس ،ثٙبثطايٗ فضبي ػٕٔٛي ثٛؾتبٖ ثبيس ٘كبٖ زٙٞس ٜتأيس  ٚتكٛيك ػُٕ ذالل ٝوٛزن  ٚپصيطـ
آظٔٚ ٖٛذغب ،اقتجبٞبت ،ذالليت ٞب  ٚآظازي ػُٕ وٛزن اظ ؾٛي ثعضٌؿبالٖ ثبقس .ضا ٜحُ اؾبؾي زض عطاحي ٔحيظ وٛزوبٖ ،زؾت
يبفتٗ ث٘ ٝيبظٞبي ٚالؼي وٛزن ث ٝػٛٙاٖ اؾتفبز ٜوٙٙس ٜانّي فضبؾت .زض ايٗ ذهٛل ثب اؾتٙبز ث٘ ٝظطيبت ٔكبضوت اؾتفبز ٜوٙٙس ٜزض
فطايٙس عطاحيٚ ،ضٚز وٛزوبٖ ث ٝفطآيٙس عطاحي ٘ ٚظطؾٙزي اظ آٟ٘ب ث ٝضٚـ ٞبيي چ٘ ٖٛمبقي اظ ٔحيظ ٔحّ ٚ ٝتؼبُٔ ٔٙبؾت آ٘بٖ ثب
وبضٌط ٜٚعطاحي  ٚؾبذت ٔ ٚساذّ ٝآ٘بٖ زض ذّك فضبي ٔٙبؾت ٔي تٛا٘س ٔٛضز تٛر ٝثبقس .ثسيٟي اؾت ؤ ٝكبضوت آٌبٞب٘ٚ ٝ
ػاللٕٙسا٘ ٝوٛزوبٖ زض ذّك فضبٞبي ثبظ ٔحّٔ ٝخُ ثٛؾتبٖ وٛزن ،ذالليت آٟ٘ب ضا زض تٕبْ اثؼبز ثطٔي اٍ٘يعز  ٚذٛز ث ٝايزبز ٔحيظ
ذاللب٘ ٝتطي ٔٙزط ٔي قٛز  ٚأىبٖ حضٛض ثيكتط  ٚثٟط ٜثطزاضي ثٟي ٝٙآٟ٘ب ضا ٘يع ث ٝز٘جبَ زاضز.

تصویر  -3طرح مشارکتی کودکان با دانشجویان
معماری برای نصب آثار هنری در حیاط دبستان
()Sutton et al,2002
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