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روایتی از مدرسه طبیعت
سارا قلی پور

دانشجوی کارشناسی علوم محیط زیست

امــروزه مــا میدانیــم بــازی بــرای کــودکان بعــد از
آب و غــذا و خــواب بســیار حیاتــی اســت .بــازی بــرای
کــودکان نــه تنهــا اتــاف وقــت نیســت ،بلکــه تمریــن
زندگــی بــرای کــودک اســت .بچههــا بــه بــازی رهــا،
خودانگیختــه ،ســاختار نیافتــه و هدایــت نشــده ،بــه بــازی
بــا حیوانــات و گل و گیــاه و بــازی بــا دوســتان واقعــی
و خیالــی احتیــاج دارد امــا متاســفانه امــروزه بــا توجــه
بــه کوچــک شــدن خانههــا کــودکان مــا یــا زندانــی
آپارتمانهــا هســتند یــا وقــت خــود را ســرکالسهای
مختلــف میگذراننــد .تمــاس آنهــا بــا دیگــر کــودکان
در حــد یــک رقیــب یــا همکالســی اســت ،چنیــن
موجــودی کــه کــودک دیگــر را رقیــب خــود ببینــد و
بــا حیــوان و گیــاه تعامــل نداشــته باشــد در آینــده نــه
میتوانــد بــا همنوعــان خــود رابطــه همــواری داشــته
باشــد و نــه میتوانــد عشــق و عالقــهای بــه طبیعــت
داشــته باشــد تــا از آنهــا حفاظــت کنــد.
در واقــع بــا زندانــی کــردن فرزنــدان خــود در کالسهــای
مختلــف و محیطهــای محصــور یــک معاملــه دو ســر
باخــت کردهایــم ،از یــک ســو طبیعــت را میبازیــم و
از ســوی دیگــر نســل معیوبــی بــار میآوریــم ،بنابرایــن
اگــر فرزنــدان خــود را در کودکــی در نیابیــم در بزرگســالی
هــر چقــدر بــر طبــل اخــاق بکوبیــم نتیجـهای نخواهــد
داشــت.

کــودکان بایــد از کالسهــای ناخواســته آزاد شــوند ،در
محیطهــای طبیعــی بــا کــودکان دیگــر بــازی کننــد و
در ایــن بازیهــای خــود برانگیختــه اســت کــه عشــق
بــه همنــوع  ،ســرزمین و طبیعــت شــکل میگیــرد و
وقتــی ایــن اتفــاق افتــاد ،میتوانیــم در ســنین باالتــر
بــه آنهــا آمــوزش دهیــم تــا نســبت بــه حفــظ محیــط
زیســت خــود متعهــد شــوند .آمــوزش و آگاهــی بعــد از
ایجــاد عشــق و عالقــه موثــر اســت و اگــر قبــل از آن
باشــد هیــچ نتیجـهای نخواهــد داشــت .کــودکان نیازمنــد
فرصتهــای کاوش ،تجربــه ،دســتورزی ،خلــق و
یادگیــری در مــورد دنیــای طبیعــی انــد .آنهــا نیازمنــد
آن گونــه فضــای بــازی هســتند کــه آنهــا را در تمــاس
بــا زیبایــی قــرار دهــد ،کنجکاویشــان را برانگیــزد و
تخیالتشــان را تحریــک کنــد .اقــای کربــای  1989در
مشــاهدات بــازی در قســمتهای مختلــف محوطــه
مدرســه متوجــه شــد کــه بچههــا در بیــن بوتههــا و
ســایر پوشــش گیاهــی ،بازیهــای جاندارتــری نســبت
بــه محیطهــای ســاخته شــده دارنــد و آقــای مــور و
ونــگ  1997نشــان دادهانــد کــه بعــد از تبدیــل محوطــه
آســفالت حیــاط بــه یــک محیــط طبیعــی شــامل برکــه،
باغچــه ،چمــن و درخــت از مــوارد خشــونت بچههــا
کاســته و بــر مقــدار بازیهــای تخیلــی و همکنشهــای
خالقانــهی آنهــا افــزوده شــده اســت.
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مدتــی اســت کــه مــدارس طبیعــت بــا نــگاه
مــدرن بــه کــودک کــه متکــی بــر علــم اســت در ایــران
بــه همــت بزرگانــی چــون دکترعبدالحســین وهــاب زاده
کــه بنیــان گــذار اولیــن مدرســه طبیعــت در ایــران اســت
و همچنیــن پشــتیبانی افــرادی چــون مهنــدس محمــد
درویــش شــروع بــه فعالیــت کردهانــد و اکنــون حــدود
 80مدرســه طبیعــت در ایــران تاســیس شــده اســت.
ایــن تجربــه ســالها اســت کــه در کشــورهای پیشــرفته
جهــان از جملــه :فنالنــد ،ژاپــن ،آلمــان ،اســترالیا ،هلنــد،
فرانســه و بســیاری دیگــر از ایــن دســت کشــورها بــه
صــورت کام ـ ً
ا علمــی و مطالعــه شــده و آزمــوده شــده
بــا عنــوان  Nature schoolیــا  Forest schoolانجــام
گرفتــه و کمــاکان هــم ادامــه دارد و توســعه مییابــد.
در مــدارس طبیعــت ،معمــوال آمــوزش مســتقیمی وجــود
نــدارد .کــودکان بیشــتر بــه شــغل اصلیشــان کــه
بــازی کــردن اســت میپردازنــد و بــا فعالیتهــای
خودبرانگیختــه و در تعامــل و مشــارکت بــا یکدیگــر ،بــا
طبیعــت ،بــا حیوانــات و بــا اســتفاده از خــاک و ســنگ
و چــوب و درخــت و آب و گل و همچنیــن بــا وســایل
و کتــاب و ابزارهــای معمولــی کــه در ایــن مــدارس
موجــود اســت ،بــه کشــف دنیــای محیطــی خــود و
دنیــای خویشــتن و دنیــای ســایر همســاالن خویــش در
بســتر طبیعــت میپردازنــد و در ایــن گــذر روح و جســم
و جــان و روان و فکرشــان پــرورش مییابنــد و بالنــده
میشــوند .در مــدارس طبیعــت پیوســته تــاش میشــود
بســتری غنــی و متنــوع و پویــا بــرای بازیهــای رهــا و
فعالیتهایــی کــه بچههــا بــه آنهــا عالقهمنــد هســتند
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فراهــم شــود تــا کــودکان بــه صــورت بیواســطه،
تجربــه لمــس طبیعــت از جملــه لمــس حیــوان را داشــته
باشــند .راهــی کــه مدرســه طبیعــت بــرای پاســخگویی
بــه ســئواالت و کنجکاویهــای یــک کــودک در مقابــل
او قــرار میدهــد ،مســیری اســت کــه در طــی آن کــودک
بــا همراهــی تمــام حــواس و عواطــف خــود بــه رشــد همه
جانبــه میرســد؛ میبینــد ،لمــس میکنــد ،میبویــد،
میچشــد ،فکــر میکنــد و خــود بــه دنبــال پاســخی
بــرای ســوال ذهنــش میگــردد .در مــدارس طبیعــت
کــه اکنــون  6ســال از عمــر آن میگــذرد کــودکان
میتواننــد ضمــن تقویــت عضــات بــدن ،بــاران ،خــاک،
ســنگ ،بــرف ،آب را نیــز از نزدیــک لمــس کننــد .در ایــن
مــدارس بــرای هــر 4کــودک یــک تســهیلگر متخصــص
وجــود دارد تــا کمــک کننــده کــودکان در پیــدا کــردن
پاســخ سوالهایشــان باشــند .در ایــن مــدارس وظیفــه
تســهیلگر پاســخ گویــی مســتقیم بــه ســواالت کــودکان
نیســت بلکــه کمــک میکنــد کــودک خــود پاســخ
ســواالتش را کشــف کنــد .مدرســه طبیعــت برخاســته از
نیــاز امــروز و اندیشـهای بــرای فرداســت .ایــن مفهــوم بــه
یــک ضــرورت شــکل گرفتــه اســت :ضــرورت تجربــه
مســتقیم ،ملمــوس و مــداوم طبیعــت بــرای کــودکان،
حقــی کــه کــودکان بیــش از هــر زمانــی از آن محــروم
ماندهانــد.
(برگرفتــه از صحبتهــای دکتــر عبدالحســین وهــاب
زاده موســس اولیــن مدرســه طبیعــت در ایــران و کتــاب
طبیعــت و کــودک خردســال نوشــته رات ویلســون؛
ترجمــه عبدالحســین وهــابزاده )

