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روایتی از مدرسه طبیعت
   سارا قلی پور

   دانشجوی کارشناسی علوم محیط زیست

امــروزه مــا می دانیــم بــازی بــرای کــودکان بعــد از 
ــرای  ــازی ب ــی اســت. ب ــواب بســیار حیات ــذا و خ آب و غ
ــن  ــه تنهــا اتــاف وقــت نیســت، بلکــه تمری کــودکان ن
ــا،  ــازی ره ــه ب ــا ب ــت. بچه ه ــودک اس ــرای ک ــی ب زندگ
خودانگیختــه، ســاختار نیافتــه و هدایــت نشــده، بــه بــازی 
ــی  ــتان واقع ــا دوس ــازی ب ــاه و ب ــات و گل و گی ــا حیوان ب
ــه  ــا توج ــروزه ب ــفانه ام ــا متاس ــاج دارد ام ــی احتی و خیال
ــی  ــا زندان ــا ی ــودکان م ــا ک ــدن خانه ه ــک ش ــه کوچ ب
ــرکاس های  ــود را س ــت خ ــا وق ــتند ی ــا هس آپارتمان ه
ــودکان  ــا دیگــر ک ــا ب ــاس آن ه ــد. تم ــف می گذرانن مختل
در حــد یــک رقیــب یــا همکاســی اســت، چنیــن 
ــد و  ــود ببین ــب خ ــر را رقی ــودک دیگ ــه ک ــودی ک موج
ــه  ــده ن ــد در آین ــته باش ــل نداش ــاه تعام ــوان و گی ــا حی ب
ــته  ــواری داش ــه هم ــود رابط ــان خ ــا همنوع ــد ب می توان
ــت  ــه طبیع ــه ای ب ــق و عاق ــد عش ــه می توان ــد و ن باش

ــد.  ــت کن ــا حفاظ ــا از آن ه ــد ت ــته باش داش
در واقــع بــا زندانــی کــردن فرزنــدان خــود در کاس هــای 
ــر  ــه دو س ــک معامل ــور ی ــای محص ــف و محیط ه مختل
ــم و  ــت را می بازی ــو طبیع ــک س ــم، از ی ــت کرده ای باخ
ــن  ــم، بنابرای ــار می آوری ــی ب از ســوی دیگــر نســل معیوب
اگــر فرزنــدان خــود را در کودکــی در نیابیــم در بزرگســالی 
هــر چقــدر بــر طبــل اخــاق بکوبیــم نتیجــه ای نخواهــد 

داشــت.

ــوند، در  ــته آزاد ش ــای ناخواس ــد از کاس ه ــودکان بای  ک
ــد و  ــازی کنن ــر ب ــودکان دیگ ــا ک ــی ب ــای طبیع محیط ه
ــق  ــه عش ــت ک ــه اس ــود برانگیخت ــای خ ــن بازی ه در ای
ــرد و  ــکل می گی ــت ش ــرزمین و طبیع ــوع ، س ــه همن ب
ــر  ــنین باالت ــم در س ــاد، می توانی ــاق افت ــن اتف ــی ای وقت
ــه حفــظ محیــط  ــا نســبت ب ــه آن هــا آمــوزش دهیــم ت ب
ــد از  ــی بع ــوزش و آگاه ــوند. آم ــد ش ــود متعه زیســت خ
ــل از آن  ــر قب ــت و اگ ــر اس ــه موث ــق و عاق ــاد عش ایج
باشــد هیــچ نتیجــه ای نخواهــد داشــت. کــودکان نیازمنــد 
و  خلــق  دســت ورزی،  تجربــه،  کاوش،  فرصت هــای 
ــد  ــا نیازمن ــد. آن ه ــی ان ــای طبیع ــورد دنی ــری در م یادگی
آن گونــه فضــای بــازی هســتند کــه آن هــا را در تمــاس 
بــا زیبایــی قــرار دهــد، کنجکاویشــان را برانگیــزد و 
ــای 1989 در  ــای کرب ــد. اق ــک کن ــان را تحری تخیاتش
مشــاهدات بــازی در قســمت های مختلــف محوطــه 
ــا و  ــن بوته ه ــا در بی ــه بچه ه ــد ک ــه ش ــه متوج مدرس
ــبت  ــری نس ــای جاندارت ــی، بازی ه ــش گیاه ــایر پوش س
ــور و  ــای م ــد و آق ــده دارن ــاخته ش ــای س ــه محیط ه ب
ونــگ 199۷ نشــان داده انــد کــه بعــد از تبدیــل محوطــه 
آســفالت حیــاط بــه یــک محیــط طبیعــی شــامل برکــه، 
باغچــه، چمــن و درخــت از مــوارد خشــونت بچه هــا 
ــی و هم کنش هــای  ــر مقــدار بازی هــای تخیل کاســته و ب

ــده اســت. ــزوده ش ــا اف ــه ی آن ه خاقان
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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 
ــد  ــدس محم ــون مهن ــرادی چ ــتیبانی اف ــن پش و همچنی
ــدود  ــون ح ــد و اکن ــت کرده ان ــه فعالی ــروع ب ــش ش دروی
ــت.  ــده اس ــیس ش ــران تاس ــت در ای ــه طبیع 80 مدرس
ایــن تجربــه ســال ها اســت کــه در کشــورهای پیشــرفته 
جهــان از جملــه: فنانــد، ژاپــن، آلمــان، اســترالیا، هلنــد، 
ــه  ــورها ب ــت کش ــن دس ــر از ای ــیاری دیگ ــه و بس فرانس
ــوده شــده  ــه شــده و آزم ــًا علمــی و مطالع صــورت کام
ــام  ــا Forest school انج ــوان Nature school ی ــا عن ب
ــد. ــعه می یاب ــه دارد و توس ــم ادام ــاکان ه ــه و کم گرفت
در مــدارس طبیعــت، معمــوال آمــوزش مســتقیمی وجــود 
نــدارد. کــودکان بیشــتر بــه شــغل اصلی شــان کــه 
بــازی کــردن اســت می پردازنــد و بــا فعالیت هــای 
ــا  ــا یکدیگــر، ب ــه و در تعامــل و مشــارکت ب خودبرانگیخت
ــنگ  ــاک و س ــتفاده از خ ــا اس ــات و ب ــا حیوان ــت، ب طبیع
ــایل  ــا وس ــن ب ــت و آب و گل و همچنی ــوب و درخ و چ
و کتــاب و ابزارهــای معمولــی کــه در ایــن مــدارس 
موجــود اســت، بــه کشــف دنیــای محیطــی خــود و 
ــای ســایر همســاالن خویــش در  ــای خویشــتن و دنی دنی
ــذر روح و جســم  ــن گ ــد و در ای بســتر طبیعــت می پردازن
ــده  ــد و بالن ــرورش می یابن ــان پ ــان و روان و فکرش و ج
می شــوند. در مــدارس طبیعــت پیوســته تــاش می شــود 
ــرای بازی هــای رهــا و  ــا ب بســتری غنــی و متنــوع و پوی
ــد هســتند  ــه آن هــا عاقه من ــا ب ــی کــه بچه ه فعالیت های

فراهــم شــود تــا کــودکان بــه صــورت بی واســطه، 
تجربــه لمــس طبیعــت از جملــه لمــس حیــوان را داشــته 
ــخ گویی  ــرای پاس ــت ب ــه طبیع ــه مدرس ــی ک ــند. راه باش
بــه ســئواالت و کنجکاوی هــای یــک کــودک در مقابــل 
او قــرار می دهــد، مســیری اســت کــه در طــی آن کــودک 
بــا همراهــی تمــام حــواس و عواطــف خــود بــه رشــد همه 
جانبــه می رســد؛ می بینــد، لمــس می کنــد، می بویــد، 
ــخی  ــال پاس ــه دنب ــود ب ــد و خ ــر می کن ــد، فک می چش
ــت  ــدارس طبیع ــردد. در م ــش می گ ــوال ذهن ــرای س ب
کــه اکنــون 6 ســال از عمــر آن می گــذرد کــودکان 
می تواننــد ضمــن تقویــت عضــات بــدن، بــاران، خــاک، 
ســنگ، بــرف، آب را نیــز از نزدیــک لمــس کننــد. در ایــن 
مــدارس بــرای هــر۴ کــودک یــک تســهیلگر متخصــص 
ــردن  ــدا ک ــودکان در پی ــده ک ــک کنن ــا کم ــود دارد ت وج
ــه  ــدارس وظیف ــن م ــند. در ای ــان باش ــخ سوال هایش پاس
تســهیلگر پاســخ گویــی مســتقیم بــه ســواالت کــودکان 
نیســت بلکــه کمــک می کنــد کــودک خــود پاســخ 
ــد. مدرســه طبیعــت برخاســته از  ســواالتش را کشــف کن
نیــاز امــروز و اندیشــه ای بــرای فرداســت. ایــن مفهــوم بــه 
ــه  ــرورت تجرب ــت: ض ــه اس ــکل گرفت ــرورت ش ــک ض ی
ــودکان،  ــرای ک ــت ب ــداوم طبیع ــوس و م ــتقیم، ملم مس
ــی از آن محــروم  حقــی کــه کــودکان بیــش از هــر زمان

مانده انــد.
)برگرفتــه از صحبت هــای دکتــر عبدالحســین وهــاب 
زاده موســس اولیــن مدرســه طبیعــت در ایــران و کتــاب 
طبیعــت و کــودک خردســال نوشــته رات ویلســون؛ 

ــاب زاده ( ــین وه ــه عبدالحس ترجم




