
نگاهی دقیق به معماری و شهرسـازی سـنتی 
ایران مشخص می کند که هرگز جایگاه ویژه ای 
برای کودکان در نظر گرفته نشـده است. کودکان 
گذشته که در محله های سنتی رشد می نمودند، 
اگرچه امکانـات تفریحی همانند امـروز در اختیار 
نداشـتند، امـا از امکانات بیشـتری بـرای تنفس، 
تحرک، آموختن، رشد نمودن و تخلیه انرژی بهره 
می گرفتند. به دنبال دگرگونی شـهرها و تخریب 
شـدن کالبد معماری سـنتی آن، هم چنین در پی 
افزایـش جمعیـت و تغییـر بنیادیـن در معماری و 
شهرسـازی و رونـد رو به رشـد انبوه سـازی، بلند 
مرتبه سـازی و در نتیجـه افزایش تراکم جمعیت 
در مناطـق، متأسـفانه کودکان و نیازهایشـان مد 
نظر واقع نگردید. در پی این گونه تخریب کالبدی 
شهرها و تخریب خانه های خصوصی و تبدیل آن 
به مجتمع های مسکونی، فضای امن حیاط نیز از 
بین رفته است. امروزه ترس و وحشت کودکان از 
فضاهای شهری خصوصاً خیابان ها و برداشت آن 
ها از محیط زندگی شهریشان دامن گیر والدین آن 
ها نیز شده، تا جایی که ترجیح می دهند کودکان 
خـود را در خانـه محبـوس نموده و یا خـود آن ها 
را همراهـی نمایند. که این عامل پیامدهای منفی 
در پی دارد، چرا که این عمل عالوه بر وابسـتگی 
همیشـگی کودک بـه والدینـش، او را از تعامالت 
زندگی اجتماعی بازداشته و امکان برخورد با واقعیت 

ها و تجربیات را از او سلب می نماید.

در شهرسازی، به کودک نیز مانند سایر ساکنان 
شـهر، به دیدگاه ویژه ای نگریسـته می شود. یکی 
از اهـداف شهرسـازی، آمـاده نمودن شـهر برای 
خانواده ها در ارتباط با نیاز افراد هر خانواده از قبیل 
تأمین مسکن مناسب و نیازمندی های وابسته به آن 
است. در شهرسازی به همان اندازه که برای محیط 
مسکونی، محل کار و محل تفریح جمعیت پرداخته 
می شـود، باید برای کـودکان نیز به تفکر پرداخته 
شـود. بدیهی است که اصلی ترین خدمات شهری 
در محله هـا و زیـر محله ها عالوه بر کودکسـتان 
و دبسـتان شـامل پارک و فضـای ورزش و بازی 

بچه هـا، کتابخانه کودک، باغچه، خانـه کودک، زمین های 
ورزشـی و فضـای باز می باشـد. عمده دسـت اندرکاران امر 
شـهری و حتی طراحـان و برنامه ریزان شـهری، علی رغم 
تأکید این دانش در توجه به مسائل اقشار مختلف اجتماعی، 
به هنگام اخذ تصمیم به کودکان توجه نمی کنند. از همین 
روی برای شهرهایی که به صورت خودرویی رشد کرده اند 
و یا با تأکید اساسی مورد طرح و برنامه ریزی قرار نگرفته اند، 
جای تفکر و تأمل در رشد و توسعه شهر برای کودکان خالی 
است. امروزه ثابت شده است که سهم عمده ای از کودکانی 
کـه در مجتمع هـای بـزرگ آپارتمانی زندگـی می کنند، از 
مشـکالت رفتاری باالیی رنج می برند افسـردگی، در بین 
مادرانی که در طبقات چهارم یا باالتر زندگی می کنند، بسیار 
باالسـت. ایجاد بزرگراه ها و شـبکه های اصلی شهری، که 
بدون معنا و مفهوم باعث جدایی محله ها و مناطق مختلف 
شـهرها از یکدیگر می شـود، تحرک و پویایی کـودکان را 
محدود می سـازند آزادی کودکان به منظور کشف و بازدید 
و ارضاء حس کنجکاوی در مورد فضای شـهر، به صورت 
انفرادی یا جمعی، تا اندازه قابل توجهی به امن بودن خیابان 
و اماکن عمومی بستگی دارد. خیابان های نامأنوس و مورد 
محاصره قرار گرفته توسـط رفت و آمد سواره، از دسترسی 

کودکان به دنیا جلوگیری می کند.

از دیدگاه شهرسازی شهر خوب 
برای کودکان باید شرایط زیر را 

دارا باشند:

در یك شـهر خـوب برای کـودکان، باید سـازماندهی  �
کالبدی و اجتماعی بر اساس حس اعتماد و انصاف و عدالت 

قرار داشته باشد و آنها را ارتقاء دهد.
بزرگساالن باید عالوه بر کودکان خود، نسبت به سایر  �

کودکان شهر و محله های شهری احساس مسئولیت نمایند.
در شهرها باید فضاهای عمومی امن، همراه با معابری  �

دور از مخاطرات رفت و آمد سواره که به کودکان اجازه آن 
را می دهد که شهر، همسایگان و هم محله ای های خود را 
کشـف کرده و نظاره گر آن باشـند، در طیف گسترده ای به 

وجود آید.
یك محیط شـهری شـفاف، سـالم و قابل درک برای  �

کودکان جایی اسـت که بتوان به راحتی و به صورت پیاده 

در آن حرکت کرد.
توجه به نقش های ارزشـمند اجتماعـی و فرهنگی و  �

مشـارکت دادن کـودکان در رویدادهای اجتماعی بسـیار 
اهمیت دارد. 
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