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 مقدمه ی ویراستار                             

 
هایی بوده که کودك در طی سالهاي حساس یی از تاریخ تکامل انسان یکی از مهمترین زمینهطبیعت در بخش عمده

ي مستقیم و غیرمستقیم که تجربهشاید گزافه نباشد اگر بگوئیم . و تأثیرگذار بلوغ خود با آن سروکار داشته است 
طبیعت یکی از تأثیرگذارترین عناصر رشد فیزیکی ، عاطفی ، ادراکی و حتی اخالقی انسان بوده و احتماالً در آینده 

به رغم چنین امکانی ،آگاهی علمی ما از تأثیر و اهمیت طبیعت در طی مراحل مختلف . نیز چنین خواهد بود 
دانیم مثالً در مورد پرسشهاي زیر بطور عمده چندان چیزي نمی. نده و ضعیف است کودکی به طرز چشمگیري پراک

:  
 کنند یا این ادعا صرفاً یک اسطوره است ؟آیا کودکان کم سن و سال واقعاً ارتباط عمیقی با جهان طبیعت برقرار می -

 ي کودکان با طبیعت کدام است ؟خاستگاه تکاملی رابطه -

گیرد و استدالل آنها در ارتباط با طبیعت و مسائل زیست بت به محیط چگونه شکل میتعهد و  حساسیت کودکان نس -
 محیطی به چه ترتیب است ؟

فاقد شعور نیز حس مراقبت پیدا  کنند که کودکان از رهگذر آن نسبت به طبیعتآیا حیوانات این امکان را فراهم می -
 کنند ؟ در مورد سایر انسانها چطور ؟

 هاي رشدي خاصی وجود دارد ؟و کیفیت تماس کودکان با طبیعت نیازها و آستانه آیا در مورد کمیت -

 ي طبیعت در طی دوران کودکی تا چه اندازه است ؟ي مستقیم ، غیرمستقیم و نمادین تجربهاهمیت نسبی تجربه -

ان به طرز قابل ي مستقیم ارتباط با نظامهاي طبیعی سالم براي کودکآیا این واقعیت که امروزه فرصتهاي تجربه -
 توجهی کمتر شده اهمیتی دارد ؟

هاي تکنولوژیکی نظیر تلویزیون و کامپیوتر کدام است ي کودکان با طبیعت از طریق واسطهاهمیت برخورد فزاینده -
 ؟

اش به ي کودك و طبیعت و وابستگیشود تا به این پرسشها و سئوالهاي دیگر مربوط به رابطهدر این کتاب تالش می
  .طبیعی پرسشها تا حدودي پاسخ داده شود جهان 

و هارولدسیرلز ) 1994/1962(، راشل کارسون ) 1993/1977(ي پیش اندیشمندانی نظیر ادیت کاب بیش از دو دهه
یل دبي طبیعت براي کودکان تأثیر بیکردند که تجربهچنین استدالل می ،، هریک متعلق به مکتبی متفاوت) 1959(



به رغم این تأکیدها ما هنوز هم به طور . گذارد بر رشد فیزیکی ، شناختی و عاطفی آنها باقی مییی کنندهو تعیین
هاي خود از نقش طبیعت بندیهاي نظري محکم از دانستهگیر و بر مبناي صورتي علمی منظم و پیعمده نه بر مطالعه

حتی یک پاسخ نسبی . دهیم ار ادامه میهاي پراکنده به کدر رشد کودك بلکه بطورعمده براساس حدسیات و گفته
ریزي کاربري زمین و طراحی هایی نظیر پرورش کودك ، آموزش ، برنامهتواند در عرصهبه پرسشهاي فوق نیز می
  . العاده داشته باشد ساخت اهمیت فوق - محیطهاي طبیعی و انسان

- علوم شناختی ، روانشناسی رشد ، بومهاي مختلف منجمله در جهت نیل به این هدف است که مقاالتی از عرصه

شناسی ، تعلیم و تربیت ، مطالعات زیست محیطی ، روانشناسی تکاملی ، علوم سیاسی ، نخستی شناسی ، روانپزشکی 
  . ایم و روانشناسی اجتماعی را در اینجا گرد آورده

ملی طبیعت در طی دوران نخستین آنها بر اهمیت تکا. این کتاب بر محور سه دیدگاه کلی متمرکز شده است 
و لذا در عنوان ( ي کمتري یافته گرچه در بین سه دیدگاه این یک از دو دیگر توسعه. ورزد کودکی تأکید می

ي شروع بحث عقیده داریم که انسان یک موجود زیست اما به عنوان نقطه) فرعی کتاب در آخر گذاشته شده
بایست با آن جفت و جور ي کودك و طبیعت میسی جامع رابطهي تکاملی که هر بررشناختی است با یک پیشینه

گیري مفاهیم تأکید این دیدگاه بر چگونگی شکل. دیدگاه دوم روانشانختی است . ي آن بنا شده باشد بوده و بر پایه
ی بر کند و تماس با طبیعت چه تأثیرهایو ارزشها در کودکان است و اینکه کودك چگونه با جهان طبیعی همدلی می

آمدهاي آموزشی و سیاسی فرهنگی است که بر پی -دیدگاه سوم دیدگاه اجتماعی. رشد جسمی و فکري او دارد 
  .گذارد ناشی از تغییر در کیفیت و کمیت تجارب کودکی از جهان طبیعی در جوامع مدرن تأکید می

هاي غیرانسان با طبیعت ابط نخستیبر رو) 1فصل (پتر وربیک و فرانس دیوال . روند کلی کتاب به قرار زیر است 
- ي زیستدر این فصل آنان بر ایده. کند گذاري میشوند که این خود بنیادهاي تکاملی کتاب را پایهمتمرکز می

. گوید انسان براي نزدیکی و ارتباط با طبیعت گرایش و نیاز اساسی و توارثی دارد می کهتکیه دارند) بیوفیلیا(گرایی 
هایی از کنند که اگر زیست گرایی معتبر باشد در آن صورت بایستی بتوان جنبهچنین استدالل میوربیک و دیوال 

ي تکاملی آن را در رفتار طبیعی نخستیهاي غیرانسان نظیر میمونها و انسان ریختها نیز یافت چرا که اینها نیز پیشینه
خواه به معنی دقیق یا کنایی (مشکالت مشابهی درازي با انسان دارند و براي یافتن راه زندگی خود در طبیعت با 

  .اند رو بودهروبه) کلمه



هاي ي وسیعی از پژوهشها و تجارب عملی در مورد نخستیي خود از مجموعهوربیک و دیوال در تأیید نظریه
- نخستی دهند کهمثالً نشان می. کند هاي چشمگیر در این مورد را ارائه میبرند ، و برخی از یافتهغیرانسان بهره می

مثالً شمپانزه در جریان دست . هاي غیرانسان در بهره جستن از زیستگاه طبیعی خود تا چه اندازه ، مهارت دارند 
ریختهاي د و انسانکناستفاده می) ي نخلهابراي شکستن میوه "سندان"و  "چکش"مثالً (ورزي طبیعت از ابزارها 

- بنظر می - هاي زیستگراییبینی طبق پیش -عالوه بر آن. برند بهره می بزرگ از گیاهان معینی براي مقاصد پزشکی

مثالً یک . هاي غیرانسان عمیقاً با کاوشهاي آنها در جهان طبیعی درهم بافته شده استرسد که عواطف نخستی
ر درختان در جستجوي غذا نسبت به کشف یک منبع فراوان غذا با فریادهاي هوهووار و کوبیدن ب يي شمپانزهدسته

ي خود اند ، سایر اعضاي جامعهنامیده "کارناوال"د و با این کار که برخی از پژوهشگران آن را دهواکنش نشان می
کنند یک همسفر زیر دست قبل از هجوم ي ماده با هم سفر میهایا اینکه وقتی شمپانزه. د خوانرا به صحنه فرا می

هاي غیرانسان نخستی. گیرد کند و در آغوش میخود را لمس می بردن به سمت یک غذاي دلخواه همسفر مافوق
مثالً یکبار وربیک شاهد . توان آن را حس اعجاب در مورد جهان طبیعی نام نهاد دهند که میچیزي از خود بروز می

ي گروهی از ماندریلهاي جوان در اطراف یک نر بزرگسال بوده که براي وارسی وزغی جمع شده تجمع فشرده
ماندریلهاي کودك و نوجوان مبهوت این وزغ رهگذر شده بودند . ودند که بخوبی خود را به مردن نزده بوده است ب

: شوند که وربیک و دیوال متذکر می. که پس از بازرسی توسط آنها و ظاهراً بدون وارد آمدن آسیبی آزاد شده بود 
دان شدن در آینده باشد ظاهراً این راي طبیعیگوي خوبی بکودکی پیش دوره ي اگر بروز یک حس اعجاب در"

  ."اندشناس صحرایی شایستهماندریلهاي جوان براي تصدي شغل زیست
. دهند موضوع بررسی تکاملی را مستقیماً به زندگی کودك بسط می) 2فصل (جودیت هیرواگن و گوردون اوریان 

الگوهاي رشد رفتاري کودك را بر مبناي یک کنند و مشخص میرا شناختی کودك آنان بخصوص روابط بوم
  .نمایند بینی میدیدگاه تکاملی پیش

مثالً هیرواگن و اوریان عقیده . زنند هاي خود را محک میبینی هاي منتشر شده پیشسپس آنان با استفاده از داده
داده و در نتیجه در یح میدارند که کودکان در تاریخ تکاملی ما چیزهاي در دسترس را به آنچه در دور است ترج

شده و لذا این خود از یک امتیاز ژنتیکی برخوردار می اند شدهمانده و بهتر محافظت مییمنزدیکیهاي مراقبین خود 
کنند ، چرا که گرچه ها را تأیید میبینی واقع پژوهشهاي صورت گرفته در مورد رشد کودك این پیش در. است 

در یک مثال . بینند اما به سمت آنها گرایش ندارند چیزهاي دور را نسبتاً خوب می هاي بزرگترخردساالن و بچه



اینکه ترس : پردازد می (attachment)وسیعاً مطالعه شده در تئوري اتصال  ي رشدبه یک پدیده هادیگر آن
 24تا  18و تا حدود رسد ی آغاز ، در حدود یکسالگی به اوج میگکودك از افراد بیگانه نوعاً در حدود هفت ماه

کنند که ترس از بیگانه بایستی نسبت به مردان بیگانه بیش از بینی می رواگن و اوریان پیشیه. یابد ی ادامه میگماه
در این . زنان بیگانه باشد زیرا آسیب همراه با خشونت از جانب مردان ناشناس و غیر وابسته بالقوه بیشتر از زنان است 

ي به ویژه جذاب در این مورد آن یک نکته. کنند بینی را تأیید می وط به رشد کودك این پیشمورد نیز مراجع مرب
یی که یافته ،کنندیی ارائه میي ظاهراً غیرشهودي توجیه کامالً پسندیدهاست که هیرواگن و اوریان براي یک یافته

و باالخره هیرواگن و اوریان .  ارائه نکرده اند ی براي آن تاکنونمراجع و منابع مربوط به رواشناسی رشد توجیه چندان
  . کنند ي کودك و طبیعت ابراز نگرانی میدر مورد تأثیر تکنولوژي ویدئو بر رابطه

اما همزمان باید گفت . دارند هاي تکاملی عرضه میبراي ارزشیابی فرضیه ییروش هوشمندانه پژوهشگر لذا این دو
مثالً هیرواگن و اوریان یادآور . رداشتهاي پسینی از میراث تکاملی ما دشوار است ها از ببینی که گاه تشخیص پیش

بر . شود کند احتماالً دور افتادنش از دیدرس فرد مراقب بیشتر میشوند که وقتی کودك شروع به راه رفتن میمی
دهان بردن اشیاء نوظهور به سرعت که در این مرحله از رشد به ) شودو معلوم می (کنند بینی می ن مبنا آنان پیشمیه

اما به همین ترتیب نیز ) . شودکودك کم می جانب دن مواد زیانبار ازرو به این ترتیب احتمال فرو ب (شود متوقف می
کند که او را در بینی کرد که تکامل به کودکی که شروع به راه رفتن کرده شناخت کافی اعطا می توان پیشمی

ه گوارشی گابینی کرد که تکامل در این مرحله به کودك دست اش راهنما باشد و یا اینکه پیشانتخاب اقالم غذایی
چطور . بود ، برآید ي اینگونه غذاهایی که در غیر این صورت سمی میزیستی قویتري اعطا کند که بتواند از عهده

) 1فصل (با این وصف هم وربیک و دیوال ؟  برگزید بجز با تجزیه و تحلیل پسینی "بینی ها پیش"توان از بین این می
با (کنند تر تکامل زیستی که تازه آغاز شده کمک میبه این مبحث گسترده) 2فصل(اوریان و هم هیرواگن و 
  1.ریزي شود ف آن پایهلتا بنیادهاي نظري مربوط به مکتبهاي مخت) موفقیت نسبتاً خوب

ارتباط بیشتري بین دیدگاههاي زیست و رواشناختی برقرار ) 3فصل (جان کولی ، کرگ سالومون و پتریک شفتو 
اینکه  -تواند بگویدچه می "شناسی عامیانهزیست"اختی در مورد رشد ندهند که علوم شآنان نشان می. دارند می

ن کولی و  همکارا. کنند بندي ، استدالل و توجیه میطبقه ،کودکان در مورد جهان حیوانات و گیاهان چگونه فهم
گیرند و آن اینکه در طی مرور منابع موجود یک پرسش نظري بنیادي و دشوار در مورد رشد کودك را نیز پی می

                                                
1 . Barkow , Cosmides & Tooby  1992 ; Wilson , 1998 



یکی آنکه سازماندهی آگاهیهاي . گذارند کند دقیقاً کدام است ؟ اینان دو گزینه را پیش رو میآنچه واقعاً رشد می
ی میزیست وان انباشت این نر آن صورت رشد را بایستی به عشود که دشناسی عامیانه دستخوش تغییرات کم

کند که منظور شناسی عامیانه تغییرات کیفی میهاي زیستي دیگر اینکه آگاهیگزینه. آگاهیها درنظر گرفت 
 بینی دیگرجایگزین جهان) تراحتماالً واقعی(بینی کولی و همکارانش از این تغییرات کیفی آنست که یک جهان

ي شواهد گویاي آن است که هردو گزینه تا حدودي معتبر است و لذا آنان یک ت آنها از مطالعهبرداش. شود می
بینیم که گرچه کودکان نیز از برخی از در این ارتباط می. کنند مدل آمیخته از هر دو را براي رشد پیشنهاد می

اما با گذشت زمان درك آنها از این مباحث . مند هستند هاي درك بزرگسالی از توارث ، بیماري و رشد بهرهمولفه
  .شود تر میی منسجملّتر و به لحاظ عمبستهه
شود که تأکیدش متوسل می  2بینی و تحول مفهومی ، به تئوري رشد ساختاريبجاي تغییر جهان) 4فصل (کان  رپیت
 ،ي آگاهی از دست نرفته بلکهدك فرمهاي اولیهیده انسجام سلسله مراتبی است ، به این معنی که در طی رشد کوابر 

کان و . آید تري از جهان و کار بر روي آن درمیبه صورت درك جامع ،)تحول(با ادغام و ساخت مجدد 
ي هاهمکارانش بر مبناي این رویکرد نظري با کودکان در محلهاي متعدد ، از سیاهان ساکن قسمتهاي مرکزي شهر

ون در پرتقال در مورد استداللهاي اخالقی بسه تا نواحی آمازون در برزیل و لیرفتامریکا در هوستون تگزاس گ
کان و همکارانش شواهدي از جهانشمولی دو گرایش . اند زیست محیطی و ارزشهاي مرتبط با آن پرسش کرده

ن محور بر استدالل انسا. یکی انسان محور و دیگري زیست محور : اند اخالقی کلی در مورد محیط زیست یافته
مبناي چگونگی اثرات زیست محیطی بر انسان و از جمله بر رفاه انسان ، عالئق شخصی و زیباشناسی فرد استوار 

ي استدالل زیست محور آن است که محیط زیست طبیعی چطور به خودي خود و مستقل از ارزش آن پایه. است 
ست ، از جمله توجه به اینکه طبیعت داراي حق یا ارزش براي انسان و به عنوان یک کاال ، درخور اهمیت و جایگاه ا

کان عقیده دارد که استدالل زیست محور در طی رشد کودك با استدالل انسان محور به صورت سلسله . ذاتی است 
  . شود مراتبی ادغام و یکپارچه می

مشکالت عصر ما یاد  ش شده ترینترین و فراموي آنچه که او از آن به عنوان یکی از مبرمکان به بررسی موشکافانه
بر مبناي این ایده افراد محیط طبیعی دوران . پردازد ، می محیطی زیستسلی فراموشی نکند ، یعنی مشکل می

ن قیاس آبعدي حیات خود را با مراحل هاي زیست محیطی بینند و تباهیکودکی خود را به عنوان معیار معمول می
                                                
2 . Structural- development theory  



شود اما هر نسل آن شرایط تباه شده را به بر مقدار تباهی محیط زیست افزوده می با آمد و رفت هر نسل. کنند می
ي مثبت این فراموشی نسلی مربوط جنبه. آورد ي عادي خود به حساب میعنوان شرایط سالم و بدون تباهی و تجربه

کار خود را تر و  به محیط زیست آن است که هر نسل فارغ از آسیبهاي روحی صدمات زیست محیطی نسلهاي قبلی
ی این نکته دشوار . کند تازه آغاز می اما عیب این نسیان بس عظیم است زیرا براي هریک از ما درك مستقیم و حس

ایم نه وضعیت عادي بلکه محیطی است که پیشاپیش تباه بوده است است که آنچه در کودکی از طبیعت تجربه کرده
تواند به توجیه اینکه چگونه جهان ما به سمت شی نسلی زیست محیطی میگوید فرامولذا بر مبناي آنچه کان می. 

  .رفته کمک کند  این وضعیت زیست محیطی خطرناك و نامطمئن پیش
ي میانی به بررسی تأثیر تماس با طبیعت بر رشد جسمی و روانی افراد ، بخصوص در مرحله) 5فصل (استفن کلرت 

طبیعت بر  کند که در ارزیابی تأثیردر بررسی این موضوع کلرت تأکید می. پردازد کودکی و اوائل نوجوانی ، می
ي مستقیم تجربه. یی طبیعت فرق قائل شد ي مستقیم ، غیرمستقیم و نیابتی یا واسطهرشد کودك بایستی بین تجربه

ترل نخله و کیعنی تماس واقعی و فیزیکی با موجودات زنده و زیستگاهها که به طور عمده فارغ و مستقل از مدا
شود اما این کار بطور عمده در ي غیرمستقیم نیز شامل تماس واقعی و فیزیکی میتجربه. گیرد انسان صورت می

یی جهان طبیعی هم شامل حضور ي واسطهتجربه. شرایط وجود ساخت ، کنترل ، تنظیم و محدودیتهاي انسانی است 
محور را از  - شناختی ، عاطفی و ارزش الوه کلرت سه نوع رشدبع. گردد واقعی و هم نمادین و خیالی طبیعت می

گذاري جهان طبیعی نوعی تیپ شناسی از ارزشدر ) بیوفیلیا(شناسد و با توسل به مفهوم زیستگرایی یکدیگر باز می
مختلف هاي مختلف دوران کودکی از طبیعت را در سنین و مراحل کند تا اهمیت تجربههاي ذاتی ارائه میگرایش

  . گیري خصوصیات و شخصیت کودك توجیه کند شکل
مالی کاهش و فقر آشکار تماس مستقیم با تنوع زیستی و فرایندهاي سالم طبیعی و تو باالخره کلرت اثرات اح

-مورد بحث قرار می کودك یی با جهان طبیعی را بر رشدافزایش همزمان تماسهاي غیرمستقیم و بخصوص واسطه

هاي هاي مثبت افزایش سازمان یافته آشنایی با جهان طبیعت از طریق رسانهها حاکی از جنبهبررسی دادهگرچه . دهد 
ي تماس مستقیم با محیطهاي طبیعی آشنا و تواند کاهش تجربهي کلرت این تجربیات نمیهمگانی است اما به عقیده

عد اساسی ،  يگیرد که تجربهاو نتیجه می. پیرامونی را به خوبی جبران کند  در دسترس یک ب مداوم و مستقیم طبیعت
  .سرنوشت ساز و جبران ناپذیر براي رشد و بلوغ سالم کودك است 



در . شود ، رویدادهایی همچون طوفان و البته حیوانات می) نظیر سنگ( بیجانمفهوم طبیعت شامل گیاهان ، اشیاء
ي حیوانات ممکن است بخصوص در مراحل اول و و شکل دهندهکننده واقع ، برمبناي بعضی از منابع ، اهمیت تعیین

  1.میانی کودکی کامالً برجسته باشد 
ي شاید دالئل بسیاري بتوانند این تأثیر عمده را توجیه کنند ، از جمله آشنایی و شباهت بعضی از حیوانات به گونه

-  ن مشابه با ما و شباهتهاي دودمانی و ریختهاي بددارا بودن حس و درك ، قابلیت حرکت ، جنبه ِ خود ما ، فرضِ

  .دار شناختی بین انسان و حیوانات مهره
دهند که عالقه و توجه به با تکیه بر این منابع نشان می) 6فصل (کارول ساندرز  جونیور ون مایرز ویوجن یاولی

طریق آنها روابط مراقبتی و شوند که کودك از می) شاید اساسی(حیوانات تا چه اندازه سبب پیدایش ارتباطهایی 
ي یک و ساندرز ، با ارائه نخست مایرز. این استدالل شامل دو قسمت است . کند مهربانانه با جهان طبیعت برقرار می

شود ، به این معنی که دهند که چطور کودك به توجه و مراقبت از حیوانات جلب میتوجیه رشدي ، نشان می
دهند که در طی شود که حیوانات چهار خصلت را از خود بروز میعمرش متوجه میي کودك از مراحل بسیار اولیه

) . کندگیرد و طبق آن عمل میسگ تصمیم به خوردن می( عاملیت: ماند هاي مختلف با آنها ثابت میتمام همکنشی
رت یک روابط مکرر یک سگ با کودك به صو( تداوم، ) سگ به نظر از بازي با کودك خشنود است( عطوفت

). تواند حرکاتش را در واکنش به کارهاي کودك هماهنگ کندسگ می( انسجامو ) گیردمشخص نظم می يرابطه
- دهد که حیوانات نیز حاالت ذهنی خود را دارند و میدرك این موضوع به کودك امکان تشخیص این نکته را می

این ) . "خواهد که با من بازي کندگ من میس"(با کودك را داشته باشند  توانند تمایل متناسب براي همکنشی
آورد که مایرز و ساندرز آن را ي خود موجب پیدایش حس عالقه به حیوانات را فراهم میي شناختی به نوبهشالوده

ي طبیعی ممکن است اما این نوع عالقه. بینند حیوان می در ادامه و بسط رشد طبیعی روابط صمیمانه با آن فرد
شناسد ، مثل سگی در آن سوي شهر یا باالخره در مورد حیواناتی که کودك تک تک آنها را نمی. کفایت نکند 

در . نوعی توجه اخالقی هستند  احتماالً این حیوانات نیز در خور ِ میمون مکاکی در اندونزي وضع چطور است ؟
ي بین مبحث ، یعنی برقراري رابطهي کلیدي این و ایده. شود اینجاست که قسمت دوم استدالل آنها وارد کار می

مایرز و  زیرا) .4فصل (گیرد رشدي سرچشمه می -عالقه به حیوانات با جهان طبیعی ، در اصل از تئوري ساختاري

                                                
1 .Shepard , 1978 , 1996 ; Searles , 1959 ; Levi-Strauss , 1970 ; Kellert , 1996 , 1997 ; Kahn , 1999 ; Beck & Kratcher , 
1996 



) و اضافه شدن اطالعات زیست محیطی آنها (با مردم و حیوانات  رز عقیده دارند که کودکان در طی همکنشیساند
و ) طرفی استفاقد بی مثالً اینکه این دیدگاه (برند قی مبتنی بر عالقمندي طبیعی پی میدیدگاه اخال يبه محدودیتها

  . سازند تري از مراقبت و توجه به حیوانات ، به طور کلی ، و جهان طبیعت ، به حیث یک کل ، را میلذا مفاهیم کلی
از آن نوع که شاگرد مدارس عمومی است ،  "تیپ"ي مایرز و ساندرز مرکب از کودکان جمعیتهاي مورد مطالعه

کنند ، اما آیا حیوانات در موقعیتهاي درمانی نیز نقشی برعهده بازدید می وحش شهري شهرند یا از یک باغحومه
ي تخصصی خود به عنوان یک روانشناس کودك به با استفاده از تجارب رشته) 7فصل (گیرند ؟ آرون کاچر می

هاي مراکز درمانی با کودکان مبتال به اوتیسم ، ناهنجاریهاي رشد ، بیش ر انواع برنامهکاچر د. پردازد این پرسش می
کراچر دریافته که . کار کرده است  یا اختالل سلوك و اختالل بی اعتنایی مقابله یی  فعالی ، ناهنجاري رفتاري
بعالوه اینان در . ورزند رار میري مهارتها و اطالعات الزم براي دستورزي حیوانات اصیاینگونه کودکان در یادگ

ت نوعی افزایش وسعت توجه ، کاهش در رفتارهاي ستیزه جویانه و تهاجمی و افزایش اطی همکنشی با حیوان
درواقع مهارت و توجهی که این کودکان در دستورزي و مراقبت . دهند رفتارهاي همکارانه را نیز از خود بروز می

چرا این کودکان اساساً در این "شود که ازدیدکننده را به این پرسش رهنمون میدهند اغلب باز حیوانات نشان می
بعالوه بسیاري فوایدي که نصیب این کودکان شده در مورد سایر کودکان و  "هستند؟ ي شبانه روزيدرمانگاهها

تماس با حیوانات به : کند که لذا کراچر این پرسش دشوار را مطرح می. میم است عبزرگساالن نیز به طورکلی قابل ت
 ی که توسط ویکتور ترنرشود ؟ در اینجا کراچر با یاري جستن از تئوریهایچه ترتیب موجب تغییر در رفتار مردم می

کند که از آنجا که  حیوانات از خود رفتار عزمی ارائه شده اظهار عقیده می ،روانکاو ،شناس و دي وینکوتمردم
بینیم نقض کنند درنتیجه یی را که ما نبودشان را در انسانها میتهاي فضیلت مآبانهتوانند خصلنمی بروز می دهند اما

آورند ، حالتی که حس خوب ، وجود پیوند و حس حسی و شعوري به وجود می "گذار"یا  "مرزي"نوعی حالت 
  .کند تعلق به گروه را در ما القاء می

ي کودك و طبیعت در اغلب موارد تأکید بر با موضوع رابطه عقیده دارد که در برخورد علمی) 8فصل (لویی چاوال 
او در .  ارتباط ما با جهان طبیعی نادیده گرفته می شود ترین ترازهايعمیق احث شناختی است و به این ترتیب مب

ه یکی میراث احساسی و عاطفی ما ک. کند واکنش به این وضع دو دیدگاه را مطرح و آنها را در یکدیگر ادغام می
چاوال در وردز . گر است و دیگري تئوري روانشناختی ژان جبسر ورس جلوه ي بارزش در اشعار ویلیام وردزنمونه

یی که کودکان با طبیعت دارند و دربرگیرنده هاي ویژهلحظه. شود نزدیک می "هاي زمانبرهه"ي ورس به ایده



سپس چاوال بر مبناي نظر . نامد می "الگوي خدایی"آنرا لطافت ، عشق ، مراقبت هوشیارانه و آن چیزیست که چاوال 
نامد نیازمند آن است که آنچه در گذشته خرد منسجم می ار رد واقعی که او آنکند که خجبسر چنین استدالل می

لذا چاوال بدیلی بر . در حال حاضر نیز مهیا و در دسترس باشد  )"الگوهاي خدایی"هاي مرتبط با نظیر شیوه(بود 
ي شناخت کودك از طبیعت دهد ، چرا که بر مبناي نظر او شیوهارائه می) 4فصل (رشدي  - ي ادغام ساختارينظریه

، در مقایسه با بزرگسال ، ناکافی نیست بلکه متفاوت است و خرد بزرگسالی با در دسترس داشتن آن است که بروز 
هایی از زمان هست که یک فضیلت نوشونده ههات ما بردر حی": کند کند ؛ یا در آنچه او از وردز ورس نقل میمی

  . "را با برجستگی هرچه تمامتر در خود دارد
یی در ي معماگونهکشند و متوجه یافتهکودکی به نوجوانی می مرحله ي بحث را از) 9فصل (الن راشل و استفن کاپ
مقایسه با سنین کمتر و بیشتر از خود ، شوند که ظاهراٌ حکایت از آن دارد که نوجوانان ، در منابع پژوهشی می

با تجزیه و تحلیل منابع به مدارك  آنان.دهند را بر طبیعت ترجیح می ،نظیر مراکز خرید ،محیطهاي ساخته شده
این . بینیم ي نوجوان و طبیعت مینوعی توقف در رابطه ااز یک سوي ظاهر. رسند معتبري در تأیید این نظر می

انگیز ، براي همکنشی با گروه حدودي ناشی از شدت یافتن میل نوجوان براي فعالیتهاي هیجانتوقف ظاهراً تا 
یی را در بدنبال آن کاپالنها بحث پیچیده. همسال ، پذیرش از جانب همساالن و براي دستیابی به خودمختاري است 

پردازند ي اولیه نیز میبررسی بیشتر نظریه کنند ، اما همزمان بهتوجیه بنیادهاي اجتماعی و تکاملی این میل ارائه می
طهاي یچه در درون شهر و چه در مح،شود که نوجوانان از محیطهاي طبیعی تر منابع معلوم میي دقیقزیرا در مطالعه

تواند نوجوان را ، به مربی چطور می: سازند که لذا آنها این پرسش را مطرح می. کنند نیز بخوبی استقبال می ،وحش
  کند ، با طبیعت نیز بطور موثر در ارتباط قرار دهد ؟اي تعامل اجتماعی را تأمین میران ترتیبی که نیازهایش بهم

توماشو نیز همچون کاپالن ویژگی و یگانگی . دهد به آن پاسخ می) 10فصل (این پرسشی است که سینتیا توماشو 
داند که این موقعیت به خوبی می ،ن یک مربیبه عنوا،و  دهدي نوجوانی را در موضوع رشد تشخیص میدوره

تواند به برخوردهاي داغ و هیجانی بر خودمختاري و مقبولیت از جانب گروه همساالن ، می اننوجوانان ، با تأکیدش
توماشو ، . هاي آموزشی از جانب آنان گردد بیانجامد و اغلب موجب مردود شمردن برنامه) و والدین (آنها با مربیان 

شناختی هاي بومشناختی ، تکنیکهایی براي وارد کردن ایدهاکنش به این وضعیت و بر مبناي ساختار هویت بومدر و
ي مدارس را که در آنها او بخصوص سه برنامه. کند و نزدیکی به طبیعت به فرایند آموزشی نوجوانان فراهم می

آنها به درگیر  ِ اولینِ. دهد ادغام شده را شرح میشناختی در تجارب آموزشی نوجوانان با موفقیت هاي بوماندیشه



از یک  تآموزان را با حفاظدومین برنامه دانش. ومی مربوط است مآموزان با مدیریت زمینهاي عکردن دانش
ي نمایشی در باغ دارد و سومین آنها نوجوانان دانش آموز را در طراحی یک غرفهپناهگاه حیات وحش مشغول می

شود در گذرد و موفق میاو در شرح این تجربیات از مرزهاي دنیاي نوجوانی می. کند شریک میوحش یک شهر 
  . خواند ، حضور یابد رشد نوجوانی می یآنچه که او آن را ماهیت اساساً وحش

ي کودك و طبیعت ، بخصوص در جوامع شهري ، تغییرات همانطور که کاپالن عقیده دارد امروز در ماهیت رابطه
رشد شهرنشینی و تباهی محیط  جمعیت انسانی مصرف زمین و منابع همگیبعالوه رشد . ادي روي داده است بنی

در .  ودکان با نظامهاي طبیعت کاسته اندي اینها از فرصتهاي تماس فراوان و سالم کزیست را شتاب بخشیده و همه
شناختی و رد الگوهاي بزرگتر سیاسی و بومبه تأمل در مو) 11فصل (ارتباط با چنین وضعیتی است که دیوید اور 

صنعتی ، رژیمهاي امروزي به آلودگیهاي همه جاگیر  اقتصاد سیاسی ري اوبه عقیده. پردازد تأثیر آنها بر کودکان می
فایده و مهمل و تحمیلهاي تجاري سازمان یافته ، از طریق تبلیغات پوشیده و در پرده ، مصرف سرمایه غذایی بی
ي تلویزیون یا ي مراکز خرید یا جلوي صفحهبهترین حالتش زمانی است که کودك در محیطهاي بسته دارانه که

ي آنها را ي شیمیایی زیانباري که استعداد تولیدمثلی آیندهکامپیوتر باشد ، تسلیم کودکان در مقابل صدها ماده
شناسند اما تعداد ك تجاري را میمار 1000کند ، شرایطی که در آن کودکان بطور متوسط بیش از تهدید می

کند ، فقرزیستی ، تغییرات اقلیمی ، به خطر گیاهان و حیوانات آشناي آنها از تعداد انگشتان دستها تجاور نمی
انداختن دستاوردهاي میلیونها سال تکامل و کاهش سهم سزاوار کودکان به زندگی صمیمانه در تماس با دنیاي 

  .شود طبیعی ، منجر می
گیرد اما به باور ما قرائت هاي پژوهشی کمک میاور در بحث خود در مشخص کردن این مشکالت از یافته گرچه

م دانست  هاي برانگیزندهاو از این مباحث را بایستی به صورت فرضیه البته ما بخوبی آگاهیم که . و نه واقعیتهاي مسلّ
سد که پراو درواقع در این فصل می. بیند کننده میدیوانهکاري ي ما را نیز نوعی محافظهاور حتماً این اخطار ساده

  . وقتی مسائل عظیم جهانی چنین بدیهی و آشکارند چرا بایستی در مورد این یا آن واقعیت چندان طفره رفت 
با ارائه شرحی بلیغ و شخصی از اهمیت تماس مستقیم با محیطهاي طبیعی اطراف در ) 12فصل (رابرت مایکل پایل 

کودك را به نزدیکی فزاینده با طبیعت  به باور پایل این محیطها. برد ران کودکی این کتاب را به پایان میطی دو
ینگونه محیطها که جادوي انشرط ای"اما به نظر پایل . برد که طبیعیدانان را را به همان راهی می شود و اورهنمون می

الزم . د بر کودکان کارگر افتد آن است که کودکان بتوانند تا حدودي آسیب و خرابی در آن به بار آورند بتوان



است که از درخت باال روند ، ول بگردند و خود را خیس کنند و چیزهاي مختلف را بگیرند ، اما از همه مهمتر 
یی از محیط وحش ، باز ، یک جویبار ، گوشهمحیط  -"قطعه زمین پرت"لذا پایل بر .  "اینکه از مسیر خارج شوند

نامد ، می خموشی گرفتن تجربهیک چنین محیطهایی ما را در مقابل آنچه پایل از آن به عنوان . ورزد تأکید می
خموشی گرفتنی که در طی آن فقدان تعامل با اکوسیستمهاي پربار و غنی به فقدان عالقه به حفظ . کند محافظت می

باطلی  ِ لذا خموشی گرفتن تجربه خود دورِ. شود شتر اینگونه تعاملها منجر میید که این خود به فقدان بانجامآنها می
ي افزایش جبران کننده ي پایل در ادامه به اثرات بالقوه. انجامد بیشتر میبه فقر ِباز هم است که در طی آن فقر 

همانطور که زندگی واقعی ": ورد آنها مطمئن نیست پردازد اما در میی با طبیعت میرسانهو تماسهاي آموزشی 
ي ر مربوط به ملخ روي بوتهتعمدتاً مرکب از تصادفهاي اتومبیل و انفجار ساختمانها نیست طبیعت همه روزه نیز بیش

یت وجود زمین خلوت وگوید وقتی فوریت و اولپایل می.  "ي نمایشا جفتگیري کرگدن روي صفحهتعلف است 
داز فیزیکی و فرهنگی خویش پذیرفتیم بایستی دست به عمل بزنیم و او براي شروع این کار را در چشم ان

  . کند پیشنهادهایی را ارائه می
با این . ي کودك و طبیعت است هدف اصلی ما در این کتاب فراهم آوردن نتایج پژوهشهاي علمی در مورد رابطه

براي اینکار از . اشت خود از این پژوهشهاي علمی اضافه کنیم وصف در این مقطع باید چند کالمی نیز در مورد برد
- گیریم که سه نوع پژوهش علمی را از یکدیگر باز شناختهبهره می) 2000(، لورنکو و سیلویا  دونتایج کارهاي ماچا

ي هاد انتظامنیی از اصول است که بتوانتدوین مجموعه يهدف پژوهشهاي نظر. نظري ، مفهومی و تجربی  -اند
از ) 1984(برداشت ویلسون ) . ا تئوري انتخاب طبیعییتئوري نسبیت انشتین (د نها را توجیه کنعملی یا پدیده

و فرایندهاي شبیه به آن نوعی استعداد  اش به حیاتگوید انسان براي وابستگییی که می، یعنی نظریه "زیستگرایی"
ت خود حاوي ادرعوض پژوهشهاي مفهومی در ذ. پردازي است ژنتیکی دارد ، در این مفهوم تالشی در جهت نظریه

مثالً وقتی منتقدین به ساختار زیستگرایی . اند مفاهیم آن تئوري یعنی مضامین ، انسجام ، منطق و روشنی و وضوح
مات پاسخ بینند که بتواند معنا داشته باشد یا وقتی به این اتهاکنند و آن را بیش از آن وسیع و گسترده میانتقاد می
آوري و باالخره تحقیقات تجربی به جمع. شود بحث و جدل پیرامون پژوهشهاي مفهومی متمرکز است داده می

اهمیت آنها از بقیه  که کنیم نه به آن خاطر استوقتی به این دسته از پژوهشها در پایان اشاره می. ها مربوط است داده
هاي کافی یش از آنکه توجیهپهشگران و بخصوص جامعه شناسان اغلب کمتر باشد بلکه بدان دلیل که به نظر ما پژو

مشکل دیگري که به همین . آیند ها برمیآوري دادهتئوریک و مفهومی وجود داشته باشد به سرعت درصدد جمع



به خالصه آنکه . شود ها متوقف میآوري دادهي جمعساز است اینکه پژوهشها اغلب در همین مرحلهاندازه مسئله
اما آرمان ما رسیدن به عملی است . ي کودك و طبیعت کمک کند تواند به درك علمی رابطهباور ما این کتاب می

  .خود داشته باشد  هاي تجربی را به تمامی دري دیالتیکی بین تئوري ، مفاهیم و دادهکه رابطه
یی و نسبتاً ناشناخته را به کفایت ، چند رشته تواند موضوعی تا بدین حد دشواردانیم که هیچ کتابی به تنهایی نمیمی

اگر این کتاب در کار خود موفق باشد . با این وصف فصلهاي این کتاب شروعی در این جهت است . پوشش دهد 
العاده مهم بپردازند ، تر به این موضوع فوقوص پژوهشگران جوانتر را برخواهد انگیخت که عمیقصدیگران و بخ

همچنین . کند کامالً و عمالً انسانی است ارتباط پیدا می واقعی ي مرکزي آنچه به معنیهموضوعی که به هست
امیدواریم که این کتاب به ایجاد درك و توجه الزم براي انگیزش تغییرات اجتماعی کمک کند ، همانطور که 

ه ، مدر شهر یا حوبدیل براي کودکان ، چه ساز و بیدهد طبیعت نقشی سرنوشتفصلهاي این کتاب نشان می
ي محوري بایستی مربیان و این یافته. ي صنعتی یا کمتر توسعه یافته و غربی یا غیر آن دارد کشورهاي توسعه یافته

ي طبیعت به دارد تا از تالشهایی که با هدف بهبود و افزایش فرصتهاي کودکان براي تجربهرا واتصمیم گیرندگان 
گیرد ي مدرن صورت میرضایتبخش و به عنوان یکی از اهداف اصلی جامعه یی صمیمی و نزدیک ، مداوم وشیوه

  .پشتیبانی کنند 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


