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مقدمـه

اسـتاد عبدالحسـین بنیانگـذار مدرسـه طبیعـت در ایـران از صاحبنظـران برجسـته محیطزیسـت ایران اسـت ،.او محیطزیسـت و
تغییـرات آن را تنهـا پدیدههـای زیسـتبومی نمیدانـد بلکـه بـه کنشهـای فرهنگـی و اجتماعی نیز توجـه دارد.
اسـتاد وهـابزاده معتقـد اسـت که مدرسـه طبیعت ،مدرسـهای برای آشـتی نسـل جدید بـا طبیعت اسـت .آنچه در مدرسـه طبیعت
اتفـاق میافتـد فراهـم آوردن تعامـل خودانگیختـه ،کنجکاوانـه و سـرخوش کـودکان با طبیعت اسـت .ایـن تجربه طبیعـت بهطور
عمـده بـا اتـکا بـه حـواس پنجگانـه کودک در قالـب فعالیتهـای فردی ،جمعـی اتفاق میافتـد که در آن کـودک با اتـکا به قدرت
تخیـل و گرایشهـای ذاتـی خویـش به محیـط پیرامـون بهویژه پدیدههـای پویای محیط مثـل جانـوران ،گیاهان ،جریـان آب ،باد
و ...واکنـش نشـان میدهـد و در جریـان ایـن تعامـل و از رهگذر این همکنشـیها قـدرت تخیل ،خالقیت ،اسـتعداد ،دسـت ورزی
اشـیاء و تواناییهـای شـناختی ،فیزیکی ،عاطفی ،زیباشـناختی و ...او رشـد میکند .بازیهـای جمعی نیز هوش اجتماعی او را رشـد
میدهـد .مدرسـه طبیعـت کودکانـی را پـرورش میدهد که به سـرزمین و محیطزیسـت خـود احترام خواهند گذاشـت.
مدرسه طبیعت توسط استاد وهابزاده با سفرهای آقای کرم شروع شد و در سال  1393مکانی ثابت یافت ...

اولیـن مدرسـه طبیعـت زیـر نظر اسـتاد وهـابزاده بـه نام «کاوی کنج» در مشـهد تأسـیس شـد و تاکنون  44مدرسـه در سراسـر
ایران تأسـیس شـده است.
امـروزه بایـد شـیوه اندیشـیدن دگرگـون شـود و بـر ایـن کار هیچ نقطـه آغازی مهمتـر از شـیوههای نوین اندیشـیدن بـه کودکان
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وجـود نـدارد .بـه نظـر میآیـد مدرسـه طبیعـت میتواند شـیوه اندیشـیدن نوینـی را ترویج کند کـه حقیقتـ ًا موردنیاز جامعه ماسـت
نتایج بهدسـتآمده نشـان میدهد که روشهای آموزشـی فعلی دیگر پاسـخگوی نیازهای کودکان امروز نیسـت و شـاهد هسـتیم
کـه روشهـای آموزشـی بـا مشـکالت فـراوان روبرو شـدهاند .امـروزه دسـتاندرکاران آموزشـی در تالش هسـتند تا علـت فرآیند
مشکالت آموزشـی را دریابند.
نظـام آموزشـی فعلـی گویـای آن اسـت کـه کـودک پـس از نه یـا دهسـالگی تمایل کمتـری به مدرسـه رفتن نشـان میدهـد .در
سـالهای اخیـر ،تمایـل کـودکان بـه فکر کردن و اندیشـهورزی کمتر شـده اسـت .فقـط هنگامیکه از دانشآموزان پرسـش شـود
پاسـخ میدهنـد ،امـا اگـر مسـئلهای پیـش روی آنها گذاشـته شـود کـه نیاز بـه راهحـل اجتماعی داشـته باشـد ،بسـیاری از آنها
نمیداننـد چـه بایـد بکنند.

خوب اندیشـیدن به خالقیت وابسـته اسـت و نیمکره راسـت مغز با اسـتفاده از ویژگی تصویرسـازی کشـف و شـهود ،اندیشـه را به
تعمـق وامـیدارد و در ایـن سـنین فعال میشـود (دکتـر ویدا یـادگار فرد) .بسـیاری از دسـتاندرکاران آموزشـی نگران بیاسـتفاده
مانـدن نیمکـره راسـت مغـز هسـتند و بسـیاری از کـودکان در محیطهـای خشـک آموزشـی از ایـن رویکرد مهـم غافـل ماندهاند.
ایـده مدرسـه طبیعـت ریشـه ایـن مشـکالت را در نـوع نگرش مـا (والد ،مربـی و )...به کودکان تا سـن  12سـالگی میدانـد .تا این
سـن ،کودک موجودی انگیزشـی اسـت نه کنشـی .شـکلگیری توانمندیهای شـناختی عاطفی و ارزشـی کودک و رشـد خالقیت،
ارتقای تعامل اجتماعی کودک در این رده سـنی در بسـتر طبیعت همراه بانشـاط و رهایی به اثبات رسـیده اسـت .همچنین ،کودک
مهارتهـای مختلفـی ماننـد صبـر ،مهربانـی ،خودباوری ،رشـد تواناییهای ذهنـی و جسـمی ،توانایی حل مسـئله و تصمیمگیری
را ..در بسـتر طبیعـت بهآسـانی فرامیگیـرد .فعالیتهـای کـودکان بهصـورت جمعـی و انفرادی هـوش اجتماعی را رشـد میدهد و
ی ایشـان را تنـوع میبخشـد .ایـن تجربه ماندگار در بسـتر طبیعـت بهصورت عملـی همراه با لذت و شـادمانی
تجربههـای اجتماعـ 
بدون واسـطه در طبیعـت رخ میدهد.
مدرسـه طبیعـت شـعله درونـی کودکان را برای کشـف و شـهود زنـده نگه مـیدارد و کمک میکند تـا کودک به تعادل برسـد و در
ایـن شـیوه غنـی ،سـه بعد وجودی کودک یعنی اندیشـه ،احسـاس و اراده بـه صورتی متعادل شـکل میگیرد و رشـد میکند ..آنچه
ما در مدرسـه طبیعت دماوند تجربه کردیم واکنش سرشـار از خشـنودی ،پرسشـگری ،و براثر اسـتمرار حضور ،تقویت اعتمادبهنفس
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و اراده کـودکان بـوده اسـت .کـودکان بهسـرعت جـذب محیط میشـوند و آنچه در این بسـتر طبیعت بـه آنها هدیه داده میشـود
بـه عمـق وجـود خـود میسـپارند .نمونههـای موجـود (فیلـم و مشـاهدات و )...گـواه این ماجراسـت .واکنـش کودکان در مدرسـه
طبیعـت گاه غیرقابلتوصیف اسـت ،مسـلم ًا پاسـخی کـه آنان پس از حضور در مدرسـه طبیعت میگرفتند بسـیار فراتـر از لذتی بود
کـه از روشهـای دیگـر تجربـه کردهانـد .تجربـه حضـور بیـش از  600کـودک در مـدت حدود  8مـاه ،ما را بـه این باور رسـاند که
آنـان عاشـق چنیـن بسـترهایی هسـتند هرچند ،عدم اسـتمرار به دلیـل تداخل بـا کالسهای مـدارس و ...اثبات آن را سـخت کند.
امـا آنچـه مـا خود دیده و شـنیدهایم بسـیاری از مشـکالت آنـان حتی با یک جلسـه از بین رفته اسـت.
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الهـام میگفـت ایـن مدرسـهها را فقـط در فضای مجـازی دیدهام و امروز متوجه شـدم که بهطـور واقعی هم وجـود دارد .امیرمحمد
کـه اولیـن بـار چکـش را در دسـت میگیـرد و میخـی را بـر دو تکـه چـوب میکوبـد و قایق خیالـی خـود را میسـازد و در حوض
میانـی مدرسـه طبیعـت رهـا میکنـد .مهـرداد کـه با کنجـکاوی تمـام ،قورباغـه را از حـوض میگیرد تمـام تمرکـزش را برگرفتن
قورباغـه صـرف میکنـد و سـپس بـا خیـال راحـت رهایـش میکند تا شـاهد رهایـی قورباغـه در طبیعت باشـد و خود سرخوشـانه
بـه سـمت دیگـر مدرسـه میرود .راسـتین کـه بذری مـیکارد و به قـول خودش از سـاعت  9صبح تا سـاعت  1که زمان برگشـت
از مدرسـه اسـت بـه دیگـران میگویـد بریـم و ببینیـم که گیاهم رشـد کرده اسـت .نـورا کـه در اولیـن روز ورود به مدرسـه حاضر
نبـود بـه محوطـه بیایـد پـس از سـومین جلسـه ،آنچنان داسـتانهای خیالـی خود را میسـازد کـه دیگـر حاضر به ترک مدرسـه
نمیشـود .مانلـی کـه شـب مانـدن در طبیعـت را تجربـه میکنـد بهمحض اینکه چشـمش به سـتارگان میافتد شـروع به سـخن

گفتـن از داسـتانهای خیالـی کـه بـا سـتارگان سـاخته اسـت میکنـد .پسـربچهای دیگر با در دسـت گرفتـن ذرهبین حشـرات زیر
خـاک را جسـتجو میکنـد و بـه دنبال پاسـخ سـؤاالت طرحشـده در ذهن خـود میرود.
در مدرسـه طبیعـت ،بازیهـای جمعـی و فـردی ماننـد طنابکشـی ،تاببـازی و صدها تجربه نـاب برای کـودکان به همـراه دارد.
کـودکان در بسـتر طبیعـت بـا پرسـشهای خود ،با اسـتفاده از تخیل خود و احسـاس شـگفتی درباره آنها به اندیشـهورزی دسـت
مییابـد .آنـان درمییابنـد کـه آسـمان آبـی ماننـد یـک چـادر آبیرنـگ بـر روی همهچیز کشـیده شـده اسـت و به آنان احسـاس
امنیـت میدهـد و خورشـید زردرنـگ نیـز گرمابخـش مـا اسـت .در ایـن روند ،زایش اندیشـه آنـان در حال شـکلگیری اسـت و با
فعالیتهـای متنـوع در ایـن بسـتر و مشـارکت در آن بـا اتـکا بـه نیـروی تخیـل خود سـاعتها بـه بـازی و خیالپردازی مشـغول
میشـوند .پژوهشهـا نشـان داده اسـت نبـود تخیل در سـالهای نخسـت زندگی کـودک بخصوص تـا ششسـالگی در زندگی او

مشـکالتی بـه وجـود میآورد کـه در آینـده شـاهد آن خواهیم بود.
آلبـرت اینشـتین میگویـد« :مـن بـه این نتیجه رسـیدهام کـه خیال ورزی بسـیار بیشـتر از توانایی من بـرای اندیشـیدن به مفاهیم
انتزاعـی و منطقـی ،کمـک کرده اسـت ».بیگمان ،در چنین بسـتری عالوه بر تقویت تخیل ،به رشـد شـناختی ،عاطفی ،حسـی و
حرکتـی کـودکان نیز کمک خواهد شـد .کودکان احساسـی همراه با شـگفتی و سـپاس و احتـرام به پدیدههای اطرافشـان خواهند
یافـت و زیباییهـا را بهخوبـی درک خواهنـد کـرد .همانطـور کـه پیشتر اشـاره شـد ،فلسـفه مدرسـه طبیعـت را بهطـور عینی و
تجربـه در مدرسـه طبیعـت دماونـد داشـتیم بـه همین دلیل هـرروز باور مـا به این نگـرش به یادگیری ،عمیقتر شـده اسـت .و ما
هرروز شـاهد شـادمانی ،همکاری و کنجکاوی کودکان در این بسـتر هسـتیم و معتقدیم حضور مسـتمر کودک در چنین فضاهایی
انسـانهای خلاق ،بـا اعتمادبهنفـس و دارای ارزشهـای واالی انسـانی پـرورش میدهد و سـرانجام به سـرزمین و محیطزیسـت
خـود و بـه آفریننده زیباییهـا احترام خواهد گذاشـت.
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