
شهر دوستـدار کودک*

چکیده : با گسـترش موج شهرنشـینی در دنیا از سویی و افزونی جمعیت از سوی دیگر، کودکان در تحوالت مدرن شهری نادیده گرفته 
شده و لزوم توجه به آنها در شهرها بیش از پیش احساس می شود. شهر یک واقعیت زنده و پویا است که نباید خود را بر کودک تحمیل کند 
بلکه باید متناسب با شخصیت او شکل گیرد. در زمینه ارتباط شهر با کودک، نظریات فراوانی وجود دارد که معتبرترین آنها »شهر دوستدار 
کودک« است که برای اولین بار در دهه 90 توسط یونیسف یا همان صندوق حمایت از کودکان ارائه شد. در این طرح، وزن بیشتر نگاه های 
عملکردی و کالبدی به شـهر بر نقش هویتی آن سـایه افکنده است. این نوشتار بر آن اسـت تا با رویکردی منظرین به تحلیل همه جانبه 
محیط شـهری دوسـتدار کودک بپردازد و بعد فرهنگی و ذهنی آن را نیز قوام بخشد. منظر شهری دوستدار کودک، با نگاه عینی _ذهنی 
به پدیده شـهر، مشـارکت و نقش شهروندی کودکان را مبنا قرار داده و سه راهبرد توسعه زندگی پیاده، فعالیت در فضای جمعی شهری و 
طبیعت گرایی را در راستای افزایش نقش مشارکتی کودکان پیشنهاد می دهد. هر یک از این راهبردها، شامل سیاست ها و اقداماتی است 
که به ایجاد حس هویت، امنیت، تعلق مکانی و لذت می انجامد و شـهر را به سـوی بسـتری برای برآوردن نیازهای مختلف کودک و رشد و 

پرورش همه جانبه او سوق می دهد.
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 مقدمه
 کودکی اولین و مهم ترین دوران زندگی و مقدمه ای برای 
دگرگونی های ش��خصیت انسان بالغ است که نیازهای روان 
ش��ناختی آن پیچیده تر از نیازهای فیزیولوژیکی است؛ لذا 
ش��ناخت کودکان در روان شناس��ي رش��د کودک، موضوع 

اصلی و مهم تلقی می شود : 
»پیاژه« معتقد است کودکان مثل بزرگساالن به مسایل 
نمی اندیش��ند و تجربه محیط مهم ترین عامل در رشد آنان 
است )نك به کاپالن، 1381 : 97(. اما » اریکسون« بر ابعاد 
عاطفي رش��د کودک تأکید می کند و ایجاد حس هویت در 
کودک را بر اساس شرایط فرهنگي و اجتماعي، مهم می داند 
و عقیده دارد احساس امنیت، اتکا به خود، ابتکار، کارایی و 
هویت، در مراحل رشد کودک تا زمان جوانی ایجاد می شود 
)همان : 114(. به غیر از این دو نظریه معتبر در روانشناسی 
رشد کودک، »سلسله مراتب نیازهای مازلو« گرچه به طور 
اختصاصي نیازهای کودک را بیان نمی کند اما ارتباط زیادي 
با روند رش��د طبیعي وي دارد. مازلو نیازهای کودکان را به 
ترتیب، نیازهاي فیزیولوژیك، نیاز به امنیت، عش��ق و تعلق 

خاطر و احترام به خود شکوفایي معرفی می کند.
رویک��رد جامعه ش��ناختی، جدیدترین رویک��رد پس از 
نظری��ات کودک محور اس��ت. این رویکرد ک��ودک را یك 
فعال اجتماعی تلقی می کند که بخش��ی از شخصیت او در 
ارتباط با فضاهای مختلف شکل می گیرد. خانه، مهد کودک، 
مدرس��ه، پارک و دیگر فضاهای عمومی چ��ون خیابان ها، 
کوی ه��ا و کوچه ها باید قابلی��ت برآورده ک��ردن نیازهای 
زیس��تی، آموزش��ی و فراغتی کودک را داش��ته باشند. اّما 
شهر مدرن، نه تنها نمی داند چگونه کودک را بپذیرد، بلکه 
ترجیح می دهد او را تا زماني که به سن رویارویي با محیط 
شهري برسد در اماکن محافظت شده مانند زمین های بازي 

نگه دارد )منصوری وقره بیگلو، 1390 : 63(.
بنابراین س��ؤال مهم آن اس��ت که فضاهای شهری باید 
دارای چه ویژگی هایی داش��ته باشند تا برای رشد کودکان 
مناسب شوند. رویکرد جامعه شناختی کودک موجب پدید 
آمدن نظریات ش��هر محور گوناگونی ش��ده که از بسیاری 

جهات ویژگی های مشترکی دارند : 
دو طرح » ش��هر خالق« و »ش��هر س��الم« به لزوم تنوع 
کاربری های زمین، س��رزندگی شهر و بروز خالقیت، تأمین 
ایمنی و ایجاد فضاهای دفاع پذیر برای تمامی ش��هروندان 
و از جمله کودکان اش��اره می کنند1. اما مهم ترین نظریه ها 
تا کنون با عناوین »شهر برای کودک« و »شهر برای همه« 
شناخته ش��ده اند که به دو الگوی »شهر دوستدار کودک« 
و »ش��هر انس��ان گرا« انجامیده ان��د. م��ورد اول پدی��ده ای 
وارداتی اس��ت، که در برخی ش��هرهای جهان اجرا شده و 
پرطرفدارترین و جدیدترین نظریه حال حاضر اس��ت. مورد 
دوم یعنی میزان تناسب شهر های گذشته ایران با نیاز های 
ک��ودکان باید از نظ��ر میزان، چگونگی و ام��کان تأثیر آن، 
کارشناسی دقیق ش��ود؛ لذا بر پایه رویکرد جامعه شناختی 
کودکان، طرح »ش��هر دوس��تدار کودک« به عنوان مبنایی 
برای ارائه راهبرد های ایجاد منظر ش��هری دوستدار کودک 

در نظر گرفته می شود.

فرضیه 
»مش��ارکت ک��ودک« مهم ترین اص��ل در برنامه ریزی و 
طراحی » منظر ش��هری دوستدار کودک« است که در قالب 
سه راهبرد توس��عه زندگی پیاده، فعالیت کودک در فضای 
جمع��ی و طبیعت گرایی نمود پیدا می کند و به ایجاد حس 

امنیت، هویت، تعلق به مکان و لذت در کودک می انجامد.

تصویـر 1 : اولیـن اقـدام در 
توسعه زندگی پیاده، تفکیک 
مسیر حرکت سواره و پیاده 
امکان دوچرخه سواری در  و 

شهر است. مأخذ : 
 mleynek.blogspot.com.www

Pic 1: The first step in pro-
moting a “pedestrian life” 
is the separation of routes 
for motor vehicles and pe-
destrians and facilitating 
cycling in the city. Source:
www. Mleynek .blogspot.
com.

تصویـر 2:  کـودکان با امنیت 
فیزیکـی،  ایمنـی  و  ذهنـی 
فضای عمومی محله را قلمرو 
خـود تصور می کننـد که این 
امـر از طریق خوانایی محیط، 
ایجـاد پیاده راه ها و تناسـب 
با  المان های شـهری  مقیاس 
کودکان ایجاد می شود. مأخذ :
 www.flickr.com  
Pic 2: With peace of mind 
and physical security, chil-
dren consider the neighbor-
hood as their territory. This 
may be achieved through 
legible environment, side-
walks, and making the 
scale of city elements pro-
portionate with children. 
Source: www.flickr.com. 

تصویر 4 : مشـارکت کودکان 
در مناظر کشـاورزی محات 
درون شـهری، بهتریـن نوع 
رابطه کودک با طبیعت است 
که امکان تجربه طبیعت و در 
نتیجه رشد و خاقیت کودکان 
را فراهـم می کنـد. مأخـذ :
 www.gsablogs.gsa.gov 

Pic 4: Children’s participa-
tion in agricultural land-
scape within city neigh-
borhoods is the best kind 
of child-nature relation-
ship which provides the 
children with the possibil-
ity of experiencing the na-
ture and consequently fa-
cilitates their growth and 
creativity. Source: www.
gsablogs.gsa.gov

شهر دوستدار کودک
مفهوم ش��هر دوس��تدار کودک، در راس��تاي نظریه هاي 
حقوق ش��هروندي براي کودکان اس��ت که از س��ال 1990 
پیگیري می ش��ود. طرح های دوستدار کودک در تالش برای 
مش��ارکت دادن بچه ها در ش��کل دادن به محیط اطرافشان 
اس��ت )کامل نیا و حقیر، 1388 : 80(. اساساً شهر دوستدار 
کودک به دنبال ضمانت تمامی حقوق این شهروندان جوان 
است. تصمیم گیری در خصوص شهر، مشارکت در خانواده، 
جامعه و زندگی اجتماعی، دسترس��ی به خدمات اساس��ی 
)مانند س��المتی، آموزش و س��رپناه، نوش��یدن آب سالم(، 
محافظت در برابر خش��ونت و جنای��ت، امنیت در فضاهای 
ش��هری، مالقات با دوس��تان و بازی ک��ردن، و در نهایت به 
رسمیت شناختن کودکان به عنوان یك شهروند، با داشتن 
دسترس��ی به همه خدم��ات بدون توجه به ن��ژاد، مذهب و 
ناتوانی ها )Riggio, 2002: 48( از جمله این حقوق است.

در ای��ن می��ان در کنار تمام��ی اهداف مثبت پ��روژه که 
مهم ترین آنها مش��ارکت کودک در ش��هر است، بعد هویتی 
ک��ودک و ش��هر کمرنگ می نمای��د. برای رفع این کاس��تی 
می توان مفهوم »منظر شهری دوستدار کودک2« را در بخش 
طراحی »شهر دوس��تدار کودک« مطرح کرد؛ چرا که منظر 
پدیده ای عینی_  ذهنی اس��ت که از تعامل انس��ان و محیط 
ایجاد می ش��ود. تعامل انس��ان با محیط، همان مش��ارکت و 
حضور کودک در شهر است و بعد ذهنی منظر، نقص هویتی 

شهر دوستدار کودک را پوشش می دهد )نمودار1(.

راهبردهـا و سیاسـت های ایجـاد منظـر شـهری 
دوستدار کودک

با نگاهی منظرین و بر اساس سه هدف هویتی، عملکردی 
و زیبای��ی منظ��ر، راهبرده��ا، و سیاس��ت ها و اقداماتی برای 
دستیابی به منظر شهری دوس��تدار کودک معرفی می شود.

1. توسعه زندگی پیاده
امروز غلبه دسترس��ی های س��واره ش��هری، زندگی پیاده 
ش��هروندان را تا حد زی��ادی مختل کرده اس��ت که این امر 
بی��ش از همه ک��ودکان را تحت تأثیر قرار می ده��د. از آنجا 
که حرکت و جنب و جوش الزمه رش��د و س��المت هر کودک 
است، تفکیك مسیر حرکت سواره و پیاده و امکان پیاده روی 
و دوچرخه سواری در شهر اولین اقدام در توسعه زندگی پیاده 
برای کودک اس��ت. تأمین ایمنی و امنیت شهر بنیادی ترین 

پیش نیاز در این زمینه است )تصویر1(.
کودک به ش��دت نس��بت به عوامل تهدیدکننده محیطی، 
حساس��یت فیزیک��ی و روانی دارد. وی به ش��رطی در محیط 
محله و ناحیه مسکونی فعالیت می کند که کلیه حواس وی در 
وضعیت متعادل و آسایش و ایمنی باشد )حسینی و دیگران، 
1386 : 68(. کودکان با امنیت ذهنی و ایمنی فیزیکی، فضای 
عمومی محله و ش��هر خود را به عنوان قلمرو مس��کونی و در 
امتداد فضای خانه خود تصور می کنند. از جمله مواردی که در 
ایجاد حس امنیت در کودکان مهم جلوه می کند، اس��تفاده از 
نشانه های قابل درک برای کودکان و خوانایی محیط )به وسیله 
رنگ ه��ا، مصالح، رابطه و نظم(، ایجاد پیاده راه و امکان عبور از 
خیابان در شهر، کاهش جرایم خیابانی و قابل دفاع بودن گذر 
و تناس��ب مقیاس برخی عناصر فضایی شهر با کودکان است 
)تصویر2(.در این صورت کیفیت فضا و تنوع فعالیت کودکان 
در آن بیشتر شده و کودک می تواند با خاطری آسوده، همپای 
بزرگ ترها در شهر قدم بزند و از ادراک محیط اطراف لذت ببرد.
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 مقدمه
 کودکی اولین و مهم ترین دوران زندگی و مقدمه ای برای 
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نظری��ات کودک محور اس��ت. این رویکرد ک��ودک را یك 
فعال اجتماعی تلقی می کند که بخش��ی از شخصیت او در 
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زیس��تی، آموزش��ی و فراغتی کودک را داش��ته باشند. اّما 
شهر مدرن، نه تنها نمی داند چگونه کودک را بپذیرد، بلکه 
ترجیح می دهد او را تا زماني که به سن رویارویي با محیط 
شهري برسد در اماکن محافظت شده مانند زمین های بازي 

نگه دارد )منصوری وقره بیگلو، 1390 : 63(.
بنابراین س��ؤال مهم آن اس��ت که فضاهای شهری باید 
دارای چه ویژگی هایی داش��ته باشند تا برای رشد کودکان 
مناسب شوند. رویکرد جامعه شناختی کودک موجب پدید 
آمدن نظریات ش��هر محور گوناگونی ش��ده که از بسیاری 

جهات ویژگی های مشترکی دارند : 
دو طرح » ش��هر خالق« و »ش��هر س��الم« به لزوم تنوع 
کاربری های زمین، س��رزندگی شهر و بروز خالقیت، تأمین 
ایمنی و ایجاد فضاهای دفاع پذیر برای تمامی ش��هروندان 
و از جمله کودکان اش��اره می کنند1. اما مهم ترین نظریه ها 
تا کنون با عناوین »شهر برای کودک« و »شهر برای همه« 
شناخته ش��ده اند که به دو الگوی »شهر دوستدار کودک« 
و »ش��هر انس��ان گرا« انجامیده ان��د. م��ورد اول پدی��ده ای 
وارداتی اس��ت، که در برخی ش��هرهای جهان اجرا شده و 
پرطرفدارترین و جدیدترین نظریه حال حاضر اس��ت. مورد 
دوم یعنی میزان تناسب شهر های گذشته ایران با نیاز های 
ک��ودکان باید از نظ��ر میزان، چگونگی و ام��کان تأثیر آن، 
کارشناسی دقیق ش��ود؛ لذا بر پایه رویکرد جامعه شناختی 
کودکان، طرح »ش��هر دوس��تدار کودک« به عنوان مبنایی 
برای ارائه راهبرد های ایجاد منظر ش��هری دوستدار کودک 

در نظر گرفته می شود.

فرضیه 
»مش��ارکت ک��ودک« مهم ترین اص��ل در برنامه ریزی و 
طراحی » منظر ش��هری دوستدار کودک« است که در قالب 
سه راهبرد توس��عه زندگی پیاده، فعالیت کودک در فضای 
جمع��ی و طبیعت گرایی نمود پیدا می کند و به ایجاد حس 

امنیت، هویت، تعلق به مکان و لذت در کودک می انجامد.

تصویـر 1 : اولیـن اقـدام در 
توسعه زندگی پیاده، تفکیک 
مسیر حرکت سواره و پیاده 
امکان دوچرخه سواری در  و 

شهر است. مأخذ : 
 mleynek.blogspot.com.www

Pic 1: The first step in pro-
moting a “pedestrian life” 
is the separation of routes 
for motor vehicles and pe-
destrians and facilitating 
cycling in the city. Source:
www. Mleynek .blogspot.
com.

تصویـر 2:  کـودکان با امنیت 
فیزیکـی،  ایمنـی  و  ذهنـی 
فضای عمومی محله را قلمرو 
خـود تصور می کننـد که این 
امـر از طریق خوانایی محیط، 
ایجـاد پیاده راه ها و تناسـب 
با  المان های شـهری  مقیاس 
کودکان ایجاد می شود. مأخذ :
 www.flickr.com  
Pic 2: With peace of mind 
and physical security, chil-
dren consider the neighbor-
hood as their territory. This 
may be achieved through 
legible environment, side-
walks, and making the 
scale of city elements pro-
portionate with children. 
Source: www.flickr.com. 

تصویر 4 : مشـارکت کودکان 
در مناظر کشـاورزی محات 
درون شـهری، بهتریـن نوع 
رابطه کودک با طبیعت است 
که امکان تجربه طبیعت و در 
نتیجه رشد و خاقیت کودکان 
را فراهـم می کنـد. مأخـذ :
 www.gsablogs.gsa.gov 

Pic 4: Children’s participa-
tion in agricultural land-
scape within city neigh-
borhoods is the best kind 
of child-nature relation-
ship which provides the 
children with the possibil-
ity of experiencing the na-
ture and consequently fa-
cilitates their growth and 
creativity. Source: www.
gsablogs.gsa.gov

شهر دوستدار کودک
مفهوم ش��هر دوس��تدار کودک، در راس��تاي نظریه هاي 
حقوق ش��هروندي براي کودکان اس��ت که از س��ال 1990 
پیگیري می ش��ود. طرح های دوستدار کودک در تالش برای 
مش��ارکت دادن بچه ها در ش��کل دادن به محیط اطرافشان 
اس��ت )کامل نیا و حقیر، 1388 : 80(. اساساً شهر دوستدار 
کودک به دنبال ضمانت تمامی حقوق این شهروندان جوان 
است. تصمیم گیری در خصوص شهر، مشارکت در خانواده، 
جامعه و زندگی اجتماعی، دسترس��ی به خدمات اساس��ی 
)مانند س��المتی، آموزش و س��رپناه، نوش��یدن آب سالم(، 
محافظت در برابر خش��ونت و جنای��ت، امنیت در فضاهای 
ش��هری، مالقات با دوس��تان و بازی ک��ردن، و در نهایت به 
رسمیت شناختن کودکان به عنوان یك شهروند، با داشتن 
دسترس��ی به همه خدم��ات بدون توجه به ن��ژاد، مذهب و 
ناتوانی ها )Riggio, 2002: 48( از جمله این حقوق است.

در ای��ن می��ان در کنار تمام��ی اهداف مثبت پ��روژه که 
مهم ترین آنها مش��ارکت کودک در ش��هر است، بعد هویتی 
ک��ودک و ش��هر کمرنگ می نمای��د. برای رفع این کاس��تی 
می توان مفهوم »منظر شهری دوستدار کودک2« را در بخش 
طراحی »شهر دوس��تدار کودک« مطرح کرد؛ چرا که منظر 
پدیده ای عینی_  ذهنی اس��ت که از تعامل انس��ان و محیط 
ایجاد می ش��ود. تعامل انس��ان با محیط، همان مش��ارکت و 
حضور کودک در شهر است و بعد ذهنی منظر، نقص هویتی 

شهر دوستدار کودک را پوشش می دهد )نمودار1(.

راهبردهـا و سیاسـت های ایجـاد منظـر شـهری 
دوستدار کودک

با نگاهی منظرین و بر اساس سه هدف هویتی، عملکردی 
و زیبای��ی منظ��ر، راهبرده��ا، و سیاس��ت ها و اقداماتی برای 
دستیابی به منظر شهری دوس��تدار کودک معرفی می شود.

1. توسعه زندگی پیاده
امروز غلبه دسترس��ی های س��واره ش��هری، زندگی پیاده 
ش��هروندان را تا حد زی��ادی مختل کرده اس��ت که این امر 
بی��ش از همه ک��ودکان را تحت تأثیر قرار می ده��د. از آنجا 
که حرکت و جنب و جوش الزمه رش��د و س��المت هر کودک 
است، تفکیك مسیر حرکت سواره و پیاده و امکان پیاده روی 
و دوچرخه سواری در شهر اولین اقدام در توسعه زندگی پیاده 
برای کودک اس��ت. تأمین ایمنی و امنیت شهر بنیادی ترین 

پیش نیاز در این زمینه است )تصویر1(.
کودک به ش��دت نس��بت به عوامل تهدیدکننده محیطی، 
حساس��یت فیزیک��ی و روانی دارد. وی به ش��رطی در محیط 
محله و ناحیه مسکونی فعالیت می کند که کلیه حواس وی در 
وضعیت متعادل و آسایش و ایمنی باشد )حسینی و دیگران، 
1386 : 68(. کودکان با امنیت ذهنی و ایمنی فیزیکی، فضای 
عمومی محله و ش��هر خود را به عنوان قلمرو مس��کونی و در 
امتداد فضای خانه خود تصور می کنند. از جمله مواردی که در 
ایجاد حس امنیت در کودکان مهم جلوه می کند، اس��تفاده از 
نشانه های قابل درک برای کودکان و خوانایی محیط )به وسیله 
رنگ ه��ا، مصالح، رابطه و نظم(، ایجاد پیاده راه و امکان عبور از 
خیابان در شهر، کاهش جرایم خیابانی و قابل دفاع بودن گذر 
و تناس��ب مقیاس برخی عناصر فضایی شهر با کودکان است 
)تصویر2(.در این صورت کیفیت فضا و تنوع فعالیت کودکان 
در آن بیشتر شده و کودک می تواند با خاطری آسوده، همپای 
بزرگ ترها در شهر قدم بزند و از ادراک محیط اطراف لذت ببرد.

تصویر2

Pic 2

تصویر2

Pic 2
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2. فضای جمعی شهری
در گذشته با وجود حیاط ها و باغچه ها بسیاری از نیازهای 
بازی کودکان در داخل فضاهای خصوصی یا نیمه خصوصی 
خانه مرتفع می شد، اما با تغییر الگوی سکونت، حیاط ها کمتر 
می توانند پاس��خگوی نیاز آنها باش��ند )ابراهیمی و دیگران، 
1390(. لذا تعامل کودکان در محیط شهری ضروری است.

بازآفریني موضوع فضاي شهري از طریق ایجاد قلمرو خرد، 
میاني و کالن در شهر، با توّجه و تأکید ویژه به احیاي مفهوم 
هوی��ت محلّه و خیاب��ان محّقق می ش��ود )بهروزفر، 1380(. 
کوچه و خیاب��ان براي کودک باید فراتر از یك گذر و معبر و 

یك فضای مکث و فعالیت جمعی باشد.
محی��ط کوچه ها و خیابان ها که به عن��وان فضاهای بازی 
غیررس��می تلقی می ش��وند، امکان تعامل گروه همساالن با 
اجتماع پیرامون در محلي ن��ه چندان دور از محل زندگي را 
فراهم می آورد. این امر نقش مهمي در رشد ذهني، شناختي و 
اجتماعي کودکان دارد، تا حدی که زمین های بازي طراحی شده 
نمی تواند جایگزین آنها شود. لذا طراحی کوچه ها و خیابان ها 
همانن��د زمین های بازي می بایس��ت در راس��تاي یادگیري 
کودکان نس��بت به مفاهیم، روابط، شکل ها، اندازه ها، رنگ ها 
و مسایل زیباشناختي صورت بگیرد  )Moore, 1990 :35)؛ 
)تصویر3(. فعالیت در فضاهای جمعی ش��هر، لذت، آموزش، 
اعتماد به نفس، خالقیت، ماجراجویي و کشف را به دنبال دارد.

تعامل کودکان در محله ه��ا، باعث انگیزش حس تعلق به 
م��کان و هویت در کودکان می ش��ود. تعلق مکان��ی در واقع 
رابطه ای است که میان کودک و محیط برقرار شده و بر اساس 

این رابطه محیط به یك لنگرگاه روانی تبدیل می شود. بنابراین 
تعلق به مکان از عناصر تقویت کننده هویت است و احساسی 
اس��ت که به مرور زمان ش��کل می گیرد )اسماعیل، 1385 : 
29(. ب��ا ایجاد حس تعلق به محل��ه، کودک به محض خروج 
از خانه محیطی نیمه خصوصی_ نیمه عمومی را تا ترک مرز 
مح��الت تجربه ک��رده و آرام آرام وارد فضای کاماًل عمومی و 
غیر قابل پیش بینی ش��هر می ش��ود. حس تعلق به مکان، از 
حفظ نمادهای شهری، ویژگی های خاص فرهنگی  _اجتماعی 
زندگی و می��زان و نحوه فعالیت کودکان در فضاهای جمعی 

نشأت می گیرد. 
3. طبیعت گرایی

کودکان ذاتاً موجوداتي زیست دوست و طبیعت خواه متولد 
می شوند. بهترین رابطه کودک با طبیعت، تجربه و لمس آن 
است. ایجاد مناظر مثمر شهری، امکان این فعالیت، جستجو و 
در نتیجه رشد و خالقیت کودکان را فراهم می کند )تصویر 4(. 
همچنین کودکان محیط های طبیعی ش��هر را برای بازی به 
محیط های مصنوع ش��هری ترجیح می دهند. آنها مي توانند 
س��اعت ها با آب، ماس��ه و دوندگي در میان درختان سرگرم 
باشند و فعالیت ها و بازی های پر جنب و جوش مثل باال رفتن 
از موانع، دویدن، سرخوردن و غلتیدن را تجربه کنند. فعالیت 
در طبیعت، از چند جنبه دیگر نیز برای کودک مفید اس��ت 
و ل��ذت و ماندگاری تجربیات و ب��ازی در ذهن کودکان را دو 
چندان می کند. در ضمن احساس امنیت و آسایش در کودکان 
نیز دوچندان می ش��ود )تصویر 5(. بنابراین طبیعت به عنوان 
بس��تر رش��د طبیعی تمام موجودات، با فراهم آوردن امکان 
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 جدول 1. اهـداف، راهبردها و
 سیاسـت های اصلی در منظر
کـودک. دوسـتدار   شـهری 

مأخذ : نگارندگان،1392
Table1.Goals, strategies, 
and basic policies in child 
friendly city landscape. 
Source: authors, 2014.

تصویـر 5 : محاتـی کـه در 
طرح کالبدی خود از طبیعت 
کاوش،  امکان  گرفته اند  بهره 
جسـتجو، تجربـه و بـازی را 
برای کودکان فراهم می کنند. 
در نتیجـه بازی هـای جمعی 
و پویـا، امکان پذیـر شـده و 
کـودکان بـه مشـارکت های 
گروهـی و در نتیجـه رشـد 
مهارت هـای  و  توانایی هـا 
اجتماعی تشـویق می شوند. 

 www.flickr.com : مأخذ
Pic 5: Neighborhoods that 
have included nature in 
their framework facilitate 
research, search, experi-
ence, and playing for chil-
dren. As a result, playing 
dynamic team games will 
be possible and children 
are encouraged to par-
ticipate in group tasks 
and improve their social 
abilities. 
Source: www.flickr.com.

فعالیت، بازی های جمعی و مشارکتی، مهارت های اجتماعی 
کودک را تقویت می کند. لذا باید در برنامه های توسعه شهری 
ب��رای بازگرداندن طبیعت به منظر ش��هری و افزایش تماس 
و تعام��ل آن با کودکان ت��الش کرد )زمان��ی، 1388 : 66(.

نتیجه گیری
طرح ش��هر دوس��تدار کودک پاس��خی جدید و جامع در 
زمینه تعامل محیط ش��هری و کودک اس��ت که حضور فعال 
و مش��ارکت کودک را اصل قرار می دهد. این طرح اما هویت 
محلی شهر و کودک را به حاشیه می راند؛ لذا رویکرد منظرین 
ب��ه صورت پدی��ده ای عینی _ذهنی در ای��ن زمینه می تواند 
کمك کننده باش��د. منظر شهری دوس��تدار کودک تنها در 
کالبد خالصه نمی ش��ود، بلکه حامل معنایی است که کودک 
به عنوان یك ش��هروند آن را درک می کن��د. در این رویکرد 
س��ه راهبرد توس��عه زندگی پیاده، فعالیت کودک در فضای 
جمعی و طبیعت گرایی و سیاس��ت های مربوط به هر یك، به 
ایجاد حس امنیت، هویت و تعلق به مکان در کودک و رشد و 

پرورش کامل او در شهر کمك می کند )جدول 1(.

پی نوشت
*. مقاله حاضر برگرفته از رس��اله کارشناسی ارشد »ژیال رجبی« با موضوع 
" طراحی منظر ش��هری دوس��تدار کودک" اس��ت که ب��ه راهنمایی دکتر 
»احمدعلی فرزین« در گروه معماری منظر دانش��گاه تهران در سال 1391 

ارایه شد.
و  ذوالفق��اری   : ب��ه  کنی��د  رج��وع  بیش��تر  اطالع��ات  ب��رای   .1
1389 نایین��ی،  صادق��ی  و  صالح��ی  جعف��ری،  و   1389 شهس��واری، 

2. معادل انگلیسی اصطالح »منظر ش��هری دوستدار کودک«، CFUL یا 
همان Child Friendly Urban Landscape است.

هدف  » منظر شهری دوستدار کودک«، ارتقاء 
مشـارکت و نقش شـهروندی کودک اسـت 
کـه بر تعامل انسـان و محیط و بعـد ذهنی و 
معنایی منظر تأکیـد دارد. این هدف از طریق 
راهبرد هـای توسـعه زندگی پیـاده، فعالیت 
کودک در فضای جمعی و طبیعت گرایی تحقق 
پیدا می کند. در این راسـتا و بر اساس نیازها 
و خواست های ویژه کودکان، اجرای سیاست 
هایـی چون احیـای مفهـوم کوچـه و ایجاد 
مناظر کشاورزی شهری جهت رشد و پرورش 

همه جانبه کودک، ضرورت پیدا می کند .

تصویر2

Pic 2

 شماره25، زمستان1392
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Abstract: Childhood is the first and most im-
portant part of one’s life and is the forepart for 
the transformation into adult life. The cognitive 
requirements of childhood are more compli-
cated than its physiological requirements. The 
sociological approach views child as a social 
actor whose personality is formed through in-
teraction with different places. Home, kinder-
garten, school, park, and other public places 
such as avenues, alleys, and streets should be 
empowered to provide children with their bio-
logical, educational, and leisure needs. At the 
same time, with the growing rate of urban life 
across the world from one side and the grow-
ing population from the other side, children are 
disregarded in modern urban evolutions. This 
emphasizes the increasing need for consider-
ing children in urban design. Cities are living-
dynamic entities and should not be allowed 
to impose themselves to children but should 
form based on children’s personality. One im-
portant point here is to find the urban charac-
teristics that facilitate child growth. In the area 
of child-city relationship, there are a number of 
viewpoints. The most credible viewpoint, child 
friendly city (CFC), was first time introduced by 
UNICEF in the 90’s. The CFC plan is based on 
active child participation and is basically seek-
ing to guarantee the rights of these young citi-
zens. The plan, however, puts more weight on 
structural and performance viewpoints of the 
city and marginalizes the local identity of the 
city and children.

Since landscape is an objective-subjective 
phenomenon resulted from the interaction be-
tween humans and the environment, Child 
Friendly Urban Landscape )CFUL( approach 
can be used to address the shortcomings of 
CFC. Human-environment interaction is dis-
played in participation and presence of child in 
the city and the subjective dimension of land-
scape will cover the shortcoming regarding the 
identity of CFC. Thus, this study aims to pro-
vide a comprehensive analysis of CFUL and to 
reinforce its cultural and subjective dimension 
with a landscape approach. Child participation 
is the most important principle in planning and 
designing CFUL which appears in three differ-
ent approaches: promotion of the pedestrian 
life, child activity in the social urban areas, and 
naturalism. Each of these approaches include 
policies and initiatives that lead to sense of 
identity, security, location-attachment, and plea-
sure and lead the city to become a platform for 
attaining different needs of children and their 
comprehensive growth and nourishment.

Promotion of pedestrian life can be classified 
in five policies: separation of pedestrian and 
car routes and building sidewalks, facilitating 

cycling, creation legible environment through 
signs and symbols, making urban elements 
proportionate to children and their safety, and 
security and protection of the passage.

Child activity in the social urban areas is also 
implemented through three policies: neighbor-
hood-orientation and revival of neighborhood-
oriented identity of Iranian cities, reproduction 
of alleys and their historical notion, and free 
activity of children in social spaces.

Moreover, the third approach, naturalism, is 
displayed in four policies: development of agri-
cultural landscape in the city, development of 
nature-oriented playgrounds, increasing the 
greenbelt area per capita, and preserving the 
environment.

Keywords: child, child friendly urban land-
scape, pedestrian life, social space, naturalism.
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تصویـر 3 : محیـط کوچه هـا 
و خیابان هـا کـه بـه عنـوان 
فضاهـای بـازی غیررسـمی 
فراهم  بـا  تلقـی می شـوند، 
آوردن امـکان تعامـل گـروه 
پیرامون  اجتماع  با  همساالن 
در محلـي نه چنـدان دور از 
مهمي  نقـش  زندگي،  محـل 
در رشـد ذهني، شـناختي و 
سـاختار اجتماعـي کودکان 
 www.flickr.com: دارد. مأخذ

Pic 3: The streets as the 
unofficial playground may 
facilitate mental, cogni-
tive, and social growth of 
children through provid-
ing the interaction of the 
same-age group with the 
surrounding environment 
close to where they live. 
Source: www.flickr.com
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2. فضای جمعی شهری
در گذشته با وجود حیاط ها و باغچه ها بسیاری از نیازهای 
بازی کودکان در داخل فضاهای خصوصی یا نیمه خصوصی 
خانه مرتفع می شد، اما با تغییر الگوی سکونت، حیاط ها کمتر 
می توانند پاس��خگوی نیاز آنها باش��ند )ابراهیمی و دیگران، 
1390(. لذا تعامل کودکان در محیط شهری ضروری است.

بازآفریني موضوع فضاي شهري از طریق ایجاد قلمرو خرد، 
میاني و کالن در شهر، با توّجه و تأکید ویژه به احیاي مفهوم 
هوی��ت محلّه و خیاب��ان محّقق می ش��ود )بهروزفر، 1380(. 
کوچه و خیاب��ان براي کودک باید فراتر از یك گذر و معبر و 

یك فضای مکث و فعالیت جمعی باشد.
محی��ط کوچه ها و خیابان ها که به عن��وان فضاهای بازی 
غیررس��می تلقی می ش��وند، امکان تعامل گروه همساالن با 
اجتماع پیرامون در محلي ن��ه چندان دور از محل زندگي را 
فراهم می آورد. این امر نقش مهمي در رشد ذهني، شناختي و 
اجتماعي کودکان دارد، تا حدی که زمین های بازي طراحی شده 
نمی تواند جایگزین آنها شود. لذا طراحی کوچه ها و خیابان ها 
همانن��د زمین های بازي می بایس��ت در راس��تاي یادگیري 
کودکان نس��بت به مفاهیم، روابط، شکل ها، اندازه ها، رنگ ها 
و مسایل زیباشناختي صورت بگیرد  )Moore, 1990 :35)؛ 
)تصویر3(. فعالیت در فضاهای جمعی ش��هر، لذت، آموزش، 
اعتماد به نفس، خالقیت، ماجراجویي و کشف را به دنبال دارد.

تعامل کودکان در محله ه��ا، باعث انگیزش حس تعلق به 
م��کان و هویت در کودکان می ش��ود. تعلق مکان��ی در واقع 
رابطه ای است که میان کودک و محیط برقرار شده و بر اساس 

این رابطه محیط به یك لنگرگاه روانی تبدیل می شود. بنابراین 
تعلق به مکان از عناصر تقویت کننده هویت است و احساسی 
اس��ت که به مرور زمان ش��کل می گیرد )اسماعیل، 1385 : 
29(. ب��ا ایجاد حس تعلق به محل��ه، کودک به محض خروج 
از خانه محیطی نیمه خصوصی_ نیمه عمومی را تا ترک مرز 
مح��الت تجربه ک��رده و آرام آرام وارد فضای کاماًل عمومی و 
غیر قابل پیش بینی ش��هر می ش��ود. حس تعلق به مکان، از 
حفظ نمادهای شهری، ویژگی های خاص فرهنگی  _اجتماعی 
زندگی و می��زان و نحوه فعالیت کودکان در فضاهای جمعی 

نشأت می گیرد. 
3. طبیعت گرایی

کودکان ذاتاً موجوداتي زیست دوست و طبیعت خواه متولد 
می شوند. بهترین رابطه کودک با طبیعت، تجربه و لمس آن 
است. ایجاد مناظر مثمر شهری، امکان این فعالیت، جستجو و 
در نتیجه رشد و خالقیت کودکان را فراهم می کند )تصویر 4(. 
همچنین کودکان محیط های طبیعی ش��هر را برای بازی به 
محیط های مصنوع ش��هری ترجیح می دهند. آنها مي توانند 
س��اعت ها با آب، ماس��ه و دوندگي در میان درختان سرگرم 
باشند و فعالیت ها و بازی های پر جنب و جوش مثل باال رفتن 
از موانع، دویدن، سرخوردن و غلتیدن را تجربه کنند. فعالیت 
در طبیعت، از چند جنبه دیگر نیز برای کودک مفید اس��ت 
و ل��ذت و ماندگاری تجربیات و ب��ازی در ذهن کودکان را دو 
چندان می کند. در ضمن احساس امنیت و آسایش در کودکان 
نیز دوچندان می ش��ود )تصویر 5(. بنابراین طبیعت به عنوان 
بس��تر رش��د طبیعی تمام موجودات، با فراهم آوردن امکان 
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 جدول 1. اهـداف، راهبردها و
 سیاسـت های اصلی در منظر
کـودک. دوسـتدار   شـهری 

مأخذ : نگارندگان،1392
Table1.Goals, strategies, 
and basic policies in child 
friendly city landscape. 
Source: authors, 2014.

تصویـر 5 : محاتـی کـه در 
طرح کالبدی خود از طبیعت 
کاوش،  امکان  گرفته اند  بهره 
جسـتجو، تجربـه و بـازی را 
برای کودکان فراهم می کنند. 
در نتیجـه بازی هـای جمعی 
و پویـا، امکان پذیـر شـده و 
کـودکان بـه مشـارکت های 
گروهـی و در نتیجـه رشـد 
مهارت هـای  و  توانایی هـا 
اجتماعی تشـویق می شوند. 

 www.flickr.com : مأخذ
Pic 5: Neighborhoods that 
have included nature in 
their framework facilitate 
research, search, experi-
ence, and playing for chil-
dren. As a result, playing 
dynamic team games will 
be possible and children 
are encouraged to par-
ticipate in group tasks 
and improve their social 
abilities. 
Source: www.flickr.com.

فعالیت، بازی های جمعی و مشارکتی، مهارت های اجتماعی 
کودک را تقویت می کند. لذا باید در برنامه های توسعه شهری 
ب��رای بازگرداندن طبیعت به منظر ش��هری و افزایش تماس 
و تعام��ل آن با کودکان ت��الش کرد )زمان��ی، 1388 : 66(.

نتیجه گیری
طرح ش��هر دوس��تدار کودک پاس��خی جدید و جامع در 
زمینه تعامل محیط ش��هری و کودک اس��ت که حضور فعال 
و مش��ارکت کودک را اصل قرار می دهد. این طرح اما هویت 
محلی شهر و کودک را به حاشیه می راند؛ لذا رویکرد منظرین 
ب��ه صورت پدی��ده ای عینی _ذهنی در ای��ن زمینه می تواند 
کمك کننده باش��د. منظر شهری دوس��تدار کودک تنها در 
کالبد خالصه نمی ش��ود، بلکه حامل معنایی است که کودک 
به عنوان یك ش��هروند آن را درک می کن��د. در این رویکرد 
س��ه راهبرد توس��عه زندگی پیاده، فعالیت کودک در فضای 
جمعی و طبیعت گرایی و سیاس��ت های مربوط به هر یك، به 
ایجاد حس امنیت، هویت و تعلق به مکان در کودک و رشد و 

پرورش کامل او در شهر کمك می کند )جدول 1(.

پی نوشت
*. مقاله حاضر برگرفته از رس��اله کارشناسی ارشد »ژیال رجبی« با موضوع 
" طراحی منظر ش��هری دوس��تدار کودک" اس��ت که ب��ه راهنمایی دکتر 
»احمدعلی فرزین« در گروه معماری منظر دانش��گاه تهران در سال 1391 

ارایه شد.
و  ذوالفق��اری   : ب��ه  کنی��د  رج��وع  بیش��تر  اطالع��ات  ب��رای   .1
1389 نایین��ی،  صادق��ی  و  صالح��ی  جعف��ری،  و   1389 شهس��واری، 

2. معادل انگلیسی اصطالح »منظر ش��هری دوستدار کودک«، CFUL یا 
همان Child Friendly Urban Landscape است.

هدف  » منظر شهری دوستدار کودک«، ارتقاء 
مشـارکت و نقش شـهروندی کودک اسـت 
کـه بر تعامل انسـان و محیط و بعـد ذهنی و 
معنایی منظر تأکیـد دارد. این هدف از طریق 
راهبرد هـای توسـعه زندگی پیـاده، فعالیت 
کودک در فضای جمعی و طبیعت گرایی تحقق 
پیدا می کند. در این راسـتا و بر اساس نیازها 
و خواست های ویژه کودکان، اجرای سیاست 
هایـی چون احیـای مفهـوم کوچـه و ایجاد 
مناظر کشاورزی شهری جهت رشد و پرورش 

همه جانبه کودک، ضرورت پیدا می کند .
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Abstract: Childhood is the first and most im-
portant part of one’s life and is the forepart for 
the transformation into adult life. The cognitive 
requirements of childhood are more compli-
cated than its physiological requirements. The 
sociological approach views child as a social 
actor whose personality is formed through in-
teraction with different places. Home, kinder-
garten, school, park, and other public places 
such as avenues, alleys, and streets should be 
empowered to provide children with their bio-
logical, educational, and leisure needs. At the 
same time, with the growing rate of urban life 
across the world from one side and the grow-
ing population from the other side, children are 
disregarded in modern urban evolutions. This 
emphasizes the increasing need for consider-
ing children in urban design. Cities are living-
dynamic entities and should not be allowed 
to impose themselves to children but should 
form based on children’s personality. One im-
portant point here is to find the urban charac-
teristics that facilitate child growth. In the area 
of child-city relationship, there are a number of 
viewpoints. The most credible viewpoint, child 
friendly city (CFC), was first time introduced by 
UNICEF in the 90’s. The CFC plan is based on 
active child participation and is basically seek-
ing to guarantee the rights of these young citi-
zens. The plan, however, puts more weight on 
structural and performance viewpoints of the 
city and marginalizes the local identity of the 
city and children.

Since landscape is an objective-subjective 
phenomenon resulted from the interaction be-
tween humans and the environment, Child 
Friendly Urban Landscape )CFUL( approach 
can be used to address the shortcomings of 
CFC. Human-environment interaction is dis-
played in participation and presence of child in 
the city and the subjective dimension of land-
scape will cover the shortcoming regarding the 
identity of CFC. Thus, this study aims to pro-
vide a comprehensive analysis of CFUL and to 
reinforce its cultural and subjective dimension 
with a landscape approach. Child participation 
is the most important principle in planning and 
designing CFUL which appears in three differ-
ent approaches: promotion of the pedestrian 
life, child activity in the social urban areas, and 
naturalism. Each of these approaches include 
policies and initiatives that lead to sense of 
identity, security, location-attachment, and plea-
sure and lead the city to become a platform for 
attaining different needs of children and their 
comprehensive growth and nourishment.

Promotion of pedestrian life can be classified 
in five policies: separation of pedestrian and 
car routes and building sidewalks, facilitating 

cycling, creation legible environment through 
signs and symbols, making urban elements 
proportionate to children and their safety, and 
security and protection of the passage.

Child activity in the social urban areas is also 
implemented through three policies: neighbor-
hood-orientation and revival of neighborhood-
oriented identity of Iranian cities, reproduction 
of alleys and their historical notion, and free 
activity of children in social spaces.

Moreover, the third approach, naturalism, is 
displayed in four policies: development of agri-
cultural landscape in the city, development of 
nature-oriented playgrounds, increasing the 
greenbelt area per capita, and preserving the 
environment.

Keywords: child, child friendly urban land-
scape, pedestrian life, social space, naturalism.
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آوردن امـکان تعامـل گـروه 
پیرامون  اجتماع  با  همساالن 
در محلـي نه چنـدان دور از 
مهمي  نقـش  زندگي،  محـل 
در رشـد ذهني، شـناختي و 
سـاختار اجتماعـي کودکان 
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Pic 3: The streets as the 
unofficial playground may 
facilitate mental, cogni-
tive, and social growth of 
children through provid-
ing the interaction of the 
same-age group with the 
surrounding environment 
close to where they live. 
Source: www.flickr.com
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Abstract: Childhood is the first and most im-
portant part of one’s life and is the forepart for 
the transformation into adult life. The cognitive 
requirements of childhood are more compli-
cated than its physiological requirements. The 
sociological approach views child as a social 
actor whose personality is formed through in-
teraction with different places. Home, kinder-
garten, school, park, and other public places 
such as avenues, alleys, and streets should be 
empowered to provide children with their bio-
logical, educational, and leisure needs. At the 
same time, with the growing rate of urban life 
across the world from one side and the grow-
ing population from the other side, children are 
disregarded in modern urban evolutions. This 
emphasizes the increasing need for consider-
ing children in urban design. Cities are living-
dynamic entities and should not be allowed 
to impose themselves to children but should 
form based on children’s personality. One im-
portant point here is to find the urban charac-
teristics that facilitate child growth. In the area 
of child-city relationship, there are a number of 
viewpoints. The most credible viewpoint, child 
friendly city (CFC), was first time introduced by 
UNICEF in the 90’s. The CFC plan is based on 
active child participation and is basically seek-
ing to guarantee the rights of these young citi-
zens. The plan, however, puts more weight on 
structural and performance viewpoints of the 
city and marginalizes the local identity of the 
city and children.

Since landscape is an objective-subjective 
phenomenon resulted from the interaction be-
tween humans and the environment, Child 
Friendly Urban Landscape )CFUL( approach 
can be used to address the shortcomings of 
CFC. Human-environment interaction is dis-
played in participation and presence of child in 
the city and the subjective dimension of land-
scape will cover the shortcoming regarding the 
identity of CFC. Thus, this study aims to pro-
vide a comprehensive analysis of CFUL and to 
reinforce its cultural and subjective dimension 
with a landscape approach. Child participation 
is the most important principle in planning and 
designing CFUL which appears in three differ-
ent approaches: promotion of the pedestrian 
life, child activity in the social urban areas, and 
naturalism. Each of these approaches include 
policies and initiatives that lead to sense of 
identity, security, location-attachment, and plea-
sure and lead the city to become a platform for 
attaining different needs of children and their 
comprehensive growth and nourishment.

Promotion of pedestrian life can be classified 
in five policies: separation of pedestrian and 
car routes and building sidewalks, facilitating 

cycling, creation legible environment through 
signs and symbols, making urban elements 
proportionate to children and their safety, and 
security and protection of the passage.

Child activity in the social urban areas is also 
implemented through three policies: neighbor-
hood-orientation and revival of neighborhood-
oriented identity of Iranian cities, reproduction 
of alleys and their historical notion, and free 
activity of children in social spaces.

Moreover, the third approach, naturalism, is 
displayed in four policies: development of agri-
cultural landscape in the city, development of 
nature-oriented playgrounds, increasing the 
greenbelt area per capita, and preserving the 
environment.

Keywords: child, child friendly urban land-
scape, pedestrian life, social space, naturalism.
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فراهم  بـا  تلقـی می شـوند، 
آوردن امـکان تعامـل گـروه 
پیرامون  اجتماع  با  همساالن 
در محلـي نه چنـدان دور از 
مهمي  نقـش  زندگي،  محـل 
در رشـد ذهني، شـناختي و 
سـاختار اجتماعـي کودکان 
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Pic 3: The streets as the 
unofficial playground may 
facilitate mental, cogni-
tive, and social growth of 
children through provid-
ing the interaction of the 
same-age group with the 
surrounding environment 
close to where they live. 
Source: www.flickr.com
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Abstract: Childhood is the first and most im-
portant part of one’s life and is the forepart for 
the transformation into adult life. The cognitive 
requirements of childhood are more compli-
cated than its physiological requirements. The 
sociological approach views child as a social 
actor whose personality is formed through in-
teraction with different places. Home, kinder-
garten, school, park, and other public places 
such as avenues, alleys, and streets should be 
empowered to provide children with their bio-
logical, educational, and leisure needs. At the 
same time, with the growing rate of urban life 
across the world from one side and the grow-
ing population from the other side, children are 
disregarded in modern urban evolutions. This 
emphasizes the increasing need for consider-
ing children in urban design. Cities are living-
dynamic entities and should not be allowed 
to impose themselves to children but should 
form based on children’s personality. One im-
portant point here is to find the urban charac-
teristics that facilitate child growth. In the area 
of child-city relationship, there are a number of 
viewpoints. The most credible viewpoint, child 
friendly city (CFC), was first time introduced by 
UNICEF in the 90’s. The CFC plan is based on 
active child participation and is basically seek-
ing to guarantee the rights of these young citi-
zens. The plan, however, puts more weight on 
structural and performance viewpoints of the 
city and marginalizes the local identity of the 
city and children.

Since landscape is an objective-subjective 
phenomenon resulted from the interaction be-
tween humans and the environment, Child 
Friendly Urban Landscape )CFUL( approach 
can be used to address the shortcomings of 
CFC. Human-environment interaction is dis-
played in participation and presence of child in 
the city and the subjective dimension of land-
scape will cover the shortcoming regarding the 
identity of CFC. Thus, this study aims to pro-
vide a comprehensive analysis of CFUL and to 
reinforce its cultural and subjective dimension 
with a landscape approach. Child participation 
is the most important principle in planning and 
designing CFUL which appears in three differ-
ent approaches: promotion of the pedestrian 
life, child activity in the social urban areas, and 
naturalism. Each of these approaches include 
policies and initiatives that lead to sense of 
identity, security, location-attachment, and plea-
sure and lead the city to become a platform for 
attaining different needs of children and their 
comprehensive growth and nourishment.

Promotion of pedestrian life can be classified 
in five policies: separation of pedestrian and 
car routes and building sidewalks, facilitating 

cycling, creation legible environment through 
signs and symbols, making urban elements 
proportionate to children and their safety, and 
security and protection of the passage.

Child activity in the social urban areas is also 
implemented through three policies: neighbor-
hood-orientation and revival of neighborhood-
oriented identity of Iranian cities, reproduction 
of alleys and their historical notion, and free 
activity of children in social spaces.

Moreover, the third approach, naturalism, is 
displayed in four policies: development of agri-
cultural landscape in the city, development of 
nature-oriented playgrounds, increasing the 
greenbelt area per capita, and preserving the 
environment.
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در رشـد ذهني، شـناختي و 
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Pic 3: The streets as the 
unofficial playground may 
facilitate mental, cogni-
tive, and social growth of 
children through provid-
ing the interaction of the 
same-age group with the 
surrounding environment 
close to where they live. 
Source: www.flickr.com
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Abstract: Childhood is the first and most im-
portant part of one’s life and is the forepart for 
the transformation into adult life. The cognitive 
requirements of childhood are more compli-
cated than its physiological requirements. The 
sociological approach views child as a social 
actor whose personality is formed through in-
teraction with different places. Home, kinder-
garten, school, park, and other public places 
such as avenues, alleys, and streets should be 
empowered to provide children with their bio-
logical, educational, and leisure needs. At the 
same time, with the growing rate of urban life 
across the world from one side and the grow-
ing population from the other side, children are 
disregarded in modern urban evolutions. This 
emphasizes the increasing need for consider-
ing children in urban design. Cities are living-
dynamic entities and should not be allowed 
to impose themselves to children but should 
form based on children’s personality. One im-
portant point here is to find the urban charac-
teristics that facilitate child growth. In the area 
of child-city relationship, there are a number of 
viewpoints. The most credible viewpoint, child 
friendly city (CFC), was first time introduced by 
UNICEF in the 90’s. The CFC plan is based on 
active child participation and is basically seek-
ing to guarantee the rights of these young citi-
zens. The plan, however, puts more weight on 
structural and performance viewpoints of the 
city and marginalizes the local identity of the 
city and children.

Since landscape is an objective-subjective 
phenomenon resulted from the interaction be-
tween humans and the environment, Child 
Friendly Urban Landscape )CFUL( approach 
can be used to address the shortcomings of 
CFC. Human-environment interaction is dis-
played in participation and presence of child in 
the city and the subjective dimension of land-
scape will cover the shortcoming regarding the 
identity of CFC. Thus, this study aims to pro-
vide a comprehensive analysis of CFUL and to 
reinforce its cultural and subjective dimension 
with a landscape approach. Child participation 
is the most important principle in planning and 
designing CFUL which appears in three differ-
ent approaches: promotion of the pedestrian 
life, child activity in the social urban areas, and 
naturalism. Each of these approaches include 
policies and initiatives that lead to sense of 
identity, security, location-attachment, and plea-
sure and lead the city to become a platform for 
attaining different needs of children and their 
comprehensive growth and nourishment.

Promotion of pedestrian life can be classified 
in five policies: separation of pedestrian and 
car routes and building sidewalks, facilitating 

cycling, creation legible environment through 
signs and symbols, making urban elements 
proportionate to children and their safety, and 
security and protection of the passage.

Child activity in the social urban areas is also 
implemented through three policies: neighbor-
hood-orientation and revival of neighborhood-
oriented identity of Iranian cities, reproduction 
of alleys and their historical notion, and free 
activity of children in social spaces.

Moreover, the third approach, naturalism, is 
displayed in four policies: development of agri-
cultural landscape in the city, development of 
nature-oriented playgrounds, increasing the 
greenbelt area per capita, and preserving the 
environment.

Keywords: child, child friendly urban land-
scape, pedestrian life, social space, naturalism.
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