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چکیده
بی شک در عملکرد رفتاری افراد اراده ای که خداوند بهه اناهاد داده اسهت ناها اساسهی را دارد امها در
پیرامود اراده عواملی همچود وراثت ،محیط و جغرافیا وجود دارند که سبب تصمیم گیهری بهر چگهونگی
زندگی افراد می شود که جبر و اختیار در رابطه ای تنگاتنگ مایر زنهدگی و واکهنا ههای فهرد درآد را
تایین می کند که هر موقعیت جغرافیایی و ویژگی های اناانی آد رفتاری خاص خود را پیشنهاد و ترویج
می دهد که در مواردی به سود و در مواردی به ضرر انااد است اما نکته قابل تامل و مثبت آد است کهه
می تواد با برنامه ریزی بر محیط زندگی و استفاده از دانا و تکنولهویی اثهرا منفهی محهیط ،وراثهت و
جغرافیا را به مرور تحت کنترل در آورد .هدف از پژوها حاضر قضاو بر رفتار کلی جوامع و ریشه یهابی
آد رفتار می باشد به همراه یافتن راهی برای تغییر و باال بردد کیفیت رفتار و زندگی بشر؛ روش پژوهشی
در این نوشتار توصیفی تحلیلی بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد.
واژگان كلیدی :وراثت ،محیط ،جغرافیای شهری ،تربیت ،رفتار
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مقدمه
رفتار فرد نتیجه تاثیر متاابهل عوامهل ارثهی و محهیط جغرافیهایی همهراه بها محهیط اجتمهاعی و فرهنگهی روی یکهدیگر اسهت
(شریعتمداری .)8317 ،یکی از حوضه های پژوهشی در علم ینتیک ،ینتیک رفتاری است که به مطالعه ی وراثهت ،خصوصهیا
رفتاری و شکل گیری رفتار بر اساس ینوم می پردازد .برخی از دانشمنداد معتاداند که تکامل شخصهیت اناهاد ناشهی از تهاثیر
عوامل ینتیکی است و برخی دیگر بر این باور بودند که شخصیت انااد از محیط تاثیر می پذیرد امهروزه ایهن اعتاهاد مابولیهت
بیشتری یافته که شکل گیری شخصیت ناشی از هردو عامل محیط و ینتیک است این نظریه به عنواد تاثیر و تاثر متاابهل ید و
محیط یا نظریه ی سرشت و تربیت شناخته شده است (بصیری و گوهری .)8331 ،محهیط روانهی از لحهاف مفههوم بها محهیط
جغرافیایی و محیط اجتماعی و فرهنگی فرق دارد و به عنواد یک عامل اساسی و عمده در رفتار فرد تاثیر می گهذارد .منظهور از
محیط روانی شرایط و اوضاع و احوالی است که روی رفتار فرد اثر می گذارد و فرد این شرایط و اوضاع و احوال را به نحو خاصی
درک می کند .در اینجا باید چند نکته را تذکر داد ،اول اینکه شرایط جغرافیایی و محیط اجتمهاعی و فرهنگهی خهاص در تمهام
افراد به یک نحو نفوذ ندارد یعنی اگر دو یا چند نفر در شرایط خاص جغرافیایی زنهدگی کننهد و محهیط اجتمهاعی و فرهنگهی
ایشاد نیز یکااد باشد تاثیر این شرایط روی هر یک از افراد و طرز برخورد آنها با این شهرایط کهامال مختلها اسهت ،روی ایهن
زمینه نمی تواد گفت عوامل محیطی روی رفتار افراد به یک نحو اثر می گذارد .علت اینکه تاثیر محیط خاص روی افراد معهین
فرق می کند مربوط به این است که هر یک از افراد با تجربیا مختلا ،تمایال و رغبتههای گونهاگود ،احتیاجها و ههدفهای
متنوع و وضع تربیتی خاص در ماابل عوامل محیطی قرار می گیرد (شریعتمداری .)1387 ،در طول تاریخ ،بشر کره ی زمین را
در نوردیده و به تغییر شکل آد همت گمارده اند .انااد در این روند چشم اندازهای جغرافیایی را در حد تهواد و تکنیهک خهود
متحول ساخته و مدام به تدبیر در مورد روش های جدید زندگی پرداخته است (نظری .)1383 ،محهیط جغرافیهایی بهر شهکل
گیری رفتار در انااد ها تاثیر گذار بوده است اگرچه امروزه عال محض ،ارتباطا و تکنولویی از اثهرا جغرافیها کمهی کاسهته
است و سطح اندیشه ی اندیشمنداد جهاد را به هم نزدیک کرده است اما هنوز قدرتی اثرگذار در سبک و کیفیهت زنهدگی مهی
باشد .اهمیت این پژوها از آنجا ناشی می شود که بر خالف اکثر پژوها ها عوامل یاد شده در باال را در کنار هم و تاثیر گهذار
بر هم مورد توجه و تحایق قرار داده و عامل جغرافیا را با محیط کوچک اطراف فرد یکی نداناته و با دیدی کل نگر آد را مورد
تحایق قرار داده.
فرضیه
وراثت برای فرد (و آینده اش) حکم جبر را دارد اما می تواد آد را برای نال ههای بعهدی بهه مهرور تغییهر داد و اختیهار آد در
دست انااد است.
در تربیت رفتار انااد وراثت ،محیط و جغرافیا تشکیل چهارچوب قوانین زندگی و کیفیت آد را تایین می کند ،اما بدلیل وجهود
اختیار در انااد با برنامه ریزی بر روی سه عامل رفتاری می تواد این عوامل را به مرور تغییر داد و بهه طبهع تغییرشهاد رفتهار
انااد و جامعه هم ،دستخوش تغییر می شود.
روش تحقیق
نوع تحایق در این نوشتار ،توصیفی -تحلیلی بوده و نیز از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحایهق اسهتفاده شهده
است گرداوری اطالعا نیز بر مبنای روش کتابخانه ای و اینترنتی ،با تکیه بر شواهد تاریخی موجود صور پذیرفته است.
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وراثت
وراثت شامل تمام عواملی می شود که در وقت انعااد نطفه فرد حضور دارند و بال فاصله پس از انعااد نطفه فرد روی او اثهر مهی
گذارد .کروموزمها و ینهائیکه از طریق سلولهای جنای بطفل منتال می شود هماد میراثی است که والدین نیز در موقع شهروع
زندگی (انعااد نطفه) از پدر و مادر خویا به ارث کاب کرده اند و به اوالد خود منتال می نمایند( شریعتمداری .) 1387،ینها
ذرا ریزی هاتند که در کروموزومها قرار دارند و ساختماد داخلی آنها را تشکیل می دهند .و بدود اینکه خود تغییر کننهد در
جریاد رشد تاثیر می گذارند .خصوصیا ارثی حتی ساده ترین آنها تحت تاثیر ترکیبا ینهای مختلا قرار دارنهد .عامهل ارثهی
ینها هاتند و همین ینها باعث خصوصیا معینی از نالی به نال دیگر می شوند (هماد) .بطور کلی در رابطه با عوامهل شهکل
دهنده شخصیت و خصوصیا رفتاری دیدگاه های متفاوتی وجود دارد ،اما عده ای فاط به ساختار ینتیکهی افهراد توجهه دارنهد
(جبرگرایی ینتیکی)  ،از این میاد طرفداراد این فرضیه بروز بایاری از رفتارها ،حتی سرنوشت انااد را فاط به ید نابت مهی
دهند ولی برخالف چنین نگرش هایی عامل فوق به تنهایی نمی تواند در شکل گیری خصوصهیا رفتهاری افهراد مهوثر باشهد و
علت تامه نبوده بلکه به نحو اقتضا تاثیر گذار است .با وجودی که تعدادی از ینهای رفتاری همچود ید موثر در ایجهاد اضهطراب
کشا شده ولی رفتار آدمی معادل با ینهای او نیات و نمی تواد گفت چود فالد شخص دارای ید رفتاری  xاست ،لزوما رفتهار
 xاز او سر خواهد زد (بصیری ،گوهری .)8331 ،محیط می تواند در تکوین هوش موثر باشهد ،امها سههم اساسهی و ریشهه ای را
وراثت دارد .وراثت اثر تائین کننده و اساسی در تکویین فردیت آدمی دارد .هوش انااد هم یکی از ویژگی ههایی اسهت کهه بهه
وسیله ی وراثت و عوامل ارثی تعیین می شود .هرگاه کودکاد را از زماد نوزادی از والدین خود جهدا کنهیم و در خهانواده ههای
دیگر پرورش دهیم ،هوش آنها به مادراد حایای آنها نزدیکتر است تا مادر خوانده ها .تاثیر پذیری از محیط ،باتگی بهه ههوش
کودک نیز دارد .هرچه هوش کودک بیشتر باشد ،میزاد تاثیر پذیری و شکل گیری از سوی محیط و فضای زندگی بیشتر اسهت
(کاظمی .)8371 ،در طول سالهای متمادی روانشناساد به تحایق در مورد تاثیرا عوامهل ینهی و محیطهی بهر افهراد گونهاگود
پرداخته اند ،این تحایاا در اواخر قرد نوزدهم با تحایاا « مندل » بر روی نخود فرنگی آغاز شد که نشاد می داد بایاری از
ویژگی های موجودا زنده از طریق ارث به نال های بعد منتال می شود .به تدریج دانشمنداد علم ینتیک دریافتند که بیشتر
صفا اناانی از طریق ینهای گوناگود به او ارث رسیده است (رادمنا ،نوری ،گلشن .)8317 ،بر اساس علهم ینتیهک نیمهی از
ویژگی های وراثتی از طریق پدر و نیمی از طریق مادر به فرزند انتاال می یابد بنابراین ،منظور از وراثت ،انتاال ویژگی های پدر
و مادر به فرزند از طریق لااح می باشد (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسهالمی) .بهروز خصهائص جرمهی ارثهی در مهورد بچهه ههای
محبوسین و به طور خاص محکومین معتاد (حرفه) و ماایاه این بچه ها با پارخواندگاد آناد نیز نتیجه اثر توارث را به خهوبی
نشاد می دهد که با مطالعه  853نفر از محکومین زندانی ( زنداد  ) strare binqپرداخته است و بدین نتیجه رسهیده کهه 17
درصد از فرزنداد پار باالتر از  81سال این مجرمین ایزد مرتکب جرم گردیده و محکومیت جزائی یافته اند که از این عهده 83
درصدشاد مرتکب تکرار جرم ( مجرم معتاد ) گردیده اند ،و اما فرزند خواندگاد آناد با وجود اینکه در محیط مااوی با فرزنداد
واقعی مجرمین یعنی در داماد هماد مادراد (زد های سابق محکومین که پس از جهدایی از محبوسهین شهوهر اختیهار و دارای
فرزند گردیده) تربیت و پرورش یافته اند فاط  12درصد بعدها محکومیت یافته اند که از بین آنها  1درصد مرتکبین تکرار جهرم
بوده اند (شهیدی.)8331 ،
محیط
در مورد نژادها ،مطالعاتی به عمل آمده است که بایاری از اختالفا ههوش میهاد نژادهها مربهوط بهه محهیط و وضهع تربیتهی
آنهاست .و عامل نژادی به تنهایی سبب برتر بودد یا پایین بودد سهطح ههوش نیاهت (شهریعتمداری .)8317،بهروز و پیهدایا
صفا  ،مربوط به اوضاع و احوال یا شرایط محیط است .برای مثال :اگر فردی زمینه ارثی الزم را برای نبوغ یا هوش زیاد داشته
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باشد ولی محیط نامااعد مانع بروز این استعداد گردد زمینه ارثی این فرد به فرزند او منتاهل مهی شهود و اگهر محهیط زنهدگی
فرزند مااعد باشد نبوغ او ظاهر می گردد .از جمله عواملی که در محیط موجود است و روی رفتار فرد اثر می گذارد .مهی تهواد
اشاره کرد به -8 :خانواده :موقعیت فرد در خانواده ،ارتباط او با بزرگااالد خانواده ،وقایعی که در خانهه اتفهاق مهی افتهد و طهرز
تربیت و معلوما اعضاء خانواده همه روی رفتار فرد تاثیر می گذارد -1 .هماایه  -3زمین و وسایل بازی  -1شهغل و نهوع کهار
والدین  -5ارتباط و همباتگی فرد با گروه همان و همبازی خود ،و( ....هماد) .در دو قلوهای یهک نطفهه هرگهاه یکهی از آنهاد
مرتکب جرمی گردد دوقلوی دیگر نیز به تحایق مرتکب جرم و یا اگر اوضاع و احوال محیط زندگی او اجازه ارتکاب جهرم ندههد
الاقل دارای احااسا ضد اجتماع خواهد بود و بنابراین از لحاف احااسا ضد اجتماعی ایهن دوقلوهها از هرجههت بها یکهدیگر
منطبق می باشند در نهایت شرایط مااعد ممکن است یکی را مجرم و دیگری را متمایل به ارتکاب آد نماید؛ گرچه غریزه ارثی
جرمی دو نفر از هر جهت متحد باشد محیط مااعد برای یکی از آناد موجب وقوع جرم برای آد شخص گردیده و نفر دیگر بهه
علت نا مااعد بودد محیط ،خطایی مرتکب نمی گردد .معموال این دو نفر دارای تمایال جرمی متعددی بهوده و فاهط محهیط
مااعد بر آد وقوع جرم را تاریع و یا مانع ایجاد آد می گردد (شهیدی .)8331 ،بر اسهاس تحایهق دانشهمنداد ،ههوش جنبهه
ارثی دا رد اما محیط در شکوفا کردد هوش موثر است .اصول روانشناسی امروزه روشن ساخته است که در  5-1سهال اول دوراد
کودکی اتفاقا ممکن است روی زندگی و اعصاب کودک اثر کند که بعدها به هیچ وجه به خاطر نیاید .اگرتجربیا سالهای اول
زندگی کودک را به خاطر آوریم بخوبی واضح می شود که بایاری از خصائل او به علت اثرا محیط نخاتین زنهدگیا بهوده و
به هیچ وجه ربطی به ارث والدینا ندارد و البته تجااا جدید ما را به این حایات رهنمهود میکنهد کهه عهده ی زیهادی از
ناراحتی های روانی به علت اختالالتی است که به صور ارث به کودکاد رسیده است .اجتماع احااسا روانی ما با تمایالتماد
یعنی آد عناصری که موجودیت ما را تاجیل میکند ،شخصیت ما را تشکیل می دهد و طبیعهت مخصهوص شهخص عبهار از
انریی ی است که این شخصیت روی رفتارش دارد ،بر این پایه شخصی طبیعتا حااس است و دیگری خونارد ،شخصی سرشهت
تهاجمی دارد و دیگری مودب است .تم ایال در اثر تماس با محیط پرورش می یابند؛ مثال تمایل به محبهت یها خباثهت در اثهر
پرورش محیط است و عاده ها نیز تمایال بد ما هاتند گاهی عاده های روانهی دوراد کهودکی ،بهدی ههایی را در وجهود فهرد
متمکن می کند که دیگر به صور صفتی جدا نشدنی در او در می آید و چه باا این خصلت بد را تا پایاد عمر با خهود خواههد
داشت (رادمنا و همکاراد .)8317 ،بحث و مجادله درباره هوش از اینجا ناشی می شهود کهه مها غالبها ایهن برچاهب را در دو
معنای مشخص به کار می بریم :یکی برای اشاره به استعداد بالاوه مادر زادی مغز ،دیگری اینکه وقتهی کاهی را بها ههوش مهی
نامیم منظور ما این است که او در درک مطلب و فهم روابط و همچنین در استدالل و کهاربرد افکهار مجهرد تواناسهت« .ههب»
روانشناس معروف کانادایی ،در سال  8313با تفکیک این دو مفهوم آنها را روشن ساخت و آنها را ههوش «الها» و ههوش «ب»
نامید .ارتباط هوش «الا» با هوش «ب» به طور کامل نظیر ارتباط دانه با گیاه است .برای بدست آوردد گیاه سالم شهخص بهه
دانه یا تخم خوب نیاز دارد ،ولی میزاد رشد گیاه باتگی کامل به میزاد غذا ،حرار  ،نور ،آب و کودی دارد که به آد می رسهد.
هوش انااد نیز به همین ترتیب نیازمند تغذیه مناسب روانشناختی است و ممکن است عوامل ناسازگار محیط جلو رشهد آد را
بگیرد (پایگاه علوم اناانی و مطالعا فرهنگی ) .ینتیک باتر مناسب و اولیه بهرای فعالیهت ههای زیاهتی و رفتهاری روانهی ههر
اناانی است و لیکن تردیدی نیز در این نیات که عوامل محیطی ناشهی اساسهی در ابهراز و یها خهاموش شهدد ید هها دارنهد.
همچنین آموزش و پرورش و تربیت خانوادگی و تغذیه ناا اساسی در ابراز ینها دارد .بنابر این ما قادریم رفتار خود را کنترل و
هدایت کنیم (کرمی .)8331 ،و می تواد گفت ،محیط تاثیر بازایی در شکوفایی استعدادهای انااد و شکل گیری شخصهیت او
دارد  .تاثیر جامعه بر افراد از طریق تاثیر بر استعدادهای ذاتی آد هاست و به همین دلیل ،جامعه می توانهد زمینهه سهاز رشهد و
ترقی یا فااد و تباهی انااد باشد .هر حکومتی برای اداره جامعه ،روشی خاص مناسب با روحیا و ویژگی ههای مهردم اتخهاذ
می نماید .بنابراین تغییرا برنامه ه ای آد نیز منجر به تغیر و تحوال اناانی می شود .به عبار دیگر حکومت قهادر اسهت بها
تغییر در برنامه های خویا ،جامعه ای منطبق بر معیارهای خویا تربیت نماید .اختیارا فرد در جامعه ،تحت تاثیر نظام
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حاکم بر آد ،در دایره مشخص قرار می گیرد و به این صور زمینه های حرکت الهی یا غیر الهی فرد مهیا می گردد .البته چهه
باا افرادی در آد جامعه زندگی کنند در حالی که از آد شرایط تاثیر نگیرند (پژوهشهگاه علهوم و فرهنهگ اسهالمی) .عهالوه بهر
حکومت تاثیر محیط اجتماعی ،دوست و همنشین ،رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی ،عامهل زمهاد ههم در سهاخت شخصهیت و
تربیت رفتار او ناا دارد؛ انااد از نظر محیط اجتماعی تنها تحت تاثیر زماد حال نیات؛ بلکه زماد گذشته و وقایع و حهوادثی
که در گذشته رخ داده است نیز در ساختن او تاثیر به سزایی دارد ،به طور کلی میاد گذشته و آینده هر موجودی رابطه قطعهی
و مالم برقرار است .گذشته و آینده مانند دو ناطه جدا از یکدیگر نیاتند بلکه مانند دو قطعه از یک جریاد مداومنهد؛ گذشهته
نطفه و هاته آینده است(پایگاه حوزه.)8311 ،
تعامل محیط و وراثت در شخصیت رفتار
ایرانی ها طی  32سال گذشته 1 ،تا  82سانتی متر و یاپنی ها طی سالهای  8311تا  8337به طور متوسط  1سانتی متر
قدشاد بلندتر شده است ،که این وضعیت متاثر از سه عامل تغذیه ،بهداشت و ورزش است (مجله اینترنتی برترینها.)8332 ،
ر فتار فرد نتیجه تاثیر متاابل عوامل ارثی و محیط جغرافیایی با محیط طبیعی همراه با محیط اجتماعی و فرهنگی روی یکدیگر
است (شریعتمداری .) 8317 ،اکثر ینها تا حدودی از محیط تاثیر میگیرنهد خصوصهیا رفتهاری اناهاد آمیختهه ای از تهاثیرا
وراثت و محیط است (بصیری و گوهری .)8331 ،وراثت و محیط هر دو مائول خصایص کلیهه افهراد هاهتند .و رفتهار ،ههوش،
رشد ،شخصیت و ویژگی های روانی ما حاصل کنا متاابل عوامل ارثی و محیطی است (رادمنا و همکاراد .)8317 ،اگر یهک
قامت از خصوصیا شخصیت مبتنی بر عوامل ینتیکی باشد ،مالما قامت دیگر آد بایاتی بهر اسهاس فاکتورههای محیطهی
حاصل شده باشد ،تا آنجا که رفتار انااد نشاد می دهد ،ینها به تنهایی نمی توانند کاری انجام دهنهد .ظههور آنهها همیشهه بهه
هماهنگی با محیط باتگی دارد( سایت علمی دانشجویاد ایراد).
سخن دانشمندان و بزرگان ایران و اسالم در نقش عوامل تربیت رفتار
سعدی قابلیت آدمی را حاصل کنا متاابل محیط و وراثت می داند (رادمنا و همکاراد .)8317 ،سعدی بر این باور است کهه
اگر کای هوش و استعداد ذاتی داشته باشد ولی محیط و موقعیت مناسب برای پهرورش اسهتعداد او نباشهد ،ایهن قابلیهت تبهاه
خواهد شد( ،هماد) .سعدی نیز پیشرفت خود را مرهود تربیت دوراد کودکی می داند ( هماد) .عوامل موثر در تربیت فرزنهد از
نظر امام خمینی(ره) ؛  -8عوامل تاثیر گذار قبل از تولد الا) نوع خوراک پدر و مادر ،زیرا که نطفه از عصاره مواد غهذایی هضهم
شده در دستگاه گوارش پدید می آید .ب) پاکی روح پدر و مادر ،که از عوامل تاثیر گذار بر نطفه اسهت )) .حهالل بهودد غهذای
پدر و مادر ،که از جمله عوامل تاثیر گذار در روحیه فرزند قبل از تولد می داند -1 .عوامل تاثیر گهذار پهس از تولهد الها) شهیر
خوارگی ،چگونگی شیردادد و شیر خوراندد دخالت بایار موثری در کودک دارد .ب) محیط خانواده ،امام خمینهی (ره) صهفحه
وجود کودک را صفحه ای صاف و آماده برای تربیت داناته و فرمودند از هماد کودکی انااد باید تحت تربیت قهرار بگیهرد)) .
مدرسه ،امام خمینی(ره) پس از محیط خانواده مدرسه را از عوامل تاثیر گذار در تربیت فرزنداد داناته انهد .و در مهورد جایگهاه
معلم در تربیت جامعه فرمودند؛ معلم اگر خوب باشد ،مملکت خوب می شود ،معلم اگر منحرف باشد مملکت خهراب مهی شهود،
هم از لحاف معنویا و هم از لحاف مادیا (پایگاه حوزه .)8311 ،پیامبر(ص)؛ خصوصیا اخهالق والهدین بهه طهور پنههانی (و
موروثی) به فرزنداد منتال می شود .پیامبر(ص) در جای دیگر می فرماید؛ برای داشتن فرزنهد خهوب هماهر مناسهب انتخهاب
کنید که عرق (وراثت) پنهانی تاثیر دارد (بصیری و گوهری .)8331 ،شهید مطهری (از اندیشمنداد بزرگ اسالمی ایراد) رابطهه
ی اختیار ،وراثت ،و تربیت را اینگونه بیاد نموده است؛ بشر مختار و آزاد آفریده شده ،یعنی به او عاهل و فکهر و اراده داده شهده
است ،بشر در کارهای ارادی خود مانند یک سنگ نیات که او را از باال به پایین رها کهرده باشهند و تحهت تهاثیر عامهل جاذبهه
زمین خواه نا خواه به طرف زمین ساوط کنند ،و مانند گیاه نیات که به صور تنها یک راه محدود در جلوی او هات .و
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همچنین مانند حیواد نیات که به حکم غریزه کارهایی انجام دهد .بشر همیشه خود را در سر چهار راه هایی می بینهد و ههیچ
گونه اجباری ندارد که فاط یکی از آنها را انتخاب کند ،ان تخاب یکی از آنها به نظر ،فکر ،اراده و مشیت شخصی او مربوط اسهت.
اینجاست که پای شخصیت و صفا اخالقی و روحی و سوابق تربیتی و موروثی و میزاد عال و دور اندیشی بشر بهه میهاد مهی
آید و معلوم می شود که آینده ی سعاد بخا یا شااو بار هر کس تا چه اندازه مربوط است به شخصیت و صهفا روحهی و
ملکا اخالقی و قدر عالی و علمی او ،و باالخره بهه راههی کهه بهرای خهود انتخهاب مهی کنهد (بصهیری و گهوهری.)8331 ،
متخصصاد ینتیک رفتاری چنین پاسخ داده اند که خصوصیا اخالقی مانند سات اراده بودد یا کم جرئت بودد به طور کامهل
تحت کنترل ینها قرار ندارند و با تربیت ،تمرین ،پرورش و خواست خود فرد قابهل تغییهر و بهبهود اسهت و در نهایهت ههر کهس
مائول اعمال خویا است (هماد) .اسالم عوامل موثر در تربیت انااد را فاط به دو عامل وراثت و محیط محدود نمهی کنهد ،و
به تاثیر دو عامل دیگر که عبارتند از اراده و ماوراء طبیعت اعتااد دارد (موساه فرهنگی بشار ) .از نظر اسالم ،اراده ناا عمده
ای را در تربیت انااد ایفا می کند و اساس مباحث «خودسازی و اخالق»  ،اراده است ،چرا که به کمک اراده است که انااد به
اصالح ناا خویا اقدام می کند و اگر جهت گیری او فاط مبتنی بر دو عامل وراثت و محیط بود ،خودسازی مفهومی نداشهت
(مرکز ملی پاسخگویی به سواال دینی .)8332 ،همچنین بنابر اعتااد اسالمی« ،عوامل ماوراء الطبیعه» در زندگی انااد ناها
موثری دارند .به عنواد مثال اعتااد به ابلیس و تاثیرا نا مطلوب او در تربیت انااد ( هماد).
جغرافیا
مکتب جبر محیطی به برتری قومی ،سل اله مراتب قومی و استعمار ،زمینه های مااعدی را فراهم ساخت و اسهتعمار آمریکها و
اروپا را در مناطق مداری و غیر مداری سبب گردید .در جبر محیطی ،شرایط آب و هوایی و سهایر عوامهل طبیعهی ،بها همهه ی
زوایای زندگی مردم و جامعه ها نظیر میزاد نیکبختی ،فرهنگ ،ویژگی های ناحیه ای ،سازماد سیاسی ،ظهور و سهاوط تمهدنها
پیوند داده شد .اصل موضوع قبوالندد این فکر به افکار عمومی جهاد آد زماد بود که مردم بخا های معتدل اروپا ،مردمی پهر
انریی ،جدی ،متفکر ،خوشبخت و آینده نگر می باشند .از این رو ،سرنوشت همه ی جوامع اناانی را می تواد با ناشه های ههم
دما و میزاد رطوبت تعیین کرد (شکوئی .)8311 ،در جبر محیطی -جبر جغرافیایی ،آزادی و اختیار اناهاد ،بهه وسهیله قهوانین
طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی سلب و یا محدود می شود (هماد) .مکتب امکاد گرایهی :اسهاس مکتهب امکهاد گرایهی در روابهط
انااد و طبیعت بر این محور فکری دور می ز ند که طبیعت ،انااد را در مایر ویژه ای حرکت نمی دهد ،بلکه امکاناتی چند در
اختیار انااد قرار می دهد و انااد در انتخاب آنها آزاد است .در واقع موضوع مهم در مکتب امکاد گرایهی ،همهاد انتخهاب آزاد
انااد است (هماد) .عوامل طبیعی و مادی ،موقعیت و وضعیت اقلیمی محل تولد و نشهو و نمهای کهودک نیهز تهاثیر مهمهی در
پیدایا نژادهای گوناگود و ساختارهای شخصیت متفاو در نوع بشر دارد (موساه فرهنگی بشهار ) .خشهکی عامهل تاویهت
حافظه و تخیل است و این ویژگی زمینه ی تاویت شخصیت درود گرا را فراهم می آورد .به عکس رطوبت با انتاال ویژگی های
آب ،یعنی شکل پذیری و دگرگونی گرایی ،زمینه ساز تاویت برونگرایی شخصیت می باشد(ناره کار ،حمزه نژاد ،دهاهانی تفتهی،
 .)8313رنگ ،هندسه و نشانه های آرام و عمیق در اقلیم های گرم و خشک و رنگ ،هندسه و نشانه های تند و جذاب در اقلهیم
های مرطوب وجود دارد .بطور مثال ،نمونه هایی از هیجاد گرایی تزئینا و هندسه در کشور های شرقی نظیر هند و پاکاهتاد،
در ماابل آراما گرایی مناطق بیابانی مرکزی ایراد و عرباتاد قابل توجه است .در مناطق (مرطوب) شمال ایراد ،رنهگ لبهاس
تنوع و هیجاد دارد ،و پوشا اقوام ساکن در مناطق (خشک) مرکزی و جنوب ایراد بیشتر به رنگ هایی ساده و روشن نزدیهک
است (هماد) .محیط زیات افزود بر جام ،بر فکر و اندیشه و اعمال و رفتار انااد دارای تاثیر شگرف است(پایگاه اطالع رسانی
حوزه .) 8315 ،انااد موجودی تاثیر پذیر است؛ محیط اطراف بر او اثر می گذارد و شخصیت او در محیط زندگی او شهکل مهی
یابد (.هماد ) .دکتر  mathew ehiteاز مرکز محیط زیات و سالمت انااد اروپا با انجام پژوهشی دو ساله بر دو هزار و 752
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شخص هشت تا  12ساله در یافتند که فضاهای کنار رودخانه با احااس مثبهت لهذ  ،آرامها و رفهع خاهتگی مهرتبط اسهت
(خبرگزاری دانشجویاد ایراد .) 8331 ،محیط جغرافیایی بر شکل گیری منشی در انااد هها تهاثیر مهی گذاشهته اسهت اگرچهه
امروزه عال محض ،ارتباطا و تکنولویی ،از اثرا جغرافیا کمی کاسته است و سطح اندیشه ی اندیشمنداد جههاد را بهه ههم
نزدیک کرده است اما هنوز قدرتی تاثیر گذار در سبک و کیفیت زندگی محاوب می شود.
سرما آدم را سخت کوش و فعال می کند ،محیط نامااعد آدم را جاور و عمل گرا بار می آورد .گرما و رطوبهت ساهتی و کهم
توجهی می آورد ،در آب و هوای معتدل ،اغلب آدم ها معتدل با دیدگاه کل نگر به جهاد هاتی اند .هوای ابری غهم مهی آورد،
در یک تحایق معلوم شد افاردگی در فصل زماتاد یکی از بیماری های شایع در میاد ساکناد شمال اروپاست .در پایهاد ایهن
تحایق قرارگرفتن روزی حداقل  1ساعت در زیر تابا نور مصنوعی را روش موثری برای درماد این افهراد پیشهنهاد مهی کنهد.
نوساد جوی و اختالل ذهنی ،محاااد اوکراینی ثابت کرده اند که نوسانا جوی فشار هوا بهه ایجهاد اخهتالل در فعالیهت ههای
ذهنی منجر می شود که نتیجه آد کاها تمرکز و عملکرد حافظه کوتاه مهد اسهت .بهاد تحریهک پهذیرماد مهی کنهد ،وزش
بادهای پر سرو صدا سبب افزایا خاتگی و تحریک پذیری افراد مهی شهود .اغلهب از بادههای موسهمی بهه عنهواد بادههای نها
خوشایند یاد می شود چرا که وزش این بادها معموال سبب ایجاد اضطراب ،فشارهای روانی ،افاردگی و بهی خهوابی شهبانه مهی
شود( .اخواد بهبهانی .)1282 ،عوامل طبیعی و مادی ،موقعیت و وضعیت اقلیمی محل تولد نشو و نمای کودک نیز تاثیر مهمهی
در پیدایا نژادهای گوناگود و ساختارهای شخصیت متفاو در نوع بشر دارد .بر این اسهاس پژوهشهگراد عامهل جغرافیهایی از
قبیل تاثیر آب و هوا و اوضاع جغرافیایی را در ایجاد تعادل روحی و فکری افراد موثر داناته اند ،لذا می تواد رفتارهای فهردی و
اجتماعی انااد را متاثر از محیط طبیعی دانات( مرکهز ملهی پاسهخگویی سهواال دینهی .)8332 ،در همهه مراتهب ،طبیعهت
امکاناتی عرضه می کند؛ انااد است که در میاد این امکانا گزینا می کند ،جغرافیا پارچه اصلی را تهیه و انااد ناشه آد را
گلدوزی می کند .آدم های کوهاتاد دارای فرهنگ محدود هاتند چود افق و دریا را نمی بینند و به خود متکی و محدود می
شوند ،اما اناانهای نواحی دشت و نزدیک دریا ،متکی به خود نیاتند و می خواهند ببینند که دنیا چه دستاوردهایی برای آنهاد
آورده است .در صحرا نیز انااد قدر ی بیشتر از کوهاتاد محدود است .با توجه به نظریه های کهن تاثیر اقلیم ،امروزه می تهواد
درمورد نا برابری که در توسعه ملتهای مختلا بهترین تبین را بهه دسهت آورد .بها کنهار ههم قهرار دادد ناشهه سهطوح توسهعه
اجتماعی -اقتصادی و ناشه مناطق بزرگ اقلیمی – گیاهی ،می تواد عاب ماندگی حد اکثهر را در منهاطق شهمالی و جنهوبی و
منطاه استوا و نیز در مناطق صحراهای نیمه حاره به چشم دید .توسعه حداکثر با مناطق معتدل منطبق است (پژوهشگاه علهوم
اناانی و مطالعا فرهنگی ) .محیط جغرافیایی خواه ناخواه یک سلاله آثار قههری بهر روی انهدام و روحیهه اناهاد مهی گهذارد.
منطاه های سردسیر و منطاه های گرمایر و منطاه های معتدل ،همچنین منطاه کوهاتانی یا منطاه صحرایی و  ....هر کدام
نوعی روحیه و اخالق را ایجاد می کند (پایگاه حوزه .)8311 ،اقلیم گرم و خشک ،رهیافتی تاریخی را الاا می کند و اقلیم سهرد،
رهیافتی آینده نگر و اقلیم معتدل ،رهیافتی این زمانی و کنونی را الاا می کند ( پایگاه خبری تحلیلی فرارو .)8331 ،جغرافیها و
محیط زیات ناشی به یاد ماندنی را در استارار و موفایت هر تمدد بازی کرده است .آب و هوا و میزاد بارش به طور ماهتایم
به موفایت یا شکات در رشد محصول و در نتیجه به مادار زماد صرف شده مربوط می شود .تمدد هایی کهه قهادر بهه صهرف
زماد کمتر در کشاورزی و امرار معاش اند قادر به تغییر مایر خود با انریی ذخیره مانده خود نابت به استارار هنهر ،فرهنهگ،
مذهب و علم است ( .)123helpme.comانااد موجودی است که تحت تاثیر شدید محهیط و ازجملهه آب و ههوا مهی باشهد
(نظری .)8313 ،با این وجود انااد در هر محیط که چشم به جهاد گشوده باشد به نوعی با آد سازگاری پیدا می کند .زنهدگی
در محیط های مختلا شرایط و ویژگی های خاص خود را دارد .بعضی از محیط های سرد و یخ بنداد بهه میهزاد زیهادی تهواد
فعالیت را از انااد سلب می کنند .انااد در چنین محیطی از ادامه فعالیت باز می ماند و کاها چشهمگیری در بهازده فعالیهت
هایا بوجود می آید .محیط های گرم و مرطوب به گونه ی دیگری در محدود کردد اناانها دخالت دارند .گرمای زیاد موجب
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تعریق و تعرق زیاد بدد می شود ،آب آد را به مادار زیادی تبخیر می کند و نوعی ساتی و رخو در او پدید می آورد .بخها
زیادی از وقت او به خواب اختصاص می یابد .در بین آب و هواهای گوناگود کره زمین فاط نوع معتدل آد است که محهدودیت
قابل مالحظه ای از نظر انجام امور و ادامه فعالیت انااد ایجاد نمی کند (نظری.)8313 ،
سخن دانشمندان و بزرگان ایران و اسالم در نقش عوامل جغرافیایی در رفتار
فارابی؛ دانشمند ایرانی در فلافه مشاء اختالف اخالق ها را در نتیجه ی اختالف آب و هوا می دانهد و مهی گویهد مهردم در ههر
منطاه که زندگی می کنند تحت تاثیر و وضع آب و هوا ،زمین ،عوامل جغرافیایی و اوضاع اقلیمی آد می باشند .ابهن سهینا؛ در
ماام پزشک فیلاوف از تاثیرا متاابل نفس ( و حاال روانی و اخالقی ) و بدد آگاهی داشت و عالوه بر تاثیرا نفس بهر بهدد
و از تاثیرا بدد بر نفس به طور خاص مزاجها که از ویژگی های جام می باشد صحبت بهه میهاد آورده اسهت .وی در ارتبهاط
حواس ظاهر را با اشیاء در شکل گیری برخی تصورا و عادا دخیل می دانات ،وی به نال از جهالینوس در تهاثیر جاهم بهر
نفس چنین می نویاد؛ « گرم مزاجی مغز ،در هم شدد عال و پراکنده گویی (هذیاد) را به بار می آورد که ایهن حالهت سهبک
سری و شتاب در تدبیر و ناپایداری در تصمیم را به دنبال دارد .سرد مزاجی مغز ،کند فهمی و کم جنبی را به وجود مهی آورد و
این حالت دیر فهمی و بی فکری و تنبلی را به بار می آورد .خشک مزاجی سبب بی خوابی می شود .و مردماد بی خواب را باید
خشک مزا) دانات» .ابن سینا انااد های با مزا) معتدل را از حیهث کهنا ههای حاهی و جنبشهی نیرومنهد و کردارشهاد را
معتدل و مرتبت می داند (ناره کار و همکاراد .)8313 ،ابن سینا اعتدال مزا) انااد را باته به نژاد و آب و هوای موطن او مهی
داند .ابن سینا درباره ی ارتباط مزا) انااد و مکاد چنین می گوید؛ به نظر می رسد ههر یهک از اصهناف سهاکناد زمهین دارای
مزا) خاصی هاتند موافق با آب و هوای اقلیم آد و در هر مورد مزا) دارای جنبه ی افراط و تفریط می گردد (هماد) .فیلاوف
و پزشک مشهور ابن سینا ،پاتی و بلندی های زمهین را در چگهونگی سهاماد یهابی تهن و رواد آدمهی مهوثر مهی داناهت .وی
کوهاتانی بودد منطاه سکونت انااد را سبب چاالکی و دلیری داناته و متاابال بر این باور بهود کهه پاهتی و خفگهی منطاهه
سکونت ،افاردگی و بیماری را در پی دارد .وی در این باره می نویاد؛ ساکناد مناطق مرتفع و کوهاتانی ،نیرومند ،قوی بنیهه،
دلیر و چاالک اند و کاانی که در مناطق خوش آب و هوا ساکن اند از نشاط و شادابی و سهالمتی خهاص برخوردارنهد .مردمهاد
سرزمین های مرتفع ،تندرست ،نیرومند ،چات و چاالک و دارای عمر زیهاد هاهتند ،و سهاکناد منهاطق سهنگالخی دارای تهن
سخت و درهم فشرده و مفاصل محکم اند ،قوی بنیه و در جنگ ها دلیرند ،در یاد گرفتن حرفه ها زیرک و اغلب کم خواب و بد
اخالق هاتند ».ساکناد مناطق گرمایر ،در ماایاه با مناطق سردسیر ،دارای تفاو های بایاری در جام و جاد و تن و رواد
هاتند؛ آب و هوای مناطق ماکونی آناد نه تنها به رنگ پوست و زیبایی تاثیر می گذارد بلکه حتی خلق و خوی آناد را متهاثر
می شود .ابن سینا معتاد بود که ساکناد مناطق سرد سیر ،نیرومند و از دل و جرا بیشتری برخوردارند و اگر منطاه ماکونی
آناد مرطوب نیز محاوب شود ،مردمانا چاق و تروتازه اند .وی همچنین مردم مناطق مرطوب را به زیبایی توصیا کرده و در
عین حال بر این نکته توجه می دهد که آناد در ورزش زود خاته می شوند .همچنین او متذکر می شود که روحیه و حهاال و
ر فتار مردم مناطق خشک کامال برعکس حاال و رفتار مردم مناطق مرطوب است .ابن سینا به طور کلی در معرفی هوای خوب
و بد چنین می گوید؛ هوایی که بعد از غروب خورشید زود سرد شود و هنگام طلوع خورشید زود گرم شود ،هوای لطیا است و
در حالت عکس مخالا آد ،بدترین هوا آد است که دل را افارده و نفس را تنگی بخشد (پایگاه اطالع رسانی حوزه .)8315،ابن
خلدود؛ مورخ مشهور در مادمه خویا تاکید فراوانی بر آب و هوا و ناا آد در امر عمراد و آبهادانی نمهوده اسهت ،وی معتاهد
است که ساکناد مناطق معتدل (که از حرار سوزاد جنوب و سرمای شمال کره زمین در اماننهد ) از جههت خلهق و خهوی و
صور و سیر در اعتدال قرار دارند و برای ایجاد تمدد و عمراد ،معاش و اقتصاد و هنر و دانا مناسهب ترنهد .و متهذکر مهی
شود که دوری از اعتدال در آب و هوا ،موجب دوری از دانا و دین و نیز دوری از رفتار های اناانی می شود .ابهن خلهدود؛ در
مورد ت اثیر محیط جغرافیایی بر انااد می گوید؛ تردیدی نیات که محیط طبیعی در انااد موثر است و از نظر اخالق
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حاال خاص را در فرد ایجاد می نماید .غالبا جوانمردی و سخاو و شجاعت در صهحرا نشهیناد ،کاهالت و ساهتی در محهیط
های گرم ،عالقه به استاالل و بزرگواری ،در کوه نشیناد رضا و قناعت در محیط های سرد سیر بیشتر دیده می شهود (موساهه
فرهنگی بشار ) .منتاکیو؛ در قرد هجدهم به تفضیل از آثار شرایط جغرافیایی سخن گفت .مونتاکیو عوامل جغرافیایی مانند،
اقلیم ،منابع طبیعی ،کوهاتانی بودد یا جزیره نشینی و صحرا نشینی را بر خلق و خوی اقوام موثر می دانهد .از نظهر منتاهکیو
اناانی که در اقلیم سرد سیر پرورش می یابد دارای قو بیشتر ،قلبی قوی تر ،اعتماد به نفس ،گذشت ،عدم انتاهام ،صهداقت از
حیل ه و نیرنگ است همچنین وی می نویاد در کشورهای شمالی ملتهایی خواهید یافت که کمتر معایب دارند و به اندازه کافی
صداقت و صراحت لهجه و تاوی در آنها یافت می شود ،ولی به کشورهای گرمایری وقتی نزدیک می شوید گماد خواهید کهرد
که از سرچشمه اخالق دور می شوید .عواطا شدید تولید جنایا بزرگ می کند هرکس می خواههد مزایهای تاهکین امیهال و
عواطا را از دست دیگری برباید و به خود تخصیص دهد .وی در هماد اثر معروفا می نویاد؛ آب و هوای گهرم ،کهم و بهیا
موجب ساتی می شود و برعکس در آب و هوای سرد اثری است که سکنه آد نااط را کم و بهیا نیرومنهد مهی نمایهد و مهی
توانند زحما سخت و طوالنی را تحمل کنند ،این موضوع نه تنها با ماایاه ملل و کشهورهای مختلها ثابهت مهی شهود ،بلکهه
هرگاه در یک کشور نیز سکنه نااط گرمایر و سردسیر آد را با هم ماایاه نمائید ،این حایات به دست می آید .مثال جرئهت و
فعالیت ملل شمالی چین زیادتر از فعالیت ملل جنوبی آد کشور است (اسالم پور .)8313،ارسطو؛ بر این بهاور بهود کهه اناهاد و
محیط زیات دو چیز جدا ناپذیر از یکدیگرند ،به نظر وی ،انااد هم از عوامل جغرافیایی ( محیط طبیعی ) و هم از نههاد ههای
سیاسی ،تاثیر می پذیرد (پایگاه اطالع رسانی حوزه پاسدار اسالم .)8315 ،ارسطو نیز بر این مائله تاکیهد دارد کهه مهردم اروپها
دلیرند ،ولی کم هوش ،لیکن مردم آسیا هوشمندند .نکته شایاد ذکر این که ،محیط جغرافیهایی حتهی بهر سیاسهت اجتمهاع ،و
اقتصاد نیز تاثیر می گذارد ،به گونه ای عده ای از دانشمنداد ،عاب ماندگی و یا پیشرفت جوامع بشهری را مربهوط بهه موقعیهت
جغرافیایی و اوضاع اقلیمی آد می دانند (هماد) .علی(ع)؛ که توسط سازماد یوناکو به عنهواد فیلاهوف بشهریت نامیهده شهده
(پایگاه خبری تحلیلی شهدای ایراد .) 8331،در مذمت اهالی بصره در عراق مهی فرمایهد؛ اخهالق شهما پاهت ،پیمانههای شهما
سات ،سیره و روشتاد دو رویی و آب شهرتاد شور (بد طعم) است .و در بیانی دیگر فرمودند؛ خاک سرزمین شما بهد بهو تهرین
خاک هاست ،از همه جا به آب (سطح دریا) نزدیک تر و از آسماد دور تر است (منطاهه پاهت و پهایین) کهه  9دههم بهدیها در
محیط شماست (پایگاه اطالع رسانی حوزه پاسدار اسالم.)8315 ،
برنامه ریزی در جغرافیای شهری
امروزه  51درصد جمعیت جهاد در شهرها زندگی می کنند و انتظار می رود این میزاد تا سال  1252به رقم  11درصهد برسهد
(مرکز مطالعا سازماد ملل متحد -تهراد) .در حال حاضر جمعیت جهاد هر سال حدود  13میلیود نفر اضهافه مهی شهود کهه
برابر با جمعیت آلماد است (مشرق نیوز .)8331 ،بیکاری هم به لحاف این که موجب فار و مشکال مالی و اقتصادی اسهت بهه
عنواد ریشه و علت بزهکاری مطرح است و هم به عنواد ایجاد کننده فرصت و موقعیت ارتکاب جرم مورد توجه مباحث مربهوط
به پیشگیری است .افزایا بی رویه جمعیت شهرها و کاها نظار می تواند از عوامل بروز جرم باشد .افزایا جمعیهت بیشهتر
در کشورهای فایر دیده می شود .از این رو در جهاد بخصوص مناطق شهری با « انفجار جمعیت » روبرو ایم در چنین شرایطی
جامعه به موازا گاترش و متراکم شدد ،تالط کمتری بر فرد دارد و در نتیجه ،دیگر به خوبی گذشهته قهادر نیاهت گهرایا
های ضد اجتماعی را که پیدا می شوند مهار کند (موساه فرهنگی مطبوعاتی ایراد) .نتایج پژوهشی محاااد دانشهگاه یجیانهگ
چین ،استفاده از دستگاه منابع آبی درود شهری تاثیر مثبتی را بر سالمت روحی و روانی شهر نشیناد می گهذارد کهه دائهم بها
سرو صدا های شهری در ارتباط اند؛ به عبار دیگر محرک های بصری نظیر نگاه کردد بهه جریهاد ههای آبهی بهر درک روانهی
محرک های صوتی تاثیر گذار است( .خبرگزاری دانشجویاد ایراد .)8331 ،آلودگی هوا ،ترافیک ،شلوغی از عوامل اسهترس زای
بیرونی هاتند که سبب بروز استرس در فرد می شود و اگر این استرس ها ادامه پیدا کند ،بصور مزمن باعث ایجاد بیماریهای
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رواد تنی و یا تشدید سایر بیماری های رواد شناختی می شود (اخواد بهبهانی .)1282 ،توسعه علم و فنهاوری و بههره بهرداری
صحیح (از منابع طبیعی) ناا مهمی در بهبود وضعیت زندگی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگهی مهردم خواههد داشهت
(کردوانی .)8311 ،درود گرایی در اقلیم های گرم و خشک و برود گرایی در اقلیم های مرطوب قرار دارد ،کالبد معمهاری درود
گرا اگرچه در درجه اول به دلیل نیاز اقلیمی ،درود گرا شده است اما می تواد به تدریج زمینهه سهاز ایجهاد فرهنهگ رفتهاری و
اخالقی درود گرا باشد ،به عکس شخصیت درونگرا عالقه به کالبد معماری درونگرا دارد و اگر در اقلیم برود گرا واقهع باشهد بها
ایجاد تعادلی ،این نیازهای متضاد اناانی و محیطی را پاسخ می دهد (ناره کار و همکاراد .)8313 ،اقلیم های غیر مرطوب سرد
و گرم به نوعی گریز از محیط ،به تراکم و فشردگی کالبدی می انجامد .در ماابل در اقلیم مرطوب معماری بها باهط در محهیط،
تالش در بهره مندی بیشتر از طبیعت شکل می گیرد .این ویژگی در نابت فضای باز و باهته در معمهاری و شههر و همچنهین
تغییر حد قلمرو و حریم ناا دارد (هماد) .بافت های شهری در بردارنده ی روح خالق مردمی است که طهی سهالیاد طهوالنی،
آنها بر اقلیم ،سنن ،فرهنگ و نوع معیشت خود به وجود آورده اند (سلمانیاد ،گل کار .)8313 ،گاترش بی رویهه و بهی برنامهه
توسعه شهرها ،افزایا فاصله محل کار و زندگی ،افزایا ترددهای شهری ،عهدم تشهخیص نیازههای اناهانی ،آلهودگی صهوتی و
بصری و هوا ،فاداد ماکن مناسب و کیفی ،ازدحام و بروز تعارضهای اجتماعی ،از میاد رفهتن حهس تعلهق بهه محهیط و سهایر
عوارض را می تواد به عنواد شرایط و کیفیا نامناسب شهری دانات که با ایجاد فشارهای روانی در افراد اثهرا سهوئا را بهر
سالمت جامی و روحی آنها می گذارد و موجب اختالل در عملکرد ،در قلمرو اجتماعی ،روانشناختی و جامانی می گردد .ایهن
ماائل بر اهمیت پرداختن به موضوع کیفیت فضای زیات که بخشی از آد فضاهای ساخته ما بعنواد آثار معمهاری و فضهاهای
شهری می باشد را مشخص می سازد .ناد های انجام شده در باب فضاهای کاالت آور و جرم خیز در مجتمع ههای ماهکونی و
شهر های مدرد ازجمله شهرک پروئیت ایگو در آمریکا که نهایتا منهدم گردیدند را می تواد سرآغازی بر لزوم توجه به نیازههای
اناانی از محیط مطلوب دانات (امامالی ،آوازیاد ،علی زاده ،اسالمی .)8338 ،از نظر کانتر مکاد نمی تواند ماتال و جهدای از
انااد در نظر گرفته شود .مردم همیشه رفتارها و اعمال خود را با هر مکاد خاص تطبیق می دهنهد و ماهیهت آد مکهاد عامهل
مهمی در فهم عمل و تجربه آنها می شود .بر اساس مدل کانتر ( ،)8311مکاد بخشی از فضای طبیعی یا انااد ساخت است که
از نظر مفهومی یا مادی محدوده ای مشخص دارد و حاصل تعامل عوامل رفتاری ،مفاهیم قابل دریافت توسهط اناهاد و ویژگهی
های کالبدی محیط است (هماد ) .ناا مهم نظریه متاابل در معماری و طراحی تشخیص این است که مردم در محیط به چهه
چیزهایی توجه می کنند و اهمیت می دهند زیرا معماری ارتاا دهنده کیفیت زندگی بهر مبنهای ادراک حاهی اسهت(امامالی و
همکاراد .)8338 ،رابطه انااد – محیط رابطه ای دو سویه است .هردو به نوعی برهم تهاثیر گهذارده و ازههم متهاثر مهی شهوند.
الگوی رویدادهایی را که بر زندگی در بنا ها و شهرها غالب است ،نمی تواد از فضاهایی که در آد رخ می دهند ،جدا کرد .انااد
باته به ارزشهای فرهنگی محیط خود ،به برخی فضا ها ،محرک ها و رویداد ها معنی می بخشد و متناسب با آد ها رفتهار مهی
کند (هماد) .نتایج پژوهشی نشاد می دهد از سویی نیازهای اناانی نتیجه تاثیر رفتار بر فضا و محیط اسهت و قابلیهت محهیط،
زمینه ساز انجام رفتارهاست و از سویی دیگر ارتاای کیفیت محیطی و تاثیر مولفه های آد بهر قلمهرو هها و الگوههای رفتهار بها
مفاهیم کیفی در ارتباط است (لطیفی ،سجادزاده .)8333 ،با توجه به عایده نظریه پردازاد درباره فضهاهای عمهومی بهه عنهواد
فضاهایی برای تعامال اناانی ،در میابیم که شهر به عنواد ظرفی برای انااد و فعالیت هایا محاوب می شهود (همهاد) .ههر
قدر فضا نابت به استفاده های مطلوب و عمومی قابلیت و جذابیت بیشتری داشته باشد ،نابت به استفاده های نها مطلهوب یها
ناهنجار محدود می گردد (هماد) .الگوهای رفتاری ناشی از فرهنگ ،اعتاادا  ،عادا  ،محیط زندگی ،قوانین حاکم بهر جامعهه و
خصوصیا فردی است و هرکدام از این شاخه ها به تنهایی یا همراه سایر عوامل؛ رفتارهای متفاو افراد را توجیه می کنهد .در
هرحال الگوهای متفاو رفتاری ،محیط های خاص خود را برای بروز یا کنترل احتیا) دارند .مشاهده شهده کهه احتمهال بهروز
رفتاری خاص در یک قرارگاه رفتاری (یا هماد فضای فعالیت) مشخص بیا از احتمال بروز رفتاری دیگر است .چنین احتمهال
رفتاری به طور ماتایم به درک ما از هویت مکاد ارتباط پیدا می کند (لطیفی ،سجادزاده.)8333 ،
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در دوره های مختلا تاریخی ،در اقصی نااط دنیا شهرهایی با «اهداف مختلا» احداث شده اند که آنها را می تواد شههر ههای
جدید نامید (زیاری .)8313 ،مفهوم شهر جدید به مثابه یک فرصت لیبرالیاتی برای اعمال اصالحا و ارائه شیوه ای بهتر برای
زندگی شهری به وجود آمد .شهر های جدید پس از جنگ جهانی دوم الگویی برای کمک به حل مشکال اجتماعی اقتصادی و
محیطی شهرهای بزرگ بودند .این الگو ،توزیع جمعیت و اشتغال را در کل فضای سرزمین ارائهه داد .بهدین ترتیهب ایهده شههر
جدید با ابزار توسعه ناحیه ای به سرعت در سراسر جهاد گاترش یافت (هماد) .مکتب آمایا اناهانی یها نظریهه شههر اناهاد
برنامه ریزی شهری را مطرح می کنند که در ساخت شهر ،باید جغرافی داد ،جامعه شناس ،تاریخ شناس ،رواد شهناس ،اقتصهاد
داد و معمار با هم شرکت داشته باشند و شهر را فاط معماراد ناازند .در این باره گروهی نیز «نظریه سالمت رواد» و مشارکت
شهروند در شکل بخشیدد به شهر را توصیه می کنند .این نظریه ناا برنامه ریزی را به عنواد عاملی در کاها رفتهار توصهیه
می کنند (هماد).
بحث و نتیجه گیری
درست است که اراده حرف آخر ر ا در چگونگی رفتار زندگی انااد می زند ،اما اراده را هم خواست های درونی و بیرونهی فهرد و
طرز فکر و سطح اندیشه افراد تایین می کند .پس می تواد با برنامه ریزی بر عوامل تاثیر گذار کیفیت تربیت فهرد در جامعهه را
مشخص و پرورش مورد نظر را عملی ساخت .از عوامل تایین کننده نوع رفتار می تواد به وراثت ،محیط و جغرافیا اشاره کرد که
وراثت بصور جبر برای انااد از آغاز زندگیا به او سپرده می شود و خصوصیا جامی و روحی پدراد و مهادراد از گذشهته
به او داده می شود .و محیط را هم در اینجا زندگی پیرامونی فرد می دانیم مانند :خهانواده ،محلهه ،مدرسهه ،دوسهتاد  ...محهیط
پرورش دهنده انااد است که می تواند خصوصیا ذاتی آد را تشدید و یا تضعیا کند دو محیط متضاد در کنار هم مهی توانهد
برای فرد نتایج متفاوتی را در پی داشته باشد ،دو خانواده در یک محل با سطح نیاز مختلا و سطح فرهنگ متفاو خاص خود
تاثیرا بایار متضادی بر روی تربیت رفتاری افراد خود دارند .و همچنین جغرافیا که بایار بزرگ تر و فراگیر تهر مهی باشهد و
تمام افراد خواسته و ناخواسته در آد مشغول زندگی می باشند .با توجه به اقلیم های متفهاو  ،زنهدگی ههای متفهاوتی در کهره
زمین بوجود آمده است که هر محیط طبیعی در جغرافیای بزرگ سیاره ما نوع فرهنگ و معیشت و نگهاه بهه هاهتی را در پهی
داشته است؛ طبیعتا افرادی که در مناطق قطبی ،معتدل ،بیابانی ،استوایی زندگی می کنند روحیاتی متناسب با خود و متضاد با
اقلیم های دیگر دارند ،بی تردید روحیا و رفتار جایی که اقلیم زیاتا مناسب و طبیعتهی دسهت دلبهاز دارد بها اقلیمهی کهه
محیطی سخت و خشن همراه با محدودیت های مختلا به افراد تحمیل می کنهد بها ههم یکاهاد نیاهت و یها افهرادی کهه در
کوهاتاد ،دشت یا جلگه زندگی می کنند هم از محیط تاثیر پذیرفته و رفتاری متناسب با شهرایط تحمیهل شهده را ارائهه مهی
دهند البته این به آد معنا نیات که تمام افراد اینگونه رفتار کنند زیرا هر شخصی با شرایط ،خواسهت هها و تجربهه ههای خهود
زندگی می کند اما عمومیت هماد است که گفته شد به عنواد مثال هر اقلیمی پوشا گیاهی خاص خود را دارد (مثهل عهرض
های باال به سمت قطب که تنوع در سوزنی برگاد و در عرض های پایین و استوا که تنوع و اکثریت در پههن برگهاد اسهت) کهه
انااد هم در هر جغرافیای طبیعی و اناانی تنوع خاص خود اما بها ویژگهی ههای عمهومی یکاهاد را دارا مهی باشهد .در اغلهب
مطالعا انجام شده (مورد رویت) ،پژوهشگراد در زمینه عوامل تاثیر گذار بر رفتار ،آنها وراثت و محیط را جدای از جغرافیا مورد
مطالعه و تحایق قرار داده اند اما در این پژوها ما سه عامل یاد شده را با تاثیر گذاری بر روی همدیگر مورد مطالعه قهرار داده
ا یم و در پرداختن به عامل جغرافیا تاکید ویژه ای بر روی جغرافیای شهری داشته ایم زیرا ههم اکنهود بهیا از نیمهی از مهردم
جهاد در شهرها زندگی می کنند که بر اساس پیا بینی ها این میزاد تا سال  1252به  11درصد هم می رسد.
بین عوامل یاد شده تنها یک عامل و آد هم نابیت است که حاکم است و اگر انااد بتواند با اراده و قدر اختیاری که دارد به
مرور شرایط تمام عوامل را به نفع خود تغییر دهد و جغرافیا ،محیط ،وراثت ،تحت کنترل او و برنامه ریزی شهده بهرای پهرورش
انااد و شرایط زندگی کاملتر و کیفیتی شایاته را بوجود بیاورد ،در حایات نوعی جبر را می تواند بر عوامل یاد شده حاکم

www.SID.ir

Archive of SID

کند و آنها را در یک مایر مثبت به حرکت در آورد و نال هایی بایار شایاته را در جهاد تربیت کند و بوسهیله آنهها جههانی
شایاته تشکیل و اداره شود .وراثت را می تواد با محیط و محیط را با جغرافیا و جغرافیا را با برنامه ریهزی ،دانها و تکنولهویی
اصالح و شرایط زیات بهتر را برای فرد و نال های بعدی فراهم کرد .اگر جغرافیای شهر و روستا را به همهراه محهیط مهادی و
معنوی که فرد در آد زندگی می کند را بگونه ای آماده پرورش افراد قرار دهیم که موجب بروز و پرورش استعدادهای وراثتهی و
تمام توانهای بلاوه او شود و در عین حال خصوصیا منفی او را تا حد امکاد کنترل و مانع از گاترش آد در جامعه شهود بعهد
از گذشت چند نال رواد سالمی را می تواد برای آیندگاد برجای گذاشت.
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