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Abstract 
The present study seeks to identify the 
types of perception, description, definition 
and analysis of various sciences, including 
history, psychology, sociology and 
demography of children and childhood. 
The results show that the view of history on 
childhood is a relativistic and constructive 
view. History does not consider childhood 
as an absolute and intrinsic thing; a child is 
a socially constructed thing from the 
perspective of history. History is the 
beginning of childhood sociological 
studies. It is as if it created a basis for 
relativistic thinking based on social and 
cultural conditions. Are. Psychology still 
relies on fixed transtemporal and 
transcendental rules for a child's 
development, and development is 
evolutionary. Childhood is not a goal but a 
path to achieve the goal which is adulthood, 
so the emphasis is on the importance of 
childhood to lay the foundations for healthy 
physical and mental development for 
adulthood. Sociology, on the other hand, 
considers a child to be a social construct 
that is quite different in terms of time and 
place. From a sociological point of view, a 
child is not based on the rule of evolution; 
Childhood is not a path and a tool to reach 
adulthood, but childhood itself is a goal. 
Childhood must be recognized as a goal 
and from the perspective of children 
themselves, otherwise adulthood will be 
recognized as a goal and cognition of 
children from the perspective of adults. 
Ultimately, this leads to legitimacy and 
justification for the exercise of adult 
domination and power over children. 

Keywords: Childhood, Science, 
Developmental Psychology, 
Constructivism, Children's Agency.  

  چکیده

تعریف و ، توصیف، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درك

، شناسی نروا، تحلیل دانش و علوم مختلف از جمله تاریخ

. شناسی نسبت به کودك و کودکی است شناسی و جمعیت جامعه

شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی  این پژوهش در سطح جامعه

دهند که  نتایج نشان می. پذیرد و روش تحلیل اسنادي صورت می

، تاریخ. گرایانه و برساختی است نگاهی نسبی، نگاه تاریخ به کودکی

کودکی از منظر تاریخ ، داند و ذاتی نمیکودکی را امري مطلق 

تاریخ سرآغازي براي مطالعات . امري برساخته اجتماعی است

گویی بسترهایی براي اندیشیدن . شناختی کودکی است جامعه

در . گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده نسبی

کی تر نسبت به کود شناختی شناسانه و جامعه هاي روان بین نگاه

شناسی  تعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته روان

شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت  روان. شناسی هستیم و جامعه

فرازمانی و فرامکانی براي رشد کودك است و رشد نیز تکاملی 

کودکی نه هدف بلکه مسیري براي رسیدن به هدف که همان . است

بر اهمیت کودکی براي ایجاد  تأکید باشد لذا می، بزرگسالی است

در حالی . مبناهاي رشد کالبدي و روانی سالم براي بزرگسالی است

داند که بر اساس  کودکی را برساخته اجتماعی می، شناسی که جامعه

کودکی از منظر . متفاوت است، کامالً شرایط زمانی و مکانی

یر و ابزاري کودکی نه مس؛ شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست جامعه

کودکی . براي رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است

باید به عنوان هدف و از منظر خود کودکان شناخته شود در غیر این 

صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر بزرگساالن 

بخشی و توجیه  در نهایت چنین امري منجر به مشروعیت. خواهد بود

  .گردد ت بزرگساالن بر کودکان میاعمال سلطه و قدر

، روانشناسی رشد، علم، کودکی: واژگان کلیدي
   .عاملیت کودکان، گرایی برساخت
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  مقدمه

، در دنیاي مدرن. کند می تأکیدبه تکثر نیز ) امپریالیسم( مدرنیته عالوه بر همگرایی در سطح کالن

به شکلی که اقشار ، مردم شده است ها هاي مختلف و توده  تکثرگرایی منجر به توجه بیش از پیش به زمینه

هاي  به عنوان گروهکه  ..وستان ورنگین پ، گرایان جنس هم، سالمندان، کودکان، هایی همانند زنان و طیف

الزم به بیان . گردند شوند و گویا دوباره به کانون توجه تبدیل می مطرح می، در حاشیه و طرد شده بودند
در این دوران است که مبناهاي ؛ هاي زندگی بشر است دورانین تر مهماست که کودکی یکی از 

در کل دوران زندگی انسان اثرگذار  ،گیرد و از آن پس روحی و حتی جسمی شکل می، شخصیتی

ها و مبانی حقوقی و قانونی مختص زمینه و  سیاست، ها اي در رابطه با کودکان استراتژي هر جامعه. باشند می

عطف براي  دوران کودکی را یک نقطه، یافته و پیشرفته عموماً جوامع توسعه. بسترهاي خود را دارد

. مورد نظر دارند، بیت و پرورش نیروي انسانی مؤثر و با کیفیتریزي در جهت تر ي و برنامهگذار سیاست

به ، شناخت از منظرهاي گوناگون. باشد در این راستا شناخت کودك و کودکی او امري مهم و مبنایی می

  .اي از موضوع به ما ارائه نماید جانبه شکلی که درك همه

هاي مختلف  دیدگاه، کودك و کودکیکودکی و مطالعات مربوط به  رابطه بایکی از مباحث مهم در 

هاي بسیار زیادي  هاي دانش و علوم در این رابطه است که در بسیاري از مواقع نیز داراي تفاوت عرصه

توجه به نگاه دانش و علوم مختلف ، بنابراین. شوند هایی نیز می بسا منجر به تعارضات و تناقض هستند و چه

تالش . کند هدایت می، در مسائل و ارائه راهکارهاي حمایتی، رما را براي فهم بهت، به کودك و کودکی
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هاي دانش و علوم نسبت به کودك و کودکی ما را به عرصه  هاي مختلف عرصه براي شناسایی دیدگاه

لذا راهی گسترده و . کشاند شناسی می حقوق و جامعه، شناسی جمعیت، شناسی روان، تاریخ، ادبیات، فلسفه

هاي مذکور را  ها و شناخت هر یک از عرصه ت تا بتوانیم به شیوه مروري دیدگاهتالشی مضاعف الزم اس

بنابراین در پژوهش حاضر پیرو تعهد به فضاي علم به بررسی کودك و کودکی . براي مخاطبان ارائه نماییم

  .پردازیم شناسی می شناسی و جمعیت جامعه، شناسی روان، تاریخاز منظر علم از جمله 

شناسی به کودکی چگونه است؟ و هر یک چه درکی  شناسی و جمعیت جامعه، شناسی وانر، تاریخنگاه 

، پژوهشگران به دنبال شناسایی نوع درك، کنند؟ در پژوهش حاضر را از کودك و کودکی ارائه می

این پژوهش در سطح . تعریف و تحلیل دانش و علوم مختلف نسبت به کودك و کودکی هستند، توصیف

بر اساس ، بنابراین؛ خاصی نیست به جامعه تأکیدپذیرد و نگاه آن با  م و معرفت صورت میشناسی عل جامعه

به دنبال کشف نگاه ، خاصیت سیالیت و جهانی بودن دانش و علوم در معناي کلی و جریان اصلی هر یک

  .تیمشناسی نسبت به کودك و کودکی هس شناسی و جمعیت جامعه، شناسی روان، تاریخکلی علوم از جمله 

با نظر ، در این راستا. پذیرد پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادي صورت می

هاي دانش و علوم مختلف به کودك و  اول در رابطه با نگاه هر یک از حوزه منابع دست کلیه، متخصصان

د این که پژوهشگران با وجو، و در نهایت. کودکی شناسایی شدند و سپس مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند

دانند اما در طول تحلیلِ رویکرد دانش و علوم مختلف نسبت  هاي دانش و علوم را از یکدیگر جدا نمی عرصه

  .اند ها نیز بوده تعیین مرزهاي مختص هر حوزه نسبت به دیگر حوزه، به کودك و کودکی به دنبال

ات و مطالعات پیشین در رابطه با جستجو و مرور تحقیق، هاي اساسی در پژوهش حاضر یکی از گام

نتایج حاصل از جستجوي منابع داخلی ایران و منابع خارجی . موضوع و اهداف پژوهش حاضر بوده است

در رابطه با ، شناسی علم و معرفت دهند که تا به حال پژوهش متمرکز و منسجمی با رویکرد جامعه نشان می

صرفاً مختلف نسبت به کودکی انجام نشده است لذا توصیف و تحلیل رویکرد دانش و علوم ، شناسایی

اقدامات پژوهشی . مثالً هاي دانش و علوم انجام شده است اي در زیر هر یک از حوزه هاي پراکنده پژوهش

که در رابطه با ) 1962، آریس( آریسبراي شناسایی نگاه تاریخ به مفهوم کودکی همانند پژوهش فیلیپ 

یا )، 1388، استیرنس( در جهانش استیرنس در رابطه با تاریخ کودکی پژوه، تاریخ کودکی در اروپا

 باید توجه داشت که در حوزه البته). 1393، حاتمی( ایرانپژوهش حاتمی در رابطه با تاریخ کودکی در 

هاي مرکزي هریک از علوم  مواجهه با کودك و کودکی با محوریت مفاهیم و پارادایم، علوم مختلف
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، توجه به شکاف نسلی کودکان و بزرگساالن، هاي روانی و رشد کودکان توجه به بیماري. مثالً بوده است

در ، بنابراین... تحول سبک زندگی کودکان و، فرهنگ جوامع تحوالت مفهوم کودکی در عرصه مطالعه

مفهوم کودکی از  به دنبال مطالعه، شناسی معرفت و علم پژوهش حاضر با نگاهی کالن و در سطح جامعه

دهند که تاکنون پژوهش  هاي پیشین نشان می جستجوي پژوهش. ظر دانش و علوم مختلف هستیممن

  .منسجم و مدونی در رابطه با موضوع مذکور انجام نشده است

  تاریخ و کودکی - 1

» لوتر جوان«روانشناس آمریکایی در کتاب ، اریک اریکسون، با وجود آن که چند سال پیش از فیلیپ آریه
مندي مفهوم  شناختی به مبحث کودکی توجه کرد اما احتماالً توجه به تاریخ کرد تاریخ روانبا روی، 1956

مورخ برجسته فرانسوي و از پیشگامان تاریخ فرهنگی ، کودکی در جهان براي نخستین بار توسط فیلیپ آریه
زندگی خانوادگی در  کودکان و«کتابی به زبان فرانسوي با نام ، او در این سال. برانگیخته شد 1960در سال 

منتشر کرد که در آن با تکیه بر اسناد مکتوب و مصور اروپاي قرون وسطا به خصوص فرانسه » دوران باستان

اند که  مدرن است و پیش از آن کودکان به جز بزرگساالنی کوچک نبوده دوره نشان داد که کودکی زاییده

  ).1962، آریس( آمدند مین به شمار پیرو و همانند بزرگساال... آموزش و، خوراك، در پوشاك

مطالعات  شناسان را به غیبت نسبی کودکان در عرصه شناسان و انسان جامعه، کتاب آریه توجه مورخان

این کتاب ، گردید» تاریخ کودکی«هایی چون  ساز نگارش کتاب تاریخی و اجتماعی جلب کرد و سبب

منتشر شده و در آن پژوهشگران به بررسی ، 1974مجموعه مقاالتی است که توسط لوید دو موزه در سال 

 پردازند می، ها تا قرن نوزدهم میالدي هاي مختلف زندگی کودکان در اروپا از اواخر حکومت رومی جنبه

اثر راجر کاکس است که » طرحی براي دوران کودکی«هاي تاریخی دیگر  یکی از کتاب). 1974، لیوید(

، عصر روشنگري، ها پیوریتن ختلف تاریخ اروپا از دورههاي م در آن زندگی کودکان در دوره

 کودکان و کودکی در ایتالیاي دوره«کتاب ). 1996، روگر( استرومانتیسیسم و ویکتوریا بررسی شده 

تاریخی مرتبط با کودکان است که به هاي  به چاپ رسید از جمله پژوهش، 2003که در سال » رومی

این کتاب پر حجم در فصولی چون تولد و . بر ایتالیا است ها عصر سلطه رومی صورت خاص درباره

  ).2005، بریال( استتدوین گردیده ... آموزش و پرورش و، تشریفات مربوط به آن

آمد  که یک سال بعد توسط استیون مینتز به نگارش در» تاریخ آمریکایی کودکی: مجموعه اولیه«کتاب 

دختران و پسران عصر آزادي و کودکان ، مستعمرات آمریکاپوستان در  پوستان و سیاه در فصولی چون سرخ
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دوران کودکی در « کتاب). 2004، مینتز( پردازد میکودکان آمریکایی  کار به صورت ویژه به بحث درباره

گفته  تر از تحقیقات پیش اي وسیع اثر پیتر استیرنس که به زبان فارسی هم ترجمه شده در گستره» تاریخ جهان

، تقریباً این کتاب با وجود اشاراتی کوتاه. پردازد خی زندگی کودکان در سراسر جهان میبه بررسی تاری

توان نام برد که در آن نویسنده  آندره ترومل را می اثر). 1388، استیرنس( استتوجه  نسبت به تمدن ایرانی بی

ست تا نشان دهد که چگونه انگلستان و آمریکا در پی آن ا، با استفاده از شواهد تاریخی در کشورهاي فرانسه

، ترمل( شدندهاي غربی تبدیل  هاي عمومی دولت يگذار سیاستکودکان در دوران جدید به کانون اصلی 

آینده «و ، 2009اثر مري جین کلی » اي بر مطالعات کودکی مقدمه«هایی چون  بر این کتاب عالوه). 2008

نشان از گرایشی جدید و ، 2005آلن پروت اثر » اي کودکان رو به سوي مطالعات میان رشته: کودکی

 همانگونه که پیداست همه. کودکی و کودکان دارند اي درباره رشته هاي میان ضرورتی اساسی در پژوهش

اند و این در حالی است که توجه به تاریخ کودکی نزد  آثار یاد شده توسط پژوهشگران غربی تولید شده

  .ندك بوده و هنوز در آغاز راه استپژوهان ایرانی بسیار ا مورخان و تاریخ

عطفی در بازاندیشی مفهوم کودکی  فیلیپ آریه را باید نقطه» قرون کودکی«بدون تردید انتشار کتاب 

در این  تأملزدایی از مفهوم کودکی و  آشنایی، سهم مهم آریه. گرایانه از آن دانست و تلقی برساخت

آریه توجه خود را به این ایده . بیعی و یکسان داردسیر تحولی ط، جوامع فرض بود که کودکی در همه

اي بیولوژیکی یا چیزي اساساً  اي اجتماعی و تاریخی است نه داده متمرکز کرد که کودکی برساخته

کودکان در طول تاریخ تغییر کرده است و کودکی به مثابه مفهومی  به نظر او طرز فکر درباره. »طبیعی«

با وجود تمامی انتقاداتی که متوجه آریه است . ده در این طرز فکر استمحصول تغییرات ایجاد ش، جدید

آریه با مطرح کردن . کودکان از خود به جاي گذاشت عظیمی بر مطالعه تأثیراما بدون شک کار او 

 جین( کودکی روح دمید تاریخ است به کالبد پژوهش تاریخی درباره کودکی به مثابه چیزي که برساخته

  ).103 - 85: 1396، کلی

منزلت و جایگاه اجتماعی ، عالیق، کودکان گروهی ویژه با نیازها، تا پیش از قرن هفدهم میالدي

. داد واقعیت آن را توضیح می شدند و واقعیت زیستی کودکی بخش عمده یکسان و مشترك تلقی نمی

ایست با رشد جسمانی ب می، شان بودند یا برعکس اندازه ناتوان و وابسته به مراقبت والدین کودکان یا بی

آریه در کتاب قرون کودکی نشان داد که کودکی . کردند کافی پا به پاي بزرگساالن کار و فعالیت می

. به جایگاهی عاطفی استها  آن طبقات متوسط و نیز برآمده از تغییر در جایگاه اقتصادي مفهومی برساخته
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کنیم  ر شکلی که امروز از آن استفاده میمفهوم کودکی د، صنعتی غرب تا پیش از تحوالت مدرن جامعه

. اي و البته متفاوتی داشت الشعاع نظم اقتصادي و سیاسی جامعه جایگاه حاشیه کودکی تحت. وجود نداشت

پیشامدرن و سازمان اقتصادي برآمده از آن کودکان را اساساً شکلی از  نظام فئودالی و اقتدار پدرساالرانه

پیوند کودکان با زندگی کاري و اجتماعی آغاز و . دانست قاي جامعه میداري و تضمینی براي ب سرمایه

) ازدواج و فرزندآوري( هاي هنجاري وابسته به آن کرد و به واقعیت بلوغ و تجربه پایان جوانی را مبهم می

ظرفیت تحمل بزرگساالن را براي پذیرش ، تصور کودکان همچون بزرگساالن کوچک. داد اهمیت می
  .کرد کمتر میها  آن هاي اخالقی ها و فاصله نیخطا و نافرما

هاي  ها و قضاوت کلیشه، ها داوري پیش کننده هنر و دیگر متون بیان، بازنمایی موجود از ادبیات

را ها  ، آنسویه نسبت به کودکی است که بدون در نظر داشتن واقعیت زیستی و اجتماعی کودکان یک

با ظهور مدارس . گیرد آالیش در نظر می اه و نه معصوم و بیخودخو، شرور، اطمینان موجوداتی غیرقابل
به تدریج ) در کار و خانه( الگوهاي تربیتی، میالدي هاي سنی کودکان در قرن نوزدهم بندي جدید و دسته

موضوع ، گرفتن از کار اجباري فاصله. اي یافت جایگاهی حاشیه، در بازار کارها  آن تغییر کرد و نقش

حراست از کودکان و کودکی ، بدین ترتیب در نگاه تاریخی. کودکان را ضروري کردسرگرمی و کنترل 

. هاي بین کودکی و بزرگسالی و حراست از آن مؤثر بوده است همچون تحولی مدرن در ایجاد مرزبندي

اقتصاد و ، سیاست، پذیري آن از فرهنگتأثیرپذیر و سیال دانستن کودکی و  رویکرد تاریخی با تغییر

چندان بر ، رویکرد تاریخی، با این حال. کند کودکی عرضه می هاي مناسبی براي مطالعه قابلیت ،آموزش

براي مثال نقش . ندارد تأکیدهاي واسط و میانی فعال در تنظیم سیاست کودکی و معناسازي آن  مکانیسم

ت جدید والدین سیاس. شدن کودکی جدید باید بسیار مهم دانست روابط والدین و فرزندان را در برساخته

در کارهاي منزل و نیز درك کودکان از تعامالت و ها  آن دادن مشارکت، در مدیریت عواطف کودکان

  ).1395، ذکایی( دهد میبخشی از واقعیت کودکی جدید را شکل ، مناسبات والدین با یکدیگر

هاي  گران رشتهشمار انبوهی از پژوهش، 1980 هاي دهه بعد از گذشت دو دهه از پژوهش آریه در سال

شناسی از غیبت کودکان در تحقیقات اجتماعی انتقاد کرده و  جامعه، شناسی انسانی از جمله انسان علوم

خواستار توجه ویژه به کودکان نه به عنوان افرادي منفعل و در حاشیه تحقیقات اجتماعی بلکه به عنوان 

آنچه که بیش از همه ، منظر تاریخ در مطالعات مربوط به کودکی از. کنشگران فعال اجتماعی شدند
  .یابد توجه به روند پویا و نه ایستاي تاریخ است اهمیت می
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  شناسی و کودکی روان - 2

شناسی رشدي و توجه  تردید باید درك مدرن از مفهوم کودکی را تا حد زیادي مدیون سنت روان بی

عد مقرر به اعضاي بزرگسال در این نگاه کودکان در مو. منظم آن به مراحل و گذار کودکی دانست

جسمی و )، پیاژه( شخصیتی- شوند و با پشت سر گذاشتن مراحل رشد و تکامل شناختی جامعه تبدیل می

سفر به بزرگسالی در مسیري خطی و کمابیش استاندارد  آماده)، کلبرگ( و اخالقی) اریکسون( عاطفی

بندي و  طه با دانش این حوزه و سطحهاي نظام دبستان و متوس ها و آموزش همسویی برنامه. شوند می

اساس نظام آموزشی و ، هاي منتقل شده به کودکان در بیشتر نقاط جهان ها و مهارت تفکیک آموزش

قرن گذشته دستاوردهاي مهمی در توجه  شناسی رشدي در نیم سنت روان. آید تربیتی رسمی به شمار می

واقعیت این است که بیشتر شناخت . داشته استهاي نهادین از آن  کودکی و حمایت آکادمیک به مقوله

شناسی پیوند خورده است و از این حیث تفاوتی در  کودکان با دانش روان تخصصی و حتی عمومی درباره

توان با  این وابستگی را می. یافته نیست اي مانند ایران با کشورهاي توسعه وضعیت کشور در حال توسعه

  ).1395، ذکایی( دادتوضیح هاي مختلفی  توجه به زمینه

تر  خصلت تجربی، آن گرایانه شناسی تجربی و مدرن با بیولوژي و رویکردهاي تکامل پیوند روان

ویژه  هاي جسمانی و به شناسی و ظرفیت باالي آن براي تولید مفاهیم و ابزارهاي سنجش ویژگی روان

مدرسه ، خانواده( تربیت نهادینشناسی در تعلیم و  هاي دانش روان به کارگیري آموزه، شخصیتی کودکان

، مشاوره( خدمات کودك دهنده هاي رسمی و غیررسمی ارائه اتکاي باالي شبکه)، و مهد کودك

شناسی با سیاست و ذات  احتماالً پیوند کمتر روان؛ شناسی به دانش روان) سالمت و بهداشت، مددکاري

پیوند نظریه یا رشته با عمل هم مبین تفوق «. تواند بخشی از این مقبولیت را توضیح دهد غیرانتقادي آن می

گذاري بر زندگی افراد به آن تأثیرمشروعیت این رشته است و هم قدرت زیادي براي کنترل دانش و 

  ).4، 2013، مایال( ». بخشیده است

  شناسی و کودکی شناسی و جمعیت جامعه - 3

شناسی  انتقادي به موضع روانکامالً موضعی ، شناسی و مطالعات فرهنگی جامعه، گذشته در طول یک دهه

فقط در نقشی است که در ها  آن موجوداتی که اهمیت، رشد در تبیین کودکان به مثابه موجوداتی بالقوه

بر ، منطقی رایج–هاي اجتماعی در عوض دیدگاه. اند اتخاذ کرده، کنند مسیر منتهی به بزرگسالی ایفا می
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هاي تمایز بین کودکی به مثابه یک  ال و محو شدن مرزاهمیت درك چگونگی تولد کودك در زمان ح

 شناسان به ایده انتقادات جامعه. کنند می ، تأکیدوضعیت ناقص و بزرگسالی به مثابه یک وضعیت کامل

اي  شناسی رشد به وجود مسیري منتهی به نقطه روان ناشی از عالقه» یک بزرگسال بالقوه کودك به مثابه«

تصور یک رویکرد ، اي بسیار فراگیر و طبیعی تبدیل شده رشد به ایده ه ایدهاز آن جا ک. پایانی است

شناسی  من معتقدم که مطالعات جامعه. پذیر نیست شناسانه به کودکی به سادگی امکان متفاوت روان

هنوز به وجود نوعی جدایی بین ها  آن به عنوان مثال. اند کودکی به سوي نوعی دوالیسم گرایش داشته

اند تا توضیح  کودکی شناسانه مند به توضیح جامعه شناسی قائلند و بیشتر عالقه اسی و روانشن جامعه

شناسانه در نظر  اول آن که جایی براي بحث روان. این گرایش دو نتیجه در بر داشته است. آن شناسانه روان

ت به عنوان مثال تنها واقعیات سخ، شناسی رشد شدن از شر روان براي خالص که اند و دوم این نگرفته

این مشکل که در برخی از . اند شناسی شناختی را جایگزین آن کرده واقعیات برگرفته از عصب

گذارد و نه  شناسی باقی می نه جایی براي تجدیدنظر در روان، شناسانه قابل مشاهده است هاي جامعه گزارش

  ).222، 1396، جین کلی( دوالیسمحرکت فراسوي 

حقایق ، رشد اي و دیگر ادعاهاي مطرح شده درباره آموزد که حقایق پیاژه ما می او به فوکو و اندیشه

این بدین . باشند شمولی نیستند بلکه محصول قدرت و تحت شرایط خاص تاریخی می علمی ازلی و جهان

ه به همرا، تربیت افراد عاقل و طی یک مسیر طبیعی رشد براي تحقق این هدف ها درباره معنا است که نگرانی

هاي مدیریت جمعیت  بخشی از فناوري، شود رشد از رهگذر آن مطرح می کاملی که ایده و همچنین شیوه

گرا  رویکردي نسبی، این رویکرد، بنابراین. روند اي از مکانیسم قدرت به شمار می هستند که خود نیز جنبه

کن است معتبر باشند بلکه رشد وجود دارد که همه هم مم هاي متعددي درباره نیست که مدعی باشد حقیقت

حقیقت  قدرت است که امکان درك چگونگی و چرایی تبدیل این ادعاها درباره- این مرکزیت روابط دانش

  ).230، 1396، جین کلی( آورد را به واقعیتی پذیرفته شده در هر مقطع تاریخی فراهم می

هایی  توجه نکردن به تالشاند  شناختی با آن مواجه مشکلی که بسیاري از رویکردهاي جدید جامعه

گردد که  بیشتر به درك این نکته بر می، مشکل. گیرد است که براي حذف کودکی فعال انجام می

شناختی فراتاریخی  شناختی یا روان بنابراین هیچ حقیقت جامعه؛ قدرت بوده است کودکی همیشه اپژه

، هاي مشخص و مکانها  خلق کودکی در زمان در خصوص نحوه. کودکی وجود ندارد درباره

هاي گوناگونی ممکن است وجود داشته باشد و شاید ضرورت داشته باشد بدانیم که چه انواعی از  برداشت
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، شناسی رشد براي مثال روان. اگر اصالً خواهان خلق کودکی باشیم، خواهیم خلق کنیم کودکی را می

اهت بیشتري به طرز فکر بزرگساالن پیدا نماید که روز به روز شب تفکر کودکان را به مثابه چیزي درك می

طرز فکر کودکان چیزي متفاوت از طرز فکر بزرگساالن در نظر گرفته شده و این ، بر این اساس. کند  می

  .شود که با رشد کودك رفع خواهد شد تفاوت همچون نقصی طبیعی در نظر گرفته می

هایی بالقوه نه  ه کودکان به مثابه انسانبه عنوان نگریستن ب، 1997این وضعیت توسط جیمز و پروت در 

لی ، بر همین اساس و با این استدالل که کودکان باید تکمیل شوند. توصیف شده است» هایی بالفعل انسان

، به نظر لی. داند می» بچه را با تشت حمام بیرون انداختن«رشد را به مثابه  استدالل مخالفان ایده، 2001در 

تواند  شدن چه معنایی می بزرگ، پذیري و رشد کنار بکشیم وب غالب جامعهاگر ما خود را از چهارچ

تکمیل و فقدان بیانگر برخی از ابعاد چیزي است که به اصطالح ، توانیم بگوییم البته می، داشته باشد؟

همچنان که ) براي مثال( هاي پیر انسان، ها این گذشته از همه. وضعیت پایدار بزرگسالی نامیده شده است
توانیم تعریف بزرگسالی به مثابه یک وضعیتی  در واقع می. شوند اغلب نیازمند تکمیل نیز هستند یرتر میپ

  .تعریف کودکی به مثابه یک وضعیت ناپایدار را محصول قدرت بدانیم، پایدار و بر همین اساس

پایدار هاي عاقل و  انسان حکومت لیبرال به مفهومی از حقوق و وظایفی متکی است که بر عهده

در . شود واپسگرا در نظر گرفته می، هرگونه ناپایداري اغلب به مثابه چیزي کودکانه و از نظر رشد. باشد می

پایداري ، اگر به مثابه یک وضعیت ناپایدار بدانیم، حالی که بزرگسالی نیز از این نقیصه عاري نیست

تعریف و ها  آن سالی از طریقهایی است که بزرگ بزرگسالی یک پایداري ساختگی و محصول فعالیت

سازي و  توان گفت جهانی با این حال در ارتباط با وضعیت کنونی جهان غرب می. شود تکمیل می

وابستگی کودکان ، تر شدن آموزش و بنابراین اند که باعث طوالنی نئولیبرالیسم شرایطی را به وجود آورده

. شدند بزرگسال محسوب می، الً افراد بیست سالهدر حالی که قب. به بزرگساالن تا بیست سالگی شده است

 اند که امکان ترك خانه شرایطی را به وجود آورده، بر همین اساس سطح پایین دستمزدها و کار غیردائمی

  .است پدري را تا بیست یا حتی سی سالگی ناممکن کرده

رگسالی و کودکی شدن مرزهاي بین بز این تحول تاریخی در غرب را به عنوان مبهم، 2001لی در 

. اش از کودکی در زمان حاضر به مثابه یک وضعیت ناپایدار است کند و بنابراین تلقی تعریف می

توسط پستمن که به دلیلی دسترسی کودکان » پایان کودکی«کند بعد از اعالم  بیان می، 2000باکینگهام در 

اقتصادي قابل توجهی به دست  کودکان غربی قدرت، هاي تلویزیونی بزرگساالن انجام شد به برنامه
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معناي کلی این مباحث بیانگر تغییري تاریخی است که بر . اند اند و به بازاري بسیار مهم تبدیل شده آورده

هاي مشخص و متفاوتی در غرب  دیگر چندان مقوله، بالفعل و بالقوه، کودکی و بزرگسالی، اساس آن

 اند نبودهگاه هم چیزهاي خاصی  کودکان غیرغربی هیچکه براي بسیاري از بزرگساالن و  ، هرچندنیستند

  ).232، 1396، جین کلی(

زمان دوران کودکی را چگونه تجربه ، خود اگر بخواهیم بفهمیم که کودکان در زندگی روزمره

هاي اجتماعی  در سطح دولت و سیاست» کودك«و اثر اجتماعی مقوله سنی  کنند آیا آن را نتیجه می

ابتدا باید ؛ کنند زمان خواب توسط والدین در دورن خانه قلمداد می کننده تحمیل کسل دانند یا آن را می

شکل تجربیات ها  آن هاي زمانی احتماالً متفاوتی را که دوران کودکی و دوران بزرگسالی از طریق ریتم

  ).143، 1393، آلیسون و همکاران( شناسایی کنیم، گیرند نسلی بر اساس مناسبات را به خود می

هاي مهمی هستند که بر شکل و محتواي  نیز سازه، نسل و زمان، هایی همچون سن ما معتقدیم مقوله

هایی  ممکن است همان سازهها  ، اینبا وجود این. گذارند می تأثیرهاي مختلف  در فرهنگ، دوران کودکی

کولوژیکی که به چهارچوب زمانی ا. کند ظهور میها  آن باشند که عاملیت کودکان از طریق و از درون
هاي فردي را به  گذر زمان در زندگی، خورد طور برجسته در جوامع پیشاصنعتی و کشاورزي به چشم می

تحت بررسی و » سن«، سازد و این در حالی است که در جوامع سنتی هاي دنیاي طبیعی مربوط می ریتم

اقتضائات اقتصاد صنعتی ، کند میاظهار ، 1962همانطور که آریه در ، اما اگرچه. تنظیم دقیق قرار دارد

سن ، آگاهی از میزان سن را براي افراد به امري ضروري مبدل ساخته است، بوروکراتیک در این جوامع

1به نظر الکوف، عالوه بر این. شود شان درج می افراد همیشه روي اسناد موجود در زندگی
2و جانسون 

 

3اً به کاالییاین موضوع که زمان در جوامع صنعتی مجاز، 1980در
به این معناست که بعید ، مبدل شده 

  .گذاري یا آن را هدر دهیم روي آن به قدر کافی سرمایه، نیست در این جوامع با کمبود زمان مواجه شویم

زندگی انسان را به  دوره، گیرد بها در نظر می زمان که آن را یک منبع گران چنین دیدگاهی درباره

اي که محصور در زمان هستند  هاي اجتماعی ویژه هویت، ها یرد و از انسانگ اي قالب می هاي ویژه روش

شوند ممکن  مواجه میها  آن ها یا خطرهایی که با انگاري زندگی بعضی افراد به سبب سهل. دهد ارائه می

ها که به طور دقیق محافظت  در حالی که روي برخی دیگر از زندگی. است به طور کلی هدر رود
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زندگی افراد جوان ممکن است به سبب تصادف یا . هاي کالن انجام داد گذاري توان سرمایه می، شوند می

 غم و غصه، به خاطر مرگ ناگهانی یا زودرس این افراد جوان. به طور دراماتیکی قطع شود، بیماري

آن دسته از افراد کاهل و  روشن با ارزشکامالً در تضادي ها  آن شود و ارزش فراوانی تحمل می

به بار ، شان به سبب زندگی بیش از حد طوالنیصرفاً روند و  اي است که تا سنین پیري پیش می لخوردهسا

  ).194، 1393، همکاران و آلیسون( شوند میغیرقابل تحملی براي خانواده و فرزندان خود مبدل 

همیشه ، دشو اکنون در اروپاي فعلی مشاهده می است که دوران کودکی به شکلی که هم الزم به توجه

دردسر براي توصیف  توانیم آن را یک ابزار بی به عنوان شروع کار نمی، وجود نداشته است و بنابراین

هاي انضباطی  زمانی که برنامه، انگلستان قرن هفدهم میالدي. بخش اولیه دوره زندگی در نظر بگیریم

گواهی ، را امري ضروري ساخت ها به پتانسیل شرارت کودکان را تقویت و آن لزوم توجه پیوریتن، شدید

در اذهان عموم ، میالدي این چنین تصویري از کودك که در قرن هفدهم. روشن و دال بر این ادعاست

میزان  تر و آزادتر درباره جاي خود را به نوعی بررسی و پژوهش صبورانه، نقش بسته بود در قرن بعدي

  .اند داد نشستهها  آن ن در کمینپذیري کودکان در قبال خطرهایی که در محیط بیرو آسیب

4انیو، در قرن بیستم میالدي
اي از طول  به دوره، گوید که دوران کودکی در غرب چنین می، 1986در  

از خصوصیات بارز آن ، تمایالت جنسی و اجبار براي شاد بودن، زندگی مبدل شده که وابستگی اجتماعی

شدن دارند اما حق استقالل  تأمینفاظت و ح، در غرب کودکان در دوران کودکی حق آموزش. است

رود در  هاي کودکان و جوانان می توان انتظاراتی را که از طبیعت و توانایی نمی. فردي یا اجتماعی ندارند

هاي  توان جایگاه دیگر نمی، همچنین. دانستها  آن بودن تغییر رشدي و فیزیکی ارتباط شدید با زمانی

گذر زمان  ناپذیر و طبیعی شده اجتناب تأثیربه عنوان نوعی صرفاً سال را اجتماعی از قیبل کودك یا بزرگ

  .در نظر گرفت

شود که باید  امري محسوب می، هاي شبه جزیره ماالیا شخصیت اجتماعی در بین شوانگ، بدین ترتیب

تولد یک کودك بیانگر کسب و حصول دوران بزرگسالی : به آن رسیدصرفاً آن را کسب کرد نه این که 

یابد و زمانی  دوران کودکی دختران پایان می، در سن ده سالگی، اصوالً هایوما برعکس در جامعه. است

به طور ، این دو مثال متناقض. شوند هاي اجتماعی یک همسر را متقبل می مسئولیت، کنند که ازدواج می

معناي یک کودك روشن بیانگر این نکته هستند که هرگونه توضیح و تعریفی از آنچه ممکن است به 
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از ، »موقعیت اجتماعی«اي باشد که مفاهیم فرهنگی سن و  هاي ویژه باید در تقابل کامل با روش، باشد

همانطور که . شوند یک جامعه در هم تنیده و کار گذاشته می در قواعد و نظام ساختاري ویژهها  آن طریق

ها به ما  این مثال. بندي اجتماعی هستند ههاي سنی یک مشخصه مهم طبق دارد گروه بیان می، 1989ترنر در 

به نارس بودن و ، گونه دردسري توان به راحتی و بدون هیچ را نمی» کودکی«کنند که تجربه  یادآوري می

  ).58، 2005، جنکس( دادنابالغ بودن جسم تقلیل 

5آرمسترانگ
د و تکثر تعد، میالدي گوید یکی از نتایج رشد علم پزشکی در قرن بیستم می، 1983در  

هاي  از مدل، ادراکی، هاي حسی هایی همچون تفاوت بوده است که در مقوله» کودك«انواع مختلف 

تواند به عنوان ویژگی  اگرچه دوران کودکی آشکارا می. شوند متمایز می» کودك عادي«مفهومی 

ومی دوران پارامترهاي اجتماعی و فرهنگی که فضاي مفه، همیشگی هرگونه ساختار اجتماعی تلقی شود

 هرگونه توضیحی که درباره، بنابراین. اند همگی زمانی و انتقالی، کنند کودکی را تعریف و تنظیم می

ات چنین ساختاربندي زمانی و تأثیرشود باید  در زندگی کودکان ارائه می» دوران کودکی«طبیعت 

شناسی رشدي  فتن مباحث رواندر نظر گر، 1990به نظر جیمز و پروت در . قرار دهد تأییدتاریخی را مورد 

شناسان باعث شده است که در بین دوران کودکی و جبرگرایی  در رابطه با کودکی توسط جامعه

دوران کودکی نه تنها از حالت عمومیت و کلیت خود ، بیولوژیکی کودکان فاصله بیافتد و در چنین حالتی

  ).194، 1393، و همکارانآلیسون ( شود میزمانی بودن خود نیز خارج  بلکه از حالت بی

بندي  قدرت آن به عنوان یک طبقه تأییدو » زمان دوران کودکی«هاي نسلی  کشف و بررسی جنبه

6گزارشی که استیدمن، به عنوان مثال. زمانی است
به نام ، آمیز یک کودك شخصیت طفره درباره، 

7میگنون
دوران «و » کودك«هاي  یدهدهد توجه ما را به سمت بررسی این موضوع که چگونه ا ارائه می 

، ترند هاي اجتماعی گسترده موضوعات و نگرانی دهنده انعکاس، در لحظات تاریخی ویژه» کودکی

قدرت میگنون در واقع این است که او جستجوي بزرگساالن را براي ، به نظر استیدمن. دارد معطوف می

به خوبی » شده و از دست رفته است اي که گم گذشته«براي ، و به عبارت دیگر» خود در دوران کودکی«

  .دهد نمایش می

ها و  کنند که در آن با نابرابري دوران کودکی را امري کلی و نسلی قلمداد می، بسیاري از پژوهشگران
                                                      
5- Armstrong 
6- Steedman 
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چهره ، شود و بدین ترتیب با احساسات و به نرمی برخورد می، اجتماعی واقعیات خشک و زننده طبقه

اي از ابهام فرا  هاله، کی و گوناگونی تجربیات کودکان را از نظر زمانیهاي تاریخ دوران کود عدالتی بی

براي یک نسل ، هاي کودکی پیش از جنگ بروملی معتقد است اگر دوران. پوشاند گیرد و سطح آن را می می

نمایانگر ها  . آنهاي کودکی خواهند برد را به زمان وقوع این دورانها  آن بعد از جنگ روایت شوند

گویند  در واقع همانطور که استیدمن و بروملی می. توانند باشند هر شخصی می موجود در گذشته» کودکی«

یک دوران ، انداز این چشم. انداز و دورنماي نسلی ویژه است اي محصول یک چشم هر کودك اسطوره

  .تهاي ساختاري محدودکننده و ویژه واقع شده اس آید که در درون سازه کودکی ویژه به حساب می

8با توجه به کار شوارز
ما خواهیم توانست بررسی ، و با در نظر داشتن زمان دوران کودکی 1976در  

، هاي زمانی ویژه یا مفیدتر هویت، کنیم که چگونه مفاهیم از لحاظ تاریخی متغیر دوران کودکی

در ، وه بر اینعال. بخشد میها  آن هاي معاصر کودکان به هاي نسلی را هم در گذشته و هم در نسل هویت

اي جدید و به  اثر و چهره، شدن مفاهیم غربی از دوران کودکی متن این دنیاي در حال رشد و جهانی

که به ) مفاهیم سن( هاي مختلف از سن برداشت، بدون شک. گیرد مراتب نیرومندتر از قبل به خود می

ا و براي موضوع مورد شود در این ج عنوان ثبت زمان در حال گذر در زندگی یک شخص تعریف می

  .بحث ما از اهمیتی ویژه برخوردار است

 آن دسته از جوامعی را که در، سن و رشد ها و توضیحات ارائه شده درباره گزارش، به طور سنتی

هاي سنی را براي  هاي سازمانی و ساختاریافته از طبقات یا مجموعه نظامی از موقعیت، »سن«ها  آن

، فرآیند رشد به طور فرديها  آن آورد و آن دسته از جوامعی که در می هاي مختلف مردم فراهم گروه

جوانی و بزرگسالی ، ها و مراتب فردي از قبیل کودکی هاي موقعیتی یا درجه توسط حرکت از طریق مقوله

9ایوانس پریچارد. سازد از یکدیگر متمایز می، شود مشخص می
مردم  در مونوگرافی کالسیک خود درباره 

10»نیوار«
هر گروه سنی موقعیت خود نسبت به کل سیستم را تغییر ، آفریقاي شرقی اشاره داشته است 

این تحرك . شود دهد و این تغییر از خردي نسبی تا ارشدیت و مراحل بین این دو را شامل می می

نهادي ، چرا که یک سیستم؛ شود مختص هر سیستم و مشخصه ضروري آن محسوب می، هاي سنی گروه

تشخیص و تفکیک فرآیند ( بندي به رتبه، هاي سنی یقیناً در حالی که نظام. باشد ها می تسلسل نسلمتکی بر 
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اي وجود داشته  توانند بدون مجموعه و خارج از هر مجموعه ها یا درجات سنی می نیاز دارند اما رتبه) رشد

بندي  مع که فاقد طبقهاین جوا. وضعیت به گونه دوم است، ظاهراً در اکثر جوامع غربی معاصر. باشند

 تأکیداش  هاي اجتماعی در طول دوره زندگی اند بر حرکت فرد بین موقعیت هاي سنی رسمی از گروه

  ).194- 143، 1393، همکاران و آلیسون( کنند می

بلکه محدود ، هاي نسلی نه بدون زمان گر فرهنگ ارائه، جوانان11هاي خرده فرهنگ، گوید آیزنشتاد می

در ها  آن نسبت به این که، هاي مختلف جوانان آمیز نسل هاي اعتراض العمل عکس. ندشده در زمان هست

کدگذاري ، هاي مختلف به یک گروه همتاي ویژه تعلق دارند توسط خرده فرهنگ، یک دوره زمانی ویژه

12اي خصوصیات شبه مجموعه، برخی مواقع نیز سن. شوند و ارائه می
اي ه بندي مانند گروه. گیرد به خود می 

این  ، هرچندکنند سن را در یک کالس دور هم جمع می هاي هم شاگردي سنی کودکان در مدرسه که هم

. کند را تضعیف میها  آن قدرتمند شوند اما به همان میزان نیزها  آن شود بندي سنی کودکان باعث می گروه

شود اما این موضوع  می بندي سنی منجر به هماهنگی آموزش و یادگیري که نظم سیستم گروه هرچندزیرا 

آلیسون و ( گیرد نمیآموزش هر کودك منحصر به فرد و متفاوت از بقیه است را در نظر  که تجربه

  ).193- 143، 1393، همکاران

  نتیجه

به دنبال بررسی کودکی از منظر ، شناسی معرفت و علم پژوهش حاضر با نگاهی کالن و مبتنی بر جامعه

ابتدا با نگاه تخصصی به ، پژوهشگر با روش تحلیل اسنادي، در این راستا .دانش و علوم مختلف بوده است

همانطور که . است اول پرداخته و سپس شروع به مطالعه و تحلیل نموده بررسی و گزینش منابع دست

کودکی را امري مطلق و ، تاریخ. گرایانه و برساختی است نگاهی نسبی، نگاه تاریخ به کودکی، مطرح شد

نسبی کامالً لذا از نظر زمانی و مکانی ؛ کودکی از منظر تاریخ امري برساخته اجتماعی است، اندد ذاتی نمی

محوري در مباحث تاریخ و  نقطه. توان براي کودکی تعریف و توصیفی مطلق ارائه داد است و نمی

وابسته به  کامالًکودکی را ، تاریخ. گرایانه نسبت به کودکی است بودن و رد نگاه ذات برساختی، کودکی

ها متفاوت است با  گیرد و چون تعریف شود و شکل می کودکی چیزي است که تعریف می، داند زمینه می

ها  آن هاي متفاوتی که تنوع کودکی، شویم هاي گوناگون یا چندین شکل از کودکی رو به رو می کودکی

                                                      
11- Subcultures 
12- Set Like 
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. شناختی کودکی است عهتاریخ سرآغازي براي مطالعات جام. هاي مختلف است به وسعت زمان و فرهنگ

  .گرایانه بر اساس شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است گویی بسترهایی براي اندیشیدن نسبی

تر نسبت به کودکی تعارض وجود دارد و در این رابطه  شناختی شناسانه و جامعه هاي روان در بین نگاه

شناسی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و  نروا. شناسی هستیم شناسی و جامعه همواره شاهد دوالیته روان

کودکی نه هدف بلکه مسیري ، بر همین مبنا، فرامکانی براي رشد کودك است و رشد نیز تکاملی است

بر اهمیت کودکی براي ایجاد مبناهاي  تأکیدلذا ، باشد می، براي رسیدن به هدف که همان بزرگسالی است

. براي بزرگسالی است) شناسی ر اساس قواعد ثابت سالمت در روانیا رشد ب( رشد کالبدي و روانی سالم

، داند که بر اساس شرایط زمانی و مکانی کودکی را برساخته اجتماعی می، شناسی در حالی که جامعه

  .متفاوت استکامالً 

 لذا کودکی نه مسیر و ابزاري براي رسیدن، شناسی مبتنی بر قاعده تکامل نیست کودکی از منظر جامعه

کودکی باید به عنوان هدف و از منظر ، شناسی به نظر جامعه. به بزرگسالی بلکه کودکی خود هدف است

در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر ، خود کودکان شناخته شود

 مقابل شود و در لذا این موضوع منجر به طرد و به حاشیه رانده شدن کودکان می. بزرگساالن خواهد بود

بخشی و توجیه اعمال  چنین امري منجر به مشروعیت. شوند بزرگساالن به کانون و مرکز تبدیل میها،  آن

دهند که  بزرگسال را شکل می- شوند و در نهایت دوالیته کودك سلطه و قدرت بزرگساالن بر کودکان می

، عاقل و خردمند، الن با تجربهکم خرد در مقابل بزرگسا، عقل کم، تجربه کودکان به عنوان موجوداتی بی

مبنایی براي سرکوب و سلطه بر کودکان ، دانش بزرگساالن، رویی به دنبال چنین روبه. گیرند قرار می

نقطه شروع و ( تعریف حدود سن و سال کودکی، در چنین شرایطی عالوه بر تعریف کودکی. شود می

قرار  تأثیرتحت ، به عنوان موضوعاتی جمعیتیهاي سنی و روابط نسلی  بندي گروه چگونگی تقسیم)، پایان

باشند و  عامالن کنترل می، اعمال حدود سنی، اي که بزرگساالن معیار و مبناي تعریف به گونه، گیرند می

  .شوند کودکان موضوعاتی منفعل و پذیرا در نظر گرفته می

ناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در است: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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