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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, Child, Sociology 
of Knowledge, Children's Philosophy, 
Children's Literature.  

  چکیده

تعریف و تحلیل  ،توصیف ،پژوهش حاضر به دنبال شناسایی نوع درك
شناسی و  جامعه ،یشناس روان ،از جمله تاریخدانش و علوم مختلف 

این پژوهش در سطح  .شناسی نسبت به کودك و کودکی است جمعیت
شناسی علم و معرفت و با رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادي  جامعه

نگاهی  ،دهند که نگاه تاریخ به کودکی نتایج نشان می .پذیرد صورت می
ودکی را امري مطلق و ذاتی ک ،تاریخ .گرایانه و برساختی است نسبی
تاریخ  .کودکی از منظر تاریخ امري برساخته اجتماعی است ،داند نمی

گویی بسترهایی  .شناختی کودکی است سرآغازي براي مطالعات جامعه
شرایط اجتماعی و فرهنگی ایجاد  براساسگرایانه  براي اندیشیدن نسبی

تر نسبت به کودکی  تیشناخ انه و جامعهشناس روانهاي  در بین نگاه .کرده
ی و شناس روانتعارض وجود دارد و در این رابطه همواره شاهد دوالیته 

ی هنوز متکی به قواعد ثابت فرازمانی و شناس روان .شناسی هستیم جامعه
کودکی نه  .فرامکانی براي رشد کودك است و رشد نیز تکاملی است

 ،است هدف بلکه مسیري براي رسیدن به هدف که همان بزرگسالی
بر اهمیت کودکی براي ایجاد مبناهاي رشد کالبدي و  تأکیدباشد لذا  می

کودکی را  ،شناسی جامعه که درحالی .روانی سالم براي بزرگسالی است
کامالً  ،شرایط زمانی و مکانی براساسداند که  برساخته اجتماعی می

 ؛ستقاعده تکامل نیبر  مبتنیشناسی  کودکی از منظر جامعه .متفاوت است
کودکی نه مسیر و ابزاري براي رسیدن به بزرگسالی بلکه کودکی خود 

هدف و از منظر خود کودکان شناخته  عنوان بهکودکی باید  .هدف است
شود در غیر این صورت بزرگسالی هدف و شناخت کودکی نیز از منظر 

بخشی و  در نهایت چنین امري منجر به مشروعیت .بزرگساالن خواهد بود
  .گردد عمال سلطه و قدرت بزرگساالن بر کودکان میتوجیه ا

 ،ی رشدشناس روان ،علم ،کودکی :واژگان کلیدي
   .عاملیت کودکان ،گرایی برساخت
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  :ارجاع
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  مقدمه

 ،در دنیاي مدرن .کند می تأکیده بر همگرایی در سطح کالن (امپریالیسم) به تکثر نیز مدرنیته عالو
به شکلی که  ،هاي مردم شده است هاي مختلف و توده  تکثرگرایی منجر به توجه بیش از پیش به زمینه

 وانعن بهکه  ..رنگین پوستان و ،گرایان همجنس ،سالمندان ،کودکان ،هایی همانند زنان اقشار و طیف

گردند  شوند و گویا دوباره به کانون توجه تبدیل می مطرح می ،شده بودند هاي در حاشیه و طرد گروه
در این دوران  ؛هاي زندگی بشر است دورانین تر مهمالزم به بیان است که کودکی یکی از  .)1394، (نش

دوران زندگی در کل  ،گیرد و از آن پس روحی و حتی جسمی شکل می ،است که مبناهاي شخصیتی
ها و مبانی حقوقی و قانونی  سیاست ،ها اي در رابطه با کودکان استراتژي هر جامعه .باشند انسان اثرگذار می

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

مورد  ،رورش نیروي انسانی مؤثر و با کیفیتریزي در جهت تربیت و پ ي و برنامهگذار سیاستعطف براي 
شناخت از منظرهاي  .باشد در این راستا شناخت کودك و کودکی او امري مهم و مبنایی می .نظر دارند
  .اي از موضوع به ما ارائه نماید جانبه به شکلی که درك همه ،گوناگون

هاي مختلف  دیدگاه ،کودکیکودکی و مطالعات مربوط به کودك و  رابطه بایکی از مباحث مهم در 
هاي بسیار زیادي هستند و  هاي دانش و علوم در این رابطه است که در بسیاري از مواقع نیز داراي تفاوت عرصه
توجه به نگاه دانش و علوم مختلف به کودك و  ،بنابراین .شوند هایی نیز می بسا منجر به تعارضات و تناقض چه

تالش براي شناسایی  .کند هدایت می ،سائل و ارائه راهکارهاي حمایتیدر م ،ما را براي فهم بهتر ،کودکی



  171  فلسفه و ادبیات منظر از یکودک و کودك  

 

 ،تاریخ ،ادبیات ،هاي دانش و علوم نسبت به کودك و کودکی ما را به عرصه فلسفه هاي مختلف عرصه دیدگاه
لذا راهی گسترده و تالشی مضاعف الزم است  .کشاند شناسی می حقوق و جامعه ،شناسی جمعیت ،یشناس روان
بنابراین  .هاي مذکور را براي مخاطبان ارائه نماییم از عرصه هریکها و شناخت  وانیم به شیوه مروري دیدگاهتا بت

  .پردازیم کنیم و سپس به عرصه ادبیات می می در چنین راه فراخی از فلسفه شروع

  هاي پژوهش پرسش -1

نگاه ادبیات به  ؟کند نگاه فلسفه به کودکی چگونه است و چه درکی از کودك و کودکی ارائه می
  ؟کند کودکی چگونه است و چه درکی از کودك و کودکی ارائه می

  اهداف پژوهش -2

تعریف و تحلیل فلسفه و ادبیات نسبت  ،توصیف ،پژوهشگر به دنبال شناسایی نوع درك ،در پژوهش حاضر
و نگاه آن  پذیرد شناسی علم و معرفت صورت می این پژوهش در سطح جامعه .به کودك و کودکی است

دانش و علوم در معناي کلی بودن  خاصیت سیالیت و جهانی براساس ،بنابراین ؛خاصی نیست به جامعه تأکیدبا 
  .ادبیات نسبت به کودك و کودکی هستیم ،به دنبال کشف نگاه کلی فلسفه ،هریکو جریان اصلی 

  روش تحقیق -3

منابع  کلیه ،در این راستا .پذیرد ت میپژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل اسنادي صور
هاي فلسفه و ادبیات نسبت به کودك و کودکی را شناسایی و  از حوزه هریکاول در رابطه با نگاه  دست

هاي دانش و علوم  که پژوهشگر عرصه با وجود این ،در نهایت .سپس مورد مطالعه و تحلیل قرار دادیم
طول تحلیل رویکرد فلسفه و ادبیات نسبت به کودك و  داند اما در مختلف را از یکدیگر جدا نمی

  .ها نیز بوده است به دنبال تعیین مرزهاي مختص هر حوزه نسبت به دیگر حوزه ،کودکی

  پیشینه پژوهش -4

و مرور تحقیقات و مطالعات پیشین در رابطه با  وجو جست ،هاي اساسی در پژوهش حاضر یکی از گام
ي منابع داخلی ایران و منابع وجو جستنتایج حاصل از  .ه استموضوع و اهداف پژوهش حاضر بود

شناسی علم و  دهند که تا به حال پژوهش متمرکز و منسجمی در فضاي معنایی جامعه خارجی نشان می
توصیف و تحلیل رویکرد دانش و علوم مختلف نسبت به کودکی انجام نشده  ،معرفت در رابطه با شناسایی
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مثالً  ؛هاي دانش و علوم انجام شده است از حوزه هریکاي در زیر  اي پراکندهه پژوهشصرفاً لذا  .است
 ؛هایی که در مورد شناسایی و توصیف تفکرات فالسفه در رابطه با کودك و کودکان هستند پژوهش

یا نگاه تاریخی براي شناسایی مفهوم  )1391، 19همکاران (فر و  فروزان ،)1994همانند کار ماتیوس (
) در رابطه با تاریخ کودکی در 1962پژوهش فیلیپ آریس (مثالً  ،خاص تاریخ یک جامعهکودکی در 

یا پژوهش حاتمی در رابطه با تاریخ  ،)1388پژوهش استیرنس در رابطه با تاریخ کودکی در جهان ( ،اروپا
  .)1393کودکی در ایران (

 خاص مورد نظر بوده ي معناي کودکی در آثار اشخاصیوجو معموالً جستادبیات نیز  در عرصه

هاي  مواجهه با کودك و کودکی با محوریت مفاهیم و پارادایم ،علوم مختلف نیز همچنین در حوزه ،است
توجه به شکاف نسلی  ،هاي روانی و رشد کودکان توجه به بیماريمثالً  .مرکزي هریک از علوم بوده است

تحول سبک زندگی  ،فرهنگ جوامع تحوالت مفهوم کودکی در عرصه مطالعه ،کودکان و بزرگساالن
به دنبال  ،شناسی معرفت و علم در پژوهش حاضر با نگاهی کالن و در سطح جامعه ،بنابراین ...کودکان و

  مفهوم کودکی از منظر فلسفه و ادبیات هستیم مطالعه

  فلسفه و کودکی -5

کودك داراي  ؛ودكبررسی فلسفه دوران کودکی از این جهت مهم است که چگونگی فهم ما از کیستی ک
همچنین چگونگی  .کند را مشخص می ؟اقدامات و کنش ذهنی کودك چگونه است ؟هایی است چه ویژگی

دارد که بررسی فلسفه  بیان می ،1994ماتیوس در  .کند رفتار و اقدامات ما نسبت به کودکان را مشخص می
ما را با  ،کند را شفاف میدوران کودکی مفید است زیرا از یک طرف باورهاي ما نسبت به کودکان 

هاي  دهد و تفاوت تصورهاي اشتباه نسبت به کودکان را کاهش می ،کند هاي کودکان آشنا می ویژگی
دوران کودکی به مفهوم  معتقد است که فلسفه ،1994ماتیوس در  .کند بزرگساالن و کودکان را شفاف می

  .)1994، (ماتیوس پردازد یم ،جایگاه کودك در یک جامعه و همچنین کیستی کودك ،کودکی

مطرح ذیل فلسفه آموزش و پرورش  درفلسفه کودکی  ،باید توجه داشت که در برخی جوامع
آثار و اند و  فلسفه کودکی کرده حوزههاي دانشگاهی در  ه دورهئارااقدام به  ،فیلسوفانامروزه  اما ؛شود می
بسیاري از فالسفه در رابطه  .)1994، ماتیوس( اند به وجود آوردهکودکی فلسفه در مورد بسیاري ات تألیف

 ،هاي مربوط به انسان در دوران کودکی همچون آموزش و تربیت با موضوع کودکی و موضوع
به دنبال بررسی  ،برخی دیگر از پژوهشگران عرصه فلسفه کودکی .اند فعالیت کرده ...یابی و خویشتن



  173  فلسفه و ادبیات منظر از یکودک و کودك  

 

1هابز توماس :چونفیلسوفانی  .کودك و کودکی در اندیشه فالسفه هستند
کمنیوس  ،)1588-1679( 

2جان الك ،)1670–1592(
3ژان ژاك روسو ،)1704–1632( 

4یوهان هنریش پستالوزي ،)1712-1778( 
 

5ویلیام بلیک ،)1827- 1746(
6فردریک فروبل ،)1757-1827( 

7فردریش نیچه ،)1852- 1782( 
 )1844-

8لو ویگوتسکی ،)1900
9جان دیویی ،)1896-1934( 

10ارنست دیمنه ،)1859-1952( 
 )1866-1954(، 

11سوري ماریا مونته
12هاینز ورنر ،)1870-1952( 

ماتیو  ،13گرت ماتیوس ،کیه رن ایگن ،)1964- 1890( 
14لیپمن

مباحث مربوط به کودکی از منظر فلسفه شدن  تر براي روشن ،بنابراین در این بخش .)1922-2010( 
  .داختخواهیم پر ،مطرح چند تن از فالسفه به اندیشه

  توماس هابز - 5- 1

کسی که به  عنوان بهاو  .کند یک برداشت شرورانه از کودك و دوران کودکی ارائه می ،فلسفی در مقدمه
هاي  به سلوك نیک معتقد بود و با وجود این که به تحلیل ویژگی ،هاي پروتستانی پرداخته سنت مطالعه

15هابز در کتاب لویاتان .ارائه کرده است کودکان و دوران کودکی نپرداخته اما فهم خود از آن را
در  

کامالً  ،قدرت پادشاه و قدرت والدین ،از منظر هابز .کند از نظم اجتماعی و تداوم آن صحبت می ،1651
بدون  ،از منظر هابز .داند قدرت والدین را دانش می منبع ،هابز .مطلق او فراتر از مردم و کودکان هستند

  .)1385، (آلیسون و همکاران گردد مرج میزندگی کودکان دچار هرج و  ،فشار و اعمال قدرت والدین

  جان الك - 5- 2

به موضوع آموزش و  ،1693در » آموزش و پرورش تی دربارهتأمال«خود به نام  در رساله الك جان
                                                     

1- Thomas Hobbes 

2- Loke 

3- Rousseau 
4- Pestalozi 

5- Blake 

6- Friedrich Fröbel 
7- Friedrich Willhelm Nietzsche 

8- Lev Vygotsky 

9- John Dewey 

10- Ernest Dimne 

11- Montessori 
12- H. Werner 

13- Gareth Mattews 

14- M. Lipman  
15- Leviathan 
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گناه نیستاو  تفکر الك از جمله تفکرات مربوط به مدل کودك بی .پرورش شهروندان جوان پرداخته است
به صداقت مطلق  ،الك هرچند که .آلی از مهربانی ذاتی و اولیه وجود ندارد قد است حالت ایدهمعت

 ،حسن نیت ،ها تفکرات و رویاهاي روسو اعتقاد دارد اما او دوران کودکی را جایگاه بهشتی از خوبی
حیوانی هرچند منظور الك این نیست که دوران کودکی یک دوره  .داند روابط و تعامالت متقابل نمی

سنت  براساس ،باید توجه داشت که الك .هیچ چیز نیستند ،به طور ذاتی ،بلکه از نظر او کودکان ،است
16اصالت تجربه

 ،مبیان کرده است که کودکان» اي در فهم بشر رساله«خود با عنوان  مشهور بود و در رساله 
 نظریه .ی براي استدالل صحیح ندارندگونه توانایی درونی یا پیشینی از فهم و استدراك یا توانایی کل هیچ

نظریه لوح سفید جان الك در تقابل  .هاي فلسفه است ترین نظریه ترین و رادیکال از جمله مترقی ،الك
  .کامل با نظر روسو در رابطه با کودك قرار دارد

 :یدگو دهد و می مورد توجه قرار می ،کودکان را از منظر شناختی ،در قرن هفدهم میالدي ،جان الك

کنم فضیلتی وجود داشته باشد که باید بر آن برانگیخته شوند  کودکان مستعد فهمیدن هستند و من فکر نمی«
ولی باید با دالیلی گفته شود که مطابق  ؛متقاعد شوندها  آن یا خطایی که باید از آن بازداشته شوند و نتوانند به

پیرو همین امر الك تنبیه بدنی را » . روشن مطرح شودهاي بسیار کم و  شان باشد و همواره با واژه سن و فهم
 ،از نظر عقل و منطقها  آن ،جامعه هستند شهروند آینده ،کودکان ،از منظر الك .)1391، (کاردان کند میرد 

لیاقت یا بزرگساالنی  افرادي بی ،کودکان .اي داراي پتانسیل باالیی هستند ناقص اما از نظر استعدادهاي بالقوه
هاي خاص شناخته و مورد توجه  عالیق و نیازهاي فردي مخصوصی دارند و باید ویژگیها  آن .یستندناقص ن

عاقل و منطقی و داراي کامالً کودکان به افرادي  ،آموزش و پرورش به وسیله ،به نظر الك .قرار بگیرند
17رلتوانند خودکنت پیرو قراردادهاي اجتماعی شده و می ،شوند هاي نیک تبدیل می ویژگی

اي  شوند به گونه 
 .)1385، (آلیسون و همکاران انداختکه نظم اجتماعی را به خطر نخواهند 

  

                                                     
گونه شخصیت یا ایده خاصی ندارد، پس چگونه ذهـن پـرورش   اگر تصور کنیم که ذهن هر فرد کاغذ سفیدي است که هیچ -16
حد و مـرز انسـان کـه تقریبـاً بـا      گیرند؟ از کجا آن مخزن و اندوخته وسیع تخیالت بیهاي مختلف در آن جاي مییابد و نقشمی

گیرد؟ از کجا تمام مواد و عناصر استدالل و دانش را اي مختلف شده است، شکل میهنهایت گسترده، روي آن طراحیتنوعی بی
دهم: از تجربه. اساس تمام دانش ما در تجربه قرار دارد و سرانجام نیز از کند؟ من جواب این سؤاالت را با یک کلمه میکسب می

 سازد. گیرد و خود را نمایان میآن سرچشمه می

17- Self- Control 
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  ژان ژاك روسو - 5- 3

گوید که طبیعت در وجود هر  می» امیل«او در کتاب  .روسو سهم زیادي در تغییر مفهوم کودکی دارد
الزم است در همان ها  آن شکوفاییها و استعدادها قرار داده است که براي  اي از توانایی کودك مجموعه

بنابراین از منظر روسو باید براي کودکان اهمیت زیادي قائل  .دوران کودکی مسیر طبیعی رشد طی شود
به نظر روسو آموزش کودك باید  .که هستند پذیرفته و دوست داشته باشیم گونه همانشویم و کودکان را 

دارد که  روسو بیان می .نج و عذاب او خواهد شدمناسب طبیعت او باشد در غیر این صورت موجب ر
آموزشی که به این موضوع توجه نکند » . داند نمی» آینده«فهمد و درباره  را می» اکنون«طبیعت کودك فقط «

ناآگاه  ،کند که بسیاري از مربیان نسبت به حاالت روانی کودك روسو بیان می .ظالمانه است ،براي کودك
د که دنیاي کودکان با دنیاي بزرگساالن تفاوت اساسی دارد و ما نباید در درون کن می تأکیداو  .هستند

هم  ،اي رشد روانی کودك بندي پنج مرحله روسو در طبقه ؛هاي افراد بالغ باشیم کودکان به دنبال ویژگی
ه بایستی ب به اعتقاد روسو همواره می .هد عواطف و هم شناخت کودك را مورد توجه قرار می ،احساسات

  .)1349، آگاه باشیم (روسوهایی که با بزرگساالن دارند  خصوصیات کودك بنگریم و به تفاوت

  فردریش نیچه - 5- 4

او در  .اي است کودك دارد اما کودك در دیدگاه او داراي جایگاه ویژه هاي اندکی درباره نیچه اندیشه
افتن آن جدیتی که در روزگار پختگی مرد یعنی باز ی«بیان کرده است که » فراسوي نیک و بد«کتاب 

هاي دوران کودکی را مهم و نه  بازي ،بنابراین نیچه .)1375، (نیچه ». استکودکی در هنگام بازي داشته 
اي تحول  در بیان تمثیل سه مرحله ،»چنین گفت زرتشت«نیچه در  .داند کردن می وقت تلف عبث و مایه
18جان آدمی

از  .)1384، (نیچه استاي او اهمیت زیادي قائل ه دهد که براي کودك و ویژگی نشان می 
او  .کودك همانند چرخی است خودگردنده ؛بازي و فراموشی است ،گناهی برابر با بی ،منظر نیچه کودك

و به عرصه  برداري شروع بنابراین از منظر نیچه جان آدمی زمانی که از حالت فرمان .است آري مقدس

                                                     
هـاي کهـن اسـت.    ر این تمثیل، جان انسان در آغاز همانند شتر است. شتر رمز باربري و فرمانبرداري و محترم دارنده ارزشد -18

-هاي هزار ساله است. اما در جریان تحول، شتر، شیر مـی ترین بارها یعنی بار سنگین ارزشبردن سنگین گرفتن و افتخار او بر دوش

رود و در مقابل آن چه کند. او به فراسوي نیک وبد میمی گفتن نه مقدس آزادي خویش را آغاز کننده است باشود. شیر که ویران
کند. هنگام این تحول، جان آدمی، آزادي خویش را به چنـگ آورده اسـت امـا آفریـدن     شود ایستادگی میوحی منزل تصور می

 ا شیرکودك شود. کودك آغازي نو و جنبشی نو است. آید پس تحول دیگر باید. تحولی دیگر تهاي نو از دست او بر نمیارزش
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هاي جدیدي را به وجود  ارزش ،ه به آن دست پیدا کرده استگذارد با معصومیتی ک کودکی قدم می
به قلمرو الهی پاي نخواهید گذاشت مگر این که « :مسیح دارد تمثیل نیچه شباهت زیادي به گفته ؛آورد می

جدیت بازي  .داند را داراي دو عنصر محوري می نیچه کودکی ،بنابراین» . دوباره بسان یک کودك شوید
  .)1383، زاده (نقیب معصومیتگیرد و  کردن امور شکل می که پیرو مهم تلقی

در مبحث نگاه فلسفه به کودکی  ،که پرسش فلسفه از حقیقت است طور هماندر نهایت باید توجه داشت 
یا ذات یا  ؟پرسش از چیستی کودك ،محور بحث ،در تمام مباحث فالسفه .همین موضوع نیز صادق است

 .حقیقت کودك و کودکی هستند ،ال پاسخگویی به پرسش از ذاتفالسفه به دنب .حقیقت کودك است

این که ذات و حقیقت کودك شر و  ،دهند بینی خود به این پرسش پاسخ می از فالسفه از منظر جهان هرکدام
فلسفه  ،بنابراین .استشدن  ذات و حقیقت کودك قوه ،ذات و حقیقت کودك خیر و نیک است ،مخرب است

آن در رابطه  براساسقائل به وجود ذات و حقیقتی است که باید آن را شناخت و  ،ودکیدر رابطه با کودك و ک
پرسشی است که وفاقی در بین  ؟،ذات و حقیقت کودك و کودکی چیست ،حال این که .با کودکان عمل کرد

کنند  می پاسخی ارائه ،بینی خود از فالسفه از منظر جهان هرکدامفالسفه براي پاسخگویی به آنچه که نیست و 
  .دهند را ادامه میها  آن از هریکشاگردان شان جریان فکري  ،که بعدها

  کودکی و ادبیات -6

هرچند که فضاي ادبی کالن باید در نظر گرفته شود اما بهترین اقدام  ،براي درك کودکی از منظر ادبیات
ع درك از کودکی که در تواند آن نو زیرا بهترین منبعی که می ؛توجه و تمرکز بر ادبیات کودکان است

با توجه به رویکرد  ،در این جهت .همان ادبیات کودك است ،ادبیات مطرح شده است را به ما نشان دهد
در این مبحث سعی شده است که در سطح کالن و فضاي  ،به سطح فلسفه و ادبیات ،کالن پژوهش حاضر

یات کودك ایران نیز مورد بحث قرار دانش و معرفت بحث شود اما در نهایت به طور متمرکزتر فضاي ادب
  .کند یک نمونه مطالعاتی براي فهم بهتر مسئله به ما کمک می عنوان بهگرفته است و این موضوع 

است اي از اظهارات هنري هر قوم دانست که در قالب کالم ریخته شده  توان مجموعه را می ،ادبیات
نویسندگان  شود که به وسیله هایی گفته می و نوشته به مجموعه آثار ،ادبیات کودکان نیز .)1393، (بکایی

است ذوق و سطح رشد کودکان مورد توجه ها  آن شوند و در همه کودکان تهیه می متخصص براي مطالعه
آموزشی و تفریحی چنانکه شرط دوم را داشته باشند  ،آثار علمی همه ،بنابراین .)1380، (محمدي و قایینی

بودن  شرط هنرمندانه ،نظران بعضی صاحب .شوند ء ادبیات کودکان محسوب می(متناسب با نیاز و ذوق) جز
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دانند و پیرو همین امر بعضی آثار که با زبان  نیز جزء تعریف می» رشد«گري آثار را به سوي  و هدایت
  .)1393، بود (بکاییشوند در حوزه ادبیات کودکان نخواهند  کودکانه نوشته می

رسد اما تا  به ادبیات شفاهی و فولکلوري در قالب قصه و الالیی می هرچند که ریشه ادبیان کودك
، بود (محمدي و قایینیادبیات کودك به شکل مدرن و نوشتاري آن در ایران مغفول  ،دوران مشروطه

براي کودکان شعر و نمایشنامه » جبار عسگرزاده« ،در آذربایجان ،شمسی 1300هاي  در حدود سال .)1380
باشند که متناسب با  می» افسانه بابا برفی«و » من هم در دنیا آرزو دارم«مجموعه اشعار او  .و داستان نوشت

نویسندگان و  ،1320تا  1300هاي  بین سال در فاصله .اند نگارش شدهها  آن جهان بینی کودکان و زبان
آواز «کتاب نگارنده » عباس یمینی شریف« ؛»شهرناز«مؤلف کتاب  ،»آبادي یحیی دولت«شعرایی همچون 

آثار خارجی  ترجمه ،1330 هاي دهه در سال .کیهان کودکان را بنا نهادند مجله ،»جعفر بدیعی«و » فرشتگان
 ،1340در سال  ؛اولین کتب تصویري رواج یافتند ،مذکور کودك و نوجوان رواج یافتند و در اواخر دهه

سرانجام در سال  .شکل گرفت ،شوراي کتاب کودك ،1341هاي درسی متحول شدند و در زمستان  کتاب
هاي متعددي در سراسر کشور  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به وجود آمد و کتابخانه ،1345

مهدي « ،»ماهی سیاه کوچولو«کتاب » صمد بهرنگی« ،1350و  1340هاي  در دهه .احداث گردید
را » نگیز ادبیات فارسی و افسانه سیمرغا داستان دل«کتاب » زهرا خانلري«و » جمشید شاه«کتاب  »آذریزدي

  .)1354، نگاشتند (ایمن و همکاران

 .ادبیات کودك به وجود آمد تحوالتی مهمی در زمینه ،با وقوع انقالب اسالمی ،1350 در دهه

هوشنگ مرادي  ،و خلق ادبیات حماسی در ادبیات کودك» ظهر روز دهم«پور با  شاعرانی چون قیصر امین
منوچهر احترامی  ،هاي درسی مصطفی رحماندوست با اشعارش در کتاب ،»بافخانه هاي قالی با بچه«کرمانی 

و دیگر شاعران چون افسانه » دزده و مرغ فلفلی«و » خروس نگو یه ساعت« ،»حسنی نگو یه دسته گل«با 
 ،»ه نگینهدیه خال«و » اش نرسید کالغه به خونه«و » پرنده گفت شاعرم«هایی چون  نژاد براي کتاب شعبان

و ناصر کشاورز و سوسن » کسی خواب میمون کوچولو را ندیده«هایی چون  آتوسا صالحی با کتاب
زاده با آثاري چون  و فرهاد حسن» ؟ شما یک دماغ زرد ندیدید«و » قدم یازدهم«طاقدیس با آثاري چون 

حامد  ،»هاي ساواالن کوه مرا صدا زد از قصه«هایی چون  محمدرضا بایرامی با کتاب ،»زیبا صدایم کن«
فریدون عموزاده  ،»درخت گالبی«و » خروس سبز«شهرام شفیعی با  ،»پشت پرنده الك«حبیبی با کتاب 
 ،»فرشته و عصا«و » بهار در بادیه«هاي  سید سعید هاشمی با کتاب ،»دو خرماي نارس« خلیلی با کتاب
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  .)1354، (ایمن و همکاران هاي بعد از انقالب اسالمی رونق دادند ادبیات کودك را در دهه

بندي سنی  هاي علم و دانش منجر به رده ی رشد بر بسیاري از عرصهشناس روانباید توجه داشت که سلطه 
، است (سیدآباديشده است که همین امر در ادبیات مانعی براي توجه به تکثر فرهنگی و اجتماعی کودکان 

درك از کودکی خود را به کودکان ها  آن ؛هستندهمچنین بزرگساالن نگارندگان ادبیان کودك  .)1391
چنین امري منجر به  .دهند دهند و یا نگرش و فهم خود از موضوع را به کودکان نسبت می فعلی تعمیم می

لذا ادبیات کودکان تحت سلطه بزرگساالن  .هدایت تصویر ذهنی کودکان نسبت به بزرگسالی خودشان است
بنابراین باید توجه داشت  .شود ر به تداوم سلطه بزرگساالن بر کودکان میاست و سایه بزرگساالن بر آن منج

جنگ قدرت هم در بین بزرگساالن و کودکان و هم در  .جنگ قدرت هستند هاي کودکان عرصه که کتاب
درك خودش از کودکی را در ادبیات  ،زیرا هر نویسنده .نویسندگان عنوان بهبین بزرگساالن با خوشان 

با کامالً که واضح است نوع کودکی و چگونگی بزرگسالی هر شخص  طور همانکند و  ل میکودکان منتق
و نفوذ داستان بر زندگی واقعی  تأثیرلذا باید دقت داشت که  .اش رابطه مستقیم دارد ادبیات دوران کودکی

گرفتن  بدون در نظر و» پردازانه خیال«هستند یا » گرایانه واقع«هاي مورد بحث  از این که آیا موضوع نظر صرف
بین کودکی و  به همین خاطر ردیابی تاریخ رابطه .رسد قوي به نظر می ،ها احتمال اقدامات کودکان در کتاب

  .)1994، پیچیده است (لسینکنهایت  بی ،هاي کودکان کتاب

  نتیجه

ودکی از به دنبال بررسی ک ،شناسی معرفت و علم شیوه جامعهبر  مبتنیپژوهش حاضر با نگاهی کالن و 
پژوهشگر با هدفی براي مرور دانش موجود به اتخاذ روش  ،در این راستا .منظر فلسفه و ادبیات بوده است

ابتدا با نگاه تخصصی به بررسی و  ،به همین دلیل پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادي .دست زده است
نتایج نشان  ،در نهایت .تاس اول پرداخته و سپس شروع به مطالعه و تحلیل نموده گزینش منابع دست

در مبحث نگاه فلسفه به کودکی همین موضوع نیز صادق  ،دهند که پرسش فلسفه از حقیقت است می
یا تالش براي شناخت ذات یا  ؟محوریت بحث پرسش از چیستی کودك ،در تمام مباحث فالسفه .است

ه وجود ذات و حقیقتی است قائل ب ،فلسفه در رابطه با کودك و کودکی ،بنابراین .حقیقت کودك است
ذات و حقیقت کودك  ،حال این که .آن در رابطه با کودکان عمل کرد براساسکه باید آن را شناخت و 

بینی  از فالسفه از منظر جهان هرکدامپرسشی است که وفاقی در بین فالسفه نیست و  ؟،و کودکی چیست
  .کند خودش پاسخی ارائه می
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اما وجود ادبیات کودك  .فاهی و فولکلور امري بسیار کهن استادبیات ش ادبیات کودك در عرصه
گیري آن وابسته به  امري مدرن است و شکل ،منسجم و متمرکز بر کودکان ،به صورت تخصصی

ادبیات  .باشد گیري فضاي توجه و اهمیت کودکان در سطوح ساختاري و کنشی یک جامعه می شکل
تربیت و همنوایی کودکان با ساختارهاي جامعه  ،زشهاي آمو کودك همواره تالشی همسو با جریان

آرمان و اهداف پسندیده و  ،بنابراین در ادبیات کودك همواره ارائه تعریف از کودك خوب و بد ؛است
اقدامات در ادبیات کودك ین تر مهمبنابراین یکی از  .ارائه الگو براي کودکان همواره مورد نظر بوده است

ابزاري براي همنوایی و انطباق کودکان  عنوان بهادبیات  ،زمینه و بستري خاصجوامع و جداي از  در همه
مطرح نیست بلکه » ادبیات براي ادبیات« عنوان بهدر همین راستا موضوعی  .با ساختارهاي کالن جامعه است
بر همین اساس ارائه تصویر از کودك خوب  .کنترل و همنواسازي است ،ادبیات در خدمت سیستم قدرت

ارائه الگو و نمونه آرمانی براي کودکان از جمله اهداف اصلی  ،آنچه براي کودك باید و نباید است ،دو ب
من «مبحث  ،محوري در ادبیات کودك به طور کلی نقطه ،بنابراین .جوامع است ادبیات کودکی در همه

راستاي کنترل و  درکامالً الگویی تجسمی براي کودکان در جامعه که  یعنی ارائه .است» یافته تعمیم
  .هاي انضباطی براي کودکان است همنواسازي کودکان بوده و راهی براي نظارت و تعریف سیستم

  منابع

  فارسی

ترجمه علیرضا  ،شناسی دوران کودکی جامعه ،1385 ،آلن ،پروت ؛کریس ،جنکس ؛جیمز ،ـ آلیسون
  .نشر ثالث ،تهران ،چاپ دوم ،کرمانی و علیرضا ابراهیم آبادي

  .نشر اختران ،تهران ،سارا ایمانیان ترجمه ،دوران کودکی در تاریخ جهان ،1388 ،پیتر ،یرنساستـ 

 ،تهران ،گذري در ادبیات کودکان ،1354 ،مهدخت ،دوت آبادي ؛توران ،خمارلو ؛لیلی ،ایمن (آهی)ـ 
  .نشر شرکت افست

فکري کودکان و  کانون پرورش نشر ،تهران ،عناصر در داستان کودکان ،1393 ،حسین ،بکاییـ 
  .نوجوانان

تحول و تجدد جایگاه کودك در اندیشه و جامعه ایرانی از  :تاریخ کودکی در ایران ،1393 ،زهرا ،حاتمیـ 
 ،رساله دکتري تاریخ ایران اسالمی ،آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان سلطنت رضاشاه

  .دانشگاه تهران
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نشر شرکت  ،تهران ،محسین زیرك زاده غال ترجمه ،ورشامیل یا آموزش و پر ،1349 ،ژان ژاك ،روسوـ 
  .سهامی انتشار

 ،تهران ،کتاب با واسطه ،شناسی کتاب کودك اي بر مخاطب مقدمه ،1391 ،اصغر علی ،سیدآباديـ 
  .نشر کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

بررسی فلسفه دوران  ،1391 ،رضاعلی ،محمودنیا ؛میرعبدالحسین ،نقیب زاده ؛یحیی ،قائدي ؛جواد ،فروزانفرـ 
  .19و  18شماره  ،یتربیتهاي  پژوهشمجله  ،کودکی در گذر تاریخ

  .نشر سمت ،تهران ،چاپ ششم ،سیر آراء تربیتی در غرب ،1391 ،محمد علی ،کاردانـ 

محمد تقی  ترجمه ،قدرت ،سیاست ،جهانی شدن ،شناسی سیاسی معاصر جامعه ،1394 ،کیت ،ـ نش
  .نشر کویر ،تهران ،یزدهمچاپ س ،دلفروز

  .انتشارات اساطیر ،تهران ،داریوش آشوري ترجمه ،فراسوي نیک و بد ،1375 ،فردریش ویلهلم ،نیچهـ 

، تهران ،و دوم چاپ بیست ،داریوش آشوري ترجمه ،چنین گفت زرتشت ،1384 ،فردریش ویلهلم ،نیچهـ 
  .انتشارات آگاه

ادبیات کودکان در  :تاریخ ادبیات کودکان ایران ،1380 ،زهره ،محمدهادي و قایینی ،محمديـ 

  .نشر چیستا ،تهران ،جلد سوم ،مشروطه دوره

  التین
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