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 9  مقدمه  

 

 

 مقدمه

 بخشتعریف وضعیت معاصر و تأمالتی اطمینان –شناسی کودکی جامعه

 

 زاده، ترجمۀ حسام حسین1دوریس بولرنیدربرگر

 

 چکیده

پردازد. نگاری میاین مقاله به تشریح رویکردهای اساسی مقاالت این تک

کنشگران »این رشته است، چراکه ای جوان از شناسی کودکی هنوز شاخهجامعه

لۀ اصلی اند. مسئشناسان نادیده گرفته شدهبرای مدتی طوالنی توسط جامعه« کوچک

های وحشی»شد دربارۀ دگرگونی شناسانه دیده میای جامعهکه به عنوان عالقه

به کنشگران اجتماعی متمدن و قابل اعتماد، به کنشگران بزرگسال، و « کوچک

شناسانۀ نوین به کودکان مروج پذیری بود. در مقابل، نگاه جامعهاصطالحاً جامعه

مطالعۀ مسائل متنوع کودکان است، پرداختن به مسائلی که بواسطۀ تمرکز بر 

اند. پذیری نادیده گرفته، طرد شده، به حاشیه رانده شده یا نامشروع دانسته شدهجامعه

ر همانطو -« نوین»کودکی  شناسیبرخی نقاط عزیمت مهم و مفاهیم مرکزی جامعه

وسعۀ اند. نیاز است رشد و تتشریح شده –شود که اغلب توسط طرفدارانش شناخته می

شناختی در کشورهای مختلف در مقابل زمینۀ مفروضات روزمره و این عرصۀ جامعه

مسائل اجتماعی جوامع مربوطه به مقایسه گذاشته و اندیشیده شود تا منجر به تولید 

                                                           
rsity of Unive(، دانشگاه ووپرتال )Niederberger-Doris Bühlerبولرنیدربرگر ) دوریس 1

Wuppertal) 
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ی است شدۀ مقاالتریزیاین به منزلۀ رویکرد برنامه –شناسانۀ مرتبط شود دانش جامعه

 اند.که اینجا گردآوری شده

شناسی امعهالمللی، جکودک به مثابۀ کنشگر، نظم نسلی، مقایسۀ بین ها:کلیدواژه

 کودکی

 

شناسی است. وضعیت ای نسبتاً جوان از جامعهشناسی کودکی هنوز شاخهجامعه

به آن  1شناسی کنونیجامعهنگاری ژورنال شناسی کودکی، که این تکهکنونی جامع

دهد که به هر حال به طرق مختلف بسیار موفق بوده است: در پردازد، نشان میمی

تعریف دیدگاه نظری نوین دربارۀ کودکان و کودکی، در برانگیختن پژوهش تجربی 

ر اثرگذاری بر نگاه و شناختی و دهای روشغنی و چندوجهی، در ترویج پیشرفت

ها گذاری اجتماعی و دیگر رشتههای کاربردی، همچون سیاستهای حرفهاستراتژی

شناختی یا نسبت به کودکان. اما باید اعتراف کرد، به توفیقات کمی در نظریۀ جامعه

شناسی ای جامعههای هستهتحلیل ساختاری اجتماعی کلی دست یافته است. این حوزه

که کودکان را به مثابۀ کنشگران اجتماعی و یک طبقۀ اجتماعی متمایز تمایل دارند 

ی چندان شناختشناسی کودکی به عنوان گرایشی جامعهنادیده بگیرند، و ظهور جامعه

د، اما های گذشته وضع بهتر شده باشاین تمایل را تغییر نداده است. شاید نسبت به دهه

شناسان و بسیاری جامعه –ر نیستند کنشگ« کوچک»با این حال هنوز هم کنشگران 

بزرگ  چیزهمه»شناسانی که دوست دارند مایلند که به این شیوه رفتار کنند، جامعه

شناسان امروزی (. در میان جامعه497: 1984، 2)هیوز« هارویدادها و ایده –باشد 

اگر مردان شرایط را واقعی شرح دهند، در »معتقدند که قضیۀ معروف توماس، 

                                                           
1 Current Sociology 
2 Hughes 
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(، در ضمیمۀ 527: 1928، 1)توماس و توماس« دهای آن نیز راستین هستندپیام

شناختی کتابی دربارۀ کودکان ناسازگار نوشته شده است؟ یا اینکه در واقع روش

ای است، و به همین ترتیب نیز کنندهدرخواستی برای درک دیدگاه هر مشارکت

ان ه منجر به حضورشصدای کودکان، به منطور برساخت فرایند انحراف کودکان ک

دهد که چنین ای نشان میشناس جدیشود؟ هر جامعهزدا میدر نهادهای جامعه

ی تر نسبت به کودک«اهمیت»شناسانۀ مهمی از مطالعۀ موضوعاتی با های جامعهبینش

 حاصل شده است.

یباً به طور اما تقر –شناسی هرگز کودکان را کامالً نادیده نگرفته است البته، جامعه

( نشان داد که درصد مقاالت مرتبط با کودکان 1986) 2، امبرت1980کامل. در دهۀ 

شناسی مشهور حدأقل بود. عالوه بر این، او دریافت سنت استواری در مجالت جامعه

شناسان بزرگ هرگز ذکری از کودکان به میان وجود دارد که بواسطۀ آن جامعه

پذیری که در مورد جامعه 4و پارسونز 3به استثنای کسانی مثل دورکیم –آورند نمی

اند. در برخی کشورها، این تصویر تا همین اواخر بدون تغییر باقی مانده است. نوشته

ز کردند که به کودکان نیشناسان همیشه فکر مینیازی به گفتن نیست، جامعه

ها ادهنوپردازند، اما این در وهلۀ اول تنها از طریق پژوهش و گفتمان علمی دربارۀ خامی

هایشان چه بود، سهمشان کردند، آرزوها و دیدگاهو آموزش بود. کودکان واقعاً چه می

در توزیع منابع اقتصادی )در جامعه و خانواده( چه بود، درگیر چه نوع تعامالتی بودند 

ها تا همین چند سال قبل عالقۀ و چه سهمی در روابط اجتماعی داشتند، همۀ این پرسش

ر شناسانه دکرد. پرسش اصلی که یک عالقۀ واقعی جامعهد جلب میکمی را به خو

                                                           
1 Thomas and Thomas 
2 Ambert 
3 Durkheim 
4 Parsons 
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(، از 1938)دورکیم، « هابدوی»و « های کوچکوحشی»شد دگرگونی نظر گرفته می

کودکی ]که[ چیزی در یک زمان و چیزی »(، از 208: 1951)پارسونز، « توحش بربری»

ی متمدن و قابل اعتماد، ( به کنشگران اجتماع159: 1934، 1)مید« در زمان دیگر است

عت و پذیری کودکان به دور از طبیبه طور خالصه جامعه –به کنشگران بزرگسال بود 

شناسانۀ نوین نسبت به کودکان که اکنون به سوی فرهنگ. در مقابل، دیدگاه جامعه

پرداختن  دهد،عرصه را در دست گرفته مطالعات بر مسائل متنوع کودکان را ترویج می

پذیری نادیده گرفته، طرد شده، به حاشیه هایی که بواسطۀ تمرکز بر جامعهبه پرسش

ت ای از مقاالای که اخیراً برای مجموعهاند. در مقدمهرانده شده یا نامشروع دانسته شده

ت، اما اس« یک کودک»شناسی کودکی هنوز شود که جامعهنوشته شد، نشان داده می

شناسی آموزش بدهد هایی به مادرش، جامعهستواند درکودکی که در حال حاضر می

 (.2006، 2)پتیتات

 این است وضعیت معاصر شناسی کنونیجامعهنگاری مجلۀ قصد اصلی این تک

 تنها دربارۀ توسعۀشناسی کودکی را نشان دهد. هر یک از مقاالت پیش رو نهجامعه

ای علمی، هدهند، بلکه دربارۀ وجود انجمنمباحث پژوهشی و نظری گزارش می

های مطالعاتی های آموزشی و برنامهها و مجالت و دورهنشریات مهم، مجموعۀ کتاب

رسد دهند. در نگاه اول، به نظر میای زبانی نیز گزارش میدر کشوری خاص یا منطقه

م شناسی کودکی ریشه در خارج از علهایی از جامعهمنطق سطح تحلیل ملی چنین جنبه

اصول اساسی آن است. البته، علم به نوبۀ خود مدعی است که دارد و حتی متضاد با 

رغم نیات علمی ما وجود چنین ای ندارد، و حتی اگر علیهیچ مرز ملی یا زبانی

مرزهایی وجود داشته باشند، نباید تقویت شوند. با این حال، همانطور که گفته شد، 

                                                           
1 Mead 
2 Petitat 
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رات اجتماعی چگونه، تأثیسطح تحلیل ملی را انتخاب کردیم تا بررسی کنیم که آیا، و 

ی شناسی کودکی چه نقشهای علمی در جامعهاز نظر تولید و توزیع مفاهیم و پارادایم

وند شناسانه دربارۀ کودکان و پیکنند. هدف ما بازسازی و توسعۀ پژوهش جامعهایفا می

داخلی با موقعیت و معنایی است که به کودکان و کودکی در جوامع مربوطه داده شده 

نگاری حاوی اطالعات مفیدی دربارۀ مباحث های این تکت. بنابراین، گزارشاس

هایی دربارۀ جایگاه واقعی عمومی و سیاسی در کشورهای مختلف و شامل داده

ط های علمی مرتبعمومی کودکان در جامعه است، که چنین اطالعاتی را به گفتمان

د یا پرسنکان و کودکی میشناسان دربارۀ کودهایی که جامعهسازد؛ به پرسشمی

 ها به کودکی به مثابۀ زمینۀ پژوهشی و تشدید این مسائلپرسند، به اهمیتی که آننمی

دهند. بدین ترتیب، مقایسۀ کشورهای مختلف به ما اجازه شناسی و جامعه میدر جامعه

شناسانه و مفروضات و شرایط اجتماعی دربارۀ دهد رابطۀ میان پژوهش جامعهمی

هایی که در این کتاب های متنوعی مطالعه کنیم. گزارشن را در زمینهکودکا

ای ناهمگن از کشورها هستند: استرالیا، برزیل، فنالند، اند از مجموعهگردآوری شده

فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند، رومانی، انگلستان، و ایاالت متحده. انتخاب این کشورها 

شناسی کودکی در کشوری خاص نبود، ور جامعهها در حضتنها بر اساس برخی تداوم

ای از شناسانه در طیف گستردهبلکه بر اساس میل به توانایی تأمل بر این امر جامعه

ای که در چگونگی ظهور و توسعۀ کشورها بود. این رویکرد تنوع گسترده

 نهای کودکی وجود دارد، و فرایندهایی که منجر به آن شده است را نشاشناسیجامعه

برانگیز است که با توجه به معیار تداوم نسبی پژوهش دهد. با این وجود تأسفمی

رد؛ خوشناسانۀ کودکی، برتری کشورهای غربی در گزینش ما به چشم میجامعه

 های ارزشمندی درچراکه مطالعۀ کشورهای افریقایی و آسیایی ممکن است بینش
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نسبت به کودکی بدهد های هژمونیک جهانی زمینۀ تحوالت محلی دیدگاه

 (.2008، 1کریکن)بولرنیدربرگر و ون

شناختی دربارۀ کودکان و کودکی به مثابۀ حوزۀ تحقیقاتی با به ناچار، ادعای جامعه

ان های کودکان، نیازهای کودکشود: رفتار کودکان، تواناییمانعی تکراری روبرو می

ود. شودکان محسوب میشمول کجهان« ماهیت»و مشکالت کودکان عمدتاً بخشی از 

شر ها در توسعۀ انسانی و نوع بشمولیتهایی که با موفقیت مدعی توضیح جهانرشته

اند مایل به تسلط بر کودکی و کودکان به مثابۀ زمینۀ مطالعاتی هستند. این شامل شده

ید شود. دانشی که آنان تولشناسی، پداگوژی و، به طور فزاینده، علوم اعصاب میروان

« بکودکی مناس»نند مداوماً به فرضیات و اعمال اجتماعی مربوط به کودکان و کمی

ه و تغییر دربارۀ کودکان شکل یافت« حس مشترک»بافته شده است. بدین ترتیب دانش 

شکل داده است، که تأثیر اخالقی باالیی، حدأقل در طبقات متوسط جوامع مدرن 

شمول کودکان نه توسط جهان« هیتما»انگیزی، این فرض غربی دارد. به طرز حیرت

به  های متناقضی که اغلبهای علوم پیشرو و نه بواسطۀ مشاورهتغییرات مداوم دیدگاه

؛ 1983، 4؛ هاردیمنت2001، 3؛ باکر1981، 2دهند، متزلزل نشده است )بادینتروالدین می

تاریخی و  یهای تحقیقات تطبیق(. عالوه بر این، تنها اندکی بواسطۀ یافته1991، 5شوتز

هایی که به وضوح نشان داد مفاهیم کودکان و فرهنگی تضعیف شده است، یافته

های واقعی، به طور کودکی، و همچنین زندگی کودکان واقعی و مادیات کودکی

، 8و هینر 7؛ هاوز1960، 6آریس ن.ک.کند ) قابل توجهی در طول زمان و فضا تغییر می

                                                           
1 van Krieken 
2 Badinter 
3 Baker 
4 Hardyment 
5 Schütze 
6 Ariès 
7 Hawes 
8 Hiner 
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شدنی باید نیاز به (. اگرچه چنین نسبی1990 ،2؛ سامرویل2002، 1؛ کنیبیلر1991

 رسد رویدادهای دیگریشناسانه را برانگیخته باشد، به نظر میرویکردهای جامعه

دهند که های این کتاب نشان میشناسی را برانگیخته است؛ برای مثال، گزارشجامعه

سانه به ناشای برجسته برای افزایش عالقۀ جامعهشدن زندگی خصوصی انگیزهفردی

ن شده و دانش حس مشترک ایترین عناصر کودکی نهادینهکودکان بود. یکی از مهم

کارانۀ کودکان از زندگی عمومی، و در نتیجه از آنچه است که منجر به حذف محافظه

خارج »به معنای بودن « خارج از جامعه»است. این بودن « بزرگساالن»شود که جامعۀ می

شناسانۀ اندکی شده که دربارۀ چنین منجر به مسائل جامعه است، که« شناسیاز جامعه

ای طرح شده است، به غیر از یکی در مورد آمادگی کافی کودکان گروه طردشده

و  –همانطور که قبالً ذکر شد  –پذیری برای مشارکت آینده در جهان: مسئلۀ جامعه

و  ،«مناسبکودکی »ای که ممکن است های مکمل در مورد شرایط اجتماعیپرسش

 –ی شدن زندگی خصوصبنابراین، آمادگی کافی برای آینده را به خطر اندازد. فردی

و این به معنای جابجایی هنجاری از تمرکز بر اجتماعات به تمرکز بر اعضای فردی 

ای مانند نرخ فزایندۀ طالق و افزایش مشارکت نیروی کار و پدیدۀ بسیار عینی –است 

فزاینده برای مراقبت نهادی از کودک، کودکان را دوباره بیشتر مادران همراه با نیاز 

مرئی ساخت؛ این دوباره آنان را به میدان دید جامعه بازگرداند. نرخ رشد فقر به 

ای هدر حاشیه« کودکی عادی»خصوص روی کودکان، و فرسایش مفهوم و واقعیت 

 است. گذارد، که به این افزایش پدیداری اضافه شدهجامعه تأثیر می

 همانطور که -« نوین»شناسی کودکی اصطالحاً در همین حال، نقطۀ عزیمت جامعه

ین مفاهیم گرفتن از چندرگیری برای فاصله –شود اغلب توسط طرفدارانش شناخته می
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ای از کودکان و کودکی است، هرچند که آنان نیز با مفاهیم علمی ماهیت روزمره

هم نقطۀ ارجاع مهمی است، به هر حال از لحاظ اند، و این هنوز کودکان درآمیخته

شناسانۀ کودکی را به طرق دیگر متنوع شناختی مطالعات جامعهنظری و روش

 اند.ساخته

شناسانه از مفاهیم عامیانۀ کودکان و شناسی کودکی به عنوان امری جامعهجامعه

سطۀ دوتا اهای جدید گشود. بوها و تحلیلکودکی پا پس کشید و فضایی برای پرسش

ی. ای گرفت: کودک به مثابۀ کنشگر و نظم نسلترین مفاهیم نظری چنین فاصلهاز مهم

شده دربارۀ کودکان و کودکی را به پرسش هر دو مفهوم مفروضات عموماً پذیرفته

کند، درک می« کنشگر شوندگان»کشند. دیدگاه رایج کودکان را تنها به عنوان می

ه و خوانده شد« تولد دوم»پذیری است، چیزی که جامعه که شامل فرایندی طوالنی از

(، چیزی که به 1988، 1کند )هندلارگانیسمی صرف را به کنشگر انسانی بدل می

 شناسانگرایانه دربارۀ کودکان در کار جامعههای تقلیلبندیوضوح در صورت

لت بر شود. در مقابل، مفهوم کودک به مثابۀ کنشگر اجتماعی دالکالسیک دیده می

سازی کودکان برای زندگی چرخشی از آینده به حال دارد، از یادگیری و آماده

های روزمره در اینجا و اکنون. مفهوم های متقابل جاری در جهانبزرگسالی به کنش

های کودک به مثابۀ کنشگر اجتماعی بر شایستگی و دانش کودکان در چنین کنش

و هواداران کنش متقابل نمادین اولین کسانی  نگارانمردممتقابلی تأکید دارد. روش

بینی از فرایندهای کنش متقابل همراه و در میان بودند که نشان دادند، در تحلیل ذره

د. کردنکودکان، کودکان در واقع با درکی غنی و ظریف از نظم اجتماعی کار می

پذیری و امعههای متقابل اجتماعی، که پیش از این صرفاً به عنوان فرایندهای جکنش

ار ها موجودات پیشااجتماعی رفتشد که در آنبنابراین به مثابۀ فرایندهایی فهم می
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تواند به عنوان شرایطی دیده شود که تنها آموختند، در حال حاضر میاجتماعی را می

بواسطۀ این صالحیت تعامالتی ممکن است، صالحیتی که حتی کودکان خیلی 

خوانده شده بود، که « پذیریپارادوکس جامعه». این توانند عملی سازندکوچک می

تواند کار کند که همۀ پذیری تالشی است که تنها در صورتی میدر آن جامعه

، 2؛ ماکای1977، 1971، 1کنندگان کنشگران اجتماعی توانایی باشند )دنزینمشارکت

(. 1986، 7؛ ویکسلر1976، 6؛ اسپیر1974، 5؛ ساکس1976، 4؛ پین1974، 3؛ مهان1974

ساالن و کنش متقابل کودکان و بزرگساالن مطالعات مختلفی روی کنش متقابل هم

ساالن های متقابل همپذیری گوناگون انجام شده است، و کنشدر نهادهای جامعه

، ن.ک.دهد )برای مثال، هنوز هم موضوعی مهم در پژوهش کودکی را تشکیل می

همچنین بسیاری دیگر که در مقاالت  ؛2003، 9؛ کورسارو2006و همکاران،  8چن

گاه شناسی کودکی مناسب، دیداند(. به طریقی و پیش از ظهور جامعهرو ذکر شدهپیش

اسان شنشناسان و جامعهعلمی نسبت به کودک به مثابۀ کنشگر در کارهای مردم

ها، اشعار، و آداب و رسوم فرهنگی نیز ارائه شده بود، کسانی که نسبت به بازی

ه هایی کسب کرده بودند. آنان بان و گذار آنان از نسلی به نسل دیگر بینشکودک

کودکان نشان دادند که کنشگران اجتماعی قادر به کنش مؤثر، و تعمیر و انتقال 

فرهنگ مناسب خود باشند، که تا حدی از چشمان بزرگساالن پنهان است و به سرعت 
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های بسیاری از کودکان را قوی و شود، اما همان هم نسلتوسط جوانان فراموش می

 (.1969، 1959، 1اوپی و اوپی ن.ک.کند )مقاوم می

شناسی کودکی، مفهوم نظم نسلی، به منزلۀ گسستی از نمای دیگر مفهوم مهم جامعه

بزرگسال است. این مفهوم چنین روابطی را به مثابۀ آرایشی -پیشین از روابط کودک

کند، بزرگساالن و کودکان، با حقوق و ک میبندی نسلی دراجتماعی میان دو دسته

آرایش  و این –ها نسبت داده شده است وظایفی که توسط جوامع مربوطه به این دسته

کند که شدیداً محدود به دیگر را به عنوان عنصری از ساختار اجتماعی تحلیل می

رهنگی است فهای توزیعات )نابرابر( منابع اجتماعی بواسطۀ طبقه، جنسیت، نژاد و گروه

، 1987، 4؛ کورتروپ2005؛ بولرنیدربرگر، 2001، 3؛ آالنن و مایال1994، 2)آالنن

(. برای مثال در نمای پیشین، 1995، 5؛ تسایر1994؛ کورتروپ و همکاران، 1995

 پذیری بسط یافته بود، چنین روابطیآنطور که توسط نظریات و تحقیقات جامعه

نوان نیازهای کارکردی تعریف شده بود و در نتیجه پذیری به عبواسطۀ الزامات جامعه

، 6ناپذیر و ضروری بودند )پارسونز و بیلزای که سازمان یافته بودند اجتناببه شیوه

(. به عبارت دیگر، درک خود ماهیت انسان و ضرورت انطباق آن با جامعه 1955

ها به ستورالعملعالوه بر این، این د –کرد چارچوب بنیادین این روابط را تعریف می

های طبقۀ متوسط مدرن بودند. در همین حال، در نگاه راحتی نزدیک به ارزش

ای که از نظر نسلی نظم یافته، روابط بزرگساالن و کودکان به عنوان برساختی جامعه

(. 1990، 8و پروت 7کند )جیمزشود، که به طور مداوم کار میاجتماعی دیده می
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از مفاهیم معمول و روزمرۀ کودکان و کودکی « نوین»کی شناسی کوددرحالیکه جامعه

یجه، کند. در نتپذیری ایجاد میکشد، فاصلۀ روشنی را نیز با نظریۀ جامعهعقب می

؛ برای کودکان« کنشگری»محوری در غفلتش از پذیری برای بزرگسالنظریۀ جامعه

اعی اجتمبخشیدن به چیزی خاص، آرایش برساختۀ غیرتاریخی بودن در عمومیت

ه ها و منافع خاص دخیل در این آرایش بکودکی؛ و برای کوربودن نسبت به نابرابری

 (.1989، 1988نقد کشیده شد )آالنن، 

نظریات »که شاید آنان را  –شدۀ کودکان و کودکی گیری از مفاهیم تضمینفاصله

اسی شنگیری جامعهبرای شکل –( 1976، 2و تسیمرمان 1بخوانیم )ویدر« عامیانه

ائل شناسانه از کودکی که از مسکودکی ضروری بوده است، مثالً برای تحلیلی جامعه

رود. خوانندگان این کتاب ممکن است شده فراتر میناگزیراً محدودی که غالب

های مهمی که این فاصله طرحشان را ممکن است از خودشان بپرسند که آیا پرسش

یت به تواند با مشروعهستند کودکی می ممکن ساخته کافی و به روز هستند، و اگر

شناسی ایجاد شود. موقعیت پذیر در جامعهعنوان یک زمینۀ تحقیقاتی توجیه

اعث بخشد که بشناسانۀ جدید کودکی همچنین به نوعی حمایت مشروعیت میجامعه

کودکان و مشارکت بیشتر کودکان در « کنشگری»افزایش امکانات برای 

ه چ –شود. چنین حمایتی زندگی خصوصی و عمومی می های مهم درگیریتصمیم

شناسان بخشی از تعریف نقش است که توسط بسیاری از جامعه -صریحاً و چه پنهانی 

ک با ای مشترکودکی پذیرفته شده است. دادن صدا به اقلیتی اجتماعی نگرانی

ر قیاسی دشناسی فمینیست است، و مفهوم نظم نسلی به عنوان برساختی اجتماعی جامعه

؛ مایال، 1990، 3؛ لئونارد1994روشن با مفهوم نظم جنسیتی ابداع شده است )آالنن، 
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(. این گاهاً ممکن است منجر به این شود که کنشگری کودکان بیش از 2003، 2000

اینکه تحلیل شود الزم پنداشته شود و در نتیجه بر کیفیت و همچنین اعتبار تحقیق 

(. در هر 2000؛ پروت، 2007، 1تأثیر بگذارد )کینگ شناختی دوران کودکیجامعه

شناسان کودکی مهم است که از تداوم فاصلۀ اصلی از صورت، این برای جامعه

شامل تصورات و مفاهیمی که خودشان را  –تصورات عامیانۀ کودکان و کودکی 

اطمینان یابند و در نتیجه فعالیت پژوهشی و توسعۀ  -کند ترویج یا حمایت می

زمینۀ مفروضات اجتماعی انعکاس یابد و در راستای شان مداوماً در تقابل با پسینظر

اطمینان از این استقالل عمل کند. مقایسات در فضا و زمان ابزاری ضروری برای 

شده شناخت چنین مفروضاتی، شناسایی نقاط کور و تبدیل تعهدات ناخواستۀ پذیرفته

شناسان کودکی حتی ها برای جامعهست. آنشدۀ جهان روزمره اهای تضمینبه جنبه

تر است، چراکه کودکان بخشی از جامعۀ علمی از پژوهشگران فمینیست هم مهم

اگرچه ایدۀ انجام تحقیق همراه و توسط کودکان گاهاً مورد توجه  –بزرگساالن نیستند 

 یهاو بنابراین همیشه بواسطۀ دیگر گروه –( 2004و همکاران،  2فریزر ن.ک.است )

کودک » و« کودک چه هست»اند، که بازگشت به مفهوم عامیانۀ اجتماعی تفسیر شده

 ود.شسازد که منجر به از دست دادن فاصلۀ تحلیلی میرا محتمل می« چه نیاز دارد

شناسی کنونی توسعۀ پژوهش درحالیکه گزارشات در این شماره از جامعه

نۀ اجتماعی هر کشور و معانی و زمیشناسانۀ دوران کودکی را در مقابل پسجامعه

کند که در آن محیط ملی به کودکان نسبت داده ای بازسازی میجایگاه اجتماعی

نتایج این گزارشات را کنار هم قرار  -که مقالۀ پایانی است  –گیری شده، در نتیجه

ل شناسی کودکی برای اکتشاف و تحلیدهد که تالشی برای تعیین نتیجۀ جامعهمی
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دکی است، تا بتوانیم درباب مسیرهای مطلوب آینده برای تحلیل دوران کو

گیری شناختی کودکان و کودکی و شناسایی نقاط ضعف آن تأمل کنیم. نتیجهجامعه

همچنین تالشی خواهد بود برای شناسایی بازخورد ممکن این زمینۀ تحقیقاتی برای 
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 کنش تا سیاست کودکی-از ساخت

 ی در فنالندشناختی کودکپژوهش جامعه

 

 ، ترجمۀ فاطمه همدانیان و سبا محقق1هریت استراندل

 

 چکیده

ی از شناسی کودکهای مهم در فنالند در رابطه با جامعهاین مقاله به طرح پیشرفت

و  نگارانهپردازد. مرحلۀ اولیه تحت تاثیر شناخت قومتا دورۀ معاصر می 1980دهۀ 

ودکی به مثابۀ کنشگران اجتماعی و دورۀ ک تاریخی از کودکی بوده و با تلقی کودکان

ی شناختی روی کودکان و کودکبه مثابۀ یک ساختار اجتماعی پایدار، مطالعۀ جامعه

ر از محور و کنشگرمحورا بنیان نهاد و رسمیت بخشید. تقسیم رویکردها به ساخت

 تری از دورۀبا خود تلقی سیاسی 1990های این دورۀ مطالعاتی است. دهۀ ویژگی

کودکی به همراه داشت و این به دلیل تغییرات ایجاد شده در بخش اقتصاد و 

های رفاهی و تصویب کنواسیون حقوق کودک بود. کارهای اخیر که تقریباً سیاست

سترش شان بنابر گشوند، هدفهای پساساختی شناخته میاکثرشان تحت عنوان چالش

 سیم میان ساخت و کنش در مطالعاتمفاهیم سیال و روان و تالش بر فایق آمدن بر تق

 شناختی کودکی است. جامعه

                                                           
، دپارتمان (University of Helsinkiهلسینکی ) دانشگاه، (Harriet Strandellهریت استراندل ) 1

 مطالعات اجتماعی
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های کودکی، ای، سیاسترشتهکنش، کودکی، کودکان، میان ها:کلیدواژه

 شناسی، ساختارجامعه

 

 پدیداری کودک اجتماعی

طلبد. های یک حوزۀ تحقیقاتی، سبک نگارشی دشواری مینوشتن راجع به پیشرفت

خصوص لیت و همۀ جوانب موضوع غیرممکن است، بهدادن کدر این راستا نشان

هایی از موضوع که به ناگزیر پژوهشگران زیادی را در نگارش از دادن جنبهپوشش

های تواند جامع پژوهشای نمیاندازد. خودم نیز آگاهم که چنین مقالهقلم می

ه لشناختی باشد که راجع به کودک صورت گرفته است. روشی که در این مقاجامعه

شناختی حول کودک در پیش گرفتم تحت تاثیر دریافت خودم از برای بررسی جامعه

کی های تاریخی حاها است. این زمینههای تاریخی و وضعیت کنونی این پژوهشزمینه

ای از کودک و کودکی داریم که این ایم؛ چه تلقیاز آن است که در کجا متولد شده

هایی شناختی به کودکی است؛ و همینطور پیشرفتهای جامعهعامل خود مقدم بر علقه

 دهندۀ رویکردهای مشابه تحقیقاتی صورت گرفته خود یاریکه در دیگر حوزه

 شناختی حول کودکی است.جامعه

سنت عرفی خاص کودکان تنها در آن »کند که: ویرتانن در تحقیق خود عنوان می

شناسند ز بزرگساالن به رسمیت میآید که کودکان را متمایز اقبیلۀ وحشی به وجود می

و در آن کودکان زیر چتر تعامالت روزانه، هنجارهای رفتاری مخصوص خود را 

 2(. آغاز این سیر مطالعاتی با مطالعۀ رافائل هالنکو11: 1978، 1)ویرتانن« آفرینندمی

بود، این مطالعه زیر موضوع  1953در « 3های پسران در تورکوگنگ»تحت عنوان 

                                                           
1 Virtanen 
2 Rafael Helanko 
3 Turun poikasakit [Boy Gangs in Turku] 
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ناسی شنگاری، فولکلور و زبانیک سنت تحقیقاتی در قوم 1نژادی کودکانفرهنگ 

شود که تأثیری درخور بر تلقی از کودک و کودکی به خصوص فنالند محسوب می

داشت. در واقع مطالعۀ هالنکو در کنار چارچوب  1970و  1960های در دهه

کودکان شامل  شناسان را به سنت فرهنگ نژادیشناختی خود، توجه جامعهجامعه

های خیالی و رسوم آزاردهنده ها، داستانهای سنتی، سرودها و شعرها، لطیفهبازی

 هایجلب کرد. اشکال فرهنگ نژادی و تغییرات و تفاوت موجود در آن در بخش

ای سیستماتیک مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت )برای مثال، مختلف فنالند به گونه

(. تحقیق راجع 3و اوال لیپونن 2النکو، لیا ویرتانن، سپو کنوتیالنگاهی بیاندازید به کار ه

به فرهنگ نژادی کودک، بر گروه همساالن به مثابۀ منبع سرگرمی، تفریح و حامی و 

خالق این سنت از نسلی از کودکان به نسل بعد تأکید داشت. از کارهای بعدی که در 

های روی بازی 4ونا و پیتر اوپیتوان به مطالعۀ ایگیرد میدرون این سنت قرار می

 (. 1969کودکان و فرهنگ نژادی در انگلستان اشاره کرد )اوپی و اوپی، 

ترس از جمعیت رو به کاهش کودکان در کنار شهرنشینی و خالء فضاهای 

ها و خالقیت کودکان با چالش مواجه کرد؛ مخصوص به کودکان شرایط را برای بازی

آیا )»بسیار مورد توجه قرار گرفت  1980در دهۀ  این مباحث از مسائلی بود که

ر های کودکانه منشاء آغاز تغیییافتن و انقراض بازی(. ترس از پایان19875، «کودکان...

یات دنیای تر از واقعدر درک از کودکی بود. در اینجا بود که تلقی از کودکی که پیش

هایی زیمعصوم با فانت شد و کودکان که به عنوان موجوداتیبزرگساالن تفکیک می

: 1995، 6شدند )استیفنزمربوط به خود و دنیایی به دور از هرگونه تهدید شناخته می

                                                           
1 children’s lore 

2 Seppo Knuuttila 
3 Ulla Lipponen 
4 Iona and Peter Opie 
5 ‘Onko lasten . . .’, 1987 
6 Stephens 
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( جای خود را به تلفیق کودک درون ساختارها، روابط و تعامالت جامعه و همینطور 14

فرایندهای تغییرات اجتماعی داد. تلقی کودکان به مثابۀ موجوداتی اجتماعی و ادغام 

 درون جامعه نقطۀ عطفی برای جلب توجهات گسترده به کودکی شد.  کودک

شناسان کودکی تحت تاثیر سنت فرهنگ نژادی کودک در این مرحلۀ اولیه، جامعه

گرفتن از این رویکرد نیز بودند. این چندگانگی به زمان به دنبال فاصلهبودند اما هم

گرا بودن کودک بر حسب ذاتتر به سنت فرهنگ نژادی سبب انتقاداتی بود که پیش

ۀ کودکان و جدایی و فاصل« فرهنگ خاص»انگاری آن راجع به آن و مفروضات طبیعی

(. 81-100: 1998و همکاران،  1آن از دنیای بزرگسالی طرح شده بود )جیمز

محور حاصل سنت فرهنگ نژادی کودک بود و محوریت را به رویکردهای کنش

داد. گرایش به کودکان و روابط اجتماعی می گروه همساالن در زندگی اجتماعی

خود را  2بازنمایی فرهنگ کودکان در شبکۀ تحقیقات فرهنگی کودک اسکاندیناوی

 3به خوبی نشان داده است؛ این شبکه که به پژوهش راجع به فرهنگ کودکان

های مختلفی را گرد هم آورده که شامل اختصاص دارد پژوهشگران از رشته

 شود.یز میشناسان نجامعه

کردن کودک و همچنین کودکی به مثابۀ بخشی از ساخت جامعه از «اجتماعی»

زدایی ذهنیات و تصورات ایدئولوژیک راجع به زنان و زنانگی نیز منتفع ساخت

های قابل تأمل و موازی در وضعیت (. در واقع مشابهت26-52: 1992، 4شود )آالننمی

ارد. کودکان همچون زنان به مثابۀ دیگری اجتماعی زنان و کودکان با هم وجود د

                                                           
1 Allison James 
2 Nordic Child Cultural Research Network (BIN-Norden) 

کشورهای اسکاندیناوی دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ و سوئد هستند. تشابهات تاریخی بسیاری در  3

 توسعۀ فرهنگ و جامعه در این کشورها وجود دارد.
4 Alanen 
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تعامل با  شود؛ همچونشوند که متفاوت از بزرگساالن با ایشان رفتار مینگریسته می

و « عیامری طبی»زدایی فمینیستی از خانواده به مثابۀ زنان در مقابل با مردان. ساخت

کودک را  جع بهای از روابط و قدرت، تحقیقات رابازسازی آن به مثابۀ شبکۀ پیچیده

ه شناسی کودکی این است که مطالعکند. یکی از وظایف اولیۀ جامعهنیز تقویت می

راجع به کودک و کودکی را از زیر چتر تابعیت مطالعات خانواده خارج کرده و به 

 (.1992دنیای اجتماعی کودکان خارج از خانواده وسعت بخشد )آالنن، 

المللی اعی به مباحث موجود در زمینۀ بینتوجه به کودک در جایگاه موجودی اجتم

رساند، ( یاری می1987، 2و هاست 1شناسی اجتماعی و فرهنگی )برای مثال، برونرروان

ح در صالهمچنین در بازشناسی نوزادان با رویکردی دیگر و در جایگاه حاضرانی ذی

 تعامل اجتماعی نیز مؤثر است. 

 کانمرحلۀ اول: به رسمیت شناختن مطالعۀ کود

تلقی کودک در جایگاه موجودی اجتماعی و کودکی به عنوان دورۀ زیستی 

شناسی کودکی های مرحلۀ اولیۀ جامعهشده در جامعه و ساختارهای آن از دغدغهادغام

ای که درون ساختار اجتماعی قرار دارد و اینکه در فنالند بود. تلقی کودکی به گونه

ریخی و فرهنگی دستخوش تغییرات بسیار همچون دیگر امور اجتماعی به لحاظ تا

شناختی کودکی در کار هایی بود که در مرحلۀ اول مطالعات جامعهخواهد شد از نگره

 ای قرار گرفت.   ( مورد توجهات گسترده1962) 3فیلیپ آریس

ای از های مربوط به کودکی در قالب مجموعهپردازیبه چالش کشیدن مفهوم

ترین شناسانی که یکی از ابتداییج منجر بدین شد که جامعهمراحل رو به رشد به تدری

ر ابتدا مند شوند. ددانستند به کودکی عالقهوظایف خود را مطالعۀ بزرگسال بالغ می

                                                           
1 Bruner 
2 Haste 
3 Philippe Ariès’ 
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مطالعات مربوط به رشد کودک از فراوانی بیشتری برخوردار بود، اما به تدریج 

عات احساس شد. تلقی مطال شناختی در این حوزه به شدتهای جامعهنیازمندی به بینش

راکه کرد مورد انتقاد واقع شد، چگذشته از کودکی به علت تصورات منفی که ارائه می

ه کودکی پرداخت کبیش از آنکه بدین بپردازد که کودکی چه چیزی است، بدین می

ستن ، به طور خالصه نگری«بودن چیز دیگر بودن استکودک»چه چیزی نیست. جملۀ 

ی شناختکند. از رویکرد جامعهجایگاه موجودی در حال شدن نقد می به کودک را در

این بسیار مهم است که کودکان را نه صرفاً به عنوان بزرگساالن آینده بلکه به مثابۀ 

 شناسی به علتپردازی کنیم. جامعهموجوداتی که در اکنون جامعه حاضرند مفهوم

شناختی راجع به کودکان و انفقدان نگاه اجتماعی و به خدمت گرفتن مفاهیم رو

از مفاهیمی بود که  1شدنخصوص مفهوم اجتماعیکودکی مورد نقد بوده است. به

( 1987) 2(. کارهای مربوط به ینس کورتروپ1988بسیار مورد انتقاد واقع شد )آالنن، 

؛ جیمز و 1990)جیمز و پروت،  4و کریس جنکس 3و آلیسون جیمز، آالن پروت

 المللی مهمی شد.اعث ارائۀ منابع بین( ب1998همکاران، 

شناختی نوعی های اولیه در ادغام مطالعۀ کودکان و کودکی در قالب جامعهگام

اش است. این شکاف حدأقل در برابر شناختیهای فردی روانتفکیک از چارچوب

برای  شناختی آننیاز موجود برای رسمیت بخشیدن به مطالعۀ کودکی از منظر جامعه

 شناختی آنشدۀ کودکان و کودکی در چارچوب جامعهعاد نادیده انگاشتهطرح اب

ه گذاری مطالعۀ کودکی بها در راستای بنیاناست. در مرحلۀ اولیۀ این مطالعات تالش

شناختی با هدف مطالعۀ تجربیات زیستۀ کودکان در های جامعهمثابۀ یکی از حوزه
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شد  شناسی خانواده سبباز جامعهدورۀ کودکی بوده است. تفکیک مطالعۀ کودکان 

شدن لحاظ شده و در پیشبرد چارچوب های مفهومی اجتماعیتا کودکی یکی از شاخه

 (.1988؛ استراندل، 1988این حوزۀ مطالعاتی نقش داشته باشد )آالنن، 

 هایشناختی از همان ابتدا از ایدهدادن کودکان و کودکی در چارچوب جامعهجای

( در 1987، 1985الملل بود. ینس کورتروپ )لی و حوزۀ بینهمبستۀ اروپای شما

د، کار شناختی برشناسانی بود که کودکی را روی نقشۀ جامعهدانمارک از اولین جامعه

تر تقسیم کار در جامعه بود روابط میان او که راجع به کودکی در حوزۀ گسترده

کودکی به »وی پروژۀ  92 تا 1987های کودک، خانواده و دولت را تغییر داد. در سال

گذاری رفاه را زیر نظر مرکز اروپایی پژوهش و سیاست« 1ای اجتماعیمثابۀ پدیده

د کر، کورتروپ با گروهی از پژوهشگران اروپایی کار می3مدیریت کرد 2اجتماعی

بودند.  4های لینا آالنن و ماریاتا باردیکه در این میان دو پژوهشگر فنالندی به نام

ۀ این پروژه قصد ایجاد نوعی استقالل مفهومی برای دو واژۀ کودکان و هدف اولی

پروژۀ تحقیقاتی دیگری  1986: مقدمه(. در 1994کودکی بود )کورتروپ و همکاران، 

« 5کودکی، جامعه و پیشرفت در کشورهای اروپای شمالی»تحت عنوان  –کلید خورد 

ود. ورهای اروپای شمالی بکه هدفش مقایسۀ تجربۀ زیستۀ روزمرۀ کودکان در کش -

دانمارک بود، همچنین آنیا ریتا  7از دانشگاه رسکیلد 6مدیر این پروژه الرس دنسیک

و اند. این دو هریت استراندل از فنالند نیز در این پروژه مشارکت داشته 8الهیکاینن

                                                           
1 Childhood as a Social Phenomenon 
2 European Centre for Social Welfare Policy and Research 

 این پروژه بخشی از برنامۀ مرکز اروپایی دربارۀ دوران کودکی بود. 3
4 Marjatta Bardy 
5 Childhood, Society and Development in the Nordic Countries 
6 Lars Dencik  

7 Roskilde University 
8 Anja Riitta Lahikainen 
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ان شناختی حول کودکپروژه از منابع مهم در راستای ارتقا و توسعۀ رویکردهای جامعه

 شود.     و کودکی در فنالند محسوب می

محور به دنبال تفکیک خود از رسد که هر دو رویکرد ساخت و کنش به نظر می

و نیز بعدها الملل نیز دنبال شده است )دیگری بوده، تفکیکی که در حوزۀ تحقیقات بین

محور کودکی را به مثابۀ ای چالشی مطرح شد(. رویکرد ساختبه مثابۀ مسئله

کرد و از این منظر کودکی را به مثابۀ امری ای برای آیندۀ جامعه لحاظ میزمینهشپی

(. عالوه بر کارهای تئوریک، 29: 2003داد )آالنن، در قیاس با طبقه یا جنسیت قرار می

 های آماری بامحور جهت تقویت دادهتحقیقات بسیاری بر اساس رویکرد ساخت

جای  شناسی بهن حال این رویکرد، به لحاظ روشتمرکز بر کودکان انجام شد. در عی

آنکه خانواده یا خانوار کودک را مدنظر قرار دهد، کودک را به مثابۀ یک واحد 

کرد. چنین نگاهی این امکان را فراهم آورد تا کودکان را به مثابۀ آماری لحاظ می

ای از این های جمعیتی باشد؛ نمونهگروهی مطالعه کنند که در قیاس با دیگر گروه

مطالعات مطالعۀ مربوط به توزیع منابع است. کار روی آمارهایی که روی کودکان 

شناسان پیشکسوت در این حوزه آغاز شد. یکی از جامعه 1تمرکز داشت با هانل سولی

های آماری دربارۀ کودکان فنالندی بهره گرفته این پروژۀ بسیار سودمندانه از گزارش

 (.2007، «3کودک فنالندی»؛ 2001، 2000، و سولی 2است )کارتُوارا

محور مطالعاتی را راجع به کودکان به مثابۀ کنشگران اجتماعی در رویکرد کنش

های محور ترجیحاً با روشهای اجتماعی متفاوت انجام داد. مطالعات کنشمحیط

 ها و تعامالتکردند و تمرکزشان بر زندگی روزمرۀ کودکان، کنشنگارانه کار میقوم
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( در مطالعۀ 1985) 1ای که ویلیام کورساروو روابط آنان بود. با توجه به مطالعه

محور انجام داد های آمریکا در چارچوب کنشنگاری خود در مهدکودکقوم

ها قابلیت مطالعات بیشتری را در حوزۀ کتوان گفت که ساختار نهادی مهدکودمی

ای دیگر بر اساس این رویکرد، طالعه( نیز در م1994کودکان دارد. هریت استراندل )

های فنالند ها و تعامالت اجتماعی کودکان در مهدکودکبه مطالعۀ میدانی کنش

ون های اجتماعی چپرداخت. مطالعۀ وی با تمرکز بر گفتگوهای کودکان در سازمان

هایی که راجع به مفهوم بازی برای ها و زندگی روزمرۀ آنان، و محدودیتمهدکودک

پردازی پیچیدگی اجتماعی این نهادها وجود داشت، نشان داد. مطالعۀ آنیا ریتا مفهوم

ابۀ های آنان به مث( با تأکید بر عاملیت کودکان، منابع و قابلیت2000الهیکاینن )

ها به تفاوت میان کودکان پرداخت. شده در مهدکودکعملکردهای اجتماعی نهادینه

های لعۀ خود بدین مهم اشاره کرد که تئوری( در مطا2002) 2پائوال اروال پنانن

های ها نشان داد کودکان در همان معنایی که تئوریفردگرایی در مهدکودک

( در مطالعۀ 2006) 3اند افراد هستند. سیرپا الپاالیننشناختی به فردیت پرداختهجامعه

ن اخود با تأکید بر ملیت، قومیت و جنسیت در کودکان همسال در یک مهدکودک نش

 های چندفرهنگیرغم ارزشهای روزمرۀ کودک علیداد که چطور فردیت بر فعالیت

ها باعث انجام نگاری در مهدکودکمسلم موجود تاثیرگذار است. مطالعات قوم

داد جهان اجتماعی کودک متفاوت از جهان تحقیقات بسیاری شد که نشان می

ها و ها، مهدکودکخانواده اجتماعی بزرگساالن نیست. به عالوه در این مطالعات

ده ها نگریسته شهای کودکان و تجربیات اجتماعی آنها از دریچۀ کنشبیمارستان
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( راجع 2003) 3(. مطالعه کیرسی اللوکا1999، 2؛ ترونن2001، 1بودند )ریتاال کسکینن

خصیت ایشان، سهم یابی شیافتن شخصیت کودکان و تأثیر سن بر شکلبه کیفیت شکل

های محور داشت، چرا که با ارجاع به تفاوتیافتن رویکرد کنشقواممهمی در 

 بندی آنان و تفکیک ایشان بر اساس سن پرداخت.کودکان به دسته

توان رویکرد شناختی به کودکی را میسومین جریان در رویکردهای جامعه

ال کنامید. در اینجا رویکردها به کودک یا کودکی به لحاظ اجتماعی اش 4ساختارزدا

استداللی به خود گرفتند؛ بر همین مبنا رویکردهای مربوط به کودک و کودکی در 

(. کار تئوریک لینا آالنن 28-9: 2003گیرد )آالنن، ارتباط با زندگی اجتماعی قرار می

ن، شدبرای ساختارزدایی از مفاهیم اصلی در حوزۀ کودکی مثل خانواده و اجتماعی

حوزۀ مطالعات مربوط به کودکی در چارچوب  گیری جریانی جدید درسبب شکل

 (.1992، 1988شناسی شد )آالنن، جامعه

شناسان عمدتاً بر رویکردهای نظری در مرحلۀ اولیۀ تحقیقات حوزۀ کودکی، جامعه

شناسی جدید راجع به کودکی و کودکان تأکید داشتند، چراکه از این طریق و روش

اق به کودکان بود. آنچه که در این مرحله اتفهایی برای نوع نگریستنی متفاوت امکان

« 5ودکیجامعه و ک»یافته نبود. یک گروه تحقیقاتی تحت عنوان افتاد چندان سازمان

هدف این  -فعال بود  1986-1988شد در حمایت مالی می 6که توسط آکادمی فنالند

وز هم ه هنک -گروه ایجاد ارتباط و تشکیل شبکه میان پژوهشگران حوزۀ کودک بود 

یافته نیست. این گروه تعدادی سمینار در طول این دو سال آنطور که باید سازمان
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آکادمی فنالند برنامۀ پژوهشی در حوزۀ کودک را کلید زد،  1992برگزار کرد. در 

شناسی را با رویکردهای این برنامه به صورت سیستماتیک رویکردهای روان

تیب تفکیکی را میان رویکردهای شناسی در هم ادغام کرد و بدین ترجامعه

 محور ایجاد کرد. محور و رویکردهای کنشساخت

شناسان کودکی بیشتر گرایش داشتند به اینکه کودک را به مثابۀ یک فرد و جامعه

موجود اجتماعی و موجودی که اکنون در جامعه حاضر است ببینند؛ نه موجودی که 

ه بگذارد. مطالعۀ کودکان چه در سطح کند که بعدها پا به جامعخودش را آماده می

های مرتبط با مطالعات خانواده آغاز شد. گستردۀ جامعه و چه در سطح فردی با تحلیل

های آشکار موجود در زمینۀ مطالعۀ کودکان همسال نتیجۀ تالش در زمینۀ علقه

گستردن تعامالت اجتماعی کودکان خارج از نهاد خانواده است؛ اما همچنین نتیجۀ 

های حوزۀ جوانان است، در این دو سنت، ثیر سنت فرهنگ نژادی کودکان و پژوهشتأ

 های همسال جایگاه خاصی یافت.  مطالعات روی فرهنگ هماالن و گروه

 نگرشی تاریخی بر فردیت و حقوق کودکان

شناسان کودکی در فنالند گرایش به لحاظ دو عامل فردیت و عاملیت چرا جامعه

آینده  شناسی بخشی از فرایند رو بهاند؟ در واقع بر همین مبنا جامعهبرای کودکان داشته

برای تحول اندیشیدن دربارۀ کودکان و کودکی بود که هم در سطح فردی و هم در 

کودک باعث ایجاد تغییراتی شد. در طی طریق -سطح اجتماعی در روابط بزرگسال

ری از موضوعات محو این تحول فکری، حقوق زیستی، مراقبتی و آموزشی کودکان

(، پیشرفت حقوق کودکان 1993) 1شناس سوئدی گوران تربورنبود. با توجه به جامعه

ه در آن اصول شود کبه مثابۀ بخشی از فرایند فرهنگی گستردۀ مدرنیزاسیون تلقی می

گرا در مسائل مربوط به کودک و خانواده مورد تأیید است. معینی از فردگرایی تساوی
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پای شمالی پیشگام این پیشرفت و توسعه بودند، در این کشورها نوعی کشورهای ارو

 سزایی ایفا کرده است. تعهدات برابرنگرانه نقش بهگذاری با رویکرد آیندهقانون

ور محوالدینی و اولویت مصالح کودک از اصول برتر در ایجاد یک خانوادۀ کودک

والدین  کان با توجه به وضعیت تأهلشد. برابری میان کودبه مثابۀ هنجار رایج تلقی می

شود )تربورن، شناسی کودک محسوب میآنان از دیگر مسائل عمدۀ حوزۀ جامعه

1993.) 

محور برای اولین در کشورهای اروپای شمالی گرای کودکگذاری تساویقانون

آغاز شد، حال آنکه اغلب کشورهای غربی در انتهای قرن بیستم  1920تا  1910از دهۀ 

گذاری شدند. اصل حقوق برابر کودکان که داخل یا تار اعمال این نوع قانونخواس

شوند نیز شاخصی مهم در جایگاه کودکان در نظام خارج از تعهد ازدواج متولد می

های کنندۀ شاخصههنجاری جامعه است. بنابراین تلقی اولیه از این اصل، منعکس

ا ثل میزان کمتری از پدرساالری یتاریخی کشورهای اروپای شمالی و سنن فرهنگی م

تر در مقایسه با دیگر کشورها است. در فنالند نظام حاکمیت هنجارهای مذهبی ضعیف

گرایش  طلبی، بدعت و همینطورقانونی نابرابر در ارتباط با مفاهیم فردگرایی، تساوی

مذهبی، قانون و پدرساالری ضعیف بافتار فرهنگی مناسبی را برای استقبال از 

ایجاد  1920تا  1910رنیزاسیون به نفع حقوق کودکان در دورۀ زمانی بین مد

تر از تصویب کنوانسیون حقوق کودک سازمان (. حتی خیلی پیش1993کرد)تربورن، 

ملل متحد، بنیادها و مؤسساتی در فنالند برای رسیدگی به مسائل کودک با تمام 

 (.7: 2004و همکاران،  1حقوقی که دارد ایجاد شده بود )برمبک

دوباره کلید خورد که این  1980گذاری حقوق کودک در دهۀ موج دوم قانون

گذاری بر حقوق کودکان و برابری بیشتر تأکید داشت. سرپرستی دوره از قانون
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کودکان به هر دو والد )پدر و مادر( با توجه به وضعیت تأهل والدین اعطا شد. همچنین 

 ذاری منع قانونی تنبیه بدنی پیشگام بودند و برایگکشورهای اروپای شمالی در قانون

دادآور کودک کسی بود که بر اجرای  –بار دادآور برای کودک مقرر کردند اولین

برابری و حقوق کودکان نظارت داشت. نروژ اولین کشوری بود که مقررکردن دادآور 

 2006سال  در قانون خود آورد، در حالی که فنالند در 1980برای کودک را در سال 

 این قانون را مصوب کرد.

های دولتی رفاه در کشورهای اروپای شمالی در دورۀ بعد از جنگ جهانی سیاست

های مبندی رژیهای پیشین راجع به برابری بنا نهاده شد. در طبقهدوم بر مبنای ایده

؛ 1990، 1اسپینگ اندرسون ن.ک.رفاهی، نظام موجود در کشورهای اروپای شمالی )

هایی با افزایش استقالل فردی و برابری میان اقشار مردم شناخته ( به نظام1998، 2نکسن

نام گرفت که بر نرخ باالی مشارکت بزرگساالن « مدل کار و رفاه»شده است. این مدل 

داشت )آالنن و  تأکید -شد که هم شامل مردان و هم زنان می -در نیروی کار 

های کودکان را ده و کودک تصاعدی، هزینه(. سیاست خانوا150: 2004همکاران، 

کرد. همچنین گسترش مراکز مراقبت از کودک با که بر دوش خانواده بود تقبل می

راجع به مراقبت روزانه از کودکان آغاز شد. نظام مراقبت روزانه همگانی  1973قانون 

شود مداد میلهای نظام رفاهی بوده و به مثابۀ سنگ بنای تفکر اجتماعی جدید قاز بنیان

 3که تأکیدش بر مسئولیت اجتماعی برای افزایش برابری و توزیع منابع است )والیماکی

مورد  1990(. وضعیت مراقبت روزانه به مثابۀ حقی برای کودک در 200، 4و راوهاال

توجه واقع شد و این درست زمانی بود که حق مراقبت روزانه به عنوان حقی بی قید و 
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شامل  1996کودکان زیر سه سال اجباری شد. این حق در سال شرط و فردی برای 

 دبستانی شد. همۀ کودکان پیش

فنالند در رسیدن به مدرنیزاسیون همان مسیری را پیمود که دیگر کشورهای اروپای 

های موجود بر سر مدت زمان در این میان شکاف –شمالی آن را پشت سر گذاشتند 

تحت  1917از وضعیت سرزمینی فنالند بود که تا رسیدن به این مدرنیزاسیون ناشی 

دن شحاکمیت نظام پادشاهی روسیه و پیامدهای بعد از جنگ جهانی دوم بود. شهری

روندی افزایشی داشت. شهرنشینی دیرهنگام  1960در فنالند دیر شروع شد اما از دهۀ 

ز ها و فرهنگ فئودالی در ذهن بسیاری ادر فنالند حاکی از آنست که ارزش

ی سزایی در وظایف کارداد. این ذهنیات نقش بهبزرگساالن به حیات خویش ادامه می

در سنین اولیۀ کودکی داشت. تلقی از خود به مثابۀ نیرویی کارگر، خود باعث 

، 1یافتن گفتارهای افراد بزرگساالل راجع به کودکی بود )کوریکیاکانگاسشکل

 لب شکل خاصی از قابلیت تلقی شود که(. این میراث فئودالی ممکن است در قا1996

ه پذیری کودکان و وابستگی ایشان به بزرگساالن تأکید داشتبه جای آنکه بر آسیب

 ها و منابع کودکان تأکید دارد. میراث فئودالی منبعی برای سنت فرهنگباشد بر قابلیت

ر شود، همانطونژادی کودک و ادبیات کودک در کشورهای اروپای شمالی تلقی می

شناسی راجع به کودکی و کودکان است. مثالً های اولیۀ جامعهکه منبعی برای یافته

 3اثر آسترید لیندگرن« 2های بولربوما بچه»کودکان دهکدۀ شلوغ بولربو در کتاب 

زندگی روزمرۀ خود را در جمع کودکانۀ نسبتاً مستقل خود در جهان امن بزرگساالن 
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را دختری  1بلندپی جورابنند. لیندگرن شخصیت پیگذرامی -زمینۀ داستان در پس -

کند که زندگی روزانۀ خود را بدون حضور بزرگساالن مدیریت قوی توصیف می

 کند. می

مسئلۀ دیگری که در کشورهای اروپای شمالی رو به رشد است رویکرد قابلیتی و 

 گیری در کودک است که از قدمت کمتری برخوردار است. آموزش وخودتصمیم

در اروپا  1960پرورش انتقادی نمودی از جنبش ضداقتدارگرایی است که از دهۀ 

برد شکل گرفت. این جنبش اقتدار بزرگساالن را درون نهادهای آموزشی زیر سؤال می

کودک بود. جنبش آموزش و -و خواهان برابری و دموکراسی در تعامالت بزرگسال

 1970ود نداشت، این جنبش که در دهۀ پرورش انتقادی در فنالند یا ضعیف بود یا وج

ی اعمال شناسای کامالً سیاسی به خود گرفت، پتانسیل انتقادی خود را در جامعهوجهه

تواند از عالئم رادیکالیزاسیون و شناسی کودک میبنابراین پیدایش جامعه کرد.

 تلقی شود.         1970و  1960های بخشی دههرهایی

 سیاست کودکییابی مجدد: به سوی جهت

 یتحقیقاتی کودک ۀسزایی بر حوزهثیر بأت ه، دو واقع1990 ۀده ۀهای اولیدر سال

حقوق کودک سازمان ملل متحد را  کنوانسیون، فنالند 1991گذاشت. در سال 

قرار  جدیدی مورد بررسی در قالبتصویب کرد که تمرکز بر کودکان و کودکی را 

 به عنوان سیاستی مربوط به جمعیت کودک «یسیاست کودک»داد. این باعث شد به می

کنوانسیون هایی که در اجرای شود، و باعث شد روش ریستهیک کل نگ در قالب

: 2004آالنن و همکاران، و پیشرفت رفاه کودکان بود بازبینی شود ) حقوق کودک

62-157.) 
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قتصادی ترین بحران ااقتصاد ملی فنالند با عمیق 1990ۀ از طرف دیگر، در اوایل ده

خود در تاریخ پس از جنگش مواجه شد، بحران اقتصادی که در هیچ کجای دنیای 

به  1994صنعتی مانند نداشت. نرخ بیکاری به طور مداوم افزایش میافت و در سال 

و  ثیراتأفنالند شروع به استقبال از ت ۀدرصد رسید. در عین حال جامع 20نزدیک 

کرد که به آشفتگی جامعه افزود. بحران رقابت جهانی و تغییرپذیری و مهاجرت 

های زیادی اقتصادی منجر به قطع خدمات و مزایای رفاه اقتصادی عموم شد. شک

 شمولننهادی، جهاکه به صورت  - مدل دولتی رفاه اقتباسی بود شدنعملینسبت به 

هر دو  شدنالمللیبینها در شرایط این ۀشد. همتوصیف می «سوسیال دموکرات»و 

کودکان و جمعیت سالمند بود. خدمات  یهاگروه و کاهشدار، ی کارگر و سرمایهقوا

ی شد. در نبیرفاه در جهت پیشرفت اقتصاد ملی، به خصوص در رابطه با استخدام باز

اقتصادی در مدیریت،  عواملکید بر أگذاری رفاه، تو سیاست همگانی مانهر دو گفت

؛ 147-8: 2004آالنن و همکاران، بود  ) وری و سودبخشی، تغییر یافتههمچون بهره

 (.1998کسنن، 

به رسمیت کید بر أت یشناسی کودکجامعه مطالعات اول مرحلۀدر حالی که در 

تر بیش، پس از بحران اقتصادی بودکودکان  ۀر زندگی روزمرد پژوهش شناختن

کم  که اغلب انجام شد محورو سیاست محورمسئله تحقیقات در این حوزه با رویکرد

های اجتماعی بحران اقتصادی برای کودکان و بیش به طور مستقیم به اقتصاد و خروجی

و سولی،  2؛ یارونتی1998، 1برای مثال فورسن) شدکودکان مربوط می ۀو خانواد

در این بازۀ زمانی، (. 2002؛ سولی و همکاران، 1996و همکاران،  3؛ سالمی2001

راکز در م سائل موجودمشکالت والدین و م ،تحقیقات کودکان ۀدر حوز مسائل غالب
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از  یبیکاری و قطع خدمات رفاهی بودند. یکۀ در نتیج ،نگهداری کودکان و مدارس

ها بین ها و نابرابریبیش از پیش مورد توجه واقع شد افزایش تفاوت موضوعاتی که

در  تاای از این مطالعبود. نمونه انهای کودکهای مختلف کودکان یا خانوادهگروه

نشان  ؛ این مطالعاتکودک قابل یافت است تحقیقات مربوط به وضعیت معیشتی

فقر کودک برای چندین دهه کم شد، اما پس از بحران اقتصادی دوباره شروع  دهدمی

مینه ز(. کار در این 2002؛ سولی و همکاران، 177-83: 2004آالنن و همکاران، شد )

 است.  بوده متکیهای آماری یا تحقیقی بر داده غالباً

اقتصادی به آرامی  هبود وضعیتم، بفتیرمی 1990ۀ نان که به سمت اواخر دهچهم

های رفاهی در یک خط مشی نئولیبرالی متصل سیاست ۀ، که به هدایت دوبارشدآغاز 

 به اهرمیشد. رقابت می تقویت 1995اروپا در سال  ۀشدن فنالند به اتحادیملحق بابود و 

هایش در گذاریسرمایهبا دوباره تبدیل شد. یک دولت رقابتی  برای این هدایت

شود که مشخص میهای آگاهانۀ خود های مالی و پرداختیحسابفرهنگ، جامعه و 

تغییرات اقتصادی را به  ۀدهد تا اینکه وعددر آینده را می با پشتوانههای قول پرداخت

آنتونی گیدنز  با توجه به(. 2006، 1سیپیالپذیر در جامعه دهد )های آسیبفقیران و گروه

های رشد اقتصادی، در چالش فنالند به عنوان یکی از کشورهایی در اروپا که ،(2007)

 شود.موفق بوده شناخته میبسیار در اقتصاد جهانی  توزیعوری و بازسودمندی، بهره

گذاری و سودمندی شامل کودکان و کودکی هم میسرمایهۀ ها در زمینسیاست

ی رفاه کودک مل ۀکه به عنوان خواست سیاسی برای تغییر زمین« یسیاست کودک»د. شو

گروه خاصی از کودکان به سیاستی کامل در  ۀمعیارهای محدود دربار ک سریاز ی

 ۀاول در حوز ۀشود، در وهلرابطه با جمعیت کودک به عنوان یک کل شناخته می

 (.158: 2004مکاران، آالنن و هپدیدار شد ) 1995سیاست دولتی در سال 
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کودکان را در  کنوانسیون حقوق کودک،های متناوب دولتی در اجرای گزارش

ها در رابطه با مراحل سیاسی و اجرایی با سرعت دارد. فعالیتسیاست نگه می ۀحیط

-8: 2004آالنن و همکاران، و پس از آن تشدید شد ) 1990 ۀبیشتری تا اواخر ده

های نگهداری با حق خودشان سترسی کودکان به مکان(. اصالحاتی که باعث د147

ها هم در سالهشش تا که باعث شد هامهدکودکشد، اصالحات  1990اواسط سال در 

آموزشی ملی  ۀبرنامراهنمای ، 20001 سال شامل شوند در العمرمادامسیستم آموزشی 

مراقبت قانون ، 2تنظیم شد 2003 سال برای مراقبت و آموزش کودکان خردسال در

کودک  «شخص دادرس»و  2004 ای از کودکان در سالصبحگاهی و پس از مدرسه

 گرایش موجود در دهندۀنشان اصالحات این همۀ –شد  عملی 2006 سال که در

 کردنترلکن و گذاریسرمایه با کودک مسائل در مستقیم جامعه برای مداخلۀ از بخشی

 است.

 2007 سال که در «3هاان، جوانان و خانوادهکودک»های سیاستی دولت با طرح برنامه

برای اولین بار در تاریخ شروع شد، اهمیت باالیی به رفاه کودک داده است. هدف 

گذاری برای سالمت کودکان و جوانان است، همچنین برای این برنامه سرمایه

دار دوست فنالند» رسیدن بهدشدگی از جامعه و طرو  در حاشیه ماندنجلوگیری از 

 ۀ. معیارهای سیاسی مداخل(2007ها، )کودکان، جوانان و خانواده باشدمی «ودکک

های شود که بر سالمت کودکان و همکاریمی رانهپیشگی اتاقدام شاملزودهنگام 

ای بر توسعه ۀبرنام»محوری دیگر  ۀای متعدد و چندبخشی نظارت دارد. برنامحرفه

 سال در در امتداد برنامۀ جوانان است که «4کودک و جوانانگذاری حوزۀ سیاست

                                                           
 کنند.در فنالند، کودکان تحصیالت ابتدایی را در هفت سالگی شروع می 1
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 اهدافود، ش بینی، که باید هر چهار سال بازتوسعه ۀبه تصویب دولت رسید. برنام 2007

کند و خط مشی برای کودک و جوانان را مشخص می گذاریملی برای سیاست

 دهد.ارئه می یسیاسی کودک و جوانان در سطح شهر اتاقدام

ه جامعهب گرایشتمرکز جدیدی در  ۀنقط یدککو هایتغییرات در رفاه و سیاست

ساختاری  به لحاظ یاز سیاستی آشکار تغییردر این میان شناسی کودکان شده است. 

وصیف میخطر تدر قالب تهدید و سیاستی که بیشتر کودکی را به عملیاتی -یرفاه

، 1یهریکار) نماید، رخ میزودهنگام است تنیازمند کنترل بیشتر و مداخال و کند

کیفیت ی برای تسیاس هایمدلهای دولتی رفاه و ت در مدلامدهای تغییریا(. پ2004

(. مدیریت همگانی جدید بخش 2007آالنن، رفاه کودکان مورد مطالعه قرار گرفت )

توجه بیشتری را در مطالعات اجتماعی به خود جلب  طور کلیبهعمومی در فنالند 

و سازی با عدم خصوصی مردمی حاکمیتجدیدی از  اشکالکرده است. 

ها، ها، قراردادها، مشارکتپذیری، کارکردن در پروژه، مسئولیتخودمدیریتی

 بر مبنایهزینه و سود و راهبری  در پذیریسازی، مسئولیتمردمی ۀارزیابی، شبک

 سسات کودکانؤم هایبر این مبنا پتانسیل(. 2006، 2سولکونناطالعات شکل گرفت )

 ومتی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرد.در این اشکال جدید حک

است  در رابطه با کودکان در حال تغییر قابلیتجالب توجه اینکه درک مفهوم  ۀنکت

در کشورهای شمال اروپا به این موضوع جلب شده است.  یو توجه تحقیقات کودک

کردن شدن خود کودکان، مشارکتپیوند کنترل و انضباط به هم از یک طرف، و بسیج

برمبک و همکاران، شود )معاصر دیده می ۀو انضباط شخصی از طرفی دیگر در جامع

ای که رو به آینده بیش از پیش به صورت پروژه هایی در خودداشتن قابلیت (.2004
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شده تعیین صالحیتشکلی از  صورت شود. چیزی که در گذشته بهدارد تلقی می

ل والدین در مراقبت و کنترل کودکان تلقی شد، امروزه اهمامی توسط کودکان تلقی

کودکان یک نمونه از این بازنگری در  ۀزمان پس از مدرسچگونگی گذران شود. می

 شکارهای خوددر این بازۀ زمانی کودک بعد از مدرسه : استمسائل کودکان فنالند 

 و استراندل، 1فورسبرگ) گذارندو والدین وی را به حال خود می را مدیریت کرده

اروپا، سیاست ۀشدن فرهنگ و عضویت فنالند در اتحادیثیر جهانیأ(. تحت ت2007

کودک بیشتر برگرفته از استانداردهای اروپای مرکزی و  ملی های

کم با کودکان کم قابلیتاز آگاهی های ملی و است. سنت هاییآنگلوامریکایی

، ل بزرگساالندر کنترکودکی با انضباط و  پیشینیان برایکنارگذاری بقایای میراث 

در کنترل و انضباط  نعالوه انتظارات از مسئواله. بدهندوجهۀ خود را از دست می

ر در اروپای که این بیشت ؛کودک است و کمتر از والدین متخصصانکودکان بیشتر از 

 شمالی صادق است تا در جاهای دیگر اروپا یا آمریکا.

بیشتر سیاسی شده و آگاهی کودک  ات حوزۀتحقیق در موجودگرایش واضح 

 ستردۀگنسبت به ابعاد سیاسی و مکانی ساختار اجتماعی کودک زیاد شده است. رشد 

 متفاوت فرایندهایدر اسناد راهبردی های استراتژیک و ها، مقالهها، گزارشبرنامه

ای غنی مجموعهای های اینترنتی و گفتگوهای رسانهسیاسی و اجرایی همگام با سایت

و  شانهایو ساختار سازمانی عات را در مطالعات مکانی و سیاسی و گفتماناز اطال

(، در 2006) 2پالینا کالیو سیریدهد. کمی نشانکودکی  بازبینی رویکردهای مربوط به

 - مدرسه و سیستم مراقبتی سالمتی -عمومی  ۀسسؤدر رابطه با دو م بدیع خود ۀمطالع

 اتسسات و اقدامؤم عملکرد اینزی ساسیاسی برای مواجهه با عادی یدیدگاه
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که با حرکات را  عملکردهاکردن در برابر این کودکان برای خوگرفتن یا مقاومت

 گیرد.دهند، به کار میشان نشان میاندام

ود. و شاز زیرموضوعات توسعه تلقی می مشارکت کودکان در جامعه و در تحقیق

فرایندهای مدیریتی و عملکردهای رسد این ایده نفوذ واقعی خود را به به نظر می

ون ها در قالب کنوانسیآموزشی به کودکان نیافته است و صرفاً در مرحلۀ سخنرانی

با شمول و مشارکت  ۀ. در گفتمان همگانی، ایدباقی مانده است حقوق کودک

 پوشانی داردطردشدن از جامعه همو  در حاشیه ماندنها، تهدید پیامدهای مخرب چون

ی برا ایتوسعه حقوقحدأقل (. حقوق مشارکت از 162: 2004کاران، آالنن و هم)

کوچکی  بدیعو  تجربیهای مشارکت کودکان به پروژهاست و سؤاالت از  کودکان 

: 2002و همکاران،  1ساتکا. )محدود شدندشد مین هزینه میأکه برای مدت کوتاهی ت

ساختارهای  ۀطی در زمینارتبا ۀاش در پروژ( در مطالعه2006) 2کیلی یوهانا(. 254

دولتی به  سساتؤفرصتی برای مشارکت کودکان خاطر نشان کرد که تحقیق رفاه و م

اند. شان بازماندهکودکان و مشارکت در زندگی روزمره عاملیت طور عمده از شناخت

 اتنظرها همچنان به شدت حول محور بزرگساالن است و خیلی ضعیف به نقطهمدل

 شده است. کودکان اختصاص داده

سسات ؤمند به هویت کودک در رابطه با مهمحققان اجتماعی به طور گسترده عالق

که در قیاس توجه بسیار کمتری به بخشسیاسی هستند، درحالی فرایندهای همگانی و

های گرایی، رسانه و اینترنت به عنوان نشانهراجع به مصرف مسائلهای تبلیغاتی و 

ا به طور گسترده به مطالعات جوانان واگذار شده است. هکودک شده است. این یهویت
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ون تماشای تلویزی ۀ( از اولین کسانی بود که در فنالند به مطالع1993) 1انیکا سونینن

شان از منظر کودکان و روابط گروهی ۀهای روزمرکودکان و جایگاهش در فعالیت

( با تمرکز بر نقش رسانه 2005) همکارانریتا الهیکانن و  ایشناسی نگاه کرد. آنجامعه

اعی مفاهیم تغییرات اجتم ،به عنوان واسطه در سالمتی خردساالن در فنالند و استونی

( 2004) 2سکالی آنا ویره. تحقیق تدادندبرای سالمتی کودکان را مورد بررسی قرار 

کنندگان و اختالف جنسیتی های مصرفگرایی کودکان و افراد جوان، هویتمصرف

 دهد.کردن را نشان میبرای کاسبی یه عنوان هدفو کودکان ب

برای تحقیقی درخور ( روی روابط بین نسلی 2003 ،2001لینا آالنن ) نظریکار 

رویکرد طالعه، ماین  ر مبنای بافتار اجتماعی است.و بزرگساالن بن روابط کودکا رسیمت

ترتیب نسلی( دهد. مفهوم ساخت نسلی )یا یمتوسعه دار جهت یرا در مسیر تاریساخ

ای کودک ها عدهدر آنکه  – های اجتماعی پیچیده و روابط قدرتفرایندسری به یک

کند. نسل به عنوان یک متغیر وابسته بررسی اشاره می - ای بزرگسالشوند و عدهمی

شود، که توجهش معطوف به ارتباطات داخل روابط کودکان به دنیای اجتماعی می

در  –اول چه چیزی  ۀپرسد در درجای به نسل میابطهر-است. یک رویکرد ساختاری

ها را با کند، و سپس دستهساختارهای نسل را تولید می - کودک/بزرگسال جایگاه

کودکان و  یهاپرسد چگونه دستهمی همینطورکند. چیزی مثل سن مشخص می

چه  هاشوند و آنبزرگساالن به اقتصاد، جامعه و روابط فرهنگی وابسته مرتبط می

 یدارند. کار آالنن برای پیشبرد رویکرددر ایشان ها ها و هویتعواقبی برای تجربه

های ترین همکاریثر بوده به طوری که یکی از مهمؤالمللی مبین در سطحینسلی 

 شود.تحقیقاتی بین المللی شناخته میۀ جامع افنالند ب یشناسی کودکجامعه
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 ای بودنرشتهمیانهای پساساختارگرا و چالش

آمیز بود که سهمی برای شناسی کودک موفقیتاول جامعه مرحلۀ، از بسیاری جهات

شناسی جامعه رویکردهای کودکی و کودکان در جامعه اختصاص داده شد. بسیاری از

های هنوز هم معتبر و مولد هستند. با این حال، در سال در مرحلۀ اولیۀ خود کودک

هم مطرح گردید  هایافتهو  مفاهیم محوریال بردن ؤو زیر س انتقادیهای بعدی، بحث

کودکان و کودکی با چالش ۀشناسان(. مطالعات جامعه2001، 2؛ لی2005، 1پروت)

 ۀاز نقد پساساختارگرایان ناشیها چالشاین  از یایههای جدیدی مواجه است. بخش

شده یناشدر جامعه  یمدرن در علوم اجتماعی است. بخشی دیگر از تغییرات اتفرضی

شدن اقتصاد و ثیر گذاشته است. جهانیأکه بر جایگاه کودکان و وضعیت کودکی ت

چنین همشده و  یپویایی و اطالعات و تکنولوژی ارتباطات زایشفرهنگ، باعث اف

جایگاه  ۀئلشد مسو این خود سبب ، از میان برداشتهمرزهای بین کودکی و بزرگسالی را 

 (.2007استراندل، ) گرددبیش از پیش نامعلوم معاصر  ۀمناسب کودکان در جامع

جامعه ۀاولی مرحلۀکه در  محورو کنش محورتفاوت میان رویکردهای ساخت

ای در رابطه با تغییرات وابسته به هم در جامعه و به گونه بوده،شناسی کودک مرسوم 

 دهندۀ سبکساختار نشان-تفکیک کنششده است.  سازسئلهم اجتماعی موعل

نظم  کردنی است که برای علم اجتماعی مدرن با گرایشی که به تئوریزهافکری

 شود. تعصب مدرنیتهای از مواضع دوگانه دارد، شناخته میاجتماعی از طریق مجموعه

بودن ها و عملکردهای اجتماعی بر حسب دوگانگی و خطیپردازی فعالیتبرای مفهوم

های تتواند با واقعیده چراکه نمیگرایی و ایستابودنش مورد نقد بوبه علت کثرت

میان کودکی  ۀ(. فاصل59-61: 2005پروت، )جامعۀ مدرن امروز در ارتباط قرار گیرد 
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( 2001هاست که به آن نقد شده است. نیک لی )و بزرگسالی یکی از آن دوگانگی

 فتهکودکی، بلکه ثبات بزرگسالی نیز از بین ر بندیدستهتنها ثبات اشاره کرده که نه

 1مننداریم. به قول زیگمونت باو معیاربزرگسالی معیار یا است. دیگر یک کودکی 

شود و هویت هر لحظه در حال تها میانبی بیشتر سیال مدرن زندگی ،(2-61: 2000)

 «.شدنآزادی برای هرکسی »تغییر است، طعم شیرین 

تنوع رو  با شناسی کودکی فنالند، در جامعهاز رکود اقتصادی ، پسمرحلهدومین 

شناسی کودک با دیگر شود. ترکیب جامعهبه رشدی در رویکردها توصیف می

کند و در شناسی باز میکودک و جامعه ۀرویکردهای تئوری دری تازه به هر دو مسئل

کند. تحقیق فمینیستی، تحقیق های خوب تاکنون را عرضه مینتیجه یکی از پیشرفت

شناسی بدن، مطالعات و فراملیتی، جامعه گرایی، مهاجرت، نژادپرستیروی قومیت

ای، مطالعات تکنولوژی و علمی و جغرافیای کودکان نمونهشهری، مطالعات رسانه

مندند نوشتن ههایی است که محققانی که به کودکان و کودکی عالقهایی از زمینه

 هایشان را مفید دیدند. بیشتر این تحقیقات در حال حاضر در مقطع پروژههدربار

 هستند.دست انجام گیرد و در دکتری صورت می

روش باروی کودکان و کودکی در فنالند  در دست انجامشناسی تحقیقات جامعه

های تغییرات به هم وابسته متفاوتی به چالش هایمقیاسهای متفاوتی تالش کرده و در 

یی و بودن و پویا. توجه بیشتر به منعطفپرداخته استدر جامعه و علم اجتماعی 

ی یکی از روشسشناو روش هایافتهاجتماعی در سطوح تئوری و های پدیدهپیچیدگی 

 یها برای ادغام ساختار و کنش در رویکردهاست. تالشهای مواجهه با این چالش

سیاست »را ( آن 2004) 2الیسون جیمز و آدرین جیمز ای است کهبه گونهواحد 
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و  عناصرشود که مربوط می فرایندهایی. این مفهوم به نامیدند «فرهنگی کودکی

 آن درا رتا کودکی شوند مشخص عملی می زمان و فرهنگیدر فرهنگی  هایگفتمان

هایی است که کودکان روش ۀهمچنین در برگیرندرویکرد . این شکل دهندجامعه 

شده، بر فرایندهای نظارت و کنترل بر خود مواجه ، با مسئله کنندخودشان تجربه می

 (2006کالیو ) ۀ. مطالعد و بر ساخت شخصیت خویش نیز اثرگذار هستندمؤثرن

رو این که دنباله وجود دارندتحقیقاتی شود، همچنین ای در این قالب تلقی میمطالعه

 رویکرد هستند.

مدرنیته  اواخربه مثابۀ امری همراه با دیگر ابعاد جامعه در  گرایش به تلقی کودکی

ناسی کودکی ششد، تأثیراتی نیز بر جامعهنگریسته می بر خالف آنچه که در گذشته

 یای تخصصی به مثابۀ حوزهکودکحوزۀ مطالعات داشته است. چنین نگرشی در 

وت، پر ن.ک.)هدایت کرد  ایرشتهو آن را به سمت رویکردهای میان، بازتاب یافت

2005 .) 

رای بکار سازمانی  .ای هستیمرشتهمرزهای اما در میدان تحقیق شاهد از میان رفتن 

های ای در سالرشتهمیانمثابۀ میدان تحقیق  کودک بهحوزۀ  هایپژوهش گذاریبنیان

های ژی تاحدی در رابطه با سیاستتهای زیادی داشته است. این استرااخیر پیشرفت

هر یک ها با هم رقابت کنند و شود دانشگاهکه باعث می ،دولتی دانشگاه است

 یهاها و گروهشبکه عالوه برل دهند. یشکترا  بوط به خودهای تخصصی مرحوزه

ن در ایمتفاوتی تحت عناوین های تحقیقاتی یا مراکزی ها بخشکوچکتر، دانشگاه

تحقیقاتی  خانواده،  واحداولین دانشگاهی بود که  1سیس کردند. دانشگاه تمپرأت حوزه

های صنعتی ا و دانشکدهه. دانشگاهگذاری کردبنیانرا  2کودک و مراقبت از کودک
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سیس کردند، أت را 1جوانانپژوهش کودک و تورکو برای  ۀسسؤم ،تورکو ۀدر ناحی

اش، انجمن تحقیقات کودکی و شبکۀ تحقیقاتی 2یووسکولهدانشگاه  همچنین

ی تحقیق مل ۀشبکیکی از اقدامات مهم در این زمینه تأسیس . ، را تأسیس کرد3نوجوانی

. بود آالنن لینا به پیشنهاد 2009تا  2007های سال ینب لهیووسکوکودک در دانشگاه 

ها و د: گردهماییکر زیاد شگرفی طرز به را هافعالیت سطح ملی شبکۀ تأسیس

های تحقیقاتی و سیاسی و ، نظردادن روی برنامهی برای پیوند میان محققانسمینارهای

در حوزۀ المللی ین. اولین کنفرانس بافزایش یافتتحقیقاتی های پروپوزال تهیۀ

 چۀدر تاریخاین زمان  شد. گزاردر تورکو بر 2008کودک در ژوئن  هایپژوهش

 المللینبیمراکز اروپای شمالی و همکاری میان  ، اوجشناسی کودکجامعه پژوهش

ها های تحقیقاتی بین المللی، شبکهپروژه ۀو هم برگزارکنند همکارکه فنالند هم  بود

 بوده است. در این حوزه شناسانههای جامعهو ائتالف

کان و کودکی را تغییر داد. اما آیا دکو سانۀشناجامعه ۀظاهر مطالع در تغییر اجتماعی

شان در ثیری بر جایگاه کودک در جامعه و سالمتیأشناسی کودک تتحقیق جامعه

 زندگی روزمره داشته است؟

فاهیم م ها مطالبه برایشناسی، در دیگر رشتهبیش از خود جامعهجالب آنکه،  ۀنکت

فراد ا به که وجود دارد. اصولیکودکان و کودکی  شناسانه حولی جامعهو رویکردها

آموزش  افرادی که در حوزۀ به خصوص -د ندهآموزش می کودکان که به متخصصی

پذیرای رویکردهای شود یادآور می - کنندمیهای اجتماعی کار خردساالن و فعالیت

ام غمفاهیم کودکان و کودکی ادادراکات موجود از  را باها و آن دهبو جامعه شناسانه

پیوندهایی  هستند؛شان با کودکان در زندگی روزمره در پیوند با تعامل اصول. این کنند
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شناسانه جامعه رویکردهای. ساختارها و به آن پرداخته است شناسی کمترکه جامعه

ز کودکان را به خصوص در مراک با متخصصینکودکان و کودکی تا حدی کار حول 

مشی  ثیر خطأه از این تن. یک نموش دادمراقبت از کودک و حمایت از کودک گستر

کید بر أ. این برنامه تاست 2003تحصیلی ملی برای خردساالن در فنالند از سال  ۀبرنام

 -جداگانه برای هر بچه  هایبرنامهها و بچه از سبک عملکردیمعلمان  فهم ضرورت

تی از شناخهدارد. برخی مطالعات جامع - قوت و عالیق خاص هر بچه اطنق أکید بربا ت

در راستای  خود که بهره بردندسسات آموزشی ؤدر برخی م نگارانههای قومروش

است. متناقض باشد یا نه،  آموزش بودهشناسی و جامعهحوزۀ همکاری بین محققان در 

خارج از  هایزمینه خود را از حمایت کودک بیشترین حوزۀ شناسی درتحقیق جامعه

 در این حوزهشناسی ثیر خود جامعهأشناسی گرفته است. در هر حال وقتی بر تجامعه

 اینهمچنان  ،مطالعات کودکبودن رغم تخصصی و منفکعلیاندازیم، نگاهی می

داده است. اما همچنان نیاز است از تحقیقات را به خود اختصاص  اندکیبخش حوزه 

کلیدی به  مثابۀشناسی به کودکان در جامعه ۀانجام شود که مطالعطالعات بیشتری تا م

 .منجر شودجامعه  یتتری از کلشناخت کامل

توجه جامعه هستند، اما  در مرکزکودکان واقعیت آن است که  منظری دیگر اما از

 این تمرکز دغدغۀ اصلی در اینجا آنست کهدهد؟ این تمرکز چه چیزی را نشان می

از یک منظر  شود.باعث بیشترشدن کنترل و انضباط بیشتری در زندگی کودکان می

خود مرکزیت مفاهیم و مباحث « های جدید کنترل کودکها و سیاستمدل»واژگان 

 کنند. استفاده از واژگانیشناختی کودک را منعکس میهای جامعهدر حوزۀ پژوهش

 .افزایش یافته استکودکان ی توانمندسازدوستی و حوری، کودکمهمچون کودک

 تالش برای «هاجوانان و خانواده ،کودک» دولتیسیاست  ۀبرنام عمدۀهدف مثالً 

رای طرز موازی ب یتفکراتبر همین اساس است.  دار کودکدوست یفنالند رسیدن به
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شود. مفاهیم مشابه شان نیز باعث گمراهی میشناسی وجود دارد اما تشابهفکر جامعه

 ۀدر زمین دارد شناسانه برای کودکانهای جامعهایده گیریشکلضروری در  یکه اهمیت

شناسی کودک آمده است. جامعه ،شودها معانی دیگری داده میدیگری که به آن

به کار برده  ختیشناروش یابزار محوری را به عنوانکه کودک اشاعه دادهدانشی را 

 ؛خود کودکان در اینجا و آنجا استو روشی را معرفی کرده که تمرکز آن به حقوق 

های معاصر کودک، بزرگسالی. با این حال، در سیاست به مرحلۀ گذار مثابۀنه به 

رسد؛ به نظر می نگرانهآینده مثابۀ رویکردیدوستی اغلب به محوری یا کودککودک

کودکان اعضای منعطف و الیق جامعه هستند که در عین حال حامالن  در این رویکرد

اهمیت  .شوندمحسوب میبرای موفقیت اقتصاد ملی ۀ سرمایۀ اجتماعی و معرفتی عمد

های علقه، اما در سطحی گسترده مورد تأیید استکودکان  ۀدربار پژوهشیدانش 

 کند. نیز متفاوت جلوه می کودکی ها به دلیل تلقی متفاوت ازدر این پژوهش یدانش

 گیرینتیجه

های رای ادغام کودکی در ساختار جامعه تا دههکودکان فنالندی راه زیادی را ب

ها نیز جایگاه کودکی در ارتباط با پشت سر گذاشتند. در این دهه 1970و  1960

ه شداجتماعی در سطح جهانی رقابتی و جهانی-های عمدۀ موفقیت اقتصادیدغدغه

املیت ع ها در پیوند باکند، کنترل و نظارت آنبود. خطرهایی که کودکان را تهدید می

های های کلیدی در سیاستگذاریها از واژهو مشارکت کودکان و خودنظارتی آن

در  ای کهکودکان در دورۀ معاصر است. پرواضح است که کودکان فنالندی از دوره

 شد، گذر کردند. آن کودکی به مثابۀ امری منفک و در حاشیۀ جامعه تلقی می

ها امروز کان صدا بدهیم؟ یا اینکه آیا آناما اکنون تأکید بر چیست، اینکه به کود

شک اشد. بیتواند بله یا خیر بباید بیشتر از گذشته شنیده شوند؟ جواب این سؤاالت می

های رفاهی گرایش دارند به اینکه عاملیت کودکان و مشارکت ایشان را سیاست
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از  یای فزاینده بخشافزایش دهند. هرچند مشارکت و خودنظارتی کودکان به گونه

ها را افرادی کند که آنهای جامعه برای کنترل کودکان است و تالش میتالش

ا دوستی یهای بیشتری پرورش دهد. کودکمنعطف، کارآمدتر و با شایستگی

های جدید دربارۀ کودک اغلب گرایش گذاریمحوری در رویکرد سیاستکودک

ند تا ن بزرگسال آینده تلقی کبه این دارد که کودکان را به مثابۀ کارگران و شهروندا

 آنکه کودک را صرفاً به مثابۀ کودک ببیند. 

ی شناسمحوری برای مطالعات در حوزۀ جامعهالبته این تفسیر ابزاری از کودک

ثابۀ شود. تلقی از کودکی در فنالند معاصر به مکودکی به طور گسترده سبب ابهام می

ادغام شده و کودک را به مثابۀ  ای از زندگی است که در ساختار جامعهمرحله

ن همان و ای –بیند کند میاکنون به مثابۀ کودک در جامعه زندگی میموجودی که هم

شناسی در حوزۀ کودکی همچنان به حیات رویکردی است که در بطن رویکرد جامعه

دهد. تأکید و استمرار چنین رویکردی و بسط آن در حوزۀ مطالعات خود ادامه می

هایی برای ارتقای رفاه کودک در سطح عملی اسی کودکی  سبب کنششنجامعه

شود. در عین حال این بسیار مهم است تا فهمی انتقادی از کودکی را افزایش دهیم می

که بیشتر گرایش به سمت انتقادات سیاسی دارد. مطالعات کودکی به مثابۀ یک حوزۀ 

های دانشگاهی است ار دپارتمانشدن درون ساختای در حال ادغامرشتهمطالعات میان

 های خوبی برای انجامها پتانسیلو حدأقلش این است که در برخی از این دپارتمان

 تحقیقات در زمینۀ مسائل مختلف مربوط به کودک ایجاد شده است.  
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 شناسی کودکی در انگلستانتأمالتی بر جامعه

 

 ، ترجمۀ مژده بای1الیسجو موران

 

 چکیده

شناسی کودکی در انگلستان وابستگی زیادی به پیدایش و پیشرفت جامعه

گرفته در این حوزۀ مطالعاتی در کشورهای شمال اروپا دارد. های صورتگذاریبنیان

تر از نظر ساختارهای سیاسی حوزه باید از دید وسیع ای در اینبا این وجود هر مطالعه

و فرهنگی دوران کودکی، کودکان و جوانان، و روابط بین نسلی در انگلستان مورد 

بررسی قرار گیرد. زمانی که مطالعات کودکی به تازگی در انگلستان در حال 

یرات یگیری مطالعات اجتماعی نوین در حوزۀ کودکی و تغگرفتن بود بین جهتشکل

خصوص با توجه به کودکان در سیاست هماهنگی وجود نداشت، به جایگاه

آنان به  شان و موقعیتشدن نقش عاملیدادن بیشتر به صدای کودکان، پذیرفتهاهمیت

ای عنوان کنشگران اجتماعی. از آن زمان به بعد موقعیت سیاسی کودکان به مسئله

چشم  اخیر خیلی بیشتر به نوجوانان بهبرانگیزتر تبدیل شده است. در سالیان بحث

 های راجع به کودکان نیز افزایش پیدا کردهشود و همینطور نگرانیدردسرساز نگاه می

است ]که نظر عموم جامعه را بر مسئله ی مراقبت از کودک بیش از حقوق کودک 

گلستان و های کنونی انگیری متفاوت سیاستکند[. این بیانگر نوعی جهتمنعطف می

 شناسی کودکی در این کشور است.جامعه

                                                           
 (rreyUniversity of Su(، دانشگاه ساری )Ellis-Jo Moranالیس )جو موران 1
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کودکی، کودکی و سیاست، کودکان، کودکان و پژوهش،  ها:کلیدواژه

 شناسی، صدای کودکهای کودکی، جامعهسیاست

 

 مقدمه

توان انجام برده در این اثر بر این نظرند که کمترین کاری که میاکثر نویسندگان نام

. هایی در این زمینه استلی با گردآوری پژوهشای مطالعاتی در سطح مداد ایجاد رشته

های صورت گرفته[ نه ممکن و نه عالوه بر این، تهیۀ سرگذشت مشخص ]از پژوهش

 شناسی کودکی با کلیشۀهای حوزۀ جامعهمد نظر است. به رسمیت شناختن پژوهش

بودن به فرایندی است که حوادث موجود در آن ، تحمیل خطی«رسمی»نگاری تاریخ

تأمل  افتند. اما این مسئله قابلوماً به ترتیب و در زنجیرۀ علت و معلولی اتفاق نمیلز

شگاهی، های داناست که چگونه با گردآمدن برخی عقاید کلیدی، منابع متعدد پژوهش

ی کنار های کودککردن تحصیالت عالی و سیاستگسترش حوزۀ سیاسی، کاربردی

توان این مجموعه را گاهی انجام شد که میهای داشای عظیم از فعالیتهم مجموعه

 پردازی دانست.ای جدید در مطالعات و نظریهحوزه

توان به آن در میان موضوعات مختلفی که در حوزۀ کودکان در انگلستان می

است که در آنان یا  اگرچه گوناگون اما خاصهای پرداخت، تمرکز من بر عرصه

های خاص رفته یا مفاهیم مورد نیاز جنبهشناسی کودکی شکل گبوسیلۀ آنان جامعه

ای از پیشرفت این حوزۀ مطالعاتی را فراهم کرده است. برای این منظور با تاریخچه

کنم. های اخیر در حوزۀ مطالعات کودکی شروع میچندان دور و دغدغهتاریخ نه

ان و ۀ کودکشناسی انگلستان دربارسپس با نگاهی به گذشته به بیان طرز تفکر جامعه

پردازم و به شرح این شناسی نوین کودکی مینوجوانان پیش از شروع دورۀ جامعه

های حوزۀ کودک در ادوار پردازم که چه ارتباطی بین این طرز تفکر و سیاستمی
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پردازم که چگونه این مختلف وجود دارد. سپس به تأمل و کشف این موضوع می

ت، کند. در نهایو جوانان ربط پیدا می های فرهنگی دربارۀ کوکانفرایند با دغدغه

ی شناسهای جمعیتی و سیاسی کنونی و جامعهگیری احتماالً متفاوت دغدغهجهت

 دهم.کودکی را مورد بحث قرار می

 شناسی کودکی در حوزۀ دانشگاهیپذیری تا عاملیت: جامعهاز جامعه

 در آن کودکانشناسی پیش گرفت که دیدگاهی را در جامعه 1امبرت 1986در سال 

شدن صرفاً از جنبۀ رشدشان در مسیر بزرگسالی و مسائل موجود در بحث اجتماعی

شوند. با اینکه مطالعات او دربارۀ کشورهای آمریکای مورد بررسی قرار داده می

توان از این شمالی بود اما به دلیل تشابه وضعیت دو کشور، در مورد انگلستان نیز می

 شناسی به کودکان داشتدگاه محدودی که جریان اصلی جامعهمطالعات بهره برد. دی

اش مسائلی بود مثل اینکه چرا کودکان ای را ایجاد کرد که دغدغهاهداف تحقیقاتی

و  3؛ جیمز1994، 2آالنن ن.ک.شوند )برای نقد این دیدگاه بزرگساالن صالحی نمی

های نوین رویکرد های اخیر ایجاد(. اگرچه پژوهش1991، 5؛ واکسلر1990، 4پروت

در سال  6برای مثال هاردمن -اند در حوزۀ مطالعات کودک و کودکی را آغاز کرده

ه عنوان شناسی ببه این مسئله پرداخته بود که چرا از کودکان در مطالعات انسان 1978

 8شناسی کودکیجامعهدر کتاب خود با نام  7یاد شده است و جنکز «خاموش»گروه 

بیان این مسئله است که تفاوت موقعیت مکانی که نظریات در آنجا ( به دنبال 1982)

شود، که پس از می «کودک»های متفاوت دربارۀ شوند باعث ایجاد دیدگاهاظهار می

                                                           
1 Ambert 
2 Alanen 
3 James 
4 Prout 
5 Waksler 
6 Hardman 
7 Jenks 
8 The Sociology of Childhood 
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، آالنن مقالۀ 1988زمان کوتاهی به شدت در محیط دانشگاهی رواج یافت. در سال 

 هب معطوف توجهات همۀ است طوالنی مدتی که تاثیرگذاری در این باره نوشت

 ار خود توجه فمینیستی ایمجموعه سال همان در و است شده شدناجتماعی موضوع

، 1ریویو فمینیست) کرد معطوف هاخانواده در کودکان از جنسی سوءاستفادۀ مسئلۀ به

 الاقل یا شناسی،جامعه مباحث به بیشتر کودکان حقوق مسائل برهه این ( در1988

 که نوشت در این باره ایمقاله 2مایال ،1990 سال در. شد وارد م،عل این از هاییزمینه

 آیند، و در همان سال الیسون جیمز وبا تقسیم کار مراقبت کنار می کودکان چگونه

را منتشر کردند. این کتاب نقطۀ عطفی در  3ساخت و بازسازی کودکیآالن پروت 

ی و ین کتاب با گردآورشود. اشناسی نوین کودکی در انگلستان محسوب میجامعه

های بررسی آثار منتشرشده در کشورهای آمریکای شمالی و تعداد زیادی از پژوهش

های شده در انگلستان و کشورهای دیگر، به مرجعی برای تعیین آرمانعملی انجام

شناسی کودکان و کودکی تبدیل شد که از دیدگاه برساختگرایی اجتماعی به جامعه

نگارانه در حوزۀ مطالعات کودکی و از استفاده از رویکرد مردمکند مطالب نگاه می

پردازی مفصلی در رابطه با کودکان کند. جیمز و پروت مطالعات و نظریهحمایت می

ها به عنوان کنشگران در جامعه انجام دادند، با تأکید بر عاملیت آنان و نگریستن به آن

ها در بزرگسالی چه خواهند ینکه آنبه عنوان اعضای جامعه در زمان حال، به جای ا

های زیادی از نویسندگان مختلف است که دقیقاً از شد. متن کتاب حاوی پژوهش

ناسی شاند که بیانگر مسیر پیش روی مطالعات جامعههمین دیدگاه استفاده کرده

 کودک و کودکی نیز است.

                                                           
1 Feminist Review 
2 Mayall 
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تان لی انگلساین چالش در حوزۀ دانشگاهی به موازات تغییرات قانون و سیاست م

اد که بتوانند دهایی را پیش روی کودکان قرار میافتاد؛ تغییراتی که فرصتاتفاق می

به عنوان یک شهروند به حقوق خود )به صورت محدود( دست یابند. مسائل تاثیرگذار 

، و کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ 1989در سال  1بعدی اجرای قانون ملی کودکان

شناسی کودکی به صورت رسمی در آن زمان به بعد، جامعهبود. از  2حقوق کودک

مؤسسات دانشگاهی حضور پیدا کرد و در عین حال عقاید مبنی بر پذیرش کودکان 

به عنوان عامالن اجتماعی در زمینۀ حقوق خود، مفهوم حقوق کودک و ایجاد فضایی 

خود  برایها جایگاهی شدن صدای کودکان در میان سیاست دولت و سمنبرای شنیده

 پیدا کرده بود. 

الف؛ 1995، 4و اوبراین 3انجام شد )برانن 1990های زیادی که در دهۀ پژوهش

؛ مایال، 1998ب؛ جیمز و همکاران، 1998الیس، و موران 6؛ هاچبی1997، 5کورسارو

( مجموعۀ ارزشمندی 1991؛ واکسلر، 1994و همکاران،  7؛ کورتروپ1996، 1994

قویاً در برساختگرایی اجتماعی قرار داد و کودکان را به مثابۀ  ایجاد کرد که کودکی را

(. این گرایش به کنش متقابل نمادین 1959، 8کنشگران اجتماعی معرفی کرد )گافمن

ای برای رویکردهای تجربی جهت فهم زندگی کودکان بر اساس موقعیت زیربنایی

ی ین با مسائل اجتماعهای خودشان ایجاد کرد. اتجربیات، مفاهیم، تعابیر و گفته

تر مطرح در آن زمان در زمینۀ رابطۀ میان ساختار و عاملیت مرتبط بود، اگرچه گسترده

ودکی شناسی ککه شاید تا چندی پیش توجه کمتری به مسائل ساختاری در جامعه
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های دهندۀ رشد برساختارگرایی اجتماعی در دیگر زمینهشد. این همچنین نشانمی

های مرتبط با چیزی که از آن به عنوان جهان ، به خصوص در زمینهشناسی استجامعه

 زیست.شناسی محیطشود مثل جامعهیاد می« طبیعی»

ماهیت ساختارشکنانۀ حرکتی که توسط جیمز و پروت آغاز شد زمانی بیشتر 

ی دربارۀ اندیشی اجتماعشناسی انگلستان برای چارهبینیم جامعهشود که میمشخص می

دن ششدن روی آورده است. تسلط رویکرد اجتماعیه رویکرد اجتماعیکودکان ب

خود محصول وجود رابطه و هماهنگی میان ساختارهای سیاسی و فرهنگی حوزۀ 

 شناسی انگلستان است. های جامعهکودکی و دغدغه

از دیدگاه سیاسی، کودکان در انگلستان مدتی طوالنی هم به عنوان گروه خطرناک 

دهد، ( نشان می2005) 1شدند. همانطور که هندریکسخطر شناخته میو هم در معرض 

یرد در گظهور این عقیده که کودکی بستری است که بزرگسالی در آن شکل می

شیدن به بختری به زندگی کودکان و سامانباعث شد توجه بسیار دقیق 18اواخر قرن 

های دکان در مکانموجب شد حضور کو 19گذاری قرن آن شود. به دنبال آن قانون

رویۀ کار صنعتی محدود، نظم آموزشی نهادینه، و از کودکان در مقابل خشونت بی

(. در همین زمان در زمینۀ جرم و 2005بزرگساالن حفاظت شود )هندریکس، 

گذاری فرایندهای خاص قضایی که برای رسیدگی به مقولۀ بزهکاری نوجوانان پایه

شدند بالقوه خطرناک و در معرض خطر تعریف می شده بود، کودکان به عنوان افراد

(. البته در همان برهه، حقوق کودکان هرچند تا حد بسیار 1995، 2)کانینگهام

دوستانی قرار گرفت که موازین شدید مسیحی در کار محدودی، مورد توجه انسان

(. این باعث ایجاد دوگانگی در سیاست2005طلبانۀ خود داشتند )هندریکس، اصالح
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های حوزۀ کودکی و کودکان شد که در تغییرات مداوم فرهنگ عمومی و 

 (.2005، 1گذاری به روشنی قابل مشاهده بود )پایپرسیاست

شناسی رشد و طب اطفال، و همچنین نظام نهای نوظهور روا، رشته20در آغاز قرن 

ادند د آموزشی و نظام قضایی، اشتیاق بسیاری به بحث کودکان و کودکی از خود نشان

(. در همان زمان، الگوی خانوادۀ بورژوایی به فکر 1989، 2؛ لوک1990)هندریکس، 

ایجاد مکانی شایستۀ کودک بود تا بتواند زندگی روزمرۀ خود را در آنجا سپری کند 

ها به عنوان استعار نهادی توان از آنها که می(. همۀ این فعالیت1993، 3)ریچاردسون

این است که آنچه دربارۀ کودکان اهمیت داشته این بوده که کودکی یاد کرد بیانگر 

ها در بزرگسالی چگونه خواهند شد و اینکه چگونه به آن بزرگساالن تبدیل شدند. آن

د شد ها چه خواهناینکه آن -نتیجۀ این دیدگاه تمرکز بر فرایند رشد کودکان بود 

ها بر کودکان در خانواده (. تمرکز2: 1994ها چه هستند )کورتروپ، بجای اینکه آن

(، 1997و بر والدین، در دوران پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت )هندریکس، 

های سیاسی و قانونی کنونی نیز قابل مشاهده است. از سوی دیگر، گذاریو در سیاست

های های تخصصی به خصوص در زمینهکودکان به مثابۀ یک شهروند در پژوهش

هایی (. این مسئله به همراه حرکت1985، 4کاوی حضور داشتند )رزشناسی و روانروان

خواهانه در زمینۀ حقوق به منظور رسیدن به آرمان آزادی 1970و  1960های که در دهه

(، به ایجاد فضای پیچیده و مبهم 1975، 6؛ هولت1993، 5کودکان انجام شد )آرشرد

 برای کودکان در جامعۀ انگلستان دامن زد.
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های زندگی کودکان به عنوان شناسی و پزشکی به تبیین چارچوبانحوزۀ رو

ا ورود به شناسی بپرداخت که جامعهافرادی که در حال تبدیل به بزرگسال هستند می

ای از رشتهکه تعبیری میانشدن را مطرح کرد؛ مفهومیاین حوزه، مسئلۀ اجتماعی

از جامعه به  2بندی پارسونزرت(. با توجه به صو1994، 1مفهوم رشد فردی بود )برمن

برد، شناختی دربارۀ کودکان را پیش میعنوان ارگانیسمی کارکردی که تفکر جامعه

مسائل موجود در فرایند رشد کودکان هدف اصلی تحقیقات قرار گرفت. این سؤاالت 

پرداختند، مثل اینکه چگونه های دوران پس از جنگ میشناسانه به دغدغهجامعه

های اجتماعی جنگ دوباره دور هم جمع کنیم ای را پس از آشفتگیستهخانوادۀ ه

الغ های بداده و حمایت کنیم تا به انسان( و کودکان را در اجتماع سامان1992، 3)کوتر

وجود داشت. غیر از این  1990درستی تبدیل شوند. این برنامه تا حد زیادی تا دهۀ 

د: هر شدنشناسی نادیده گرفته میامعهیک مورد، کودکان غالباً در جریان اصلی ج

شناسی انحرافات ربط داده شناسی آموزش و جامعهها به جامعهبه آن توجه مستقیمی

ها از نظر مفهومی دائماً در نوسان بود. شدن نیز در این حوزهشد، و حتی اجتماعیمی

عنوان واحد شناسی خانواده به خانواده یا والدین ]و نه کودک[ به های جامعهپژوهش

ر یا ها تأثیر بسزایی در رفاه کودکان در معرض فقنگریست. اینگونه پژوهشتحلیل می

 (. 1998، 5و ایواتس 4سوءاستفاده داشت )دنیل

شدن برای درک زندگی جوانان به طور کامل در البته استفاده از دیدگاه اجتماعی

کار  6منگاماصر دانشگاه بیرمرکز مطالعات فرهنگی معن برهه کنار گذاشته نشده بود. ای

جوانان  ها(های )خرده فرهنگارزشمندی را تولید کرد که تمرکزش بیشتر روی گروه
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و  2؛ هال1972، 1شدند )کوهنبود که از دید عموم جامعه دردسرساز تلقی می

، 4( و همچنین جوانان طبقۀ کارگر، خصوصاً پسران )مثالً ویلیس1976، 3جفرسون

ای ارزشمندی در رابطه با زندگی زنان جوان نیز به چاپ رسید (، اگرچه کاره1977

های انجام شده توسط مرکز مطالعات فرهنگی (. کار1976، 6و گاربر 5روبی)مک

و  7معاصر بر اهمیت طبقۀ اجتماعی و توضیحات ساختاری تأکید کرد )کالرک

انان ( و در حمایت از درکی پویا از عاملیت جو1977؛ ویلیس، 1976همکاران، 

های مرکز ، انگیزه1980شدن را رد کرد. از دهۀ انگارانۀ اجتماعیرویکردهای ساده

مطالعات فرهنگی معاصر بیشتر به سمت جوانانی که در حال ورود به مرحلۀ بزرگسالی 

بودند تمایل پیدا کرد و تمرکزشان بیشتر به ورود جوانان به بازار کار بزرگساالن 

روزمرۀ کودکان از دیدگاه فرهنگی پرداختند  منعطف شد و کمتر به زندگی

(. یکی از نتایج کارهای این مرکز گسترش مطالعات )فرهنگی( 2006، 8)شیلدریک

های بزرگسالی/جوانی بود. این مسئله، کودکان جوانان البته تنها با توجه به سال

شدن عیاجتمامطالعات در دامنۀ  1980شد تا اواخر دهۀ  بیانتر را همانطور که بزرگ

 و رشدگرایی قرار داد.

 شناسی کودکی تغییراتی در سیاستپیشتر اشاره شد که، به موازات رشد جامعه

اد المللی ایجعمومی دربارۀ کودکان، هم در سطح ملی انگلستان و هم در سطح بین

قابل  کنم که اثراتشهایی از این دو اتفاق اشاره میشد. من در اینجا فقط به همپوشانی

محققان دانشگاهی و همچنین  1990ه هستند، اتفاقاتی که در دهۀ مشاهد
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ررات ها و مقگذاران را به شنیدن صدای کودکان سوق داد. تمرکز این پژوهشسیاست

و  1)فراست گرفتندها مورد سوءاستفاده قرار میبیشتر بر کودکانی بود که در خانواده

کردهای سیاست عمومی در زمینۀ (. به دنبال تغییرات اساسی در روی1989، 2استاین

ها، در زمانی که وضعیت رفاه در سایۀ دولت سوءاستفاده از کودکان و حفاظت از آن

(، 1996، 5و واگ 4رو به افول بود )پیلچر 3کار راستگرای مارگارت تاچرمحافظه

اصالح اساسی در قانون مراقبت از کودک منجر به تصویب سند کودکان در سال 

تری وجب این سند، که هنوز هم در جریان است، تعریف قانونی مفصلشد. به م 1989

نگریستن به کودک به مثابۀ عامل فردی ارائه شد:  حق  مسئله در راستایاز سه 

نمایندگی قانونی )جدا از والدین یا دولت( در اقداماتی که بر زندگی و سرنوشت 

یماً بر شورت شود که مستقها در تصمیماتی مگذارد، حق اینکه با آنکودک تأثیر می

گذارد، و حق داشتن سیستمی برای طرح شکایات که سرنوشت کودکان تأثیر می

کودکان در هر شرایط مراقبتی بتوانند از آن استفاده کنند. البته این سند از حق آزادی 

ت دادن بیشتر کودک به سمآورد و به جای آن از سوقکودکان صحبتی به میان نمی

دادن به افراد است کند، در عین حال از عقایدی که حامی اهمیتت میخانواده حمای

ان شدن جایگاه شهروندی برای کودککند که باید با قائلکند و بیان میاستفاده می

حق عاملیت برای آنان قائل شد )هرچند که در عمل اینچنین نباشد(. این سه اصل که 

کردن به صدای کودکان، د حامی گوشدر باال به آن اشاره شد به عالوۀ ایجاد عقای

ان گوید باید کودکان را به عنوکنوانسیون سازمان ملل درباب حقوق کودکان که می

ه شناسان بر این مسئله که کودکان را باید باعضای جامعه بنگریم، و اتفاق نظر جامعه
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 وتوانند عامل باشند، همه و همه حاصل کتاب جیمز عنوان کنشگرانی دانست که می

 به چاپ رسید. 1990پروت بود که در سال 

شناسی فمینیسم نیز در رشد مطالعات کودکی در انگلستان نقش مهمی داشت. جامعه

که  ]زنان[ ایفمینیستی دو ویژگی دارد: تفکر نظری دربارۀ گروه به حاشیه رانده شده

، 1کلیوگذارند )اها و تجربیاتشان را با آنان به اشتراک میکودکان برخی ویژگی

( و سنتی از تأکید بر اهمیت بی چون و چرای داشتن دیدگاه سوبژکتیو )مثالً 1994

قیق های تح(، که رویکرد تحقیق قابل تأملی را نهادینه کرد و به روش1979اوکلی، 

کیفی بها داد. عالوه بر این، تعداد محققان حوزۀ فمینیسم که وارد مبحث سوبژکتیویتۀ 

( و خشونت 1990، 2ر زمینۀ سوءاستفادۀ جنسی )کیتزینگرکودکان شدند، خصوصاً د

(. هرچند بررسی نحوۀ تأثیر این 2002و همکاران،  3خانگی کم نبود )مثالً مالندر

ها را نیز در نظر گرفت که اوالً، ها بر هم به سادگی ممکن نیست. باید اینحوزه

ن توجه به شدشدن همۀ توجهات بر مسائل و مشکالت زنان منجر به کممعطوف

(. 1994؛ اوکلی، 1994نشدن صدای آنان شد )آالنن، های کودکان و شنیدهدیدگاه

دوماً، نگهداری از کودک در اجتماعات فمینیستی به عنوان ظلمی در حق زنان تلقی 

تی های فمینیس(، و به عنوان دلیل سومی که مانع از پیشرفت1973، 4شد )مثالً میچلمی

ه های مشهور اشاره کرد کبه مطالعات و نظریات فمینیست در حوزۀ کودک شد، باید

ت کارهای جودی ن.ک.آوردند )ها از مسائل روابط بین نسلی سخنی به میان نمیدر آن

(. به هر حال، ارزش ارتباط میان مطالعات کودکی و فمینیسم بواسطۀ اوکلی 5باتلر

ی دارند از جمله ( روشن شد که معتقد بود کودکان و زنان مشترکات زیاد1994)
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دار در مجامع عمومی و نشدن حقوقشان، حضور مسئلهمحرومیت مالی، رعایت

دار در فضای خصوصی که به دلیل خشونت و روابط قدرت های مسئلهزندگی

 پدرساالرانه است.

 تصویر معاصر

منبع اصلی  - 1، شورای تحقیقات اجتماعی و اقتصادی2001و  1995های بین سال

 16تا  5ای را برای کودکان برنامه –در انگلستان برای تحقیقات علمی  تأمین بودجه

شناسی سال تأمین مالی کرد: یک برنامۀ تحقیقاتی مفصل که قویاً بر اساس جامعه

شرفت برای پی»ریزی شده بود. به بیست و دو طرح تحقیقاتی کودکی نوین طرح

ۀ و گسترش دانش جدید دربار ایرشتههای میانهای تحقیق در فعالیتنظریات و روش

( بودجه داده شد. این اقدام به 67: 2002)پروت، « کودکان به مثابۀ کنشگران اجتماعی

های مشترک های عملی و چاپ مداوم کتب و مجالت با آرمانهمراه دیگر پژوهش

شناسی کودکی باعث تقویت بنیان و بسط اقدامات عملی و نظری در در زمینۀ جامعه

کودکان و و  2کودکین شد. با مرور اثرهای به چاپ رسیده در نشریات حوزۀ کودکا

بریم که رویکردهای عملی حوزۀ کودکی رویکردهایی به این نکته پی می 3جامعه

نگرند. عالوه بر این، مفهوم کودکان به مثابۀ هستند که با دید عامل به کودک می

(، که شامل بسط 1988اران، کنشگران اجتماعی بیشتر تئوریزه شده است )جیمز و همک

(، 1998، 4؛ لی2001الف، 1998الیس، سازی اولیۀ عاملیت )هاچبی و مورانمفهوم

ی گیری دوران کودکی و همچنین درکدادن به تأثیر روابط بین نسلی بر شکلاهمیت

(، اهمیت 2003، 5؛ مایال و زایر2002، 1999که کودکان از کودکی دارند )مایال، 
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تر مدرنیتۀ ( و زمینۀ گسترده2000یافته )پروت، ه مثابۀ وضعیتی تجسمدوران کودکی ب

 شود.( می2001متأخر )لی، 

مسائل تجربی کلیدی در دهۀ اخیر در راستای موضوعات تحقیقات دانشگاهی )مثل 

ائل ها( و مسگیریمسائل حوزۀ حقوق کودکان، و حضور کودکان در جامعه و تصمیم

گذاری مثل فقر، سوءاستفاده و مسائل کلی حوزۀ سیاستتکراری و همیشه در جریان 

توان با استفاده از عناوین پرارجاع در کارهای در زمینۀ رفاه بوده است. همچنین می

شناسی، موضوعات محرک را برای های مهم جامعهشناسی کودکی در ژورنالجامعه

ق کودکان و اغلب ها در این زمینه ارائه کرد. این موضوعات عبارتند از حقوپژوهش

های بسیاری در این زمینه وجود دارد اما گیری )پژوهشمسائل مربوط به حق تصمیم

شوند(، نحوۀ توصیه می 1999، 3؛ روشه2002، 2؛ دوین1998، 1ها کاکبرناز میان آن

( و مسائل مربوط به انجام 2002، 4کنار آمدن کودکان با طالق والدینشان )مثالً نیل

؛ 2004، 5ر کودکان. موضوعات دیگری مثل کودکان و کار )لئوناردتحقیقات با حضو

ها جزء موضوعات پرطرفدار بوده است. ( در بعضی دوران2001و همکاران،  6مایزن

ها های حال حاضر انگلستان دربارۀ موضوعاتی هستند که بوسیلۀ آندر واقع دغدغه

ه همچنان مشکالت تأمین رساند، اگرچشان میکودکان را به درکی از زندگی روزمره

 بودجه برای تحقیقات با این موضوعات به طور کامل برطرف نشده است. 

اشاره کرد  2000توان به پروژۀ تحقیقاتی عظیمی در سالدر زمینۀ پژوهش کمی، می

 2000سپتامبر  1ماهه از  12مقیاسی را روی کودکان در یک دورۀ که مطالعۀ بزرگ

مبر در اسکاتلند و ایرلند شمالی آغاز انجام شد. این پژوهش دسا 1در انگلستان و ولز و 
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های ها بودند، گروه دوم بچهماهه 9اولین گروه  -شد دورۀ گردآوری داده می 4شامل 

ساله، گروه سوم کودکانی که در سنین آغازین رفتن به مدرسۀ ابتدایی  3نزدیک به 

کودک  18818در مجموع  شدند.آوری میجمع 2008بودند و دستۀ چهارم در سال 

ای تصادفی انتخاب شد تا مطمئن شوند در اولین سری اطالعات حضور داشتند، نمونه

های مناطق محروم و از مناطق با جمعیت باالی که بازنمایی خوبی از کودکان خانواده

سائل های کمی با هدف بررسی مهای ساکن انگلستان است. دادهپوستان و آسیاییسیاه

روند محرومیت اجتماعی، نقش سالمتی در میزان پیشرفت و دستیابی به  مربوط به

اهداف و ارزش مداخالت اجتماعی در زندگی کودکانی گردآوری شد که در فقر یا 

ده شهای انجامشده و بررسیهای گردآوریکنند. دادههای ناسالم زندگی میوضعیت

عی و همبستگی اجتماعی دهندۀ اهمیت دولت به مداخالت اجتماها نشانروی آن

است. این پژوهش از رویکرد کودکان کنشگر اجتماعی اصالً استفاده نکرده و جنبۀ 

رشد کودکان را مد نظر داشت. هرچند که اطالعات ساختاری ارزشمندی دربارۀ 

دهد، چیزی که اخیراً به های خاصی از زندگی کودکان در اختیار ما قرار میحوزه

 های در اقلیت و در حاشیه مورد نیاز بود.گروهویژه در خصوص کودکان 

های عملی گذشته و اکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است آنچه در پژوهش

مسائلی هستند که به طبقۀ اجتماعی، نژاد، مسائل جنسی، معلولیت و جنسیت کودکان 

ه ب های ناهمگن شده است،ربط دارند. برخالف توجه زیادی که به بازشناسی کودکی

کی، یافتگی و کودبرانگیزی از جمله مسائل تجسمهای مهم و بحثرسد حوزهنظر می

اند، هرچند که و موضوع مددکاران جوان از اهداف تحقیقاتی امروزه جدا مانده

 اند.های مختلف از زندگی کودکان کردهسازی این جنبههای فراوانی به مرئیکمک
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کنند حوزۀ که روی مسائلی کار میهایی وجود دارد همچنین مجموعه پژوهش

 1دانشگاهی در زمینۀ مطالعات همراه و روی کودکان با آنان روبرو است )مثالً الدرسون

(. در پژوهشی دربارۀ کودکان به مسئلۀ 2002، 4؛ پانچ1998، 3؛ دیویس2004، 2و مارو

ین ا توان در تحقیقات بهروابط قدرت ذاتی پرداخته شد و اینکه چگونه باید یا می

(. به 2007، 7؛ کموالینن2006، 6؛ کاکز2002و پروت،  5موضوع پرداخت )کریستنسن

ض و های مورد تبعیشناسی دربارۀ گروهموازات مسائلی که در حوزۀ فمینیسم و جامعه

های حوزۀ کودکی شده مطرح شد، با داشتن رویکرد سیاسی به پژوهشفراموش

چه از یابد. آنو مورد تحقیق افزایش میاهمیت مسائل مربوط به ارتباط بین محقق 

های تحقیقاتی، در حوزۀ روابط شود این است که برخی رویکردها مشخص میبحث

دم شوند یا مقها ترجیح داده میمندتر بودن به سایر رویکردقدرت، به دلیل اصول

شوند. به همین دلیل است که تحقیق با مشارکت کودکان بیش از انواع شمرده می

بط پژوهشی دیگر در بین اکثریت محققین جایگاه یافته است. این رویکرد اساس روا

است. آنچه که پیش  8تحقیق انجام گرفته در مرکز تحقیقات کودکان در دانشگاه اُپن

شدن صدای کودکان توسط محققین، و پس از انتشار تحقیق، توسط و بیش از شنیده

ند که چه میزان قدرت باید حین فرایمخاطبین حیاتی است وجه سیاسی کار است؛ این

تحقیق به کودکان داده شود. دومین مسئلۀ مهم که باید در نظر گرفته شود هدفی است 

که وجود آن در انگلستان ضروری است، چراکه صدای کودکان در عرصۀ عمومی و 
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تبط شود؛ هدفی که به تقویت و پیشرفت اکثر تحقیقات کیفی مرسیاست کم شنیده می

حق  نگرد کهانجامد و به کودکان به چشم افرادی میگروهی در انگلستان میبا هر 

اظهار نظر دربارۀ زندگی و سرنوشت خود را دارند و باعث ایجاد ساختارهای پژوهشی 

ها کودکان کنشگران اجتماعی با عاملیت هستند. هرچند هنوز برای شود که در آنمی

ه کنند این سؤال وجود دارد کستفاده میهای پژوهش مشارکتی امحققانی که از شیوه

آیا پررنگ کردن پیوند قدرت و دانش در قلب تشکیالت تحقیقاتی کافی است یا نه. 

با وجود اهمیت این سؤال مسئلۀ دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه پیشرفت تنها یک 

های اجتماعی توانند در درک جهانها میهایی که دیگر رشتهرویکرد خاص، کمک

ر کند. در حوزۀ فمینیستی نیز این مسائل دان و کودکی به ما کنند را محدود میکودک

 بحث روش تحقیق و اهداف تحقیق جریان دارد.

شود. اخالق تحقیق بحثی همیشگی در تحقیقات است که به کودکان نیز مربوط می

های جدید در انگلستان این حوزه مشکالت خاص خود را دارد. در یک سو چارچوب

برد تحقیقات هستند که هدفشان حفاظت از کودکان )و دیگران( است بطوریکه به پیش

های مربوط به منظور مراقبت از کودک، امکان مشارکت در تحقیق تنها در حوزه

، 1های مربوط به خدمات اجتماعی و رفاه وجود دارد )دی اچسالمت، و پژوهش

ودکان برای مشارکت در ها، برای ایجاد عالقه در ک(. گرچه این چارچوب2005

های غیراخالقی است اما از طرفی ها از پژوهشداشتن آنتحقیقات و همچنین ایمن نگه

شود. ایجاد ساختار ها و سؤاالت مورد تأیید میباعث محدودشدن موضوع پژوهش

عیتی پذیر هستند وضها از هر نظر ذاتاً آسیبمناسب در حوزۀ کودکان با این دید که آن

کان های کودکند که بعضی موضوعات که مستقیماً با عقاید و دیدگاهمی را ایجاد
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پذیر گیرند. دیدگاه شدیداً آسیبشده قرار میسروکار دارند خارج از چارچوب تعیین

 شود:بودن کودکان در متن زیر نمایان می

اگر ما به دنبال گرفتن تعهد همکاری از کودکان و بزرگساالن 

یی که مشکالت روحی یا سختی در یادگیری هاپذیر، مثل آنآسیب

ها را نیز تأمین کنیم. باید تمهیداتی دارند هستیم باید حفاظت از آن

اندیشیده شود تا محتوای مناسب عملی یا نظری پژوهش تضمین شود 

های والدین، پرستاران یا حامیان کودک و همچنین نقش و مسئولیت

 (.7: 2005)دی اچ،  به طور کامل و روشن در آن شرح داده شود

( و پس از آن الدرسون 1995شده توسط الدرسون )در سمت دیگر پژوهش انجام

( است که توجهات را به مسائلی در حوزۀ کودکی جلب کرد که به 2004و مارو )

ها کاری صورت نگرفته است: شده، روی آندلیل مخالفت با موازین اخالقی تعیین

های با پشتوانۀ تفکر و دانش بیشتر، برای پژوهشبدین جهت تعیین چارچوب اخالقی 

های حوزۀ کودکی اغلب با مسائلی همراه عملی در انگلستان مورد نیاز است. پژوهش

ها که شگونه پژوههای تحقیق خاصی برای اینها یا روشاست از قبیل اینکه آیا شیوه

بحث همچنان ادامه ( و این 2002شود وجود دارد )پانچ، با مشارکت کودکان انجام می

 دارد.

 به رسمیت شناختن نهادی

بنابراین آنطور که مشخص است انگلستان پیشینۀ نظری و پژوهشی درخشانی در 

شناسی کودکی دارد که توسط محققین این حوزه تولید شده است. زمینۀ جامعه

های قدرت این حوزه مشخص کنند که خواهند بوسلیۀ شاخصهمچنین می

های چه اندازه در واحدهای کارشناسی و تحصیالت تکمیلی رشتهشناسی تا جامعه

های آموزشی حضور دارد. این دادن بنیان کل برنامهمختلف و همچنین در شکل
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 شناسیهای اصلی رشتۀ جامعهها میان واحدتوان در بسیاری از دانشگاهواحدها را می

 ها در حوزۀ مراحلرشتهها بعضی محور پیدا کرد. عالوه بر اینهای تخصصیا رشته

های تهها و رشبرند. واحدشناسی کودکی بهره میاولیۀ کودکی نیز از رویکرد جامعه

های دیگری از مطالعات مثل توانند با زمینهسطح کارشناسی حوزۀ کودکی می

بسیاری  هایمطالعات جوانان ترکیب شوند. در سطح کارشناسی ارشد و دکتری، رشته

شده در ارشد در حوزۀ کودک وجود دارند که مطالب تدریسدر سطح کارشناسی 

ها در راستای موضوعات به روز پژوهش هستند و اغلب حول محور حقوق کودکان آن

 چرخند.می

در سطح آموزش دکتری، شورای تحقیقات اجتماعی و اقتصادی تعداد زیادی 

دیگر شناسی کودکی و های جامعهکمک هزینۀ مطالعه برای پژوهش در رشته

های ها نیز محدودیتهای دانشگاهی به دانشجویان اعطا کرده است که دغدغۀ آنرشته

ل هایی مثشدن و درک فرایند رشد در کودک و دوران کودکی است. رشتهاجتماعی

 شناسی زبان. عالوه بر این تعداد زیادیشناسی انتقادی و جامعهجغرافیای انسانی، روان

گذاری شخصی یا با هزینۀ کارفرما صورت ز با سرمایههای دورۀ دکتری نیاز طرح

هیۀ اند و تها به صورت پراکنده در انگلستان انجام شدهاند. اما این پژوهشگرفته

 ها کار مشکلی است. ای از آنبایگانی

های جدیدی نیز گیرد، دورهها تعلق میهزینه به آنهایی که کمکدر کنار دوره

های پژوهش ها اوالً بر مهارتروند؛ تمرکز این دورهش میوجود دارند که مستقل پی

و موضوعات مربوط به حقوق کودکان است، ثانیاً منشاء ایجاد بخش کار داوطلبانه و 

 های ترویج سالمت و رفاه است.سمن، یا مجموعه

های آموزش حرفه، مخصوصاً تربیت معلم )که اکثراً برای سطح افزایش تعداد دوره

ز های سالمت پزشکی نشان اهای اجتماعی و مراقبت(، افزایش فعالیتابتدایی است
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اثرگذاری رویکردهای ساختاری اجتماعی حوزۀ کودکی و کودکان است. هرچند 

 شود. های شغلی بیان نمیشدن در دورهمشکالت موجود در مسیر رشد و اجتماعی

ی را قوت رویکردهای بسیاری وجود دارند که مطالعات حوزۀ کودکان و کودک

(، رویکردهای پساپوزیتیویستی، 2002بخشند، مثل نظریۀ شبکۀ کنشگر )پروت، می

ب(، و دیگر 1998الف، 1998الیس، ؛ هاچبی و موران2007تحلیل گفتگو )هاچبی، 

نسلی  هایشناسی کودکی مثل رویکردگرفته در زمینۀ جامعههای صورتپیشرفت

های متقابل و فرایند ( و شرح وابستگی2003؛ مایال و زایر، 2001)آالنن و مایال، 

ها در مقابل مواضع (. با این وجود، اغلب دوره2005، 2001گیری کودکی )لی، شکل

شناسی معمول به کودکان و کودکی، رویکرد ساختارگرایی اجتماعی را پیش جامعه

 گیرند.می

 های دیگرمطالعات کودکی در رشته

گرفته مطرح کردند هم بر کارهای صورت 1990هدفی که جیمز و پروت در سال 

ر پذیرفته ها تأثیهای مطالعاتی دیگر تأثیر گذاشته و هم از آندربارۀ کودکان در رشته

ب، 1995شناسی خانواده با پژوهشی که جولیا برانن و مارگارت اوبراین )است. جامعه

( به 2000) 2لنتاینو و 1( انجام دادند، و رشتۀ جغرافیا با کار افرادی مثل هالووی1996

شناسی رسد جریان اصلی جامعهحوزۀ کودکی ارتباط پیدا کرد، اما آنطور که بنظر می

 ی کارشناسهای بزرگ نشان داده است. برای مثال، جامعهتوجه کمی به این پیشرفت

مزد کودکان و جوانان در انگلستان انجام نداده اقدامی در مسئلۀ کار بامزد و بی و شغل

نۀ شناسی مسائل جنسی نیز در زمیکند؛ جامعهتنها به عنوان مشکل از آن یاد میاست، و 

شان کودکانی که درگیر روابط بین نسلی یا مسائلی هستند که از محدودۀ سن قانونی
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 شناسی طبقۀ اجتماعیهای زمینۀ جامعهخارج است حرفی برای گفتن ندارد؛ پژوهش

رد. اخیراً نگپذیری به کودکان میچوب جامعهشناسی جنسیت نیز از طریق چاریا جامعه

ودکان صورت گرفته است که جایگاه ک تأثیر نژاد و قومیت بر هویتکارهایی در زمینۀ 

وسط شده تترینشان پژوهش انجامکند و مهمتر میرا به عنوان عامالن اجتماعی پررنگ

 ( بوده است.2003) 1علی

د مثل مطالعات سالمت نیز، هم به شناسی هستنهایی که نزدیک به جامعهرشته

اند. مطالعات اند و هم از آن بهره بردهرسان بودهمطالعات حوزۀ کودکی یاری

شناسی نیز مدتی طوالنی است هم به عنوان فاعل و هم مفعول از کودکان به مثابۀ روان

 شناسی انتقادی فرضیات متداول در جریانکند. روانموضوعات تحقیقش استفاده می

شناسی رشد در حوزۀ روان 2کشد و کار ویگوتسکیری موجود را به چالش میفک

هایی برای سازگاری شناسی کودکی داشته چراکه راهاهمیت فراوانی برای جامعه

 کند.تضادهایی که میان عاملیت و رشدگرایی وجود دارد ارائه می

 های انگلستانها، سمینارها و شبکهکنفرانس

کنندگان گذاران و مشارکتقدرتمندی بین دانشگاهیان، قانونای ارتباطات زنجیره

ۀ ها از طریق اینترنت به شبک]در تحقیقات[ در انگلستان وجود دارد که خیلی از آن

 4متصل هستند که توسط واحد تحقیقات علوم اجتماعی در موسسۀ آموزش 3کودکی

ارها، ها، سمیننسرسانی برای کنفراشود. این شبکۀ محلی برای اطالعمیزبانی می

ها و حوادث مرتبط با کودکی و کودکان در حوزۀ اجتماعی است. مطبوعات، بحث

گیرند. ها و سمینارها را بر عهده میهای انگلستان میزبانی کنفرانسخیلی از دانشگاه

                                                           
1 Ali 
2 Vygotsky 
3 Childhood Network 
4 Social Science Research Unit (SSRU) at the Institute of Education - 
http://ioewebserver.ioe.ac.uk/ioe/cms/get.asp?cid=12002&12002_0=12007 
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های انالمللی نیز فعال هستند، مثل کنفرانس دورهای بینمحققان انگلیسی در کنفرانس

 های برگزارشده توسط شبکۀبرگزار شد، کنفرانس 1در اسلو 2005سال  کودکی که در

برگزار  3در لیسبون 2009)که برای مثال در سال  2شناسی اروپاکودکی انجمن جامعه

شناسی کودکی انجمن بین المللی های کمیتۀ تحقیقاتی جامعهشد( و کنفرانس

 . 4شناسیجامعه

 هامشارکت سمن

 نه در زمینۀ رفاه کودکان و تشکیل کمپین با ترویج دانشهای داوطلبابخش فعالیت

توان و پژوهش کمک قابل توجهی به مطالعات کودکی کرده است. همانطور که می

ها روی حقوق کودکان است: انجام هر چه های این گروهبینی کرد، عمدۀ فعالیتپیش

معموالً  -د کید دارها تأهای مشارکتی که بر استفاده از نظرات خود بچهبیشتر پژوهش

ها در و دادن حق حضور به آن -شود شناخته می« شنیدن صدای کودک»با عنوان 

شده در رابطه با شرایط ترین کارهای انجامرویدادها و تغییرات اجتماعی. شاخص

سخت زندگی برخی کودکان، در این بخش توسط انجمن ملی جلوگیری از ظلم به 

 بوده است. 8، و خانۀ ملی کودکان7ودکان را نجات دهیم، ک6، خیریۀ بارناردو5کودکان

 ها در میدانشناسی کودکی: فشارها و فرصتجامعه

شناسی کودکی وجود دارد. ای در میدان جامعههای سازندهدر حال حاضر درگیری

ای ها به دلیل ماهیت بنیادی و جایگاه کنونی رشته و بستر فرهنگی گستردهاین درگیری

این  شود. در رأسقات و دانش در آن ایجاد، منتشر و به کار گرفته میاست که تحقی

                                                           
1 Oslo 
2 European Sociological Association (ESA) 
3 Lisbon 
4 International Sociological Association (ISA) 
5 The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) 
6 Barnardo’s 
7 Save the Children 
8 National Children's Home (NCH) 
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مسائل، این مسئله است که چه کسی باید اهداف تحقیق را مشخص کند؛ چگونه 

حلی ترها و کودکان را ترتیب اثر داد و راهبودن قدرت میان بزرگتوان نامتوازنمی

وزۀ کودکان چه باید باشد. های اخالقی تحقیقات حبرای آن ارائه کرد و چارچوب

ۀ شود، اینکه تا چه میزان باید از جنبتر است مطرح میای که نظریها مسئلهپس از این

شاسی رشد و رشد جسمی برای درک کودکی و شدن، روانهای اجتماعیفرایند

زندگی کودکان استفاده کرد. اقدامات کمی در انگلستان در راستای ایجاد سازگاری 

(، و مسائل رشد، تغییر و فرایندهایی 1994)کورتروپ، « بودن»عاملیت و بین مسائل 

شود که فرد عضوی از اجتماع یا فرهنگ شود. در آخر، انجام شده که منجر به این می

شناسی و علوم اجتماعی کودکی با چالشی در ارتباط با جایگاهش در جهان جامعه

ی شناسو فهم جریان اصلی جامعه تا چه میزان جزئی از دانش –آکادمیک مواجه است 

ای دربارۀ جهان اجتماعی یا موضوعی پرطرفدار برای دانشجویان اما در خطر حاشیه

 شناسی است؟ های جامعهبودن نسبت به پروژۀ اصلی و دغدغه

 در انگلستان گذاریسیاست ۀو حوز یشناسی کودکجامعه

ی اجتماعی کودکان و هاهای دانشگاهی و تجربی معاصر مربوط به حوزهپژوهش

قوق دادن حای که به جایدهند که بین تمایل تدریجیکودکی در وضعیتی رخ می

کودکان در انگلستان به وجود آمده و آنچه که بعضاً در جامعۀ انگلستان به عنوان 

شود تناقض وجود دارد. تعریف جایگاه نگرانی ملی برای کودکان از آن یاد می

تر نیز به آن اشاره ، که پیش«خطرساز»و هم « عرض خطردر م»کودک هم به عنوان 

گرفتن رویکردهای خاصی در حوزۀ کودک از یک سو و از سوی دیگر شد، پیش

 2000که در سال  1کند. مرگ ویکتوریا کلیمبیکردن کودکان را واجب میکنترل

ی به های اجتماعاش به قتل رسید با وجود رسیدگی سرویستوسط دوست پسرخاله

                                                           
1 Victoria Climbié - http://www.victoria-climbie-inquiry.org.uk/ 
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ودکان تواند از کها در این باره شد که دولت چگونه میئله، باعث افزایش نگرانیمس

های دیگر نیز وجود های مشابهی در حوزهها محافظت کند. نگرانیدر برابر آسیب

دارند، برای مثال دغدغۀ اصلی اخیر، خصوصاً در اینترنت، این بوده است که چگونه 

که کنند محافظت کنیم، درحالیها ایجاد مییلاز کودکان در برابر خطراتی که پدوف

های خیابانی در شهرها وجود دارد. های زیادی از کشتار نوجوانان در گروهگزارش

مسئلۀ دیگری که به حساسیت موضوع قبل نیست اما به همان اندازه مهم است افزایش 

 وتوجه به کودکان فقر در انگلستان است: دولت به دنبال کاهش فقر کودکان 

های اجتماعی آنان به طرق مختلف مثل افزایش تمهیدات آموزشی و محرومیت

است. این باعث « 1شُر اِستارت»دبستانی از طریق برنامۀ مراقبتی برای کودکان پیش

های والد در سالهای طبقۀ کارگر و تکشود تعداد بیشتری از کودکان خانوادهمی

 یرند.اول زندگیشان توسط دولت تحت پوشش قرار گ

در آخر نگرانی رو به رشدی در رابطه با خطراتی که سالمتی روانی کودکان را 

های دهد در جامعۀ کنونی انگلیس وجود دارد. با اینکه پژوهشالشعاع قرار میتحت

و  2شده حاکی از افزایش تعداد کودکان دارای مشکالت روحی است )گرینانجام

امات محدودی در راستای ایجاد تمهیدات (، تا به امروز تنها اقد2005همکاران، 

مراقبت اجتماعی که مستقیماً پاسخ به این مشکالت باشند صورت گرفته است. سیاست 

اخیر دولت در این باره ایجاد استانداردهایی برای خدمات سالمت روان کودکان و 

وردار رخها ببزرگساالن است که مراکز مراقبت و رفاه اجتماعی باید از این استاندارد

 (.2004باشند )دی اچ، 

                                                           
1 Sure Start - 
http://www.surestart.gov.uk/surestartservices/settings/surestartlocalprogrammes/ 
2 Green 
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 کنترل یا غیرمتمدن که خطریهمچنین نگرانی دربارۀ کودکان و جوانان غیرقابل

ها و دولت قرار گرفته است. شود در صدر اهداف رسانهجدی برای جامعه محسوب می

های موجود در زمینۀ عملکرد ضعیف آموزشی و افزایش میزان فرار از مدرسه، دغدغه

صورت کلی به آمار نسبتاً باالی حاملگی نوجوانان در انگلیس ربط داده که اغلب به 

تفاوتی سیاسی و افزایش بزهکاری جوانان گواه وضعیتی خطرناک شود، افزایش بیمی

گونه کودکان و جوانان روی مرز ناامیدی، بیگانگی و انزوا هستند که هر است. این

اهد گذاشت. دغدغۀ بعدی جوانان و ها تأثیر خود را در آیندۀ جامعه خوکدام این

ین نگرانی شوند. اکنترل میها نیز خارج شده و غیرقابلکودکانی هستند که از این بند

هایی شد برای صدور دستورات قانونی به منظور کنترل حرکات و منجر به درخواست

 دهای نوجوانانی که به عنوان خطری برای اجتماع محلی خود یا همسایگان خوفعالیت

و اکنون  1دستورات رفتارهای ضداجتماعی -شوند. این دستورات قانونیمحسوب می

فقط مخصوص جوانان نیست اما به طرز نامناسبی برای  - 2قراردادهای رفتار پسندیده

توان افراد کنترل این گروه اجتماعی از آن استفاده شد. با استفاده از این دستورات می

یا انجام رفتار خاصی محروم کرد یا او را مجبور  خاطی را از حضور در محلۀ خاص

 کرد که تا ساعات خاصی از شب بتواند بیرون باشد.

های سیاسی و مردمی حوزۀ های حوزۀ کودکان و جوانان با دغدغهگذاریسیاست

کودکان همراه شده که  تأکیدی بر نیاز به نظارت برای کنترل و حفاظت کودکان 

هر »، 2003از سوی دولت برای مباحث سال  3به نام مقالۀ سبزای ای مشاورهاست. مقاله

قانون کودکان به تصویب  2004، چاپ شد که پس از آن در سال «کودکی مهم است

                                                           
1 Anti-Social Behaviour Orders (ASBOs) - https://www.gov.uk/government/policies/crime-
prevention 
2 Acceptable Behaviour Contracts (ABCs) 
3 Green Paper 
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ترین بندهای این قانون این پنج مورد هستند: سالمتی؛ امنیت؛ لذت کامیابی؛ رسید. مهم

ای ایگاه دادهنتایج بهتر پمشارکت مثبت؛ دستیابی به رفاه اقتصادی. برای رسیدن به 

ی هاطراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که که اطالعات همۀ کودکان شبکه

سالمت و همچنین متخصصان مراقبت اجتماعی از طریق این پایگاه داده الکترونیک 

نظر در این پایگاه داده ثبت شود. تعامالت میان کودکان و افراد صاحبمنتشر می

یافتۀ دیگری در راستای آموزش و خدمات ت این، اقدامات سازمانشود. به موازامی

ودکان را به ک« هم پیوستهبه»رفاه اجتماعی صورت گرفته است تا امکان ارائۀ خدمات 

 فراهم آورد.

با این وجود کودکان همچنان از حقوق محدودی در قانون انگلستان برخوردار 

نشان را تحت عنوان ایجاد نظم دارند. ها حق زدن کودکاهستند. برای مثال، خانواده

تصویب شد شامل تمهیداتی در انگلستان و ولز  2004قانون کودکان که در سال 

د و کنزدن ممنوع میهایی از بدن کودک را برای کتکشود مثل اینکه قسمتمی

الدین زدن به عنوان تنبیه فیزیکی را از وکند اما حق کتکشدت تنیبه را نیز محدود می

ای در این بند صورت گرفت اما باعث ایجاد بازنگری 2007کند. در سال ب نمیسل

موران هایی مواجه شد مثل مأتغییری نشد بلکه با مخالفت شدید از جانب افراد و گروه

عالی دولتی که در حال حاضر با کودکان در ارتباط هستند. سمت مأمور عالی دولتی 

ه وجود آمد، بجز اسکاتلند و ولز که به صورت در انگلستان ب 2004خود پس از قانون 

ن به نظرات کرداش گوشجداگانه مأمورانی برایشان تعیین شد. این پست وظیفۀ اصلی

ر، تکودکان و جوانان است اما تمرکزی روی حقوق کودکان ندارد. در سطوح محلی

ای هنفر در انگلیس هستند( اقدامات نویی را مثل هیئت 450مسئولین محلی )که 

ای و واحدهای استراتژی جوانان انجام های مشاورهشهروندی جوانان، دیگر استراتژی

 گذاران را آگاه کنند. ها قانوناند تا از طریق آنداده
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دی های جهای حوزۀ فرهنگی و سیاسی دربارۀ کودکان در انگلستان چالشبحث

 ه باید و اقداماتیگذارد، در جهت اقداماتی کشناسی کودکی میرا پیش روی جامعه

( و همچنین مسائلی که 2004جیمز و جیمز،  ن.ک.تواند انجام دهد )که می

ها داشته تری در آنها وارد شود یا باید نقش پررنگشناسی کودکی باید به آنجامعه

کند. در حال حاضر نوعی واگرایی بین خط مشی سیاسی و اهداف باشد را مشخص می

ز دیگری برانگیشود. در اینجا مسئلۀ بحثحقیقات دیده میگذاران با اهداف تسیاست

تواند با اهداف سیاسی همسو شود شناسی کودکی چگونه میشود که جامعهمطرح می

در شرایطی که فرهنگ کنونی جامعه دید مثبتی به دادن نقش عاملیت به کودکان یا 

 جوانان ندارد. 

 گیرینتیجه

سید که این توان به این نتیجه ردر انگلستان می شناسی کودکیبا نگاه کلی به جامعه

هایی در برخی رشته بیشتر در حوزۀ دانشگاهی در حال پیشرفت است، البته پیشرفت

لف های مختها در حوزۀ سیاست نیز داشته است. هرچند تأثیراتی که در حوزهجنبه

این معنی  هگذارد متفاوت است و تحت تأثیر بستر سیاسی و فرهنگی قرار دارد؛ بمی

ها و فرضشناسی کودکی در فرضیات، پیشهایی که جامعهکه تا چه اندازه چالش

. در شوندکند، قانونی، مفید و متقاعدکننده دانسته میقراردادهای موجود ایجاد می

های های نظری مهمی اتفاق افتادند که موقعیت را برای فعالیتزمینۀ تحقیقات، پیشرفت

جود های عملی وه به همراه تأکیدی که در حال حاضر بر پژوهشنظری بیشتر در آیند

 های بیشتر در جهت تأثیرگذاری بر جریان اصلی تفکردارد، و به طور کلی برای تالش

 آورد.میشناسی فراهم در جامعه
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 برزیل در کودکان مسائل سازیمرئی هایشیوه

 امر در این اجتماعی علوم مشارکت از تحلیلی

 

 ، ترجمۀ عاطفه اولیایی2و اتل کازمینسکی 1لوسیا رابلو دکاسترو

 

  چکیده

 زا برزیل در کودکان مسائل سازیمرئی در را اجتماعی علوم مشارکت مقاله این

 را کودکی سازی،مرئی نظام اولین. دهدمی قرار بررسی مورد کنون تا 1960 دهۀ

 هک داندمی «اجتماعی ایمسئله» و اجتماعی، تساوی عدم از ساختاری بخشی همچون

 مطالعۀ. است اجتماعی هایاز سیاست اجتماعی علوم دانشمندان هایحمایت انگیزۀ

 .تاس زده دامن را بسیاری هایپژوهش آموزشی، مسائل همه، از ترمهم و کودکان کار

 ورداریبرخ با اجتماع صحنۀ در بازیگری مثابۀ به را کودک سازیمرئی نظام دومین

 گذاریکودکان، قانون حقوق شدنالمللیبین پیامد .کندمی بررسی اجتماعی حقوق از

 هایپژوهش آنکه رغمعلی. شد کودکان دربارۀ مطالعاتی انگیزۀ نیز و برزیل در

 با هاپژوهش این کردنهمپایه منظور به ختند،سا مطرح را بسیاری مسائل اجتماعی

 ودکانک اجتماعی زندگی در فعال مشارکتی و بودجۀ بیشتر ها،زمینه سایر در تحقیقات

 . است الزم

                                                           
 Universidadeدانشگاه فدرال ریودوژانیرو )(، Lucia Rabello de Castroدکاسترو ) رابلو لوسیا 1

Federal do Rio de Janeiro) 
 Universidadeه ایالتی پائولیستا و کوئینز کالج )(، دانشگاEthel V. Kosminskyاتل کازمینسکی ) 2

Estadual Paulista and Queens College) 
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برزیل، کودکی، حقوق کودکان، تصویر اجتماعی، مسئلۀ اجتماعی،  ها:کلیدواژه

 سازیعلوم اجتماعی، جامعه، مرئی

 

 مقدمه

 اهمیت بر دلیلی جنوبی، آمریکای در( ساله 14تا  0) کودکان یمیلیون 140 جمعیت

 جمعیت میلیون 170 از. است برایشان اجتماعی منابع متناسب اختصاص به نیاز و آنان

 14 تا) کودکان را جمعیت درصد 30دیگر  عبارت به یا و میلیون 48600 تفریباً برزیل،

 اجتماعی واقعیت. (2003، 1یلدهند )مؤسسۀ جغرافیا و آمار برزمی تشکیل( ساله

 طور به) کودکان مرگ باالی نرخ آن شاهد و است وخامت به رو کودکان زندگی

 1.6) خانه و مدرسه از فرار و روسپیگری، تغذیه، سوء ،(نوزاد هزار هر از 28.7 متوسط

 کالن اقتصاد موارد درحالیکه. 2است( ساله 14 تا 7 بین کودک میلیون 27 از میلیون

 اول درجۀ ملی مسائل همچون غیره و ملی ناخالص تولید کاهش تورم، نرخ همچون

 در پس راها آن مشکالت و شودنمی الزم توجه کودکان مسائل به شوند،می ثبت

 . کنندمی پنهان خانوادگی مشکالت و ملی غرور

 اً عمدت ییهاداده از استفاده با مدرن کودکی از خود تحلیل در( 6199) 3وینترزبرگر

 اجتماعی یهاگروه با مقایسه در که است کرده گیرینتیجه غربی، اروپای از رگرفتهب

 در. است بوده کمتر جامعه اقتصادی رشد از برخورداری از کودکان سهم دیگر،

 وردبرآ است نیاز تأمین و حمایت نیارمند که موردی مثابۀ به کودک، مدرن جوامع

                                                           
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

ت. بر اساس شده نیسحتی داشتن شناسنامه که حقی قانونی در برزیل است برای هزاران کودک تضمین 2

در نخستین سال پس از تولدشان و نه در سه ماهۀ  2002درصد کودکان در سال  21در سال میآمار رس

 کودک است. 774000بر  ثبت نشده بودند. این رقم بالغ 2004اول سال 
3 Wintersberger 
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 ایبهمرت به هنوز است، کودکان ضرر به درتق توازن و مادی شرایط که آنجا از و شده

 شرایط اگر. است نرسیده کرده، اعطا وی به ملل سازمان کودک حقوق کنوانسیون که

 یسممکان که جنوبی آمریکای یهادرکشور باشد، چنین غربی اروپای در کودکان

 داشته فقر و سوادیبی براندازی در کم بسیار تأثیری( باشد داشته اگر وجود) بازتوزیع

 علوم سهم بررسی ما هدف شرایطی، چنین در. است بدتر مراتب به اوضاع است،

 یزن و کنش عامل عنوان به کودک سازیو مرئی کردنمطرح در برزیل، در اجتماعی

 و وجهت است توانسته کودکان مسائل چگونه. است جامعه به شراکتشان طبیعت

 توجهیبی» کردنمعکوس ویس به را اجتماعی علوم دانشمندان گذاریسرمایه

 (1993، 2شده در کورتروپ، نقل1990، 1)کافمن «کودکان قبال در جامعه ساختاری

 کودکان نگرفت نظر در کودکان، مسائل بندیدسته چگونگی نیز به و کند؟ متمایل

 و لبرزی در اجتماعی علوم مباحثات به دادنشکل نتیجه در و تحقیق موارد همچون

 ودکانک مسائل تأثیر به راه، این در. پرداخت خواهیم کودکان به یآکادم توجه نحوۀ

 واهیمخ تمرکز کودکان دربارۀ اجتماعی یهاسیاست و اجتماعی علمی علوم تولید بر

 امعۀج عقاید و متبلور یهاارزش کودکان، مسائل طرح به قادر را ما تحلیل این. کرد

 واهدخ ذهنیت این گیریشکل در یاجتماع علوم شراکت نحوۀ و ،هاآن دربارۀ برزیل

 .نمود

 در ناسیشجامعه ضعیف بسیار شراکت از حاکی پژوهش این از منتج کلی تصویر

 لدالی برخی. است« کودکان قبال در جامعه ساختاری توجهیبی کردنمعکوس»

 در اجتماعی علوم نهادی و تاریخی گیریشکل نحوۀ کردنروشن با را امر این ممکن

                                                           
1 Kaufmann 
2 Qvortrup 
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 زمان، یط در کودکان موقعیت به آن توجه میزان و آن اصلی یهاپردازیهنظری برزیل،

 .داد خواهیم توضیح

 کشور این ییجغرافیا موقعیت با مرتبط برزیل، در کودکان مسائل که است ذکر قابل

 حاظل بدین و است شده واقع غرب دنیای حاشیۀ در برزیل. است جهانی سیستم در

 با لحاظ بدین و اندشمالی آمریکای و اروپایی یداتتول مدیون کشور این پژوهشگران

 رزیلب در «کودکان مسئلۀ» طرح یهاویژگی کردنمشخص: هستند روبرو دشوار امری

 مانند. یالمللبین در صحنۀ کودکان مسائل به برخورد با آن یهاتفاوت و تشابهات و

 اولین .دارد وجودها نآ دانستنمشابه اندازه از احتمال کمتر یا بیشتر دیگر، مورد هر

 خارج دنیای زننده بهپس اشتباه واکنشی دومین و الزم گیریفاصله عدم از ناشی اشتباه

 .است آن نفوذ از کامل استقالل توهم و

 گرفته کلش المللی بین توسعۀ و رشد روند پیچاپیچ در کودکی، مفهوم که آنجا از

مفهومی  طرح دارد، نیز ابهانیتش خود، خاص یهاتنش از برخورداری عین در است،

 أکیدیت نیز کودکان حقوق المللیبین کنوانسیون در وی حقوق و کودک از جهانی

 تجدد یهاشاخص از برخورداری عدم رغمعلی ای،حاشیه یهاکشور. است امر این بر

 تماناز گف گیریوام وسوسۀ به شان،فرهنگی عملکرد و اجتماعی رشد یهازمینه در

 . اندشدن، افتادهجهانی مروزه،ا و تجدد،

 بین «یای اجتماعمسئله» مثابۀ به کودکی: ناپدیدی تا پدیدارشدن از

 1980 و 1960 هایدهه

 کردۀصیلتح وکالی وها دکتر برزیل اجتماعی علوم اندیشمندان بیستم قرن اویل در

. است شناسانسان 1رودریگز نینا برزیل، در اجتماعی علوم پیشوای. بودند خارج

 جرم به بهکارانت بیولوژیکی مستعدبودن محوری نظریۀ با بود «مکتبی» مروج رودریگز

                                                           
1 Nina Rodrigues 
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 و گراییاثبات نفود تحت که وی. [(1938] 1957، 1904پائین )رودریگز،  سنین از

( 1926 ،1917) 1فیلو مونکورو دکتر مانند بود، اسپنسر کودکان بهداشتی طب

 و اقبتمر مورد باید که زنده موجودی مثابۀ به آن با و داشت جامعه بر طبی دیدگاهی

 بسیار کودک تربیت دربارۀ فیلو افکار مونکورو. کردمی برخورد گیرد قرار درمان

 همم مرجع. بود برزیل در بیستم قرن اوایل نوپای بورژوازی هنجاری مرجع و رایج

 ،1993 و 1932، 1931 ،1926 یهاسال در که استادی و دکتر ،2بومفیم مانوئل دیگر

 آمریکا با همپایی منظور به برزیل توسعۀ در کودکان آموزش اهمیت دربارۀ

 ،1980 دهۀ در و شد تأسیس 1950 دهۀ اواخر در اجتماعی علوم دانشکدۀ. نگاشتمی

 اولین زا یکی. شدند نهاده بنا سیاسی علوم و شناسیانسان شناسی،جامعه تدریج به

 نقشی و شد برقرار 3سائوپائولو دانشگاه فلسفۀ شکدۀدان در اجتماعی علوم یهادپارتمان

 4فرناندز لورستنف به زمینه این در. کرد ایفا برزیل در رشته این گسترش در کنندهتعیین

 به دانشگاه این در دو هر که ،(وکیل) 5جونیور پرادو کایو و (اجتماعی علوم عالم)

 . شودمی داده ارجاع بسیار پرداختند، تدریس

 طرف به را اجتماعی علوم دانشمندان کشور، اقتصادی و سیاسی درش آهنگ

 زمان از. اندکش بود مربوط برزیل دموکراسی نوسانات با آشکار طور به که موضوعاتی

-4) استبدادی حکومت و کودتا چندین دستخوش برزیل ،1889 در جمهوری اعالم

 مسائل وها نهاد دولت، نقش لحاظ، بدین. است بوده( 1964-83 و ؛1937-45 ؛1891

 1960 دهۀ. شد اجتماعی علوم دانشمندان توجه مرکز مدرن اقتصادی برقراری از ناشی

 برزیل همچون ایحاشیه یهاکشور اقتصاد نیافتگیتوسعه عوامل تحلیلی تحقیقات به

                                                           
1 Moncorvo Filho 
2 Manoel Bomfim 
3 University of São Paulo 
4 Florestan Fernandes 
5 Caio Prado Júnior 
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، 1959، 1958، 1956) 1فورتادو سلسو مطالعات از توانمی مثال عنوان به بود و معروف

-اجتماعی تنش از: بودند عبارت تحقیق دیگر موارد. 2برد نام( 1966 ،1962، 1961

جامعۀ  و تاییروس عمدتاً کشوری تغییرات و شهرنشینی شدن،صنعتی از ناشی اقتصادی

 ،1968 ،1960 ،1959 ،1958 فرناندز،) بردگی کار سال چهارصد تاریخ با اولیگارشی

 (.1987، 1975 ،1954،1966 ،3جونیور پرادو ؛1973

 متأثر) کالن اقتصاد موضوعات در تحقیقات پایۀ بر اجتماعی علوم برزیل، در بنابراین

 تاریخی چارچوب در هم آن شدن،مدرن خواست از ناشی یهاتضاد وها بستبن از

. ردک رشد( مصرفی یهاکاال صدور و قهوه بعد و بردگی، شکر کار مستعمرگی،

 نرم پنجه و دست اجتماعی عدالت عدم معضل با هم هنوز اجتماعی علوم دانشمندان

 احثاتمب در گریخته جسته صورت به فقط کودکان مسائل میان، این در کنند؛می

 .شدمی حمطر چرخید،می مارکسیستی تحلیل نظری سنت حول بیشتر که اجتماعی

 گیری طبقۀ کارگر، بهیکی از تمرکزهای مهم عالیق پژوهشی، موضوع شکل

جایی که اولین صنایع مستقر شدند که نیروی کار مهاجر را  خصوص در سائوپائولو،

های معاشرت یکی از ( مطالعات روند1961به خدمت گرفتند. طبق پژوهش فرناندز )

کردن کودکان بود. گزارش فرناندز پژوهش دوران دانشجویی های برجستهاولین راه

شناس فرانسوی به ، جامعه4وی بود که بعدها به کمک استاد راهنمایش، راجر بستید

چاپ رسید. در این مطالعۀ زندگی اجتماعی کودکان،  فرناندز شیوۀ بازی و آموختن 

                                                           
1 Celso Furtado 

 او هایکتاب ترینمهم از یکی .شد التحصیلفارغ ژانیرو دو ریو حقوق دانشکدۀ از 1944 سال در وی 2

 اقتصادی کمیسیون و دولتی در نهادهای وی. شد منتشر 1959 سال در که بود برزیل اقتصادی ساخت

 .است تگینیافتوسعه زمینۀ در اقتصادی نویسیتاریخ «مکتب» مؤسس وی. کرد کار التین آمریکای
3 Prado Jr 
4 Roger Bastide 
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 کند. با در نظر گرفتنرا در شهر سائوپولو بررسی می 1شعرهای قدیمی لوسوی برزیلی

ه ها را عوامل انتقال دانش بکودکان به مثابۀ افراد درگیر در زندگی اجتماعی، وی آن

 شدن معکوس )ازجر خود پنداشت و به این ترتیب دربارۀ روند اجتماعیوالدین مها

، یکی دیگر 2، فریر1930فرزندان به والدین( سخن گفت. بسیار پیش از آن، در دهۀ 

ل تاریخی برزی-از  دانشمندان برجستۀ علوم اجتماعی برزیل، طی مطالعۀ اجتماعی

شان های بردهه همراه  دایه[(، نشان داد که چگونه کودکان ب1933] 2005)فریر، 

کنند. در چهاردیواری روندهای زبانی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی تولید می

دن و پوشیتنها واژگان پرتغالی و صرف و نحو، بلکه آداب خوردن، لباسها، نهخانه

ها  دگرگون شد. فریر نشان داد که حتی در اجتماع خوابیدن در تعامل کودکان و دایه

های فرودست همچون کودکان و زنان  برده  در  یی و پدرساالر برزیل، گروهروستا

 اند.بازتولید هنجارهای زبانی و فرهنگی نقش داشته

های مهم  به طور منظم مورد پژوهش قرار نگرفتند تا ضوابطی متأسفانه، این یافته

ر اندز دیگهای بعدی  مشخص شود. مثالً در مطالعات اجتماعی فرنبرای مطالعات دهه

خوریم. به دالیل زیادی که خارج از این بحث است، به موضوع کودکان برنمی

های فریر جنبۀ عام نیافت و بنابراین  اهمیت کار وی برای همگان چندان آشنا پژوهش

 نیست.  

در مطالعات دانشمندان  1980و  1969های توان گفت که  بین سالبه طور کلی، می

کودکان و موضوع کودکی جای خود را به پژوهش دربارۀ علوم اجتماعی، مسائل 

تشکیل طبقات، مهاجرت و شهرنشینی داد. طی نیمۀ اول قرن بیستم، در شهرهای مهم 

بدیل ای و بیکار تها یا مهاجران غیرحرفهبرزیل همچون ریودوژانیرو و سائوپولو، برده
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برزیل  د روند تجددبه مشکلی اجتماعی شدند و معضل کودکان رهاشده، بخشی از تضا

های ابتدایی، مسکن، و اشتغال برای جمعیت محسوب شد که ناتوان از ارائۀ آموزش

 فزایندۀ فقیر در شهرها بود.

مند از میزان مشارکت علوم اجتماعی در سنجش مسائل کودکان بین تحلیلی نظام

« 1کودکی و جامعه در برزیل: تحلیل ادبیات»تحت عنوان  1985و  1960های سال

عدد از  212به چاپ رسید. در این مطالعه،  1988در  3و واالدارس 2توسط الویم

انتشارات دانشگاهی و دولتی دربارۀ سرنوشت کودکان فقیر، همچون رهاشدگی، 

شده، موضوعاتی توجهی و شرارت را مورد بررسی قرار دادند. انتشارات بررسیبی

نین در مورد صغیران، خانوادۀ شکنی و بزهکاری، کار کودکان، قوامانند قانون

 اجتماعی-کودکان فقیر، حبس صغیران و مسائل حاصله،  مشخصات اقتصادی

های اجتماعی در مورد  صغیران را مورد کودکان فقیر، کودکان خیابان، و سیاست

ها در شناس( از اولینشناس( و واالدارس )جامعهمطالعه قرار داده بود.  الویم )انسان

علوم اجتماعی دربارۀ کودکی از زاویۀ اهمیت اجتماعی نیازهای زادۀ رواج ادبیات 

ه شده هستند. به نظر این دو، علوم اجتماعی باید با توجوضعیت کودکان فقیر و فراموش

د. گذاران این حیطه فراهم سازو روکردن به کودکان فقیر، دانش الزم را برای سیاست

ان در ساختن کودکگام اصلی برای مرکزیسازی کودکان الزمه و به این لحاظ، مرئی

ی سازاجتماعی است.  قابل ذکر است که این عملیات در مرئی-های سیاسیدغدغه

کودکان فقیر موفق بود. زمانی که موضوع کودکی، با توجه به کودکان طبقۀ پائین 

رغم مطرح شود، به مثابۀ قربانی معضالت وخیم اجتماعی برآورد شده و در نتیجه، علی
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رآورد ترین قربانیان بدفاعشود، کودکان را بیها را شامل میآن که اکثریت بزریلی

 گردند.کند و بنابراین شایستۀ توجه جامعه میمی

 ادگاهد جرایم، تصاعدی ارتکاب و ولگرد کودکان دائمی جمعیت افرایش علت به

برای  م پژوهشی( درخواست انجا1972) 1برزیل تحلیل ریزی ومرکز برنامه از سائوپولو

 ن، نوجوانانکودکا»آن،  نتیجۀ. کرد جوانان این برای اجتماعی یهاسیاست از پشتیبانی

 ترمهم .شده شدرانده حاشیه به کودکان مطالعات برای بدل به پژوهشی مرجع «2شهر و

 کنند،می کار که ییهاخانواده ساختار بین رابطۀ همچون موضوعاتی مطالعه این آنکه

 یهاشهر در کودکان رهاشدگی. داد قرار توجه مورد را جرم و فقر هکار،تب کودکان

 همترینم. اجتماعی یهاسیاست محتاج نتیجه در و شد شناخته اجتماعی معضل بزرگ،

 سیاست این. «روکج کودکان» مفهوم کردننهادینه از شد عبارت اجتماعی سیاست

 قانونی عۀمجمو»دو : کرد قضایی ونیروزافز طور به را جامعه و فقیر کودکان بین رابطۀ

 کودکان شکل این به. شد عرضه 1979 و 1927 یهاسال در «صغیر کودکان دربارۀ

 الیق راینبناب و شدند معرفی جرم ارتکاب مترصد و خطرناک و بالقوه مجرمانی فقیر،

 ودکانک حفاظت و یاری فدرال ادارۀ جانب از منتشره یهاآمار. گردیدند قانونی تنبیه

 30 حدود که بود شده برآورد. دادمی هشدار اوضاع خطیربودن به (1984) 3صغیر

 هرهاشد برزیل، صغیر کودکان نیمی از یعنی ،(سال 19 از کمتر) صغیر کودک میلیون

 .شوندمی محسوب
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، 1اجتماعی )مثالً کامپوس علوم و انسانی علوم یهامیدان در شماریبی مطالعات

؛ 1980، 6؛ فریرا1991، 5و کروینی 4؛ فاستو1978، 3کاسترو؛ 1977، 2کاروالو ؛1984

 پیچیدۀ معضل ( به1987، 9و باربوسا 8؛ ریبیرو1994؛ کازمینسکی، 1980، 7گویرادو

 معنای به اغلب کهها )کردننهادینه درمان و کودکان تبهکاری از ناشی

یاری  یهازمانسا و صغیر، کودکان رفاه بنیاد دولتی، یهاسازمان در کردنشانزندانی

 با دیج مبارزۀ در مؤثر دولتی یهاسیاست غیبت و( بود و حفاظت کودکان صغیر

 . داشت اشاره کودکان مشکل

 و یرفق کودک» به توجه دید از اجتماعی علوم در کودکان بودنمرئی درحالیکه

 سی،شناروان خصوصبه انسانی علوم در تحقیق الگوی گرفت،می صورت «رهاشده

 شدنمی برآورد توانا کامالً عاملی هنوز که( 1992 کاسترو،) بود «دیابندهرش کودک»

 . بود شدناجتماعی فراگیری و پروش و آموزش به محتاج نتیجه در و

 مثابۀ هب عمدتاً کودکی و کودک ،هاکشور سایر نیز و برزیل جامعۀ در دوره، این در

 این با(. 1997 ،10کورسارو) دشمی تصویر «آینده بزرگساالن» یا و «اجتماعی مسئلۀ»

 راه به قیمغیرمست داشتند، توجهها اقلیت و فمینیسم مسائل به که پژوهشگرانی حال،

 در(. 2001 ،11االنن) افتادند «شدگانحاشیه رانده به» به مثابۀ کودکان مشکالت مطالعۀ

 نبوده وشنر کودکی دربارۀ مطالعات و فمینیسم/جنسیت مطالعات بین رابطۀ برزیل،
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 تمهاجر دربارۀ مطالعات همانند حدودی تا کودکان دربارۀ مطالعات حال این با است؛

 کیلتش را بزریل کارخانجات اولین عمدۀ کار نیروی مهاجرین برزیل، در. است بوده

 ککوچ یهاکارخانه در کودکانشان و زنان مردان، بیستم، قرن اول نیمۀ در. دادندمی

 پارچه و کاشی کفش، آشامیدنی، خوراک، ولیدت به و کرده کار صنعتی بزرگ و

 در چه و تجاری یهانهاد در چه کودکان کار نیروی(. 1982 ،1مورا) پرداختندمی

 هاجرینم مطالعات ورای از کودکان بنابراین،. بود برخوردار بسیار اهمیتی ازها خیابان

 . شدند مرئی غیره، و کارخانجات در

 مهم ۀمقال دو. افتاد جا پژوهش موضوع عنوان به کودک کار موضوع آهستگی، به

 رابطۀ مارکسیستی دید از مقاالت این. شدند چاپ 1980 و 1979 در 2نتو ماچادو در

 ریداسرمایه اقتصاد وها خیابان وها خانواده در را پسران و دختران نامرئی کار بین

 کودکان کار دربارۀ کلیدیمفاهیمی ارائۀ دلیل به تنهانه مقاالت این. کردمی بررسی

 این در: شدند برجسته مراجعی پژوهش شیوۀ در نوآوری علت به بلکه خانه، در

 ذاشتهگ ارج مطالعه مورد کودکان مشاهدات به و شد استفاده باز سؤاالت از تحقیقات

؛ 1991، 3محققین )داوستر و دیگر آمده حساب به اولیه از مراجع مقاالت این. شد

و  8؛ استنگل2000، 7؛ سابویا2002، 6و فونسکا 5ریزینی ؛2006، 4کازمینسکی و سانتانا

 .اندداده قرار تحت تأثیر ( را2003، 9مورئرا
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 بر برزیل منتشر شد در 1975 در که 2بازتولید عنوان تحت ،1بوردیو پیر کار

 عدم همچون موضوعاتی دربارۀ 1980 دهۀ در خود که برزیلی استادان و آموزگاران

تأثیر بسیاری  بودند، حساس آموزشی اجتماعی یهاسیاست و آموزشی تساوی

؛ براندائو و همکاران، 1985، 5؛ براندائو و سیکوئرا1994، 4و بونامینو 3گذاشت )براندائو

 یهاتحلیل. (1983، 8؛ ساویانی1987، 1983، 7؛ گادوتی1979، 6؛ کونا1983

و  9تانیکا) گرفت رارق مطالعات از بسیاری بخشالهام آموزشی نظام ساختارگرایانۀ

 ش،و پرور آموزش و شناسیجامعه میان مشترکی فصل گشودن با و( 2001 همکاران،

 یهاچارچوب و اجتماعی تحرک تا گرفته آموزشی یهافرصت از موضوعاتی به

 هدف و شاگرد عنوان به کودکان مطالعات این در. پرداخت کودکان آموزشی

 سهم شدند، منتشر 1978 و 1971 در که 10همعلمی م مجلۀ دو. شدندمی دیده آموزش

 . کردند ایفا جامعه و آموزش دربارۀ تفکر و مداقه راه گشودن در سزایی به

 لیکن شد، باز کودکی دربارۀ وسیعی مطالعات میدان 1980 و 1960 هایدهه بین

 ودکیک. گرفتندنمی قرار پژوهش مورد شدند ونمی دنبال مندنظام طور به موضوعات

 شدمی یافت محققین از بسیاری تعمق قابل کارهای در کم بسیار و اتفاقی طور به هنوز

 میتیاه آنچه لیکن. علمی بود یهاپژوهش روند در ثباتبی نسبتاً موضوعی هنوز و

 عدم رد مهم عاملی و «اجتماعی ایمسئله» عنوان به موضوع این با برخورد کرد، کسب

 مورد درها برزیلی تخیل و ذهن در تبعیضی دوجو و بود برزیل در اجتماعی تساوی
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 شدهفراموش و فقیر کودکان طرف یک از: مورد تأکید قرار داد را کودکی و کودک

 قرار ونیقان تنبیه مورد بایستمی که شدندمی مطرح تبهکار ییها«صغیر» عنوان به

 عناصری و شاگرد، عنوان به ثروتمند یهاخانواده کودکان دیگر طرف از و گرفتند،می

 املع عنوان به نه کودکان مورد دو هر در. شدندمی تصویر انداجتماعی نشده هنوز که

 ،(نه هم ایدش و) بودند شرایطشان قربانی شاید که( ابژه) موضوعی بلکه( سوژه) کنش

 .شدندمی ارزیابی گیرند، قرار کنترلو حمایت مورد بایستمی حال هر به ولی

 زا کودکان مسائل و کودکی بررسی در اجتماعی علوم گذاریسرمایه ناچیزی

 طور به هتبهکاران رفتار و کودکان فقر بین الزم رابطۀ: نخست. نکاستها این اهمیت

 کدر و اجتماعی یهاعملکرد که ایاندازه به نه البته گرفت، قرار سؤال مورد جدی

 کودکان خصوصبه «1آشفته یهاخانواده» مفهوم: دوم سازد؛ دگرگون را قضایی نظام

 ودکک کار و در نهایت، .شدند تبدیل تحقیق موضوعات به جدی طور به پدر، بدون

 صریحاً  خواندند،می شانخانواده و کودک کار مثبت، طور به زمان آن تا که را

 .شد نامیده و دانسته استثماری و طبقاتی رابطۀ نمایانگر

 غمرعلی کرد، مفهوم انسانی علوم چارچوب در را کودکی که ایسازیمرئی رژیم

 پیچیده نۀزمی اجتماعی، و سیاسی یهابرنامه در شدهفراموش و فقیر کودکان بر تمرکز

 رد تنها و گرفتمی نادیده برزیل در را کودکی نقش و سهم و مسائل چندوجهی، و

 فهم و گرفت فرار شناخت مورد گوناگون یهاجنبه از کودکی که بود بعدی یهادهه

 قرار مایتح و کنترل مورد بایستمی که عناصری صرفاً نه کودکان، آنکه ترممه. شد

 .شدندمی دیده جدید ایشیوه به بلکه گیرند،
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 فرهنگی یکنشگر مثابۀ به کودک: بیستم قرن آغاز در جامعه و کودکی

 ای حقوقیهسوژ و

 تاتوریکدی طوالنیِ  سال بیست از بعد برزیل در دمکراسی استقرار مجدد روند در 

 کودکان، حقوق حمایت و آموزش طرح ،1988 جدید اساسی قانون اعالم نیز نظامی و

 .شد مالی تأمین 1990 در «1نوجوان و کودک اساسنامه» عنوان تحت

 در مان،گفت سطح در حدأقل را برزیل «سوژۀ حقوق» مثابۀ به کودک قضایی مفهوم

 ظرن از کهمفهومی از استفاده ون،قان این جدید پیشنهاد. داد قرار مدرن جوامع ردیف

 در نه گرا) صغیر لقب از استفاده از خودداری نیز و باشد کودک برای معادلی قضایی

 و رهاشده بیستم قرن طی که)فقیر  کودکان برای (قانون مضمون در الاقل عمل،

 .بود( شدندمی تبهکارخوانده احتماالً

 شکل 1985 سال در که «2یایانیخ پسران و دختران ملی جنبش» از است شایسته

 این. ودش برده نام داد، ارائه خیابانی کودکان از حفاظت در بدیلی مشی خط و گرفت

 دمانن حکومتی یهاسازمان درون مبارزین همچون را جامعه مختلف یهابخش جنبش،

 یونیسف، و همچون المللیبین یهاسازمان یا ادارۀ یاری و حفاظت کودکان صغیر،

 یایانی،خ و پسران دختران ملی جنبش. ساختمی مرتبط هم با را غیردولتی یهاسازمان

 و دختران گردهمایی اولین( »برزیل پایتخت) 3برازیلیا در 1986 سال در بار اولین برای

 از ریبسیا سوی از نمایندگی به خیابانی پسر و دختر 430 حضور با را «خیابانی پسران

ش ملی جلسه جنب این. کرد کنندگان برگزاررکتش سایر و کودکان ملی یهاجنبش

 قویتت باعث امر و این شناساند خوبی به و کرد مطرح را دختران و پسران خیابانی

                                                           
1 Statute of the Child and the Adolescent (ECA) 
2 National Movement of Street Boys and Girls (Movimento Nacional de Meninos e Meninas 
de Rua – MNMMR) 
3 Brasilia 
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در  جنبش ملی دفاع از حقوق کودکان هم. شد «1کودکان حقوق از ملی دفاع جنبش»

 ملی یجبس چنین. بود شده نهاده بنا حکومتی و مدنی پیشرو عوامل ، توسط1985 سال

 یهاگونیدگر اولین ایجاد در کننده داشتتعیین تأثیری کودکان حقوق از حمایت در

اساسنامه کودک و » کردنقانونی در 1990 سال در بعد و 19882 سال اساسی قانون

 (.2006، 2001، 3شد )پینهیرو ذکر باال در که« نوجوان

 این رایب «صغیر» نندۀتحقیرک عنوان انداختن دور در که آن رغمعلی تغییرات، این

 ودکانک با برخورد و اجتماعی یهاعملکرد بازتولید و ادامه در تأثیر داشت، کودکان

 گذاریونقان در تغییرات سایر همانند معمول، طبق. است داشته محدود بسیار تأثیری

 سیاسی ایفض ناگهانی پیدایی. دارد نظر در را آرمانی موقعیتی نیز مورد این برزیل، در

 و قانون بندیفرمول بین وسیع ایفاصله ،(مدنی حقوق جنبش از ناشی) ادآز

 و کودکان زندگی «واقعیت» هنوز که اجتماعی ایجاد کرد و سیاسی یهاعملکرد

 ایحمله به «اساسنامۀ کودک و نوجوان» واقع، در. دهدمی تشکیل را برزیل جوانان

 وعیت بخشیدپوست مشرسیاه غالباً یرفق کودکان علیه اجتماعی یهاتبعیض به جانبههمه

 لوایح و اوامر با نه را مردم ذهن اما. کردندمی ولگردی شهر در نانی لقمه پی در که

                                                           
1 National Movement for the Defence of Children’s Rights (FNDDC) 

 اند:این بندها در مورد کودکان و نوجوانان پیشبینی شده 1988در قانون اساسی فدرال  2

: یارانه برای فرستادن کودکان به مهدکودک و ممانعت از کار 7بودن شناسنامه / بند : رایگان5بند 

، و ورزش برای کودکان / : حق تحصیل، فرهنگ24سال مگر برای کارآموزی / بند  14کودکان زیر 

های اجتماعی برای کودکان محروم، مورد حمایت قرارگرفتن : برخورداری از کمک203بند 

: تحصیالت رایگان و اجباری برای کودکان و نوجوانان / 208ها، کودکان، و نوجوانان / بند خانواده

ع های غیردولتی و منابازمان: وظیفۀ دولت در قبال کودکان و نوجوانان و مشارکت احتمالی س227بند 

سال به  18: عدم محاکمۀ کودکان کمتر از 228عمومی. درصد این یاری مشخص نشده است / بند 

 های جزایی.جرم

3 Pinheiro 
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 توانمی هاآن پرورش و آموزش مدت طول و کیفیت دربارۀ مؤثر اقدامات با فقط بلکه

اران، مکاند )کاسترو و هداده نشان مطالعات از بسیاری که همانطور. ساخت دگرگون

؛ 1993، 3؛ مینایو1991؛ کازمینسکی، 1998، 2؛ گویمارس1998، 1؛ کرایدی2005

 فقیر، کودکان سرنوشت (1994، 5؛ زالوار1999، 4؛ ساوایا1993، 1989ریزینی، 

 کسب ورمنظ به پیش، از بیش امروزه. است نکرده تغییری شهری مناطق در خصوصبه

 شوندمی کشیده دزدی و مخدر مواد التمعام به تریپائین سن از کودکان درآمد،

 با. است کرده ایجاد شهری جمعیت بین وحشت و ترس امر این و (،2003، 6)دادنی

 اعالم سال 18 را جزایی امور در بلوغ سن« اساسنامۀ کودک و نوجوان» اینکه وجود 

 نای اهمیت. گرفت در آن آوردنپائین برای مباحثاتی ملی سطح در است، کرده

 از و داشته هشیپژو موضوعات بر بسیاری تأثیر زیرا شود گرفته نادیده نباید تمباحثا

 ایجنبه اجتماعی علوم دانشمندان اجتماعی و انسانی یهافعالیت به دیگر جانب

 لیهع هایی از این دستفعالیت وها سخنرانی طومار، امضای مانند است، داده مبارزاتی

 . سن این آوردن پائین

 تأثیرات «اساسنامۀ کودک و نوجوان»امیدوارکنندۀ  برنامۀ مسائل، این رغمعلی

 اب اشرابطه نیز و قانونی حقوق از برخوردار فردی عنوان به کودک از جدید درک

ات موضوع در آن بارتاب و است کرده اجتماعی علوم دانشمندان دغدغۀ را بزرگساالن

 سئولیتم کودکان، سرپرستی بدیل یهانهاد شهروند، به مثابۀ کودک مانند پژوهشی

 هب دهندهیاری یهانهاد در مدنی جامعۀ شراکت قانون، مقابل در نوجوانان و کودکان

 دموار در بسیاری مطالعات. است مشهود  و... فرزندخواندگی نوجوانان، و کودکان

                                                           
1 Craidy 
2 Guimarães 
3 Minayo 
4 Sawaia 
5 Zaluar 
6 Dowdney 
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 مددکاری همچون مطالعاتی یهامیدان آمیختگیدرهم به که گرفتهصورت فوق

 علوم باالخره و هنر عمومی، بهداشت حقوق، شناسی،روان آموزش، اجتماعی،

 شرو و مفاهیم مورد درها میدان این حدود سیالیت نوعی به نیز و انجامیده اجتماعی

 شناسانانسان شناسان،روان وکال، نظر کودکان شهروندی مثالً. است انجامیده تحقیق

 کرده ایجاد پژوهش از جدیدی زمینۀ عمالً و کرده جلب را اجتماعی مددکاران و

 . (1996، 3و آلویتو 2؛ ولو1997، 1است )گوهن

 تأثیرتحت کودکان، مورد درها پژوهش جهت ،2000 و 1990 یهادهه در

 یهاازمانس و المللی کاریونسکو، یونیسف، سازمان بین همچون المللیبین یهاسازمان

 پژوهش سازمانی روند ع،موضو به نیزها پژوهش این بودجۀ. بود متفاوت غیردولتی

 به ونسکوی مثالً. داشت بستگی( شوند منتشر پژوهش نتایج زمانی چه و چگونه مثالً)

 داده یاری تلویزیون و کودکان و مدارس، در خشونت مورد در زیادی یهاپژوهش

 (.2004؛ یونسکو، 2002، 5؛ ابراموای و روا2006و کاسترو،  4است )ابراموای

دارد  وجود برزیل در غیردولتی سازمان 267000 از بیش که تاس شده برآورد چنین

 مسائل زمینۀ درها آن از شماریبی تعداد و (2004)مؤسسۀ جغرافیا و آمار برزیل، 

 از ایشاخه «دهید نجات را کودکان» مانند بسیاری. اندفعال جوانان و کودکان

 تأمین ارجخ از بخشی یا و کامل طور به یا شانبودجه که هستند المللیبین یهاشبکه

 یهابرنامه در که داغی است موارد حمایتشان، مورد پژوهشی موضوعات. شودمی

 چندان دیگر موارد این در طریق بدین و اندتوجه موردها رسانه و اجتماعی

 .گیردنمی صورت پژوهشی گذاریسرمایه

                                                           
1 Gohn 
2 Velho 
3 Alvito 
4 Abramovay 
5 Rua 
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 و دولتی خصوصی گذارانسرمایه و 2ایتائو و 1برادسکو مانند ملی بزرگ یهابانک

 زشیآمو تأسیسات و کودکان، مسائل زمینۀ درها انجام پژوهش کودکان، یاری برای

 بودجه همه این تخصیص. کنندکمک مالی ارائه می محروم کودکان برای تفریحی و

 امعۀج توجه از حاکی نیز و شود رضایتمندی باعث باید قاعدتاً کودکان رفاه برای

 ردولتیغی یهاسازمان یهاپیشرفت. نیست چنین اما باشد، کودکان یهانیاز به مدنی

. است تدول سابق یهامسئولیت گرفتننادیده و دولتی یهاکمک رفتنپس با همراه

 لی،نولیبرا یهاسیاست طبقها گذاریسرمایه به دهیجهت و برزیل دولت بازسازی

 ودکانک رفاهی و زشیآمو یهابرنامه در را دولتی یهاسازمان و دولت مسئولیت تقبل

 .است برده سؤال زیر

 خصوصی منابع یا دولت یهابودجه که ییهاسازمان وها نهاد حاضر تعدد حال در

 ظیفۀو بر ابتدا، در که را اجتماعی علوم در غالب نظر پراکنند،می مختلف جهات در را

 .است تهساخ منحرف داشت، تأکید کودکان مشکالت به مؤثر پاسخگویی در دولت

 تایجن اجتماعی، علوم یهادانشکده هایپژوهش از حاصله نتایج با مقایسه در عالوه، به

 وها انهرس توسط دانش ارائۀ المللی،بین یهاسازمان و غیردولتی یهاسازمان تحقیقات

 دوم، مورد در که زیرا کند؛می ترآسان همگانی را مباحثات عرصۀ به آن ورود

 الزم وهعال به. است ترعملی «دانش سریع ارائۀ» و تماعیاج یهاخواست به پاسخگویی

 جهبود آوریجمع در نهادهای غیردولتی و دولت که ایرابطه نوع به مورد این در است

 . کنیم کنند، اشارهمی برقرار سیاسی تبلیغات نیز وها پژوهش برای

                                                           
1 Bradesco 
2 Itaú 
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 شده طرحم کودکان مسائل تحلیل برای جدیدی یهادیدگاه و نظریات میان این در

؛ سیلوا 1987، 3؛ سیلوا1999، 2؛ نونز2005، 1کودکان )کوهن شناسانۀانسان مطالعات و

 و سیاهان کودکان، موضوع ابتدا، در .است بوده پیشرو راه این در (2002و همکاران، 

 هایتفاوت نظر از و عامه فرهنگ در مشارکتشان چارچوب در آمریکایی، بومیان

 کنش عامل همچون کودک به نظر که آن حال. گرفتندمی رقرا بررسی مورد فرهنگی،

 کودکان لمسائ که شد ایتجربی مطالعات تکثر باعث دنیا فرهنگ و اجتماع صحنۀ در

 بهها وهشپژ این از بسیاری. کندمی بررسی معاصر سیال فرهنگ به توجه با عمدتاً را

 مصرف شیوۀ (،2004کودکان )کاسترو،  توسط شهری یهافرهنگخرده تولید

 و جغرافیایی زمینۀ (،2005، 5و فریتاس 4؛ واسکونسلوس1998)کاسترو،  کودکان

 یهاعملکرد تولید (،1993، 7؛ مارتینز2005و واسکونسلوس،  6)لوپز کودکان شرایط

؛ 2005، 9؛ کازمینسکی و دنیل2002و همکاران،  8کودکان )فاریا توسط روزمره

. دارند ( توجه1998، 12پاچکو ؛2001، 11یشر(، و کودکان و رسانه )ف2000، 10سوزا

 ،شناسیانسان از بودند عبارت و متنوعها پژوهش این منشأ چه اگر که است جالب

 نزدیک هم به پژوهشی تکنیک و شیوه و نظری لحاظ از شناسی،جامعه و آموزش،

 ودکک بین نامتقارن رابطۀ در را سیاسی و اخالقی یهاتفاوتها روش این شوند؛می

 .گیرندمی نظر در بزرگسال، پژوهشگر و

                                                           
1 Cohn 
2 Nunes 
3 Silva 
4 Vasconcelos 
5 Freitas 
6 Lopes 
7 Martins 
8 Faria 
9 Daniel 
10 Souza 
11 Fischer 
12 Pacheco 
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 و نژادی، یهاتفاوت تریمنظم طور به کودکی شناسانۀانسان یهاپژوهش

 تساخ و دوستان، و همساالن با روابط آموزش و پرورش، چارچوب در را تأثیراتشان

 موضوع. دهدمی قرار توجه مورد (2006، 2؛ ریبیرو1999، 1کودکان )الیویرا اخالقی

(؛ و این اتفاق به موقع 2004، 3است )فازی شده بررسی اخیراً  هانابرابری و ژادین روابط

دی در کشیدن بحث برابری نژاهای کنونی دولتی در صدد پیشافتاده چراکه سیاست

 کنگرۀ در اکنون هم یکی از مواردی است که« 4اساسنامۀ روابط نژادی». برزیل است

 لزوم نهاد، بنا 6لوال حکومت که را 5ژادین برابری ملی وزیر. است بحث مورد ملی

 داده نیز انکودک درسی برنامۀ در تغییراتی. کرد مقرر را نژاد با مرتبط مورد هر گزارش

 اهانسی خصوصبه و گوناگون یهانژاد مورد در «ترعادالنه» دیدی با مثالً است، شده

 السیکک مطالعات یکهدرحال. شودمی برخورد شوند،می خوانده تبارآفریقایی حاال که

 نظر نژاد بر (1985) 7نوگیرا و (1955) فرناندز مانند اجتماعی علوم دانشمدان اولین

 .تاس زده دامن ملی سطح در را بحثی و شده سیاسی موضوعی امر این اکنون داشت،

 تاریخ یط کودکی موضوع به ایفزاینده طور به نیز مورخین شناسان،انسان بر عالوه

، 9؛ پریوره1998، 8؛ مارسیلیو1997اند )فریتاس، کرده توجه کنون، تا عماراست زمان از

 باها پژوهش این قرن، این اوایل و 1990 دهۀ (. طی1999، 10؛ ونانسیو1999، 1991

 داندمی یمدن حقوق محق را کودکان که دیدی نتیجه در. شوندمی انجام تداومی بیشتر

                                                           
1 Oliveira 
2 Ribeiro 
3 Fazzi 
4 The Statute of Racial Relationships 
5 National Secretary of Racial Equality 
6 Lula 
7 Nogueira 
8 Marcilio 
9 Priore 
10 Venâncio 
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 املع به مثابۀ کودک مفهوم ییهاپژوهش نچنی روزافزون تعداد و یافت را خود جای

 .انداخت جا را اجتماعی فعال

 «ودکیک شناسیجامعه» به و بوده محدود بسیار شناسانهجامعه مباحثات حال، این با

 دو مجلۀ علمی مهم یافت شدند در شدهسه مقالۀ چاپ. شودمی داده ارجاع کم بسیار

 بوده ترجمه سه هر آنکه جالب. ندپردازمی آموزش مسائل ها بهدوتا از آن که

 برزیلی شناسانجامعه توسط ( و2001، 3؛ سیروتا2004، 2؛ پالیسانس2001، 1)مونتاندون

 پیدایش» ( دربارۀ2003) 4توسط کوینتیرو نشدهچاپ ایمقاله. بودند نشده نوشته

ی های تحصیالت تکمیلمجمع مواجهۀ ملی برنامه در «برزیل در کودکی شناسیجامعه

 یاربس گیریشکل و رشد که رسدمی نظر به نتیجه در. شد ارائه 5موزش و پرورشآ

 فادهاست شدهشناخته شناسیجامعه یهامجله وها سازمان از کودکی شناسیجامعه آرام

 برزیل در پرورش و آموزش و اجتماعی علوم رابطۀ شده، گفته که همانطور. بردمی

 شناسیجامعه ساختنمرتبط تا بودند آموزش به متمایل بیشترها پژوهش اما بود افتاده جا

 . شناسیجامعه یهازیرگروه به کودکی

 ،6تداش وجود برزیل در تحصیالت تکمیلی معتبر برنامۀ 64 تقریباً ،2007 سال در

. سیاسی علوم در برنامه 12 و شناسیانسان در برنامه 14 شناسی،جامعه برنامه در 38

 ولح همچنان ی علوم اجتماعی در سطح کارشناسی ]لیسانس[هادپارتمان از بسیاری

کنند، اگرچه آموزش تحصیالت تکمیلی اغلب درون یک می فعالیت رشته سه این

                                                           
1 Montandon 
2 Plaisance 
3 Sirota 
4 Quinteiro 
5 National Encounter of Postgraduate Programmes of Education (ANPED) 

 آموزش کیفیت ایدوره یهاآزمونن طریق از را اعتباردهی روند پرورش و آموزش وزارت برزیل، در 6

 مدرک اخذ هتج اندشده شناخته معتبر که دروسی تنها. بردمی پیش تکمیلی، تحصیالت یهابرنامه در

 .آیندمی حساب به
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 کادمیکآ استقرار به مربوط که آنجا تا بنابراین. شودای خاص برگزار میسنت رشته

. است ادهاق افتاتف خوبی به روند این گفت توانمی است، شدنشنهادینه و رشته این

 با ابطهر شناسی، درجامعه خصوصبه اجتماعی، علوم نقش ارزیابی منظور به برزیل در

 ایم.داده قرار مطالعه مورد را نشریات این حوزه کودکان، مسائل

 نشریه مورد مطالعه قرار گرفتند که شامل: 64

تحصیالت های معتبر دوره توسط شدهویراستاری( 33 از) آکادمیک نشریۀ 22( 1

 نتشارا عدم دلیل به بودند، شرایطی چنین شامل که نشریه 11) تکمیلی در سراسر کشور،

 ( اند.نگرفته قرار بررسی مورد وب، در محتوایشان

 اندهشد شناخته اجتماعی علوم نشریات ترینمهم عنوان به که (67 از) نشریه 42( 2 

 اریمددک سیاسی، علوم شناسی،انانس شناسی،جامعه: هستند هازیرگروه این شامل و

 چنین شامل که نشریه 25) شناسیباستان و اجتماعی ارتباطات تاریخ، اجتماعی،

 (.اندرفتهنگ قرار بررسی مورد وب، در محتوایشان انتشار عدم دلیل بودند، به شرایطی

 ورتص اجتماعی علوم یهاسایت یا و نشریه سایت در نشریات این برای جستجو

 کودک، مثل شد استفاده مقاالت چکیدۀ از ییهاواژه از جستجو ایبر. گرفت

 ... و. بچه صغیر، مانند معناهم نیر و خانوادههم یهاواژه سایر و واره،کودک کودکی،

 وضوعم به که اجتماعی علوم نشریات قحطی از است عبارت نتیجه گفت توانمی

 1دو نشریه میان این در. اندپرداخته 2006 و 2001 یهاسال بین کودکان و کودکی

 در و. ودندب آموزش و شناسیجامعه بین مشترکی فصل نشریات این بودند، استثناء

 بحث وردم مقاالت ندرت به اجتماعی ارتباطات و تاریخ شناسی،انسان نشریات مقابل

 گرایشات اصلی که پیش از این شناسایی شده بودند، تأیید شدند.. کردندمی چاپ را ما

 :ییعن

                                                           
1 CEDES and Educação e Sociedade 
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 اسیشنجامعه» ظهور باعث که شناسیجامعه و آموزش بین مشترک فصل وجود( 1 

 .شد «کودکی

 یختار» و «کودکی شناسیانسان»  تازۀ زمینۀ در مقاالت افزایش به رو تعداد( 2 

 .«کودکی

 . شناسیجریان اصلی جامعه نشریات در مقاالتی چنین انتشار ندرت( 3 

 در علمی مباحثات مجموعۀ در کودکان مسائل و کودکی مورد در دیگر پژوهشی

 انجام 2004 و 1998 یهاسال بین 1برزیل اجتماعی علوم دانشمندان ساالنۀ گردهمایی

 از) پژوهش 270 نفر، 1300 حضور باها گردهمایی این که است تذکر به الزم. شد

 طور هب. کنندمی ارائه روز سه طی را( ویدئو، و گفتگو کنفرانس، سخنرانی، جمله

 بین تنش و است برزیل در اجتماعی علوم سنجشگر وضع رویداد این خالصه،

 . دهدمی بازتاب را نوپا مطالعاتی یهازمینه و علمی اسقراریافته یهازمینه

 با. است پژوهش موضوع به نسبت شدهارائه مقاالت فراوانی دهندۀنشان زیر جدول

 دو فقط 2004 سال در گرفته، رارق بیشتری توجه مورد کودکان موضوع که وجودی

شده  شامل ساالنه گردهمایی این در را( مقاله 250) علمی مقاالت کل تعداد از درصد

 .است

گردهمایی ساالنۀ  در پژوهش، موضوع به نسبت شدهارائه مقاالت جدول: فراوانی

 2004 و 1998 یهاسال دانشمندان علوم اجتماعی برزیل بین

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 موضوع پژوهش

 1      1 کودک خیابانی

فقر کودکان و 

 های اجتماعیسیاست

1       

                                                           
1 ANPOCS 
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       1 قوانین فرزندخواندگی

نابرابری اجتماعی و 

 امکانات تحصیلی

    1 1  

  1      هاکودکان و رسانه

 2 1      خشونت علیه کودکان

های بهداشتی سیاست

 کودکان

      1 

 4 3 1 0 0 0 3 ع کلجم

 

 عدادت چشمگیر افزایش یعنی کرد؛ روشن نیز را دیگری مهم موضوع بررسی این

 در را کامل نشست یک تقریباً که -مقاله  15 – 2004 تا 1998 از شدهارائه مقاالت

 ایهفرهنگ وها زبان ،هاحساسیت یافتگی،تجسم» موضوع و جوانان به 2004 سال

 و جوانان موضوعات معموالً اینکه به توجه با. بودند داده تخصیص «1شهری جوانان

 ترحساس ایآینده برای است امیدی آمار این کنند،می همراهی را یکدیگر کودکان

 یهاحریم همچون مسائلی شرایط، این متعاقب. جوانان و کودکان مسائل به نسبت

 در .شدند مطرح یزنها فرهنگخرده یا انسانی، یهاحساسیت و بدن مانند خصوصی

بازیگر  نوانع به کودک نقش شناسایی: کشیممی انتظار را مهم بسیار موضوعی نتیجه

 گرانبازی حال، این با. اجتماعی-سیاسی دنیای به دادنشکل در اجتماعی ]کنشگر[

 و اجتماعی یهانهاد ،هاسیاسی، اتحادیه احزاب دولت، همچون عمده و سنتی

 اقتصادی، یهاروند دموکراسی،) کالن اقتصاد سطح در ،هارسانه شغلی، و یهاگروه

                                                           
1 Embodiment, Sensitivities, Languages and Urban Youth Cultures 
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 موارد ترینمهم( و...ها سیاست شهر،کالن مهاجرت، نهادی، تغییرات بیکاری،

 .ماند خواهند باقی تحقیقات

 گیرینتیجه

 عوامل طالعۀم برای بیشتری بسیار گذاریسرمایه به نیاز اجتماعی علوم آنکه وجود با

 موضوع دارد، اجتماعی و سیاسی تغییرات خانواده، دولت، همچون اجتماعی کنش

 تازه یافته یجای اکنون شد،می انگاشته «اجتماعی مسئلۀ» عنوان به ابتدا در که کودکی

 ژوهشپ برای مستعد بسیار ایزمینه اجتماعی، علوم و آموزش مشترک فصل. است

 از یاریبس تالقی مرکز برزیل، در کودکی موضوع که رسدمی نظر به همچنین. است

 یریگشکل در دخیل و عامل عنوان به کودک مفهوم و شده پژوهشی دیگر یهازمینه

 . است شده پذیرفته اجتماعی زندگی

 همگانی عرصۀ در کودکی مسائل ،«اساسنامۀ کودک و نوجوان» رسمی اعالم با

 وضعیم ملل، سازمان کنوانسیون از قبل درست نتیجه، در و گرفت قرار بحث مورد

 ورود هب نیز دانشگاهی یهاپژوهش. شد اتخاذ کودکان حقوق مورد در پیشرو و قضایی

 یهاسازمان و غیردولتی یهاسازمان عملکرد به بتوانند تا اندشده تشویق عرصه این به

 رزیل،ب در کودکان مسائل مورد در آگاهی و دانش ترویج در برسند که المللیبین

 بودند. جلوتر بسیار

. تاس آشکار کودکان مسائل مورد در پژوهش تداوم در کمبودی هنوز حال ینا با

 عهدۀ بر تواندمی که است آموزش نیر و زمانی یهاگذاریسرمایه امر این الزمۀ

 قرار هتوج مورد باید که موضوعی. شود گذاشتهها نهاد حمایت از برخوردار محققینی

 با برخورد در و اجتماعی فرهنگی یهاعملکرد تغییر در قانونی یهامحدودیت گیرد،

 یهانجاره رعایت عدم نتیجه یا نحوه، یافتن پی در محققین از بسیاری. است کودکان

 ستمرم پیگیری تواناییها دانشگاه راه، این در. هستند «اساسنامۀ کودک و نوجوان»
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 یهاراه توانست خواهند نتیجه در و داشته را شناختیو روش نظری یهاپژوهش

 لحاظ نبدی. بیابند را متفاوت یهاجنبه از کودکان به توجه عملی یهانیاز با مواجهه

 مطالعه دمور باید حقوق سوژۀ مثابۀ به چه و حمایت به نیازمندان عنوان به چه کودکان،

 . گیرند قرار

 عنوان هب کودکی مفهوم برزیل، نیز و جوامع بسیاری در غالباً که رسدمی نظر به

 محتاج گناهبی مخلوقاتی: »است شده ابزاری مختلف اشکال به بزرگساالن بین «کاال»

 دادنبفری به قادر کوچک قهرمانانی» نیز اخیراً و ،«نامناسب شرایط قربانی حمایت،

 میدا. سازدمی خود ابراز از ناتوان را کودک نوازانه،بنده یهابرخورد این. «هاتربزرگ

 مورد رد بیشتری گذاریسرمایه اجتماعی علوم ،هارکشو سایر و برزیل در که است آن

 یجادا دخالتشان بدون و کودکان ضرر به که را ضمنی تصاویر این و کرده کودکان

 . کند ساقط اهمیت از شده،
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 شناسی و جامعۀ استرالیاکودکی در جامعه

 

 ، ترجمۀ مژده بای1کریکنرابرت ون

 

 چکیده

این مقاله با بررسی تحقیقات منتشرشده در زمینۀ مطالعات اجتماعی کودکی در 

یا به خود سانۀ کودکی در استرالشنااسترالیا به تبیین شکل خاصی که مطالعات جامعه

 با اشاره به تجربیات خاص کودکان بومی و این مقاله در ابتداپردازد. گرفته است می

ترالیا شده به اسهای مهاجر که از کشورهای استعمارشرایط منحصربفرد زندگی خانوده

س به پکند. ساند دورنمایی از تاریخچۀ اجتماعی کودکی در استرالیا ترسیم میآمده

ی استرالیا شناسهایی که در جهت توجه بیشتر بر موضوع کودکی در جامعهبیان حرکت

گی اند اما ارتباط تنگانهایی که هرچند تاکنون کم بودهپردازد. حرکتشده میانجام

شناسی، سیاست اجتماعی و های علوم اجتماعی )تاریخ، انسانبا دیگر رشته

شناسی المللی حوزۀ جامعههای بیننتیجۀ پیشرفتشناسی( دارند و این ارتباط روان

های کلیدی این پژوهش عبارتند از کودکی کودکان بومیان، کودکی است. بحث

ربیات کودکان از طالق و های فراری و خواستار پناهندگی، تجکودکان خانواده

های جدایی، با توجه به افزایش روزافزون تشکیالت نئولیبرال در حوزۀ  فعالیت

وهشی علوم اجتماعی. این مقاله سپس به طرح جایگاه کودکی در نظر عموم پژ

                                                           
 University) سیدنی دانشگاه و دوبلین دانشگاهی ، کالج(Robert van Kriekenکریکن )رابرت ون 1

College Dublin and University of Sydney) 
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های احتمالی آیندۀ گیریشده جهتپردازد و با توجه به مشاهدات انجاممی

 کند.بینی میشناسی کودکی در استرالیا را پیشجامعه

 بومیان، استرالیا، کودکی، نئولیبرالیسم ها:کلیدواژه

 

 مقدمه

ت رو اولین مطالعاشناسی کودکی در استرالیا دنبالهدر جامعه مفاهیم مورد بحث

شده در سایر نقاط جهان است، که از کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، انگلستان، انجام

شناسی های جامعهفرانسه، و آلمان شروع شد. طبیعتاً مطالعات کودک در انجمن

ی مشابهی هابازتاب دغدغه شده در استرالیازبان و تحقیقات انجامکشورهای انگلیسی

کودکان در معرض خطر،  –است که در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی وجود دارد 

سالمت کودک، حقوق کودک، کودکان و طالق، جابجایی ساختارهای جنسیتی، 

 ها، تجربیاتکردن مدرسه. به موازات این دغدغهبودن و تجربۀ عوضتجربۀ بومی

های ترالیا هستند که باعث ایجاد پژوهشکودکی دیگری هستند که مختص به اس

(، کودکان 2003کریکن، منحصربفردی در زمینۀ موقعیت خاص کودکان بومی )ون

، 3و سیدهو 2(، و کودکان جویای پناهندگی و مهاجران )کریستی1994، 1بومیان )وستا

 .شده است (2000، 5و لوکری 4مولینمک ;2006

صوص های مخبیش از این در مسائل و پرسش تواندشناسی استرالیا میانجمن جامعه

ادامه پیدا کند مطالعات اجتماعی در حوزۀ  روند کنونیبه کودکان همت گمارد. اگر 

های منتخب، شامل آموزش، سالمت، ای از رشتهرشتهکودکی تماماً ترکیبی میان
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سیاست عمومی، خدمات اجتماعی و علوم سیاسی خواهد شد که به موازات 

(. برای مثال در انجمن 1996، 2و سویینی 1رود )جامروزیکی پیش میشناسجامعه

ارد. نبود وجود ند« شناسی کودکیجامعه»شناسی استرالیا هنوز بخشی با موضوع جامعه

های شناسی کودکی در استرالیا بدان معناست که پلچارچوبی نهادی برای جامعه

و  بین موضوعات مربوط چراکه بندرت ؛های همکاری ضعیف استارتباطی و شبکه

 های پژوهش ارتباطی وجود دارد. انگیزه

 رایب های مشخصیکامالً مشخص نیست که این وضعیت نتیجۀ تعریف ویژگی

ی استرالیا شناسجایگاه کودکان در جامعۀ استرالیا است یا فعالیت و ارتباط کم جامعه

را  نونیک ت کودکیشناسی. مشکالت و مسائلی که تجربیاهای جهانی جامعهبا گروه

 ها و تناقضات بین دیگرکند تا حد زیادی نتیجۀ تفاوتدر استرالیا مشخص می

های فرهنگ های عظیم اجتماعی مثل کار و زندگی شخصی، تفاوتجریان

های بومی و اروپایی، و مسائلی که استرالیا را با دیگر کشورهای جهان متصل خانواده

ینکه شده به جای اگان و مهاجران. این مسائل باعثخصوص به دلیل پناهندکند، بهمی

شناسی قرار دهیم، این کودکان و دوران کودکی را در مرکز توجه مطالعات جامعه

 جامعه ببینیم.  «واقعی»های مسائل را دغدغه

المت شناسی سشناسی استرالیا گستره و قوت جامعهدر حال حاضر، مشخصۀ جامعه

وزۀ شناسان حزه هم امکانات خاص شغلی برای جامعهاست که دلیل پیشرفت این حو

اً ها اکثرهای دیگر در استرالیا مثل خدمات و سازمانسالمت است و هم اینکه حوزه

ام شناسی انجشناسی و تحقیقات خود را مستقل از رشتۀ جامعهکسب دانش جامعه

یاست دکی سشود خاستگاه مطالعات حوزۀ کودهند. بنابراین آنطور که مشاهده میمی
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ای در راستای ایجاد شناسی است و همچنان تالش جدیاجتماعی، سالمت و جرم

هایی در این زمینه صورت شناسانه در حوزۀ کودکی و تولید پژوهشرویکرد جامعه

 نگرفته است.

کند شناسی کودکی در استرالیا را مشخص میگیری جامعهآنچه تا حد زیادی جهت

ری داشته باشیم تر استرالیا است. بنابراین ما باید نگاه دقیقتاریخچۀ اجتماعی کودکی د

ولیۀ های اگیری تجربیات خاص دوران کودکی در استرالیا و تالشبه نحوۀ شکل

جامعه شناسان که به منظور بررسی، درک و تشریح تغییر موقعیت اجتماعی کودکان 

 در استرالیا انجام شده است. 

 استعمار و ساخت جامعۀ نوینکودکان در جامعۀ استرالیا : 

شناسی کودکی کنونی در استرالیا، که از زمان استعمار قارۀ استرالیا توسط جامعه

ها، جنسیت و شناسی زندگی خانوادهانگلیس شروع شد، ریشه در تاریخ و جامعه

ی شناختی روی زندگشناختی و انسانشدن سیاسی و همچنین مطالعات جامعهاجتماعی

ق طهای زندگی خانوادگی که در بیشتر مناترین مزیتمهم از بومی دارد.های خانواده

 هایشان، برابریاستقالل نسبی زوجین از خانوادهغرب اروپا رواج پیدا کرده بود 

دواج بدون شده پس از ازجنسیتی )نسبی( بیشتر و امکان تمرکز روی خانواده تشکیل

 ا ورودبسیستم، البته با برخی تغییرات، اعمال قدرتی از جانب خانوادۀ پیشین بود. این 

، 1مهاجران و محکومان انگلیسی و ایرلندی به استرالیا انتقال پیدا کرد. )کوکیومبس

1997 .) 

های ابتدایی قرن نوزدهم، تعداد مردان بسیار بیشتر از زنان شد و فرهنگ در سال 

 –ینی نشو خانهعمومی استرالیا مردساالر شد. این مسئله سبب پدیدارشدن خشونت 

ها شد که تا قرن بیستم نیز ادامه پیدا کرد. در زندگی خانواده -ها حتی برای بچه
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مهاجرانی که بعداً به استرالیا آمدند از خانواده و اقوام خود دور شده بودند و بعضاً 

ق شوند. ها ملحکردند که به استرالیا بیایند و به آناعضای خانوادۀ خود را تشویق می

( به این نتیجه رسیدند که اگر 1981) 2و گراهام ویلت 1شناسان پاتریشیا گریمشاویختار

ای تعریف کنیم که ارتباطات خویشاوندی محدودی دارند خانوادۀ مدرن را خانواده

: 1981شدند )گریمشاو و ویلت، های استرالیایی مدرن زاده میدر این صورت خانواده

سریع شبکۀ خانوادگی گستردۀ خود را تشکیل  (. بعضی از این مهاجران خیلی146

شان را دادند اما بسیاری نتوانستند حمایت اجتماعی الزم برای دیگر اعضای خانواده

ها را به استرالیا بیاورند. این باعث شد تا کودکان از سنین نسبتاً ایجاد کنند تا آن

 در تالش برای استقالل باشند. تریپایین

گسترده )روابط خویشاوندی(، اعضای خانوادۀ اصلی را فقدان شبکۀ خانوادگی 

بسیار بیشتر از آنچه در اروپا وجود دارد به یکدیگر وابسته کرد که طبیعتاً نتیجۀ این امر 

ار کنند رفت که کها انتظار میتر و خودکفاتر نیز بود. از بچهای مستقلخانوادۀ هسته

 همیت باروری زنان را افزایش داد چراکهو به اقتصاد خانواده کمک کنند  و این قضیه ا

: 1981دهند )گریمشاو و ویلت، کودکان کارهای مهمی را بی مزد و مواجب انجام می

148 .) 

این اهمیت اقتصادی کار زنان در کنار استقالل نسبی از خانوادۀ گسترده باعث ایجاد 

برای  کودکان(. 153: 1981ای صمیمی و دموکراتیک شد )گریمشاو و ویلت، خانواده

 نیاز نداشتند و این هاحمایت والدینشان و برای ازدواج به اجازۀ آنتأمین مسکن به 

شدن تعداد زنانی که خواستار ازدواج بودند هم شد. کمها میباعث استقالل بیشتر آن

باعث استقالل بیشتر زنان جوان از خانوادۀ مبداءشان شد. نتیجۀ کلی این بود که کنترل 
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تر شد و باعث ایجاد فرهنگ برابری افراد در خانواده شد. خانواده ضعیفپدر روی 

وارد استرالیا شد و باعث شد که در  1880سیستم تحصیل اجباری در مدارس در دهۀ 

اواخر سدۀ نوزدهم، مدلی برای زندگی خانوادگی سفیدپوستان استرالیایی تعریف شود 

عضو وابستۀ غیرشاغل که  و کودک دارهآور خانه است، زن خانکه در آن مرد نان

های وقت )کمتر یا بیشتر( در مدرسه است. دیگر خانه کمتر محلی برای فعالیتتمام

 جدا شد و دو محیط کامالًشناخته می مصرفاقتصادی و بیشتر به عنوان محلی برای 

شد و خانه از هم به وجود آمده بود: محیط عمومی کار که محیط مردانه شناخته می

 شد. محدودۀ زن و فرزندان شناخته میکه 

گرچه قرار بود رفتن به مدرسه برای همۀ کودکان اجباری باشد؛ در واقعیت این 

اتفاق نیفتاد و در ابتدای اجرای این طرح شرکت در مدارس  به صورت پراکنده بود. 

 60 اکرد تنه( آماری تقریبی ارائه داد که بیان می1990) 1کالومبرای مثال، دیوید مک

ودند به نام کرده بدرصد از کسانی که در اواخر قرن بیستم در مدارس ویکتوریا ثبت

تنها یک درصد دورۀ ابتدایی  1900صورت منظم در مدارس حضور یافتند و در سال 

ها تنها به کودکان خود اجازۀ اتمام طور کامل به اتمام رساندند. اکثراً خانوادهرا به

دادند که اتمام آن قانوناً اجباری بود. در نیمۀ اول قرن بیستم ترین مقطعی را میپایین

های گوناگونی در راستای ادامۀ تحصیل کوکان انجام دادند. دولتمردان تالش

، گذاری در موضوع ترک مدرسهگذاری و قانوندولتمردان استرالیایی نیز با سیاست

دنبال کار بودند و  آموزانی کهکردن ممانعت از تحصیل دانشغیرقانونی اعالم

سال، به تدریج کمترین سن ترک مدرسه  14کارگیری کودکان زیر کردن بهممنوع
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 ماندند. امروزه شرکت درهای بیشتری در مدرسه میرا افزایش دادند. کودکان تا سال

 سال است(.  16 1سال اجباری است )در تاسمانیا 15تا  6مدارس برای کودکان بین 

، 2ربنکشده را تجربه کردند )بوکامالً متفاوتی از روند گفته کودکان بومی زندگی

ای با تعداد وابستگان باال و با (. در جامعۀ سنتی بومی، کودکان در خانواده1988

ای صمیمی با تمام افراد خانوادۀ خویشاوندی خود که در دو جهت روابط عرضی رابطه

ها و فرزندانشان( و طولی گسترده ها ،عموها و داییها و عمه)در بین یک نسل: خاله

کنند. کودکان نقش اصلی در سیستم اجتماعی بومیان را دارند چراکه است زندگی می

بندند. از سنین پایین برای ایجاد بخشی از شبکۀ اتصاالت اجتماعی، پیمان ازدواج می

بنابراین بازتاب اصلی سیستم اجتماعی بومیان در روابط و تعهدات موجود بین 

شود تا در روابط بین والدین، و این بیانگر نقش مهم های زوجین مشخص میوادهخان

دکی توان گفت آنچه کوازدواج و تشکیل خانواده در جامعۀ بومیان است. بنابراین می

د نیست شودهد صفات فردی که در فرایند رشد فرد حاصل میدر استرالیا را شکل می

 روابط خانوادگی و خویشاوندی است.بلکه تعهدات متقابل در شبکۀ گستردۀ 

ها به این معنی نیست که زنان و دختران در سرنوشت بودن شکل ازدواجسنتی

اند. اگر انتخاب دختر با گزینۀ موردنظر خانواده متفاوت بود ازدواج خود تأثیر نداشته

د یا کردنشکل می گرفت؛ اغلب با فرد مورد خواست خود فرار می «نادرست»ازدواج 

شدند؛ تکرار این اتفاقات به مرور زمان باعث اصالح و حین فرار دستگیر می در

ها در میان جامعۀ بومی ترشدن قوانین اجتماعی ازدواج شد. امروزه، اکثر ازدواجنرم

 همسری هستند. استرالیا تک
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های های بومی استرالیا کامالً با اروپاییطور کلی فرهنگ خانوادهشیوۀ زندگی و به

الیا متفاوت بود و تنها عدۀ کمی باور داشتند که این دو با هم سازگار شوند. بعدها استر

 ای از جانب دولت و کلیسا برای ایجادیافتههای سازمانکودکان در کانون توجه تالش

ز هیأت حفاظت ا»تغییر اساسی در زندگی خانوارهای بومی قرار گرفتند؛ از جمله 

به بعد هر کدام از ایاالت استرالیا به نوعی با به رسمیت  1900از اوایل دهۀ «. 1بومیان

های حفاظت بومیان که برای مراقبت از کودکان بومی طراحی شده بود شناختن هیئت

 هدفش حذف این قانون که در عملهای حفاظت از بومیان نقش داشتند. در فعالیت

ا کرد تیشان جدا میهاهای بومی را از خانوادهکامل فرهنگ و جامعۀ بومی بود، بچه

ر تها برای کودکان بومی آسانهای خانودگی آنپذیرش فرهنگ اروپایی و ارزش

تا چند سال دیگر نیازی »امیدوار بود که  1909شود. یکی از مسئولین حفاظت در سال 

ر طبقۀ ها دکنند و اوالد آنبه کمپ و مقر برای بومیان نخواهد بود؛ افراد مسن فوت می

 : مقدمه(.1989، 3و رید 2شده در  ادواردز)نقل« شوند.جذب می صنعتی کشور

اً بودن یک کودک دلیل کافی بود تا نادیده گرفته شود. تقریبتر بومیبه بیان ساده

های اصلی جایگاه شدند چراکه ویژگیهای بومی شامل این قانون میهمۀ خانواده

هایی گرفت؛ ویژگییا را دربرمیهای بومی در جامعۀ اروپایی استرالاجتماعی خانواده

 ها کمک خرج زندگیمثالً اینکه به بومی –های بومی وجود داشت که در همۀ خانواده

شود یا اینکه محل سکونت مشخصی ندارند، شرایطی که چشمگیری پرداخت نمی

وم هایی که به شیوۀ مرسهای بومی تحمیل شده است؛ یا اینکه ازدواجاغلب به خانواده

شوند. این بخش از سخنان چارلز ا انجام می شود غیرقانونی شمرده میهبومی
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 1915در سال « مسئلۀ بومی»یکی از رهبران اصالحات رفاهی دربارۀ  1کالرمک

 کند:های مسئولین ایالتی از رسیدگی به زندگی آنان را مشخص میانگیزه

 نقاعده گویی که قانوها دقیقاً مشخص نیست و ارتباط بیپدر بچه

 جا بهشود. آلودگی و کثافت همهاست. بهداشت اصالً رعایت نمی

خورد. با وجود مشکالت جسمی و روحی فراوان مادران چشم می

ها در مراحل تقلیدی کودکی به تباهی کشیده تقریباً احمق، بچه

 ( 97: 1992کریکن، شده در ونشوند. )نقلمی

از  1969تا  1909های سال کودک بین 5000بیش از  2تنها در نیو ساوت ولز

( و برخالف کودکان سفیدپوست 1981های خود جدا شدند )رید، خانواده

های فراوانی صورت گرفت تا این کودکان نه از خانواده و والدینشان مراقبت

خداحافظی کنند و نه به هیچ وجه امکان دیدن دوبارۀ آنان را داشته باشند. اغلب به 

برای  نشین، پیداکردن ردی از همدورکردنشان از مناطق بومی دلیل تغییر نام کودکان و

هایی مثل شهادت کوتاه در ها را با حقه و فریبشد.  بچهها سخت میها و بچهخانواده

؛ 1988، 3کردند )هایبیچهایشان جدا میدادگاه یا ماندن در بیمارستان از خانواده

 (. 1997، 4های برابرکمیسیون حقوق بشر و فرصت

ی هاهای خانوادهششم بچه( تخمین زد که در طول قرن بیستم یک1981پیتر رید )

های سفیدپوست از سیصدم بچهها جدا شدند. این در حالی بود که یکبومی از آن

هایشان جدا شدند. او این قضیه را دلیل اصلی تجزیۀ فرهنگ و زندگی خانواده

گیر ویۀ الکل دانست که گریبانرویژه خشونت و مصرف بیخانوادگی بومیان، به
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جوامع بومی شد. و این نتیجاً امروزه نگرانی اصلی در رابطه با تجربیات دوران کودکی 

دکان در ها از کوگذاران است تا بوسیلۀ آنکودکان بومی و چالشی بزرگ برای قانون

ند تها( که ممکن است در این جوامع به دام آن بیافبرابر روابط مضری )سوءاستفاده

 محافظت کند.

اگر بخواهیم بدانیم این تجارب متنوع کودکی چطور در علوم اجتماعی درک 

شناختی کودکی بیشتر روی مطالعات جامعه 1980اند، باید گفت تا دهۀ شده

(، جوانان و 1982و همکاران،  2(، آموزش )کانل1985، 1شناسی خانواده )رایگرجامعه

ز بود و صرفاً از این دیدگاه به بررسی تجربیات ( متمرک1988، 3شدن )واکراجتماعی

اثر آر.  4برساخت کودک از سیاستپرداختند. تنها استثناء مهم کودکان می

شدن های سیاسی اجتماعیایست که بر جنبه( است که تنها نمونه1971) 5دبلیو.کانل

پردازد و در پژوهش خود تماماً روی نظرات و تفکرات خود کوکان راجع به می

 کند. کانل در پژوهش خود آورده است:ها و امور سیاسی تمرکز میسیاست

ها، به کمک این کتاب در وهلۀ اول دورنمایی از این گروه از بچه

دهد، و صورتی حقیقی از عقاید و تغییراتی که با تکشان ارائه میتک

کند. به نظر من روشی بهتر کند ارائه میها بروز میافزایش سن در آن

ها خودشان صحبت کنند و این وجود ندارد که اجازه بدهیم بچهاز 

های قولبزرگترها خودشان قضاوت کنند. بر همین اساس من نقل

ها است ام که نظرات آنها را در این کتاب آوردهمتعددی از بچه

ای از موضوعات سیاسی، از ملکۀ انگلستان و دربارۀ طیف گسترده
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فته تا اینکه چه کسی مسئول جنگ جمهور ایاالت متحده گررئیس

ه. کند یا نآوری میها را جمعویتنام است و اینکه آیا فرمانداری زباله

 (2: 1971)کانل، 

انجام  1968ای نسبتاً قدیمی است )تحقیق در سال مطالعۀ کانل با وجود اینکه مطالعه

« دایص» کند و عاملیت وکودکان بحث می« شدن»شده است( اما روی مسئلۀ شهروند 

را « شناسی کودکی نوینجامعه»های شناسد و دغدغهکودک را به رسمیت می

کند که همان پی بردن به درک و نظری است که کودکان از تجربیات بینی میپیش

و همکاران،  2؛ جیمز1997، 1شان دارند )کورسارودوران کودکی و جایگاه اجتماعی

 (.2005، 4؛ پروت2002، 3؛ مایال2004

های کوچکی در زمینۀ ایجاد مفاهیم مخصوص به د در این میان پیشرفتهرچن

؛ جیمز و 1998، 5استرالیا صورت گرفته است، اکثر نظریات موجود از بریتانیا )فریمن

، 1993، 7؛ کورتروپ2000، 6( و اسکاندیناوی )آالنن2005؛ پروت، 1997پروت، 

( در زمینۀ 1995، 1987العات کانل )اند. تنها استثناء، مط( به استرالیا وارد شده1995

صورت  باشد در این «مردانگی و کودکی»اگر بحث بر سر  –جنسیت و مردانگی است 

پژوهش کانل اقدامی خالقانه برای ایجاد مفاهیم جدید مؤثر در زمینۀ هویت مردانه و 

 تأثیر آن بر تغییر ساختارهای اجتماعی قدرت است.

های عملی، مفاهیم را به ست که در پژوهشاین موضوع از جمله موضوعاتی ا 

تند شناسی استرالیایی با آن روبرو هسخصوصی که دانشمندان جامعهمسائل پژوهشی به
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دهد، مسائلی مثل سالمت کودکان، نابرابری طبقۀ اجتماعی، قومیت و نژاد در ربط می

ن تأمیشوند. هایی که جوانان مرتکب میآموزش، ارتباط کودکان با رسانه و جرم

مثال  های مربوطۀ کشور دارد. برایها کم و بیش بستگی به سیاستبودجۀ این پژوهش

( چهار موضوع اصلی زیر را به عنوان موضوعات مطلوب 2005) 1ادارۀ آمار استرالیا

 در زمینۀ مطالعات کودکی معرفی کرد:

 اوایل دورۀ کودکی و سالمت مادر؛ 

 شدن؛جلوگیری از سوءاستفاده و نادیده گرفته 

 های اقتصادی؛ زیان 

 .یادگیری 

به بعد عالقه به شنیدن صدای کودکان و به رسمیت شناختن کودکان  1990از دهۀ 

به عنوان بازیگرانی با حقوق مستقل برای خود، تدریجاً افزایش یافت. این پیشرفت به 

( رخ داد اما 1997)جیمز و پروت، « شناسی کودکی نوینجامعه»موازات ظهور 

اشد. با تواند تاثیرگذار بنیست که این پیشرفت روشنفکرانه چه میزان میمشخص 

نۀ هایی که در زمیشناسان کودکی و  محققان به پیشرفتدادن جامعهواکنش نشان

آید که گیرد این امکان به وجود میدرک کودکان و دوران کودکی صورت می

( و 1982، 2ی )کالدولتواند بین کاهش نرخ بارورنگرش نوینی ایجاد شود که می

اهمیت عاطفی و روانی فزایندۀ کودکان به عنوان افراد منحصربفرد، ارتباط برقرار کند 

 (.1997کریکن، )ون

ترین مؤسسات در زمینۀ پرداختن به های نهادی، یکی از مهمدر زمینۀ پژوهش

 بدر ملبورن است که پس از تصوی 3تجربیات دوران کودکی مؤسسۀ مطالعات خانواده
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( تأسیس شد؛ قانونی که به موجب آن زوجین بدون ارائۀ دلیل 1975) 1قانون خانواده

لعات توانستند طالق بگیرند. مؤسسۀ مطاپسندی که مورد تحقیق قرار گیرد میمحکمه

شود و وظیفه دارد دولت را از همۀ خانواده از طرف دولت فدرال تأمین مالی می

ًا شد که این درخواست صرفد. در ابتدا گمان میهای زندگی خانوادگی مطلع سازجنبه

به معنی بررسی تأثیر سند قانون جدید روی زندگی مردم است اما پس از مدتی به 

آوری و گزارش پیوستۀ اطالعات از زندگی خانوار برای ایجاد اصالحات در جمع

های مختلف زندگی کودکان آینده نیز پرداختند. کارهای ارزشمندی روی جنبه

، 2های زندگی خانوادگی بوده است )ادگاررت گرفته، گرچه در راستای دغدغهصو

ای که خانواده به صورت (. پژوهش کامالً روی کودکان متمرکز است به گونه1992

بر ای پرخواننده، معتشود. مؤسسۀ مطالعات خانواده مجلهتک اعضایش بررسی میتک

هایی که بنیانی د و هر ساله کنفرانسکنرا چاپ می 3مسائل خانوادگیو مؤثر به نام 

 کند.شناسی کودکی هستند را برگزار میقوی برای جامعه

المللی انجمن بین 53نسبت به توجه خاصی که در سطح جهانی )کمیتۀ تحقیقاتی 

انجمن  4، در اروپا )شبکۀ تحقیقاتی «(شناسی کودکیجامعه»شناسی، جامعه

و در ایاالت متحده )بخش «( ودکان و کودکیشناسی کجامعه»شناسی اروپا، جامعه

شناسی استرالیایی توجه شود در حوزۀ جامعهبه کودکی می«( کودک و نوجوان»

تری وجود دارد. کارهای بسیاری روی جایگاه خاص کودکان در اجتماع و کم

س، تاریخ )کوکیومب –تواند انجام شود های علمی دیگر میتجربیات آنان در رشته

(، آموزش 2005، 5و فاتر 4اه اجتماعی و سیاست اجتماعی )یان میسون(، رف1997
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محقق  152شناسی. برای مثال ( و روان1999، 2؛ دیویس و برد1993، 1989، 1)دیویس

ای از که هدفش ایجاد شبکه 3معاهدۀ تحقیقاتی استرالیا در زمینۀ کودکان و جوانان

و رفاه حال کودکان است )با  شده مربوط به سالمتآوریتحقیقات و اطالعات جمع

، «(4نسل آینده: دانش جدید در خدمت پیامدهای بهتر برای کودکان و جوانان»عنوان 

این  اند که از بینهای علمی مختلف و مراکز و مؤسسات مختلف انتخاب شدهاز رشته

تا  6ای خود دارند و تنها های رشتهشناسی را جز گرایشمؤسسه جامعه 12مؤسسات، 

شناسی هستند. حوزۀ مطالعات ها و یا مدارس جامعهها جزء دپارتمانناز آ

شناسی کودکی حول موضوعات آموزش، سالمت )روحی و جسمی(، مراحل جامعه

های مطالعاتی هستند ها زمینهگردد و ایناولیۀ رشد کودک و حفاظت از کودک می

از  لی فراوان و عظیمیهای ماشود و حمایتکه بیشترین تحقیقات روی آنان انجام می

د شناسان وجود دارد که بتواننتوجهی برای جامعهشود. در این میان فضای قابلها میآن

ای را جهت تغییر آنچه به عنوان ماهیت تجربیات کودکی همکاری خاص و سازنده

 شود، انجام دهند. در جامعۀ استرالیا شناخته می

 مسائل کلیدی پژوهش

کند های اخیر در زمینۀ کودکان بیان می( با بررسی کتاب2005) 5برونوین دیویس

های تحقیق به کار ها متمرکز هستند و روشها بر آنکه موضوعاتی که پژوهش

زبان شده بیانگر گرایشات سیاسی و اجتماعی محققان در کشورهای انگلیسیگرفته

ها را و این گرایشبریتانیا، کانادا، ایاالت متحده، استرالیا و نیوزیلند. ا –هستند 

داند، کار میهای سیاسی نئولیبرال و نئومحافظهدهندۀ تأثیر روزافزون ایدهنشان
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گ از های بزرپذیری و پاسخگویی از مجموعهخصوص در زمینۀ تغییر مسئولیتبه

ها که موضوعات تحقیقات تک افراد که هم شامل بچهها مثل دولت به تکانسان

شود و هم خود محققین ]سیاست نئولیبرال افراد را متعهد و شناختی هستند میجامعه

شدن ساختار اولیۀ داند[. مشخصۀ اصلی تأثیر نئولیبرالیسم که  منجر به شکستهمسئول می

و ایجاد مدل جدید دولت رفاه شد، ترکیب دو اتفاق: افزایش  1980دولت رفاه از دهۀ 

ذیری از پایی مراقبت و مسئولیتپذیری و نظارت )در مردم(، و جابجروحیۀ مسئولیت

تک افراد بوده است. این اتفاق که در راستای روند افزایش تولید قرار دولت به تک

شود موضوعات خاصی در زمینۀ کودک بیشتر مورد توجه قرار گیرند؛ دارد،  باعث می

ه منظور ب «افزایش درآمد»اقتصادیِ -تر سیاسیموضوعاتی که در راستای اهداف وسیع

 -درواقع زندگی خانواده  –های سالمت، آموزش، سیاست اجتماعی أمین هزینهت

 هستند.

های اجتماعی بیشتر به موضوعات حول محور بنابراین بودجۀ دولتی برای پژوهش

درآمدها محدود شد و از طرفی افزایش رقابت برای دریافت بودجۀ تحقیقاتی نیز کار 

اولویت »هایی که خارج از چهار پروژهرا برای محققان در دریافت حمایت برای 

کند. چهار اولویت تر میاست را مشکل 2شورای تحقیقات استرالیا« 1تحقیقاتی ملی

 زیست، ارتقا و کسب سطح سالمتموضوعی عبارتند از: استرالیای سازگار با محیط

 ایها در اینکه پروژههای پیشرو، و حفاظت از استرالیا. این اولویتخوب، فناوری

ات انجام شده شوند تحقیقکننده نیستند اما باعث میحمایت مالی پیدا کند یا نه تعیین

 توسط افراد در حوزۀ امنیت و سالمت باشند.
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جام گرفته بر کودک و کودکی انهای صورتدیویس با تحقیقاتی که روی پژوهش

دارند و رمیاند و در موافقت با آن گام بداد پی برد که گروهی این فشار را پذیرفته

هیمی مثل رسد مفاکنند. بنابراین آنطور که بنظر میای نیز در برابر آن مقاومت میعده

که  کندای از حوادث را تجربه میطیف پیچیده« حقوق کودکان»یا « نقش کودک»

ترها و به اشکال مختلف و بعضاً متناقضی روی ارتباطات قدرت بین کودکان با بزرگ

گذارد. ایجاد ساختاری که در آن کودک فردی طرافشان تأثیر میبا مراکز اجتماعی ا

کردن مراحل رسیدن به بزرگسالی است به همراه وجود نظارت است که مشغول طی

دائمی راهی است برای درک و پذیرش کودک به عنوان شهروندی که حقوقی دارد، 

 بستگی دارد. ها[پذیری و شیوۀ پاسخگویی ]به نیازالبته همین حقوق نیز به مسئولیت

أثیر و ت «چرخش فرهنگی»گرفته به موازات های صورتاز آنجایی که پیشرفت

 شناختیِ تغییراتهای مربوط به سازوکارهای روانمدرنیسم بوده است، دغدغهپست

 زمینۀدر »روحی و روانی در این دوران، به تدریج فضای بیشتری را برای تمرکز بیشتر 

هایی که از طریق آن به دانش و ادها در چارچوب گفتماناجتماعی و در نه-فرهنگی

ها برند و همچنین اطالعاتی که هنگام پرسش از و تعامل با بچهها پی میکارهای بچه

و افراد جوان در دست محققین است و کارهایی که در راستای این تعامل و کسب 

 است. ( از آن خود کرده146ب: 2005)دیویس، « اطالعات انجام می دهند

شود تعداد زیادی بحث و مسئلۀ تحقیق برای مطالعات با این دورنمای کلی، می

ای که امکان کودکی در جامعۀ کنونی استرالیا مشخص کرد. موضوعات بسیار گسترده

هایی که مشخصاً راجع به تجربیات و موقعیت مرورشان در اینجا وجود ندارد، به جز آن

در جامعۀ بومیان و جامعۀ استرالیا است و همچنین  اجتماعی کودکان بومی استرالیا،

مواردی که به توضیح چگونگی ارتباط بین مسئلۀ سوءاستفاده از کودکان بومی و تأثیر 

های بومی پیاده شد. برای مثال امید به پردازد که روی خانوادههای گذشته میسیاست
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مسئله  جامعه است و اینهای بومی بیست سال کمتر از بقیۀ افراد زندگی استرالیایی

های مختلف است. همچنین مطالعات فراوانی نیازمند بررسی و تشریح از نگاه رشته

دربارۀ واقعیت تجربیات کودکان مهاجر و پناهنده از مراکز نگهداری مهاجرین انجام 

 کودکی، تجربیات« شدۀنهادینه»شده و همچنین کارهای فراوانی در رابطه با ماهیت 

صورت غیرقانونی و شدن )بهشرایطشان در زمان به فرزندی گرفتهکودکان از 

های تحت حمایت کلیسا، مدارس محلی خانه –غیرقطعی( و در شرایط مختلف دیگر 

و مراکز اصالح و تربیت صورت گرفته است. تحقیقات بسیار زیادی در استرالیا در 

ظر و حسی راجع به ها چه نزمینۀ تجربیات کودکان از طالق و جدایی و اینکه آن

؛ 2007، 2و هانتر 1های مختلف جدایی والدین دارند انجام شده است )فلبرگشیوه

 (.2005کریکن، ؛ ون2007و همکاران،  4؛ شیهان2007، 3رودز

ر توان گفت که گسترش و تغییهای تحقیق در استرالیا میدر بحث دربارۀ روش

قین د تغییر در روابط قدرت بین محقباعث ایجا« شناسی کودکی نوینجامعه»مفاهیم در 

اخالق  هایکودک و افراد مورد تحقیقشان شده است. و این مسئله اهمیت وجود کمیته

 شدن انواع حقوق و استقاللبرد. قائلتحقیق در انجام تحقیقات اجتماعی را باال می

بجای  کهوریطسزایی روی نحوۀ انجام تحقیقات داشته است، بهبرای کودکان تأثیر به

ها ها باشد تمایل روزافزونی برای انجام تحقیق به کمک بچهاینکه تحقیقات روی بچه

گرفتن از والدین، مدارس و البته از خود کودکان برای ایجاد شده است. رضایت

و  تری را بین محققین اجتماعیوگوهای پیچیدهمشارکت کودکان در تحقیق گفت

تی وجود آورده است که به تبع بر ماهیت سؤاالکودکانی که مورد تحقیقشان هستند به
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ود نیز تأثیر ششود و تعبیرهایی که از نتایج پژوهش میکه در حین تحقیق پرسیده می

گذارد. در حال حاضر، بحث روی اخالق پژوهش غالباً توسط حرفۀ پزشکی دنبال می

شکی و پزهای معمول تحقیق در زمینۀ سالمت شود که خیلی کم بر مسائل و روشمی

شناسی استرالیایی که در حاشیه قرار تمرکز دارد. این فرصت خوبی است که جامعه

 رساندارد وارد صحنه شود و در تعریف اهداف مطالعات کودکی در استرالیا یاری

ها احتماالً باشد. این گفته نیز صحیح است که با انجام تحقیقات با کمک نظر بچه

های تحقیق( و تشخیص مسائلی که ارزش روشدغدغۀ چگونگی انجام تحقیقات )

صورت گسترده وارد مباحث تحقیقات نظری و عملی بشود. بررسی دارند به

محور در تحقیقات دانشگاهی، شدن موضوعات سالمتدلیل پررنگهایی که بهدغدغه

 اند.فراموش شده

این  ،ها و دیگر مراکز تحقیقی برای انجام تحقیقات بیشترتالش دولت، دانشگاه

آورد که پژوهشگران حوزۀ کودک نیز برای کارکردن بیشتر نگرانی را به وجود می

های دولتی، تواند به دپارتماناین همکاری می  -روی موضوعات دلخواه همراه شوند 

های خصوصی مربوط باشد که ها یا مؤسسات خیریه و در بعضی موارد مشارکتسمن

کند این کنند. همانطور که دیویس نیز بیان میروی مسائل مربوط به کودکان کار می

شدن توانایی در پذیرش و برخورد با مسائل پیچیده تواند به کمتالش و همزمانی می

در این زمینه منجر شود، قید و بند مقرراتی برای تحقیقات ایجاد کند تا در راستای 

 و یا باعث رشد گذاری دولت باشندها در زمینۀ قانونسیاست اجتماعی و نیازمندی

ند تا کهای غیردلخواه شود. دیویس مثالی را بیان میهای تحقیقاتی در زمینهدغدغه

اعث شد حرکات پذیری بنشان دهد که چگونه نئولیبرالیسم با گسترش مفهوم مسئولیت

های استاندارد در مدارس پیش گرفته شود. اما در همان زمان، مثبتی در جهت ارزشیابی

مثابۀ به کودک»و « آفرینمثابۀ نقشکودک به»کردن مفهوم رایند عملیمخصوصاً در ف
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تر با اشکال گوناگون ایجاد ای بزرگ، پاسخی مخالف و غیردلخواه، دغدغه«شهروند

، گیرد )دیویسکند که از طبقۀ اجتماعی، نژاد، قومیت، و جنسیت سرچشمه میمی

 (.147ب: 2005

 کودکان در مباحث عمومی

های گستردۀ عمومی دربارۀ کودکان در جامعۀ شماری در بحثیرویکردهای ب

های متمایزکنندۀ استرالیا وجود دارد که هم با روند جهانی همراه است و هم ویژگی

موقعیت اجتماعی خاص کودکان استرالیا را دارد. در بحث جهانی، در استرالیا مانند 

شتر های اخیر بیدهه هرجای دیگری وضعیت کودکی و کودکان در فضای عمومی طی

ه ها شدای به مسائل سیاسی و اجتماعی از دید آنو نگاه دوباره انددر مرکز توجه بوده

ها وضعیت مردم بومی جامعۀ استرالیا، فقر و نحوۀ برخورد با تر از همۀ ایناست. مهم

مهاجرین و پناهجویان بوده است. هر زمان که بحث دربارۀ موضوعاتی از این دست 

بین عموم مردم ایجاد شود تمایل برای تمرکز بر وضعیت کودکان بیشتر خواهد شد در 

 کودکان بومی، کودکان فقیر، کودکان مهاجران و پناهجویان.  -

در کل، وضع سیاسی و بحث عمومی در استرالیا در دهه های اخیر در آخرین مراحل 

دای رادایمی که در ابتپارادایم تغییری است که از جنگ جهانی دوم شروع شده است.پا

آن به کودک به عنوان بخشی از خانواده و خانواده را کل به عنوان کل می نگریست 

و رفته رفته به سمت تجزیه خانواده و نگریستن به کودک بعنوان سرمایه های انسانی 

 (. 1979که می شود برای آینده رویشان هزینه کرد پیش رفت )دونزلت، 

های اخیر و مباحث عمومی در استرالیا در دهه طور کلی، فضای سیاسیبه

اند که از زمان جنگ جهانی دوم خوش آخرین مرحله از تغییر پارادایمی شدهدست

روی کار بوده است، از الگویی از مشاهدۀ کودکان به عنوان بخشی از واحد خانواده، 

و مشاهدۀ  هخانواد« کردنتکهتکه»و تمرکز بر خانواده به مثابۀ یک کلیت، به سوی 
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رفته  «ای در آیندهگذاریسرمایه»خودشان به عنوان « سرمایۀ انسانی»کودکان بر اساس 

(. اگر در گذشته، والدین مسئولیت رفاه کودک را بر عهده 1979، 1است )دونزلوت

کنند، از جمله داشتند حاال افراد زیادی در اجرای این مسئولیت ایفای نقش می

کند که ( اشاره می35: 2009. برای مثال رایوین کانل )متخصصان و مؤسسات مختلف

های مؤسسات و رسانه»تا « کمرنگ شد»ها چطور ارتباطات بین والدین و بچه

هرچه  کودکان« الکترونیکی واسطه شوند یا محدود به دورۀ کوتاهی از زندگی شود.

ن نیز ی برای مادراشوند، کار اجبارها و دولت دور میبیشتر از روابط مالی بین خانواده

ین گیرد و البته برای بقای مالی نیز ضروری است. ابیشتر مورد توجه و تشویق قرار می

بخشی از دلیلی است که برای مثال چرا تجربیات دوران کودکی مهاجرین و 

ن ها بوده است، چراکه به ایپناهجویان، مهمترین بخش در بررسی شیوۀ برخورد با آن

 های انسانی پیهای آینده روی سرمایهگذاریرش بر سرمایهطریق به اهمیت تأثی

یق توان تجربیاتی نامناسب برای تحقها را میکه تجربیات والدین آنبریم، درحالیمی

 و بررسی به حساب آورد. 

روند مهم دیگری که روند معمول همۀ کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ 

زنان در نیروی کار با کاهش نرخ باروری  است، ترکیب افزایش مشارکت 2اقتصادی

برخالف این روند جهانی به پیش رفته و نرخ  2001است؛ گرچه استرالیا از سال 

به بیشترین میزان  2006که در سال طوریباروری خود را به میزان کمی افزایش داد، به

ند افزایش الف(. با ادامۀ رو2007رسید )ادارۀ ثبت آمار استرالیا،  1995خود از سال 

میزان باروری تنها باید نیازهای مربوط به مراقبت بچه قبل و بعد از مدرسه در نظر گرفته 

تدریج رو به افزایش است. به 1980شود و برایش چاره اندیشی شود، که این از دهۀ 
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والدی و در نتیجه افزایش تعداد های تکدر همین راستا باید به افزایش خانواده

شوند نیز اشاره کرد، که غالباً نیز مادر است. بین یک والد بزرگ میکودکانی که با 

 22سال،  15فرزند با کودک زیر های تکدر استرالیا خانواده 2006تا  2004های سال

دادند که این سال را تشکیل می 16های با کودکان زیر درصد از کل تعداد خانواده

 1998تا  1996های درصد در سال 20 و 1988تا  1986های درصد در سال 14عدد از 

تدریج رو به درصدی خود به 23از اوج  2004تا  2002افزایش پیدا کرده اما  از سال 

طور کلی والدین تمایل ب(. به2007کاهش گذاشته است )ادارۀ ثبت آمار استرالیا، 

نینی که در سدار شوند و اکثراً تمایلی به ازدواج ندارند و دارند که در سنین باالتر بچه

 شوند.ها وابسته است از یکدیگر جدا میکودک به آن

طالق و جدایی وجه مشترک تجربیات کودکان امروز است که در حال افزایش نیز 

اند تا آخر با متولد شده 1955تا  1946های درصد افراد از نسلی که در سال 94هست. 

ای نسل متولد شده در پدر و مادر خود زندگی کردند، این در حالی است که بر

درصد مابقی یا با والدین  17 -افت پیدا کرد  82این درصد به  1996تا  1981های سال

سالگی. این  15اند یا با یکی از والدین خود تا قبل از سن ناتنی خود زندگی کرده

ه های مختلفی بر رابطۀ بین بسیاری از پدرها با فرزندانشان تأثیر گذاشتمسئله به صورت

رفته )خیلی گبه دلیل نبود دیدارهای منظم  ست، از ضعف شدید رابطۀ بین پدر و فرزندا

دهند( تا ایجاد نوعی از تعامل جدید از کودکان ارتباطشان را با پدرشان از دست می

بین فرزندان و پدران که در آن تعداد ارتباط کمتر اما تأثیر عاطفی آن باال است. مثل 

های مؤثر راجع به حقوق کودکان در حال افزایش بحثخیلی از کشورهای دیگر، 

هایی که مسائل مهمی در زمینۀ اعطای حقوق شهروندی (، بحث1996، 1است )فاندر

طور یکسان با بزرگساالن به کودکان با علم به نیازهای مخصوص کودکان و به

                                                           
1 Funder 
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ر کودکان دتواند نقش گیرد. مثالی در این زمینه میها را دربرمیهای آنمندیعالقه

آفرین و حقوق کودک ما را مجاب در یک سمت بحث کودک نقش -جدایی باشد 

ف اند، از طرکند که والدینشان از هم جدا شدههای کودکانی میبه توجه به خواسته

دیگر حساسیت تدبیر روابط کودک با پدر و مادرش و معضالت روحی که این 

های کند که به مراقبتما را مجاب میکند های فردی به کودکان تحمیل میمسئولیت

الزم از کودک بیش از بحث حقوقش بپردازیم. مباحث عمومی در استرالیا همواره در 

 حال تغییر بین این دو دیدگاه بوده است. 

 اندازهای آیندهو چشم وضعیت کنونی

شناسی کودکی در استرالیا راه درازی را برای آید جامعهبنابراین آنطور که برمی

شناسی، علوم سالمت، آموزشی مثل تاریخ، روان-های دیگر اثبات خود در میان رشته

گیری نظریِ در حوزۀ مطالعات کودکی و برای ایجاد جهت -و سیاست اجتماعی 

مشخص در پیش دارد که بتواند در زمینۀ مسائل سیاسی راهگشا باشد. بخش اعظمی 

تر مورد شناسی و آنچه بیشر رشتۀ جامعهشناسی کودکی داز این مسئله به جایگاه جامعه

در حال حاضر این جایگاه،  -شناسی استرالیایی است بستگی دارد توجه جامعه

شناسان فعال در حوزۀ کودک باید به حد قابل ای است و تعداد جامعهجایگاهی حاشیه

پا و وقبولی برسد قبل از اینکه نیازها و مطالبات در این حوزه به حدی که اکنون در ار

 امریکای شمالی است برسد.

ن رو است. ایهای مختلف زیادی روبهشناسی کودکی در استرالیا با چالشجامعه

های شناختی، تأثیر فناوریها عبارتند از درک حقوق کودکان از دیدگاه جامعهچالش

ه ایجاد های تغییریافتۀ نابرابری کخصوص شکلجدید و رسانه بر تجربیات کودک، به
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(، 2003، 2؛ لیوینگستون2001، 1؛ رجوع کنید به کاس«جداسازی دیجیتالی)»نند کمی

ریکن، کهای تغییریافتۀ جدایی و طالق والدین و تأثیرش بر کودکان )ونصورت

افته و تغییری« نظم نسلی»(، جابجایی الگوهای نابرابری در مدارس و اجتماعات، 2005

ری را گیبا تمرکز بر دو چالش نتیجه خواهمهای اجتماعی سالمت کودکان. میجنبه

ها مختص استرالیا و دیگری در بیشتر کشورهای دیگر دنیا یکی از چالش -انجام دهم 

. یک مسئلۀ گیردبه نوعی مشترک است، که البته در استرالیا شکل خاصی به خود می

 و شناسان کودکیِ استرالیا قرار دارد اهمیت جایگاهخیلی مهم که پیش روی جامعه

شان، اجتماعاتشان و سیستم تجربیات خاص کودکان بومی در زندگی خانوادگی

شان است. امروزه تعداد زیادی از اجتماعات مربوط به مردم بومی وجود دارد آموزشی

ز گیرند که هر دو اها مورد سوءاستفادۀ احساسی و جنسی قرار میکه کودکان در آن

صاً باعث ایجاد مشکالت اجتماعی در آینده نظر اخالقی غیرقابل قبول هستند و مشخ

 شوند و نقشگیرند خود بزرگ میشوند چراکه کودکانی که مورد آزار قرار میمی

 پذیرند و این چرخه ادامه دارد. والد را می

ندرت از پژوهش عملی و نظری مستدل آگاهی دارند. در حال حاضر عامۀ مردم به

نحوۀ روابط مضر خانوادگی در اجتماعات افراد  شناسانه به ساختار ودیدگاهی جامعه

ای و تاریخی روی این مسئله است که چگونه این نوع بومی، که شامل بررسی مقایسه

د، گیرد و رشد می کناز خشونت و سوءاستفاده در بین خانواده و اجتماعات شکل می

تواند یکند، همچنین مکمک بسیار مهمی به پیشرفت سیاست و عمل در این حوزه می

ع شناسی باشد. این موضوبه تنهایی زمینۀ عملی و تحقیقاتی مهمی در رشتۀ جامعه

ناختی در شتحقیقاتی همچنین بخش وسیعی از نیاز همیشگی به انجام مطالعات جامعه

                                                           
1 Koss 
2 Livingstone 
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کند، که همچنان مسئلۀ اجتماعی مهمی است زمینۀ سوءاستفاده از کودک را رفع می

ی و اجتماعی، پیوسته نیازهای جدید و بعضاً مادامی که وضعیت کنونی اقتصاد

متناقضی را در زمینۀ روابط بین بزرگساالن و کودکان و تجربیات کودکی پدید 

 آورد. می

ر های کنونی اقتصادی و سیاسی بوقفۀ رژیممسئلۀ مهم دوم دریافتن تأثیرات بی

 هها است. بدون بحث روی لیبرالیسم، این مشخص است کزندگی روزمرۀ بچه

ظر های بازار بدون در نتوجهی به سمت افزایش تأکید بر فعالیتهای قابلحرکت

دادن به زندگی اجتماعی که در الگوی دولت رفاه مطرح است، گرفتن مسئلۀ سامان

ودند، در ها نبصورت گرفته است. دولتمردان استرالیایی اگر در خط مقدم این حرکت

خیلی عقب  1980های نئولیبرال در دهۀ یاستروی از تاچر و ریگان به سمت سدنباله

( اخیراً به بررسی تأثیرات بسیار این تغییر بر زندگی 2009اند. رایوین کانل )نبوده

سازی آموزش و مراقبت پرداخته ویژه خصوصیخانوادگی و تجربیات کودک به

 است.

 تشویق دولت به مدرسۀ خصوصی و مراقبت مشارکتی از کودک ]به این معنی که

های خانواده نیز بخشی از مراقبت کودک را به عهده بگیرد[، باعث افزایش هزینه

شود که به تبع، کل رابطه با فرزندانشان و ماهیت تجربۀ ها میاقتصادی بر دوش خانواده

گذاری مالی برای آموزش کودکان و مدیریت دهد. نیاز به سرمایهکودکی را تغییر می

های کودکان در نهایت استفاده در هدایت استراتژی گذاری به منظوراین سرمایه

ن مسئله کند که ایهای رقابتی مختلف افزایش پیدا کرده است. کانل بیان میزمینه

نئولیبرالیسم  برد وهای جنسیتی پیش میها را به سمت تقویت قشربندیطبیعتاً خانواده

به عنوان مدیر بخش را ساخته است که در آن پدر « پدریِ جدید»نوع متفاوتی از 

گذاری خانواده برای تحصیل کودک است. نقش مادر نیز ایجاد فضای سرمایه
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های ها و فراگیریآموزشی در خانه است یا به عبارتی باالترین سطح رساندن آموزش

های رقابتی را تا حد ممکن تضمین هایی که پیروزیدر منزل برای کودک در مهارت

ید جنسیتی هستند، که باعث ایجاد درس خصوصی غالباً تککند. در استرالیا، مدامی

وۀ یافتن به بینشی آگاهانه از نحشود. دستجنسیتی به آموزش در بین کودکان می

ز یک سو ها اارتباط میان تغییرات وسیع در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و سیاست

عهدۀ  و تجربیات روزمرۀ کودکی از سوی دیگر، وظیفۀ خطیر تحلیل را بر

 نهد. شناسان کودکی استرالیا میجامعه

ن دو شناسان جهت انجام تحقیقات روی ایپتانسیل خیلی خوبی برای جامعه این،بنابر

مسئله و البته دیگر مسائل وجود دارد تا از این طریق بتوانند دید اجتماعی و سیاسی را 

گذارند و لیا اثر میهایی ایجاد کنند که بر زندگی کودکان استرابرای بررسی دغدغه

ای از ساختار و سازوکار دوران کودکی معاصر به دست شناسانۀ غنیهای جامعهبررسی

تی آفرین و یا نظم جنسیدهند. معنای واقعی مفاهیمی مثل حقوق کودک، کودک نقش

های خاص اجتماعی، تاریخی و فرهنگی که بستر تعریف آن به دالیل زیادی به زمینه

ها به ستگی دارد و شناسایی و درک تجربیات خاص استرالیاییمفاهیم هستند ب

 شود.شناسی کودکی میهای گوناگونی باعث پیشرفت جامعهها و در زمینهصورت
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 شناسی کودکی فرانسویجامعه

 شده؟ای تعریفموضوعی غیرمعمول و خرد، یا عرصه

 

 ، ترجمۀ الهه سروش1رژین سیروتا

 

 چکیده

 90شدن در اواخر دهۀ شناسی کودکی فرانسوی با تحلیل انتقادی اجتماعیجامعه

علوم اجتماعی را پدیدار شد. این مبحث که همچنان موضوعی چندشاخه است تمامی

دوران »شناسان آموزش با معطوف ساختن توجه به د دارد. برخی از جامعهدر خو

ا که ب« بازگشت به کنشگر»در چارچوب  «3دوران کودکی»و سپس به « 2آموزیدانش

، نقش شوندنظریات تفسیری و قائالن به نظریۀ کنش متقابل نمادین مشخص می

رنیته از خالل نظریات اند. وضعیت جدید کودک در مددر این پدیداری داشتهمهمی

فردگرایی بررسی شد. گرایشات اصلی تحقیق عبارتند از: نگاهی بازنگرانه به مباحث 

های اجتماعی و کودکی و تخصصی، کودک به عنوان کنشگر اجتماعی، سیاست

ایی ، صحنۀ سیاسی، قض«کودک در مقام قربانی»تا « شاهکودک»فرهنگ کودکان. از 

شدن با مباحث داغی پیرامون اشکال جدید کودکی، باشتهو رسانه همواره در حال ان

، کودک به عنوان یک مسئله، کودک در مخاطره یا کودک خطرناک 4کودکِ میل

 ابد.یشناسی کودکی پایان میهایی برای آیندۀ جامعههستند. این مقاله با چالش

                                                           
 ( Paris V -Université Paris Descartes)(، دانشگاه دکارت پاریس Régine Sirotaرژین سیروتا ) 1

2 métier d’élève 
3 métier d’enfant 
4 child of desire 
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ن، ناساهای کارش: کودک در مقام کنشگر، فرهنگ کودکان، گفتمانهاکلیدواژه

شدن، ، وضعیت جدید کودک، اجتماعیدوران مدرسه، دوران کودکی فرانسه،

 های اجتماعیسیاست

 

 مقدمه

( اثر فیلیپ 1960) 1های کودکیقرننطفۀ توجه مطالعاتی به کودکی با انتشار 

شکل گرفته است. البته باید بدانیم که تقریباً تا همین اواخر کودکی توجه  2آریس

ن فرانسوی برانگیخته بود. باید برای دیدن آگاهی واقعی و شناساکمی بین جامعه

صبر  90جایگاه مشخصی برای این مبحث در علوم اجتماعی روز فرانسه، تا پایان دهۀ 

 کنیم.

و  4)بویسون 3فرهنگ جدید پداگوژی و آموزش ابتداییکه در « کودکی»از مقالۀ 

در دانشنامۀ آموزش و « شناسی کودکیجامعه»( منتشر شد تا مقالۀ 1911، 5دورکیم

ب( که حدود یک قرن بعد منتشر شد، شاهد دوران 2005، 7)سیروتا 6پرورش

ن همچون کنندۀ آای هستیم که در آن کودکی بیشتر در قالب نهادهای کنترلطوالنی

 گرفت.مدرسه، خانواده و سیستم قضایی مورد توجه قرار می

شناسی کودکی به جامعهشده گرچه تعداد زیادی از کارهای اختصاص داده

و  فقدان، لغزش»های زبانی دیگر، اغلب با تشخیص فرانسوی مانند خیلی از حوزه

شود، توجه به کودکی در دهۀ اخیر شکوفا شده است. اکنون وضعیت آغاز می« حذف

                                                           
1 L’Enfant et la vie familiale sous l’ancien régime [Centuries of Childhood] 
2 Philippe Ariès 
3 Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’éducation primaire 
4 Buisson 
5 Durkheim 
6 Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation 
7 Sirota 
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های پروبلماتیک و در گرو مسائل آموزشی و ساخت گره« مدرنیتۀ دوم»کودک در 

( کودک 1990تحلیلگر )روان 1از زمانی که فخانسواز دولتو شود.اجتماعی دانسته می

ای هم در رسانه و هم در را به عنوان یک شخص در نظر گرفت، مباحث جنجالی

تحقیقات علمی به روشنی مورد بحث قرار گرفت. خالصه اینکه، دو فیلسوف سیاسی، 

مورد در کتاب آخر خود در  (318: 2007) 3و پیر هنری تویوت 2اریک دشاوان

کودک چیست؟ . . . جایگاه کودک در جامعه »پرسند: های سنی در زندگی میدوره

در پنجاه سال اخیر به کلی تغییر کرده است. او از حاشیه به مرکز و از فرعی به اصلی 

است یا خیالی  4تصوری عینیتبدیل شده است. اما آیا این مرکزیت معاصر کودک 

 «واهی؟

ودکی فرانسوی جایگاهی را در این برنامۀ علمی و شناسی کو سپس، آیا جامعه

 های واقعی و آیندۀ آن اشغال کرده است؟پیشرفت

 شناسی کودکی فرانسویظهور جامعه

 میدانی قویاً چندشاخه

شناسی کودکی همچنان مانند گذشته مبحثی قویاً چندشاخه است. مبحث جامعه

یگر های دکی، توسط رشتهشناسی کودمقاالت مربوط به آن عالوه بر رشتۀ جامعه

شناسی و مطالعات متنوع دیگر نوشته شده است. الزم به ذکر است بحث جامعه

شناسی کودکی توسط تعدادی از انتشارات پژوهشی برگزیده، به کندی نهادینه جامعه

 شد.

                                                           
1 Françoise Dolto 
2 Eric Deshavanne 
3 Pierre Henri Tavoillot 
4 trompe-l'oeil 
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، 1994در سال  1شناسی دانشگاه آزاد بروکسلنامۀ ژورنال مؤسسۀ جامعهانتشار ویژه

، اولین قدم در 3وشده توسط سوزان مولویرایش« 2ودکی و علوم اجتماعیک»با عنوان 

مند به این مبحث و تولید طرحی کلی از آخرین اندک عالقهراه گردآوری محققان

کودکی  شناسینامه از خود واژۀ جامعهگرفته بود. در این ویژهنتایج و تحقیقات صورت

د شناسان در راستای تجدید نظر در مورمعهاستفاده نشد، اما انتشار آن درخواستی به جا

و درنظرگرفتن دوران کودکی به عنوان مبحثی جدا و مستقل در  شدنفرایند اجتماعی

 تحقیقاتشان بود. 

نکردن آنان بواسطۀ نامه شامل بازکشف کودکان، قضاوتاهداف این ویژه

، ولیدهای متفاوت مشارکت آنان در تشان، کشف روشگزارشات و نمرات مدرسه

بازتولید و تغییر شکل نظام اجتماعی، بازاندیشی از طریق مشارکت فعال کودک، ابعاد 

شدن، زیر سؤال بردن بنیان فرضیۀ کودک به مثابۀ کنشگر پویا از مفهوم اجتماعی

 (.4: 1994)مولو، 

آموزش نامۀ ژورنال در ویژه 1998شناسی کودکی برای نخستین بار سال واژۀ جامعه

دیده « شناسی کودکیجامعه»ای تحت عنوان ب(، در مقاله1998)سیروتا،  4و جامعه

ی هایشناسی آموزش در محدودهکردن میدان جامعهشد. به عنوان تالشی برای بزرگ

ه ای شجاعانه روی آیندبندیغیر از سیستم مدرسه؛ این توسط ژورنال به عنوان شرط

شناسی آموزش. دو دیدگاه اجمالی هاز جامع« 5زداییتحصیل»در نظر گرفته شد، نوعی 

گرفته مشخص شد، یکی با توجه به ادبیات از آخرین نتایج و تحقیقات صورت

الف( و دیگری از ادبیات انگلیسی در باب این موضوع 1998فرانسوی )سیروتا، 

                                                           
1 Institute of Sociology of the Université Libre of Bruxelles 
2 Enfances et sciences sociales 
3 Suzanne Mollo 
4 Education et Sociétés 
5 descolarization 
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گیری اصلی این رشتۀ جدید را (. هرکدام این دو، ریشه و جهت1998، 1)مونتاندون

؛ 1997، 2شناسی انگلیسی زبان )کورسارواندک به جامعهارجاعات کنند.توصیف می

شناسان ( از سوی جامعه2001، 5؛ کورتروپ2005؛ پروت، 1990، 4و پروت 3جیمز

بخش، و هم برای مشروعیت این فرانسوی زبان به طور همزمان هم به عنوان منبعی الهام

ن رشته بین اله در گسترش ایکند. البته باید تأکید کرد که شکافی ده سرشته عمل می

 این دو زبان وجود دارد.

، که توسط نظریات تفسیری و کنش متقابل «بازگشت به کنشگر»در چارچوب 

ر شناسان آموزش دریافتند که کنشگنمادین مورد توجه قرار گرفته، بعضی از جامعه

شناس ها در ابتدا جامعهیابد. چه آنشخصیت می« آموزیدوران دانش»اجتماعی در 

الف( 1998، 8؛ سیروتا1998، 7؛ رایو1994، 6؛ پرنود1998آموزش بودند )مونتاندون، 

(، این پژوهشگران شروع به درک 2004، 2002، 9شناس جوانان )دوبتو چه جامعه

ی اکردند، اشخاصی که در پاسخ به جنبش دموکراسی توده« بربرها»عقالنیت جدید 

های اجتماعی جدید دسترسی به سطوح بندیتهبه طور وسیعی به مدارس آمده و به دس

ها برای کنش، به عبارتی دادند. درک منطق آنای ازآموزش و پرورش میناشناخته

های نظری دارد. مفاهیم جدیدی گرفتن این کنشگران، نیاز به تجدید چارچوبجدی

تهیه شده است، که تجربۀ « های جمعیفردیت»از تجارب اجتماعی برای فهمیدن 

سیر شدنشان قابل تفتری از فرایند اجتماعیشان تنها از طریق چارچوب کلیوزشیآم
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2 Corsaro 
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4 Prout 
5 Qvortrup 
6 Perrenoud 
7 Rayou 
8 Sirota 
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دهد، اعم از ای که زندگی یک کودک را شکل میهای روزمرهاست. تمام موقعیت

قرار  شناختیافتد، مورد بررسی جامعهآنچه پشت صحنه و آنچه در صحنه اتفاق می

 «دوران کودکی»به « آموزیدوران دانش»شود. سپس افرادی تمرکزشان را از داده می

الف، 1998، 1994، 1993؛ سیروتا، 2000، 1؛ سارمنتو1998منتقل کردند )مونتاندون، 

 ب(.2006ب، 1998

ناسی ششناسی تا انسانبه تدریج در علوم اجتماعی، از جمعیت 90این مبحث در دهۀ 

ر ن موضوع برگزاها کنگرۀ ساالنۀ خود را حول ایگسترش یافت. تعدادی از رشته

 1994 توان کنفرانسای تأسیس شد. برای نمونه میکردند و تعدادی شبکۀ چندرشته

برگزار  3شناسیکه توسط مؤسسۀ ملی جمعیت« 2کودک در خانواده، بیست سال تغییر»

( را نام برد. یکی از فرضیات 1994، 4شناسیو منتشر شده است )مؤسسۀ ملی جمعیت

زم است شده بوده است و التاکنون کودک متغیری فراموشاصلی تصدیق این بود که 

، 5که جایگاه کودک به عنوان تنها عنصر پایدار خانواده در نظر گرفته شود )فستی

انجمن « شناسی خانوادهجامعه»(. در همین زمان کمیتۀ تحقیقاتی 1998، 1994

را به موضوعی در مونترئال، کنفرانس خود  6زبانشناسان فرانسویالمللی جامعهبین

ای بودن این موضوع در ادبیات ، حاشیه«های کودکیدوران»خاص اختصاص داد: 

شناسانۀ امریکایی و فرانسوی را روشن ساخت و به نیاز به رویکردی جدید نسبت جامعه

کردن توجه (. معطوف1996و همکاران،  7به این عضو خانواده اشاره کرد )داندورند

ان شناسشناسان خانواده است. جامعهتازه برای جامعهبه کودک بیانگر رویکردی 

                                                           
1 Sarmento 
2 L’Enfant dans la famille, vingt ans de changements 
3 National Institute of Demography 
4 INED 
5 Festy 
6 AISLF (the International Association of French-Speaking Sociologists) 
7 Dandurand 
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فرایند  های جایگاه پدر درخانواده بعد از توجه به وضعیت زن و متعاقباً توجه به سختی

به کنکاش پیرامون وضعیت کودک در چارچوب تکامل دموکراتیک « والدگری»

رسمی خود  در گزارش 2(. ایرن تری2004، 1اند )دوسینگلیواحد خانواده پرداخته

(، به تبعیت از برخی متخصصان 1998) 3زوج، فرزند، و خویشاوندی امروزیندرباب 

کند که درحالیکه در جامعۀ فردگرا اهمیت شناسان حقوقی بر این تأکید میو جامعه

پوشی و شود، تنها حق غیرقابل چشمتمام پیوندهای اجتماعی دیگر روز به روز کم می

کند که: ازدواج اینگونه خالصه می 4است. جرارد نیراند انتقال پیوندی خویشاوندی

کند دیگر سرآغاز خانه و خانواده نیست، بلکه این تولد فرزند است که آن را آغاز می

وی شناسی فرانسشناسی فردگرایی در جامعه(. شروع و شکوفایی جامعه2005)نیراند، 

 5مانطور که آلن ارنبرگدهد. هاین قدم دوم را در بازکشف کودکی مدنظر قرار می

 کوچک و نامعلوم است.« فرد»اکنون کودک یک گوید، هم( می1995)

غیرمنصفانه خواهد بود اگر از دو سنتز تاریخی مهم فرانسوی حرفی به میان نیاوریم: 

مدرسه و ( و 1975، 7)کروبلیر 6(1800-1950کودکی و جوانی در جامعۀ فرانسوی )

(، و کتاب 1981، 9)پروست 8(1930-1980تغییر )ای در حال خانواده در جامعه

( که چند سال 1998، 12و جولیا 11)بچی 10تاریخ کودکی در غربالمللی و مهم بین

                                                           
1 de Singly 
2 Irène Théry 
3 Couple, Filiation and Kinship Today 
4 Gérard Neyrand 
5 Alain Ehrenberg 
6 L’Enfance et la jeunesse dans la société française (1800–1950) 
7 Crubellier 
8 L’École et la famille dans une société en mutation (1930–1980) 
9 Prost 
10 The History of Childhood in the Occident 
11 Becchi 
12 Julia 
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ارزیابی  ها بیانگر تالشی در جهت تولیدبعد به ایتالیایی و فرانسوی منتشر شد. همۀ این

 ای موضوع از طریق روشی تاریخی است.رشتهمیان

شناسی کودکی در سال در تالشی برای درک و بررسی مردم 1شناسیانجمن مردم

های جامعۀ کودکان و فرهنگ»ای با موضوع ای از مطالعات چندرشتهمجموعه 1996

(. 2000، 3منتشر ساخت )سعدی موکرانه 2000آوری و آن را در سال جمع« 2کودکان

ای شناسان عالقهانچرا انس( »2003) 4رغم عنوان برانگیزاننده مقالۀ الرنس هیرشلدعلی

شناسی کودکی شکل گرفت ای برای انسانشبکه 1977، در سال «5به کودکان ندارند

مند به کودکی را گرد هم آورد شناسان عالقهشناسان سالمت و انسانکه برخی انسان

شناسان و نگارانۀ تعدادی از کارها انسان(. چرخش مردم2007، 7و پورشز 6)بونت

شناسی بلکه در میزان موضوعات مشترک نیز به هم تنها در روشنهشناسان را جامعه

؛ 1980، 9موندو الله 8؛ دولیزی دپارسوال2007کند )بونت و پورشز، نزدیک می

اندیشمندانه دربارۀ تا دیدگاهی  (،2000؛ سعدی موکرانه، 1997و همکاران،  10گودتی

 پرورش فرزند تولید کنند.

(، کودکی به عنوان 1992، 12و راجرز 11)آبیلز« شناسی در خانهانسان»در این 

شناسان به مطالعه پیرامون موضوعی مرکزی ظاهر شد. عالوه بر این، حاال که انسان

                                                           
1 Society of Ethnology 
2 Children Society and Children Cultures 
3 Saadi-Mokrane 
4 Lawrence A. Hirscheld 
5 Pourquoi les anthropologues n’aiment-ils pas les enfants 
6 Bonnet 
7 Pourchez 
8 Delaisi de Parceval 
9 Lallemand 
10 Guidetti 
11 Abeles 
12 Rogers 
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خویشاوندی خو گرفته بودند، ابزاری مفهومی برای مطالعۀ اشکال جدید کودکی، از 

 (.0072، 1وضعیت جدید والدین گرفته تا اشکال تازۀ تولید مثل داشتند )کادورت

بود که  2004ها توجه فیلسوفان سیاسی را نیز به موضوع جلب کرد. در سال همۀ این

به طور « 3مسئلۀ کودکان»ای تحت عنوان نامهبا ویژه 2مباحثهژورنال روشنفکری 

ای تازه از دگرگونی وضعیت ها خواستار ارزیابیمشخص به این موضوع پرداخت. آن

؛ 2004، 4های جمعی بودند )گوشتر بازنماییکودک، چه در زمینۀ علمی و چه د

عریف ای را بازت(. پیدایش چنین ابهامی در مرزهای سن نیز تفکر فلسفی2002، 5رنو

بود )دشاوان و تویوت، « های زندگیدوره»اش بازپیکربندی مدرن کرد که دغدغه

جانبۀ علوم اجتماعی در (، و کودکی را پیش کشید. بر اساس مشارکت همه2007

جاب ، این فیلسوفان م«بازگشت»نشدن این موضوع، و نه در قالب الش برای چندپارهت

 شدند که کودکی را در اولویت قرار دهند.

 سازی میداننهادینه

زبان به طور عمده در قالب کمیتۀ تحقیقاتی جامعۀ فرانسوی اکنون این موضوع درهم

اتی شود: کمیتۀ تحقیقدهی میزبان سازمانشناسان فرانسویالمللی جامعهانجمن بین

و در کنگرۀ این انجمن در کبک بنیان نهاده  2000در سال « شناسی کودکیجامعه»

در  2007تا  2001از سال « شناسی کودکیروزهای جامعه»شد و کارگاه ساالنۀ 

 2009در استانبول و  2008پاریس، ژنو، لیسبون، تور، روم و استرازبورگ و در سال 

 28ها کاری جمعی توسط شده است. در نتیجه این کنفرانس در کبک برگزار

جهت بررسی سیر  6شناسی کودکیعناصری برای جامعهزبان به نام پژوهشگر فرانسوی

                                                           
1 Cadoret 
2 Le Débat 
3 L'Enfant problème 
4 Gauchet 
5 Renaut 
6 Eléments pour une sociologie de l’enfance 
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تحقیقات انجام شده در این زمینه در عرصۀ زبان فرانسه منتشر شده است )سیروتا، 

 ب(.2006

های هادی از طرف دپارتماندهندۀ پویایی، و همچنین حمایت نها نشاناین فعالیت

های مختلف و نهادهای ملی پژوهشی است. این شبکه علوم تربیتی و اجتماعی دانشگاه

زبان فرانسه مشترک است  هاکشور است که در آن 10پژوهشگر از حدود  50شامل 

های اصلی در مبادالت علمی را دارد. این المللی و یکی از زبانو حکم زبان بین

ند از: فرانسه، بلژیک، سوئیس، کانادا، پرتغال، برزیل، رومانی، ایتالیا و کشورها عبارت

 آلمان.

شمار پژوهشگران فعال این حوزه در برخی از کشورها ممکن است تعداد انگشت

ی شناسها را به حاشیه و انزوا بکشاند، اما این برخالف انزوای متکبرانۀ جامعهآن

شبکه که شامل پژوهشگران  1خش لوسیتانیاییکند. به همین خاطر بفرانسوی عمل می

یا مانوئل سارمنتو، در  3، فولویا رزمبرگ2پرتغالی و برزیلی )مثل آنا نونز دآلمیدا

شود، خود را فصل مشترک سه فرهنگ پرتغالی، انگلیسی و الف( می2006سیروتا، 

موضوع  نکند. اییابد و به همین خاطر به عنوان یک میانجی عمل میفرانسوی زبان می

ها کامالً مشهود است. باید اذعان داشت تنها چند سالی است در نگاهی به کتابشناسی

گیری با شناسان فرانسوی برای خروج از انزوای زبانی خود و ارتباطکه جامعه

ماندن هاند. دلیل ناشناختهای دیگر احساس نیاز کردهگرفته به زبانهای صورتپژوهش

 ان انگلیسی برای پژوهشگران فرانسوی هم همین است.کارهای منتشرشده به زب

                                                           
1 Lusitanian 
2 Ana Nunes de Almeida 
3 Fulvia Rosemberg 
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در نتیجه نوعی عدم ارتباط میان این دو جامعه وجود دارد که باید تأکید شود تا 

عات شوند که مطالزبان کمی پیدا میحدی دوجانبه است که پژوهشگران انگلیسی

 منتشرشده به زبان فرانسه را بخوانند.

را نام ببریم  521پژوهشی ملی سوئیس با نام پی ان آر توانیم برنامۀ در سطح ملی، می

های موضوع را پررنگ کرده است. این که برنامه فدرالی مهمی است که برخی جنبه

ز شده متمرک« ها در جامعۀ در حال تغییرکودکی، جوانی و ارتباط میان نسل»برنامه بر 

های پژوهشی رد. برنامهای مشابه این در فرانسه وجود ندااست. در این لحظه برنامه

ه عهدۀ ها بای تمرکز دارند که مسئولیت آنتقریباً همیشه بر عملکرد نهادهای اصلی

ها است، نهادهایی مثل مدرسه، خانواده یا مراکز مراقبت روزانه. اما اخیراً از وزارتخانه

های دیگر دولتی که محرک و سرمایۀ الزم برای پژوهش را فراهم طرف بخش

های جدیدی برداشته شده است. در سالیان اخیر وزارت فرهنگ فرانسه قدم کنند،می

 16تا  4 های فرهنگی کودکانفعالیت»اقدام به انتشار اولین تحقیق گسترده در زمینۀ 

هایی برای هم برنامه 2007( کرده و در سال 2004)اکتبر « 2ساله در اوقات فراغت

المللی به ای بین. یک شبکۀ چندرشتههای فرهنگی کودکان آغاز کرده استفعالیت

هم توسط وزارت پژوهش « 3کودکی در میان خانواده و دیگر نهادهای مراقبتی»نام 

، 5)برگونیردوپی 4کودک کنشگر و/یا سوژه در خانوادهگذاری شده که فرانسه بنیان

ای دیگر هم با دغدغۀ مصرف کودکان آغاز به کار ( را منتشر کرده است. شبکه2005

پوشی شده، این موضوع های ملی چشمرده است. موضوعی که از آن در پژوهشک

شناسی را گرد هم آورد که منجر به انتشار شماری از مطالعات از بازاریابی تا جامعه

                                                           
1 PNR 52 
2 Children’s Cultural Leisure Activities, from 4 to 16 
3 Childhood in between Family and Other Care Institutions (REEFI) 
4 L’Enfant, acteur et/ou sujet au sein de la famille 
5 Bergonnier-Dupuy 
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 1ای دربارۀ کودک و بازاررشتهکننده: تغییرات میانکودک به مثابۀ مصرف

 ( شده است.2005، 2)دوالویل

فرانسه در مقایسه با دیگر کشورهای  ر مورد کودکی درد فقدان دانش عمومی

شد، که یک  3های نهادی جدیدی همچون ای ال افسیس رصدخانهأاروپایی باعث ت

های بهداشت و آموزش و مراکز مرکز ملی تحقیقات طولی است که توسط وزارتخانه

ری اشناختی و مؤسسۀ ملی مطالعات آمای مثل مؤسسۀ ملی مطالعات جمعیتپژوهشی

کودک از تولد تا بزرگسالی  20000شود. گروه بزرگی متشکل از و اقتصادی اداره می

اند، اما تاکنون گزارشی منتشر نشده است. دو رصدخانه برای تحت نظر قرار گرفته

در  4تحقیق پیرامون این موضوع تشکیل شد: یکی توسط شرکت بیمۀ آموزشی امژوئن

ای برای کودکان رصدخانه»پیرامون کودکی، آوری اطالعاتی برای جمع 1995سال 

تا برانگیزانندۀ  2005در سال  «6کودکی در معرض خطر»، و رصدخانۀ ملی «5در فرانسه

 پژوهش در آن موضوع داغ و خاص باشند.

 موضوعات جاری

اند، سال اخیر ظهور کرده 20های اصلی و مسیرهای پژوهشی بنیادینی که در سرفصل

 چه هستند؟

شناسی معهجا های کودکیی کارشناسان و برساخت بازنماییهاگفتمان

د که شناسی و مراقبت از نوزافرانسوی تمرکز بر دانش تخصصی مثل پزشکی، روان

دهندۀ بازنمایی معاصر از کودکی هستند را آغاز کرده است. هدف این است که شکل

شان زیر هومیهای مفشدۀ آن مباحث علمی با تمرکز بر ساختحالت طبیعی انگاشته

                                                           
1 L’Enfant consommateur, variations interdisciplinaires sur l’enfant et le marché 
2 de la Ville 
3 ELF 
4 MGEN 
5 l’Observatoire de l’enfance en France 
6 l’Enfance en danger or ONED 
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ها و ساخت هنجارهای شناسان فرانسوی ایدئولوژی مستتر در آنسؤال رود. جامعه

شود را مورد موشکافی قرار جدیدی که منجر به ترسیم اشکال جدید فرد مدرن می

شناختی شناختی، پزشکی، یا جامعهدهند. نگاه علمی به کودک خواه تاریخی، روانمی

ه ای بخشیده است که گاهی به و به کودک مدرن ساخت تازهبازنمایی ما را تغییر داد

« ارزشبی»گذاری کودک ها در ارزشکند، اما تمامی آنطرق متضاد بروز می

، 3؛ اوتاوی2000؛ نیراند، 2007، 2؛ هاملن برابانت2001، 1کنند )گاوارینیمشارکت می

 (.2007، 4؛ ترمل2001

های خدمات اجتماعی با تحلیل سیاست های اجتماعی و کودکیسیاست

اجتماعی به ساخت اجتماعی -اندازی تاریخیدغدغۀ کودکی نیز حاوی چشم

(. 2007، 2004های دولتی کنترل است )مارتین، های تفکر و سیاستبندیدسته

اند در این زمینه تأثیر مهمی گذاشته 7هاوارد بکرو  6، گافمن5نظریات فوکو

یک سیستم اجتماعی عمومی و اجباری برای  (. عالوه بر معرفی1997، 8)دونزلوت

کودکانی که به علل پزشکی یا اجتماعی از سیستم آموزشی محروم شده بودند، 

، 10؛ وولبو1996و همکاران،  9ساختارهای مراقبتی مختلفی نیز ترتیب داده شد )شویر

ا ی« ایحاشیه»های خدمات اجتماعی و تسهیالتی برای این جمعیت سیاست (.2007

سرپرست در نظر گرفته شد. هر کدام از کودکان معلول، بزهکار و بی« رسمیغیر»

ای و گاهی خود ها جزئی از یک برنامۀ کلی عمل اجتماعی و آموزش حرفهاین

                                                           
1 Gavarini 
2 Hamelin Brabant 
3 Ottavi 
4 Turmel 
5 Foucault 
6 Goffman 
7 Howard Becker 
8 Donzelot 
9 Chauvière 
10 Vulbeau 
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 اند که توسط خدمات دولتیای از محققان و سرمایه بودهموضوع تحقیقی با شبکه

عیت ا توجه به تغییر وضهای اجتماعی بفراهم شدند. به پرسش کشیدن این سیاست

اندازها، صداها و حقوق کودکی موضوعات پژوهشی را نیز به سمت موشکافی چشم

 (.2007، 2؛ شلمر2007، 1کودکان برده است )پالیسانس

ال این سؤ شناسی کودکی،کدام مرزها؟ از خردسالی تا جوانیجامعه

 شود و به پایانساده سرآغاز بسیاری از مقاالت است: کودکی دقیقاً کجا آغاز می

شود؟ مطمئناً اولین کار ای انتخاب میرسد؟ برای کودکی چه مرز سنیمی

سازی مقوالت و بازسازی آنان است. همانطور که شناسان عادی غیرطبیعیجامعه

؛ پس در مورد کودکی چه «جوانی فقط یک کلمه است»( گفته است: 1980) 3بوردیو

تماعی در نظر بگیریم؟ چه نقاط عطفی برای شود گفت اگر ما آن را برساختی اجمی

 اهیدانشگ علم طبیعی ساختار در معمول طوربه که هارود؟ آنتعریف آن به کار می

گذراند؟ گرد هم آوردن جنین، نوزاد، می جای به تاریکی نقاط روند، امامی کار به

کودک، نوجوان، نابالغ و جوان تحت یک برچسب مشترک نیازمند یک موشکافی 

 ند. کهای ضمنی محقق روبرو میهای نظری و ارزشمفهومی است و ما را با پیشفرض

شناسی کودکی که در قالب انجمن زبان مختص به جامعهدر شبکۀ فرانسوی

از ابتدا  کند، هیچگونه مرز پیشینیزبان فعالیت میشناسان فرانسویالمللی جامعهبین

سان عضو گروه روی خردسالی کار شنامشخص نشده است. در نتیجه برخی جامعه

 کنند و برخی دیگر روی جوانی.می

شناسان خردسالی شبکۀ مختص به خود را پیرامون آموزش و های زیادی جامعهسال

های خدمات اند و به طور عمده درگیر ساختارهای سازمانمراقبت اولیه داشته

                                                           
1 Plaisance 
2 Schlemmer 
3 Bourdieu 
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به مراحل مختلف این دورۀ ای مربوط ها و بازار حرفهاجتماعی، بازنمایی مربوط به آن

های پیش از شروع (. سال1994؛ پالیسانس، 1973، 2و پریوت 1زندگی بودند )چمبردن

ها بود. از یک طرف بر نهادهای مراقبتی و از طرف تحصیل اجباری مورد توجه آن

های دیگر چرخۀ اطالعات در مورد مراقبت از خردسال در میان عقل سلیم، پژوهش

(. باید 1987، 3ها بود )بولتانسکیپسندسازی مورد تمرکز آندانشگاهی و عوام

د توجه ها را موردبستان در فرانسه سه، چهار و پنج سالهیادآوری کنیم که دوران پیش

درصد  100دارد. به بیان دیگر با وجود اینکه اجباری برای والدین وجود ندارد، 

-وند. کارهای تاریخیردبستانی میخردساالن سه، چهار و پنج ساله به پیش

، 7؛ رولت1990، 6؛ نوروز1992، 5؛ موزر1997، 4شناختی )لوکشناختی و انسانجامعه

های خدمات اجتماعی و تغییرات اساسی مفهوم ( به بررسی روند تکامل سیاست1990

دوستی گرفته تا ایجاد مراکز (، از نوع1980موند، مراقبت )دولیزی دپارسوال و الله

 ه و مدارس خردساالن اختصاص یافته است.مراقبت روزان

اما اکنون، قسمتی از این کار به بررسی این موضوع اختصاص داده شده است که 

شود. چگونه در مباحث معاصر و تفکر مدرن کودک به عنوان سوژه بازتعریف می

و  های اجتماعی شدهمفاهیم جدید کودکی در مباحث معاصر باعث بازسازی سیاست

ت از والدگری را با گسترش دانش تخصصی در این زمینه تحت تأثیر قرار تمام تصورا

شود بلکه (. در اینجا فقط به مرحلۀ خردسالی توجه نمی2000داده است )نیراند، 

                                                           
1 Chamboredon 
2 Prevot 
3 Boltanski 
4 Luc 
5 Mozère 
6 Norvez 
7 Rollet 
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نیز مورد  و ارتباط نسلی« پدر و فرزندی»وضعیت کودک به مثابۀ یک کلیت در رابطۀ 

 بحث است.

 های متمادی به عنوانی هم که برای سالشناسی جوانچنین تغییر جهتی در جامعه

انی شناسی جوکرد، وجود دارد. تا همین اواخر که جامعهای مستقل فعالیت میشبکه

شناسی مرحلۀ ورود به زندگی فعال، ترک خانه، شروع به طور عمده به عنوان جامعه

 یابی، تعریف شد. شرایط ویژۀ فرهنگ نوجوانی هم مورد توجهزندگی کاری و جفت

شناسی جوانی روز به (. حاال اما مرزهای جامعه1997، 1این گروه قرار داشت )گاالند

تۀ نیافنوجوانی پایان»رسد وجه مشخصۀ این شوند. به نظر میتر میروز کمرنگ

)بازی ژان کلود چمبردن با کلمات که ریشه در بیان فرویدی دارد( هجوم « پایانبی

آمدن میان کودکی و ورود به جهان یگر با کشاست که د 2گذارهایی از این پرسش

به طور عمده با کسب خودمختاری و استقالل  گذارشود. این بزرگساالن تعریف نمی

؛ دوبت، 2004، 3کومپرندریابی )( در چارچوب فردیت2007، 2004)دوسینگلی، 

 شود.( مشخص می2002

ی گسستی رشناسان فرانسوی با پیگیجامعه کودک در مقام کنشگر اجتماعی

تن کودکان گرفشناسی آنگلوساکسون بود به تدریج شروع به جدیکه مشخصۀ جامعه

یا  «های فرهنگیپیشبینی»ب(. دیگر به کودکان به چشم 2006کردند )سیروتا، 

ته های واقعی در نظر گرفها را به عنوان انسانکنند، بلکه آنهای آینده نگاه نمیانسان

 نند.بیآنان را می« عاملیت»و 

شناسی فرانسوی آنقدرها در حقیقت هنوز هم روش برخورد با این موضوع در جامعه

ی شناسان کودکمتحول نشده است. همانطور که قبالً گفته شده بسیاری از جامعه

                                                           
1 Galland 
2 entre-deux 
3 Comprendre 
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ت کردند. به همین خاطر اسشناسی آموزش کار میاند که قبالً روی جامعهکسانی بوده

شود. که به عنوان کنشگر اجتماعی مطرح می آموز استاین دانش که در قدم اول

 شود. یکیآموز از خالل تعامل در کالس و سپس ارتباطش با مدرسه درک میدانش

وام گرفته شده است « مقاومت»شناسان انگلیسی از اولین الگوهای نظری از جامعه

آموزی به یک زمینۀ پژوهشی مهم تبدیل شده (. دوران دانش1978، 1977، 1)ویلیس

؛ 1999؛ رایو، 1994؛ پرنود، 1997؛ مونتاندون، 1996، 2است )دوبت و مارتیوچلی

 (.1994سیروتا، 

ی شناختی نسبت به سیستم آموزشانداز ریشه در تجدید رویکردهای جامعهاین چشم

ارگذاری رغم کندارد و با وجود حفظ وابستگی به رویکردهای بازتولیدی صرف، علی

این در  کند.ابل و رویکردهای فردگرایانه هم استفاده میاز رویکرد کنش متق ها،آن

« ۀ سیاهجعب»کند ، تحلیلی که پس از بررسی تحلیل نهادزدایی خاصی مشارکت می

شود که با عبارت تجربه کالس درس، روی ذهنیت کنشگران مدرسه متمرکز می

 (.1995، 3؛ روشکس2004پردازی شده است )دوبت، مفهوم

از نهاد و سازمان، پژوهشگران از کالس درس به حیاط بازی  در این خروج آهسته

(. در 1998؛ رایو، 2001، 4اند )دالالندهو کریدورهای مدرسه نقل مکان کرده

های ین وضعیتتراندازۀ ساختاریافتهپذیری فردی اهمیت این فضاهای بینابینی بهجامعه

شدن به سمت ماعینهادی است. به همین خاطر پژوهشگران از تحلیل عمودی اجت

روه شدن اهمیت گاند. پررنگتر روابط بین همساالن سوق پیدا کردهتحلیل افقی
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2 Martucelli 
3 Rochex 
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ازه اندازی تهمساالن )که تاکنون خیلی از آن غفلت شده است( منجر به ایجاد چشم

 در مسئلۀ نظری نسل شده است.

شدن یاعهایشان در رابطه با فرایند اجتماکنون به دیدگاه کودکان و صدا و دغدغه

های سیاسی های آنان شنیده شده و در قالب مهارتشود. استداللخودشان توجه می

پردازی شده است. با ( مفهوم1997؛ مونتاندون، 2004( یا تجربه )دوبت، 1998)رایو، 

وبی شناسانه به خبودگی کودکان هنوز از نظر جامعهتوان گفت دیگریاین وجود می

 فهم نشده است.

توجه به گروه همساالن، و در نتیجه کودکی به عنوان گروهی  انفرهنگ کودک

شناسانه و های انسانکند. دیدگاهتر میاجتماعی، فرهنگ کودکان را مهم

بودگی فرهنگ کودکان اشتراک دارند. با وجود این شناسانه در فهم خاصجامعه

ۀ بین بطتوان دو خط اصلی تحقیقی را شناسایی کرد. نخست آنکه ریشه در رامی

گیری هنجارها و قوانین بین گروه کودکان داشته و هدفش فهم چگونگی شکل

(. دومی به این 2001گیری جامعۀ کودکان است)دالالنده، همساالن و چگونگی شکل

که به  1کند، مثل کار ژیل بروگرتری نگاه میشناختی کالنفرهنگ با دید جامعه

ها را در چارچوبی سه ( و آن2001، 2ینسنت؛ و2003ها پرداخته )بروگر، بازیاسباب

فرهنگ  دهد. اینجاست کهبخشی متشکل از والدین،کودکان و تولیدکنندگان قرار می

 شود.کاال و فرهنگ تجاری وارد بحث می

اما باید تصدیق شود که تا همین اواخر پژوهشگران توجه کمی به مصرف و 

(. ظهور و گسترش بازاری که 2004، 3؛ دایسیو2005اند )دوالویل، شدن داشتهجهانی

کودکان را هدف گرفته است محققان دانشگاهی را به سمت توسعۀ تحقیقاتشان 
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و  شناسی تبلیغات، رسانهپیرامون موضوعاتی چون مدیریت، علم بازاریابی و جامعه

ها به تأثیرات این فضاهای پنداری جدید و ارتباطات اینترنت سوق داده است. آن

، 2؛ پاسکیر2004، 1)اکتبر دهند که با خود به همراه دارندتوجه نشان می ایاجتماعی

1999 ،2005.) 

 مباحث عمومی بنیادین و مجادالت علمی

شناسی علمی قرارگرفت، اما برخالف آن کودکی به سختی در دستور کار جامعه

لمی را عمبحثی که رسانه و توجه کند. ها را اشغال میتقریباً هر روز صفحۀ اول رسانه

کند، حول مدرسه، خانواده و در نهایت کند در چندین جبهه پیشروی میجلب می

( بدل به 1999، 3)هرمانژ« شاهیکودک»پیرامون حفاظت از صغیران. این اصطالحاً 

شناسانه و فلسفی روی (. برخی کارهای جامعه2004شده است )گوشت، « مسئله»

ن اً به موضوع کودکی ایجاد شده است. ایاند که جدیداشتیاق شدیدی انگشت گذاشته

 که اگر بخواهیم از عبارت خوبی« کودکِ قربانی»و « شاهکودک»اشتیاق دو وجه دارد: 

اسی مرکزی مباحث سی ۀنامید. حتی هست« کودکِ میل»توان همه را استفاده کنیم می

پیرامون مهاجرت، چیزی نیست جز وضعیت بیولوژیک کودک که از طریق آزمایش 

گذاری حاد تصویر کودک همراه با شود. این ارزشنتیک از والدین مشخص میژ

نوعی ترس یا اضطراب اخالقی است، وقتی که او دیگر با تصویرش مطابق نیست. 

اشکال کودک در خطر، کودک خطرناک و کودک تحت کنترل برافروزندۀ چراغ 

ای سیاسی با هها مباحث علمی و انتخابپسندی است که در آنمجادالت عوام

 آمیزند.ای در هم میهای احساسی رسانهداستان
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 1تواند با تعیین بازرس کودکمیوضعیت جدید و مبهم کودک در فضای سیاسی 

(، که گزارشی ساالنه در مورد اجرای حقوق 2005، 2نمادپردازی شود )بریست

از  نشدن صدای کودکاکند. در همین راستا در تالش برای شنیدهکودک منتشر می

اش شود که وظیفهتشکیل می« پارلمان کودکان»ای از نظر سیاسی، هر ساله جلسه

 پیشنهاد قانونی به مجلس ملی برای بهبود وضعیت کودکان است.

 آموزکودک یا دانش

سیستم « کودک در مرکز»ای از اصالحات انجام شد، برای مثال ابتدا مجموعه

 شکل گرفت. این بحث« انش در مرکزد»مدرسه قرار گرفت، سپس جریان ضد این، 

(. در این میان دو 1998؛ رایو، 2002، 3خواهان را برار معلمان قرار داد )اتاویجمهوری

دسته مخالف ایجاد شده و مجادالت زیادی بر سر وضعیت کودک در فضای نامعلوم 

مکاران، و ه 4دهد)بالیزقرار می« اقتدار»را در برابر « آزادسازی کودک»، «مدرنیتۀ دوم»

(. نتیجۀ این مجادالت تزریق عناصر فلسفۀ سیاسی به تفکر 2002؛ رنو، 2002

شود دغدغۀ اصلی که پویایی اجتماعی و تساوی شناسانه است که باعث میجامعه

ها بود به مبحثی پیرامون جایگاه و وضعیت کودک در رابطۀ آموزشی تبدیل فرصت

ال از نسلی به نسل دیگر را به پرسش شود و این خود در مرحلۀ بعدی فرایند انتق

کشد، چراکه این انتقال دیگر قرار نیست در چارچوب نهادهایی با هنجارها و می

( 2004شده انجام شود. در مورد وضعیت جدید کودک )دوسینگلی، های تثبیتارزش

ی و های رادیویشناسی و برنامهدر خانواده در تعداد بسیاری از مقاالت پزشکی و روان

 شود.تلویزیونی صحبت می
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 ساخت جدید کودکی و مدرنیته

وضعیت کودک در این مدرنیتۀ دوم بدون توجه به تغییراتی که در پیوند اساسی با 

کودک ایجاد شده قابل فهم نیست. تغییراتی که با اصالح شرایط بیولوژیک باروری 

 از خالل باروری مصنوعی ایجاد شده است.

باروری  هایسؤال رفته، مورد بحث واقع شده و با تکنیک پیوند آباء و اجدادی زیر

بازتعریف شده است. این مباحث طبیعت بیوتکنیکی تنها در جهان پزشکی وجود 

شود. حاال که ندارد؛ مطالب زیادی در این باره در مجالت محبوب زنان چاپ می

تیکی، ندهد؟ پیوند ژکودک مرکز خانواده شده است، چه چیزی پیوند را تشکیل می

؟ )دولیزی کشدبند ناف، پیوند اجتماعی یا میلی که انتظار به دنیا آمدن کودک را می

( باعث واژگونی تعریف 2005، 1( این گسست از بند ناف )اتالن2004دپارسوال، 

ا سازد بشود. در حال حاضر پیوندی که خانواده را میتمامی پیوندهای اجتماعی می

( تعریف شده است. 2006، 2( یا برادری )پویتوین9981اشکال جدید والدگری )تری، 

گرا مناقشات بر سر تعریف والدین را های همجنسمسئلۀ فرزندخواندگی توسط زوج

 تشدید کرده است.

 ثباتیکودکی در مخاطره: فقر و بی

ای تند هاند، پرسششناسان به کدام کودک توجه کمی داشتهدر مورد اینکه جامعه

 شناسی کودکمومی شده است. از اولین روزهای پاگرفتن جامعهزیادی در مباحث ع

های دارای رویکردهای نومارکسیستی با دغدغۀ بازتولید و گروه 2005های تا شورش

های زیادی پیرامون نابرابری اجتماعی مطرح نکردند. در پویایی اجتماعی، پرسش
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فرانسه  سازی در جامعۀج زاغههای اجتماعی و نتاینتیجه تقریباً تا همین اواخر به تفاوت

 شناسان آموزش باقی مانده است.ها در انحصار جامعهتوجهی نشده است. این پرسش

شناسان مهاجرت به کودکان تا قبل از پایان شناسان طبقۀ کارگر یا جامعهجامعه

لۀ دهند. اما مسائل سیاسی به مسئتحصیالت اجباری توجه مستقیم چندانی نشان نمی

(. مسئلۀ کودکان فقیر هم 2007، 1اند )پوگاماد اجتماعی جدید اولویت دادهیک قرارد

به خواست مقامات دولتی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس مطالعات کمی اندکی 

اند، در فرانسه بیش از یک میلیون )یا که به طور عمده توسط اقتصاددانان انجام شده

درصد از کودکان فرانسوی جزء این گروه  9دو میلیون بسته به روش شمارش( معادل 

 هستند.

نابرابری اجتماعی، جنسیتی، نژادی یا نابرابری ناشی از یک ناتوانی عمدتاً موضوع 

ند، پردازماند. مباحثی که به وضعیت جدید کودک میشناسان خاص میکار جامعه

اجتماعی  ههای مراقبتی و رفاالمللی سیاستبجز در مواقعی که صحبت از مقایسۀ بین

 آمیزند. آید، به ندرت با پرسش از نابرابری اجتماعی درمیبه میان می

شکل دیگر کودکی در  ناپذیریآزاری یا حدود جدید تحملکودک

ه شود، بخواهی مربوط میمخاطره که به خشونت، سوءاستفاده از کودکان و بچه

های با هراس امهموضوعی داغ تبدیل شده است: این موضوع صفحات اول تمام روزن

شناسان روی این موضوع کار تجربی زیادی انجام اخالقی را پر کرده است، اما جامعه

هایشان تالش (. با این وجود آنان در پژوهش1998، 2؛ ژاوو2001اند )گاوارینی، نداده

اند، که منجر به تکامل هنجارها و حساسیت به داشته« مجاز»در تعیین حدود جدید امر 

-ها معموال نگاهی تاریخی(. آن1998، 3ر جامعۀ معاصر شده است )ویگارلوخشونت د
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اند. اما ای این مسائل کردهاجتماعی به موضوع داشته و تهدید به پوشش رسانه

مباحث  1خواهان مثل مورد اوتروها و مجادالت پیرامون چند محاکمۀ بچهرسوایی

ان رد خشونت نسبت به کودکای پیرامون وضعیت مبهم قانونی جدید در موگسترده

های ایجاد کرده است. در هنگام مواجهه با چنین مسائلی فاصلۀ بین پژوهش، سیاست

 شود.اجتماعی و کنشگری به خوبی حس می

ول تح کودکی در مخاطره و کودک خطرناک: محافظت یا تنبیه؟

ن ودهند در حال رخ دادن است. قانهایی که صغیران را پوشش میشگرفی در قانون

 ایبر نوعی حمایت استوار بود: تحصیل قاعده 1945شده حامی صغیران در سال وضع

تاکنون  1990کردند. این مدل از بود و متولیان امر استثنائات را مجازات می عمومی

در واکنش سیاسی علیه افزایش بزهکاری نوجوانان، به میزان قابل توجهی اصالح شده 

مجادالت زیادی بر  2006(. از این گذشته در سال 0220، 2؛ یوف2007است )نیراند، 

اختالالت با عنوان  3مؤسسۀ ملی تحقیقات بهداشت و پزشکی سر انتشار گزارش رسمی

درگرفت. این مباحثات برانگیزانندۀ جنبش اجتماعی  4رفتاری کودکان و نوجوانان

« 5ن سه سالهنه به نمرۀ صفر در هدایت کودکا»ای عمومی با نام مهمی بود: مطالبه

آوری کند. این موضوع مد نظر قرار گرفته امضاء جمع 200000توانست روی اینترنت 

بود که این تصور از پیشگیری کودکان سرکش را به کودکان مجرم بالقوه تبدیل 

در اینجا بحث بر سر دو مفهوم متفاوت پیشگیری و حمایت از کودک بود.  کند.می

 اند.دانسته« 6قدرت زیستی»ا به نوعی بازگشت شناسان این ربسیاری از جامعه
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 مراقبت دلسوزانه های شمولیت، خوشبختی وسیاست

توان مشاهده در این توازن جدید میان طرد و ادغام کودکی در حاشیۀ جامعه می

ان گرا برای کودککرد که در برابر افزایش طرد نوجوانان بزهکار، رویکردی ادغام

به منظور برابری حقوق و  2005. این قانون در سال معلول پیش گرفته شده است

فرصت، مشارکت و شهروندی افراد معلول، حق تحصیل برای هر کودکی بدون توجه 

به معلولیتش را به عنوان یکی از حقوق اساسی هر فردی بازشناخت و تصویب شد. 

کیل شد. تش« 1رسانی و آموزشمعلولیت: افزایش آگاهی، اطالع»انجمنی ملی هم با نام 

کردن معلولیت و مطرح« انزوازدایی» 2هدف اصلی این انجمن به ریاست جولیا کریستوا

مسئلۀ افراد معلول در قلب مباحث مربوط به شهروندی است. این قانون عالقه به 

ای برای آن فراهم آورد هزینهپژوهش در این موضوع را برانگیخت و کمک

و دیگربودگی دوگانۀ آن کودکان موضوع گرا (. رویکرد ادغام2007)پالیسانس، 

بحث است. به همین طریق، مفهوم خوشبختی و مراقبت دلسوزانه هم ممکن است به 

به کودکان به عنوان شهروندان با حقوق « دلسوزانه»عنوان شکل جدیدی از نگاه 

انۀ گرایشناسانه و وظیفهمشخص و در قالب تالشی برای بیان مفاهیم جدید روان

 تعبیر شود.ای های مراقبتی نهادی و آموزش حرفهبازسازی سیاستکودک در 

بودگی زمینۀ فرانسوی یا مسائل های جدید: خاصنتایج و چالش

 شناسی کودکی؟عمومی جامعه

ی هاها و گرایشحاصل جمع منافع به شدت متفاوت سیاسی، اختالفات رسانه

 داشته است:  شناسی کودکیتحقیقاتی مختلف، نتایج چندی برای جامعه
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شناسی امعهشدۀ جتکهنیاز به همگراسازی و شکستن قلمروی نفوذناپذیر تکه -1

ای مقتدر ما را قادر ساخته است که بتوانیم تغییرات و از سویی نیاز به ساختن رشته

وان ترا درک کنیم. از این دیدگاه می« گذار»وضعیت کودکی و منطق اساسی این 

خصی رسیده است. به عبارتی دیگر در کل موضوع گفت که این رشته به بلوغ مش

 پذیرتر شده است. اندیشهبحث، اکنون، 

ی و شناسی کودکشود، چگونگی پیکربندی جامعهاما سؤالی که مطرح می -2

های شناسی عمومی است. این پیکربندی تا چه حد فرصتی برای نوسازی پارادایمجامعه

ال ضروری است که از خطر در افتادن به شناسانه فراهم خواهد آورد؟ در هر حجامعه

ه ب»بندد حضر کنیم. شعار ها میهای خود را به سایر رشتهای در خود که راهرشته

، گرچه قدم مهمی برای شروع کار است« کودک باید به عنوان یک کنشگر نگاه کرد

د در چه رویکر «کنشگر»اما کافی نیست. یک کنشگر؟ بله درست است. اما باید پرسید 

توان از زیر آن شانه خالی کرد. قائالن به ای؟ این سؤالی است که نمیشناسانهجامعه

رویکردهای برساختگرایی یا کنش متقابل چنین پرسشی را به فراموشی سپرده یا به 

ا اند که کودک راند. رویکردهای فردگرایانه کمک کردهنوعی آن را مغفول داشته

ریم. اما این امر نباید سبب شود که روابط فردی با ذهنیت شخصی در نظر بگی

 ای چون طبقات اجتماعی، جنسیت، یا روابط بین نسلی را بدون سهم بدانیم.یافتهساخت

ار کودکی را مورد توجه قر« دیگریت»شناسانه نیاز است که از نگاهی جامعه -3

که  شوددر نظر گرفته می« الگوی متغیر متناقض»دهیم. کودکی اکنون به عنوان یک 

برد از نقصان حقوق نیز در رنج است )رنو، به همان اندازه که از حقوق حمایتی بهره می

(. این جنبۀ خاص توسط فیلسوفان سیاسی مورد تأکید واقع شده 2002؛ یوف، 2002

سال به وضوح شرح داده شده  18است و توسط قوانین مربوط به حقوق افراد زیر 

ت که ما باید آنچه مغایر با کودکی است یعنی است. آیا چنین چیزی به این معناس



 شناسی کودکینگاری جامعهتک    180

بودن را؟ چنین چیزی چه های کودکنبودن را مد نظر قرار دهیم یا خصیصهکودک

تأثیری بر مطالعات جنسیت خواهد داشت؟ آیا چیزی تحت عنوان هراس کودک در 

 یشناسانۀ جدیدهای نو و اسباب روشپردازیشناسانۀ آن نیازمند مفهوممعنای جامعه

ه توان و بلکه باید از طریق بشناسانه است که میاست؟ یا که یک بحث عادی جامعه

کارگیری ابزارهای نظری رایج آن را درک کرد؟ اگر نظم نسلی به عنوان مبحثی ویژه 

منظور شده است )چه آن را رابطۀ نسلی بنامیم، چه ساختار نسلی یا نظم نسلی( باید آن 

طبقاتی، جنسیت و روابط نژادی مهم هستند، دارای اهمیت  را به همان میزان که روابط

دانست. دعاوی حساسیت نسبت به اهمیت و خصایص یک رشته و جستجو برای 

 کند.های ویژه نباید ما را دچار سردرگمیپردازیمفهوم

ت. سازی اسبندی دوبارۀ قلمروهای اجتماعیمبحث بعدی نیاز به ترکیب -4

سازی که اساس پرسشگری در خصوص ظهور تماعیهای انتقادی مفهوم اجتحلیل

توانند اند هنوز نیز میالف( بوده2005؛ سیروتا، 1991شناسی کودکی )مولو، جامعه

شده محدود بمانند. این اجماع، سبب توانند به نهادهای تعریفمطرح بوده و دیگر نمی

ها و یشود که پیشنهادهای جدیدی برای بازنگرهایی میبندی حوزهبازترکیب

ی بنددهد. این بازترکیبکردن ارائه میهایی در مورد مفهوم اجتماعیبازتعریف

یافته در نهادهای رسمی مراقبتی کند که قلمروهای علمی شکلقلمروها تالش می

کودکان نظیر مدرسه و خانواده را از بین برده و نگذارد کودک به عنوان یک هدف 

ک سازی به عنوان یرار گیرد. هدف تحلیل، اجتماعیها مورد آسیب قدر بازار یا رسانه

بندی ساختارهای خواهد به وضوح بداند این بازترکیبکل است چراکه می

سازی شاخصۀ مدرنیته، سبب چه تغییری در وضعیت دوران کودکی شده اجتماعی

است. برای فهم مشکالت تحصیلی کافی نیست که صرفاً به مدرسه، خانواده و یا رسانه 

تأثیر نهاد خانواده است، به همان ترتیب طور که کودک تحته کنیم. همانتوج
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تأثیر سایر ساختارهای اجتماعی و سایر گروهای مشابه نیز هست. این واقعیت که تحت

جامعۀ مصرفی برای دستیابی به اهدافش بسیار حریص هست امری انکارناپذیر است. 

ودن بلکه موضوع در معرض و در مرکز ببودن نیست بنابراین، موضوع، دیگر در حاشیه

 است. 

گون شناسانۀ گونامورد پنجم نیاز به ایجاد پیوندی مابین رویکردهای روش -5

نگارانه، آماری یا نظری است. اگرچه ضروری است کودکان را از از قبیل مردم

مۀ مسائل کنندۀ هناپیدایی آماری بیرون کشید اما گوش فرادادن به صدای کودکان حل

ها و ت. ما باید به انواع متفاوتی از آثار تجربی دسترسی داشته باشیم تا بحثنیس

مجادالت نظری را پیش ببریم. از آنجا که این دو سطح به ظاهر تا حدی نامربوط 

یار کم کنند بسرسند، بسیاری از کسانی که در مورد وضعیت کودکان مطالعه میمی

ا در زمینۀ فرانسوی است که بر فقدان دانند. تنههای کودکان میدر مورد تجربه

 شود. هایی در خصوص اخالق تحقیق، تأکید میشناسانه و نبود پرسشابتکارات روش

مورد بعدی نیاز به مالحظۀ مسائل اخالقی در تطابق با حقوق کودکان و  -6

ها است. اما چنین چیزی باید به طریقی معتدالنه انجام گیرد. مورد مالحظه قراردادن آن

فضای فکری فرانسه این مسئله آنگونه که در کشورهای دیگر نظیر کانادا مطرح  در

شناسان نیست. در جاهای دیگر چنین چیزی چنان اهمیت است، بحثی جدی میان جامعه

یافته است که گاهی اوقات مانعی برای تحقیقات است. همچنین در خصوص تحقیقات 

آمیز های اخالق تحقیقات، تبعیضاز کمیتهتوان آن را از دید بسیاری نگارانه میمردم

اند و در دانست. مطمئناً از یک سو نظریات فردگرایانه، ذهنیت فردی را پیش کشیده

گوید کودکان حق دارند محور وجود دارد که میسویی دیگر رویکردی حقوق

این  هند. باتأثیر قرار دتوانند آنان را تحتصدایشان را به گوش کسانی برسانند که می

حال، احترام به حقوق نباید مانعی برای تحقیقات شود. در هر حال این مشکالت 
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شناسی محققان نگاری و جامعهشناسانه همگی تازگی ندارند. در زمینۀ مردمروش

ها کار کنند. سؤاالت بسیاری در هایی با وضعیت صغیر سالمجبورند با جمعیت

 ها همچنان وجود خواهد داشت. آنپذیری کودکان و نیز حمایت از خصوص آسیب

مسئلۀ بعدی نیاز به مالحظۀ دوبارۀ دوران کودکی متداول و روزمره است.  -7

های ساالری و وضعیتبیش از یک نوع دوران کودکی وجود دارد اما تمرکز بر رسانه

وناگون های گافکندن بر زندگی روزمرۀ کودکان در زمینهای اغلب سبب سایهحاشیه

ها و شدن باید در هنجارمندیهای گوناگون اجتماعیشود. حالتیشان مزندگی

 های جدید و در عرصۀ عمل سنجیده شوند نه در فضای نظری صرف. مندیقاعده

 هایمشینیاز است که موقعیت دوران کودکی در مباحث علمی و در خط -8

رین نمونه تسیاسی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. ما با سه امکان روبروایم. اول، که شایع

هم هست این است که ما کودکی را به عنوان چیزی فرعی در نظر بگیریم. چه دختر 

شوند که یکی از والدین باید آن را به دوش بکشد. چه پسر به عنوان باری تصور می

های سیاسی باید مسئلۀ مراقب از کودکان را با توجه به گسترش به مشیدر نتیجه خط

ن مورد توجه قرار دهند و نیز نرخ زادوولد مورد نیاز را حفظ کارگیری و استخدام زنا

های اجتماعی هم باید از این دیدگاه ویژه و بخصوص مورد مداقه قرار نمایند. سیاست

های اجتماعی ویژه گیرد. دوم، در نظر داشتن حقوق ویژۀ کودک از طریق سیاست

. یکی اما کافی نیستای به نظر رسد است. ممکن است چنین چیزی پیشرفت سازنده

رای های سیاسی بمشیتواند مالحظۀ یک به یک و مستقل هر یک از خطاز نتایج می

ماعی های اجتهر مقولۀ اجتماعی باشد. سوم، عبارت است از درنظرگرفتن همۀ سیاست

های مشیهای متقابل. دیگر امکان ندارد که خطمربوط به مراقبت به عنوان وابستگی

کودکان را به طور مستقل از سایر سنین و نیز سایر مقوالت اجتماعی سیاسی در قبال 

بودن وضعیت ها به خوببودن وضعیت یکی از آننظیر زنان بررسی کرد. خوب
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های متذکر شده است سیاست 1اندرسونطور که اسپینگدیگری وابسته است. همان

اندرسون و گد )اسپینترها سبب رفاه بیشتر کودکان خواهد شرفاه بهتر در قبال بزرگ

تری به کالنهای مراقبتی باید به عنوان قسمتی از بحث علمی(. سیاست2008، 2برونو

 عنوان یک کل در نظر گرفته شوند.

ر رویکرد رسد. اگای به وضوح به نظر میرشتهنیاز به نوعی پیکربندی میان -9

ودکی ر مورد کشناسانه دتاریخی با آثار آریس سبب رشد و توسعۀ تحقیقات جامعه

عیت ای در خصوص وضشد، اخیراً در زمینۀ فرانسوی، فلسفۀ سیاسی سؤاالت خالقانه

کودکان در مدرنیتۀ دوم داشته است. همچنین باید رویکردهای اقتصادی را نیز به 

های داغی چون فقر رسمیت بشناسیم، رویکردهایی که به تنهایی از عهدۀ بحث

( که در 2003، 3؛ وودهد2005)پروت، « عات کودکیمطال»اند. شاید کودکان برآمده

 زبان ظاهر شد بتواند پاسخی به این مشکل باشد. های انگلیسیدانشگاه

شدن وضعیت کودکان را از خوب« برای»شناسانه الزم است مطالعات جامعه -10

کودکی جدا بدانیم. به طور معمول در گفتگوهای داغ « دربارۀ»شناسانه عالقۀ جامعه

مندی افراد دانشگاهی تا حدی به هم زها، درگیری فعاالن اجتماعی و عالقهاین رو

 اند سببمربوط است. اما هجوم رسانه و امیال نفسانی که کودکی را احاطه کرده

شود نسبت به موقعیت اتخاذشده توسط محقق سخت حساس باشیم. این سؤالی می

 ن امر است که امروزهساختن ایمراتب نیست بلکه برای روشنمربوط به سلسله

د ای دارند. دو موقعیت متفاوت بایهای دانشگاهی گاهی داللت بر عالقۀ رسانهموفقیت

ظه را مورد مالح« برای کودکی»از هم تمایز یابند. در یک سو اگر موقعیت اول یعنی 

شناسان همانند فعاالن اجتماعی، درگیر دفاع هستند، مثالً برای قرار دهیم جامعه

                                                           
1 Esping-Andersen 
2 Bruno 
3 Woodhead 
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ای ای خاص چه به واسطۀ ایدهدادن کودکان در جامعه چه به انگیزهمشارکت

ا از درباره ی»دموکراتیک. از سوی دیگر، اگر بخواهیم در موضع دوم یعنی موقعیت 

گاه خود را قرار دهیم، هدف متفاوت خواهد بود، شناسایی یک تکیه« طریق کودکی

ی در مدرنیتۀ دوم. در سازعمومی نظری در اولویت است، همچون مسئلۀ اجتماعی

نتیجه در اینجا کودک خود جزئی از مشکل است. مشخص است این دو دیدگاه 

 ها متفاوت است. های دانشگاهی آنمتفاوت خیلی متمایز از هم نیستند، اما سنت

ترین مطلب، نیاز به حفظ و نگهداری رویکردی آخرین مطلب نه کم اهمیت -11

ها ودکی این روزها خود را در کشورها، اقلیمشناسی کتطبیقی و منعطف است. جامعه

هایی محلی و جهانی رشد ها در بافتهای گوناگون گسترش داده است. بچهو زبان

های متفاوت های سیاسی و بازار هستند. اتصال این شبکهمشیکنند و وابسته به خطمی

از  اشود که دیدگان محافظ مسبب گسترش، ارتقاء و اتخاذ موضعی انتقادی می

 کودکی را قوت خواهد بخشید.
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 کودکان یهایشهروند

 ایتالیدر ا یکودک یشناسجامعه یو تنگناها هاتیظرف

 

 یطاها احمد ۀترجم، 1یبارالد ویکالد

 

 دهیچک

به طور خاص  ایتالیدر ا یشناخت، مطالعات جامعه1980 و 1970 یهادر خالل دهه

 نیمسئول 1990 ۀمتمرکز بود. در ده یاز کودک زیمتما یابه عنوان مقوله ینوجوان یرو

 جیمشارکت کودکان در جامعه ترو یبرا یاتازه یهافرصت یو دولت مل یمحل

ۀ مشارکت پرداختند. از ده نیابعاد گوناگون ا لیبه تحل زیشناسان نهنمودند و جامع

 یاسیو س یقانون یهاهیهمچون پا یشامل مسائل متعدد یشناختپژوهش جامعه 1990

 یهاها، راهمشارکت آن یساز برانهیتعامل زم یهاوهیو حقوق کودکان، ش یشهروند

یعت کودکان از بافت اجتماکودکان در فرهنگ غالب جامعه، مشاهدا رشیغالب پذ

به کودکان  یزنو انحرافات و برچسب نانآ ۀرندیدربرگ ینافرهنگیب یهاتیشان، موقع

رفته است  شیپ یها به کندسال نیا یط یکودک یشناسحال جامعه نیشده است. با ا

ناسی شمحو شده است. جامعه یتا حدود زیمشارکت کودکان نحامی یاسیس ۀو تکان

. مانده است هیدر حاش یدانشگاه سیدر تدر هچه در پژوهش و چ ایتالیدر ا یکودک

شارکت م جیبه ترو یاسیتعهد س دیدر گرو تجد یحوزه تا حد قابل توجه نیا ۀندیآ

                                                           
 University of Modena andدانشگاه مدنا و رجیو امیلیا )، (Claudio Baraldiکالدیو بارالدی ) 1

Reggio Emilia) 
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 یجانکم ستیبارا می یمانع جد کیوجود هنوز  نیکودکان است؛ با ا یاجتماع

 حوزه دانست.  نیشناسان به اخود جامعه اقیو اشت شیگرا

 یها، روشیگذاراستی، مشارکت، سیزنت، تعامل، برچسبیعامل ها:یدواژهکل

 حقوقی، فیک

 

 یشناختی دربارۀ کودکپژوهش جامعه یریگشکل خیتار

 یهامورد توجه قرار گرفته است. در دهه ایتالیشناسی ادر جامعه یبه تازگ یکودک

بار و در نیخستن یبرا ینوجوان یرو یشناختی خاصمطالعات جامعه 1980 و 1970

ظهور کرد. رفتارها و تفکرات نوجوانان به عنوان  ینوجوان یهاجنبش ۀجینت

؛ 1985، 3و سیپوال 2؛ پیاتزی1984، 1مثالً گارلی) از مطالعات جوانان یامجموعهریز

روان یکردهایبر رو یمبتن یمطالعات کودک زو متفاوت ا، (1980، 5و شوال 4ریکولفی

 پژوهش قرار گرفت. مورد  یو آموزش یشناخت

وانان ج دیت گرفت که نسل جدأدغدغه نش نیاز ا یشناختی نوجوانجامعه مطالعات

ر ب یمطالعات تمرکز خاص نیرا پس بزنند. ا یاجتماع دیجد یهاممکن است ارزش

 یتیدادن به هوحساس که در آن شکل ستا یادوره یداشتند که نوجوان دهیا نیا

در روابط  یو مشکالت یشناختنروا یهایگشتگجر به گممن یتواند به آسانمی یفرد

شود که در آن می ریتفس یاز زندگ یابه عنوان مرحله اساساً یشود. نوجوان یاجتماع

 نیمرتبط با ا یدهایمعضالت و ترد ۀخود را با وجود هم یینها تیهو دیباافراد می

 یندهایفرا داریو پا یینها ۀجیبه عنوان نت تیشکل دهند. هو یمرحله از تحول شخص
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ر ب ییبسزا ریثأت یاجتماع یشناس. رواناست شدهدر نظر گرفته می یو شخص یماعاجت

شناسی هنوز قادر و جامعه (1993، 2؛ پالموناری1963، 1اریکسون) ها داشتلیتحل نیا

 نبود.  ینوجوان یاجتماع یخاص خود از معان لیبه ارائۀ تحل

ح که در سط ییایتالیا یآموزش ۀینظر کیعنوان  به 3ویرج کردیدوران رو نیهم در

و  4ادواردز) داشت یشناسانه به کودکجامعه نسبتاً یشناخته شده بود، نگاه یجهان

توانند به عنوان بود که کودکان می دهیا نیمعرف ا کردیرو نی(. ا1993همکاران، 

در نظر  النزرگسادادن به روابطشان با همساالن و بدر شکل یکنشگران فعال اجتماع

 شدند:می یدانش و روابطشان تلق دیخودمختار در تول یگرفته شوند. کودکان افراد

شد، و خودشان در نظر گرفته می یعیها محصول رشد طبآن یهاییها و تواناتیقابل

. روند رشد بود نیا ]و نه محدودکردن و شکل دادن به[ لیبزرگساالن تسه فۀیوظ

کودک و بزرگسال را متحول  نیب یز روابط آموزشمذکور درک متعارف ا کردیرو

دادن به اسقالل در دانیاز جهت م شتریهم در نظر بو روابط هم در عمل  نیکرد. ا

 رامونیپ ءایمعلمان. فضا و اش میشد تا در دستورات و تعالمی دهیهمساالن فهم نیروابط ب

و  یهنر یاهتیشدند؛ فعالده میید یرشد نیچن یهاکودکان به عنوان فرصت

 کودکان بودند. ییخودشکوفا تیتقو یبرا یاصل یهاوهیش یداستان

را  یداشت و اقدامات مبتکرانۀ مشابه یاگسترده نیبخش طنالهام وۀیش نیگرچه ا

ها نکودکستا یو تأمل رو ایتالیدر ا یدر چارچوب مطالعات کودک خت، امایبرانگ

رشدمحور  یسنت دگاهیهنوز از د یها، کودکپژوهش نیا نماند. خارج از مت یمنزو

 ستۀیخاص شا یگرفت و بزرگساالن با اتکا به فنون آموزشقرار می لیمورد تحل
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شدند. و کودکان محسوب می یهاییها و تواناو قضاوت در مورد مهارت صیتشخ

شان تیدادن شخصشکل یکه برا ییهاشان با تالشیسازگار زانیکودکان اغلب با م

قرار داشتند و تنها  هیشناختی در حاشآمدند. مطالعات جامعهیشد، به چشم ممی

به کار بسته بودند.  یاشدن رسانهیاجتماع ۀرا در حوز پذیریجامعه یسنت میپارادا

 را به خود یشناسی کودککه تا چند سال قبل بخش عمدۀ تمرکز جامعه یاحوزه

 . (1981، 3؛ پورو1999، 1992، 2؛ مورچلینی1996، 1مارتلی ن.ک.) اختصاص داده بود

به مدد مشارکت ، ایتالیدر ا یمطالعات کودک بارنینخست ی، برا1990ۀ ده در

به  را یاژهیتوجه و ،مرتبط با کودکان یالمللنیب یپژوهش یهاپژوهشگران در برنامه

مطالعات  نی(. ا1997، 1994، 5؛ اسگریتا1995، 1994، 4ساپوریتی) خود جلب کرد

و  6یمزج) کردند یمعرف ایتالیشناسی ارا به جامعه «یاجتماع یارکودک ساخت» دۀیا

 یتلق یاجتماع یبنددسته کیبه عنوان  ار یکه کودک یا دهی(، ا1998همکاران، 

دگاه، ید نیوجود دارد. طبق ا یبزرگسال یکودک به سو یرشد فرد یکند که ورامی

از  میدائ یوان قشربه عن توانده میاز مردم ک یبرابرست با گروه مشخص یکودک

 ییایالتی. محققان اردیمورد مطالعه قرار بگ خاص خود[ یساختار یهایژگی]با و جامعه

قدر  ، بهیگذاراستیدر پژوهش و چه در س ، چهیداشتند نشان دهند که کودک یسع

و  یاجتماع ی. آمارهاه استدر نظر گرفته نشد یگروه اجتماع کیبه مثابۀ  یکاف

واسطۀ یب لیکه تحلیها بودند، درحالگونه پژوهشنیا یع اصلموضو یاسیس ماتیتصم

شد. در مطالعات گرفته می دهیها نادآن یصدا دنیخود کودکان و شن یهادگاهید

دادن  یبرا ی،اجتماع یبنددسته کیبه عنوان  یشده که مشاهدۀ کودک دیکأت گرید
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 یکاف یاجتماع یچه در پژوهش و چه در زندگ ،حق اظهارنظر و مطالبه به کودکان

 (.2004جیمز و جیمز، ) ستین

 یهاجنبه لیتحل ییایتالیشناسان احدود ده سال جامعه یه، طیمطالعات اول نیا یپ در

شناسان تحتجامعه نیمشارکت کودکان را آغاز کردند. ا یو حقوق یاسی، سیفرهنگ

قرار  یجتماعکنندگان فعال اکودکان به مثابۀ مشارکت یرو یالمللنیمطالعات ب ریثأت

[؛ 1990] 1997، 3؛ جیمز و پروت1997، 2، کورسارو1988، 1آالنن ن.ک.) داشتند

 نیا 4نویدر اورب یشیهما 1990(. به طور خاص در اواسط دهۀ 1998جیمز و همکاران، 

و بارالدی،  5ماجیونی) کرد ایتالیکودکان را وارد ا تیبه عامل یعالقۀ خاص پژوهش

سازمان ملل  انحقوق کودک ونیکنوانس یاجرا ایتالیا دوره دولت نی(. در هم1997

 تیعامل تیاهم جیترو یمند براتالش نظام نیاول نیرا آغاز کرد. ا 1989مصوبۀ سال 

و  یاسیاصالحات س نیا بیبخش بعد(. ترک ن.ک.) بود ایتالیکودکان در ا یاجتماع

پژوهش  یرا برا انکوچک اما پرمع یا، حوزهالمللیشناختی بینمطالعات جامعه ریثأت

 مرتبط با کودکان به راه انداخت. 

تمرکز  یشناسی کودکجامعه جیترو یرو نویدر اورب ییایتالیدانشگاه ا کی 1995 در

گروه پژوهش  کیکه شامل  6البراتوار کودکی و نوجوانی سیسأمهم با ت نیکرد. ا

 7خانواده هایمرکز دانشگاهی مطالعات و پژوهششد در می یو نوجوان یکودک یرو

مرکز ملی مستندسازی و تحلیل دوران کودکی  ایتالیدولت ا ،1997صورت گرفت. در 

ش در و کنکا یمستندساز یدر فلورانس برا یمل یکزنمود؛ مر سیرا تاس 8و نوجوانی
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 نیا به یشتریسال گذشته، پژوهشگران ب10طول حدود  در. یو نوجوان یحوزۀ کودک

 حاظ کمیبه ل یشناسی کودکمنتشره در حوزۀ جامعه و مقاالت وستند، متونیها پگروه

؛ جیمز و همکاران، 2003کورسارو، ) به ترجمه درآمد یافت، کتبیارتقا  یفیو ک

الف؛ 2008بارالدی، ) شد یگردآور ییایتالیا به ماًیمستق ای (2004، 1؛ کینگ2002

د و ش یگذارهیو جامعه پا یدر باب کودک یا(؛ مجله2004، 3و تسایر 2هنگست

 .ن.ک) دیتازه گرد یهایها و مستندسازپژوهش یبان یدر سطح مل یگریاقدامات د

 .ضمیمه(

ش پرس نیشناختی حول اجامعه یپژوهش یهابرنامه یاصل تیر، غایطول دهۀ اخ در

فرهنگ  جادیکردن کودکان در جامعه منجر به الیتازۀ دخ یهاراه ایبوده است که آ

 یکنندگان فعال در زندگودکان به عنوان مشارکتک قیتصد ۀیبر پا یکودک نینو

 . ریخ ایشده است  یاجتماع

 و کودکان یدر باب کودکعمومی  مباحثات

 نیبا ا یکیارتباط نزد ایتالیکودکان در ا یشناختی روپژوهش جامعه یخیتار رشد

 آن در جامعه داشته است.  تیدربارۀ معنا و اهم یپرسش در مباحثات همگان

ه عنوان که کودکان را ب افتیگسترش  ینگاه ۀیتا کنون بر پا 1980دهۀ بحث از  نیا

معرض آزار و  ف، دریناتمام و ضع یسو افراد کیدر  ای؛ دیدمی منحرف ای یقربان

 یگر، کنشگرانید یدر سو ای، یشیپرو روان یو افسردگ یو سوءاستفادۀ جنس تیاذ

شوند. می نیوالد ایهمساالن  هیعل یندیناخوشا مهدفمند اما بدجنس که مرتکب جرائ

 مباحثات عمومی نیدر ا یخاص تیضعف و انحراف کودک از اهم کیبار مرز

بر  یرشدمحور مبتن میدهندۀ پاراداکه بازتاب یکردیبرخوردار است. رو
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 یاست. کودکان به شکل یشناختو روان یشناختستیبر اساس سن ز «بودنهنجارین»

که به عنوان  وندشمطرح می یفت و شنود اجتماعدر گ یزمان نما، عموماًمتناقض

. دهنداز خود نشان می «ناهنجار» یکه رشد ییهازمان :انددیده نشده« به هنجار» یافراد

هستند که  یاشناسانهنو روا یآموزش یکردهایرو یراستاسنخ مباحثات هم نیا

را  شانیو ا رندیذپنمی یکنندگان فعال اجتماعو مشارکت عامالنکودکان را به عنوان 

که از مناظرات  یاساس یهایژگیجه، وینت در .نندیبزا مینارسا و بالقوه مشکل یفرادا

انفعال و امکان  ،ابدیبروز می یکودک ، حولیدر رسانۀ عموم ژهیو ا، بهیتالیدر ا یهمگان

 ۀیاوز تنها از یکه کودکان به عنوان عامالن اجتماع ستی احال در نیاست. ا یآموزدب

 . ندیآدر مصرف به چشم می انهیفردگرا اتیخلق

حقوق  ونیکنواس یسازادهیحول پ یاسیدر مباحث س شیگرا نی، ا1990دهۀ  در

ت بعدتر دول ، ویاز مقامات محل یشد. تعداد دهیکودکان سازمان ملل به چالش کش

 یرتشیب یهاتازه را آغاز کردند که فرصت یاجتماع یهایگذاراستیا، سیتالیدر ا یمل

ژهیبرنامۀ و 1در شهر فانو ین محلیمسئول، 1991 مشارکت کودکان فراهم کرد. در یبرا

 ۀیبرنامه هستۀ اول نی(. ا1996، 3تونوچی) دندیتدارک د «2شهر کودکان»به نام  یا

مداخلۀ  وۀیکوچک و بزرگ بود که از ش یاز شهرها یاشبکۀ گسترده یریگشکل

از مشارکت کودکان در  یر درجۀ اول انواعطرح د نیکردند. امی یرویپ یمشابه

 . درگرفتمی بر را در یجمع ماتیتصم یو مشاوره با کودکان برا یشهر یزیربرنامه

حقوق و  ی جهت ترویجقانون دست زد: یبه دو اقدام اساس ی، دولت مل1997

 یابرنامهو  (97/285قانون شمارۀ ) کودکان و نوجوانان یمشارکت برا یهافرصت

 کودکان. یبرا یشهر یهاطیشهرها و مح داریتوسعۀ پا یبانیپشت یابر یمل
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ران، گا، آموزینوظهور منجر به جلب توجه مقامات مل یمل یاسیس انیجر نیا

کان کود یمتخصصان به حوزۀ مشارکت اجتماع گریو د یاجتماع معماران، مددکاران

 لیتحل یا برار یو مل یسسات محلؤبا م یشناسان همکارطور خاص، جامعه بهشد. 

به  یاسیتوجه س 2001حال، از سال  نیمشارکت کودکان آغاز کردند. با ا طیشرا

به  یاقهسال عال نیدولت منتخب در ا افت کرد: یکودکان به عنوان کنشگران اجتماع

ملموس در  رییاز تغ ینشان زینر ضاصالحات و اقدامات نداشت. در حال حا نیادامۀ ا

 مستندسازی یهامجدد در حوزه تیرغم فعالیعل نیارد. اوجود ند یمل یگذاراستیس

 بوده است.  تیو کندوکاو وضع لیو تحل

 تیوضع شد: عرضه ایتالیدر ا عمومیبه مباحثات  یاموضوع تازه ،2000دهۀ  در

تر و یکه هر روز چندفرهنگ یادر جامعه شانیهاکودکان مهاجران و خانواده

ها و به طور خاص موج مهاجرت افتنیتیاهم یپ دغدغه در نیشد. امی رتریمهاجرپذ

به  ایالتیکودکان متولد ا یعنی، یفرزنددار و رشد تعداد مهاجران نسل دوم یهاخانواده

کنند. می یتلق یدیکل یاامر را مسئله نیا یو مل یوجود آمد. مقامات و مسئوالن محل

و رابطۀ  یچندفرهنگ یامسئلۀ کودکان در جامعه یرو شناسیان، جامعهیجر نیا یدر پ

 عیرس ادغام احثاتمب نیدر ا یاصل ۀ. دغدغشدمتمرکز  ایتالیکودک مهاجر با جامعۀ ا

باقی  ایحاشیه شانیصداهارسد به نظر میکه یدرحال ،است دومی ای یمهاجران نسل اول

 . مانده

 یاست که درک کودک به مثابۀ منحرف، قربان یو فرهنگ یاجتماع نۀیزم نیچن در

ر د غالب در مباحثات عمومی کردیرو ی،و روان یفرد دچار مسائل اجتماع ایاف، انحر

 نیب کودکان از یمشارکت اجتماع جیترو یها براماند. تالشمی یباب کودکان باق

است که به مدد  یمحل یتنها در سطوح جزئ :ماندپنهان می نرفته، اما از انظار عمومی

حکومت  یتوجه از سوهرگونه تالش قابل قطع. ابدیراه ادامه می نیمسئوالن ا یبرخ
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مسائل شد.  نیشدن اقدامات مذکور و کاهش عالقه به امنجر به پراکنده یمرکز

ته که چندان شناخ ردیگصورت می یبه دست مراکز اقدامات عمدتاً نیا یمستندساز

 ،جهی(. در نتن.ک. ضمیمه) ندارند یثرؤحضور م عمومیو در مباحثات  ستندیشده ن

 . دینماچندان در دسترس نمی یدر فرهنگ کودک یترر حال حاضر، تحول گستردهد

 قیتوف ایتالیا یاسیس یو مشارکت کودکان به مسائل محور تیموضوع عامل ورود

 ی. اندک شمارافتین عمومیدر مباحثات  یاتازه یفرهنگ کودک جیدر ترو یچندان

. در دبخشیمی یثرؤم یصدا شانیمشارکت کردند که به ا ییهااز کودکان در طرح

سپردن به گوش دۀیو ا دکانکو یمداخالت برا یسازیشخص ، فرهنگینظام آموزش

 نیحال، ا نی(. با ا2006، 1بنادوزی) تر ظاهر شدموفق شانیازهایو ن شانیا یصدا

؛ یسایبرنامۀ س کیشد تا  رفتهیپذ یآموزش یشناسروش کیبه مثابۀ  شتریفرهنگ ب

خود کودکان  یاش برادهیمدنظر بود تا فا شتریجامعه ب یاش برایمدآکه کار یروش

 خاص. یبه عنوان قشر

 ییایتالیا یشناسی کودکدر جامعه یاصل یپژوهش موضوعات

 یشناختروش مسائل

است که  نیا یایخود گو یاسیبه کودکان به مثابۀ کنشگران س ۀ تاریخیعدم عالق

ست. نادر ا اریبس شانیهادگاهیکودکان و د طیدر مورد شرا یها و مستندات ملچرا داده

در مورد  یطرح لیذ 2آمار یرا سازمان مل یشمار موجود دربارۀ کودکآمار انگشت

به  یبدون ارجاع ها اساساًداده نینموده است. ا یآورها جمعدهخانوا یاجتماع یزندگ

 طیبه شراشوند ها مربوط میآن شتریب اند:شده یآورخود کودکان جمع یهادگاهید

ا، همانند خانواده، مدرسه، اقتصاد و کار، دادگاه شانیا رامونیپ یاجتماع یهاطیمح
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شان حوزۀ مسائل مربوط به اوقات فراغت رخود فرزندان تنها د ی. صدارهیو غ ا،هسمن

 شود، و آن هم تنها در مورد نوجوانان. می دهیشن

 یرو به طور خاص اند کهبوده یآمار لیتحل نیبخش نخستالهام راًیها اخداده نیا

؛ مرکز ملی مستندسازی و 2007، 2و سابادینی 1چیکوتی) متمرکز بوده است یکودک

امنظ لیتحل یتالش برا نینخست نی(. ا2009، 2006تحلیل دوران کودکی و نوجوانی، 

کان خود کود یرسانندۀ صدای هابود. داده ییایتالیا یکودک یاجتماع تیمند وضع

داد. گروه به دست می نیا یاجتماع یاز زندگ یناکامل یابید بود و ارزمحدو اریبس

 شیب کودکان کودکان در جامعه بود: تیعامل تیها همگام با رشد اهمداده نیا ریتفس

 یو به عنوان افراد یروابط انسان یهادر شبکه ریدرگ یبه عنوان اشخاص شیاز پ

مصرف و وقت یهاوهیش کیهر  شوند کهمی دهیگر و خودآگاه دده، مطالبهیچیپ

 یاهتیمحروم لیاز آنان به دل یتی. هر چند اقلنندیگزرا می یفردمنحصربه یگذران

 یاجتماع تر دربارۀ بافتکمی یهاهستند. داده یقاعده مستثن نیاز ا یو فرهنگ یاقتصاد

، یخانوادگ طیوابسته به شرا یکودکان افراد :دشومی لیتر تحلیسنت یهابه روش

برخورد با انحرافات،  یها، روشیآموزش یهایگذاراستین، سیوالد یهاانتخاب

 شیب نیشوند. امی یبزرگساالن تلق یهایزیروابسته به برنامه یبازار کار و به طور کل

از رشد وجود فرد  راگذ یامرحله را صرفاً یاست که کودک ینشانۀ نگاه زیاز هر چ

مرکز ملی و  یجمع آورمرکز ملی آمار که  ییهاداده ی،داند. به طور کلمی

 فیتوص یبراهم  د،نمو لیتحلمستندسازی و تحلیل دوران کودکی و نوجوانی 

در  ودکانک تیعامل ی بازنماییبرا همو  یاجتماع قشر کیکودکان به عنوان  تیوضع

 .های اجتماعی مناسب نبودی یا با توجه زمینهاجتماع یزندگ
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. تنشده اس کمی یهاو رونق پژوهش قیباعث تشو یکل یآمار یهاکمبود داده

در سطح  یشناسی کودکدر جامعه ینگارو مردم یفیک یهاروش حیترج ریثأتتحت

پژوهش در برای  ([1990] 1997؛ جیمز و پروت، 2000و جیمز،  1کریستنسن) جهان

 ، تعامالتیریو تصو یشدۀ صوتضبط یهامانند مصاحبه یفیک یهاروش زین ایتالیا

 نیا بهقرار گرفت.  تیدر اولو گزارشیو خودۀ مشارکتی مشاهد ،شدهیبردارلمیف

 یفیتر پژوهش کیکل یهابه بهبود و رشد حوزه ایتالیا یکودک شناسیب، جامعهیترت

 یکردهایبا رو یاجتماع یهادهیمشاهدۀ پد یرا برا یاتازه یهاو راه رسانده یاری زین

اده . به عالوه، استفه استنمود یتازه معرف یهاو مکان یاجتماع یهاتیو در موقع عیبد

 :ه استساندر یاری زیکودکان ن تیعامل« به رسمیت شناختن»ه ب یفیک یهاروش نیاز ا

در پژوهش به  یکنندگان معتبرکودکان خود طرف صحبت پژوهشگر و مشارکت

 روند. شمار می

ته . البستین یمنتف یکل به طور زین کمی یهاداده یآورق، جمعینوع تحق نیا در

که  ییهاادهد لیتحل یبرا ،رودبه کار می یفیک یهاداده یبرا یبه عنوان مکمل شتریب

 وۀیبه ش یآورکه مناسب جمع ییهاداده ایند، یآتر نمیقیعم یهالیچندان به کار تحل

به  شهیمه کمی یهاداده نیمرسوم، ا یفیک یهاکردیاز رو دی. به تقلستندین یفیک

 یهاشیمایکه نبود پیشدند، درحالمربوط می یمحل یهاتیو موقع یمورد یهالیتحل

 کودکان محسوس بود.  یاجتماع طیو شرا یدامنه دربارۀ کودککم پهندست ای یمل

 بود، یپژوهش در حوزۀ کودک یبرا یمانع یها و آمار در سطح ملفقر داده هرچند

 یاساس ینقش یکودک یفیعۀ پژوهش کتوس ریدر مس یبا مسئوالن محل یاما همکار

و  یقانون یهاادیها همانا بنپژوهش نیموضوع ا نیترو عمومی نیاول ،واقعدر داشت. 

وش خود ها کالیتحل بسیاری ازاست.  بوده شانیکودکان و حقوق ا یشهروند یاسیس
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 ایسازمان ملل چگونه به دست دولت  ونیسننمودند که کنوا نیمعطوف به ابیشتر را 

مسائل مربوط  اینکه باتا  ،شده است یسازادهیو پ افتیدر یمحل نیمسئول ای ییظام قضان

و  یکودکان، بافت اجتماع یمشارکت و شهروند یو عمل انضمامی یبه معناها

ها با کودکان دست و پنجه نرم سسات و نهادؤرابطۀ م نیموضوعات مربوطه و همچن

 کنند. 

 مشارکت کودکان تقویت

مستند شده و  یامختص کودکان به طور گسترده یاسیس یهارنامهب یاصل جینتا

الف؛ 2005، 2001؛ بارالدی، 2007، 2و باروزی 1بالدونی) قرار گرفت لیمورد تحل

؛ 2006و چیکوتی،  4؛ سیامپا2008، 3؛ باروزی و مونزگلیو2003باروزی و بالدونی، 

دوران کودکی و ؛ مرکز ملی مستندسازی و تحلیل 2007و همکاران،  5کارلینی

 نی(. ا2006، 8؛ پانتانو2003، 7و شیولتو 6؛ فاورتو2005، 2004، 2003، 2001نوجوانی، 

 جه،یشدند. در نت یاتیعمل یاما در سطح محل تیحما یدولت مل یها از سوبرنامه

مر ا نیشد. اسپرده می یمحل نیو مداخالت به مسئول یدر سازمانده یاصل یهانقش

برخورد با کودکان و شمول  یهاوهیش انیم یتوجهقابل افیاییهای جغرموجب تفاوت

 گردد.می یاجتماع یدر زندگ شانیا

به  دیجد یهایگذاراستیاند که در مجموع، سها نشان دادهلیها و تحلیمستندساز

کودکان ادامه دادند،  تیو ترب یسازیبه پرداختن به مشکالت اجتماع یطور کل

 تیه لحاظ حماب یکودکان به مثابۀ کنشگران اجتماع دۀیبر ا یمبتن یهاکه طرحیدرحال
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تاسیس نیا یوجود، سه جنبۀ اصل نی. با اماندند یباق هیدر حاش یمالریو غ یمال

 (1) توجه محققان را به خود جلب کردند: شانیها به خاطر بداعت و تازگیگذار

ند، آن هم اغلب دادشرکت می یاسیس یهایسازمیکه کودکان را در تصم ییهاطرح

یفرهنگ یهاشیکه کودکان نظرات و گرا ییها، جایزنیها در راحضور آن قیاز طر

مشارکت که شامل  ییهاطرح (2) ؛کردندبزرگسال ابراز می رانیگمیرا به تصم شان

 (...ها وها، مدارس، بوستانها، جادهدانی)م از شهر ییهابخش یزیرکودکان در برنامه

 (3) و شد؛می در مدارس با کمک متخصصان بزرگسال یگروه یهاتیفعال قیاز طر

فرصت  زیساطور خاص فراهم ابان، بهیکودکان در خ شتریحضور ب یبرا ییهاطرح

 شانیل ااستقال شیها بدون کمک بزرگساالن، با هدف افزامستقل آن ییجابجا یبرا

 . کیکاهش تراف چنینو هم

در  شانیهادر مصاحبه (یحرفه ا لمان، شاغالناستمداران، معی)سی اریبس بزرگساالن

 نیا ،حال نیاند. با اکرده دیابراز ترد یزیرکودکان در مشاوره و برنامه ییمورد توانا

ر مذاکره، باشند و د یتوانند کنشگران مستقل اجتماعنشان داد کودکان می قاتیتحق

 یشهر یزندگ یاهتیوضع نیترندیناخوشا صالحا یبرا یزیرو برنامه یریگمیتصم

به  را محدود ییهاطرح نیحضور ثمربخش داشته باشند. عدم اعتماد بزرگساالن چن

اند منجر به تحول ها نتوانستهتجربه نیا قاتیتوف ،جهیکرده است. در نت ی کمیموارد

 لقکمتر دلخواه، در عوض، تحرک مست جیشوند. نتا یدر فرهنگ کودک یمعنادار

ها طرح نیو معلمان حاضر در ا نیوالد اند:عاع قرار دادهالشکودکان در شهر را تحت

دهند، چراکه در مورد خطرات و به خرج نمی طیبهبود شرا یبرا یتالش کاف

 شناختیهشاجامعیو پ یسنت ثر از فهمیأهستند مت یدیکودکان دچار ترد یهاتیقابل

ای مداخلی هحوزهدهد که نشان می قاتی. تحقیاز کودک (1998جیمز و همکاران، )

تر مراکز تفریحی هستند، و بسیار کمتر، آموزش در مورد مشکالت تر و متناسبسنتی
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 نیاز ا یشتری. هم کودکان و هم بزرگساالن استقبال بمحیطی و نتایج آنانزیست

جاافتاده در مورد  یهافرضشیها پحوزه نیکه ا لیدل نیکردند. به امداخالت می

 د. کشنرا کمتر به چالش می یآموزش یندهاایدن و فرشیدر اجتماع ودکانمشارکت ک

؛ 2001و شیلوتو،  1؛ پاپاالردو2001فاورتو و شیولتو، )یی قضا یهادر نظام هاشپژوه

 یرا که فرصت کودکان برا ییهاحوزه نیترمهم (2001؛ شیلوتو، 1995، 2رونفانی

و  یمشاجرات خانوادگاول،  اند:قرار داده لیمورد تحل ابدیتواند بهبود مشارکت می

دهد که در نظام بزرگساالن در عمل نشان می یرفتارها لی. تحلییجنا یهایدادرس

 یرود برایسازمان ملل انتظار م ونیکمتر از آنچه بنابر کنوانس ا، کودکانیتالیا ییقضا

شود. به طور خاص، می دهیشن شانیصدا ایشوند و می تیمستقل حما یریگمیتصم

ات کودکان انحراف یو جزا هیتنب یسنت یهاوهیش یبرا یمناسب نیگزیجا یینظام قضا

 دیشود که بارفتار می یتیمسئولیندارد. با کودکان مشمول عفو مشروط به مثابۀ افراد ب

روش از  نی. هرچند در ارندیقرار گ تیمورد هدا یاجتماع تیبه جهت عدم صالح

ان کنشگران به عنو تشانیمسئول شناختن تیشود، اما به رسممی یریجلوگ شانیحبس ا

، شیاز پ شیب یمشاجرات خانوادگ یشود. هرچند در دادرسنمی نیتضم یاجتماع

را نشان  یچندان تفاوت یدادرس ندیفرا یینها یشود، اما خروجمی دهیکودکان شن سخن

 دهد. نمی

ر د تازۀ مهمی اتیدهد، نظرنشان می ییو قضا یاسیپژوهش در نظام س ،مجموع در

مربوط  راتییشکل گرفته است. اما تغ ایتالیا ییو قضا یاسیرد کودکان در فرهنگ سمو

است. به  رتریثأتکم اریشود بسها رفتار میکه با آن ییهاوهیکودکان و ش ییبه بازنما
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صورت  میرس راتییکندتر از تغ اریجامعه بس رد یرسد گسترش تحوالت عملنظر می

 ها دارد. دهیا یعمل یسازادهیبه پ داومتوجه مبه صبر و تحمل و  ازی. نردیگمی

تعامالت کودکان و  یشناسی کودکدر جامعه گریمرتبط د مهم و موضوع

ها ها و مدارس و خانوادهمشارکت کودکان در شهر تیتقو یبزرگساالن است که برا

؛ بارالدی و 2009ب، 2008الف، 2008ب، 2006، 2003بارالدی، ) ردیگصورت می

 نیا لی(. تحل2002؛ فورنی، 2003، 2001؛ بارالدی و همکاران، 2000ماجیونی، 

در  ینوآورانۀ اساس اتینظر یسازادهیپ ناکامی ای قیمهم توف لیدال یتعامالت برخ

ها هشپژو نی. ادینمارا روشن می یو فرهنگ کودک یعمل راتیثأت یکاربست واقع

 تیتقو یبرا یامداخله اتیم عملدر هنگا و انضمامی ینیع یاجتماع یهاندایناظر به فر

و  ی، مشاوره، طراحیریگمیمشارکتشان در تصم ژهیمشارکت کودکان بودند. به و

االن و سبزرگ ۀشدیبردارلمیبودند بر تعامالت ف یها مبتنلی. تحلیاجتماع ستیز

ه عالوۀ ب ،کودکان تیعامل تیتقو یبرا یعمل یهاها و تالشکارگاه یکودکان در ط

 )هم کودک و هم بزرگسال(.  کنندگانبا شرکت ییاهمصاحبه

با  مییکودکان نسبت مستق تیعامل میدر تحک نشان داد که ناکامی قیتحق نیا

 بیش از اینکه تسهیلگر مشارکت کودکان بزرگساالن آموزش دارد: یسنت یهاوهیش

ن کودکا مشارکت تی. تقوکنندباشند، به عنوان مربی و کارشناس با آنان رفتار می

وجه به ها  و تکودکان، احترام به آن یستگیشناختن شا تیاز جهت به رسم گهگاه

 یهاهیها و رویژگیو نیمناسب و قابل قبول بود. ا یمستقلشان در سطح یهاکنش

بروز  یریگمیو تصم یخالق و سازندۀ طراح یندهاایبا فر وندیمثبت اغلب در پ

در جلب عالقه و مشارکت  موالًآموزش مع یسنت یهاوهیکه شیدرحال ،کنندمی

د مداخالت با هدف رش یساز ادهیپژوهش نشان داد که پ نیهستند. ا فیکودکان ضع

االن وکودکان بزرگس میاناز گفتگو  یکودکان مستلزم انواع مناسب تیمشارکت و عامل



 شناسی کودکینگاری جامعهتک    206

 یبرا یسبمنا یبانیمشارکت و پشت یبرا یبهتر یهااست که در آن کودکان فرصت

 آورند. ه دست میب یانگریخودب

 شدن کودکانیو اجتماع ییبازنما

 یاست که آنان بستر اجتماع نیا یشناسی کودکاز موضوعات جامعه گرید یکی

 یبرخ .نندیبچگونه می یو عاطف ی، آموزشی، اخالقیاسی، سیخود را به لحاظ حقوق

 هاآن که در ییهاها و پروژهکودکان از طرح یهاییها متمرکزند بر بازنماپژوهش

(. 2003؛ بارالدی و همکاران، 2000بارالدی و ماجیونی، ) اندمشارکت کرده

بیان ، ی)مثال مسئلۀ حوزۀ خصوص شان ها از حقوقآن ییابه بازنم یگرید یهاپژوهش

 پردازندعقاید شخصی و مذهبی، عدالت( حس عدالت، تضادها، تجاوز و تنبیه می

؛ 2007؛ رونفانی، 2008، 2؛ فوچی2006؛ فاورتو، 2003و همکاران،  1)بوسیسیو

  (.2006ساپوریتی و همکاران، 

به طور کلی، این حوزۀ پژوهشی قابلیت و عمق درک کودکان و تفسیرشان از 

ن دهد. حاصل کلی ایشان با محیط اجتماعی را نشان میهای بزرگساالن و رابطهکنش

ی هایشان، و حاکئولیتدهندۀ آگاهی کودکان از عاملیت، حقوق و مسها نشانپژوهش

های اجتماعی پیچیده بوده است. کودکان مورد از قابلیتشان در فهم و تحلیل موقعیت

های مبتنی بر تقویت های آموزشی سنتی و شیوهمصاحبه توان تشخیص شیوه

ان برای کار شتوانستند ارزیابی خود و ترجیحشان از یکدیگر را داشتند و میمشارکت

مشوق مشارکت کودکان بودند را ابراز کنند. این ترجیح معموالً به  با بزرگساالنی که

د شد و به وضوح مورهای انجام کار ابراز میتر بودن این شیوه«بخشرضایت»صورت 

پسند کودکانی بود که آن را تجربه کرده بودند. به همین ترتیب رضایت کودکان در 
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ف در زندگی روزمره از آن منع مورد تحرک در شهر مشهود بود، امری که بنا به عر

کردند که به ایشان امکان تحرک هایی شرکت میشوند. کودکانی که در طرحمی

داد اشتیاق زیادی برای برقراری رابطه با دیگر کودکان مستقل بین خانه و مدرسه را می

دادند. در کل میل کودکان به خودمختاری در شان نشان میو مشاهدۀ محیط زندگی

شان در اوقات فراغت و روابطشان با دوستان، انتخاب مدرسه، و احترام جیحاتمورد تر

 های خصوصی زندگی است.به حوزه

ان در کودک یو وابستگ یخودمختار نیها از تنش بپژوهش نیا ،احوال نیهمۀ ا با

 یامر شود، یتلق شانیاجتماع طیها با محرابطۀ آن جۀیتواند نتکنند که میمی تیحکا

ی، ن.ک. ماجیونی و بارالد) سازمان ملل مورد توجه قرار گرفته است ونیکنواسکه در 

ها و تیمحدود ربرند اما ب(. کودکان هرچند از احساس استقالل حظ می1999

شان با به طور خاص در رابطه هیدوسو یآگاه نیآگاهند. ا زین شیخو یهایوابستگ

ظر به ن :دشونمی یتلق« اکخطرن» بزرگساالن یکه از سو یی مشهود استهاطیمح

واکنش نشان  بزرگساالن یهاتذکرات و هشدار دسته از ها اغلب به آنرسد آنمی

 یاهکنند. به عالوه، کودکان به قضاوتکه کودکان را نابالغ فرض می ددهنمی

دهند، نشان می یبزرگساالن و رفتارشان در مورد انحراف و مجازات وفادار یاخالق

 دارند.  زیخاص خودشان به عدالت را ن یبندیهرچند پا

ارکت است که کودکان گرچه مش نیا دیآبه چشم می قاتیکه در تحق یگرید نکتۀ

ها یریگمیاز آنکه طالب ورود به مباحثات و تصم شینهند اما بشدنشان را ارج میهداد

 اماً مت یهاکه در طرح ییهاآن ءهستند. به استثنا شانیشدن صدادهیمشتاق شن ،باشند

ت با متفاوتشان در نسب تیاز موقع یکل طورحضور داشتند، کودکان به  یمشارکت

فهمند. یم یاز خودمختار یرا به عنوان سطح باالتر یبزرگساالن آگاهند، و بزرگسال

 یۀ آزادبا مسئل یاساس یرسد استقالل و حقوق به شکلبه نظر می یطیشرا نیدر چن
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گر، یخاص. از طرف د یبا مخاطبان یاجتماع تیعموق کیمرتبط است و نه فقط در حد 

دهند. از تساهل در مقابل انحراف از خود نشان می یزانیکودکان در زمان قضاوت م

ر د یو عاطف یشخص یهاحوزه نیدارند ب صیکه کودکان قدرت تشخنیدر آخر ا

تواند ها که میو نقش ماتیزدوده از تصمشخص ییدر مقابل فضا یاجتماع ستیز

 مختلف باشد. یهام به احکام و ارزشمحکو

ه از آنک شیکه کودکان ب ییروابط است. جا یاجتماع ۀنیزم نیترمهم خانواده

، 1کورتزی) هستند یعاطف یهاجنبه یباشند، در پ یریگمیمشتاق مشارکت در تصم

در  یروابط خانوادگ ی(. در مورد نوجوانان اما وجه عاطف2007؛ رونفانی، 2009

گرفتن و مقاومت که در حال جان ردیگقرار می یایو فرد یزۀ خصوصتعارض با حو

ها که خانواده یاوضاع نیاست. در چن نیوالد یهایدر مقابل مداخالت و کنجکاو

 یجد یهستند، دستخوش مشکالت یها و مسائل عاطفبا تنش یبرخورد هنجار یدر پ

رف فاصله در دو ط منجر به حس یروابط عاطف ندۀیفزا فیتضع همچنینگردند. می

روزانه خود را نشان  یدگزن یدادهایها و روتیموقع نیتردر مهم یشود که حتمی

 (. 2003، 2بارالدی و یروزه) دهدمی

 فرهنگ متعارف کردیرو یچگونگ لیبه تحل یخانوادگ یزندگ یرو مطالعات

 شودمربوط می زین یادر مصرف محصوالت رسانه جامعه به حضور کودکان، مثالً

 یهمگان یهارسانه (ی)و آموزش شناختی(. مطالعات جامعه2006، 1999، 3داماتو)

رهروزم یدر زندگ ییهاوهیکودکان چگونه و به چه ش ابندیاند درتالش کرده شهیهم

 یهاهیفرض نترنتیو ا ونیزیمصرف تلو ی. آمارهارندیگقرار می ریثأتتحت شان

 ندکنکودکان ارائه می یو رفتار یختوجوه شنا یرو ریثأرا در مورد ت یمتفاوت
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و  یینها یاجهیبه نت دنیتوان رس قاتینوع تحق نی(. ا2007چیکوتی و سابادینی، )

رشد و  یبرا یفرصتکودکان ندارند، چه به مثابۀ  یها برارسانه یدر مورد معنا روشن

 ای یعجتماا سوءرفتار ای یمخرب بر توان شناخت راتیثأت اءبه عنوان منش ت، چهیفعال

 دهیو د دهیها شننوع پژوهش نیکودکان و نگاهشان کمتر در ا ی. صدایاخالق

 شانیکودکان در اجتماعات محل یگذرانوقت یرو دیشوند. مطالعات جدمی

که  ی، امردهدقشر  نیا یصدا دنیشنبه  یاژهیو تیکند اهمتالش می (2005، 1بلونی)

رفتن روابطشان با بزرگساالن، ها، در نظر گیخاطرات و نقاش لیتحل قیاز طر

و  یو مشاهدۀ درجۀ خودمختار نهشان از رساحضورشان در سطح شهر، استفاده

 قیها تصدژوهشپ نیشده است. البته ا یریگیبزرگساالن پ یایدن یبا نهادها شانتطبیق

کودکان بدون  یهایگذراندر مورد وقت ریکنند که حدود امکان و دقت تفاسمی

 ها مبهم خواهد بود. داده نیخودشان در مورد ا ریتفاسشمول نظرات و 

 یهاوهگر تیاهم یایگو نیهمچن یفرهنگ التیها و تماشیمشتمل بر گرا یهاداده

 1980 یهااند. در دههنوجوانان، بوده ژهیکودکان، و به و یریپذجامعه یهمساالن برا

سو  کیداشت. از  راینوجوانان رواج بس یهامتمرکز بر گروه یها، پژوهش1990و

 کندگروه بر نوجوانان تفحص می ریثأت و یریپذجامعه یندهاینوع پژوهش در فرا نیا

نان آ یینوجوانان و توانا انیارتباطات م تیاهم گر، بهید ی(. از سو1993، 2پالموناری)

و  3انسالونی) پردازدمی هاگروهاین به روابطشان در  یشخص یاطالق معان یبرا

نوجوانان  یصدا قاتیاز تحق فیط نی(. ا2004، 5و نورو 4؛ جیوردانی9619بارالدی، 

 تسیبانهاد که نمی شیرا به پ دهیا نیرساتر کرد و ا یرا به عنوان عامالن اجتماع
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رد، ک یتلق ریرپذیثأت منفعل و کامالً  یافراد شانیرسمریغ یهانوجوانان را در گروه

 قابل را در نظر گرفت. یبه عنوان کنشگران شانیا تیآنکه موقعیب

 یو زندگ یریپذجامعه یهاپژوهش ایتالیدر ا ی، به طور کلءاز چند استثنا فارغ

 (2004، 1یانس) شانیها«یمعناده»ها و آن تیبه عامل یکاف زانیروزمرۀ نوجوانان به م

 ریدر تفس یصیکمبود منجر به مشکالت و نقا نینپرداخته است. ا یاجتماع یبه زندگ

 شد.  شانمشارکتکودکان و  تیشدن بر عاملیاجتماع ندیفرا جینتا

 در حوزۀ مسائل کودکان دیجد یهاپژوهش

کودکان مهاجرت بر  راتیثأت ۀبه مطالع یاشدن عالقهیاجتماع ی با مسئلۀریدرگ

 یهمچون مدرسه و هم در مقوالت یمعمول یهاتی، هم در موقع(2006، 2)اسکاناوینی

 .ختیبرانگرا و انحرافات  میچون جرا

و ساختن  یفرهنگانیبه آموزش م ازیو ن یخاص مدارس چندفرهنگ یاجتماع طیشرا

 نیهترب افتنی یبوده که در پ یموضوع مطالعۀ متخصصان یفرهنگنیواسط ب یفضا

 اتیها و تجربارزش یگذار و به اشتراک یآموزش دربارۀ تنوع فرهنگ یها براوهیش

خود  یهادگاهیشناسی بودند که مقولۀ دجامعه مطالعات در یاند. تنها معدودبوده

بارالدی، ) گریکدیها با و تعامالت آن (2007، 3ماجیونی و وینسنتی) کودکان

را در  (2009؛ بارالدی و ماجیونی، 2009، 2007الف، 2006ب، 2005الف، 2005

رات تفک یداریپا یایها گوپژوهش نیمورد توجه قرار دادند. ا یچندفرهنگ یفضا

شناخته تیدر برابر به رسم اریدر مدارس و موانع بس [تیاقل یها]در مورد فرهنگی قالب

 گرید یاز سو دیمشترک جد یفرهنگ یهاروش یریادگیسو و  کیها از تیشدن هو

از  یفیهر تعر ، بایچندفرهنگ یآموزش یدهد که ساختن فضاهانشان می نیبودند. ا

                                                           
1 Jans 
2 Scannavini 
3 Vincenti 



 211  ایتالیا  

بانز قاتیچنان که تحق یدشوار نیا .ستین یاز دشوار یعار یفرهنگانیآموزش م

در  صصانمعلمان و متخ تیاست با عدم کفا میدهد در نسبت مستقنشان می زین یشناس

ی، همچون مطالعات دیگر در تصدیق زبانی ارتباط در مواجهه با تنوع فرهنگ یبرقرار

 تیریمد درکودکان  یبانیو پشت (2007، 2؛ گراسی2003و همکاران،  1چیلیبرتی)

 رفتنیپذ یما با مسئلۀ کل زین نجای(. در ا2006الف، یروزه، 2005بارالدی، ) هاتضاد

. میمواجه هست قیو ال ستهیصحبتان شاو هم یکودکان به عنوان عامالن اجتماع

مشارکت  لگریکنند تا تسه فایدهند نقش متخصص را امی حیترج شتریبزرگساالن ب

 یکه مبتن یآموزش ییکردهایدر رو اند کهقتیحق نیا یایگو قاتیتحق نیکودکان. ا

کردن با تکثر جامعۀ امروز، دست و پنجه نرم ندۀیو تصور کودکان به عنوان آ یبر تلق

 ییرسد. چراکه بزرگساالن خود را راهنمابه نظر می رممکنیغ یو تضاد فرهنگ

تعامالت حال  نلگرایو نه تسه نندیبمی ندهیمتعادل آ تیساختن وضع یراب ریناپذزیگر

 اضر کودکان. ح

، «کودکان یمشکالت اساس» همان مشاهدۀ دائمی غالب کردیرو نیتر، ایطور کل به

 دهیمنحرف د ای یبه مثابۀ قربان . کودکان دائماًکندرا هدایت می همچون انحرافات

در مدارس در طول حدود  یو خشونت گروه ریشوند. به طور خاص طرد و تحقمی

کودکان  لیاند، چراکه  تحلودهپژوهشگران ب یراجذاب ب یسال گذشته موضوعات 10

ته است به وابس کردهایرو ینا قی. توفرندیگدر بر می یرا هم به مثابۀ مجرم و هم قربان

 یزندگ»که دچار انحراف از  یکودکان یعنیدار، به کودکان مسئله یعالقۀ سنت

(. 2007، 5و رگولیوزی 4؛ نوارا1997، 3ن.ک. فونزی) هستند یکودک «هنجارین
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بط کودکان ر تیفابه عدم ک یبه طور سنتی مجرم و قربانی هاتیموقع نیا یهردو

 با نگاه خود کودکان تطابق ندارد یتلق نیدهد اشود. پژوهش نشان میداده می

طرد و  یرا دارند که سازوکارها نیا یی(. کودکان توانا2003بارالدی و یروزه، )

کنند و  ریو تفس لیساالن و بزرگساالن تحلشدنشان را در شبکۀ روابط با همریتحق

خشونت  ۀکردن با مسئلو پنجه نرم دست یبرا یافعاالنه یتوانند راهبردهامی نیهمچن

شود ده میمشاه یدر بزرگساالن تیسطح عدم کفا نیباالتر طیشرا نیارائه کنند. در ا

 نیا جۀید. در نتغافلن نبا آنا شانیهاکودکان در ارتباط تیو ارزش عامل تیکه از اهم

را از  تمو مزاح ریبر طرد و تحق ۀکودکان در غلب یهمراه تیغفلت، بزرگساالن قابل

 دهند.دست می

حوزۀ  قاتیها در تحقآن یکودکان و معناساز تیکم گرفتن عاملدست نیا

 یی. درجات باالدیآبه چشم می ییاز هر جا شیانحرافات مربوط به کودکان مهاجر ب

 شودحوزه مشاهده می نیدر ا هاتیها و تنبیدر دادرس یو تفکر قالب ینزبرچسب نیاز ا

کودکان مهاجر  افتنین، فرصتینیچن نیا یطی(. در شرا2006، 2و جیووانتی 1ملوسی)

تواند به عنوان می یاجتماع یشان در زندگیو خودمختار تیدادن عاملنشان یبرا

گر، ید یاز سو ییایتالیدکان اسو، و کو کیها از سرنوشت متقاوت آن یعامل اصل

 در نظر گرفته شود.  ییمواجهه با نظام قضا در

 اندازهای آیندهچشمو  تعادل

 یبه سو کشش آن ستیبارا می ایتالیدر ا یشناسی کودکجامعه یبداعت اصل دیشا

ساختن روشن درنقش آن  و یکودکان به عنوان شهروند و کنشگر اجتماع گیریدرنظر

 نینچ تیبر وضع یمرور قیتحق نیدانست. ا کردیرو نیا یهاتیها و ظرفیدشوار
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مطالعات  نیجالب توجه در ا ایهموجود داشت. جنب یهادر پژوهش ییکردهایرو

لمیف ایتمرکز با کودکان  یهاگروه لیاز قب یفیک قیتحق یهاها از روشاستفادۀ آن

 ه است. داشت یدر پ قیقرا در روش تح ییهایاست که نوآور شانیهاتیاز فعال یبردار

 ای ییایالتیشناسی اجامعه یهاشیگرا تیگونه دستاوردها به قدر کفانیا ،حال نیا با

 یقرار نداده است. کمبود اصل ریثأتها را تحتییایتالیدر سطح عموم ا یفرهنگ کودک

از آن عالقۀ  شیب هم و کمی یهاشیمایاست، هم پ یمل یهاحوزه پژوهش نیا

است.  نشایهادگاهیرندۀ کودکان و صدا و دیشناسانه به تعامالت دربرگجامعه عمومی

 اندمرتبط با کودکان در حال رشد و گسترش یهاو طرح یآمار یهاداده یمستندساز

 اند. بهرهیتر بقیتر وعمدهیچیپژوهش پ یهابرنامه یبانی(، اما از پشتمهیضم .)ن.ک

حوزه شکل نگرفته و  نیا در یایاهدانشگ ۀرشت چیکه هتا هنگامی، مجموع در

ناسی شجامعه و (مهیضم .)ن.ک تعداد و نه چندان مرتبط و متمرکز باشندها کمپژوهش

، یژوهشپ یهادغدغه در تیچند به لحاظ محدود یهنوز با مشکالت ییایتالیا یکودک

اظ به لح زیاز هر چ شیب ، ویو روش یها به لحاظ موضوعپژوهش ارتباطدر  تیمحدو

توسعۀ ، روبرو است یدانشگاه سیبودن در جامعه و در پژوهش و تدریاهیاشح

 شتاب بوده و خواهد بود. کم یشناسی کودکجامعه

فول شد. دچار ا یبه کودک نینو یکردهایرو بانیپشت یاسیحال تکانۀ س نیهم در

ای قدرتمند میان پژوهش و گیری حلقهامروز شاهد عدم توفیق در شکل

ه شود بهستیم. مشهودترین نوآوری در جامعۀ ایتالیا مربوط میگذاری سیاست

شده به کودکان در کنار دعوت معلمان و متخصصان به سازیرویکردهای شخصی

-تشویق و تسهیلگری مشارکت فعال کودکان، با این حال نه هیچ برنامۀ سیاسی

و نه سازی گستردۀ این رویکردهای آموزشی وجود دارد ای برای پیادهفرهنگی

 ها.ها و روشمحور نتایج این تغییرات فرضی در نقشهای پژوهشارزیابی
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شناسی کودکی به امکان بازگشت تعهد سیاسی به تقویت عالقه به آیندۀ جامعه

مشارکت اجتماعی کودکان وابسته است. با این حال، اگر عالقه به این موضوعات و 

شناسی توسعه نیابد، این جامعهها درون خود میدان های مؤثر مرتبط با آنروش

اس شناسانه به عاملیت کودکان در ایتالیا در قیبازگشت کافی نخواهد بود. عالقۀ جامعه

با دیگر کشورهای اروپایی در سطحی پایین باقی مانده است. مانع اصلی چه بسا در 

ر وگیری چنین عالقه و گرایشی به حضشناسان و در کندی فرایند جانخود حلقۀ جامعه

 خودمختارتر کودکان در زیست اجتماعی امروز و فردا باشد.
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 آلمان ۀشناسی و جامعکودکی در جامعه

 

 ، ترجمۀ یگانه خویی1هلگا تسایر

 

 چکیده

 ۀطی سه ده شناسانهپردازیِ جامعهمقاله، ظهور و پیشرفت پژوهش و نظریهدر این 

ز ا. بدین طریق تنوعی در حال رشد گذشته روی کودکی در آلمان ترسیم شده است

وی شناسانه نشان داده شده است، پیشرفتی به سهای انتشاراتی جامعهرویکردها و فعالیت

 . ]در این مقاله[ بر رواجشناسی آلمانجامعه المللی و نهادگرایی در انجمنهمکاری بین

کید بر عاملیت و أدو، نخست، ت گیری اصلی تمرکز شده است. ایندو جهت

های معین آن در تاریخ پس از جنگ با سرچشمه کهبخشی کودکان است، تعینخود

 ۀشود؛ و دوم، عالقشدن مشخص میمحور و اجتماعیآلمان و مفاهیم آموزش سوژه

ی پردازی و پژوهش بر موضوعاتتوجه به تغییرات اجتماعی اخیر که در نظریهشدید و 

های های رفاه کودکان، محیط، سیاست2بندی نسلیچون قراردادن کودکی در رده

  .پذیر استگیری هویت مشاهدهنسلی و شکلشهری، رسانه و بازار، روابط بین

 ار اجتماعیساخت ،اجتماعی تغییر ،عاملیت کودکان ،کودکان ،کودکی :هاکلیدواژه

 

 

                                                           
 Max Planck Institute) ماکس پالنک انسانی ۀتوسعۀ موسس(، سابقاً عضو Helga Zeiherهلگا تسایر ) 1

of Human Development) در برلین 
2 generational order 
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 شناسی کودکی در آلمانرشد جامعه

ودکان ک ۀشناسانه دربارنظریه و پژوهش جامعه هتوانیم پشت سر به سه دهامروزه می

رسید که به نظر می 1980و اوایل  1970 ۀ. اواخر دهو کودکی در آلمان نظر بیافکنیم

رواج یافته باشد، چراکه اقدامات  1ای به کودکان و کودکی توسط روح زمانهدید تازه

انواده خ شناسانبسیاری مستقالً در جمهوری فدرال آلمان به وقوع پیوسته بود. جامعه

کردند و همزمان جایگاه بندی میرا صورت« سیاست اجتماعی برای کودکان»نیاز به 

سش ( به پر1979 ،3؛ لوشر1980 ،2کودکان را در ساختار اجتماعی و اقتصادی )کاوفمن

ثیر أت ۀهای تازه نه فقط معلمان را دربارکودکان از رسانه فزایندۀ ۀکشیدند. استفادمی

کرد شناسان را نیز ترغیب میکرد، بلکه جامعهها بر کودکان نگران میآنآمیز مخاطره

( را 1983، همکارانو  4)هنگستکه تغییرات حاصل در ساختِ اجتماعی کودکی 

شناسی جامعه»شناس در بخش جامعه 15اری حدود عامل سوم همکتحلیل کنند. 

 6الوزیتسمباحثات و کتب حاصل )پرویسبود.  5شناسی آلمانانجمن جامعه« آموزش

های پژوهشی که به زندگی ای شد برای شماری از پروژه( هسته1983، همکارانو 

پرداخت، و همچنین برای یک سری از کنفرانسآینده می ۀکودکان در ده مرۀروز

، شماری از دانشمندان علوم اجتماعی از آلمان 1989. پس از سقوط دیوار برلین در ها

ثیر تغییرات سیاسی را بر کودکان بررسی کنند أشرقی به گروه پیوستند تا ت

علم  ۀگروه که بسیار گسترش یافته بود، خود را از حوز 1994(. در 1998، 7)کیرشهوفر

شناسی در انجمن جامعه 1997شد و در  آموزش آزاد کرد و به یک کارگروه بدل

                                                           
1 Zeitgeist 
2 Kaufmann 
3 Lüscher 
4 Hengst 
5 German Sociological Association 
6 Preuß-Lausitz 
7 Kirchhöfer 
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به  ، این حوزه1990 ۀده ۀشکل گرفت. در میان« شناسی کودکیجامعه»آلمان بخش 

ارادایم ها سود برد، و پها و کنفرانسالمللی، همکاریهای بینشکلی روزافزون از شبکه

با  دهها و مطالب منتشرششناسی کودکی برای چند سال در بسیاری نشستجامعه ۀتاز

 .شدت و حدت مورد بحث و مناظره قرار گرفت

یک ردیف  1993. از اکنون حجم زیادی آثار نوشتاری در این حوزه وجود داردهم

نیز  1996است و از  منتشر شده 1کودکی توسط انتشارات یوونتا ۀثابت کتاب دربار

های مفاهیم و روش 2شدنشناسی آموزش و اجتماعیجامعه ژورنالتوسط 

مثالً ) هاشرح( و 1999، 3هونیگ مثالً شناسی کودکی در مطالعات نظری )هجامع

، همکاران؛ هونیگ و 2005؛ هنگست و تسایر، 2003، 5؛ هنگست و کله1989، 4گویلن

؛ تسایر 1990، همکارانالوزیتس و  ؛ پرویس1993، 7و ناوک 6؛ مارکفکا1999، 1996

های تجربی فراهم کردند ها دادهابی( مورد بررسی قرار گرفت. ارزی1996، همکارانو 

( و شمار رو به افزایشی از 1996، 10و زیلبرایزن 9؛ تسینکر1995، 8)مثالً ناوک و برترام

 خواهید خواند( منتشر شد. این حوزه ر ادامهمطالعات تجربی روی موضوعات خاص )د

 ۀایی، پروژبزرگ اروپ ۀالمللی شد. پژوهشگران آلمانی در دو پروژبیشتر و بیشتر بین

 ۀژ( و پرو1987-1992در مرکز اروپایی وین )« 11ای اجتماعیپدیده ۀکودکی به مثاب»

                                                           
1 Juventa 
2 Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 
3 Honig 
4 Geulen 
5 Kelle 
6 Markefka 
7 Nauck 
8 Bertram 
9 Zinnecker 
10 Silbereisen 
11 Childhood as a Social Phenomenon 
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تر به زبان ( شرکت جستند، و همچنین مدام منظم2001-2006« )1رفاه کودکان»

 ها مطلب منتشر کردند. انگلیسی و دیگر زبان

تدریج در به ۀشناسی کودکی در آلمان داستان یک زیررشتبنابراین داستان جامعه

روی کودکی هنوز  لعهشناسی آلمانی، مطاجامعه زۀ. با این همه در حوحال توسعه است

 ۀ. مایلم بگویم که این ربطی به ساختار عمومی کودکان به مثاباست بسیار در حاشیه

ترهای جامعه ندارد، بلکه بیشتر به ارزش بسیار باالیی مربوط است که در کوچک

ای از وجود اجتماعی دکان پیوند خورده است که البته جنبهجوامع مدرن به کو

دهد که متفاوت از آن چیزی است که مورد توجه کید قرار میأرد تکودکان را مو

شدنِ کودکان و کیدشده، بزرگأت ۀاست. این جنب« نوین»شناسی کودکی یک جامعه

و  4)کورتروپ«( 3ودگانبانسان»در تقابل با « )2شوندگانانسان»ها به عنوان عملکرد آن

کودکان « شدنِ». ارزش باالی عضو ای از بزرگساالن استجامعه ( در1994، همکاران

شود، شدن میکیدی که روی علوم آموزش، توسعه و اجتماعیأآینده، در ت ۀدر جامع

ن روی ای هیابد. شکی نیست که از نظر اجتماعی بسیار مهم است کانعکاس می

سازماندهی کرده، تداوم بندی و موضوعات تمرکز کنیم، نهادها و معیارها را مفهوم

یسه، . در مقاای پرتعدادی را آموزش دهیمشان کنیم و پرسنل حرفهبخشیم، بررسی

شناسی کودکی محدود است و بیشترِ پژوهشگرانی که در آلمان با تقاضا برای جامعه

کنند. ها تدریس میهای آموزشِ دانشگاه، در دانشکدهشناسی کودکی درگیرندجامعه

 ۀل دهپژوهان از اوای، نیاز به توضیح واقعیت اجتماعیِ کودکی به آموزشبا این وجود

شدن آشکار شد و شدن و کلونیزههای هرچه بیشترِ آموزشی، که محدودیت1980

                                                           
1 COST A 19 ‘Children’s Welfare’ 
2 human becomings 
3 human beings 
4 Qvortrup 
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ل رشد بوده اواقعیت اجتماعی کودکی به وضوح از تصویر سنتی فاصله گرفت، در ح

 .است

با این  .آوای یک گروه کُر به کیفیت صدای هریک از خوانندگان بستگی دارد

همه، کمیت خوانندگان نیز مهم است. کمیت به تعداد مشاغل آموزش و پژوهش در 

ت علمی أسسات پژوهشی وابسته است. تعداد اعضای ارشد هیؤها و مدانشگاه

در حال رشد بوده، اما هنوز هم نسبتاً کم  تازگیشناسی کودکی بهمتخصص در جامعه

 شناختیروشنظری و  ۀیم که در آلمان کیفیتی عالی و از جنببگواست. در کل مایلم 

از اندیشیدن به کودکی وجود دارد، چنان که در آثار نوشتاری تولیدشده در  ،پیچیده

تری متخصص تر و. با این وجود، به دانشمندان جوانایمگذشته شاهدش بوده ۀسه ده

 .  پژوهشی مطلقاً ضروری است ۀنیاز است. برای چنین رویدادی، افزایش بودج

 ید بر تغییر اجتماعیأکت

های علمی خاص در تنها محصول سنتشناسی کودکی در هر کشور نهشکل جامعه

های سیاسی و اجتماعی در کودکی است، بلکه محصول توسعه شناسینظریه و روش

رات تغیی شناسی کودکی آلمان، بررسی. از آغاز جامعهمعه استو همچنین در کل جا

های . ریشهاست و پژوهش بوده نظریهاجتماعی، مرکز توجهی قدرتمند در بخش 

هر دو  های پس ازآگاهی عمومی به تغییر ممکن است در تاریخ کشور تا به گسست

 و اطالعاتیاقتصادی  ۀهای ناشی از توسعجنگ جهانی برسد. اما مشخصاً اغتشاش

و بعد  1960 ۀمرتبطی که نخست در ده بنیادینبودند و ]همچنین[ تغییرات اجتماعی 

گی ثیرگذاری بر عاملیت کودکان در زندأبه وقوع پیوستند، که نسبت به ت 1990در 

هایی . پژوهشگران گرایشروزمره و موقعیت اجتماعی کودکی ایجاد نگرانی کردند

 راتمناظشناسایی کرده بودند، و در « مدرن»رِ کودکیِ های در حال تغییرا در ویژگی

ودند، ب« واقعی»ها کم و بیش به عنوان فقدان کودکیِ عمومی و آموزشی این گرایش
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شادی در هوای آزاد اندازی رمانتیک از کودک معصومی را که بهکه همزمان چشم

ت که به این اسشناسان کودکی جامعه ۀکردند. بنابراین وظیفکند، حفظ میبازی می

یر، بخش اپذندهند که کودکی به شکلی اجتناب وضیحها اشاره کنند و تدوگانگی

اش با توسعه در جامعه ممکن اگر احتمالش برود که رابطه یجامعه است، حت ۀسازند

ه های عمومی کودکی به شکل نقادانه ب. تحلیل گفتماناست مخاطراتی به وجود آورد

، 1مثالً بولرنیدربرگر)به بعد تبدیل شد  1990ۀ ی از دهیکی از مباحث پژوهشی اصل

2005 .) 

رکز ها تمهای پیاپی تاریخی و روابط میان آنخاص روی نسل ۀیک گرایش و عالق

ها موضوعی است که درپی و روابط میان آنهای تاریخی پیهای نسل. ویژگیکندمی

ده است. این تمرکز خاص شناسی کودکیِ آلمان به آن پرداخته شچند بار در جامعه

های اجتماعی پس از دو جنگ جهانی پدید : از گسستیخ آلمان ریشه دارددر تار

هایی که پیش های بین آن، تفاوت1920ۀ آمد. پس از پایان جنگ جهانی اول، در ده

 جوانی به شناسیِو پس از شکست در جامعه جوان بودند، آشکار شد و یک جامعه

ها را به تجربیات جوانی خاص آن 2گروهان والدتیی هماعوجود آمد که منش اجتم

[( مفهوم مشهور 1928] 1993) 4، کارل مانهایم3ششناسیِ دان. در جامعهپیوند داد

را نسلی نامیده که طرز فکر و درکشان از  هاگروههم بندی کرده است ورا صورت

یک  فته و بنابراینشان شکل گرواقعیت اجتماعی از تجربیات مشترک در جوانی

. سی سال بعد، پس از جنگ جهانی دوم، اندرا در جامعه با هم شریک 5نسلی« هجایگا»

آلمان دیگربار دانشمندان علوم اجتماعی  ۀگسست پساجنگ شدید دیگری در جامع

                                                           
1 Bühler-Niederberger 
2 birth cohorts 
3 Wissenssoziologie 
4 Karl Mannheim 
5 generational 'location' 
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 تازه چگونه شکل گرفته بودند های جوانِ را برانگیخت تا مطالعه کنند که نسل

 (.1957، 1)شِلسکی

؛ 1983، همکارانالوزیتس و )پرویسشناسان از جامعه این گروه یادشده 1980در 

ها از کرد. آن« های کودکنسل»( توجه خود را از نسل جوان، متوجه 2003تسایر، 

، آغاز کردند و «جهانی دوم کودکان جنگ»توصیف تجربیات کودکیِ خود، نسلِ 

ای، . این دیدگاه مقایسهه نمودندمقایس 2های آیندهگروههای همها را با کودکیآن

های کودکان معاصر، و در ای جلب کرد که در زندگیتوجه را به تغییرات اجتماعی

های اجتماعی اخیرِ کودکی نقش مهمی بازی کرده است. بنابراین تمرکز از گرایش

 ۀابهای اخیر به کودکی به مثسوی توصیف گرایشها در زمانِ تاریخی بهتوالی نسل

 ۀمثاب ]همچنین[ به دور از کودکی بهجا شد، و اختار تاریخیِ در حال تغییر جابهس یک

اریخ. اجتماعی متغیر با ت ۀگذرا از زندگی و به سمتِ کودکی در مقام پدید ۀیک مرحل

 د. شناسی کودکی آلمان شاین نوع از مطالعه، تبدیل به آغازگاهی کلیدی برای جامعه

. پژوهش تاریخی روی ها دوباره مطرح شدوالی نسلت ۀمسال 2000های اوایل سال

های بعدی و ها با نسلنسل کودکان جنگ و پس از جنگ انجام شد، تا روابط آن

(، و 2008، همکارانو  3رادِبولد مثالً ها مورد مطالعه قرار گیرد )ثیرات روی آن نسلأت

 فرهنگی و ۀایرسی شد، تا انتقال سرمها تحلیل و برمطالعات موردی روی خانواده

( آشکار شود. در ارتباط با 2003، 4)بوشنراجتماعی بین اجداد، والدین و فرزندان 

 ( بر دیدگاهی تازه2005مفهوم مانهایم و اعمال آن به جوامع امروز، هاینتس هنگست )

در  و به کودکان و بزرگساالن اصرار ورزید، کودکان و بزرگساالنی که در کنار هم
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نسل  . او مفهومتر از توالی نسلی استکنند که تغییرش سریعیای زندگی مجامعه

را به بحث  «1هانسل عمل»ها بر شناسانِ کودکی و تمرکز آن[ جامعهۀدوتایی ]ساخت

 . را دارد 2«عصرانهم عمل»تحلیل  ۀکشد و داعیمی

 عاملیت کودکان رتمرکز ب

 سوی عاملیتش بهاگیریشناسی کودکیِ آلمان جهتاول جامعه ۀده ۀوجه مشخص

بود، چیزی که در مسیری خاص از تاریخ آلمان ریشه داشت، یعنی در فرایند 

، زمانی 1960 ۀده نۀ. دموکراتیزاسیون تا میادموکراتیزاسیونِ پس از جنگ جهانی دوم

یع پیش کرد، هنوز به شکل وسکه نسل جدید علیه اقتدارطلبی نسل پیشین مبارزه می

 کید شدید نسل شورشی بر دموکراسی و ضدیت با اقتدارطلبیأت . در آن زمان،نرفته بود

دست در دست تغییرات اقتصاد پیش رفت، درحالیکه بخش خدمات که در حال رشد 

بود، به نیروی کار دارای صالحیت بیشتر و خودآیین نیازمند بود. هر دو تغییر، سیاست 

الن و بین بزرگسا تریطلبیدند، که هدفش روابط دموکراتیکای میموزشی تازهآ

شدن در آن . اجتماعیهای طبقاتی در آموزش باشدکودکان و همچنین کاهش تفاوت

ناسان شزمان به عنوان علت اصلی پیشرفت کودک مورد توجه قرار گرفت، و جامعه

خالف  . برگشتنداجتماعی می هایابرابریشدن خانواده و مدرسه به دنبال ندر اجتماعی

گیری موضوعی قدرتمند شدن، جهتروی اجتماعی آلمان ۀدیگر کشورها، مباحث

شدن به ای از اجتماعیای به دست آورد؛ در روح دموکراتیزاسیون، شکل تازهویژه

که از  3شدنکارکردگرای اجتماعی نظریۀعنوان نوسازی جامعه دنبال شد. 

اسانه و شنروان ۀژوارد شده بود، در رابطه با سو امریکایی-لیسیشناسی انگجامعه
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و  1؛ هورلمان1977)گویلن، پردازی شد های کنش دوباره مفهومنظریه فلسفی و

مختار به هدف غالب آموزشی (. تمرکز روی کودک خودآیین و خود1980، 2اولیچ

 (.1990الوزیتس، بدل شد )پرویس

تجربی زندگی  ۀدانشمندان علوم اجتماعی که شروع به مطالع 1980 دهۀ اوایل

عنوانِ  . کودکان را نه بهدکان کرده بودند، آن فکر حاکم را دنبال کردندکو ۀروزمر

پردازی کردند و خودمختاری و های رفتار بزرگساالن که به عنوان سوژه مفهومابژه

، حجم نسبتاً 1990 دهۀ و اوایل 1980 دهۀ ها را مورد تحلیل قرار دادند. درعاملیت آن

ها در زندگی ودکان و اجرای عاملیت آنهای کباالیی از پژوهش روی فعالیت

هایی از ها و سویه. جالب است دقت کنیم که آن دامنهشان متمرکز شدروزمره

زمانی مورد بررسی قرار گرفت،  های کودکان که بیش از همه در آن مقطعفعالیت

ه ها[ بهایی بودند که ]در آن. موقعیتبر خودمختاری بودند مرکزها برای تترینمناسب

، های بیرونیها روی کودکان تمایل کمتری وجود داشت، مانند مکانترکنترل بزرگ

. 3و روابط هماالنهای فراتر از چارچوب درسی های پس از مدرسه، فعالیتفعالیت

مبتنی بر نظریه بسط و توسعه یافت و در پژوهش، جایی که  شیرویکردهای پژوه

فاده قرار گرفت. این روش شامل مطالعات ]خود[ منبع داده بودند، مورد استکودکان 

(، 1989، همکارانو  4تاریخی )بنکن بینافرهنگی و مطالعات بیوگرافیک تطبیقی

، همکارانو  6ریموندیزبو ؛ دو1992، 5جوانان آلمان ۀموسسای )مطالعات مصاحبه

دهی به زندگی عاملیت کودکان در مطالعات موردی روی شکل سازی(، باز1994
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، 2و اسوالد 1کرپمن(، مشاهدات ویدیویی )1994؛ تسایر و تسایر، 2001سایر، )تروزمره 

گوهای وگفت ۀساختارگرایان-های اجتماعی(، مشاهدات اتنوگرافیک و تحلیل1995

 شد. ( می1998و کله،  3برایدنشاینکودکان میان هماالن )

 ظریۀنبا  گذاری صریحبنابراین در آلمان، بر خالف دیگر کشورها، این فاصله

شناسی روی کودکان و کودکی را شدن نیست که آغاز پژوهش جامعهاجتماعی

ها شدن و انتقال آنآموزش و اجتماعی ۀکارگیریِ مفاهیم تازکند، بلکه بهمشخص می

شناسان، بلکه بسیاری از تنها جامعه. نهبرای مقاصد پژوهشی غیرآموزشی است

کودک »[ ۀات کودکی بودند، که تغییر از ]مطالعپژوهانِ آن زمان درگیرِ مطالعآموزش

مرکز توان گفت که ترا دنبال کرده بود. می «کودک به عنوان سوژه»به  «به عنوان ابژه

جود شی به وشناسان کودکی آلمان روی عاملیت کودکان نخست از هدفی آموزجامعه

حال  ه کودکِ درعلوم مربوط ب ۀآمد، و پیشرفتی را دنبال کرد که تا آن زمان در دامن

 . رشد به نتیجه رسیده بود

دازی پرتنهایی مفهومشناسی کودکی در آلمان بهوقتی که جامعه 1990 دهۀ اوایل

المللی به شکلی فزاینده سود برد، رویکردهای متفاوتی به شد و از مباحثات بین

جود و المللی مبنی بر عدمبین ۀبه مباحث .کودکان و کودکی به وجود آمد و عیان شد

شناسی کودکی آن زمان از این رو شدن و جامعهاجتماعی ۀبحث و تبادل میان نظری

. در به کودکی توضیح داده شود شناسانهجامعه ۀشود که رویکرد ویژارجاع داده می

جهان زندگی  ۀکه برسازند 4کنشگر اجتماعی ۀمثاب کودک به ای مفهومچنان زمینه

شده و آموزشی گیرد و از مفهوم اجتماعیکید قرار میأاست، مورد ت« اینجا و اکنون»
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ه هایی ک(. بعضی پژوهشگران بر استدالل1996شود )تسایر، متمایز می« 1شدنکودک»

، همکاران)هونیگ و  فشارندگیرند، پا میرا می« دیدِ کودک»جانب پژوهش از 

گرایش  مانساختاری یا تحلیل گفت-(، حال آن که دیگران به تحلیل اجتماعی1999

شناسِی تمایز میان جامعه 1990 ۀهای ده(، در بحث2001) 2به بیان لینا آالنندارند. 

 آشکار شد.« کودکی»و « کودکان»

 رسیدشدن موافق نبودند، چرا که به نظر میپژوهشگران با رد رویکرد اجتماعی ۀهم

 پژوهش آلمان بود، ۀگیری خاص به سوژگی و عاملیت که وجه مشخصبا جهت

« شدنتماعیاجخود»بحث روی آنچه به عنوان  2000 دهۀ. در اوایل سازگار نباشد

ه شناسی کودکی فاصلآغاز شد، بحثی که کمابیش از جامعه نو شد، ازشناخته می

(. با این همه، برداشت من این است 2000، 4؛  تسینکر2004، 3)گویلن و ویتگرفت 

کید دارند أها تبیشتر بر مفیدبودن دیدگاهشناسان کودکی معاصر آلمان که اغلب جامعه

 . کردن یک دیدگاه ویژهتا برجسته

باید متذکر شد که در تمایز با دیگر کشورها، تمرکز بر عاملیت کودکان در آلمان 

. در کودک و کودکی شکل نگرفت 5یماندگی اجتماع از خالل نقد به در حاشیه

دکی شناسان کوهای اکثر جامعهدغهاینجا، حقوق و مشارکت سیاسی کودکان میان دغ

گذاران و به کنش دانان، سیاست( در حاشیه بوده و به حقوق2007، 6)به استثنای لیبل

، قوانین به نفع حقوق کودکان بازبینی شد و 1990 ۀسیاسی واگذار شده است. طی ده
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، در 1کودک ولئ]نقشِ[ مسهای محلی، و با جا افتادن مشارکت کودکان در انجمن

 .راجع محلی و در سطوح استانی توسعه داده شدم

 کودکی مدرن ۀتغییرات آشکارشده در توسع

 1990و اوایل  1980 ۀچنانکه ذکر شد، شمار نسبتاً بزرگی از مطالعات تجربی در ده

. از آنجا که متمرکز بود های کودکان در زندگی روزانهانجام شد، که بر فعالیت

که در آن زمان رایج بود، شرکت  سوژه ۀمثاببه  نویسندگان در پرداختن به کودک

زندگی روزانه  ل کنترلئها، مساروابط قدرت بین نسل تغییراتکید اصلی بر أداشتند، ت

 . و خودمختاری کودکان بود

سازند؟ تغییرات در هایی را روشن میها و گرایشاین مطالعات چه ویژگی

ود، ای بود که به آن پرداخته شده بلهئترین مسهای اوقات فراغت کودکان مهمفعالیت

 ۀفراغت و همچنین توسع اوقات ۀشدنِ ساختاریافتآموزشی فزایندۀویژه به دلیل روند به

فضای شهری[، امکانات برای  ۀ. در این حالت دوم ]توسعسریع فضای شهری

شدت شده و تمرکزیافته گسترش داده شد، و ترافیک موتوری بههای تخصصیفعالیت

شدن و تمرکز کارکردگرایانه منجر های شهری در تخصصیتوسعهایش پیدا کرد. افز

باالتری از جدایش فضایی بین کودکان و بزرگساالن در فضای عمومی شد،  ۀبه درج

ختارمند های ساکودکان را هرچه بیشتر به فضاهای بسته و فعالیت ۀو زندگی روزمر

 مددکارانریزان شهری و برنامه پژوهشی در بخش ۀ. تقاضا برای دادمحدود کرد

هشی را تقویت کرد، و معلمان و والدین نیز به یادگیری این اجتماعی این تمرکز پژو

. تا جایی که به مند شدندهکنند، بسیار عالقهای کودکان چگونه تغییر میکه محیط

 ندۀایزبا نهادمندشدن ف -چنان که در باال ذکر شد  -شهری  ۀکودکان مربوط بود، توسع
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پس از فزایندۀ زندگی « 1شدنعلمی»ز ا یادگیری و مراقبت درهم تنیده بود. امری که

 . دشکودکان و همچنین مشارکت رو به افزایش نیروی کار مادران ناشی می ۀمدرس

ی و های زندگدهد که موقعیتها بر روند وابسته به فضای شهری نشان میتحلیل

اعی فراگیر جاری ریشه دارد، چیزهایی از قبیل های اجتمعاملیت کودکان در توسعه

تر در دستور که آن زمان به صورتی عمومی 3شدنو فردی 2فرایندهای نهادمندشدن

( به تحدید 1990)تسینکر، 5«شدنخانگی»(. روند 1986، 4)بکشناسی بود کار جامعه

؛ 2001ر، )تسای 6«شدنایجزیره»کودکان نظر داشت، درحالیکه روند  فزایندۀفضاییِ 

کودکان نظر داشت، تا به زندگی  ۀهای تاز( به نیازمندی1994تسایر و تسایر، 

دو روند  هرفضایی]محیطی[، زمانی و اجتماعی خود به صورت فردی شکل دهند. 

 های کودکان است، به عبارتی دورشدن ازشامل تغییراتی در نوع کنترل بر فعالیت

 .کنترل شخصی به سوی کنترل ساختاری

ۀ در ده شدهنگاهی به پشت سر خواهم گفت که کارکرد پژوهش تجربیِ انجام با

که در  کودکی ۀشکل و شمایل تاز ااین بود که تصویر کودکی ب 1990 و اوایل 1980

ه شد کگونه توصیف می. اینکودکان وجود داشت، سازگار شود مرۀزندگی روز

. شعار نیزه استدرکودکی در حال تغییر از الگوهای بورژوا به الگوهای م

در ]بحث[ کودکی بر  شناسانهجامعه ۀبود. گرایش تاز« مدرنیزاسیون کودکی»

ر کودکی در مدرنیته و گسست د ۀهای پروژهایی متمرکز بود که به محدودیتپدیده

هایی در امکان کنترل گیری آن ارتباط داشت. روشن شد که محدودیتحال شکل

 .ها از دنیای کار وجود داشته استازی کامل آندکان و جداسکامل آموزشی روی کو
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یه کنند، و علاین درک شکل گرفت که اصول سازماندهی که دنیای کار را اداره می

گذاری شده، ها پایهآن قرار است از کودکان در نهادهایی که مشخصاً برای آن

ین وابط شخصی باند. رثر ساختهأمحافظت شود، این نهادها را نیز ]از خود[ مت

ر دورشدن از ام»شدند که در حال ترها و کودکان به عنوان روابطی ترسیم میبزرگ

ها مراتبی آن( بودند و شکل سلسله1983بوشنر، « )و اطاعت به سوی بحث و مذاکره

ن از تصویری، بحث پیرامو-های صوتیرو به کاهش بود. در ارتباط با اثر جاری رسانه

 ۀربار. برخی نویسندگان دبزرگساالن وجود داشت میان کودکان و بین رفتن فاصله

، همکارانگفتند )هنگست و شدن تصویر مدرن کودکی سخن میپردازانهخیال

1981.) 

گسترش فناوری اطالعات و  راجتماع به خاط ۀتغییرات پیوست 1990 دهۀ از اوایل

رای مردم ب خواست. همه را از نو متحول کرده است مرۀاقتصاد جهانی، زندگی روز

های زندگی در حال افزایش و خصوصیات آن در حال تغییر بوده سبک« کردنفردی»

شدن شناسانه روی فرایندهای فردیاست. بنابراین، تمرکز اصلی در مطالعات جامعه

در  های معاشرت افراددیگر فقط محدود به کنترل و خودآیینی نیست، بلکه روش

سی شنا. مانند جامعهوجه قرار گرفته استتر نیز مورد تو ناهمگن شدهجوامع فردی

شناسان کودکی به این بدل شد که توصیف و درک کنند عمومی، هدف رایج جامعه

ها با آن پذیرند وثیر میأت« پساساختاری»ها و مطالبات که چطور کودکان از موقعیت

اشد، چه ده بشتواند تضمیننمی یگرآیند. برای کودکان نیز دارایی اجتماعی دکنار می

ها، و هویت کودکان کمتر از گذشته توسط در روابط هماالن و چه در خانواده

شان، برای این که خود را در . کودکان در زندگیگیردهنجارهای سنتی شکل می

رابطه با دیگران قرار دهند، به تالش فردی بیشتری نیاز دارند، و هویت شخصی باید بر 

 . ثابت بازسازی شودمبنایی 
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 های اوقات فراغتشناسانه به فعالیتین رو طی ده سال گذشته، تمایل جامعهاز ا

لی ئعقالنی زندگی روزمره به سمت مسا ۀهای ساختارمند و ادارکودکان از فعالیت

. این تمایل همچنین از برساختن تغییر کرده است 1چون برساختن فردیِ خود

هویتی پیشنهادی توسط های ها به نسخهروابط آن های خاص کودکان وفرهنگ

 کودکان از فضاهای شهری ۀ. تا آنجا که به استفادجا شده استها و بازار جابهرسانه

ت های مرتبط معاشرهای فیزیکی و روشمربوط است، به اجرا گذاشتن فردی مهارت

فردیِ هویت،  رساختنبا هماالن در این مقطع مورد توجه بوده است. در زمان اخیر ب

چه  -شود و بدن کودک بدن را شامل می 2روزکردنِکردن و بابدلهرچه بیشتر م

ز بدل انگیای دغدغهلهئبه مس -شناسان کودکی برای خودِ کودکان و چه برای جامعه

 (. 2003)هنگست و کله، شده است 

 . این برایتازگی مفهوم اجتماعی رایجی شده است، به3محوشدن مرزهای اجتماعی

شناسی کودکی آلمان بر درست است. از همان ابتدا، جامعه شناسی کودکی همجامعه

ای تمرکز کرده که به شکستنِ ]مفهومِ[ کودکی مدرن مرتبط است؛ در حال پدیده

شناسان کودکی را به چالش ها از نو جامعهمرزهای بین نسل فزایندۀحاضر محوشدن 

روشنی ی نسلی را بهبندرده های جاری نابودی پرشتاب. بسیاری از پدیدهستکشیده ا

ترها به دلیل تولید میان کودکان و بزرگ «4تمعلوما ۀفاصل»دهند. کاهش نشان می

هم در حال بحث و  1980 دهۀ ها، اوایلو گسترش رسانه 5دانش تازه ۀگرفتشتاب

بر فرهنگ کودکان رشد داشته  بازار مصرف ها وثیر رسانهأ. از همان زمان تبررسی بود

که به  . تا جاییمعلومات ۀها کاهش فاصلترتیب نیز از بعضی جنبه است و به همین
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و  مدرسه ارتباط دارد، کودکان خود مرزها را با یادگیری مستقل و در پیوند با رسانه

( 2001؛ لیبل، 2000عالوه بر آن با کسب پول در کنار کار مدرسه )هنگست و تسایر، 

ها کمتر جدی به پیشین نسل ۀابل دوگان(، تق2005زنند. بنا بر نظر هنگست )برهم می

جه شوند. با توپذیر میرویت« های جمعیای از هویتهای تازهترکیب»رسد، و نظر می

گیری رو به رشد به زمان حال در جامعه، اهمیت پیشرفت کودک و به جهت

ودکی ک ۀشناسانغایت ۀکودکان در حال کاهش است، و سوی فرودستانۀبودن دیگری

 گیری هویتهای فرهنگی و شکل. تا آنجا که به پدیدهل ناپدیدشدن استدر حا

کند، رو ( استدالل می2005که هنگست )مربوط است، کودکان و بزرگساالن، چنان

 1رانعصو اکنون، چنان هم اینجابه برابری بیشتر هستند طوری که هر دو دارند در 

 کنند. زندگی می

ر . اما دیگر به نظعی هنوز در دستور کار قرار داردبنابراین امروز هم تغییر اجتما

شناسی کودکی، شناسایی روندهای عمده باشد. در مقام رسد که هدف جامعهنمی

وناگونی بیشتر گ امروزهکی اجتماعی، پژوهش کود ۀپساساختاریِ توسع ۀبخشی از دور

ر دشان مشکالت اجتماعی کودکی و کودکان دهد، که محرکلی را نشان میئمسا

. جهانی که زندگی در آن ثر شده استأجهانی است که هرچه آشکارتر از اقتصاد مت

 یک در جایگاه ای، چه برای بزرگساالن و چه کودکان، هرهای متعدد و تازهاز جنبه

 فعلی ۀ. عالقدر مقیاس بزرگ و در زندگی روزمره، مشکل است خاص خود در جامعه

بودن روزافزون کودکان عی، مربوط به در مخاطرهبسیاری از پژوهشگران به تغییر اجتما

ای بیشتری در هتر، تناقضمدام ناهمگن جهانیِ ۀگرفتتغییرات شتاب ۀاست. به پشتوان

های مجازی و واقعی، آمیختگیِ مکانآید که به درهمزندگی کودکان به وجود می

تحرک  دمتنها در تحرک فضایی که در عتنش زمانی و و کسالت مرتبط است، و نه
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د پول که به ها و کمبوها، در رقابت برانگیخته توسط بازار و رسانهفعالیت ۀیافتفزون

ر د . کودکان قرار استیابدشدن از کار دستمزدی است نیز افزایش میدلیل حذف

 ؛ بسیاری ممکن است موفقمواجه شوندای های چندگانهشان با تناقضزندگی روزمره

سالمت فیزیکی و روانی از تعداد رو به رشدی از کودکان  شوند؛ اما مطالعات روی

 .برنددهد، که تحت این شرایط رنج میخبر می

یرات در تغی -جایگاه کودکان در ساختار اجتماعی، سیاست و اقتصاد 

 نسلی نظم

به  1970 ۀاختاری، امکانات مراقبت از کودکان در دهس-در آوردگاهِ اجتماعی

دل شد، در زمانی که بخش در حال رشدِ خدمات، موازی با کننده بای نگرانلهئمس

 جنبش زنان، استخدام بیشتر برای مادران و مراقبت نهادمند از کودکان را مطالبه

 و ای اقتصادیمطالبات زندگی اقتصادی مدرن و شرایط پایه»از آن زمان . کردندمی

و  1یورچیک« )ندازندگی با کودکان را برای والدین مشکل کرده ۀسیاسی، ادار

کار خانواده محافظت های طوالنی، هدف سیاستِ محافظه(. سال703: 2004، همکاران

کار بود که دولت محافظه 1990 ۀهو گسترش خانواده به عنوان یک نهاد بود. اواخر د

های مالی ناشی از فقر مجبور شد، تحت فشار نهادهای محلی که از هزینه 2کول

ر رنج های فقاروپا برای ثبت داده ۀهای فرزنددار و فشار اتحادیروزافزون میان خانواده

 ۀگزارش تخصصی دربار 1998بردند، به موقعیت اقتصادی کودکان بپردازد. در می

ارشی شد، برای نخستین بار به گزجوانی که به سفارش دولت به صورت منظم تهیه می

دولت  ن اشاره کرد. از آنجا کهتبدیل شد، و به فقر نسبی کودکا« کودکان و جوانان»از 

 ۀخواست گزارش را پیش از انتخابات مسکوت نگه دارد، موقعیت پرمخاطرمی
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بار در مجلس مورد بحث قرار شد و برای نخستین بدلکودکان به رسوایی عمومی 

مغایرت اشکال واقعی زندگی کودکان از یک سو، و ». از آن زمان دیگر گرفت

های نهادمند و اقتصادی خوب و چهارچوب ک کودکیِهای ایدئولوژیکِ یبرساخت

( انکارناپذیر است. 763 :2004، همکارانیورچیک و « )زندگی کودکان از سوی دیگر

سبز -کودکان، بحران مراقبت و کاهش باروری توسط دولت ائتالفی سوسیالیست فقر

ها سانهر . اکنون کودکی و کودکان هرچه بیشتر دردر دستور کار سیاسی قرار گرفت

شوند و برای تمام احزاب سیاسی درکارزارهای گو گذاشته میوبه بحث و گفت

سنتی مهجور شده،  ۀتنها سیاست خانواد. نهنداای محوری تبدیل شدهلهئانتخاباتی به مس

 مثالً نده است )المللی، نابسبلکه سیستم آموزشی نیز، به استنادِ مطالعات تطبیقی بین

له از سویی به ایجاد تغییراتی در سازماندهیِ ئ(. هر دو مس2000، نهمکاراو  1باومرت

شود، فرا گذاری مییهمنابع زمانی و مالی که توسط والدین برای فرزندان سرما

شود، و به این گذاری میها که توسط دولت سرمایهخوانند و از سوی دیگر آنمی

 . کننددعوت میترتیب به ایجادِ اصالحاتی در جایگاه اجتماعی کودکی 

 ۀخر دهشود؟ تا آثر میأشناسی کودکی درگیر این تغییر، و از آن متچگونه جامعه

پرداختند که در خانواده، آموزش و ل میئشناسانی به این مسا، اغلب جامعه1990

شناسانِ معروِف . این جامعهشناسان کودکیجنسیت تخصص داشتند و نه جامعه

دکان را در ساختار اجتماعی و سیاست اجتماعی به خانواده بودند که موقعیت کو

، 1990 ۀ(، و پس از آن هم در ده1979؛ لوشر، 1980پرسش کشیدند )کاوفمن، 

)ناوک و های آماریِ کودکان را مورد بررسی قرار دادند شناسان خانواده دادهجامعه

 ۀصلا فاهمشکالت مرتبط کودکی و خانواده بحث کردند. آن ۀ( و دربار1995برترام، 

حفظ کردند، چنان که  یشناسی کودکجامعه ۀخود را از رویکردهای نظری تاز
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ثِ[ مراقبت از ]مبحای که مان تمرکز بر نابرابری جنسیتیشناسان جنسیت نیز از زجامعه

شناسی خانواده و هم بود، چنین کردند. هم در جامعه کردهکودکان را احاطه 

سانی شدند تا کشان دیده میمایمی بر والدینشناسی جنسیت، کودکان چنان ضجامعه

 .کودکی است سانشنابا حق خودشان؛ دیدگاهی که متفاوت از دیدگاه جامعه

شناسان کودکی به مطالبات سنتی از طرفی برای مدت زمان طوالنی جامعه

واده، ل بیرون از خانئمسا ۀدادند دربارپرداختند و ترجیح میشناسی خانواده نمیجامعه

این  .تر ذکر شد، تحقیق کنندقبت و نهادهای آموزشی کودکی مدرن، چنانکه پیشمرا

تنهایی و مستقل شناسی کودکی بهجامعه 1990 دهۀ که اوایلتغییر زمانی آغاز شد 

، که به این «اعیای اجتمپدیده ۀمثابکودکی به»المللی بین ۀثیر از پروژأ. با تتعریف شد

ساختاری از جامعه ببینیم، مرکز توجه به  ۀمثاببه نیاز اشاره داشت که کودکی را

های های کودکان در پیمایشدر ابتدا دادهجا شد. بندی نسلی در کلیتش جابهرده

دها، . بعآوری شدفقر جمع ۀخانوادگیِ سازمان جوانان آلمان و تحقیقات عمومی دربار

، 1یوس مثالً )ن مطالعاتِ موقعیت اجتماعی و اقتصادی کودکا 1990 ۀدر اواخر ده

ها کودکان واحدهای باشد که در آنای استخرهای داده ( توانست بر مبن2001

کنم بگویم که تا حدی این نوع . جسارت میای بودند با حق و حقوق خودشانآماری

ت کودکان بود، که کمک کرد موقعی ۀاز مطالعات روی فقر نسبیِ زیاد و پیشروند تازه

عمومی آشکار شود. تردیدی نیست که دالیل این توجه،  کودکان در فضای ۀپرمخاطر

نین باید . همچرا نیز دربردارد شناختیجمعیت ۀتوسع بارۀها درچندگانه است و نگرانی

 - انگیزدکودکانِ نیازمند همواره احساسات عمومی را برمی ۀلئتوجه داشت که مس

ها چهمی و سیاسی روی بهای عموگفتمان ۀشناسانهای جامعهای که توسط تحلیلپدیده

 (.2005ربرگر، نیدمورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است )بولر
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شناسی کودکی توجه روزافزونی به های بخش جامعهدستور کارهای نشست

. این حقیقت دارد که مشکالت کردندساختاری را منعکس می-مشکالت اجتماعی

و این اند و از این رسبتی بودهساختاری پیش از این کانون توجه مقاالت منا-اجتماعی

به موضوع یک نشست کامل در دو کارگاه  2001و  1999های مشکالت ابتدا در سال

ودکی در ک. این امر به انتشار کتابی بسیار مهم در مباحث آلمانی منتهی شد: بدل شدند

(. 2003، همکارانو  2ناگلکرنتسل ۀ)ویراست 1های جامعه و سیاستچالش: دولت رفاه

، 2004: در اندهاین بخش بر مشکالت رفاه متمرکز شد ۀهای ساالنتازگی نشستهب

؛ در «3خانواده، کار و دولت؛ مرزهای در حال محوشدن و مرزهای تازه در کودکی»

دولت، »، 2007؛ در «4مراقبت از کودکان: اهداف، مفاهیم برابری، و سیاست»، 2005

 .«5قبت و مداخلهکودکی در چنگ مرا -متخصصان، حریم خصوصی 

بنا بر استنباط من، دو جنبه از ترتیب نسلی اجتماعی به موضوعات محوری 

. نخست آنکه در جایگاه اجتماعی اندشناسی کودکی آلمان معاصر بدل شدهجامعه

ای که به شکلی فزاینده با معیار تولید ها در جامعهآن ۀهای روزمرکودکان و زندگی

های در کانون توجه بحثد، تغییراتی موجود است. این امر شواقتصادی و سود اداره می

گیرد و همچنین در پژوهش ساختارهای تر ذکرشان رفت، قرار میرفاه که پیش

رای مین منابع بأگیرد، که به تای مورد توجه قرار میهای سیاسیاجتماعی و سنجش

های بیشتر، و به به دلیل نیازهای اقتصادی به شایستگی -کودکان، مراقبت و آموزش 

ی روی المللتحریک نتایج نسبتاً ضعیف مدارس آلمان در مطالعات تطبیقی بین

. کار نظری روی جایگاه کودکی در دولت رفاِه مرتبط است -های مدرسه موفقیت
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 2توسط توماس اولک 1پیوسته در تغییر، در حال انجام است )برای مثال در دانشگاه هاله

که کودکان چگونه در کنند طالعات دیگری بررسی می(. م3و یوهانا میرندورف

های کنند، برای مثال با محدودیتخود با تغییرات مرتبط برخورد می ۀزندگی روزمر

نان جوا ۀ)مثالً موسسآیند های کاری والدین به وجود میفضا و زمان که توسط زمان

 در مونیخ(.  4آلمان

ها و ه در سطح هنجارها، ارزشبندی نسلی وجود دارد، چنان کدوم آنکه رده

در  هایی روی کودکان و کودکی. در اینجا، گفتمانشودهای کنترل یافت میمکانیزم

نیدربرگر گیرند )برای مثال توسط دوریس بولرها و سیاست مورد تحلیل قرار میرسانه

برای شود )(، و پردازش هنجارهای کودکی در عمل بررسی می5در دانشگاه ووپرتال

ل اینکه چطور متخصصان پزشکی و آموزشی، هنجارهای پیشرفت کودک را مثا

(. پژوهش روی مراقبت از 6هلگا کله از دانشگاه فرانکفورت ۀکنند، نوشتپردازش می

( 7سباستین هونیگ و ماگدالنا یوس در دانشگاه تریرکودک )برای مثال توسط میشاییل

 . سازدرا آشکار می نهادمندبت بندی نسلی در عمل مراقهای برساختن ردهفرایند

 هایی کهحاصل مطالعات در این دو حوزه از ساختارهای نسلی، هنجارها و گفتمان

توسط بزرگساالن شکل گرفته، به مقاومت ساختارهای نسلی و هنجارهای تا به حال 

ماعی های اجتتغییراتی که توسط پیشرفتۀ موجود اشاره دارد، و همچنین به مطالب

های خودِ کودکان برای . در تقابل، پژوهش مذکور روی روشاستمطرح شده 

ان های کودکها و کسب دانش، و روی روشساختن فرهنگ کودک، استفاده از رسانه
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ها، نشان از محوشدن ساختارهای ترشان با بزرگکردن و ارزیابی روابطبرای تجربه

های بیشتر روی تنش کنم که کارها دارد. فکر میهای بین نسلکودکی و تفاوت

هد شناسی کودکی خوابرانگیزِ جامعهموجود بین دو روی این سکه، تکلیف چالش

 .بود

 اندازهای آیندهچشم

شناسی کودکی آلمان در همسایگِی چنانکه در ابتدای این مقاله ذکر شد، جامعه

 ودکیک شناسیها، جامعه. در دانشگاهنزدیک علم آموزش شروع به رشد و توسعه کرد

. از این رو، بسیاری از معلمان دانشجو های آموزش استدانشکده ۀموضوع مطالع

آموزند، اما تنها تعداد بسیار اندکی از دانشجویان شناسی کودکی میجامعه ۀدربار

کنند. در آن تخصص پیدا می یشناسی با آن برخورد کرده، یا حتجامعه

شناسان به متون این رشته عهبیشتر از جام اجتماعی مددکارانپژوهان و آموزش

شناسان، کودکان و کودکی را منحصراً به . برای مدت زمان طوالنی جامعهپردازندمی

شناسی کودکی را که در واگذار کرده، تا حد زیادی جامعه ایعلوم آموزشی و توسعه

ن شناسامعهاجپژوهان، . در تقابل با بسیاری از آموزشحال پیدایش بود، نادیده گرفتند

 .کردندنیاز زیادی به بازنگری در مفهوم سنتی و کارکردگرای کودکی احساس نمی

روز . تا به امشناسی وجود داردجامعه ۀدر حوز فزایندههایی از توجهِ با این همه، نشانه

جوار مانند های علمی همشناسی کودکی، از یک سو، و رشتهمرزهای میان جامعه

ناسی جنسیت و مطالعات سیاست اجتماعی، از سوی شخانواده، جامعه شناسیجامعه

ر شروع ای دیگرشته. این قبیل مرزهای بیندیگر، از تمام جهات برافراشته مانده است

اند، با توجه به این واقعیت که جایگاه کودکان و کودکی در جامعه به محوشدن کرده

و زمان کار،  لهای اقتصادی بر محفشارویژه آنکه شود. بهآمیز میدارد مخاطره

اداشت ها را وها قرار داد و آنتنیدگی جنسیت و نسل را در پیشانی تمام این رشتهدرهم
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روع به شناسان کودکی ش. اکنون برخی از جامعهتا با یکدیگر مکالمه و همکاری کنند

. ندقرار دار گیریمراقبت نهادمند و یاد ۀاند، که در حوزلی کردهئبذل توجه به مسا

شناسان ی پیشین از مراقبت اوایلِ کودکی و نهادهای آموزشی توسط جامعهپوشچشم

کودکی در حال دگرگونی است، و مرزهای بین موقعیت کودکان در داخل و خارج 

نهادهای اجتماعی تخلخل بیشتری یافته است. برای مثال، فرایندهای اجتماعی درون 

ر گیرد، که دبررسی قرار میدر حال حاضر طوری مورد امکانات مراقبت از کودکان، 

 .ناپذیر اجتماعی استبندی نسلی تفکیککردن ردهمیان دیگر چیزها، هدفش عیان

ر د ۀآنچه را که بر کودکان و کودکی در خانواد ۀشناسان کودکی هم مطالعجامعه

خانواده، جنسیت و  شناساناند. از سوی دیگر، جامعهگذرد، آغاز نمودهحال تحول می

خورد آلمانیِ بر ۀاند، آن هم به شیوها کردهماعی شروع به توجه به بحرانسیاست اجت

ای که تمام اعضای خانواده، از جمله لهئ[ مراقبت از کودک به عنوان مسۀلئ]مسبا 

 ها ووجوی دیدگاهشناسان خانواده اکنون جستکند. جامعهکودکان را درگیر می

اند، و بدین شکل در حال بازنگری کردهشناسی کودکی آغاز را در جامعه ییهایافته

 . مفاهیم پیشین کودکی و کودکان هستند

کودکی در  ۀمشکالت در حال رشد دربار -تنیده در مسیر این فرایندهای درهم

 -کنند هایی که این مشکالت را مطالعه میرشته جامعه و محوشدن مرزها میان

ن . همچنیتر شودیئاسی مرشنشناسی کودکی ممکن است اکنون در جامعهجامعه

ممکن است در مباحث سیاسی و عمومی آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. یک 

شدن شناسان کودکی بتوانند در آینده با وخیمجامعه شرط در اینجا این است کهپیش

صاد اقت ۀفزایند ۀرپساساختاری و تحت ادا ۀمشکالت کودکی و کودکان در جامع

دیگر کشورهای اروپایی نیز صادق است. اما در آلمان  ۀامر دربار. این برخورد نمایند

چیزی  بندی نسلی هستیم،ما مشخصاً در حال نبرد با نابسندگی رو به رشدِ ]مفهومِ[ رده
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شود، و هنوز که هنوز اطراف ساختارهای اجتماعی مراقبت و آموزش ساماندهی می

 بیشتری روی ۀشناسانامعههای ج. به تحلیلتصاویر غالبِ کودکی زنده استدر 

های بندی نسلی نیاز است، همچنان که به گفتمانکودکی و رده ۀهای تازپیشرفت

 .های سیاسی مرتبط نیز نیاز داریمروش انتقادی روی اهداف و سنجش ۀشناسانجامعه
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 کودکان و کودکی در جامعه و پژوهش اجتماعی رومانی

 توجه قابل نکات برخی و بازاری ایدئولوژیک و تمایالت

 

 ، ترجمۀ امین اصانلو1زابت استانچیولسکوالی

 

 چکیده

 آمارهای و قوانین شناختی،انسان و شناختیجامعه ادبیات مبنای بر مقاله این

 ریزیطرح مختلف هایسازمان هایگزارش و مهم بسیار هایبرنامه عالوۀبهرسمی

 و ظرین رویکردهای از تاریخی اینقشه ( تصویرکردن1 :مقاله این هدف. است شده

 رد کودکی و کودکان مورد در تحقیق موضوعات و هازمینه و اصلی شناختیروش

 الهمق این .رومانی جامعۀ در کودکان ارزش تاریخی تحوالت برخی ( طرح2رومانی؛ و 

 و شباهت و کندمی بررسی توجه، قابل تغییرات عالوۀبه نیز را تداوم برجستۀ خطوط

 این .دهدمی نشان اشغربی همتایان با را رومانیایی علوم اجتماعی و جامعه هایتفاوت

 ساختاری شناسیجامعه جهت از زمانی رومانیایی شناسیجامعه که کندمی آشکار مقاله

 یا «کودکی شناسیجامعه» در پژوهش امروزه اما بود، فعال کودکی دوران و کودکان

 جدا جزیرۀ یک ودکیک ساختاری شناسیجامعه و یافته، رواج «گروه اقلیت کودکان»

 .است مانده

 تحقیق، رد کودکان مشارکت اجتماعی، کنشگران مثابۀ به کودکان :هاکلیدواژه

 ودکانک ساختاری شناسیجامعه کودکان، ارزش اجتماعی پساکمونیسم، کمونیسم،

                                                           
Bolyai -Babes(، سابقاً دانشگاه بیبربولیای )Elisabeta Stanciulescu) استانچیولسکوالیزابت  1

University( و دانشگاه آل. آی. کوزا )Al. I. Cuza Universityرومانی ) 
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 ۀجامع در کودکی و کودکان مورد در ایعلمی متن هیچ که است زیادی زمان مدت

 آن جایهب و نیست شکاف این پرکردن دنبال به مقاله این. است نشده نوشته رومانی

 حیطه این در کار هایمحدودیت از برخی و ارزشمند هایایده از برخی به تنها

 و ظرین رویکردهای تاریخی طرح تصویرکشیدن به در سعی اول بخش در. پردازدمی

 منظور هب را تحقیق نتایج دوم، بخش در. دارم تحقیق اصلی هایزمینه و شناختیروش

 هارائ هارومانیایی بین در کودکان جایگاه مورد در تاریخی تحوالت برخی طرح

 اجتماعی علوم هایشباهت عالوۀبه تداوم برجستۀ خطوط آثار نهایت، در. کنممی

 .کنممی مطرح را غربی و رومانیایی

 غالب آموزشی اندازچشم

 رنق پایانی دهۀ در هم رومانی در شناسیعهجام اروپایی، کشورهای همۀ مانند تقریباً

 پیشرفت نخبگان، ملت،-دولت چونمفاهیمی با ارتباط در بیستم قرن ابتدای و نوزدهم

 یدۀا چندین اولیه اجتماعی متفکران. شد زادهها توده آموزش/روشنگری و اجتماعی،

. مانز انهم رایج روشنفکری زبان اساس بر ییهاطرح کردند، ریزیطرح را بلندمدت

 به متعلق تنها ( کودکان1 (:شد زبانی خشن تبدیل به کمونیستی دولت درها بعد که)

 را حق ینا دولت بنابراین. شدندمی محسوب کشور آیندۀ بلکه نبودند یشانهاخانواده

 یناول مسئولیت این واقع در و کند دخالت هاآن پرورش و آموزش رشد، در که داشت

 اختیار در را مادر و پدر نقش آموزش کنترل ( دولت2بود؛  مادر و پدر اجتماعی وظیفۀ

( 4شد؛ می تلقی مهم و باارزش بسیار ملی برنامۀ پیشرفت برای کودک ( هر3داشت؛ 

 معلم هر آن از ترمهم و خوب خانوادۀ هر و شدمی تصور موم مثابۀ به کودک هر

؛ 1960، 1د )بالچسکوآوردرمی موردنظر فرم به بهتر را کودک که بود کسی خوب،

                                                           
1 Balcescu 
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، 4؛ الزار1877، 3؛ کوگالنیچانو1874، 2؛ هلیادرادولسکو1969، 1دیمیترسکوالسی

 (. تفکر1984، 6گلچین ویراستۀ یوردانسکو ن.ک.؛ همچنین 1977، 5؛ مورسانو1914

 روشنگری دوران برخالف مهمی داشت، بسیار نقش مدرن اندیشۀ دوران در «معنوی»

 بر ومانیاییر روشنفکران بودند، سکوالریسم ترویج دنبال به شدت به که فرانسه در

 این قویتت برای مذهبی متفکران کودکان، مورد در .داشتند تأکید مذهبی بعد یک

 هستند هیال یهاهدیه فرزندان که کردندمی استدالل والدین مسئولیت بر تأثیر و ایده

 ینا. شودمی محسوب هلمتأ و بزرگسال افراد برای مقدس وظیفۀ یک هاآن تربیت و

 امروز ات گذشته از که تربیتی علوم و کودکی میان ارگانیک ربطی مدرن یهاایده

 .کردند ایجاد را مانده باقی برجسته

 زوال به رو مدرن مفهوم این با بعد، به 1940 دهۀ از کمونیستی بعدی، هایگفتمان

 «اندیشه یاییرومان لتاصا» گرفت قرار مدنظر سیستماتیک شکلی به کهمفهومی. رفت

 مانیاییرو فکری یهاسنت با را مارکسیسم ساختار اول درجۀ در که معنی این به. بود

 توانستند بودند شده داده آموزش که مردمی عادی از برخی اگر. کنند همخوان

 دانستندمی وبیخ به کمونیست یهاایدئولوگ که بود دلیل این به بپذیرند، را کمونیسم

 واقع در .کنند استفاده ایگسترده شکل به فکری و مشترک فاهیمم از چگونه

 با آن فیقتل و تئوریک-سیاسی مفهوم اختالط زادۀ رومانی در کمونیستی ایدئولوژی

 غیر لسفۀف و نئومارکسیستی تزهای و مارکسیستی مفاهیم و روشنگری ایدئولوژی

 مقاله این در. (1998کو، بود )استانچیولس رومانیایی مشترک سنتی مفهوم و مارکسیستی

 هماند باقی سنتی الشۀ تنها. شودمی نامیده ایدئولوژیک و و تئوریک ترکیب تلفیق، این

                                                           
1 Dimitrescu-Iasi 
2 Heliade-Radulescu 
3 Kogalniceanu 
4 Lazar 
5 Muresanu 
6 Iordanescu 
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 مونیسمپساک دوران در آن احیای برای قوی دلیلی که بود «معنوی» تفکر ،هاایده این از

 .بود

 فرهنگی یهاسیاست ،1چائوشسکو نیکوالی که دورانی در و 1970 دهۀ از پس

 و انکودک موردعالقۀ اصلی موضوعات کمونیستی کرد، ایدئولوژی آغاز را جدیدی

افتۀ یفرد جدید پرورش»(: دوران آن خشن زبان در) خصوصاً کرد،می تعیین را جوانان

 در شدناجتماعی ؛«یافتۀ چندجانبهجامعۀ سوسیالیستی توسعه» آمادۀ که« چندجانبه

 تحصیل جوانان ؛(مثل آموزش «روشمند شدنیاجتماع» دورکیمی، معنای در) خانواده

رانه خداناباو یهانگرش و بزهکاری؛ و انحراف مشارکت، سازی،یکپارچه نوجوانان، و

بسیاری از نشریات با این موضوعات مواجه بودند، مخصوصاً در میدان . شده بود

؛ سی1987و همکاران،  2شناسان نیز حضور داشتند )بانچیوآموزشی، اما جامعه

 مقدار چه دهدمی مفهومی نشان تحلیل (. یک1969، 4؛ کنستانتینسکو1988، 3تیپیسی

-رینظ ترکیب یک در سیاسی واژگان با ساختاری مفاهیم از باید پژوهشگران

 با رادفمت «خانواده آموزشی کارکرد» مثال، عنوان به. کردندمی استفاده ایدئولوژیک

 دارد هوظیف خانواده. بود «خانواده آموزشی ۀوظیف» یا «والدین سیاسی/اجتماعی تعهد»

 نظام هک عناصری یعنی کند، منتقل فرزندان به را اجتماعی نظام فرامین و الزامات تا

 و مطلوب شهروند یک ساخت منظور به سازند،می را کمونیستی اجتماعی آموزشی

. (1983، 8ینئاو و 7؛ استانویو1970، 6و مالر 5بادینا ن.ک.کشور )برای مثال  اختیار در

 . ودش انجام فرهنگی یهانهاد و مدرسه به توجه با تواندمی اهتحلیل و تجزیه همین

                                                           
1 Nicolae Ceausescu 
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 شناسیو جامعه کودکی ساختاری شناسیجامعه اولیۀ یهاایده

 بخارست شناسیجامعه مکتب :کودکان

 با که است زمانی به مربوط 40 و 30 دهۀ در رومانی شناسیجامعه طالیی دوران

 و عملی نظرنقطه دارای ابتدا از مکتب این. بودند تماس در خارستب مکتب

، 1935، 2گوستی ن.ک.) «1شناسیجویان جامعهستیزه» مفهوم با که بود طلباصالح

 تحقیقاتی گروه چندین سازماندهی به مکتب این. شدمی ( شناخته1-1940

. داشتند ظرن مد را ایتوده رهایی برنامۀ سیستماتیک شکل به پرداخت که ایچندرشته

 .(دهقانان برای پزشکی و آموزشی اقتصادی، مشاورۀ وها کنفرانس ارائۀ با)

 اسیشنجامعه یک اولیۀ ایدۀ زود خیلی مکتب این یهاشخصیت ترینبرجسته

 میتریدی تئوریک و شناختیروش چارچوب از که کردند، مطرح را کودکی ساختاری

[ برای بیانی تئوریک، و 1941گوستی ] ن.ک.بود )در فرانسوی  شده گوستی گرفته

 ی،تجرب شناسیجامعه موضوعات آنان برای. [ برای تصویری تجربی(1939] 3استال

گرفتند می قرار بررسی مورد اجتماعی واحدهای بطن در و محلی جوامع در عمدتاً

 سنت از که بود نگاریتک شناختی،جامعه روش نتیجه،  در .(رومانی روستاهای)

 جتماعیا واحد مفهوم بر تمرکز با گسترده ایمطالعه بر و بود آمده بیرون نسویفرا

 نگاری با یک طرح نظری جامعههر تک .روستا، و...  خانواده، مثال برای. داشت تمرکز

 «ها، تجلیات، و ارادۀ اجتماعیبودن چارچوبموازی»ریزی شده بود، که به عنوان پی

 ،4ونتو ویلهلم شناس آلمانیتأثیر روان تحت «جتماعیا ارادۀ» شد. مفهومشناخته می

 «تجلیات» این و کرد،می ارزیابی واگرا و همگرا میان تفاوت حاصل را «جامعه ذات»

 و یسیاس یهافعالیت سلطۀ در معنوی، اقتصادی و زندگی: است اجتماعی زندگی

                                                           
1 sociologia militans 
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 هب تماعیاج زندگی برای ضروری شرایطی اما هستند بیرونی «هاچارچوب»قضایی. 

 برای شناسانجامعه. شناختیروان و تاریخی زیستی، کیهانی،: روندمی شمار

 جمعیتی بندیدسته هر دربارۀ تجلی و و چارچوب هر دربارۀ اطالعات آوریجمع

 و نگارانهمردم آمارها و مشاهدات از باید دارند قرار «اجتماعی اتحادی» در که کنونی

 وبمحس اجتماعی طبقۀ یک خودشان اینجا در انکودک. کنند استفادهها مصاحبه

 هر مانند. شوندمی مصاحبه خودشان و شوندمی مشاهده شوند،می شمرده شوند،می

 .(1945، 1گروه )کوستافورو از دیگر طبیعی عضو

 یهافعالیت ودخ مطالعۀ به باید( رایج بسیار عبارتی) «کودک شناسیجامعه» بنابراین،

 ویس به رفتن و بزرگساالن توسط پذیریجامعه با او ارتباط فقط نه و کودک

 را تماعیاج واحدهای کارکردهای و واقعی ساختار با ارتباط باید. بپردازد بزرگسالی

نظریه » (،52: 1944) 2هرسنی نوشتۀ به کودک، شناسیجامعه در. کند مطالعه نیز

 از یکی. دارد ایغیرمنتظره و متنوع یهااستفاده اجتماعی یهافرم زیملی اجتماعی

کلیت، و نهادهای رسمی  فرایند، روابط، همان. است کودکانه یهابازی در هاآن

 هدرحالیک دهد،پاسخ می «سن آن واقعی نیازهای»ها به از آن برخی و «جامعۀ بزرگسال

 ک.ن.دهد )همچنین می پاسخ کلیت یک عنوان به اجتماعی واحد نیازهای به بقیه

 (.1944، 3استانچیو

المللی پذیرفته شده است که درون شناختی بیناجتماع جامعه در این حاضر حال در

 شناسی ساختاری کودکی:جامعه

 مدرن عیاجتما دائمی زندگی نسبتاً عناصر از یکی عنوان به ... کودکی

 راگذ مرحلۀ یک دوره این کودکان خود برای اگرچه است، جاافتاده

                                                           
1 Costa-Foru 
2 Herseni 
3 Stanciu 
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 ساختاری پدیدۀ یک خود کودکی نگرش، این در. است زندگی از

 به یهشب و مقایسه قابل دهد...ساختار می و ساخت یافته یعنی - است

تماعی اج علوم کلیت در جنسیت مفهوم و شناسیجامعه در طبقه مفهوم

 زندگی هر کودکان، واقعی زندگی به ساختاری نگاهی در. است..

 اً قطع هاآن. ندارد زیادی تمرکز قابلیت و دارد را خودش خاص شرایط

 تعریف کودکی اجتماعی بندیدسته ذیل باراین اما دارند، وجود

ی اتصال تجلیات تجربی کودک اکنون شناسانجامعه شوند، و وظیفۀمی

 بر و تمرکز کالن، اجتماعی زمینۀ در سطح زندگی کودکان به

« نندۀکتعیین» است ممکن که ییهامکانیسم و اجتماعی یساختارها

ها و در این معنا کمک به توضیح آن نظر گرفته شوند این تجلیات در

 (.13: 2001، 1است )آالنن

 خط این به چقدر بخارست مکتب که کندمی ثابت (1939نگاری )استال، تک یک

 هک سنتی جامعۀ یک در حتی که دهد نشان کرد سعی استال .بود نزدیک فکری

 جودو مشخص وضوح به ساختار یک کنندمی زندگی سنت نشر اساس بر مردمش

 نای در. شودمی گرفته نظر در آن مثال ترینمطرح عنوان به کودکان جهان و دارد،

، کندشدۀ جهان کودکان مدرن را برجسته میهای خاص و فراموشاو ویژگی زمینه،

 هک واقعی« آلودگی جمعی» اساس بر)مثالً ویژگی پراکنده و گذرای فرهنگ آنان 

شناختی و پیامدهای روش ،(دارد دنبال به را جمعی جدیدیفراموشی بیشتر و آلودگی 

ایگاه مهمی ج کودکان که جایی ؛«تقسیم کار اجتماعی بدنی/فکری» این ویژگی. ایدۀ

 :مانندکودکی مفید باقی می ساختاری شناسیجامعه یابند، همچنان برایمی

                                                           
1 Alanen 
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با روح انتقادی و ظرفیت عمل آزادانه « فرد»اگرچه جمع از تعدادی 

ل از عناصر شکای بینباید باور کنیم که با توده شکیل نشده است،ت

 یکسان روبرو هستیم. در مقابل، این جمع قویاً ساختار یافته است، البته

 در لکه ماب: اقتصادی بندیطبقه یا اجتماعی طبقات تضاد اساس بر نه

 جنس، روبرو و سن اساس اجتماعی، در وهلۀ اول بر اقشار با اینجا

 .شودکه درونشان کیفیات فردی هم به حساب آورده می هستیم

 گروهی از که ایده این داریم، را کودکان از گروهی مثال عنوان به

 .دهند به خوبی شناخته شده استجهان خاصی را شکل می کودکان

 یهاراه و خاص پذیریجامعه خاص، یهابازی خاص، ادبیات هاآن

 زندگی کامل که افراد یک دارند، را خودشان خاص زبان و کنش

 .کنندنمی درک را آن تربزرگ

 این در نه اما است سنت از برآمده دقیقاً هم کودکان فرهنگ این

 بلکه کنند، درک شکل یک به را آن متوالی هاینسل که مفهوم

 بین واگیردار بیماری یک سنت. هستند متفاوتها تربزرگ ازها جوان

 .نیست مردم

 همساالن اجتماعی گروه وارد رسندمی خاصی سن به افراد وقتی

 رد کودک وقتی. آموزندمی را خود کودکی فرهنگ و شوندمی خود

. دکر خواهد تغییر دیگر یهاگروه به ورود با امر این است رشد حال

 مجرد، جوان پسران یا و هستند ازدواج شرف در که دخترانی گروه

 و دهندیم تغییر بیشتر فراگیری برای را خود فرهنگ آنان که جایی

 از اهآن. بیاموزند را جدیدی فرهنگ تا کنندمی فراموش را کودکی

 به  مرگ، زمان تا و کرد خواهند عبور شانزندگی مختلف مراحل
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 پردازندمیها گروه در شرکت یا متوالی یهایادگیری و کردنفراموش

 .کنند عبور هاآن از بتوانند تا

 کر گروه همان. شد نخواهند عوض دشانخوها گروه وجود این با

 است، خواندن مشغول وقفه بدون است سال هزاران که واتیکان از

 را آن که است هاقرن و دارد را خود اجتماعی شکل که ها استسال

 و هابازی اینکه از شد نخواهیم زدهشگفت ما آیا. است کرده حفظ

 هاآن به ما توسط نای ایم؟کرده فراموش را مانکودکی عادات و زبان

 عضوی چون دانندمی را این خودشان هاآن. است نشده داده آموزش

 .است جاودانه گروه یک کودکی گروه و هستند کوکان گروه از

 لشک به همچنان که اجتماعی فراگیر گروه تنها ما، مدرن جوامع در

 این کتهن ترینجالب. است کودکان اجتماعی گروه مانده، باقی فراگیر

 ارک تقسیم واقعی شکل توانیممی جامعه از شکل این در که ستا

 خطوط و اقتصادی کار تقسیم با رابطه در هم آن ببینیم، را اجتماعی

 . مشهور فلسفی یهاسیستم اصلی

: اشدب داشته جامعه در ایفا برای نقشی توانندمی برای نمونه، کودکان

 انجام در جوان مردان. دارند شرکت باران مراسم انجام در هاآن

 فرهنگی حقایق بنابراین،. کنندمی پیدا حضور زمین باروری مناسک

 رب عالوه. است شده توزیع جنسی و سنی یهاگروه بین جامعه یک

 اساس بر روانی، کار اجتماعی تقسیم که است گروه همان در این،

 ؛386-87: 1939 استال،. )دارد وجود اعضا شخصی یهاکیفیت

 (تن فرانسویترجمۀ من از م
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 واقعی «جمعی آلودگی» ،«پراکنده یهاسنت» بر مبتنی کودکان، جهان مانند جهانی

 وردم مصاحبه و ایحرفه نگاریمردم مشاهدات با جز تواندنمی بیشتر، «فراموشی» و

 یحت نیز و کند، بازگو را داستان تمام تواندنمی عضوی هیچ چراکه گیرد، قرار مطالعه

 جمعی اقدام یک ساختاریابندۀ و ساختاریافته زمینۀ در جز را به دخو نقش تواندنمی

 :است معتبر هم هنوز امروزه زیر عبارت. کند ایفا پیشرفت حال در

 رامد یک بازیگر و نویسنده یک عنوان به ما برای جامعه از نوع این

 او دانندمی همه ،1باستانی دالرته کمدی مانند. رسدمی نظر به سنتی

یم قدیمی متوسل یهاتم به همه و کند، بازی را خصیتیش چه باید

 و زهتا همیشه بپردازند،ها سخنرانی برخی پردازیبداهه به تا شوند

 لمبینک و آلرکوین پیروت، ماجراهای با ارتباط در است، ثابت همیشه

 شده اجرا تازگی به کهدرامی متن کل تواندنمی کسهیچ اما... است

 هک بخشی متن بازتولید به تواندنمی حتی سکهیچ. بگوید را است

 دشون صحنه وارد گروه کل که است الزم. بپردازد کرده اجرا خودش

 ستال،ا. )کنند پردازیبداهه را شود انجام و گفته است قرار آنچه همۀ تا

 (ترجمۀ من ؛8-387: 1939

ای بر زدندمی عمل به دست آن در جوانان که خاصی «اجتماعی هایفرم» بررسی

 چنین چراکه شد،می گرفته نظر در مفید بزرگساالن اولیۀ جهان مورد در دانش کسب

استانچیو، ) کردندمی بازتولید را بزرگساالن در رابطه پیشین الگوهای ساختارهایی

 و کرد، مقایسه شناسانباستان با را اجتماعی محققان کار استال کلی، طور به(. 1944

عالیتف رغمعلی هم، باز اما. نامید اجتماعی شناسیاستانب را کردمی دنبال که روشی

 با شد؛ متمرکز تربزرگ کودکان بر اول درجۀ در مکتب بخارست آن، پیشروی های

                                                           
1 dell’arte 
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 خارج رو این از و ساختار، بدون ترکوچک کودکان هایفعالیت بیشتر اینکه به توجه

 .بود شناسیجامعه موضوع از

 هانیج جنگ از کمی پس) رومانی در یستیکمون رژیم تأسیس از کمی پس مدت

 کهگامیهن. کرد سقوط بورژوایی علم یک عنوان احترامی بهبی با شناسیجامعه ،(دوم

 برقرار مارکسیستی تئوری انحصار و سیاسی کنترل شد، بازکشف 1965 سال از پس

نامهبر در و تحصیل کمونیست آکادمی حزب در اجتماعی محققان ،1978 سال از) بود

 شناسیجامعه یهاایده که این با حتی(. کردندمی شرکت آن تکمیلی تحصیالت های

 به موضوع اما شد، حفظ ضمنی طور به کودکان شناسیجامعه و کودکی ساختاری

 ن،شدصنعتی انجام حال در فرآیندهای با برخورد به تربرجسته مطالعات. رفت حاشیه

 نگاریمردم مشاهدات از استفاده به هاآن از برخی. پرداختمی نوسازی و شهرنشینی

 با را ما مطالعات این. شدمی کودکان کمی شامل تعداد اما پرداختند، مصاحبه و

 ودکک زندگی شدنصنعتی مواجه کرد که کالسیک ایدۀ این از حمایت در شواهدی

 را کودکی دوران هاآن که است این هاآن اصلی نظری محدودیت. دهدمی تغییر را

 ردازیپمفهوم قطعی الگویی با و خطی، فکرانه،کوته جانبه،یک پارادایم کی در

 نوانع به تنها را کودکان وضعیت شناسان،جامعه-روان خصوص به محققان،. کردند

 برای هاآن اگرچه. دانستندمی درک قابل خاص اجتماعی کالن تغییرات از اینتیجه

 قرار مشاهده مورد را یکدیگر کودکان از همسایه هایخانواده مراقبت توانستند مثال

 جوامع در چگونه که دادند نشان راه این در و( 1970 ،1توکیکوف بوگدان) دهند

 ردنک پردازینظریه زمان آن در کسهیچ اما شده، موثرتر خویشاوندی از محله مهاجر

 راتتغیی چنین در خود نوبۀ به کودکان جدید شرایط مکانیسمی، چه با و حد چه به که

 رفهطیک و جبرگرا موضعی محققان دیگر، عبارت به. کرد ای مشارکتاجتماعی

                                                           
1 Tucicov-Bogdan 
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 زندگی کنندۀتعیین ساختاری تغییرات که کردندمی گمان هاآن: کردند اتخاذ

 اجتماعی اتتغییر بر کودکان شرایط دیالکتیک و متقابل اما تأثیر است، کودکان

 .شد گرفته نادیده توسطشان

: نئولیبرال و نیافتهجهانیِ توسعه بازارِ اقتصادِ یک رد بودن شناسجامعه

 محروم و پذیرآسیب کودکان کاربردی مطالعات

 ودکانک خاص شناسیجامعه آیا را بدهد که پرسش این پاسخ کند سعی که کس هر

 به دسترسی در جدی یهادشواری با نه، یا دارد وجود امروز رومانی در کودکی و

 مجالت و ناشران ،1989 سال در کمونیسم سقوط زمان از. دش خواهد مواجه اطالعات

 و دارند، محدودی بسیار توزیع هاآن از بسیاری اما کردند، رشد قارچی صورت به

 انجمن ن،ای بر عالوه دارند؛ منابع ذخیرۀ برای اندکی فضای یا کم خیلی پول هاکتابخانه

 در یشترب ارتباطات و نیاورده، دست به را کافی داخلی انسجام هنوز ملی شناسیجامعه

 تصویر دسترس، در اطالعات اساس بر حال، این با. دارد وجود کوچک یهاگروه

 و بروشور راهنما، یهاکتاب از است پر بازار. است شده آشکار برانگیزی بحث

 با و کودکان، آموزش و محافظت رشد، مراقبت، چگونگی مورد در راهنماهایی

 ،1یونسکو توسط عمدتاً  که تحقیقاتی و هاگزارش از بیشتری دتعدا اینترنت در جستجو

  دولتی یهاسازمان از برخی و دیگر دولتی غیر یهاسازمان ،2دهید نجات را کودکان

 اننویسندگ میان در همیشه تقریباً شناسانجامعه آن در که آید،می دست به شده منتشر

تحت  موضوعی عنوان به را ودکانک شناسیجامعه مقالۀ و کتاب چند همچنین،. هستند

 تاریخ اند؛گرفته نظر در پزشکی و روانی اجتماعی، آموزشی، مطالعات استعمار

 .است پیشرفت حال در نیز کودکی

                                                           
1 UNESCO 
2 Save the Children 
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 یاهداده رشد به رو تولید به پساکمونیستی مطالعات و گزارشات از موردها ده

 مددکاران توسط ارهاک این اکثریت اند؛پرداخته کودکان دربارۀ اطالعات و آماری

 در و دشواری گرفتار کودکان معموالً هاآن. شودمی انجام شناسانروان و اجتماعی

، 2؛ باربو2000، 1الکساندرسکو) کودکان فقیر و خیابانی: دهندمی نشان خطر را معرض

؛ 2006، 6و سیتان 5الف؛ یونیسف2003، 4؛ سالواتی کوپی2004، 3؛ مارجینان1998

 آزاردیده و رهاشده گرفته، قرار غفلت مور کودکان ؛(1996، 7یرزامفیر و زامف

 مؤسسات در کودکان ؛(2005، 10؛ استاتیوا1995، 9؛ رادولسکو2000، 8مونتئان)

 ؛(2004، 15و گروزا 14؛ دیکنز2005، 13؛ کارتر2006، 12؛ انپدیسی1999، 11الکسیو)

الف، 2006ونیسف، ؛ ی2006، 17؛ اُ.ای.سی.دی2003، 16النسدون) معلول کودکان

 ؛(1999 همکاران، و گروزا ؛1998 گروزا،) سرپرستی تحت کودکان ؛(ب2006

؛ سالواتی کوپی، 2002و همکاران،  18کاچه) استثمار و قاچاق کار، کودکان

؛ 2002، 19المللی کار؛ سالواتی کوپی و سازمان بین2007، 2005، 2004الف، 2003

 )بنیاد رومانیایی کودکان، جامعه المللیجر بینوالدین مها با کودکان ؛(2001استاتیوا، 
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 و 3کوزما) آموزش در هانابرابری ؛(2007، 2؛ بنیاد سوروس2005، 1و خانواده

؛ اُ.ای.سی.دی، 2007، 6؛ ام.ای.سی.تی2002، 5و سورتو 4؛ جیگائو2000 همکاران،

و  8ا؛ پولدن2002، 7بوزدوچا) ایدز/وی آی اچ و مخدر مواد ؛(2007؛ یونیسف، 2007

 چگونه که دهدمی نشان مطالعات ب(. دیگر2003؛ سالواتی کوپی، 2002همکاران، 

انپدیسی، ) اندشده تغییر دچار یا و ایجاد کودکان این محور حول جدیدی نهادهای

 توانمی(. 2002؛ زامفیر، 2006و همکاران،  9؛ روث استزاموسکوزی2006

 پژوهش وقتی که :کرد شاهدهم را به طور ضمنی کودکی ساختاری شناسیجامعه

 و سیاسی نتیجۀ تغییرات عنوان به( 1997، 10اسگریتا) کودکان شرایط به معموالً

 به شناسانجامعه بعد به 1995 سال حدود از نگرد،می بزرگساالن جهان در اقتصادی

 تغییر کودکان مسائل از برخی حول بزرگساالن نهادمحور جهان چقدر که این توصیف

 به سکهیچ هستند، توصیفی مطالعات که آنجا از وجود، این با اند؛رداختهپ یافته شکل

 .کندنمی اشاره توصیفات این از نظری تفسیری

 و محروم کودکان روی هاآن که است این مطالعات این ضعف نقاط از یکی

 حال در که کنندمی بینیپیش هاآن از برخی اینکه با حتی کنند،می تمرکز پذیرآسیب

 این برای توضیح یک(. 1997زامفیر، ) هستیم محورکودک ایجامعه سمت به تحرک

 آید؛یم اجتماعی پیشرفت در درگیر اجتماعی پژوهشگر رومانیایی سنت از موضوع

 مفهوم تحقق به که موضوعات، این بر سیاسی تمرکز و ایرسانه بازتاب همچنین
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همراه « رمالن» کودکان شدنپنهان اب انجامیده، «ناتوان» کودکان شدنقربانی از مشترک

 ،مؤسسات در کاربردی یهابرنامه در حضور ،هاخانواده در زندگی به که بوده است،

 بسیار 2005 حدود سال تا «نرمال» کودکان زندگی روی تحقیقات. اندمشغول امثالهم و

، 1996، 1995استانچیولسکو، ) خانوادگی پذیریجامعه بر تمرکز با و بودند اندک

 انجام( 2000، 1ورس) پساکمونیسم گذار دوران در قومی نوجوانان نگرش یا (1998

 مصرف در تحقیق دنبال به و یافته، افزایش بیشتر اخیر سالیان در هاآن. شدندمی

 کودکان حقوق ،(2007، 2004، 3و مترومدیا 2سی. ان. ای) ای نوجوانانرسانه/فرهنگی

ب؛ 2006الف، 2006، 2005لواتی کوپی، ؛ سا2007شورای کودکان انپدیسی، )

 مشارکت و زندگی کیفیت از انتظارات و زندگی سبک ، و(ب2006یونیسف، 

 غالب سنی گروه. اندرفته( 2007، 6؛ لئوبرنت2007، 5و گالوپ 4انسیت) نوجوانان

 هک است مسلط هنوز ساختاری رویکرد و است مانده سال باقی 15 از بیش هاپژوهش

 در اجتماعی تغییرات عواقب مثال عنوان به) نمایدمی و خطی هطرفیک هم هنوز

 (.نوجوانان

 دست از قیمت به پژوهش، توصیفی ماهیت که است اینجا در دیگر ضعف نقطه

 به ایودجهب نئولیبرال، تحقیقات بازار در و حاضر حال در. است توضیحی بعد رفتن

. ودش آورده دست به واندتنمی نظری سؤاالت به پاسخگویی برای مطالعات انجام

 هب محدود را شناختیروش و نظری انعکاس برای خود وقت محققان این، بر عالوه

 جربیت ابزار و مفاهیم برای فقط اغلب آنان بنابراین یابند،می زمانی مهلت و بودجه

. هستند لقائ ارزش تغییر، میزان حدأقل با غرب، جهان قبلی تحقیقات در استفاده مورد
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 این اب تواندمی نیز تفسیری و نظری صریح و مفهومی یهاطرح ایجاد برای رانینگ عدم

 به خود عالقۀ مردم از بسیاری کمونیستی رژیم طول در توضیح داده شود که واقعیت

 برای این، بر عالوه. دادند دست از مارکسیسم انحصار تحت را نظری پاسخ و پرسش

و  مالی، منابع تأمین هایسازمان یهاخواسته و واقعی کار بازار میان تناسب به رسیدن

 به فنی، شناختیروش مسائل بر اجتماعی علوم در دهیشکل پرورش، و آموزش

 زا غفلت دچار غالباً درحالیکه شده، متمرکز اجتماعی مداخالت و هابررسی خصوص

 .است نظری بازتاب

 1نسیلورم طتوس کنند کهدامی سقوط می به معموالً محققین توضیحی، هر با

 از دهشتعریف اجتماعی مسائل عدم تشخیص و گرفته قرار اشاره مورد( 6-5: 2001)

مومی ع میدان یک عنوان به فقط کودکی و کودکان غالباً،. است پژوهش موضوعات

 عنوان هب: است بزرگساالن جهان همچنان مطالعه موضوع و شده، گرفته نظر در پژوهش

 مادران یسادگ به یا و پذیرآسیب کودکان خانوادۀ جمعیتی اجتماعی مشخصات مثال،

 هاینقش و بزرگساالن توسط شدهتعریف اهداف با اجتماعی نهادهای یا و ها،آن

 مورد در دانش به را اجتماعی علوم تفکر غالب جریان درحالیکه. امثالهم و بزرگساالنه

 توانمی کند،می تعبیر اندشدهشناخته بزرگساالن نهادهای عنوان به که مدرن، نهادهای

 ،هارسانه فشار سیاسی، یهانگرانی: دید را دیگری آمیختۀ نظریات و هاایدئولوژی

 اتموضوع تا آیندمی هم گرد نظری مسلط دیدگاه و نئولیبرال بودجۀ استراتژی

 .کنند محوربزرگسال را پژوهش

 اجتماعی کنشگر مثابۀ به کودک

های بود، در نوشته نشده استفاده زمان نآ در «اجتماعی کنشگر» عبارت گرچه

 زا عادی عضوی کودک که رسدایده روشن به نظر می این وجود مکتب بخارست

                                                           
1 Silverman 
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 با اام ساختارمند، و فعال طور به و کندزندگی می آن در است که اجتماعی وحدتی

 به خلق تا ،(1939استال، ) کندمی در آن مشارکت خودش، شخصی کیفیات به توجه

 کمک کند. کالن و خرد اجتماعی ساختارهای ایکارکرده

 افزایش آن علت و بود، «شدهفراموش» تقریباً دارایی این کمونیستی، رژیم طول در

 بود؛ ماعیاجت و آموزشی کنترل دیدگاه کنار در مارکسیستی اقتصادی جبرگرایی

 که کرد انیب و پیدا آموزشی شناسیروان در را گرایانهتقلیل دیدگاه یک تنها توانمی

 .است بوده هاآن دادنتطبیق معلم هر وظیفۀ و داشته فردی خصوصیات کودک هر

 و ست،ا غالب پساکمونیسم دوران در که هست یافتهفردیت کودک دیدگاه این

 ایتوسعه شناسیروان و «محورکودک آموزش» آموزشی مفهوم ظهور زمینۀ در حتی

 یشناسروش رشد به و است شده تقویت هم آن ابعاد از دیگر یکی. شودمی ترقوی

 هب قادر و اجتماعی جهان تفسیرگر خاص یک عنوان به کودک: انجامیده کیفی

ها ریگیتصمیم در جوانان و نوجوانان مشارکت. خود هایدیدگاه با ارتباط برقراری

 .است قرار گرفته توجه مورد تازگی به جمعی مورد منافع در

 رایب بخارست مکتب میراث که شناختیجامعه پساکمونیستی مطالعۀ اولین

استانچیولسکو، ) شد منتشر 1998 اواخر سال در کرد بازکشف را کودکی شناسیجامعه

 این(. 1996، 1995استانچیولسکو،  :ببینید را فرانسوی به قبلی مطالعات ؛ همچنین1998

 معنای به «عیاجتما کنشگر مثابۀ به کودک» مفهوم که بود رومانی در بار اولین برای

سنتی،  خانوادگی آموزش منظر از. شدمی استفاده اجتماعی زندگی در مولد مشارکت

کودکان  مورد رد رومانیایی مکتوب گفتمان از جامع تقریباً  تحلیلی و تجزیه بر مطالعه با

 20 قرن آخر دهۀ تا 19 قرن اواسط از (علمی و محورمقاله هنجاری، ایدئولوژیک،)

 دوران در پرداخته بود که فرزندانشان و 20 قرن والدین زندگی ثبت به و شد،آغاز می

 رکیبت برای تالش و مطالعه تنها این امروز، به تا. شدند پذیرجامعه و زاده کمونیسم



 شناسی کودکینگاری جامعهتک    266

 تزهایی چنین برای تجربی شواهد ارائۀ و آن نظری چارچوب در ساختار و عاملیت

 انواده؛خ فضاهای بازسازی و ازتعریفب برای کودکان یهااستراتژی: است مانده باقی

 در کودکان سهم خانواده؛ در قدرت و نقش بازسازی در کودک فعال مشارکت

 یهاخانواده در هاآن مشارکت و تغییر، حال در ایدر زمینه والدین اجتماعی یادگیری

 م،مفاهی این اساس بر(. «باهم یادگیری» مفهوم) اجتماعی واقعیت ساخت برای خود

 عنوان به اری،ساخت کالن تغییرات تولیدکنندگان عنوان به کودکان که است ینا فرض

 را بیشتر جزئیات)اند کرده فعالیت زندگی سبک وها ارزش اجتماعی، تحرک مثال

 شده یهتوصها دانشگاه همۀ تقریباً خواندن فهرست در کتاب اگرچه(. دید خواهیم بعداً

 یهاطرح دیگر بر آمیزیتناقض طوربه ات آن رویکرد رسیده، دوم چاپ به و است

ای استنباط کلی چارچوب از توانمی را امر این توضیح تأثیر بوده است؛بی تحقیقاتی

 .شد داده شرح قبالً که کرد

 عاملیت، و اختارس ترکیب با پذیرفته، را مشابه نظری رویکرد یک که دیگری مطالعۀ

 از شودمی تصور که انکودک از دسته آن حتی چگونه که دهدمی نشان

 با هرابط در قدرت کسب به موفق خیابانی، کودکان مانند باشند، هاپذیرترینآسیب

 بزرگساالن، فرهنگی الگوهای از گیریبهره با را کار این و شوند،می بزرگساالن

 از ولقبقابل و مناسب تعاریف ایجاد منظور به غالب، ایدئولوژی و مذهبی اعتقادات

 را پذیرآسیب و محروم کودکان «ناتوانی» تصور امر، این دهند.می مانجا شرایط

 [(.2002] 2006استانچیولسکو، )شکند می

 پژوهش در کودکان مشارکت

 از ییاهگزیده طریق از را ی کودکان«صدا» بخارست، مکتب نشریات از بسیاری

 مسائل امونپیر ساله 18 تا شش کودکان با گروهی و فردی نگارانۀمردم هایمصاحبه

 در مشارکت و مدرسه از رضایت کار، بازی،: اندکرده منتشر هاآن زندگی مختلف
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 ؛1987 استال، ؛1945کوستافورو، ) والدین با روابط در اقتدار و انضباط و نظم آن،

 (.1944استانچیو، 

 وریآجمع هم نوجوانان( بیشتر) و کودکان نظرات کمونیسم، دورۀ تحقیقات در

 زندگی در محققان دخالت اغلب شدهگزارش هایپاسخ و پرسش حال، این با. شد

 را انکودک پرسشنامه روانی، تحقیقاتی پروژۀ یک در مثالً . دهدمی نشان را خصوصی

( سرخوردگی احساس کسب احتماالً و) خود خانوادگی زندگی قضاوت به وادار

 هصادقان درک وجود معد یا وجود اظهار مستقیم، طور به هاآن از درخواستش و کرده،

 ینهمچن هاآن .بود سوءتفاهم بروز هنگام «کیست؟ با حق» یا خانواده، اعضای بین

 کی: دهندمی نشان خود از را سیاسی گفتمان از حمایت در شواهدی ساخت به عالقه

 سمت هب سیاسی اسناد زبان از استفاده با را ایحرفه مدرسۀ یک از نوجوان یک نمونه،

 سطح با متناسب ایحرفه مهارت» داشتن برای چگونه او که کشاند ضوعمو این توضیح

 !است کرده تالش «ما کشور توسعۀ فعلی

کمی  توصیفات و آماری هایروش ها،نظرسنجی از اساساً امروزه شناسیجامعه

 ترجیح را رویکرد این دهنده هزینهکمک یهاسازمان و شود،می تصور جداناشدنی

 و مفصل هایپرسشنامه از استفاده با «سریع ارزیابی»بر  متعددی یهاگزارش. دهندمی

 شروع دازیپرمفهوم و بزرگساالن با پاسخ و پرسش از تنهانه که است، استوار طوالنی

 مورد گروه اگر حتی پردازد،می بزرگساالن لغات دایرۀ از استفاده به بلکه شود،می

 پاسخ هرا ندارند ک خطر این به کافی وجهت محققان این، بر عالوه. باشند کودکان سؤال

 .شود هدایت آسانی به است ممکن کودکان

 این با. تاس شده رایج بیشتر گروهی و فردی کیفی یهامصاحبه از استفاده اخیراً،

 ردمو کودکان اگر. کنندمی تمرکز محلی مقامات وها ای حرفه بر تنها اغلب حال،

 نانآ یهاداستان با مواجهه در مشکالتی با نمحققا گیرند، قرار مصاحبه و مشاهده
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 کانکود صدای به صفحه دو یا یک نهایت در یا نصف تنها هاگزارش در: هستند روبرو

 رشنگ عنوان به معموالً و جداگانه بزرگساالن و کودکان صدای شده؛ داده اختصاص

 عوض، در. دانشده ارائه موضوعات درون یا میان تغییرات تحلیل و تجزیه عمومی فاقد

 اجتماعی اعمال خبرچینان عنوان به کمونیسم دوران در اغلب کودکان صدای

 را دیگران یا خود معلمان و والدین اعمال که درخواست این طرح با) بزرگساالن

. شدمی مطرح( بزرگساالن) محققان از برخی ایکلیشه نظرات حامیان یا و ،(بگویند

 لمانمع مادر، و پدر عمده طور به خویشاوند، ساالنبزرگ که ایده این مثال، عنوان به)

 در دهدمی رخ کودک برای نامطلوب وضعیتی که زمان هر باید دیگر، متخصصان و

 اوقات اهیگ تنها(. باشند کرده اشتباه کاری است ممکن که افرادی قرار گیرند صدر

 .اندبوده مصاحبه مورد سال 10 سن زیر کودکان

. است شده برداشته جلو به مهمی رو هایگام گذشته الس چند در وجود، این با

 بر تنیمب نتایج و شده انجام خود تجارب مورد در کودکان با جامع کیفی یهامصاحبه

 توجهی، قابل طور به حتی. اندشده تولید( ب2006سالواتی کوپی، ) ترمنسجم شواهد

 است هشد شناخته یک هر اخالقی سهم و درگیر شده، پژوهشگران عنوان به کودکان

 اطالعات گزارش، این در متأسفانه ؛(2007شورای کودکان انپدیسی،  مثال، برای)

 انجام نبزرگساال توسط آنچه و دادند انجام کودکان که چیزی دقیق فهم برای کافی

 دکان،کو شورای یعنی جمعی، نگارش که آنجا از این، بر عالوه. است نشده عرضه شد

 (کودکان )انپدیسی حقوق از حمایت ملی سازمان ظارتن تحت و توسط ایجادشده

 یهافعالیت به دادنمشروعیت برای کودکان صدای که دارد وجود احتمال این بوده،

 در( 1998 ،1996 ،1995) استانچیولسکو تحقیقات. شود استفاده دولتی سازمان این

 زندگی انداست آوریجمع به نویسنده: مانده باقی فردمنحصربه آن شناختیروش موضع

 زندگی داستان کنار را هاداستان این و پرداخت( سال 22 تا 9) جوانان و عادی کودکان
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 و ودکان،ک و بزرگساالن بین طولی مبادالت روز به روز بررسی به تا داد، قرار والدین

 .است داده رخ که ای بپردازدساختاری تغییرات همچنین

 کودکان اجتماعی ارزش

می برآورده که نیازهایی و دارند هاآن که کارکردهایی به کودکان ارزش اینجا در

 همان به که والدین، برای فقط نه دارد؛ اشاره( 19-20: 1973، 1هافمن و هافمن) کنند

 و 2اوکن) تولید اجتماعی کارکرد نظریۀ گسترش باعث این. ملی دولت برای اندازه

 به «عقالنی» بزرگساالن توسط کودکان که است شده مفهوم این و( 2007 ،3کالوس

 کار به( ملی) کالن و( خانواده) خرد سطح دو هر در اجتماعی تولید عوامل عنوان

 .اندشده گرفته

 به نسبت سیاسی یهانگرش عمومی و خرد از جریان سه تأکیدات، در تغییر با

 حفاظت ابزاری، حفاظت: است بوده غالب گذشته قرن دو سراسر در کودکان

 یغیررسم رسمی یا کنترل با اما خانوادگی و جامعوی، سازییکپارچه و احساسی،

 .غربی اروپای کشورهای با مقایسه در هافعالیت و فضا زمان،

 سنتی رومانیایی روستایی یهامجموعه از نگارانهمردم توصیفات خوانش

 دید زاویۀ از( 1944 استانچیو، ؛1939 استال، ؛1944هرسنی،  ؛1945کوستافورو، )

 عزت ،راحتی - شده گرفته نظر در معموالً بعد سه اجتماعی، تولید کارکرد ئوریت

 به دککو یعنی ،«معنوی» اضافی بعد یک عالوۀبه - تأثیرگذاری و اجتماعی نفس

 اغلب را سنتی یهامجموعه مطالعات. دهدمی نشان را خدا و انسان بین واسطه عنوان

 و گسترده خانوادۀ ای؛هسته خانوار: ندکمی توصیف یافتهسازمان دوایر صورت به

( دارخانه) اصلی خانوار مفهوم معنای از بخشی کودکان. محلی جامعۀ خویشاوندی؛

                                                           
1 Hoffman and Hoffman 
2 Nauck 
3 Klaus 
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 ارث هب بخشی هویت این. است روستا هویت ارزشمندترین کنندۀتعیین که بودند،

 اجتماعی عنصر چند آوردن هم گرد با مرد، هر توسط هم حدودی تا و است رسنده

 ابزار و حیوانات زمین،) شده برده ارث به اموال خود، به متعلق خانۀ: شودمی ساخته

 و اجتماعی، احترام میراث، توسعۀ منظور به خانواده کار فرزندانش، همسرش، ،(کار

 دقیق قوانین با فرزندان تعداد ،(1مولدووا) کشور شرق در فقیرتر مناطق در. خدا از ترس

 ربیغ مناطق از یکی در بود؛ باال معموالً و همراه تقابلم تعهدات و بردن ارث به برای

 روتث تقسیم عدم منظور به فرزند یک تنها الگوی از افراد ثروتمندترین ،(2بنات)

 فراهم ار ازدواج برای دلیل ترینقوی بزرگساالن برای کودکان جاهمه. کردند پیروی

 نمادین کنندگانکمک و خود مادر و پدر ازخودگذشتگی شاهد هاآن چراکه کردند،

 موجب و بودند خانواده اجتماعی موقعیت و ثروت گرفتنشکل برای ایمالحظه قابل و

 سپ روحشان از همچنین و پیری سن در والدین از مراقبت به و شده خانواده نام تداوم

 و عنامشرو سرپرستی، تحت کودکان اطالعات این، بر عالوه. پرداختندمی مرگ از

 نظم تداوم ابزار عنوان به عمالً  کودک چگونه که دهدمی نشان نیز فرزندخوانده

 .است کرده عمل بزرگساالن اجتماعی

 نوالدی توسط آشکارا محبت و بوده شدنابزاری با همراه همواره شدناحساساتی

 ترپایین طبقات در ویژه به است، شده داده نشان اجتماعی یهامجموعه تمام در

 فضاهای در( فقیر والد، تک) پذیرآسیب کودکان مادران. (1998استانچیولسکو، )

ردهک توصیف درمانده قربانیان را هاآن و کرده، نثار خود فرزند به را محبتعمومی

 .اند

                                                           
1 Moldova 
2 Banat 
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 اجتماعی یهامجموعه در بزرگ یهانگرانی از کودکان معنوی و مادی حفاظت

 ،1دیمیتری کانتمیر توسط و 18 قرن در باال طبقات میان در بار اولین حفاظت. است بوده

 1716) 2توصیف مولدووا در. شد ثبت آکادمی برلین عضو و مولدووایی شاهزادۀ یک

 هاآن آینده مقامات آموزش و انتخاب برای گذشته در درحالیکه نوشت او ،[(1978]

 به را خود او والدین زمان در شدند،می سختی در طوالنی ایدوره صرف مجبور به

 یهاشبکه کمک خواستار و داده، عادت ایمرحله چنین کردنکوتاه یا و از جلوگیری

 شناسانسان بعد، هامدت. بودند برتر به موقعیتی پسران رساندن برای خود خویشاوندی

 آرمانی زوج رومانیایی مشترک فرهنگ که کرد بحث ،3بندیکت روث آمریکایی،

می ایفرشته عنوان به را کودک و داشته، نظر مد را «کودک و مادر» مقدسی کتاب

 رومانیایی مادران. شود محافظت دقت به مادرش توسط باید اشگناهیبی که دیده

 و کرده خود کودکان روح از حفاظت به شروع بارداری از آگاهی محض به عادی

 اوایل به نیز مادی حفاظت. دادندمی انجام نوزاد از معنوی حفاظت هدف با را اقداماتی

 کلی اصل این اگر وجود، این با. پیوسته شده بود( 1943 بندیکت،) کودکی دوران

 حفاظت درحالیکه انجامیده،می طول به بیشتر پسران برای نظر به مادی حفاظت بوده،

 دختران برای بیشتری زمان و دقت با مراتب به( عفت خلوص،) روحانی

 .است شده انجام( 1998استانچیولسکو، )

 مترقی مشارکت مثالً شد،ها دیده میآن عضویت منظر از اول درجۀ در کودکان کار

 کم، سیارب سنین حتی سنی، هر در کودکان طبیعی، اعضای عنوان به. خانواده گروه در

( 1939 استال،) محلی جامعۀ و خانواده در معنوی و مادی بخش در را خود خاص نقش

 کمک با گرفت،می عهده به بیشتری اجتماعی یهانقش کودک وقتی. کردندمی بازی

                                                           
1 Dimitrie Cantemir 
2 Descriptio Moldaviae 
3 Ruth Benedict 
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 ترسمی به خانواده مهمی از عضو عنوان به بیشتر روزمره، زندگی و خانواده کار به

 او به را خانواده دارایی بردن ارث به حق که بود چیزی کودک سهم. شدمی شناخته

 که کردمی ایجاد خانواده اعضای تمام برای ایسهم وظیفه این زمان، همان در داد؛می

 (.1939 استال، ؛1945 کوستافورو،) کنند تأمین را او زدواجهای اهزینه

 کار در هاآن که زمانی جز به. شدندنمی کنترل حد از بیش کلی طور به کودکان

 بازی، آزادی، توجهی قابل مقدار کودکان بودند، مشغول جمعی معنوی و مادی

 االنگسبزر چشم از دور محل همساالن گروه خاص فرهنگ در قرارگیری و گفتگو

 محدود قوانین توسط هاآن: داشتند تریمتناقض وضعیت دختران حال، این با. داشتند را

 غولمش زمین در خانواده که زمانی که این به توجه با بودند؛ هم آزادتر همزمان و شدند

 .بودند تنها خانه در معموالً هاآن بود، کار به

 نقش هب که شناسان،جامعه توسط کمونیسم دوران سراسر در سنتی فرهنگ تداوم

 داشتند، اشاره( 1970هرسنی، ) کارگر طبقۀ در خانواده برای کودکان ساز کاریکپارچه

 رکتح در شهری و روستایی فضای بین که ییهاخانواده زندگی. است شده مستند

 نشان( 1998) استانچیولسکو که همانطور بود، همراه تغییر با هم و تداوم با هم بودند

 هویت هاآن زندگی محور. کردند حفظ خانوار عنوان به را خود هویت مهاجران. داد

 مراتببه تمرکز به را هاآن مهاجران جدید وضعیت حال، این با. ماند باقی خانواده

 به ار کودکان سازیصنعتی و مالکیت سلب. واداشت خود کودکان بر بیشتر

 ساخت منظور به هاآن روی دتوانستنمی عادی مردم که کرد دگرگون یی«کاالها»

 آیندۀ عنف به والدین شدنقربانی ایدۀ تبلیغات این، بر عالوه. کنند کار خود هویت

 این در. کرد پخش را «مردم بزرگ دارایی» عنوان به آموزش و فرهنگ و کودکان

 داده قرار نسلیمیان سازیهویت استراتژی هستۀ در کودک پرورش و آموزش زمینه،

 توسطم طبقۀ یهاخانواده این، بر عالوه. بود گرفته را رفته دست از اموال جای و شده،
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 در مفهوم این) کودکان مدرسۀ کار به توجه با کار خانگی، تقسیم شکل تغییر به

 نتیس فیزیکی کار برای جایگزینی عنوان به( رسدمی نظر به چنین والدین با مصاحبه

 هر: دش هم خانواده قدرت ساختار کلش تغییر موجب مدرسه در موفقیت. پرداختند

 هب پاسخگویی برای بیشتری حق کرد،می کسب مدرسه در بهتری نتایج کودک قدر

 این با. آوردمی دست به خانواده به مربوط مسائل در خود نظرات اظهار و والدین

 رد کودکان از محافظت برای راه کارآمدترین عنوان به مدرسه در موفقیت اوصاف،

 .شد دیده( 1998استانچیولسکو، ) سخت رکا برابر

 مورد در گسترده طور به که آموزشی، شناسانروان توسط هم هنوز نگرش تغییر

 هایخانواده در نوشتند،عواطف می و احساسات با ارتباط در حد از بیش مراقبت

 هرگونه کمونیستی رژیم که آنجا از. شدمی مشاهده عالی تحصیالت دارای و متوسط

 ساخته ار اجتماعی جهان ترینمنصفانه و بهترین او که ایده این با تناقض در تاطالعا

 در امروز تا ندارد وجود مردم خاطرۀ جز چیزی و مطالعه هیچ کرد،می سانسور است

 هایی با کمترین تحصیالت گواهی دهد، کهخانواده ها،فقیرترین وضعیت مورد

 عنوان به ار هاآن باشند، داشته خود فرزندان از حفاظت حدأقل از اطمینانی توانستندنمی

 به» اجازۀ هاآن به یا و کنند استفاده اولیه معاش امرار برای منابع تأمین در شریک

 .بدهند «شدن گرفته دولت سرپرستی

 آن ساخت، ابزاری سیاسی معنایی در را کودکان مدرن ملت-دولت جا،همه مثل

 دالیل به تنها جنین، سقط ،1957 سال تا. بودند «آیندۀ ملت» هاآن که ادعا این با هم

 اجباری را سنت این سادگی به کمونیست دولت-حزب. شدمی داده اجازه پزشکی

 چهار از کمتر با و سال 45 زیر زنان در جنین سقط ،1966 سال در که زمانی کرد؛

 شوفر زمان همان در که بود این مشکل. کرد ممنوع پزشکی دالیل به جز را فرزند

. نداشت وجود هم خانوادگی ریزیبرنامه و شد اعالم ممنوع ضدبارداری محصوالت



 شناسی کودکینگاری جامعهتک    274

 شرقی اروپای کشورهای همۀ مورد در( 1997) اسگریتا آنچه بر خالف حال، این با

 جز هب نشد، منتقل دولت به خانواده از کامالً کودکان مسئولیت رومانی در کرد، ادعا

 ردمو در توانیماگر می. دولت سرپرستی تتح کودکان از محدودی تعداد مورد در

 تنها نیم،ک صحبت شد ایجاد کمونیستی رژیم توسط که والدین اختیار سلب فرهنگ

 - و سوادبی  هایخانواده ضعیف، کرده و بسیارتحصیل کمتر و مجرد مادران خاطر به

 نابعم که است خود فرزندان برای واال بسیار هاییآرمان با هاییخانواده خاطر به – شاید

 ردک اعالم صراحت به کمونیست حزب مقابل، در. نداشت را آن استطاعت شانمالی

 فرزندان پرورش و آموزش و رفاه از اطمینان برای توانندمی چه هر باید والدین که

بی والدین مجازات و کنترلرسمی یهامکانیسم و نهادها حتی و دهند، انجام خود

 ارقر سؤال مورد کار محل در بود ممکن هاآن مثال، عنوان به) کرد ایجاد را صالحیت

 سلب از فارغ رو، این از(. شوند محکوم مدرسه به جریمه پرداخت به یا و شده داده

 بر اسیسی کنترل ابزار عنوان به را خود فرزندان معمولی والدین فرزندان، مسئولیت

 .دیدندمی خود

 هب توجه غربی، معاصر جوامع خالف بر و رود،می انتظار آنچه خالف بر دوباره

 کودکان زندگی در حد از بیش کنترل موجب سیاسی یهاگفتمان در اجتماعی کنترل

 تصویر نگرد دور کلید با کودکی شکل به که ،«خانه در تنها» کودک تصویر. نشد

 یهاامهبرن که بود واقعیت این از بازتابی و معمول بسیار کمونیسم زمان در شد،می

 طوربه انیبیمارست سیستم داشتند، همپوشانی والدین کار و سیاسی یهاسازمان سه،مدر

 از مراقبت رد مادربزرگ و پدربزرگ مشارکت الگوی و بود نیافتهتوسعه توجهی قابل

 دوران در. کردمی کار باال طبقۀ یهاخانواده از برخی در جز ندرت به کودکان

 توضیح تواندمی که بیابد، را خود فرهنگی ۀزمین شاید خیابانی کودک پساکمونیسم،

 ینا موضوع، این بر دیگر یهاسازمان تمرکز و المللیبین یهارسانه از قبل چرا دهد
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 در همم تغییری نیز اینجا در وجود، این با. بود شده تحمل یا و گرفته نادیده پدیده

 در سعی والدین یعنی داشت، وجود کردهتحصیلنیمه مهاجر خانوادۀ هایاستراتژی

 از درخواست ای و تلفن از استفاده با خود داشتند، فرزندان غیررسمی بر کنترل تقویت

 کی بازگشت از قبل خانه از خارج در بازی از کودکاننهی کمک، برای همسایگان

 تحقیقات(. 1998استانچیولسکو، ) بالغ فرد یک دید شدن ازیا خارج بزرگسال، فرد

 و تنهایی تشدید موجب شهرنشینی و شدنصنعتی چگونه که دهدمی نشان دیگر

 و یشهر محدودیت با انطباق برای تالش در دختران، ویژه به کودکان، ناخشنودی

 توکیکوف بوگدان،) شد )شهری( جدید هویتی یک ساخت در مادران به احترام

1970.) 

 .ندارد وجود پساکمونیسم دوران در کودکان ارزش روی مندنظام مطالعات

 یتان،س و یونیسف) محروم و پذیرآسیب یهادسته تنها موضوع این به اندک ارجاعات

 مچنانه روستایی سنتی یهاارزش که فرض این کند بابررسی می را( 32-123: 2006

 در ،هاارزش این در رایج یهاکلیشه از استفاده به نویسندگان حال، این با. دارد وجود

 اوقات گاهی پردازند؛می شد نقل قبالً که نگاریتک وهشپژ با( گرفتننادیده) تناقض

 اساس بر تنها کودکان به شاندهیارزش و والدین مورد در گیرینتیجه به هاآن

 .زنندمی دست کارشناسان با مصاحبه

 یهاادهخانو از برخی در کودکان از ابزاری استفادۀ باالی تواند میزاننمی کسهیچ

 طتوس منتشرشده گزارشات وها رسانه. کند انکار را هدیدآموزش کمتر و فقیر

 طور به والدین از برخی که دهدمی نشان یکسان طور به غیردولتی و دولتی یهاسازمان

 اعی،اجتم کمک تحت کودکان توسط شدهکسب مادی منافع از گیریبهره در عمده

 کمونیستی رژیم کنند؛نمی عمل درست شدهقاچاق کودکان یا گدا، کار، کودکان

 داشته را بچه زیادی تعداد داشتن از - نوع هر از - مزایایی انتظار داده عادت را هاآن
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 درصد که دهدمی نشان( آشکار تناقضات از برخی با) موجود آمار البته. باشند

 معیتج کل در کودکان درآمدن دولت سرپرستی تحت و شدنگرفته نادیده رهاشدن،

 پتامبرس در. ماندمی باقی کنندهنگران پدیده این اما است، یافته کاهش 2000 سال از

 در کودک 48980 و  خصوصی عمومی و مراکز در کودک 27188 ،2006 سال

 صی،خصو و دولتی ایحرفه مراقبت چهارم، درجۀ تا بستگان) جایگزین یهاخانواده

 یرز کودک 4،600،000 جمعیت مجموع از که کنندمی زندگی( دیگر یهاخانواده

 تان،سی و یونیسفها )داده از اخیر تحلیل. است شده محاسبه( 2006انپدیسی، ) سال 18

 میان در( درصد 30 حدود) فقر خطر باالترین که کندمی اشاره( 9-145: 2006

 میان در بومی و جمعیت در آن اوج که شده، پیدا جوان بزرگساالن و کودکان

 تعداد(. 2004مارجینان،  ن.ک. همچنین) است سرپرستتک هایخانواده و روستاییان

 به توجه با( درصد 2.1) 82،884 حدود 2001 سال در ساله 17تا  5 کار کودکان کل

 رب مبتنی پرسشنامۀ به توجه با( درصد 3.7) 141،905 و بزرگساالن بر مبتنی پرسشنامۀ

 2001استاتیوا،  به همچنین ؛50: 2006 سیتان، و یونیسف) شد زده تخمین کودکان

 ربیغ کشورهای از که( شدهقاچاق احتماالً) همراه بدون کودکان تعداد(. کنید مراجعه

 ماند باقی 2000 حدود 2004 و 2001 یهاسال بین شدند بازگردانده رومانی به

 جرایم تمام از درصد 10 حدود کودکان ،2004 سال در(. 62: 2006 یونیسف و سیتان،)

 ،1آبراهام ن.ک. ؛ همچنین66: 2006 ف و سیتان،یونیس)شدند  مرتکب را رومانی در

 ادامه مدارس وها خانواده در کودکان علیه فجیع، اشکال در حتی خشونت،(. 2002

 .شد ممنوع 2004 سال در قانون توسط گرچه دارد،

 به نسبت عالی تحصیالت دارای و متوسط هایخانواده نگرش بر ایمطالعه هیچ

 و تاحساسا ایجاد روند که کنیم استنباط توانیمیم فقط ما. ندارد وجود کودکان

                                                           
1 Abraham 
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. دهدمی رخ جمعیتی تحوالت اساس بر و است، افزایش به رو نظر به حفاظتی عواطف

 برابر دو سال 15 در سالگی 40 سن در فرزندیبی شناختی،جمعیت مطالعۀ به توجه با

 رسیده 1996-2005 دوره در درصد 18 به 1980-1989دورۀ  در درصد 9 از و شده،

 18) با تحصیالت متوسط زنان میان در تنها پساسوسیالیستی زمان طول در اما است،

 سوادکم زنان میان در و داشته، افزایش( درصد 23) عالی تحصیالت با زنان و( درصد

 سن زا قبل کودکان از تریکوچک بخش زمان،هم. است مانده بدون تغییر (درصد 9)

: که ردگیمی نتیجه نویسنده پس دارند، را خود مادر و پدر جدایی تجربۀ سالگی 15

 تهخواس خود مادر و پدر توسط بیشتر هاآن اما دارد، کمتری کودکان امروزه رومانی

 درست باال و متوسط طبقات هایخانواده در تواندمی که( 2007، 1مورسان) شوندمی

 به بیشتری تمایل نیزها خانواده این که دهدمی نشان معمول مشاهدات. باشد

 پول تپرداخ یا و بچه، پرستار کارگیری به با خود فرزندان زندگی بندیچارچوب

 .دارند ورزشی یهاکالس و رقص موسیقی، خصوصی، زبان کالس برای

 اتحادیۀ هب رومانی پیوستن روند به کودکان سیاسی شدنابزاری بعد، به 1990 سال از

 حقوق دمور در متحد ملل سازمان کنوانسیون یاییرومان مقامات. است شده مرتبط اروپا

 ویبرسمی تص ساختارهای در تغییرات از بسیاری. پذیرفتند 1990 سال در را کودک

 المللیبین یهارسانه تأکید از پس که گرفت، صورت آن از پس مقررات ایجاد و شد

 مؤسسات، در زندگی کیفیت افزایش. داد رخ اروپایی نهادهای هایتوصیه و نقدها و

 مورد آزار، مورد استثمار، کودکان به کمک و خانواده بازسازی زدایی،ابزاریت

 در دولتی  یاهقطعنامه و قوانین توسط تدریج به فقیر کودکان و قاچاق، کار، خیابانی،

 نظارت اعمال قابل سند 80 از بیش) است گرفته قرار فوری و فورینیمه کار دستور

 با 2004/272 قانون که بود 2004 سال در روند این اوج(. 2007 و 1990 یهاسال بین

                                                           
1 Muresan 
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 هب مربوط خاص قانون دو و آمد، پدید کودکان حقوق از حمایت و ترویج به توجه

 به انکودک پذیرش و( انپدیسی) کودکان حقوق از حفاظت برای ملی سازمان ایجاد

 ظراتین هاراظ قانون این از سیاسی طلبیفرصت مورد در است ممکن. رسید تصویب

 متحد ملل سازمان کنوانسیون و اروپا توصیۀ با متناسب 2004/272 قانون: گیرد صورت

رومانیایی ،19 قرن از. نیست رومانیایی زمینۀ با متناسب موارد تمام در و شده، تصویب

 هم هنوز امروز کهمفهومی ،«محتوا های بدونفرم» واردات برابر در روشنفکر های

 دآم وجود به مشترکی رومانیایی گفتۀ زمان همان در دادند؛می ارهشد است، برجسته

 (2007، 1اسکیفیرنت) شوند تا شکسته دارند وجود قوانین: که

 کودکان بر هم هنوز تمرکز دیگر، قطعنامۀ چند و 2004/272 قانون از غیر به

 رسمی بندیچارچوب معرض در و دشواری دچار قرار دارد که کسانی و پذیرآسیب

 کامالً و دکننمی زندگی خود یهاخانواده با ،«نرمال» شرایط در کودکان. هستند شتربی

ندگیز ساختار که استعمومی نهاد تنها مدرسه: هستند رها کنترل رسمی و مراقبت از

 مانند هاآن ساختارمند زمان گسترش مورد در اخیر یهابحث و کند،می تعیین را شان

 یافتۀساخت زمان موارد، برخی در واقع، در. دارد دتأکی پرورش و آموزش بر قبل

وقفه عدادت باالبودن دلیل به این و رسد،می نظر به که است آن از کمتر حتی کودکان

 بر محققان(. 2007)ام.ای.سی.تی،  است پرورش و آموزش از خروج نهایت، در و ها

 خاطر این به فقط روندیم مدرسه به فقیر اما «نرمال» کودکان از تعدادی که باورند این

 و آموزش به «نرمال» کودکان اوقات گاهی. دهدمی ارائه هزینهکمک یا غذا که

 و بیشتر گذاریسرمایه مدارس این که دلیل این به آورند،می رو مخصوص پرورش

 زا بسیاری شد، توزیع پاداش که آن از پس. دارند «نرمال» مدارس از بهتری شرایط

 مورد این در ایمطالعه هیچ اگر حتی(. 2004مارجینان، ) شوندمی خارج آموزان دانش

                                                           
1 Schifirnet 
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 یهاانوادهخ میان در تحصیل ترک از باالیی تعداد افشاگر شواهد باشد، نداشته وجود

 صرف دکانکو در ارتباط است که زمانی مقدار افزایش با که است، متوسط و باال طبقۀ

کنند )سی. ان. ای و مترومدیا، می کامپیوتر و تلویزیون عمده طور به ،هارسانه از استفاده

 چند یا ود داشتن به را کم، والدین حقوق و نئولیبرال بازار اقتصاد که آنجا از. (2007

 نابود تقریباً هاآن شناخت و خود فرزندان کنار بودن برای هاآن زمان واداشته، شغل

 زا تعدادی برای و کرده، رشد مستقل طور به کودک جهان نتیجه، در. است شده

 درها نسل میان موجود خالء و شودمی خطرناک بیشتر و بیشتر جهانشان و بزرگساالن

 .یابدمی افزایش موارد برخی

. است شده ابزاری و احساساتی برخورد هم تحقیقات در کودکان با نحوی، به

 سیشناامعهج زمینۀ در تخصص و یافته افزایش کودکان مسائل برای بودجه درحالیکه

 در و) نظرسنجی انجام در کارآمد محققان از برخی است، مانده باقی ضعیف بسیار

 خود که این بدون شوند،می درگیر تحقیق موضوعات در( اجتماعی سرمایۀ مدیریت

 مفهوم دنبال به معموالً تحقیقات زمان،هم. بدانند کودکی و کودکان شناسانجامعه را

 آن در هک روندکودکان می به نسبت اساتیاحس نگرش و گناهبی کودک از سنتی

 نبی توانمی راحتی به. هستند پذیرآسیب یا و دشواری دچار هاآن شودمی پنداشته

 گناه ۀاید و کودک گناهیبی مورد در رمانتیک دیدگاه این گزارشات نتایج خطوط

 برای( 9: 1998) همکاران و 1جیمز که همانطور. خواند را است معلمان والدین و از

 شکل متعارف، عقل و شناختیپیشاجامعه گفتمان گفتند، زبانانگلیسی شناسانجامعه

 .کندمی تعیین نظریه درون در حتی را کودکی از ما ادراک

 

 

                                                           
1 James 
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 شد؟ خواهد چه

 خواهد رخ رومانی جامعۀ در کودکان برای آینده در که آنچه تواندنمی کسهیچ

. ندهست پراکنده حال زمان مورد درها داده که آنجا از ویژه به بینی کند،پیش را داد

 قطعاً، و یافت؛ خواهد تداوم مقاله این در شدهترسیم تاریخی خطوط که است بدیهی

 اام. کند دیکته را توجهیقابل تغییرات تواندمی شدنجهانی روند و اروپا سیاست

 .کرد خواهد فاش آینده تحقیقات تنها چیستی این تغییرات را

 ختاریسا شناسیجامعه به توجه با خصوص به رومانیایی شناختیجامعه یهاسنت

 حرکت نای توسعۀ از مانع تاریخی بافت اما بودند، امیدوارکننده کودکی و کودکان

، آالنن ن.ک.) شده گشوده بسیار «کودکان شناسیجامعه» تحقیقات امروزه،. شد

 ،(1998 همکاران، و جیمز ن.ک.)پردازد می «اقلیت در گروه کودکان» به یا( 2001

 رویکردی صرفاً یا جدامانده ایجزیره هنوز کودکی ساختاری شناسیجامعه درحالیکه

 به عمدتاً این و نماید،می خوشبینانه درازمدت در تصویر این. است نامنسجم و ضمنی

 «نوین یشناسجامعه»  المللیبین رشد کودکان، بر المللیبین سیاسی تمرکز دلیل

 وجود مهم بسیار حوزۀ چندین. است المللیعلمی بین تحرک و کودکی، و کودکان

 یچگونگ مورد در تحقیق سؤاالت بنیادی، تحقیقات: کنم اشاره خواهممی که دارد

مفهومی که  یهااست؛ طرح جهان کودکان و بزرگساالن جهان توأم تکامل و همراهی

 مندطور نظامها بهروش پردازند؛می عاملیت و ساختار کودکان، و بزرگساالن ترکیب به

 زندانفر روی پژوهش کنند؛بزرگساالن را یکپارچه می و کودکان نظرات و تجارب

 با نآ تفاهم و کودکان فرهنگ مطالعۀ باال؛ و متوسط طبقات و کارگر هایخانواده

 نهایت، در و ؛هانسل میان شکاف افزایش به مربوط هایفرضیه بزرگساالن؛ فرهنگ

 .شانخود تجارب تفاسیرشان از یا کودکان ادعاهای «اعتبار» در شناختیشرو بحث
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 شناسی و جامعهکودکی در جامعه

 انداز ایاالت متحدهچشم

 

 ژده بای، ترجمۀ م1لورتا باس

 

 چکیده

ه ای است کرشتهپردازی بر عهدۀ محققان میاندر زمینۀ مطالعات کودکی نظریه

کا شناسان ایاالت متحده امریتحقیقاتشان روی کودکان و جوانان متمرکز است. جامعه

که مطالعاتشان در زمینۀ کودکی است بخش اعظمی از مطالعات خود را به کمک 

بر  دهند. تمرکز این مقالهراجع به کودکی انجام می زبان منتشرشدهمتون انگلیسی

شناسان امریکایی است، البته به مطالعات محققان غیرامریکایی که به های جامعهفعالیت

تفاده شده ها اساند و در تحقیقات محققان امریکایی هم از آنزبان انگلیسی نوشته شده

ی مؤسسات و مراکز در حوزۀ هانیز اشاره شده است. همچنین این مقاله از حمایت

انجمن  2«کودکان و جوانان»های بخش خصوص فعالیتمطالعات کودک، به

شناسی و یاد کرده و به بررسی مطالعات کودکی در جامعه 3شناسی امریکاجامعه

 پردازد.ای میرشتههای آن در مطالعات میانبازتاب

 های اجتماعی، سیاستکودکی، کودکان، رفاه کودکان، نابرابری ها:کلیدواژه

 اجتماعی، ایاالت متحده

                                                           
 (University of Oklahoma(، دانشگاه اکالهاما )Loretta E. Bassلورتا باس ) 1

2 ‘Children and Youth’ Section 
3  American Sociological Association (ASA) 
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 مقدمه

شناختی در حوزۀ کودکان در امریکا که این مقاله گزارشی است از مطالعات جامعه

ام. در مرحلۀ اول، متون مربوط به مطالعات کودکی ها را بازگو کردهطی سه مرحله آن

و  مهم تحقیقاتهای بررسی کردم و به کنکاش بیشتر روی یافته 1980را از سال 

های مفصلی از آخرین ( بحث2004) 1هایی که داشتند پرداختم. واکردینپیشرفت

 1962) 2شده راجع به تشخیص کودک از بزرگسال را از آریسنظرات مطرح

( ارائه کرده است. در مرحلۀ دوم، به 1970) 4( و دیموس1974) 3ماوس[(، دی1960]

ها پرداختم که زندگی طرح در پژوهشهای غالب و پیشنهادات مبررسی دیدگاه

ه دهد. در آخر، با بیان فواید مطالعۀ کودکی بکودکان امریکایی را تحت تأثیر قرار می

شناختی کودکی ارائه اندازی از مطالعات جامعهای، چشمرشتهعنوان مبحثی میان

 دهم.می

 شناختی کودکی در ایاالت متحدهزمینۀ تحقیقات جامعه

العات یا همان مط –ای برای مطالعات کودکی مریکا تعریف گستردهشناسی اجامعه

کند پردازانی استفاده میدارد و بدین منظور از محققان و نظریه -کودکان و جوانان 

که حوزۀ مطالعاتشان کودکان و نوجوانان است. محتوای مطالعات کودکی در امریکا 

 دریس، و وضعیت اجتماعی وبندی کرد: تحقیق و تتوان به دو بخش تقسیمرا می

ایی شناسان اروپکند. جامعهسیاسی که هر دو مبحث )تحقیق و تدریس( را حمایت می

المللی شناسی کودکی در انجمن بینبا موضوع جامعه 53فعال در کمیتۀ تحقیق 

ی شناختی کودکهای فراوانی به پیشرفت رشتۀ مطالعات جامعهکمک 5شناسیجامعه

                                                           
1  Walkerdine 
2  Ariès 
3  de Mause 
4 Demos 
5 International Sociological Association (ISA) Research Committee 53 on Sociology of 
Childhood 



 291  ایاالت متحده  

 2کودکان و جامعهو  1کودکیو منبع اصلی مطبوعات کودک یعنی اند. اداره دکرده

ها است. عالوه بر این، محققان بریتانیایی فعال در زمینۀ مطالعات در دست اروپایی

شناسی کودکی منتشر چهار کتاب با موضوع جامعه 3کودکی به کمک دانشگاه اپن

های دوران، 6گومریو مونت 5اثر وودهد 4فهم دوران کودکیبا عناوین:  اند،کرده

 10کهیلی 9های فرهنگی کودکانجهان(، 2003و وودهد ) 8اثر میبین 7کودکی در زمینه

شناسان اثر مونتگومری و همکارانش. جامعه 12تغییر دوران کودکی( و 2003) 11و سوان

(، اما همۀ این 1997، 13اند )مثل کورساروامریکایی نیز مطالعات زیادی انجام داده

شناسی شناسی و جامعههای متداول و سنتی دانشگاهی مثل روانبه رشته مطالعات عموماً

 شوند. محدود می

شناسان امریکایی مطالعه و آموزش تخصصی در حوزۀ کودک که توسط جامعه

شناسی امریکا، که در اصل از انجمن جامعه« کودکان و جوانان»انجام شد از بخش 

روع شد و توسعه پیدا کرد. مجموعۀ بخش کودک بوده است، ش 2000تا  1992سال 

، ویراستاران 16و روزیر 15)کینی« 14شناختی کودکان و جوانانمطالعات جامعه»

شناختی مطالعات جامعه»به اسم  2000(، که تا سال 17مجموعه، السویر ساینس

                                                           
1 Childhood 
2 Children and Society 
3 Open University  
4 Understanding Childhood 
5 Woodhead 
6 Montgomery 
7 Childhoods in Context 
8 Maybin 
9 Children’s Cultural Worlds 
10 Kehily 
11 Swann 
12 Changing Childhood 
13 Corsaro 
14 ‘Sociological Studies of Children and Youth’ series 
15 Kinney 
16 Rosier 
17 Elsevier Science 



 شناسی کودکینگاری جامعهتک    292

واند برای تها است که میشد، تنها خروجی منتشرشدۀ امریکاییشناخته می« کودکان

ودکان کنند. اعضای بخش کمفید باشد که در زمینۀ کودکان مطالعه می شناسانیجامعه

شروع به چاپ این مجلد تحقیق  1986شناسی امریکا از سال و جوانان انجمن جامعه

های متمرکز بر دوران کودکی و مسائل مربوط به نگاریاند. برای تکساالنه کرده

ال نام برد، انتشارات دانشگاه توان از دو انتشارات ثابت و همواره فعکودکان می

که مجموعۀ  3و انتشارات لین رینر« 2مطالعات کودکی»که مجموعۀ  1روتگرس

 کند. را چاپ می« 4کودکان در معرض خطر»

های های مربوط به حوزۀ آموزش و برنامۀ آموزشی، اخیراً در رشتهپیشرفت

های ، دوره1990ل شناسی یا علوم تربیتی صورت گرفته است. اگرچه پس از ساروان

 ها وشناسی با تمرکز بر کودکان و کودکی شروع به ارائه در دانشکدهجامعه

مرجع آموزش  راهنمایشناسی امریکا های امریکا کرد. انجمن جامعهدانشگاه

( را منتشر 2003، 6)ویراستار، سو ماری رایت  5شناسی کودکان و کودکیجامعه

های هایی برای دوره، تحقیقات و پروژههای طرح درسکند که شامل نمونهمی

شناسی معطوف به کودکان است. چند کتاب درسی مقطع لیسانس نیز در امریکا جامعه

(، 1988) 9و هندل 8اثر الکین 7کودک و جامعهبا محوریت کودکی، با عناوین 

و  12اثر بوکاک 11هاکودکان در زمینه(، 1997اثر کورسارو ) 10شناسی کودکیجامعه
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اثر هندل و  2پذیری کودکیشناسی کودکان و جامعهجامعه( و 2005) 1اسکات

( به چاپ رسیده است. درحالیکه متون الکین و هندل، کورسارو، و 2007همکاران )

شناسانه دارد، بوکاک و اسکات از رویکرد هندل و همکاران نگاهی جامعه

و  3روکلینموزشی کالج بکنند. در راستای توسعۀ برنامۀ آتری استفاده میایرشتهمیان

تخصص مطالعات کودکی برای مقطع کارشناسی ارائه  4دانشگاه ایسترن واشنگتن

انشگاه ای کودکان دارد. درشتهاند، و کالج بروکلین نیز یک مرکز مطالعات میانکرده

کند روتگرس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتۀ مطالعات کودکی ارائه می

نیز  5ای دانشگاه روتگرس برای مطالعات کودکان و کودکیرشتهانو دارای مرکز می

ریزی هایی در حوزۀ تدریس و برنامهشناسی پیشرفتجامعه حوزۀ است. بنابراین، در

نۀ در زمیدر عمل این پیشرفت  درسی برای مطالعات کودکی صورت گرفته، اما

شناسی، معههای جاتری از مطالعات کودکی رخ داده که شامل رشتهگسترده

  شود.میشناسی و علوم تربیتی شناسی، انسانروان

 نظریات و رویکردهای اصلی در تحقیقات کودکی امریکایی

رویکردهای برساختگرای اجتماعی، رویکردهای ساختاری اجتماعی و رویکردهای 

شوند. شناسانه همه برای تبیین و نفسیر زندگی کودکان امریکایی استفاده میجمعیت

دهند که پی ببریم  چگونه کودکان به صورت رویکردها این امکان را به ما میاین 

پویا در حال ساخت معنی و مفهوم هستند، چگونه توسط ساختارهای اجتماعی محدود 

تواند در جهت شوند و اینکه چگونه داشتن درکی از زندگی کودکان میمی
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 در این بخش کار رود. کردن سیاست عمومی و حفظ حقوق و رفاه کودکان بهآگاه

 شود.هر کدام از این رویکردها به تفصیل شرح داده می

 رویکردهای برساختگرای اجتماعی

رویکردهای برساختگرای اجتماعی و فرهنگی امریکا در حوزۀ مطالعات کودکی، 

( در رشتۀ 1969)  1متأثر است از نظریات اروپاییان و کاری که اخیراً اوپی و اوپی

انجام داد و در آن بیان کرد که کودکان باید اجتماعی کامالً مستقل از شناسی انسان

عی های اجتمابزرگساالن و به صورت خودگردان با حوادث، قوانین، آیین و ویژگی

 2شناس امریکایی بلوبندالنگنر، انسان1970خاص خود در نظر گرفته شوند. در دهۀ 

مرگ با توجه به کلمات و ( به تعبیر و تفسیر دنیای کودکان در حال 1978)

دادن به پدرو مادر و دکترشان پرداخت. تحقیقات اخیر هایشان هنگام دلداریحرف

( نشان داد که تعامالت همراه با شوخی و بازی که توسط کودکان 2003) 3کالرک

شود در نهایت باعث افزایش قدرت تحمل و پذیرش خانوادۀ وی بیمار آغاز می

« ای اجتماعیپدیده»( دوران کودکی را به عنوان 1994) 4وپشود. در اروپا کورترمی

شناسان اروپایی شروع به استفاده از نظریۀ معرفی کرد. در همین راستا دیگر جامعه

های روزمرۀ ها را مجاب به درنظرگرفتن فعالیتاند که آنکرده 5کنش متقابل نمادین

 1977، 7و پروت 6مثالً جیمزکند )کودکان وآرزوهایشان برای تفسیر زندگی آنان می

 9؛ استینتن راجرز1993؛ کورتروپ، 2003؛ میبین و وودهد، 2004، 8[؛ جنکس1990]
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( با تفسیر زندگی کودکان از 1988(. کورسارو )1999؛ وودهد، 1991و همکاران، 

ها سروکار دارند کمک شایانی به ای که کودکان با آنهای اجتماعیمنظر شبکه

آوری اطالعات راجع به تجربیات روزمرۀ ها کرد. جمعیکاییپردازی امرنظریه

 شان از این تجربیات درها و نحوۀ استفادهکودکان و مفهوم این تجربیات برای آن

ها ای بچهکند و شامل صدنگارانه است که از بازتاب استفاده میهای مردمتوافق با شیوه

 شود. نیز می

ل های نهادی، مثختگرای اجتماعی در محیطشده با رویکرد برساتحقیقات انجام

دهد که کودکان خردسال به تجربیات خود مراکز مراقبت روزانه و مدارس نشان می

سازند. با بررسی رفتار گروهی از ای را برای خود میبخشند و فرهنگ غنیمعنا می

 شهای دو ساله آنان ترجیح جنسیتی و نژادی را به نمایکودکان نوپا در جمع بچه

(. بازی در 2001، 3و فیگین 2آزدال؛ ون2001و همکاران،  1گذاشتند )تامپسون

 رود، حتی زمانیخود پیش میهای بازی و بین کودکان هم سن و سال به خودیزمین

که ترکیب گروه نیز به هم بخورد. این بدان معنی است که کودکان قوانین و مفاهیم 

ه های فرد مورد قبول برای ورود بۀ ویژگیکنندکند که تعیینمشترکی را ایجاد می

بازی و چگونگی پیشروی بازی است. این قوانین و مفاهیم در سطح اجتماعی برای 

وه شدن فرد جدید به گرکودکان وجود دارند و به همین دلیل است که با وجود اضافه

 یابد.یا ترک یکی از اعضا بازی همچنان ادامه می

های نهادی همچنین امکان بررسی دقیق دوران شده در محیطمطالعات انجام

، 5؛ هاردمن1988؛ کورسارو، 1988، 4آدلر و آدلر ن.ک.دهد )کودکی را به ما می
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( با انجام تحقیقی 1988(. کورسارو )2001آزدال و فیگین، ؛ ون1993، 1؛ تورن1973

و  ابه شیوۀ مشاهدۀ مشارکتی روی کودکان مشغول بازی در یک مهدکودک در ایتالی

یف شیوۀ ای برای توصدبستانی در امریکا، از آن به عنوان اطالعات پایهیک مرکز پیش

( مانند مشاهدات 1988های آنان استفاده کرد. کورسارو )زندگی کودکان و دیدگاه

ای ابتدایی، سطح تجربۀ ( در مدرسه1973شناس انگلیسی هاردمن )پیشین انسان

های جامعه و تعامالت ری از باورها، ارزشکودکان هنگام مواجهه با سطوح دیگ

ها را سنجید. در این صورت پذیرفتن از آنیا شکلبه دادن اجتماعی و نحوۀ شکل

تماعی شوند که با توجه به تعامالت اجکودکان به مثابۀ عامالن فعالی در نظر گرفته می

 2ادر رو وکنند. به همین ترتیب، کورساو روابط بین آنان شروع به ساخت معنا می

هایی که آزادانه مشغول بازی هستند در حال بازسازی عناصر ( باور دارند بچه1990)

( با 2001آزدل و فیگین )ترها در سطح فرهنگ کودکانۀ خود هستند. وندنیای بزرگ

کارگیری دوبارۀ شیوۀ مشاهدۀ مشارکتی و رویکرد برساختگرای اجتماعی نشان به

وگوهای حین بازی کودکان مفهوم نژاد را به آنان فتدادند که چگونه الگوها و گ

نخستین ر: کودکان چگونه نژاد و ها در پژوهش خود با عنوان، آموزد. آنمی

ز هایی که منجر به تمایتنها تفاوتها نهدهند که بچه، نشان می3نژادپرستی را می آموزند

ی ای برابندیویتگیرند الشناسند، بلکه یاد میشود را مینژادهای مختلف می

نکه ایهای مختلف نژادی وجود دارد و همچنین رفتارهای قابل قبول و ارجح میان گروه

ها وجود دارد. مطالعات دیگری نیز بندی نژادبرای هر نژاد در طبقه ایجایگاه نسبی

ترها با کودکان (، به بررسی رفتار بزرگ 2004، 6و بریفیلد 5؛ میلیگان1986، 4)کاهیل
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بستان، پردازد و اینکه چگونه این تعامالت چارچوبی برای بدههای عمومی مییطدر مح

 کنند.و فراگیری و عمل فرهنگی  را مشخص می

که اطالعات آن با  1االنسقدرت هم( در کتاب 1988پاتریشیا آدلر و پیتر آدلر )

پردازند ای راهنمایی به دست آمده به بررسی این مسئله میانجام مشاهداتی در مدرسه

( در کتاب 1993سازند. بری تورن )شده میبندیکه چگونه کودکان ساختاری طبقه

پردازد. تورن بیان آموز میای مشابه در میان کودکان دانشبه مسئله 2بازی جنسیت

ل ها در مدرسۀ دوران ابتدایی شککند درحالیکه باور بر این است که فرهنگ بچهمی

دهند. نیز به ساخت قوانین و ساختارهای اجتماعی ادامه می ها بعد از آنگیرد، بچهمی

هایی در بازی« 3آیین آلودگی»دهد که چگونه کودکان از به عنوان مثال تورن نشان می

ش کنند تا الگوهای بزرگتری از نابرابری را به نمایکنند استفاده میکه ابداع و اجرا می

اهری مثل های ظاجتماعی و نژاد، و ویژگیبگذارند: نابرابری به دالیل جنسیتی، طبقۀ 

ند ک(. به این صورت او از این گفته دفاع می75: 1993وزن و هماهنگی حرکتی )تورن، 

و ساختاری  کنندترها دریافت میشده را از دنیای بزرگبندیکه کودکان ساختار طبقه

بیان اینکه  ( نیز با2002) 4سازند. تحقیقات لمبشبیه به آن را در دنیای خود می

زدن دربارۀ مسائل جنسی با گروه همسال خود از فرهنگ کودکان هنگام حرف

ور فعال کند که کودکان به طکنند، از این عقیده دفاع میمخفیانۀ کودکان استفاده می

در حال ساخت معنا )الگوپذیری( هستند. در راستای تأیید و توسعۀ این تحقیق، 

یسی در رابطه با نژادپرستی، مردانگی و سکسیسم در مطالعات گروهی از محققان انگل

؛ 1997، 6؛ هی2002و همکاران،  5فروش ن.ک.های مشابه از لحاظ فرهنگی )گروه
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( با موضوع سوءاستفادۀ احساسی 1995) 1( و مطالعات امبرت1998جیمز و همکاران، 

ن یکند که چگونه گروه کودکان او جسمی در میان کودکان کانادایی آشکار می

دهند. طبق این مطالعات کودکان دائماً در آموزند و مورد بحث قرار میمسائل را می

 سازد.حال تعیبر و ساخت معنا و مفاهیمی هستند که فرهنگشان را می

 رویکردهای ساختاری اجتماعی

سن به مثابۀ ساختار اجتماعی برای تعریف و درک کودکی مورد استفاده قرار 

ین شود یا تر تعیمقایسه بین کودکان خردسال وکودکان بزرگگیرد؛ اگرچه برای می

به عنوان شاخص نسلی کودکان و بزرگساالن. همانطور که در قبل اشاره شد از دید 

های زندگی کودک را مشخص تورن سن و جنسیت ساختارهایی هستند که چارچوب

این ساختارها داند که بر کنند، اما در عین حال کودکان را عامالن اجتماعی میمی

گذارند و شروع به ایجاد فرهنگ مخصوص خودشان در همین ساختارها تأثیر می

( نیز پی برد که ابتدا سن و سپس وضعیت اقتصادی و جنسیت 2004کنند. باس )می

های پیش روی کودکان را در بازارهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا فرصت

ند. مانشرکای دنیای کاری خود باقی میکند. اما کودکان همچنان رقبا و محدود می

بندی مثل نژاد، طبقۀ های طبقه( اما باور دارد که سن از دیگر شاخص1987) 2پاسوت

 5ه کودکان دهد کتر است. تحقیقات پاسوت نشان میکنندهاجتماعی و جنسیت تعیین

های هسال که در یک اردوی تابستانی شرکت کرده بودند خود را به دو گروه بچ 10تا 

؛ 1990، 3بندی کردند. مطالعات دیگر )گودوینکوچک و بزرگ تعریف و دسته

دهند که برای درک تعریفی که کودکان از قدرت و ( نیز نشان می2002اسکات، 
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های دیگر یعنی نژاد، جنسیت و طبقۀ اعتبار دارند، نیاز است سن به همراه ویژگی

 اجتماعی با هم در نظر گرفته شوند.

تر، نگرد و با معرفی سن و به طور دقیقتری به سن می( با دید وسیع9781) 1فونر

وضعیت نسلی به عنوان ابزار بررسی برای درک بهتر دیدگاهی که هر نسل به روابط و 

: 1978) کند. طبق گفتۀ فونرای را ارائه میتشکیل خانواده دارند، بینش ارزشمند و تازه

ای روند دورهخاص خود را دارد و هیچ دو هم ای سرگذشت و جریاناتهر دوره( 343

 هایی که محیط اجتماعی وکند گروهکنند. فونر بیان میرشد یکسانی را طی نمی

ه های مشابهی داشتاند ممکن است اهداف و انگیزهسیاسی یکسانی را تجربه کرده

ی و مباشند. در سالیان اخیر دانشمندان اروپایی از شاخصۀ سن به عنوان شاخصۀ دائ

اند ثابت، و محققان کانادایی از نسل برای تعریف و تفسیر زندگی کودکان بهره برده

 (.2004 ؛ واکردین،2000؛ کورتروپ، 2000، 3؛ مایال2001، 2)مثالً آالنن

پردازد که چطور ای ساختاری به بررسی این نکته می( در نظریه1994) 4زلیزر

« ارزشیبی»به  1800در اواخر دهۀ  اقتصادی« فایدگیبی»کودک دنیای مدرن از 

رسید. او معتقد است که دیدگاه اقتصادی داشتن به زندگی  1930احساسی در دهۀ 

دیدگاهی محدود است چراکه در بازار جهانی عوامل مهمی مثل عوامل اجتماعی، 

( در کتاب خود، با 2004) 5فرهنگی، احساسی و اخالقی جایگاهی ندارند. دن کوک

دهد که چگونه دوران کودکی به بازار مصرف ، توضیح می 6دن کودکیشکاالیینام 

با انتشار  1917ارتباط پیدا کرد. او معتقد است که کودکی برای اولین بار در سال 

ز آن، شدن را آغاز کرد و پس اتلبیغاتی از لباس کودکان در یک مجلۀ تجاری کاالیی
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ها و ای که نیازکنندهن مصرف، با به رسمیت شناختن کودک به عنوا1960در دهۀ 

دهد که امروزه تمایالت خاص خود را دارد ادامه پیدا کرد. مطالعات کودکی نشان می

ها را به خود اختصاص داده که هر کنندۀ کودک بخش مجزایی در فروشگاهمصرف

ای مجزای شود. این دنیهای مختلف تقسیم میبخش با توجه به سن و جنسیت به قسمت

های دیگر از دید دنیای مادی ایجاد شد. پژوهش 20دگان کودک در قرن کننمصرف

؛ 2002؛  لمب، 1997، 1اند )مثالً کراسکودکان، کودکی را مورد بررسی قرار داده

دهد که کودکان به اندازۀ ( نشان می2002(. مطالعات اخیر زلیزر )2002زلیزر، 

دادن به ها و شکلشارکتکنندگان در مکنندگان و توزیعتولیدکنندگان، مصرف

حده شده خارج از ایاالت متفرهنگ فعال هستند. مشابه نظریۀ کوک، تحقیقات انجام

دهد که چگونه ]میزان و نحوه[ مصرف توسط محققان حوزۀ کودک نیز نشان می

؛ 2004، 2گذارد )مثالً باکینگهامکودکان در تعریف و تبیین دوران کودکی تأثیر می

تواند باعث کاهش ( و حتی می1982، 5؛ پستمن1993، 4ین؛ کال2000، 3جینگ

 6اتمطالعۀ تاپسک ن.ک.اختالف قدرت میان کودکان و بزرگساالن شود )برای نمونه 

 [ روی فناوری اینترنت(.1998]

دهد که شیوۀ زندگی کودکان و نحوۀ ( شرح می1993عالوه بر این، کورتروپ )

دورۀ  ها هنوز درساالن متفاوت است، چراکه آنتعاملشان با نهادها با نحوه تعامل بزرگ

های ساختار اجتماعی کودکان را کودکی هستند. بنابراین عواملی که چارچوب

تر از شرایط سنی است، چراکه خود شرایط سنی نیز در روند کند وسیعمشخص می

های مختلفی با (. در جامعه به صورت1994گیرد )کورتروپ، کودکی شکل می
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نتیجۀ های خاص رفتاری دارند که شود و خود نیز ویژگیتار میکودکان رف

ل . بنابراین نسرهای نهادین جامعه استساختا شان )به مثابۀ کودکان( باتعامالت

یات، توان به کمک آن تجربتواند به عنوان شاخص ساختاری مناسبی باشد که میمی

سازد که پی را قادر میتعامالت و مفاهیم اجتماعی را مشخص کرد. این دیدگاه ما 

جر تواند در گذشت زمان منببریم چگونه تجربیات کودکان در یک دورۀ مشخص می

 های یک جامعه شود.ها و ارزشبه تغییر در ویژگی

( یک مدل 2002) 1االن بر یکدیگر، الریوسبه جای تمرکز صرف بر تأثیرات هم

ررسی دقیق این موضوع دهد و به بپذیری ارائه میساختاری اجتماعی از جامعه

های امریکایی، از نژادها و طبقات مختلف، کودکی های پردازد که چگونه خانوادهمی

های مختلف زنند. در این تحقیق، شیوههای خود رقم میمتفاوتی را برای بچه

ها با سطوح متفاوت دسترسی به منابع مورد بررسی قرار گرفتند فرزندپروری در خانواده

اهد با تمرکز خواد و طبقۀ اجتماعی در فرایند کودکی بررسی شود. الریو میتا تأثیر نژ

کنند، مشخص کند که کودکان و والدین هایی که طبقه و نژاد ایجاد میبر محدودیت

دهند. او شواهدی برای وجود دو ها کودکی را شکل میبر اساس محدودیت انتخاب

های طبقۀ متوسط و رشد ر خانوادهد 2نوع تربیت فرزند یافت: شیوۀ تربیت هماهنگ

های طبقۀ کارگر که باعث ایجاد دو مسیر متفاوت برای کودکان در خانواده 3طبیعی

های تهای عظیم در فرصشود: مسیری که منجر به تفاوتطبقۀ باال و طبقۀ پایین می

 شود.ها میآینده در بزرگسالی آن
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 شناسانهرویکردهای جمعیت

کند. اسان کمک شایانی به مطالعات کودکی در امریکا میشنهای جمعیتپژوهش

ابۀ شود کودکان را به مثهایی که معموالً با رویکرد از باال به پایین انجام میپژوهش

شناسانۀ های جمعیتبیند. پژوهشتر میهای ارتباطی میان ساختار خانوادگی بزرگپل

، معنا میان کارمندبودن والدینمربوط به حوزۀ کودکی همچنین با ایجاد ارتباطات با

ائل های رفاه کودک، موفق به حل مسبیمۀ سالمت، فقر خانواده و ثبات خانواده با نشانه

برانگیزی در سیاست عمومی شده است. در ایاالت متحده رفاه کودک بواسطۀ بحث

های تحصیل متوالی و میزان اعتماد به شوند مثل سالهای بسیاری سنجیده میشاخص

یا بلوغ از یک سو و مصرف سیگار، الکل، مواد مخدر و داشتن مشکالت روحی  نفس

ی های مالاز سویی دیگر. مطالعۀ رفاه کودکان در آکادمی به کمک دولت و کمک

های مطالعاتی انجام گرفته است که به دنبال بررسی زندگی بخش خصوصی و فرصت

و آنی ای.  1لتی مثل چایلد ترندزکودکان هستند. عالوه بر این، نهادهای قانونی غیردو

های زیادی های رفاه کودکان حمایت کردند. در واقع پژوهشنیز از پژوهش 2کیسی

شناسی صورت گرفته است که منجر به راجع به  رفاه کودک در حوزۀ جمعیت

 اقدامات مثبت و منفی در جهت رفاه حال کودکان شد.

( 1993) 3، هرناندز20ت متحده در قرن با استفاده از اطالعات ده سال سرشماری ایاال

های امریکایی رخ داده، مثل کاهش در خانواده« انقالب»دهد که چندین نشان می

هایی که دو منبع درآمد دارند. این دگرگونی در جمعیت خانواده و ظهور خانواده

. گذاردهای امریکایی طبیعتاً بر رفاه و کودکی کودکان امریکایی تأثیر میخانواده

جمعیت با درآمد باال معموالً تحصیالت باالتری دارند و های کمکودکان در خانواده
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های شوند، در مقابل کودکانی که در خانوادهدر مشاغل پردرآمد استخدام می

آن  هایی که درشوند. افزایش تعداد خانوادهتر و با درآمدهای کمتر بزرگ میبزرگ

باالرفتن سطح درآمد شده است. طبق آخرین  زن و مرد هر دو کارمند هستند موجب

دبستانی خارج از خانه کار درصد از مادران کودکان پیش 70آمار ذکرشده تقریباً 

(. ورود زنان به بازار کار باعث 2002، 1کنند )دفتر سرشماری ایاالت متحدهمی

ای که نامد. مسئلهای شد که هرناندز آن را انقالبی در نگهداری از کودک میپدیده

باعث تغییر ماهیت و ساختار کودکی در امریکا در طی نیم قرن اخیر شده است. در 

دبستانی والدین )هم پدر و هم مادر( شاغل درصد از کودکان پیش 13تنها  1940سال 

(. مطالعات همچنین افزایش تعداد کارگری 2002داشتند )دفتر آمار ایاالت متحده، 

( که اثر کارمندی 2001، 3و ساندبرگ 2دهد )هافرترا نشان می 1981منازل از سال 

( و همچنین تمایل بیشتر 1997و همکاران،  5؛ کوکسی2000، 4مادران است )بیانچی

ای که مادر به پدرانشان، برای پرکردن زمان خالی های دو درآمدیودکان خانوادهک

انتظارات و بینیم که (. می2003و همکاران،  6کند )لیدر بیرون از خانه کار می

 مالحظات خانواده مفهوم کودکی را تغییر داده است.

گذارد. برای مثال با جدایی وضعیت زندگی خانواده روی رفاه کودک تأثیر می

والدین معموالً کودک تغییرات بعد از جدایی مثل زندگی با یکی از والدین، رفتن به 

د. بعضی کنید را تجربه میخانه یا محلۀ جدید و تغییر مدرسه و پیداکردن دوستان جد

کنند. از مطالعات عوامل منفی و برخی عوامل مثبت مؤثر در رفاه کودکان را بیان می
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دهد کودکانی که با ( نشان می2002و همکاران،  1پژوهشی روی ساختار خانواده )مور

کنند که رابطۀ نسبتاً خوبی باهم دارند، عملکرد بهتری از والدین تنی خود زندگی می

دهند که حمایت مالی پدران بعد ( نشان می1994) 3و لیپر 2دهند. کروولود نشان میخ

ستای کند. در رااز طالق کم است و این عاملی است که شرایط رفاه کودک را بدتر می

والدی شدن منجر به کند که طالق و تک( نیز بیان می1997) 4همین تحقیق، کونتز

نند کودکان کدیگر تحقیقاتی هستند که بیان می شود. در طرفامنیت مالی پایین می

گرفتن طالق طالق مشکالت رفتاری و تربیتی و تعارضات بین والدین را قبل از صورت

توان طالق را پیش درآمد نتایج منفی برای رفاه کودک کنند؛ بنابراین نمیتجربه می

و  5ن)کرلی و جدا از اتفاقات دیگر دانست ]طالق خود نتیجۀ مشکالت دیگر است[

تری نسبت به هم سن (. همچنین کودکان طالق دارای روحیۀ مستقل1991همکاران، 

و همکاران،  6کنند )اسمارتو ساالن خود هستند که با والدین تنیشان زندگی می

درصد کودکان طالق  75( نشان داد که 2002) 7سالۀ هترینگتون 6(. تحقیقات 2001

یکسانی با هم سن و ساالن خود هستند که با از نظر رفتاری و آموزشی در سطح 

 کنند.های تنیشان زندگی میخانواده

شناختی با تاثیرگذاری بر سیاست خانواده نقش مهمی در مطالعات دیدگاه جمعیت

کودکی در امریکا داشته است. شاخص رفاه کودکان با توجه به تغییرات در خانواده 

را برای کودکان داشته باشد. رویکرد تواند اثرات متعددی شود که میمشخص می

 شده توسط محققان برساختگرای اجتماعیهای کیفی ارائهشناختی نیازمندیجمعیت
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[(. در این نوع 1990] 1997جیمز و پروت،  ن.ک.کند )اروپایی را برآورده نمی

مطالعات که رفاه کودک در کانون توجه است کودکان را به عنوان عامالن کوچک 

شناسان اجتماعی کودک دیدگاه گیرند. به این صورت است که جمعیتدر نظر می

 اند.ها و تفسیر زندگی کودکان جامعۀ امریکا ارائه کردهارزشمندی برای تعیین ویژگی

 ای نوظهورمباحث عمومی مطالعات کودکی به عنوان رشته

 ای و پیامدهای آنرشتهدرگیری میان

ۀ مطالعۀ کودکی در حال حاضر برای درک های فعال در حوزطیف وسیعی از رشته

ات ها و نظریکنند و مباحث پرمفهومی دربارۀ روشزندگی کودکان به ما کمک می

ای در مطالعات کودکی است. با اینکه اند که هریک رویکرد تازهموجود ارائه داده

شناسی زده شد، مطالعات های توجه به بحث کودکی در رشتۀ رواناولین جرقه

 شناسی وهای دیگر مثل جامعهبرانگیز میان رشتهبه موضوعی بحثکودکی 

وزۀ ها و رویکردهای وسیعی در این حشناسی نیز تبدیل شد که باعث ایجاد شیوهانسان

رگذار های اثمطالعاتی شد. مرکز مطالعات کودک و کودکی دانشگاه روتگرس نمونه

شناسی، شناسی، انسانعههای جامشده در زمینههای پذیرفتهو مهمی از پژوهش

شناسی، تاریخ، کتابداری و مطالعات دینی در اختیار دارد. پرواضح است که روان

دت های طوالنی ممسائل بسیاری وجود دارد که دانشمندان باید از مباحثات و همکاری

 ها پی ببرند.به آن

ای، سه تهرش(، در راستای مطالعات میان2003شناس انگلیسی مارتین وودهد )جامعه

تن کند. در الگوی اول او برای داشالگو برای مطالعات کودکان و کودکی پیشنهاد می

ها و مطالعات کند که شامل همۀ رشتهرا پیشنهاد می 1ای مکمل الگوی تهاتریمجموعه
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 1رکیبت« ان»شود. در الگوی دوم او الگوی انتخاب گرفته در زمینۀ کوکان میصورت

فقط برخی از رویکردهای مطالعاتی حوزۀ کودکی در آن قابل  دهد کهرا ارائه می

خص نباشد، های مششده دارای برخی ویژگیاستفاده هستند. بنابراین اگر تحقیق انجام

گر شده، در آن صورت آن تحقیق دیهای پذیرفتهشده برای روشمثل مشخصات تعیین

 شناختی کهعیتآید )مثل  رویکرد جمدر حوزۀ مطالعات کودکی به حساب نمی

شده توسط محققان برساختگرای اجتماعی اروپایی را های کیفی ارائهنیازمندی

(. الگوی سوم یعنی الگوی 1990کند، جیمز و پروت، در سال برآورده نمی

محور با توجه به به محققان امکان فعالیت در مراکز کودک 2گذاری مجددعالمت

ناسی یا ششناسی، انسانمرسوم و سنتی مثل جامعههای رشته بهدهد، اما شان را میرشته

شناسی امروز ترین روش در جامعهشود. مدل سوم متداولشناسی محدود میروان

 امریکا است.

محققان سرشناس کودکی بر این باورند که رشتۀ مطالعات کودکی قابل مقایسه با 

مطالعات کودکی در  ( معتقد است تأثیر2000مطالعات زنان است. میرا بلوبندالنگنر )

ر قرن های مطالعاتی زنان دبر زندگی دانشگاهی، مشابه تأثیری است که برنامه 21قرن 

زنان و کودکان »کند که نیز با قاطعیت بیان می (13: 1994) 3داشته است. اوکلی 20

 های مطالعاتیقطعاً از طریق اجتماعی به هم متصل هستند، اما گسترش این زمینه

شناختی و سیاسی جالبی را دربارۀ نحوۀ ارتباط میان چنین سؤاالت روشدانشگاهی هم

نیازمند  کند کهوضعیت زنان و کودکان به عنوان اقلیت جامعه و وضعیتشان ایجاد می

العاتی های مطبسیار شبیه به مطالعات زنان، با حمایت از برنامه« بررسی دقیق است.

                                                           
1 pick ’n’ mix model 
2 Rebranding model 
3 Oakley 



 307  ایاالت متحده  

تواند به عنوان مبحث ی نیز میمحور مؤسسات دانشگاهی، مطالعات کودککودک

 گسترش یابد. 21شده در قرن ای شناختهرشتهمیان

 شناسی و مطالعات کودکیدرنظرگیری رشتۀ جامعه

های شناسان با استفاده از نظریات و روشها جامعهدر مقایسه با محققان دیگر رشته

و  . مطالعاتاندهای شایانی به مطالعات کودکی کردهشناسی کمکموجود در جامعه

ها، مقاطع تحصیلی که رشته 1992شناسی در امریکا از سال های جامعهپژوهش

دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی بنا شد پیشرفت قابل توجهی را آغاز کرد. بخش کودک 

شدن تأسیس شد که البته بعداً به دلیل اضافه 1992شناسی امریکا در سال انجمن جامعه

کردند به بخش کودک و جوانان تغییر نام تر مطالعه میمحققانی که روی سنین باال

« انشناختی کودکمطالعات جامعه»داد. به طور مشابه ویراستاران بخش مجموعۀ ساالنۀ 

، برای 2000)کینی و روزیر، ویراستاران مجموعه، السویر ساینس(  نیز، در سال 

ان شناختی کودکجامعه مطالعات»شناسی امریکا  نامش را به هماهنگی با انجمن جامعه

ای است که روی موضوع تغییر دادند. این بخش پذیرای هر روش و نظریه« و جوانان

 هایکودکی تمرکز دارد و دارای لیست سرو، خبرنامه و جلسات منظم در نشست

 شناسی امریکا است.ساالنۀ انجمن جامعه

بال شود ای در امریکا دنرشتهمادامی که مطالعات کودکی به صورت میان

شناسی توانند کمک فراوانی به این زمینۀ مطالعاتی کنند. رشتۀ جامعهشناسان میجامعه

ه شناسان معتقدند کرسند. هرچند جامعهو مطالعات کودکی وابسته به هم به نظر می

(، این 2005ای خاص برای خودش است )بوکاک و اسکات، مطالعات کودکی رشته

ناسان شها ندارد. جامعهات کودکی بین مرز رشتهجمله تناقضی با گسترش مطالع

ه در هایی کدهند و با روشتصویری از جایگاه اجتماعی یا وضعیت کودکان ارائه می

گیرد یا ای شکل میتوانند بررسی کنند که کودکی چگونه در جامعهدست دارند می
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مشترک با  هایتوانند زمینهشناسان همچنین میکند. جامعهجای خود را پیدا می

های ها در حوزۀ مطالعۀ کودکی را پیدا کرده تا به روشمحققان سایر رشته

روند را تری دست یافته و نظریاتی که در تفسیر زندگی کودکان به کار میجانبههمه

های شای مطالعۀ کودکی در گرو تقویت پژوهرشتهبهبود بخشند. پیشرفت مبحث میان

تشان روی کودکان متمرکز است. در تأیید این حرف شناسانی است که مطالعاجامعه

در بحث مطالعات  1990شناختی اشاره کرد که از سال های جامعهتوان به چالشمی

 ها و نقاط قوت مطالعاتای کودکی مطرح شد و نکات مفیدی در کاستیرشتهمیان

 رفتار و زندگی کودکان به دست داد.

 و حقوق کودکانسیاست اجتماعی  –پژوهش حال و آینده 

توان در دو گروه اصلی تحقیقات اکنون و آیندۀ حوزۀ مطالعات کودکی را می

یز ها نبندی کرد که در بعضی قسمتسیاست اجتماعی و حقوق کودکان دسته

تواند زندگی کودکان را بهبود بخشد. پوشانی دارند. سیاست اجتماعی درست میهم

( با 1993ت اجتماعی درست است. هرناندز )نجات کودکان از فقر یکی از نتایج سیاس

ین های رفاه کودک به این نکته پی برد که رابطۀ اساسی ببررسی فقر به وسیلۀ شاخص

و  1هایی )کستلوهای پیش روی کودکان وجود دارد. یکی از پژوهشفقر و فرصت

( که تأثیر افزایش درآمد پس از افتتاح یک کازینو در بخش پذیرش 2003همکاران، 

کرد دریافت که کودکان بومی امریکا که افزایش را بررسی می 2شهرستان چروکی

ری های رفتاری کمتسطح درآمدشان به قدری بود که آنان را از فقر برهاند، ناهنجاری

ها بررسی کودکان و زندگی آنان بدون درنظرگیری آثار داشتند. به استناد پژوهش

                                                           
1 Costello et al . 
2 Cherokee 
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و  2، کار بسیار دشواری است )بس1996ال س 1هایی مثل قانون اصالحات رفاهسیاست

(. مثال دیگری از سیاست اجتماعی این است 2002و بیانچی،  4؛ کاسپر2001، 3موزلی

که دولت شکلی مشخص برای خانواده تعریف کند و اشکال دیگر آن را نادیده بگیرد، 

 نهایی که والدین از یک جنسیت هستند و این مسئله بر زندگی کودکامثل خانواده

ها قادر گرفتن این خانوادهگذارد، چراکه دولت به دلیل نادیدهها تأثیر میاین خانواده

(. انجام مطالعات در زمینۀ 1996کردن نیاز کودکانشان نیست )کالرک، به برطرف

ها و ایجاد های مختلف خانواده باعث توجه سیاست اجتماعی به این خانوادهشکل

 شود.ها میآشنایی با آن

هش روی حقوق کودکان شامل حفاظت از کودکان )عموماً از دید یک پژو

بزرگسال( و یا ضمانت حقوق شهروندی کودکان )مثل نظر قانونی یا حق رای در 

ها هنوز شود. حفاظت از کودکان اصوالً بر این فرض استوار است که آنانتخابات( می

رشدشان  یب و حفظ فرصتاند، بنابراین برای حفاظتشان از آسبه رشد کافی نرسیده

باید تحت حفاظت قانونی قرار گیرند. بر اساس رویکرد حقوق شهروندی، کودکان 

ا داشته گذارد رشان تأثیر میهایی که در زندگیگیریباید اجازۀ شرکت در تصمیم

اید پوشانی دو گروه پژوهشی بباشند. مسئلۀ بغرنجی مثل کودکان کار در قسمت هم

ماند و هم ودک کار هم از حق آموزش و پرورش محروم میبررسی شود چراکه ک

 حق تأمین معاش ]که معادل حفاظت است[.

رویکردهای جدید بر این باورند مادامی که تحقیقات دربارۀ کودکان است باید از 

ها و نظرات کودکان نیز در تحقیقات استفاده شود. از آنجایی که محققان و صحبت

                                                           
1 Welfare Reform Law (or PRWORA) 
2 Bass 
3 Mosley 
4 Casper 
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تفاوتی از یکدیگر قرار دارند، راهی طوالنی پیش روی کودکان اساساً در شرایط م

هایی برای درگیرکردن کودکان به عنوان پژوهشگران برای طراحی روش

ها پیش کنندگان در تحقیقات وجود دارد. تحقیقات آینده باید طبق این یافتهمشارکت

ز بر ند. تمرکها به پویایی برساها را هرچند با وجود محدودیترود و ادامه یابد تا بچه

های تحقیقاتی عینی دانش ما را نسبت به مسائل عملی کودکان و استفاده از پروژه

دهد. محققان آیندۀ حوزۀ مطالعات کودکی امریکا نیز باید ماهیت کودکی افزایش می

 های مشترک به تالش برای اتصالسال اخیر این حوزه، با یافتن زمینه 15مانند محققین 

ها به هم ادامه داده و برای ساخت مراکزی اقدام کنند که باعث ارهها و حتی قرشته

 شوند.پیشرفت مطالعۀ کودکان و کودکی می
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 شناسی هلندکودکان و کودکی در جامعه و جامعه

 

 ، ترجمۀ مژده بای1دالننرینکه فا

 

 چکیده

های های ملی که با بنیانشدن در کشوری با سنتشدن در هلند یعنی بزرگبزرگ

شدن با دولت رفاه و روح مردم پیوند خورده است. با این حال، این مسئله هماهنگ

با مشکل  ،21، در قرن ها راایجادشده در جامعه و در روابط درون خانواده تغییرات

مواجه کرده است. یکی از تأثیراتش جایگاه مبهم کودکان است که بین حوزۀ 

طور ضمنی خبر از تضادها و و خصوصی در نوسان است، که این نوسان بهعمومی

د: تقیسم مسئولیت دهد. دو مسئلۀ قابل توجه وجود دارهای خاصی میدرگیری

]نگهداری از[ کودکان بین والدین و نهادهای جمعی؛ و پژوهش روی والدین و دیگر 

برای یافتن تعادلی میان کنترل  -شود که شامل همساالن نیز می -دهندگان آموزش

ی شخصیت گیرشود و خودکنترلی در فرایند شکلبیرونی که توسط اجتماع انجام می

شناسی کودکان و کودکی در هلند صورت ه در حوزۀ جامعههایی ککودکان. پژوهش

تواند در جایگاه اجتماعی مبهم کودکان معاصر گیرد پراکنده است، که این نیز میمی

 هلندی نقش داشته باشد.

ها، مشارکت، آور، مراقبت، کودکان، آموزش، خانوادهدولت رفاه نان ها:کلیدواژه

 والدین شاغل، جوانی

                                                           
 (University of Amsterdamدام )(، دانشگاه آمسترRineke van Daalen) دالنفانرینکه  1
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 مقدمه

های تخصصی و جتماعی روی جوانان در هلند در طیف وسیعی از زمینهپژوهش ا

گیرد. این شناسی آموزش صورت میشناسی خانواده و جامعهدر چارچوب جامعه

شناسانه بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و از آنجایی که مطالعات تخصصی جامعه

افرادی بود که به  محور این مطالعات جوانان بودند، تمرکز اصلی روی نوجوانان و

سال جایی در این مطالعات  12شدند. کودکان کمتر از سالگی می 20تازگی وارد 

ار هایی در حوزۀ مطالعات کودکی به شمتوان مثالنداشتند. اکثر این تحقیقات را نمی

آن  اند. تحقیقات به ندرت وآورد، چراکه کودکان منحصراً مورد بررسی قرار نگرفته

شد. هایشان توجه نمیشد و اغلب به دغدغهاز کودکان انجام میهم روی گروهی 

محققانی که روی موضوعات مرتبط با مطالعات کودکی مثل زندگی خانوادگی و 

های اند، توجه چندانی به کودکان به عنوان یکی از گروهآموزش کار کرده

اند هدهندۀ جامعه که باید منحصراً تحقیق روی آنان صورت گیرد نداشتتشکیل

شناختی دربارۀ کودکان پردازی جامعه(. نظریه2001، 2؛ ساپوریتی2001، 1)کورتروپ

 و کودکی خیلی کم است.

های ها بیانگر این هستند که امروزه به کودکان توجه بیشتری در گزارشالبته نشانه

شود. باورهایی مبنی بر این که کودکان های آماری می(دولتی و پژوهش-)شبه

ترها حق حضور در مطالعات آماری سال نیز مانند بزرگ 25نوجوانان تا سن  خردسال و

ریزی اجتماعی های اجتماعی را دارند در حال افزایش است. مؤسسۀ برنامهو پژوهش

یکی از مراکزی است که این روزها توجه بیشتری به کودکان خردسال  3و فرهنگی

سال  12تا  0نظرات کودکان بین نقطهها و کند و در انتشارات خود به طرح دیدگاهمی
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و همکاران،  3؛ زیل2008و همکاران،  2؛ استکته2001، 1پرداخته است )کوزنکامپ

ها مبنی بر افزایش تمایل به تحقیق و پژوهش، تحقیق (. اما برخالف این نشانه2005

روی کودکان و کودکی در هلند همچنان محدود و در حاشیه است و بر چندین 

رت شود و یا به صولف پراکنده است؛ که هرازگاهی در نشستی ارائه میموضوع مخت

؛ 2005و همکاران،  4رسد )برخمانموضوعی خاص در ژورنالی دانشگاهی به چاپ می

(. کمبود یک 1999، 8اتنوفور؛ 2003، 7و کومتر 6رگت؛ دی2002و همکاران،  5بو

ای و ای حرفهو جامعه بنیان دانشگاهی ثابت و با اهداف تحقیقاتی مشخص و همسو

 -نند کشود. محققانی که روی کودکان مطالعه میمتخصص در این زمینه احساس می

شور در کل ک -شناسان شناسان، تاریخشناسان، روانشناسان، آموزگاران، انسانجامعه

ور کنند و بعضاً از حضاند و در مراکز مختلف روی موضوعات مختلف کار میپراکنده

 مکاران دیگر خود هیچ اطالعی ندارند.و پژوهش ه

شناسانه به کودکان در هلند بطور قطع از زمان پژوهش علمی رویکرد جامعه

شود. پراکندگی موجود در این حوزه، اجتماعی مدرن روی کودکان در هلند آغاز می

کنم ارتباطی بین این نوشتن این مقاله را نیز با محدودیت مواجه کرد. فکر می

و جایگاه کودکان در جامعۀ هلند وجود دارد. به همین دلیل، در این مقاله، پراکندگی 

حوادث مربوط به مطالعات کودکی به طور پیوسته با حوادث مربوط به جایگاه 

 اجتماعی کودکان بیان شده است.
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 عمومی حوزۀ خصوصی و حوزۀکودکان در هلند: سرگردان میان 

ساالنشان در کشورهای اروپایی ی به همهای زیادموقعیت کودکان در هلند شباهت

ها و شرایطی نیز وجود دارد که خاص کودکان هلند است. اگر فردی دارد اما ویژگی

ۀ تاریخی ها باشد باید در زمینها و مسائل پیچیدۀ مرتبط با آنبه دنبال درک این ویژگی

 ها بنگرد.به آن

 های آنانکودکان هلندی و خانواده

های دور اینگونه بوده است که ای و خصوصی هلند از زمانستههای هدر خانواده

آل ای ایدهاین خانواده، خانواده 1960اند و تا سال زن و مرد وظایف مکملی داشته

شد. منشاء این نوع تناسبات خانوادگی به محافل تجار بزرگ جمهوری محسوب می

گ خانوادگی آنان مادری کنندۀ فرهنهای معرفیگردد. شاخصهبازمی 17هلند در قرن 

گرفتن از خانوادۀ گسترده و به که همۀ کارهای خانه و مادری به عهدۀ اوست، فاصله

ها اینطور بود گرفتن از دنیای خارج بود. شکل کلی خانوادهتر فاصلهبیان خیلی کلی

داری که مرد تمرکزش بر کارهای بیرون از خانه بود و زن امور داخلی خانه یعنی خانه

 (.1982، 1داد )هاکسنگهداری از کودکان را انجام میو 

ها ادامه یافتند و آلاین ایده 19های آخر قرن شدن جوامع در دههدر طول صنعتی

بت ای به مادری و مراقتر شدند. هر طبقه اهمیت ویژهجامعه قوی« گذاریبنیان»حتی با 

ارۀ باشد. اطالعاتی که درب داد تا ادامۀ فعالیت گروهشان را تضمین کردهاز کودک می

ند دهند که هلتغییرات طی مدت طوالنی در روابط خانودگی در دست داریم نشان می

ای در آن نسبتاً رادیکال بوده و از همان کشوری بوده که تشکیل خانوادۀ هسته

های نسبتاً دور این مسئله رواج داشته است و کار اجباری برای زنان متأهل در آن زمان
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ایسه با فرانسه، دانمارک، بلژیک، آلمان، سوئد و بریتانیا کم بوده است در مق

 (.163-87، 1993، 2بوتر؛ پوت1993، 1)پالنتنگا

آور خانه را دارد در ای که یکی از اعضا نقش نانآل خانوادهاین الگوی ایده

هایی تقویت شد. خانواده 20آور هلند، در نیمۀ اول قرن روزهای نخست دولت رفاه نان

آور خانه بود الگویی بود که باید در قرن بیستم در مراکز، ها پدر تنها نانکه در آن

ه شده بهای انجامریزیشد. برنامهمقررات و خدمات رفاهی نهادینه و گسترش داده می

کردند و آن را ارتقاء آور را حمایت میدنبال این الگو، این نوع خانوادۀ داخلی نان

آل کردن این ایدهرایطی برای افزایش جمعیت، به منظور عملیبخشیدند و شمی

]گسترش این شکل از خانواده[ به وجود آوردند. جایگاه کودکان در این الگوی 

ندۀ کنخانواده مشخص بود: در خانه تحت مراقبت مادر بودند و در مدرسه معلمان اداره

شدند و تقریباً می امور بودند. نهادهای جمعی چیزی اضافه و غیرضروری محسوب

 هیچ حضوری در جامعه نداشتند.

های دولت رفاه از طریق تنظیمات و تسهیالت متعدد از تقویت خانوادۀ ریزیبرنامه

ودک های کهزینهکرد. برای مثال کمکای به عنوان محل امن مستقل حمایت میهسته

آور ادۀ نانسازد که سیستم امنیتی جامعه بر اساس الگوی خانواین را مشخص می

ها هزینۀ کودک به عنوان راهی برای حمایت از استقالل خانوادهشده بود. کمکتعیین

آور خانه را داشتند و کمک ها که نقش نانآمد. برای ضمانت وضعیت پدربه شمار می

شان بدون ها در جهت ادارۀ خانواده بسته به استانداردهای طبقۀ اجتماعیبه آن

رآمد و شد که با سطح دها تعیین میهزینهزندانشان میزان کمکدرنظرگیری تعداد فر
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های تر مبلغ بیشتری نسبت به خانوادههای مرفهشد. خانوادهآوران تنظیم میرفاه نان

 (.2005، 2002دالن، کردند )فانفقیرتر دریافت می

های زیریای در هلند سازماندهی برنامهمثالی دیگر در اهمیت استقالل خانوادۀ هسته

خاص رفاهی برای حفاظت از کودکان است. در دیگر کشورهای غربی، هر دو گروه 

شدند، اما در ها در نظر گرفته میریزیهای در معرض خطر و خطرساز در برنامهبچه

( تنها 1870ها در جهت حفاظت از کودک )در دهۀ ریزیهلند اولین مجموعۀ برنامه

د شدیدی برای نظم اجتماعی محسوب میبرای کودکانی بود که رفتارشان ته

 رادافگرفتن و سوءاستفاده از کودکان که دردسری برای (. نادیده1992، 1)دسوان

شد مسائل خانوادگی به کرد و جرم نیز محسوب نمیخارج از خانواده ایجاد نمی

ای در آن داشته باشد. خواستند دولت مداخلهها نمیآمدند و خانوادهحساب می

نظران به این مسئله جلب که توجه عموم مردم و صاحب 1970و  1960تا دهۀ وضعیت 

شود به همین منوال ادامه داشت، و پس از آن بود که سوءاستفاده از کودک نیز وارد 

 (.1994، 2مونتفورتهای حفاظت از کودکان شد )فنبرنامه

 ها و دولت رفاهگسست از گذشته: خانواده

گذاری شده و در حال پیشرفت بود، هلند دولت رفاه پایه، که 20در نیمۀ اول قرن 

های اجتماعی کاهش یافت. به دلیل هماهنگی ثروتمندتر شد و نابرابری

های روزمره و و آور فعالیتهای نانهای دولت رفاه با ساختار خانوادهریزیبرنامه

های و خانوادهها های درونگرا در طبقات مختلف اجتماعی، فرقههای خانوادهآلایده

 شد. شهری و اطراف شهر خیلی بیشتر شبیه به هم می
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ها به عنوان دوران عطف در تاریخ توان از آن، که می1970و  1960در طول دهۀ 

هلند نام برد، این تصویر مرتب و وزین از هم پاشید. در مرحلۀ اول از پایداری رابطۀ 

دار ختلف زندگی خانوادگی پدیهای مبین زن و مرد نسبت به قبل کاسته شد. شکل

های نوین جلوگیری از بارداری معرفی شدند که به خانواده این امکان را شد و شیوه

داد که تولد اولین فرزند را به تعویق بیاندازند و تعداد فرزندانشان را محدود کنند. می

نان متأهل زاز نتایج جنبی این پدیده آزادی بیشتری بود که برای زنان به ارمغان آورد. 

 هایشان کردند.و حتی مادران دارای فرزند شروع به ترک خانه

شان برای اندازهاین رهاشدن پس از مدتی میان زنان فروکش کرد اما شوق بی

گذاران سرکوب شد. این برنامۀ توسط سیاسیون و سیاست 1990شدن در دهۀ مستقل

ار اجباری برای جمعیت شد، همان افزایش کسیاسی که شامل حال مادران نیز می

های رنامهکردن بهای دولت رفاه بود. برای متناسببزرگسال بود که بخشی از برنامه

ای باقدمت سازگاری داشته باشد و از پس عرصۀ ، تا با جامعه21دولت رفاه با قرن 

نار گذاشته آور باید کجهانی رقابت اقتصادی موفق بیرون بیاید، الگوی دولت رفاه نان

ه ها پذیرفتگذاری، این عقیده در عرصۀ سیاست و در سیاست1990و از دهۀ  -د شمی

شده بود. عرصۀ سیاست با رهایی اقلیت زنان رادیکال در ابتدا، هرچند با تردیدهایی، 

کنار آمده بود تا اینکه ایدئولوژی سیاست حاکم تغییر کرد: همۀ زنان،، برای کمک 

، این 1رسناندکردند. به گفتۀ اسپینگد میبه استقالل اقتصادی باید کسب درآم

سیاست جدید قصدش تغییر دولت رفاه نانآور به دولت رفاه خدماتی است 

 (. 2002اندرسن و همکاران، )اسپینگ

اگرچه این تغییر عقیدۀ سیاسی با تغییرات چشمگیری در زمینۀ مراقبت از کودک 

های ر و دولت رفاه، که برای خانوادهها، بازار کاهمراه نشد. روابط پایدار بین خانواده
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آور تعریف شده بود، دیگر وجود نداشت. مسئولیت مراقبت از کودکان دیگر کمتر نان

در انحصار والدین بود، اما در زمینۀ تقسیم صحیح این مسئولیت با فضاهای عمومی و 

نهادهای جمعی موفق عمل نشد. کودکان در چنین شرایط بین حوزۀ عمومی و حوزۀ 

 خصوصی سرگردان هستند.

 ترتر و متنوعتسساگر بخواهیم از نگاه کودکان به این مسئله بنگریم: به دلیل روابط 

ها در مقایسه با نسل گذشتۀ خود تمایل کمتری به گذراندن بین پدران و مادرانشان، آن

ل ها به دلیای با والدینشان و همۀ خواهر و برادرهایشان دارند. آنوقتشان در خانه

و مسئلۀ  تری روبرو هستند.های ناتنی با روابط گستردهبرخورد با انواع مختلف خانواده

های جلوگیری از ان و برادرانشان بواسطۀ روششدن تعداد خواهرمهم دیگر کم

کال شناختی بر زندگی کودکان، اشبارداری است. جدای از تأثیر این تغییرات جمعیت

والد به های تکاند. افزایش تعداد خانوادهنیز داشته جدید خانواده تأثیرات اقتصادی

ه خطر شود، چراکهای فقیر بیشتر میها در خانوادهمعنی این است که احتمال رشد بچه

های با دو والد بیشتر است. همچنین، ارتباطات والد از خانوادههای تکفقر در خانواده

 ت.های دو والد بیشتر اسدر خانواده یابند نیزها پرورش میاجتماعی که کودکان در آن

ریزی و درگیر برنامه غربی های رفاهاین تغییرات مخصوص هلند نیستند. همۀ دولت

ها ها در زمانی هستند که والدین آنطراحی تشکیالتی مناسب برای مراقبت از بچه

های آوری در دولت رفاه در زمانمشغول کارند. هرچند در هلند اجرای اصل نان

های نوین مراقبت از کودک را با مشکل مواجه کرده است. شته تغییر به سمت شکلگذ

هایی از روحیۀ مادری خانگی هنوز در اذهان و احساسات مردم، متخصصین و نشانه

خورد. تعداد نهادهای جمعی کم است، کیفیت و امکانات گذاران به چشم میسیاست

 ها به جایشود. خیلی از خانوادهفاده میها استخوبی ندارند و به صورت محدود از آن

استفاده از نهادهای جمعی تدابیر غیررسمی و ترجیحاً با کمک اعضای خانواده ترتیب 
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 وقت را ترجیحدهند. عالوه بر این، تقریباً اغلب مادران، و حتی پدران، کار نیمهمی

ت از گذشته های قدیمی مانع گسسآل. این پیروی ذهنی و نهادین از ایده1دهدمی

ت تواند همان کار مراقبشود و ایجاد تشکیالت برای مراقبت و نگهداری را که میمی

 (.2007، 2کند )کرمرمادران در خانه را بکند با مشکل مواجه می

های رفاه است و با مخالفت سازی از برنامهجو سیاسی نولیبرال نیز در جهت پول

لتی دارد این روند را با مشکل مواجه شدیدی که با طرح متمرکزکردن مداخالت دو

های دولت به همراه تشویق شهروندان به تعهد و مشارکت ]هرکس کاریکند. کممی

شده های انجامریزیخود مسئول است و هر کس خود باید اقدام کند[ پیشبرد برنامه

ه باندازد. طبق این باور وظایف دولت باید برای مراقبت از کودکان را به تعویق می

ا رود تایجاد شرایط و مراکز نگهداری و مراقبت محدود شود. از شهروندان انتظار می

ریزی کنند تا توانند خودشان برای مراقبت از کودکانشان برنامهجایی که می

 باشد. ای غیررسمیها بر عهدۀ اعضای خانواده و در مجموعهمسئولیت

ای از تمهیدات غیریکپارچهیکی از نتایج این روندها ایجاد طیف گسترده و 

های اجتماعی، شده ]در هر خانه[ برای رشد کودکان است چراکه موقعیتاندیشیده

ها با هم متفاوت است. عالوه بر این، شیوۀ تمهیدات نوین فرهنگی و اقتصادی خانواده

رای بودن و مقررات است. بمراقبت از کودک ترکیب غریبی از درآمدزایی، غیررسمی

بودن خدمات کند به شرط فراهمهای خود نگهداری میربزرگی که از نوهمثال ماد

هایش برای هر تواند بابت نگهداری از نوهرسمی بهداشت عمومی در منزلش، می

                                                           
درصد  14کنند، وقت کار میدرصد زنان تمام 21رکت نیروی کار زنان به این شرح است: نرخ مشا 1

ساعت در هفته  19تا  12ساعت در هفته، ده درصد  27تا  20درصد  17ساعت در هفته،  34تا  28

 (2008و کوزنکامپ،  Portegijs)پورتخیس 
2 Kremer 
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ر شود فرزندان خودش به تدریج دیگساعت مزدی دریافت کند اما با این کار باعث می

های ریزیونه کودکان این برنامهای به نگهداری از کودکشان نداشته باشند. چگعالقه

د؟ گذارنچندگانه، بخشی غیررسمی، بخشی تجاری، و بخشی عمومی را از سر می

 گذارد؟ چگونه این تدابیر بر روابط بین کودکان و مراقبانشان تأثیر می

ود آور[ وجسازی دولت رفاه  اولیه ]الگوی نانخلل دیگری که در روند عصر همگن

ها به دلیل مهاجرت است. بعد از جنگ جهانی دوم، مهاجران خانوادهدارد افزایش تنوع 

تعداد مهاجران از  1970و  1960های پیشین وارد هلند شدند. از دهۀ از مستعمره

 -ایتالیا، اسپانیا، یونان، و مدتی بعد از ترکیه و مراکش  –کشورهای حوزۀ مدیترانه 

ت هلند مهاجران غیرغربی بودند. درصد از جمعی 10.4، 2005افزایش یافت. در سال 

هایی با جمعیت زیاد مهاجران، در ها در فقر نسبی و در محلهکودکان این خانواده

رای اکثر شدند. بهای نسبتاً منزوی با سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی کم بزرگ میخانواده

هایشان این کودکان شکاف بزرگی بین خانه و مدرسه وجود دارد. اغلب خانواده

ها توانند هلندی را به خوبی حرف بزنند؛ آنچه که از روابط قدرت و اقتدار بین نسلینم

کنند تفاوت زیادی دارد با آنچه از این بینند و درک میو بین زن و مرد در خانه می

های اول یا دوم کنند. در شهرهای بزرگ، کودکان نسلروابط در مدرسه حس می

م آموزشی قرار دارند. آمار انصراف از تحصیل در ترین ردۀ سیستمهاجران در پایین

ساز ها باال است و آیندۀ شغلی به نسبت بدی دارند. این اقلیت کودکان مشکلمیان آن

رابطۀ خود را با مدرسه و آنچه  -شوند به عنوان نمایندۀ همۀ کودکان مهاجر دیده می

دردسرساز در فضاهای دهند و به کودکان توانند آنجا به دست آورند از دست میمی

های مناسب برای رسیدگی به کودکان در ریزیشوند. فقدان برنامهعمومی تبدیل می

 کند.ها وارد میحوزۀ عمومی آسیب جدی را خصوصاً به این بچه
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ها مربوط ها و تغییر رویهتغییر برساخت اجتماعی کودکی نیز به این تغییر شکل

محدودیت سنی در تحصیل اجباری، کار شود. مرزهای مشخص کودکی بواسطۀ می

ه شود. کودکی در هر گروهی بسته بتر میرفته نامشخصمزدی و مسائل جنسی رفته

 هایجنسیت، طبقۀ اجتماعی و نژاد تعریف متفاوتی دارد اما در همۀ این تعریف

ول توان پی برد که طشده ابهام و تناقض اساسی وجود دارد. به طرق مختلفی میانجام

طور طول دورۀ تر شده است. همینۀ کودکی و وابستگی به والدین طوالنیدور

تحصیالت و زمان شروع زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت والدگری نیز افزایش 

پیدا کرده است. از سوی دیگر فاصلۀ بین موقعیت کودکان و بزرگساالن کمتر شده 

نبال تحقق ببخشد و به د یابد تا آرزوهایش رااست. کودک از سنین کمتری آزادی می

هایی که قبالً در فعالیت -یا بدون اجازه  –ها اجازه دارند آرزوها و عالیقش برود. آن

در حوزۀ اختیارات بزرگساالن بود مشارکت کنند. برای مثال به نوجوانان اجازه داده 

 کنند وها کار میشود روابط جنسی خودشان را داشته باشند. عالوه بر این، آنمی

برند. حقوق آورند؛ کار و مدرسه را همزمان پیش میدرآمد قابل توجهی به دست می

های دهد که در فعالیتها این امکان را میقانونی که برای کودکان وجود دارد به آن

مدرسه و اجتماع مشارکت کنند؛ همچنین این حقوق در تصمیمات مهمی مثل طالق 

، 1ریوشود )برینکگنیز برای کودکان قائل میوالدین یا درمان پزشکی حق اظهارنظر 

 4؛ همریکا2003، 3؛ دوینتر و کرونمن1995، 2؛ دوینتر2003رگت و کومتر، ؛ دی2004

 (. 2003و همکاران،  6؛ پالگ2004، 5و هیتینگ

                                                           
1 Brinkgreve 
2 de Winter 
3 Kroneman 
4 Hemrica 
5 Heyting 
6 Plug 
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شان صلیای ادرحالیکه در گذشته جایگاه کودکان هلندی به شدت به خانوادۀ هسته

بی در چندان خوها باعث تغییرات نهایجادشده در خانوادهوابسته بود، تغییرات اخیر 

های رفاه برای تطبیق بیشتر با کودکان شده است. بین حرف و عمل فاصله ریزیبرنامه

شده به منظور ایجاد تشکیالتی جایگزین خانه اجرایی وجود دارد. تمهیدات اندیشیده

ی ها دربارۀ زندگدگاهشوند. تناقضات آشکاری بین تغییرات رادیکال در دینمی

 های نگهداری از کودکان وجود دارد.خانوادگی و شیوه

 اندازی جهانیکودکان در هلند: چشم

ی المللی کار آسانارائۀ تصویری واضح از جایگاه کودکان هلندی در سطح بین

با موضوع وضعیت کودکان و نوجوانان در کشورهای  1نیست. در گزارش یونیسف

 انداز فقر کودکان: مروری بر خوشبختیبررسی چشمبا عنوان پیشرفتۀ اقتصادی، 

(، وضعیت کودکان هلند خوب 2007)یونیسف،  2کودکان در کشورهای ثروتمند

رفاه مادی، سالمت و امنیت، رفاه تحصیلی، روابط  -گزارش شده است. از شش جهت 

کشور  10ین هلند در ب -ساالن، رفتارها و خطرات و رفاه شهروندی با خانواده و هم

قرار دارد. از نظر حقوق شهروندی  3برتر در سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی

 گذارانمداران و سیاستکودکان هلندی در مقام اول قرار دارند و این برای سیاست

 شود.اطمینان خاطر مضاعف است. بهتر از این نمی

طۀ ها نقش، پژوهش آناما این نتیجه چه معنایی دارد؟ از نظر نویسندگان این گزار

ات تر و اطالعکاری در دست اقدام که نیازمند تعاریف دقیق»آغازین است، به عنوان 

ها را نباید بسیار دقیق پنداشت: در دهند که این گزارش. آنان هشدار می«بهتر است

 ال نسبتاًهایی عظیم و پیچیده در قالب اشککوهتالشی برای بازتولید رشته»ها واقع یافته

                                                           
1 UNICEF 
2 Child Poverty in Perspective: An Overview of Child Well-Being in Rich Countries 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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. واضح است که عموم به زیرکی و تیزبینی (39: 2007)یونیسف، « سادۀ هندسی هستند

اند رفاه توبرند. در واقع از دید جهانی، کسی نمیها پی نمیگونه صحبتموجود در این

 کودکان هلندی را بهم بزند و کسی در شادی آنان شک ندارد.

ۀ زارشی که اخیراً درباراما این تصویر خوش آب و رنگ نیازمند تصحیح است. گ

نوشته  1هلند المللیکاربرد حقوق کودکان، توسط یونیسف هلند و دفاع از کودکان بین

های خاصی از کودکان و موضوعات شده، گزارش مثبتی نیست. گزارش بر گروه

انتقاد شده  2خاصی تمرکز دارد. به خصوص به سیاست هلند نسبت به کودکان خارجی

های بهداشتی و آموزش ندارند و حق یکسانی در مراقبت «نونیغیرقا» است. کودکان

که در مورد این  3نشدهثبتکنند. کلمۀ های الزم را دریافت نمیهمچنین مراقبت

 شود، روشنگر شرایط آنان است.کودکان استفاده می

ای شوند، خدمات حرفههایی که کودکان غیرقانونی متحمل میجدای از محرومیت

همۀ جوانان به صورت یکسان فراهم باشد نیز در این گزارش مورد انتقاد  که باید برای

ارد. شده در حقوق کودکان مطابقت ندقرار گرفته است؛ چراکه با استانداردهای تعیین

ورت ای صبرای مثال در مسئلۀ سوءاستفاده از کودک اقدامات خیلی کم و پراکنده

 یچ اقدامی انجام نشده است. موردگری کودکان هگرفته است و برای مسئلۀ روسپی

انتقاد بعدی دربارۀ برخورد با کودکان بزهکار است، مخصوصاً به رویکردهای 

آزاری صورت تر اخیر نقد شده است. اقدامات کمی در زمینۀ کودکگیرانهسخت

ی کودکان شوند؛ حتگرفته است درحالیکه اغلب آنان به شدت تنبیه و یا بازداشت می

روند بخشی از سیاستی است که هدف آن ارتقای سطح ایمنی و امنیت خردسال. این 

                                                           
1 Defence for Children International Nederland 
2 vreemdelingenbeleid 
3 sans papiers 
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جامعه است؛ سیاسی که در تالش است تا خطرات را کاهش دهد و با خشونت کمبود 

 اقدامات پیشگیرانه را جبران کند.

 در جستجوی توازنی نوین

آور بود، تجربۀ رشد را نیز تغییر در سبک زندگی خانوادگی که مرد در آن نان

لی دگرگون کرده است. یکی از تبعات این تغییرات گسترش و دگرگونی خی

شدن است که طبیعتاً منجر به تغییرات در نحوۀ تقسیم وظایف و های اجتماعیرژیم

 -ساالن دهندگان و همینطور همهمۀ انواع آموزش –آفرینان ترتیب جایگاه نقش

تک شدن بیشتر باشد تأثیر تکهای اجتماعیشود. هر چه تعداد افرادی که در شبکهمی

(. یکی از این 2008دالن، شود )فانها به صورت جداگانه بر کل رژیم کمتر میآن

رۀ آنان ترشدن تعامالت روزمتغییرات در ساختار روابط کودکان زیادترشدن و گسترده

 است: با والدین و والدین ناتنی، با خواهران و برادران، برداران و خواهران ناتنی و

اند، با معلمین و های مختلف اجتماعی با آنان آشنا شدهساالن خود که در گروههم

ری کنند. کودکان به افراد بیشتمراقبان کودک که بعد از مدرسه از آنان نگهداری می

کنند که به هرکدام برای ساخت جنبۀ خاصی از زندگی خود نیاز وابستگی پیدا می

که همه از یک مجموعه و بهم پیوسته هستند روابطشان  دارند. به جای ارتباط با افرادی

 شود.پراکنده می

های ها؛ مکانها، مهدکودکبخشی از دنیای کودک در نهادهایی مثل مدرسه

هایی غیررسمی مثل گروه آموزش و تمرین ورزش و موسیقی و بخشی نیز در مجموعه

ی گسترش روابط اجتماعیابد. این های دیگر گسترش میساالن در محل و یا مکانهم

شان را دهد درحالیکه از طرفی فعالیتفضای بیشتری به کودکان برای ایفای نقش می

شان توانند بدون نظارت والدینکند. برای مثال کودکان دیگر به ندرت میمحدود می
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های مراقب امکان هر نوع بازی خطرناک و هیجانی را از آنان بازی کنند و بزرگتر

 اند. گرفته

شود: تناقض بین فضای عمومی و فضای ها دو مسئله با هم مطرح میدر این فرایند

خصوصی، و جستجو برای یافتن تعادلی میان کنترل بیرونی و کنترل شخصی. کودکان 

ترشدن از خانواده به همراه تغییرات در ساختار کنند که مستقلدر شرایطی رشد می

شان کاهش پیدا شان به آموزگارانی مثل والدینکنند. وابستگیارتباطات را تجربه می

یشتر ایشان بشان به طیف وسیعی از آموزگاران رسمی و حرفهکند و وابستگیمی

ن اتفاق گیری شخصیت کودکاشود. این تغییرات به موازات تغییرات در نحوۀ شکلمی

بر ج گذارد. جبر بیرونی کمتر شده اما سیطرۀشان اثر میافتد و روی مدیریتمی

[(. 1939] 2000، 1اجتماعی به جبر شخصی مشخصاً افزایش پیدا کرده است )الیاس

باید که به دنبال ایجاد هماهنگی بین اشکال مختلف کنترل در تعامالت روزمره میان 

ترین مسائل حال حاضر در حوزۀ رشد کودکان و آموزگارانشان بود. این یکی از مهم

 شود.یرات ایجادشده در تعریف کودکی نیز میو تربیت کودکان است که شامل تغی

های حوزۀ عمومی و خصوصی کامالً قابل این تغییرات در رشد کودکان در نگرانی

کنند، از رفاه نسبی مشاهده است. کودکان هلندی در کشوری غنی زندگی می

ا مانع از هگوییآیند. اما این کلیبرخوردارند و شادترین کودکان دنیا به حساب می

های گستردۀ موجود بین آنان را ببینیم. بعضی از کودکان هلندی شود که تفاوتآن می

نیز مشکالتی دارند. برای مثال افزایش تعداد کودکانی که در اشکال گوناگون 

های با اشکال جدید، کودکان با کنند. در این خانوادههای امروزی زندگی میخانواده

 ضعیف نگهداری و مراقبت مواجه هستند.خطرهای جدیدی مثل فقر و امکانات 

                                                           
1 Elias 
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ی که از زمان -های بسیار بیشتری از آن را نام برد توان نمونهکه می -این مشکالت 

ظر شوند کامالً نامفهوم به نها و احساسات کودکان بررسی میدید تجربیات، دیدگاه

های ثبحتر است که از دید بزرگساالن به آن بنگریم؛ زمانی که در آیند. آسانمی

های بسیاری دربارۀ کودکان وجود زنند. نگرانیروزمرۀ خود راجع به آن حرف می

دارد، هم در حوزۀ عمومی و هم در حوزۀ خصوصی. تغییرات جدی در روابط 

کودکان با اعضای درون خانواده و افراد بیرون خانواده منجر به بروز تأثیرات خارجی 

ر توضیح تو مثل جایگاه کودکان که پیش شده که بحث اصلی در محافل عمومی است

ند اما بینمی« مشکل»داده شد، شرایط مبهمی دارد. والدین اکثراً کودکان را به چشم 

توان در نگرش و شیوۀ برخوردشان با این مسئله یکپارچه نیستند. وضعیت آنان را می

د و آسایش خوترکیبی نامتوازن از اضطراب و نگرانی به دلیل عدم اطمینان به عملکرد 

یبی های خود توصیف کرد. یا به عبارت دیگر ترکنسبی خیال به دلیل رضایت از داشته

اندیشند و از احساس رضایت از تمهیداتی که خود در جهت رفاه کودکشان می

سازی عمومی ترتیبات و امکانات کودک. سیاست اجتماعی کاری در زمینۀ جمعیکم

تفاوت ت مؤثر و پرقدرت همچنان به این مسئله بینیز با وجود اشتیاق برای مداخال

 است.

تر اشاره شد، به این دلیل است به عقیدۀ من، این وضعیت مبهم، همانطور که پیش

تماعی؛ و ای اجدانند باید به کودکان از دید دغدغۀ خانوادگی بنگرند یا مسئلهکه نمی

ها سمی در خانوادههمچنین سردرگمی در اینکه مراقبت از کودکان به صورت غیرر

حث تر شود روی دو مثال بدنبال شود یا در مراکز حرفه ای. برای اینکه وضعیت روشن

خواهم کرد: یکی دربارۀ موقعیتی است که درست در شرایطی که انتظار توجه و تعهد 

کس نگران نیست؛ مثال بعدی دربارۀ موقعیتی است که توجه زیادی به رود هیچمی
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 هایحلشده نیست و بنابراین راهکه کامالً مشخص و تعریفشود ای میمسئله

 پیشنهادی برای آن نیز معتبر نیستند.

این کمبود توجه در مورد مسئلۀ وقت ناهار مدارس هلند وجود دارد. برنامۀ ناهار در 

توسط مادران در سطح کوچکی  1970مدارس که اکنون در جریان است از اواخر دهۀ 

اهار از کودکان خود در مدرسه مراقبت کنند. تعداد کودکانی شروع شد تا در وقت ن

که از برنامۀ ناهار در مدارس برخوردار هستند شدیداً افزایش پیدا کرده است؛ به 

توانند ها نمیاند. آنخصوص در شهرهای بزرگ که تعداد زیادی از والدین شاغل

راقبت بانوانی را برای موسط روز به فرزند خود رسیدگی کنند، بنابریان به جای خود 

کنند. هرچند در حال حاضر شان در زمان ناهار در مدارس استخدام میاز کودکان

پیشرفت این شیوۀ غیررسمی به اندازۀ قبل نیست و از سرعت آن کاسته شده است. 

الً شد آن را کامدار را داشت: نمیهای الگوی مادران خانهشیوۀ کار این مراقبان ویژگی

نامید، در واقع نوعی استخدام غیررسمی بود، نه اشتیاقی به این کار داشتند و استخدام 

ای که کار به خود گرفته بود ادارۀ نه مهارت و تخصصی در آن. با این شکل مادرانه

نند خواستند استراحت کآمدند و میکودکان پر سر و صدایی که برای صرف ناهار می

ت ها دوسدانند بچهمیان عموم مردم است که میکار بسیار دشواری بود. این رازی در 

ندارند اوقات ناهار خود را در مدرسه بگذرانند چراکه آنان را به شدت عصبانی 

شود با مراقبان خود بدرفتاری کنند و به یکدیگر خشونت بورزند. کند، باعث میمی

د. با این مدارس قانوناً به جای والدین موظف به ادارۀ این زمان شدن 2006در سال 

حال، ادارۀ زمان ناهار وارد سیستم مدارس هلند نشد. بنابراین مشکالت همچنان پابرجا 

، 1گیلسینگ ن.ک.؛ 2007دالن، بودند اما مردم واکنشی به این مسئله نشان ندادند )فان

2007.) 

                                                           
1 Gilsing 
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ار های مداوم جوامع دیگر نسبت به مسئلۀ رفتتفاوتی وقتی با ابراز نگرانیاین بی

ان نیز به رسد. رفتار بد کودکشود واقعاً عجیب به نظر میست کودکان مقایسه میناشای

شود و معلمان هم که درگیر وظایف آموزشی شان ربط داده مینقص تربیتی والدین

توان کاری در خانه را جبران کنند. از این دیدگاه، میتوانند این کمخود هستند و نمی

شدن کودک است، تهدیدی برای فرایند اجتماعی 1ا ت 12ساعت ناهار را که از ساعت 

شود و باید فوراً پس از آن مدت دانست، زمانی کوتاه که مهم شمرده نمیدر طوالنی

برای رفتن دوباره به مدرسه و ادامۀ یک روز در مدرسه آماده شد. به رفتار کودکان 

ربه اتی که در آن تجشود، اتفاقدر طول وقت ناهار به عنوان مسئلۀ اجتماعی نگاه نمی

شود، رفتار عصبی آنان با مراقبان غیرمتخصص که به اهمیت شمرده میکنند بیمی

ساالنشان مشکل شمرده اند و نیز برخوردشان با همصورت غیررسمی استخدام شده

شود. اگر بخواهیم در حوزۀ عمومی به مبحث مراقبت از کودک بنگریم، انگشت نمی

لدین است که مراقبت از کودکشان را بین خود و پرستار کودک اتهام بیشتر به سمت وا

 (. 2006؛ پورتخیس و همکاران، 2008و کوزنکامپ،  1اند )پورتخیستقسیم کرده

های فراوان برای پیشگیری از ایجاد شرایط دوم کامالً برعکس است: تالش

که به  تای اسساز در کودکان. این شرایط از دید متخصصین مسئلهرفتارهای مشکل

مگانی باور ه -ای کنندهبی هیچ دلیل قانع -زند، درحالیکه مرور به مشکالت دامن می

وری منظم آگونه اقدامات مفید هستند. پایش مستمر، جمعشدت بر این است که اینبه

هایی هستند که برای دادن اطالعات حوزۀ سالمت و رفاه کودکان روشداده و ارتباط

روند. پیشگیری را مفهوم کلیدی حل حتمالی به کار میتشخیص عالئم مشکل ا

، فردی خاص به وزارت امور جوانان و 2007دانند. در سال مشکالت آموزشی می

ل گذاری مراکز تخصصی و قابخانواده منتصب شد. یکی از اقدامات سیاسی او بنیان
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خورد با ردسترس مشاوره بود که والدین بتوانند در صورت وجود سؤال یا مشکل در ب

روی شان بازهم کجها فرزندانجوانان خود از این مراکز مشاوره بگیرند. اگر با همۀ این

ها گیرانۀ نظارت بر حریم شخصی خانوادهکردند، یا خطرساز شدند، سیاست سخت

شود، که این سیاست در ادامۀ اقدامات کنترل بیرونی در قرن نوزدهم برای برقرار می

قۀ پایین است. گرچه در اصل این سیاست کاربردهای متنوعی سازی مردم طبمتمدن

 های مهاجر است.دارد، اما تمرکزش بر گروه هدف خاصی مثل کودکان خانواده

 کودکان هلندی در تحقیقات علوم اجتماعی

مشخصۀ وضعیت کودکان در هلند تناقض و ابهام است. تغییر اجتماعی گسترده در 

تر در جامعه، تأثیراتی جدی در فرایند و در سطح وسیع هاچهار دهۀ اخیر، در خانواده

شان، روابطشان با مردم و در کل جابجایی مرزها و تغییر رشد کودکان، زندگی روزمره

ر به تهای کمی در زمینۀ نگاه دقیقمفهوم کودکی داشته است. با این وجود تالش

ان و کودکی ودکتبعات این تغییرات بر کودکان صورت گرفته است. تحقیق روی ک

 دهندۀ این تردید و ابهام است که در بخش قبل توضیح داده شد. نیز نشان

های هایی مواجهیم که به ما در درک تبعات این شیوهدر یک سو، با کمبود پژوهش

های امروزی چگونه جدید نگهداری از کودکان کمک کند. زندگی در خانواده

کان تر چگونه است؟ کودتر و متنوعرگهای ارتباطی بزشدن در شبکهاست؟ بزرگ

چه نظری دربارۀ گذارندن وقت کمتر در خانه تحت نظارت مادرانشان و گذراندن 

ساالنشان و تحت نظارت متخصصان و مراقبان بیشتر اوقات در مراکز جمعی با هم

ه های ناتنی چهای مختلف و خانوادهشدۀ خود دارند؟ تجربۀ بودن با خانوادهاستخدام

به شهرهای بزرگی مثل  شی دارد؟ نقل مکان از روستایی کوچک در مراکحس

هم  شوند و اگرها موضوعات فرعی شناخته میآمستردام یا روتردام چگونه است؟ این

 تر بررسیای روی آنان صورت گیرد از دید کودکان یا موضعی گستردهمطالعه
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شناخت جایگاه کودکان شود. همینطور که روی مباحث اصلی این مقاله، یعنی نمی

گیری شخصیت کودک که بین حوزۀ عمومی و خصوصی و تغییرات روند شکل

خوردن توازن بین کنترل شخصی و کنترل بیرونی رخ داده است، نیز بواسطۀ بهم

 های مهمی صورت نگرفته است.پژوهش

های از سوی دیگر مطالعاتی که روی تأثیرات خارجی ایجادشده توسط کمبود

عات مهم کنند موضوکار می -آموزش ناکافی، فقر، تربیت نامناسب والدین  -مختلف 

و  1؛ اسنل1992دسوان،  ن.ک.شود )شوند و حمایت مالی نیز ازآن آنان میتلقی می

هایی مثل تأثیرات طالق، که روابط (. پژوهش1993، 2؛ تخروتنهایش2001همکاران، 

و همچنین مطالعاتی در زمینۀ والدین گیرند، سنتی خانوادگی را نقطۀ عزیمت خود می

زء رو و بزهکار نیز جناموفق، کودکان با سرمایۀ فرهنگی پایین یا کودکان کج

موضوعات مهم و مورد حمایت هستند. اغلب گروه مهاجران به صورت خاص بررسی 

یتی های شخصهایی از این دست بر رفتار یا ویژگیشوند. تمرکز اصلی پژوهشمی

کرد ها در ارتباط با عملان است و هدفشان یافتن چرایی این ویژگیناشایست کودک

ها و مدرسه است. بدین طریق هدف تحقیق علوم اجتماعی در هلند بیشتر روی خانواده

 موضوعات سیاسی روز است.

های این شناسی کودکی، پژوهشبه دلیل نبود بنیان قوی دانشگاهی در حوزۀ جامعه

د تواننحوزۀ عمومی وابسته است. پژوهشگران نمی زمینۀ مطالعاتی به شدت به

دهندۀ راه ریزی مفصل و بلندمدتی داشته باشند که بوسیلۀ آن بتوانند ادامهبرنامه

ت و شناسی رشد رویکرد غالب مطالعاتوان گفت که رویکرد روانیکدیگر باشند. می

بزرگساالن را (. این رویکرد کودکان و 2005و همکاران،  3ها است )مثالً میسبحث
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رد کند. محققانی که رویکشان بررسی میبه صورت انفرادی و جدا از روابط اجتماعی

توانند از رویکردهای مورد استفاده در جریان اصلی تری دارند نمینظری تفسیری

انشگاهی هایشان در مجامع دکنونی استفاده کنند و به همین دلیل برای تأمین مالی پروژه

های ، که اولین مرکز تأمین مالی پروژه1های علمیدی پژوهشمثل سازمان هلن

شوند. من در اینجا به بیان آنچه بنظرم موضوعات اجتماعی است، با مشکل مواجه می

پردازم. شناسانه است، که قطعاً کامل نیز نخواهد بود، میمرکزی پژوهش جامعه

و چند خطی روی آن بحث برم های مورد استفاده در هر کدام را نام میهمچنین شیوه

 خواهم کرد. 

کنم که با کاربرد نظارتی به تعیین جایگاه مقدم بر همه مطالعاتی را معرفی می

ریزی ای توسط محققان مؤسسۀ برنامهاند. مطالعات برجستهکودکان در اجتماع پرداخته

های خود به مجلس، اجتماعی و فرهنگی، موسسۀ پژوهشی مستقل که با مشاوره

رساند، در این زمینه انجام شده ای دولتی و دیگر مؤسسات دولتی یاری میهبخش

کند. جدا از نشریات که در آن است. این مؤسسه با محققان دانشگاهی همکاری می

، 2گزارش اجتماعی و فرهنگیشود، مانند نشریات تنها توجه جانبی به کودکان می

، بعضی مطبوعاتشان روی 5هاگزارش اقلیتو  4پایش فقر، 3وضعیت اجتماعی هلند

گزارش موقعیت کودکان و جوانان تمرکز دارد. عالوه بر نشریات عمومی مثل 

و  7دورسلرها بر موضوعات خاصی مثل سالمت و رفاه )فان، تمرکز پژوهش6جوانان
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فقر و محرومیت ( و فقر و محرومیت اجتماعی میان کودکان )2008همکاران، 

 ( است.0072، 1اجتماعی در میان کودکان

گیرند که بر مسائل اجتماعی مثل تأثیر بیکاری هایی قرار میدر دستۀ دوم پژوهش

(؛ و تأثیر 1993های شغلی کودکان )تخروتنهایش، والدین بر دوران مدرسه و فرصت

( توجه دارند. 2007، 2های اجتماعی بر دستاوردهای شناختی )درونکرسنابرابری

ه به ای دارد کابری در مدارس پیشینۀ اجتماعی قویمطالعات روی تشدید مفهوم نابر

ای انجام شود به ندرت گردد، اما مطالعاتی که از دید کودکان مدرسهبازمی 1960دهۀ 

افتد. یکی از تحقیقاتی که از این رویکرد در آن استفاده شده است پروژۀ اتفاق می

یاتش به عنوان معلم در ( است که بر اساس تجرب1996-2002) 3نگارانۀ بوون پاولمردم

پوستان در ای راهنمایی برای سیاهو مدرسه 4دبیرستانی در برونکس در نیویورک

آمستردام انجام شده است. پاول به مشاهدۀ تعامالت کودکان در کالس و خارج از 

آموزان پیشین مدرسه، دوستان ساله، دانش 17تا  14آموزان کالس پرداخت و از دانش

ان و برادرانشان، خواندند، خواهره در مدارس دیگر درس میآموزانش کدانش

آموزانی که از تحصیل انصراف داده بودند، والدین، مسئولین، پلیس، مددکاران دانش

هایی به عمل آورد. او در نیویورک علوم اجتماعی و همسایگان مختلف مصاحبه

 هاوهش خود بر پاسخزبان انگلیسی. او در پژ کرد، در آمسترداماجتماعی تدریس می

تنها در کلمات و عبارات بلکه در حرکات تقریباً خودآگاه های فرهنگی، نهو معناسازی

 (.2005و فیزیکی افراد تأکید دارد )پاول، 
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اجتماعی -تحقیق دیگری نیز روی کودکان به عنوان کنشگران با رویکرد تاریخی

شده با موضوع تغییرات در جامشناختی انجام شده است. عالوه بر مطالعات انو انسان

ها اشاره شد تر مفصالً به آنتجربیات کودکان و در دوران کودکی که پیش

(، چندین نمونۀ دیگر نیز در اینجا مطرح 2008، 2007دالن، ؛ فان2004)برینکگریو، 

ای میان روابط اجتماعی روزمرۀ کودکان در ها مقایسهکنم. در یکی از این پژوهشمی

انجام شده، که در سه محلۀ متفاوت  21و در قرن  1950خیابان در طول دهۀ مدرسه و 

ها را امهها تیتر روزنهای متنوعی استفاده کردند: آنکردند. محققان از شیوهزندگی می

های آماری استفاده کردند، با کودکان مصاحبه کردند مورد بررسی قرار دادند، از داده

؛ کارستن، 2004، 1نظر گرفتند )بو و کارستنتحت و آنان را حین بازی در خیابان

ها ساز پسران مراکشی در گروهبه مطالعۀ رفتار مشکل 2یونگ(. یان دیرک دی2003

در پژوهشش که با تمرکز  3شناس سوزان کویک(. انسان2007یونگ، پرداخت )دی

های بر کودکان است به بررسی آزار و اذیت در زمین بازی، خوداندیشی و فانتزی

( و بروز تمایالت جنسی آنان )این پژوهش در حال انجام 1996کودکان )مثالً کویک، 

های کودکان ( به مطالعۀ روایت2006) 5و جنت دورنبال 4پردازد. الی سینگراست( می

دربارۀ دوستی و خیانت پرداختند. یک جریان پژوهشی دیگر بر مشارکت فعال 

و به بررسی اشکال مختلف مشارکت کودکان  کودکان به عنوان شهروند تمرکز دارد،

 (.2003؛ دوینتر و کرونمن، 1995پردازد )دوینتر، در شهرها و مدارس می

ناسی ششناسی بیش از جامعهدر حقیقت مطالعات کودکی در هلند در زمینۀ انسان

است که روی  6های اولگا نیوونهایزپیشرفت داشته است. مثالی از این تحقیقات فعالیت
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میت شدن، محروالمللی و مطالعات جهانیپردازی حقوق کودکان در توسعۀ بینیهنظر

ل های نظری که بتوان مسائکند، در جستجوی پارادایمهای کودکی کار میو سیاست

 1(. ریا ریس2006، 2005، 1994جهانی امروز را به کمک آن تحلیل کرد )نیوونهایز، 

ای پویا در حوزۀ مطالعات نیز به زمینهشناسی پزشکی را و محققان همکارش انسان

در  3(. برای مثال کریستین ددینگ2007و همکاران،  2اند )آکلوکودکی تبدیل کرده

نامۀ خود به بررسی تجربیات متفاوتی پرداخته است که کودکان و بزرگساالن پایان

 اند.دربارۀ دیابت داشته

ندین پژوهشی است که های مختلف موضوع چخانوادگی در نژاد« عادی»زندگی 

توسط محققان دانشگاهی  4با حمایت بنیاد اطالعات جوانان در هلند 1990در دهۀ 

ها بر تجربیات و عملکردهای آموزشی تمرکز داشت؛ بر رابطۀ انجام شد. این پژوهش

های شخصیتی والدین، کودکان و اجتماعی که در آن حضور بین آموزش و ویژگی

ها و معضالت آموزگاران کودک و شیوۀ یافتن پاسخ غهها، دغددارند و بر پرسش

ها دربارۀ آموزش و روابط خانوادگی در نگاریتک ن.ک.ها )برای مثال، توسط آن

، 7های مراکشی ]پلس[، خانواده1998، 6]دیستلبرینک 5کرئول-های سورینامخانواده

ها که پژوهش [(. هدف این1996و همکاران،  8های هلندی ]ریسپنس[ و خانواده1998

بردن به این مسئله است که آیا آموزگاران کودک برای همه قالب یکسانی دارند پی

آموزش کودکان خود به کمک نیاز دارند، و این حمایت و کمک از چه نوعی باید 

                                                           
1 Ria Reis 
2 Akello 
3 Christine Dedding 
4 Stichting Jeugdinformatie Nederland, earlier the Programmerings College Onderzoek 
Jeugd 
5 Surinam-Creol 
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خانواده و پژوهشی ساختاریافته  15باشد. این مطالعه شامل پژوهشی عمیق بین حدأقل 

های های تحقیق عبارت بودند از: مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبهخانواده بود. روش 75بین 

 ساختاریافته، به خصوص با مادران و کودکان.باز و نیمه

یف کنندۀ این عصر تعردر این مقاله دو موضوع به عنوان موضوعات اساسی و تعیین

؛ و ها، نهادها و دولتها بین خانوادهاند: تغییر در نحوۀ تقسیم وظایف و مسئولیتشده

یافتن موازنۀ جدید در کنترل شخصی و کنترل بیرونی. گرچه این مسائل هر دو مسائل 

و  1ریموندمانوئال دوبویس 1990شوند، در دهۀ اهمیت انگاشته میفرعی و کم

و  ها به مطالعۀ تعامالتهمکارانش کاری بنیادی و پیشرو در این زمینه انجام دادند. آن

زی سادکان پرداختند. در این پژوهش که روی مدرنروابط قدرت بین والدین و کو

ای بین زندگی کودکان در هلند و آلمان، در شد مقایسهزندگی کودکان انجام می

های تجربی با مصاحبه از کودکان به دست بخش شرقی و غربی صورت گرفت. داده

ای یانهم آمده بود. در مقایسه با کودکان در آلمان شرقی و غربی، کودکان هلند جایگاه

عهدات گذرانند، تشان میها با خانوادهدارند و این جایگاه بستگی دارد به زمانی که آن

با  اجتماعی بیرون از مدرسه و خانه، و دگرگونی روابط قدرت و اقتدار از مدیریت

ریموند، ؛ دوبویس1989و همکاران،  2دستور به سوی مدیریت از طریق مذاکره )بنکن

(. با این حال، پروژۀ تحقیقاتی ادامه نیافت 1995وند و همکاران، ریم؛ دوبویس2001

 تعطیل شد. 3و واحد تحقیقات دانشگاه لیدن

 گیرینتیجه

در هلند نگرانی عمومی دربارۀ تأثیرات بیرونی آموزش ناموفق، فقر و مشکالت 

تنها در دنیای سیاست و سیاست اجتماعی بازتاب پیدا کرده بلکه در خانوادگی نه
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و  گذاران، خبرنگارانخورد. سیاسیون، سیاستقیقات اجتماعی نیز به چشم میتح

دهند که در میان عموم جامعه مورد بحث متخصصین موضوعاتی را مورد توجه قرار می

است؛ درحالیکه مطالعات دانشگاهی که به صورت مستقل انجام گیرد خیلی کم است. 

 اند، مادران باید به کارهایوزگاران باختهدر این میان والدین نیز بازی را به دیگر آم

شدن هشوند و میزان شنیدبیرون از خانه برسند و کودکان گروهی متفاوت شناخته می

تگی گیرد و میزان مشارکتشان بسهایی که در اختیارشان قرار میصدایشان به فرصت

 تدارد. نتیجۀ این وضعیت ترکیب عجیبی از ذهن درگیر والدین بواسطۀ مشکال

مین تفاوتی نسبت به مشکالت دیگر است. به هگرفتن و بیکودکان و جوانان و نادیده

جهت باید بررسی شود که چرا جامعۀ دانشگاهی پویا در حوزۀ مطالعات کودکی و 

 کودکان در هلند وجود ندارد.
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 شناسی کودکی در ده کشورجامعه

 کنونی و مسیرهای آینده نتایج

 

 ، ترجمۀ محمدرضا اقبالی1بولرنیدربرگر دوریس

 

 چکیده

 به راجع ،جهانی پیشرفت حال در هایگزارش مجموعۀ به مروری مقاله این

استرالیا، برزیل، فنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، رومانی،  در کودکی شناسیجامعه

 به راجع یشناختجامعه قوی و متمرکز تحقیق. است متحده ایاالت و کبیر، بریتانیای

 حلیلت در مهمی نقش کوتاه مدت همین در اما ؛دارد مختصر نسبتاً  یتاریخ کودکان

 که ددار را توانایی این کودکی به راجع اختیشنجامعه تحقیق. است داشته جامعه

 یلحلت به جدید منظری فقط یا رود کار به بینذره یا بنفش ماوراء اشعۀ همانند

 هاژوهشپ متقابل اتکای ،مذکور هایگزارش تمام از. کند اضافه اجتماعی فرایندهای

 صورت همیشه کودکی شناسیجامعه. شودمی استنباط اشاجتماعی زمینۀپس و

 هاایشها، گرزمینه مختلف کشورهای از برخی در حال این با .است داشته المللیبین

 تعریف رد هاتفاوت این منشأ. دارد وجود وعاتموض بعضی سر بر متفاوتی وتأکیدات

 ارتباطی کشورها تمام در تقریباً اما. است مربوط جوامعِ در کودکی هایشاخص

 .دارد ودوج شناسیجامعه اصلی هستۀ و کودکان شناختیجامعه تحقیق میان ضعیف

 .است شده ارائه آینده در پژوهش پیشرفت برای پیشنهاداتی [در آخر] همچنین

                                                           
 (pertalUniversity of Wup(، دانشگاه ووپرتال )Niederberger-Doris Bühlerدوریس بولرنیدربرگر ) 1
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 ولیدت محلی، المللی، دانشبین دادوستدهایکودکی،  شناسیجامعه ها:یدواژهکل

 کودکی از اجتماعی تعریف دانش،

 

 حلیم هایسنت و جهانی گفتگوی میان شناختی،جامعه هاینگرش

 تحقیق

. است اندهپرور ارزشمندی بسیار هایکودکان، بینش به راجع شناختیجامعه تحقیق

 ورای هکنم کتمرکز می نتایجی از برخی روی و اشاره آنان از برخی به فقط در اینجا

به  کودکان به مربوط خاص معضالت با مواجهه چگونگی بر ،کاربردی هایپژوهش

 از خاص یهایگونه ،کودکان بین متقابل هایکنش نخست، مطالعۀ .آیدوجود می

 و تدبیر نیازمند که است کرده کشف انخودش خاص قواعد با اجتماعی هایجهان

 شکنندگانشرکت و خاص شرایط ورای همچنین اما است واقعی شرایط در اقتباس

 بریتانیا و فنالند، امریکا، مقاالت در که شناختیانسان مطالعات در این .دارد اعتبارنیز 

 مربوط هایآموزش و بازی به راجع متقدم هایپژوهش. است مشهود شده توجه آن به

 از لنس یک میان موجود سنتی بازتولید و ابقاء به جعرا یهاینگرش کودکان به

 این ابقای و . ظهور(گزارش فنالند ن.ک.مخصوصاً ) است آورده فراهم کودکان

 ژگیوی هرچند. است توجه مورد اعضایشان بودنغیرثابت علت به اجتماعی هایجهان

 هایدوران تمام برای و کودکان با مرتبط مدرن هایسازمان وسیلۀ به کودکان

 به را سنی هایدوره این آنان اما اندشده ساختارمند یکسان شیوۀ به سنی هایگروه

 واعدق با جدید هایگروه به ورود برای خود کودکان اند.کرده تقسیم زیادی هایدوره

 این هب نسبت ورزد،می تأکید آنان ایدوره تغییرات بر که هاییخواست و متفاوت

 و جودمو سنتی تقویت .اندمشتاق... و مد معارف، ها،بازی ترک به و حساس هاتفاوت

در ] الس چند تنها که اعضایی با (شفاهی کامالً صورت به) عادی متقابل های کنش
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 دکی،کو دوران هوای و حال سریع کردنفراموش بالفاصله مانند، ومی باقی [گروه آن

 سازیمنظم ایندهایفر همانند انسان، درست اجتماعی هایظرفیت به مهم نگرشی

 تردقیق تصور به باید که کندمی فراهم فرهنگ صورت تغییر و بازتولید و ،اجتماع

 . شود بررسی

 قواعد غالب، و مسلط اجتماعی هایجهان جدابودن وجود با حتی که این از دوم،

 ،است آن محاط جامعۀ قواعد از متأثر عمیقاً کودکان هماالن هایگروه در موجود

نژاد  بقه،ط به مربوط اجتماعی هاینابرابری نتیجه در. شودمی حاصل مهم اییهبصیرت

، 2تورن ن.ک.) سازدمی نمایان را «1دیگران» پردهبی و داشته عمیق یاهمیت و جنسیت

 مطالعۀ .کندمی اشاره آن به امریکا گزارش خصوصاً که است چیزی . این(1997

 با را هایششکستگی که باشد جامعه از پرتونگاری نوعی شاید شیوه این به کودکان

 اجتماعی هایگروه دیگر دربارۀ این است ممکن. سازدمی نمایان بیشتر وضوح

 .باشد صادق جامعه نیز در ایحاشیه

 دهندمی گزارش رومانی نمایان ساخته، نشان که ها، همانطورپژوهش سوم، دیگر

 هایواقعیت کردنصمشخ مشغول هاخانواده که هنگامی ،تغییرات زمان در

 حوزۀ تاهمی بر که شوندمی محسوب جامعه در فعال کنشگرانی کودکان ،انداجتماعی

ور که در انطهمهمچنین، . ورزندمی تأکید اجتماعی تغییر انطباق و تولید در خصوصی

 دربارۀ هاییبصیرت کودکی به راجع مطالعات بینیم،های آلمان و فرانسه میگزارش

 چنینهم )برای مثال، در آلمان( و نموده فراهم سیاسی هایکشاکش و اهگفتمان منطق

 کمک شودمی نامیده فردگرایی و مدرنیزاسیون معموالً که اجتماعی تغییرات مطالعۀ به

 شناسی، منظرهایجامعه تحقیق مورد موضوع عنوان به مطالعۀ کودکی. است نموده

                                                           
1 otherness 
2 Thorne 
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 نونیک جامعۀ و اجتماعی تغییرات تر ازفهم قابل تصویری دهد کهارائه می جدیدی

 کند.می فراهم

. است اجتماعی مسائل مطالعۀ برای بینیذره کودکان زندگی شرایط چهارم، مطالعۀ

 و برزیل هایگزارش دربوده،  مربوط مهاجران و بومیان زندگی به که آنجا تا این

کم  ای گرفته نادیده اهمیتش است ممکن که چیزی .است شده داده نشاناسترالیا 

 عنوان به تواندمی باشد کودکان بر مشخص پیامدهای دارای شود، اگر برآورد

 داشته رکمت اهمیتی اینکه آخر، بدون مورد و. گردد پذیرفته مهم و اجتماعی موضوعی

 مدعی پرورش و انگیزدبرمی را ایشناسانهروش خاص مسائل کودکان باشد، مطالعۀ

 طورهمان گردد؛می اجتماعی علوم در (یفیک هایروش مخصوصاً ) تجربی تحقیقات

 در کیکود شناسیجامعه در نظریه و پژوهش. یافته است نمود ایتالیا گزارش در که

 خود ژۀوی پیشرفت مسیر و تاریخچه مجموعه این در بررسی مورد کشور ده از هر یک

 .شود می اشاره ادامه در هاپیشرفت این از ایخالصه به. است بوده دارا را

 داشته وجود 1950دهۀ  از کودکان دربارۀ شناختیانسان تحقیق از سنتی فنالند، رد

 توردس در کودکی شناسیجامعه دربارۀ منظم پژوهشی هایبرنامه ایجاد 1980 دهۀ از و

 دهندۀاننش تحقیقی هایها، و شبکهغنی، برنامه نشریات همانطور که. است بوده کار

 بر گرفش تأثیری که آنجاست در کودکی شناسیهجامع از استقراریافته ایشعبه

 .است نهاده دیگر کشورهای در کودکان روی هایپژوهش

 بمکت چارچوب در مناسبی شناختیجامعه سنت ما بحث مورد رومانی، موضوع در

 زا مشخصی گونۀ مطالعۀ امکان ؛کودکان هایفعالیت و معارف و داشته بخارست

 اما .است نموده نظری اجتماعی تحلیل از بخشی را و آن کرده فراهم را سنتی جامعۀ

 شد تبدیل نیزیرزمی صورت به کمونیستی رژیم از پنهان تقریباً  موضوعی به اتفاق این

 سیل از متفاوت) کودکان مسائل به راجع شناختیجامعه پژوهش دوران این در و
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 تعدادی هب (رومانیایی کودکان مسائل به راجع های غیردولتیسازمان هایگزارش

 .است مانده محدود المللیبین هایشبکه در تحقیق

 شهری کودکان به راجع 1موچو هانس و مارتا توسط مطالعه یک جز به - آلمان در

 .چنین سنت مشابهی وجود ندارد - گیرندمی جای عمومی فضای در آنان که ایشیوه و

 حقیقت به جدید تیسؤاال با دوم جهانی جنگ از پس کوتاهی مدت تربیتی علوم اما

 و هانشک به راجع حساسیتی وسیلۀ به موردنظر جامعۀ در کودکان موفقیت به راجع

 دهۀ ودحد از کودکی شناسیجامعه جهانی شیوع .ورزدمی مبادرت کودکان تجربیات

 از التقاطی رشته این. آورد پدید آلمان هایپژوهش در خیزشی بعد به 1980

. رددا رسمی سنت در به سزایی اهمیت امروزه و شده تربیتی علوم و شناسیجامعه

 .دگردمی محسوب حاشیه در و نیامده شناسیجامعه اصلی جریان در هنوز که هرچند

 مداخالت آنان .یابیمبرزیل می فرهنگی شناسانجامعه میان در سنتی همچنین

 مجذوب لیزیبر شناسانجامعه اما. اندکرده تحلیل را اجتماعی تغییر عناصر کودکان در

ای، اشیهح کودکان بر تمرکز به گرایشی و اندبوده نیز [حوزه این در] موضوعات دیگر

 به کم توجه از هاگزارش این نویسندگان هرحال به. اندداشته متخلف و مهجور

 با رابطه در جامعه ساختارمندِ انگاریِسهل با رابطه در شناسی جامعه هایکمک

 .گویندمی سخن کودکان

 تحقیق دربارۀ ایرشتهمیان کنون،گرایشی تا آغاز همان ایاالت متحده، از در

 ناسبم موفقیت به پراگماتیک توجهی عالوه کودکی، به به راجع شناختیجامعه

 مطالعات بر المللیبین تأثیری امریکایی تحقیقات اما. است داشته وجود کودکان

 باالیی غنای به 1980 دهۀ تا هداشته است ک کودکان فرهنگ به راجع شناختیانسان

 چه –کودکان  [دربارۀ تحقیق] به شناسانجامعه عالقۀ عموماً. یافته بود دست

                                                           
1 Martha and Hans Muchow 
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 هاینابرابری به آنان عالیق با عمیقی ارتباط - شناختینگارانه و چه جمعیتمردم

 .است داشته جامعه در موجود

برساخت اجتماعی  تحلیل فرانسوی، اساس ، مورخ1آریس فیلیپ هاینوشته هرچند

 ودکیک شناسیجامعه پراکندۀ مطالعات تا بود الزم زمان دهه سه است، بوده کودکی

 به خصوص، به پرورش و آموزش شناسانجامعه. شود جمع کنار هم در فرانسه در

 راسویف را شانعلمی عالیق [بعد] و. اندیافته گرایش کنشگر عنوان به آموزاندانش

 یکودک شناسیجامعه در خط نظری دو .دادند گسترش سهو مدر حیاط و درس کالس

 به شدنفردی منظر ( از1. است تشخیص و شناسایی تر قابلاز بیرون راحت فرانسه در

 و انکودک اهمیت بر تأکیدی نو نتیجه در و جریان، در و مهم اجتماعی فرایند عنوان

 قدرت و دانش تولید به فوکویی دیدگاه (2ها؛ خانواده در شانفزاینده مرکزی موقعیت

 ، و2شدۀ ژاک دونزلوتو شناخته معروف پژوهش آن را در توانمی مثال برای که

 .اجتماعی یافت سیاست و کودکان به راجع هاپژوهش دیگر همچنین

راه همتأثیرگذار  کتاب تعدادی انتشار با 1990و  1989 هایسال کبیر، بریتانیای در

 ارۀدوب قانونی ارزیابی و کودکی به یان راجعگرانظری برساخت مواضع کهبود 

 دکانکو به راجع شناختیجامعه تحقیقبه  باهم آنان. کردمی را تحکیم کودکان

 ، امادادند را پوشش موضوعات از ایگسترده دامنۀ تحقیقات این .سرعت بخشیدند

 است. بوده سالمت فقر، طالق، کار، و نظیر اجتماعی مسائل به معطوف بیشتر توجهشان

 مربوط هایپرسش و هاهمبستگی قوت مثالً تحقیق ) فرایند خود تحلیل به شدید عالقۀ

 صرف تأکید با پژوهش آغاز مانند) [تحقیق فرایند] آن دوبارۀ دادنشکل و (اخالق به

 و ودکانک پژوهش خاص ویژگی مشارکتی(، تحقیق یا تحقیق دربارۀ کودکان بر

                                                           
1 Philippe Ariès 
2 Jacques Donzelot 
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ین مراکز همچن شناختی دربارۀ کودکانتحقیق جامعهبوده است.  نوجوانان در بریتانیا

 ینهاد انسجام کاربردی مشاغل و شناختی،جامعه تدریس هایبرنامه تحقیقاتی،

 .است یافته توجهیقابل

 آموزش از ایرشتهمیان گلچینی استرالیا در کودکان به راجع اجتماعی هایپژوهش

 ارکن در سیاسی علوم و عی،اجتما اجتماعی، مددکاری سالمت، سیاست پرورش، و

 ظیرن موضوعاتی روی کاربردی صورت به تحقیقات این .است بوده شناسیجامعه

 نیادینب شرایط همچنین و اخالق با سازش و اجتماعی مجرمانه، سیاست سالمت، رفتار

 نتقادیا مواجهۀ برای راهی کودکی شناختیجامعه تحقیق اما. است بوده متمرکز طالق

 ودکیِ ک استعمارِ از ناشی عمومی فشار و استرالیا در اروپایی مسلط هنگفر با کامل و

 .است بوده بومی کودکان

در  ودکانک به نسبت جدیدی علمی گرایش گذارن،بنیان و آهنگانپیش ایتالیا در

رویکرد به مشارکت  این. اندداشته« 1رویکرد رجیو»دیدگاه پداگوژیک خاصی به نام 

اسی کند. در کنار نفع سیروزمره و هماالنشان تأکید می ابطدر رو کودکان و صالحیت

ی مشارکت، توسعۀ صحنۀ هادر سطح محلی برای درگیرکردن کودکان در پروژه

 جتماعا این گسترش ظرفیت با این حال، .اما متمرکز ممکن بود ،کوچک تحقیقیِ

 شدهثباع و است مانده محدود کودکان به نسبت جامعه هاینگرش واسطۀ به علمی

 .جایی میان امر خصوصی و مسئلۀ اجتماعی بمانند آنان

 حول کودکان دربارۀ شناختیجامعه پژوهش در واقعی پیشرفتی خط هیچ هلند، در

 یا موضوعی، نظری، ثبات هیچ و واقعاً است. نگرفته شکل خاص موضوعات

 النامع که گرفته صورت نیز عالی تحقیقات برخی اما. دهدای را نشان نمیشخصی

                                                           
1 Reggio Approach 
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 ملی شگرانپژوه با ارتباطی و اندبوده المللی بین هایشبکه با ارتباط دارای افرادی آن

 . اندنداشته کودکان دربارۀ

 لفمخت کشورهای در کودکی شناسیجامعه نقاط مشترک توسعۀ

کنار  اب کودکی، شناسیجامعه تحقیقات دربارۀ متفاوت ملی تاریخ وجود رغم به

 هک عمومی ای از عناصرآمده، مجموعه دست به تحقیقات این زا که نتایجی نهادن هم

 در شاهدهم قابل نکتۀ ترینمهم. است تشخیص قابل اندبوده مواجه هاآن با کشورها این

 اییهحاش کمابیش گروهی دهندۀتشکیل کودکان که است این کشور ده این تمام

 ایدب که شوندنمی بمحسو کنشگرانی مهم گروه عنوان به عموماً هستند، کودکان

. ورزند دخالت آن در حتی یا بگیرند تصمیم عمومی زندگی در مذاکرات نتایج دربارۀ

 با و. دشوننمی تلقی مهم نیز عمومی ساختارهای درون گیریتصمیم برای حتی آنان

 برای [کردناجتماعی ساختارهای] اخیر زمینۀ در صالحیتشان ها وکنش اهمیت اینکه

 –دهند می گسترش را خود هایهمکاری آنان که هرجایی مانند -ان شرایج کارکرد

 که مانیز حتی این. است به رسمیت نشناخته را آنان رسمی مراتبسلسله شدهاثبات

 نشان ایتالیا هایگزارش که آنطور. است صادق نیز شده آغاز همکاری هایبرنامه

. اندواقف شانتأثیرگذاری بر هامحدودیت این به نسبت خود نیز دهد، کودکانمی

 بیرتع انسانی سرمایۀ عنوان به آنان آیند، ازجامعه به حساب می در کودکان وقتی

 وصاً مخص و آینده برای ایفایده عنوان به هاآن به جامعه که معناست این به و شودمی

 شاجتماعی، گرای نظم به گرایانهفایده نگاهی. کندمی آنان، نگاه مخاطرۀ در آیندۀ

 مشخص را اجتماعی سیاست هایبرنامه و عمومی گفتمان در کودکان به مذکور

 و ودشمی تأمین جامعه فرد هر نفع اساس بر اجتماعی نظم آن اساس بر که کندمی

 بوده تنظار تحت باید جامعه بزرگساالن سازنظم و مندفایده مسیر از انحراف هرگونه



 355  بندی  جمع

 (.2009، 1شود )بولرنیدربرگر و زونکر تصحیح اولیه حالت به ،امکان مجرد به و

 صورت به انسانی سرمایۀ تولید این بوده، غالب زمانی گرایانهفایده نگاه این درحالیکه

 زا قسمتی این .است شده منتقل کودکان خود به و هاخانواده به دولت از هدفمندی

خاص  طور هب ولی است جریان در کشورها اکثر در که بوده نولیبرالیستی هایسیاست

 .است شده اشاره بریتانیا و استرالیا از موجود هایگزارش در

 تشکس یا موفقیت نظیر موضوعاتی به را سیاسی و عمومی توجه ،عالیق این

 متمرکز تیشناخجمعیت رشد و نوجوانان به مربوط تحصیل، تخلفات ترک تحصیلی،

 عالیق ینا اصلی هدف غریب و واردفقیر، منحرف، تازه کودکان بنابراین .است ساخته

 فراموشی معرض در عادی کودکان است ممکن گونهاین و .عمومی هستند و علمی

 برای هدیدیت فقیر کودکان نیست که کشورهایی به محدود مشکل این واقع در .باشند

 رومانی، و برزیل جنبه، مانند یک از فقط عموماً است ممکن هرچند .اندعمومی نظم

 ریتانیاایتالیا، آلمان، ب نظیر کشورهایی در همچنین مسئله این .ندباش درآمده نمایش به

 خطری هایش،ارزش و موجود جامعۀ افول کشورها این در .است صادق نیز هلند و

ود، که شمی گرفته نظر در آمده وجود به کنونی کودکان نسل توسط که مستقل

 نانآ نواقص علمی مطالعۀ و گفتمان عمومی دربارۀ کودکی را تحت سلطه درآورده

 هب تنها کودکان به علمی هایپژوهش و عمومی گفتمان توجه .سازدمی معنادار را

 مستعدان و قربانیان عنوان به هاآن به نیست، بلکه خطرناک و بالقوه عنوان خطاکاران

 قابل گریکدی از سادگی به خاطیان و قربانیان اغلب عالوه به .کنندمی نگاه نیز خطر

 و داده شانن اجتماعی-سیاسی آمارهای که همانگونه علمی نگاه طبق .ندنیست تشخیص

 به هاینک تا دارند شباهت به گرایش بیشتر هاکنند، آنمی اشاره درمانی مؤسسات

 و والدین، لیاقت فقدان و هاشکست بحران، گفتمان .باشند متمایل هاتفاوت

                                                           
1 Sünker 
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 را است شده گنجانده اهپژوهش این در که هاآن از ناشی کودکی هاینظمیبی

 دادنسوق و (2004، 1مارتین ن.ک.دولت ) از مسئولیت سلب برای ایحیله توانمی

 و هانابرابری سازیپنهان همچنین و هاخانواده سمت به تربزرگ هایمسئولیت

 .دانست دولتی هایسازمان توسط ایجادشده هایعدالتیبی

« بحران» جرای هایگفتمان و تحقیقی یهااولویت چنین کودکی شناسانجامعه اکثر

( مفید) کنشگری دربارۀ سؤاالتی دربرگیری بر تأکید با و اندرا مورد نقد قرار داده

 را یموضوعات چنین کودکان، زندگی از ایهر جنبه تحلیل در نسلی نظم و کودکان

 عمومی توجهات و تحقیق عمومی پشتوانۀ اما. اندنداده قرار تحقیقاتشان اساسی محور

شود، می« اجتماعی مسائل» عنوان کودکان، به به نسبت غالب ادراک این به معطوف

. تکشورها در اولویت نیس اکثر در کودکان دربارۀ شناختیجامعه پژوهش بنابراین

 تسیاس و فقر نظیر جدیدی مسائل سمت به کودکی شناسیجامعه اخیر چرخش

 یتالش عنوان به توانمی (شده اشاره هاآن به مقاالت از بسیاری در که) اجتماعی را

 هایگروه دربارۀ پژوهش از تفسیر کرد که هاییمیدان تحلیل در مشارکت برای

تر در نظر به نسلی نظم اجتماعی ساخت فرایند از انتقادی تحلیلی یا کودکان هماالن

 هگوناین ،کرد خواهم بحث آن دربارۀ ادامه در که همانطور ،اما .شوندگرفته می

 هاینظریه و ابزارها ها،نگرش برای را خود تبعات عالیق جایگزینی حتی یا هاپیشرفت

 .دارد کودکی شناسیجامعه

 ها میان کشورهاتفاوت

 هانخست اینکه آن. دارد وجود نیز مذکور کشورهای میان های واضحیتفاوت

 از برخی در ههد چند طول در رسدمی نظر به. اندکودکان بودنایحاشیه حدود متوجه

 در ها، نیازها، و مشارکتشانکودکان، خواست متقابل کنش هایشیوه کشورها

                                                           
1 Martin 
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 یداتتأک آن وسعت همچنین. است یافته بیشتری اهمیت پرورش آموزش مؤسسات

 هم و ودهب کودکان روی شناختیجامعه پژوهش پرورش باعث هم کودکان بر پیشین

 یفیتک همچنین. دارد متفاوتی منشأهای خود تأکید این. است شده آن پیشرفت مانع

 به فنالند در اولیه و زیاد توجهی. است داشته مختلف کشورهای در غیریکسانی

به طور موازی و بواسطۀ  جاذبه این که جایی. شودمی دیده کودکی شناسیجامعه

 حقوقشان بقط برانگیخته شده است که هاییگروه به بهادادن و فمینیستی شناسیجامعه

. رندگیمی قرار هایی مثل خانوادهجمع ۀرد در اما اندنگرفته قرار مطالعه مورد جامعه در

 شرایط ت،اس بوده کودکی شناسیجامعه و با توجه به وضعیتی که در آغاز از این منظر،

 در نسبی تیاقاش به اشاره برای هم دیگری دالیل احتماالً .بینیممی بریتانیا در مشابهی را

 گرایاویتس قانون. دارد وجود نیز فنالند در کودکی به شناختیجامعه یقعال با رابطه

 ربراب حقوق اصل پشتوانۀ که داشته وجود 20 قرن ابتدای همان از کودکان به معطوف

 راینبناب و بوده قائل ازدواج از خارج ازدواج یا چارچوب در آمده دنیا به کودکان برای

. گیردمی نظر در خانواده مانند جمعی نهادهای هب نسبت فرد برای را باالتری جایگاه

 .پیونددب واقعیت به تا داشت الزم زمان قرن یک آلمان در آن وقوع مثال برای که چیزی

 توجه وردم تواندمی فنالند کشاورزی بر مبتنی جامعۀ در کودکان کار اهمیت همچنین

 کودکی یشناسجامعه گامانپیش بریتانیا و فنالند مراحل اولیه، در حدأقل ،هرچند. باشد

 در شناسانۀ کودکیجامعه هایایده که داشته وجود نیز خاص اند، شرایطیبوده

 هنوز یجنسیت نظم که جایی آلمان در مثال برای. است شده اقتباس دیگر کشورهای

 هب که آمد وجود به دموکراسی سمت به رادیکال تغییری 20 قرن نیمۀ در است سنتی

به  تنسب عظیمی را شناسانۀجامعه توجه و کرد اعطا تریمهم عیاجتما نقش کودکان

 جامعه مجدد نوشدن و ممکن اجتماعی تغییرات آنان بعدی نسل عنوان به. پروراند هاآن

 .کردند بازنمایی را
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 تغییر ونبد پیش چند سال تا تقریباً  بورژوازی خانوادۀ مدل که جایی یعنی هلند، در

 در انشناسجامعه نگاه در کودکان بوده، پا بر آلمان از رتقدیمی حتی سنتی و مانده

 اشجمعیتی-اجتماعی تغییرات و فردگرایی که زمانی تا. بودند مانده پنهان خانواده پس

و « 1هنجاربهخانوادۀ » به که نگاهی و داد تغییر را خانواده به راجع موجود واقعیت

 پژوهش مقدمات تنظیم به شروع و ساخت شکننده را داشت وجود« 2هنجاربهکودکی »

 شدیداً  عالیق که است مشهود فرانسه از کودکان در« مغایرت» در ایجاذبه. نمود

 چند ره - ایعالقه. دهدمی نشان را کودکان از جدید تحلیلی احتماالً  و یافتهفردیت

و جستجویی برای سازوکارهای  شهروندان را در ایتالیا برای مشارکت -کاهش  به رو

. کنیمیم مشاهده امریکا را در طبقه به مربوط هاینابرابری و نژاد تولید جنسیت،باز

 و قخل را اجتماعی جهان که ایشیوه )عادی( در کودکان کنشگری به توجه فقدان

 تواندیم خود خصوصی و عمومی زندگی در آنان مشارکت همچنین و کنندمی تفسیر

قبالً به مورد هلند اشاره کردم، که کودکان  .باشد کشورها این میان تفاوت پود و تار

نها به شوند بلکه تاند و به مثابۀ گروهی اجتماعی دیده نمیامری خصوصی باقی مانده

 های علوم دیگر غیرشوند که بنابراین به حوزههای در حال رشد دیده میعنوان انسان

 کودکان فقیر و شناسی تعلق دارند. اما، ممکن است اینجا توجه کامل بهاز جامعه

کودکان با نیازهای خاص در برزیل و رومانی را در نظر بگیریم، جایی که کودکان 

ی و های سیاسطرفه ریشه در فرهنگشود. این نگاه یکشان دیده نمیعادی و زندگی

ائل شان در مسنگرانهالمللی کودکان و دخالت آیندههای بینتا حدی تأثیر سازمان

 ها دارد.کودکان در این کشور

                                                           
1 normal family 
2 normal childhood 
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 تمایزم علمی هایسنت همچنین و کودکان به راجع متفاوت تحقیقی هایسنت دوم،

 دربارۀ شناختیجامعه هایپژوهش ظهور جوهر مذکور کشورهای از هریک در

 به ک سوی از آلمان در تربیتی علوم کنشگرمحور مسلط موقعیت. است بوده کودکان

 ادزی توجه شکبی اما کرده مکک کودکان دربارۀ شناختیجامعه پژوهش زایش

 ودکانک و واقعی کودکی برای مدرن جوامع که خطراتی به پژوهشگران از بسیاری

 عاتمطال و فمینیستی پژوهشگران. است توجه این از دیگری بخش کرده، ایجاد

. اندداشته دهمتح ایاالت و بریتانیا اسکاندیناوی، کشورهای در عمیقی تأثیر فرهنگی

 داابت در که بردمی بهره پرورش و آموزش شناسیجامعه در قوی تیسن از فرانسه

 سپس، آرام و دادندمی قرار توجه مورد کالس در کنشگری عنوان به را آموزدانش

 .شد هماالن بافت در حیاط سپس و مدارس ورودی تاالر وارد تحقیق آرام،

 مامت ارجاع نقطۀ که دارند وجود مفاهیمی امکرده اشاره آن به قبالً  که همان گونه

 دارند وجود خاصی هایکتاب نویسندگان و همچنین و اندکودکی شناسانجامعه

 آنان از یا شده داده ارجاع آنان مداوماً به که( مجموعه این مقاالت نویسندگان شامل)

(، 1994و همکاران ) 2ینس کورتروپ ویراستۀ ،1مسائل کودکی است: شده قولنقل

 4کودکی بازساخت و ساخت مهم کتاب و (1994، 1988) 3آالنن نالی از مقاالت متعدد

 تأثیری سازندۀ و آغازگر هااین (.[1990] 1997) 6پروت آلن و 5جیمز آلیسون ویراستۀ

 أثیرگذارت نویسندگان و کدام کتب اینکه. اندبوده کودکی شناسیجامعه بر علمی

 تأثیرگذار بکت تمام. کنندمی فادهاست هاآن که زبانی به مربوط است ایمسئله اندبوده

 هیچ اما. اندشده ترجمه هازبان دیگر به هاآن از برخی و شده نوشته انگلیسی زبان به

                                                           
1 Childhood Matters 
2 Jens Qvortrup 
3 Leena Alanen 
4 Constructing and Reconstructing Childhood 
5 Allison James 
6 Alan Prout 
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 این در باشد دهش برگردانده انگلیسی زبان به یا شده نوشته دیگر هایزبان به که کتابی

آن ]جهانی[  نوع از ریاجبا بلکه جهانی تأثیری تنهانه بنابراین. است نداشته وجود لیست

. دهدمی شکل سراسر جهان در را کودکان روی شناختیجامعه پژوهش که دارد وجود

 مانند - کشورها همین در کودکی محلی هاینظریه چراکه نیست خطربی این

 دست به جهانی قیاس در - کودکان با مرتبط هنجاری تأییدهای و رایج هایپنداشت

 زتجهی دین و مصرفی فرهنگ خارجی، مددکاری هایمانساز غیردولتی، هایسازمان

 ستا واقعیت این است درک قابل کشورها بین در که مهمی تفاوت اند. سومینشده

روزمره و ساختارهای نهادی  و علمی هایاندیشه واردات حال در کشورها برخی که

 این از. مذکوراند موارد صادرات درحال برخی و هستند، کودکی دربارۀ متناظر

 .تأثیر هستند تحت برخی و تأثیرگذار کشورها برخی رهگذر

 و هاشباهت متوجه و کنیممی مقایسه با هم را مختلف کشورهای که هنگامی

 تأثیر اهمیت با شویم،می کودکی شناسیجامعه پیشرفت زمینۀ در آنان هایتفاوت

 کریف نشم و علمی پژوهش بر کودکان با مرتبط اجتماعی مؤسسات و هاپنداشت

 محوری مفاهیم که است این آورترحیرت گردیم.می آشنا کودکان دربارۀ

 این رب غلبه برای است تالشی این. شوندمی شکنیساخت کودکی شناسیجامعه

 ررهگذ این از است؛ بوده نقد مورد اشمحوریبزرگسال علت به که معمول دیدگاه

. شودیم ابراز خودآگاه صورت به هاییمتعین چنین از کودکی شناسیجامعه انفصال

 کودکان ارۀشناختی دربجامعه تحقیق میزان درباب اجتماعی زمینۀپیش تأثیر توانیممی

 مثابۀ به کودک» مفهوم هایصورت تغییر دهید اجازه. کنیم شناسایی را کودکی و

 یرتأث از الیمث عنوان به کشورها تمام در تقریباً  که بسنجیم ملی سطح در را« کنشگر

 دهش پذیرفته محلی روایات و شرایط عنوان به دیگر سوی از و جانبههمه علمی دانش

شود یاشاره م مفهومی با مقایسه در« کنشگر مثابۀ به کودک» مفهوم به عموماً. است
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مقالۀ  رد مفهوم دو این) داندمی تولیدشده اجتماعاً «نسلی نظم» از بخشی را کودک که

 هب مفاهیم این دوی هر یا یک به ارجاع در عالوه . به(تاس شده داده توضیح مقدمه

 ادهاستف برزیل هایگزارش در اما. شودمی داده ارجاع خاصی نشریات و نویسندگان

و  اهنگ شیوۀ دربارۀ قضاوت برای اخالقی ایضابطه بر دال مفهوم به وضوح این از

 انشامل کودک –ا هبرای آن شایسته زندگی آوردنفراهم برای کودکان با برخورد

 سعی که نظراتی استنقطه و نیازهایشان، صالحیتشان، گرفتن نظر در و -جامعه  حاشیۀ

 عمدتاً  مذکور مفهوم متحده ایاالت و آلمان هایدرگزارش. دارد هااین ضمانت بر

 ارک به بازی و مدرسه در هماالن گروه در کودکان فرهنگ روی کار به اشاره برای

 مهم اریساخت عناصر تولید حتی یا بازتولید به کودکان در آن هک فرهنگی. رودمی

« هروندش مثابۀ به کودک» به مفهوم ایتالیا، این هایگزارش در. پردازندمی جوامعشان

 گیریتصمیم روندهای در فعال همکارانی کودکان آن طبق که شودمی نزدیک

 زندگی به مربوط ثبح مورد فرانسه، مفهوم در .هستند سازمانی زمینۀ و عمومی

 هاییاستاند شود بررسی مجدانه و دقت با فرهنگشان اگر که است ما میان در غریبگانی

 فتعری آنان با مواجهه شیوۀ و ما جامعۀ در دیگرانی و جامعه هایبخش دیگر به راجع

 کند.می

 تأمل مداوم به نیاز و آینده مسیرهای

 تفاوت عمودی و افقی

 سائلم دیگر امتداد در کودکان نسبی بینوایی و خصوصی زندگی فردگرایی 

 ایبر مهم ایگذارد، انگیزهمی اثر کودکان زندگی بر که رشدی حال در اجتماعی

 تولید ثباع هاییپیشرفت چنین .است بوده کودکان دربارۀ شناختیجامعه تحقیق

 تاس شده مشخص تحقیقی موضوعات و اجتماعی هایگروه این دربارۀ علمی آگاهی

 همانند)شد  خواهد اصلی اهمیت واجد رو پیش هایسال در ایطور فزاینده به هک
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 و کودکی میان تفاوت»مسئلۀ  ادراک(. فرانسه و هلند، آلمان، از متعدد گزارشات

 و شکلم ایجاد امکان است نیاز مورد هاییپیشرفت چنین مطالعۀ برای که «کودکان

 سیاسا تمایز ضمن در. دارد همراه به ودخ را با کودکی شناسیجامعه برای ایمسئله

 عنوان هب نسلی نظم بزرگسالی است، و کودکی میان تفاوت کودکی شناسیجامعه

 قدارم و دهدمی دیگری موقعیت کودکان به که جوامع تمام مرکزی ساختاری عنصر

 روعش ۀنقط این .دهدمی اختصاص هااند به آنکودک که زمانی تا را منابع از تریکم

 نظر طبق یا. است بوده های اخیردر دهه نوین کودکی شناسیجامعه برای همیم

: زندمی هدف به دقیقاً  و است کرده اشاره آن به اخیراً ( که396: 2007کورتروپ )

 ایگاهج تعیین و شناسایی ما هدف. ندارند جایگاهی هیچ اجتماعی تفکر در کودکان»

 وچکک بد، یا خوب تواندمی جایگاه نای. است شده نامیده «کودکی» که است چیزی

 نانآ برای فقط و کودکان تمام برای جایگاهی این همه از ترمهم اما باشد بزرگ یا

مشخصۀ ضروری  که کودکان کنندپافشاری می کودکی شناسانجامعه «.است

 اعاًاجتم که است نسلی نظم در آنان نامساعد و ویژه موقعیت این مشترکی دارند و

 ورای را کودکان زندگی کیفیت و کودکی اساساً هامشخصه این. است هشد برساخت

 کودکان ۀمطالع بنابراین. کندمی تعریف نژاد و طبقه، جنسیت، به مربوط هایتفاوت

، 1993؛ کورتروپ، 1988شود )آالنن،  بندیطبقه شناختیجامعه مفاهیم این ذیل نباید

جامعۀ جهانی » کودکی از لعاتمطا دربارۀ 1پدیاویکی در مدخلی حتی. (2007

 آن هروندانش زندگی کیفیت و شده مطالعه باید مسائلش که کندمی بحث« کودکان

 .شود بخشیده بهبود مطالعات این توسط [کودکان یعنی] جهان

 اندبخشیده بهبود را کودکان به نسبت آگاهی که اجتماعی هایپیشرفت آن دقیقاً اما

 باعث شخصی زندگی شدنفردی. ها هستندتفاوت این اندیشیدن دربارۀ نیازمند نیز

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Childhood_studies (last accessed 9 March 2008). 
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 جوامع در اجتماعی نابرابری سریع شیوع با عموماً و شده کودکی متفاوت شرایط ایجاد

 گذشته زمان به نسبت رهگذرش از که اندپیشرفت حال در« 1هاکودکی» امروزی،

 و هاهاندیش عالوه به. اندشده ترمحروم برخی و ویژه امتیازات صاحب بیشتر برخی

 در بزرگسالی به نسبت مثابۀ واقعیتی متفاوت به ،کودکی به راجع متفاوت واقعیات

 ول،ا نگاه است، در ممکن درحالیکه .است ظهور حال در ،متفاوت اجتماعی هایگروه

 رتبطم عمومی نهادهای بر هااین رسد، نظر به خصوصی زندگی به محدود هاتفاوت این

 ودکانک تفاوت مشارکت راستای جایگاه کودکان در بازار، در و پرورش و آموزش با

 یکودک شناسانجامعه اگر. تاثیرگذار هستند بازارها، نیز و نهادها این در مختلف

 و اجتماعی مسائل از جلوگیری نتیجه در اجتماعی، و سیاست بازبینی به که خواهندمی

 به ضروری نیاز مانه کنند، کمک کودکان زندگی بر مؤثر فزایندۀ بینواسازی

 توانایی علت به. شودمی حس [هاکودکی میان] هاتفاوت به مربوط هایاندیشه

 تأثیر تحت که کودکان زندگی شرایط غرامت، و جبران منابع تجهیز برای کودکان

 متوجه هک هنگامی اما. شودمی سیال و چندبرابر بحرانی شرایط در است مذکور مسائل

 کیکود شناسیجامعه بحث بنیادهای از نباید شویممی نکودکا میان هایتفاوت

 میان اختاریس هایتفاوت به نگرشی اول،: چیز هستند دو بنیادها این. کنیم پوشیچشم

 بینشی دوم، و -است  برجسته دیگر های تفاوت به نسبت که - بزرگساالن و کودکان

 .یاجتماع جهان در مشارکت برای کودکان بنیادین صالحیت دربارۀ

 و ودکانک میان هایتفاوت محوشدن به قائل که اندیافته بسط هاییاستدالل اخیراً

 میان زتمای شیوع علت های نسلی، بهدسته میان کاهش به رو و ارتباط بزرگساالن،

                                                           
 به وجهت گران،با کنش برای زندگی از مرحله این نبودن یکسان و کودکی متفاوت های شیوه مراد 1

 .م. است مذکور عوامل
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؛ 2005، 1ها هستند )هنگستدسته این بین روابط ]مناسبات[ ساخت حتی و کودکان

 یلتحل تجربی صورت به باید که است ایمسئله این اما. (2005؛ پروت، 2001، 2لی

 و دکانکو از خاص هایگروه تحقیق، مطالعۀ مورد جغرافیایی محیط به توجه با. شود

د نداشته وجو مذکور هایپرسش برای واحد و یگانه پاسخی احتماالً [متغیرها] این نظایر

 و انکودک انمی مذکور تمایزات آگاه باشد فرد باید که است این من بیان. باشد

. شوندیم محو مرزها آن طبق که تزهایی نیست با چارچوب متناسب لزوماً  بزرگساالن

وال ز خاطر به دقیقاً  که کرد استدالل توانمی توجه تجربی قابل شواهد اساس بر

 نظم رد کودکان بودناقلیت اجتماعی، وضعیت هایگروه برخی در« کودکی نرمال»

 عدب دو در را هاتفاوت که مفاهیمی روی کار آینده، ، برایاما. شد خواهد ترمهم نسلی

 اختاریس عنصر مثابۀ به کودکی - افقی و -کودکان  برابر در بزرگساالن - عمودی

 . بود خواهد ترمهم -هر جامعه 

 :ودب خواهد مهم افقی بعد تحلیل در آیدمی ادامه در که افقی هایمتغیر از ایدسته

 هایواقعیت و متفاوت هایاندیشه کودکان، هایکنش یهامحدودیت و امکانات

به  ابیدستی برای مختلف هایفرصت برابر بزرگسالی، در کودکی دربارۀ عامیانه

 فاهیمم ضمن، در. جمع و فرد میان تقابل بر متفاوت تأکیدات و آینده در هاجایگاه

 ذاشتهگ جا به را مهمی نظری ابزارهای کودکی شناسیجامعه به راجع پیشین مرکزی

 چنین اهر سر تواندمی خامش صورت در «کنشگر مثابۀ به کودک» مفهوم مسلماً. است

 نشگرانک عنوان به سادگی به کودکان وضعیت فهمی چنین در زیرا. باشد هاییتالش

 از ، وکنشگری از الگویی چنین از، از یک سو ادعای دفاع عالوه به. شودمی انگاشته

 .ک.ن نقد برای. )دارد بودنشدن و نامعلوممبهم به گرایش تحلیل آن، دیگر سوی

                                                           
1 Hengst 
2 Lee 
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 برای دعوتی عنوان به و خالص تجربی صورت در . اما،(2000؛ پروت، 2007، 1کینگ

 چارچوب شرایطی، در هر تحت اجتماعی جهان در کودکان هایمشارکت مطالعۀ

 و آوریعجم برای ارزشمندی نظرنقطه کنشگران، این این هایمحدودیت و امکانات

 ایی،فردگر روندهای مختلف هایجنبه تحلیل همانند رشد مختلف شرایط تفسیر

. تاس کودکان بر مؤثر اجتماعی هایمحدویت و تشدید، در حال اجتماعی نابرابری

 بر [همچنین] نسلی نظم بودناتفاقی و مندغیرساخت بر کودکی شناسیجامعه پافشاری

وضوعات م از درگیری با اجتماعی کنش رایب کودکان ضروری شایستگی و صالحیت

 قدیمی هایسیاست اجتماعی، فقر، و طرد اجتماعی و ارتجاع به سوی دیدگاه

 انیقرب کودکان و خطرناک کودکان خطر، معرض در کودکان دربارۀ انگارانهساده

 و عمومی گفتمان هایدیدگاه در رواج علت به [پافشاری] این. کندمی جلوگیری

 . است مهم کودکان تحلیل در هارشته گردی گرایشات

 یموضع انتقادی و دفاع میان کودکی شناسیجامعه

 کودکی ارۀدرب رایج مفاهیم برابر در انتقادی موضعی عنوان به کودکی شناسیجامعه

 بودند، دهش پذیرفته بدیهی صورت به علمی مفاهیم در افکار این که ایشیوه نیز و

نسانی مفهوم توسعۀ ا شدن، یااجتماعی شناختی، مانندامعهمفاهیم ج –است  یافته ظهور

 از سیاریب برای پویا برخوردی و شروع نقطۀ ایانتقادی موضع ها. چنیندر دیگر رشته

 هاییبینش کسب برای همچنین و نهاده فراهم کودکی به مندعالقه اجتماعی عالمان

چنین است. هم شده واقع مفید نسلی نظم فرایند برساخت و کودکان زندگی دربارۀ

 در عمیقاً  دارند، که سروکار کودکان اسم به ایدسته با که شناسانیجامعه برای

شود که می ثابت اند،روزمره جاسازی شده هایفرضپیش و اجتماعی نهادهای

 ودکیک شناسیجامعه مفاهیم پذیرش شیوع نخست، در نگاه. است ضروری موضعی

                                                           
1 King 
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 رشنگ برانداز که البته. شودمی محسوب موفقیت اخیر در سالیان هایشبینش و

 گذاشته علمی هایرشته میان و هارشته بر دیگر معنادار تأثیری کودکی شناسیجامعه

 «یکودک مطالعات» که چیزی در کاربست آن و علمی گرایش پرواضح است. است

 یهاهبرنام با همچنین کودکی شناسانجامعه. مدعا است بر این دال شودمی نامیده

 بر و ردهک همکاری سالمت و تربیتی، علوم اجتماعی، کار نظیر ایرشتهمیان مطالعاتی

 آن از یحاک کشورها اتفاق به قریب هایگزارش که چیزی -اند گذاشته تأثیر آنان

 ودکک» کودکی، خصوصاً شناسیجامعه با مرتبط مفاهیم ها، ازهمکاری این است. در

 به عضاً،، ب و مطالعات به یا ایحرفه هایرهنمون به و دهش اقتباس «کنشگر مثابۀ به

 از تنهانه ورمذک مفاهیم بنابراین. اندیافته شکل تغییر اجتماعی و سیاسی تصمیمات

 عادیاب در حتی بلکه شناسان کودکی، جامعه از بسیاری تعصب مدافعانۀ طریق

 وایمحت است مکنم که جایی میادین، یعنی دیگر به ورود طریق از تر،گسترده

دهند می کلش شود، تغییر گم اشتدافعی بواسطۀ گرایش مذکور مفاهیم شناختیجامعه

 بدل ترمثبت مفاهیم روزمره هستند، به فرضیات موشکافی مشغول درحالیکه و -

 ستد از را واقعیت به شانانتقادی گرایش هاآن است ممکن روند در این اما .شوندمی

 نممک [نظم] آن است، برقرار ساختارمندی نسلی نظم آن در که ایجامعه در. بدهند

 ردهک روزآمد را اجتماعی نظم ندرت به که شود از برساختی جزئی عنصری به است

که این  خیر اجتماعیتغییر نابرابری عمیق توزیع  بدون سازد،می بدیهی و ملزم را آن و

 مورد کمابیش نسلی نظم این. دسازطبیعی و مشروع آن را می ای ظاهراً نظم به شیوه

 های بازیندر زمی کودکان آن طریق از که باشد چیزی تواندمی و گرفته قرار بازبینی

 کودکی اسیشنجامعه تأثیر تحت که متخصصانی توسط که کنند کنشگری جدیدی

ر اکثر د اجتماعی گروهی عنوان به کودکان حال آنکه است. یافته موجودیت اندبوده

 را هاآن تربیتی جدید هایدکترین و دهندمی ادامه خود بینوایانۀ رشد کشورها به
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 از بسیاری است ممکن درحالیکه کند.می محسوب اجتماعی سرمایۀ پردهبی

 و دارای صالحیت کنشگر مثابۀ به مفهوم کودک درگیر کودکی شناسانجامعه

 را دنشاجتماعی و کودک مفاهیم روزمره دربارۀ رشد ای باشند که ]این مفهوم[شیوه

 کارشان،اف و پژوهش روی« مردمان» تأثیر دیگر به نسبت است سازد، ممکنمی منقلب

 .باشند توجهبی شانتغییر مفاهیم و

 فته،نگر عهده به را کودکی شناسیجامعه موضع این دیگر ایرشته که زمانی تا

ریز از آن گ. کنند مداوماً تأمل خود فعالیت به نسبت مجبورند رشته این پژوهشگران

 هدفشان چون گروه دارد؛ باالیی هنجارین محتوای موضوعشان ممکن نیست چون

 رخ هساد بسیار پژوهش موضوع شمردنچون طبیعی است؛ خفه صدایی با اقلیتی

ه به است، ک کودکان دربارۀ عمومی گفتمان مشخصۀ عقالنیت فقدان چراکه دهد؛می

کند، کند را تعیین میجلب می پژوهش که توجهی و تحقیق موضوع حدود نوبۀ خود

آوری و مجاورت این ده گزارش اند. جمعهای کشورها نشان دادههمانطور که گزارش

اش، رغم موضع انتقادیشناسی کودکی علیدهد چقدر جامعهکه به وضوح نشان می –

به عنوان مشارکتی در چنین تأمل  -در معرض تأثیرات جامعۀ مربوطه بوده است 

 ای است.نتقادیا

 اجتماعی بندیدسته برابر در شناسیجامعه

یت، جنس جنس، همچون اجتماعی هایبندیدسته روی که متخصصی شناسانجامعه

مرحلۀ  در .اندمواجه خاصی مسئلۀ با کنندانحراف در برابر انطباق تمرکز می و طبقه،

زنان، «: نخودشا» بندیدسته سمت به توجهات اجماع در مهمی کارکرد اول،

دوم،  رحلۀم در. اند داشتهغریبگان و جامعه در ایحاشیه افراد یا کارگر، کودکان، طبقۀ

 این عنیی -دهند پرداخته و به آنان صدا می توصیف و مرور به هابندیدسته این دربارۀ

 کنند، و با عمومی و علمی هایبحث وارد را گروهشان دیدگاه تا دهندمی را امکان
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 روهگ این که گویندمی جامعه از گروه این پنهان همیشه هایمشارکت ودنپدیدارنم

 این سوم، مرحلۀ در اما. است مفید و معنادار کنشگری شایستۀ محروم و اقلیت

. بزنند مندا سازتفاوت هایبندیدسته این ایجاد به ناخواسته است ممکن پژوهشگران

 مدتاً ع که - دارند اشاره آن در افراد همانندی و «خودشان»به یگانگی دستۀ  درحالیکه

 نژادی یا لی،نس جنسیتی، نظم دهند کهتوضیحش می اجتماعی بندیدسته فرایندهای با

 لهمقاب اشعلمی الگوی با را روزمره بندیدسته فرایندهای -کنند می برساخت را

 باید انکودک که نگاه این تنهانه کودکی، پژوهشگران شناسیجامعه مورد در. دهندمی

 ند،اشوند را تقویت کرده مطالعه خودشان مفهومی موجودیت با و جداگانه طور به

دن کرهای مطالعاتی جدید که متخصصان را برای نهادیبلکه در جزئیات برنامه

یر کند نیز درگمحور آماده میسیاسی و رفاه اجتماعی کودکمداخالت نوین اجتماعی

 اشدب مفید اجتماعی گروهی عنوان به کودکان برای است ممکن هااین تمام اند.بوده

 بر که شود، کیفیت کاهش شرایط ایجاد باعث اجتماعی منطق اساس بر تواندمی اما

 به. ارندد شدنکیفیتبی به گرایش اقلیت هایگروه به مربوط مؤسسات آن طبق

 این رد که همانطور بنابراین شود،می مستقل گروه هویت پدیدآمدن باعث این هرحال

 خودِ پژوهش عمیق روی انتقادی تأمل خواست ام،کرده نمایان مقاالت مجموعۀ

 .امداشته را دفر خودِ رشتۀ پیشرفت مطابقت و بازسازی در نهایت و تأثیراتش و شخص

 کی برای افقی گشایش و مهم انتقادی بازخورد یافتن برای دیگری شیوۀ اما

 آن و دارد وجود -است  ارتباط در قلیتا گروهی با که - خاص حوزۀ شناسجامعه

 نارک هنگام. است اجتماعی نظریۀ و شناسیجامعه هایحوزه دیگر با دوباره ارتباطی

 من و 2کریکنون ، رابرت1کودکی مجلۀ برای مقاالت از ایمجموعه نهادن هم

                                                           
1 Childhood 
2 Robert van Krieken 
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و برگر کردیم )بولرنیدر استنتاج را شناسیجامعه هایحوزه دیگر با فزاینده ارتباطی

 و خانواده، جوانان، آموزش شناسیجامعه شامل هاحوزه این و (2008کریکن، ون

 کودکی و کودکان بر که هاییرشته دیگر با همکاری مغایر .شودمی حقوق و پرورش،

 - شودای دیده میرشتهمیان« مطالعات کودکی»در  که طورهمان – کنندمی تمرکز

تی که بر مشکال و «کودکان»دستۀ  میان ریفیظ تغلیظ تواندمی وآمدهاییرفت چنین

 .آن داللت دارد ایجاد کند

 به انکودک روی شناختیجامعه هایپژوهش توسط که هستند هاییبینش همچنین

 ارزشمند اجتماعی نظریۀ و هاحوزه دیگر شناسانجامعه برای تواندمی و آمده دست

 آن رینتجالب. اندآمده گیرینخستین بخش نتیجه در اینجا هم هاآن از بخشی. باشد

اهمیت  هب نسبت بینشی نخست،. باشد شناسی شناختجامعه مشارکت در تواندمی

 عتوزی برای که ایدسته این نظم. اجتماعی است جهان سازدسته هایسازمان سرآمد

 معرفت و «دیگربودگی» به مربوط کیفیات سازیطبیعی اساس است الزم منبعی هر

 شناسیامعهج خود ناپذیرتبیین دخالت بینشی دربارۀ دوم،. ها استاوتتف باب در رایج

 هاتهدس این به شناسان جامعه چه. است اجتماعی واقعیت ای ازدسته برساخت این در

 ودکانک دربارۀ تا کنون که گونهبپذیرند )همان را هاآن سادگی به و نباشند حساس

 اخواستهن طور به نهایت در) کنند شکنیاختس و کرده مطالعه را هاآن اینکه بوده( یا

 [هاهدست شکنیساخت] دوم مورد در (.ببینید را ترکنند؛ قبلمی بازسازی را هاآن

های از حوزه «خودشان» دستۀ ارزش اساس بر خاص مربوطه هایحوزه شناسیجامعه

 که درسنمی نظر به. کنندشوند و بدان اذعان میشناسی آگاه میای جامعههسته

وابستگی  کشف سوم،. برود هاییبندیرتبه چنین ورای ترتیبی هیچ به شناسیجامعه

 از ودکیک شناسیجامعه اینکه با. زمینۀ اطرافش است به شناختیجامعه پژوهش کل

 روجم که ایشیوه خاطر به - داشته المللیبین حالتی گیریشکل ابتدای همان
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 جتماعیای اکودکی به مثابۀ پدیده اشوژهپر اولین اش، ینس کورتروپ، باکلیدی

 یعنی خودش، به مربوط زمینۀ تأثیر تحت همیشه حال این با -گرفت  ( پیش1993)

 سبتن چهارم، بینش. است بوده شان،علمی فرهنگ و کشورها این در کودکان موقعیت

 محلی هایدگرگونی ، بلکه همچنین نسبت بهانگلوساکسون دانش تولید هژمونی به

 . است هژمونیک دانش ینا

 به هک کنندمی مشاهده ایمنتقدانه(-خود) صورت به کودکی شناسانجامعه بعضاً

ت . درست اساندشناسیجامعه اصلیهای اجتماعی حوزه نظریۀ بند در ناکارآمدی طور

این باید  خوان است، وکه نتایج تحقیقات گهگاه با مباحث کلیدی نظریۀ اجتماعی هم

 سوی آن در دبای نیز توبیخی شناسی کودکی داشته باشد. اماتری در جامعهاولویت باال

 لیلاجتماعی، تح نظریۀ یعنی) شناسیجامعه اصلیهای حوزه .باشد داشته وجود مسیر

شناختی جامعه پژوهش کامل طور به تقریباً (شناخت شناسیجامعه و اجتماعی ساختار

 همکارانمان اگر است مهمی هم مشارکتهنوز . گیرندمی نادیده را کودکان دربارۀ

 شناسی،جامعه هایحوزه در دانش بتوانند تولید شناختیجامعه هایحوزه این در

 بندیرکن و واقعی، اجتماعی جهان برساخت در شناختیجامعه کارکرد این دانش

 رهگذر این از. دهند قرار بازنگری مورد را شناختیدانش جامعه در های روزمرهدسته

 این و باشند شناسیجامعه هایحوزه تر، متممگسترده نظرینقطه با هاآن است کنمم

 آورد، درحالیکه فراهم را انتقادی بازخورد از متفاوت ایاست گونه ممکن ادامه در

 د.از نظر نسلی هستن منظم جامعۀ یک فهم چگونگی اصلی مسائل با مواجهه مشغول
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