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نوشته  هرشتهای پیشرو در این این کتاب کوچک، که مقتدرانه توسط یکی از چهره»

شناسی های کلیدی درون جامعهشده، مروری عالی و جامع بر موضوعات و جریان

کودکی، است. عالوه بر این، مایال  مطالعاتدرون تر از آن کودکی، و گسترده

تر قرار جهانی و تاریخی گسترده یهاشناسی کودکی را در زمینۀ جریانخوبی جامعهبه

 «داده، و بدین ترتیب نیاز به یک شرح اجتماعی کامل از کودکی را تقویت کرده است.

 دکتر مایکل واینس، مؤسسۀ آموزش، دانشگاه وارویک

 

سی شنا، و گسترده به ظهور جامعهموقع، جامعل نگاهی بهبا این کتاب، بری مایا»

مثابۀ یک جنبش فکری افکنده است. این کتاب برای هر کسی که در حوزۀ کودکی به

ودکی شناسی کچراکه سوابق فکری جامعه -ت کند مهم اسمطالعات کودکی کار می

دهد، و سپس ای که در آن ایستاده پیوند مینوین را طرح کرده، آن را به زمینه

تاب منبع کند. به این ترتیب، این کمسیرهایی برای پیشرفت نظری در آینده ترسیم می

ر از این هم بسیار فرات با تنظیم تاریخی کامالً استوار از این رشته، مهمی است، اما

آید که حضوری تاریخی و نخست، اهمیتی که از دل جنبشی فکری برمیرود: می

دهد که چگونه کند؛ دوم، نشان میها دارد را نمایان میتهمعاصر در بسیاری از رش

کنندۀ پیوند میان شکل تالش فکری و حوزۀ این رشته در حال حاضر منعکس

های دانش در هر زمان و مکانی است؛ و سوم، مثل هر تاریخچۀ خوب دیگری، سیاست

ودکی را ی کشناسکند. همچنین تاریخ جامعهمسیرهای ممکن برای آینده را ترسیم می

دهد. کتابی که هر شناختی جای میهای اجتماعی و جامعهتر دغدغهدر عرصۀ وسیع

 «ای که درگیر مطالعات کودکی است باید بخواند.متفکر جدی

 الیس، دانشگاه ساریدکتر جو موران
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شناسی کودکی بینشی ارزشمند و شخصی نسبت به این شرح مختصر از تاریخ جامعه»

ان دهد. به خوبی ماهیت مشروط رابطۀ میحوزۀ تحقیقاتی به دست میگیری یک شکل

 «دهد.ها، افراد، و لحظات تاریخی را نشان میایده

 پروفسور آلیسون جیمز، دانشگاه شفیلد

 

جریان، ز اهایی مختصر و روشنگر شناسی کودکی بری مایال بینشتاریخچۀ جامعه»

اند تا این حوزۀ دانشی در حال ترکیب شدهدهد که هایی ارائه میجنبش، و تعامل ایده

به مطالعۀ ه کرشد را شکل دهند. این کتاب منبعی برای دانشجویان و اندیشمندانی است 

 «مند هستند.کودکان و کودکی آنان عالقه

دنیل توماس کوک، گروه آموزشی مطالعات کودکی، دانشگاه راتگرز، 

 انیکودکی: ژورنال پژوهش کودکی جهو سردبیر مجلۀ 
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 سپاسگزاری
بسیار سپاسگزارم، که  3دبالک ، و لیزبت2، پریسیال الدرسون1از ویرجینیا مورو

هایی نوشتند دربارۀ مناطق خاصی که در آن تجربه و تخصص داشتند )به ترتیب بند

که شرح  4(. همچنین سپاس بسیار از ینس کورتروپ67، و 62، 74. صفحات کن.

به بعد ارائه داد، که با اجازۀ خودش آن را  1980هایش از دهۀ کوتاهی از تحول ایده

 (.54. صفحۀ کخالصه کردم )ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Virginia Morrow 
2 Priscilla Alderson 
3 Liesbeth de Block 
4 Jens Qvortrup 
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 دربارۀ نویسنده
بری مایال، استاد مطالعات کودکی در مؤسسۀ آموزش دانشگاه لندن است. او برای 

شان کودکان و والدین مرۀزندگی روزهای پژوهشی مطالعۀ سالیان متمادی روی پروژه

شناسی کودکی مشارکت سال گذشته او در پیشرفت جامعه 25کار کرده است. در 

به سوی کرده و کتب و مقاالت بسیاری در این فرایند نوشته است، از جمله 

، که با همکاری ویرجینیا 2توانی به کشورت کمک کنیمی. 1شناسی کودکیجامعه

دربارۀ کار کودکان انگلیسی در زمان جنگ بوده، و بر پایۀ مورو نوشته شده، 

ها و اعمالی دربارۀ شناسانه به تاریخ است، و به طور خاص ایدهرویکردی جامعه

دهد که کودکان هنوز به عنوان کودکان ای شرح میکودکان و کودکی را در زمانه

درک  تقسیم کارکنندگان در ای فهم نشده بودند، بلکه به مثابۀ مشارکتمدرسه

 شدند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Towards a Sociology of Childhood (Open University Press, 2002) 
2 You Can Help Your Country (IOE Press, 2011) 
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 13  مقدمه  

 

 

 

 مقدمه

 
این کتاب کوتاه نوشته شده تا تأمالتی بر چگونگی )و تا حدی چرایی( توسعۀ 

هایش ارائه دهد. منطق نگارش آن این است شناسی کودکی، پیشگامان، و زمینهجامعه

ای که اینجا ذکر شده زندگی و اصلیکه من، همراه دیگران، در مقدار خوبی از دورۀ 

های بسیاری برای مواجهه با این موضوع وجود دارد، و در این مجال ام. راهکار کرده

دهم. انتخاب موضوعات و کارها های دیگر در طول تاریخ ارجاع میبه برخی تالش

 گردد. همچنین با متفکرانیام بازمیها با دانش و تجربهبه گزینش و ارتباط آن

 و پس از آن در تحوالت این رشته 1980ام که مانند من، در طول دهۀ فکری کردههم

اً برای کسانی ای، عمدتزمینهاند. بنابراین نکتۀ بنیادین کتاب ارائۀ اطالعات پسزیسته

 شناسانه به کودکی هستند.است که درگیر مطالعۀ رویکردهای جامعه

تر است، که اشاراتی برای کارهای دقیق های فکرینوعی مطالعۀ جنبشکتاب بهاین 

تاب کان مایل به پیگیری آن باشند. دهد، که ممکن است خوانندگو نظری ارائه می

 اند تا مسیرهایی برای مطالعات بیشترشامل ارجاعات بسیاری است که گردآوری شده

 هدهد؛ بیشتر ایدۀ آن جلب توجمهیا سازند. با این حال، فهرست کاملی ارائه نمی

خوانندگان به برخی متون است که پیشنهادات بیشتری برای مطالعه پیش روی آنان 

گذارد. شکی نیست که پاسخی قطعی به پرسش از چگونگی و چرایی آغاز می

وجود ندارد. هر تاریخی متفاوت از دیگران  1980شناسی کودکی در دهۀ جامعه

دهم. عمدتاً بر کارهای به زبان خواهد بود. اینجا برخی تحوالت تواناساز را نشان می
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کنم، چراکه این چیزی است که در دسترس سخنوران انگلیسی انگلیسی تمرکز می

کنم درست است اگر بگوییم اکثر کارها روی این موضوع به زبان است! و گمان می

اند. اما گسترۀ کارها تنها محدود به ایاالت متحده و انگلستان انگلیسی نوشته شده

که کارهای انگلیسی از کشورهای اسکاندیناوی و آلمان نیز وجود دارد. این نیست، بل

وانند آثار تزبان است که، به طور کلی، نمینشان از ضعف زبانی سخنوران انگلیسی

های دیگر، به ویژه آلمانی، و اخیراً فرانسوی، پرتغالی، و اسپانیایی را مرتبط به زبان

ی شناسها در جامعههایی دربارۀ پیشرفتداشتمطالعه کنند. در پایان کتاب، یاد

کنم که از جهان هایی ارائه میکودکی در آن کشورها، و کارهای پژوهشی و ایده

در حال ظهور هستند. در جهانی که سریعاً در حال حرکت است، و نشریاتی  اکثریت

ر در معاص های مهمهای پایانی به برخی پیشرفتشود، در بخشکه به سرعت منتشر می

های اجتماعی کودکی، به ویژه پیامدهای ابتکارات تکنولوژیک برای تجارب جهان

ابط شدن، و روهای کودکی بواسطۀ جهانیکودکی، چگونگی تغییر سرشت دوران

کنم. این تحوالت با مجاری پژوهشی جدیدی، از جمله بزرگسال اشاره می-کودک

 تحقیقات عرضی میان جوامع، همراه بوده است.

ن ابتدا باید از خودم سلب مسئولیت کنم که این کتاب کوتاه قرار نیست همی

یاری های بسباشد. کتاب« شناسی کودکیجامعه»یا « مطالعات کودکی»ای بر مقدمه

دهند. مثالً، برای مطالعات کودکی، کتاب مری هستند که چنین کاری را انجام می

( را داریم، که مکمل چهار کتاب درسی است که در ارتباط با 2004) 1جین کهیلی

و  2اند )وودهددورۀ کارشناسی مطالعات کودکی در دانشگاه اُپن منتشر شده

                                                           
1 Mary Jane Kehily 
2 Woodhead 
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 15  مقدمه  

؛ مونتگومری، 2003، 3؛ کهیلی و سوان2003و وودهد،  2؛ میبین2003، 1مونتگومری

 دیگر که به شرح؛ که در حال تجدیدنظر است(. کتب کلیدی 2003و وودهد،  4بور

؛ و 1997، 6؛ کورسارو1996، 5پردازند شامل جنکسشناسی کودکی میجامعه

ای وجود دارد که بر مفاهیم است. همچنین ادبیات گسترده 2006، 7واینس

های کند که در تخصصشناسانه متمرکز است، و بیشتر به کسانی کمک میجامعه

، 10، روشه9؛ فولی2000و همکاران،  8کنند )مثالً اسمیتمختلف با کودکان کار می

 (.2004، 12؛ جیمز و جیمز2001، 11تاکر

ودکی شناسانه به کباید در همین ابتدا توجه داشته باشیم که چرا رویکردهای جامعه

های جذاب مهم است. دوباره، مفسران تأکیدات متنوعی دارند، و برخی بر جنبه

صادی، های اجتماعی، اقتداللت کنند؛ دیگران بربرساخت اجتماعی کودکی تأکید می

و سیاسی وضعیت کودکان در جوامع. به نظر من، هم از نظر اجتماعی و هم سیاسی 

شناسی را به دوران کودکی وارد کنیم تا کودکان را به مهم است، که تفکر جامعه

های پیشااجتماعیِ عنوان اعضای رسمی جامعه به رسمیت بشناسیم، نه ابژه

از و  کننده در رفاه جامعه. اگر فهم بیشتربه مثابۀ عامالن مشارکت پذیری، بلکهجامعه

جوامع  ها واحترام به کودکان و کودکی را کسب کنیم، مزایای زیادی برای همۀ نسل

ها، دارد )همانطور که فمینیسم فهم از زنان را تغییر داده است(. فراتر از همۀ این

                                                           
1 Montgomery 
2 Maybin 
3 Swann 
4 Burr 
5 Jenks 
6 Corsaro 
7 Wyness 
8 Smith 
9 Foley 
10 Roche 
11 Tucker 
12 James and James 
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دهند، و در سراسر جهان، در رفاه ها را تشکیل میسوم انسانکودکان حدود یک

تر از همه این است که کودکی کنند. مهمها و جوامع مشارکت میاقتصادی خانواده

را به عنوان بخش سازندۀ دائمی جامعه به رسمیت بشناسیم، و به فرایندهای ارتباطی 

یدن کشنسلی میان کودکان و بزرگساالن توجه کنیم. این اقدام مهم نیازمند بیرونبین

ها و در نظر گرفتن آنان به عنوان کودکان و کودکی، به لحاظ نظری، از خانواده

گروهی اجتماعی است، با منافع خاص خودشان، که به طرق خاص بواسطۀ عوامل 

کالن اجتماعی، نهادی، اقتصادی، و تاریخی تحت فشار هستند. بدین ترتیب، حقوق 

تواند به مثابۀ موضوعی مهم و واقعًا می شناسانهکودکان و تقاطع آنان با فهم جامعه

امری  شناختی کودکیمحوری برای تحقیق و بررسی فهم شود. در پایان، مطالعۀ جامعه

سیاسی است، که هدفش بهبود احترام به حقوق کودکان در جامعه، از جمله حقوق 

 آنان نسبت به عدالت توزیعی است.
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 17  های کودکی  گیری دوراناهمیت روانشناسی رشدی در شکل

 

 

 

1 

 های کودکیگیری دوراندر شکل روانشناسی رشدیاهمیت 

 

کار  هاای از رشتهکودکان از عالیق بزرگساالنی هستند که در طیف گسترده

هایی کنند. رشتهکنند، و افرادی که همراه و برای کودکان، همچون والدین، کار میمی

عدها شناسی. باید بشناسی، تاریخ، جغرافیا، و همچنین جامعهچون روانشناسی، انسان

ا ای از این نوع ناگزیر است ببنویسم، اما هر بررسیها هایی دربارۀ این رشتهیادداشت

 آغاز شود. روانشناسی رشدیبرخی نکات کلی دربارۀ 

، نندکای ایجاد میر جامعه مسئلههای اجتماعی دنشان داده شده است که وقتی گروه

ون های اجتماعی را دگرگیا جایی که تغییرات اجتماعی و اقتصادی روابط میان گروه

 شوندمداران میشناسان/سیاستبدل به عالقۀ دانشگاهیان/پژوهشگران/جامعه، کندمی

(. در ربع آخر قرن نوزدهم در جوامع جهان اقلیت عالقۀ 2006؛ واینس، 1990، 1)زینکر

شدیدی نسبت به کودکان ایجاد شد، شاید استدالل کنیم، چون با توسعۀ خدمات 

گاه بزرگساالن قرار گرفت. شمول کل جمعیت کودکان در معرض نآموزشی جهان

در انگلستان نیز به همین ترتیب بود، چراکه نیازهای صنعت و امپراتوری منجر به 

، 2افزایش نگرانی دولت دربارۀ سالمت اخالقی، ذهنی، و جسمی ملت شد )هندریک

دهد، ( شرح می10-12: 1994) 3(. با این حال، همانطور که اریکا بورمن2، فصل 1994
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رن نوزدهم، دانشمندان به مطالعۀ نوزادان، به عنوان بخشی از عالقۀ کنونی تر در قپیش

 1در توجه به اهمیت نسبی موهبت ژنتیکی و تجربۀ محیطی، توجه کرده بودند. داروین

 1877ها دربارۀ خردسالی را در یکی از فرزندان خود را مطالعه کرد و نخستین نوشته

ها در جنبش تهیه شده بود(. گزاره 1840ه در هایی کمنتشر کرد )تلفیقی از یادداشت

مطالعۀ کودک مشمول این ایده بود که کودکان خردسال، که زمان کمی برای 

ن اند، به طبیعت نزدیک بودند و بدین ترتیب مسیری برای فهم بزرگساالیادگیری داشته

ف کشکردند. به ویژه، مطالعات خردساالن با هدف بودن ارائه میاز چیستیِ انسان

(. عالوه بر این، 10: 1994)بورمن، « های ذهن بود، ذهن بزرگساالنها و ویژگیریشه»

 -د ، مفهومی از رشروانشناسی رشدیهای رشتۀ جنبش مطالعۀ کودک، یکی از بنیان

شده ای منظم و هدایتاش برخاستهرا کاوش کرد که مشخصه -از نظر فردی و تکاملی 

( استدالل کرده که تأثیر کار 2: فصل 1990) 2مورس مراتب است. در واقعاز سلسله

شتر شناسی بود که در پیشرفت به سوی بزرگسالی بیای از زیستداروین تقویت نسخه

بر شباهت تأکید داشت تا تنوع. اجتماعات مطالعۀ کودک شروع به مشاهده، مطالعه، 

دهای گیری همۀ کودکان در نهاروندهایی که با جا -ودکان کردند و سنجش ک

(، این جنبش نشانگر درکی از و 11: 1994پذیر شد. و به تعبیر بورمن )آموزشی امکان

ای از اعمال که همراه با است، به عنوان مجموعه« علم»ای خاص دربارۀ تکیه بر ایده

 دولت مدرن است.

؛ 1: فصل 1994فراوانند. تاریخی که اریکا بورمن ) روانشناسی رشدیهای تاریخ

 تفهرس( نوشته متنی خوب، سازنده، و انتقادی است، و همچنین 2007، ویراست دوم

مطالعاتی مختصر و مفیدی را فراهم آورده. تاریخ او ظهور جنبش مطالعۀ کودک را 
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و منفصل را ایجاد « علمی»در اواسط قرن نوزدهم تا اواخر آن؛ سلطۀ مردان، که نگاهی 

هور های اجتماعی؛ ظبه نگرانیکردند؛ چگونگی توسعۀ روانشناسی برای پرداختن 

آزمایشات مربوط به مفهوم کودک بهنجار؛ عالقۀ فزاینده نسبت به چگونگی تغییر 

واسطۀ سازی کودکی بسازی و هنجارمندکودکان از خردسالی به بزرگسالی؛ و طبیعی

 را پوشش رشتهدهد. شرح دیگری که این ها را پوشش میقوانین و اعمال مهدکودک

( نوشته شده است. همچنین به فصول اولیۀ 2: فصل 2005) 1آالن پروت دهد توسطمی

( اثر هری هندریک نگاهی بیاندازید. مارتین وودهد، که 2003) 2رفاه کودککتاب 

ی ای در دانشگاه اُپن دربارۀ کودکنقشی محوری در تأسیس دورۀ تحصیلی بینارشته

خ ده، عناصر حیاتی در تاریهای مفیدی دربارۀ رشد کودک ارائه کرداشته است، بحث

 (.2003آن و روابط متقابلش با مطالعات کودکی را ردیابی کرده است )مثالً وودهد، 

( سه اولویت مهم را در مطالعۀ رشد کودک از اوایل قرن بیستم 2009وودهد )

ز اصلی رشد بود، و این با استفاده ا« نقاط عطف»کند. نخست، توصیف شناسایی می

به عنوان یک پیشگام در ابتدای قرن بیستم،  3ای، با آرنولد گزلهای مشاهدهروش

ها شد. دومین اولویت، توضیح این الگوهای رشد بود، برای رسیدن به نظریاتی که آن

 گرا بودند که بر پایۀ ایدۀ طرحِ رشدِ را شرح بدهند. در یک سوی طیف نظریات بلوغ

ه بر گرا بودند، کقابل نظریات محیطشدۀ ژنتیکی بود، درحالیکه در سمت مرمزی

طی کردند. اولویت سوم، سنجش تأثیر عوامل محیتأثیرات یادگیری و تجربه تأکید می

 های فردی بوده است.دادن به تفاوتدر شکل

در ارائۀ نوعی دانش در مورد کودکان، روانشناسی رشتۀ غالب بوده و به ارائۀ 

نند )مثالً کهمراه و برای کودکان کار می خدمات مرتبط است. به عبارتی، کسانی که
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های روانشناختی، و دیگر در بهداشت، آموزش، و رفاه( و مایلند درون پارادایم

خدمات مربوط به کودکان تعلیم ببینند، مانند خدمات حقوقی و پلیس، روانشناسان را 

روعیت بر مش خوانند. این ارتباط نظریه، یا رشته، با عمل، همچون شاهدانی خبره فرامی

کند و هم قدرت عظیمی برای کنترل دانش و تأثیر بر زندگی روانشناسی تأکید می

بخشد. برای اغلب مردم در جوامع جهان اقلیت )کشورهای اروپای مردم به آن می

اساس درک آنان از کودکان و کودکی را  روانشناسی رشدیغربی و شمال امریکا(، 

بیش  گذارانمداران و دیگر سیاستکرد که سیاست توان استداللآورد. میفراهم می

یر ها و اعمال آنان تأثاند، و این بر سیاستهای روانشناسانه تکیه کردهاز حد بر ایده

بندی ههای سنی طبقگذارد. بنابراین، برای مثال، کودکان در مدارس بر اساس گروهمی

واهد بود و به برخی که اند، همسو با این ایده که مرحلۀ رشد آنان مشترک خشده

 شود تا بهنجار شوند.شود کمک میمرحلۀ رشدشان ناهنجار در نظر گرفته می

نکتۀ کلی دیگر این است که رویکردهای روانشناسانه به کودکان و کودکی به طور 

کرد. آنچه اغلب به عنوان واقعیت ارائه شده است عمده در جوامع جهان اقلیت کار می

هایی بر پایۀ مفروضات خوانده شود. بنابراین، برای مثال، داستان تواند به عنوانمی

ها فرد دهندۀ جوامعی است که در آنکودکان به مراقبت مادرانه نشان« نیاز»تأکید بر 

ای جا گرفته است به طور کلی مسئولیت مراقبت از ای هستهمادر که در خانواده

تری از زنان مسئولیت مراقبت وسیعکودکان را بر عهده دارد؛ در برخی جوامع، طیف 

، 1از کودکان را بر عهده دارند، و اعتقادات و اعمال نمایانگر آن است )مثالً گوتلیب

است،  3( اثر بردلی1989) 2اندازهای خردسالیچشم(. کتابی مفید در این باره 2004

تحلیل ها دربارۀ مراقبت از کودکان در طول زمان در جوامع جهان اقلیت را ایده
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ها بیش از اینکه به عنوان واقعیات دیده کند که آنکند، و به این نکته اشاره میمی

هایی دیده شوند که متناسب با زمان و مکانشان هستند. توانند به عنوان داستانشوند می

همچنین استدالل شده است که کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ حقوق کودکان 

(، مثالً در 1995، 1روانشناسانۀ جهان اقلیت است )استفنزهای جهت بر اساس ایدهبی

ای به عنوان های کودکان و، دوباره، فرض خانوادۀ هستهندادن به مسئولیتاهمیت

 ها از حقوق کودکانهنجاری مطلوب. با این حال، این استدالل در جدیدترین تحلیل

چنان که در باال ذکر (. 2012، 2در سراسر جهان بحث و تعدیل شده است )مثالً لیبل

و  شناسانهشدن و کارهای جامعهام درباب جهانیشد، در پایان کتاب تأمالتی کرده

مرتبط با حقوق که از جهان اکثریت در حال ظهور است، و اینکه چگونه این مادۀ 

 مربوطه برای اصالح رویکردها و ادراک جهان اقلیت است.
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2 

- یشناسانه به کودکپیشگامان رویکردهای جامعه

 ویژه در ایاالت متحده امریکابه

 

 شناختی نسبت به کودکی با توجه بهتاریخ رشد علقه در رویکردهای جامعه

تأثیر دانش و منافع نویسنده قرار خواهد داشت. تمرکزشان متفاوت خواهد بود، و تحت

که در ایاالت متحده زندگی و کار کرده  -( 1988) 1محقق سوئیسی کلئوپاترا مونتاندن

ه عنوان ویژه متفکران امریکایی بمقالۀ مفیدی دربارۀ اهمیت زبان انگلیسی و به -است 

دای قرن ای دربارۀ علقۀ ابتکودکی ارائه کرده است. او به مقالهشناسی پیشگامان جامعه

 2ط ترنتدهد که توسای اجتماعی ارجاع میمثابۀ پدیدهبیستمی نسبت به کودکی به

کسی که آن عالقه را در کار اندیشمندان امریکایی در  –( نوشته شده است 1987)

، او روانشناسی رشدیسلط زمینۀ ترغم پسدهد. علیجای می 1930و  1920های دهه

القه اند، اما این عشناسانه دفاع کردهگوید که این اندیشمندان از رویکردهای جامعهمی

توان آن را به علل مختلفی نسبت داد. روانشناسی، بعدها کاهش یافته است، که می

در ی های دانشگاهی جایگاه خود را یافته بود، همچنین پایگاپیش از آن به عنوان رشته

از این جهت قدرت و اعتبار زیادی هم داشت. در  -ای با کودکان داشت کار حرفه

نتیجه، روانشناسان قادر به در اختیار گرفتن منابع مالی برای کارهای علمی و 
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 شناسان بود. او همچنین استداللکه به ضرر جامعه –گذارانۀ بیشتر بودند سیاست

های شناسانه )با پیشنهادات و چارچوبمعهشناختی، کار جاکند که از نظر روشمی

یاب کمتر وزیتیویست و حقیقتاش( از نظر اجتماعی نسبت به کار روانشناسی پنظری

را به این مرتبط  1920شناسی شیکاگو در دهۀ بود. او همچنین افول مکتب جامعه مقبول

( 1ونزارسداند، چراکه که آنان بر کنش متقابل نمادین و ظهور کارکردگرایی )پمی

روشنی (. کارکردگرایی به5: فصل 1992، 2متمرکز بودند )برای مثال ن.ک. کرایب

کند حت قدرت بزرگساالن، مطرح میموضع و وضعیتی پیشااجتماعی برای کودکان، ت

ای جذاب برای بزرگساالنِ مشتاقِ حفظ قدرت. جایگاه مستحکم )در هر نظریه -

پذیری شامل انتقال از بزرگساالن به جامعهسطحی از ایاالت متحده( این تصور که 

در بررسی کاملی از ادبیات توسط  -مثابۀ ظرفی خالی کودک به-کودکان است 

(، که کلمات کلیدی 1998) 4( نشان داده شده است. آوریل برایفیلد1968) 3کلوزن

 یافته که در طولرا تحلیل کرده است،  5مجلۀ امریکایی ازدواج و خانوادهدر مقاالت 

ای به کودکان به ، تقریباً هیچ اشاره1997فعالیت این نشریه تا سال  سال از 60بیش از 

پذیری نشده است. او این فقدان به رسمیت شناختن های جامعهعنوانی غیر از پروژه

مثابۀ عامالن اجتماعی را به گرایشات کارکردگرایی ساختاری سردبیران کودکان به

است. شاید توجهمان به این نکته جلب شود که عوامل پیاپی این مجله نسبت داده 

شده توسط ترنت، در حفظ سلطۀ رویکردهای روانشناسانه به کودکی در شناسایی

رسد، چراکه کشور در واکنش به کار ایاالت متحده، هنوز هم امروزه مرتبط به نظر می

، 6بوده است )باسسال گذشته در اروپا انجام شده کند  25ای که در طول شناسانهجامعه

                                                           
1 Parsons 
2 Craib 
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4 April Brayfield 
5 US Journal of Marriage and the Family 
6 Bass 

کانال جامعه شناسی عالمه

T.Me/Atu_Sociology

یکـ آزاداندیـشـــ 

1FreeMan.Net

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی

کتاب، مقاله، پایان نامه و جزوات



 25  ویژه در ایاالت متحده امریکا  به –شناسانه به کودکی پیشگامان رویکردهای جامعه

(. با این حال )بدون شک در میان ابتکارات دیگر(، سه مرکز دانشگاهی در 2010

العات اند. دپارتمان مطایاالت متحده امریکا برای کار پیشگام خود ایستادگی کرده

در نیوجرسی تأسیس شده است؛  1ای در دانشگاه راتگرزرشتهکودک با رویکردی میان

تأسیس کرده است؛ و  3ۀ کودکی را در دانشگاه ایندیاناعای مطالهدوره 2بیل کورسارو

مثابۀ مهاجران در و همکارانش کار تحقیقاتی مهمی روی کودکان به 4باری تورن

 (.2011، 8اند )مثالً اورالناانجام داده 7آنجلسو لس 6، برکلی5دانشگاه کالیفرنیا

آور مند باشند، اما تعجبهای دیگری وجود دارند که به کودکی عالقهاگرچه رشته

سنتی است که اغلب هدف انتقادات بوده  روانشناسی رشدینیست که این مشخصۀ 

ت. گویند منفی، و همچین مثبت داشته اساست، چراکه تأثیراتی شگرف، و برخی می

تأثیرات مثبت شامل به رسمیت شناختن کودکان به عنوان افرادی درگیر در یادگیری 

و در حرکت در امتداد مسیر به سوی بزرگسالی است؛ همچنین سودمند است که 

، تا سنین ن مثالبا توجه به معیارهای اعمال بزرگساالن قضاوت نشوند. به عنواکودکان 

جوامع متغیر است(، کودکان توسط بزرگساالن به عنوان کسانی  خاص )که در تمام

شوند که شایستۀ قبول مسئولیت کیفری هستند. و نکاتی که توسط قضاوت نمی

ذکر شد: بزرگساالن  9241در اعالمیۀ حقوق کودک او در سال  9اگالنتاین جب

وژیکی پذیری بیولمسئولیت حفاظت از کودکان و تأمین آنان را دارند، چراکه آسیب

کودکان نیازمند این پاسخگویی است. اساساً، شاید، انتقادات منفی بر این نکته تمرکز 
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بیش از حد مطمئن بود که  روانشناسی رشدیکنند که، در تظاهرات سنتی آن، می

شمول دارد؛ در تمرکزش جزئی بود؛ و با مشاهدات مردم از کودکان نتوصیفات جها

، 2؛ گرین1996، 1990، 1شان منطبق نبود )مثالً مورسهای روزمرهدر زندگی و فعالیت

(. این علم توجیهاتی برای تسلط بزرگساالن بر کودکان، برای انکار شخصیت 1999

ر کمبودهای کودکان در مقابل کرد. بشدن کودکی ارائه میآنان، و برای نهادینه

کرد که کرد. بر مسائل و مداخالتی تمرکز میهای بزرگساالن تأکید میشایستگی

برای رسیدگی به این مشکالت و بازگردانی کودکان به هنجارها ابداع شده بود )برای 

 (.1998، 4الیسو موران 3؛ هاچبی1997بحث مثالً ن.ک. پروت و جیمز، 

(، روانشناس پژوهشگر امریکایی، مقالۀ مهمی درباب 9751) 5آرلین اسکولنیک

چگونگی انفکاک زندگی کودکان از بزرگساالن نوشته، که به نظر او، نتیجۀ تثبیت و 

پردازان دهد که چگونه نظریههای رشدی است. مقالۀ او شرح میتقویت دیدگاه

ان، ند که کودکشناختی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم استدالل کردروان

کفایت و وابسته، اساساً از بزرگساالن متفاوت هستند؛ و بسیاری مثابۀ موجودات بیبه

از روانشناسان برجسته استدالل کردند که رشد کودکان ذاتاً مرتبط با توابعی است که 

کنند. بسیاری از کارها ریشۀ بیولوژیک دارند و رشد را سازماندهی و کنترل می

مستقل از زمینه بود. و اکثر آنان تا حد زیادی مرهون نظریۀ تکامل آزمایشگاهی و 

به  6دید. همانطور که کسنبودند، که در رشد فردی کودک، رشد نوع انسان را می

 (:115: 1965کند )آن اشاره می
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)داروین( تا پایان قرن نوزدهم، شورشی برای  1منشاء انواعاز زمان انتشار 

کودک، بین انسان بدوی و کودک، بین تاریخ سازی میان حیوان و موازی

یعی مثابۀ موزۀ طببشر نخستین و کودک وجود داشت. انسان در حال رشد به

شد؛ با مشاهدۀ دقیق نوزاد و کودک، تکامل نژادی و تاریخ بشر دیده می

 توان هبوط انسان را دید.می

م دیگر ( ارائه شده است. مقالۀ مه1990شرح مفصل این گزاره توسط مورس )

( نوشته شده است، محقق کانادایی 1986) 2ماری آمبرتدربارۀ این تاریخ توسط آن

های درسی مقدماتی، و شناسان کالسیک، کتابکه بواسطۀ مطالعۀ کارهای جامعه

مطالعات روی « فقدان تقریبی»مجالت علمی )عمدتاً از ایاالت متحدۀ امریکا(، 

مستند کرده است. این فقدان هنوز هم در شناسی کودکی را در جریان غالب جامعه

شود، گرچه مجالت علمی وضع بهتری های درسی انگلستان دیده میبرخی کتاب

ن یافت، ای« پذیریجامعه»دارند. او هم، مانند برایفیلد، چیز کمی جدای از کار درون 

گوید، دربارۀ کودکی نیست بلکه دربارۀ چگونگی کارها، همانطور که می

شناسی، وضعیت باالدست دن افراد است. او به تسلط مردان در جامعهشبزرگسال

ه کسی با مطالعۀ کودکان بدل ب»کند: ای اشاره میشناسی کالن و مسائل حرفهجامعه

کند اگرچه ممکن است کسی (. او اشاره می24« )شودشناسی نمینامی آشنا در جامعه

االن و مند باشد، در واقع آن بر بزرگساز فمینیسم انتظار داشته باشد به کودکان عالقه

می های سیستمجبورند درون محدودیت»های جنسیتی تمرکز کرده است؛ زنان نقش

(. مقالۀ آمبرت نگاهی رو به 24« )بان پدرساالری کار کننداز پیش موجود و دروازه

ن که اشناسی با کودکجلو داشت، اما محدود است به تنها پیشنهاد او برای تعامل جامعه

                                                           
1 The Origin of Species 
2 Anne-Marie Ambert 
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ممکن است  –شان بود های اجتماعیمطالعۀ جهان خود کودکان و نگاه آنان به جهان

« ایقبیله»های ( و رویکرد جهان1969)مثالً  1اینجا ارجاع دهیم به کار آیونا و پیتر اوپی

(. جهش به سمت 28: 1998که توسط جیمز، جنکس، و پروت توصیف شده است )

 ان بخشی از ساختار اجتماعی هنوز انجام نشده بود.مطالعۀ کودکان و کودکی به عنو

، با این حال، همانطور که اسکولنیک توصیف 1970و  1960های در طول دهه

انۀ ها، به نقد مواضع روانشناسگران، از طیف وسیعی از رشتهکند، تعدادی از مشاهدهمی

ها در روانشناسی (، به عنوان مثال، گفت که یافته1968) 2غالب ادامه دادند. آلپورت

یاسی های اجتماعی و سهایی بودند که روی زمینهاند، بلکه بیشتر ایدهواقعیات نبوده

اشاره کرد که  1970در سال  - 4اکنون کلینتون – 3رسم شده بودند. هیالری رادهام

رای انکار ، توجیهی بایدئولوژی وابستگی که توسط رشدگرایی پرورش یافته است

( استدالل کرد که 1971) 5حقوق کودکان ارائه کرده است. دیوید جی. راتمن

رمی دهندۀ فبندی سنی کودکان و نشاندن آنان در نهادهای وابسته به سن شکلدرجه

از کنترل اجتماعی بزرگساالن بر کودکان است، تا اینکه پاسخی طبیعی به قوانین رشد 

در  1970همانطور که حدأقل تا دهۀ  –استاندارد  روانشناسی رشدی ه برباشد. نقد عمد

این بود که عمدتاً آزمایشگاهی بود، و محققان  –رفت ایاالت متحده پیش می

ت های خاصی از زندگی و فعالییعنی تنها بر جنبه –کردند رویکردی جزئی اتخاذ می

بر رشد شناختی متمرکز بود،  6. بدین ترتیب ژان پیاژهردندککودکان تمرکز می

دیگران بر رفتارهای وابستگی، اما به طور کلی روانشناسان ارتباطی با کل کودک و 

توجهی توسط فون های روزمره نداشتند. عبارت قابلفعالیت روزمرۀ او در زمینه
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این بدان معناست که «. چیز جزهیچ»( بسط داده شده است: سفسطۀ 1960) 1برتاالنفی

شده به عنوان که توسط روانشناسان مطالعهقطعاتی از زندگی کودکان ذرات و 

دهندۀ کل کودک در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای مثال، درحالیکه تشکیل

ممکن است بر خوردن و خوابیدن در زندگی یک نوزاد تمرکز کنند، « داشمندان»

ند، کنمتفاوت کار می های مختلف یا با اهدافیگران دیگر، که از دیدگاهمشاهده

 توان استدالل کرد که زندگییابند: پس میهای بازیگوشانه میشواهدی از فعالیت

تر از آن است که بتوان بر یک یا دو ویژگی تمرکز کرد که ممکن کودکان پیچیده

( و مشمول تعامل فعال کودک با جهان 53-5: 1975دهنده )اسکولنیک، است نشان

 باشد.

در ایاالت متحده  1970، آنطور که تا دهۀ روانشناسی رشدی بر نقد عمدۀ دیگر

انجام شد، این بود که غیرتاریخی بود. یعنی، از تعهدات و مفروضات فکری و 

ه ها و مقاالت مورد توجایدئولوژیک خودش آگاه بود. این نکته در تعدادی از کتاب

؛ 1981، 2ونوان مثال سمپسکنند )به عنقرار گرفته است که بر تاریخ این رشته تأمل می

(. مقاالتی که در کنفرانسی در 1986و همکاران،  5؛ براونفنبرنر1983، 4و سیگل 3کسل

ارائه شدند بسیار جالب بودند، که در آن مورخان و روانشناسان امریکایی  1987سال 

ر توانستند برای همکاری بیابند را به بحث گذاشتند؛ دهایشان و امکاناتی که میرشته

در مقاالت منعکس کرده و اشاره کرد که شاید  6پایان کنفرانس، مایکل زاکرمن

خان مسلم آنچه بسیاری از مور»مورخان بتوانند به روانشناسان کمک کنند، با تأکید بر 

راً اند: اینکه رفتار انسان ناگزیدانسته و در واقع با پوست و استخوان خود فهم کرده
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)زاکرمن، « داً توسط زمینه محدود شده استمشروط است و کنش اجتماعی شدی

1993 :231.) 

شروع به حرکت در خارج از آزمایشگاه و به سوی  روانشناسی رشدی 1970در دهۀ 

تأثیر همین انتقادات؛ احتماالً به این دلیل که زندگی روزمره کرد، شاید تا حدی تحت

د هم، سترس بودند. شایای برای مطالعه در دها به طور فزایندهکودکان در کودکستان

با ورود زنان بیشتر به کار تحقیقاتی، تجارب خودشان از زندگی با کودکان را همراه 

توانستند مزایای مطالعۀ کودکان را در محیط طبیعی خود ببینند. کار آوردند، آنان می

پذیری قبالً به شدت متکی بر شرح مادران بود، و روشن شد که مشاهده روی جامعه

ها شود های معمولی ممکن است موجب تصحیح سوگیری در این شرحنهدر زمی

کودک را « 2مفردبودگی»(. نکتۀ کلیدی این است که منتقدان 25: 1970، 1)دانزیگر

زمینه است، یا پس« زمینه»چالش کشیده و اصرار کرده بودند که زمینۀ اجتماعی بیش از 

رنر، کودکان تشکیل شد )براونفنباما همچنان تمرکزی بر کنش متقابل و یادگیری 

، همچنین اخیراً گرین، 1999ای از این تحوالت ن.ک. گرین، ؛ برای تاریخچه1979

مثابۀ موجودات اجتماعیِ تعاملی در زندگی (. این تمرکز جدید بر کودکان به2006

شد، که اکنون به عنوان « پذیریجامعه»شان وارد کارها دربارۀ روزمره و یادگیری

( به قدرت کودکان از بدو 61-2: 1971شد. دانزیگر )ندی دوطرفه قابل درک میفرای

از طریق  –ند کمثابۀ کنشگران اجتماعی اشاره میتولد برای تأثیرگذاری بر حوادت به

دهند که در آن هر دو طرف والد و کودک نظامی را شکل می»هایشان: ها و خندهگریه

 ها و منابع اطالعاتیند و هر دو بخشندۀ پاداشکپذیر میدیگری را کنترل و جامعه

[؛ 1970] ،شده توسط دانزیگر)همچنین ن.ک. مقاالت در مجموعۀ ویرایش« هستند.
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پذیری متمرکز بر فعالیت کودکان در فرایندهای جامعه 1آنجا مقالۀ چمبارد دالوا

مورد  ( کودک خردسال خود را مشاهده و با او تعامل کرده، و1977) 2است.( دنزین

ویژه فعالیت آنان در توسعۀ روابط اجتماعی، ساخته ای برای عاملیت کودکان، بهقوی

( اشاره کردند که از طریق توانایی 1960؛ نخستین انتشار 1978) 4و هندل 3است. الکین

ه تعامل با دیگران است ک مثابۀ موجوداتی اجتماعی درانسانی کودکان برای عمل به

افتد. تزی جالب اتفاق می -عی جتماعی، اخالق، جهان اجتماهنجارهای ا -یادگیری 

 دهد، نشان میی(، بازهم درون رویکردهای گستردۀ روانشناسانۀ رشد1968، 5)فالپن

، 9، 6 - توانایی کودکان برای توصیف و تحلیل برخوردهای اجتماعی )او به کودکان

ها رحپرسیده است( و تیزبینی این شرا های کوتاه نشان داده و نظر آنان فیلم - ساله 12و 

در  های کتابیابد. با قضاوت بر اساس ردیفبا افزایش سن کودکان افزایش می

پذیری، که بسیاری از آنان عاملیت کودکان در های دانشگاهی دربارۀ جامعهکتابخانه

دازی پراند، این گامی بسیار کوتاه در جهت نظریهپذیری را شناسایی کردهفرایند جامعه

تر آنان در دورۀ های اجتماعی، و مطالعۀ گستردهمثابۀ عامالن در جهانکودکان به

ر آن شان دبزرگسال، و در برساخت زندگی-تعامالت با همساالن و تعامالت کودک

 برداشته نشد. بود که هاجهان

است؛ او  6شناختی را به چالش کشید مایکل کولمحقق مهمی که مفروضات روان

ها به انجام رساند. به بعد در طیف وسیعی از فرهنگ 1960خود را از دهۀ مطالعات 

به کتاب  7کنم پیشگفتار شلدون وایتمباحث و شواهد او پیچیده است، و پیشنهاد می

                                                           
1 Chombard de Lauwe 
2 Denzin 
3 Elkin 
4 Handel 
5 Flapan 
6 Michael Cole 
7 Sheldon White 
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سازی بخوانید. آنطور که برای شفاف را و همچنین فصل نخست خود او کول 1996

پیش رفته است، که  1ویگوتسکی گوید، او بر پایۀ مفاهیم روانشناس روسیکول می

او بخش زیادی از آثار ویگوتسکی را برای  –شناخت کارهایش را به خوبی می

کرد به بعد استدالل می 1920خوانندگان غربی ترجمه کرده است. ویگوتسکی از دهۀ 

که مردم باید زندگی ذهنی انسان را درک کنند چراکه عمیقاً مرتبط به اهداف تولید 

ه در بوده است، که ریش« گراطبیعی»ن اطراف ما است. روانشناسی سنتی بشر در جها

های رحها، یا طها، واکنشفرایندهای بیولوژیکی و رشد داشت: احساسات، وابستگی

 کند، ما نیاز به نوعداد. اما، کول استدالل میحسی و حرکتی را مورد مطالعه قرار می

 گیری فرایندهای ذهنی توسط فرهنگدومی از روانشناسی داریم، که چگونگی شکل

یکل انداز نظر ماشمول نیست(. این نکته طنیندهد )و در نتیجه جهانرا مد نظر قرار می

 زاکرمن است که در باال نقل شد.

های پس از جنگ جهانی شناختی را در سالهایی که مفروضات روانیکی از راه

ای در جوامع مختلف بود. عالقه دوم به روی بازنگری گشود، مطالعۀ زندگی کودکان

های پرورش مهم میان روانشناسان امریکایی طیفی از اهداف و روش

؛ 1955، 3و ولفنشتاین 2پذیری در کشورهای مختلف بود )ن.ک. میدکودکان/جامعه

(. چرا این عالقه بسط یافت؟ شاید یکی از دالیل این بود که 1963، 4وایتینگ

گر( دریافته بودند که مسائلی اجتماعی در کشورشان ها )مانند هرکس دیامریکایی

سازشدن و سرزنش شد )مشکلویژه مسائلی که جوانان را شامل میوجود دارد، به

کودکان ]به طور کامل[ محدود به انگلستان نبود(، و متعجب بودند که چطور جوامع 

                                                           
1 Vygotsky 
2 Mead 
3 Wolfenstein 
4 Whiting 
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گر نشناسان از دیاند. برخی روادیگر آن مسائل را از سر گذرانده و با آن مقابله کرده

ر ای به جهان فراترسد آنان حامل عالقهجوامع به ایاالت متحده آمده بودند؛ به نظر می

، یکی 1از ایاالت متحده بودند و صالحیت زبانی مطالعۀ آن را نیز داشتند. برونو بتلهایم

از بازماندگان اردوگاه مراقبت، محققی دانشگاهی بود که کار خود را به کودکان در 

ای جدی مسئله« نشینکودکان زاغه»کرد یاالت متحده اختصاص داده بود، و گمان میا

ای جربهمثابۀ تدر آن کشور هستند. او )همراه با همکارانش( کیبوتص اسرائیلی را به

طبیعی در پرورش کودک شناسایی کردند، و او به دنبال آن بود که ببیند آیا پرورش 

خانواده و قدرت )احتماالً مضر( آن بر کودکان را کودک اشتراکی الگوی امریکایی 

آغاز شد و منجر به  1950کشد یا نه. کار او روی این موضوع در دهۀ به چالش می

در انگلستان منتشر شد.  1969شد که برای نخستین بار در سال  2کودکان رؤیاکتاب 

به عنوان  های بزرگسال )در ایاالت متحده( راهای کودک از گروهاو جدایی گروه

 3ویژه کودکان ناراضی. او به آریسبه -تماعی شناسایی کرد منبع اصلی مشکالت اج

در ایاالت متحده به زبان انگلیسی منتشر  1962؛ همچنین در سال 1962دهد )ارجاع می

ها و منافع مشترک کودکان و بزرگساالن در جامعۀ )فرانسوی( شد(، کسی که فعالیت

 دهد که همبستگی منافع میان افراد از همۀ سنیندهد. او نشان میپیشاصنعتی را شرح می

دهد، جایی که همه در جهت منافع مشترک کار می )همانطور که در کیبوتص رخ

به بعد(. این ایده طنین  58: 1969کنند( کلیدی برای رشد سالم کودکان است )می

ها و مهمی برای جوامع امروزۀ جهان اقلیت دارد: باید به خوبی برای احیای شیوه

دکان، که وهای مبتنی بر سهم مردم در تقسیم کار تالش کنیم، از جمله سهم کسیاست

جام اند، سپردن انکنند. همانطور که دیگران اشاره کردهدر کنار بزرگساالن کار می

                                                           
1 Bruno Bettelheim 
2 The Children of the Dream 
3 Ariès 
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کارهای جدی در جامعه به کودکان، و همچنین احترام به حقوق مشارکت آنان، به 

های ارزشمند اجتماعی ای مهم برای به حساب آوردن کودکان در فعالیتمنزلۀ شیوه

 (.2005، 1است )هلدزورث

ری برانفنبرنر، یکی دیگر از روانشناسان ایاالت متحده، در روسیه متولد شد، در یو

ای ای متصل به مؤسسهاش به امریکا مهاجرت کرد، و در خانهسالگی همراه خانواده 6

یک به عنوان بزرگ شد، جایی که پدرش « ماندگان ذهنیعقب»برای 

د ها از روسیه بازدیپرورشگاه . او برای مطالعۀکرددر آن کار مینوروپاتولوژیست 

ی اآل کمونیستی برای پرورش کودکانی که شهروندان خوبی برکرد، که بر اساس ایده

ای بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متجده مقایسهکرد، و شوروی باشند عمل می

(. 1971های پرورش کودک انجام داد )برانفنبرنر، ها و شیوهامریکا در رابطه ایده

نین سفری روانشناسانه به چین برای مطالعۀ پرورش گروهی کودکان در آنجا همچ

 (.1975انجام شده است )کسن، 

ودکی ک اق دانشگاهی نسبت به چگونگی بازنماییدر طول این مدت، همچنین اشتی

رهای جهان اقلیت ها کادوباره، این -ها وجود داشت فلسفی در طول دوراندر کارهای 

د پذیری دیده شده بودنهای جامعهمثابۀ پروژهکودکان عمدتاً بهجایی که  -هستند 

(. کتاب کسن به صورتی مستحکم درون روانشناسی 1982؛ جنکس، 1965)کسن، 

های کلیدی تاریخ آن، با توجه کودک در جهان اقلیت جای گرفته است، و او از چهره

عۀ کودک، وژی، مطالای از تأثیرات بر توسعۀ آن )طب، فلسفه، پداگبه طیف گسترده

( نیز اظهاراتی دربارۀ 1982کند. جنکس )قول میسنجش کودکان، روانکاوی( نقل

کند و یک مرور کلی روشنگرانه ارائه های اروپایی نقل میکودکی را از سراسر دوران

دهند این است که به طور کلی توجه ها نیز انجام میدهد. آنچه هر دوی این کتابمی

                                                           
1 Holdsworth 
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بزرگسال جلب -ها در پرورش کودک و روابط کودکها و شیوهایده را به تنوع در

کی ها دربارۀ کودکنند. به عبارت دیگر، آنان ساختارگرایی اجتماعی را به ایدهمی

نمایند. کریس جنکس یک بار به من گفت که پس از انتشار کتاب در معرفی می

رسیده بود. در اوایل دهۀ ؛ زمان آن هنوز فرا ن«مانند سنگ سقوط کرد»، کتاب او 1982

تجدید چاپ شد: شاید زمانش آن موقع فرا رسیده بود، چراکه آن زمان کودکی  1990

شناسی، هرچند هنوز به عنوان جزئی بسیار شروع به یافتن جایگاهش در جامعه

( 1996کوچک، کرده بود. اکتشاف جنکس از برساخت اجتماعی کودکی )جنکس، 

کرد که پیش از آن، در کنار تحقیق دربارۀ پیامدهای قتل از برخی موادی استفاده می

، برای درک عمومی در انگلستان 1993ساله( در سال  10توسط دو پسر ) 1جیمز بولگر

 دربارۀ کودکان و کودکی گردآوری کرده بود.

شناسان توجه خود را به تجارب متفاوت کودکان در البته، در عین حال، انسان

اند. بدین ترتیب کتاب مارگارت مید دربارۀ قلیت معطوف کردهجوامعی غیر از جهان ا

منتشر شد( استدالل کرد که مرحلۀ  1928جامعۀ ساموآ )نخستین بار در سال 

سط جی. ویژه تو)آنطور که در ایاالت متحده تبلیغ شده، به« نوجوانی»پروبلماتیک 

داده شده( در ساموآ  شرح 3بار توسط روسو[، اما شاید برای اولین1904] 2استنلی هال

 کنند گذار از وضعیتشناسانی که بسیاری از جوامع را مطالعه میوجود ندارد. انسان

دهد، بدون هیچ کنند که در زمان بلوغ رخ میرا وصف می« بزرگسال»به « کودک»

؛ و درگیری کودکان با کار اجتماعی و اقتصادی «نوجوانی»گرانۀ مرحلۀ مداخله

بزاری بود که به موجب آن )همچون فرانسۀ پیشاصنعتی آریس( به خانواده و جامعه ا

ی ای پیشااجتماعتوانستند، به جای اینکه در حوزهمحض اینکه از لحاظ جسمی می

                                                           
1 James Bulger 
2 G. Stanley Hall 
3 Rousseau 
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کردند. نقدها بر مفهوم نوجوانی فراوان هستند )مثالً جای گیرند، مشارکت را آغاز می

نقد آنان مطالعۀ دیگر جوامعی  (، و اساسی مهم برای1971، 2؛ کنیستون1964، 1مازگرو

 است که:

چیز نشده است... هیچحوزۀ اجتماعی بزرگسال و کودک واحد و تقسیم

در جهان رفتار بزرگساالن از کودکان پنهان نیست یا از آن منع نیستند. آنان 

فعاالنه و مسئوالنه بخشی از ساختار اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام تشریفاتی 

 (.1970، 3ند )فورتسو ایدئولوژیک هست

شناختی دیده شود، که این کار ممکن است در چارچوب تحوالت در نظریۀ جامعه

رویکرد کارکردگرایی ساختاری به چگونگی کار جامعه، آنطور که توسط پارسونز 

 ایشناسانۀ او مجموعه( طرح شده را به چالش کشیده است. تحلیل هستی1951)

دهد که افراد را به عنوان اعضای ماعی را نشان میمنسجم و سودمند از نهادهای اجت

چسباند. او خانواده )و بعد مدرسه( را به شان میهای بزرگسالیهمنوای جامعه به نقش

 کنند تاکند، چراکه کودکان را اجتماعی میعنوان نهادهایی کلیدی معرفی می

د. در دهۀ جایگاهشان به عنوان اعضای کارکردی و همنوای جامعه را تصاحب کنن

انداز کردند. سنت کنش متقابل ، محققان شروع به زیر سؤال بردن این چشم1960

شناسی شیکاگو آغاز شده بود، در دهۀ در مکتب جامعه 1920نمادین، که در دهۀ 

ای شناسانه آن بود که عمل افراد بر اساس معانیاحیا شد. ایدۀ محوری و معرفت 1960

یابند؛ این معانی از طریق کنش متقابل انسانی است که در زندگی اجتماعی می

بررسی نافذی از چگونگی کار برساختگرایی اجتماعی  4اند. گافمنبرساخت شده

                                                           
1 Musgrove 
2 Keniston 
3 Fortes 
4 Goffman 
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کنند انجام داد. او مطالعه کرد که چگونه نهادها با موفقیت افراد را به زندانیانی بدل می

م بنابراین او مفهو گیرند درون قوانین )آشکار و پنهان( نهاد عمل کنند؛که یاد می

( را تثبیت کرد و کشف کرد که چگونه در برخورد 1961، 1تیمارستانسازی )نهادینه

(. قدرت 1961، 2برخوردسازیم )های خودمان و دیگران را میانسانی، هویت

هایشان به تفصیل و با نمونه در دهی هویتفرایندهای تعاملی میان مردم برای شکل

اده شده است، جایی که وضعیت اجتماعی افراد از طریق زنی شرح دنظریۀ برچسب

، 3بکرشود )های دیگران در شناسایی آنان به عنوان نوع خاصی از فرد کسب میکنش

ود شدرک یا توصیف می« بد»فردی که به لحاظ اجتماعی به عنوان  -( 1967؛ 1963

. زندگی تکسی است که با موفقیت به عنوان بد برچسب خورده )شناسایی شده( اس

طور مستمر به عنوان آن نوع از افراد کنندۀ مواد یا مجرم است، بهکسی که پخش

شده  زنی تقویتشناسایی شده و عضویتش در آن گروه توسط فرایندهای برچسب

.( 1996، 4است. )برای کاری جدیدتر روی هویت اجتماعی، برای مثال ن.ک. جنکینز

لی بودند؛ مثابۀ افرادی تعامبرای توجه به کودکان به ایکنندۀ زمینهها که فراهماین ایده

و در واقع مذاکراتی که افراد برای تأیید و به چالش کشیدن موقعیت اجتماعی خودشان 

موضوع مهمی در کار بوردیو است، که در ادامه به آن رجوع  ،شونددرگیر آن می

 شود.می
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 -شناسانه به کودکی در انگلستان رویکردهای جامعه

 روزهای نخست
 

توجهی از این ایده وجود ، حمایت قابل1980و  1970های دهم که تا دههنشان می

داشت که کودکان باید به عنوان عامالن فعال در یادگیری، از طریق کنش متقابل با 

 1محققان مهم انگلستان باربارا تیزارداز پردازی شوند. یکی خانواده و دوستان، مفهوم

، با مطالعۀ مکالمات کودکان چهارساله با 2تین هیوز( بود، کسی که همراه مار1984)

شان در خانه، چگونگی یادگیری آنان را بررسی شان در مهدکودک و با مادرانمعلمان

ک رخ تری نسبت به مهدکودکرد. آنان دریافتند که در خانه مکالمات بسیار پیچیده

ه عیت نسبت دادند ککودک و این واق-دهد، و آنان این را به استحکام روابط مادرمی

گذارند. شان تجارب در حوادث زندگی روزمره را به اشتراک میکودکان و مادران

های اجتماعی و تجارب ( است، که جهان2004، 1988) 3پیشگام دیگر جودی دان

نوزادان و کودکان نوپا را با تمرکزی خاص بر یادگیری اخالقی کودکان در تعامل با 

ن مطالعه کرد. همانطور که در باال اشاره شد، برساختگرایی خواهر، برادر، و مادرشا

اجتماعی توجه را به تغییرات در مفاهیم کودکی معطوف کرده بود. اکنون این دو 
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 بدل به دوتا از -مثابۀ عامالن جتماعی و کودکان بهبرساختگرایی ا -رویکرد 

ت اختاری اسرویکردی س اند؛ سومیشناسی کودکی شدههای ساختمان جامعهبلوک

شناسی، مطالعۀ دانش تجربی و نظری، بر . بنابراین معرفتو زمان آن هنوز نرسیده -

ور سازند و چطمان را میشناسی، مطالعۀ اینکه کدام نیروهای اجتماعی زندگیهستی

 کنند، غالب است.این کار را می

 یرگذارتأث 1گرایی و میشل فوکو، تعامل1980و  1970های در انگلستان در دهه

های شناسی به کودکان به عنوان چیزی بیش از ابژههای جامعهبودند. و یکی از شاخه

ا شناسی پزشکی. در اینجمند شد: جامعهپذیری بزرگساالن عالقههای جامعهفعالیت

گرایی و برساختگرایی اجتماعی، و مطالعۀ روابط قدرت در محققان با استفاده از تعامل

صصان بهداشت یا آموزش، به دنبال کشف این بودند که در این برخورد مردم با متخ

 برخوردها چه چیزی در جریان است.

 شناسی سالمت و بهبودیا جامعه -شناسی پزشکی جامعه

 شناسی در انگلستان بودهترین شاخۀ جامعهها بزرگشناسی پزشکی سالجامعه

 برخوردشان با دکترها، وگیری مردم در این شاخه شامل کار روی چگونگی جااست. 

، 2شد. گروهی از محققان )آرمسترانگویژه با روابط قدرت در این برخوردها، میبه

ای دقیقی، از جمله برخی مطالعات در ( مطالعات مشاهده4و سیلورمن 3استرانگ

های سالمت کودک، روی این برخوردها انجام دادند. هرچند عالقۀ اصلی کلینیک

ن )عمدتاً مادران و دکترها( بود، آنان شروع به مشاهدۀ چگونگی آنان درگیر بزرگساال

(. 1987؛ سیلورمن، 1979جاگیری و حتی برساخت کودک کردند )استرانگ، 
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ها ( دربارۀ برساخت اجتماعی مردم در کلینیک1983آرمسترانگ کتاب مهمی )

مله جشد که تحوالت تاریخی مراقبت )از نوشت، که شامل فصلی درباب کودکان می

شدن کودکان را تحلیل کرد. آزمایش( از کودک و تأثیر آن بر چگونگی درک

های اینکه ( نوشته شد، برخی ویژگی1980و استرانگ ) 1ای پیشگام که توسط میمقاله

ها را اههای تاریخی این نگبینیم، و ریشهچگونه ما به عنوان بزرگساالن کودکان را می

دهند؛ و را تحلیل کردند که نظرات ما را شکل می توصیف نمود؛ آنان منافع قدرتی

ها تعریف شده است. در کار اشاره کردند که چگونه کودکی بواسطۀ این دیدگاه

 (.1998خودم این مطالعات را ادامه دادم )مثالً مایال، 

 شناس فمینیستشناسی پزشکی توسط جامعهمشارکتی انتقادی درون جامعه

. او در تقسیم کار بازنگری کرد تا زنان )کسانی که صورت گرفت 2مارگارت استیسی

شناسی غالب در جامعهکه ای کنند، دامنهدر داخل خانه یا محیط خصوصی کار می

شد( را نیز دربرگیرد، و به طور خالصه گریزی هم به مطلوبیت ارزش دانسته میبی

ار در میدان (. کار او روی تقسیم ک187: 1980مشمولیت کودکان در تقسیم کار زد )

ت هایی که نیاز به مراقب)ابژه« بیماران»مراقبت بهداشتی، شناسایی مردم به عنوان 

ای دارند( را به چالش کشید و آنان را به عنوان افرادی فعال در مراقبت بهداشتی حرفه

خودشان )نگهداری، بهبود، بازیابی( بازتعریف کرد. زنان باید به عنوان مراقبان سالمت 

ی روزمره در خانه، و به عنوان مراقبان برای دیگر اعضای خانوار )او این را در زندگ

( مواجهۀ دقیقی با این 1984) 3خواند( تعریف شوند. هیالری گراهاممی« کار مردمی»

استدالل داشته است. کار فمینیستی استیسی روی موضوعاتِ پیوسته در کتاب درسی 
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گردآوری شده است، که در آن، در پرتو ( 1988) 1شناسی سالمت و بهبودجامعهاو 

-های کودکان، به طور خالصه روابط کودککار تجربی اولیۀ او در بیمارستان

ره گذارد، و اشابزرگسال در خانه در مقابل این روابط در بیمارستان را به بحث می

هایی برای عاملیت دارند، و عاملیت کودکان را کند که کودکان در خانه فرصتمی

 (.204-5داند )بزرگسال در بیمارستان می-الش برای بهبود روابط کودکدر ت

 هاای دشوار میان رشتهرابطه -فمینیسم و کودکی 

 1970آغاز شد و در اوایل دهۀ  1960جنبش فمینیستی که در امریکا در اواخر دهۀ 

 شد،در اروپا مهم شد، بیش از هر چیز به وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان مربوط می

رد، که در بو از ایدۀ جنسیت متمایز از جنس به عنوان ابزار تحلیلی اصلی خود بهره می

داد می هایی ارجاعهای فیزیکی میان زن و مرد و جنسیت به تفاوتآن جنس به تفاوت

هایی که به نفع قدرت مردان اند، تفاوتکه اجتماعاً میان زن و مرد برساخته شده

وسط ویژه تبه -های کلیدی آن این نظریه بود که کمک اند. یکی ازسازمان یافته

برای فهم موقعیت اجتماعی و تجربۀ یک گروه اجتماعی  -طرح شد م 2دوروتی اسمیت

مله نظر )از جاقلیت، با استفاده از مطالعۀ ساختارهای جامعه، برای تحلیلی از نقطه

نان شد. )ن.ک. اسمیت، های آنان گوش داد و همراه آدیدگاه( این گروه، باید به شرح

.( در کار با زنان در 7: فصل 2002، و یادداشت مختصر من در کتاب سال 1988

(، 1988های روزمره، و تحلیل زندگی روزمره به عنوان پروبلماتیک )اسمیت، زمینه

ها دهند، و این شرحشان ارائه میهای دقیقی از زندگی مادران و کودکانمحققان شرح

 مثابۀها، بهمثابۀ افراد، نه پروژهبه -شان مادران از کودکانچگونگی فهم بر 

رتو پ -مثابۀ اعضای شایستۀ خانواده کنندگان در روابط اجتماعی، و بهمشارکت
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(. در 1994، 4؛ ریبنز1991، 3؛ هالدین1989، 2؛ مایال و فاستر1983، 1افکند )بولتنمی

« کار مردمی»مراقبت از اعضای خانواده توان گفت کودکان، مانند زنان، در واقع می

 (.5: فصل 2002دهند )مایال، انجام می

ها همچنان در کارکردن برای کودکان محتاط هستند )برای با این حال، فمینیست

های اصلی (. یکی از دغدغه1994، 1992؛ آالنن، 1982، 5بحث ن.ک. تورن و کنتراتو

دکان ست که زنان پرستاران طبیعی کوها به چالش کشیدن این فرض بوده افمینیست

اند(. ها بر تفکیک امر بیولوژیک از امر اجتماعی پافشاری کردهخردسال هستند )آن

به « نیاز»ها این فرض رایج )در جهان اقلیت( که کودکان اما به میزانی که فمینیست

نند تعریف کمثابۀ دشمنان اند کودکان را بهاند، ناگزیر بودهمادر دارند را شرح داده

به بعد(. با این حال، به نظرم  167: 2002و مایال،  32: 1992)برای بحث ن.ک. آالنن، 

پردازی کودکان و کودکی در شرایط ها در بازمفهومرسد که فمینیستمهم می

تی ح -ه روابط زنان با کودکان بخشی مهم ای شرکت داشته باشند، چراکرابطه

 -دن بوحتی محوری -بودن و این روابط به مهم ان است،تجربۀ مشترک زن -محوری 

 دهد.در سراسر دورۀ زندگی ادامه می

( درحالیکه فمینیسم قصد 1996، 1993، 6با وجود این نگرانی، استدالل شده )تربورن

ندارد مستقیماً برای کودکان بجنگد، با این حال خانواده را برای تفتیش بواسطۀ 

در به چالش کشیدن سازمان پدرساالر خانواده که سازی آن گشوده است. چون مسئله

 هایی دربارۀ وضعیت کودکانها همچنین پرسشزنان مبتالی آن هستند، فمینیست

بزرگسال در خانواده چه -های روابط کودکاند: ویژگیدرون خانواده را طرح کرده
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عۀ ساست؟ و تجارب زیستۀ کودکان درون خانواده چه است؟ عالوه بر این، در پی تو

به بعد، زنان  1970عظیم مراکز نگهداری از کودکان در جوامع اروپایی از دهۀ 

ی های کودکتوانند به عنوان بازیگران اصلی در طرح سؤاالتی دربارۀ نوع دورانمی

های خوبی بودند یا نه، دیده شوند. اگر شد، و اینکه آیا کودکیکه در جوامع ارائه می

وراً کردند، فدر مراکز نگهداری از کودکان سپری می کودکان بخش زیادی از روز را

شد: چگونه باید مسئولیت ها برای زنان، مردان، و همچنین دولت مطرح میاین پرسش

ود، انه تقسیم شهای خصوصی/داوطلبپرورش کودکان بین والدین، دولت، و سازمان

ا هپرسش شامل چه چیزهایی است؟ این -ها در تمام محیط -و پرورش کودک خوب 

تا حد زیادی، اگر حل نشده، پس از مدتی در بسیاری از کشورهای اروپایی خاموش 

. پذیرفته شده استها در آنشده، کشورهایی که حضور کودکان در مراکز نگهداری 

هرچند در انگلستان، که دولت در تأمین مراکز نگهداری از کودکان کند عمل کرده، 

های علوم اجتماعی عمدتاً با قدار زیادی از پژوهشها ادامه دارد. و البته، مبحث

ن دبستانی رخ داده است. چنیشدن مشاهده و دسترسی محققان به کودکان پیشآسان

روابط  های کودکان، ومثابۀ عامالن اجتماعی، دوستیتحقیقاتی معموالً بر کودکان به

در  ود دارد،بزرگسال متمرکز است )از ادبیات عظیمی که در این زمینه وج-کودک

اینجا چند نمونه، که عمدتاً فراملی و شامل تفسیر سیاسی هستند، ذکر شده تا 

؛ 2000، 3؛ پن1985، 2و دیوید 1خوانندگان را به مطالعۀ دیگر مطالعات وادارد: نیو

 (.2010، 5؛ یالند2004و همکاران،  4کوهن
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 مطالعات تاریخی

ما همچنین باید به اهمیت مورخان در گشودن انواع کودکی برای بررسی توجه 

داشته باشیم. دوباره اکثر این کارها در مورد جوامع جهان اقلیت است. از زمان انتشار 

به زبان انگلیسی، این کتاب نقطۀ رجوع  1962آریس در سال  1های کودکیقرن

مند ها عالقهکلیدی برای هر کسی بوده که به چگونگی تغییر کودکی در گذر قرن

بوده است. تحلیل او )با تمرکز بر فرانسه( پیچیده است، اما اساساً او استدالل کرد که 

ی مشخص از زندگی همراه با ابه عنوان دوره -ما در فهم کودکی « مدرن»های شیوه

های متمادی توسعه یافته، و شاید در در طول قرن -خصوص به خود نهادها و اعمال م

قرن چهاردهم آغاز شده است. پیش از آن، به طور کلی کودکان به محض اینکه از 

ۀ پیوستند. توسعۀ مدارس و ایدتوانستند، به کار و سرگرمی مردم مینظر جسمی می

 ها بود، به جداییهای شانزدهم و هفدهم(، و مفاهیمی که مرتبط با اینقرن خانواده )در

 کودکی از بزرگسالی کمک کرد.

( انجام شد، 1985) 2سهم مهمی در این کار تاریخی توسط اقتصاددان ویویانا زالیزر

که چگونگی حذف کودکان از مشارکت فعال در زندگی کاری و عمومی در ابتدای 

اری آن به کودکی در مدرسه و خانه را در شهرهای امریکا مطالعه قرن بیستم و واگذ

گذاری کودکان، از مشارکت اقتصادی کرد. این کار، در سنت آریس، تغییر ارزش

والدین که درون خانواده بسیار باارزش است را به بحث « ارزشبی»در جامعه تا دارایی 

ارکت کودکان امروزه در گذارد. او در مباحثش دربارۀ وضعیت اقتصادی و مشمی

 (.2005ایاالت متحده، در این عرصه بازنگری کرده است )
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های روشنی از تغییرات در الگوهای ( شرح97/1990مورخ هری هندریک )

( فراهم 1991، 1کودکی در انگلستان در طول دو قرن )همچنین ن.ک. کانینگهام

کار و کارگری دنبال فظههای اخیر محاآورده و این الگوها را در طول دوران دولت

( شرحی جذاب از چگونگی 1990) 2(. آنا داوین2003کرده است )هندریک، 

، در اواخر ویژه دخترانپردازی متفاوت کودکان طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط، بهمفهوم

 دهد.هایشان ارائه میقرن نوزدهم در انگلستان، و چگونگی تمایز زندگی

 نگاری کودکیمردم

ه جلو شناسان در حرکت مطالعۀ کودکی باید به ابتکارات و تأثیرات انساندر اینجا ب

 1980، در دهۀ 4شناس دانشکدۀ اقتصاد لندن، انسان3توجه داشته باشیم. ژان الفونتن

های جدید دربارۀ کودکی ترتیب داد، و هایی را برای به بحث گذاشتن ایدهنشست

 های اجتماعی نوشتها در زمینهدکیفصلی برای کتابی مهم از مقاالتی دربارۀ کو

« ودکک»(. او شاید یکی از اولین کسانی بود که تأکید کرد مفهوم 1986)الفونتن، 

ن در مقابل بزرگساالن یا والدی -به نقش ارتباطی کودک اشاره دارد  ارتباطی است؛

 بودگی برای بررسیشناختی دربارۀ شخص(. مقالۀ بعدی از نظریۀ انسان20: 1986)

گونگی دورافتادگی کودکان و امکان استفاده از آن برای حفظ وضعیت فرد استفاده چ

های ارزشمند اجتماعی نسبت داده کرد، چراکه آنان در برخی جوامع به فعالیتمی

 (.1999اند )الفونتن، نشده

                                                           
1 Cunningham 
2 Anna Davin 
3 Jean La Fontaine 
4 London School of Economics 
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ط ها بود که توسای از کارگاه، یکی دیگر از تحوالت کلیدی مجموعه1در انگلستان

ها جلسات ( برگزار شد. این کارگاه1986) 3، برای اولین بار در کمبریج2جودیت انیو

 شناسی اجتماعی است که مطالعاتی در رابطهمتخصصان و دانشگاهیان بود. انیو انسان

ست، و ا کشی جنسی از کودکان انجام دادهبا کودکان کار، کودکان خیابانی، و بهره

دربارۀ کودکان و کودکی بود.  -ناختی شنظری و روش -اش فقر بنیان دانش دغدغه

های مناسب برای مطالعۀ تأثیرات اجتماعی و هدف اولین نشست بحث در مورد روش

خدماتی  هایکنندگان، که از بنگاهفرهنگی متفاوت روی نهاد کودکی بود. شرکت

المللی و نهادهای دانشگاهی آمده بودند، به داوطلبانه و قانونی و همچنین جامعۀ بین

ه عنوان کان باستفاده از کود -کودکی بودند اندازی اجتماعی دربارۀ دنبال ارائۀ چشم

که الگوهای موجود پزشکی، روانی، و آموزشی را تکمیل کند.  -واحد تحلیلی و آمار 

در کمبریج،  1988در کانادا برگزار شد، سومی سال  1987کارگاه دوم در سال 

ه، سال اقیانوسی-ی بعدتر پنجمی، کودکی آسیادر زیمباوه، و خیل 1989چهارمی سال 

 در سنگاپور برگزار شد. 2006

ودکی ک»این جلسات برخی افراد را کنار یکدیگر جمع کرد که بعدها در برنامۀ 

ینس کورتروپ کار کردند و گزارش کشورها را نوشتند؛ « 4ای اجتماعیمثابۀ پدیدهبه

 6و آنجلو ساپوریتی 5وانی اسگریتابرای مثال جودیت انیو )انگلستان و ولز(، جیو

)فنالند(.  9)اسکاتلند(، و ماریاتا باردی 8)نروژ(، دیوید اولدمن 7)ایتالیا(، آن زولبرگ

                                                           
 ( در دو بند بعدی مشارکت کرده است.Virginia Morrowویرجینیا مورو ) 1

2 Judith Ennew 
3 Cambridge 
4 Childhood as a Social Phenomenon 
5 Giovanni Sgritta 
6 Angelo Saporiti 
7 Anne Solberg 
8 David Oldman 
9 Marjatta Bardy 
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توسط  شدهای مجموعۀ مقاالت گردآوریها همچنین مواد و همکارانی برکارگاه

شناس هستند( فراهم آوردند، که نخستین آلیسون جیمز و آالن پروت )که هر دو انسان

کنندگان در کارگاه مشارکت 1988منتشر شد. بدین ترتیب در سال  1990بار در سال 

، هری هندریک، آن 1آن کتاب ارائه شد: آلیسون جیمز و آالن پروت، جو بویدن

 وپ.و ینس کورتر 2زولبرگ، بنو گالوزر

های یدهمند به اای که افراد عالقههمچنین باید توجه داشته باشیم نشست کلیدی

جدید دربارۀ کودکی را گرد هم آورد جلسۀ نهایی برای بحث دربارۀ رویکردها و 

(. 3، بیلوند، دانمارک1992بود. )« ای اجتماعیمثابۀ پدیدهکودکی به»های برنامۀ یافته

اهم بآلیسون جیمز، آالن پروت، و کریس جنکس، بعدها برخی از این افراد، مثالً 

 (.1998همکاری کردند )

ی که از هایایده بواسطۀ حکایتی شخصی،که خالی از لطف نباشد،  این شاید ذکر

به آسانی در  1980شدند از اوایل دهۀ های مختلف تبلیغ میگذاریطریق این سرمایه

در حال  1980ها بود. در سال کردن آنمند به دنبالدسترس هر کسی بودند که عالقه

های ( روی ایده4ای تجربی )همراه پات پتریام بودم، که مطالعهنگارش تز دکتری

ها دربارۀ کودکان و مراقبت از آنان بود. این مطالعه نشان داد مادران و پرستاران بچه

اجتماعی  اختتوجهی بین دو گروه وجود دارد، و مرا به در نظر گرفتن برستفاوت قابل

واداشت  ها دربارۀ کودکیام به تاریخ ایدهکودکی و اختصاص یک فصل از تز دکتری

، ارتباط با طیف وسیعی 1990(. ده سال بعد در 1983)همچنین ن.ک. مایال و پتری، 

ای از سمینارها دربارۀ کودکی را آغاز کنم، و از دانشگاهیان تشویقم کرد مجموعه

                                                           
1 Jo Boyden 
2 Benno Glauser 
3 Billund, Denmark 
4 Pat Petrie 
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من سمینارها را با حمایت مالی شورای تحقیقات اقتصادی و پس از آن آالن پروت و 

ها ها، در طول چهار تا پنج سال، احتماالً به توسعۀ ایدهادامه دادیم. این نشست 1اجتماعی

نیز کمک کرده است و مطمئناً به افراد این امکان را داده که با هم در مورد کارهایشان 

ی شناختی روی کودکی در انگلستان، نگاهبحث کنند. برای نمایی کلی از کار جامعه

 2شناسی کنونیجامعهدر مجلۀ  2010الیس که در سال بیاندازید به مقالۀ جو موران

 منتشر شد.
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 شناسی کودکی در )دیگر( کشورهای اروپای شمالیجامعه

 

های بسیاری )برای مثال ها از طرفرسد اطالعات و ایده، به نظر می1980از دهۀ 

آمدند. خود روانشناسی هم در ( می1986، 2؛ ریچاردز و الیت1974، 1ن.ک. ریچاردز

نشان  شناسی و تاریخکنشگران اجتماعی بود. انسانمثابۀ حال آگاهی از کودکان به

های متفاوت، متمایز هستند. تاریخ پزشکی نشان ها و مکانها در زماندادند کودکی

های بزرگساالن کودکی را شکل داده است و چگونه ایجاد نهادهایی داد چطور دغدغه

دین اشته است. بها دربارۀ کودکی گذها تأثیرات شدیدی بر ایدههمسو با آن دغدغه

ابۀ مثهایی دربارۀ کودکان بههای اندکی برای ایدهبنیان 1980ترتیب محققان در دهۀ 

 مثابۀ برساختی اجتماعی داشتند.عامالن، و دربارۀ کودکی به

( برگردیم که اغلب زمانی یک گروه اجتماعی 1اگر دوباره به اشارۀ اولیه )در فصل 

س ای اجتماعی شده باشد، سپد که بدل به مسئلهکنتوجه محققان را به خود جلب می

 هاسازی کودکی، کودکی همراه با افزایش نهادینه1980توانیم بگوییم که از دهۀ می

ها در کشورهای غربی به عنوان بحرانی جدید درک شد. در و تحقیق روی آن

سریع  در پی گسترش - 3پروژۀ باسون –المللی ای بینکشورهای اسکاندیناوی، مطالعه

                                                           
1 Richards 
2 Light 
3 BASUN 
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شان بر سر ( انجام شد؛ که آنچه جوامع1989، 1مراکز نگهداری از کودکان )دنیک

( به 1983) 2شناس سوئدی ریتا لیلیسترامآورد را مدنظر قرار داد، و جامعهکودکی می

سازی کودکان در مراکز نگهداری از کودکان سوئد حمله کرد. شیب خاص نهادینه

ورد کار( به نگرانی در مل )تحت دولتی محافظهو عجیب انگلیسی دربارۀ این مسائ

های خانواده دامن زد. آلمان در آن زمان هنوز محرومیت مادران و زوال ارزش

های خود را سازی عظیم کودکان خردسال را آغاز نکرده بود، اما نگرانینهادینه

مله جشمول داشت، از ها بود که مراکز نگهداری از کودکان جهانداشت. فرانسه مدت

écoles maternellesشناسانه روی کودکی اولیه آغاز ، اما هنوز پژوهش جامعه

در فرانسه از دهۀ  écoles maternellesنشده بود )برای مالحظۀ نگاهی دانشگاهی به 

 (.2011، 3، ن.ک. گارنیر1970

در هر حال، این حرکت عظیم رو به جلو برای بازنگری کودکی به عنوان بخشی از 

ه به ها به طور خالصاجتماعی جامعه بود. همانطور که باال اشاره شد، فمینیستساختار 

این موضوع اشاره کرده بودند اما آن را به طور کامل توسعه نداده بودند. احتماالً، این 

ویژه رویکردهای ساختاری برای نخستین بار به طور کامل در آلمان توسعه یافتند، و به

، گروهی 1970شد. در دهۀ های ساختاری و تجربی میاطعکار آنان شامل مطالعۀ تق

شناسان به این مسئله توجه کردند که چرا آن مفهوم از کودکی مطرح بود و از جامعه

 شان در طول زمان تغییر کرده است )برای شرحیچگونه تجربۀ زیستۀ افراد از کودکی

ان را مورد مطالعه قرار ها دو نسل از کودک(. آن2003، 4از این مطالعه، ن.ک. تسایر

ها دادند: کسانی که پیش از یا همزمان با جنگ جهانی دوم به دنیا آمده بودند )که آن

                                                           
1 Dencik 
2 Rita Liljeström 
3 Garnier 
4 Zeiher 
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به دنیا آمده بودند. آلمان  1960خودشان بودند(، و نسلی از کودکان که در دهۀ 

دارد، پس از  1940و  1930های تاریخی خطیر و دراماتیک با فاشیسم و جنگ در دهه

 ها، وپساجنگ توسط مردان برای تحمیل دوبارۀ پدرساالری در خانواده آن تالش

شناسان به دنبال به سمت دموکراسی. این جامعه 1960سپس حرکتی عظیم در دهۀ 

دریافتن این بودند که چگونه سرشت و تجربیات کودکی در دو دوره مربوط به 

و  1زالیزتد )پرویسانها زیستهها کودکیتری است که درون آنساختارهای بزرگ

های اجتماعی و ها به جنبش، دیدند که نسل2(. آنان، در سنت مانهایم1983همکاران، 

، 2003اند )تسایر، اند و نوع جدیدی از نسل را شکل دادهسیاسی واکنش نشان داده

نجام دادند مند اشناسان آلمانی شاید اولین کسانی بودند که تحقیقی نظام(. جامعه2010

های کودکان نسبت به رتبط به کار تجربی روی زندگی روزانه و دیدگاهکه م

ساختارهای اجتماعی بود که زندگی و عاملیت کودکان با آن در تعامل بود )برای 

، اکثر این کار تنها 1990(. با این حال، تا اواخر دهۀ 2010شرح و بحث ن.ک. تسایر، 

 ن زمان تقریباً ناشناخته بود.به زبان آلمانی منتشر شد، و در انگلستان تا آ

کنم. کار در آلمان توجه را به اینجا موضوع نسل در کارهای اروپایی را مطرح می

هم پیوستۀ روابط نسلی در سطح شخصی و خانوادگی و همچنین در سطح سطوح به

های ادامه داشت )ن.ک. مقاالت در ساختاری جلب کرد. این کار در طول سال

(. 2009ورتروپ و همکاران، ؛ ک2003؛ مایال و تسایر، 1994کورتروپ و همکاران، 

های متقابل را مدنظر قرار دهیم. دهد روابط و وابستگیکار روی نسل به ما اجازه می

شناس فنالندی لینا آالنن است. او پیوسته از یک محقق مهم در اینجا جامعه

که بنیانی  کردنسلی، دفاع میویژه مطالعات ارتباطی بینشناسی ارتباطی، و بهجامعه

                                                           
1 Preuss-Lausitz 
2 Mannheim 
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، 2009، 2003ر در رویکردهای ساختاری به کارهای جوامعوی داشت )آالنن، استوا

ید نسلی تکمیل شد، با تأک(. این کار توسط مطالعات عدالت بازتوزیعی بین2011

سالمندان بیش از کودکان از ثروت « پیر»های رفاه خاص بر اینکه چگونه در دولت

 (.2009، 1، اولک9941؛ اسگریتا، 1994کنند )کورتروپ، ملی دریافت می

شناس در کارهایی که به زبان انگلیسی منتشر شده، یکی از پیشگامان کلیدی جامعه

هایش از دهۀ دانمارکی ینس کورتروپ است. او شرحی مختصر از تحوالت ایده

کنم. کار را در اختیارم قرار داده، که اینجا با اجازۀ او آن را خالصه می 1980

ریشه در مارکسیسم دارد، و او روی ساختاری اجتماعی و شناختی کورتروپ جامعه

، او برای هدایت دو 1980رفاه در کشورهای سوسیالیست کار کرده است. در دهۀ 

پروژه به مرکز اروپایی در وین رفت: دربارۀ طالق و تغییر الگوهای خانواده. او از 

الدین وان مشکالتِ وتنها به عن« خانواده»زده شد که محققان حوزۀ دریافتن این شگفت

ها، موانع شغلی، مسائل مراقبت از کودکان(. این مند هستند )هزینهبه کودکان عالقه

هایی دربارۀ چگونگی مشمولیت کودکان در باعث او شروع به تدوین ایده

دکی شناسی کوهایش دربارۀ جامعهشناسی کرد، و نخستین مقاله بر اساس ایدهجامعه

هایی که در وین حضور داشت، منتشر کرد. در طول سال –یسی به انگل – 1985را در 

و جیووانی اسگریتا، که به رویکرد کالن نسبت به کودکی  2همراه هلموت وینترزبرگر

وپایی های مالی در مرکز ارمند بود، کار کرد. وینترزبرگر در تأمین برخی بودجهعالقه

انفوذ بود، ب -ای اجتماعی ۀ پدیدهمثابکودکی به -ه سالدر وین برای پروژۀ کالن پنج

کشور صنعتی غربی را  16به طول انجامید و  1992آغاز شد و تا  1987که از 

دربرگرفت. محققان از هر کشور پنج موضوع اصلی را مورد بررسی قرار دادند: 

                                                           
1 Olk 
2 Helmut Wintersberger 
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های دوران کودکی، عدالت توزیعی، اقتصاد دوران نگاری کودکی، فعالیتجامعه

قوقی کودکی. هر کشور گزارشی تولید کرد، و اکثر آنان در کودکی، و وضعیت ح

مسائل دوران (. 1996؛ وینترزبرگر، 1993های مربوطه منتشر شد )کورتروپ، کنفرانس

کنندگان در این طرح ( مقاالت مشارکت1994)کورتروپ و همکاران،  1کودکی

 اسگریتا و هم پژوهشی را دربارۀ موضوعاتی که از کارها برآمده بود ارائه کرد. هم

ن.ک. اند )وینترزبرگر تعدادی مقاله دربارۀ تحلیل کالن از دوران کودکی نوشته

(. این کارها از نظر تمرکزشان 1996؛ وینترزبرگر، 1994؛ اسگریتا، 1994کورتروپ، 

نسلی، و مثابۀ موقعیتی اجتماعی، اقتصاد دوران کودکی، عدالت بینبر کودکی به

آورد نسلی بسیار مهم هستند. این رویکرد و دانشی را فراهم می مثابۀ گروهیکودکان به

ی مثابۀ عامالن اجتماعی، یا کودکان و کودکتر از مطالعات تجربی کودکان بهکه کلی

های اجتماعی، و بنیانی مستحکم برای درنظرگیری کودکی به عنوان مثابۀ برساختبه

 است.موقعیتی اقلیتی درون ساختارها و روابط اجتماعی 

کورتروپ را اضافه کنیم. او از تحلیل  1985جا دارد اینجا برخی نکات دربارۀ مقالۀ 

مثابۀ کارگران به منظور بازنگری مشارکت کودکان در کالن تاریخی کودکان به

ها، کند. کودکانی که، در طول قرنتقسیم کار در جوامع صنعتی امروزین استفاده می

ها در اقتصاد خانواده و ملی مشارکت ه، و کارخانهاز طریق کارشان در خانه، مزرع

شان به عنوان کارگران در مدرسه، دانش الزم برای اند، اکنون از طریق عاملیتکرده

 کنند. این ایده این تصور را به چالششان به عنوان کارگران را کسب میزندگی آینده

مطرح شده  1961، 2پذیری است )آنطور که توسط دورکیمکشید که تحصیل جامعه

بود( و اینکه کارگران اصلی در مدارس معلمان هستند )همچنین ن.ک. اولدمن، 

                                                           
1 Childhood Matters 
2 Durkheim 
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کنندگان در تقسیم کار موضوعی محوری (. درک کودکان به عنوان مشارکت1994

سازی به شناسی کودکی بوده است، و دریافته شد که درحالیکه دانشگاهیدر جامعه

هان در مدارس حضور دارند، اکثر کودکان در شدت ادامه دارد، و بیشتر کودکان ج

دهند، با حقوق یا شان، نوعی کار دیگر را انجام میسراسر جهان، در طول کودکی

؛ 1995، 2؛ الوالت2001و دیگران،  1؛ میزن1996، 1994بدون حقوق )مثالً مورو، 

 (.2007، 4و سودرلیند 3؛ انگوال1999وودهد، 

های شناختی برخی سنتاخیراً، خود کورتروپ نظراتی درباب تأکیدات معرفت

ای منتشر کرده که بر چگونگی کمک کار کالن در آشکارسازی پژوهشی در مقاله

(. و همراه همکارانش 2008های دوران کودکی متمرکز است )کورتروپ، ویژگی

ها نتکرده، که بسیاری از س کننده از مقاالت دربارۀ کودکی را تولیدای تعیینمجموعه

 5دستنامۀ مطالعات کودکی پالگریوو جوامع مختلف را گرد هم آورده است: 

 (.2009)کورتروپ و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mizen 
2 Lavalette 
3 Engwall 
4 Söderlind 
5 The Palgrave Handbook of Childhood Studies 
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5 

 شناسی کودکیجامعه برکنونی انگلستان  اثر

 

کنم بسیاری از کارهای پیشرو از ایاالت متحده همانطور که نشان داده شد، فکر می

ی هایهای نظری در آلمان و از طریق تحلیلامریکا آمده است. اما بسیاری از توسعه

امل شصورت گرفت که توسط کورتروپ و همکارانش انجام شد. کارها در انگلستان 

های شود. یکی از دالیل این اتفاق امتداد عالقۀ سازمانبسیاری از مطالعات تجربی می

شاید تا حدی به این دلیل که آنان کودکی را به طور  -نهاد به کودکی بوده است مردم

ای است که گیرند. دلیل دیگر نگرانیای اجتماعی در نظر میگسترده به عنوان مسئله

احساس شده، اینکه  –ها ها و هم در دانشگاههم در سمن –ققان توسط بسیاری از مح

های مختلف انگلستان تقریباً نادیده گرفته شده حقوق و رفاه کودکان توسط دولت

به عنوان راهی کلیدی برای « سپردن به صداهای کودکانگوش»است. در هر دو مورد، 

ی و ارتباط گرایی اجتماعدرک بهتر دیده شده است. منصفانه است بگوییم که برساخت

شناختی و حقوقی در کارهای تحقیقاتی در انگلستان در هم های جامعهمیان دغدغه

 آمیخته شده است.

عاملی مهم که منجر به جهشی در مطالعات تجربی همراه کودکان در اواخر دهۀ 

در انگلستان شد حمایت مالی شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی از  1990

بود، که همانطور که مختصراً ذکر شد، باید بر «( 5-16کودکان )»ی مطالعاتی هابرنامه

ای امهاندازی چنین برنکردند. دالیل راهمثابۀ کنشگر اجتماعی تمرکز میکودک به
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شک پیچیده است. ممکن است، دوباره، این ایده بوده باشد که کودکی در بحران بی

کار افزایش یافته سال دولت محافظه 18 است. فقر کودکان به طور چشمگیری در طول

مداران و رسانه در اوج خود بود بود و )در واکنش( قلع و قمع کودکی توسط سیاست

هایی که برای کودکان (. در واقع، خیریه1996، 2و واگ 1)برای بحث، ن.ک. پیلچر

دسازی تنتنها در مسکردند )و در انگلستان از هر جای دیگری بیشتر هستند( نهکار می

ان گفتن از منافع و حقوق کودکتر از آن در سخنبدبختی کودکی، بلکه شاید مهم

توسط شورای تحقیقات ساله  5-16ای که در برنامۀ کودکان مطالعه 22ماهر بودند. 

ز مثابۀ کنشگران در مرکاقتصادی و اجتماعی تأمین مالی شد، عمدتاً کودکان را به

 3المرفساخت. انتشارات راتلجرا برجسته می« کانصدای کود»داد، و صحنه قرار می

(، که این مطالعات 2001-3را منتشر کرد ) 4مجموعۀ کتابی تحت عنوان آیندۀ کودکی

شده و مطالعات دیگر در آن حاضر بود، و تحت این موضوعات سازماندهی حمایت

ژیک؛ وبزرگسال؛ کار؛ خانه و مدرسه؛ اثرات تغییرات تکنول-شده بود: روابط کودک

؛ میزن و 2001ها )آالنن و مایال، شهر و زندگی روستایی؛ و تغییرات در خانواده

و  6؛ کریستنسن2001الیس، ؛ هاچبی و موران2002، 5؛ ادواردز2001همکاران، 

 (.2003، 9کیو مک 8؛ جنسن2003، 7اوبراین

اندازی برنامۀ شورای تحقیقات اقتصادی و اجتماعی برای کار دلیل دوم برای راه

تر مطالعات تجربی همراه و برای کودکان در انگلستان روی کودکی و محبوبیت کلی

                                                           
1 Pilcher 
2 Wagg 
3 RoutledgeFalmer 
4 The Future of Childhood 
5 Edwards 
6 Christensen 
7 O’Brien 
8 Jensen 
9 McKee 
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های (، دولت1989به کنوانسیون حقوق کودک مرتبط بود. از زمان ظهور کنوانسیون )

(، و اکثر کارها 1994، 1اند )ن.ک. النزداوندهسازی آن کند عمل کرانگلستان در پیاده

روی، همراه و برای کودکان با قصدی سیاسی در انگلستان انجام شده بود، با 

کیب محور ترهای حقوقرا با تفاسیر و توصیه« صداهای کودکان»پژوهشگرانی که 

کردند. این روند به سمت کار پژوهشی ناشی از کنوانسیون حقوق کودک در می

(، اما 6از دیگر کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است )ن.ک. فصل  برخی

در کشورهای دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته، که ممکن است نشانگر رضایت 

شان شان باشد، یا نگاه کمتر انتقادی جامعهمحققان از اجرای کنوانسیون توسط دولت

ش برای مثال بر آموزش و پرور - تهای ملی که تمرکز تحقیقابه طور کلی، یا سنت

 دهند.را شکل می -

های تحقیق سال گذشته، کار روی روش 15ویژه در انگلستان، در تحول مهم، به

روی اخالق انجام پژوهش همراه  -موضوعی بسیار مرتبط  -و همراه و برای کودکان، 

، 2004ورو، ؛ الدرسون و م2000و برای کودکان بوده است )مثالً کریستنسن و جیمز، 

تواند به عنوان مکمل تجاربی که (. این تحول می2005، 2؛ گرین و هوگان2011

اند و پژوهشگران در انجام بسیاری از مطالعات تجربی روی کودکان و کودکی داشته

ای دیده شود که توسط کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. مسائل اخالقی

کی های مطالعات کودواکنشی به گسترش دورهتواند به عنوان این تحول همچنین می

ات قیقنان دانشجویان را ملزم به انجام تحها دیده شود، که بسیاری از آدر دانشگاه

ها، موضوعی کلیدی این بوده است که چطور از کنند. در مورد روشتجربی می

مشارکت کودکان در تمام مراحل یک مطالعۀ تحقیقاتی اطمینان حاصل کنیم: 

                                                           
1 Lansdown 
2 Hogan 
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 آوریهای متنوع جمعها، تحلیل و انتشار. دیگران روشآوری دادهریزی، جمعبرنامه

ای های موفق براند، با نگاه به یافتن شیوهها در مطالعات تحقیقاتی را آزمودهداده

ها داده بندیو مثلث« رویکرد موزاییک»ویژه، کودکان خردسال: درگیرشدن همراه، به

(. چگونگی پاسخ به عدم تعادل قدرت مسلم 2001 ،2و موس 1)به عنوان مثال کالرک

میان کودکان و بزرگساالن در یک مطالعه بحثی محوری بوده است. در نظر اولیه به 

 «حدأقل نقش بزرگسالی»توان ( استدالل کرده که محقق می1991) 3این موضوع مندل

روزانۀ  لیتفعاکند تا به عنوان بخشی از تجربه و را اتخاذ کند، که در آن تالش می

د. این رویکردی بود که توسط کورسارو در تحقیقات کودکان پذیرفته شو

(. با این حال، 29-30: 1997اش در مراکز نگهداری از کودکان اتخاذ شد )مشارکتی

کردن قدرت کن است فرد به دنبال خنثی یا نرماند که هرچند ممدیگران استدالل کرده

فریب  «حدأقل بزرگسالی»توسط تاکتیک بزرگسالی باشد، بعید است کودکان 

بخورند، و عالوه بر این پژوهشگر، در تحلیل نهایی، قدرت را در تفسیر و انتشار اعمال 

ها دربارۀ مشارکت بزرگسال و (. از آن روزهای ابتدایی، ایده1994کند )مایال، می

(، 2002) 4اند. برای مثال، پانچهای پژوهشی رو به جلو حرکت کردهکودک در پروژه

ها، و برخی پیشگامان ارائه کرده که کودکان را قادر به عمل بحث کاملی از روش

اند، و اند. بنابراین آنان به عنوان هواداران کودکان عمل کردهمثابۀ محققان کردهبه

اند تا همۀ مراحل پروژه را، از طراحی سؤاالت ابزارهایی برای کودکان فراهم آورده

)مثالً مرکز  ها، به انجام رسانندنتایج کار و تالش برای تغییر سیاستتحقیق تا انتشار 

 (.2012، 5زیستآموزش درباب سالمت و محیط

                                                           
1 Clark 
2 Moss 
3 Mandell 
4 Punch 
5 CESESMA 
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هم پیوستۀ اخالق پژوهش با کودکان نیز کارهای مهمی را برانگیخته موضوع به

پردازند: طراحی، استخدام، رضایت، است، که به کاوش در تمام مراحل پژوهش می

ربی، تحلیل، نگارش، و انتشار. رهنمودهای اخالقی اکنون بواسطۀ های تجروش

اند، شناسی صادر شدهای جامعههای تحقیقاتی و حرفهآموزش، روانشناسی، و انجمن

و درحالیکه اغلب این کارها در جهان اقلیت انجام شده است، بحث از مسائل اخالقی 

، جایی که محققان اغلب توسط و برای محققان در جهان اکثریت تنظیم شده است

درگیر اکتشافات حساسی هستند. اکتشافاتی دربارۀ، برای مثال، دیدگاه کودکان 

کارگر جنسی دربارۀ کارشان، و تجربۀ کودکان از ایدز )به عنوان مثال، بویدن و انیو، 

؛ 2007؛ مونتگومری، 2005، 4و ویلیامسون 3؛ شنک2005، 2بلرکو فن 1؛ آنسل2007

اخالق پژوهش همراه کودکان و (. نویسندگان کتاب 2009مورو،  ؛2009، 5ادبی

رشد »به  2011( در ویرایش سوم کارشان در سال 2011)الدرسون و مورو،  6نوجوانان

ای از در تحقیق و مشاوره همراه کودکان، در طیف گسترده 2004از سال « خوشایند

رها آموخته شده، ایجاد ها و در دیگر کشوهای سمنهایی که از پژوهشها، درسروش

(. 138اند )های اخالقی، و تعلیم اخالقی برای پژوهشگران اجتماعی توجه داشتهکمیته

از  ایاین رشد در لیست طوالنی مراجع آنان منعکس شده است. کتاب آنان مجموعه

ده یابد را فراهم آورمسائل اخالقی که در ده مرحلۀ اصلی مطالعۀ تحقیقاتی بروز می

ها و مزایا؛ احترام به حقوق، حریم ریزی پژوهش؛ ارزیابی آسیبنامهاست: بر

های اخالق؛ دادن اطالعات خصوصی، و محرمانگی؛ طرح پژوهش؛ منابع مالی؛ کمیته

ها؛ انتشار؛ و اثرات آن بر کودکان. آنان به مسائل آوری دادهو رضایت در مرحلۀ جمع

                                                           
1 Ansell 
2 Van Blerk 
3 Schenk 
4 Williamson 
5 Adebe 
6 The Ethics of Research with Children and Young People 
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یا  رساندرزش انجام را دارد؟ آیا ضرر میاند، از جمله: آیا پژوهش ابنیادینی پرداخته

برند که افراد مزایایی به همراه دارد؟ آنان کتاب را با با تأکید بر این نکته به پایان می

های اخالق توانند همۀ مسائل را حل کنند؛ الزم است جوامع کمیتهتنهایی نمیبه

 د.اعی کار کننپژوهش ایجاد کنند و روی توافقات ملی بر سر اخالق پژوهش اجتم

 وضعیت، حقوق، و صالحیت کودکان

صالحیت  1المللی دربارۀ کودکانشناختی، و بینشناختی، روانهای جامعهپژوهش

و حقوق آنان را بررسی کرده است. تحقیقات پیشین بر ارزیابی هنجاری صالحیت 

د، های استانداراند، و متکی بر شرایط آزمایشگاهی، آزمونکودکان تأکید کرده

، ها، تجاربهای اخیر دیدگاهاند. پژوهشهای بزرگساالن، و تحلیل آماری بودهشرح

اند. شان بررسی کردهینۀ زندگی و روابط روزمرهآوری خود کودکان را در زمو حجت

محققان سطوح باالتری نسبت به آنچه قبالً مفروض صالحیتِ ممکنِ کودکان بود 

(؛ روابط اولیه و استدالل 1998الیس، اند: صالحیت اجتماعی )هاچبی و مورانیافته

پیچیده از  های فنی و درک(؛ شایستگی2004، 2؛ دون2002ها )مایال، اخالقی و پاسخ

(؛ شایستگی 2003، 3؛ باکینگهام2001الیس، های جمعی )هاچبی و مورانرسانه

اقتصادی و کاری در خانه، خیابان، بازارها، کشاورزی، و صنعت در جهان اقلیت و 

؛ مورو، 2002؛ انیو، 2001و بولتن،  4؛ میزن، پل1994ویژه جهان اکثریت )مورو، به

(؛ درک 2007؛ بویدن و انیو، 2006؛ النزداون، 0420، 5، کاتز2004؛ لیبل، 2003

                                                           
 ( در دو بند بعدی مشارکت کرده است.Priscilla Aldersonپریسیال الدرسون ) 1
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(؛ 2002، 4، اسمیت، و کلی3؛ کونولی1998، 2؛ باتلر1997، 1سیاسی اولیۀ کودکان )خان

، 6؛ هود1992، 5های محلی و ملی )هارتها و دولتعاملیت آنان هنگام کار با سمن

(؛ 2004، 8؛ جان9319، 7آموز و معلم )گاردنر(؛ کار آنان به عنوان دانش2004، 2002

؛ کریستنسن و جیمز، 2004و همکاران،  9شان در تحقیق و ارزیابی )ویلوو مشارکت

، 10؛ الدرسون و گودی1993گیری شخصی پیچیده )الدرسون، ( و در تصمیم2007

 (.2006، 14، و کورتیس13؛ الدرسون، ساتکلیف2002، 12؛ توماس2002، 11؛ نیل1998

های های پژوهششناسی کودکی، یافتهز جامعهتوان شواهد تجربی نسبتاً جدید ا

رخی کشد، بلکه در بقدیمی دربارۀ صالحیت و شایستگی کودکان را به چالش می

؛ 1977، 15دهد )برای مثال، دربارۀ عاملیت کودکان در استرنموارد به تفصیل شرح می

؛ 2005، 20، و کیلن19؛ الدرسون، هاوثورن2000، 18و اندروز 17؛ مورای1999، 16آلس

های تحقیقات کودکی، به همان اندازۀ ها، و تحلیلها، روش(. نظریه2008الدرسون، 

تواند نشانگر شایستگی کودکان باشد. همچنین اثرات انتظارات های پژوهش، میداده
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ها بر ادراک و عملکرد، و بر ساخت و بازساخت صالحیت کودک )یا عدم و زمینه

( را نشان داد. بسیاری از تحقیقات 2005پذیری: ن.ک. کاتز، صالحیت و آسیب

کنند، و نگاه و صدای آنان را به کودکان را به عنوان عامالن و همکاران محسوب می

ها مفاهیم پدرساالرانۀ شخصیت مرد، شهروندی، و رسانند. فمینیستاطالع عموم می

د. نحقوق را بر این اساس به چالش کشیدند که زنان دارای حقوق برابر با مردان هست

المللی دربارۀ درد و های بینشواهدِ صالحیت کودکان خردسال، همچنین نظرسنجی

ر دکنند که کودکان هم (، از این دیدگاه پشتیبانی می2007، 1رنج کودکان )یونیسف

 نیستند، و در نتیجه محق آیندهوجود دارند، و صرفاً موجوداتی معطوف به  حال حاضر

حقوق برابر و غیر قابل انکار همۀ اعضای خانوادۀ  به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و»

)سازمان ملل متحد، « بشری ]به عنوان[ بنیان آزادی، عدالت، و صلح در جهان هستند

شناسی صالحیت، وضعیت، و حقوق کودکی و کودکان، به طور : مقدمه(. جامعه1989

راسر جهان ها و اعمالی دارد که در سرسانی سیاستبالقوه، سهم زیادی در اطالع

 دهد.تأثیر قرار میکودکان را تحت

اند، همثابۀ شهروندان از کارهای فمینیستی بهره بردها دربارۀ کودکان بهبنابراین بحث

و مفاهیم  اندکارهایی که تمایزات زننده میان شهروند بودن و نبودن را به چالش کشیده

ردم از های مها میان گروهتفاوتاند، که توجه خود را به چندالیۀ بیشتری را نشان داده

، «عمومی»و « خصوصی»های شان برای مشارکت و سطح آن، شامل حوزهنظر قدرت

ر )که تقدرتکند که افراد کم(. لیستر استدالل می2007، 2اند )مثالً لیسترمعطوف کرده

شان به عنوان شهروند درک توانند به موجب حقوقشود( میشامل زنان و کودکان می

شان در حوزۀ شوند. عالوه بر این، هم زنان و هم کودکان را بواسطۀ کار مردمی

                                                           
1 UNICEF 
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ها این استداللکننده درک کرد. توان به عنوان شهروندان مشارکتمی« خصوصی»

( 2007روی چگونگی مشارکت نوجوانان در توسعۀ اجتماع ) 1بیشتر در کار سوزی ولر

 اند.مورد توجه قرار گرفته

 تجسم کودکی

شناسی کودکی بر عاملیت کودکان تمرکز داشت، برخی کارهای نخستین در جامعه

مثابۀ گروهی از آنان درون رویکردهای برساختگرای اجتماعی و در مورد کودکان به

اجتماعی بود. در هر دو مورد، کارها بر عنصری اجتماعی و ضروری در تجارب 

بزرگسال تأکید داشتند. برای وضوح بیشتر، همانطور که -کودکان در روابط کودک

ویژه کودکان خردسال، روابطی داند، روابط بزرگساالن با کودکان، بههر مادری می

ه های دیگر در مطالعۀ کودکان، فمینیسم در اشاره ببدنی است. همراه با برخی پیشرفت

ند و کنهایشان را مدیریت میبخش بوده است که چگونه زنان بدناین نکته الهام

های زنان از نظر جسمی، اخالقی، و اجتماعی، در حرکت آنان میان خانه چگونه بدن

، 2تینشود )مارو محل کار، حوزۀ خصوصی و حوزۀ عمومی، درک و دستکاری می

های کودکان در اند که چطور بدن(. به همین ترتیب، مطالعات اشاره کرده1989

یابد، و چگونه تجارب بدنی خود مدارس درک و مدیریت شده، و تنزل مقام می

کودکان در خانه و مدرسه متفاوت است. بدین ترتیب دریافته شد که کودکان مراقبت 

ند، همراه با توجه به بدن، ذهن، و کنجانبۀ بیشتری در خانه دریافت میهمه

شان؛ درحالیکه در مدرسه، هرچند ممکن است معلم مهربان باشد، دستور احساسات

های آکادمیک و دستور کار غیررسمی )و غالباً خاموش( کار رسمی مدرسه بر جنبه

کند، و ممکن است خواست کودکان برای بر هنجارهای رفتاری مدرسه تمرکز می

                                                           
1 Susie Weller 
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؛ 1996، 1ارزش دانسته شود )مثالً واکسلربودن تا حدی بییشان و فعالهاکنترل بدن

منتشر شد مقاالتی  2000(. کتاب آالن پروت که در سال 2001، 2؛ فولی1998مایال، 

نظر برساختگرایی اجتماعی، تجارب بدنی را گردآوری کرده که به طور عمده از نقطه

کند. در این مان کاوش میکودک را در طول ز-کودک و روابط بدنی بزرگسال

زمینه، خطی امیدوارکننده برای توسعۀ نظری توسط بوردیو فراهم شده است، تحلیل 

ای برای بازنگری در تواند به عنوان پایه( می1986) 3تمایزتعامالت اجتماعی بدنی در 

بزرگسال در خانه و مدرسه دیده شود. موضوعی دیگر برای -های کودکمواجهه

شناسی احساسات تواند از تحوالت بیشتر بهره ببرد در حوزۀ جامعهکه می تحقیق پیوسته

(، دوباره با الهام از کارهای فمینیستی که انجام شده، 1998، 5و ویلیامز 4است )بندلو

(. اینجا این نکته را در نظر داریم که افراد 1998)مثالً  6ویژ[ توسط آرلی هاکسچایلدبه

کنند. شان را مدیریت می)از جمله نهادی( احساساتهای اجتماعی چگونه در محیط

های عاطفی و فکری که توسط کودکان در حال مرگ در در مورد کودکان، سیاحت

ابط شان به منظور ترویج روشود و چگونگی استفادۀ آنان از دانشآسایشگاه انجام می

( بود. و 8197) 7ای مهم توسط میرا بلوباندالنگنروالد تمرکز مطالعه-خودب کودک

بار با تأکیدی خاص بر احساس و چرایی اهمیت آن، در تجارب تجسمی کودکان، این

 (.2000؛ بندلو و مایال، 1998طول خانه و مدرسه کاوش شده است )مایال، 
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 کودکان و رسانه

شناسی ای از زمان مطالعۀ روابط میان کودکان و رسانه بر دوش جامعهدر برهه

 ای از یک سو متمرکز برتفکر اولیه در جریان غالب تحقیقات رسانه 1کودکی بود.

های جمعی بر جامعه، و از سوی دیگر متمرکز آزمون متن و قدرت ایدئولوژیک رسانه

شناختی بود. بر تأثیرات فردی بر احساسات و رفتار، با توجه به الگوهای رفتاری روان

در اختیار  «جهان بزرگساالن»ای به ه پنجرهها نیز درباب این واقعیت بود که رساندغدغه

(. اثرات بالقوه 1982، 2گذارد که ممکن است نامناسب باشد )پستمنکودکان می

مخرب محتوای خشن و جنسی باال بوده است، و تحقیقات اولیه در این زمینه به منظور 

شت ابه چالش کشیدن مفهومی ساده از قید و شرط بود که این محتوا بر آن داللت د

های در انگلستان مرکز بحث 1993(. از بد حادثه، قتل بولگر در 1986، 4و تریپ 3)هاج

های (. یکی از مشخصه1996؛ همچنین ن.ک. جنکس، 1997، 6و پتلی 5داغ شد )بارکر

این مباحثه تضاد میان واکنش انگلستان و واکنش اجتماعی به حوادث مشابه در نروژ 

های غالب متنوع از کودکی و جامعه سازیهندۀ مفهومددر همان زمان بود، که نشان

بود. درحالیکه در نروژ کودکانی که کودکی را مجروح کرده و او را رها کرده بودند 

شان باقی ماندند، در انگلستان کودکانی که کودکی را تا بمیرد، در مدرسه و جامعه

ها از شدند. پرسشکشته بودند محاکمه و محکوم شدند، و در محل اقامت امنی حصر 

برجسته، و با افزایش  1990نقش رسانه در زندگی روزمره و روابط اجتماعی در دهۀ 

ات شناسی کودکی نوین مصادف شد. تحقیقتمرکز بر عاملیت کودکان و توسعۀ جامعه

                                                           
 ( در این بند مشارکت کرده است.Liesbeth de Blockلیسبت دبالک ) 1
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شان با ها در مواجههداد که ممکن است کودکان از رسانههایی را نشان میشیوه

بردن ( و به سادگی برای لذت2000نسلی )باکینگهام،  همساالن و روابط قدرت

( استفاده کنند! دوباره اکثر این تحقیقات در جهان اقلیت باقی مانده، 1996)باکینگهام، 

های های جدید پژوهشی به دنبال تحوالت فناوریاما این در حال تغییر است. شاخه

؛ 2001و همکاران،  1اسکوهای جهانی )وارتباطی جدید با عالقۀ فزاینده به رسانه

؛ 2002، 2های اجتماعی )لیوینگستون(، اینترنت و شبکه2007دبالک و باکینگهام، 

(. با این 1998و جنکینز،  5های ویدئویی )کاسل( و بازی2003، 4و ولنتاین 3هالووی

های قدیمی و اغلب متناقض و هراس عمومی حال، با هر تحول فناورانۀ جدید، نگرانی

آورد که از یک سو چگونه رسانه ممکن است کودکی معصوم را ن سر برمیدربارۀ ای

سازد که ای را برای شیطان برجسته میفاسد کند و، از سوی دیگر، چگونه بالقوگی

ز آمینیاز دارد نظارت و رام شود. تصوری قدرتمند، که هم رمانتیک است و هم هراس

شناس که با دانش ز کودکِ رسانه(، ا2006، 7؛ باکینگهام و ویلت2008، 6)تاپسکات

آید و برتر از بزرگسال است و بنابراین قدرت عظیمی دارد، برای کامپیوتری به دنیا می

ها در این زمینه محوری است. در نهایت، جالب است که این امتداد تحقیقات و دغدغه

 ی باشناسی کودکتحوالت جدید نیز امکانات بیشتری در اختیار پژوهش در جامعه

شناسی، جغرافیای انسانی، فناوری دیجیتال، روانشناسی ای در انسانرشتهپژوهش میان

 گذارد.اجتماعی و آموزش می
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 شدنجهانی

دهد که همراه با صادرات توصیفات روانشناسانۀ شدن به ارتباطی ارجاع میجهانی

اند، مفهوم جریان جهان اقلیت از کودکی است. اما آنطور که محققان مشاهده کرده

با واقعیت آنچه در حال وقوع است مطابقت ندارد.  –از اقلیت به اکثریت  –طرفه یک

با کودکان و کودکی، دانشمندان امروزه مایلند شدن، حدأقل در رابطه بواسطۀ جهانی

(. روند 2009، 1؛ ولس2007به روند متقاطع ارجاع دهند )مثالً دبالک و باکینگهام، 

نخست فرایندهایی است که به موجب یک جامعه در معرض نیروهای اقتصادی، 

ر یگیرد، که شرایط زندگی در آن جامعه را تغیسیاسی، و اجتماعی از خارج قرار می

ای بسیار روشن درک جهان اقلیت (. نمونه2002، 3و ریزینی 2دهند )مثالً کافمنمی

مبنی بر این است که مدرسه محلی مناسب برای کودکان است که به جوامع دیگر نیز 

شدۀ کمک به کودکان برای رقابت در بازارهای نفوذ کرده، نه به خاطر هدف بیان

دکی، که کودکان در تقسیم کار خانگی و های سنتی زندگی کوجهانی. بلکه روش

کردند، اغلب در تضاد با این فهم جهان اقلیت بود. مطالعات پژوهشی ملی مشارکت می

 های خود کودکان از محلاند که برداشتدر جوامع مختلف به دنبال کشف این بوده

ر به (، و اینکه چه عواملی منج1999شان چیست )مثالً وودهد، کار تولیدی در زندگی

(. سیندی کاتز 2012شود )مثالً لیبل و همکاران، عدم حضور کودکان در مدرسه می

ای از ای از سودان و منطقهشدن بر رشد کودکان در منطقه( اثرات جهانی2004)

نیویورک را نشان داد. یک مثال از چگونگی اینکه فشارهای خارجی ممکن است 

یل های جهان اقلیت دربارۀ تحصز دیدگاهشرایط زندگی را تغییر دهد )بدتر کند( نی

سال  15است: هنگامی که ایاالت متحده فروش کاالهایی که توسط کودکان زیر 
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شد را ممنوع اعالم کرد، کودکان از آن کارها اخراج شدند، اما به مدرسه تولید می

ال، (. با این ح7: 2002تر رفتند )کافمن و ریزینی، نرفتند، بلکه سراغ مشاغل خطرناک

های به سمت توسعۀ دولت –ممکن است همچنین استدالل شود که تغییرات سیاسی 

تواند مزایایی به همراه داشته باشد. بنابراین موقعیت اجتماعی می –دموکراتیک 

ه عنوان شان بلکه بتواند ارتقا یابد، که کودکان نه به عنوان اموال والدینکودکان می

شان در نظر گرفته شوند، فرایندی که با توجه به تمرکز ایاالت متحده شهروندان دولت

 شود.بر رفاه و حقوق کودکان پشتیبانی می

انداز، یا برساختی خاص، از المللی اسنادی است که چشمروند دوم، نفوذ بین

انداز سازی این چشمدهند، و خواسته یا ناخواسته، در جهت عادیکودکی ارائه می

کنند. از آنجا که این اسناد عمدتاً توسط حقوقدانان و دیگر دانشمندان جهان عمل می

ند. اندازهای جهان اقلیت باشه متکی بر ترویج چشماند، مایلند کاقلیت تدوین شده

ها در میان این اسناد و فرایندهای همراه آن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ترینمهم

( استدالل 1997المللی کار هستند. جو بویدن )ملل متحد، یونیسف، و سازمان بین

اری ذ بسیکند که کنوانسیون حقوق کودک به طور خاص در سراسر جهان نفومی

المللی بر اجرای آن توسط کمیتۀ سازمان ملل متحد مزایایی به داشته است. نظارت بین

یا  کشی از کودکان به عنوان سربازپذیری بهرههمراه داشته: برای مثال، افزایش رؤیت

های تمکند: گسترش سیسهای منفی اشاره میکارگر جنسی. از سوی دیگر، او به جنبه

دارس کشی از کودکان در متوان به عنوان ترویج بهرهالمللی را میبینآموزشِ رقابتیِ 

شوند. این زا میوصف کرد، جایی که آنان مجبور به شرکت در کارهای استرس

یده کنندۀ اختالفاتی دتوانند به عنوان رفعهای راهنما میالمللی و مجموعهاظهارات بین

 تولیدی وجود داشت، همراه با سازمانشوند که دربارۀ اولویتی نسبی تحصیل و کار 

ر سراسر د« اشتغال کودک»دادن به المللی کار، که به طور خاص، به دنبال پایانبین
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جهان است. همچنین ممکن است استدالل شود این تصور از کودک که، بیش از هر 

چیز، باید محافظت شود، بیش از اینکه تشویق به مشارکت در جهان اجتماعی کند، 

کند درحالیکه ( استدالل می1994راندن است. شارون استفنز )دیگری از بیروننوع 

رای مثال گیرند، بالمللی به خوبی مورد استناد قرار میهای حقوق کودک بینگفتمان

های مدرنیستیِ زمانی که زندگی کودکان در معرض خطر است، باز هم گفتمان

با انعطاف و در ارتباط با باورها و شمول دربارۀ کودکی و کودکان باید تنها جهان

اعمال محلی مورد استفاده قرار گیرند. این استداللی است که، به عنوان مثال، در تحلیل 

ها ( از سرشت و کیفیت زندگی کودکان در ویتنام در ارتباط با ارزش2002راشل بور )

 زشیهای آموالمللی بسط یافت. میراث تاریخی سیاستو اعمال امدادگران بین

شان توسط دربارۀ زندگی 1استعماری در مورد چگونگی صحبت کودکان کلکته

های کودکان کار توسط ( تحلیل شده است. و توسعۀ جنبش2002) 2سارادا باالگوپلن

کند کودکان برای ( مورد بحث قرار گرفته، که استدالل می2009) 3اولگا نیوونهایز

ان ها در سراسر جهه کودکان و خانوادهشان ارزش قائل هستند، و بمشارکت اقتصادی

را با حق  شانهای اقتصادیهایی پیشنهاد شود تا کودکان بتوانند مسئولیتباید راه

 (.2001، 5، و رکنیجل4شان ترکیب کنند )همچنین ن.ک. لیبل، اوروینتحصیل

شده این است که حرکت مردم در سراسر جهان را، هم نوع سوم تأثیر جهان جهانی

کند. مهاجرت، به خاطر تأثیراتش بر خل و هم خارج از مرزهای ملی، تشویق میدر دا

والد، اینجا موضوعی محوری -ها، و روابط کودکهای همتا، آموزش، آرمانفرهنگ

اید هایی ششود، چنین حرکتاست. تا آنجا که به کودکان به طور خاص مربوط می
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 تجوی یافتن ابزارهایی بهتر برایبه عنوان مهاجرت، با یا بدون بزرگساالن، در جس

زیست است؛ آنان ممکن است به عنوان پناهندگان یا پناهجویان، دوباره، با یا بدون 

شان توسط بزرگساالن حرکت کنند؛ و شاید در اوایل کودکی بواسطۀ فرزندخواندگی

روژۀ مکان کنند. یک پبزرگساالنی که معموالً در کشورهای ثروتمندتر هستند نقل

قاتی مهم در کالیفرنیا مهاجرت عمدتاً از مکزیک به ایاالت متحده امریکا را تحقی

ه گزینی در کشور جدید و کمک بمطالعه کرده است، و نقشی که کودکان در سکنی

کنند، مثالً بواسطۀ کار به عنوان حامی یا مترجم است. شان برای این کار ایفا میوالدین

ند تا کوزشی ایاالت متحده نیز کمک میوضعیت مشروع کودکان درون سیستم آم

والدین به عنوان نهاد اجتماعی مهمی معرفی شوند و امکاناتی برای کودکان فراهم 

ی در حال نسلتر کار کنند، در نتیجه سرشت روابط بینای روشنشود تا برای آینده

 (.2011، 2001تغییر است. )اورالنا، 

ت روند چهارمی را نیز مدنظر قرار در رابطه با موضوعات این کتاب، ممکن اس

دهیم، که دوباره با سه روند دیگر تقاطع دارد و در سه پاراگراف قبلی مورد توجه بوده 

ای تنها از کشورهکنند نهاست. آن هم این است که عالمانی که روی کودکی کار می

اند، بلکه این کار توسط جهان اقلیت به کشورهای جهان اکثریت صادر شده

المللی، در آن کشورهای جهان اکثریت انجام شده شگران محلی، و همچنین بینپژوه

است. عالوه بر این، کارهای پژوهشی از سراسر جهان اکنون در مجالت پژوهشی 

انس( و کنفرها )از جمله تلهشود و پژوهشگران از سراسر جهان در کنفرانسمنتشر می

کنند. کودکی یکدیگر را مالقات میهای دانشگاهی مربوط به از طریق گسترش دوره

ها میان ها و تفاوتهای مفیدی از تأمالت دربارۀ شباهتها مجموعهاین نشست

، 1کنند، همانطور که برای مثال توسط رابسونها در سراسر جهان تولید میکودکی
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های روستایی مطرح شده است. مثالی شان از کودکی( در بحث2007، و پانچ )1پنلی

فراهم شده، « 2زندگی جوان»مهم از همکاری میان جوامع بواسطۀ مطالعۀ جذاب و 

شدن کودکان در مناطقی از هند، پرو، اتیوپی، و ویتنام، که ای طولی از بزرگمطالعه

 ها وآوری دادههای تحقیقاتی محلی برای جمعدر آن محققان انگلیسی همراه تیم

 (.2012، 3ردند )مثالً مورو و پلسکها کار میتحلیل سطح کالن و سطح خرد داده

در این ارتباط، محققان به اهمیت روش تحقیق کیفی مناسب برای بررسی زندگی 

 ست که دراند. این هم امریشان توجه کردهکودکان و وضعیت اجتماعی و سیاسی

ها تواند به سراسر جهان ارائه شود، چراکه روششدن است، و چیزی که میحال جهانی

 های دیگر هستند، و از سوی دیگرتحقیق، از یک سو، قابل انتقال به زمینهو اخالق 

ممکن است برای زمینۀ محلی خاصی مناسب باشند، درحالیکه به طور همزمان 

کنند. به عنوان مثال، هایی دارند برای کسانی که در جای دیگر پژوهش میدرس

ند ممکن کنان زندگی میشده با کودکانی که در شهری خاص در خیابتحقیقات انجام

است سرشتی محلی داشته باشد، از آنجا که نهادهای اجتماعی خاص )از جمله آموزش 

و امکانات مراقبتی محلی( و عوامل خاص مؤثر بر انتخاب یا ضرورت کودکان برای 

هایی برای آموختن به پژوهشگران دهند. اما این نیز درسزندگی در خیابان را شرح می

مع دربارۀ چگونگی کار محترمانه همراه کودکان، و چگونگی شرح در دیگر جوا

نظری مفهومی، مطالعات پژوهشی همراه ها و انتظارات محلی دارد. از نقطهسنت

ای دیگر در مراکز کودکان خیابانی در یک جامعه و همراه کودکانی که در جامعه

وقعیت اجتماعی کودکان ( اشاراتی دارد به اینکه م2003، 4اند )ماتیوزخرید جمع شده
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در فضای عمومی چیست. به همین ترتیب، این واقعیت که در سراسر جهان اغلب 

کودکان مشارکت اقتصادی مستقیم در خانواده و ملت دارند، نقطۀ تأمل بسیار جدی 

خواهند کودکان انگلیسی سالیان بیشتری را صرف آموزش به کسانی است که می

 رسمی کنند.

توجهی توسط محققان و های قابلاال اشاره شد، چالشهمانطور که در ب

های گذاران جهان اکثریت به عالمان جهان اقلیت تحمیل شده است. رشد دورهسیاست

علوم اجتماعی دربارۀ کودکی در کشورهای جهان اقلیت دانشجویانی از سراسر جهان 

. ش را فراهم کرده استها و دانرا در ارتباط با یکدیگر قرار داده، و امکان تبادل ایده

ه هایی برای بحث دربارۀ آنچها و سمینارهای اخیر در انگلستان محلمجموعۀ کنفرانس

توانیم از یکدیگر بیاموزیم ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بحث بر می

های افریقایی متمرکز است، های آن در زمینهکنوانسیون حقوق کودک و محدودیت

ی کودکان نسبت به خانواده و اجتماع به رسمیت شناخته شده و هاجایی که مسئولیت

، اما نه در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، 1در منشور افریقایی حقوق کودک

مورد تأکید قرار گرفته است. دانش تجربی و تخصص کودکان در بسیاری از 

الی با کشورهای جهان موضوعی مهم برای محققان بوده، و دربارۀ تضادهای احتم

( 32در کنوانسیون حقوق کودک )ن.ک. مادۀ « کار»دادن تحصیل نسبت به اولویت

بحث شده است. با این حال سازمان ملل متحد شک ندارد که جای کودکان در مدرسه 

باید  2015المللی هدف توسعۀ هزاره که همۀ کودکان تا سال توافق بین»است، و 

(. 222، 2012اکتبر  29، گاردینعایت شود )باید ر« آموزش ابتدایی را تکمیل کنند

بواسطۀ این موضوعات سؤاالتی از این قبیل مطرح شده که منظور ما از آموزش 

                                                           
1 African Charter on Children’s Rights 
2 Guardian, 29 October 2012, 22 
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و « آموزش»ها میان چیست؟ و کودک کیست؟؛ چراکه روابط متقابل و ناسازگاری

و کودکی باید به عنوان یک وضعیت در نظر گرفته شود نه چیزی مرتبط با « تحصیل»

( انجام 1995ها در سراسر جهان توسط شارون استفنز )ر پیشگام دربارۀ کودکیسن. کا

شده (، ویرایش1، شمارۀ 9، دورۀ 2002) 1کودکینامۀ مجلۀ شده بود، و کار او در ویژه

(، مورد بحث و ستایش قرار گرفت. 2002توسط جودیت انیو و ویرجینیا مورو )

المللی در حال حاضر در ای بینپدیده مثابۀهای دانشگاهی دربارۀ کودکی بهدوره

 (.2008و مونتگومری،  2009اند )ن.ک. ولس، انگلستان ایجاد شده

 جغرافیای کودکی

شناسانه به کودکی محققان در رشتۀ جغرافیا خودشان را به رویکردهای جامعه

اند، و آنان هم به دانش دربارۀ زندگی و وضعیت کودکان در مند نشان دادهعالقه

؛ 2011، 3؛ هولت2001، 2اند )مثالً ایتکنجوامع مختلف در سراسر جهان افزوده

دانان به طرق مختلف در توسعۀ مفاهیم (. جغرافی2012، و تاکر، 5، هورتون4کرافتل

( خالصه شده 2000اند، همانطور که به وضوح توسط هالووی و ولنتاین )سهم داشته

فاوت های متبه اکتشافات از کودکیاست. نخست، آنان با بررسی عاملی کلیدی 

ها در بسیاری از اند که چطور کودکیاند: مکان. به طور خاص، وصف کردهافزوده

های ها در جوامع جهان اقلیت، توسط ایدهجوامع جهان اکثریت، برخالف کودکی

م، کنندگان، و سرپرستان ساختار یافته است. دومثابۀ کارگران، مشارکتکودکان به

ه، اند: خاندانان، در میان دیگران، بر فضاهای روزمرۀ کودکی متمرکز شدهجغرافی

ها، از طریق اقدامات اند که چطور هریک از اینمدرسه، و شهر، و بررسی کرده
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ها، ابانکند. دسترسی کودکان به خیمختلف، بدن و ذهن کودکان را کنترل و تنظیم می

العه قرار گرفته است )ن.ک. ماتیوز و فضاهای بازی، و دیگر اماکن عمومی مورد مط

، اند، برای مثال، خانهها تمرکز کرده(. سوم، کارهایی که بر ایدئولوژی2000اسمیت، 

کی گیری کودها به شکلفضاهای روستایی، هویت ملی، و اینکه چگونه درک این

به  اکمک کرده است. بنابراین، برای مثال، با توجه به برخی مفسران، خانه نباید تنه

یده ، بلکه باید به عنوان مکانی دکنندمیعنوان مکانی که کودکان در آن وقت صرف 

در آن وقت صرف کنند. تصور کشورِ کودکی به عنوان یک  بایدشود که آنان 

کنند، در ارتباط با طبعیت و خارج از آل، جایی که کودکان آزادانه بازی میایده

هایی ویژه از طریق داستانمع رواج یافته، بهنظارت مستقیم بزرگساالن، در برخی جوا

، 2)آرتور رانسم 1پرستوها و آمازوناز جمله  –شود که برای کودکان انگلیسی گفته می

توان استدالل کرد که هرچه کودکان زمان بیشتری را صرف کاوش (. می1930

دهند، های جدید کنند، زمان کمتری را به تعامل با جهان طبیعی اختصاص میفناوری

 شان است.اش آسیب به دانش و هویتکه نتیجه

های در فهم ایانگیز کودکی به طور گستردهتوان دید که این اکتشافات هیجانمی

گیری کودکی نادیده گرفته شده است. در پایان این برساختگرای اجتماعی از شکل

کارهای پیشگامی در ارتباط با ویژگی کودکی برای  3جغرافیای کودکانبخش، مجلۀ 

طور کند که چع مختلف دارد، و کاوش میتغییر نیروهای اجتماعی و تاریخی در جوام

ۀ توانند از یکدیگر بیاموزند تا مطالعجوامع و پژوهشگران جهان اکثریت و اقلیت می

(، آگوست 3) 10، جغرافیای کودکانکودکی را بهبود بخشند )برای مثال ن.ک. 

2012.)
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2 Arthur Ransome 
3 Children’s Geographies 
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6 

 دیگر تحوالت اخیر

 

شناسی کودکی را گسترش جامعهدر سالیان اخیر، بسیاری از جوامع کار روی 

جموعۀ اند. ماند، و کتب و مقاالتی تولید کردههایی برگزار کردهاند، کنفرانسداده

شناسانه مفیدی از مقاالت از ده کشور تاریخ وضعیت فعلی بازی در رویکردهای جامعه

 (: فنالند، انگلستان،58: 2010، 1شناسی کنونیجامعهکند )به کودکی را توصیف می

در این  2برزیل، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، رومانی، ایاالت متحده امریکا، و هلند.

 کنم که برای جزئیاتکنم )اما تأکید میها اشاره میبخش به برخی از این گزارش

های بیشتر خوانندگان باید مستقیماً آنان را بخوانند(. هر یک از این کشورها علقه

ا توجه به تاریخ اجتماعی، سیاسی، و فکری خاص خود دنبال خاصی را در کودکی ب

کند؛ و مشاهده شده است که، مثالً برای استرالیا، مطالعات انگلیسی، از کشورهای می

 هایی برای توسعۀ بیشتر مؤثر بوده استانگلستان و اسکاندیناوی، در ایجاد بنیان

ها اهمیت کنوانسیون ارش(. نقطۀ اشتراک دیگر در میان این گز2010، 3کریکن)ون

                                                           
1 Current Sociology 

 این کتاب با اطالعات کتابشناسی زیر به فارسی ترجمه و منتشر شده است: 2

، ترجمۀ گروهی، شناسی کودکینگاری جامعهتک( 1395بولرنیدربرگر، دوریس و همکاران )

 تهران: نشر اینترنتی رهایی

3 Van Krieken 
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ها، و پژوهش دربارۀ وضعیت اجتماعی و حقوق کودک در ترویج مباحث، سیاست

 سیاسی کودکان در هر جامعه بوده است.

رخ داد،  1990شناسی کودکی در بسیاری از کشورها در طول دهۀ گسترش جامعه

فرانسه و دیگر ( در رابطه با 2010) 1همانطور که به عنوان مثال، توسط رژین سیروتا

های کودکی شناسیزبان شرح داده شده است. گروهی از جامعهملل فرانسوی

و  2؛ بروژر2006اند )سیروتا، ای برگزار کردههای ساالنهزبان کنفرانسفرانسوی

(؛ این کنفرانس فرانسه، بلژیک، کانادا، و برخی کشورهای امریکای 2008همکاران، 

شناسی آموزش حوزۀ اصلی تحقیق فرانسه، جامعه آورد. درجنوبی را گرد هم می

های ۀ پروژهمثابدربارۀ کودکان و کودکی بوده است، با تأکید سنتی بر کودکان به

به  شود، و شروعمند میپذیری، اما رژین سیروتا به عاملیت خود کودکان عالقهجامعه

(. 1998وتا، )سیر کندشناسی کودکی میالمللی محققان جامعههای بینتعامل با شبکه

المللی شناسی بود، به گروهی بیناش در انسانزمینهکلئوپاترا مونتاندن هم، که پس

(. 2001کردند )مونتاندن، بزرگسال کار می-پیوست که روی بازنگری روابط کودک

ست ای جالب اهای مهاجر، توسعهنسلی، با تمرکز ویژه بر خانوادهمطالعۀ روابط بین

شناسانه در (. قدرت کار نظری جامعه1998، 4و سیگالن 3دنفوتتیاس)برای مثال، آ

را هم در خدمت مطالعۀ کودکی درآورده  5فرانسه، برای مثال، بوردیو و بولتانسکی

 (.1995است )گارنیر، 

طریق  شناسانه به کودکی ازمثالی دیگر از اینکه چگونه عالقه به رویکردهای جامعه

توسط مفسرانی ارائه شده که به زبان پرتغالی کار  پیوندهای زبانی تقویت شده،

                                                           
1 Régine Sirota 
2 Brougère 
3 Attias-Donfut 
4 Segalen 
5 Boltanski 

کانال جامعه شناسی عالمه

T.Me/Atu_Sociology

یکـ آزاداندیـشـــ 

1FreeMan.Net

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی

کتاب، مقاله، پایان نامه و جزوات



 79  دیگر تحوالت اخیر  

شناسی کودکی میدانی در حال توسعه است. یک مؤسسۀ کنند. در پرتغال، جامعهمی

کارش را آغاز کرده، و به عنوان مرکزی  2در براگا 1مطالعات کودک در دانشگاه مینهو

ز ایجاد کرده دیگر نیهای کند. پیوندهایی با دانشگاهبرای توسعۀ این رشته فعالیت می

، این دانشگاه مدرک 1999است، از جمله: اپورتو، آویرو، لیسبون، و دیگران. از سال 

یز ایجاد المللی نهای بیندهد. شبکهشناسی کودکی ارائه میکارشناسی ارشد در جامعه

شوند. ه میزبان دیدخصوص با برزیل، جایی که برخی انتشارات پرتغالیشده است، به

انی دربارۀ کودکان خیاب –های مرتبط با طبقۀ اجتماعی روی کودکی از دل دغدغهکار 

شده روی کودکان و تحصیل ظهور کرد. و همچنین کارهای انجام –و کودکان مجرم 

ا مثابۀ کنشگران اجتماعی، بکنوانسیون حقوق کودک همچنین بحث کودکان به

. موضوعات برای مطالعه شامل (2010، 4و کازمینسکی 3حقوق، را مطرح کرد )کاسترو

های شد. کارها به زبانکار کودکان، آموزش، هویت کودکان، و شهروندی می

کند، های جغرافیایی و علمی به یکدیگر کمک میفرانسوی و پرتغالی به پیوستن جهان

المللی همراه های بینبه طوری که کشورهای امریکای جنوبی اکنون در شبکه

 حضور دارند.دانشمندان اروپایی 

های های ملی را همراه یکدیگر کند و مقایسهتواند سنتدرحالیکه زبان می

تواند به عنوان مانع نیز عمل کند. پیش از این اشاره کردم المللی را ترویج دهد، میبین

زبان به بعد در کشورهای انگلیسی 1980که چطور تحقیقات بنیادین آلمان از دهۀ 

مثال خوب دیگر رومانی است، جایی که نویسندۀ گزارش کشور، شده نبودند. شناخته

رویکرد  1940و  1930های ها در دهه(، به پیشرفت2010) 5استانچیولسکو

                                                           
1 University of Minho 
2 Braga 
3 Castro 
4 Kosminsky 
5 Stanciulescu 
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اشاره  1شناسی دانشگاه بخارستشناسانۀ ساختاری به کودکی در مکتب جامعهجامعه

کودکی  تعینی را مطالعه کردند که سرش« های اجتماعیپیوستگی»کند. محققان می

های را شکل داده بودند. توجه یک خط تحقیقاتی بر این معطوف بود که چگونه جهان

، شان هستند. با این حالکنندۀ ساختارهای اجتماعی جامعهاجتماعی کودکی منعکس

 –(، دیگر موضوعات 1989پس از جنگ جهانی دوم تحت رژیم کمونیستی )تا سال 

و  شناسان قرار گرفتمورد توجه جامعه –ن شدن، شهرنشینی، و مدرنیزاسیوصنعتی

، کودکان در سختی و 1989بدین ترتیب این رشتۀ مهم از پژوهش رها شد. از سال 

کودکان در معرض خطر، و کودکان به حاشیه رانده شده )کودکان خیابانی( تمرکز 

 رسد کارهای پیشگامیاند. به نظر میپژوهش مددکاران اجتماعی و روانشناسان بوده

که در بخارست انجام شده بود، به ناچار و تماماً توسط کشورهای اسکاندیناوی و 

 به بعد دوباره انجام شد. 1980آلمان از دهۀ 

شناسی کودکی در برخی کشورها عوامل متنوع دیگری برای شرح وضعیت جامعه

وجود دارد، و برای برخی کشورها، عوامل ناشناخته است. در فنالند، و برخی 

ای اند که سکوی پرشی برهای آموزشی بودهی دیگر، کودکان به عنوان ابژهکشورها

کردند، و اخیراً کنوانسیون حقوق کودک به کار روی شناختی مهیا میکار جامعه

شک کار یکی از (. بی2010، 2حقوق کودکان اشاره کرده است )ن.ک. استراندل

وجه به المللی در تم در سطح بینکننده، لینا آالنن، هم در سطح ملی و همحققان تعیین

نالند مهم های فهای خرد و کالن، و پیشبرد کار تحقیقاتی کودکی در دانشگاهتقاطع

بوده است. با توجه به ایاالت متحده، پیش از این تسلط رویکردهای روانشناسانه به 

ای (، با اشاره به سرشت چندرشته2010) 3کودکی در آنجا را ترسیم کردم؛ لورتا باس

                                                           
1 University of Bucharest School of Sociology 
2 Strandell 
3 Loretta Bass 
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 دهد. دو کشور دیگرتر ارائه میبرخی مراکز پژوهشی در حال ظهور، تحلیلی عمیق

ا و هلند اند ایتالیشناسانۀ اندکی دربارۀ کودکی داشتهکه در کمال تعجب کار جامعه

در ایتالیا روی  1990کند که کار سیاسی دهۀ ( استدالل می2010) 1هستند. بارالدی

اشتیاقی درون جامعۀ بی»شده است؛ او « خیرتب»شهروندی و مشارکت کودکان 

بیند. شناختی میرا به عنوان عاملی مهم در پیشرفت کند کار جامعه« شناسانجامعه

(، در گزارشش دربارۀ هلند، به تغییرات اجتماعی ارجاع 2010) 2دالنرینکه فان

 هایتهای جدید در توازن مسئولیدهد: تغییرات در ساختارهای خانواده، و تنشمی

 دهد که مطالعۀ مسائل اجتماعی کودکاندولت و والدین نسبت به کودکان. او نشان می

شناسانه نقطۀ تمرکز کارها روی کودکی بوده است. او همچنین بیش از مطالعات جامعه

 شناسی و در تاریخ. درکند: در انسانهای کار روی کودکی اشاره میبه دیگر سنت

 خی خطوط تحقیقاتی در برخی جوامع سخت نیست!پایان، چرا دستیابی به بر
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 83  بندی  جمع

 

 

 

 بندیجمع

 

م است. شناسانه به کودکی مهشاید باید اینجا دوباره تأکید کنم که چرا توجه جامعه

اساساً به این دلیل است که شرحی مناسب از چگونگی کار جامعه باید شامل تمام 

های اجتماعی متفاوتی که جامعه را تشکیل دهندۀ آن باشد: گروهاعضای تشکیل

شرحی از جامعه که سهم و تجارب زنان را دهند. همانطور که فمینیسم نشان داد می

ۀ گروهی مثابارزش کند نابسنده است، همین دربارۀ کودکان بهحذف، تحریف، یا بی

ی کودک –و تا چه حد  –اجتماعی درست است. الزم است بررسی کنیم که چگونه 

دهد، و چطور کودکان در کمک به بخشی از ساختار اجتماعی جامعه را تشکیل می

شان و فرایندهای نسلی مشارکت حفظ و تقویت جوامع از طریق همکاری اقتصادی

(. این تحقیقات نظری دربارۀ سهم 2009کنند )برای بحثی اخیر، ن.ک. کورتروپ، می

د کند که باید به عنوان مردم ارزشمنکز میمثابۀ افرادی تمرکودکان بر کودکان به

رای پیوندند، و دانش و تجربۀ مربوط بکند، میدانسته شوند: کسانی که مشارکت می

ها گرایانه است: کودکان تنای مرتبط به حقوق و عملهمکاری را دارند. این نیز نکته

ند، و اری کنکنند که بتوانند در رفاه اجتماعی همکزمانی احساس ارزشمند بودن می

 مشارکت آنان به رسمیت و ارزشمند شناخته شود.

های های اندیشیدن دربارۀ کودکان و کودکی تا حدودی متفاوت از شیوهاین شیوه

سال گذشته تغییر کرده، برخی  30است، که هرچند در طول  روانشناسی رشدی

سانه شناتمرکزهای خاص را حفظ کرده که آن را متفاوت از رویکردهای جامعه
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کند. بنابراین روانشناسی همچنان به تمرکز بر سفر کودکان به سوی بزرگسالی می

)استاندارد طالیی!(؛ بر فرد؛ و بر انحرافات از رشد عادی که نیازمند مداخالتی برای 

های اجتماعی دهد. هرچند از زمینهبازگرداندن کودکان به حالت عادی است، ادامه می

ای کامالً تعاملی از نظریات برای درنظرگیری نوز فاقد مجموعهتر شده است، اما هآگاه

 های کودکی است.عاملیت و ساختار، و توجه کامل به سیاست

با این حال، در حال حاضر حرکتی به سوی این استدالل وجود دارد که، درحالیکه 

 ۀتأکید بر کودکان به عنوان موجودات انسانی و افراد مهم است، شاید باید دو رشت

 و روانشناسی رشدیمند به کودکان هستند را گرد هم آوریم: کلیدی که عالقه

کند که همۀ ما در طول زندگی ( استدالل می2001) 1شناسی کودکی. نیک لیجامعه

ی در نظر بودگکنیم، و بنابراین ما دانشمندان باید رشد را در تقاطع با شخصرشد می

متقابل مفید قرار دهیم(. یک استدالل مرتبط را در روابط « بودن»و « شدن)»بگیریم 

دیگر بر اساس این نکته است که کودکان، آشکارا، در طول سفرشان به سوی 

کند از آنجا که عدم بلوغ یکی ( استدالل می2009کنند. وودهد )بزرگسالی رشد می

های جوان است، این عدم بلوغ و تغییرات بدنی، های انساناز متمایزترین ویژگی

دهد باید بخشی از مالحظات افراد طفی، و فکری که در طول مسیر کودکی رخ میعا

(. بنابراین، 2001در تالش برای فهم و درک کودکان باشد )برای بحث ن.ک. آیتکن، 

برای مثال، احترام به حقوق مشارکت کودکان همسو با کنوانسیون حقوق کودک 

های یتظرف»بلوغ و درک کودکان،  ها بانیازمند تأمل دربارۀ چگونگی انطباق شیوه

ها ( است. این12)کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، مادۀ « در حال تحول

نقاط توجه بسیار جالبی هستند و ارزش آنان تا حدی بستگی به این دارد که فرد فکر 

کند مطالعۀ کودکی دربارۀ چیست، و چه اهدافی دارد، و سودمندی رویکردهای 

                                                           
1 Nick Lee 
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سانه به کودکی چیست. نظر من این است که مطالعۀ کودکی دربارۀ توصیف شناجامعه

آن  ها به نفع بهبود سرشت و وضعیتسرشت و وضعیت کودکی، و پیشبرد استدالل

 های اجتماعیهای اجتماعی، دربارۀ اینکه گروهشناسی مطالعۀ نظاماست. اگر جامعه

ودکان است، بنابراین تمرکز بر ک کندچه مناسباتی دارند و نظم اجتماعی چطور کار می

ی بر امر توجهی محور –و کودکی باید همچون بر تمرکز بر بزرگساالن و بزرگسالی 

هایی که دربارۀ چیستی کودکان دارند، باشد. بزرگساالن، با همراهی ایده –اجتماعی 

کنندۀ برخی افراد همچون کودکان و همراهی ترتیبات نهادی برای کودکان، تعیین

انه، کند، نه به اصطالح روانشناسند. این چیزی است که بیش از همه ما را نگران میهست

 و باید بروند. با این حال، این استدالل –اند اینکه چقدر در امتداد جادۀ بزرگسالی آمده

تواند مورد مخالفت قرار گیرد، با این استدالل که ما بزرگساالن اگر با توجه به نیز می

نسلی اجتماعی عمل کنیم، بهترین کار را برای تقاطع با روابط بینوضعیت رشد در 

 دهیم.کودکان انجام می

( نیز معتقد است که باید همۀ انواع دانشی که دربارۀ کودکان و 2005آالن پروت )

ها را در نظر بگیریم. به طور های این دانشکودکی داریم را گرد هم آوریم و تقاطع

شناسان کودکی به اندازۀ کافی در ظرف که جامعه کندخاص، او استدالل می

اند )مثالً شدن در مقابل بودن؛ شناسی کار کردهدوگانگی میان روانشناسی و جامعه

محور در مقابل حاضرمحور؛ فرد در مقابل صالحیت در مقابل عدم صالحیت؛ آینده

وسیعی  طیف گروه( و اکنون زمان آن رسیده که چگونکی کار با هر دو جریان دانش با

از رویکردهای نظری، از جمله نظریۀ شبکۀ کنشگر )برای بحث نیز ن.ک. جیمز، 

ها دربارۀ کودکی در کنم که بسیاری از دوره(، را بیاموزیم. اینجا اشاره می2010

ی یا ااند؛ آنان چندرشتههای انگلستان این مسیر را دنبال کردهها و کالجدانشگاه

های مطالعات کودکی نام دارند. به عنوان مثالی مهم، غلب دورهای هستند، و ابینارشته
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: کنددورۀ کودکی دانشگاه اُپن در مقطع کارشناسی چنین اهدافی را دنبال می

ای، و رشتهگسترش مرزهای علمی متداول به منظور دستیابی به درکی بیشتر میان»

« دکینشده میان رویکردهای مختلف به کوهای حلهمچنین تصدیق تنش

: مقدمه(. یک نکته که باید دربارۀ این هدف مورد توجه 2003)مونتگومری و وودهد، 

اند، ناسی داشتهشهای مختلف تأکیدات متفاوتی بر هستیقرار گیرد این است که رشته

. بدین ای محوری استدادن این تأکیدات متفاوت وظیفهو بنابراین چگونگی آشتی

، و نهادی اجتماعی، اقتصادی« واقعیات»شناسی بر جامعهترتیب، بواسطۀ سنتی طوالنی، 

ها، و چگونگی تعامل عامل خارج از فرد، و چگونگی ساخت زندگی افراد توسط آن

تماعی های بنیادین، برساختگرایی اجکند. این ایدهانسانی با این ساختارها پافشاری می

نیمۀ دوم قرن بیستم(، که اند )در شناسی را نجات دادهمدرن در جامعهو مدهای پست

د. شناسیم و چگونگی شناخت آن( دارنشناسی )آنچه میتأکید بیشتری بر معرفت

ی شمول، از آنجا که حدأقل روانشناسروانشناسی به دنبال حقیقت است، حقیقتی جهان

ده تر دیهای محلی موضعی مناسبگویی با توجه به زمینهبرای داستان 1970دهۀ 

تواند در ارتباط با برساخت اجتماعی می روانشناسی رشدیاضر، شد. در حال حمی

 شناسانه بهکودکی فهم شود. عالوه بر این، درکی کامل و روشن از مفاهیم جامعه

زندگی  از روانشناسی رشدیانگارانۀ منظور مبارزه با اثرات مضری که تفاسیر ساده

حل، تأکیداتش بر هنجار، مراتنها در اشکال سنتی نارسای آن، بلکه کودکان دارد، نه

ند دارای تواشناسی میپذیری، و فردیت مهم است. جامعهنتابج، عدم صالحیت، آسیب

های دیگر فهم کودکان باشد: به عنوان عامالنی در زمان کارکردی عینی در طرح شیوه

اسی شنکنونی، به عنوان افرادی دارای صالحیت، و به عنوان گروهی اجتماعی. جامعه

های بالقوۀ مفیدی نسبت به بزرگساالن در طرح اهمیت حیاتی ین چالشهمچن

جربۀ سازند، و چگونگی زیست و تنسلی، که کودکی را میفرایندهای درون روابط بین
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اسی شناسی و روانشنکند. بنابراین پرسش مطرح آن است که آیا جامعهآنان، ارائه می

ت پرسند که در کار مشترک مجاز اسمیهای متفاوتی دارند و سؤاالتی متفاوتی دغدغه

شناسی کودکی را اساساً امری سیاسی )چنانکه در یا نه. برای کسانی از ما که جامعه

شناسی در های جامعهدانند، مهم است که از ابزارها و روشمقدمه مشخص شده( می

 کار برای طرح وضعیت کودکی در جوامع استفاده شود.

ار شناسانه بسیکنم که برخی خطوط پژوهشی جامعهمیبا این هدف در ذهن، اشاره 

د. بدین انپردازان بزرگ را پی گرفتهامیدبخش وجود دارند که کارهای برخی نظریه

بین ترتیب، برای مثال، پریسیال الدرسون روی کتابی کار کرده است که از طریق ذره

کند )الدرسون، میبر کودکی تمرکز  1جنبش رئالیسم انتقادی، به رهبری روی باسکار

توجهی از مقاالت پژوهشی وجود دارد که به (. صف رو به رشد و قابل2013

بزرگسال -شناسی ارتباطی بوردیو در نظر به کودکی و مخصوصاً روابط کودکجامعه

( 2009(. لینا آالنن )2009، 4؛ اینگرام2003، 3؛ هینز2000، 2توجه دارد )مثالً کونولی

 نسلی راها دربارۀ روابط بینز نسل ادامه داده است تا ایدهبه ساخت درک مانهایم ا

وجه هایی تبسط دهد. او و همکارانش نیز به کار بوردیو برای در نظر گرفتن میدان

اند که کودکان و بزرگساالن در آن دربارۀ وضعیت دانش و سرشت کودکی داشته

( 2009) 6هاینز هنگست(. 2011و آالنن،  5؛ سیسیاینن2011کنند )آالنن، مذاکره می

های او دربارۀ چگونگی و زمانی که هم به مانهایم توجه دارد و روابط متقابل میان ایده

های مجموعه - 7وارهکنند، و مفهوم عادتافراد تجربه را به سوی دانش پردازش می

                                                           
1 Roy Bhaskar 
2 Connolly 
3 Haines 
4 Ingram 
5 Siisiäinen 
6 Heinz Hengst 
7 habitus 
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ارد. گذبوردیو را به بحث می -های اولیه که در زندگی اندوخته شده مقرری از درک

یا « نندهککودکان مصرف»توان گفت کند که تا چه حد میصوص او بررسی میبه خ

 دهندۀ یک نسل هستند.تشکیل« کودکان رسانه»

رش سوی پذیرسد حرکتی بهکنم که به نظر میای را مطرح میدر نهایت، نکته

نوشتم، کتابم را می 2002شناسی است. هنگامی که در سال توسط جریان اصلی جامعه

شناسی در انگلستان را بررسی کردم تا ببینم که به های درسی اصلی جامعهکتاب

رشد »، «مراقبت از کودکان»ای شده یا نه. شده بود، اما تنها تحت عنوان کودکی اشاره

«. پذیرین.ک. جامعه»و « ن.ک. والدگری»؛ همچنین «آزاریکودک»و « کودک

های بزرگساالن بود، بیش از هشده عمدتاً در مورد دغدغیعنی، موضوعات انتخاب

 ای مستقل تمرکز کند. ده سال بعد، مشاهدۀ کودکیاینکه بر کودکی به عنوان مطالعه

 1توان در برخی کتب درسی یافت )مثالً مارششناسانه را میهای جامعهاز طریق عینک

شناسانۀ گسترده در های کودکی درون رویکردهای جامعه( و جنبه2009و همکاران، 

( بر 2004و همکارانش ) 2شوند. برای مثال وبشناسی مطالعه میح اول جامعهسط

کنند. ها در سراسر جهان تمرکز میبرساخت اجتماعی کودکی و کیفیت کودکی

ن و کودکاو  جغرافیای کودکی، کودکیعالوه بر این، درحالیکه برخی مجالت )

کنند، مجالت جریان ( وجود دارند که به طور تخصصی روی کودکی کار می3جامعه

( هم در حال 5شناسیجامعهو  4شناسیمجلۀ انگلیسی جامعهشناسی )مانند اصلی جامعه

های کنند، که حاوی رویکردها و درکحاضر مقاالتی دربارۀ کودکی کار می

ها، همانطور که قبالً اشاره شد، در شناسانه است. برای پس از آن، برخی جنبشجامعه

                                                           
1 Marsh 
2 Webb 
3 Children and Society 
4 British Journal of Sociology 
5 Sociology 
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شناسانه متفاوتی داشتند شکل گرفته است و رویکردهای جامعهجوامعی که وضعیت 

 سازد.به کودکی را برجسته می

شناسانه روی کودکی و برای کودکان، در مجموع، نظر من این است که کار جامعه

به منظور مطالعه و ارتقاء وضعیت کودکی در جوامع مختلف، امری مهم و خطیر است. 

طوالنی باشد، با بسیاری از موانع و برخی مفسران درحالیکه ممکن است این مسیری 

مشکوک، باید با صبر و حوصله و به طور کامل طی شود. در قیاس با فمینیسم: از اوایل 

اند، بسیاری شاید معتقد باشند، ، زنان وظایف بزرگی را به انجام رسانده1970دهۀ 

ی فعال و متعهد باقفمینیسم به هیچ وجه به اهدافش نزدیک نشده است، اما همچنان 

شناسانه به کودکی، حتی با توان گفت که رویکردهای جامعهمانده است. می

انجام  هاییتری دست به گریبان خواهد بود. با این حال، پیشرفتهای عظیمدشواری

 توان چیزهای بیشتری به دست آورد.شده و می
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