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 چكيده

 در یکودک و کودک یفرهنگ و یاجتماع لیتحل دربارۀ ها شهیاند نیاول ییشناسا دنبال بهحاضر  پژوهش

 یکودک و کودک ۀشناسان جامعه ۀمطالع دنبالبه که است یمتفکران نیاول ییشناسا نیهمچن و رانیا

 یشناس جامعه یعلم یدر فضا یسهم جوامع شرق یانگار دهیدر برابر ناد یپاسخ ،یاقدام نیچن. اند بوده

نشان  جیاست. نتا یاسناد لیتحل روش باو  یخیتار-یفیک پژوهش، کردیرو در جهان است. یکودک

 ر،ینص خواجه ه،یمسکو ابن نا،یس یبوعل ،یفاراب رینظ یمتفکران یفلسف یها شهیبا وجود اند دهد یم

 عیو وقا ها انیجر براساس ،اند بحث کرده یو کودک کودک دربارۀخلدون که  و ابن امالصدر ،یغزال

 یکسان ،یحکومت پهلو یسکوالرساز یها علما با برنامه یها چالش خصوص هب یو فرهنگ یاجتماع

نسبت به کودک و  یو فرهنگ یاجتماع یها نهیبر زم ینگاه مبتن ،یو فلسف یعتیشر ،یمطهر مانند

که  کردند یم تصوررا  دئالیا ۀجامع کیخود  یفکر یها در فضا را آغاز کردند. آن نرایدر ا یکودک

ها وجود  از نظر آن یا جامعه نیاست. لزوم چن عیتش نییآ تیاسالم با محور نید آن، ۀشاخص نیتر مهم

ها کنشگران  کودکان از نظر آن لیدل نیبه هم .است یعیش یمذهب یۀو روح تیبا شخص یکنشگران

 لیدل نیآماده شوند. به هم یمذهب یها با آموزش دیمورد نظر هستند که با دئالیا ۀجامع یبرا یا بالقوه

 ۀجامعکنشگران در  نیتر است؛ مهم تیو ترب مینظام تعل ،یفعل ۀساختار در جامع نیتر ها مهم به نظر آن

 نیهمچن .هستند ینیعلما و متخصصان د ،یفعل ۀمتخصصان در جامع نیتر مهم وکودکان  ،یفعل

و  میتعل یاصل یروهایعنوان ن و معلمان به انیمرب ن،ینقش والد ،یفعل ۀها در جامع نقش نیتر مهم

 شده متمرکز یو کودک کودکانموضوع  یهر سه متفکر، رو یها شهیاند نیبنابرا هستند؛کودکان  تیترب

 .است

 .مسلمان متفکران دک،کو اسالم، جهان ،یکودک یشناس جامعه ت،یترب و میتعل: یديکل یها واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 m.shaban@ut.ac.ir. تهران دانشگاه شناسی جامعه . دکتری 1
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 و طرح مسئله مقدمه

و  یروح ،یتیشخص یمبناها ،دوران نیبشر است. در ا یزندگ دوران نیتر مهماز  یکی یکودک

 یا جامعه. هر استانسان اثرگذار  یو از آن پس، در کل دوران زندگ ردیگ یمشکل  یجسم یحت

 تیبا محور زین رانیا ۀجامعدر مشخص دارد.  یها برنامهو  یمبان ف،یدر رابطه با کودک، تعر

کودکان  ،یاسالم نییصورت گرفته است. در آ توجه کودکبه  همواره(، عیتش نییاسالم )آ نید

 یاسالم ینیکودکان در منابع د تیاهم. هستندخانواده مورد توجه  نهاد درون ،عنوان فرزندان به

ها بیان  فرزنددارشدن به زوج ۀدرباررا  یمختلف یۀاکرم )ع( ادع امبریپ»اند  شده انیب یمختلف

تا در  دییفزایبر تعداد فرزندان ب»آمده است که رسول خدا فرمود:  اتیدر روا نیهمچن .اند کرده

از  یدل و فرزند صالح را گل ۀویم ،فرزند» ،«ها تفاخر کنم. شما بر امت یبه فزون امتیروز ق

 ثیاحاد در نیهمچن(. 2: 1170 ،ینیکل) «استمؤمنش  ۀبهشت و ارث خداوند به بند یها گل

او را  ،را بخواهد یا بنده ریخ ی، هرگاه خداوند تبارک و تعالدیترد یب» که است شده انیب

 نیبنابرا(؛ 181: 11711 صدوق، خی)ش «فرزند صالح را به او نشان دهد نشیتا جانش راند ینم

 ۀگاه به فرزند هم جنبن ییگو است؛ توجه و دیتأک مورد اسالم نید درو کثرت اوالد  یفرزندآور

 .دارد یاخرو همو  یویدن

مطرح شدند که در  یکودک و کودک درمورد یاریبس یها شهیاسالم، اند نید یمبان رویپ

 یرانیمتفکران مسلمان ا ن،یب نیا در. اند افتهیتداوم  زین یفکر یها انیصورت جر مواقع به یبرخ

ابن  نا،یس یبوعل ،یفاراب مانند یکسانند. ا کودکان پرداخته مورددر یبه مطالب و نظرات مختلف

 یبرا یمحور عنوان   به یکودک و کودک به ،خلدون مالصدرا، ابن ،یغزال ر،یخواجه نص ه،یمسکو

 ایبا فطرت سالم و معتدل به دن یهر کودک ،ینظر غزال از». اند کردهمورد توجه  بحث و شهیاند

 بد نانیهمنش از دیبا را کودکان. کند یمب را کس لیو با عادات و آموختن است که رذا دیآ یم

در آموزش و  هیو تنب قینقش تشو به یوعادت داد.  یستیز سادهرا به  ها آنو  داشت نگه دور

و  زاتیبه تما یمانند فاراب زین نایس یبوعل(. »1138 ،ی)همائ «کند یم دیکودک تأک تیترب

 نایس یبوعل. دیگو یمودک سخن و رقابت در ک دیتوجه دارد و از حس تقل یفرد یها تفاوت

بر  ر،یو خواجه نص یغزال ه،یمسکو ماننددر انسان  شرو  ریخ یها نهیزمضمن اعتراف به وجود 

در خطر دستبرد  شتریب عت،یانس با محسوسات و طب لیدل بهباور است که کودک در آغاز،  نیا
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ناپسند به جانب کودک  اخالق ،در آغاز ،یو ۀدیعق بهو عادات ناپسند است.  شرعوامل سوء و 

بر وجود کودک  ها یبد نی. هر آنچه از اردیگ یمزشت او را فرا  یها یخو و آورد یمهجوم 

؛ پژوهشگاه 1181 باکالم،ی)ز «برای وی میسر نخواهد بود ها آناز  ییو رها ییمسلط شود، جدا

 ۀمرتباز  ،یحرکت جوهر ۀواسط  بهبه نظر مالصدرا، انسان (. »202: 1187حوزه و دانشگاه، 

و قلمرو  یملک ۀمرحلو سپس به  یبه انسان عاد یوانیاز ح ،یوانیبه ح یاز نبات ،یبه نبات یجماد

 ۀواسط بهکودک  مالصدرا، نظر به. نامند یم نیقوس قابکه در قرآن آن را  رسد یم یقرب اله

 هرگز زین خلدون ابن نظر به»(. 1100 ،ی)اعراف «رسد یم یانسان ۀمرتببه مراتب باالتر و  تیترب

 به دیبا مماشات و مسالمت با بلکه کرد، تیترب یلفظ فشار و یپرداز اصطالح با را کودک دینبا

 «به جان متعلم باشد ها آنو رسوخ  یبر حصول ملکات علم یمبتن دیاو آموزش داد. آموزش با

 (.808: 1117 خلدون، ابن)

 و فلسفه بر یمبتن نظرات نیا است، مشاهده قابل مذکور متفکران نظر از که طور همان

 ینید ییمعنا یفضا در. است یاسالم ینید تفکرات بر یمبتن که یذات. هستند ذات یوجو جست

کودک،  یی. گوهستند نیزم یرو خداوند پاک و لیاص ۀندینما ای خداوند ۀنشان کودکان ،یاسالم

ند است. کودک خداو تیاست و همواره مورد لطف و عنا یروح خدا را در خود دارد. قدس

سرشت و ذات  انگریب یوو معصوم است؛  خو فرشتهدارد که  یاله یذات او. است پاک ،یقدس

او  تیمعصوم نیبنابرا ؛آلوده نشده است ها یزشتکه هنوز به گناه و  یانسان است؛ انسان یقیحق

 دارد، که یآزاد ۀاراد لیدل به انسان شد، گفتهکه قبالً هم  طور همانستودن و پرستش است.  قیال

 موضوع نیا. بماند ریخ همان در ای فتدیب شربه  یو ذات مقدس کودک ریاز خ تواند یمبعدها 

 است کودک تیترب تیاهم انگریب ،کودک یو فرهنگ یاجتماع یو بسترها نهیزم تیاهم بر عالوه

 یدارا ینیوالد خوب، نیوالد لیدل نیمراقبت و کنترل شوند. به هم ت،یترب دیبا کودکان و

بد قرار  نیوالد ها، آنو در برابر  کنند یمکه همواره از کودکان مراقبت  شدند یممحسوب  تیفاعل

. در دهند یمقرار  بیرا در معرض آس ها آن و کنند یمکه کودکان را رها  ینیوالد یعنی ؛داشتند

، ناپخته یکودکان موجودات ،و معصوم دارد گناه یبکه به کودکان نگاه  ییمعنا یفضا نیچن

 خطربودن معرضو در  یریپذ بیآسهستند.  نیوالد یدائم تیحما ازمندیو ن ریپذ بیآس

که  یکودکان معصوم هستند و کودک رایز کند؛ یم دیرا تأک ها آنو مراقبت از  تیکودکان، الزام ترب
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 یحالت نیمتجاوز. در چن اینه مجرم  شود یمشناخته  یقربان عنوان به ،است شده بیآس دچار

 ۀجنب ها آن هیمجازات و تنب و شود یم قضاوت یریگ سهلکودکان با  جرائمحرافات و خطا، ان

 ،یفاراب رینظ یمتفکران نیبنابرا(؛ 1122 ،)شعبان ابدی یمو اصالح  تیترب م،یترم ت،یهدا

به  یاجتماع ۀفلسف ایفلسفه  از سر یبا نگاه یو غزال رینص خواجه ه،یمسکو ابن نا،یس یبوعل

 کند، یشناسانه باز م ظهور نظرات جامعه یها راه را برا آن یها شهیاند. هرچند اند کودکان پرداخته

 دانست. قیبه شکل دق رانیدر ا یکودک یشناس ها را آغاز جامعه آن توان ینم

 ،یکودک یشناس جامعه یها پژوهشو  مطالعات ۀعرصدر : »دیگو یم الیکه ما طور همان

 یروزمره و ساختارها ،یعلم یها شهیاندل واردات کشورها در حا یاست که برخ نیا تیواقع

 رهگذر نیااز  ؛در حال صادرات موارد مذکور هستند یو برخ یکودک ۀدربارمتناظر  ینهاد

 ازامر،  نیهم روی(. پ27-81: 2711 ال،ی)ما «هستند ریتحت تأث یو برخ رگذاریکشورها تأث یبرخ

 یشناخت جامعه یها پژوهش ینسب تداوم اریمع به توجه با» کنیکر ون و دربرگریبولرن نظر

. است زیبرانگ تأسف مسئله نیا و است آشکار جوامع نشیگز در یغرب یکشورها یبرتر ،یکودک

در  یارزشمند یها نشیبو  ها دانشممکن است  ییایو آس ییقایجوامع آفر ۀمطالع که یدرحال

 پژوهشگران به یمحل حسط در یکودک رامونیپ یجهان کیهژمون یها دگاهیدرابطه با تحوالت 

 (.2717 دربرگر،یبورن) کنند ارائه

 دینبا ،یکودک یشناس جامعهمختلف از جمله  یعلم یها عرصهتوجه داشت که در  دیبا

اتخاذ  یرو پژوهش نیادر  لیدل نی. به هممیکشورها کن یبرخ یها دگاهیدخود را محدود به 

 یکودک یشناخت جامعهمطالعات  یها شهیر یو حت یچگونگ یبررس و انهیگرا یبوم یکردیرو

 یها دگاهیددر برابر  یکنش مقاومت کی تواند یم یاقدام نیچن م؛یشو یممتمرکز  رانیدر ا

در جهان  یکودک یشناس جامعه یها پژوهشمطالعات و  تیوضع رامونیمسلط پ کیهژمون

سهم  نه،یبر زم یمبتن یکردهایرو رویمحقق معتقد است که پ نکهیبا توجه به ا البتهباشد. 

 یشناس جامعهمرتبط با  اتیاز جمله ادب یو پژوهش یعلم اتیدر ادب ییقایو آفر ییایجوامع آس

و  یعلم اتیادب لیو تحل ییشناسا دنبال به یمقاومت یدر کنش ،گرفته شده است دهیناد یکودک

زاماً موضوع ال نیکه ا میکن دیتأک دیاست. با یکودک یشناس جامعه دربارۀ رانیا ۀجامع یپژوهش

به جوامع  یده اصالت دنبال بهوارونه  یشناس شرق ای یشناس ضدشرق یکردهایرو اساسبر
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و  تیهو خواهد یمبلکه  ست،ین گریدر برابر جوامع د رانیا ۀجامع رینظ ییقایآفر ای ییایآس

و به مخاطبان ارائه  ییرا شناسا رانیدر ا یکودک یشناخت جامعه یها پژوهشمطالعات و  تیماه

 یکودک یشناس جامعهرا به متن  شده رانده هیحاشجوامع مطرود و به  خواهد یم ییوگ کند؛

از کودکان جوامع  میرمستقیغ صورت بهموضوع  نیرا رساتر کند. ا ها آن یبکشاند و صدا

و  یکه از فرهنگ بوم ردیگ یم نظردر ها آن یحق را برا نیا رایز کند؛ یمدفاع  زین یشرق

 درمورد یمطالعات و یپژوهش اتیادب دارند قکه ح یباشند. کودکانبرخوردار  یاصالت اجتماع

 در مذکور طیشرا رویپ. باشد اعتبار و اصالت یدارا ها، آن ۀجامع نیشیپ کودکان و ها آن

و  شهیکه در اند میهست رانیا ۀجامعدر  یمتفکران یها شهیاند لیو تحل یبررس دنبال به پژوهش،

 یشناسانه به کودک و کودک جامعه نگاه. اند کرده توجهجامعه با  ارتباطآثار خود به کودک در 

توجه  دی. بااست انینما یو فلسف یعتیشر ،یمطهر رینظ یمتفکرانو آثار  شهیدر اند ران،یادر 

 یشناخت جامعه یمطالب ،خود یاجتماع یها نهیبر زم یداشت که هر سه متفکر مذکور، مبتن

. هستند توجه قابل یکودک مطالعات ۀعرصپژوهشگران  یاند که برا کودکان ارائه کرده رامونیپ

 ،یفلسف سپس و یعتیشر ،یمطهر از بیترتبه مذکور متفکران یها شهیمرور اند نوشتار، نیا در

 تیاولو انگریب وجه چیه متفکران مذکور به یاسام بیاست. ترت یتقدم زمان اساسصرفاً بر

 اریمع نوشتار، و گفتار در نظم جادیا یبرا انبلکه پژوهشگر ست،ین یگرید بر یکی ۀشیاند

 اند. بحث خود قرار داده بیترت یمبنا را زمان

 پژوهش یها پرسشو  اهداف

در  یکودک یشناخت جامعه یها پژوهشمطالعات و  یها گام نیاول ییشناسا پژوهش، یاصل هدف

 لیتحل مونرایپ ها شهیاند نیاول ییشناسا ن،یاست. عالوه بر ا یزمان در یکردیبا رو رانیا

 ۀجامعکه در  یمتفکران نیاول ییشناسا نیو همچن رانیدر ا یکودک و کودک یو فرهنگ یاجتماع

از جمله اهداف پژوهش  اند، بوده یکودک و کودک یو فرهنگ یاجتماع ۀمطالع دنبال به رانیا

 ینو دفاع از مبا یساز شفاف یراستا در پژوهش، نیابه نگارش  اقدامتوجه داشت  دیبا. هستند

 یشناس جامعه ۀعرصپژوهشگران  ۀهمبه  میخواه یماست. ما  رانیدر ا یکودک یشناس جامعه

را به  امیپ نیا میخواه یم ی. در گام بعدمیحوزه نشان ده نیرا در ا رانیا ۀجامعسهم  ی،کودک
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 بودن یمتول یادعا تواند ینمکس  چیکه ه میبرسان یکودک یشناس جامعه ۀعرصپژوهشگران  ۀهم

 آن، ریس خط در که است یخیتار و یزمان در یامر ،یعلم ۀعرص رایز باشد؛ داشته را زهحو نیا

 .هستند مؤثر خود گاهیجا در پژوهشگران ۀهم

  اند از: ی تحقیق عبارتها پرسش

  ند؟ا کدام رانیا در یکودک یشناس جامعه به مربوط شواهد نینخست

 ند؟هست یکسان چه رانیا در یکودک یشناس جامعه شگامانیپ

 قيتحق ۀنيشيپ

 کردیرو منظر از یکودک دوران تیماه نییتب»خود  ارشد یکارشناس ۀنام انیپاآزادمنش، در  دیسع

فالسفه و  یها دگاهید یبررس به «آن براساس کودک یاخالق تیترب اهداف و عمل ؛یاسالم

 سرونژادخپرداخته است.  ها آن تیآموزش و ترب ۀنحودر رابطه با کودکان و  یمتفکران اسالم

عمده  کردی، از دو رو«کودک اتیو هدف ادب یمفهوم کودک»( در پژوهش خود با عنوان 1181)

. آورد یم انیسخن به م «لهیکودک همچون وس»و « کودک همچون هدف»با عنوان  یبه کودک

است، بر  یو آرمان او تحقق انسان و کمال او در کودک داند یمکه کودک را هدف  یکردیرو

. کند یم دیتأک یو وحدت کودک با هست یکپارچگی زیوحدت وجود کودک و نو  یکپارچگی

توجه به مخاطبان  ۀنیشیپ یبررس دنبال  به ،اطفال قرائت باب دردر کتاب  ،یخوانسار یکاشف یعل

ق(  1121) تیقبل از فرمان مشروط یها سال یط رانیمطبوعات ا خیکودک و نوجوان در تار

مفهوم و » ۀدربار یبا وجود اشارات ،دارد یاز مفهوم کودک یخوببوده است. او که درک نسبتاً 

حد و مرز  چیدر گذر زمان، ه ها آن فیو تفاوت در معنا و تعر «یو نوجوان یحدود کودک

و گسترش  ییدایپ ریس» زین (1102) روزیف روزهی. فکند ینمدو اصطالح طرح  نیا یبرا یا یسن

 روزیف. است نوشته رانیا یمل اسناد سازمان اسناد بر هیتک با را(« ش 1127-1171) ها کودکستان

دوران  نیدر ا رهیغ و مرتبط نیقوان و نظامنامه ها، آن گذاران انیبن ها، کودکستان نینخست یبه بررس

منتشر شده است، به  1121که در تابستان  12 ۀشمارفرهنگ مردم،  ۀفصلنامپرداخته است. 

 یپرداخته است که در آن مقاالت گوناگون «قاجار ۀدورآموزش و پرورش کودکان در »موضوع 
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 رهیکودکان و غ یها عروسک ها، خانه مکتب ،یدرس یها کتاب ،یا خانه مکتبآموزش  ۀدربار

 .است شده چاپ

 پستمن لین از یکودک دوران زوال در یریتصو یها رسانه نقشکتاب  ییصادق طباطبا دکتر

 یکودک یشناس جامعه یها کتاب زین همکارانش و یکرمان رضایعل. است کرده فیتأل و ترجمه را

از  یاز جمع «یکودک ۀدربار یپرداز هینظر: یدوران کودک یشناس جامعه» ،کورسارو. یا. امیلیو از

وودهد و  نیمارت از« یدر مطالعات کودک یجستار» ی،کل نیج یمر راستیو و سندگانینو

روشنفکر و همکاران،  امیپ زیو ن ارانهمک و ییذکا دیسع دکتر. اند کردههمکاران را ترجمه 

 یاجتماع تیوضع ۀمطالع» و «رانیدر ا یبر مطالعات کودک یدرآمد»با عنوان  یمجموعه مقاالت

 رانیدر ا یبه کودکان و کودک شناسانه بیآس ینگاه شتریکه ب اند کردهمنتشر  «رانیکودکان در ا

 یها بیآسمسائل و  دربارۀختلف از مقاالت م یا مجموعهبلکه  ،منسجم یدارند و نه پژوهش

. اند شده نیمجزا تدو یا سندهینو ۀلیوس بهمتفاوت  یکردیبا رو کدامکودکان هستند که هر

 بهاست که  یزند، از جمله آثار یخان میکر یاثر مصطف «رانیدر ا دیجد ۀمدرس شیدایپ»پژوهش 

مدرسه است.  ها آن نیتر مهم کهکرده است  توجه رانیمرتبط با کودکان در ا یساختارها ۀمطالع

 مسائلو  ها بیآسرابطه با  در یادیز آثار یو مددکاران اجتماع شناسان جامعه ن،یعالوه بر ا

 یها بیآسمسائل و  ۀمطالع بر دیتأک نیشتریکه ب اند کرده فیتألمربوط به کودکان  یاجتماع

و  جرائمانحرافات، »و « کودکان هیخشونت عل»و « کودکان کار» میمفاه تیبا محور ،کودکان را

 .دهند یم نشان« کودکان یبزهکار

 یو پژوهش یکار مطالعات چیه باًیقرت ران،یدر ا یکودک یشناخت جامعه ۀمطالعرابطه با  در

انجام  رانیا ۀجامع یو فرهنگ یاجتماع یها نهیزمبر  یمبتن کهنگرفته است  صورت یمنسجم

هستند که  شناسانه بیآسکامالً  ایاست  گریدجوامع  آثار ۀترجم ای ها پژوهش شتریبشده باشد. 

 فقط. کنند ینمبه ما ارائه  یو کودک کودک ۀشناسان جامعه تیاز وضع حیصح یشناخت کدام چیه

 است پرداخته رانیا در یکودک ۀشناسان جامعه ۀمطالعبه شکل متمرکز به  حال تابه رانیا در اثر کی

 ۀمطالع»انجام شده است. اثر مذکور با عنوان  یشناس جامعه ۀرشتدر  یدکتر ۀنام انیقالب پا در که

دانشگاه  در 1122در سال  ،توسط نگارنده ،«یسیظهور و دگرد ران؛یدر ا یکودک یشناخت جامعه

ی شناخت جامعه یمطالعات انضمام نیاز اول یکیبرتر دفاع شده است که  ۀرسال عنوان بهتهران 
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به  رساله، نیا جز بهاز آثار  کدام چیهگفت  دیبا تیدرنهااست.  رانیدر ا یکودک رۀبادر

 در رو نیا از اند؛ نکردهتوجه  یکودک و کودک در زمینۀ یرانیمتفکران ا شناسانه جامعه یها شهیاند

 .میپرداز یمبه آن  پژوهش

 پژوهش ميمفاه فیتعر

که در  یکودک یشناس جامعهکودک و  میو حساس هستند: مفاه یمحور ق،یتحقمفهوم در  دو

 .شوند یم فیتعره ادام

 کودک.  1

گروه هدف و  ۀکنند نییتع فقط نهکه  است ها گام نیتر مهماز  یکی ،یو سن یزمان ۀمحدود نییتع

. کودک در کند یم نییتع زیو حقوق کودک را ن یکودک یو چگونگ یستیمخاطبان است، بلکه چ

 18 ریز یانسان فرد هر، 1 ۀماد اساسحقوق کودک، بر ۀنام مانیپ خصوص هب ،یالملل نیباسناد 

هر  یرسم میتقو یسال تمام )بر مبنا 18از بدو تولد تا قبل از  زین یکودک یزمان ۀباز. است سال

 یسن ۀبازکودک و  ،خود یو فرهنگ یاجتماع یها نهیتناسب با زم یا جامعهکشور( است. البته هر 

 نیاز جمله د رانیا ۀهای فرهنگی و اجتماعی جامع زمینه اساس. برکند یم فیرا تعر یکودک

نطفه، فرد  لیغالب از زمان تشک یو مقررات مسلط و عرف اجتماع نیقوان ع،یتش نییاسالم و آ

 یکودک یهمچنان در باز ،یتمام قمر یسالگ 18و تا قبل از  شود یانسان شناخته م کی عنوان به

 ۀباز. شود یم فیتعر ها آن یگرید عنوان بهکودک در برابر بزرگساالن و  کی عنوان به و داردقرار 

 ،ینید یها نهیزم اساسبر درمجموعکه  شود یم یو نوجوان یشامل مقطع کودک یکودک یسن

 ۀباز نیبنابرا شوند؛ یم فی)مفهوم کالن( تعر یکودک عنوان بهمقاطع  نیا یهردو ،یو قانون یعرف

 ۀمرحلشامل  ازهب نیا هرچنداست.  یسالگ 18نطفه تا  لیاز زمان تشک ران،یدر ا یکودک یزمان

 اساساما بر شود، یم ینوجوان ایسوم  ۀمرحلو  یخردسال ای دوم ۀمرحل ،ینیدوران جن ایاول 

ادامه دارد  یتمام قمر یسالگ 18تا  یکودک ،یاجتماع یها تیمسئولو  یقانون -یحقوق طیشرا

 (.2: 1122 ،شعباناز  یبرداشت)
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 یکودک یشناس جامعه. 2

 یها نهیزمبر  یمبتن یکودک ۀمطالعاست که به  یشناس جامعهاز  یا شاخه یکودک یشناس جامعه

 یاسیس یکنش یکودک یشناس جامعه: دیگو یم الیما ی. برپردازد یمجامعه  یو فرهنگ یاجتماع

 (.2711 ال،یاست )ما کودکان تیوضع رییتغ یبرا

 قيتحق روش

 یبرا است. پژوهشگر یاسناد لیتحل قیروش تحق و یخیتار-یفیک پژوهش، کردیرو

منابع مربوطه پرداخته و  یجوو به جست ،یصورت درزمان پژوهش به یها به پرسش ییپاسخگو

 نیآغاز ۀنقط افتنی یبرا تالشاطالعات اقدام کرده است.  لیها به مطالعه و تحل آن ییبا شناسا

 افتنیسپس با  و کندرجوع  یبر آن داشت که به منابع مختلف را پژوهش ،یخیتار یفیک لیتحل

 ها، افتهیاز  یمنظم ۀمجموع ،. در پژوهشببرد شیخود را پ یاسناد لیتحل نیآغاز ۀنقطاهد و شو

 .دوش میارائه  جیو نتا ها لیتحل

 پژوهش یها افتهی

و  «اند کدام رانیدر ا یکودک یشناس جامعهشواهد مربوط به  نینخست»به پرسش  ییپاسخگو یبرا

 نیو کودکان در ب یبه کودک یشناخت نگاه جامعه بارۀدر یمطالعات یها نشانه نیاول داکردنیپ یبرا

 آثار لیتحل و وجو جست ۀ. در ادامشد پرداختهاز آثار  یا به مرور مجموعه ،یرانیمتفکران ا

از  یانیجر ،ها آن دنبال بهکه  میدیرس یفرهنگو  یاجتماع یدادهایو رو عیبه وقا متفکران،

به دوران قاجار  عیوقا نیشکل گرفتند. ا رانیدر ا ،یکودک و کودک رامونیو تفکرات، پ ها شهیاند

و  یاز اصالحات اجتماع یا مجموعهحکومت  اول، یپهلو دوران در. گردد یبرم یو پهلو

اقدام  نیتر یاصلبود.  ینید یمذهب و علما سمت به ها آن ۀحملگرفت که نوک  شیرا پ یفرهنگ

و  میتحول نظام تعل به نیبنابرا بود؛ نوجوانان و کودکان یعنی ،نسل نو ۀعرصحکومت در 

 ینید یها آموزهو  ها مکتبو  کرداقدام  رهیو غ ها لباس کردن متحدالشکلکشف حجاب،  ت،یترب

 تیو ترب میتعل ساختار ینوساز یدولت برا یها تالشرانده شدند. با وجود  هیو به حاش فیتضع

 ینید یو نفوذ علما نید نهادآموزش،  ۀدر عرص ینهاد مذهب فیو تضع یبر جوامع غرب یمبتن
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 یها سرکوب. با وجود گرفتنااستوار و متزلزل قرار  یدر وضع ت،یتربو  میتعل ۀعرصدر 

 .افتی ادامهدوم  یتا آخر دوران پهلو ،یضدمذهبکومت ح با یمذهب یروهاین ۀمقابلحکومت، 

 در یفشارک نیمالحس و ینوراهلل اصفهان آقا حاج امیق حکومت، ۀلیوس به نیسرکوب د دنبال به

 یو اعتراض علن آقا صادق رزایو م یابوالحسن انگج خیش یبه رهبر یزیتبر یعلما امی، قاصفهان

 ییها نمونه که دادند رخ مشهددر  یقم نیحسدر قم و حاج آقا  یبافق یمحمدتق اهلل تیآ دیو شد

 ج،یند )کمبربود یطورکل در برابر اقدامات ضد مذهب حکومت به یاسالم ۀشیانداز مقابله و چالش 

در برابر  ینید یمقاومت مردم و علما دنبال به(. 107-137: 1122 ،ی؛ دوان281و  282: 1101

در قم  یعیش میبا استقرار تعال که شد سیتأس قم در هیعلم ۀحوز ،حکومت یضدمذهب یها استیس

ه نظام اعتراض ب در ینیمرکز مقاومت د ،(بودو سامرا  نیکربال، نجف، کاظم یدر شهرها )قبالً

علما و مردم  یمقاومت حرکت یطشکل گرفت.  رانیدر ا یسکوالر غرب تیو ترب میآموزش و تعل

 به اقدام ها آن ت،یو ترب مینظام تعل یحکومت برا ینیردیغ یها استیسدر برابر قدرت  یمذهب

 ؛(182: 1131 ،یحائر) کردند آموزان دانش یبرا ینید کتب نشر و نیتدو و ینید آموزش یبنا

 تیترب و میتعل یعنی ها آن ۀشاخص نیتر مهم و گرفت قرار توجه مرکز نوجوان و کودک نیابرابن

(. 118-111 و 183: 1122 ،یدوان) شد ...و مبارزه اقدام، شه،یاند یبرا یدانیم نوجوان، و کودک

و هم به لحاظ  جامعه یو معنو یفرهنگ تیهم به لحاظ ماه ضرورت کی ،یاقدامات نیچن

جامانده از دوران قاجار و  هآموزش و پرورش ب البتهبود.  یتینظامات از نظام ترب ریسا یریرپذیتأث

د که با اعتقادات و دنبو یغرب یکشورها تیو ترب میاز نظام تعل یدی، روساخت و تقلیپهلو

 ینیب جهان یغرب براساس نوع یتینظام ترب رایز نداشتند؛ یهماهنگ مسلمان مردم لیفرهنگ اص

 داشته یهماهنگ یاسالم جامعه یمبان و اصول با تواند یشکل گرفته است و نمخاص  ۀو فلسف

با استفاده  یاسالم تیو ترب میتعل یها روش و اصول اهداف، ،یمبان نییتب اساس، نی. بر همباشد

مسائل  توانست ینم یهرکس نکهیاما با توجه به ا بود، یالزم و ضرور اریبس یاز منابع اسالم

 دیپد یتیو ترب یاستخراج کند و نظام فلسف یبه آسان ینیرا از منابع و متون د ینیب جهان یاساس

الزم را  تیکه مقبول شودو مسلمان مراجعه  یاله یو حکما ینیآورد، الزم بود به نظر عالمان د

شدند که از  دیتول یمتفکران مسلمان، آثار یها شهیرشد و انباشت اند دنبال بهباشند.  داشته

 و یاجتماع منظر از و رفتندفراتر  یکودک و کودک رامونیپ ۀانیگرا ذات و یمباحث فلسف
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 یها به پرسش ییدر روند پاسخگو نیبنابرا پرداختند؛ یکودک و کودک موضوعبه  ،یفرهنگ

 رویپکه  یمتفکرانگفت  دیبا ،«هستند یچه کسان رانیدر ا یکودک یشناس جامعه شگامانیپ»

ها  آن نیجامعه و روابط متقابل ب یساختارها جامعه، به شانمباحث در و مذکور هستند یها انیجر

 یفلسف و یعتیشر ،یمطهر مانند یمتعلق به متفکران ،یآثار نیچن. است گرفته صورت توجه

 موضوع با مرتبط آثار انتشار و نگارش یدرزمان روند اساسهر سه متفکر بر بی)منطق ترت هستند

و  یشناسانه به کودک نگاه جامعه رامونیپ یشتریشواهد بها ما را به  است(. مرور آثار آن پژوهش

 شگامانیپ یبرا یتجرب یها افتهیعنوان  شواهد مذکور استخراج و به ادامه، در .رساند یکودک م

شواهد  نینخست»پرداختن به پرسش  یدر راستا که شد لیتحل رانیدر ا یکودک یشناس جامعه

 .میپرداز یها م آن به «ندا کدام رانیدر ا یکودک یشناس جامعهمربوط به 

 یمطهر یمرتض. 1

کودک را موضوع و  ،اسالم در تیترب و میتعلو  راستان داستان یها کتابدر  یمطهر یمرتض

شناسا قرار  گاهیکودکان را در جا ،راستان داستاندر  ی. مطهردهد یممخاطب مباحث خود قرار 

 شتریب یکتاب، مطهر نی. در اکند یم تیروا یاسالم ینید یها داستان ها آن یبرا و دهد یم

سرگذشت  انی. او به باست عیتش تیمحور با یاسالم یها انیجرکودکان با  یآشناساز دنبال به

 ای« مهم یها یگرید» میترس دنبال به ییگو و( 1122 ،ی)مطهر پردازد یم ینیمهم د یها تیشخص

و  فیتعر ،ینید یها تیشخص یکه بر مبنا ییالگوها ؛کودکان است یبرا یزندگ یالگوها

 یاست؛ کودکان« کودکان تیو عامل یکنشگر» رشیبر پذ یمبتن ،یا دهیا نی. چنشوند یمبرساخت 

هستند و به  یمشارکت یآزاد و سهم یا اراده یدارا ،یریپذ جامعهآموزش و  ت،یترب انیکه در جر

 .رندیبگ رارق ...و نیمعلمان، والد ان،یمرب حیصح تیریو مد توجه مورد دیبا لیدل نیهم

 ینید تيترب تياهم

به کودکان و  یاول قی. به طردارد ازین اسالم نید به که فهماند دیبه بشر با» یمطهر نظر به

 ینیاعتقادات د یبر مبنا یکنند و نوع زندگ یزندگ توانند ینم نیفهماند که بدون د دینوجوانان با

و حذف  باشد ینید یارهایمع دیبارزوبوم م نیفرزندان ا تیترب اریمع ناًیقی. رندیبگ ادی دیرا با
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دارد. فطرت  یاله یانسان روح و فطرت رایز ؛گرفتن روح از بدن است یبه معنا یاز زندگ نید

 یزیچ دیکه نبا یا گونه به ؛است یدر عالم هست زیچ نیارزشمندتر ،یاسالم تیانسان در ترب یاله

نسبت به  حاًیصر دیبا ،فطرت باشد نیخالف قوان یکردار ایداد. اگر گفتار  حیرا بر آن ترج

 دیبا یدوران کودک یعنی ؛است ینخورده و اله که فطرت دست یزمان ؛اصالح آن اقدام شود

رشد فراهم کرد. فطرت به  یمراحل بعد یرا برا نهیآن اقدام و زم یده و شکل تینسبت به ترب

 به یا د و در هر مرحلهاز آن مراقبت شو شیرو یاز همان ابتدا دیشباهت دارد که با یدرخت

 و یانسان یرفتارها. شود لیتنومند و باطراوت تبد یبه درخت جیتدر شود تا به یاریآبمقدار الزم 

مهم، دانشمندان  اریبس ندیفرا نیدرخت محسوب کرد. با توجه به ا نیا یها وهیم توان یم را یاله

اند  فراوان داشته دیتأک یکودکاز دوران  یاخالق کیصفات ن میو تحک تیبه تثب ت،یو ترب میتعل

 دیبا و است مهم اریبس کودکان تیترب و میتعل ندیفرا نیبنابرا(؛ 117 -172: 1187 ،ی)مطهر

 .شود انجام ینید مباحث بر یمبتن

کرده  دیکودکان تأک تیدر ترب نیوالد ۀفیوظبه نقش و  یکودکان، مطهر ینید تیترب یبرا

 نیا ۀهم. کند یم زیتجو یاسالم ینید یها داستان اساسبر ییراستا الگوها نیاست و در ا

. او است کرده توجه غلط ینید یها آموزش خطر به یاست که مطهر لیدل نیبه ا دهایتأک

را  ها آن ییگو پردازد؛ یم بحث به زین ها آن یمربوط به بلوغ کودکان و امور جنس مسائل درمورد

به  ازین ۀدهند نشان ها موضوع نیا انیب. نددا یم یو آموزش یتیترب یلغزش و خطا یبرا یکانون

و  انیمرب رو نیا از است؛ ینید مباحث در خصوص هکودکان ب یو معلمان کارآزموده برا انیمرب

را  کودکانبپردازند و  تیبه امر آموزش و ترب ینید یها آموزهو  کردیرو اساسبر دیمعلمان با

 با یطورکل به تیترب» یمطهر یمرتض نظر از. دهند پرورش ینید امور یراستا درکامل  طور به

 است عبارت صنعترا بشناسد.  تیترب جهت تواند یم انسان فرق، نیهم از که دارد فرق صنعت

 قرار ها آراستن و ها راستنیپ از ینوع تحت را یائیاش ای ء یش نکهیا یمعن به ؛«ساختن» از

 و قطع انسان مطلوب جهت در نند،ک یم برقرار ارتباط ایاش یقوا انیم و ایاش انیم دهند، یم

 تیترب یول شود، یم انسان یها مصنوع از یمصنوع ء، یش نیا گاه آن و دهند یم انجام ییها وصل

 است، موجود بالقوه ءیش کی در که را یدرون یاستعدادها یعنی دادن؛پرورش از است عبارت

ان و انسان صادق ویح و اهیگ یعنیمورد جاندارها در فقط تی. تربپروردن و درآوردن تیفعل به
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به مفهوم  نکهیا نه میا برده کار به مجازاً میببر کار به را کلمه نیا رجانداریغاست و اگر در مورد 

 «بر شکوفاکردن روح باشد دیبا انسان، در تیساس تربا. میا دادهرا پرورش  ءیشآن  یواقع

 .(08-00: 1181 ،ی)مطهر

 و تناسب ها دوره یبعض. کند یم فرقختلف عمر م یها دورهدر  تیترب» ،یمطهر نظر از

تا حدود  یسالگ هفتدوره از  نیشکوفاشدن استعدادها دارند. هم یبرا یبهتر اریبس تیموقع

از جمله  ؛است استعدادها انواع نظر زشکوفاشدن روح ا یبرا یمناسب اریبس ۀدور یسالگ یس

دوران عمر  نیبهتر ءدوران جز نی. ایاستعداد اخالق یو حت ینیاستعداد د ،یاستعداد عمل

مناسب است و  اریاوان بس کیهم اوان روحش  رایاو است؛ ز بودن محصل دوران یعنی ،یکسهر

 و اتیذوق شه،یاند افکار، معلومات، بر روز روزبه که ردیگ یمقرار  یطیاوان در مح نیهم در ا

دوران  تیوجه داشت تربت دیبا»است که  معتقد یمطهر لیدل نیهم به.« شود یمعواطفش افزوده 

از  یدبستان ۀو بچ یدبستان ۀاز بچ ،که در کودکستان است یا . بچهدارد تیاهم شتریب یکودک

. انسان دارند یشتریب رشیپذ ۀجنب یاز جوان دانشگاه یرستانیو نوجوان دب یرستانینوجوان دب

است و ممکن  ریپذ توبهو  ریرپذییموجود تغ کی. انسان شود یمنعقد م تشیشخص یسالگ در پنجاه

کم ملکه  کم یو یکه حاالت روح ستین یشک یول دهد، رییهم خود را تغ یاست در صدسالگ

از  ،یملک پژوهش مطابق(. 111-117: 1183 ،ی)مطهر استها دشوار  و برگرداندن آن شوند یم

 هیپا ،یکودک دوران تی. ترب1نکات را استنباط کرد:  نیا یبه آسان توان یم یمطهر دیشه دگاهید

کاهش  تیامکان ترب ،یکودک ۀنسبت به دور یو جوان ینوجوان یها . در دوره2 ؛و اساس است

 مشکل خواهد بود. اریزدودن آن بس شد، ملکه انسان وجود در صفت کی. اگر 1 کند؛ یم دایپ

 کودک یباطن یو استعدادها فطرت

دادن جز پرورش به یزیچ تیدرواقع ترب»: دیگو یمدر اسالم  تیو ترب میدر کتاب تعل یمطهر

قرار داده  ییها یژگیخداوند متعال و ی. در وجود انسان از سوستیها ن باطن انسان یاستعدادها

 ،ییباگرای، زییجو قتیحق ،یخردورز کند؛ یم زیموجودات متما ریشده است که او را از سا 

ند. هست یطرف یاستعدادها نیا ۀاز جمل یذات یها یژگیو ریو سا یی، خداگرایطلب عدالت

در  ییبذرها ۀمثاب به یها یژگیو نیکه ا ابدیسامان  یا گونه به دیبا یآدم یزندگ تیوضع ۀمجموع
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در  یو ملکات نفسان یاخالق لیفضا ح،یدر اثر آموزش صح رایز ند؛خلقت انسان رشد کن نیزم

 دایپ رشپرو هم و نندیبب آموزش دیهم با یاسالم ۀافراد در جامع. »شود یمتمکن م یوجود آدم

به  دیبا یاسالم ماتیتعل در»امر را به ما نشان داده است. البته  نیا حیصح یها راه اسالم و کنند

 انی(. مرب82: 1183 ،ی)مطهر «کرد توجه فرد یو اجتماع یو فرد یو روح یجوانب ماد ۀهم

اه اعتدال را کنند و ر تیترب یمسلم اسالم نیو طبق قوان قیرا مطابق استعدادها، عال انیمترب دیبا

کنند. روحشان را با  تیتقو یزندگ ۀادام یبرا ،است ستهیطور که شا . جسمشان را آنرندیگ شیپ

ها از اخالق و  و در اصالح آن رندی. از عبادت و دعا کمک بگکنند نیعج یاله تیاخالق و ترب

 ۀریو س یرا با الگوقراردادن زندگ انیخود و مترب یاستفاده کنند. سبک زندگ یاسالم تیترب

مشخص  یها هدف یرااکه د جامعه کی»است  یهیبد«. اطهار )ع( بسازند ۀو ائم امبریپ یعمل

 ستمیو س یاقتصاد ستمیو س یحقوق ستمیس ،دارد و به اصطالح یا جانبهاست و مقررات همه

 نیبد ؛(13: 1183 ،یخاص نداشته باشد )مطهر یآموزش ستمیس کی تواند ینم ،دارد یاسیس

 بر یمبتن آن ۀشاخص نیتر داشته باشد که مهم یتیو ترب مینظام تعل کی دیبا رانیا ۀعجام بیترت

 .است آن( بودنعیتش تیمحور)با  اسالم نید

و  نیتر مهم دهد، یرا شکل م یآدم یکه زندگ یامور ۀمجموع نیدر ب تیو ترب میتعل

 کی یاگر انسان دارا»د. هماهنگ باش یفطر یعال یبا استعدادها دیعامل است و با نیاثرگذارتر

د. ریپذصورت  اتینظرگرفتن همان فطردر با دیبا تیترب قطع، طور به باشد، اتیفطرسلسله

 ریاستعدادها و به تعبسلسله کیکردن  اساس قبولبر نیدادن و ارشد و پرورش یعنی تیترب

ساختن،  یکیساخت:  توان یانسان است. انسان را دو جور م یها یژگیوسلسله کی ها، یامروز

 یو فرد را به شکل ردیگ ینظر م در را خود منظور فقط سازنده یعنی؛ سازند یرا م ایآن چنانکه اش

 یعنی تی، تربیگریآن. د کردنکامل ایکردن کند؛ حال با ناقص نیکه آن منظور را تأم آورد یدرم

وچرا در  و چون یرو فک یاگر استعداد عقالن انسان یعنی ؛انسان یواقع یدادن استعدادهاپرورش

چون هر قوه (. »8: 1183 ،یرا کشت )مطهر ها نیا نکهیپرورش داد نه ا دیرا با نیمسائل دارد، ا

دارد، ما اگر  یکل یتیاست و مجموع آن هم غا شده ساخته یتیهدف و غا یبرا یو استعداد

 نیکه ا میکنکشف  دیبا ط،یتفر در ایدر افراط  ایقوه در حد وسط است  کیکه  میبفهم میبخواه

 شتریاست، حد وسط است که ب شده  دهیآن آفر یشده است. آنچه برا دهیچه آفر یقوه اصالً برا
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خشم  ۀاست. قو طیکار افتد، افراط است و کمتر از آن تفراست به شده  دهیآن آفر یاز آنچه برا

صورت  بهحد وسط آن است. کمتر از آن باشد که انسان  ،که انسان از خود دفاع کند یدر حد

از آن باشد که انسان  شتریآن است و ب طیحد نقص و تفر د،یدرآ یخور یتوسر فیآدم ضع

 ،ی)مطهر« بزند، حد افراط آن است گرانیسر د یتو خواهد یکه م دیدرآ یصورت فرد مهاجم به

که نه اهل افراط باشند  ییها . انسانمیدار ازیمعتدل ن یها (. در جامعه به انسان128-123: 1181

اسالم  نید نییو آ میهست ازمندیمعتدل ن تیبه ترب یا جامعه نیبه چن یده شکل ی. براطیو نه تفر

 .کند یم ییراهنما یتعادل نیبه چن دنیرس یما را برا

 کودک هيو تنب ترساندن

 تیتربعامل  ها، انسان در دیتهد و ارعاب و ترس که داشت توجه دیبا تیترب و میتعل ندیفرا در

 پرورش توان ینم دیرا از راه ترساندن، زدن، ارعاب و تهد یانسان چیه یستعدادهاا یعنی ست؛ین

 یاجتماع تیکودک و چه در ترب یفرد تیترب در چه ارعاب، و ترس عامل ۀمسئل در. داد

به مفهوم پرورش و  ت،یعامل ترب ارعاب و ترس ایآ که است نیا بحث کی ساالن،بزرگ

 روح انسان باشد؟  ۀرشددهند ملعا تواند یمترس  ایرشددادن است؟ آ

ترس  ایاست که آ نیا گریبحث د کی یول باشد، رشددهنده عامل که ستین نینقش ترس ا

نه؟ جواب  ایاجتماع از آن استفاده کرد  تیترب ایکودک  تیترب یبرا دیاست که با یعوامل ءجز

 ایروح کودک  بازداشتن یبلکه برا ،رشددادن و پرورش استعدادها ینه برا یول ،است مثبت

رشددادن و  فرونشاندن، عامل ترس یعنی ها؛ انیطغ یبرخ از اجتماع در سالروح بزرگ

 ،یدر مواقع رو نیا از هاست؛ انیطغاز  یریو عامل جلوگ نییپست و پا یاستعدادها دادن پرورش

 یدیتهد ای قیباشد که تشو آگاه دیبا کامالً کودک ن،یابر  عالوهاستفاده کرد.  دیاز عامل ترس با

 یبرا نفهمد اگر خصوص به و شود یم قیتشو چرا نفهمد کودک اگر. ستیچ یبرا شود یمکه 

 اثر در یروان یها یماریب از یاریبس و شود یم مشوش یکل به روحش شود، یم دیتهد چه

حد  نی. بچه هر وقت به اشوند یم دایپ یکودک در جا یب یها ارعاب و ها زدن کتک ای ها ترساندن

 نکهیا بدون یعنی کند؛ار رفرش اد یرو دینبا مثال، یبرا د؛یفهم کردن عادتبر اثر  که دیرس

فرش ادرار نکند و خودش هم  یرو که بدهند ادترا ع او دیبا ،مثال یبرا کنند؛ خشونت اعمال
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 نیا بکند، یکار نیچن فهم یرو از اگر وقت آن ست،یفرش ادرارکردن خوب ن یبفهمد که رو

 یمورد نیچن در. فهمد یم خودش آنچه هیاست عل یلجاجت یعنی است؛ او در یانیطغ حالت کی

شک خشونت  بدون ،است دهیمرحله نرس نیتا به ا یول ،واقع شود دیممکن است مف خشونت

 (.1183و  1181 ،ی)مطهر ستین دیعامل مف کی

 یعتیشر یعل دکتر. 1

 ،یشناس اهیگ ،صفرها تینهایب تا جلوش ک،ی  در چهار کتاب خود با عنوان یعتیشر یعل دکتر

 شهیبحث و اند به کودکان ۀدربار میمتهم ما مادر پدرو  گرانید یبرا ما، یبرا خود، یبرا

 است. کرده دیتأک ها آن حیمطرح و آموزش صح تیو ترب میتعل تیبر اهم و پرداخته

در  یعتیشر یها شهیمباحث خود قرار داده است. اند ۀعنوان شناسا و شناخت را به کودک یو

 گاهیجا در کودک درمورد ،یفلسف یو حت یعرفان ،یاتیاله یکردیآثار مذکور هرچند با رو

 یمرکز یا در مقوله توان یآثار را م نیا ۀهم امابحث پرداخته است،  به ،یاپژگ ای یسوژگ

 یعتیشر دکتر. تیعامل یآگاه و آرا یکنشگر داند؛ یکه کودک را کنشگر م یا خالصه کرد. مقوله

 همه حرکت را، جهان زیچ همه را، جهان یحت. فهمند یرا م زیهمه چ مانیها بچه ،یآر»: دیگو یم

 یحت را، خدا یبرا را، خلق یبرا را، خود یبرا را، آخرت را، ایدن را، یمعن را، یپوچ را، زیچ

 (.1123 ،یعتی)شر «را صفرها تینهایجلوش تا ب کی و را، دیتوح را، شهادت

زمان  است که هم یریذاتاً خ یکنشگر ندیفرا انگریب ،«کودک تیملعا و یکنشگر» به توجه

 آگاه و تیهدا دیبا لیدل نیهم بهصورت بالقوه دارد؛  به زیرا ن یبودگ شر تیو ظرف ییتوانا

 کردیمذکور، با رو یها در کتاب یعتیخودش دور نماند. شر یو اله ریشود تا از ذات خ

 نیا و کندخودشان آشنا  ۀو خداگون ریخ ۀبا وجه در تالش است کودکان را یعرفان یاتیاله

 دوران در تیترب و میتعل» یعتیشر نظر به. کند قیو تشو تیهدا رشانیذات خ سمت بهقشر را 

است که با  ینید یاخالق یآموزها براساس شرق در تیترب و میتعل. است مهم اریبس یکودک

ها است.  در انسان ییجو قتیقو ح یاخالق اسالم یۀروح دنبال بهپرورش انسان  تیمحور

و جهت  فلسفه بدون ت،یو ترب میتعل ،ییبورژوا یۀتسلط روح براساس که غرب برخالف

 یذات قتیحق کیعنوان  انسان به ییگو است؛ شده ینیماش و گشته انهیگرا دئالیو ا یمتعال
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 تیترب و میتعل بودن چگونهکه به  تیو ترب میتعل ۀمتروک مانده است، اما در اسالم فلسف

 یا هیرو ،است کرده توجه ،است تیو ترب میتعل یۀانسان که رو شدن چگونه بهو  پردازد یم

 (.1128 ،یعتی)شر« دارد انیکامالً متفاوت جر

 ،گرانید یما، برا یخود، برا یبراو  یشناس اهیگ، صفرها تینها یب تا جلوش کی در یعتیشر

بزرگسالش  مخاطبان به. او پردازد یم بحث به انسان و خدا انیو نسبت م نشین آفراداست ۀدربار

جهان را، حرکت  زیجهان را، همه چ یحت فهمند یرا م زیهمه چ مانیها بچه»که  کند یم دیتأک

در آثار مذکور، روند تکامل  یعتی. شر«...ورا، آخرت را  ایرا، دن یرا، معن یرا، پوچ زیهمه چ

 عتیقانون طب ،تکامل دیگو یم و دهد یرح مش راساده  یمخاطبان کودک به زبان یبرارا  اتیح

 داریسپ و صنوبر همانند او نگاه از دئالیا انسان. کند یم هیتشب  اهیرا به گ  انسان یعتیاست. شر

 ،یعتی)شر «است دهیاشغال کرده است، اما تا آسمان قد کش نیجا از زم وجب کی که است

 .(1123 و 1128

سو متوجه عموم جامعه  کیدارد. از  یاساس ۀدو جنب ت،یو ترب میتعل ۀدربار یعتیمباحث شر

 یافراد جامعه دانست و از سو ریمداوم و فراگ یها آموزش یآن را در راستا توان یاست که م

 است. یو تحول در نظام آموزش رسم رییطالب تغ گرید

 هممشناخت انسان  م،یده ارائه و میکن ادیبن تیترب و میتعل یبرا ینظام ما نکهیا از شیپ»

 یآدم شناخت یبرا یمکتب دیبا ت،یترب و میتعل نظامدر  یهرگونه مکتب میاز تعل شیاست. پ

است.  «ینندگیو آفر یآزاد ،یآگاه» یژگیسه و یداراانسان  ،یعتینظر شر به« باشد. داشته وجود

 ۀدهند فقط نشان کهگشوده است  تینها یافق ب کی ینیدر هر طرح د خداخداست.  ۀفیانسان خل

، ها نیاست. عالوه بر ا« تینها یمطلق و ب»ذات  کیبلکه  ست،ین یتکامل حرکت یبرا هتج کی

انسان را  یعتی. شرشوند یم یگذار نام« و شهود بیغ»است که با الفاظ  یمراتب یدارا یهست

 دیبا که دارد ییایو پو کیالکتید یاو نوع ریو به تعب الیس یکه وجود کند یم فیتعر یموجود

امام  یدر الگو دئالیمند است. انسان ا کامالً جهت انسان(. 1128 ،یعتیب کند )شرخود را انتخا

 ۀلیوس به یاست و در کودک یموضوع اصل انسان رو نیا از است؛ شده فیمعصوم )ع( تعر

 .رندیگ یشکل م یتیو ترب یآموزش یها و ضرورت یها هیرو
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 شوند؛ یم شتری، بمیرو یم تر شیکه متأسفانه هرچه پ یو ادار یعمل یها ضرورت نیدر ا»

از نظر «. رشد آزاد و متنوع انسان است رود یو آنچه از دست م شوند یم یزیر ها قالب انسان

ابعاد استعداد روح  ۀرشد متنوع هم در یآزاد»بر  یمبتن دیبا تیو ترب میدستگاه تعل یعتیشر

مشاهده  یتنوع رشد انسانکه  یطور ببرد، به شیپ یحالت تکامل کیها را در  باشد. انسان «یآدم

و  یرشد فکر یو دارا فرد به منحصر تیاستقالل و شخص یدارا»که انسان  یا گونه به ؛شود

تازه و هنر تازه،  ۀتجرب» یدارا انسان نیا.« شودخاص  یاجتماع تیو شخص پیو ت یاعتقاد

 یعتیه نظر شر(. ب1128 ،یعتیباشد )شر« تازه، شعرتازه، طرز تفکر تازه ورا خالق تازه یمعمار

 د؛نبخش «یحالت انتقاد»آن است که به مخاطبان خود  تیترب و میتعل نظامآفت  نیتر بزرگ

 یو برا کند توجهکودکان  یو کنشگر تیعامل ت،یخالق به دیبا تیو ترب مینظام تعل نیبنابرا

 یلیتحم ۀشد نییقالب تع کیدر  دیاگر روح با» یعتینظر شر بهجامعه تالش کند.  درها  تداوم آن

استاندارد عبارت  نیا«. »کند یچه فرق م نو ای باشد کهنه قالب نیا شود،شکل خاص منجمد 

نسل فردا و  ۀاز رشد دگرگون یریگجلو یعنی نده،یگذشته بر نسل آ یها قالب لیاست از تحم

در اصالت جامعه انسان » رایز ؛«و کهنه ریآزاد به شکل نسل پ شیدادن نسل فردا در رو شکل

سلسله و  ۀو عضو اداره و حلق شود یم نیماش ۀگرفتار و مهر ریبه زنج تیانسان شود، یم یقربان

جمع معدوم  یکه در جامعه و برا یا دارد و وجودش به اندازه یکه ارزش اعتبار یباالخره ابزار

 نظام ،یعتیشر نظر به.« ارجمند است، سودمند ط،یکه در مح ی. ارزشش به مقدارلیاست، اص

 لیباشد. در تشک «یاساس یها روح، فلسفه، جهت و هدف ۀکنند نییعامل تع» دیبا تیربو ت میتعل

 مینظام تعل بودنینید ضرورت ،یو ۀدیعق بهاست نه جامعه.  یانسان موضوع اصل ،ینظام نیچن

 یبرا است لهیراه و وس ست؛ی. مذهب هدف نراه یعنیمذهب »جهت است که  نیاز ا تیو ترب

است  نیخاطر ابه ،ندارند چیمذهب دارند و ه مینیب یکه م یمذهب یها جامعه یانسان. تمام بدبخت

 ،یانسان شبه خدا با آگاه یریگ شکل یبرا یمذهب راه که یدرحال ؛اند کرده که مذهب را هدف

 (.1128 ،یعتی)شر« است. ینندگیآفر و یآزاد

 یفلسف یمحمدتق. 1

مطرح  یو کودک کودکان دربارۀ یاحثاست که مب یمسلمان متفکران گرید از یفلسف یمحمدتق

 نوجوان و کودک رامونیپ یمطالب ،تیترب و وراثت نظرکودک از در کتاب  یاست. فلسف کرده



 

 

 

 

 
 811ري، شريعتي، فلسفي   شناسي کودکي در ايران؛ مطه پیشگامان جامعه

  

 

 است داشته جوانان و نوجوانان کودکان، با رابطه در ییها یسخنران همجموع یو. است کرده انیب

 .اند شده منتشر تیترب و وراثت نظر از کودک کتاب در کودکان به مربوط مطالب که

ناقص  طور بهافراد  ای یمنف اتیاز خصوص یا انباشتههم یرو ۀتود کودکان» یفلسفنظر  به

که هستند. ما  اند یکسانهمان  ها آن. شوند بزرگسال یروز منتظرند که ستندین یا گرفته شکل

و پرورش  میکن تیترب یکودکانمان را به روش دیبا ت،یو ترب میتعل انیو مرب نیوالد عنوان به

و  خشونت ۀلیوس به و بماند یباق نخورده دست ها آن یقبل یگناه یبو  یکه حاالت پاک میده

که در رابطه با  میشو یمما متذکر  ن،یرا احاطه کرده است، تباه نشوند. با وجود ا ها آنکه   یزشت

با  دیکه با یتیمسئول ؛گنجانده شود زین یریپذ تیمسئولو  تیمفهوم مسئول دیبا بزرگسال-کودک

به هر  یدوران کودک یو پاک تیکودکان سازگار شود و اگر قرار باشد معصوم یاز آزاد تیحما

 ۀنحو ۀنیزمدر  صیتشخ قابلمؤثر و  یبه استانداردها دیباپرورش داده شود، آن موقع  یا نهیهز

ن و هدف توا یستگیکه به شا یا لحظهدر  دیبزرگساالن با ۀهمو  میابیرفتار با کودکان دست ب

 گری. کودکان درندیبپذ ها آندر برابر  زیرا ن ییها تیمسئول برند، یم یخود در قبال کودکان پ

را به حال  ها آن توان ینم زین حال نیدرعو  شوند واقع سوءرفتارمنظم مورد  طور به توانند ینم

 (.211-217: 1128 ،ی)فلسف «خود رها کرد

 نیوالد و کودک

 مادرش و پدر ۀلیوس بهکودک  یو سرپرست تیبحث وال ،یفلسف ینظرات محمدتق جمله از

و  یسرپرست نیپدر ارجح است. ا تیدر جامعه، وال یپدرساالر یفضا لیدلبه ن،یب نیا در. است

تام  تیمالک یبه معنا یسرپرست نیو پرورش اوست و ا تیدر جهت حفظ کودک و ترب تیوال

 اریبشناسند و حدود اخت تیمجزا به رسم یانسان عنوان بهاستقالل کودک را  دیبا نی. والدستین

بدانند و خود را نه مالک،  ت،یپرورش، مراقبت، ترب ات،یحفظ ح یکودک برا یناتوان رویاو را پ

که کودک بتواند مستقل  یکنند؛ تا زمان فیاو تعر تیبلکه سرپرست کودک در جهت حفظ و ترب

 خصوص هب گرانیتوسط د دیفظ استقالل باح یاز خود مراقبت کند. حق کودک برا نش،یاز والد

 گذاشته احترام دیکودک با تیفرد بهشناخته شود.  تیبه رسم نشیوالد ازجملهسرپرستان او 

 ،یزائد است )فلسف یرد شده و امر زین« کودک ما»است که در لفظ  یموضوع تا حد نی. اشود
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 خواهند، یم یو پدر یمادرخود و لذت  یکودک را برا ن،یامر که والد نیا یحت(. 171: 1128

 جمله از. آورد یم رونیب« لذت یژگبا»انسان از موضع و  کی عنوان بهو کودک را  کند یمرد 

است که  ها آن یمتفکران مسلمان در رابطه با کودکان، مربوط به امور جنس ۀهم موردتمرکز موارد

. کند یمبت کودکان صح یجنس تیترب دربارۀخود  یها کتابدر  یفلسفبه طور مشخص، 

 یدوران حساس یسالگ 12تا  3است. از  خفته یسالگ 3دارد و تا قبل از  یکودک استعداد جنس»

قرار  کاتیحفظ شود و کودک در معرض اطالعات و تحر یجنس یاختفا نیا دیاست که با

و  کشد یمبلوغ زبانه  ۀشعلبه بعد  یسالگ 12بلوغ انجام شود.  یاو برا یو آموزش و آگاه ردینگ

و حفظ عفت  یجنس یاختفا یۀروحکودک نتوانسته باشند در او  نیسرپرستان و والد ان،یگر مربا

 زمان تا دیبا موضع نیا شود؛ یم منجرکودک  یریپذ بیآسو  یانحراف جنس بهکنند،  تیرا تقو

. کنند یمکودکان با بزرگساالن فرق  درواقع،(. 128: 1128 ،ی)فلسف« باشد داریپا کودک ازدواج

ما را  یفردا ها آن رایز ؛هستند ژهیرفتار و مراقبت و ۀستیشا نیبنابرا ؛وجود دارند نفسه یف اه آن

 یها تیمسئولو  فیو تکال اتانتظار یۀکلخواهند داد. کودک بعد از بلوغ، واجد  لیتشک

و  یدوران ضعف، ناتوان ،ی. دوران کودکشود یمبزرگساالن  گرید یو معنو یفرد ،یاجتماع

و در  ستیو انجام امور ن تیمسئول رشیکودک قادر به پذ ،سته شده است که در آندان یعقل یب

 و ابدی یم تیانسان مشروع کی عنوان به. از بلوغ به بعد، فرد ردیگ یمقرار  یبزرگسالمقابل 

 نیب حدفاصلدوران بلوغ  ،یفلسف نظر به(. 38: 1128 ،ی)فلسف شود یماو آغاز  یاجتماع یزندگ

ناتوان باشد و نه جوان که  او ماننددوران فرد نه کودک است که  نیست. اا یو جوان یکودک

 گذارد؛ یمقدم  یزود به دوران جوان یلیاست که خ یفرد نوجوان ،دوران نی. در اتوانا او مانند

عالوه بر  دوران، نیا در. است یاحساس و یبحران و زودگذر و کوتاه دوران کی بلوغ دوران

. کودک کند یمتجربه  زیرا ن یو احساس یاخالق ،یو روان یروح راتییفرد تغ ،یجسم راتییتغ

و  جسم حافظه، هوش، عقل،. شود یمخارج  دهیو افکار ناسنج احساسات یخام ،یعقل کماز 

به  لیو م یسن دچار جنون جوان نیتا به حد کمال خود برسند. در ا کنند یماحساس رشد 

 فهیوظ یمبنا که شود یمدختران و پسران ظاهر  ۀدعمدوران تفاوت  نی. در اشوند یم ییخودنما

است. در دوران بلوغ از نظر اسالم، فرد نه مانند کودک فارغ  یدر جوان ها آن یبعد یها نقشو 

 ینیدارد که نماز بخواند و امور د فهی. او وظتیمسئول یاست و نه مانند جوان دارا تیاز مسئول
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را  رود یمکه از او  یو انتظارات یاجتماع یها تیمسئول جوان، کی رینظاما  ،کند تیرا رعا

 (.171: 1128 ،ی)فلسف ندارد عهدهبر

 تيترب و ميتعل و کودک

 نیاست که والد ها آن تیو ترب میکودکان و نوجوانان، تعل یموضوع برا نیتر مهم ینظر فلسف به

گ با ذات او را هماهن دیکودک با تیترب ندینقش را دارند. پدر و مادر در فرا نیتر مهم

 نکهیدور است. با ا لیدارد و از رذا یاخالق یکیبه ن شیکه گرا یبار آورند، بعد ذات اش یاتیاله

 یاخالق یها ییبایزاز جمله  ها ییبایزبه  شیاست و گرا خواه لتیفضفطرت انسان از نظر اسالم 

انسان  کیهم در او ممکن است و کودک  لیرذابه  شیاما امکان انحراف، تخلف و گرا ،دارد

 تر پستکوچک است که  یقرار دارد. کودک بزرگسال تر فیضعو  تر کوچک یاست که در حالت

و  تیهدا مراقبت، ،و خردمندتر هستند. کودکان تر عاقلبزرگساالن  رایز ؛از بزرگساالن است

 نیاول یاز نظر فلسف نیبنابرا ؛سوق داده شوند ها لتیفض سمت به و دور لیرذا از تا شوند تیترب

دارند که  فهیپدر و مادر است. پدر و مادر وظ تیاو با محور ۀخانواد ،یهر کودک تیترب ۀمدرس

. حق کودک بر پدر و کنند تیتربو او را  بپردازند شیازهاین نیتأم بهاز کودک مراقبت کنند. 

هستند و  یاله یۀودعاست. کودکان از نظر اسالم امانت و  تیمراقبت و ترب ن،یمادر خود تأم

 فرزنددار که یمادر و پدر ن،یا بر عالوه. شود امانت نیا در نقصان موجب دیسان مؤمن نباان

و حقوق  ها تیمسئول ۀهم دیوعده کنند و با فخال دیو نبا اند بستهبا خداوند عهد  شوند، یم

 و انیمرب ن،یوالد ژهیو  به. خانواده، شوند یم یاله نینفر گرفتار وگرنهکودک را اعمال کنند 

 تیشخص نیپرورش چن یبرا دیبا ها آنرا دارند.  تیمسئول نیشتریب کودک، مانمعل

احساس جبر و پرورش  بهببرند که  کار بهرا  یتیترب یها روشدر کودک،  یخواه لتیفض

احساس  تیبه کودک، جبر او، تقو ییسرزنش، زورگو ر،یتحق رایز نشود؛ منجرکودک « لجاجت»

که دچار  ینیوالد ۀسلطو اعمال  یاقتدارطلب ۀلیوس بهاو  حقارت در ۀعقد تیحقارت کودک، تقو

اعمال  لیدل بهو الکترا در کودکان  پیاد یها عقده تیتقو زیهستند و ن« اقتدارطلب تیشخص»

 به ب،یغر تیمحروم لیدل به ها، آن تیجنس ریتحق ایکودکان  تیو سرکوب عامل نیقدرت والد

که قدرت هست، مقاومت  جاهر نیبنابرا شود؛ یم منجر ها آن تیشخص یریپذ بیآسو  بیتخر
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 بهبلکه  ،نخواهد بود حیاو صح تیترب فقط نهکودک،  یمنف هیهم هست و با حالت جبر و تنب

 و شتنیخو وجود ابراز یراستا در کودک. شود یم منجر زیلجاجت و انحراف او ن ،یسرکش

 را او قدرت موضع در که یگرانید برابر در شیخو تیعامل و تیهو و شیخو قدرت اثبات

 مراقبت و تیترب از هدف. ورزد یم لجاجت و یسرکش دهند، یم قرار کنترل و سلطه و جبر مورد

 و یجسم تیترب و مراقبت ندیفرا یۀکل. است( مؤمنانه یبزرگسال) حیصح یسال بزرگ کودکان، از

 خود یدخو به یمؤمنانه باشد. کودک یبرساخت بزرگسال یدر راستا دیبا کودک یروان-یروح

و  میبزرگسال بالقوه است، مورد تکر کیبالفعل،  یدر برابر بزرگسال نکهیا لیدل به. ستیمهم ن

مؤمن  یرا آموزش داد و او را بزرگسال یاخالق لیفضا یۀکل دیبا کودک تیاحترام است. در ترب

سالمت  نزایم ،یاجتماع یها بیآساز  یاریاز بروز بس یریشگیکار، عالوه بر پ نیبار آورد. با ا

 ها آناز کودکان است،  تر مهمو جامعه  ی. بزرگسالابدی یم شیجامعه افزا ۀتوسعرفاه و  ،یروان

 به و شده یدرون او در لیفضا به شیگرا که یکودک رایز هستند؛ لهیوس کودک و یکودک هدف

 ،تاس دهیرس لیرذا از زیپره و یاخالق لیفضا انجام به نسبت «یگر خودکنترل» و یدرون نظارت

در او  جرائماست و امکان تخلف، انحرافات و  دهیکلبرگ رس یرشد اخالق ۀمرحل به درواقع،

است.  یاسالم ۀجامع با همنوا یانسان برساخت پرورش، و تیترب هدف. شود یمکم  اریبس

حاضر  شهیخداوند هم» ینظارت ستمیکودک محقق شود، س یرشد اخالق ۀمرحل که یدرصورت

 در ینظام اخالق ییقدرت اجرا« جزا و پاداش اعمال»موضوع  زیو ن اقبمر فرشتگان و «درصحنه

خود برسد،  یدر او به حد اعال یاسالم اتیاخالق یساز یدرون که یدرصورتکودک است و 

 لیدلو به کند یم یدور لیرا اجرا و از رذا لیو نظارت بر خود، فضا یگر خودکنترلکودک با 

 زیپره ای دهد می انجام را ها آن ل،یرذا یمنف امدیو پ ریو تأث لیمثبت فضا یو اثربخش یخوب

 خود، نفس یۀتزکدر  نیاست که والد یضرور نیبنابرا(؛ 1128 ،یفلسف از ی)برداشت کند یم

. کنند تیترب مؤثر کودکان بتوانند تا کننداقدام  یو پرورش کودک تیترب رامونیپ اطالع و دانش

در  نظم شود یم موجبو  شود یم منجر زیکودکان ن یینظم و همنوا به ن،یوالد ییهمنوا و نظم

. اسالم یفرهنگ-یفکر  هماست و  یماد هم نیشود. وراثت کودک از والد دیبازتول ها نسل نیب

 تیترب آن براساس را کودکان و شوندمنطبق بر آن  دیبا نیکه والد کند یمارائه  «افتهی میتعممن »

دوران آشنا شوند.  نیانسان در ا تیهو یریگ شکلو  یکدوران کود تیبا اهم دیبا نیوالد. کنند
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انسان است. از  کی یزندگ  دورانتمام  یدارد و مبنا یاریبس تیاز نظر اسالم، اهم یکودک دوران

 از هم و یاحساس ،یعاطف هم است، یجسمان نظر از هم کودک از مراقبتدر اسالم  ،ینظر فلسف

و اگر  ردیگ صورت مراقبت دیح و روان کودک باو رو جسم از بیترت نیبد منطق؛ و عقل نظر

 .شود معالجه دیبا ،داشته باشد ینظر مشکل و کاست نیکودک از ا

 تيعامل و یکنشگر کودک،

 است؛ کودک در «یکنشگر و تیعامل حس جادیا» کودک پرورش در مهم موضوعات از یکی

 بتواند و اشدب کنجکاو و بر اعمال خود حساس تواند یم کودک یحالت نیدر چن رایز

 یگر خودکنترل یۀروح جادیا یدر راستا ،یامر نیچن. کندانتخاب  وتفکر و تعقل  ،یریگ میتصم

و  ها کننده تیتقو ایو موانع،  ها محرکانتخاب  نیبنابرا ؛نظم در کودک مهم است یۀروحو 

 ای پندارند یم متناسب با خود کودک باشد نه آنچه بزرگساالن دیبا ،یتیترب ندیدر فرا ها بازدارنده

عالوه بر  زیاو ن دییاو و تأ دنیو بازدارنده است. احترام به کودک، توجه و شن یتیتقو ها آن یبرا

در او  رییو تغ یاثربخش ،یو قدرت کنشگر تیحس عامل جادیا سببسالمت روان او،  یها جنبه

و اطالعت  ییهمنوا بهاو  یو کنشگر تیاستقالل، عامل ،یبه آزاد یبخش تیمشروع. شود یم

 منجرو انحراف کمتر او  انیو عص یامکان تخلف، سرکش ها، سنتاو از آداب و رسوم و  شتریب

 احترام او. شود یم رتریپذ سلطههمنواتر و  رتر،یپذ نظم زی. کودک در برابر ساختار جامعه نشود یم

حقوق  زیو ن گذارد یماحترام  ها آنو حقوق  گرانید بهمؤثر دارد.  یو روابط اجتماع یاجتماع

 نیبرعکس ا که یدرحالخود خواهد بود.  ۀجامعمؤثر در  ی. او شهروندکند یمخود را مطالبه 

انحراف و تخلف او  ان،یعص بهکودک،  یو کنشگر تیعامل ،یطرد استقالل، آزاد یعنی ند،یفرا

 رو، نیاست. از ا رفته جامعه جنگ به که شود یم یرزم یورزشکار ۀجامعدر برابر  او. انجامد یم

 نی(. البته ا1128 ،ی)فلسف شود یم رهیو غ زیگر قانونبزهکار،  سم،یمنحرف، وندال ز،یست جامعه

 امکان صورتدر تواند یم مثال، یبرا ابد؛یب یمختلف یها جنبه تواند یم ییو همنوا یزیست جامعه

 یزیر رونبامکان  که یدرصورتو  سمیوندال رینظ ؛از خود باشد رونیمعطوف به ب ،یرونیبروز ب

مانند  ؛کند دایپ یکیزیف ۀجنب تواند یمکه عطف به خود  شود یمنداشته باشد، معطوف به خود 

 ابد،یب یروان-یروح ۀجنب ای «یخودکش» یحت« نامأنوس یها پیتو  ها لباس» ،«تاو» ،«یباز خون»
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به  یبخش تیمشروعاثبات و  یدر راستا ها نیا ۀهمو  ...و «سمیات» ،«اضطراب» «یافسردگ» رینظ

در کودکان  یو پداگوژ تیترب د،یگو یم میکه دورک طور هماناوست.  شتنیو وجود خو تیعامل

 انکار نیا یگاه. شود یم منجرتداوم نظم و ساختار جامعه  بهسال( است که  12 ری)از نظر او ز

 تیبل یکودک یکه برا یزمان مثال، یبرا ؛نهفته است یاجتماع یدر کنشگر کودکان، تیعامل

 اوبا هنگام ورود  نکهیا ای ستدیرا سرپا با ریو او مجبور است کل طول مس شود ینم یداریرخ

. کنند یم یپدر و مادر اظهار شرمندگ ،اگر به احترامش برخاستند ای کنند ینم میاو را تکر گرانید

 سردرگم خواب هنگام ای کنند یم محرومهمه  یاز بشقاب و قاشق معمول سفره سرکودک را 

. شود یمگمارده  یدر کنار بستر بزرگسال ،او آماده شده باشد یبرا ییجا نکهیو بدون ا ندشو یم

از  شود؛ یمنظر بزرگساالن شمرده  رویپ ای شود ینم دهینظر او پرس ها کافهو  ها رستوراندر 

از جمله برادر و  هیبق که یدرحال شود یم دیخانه منع و تهد ۀلیوسمانند  یزیچبه  زدن دست

حس  تیکودک، تقو ریتحق بهموارد  نی. استندیمنع ن همانانو م یاو و مرب تر بزرگخواهر 

 یکه گاه انجامد یم یو زبون یحس و باور ناتوان یو القا تیاو و سرکوب عامل یحقارت و پست

 زدن یماریبخود را به ایپدر و مادر، قهر  زدن کتکو سکوت،  یناراحت ه،یبا اعتراض او مانند گر

به یکودک در راستا یاقدامات اعتراض نیا ۀهمهمراه است.  رهیغ و گرانید وجهت جلب یبرا

 .است یکنشگر و تیعامل وجود، ابراز داشتن، تیاهم حس گران،یتوجه د آوردندست

  یريگ جهينت

 یشناس در جامعه رانیا ۀسهم جامع یساز شفاف دنبال به یانتقاد یا هیبا رو پژوهش، نیا در

شواهد مربوط  نینخست» :میداد قرار لیتحل و مطالعه جو،و جست یاهنمادو پرسش را ر یکودک

 یچه کسان رانیدر ا یکودک یشناس جامعه شگامانیپ ند؟ا کدام رانیدر ا یکودک یشناس جامعهبه 

ما را به  کردیرو نیبود. ا ریزناپذیگر یضرورت یخیتار کردیپژوهش رو ۀادام یبرا« هستند؟

را  ها آن یفیک یمحتوا لیرساند که با روش تحل رانیا ۀجامع خیدر طول تار یمتفکران و آثار

 .میقرار داد لیو تحل یمورد بررس

 ۀشیاندما را با  ،یآثار مرتبط با کودک و کودک نیتر یمیقدگفت  دیباپرسش اول  درمورد

ذات  ای قتیپرسش از حق یبرا یرا موضوع یآشنا کرد که کودک و کودک یو متفکران فالسفه
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 ،یغزال ر،یخواجه نص ه،یابن مسکو نا،یس یبوعل ،یفاراب مانند یه بودند. آثار متفکرانقرار داد

کودکان رساند. هرچند  مورددر رانیا ۀجامع یفلسف یفکر انیخلدون ما را به جر مالصدرا، ابن

 نداشتند، پژوهش موضوع و اهداف ،ها به پرسش یمیآثارشان ارتباط مستق و متفکران نیا

و  متفکران ۀلیوس بهبودند که بعدها  ییها و پژوهش ها شهیاند یریگ شکل یاصل یها نهیزم

آثار  نیاول ییشناسا نیبنابرا ؛اند مختلف انجام شده یعلم یها نهیدر زم رانیمتخصصان ا

 نیمتأثر از هم پردازند، یم یبه کودک و کودک یو فرهنگ یشناسانه که از منظر اجتماع جامعه

 بودند. یفلسف یها شهیاند

و  عیوقا ها، انیاز جر یا هبه مجموع ،و آثار ها شهیدر اند جوو کاوش و جست ۀادام در

و آثار ظهور  ها شهیمتفکران، اند ع،یوقا نیکه متأثر از هم میدیرس یو فرهنگ یاجتماع یرخدادها

 ییرخدادها عیوقا نیا. کنند یمپژوهش  یها به پرسش ییپاسخگو یاست و ما را در راستا افتهی

 یها برنامه انی. جرشوند یاول و دوم م یاواخر دوران قاجار و دوران پهلو بهکه  هستند

عنوان نسل نو و نظام  کودک و نوجوان به ۀعرص در ژهیو بهحکومت در جامعه  یسکوالرساز

نسل  تیکه بر ترب یاسالم ینید یمتفکران و علما یعنی ،مقابل آن انیها با جر آن تیو ترب میتعل

 دی( تأکعیتش خصوص ه)ب یاسالم ینید یها ودکان و نوجوانان با آموزهو پرورش ک ینید

قرار دادند.  گریکدیکه دولت و ملت را در مقابل  دیانجام ییها ظهور چالش به کردند، یم

 یها استیدر برابر حکومت و س نید یمقاومت مردم و علما یرا برا نهیزم ،مذکور یها چالش

 ها شهیاز اند یا مجموعه ینید یو علما یمردممتفکران  آن، الدنب بهفراهم کرد.  یسکوالر و غرب

رشد،  یها مربوط به کودک و نوجوان و چگونگ از آن یعیو آثار را شکل دادند که بخش وس

و  یعتیشر یعل ،یمطهر یمتفکران مذکور مرتض نیتر ها بودند. مهم آن تیو ترب میپرورش و تعل

 یستیار خود به شکل متمرکز به کودک و نوجوان، چاز آث یبودند که در برخ یفلسف یمحمدتق

نگاه  ،ینید یمتفکران و علما گریها با د آثار آن یژگیو ۀعمدها پرداخته بودند.  آن یو چگونگ

 ها به کودک و نوجوان بود. آن یو فرهنگ یاجتماع

عنوان  مرور آثار متفکران مذکور به به پژوهش دوم پرسش به ییپاسخگو یراستا در

 یا هیها با رو . آنشد پرداخته یفلسف یو محمدتق یعتیشر یعل ،یمطهر یمرتض

مختلف و روابط متقابل  یجامعه، ساختارها یو فرهنگ یاجتماع یها نهیزم به ،شناسانه جامعه
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کودکان را  ی. مطهرکردند توجه یطورکل کودکان و نسل نو به ۀها را در مطالع آن نیب

 ازمندین ،یدانش و یعقل ضعف لیدل بهکه  داند یم یلها یو فطرت اریاخت یدارا ییها انسان

است که  یذات یها یتوانمند ۀعرص یکودک بیترت نیبد ؛بزرگساالن هستند تیهدا و مراقبت

 تیو ترب میپرورش و تعل ازمندین ،خود یها یتوانمند کردن بالفعل یبالقوه هستند. کودک برا

 ازیو ن خأل که است مهم اریبس یندیفرا تیبتر و میتعل رو نیا از است؛ بزرگساالن ۀلیوس به

با دقت انجام شود.  دیاست که با یدوران کودک یبرا ینظام اجتماع نیتر کودکان و مهم

 ،عامالن نیو معلمان هستند. ا انیمرب ن،یکودکان، والد تیو ترب میتعل ییعامالن اجرا نیتر مهم

اجرا کنند.  یکودکان نسل بعد یرا برا تا آن رندیقرار بگ حیصح تیو ترب میمورد تعل دیخود با

 یها آموزه براساس ینید تیترب و میتعل. است ینید ت،یترب و میتعل ۀویش نیو بهتر نیتر مهم

را  نهیکه زم شود یم منجرکمال  یایآزاده و جو ینسل یریگ شکل به ع،یتش نییاسالم و آ نید

 .کنند یفراهم م دئالیا یاسالم ۀظهور جامع یبرا

عنصر هر جامعه  نیتر مهم او، نظر به. داند یجامعه م یکودکان را کنشگران فردا ،یعتیشر

از  تیوضع نیجامعه را به بهتر کیاست که  یاله عمل ۀبرناممذهب  رایز ؛و مذهب است نید

و  میپرورش، تعل ینید یها آموزه اساسبر دیکودکان با نیبنابرا رساند؛ یو عدالت م یآزادگ

و  میتعل یمبنا دیبا عیتش نییآ یعتیدهند. به نظر شر شکل ینید یا د جامعهشوند تا بتوانن تیترب

 توانند یم یدارند و حت یعمل و قدرت کنشگر یآزاد کودکان د. هرچنردیکودکان قرار بگ تیترب

جامعه  کیساختار در  نیتر مهم تیو ترب میتعل نظام ،مداخله کنند تیو ترب میتعل یندهایدر فرا

بر  یمبتن دیبا رو، نیا از کند؛ یعمل م ۀجامعه را آماد یعنوان کنشگران فردا است که کودکان به

 امور به عالم و آگاه که یبزرگساالنو  نندیو آموزش بب تیجامعه ترب ۀعنوان برنام مذهب به

 کنند. تیرا هدا تیو ترب میساختار تعل دیبا هستند، یمذهب

 یها یژگیو یکه دارا داند یم یالمستقل از بزرگس یرا دوران یکودک ،یفلسف یمحمدتق

 تیها واقع هستند. آن یاله یآزاد و ذات یا اراده یکودکان دارا ،ی. به نظر فلسفاستفرد  منحصربه

 به که هستند تیهدا ازمندین آزاد، ۀارادو  اریاخت لیدل به اما دهند، یانسان را نشان م کی یاله

 رایز است؛ تیترب و میتعل یکودک ۀعرصر در ام نیتر مهم ،یفلسف نظر به. فتندین یزشت و یپست

 بیترت نیبد ؛کند یریها جلوگ و رذالت آن یاز پست تواند یو م دهد یکودکان را جهت م آزاد ۀاراد
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 خاص طورو کودکان به یطورکل انسان به یبا دقت و متناسب با ذات اله دیبا تیو ترب میتعل نظام

را  تیو ترب مینظام تعل یاسالم ینیم ساختار دو لزو نید تیاهم ،یضرورت نیچن. شود میتنظ

 و معلمان و خواهران و برادران ن،یوالد مانند یبزرگسال افراد ،ی. به نظر فلسفکند یمطرح م

و  میتعل یبا کودکان برخورد کنند. به نظر فلسف ینید یها آموزه براساس دیبا کودک انیمرب

کودکان را آزاد و در  ع،یتش نییآ خصوص هب یاسالم ینید یها آموزه اساسکودکان بر تیترب

 از است؛ یاسالم ینید ۀجامع کی یبرا یکه ضرورت اصل دهد یشکل م یذات انسان یراستا

 ،یو فلسف یعتیشر ،یمطهر مانند یکسان یو فرهنگ یاجتماع یعیو وقا ها انیجر اساسبر رو نیا

 ی( نسبت به کودک و کودکیرهنگو ف یاجتماع یها نهیبر زم یشناسانه )مبتن آغازگران نگاه جامعه

که  کنند یم تصوررا  دئالیا ۀجامع کی ،خود یفکر یهستند. هر سه متفکر در فضا رانیدر ا

از  یا جامعه نیاست. لزوم چن عیتش نییآ تیبا محور یاسالم ینید ۀجامع آن، ۀشاخص نیتر مهم

کودکان از  لیدل نیاست. به هم یعیش یمذهب یۀو روح تیبا شخص یوجود کنشگران ،ها نظر آن

 یمذهب یها با آموزش دیهستند که با نظرمورد دئالیا ۀجامع یبرا یا ها کنشگران بالقوه نظر آن

 یها آموزه براساس و هستند یانسان ارزش یدارا کودکان متفکر، سه نیا ۀشیاند درآماده شوند. 

بزرگساالن با  ،ها بر آندر برا و هستند تیو اهم ارزش یدارانطفه  لیتشک زمان از ،یاسالم ینید

تحقق  یدر راستا وها توجه  به آن دیو جامعه قرار دارند که با انیو سپس مرب نیوالد تیمحور

نظام  ،یفعل ۀساختار در جامع نیتر مهم متفکر، سه هر نظر بهها تالش کنند.  آن یکمال انسان

متخصصان  نیتر ؛ مهمکودکان هستند ،یفعل ۀجامعکنشگران در  نیتر است؛ مهم تیو ترب میتعل

 انیمرب ن،ینقش والد ،یفعل ۀها در جامع نقش نیتر مهم ؛ینیعلما و متخصصان د یفعل ۀدر جامع

سه متفکر  هر ۀشیاند ر،یکودکان هستند. مدل ز تیو ترب میتعل یاصل یروهایعنوان ن و معلمان به

 .دهد ینشان م کیصورت شمات را به

 

 
 در جامعه ی. کودک و کودک1 نمودار
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