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 Scientific-Research Article   علمی ـ پژوهشی مقاله
 

 رویکرد گفتمانی به زایش کودکی در دنیای مدرن
 

 
 2سهیال صادقی فسایی ،1 علیرضا کرمانی

 
 کیده چ

از تجربۀ کودکان امروزی متفاوت است. این تفاوت ما را با این  شان تجربیات بزرگساالن از کودکی
 ۀکند که کودکی از گذشته تا امروز چه تحوالتی را پشت سر گذاشته است؟ دغدغپرسش مواجه می

 پرداز تحلیل گفتمان انتقادی اصلی این نوشتار پرداختن به ابعاد مختلف این پرسش از منظر فوکو، نظریه
گریخته در آراء و  صورت جسته کودکی بهآیا اما  ،گی، بیماری و زندان پرداخته استاست. فوکو به دیوان

سازی فوکو در راستای سعی شده است تا از شیوۀ مسئله به همین دلیل ؟شودمکتوبات او دیده نمی
بازسازی جایگاه کودکی بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان فوکویی استفاده شود. رویکرد تحلیل گفتمان 

مند سازد. دو سنگ تواند تحقیقات را روشمثابۀ روش نیز می شود بهوه بر اینکه نظریه قلمداد میعال
های مختلف تاریخی؛ دهند. در دورهتشکیل می یخیتبنای تحلیل گفتمان فوکویی را طرد و تار

اشکال  ،دپیشامدرن، مدرن و پسامدرن، طرد کودکان از امور عقالء که در اینجا بزرگساالن جامعه هستن
کودکان معمواًل بزرگساالنی کوچک بودند که در همۀ  ،متفاوتی به خود گرفته است. در دورۀ پیشامدرن

شناسی رشد پیاژه، مفهوم  شدند. در نظام دانایی مدرنیته مبتنی بر ایدئولوژی روانامور دخالت داده می
های مختلف ای بزرگساالن به شیوهکودکی و مقتضیات آن اعم از اجبار در ورود به مدرسه و طرد از دنی

برجسته شد. طرد کودکان در نظام دانایی دورۀ پسامدرن، دگردیسی دیگری پیدا کرده است. در نظام 
کودکان بسیار  ،دانایی پسامدرنیته به سبب اتفاقاتی که در دنیای ارتباطات و توسعه اتفاق افتاده است

شوند. این روایت گذارند و وارد دنیای بزرگسالی مییتر از دورۀ مدرن، کودکی خود را پشت سر م سریع
نیست و  ،دهد که کودکی اتفاقاً مفهومی که ریشه در گذشته داشته باشدفوکویی از کودکی نشان می

 ساخته و پرداختۀ دوران مدرن است.
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مثابه چیزی خاص و متمایز از بزرگسالی،  فهمیم و به که امروز آن را می چنان کودکی، آن
خواب کودکان، لباس  هایی مثل ادبیات کودک، اتاق که پدیده ای نوظهور است، چنان پدیده

ای در زندگی ماقبل مدرن ندارند. انتشار سابقه (.Plumb, 1971: 7)بازی  کودک و حتی اسباب
ای بسیار گسترده از مستندات تاریخی را برای  مجموعه (Aries, 1962)های کودکی  کتاب قرن

این مدعا فراهم آورده است. باوجوداین دعوای قدیم و جدید در کودکی هنوز یکسره نشده و 
دسته کلی  ن در دوازاع مورخموافقان همچنان در جریان است. در این نبحث بین مخالفان و 

در تاریخ هستند و کودکی را  تداوم( معتقد به 1974قرار دارند؛ آنان که چون دمائوس )
 گسستخاطر به رویکرد  (، با تعلق1962دانند و آنان که همچون آریس ) ای قدیمی می پدیده

نوشته بر آن است تا به این ای جدید و اختراع مدرنیته است. در تاریخ، برآنند که کودکی پدیده
 باره بپردازد. کشف موضع میشل فوکو دراین

( انسان در معنای مدرن را پیامد شبکه دانایی عصر مدرن، یا همان 139: 1381فوکو )
گونه که با تغییرات در نظام دانایی امکان ظهور  داند او معتقد است همان اپیستمه مدرن می

ن رفتن شرایط بقای نظام دانایی و درهم ریختن آن، انسان چیزی به نام انسان فراهم شد با از بی
نامیم ناپدید خواهد شد. رویکرد فوکو به  نیز فرو خواهد ریخت و چیزی که امروز انسانش می

گونه است؛ دیوانه، زندانی، بیمار و انسان  های انسانی نیز همین تغییر و تحوالت دیگر سوژه
یی دارند؛ همه مخلوقات دنیای مدرن هستند. حال باید گونه در ادبیات فوکو همه روایتی همین

پذیر است؟ اگر چنین  پرسید آیا طرح چنین ادعایی برای کودک در دنیای مدرن هم امکان
رسد که زمینه برای ارائه فهمی گفتمانی از کودکی هم دور از  پذیر باشد به نظر می چیزی امکان

 دسترس نباشد.
روی بررسی آن در آثار ست ولی مشکالت بسیاری فرااین موضوع اگرچه موضوعی جذاب ا

جامانده از فوکو جز اشارات بسیار محدود سخنی در باب کودکی  فوکو قرار دارد. در ادبیات به
جای جستجو در محتوای نظریات فوکو به دنبال  رسد که اگر به حال به نظر می است. باایننرفته 

نامید، چندان هم تهیدست از دنیای فکری فوکو می پروبلماتیکچیزی باشیم که آلتوسر آن را 
های نظری و نگردیم. ازنظر آلتوسر شناخت و فهم یک نظریه محدود به شناخت گزارهبر

ای است که پرداز و نویسنده نیست، بلکه مسئله اصلی، شناخت شیوه همچنین فهم نیت نظریه
کند. این رویه همان ئله را ارائه میهای حل مسپردازی و شیوه یک نظریه با آن مسائل را مفهوم

(. بر این اساس اگر فوکو 33 :1394یک نظریه است )حیدری و نصیری،  پروبلماتیککشف 
آورد که دیگران به در مباحث خود به کودکی نپرداخته پروبلماتیک فوکو این امکان را فراهم می

 (.61: 1380هوی، درکی فوکویی از کودکی برسند )نقل به مضمون از کوزنزی
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ایگانی دانش کودکی، در بای از اسناد ما در این نوشته بر آنیم تا با قرار دادن پاره
، به کشف سازوکارهای ظهور کودکی در دنیایی بپردازیم که 1پروبلماتیک فوکویی گفتمان

گویند. در  می2 تحلیل گفتمان فوکویی اند. این امر مستلزم چیزی است که روشمدرنش خوانده
 شود تا شرحی روشن از تحلیل گفتمان فوکویی فراهم آید. المقدور، سعی می بعدی، حتیبخش 

پرسش اصلی این تحقیق با توجه به رویکرد فوکویی در خصوص کودکی مطرح خواهد 
طور که گفتمانی به نام علوم انسانی امکان سخن  شد. این رویکرد به ما خواهد گفت آیا همان

هایی چون بیمار و دیوانه را در دنیای انسان و در سطوح خردتر سوژهای به نام گفتن از سوژه
 نیز سخن گفت؟ 3در این گفتمان ای به نام کودکسوژهتوان از پیدایش مدرن فراهم آورد، می

توان از زوایای مختلف این مفهوم  تری میتر و دقیقصورت جزئی با توجه به این رویکرد به
 طرح سؤال کرد:

ز همچون انسان پیامد نوعی اپیستمه به نام علوم انسانی است که زاییده شرایط آیا کودکی نی 
 مدرن است؟

آیا کودکی نیز همچون انسان با از بین رفتن شرایط بقای نظام دانایی، علوم انسانی و در هم 
 نامیم ناپدید خواهد شد؟ ریختن آن فرو خواهد ریخت و چیزی که امروز کودک می

 
 پژوهش مبانی نظری

 4تحلیل گفتمان فوکویی
حال اینکه گفتمان  های کار فوکوست. بااین ترین ابزارها و روش یکی از مهم 5تحلیل گفتمان

بست، چیست،  که فوکو در خلق آثارش آن را بکار می چنان چیست و تحلیل گفتمانی، آن
یک از مدعیان این بحث  مجادالت بسیاری را برانگیخته است. جدای از اینکه کدام

ترند، حال که این نوشته نیز به دنبال ارائه درکی فوکویی از پیدایش کودکی در قالبی  جانب به حق
مثابه روشی برای  های آن، به بایست منظور خود را از گفتمان و ویژگی گفتمانی است، می
 تحلیل، روشن نماید.

 

1. Foucauldian Problematic of Discourse 

2. Foucauldian Discourse Analysis 
3. Discourse

 

ذکر این نکته خالی از ضرورت نیست که در موضوعاتی چون تحلیل گفتمان بحث نظریه و روش   4.
رو تأملی نظری در باب تحلیل گفتمان فوکویی درواقع در کنار بحث  تنیده شده است و ازاین  درهم
 شناسی در این مقاله آمده است. روش

5. Discourse Analysis 
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نه خود به شناسا شناسی فوکو است. او در مطالعات دیرینهنظریه گفتمان بخشی از دیرینه 

زله ـمن ی بهـخاص تاریخ ۀها در یک دورزارهـکردند کدام گدنبال قواعدی بود که تعیین می
(. او به دنبال 35 :1392شوند )یورگنسن و فیلیپس، هایی معنادار و صادق پذیرفته میزارهـگ

فوکو آید. چگونه یک دانش خاص درزمانی خاص به وجود می و پاسخ به این سؤال بود که چرا
پردازد، زمانی خاص می ای خاص درشناسی به بررسی امکان پیدایش اپیستمهدر دیرینه
ای خاص میان واژگان و اشیاء است و اشاره به مجموعه روابطی ای که بیانگر رابطه اپیستمه

های گفتمانی بخش کنش که وحدت نحوی توان بین علوم یافت، بهتاریخی می ۀدارد که در دور
های خوانی در دورههای تشخیص و یا حتی نقشه ها نوعی نظام ظر فوکو گفتمانباشد. ازن

دهی سخن و پرهیز از  مختلف هستند و تنها با استفاده از چنین ابزاری است که امکان سازمان
جهان اجتماع و انسان، جهانی ذاتاً »شود. فوکو بر این باوراست که پذیر میگویی امکان پریشان

گیرد. به سخن های مسلط هر عصری، معنا و شکلی خاص می وسیله گفتمان بهمعنا است و بی
ظهور در اشکال گوناگونی است و گفتمان مسلط در  طور بالقوه قابل دیگر، اجتماع و انسان به

 (.11ـ  12: 1378 )بشریه، «انجامد.هر دوره به تحقق و ظهور معین یکی از آن اشکال می
ا پیامد شبکه دانایی عصر مدرن یا همان اپیستمه مدرن، علوم فوکو انسان در معنای مدرن ر

گونه که با تغییرات در نظام دانایی امکان ظهور چیزی به  داند او معتقد است همانانسانی، می
نام انسان فراهم شد با از بین رفتن شرایط بقای نظام دانایی و درهم ریختن آن، انسان نیز فرو 

(. 139 :1381 نامیم ناپدید خواهد شد )فوکو،ز انسانش میخواهد ریخت و چیزی که امرو
بسا به پایان  شود که انسان ابداع دوران اخیر است؛ ابداعی که چه باره متذکر می  این وی در

 (.20: 1389 شود )فوکو،دوران خود نزدیک می
ریخی تاهای پروبلماتیک گفتمان ازنظر فوکو  بر این اساس و تا اینجای کار یکی از ویژگی

صرف تاریخی  توان بهتاریخی را هم نمی ۀاست؛ اما بدون شک هر پدید بودن پدیده گفتمانی
ای گفتمانی تلقی کرد. برای ارائه تصویری از پروبلماتیک گفتمان ازنظر فوکو به بودن پدیده

 مشخصات بیشتری نیاز داریم.
در آثار متعددش بدون وگریخته  های جسته قول درک منظور فوکو از گفتمان از خالل نقل

تر از این مفهوم برسیم ناگزیر شک کاری بسیار دشوار است؛ اما اگر بخواهیم به درکی منسجم
از مراجعه به متنی هستیم که تمرکز بیشتری بر این مفهوم داشته است. فوکو بیشتر از هرجایی 

ه به این اثر، رو بدون مراجع درباره گفتمان سخن گفته است و ازاین 1نظم گفتاردر کتاب 
رسیدن به درکی فوکویی از گفتمان ناممکن است. در این کتاب است که فوکو سعی در ارائه 

 
1. L Order du Discours 
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ترجمه کرده و در ادبیات « 1گفتار»کند که مترجم آن را مفهومی نسبتاً عملیاتی از چیزی می
 نامیده شده است.« گفتمان»امروزی فوکو در ایران 
داند. درمجموع و می «طرد»ویژگی گفتمان را ویژگی ترین  ( مهم1378در این متن فوکو )

توان این  های طرد کننده گفتمان، در دستگاه فکری فوکو، میبندی کلی از شیوه در یک دسته
 داد:  دسته کلی قرار ها را در دو ویژگی

 د؛شون ای که از بیرون اعمال می های طرد کنندهشیوه. 1
ای که از بیرون  های طرد کنندهشوند. او در شیوهاعمال میای که از درون  های طرد کنندهشیوه. 2

و « بندی و نخواهندگی تقسیم»، «ممنوعیت»کند؛ شوند به سه شیوه اشاره میاعمال می
 پردازیم.یک می که در ادامه به توضیح مختصر هر« حقیقت و خطا»

از طرد  ترین شکل طرد گفتمانی است. بر اساس این شکلصریح ممنوعیتازنظر فوکو 
هر موضوعی آگاه  ۀهای سخن دربارها و نبایدکنشگران داخل یک فضای گفتمانی از باید

های مجاز سخن را درک کرده و با خطوط پذیری خود منطقهها در جریان جامعه هستند. آن
 (.14: 1378فوکو، شوند )قرمز آن آشنا می

بندی است بین  نوعی دسته پردازدشیوه گفتمانی دیگری که از برون به اعمال طرد می
گیرند چه کسانی باید سخنشان جدی گرفته شود کنشگران اجتماعی که بر اساس آن افراد یاد می

ارزش و  و چه کسانی سخنانشان ارزش جدی گرفته شدن ندارند. مثالً سخن دیوانه سخنی بی
 شود. سخن عاقل دارای ارزش تلقی می

است. بر  حقیقت و خطاپردازد اصل ال طرد میگفتمانی که از برون به اعم ۀسومین شیو
اساس نظر فوکو اگر در تراز یک قضیه یا یک گزاره، درون یک گفتار قرار گیریم، در این 

بندی به درست و نادرست نه چیزی دل خواسته است، نه تغییرپذیر، نه امری  صورت تقسیم
این پرسش را مطرح کنیم که آمیز. ولی اگر مقیاس سنجش را تغییر دهیم و  نهادی، نه خشونت

همه قرون و اعصار از سر گذرانده است چه   های ما، اینآن ارادت به حقیقتی که از خالل گفتار
بوده، یا هنوز چه هست، به شکل بسیار کلی آن چیست، در این صورت شاید آن چیزی که در 

ی از طرد یا کنار خوریم خطوط کلی چیزی در حدود دستگاهمیها بدان برپاسخ به این پرسش
شوند ای که از درون اعمال می های طرد کننده اما شیوه؛ (18 :1378فوکو، گذاری باشد )

کنند. ازنظر فوکو این ها بر خودشان نظارت می ها از طریق آن هایی هستند که گفتمانشیوه
کاربست و و قواعد  اصل تفسیر، اصل مؤلف، اصل سازمان مواد علمی :اند از ها عبارتشیوه

 دسترسی.

 
1. Discourse
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ای، همیشه گفتارهایی وجود دارند که توأمان هم منبع الهام و بر اساس نظر فوکو در هر جامعه 

هایی از قبیل متون دینی، اگرچه موجد گفتارها کننده آن. متن اند هم محدودکننده و تعریفخلق
اپذیرند که گویی اند ولی چنان مقدس و تغییرنپایان در جوامع بشری بوده های بیو گفتگو

نمایند که ها از طرفی چنان مقدس می ها وجود ندارد. آن امکان هیچ گفتگویی هم درباره آن
ای جز شان چارهگویی بشر خاکی راهی به معنا و کنه آن ندارند و از طرفی همین درک ناپذیری

اش است، دگیها، برای معنا بخشی به زن تفسیر برای بشری که ناگزیر از تمسک به درکی از آن
عالوه بر متون دینی و متون حقوقی، برخی از متون ادبی و تا حدودی برخی  گذارد.باقی نمی

 متون علمی نیز دارای چنین موقعیتی هستند.
کند. اصلی که تا حدودی فوکو در ادامه بحث مربوط به تفسیر از اصل دیگری یاد می 

کند که  ح منظور خود بیان میمکمل اصل تفسیر است، یعنی اصل مؤلف. وی در توضی
دهیم، مؤلف سخنگویی که متنی را بیان کرده یا منظورش نه البته مؤلفی که به سخنش گوش می

عنوان وحدت و خواستگاه معانی  بندی گفتارها، بهعنوان اصل گروه نوشته است، بلکه مؤلف به
 (.28: 1378فوکو، ها و کانون انسجامشان ) آن

معتقد است که بنای علم بر واقعیت علمی و  زمان مواد علمیفوکو در توضیح اصل سا
استقالل واقعیت علمی از فاعل شناسایی، امکان سخن گفتن از آن را برای کنشگر انسانی 

چیزی برای تفسیر وجود ندارد. بازنمایی  ،چیز روشن است محدود کرده است. گویا همه
گذارد. واقعیت خود را بر ذهن فاعل نمیگفتمانی واقعیت علمی، جایی برای شرح و بیان باقی 

گرایانه چیزی از واقعیت نصیب شناسنده کند و گویا جز تصویری واقعشناسایی تحمیل می
گونه سخنی توان در محدوده ویژگی عینی واقعیت علمی سخن گفت و هرشود. فقط مینمی

تولید گفتارهاست  گری درورای این محدوده لغو و باطل است. ماده علمی نوعی اصل نظارت
نوعی همانی که شکل  کند و این کار را با توسل بهاین اصل برای تولید گفتار حدودی وضع می

 .دهدبست هماره قواعد است انجام میظاهر آن کار
شود.  ها تعیین می های نظارت بر گفتار، شرایطی است که برای کاربست آنگروه سوم شیوه

سان اجازه داده  دارند قواعدی وضع شود و بدین ها را در اختیاراینکه برای افرادی که آن گفتار
ترین و (. سطحی35: 1378فوکو، ها دسترسی داشته باشد )کسی به آن گفتارنشود که هر

توان زیر عنوان رساله آداب شده که می های اجبار از آن چیزی تشکیلمشهورترین این دستگاه
است که کیفیات الزم برای افراد واجد شرایط بین  (. این رساله36: 1378فوکو، گردآورد )

واحوال و مجموعه  کند. همین رساله حرکات، رفتارها، اوضاعهای سخنگوی را تعیین می جان
 .کندهای مالزم با گفتار را تعیین میعالئم و نشانه
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 ایبندی برداشتمان از روش تحلیل گفتمان فوکویی اگر بخواهیم خالصه درمجموع و در جمع
که در چارچوب پروبلماتیک گفتمان  های گفتمانی ارائه دهیم از بحث فوکو در مورد پدیده
شاید بتوانیم عصاره بحث فوکو را در این دو جمله خالصه کنیم؛  ،ازنظر فوکو قرار داشته باشد

ای تاریخی است و دوم اینکه محصول سازوکاری است که طرد  اول اینکه پدیده گفتمانی پدیده
 د.نام دار

های  های بیرونی و چه از طریق اعمال شیوهکوشند چه از طریق اعمال شیوهها می گفتمان
کوشیم تا با بازخوانی دانش کودکی در دنیای در بخش بعدی ابتدا می .درونی به طرد بپردازند

ازآن تالش  مدرن دریابیم تا چه حد این دانش بیانگر طرد کودکان در دنیای مدرن است و پس
ایی کرد تا با جستجو در بایگانی اسناد این دانش، دریابیم کودکی تا چه اندازه پدیده خواهیم

 تاریخی و لذا گفتمانی است.
 

 پژوهشهای یافته
 مدرنیته، کودکی و طرد

برآمدن کودکی، در دنیای مدرن، مبتنی بر این باور شکل گرفت که کودکان موجوداتی متفاوت 
بایست موقتاً از دنیای بزرگساالن طرد شان می نادانی و ناتوانیاز بزرگساالن هستند و به دلیل 

شد و کدام دانش یا گفتمان، طرد کودکان از دنیای شوند؛ اما این طرد چگونه انجام می
شود تا با فراخوانی و  داد؟ در سطور بعدی تالش می بزرگسالی را عملی موجه جلوه می

 سازی این ادعا بپردازیم.مستندبازخوانی اسناد از بایگانی دانش کودکی به 
در آغاز این بحث یادآوری یک نکته ضروری است و آن اینکه؛ تفاوت، مفهوم همبسته طرد 

بایست ابتدا چیزی که قرار است طرد شود از دیگر اعضای آن جامعه رسد می است. به نظر می
ودکان نیز همین دار شدن از بقیه منفک و طرد شود. در مورد ک متفاوت شده و سپس با نشان

رویه در دنیای مدرن دنبال شد. حال که کودکان به نحوی وصله ناجور تن مدرنیته بودند باید 
های  ها آسان شود. دنیای مدرن با نشانگان شدند تا طرد آن ابتدا از بزرگساالن متفاوت می

درن مختلف به تفکیک و طرد کودکی از بزرگسالی پرداخت. کودکانی که در دنیای ماقبل م
کردند که  هایی را می پوشیدند، همان بازی پوشیدند که بزرگساالن می همان لباسی را می

کردند که  کردند، از همان ادبیاتی در کالم استفاده می بزرگساالن مبادرت به انجام آن می
بایست یکسره از دنیای بزرگسالی متمایز  کردند و ... حال می بزرگساالن نیز استفاده می

 شدند. وپرداخته شده بود محبوس می ها ساخته ها باید در جهانی که خاص آن آن شدند. می
با فراهم آمدن شرایط نهادی و زیرساختی تفکیک، در دنیای مدرن و با تغییر شرایط 
گفتمانی تفاوت و تمایز کودکی از بزرگسالی روشن و عمق بیشتری یافت و شرایط ذهنی 
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مثابه  به دبای نیای بزرگساالن شد. گفتمان کودکی میجامعه آماده پذیرش طرد کودکان از د 

های اخالقی این  پایهبایست  میکرد. برای تحقق چنین امری ایدئولوژی بزرگساالن عمل می
شد و این شد. باید این امر به زبانی اخالقی بیان میتفکیک و سپس این طرد، مستحکم می

شناسی رشد، ادب، عفت، شرم و حیا کمک  اتفاق نیز حادث شد. باید از ابزارهایی چون روان
ازآن بتوان  شد تا پس ای بین کودکی و بزرگسالی آویخته میتدریج پرده شد و بهگرفته می

اندک دیواری مستحکم بین این دو مقوله ایجاد کرد و درنهایت به طرد کودکان از جهانی  اندک
 پرداخت که بزرگساالنه پرداخت.
بایست  نماید که اساساً چرا دنیای بزرگسالی می سؤال رخ می با چنین طرحی از مسئله این

به طرد کودکان بپردازد و اینکه مگر چه تغییری در جهان اجتماعی به وجود آمده بود که کودکان 
ای باشند که کودک و بزرگسال  توانستند همچون گذشته بخشی از جهان تمایز نیافته دیگر نمی

رسد پس از پاسخ به این سؤال است که سؤال از  می کردند؟ به نظر کنار هم زندگی می
شود تا ابتدا به توضیح  سازوکارهای طرد موجه باشد. بر این اساس در این نوشته سعی می

تغییرات و به عبارتی علل نهادی و ساختاری طرد کودکی از جهان زندگی بزرگساالنه پرداخته 
بخشی مجدد به  ی بزرگسالی برای نظمشود و سپس راهکارهایی موردبحث قرار گیرند که دنیا

 ها متوسل شد. جهان اجتماعی به آن
دهد که کودک روشنی نشان می تأملی بر معنای نهادی برآمدن کودکی در دنیای مدرن به

شد و این اتفاق هم افتاده است. باید از کودکان بایست طرد میمثابه موجودی مزاحم کار می به
ا مزاحم انجام کار بزرگساالن بهنجار نباشند. در اینجا نیز همچون دیوانگان مواظبت کرد ت

جایی به نام  دهد که در مورد دیوانه رخ داد. همچنان که دیوانگان در همان اتفاقی رخ می
جایی به نام مدرسه جمع و تحت  تیمارستان جمع و تحت کنترل قرار گرفتند، کودکان نیز در

 در پروبلماتیک فوکویی این ادعا را مستند کرد؟توان کنترل قرار گرفتند؛ اما چگونه می
کند که نخستین معیار برای تعیین جنون در یک فرد  ( تصریح میa1998 :337فوکو )

عبارت بود از نشان دادن این امر که او برای کار کردن مناسب نیست. درواقع در عصر مدرن 
تیمارداری از آن ضرورتی بازگشت دیوانه ملعون و مطرود به جامعه انسانی و مراقبت و 

سیاسی داشت تا معرفتی انسانی، دیوانه در جهان وهم آمیزش انسان مستهلکی بود -اقتصادی
: 1393بایست در یک فرایند پیچیده بازیافت شود و به چرخه کار برگردد )دانیالی،  که می
123.) 

نظر آنان فوکو در پی اند. بر اساس  این نکته را دریفوس و رابینو نیز مورد تأکید قرار داده
دهی  توضیح دو مسئله است؛ یکی ماهیت نیروهای اجتماعی در سراسر اروپا که موجب سازمان

بندی و هویت اجتماعی چشمگیری شدند و دوم نظام رده ۀفقرا و تهیدستان به چنین شیو
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موجب آن شمار کثیری از مردم در مقوله واحدی گنجانده  بخشی فرهنگی در آن عصر که به
تن از هر  یک 1656شدند. سؤال فوکو این است که چرا در عرض مدت چند ماه در سال یم

 (.65 :1379صد نفر از مردم پآریه محبوس شدند؟ )دریفوس و رابینو، 
فوکو مقتضیاتی را که پیدایش مراکز حبس و توقیف را ممکن و ضروری ساخت فهرست  
رسد  اخالقی و اجتماعی بود. به نظر می عنوان امری به 1کند. نخستین عامل، ضرورت کارمی

دهی دنیای کار را آشکار کرده بود. بدون شک رفع این  که بحران اقتصادی ضرورت سازمان
تبع آن مذمت رذایل بیکاری ناممکن بود.  های کار و بهمشکل جز از طریق درونی کردن ارزش

شد و بر ساماندهی اخالقی می منظور حل آن، رو و به باید بار دیگر جامعه بر اساس مسئله پیش
شده بود باید کارایی و کار معیار تشخیص امر بهنجار از   ای که انجاماساس طرح مسئله
پذیر  دهی مجدد دنیای سوژه امکان گرفت. در چنین چارچوبی است که سازمانناهنجار قرار می

 شود.می
ا امکان تفکیک و طرد آمدند تود میـدی به وجـدیـهای جادـدر چنین شرایطی باید نه

هایی بودند.  های مزاحم را فراهم آورند. تیمارستان، زندان و بیمارستان نمونه چنین نهادسوژه
بایست عوامل مزاحم کار ل مشکالت اقتصادی هرچه بیشتر میـدنیای مدرن همچنان برای ح

ه ـبایست توسعر میـچه بیشت ذکور هرـای آن بود که نهادهای مـکرد و این به معن را حذف می
آورد که  یافتند. در چنین شرایطی پروبلماتیک فوکویی گفتمان این امکان را برای ما فراهم میمی

مثابه یک سازوکار بزرگساالنه، برای طرد کودکان در دنیای مدرن،  مدعی شویم مدرسه نیز به
رنامه های اصلی ب ضرورت کارکردی پیدا کرده و توسعه روزافزون آن به یکی از سرفصل

سازی جوامع تبدیل شود، چیزی که شواهد وقوع آن در تاریخ دنیای مدرن بسیار فراوان  مدرن
 است.

ای نامید که در یک کلمه کودکی نامیده شده  ایدئولوژی بزرگساالنه ۀمدرسه را باید عصار
است. این ایدئولوژی دارای ابعاد مادی و معنایی است که درمجموع و وقتی هر دو حاضر 

کند. منطق بنیادین همه وجوه  باشند سازوکار طرد کودکان در دنیای مدرن شروع به کار می
شد نامیده و در اساس منطق شناسی ر معنایی این ایدئولوژی نوعی دانش انسانی است که روان

 

نویسد: در  های کودکی می این نکته موردتوجه فیلیپ آریس هم قرارگرفته است. وی در کتاب قرن . 1
داد و جایگاه چندان مهمی در  جامعه گذشته کار ساعات چندانی را در طول روز به خود اختصاص نمی

، هایم نداشت )آری ن نسبت دادهکه حدود صد سال است بدا چنان نظر عموم نداشت و ارزش ذاتی آن
1398). 
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رسد توجیهات  شده است. به نظر می بنیادینی است که کلیت علم انسانی فوکویی بر آن بنا 

هایی چون دیوانه، زندانی، بیمار مبتنی بر توجیه نوعی  دنیای مدرن برای خلق و طرد سوژه
همساز و جور  شناسی رشد کامالً هاست که با مدعای اصلی روان نارسایی و نقص در این سوژه

 از کار درآمده است.
شناسی رشد بیش از همه منطق راهبرندِ طرد کودکان است تا  و در ظاهر روان حال ینباا

رسد که تمامی سازوکارهای نهادی کودکی در دنیای مدرن بر ایده ناقص  بزرگساالن. به نظر می
اند. دنیای  شده ودکان بناطور خالصه در مدعای دهشتناک نادانی و ناتوانی ک بودن کودکان و به

توانست کودکان از جریان زندگی مدرن حذف و  شناسی رشدِ پیاژه می مدرن تنها به مدد روان
واوباش در جایی به نام مدرسه به بند کشیده و  ها را همچون بیماران، دیوانگان و اراذل آن

دگمانی در مورد نیات هرگونه ب ای یاژهشناسی پ شدت علمی روان تحت کنترل نگه دارد. ظاهر به
طلبانه دنیای بزرگسالی را از ذهن زدود و به ظاهری موجه و حتی اخالقی بخشید که  سلطه

 و ناتوانی در سر دارند. یمدرسه و مدرنیته همه سودای نجات کودکان از نادان
است که  داران یهشناسی رشد ایدئولوژی نظام مدیریت یکپارچه کودکی در نظام سرما روان
مدرن را شکل داد. مدرسه، ادبیات کودک، علوم تربیتی و دیگر سازکارهای مدرن دنیای 

کردند که اصل  ریزی یهشناسی رشد نظام منسجمی را پا مدیریت کودکی همه و همه ذیل روان
مراتب روابط قدرت  ها در سلسله بنیادین آن نادانی و ناتوانی کودکان و به عبارتی فروتری آن

مثابه کتاب مقدسی از سوی  شناسی رشد به ها روان ر تمام این سالکودک بزرگسال بود. د
چون با چنین موجود خام و شروری مواجه شوند. سلطه  گفت یها م دنیای بزرگساالنه که به آن

شناسی رشد در دنیای مدرن به حدی است که مطالعات کودکی تبدیل به مستعمره این  روان
 شناسی شد. شکل از روان

ضرورت تفکیک و طرد کودکان را از دنیای بزرگسالی توضیح  یروشن د بهشناسی رش روان
از علم پیچاند و پوشاند که طرد کودکان در دنیای  یا لفافهو چنان منویات خود را در  داد یم

رسد که تمایز  به نظر می مدرن نه ضرورتی صرفاً علمی که ضرورتی کامالً اخالقی نیز پیدا کرد.
ش از هر چیز متکی بر اصل گفتمانی ممنوعیت باشد. اینکه کودکان کودکی از بزرگسالی بی

توان از چه موضوعاتی سخن گفت توانند از چه موضوعاتی سخن بگویند و با کودکان نمی نمی
بندی گفتمان کودکی مؤثر بوده است. بر اساس نظر فوکو در  بیش از هر چیز دیگری در صورت

دانند که در هر موضوعی مجاز به گفتن چه اد میفضای درون یک گفتمان تقریباً همه افر
چیزهایی هستند؟ چگونه باید درباره موضوعی خاص سخن بگویند و دامنه سخن را تا کجا 

های سخن ها و نبایدتر کنشگران داخل یک فضای گفتمانی از بایدبگسترانند. به عبارتی ساده
الزم را برای تدوین یک  یها انهشناسی رشد همه به هر موضوعی آگاه هستند. روان ۀدربار
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عنوان ایدئولوژی  توان از آن به اجمال می دستور کار بزرگساالنه برای کودکان فراهم ساخت که به
مدرن کودکی یاد کرد، نوعی مکانیسم علمی و اخالقی که طرد کودکان از جهان زندگی را 

 و در حد اعالی خود توسعه داد. گذاری یهپا
 

 طی قرونتاریخیت؛ کودکی در 
 :توان سه مرحله متفاوت در تاریخ سوژه متصور شداز بحث فوکو می

 ؛مرحله ماقبل تاریخ سوژه. 1
 ؛مرحله تاریخی سوژه. 2
شرح  تواند به این ها می مرحله پس از تاریخ سوژه. توضیح مختصر هر یک از این دوره. 3

 باشد؛
مقطعی از تاریخ بشری است که « ماقبل تاریخ کودکی»مرحله  بندی بر اساس این دوره 

مثابه چیزی خاص و متمایز از بزرگسالی، در اسناد و مدارک تاریخی  تقریباً نشانی از کودکی، به
شود و تاریخ در مواجهه با کودکی و کودکان زبانی خاموش جای مانده از این دوره دیده نمی به

نخبگان است، ولی این ادعا  نگاری در این مرحله منحصر به دارد. باوجوداین اگرچه تاریخ
ای بزرگسال است. در این دوره سخن گوید، سوژه ای همطرح است که اگر تاریخ از سوژه قابل

کودک نه سوژه تاریخ است و نه ابژه آن. گویا در این دوره کودک و کودکی اهمیتی برای 
گویا کودک و  ای از تاریخ است کهمرحله« دوره تاریخی کودکی»اما  نگاری ندارند. تاریخ

رسند. در این دوره که از حدود قرن شانزده های آن می کودکی از تاریک نای تاریخ به روش
ویش ـات زمانه خـر و ادبیـی در هنـج جایگاهـتدری ودکان بهـود، کـشروع میـمیالدی در اروپا ش

ان ـایی چنـم گشـاید و این چشـگشودک میـم بر کـا چشـند. در این دوره است که دنیـیابمی
اما پس از تاریخ کودکی ؛ اندسابقه که برخی کودکی را اکتشاف و حتی اختراع مدرنیته نامیدهبی

ای است که با افول گفتمان کودکی و نوجوانی، کودکان و نوجوانان از همان دری که وارد مرحله
نیست که دیگر شوند. البته متذکر شویم که منظور این تاریخ شده بودند از همان هم خارج می

صحنه اجتماع  ایم درهای خردسالی که امروز کودک و نوجوانشان نامیده نشانی از انسان
که آریس نیز معتقد بود،  ، یعنی همچناننخواهیم یافت. منطق زوال همان منطق ظهور است

ای  چنین طرحواره دیگر با چیزی که تمایز خاصی با بزرگسالی داشته باشد مواجه نخواهیم شد.
از تاریخ کودکی، اگرچه در حال حاضر اعتباری فراتر از یک فرضیه ندارد ولی مخالفان آن 

ترین بسیار کمتر از موافقانش هستند و حتی با کمی تساهل شاید بتوان گفت؛ این رویکرد رایج
رویکرد به تاریخ کودکی در حوزه مطالعات کودک و نوجوان در اجتماعات امروزی علمی این 
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گانه از تاریخ است که در  بندی سه منطق ما نیز در این نوشته همین صورتحوزه است.  

 پردازیم.های بعدی به توضیح آن می بخش
 

 پیشا مدرنیته: قبل از تاریخ کودکی(  الف
خود از کودکی را یونان باستان قرار دهیم و بر اساس ادعای نیل  یشناس اگر سرآغاز باستان

های عهد عتیق نسبت به کودک، اطالعات  های انسانشپستمن؛ پیرامون اعتقادات و نگر
ای ویژه از عنوان دوره مثال یونانیان قدیم به کودکی به عنوان زیادی در دسترس ما قرار ندارد. به
ها برای هر چیز و هر المثل معروف که یونانی اند. این ضربحیات انسان توجه چندانی نداشته

ورد واژه کودک یا طفل مصداق ندارد. ـاند، الاقل در مهـر داشتـموضوع یک نام و یک تعبی
شیرخوارگی تا ایام  ۀای است که دور گونه بردند بهای را که برای طفل یا نوجوان بکار میواژه

 (.28 :1378شود )پستمن، کهولت را نیز شامل می
. وبیش به همین منوال بوده است رسد که این وضعیت تا قرون وسطی نیز کم به نظر می

عصر میشل فوکو، در مقدمه کتاب،  که فیلیپ آریس، مورخ فرانسوی مکتب آنال و هم چنان
تر، تصوری از  نویسد: در قرن ده هنرمندان جز انسانی در مقیاسی کوچک های کودکی، می قرن

وسطی هیچ  شود که در قرونکودکی نداشتند وی در بخشی دیگر از این کتاب متذکر می
زعم آریس و همفکران او  به (.Aries, 1962: 128)ی وجود نداشت تصوری از مفهوم کودک

توانستند بدون نیاز به مراقبت دائمی مادر یا دایه اینکه می مجرد وسطی به کودکان در قرون
 (.119: 1393 )کورسارو، یافتند زندگی کنند به جامعه بزرگساالن تعلق می

وسطی بود. بر اساس گزارش آریس تا  قرونادعای آریس، در اساس، برگرفته از آثار هنری 
قرن هیجدهم نوجوانی و کودکی، در فرانسه دارای مفاهیمی یکسان بودند. در مدارس التین 

گرفتند. به معنای یکسانی مورداستفاده قرار می 2)به معنای کودک( و کلمه نوجوانی 1کلمه پوره
ها را از  ا کلماتی که آنفرانسه قرن هفدهم ناتوان از توصیف کودکان کوچک است زیر

بزرگساالن متمایز کند در اختیار ندارد. در زبان انگلیسی نیز کمابیش وضعیت به همین منوال 
 3رفت. کتاب گرامر لیلیبود در این زبان کلمه نوزاد برای اشاره به کودکان بزرگ نیز به کار می

رای همه نوزادان و کودکان گرفت، بمورداستفاده قرار می 1866که از آغاز قرن شانزدهم تا 
 (.1398آریه، )شده بود   کوچک در نظر گرفته

 
1. Puer 

2. Adolscence 

3. Lily
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ودکی ـی از دوران کـاختـوسطایی تا حدود قرن دوازدهم شن آریس معتقد است که هنر قرون
ادی به ــه او اعتقـرد. البتـکدن آن نمیـر کشیـویـی برای به تصـتوان گفت تالشنداشت یا می

این دوره در به تصویر کشیدن کودکی ندارد و دلیل این غفلت را این  کفایتی یا ناتوانی هنربی
وسطی کودکی هیچ جایگاهی نداشت. او در گزارش خود از هنر این  داند که در جهان قرونمی

خوبی بیانگر ادعای اوست. این مثال یک  ها به آورد که ذکر یکی از آنهای متعدد میدوره مثال
های  رن دوازدهم است از تغییر شکلی که در آن زمان هنرمندان بر بدنمینیاتور اتونی مربوط به ق

ل است که در آن مسیح ـانی از اناجیـور داستـیاتـوع این مینـوضـکردند. مکودکان اعمال می
گوید به کودکان خردسال اجازه دهید نزد من بیایند. متن التین واضح است: کودکان. می

های کودکان را ندارند، به تصویر  یک از ویژگی را که هیچحال مینیاتوریست هشت مرد  بااین
 ,Aries)اند  شده  تر ترسیم ها تنها در مقیاسی کوچک اند، آنکشیده که اطراف مسیح جمع شده

1962: 27.)  
قبرهای  دسته دیگری از اسناد تاریخی که در قرن مورداستفاده آریس قرار گرفتند سنگ

جامانده از  قبرهای به بر اساس تحقیقات آریس بر سنگ جامانده از قرون پیشین بود. به
شود و تنها در قرن شانزدهم است که وسطی تقریباً هیچ نشانی از کودکی دید ه نمی قرون

نویسد؛ تصویر کودک  مشاهده است. او در این کتاب می قبرها قابل ردپایی از کودکی بر سنگ
ین نمودهای کودک نه نخستانگیز اینکه  فتبسیار دیرتر یعنی در قرن شانزدهم آشکار شد. شگ

 ,Aries)قبر معلمش نقش بسته است  قبر خودش یا پدر و مادرش بلکه بر سنگ بر سنگ

داشتن پرتره کودکان  کس به نگه این گزارش حاکی از آن است که در آن زمان هیچ  (.33 :1962
شد و چه کودکی که در نی میکرد و مرد جواماند و رشد میاندیشید. چه کودکی که زنده می نمی

شد که هیچ اهمیت تلقی میمرد. در مورد اول کودکی تنها یک دوره بیدوران نوزادی می
شد که چیز گونه انگاشته می ضرورتی برای ثبت آن وجود نداشت و در مورد کودک مرده این

وضعیت بیان  قدر زود از زندگی رفته ارزش یادآوری ندارد. آریس در توضیح این کوچکی که آن
ومیر کودکان در جمعیت آن دوره مرگ آنان را تبدیل به امری عادی  کند که نرخ باالی مرگمی

 کرده بود.
رحمانه  دهنده است. برخی از این تصاویر چنان بی بسیار تکان قرون کودکیبرخی از سطور 
چینی در مورد  های رومی یا رسند که تنها با تصاویر ذهنی مربوط به سنتو سنگدالنِ نظر می

شده است که نشان  مقایسه هستند. شواهدی ثبت پناه رها کردن کودکان تازه متولدشده قابل بی
گذشتند در خانه،  ها سنت دفن کودکانی را که قبل از تعمید درمیدهند مردم باسک مدتمی

امر  ها را در اینتوان بقای باستانی پیشکش کردن قربانیدرگاه و یا باغ حفظ کردند. می
شد. به مرد هرجایی دفن میگونه بوده که کودکی که بسیار زود می مشاهده کرد و یا شاید این
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 ,Aries)کنیم همان صورت که امروز ما یک حیوان خانگی، یک سگ یا یک گربه را دفن می 

1962: 34.)  
 

 ب( مدرنیته؛ دوره تاریخی کودکی
کودکی از آن فیلیپ آریس باشد. بر اساس ترین سخن در ماهیت مدرن زیاد روشن  احتمال  به

نظر وی کودکی در دنیای مدرن مرتبط با نوعی آگاهی در خصوص ماهیت خاص این دوره 
است، ماهیت خاصی که بیانگر تمایز کودک از بزرگسال و حتی نو بالغ است. آریس اساس 

اینکه پیدایش داند؛ یعنی ادعای خود در مورد تمایز کودک از بزرگسال را نوعی آگاهی می
گاهی در مورد دسته ها موجب پیدایش سنخی جمعیتی در جوامع  ای از انساننوعی جدید از آ

شناسیم. ادعای آریس آشکارا برساخت گرایانه  مدرن شد که امروز آن را تحت عنوان کودک می
تر  دهد نیازمند جستجویی عمیق است اما اینکه دنیای مدرن چگونه به این برساخت شکل می

 ر بایگانی اسناد دانش کودکی است.د
گیری مدرسه در دنیای مدرن است که  نشان داده است که با شکل قرون کودکی آریس در
دهد  شود. تاریخ نشان می های تمایز کودکی از بزرگسالی در افق مدرن پدیدار می نخستین بارقه

درسی یکسان آموزش  که در دنیای ماقبل مدرن کودکان و بزرگساالن در یکجا و با محتواهای
ای ذهنیت انسان مدرن را با  شناسی رشد ماقبل پیاژه رسد نوعی روان دیدند. به نظر می می

ها در سنین مختلف آشنا کرد و مبتنی بر این ذهنیت بود که  های شناختی متفاوت انسان ظرفیت
ل به برنامه بندی مدرسه بر اساس یک نظام سلسله مراتبی تبدی بندی تحصیلی و کالس ایده رده

کم دانش  وپرورش مدرن شد. از این برهه تاریخی به بعد است که کم عملیاتی نظام آموزش
ی بر این علم است که اخالقیات و نهادهای نآید و مبت انسانی درصدد تدوین علم تربیتی برمی

 .گیرند یجدید حول کودکی شکل م
ترین  حیا را یکی از اساسیهایی اخالقی همچون شرم و  ( مقوله34: 1378نیل پستمن )

آورد. وی معتقد است بدون  حساب می ها در نهادینه کردن دوران کودکی در دنیای مدرن به گام
توان از  پرداختن به اصول اخالقی و آشنا ساختن کودک به مسائل مربوط به شرم و حیا نمی

ساس دیدگاه پستمن و ها نام برد. بر ا ای حساس در زندگی انسان عنوان مرحله دوران کودکی به
ترها،  یابد که کودکان از مسائل خاص بزرگ فکران او دوران کودکی زمانی شکل و تمایز می هم
 داشته شوند. خواب دور نگه ویژه در مسائل مربوط به سکس و رمز و راز اتاق به

( 103 ـ 104 :1378 به نقل از پستمن،) سازوکارهای تمدننوربرت الیاس نیز در کتاب 
شمارد. او این  های اساسی یک فرهنگ می ها و مایه همراه با شرم و حیا را یکی از پایه رفتار

کشد و معتقد است به میزانی که فرهنگ طفولیت گسترش پیدا خوبی به تصویر می فرایند را به
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شد، بر میزان و  تر می شد و عنایت خاص به شرایط دوران کودکی پراهمیت کرد و شکوفا می می
شد و  تر می کمی و کیفی رمز و رموز جهان بزرگساالن در مقابل خردساالن افزوده حد و حدود

یافت. در رفتار و گفتار و  ها از انظار کودکان نیز فزونی می داشتن آن ضرورت کتمان و دور نگه
ای لغات و جمالت نیز در حضور کودک  آداب معاشرت و کاربرد زبان و استفاده از پاره

ردی در هر زمینه وجود داشت که باید از چشم و گوش کودک به دور شد و موا رعایت می
انتقال این هنجارها به کودکان نیازمند ایجاد سازوکارهای نهادی خاصی بود که  ماند. می

. ادبیات کودک سازوکار نهادی دیگری بود که به این رفت یها به شمار م مدرسه فقط یکی از آن
های کودکان در اروپای غربی نیز نشان  اریخ انتشار کتابمنظور به خدمت گرفته شد. بررسی ت

هایی که برای  ها از همان ابتدا برای چنین منظور منتشر شدند. کتاب دهد که این نوع کتابمی
ویلیام کاکستون بنگاه  1476که در سال  شده بودند. هنگامی ساالنه طراحی پیشبرد اهداف بزرگ

های گرفتند سازگار با حوزهکه مورداستفاده قرار میهایی  چاپ خود را گشود، بیشتر کتاب
ها بر این باور متکی بودند که کودکان تنها به خواندن مطالبی  عالیق آنان نبود. بلکه این کتاب

 بپردازند که به بهبود رفتار آنان بینجامد یا به آموزش عقل و شعور آنان بپردازد.
دهد. تفصیل توضیح می  ین نکته را بهدونا نورتون در کتاب شناخت ادبیات کودکان ا

هایی  گیرنده راهنماییبرمنتشر شد، در 1477که ابتدا در سال  ادب و نزاکت کاکستونکتاب 
و پرهیزگاری بود.  یها به نقو برای دور کردن خوانندگان از فساد و تباهی و نزدیک ساختن آن

دستورهای اجتماعی مؤدبانه و  خواندند، ها خوانندگان را به نظافت شخصی فرامیراهنمایی
هایی که توسط کاکستون منتشر شد در گروه  آداب غذا خوردن. وی معتقد است که بیشتر کتاب

در چنین شرایطی است که  (.55 :1382آمد )نورتون،  های کودکان به شمار نمیخواندنی
ر یافت. از نخستین نمونه آن در انگلستان انتشا 1744ادبیات کودکان شکل گرفت و در سال 

رفته نویسندگانی ظاهر شدند که انحصاراً به نگارش کتاب برای  به بعد رفته 1780سال 
های درسی توسط کارشناسان کارآزموده و نیز  پرداختند. با تدوین کتاب نوجوانان می

بندی دوران  های جدیدی در طبقه آموز، مالک های درس بر اساس سن دانش بندی کالس تقسیم
تواند فراگیرد، یا باید بیاموزد و  آمد. اینکه یک کودک و نوجوان چه چیزی را میکودکی پدید 

در چه سنی با چه مباحثی درگیر شود، عمدتاً در یک برنامه آموزشی مدون آموزشی و توسط 
های سنی و شرایط روحی و جسمی  کارشناسان امور آموزشی و متناسب و بر اساس توانایی

 (.96 ـ 97 :1378 )پستمن، کودک تنظیم و تعیین گردید
شود که  رفته کودک به موجودی تبدیل می رفته»پستمن معتقد است با ظهور صنعت چاپ 

ها و نیازهایی که  آید که دارای ویژگی حساب می عنوان مخلوقی به گیرد و به محور توجه قرار می
که از سوی کند  شدت ایجاب می های جهان بزرگساالن داشته و به تفاوت اساسی با شاخصه
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ترتیب  این شده و تحت حمایت و مراقبت آنان قرار گیرد. به بزرگساالن موردعنایت خاص واقع 

تا قبل از سده  (.82: 1378 )پستمن، .«شود ترها تفکیک می جهان خردساالن از دنیای بزرگ
 دلیل آمیختگی فراوان کودک هفدهم، تفاوتی میان زبان کودکان و بزرگساالن وجود نداشت. به
های گفتاری هر دو گروه  بندی به مسائل بزرگساالن، اصطالحات، کنایات، لغات و حتی جمله

ای پیدا  یکسان بود. از این تاریخ به بعد بود که زبان و ادبیات کودکان، شکل و محتوای ویژه
های اجتماعی، حتی به رسوم و آداب  سرعت تحول و گسترش یافت. این دگرگونی کرد و به

مثابه  داد که دیگر کودک به وضوح کامل نشان می ودک نیز سرایت یافت و بهگذاری ک نام
وسطی و  تا قرون ؛آید به خود به شمار می صاخ یها واقعیت اجتماعی شاخص و دارای ویژگی

وسطی امری رایج بود که خواهران و برادران و مجموعه اطفال یک خانواده  حتی در قرون
شدند. در سده هفدهم  یف و تقدم تولد از یکدیگر متمایز میهمگی یک نام داشتند و فقط با رد

 کند )پستمن، کلی ملغی شده و هر کودک نام ویژه خود را دریافت می است که دیگر این رسم به
های ناباب  از اواخر سده شانزدهم به بعد، آموزگاران و پدران و نیز مربیان، کتاب (.93 :1378

دیدند، یا  کردند و اگر چنین کتابی را در دست او می و رکیک را از دسترس کودک دور می
شنیدند به جریمه و تنبیه او اقدام  کلمات و جمالتی را که از نزاکت و ادب به دور بود، از او می

کردند. در نگرش پروتستانیسم کودک مخلوقی است شکل ناگرفته که به کمک خواندن و  می
داری و ملکه عفت و احساس شرم و  تنوپرورش به قدرت تفکر و خویش نوشتن و آموزش

گرفته، مؤدب، بالغ و متمدن و بزرگسال تکامل  خجالت مجهز گشته و به موجودی شکل
 یابد. می

مدارس کوچک به بازنمایی  ۀآریس در بررسی خود از عوامل تأثیرگذار بر خاستگاه و توسع
ن و فرانسه پدید آمد که در جدیدی در انگلستا ۀپردازد؛ در اواخر قرن شانزده ایدآن شرایط می

ها ریشه  احساسات مذهبی مشترک میان طرفداران نهضت اصالح دینی و نیز مخالفان آن
و پاس در هنر همانند ادبیات اروپای غربی جایگاه مهمی   های آسداشت. در آن دوران، انسان

ر، تنبلی و به خود اختصاص دادند. بسیاری با طرح آموزش کودکان فقیر درصدد مبارزه با فق
رفت که از ماجراجویان گمراه، کارگرانی جدی و باتقوا فساد برآمدند. به این طریق، امید می
آموزشی برای تدریس به زبان مادری و بر مبنای تعالیم  ۀساخته شود. طولی نکشید که یک برنام

یلی التین تحص ۀتوانند دورو دستورات دینی، الفبا و حساب تدوین شد و برای کودکانی که نمی
را ادامه دهند در نظر گرفته شد. این تمایل و شیفتگی منجر به این شد که مدارس علوم انسانی 

ای فعال برای رساندن آموزش به و به نفع مبارزه« مدرن»آموزشی  ۀکالسیک، به نفع برنام
ر اواخر ترتیب د این وبیش کنار گذاشته شوند. به تر و فرونشاندن فساد و فقر، کمطبقات پایین

ها به  قرن هفده انجمن ترویج دانش مسیحی، تعداد زیادی مدرسۀ خیریه تأسیس کرد که در آن
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« شدکه در کلیسای انگلستان تدریس می چنان دانش و رسوم مذهب مسیحی، آن»کودکان فقیر 
ـ برای مثال خواندن، نوشتن و « ها مفید بود برخی چیزهای دیگر که در وضعیت زندگی آن»و 

شد  دوزی، آموزش داده میریسی یا پینههای یدی مانند نخ رخی موارد حساب کردن و حرفهدر ب
یک فضای گفتمانی خاص باعث ایجاد  تشکیلر این بخش نشان دادیم که د (.1398، هآری)

ها را از مقوله بزرگسالی متمایز کرد؛ اما هنوز  نوعی آگاهی عمومی در مورد کودکان شد که آن
ای گفتمانی است، یک گام تا اثبات مدعای این نوشته که بر اساس نظر فوکو، کودکی برساخته
ای تاریخی های مدرن پدیدههدیگر مانده است و آن اینکه؛ آیا کودکی نیز همچون دیگر سوژ

 است که آمدنی دارد و برآمدنی؟ در ادامه به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.
 

 ج( پسامدرنیته: پم از تاریخ کودکی
تفصیل از دوران ماقبل تاریخ و دوران تاریخی این پدیده سخن گفتیم.  قبلی به یها در بخش

بایست نشان دهیم که کودکی ایبند باشیم میاگر بخواهیم به پروبلماتیک فوکویی گفتمان پ
های برآمده از مدرنیته دارای پس از تاریخی نیز هست. حال سؤال این همچون سایر سوژه
ریختن گفتمان کودکی در دوران مدرن کودک نیز از صحنه تاریخ خارج است که آیا با فرو

 خواهد شد؟ آیا شواهدی برای طرح چنین ادعایی وجود دارد؟
پاسخ به این سؤال باید بار دیگر به فیلیپ آریس برگردیم. وی معتقد بود که برآمدن برای 

کودکی در دنیای مدرن و تمایز آن از بزرگسالی محصول ایجاد نوعی آگاهی خاص نسبت به 
سرشت کودکی بود. بر اساس نظر وی سازوکارهای نهادی همچون تفکیک آموزش کودک از 

وپرورش کودک،  سلسله مراتبی کالس در نظام مدرن آموزش بزرگسال و همچنین ایجاد نظام
مبتنی بر ظهور این آگاهی بود که مکانیسم ادراکی و سطح هوش کودکان متفاوت از آن 

وی با اشاره به نظرات افرادی چون کاردینال استوتویل و گرسون در قرن  بزرگساالن است.
پیدایش آگاهی در خصوص  توانمیها  آن هایفعالیت و هادر نگرش»نویسد پانزدهم می
شناسی کودک و گرایش به ابداع روشی متناسب با آن برای تعلیم و  ، روانکودکۀسرشت ویژ

شناسی  های متأخرین هم بیش از همه روان . در تالش(Aries, 1962) «تربیت را مالحظه کرد
بزرگساالن شده های ادراکی و سطح هوشی کودکان با  پیاژه موفق به تعمیق باور به تفاوت

تر کنیم باید بپرسیم چه شرایطی در دنیای امروزی حال اگر بخواهیم سؤالمان را دقیق است.
ریختن آن نوع آگاهی خاص درباره کودکی، در دنیای مدرن، شده داده که باعث تغییر یا فرو رخ

ست، کرده ا یا خواهد شد؟ آیا ذهنیت عمومی جامعه درباره کودکی و کودکان تغییر پیدا
ایم، همچنان با این نام از دیگر  نامیده هایی را که تاکنون کودک می توان انسانچنانکه دیگر نمی

 های سنی چون بزرگسالی متمایز کرد؟مقوله
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-ترین طرفدار تغییر در مفهوم کودکی نیل پستمن است. او در کتاب نقش رسانه شده شناخته 

ویزیون آن امتیاز خاصی را که پیدایش صنعت کند که تلهای تصویری در زوال کودکی بیان می
چاپ به بزرگسالی داده بود و بزرگسالی را تبدیل به چیزی کرده بود که کودکان پس از کسب 

داده در دنیای تغییر و تحوالت رخ شدند، زایل کرده است.دانایی و توانایی به آن نائل می
سو  پستمن ارائه کرده است. از یک کودکی، در دنیای امروز، ادله بسیاری را به نفع مدعای

 1شیوع جهانی کامپیوترهای شخصی و متعاقب آن وسایل الکترونیکی هوشمند کوچک
سادگی و  دسترسی به اطالعات را بسیار آسان کرده و به کودکان این فرصت را داده است که به

 ر بزرگساالن بود.اند که تا قبل از آن در انحصا یاب با کمترین زحمت و مانع به اطالعاتی دست
عالوه بر این در دنیای امروز معنای کار نیز تا حدود زیادی تغییر کرده است. کار در دنیای 

بود که کسب آن مستلزم سپری  ییها مدرن و ماقبل آن عمدتاً متکی بر نیروی بدنی و مهارت
کار باعث ساالنه به  آموزشی خاص بود و این ویژگی با بخشیدن ماهیتی بزرگ یها کردن دوره

اند شده بود تا از دسترس کودکان دور بماند. با وقوع شرایطی که برخی آن را پسامدرن نامیده
ماهیت کار دگرگونه شد. در این شرایط کار بیش از هر چیز ماهیتی اطالعاتی پیدا کرد و با 
گسترش فضای دیجیتال و اینترنت و آسان شدن دسترسی کودکان و نوجوانان به اطالعات 

زعم بسیاری با متکی  هایی شدند که بدون شک کار هستند. به دکان قادر به انجام فعالیتکو
های جدید ارتباطی و با توجه به مهارت بیشتر کودکان و  شدن هر چه بیشتر کار به فنّاوری
تنها کار از انحصار بزرگساالن  رسد که نه ها، به نظر می نوجوانان در کار با این فنّاوری

-هرحال و درمجموع می به کرده است. ست که حتی ماهیتی عمدتاً کودکانه نیز پیداشده ا خارج

توان مدعی شد که در دنیای امروز اگر شکاف اطالعاتی بین کودکان و بزرگساالن از بین نرفته 
-که نمی نحوی و یا حتی به نفع کودکان تغییر نکرده باشد، این شکاف بسیار کمتر شده است، به

ناتوانی را مالزم ذاتی کودکی تلقی کرد. شاید دور از احتیاط نباشد اگر مدعی  توان نادانی و
که سازمان ملل باور دارد و  چنان سال را، آن 18توان همه افراد زیر شویم که دیگر نمی

رسد که اگر  کنوانسیون جهانی حقوق کودک آن را تائید کرده است، کودک بنامیم. به نظر می
عنوان کودک  ون عینکی در نظر بگیریم که با آن تشخیص موجوداتی بهگفتمان فوکویی را همچ
توان با شد، امروزه تعداد بسیار زیادی از چنین موجوداتی را نمیپذیر می در دنیای مدرن امکان

ست که داستانی را که مدرنیته از عینک گفتمان فوکویی مشاهده کرد. این گفته به این معنا
 به انتهای خود رسیده یا در حال رسیدن به چنین انتهایی است. کودکی برایمان ساخته بود

 
 

1. Small Smart Devicies 
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 گیری بحث و نتیجه
داری استیالیی تام و تمام بر نظام کار صنعتی یافته است،  که سرمایه  رسد اکنونبه نظر می

داری، ابعاد دیگری را به نظام گفتمان کودکی در همسایگی و همزیستی با ایدئولوژی سرمایه
طلبد، تر می و طرد کودکان در دنیای مدرن تحمیل کرده که درک آن مجالی فراخ تفکیک، تمایز

رسد ظهور آن نیازمند نگریستن به مسئله کودکی از منظری صرفاً گفتمانی مجالی که به نظر می
دست است؛ اما از کنار هم  قرون سرشار از مدارکی ازاین ولکودکی در ط نیز ناممکن باشد.

شود که بر اساس آن کودکی مدارک، جغرافیایی از تاریخ تثبیت می ینگذاشتن مجموعه ا
شود. بر اساس روایت آریس گویا  ساختی میساختی و مدرنیته بر سازنده چنین برمفهومی بر

قبل های قرون ماقبل مدرن است. گویا فضای ما مفهوم کودکی چیزی ناشناخته برای انسان
کرده است و اصوالً کودکی نه پذیر نمی را امکانمدرن فضایی است که سخن گفتن از کودکی 

قبل مدرن بوده و نه محل و موضوع گفتگوی آن. تنها در روشنای رنسانس و مسئله جامعه ما
ای اجتماعی و موضوعی برای سخن  بعد آن است که کودکی تبدیل به چیزی ملموس، مسئلهما

-کنند که با دیرینهان را مطرح میدست این امک هایی ازاینشود. این تلقی و تلقی گفتن می

شده که اجماالً آن  شناسی دانش کودکی در دنیای مدرن امکان شناسایی نوعی از گفتمان فراهم
وبیگاه و جسته پراکنده به  های گاهفوکو باوجود اشاره بنامیم.« گفتمان کودکی»توانیم را می

اندیشیده  خاص در مورد کودکی می، در آثار خود، اگرچه احتماالً با ذهنیتی کودک و کودکی
رسد که با  رو به نظر می گاه بحث مبسوطی را به این موضوع اختصاص نداد. ازاین ولی هیچ

شناسانِ از کودکی ارائه داد. باوجوداین از  توان دانشی دیرینهپیگیری اشارات او نمی
حث فوکو، امکان سخن ، در مبا«دیوانه»هایی چون های معنادار واژه کودکی با واژه نشینی هم

گفتمان »و همچنین مفاهیمی چون « شناسی دانش کودکیدیرینه»گفتن از اصطالحاتی چون 
این نوشته بر آن بود تا با ارائه نوعی  در ادبیات فوکویی دور از ذهن نخواهد بود.« کودکی
را از منظر  بندی از پروبلماتیک گفتمان امکان طرح موضوعی چون زایش کودکی صورت

رغم تمام تالش خود  بهتمانی فراهم آورد. این نوشته ادعایی محدود و متواضعانه دارد زیرا گف
برای توجیه گفتمانی بودن مقوله کودکی بر این نکته آگاه است که روایت گفتمانی از زایش 

های ممکن در این زمینه است و عالوه بر این  کودکی در دنیای مدرن فقط یکی از روایت
های موجود از گفتمان است. باید به همه این  مان نیز فقط یکی از روایتاز گفت روایت فوکویی

نکات این را هم افزود که با همه درستی و مناسبت روایت زایش کودکی در چارچوب گفتمان 
  فوکویی ممکن است در شرایط اجتماعی تاریخی ما روایتی ناسازگار از کار درآید.
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