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  چکیده

 

ی ایران است. برای های کودکی در جامعه ی ظهور، تحوالت و دگردیسی  به دنبال مطالعه حاضری دکتری  رساله

سازمانیِ مفهوم کودکی )در قالب چندگانگی تعریف و بیان چیستی ی پژوهش، پیرامون بی  پرداختن به مسأله

ی ایرانی  در جامعهو در چه ساحت و منزلتی  کودکی با چه منطق»ی ایرانی( این پرسش که کودکی در جامعه 

 . محوریت یافت« هایی را پشت سر گذاشته است؟کرده و تاکنون چه تحوالت و دگردیسی ظهور 

ی یی و سنت انباشتی علم و همچنین پیرامون موضوع رساله به جستجو و مرور پیشینه بر اساس منطق استقرا

دانستیم،  ها نمیتجربی و مطالعاتی پرداختیم؛ البته برای چنین اقدامی چون علم را محدود در مرزهای دولت ملت 

دادیم. نتایج این بخش از های مرتبط به زبان فارسی و غیرفارسی را جستجو و مورد تحلیل قرار ی پژوهش  همه

ی  ی جامعه شناسی کودکی در جهان علم به دو ساحت جوامع تولید و صادرکننده عرصهنشان دادند که  پژوهش

ی ی آمریکایی و اروپایی، پیشگام و بقیه  جامعه 11دانش و جوامع مصرف کننده تقسیم می شوند؛ در این بین 

شناسی کودکی چه می وع که سهم جوامع دیگر در فضای دانش جامعه جوامع مقلّد آنها هستند. البته این موض

از حاشیه به متن آوردن جوامع »شود؟ یکی از مسائلی است که در این مرحله، برای هر پژوهشگری که معتقد به 

ی اصلی رساله وجود داشت زیرا ما به دنبال ای در بطن مسأله  شود. البته چنین مسألهمهم می« مطرود است

ی ایرانی در طول تاریخ بودیم و این امر سنت ی کودکی و بیان چیستی و چگونگی آن در متن جامعه  مطالعه

شناسی کودکی را در درون خود ی جامعه  ی ایرانی در عرصه صدابخشی به مطرودین و به متن آوردن جامعه

 داد.  جای می

شناسی  )به عنوان رویکرد مسلط جامعه انگلیسی -کاییرویکرد آمریی پژوهش نشان داد که  روند تحلیل پیشینه

بر فضای و این رویکرد  ددار ها، جرایم، بزهکاری و انحرافات کودکان تأکید ی آسیب بر مطالعه کودکی در جهان(

ی کودکی به طور کلی و نیز مسلط است؛ زیرا اکثر منابع موجود در عرصه ایران  ی شناسی کودکیِ جامعهجامعه 
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ی یک  ی منابع تولیدی این جوامع مسلط هستند یا صرفاً به مطالعهعه شناسی کودکی در ایران یا ترجمه جام

های بسیاری چون کار کودکان، ازدواج کودکان، جرایم و انحرافات  آسیب در بین قشر کودک می پردازند که نمونه

ای است اما مطالعاتی مورد نیاز هر جامعه های پژوهشی قابل مشاهده است. البته چنین  کودکان و... در بانک

شناسی قشر کودک ای، مقدم و مهمتر از آسیب اولویتی ندارند زیرا بیان چیستی و چگونگی کودکی در هر جامعه

بخشی به نگاه آسیب شناختی، نه تنها کودکان دارای شرایط در همان جامعه است. باید توجه داشت که اولویت 

 جامعه گسترش مطالعاتبرای  اساسی مانعیگیرد بلکه ن دارای شرایط بهنجار را نادیده می برتر )نخبه( و کودکا

، زیرا از بیان چیستی و چگونگی کودکی عبور کرده و یا به صورت باشد کودکی در ایران میشناسانه پیرامون 

بنابراین باید صرف انرژی و تمرکز بر ترجمه و . گیردفرض می تقلیدی مبتنی بر جوامع دیگر تعریف و پیش 

ی کودکی شناسانه ی جامعه ی ایرانی برای مطالعهشناسانه را متوقف نمود زیرا نیاز جامعه های آسیب پژوهش 

ی  های اجتماعی و فرهنگی جامعه شناختی کودکی در ساحتی جامعهکامالً نمایان است و آن نیاز به مطالعه 

 ریان تاریخ است. ایرانی در ج

شناختی ظهور و دگردیسی کودکی در ایران، اتخاذ رویکرد تاریخی تبارشناسانه را ی جامعه تالش برای مطالعه 

های آن، ما نمود، زیرا سخن از ظهور یا تکوینِ یک امر، همراه با توجه به روند تحوالت و دگردیسی گریزناپذیر می 

ی میشل فوکو در این پژوهش، حساسیتی نظری و  کند. بنابراین نظریهی را ملزم به اتخاذ روش تبارشناسی م

 شناختی یافت.  روش

 های متنوعی از جمله تحلیل پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تاریخی تبارشناسی انجام شد که تکنیک

منابع تاریخی  ملزم نمودیم تا محتوا، تحلیل آمارها و... نیز استفاده کردیم. در راستای تعیین دقّت پژوهش، خود را

دادیم. را شناسایی و مورد ارجاع قرار دست اول و دارای اصالت را مرور و تدقیق کنیم، در نهایت هفت گونه منبع 

در  ینی آغاز نقطهی شروع ممکن،  نقطه 5سپس در جریان گردآوری اطالعات با توجه به اصل واژگونی، از بین 
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ی  صفر به عنوان نقطه  از همان نقطهتحلیل تبارشناسی کودکی ساحت اجتماعی را شناسایی و سپس برای 

 و تحلیل کودکی در ایران کردیم. شروع به نوشتنتاریخی 

ایران از سه مرحله  ی جامعه ی تاریخی و دگردیسی کودکی در حافظه ظهوردهند که  پژوهش نشان مینتایج 

در دوران اول، کودک در برابر و به عنوان دیگریِ  ی مراقبتی؛جامعه /ان اول: ظهور کودکیدور کند،عبور می

بزرگسالی تعریف شده و اخالق نوین رتوریک اخالقی کودکان منجر به ایجاد فضای مراقبتی برای کودکان می 

های زنجیره  ان با وقوع قتلدر این دوریافته؛ ی مراقبتی تشدیدجامعه دوران دوم: حکمرانی کودک و کودکی/شود. 

ی کودکان، کودکی در برابر و به عنوان دیگریِ حکومت تعریف شده و اخالق نوین پدر/شاه به  ای و مرگ گسترده

 عنوان ولیّ و سرپرست، کودک را موضوعی برای سیاستگذاری و حکمرانی در راستای مراقبت شدیدتر تبدیل می

؛ در دوران سوم با گسترش تجاوز به کودکان و تسلط مدار ی کودکجامعه دوران سوم: معصومیّت کودکان/کند. 

سراسربین ی جامعه به چشمی اخالق نوین معصومیّت کودکان، فضای مراقبتی برای کودکان شدیدتر شده و همه

ص های تشخّ ترین الیهشود. سراسربینی و نظارت در عمیق برای مراقبت، نظارت و کنترل کودکان تبدیل می 

دهد؛ در این دوران، کودک دیگریِ جامعه است و کودکان نیز نفوذ کرده و موضوع خودمراقبتی را نیز رواج می 

ها، فضای خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی  مدار عالوه بر مراقبت از کودکان در برابر آسیبی کودک  جامعه

ی کودکان جامعه، حتی نطفه، خشونت علیه همه  رسانی و آسیب که منجر به کندعلیه کودکان را تقویت می 

ها  گردد. روند تحلیل داده ها و کودکانِ آینده که در شرایط تداوم چنین وضعیتی متولد خواهند شد، می جنین

ما را به تحوالت نوظهور تاریخی می رساند که پیرامون علم ژنتیک، بانک های اسپرم و تخمک،  ،در دوران سوم

نگر شکل گیری مفصل های نوینی بیا ،کشتک جنین، رحم اجاره ای و تحوالت اجتماعی همچون مادران مجرد

هاد خانواده، وراثت و روابط فرزندی، پدر و مادری، ن -خانواده، روابط والد اهیممف که با دگردیسیِهایی است، مفصل

نسبی و... ما را به فهمی می رساند که بیانگر آستانگی گفتمان جدیدی )چهارم( در عرصه ی کودکی در جامعه ی 

نوینی  قدرت-دانشی ه.ش است؛ آستانگی گفتمان جدیدی که بیانگر ظهور سامانه 90ایران نیمه ی دوم دهه ی 
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چنین تحوالتی  ی معاصر ایران به دلیلوضعیت کودکان و کودکی در جامعه بنابراین،در عرصه ی گفتمان ها است. 

در  های تعارض گفتمانیی بارقهدهندهنشانبحرانی دارای آشفتگی ساختاری و معنایی است. چنین وضعیتّ 

یان را ب ایرانی آستانگی گفتمان نوین و ظهور اخالق نوینِ دیگری در فضای کودکی مقاومت بوده و-ی قدرتعرصه

 دارد.می

 ی تاریخی.شناختی، حافظهکودکی، تکوین و تحول، تبارشناسی، تحلیل جامعه کلیدواژه:

 


