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چکیده
هدؼ این مقاله بررسی نقش و ارزش صداهای کودکان در اصالح روندهای جاری خرد و کالن نظام آموزش و پرورش است.
این پژوهش از نظر روششناسی نوعی کاوشگری فلسفی انتقادی است .از جمله اهداؼ این روش پژوهشی ،فهم و بهبود
عمل تربیتی و تدارک گزینههای بدیل است .سه پرسش اساسی این پژوهش عبارتند از .9 :چرا صداهای کودکان بطور
تاریخی نادیده انگاشته شده و جای چندانی در امور مرتبط با زندگی خود آنها نداشته است؟  .2چرا صدای کودکان را در
امور مرتبط با زندگی آنها ،از جمله تعلیم و تربیت ،باید شنید و مبنای عمل قرار داد؟  .3چگونه میتوان صدا(ها)ی
کودکان را از حاشیه خارج کرد و آن ها را در فرآیندهای خرد و کالن آموزشی ،با هدؼ اصالح این برنامهها به مشارکت
گرفت؟ بنابر یافتههای اصلی این پژوهش ،نفی کودکی و ارزشهای آن ،تلقی نقصانمحور از کودک و دوران کودکی و
اختالل ِ تعریف بزرگساالن از کودکی ،از جمله دالیل این نادیدهگیری تاریخی صدای کودکان هستند .بازنگری انتقادی
نظری در رویکردهای بزرگسالگرا به کودکی ،رد ّ انگاره جهان شمول از کودک و کودکی و پذیرش تکثر و تنوع شکلهای
کودکی و صداهای کودکان برحسب زیستجهان و اقلیم های فرهنگی متفاوت کودکان ،در کنار درک برخورداری کودکان از
حقوقی برابر با دیگر افراد جامعه زمینهساز ضرورت رجوع به صدای کودکان به شمار میروند .دیالوگ با کودکان و
پژوهش با کودکان به عنوان دو راهبرد اساسی برای شنیدن و بازنمایی صدای کودکان در اصالح برنامهها و سیاستهای
آموزشی پیشنهاد شدهاند .این دو راهبرد میتوانند امکان دستیابی به دانشی بدیع و دست اول از کودکان و امور مرتبط
با زندگی را برای ما فراهم سازند.
واژگان کلیدی :کودکان ،صداهای کودکان ،پژوهش با کودکان ،اصالحات آموزشی ،باختین ،کاوشگری فلسفی انتقادی

.

تاریخ پذیرش9399/92/06:
 1تاریخ دریافت9399/08/04 :
.
 2استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز؛ amin423@yahoo.com
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مقدمه
نظامهای آموزشی به دالیل مختلف ناگزیرند گاهی دست به بازنگری و اصالح رویکردها و
راهبردهای خود بزنند .این اقدامها به تناسب تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی صورت میگیرند و معموال ا برای همگام شدن با پیشرفتهای بشری یا زمینهسازی
برای پیشرفتها در آینده ،پاسخگویی به نیازهای آنی و آتی جامعه یا به دلیل تغییر
جهتگیریهای سیاسی و ایدئولوژیک در پی تغییر دولتها و حکومتها ،پیوستن دولتها
به معاهدههای بینالمللیِ الزامآور و مانند آن در دستور کار قرار میگیرند؛ اما یک چیز
معموال ا در این تصمیمگیریها فراموش میشود و آن شنیدن یا گوش سپردن به صدای خود
کودکان و دانشآموزانی است که بناست این تصمیمها بطور مستقیم بر زندگی آنان در حال
و آینده تأثیرگذار باشد .صدای کودکان و دانشآموزانی که داعیه اصالح به نفع آنان را داریم،
در این فرآیندهای اصالحی یا تحولی غایب بزرگ به شمار میرود.
در تعریفی کلی ،منظور از صدای دانشآموز عبارت است از «هرگونه بیان و اظهارنظر
یادگیرندگان درباره هر چیز مرتبط با امر آموزش» (فلچر ،2094 ،1ص .)2 .در تعریف دیگر،
مراد از صدای دانشآموز« ،توانایی دانشآموزان برای اثرگذاری بر فرآیند یادگیری از راه
سیاستها ،برنامهها ،قوانین و زمینهها» آورده شده است (هارپر .)2000 ،2وست )2004( 3نیز
صدا را صرؼِ فرصت داشتن برای انتقال ایدهها و افکار نمیداند بلکه قدرت اِعمال نفوذ برای
تغییر را نیز زیر این مفهوم میآورد؛ بنابراین صدای دانشآموزان از یک ب ُعد ناظر بر نظرات و
دیدگاههای آنان است و از ب ُعد دیگر توانایی اِعمال این نظرات و دیدگاهها را در جریان تعلیم
و تربیت شامل میشود .ارزشمند دانستن صدای کودکان و دانشآموزان یعنی مجال و اجازه
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دادن به دانش ،ایدهها ،افکار و تجربههای آنان برای ظهور و بروز و نیز بهرهگیری از این موارد
در فرآیندها و برنامههای تربیتی با هدؼ بهبود آن.
پیشینه طرح اهمیت صدای کودکان و دانشآموزان در فرآیند تعلیم و تربیت و نقد این
واقعیت که دیدگاه کودکان در این جریانها غایب است ،به دهه  90میالدی برمیگردد .برای
نمونه کوزول ،9999( 1ص )5 .اظهار میکند که صدای کودکان و دانشآموزان در همه بحثهای
مربوط به آموزش و پرورش و اصالحهای آموزشی مغفول مانده است .لوین)9994( 2
راهبردهای اصالحگرایانه را به شرطی نویدبخش میداند که این راهبردها کودکان و
دانشآموزان را افرادی توانا بدانند ،روی دانش و عالقهمندی آنان سرمایهگذاری کنند و آنان را
در تعیین اهداؼ آموزشی و روشهای یادگیری ،بیشتر شرکت دهند .لوین ( )2000از ضرورت
مشارکت فعال دانشآموزان ،منحصر به فرد دانستن دیدگاههای دانشآموزان و نقش
دیدگاههای دانشآموزان در ایجاد ایده در کارکنان مدرسه به عنوان راهکارهایی برای اصالح
برنامههای آموزشی یاد میکند .پژوهشهای کاربردی و تجربی نیز حکایت از اثربخشی توجه
به صداهای کودکان /دانشآموزان در بهبود فرآیندهای آموزشی در مدرسه و کالس درس
دارند (بنگرید به میترا.)2004 ،3
با وجود این ،فیلدینگ 2004a( 4و  )2004bبه صراحت از وضعیت نابرابر و نامتعادل میان
بزرگساالن و کودکان /دانشآموزان در فضاهای آموزشی سخن میگوید .از نگاه او هیچ
فضایی ،واقعی یا استعاری ،سراغ نداریم که دانشآموزان و دستاندرکاران آموزش در آن فضا
با یکدیگر در حالتی برابر با هم روبهرو شوند و همچون دو یار حقیقی بطور مشترک عهدهدار
درک و فهم کارهایشان شوند (فیلدینگ ،2004a ،ص .)309 .او همچنین معتقد است
«دانشآموزان هر چقدر هم پیگیر و متعهد به صدای خود باشند ،نمیتوانند مراد خود را
بیابند ،مگر آنکه مجموعهای از شرایط ساختاری و فرهنگی فراهم آید که دلخواستههای
آنان را جامه واقعیت بپوشاند» (فیلدینگ ،2004b ،ص.)202 .
در ایران سابقه پژوهشهایی که به بحث صدای کودکان/دانشآموزان در اصالحات
آموزشی پرداخته باشند ،چندان زیاد نیست و کمتر به آن پرداخته شده است .نگاهی به
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مجموعه مقالههای ارائه شده به چهارمین همایش ساالنه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت
( )9392که با محوریت تحول در نظام آموزشی برگزار گردید ،نشان میدهد که تقریبا ا هیچ
مقالهای با مضمون و دغدغه نقش و اثرگذاری خودِ کودکان و دانشآموزان در برنامههای
اصالحی و تحولی نیست .بطور کلی این نظر وجود دارد که سیاست آموزشػی در ایػران به
میزان قابل مالحظهای ماهیتی بروکراتیک دارد و با اتخاذ رویکرد باال -پائین بر این فرض
است که کارشناسان قادرند تعیین کنند چه کارهایی بػرای بهبػود امػور باید انجام شود و این
کارشناسان حق دارند تا سیاستها را بػه آنهػایی کػه دریافتکننده هستند ،دیکته کنند
(حبیبپور گتابی .)1393 ،باقری ( )9392نیز ضمن نقد تصمیمهای کالن آموزشی زیر عنوان
«تحولآفرین» ،این تصمیمها را معموال ا محصول سوگیری و نظرات گروهی خاص میداند و
نه همه توان تخصصی و کارشناسی موجود کشور .بنابراین ،جای تعجب نیست اگر در
گفتمانهای اصالحی رد ّ پایی از صدای کودکان و دانشآموزان دیده نشود .این غیاب صدای
کودکان در برنامههای اصالحی را شاید بتوان ناشی از نوع نگاه نظام تصمیمگیری به کودک و
دوران کودکی و اهمیت و ارزش بزرگسالی دانست .چنانکه فراستخواه ( )9399معتقد است
اساسا ا درکی از دانشآموز در سیاستهای آموزشی ایران النه کرده است که آنها را اطفالی در
ساختارهای پدرساالر فرض میکند و این درک طفلانگار ،پدرساالر و کمالگرا با مفهوم کودک
توانا فاصله دارد .پژوهش شبانی ( )9396نیز که به بررسی کودکزدایی در کتابهای درسی
ایران پرداخته است ،نشان میدهد محتوای این کتابها با هدؼ تعجیل در پایان دوره کودکی
و پیش راندن کودکی به سوی بزرگسالی پیش از موعد طبیعی آن ،تنظیم شدهاند .در این
میان از جمله پژوهشهایی که راههای عملی پرداختن به صدای کودک و دانشآموز در جریان
آموزش را بررسی کردهاند ،میتوان به پژوهش ایزدپناه ( )9396اشاره کرد که مواردی چون
حمایت از فردیت ویژه متربیان ،احترام به تکثرهای موجود در فضای تعلیم و تربیت ،تقویت
مناسبات دموکراتیک در مدرسه ،ایجاد فرصت برای بازآفرینی ارزشها و کشف معناهای
جدید و فراهم کردن زمینه برای گفتگوهای زنده را به عنوان بخشی از اقدامات عملی برای
تحقق شنیده شدن صدای کودکان/دانشآموزان مطرح کرده است.
به نظر میرسد بخشی از این نادیده انگاشتن صدای دانشآموزان در امور مرتبط با حیات
تربیتی آنان در این پیشفرض نهفته شده که کودکی دورهای موقتی است و بنا بر تصور وجود
کمبودهای مختلف نزد کودکان ،آنان هنوز به درجهای نرسیدهاند که جویا شدن دیدگاه و
جدّی شمردن صدای شان اهمیت نظری و عملی داشته باشد .بنابراین ،بزرگسال متکی به
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شناخت و دانش خود از کودکان و نیازهای آنان ،برای عبور از کودکی و رسیدن به بلوغ یا
بزرگسالی تصمیم میگیرد و عمل میکند .بنا بر این مقدمه ،در این مقاله تالش شده است
ضمن بررسی کوتاه برخی دیدگاههایی که کودکان را فرودست انگاشتهاند و نیز مرور نقدهای
وارد شده بر این دیدگاهها ،اهمیت و ارزش صداهای کودکان و دانشآموزان در پیوند با
مسائل مربوط به خودشان تشریح شود .ارائه راهی برای رجوع به صدا(ها)ی کودکان و
دانش آموزان با هدؼ بهبود و اصالح فرآیندهای تربیتی در کنار پیشنهاد مبنایی فلسفی برای
این راه ،هدؼ دیگر این پژوهش است .بنا بر هدؼهای برشمرده ،سه پرسش این مقاله
عبارتند از .9 :چرا صداهای کودکان بطور تاریخی نادیده انگاشته شده و جایی در امور مرتبط
با زندگی خود آنها نداشته است؟  .2چرا باید صدای کودکان را در امور مرتبط با زندگی آنها،
از جمله تعلیم و تربیت ،شنید و مبنای عمل قرار داد؟  .3چگونه میتوان صدای کودکان را از
حاشیه خارج کرد و آنها را در فرآیندهای خرد و کالن آموزشی ،با هدؼ اصالح این برنامهها به
مشارکت گرفت؟
نظر به تنوع تعریف ها از دوره کودکی ،ارائه تعریفی جامع یا یگانه از آن به سبب تنوع
چشم اندازها یا رویکردهای مختلف به این مفهوم (حقوقی مدنی ،پیمانهای حقوؽ
بینالمللی ،تربیتی ،دینی و غیره) کار دشواری است؛ مثال ا اگر از منظر کنوانسیون حقوؽ
کودک که ایران نیز بدان متعهد است بنگریم ،دوران کودکی شامل سنین زیر  98سال
میشود ،در حالی که در قوانین داخلی بسیاری از کشورها سن پایان کودکی الزاما ا  98سالگی
نیست .اما آنچه در این نوشتار بدان با عنوان دوره کودکی ارجاع میشود ،در پیوند با مقوله
آموزش معنی مییابد؛ به عبارت دقیقتر ،منظور از دوره کودکی در این نوشتار که به مسئله
آموزش رسمی و عمومی نیز مرتبط است ،آن بخش از دوران کودکی است که کودک با عنوان
دانشآموز نیز شناخته میشود ،یعنی فاصله  6تا  92سالگی که در انگلیسی با عنوان
 school-aged childشناخته میشود .در نگاه کمی بسیطتر میتوان دوره پیشدبستان ( 4و
 5سالگی) را نیز به محدوده تعریف کودکی در این مقاله افزود.
1
در این مقاله ،از روش کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شده است .بنا بر نظر اُبرگ
( )9982هد ؼ نهایی کاوشگری فلسفی انتقادی بهبود عمل تربیتی است .بهبود بخشیدن
عمل تربیت در نتیجه کاوشگری فلسفی انتقادی مستلزم آن است که کاوشگری توصیههایی
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یا دستکم بحثی درباره داللتهای ضمنی یافتهها را به منظور بهبود عمل در برداشته باشد.
همچنین ،کاوشگری فلسفی انتقادی عهدهدار رسالت ابهامزدایی ،شفاؼسازی ،باال بردن فهم
و درک و تدارک گزینههای بدیل است (هاگرسون ،9394 ،ص .)74-73 .برای پاسخ به پرسش
نخست ضمن مرور انتقادی برخی دیدگاههایی که زمینهساز نادیده یا دستکم گرفتن
صداهای کودکان شدهاند ،به بررسی چرایی این وضعیت پرداخته شده است .در ادامه ،با
طرح دیدگاههای جایگزین که دوران کودکی و صدای کودکان را محترم میشمرند ،تالش شده
است چرایی ضرورت رجوع به صدای کودکان تشریح شود .مبتنی بر پاسخ به دو پرسش
پیشین ،سعی شده است راهبردی برای رجوع به صدای کودکان و بازنمایی این صداها ،با
هدؼ بهبود و اصالح برنامهها و فرآیندهای تربیتی پیشنهاد شود.
تقابل رویکردها به مسئله صدای کودکان
مفاهیم کودک و کودکی و نگاهها به توانمندیهای کودکان در طول تاریخ اندیشه ،فراز و
فرودهای بسیاری داشته است و طیفی از نگاههای بدبینانه ،خوشبینانه ،واقعبینانه و
رمانتیک به کودکان و ماهیت آنان را در بر میگیرد .در پیوند با مبحث اصلی این نوشتار ،در
این بخش دو دسته کلی از این دیدگاهها را در قالب رویکردهای فرودستنگر به کودکان و
رویکردهای جایگزین در کنار یکدیگر مرور میشوند .بطور کلی مفهوم کودک و دوران کودکی
در شکل تاریخی -سنتی و رشدگرای ابتدایی آن که تحت تأثیر دیدگاههای پیاژه قرار دارد،
گردِ دو محور اهمیت سن و فرودستی کودک در ارتباط با بزرگسال از منظر تواناییها ،به ویژه
تواناییهای شناختی و عقالنی ،میگردند که حتی گاه به نفی کودکی انجامیده است .در
مقابل ،دیدگاههایی که در اینجا با عنوان بدیل یا جایگزین از آنها یادشده است ،با رد ّ انگاره
کمالگرایانه از بزرگسالی که به صورت خودکار به انگاره نقصانگرایی از کودکی میانجامد،
تعریفهای جهانشمول از کودکی و مراحل رشد را نیز منتفی میدانند .نقد رویکرد تاریخی
 سنتی به کودکی ،اغلب برآمده از دیدگاههای برساختگرایی اجتماعی ،نقد روانشناسیرشدگرای پیاژه ،پسامدرنیزم و پسااستعمارگرایی است .همه این دیدگاهها در نقد
فرادستپنداری بزرگسال ،رد ّ نقصانمحوری کودکی و باطل شمردن ارائه تصویر جهانشمول
و یگانه از کودک و دوران کودکی مشترک هستند.
مرور انتقادی رویکرد فرودستنگر به صداهای کودکان
در سنت تاریخی -انسانشناسیِ فلسفه ،همه موجودات بجز جمادات دارای روح شمرده
میشدند و در سلسله مراتبی قرار میگرفتند که به ترتیب نبات ،حیوان و انسان اعضای آن
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بودند .بنا بر این دیدگاه ،تفاوت انسان و برتری او به مدد خرد به دست میآمد و در این
میان ،کودکان گونهای میان انسان و حیوان شمرده میشدند که با گذشت زمان و رشد عقلی
به مرتبه انسانی میرسیدند .برای نمونه ،افالطون معتقد بود در کودکان توازنی بین عقل و
اراده و شهوت نیست ،برخی از ایشان هرگز صاحب عقل نمیشوند و در بسیاری از ایشان
نیز زمانی دراز الزم است تا دارای عقل شوند (افالطون ،9335 ،ص .)252 .ارسطو نیز کودک را
در زمره حیوانات میدانست و سنت آگوستین کودک را حیوان کوچک خطاب میکرد
(لنگوند ،2009 ،1ص .)952 .در سنت ارسطویی برای هر چیز چهار علت ذکر میشود که علت
صوری و علت غایی دو مورد از آنهاست .علت غایی معرؼ کارکرد هر موجود است و علت
صوری عبارت است از ساختار آن موجود .هرگاه علت صوری به کمال برسد ،زمینه کمال
علت غایی یا همان عملکرد موجود فراهم میشود .از این نظر کودکان چون هنوز ساختاری در
حال رشد دارند ،کارکردشان نیز به کمال نرسیده است (متیوز و مولن .)2098 ،2در قرون
وسطی نیز کودک مظهر گناه ازلی بود و باید هر چه زودتر بزرگ میشد .همچنین تا پیش از
قرن هفدهم ،کودکی را مقولهای متمایز در چرخه زندگی به حساب نمیآوردند و کودکان را
«بزرگساالن رشد نیافته »3یا «چشمانتظاران ِ بزرگسالی »4میدانستند (مکبلین ،2094 ،ص.
 .)227تأثیر دیدگاه های فیلسوفانی همچون افالطون و ارسطو و خوانش خاص این دیدگاهها
مبتنی بر دین مسیحیت در قرون وسطی و غلبه این خوانشها برای مدت طوالنی را میتوان
یکی از علتهای نفی و نادیدهگرفتن دوران کودکی و کودکان و در نتیجه در حاشیه ماندن
صدای آنان برای مدت زمانی طوالنی به شمار آورد.
5
در کنار این رویکرد سنتی به کودک و دوران کودکی ،روانشناسی رشدگرا نیز که در بخش
زیادی از قرن بیستم نیروی مسلط به حساب میآمد ،با وجود بینش نوینی که در خصوص
تفکر و رشد قوای فکری کودکان به دست داد ،اکنون به دلیل دستکم گرفتن توانمندیهای
کودکان از جهات مختلف به چالش کشیده شده است .از منظری فلسفی ،دیدگاه پیاژه به
عنوان پیشگام رشدگرایی تحت تأثیر ارسطو و در تالش برای توضیح مراحل رشد از نظر
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اوست .عقیده ارسطو در مورد انسان و تواناییهای عقالنیاش و نظریه پیاژه در مورد کودک و
تواناییهای عقالنیاش در یک اصل مشترک هستند .در دیدگاه هر دوی آنها اصلِ حرکت از
امر مبهم و سردرگمی به سوی امر روشن و مشخص در کسب دانش بطور مشترک به چشم
میخورد (هولیهان ،)9970 ،1اما پیاژه دیدگاه ارسطو را درباره کودک تعدیل کرده است و کودک
را موجودی فعال در کار ساخت جهان ِ پیرامون خود میبیند .با این حال برخی دیدگاههای
پیاژه از جمله اینکه کودکان مراحلی شبیه به هم را در جریان رشد شناختی طی میکنند،
دچار خود مرکزبینی هستند ،میان دیدگاه خود و دیگران توانایی تفکیک ندارند ،نمیتوانند
همکاری کنند (به ویژه در زمان بازی) و تا دوره سنی  9تا  92سالگی (مرحله عملیات صوری)2
توانایی شناختی کافی برای تفکر انتزاعی ندارند ،به مدد پژوهشهای جدید ،دیگر به قوت
قبل مورد توجه نیستند.
دیدگاههای پیاژه از سوی کسانی چون متیوز ( )9984و مککال )9999( 3با توجه به شواهد
عینی که از کار با کودکان به دست آوردهاند ،مورد تردید قرار گرفته است .کسیدی)2009( 4
نیز در نقد این مکتب روانشناسی و نگاه مرحلهای به رشد کودکان میگوید این نوع
روانشناسی «کل مفهوم بلوغ مرحله به مرحله ،پذیرش کودکان نابالغ به عنوان کسانی که
نیروی خردورزی دارند را مردود میسازد .حال آنکه انسانها از نخستین سالهای عمرشان
استداللآورانی توانا و کاردان هستند و به واسطه بهرهگیری از همین مهارتهاست که فرد به
توانایی بیشتر در استداللآوری ،تأمل و تحلیل دست مییابد» (کسیدی ،2009 ،ص.)963 .
متیوز ( )2008نیز با نقد نظریههای پیاژهای رشد که بر مراحل ثابت رشد تأکید دارند ،معتقد
است این نظریهها «درکی نقصانی »5از کودکی دارند .در این نوع نگاه ،کودکان فاقد
ظرفیتهایی هستند که بزرگساالن بهنجار دارند.6
این تصور نقصانمحور از کودکی داللتهای ضمنی با خود به همراه دارد که بر کل
فرآیندهای مرتبط با حیات کودکان تأثیرگذار است؛ مثالا ،به عقیده متیوز و مولن)2098( 7
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 .6برای برخی از دیگر نمونههای نقد به دیدگاه پیاژه در مورد دستکم گرفتن کودکان بنگرید به )Weiten (1992

7

. Matthews & Mullin

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311

بررسی نقش کودکان و صداهای آنان 997 ...

برداشتهای نقصانمحور از کودک و کودکی باعث میشود بزرگساالن تصور کنند وظیفهشان
رساندن کودک به آن ساختار یا صورت زیستشناختی و روانشناختی کاملی است که برای
انجام کارکردهای یک انسان بالغ کامل بهنجار ضروری است .در واقع این برداشت به نفی
ارزشهای ذاتی کودکی میانجامد و از طرؼ دیگر مبتنی بر برداشتی گمراهکننده از مفهوم
کمال و بزرگسالی است .خسرونژاد ( )9389این میل برای به کمال و شکل کامل رساندن
کودکان با نگاه بزرگسالگرا را تحت عنوان «رویکردهای آرمانگرایانه» نقد میکند و آنها را
رویکردهایی «گذشتهگرا» میداند که در خوشبینانهترین حالت ،نسل تازه را ابزار تحقق
آرمانهای نسلهای گذشته میسازند و به عبارتی در کار تحمیل گذشته بر آینده هستند.
با این اوصاؼ ،برای پاسخ به این پرسش که دلیل این نادیدهگیریها یا دستکم گرفتنها
در حق صدای کودکان چیست؟ میتوان از این موضع وارد بحث شد که دیدگاههای
بزرگسالگرا ،در یک تقابل دوتایی ،کودک را همچون یک «دیگری» میداند و مبتنی بر این
تقابل مناسبات کودک با بزرگسال از موضع برتر ِ «خود» یا همان بزرگسال تعریف میشود.
این تعریفهای یکسویه و تکصدا زمینهساز درک نادرست از واقعیت کودکان ،تواناییها و
چشمانداز ادراکی و شناختی آنان میشود .تعریف بزرگسالی به عنوان کمال ،معیار ،هنجار و
مقصد ،نافی ارزشهای ذاتی دوره کودکی و وابستگی مفهومی و واقعی آن به قطب دیگر
یعنی بزرگسالی است .در نتیجه ،صدا و دیدگاه خود کودکان در خصوص زندگی خود ،جهان
پیرامونشان در مفهومپردازیهای بزرگساالن درباره کودکان و مسائل مرتبط با آنان مغفول
میماند.
برای یافتن دلیلی ضمنیتر درباره این نگرش اقتدارگرایانه و بزرگسالگرا میتوان از منظری
روانکاوانه نیز به مسئله نگریست .چنانکه والتر )9979( 1معتقد است «کودکی ،این اختراع
بزرگساالن ،بازتاب نیازها و ترسهای بزرگساالن است و به همان مقدار هم نشان از غیاب
بزرگسالی دارد .در طول تاریخ ،کودکان بسته به پیشفرضهای فرهنگی بزرگساالن شکوه
یافتهاند ،نادیده گرفته شده یا تحقیر شدهاند» (والتر 9979 ،به نقل از جیتینز ،2009 ،2ص.
 .)36مگیلیس )9387( 3نیز این تمایل بزرگساالن را با بهرهگیری از روانکاوی لکان 4توضیح
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می دهد و ریشه آن را آرزوی ما برای کنترل و مهار دیگری از راه سامان نمادین زبان میداند.
از نگاه او ،بزرگساالن در تمنای بازگشت به دنیای کودکی ،در عین آگاهی به ناممکنی آن
هستند ،به همین خاطر بزرگسال ،کودک را هم زمان وضعیتی آرمانی و در عین حال
موجودی کوچک میداند و میخواهد او را به چیزی که خودش هست [یا میخواهد باشد]
تبدیل کند .کودکان در نگاه بزرگساالن کسانی هستند «که ما آرزو داریم میتوانستیم
باشیم» (مگیلیس ،9387 ،ص.)499 .
بدین ترتیب بزرگسال با نفی کودکی ،حقیقت خود را نیز نفی میکند و بدینسان
تعریفش از کودکی همواره به صورت خودآگاه و ناخودآگاه دچار اختالل است .بر اثر این
رویکرد بزرگسالمحور ،کودکان ناچارند طی فرآیندهای همسانسازی وجوه [به اصطالح]
غریب و ناصواب خود را با آنچه استانداردهای بزرگسالی است ،جایگزین کنند تا بتوانند در
آینده به عنوان عضوی از جامعه پذیرفته شوند .تعریف بزرگسالی به عنوان مقصد اصلی
تربیت باعث میشود ارزشهای ذاتی دوره کودکی نادیده گرفته شود و آنچه اهمیت مییابد،
افق بزرگسالی است که در دوردست دیده میشود .بیتوجهی به صدای کودکان؛ یعنی
بیتوجهی به کودکان .این وضعیت به کودکان این پیام را میدهد که شما مهم نیستید و در
معادالت و تعامالت اجتماعی جایی ندارید تا زمانی که بزرگ شوید .این برخورد کودکان را از
یک سو به افرادی غیردموکراتیک تبدیل میکند و از سوی دیگر احساس تعلق آنها به گروه یا
اجتماع را خدشهدار میکند.
رویکردهای جایگزین در مورد صدای کودکان
کوموالینن )2007( 1ضمن بررسی پیشینه بحث صدای کودک از منظر جامعهشناسی
کودک میگوید حقوؽ کودکان با تکیه بر فرضهایی درباره ناتوانیهای شناختی ،عاطفی و
تجربی آنان برای گرفتن تصمیمهایی که به نفعشان باشند پایمال میشود .بدین ترتیب،
عامل بودن و سوژگی کودکان در اجتماع ،با ادعای آسیبپذیری و ناکارآمدی آنان انکار
میشود .این در حالی است که به عقیده این پژوهشگر ،کودکان عالوه بر اینکه شکلپذیری
اجتماعی دارند ،در کار شکل دادن اجتماع نیز هستند .با این حال او ضمن مخالفت با
رویکرد ذاتگرایانهای که کودک را ناتوان میداند ،با رویکرد مقابل آن که کودک را متبحر و
کارآزموده میداند نیز مخالف است و قائل به وجود توانایی و آسیبپذیری در کودکان بطور
1

. Komulainen

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311

بررسی نقش کودکان و صداهای آنان 991 ...

هم زمان و وابسته به موقعیتهای مختلف است .همچنین بر مبنای رد ّ تقابل دوگانه
کودک/بزرگسال ،در نگاههای جدیدتر در خصوص دوران کودکی ،کودکان مشارکتکنندگانی
فعال هستند که در ساخت فرهنگی و اجتماعی خود مشارکت دارند و مطالعه روابط
اجتماعی و فرهنگی آنان ،مستقل از دیدگاه بزرگساالن ،ارزش ویژه خود را دارد (جیمز و
پروت ،9990 ،1ص.)8 .
مسئله توانایی کودکان در مهارتهای عقالنی نیز اکنون با نگاه جدیدتری مورد نظر
صاحبنظران است .کسیدی ( )2009ضمن بهرهگیری از این گفته جان استوارت میل 2که
میگوید « :نیروهای ذهنی و اخالقی ،همچون نیروی عضالنی ،تنها از راه استفاده شدن است
که افزایش مییابد» ،خاطر نشان میسازد هر کسی در هر سن و سالی میتواند مهارتهای
استداللآوری خود را با تمرین بهبود بخشد و بلوغ در خردورزی الزاما ا نتیجه بزرگتر بودن و
تجربه بیشتر در زندگی کردن نیست .برعکس ،گاهی ممکن است تفکر انسان تحت تأثیر
پیشفرضهای آسودگیبخشی که زندگیاش بر آن بنا شده و در آن سنگر گرفته است ،مبهم
و تیره شود (کسیدی ،2009 ،ص .) 963 .از منظر توانایی کودکان در درک مسائل فلسفی نیز
نگاههای تازه اندیشمندان با دیدگاههای گذشته بسیار فاصله دارد .متیوز ضمن مقایسه
4
بزرگساالن و کودکان ،پرسشهای کودکان را دربردارنده دو ویژگی «تازگی» 3و «مبتکرانه»
بودن میداند (متیوز ،9994 ،ص .)97 .اگرچه وی معتقد است برای فلسفهورزی ویژگیهای
دیگری همچون دقت نظر و نظم [فکری] نیز الزم است اما دو ویژگی پیشگفته را بسیار مهم
دانسته و می گوید کودکان اندیشندگانی شاداب و مبتکر هستند .کودکان نیازی به تعلیق
پیشفرضهای خود در زمان اندیشیدن ندارند ،چون اساسا ا پیشفرضی ندارند و تالش
بزرگساالن برای رهایی از این پیشفرضها (در زمان فلسفیدن) در واقع تالشی است برای
نزدیک شدن به کودکی (متیوز ،9994 ،ص .)98 .از این رو متیوز فیلسوؼ بزرگسال را از آن
جهت به معنی واقعی فیلسوؼ میداند که «کودک پرسشگر» درون خود را مییابد و به
پرسشهای «عمیق ِ بیتکلف» دوران کودکی باز میگردد (متیوز ،9994 ،صص 37 .و .)40
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امروزه برخی روانشناسان رشدگرا نیز ضمن چرخش از دیدگاهی که کودکان را براساس
فقدان ظرفیتهای موجود نزد بزرگساالن بهنجار میفهمند ،موضع تازهای در قبال توانمندی
کودکان در پیش گرفتهاند .برای نمونه گوپنیک )2009( 1میگوید کودکان صرفا ا بزرگساالنی
ناتمام یا بالغانی ابتدایی که به مرور کمال و پیچیدگی ما [بزرگساالن] را به دست میآورند،
نیستند .در عوض کودکان و بزرگساالن شکلهای متفاوتی از گونه انسان هستند .آنها
ذهنها ،مغزها و خودآگاهیهایی بسیار متفاوت ،اما در عین حال به یک اندازه پیچیده و
قدرتمند دارند که برای انجام کارکردهای برآیشی (تکاملی) متفاوت طراحیشدهاند (گوپنیک،
 ،2009ص .)9 .از این نظر تفاوت کودک و بزرگسال نه در میزان توانایی بلکه در تفاوت
تواناییهای آنان است .در واقع مقایسه کودک و بزرگسال از نظر میزان تواناییهای آنان در
قوای مختلف ما را گمراه میکند و در نتیجه تمایل ما برای تأیید برتری بزرگسال بر کودکان
توجیه می شود .این در حالی است که کودکان در برخی مسائل از بزرگساالن توانمندتر
هستند؛ برای نمونه ،کودکان به نسبت بزرگساالن توانایی و آمادگی فوؽالعادهای در یادگیری
دارند و سرعت یادگیری در کودکان در مواردی همچون یادگیری زبان بسیار باالتر از
بزرگساالن است.
تحلیل انتقادی رابطه قدرت میان کودک و بزرگسال نیز توجهها را به سمت نادرستی
تعریف از کودک و توانمندیهای او جلب میکند .نامتوازنی قدرت به بزرگساالن اجازه
میدهد با تعریف مجموعهای از معیارها و استانداردها و نادیده گرفتن کنشها و احساسات
کودکان مسیر بزرگ شدن را براساس نگاه خود تعریف کنند .برای نمونه ،نقد رابطه قدرت
میان کودک بزرگسال نشان میدهد که بزرگساالن با تعریف کنش از منظر خود کودک را فاقد
کنش و غیرفعال معرفی میکنند و از این موضع با آنان روبهرو میشوند در حالی که تفاوت
نوع برخورد با کودکان به این دلیل نیست که آنها فعال نیستند ،مسئله اینجا است که آنان
به گونهای که بزرگساالن فعال به شمار میروند ،فعال نیستند؛ به عبارتی در جهان
بزرگساالن ،عمل کودکان چندان به رسمیت شناخته نمیشود ،چون مفهوم شایستگی در
ارتباط با عمل بزرگساالن تعریف میشود .چون این بزرگساالن هستند که از موقعیت برتر
خود شایستگی را تعریف میکنند (کیوورتراپ ،9994 ،ص 4 .به نقل از کسیدی ،2007 ،ص.
.)975
1

. Gopnik
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این چشمانداز جایگزین در خصوص کودکی ،میکوشد کودکان را نه به عنوان کنشگران ِ
منفعل بلکه به عنوان کنشگرانی فعال ،معناساز و برسازنده واقعیت اجتماعی مفهومپردازی
کند .مطابق این دیدگاه ،واقعیت اجتماعی را نمیتوان از طریق نسل بزرگسال به یک جهان
اجتماعی از پیش ساختار یافته تقلیل داد بلکه واقعیت اجتماعی در درون عمل اجتماعیِ
روزمره قرار دارد که به طور تعاملی به وسیله بزرگساالن و کودکان شکل میگیرد.
نقد دیدگاه پیاژه در خصوص الگوی رشد ثابت برای همه کودکان نیز باعث شده در
نظریههای جدید ،فرآیند رشد برای هر کودک منحصر به فرد دانسته شود .همچنین
تحقیقات نشان میدهند روشی که کودکان با آن آموزش میبینند ،میتواند تأثیر عمیقی روی
پیشرفت و رشد تواناییهای آنان داشته باشد (مورتیمر 1و دیگران 9988 ،به نقل از فیشر،2
 ،9397ص .)33 .از منظر پسامدرن که با فراروایتها مخالف است و به روایتهای متکثر بها
میدهد ،روانشناسی رشدگرا در شکل پیاژهای آن در حکم یک فراروایت و در قالبی
اثباتگرایانه است که با واقعیت متکثر شکلهای زندگی و نیز کودکی در تضاد است.
شرایطی که کودکان در آن رشد میکنند و میزان و کیفیت تعامل آنان با محیط ،غنی بودن
محیط از امکانهای یادگیری و تفاوتهای فرهنگی محیطهای رشد و یادگیری کودکان
عاملهای مهمی در تفاوت نوع و سطح توانمندیهای کودکان و صداهای متنوع آنان است.
بنابراین توجه صرؼ به سن به عنوان مالکی در درجهبندی تواناییهای شناختی و عقالنی با
شکلهای مختلف کودکی در بافتهای فرهنگی -اجتماعی مختلف همخوانی ندارد .همچنین
این مسئله در درک بهتر ما از ناممکن بودن تعریف جهانشمول از کودک اهمیت دارد.
ارزشمند شمردن کودکان و دوره کودکی و پذیرش آنان به عنوان افرادی که دیدگاه و صدای
آنان باید شنیده شود ،راه خود را به اسناد حقوقی بینالمللی و ملی کشورها نیز گشوده
است .کنوانسیون حقوؽ کودک سازمان ملل 3شاخصترین متن حقوقی بینالمللی درباره
کودکان است .مواد  92تا  95این معاهده ضمن تأیید توانایی کودکان در پروراندن دیدگاههای
خویش ،بر حق آنان در مشارکت در هرگونه تصمیمگیری که بر زندگی آنان اثر دارد ،صحه
میگذارد .در این میان ،ماده  93این کنوانسیون که بر آزادی بیان تأکید میکند ،حقوؽ ویژهای
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به کودک می دهد که تا پیش از آن ،نخست برای مردان و سپس برای زنان (به عبارتی افراد
بالغ و بزرگسال) ،آن هم در کشورهای دموکراتیک به رسمیت شناخته شده بود .بنابر این
بند ،حق آزادی بیان عبارت است از آزادی جستجو ،دریافت و بیان هرگونه اطالعات و نظرات،
فارغ از هرگونه مرزبندی ،به صورت گفتاری ،نوشتاری ،چاپی ،در قالبی هنری یا هر شیوه
دیگری که کودکان انتخاب میکنند .در سال  2005با افزوده شدن پیشنهادهایی جدید ،این
حقوؽ به سال های آغازین کودکی نیز تعمیم داده شد و بنا بر آن ،حق اظهارنظر آزادانه
شامل این دسته از کودکان نیز شد .بخش سوم این سند به بیان نگرانیهایی میپردازد که در
ارتباط با بیاعتنایی دولتها در رعایت حقوؽ کودکان در قانونگذاریها ،سیاستها و
عملکردهایشان دیده میشود .در میان اسناد ملی نیز ماده  909منشور حقوؽ شهروندی
( ) 9395آشکارا بر اهمیت مراجعه به دیدگاه و صدای کودکان و دانشآموزان در مورد
تصمیمها و مسائلی که به آنان مرتبط میشود ،تأکید دارد و مطابق متن این ماده« ،حق
دانشآموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد .نظرات کودکان در
مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد».
پژوهش «با» کودکان محمل رجوع به صدای کودکان در اصالحات آموزشی
به دنبال پذیرش این واقعیت که کودکان میتوانند و باید مشارکتجویانی فعال در جریان
امور مرتب ط با زندگی خود باشند و صدای آنان نیز باید همچون دیگران شنیده شود ،این
پرسش پیش می آید که محمل ورود صدای آنان به فرآیندهای آموزشی و اصالح روندهای
جاری که صدای کودکان/دانشآموزان در آن مغفول مانده چیست؟ پیشنهاد این نوشتار،
پژوهش «با» کودکان است که در بخش بعد نیز مبنای فلسفی آن ارائه خواهد شد.
یکی از تأثیرات گفتمان نقصانمحور به کودکی در امر پژوهش در خصوص کودکان و
روشها و موضوعهای پژوهشی مورد عالقه پژوهشگران قابل شناسایی است .کودکان برای
بزرگساالن همچون دیگر پدیدههای طبیعی و انسانی موضوعی جالب برای تحقیق و بررسی
بودهاند .تاریخ معرفتشناسی نشان میدهد انسان در برخورد با هر پدیدهای غیر از خود ،آن
را به عنوان ابژه در نظر گرفته و کوشیده با شناخت آن ابژه بر آن مالکیت بیابد و آن را در
خودآگاهی خود جذب کند .کودکان نیز از این قضیه برکنار نبودهاند ،تا جایی که اساسا ا
کودکی در پرتو بزرگسالی به کلی رنگ باخته است .از سوی دیگر ،موضوع کودکی همچون
دیگر حوزههای پژوهشی برای مدتهای طوالنی زیر سلطه پارادایم کمّی بوده و پژوهش از
سوی بزرگسال «بر روی» یا «درباره» کودک صورت میگرفته است .عینیت مورد نظر
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پژوهشهای کمّی و فاصلهگذاری میان پژوهشگر و موضوع پژوهش در این پارادایم پژوهشی
اجازه نمیدهد ارتباط انسانی زنده میان پژوهشگر و کسانی که پژوهش را در مورد آنها انجام
میدهد ،شکل بگیرد .از طرؼ دیگر ،کودکان به سبب تصور نقصانمحوری و رشدنایافتگی
(شناختی ،عقالنی) که از آنها وجود دارد ،در وضعیتی یکسویه و با نگاه از باال به پایین
بزرگساالن ،مورد پژوهش به ویژه پژوهشهای تجربی قرار میگرفتهاند و این پژوهشها بدون
توجه به خواست ،اراده و عالقهمندیهای کودکان انجام شدهاند .شکی نیست که بسیاری از
این پژوهشها دانش گستردهای در مورد کودکان و دوران کودکی فراهم ساختهاند اما مسئله
در اینجا ،نادیده گرفتن نقش فعال و مشارکتجویانه کودکان در این پژوهشهاست؛ برای
نمونه ،هیل )9997( 1مدعی است پژوهشهای تجربی که بسیار مورد محبوب روانشناسان
است ،بر اکتساب مهارتها از سوی کودکان متمرکز هستند ،اما توجهی به فرآیند رشد این
مهارتها ندارند .از نظر او این شیوه پژوهش ماهیتی «خط تولیدی» 2دارد که فقط به تولید و
هدؼگذاری 3میاندیشد.
ایراد دیگر پژوهشهایی که در مورد کودکان با رویکرد رشدگرایانه انجام شدهاند ،تعمیم
روشهای پژوهش علوم تجربی به علوم انسانی است .این گونه مطالعهها به دلیل برخورد با
کودکان به عنوان ابژههای پژوهش و نه مشارکتکنندگان در پژوهش مورد انتقاد قرار گرفتهاند
(بورمن .)2008 ،همچنین تعمیم یافتههای چنین پژوهشهایی به همه کودکان تصوری
نادرست از کودکی ایجاد میکند و باعث میشود گرفتار مفاهیمی چون کودک/کودکی
ایدهآل یا بهنجار شویم؛ برای نمونه ،اگرچه پیاژه کودک را همچون سوژههایی فعال زیر نظر
میگیرد و رشد آنان را مشاهده میکند ،اما در گام بعد یافتههای خود را به همه کودکان
تعمیم میدهد ،در حالی که بافت محیط فرهنگی کودکان در جاهای مختلف با هم یکی
4
نیست و گاه حتی متعارض است.
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 .4نمونهای از این تفػاوتهػا را در پػژوهش انسػانشػناس فرهنگػی مارگػارت میػد ) (Margaret Meadدر مطالعػاتش بػر روی کودکػان جزایػر
اقیانوسیه در آثاری چون بلوغ در ساموآ و مراحل رشد در گینهنو مػیتػوان دیػد .بػرای نمونػه ،میػد نشػان داد کػه بػرخالؼ تصػور پیػاژه از
جاندارپنداری اشیا نزد کودکان ،چنین تصوری نزد کودکان در جامعه مورد مطالعه او وجود ندارد.
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در ایران نیز پژوهشهای بومی موجود حکایت از همین تسلط نگاه کمّی و بزرگسالمحور
دارد که باعث نادیده گرفتن خود کودکان میشود .این پژوهشها معموال ا «درباره» کودکان یا
«بر روی» کودکان انجام شدهاند؛ به عبارتی در بیشتر این پژوهشها کودکان ابژه پژوهشگران
بودهاند و غلبه نگاه معرفت شناختی بزرگساالن مانع بزرگی در فهم عمیق و دو سویه از
کودکی و کودکان بوده است .ذکایی ( )9396ضمن فراتحلیلی از پژوهشهای صورت گرفته در
حوزه کودکی در ایران کاستیهای مهم این پژوهشها را برشمرده است .نخستین کاستی این
پژوهشها مربوط به رویکرد آنهاست که حکایت از چیرگی رویکردهای درمانی،
آسیبشناختی ،پیشگیرانه و کنترلکننده به کودکان دارد .همچنین سهم رشتههای مختلف
در پژوهشهای با موضوع کودکی و کودکان نیز نامتوازن است و حوزههای سالمت ،پزشکی و
پیراپزشکی تقریبا ا نیمی از دانش علمی ما درباره کودکان را تشکیل میدهند .اشکال دیگر،
دستآوردهای نظری اندک این پژوهشها ،به ویژه با نگاه بومی است که اغلب نیز در پارادایم
کمّی و با رویکردهای اثباتگرایانه انجام میشوند .از این جهت چنین تحقیقاتی دانش تازه و
بنیادینی به ما در مورد کودکان نمیدهند .ایراد دیگر ،غلبه رویکردهای آسیبشناختی در این
حوزه است؛ به عبارتی در این پژوهشها کودکان کمتر به عنوان عامل و صاحب قدرت مطرح
میشوند .از نظر روششناختی نیز خالقیت چندانی در این پژوهشها برای مشارکت خود
کودکان در طراحی ،پردازش و اعتباریابی نتایج پژوهشها دیده نمیشود و از این نظر صدا و
قدرت کودکان نادیده گرفته شده است .از نگاه این پژوهشگر حوزه مطالعات کودکی ،نگاه و
گفتمان غالب در پژوهشها از باال به پایین است و این خود متأثر از نگاه دولتها بوده است
که با درگیر شدن نهادهای غیردولتی فرصت تغییر این رابطه فراهم میشود.
بنابراین یکی از راه های از حاشیه به متن آوردن صدای کودکان ،چرخش از ارتباط سوژه -
ابژه در پژوهش به سمت نگاه مبتنی بر رابطه سوژه  -سوژه است که یکی از اصول موضوعه
پارادایم کیفی به شمار میرود .پارادایم کیفی ریشه در سنت پدیدارشناسی دارد و هدؼ آن
فهم و کشف است .در مقابل ،پژوهشگر در پارادایم کمّی یا پوزیتیویستی به دنبال اثبات
فرضیات خود از موضعی عینی است .همچنین در پژوهش کیفی پرسپکتیوها یا
چشماندازها جای عینیت روشهای کمّی را میگیرند و این باعث میشود گفتگو و مراجعه به
دیدگاه و صدای دیگران نقش حیاتی در کار پژوهش پیدا کند .رویکردهای کمّینگر پژوهشی
در موضوع کودکان با توجه به ماهیت اغلب مونولوگی یا تکگوی خود ،راه شنیده شدن
صدای کودکان را خواسته یا ناخواسته سد میکنند .در ارتباط سوژه – سوژه ،دیالوگ جای
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مونولوگ را میگیرد و فرصت شناختی دو سویه فراهم میآید .بنابراین آنچه اهمیت دارد
ورود به گفتگو با کودکان است .پذیرش نقش حیاتی گفتگو بدین معنی است که صدا و
دیدگاه کودکان نزد منِ بزرگسال ارزشمند و معتبر است و من به آن معترؼ هستم .گوش
دادن فعال به صدای کودکان از سوی پژوهشگران حوزه کودکی (از تعلیم و تربیت،
روانشناسی ،جامعهشناسی و حقوؽ گرفته تا پزشکی ،معماری ،شهرسازی و غیره) میتواند
یافتههای دست اولی برای تصمیمگیری و سیاستگذاری در امور مرتبط با زندگی کودکان
فراهم آورد .در خصوص اصالحات آموزشی نیز این یافتهها میتواند مرجع مناسبی برای
بازبینی سیاستهای خرد و کالن آموزشی به حساب آید .بازنگری و اصالح سیاستهای کالن
آموزشی نیازمند بازنگری در مبانی تعلیم و تربیت فعلی مبتنی بر پژوهشهای گسترده در
خصوص ادراکات ،ارزشها ،خواستهها ،باورها ،اولویتها ،افکار و احساسات کودکان است .در
کنار این بازنگریهای اساسی ،معلمان نیز برای شناخت فردیت ویژه هر کدام از
دانشآموزانشان نیازمند پژوهش با کودکان بر اساس همین رابطه دیالوگی در کالس درس و
مدرسه و بازسازی دانش خود از کودکان و دانشآموزان هستند .البته این کار نیاز به تغییر
نگرش معلمان نسبت به نوع رابطه معلم و دانشآموز و رابطه قدرت در کالس درس در کنار
بازبینی مفاهیمی همچون تدریس و ارزشیابی دارد که در پرتو اصالحات کالن آموزشی با
تکیه بر اعتبار و جایگاه صدای کودکان و دانشآموزان محقق میشود.
مبنایی فلسفی برای اعتباربخشی به پژوهش با کودکان
دیدگاه میخائیل باختین ،1متفکر و نظریهپرداز روس که دغدغه اصلیاش دیالوگ و چند
صدایی در حوزههایی همچون فلسفه ،ادبیات و انسانشناسی فلسفی است ،در ارتباط با
مفهوم وجود و خودآگاهی بیان میکند که میتوان این دو را به عنوان مبنایی برای اعتبار
صدای کودکان و دیالوگ با این صداها برگزید .در نگاه باختین ،آگاهی و خودآگاهی از اساس
چند وجهی است (باختین ،9984 ،ص )288 .و «دستکم دو صدا برای زندگی و برای وجود
داشتن» ضروری است (باختین ،9984 ،ص .)252 .در نتیجه باختین معتقد است« :آگاهی
انسان در احاطه آگاهی دیگران است که بیدار میشود» (به نقل از تودوروؼ ،9377 ،2ص.
 )983و «بریدن از دیگران ،جدا کردن خود و حبس کردن خود» را علت اصلی از دست دادن
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خویشتن خود میداند ،بنابراین او معتقد است «زندگی در گوهر خود گفتگومندی است»
(به نقل از تودوروؼ ،9377 ،ص .)984 .بدین ترتیب زنده بودن ،برخورداری از خودآگاهی و
بطور خ الصه وجود داشتن یعنی بودن در گفتگو با دیگران .بدون دیگران ،من هستی خود را
میبازد.
ت
مبتنی بر مکالمهگرایی باختین ،آگاهی انسان حاصل ِ دیگربودگی و رابطه مبتنی بر تفاو ِ
یک مرکز با هر چیز دیگری است که غیر از آن مرکز است .از همین رو او معتقد است
«خود» نمیتواند به تنهایی سازنده خود باشد (هالکوئیست ،1997 ،1صص .)19-18 .بر این
مبنا آنچه میان خود و دیگری اهمیت دارد ،رابطه یا نسبت آن دو است که اساسش تفاوت
است؛ هیچ کدام (خود و دیگری) به خودی خود وجود ندارند ،بلکه هر یک وجودش را مدیون
دیگری است و خود را در دیگری مییابد؛ به عبارت دقیقتر ،وجود داشتن یعنی بودن در
نسبتی دیالوگی .همچنین بنا بر مکالمهگرایی باختین ،واقعیت همواره تجربه میشود و این
تجربه شدن از موضعی مشخص اتفاؽ میافتد .به عالوه هیچ چیز قابل ادراک نیست ،مگر
در چشمانداز چیز دیگر .برای دو ناظر یا تجربه کننده یک رویداد ،اگرچه رویداد مشترک
است ،اما چون هر یک از آن دو ناظر ،رویداد و دیگری را از مرکزی متفاوت درک میکند،
بنابراین دریافت آنها از آن رویداد متفاوت است .از این رو «مکالمهگرایی باختین فرض را بر
این میگذارد که هیچ چیز قابل ادراک نیست ،مگر در چشمانداز دیگری» (هالکوئیست،
 ،1997ص .)22 .بنابراین اگر خودآگاهی را محصول ِ مجموع ادراکاتمان در پرتو ادراکات دیگری
بدانیم ،خود بدون دیگری امکان وجود ندارد؛ به عبارتی خود در ارتباطی دیالوگی با دیگری
پدید میآید؛ خود و دیگری به شرطی وجود دارند که دیالوگ وجود داشته باشد.
مفهوم دیگری که باختین در منظومه فکریاش در ارتباط با خودآگاهی معرفی میکند و با
موضوع اصلی این نوشتار مناسبت دارد ،افزونبینی 2است .افزونبینی یا مازادِ دیدن ،در واقع
اشاره به وضعیت ،جایگیری یا ایستار دو نفر دارد که روبهروی یکدیگر هستند و هر یک
توانایی دیدن منظرهای را دارد که آن دیگری از آن بیخبر است .هر یک از آن دو توانایی
دیدن منظرهای را پشت سر آن دیگری دارد که او از آن بیخبر است یا نمیتواند ببیند.

1

. Holquist

2

. Surplus of seeing

بررسی نقش کودکان و صداهای آنان 997 ...

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311
1

باختین مسیری را با عنوان «تخیل گفتگویی» تعریف میکند که در آن« ،من» چیزی را در
چارچوب نگاه خود میبینم/میدانم که تو نمیبینی/نمیدانی و تو نیز چیزی در چارچوب
نگاه خود میبینی که از ایستار من نادیدنی است .من به کاستی دیدگاه تو اشاره میکنم و تو
به کاستی دیدگاه من .در این مسیر کمک رسانی و انتقادی دو سویه ،فهمی پیوسته رو به
فزونی از واقعیت به چنگ میآید (ناگل ،2002 ،2صص .)327-326 .اینجاست که باختین
پیشنهاد میکند به جای همدلی ،دست به «فهم خالؽ» بزنیم ،یعنی هر یک از طرؼهای
درگیر در گفتگویی انتقادی ،با حفظ نظرگاه و هویت ویژه خویش ،در جریان گفتگو از دیگری
آن چیزی را بیاموزد که خود توانایی آموختنش به خویش را ندارد.
چندصدایی مورد نظر باختین نیز به دلیل تأکیدش بر «دیگری» و فروکاهشناپذیری
هستی «دیگری» داللتهای اخالقی دارد .از نگاه او وجود انسان را نمیتوان تعریف کرد و
«همواره چیزی وجود دارد که به وسیله او میتواند ابراز و افشا شود» (باختین،9984 ،
ص .)58:همچنین باختین بر تفاوتی برطرؼ نشدنی تأکید میکند و جدابودگی 3را شرط
ضروری وجود میداند (هالکوئیست ،9997 ،صص .)20-99 .این جدابودگی ناظر به فاصله
پرنشدنی میان خود و دیگری است که مانع ِ اینهمانی و تبدیل دیگری به خود ،یا سنتز هر
دوی آنها در یک کل میشود .از این نگاه ،خود و دیگری همواره جدا از یکدیگر باقی میمانند
اما نیازمند گفتگو برای شناخت هستند .این دیدگاه لزوم دیالوگ پیوسته برای شناخت و
پژوهش را یادآور میشود .در کار پژوهش نیز اگر پژوهشگر خود را فرادست و پژوهششونده
را فرودست بداند ،بیشتر بر نظر خود متمرکز میشود و یافتههایش بازتاب چشمانداز
پژوهششونده نخواهد بود .رابطه دیالوگی در پژوهش یعنی پژوهشگر دیگری را نه یک شیء،
بلکه همچون افرادی صاحب آگاهی میداند و با او وارد رابطهای دو سویه ،پویا و حتی
پیشبینیناپذیر میشود .در این نوع پژوهش ،هر دو سوی پژوهش بر یکدیگر اثر میگذارند و
وابسته به هم هستند؛ شناخت نیز ماهیتی فرآیندی ،پیدایشی و همواره وابسته به
«دیگری» دارد.
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بنا بر این نگاه فلسفی ،شناخت دیگران که در بحث ما ،کودکان و دانشآموزان هستند،
زمانی دقیقتر و کاملتر میشود که ایشان در ساخت دانش بزرگساالن درباره خود ،مشارکت
فعال و موضعی توانمند داشته باشند .این رویکرد از منظر اخالقی نیز نسبت به دیگر
رویکردها که در آن پژوهش بر کودکان یا درباره کودکان انجام میگیرد ،مزیتهایی دارد ،چرا
که کودکان را سوژههایی آگاه میداند .در این رویکرد کودکان میدانند که چشمانداز آنها
معتبر شمرده شده است و همچنین از مقصود پژوهش آگاه هستند ،بنابراین ترغیب
میشوند صدای خود را بازتاب دهند.
بنا بر استعارهای از نیچه «انواع بس متنوعی چشم وجود دارد .پس حقیقتهایی بس
ت زندگی بر
متنوع وجود دارد» (نیچه ،9968 ،ص .)299 .در واقع شکلهای مختلف و متفاو ِ
ساختار شناختی انسانها اثر میگذارند و در نتیجه خودآگاهیهای متنوعی به وجود میآید.
این خودآگاهیها پیوسته مبنای کنشها ،رفتارها و تعامالت افراد با یکدیگر میشوند و
پیوسته تحول مییابند .بازیها ،کنجکاویها و پرسشهای کودکان حکایت از تالش و اشتیاؽ
آنان برای یادگیری و شناخت جهان پیرامونشان دارد و سازنده خودآگاهی آنان است .کودکان
به شکل فعالی در کار معنا دادن به تجربههایشان هستند .بخشی از این کنجکاویها را
کودک در قالب گفتگو و پرسش و پاسخ با همساالن و بزرگساالن انجام میدهد ،چون آگاهی
از دیدگاه ما برای آنان مهم است .اما معموال ا چشمانداز کودکان برای ما امری جدی تلقی
نمیشود .این در حالی است که دستیابی به آنچه کودک از زیستجهان خود تفسیر
میکند ،برای بزرگسال میتواند بسیار روشنگر و الهامبخش باشد .گفتگوی کودک و بزرگسال
میتواند بخشی از کنجکاویهای ما در خصوص کودکان را پاسخ دهد و معنای موجود نزد
آنان درباره خود ،دیگران و جهانشان را برای ما مکشوؼ کند .بر این اساس میتوان ادعا کرد
معرفت شناسی چیزی نیست جز جستجوی حقیقت نزد دیگران .این جستجو از یک سو
وظیفهای اخالقی و انسانی است که ما را درگیر دیگران میسازد ،از حصار خویش آزاد میکند
و از سوی دیگر ،بر شناخت ما از خود ،دیگران و جهان میافزاید .بازگشت به صدای کودکان
به عنوان هدؼ تعلیم و تربیت و نه وسیله آن ،وظیفه است .مسئولیت اخالقی و انسانی
«من ِ» بزرگسال در قبال صدای ِ «دیگری» ،یا همان کودکان ،پاسخگویی است و گام اول در
پاسخگویی ،خوب شنیدن یا شنیدن فعال است.
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به نظر هِیتینگ )2009( 1راههای سنتی اندیشیدن به مسائل تربیتی ،دیگر توانایی اقناع و
مشروعیت خود را از دست دادهاند و تأمل بر مسائل جدید در عمل تربیتی و ترکیب ِ عدم
قطعیت عملی و معرفتشناسانه ،میتواند جستجوی راه حلهای جدید و خالقانه را برانگیزد
(هیتینگ ،2009 ،ص .)8 .برای خالقیت در پژوهشهای مربوط به تعلیم و تربیت الزم است
سراغ خود کودکان /دانشآموزان و دانش دست اول آنان برویم .یافتههای برآمده از این
پژوهشها در ارتباط با دانش برآمده از تجربه بزرگساالن میتواند بینشهای جدیدی بیآفریند
و پاسخهای نو برای مسائل تعلیم و تربیت و بازبینی و اصالح راهها و سیاستهای گذشته به
همراه داشته باشد .همچنین این رویکرد پژوهشی میتواند فلسفه تعلیم و تربیت را نیز
چاالکتر و شادابتر کند .پژوهش با کودکان با معتبر دانستن آگاهی موجود نزد کودکان/
دانشآموزان و معتبر دانستن صدای آنان میتواند به کشف و فهم بهتر دنیای آنان بینجامد
و در تصمیمگیریهای آموزشی و تربیتی مالک عمل قرار گیرد .افزون بر پژوهشهای علمی و
آکادمیک ،توانمندی معلمان در این رویکرد نیز میتواند درک عمیقتری از زیستجهان
کودکان و دانشآموزان در اختیار ایشان قرار دهد تا به کمک آن فعالیتهای خود را بازبینی و
ساماندهی دوباره کنند.
دوگانه عامگرایی و خاصگرایی در رجوع به صدای کودکان و دانشآموزان

اگرچه سخن از حقوؽ جهانشمول برای کودکان به میان آمد ،اما با توجه به کثرت جوامع
انسانی نمیتوان تعریفی جهانشمول از کودک به دست داد .تفاوتهای فرهنگی از کشوری
به کشور و حتی از منطقهای به منطقه دیگر ،تعریفی جهانشمول از کودک را ناممکن
میسازد .وودهد ،2005( 2ص )88 .سه ایراد بر تعریفها و روایتهای جهانشمول از رشد
کودک برمیشمرد :نادیده گرفتن تنوع تجربههای کودکان از جمله تنوع در روش یاد گرفتن،
بازی کردن و ارتباط برقرار کردن؛ خطر بهنجارسازی و جهانشمول ساختن نوع خاصی از
الگوهای فرهنگی رشد و بارآوردن؛ نسبی بودن این روایتها و تعریفها از کودکی که باعث
میشود نتوانند همه شکلهای متنوع کودکی را در برگیرند .جیمز و پروت )9990( 3کودکی را
یکی از متغیرهای تحلیل اجتماعی میدانند که هرگز نمیتوان آن را از متغیرهای دیگری
همچون طبقه ،جنسیت و قومیت تفکیک کرد و تحلیلهای مقایسهای و بین فرهنگی نشان
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دادهاند که ما با طیف متنوعی از کودکیها روبهرو هستیم نه پدیدهای واحد و جهانی .پروت
( )2005نیز با تأکید بر لزوم بازنگری در این پیشفرض که کودکی پدیدهای جهانشمول است،
بر تنوع رو به گسترش شکلهای کودکی و نیز افزایش مشهود بودن این تنوع انگشت
میگذارد ( ،2005ص)3 .؛ به عبارتی با وجود همه فرآیندهایی که زیر چتر روند جهانیشدن
در حال رخ د ادن هستند ،تنوع و تکثر کودکی ،همچون هر پدیده و مفهوم انسانی دیگر،
انکارناپذیر است و درستتر آن است که از کودکیها به جای کودکی سخن بگوییم.
افزون بر تنوع شکلهای کودکی از ب ُعد فرهنگی و اجتماعی ،در بحث آموزش و در
محیطهای آموزشی ،نیز با آن آگاهی که از مفاهیمی همچون هوشهای چندگانه ،تنوع
سبکهای یادگیری ،تکثرگرایی شناختی و تکثر سواد به دست آوردهایم ،واقعیت تکثر و
تفاوتهای کودکان و دانشآموزان روشنتر مینماید .مبتنی بر این نگاه کودکان جدا از
نگاههای متفاوتشان به پدیدههای پیرامونشان ،شیوههای متفاوت و متکثری نیز برای ابراز
دیدگاه و صدای خود بر میگزینند .بنابراین کودکان به واسطه این سرچشمههای تنوع و
تفاوت ،تجربههای متفاوتی از یکدیگر را بیرون و درون محیط آموزش از سر میگذرانند و این
باور نادرستی است که بتوان همه آنها را تفسیرگرانی شبیه به هم از جهان پیرامونشان به
شمار آورد .محیط آموزشی (کالس درس و مدرسه) به شرط توجه به این تکثر و اعتبار و
اهمیت صداهای متفاوت میتواند محل تجلی و بازنمایی این صداها ،گوش سپردن به آنها و
اصالح رویکردهای آموزشی خرد و کالن باشد .از راه تعامل دانشآموزان با یکدیگر و با
بزرگساالن تجربههایی نو ساخته میشوند و فهم جدیدی ،به ویژه برای بزرگساالن ،پدید
میآید.
بنابراین الزم است بین این دو ب ُعد اساسی عامگرایی و خاصگرایی نوعی تناسب و توازن
ایجاد شود .در ب ُعد عامگرایی ،جهانشمولی و فراگیری حقوؽ کودکان و عدالت در حق آنان در
امر تعلیم و تربیت و تعهد به این حقوؽ میتواند متضمن توجه به صداهای آنان باشد و در
ب ُعد خاصگرایی پذیرش تکثر و تنوع شکلهای کودکی و صدا(ها)ی کودکان میتواند به ما در
فهم بهتر جهان ،نیازها ،برداشتها و در یک کالم زیستجهان آنها کمک کند .با درک این
دو ب ُعد و رد ّ مفهوم کودک ایدهآل ،باید تالشهایمان معطوؼ به برنامهها و سیاستهای
آموزشی باشد که مبتنی بر پژوهشهای فراوان صورت گرفته در سطح خرد و کالن ،با حضور
خود کودکان به عنوان مشارکتکنندگان پژوهش باشد .چنین پژوهشهایی که موضوعش
کودکان و دانشآموزان و زندگی آنان با رجوع به صدای خود آنان است ،باعث میشود صدای
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آنان ،به عنوان کسانی که در ساخت خود و اجتماع نقشی فعال دارند و بسته به
تواناییهایشان در دوران مختلف زندگی ،در درجههای مختلف سوژه فعال و کنشگر زندگی
خود هستند ،بیشتر شنیده شود .چنین پژوهشهایی عالقهمندیها ،ویژگیها ،تواناییها و
زیستجهان کودکان و دانشآموزان را بر ما به شکل معنادارتری پدیدار میکنند و جای تک
گویی و اقتدار بزرگسالمحور را گفتگو میگیرد.
در رجوع به صدای کودکان و دانشآموزان باید توجه داشت که گروههای در حاشیه و
کمتر برخوردار نیز الزم است مورد توجه قرار گیرند .از جمله بخش قابل توجهی از کودکان
خارج از برنامهها و مؤسسههای آموزشی وجود دارند که به دالیل مختلف از آموزش
بازماندهاند و اصالحات و تحوالت آموزشی زمانی رنگ واقعیت به خود میگیرند که صدای
این کودکان در حاشیه مانده و حتی فراموش شده نیز شنیده شود .کودکانی که به سبب
انواع معلولیت جسمی و ذهنی ،یا محرومیتهای اقتصادی شانس بسیار کمی برای بهرهمند
شدن از آموزش داشتهاند؛ مثل کودکان کار ،کودکان بدسرپرست ،کودکان مهاجر ،کودکان
بدون شناسنامه ،دخترانی که خانوادههایشان به دالیل فرهنگی از تحصیل آنان جلوگیری
میکنند ،همگی نمونههایی از تکثر شکلهای کودکی هستند که معموال ا در اصالحات
آموزشی توجهی به آنها نمیشود و نادیده گرفته میشوند.

نتیجهگیری
کودکان /دانشآموزان به عنوان «هدؼ» تعلیم و تربیت و نه «ابزار» آن ،باید فرصت
داشته باشند صدای خود را ابراز کنند و در مسائل مربوط به زندگی خود اثر گذار باشند .این
کار نیازمند پذیرش این حق از سوی بزرگساالن و تعدیل رابطه کودک  -بزرگسال است.
چنانکه با ارجاع به نظر فیلدینگ ( )2004 bدر آغاز بحث مطرح شد ،این کار مستلزم تغییر
ساختاری و فرهنگی است؛ چون کودکان و دانشآموزان به هر حال از قدرت بسیار کمتری در
مقایسه با بزرگساالن برخوردارند و مسئولیت اخالقی بزرگساالن فراهم آوردن شرایط
مشارکت آنان در تصمیمگیریهای خرد و کالن مرتبط با سرنوشت آنان است .نفی کودکی و
ارزشهای آن ،تلقی نقصانمحور از کودک و دوران کودکی و اختالل ِ تعریف بزرگساالن از
کودکی عمدتا ا به دلیل نادیده گرفتن خود کودکان در این تعریفها که یکی از دالیل این
نادیدهانگاری تاریخی است ،باید جای خود را به رویکردی بدهد که کودک را واجد ارزش
ذاتی ،کنشگر ،فعال و دیدگاهش را شایسته رجوع میداند .بازنگری انتقادی ِ نظری در
رویکردهای بزرگسالگرا به کودکی ،رد ّ انگاره جهانشمول از کودک و دوران کودکی ،پذیرش

939

دوفصلنامه فلسفه تربیت

سال  ،5شماره  ،9پاییز و زمستان 9311

تکثر و تنوع شکلهای کودکی و صداهای کودکان برحسب زیستجهان و اقلیمهای فرهنگی
متفاوت کودکان در گوشه و کنار جهان و باور به برخورداری کودکان از حقوقی برابر با دیگر
افراد جامعه در مورد امور مرتبط با زندگی آنها پیشنیاز رجوع به صدای کودکان به شمار
میروند.
پژوهش «با» کودکان ،به عنوان راهبردی گفتگویی و مبتنی بر پارادایم کیفی در پژوهش،
میتواند محمل مناسبی برای فراهم کردن شرایط اثر گذاری صدای کودکان در اصالحات
آموزشی باشد .این راهبرد میتواند در دستیابی به دانشی بدیع و دست اول از کودکان و امور
مرتبط با زندگی آنان کمک کند؛ دانشی که در رابطهای دو سویه و گفتگویی میان کودک
بزرگسال و به صورت مشارکتی ایجاد شده است .آنچه در جریان تالشهای ما برای اصالح،
نوسازی ،بازبینی یا هر کنش بازنگرانه در زمینه تعلیم و تربیت ضروری و دارای اهمیت
بنیادین است ،مشارکت دادن صدای کودکان در این فرآیندهاست .یک ب ُعد این مشارکت و
اثر گذاری مربوط به شناخت و دانش نوینی است که بزرگسال از جهان کودکان و مسائل آن
به دست میآورد و این دانش میتواند در برنامهریزی و سیاستگذاریهای آموزشی مورد
استفاده قرار گیرد .ب ُعد دیگر مربوط به عرصه عمل تربیتی است که در آن کودکان و
دانشآموزان در کنار مربیان و مسئوالن دیگر تربیتی حضور دارند و اینجا نیز صدای آنان
باید در مسیر تربیت شنیده شده و به مشارکت گرفته شود .پژوهش با کودکان را میتوان
یکی از پیشرانههای تغییرات اصالحی در قلمرو آموزش و پرورش با هدؼ دخالت دادن
صدای کودکان و دانشآموزان در تدوین سیاستها و اسناد باالدستی آموزشی قلمداد کرد.
در این میان ،دقت در خاص بودن موقعیتهای شکلدهی به صدای کودکان و در نتیجه تکثر
صداها ،در کنار عام بودن حقوؽ کودکان در بازنمایی صدای خود به یک اندازه اهمیت دارد.
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