
 مشروطه، سرآغاز دگرگونی در مفھوم و نھاد کودکی

 نازنین پايدار

نويس و پژوھشگر ادبیات کودکان   سپتامبر، محمد ھادی محمدی، داستان١۶عصر روز شنبه، 
، برای جمعی از ايرانیان در استکھلم، پايتخت »ايده«و نوجوانان، به دعوت کانون فرھنگی 

 .سخنرانی کرد» مشروطه، سرآغاز دگرگونی در مفھوم و نھاد کودکی«سوئد، با عنوان 

 ھمراه با زھره قائینی در موسسه پژوھشی تاريخ ادبیات ١٣٧۵محمد ھادی محمدی از سال 
کند که تا به حال  کار می» تاريخ ادبیات کودکان ايران«ھای مرجع  کودکان روی مجموعه کتاب

 .ھفت جلد از آن منتشر شده است

، مفھوم کودکی در »ھای کودکی سده«او با تاکید بر اين که در چھار دھه اخیر و با انتشار کتابی به نام 
از دوران (» پیش از مدرن«جھان مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است، آن را در دوران 

: در ايران مورد بررسی قرار داد و گفت) از مشروطه تا امروز(» دوران مدرن«و ) باستان تا دوره مشروطه
موجودی که زندگی و . سان ھمان نگاه انسان به خويش است مدرن از کودکی، ھم مفھوم پیش"

 ."يابد ای بازتاب می ھای اسطوره بیند که در داستان سرنوشت خود را بخشی از يک روايت بزرگ می

رانده » زال«ھای طرح زندگی و سرنوشت کودک،  ھای ايرانی، نخستین نمونه به عقیده وی در اسطوره
زال، نخستین کودک استثتايی در فرھنگ ماست که بنا . شده از خانواده و سپرده شده به طبیعت است

ھا را به طبیعت  ھا و استثنايی گرد، که ھمه ناتوان بر يک سنت پیچیده در زندگی انسان چادرنشین و دوره
که نماد طبیعت » سیمرغ«شود اما  ھا را رقم بزند، به طبیعت سپرده می سپرد تا سرنوشت آن می
 .دھد ھايش پرورش می دارنده يا نگھدارنده است او را در کنار جوجه پای

 'مدرن'و ' پیش مدرن'کودک در دنیای 

کاری ويژه  شد، و خويش مدرن در دامان خانواده بزرگ می اين پژوھشگر، کودک عادی را که در دوران پیش
ھای میانه، کودک، مینیاتور بزرگسال  در سده: "ای نداشت، بخشی از نھاد خانواده دانست و ادامه داد

 مدرن،   ھای پیش در تمام دوره. ترھا بر عھده دارند عضو خانواده است و مسئولیت او را بزرگ. است
اند اما  پردازی کرده سینا و ارسطو در مورد موضوع کودک نظريه  ای چون افالطون، ابن فیلسوفان برجسته

 . بحث در مورد ماھیت کودکی به طور گسترده و تخصصی، حاصل جھان مدرن است

اين انديشه حدود دو ھزار سال بر . شناخت در آن دوره، مثالً ارسطو کودک را به عنوان مايملک پدر می
ای از  ھای میانه، کمتر تصوير چھره ھای به جا مانده از سده ما حتی در نقاشی. جوامع مختلف حاکم بود

بینیم ھنوز  از سويی ديگر نیز می. يابیم ھا می  در کنار مادرش و تصوير فرشته کودک به جز تصوير عیسی
 ."شود ھم در برخی از کشورھا اگر پدری فرزند خود را بکشد مجازاتی شامل حالش نمی

فانتزی در  و شناسی نقد ادبیات کودکان روشاين نويسنده که در زمینه پژوھشی، آثاری چون 
 مدرن و مدرن را در مورد کودک چنین   منتشر کرده است، تفاوت عمده دوران پیشادبیات کودکان ايران

دھند و  مدرن که کودک را در سنجش با بزرگسال مورد قضاوت قرار می برخالف دوران پیش : "خالصه کرد
کردند در دوران مدرن، کودک را به عنوان کودک  ھای فکری اندک مطرح می او را کودکی نادان با ظرفیت

 ." کنند نگاه می

پردازانی چون جان الک،  گیری نھاد کودکی در اروپا با نظريه جريان شکل: "آقای محمدی سپس توضیح داد
انديشیدند  فیلسوف بريتانیايی، و ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی، آغاز شد که به ماھیت کودکی می 

ھايی   ھايی چون طبیعت کودکی چیست، کودک چه ويژگی شناسی با طرح پرسش و از جنبه شناخت
 ."گذاری کردند گیری نھاد کودکی را در دنیای مدرن پايه دارد، فرايند شکل 
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 'خودی'در برابر ' ديگری'فرھنگ 

  واژه در دو جلد و آموز ادبی فارسی ھای   محور نیز کتاب اين نويسنده که در زمینه آموزش خالقِ کودک
 را منتشر کرده است سرآغاز و سرمنشاء روند دگرگونی در مفھوم و نھاد کودکی در نامه چیستانی

خان امیرکبیر دانست و کسانی که در کنار او موضوع تاسیس  ھای میرزاتقی  دوره مشروطه را کوشش 
 .دارالفنون را شروع کردند

' خودی'درگیر با فرھنگ ' ديگری'در اين دوره است که فرھنگ : "آقای محمدی سپس چنین توضیح داد
خواھد ھر چیزی را که در دسترس  بسیار پوياست و ھمواره می ' ديگری'شود که البته آن فرھنگ  می 

 ."دارد دگرگون کند؛ حتی ذھن آدمی را

 ھايشان دگرگون شد و   ھای ذھنی اين پديده قرار گرفتند خواسته ايرانیان چون در کرانه: "وی افزود
در . اين دگرگونی در ابتدا يک فرايند ذھنی بود. زندگی کودک ايرانی نیز تحت تاثیر اين تحول قرار گرفت

ھای  ھا، سفرھای بازرگانی و تحصیلی و کاری، گردشگری، روزنامه اين فرايند ايرانیان از طريق سفرنامه 
 ھا فھمیدند  زبان منتشر شده در خارج از کشور، ترجمه آثار غربی، و آشنايی با زندگی ديپلمات فارسی 
پس از خود درباره ريشه اين تفاوت . ھای زيست کودک ايرانی و اروپايی متفاوت است که شیوه
 ."پرسیدند

سیه، تحت آقای محمدی سپس به نقل از میرزا مصطفی افشار توضیح داد که امیرکبیر در سفری به رو
   ھای آموزشی گوناگون، مدرسه ھای نو، دوره تاثیر دستاوردھای آموزشی اين کشور، از جمله آموزشگاه 

 .  گیری از آموزگاران مرد و آموزش دختران بر امیرکبیر قرار گرفت ھای علمی و صنعتی، بھره

به باور اين نويسنده در دوران مشروطه، نھاد کودکی بر چھار محور عمده بھداشت، آموزش و پرورش، 
ای مانند ادبیات  گرفت و از درون آن نھادھای ثانويه  پوشاک و اسباب بازی، و کار و حقوق کودکان شکل 

 .کودکان پديد آمد که خود گويای پويايی، زايش و تحول نھادھای ثانويه در جامعه است

 تحول در بھداشت کودکان

ی کودکان ابتدا در محور بھداشت اتفاق  محمدی با اشاره به اين که در دوران مشروطه، تحول در حوزه
پیش از آن امیرکبیر از «: ھای واگیردار بمیرند، گفت افتاد با اين اولويت که نگذاريم کودکان به دلیل بیماری

در ھمین دوره آبله، جان بسیاری . ھای واگیردار در اروپا اخباری شنیده بود ھای جلوگیری از بیماری ه شیو
 » .کوبی را به تصويب رساند او که نگران جان کودکان بود، قانون آبله. گرفت از کودکان را در ايران می

کوبی از  کند مايع آبله به گزارش اين پژوھشگر، در اسناد بھداشتی اسنادی وجود دارد که مشخص می
وی ادامه داد که . فرانسه وارد ايران شده است که حاصل گسترش مراودات علمی و فرھنگی با اروپا بود

خان سپھساالر معروف به مشیرالدوله ادامه  الصحه در زمان میرزاحسین اين روند با تشکیل مجلس حفظ
يافت و موضوع مرگ و میرھای ھمگانی از جمله مرگ و میر کودکان و جلوگیری از آن شکل سازمان 

 .تری پیدا کرد يافته

چه کنیم تا کودک کمتر بیمار شود؟ در اين دوره چندين : پس از اين دوره بود که اين پرسش مطرح شد
به قلم » حفظ الصحه«شود؛ از جمله کتاب  کتاب آموزش بھداشت به کودکان دبستانی منتشر می

 . ھای سوم و چھارم منتشر شد  شمسی برای سال١٢٩٠خان نصر که در سال  سیدحسین

 کودکان کار و حقوق کودکان

در سندھای اين دوره، روی کودکان . مشروطه، اساس تحول در حقوق و وضعیت کاری کودکان است«
تعداد زيادی از کودکان روستايی و شھری به دلیل تجارت پر سود قالی . قالیباف تاکید فراوان شده است
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نازک بودن بند انگشتان . ای در تولید قالی ايرانی، بخصوص در بافت قالی ابريشمی داشتند نقش ويژه
ھا را به عنصر بدون جانشین اين ھنر تبديل کرده  کودکان که برای بافت اين نوع از قالی ضروری بود آن

 ».بود

گان دوره مشروطه نسبت به وضعیت کودکان کار، درباره  آقای محمدی با اشاره به نقش انتقادی نخبه
 قمری منتشر ١٣٣٣که در تاريخ » غصب حق االطفال«يا » دوره زندگی«آبادی، مولف کتاب  يحیی دولت

گذاری  گیری انديشه حقوق کودک و پايه ای در زمینه شکل نقش وی در چنین دوره«: شده است، گفت
او بیش و پیش از ديگران به حقوق . ھای بعد قابل توجه است نھادھای حقوقی و کیفری کودک در دوره

 ».دھد دھد اھمیت می کودکان که ھسته اصلی تحول در جايگاه کودک را نشان می

خان مستشار الدوله در قانون اساسی فرانسه و آموزش کودکان  او با اشاره به تحقیق میرزا يوسف
: تھیدست در کشورھای اروپايی و تالش وی برای پیوند حقوق کودکان با حق آموزش ھمگانی، گفت

آموزش ھمگانی ھنوز و با گذشت يک قرن از دوره مشروطه، در جامعه ما جا نیفتاده است ولی «
 ."گان ديده شد ضرورتش در آن دوره توسط برخی از نخبه

در کشور ما مشروطه به عنوان يک جنبش فرھنگی و فکری و در پی آن يک جنبش سیاسی، : "وی افزود
برای فھم اين مناسبات نیاز به درک فلسفه و فرھنگ ديگران . در پی فھم مناسباتِ فرھنگ ديگری است

ھا جريانی نیز در پی فھم مناسبات حاکم بر کودکی در فرھنگ ديگری  در مسیر اين کوشش. است
 ."است

 آغاز دگرگونی در پوشاک کودکان

يکی از موضوعات بنیادينی که در تحول تاريخی و فرھنگی مفھوم و نھاد کودکی ھمواره درباره آن گفت و 
 .ھا و ايجاد سرگرمی برای کودک بوده است گو شده است، موضوع پوشاک، وسايل زيستی، بازيچه

: مدرن، پوشاک کودک عین پوشاک بزرگساالن بود، گفت آقای محمدی با تاکید بر اين که در دوران پیش
از دوره مشروطه به بعد و با آغاز درک مفھوم کودکی، رنگ و شکل و طرح، ابتدا در طبقه اشراف، دو «

پوشیدن لباس اروپايی به سبک اروپايی ابتدا در خانواده . شود عنصر اساسی ويژه پوشاک کودکان می
جا را  درباريان و وزيران، و بازرگانان ديده شد که به دلیل رفت و آمد به قفقاز پوشاک کودکانه متداول در آن

 ».آوردند با خود به سوغات می

اين نويسنده با طرح اين که آموزش ھمگانی و طرح استفاده از يونیفورم نیز موجب تحول در چگونگی 
پوشاک کودکان شد توضیح داد که طالبوف از جمله کسانی بود که در زمینه پوشاک کودکان در دو کتاب 

درباره نقش و ضرورت بازی در زندکی کودکان و ضرورت دگرگونی در » مسالک المحسنین«و » احمد«
 .پوشاک کودکان و يکسان سازی پوشاک در آموزش سخن گفته است

 آغاز دگرگونی در آموزش و پرورش

دارالفنون آغاز شد و ھسته اصلی «ی آقای محمدی، تحول در آموزش و پرورش ايران با تاسیس  به عقیده
 . تحول در مورد نھاد و تعريف کودکی در دوران مشروطه، آموزش و پرورش است

خان آخوندزاده،  گان دوره مشروطه، مانند میرزافتحعلی خواھان و نخبه برخی از آزادی«: وی گفت
خان  خان مستشارالدوله، میرزا تقی ای، يوسف العابدين مراغه زين خان، عبدالرحیم طالبوف، حاج ملکم

کاشانی، میرزا حسن رشديه، و يحیی دولت آبادی با طرح نیازھای آموزشی در چھارچوب بنیادگذاری 
ھای فراخور درک کودکان  ھای نو، بھسازی خط، آموزش الفبا با روش نو و فراھم آوردن خواندنی آموزشگاه

 » .ھای کھنه آموزش برخاستند به رويارويی با روش
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وی در پايان سخنان خود تاکید کرد که نقش دارالفنون در تربیت گروھی نخبه که چند دھه بعد بنیاد 
 .گذارند، ھیچگاه به طور پررنگ ديده نشده است آموزش و پرورش نو در ايران را می

  

ای شروع به نوشتن  از بیست و دو سالگی به طور حرفه .  تھران است١٣۴٠محمد ھادی محمدی متولد 
چون فضانوردھا در کوره آجرپزی،دخترک و آھو ھايی  از او تا به حال داستان. کرده است

ھای  ابريشمی، معدن زغال سنگ کجاست؟، سیاه، خانه سفید ندارد، آدم کوچک و خوب
زمینی چھارم، عینکی برای اژدھا، فانتزی شلغم   ھای نخودی، امپراتور سیب  بزرگ، داستانک

آقای محمدی يک مجموعه داستان نیز با .  برای کودکان منتشر شده استو عقل و دويدم و دويدم
 . برای بزرگساالن نوشته است خورد  ھا را می موشی که گربهعنوان 
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