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کم  قابل تعریف شده،کم  کند و از همان ابتدا در برخورد با پیرامونش می  آدم بعد از تولد،با دنیاي اطرافش زندگی

خودش شناسایی شود و به عبارت   يها یژگیوتواند با  کس خواهد یافت که می  معنایی بیش از بچهء فالن

بسیار   غریزي تا یک انسان فرهیخته،فاصله خودش کسی باشد؛اما میان این آدم خردسال و کوچک و  دیگر،براي

 .فاصلهء بعیدي است  یعنی میان آغاز و انجام آدم و زندگی.است

زیرا اکنون همه .لزومی ندارد ها آدمپی ریزي ساختمان زندگی   شاید گمان شود صحبت راجع به اهمیت

فرداست که  يترها بزرگنده سازان و ها بود؛از میان این آی دانند؛دوران کودکی مهم است و باید به فکر بچه می

که فعال معصوم،بی گناه،ساده و  ییها نیهم .آورند پیشگان،کالهبرداران و منحرفان سر بر می  رهبران،نوابغ،جنایت

باتوجه به این فرض آشکار و مطمئن،به  .مانیم آیند یا آنقدر پیچیده که در برابرشان در می بی شکل به نظر می

کوشیم با نگاهی به کودکی و گذر از جریان تربیت،به هنر رسیده و در  گونه؟و در پاسخ میچ:رسیم سؤال می  یک

 .سینماي کودك«برابر شکلی از آن یعنی سینما،صبر کنیم،مقابل

ها یاد داد و بهترین نتیجه را  توان به بچه چیست؟چگونه می  کودك کیست؟کودکی:ها و تربیت ابتدا بچه

توان یافت که  بسیاري را می  پر سال يها آدم.نه،این پاسخ کافی نیست!الس  گرفت؟کودك یعنی انسان کم

هاي زمانی و سن و سال،راه مطمئنی  آیا تکیه بر دوره.ها شبیه هستند اند و کودکانی را که کمتر به بچه کودك

پیدا  توان ،در این زمینه قواعدي را میالتبه اگر از استثنا بگذریم!پیدا کردن تعریف کودکی است؟بله  براي

 .دربارهء رشد و تربیت هستند  هاي گوناگون قواعدي که حاصل انگاره.کرد

تواند فراهم  وظیفهء ما می نیتر بزرگپس،.خواهیم شوند که ما می معتقدند کودکان همان چیزي می ها یلیخ

اسان هاي روان شن این مطلب،نتیجهء گفته.آوردن الگوهاي رفتاري مناسب و رشدانگیزهء یادگیري باشد

ندارند،مثل خیلی از والدین؛به این   شناسی توجهی به روان افراد دیگري هم که بی.است «نظریهء یادگیري«پیرو

 .»کودك چیزي جز فراورهء محیط خویش نیست«اند که رسیده  نتیجه

رشد «یعنی:انداختند  به رشد،نگاهی کامال متفاوت»رو سو«گروه دیگري هم هستند،نظریه پردازانی که از زمان

زیرا براین باورند که .گیرند جدي می  را براي شکل دادن به فرزندان ترها بزرگ يها کوششکه کمتر تأثیر »گرایان

تأثیر پذیري از محیط بستگی نداشته،  چندان به  کودکان،جریانی است خود جوش که يها کنشبسیاري از 

بسیاري را خواهیم   کودکان را دنبال کنیم،اعمال خود به خودي  اگر رفتارهاي.شود آغا می ها آنتوسط خود 

 »آخر این را از کجا یاد گرفته؟«کرد،  کارهایی که هرچه فکر کنیم،ریشهء تربیتی روشنی برایش پیدا نخواهیم.دید

الك، پدر محیطگرایی و .شناسی رشد هستند متقابل در حوزهء روان  این نظریات دو پیشگام»روسو«و»الك«

اندیشهء رشد گرایانی مثل   مثل پاولوف و اسکینر،و در آن سو،روسو بانی  نظریهء یادگیري بود با وارثانی

 تربیتی اساسی،یک چیز جلب توجه  باوجود تعارض آشکار این دو برداشت.گزل،مونته سوري و پیاژه شد

 .دوري گزیدند»ساختگی  پیش«اي از دیدگاه ابتدایی همگی به نحوي ریشه ها آنکند؛ می

ساخته؛اما مینیاتوري   طی قرون متمادي بسیاري از مردم براین باور بودند که کودکان به صورت افراد بالغ پیش
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کان را با تناسب بدنی و اي تغییر نا پذیر، کود تا سدهء چهارم میالدي در نقاشیها به گونه.آیند به دنیا می

مردم .شدند کردند،کودکان تنها به وسیلهء اندازهء خود متمایز می چهرهء افراد بزرگسال تصویر می يها یژگیو

متمایز کودکان نشان دهند و این به دلیل   يها یژگیوطوالنی اکراه داشتند که توجه زیادي به   براي مدتی

که شاید کودکان زود بمیرند،والدین در پرورش و   اوجوداین احتمالب.ومیر کودکان بود باالي مرگ  يها نسبت

خود :شناسی رشد نقل شده در کتاب پیشگامان روان»آسوبل»از .توجه به کیفیتهیا یگانهء کودکان دودل بودند

پسندي افراد بزرگسال،سالیان دراز باعث این تمایل اساسی بود که همهء زندگی انسان، همان شکل و همان 

بینی خاصی  گوناگون،به روشن  هاي همتاي زندگی در دوره بی يها یژگیودیدن  .د زندگی آنان را داردکارکر

 .آید به دست نمی یبه سادگنیازمند است و این توانایی 

عمومی موجود در مورد تربیت کودکان داشتیم، اکنون،یک چیز   يها دگاهیدباتوجه به نگاه گذرایی که در مورد 

،تنها »رشد«شخصیتی کامل بوده و  يها یژگیوکوچکی نیستند که از نظر  يها آدمها  است؛بچهغیر قابل تردید 

  تواند بگوید رفتارهاي یکسان در برابر کودکان می  کسی از سوي دیگرچه.فیزیکی داشته باشد  معنایی

ژنتیکی،یک   میراثشود کودکان را خالی از هر حافظه و  گوناگون،واکنشی یکسان به دنبال خواهد داشت؟ آیا می

 تغییر نا پذیرشان تأکید کرد؟  نقش و شکل پذیر دانست؟یا در نقطهء مقابل این جریان بر ذات موجود کامال بی

سپید یا ظهور   گیري آن لوح مسائل پیرامون کودکان را به شکل توان نقش تمام آنچه گفته شد،نمی در کنار

کردن کودکانمان »هشیار«براي  پس اگر به فکر راهی.انستتأثیر د خود جوش بی  يها کنشدرونیات پنهان و 

 .ایم نرفته  هاي کارساز بیندیشیم،راه خطایی باشیم و به مواجههء آنها با تجربه

دهد تا به مسئلهء هنر  در تحقیق خود دربارهء سازوکار هشیار شدن،امکان مناسبی در اختیارمان قرار می»پیاژه»

هشیار شدن وجود دارد،با این   اي نارسا نسبت به اندیشه«:اساسی داشته باشیم  ورودي»سینماي کودك«ژهیبه وو 

نوع   اند روشنی بخشد؛بدون آنکه هیچ چراغی است تا واقعیاتی را که قبل از آن،در تاریکی بوده  اساس که،هشیاري

چیز را قابل رؤیت  اي تاریک،ناگهان همه اي که با نور افکندن به گوشه شبیه چراغ قوه.تغییري در آنها بدهد

است بسیار بیش از این   اما هشیار شدن فرایندي.یا روابط اشیا ایجاد کند  کند،بی آنکه هیچ تغییري در موانع می

ناهشیار به یک سطح زیرین هشیار و   اي از عناصر از یک سطح زیرین از سوق دادن پاره  هشیاري عبارت است.حد

 ».بازسازي است در سطحی عالیتر  هشیار شدن یک پس.تواند همسان باشند نمی  این دو سطح

عمل   یک رفتار کامال سازش یافته بدون هیچ مشکلی  هنگامی که:گوید می»کال پارد«پیاژه به نقل از

کامال سازش یافته،مثل   یک عمل.هشیارانهء سازوکارهاي آن وجود ندارد  کند،دلیلی براي تالش در تحلیل می

کافیی که »حرکتی-حسی«جوییهاي  چون این عمل توسط نظم.به هشیار شدن ندارد  پایین آمدن از پلکان نیازي

مستلزم   امري که«آید، ضرورت یک تنظیم فعال پیش می  به عکس وقتی.توانند خودکار باشند،هدایت شده می

 .پذیرد می  ،هشیار شدن به تبع این نیازها تحقق»است  انتخاب عمدي میان دو یا چند امکان

انتخاب عمدي میان دو   کنیم که مستلزم گیریم و به امري فکر می ،تربیت و هشیاري را در نظر میپس کودکان

اندازد؟با کمی تأمل بیشتر،حتما در مجموعهء پاسخهایمان به تجربهء  این ما را به یاد چه می.یا چند امکان است
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  نی براي رسیدن به مرز انتخاببه عنوان امکا»سینما«و»تئاتر«،»ادبیات«پیشنهادي يها تیموقعمشارکت در 

توانند راهی  می ها نیا.عمدي میان دو یا چند چیز و قرارگیري در آستانهء هشیاري نسبت به آن خواهیم رسید

براي درگیري ادارك و عاطفه   حساس،جذاب و ناگزیري در انتخاب؛مکانی  يها تیموقعمؤثر براي قرار گیري در 

  ،تأمل،گزینش و رسیدن بهها پاسخ،ها پرسشبه راهی نجات بخش؛آشنایی با تنگناها،   در جهت دست یافتن

 .سطحی از هشیاري باشند

دو پاره   ،ذهنتان را بهجهانی که در برابر شما گسترده است  نگرش به«:گوید نگره پرداز کانادایی می»فراي»

در مورد این دنیا کنجکاو است و مایل است آن را تحت مطالعه قرار   شما داراي هوشی هستید که.کند تقسیم می

دانید که هردو این نظر  می.یابند می  دهد و داراي احساسات و عواطفی هستید که آن را زیبا،عبوس یا موحش

از   کنید که هستید،احتماال احساس می»غرب«اگر از دنیاي.اند ز واقعیتبراي شما،متضمن مقداري ا  ،حداقلها گاه

یابند و عواطفتان شما را بیشتر در جریان آنچه  طریق قدرت تعقلتان مطالب بیشتري در مورد دنیاي خارج درمی

کنید و که به تربیتی معکوس عمل   است تر محتملباشید »شرقیان«اگر از.گذارند افتد می در درونتان اتفاق می

بندي و  شما مبتنی بر شمارش و رده یا دهشت واقعا در جهان خارج قرار دارند و غریزهء  بگویید زیبایی

لیکن نگرشتان خواه غربی باشد یا .شماست  گیري و تجزیه کردن،منبعث از آن چیزي است که در ذهن اندازه

یکی نخواهند   فهء شما هرگز در ذهنتاننگرید،عقل و عاط شرقی،تا زمانی که صرفا به دنیاي پیرامون خود می

 .دارند کنند و شما را ما بین خود در تردد نگاه می شد،بلکه به صورتی دوگانه و متناوب عمل می

آید، زبان خود آگاهی یا هشیاري است،زبانی که بیشتر بر اسم و صفت  زبانی که در این سطح از ذهن به کار می

برخوردتان با آنها به مفاهیمی   داشته باشید و براي بیان چگونگی ییها اسما اشی  باید براي به ناچار.مشتمل است

موضعی که در آن هنر و علم پا به .است  این موضع نظري و عقلی ذهن.نیازمندید»زیبا«یا »سبز«،»تر«:چون

 .گذارند عرصهء وجود می

تغییري به  ها آننکه سعی کند در شود،بدون ای دنیاي خارج آغاز می  علم با قبول واقعیات و شواهد مربوط به

هاي  کند نه خواسته هاي عقل را دنبال می گیري و توصیف دقیق سروکار دارد و خواسته علم با اندازه.وجود آورد

غیر   مورد پسند ما باشد و خواه نباشد؛اما عواطف  موضوعش چیزهایی است که وجود دارد،خواه .عواطف را

طبیعی به این   ما به شکل.اند و برایشان آنچه مورد پسند هست یا نیست در درجهء اول اهمیت قرار دارد معقول

  .کند راه عاطفه را دنبال می»علم«  برخالف»هنر«اندیشه متمایلیم که

مسئله ساز   عامل.کند درست است؛اما عامل دیگري نیز وجود دارد که موضوع را بغرنج می»تا حدي«  این مطلب.

شویم که میان دنیایی  متوجه می  به زودي.»این را دوست ندارم«و»این را دوست دارم«عبارت است از تضاد میان

خواهیم  دنیایی که می.تی وجود داردتفاو  خواهیم در آن زندگی کنیم کنیم و دنیایی که می می  که در آن زندگی

است که از   بینیم نیست،دنیایی آنچه می.محیط نیست،خانه است.زندگی کنیم عینی نیست،انسانی است  در آن

 ».سازیم می»بینیم می«آنچه

هایی براي التزام  تجربه  تا اینجا به یک مجموعه رسیدیم،کودکان، تربیت،تالش براي هشیاري به عنوان خلق
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خواهیم یا باید  به آنچه می  عمدي میان دو یا چند چیز و حاال تالش براي حرکت از آنچه هست انتخاب

 .بینیم باشد؛ساختن یک دنیا از آنچه می

براي   ییها راهرسند،چه  کم سال به هر شکل در محیطشان به تعریف نهایی می يها آدمکودکان،این 

کند؟کدام  و تجارب الزم را تأمین می ها تیموقعرامونشان تمام انتخاب،هشیاري و ساختن در اختیار دارند؟ آیا پی

،ادبیات،تئاتر و سرانجام ها آن  گوییم هنر و در میان آیند؟ما می تأثیر و امکانی درخور به حساب می ها راه

ایی، جایی براي دیدن،آشن.هاي جذاب،گاه بسیار نا متعارف؛اما ملموس و قابل باور امکان تجربه  سینما؛جایی براي

 .آرمانی  گیري،انتخاب و در نهایت ساختن دنیاي تصمیم

کند با آنچه انجام دادنش براي او متصور است، مقایسه کند و  می  تواند به قیاس بنشیند یعنی کاري را که بشر می

تخیل در طرح کلی امور انسانی عبارت   موضع«.بکوشد»تخیل فرهیخته«رسیدن به  ،در تالش براي»فراي«به قول

ها و داستانها را  سطح تخیل،زبان ادبی اشعار،نمایشنامه .«ست از توانایی ساختن الگوهاي ممکن از تجربهء بشريا

براي خود   شود و هنر،با دنیایی که علم با دنیایی که باید در آن زندگی کنیم آغاز می.آورد به وجود می

کند، بدین منظور که خود را تا  مولی حرکت مینقطهء آغاز هنر،تخیل است واز آنجا به سوي تجربهء مع.سازیم می

 .»کننده و قابل شناسایی سازد حد ممکن قانع

خواهیم،از طریق مجموعهء آنچه  ساختن دنیایی چنانکه باید و می  داشتن تخیلی فرهیخته براي رسیدن به توان

همتا  میان هنرها به شکلی بیدر »سینما»دهد و  است که هنر در اختیار کودکان قرار می  بینیم،امکانی اساسی می

را در موقعیت   تواند ضمن آشنا کردن مخاطبانش با آنچه هست ایشان سینما می.باوراند تا بیشتر مؤثر باشد می

الزم براي هشیاري در رفتن به سوي آنچه باید باشد وگریز از آنچه نباید   انتخاب عمدي قرار داده،آمادگی

 .را،فراهم آورد

غیر قابل انکاري در   رنگارنگ تلویزیون و سینما در دنیاي وسیع و نزدیک ارتباطات،امکانتصاویر گوناگون و 

نوعی از هشیاري که در انواع   ابتدایی براي رسیدن به.فراهم آوردن جایی براي تجربهء آشنایی و انتخاب هستند

توان از امکان  ونه میچگ.آن فکر شده و هربار،راهی مورد امتحان قرار گرفته است  آموزشی به يها نظام

بی تفاوت   کنجکاو و فرهیخته يها انسانگیري  شکل  کم سال براي يها آدمدر جهت پویایی »هنر هفتم«بالقوهء

مخاطبانش به چیزهایی که ایشان   تواند منظري باشد براي توجه بردارد،می  گذشت؟اگر سینما نتواند از رازها پرده

 .و تخیل وا دارد  را به تحیر،تأمل

پرسش   اش تواند در آشنا سازي کودکان با دنیایی که عوام درباره سینماي کودك در حد خود می

و محلی براي آشنایی  ها سؤالجایی براي پاسخ گفتن به بسیاري از  .کنند،باالترین کارایی را داشته باشد می

 .پرداخت ها آناید به ب  مواجهه با رازهایی که.دیگر يها پرسشو  ها تیموقعاي از  کودکان با مجموعه

دارد  می  ما همه مایلیم که مزایاي آیندهء هر فعالیتی را براساس همان چیزي که هم اکنون به ما عرضه

دربارهء کودك صادق است،زیرا او به مراتب بیش از بزرگساالن در زمان حال  به خصوصبسنجیم،این حقیقت 
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آینده و آنچه در آینده از او انتظار   هست،دربارهء چگونگی ایننگران آیندهء خود نیز   کند و چون زندگی می

 .بسیار مبهم دارد يها یآگاهرود  می

دنیاي عواطفشان به   نزدیکی به دنیاي پیچیده و حساس کودکان، این موجودات غریب و شگفت آور که از پس

خود و  يها تیظرفو در برایند گردند  کنند،دنبال پاسخ می بینند،احساس می نشینند، می می ها یدنیدادراك 

تواند  دانیم که سینما می می.کنند ها زود باور می ایم که بچه باور کرده.گیرند،کار آسانی نیست می  محیط شکل

کنند  اگر مایل باشند و بتوانند، راضی می.دارند جلب توجه کنند  ها دوست بچه.چیزهاي بسیار بعید را نیز بباوراند

چیز و ماجراي پر کشش و قهرمان جذاب و  کس و همه گیرند،از همه خوب و زود یاد می ها بچه.و اگرنه،طغیان

گذرد؟ باید  بر پرده چه می.خواهند، موفق،توانا و مورد توجه می ها آنبزرگ پردهء سینما همان چیزي است که 

پیروزي انتخاب روي پرده کدام راه و وسیله را براي  يها آدماست؟آن   کسی بود؟او چگونه موجودي طرف چه

تواند رؤیاي تجسم یافتهء بسیاري از کسانی باشد که به توفیق،پیروزي و  کنند و پیروزي بر چه؟ سینما می می

کنند تا خود را بیابند و وارد جهان  تالش می.جویند پرده می  کودکان نیز خویش را در میان دنیاي.نیازمندند  توجه

بی توجه به دنیاي بایدها و   ت مؤثر،برانگیزاننده و قابل باور که کودكاس  اي سینما تجربه.سحرانگیز پرده شوند

و ارسطو تاکنون گفته شده،آنچه از این   بنا به تمام آنچه از زمان افالطون.بازد بدان دل می  نبایدهاي پیرامونش

 .ذردگ تواند انسان شکل یافته بیافریند،برایند انسان است و آنچه بر او می سال می  کم يها آدم

دراماتیک،او را به آشنایی و   تواند با تجارب گوناگونی که براساس ذات ساختهاي کودك در یک سینماي موفق می

 يها نظامدست یابد که هدف بسیاري از   کنند به نوعی از هشیاري انتخاب میان دو یا چند چیز دعوت می

پیرامونش و چیزهایی که هست،آشنا شود و این دنیاي   تواند با روابط علّی میان او می.تربیتی است-  آموزشی

باید   آنچه:از آنچه هنر به دنبال آن است مواجه گردد  امکان را پیدا کند که با پیشنهادهاي گوناگونی

سینمایی است  .مباالت کودك،برایند ناتوانی و نا آگاهی فیلمساز از هنر،رسانه و مخاطب است سینماي بی.باشد

شود و هیچ امکانی  ها، کوچک انگاشته می گذار که به قدر حجم فیزیکی بچه و سرمایهبراي سر خوشی سازنده 

ناتوان   سینماي.کند نازل به چیزهاي تازه دست پیدا نمی  هشیاري نیست و کودك هرگز در برابراین سطح  براي

که با آگاهی از جهان   خاصیتی است از بدیهات سینماي تکرار بی  کند که کودك،شکل یک بازیچه را پیدا می

اکنون در ایران که پس از سالهاي  .کند خواهد می کودکان با هنر هفتم،هر ار که می  اهمیت و توان همراهی

خصوصی،حضوري واقعی دارد به هنرمند   مستقل کودك با بنیهء مالی تأمین شده از بخش  سال،سینماي

را تار  شیها چشمقتصاد سینما برق درخشش ا  به آن موجود آگاه،شیفته و مسلطی که.نیازمندیم

کودکانه و از طریق تسلط فکري،عاطفی و تکنیکی   هاي کودکانه با نگاهی پرداختن به دغدغه.کند نمی

هاي موفق و مؤثر تاریخ سینما در تأثیر  گیري آگاهانه از تجربه بهره.است  هنرمند،آرزوي سینماي کودك ایران

که سهل انگارانه،یا نادیده   ،امکان موجودي استها بزرگنه آدم گذاري بر مخاطبان کودك یا نیازهاي کودکا

 .شود یا در بی مباالتی،تخریب انگاشته می
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود
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