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 1الطفولة لسفةف

 

 نوال الراجحيترجمة: 
 
 
 
 

جم لد.  موسوعة ستانفورد ، والمنشور عىل )لسفة الطفولةف، حول آيمي مولي   و  ماثيو غاريث مقدمة: هذا نص متر

جمة هي للنسخة المؤرشفة للفلسفة ي (. ننوه بأن التر
ي هذا الرابطعىل ( 2015)ربيع  ف 

 عن ، والتر
ا

قد تختلف قليًل

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه  النسخة الدارجة للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  جمة. وختاما . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   للتر
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 الداينة وفلسفة التاريخ وفلسفة العلم لفلسفة املشاهبة الفلسفية لألسئلة كموطن  الطفولة بفلسفة حديثا اُعرتف

 األخرية السنوات يف زادت فلقد لذلك وابإلضافة .الفلسفية الدراسة أساس من تعترب اليت املواضيع من والكثري

 الطفولة فلسفة تتضمن .واملسؤوليات والواجبات الوالدين حقوق مثل املقاربة للمواضيع الفلسفية الدراسة

 وحول األطفال جتاه واملواقف الطفولة ملفاهيم احلاصل التغري وحول الطفولة، حول ومشوقة فلسفية تساؤالت

 األطفال وحول الطفولة، متاع وحول ،وحقوقهم األطفال اهتمامات وحول واألخالقي، املعريف النمو نظرايت

 الطفولة فلسفة ُتضاف األحيان بعض يف .اجملتمع يف ومكانتهم لألطفال املعنوية القيمة وحول الستقالليةوا

 بتقدمي حديثا   بدأوا قد الفالسفة ولكن .,.Siegel, (e.g (2009 التعليم فلسفة مع أكادميي كموضوع

 والرتبية الطفولة مواضيع يف ةالفلسفي الكتب وتزايدت .الطفولة فلسفة يف متخصصة واجلامعات للكليات مواد

 .والنوعية الكمية من كل  يف واألسرة

 الطفل؟ هو ما .1
 املعريف النمو نظرايت .2
 األخالقي النمو نظرايت .3
 األطفال حقوق .4
 الذايت واالستقالل الطفولة .5
 الطفولة متاع .6
 لألطفال الفلسفي التفكري .7
 لألطفال املعنوية القيمة .8
 أخرى قضااي .9

 املراجع •
 أكادميية أدوات •
 العنكبوتية الشبكة على أخرى ادرمص •
 مرتبطة مقاالت •
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 الطفل؟ هو ما .١

 Childhood of Centuries الطفولة من قرون املؤثر كتابه  بواسطة العامة القراء أريس فيليب وعَّى

1962) s,è(Ari اآلن نعرفه الذي الطفل مفهوم .القرون مدى على الطفولة عن املوجودة النظرايت بتغري 

 هو الثقافات عرب اختلفت وكيف اترخييا   النظرايت تغريت كيف  سؤال ولكن .وثقايف اترخيي لبشك مشروط

 أريس انظر   وابلتايل .Kennedy, (see (2006 الفالسفة واهتمامات العلمي اجلدل اختصاص من سؤال

 راشدين“ كـ  األطفال ُتصور واليت الوسطى العصور فن يف لألطفال املوجودة التشكيلية واللوحات الرسومات

 يقسمون الوسطى القرون يف املفكرين أن (1990) شاهار شوالميث وجدت ذلك نقيض وعلى ”.صغار

 النصف يف السويسريون األطفال“ أبن هتنظري يف ادعى بياجيه أن حني ويف .املعامل واضحة ملراحل الطفولة

 على أدلة (1967) ميد ريتمارغ أظهرت ,Piaget) (1929 التفكري روحانيي ”العشرين القرن من األول

  .كذلك  ليسوا اهلادي احمليط جزر أطفال أن

 

 النظرة هي- للطفولة الغربية املفاهيم يف خاصة- اجلذري االنقطاع من ادعاء أي حول الشك يثري ما

 أنواع أربع هناك ألرسطو ابلنسبة .للطفولة ”الواسع أرسطو مفهوم“ نسميه والذي األطفال لتجّسد املسيطرة

 الذي كالدور  الغائية العّلة أرسطو يرى .الصورية ابلعّلة تسمى خرىوأ الغائية ابلعّلة تسمى منهم واحدة ،للعّلة

 مما نضوجه عند احلي الكائن وتركيب كشكل  الصورية العّلة ويرى .للنضج يصل عندما احلي الكائن يؤديه

 الطبيعية القدرة لديه انضج غري شخص هو الطفل فإن النظرية هلذه وفقا   .وجه أمت على وظائفه بتأدية له يسمح

  .السوي الراشد ميتلكها اليت والوظائف والشكل الرتكيب بنفس انضج لشخص للنمو
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 ايقرأو  أن غري من الطفولة عن ألرسطو الواسعة النظرية مفهوم بنفس يفكرون اآلن البالغني من كثري

 األساسية املسؤولية يتحملون فإهنم وابلتايل .حوهلم نم األطفال مع لعالقاهتم فهمهم النظرية هذه تُنمي .شيئا له

 الرتكيب لنمو ابإلضافة سويني ابلغني ليصبحوا للنمو األطفال حيتاجها اليت احملفزة البيئة ويقدمون أطفاهلم جتاه

 .السوي البالغ يؤديها اليت الوظائف داءأل والنفسي البيولوجي

 

 التاسع القرن فكرة أحدمها .أرسطو مبفهوم يتعلق فيما يالتالتعد من إبثنني والنصف األخري القرن أتثر

 الفرد منو أن تعين واليت ,yphylogen recapitulates ontogeny 1977) (Gould عشر

 فرويد عند الفكره هذه ُعرفت .,Spock) ,1968 (229 البشري اجلنس أو الساللة وتطور اتريخ يلخص

 يف سعى بياجيه ولكن .,Piaget, e.g. (see (1933 هبياجي جلان األوىل الكتاابت وعند (1950)

,see)  املعريف النمو يف اهليكلي للتغيري العامة املبادئ استئناف بواسطة اخلالصة ظاهرة لشرح الالحقة كتاابته

27). 1968, Piaget, e.g., 

 

 .الواضح اهليكلي للتغري املتقاربة العمرية املراحل يف حيدث النمو أن فكرة فهو الثاين للتعديل ابلنسبة أما

Matthews, and (Turner ,1998  الرواقية مثل القدامى للمفكرين الفكرة هذه ترجع أن ميكن

 احلديث العصر ويف ,Shahar) ,1990 21–(31 الوسطى العصور ُكتاب  عند النظرية هذه ُوجدت .(49

 األول املطور كان  بياجيه ولكن .(1979) امييلي مثل املؤثرة روسو جاك جان أعمال يف واضح وبشكل

,see)  العشرين القرن واخرأ يف الطفولة لفهم األساسي النموذج وجعلها املرحلة لنظرية الكفاءة عالية لنسخة

1971). Piaget, e.g., 
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 ”العجز مفهوم“ عادة   تدعم املعريف النمو يف لبياجيه املرحلة نظرية أبن ,2008) (2009 ماثيو قال 

 البالغني ميتلكها اليت والقدرات القصور من كصور  أساسي بشكل تُفسر الطفل طبيعة أن يعين والذي للطفولة

 ابرعني املثال سبيل على األطفال أن حقيقة من يقلل أو يتجاهل املفهوم هذا أن أيضا وقال .األطفال ويفتقدها

 وهم عليه هم ما من أكثر ةومثري  فلسفية أسئلة ابتكار يف أو ،وقيمة مجالية صورة رسم يف أو ،اثنية لغة تعلم يف

  .وأبنائهم البالغني بني العالقات وقيمة نطاق أيضا ويُقيد .ابلغني

 

 عن الفالسفة صرف هي األوىل .معضلتني حتمل أن ميكن الطفولة عن الواسعة أرسطو نظرايت

 ثانيةوال Carlson (see (2010 فقط السويني األطفال لصاحل خاصة احتياجات ذوي أبطفال االهتمام

 وتشجيعهم أطفاهلم جتاه البالغني مسؤوليات على والرتكيز الطفولة إبجيابيات االهتمام عن الفالسفة تبعد أهنا

  .البالغني كقدرات  ليصبحوا األطفال لنمو الالزمة العناية أتمني على

 

 ألسئلةل ابلنسبة أيضا مهمة وهي .األطفال عن الفلسفية األسئلة أهم أحد هي الطفولة؟ ُتصور كيف

 والكثري االجتماع وعلم اإلنسان وعلم النفس علم يف وللدراسات اجملتمع يف لألطفال القانوين ابلوضع املتعلقة

  .خرىاأل اجملاالت من

 

 املعريف النمو نظرايت .٢

 رينيهل ابلنسبة ولكن .الطفولة يف املعريف النمو لنظرية الالزمة املواد األقل على ستقدم انجحة معرفية نظرية أي

,Descartes)  البشري العقل يف فطرية مصادر من تُبىن أن ميكن للعامل الواضحة املعرفة فإن ديكارت
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131). PW, من خالية بيضاء بصفحة“ يبدأ البشري العقل أبن يقول لوك جون فإن ذلك نقيض وعلى 

 قوماتم مجيع فإن املنظور هذا وعلى ,EHC, (Locke .(121 ”أفكار أي وبدون الشخصيات كل

 .وفلسفته ابلتحديد لديكارت موجها   الفطرية األفكار ملبدأ لوك رفض كان  .التجربة من يتأت واملعرفة اإلدراك

 من قليل .معرفته سبق ما مجع إعادة هو التعلم أبن يقول والذي أفالطون مبدأ رفض على يدل أيضا ولكن

  .مقبولتان وديكارت ألفالطون الفطري املذهب وأ للوك التجرييب املذهب أن جتد اليوم املعريف النمو نظرايت

 

 لنظرية اللجوء بدون جتريبية احلديثة املعريف النمو نظرايت لتصبح طريقة السلوكي املذهب قدم قدل

 (1959) مراجعته يف تشومسكي نعوم أكد   عندما كبري  إبخفاق السلوكيني منهاج مر .للوك الباطين العقل

 تشومسكي نظرية جعلت وقد .اللغة لتعلم حبت سلوكي منهاج وجود بعدم (1957) لسكينر اللفظي للسلوك

 معرفية تراكيب ورمبا الفطرية اللغة تراكيب وديكارت ألفالطون إبهلامها يدين واليت ”العامة القواعد“ البديلة

  .املعريف للنمو حبت جترييب مفهوم من ألكثر للتطبيق قابلة خرىأ

 

 الفالسفة وحىت واملربني النفس علماء تفكري لطريقة الرئيسي ثراملؤ  هي بياجيه جان أعمال كانت

Child's The  للعامل الطفل مفهوم احلديث بياجيه عمل أوضح .لألطفال املعريف النمو نظرية حول

(1929) World the of Conception تكون أن التنموي النفس عامل ألعمال كيف  جلي بشكل 

 أو العّلة بفهم األطفال فيها يبدأ واليت الواضحة املراحل عرض هو لهعم أن من الرغم على .وصعبة فلسفية

 العّلة مثل الفلسفية للعوائق ومرضية واضحة إلجاابت ضياتافرتا وضع عليهم جيب ذلك، كان  أي او التفكري

 .املربية واحلياة والتفكري
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 ),Chapter 1929, Piaget (6 مراحل أربع يف يُقتىن املثال سبيل على احلياة مفهوم لبياجيه، ابلنسبة

  .عام بشكل الفعاليات خالل من احلياة تُدرك :األويل املرحلة

 .احلركة خالل من احلياة ُتدرك :الثاين املرحلة

 .الطبيعية احلركة خالل من احلياة ُتدرك :الثالثة املرحلة

 .والنبااتت ابحليواانت احلياة تقُيد :الرابعة املرحلة

 

 من بياجيه استنبطها اليت تلك من بكثري أكثر ملناقشات تتطرق ولكنها حيائيةإ الفوارق هذه تُعترب

 الشتوي؟ السبات يف احلياة قيد على الدب يكون هل طبيعية؟ لتكون احلركة من يتطلب ماذا .الطفل مواضيع

 تالنباات عن وماذا كذلك؟  حقا   هي هل ولكن طبيعي بشكل تتحرك الذابب خناق نبتة أبن نعتقد أن ميكن

 ”الروحاين ابلتفكري“ الصغار األطفال تفكري وصف عندما بياجيه مبقصود يتعلق سؤال هناك وأيضا خرى؟األ

 الفعاليات خالل من احلياة ُتدرك“ هي املعريف النمو من املرحلة هذه يف للحياة رؤيتهم أن من الرغم على

 ”.عام بشكل

 

 النقد جتد أن تستطيع .املعريف نموال يف بياجية لنظرية نفسي نقد (1978) دوانلدسون قدمت

 النمو يف بياجية نظرية لنفس الالحقة األعمال تشمل .(1994) ملاثيوس والرابع الثالث الفصل يف الفلسفي

 وجليمان (1996) سوبوتسكي (1995) فالفيل (1990) ويلمان (1985) كاري  أعمال املعريف

(2003).  

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خالل من املفاهيم يشكلون ال األطفال أن إىل املفاهيم تكوين حول احلديثة النفسية الدراسات تشري

 احلناء أبو فعصفور ،اإذ   .مرجعية كأدلة  النمطية األمثلة ابستخدام بل لتطبيقها والكافية الضرورية احلاالت تعلم

 مفهوم بوجود الراشد مثل مثله الطفل يؤمن .البطريق من بدال الطفل عند للطري النمطية الصورة يكون قد

 على أتثري النتائج هلذه أن يبدو .مثال كالطري  شيء ألي والكافية الضرورية احلاالت لتعلم احلاجة بدون ’الطري‘

 نعرفه ما جنعل أن علينا جيب حبيث قضية أيضا وتعترب .الفلسفة يف املفاهيمي للتحليل واملهم الصحيح الدور

 للنمو مفهومنا ُتشكل السابقة املعرفية نظريتنا علجن أن ال املعرفية نظريتنا ُيشكل األطفال عند املعريف النمو عن

 )Gelman, and 1978, Lloyd, and Rosch .(2003 راجع ،األطفال عند املعريف

 

 ذوي من الراشدين قدرات يفتقدون أانس األطفال أن فكرة حديثا   التنمويني النفس علماء بعض أزال

 ليسوا األطفال“ أن تقول كتبت  ،غوبنيك يسونأل عمل يف ،املثال سبيل فعلى ؛مدهشا   التغيري كان  .جنسهم

 العكس على بل عليها حنن اليت والتعقيد الكمال ملرحلة تدرجييا   يصلون بدائيني ابلغني أو انقصني ابلغني

 ويف والقوية املعقدة األفكار يف جدا خيتلفون كالمها  .البشري اجلنس من خمتلفني نوعني والبالغني فاألطفال

 من جزء .,Gopnik) ,2009 (9 ”التنموية الوظائف خمتلف خلدمة الوعي يف ىتوح األدمغة ويف العقول

 املواليد أدمغة تعقيد ملدى املتزايد التقدير وعلى األعصاب علم على استند األطفال لقدرات اجلديد االهتمام

 ممرات هبا جدويو  البالغني أدمغة من أكثر مرتابطة األطفال أدمغة“ غوينيك كتبت  وابلتايل .الصغار واألطفال

 (11) ”.البالغني عند جندها اليت من أكثر عصبية

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األخالقي النمو نظرايت .٣

 ق دم ،املثال سبيل فعلى .األخالقي النمو لقضية الشديدة عنايتهم األخالق اتريخ يف الفالسفة من عدد ك رس

 املنطقي التكوين ق دم .احلكام استقامة تطوير هبدف اجلمهورية كتاب  يف حواره يف املنهج منوذج أفالطون

Turner)  نواقيو ر ال وسّخر .األخالقي النمو لفهم منصة النيقوماخية األخالق أرسطو كتاب  يف للفضائل

64)–45 1998, Matthews, and األخالقي النمو ديناميكيةل خاص ا اهتمام ا. 

 

 لسلةس ع رض .النمو قضااي يف بشدة وااهتمَّ  نمم (1979) احلديثني الفالسفة بني من روسو كان

 الوالدة من) املهد (i)  .األخالقي للنضج ليصل الشخص يتخطاها أن جيب واليت ابلعمر املتعلقة املراحل من

 الثالثة من) األفكار عمر (iii)  (سنة عشر أثتين إىل سنوات ثالث من) احلسي العمر (ii)  (السنتني لعمر

 واملسؤوليات الزواج سن (v)  (سنة رينالعش عمر إىل البلوغ من) العاطفة سن (iv)  (البلوغ سن إىل عشر

 بواسطة األطفال سلوك بتعديل للبالغني مساِحه من الرغم على (.فوق فما سنة وعشرون واحد ) االجتماعية

 ملا نفعا   جيدي ال األخالقي التفكري أبن وقال أصر ،(90) العقاب جتلب من هي السيئة األفعال أن توضيح

 روسو أبن جند ،األخالقي النمو مرحلة لنظرية ابلنظر .فوق فما عشر ةثالث وهو ،األفكار عمر مرحلة دون

 شرح حماولة أن حيث ,Locke) (1971  "لألطفال األسباب شرح" وهو لوك مبدأ بصراحة عارض

 .التنموية الناحية من جمدية غري عشر الثالثة دون ما لطفل األسباب

 

 الالحقة والنظرايت (1965) لبياجيه ’للطفل قياألخال احلكم ‘األخالقي للنمو املعرفية النظرية ولكن

 وابلتايل .الفالسفة وحىت واملربني النفس علماء على أتثريا   األكثر كانت  ,1981) (1984 كولربغ  للورنس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وكولربغ بياجيه قاله ما يضاهي ال (1971) العدالة نظرية يف األطفال عن رولس جون قاله ما املثال سبيل على

 .األطفال عن

 

 البالغني أعداد قلة من ابلرغم تقريبا   مراحل ست يف يتطور األخالقي النمو أبن فيها يبني نظرية كولربغ  عرض  

 البالغني قبل من عادة   تكتمل ال املراحل سلسلة وألن .السادسة أو اخلامسة للمرحلة أحباثه يف يصلون الذين

 الأ بقوله واصل ولكنه .بياجيه كنظرية  قليديةالت املرحلة نظرية مسمى من تستثىن كولربغ  نظرية فإن ،السويني

 أحياان كولربغ  اعتقاد من ابلرغم األساسية مراحل الست هي ها .سابقة ملرحلة يعود أو مرحلة يتخطى أحد

  .واثمنة سابعة مرحلة بوجود

 

     خللقيا بلق ام .أ ملستوىا 

  العقابو  لطاعةا وحن لتوجها— ١ ملرحلةا 

  تبادلالو  لتفردا— ٢ ملرحلةا 

  لتقليديا لدورل خلضوعا خالقيةأ .ب ملستوىا 

  ألشخاصا نيب جليدةا لعالقاتا— ٣ ملرحلةا 

  جتماعيا نظامب الحتفاظا — ٤ ملرحلةا 

  اتياذ ملقبولةا ملبادئا خالقيةأ .ج ملستويا 

  إلنسانا حقوقو  الجتماعيا لعقدا — ٥ ملرحلةا 

  لعامةا ملبادئا — ٦ ملرحلةا 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االختبار يتطلب .وقت أي يف شخص أي مرحلة لتحديد واسع بشكل استخدامه مت اختبار ا كولربغ  ط ور

  .دقيق كتيب  من تُراجع مث فُتسجل ،أخالقية ملعضالت إجاابت

 

 حاجت .كولربغ  لنظرية املؤثرة االنتقادات أكثر من (1982) ”خمتلف بصوت“ جيليغان كارول  كتاب  كان

 املرأة أن متناسيا   الذكر بتفكري ربطتها واليت للعدالة توجه هلا لكولربغ ةاألخالقي األحكام نظرية أبن جيليغان

 أظهرهتا اليت األخالقية النظرية يف القضااي أهم أحد ”.االهتمام“ نزعة مع أخالقية مشاكل يواجهون قد واألنثى

 األخالقيات مقالة )راجع الفضيلة احلياة يف األخالقية املشاعر وأمهية دور هي وجيليغان كولربغ  مناقشات

 .(النسوية

 

 مشاعر منو هوفمن وصف .(1982) هوفمن مارتن أعمال يف األخالقي النمو مناهج أحد جند أن نستطيع

 وعبقرية األخالقية ملشاعرا عبقرية وجود إمكانية هوفمن منهاج يُقدر .مراحل أربع يف واالستجاابت العطف

 تضع لكولربغ األخالقية املشاكل إختبارات فإن ذلك نقيض وعلى .جدا   الصغري الطفل يف األخالقية القوة

 .اخللقي قبل ما مستوى يف إبتدائي األول الصفوف أطفال حىت أو املدرسة قبل ما األطفال

 

 بريتشارد يف هوفمن مارتن وأعمال جيليغانو  كولربغ  ملناقشات الذكاء وشديد متوازن فلسفي تقييم وجدي

 .(1996) وبريتشارد (1987) والمب كاغان  (1976) ليكوان (1987) فريدمان يف وأيضا (.1991)

 

 

http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/
http://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF/


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األطفال حقوق .٤

of rights “ الباب هذا على نظرة ألقِ  وحقوقهم األطفال اهتمامات حول الكاملة املناقشة لرؤية

children.” 

 

 الذايت واالستقالل الطفولة .٥

 .األدىن ابملعىن بذاهتم ومستقلني اصغار   يزالون ما وهم أهدافهم حتقيق على نقادرو  األطفال أن الواضح من 

 عن التعبري على نالقادرو  فاألطفال ،والقانونية الطبية السياقات يف األطفال الستقاللية احرتام جند أن نستطيع

 .النتائج لتحديد حامسة آرائهم تكن مل لو حىت دائما   ُيستشارون رغباهتم

 

 التبعية للعالقات ابإلضافة واجتماعية سياسية عوامل بواسطة للطفولة الذايت االستقالل ممارسة حُتصر

 العائلة ختص اعتبارات أو معينة يةأخالق قواعد هناك كانت  سواء .العائلة قبل من بعضها تُفرض واليت العديدة

 بـ الناشئ اجملال هذا ُيسمى ؟االعتبارات أو القواعد هذه فما ،كذلك  األمر كان  فإذا .ال أم ابلتحديد

Brighouse 1982, Blustein, 2014, Mcleod and (Baylis  ”األسرة أخالقيات“

1999). 1980, Houlgate, 2014, Swift and 

 

 ابلفائدة“ فقط وليس الطفل ابختيار أيخذوا أن فلالط وصاية قضااي يف املسؤولني على جيب هأن فكرة

 ”كينغسلي  غريغوري“ قضية كانت  .ابو وأور  وكندا املتحدة الوالايت يف قبوال   تالقي بدأت للطفل ”الكربى

 مهمة تبنيه أجل من جديدين لوالدين طلبه ليدعم عشر الثانية عمر يف وهو وإبصرار بعقالنية حتدث الذي

https://plato.stanford.edu/entries/rights-children/
https://plato.stanford.edu/entries/rights-children/
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Other the in ”Kingsley Gregory“ (See  الطفولة استقاللية إلدراك األسرية اكمللمح

Resources) Internet. حول آرائهم عن ابنتظام سنا   األكرب األطفال ُيسأل الطالق إجراءات يف 

  .لوصايتهم املقرتحة الرتتيبات

 

 ملستقبلهم مصريية قرارات ابختاذ لألطفال البالغني فيها يسمح واليت املوجعة القضااي أغلب تكون رمبا

Moskop, and (Kopelman  .مستعصية أمراض ذو ألطفال عالجية قرارات على حتتوي اليت هي

 يضعون املوت وشك على الذين الصغار األطفال أن كيف  النغنر بليبوند مريا الرائدة عمل يُظهر .(1989

 هلم الرعاية ومقدمي والديهم ملساعدة ممنه رمحة   املوجعة احلقيقة هذه عن التحدث ابجتناب شروطا  

1980). Langner,-(Bluebond 

 

 هناك آرائهم، عن للتعبري األطفال فيها ُيشجع جماالت هي والطب القانون أخالقيات أن حني يف

 أمهية حول سائد توافق هناك .وآرائهم األطفال لتفضيالت املعطاة الصالحية نوعية حول شديد فلسفي جدل

 هذه تنمية مسؤولية عليهم تقع معهم يتخاطبون الذين البالغني وأن ،مستقلني ليصبحوا أخالقيا   لاألطفا كفاءة

 بقدرات مشككني الفالسفة يكون أن الطبيعي من ،الوقت نفس ويف Feinberg) .(1980 الكفاءة

ana(Osh  شيء أي حول املتوازن اهتمامهم عدم بسبب إما االستقاللية حيث من العاشرة دون ما األطفال

1999) Schapiro 2005, التفكري يف الشديد ضعفهم أو املعريف، والنضج واخلربات املعلومات لقلة 

 Levinson) .(1999 النقدي
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 ما إذا االستقالل مفهوم من مشوال   أقل مفهوم استخدام بوجوب ,2007) (2014 مولني دعى

 االهتمام كلمة  تشمل) الشخص له ميهت ما كل  يف النفس ضبط كمفهوم  األطفال بقدرة يتعلق احلديث كان

 مصدر (والديهم بينهم فيما) حيبون مبا األطفال تعلق يكون آن ميكن (.واألشياء النشاطات العالقات، املبادئ،

 الفائدة هي أو هو سيجد مستقل، بشكل طفال   أو ابلغا   كان  سواء الشخص يتصرف عندما .لالستقاللية

 يتطلب .املرغوبة النتائج حتقيق من يقلالن اآلخرين قبل من ابلضغط شعوروال التحفيز قلة .النشاط من املعنية

، هدف   ربط ما، لشيء املتوازن االهتمام الدافعية، يف للتحكم قدرات املفهوم هذا يف لاالستقال  والثقة بفعل 

 بيتطل ال سبق ما مجيع .معينة أفعال بواسطة األهداف من بعض -األقل على- حتقيق الفرد ابستطاعة هأبن

 معني جمال يف مستقل بشكل التصرف قدرة .االستقالل أو النقدي الذايت التفكري استخدام يف فائقة قدرة

 املساواة مؤيدي أعمال لرؤية .ال أم االستقاللية تدعم اآلخرين مع الشخص عالقات كانت  إذا ما على يعتمد

Feminist  االستقالل نع املساواة مؤيدي آراء لباب أنظر ابلعالقات، املرتبط االستقالل يف

Autonomy on Perspectives. 

 

 إظهار لطلباهتم، أسباب قريبة، معلومات للصغار الكبار يعطي عندما األطفال استقاللية تُدعم

 تنقص عندما .ومشاعرهم أفكارهم تعكس طفاللأل منظمة خيارات وتقدمي نظرهم ووجهات مبشاعرهم االهتمام

 البعيد املدى على أفعاهلم نتائج يرون ال عندما أو جدا   مندفعني يكونوا عندما أو األطفال عن املعلومات بعض

 خلطر عرضه يكونوا عندما أو رغباهتم مع لتتوافق أفعاهلم يوجهون ال عندما أو رغباهتم يفهمون ال عندما أو

 جتاه أبوية بطريقة الكبار لتصرف متاما   مناسبة معينة جماالت يف األطفال استقاللية دعم يكونس اجلسيم، الضرر

  Mullin) .(2014 األطفال

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-autonomy/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-autonomy/
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 الطفولة متاع .٦

 لتناقض ترمز واليت العائلة ثالجة على الصغار األطفال رسومات من اآلابء يعرضه ما وهو ”الثالجة فن“

 يف ولكن .هبا ويفتخروا أطفاهلم برسومات اآلابء ُيسر أن الطبيعي من .ةالطفول إنتاجية جتاه الكبار مشاعر

 فينيبريغ جواناثن أشار كما  ذلك ومع .الكفاية فيه مبا جيدة أطفاهلم رسومات اآلابء يعترب ال الوقت نفس

2006) 1997, (Fineberg,، رسومات مجعوا قد العشرين للقرن املشهورين الفنانني من كبريا    عددا   فإن 

 الذي الفن إنتاج أطفال وهم األطفال ابستطاعة يكون أن ميكن فبالتايل .منها األفكار واستوحوا طفالاأل

  .كبار  وهم إنتاجه ابستطاعتهم سيكون مث الفن مؤرخ أو املشهور الفنان يقدرها مجالية قيمة على حيتوي

 

 املعطاة القيمة فإن هذا وعلى .سابقة حالة جوهراي   الطفولة نإف ،”أرسطو نظرية”بـ مسيناه ما على بناء  

 ابلغا   ويصبح لينمو الطفل مساعدة يف فقط جيده ولكنها ذاهتا حبد جيده تكون أن ميكن ال الطفل إلنتاج

 الكبار أبن يقول أن للمرء ميكن فبالطبع .التوقع هلذا معاكس الطفل فن من بعض يكون أن ميكن .صاحلا  

 أكثر انجحني يكونوا األلعاب يف والتفوق املوسيقى عزف إىل إضافة   الفن جإنتا  على أطفال وهم ُشجعوا الذين

 من قليال   ولو يشكك أن جيب الطفل بفن املتعلق املثال ولكن .وإبداعاهتم طاقاهتم لتفريغ ُيشجعوا مل الذين من

 الطفولة يف دثحي ما فإن ،حياتنا من الصحو اجلزء على تؤثر األحالم أن كما“ تقول اليت سلوت مايكل مقولة

 األفراد على تؤثر فإهنا فاشلة أم انجحة طفولة كانت  سواء ،ككل  للحياة نظرتنا على أساسي بشكل يؤثر

  ,Slote) ,1983 .(14”الناضجني
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 Macleod 2014, (Brennan (2010 الطفولة متاع يف احلديثة الفلسفية األعمال ُتصر

 داخلية قيمة هي اجليدة الطفولة إن بل .قادرا   ابلغا   بحليص الطفل لتحضري فقط الطفولة مرحلة تقييم بعدم

 أو جيدة تكون أن ابلغني ليصبحوا األطفال هتيئ اليت الطفولة أنواع الختالف ميكن .انفعة قيمة فقط وليست

 بسبب أو) الطفولة يف اجليدة األشياء تقتصر .أطفال وهم األطفال تصرف طريقة على يعتمد فاألمر ،سيئة

 املسؤوليات، قلةو  جتماعي،اال تواصلالو  فتوحامل ،لعبالو  ،للمرح افرص   فتشمل ،(الطفولة يف ةالكبري  أمهيتها

 بسبب ليس مهمة قيمة اللعب يعترب ،املثال السبيل على .اجلنسية الرباءة خاصة ،والرباءة ،كثرية  مفتوحة أوقاات  و 

 خالل لألطفال ذاهتا حبد قيمة ولكن ،فقط ابلغني يصبحوا عندما حيتاجوهنا اليت والقدرات املهارات اكتساب

  .الطفولة

 

 لألطفال الفلسفي التفكري .٧

 .Choldren of Philosophy مقالة راجع ،املوضوع هلذا الكاملة املناقشة لرؤية

 

 لألطفال املعنوية القيمة .٨

Warren)  معنوية قيمة ميتلك النموذجي اإلنسان أبن وارن نآ ماري اتمصطلح اعتبار يف جدل ال

 الذات، نقد النفس، ضبط يف أساسية معرفية قدرات ميتلك ابلغ شخص هو النموذجي اإلنسان .(1992

 هذه أساس فإن ذلك ومع .والتصرفات األخالقية األفكار على أيضا وقادر العقالنية واألفكار الذايت التوجيه

 .األطفال لدى املعنوية ابلقيمة مباشر بشكل تؤثر املعنوية القيمة أساس فاختالف اجلدل، بعض فيها القيمة

 اإلنسان ألن هلم كحق  معنوية قيمة ميلكون ال األطفال أبن (1988) انرفيسون جان قال املثال سبيل ىفعل

https://plato.stanford.edu/entries/children/
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 على .األساسية احلقوق ميلك من فقط هو اآلخرين مع متبادلة عالقات يف الدخول على القادر العاقل احلر

 فقط أخالقية مسؤوليات الناس لكميت) املعنوية للقيمة مناقشته يف احلقوق للغة انرفيسون استخدام من الرغم

 اآلخرين الفالسفة من عديدا   يرى .احلقوق لغة يف مناقشتها تصح ال املعنوية القيمة فإن (احلقوق ألصحاب

 .للحقوق امتالكهم بسبب ال منوذجيني أانس يصبحوا أن احتمالية بسبب معنوية قيمة ميلكون األطفال أبن

 املوجودة ابإلمكانيات اكرتاثها لعدم العقالنية الطبيعة احرتام من للستق“ وود ألني كتب  املثال سبيل فعلى

 .Wood) ,1998 (198 ”األطفال لدى

 

 لقدرات والوصول للنمو إمكانيتهم بسبب فقط معنوية قيمة ابمتالكهم األطفال على حُيكم عندما

 هلؤالء املعنوية القيمة عن سؤال يرتك فهذا (النموذجيني ابألطفال نسميهم أن ميكن) النموذجي اإلنسان

 يف قدراهتم على الذهنية إعاقتهم قضت الذين واألطفال البلوغ مرحلة حىت يعيشوا أبن يـُت وقع ال الذين األطفال

 منوذجيني الغري لألطفال املعنوية القيمة إلعطاء مناهج ثالث إذا هناك .النموذجي اإلنسان مهارات اكتساب

 .البشري للجنس لالنتساب طريق األخالقية االعتبارات األول النهج يرى (.نيمنوذجي الغري اأُلانس من وغريهم)

 النهج هذا أُنتِقد .Kittay) (2005 بشر ألهنم فقط معنوية قيمة ميلكون النهج هذا يف األطفال مجيع

 ويةاملعن القيمة الثاين النهج يعطي .الئق غري بشكل لطرف ُمنحاز لكونه احليوان حقوق نشطاء قبل من خاصة

 بسبب أو الواضحة املنفعية األساسيات يف إما سيئ أو جيد بشكل التصرف على قدرهتم بسبب لألطفال

 بني التفريق يف فشله بسبب البعض قبل من النهج هذا نُقد Dombrowski) .(1997 الذاتية جتارهبم

 واألمل ابملتعة تشعر ممن خرىاأل املخلوقات متلكها ال اليت البشري اجلنس أطفال مجيع تقريبا أو كل  قدرات
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 ميلكون الذين اآلخرين اهتمام بسبب النموذجيني الغري لألطفال املعنوية القيمة فيعطي الثالث النهج أما .أيضا

 .Kittay) (2005 معهم عالقاهتم بسبب أو Sapontzis) (1987 هبم معنوية قيمة

 الصغار األطفال أبن وارن كتب  املثال سبيل فعلى .البعض بعضها مع األحيان بعض املناهج تُدمج

 يضعوهنا اليت القيمة على مبنية ليست حقوقهم“ :لسببني معنوية قيمة ميتلكون النموذجيني الغري واآلخرين

 .1992) (197 ”.لنفسه اإلنسان يضعها اليت القيمة على مبنية ولكن فقط ورفاهيتهم حياهتم مكان

 األطفال بعض امتالك وهو رابع هنج (2011) مولني تطور  املعروفة، مناهج الثالث هذه إىل ابإلضافة

 عالقات إقامة على قدرهتم بسبب بل هلم اآلخرين تقدير بسبب ليست معنوية قيمة منوذجيني الغري والبالغني

 القيمة مناهج .نفسه الشخص لرضى كوسيلة  ابآلخرين العناية العالقات هذه ُتظهر .اآلخرين مع وأخالقية قيمة

 مشوقة أسئلة تُثري وأخالقية قيمة عالقات ضمن ابآلخرين االهتمام يف األطفال قدرات على تُركز اليت املعنوية

  Mullin (see .(2010 العالقات هذه يف األخالقية األطفال مسؤوليات عن

 

 .status moral of grounds الةمق راجع املوضوع هذا عن املزيد لقراءة

 

  خرىأ قضااي .٩

 للشخص الفلسفي لألدب -املثال سبيل على- نتطرق مل فنحن .الطفولة فلسفة السابقة ضيعاملوا مشلت ابلكاد

 الصواب من كان  إذا ماف البيولوجية األخالق مناقشات عن أو اإلجهاض أخالق عن أسئلة من حتمله وما

 األسئلة تزايدت ولقد .ألطفاهلم الطيب العالج رفض أو الطبية األحباث يف األبناء ملشاركة املوافقة إعطاء لآلابء

 ومسؤوليات اآلابء ونطاق أصل حول أبنائهم، على اآلابء لسلطة املناسب احلد حول األخرية السنوات يف

https://plato.stanford.edu/entries/grounds-moral-status/
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 هذه .أطفاهلم حياة آبفاق للنهوض كبرية  موارد يُكرسون الذين لآلابء األخالقي اجلواز وحول لألطفال، الدولة

 .خرىأ سياقات يف فيها تناقشوا إذا ما للفالسفة مألوفة تكون قد الابألطف هتتم اليت املواضيع من غريها والكثري

 بينها الرتابط رؤية يف السياقات من وغريها ”الطفولة فلسفة“ عنوان حتت املواضيع هذه مناقشة تساعدان قد

  .ابألطفال هتتم اليت خرىاأل الفلسفية القضااي وبني
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