
 

 

 
  

  

 

 ی اطفال؛ نظارت ابداننظاره

 در ایران مدرن «شدن»تبارِ کودک 

 

 نرگس ایمانی

 



 در ایران مدرن« شدن»تبار کودک /  1

 

 
 

 |
اد

ص
اقت

د 
نق

 
ی

اس
سی

 |
 

 

نویسنده یدرباره  

ی آموختهدانشعی، مترجم و ویراستار ساکن تهران، و نرگس ایمانی، پژوهشگر اجتما

  است.شناسی دکترای جامعه

 اپیتال:ک ی کتابترجمهمنتشر شده و  مصرف و زندگی روزمره ی کتاباز وی ترجمه

 در مدرن در ایران« شدن»تبار کودک و کتاب  «سرمایه»راهنمایی برای خواندن 

 دست انتشار است. 

  نقد اقتصاد سیاسی

   
نگاشتن متنی است درباب واقع، امروزین، به« بهنجارِ»نگارشِ تبار کودک 

ای از تاریخِ اکنونمان. با این حال، نارواست ــ کودک در برهه« شدنشدن/پروبلماتیکپذیررؤیت»

دک توجه اخلاقی به کوپذیرشدن را از سنخ نوعی جلبکم در معنایی تبارشناسانه ــ این رؤیتدست

. قصد ندارد که ها نیستاخلاقیی، و بیماندگتعبیر کنیم. تبارشناسی روایتی تاریخی از بربریت، عقب

پس از  ایم، وهایی ازقبیل انسانیت و زیستِ اخلاقی آشنا نبودهمان با ایدهای از تاریخبگوید در دوره

ر قضا، ، و دست بهرچندها و افزایش معرفتمان، پیشرفتی در ما رخ داده است. آشنایی با این قبیل ایده

 بازی»ها را در روایت خودش از ماوقع راند و آنها سخن میین ایدهتبارشناسی نیز درخصوص تمامی ا

ها انسانیت، اخلاق، ایده، معرفت. اما، ورود این مفاهیم به روایت تبارشناسانه، مستلزم گذار آن«: دهدمی

نیروی معین است: مناسبات ـشان از خلال این مفهوممفهومی خاص، و بازبینی یهاز یک دریچ

دانش. باید دید نقش هر یک از این عناصر در استقرار و تقرر مناسبات قدرتِ سربرآورده چگونه ـقدرت

هنگام کردن و همپذیرست؛ تاریخِ نظاره«هاسوژه»منقادسازیِ تاریخِ سوژه ْقدر است. تبارشناسیو چه

دید  یهدر زاوی نشدنشان، تا پیش از قرارگرفتهایی که تا پیش از پروبلماتیکپذیرکردنِ هستنظارت

ه بعد، مبدأیی بـ، اما از برهه«بوده است»اند. کودک همواره ما، هستی سوبژکتیوِ اکنونِ خود را نداشته

خواهد گیرد که میدانش نوینی قرار میـنگرِ مناسبات قدرت، تحت نظاره و نظارتِ جزئی«بودن»این 

خواهد های دیگرش را مسدود کند. میمکانبگشاید و همزمان ا« بودن»های متفاوتی بر این امکان

واسطه نسبت او با دیگری )یا دیگری با او(، و نسبت او با خودش را به اش را دستکاری کند و بدینبدن

ول بخشی به امور و حصای برای ساماناست؛ اراده« اراده»ای سامان ببخشد. به این معنا، قدرت سیاق ویژه
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قدرت قدر یهیک فرد/حاکم/سوژ یهای سوبژکتیو نیست، ارادز سنخ ارادهغایتی ویژه، اما این اراده ا

 یهیک سوژ یهکه بخواهد و قصد کند امور را تغییر دهد. این نوع از بازنمایی قدرت در پیکر

ری که بر های متکثتکثیریافته در بدن یهارادـشدنِ قدرتیافته، هاله و حائلی است مانع از دیدهوحدت

از  هایی کهها و... . بدنها، هنجارها، سازههایی در شمایل نهادها، انسانکنند. بدننیرو وارد مییکدیگر 

کثر همه، این تکثرِ قدرت، تاینگیرند. باوسو میهای خُرد و متعدد، سمتخلال تحمیل و تحمل تکنیک

های ها نیست. ارادهژیک آنهای خُرد و متعدد، نافی وحدت استراتقدرت و تکنیکـهای بروز ارادهمکان

د که در تحقق کننهایی تلاش میاند، درنهایت برای خلق سوبژکتیویتهمتکثری که به جنبش افتاده

رآوردن بخشی. از این حیث، روایت تبارشناسانه از سرباستراتژی معینی کارساز هستند: استراتژی انضباط

ناصری( است که  یهمبدأیی )از اواخر دورـرههاکنون در ایران، مستلزم کاوش در ب« بهنجارِ»کودکِ 

های خُرد بر بدن او، قدرتـهایی متکثر از سوی ارادهکودک از خلال اِعمالِ تکنیک یهطی آن، سوژ

دست شست  استعلایی یهسوژ یهگیریِ سوژه، باید از ایدشکل یهلذا در بررسی تبارشناسان«. ساخته شد»

های خُرد را در یک جا گرد ورزیشدن کودک بهنجار از خلال ارادهبرساختههای پارهوو درعوض، تکه

ای بسیار حائز اهمیت در این میان وجود دارد: نقش دانش در اما، نکته«. نامید»هم آورد و آن را کودک 

ش نسربرآورده. قدرت با دانش یکی نیست، اما، منحصراً به میانجی داتازه یهرَوی این ارادابتنا و پیش

ود را به تر موجتواند جهان را تنظیم و بازتنظیم کند، چراکه دانش، هستیِ حقیقتِ پیشاست که می

دهد. کند و آن را اشاعه مینوینی خلق می« حقیقتِ»قدرتِ جدید،  یهکشد و متناسب با سامانچالش می

ور و اجبار حاکمان، که کند، نه زهای متکثر را به میدان مناسبات قدرت وارد میچه بدندرواقع، آن

شی که در شود. دانای دیگر مینوینی است که باعث آشکارگی جهان به طریقه« حقیقت»فراگیرشدنِ 

 . الصحهساز را ایفا کرده، دانشی است با عنوان حفظکودک این نقش حقیقت یهبرساخت سوژ

، «مواجهه با غرب»ملی با عنوان ساز در ایران معاصر، از عاعموماً در تبیین چرایی وقوع تحولات دوران

هایی شود. این پاسخ هم حائز سویههای عباس میرزا در جنگ با روسیه، نام برده میخاصه پس از شکست

وت یک در کس« مواجهه با غرب»توان تأثیر که نمیتعبیری نیست. نخست آناز حقیقت است و هم به

ال، در این بین، حاینر ایران معاصر نادیده انگاشت. بارا در فرایند خودنگری انتقادی د« دیگریِ پیشرفته»

این پاسخ باشد: مواجهه )از حیث مختصات مواجهه(، با )از حیث  یهبرسازند یهباید حواسمان به سه واژ

 سوی مواجهه(، غرب )از حیث طرفِ مواجهه(. وسمت

از سر تعارض با برخی دول  را رویدادی صرف دانست که تنها و تصادفاً « مواجهه»اولاً نباید این 

رابر زدگی ایرانیان در بهای غربی، و یا سرخوردگی و شگفتخارجی، آشنایی روشنفکران با اندیشه
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ک حائز اهمیت در ی یهرغم اذعان بر تأثیرگذاری این عوامل، نکتهای غرب رخ داده است. بهتپیشرف

های امانهشناسانه، سکنیم، از حیث هستیراد میم« غرب»چه را از تبیین تبارشناسانه آن است که اولاً آن

داری. با نظر به این مهم، ای هستند، تحت عنوان سرمایهدانش اقتصادی، اجتماعی و سیاسیـقدرت

دیگریِ »اندیشانه است اگر فکر کنیم که ما، برحسب مقتضیات خاص این سامانه، صرفاً درمقام یک خام

دانش نوین، و بنا بر ـقدرت یهعکس، در این سامانایم. بهشدهبرای غرب پدیدار می« افتادهعقب

نوان یک عسرمایه و نیاز آن به مواد خام و بازار مصرفی، ما نه منحصراً به یهیابندمقتضیات گسترش

و بروز  ظهور« منبع مواد خام و بازاری برای مصرف کالاهای تولیدشده»مثابه مانده، که بهدیگریِ عقب

 یهسوی این مواجهه ــ باید میان یک مواجهوــ یعنی سمت« با» یهرو، در کاربست واژاینایم. ازیافتهمی

ث از ای منبعایم، و مواجههفاعل و طالب آن بوده« ما»فردی، تصادفی، یا از سر استیصال که منحصراً 

ل آن بوده سرمایه فاع ،سرمایهاضطرار خودِ سرمایه که، با استناد به تعبیر خود مارکس در جلد نخست 

برای « غرب»گریزناپذیر  یهسوی این مواجهه همواره به مطالبواست، تمایز قائل شویم و در تبیین سمت

ــ نیز توجه تحلیلیِ لازم را مبذول نماییم. اگر قرار بود « ما با غرب یهمواجه»جای ــ به« مواجهه با ما»

ما  گاه سروقتبا ما مواجه شود، هیچ« ماندهسرزمین عقبیک »هایی ازقبیل غرب تنها در قالب انگاره

آمد، مگر از روی تصادف، کنجکاوی ناشی از کشف مختصات یک زیستِ بدوی، یا براساس نمی

دانش ـرتقد یهدارانه. درواقع، سامانهای پیشاسرمایهسیاسیِ کشورگشایی در حکومتـمنطق اقتصادی

به سروقت  ناخواهسازد، بالاخره و خواهدارانه را مستقر و منتشر میههای اقتصادی سرماینوینی که سیاست

رانیم، سخن می« مواجهه»ایران، از مفهوم « شدنمدرن»آمد. لذا، هنگامی که در روایتِ تاریخیِ ما می

اتفاقی و خنثا بوده که منحصراً از مختصاتِ  یهباید در نظر داشته باشیم که نه این مواجهه یک مواجه

اش به هکه نگاه فرادستان« متفاوت»یک دیگریِ انتزاعیِ صرفاً « غرب»بودنِ ما ناشی شده است؛ و نه آن 

 یهگرفته است. اهمیت تأکید بر این نکتما از منظری سیاسی و فرهنگی ــ و نه اقتصادی ــ نشئت می

های تبارشناسانه در باب تاریخ ایران، پژوهش یهشود که در عمدمی جایی ناشیظاهراً بدیهی از آن

ه یک شود و بدین واسطنادیده انگاشته می« مواجهه با غرب/دیگری»نوعی انضمامیت و مختصات این به

اشی های قدرت از کجا نبخشِ این تکنیکماند: استراتژی وحدتپاسخ باقی میپرسش مهم همواره بی

ثر از ، و متأ«غرب»دانش سربرآورده در ـقدرت یهن پرسش را باید در مختصات سامانشود؟ پاسخ ایمی

پدیدارگی ما برای خودمان جست.  یهپدیدارگی ما برای غرب، و به همان اندازه مهم، نحو یهآن، نحو

م و هف« مواجهه با غرب»توان بدون توجه به قدرت انضباطی در ایران را نمی یهریزی سامانطرح و پی

رو، تأکید بر اینای مجهز به مختصات قیدشده در بالا. از«مواجهه با غرب»همه، اینمفهومی کرد؛ با
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های مدرن، صرفاً ناشی از یک جور انضباطی در ایران و تأثیر آن در برساخت سوژه یهگسترش سامان

هسته و مفهوم، ورود آ برداری ناشیانه از واژگان و مفاهیم فوکویی نیست، بلکه استفاده از اینکپی

کند. های انضباطی، مفهومی میدارانه به ایران را از خلال برساخت سوژهمناسبات سرمایه یهپیوست

مداری، ناسیونالیسم، ــ تربیت« مانماندگیعقب»های تاریخیِ ما به ، قرار نیست پاسخهرچند

ارشناسانه انجام چه قصد داریم تبیینی تببا همین مختصات تبیین شود، اما چنان تماما  استبدادستیزی و... ــ 

داری بسنجیم و دانش همزاد سرمایهـقدرت یهها را با ساماناین پاسخ« نسبت»دهیم، لازم است 

 که ستا «انتقادی»این فهمِ از گذشته، از آن رو مان دست یابیم. واسطه به فهم انتقادی اکنونیتبدین

ی از هاینهد: امکانی دیگر را پیش میهایهنگام نوید امکانهمکشد، و چالش میرا به « اکنون» بداهتِ 

  ممکن و مطلوب. یطلبانه در مقام بدیلانتقادی و رهایی هایی بر انگارهآموزش جنس ابتنای نظام

 

 بخش اول: خانه

 ندارد« هستی»ای که «هست»طفل: 
روزمره و نه  ستیها نه در زبودند. آن هیخاموش و درحاش یتیاقل یناصر یهکودکان در آغاز دور

 ینگاه کسان در، کودک «بودنِیدنیناد» همین. ختندیانگیرا برنم یتوجه و تفکر یورزشهیدر ساحت اند

 ریودکان تعبک «یانگاردهیناد» ینوع به ،ستندینگریرا م انیرانیا یهروزمر ستیز «گانهیب» یکه از منظر

دقت،  ،یبخشاز سامان یاثر چیکه در آن ه شدیسه میمقا متمدنانهشایپ یِ وانیح اتیح یبا نوع شاناتیو ح

 1.شدینم افتیو انتظام 

نفسه یک ماهیت ایجابی نبود، بلکه بیشتر واجد نوعی ماهیت سلبی بود، در این دوران، کودکی فی

آن فرد هنوز بالغ نشده و امید است هرچه شد که در ای از زندگی در نظر گرفته میمثابه دورهیعنی به

، در این علاوهسپری بشود و فرد به دوران بزرگسالی گام نهد. به« این دوران جهالت و نادانی»تر سریع

 یهتاریک کودکی به بره یهدوران، تنها نهاد مورد اطمینان برای تعیین معیارهای اصلیِ گذار از بره

همه، از اواخر دوران ناصری و با رواج نوعی عقلانیت انضباطی د. باایناندیشیِ بلوغ، نهاد دین بوروشن

ست که ای ا«هست»تنها شوند. کودک تا پیش از این دوران نهمی« دیدنی»رفته در ایران، کودکان رفته

ـ ندارد، بلکه این  یهای ــ به معنای یک سوبژکتیویت«هستی» « هست»تمایزیافته و ماهیت ایجابی مشخص ـ

ای شود. برمرگ است که پدیدار می یهکه در پرتو زندگی پدیدار شود، در سایاره و بیش از آنهمو

همین هم در اغلب موارد، اگر هم قرار بود در جایی مطلبی درباب کودکان درج شود، این مطلب بیش 
                                                      

 . 31منوچهر امیری، انتشارات توس:  یه، ترجمفریزر یهسفرنام(. 1334. فریزر، جیمز بیلی)1 
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افتادن کودک  1،انبارراند: از افتادن کودک در آبها سخن میاز هر چیز از مرگ و حوادث وارد بر آن

 3،اهل تفت و مرگ او یهماهپلنگ به کودک هفت یهحمل 2،بام خانه و مرگ اوکنگاوری از پشت

ها و... . یا همچنان که اشاره کردیم، از مرگ آن 4،دانستن اوالخلقه در سمنان و شومتولد نوزاد عجیب

 های واگیرداری همچون وبا و طاعون. بر اثر ابتلا به بیماری

ری رفته به امیابی کودک و کودکی در ایران، مرگ اطفال رفتهاهمیت یههمه، و در آستانبااین

افت. اهمیتی روزافزن ی« آشکارشده» یهیابیِ این معضلبدل شد و متعاقب آن نیز علت پروبلماتیک

الهی،  قدروومیر کودکان هم، نه دیگر همچون گذشته، قضاترین علت فراوانیِ مرگترین و کلیدیمهم

نوعی  تعبیری آشکارتردست، که یک نقصان معرفتی یا بهچشم، و چیزهایی ازاینتقدیر شوم، زخم

 الصحه دانسته شد. حفظ یهاز اصول اولی« اطلاعیبی»

الصحه درمقام گروهی از کردارهای پیشگیرانه دهد، حفظهای تاریخی گواهی میکه دادهچنانآن

ده از مانوفور در آثار برجایتوان بهن برخوردار است و ردپای آن را میدر تاریخ ایران از سنتی دیری

سنت طب سینایی پی گرفت. اصولاً در طبابت سینایی و در بحث از حفظ صحت، سخن از اموری به 

اند. رسها، افراد را در پیشگیری و ممانعت از بیماری یاری میمیان آمده است که دانستن و رعایت آن

 یهو از رسالت دوگان شدحفظ صحت از گفتمان طبابت حذف  یهمسئل یاز عصر صفوآغ یهاز لحظ

 یهاتلاش یعنیدوم آن  یهمیآن به وقت مرض، تنها ن یهحفظ صحت و اعاد یعنی ،یینایطبابت س

ر گرای طب سینایی، در عصتجربه یهالصححفظ یهاما چرا پارپابرجا ماند.  هایماریمعطوف به درمان ب

کی از بخشیِ دینی جایگزین آن گردید؟ یای مبتنی بر وثاقتالصحهبه کناری نهاده شد و حفظصفوی 

معرفت  یههای ممکن به این پرسش آن است که تقدیرگرایی رایج در عصر صفوی از تعلق شاکلپاسخ

قدر واامور جهان پیشاپیش از طریق قض یهکرد که در پرتو آن، جملعصر صفوی به قلمرویی حکایت می

 5 داشت.معرفتی محلی از اعراب ن یهالهی تعین یافته بود و لذا پیشگیری از بروز بیماری، در این شاکل
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 یهوضعیت، مسئل یهپذیریِ آن درمقام میانجیِ تغییردهندشدن بدن و رؤیتبا پروبلماتیک

 ت.حیت یافالصحه در عصر قاجار بار دیگر و اینک در مناسبات قدرتی متفاوت اهمیت و ارجحفظ

بودمان، بر  شدنِکیپروبلمات یهو نقط یخیبزنگاه تار نیبر سر هم ستادنیتا با ا برآنیم ان،یم نیدر ا

گرفته  یپ خاص یاهیدر رو شدن،کینوع پروبلمات نیپاسخ درخور به ا ،آن یکه ط ورزیمتأمل  یندیفرا

« نظارت»که تا آن زمان،  یتیموجود رشدنیپذتیعبارت رؤ کیو به « بدنـکودک»شد: عطف توجه به 

  .ختیانگیرا برنم یعملـیانتقاد یتوجه «اشیسامانده»بر او و 

 

 شود پذیر میطفل در خانه رؤیت

 یدارگیو پد شدنیدنید ریتعب کیکودکان و به « شدنمهم»با سربرآوردنِ عقلانیت انضباطی جدید، 

چه محقق شد. آن یبار در پرتو زندگ نیعکس، اهمچون گذشته در پرتو مرگ، که به گریها نه دآن

ها و در آن اتینخست حفظ ح یهدر وهل د،یبرخوردار گرد یفراوان تیدرخصوص کودکان از اهم

 یزیدادن به چلشک تیترب نیبدن و و از خلال ا «تیترب» جیرا ریها و به تعببدان یبخشسامان دبع یهوهل

است  یپزشک دِیدانشِ جد نیما ا یِموردبررس یِخیتار یهدر دور آنان بود. «عتیطب» ای« روح»با عنوان 

به  یتیترب یهسامان تیدر مع ،یریشگیبر عنصر پ دیالصحه و با تأکحفظ یآشناکه تحت عنوان نام

شکل  یهکارِ برساخت و حقنبهو دست رساندیم یاری نینو یها«سوژهـتیواقع» یریگشکل

شمرد که بر ییهاکیاز تکن یامجموعه توانیرا م تیترب ان،یمنی. دراشودیم «قتیحق»از  یادگرگونه

 یبا عنوان کودک منجر و منته یاسوژه رشدنیپذتیبه رؤ یقدرتِ انضباط یاستراتژ کیدر مدار 

را  کودک محافظت کرد و آن یکیزیف تیاز موجود ستیبایکه در آن م یمکان نیاما نخست .شودیم

 یهارشناسانتب یکه بررس ستین لیدلیب«. مادر»مراقب هم  یدیکل تینمود خانه است و شخص تیترب

 وندیپ گریکدیشدت به ها بهگاهگره یمادر در برخ یهابژـکودک و سوژه یهابژـسوژه یِریگشکل

با برساخت مفهوم کودک و تلاش  یقیثو یوندهایپ« مادر خوب» کیو برساخت نشانگان  اندخورده

زنان بیش از هر چیز از خلال همین ساماندهی مناسباتشان با کودکان است که  او دارد. تیبقا و ترب یبرا

وبست شدند و در همین راستاست که به حاکمیت و واقعیت اجتماعی سطح کلان مرتبط و چفت

 1د.افتادگی کشور برشمرده شترین عامل عقبکودکان مهم یهالصحهای حفظاطلاعی زنان از شیوهبی

 گاهشانیاز جا ینیدرک نو یزنان را به سو ستیبایکرد م تیسالم و بهنجار ترب یکه بتوان نسلآن یبرا

علم  یبدان از مجرا دنیبخشو وثاقت یدرک نیمادر سوق داد. برساخت چن کیدر خانواده درمقام 
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ها و انسان واناتیح انیمادرانه که بعضاً در م «عتیطب»مچون ه ییهادهیالصحه و با استمداد از احفظ

  .دیممکن گرد یمذهب یهاگفتمان زیو ن ،«رانیملت ا» شرفتیپ یهدیمشترک است، ا

در انجام  زنان «یِمبالاتیب»قصور و  ،یسربرآورده، کوتاهتازه یهشناسانبینگاه آس کیدر پرتو 

 کریع آن بر پکودکان و به تب کریبر پ ریناپذجبران یدر قبال کودکان، مسبب بروز خسارات شانفیوظا

 یتیعنداشته باشد، به وض یانگهدارنده وکه مادرِ مراقب  یادعا شد ملتبه همین سیاق  ومملکت دانسته 

تربیت  بایست شخصاًای مسئول و موظف، میحال که مادر درمقام سوژه 1.اسفناک مبتلا خواهد شد

کان ها در مراقبت از کوداو را بر عهده بگیرد، دیگر نقش دایه یهالصحخطیر حفظ یهکودک و وظیف

ها و الزامات محلی از اعراب نداشت. لذا از همین دوران است که ما همزمان با اعطا و الصاق مسئولیت

زافزون اوه بر آن تأکید روجدید به زنانگی و مادرانگی، شاهد تخریب شدید پایگاه و نقش دایگی و عل

 خوب مادر طبیعی هایملاک از یکی کودک به جای شیر دایه هستیم. شیردادنبر ارزشمندی شیر مادر به

 اندایگ» به را خود طفل که مادری قاعده، این به توجهبی مادر کهچنان شد؛ محسوب بودنبهنجار و

 عقوبت مستوجب و شمرده تررحمبی نیز حیوانات ترینرحمبی از خود سپارد،می «رحمبی تربیتبی

 تواندیهم نم «زیو خوشخو و تم النفسمیو سل فیو عف بینج یلیخ» یهیکه حتا دا گفته شد 2.دانسته شد

ا از جسم طفل ر ینگهدار یلازم برا تیچراکه عموماً دقت و حساس رد،یکودک بگ یمادر را برا یجا

 حقوق»ای از جانب لطف و مهربانی الهی تعبیر شد و هم علاوه، شیر مادر، هم در مقام عطیهبه 3.ندارد

هوای نفس »به کودک و برآمده از  4«ظلم و تعدی»نمودن آن از طفل به صورت لذا دریغ«. طفل یهطبیع

 د. کنعمل می 3«خلاف امر الهی»که « نامهربان»مادر پدیدار گردید؛ مادری  5«و بوالهوسی

های ساختن کودکان از شیر مادر با اتکا بر انگیزشدر کنار این شکل از نکوهش و تقبیحِ محروم

مجهز « علمی»های الصحه نیز که اینک به وثاقت دادهحفظ یهشدگرایانه و مذهبی، گفتمان احیاطبیعت
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اج کودکانشان را الزام و احتجدادن مادران به ، شیر«بودنمفید»کوشید با اتکا بر معیار شده بود، می

غیب شده. به بیان دیگر، زنان تردیگری بخشد؛ الزامی از جنس و سنخ ترغیب، اقناع و ارعابی تلطیف

شدند با شیردادن به کودکانشان، هم در مسیر طبیعیِ یک زیستِ بهنجار گام نهند، هم از لذتِ داشتنِ می

تربیت و پرورش کودکان سالم گامی مؤثر در ترقی  مند گردند، و هم از خلالبهره« سالم»کودکانی 

 واقع شوند. « مفید»شان بردارند و برای جامعه جامعه

 یهها در قالب ارائتوان هم به ساماندهی زیست و کنش قابلهها میدایه« یهمسئل»پس از ساماندهی 

ه مراقبت از بدن رمستقیم بای غیگونهپیشگیرانه به آنان اشاره کرد که تبعاتش بهـدستورات بهداشتی

واسطه بدن مراقبتی به مادران، که بدینـشود، و هم، به تجویزها و دستورات بهداشتیکودک منتهی می

گیرد. قرار می دیگریـگرانه و دقیق مادرای پروبلماتیک مستقیماً در معرض نگاه نظارهمثابه ابژهطفل به

رده و بسط رویکردهای نظارتیِ گست توجهی دارد، ترویجبلها اهمیت تحلیلیِ قاچه درخصوص قابلهآن

ل شوی دست و تن، آموزش اصووشست یهها ازجمله لباس، نحوبر طیف وسیعی از امور مربوط به قابله

برخوردار  یخاص تیاز اهم ها نیزخود قابله تیآموزش و ترب نیهمچن 1ها و... بود.الصحه به آنحفظ

  2.شود یریو معصوم جلوگ گناهیاز زنان و کودکان ب یریواسطه از قتل کث نیشد، تا بد

دک، در کوـیابیِ سوژهشدن زیست کودک و نیز در جریان هستیپروبلماتیک بنابراین، در ظلّ

هریک از اضلاع مثلث مادر، دایه، قابله تغییراتی رخ داد که این تغییرات از جنس آشکارگی و پدیدارگی 

ها بود. زشیِ آنبندی اربندی و اولویتگانه، و به تبع آن تغییر در رتبهیک از این اضلاع سه دیگرگون هر

زنان، با  یهگانای از این پرتوافکنیِ دیگرگونه بر نقش و کارکرد این سهنکته آن است که بخش عمده

داده  دار بدان نسبتدامنه الصحه صورت پذیرفت؛ علمی که اثراتی بسهای علم حفظاستمداد از آموزه

 3رفت: ترقی مملکت.ای از قِبل آن انتظار میشد و تبعات گستردهمی

های در کنار این شیوه از ساماندهی غیرمستقیم بدن کودک، ما همچنین شاهد سربرآوردن تکنیک

گری قرار دادند و از خلال این ای هستیم که مستقیماً خود کودک را آماج نظارهمراقبتیـکنترلی

نخست  یهگری در وهلگری، حدود تنانگی و اخلاقیِ کودک را سروسامان بخشیدند. اما این نظارهنظاره

بینی که کردنی متصف به صفت دقت و جزئیبه خود گرفت. توصیف« کردنتوصیف»شمایل وشکل
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توان به نخست می یهاین کارکردها در وهل یهکرد. ازجملکارکردهایی مشخص ایفا می

شروع به  یکودک یهوژس یاندک مرزهااندکها که از خلال آن میاشاره کن ییهایگذارتفاوت

ما  نده،یفزا یهایمرزکش لیقب نیدر کنار ا و جوان. وانه،ید ،زن باکودک  انیم زیتما :گرفتن کردنضج

ساختن بدن کودک به مبدل یکه در راستا میمواجه یگرید یندهایحاضر با فرا یهدر بره نیهمچن

دکان کو ستیزشده بر اعمال یهاینگرییجز یهدمادم بر گستر ر،یپذو سنجش ریپذنظاره یاابژه

نظافت  یههایی درخصوص نحوبرای اولین بارها به دستورالعمل در همین ایام است که مثلاً. ندیافزایم

خواباندنش، لباس به تن کردنش و  دادن به او،کردن او، غذاطفل نورسیده و جزئیات حمام

 خوریم: هایی از این دست برمیموشکافی

ان گاه سر و سرانگشتنگاهداشتن بچه در آب: دست چپ حامل تکیه یه( طریق5)

کردن بچه بوده، در این حال با دست راست هر دو ساق او را بگیرند او مانع لغزیدن

واقع شده و یا ابهام حلقه حاصل بقسمی که انگشت سبابه در میان دو ساق طفل 

 یهکرده باشند که ساق راست او را در میان گرفته و با سه انگشت دیگر و ابهام حلق

دیگر حاصل گردد که ساق چپ را در میان بگیرد. هیچ وقت شکم بچه را نگرفته 

ا ماند و بچه سر خود رگاه میتکیهو دست به سینه او نگیرند وگرنه گردن بی

گرفتن بچه او را برداشته و به طرف طشت آب نگاهداشت. پس از درست تواندنمی

رفته به قسمی در آبش فرو برند که تمام اندام به غیر سرش در آب فرو رود و در 

فرونرفتن سر اهتمام داشته و با دست چپ سر را از آب بیرون نگاهداشته و با دست 

ار است. بدن طفل را نرم کراست که در این حال ساق طفل را در آب گذاشته بی

، کوفهش یهروزناممخصوص پاک بشویند ) یهنرم مالیده و با قطعه ابر نرم یا پارچ

 (.1332الاول جمادی 5، 2 یهسال دوم، شمار

ها عبارت پذیرسازی بدنهای رؤیت، یکی دیگر از تکنیک«توصیف دقیق»و « تمایزگذاری»جز به

ایده یا فهای ناشناخته و بیگانه، بیهایی که بدنبندیطبقه دادنها و ترتیباست از ساختن جدول

ها بندیدرخصوص کودکان، این قبیل تقسیمسازد. یافته و مرئی بدل میهایی نظمخطرناک را به کثرت

های غذایی کودکان باب شد، و هم در امور خُرد رفته در اموری همچون وعدهها هم رفتهبندیو دسته

 بندی اطفالجات، اوقات لازمه برای هضم غذا، طبخ غذا برای اطفال، تقسیمنسخهای مانند و جزئی

های اطفال، غذادادن به اطفال، دندان یهحرارت بدن، وزن، نحو یهها، درجبرحسب تعداد تنفس آن

 تأثیر ادویه بر اطفال و... 
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اقبتی ا به دستورات مرالصحه، تنهبخش حفظدهی بدن کودکان به میانجی دستورات ساماناما سامان

یک معنا، بر  کننده و بهفراگیرشدن نوعی تربیتِ کنترل یهواسطشود، بلکه از آن بیش، بهمحدود نمی

ی های گوناگون زیست کودک، مرزها و حدود تنانگکنترلی در ساحتـهای نظارتیاثر تکثیر تکنیک

 شود.تر میتر و مرئیرفته پررنگو شخصیتی او هم رفته

 یهر گسترآن است تا حد امکان ب رب یاست که گفتمان انضباط تینکته حائز اهم نینخست توجه به ا

از  شیب ،یکمّ در وجه .است ی و کیفیحائز دو وجه کمّ یابیگسترش نی. ادیفزایب یریپذتیترب یِزمان

 یه مرزهاکیطورکودکان اشاره کرد؛ به یریپذتیترب یِزمان یهدور افتنیبه وسعت توانیم زیهر چ

ماس کودک م ستیز نِیآغاز یکه حتا با روزها رودیچنان به پس مآن یریپذتیبتر یِزمان یهمحدود

 یایکه آماده و مه مانَدیرا م یدیلوح سف اشیزندگ یروزها نیلذا کودک از همان آغاز شود،یم

 زیکنترل نتحت یهامکان شِیپازشیب افتنیبا گسترش ،علاوهبه 1است. یتیترب یهاکنش رشیپذ

بودند  ییهاپسران ــ مکان یشهر ــ بالاخص برا یهاکوچه نیاز ا شیکه اگر مثلاً تا پیطور. بهمیامواجه

ها و بعضاً اقسام کنشوو به انواع کردندیرا تجربه م یانشدهنظارت یها آزادکه کودکان در آن

ها، دادن کوچهقرار نظارتشد با تحت یسع دیجد یدر گفتمان انضباط زدند،یدست م هایکارخراب

بالقوه پرخطر  یها به مکانافزوده شود. کوچه زیبدن و کنش کودکان ن یریپذنظارت یِمکان یهبر گستر

با ، لازم یریپذنظارتعدم لیها کودکان به دلکودکان بدل شدند: در کوچه یاخلاق تیترب یبرا

ها کوچه یفضا دندیکوشیم دیلذا بزرگسالان با 2.شدندیمگو مواجه و آشنا ـنه یهااقسام حرفوانواع

در . ندید، بزدامتضاد بو کودکان تِ یترب یهیکه با رو یعیپرخطر و شن یرفتارها نیاز چن الامکانیرا حت

 ،یرتیغیب ،یحسیب» ،«یدر خردسال تیرق حمشدن عِقطع»همچون  یمنتظر تبعات دیبا صورت قصور،

 . بود «یدر بزرگسال یگرگهیب

برای ترسیم  یگفتمان انضباط ی باید گفت،ریپذتیترب یِزمان یهباز یِفیک گسترشدرخصوص  اما

 برد:قرار بهره می یی بدینهاکیتکن کودک، ازنوظهور  یهسوژ یمرزهاوحد

تر پیش کهـ چنانـ رکودکیکودک و غ انیم یمنحصراً به کنش مرزکش کیتفک کی: تکنکیتفک

 زین یکودک یهابژـرا به درون سوژه یمرزکش نیا ش،یبلکه از آن ب کند،یبسنده نماشاره کردیم ــ 

 و« بد»از کودک « بهنجار»، «خوب»کودک  انیم زنهادنیدر خدمتِ تما قهیدق نیو در ا دهدیم یتسر
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برآمدنِ  قِیپژوهش حاضر گواه آن است که در دقا یِخیتار یهاافتهی. شودیوارد عمل م« نابهنجار»

که بدان واسطه کودک بهنجار از نابهنجار بازشناخته  یبخشخط فارق سامان ران،یدر ا یکودک یهسوژ

 یهایخشبرفته با سربرآوردنِ دستورات و الزاماست. درواقع، ما رفته «یسلامت»خط  گردد،یم زیو متما

از  ضیکودک مر ی و هنجارینِمکان کیو تمرکز خود را بر تفک دیتأک یهکه نقط میامواجه یمتعدد

  .گذاردیسالم م

های رل فعالیتها کنتکردن بدن: یکی از راهکارهای اصلی قدرت انضباطی برای رامکنترل فعالیت

بر اتی ها و تقیدشود چارچوباست. در این فرایند تلاش می« روزانه یهبرنام»آن با استمداد از تکنیک 

های گوناگون وضع شود و با تقطیع زمانِ یکدستِ روزانه به قطعاتی شده برای فعالیتزمان صَرف

های وریِ فعالیتها افزوده شود، و هم بهرهقطعهـپذیری هریک از این جزءنایکدست، هم بر میزان نظارت

یی داشته، دینی هم کاربردهاتر در دستورات بخشی پیشروزانه را افزایش داد. البته این شکل از انضباط

بخشیِ ها برای نظمتر از قبل شد و از آنهای تنظیمِ زمان ظریفقدرت انضباطی این روش یهاما در سامان

 توان به رواجعلاوه بر این وجه از کنترل فعالیت، می 1بهره گرفته شد.« های مفیدسوژه»بیشتر به هرچه

کاربردن اعضای بدن نیز اشاره کرد. مستندات لازم برای به یهدرست و مؤدبان یهدستوراتی درباب نحو

یان رسیدند. مثلاً از آن مونشر هایی سراغ گرفت که در این دوران به طبعتوان از اندرزنامهاین مدعا را می

ش( اشاره کرد؛ کتابی که برای  1211الدوله )خلیل ثقفی نامدار به اعلم یهنامتربیتتوان به می

رفتن، هایی از قبیل راهکنش« درستِ یهنحو»تحریر درآمده و در آن  یهخردسالان به رشتآموزش 

 ... آموزش داده شده است: دادن بدن، حرکات سر وکردن، تکاننشستن، صحبت

 : سر

دادن خوب نیست و همیشه ــ سر را متصل به این طرف و آن طرف حرکت

 است.کردن به یک نقطه نیز بد نظردوختن و نگاه

انداختن همیشگی سر و چشم علامتِ ساختگی و بخودبستگی است و ــ پایین

 خودبستگی خوبی ندارد. 

ــ سر را همیشه راست نگاه داشته متصل به این طرف و آن طرف نچرخانند. دست 

 را نباید به جانب سر برد، مگر در صورتی که خیلی لازم باشد... 
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 1،ازیب پذیرساختننظارت در بالاخص که ایی بودهاز جمله تکنیک تحدید : تکنیکتحدید

 کودکان، همان رفتار از مؤلفه سه این. گرفت قرار استفاده مورد کودکان 3خواب و 2نفسانی هواهای

ناظر را دارا جاهانضباطیِ هم یهکشیدن سامانچالشهایی هستند که بیش از همه پتانسیل و ظرفیت بهمؤلفه

اش؛ اطیناپذیر و کنشگریِ فارغ از ضوابط انضبناشی از حرکات بدنیِ کنترلهستند: بازی، با سرخوشی 

گریزی دادن به انفعال و رخوتِ انضباطزدن نفس مهارکننده؛ و خواب به سبب تنهواهای نفسانی با پس

د مترصد رو، تکنیک تحدیزیست انضباطی و کنترلی تن دردهد. ازاین آهنگضربکه حاضر نیست به 

ها را در گریز، همچنان کنترل آنهای کنترلدهی به این قبیل فعالیتبا محدودسازی و جهتآن است تا 

 کف داشته باشد. 

: تا پیش از برآمدن گفتمان انضباطی، در احکام صادره درخصوص کنش جنسیِ کودکان حذف

زشی های آمورو ما در کتاباینوسختی وضع نگردیده بود. ازهای سفتها و حدگذاریمحدودیت

نه هستیم. پروا در این زمیکشیدن مناسبات جنسی و سخنان بیتصویرها شاهد بهخانهکودکان در مکتب

تا در حآید. وضوح از عمل مقاربت بزرگسالان سخن به میان میبه نامهآفریننوشمثلاً در کتاب 

جایی که نیز، آننصایح الاطفال در  4.شودیم دهیکش ریمقاربت آشکارا به تصو یهصحن زین یموارد

قرار است با طرح یک داستان، عاقبتِ نامطلوبِ کار بد نشان داده شود، از واژگانی چون فاسق استفاده 

کودکی با سربرآوردنِ اعتراضاتی مواجهیم که با درج  یهبرساخت سوژ یهشود. درعوض، ما در برهمی

« فیدم»تنها ها را نهکنند و این کتابخالفت میجد مهای آموزشی بهاین قبیل محتویات در کتاب

مراتب نخواندن کودکان بهدر این شرایط، درس 5دهند.هم تشخیص می« مضر»عکس دانند، که بهنمی

 یجنس ستیز یسامانده یاما، تلاش برا 3شود.عاشقانه و عیارانه دانسته می« ترهات»بهتر از خواندن این 

رخصوص د یکه حائز مطالب یاخانهمکتب یِدرس یهاکتاب لیو حذف آن قب رییکودکان تنها به تغ
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دربرگرفت؛  زیا نر ترمیرمستقیتر و غمراتب گستردهبه یابودند، محدود نماند، بلکه دامنه یمناسبات جنس

ز در حضور کودکان ا دیکه نبا میسنخ هست نیاز ا هنجارهاییشاهد برآمدن  کاندکه، اندکیطوربه

همچنین، و  1ها را آشفته ساخت.امور ذهن آن نیبا ا دیآورد و نبا انیبه م یمرتبط با ازدواج سخنامور 

ودکان های جنسی به خودِ کمراقبت از بدن در برابر استفاده یهتر، وظیفطی یک فرایند غیرمستقیم

هایی آن«. خجالت بکشند»شدند باید از این عملشان واگذار شد. کودکانی که در برابر دیگران برهنه می

  2شدند.نامیده می« غیرتبی»دادند دیگران به بدنشان دست بزنند هم که اجازه می

. شدیرا شامل م یکیزیرفیو غ یکیزیف یهااز کنش یفیدوره عموماً ط نیدر اتکنیک تقبیح  :حیتقب

 3یه تنبلتوجقابل حیپژوهش را به خود جلب نمود، تقب نیا یلیاز همه توجه تحل شیچه بحال، آننیابا

کودکی با دستورات اکید و مکرری مواجهیم  یهابژـبرساخت سوژه یهما در هنگام بود. ییگوو دروغ

ه روند کجا پیش مینشان دهند و تا بدان« بدترین کارها»گویی را نزد کودکان که برآنند دروغ

در این میان، بدترین  4کنند.زدن بر بدن تصویر و ترسیم میکلمه، را زخمگفتن، حتا در حد یک دروغ

ها دروغی است که شبیه به راست است و کودک بعد از گفتن آن به والدینش، خودش را هم دروغ

  5ماند.تفاوت میزند که کار بدی نکرده و نسبت به ندای وجدانش بیگول می

فریِ موجود نظام کیمانَد و خردهپاسخ باقی نمیب کودکان، بیهمه، ارتکاب خطا از جان: بااینتنبیه

کند خُردترینِ این خطاها را به نحوی شایسته مجازات کند. البته در این شکل از مجازات در خانه سعی می

ودکانه، خیزهای کورساندن به بدن کودک محلی از اعراب ندارد، بلکه حتا امتناع از جستتنها آسیبنه

و مانع از  رساندکودک آسیب می« بدن»شود، چراکه اتفاقاً این کار به وعی تنبیه، هم نفی میدرمقام ن

ا نظام کیفرمندی رالصحه خردهشود: حفظمی« ها و عضلاتشانشدن استخوانرشد کودکان و بزرگ»

 بخشد: سویی نوین میوسمت
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القلب رقیق بسیارهیچ وقت به اطفال پیش روی مردم تنبیه و توبیخ ننمایید چراکه 

رنجند. هیچ وقت جهت تأدیب بچه را شوند و زودتر از اشخاص بزرگ میمی

ها رشد آن ها باعثوادار نکنید که بنشینند و یا آرام بگیرند چراکه حرکت برای آن

 2، شنبه 5 یه، شماردانش یهروزنامشدن استخوان و عضلات است. )و بزرگ

 (1321شوال 

ارتکاب  عکس، فوراً راه را برایکند، که بهخطا سد نمی یهراه را بر ارتکاب دوبارتنها تنبیه بدنی نه

سازد و این با اقتصاد کیفریِ نوینی که خواهان آسیبِ حداقلی تر هموار میمراتب هنجارشکنانهخطایی به

اد برای ایجشدن حداکثریِ آن است در تضادی آشکار قرار دارد. همچنین دشنام و ناسزا به بدن و رام

تنبیه کودک باید  1بَرد.ها راهی از پیش نمیکردن آندر کودکان، و مؤدب و درستکار« خُلق مهذب»

زده کند و بدین واسطه چنان اهانت و کودک را خجلت« گوهر اعزاز»رساندن به تن او، جای آسیببه

داده ران خطای رختحقیری را بر کودک روا دارد که کودک برای خلاصی از آن فوراً درصدد جب

 2برآید.

 

 بخش دوم

 سربرآورده« هستی»بخشی به مدرسه: انضباط

متوسطه و عالی بود و به فرزندان درباریان و اعیان اختصاص داشت و  یهاگر از دارالفنون که مدرس

اطفال غیرایرانی مقیم ایران بود بگذریم، نخستین مدرسه به سبک جدید و  یهکه ویژ مدارس خارجیان

رغم خانه به همت حاج میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه گشایش یافت. بهمتفاوت با مکتب

رو بهوویژه از طرف اقشار متوسط ربهرفته با اقبال عمومی گرفته، مدارس جدید رفتههای صورتمخالفت

ثقل تمرکز ما در این پژوهش، نه پرداختن به تاریخِ برآمدن مدارس و تقلای  یهمه، نقطهشد. بااین

رای ای تبارشناسانه بها، که درعوض، نگریستن از زاویههای منفرد برای برپایی و گسترش آنسوژه

، «درسهم»های قدرتی است که در قالب نهاد نوینی با نام بردن به آن قبیل مناسبات نیروها و تکنیکپی

کودک هستند و از این مجرا، در معیت مناسبات نیروی  یهکار برساخت سوبژکتیویترانددست
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ها و پدیدارگردیده را تحت لوای انگاره« هستیِ»سربرآورده در خانواده، مرزها و خصایص این 

 بخشند. ها وضوح میکنند و بدانبخش ترسیم میهای انضباطدستورالعمل

 

 خانه تقبیح مکتب
نوین آموزشی بود که شرایط و مختصات  یهاندیشه بر ضرورت ایجاد سامان یهدر بحبوح

تنها سلوک رفته پروبلماتیک شد و نهگذراندند، رفتههایی که کودکان در آن روزگار میخانهمکتب

خواهانه فیزیکی و ساختمان مدارس هم طی یک فرایند انتقادی و تحول یهمعلمان با کودکان، که بدن

سان اندک بهدر همین زمان است که مکاتب اندک 1مند و غیرکارکردی بدل شد.به امری مسئله

ای فقط از گوهر ادب و تربیت بهرهها نهشوند که کودکان در آنپیکر توصیف میودرهایی بیویرانه

چنین، ن خواهند خرید. همخوی ناپسند، اسباب مخاطرات را نیز به جاونخواهند برد، که با اتصاف به خلق

« آلوده»ها مکتب، منوال نیبه هم 2شود.ها برشمرده میخانهمضرات مکتب یهنیز در زمر« اتلاف وقت»

نیز  اقب آن. متعگردندیم کیپروبلمات «یآلودگ» یهمشکل افکنیِو تحت لوا و پرتو شوندیم خوانده

در  یمرگ و تباه تیامراض گوناگون و درنها «کیو تار فیکث» یفضاها نیدر ا شود کهگفته می

برشمرده  کشور شرفتیضامن بقا و پ نکیا شانیکه بقا و زندگ اند، همانانکودکان نشسته نیکم

ساختار  ساختنمفهومیِ مهم برای پروبلماتیکـادراکی یهبه یک واسط« مکروب»در این میان،  3.شودیم

یابی محل آموزش کودکان، گزینش ابزارآلات در مکان شود و نقش مؤثریفیزیکیِ مکاتب بدل می

های کودکان و مناسبات بخش به کنشها، وضع الزامات بهداشتی سامانچیدمان آن یهآموزشی، نحو

در مذمت خصال فیزیکی مکاتب همین بس که  4کند. ها با بدن خودشان و محیط پیرامونشان ایفا میآن

ایند، که افزکودکان نمی یهناشدای را بر اذهان تربیتتنها دانستنینه« های اسکندرزندان»ها بسان آن

ایند. نمهای فطری کودکان را نیز زائل میکنند و دانستهگرد مییک گام هم در ساحت آموزش عقب

 5و مجرمان در محبس است. « مقصران»ایط شرایط کودکان در مکاتب بدتر از شر
                                                      

 . 3ـ  1: هیترب ی،کاشان. 1 

 .31طهران: ، الاطفال(اللسان )معلممفتاحق(.  1324حسن ) ،یالملک تفرشمنطق. 2 

 .11: . همان3 

 .11 . همان:4 

 .1315الاول عیرب 12 ،پنجمویس یهنمر ت،یترب یهروزنام. 5 
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 های آموزشی وماند و به شیوهها محدود نمیها تنها به ساختمان فیزیکی آنخانهاما، مذمت مکتب

عنوان رفتار بهنجار و معمول معلمان در مکاتب از آن یاد تر بهچه پیشیابد. آنتربیتی نیز تسری می

. لذا شودبه تصویر کشیده می« ملل وحشی»آموزگارانِ  «ظلم و ستمگریِ»شد، اینک در کسوت می

هستند « صحهالمنافی قواعد حفظ»شان «تنگ و تاریک»های جانبه، هم با آن ساختمانمکاتب به شکلی دو

ات بدنی تنبیه یهواسطکنند، و هم بهکودکان را به انواع و اقسام امراض مبتلا می« بدن»و از این بابت 

ای جز کنند؛ که این خود نهایتاً نتیجهرا در ایشان زائل می« بشریت یهخوی انسانیت و صفات حسن»

 1ها به همراه ندارد. آن« نقصان عقل»آموزی و گریز کودکان از علم

 

 شدههای تدریستقبیح کتاب
رغم ه بهایم کهایی مواجهکتابسازی، با چاپ و نشر شماری از کودکـتا پیش از شروع فرایند سوژه

ه در هایی کشدند. از میان این آثار، آنمی« منتسب»کودکان نبودند، اما به کودکان « مختص»که آن

شدند. خوانی نامیده میهای بچهگرفتند کتابکودکان قرار می یهها هم مورد مطالعخانهمکتب

ه هرستی است که میرزا عبدالوهاب معتمدالدولهای چاپی فارسی، فترین فهرست موجود از کتابقدیمی

ق در پایان کتاب  1212آورده است. او در سال  مآثر یهگنجینشعر خود به نام  یهدر پایان کتابچ

های شاه تا آن زمان تنظیم کرده است. کتابفتحعلی یهکتاب چاپ تهران از دور 331خود فهرستی از 

کتب »اند اند. آخرین سری کتبی که در این فهرست احصا شدهبندی شدهدسته طبقه 24این فهرست ذیل 

 11سال عصر محمدشاه و  14شاه، سال آخر عهد فتحعلی 11است. مطابق این فهرست در « خوانیبچه

کودکان منتشر شده است: حسین کرد، « برای»های ذیل سال نخست حکومت ناصرالدین شاه کتاب

رام و گلندام، موش و گربه، لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، دله آفرین، خاورنامه، ناز و نیاز، بهنوش

مختار، دزد و قاضی، رعنا و زیبا، خزان و بهار، نصاب ترکی، هفت کتاب، گلشن عطارد، گلستان ارم، 

فه، ننه، محمد حنینصوح، کلثوم یهنامه، حیدربیک، توبرند و زاهد، چهل طوطی، ضریر خزاعی، معراج

المنیر، احمد العقود، شیرویه، قهرمان، هرمز، هزار مسئله، چار درویش، سراجاهریوسف و زلیخا، جو

لغافلین، االانبیا، تنبیهالملوک، چهار چمن، دبستان، لیلی و مجنون، نان و سرکه، قصصجولا، سیف

 الملوک، امیر ارسلان.قهرمان، سیف
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وا و بدن کودکان، محتـشِ حیاتبخانضباط یهگرفتن تدریجی سامانهمه، در فرایند نضجبااین

ها رسیدند. وجوه متعددی از آننظر نمیبه« مناسب»های منتسب به کودکان، دیگر های این کتابآموزه

ه یک بدن منضبط دهی بتفاوتی نسبت به اهمیت شکلکودکان و بی« تربیت صحیح»به سبب وازدگی از 

أنوس و آشنا م« اباطیل و خرافات»ها مغز کودکان را با کتابرو شدند. از جمله این بهبا انتقاد و تقبیح رو

ی «تباهی ادب و حیا یهمای»های مزخرف که این کتاب 1دهند.کنند و اخلاق کودک را تغییر میمی

هایی مانند انجامند. حتا کتابدر کودکان می« طغیان صفات رذیله و حرکات قبیحه»کودکان هستند، به 

شوند که از آن میان برای آموزش کودکان واجد مضراتی برشمرده می کلیات حافظ و سعدی هم

توان به آشنایی اطفال با معاشقه و مغازله اشاره کرد. تمرکز کودکان بر این امور سبب هدرشدن وقت می

 2شود.می« تباهی عمر مفیدشان»ها و آن

دانسته  «و بهنجار یعیطب» رتپیشها که کتاب نیو مراودات مندرج در ا مسائل یهنگام، برخ نیدر ا

 نیدند. از اش داریکودکان پد یبرا« نامناسب» جهیو در نت یراخلاقیغ ادبانه،یدر کسوت امور ب شدند،یم

 یلاقعام اخ یهاآموزه یکه به برخ ستین یفقط کودک گرید یزمان به بعد است که کودکِ اخلاق

ها و تهاست که زمام خواس یبلکه کودک باشد، بندیمرام و معرفت و... پا ،یفداکار ،ییهمچون راستگو

 یهاتیاز ممنوع ی،راخلاقیغـیاخلاق یمطالبات تنانه را هم به کف داشته باشد و با ورود بدنش به باز

ها کتاب لیقب نیشدن ادارمسئله گریعامل د همه،نیباا 3.نکند یبه بدنش تخط مربوط

بودنشان باعث امتناع کودکان از فهمچراکه غیرقابل 4ی بود،اطفال مبتد یبرا شانبودنیرکارکردیغ

ایگزین ج یهانهیگز ،رونیاازشد. همهای آموزشی و تربیتی میاثرشدن تلاشحضور در مکتب و لذا بی

ه حال مأنوسه ب اتیمهذب و اخلاق و حکا حیمشتمل بر نصا»زبان عامه و  ابودند بمی هاییکتاب باید

مت شوق و رغبت به س اب «عهیبالطب»و  ی،رونیعمال فشار باسطه، بدون اِونیتا کودکان بد« اطفال

  5آمدند.می یآموزعلم

                                                      

 ق. 1315محرم  23، 21 یهنمر ت،یترب یهروزنام. 1 

 . 21 ،هیترب. کاشانی، 2 
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وزی هم آمو کنش علم)دانش غربی( ها، موجی از ستایش علوم نوین خانههنگام با تقبیح مکتبهم

وم مدرسه و مفهشدنش با وبستآورد و با چفتبرآمده سر برمیورزیِ تازهکنار فضای اندیشهواز گوشه

ظایف وـوثغور خاصی را برای مفهوم کودکی ترسیم و تنظیم، و کنشکودک، از برخی جهات حدود

از یک سو و در معنایی عام، خود علم و محاسن و مزایای کند. نوینی را به کودک بهنجار منتسب می

شود که د می، بر این نکته تأکیشناسانهو به وجه هستی ئاًکه ابتداطوریگیرد. بهآن مورد تأکید قرار می

مانند میان انسان در گروی تحصیل علم است و علم خط افتراقی بیـبودنِ انسان و تمایزش از نااصلاً انسان

علاوه، رسیدن به برخی مطالبات متعالیِ گفتمان مذهبی کند. بهجنس بشر و سایر کائنات ترسیم می

نگاه،  نیمتعاقب ا 1شود.هم از کارکردهای علم برشمرده می« حیات جاودانی»و « سعادت ابدی»همچون 

 نیا پرورش همو کار معلم  شودیبرشمرده م« کودکانه عتیطب» یژگیو یخواهو علم ییجوقتیحق

 یههم، و درمقابل، شوددانسته میهمه از علم « لذت وافر»و  «یابد اتیح»، «کسب مقامات» 2.عتیطب

م که عل شودیافراط م یاندوزچنان در انتساب صفات حسنه به دانشآن 3.از جهل« هاو ذلت هایبدبخت»

 «هایاریو تمام بخت رهایخ عیجم» ،«ینامکیو ن یبختکیهرگونه ن»، «هاسعادت یتمام»مثابه ضامن به

 ار یوبمطل چیدفع کرد و نه ه توانیرا م یمکروه چیکه بدون آن نه ه یالمسائلحلال گردد؛یم داریپد

 یملت و آباد نیا شرفتیپ یکه دل در گرووطن، آنان  یابنا یروست که برانیااز 4.ست آورددبه

  5.کودکان میعلم و تعل لیتحص :آوردیسر برم یدیجد «فیتکل»دارند، 

 

 سربرآوردن مدرسه
 اد وایج یلازم، برا یِو مطالبات یمفهوم ینرمک فضافوق، نرم یهبرشمرد یکردارهااز خلال خرده

 یهاعلت یهجمل بیطب» ،یجهاننیو آموزش علوم ا تی. مدرسه به علت تربشد ایمدرسه مه گسترش

                                                      

 . ق 1311، 15 یهمعارف، نمر یهروزنام. 1 
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 یتواز نیا 1. ج قرار گرفتیرا یِربان یِشأن با نظام علمتوجه، همقابل یتواز کیو در  دیگرد یمعرف« ما

بلکه از  ،شدمحدود ن یجهاننیو علوم ا یعلوم ربان یو کاربرد یو شأن معرفت گاهیبرابردانستن جا بهتنها 

ه کیطورهم بدل شدند، به یجهاننیممکنِ علوم ا یبه دستاوردها ،یآمال خاص علوم ربان ش،یآن ب

دانسته « منظم یهامدرسه»و « ممتاز یهامطبعه»ساخت  یدر گرو« و نجاح یتگارفوز و فلاح و رس»

م ه یدیمصداق جد رهیگناهان کب یهگستر مدافعانِ مدارس حتا به یهعلاوه، در افواه عامبه 2.شدند

 یاتیو اله ینید یهاجز کاربست پشتوانهبه 3.از جنس ممانعت از افتتاح مدارس یافزوده شد؛ مصداق

 یحاکم قاهر هم برا« عاقل و عادلِ» یرویمدارس، به ن سیوارد بر تأس یهاجهت مقابله با هجمه

 4استناد شد.ها آن یاثربخش نیاز مدارس و تضم ییزداواهمه

 

 شرایط مدرسه
های گوناگون، همواره یکی از ها و مکانهای رایج در زمانها و تشبیهها، توصیفتأمل بر استعاره

گیری و رواج مدارس جدید در شکل یهاست. در هنگام« اندیشیدن به اندیشیدن» یههای بهینروش

درسه م» یهخورد، استعارمان میو چشمها به گوش ای که درخصوص آنایران، پرکاربردترین استعاره

محصولی در این »آید، قرار است چه از این استعاره برمیاست. چنان« سازیآدم یهدرمقام کارخان

شکلی و یکسانی است، و هم برای تولید آن تولید شود؛ محصولی که هم حائز ویژگی یک« کارخانه

ژه را چه این محصول ویای انضباطی اعمال شود. چنانعنوان سازوکارهای تحتباید فرایند تولیدیِ ویژه

ممکن و میسر  هاییکودکی نام نهیم، باید ببینیم تولید آن از خلال چه سازوکارها و تکنیک یهابژـسوژه

 شود: می

سازی ماست و احترام این کارخانه را کاردانان دانند... آدم یهمدرسه کارخان

 (1315رجب  21، 54 یهرسال دویم، نم تربیت، یهروزنام)

شک یکی از نخستین سازوکارهای بی: مدرسه ی«هفیزیکی»یا  «مادیه»اول: شرایط 

ا باید از هدرواقع، مدرسه«. مکان»ها عبارت است از افزایش کارکردهای نظارتیِ بخشی به سوژهانضباط
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رون از کودکان با محیط بیشان دو کارکرد ویژه را ایفا کنند: یکی ضرورت قطع ارتباط حیث معماری

برای آموزش و تربیت. از این « مفید»ها، و دیگری ضرورتِ ایجاد مکانی مدرسه و مراقبت از بدن آن

از « مراقبت»ساختمان، به یک عامل تربیتی بدل گردید و بسان یک دستگاه مراقبتی، ـمنظر، خود مدرسه

در کسوت یک دستگاه « نیروـمدرسه»شناساندن رسمیتهمه، بهباایندار شد. کودکان را عهدهـبدن

لازم اعطا  پذیر وجاهتدستگاه انضباطیِ رؤیتونخست نیازمند آن بود که به این دم یهمراقبتی، در وهل

الامر به محتواهایی برگرفته از گفتمان مذهبی مزین شد و اول« فرم مدرسه»شود. به همین خاطر بود که 

 1قداست اماکن موعود )بهشت( و اماکن موجود )کعبه، مسجد( قلمداد شد.سنگ با قداست آن هم

الصحه میان، اصول حفظایندر 2خانه، باغ و بوستانی پدیدار شد در برابر محبس.مدرسه در قیاس با مکتب

 شدنواقع« مناسب»ها، و هم در تعیین محلِ ها و معماری آنهم در تعیین مختصات مکانیِ داخل مدرسه

له در ای، چندین مسئالصحهتوجهی ایفا کردند. درواقع، غالباً در پرتو دستورات حفظا نقش قابلهآن

مدرسه از  یهمعرض تأملات پروبلماتیک آن دوران قرار گرفت: نخست مجاورت مکانی و فاصل

 ، و چهارم عامل نور.های پیرامونش، دوم مساحت مدارس، سوم هوای جاری درون مدرسهمحیط

ـــوژگانیِ»در کنار بنا و بدنِ مدرسه، روح آن، یعنی  : رایط خلقی و روحانیدوم: ش ـــع س  «مواض

. تأمل ای باشدبایست حائز خصال و مراتب ویژهشـده در آن و مناسـبات میان این مواضع نیز میتعریف

ــمثابه یک بنابر مدرسه به از مدیر ت که شده اسبندینیرو، مستلزم واکاوی آن شکلی از مراقبت پایگانـ

ــر( یهگرفته تا خلیف ــه و فراش را دربرمی )مبص ــاهدِ مدرس ــت که در این دوران ش گیرد. از همین روس

هریک از مواضـع سوژگانِی دخیل در  یهها درباب خصـوصـیات بایسـتاقسـام توصـیفوبرآمدنِ انواع

 نیروی مدرسه هستیم: مدیر، ناظم، معلم، خلیفه، فراش. ـسازه

گون را بر عهده دارد، ناظم در قدرتِ هرم یهدهنده و القاکنندکارکرد نمایشهرقدر مدیر مدرسه 

های سازی و اجرای تکنیکای است که در پیاده«موضع سوژگانی»، آن نوع «وصی پیغمبر»کسوت 

رخ بودنِ این موضع، بیش از هر زمان هنگامی کند؛ کارکردیانضباطی بیشترین کارکرد را ایفا می

 یهناظم باید در وهل 3«.که باعلم و باعرضه باشد حضور و غیابش یکی استناظمی »بدانیم نماید که می

 یهیفوظ یهکننداش ضمانت«احتشامیت و جذبه»که چنان نخست به ظاهر و باطن خودش نظم بدهد، آن

                                                      

 . صد درس. رشدیه، 1 

 . 1315 یهالحجینوزدهم ذ ،کمیصدو یهنمر ت،یترب یهروزنام. 2 

 . صد درس. رشدیه، 3 
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داشته  هشاگردان و اجزای مدرسه از او ملاحظ»باشد و « ترتیب و تربیت و تأدیب و انتظام اطفال»خطیر 

بایست نقش او درمقام یک ناظر تیزبین می 1«.باشند و امورات صادره از ناظم و ناظمه را اطاعت نمایند

نظاره را به دقت و حدت انجام دهد که هیچ نوعی از ـنظارت یهچنان وظیفدزدبگیر را ایفا کند و آن

که ست در دو حوزه باشد: نخست آنبایتحصیلات ناظم هم می 2دزدی از نگاه تیزبین او در امان نماند.

به علوم تحصیلیه از قبیل فارسی و عربی و حساب و... اشراف داشته باشد تا از خلال این اشراف و آگاهی، 

ایست بها اعمال کند. از سوی دیگر، میشده در کلاستدریس یهنظارت مکفی و لازم را بر شیوه و ماد

زگذاری واسطه تکنیک تفکیک و تمایاطلاع داشته باشد تا بدین الصحهای هم از علم طب و حفظتا اندازه

  3را میان کودکان سالم و مریض اجرا نماید.

رل و کنت زانیم یسازنهیشیب عبارت است از« بهنجارساز یهاهیرو» هدف .سوم: بهنجارسازی

 یهاهیکودکان از رو یگریو تخط یریناپذینیبشیپ زانیم یسازنهیو همزمان کم ،یریپذتیرؤ

 «یدهپاداش»و « مجازات بهنجارساز»عامِ  یهدر دو دست توانیرا م یبهنجارساز یهاهی. روشدهنییتع

 بررسی کرد. 

با کاهش  ینوعحاکم در مدارس، به یِ انضباط یهشواهد موجود گواه آن است که ما در سامان

ت را در نگاه نخس هیقض نیبتوان ا دی. شامیبر کودکان مواجه شدهلیتحم یهایریسختگ« شدت»

. شتریرام باحت شتر،یب متیدر نظر گرفت: درد و رنج کمتر، شقاوت کمتر، ملا یمنحصراً کمّ یادهیپد

به بدن کودک را ندارد و هر  زدنبیآس« حق» گریمعلم د دیدر مدارس جد رسدینظر مدرواقع، به

امر خاصه  نی. اشودیدانسته م یریگیدر صورت امکان، پ یسنخ مستوجب شماتت و حت نیاز ا یهیتنب

گرفته تا  یدر بزرگسال انشدن کودکو خرفت هی: از سفاست یبدن هیتنب یمخرب جیبه سبب نتا

 4.«هابه دماغ آن هیاعصاب حساس یهشبک»به  رساندنبیآس

 که از نظامجای آنانضباطی این است که در امر تنبیه و مجازات به یهسامان یهدرواقع، مشخص

تر عمل کند. برای این شدهتر و حسابعکس، مراقبتر شود، بهرحمتقلید کند و بی قدیمی

عیار در مورد زمان کیفرمندی تمامبودن هم باید چه در مدرسه و چه در خانواده یک خُردهترمراقب
                                                      

 . 1331 یهالحجیذ 2 ،11 یهشمار ،شکوفه، سال اول یهروزنام. 1 

 . همان. 2 

 . همان.3 

 .11: اللسانمفتاح ی،تفرش. 4 
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دبی، اهمتی(، رفتار )بیبی انگاری،توجهی، سهلها، وقفه در کارها(، قصورها )بی)تأخیرها، غیبت

 های نامناسب،، حرکت«ناصحیح»های گفتن )پرحرفی، گستاخی(، بدن )حالتنافرمانی(، سخن

کاملی از  یهنزاکتی( اعمال کند. این مهم تنها از خلال مجموعحیایی، بینظافتی( و مسائل جنسی )بیبی

 ود.شتحقیرها، محقق میها و خردهیتمحرومگرفته تا خردههای ظریف، از مجازات خفیف جسمیروش

که تاریخ انتشار آن مصادف است با « جامع مدارس یهنامنظام»برای نمونه، در سندی با عنوان 

 : شودهای آغازینِ برآمدن مدارس جدید، برخی از مصادیق تنبیه شاگردان چنین برشمرده میسال

 نهار او منحصر به نان خالی و آب باشد. -

هر درسی که شاگردان ده دقیقه آزاد هستند، او مثل قراول دم در  یهدر فاصل -

 حرکت بایستد.اتاق بی

ت خجال»ها بگوید: وقت مرخصی شاگردان، دم در بایستد و به هر یک از آن -

 یهروزنام« )مندانه درس خواهم خواند.من مرا بس است. انشاالله فردا غیرت
 (1313شعبان  ،32 یه، شمارمعارف

ا معلم مجازات است و دست بر قضـپاداش یهل، در انضباط، تنبیه فقط عنصری از نظام دوگانحابااین

کردن اجتناب ورزد و بکوشد بیشتر پاداش بدهد تا کیفر. از نخستین باید تا حد امکان از مجازات

ره اشدن زمان تحصیل اشتوان به تسریع امر آموزش و کوتاهدستاوردهای این سازوکارِ دوعنصری می

 1کرد.

 یهحداکثررساندن دایرانضباطی برای به یهسامان: سازی، متمایزسازی. یکدستچهارم

زوکارهای المقدور از سابخشی به فرایند بازیابیِ عناصر اخلالگر، حتیحال، سهولتاش و درعیننظارتی

نخست، تکنیک  یهگیرد. در وهلهای گوناگون بهره میسازی و متمایزسازی در عرصهیکدست

ل زمان تحصیدتشامل م، که گرفتهدف می را مدارس« پروگرام»بایست محتوا و سازی مییکدست

توان سازی پروگرام مدارس را میضرورت یکدست 2.شودشده به کودکان میدادهو دروس آموزش

شخصیِ کادر آموزشی درخصوص نوع مواد آموزشی  یهچنین برشمرد: نخست، راه را بر اِعمال سلیق

غییر مکان و ت یهواسطتلون مزاج اولیای اطفال یا به»کند. دوم، اگر کودکی بنا به دلایلی همچون سد می

و اصطلاحاً « به هدر نرود»اش مجبور به ترک مدرسه شود، در مدارسِ دیگر زحمات آموزشی« منزل

                                                      

 . 1223صفر  1 ،25 یهاختر، نومر یهروزنام .1 

 . 1325الاول یجماد 22، 13 یهمار، ش1 الالجمال، س یهروزنام. 2 



 در ایران مدرن« شدن»تبار کودک /  23

 

 
 

 |
اد

ص
اقت

د 
نق

 
ی

اس
سی

 |
 

دکان لباس کو یهسازانه بود که قضیسازوکار انضباطیِ یکدستتحت همین  1زمان را از دست ندهد.

ودکان پوشش همگانی ک یهوکنار، دستوراتی درخصوص نحونیز به نوعی پروبلماتیک شد و از گوشه

سازی در دو ساحت دیگر نیز بروز یافت: نخست، تلاش یکدست یهعلاوه، رویدر مدارس مطرح شد. به

آموزشیِ انضباطی و قراردادن کودکان یتیم و فقیر تحت لوای آن. این امر با جذب  یهبرای تسریِ سامان

کودکانی که تا پیش از این، از آموزش همگانی محروم مانده بودند، محقق گردید و مترصد آن بود که 

دوم، الزام  و ها تفویض کند.را بدان« اطفال فقرا و مساکین، حتا نابینایان»کودکان اعم از « یهحقوق عام»

شدند. لذا کودکانی که وارد مدارس می تمامالصحه هم در موردِ، و هم از جانبِ به رعایت اصول حفظ

 مدارس از دو الصحه برشمرده شد.کاربست و رعایت اصول حفظ« خوب یهمدرس»یکی از امتیازهای 

 بدن یهکارخان جهازات»که داشتند: نخست آنآموزان گام برمیجهت باید در راه ترقی تمام دانش

یل علوم ترتیب و تحص»که اسباب پرورش بدهند، و دوم آن« الوژی صحیکودکان را مطابق با آثار فیزی

هترین آنان را به ب« و صنایع و چه از جهت ریاضت و ژیمناستیک و چه از بابت اکل و شرب و نوم و یقظه

  2.وجه ممکن مهیا آورند

های سازانه، فرایند متمایزسازی کودکان نیز با اتکا بر همین شاخصههمزمان با این فرایندِ یکدست

هایشان از پذیرش نامههای جدید در نظامیاری از مدرسهکه بسطوریای عملی شد. بهالصحهحفظ

ترین حالت، مقرر شد محلی جداگانه و به دور از کودکان یا در خوشبینانه 3کودکان بیمار سرباز زدند.

آموزشی نوین  یهعلاوه، پیوند نوینی هم میان موضع طبیبان و سامانبه 4ها تعبیه گردد.سالم برای آن

ها از سوی پزشکی حاذق که شرط حضور کودکان در مدارس تأیید سلامتیِ آنیطوربرقرار شد، به

 5معرفی شد.

 

 یریپذکنترل. پنجم

                                                      

 .1331شعبان  21، 13 یهشکوفه، سال اول، شمار یهروزنام. 1 

 .1332 یالثانیسوم جماد، 2 یهشکوفه، سال اول، شمار یهروزنام. 2 

 .یمل یهکتابخان ینترنتیا وی، آرش«هاکل مکاتب محلات و کوچه یهنامنظام. »3 

 . 31: تربیه. کاشانی، 4 

 .یمل یهکتابخان ی،. چاپ سنگ«هیلقمان یهمدرس یهنامنظام. »5 
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 پذیری بدن کودکان در مدرسه بدین قرارند:های کنترلتکنیک

ی چند هایای این منظور نیز رویهپردازد و برمی« توزیع افراد در مکان»نخست به  یهانضباط در وهل

در ادامه  1دهد. ای را به کودکان اختصاص میکه، درون مدرسه، مکان ویژهگیرد: اول آنرا به کار می

 2های ضدولگردی و ضدتجمع بهره ببرد، کردنِ این جای خاص، از تاکتیککند برای محدودسعی می

توان او را باید دانست که کودک کجاست و چگونه میشود؛ درواقع غیاب متوسل وکه به حضوریا این

های سنیِ هایی برای تعیین دقیق برههپیدا کرد. مضافاً ما در این برهه شاهد سربرآوردن تلاش

دهی سامان»توان با عنوان کردن زمان آموزش هستیم که میدیگر، اختصاصیبیانآموزش و بهتحت

 یههای مکتب رشدیه مراتب تحصیل در مدرسبه استناد یکی از اعلامیهها از آن نام برد. مثلاً سوژه« ردیفی

 رشدیه به شرح زیر بوده است:

 تجهیزیه: اطفال نوآموز و مبتدی یهمرتب .1

 انداند و یک ماه است شروع به درس کردهتأسیسیه: اطفالی که دو ماه در مدرسه بوده یهمرتب .2

به مدرسه آمده و سه ماه است که الفبا را شروع  آموزانی که چهار ماه قبلتهیه: دانش یهمرتب .3

 اندکرده

 تهیه یههای مرتباعدادیه، ابتداییه: ورودی .4

ه آمده و رشدی یهاند و به مدرسظاهر با قرآن و کتاب آشنا بودهاول: شاگردانی که به یهمرتب .5

 اندرشدیه الفبا را شروع کرده یهبه شیو

دوم: کسانی که از بدو تشکیل این مکتب با جزئی سوادِ خواندن و نوشتن داخل شده،  یهمرتب .3

م نامیده دوی یههاست، شاگردان مرتبکه سال دویم تحصیل آناند به نسبت زمان ترقی کرده

  3شوند.می

 

بدیل ت ها وانضباطی برای کنترل بدن یهردیفیِ کودکان در مدرسه، سامانـجز ساماندهی مکانیبه

نهایت کوچک را بر اجزا و اَفعال بدن کودکان اعمال کرد. هدف این های رام، قدرتی بیها به بدنآن

ها، نبشهایی حتا در سطح مکانیکی: جکار عبارت بود از اِعمال یک اجبار ظریف بر بدن و تضمین تسلط

                                                      

 «کل...  یهنامنظام. »1 

 . همان. 2 

انجمن دانشــجویان دانشــگاه تهران: ، تاریخ مؤسسسسسساد تمدنی جدید در ایران(، 1354محبوبی اردکانی، حسین )3 

431  . 
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ه مدرسه و پیش از ورود سلوک کودکان به هنگام ورود ب یهنحو 1،ها، رفتارها، سرعتاطوار و حرکت

 و... . 2به کلاس درس

همچنین، زمانِ زیستنِ کودکان در مدارس هم در معرض کنترل و ساماندهی قرار گرفت. اما این 

شده در که، زمان انضباطیِ زیستهای مشخصی پی گرفته شد. نخست آنها و رویهمهم از خلال تکنیک

پاره و یکدست به که، زمانِ یکاصلی گردید: دقت، پشتکار. دوم آن یهمدارس، واجد دو خصیص

ی که، براای تعیین شد. سوم آنشده بدل شد که برای هر بخش از آن، طرح و برنامهزمانی تقطیع

بایست از اتلاف زمان در هر شکل آن جلوگیری کرد. تحت لوای بهینه از زمانِ انضباطی می یهاستفاد

رو، نایها برای اتلاف عمر کودکان را فهم کرد. ازخانهتوان انتقاد از مکتبکه میهمین انگاره است 

ی متجل« شده از کودکانزمان و عمر اتلاف»بد، در میزان  یهخوب با مدرس یهمدرس یهمقیاس مقایس

که لنظارت خود گرفت، بتنها زمانِ مشغولیت اطفال را تحتانضباطی نه یهکه، سامانچهارم آن 3شد.

ت زمان و ترتیب اوقات استراحکه دفعات، مدتریزی کرد. نخست آناو نیز برنامه« اوقات فراغت»برای 

ای نقش الصحههای حفظمیان، تبییندراین 4و فراغت کودکان تحت ضوابط زمانیِ مشخصی تعیین شد.

 به اوقات فراغت ایفا کردند:  بخشیمهمی در فرایند انتظام

نیم یک مرتبه تنفس نکنند و مشغول کار باشند، وساعتک و اگر اطفال هر ی

ها لطیف و در کار است دچار نشستن و کار زیاد چون مشعر آن یهواسطبه

الدم نزفسوءهضم و بواسیر و سنگ کلیه و ضعف بنیه و صداع و امراض نخاعی و 

گردد و اغلب ها کم میشوند و عمر آنو دیوانگی و هذیان و اختلال مشاعر می

ها باید صاف و خالص های آنندارند و دیگر آبشوند و در دنیا دوامی تلف می

باشد و جاهای بسیار بزرگ و وسیع باشد و اگر رعایت این ترتیبات را نکنند اغلب 

 (13: اللسانمفتاحد. )تفرشی، خواهند مرحکما اتفاق تمام هها بآن

                                                      

 . صد درس. رشدیه، 1 

 .14: اللسانمفتاح. تفرشی، 2 

 . 1311 یهالحجذی 15 ،21 و 21 یهشمار کمال، یهروزنام .3 

 . 33: اللسانمفتاح. تفرشی، 4 
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گیری مدارس نوین، آموزش نظامیِ کودکان نیز با اقبال و های آغازینِ شکلکه، در سالطرفه آن

ها با قوانین نظامی و شد. درست است که آموزش نظامی کودکان با مدعای آشنایی آنرو بهتوجه رو

حاصل از آموزش و  دیفوا همواره بها امگری برای حفاظت و حراست از مملکت همراه شد، سپاهی

علاوه، شد. بهاشاره میهم  هیبدن و تناسب اندام و حفظ صحت و استحکام بن تیترب یبرا ینظام اضتیر

زین توان آن را جایگهای کودکانه، میهای میان آموزش نظامی و بازیشباهت یهواسطگفته شد که به

مالک ملک وجود خویش خواهند شد »نظامی، کودکان  های کودکان کرد، چراکه با انجام مشقبازی

گاه در بهساز انضباط است که ما گاهرو و تحت نگاه ابژهازاین 1«.و بیشتر کارآمد و باهنر خواهند بود

 دو چیز یهدیدن بودیم؛ مراسمی که همزمان نشاندهندمدارس جدید شاهد برپایی مراسمی همچون سان

ها ننظر، و تمرین کارآزمودگی بدهای تحتکردن بدنپذیربرای رؤیت قدرت انضباطی یهبود: مطالب

  2ها.در قالب آموزش نظامی آن

ه اطمینان شدهای پیادهکارکردنِ تکنیککه بتواند از خوبانضباطی برای این یههمه، ساماناینبا

های تعدیلورحج کاربستههای بهکیف تکنیکوبرگشتی، در کموحاصل کند و طی یک فرایندِ رفت

ک کود»، و دوم، «امتحان»جوید: نخست، لازم را به وجود آورَد، از دو تکنیک کلیدیِ دیگر بهره می

رل بهره مثابه ابزار ترغیب و تشویق و تنبیه و کنتچه بتواند، بهخواه است. از هر آنانضباط تمامیت«. خوب

« یهسوژـبدن»جز ابزار امتحان، از خودِ خودش، به بخشی بهجوید. به همین منوال، انضباط برای تداوممی

بدیل ت« خود»مذکور را به موضعی برای کنترل  یهسوژـطلبد و بدنگیری هم یاری میدر حالِ شکل

سازی است. کودک خوب با قابل پیاده« کودک خوب»کند. این رویه بیش از هر چیز در شمایل می

کند گر، مقاومت میزدن از اوامر و نواهیِ کنترلتن یهابر وسوسمعیارها و خصایص منتسب بدان، در بر

کردن بیرونِ برآمده از مناسبات قدرت، با درونی« کودک خوب»شود. بدل می« خود»و خود به نگاهبان 

 کند. شده از سوی قدرت محدود میهای تعریفرا به امکان« خود»های گشوده به روی امکان

شده دریغ داشت، و اصلاً و اساساً برساخته یهامکان مقاومت را از سوژ توانگاه نمیهرچند هیچ

 کاست، اما قدرتبود، قدرت به چیزی همچون سلطه فرومیچه چنین امکان مقاومتی میسر نمیچنان

از این  جوید وبرای برقراری و تداوم خودش بهره می« خود بر خود»انضباطی همواره از تکنیک کنترل 

کودک »ان، میبخشد. دراینتداوم می« نبودنش»اش بر سوبژکتیویته را حتا به وقتِ رهطریق نگاه خی
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بخشی بدان است، کودکی ای که نظام انضباطیِ مستقر در مدرسه خواهان برساخت و وجاهت«خوب

باطی و انض یهگوید و برای گریز از سامانرویی به انضباط وارده بر بدنش آری میاست که با خوش

سازیِ درس و کند. کودکی که در آمادهتراشی نمیبافی و بهانهگاه دروغمستقر بر بدنش هیچ کنترلیِ

 1مشق تنبلی بورزد، حاصلی جز بدبختی در انتظارش نخواهد بود.

در مدرسه و انجام صحیح تکالیف مدرسه در طول روز، « معقول»رفتار  یهواسطبه« کودک خوب»

ای به سبب رضایت خاطر حاصل از این احساسِ خوشایند، آرامش شبانهای دارد و وجدان آرام و آسوده

ذهبی و آزماییِ مگیری از عنصر وجدانانضباطی با بهره یهرسد سامانکند. به نظر میرا نیز تجربه می

جدان ماهیتی معنادار، عامل ابتلا به ومطیعِ کودک، در قلبـمفید یهگرفتن آن در برساخت سوژخدمتبه

« خود»لیِ سپاری به مطالبات کنترناآسوده را نه ارتکاب گناهانی از سنخ گناهان کبیره، که امتناع از تن

 2زند.جا می

ــ  دهدسواد ــ طفلی که تن به سوادآموزی در مدارس جدید و ملزومات کنترلیِ آن نمیطفل بی

 یهصترین غبزرگ»، «بدنامی خاندان یهلک»، «ننگ دودمان»حامل جمیع قبایح و کثیر رذایل است. او 

برای « کودک خوب»در این میان،  3مانَد.و... را می« خر بارکش شیطان»، «کرم لجنزار»، «پدر و مادر

بایست از گریز از جمیع این رذایل و مشارکت در کنترل هواهای گریزپای نفس و بدن خود می

های خودش و همزمان کارهای بدکاری یهروزبازخواست دمادمِ خویش غافل نشود و با ثبت و ضبط هر

 4های دیگران درس بگیرد.های خویش عبرت و از کردهخوب دیگران، از کرده
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