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چکیده
پردازدوازلحاظنظاری،متتنایبارروی اردمطالع ظهورسوژهکودکدردورۀقاجارمیب اضرحقال م

پاارادایم»هاایدسا او ،ازت نیا اِیمطالعاتت نولوژیاس .درمواج باگردآوریدادهرشت میان
اندیشایدن»هاازت نیا متنی(ودرتحلیلدادهبرون)موش افیجزئیات«اندیشیدنباموردها»یا«نمای 

نهاادۀ)تاز(مقالا آناسا کا دردورۀها(استفادهشدهاس .پای )تحلیلاستعاره«ب نحوۀاندیشیدن
عنوانمدلیشناختیبرایتوصیفطفلونحوۀاکتسا دان اوقارارگرفتا قاجار،ت نولوژیع اسیب 

هاایهاا)محسوساات(وشانیدهایمنعطفوپذیرندهفهمشدهاس ک دیادهعنوانمقول اس .طفلب 
کند.دیدِنکودکمنفعالوازایانروابانۀنظاارتازآنهاتصویربرداریمیویا)منقوالت(خودراضتط

شناسایع اساان ِاعماا هاا(ازطریاممعرفا شدهاس وقدرت)درمعنایبارَوروتولیدکنندۀساوژه
نظارتب معنیمراقت وکنتر برتمامیچیزهاییاس ک طفالدرحواورآنهاااسا ؛زیاراشود.می

ویاتصویربرداشتنپیادا«تأثیرپذیری»برایاطفا معناینظرییعنی«بودندرپی چیزی»حوورویا
وضاتطبارداری،ثتا کردهاس .طفلهرچیزیراک دربرابرشقراردارد،چونماشیِنخودکااِرع  

هاییک کاودکدرآناااشناسیع اسان رادرم انکند.مقال ردپاِیِاعما قدرتازطریممعرف می
کند.هاومدارسجدید(پیگیریمیخان ها،م تباس )خان ،کوچ حوورداشت 
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 . مقدمه 1
ازمنظااِرروا وتاااری اندیشاا  هااایجدیاادازسااویشاایواایاادههااادردورۀقاجااار،عمومااان

هااییماننادخان،آخوندزاده،طالتوف،آقاخاانوییاره...وباادوگانا روشنف رانیمانندمل م
نوشات شادهاسا .ایانناوا«هاایناوآئیناندیشا «/»هایقدمائیاندیش »سن /مدرنیت ،و

هااییعنیفَورانت نولاوژیهایتاری معاصر،ترینجنت گرایان ازمهمهایسوژهنویسیتاری 
هاا،نویسایهادرایننواتااری اند.ت نولوژیجدیدوحوورآنهادرزندگیروزمرهیافلشده

هاایتمادنمعلاو »(،000 ،0174)طتاطتاائی،«هاایفنااوریفارآورده»هایخنثییاابنه
«کالبشاری »ومتعلامبا «مااهیتیعاام»(ویااحتایدارای0188،01نناد،)ینی«جدید

گارفتنویااگرایان بانادیدههایسوژهنویسیشوند.تاری می(انگاشت 0178،078)کچوئیان،
«ساح انسانیمحا »هایجدید،تمایزمطلقیبینسرکو اشیاء،مصنوعاتوت نولوژی

هااِیصاورتاندیشا شوند.بااینتماایز،فرهناگب قائلمی«ساح ت نولوژی یمح »و
هاایماادیومتتنایبارابازاروشاودکا زنادگیح ودرذهنافرادخاصنگریسات مایم

شاودکا بارانگاریبینفرهنگوت نولوژیایاادمایروی دوگان هاندارند.ازاینت نولوژی
بنیانشدهاس .«ت نولوژیرهاازفرهنگ»و«فرهنگرهاازت نولوژی»فرضکلیدیپی 

برفاراز»ویاا«هاامغازانساان»هاییدرهاونظری ها(انتزاعیودرقالبایدهها)فرهنگاندیش 
هاایخثنایوابازاریدرزداییوب ابانههانیزفرهنگشوند.ب همینصورت،ت نولوژیمی«تاری 

بااشوند.تماایزباینفرهناگوت نولاوژیهایانسانیتتدیلمیکردنامیا وخواست جه برآورده
(،0101،18)آدمیا ،«معنویااتفرهناگاروپاا»و«زماینمظاهرتمدنمغار »وینیمانندعنا
ظااهرت نولاوژی ی»(،0188،01ناناد،)ینی«هایتمدنجدیدمعلو »و«هاهاوارزشاندیش »

(،0184،010)آشاوری،«باطنتمدنیر ،یعنیفلسف وتف ارفلسافی»،«داریونظامسرمای 
دووجاا از»(و0177،17)فراسااتخواه،«روحآنومتااانیفلساافی»و«یاار مظاااهرتماادن»

هاایمعاصارمنتهاینویسایبسا پرابلمااتی یدرتاری با بان(0151،04)وحدت،«مدرنی 
یعنایتمایالبا پاذیرشعناصار»خواند می«سازیتنگنایمدرن»آنرا1شودک مونی ارینگرمی
)رینگار،«هاایفرهنگایودینایایرانایحاا حفاسسان درعینو«مدرن»آوریونهادهایفن
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نظاریایانمحققاانبا فارضتنهااازسا پای «تنگنایی»رسدک چنیننظرمیب (.0151،80
هاا؛(خنثیدیادنت نولاوژی8ها(اززندگیمادی؛(جداکردنفرهنگ)اندیش 0وجودآمدهاس  

ها(وهمت نولوژی.)اندیش سازیهمفرهنگ(انتزاعی1ودرنتیا 
هاایفارضتوانیمازایانپای هابرگردانیم،میهاراب زندگیمادیانسانامااگراندیش 

شادهدرتنیدهباامادیا وزیسات ها(رادرهمسازشدهجلوگیریکنیموفرهنگ)اندیش انتزاا
بارداریازهایتولیدیدربهرههاوشیوهروش«هازندگیمادیانسان»زندگیروزمرهبدانیم.

داریجهاانی،درهایپیرامونوابدااابزارهاومصنوعاتاس .بااگساترشسارمای محیط
برداریاززمین،نیارویکااروسارمای )یاابا عتاارتیهایتولیدوبهرهدورۀقاجارهمشیوه

«ممال محروس »هایجدیدب موردتادیدنظرقرارگرف وهمت نولوژی«(خلمثروت»
ایهاایوسایااندیشا واردشد؛دوفرایندویاتغییردرسازمانمادیونهاادیکا دگرگاونی

حاضربارورودیا ت نولاوژی0011وجودآوردند)یوسفیاقدموفراستخواه،ب  (.درمقال  
یازآمصورتموفقیا شویمک چگون توانست اس ب متمرکزمی)یعنیت نولوژیع اسی(

رانیازخنثایویااانتزاعای«ایاندیشا نظاام»ک اینایراایاادکند.اماازآناانظاماندیش 
راساتابااتغییاردرگرفت بات نولوژیع اسیهمشناسیجدیدش لدانیم)یعنیمعرف نمی

بارشدنمقال ،تنها(ب دلیلجلوگیریازطوالنی1سازمانمادیواقتصادیجامع بودهاس 
شناسایع اسیوتولیدسوژهطفلازطریامایانمعرفا ایبات نولوژیاندیش ظهورنظام
هادرتاری معاصرمادی دارند.کنیم؛بنابراین،براینباوریمک اندیش تمرکزمی

 
 تحقیق . پیشینه  2

موضاوارشات  هاایهناریاسا وکمتارازمنظارت نولاوژی یع اسیدرایرانصارفان
«3تصااویر»بل ا «2برداریماشینع  »موردبحثقرارگرفت اس .محققانهنرنیزن 
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این.اس اخالقوالصح حفساقتصاد،قلمروس باطفلشدنپرابلماتیزهاطفا ،ب ع اسان شناسیمعرف کاربس دلیل.1
واژگانیهایمحدودی دلیلب ک دخواندن«ییراخالقی»و«ناسالم»،«وارطفیلی»راقاجاردورهدراطفا وضعی قلمروس 

نگردید.فراهمایناادرآنتوضیحام انمقال ،
ونیس دقیقیلفس«دوربین»بستنکارب ک درحالی؛شودمیخوانده«ع اسیدوربین»فارسیدرعمومان()کامرا.2
کنیم.میاستفاده()معاد عنوانب «برداری ع ماشین»ازما
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منددورۀقاجاار،د.درتحقیقاتنظامنکناینماشینوکارکردهایاینتصاویررامطالع می
برداریدربرساخِ تصویرمنساامازع  ماشین«تصویرهای»اینمحققانب مطالع 

هادرباف اصالحاتقانونیوظهورسوژهنظام(،تفسیرع  1،8104ی مل )ِهلتیگ
-شناساان ویااخاودهایشرقهادرباف نگرش(،تفسیرع  2،8109کیفری)اشِوردا

ایدرموضوعاتمرتتطب عنوانفوایآستان هاب (،فهمع  8110سازی)بهداد،شرق
ند.ا(پرداخت 3،8108جنسی وعمِلجنسی)ِاشویلر

برداریاس ،اماازلحاظفلسافیوینگیاصلیماشیِنع  «4تولیدتصویر»هرچند
بارداریاهمیا دارد؛این ا خاوِدعماِلماشایِنع  ویاشیوهشناختی،نحوهومعرف 

ایبارایتوضایحنحاوهتوانداساتعارهبرداریمیبرداریوفرایندعمِلع  ماشینع  
عمل اردآنهاامایگیرد.اینایدهک ت نولوژیاکتسا دان قرار توانادماد وهاونحوه 

هایانسانیوفراینداکتسا دان قرارگیرند،چیازیاسا ایبرایتوضیحسوژهاستعاره
هااو(.ت نولاوژی8111خواناد)آیادی،می«6شناختیموتورمعرف »آنرا5ک ُدنآیدی

سازندک ارتتاطیبیننحوۀکارت نولوژیونحوۀکارذهنکارکردهایآنها،افرادراقادرمی
موتااور»پااردازیکننااد.مفهااومانسااانوفراینااداکتسااا داناا بیابناادوآنرانظریاا 

ورزیتحقیمپساپدیدارشناسایآیادیاسا ؛ُبعدمهمیازست اندیش «شناختیمعرف 
درجهاانانساندرزیسا زیرادرپساپدیدارشناسیاولویتیب درگیریعملیوروزمرۀ

باراینشااندادنپیادای »شود.دراینمعناا،آیادیازایانمفهاوممقابلنظری دادهمی
ادیافت دررواباطوینهظهورنظری ازفعالیا هایمفهومیازپراکسی ،ب ایده هاایتاسد

(.تحلیال7،8110،141)آیادیوسالینار«کنداستفادهمی«جهان-ت نولوژی-انسان»
سونشاانشناختیاس ؛زیراازی نشان -،تحلیلیمادی«شناسیموتوِرمعرف »آیدیاز
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هااینظاریبا وجاودهایماادیخودشاان،ایادههادرفرمدهدک چگون ت نولوژیمی
«شادناساتعاره»شناختیاس ،ب ایانمعنایکا تااری آورندوازسویدیگر،نشان می

دهد.راتوضیحمیژهومعرف هابرایتوضیحسوت نولوژی
شناسیاوایلدهدک معرف نهاده)تز(رامیگذاردواینپی آیدیحتیگامیفراترمی

بنیانشدهاسا .اتاقا 1الگویت نولوژیع اسی،یعنیاتاق تاری -مدرنیت ،برپی 
انگااری(،دوگانا 0558،48انگاارعاینوذهان)آیادی،شناسایدوگانا تاری معرف 

،8118گرایای)آیادی،(،عینی ویاعینیا 8181،807درون/بیرون،سوژه/ابنه)آیدی،
وجودآوردهاس .(راب 070

هاایاتاق تاری ،ابزارت نولوژی یاس ک ازقرنسومتاپناممایالدیدرتمادن
تیب اروپاهایصلیاسالمیوچینیشناخت شدهبود.اینابزارت نولوژی یدرطوِ جنگ

گراییعلموهمچناینآثاارهناریدورۀدادنب بیناییانتقا یاف ونق اساسیدرش ل
هاایایاندورهداشا .نازِدنقاشای«گرایایواقاا»و«انادازگراییچشام»رنسان ،یعنی

ایبرایچشمونحوۀدیادنانساانقارارگرفا .هنرمندانرنسان ،اتاق تاری استعاره
عنوانمدلیبرایتوضیحمعرف کرد ستعارهراگرف وآنراب دکارتاینا

دکارتبیناییرامدلیبرایدان کرد،امادرمقابلاندیش ]یونان[باستاندرماوردبیناایی»
گرایانگلیسیکرد.دراینااک شتی ب رفقاِیتارب «2پذیرنده»عنوانفرایندیفعا ،بیناییراب 

برماشینبدنی،یعنیشت ۀچشمک دیوارپشتیاتاق «3هاییمحرک»بیناییباخودشاس ،
بیناایینظامدومجدیاِد«4باودگیمنفعال»د.درهمانحاا ،ایانشوتاری اس ،شروامی

 راحمالریختیبرایانتقا داننیازب همدرآنراحفسکردک بازنماییبودگی،یعنیمنفعل
بیارون»چیازیکا ریختایباینآنشودک یا همزمانیحقیقیمی«حقیقی»دان .کردمی

عنواناتاق تاری اسا ،وجاودداشات باشاد.امارسوژهب «درون»چیزیک وآن«آنااس 
(.0558،84)آیدی،«کندرابازنماییوتولیدمی«بیرون»،امر«درون»
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عنوان .نازداواتاقا تاریا با حرک بعدیومهمدیگار،توساطالکصاورتگرفا
هاایدرونایوبیرونایفرایندیبرایتوضیِحکلفهمانسانیشاد.الکمعتقادباودکا حا 

)انطتاعاتبیرونی،تصویربیرونی(تنهاباگذر)سوراخویامنفذاتاق تاری (ب ذهن)داخال
الک رتنیازدراساتعارۀوجودآورناد.همانناددکااتواننددان رابا جعتۀاتاق تاری (می

ویابازنماییدرونیباتأییدوارونگایودوبعادیباودنآنمتحاو «تصویر»ب «ابنۀبیرونی»»
1داخلجعت ،تنهاتأثرات«ذهن»شد.

بینادوایانجداساازیمنااربا واقعیا رامیاتصاویرا
(.8181،807)آیدی،«شناسیاوایلمدرنیت شددوگانۀدرون/بیرونوسوژه/ابنهدرمعرف 

الگاویت نولاوژیع اسایونحاوۀعنوانپای بنابراین،بیننحوۀکاراتاق تاری با 
شناسایاوایالمدرنیتا رخاکتسا دان قرابتیوجودداردک آیدیمعتقداس درمعرف 

(0551،11)آیادی،«گایابزارهاایفرهن»هاارادادهاس .ازسویدیگر،آیدیت نولوژی
کا گون همان»شدهب آنهااهساتند.هایمنتسبها،معناهاوکاربریداندک حاملارزشمی

ایابزاروجودندارد،ب همینصورت،ابزارآالتیبدونتعلمب ماموعا «ی »چیزیمانند
.(0551،084)آیدی،«شدۀفرهنگیوجودنداردهاوفرایندهایتقویمازارزش

ایازمصنوعاتمادیخار ازبافِ اصالیمعرفیماموع »اگرانتقا ت نولوژیب معنی
(باشاد،پرسا ایان0551،18)آیدی،«هایانسانیب بافِ فرهنگیدیگرکردارهاوت نی 

دهد؟پرسشیک ماباانتقاا ت نولاوژیع اسایبا اس ک دراینفرایند،چ چیزیرخمی
کنایم.کاانونتمرکازماادرایانمطالعا درماوردماد ویااگیریمایرۀقاجارپیایراندردو

شدنت نولوژیع اسیدرمورداطفا وتوضیِحنحوۀاکتسا داناِ آنهاسا .این ا استعاره
بینشیوهونحوۀکارت نولوژیع اسیونحوۀاکتسا دان اطفا شتاهتیبرقرارشدهاسا .

وجوددرکایمتنااق و»گرایان دربا نویسیسوژهبرخیازمحققانتاری مابرخالفدیدگاه
عنوانبخشایازمطالتااتبا »ازکودکیدردورانقاجاارویاااین ا کاودکجدیاد«چندپاره
(ساوژۀجدیاد0دهیمک  (اس ،نشانمی0151،40)رحمانیانوحاتمی،«خواهانمشروط 

صاورِتشناسیع اسان درمورداطفاا ب (معرف 8رد؛کودکمتنایت نولوژی ی)مادی(دا
شناسیباقادرت(اینمعرف 1منسامون برداش متناق ،درایندورۀیالببودهاس ؛و
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سوژه ها(پیوندیافتا وازایانرومنشااءتغییاراتجدیادماادیو)درمعنایبارَوروتولیدکننده 
ارگرفت اس .ِاعما انوتاطومراقت براطفا قر

 
 شناسی تحقیق. روش3

عنوانراهنماینظریماادرنگریساتنبا ت نولاوژیع اسای،پساپدیدارشناسیُدنآیدیب 
روی ردی (اس .اگرچ خاستگاهفلسفیدارد،اماا8117،8)آیدی،«ایرشت میان»اساسان

تاربی»محققانپیشرواینشاخۀفلسفی،پساپدیدارشناسیرا ،1)روزنترگرووربی «فلسف  
محققاانهاییالبعلوماجتماعیاستفادهمیدانندک ازروش(می8109،10 کند.عموماان

خوانندودسِ محقمرابرایاساتفادهازمی«مطالعۀموردی»اینروی رد،تحقیقاتخودرا
فلسافیوهاایکا باابرداشا گذارند؛مگارزمانیهایعلوماجتماعیبازمیگناینۀروش

نظریآنهامخالفباشد.
حاضرنیزب دلیلماهی وموضوابررسی،روی اردیمیاان ایداردوازرشات مطالع  

کند.دورۀتاریخیموردمطالع ازاوایلدورۀاسنادومدارِکدس اوِ تاریخیاستفادهمی
ت نیا هاااز.قاسا .درگاردآوریدادهه0100.قتااساقوطقاجااره0840ناصری

استفادهکردیم؛ب اینمعنایکا 2کارلوگینزبورگ«نمای -پارادایم»ویا«پارادایمشواهد»
هایکنندۀدسترسیب دادههدای ،متنیها)اسنادتاریخی(باموش افِیجزئیاتبرونداده

،3،8101)ماگساونوسایااریتو«اندیشیدنباموردها»؛روشیک براساسهستندبیشتر
آیادی،تحلیلای«شناسایموتاورمعرفا »رود.ازساویدیگار،درمفهاومپی می(08

هاهابرایتوضیحنحوۀاکتسا دان توسطسوژهشدنت نولوژیشناختیازاستعارهنشان 
در«نحوۀاندیشایدناندیشیدنب »عنوانروشیبرایهاراب وجوددارد.بنابراین،مااستعاره

هاب مادرشناخِ ناوااساتدال وبرداشاِ کنیم.استعارهدنتا میهایتاریخیاینداده
متونازطفل،کم خواهندکرد.
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 ها. یافته4
 شناسی جدید . در آستانه  ظهور معرفت1-4

العلام»دردورۀناصریایلبنوشتارهادرمورداطفا ،درتوجی ضرورتتعلیماطفا ب روای 
؛0851،0الملاا ،؛مفتاااح0855،11زاده،)حسااین«الحااارالصااغرکااالنقد فاایفاای
؛مظفاری،45-47 ،0180الملا ،؛منطم0104،4؛نوائی،019الف،0180المل ،منطم
الملا ؛صانیا0185،1؛مستوفی،0117،01الدول ،؛اعلم0118،08؛کرمانی،0185،79

(اسااتناد0100،8باشاای،ان،آجااود0118،8؛عمیااد،0108،8؛فرویاای،0871،1یفاااری،
بارهازگناینۀدان واحادیثمذهتیبیرونکشایدهشادهاسا ،کنند.اینحدیثک ب ی می

کاریباررویکنده»،«الحارکالنقد فی»هایبسیارجالتیدارد.معنایظاهریعتارتدالل 
رایان ازنقا هاایتصاویرگاس .اینعتاارت،داللا «نق بستنبررویسنگ»ویا«سنگ
معناایاساتعارِی«الحاارکالنقد فای»هایکودکبررویسنگدارد.ویادان «علم»بستِن

شاود،با نادرتازنیزدارد؛زیراتصویریک بررویسنگح می«ماندنثاب وپایدارباقی»
ا رود.ازسویدیگر،اینحدیثییاِ معنادارد؛ب اینمعنیک بایدحال بینمی ایرابا اولید

بندنادوپایاداربااقیهاادردورۀکاودکیاینچنایننقا مایمابگویدک چرادان ویاآموخت 
مانند؟بنابراین،کیستیطفلدراینحدیثتوضیحدادهنشدهاس .س نوادگرگاونیدردورۀمی

جاایی(باجاب 8لوح؛جاکردنسنگباذات،د ویا(جاب 0شود قاجاردراینحدیثدیدهمی
فرضاولید ب اینحدیثمتنیبرلطیف،منعطفوحساسبودِنطفلاضااف لوحباسنگ،پی 

جاییلوحباسنگ،تشتیهیازذهنب لاوحصاورتگرفتا اماادرعاین(باجاب 1شدهاس ؛و
حا دومعنایتصویرییعنینق بستنوثاب وپایداربودنحفسشدهاس .










 

های معنایی حدیث )منبع، یافته تحقیق(.  دگرگونی3نمودار 
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جاییسنگباد توانباجاب هایتاریخیازکاربردهایمتفاوتاینحدیثرامیداده
زاده،؛حساین0118،08سنگبالوحسین )کرماانی،جایی(،جاب 0100،75)طالتوف،

(و0871،1الملا یفااری،جاییسنگباجتل )ذات()صنیا(،جاب 0855،11-10
(دید.صورتکاملویاادگرگاونی0108،8هایروشن)فرویی،جاییسنگباذهنجاب 

بینیم میاالطفالتادیبنهاییاینحدیثرادرابتدایکتا 
میرهوشمندانروزگارظاهروآش اراس ک خواطراطفا خوردسا دربدای سانکا برض»

اندوعقلآنهاقوتحاصلن ردهک نی راازبدوراس هنوزعلمینیاموخت ودانشینیندوخت 
باشاد،هارراازکاس توانندشناخ ،مانندلوحیسادهقابلارتسامهرگون نق وصورتیمای

نوندوهرح ایتیک بخوانندراس وصدقپنداشت وروزب روزبریقینآنهااافازودهمطلتیبش
الحااردرشودورفت رفت اینمطلبتقلیدی،اعتقادثاب جاازمایشاانشادهکاالنقد فایمی

(.0851،0المل ،)مفتاح«گرددگیرمیخواطرآنهاجای

لاوحساادهقابالارتساام»اطفاا با )ذهان(«خواطر»المل ابتدادرتوضیحمفتاح
پاذیریبا بودگیویااانعطاافتتدیلشدهوازاینرولطاف ،نرم«هرگون نق وصورت

جااافتاادهو«مطلابتقلیادی«»رفتا رفت »اطفا دادهشدهاس ک بااگاذرزماانویاا
حتیصورتشود.مومونویا)یعنینق بستنوثاب ماندن(می«الحارکالنقد فی»

تعلیم البنااتسا بعددرکتا 14المل راگفتاریبسیارمشاب ونزدی ب گفتارمفتاح
.ق(صورتیالب،جاافتادهوه0118بینیم.ایندیدگاهدرسا )(می0185،1مستوفی)

لوحباقلبصافوفطرتپااک،مثالآیینا شاگردانساده»شود.می«ب تارب رسیده»یا
نمایدوب شودوب قوۀجذاب مغناطیسیاخذمیرمقابل نگاهدارند،منع  میهرچ د

شاودتارب رسیدهاس ک مطالبمهم علمید ومذهتید ک درطفولی ب آنانالقااءمای
(.0118،8)عمید،«شودالحاراس وباتش ی وادل کمترزایلمیکالنقد فی

 «گناه چون شیشۀ عکاسیلوح ساده اطفال بی»به « لوح» انواع .  از2-4

تخت ،فلِزبراقویااشیشا لوحدرلغ ب معنیهرگون اشیاءپهنوصاف،مانندپوس ،
اس ک بررویآنمی واناوااآندر«لاوح»توانچیزیرانوش ویااترسایمکارد.واژه 

«لوحسین »شود.مانند ب ت راردیدهمیهاونوشتارهایدورۀقاجار،درتوصیفطفلمتن
«لااوحضاامیر»(،0108،8؛فرویاای،0118،08؛کرمااانی،0855،10زاده،)حسااین
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«لاااوحسااااده»(،0841،0)کرماااانی،«الاااواحصااادور»(،0115،00)سااارخوش،
،0198؛طاالتوف،0185،1؛مساتوفی،0185،09؛مظفاری،0851،0المل ،مفتاح)

«زناگویتاارآیین بی»،ت(،0110السلطن ،)مصتاح«فیاذهانمتتدیآیین صا»(،057
الاواحسااده»(،0140،05آباادی،)دولا «لوحساادهحسااس»(،0187،8)صفوت،

(،0185،080)اسادآبادی،«لاوحساادهوکتاا نانوشات »(،0180،8)رشدی ،«اطفا 
)عمید،«واحصیقلیوحساسال»(،0101،88)سمیعی،«لوححافظ باوفایطفولید »

«لاااوحخااااطر»(و0189،4)فرویااای،«لاااوحساااادهوصااایقلی»(،8الاااف،0110
هااوجاودداردکا ایدرایاناساتدال (.ساختاربسیارساده0187،09المل ،)اعتصام

(دید 0180)کتاب علی هایدرسی،یعنیتوانآنرادری یازاولینکتا می
زکوچ یحفسکندتاپیرشودفراموشنخواهدکردوهرمطلتایراکا درهردرسیراانسانا»

کوچ یبفهمدهرگزازخاطرشمحونخواهدشدوهرصفتیخوبیراک درکوچ یعادتاو
(.070-0180،071آبادی،)دول «شدهباشدهیچوق تغییرنخواهدکرد

از«اینظریا »داللا بار«محونشادنازخااطر»و«فراموشنشدن«»حفسکردن»
توصایف«لوحسادۀحسااس»کودکویادگیریداردک دول آبادیآنرادرخاطرات با

کند می
بایددانس ک نرسیدندس مربیقابل،بدامانلوحسادۀحساسی طفلیانرسیدندس او

اشک آثاربدبختیهائیدروجوداوبریزدبدامانحسناکتساباتعملی،مم ناس طرحمل  
(.0140،05آبادی،)دول درتمامعمرازاومفارق ننماید

کنادامااسااختاررامطارحمای«مربای»اگرچ درنقلقو دوم،دول آبادیمساالۀ
استدال هردونقلقو ی یاس  کودکدردورانطفولید بسایارحسااس،منعطافو

هااییکا بارذهاناو)لاوحساادۀحسااس(نقا هاویایادگیریپذیرندهاس .آموزش
منزلاۀطتاانسانیدرابتدایخلقا ب »مانند.ب بیاندیگر شوند،تاآخرعمرباقیمیمی

لوحیسادهاس ک استعدادقابلی هرنق راداردوازبرایهررنگوصاورتآماادهو
ناشود،ُانا گیاردوخاومهیاس .باهرصف ویاصورتوهررنگویاطتیع ک آش

(.0185،09)مظفری،«کندوبنایزندگانیخودراب همانعاداتوخوگذارد
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یآماوختناطفاا دردورۀهایتصاویرگرایان ازنحاوههرچنددراینتوضیحات،دالل 
ذهانمم ناسا شود.هایآنوشرحدقیقیازآندیدهنمیکودکیوجوددارد،امام انیزم

کنندۀتصویرک منع  تشتی شودباپدیدارهاییمانندآیین وآ «لوحساده»ییراز،کودک
ذهنوضمیرانسانبمنزل آیینا و»شود هستند.دراینصورتساختاراستدال اینگون می

)فرویی،«سازدآ اس وآ وآیین پاکصورتاشیاءرابدونتیرگیوتغییریمنع  می
امادراستدال ابوالحسنفرویینقصبنیادیوجوددارد؛زیرااگرذهنمانناد(.0111،85

شود،ب محِ این  شایءازجلاویآیین وآ باشدک تصویرهرچیزیدرآنمنع  می
تر،درایاناساتدال رود.ب بیاندقیم)ذهن(ناپدیدشود،تصویرنیزازبینمی«آیین وآ »

ونگهداریتصاویربرایتمامیعمروجودندارد.ذهنسایا وتهایجاییبرایثت ،ضتط
کندوب مح ناپدیدشدنشایءازشودک تنهادربرابرهرچیزتصویرآنرامنع  میمی

شاود.درشود؛بنابراین،مفهومحافظ ازدرونمنفاارمایجلویذهن،ذهندوبارهتهیمی
گانِ لوِحساده)ذهن(،تصویربرداشتنوثت س مقابل،ت نولوژیع اسیاس ک ساختار

(ب هماینوینگای0194)الحیاتمسائلکند.طالتوفدر)حفسونگهداری(راتومینمی
کند ثت ونگهداریتصاویردرت نولوژیع اسیاشارهمی

اعانا فوتوگرافنشاندادک جمیاحال مادرلوحایاممحفوظاس .اگربا کسایدساِ »
کاموزیاادایم،بایایمیابندقتاراب متاشریمعاصیبازنمودهایم،سرب سادۀنمازنهادهیازیده

تاوانیمع ا اورابارداریموهازارساا با اخاالفخاودیادگاارثت دفترحیاتماس ،می
(.0194،005)طالتوف،«بگذاریم

عنوانشاهدیبارایدب معادوب برداریرادرباف اعتقاع  اگرچ طالتوفماشین
دهد،اماوینگیثت ،ضتطوحفِستصویرقرارمی«حال جمیا»نشدنشدنوزائلحفس

بارداریگرفتا هاییهستندک ازالگویماشاینع  وینگی«کموزیادبی»ویا«عینی»
شانونددرد میبینندوهرچ اطفا می»اند.درنهای ،طالتوفک زمانیگفت بود شده

باارگاامنهااییرا(.ایان0100،75)طاالتوف،«گارددالحارثاب میایشانکالنقد فی
گناهک چونشیشاۀع اسایمساتعدجلابولوحسادۀاطفا بی»گوید داردومیبرمی

(.0198،057)طالتوف،«کندهایخوی اس همۀآنهاراحفسمیوشنیدهانطتاادیده
برداریبرایتوضیحشایوۀکسابدانا ویااشاناخ ،شدنماشینع  ومد باالگو
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ع  تتدیلشدهاس . خیلیازاشخاصبزرگهممثلاطفا »کودکب تصویربردارنده 
(.هرچیزیکا 0189،4الدول ،)اعلم«کندهاصورتوع  تحصیلمیازرویکتا 

مادراناامدهد،برلوحسا ایانرابا »شودده)ذهن(اطفا نق میدرخان ومخصوصان
شاوددردانیدک اززمانتولدآنچ راک مادربگویدوب ند،فوریع ا مایخوبیمی

کودکاانو»دهد (.مشاب همینفراینددرمدرس نیزرخمی0 ،0110)عمید،«طفل 
اسا .هرچیازیدرشوند،َمثلشانَمثلع  وانطتاادوشیزگانیک ب مدرس داخلمی

(.بناابراین،8پ،0110)عمیاد،«شودگیردومنع  میقلبسادهوصافآنهانق می
شانودقاوۀبینادومیماند،هرچ میِبَمثلشیشۀع اسیمیپردۀچشموگوشنوباوگان»

برقیآنهاراضتطمی ایندیادگاهتاااواخار(.0110،9)فخرالتا ،«کندمخیل بای قوه 
بچا ناوزادهرچا »رایجباود.«هابرلنی»ۀقاجاروحتیآنسویمرزهایایراندرمیاندور

کندویاماننادشیشاۀحسااسوحواس بگذارند،مانندآیینۀصافآنراقتو میجلوقوا
ع اسیک هرچ ازدوربینع اسیک درایناامادراس برویآنمنع  شود،فاوری

(.819-0108،814زادهایرانشهر،)کاظم«داردربایدونگاهمیآنرامی
پاردۀچشامو»التا ازبیناستدال فخرها،مخصوصادرایناستدال شتاه کاملی

«محسوسااتومنقاوالت»ویاا«هاهاوشنیدهدیده»واستدال طالتوفاز«گوشاطفا 
لغاتطاالتوفهساتند.ازواژگانیدقیمدرقاموِس«هادیدهاوشنیده»اطفا وجوددارد.

«هااییشانیده»)محسوساات(خودماانو«هاایدیاده»نظرطالتوفمنتاتماامیدانا 
«محسوساتومنقوالت»شود.طالتوفاین)منقوالت(اس ک ازاسالفب مامنتقلمی

دهد خواندوآنراچنینتوضیحمیمی«ثروتروحانی»عنوانراب 
عتارتازآناندوخت هم ثروتروحانیما هااس ک قوایباصره،سامع ،شام ،ذائق والمس  

هاای[خاودتحصایلنماودهیاانتاایجهاای]لما ماازدیدهوشنیدهوبوئیدهوچشیدهوسوده
گان خودشانتحصیلکردهوب واسطۀهمانقوایپنجهایاسالفمااس ک اجدادماب تارب 

عقلآدمیمحدودآنقوااس ک استا اند.ماارثگذاشت  دراینصورتبدیهیاس ک دایره 
جلبتوضیحاتآنهابودهوآنهاراازمحسوساتخودویامنقوالِتمحسوسااتاساالفخاود
جمانمود؛ب عتارتدیگر،عقلماگنااای آنوقاایاراداردومحایطآنوقاایااسا کا از

انع اسصاورآنهاادرمغازقوایباطنیترکیبواستحال یافت وحدوثآنهاقوایظاهریماب 
کیدازمن(اس .091-0194،090)طالتوف،حافسماترسیمگردیده تأ
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درعتارتیک توصیفکردیمطالتوفب تصویرشدِنمحسوساتومنقاوالتدرمغاز
ومنقاوالتشودک ازمحسوساتبرداریمیکند.ذهنماهمچونماشینع  اشارهمی

ایازنحوۀدیدنکند.بنابراینبایدنزدطالتوفنظری آنهاراترسیممی«انع اسصور»تنها
برداریوجودداشت باشد.انسانوشتاه آنباماشیِنع  

 شناسی نوظهورتکمیل معرفت«: بینیمما چگونه می. »3-4

ب توضیحع اسای« دهمصحت»دراحمد و یا سفینه طالبیطالتوفدرجلداو کتا 
دانادکا درآنمای«دستگاهکودکان »و«استا بازیچ »پردازد.اودستگاهع اسیرامی

(.طاالتوف0100،011)طاالتوف،«ترینحقایمعالمخلق مودوااس ی یازمعظم»
ون گقراروآرام یافت ،این«دستگاهکودکان »اینحقیق بزرگعالمخلق راک دراین

دهد شرحمی
او بایدبدانیک جمیااجساد]اجسام[ب ح مقانونخلق برحسباستعدادخودشبعداز

کند.یعنیذراتشعاااجسادمنورهبا ک برویروشنیتابید،ازخودذراتشعاعیمنتشرمیآن
ان شاافایانشاود.بعادازافتدوبرمامرئیمیگرددومیهمانصورتاصلیخودع  می

آنبا جلابوجمااوانطتااا حقیق ،ح ماب اینخیا افتادندک آلتیبسازندک ب واساط  
ذراتشعاعیاجسادمأمول ]موردنظر[قادرباشندوشعاامنطتع راثاب ودیرپاانمایناد؛ایان

جامعۀ]جما کننده[اوایبودک دستگاهع اسی)کامرااوبس ورا(راباشیش   اادنمودند.شیشا  
،0100)طاالتوف،جامعۀایندستگاهدروضاوخلق مردم بلوریچشمآدمیاخترااشاده

(اس .010-011

کلیدیرامطرحمی (روشنیویانوربراجسامیا0کند طالتوفدراینبند،چندن ت  
منتشارویاابازتاا تابدواجساماینروشنیویانوررامی«ح مقانونخلق »اشیاءب 

تتادیل«اجسااممناوره»(بعدازاین  نوربراجسامواشیاءتابیاد،اجساامبا 8کنند؛می
هایظااهریخودشاانکنندوباحفسترکیبویاوینگیشوند.اجسامنورراجذ میمی
شاوند.دیادنافتاادنهماینع ا ویااب ع  تتدیلمای«(ب همانصورتاصلی)»

(1برداریفهامشادهاسا ؛عنوانعملع  تردیدنب آناس ؛ب بیانکلیشدنمرئی
رابا «ح ما»داندک می«ان شافحقیقتی»طالتوفاینکارکرِدع اسانۀچشِمانسانرا

)فهام«ان شاافحقیقتای»انداخت اسا .بناابراین،نخسا ،«آل »خیا ساختنی 
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ویاا«ان شافحقیقا »اس ،سپ ازرویاینکارکردع اسانۀچشِمانسانی(رخداده
(ایانفهاماز0ویات نولوژیع اسیاخترااشادهاسا ؛«آل »طتیعی،-دان نظری

شیشا »برداری،باتشتی سرراسِ اختاراِاع  مشابهِ چشمودیدنباع اسیوعمل
«ردم بلاوریم«»دروضاوخلق »ویاشیشۀگردآورندهنوردرلنزع اسیبا«جامعۀ

(بحثآخرطالتوفدرتشتی چشمب ماشاینع اسای،9شدهاس ؛چشمانسانت میل
بارداریوعادمتصویردراتاق تاریاِ ماشایِنع  «معلمشدن»مرتتطب وارون ویا

«نشادهحال»ایوجودچنینچیزیدردیدنمعموِ انسانیاس ک طالتوفآنرامساال 
داند.طتیعیازچشمانسانیمی-(درهمیندان نظری0100،019)طالتوف،

صانع  عااسای درکتاا 1هایطالتوفباتشریحبیشترتوسطگاربدپاپاریااناستدال 
(ت رارشدهاس .مقدمۀچاپاو ودومکتا پاپاریانبسیارجالباس .نویسنده0111)

شارحیتشاتیهیوساادهازفراینادگذاشت اس ک «بینیمماچگون می»عنواناینمقدم را
گوید اس .پاپاریاندرابتدامی«ماشینع اسی»ومشابه آنبا«دیدنانسان»

یااتهایععلامو» مقصودبندهدراینکتابچ درسفیزی گفتننیس ،ولیچوندرعالمترقد
مسیونیپ وصنعتینیس ک ازآثاروعالئمطتیع نگرفت باشند،همچنینمخترعینع اسی

اند،اینبودک اینتوضیحاتعلمیذیلراالزممیسیوداگرنیزازآثاروعالئمچشمکشفنموده
(.0111،888)پاپاریان،«وواجبدانستم

ارائ دهدو«بینیمماچگون می»درمورداین  «توضیحاتعلمی»خواهدنویسندهمی
داند. اسیراازرویکارکردطتیعیچشممیع«آل »درابتداهمانندطالتوفاختراا







 شود. آثار و عالئمی که در چشم ما حاصل می3تصویر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 شود . آثار و عالئمی که در ماشین عکاسی حاصل می5تصویر

یان،   (9-857، 3111)پاپار


کند پاپاریانآش اراچشمراب اتاق تاریِ ماشینع اسیتشتی می

ب ی قوطیکوچ گردنمائیدک جلواوی سوراخکوچ یداشت باشد،معلومچشمرافرض
اس ک درمیانتاری یچشمماقوۀباصرهندارد؛برایدیدنشعااضیاء]نور[الزماس .شعاا

رسااند،ضیاءبرهرجسمیک تابید،ازسروپایآنجسمدوشعااب رویحدقۀچشامماامی
کنادودرجااشعۀماذکوردوامپیادامیدهند.ازآندوی زاوی تش یلمیکننباهمتصادفمی

دهدکا پاایایانزاویاۀاندازۀزاوی اولیی زوای وارون دیگرتش یلمیکرۀچشم،مقابلوب 
گرددوچونرسدودرآنااع  اشیاءسرازیر]وارون [منع  میآخریب پش کرۀچشممی

(.0111،887)پاپاریان،بینیمواسطۀآنهامامیاند،ب رؤی منتشرشدهجااعصا درآن

دیدنانساندهد،اماآش اراس «توضیحعلمی»خواهدهرچندنویسندهمی ازنحوه 
کارچشم،اتاق تاری اس .اینچشامنیسا کا ک مد پای  ایاوبرایتوضیحنحوه 

ب کارگرفت شادهاسا ،بل ا «ماشینع اسی»حآنبرایتوضی«آثاروعالیمطتیع »
«توضیحعلمی»ایبرایاس ک الگوومد پای «ماشینع اسی»درس برع  ،این

شدهاس .«بینیمماچگون می»چشمواین  
 شناسی عکاسانه در دورۀ قاجار بندی معرفت . صورت4-4

عنوانفراینادتر(رابا عناایوسایا)درم«دیادن»شناسیع اسان دردورۀقاجار،معرف 
هاایگانا (،منقاوالت)سان اکتسا دان وشناخ ازطریممحسوسات)حواسپنج

گفتاریونوشتاریب جاماندهازاسالف(وانع اسصوِرآنهادرذهن،فهمکاردهاسا .
کنندهرخادادهاشادهاسا .ساوژۀوثت «گراعین»دیدنانسانیمنفعل،پذیرنده،خنثی،
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گررخدادهاواتفاقاتسریاپیرامونخودع اسان ک ازدریچۀت نولوژیع اسیمشاهده
هااا،دردهاااواحساساااتاودرایاانکاا باادن،جراحاا ایانتزاعاایاساا اساا ،سااوژه

اوگریب شدگیب موقعی جدیدازاوگرفت شدهوتنهاچشمیخنثیبرایمشاهدهپرتا 
ثابا وبادونتحارکماشایِن1منفعلاس ازاینجه کا منظارِدادهشدهاس .سوژه

شودوهاماشمختلمیبرداریراداردک باحرک ب جلوویاعقبتصویربرداریع  
نادارد؛اوبایادآنرا«واقعی عینای»گون قدرتیدرتغییرع  ویاازاینجه ک هیع

درطلواویایارو خورشایدبا آندهاد.ساوژۀ«شناسیزیتایی»تواندبپذیردوتنهامی
خنثی،منفعلوپذیرندۀع اسان ،تتاِرخودراایاادکردهاسا کا لاوحساادۀحسااس،

کناد.شانود،ثتا وضاتطمایبیندویامایوپذیرندهاطفا اس ک آنچ رامیمنعطف
رود.طفالمخازنوتااآخارعمارازیاادنمایماندوتصاویریک ثاب وپایدارباقیمی

هاایخاودویااازهاایی(اسا کا آنهااراازمحایطهاوشنیدهانتاش تصاویری)دیده
گناهحسا شدهوبامنفعلخواندنآنمعصوموبیآورد.دیدندس میخودب «مربیان»

برداشت شدهاس وازشدهبزرگساالنازدوشآنهاازاینرو،باِرمسئولی تصاویرکسب
شدهاطفا بردوشآنهاگذاشت شدهاس  دیدِنجهِ دیگر،بارمسئولی تصاویرکسب

(3،8117،074)فوکاو«2هدای رفتارها»طفلابنۀمراقت شدهاس وقدرتدرمعناِی
یشود.مراقت ب معنینظارتوکنتر برتمامشناسیع اسان ِاعما میازطریممعرف 

روزباآنهاسروکاردارناد.والادین،هاییاس ک اطفا درطوِ شتان چیزها،افرادوم ان
هااازهااوکتا ها،معلامخان ها،دوستان،فامیلوآشنایان،م تببازیخان ،کوچ ،هم

منظرگذرانوقتیک اطفا درآنااهستندویاحووردارند،بایدموش افیوتدقیمشوند.
ویاا«تأثیرپاذیری»بارایاطفاا معنااینظارییعنای«بودندرپی چیزی»حوورویا

بینادوتصویربرداشتنپیداکردهاس  طفلهرچیزیراک دربرابارشقارارداردویاامای
کند.پرسشیک بااینفهمازطفلوبرداریثت میشنود،چونماشیِنخودکاِرع  می

وجودآمادهاسا ایاناسا کا حسوساتومنقوالت(اوبا ماموعۀدیدنوشنیدن)م
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاا،کودک)والدین،دایا «مربیان»ها(وخان هایپیرامون)ازخان ،کوچ تام تبمحیط
دهند؟اینچیزیرادرمعرضدیدکودکقرارمیهاومعلم(چ م تتی،دوستان،همفامیل

،«تنتلی»،«بطال »متتنیبرطفلرا«دیدِن»تنهاقلمرواقتصادواخالقاس ک پیشاپی 
هاایبا شایوه1هاایدیادناندوخواهاانتغییارجها خوانده«ییراخالقی»و«طفیلی»
یدول وملد »ودرراستای«وربهره»،«سالم» هستند.«وسع طرقمعاش»و«ترقد

«بیاباانیح اِمعلافخاودرو»انادکا شدهمربیویابدونمراقت انگاشت اطفا بی
هیعمربی»هستندک «هایصحراییوبیابانیمثلگل»(رادارندویا0 ،0110)عمید،

ت،0110)عمیاد،«باشد،هرچ پی آید،خوشآیادندارندودرحقیق میرزاخودرومی
«هایخودروعلف»وردرآیندهباکنتر ومراقت ازاین(.ازسویدیگرایاادوضابهره0
شد.ش ینیس موضعیک گویندهازآنمنظرپذیرانگاشت میام ان«یبیابانیهاگل»و

کنندهرفتارهاادهندهوکنتر گریانوتاطبیند،منظرنظارهمی«هایخودروعلف»اطفا را
دهنده،اماوردرگرانوتاطوجودآمدنایننظارهاس ون این  دردورۀقاجاروپی ازب 

بود.«رهاشده»و«خودرو»سپردهشدهیااطفا دس حوادث
 گری مربیانانضباطی-شناسی عکاسانه و خود. معرفت1-4-4

گریبرشناسیع اسان بامنفعلخواندِندیدِناطفا ،دردرجۀاو خودانوتاطیمعرف 
عنوانب ک درکناِراطفا حووردارند،اعما کردهاس .ابتدانق مادرراتمامیکسانی

(سااخت 0101،01الملا ،)مفتاح«گناهاو مربی،او مدرس ومسئو آتی اطفا بی»
ح ایااتپاووو»وانتقاا «هااخرافاتوافسان »اس .چونزناندورۀقاجاررامقیدب 

،0110التاا ،)فخر«زنانهاویو بیابانوشرارتراهبیهوده...ازمهمانیاجند درحمام
(ب اطفا دانست اس ،خواستارآموزشوتربی خودزناناس .9

«بینندک اطفا راتربی کننددرایراننسوانهنوزآنمقامیراندارندوتربیتینمی»
صااحت ،یعنایصااحبصاحیحهایمابایبچ »(،ازاینرو،7الف،0107)پرورش،

(ازدسا و0110،0)فخرالتاا ،«اطفا مثلخاود»(و0ت،0110)عمید،«ندارند
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

ام انمقال واژگانیهایمحدوی دلیلب ک اس ع اسان شناسیمعرف هایپرابلماتی ازی ی«دیدنجه تغییر».1
نیامد.فراهمآنتوضیح
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درماادروطفالرادامناینمادرانتربی خواهدشد.موضوعیک ظهورهردوساوژه
اززمانتولد،هرآنچ مادربگویدوب ند».چوندهدارتتاطمتقابلباهمدیگرقرارمی

ماادران«اصاالحعقایاد»(،برای0 ،0110)عمید،«شوددرطفل ع  میفوری
هاراک درمعابرعمومیباالقااءگیرهاوکولیهاوفا رما »بایدقدمبرداردو«دول »

هایبیچاره،عاواممااراتشاویموتحریا با مفاساداخاالقعقایدباطلوفریبزن
جلوگیریوممانعمی یان (.هارعواو0101،01الملا ،)مفتااح« نمایندنمایند،قو

کند،مسئو تمامیرفتارهاوکارهایخاودخانوادهویاکسیک درکنارطفلزندگیمی
درقتا اطفا اس  

قاعدهورفتاریناشایست نمایند،زیراک آنکارخواهربزرگهرگزدرحووراطفا نتایدکاریبی
افتد...هیعی ازاعما مانیس ک صورونقاوشآنطفا موثرمیورفتارفوریدرطتیع ا

طورحتمماک عناانتربیا دردماغاطفا جاینگیردودرقلوبشانتأثیرشدیدننماید،پ ب 
(.14-0185،18)مستوفی،آنهارادردس داریم،مسئو اعما واخالقآنهاخواهیمبود

گرایان وفاردینیسا ،بل ا درراستایی اخالقیاتمنزهگریوالدینخودانوتاطی
امانا نفیسایدر»شادهاسا .اطفاا «هیئ اجتماعی »طفلداراییعمومیومشترک

باقصورمربیاناما«قلتشانعاریازتمامینقوشاس »هستندک درابتدا«دس والدین
(.07-0107،05،؛امااین0101،88شااوند)ساامیعی،ماای«سااتبباادبختیاجتماااا»

)طالتوف،«حسیاتعمومیمسئو هستیم»بنابراین،باقصوردرتربی اطفا ،درپیشگاه
ا ،متقلب،ظالم،وطن»(.دلیلاین  0108،18 «خاوارفاروشورشاوهافرادملد ماکذد

طفلاستعدادجذ ونگهداریمشهوداتخودراب کاربردهو»هستندازآنجه اس 
را]پدرومادر[رادرخاطرساپرد،اماروزبارایمناافاشخصایوحابائلویهم خص

«فروشادریزدووطنواهلا رابا دینااریچنادمایگناهرامیریاس ،خونهزارانبی
شدنطفلویالزوممراقت ومواظت همۀوالادین(.داراییعمومی0101،81)سمیعی،
هاارادرجامعا اجتماعی،پیوندهایافارادویااگاروهعنوانوظیف ومسئولی ازاطفا ب 

تقوی کردهوتاری مشترکیباعدمخودانوتاطیوالدینخلمکاردهاسا کا توصایف
وضاجاریاس   کننده 
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اینرؤساطفلبودند؛اگردراخالقایشانمراقتا ودقا مرعای» چهلسا پی ازاین،هم  
یندرج خارا ورعیا دوچاارفقاروفالکا ونظااملشا ربود،حاالوطنعزیزماچراب ا

شد...اینهممعلوماس ک بعدازپنجروزدیگرایاناطفاا پریشانوخزین سلطانتهینمی
«نیزجایایشانراخواهندگرف ،پ تازوداس بایددراصاالحاخاالقایشاانساعینماود

(.00 ،0107)پرورش،

 های اطفالبازی کاسانه و مراقبت از همشناسی ع. معرفت2-4-4

کناد.شناسیع اسان ،طفلراهمیش درحال عماِلتصاویربرداران فارضمایمعرف 
یابد،مراقت ازک خودمراقتتیرفتارهایوالدیندرحووِرکودکانخاتم میبنابراینجایی

هاورفقایخاودبازیهمها،بازارودرحووِرشودک طفلدرکوچ هاییشروامیم ان
باازیازبارایاوهم»رادرخانا مهیااکننادو«بازیطفلاستا »اس .پدرومادرباید

بازیب کوچ وبازیونتوداستا ب واسطۀنداشتنهم»آورندتااین  طفل«معقو زیرک
هادرکوچ وبازارمعنیک بچ هایبیتربی بازین ندوحرفهایبیبازارنرودوبابچ 

اطفاا »هااوبازارهااپاراز(.کوچا 0-0180،9)دولا آباادی،«گویند،یادنگیاردمی
«حرکاتناهنااار»اس ک ماازآنها«صاحبوساالرگردوبی اریعنیکودکانبیهرزه
ایلابمادرهاااز(.»0180،1)فرویای،«شانویممای«هااینااهموارحرف»بینیمومی
هاورفقایبدبازیکنندوهمینک کنندبابچ اعتنائیاطفا خودرارهامیوبیعملیبی

ازمعاشرتباآنهاشریروقماربازودزدوهارزهشادهوباعاثزحما ورساوائیایشاان
(.0100،09)سعادت،«گردیدند

النا هرکااا»گردنادومای«هااهاوبااغاطفا شریروبداخالقهم روزهدرکوچ »
اطفا بیرحمو»(.این0101،01)سعادت،«سازدگیردویرانمیگناش وزاغسراغمی

سایراطفا ب بازیو»پردازند.مداومبا(ب اذی حیواناتمی0100،89)گرگانی،«تنتل
خااکبا ماردانرهگاذار»اندازنادومای«هاسانگدرکوچ »و«جنگوجدا مشغو 

گو،کا درهایولگردهرزهوق بابچ هیع»(.طفل0107،45مل ،)ممتازال«پاشندمی
ک شرموحیاندارند،بازین ندبل  باآنهاهایعکنندوازهیعکوچ بازیوبیعاریمی

کلایبا اطفاا ایاناسا کا باا0100،19)سعادت،«سخننگوید اطفاا »(.قاعده 
(.برخایاز0110،08خاان،)حسین«فمزنگرِدبداخالقبازیم نوباآنهاحرکوچ 



 

 علوم انسانی در ای شتهر  نمیا مطالعات
 16 

 4،  شماره 31 دوره
 3411  پاییز

  25پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بادبادکبازیک خیلیازاطفا باوجودنهیوالدینب ستبایانباازیاز»هامانندبازی
«ال دول بازی»هاییمثل(وبازی5-0100،7)ثقفی،«میرندپش بامپرتشدهومی

«خطارداردالا ودولا بادباازیاسا و»شاودوهاامایشدندنادانباعثش ست 
بااردارد(.یفل والدینازاطفا درزمانبازینتایجفاجع 0110،48السلطن ،)مصتاح

کنندگاناطفا الزماس ک ازکوچ یتابزرگیکما دق راپ برنگهتانانومواظت »
هاائیکا هایعاساتا ضارروخطارنتاشاندازقتیالمرعیداشت واطفاا رابا باازی

(.0111،0الدول ،)اعلم«بازیعادتدهندیوتوپبازعروس 
 هاخانهشناسی عکاسانه و مکتب. معرفت3-4-4

ازدورۀناصریبامطرح ی»شدناندیش   مملد هاخان هایم تباجتاریورایگان،پای «تعلد
خانا ییرمتمرکاز،عنوانم انسنتیآموزشاطفا ،لرزانبود.ساختارآموزشایم تابب 
رهمسان،انفرادیومتتنیبارناوعیازقراردادهاایشخصایوعرفایباینآخونادهاییی

شناسایع اساان بااایااادبرداشا همگان،هاووالدیناطفا بود.معرف خان م تب
ایعنوانپدیدهتنهاآموزشب همان ،ی سانومنعطفازاطفا ونحوۀیادگیریآنها،ن 

پذیرسااخ ،دازتمامیطتقاتوقشرهاوحتیزنانرافهمعمومیومتعلمب تمامیافرا
هادراختیارخان بودک اینم تب«هایبدیآموزش»ویا«تصویرها»بل  درجه رفا

طرزهزارسا پی باکما صاعوب واطفا راب »هاخان دادند.درم تباطفا قرارمی
راباایناش االتم درنماودهودرنهای مشق تعلیمنمودهوآیین صافیاذهانمتتدی

الساطلن ،)مصاتاح«ایشانرادرمدتس چهارسا باکما اذی وزحم درسخاوان
ک ویااکساانی«مربیاان»نوانعکنند.ازسویدیگر،آخوندهایم تتیبا ،پ(می0110

الملا ،؛منطام0108،40)نفیسای،«معلماانناادان»کنناد،دیدنطفلراهادای مای
یا نفار»(،0180،04آباادی،)دولا «تربی سوادبیی نفرآدمبی»(،47 ،0180

(و8پ،0109)فرویی،«داریدادهبیچارهک چونهیچ ارازوساخت نیس تنب م تب
(بودند.اگرشخصیاسممعلمرانزداطفا با 0101،7تتریزی،)ب «هایبیابانییو »

)کاشاانی،«کنندالموتالهیرادرپی چشممعاین مشاهدهمیگویامل »آوردزبانمی
0855،05.)
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هااییکتا «اخالقای»شدنیزازلحاظمی«تدری »هاخان هاییک درم تبکتا 
هاییک مای تتااهیواد وحیااءوطغیاانصافاترذیلا واتوافسان مملوازمزخرف»

«هاایالطایالآمیزعشموافساان م تبکذ »(،0855،88)کاشانی،«حرکاتقتیح 
بودنادکا «هایعشقیوعاشقیهایالطایل،قص افسان »(و04-0118،08)کرمانی،

اخالقاطفاا ازمطالعا آن(.»8 ،0109دهند)فرویی،یادمی«عیاریوشاهدبازی»
شاود)فرویای،مای«مغازآنهااباااباطیالوخرافااتماانوس»یابنادومای«اوراقتغییر

«یزلیااتحاافسوساعدیکا هما ازمایومعشاوقاسا »(.حتایاز1الف،0109
 ،0107شود)پارورش،حاصلنمینتیا «اخالقخیزدوازمطالبگلستان»تواندنمی
هم معایبکلی ،ازتدری وتعلیمایانکتابعشاموعاشاقیاین»الص این  (.خ00

اس ک درسنطفولید وشتا ب اطفا خاطرنشانکردهوآنانراازخیاالتعمادهکا 
یاتتواندبودنبازمی نمایندوبالعاوضدارندوب خیاالتباطل مایلمیموجببسیترقد

(.0101،1باشی،)آجودان«کنندودشانراضایامیعمرعزیزووق گرانتهایخ
شناسایع اساان با دالیالاخالقایواقتصاادیباود؛زیاراایانهابامعرف خان نفیم تب

اطفاا «خیاالتعماده»کند،بل  رامنحرفمی«اخالقاطفا »تنهاازلحاظاخالقیهان کتا 
یتواند»راازکارهاییک  هاابااآنخانا توانگف ک م تبمی«.دارندبود،بازمیموجببسیترقد

و«معلماانومربیاانناادان»،بااآن«الصاحد نااموافمباارعایا حفاس»و«ناساالم»هایمحیط
«اساتا وحشا وگریاز»دهنادکا تعلایممای«موهومیوخرافااتی»ومواددرسی«هاکتا »

نا تنهااتوایاوقا اطفااا را»دارانم تااب(اطفاا ازتحصایلهساتند.0855،88)کاشاانی،
(.عالوهبارایانکا 5الف،0107)پرورش،«رسانیدگناهب قتلمیگانرابیکنیدبل  آنبیچارهمی

وق شریفخودشراضایاکاردهوبا »کندکسبنمی«هیعمعلوماتی»خان طفلازاینم تب
شوندواستا هازارمخااطراتوزحمااتوآدا واخالقییرمطتواوصفاتناپسندمتصفمی

(.48 ،0180المل ،)منطم«هالک ازبرایآنهافراهمخواهدشد
 شناسی عکاسانه و انضباط در مدارس جدید. معرفت4-4-4

عنوانکانونیبرایمراقت وکنتارِ کامالچشامویاامدارسجدید،درمعناییخاص،ب 
هاِاعماا کاردوترینشیوهتوانبیشترینمراقت راباقویک میدیدناطفا هستند؛جایی
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شود،حرفلغودرآنزدهنمی»ک دهیویاهدای کاملآنرابرعهدهگرف ؛جاییجه 
ک بارایدرس(.جایی0ث،0109)فرویی،«سؤاالتهاب معلماس وگوشهاب چشم

(رابادانیم.0188،04)رشدی ،«نپی ازدرسخواندنآدا درسخواند»خواندنباید
هایتنتی سخ وبدنیبرایجلاوگیریازت اراررفتااربایادبا درمدارسب جایروش

هایبدنی(داد؛زیراتنتی 84 ،0180المل ،)منطم«قراو اکتفاءکردهطفلراِخفَّ »
خمثلشیرن ،بل  مثلسگصدچو می»خان کارانیس .طفلدرم تب وردواصاالن

پادرراهشیطنتیبدترمی شناسای(.معرفا 8ت،0109)فرویی،«گذاردباکندارد،فوران
هاوثت کارهایروزان ازدیده«کتابچۀ»هاییراباتهی مراقت اع اسان حتیام انخود

وکند؛زیرابراینااظربیرونایهمیشا ام ااِنمراقتا کامالهایاطفا فراهممیشنیده
جانت وجودندارد هم 

(آنچا راکا درروزدیادهویااکاردهو8(کتابچ ترتیبخواهمدادک روزنام خاودرابنویسام؛0
وق بیدارنخاواهمشاد؛(اگراتفاقاتخودراثت ن نم،هیع1ام،هم شبخواهمنوش ؛شنیده

ام،چا کاردهاگارنادانمدیاروزچا (9(سرگذش خودرابنویسمسرآمدخودراخواهمفهمید؛0
(8کنم؛کنم،التت کاربددیگرنمیهایخودراثت میکاری(بد4دانمک فرداچ خواهمکرد؛می

(کارباددیگارانراکا یادداشا 7گیرم؛کنم،التت سرمشممیکارهایخوِ دیگرانراک ثت می
بیانم؛اشرامایوق فائادهروزنام خودرابنویسم،آنهفت ک (ی 5رود؛کنمالتت ازیادمنمیمی
(.0188،05(روزنام یومید التت مراازسهووخطایابدیحفسخواهدکرد)رشدی ،01

شادوانوتاطومراقت ازاطفا درحرکِ اطفا بینمدرس وخانا نیازاعماا مای
رفتنپرهیزکنند.حتینحوۀراه«ش عتاراتز»و«حرکاتنامعقو »بایس ازشاگردانمی

هاوبازارهاپرازاطفا زیرنگاهخیرهانوتاطیبود.ازسویدیگرکوچ «جلف»وحرکاِت
شنوندک تااطفا درمعابروشواراوسایرام ن می»اس «هادرائیهاوهرزهگوئییاوه»

«را...محا اس چیزیشاوندگویندمادرفالن،خواهرترا...دخترترا...پسرتمی
«هااِیدرائایهاوهرزهگوئییاوه»شناسیع اسان بادیدن(.معرف 1پ،0109)فرویی،

رویمویادررفاتنوقتیدرکوچ وبازاروخیابانک راهمی»کند کوچ وبازارپیشنهادمی
خودراب زیرانداخت وآمدنب مدرس درراهباکسیصتح نداریمواختالطن نیم.سر

(.84-0180،88آبادی،)دول «پی پایخودرانگاهکنیم،برویموبرگردیم
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 گیری. نتیجه5
گرایان هستندوایاادتغییاراتجدیاددرایانهایایراِندورۀقاجارسوژهنویسیایلبتاری 

هااییکا با مادیا نویسایدهناد.تااری هایروشنف رانجدیدربطمیدورهراب اندیش 
توجا هساتند.هایجدید،ساماناقتصادیومادیزندگی(بیها)ابزارهاوت نولوژیاندیش 

مطالعاتکودکیدردورۀقاجارنیزاگرچ اندکهستند،یاتوصیفیصرفهستند)مهادوی،
«وط اهمی یافتنکودکاندردورۀپیشامشار»گرایان (یابرمتنایهمینروی ردسوژه8100

دانند.(می0151،44)رحمانیانوحاتمی،«گرانمتادداندیش »راحاصل
برخوردهاای»ایازایواندیشا آلیساتی،تفسایریایادهازسویدیگرقاجارپنوهیایده

هاا،بااعنوانسرمشمایانناواقاجاارپنوهیدهند.جوادطتاطتاییب ایندورهمی«فرهنگی
کند ب مالهادیستزواریدرمواجه بات نولوژیع اسیبیانمیاستفادهازروایِ منتسب

هاایفنااوریتانیم دومعصرناصری،تعارضمتناینظرینهادهایجدیدوحتیفرآورده»
ایمانامعرفتیعمده«قانونوبراهینعلمید ح مایسلف»با«عملع اسی»جدید،مانند

)طتاطتاایی،«بسا هاایدورانجدیادمایگرگاونیبودک راهرابارایفهامناوآیینباودند
ا ح ماای»آ ومفهاومیاز(.طتاطتایی،کلیتیایده000 ،0174 قاوانینوباراهینعلمید
)یعنای«هاایفنااوریجدیادفارآورده»آ دیگارسازدوآنرادربرابرکلی ایدهمی«سلف

 ارشده،خنثیدرنظاراشانمادی دهد ت نولوژیع اسیت نولوژیع اسی(قرارمی
ساازیشادهاسا .جالاباین ا گرفت شده،ب ایدهتقلیلیافت ودرسطحایدهنیازکلیا 

داند طتاطتایینظری خودش)انحطاطایران(رانوعینظری دیدنمی
نظری انحطاطایران،درعینحا ،نوعینظری دیدننیزهس وایاننظریا بایادایوااحمنطام»

هااییازکنادکا چگونا دردوره«بندیخاداحیرتازچشم»استا انحطاطراجانشینعواملو
تیبا توانادبتیناد،ام اانک حتیی نفرمایبینند.اززمانینمی«چشمبازوگوشباز»تاری ،ملد

تینخواهدبتیند،نیرویوجودناددیدنوجوددارد،اماتردیدینیس ک می اردتوانندیدوهرگاهملد
(.005الف،0174)طتاطتایی،«ک اوراماتورب دیدنکند

اصلیطتاطتاییایناس  زمانی  ی  «یا نفار»تواندبتیند،اگارنمی«مل »ایده 
عنوانآلیستیک گسترۀفهمب شود.برداشتیهگلیوایدهبتواندبتیندام اندیدنفراهممی
ک بیرونازتاری و«نفری »داند.مم نمی«ی نفر»ی ام انبرایهم راتنهابافهم
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تارتوانادبتیناد.مهمایایستادهودرازدحامجمعی کوران،میفرهنگ،چونیو اندیش 
کند؛دیدنیک هیعنواابازاروفرضمی«دیدنعریان»این  ،طتاطتاییدیدِنفرهنگیرا

هااراباافهاممصانوعاتوت نولاوژیکند؛چونپیشااپی ت نولوژیدرآنوساط نمی
آلیستیازقلمروفرهنگبیرونانداخت اس .ایده

هاایداندون زندگیهامیعنوانایدهآنب «مح »جوادطتاطتایی،فرهنگرادرفرِم
هایمادیخودب واسطۀیافرادبامحیطشدهپرازمصنوعاتوابزارهاورابط مادیزیست 

ا.اینابزاره
عنواننیس ،بل  ب «متناهاینظرینهادهایجدید«»فرآوردهفناوران »ماشیِنع اسی،

تاربۀانسانباا1خنثیاس ک واسطات نولوژیییرو(0551،11)آیدی،«ابزارفرهنگی»
درایااادناوا«شاناختیموتاورمعرفا »عنوانتواندب رو،میاینشود.ازمحیطپیرامونمی

عنوانماد گونا کا دردورۀقاجااربا کناد.همانکم مای«جهان»و«سوژه»ازخاصی
یادگیریاوقرارگرف وباِاعما انوتاطوقدرت،معرف  شناختیبرایتوضیحطفلونحوه 

کودکراتولیدوازاینرومنشاءتغییراتمادیشد.وق آنرسایدهاسا کا بااادای سوژه 
ها(ب قلمرومادی،جوادطتاطتاییرارویپاهایخودبنشانیم.ایدهشناسی)ِدینمعرف 
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 منابع 

)گردآورنده سیدهادیخسروشاهی(.تهاران مجموعه رسائل و مقاالت(.0185الدین)اسدآبادی،سیدجما 
انتشاراتکلت شروق.

.09-05(،0)0،بهار(.تربی وتعلیم)تأثیرمدرس درآدا واخالق(.0187خان)المل ،یوسفاعتصام

ران مطتع پارسیان..تهکلید زندگی(.0189الدول .)اعلم

.8-0(،1)1،شاوفههایخطرناک.(.بازیوبازیچ 0111الدول .)اعلم

.تهران مطتع مروی،چاپسنگی.خردنامۀ جاویدان(.0117الدول .)اعلم

(0755)مترجم میرزایوسفآشتیانی(.تتریز مطتع معارف.)تاری اصلاثرتربی  نسوان(.0107امین،قاسم)

.8-1(،84)0،ناصری(.ترتیباصالحم اتبوتربی ابنایوطن.0101آجودانباشی،مسعود)

.8-9(،07)1،ناصری(.مقال دراهمی تربی اطفا .0100باشی،مسعود)آجودان

.تهران انتشاراتسخن.فار آزادی و مقدمه نهض  مشروطی (.0101آدمی ،فریدون)

.تهران انتشاراتمؤسس فرهنگیصراط.ما و مدرنی (.0184آشوری،داریوش)

.8-7(،791)01،حام (.دبستاننوروز،نوروزماس .0101تتریزی،محمدمهدی)ب 

)گردآورناده های عااسای دور  ااجاریاه نوشتهها و دس  کتاب(.صنع ع اسیدر 0111پاپاریان،گاربد)
زانروز.(.تهران نشرفرو870-888عتاسرحیمی؛صص

.8-01(،08)0،پرورشالف(.دراصالحوضام اتبایران.0107محمد)پرورش،علی

.00-09(.07)0،پرورش (.دراصالحوضام اتبایران.0107محمد)پرورش،علی

.تهران چاپسنگی.انیس االدباء و االطفال(.0100ثقفی،عتدالحمیدبنعتدالتاقی)

.تهران چاپسنگی.آموز دانش(.0110خان،آقامیرزا)حسین

.تهران چاپسنگی.معلم االطفال(.0855زاده،احمد)حسین

.تهران چاپسنگی.کتاب علی(.0180دول آبادی،یحیی)

،جلداو .تهران انتشاراتفرودوسی.حیات یحیی(.0148دول آبادی،یحیی)

(،81)9،پژوهشانامه تااری (.کودکیوتادددردورۀرضاشاه.0151رحمانیان،داریوش؛وحاتمی،زهرا)
40-70.

http://iscq.ir/?part=menu&inc=menu&id=104
http://iscq.ir/?part=menu&inc=menu&id=104
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/9777
http://dl.nlai.ir/UI/Search/BasicSearch.aspx?PageNo=1
https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125597
https://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=96quol7k
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=899551&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/47644
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/73120
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=890813&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1725293&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/311657
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2620733&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2620733&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/54870
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/54871
http://dl.nlai.ir/UI/1ce4e53a-94a5-430b-a391-777260a86f7e/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/a09132ba-01fb-48c1-8776-992656e17a2e/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/2e9d0e5c-89df-43c2-9908-bcab60028e16/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/a923fe5e-f57c-402f-baa0-54255bc290cf/LRRView.aspx?History=true
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=551722&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_autho
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1060680/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1060680/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
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تهاران چااپهدای  التعلیم فی اصول تدریس بدایه تعلیم نامه بدائیه التعلایم (.0180رشدی ،میرزاحسن)
سنگی.

.تهران چاپسنگی.صد درس(.0188رشدی ،میرزاحسن)

)متاارجم مهاادیآمااوزشد دیااگ و گفتمااان اصاای  فرهنراای در دوران ااجااار(.0170رینگاار،مونی اااام)
(0557خواه(.تهران نشرققنوس.)تاری اصلاثرحقیق 

..تهران نسخ خطیکتاب درسی برای کیس دوم ابتدائی(.0115خان)یرزایحییسرخوش،م

..تهران چاپسنگیاللی االدب )بجه  کیس دوم مدارس ابتدائی((.0101سعادت،احمد)

.تهران چاپسنگی.میزان التعلیم(.0100سعادت،عتدال ریم)

89-88(.8)8،عالم نسوان(.مادرکیس ؟.0101سمیعی،ف.م.)

.0-8(.8)0،دانش(.تربی ازگهوارهتالحدهمراهاس .0187صفوت.)

.0-1،(998،)روزنامه دول  علیه ایران(.اعالندولتی.0871بنمحمد)المل یفاری،ابوالحسنصنیا

.اسالمتو  چاپاختر.سفینه طالبی یا کتاب احمد )جلد اول((.0100م)طالتوفتتریزی،عتدالرحی

.اسالمتو  نشراختر.طالبی یا کتاب احمد )جلد دوم( سفینه(.0108)طالتوف،عتدالرحیم

)گردآورنده باقرمؤمنی(.تهران نشرشتگرد.الحیات مسائل(.0194طالتوف،عتدالرحیم)

)مصحح ایر افشار(.تهران انتشاراتسحر.آزادی و سیاس (.0198توف،عتدالرحیم)طال

جلادنخسا (.ای بر نظریۀ انحطاط ایران؛ تامملی درباار  ایاران )دیباچهالف(.0174یدجواد)طتاطتایی،س
تهران نشرنگاهمعاصر.

؛بخ نخس  تمملی دربار  ایران )جلد دوم: نظریه حاوم  اانون در ایران (.0174طتاطتایی،سیدجواد)
م تبتتریزومتانیتاددخواهی(.نشرستوده تتریز

.8-1(،9)0،شاوفهالغافلین)بقی ازشمارهقتل(.الف(.تنتی 0110عمید،مریم)

.0(،09)0،شاوفه (.حاصلنطمدرحفسالصح اطفا .0110عمید،مریم)

.0-1(.04)0،شاوفهداریوتربی نوباوگان.پ(.علمبچ 0110عمید،مریم)

.0-8(.08)0،شاوفه الصح اطفا .ت(.درحفس0110عمید،مریم)

.1-8(.05)8،شاوفه(.درشرایطمعلمومعلم واعوایروحانیمدارس.0118عمید،مریم)

http://dl.nlai.ir/UI/5c8617bc-120d-4769-ba54-a8410edab5ed/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/5c8617bc-120d-4769-ba54-a8410edab5ed/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/4f90f326-fb70-4225-89f6-64f79492d797/LRRView.aspx?History=true
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=652408&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=652408&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://dl.nlai.ir/UI/e3108adb-3995-40f9-a4d6-c958be88d6bd/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/459075fb-a6da-4655-b154-d2a6857893d0/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/29ca77ba-64fc-4c0e-a075-6fc9a10e437c/LRRView.aspx?History=true
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/27325
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/307114
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/43409
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1673482&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=910253&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=856729&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1992944&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=633858&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=633858&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=767085&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=767085&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125456
https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125499
https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125500
https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125504
https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125513
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.تهران نشرمرکز.تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر(.0188نناد،موسی)ینی

.تهران چاپسنگی.تادیب الحسنات یا حفظ الصّحه اطفال(.0110فخرالتا )

.تهران شرک سهامیانتشار.سرآغاز نواندیشی معاصر(.0177فراستخواه،مقصود)

.تهران چاپسنگی.اوراق مشوش یا مقاالت مختلفه(.0111فرویی،ابوالحسن)

.0-1(،87)0،ی تربالف(.سرمقال .0109فرویی،محمدحسین)

.0-0(،85)0،تربی  (.سرمقال .0109فرویی،محمدحسین)

.0-1(،11)0،تربی پ(.سرمقال .0109فرویی،محمدحسین)

.0-0(،11)0،تربی ت(.سرمقال .0109فرویی،محمدحسین)

.0-0(،010)8،تربی ث(.م اتبومدارس.0109فرویی،محمدحسین)

.0-8(،087)1(.مدرس متارک سیاسی.تربی ،0108فرویی،محمدحسین)

.1-9(،889)4،تربی (.مدارسوم اتب.0180فرویی،محمدحسین)

.4-9(،011)5،تربی (.لزومتربی بنات.0189فرویی،محمدحسین)

.اصفهان چاپسنگی.)نامه ایس  در اواعد تعلیم و تربی  اطفال(تربی  (.0855خان)کاشانی،محمدتقی

 .810-801(،08-00)8،ایرانشهر(.وظایفاجتماعیزن.0108زادهایرانشهر،حسین)کاظم

.تهران نشرنی.های هویتی ایران ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعدتجددتطورات گفتمان(.0178ن)کچویان،حسی

.تهران چاپسنگی.اابال ناصری(.0118بیناس ندر)کرمانی،افالطون

.تهران نسخ خطی.الصبیان هدایه(.0841بنابراهیم)کرمانی،کریم

.تهران مطتع سعادت.االدب بدایه(.0100خان)گرگانی،میرزاعتدالعظیم

.تهران چاپسنگی.البنات تربی (.0185خان)مستوفی،میرزاعزیرالل 

.تهران چاپسنگی.تسهیل التعلیم(.0110خان)السلطن ،میرزاحسینمصتاح

.تهران چاپسنگی.البنات تعلیم(.0185خان)مظفری،میرزامحمدعلی

.تهران چاپسنگی.تمدیب االطفال(.0851المل ،محمود)مفتاح

.17-01(،8)8،عالم نسوانهانااتدهیم.(.چگون نسوانراازاینبدبختی0101المل ،مریم)مفتاح

اپسنگی..تهران چتربی  )دور  تعلمیات ممتازیه((.0107خان)ممتازالمل ،مرتوی

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=505010&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://dl.nlai.ir/UI/19427e4d-4c04-438b-ad17-d9314d5e775d/LRRView.aspx?History=true
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=554089&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://dl.nlai.ir/UI/92842051-a0c3-42c7-a5c1-57c0c4bd51c3/LRRView.aspx?History=true
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/39946
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/39992
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/40003
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/39808
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/39884
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/40112
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/40676
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/46134
http://dl.nlai.ir/UI/f29582ad-c117-45cc-bf41-cd7344fe965b/LRRView.aspx?History=true
https://ketabnak.com/book/42954/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=791407&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://dl.nlai.ir/UI/1697a307-6864-440d-962d-463230a6d4e4/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/2f0ebbd2-923e-4711-ac0e-ad23299c3683/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/9774ed0d-2b1c-401a-8555-13b4e8735804/LRRView.aspx?History=true
https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/366346
http://dl.nlai.ir/UI/33980cb0-606b-4b0f-abfd-3c6f47aedfac/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/09887be1-ef4b-4efc-8f8c-b5794a9db5dc/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/9a05aa02-3e78-4f9f-a306-37bbf08a857b/LRRView.aspx?History=true
https://sana.nlai.ir/handle/123456789/27325
http://dl.nlai.ir/UI/70c380ef-3f98-48e6-9a93-4ee6683fe0c0/LRRView.aspx?History=true
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.تهران چاپسنگی.حیوة جاویدالف(.0180المل ،حسن)منطم

.تهران چاپسنگی.السان: معلم االطفال مفتا  (.0180المل ،حسن)منطم

.تهران چاپسنگی.تعلمیات ابتدائی(.0108اکترطتیب)نفیسی،علی

.تهران چاپسنگی.اخیق مظفری(.0104نوائی،میرزاآقاخان)

خواه؛چااپچهاارم(..)مترجم مهدیحقیق رویارویی فاری ایرانیان با مدرنی (.0151وحدت،فرزین)
(8118تهران نشرققنوس.)تاری اصلاثر 

و«علام»هاایجدیادودگرگاونیمعناایی(.ت نولاوژی0011یوسفیاقادم،رحایم؛ومقصاودفراساتخواه)
.880-071(0)05،تاری  علمدردورۀقاجار.«صنع »









http://dl.nlai.ir/UI/e0159729-7924-4d3d-8815-9077064db5a7/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/1d62a11f-5f32-4c88-9440-dae25046b755/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/d4d1933d-0f04-413f-b814-a99068743148/LRRView.aspx?History=true
http://dl.nlai.ir/UI/b163dad1-528a-47a5-b166-7e1b38496540/LRRView.aspx?History=true
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=701378&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=701378&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://jihs.ut.ac.ir/article_84555.html?lang=fa
https://jihs.ut.ac.ir/article_84555.html?lang=fa
https://doi.org/10.1080/00210860108702001
https://doi.org/10.1080/00210860108702001
https://doi.org/10.1080/00210860108702001
https://www.palgrave.com/gp/book/9781403986559
https://www.palgrave.com/gp/book/9781403986559
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/I/bo25077599.html
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/I/bo25077599.html
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