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آزاداس .

)

ظهور سوژۀ کودک در دورۀ قاجار :مقدمهای در باب مادیت
ایران معاصر
تاریخ اندیشهها در
ِ
رحیم یوسفیاقدم ،1مقصود فراستخواه

2

دریافت7011/17/71 :؛ پذیرش7011/11/71 :

چکیده

مقال حاضرب مطالع ظهورسوژهکودکدردورۀقاجارمیپردازدوازلحاظنظاری،متتنایبارروی ارد
ایمطالعاتت نولوژیاس .درمواج باگردآوریدادههاایدسا او ،ازت نیا «پاارادایم
میانرشت ِ
برونمتنی)ودرتحلیلدادههاازت نیا «اندیشایدن
نمای »یا«اندیشیدنباموردها»(موش افیجزئیات 
ب نحوۀاندیشیدن»(تحلیلاستعارهها)استفادهشدهاس .پای نهاادۀ(تاز)مقالا آناسا کا دردورۀ
قاجار،ت نولوژیع اسیب عنوانمدلیشناختیبرایتوصیفطفلونحوۀاکتسا دان اوقارارگرفتا 
اس .طفلب عنوانمقول ایمنعطفوپذیرندهفهمشدهاس ک دیادههاا(محسوساات)وشانیدههاای
کند.دیدنکودکمنفعالوازایانروابانۀنظاارت
(منقوالت)خودراضتطویاازآنهاتصویربرداریمی
ِ
َ
وقدرت(درمعنایباروروتولیدکنندۀساوژههاا)ازطریاممعرفا شناسایع اساان  ِاعماا 
شدهاس
میشود.نظارتب معنیمراقت وکنتر برتمامیچیزهاییاس ک طفالدرحواورآنهاااسا ؛زیارا
حوورویا«بودندرپی چیزی»برایاطفا معناینظرییعنی«تأثیرپذیری»ویاتصویربرداشتنپیادا
خودکاارع بارداری،ثتا وضاتط
کردهاس .طفلهرچیزیراک دربرابرشقراردارد،چونماشین
ِ
ِ
ردپای ِاعما قدرتازطریممعرف شناسیع اسان رادرم انهاییک کاودکدرآنااا
میکند.مقال
ِ
حوورداشت اس (خان ،کوچ ها،م تبخان هاومدارسجدید)پیگیریمیکند.
کلیدواژهها:روی ردمیانرشت ای،مادی فرهنگ،ت نولوژیع اسی،ظهورسوژۀکودک،دورۀقاجار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.1دانشاویدکتریجامع شناسیفرهنگی،گروهجامع شناسی،دانش دهعلوماجتماعی،دانشگاهعالم طتاطتایی،تهران،ایران
(نویسندهمسئو ) 


آموزشعالی،گروهبرنام ریزیآموزشعالی،مؤسس برنام ریزیوپانوه درآماوزشعاالی،

.2استادبرنام ریزیتوسع 
تهران،ایران

 .1مقدمه

ن
تاااری اندیش ا هااادردورۀقاجااار،عموماااازمنظا ِارروا وشاایواایاادههااایجدیاادازسااوی
روشنف رانیمانندمل مخان،آخوندزاده،طالتوف،آقاخاانوییاره...وباادوگانا هااییمانناد

سن /مدرنیت ،و«اندیش هایقدمائی»«/اندیشا هاایناوآئین»نوشات شادهاسا .ایانناوا
َ
یعنیفورانت نولاوژیهاای
تاری نویسیهایسوژهگرایان ازمهمترینجنت هایتاری معاصر،
جدیدوحوورآنهادرزندگیروزمرهیافلشدهاند.ت نولوژیهادرایننواتااری نویسایهاا،

ابنههایخنثییا«فارآوردههاایفنااوری»(طتاطتاائی«،)000، 0174،معلاو هاایتمادن
جدید»(ینینناد)01،0188،ویااحتایدارای«مااهیتیعاام»ومتعلامبا «کالبشاری »
(کچوئیان)078،0178،انگاشت میشوند.تاری نویسیهایسوژهگرایان بانادیدهگارفتنویاا
سرکو اشیاء،مصنوعاتوت نولوژیهایجدید،تمایزمطلقیبین«ساح انسانیمحا »
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هاای
و«ساح ت نولوژی یمح »قائلمیشوند.بااینتماایز،فرهناگب صاورتاندیشا ِ

مح ودرذهنافرادخاصنگریسات مایشاودکا زنادگیهاایماادیومتتنایبارابازارو
ت نولوژیهاندارند.ازاینروی دوگان انگاریبینفرهنگوت نولوژیایاادمایشاودکا بار
پی فرضکلیدی«فرهنگرهاازت نولوژی»و«ت نولوژیرهاازفرهنگ»بنیانشدهاس  .
اندیش ها(فرهنگها)انتزاعیودرقالبایدههاونظری هاییدر«مغازانساانهاا»ویاا«برفاراز
تاری »میشوند.ب همینصورت،ت نولوژیهانیزفرهنگزداییوب ابانههاایخثنایوابازاریدر
جه برآوردهکردنامیا وخواست هایانسانیتتدیلمیشوند.تماایزباینفرهناگوت نولاوژیباا
عناوینیمانند«مظاهرتمدنمغار زماین»و«معنویااتفرهناگاروپاا»(آدمیا ،)18،0101،
«اندیش هاوارزشها»و«معلو هایتمدنجدید»(ینیناناد«،)01،0188،ظااهرت نولاوژی ی
ونظامسرمای داری»«،باطنتمدنیر ،یعنیفلسف وتف ارفلسافی»(آشاوری،)010،0184،
«مظاااهرتماادنیاار »و«روحآنومتااانیفلساافی»(فراسااتخواه)17،0177،و«دووجاا از
مدرنی »(وحدت)04،0151،با بانبسا پرابلمااتی یدرتاری نویسایهاایمعاصارمنتهای
میشودک مونی ارینگر1آنرا«تنگنایمدرنسازی»میخواند «یعنایتمایالبا پاذیرشعناصار
فنآوریونهادهای«مدرن»ودرعینحاا حفاسسان هاایفرهنگایودینایایرانای»(رینگار،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.)80،0151ب نظرمیرسدک چنین«تنگنایی»تنهااازسا پای فارضنظاریایانمحققاانبا 
وجودآمدهاس )0جداکردنفرهنگ(اندیش ها)اززندگیمادی؛)8خنثیدیادنت نولاوژیهاا؛
ودرنتیا )1انتزاعیسازیهمفرهنگ (اندیش ها)وهمت نولوژی .
امااگراندیش هاراب زندگیمادیانسانهابرگردانیم،میتوانیمازایانپای فارضهاای
انتزااسازشدهجلوگیریکنیموفرهنگ(اندیش ها)رادرهمتنیدهباامادیا وزیسات شادهدر
زندگیروزمرهبدانیم«.زندگیمادیانسانها»روشهاوشیوههایتولیدیدربهرهبارداریاز
محیطهایپیرامونوابدااابزارهاومصنوعاتاس .بااگساترشسارمای داریجهاانی،در
دورۀقاجارهمشیوههایتولیدوبهرهبرداریاززمین،نیارویکااروسارمای (یاابا عتاارتی
«خلمثروت»)موردتادیدنظرقرارگرف وهمت نولوژیهایجدیدب «ممال محروس »
واردشد؛دوفرایندویاتغییردرسازمانمادیونهاادیکا دگرگاونیهاایوسایااندیشا ای
ب وجودآوردند(یوسفیاقدموفراستخواه.)0011،درمقال حاضربارورودیا ت نولاوژی
(یعنیت نولوژیع اسی)متمرکزمیشویمک چگون توانست اس ب صورتموفقیا آمیاز
نظاماندیش ایراایاادکند.اماازآنااک این«نظااماندیشا ای»رانیازخنثایویااانتزاعای
نمیدانیم(یعنیمعرف شناسیجدیدش لگرفت بات نولوژیع اسیهمراساتابااتغییاردر
سازمانمادیواقتصادیجامع بودهاس )1ب دلیلجلوگیریازطوالنیشدنمقال ،تنهابار
ظهورنظاماندیش ایبات نولوژیع اسیوتولیدسوژهطفلازطریامایانمعرفا شناسای
تمرکزمیکنیم؛بنابراین،براینباوریمک اندیش هادرتاری معاصرمادی دارند .

 .2پیشینه تحقیق

ن
ع اسیدرایرانصارفاموضاوارشات هاایهناریاسا وکمتارازمنظارت نولاوژی ی
موردبحثقرارگرفت اس .محققانهنرنیزن «ماشینع

برداری»2بل ا «تصااویر»3

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.1دلیلکاربس معرف شناسیع اسان ب اطفا ،پرابلماتیزهشدنطفلباس قلمرواقتصاد،حفسالصح واخالقاس .این
س قلمرووضعی اطفا دردورهقاجاررا«طفیلیوار»«،ناسالم»و«ییراخالقی»خواندندک ب دلیلمحدودی هایواژگانی
مقال ،ام انتوضیحآندرایناافراهمنگردید .
ن
درحالیک ب کاربستن«دوربین»لفسدقیقینیس و

عمومادرفارسی«دوربینع اسی»خواندهمیشود؛

)
.2کامرا(
)استفادهمیکنیم .
مااز«ماشینع برداری»ب عنوانمعاد (
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اینماشینوکارکردهایاینتصاویررامطالع میکنند.درتحقیقاتنظاممنددورۀقاجاار،
اینمحققانب مطالع «تصویرهای»ماشینع برداریدربرساخ ِ تصویرمنسااماز
(هلتیگ،)8104،1تفسیرع هادرباف اصالحاتقانونیوظهورسوژهنظام
ی مل ِ
کیفری(اشوردا،)8109،2تفسیرع
ِ

شرقسازی(بهداد،)8110،فهمع

هادرباف نگرشهایشرقشناساان ویااخاود-

هاب عنوانفوایآستان ایدرموضوعاتمرتتطب 

جنسی وعملجنسی( ِاشویلر)8108،3پرداخت اند .
ِ
4
هرچند«تولیدتصویر »وینگیاصلیماشینع برداریاس ،اماازلحاظفلسافی
ِ
خاود
ا
دارد؛این
بارداریاهمیا

ع
ماشاین
ومعرف شناختی،نحوهویاشیوهعمال
ِ
ِ
ِ
ماشینع برداریوفرایندعملع برداریمیتوانداساتعارهایبارایتوضایحنحاوه
ِ
اکتسا دان قرارگیرد.اینایدهک ت نولوژیهاونحوهعمل اردآنهاامایتوانادماد و
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استعارهایبرایتوضیحسوژههایانسانیوفراینداکتسا دان قرارگیرند،چیازیاسا 
ک ُدنآیدی5آنرا«موتورمعرف شناختی»6میخواناد(آیادی.)8111،ت نولاوژیهااو
کارکردهایآنها،افرادراقادرمیسازندک ارتتاطیبیننحوۀکارت نولوژیونحوۀکارذهن
انسااانوفراینااداکتسااا داناا بیابناادوآنرانظریاا پااردازیکننااد.مفهااوم«موتااور
معرف شناختی» ُبعدمهمیازست اندیش ورزیتحقیمپساپدیدارشناسایآیادیاسا ؛
زیرادرپساپدیدارشناسیاولویتیب درگیریعملیوروزمرۀانساندرزیسا جهاان در
مقابلنظری دادهمیشود.دراینمعناا،آیادیازایانمفهاوم«باراینشااندادنپیادای 
د
هاایتاسادیافت دررواباط
ایدههایمفهومیازپراکسی ،ب وینهظهورنظری ازفعالیا
«انسان-ت نولوژی-جهان»استفادهمیکند»(آیادیوسالینار.)141،8110،7تحلیال
موتورمعرف شناسی»،تحلیلیمادی-نشان شناختیاس ؛زیراازی سونشاان
آیدیاز« ِ

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 




میدهدک چگون ت نولوژیهادرفرمهایماادیخودشاان،ایادههااینظاریبا وجاود
میآورندوازسویدیگر،نشان شناختیاس ،ب ایانمعنایکا تااری «اساتعارهشادن»
ت نولوژیهابرایتوضیحسوژهومعرف راتوضیحمیدهد .
آیدیحتیگامیفراترمیگذاردواینپی نهاده(تز)رامیدهدک معرف شناسیاوایل

مدرنیت ،برپی -الگویت نولوژیع اسی،یعنیاتاق تاری 1بنیانشدهاسا .اتاقا 
تاری معرف شناسایدوگانا انگاارعاینوذهان(آیادی،)48،0558،دوگانا انگااری
درون/بیرون،سوژه/ابنه(آیدی،)807،8181،عینی ویاعینیا گرایای(آیادی،8118،
)070راب وجودآوردهاس  .
اتاق تاری ،ابزارت نولوژی یاس ک ازقرنسومتاپناممایالدیدرتمادنهاای
اسالمیوچینیشناخت شدهبود.اینابزارت نولوژی یدرطو ِ جنگهایصلیتیب اروپا
انتقا یاف ونق اساسیدرش لدادنب بیناییگراییعلموهمچناینآثاارهناریدورۀ

.نازد
رنسان ،یعنی«چشامانادازگرایی»و«واقااگرایای»نقاشایهاایایاندورهداشا
ِ
هنرمندانرنسان ،اتاق تاری استعارهایبرایچشمونحوۀدیادنانساانقارارگرفا .

دکارتایناستعارهراگرف وآنراب عنوانمدلیبرایتوضیحمعرف کرد 
«دکارتبیناییرامدلیبرایدان کرد،امادرمقابلاندیش [یونان]باستاندرماوردبیناایی

رفقایتارب گرایانگلیسی
ب عنوانفرایندیفعا ،بیناییرا«پذیرنده»2کرد.دراینااک شتی ب
ِ

خودشاس ،بیناییبا«محرکهایی»3برماشینبدنی،یعنیشت ۀچشمک دیوارپشتیاتاق 
جدیادبیناایینظامدوم
ِ
تاری اس ،شروامیشود.درهمانحاا ،ایان«منفعالباودگی»4

منفعلبودگی،یعنیبازنماییراحفسکردک درآننیازب همریختیبرایانتقا دان راحمال
ریختایباینآنچیازیکا «بیارون

میکرد.دان «حقیقی»زمانیحقیقیمیشودک یا هم
وآنچیزیک «درون»سوژهب عنواناتاق تاری اسا ،وجاودداشات باشاد.امار
آنااس » 
«درون»،امر«بیرون»رابازنماییوتولیدمیکند»(آیدی .)84،0558،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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حرک بعدیومهمدیگار،توساطالکصاورتگرفا .نازداواتاقا تاریا با عنوان
فرایندیبرایتوضیحکلفهمانسانیشاد.الکمعتقادباودکا حا هاایدرونایوبیرونای
ِ
(انطتاعاتبیرونی،تصویربیرونی)تنهاباگذر(سوراخویامنفذاتاق تاری )ب ذهن(داخال
جعتۀاتاق تاری )میتواننددان رابا وجودآورناد.همانناددکاارتنیازدراساتعارۀالک 
««ابنۀبیرونی»ب «تصویر»ویابازنماییدرونیباتأییدوارونگایودوبعادیباودنآنمتحاو 
1
تصاویرارامیبینادوایانجداساازیمنااربا واقعیا 

شد«.ذهن»داخلجعت ،تنهاتأثرات ا

دوگانۀدرون/بیرونوسوژه/ابنهدرمعرف شناسیاوایلمدرنیت شد»(آیدی .)807،8181،
بنابراین،بیننحوۀکاراتاق تاری با عنوانپای الگاویت نولاوژیع اسایونحاوۀ
اکتسا دان قرابتیوجودداردک آیدیمعتقداس درمعرف شناسایاوایالمدرنیتا رخ
دادهاس .ازسویدیگر،آیدیت نولوژیهاارا«ابزارهاایفرهنگای»(آیادی)11،0551،
همانگون کا 
میداندک حاملارزشها،معناهاوکاربریهایمنتسبشدهب آنهااهساتند «.
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چیزیمانند«ی »ابزاروجودندارد،ب همینصورت،ابزارآالتیبدونتعلمب ماموعا ای
ازارزشهاوفرایندهایتقویمشدۀفرهنگیوجودندارد»(آیدی .)084،0551،
اگرانتقا ت نولوژیب معنی«معرفیماموع ایازمصنوعاتمادیخار ازباف ِ اصالی
کردارهاوت نی هایانسانیب باف ِ فرهنگیدیگر»(آیدی)18،0551،باشاد،پرسا ایان

اس ک دراینفرایند،چ چیزیرخمیدهد؟پرسشیک ماباانتقاا ت نولاوژیع اسایبا 
ایراندردورۀقاجارپیگیریمایکنایم.کاانونتمرکازماادرایانمطالعا درماوردماد ویاا
استعارهشدنت نولوژیع اسیدرمورداطفا وتوضیحنحوۀاکتسا دانا آنهاسا .این ا 

ِ
ِ
بینشیوهونحوۀکارت نولوژیع اسیونحوۀاکتسا دان اطفا شتاهتیبرقرارشدهاسا .
مابرخالفدیدگاهبرخیازمحققانتاری نویسیسوژهگرایان دربا «وجوددرکایمتنااق و
چندپاره»ازکودکیدردورانقاجاارویاااین ا کاودکجدیاد«با عنوانبخشایازمطالتاات
مشروط خواهان»(رحمانیانوحاتمی)40،0151،اس ،نشانمیدهیمک )0ساوژۀجدیاد
صاورت
کودکمتنایت نولوژی ی(مادی)دارد؛)8معرف شناسیع اسان درمورداطفاا ب 
ِ

منسامون برداش متناق ،درایندورۀیالببودهاس ؛و)1اینمعرف شناسیباقادرت
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َ
(درمعنایباروروتولیدکنندهسوژهها)پیوندیافتا وازایانرومنشااءتغییاراتجدیادماادیو
ِاعما انوتاطومراقت براطفا قرارگرفت اس  .
 .3روششناسی تحقیق

ُ
پساپدیدارشناسیدنآیدیب عنوانراهنماینظریماادرنگریساتنبا ت نولاوژیع اسای،
ن
میانرشت ای»(آیدی)8،8117،اس .اگرچ خاستگاهفلسفیدارد،اماا
اساساروی ردی« 
محققانپیشرواینشاخۀفلسفی،پساپدیدارشناسیرا«فلسف تاربی»(روزنترگرووربی ،1
ن
)10،8109میدانندک ازروشهاییالبعلوماجتماعیاستفادهمیکند.عموماامحققاان

اینروی رد،تحقیقاتخودرا«مطالعۀموردی»میخوانندودس ِ محقمرابرایاساتفادهاز
گذارند؛مگارزمانیکا باابرداشا هاایفلسافیو

گناینۀروشهایعلوماجتماعیبازمی
نظریآنهامخالفباشد .
مطالع حاضرنیزب دلیلماهی وموضوابررسی،روی اردیمیاانرشات ایداردواز
اسنادومدارکدس او ِ تاریخیاستفادهمیکند.دورۀتاریخیموردمطالع ازاوایلدورۀ
ِ
ناصری0840ه.قتااساقوطقاجاار0100ه.قاسا .درگاردآوریدادههااازت نیا 

«پارادایمشواهد»ویا«پارادایم-نمای »کارلوگینزبورگ2استفادهکردیم؛ب اینمعنایکا 
افیجزئیاتبرونمتنی،هدای کنندۀدسترسیب دادههای
دادهها(اسنادتاریخی)باموش ِ

بیشترهستند؛روشیک براساس«اندیشیدنباموردها»(ماگساونوسایااریتو،8101،3
)08پی میرود.ازساویدیگار،درمفهاوم«موتاورمعرفا شناسای»آیادی،تحلیلای
نشان شناختیازاستعارهشدنت نولوژیهابرایتوضیحنحوۀاکتسا دان توسطسوژهها
وجوددارد.بنابراین،مااستعارههاراب عنوانروشیبرای«اندیشیدنب نحوۀاندیشایدن»در
ایندادههایتاریخیدنتا میکنیم.استعارههاب مادرشناخ ِ ناوااساتدال وبرداشا ِ 
متونازطفل،کم خواهندکرد .
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 .4یافتهها
 .4-1در آستانه ظهور معرفتشناسی جدید
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دردورۀناصریایلبنوشتارهادرمورداطفا ،درتوجی ضرورتتعلیماطفا ب روای «العلام
د
فاایالصااغرکااالنق فاایالحااار»(حسااینزاده11،0855،؛مفتاااحالملاا 0،0851،؛
؛منطمالملا 45-47، 0180،؛مظفاری،

منطمالمل 0180،الف019،؛نوائی4،0104،
79،0185؛کرمانی08،0118،؛اعلمالدول 01،0117،؛مستوفی1،0185،؛صانیاالملا 
یفاااری1،0871،؛فرویاای8،0108،؛عمیااد،8،0118،آجااودانباشاای)8،0100،اسااتناد
میکنند.اینحدیثک ب ی بارهازگناینۀدان واحادیثمذهتیبیرونکشایدهشادهاسا ،
د
دالل هایبسیارجالتیدارد.معنایظاهریعتارت«کالنق فیالحار»«،کندهکاریبارروی
سنگ»ویا«نق بستنبررویسنگ»اس .اینعتاارت،داللا هاایتصاویرگرایان ازنقا 
د
معناایاساتعاری
»
الحاار
فای
کالنق
بستن«علم»ویادان هایکودکبررویسنگدارد«.
ِ
ِ
«ثاب وپایدارباقیماندن»نیزدارد؛زیراتصویریک بررویسنگح میشاود،با نادرتاز
بینمیرود.ازسویدیگر،اینحدیثییا معنادارد؛ب اینمعنیک بایدحال  د
اولیا ایرابا 
ِ
مابگویدک چرادان ویاآموخت هاادردورۀکاودکیاینچنایننقا مایبندنادوپایاداربااقی
میمانند؟بنابراین،کیستیطفلدراینحدیثتوضیحدادهنشدهاس .س نوادگرگاونیدردورۀ
قاجاردراینحدیثدیدهمیشود )0جاب جاکردنسنگباذات،د ویالوح؛)8باجاب جاایی
د
اینحدیثمتنیبرلطیف،منعطفوحساسبودنطفلاضااف 
فرضاولی ب
لوحباسنگ،پی
ِ
شدهاس ؛و)1باجاب جاییلوحباسنگ،تشتیهیازذهنب لاوحصاورتگرفتا اماادرعاین
حا دومعنایتصویرییعنینق بستنوثاب وپایداربودنحفسشدهاس  .
ساختار
اصلی
حدیث

د
کالنق فیالحار
چونکندهکاریبرویسنگاس

العلمفیالصغر
دان درکودکی

ساختار
بسطیافت 
او

ب ایندلیلک 
کودکمنعطفو
پذیرندهاس

دان در
کودکی

ساختار
بسطیافت 
دوم

ب ایندلیلک 
کودکمنعطف
وپذیرندهاس

دان در
کودکی

ثاب وپایدار
باقیمیماند
درذهننق 
میبندد.

ثاب وپایدار
باقیمیماند

نمودار  .3دگرگونیهای معنایی حدیث (منبع ،یافته تحقیق) 








دادههایتاریخیازکاربردهایمتفاوتاینحدیثرامیتوانباجاب جاییسنگباد 
(طالتوف،)75،0100،جاب جاییسنگبالوحسین (کرماانی08،0118،؛حساینزاده،
،)10-11،0855جاب جاییسنگباجتل (ذات)(صنیاالملا یفااری)1،0871،و
جاب جاییسنگباذهنهایروشن(فرویی)8،0108،دید.صورتکاملویاادگرگاونی
نهاییاینحدیثرادرابتدایکتا تادیباالطفالمیبینیم 
«برض میرهوشمندانروزگارظاهروآش اراس ک خواطراطفا خوردسا دربدای سانکا 
هنوزعلمینیاموخت ودانشینیندوخت اندوعقلآنهاقوتحاصلن ردهک نی راازبدوراس 
راازکاس توانندشناخ ،مانندلوحیسادهقابلارتسامهرگون نق وصورتیمایباشاد،هار
مطلتیبش نوندوهرح ایتیک بخوانندراس وصدقپنداشت وروزب روزبریقینآنهااافازوده
د
میشودورفت رفت اینمطلبتقلیدی،اعتقادثاب جاازمایشاانشادهکاالنق فایالحااردر
خواطرآنهاجایگیرمیگردد»(مفتاحالمل  .)0،0851،

درتوضیحمفتاحالمل ابتدا«خواطر»(ذهان)اطفاا با «لاوحساادهقابالارتساام
هرگون نق وصورت»تتدیلشدهوازاینرولطاف ،نرمبودگیویااانعطاافپاذیریبا 
اطفا دادهشدهاس ک بااگاذرزماانویاا«رفت رفتا »«مطلابتقلیادی»جااافتاادهو
د
«کالنق فیالحار»(یعنینق بستنوثاب ماندن)میشود.مومونویاحتیصورت
گفتاریبسیارمشاب ونزدی ب گفتارمفتاحالمل را14سا بعددرکتا تعلیم البناات
مستوفی()1،0185میبینیم.ایندیدگاهدرسا (0118ه.ق)صورتیالب،جاافتادهو
شاگردانسادهلوحباقلبصافوفطرتپااک،مثالآیینا 

یا«ب تارب رسیده»میشود«.
هرچ درمقابل نگاهدارند،منع میشودوب قوۀجذاب مغناطیسیاخذمینمایدوب 
د
د
ومذهتی ک درطفولی ب آنانالقااءمایشاود
علمی
تارب رسیدهاس ک مطالبمهم
د
کالنق فیالحاراس وباتش ی وادل کمترزایلمیشود»(عمید .)8،0118،
 .4-2از انواع «لوح» به «لوح ساده اطفال بیگناه چون شیشۀ عکاسی»

،فلزبراقویااشیشا 
لوحدرلغ ب معنیهرگون اشیاءپهنوصاف،مانندپوس ،تخت ِ
اس ک بررویآنمیتوانچیزیرانوش ویااترسایمکارد.واژه«لاوح»واناوااآندر
متنهاونوشتارهایدورۀقاجار،درتوصیفطفلب ت راردیدهمیشود.مانند «لوحسین »
(حسااینزاده10،0855،؛کرمااانی08،0118،؛فرویاای«،)8،0108،لااوحضاامیر»
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(سااارخوش«،)00،0115،الاااواحصااادور»(کرماااانی«،)0،0841،لاااوحسااااده»
(مفتاحالمل 0،0851،؛مظفاری09،0185،؛مساتوفی1،0185،؛طاالتوف،0198،
«،)057آیین صافیاذهانمتتدی»(مصتاحالسلطن ،0110،ت)«،آیین بیزناگویتاار»
(صفوت«،)8،0187،لوحساادهحسااس»(دولا آباادی«،)05،0140،الاواحسااده
اطفا »(رشدی «،)8،0180،لاوحساادهوکتاا نانوشات »(اسادآبادی،)080،0185،
د
باوفایطفولی »(سمیعی«،)88،0101،الواحصیقلیوحساس»(عمید،
«لوححافظ
0110الاااف«،)8،لاااوحساااادهوصااایقلی»(فرویااای)4،0189،و«لاااوحخااااطر»
(اعتصامالمل .)09،0187،ساختاربسیارسادهایدرایاناساتدال هااوجاودداردکا 
میتوانآنرادری یازاولینکتا هایدرسی،یعنیکتاب علی ()0180دید 
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«هردرسیراانسانازکوچ یحفسکندتاپیرشودفراموشنخواهدکردوهرمطلتایراکا در
کوچ یبفهمدهرگزازخاطرشمحونخواهدشدوهرصفتیخوبیراک درکوچ یعادتاو
شدهباشدهیچوق تغییرنخواهدکرد»(دول آبادی .)070-071،0180،

«حفسکردن»«فراموشنشدن»و«محونشادنازخااطر»داللا بار«نظریا ای»از
کودکویادگیریداردک دول آبادیآنرادرخاطرات با«لوحسادۀحسااس»توصایف
میکند  
بایددانس ک نرسیدندس مربیقابل،بدامانلوحسادۀحساسی طفلیانرسیدندس او
بدامانحسناکتساباتعملی،مم ناس طرحمل هائیدروجوداوبریزدک آثاربدبختیاش
درتمامعمرازاومفارق ننماید(دول آبادی .)05،0140،

اگرچ درنقلقو دوم،دول آبادیمساالۀ«مربای»رامطارحمایکنادامااسااختار
د
انطفولی بسایارحسااس،منعطافو
استدال هردونقلقو ی یاس کودکدردور
پذیرندهاس .آموزشهاویایادگیریهااییکا بارذهاناو(لاوحساادۀحسااس)نقا 
میشوند،تاآخرعمرباقیمیمانند.ب بیاندیگر «طتاانسانیدرابتدایخلقا ب منزلاۀ
لوحیسادهاس ک استعدادقابلی هرنق راداردوازبرایهررنگوصاورتآماادهو
ُ
مهیاس .باهرصف ویاصورتوهررنگویاطتیع ک آشناشود،انا گیاردوخاو
کندوبنایزندگانیخودراب همانعاداتوخوگذارد»(مظفری .)09،0185،

هرچنددراینتوضیحات،دالل هایتصاویرگرایان ازنحاوهیآماوختناطفاا دردورۀ
کودکیوجوددارد،امام انیزمهایآنوشرحدقیقیازآندیدهنمیشود.مم ناسا ذهان
کودک،ییراز«لوحساده»باپدیدارهاییمانندآیین وآ تشتی شودک منع کنندۀتصویر
هستند.دراینصورتساختاراستدال اینگون میشود «ذهنوضمیرانسانبمنزل آیینا و
آ اس وآ وآیین پاکصورتاشیاءرابدونتیرگیوتغییریمنع میسازد»(فرویی،
.)85،0111امادراستدال ابوالحسنفرویینقصبنیادیوجوددارد؛زیرااگرذهنمانناد
آیین وآ باشدک تصویرهرچیزیدرآنمنع میشود،ب مح این شایءازجلاوی
ِ
«آیین وآ »(ذهن)ناپدیدشود،تصویرنیزازبینمیرود.ب بیاندقیمتر،درایاناساتدال 
جاییبرایثت ،ضتطونگهداریتصاویربرایتمامیعمروجودندارد.ذهنسایا وتهای
میشودک تنهادربرابرهرچیزتصویرآنرامنع میکندوب مح ناپدیدشدنشایءاز
جلویذهن،ذهندوبارهتهیمیشود؛بنابراین،مفهومحافظ ازدرونمنفاارمایشاود.در
مقابل،ت نولوژیع اسیاس ک ساختارس گان ِ لوحساده(ذهن)،تصویربرداشتنوثت 
ِ
(حفسونگهداری)راتومینمیکند.طالتوفدرمسائلالحیات()0194ب هماینوینگای
ثت ونگهداریتصاویردرت نولوژیع اسیاشارهمیکند  
«فوتوگرافنشاندادک جمیاحال مادرلوحایاممحفوظاس .اگربا کسایدسا ِ اعانا 
یازیدهایم،سرب سادۀنمازنهادهایمیابندقتاراب متاشریمعاصیبازنمودهایم،بایکاموزیااد
ثت دفترحیاتماس ،می تاوانیمع ا اورابارداریموهازارساا با اخاالفخاودیادگاار
بگذاریم»(طالتوف .)005،0194،

اگرچ طالتوفماشینع برداریرادرباف اعتقادب معادوب عنوانشاهدیبارای
،ضتطوحفستصویر
حفسشدنوزائلنشدن«جمیاحال »قرارمیدهد،اماوینگیثت
ِ
«عینی»ویا«بیکموزیاد»وینگیهاییهستندک ازالگویماشاینع بارداریگرفتا 
شدهاند.درنهای ،طالتوفک زمانیگفت بود «هرچ اطفا میبینندومیشانونددرد 
د
ایشانکالنق فیالحارثاب میگاردد»(طاالتوف.)75،0100،ایانباارگاامنهااییرا
برمیداردومیگوید «لوحسادۀاطفا بیگناهک چونشیشاۀع اسایمساتعدجلابو
انطتاادیدهوشنیدههایخوی اس همۀآنهاراحفسمیکند»(طالتوف.)057،0198،
باالگوومد شدنماشینع برداریبرایتوضیحشایوۀکسابدانا ویااشاناخ ،
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کودکب تصویربردارندهع تتدیلشدهاس «.خیلیازاشخاصبزرگهممثلاطفا 
ازرویکتا هاصورتوع تحصیلمیکند»(اعلمالدول .)4،0189،هرچیزیکا 
ن
درخان ومخصوصامادراناامدهد،برلوحساده(ذهن)اطفا نق میشود«ایانرابا 
خوبیمی دانیدک اززمانتولدآنچ راک مادربگویدوب ند،فوریع ا مایشاوددر
طفل »(عمید.)0، 0110،مشاب همینفراینددرمدرس نیزرخمیدهد «کودکاانو
َ
َ
ثلشانمثلع وانطتاااسا .هرچیازیدر
شوند،م
دوشیزگانیک ب مدرس داخلمی
قلبسادهوصافآنهانق میگیردومنع میشود»(عمیاد0110،پ.)8،بناابراین،
بینادومیشانودقاوۀ

«پردۀچشموگوشنوباوگان ِب َمثلشیشۀع اسیمیماند،هرچ می
مخیل بای قوهبرقیآنهاراضتطمیکند»(فخرالتا .)9،0110،ایندیادگاهتاااواخار
دورۀقاجاروحتیآنسویمرزهایایراندرمیان«برلنیها»رایجباود«.بچا ناوزادهرچا 
جلوقواوحواس بگذارند،مانندآیینۀصافآنراقتو میکندویاماننادشیشاۀحسااس
ع اسیک هرچ ازدوربینع اسیک درایناامادراس برویآنمنع شود،فاوری
ربایدونگاهمیدارد»(کاظمزادهایرانشهر .)819-814،0108،

آنرامی
شتاه کاملیدرایناستدال ها،مخصوصابیناستدال فخرالتا از«پاردۀچشامو
گوشاطفا »واستدال طالتوفاز«دیدههاوشنیدهها»ویاا«محسوسااتومنقاوالت»
واژگانیدقیمدرقاموسلغاتطاالتوفهساتند.از
اطفا وجوددارد«.دیدهاوشنیدهها»
ِ
نظرطالتوفمنتاتماامیدانا «دیادههاای»(محسوساات)خودماانو«شانیدههاایی»
(منقوالت)اس ک ازاسالفب مامنتقلمیشود.طالتوفاین«محسوساتومنقوالت»
راب عنوان«ثروتروحانی»میخواندوآنراچنینتوضیحمیدهد  
هم ثروتروحانیماعتارتازآناندوخت هااس ک قوایباصره،سامع ،شام ،ذائق والمس 
ماازدیدهوشنیدهوبوئیدهوچشیدهوسودههاای[لما هاای]خاودتحصایلنماودهیاانتاایج
واسطۀهمانقوایپنجگان خودشانتحصیلکردهوب 

تارب هایاسالفمااس ک اجدادماب 
ماارثگذاشت اند.دراینصورتبدیهیاس ک دایرهعقلآدمیمحدودآنقوااس ک استا 
اازمحسوساتخودویامنقوالتمحسوسااتاساالفخاود
جلبتوضیحاتآنهابودهوآنهار
ِ
جمانمود؛ب عتارتدیگر،عقلماگنااای آنوقاایاراداردومحایطآنوقاایااسا کا از
حدوثآنهاقوایظاهریماب قوایباطنیترکیبواستحال یافت وانع اسصاورآنهاادرمغاز
حافسماترسیمگردیده(طالتوف091-090،0194،تأکیدازمن)اس  .

تصویرشدنمحسوساتومنقاوالتدرمغاز
درعتارتیک توصیفکردیمطالتوفب
ِ

اشارهمیکند.ذهنماهمچونماشینع

برداریمیشودک ازمحسوساتومنقاوالت

تنها«انع اسصور»آنهاراترسیممیکند.بنابراینبایدنزدطالتوفنظری ایازنحوۀدیدن
انسانوشتاه آنباماشینع
ِ

برداریوجودداشت باشد .

« .4-3ما چگونه میبینیم» :تکمیل معرفتشناسی نوظهور

طالتوفدرجلداو کتا احمد و یا سفینه طالبیدر«صحت دهم»ب توضیحع اسای
میپردازد.اودستگاهع اسیرا«استا بازیچ »و«دستگاهکودکان »مایدانادکا درآن
«ی یازمعظمترینحقایمعالمخلق مودوااس »(طاالتوف.)011،0100،طاالتوف
اینحقیق بزرگعالمخلق راک دراین«دستگاهکودکان »قراروآرام یافت ،اینگون 
شرحمیدهد  
او بایدبدانیک جمیااجساد[اجسام]ب ح مقانونخلق برحسباستعدادخودشبعداز
آنک برویروشنیتابید،ازخودذراتشعاعیمنتشرمیکند.یعنیذراتشعاااجسادمنورهبا 
همانصورتاصلیخودع میگرددومیافتدوبرمامرئیمیشاود.بعادازان شاافایان
حقیق ،ح ماب اینخیا افتادندک آلتیبسازندک ب واساط آنبا جلابوجمااوانطتااا
ذراتشعاعیاجسادمأمول [موردنظر]قادرباشندوشعاامنطتع راثاب ودیرپاانمایناد؛ایان
بودک دستگاهع اسی(کامرااوبس ورا)راباشیش جامعۀ[جماکننده]اوایاادنمودند.شیشا 
جامعۀایندستگاهدروضاوخلق مردم بلوریچشمآدمیاخترااشاده(طاالتوف،0100،
)011-010اس  .

طالتوفدراینبند،چندن ت کلیدیرامطرحمیکند )0روشنیویانوربراجسامیا
اشیاءب «ح مقانونخلق »میتابدواجساماینروشنیویانوررامنتشارویاابازتاا 
میکنند؛) 8بعدازاین نوربراجسامواشیاءتابیاد،اجساامبا «اجسااممناوره»تتادیل
میشوند.اجسامنورراجذ میکنندوباحفسترکیبویاوینگیهایظااهریخودشاان
(«ب همانصورتاصلی»)ب ع

تتدیلمایشاوند.دیادنافتاادنهماینع ا ویاا

مرئیشدنآناس ؛ب بیانکلیتردیدنب عنوانعملع


برداریفهامشادهاسا ؛)1

اسانۀچشمانسانرا«ان شافحقیقتی»میداندک «ح ما»رابا 
طالتوفاینکارکردع
ِ
ِ
خیا ساختنی «آل »انداخت اسا .بناابراین،نخسا «،ان شاافحقیقتای»(فهام
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اسانۀچشمانسانی)رخدادهاس ،سپ ازرویاین«ان شافحقیقا »ویاا
کارکردع
ِ
دان نظری-طتیعی«،آل »ویات نولوژیع اسیاخترااشادهاسا ؛)0ایانفهاماز

مشابه ِ چشمودیدنباع اسیوعملع برداری،باتشتی سرراس ِ اختاراا«شیشا 
ِ
جامعۀ»ویاشیشۀگردآورندهنوردرلنزع اسیبا«دروضاوخلق »«مردم بلاوری»
چشمانسانت میلشدهاس ؛)9بحثآخرطالتوفدرتشتی چشمب ماشاینع اسای،
بارداریوعادم

مرتتطب وارون ویا«معلمشدن»تصویردراتاق تاریا ِ ماشاینع
ِ
وجودچنینچیزیدردیدنمعمو ِ انسانیاس ک طالتوفآنرامساال ای«حالنشاده»
(طالتوف)019،0100،درهمیندان نظری-طتیعیازچشمانسانیمیداند .

استدال هایطالتوفباتشریحبیشترتوسطگاربدپاپاریاان1درکتاا صانع عااسای

()0111ت رارشدهاس .مقدمۀچاپاو ودومکتا پاپاریانبسیارجالباس .نویسنده
عنواناینمقدم را«ماچگون میبینیم»گذاشت اس ک شارحیتشاتیهیوساادهازفرایناد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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«دیدنانسان»ومشابه آنبا«ماشینع اسی»اس .پاپاریاندرابتدامیگوید 

د
«مقصودبندهدراینکتابچ درسفیزی گفتننیس ،ولیچوندرعالمترقیااتهایععلامو
صنعتینیس ک ازآثاروعالئمطتیع نگرفت باشند،همچنینمخترعینع اسیمسیونیپ و
میسیوداگرنیزازآثاروعالئمچشمکشفنمودهاند،اینبودک اینتوضیحاتعلمیذیلراالزم
وواجبدانستم»(پاپاریان .)888،0111،
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نویسندهمیخواهد«توضیحاتعلمی»درمورداین «ماچگون میبینیم»ارائ دهدو
درابتداهمانندطالتوفاختراا«آل »ع اسیراازرویکارکردطتیعیچشممیداند .





تصویر .3آثار و عالئمی که در چشم ما حاصل میشود
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 







تصویر .5آثار و عالئمی که در ماشین عکاسی حاصل میشود
(پاپاریان)9-857 ،3111 ،


پاپاریانآش اراچشمراب اتاق تاری ِ ماشینع اسیتشتی میکند  
چشمرافرض ب ی قوطیکوچ گردنمائیدک جلواوی سوراخکوچ یداشت باشد،معلوم
اس ک درمیانتاری یچشمماقوۀباصرهندارد؛برایدیدنشعااضیاء[نور]الزماس .شعاا
ضیاءبرهرجسمیک تابید،ازسروپایآنجسمدوشعااب رویحدقۀچشامماامیرسااند،
جااشعۀماذکوردوامپیادامیکنادودر

باهمتصادفمیکنندوی زاوی تش یلمیدهند.ازآن

کرۀچشم،مقابلوب اندازۀزاوی اولیی زوای وارون دیگرتش یلمیدهدکا پاایایانزاویاۀ
آخریب پش کرۀچشممیرسدودرآنااع اشیاءسرازیر[وارون ]منع میگرددوچون
درآنجااعصا رؤی منتشرشدهاند،ب واسطۀآنهامامیبینیم(پاپاریان .)887،0111،

هرچندنویسندهمیخواهد«توضیحعلمی»ازنحوهدیدنانساندهد،اماآش اراس 
ک مد پای ایاوبرایتوضیحنحوهکارچشم،اتاق تاری اس .اینچشامنیسا کا 
«آثاروعالیمطتیع »آنبرایتوضیح«ماشینع اسی»ب کارگرفت شادهاسا ،بل ا 
درس برع

،این«ماشینع اسی»اس ک الگوومد پای ایبرای«توضیحعلمی»

چشمواین «ماچگون میبینیم»شدهاس  .
 .4-4صورتبندی معرفتشناسی عکاسانه در دورۀ قاجار

عناایوسایاتر)رابا عنوانفرایناد

معرف شناسیع اسان دردورۀقاجار«،دیادن»(درم
اکتسا دان وشناخ ازطریممحسوسات(حواسپنجگانا )،منقاوالت(سان هاای
اسصورآنهادرذهن،فهمکاردهاسا .
گفتاریونوشتاریب جاماندهازاسالف)وانع
ِ
دیدنانسانیمنفعل،پذیرنده،خنثی«،عینگرا»وثت کنندهرخادادهاشادهاسا .ساوژۀ

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

16
ظهور سوژۀ کودک
در دورۀ قاجار ...

ع اسان ک ازدریچۀت نولوژیع اسیمشاهدهگررخدادهاواتفاقاتسریاپیرامونخود
اسا ،سااوژهایانتزاعاایاس ا ک ا باادن،جراح ا هااا،دردهاااواحساساااتاودرایاان
پرتا شدگیب موقعی جدیدازاوگرفت شدهوتنهاچشمیخنثیبرایمشاهدهگریب او
منظار1ثابا وبادونتحارکماشاین
ِ
دادهشدهاس .سوژهمنفعلاس ازاینجه کا
ِ
ع  برداریراداردک باحرک ب جلوویاعقبتصویربرداریاشمختلمیشودوهام
ازاینجه ک هیعگون قدرتیدرتغییرع

ویا«واقعی عینای»نادارد؛اوبایادآنرا

بپذیردوتنهامیتواند«زیتاییشناسی» درطلواویایارو خورشایدبا آندهاد.ساوژۀ
،تتارخودراایاادکردهاسا کا لاوحساادۀحسااس،
خنثی،منفعلوپذیرندۀع اسان
ِ

منعطفوپذیرندهاطفا اس ک آنچ رامیبیندویامایشانود،ثتا وضاتطمایکناد.
تصاویریک ثاب وپایدارباقیمیماندوتااآخارعمارازیاادنمایرود.طفالمخازنو
انتاش تصاویری(دیدههاوشنیدههاایی)اسا کا آنهااراازمحایطهاایخاودویاااز
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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«مربیان»خودب دس میآورد.دیدنبامنفعلخواندنآنمعصوموبیگناهحسا شدهو
ازاینرو،بارمسئولی تصاویرکسبشدهبزرگساالنازدوشآنهابرداشت شدهاس واز
ِ
دیدن
جه ِ دیگر،بارمسئولی تصاویرکسبشدهاطفا بردوشآنهاگذاشت شدهاس
ِ
وقدرتدرمعنای«هدای رفتارها(»2فوکاو)074،8117،3
طفلابنۀمراقت شدهاس
ِ
ازطریممعرف شناسیع اسان  ِاعما میشود.مراقت ب معنینظارتوکنتر برتمامی

چیزها،افرادوم انهاییاس ک اطفا درطو ِ شتان روزباآنهاسروکاردارناد.والادین،

خان ،کوچ ،همبازیها،دوستان،فامیلوآشنایان،م تبخان ها،معلامهااوکتا هاااز
منظرگذرانوقتیک اطفا درآنااهستندویاحووردارند،بایدموش افیوتدقیمشوند.
حوورویا«بودندرپی چیزی»بارایاطفاا معنااینظارییعنای«تأثیرپاذیری»ویاا
تصویربرداشتنپیداکردهاس طفلهرچیزیراک دربرابارشقارارداردویاامایبینادو
برداریثت میکند.پرسشیک بااینفهمازطفلو

خودکارع
میشنود،چونماشین
ِ
ِ
ماموعۀدیدنوشنیدن(محسوساتومنقوالت)اوبا وجودآمادهاسا ایاناسا کا 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

محیطهایپیرامون(ازخان ،کوچ تام تبخان ها)و«مربیان»کودک(والدین،دایا هاا،
فامیل،دوستان،همم تتیهاومعلم)چ چیزیرادرمعرضدیدکودکقرارمیدهند؟این
دیدن»طفلرامتتنیبر«بطال »«،تنتلی»،
تنهاقلمرواقتصادواخالقاس ک پیشاپی « ِ

«طفیلی»و«ییراخالقی»خواندهاندوخواهاانتغییارجها هاایدیادن1با شایوههاای
د
د
«سالم»«،بهرهور»ودرراستای«ترقیدول ومل »و«وسع طرقمعاش»هستند .
اطفا بیمربیویابدونمراقت انگاشت شدهانادکا «ح ِامعلافخاودروبیاباانی»

مثلگلهایصحراییوبیابانی»هستندک «هیعمربی

(عمید)0، 0110،رادارندویا«
ندارندودرحقیق میرزاخودرومیباشد،هرچ پی آید،خوشآیاد»(عمیاد0110،ت،
.)0ازسویدیگرایاادوضابهرهوردرآیندهباکنتر ومراقت ازاین«علفهایخودرو»
گلهایبیابانی»ام انپذیرانگاشت میشد.ش ینیس موضعیک گویندهازآنمنظر
و« 
اطفا را«علفهایخودرو»میبیند،منظرنظارهگریانوتاطدهندهوکنتر کنندهرفتارهاا
اس ون این دردورۀقاجاروپی ازب وجودآمدنایننظارهگرانوتاطدهنده،اماوردر
دس حوادثسپردهشدهیااطفا «خودرو»و«رهاشده»بود .
 .4-4-1معرفتشناسی عکاسانه و خود-انضباطیگری مربیان

دیدناطفا ،دردرجۀاو خودانوتاطیگریبر
معرف شناسیع اسان
بامنفعلخواندن ِ
ِ
درکناراطفا حووردارند،اعما کردهاس .ابتدانق مادرراب عنوان
تمامیکسانیک

ِ

«او مربی،او مدرس ومسئو آتی اطفا بیگناه»(مفتاحالملا )01،0101،سااخت 
اس .چونزناندورۀقاجاررامقیدب «خرافاتوافسان هاا»وانتقاا «ح ایااتپاووو
د
بیهوده...ازمهمانیاجن درحمامهاویو بیابانوشرارتراهزنان»(فخرالتاا ،0110،
) 9ب اطفا دانست اس ،خواستارآموزشوتربی خودزناناس  .
« درایراننسوانهنوزآنمقامیراندارندوتربیتینمی بینندک اطفا راتربی کنند»
(پرورش0107،الف،)7،ازاینرو«،بچ هایمابایصااحت ،یعنایصااحبصاحیح
ندارند»(عمید0110،ت)0،و«اطفا مثلخاود»(فخرالتاا )0،0110،ازدسا و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

«.1تغییرجه دیدن»ی یازپرابلماتی هایمعرف شناسیع اسان اس ک ب دلیلمحدوی هایواژگانیمقال ام ان
توضیحآنفراهمنیامد.
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دامناینمادرانتربی خواهدشد.موضوعیک ظهورهردوساوژهماادروطفالرادر
ارتتاطمتقابلباهمدیگرقرارمیدهد.چون« اززمانتولد،هرآنچ مادربگویدوب ند
فوریع

میشوددرطفل »(عمید،)0، 0110،برای«اصاالحعقایاد»ماادران

«دول » بایدقدمبرداردو«رما هاوفا گیرهاوکولی هاراک درمعابرعمومیباالقااء
عقایدباطلوفریبزن هایبیچاره،عاواممااراتشاویموتحریا با مفاساداخاالق
ن
مینمایند،قویا جلوگیریوممانع نمایند»(مفتااحالملا .)01،0101،هارعواو
خانوادهویاکسیک درکنارطفلزندگیمی کند،مسئو تمامیرفتارهاوکارهایخاود
درقتا اطفا اس  
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خواهربزرگهرگزدرحووراطفا نتایدکاریبیقاعدهورفتاریناشایست نمایند،زیراک آنکار
ورفتارفوریدرطتیع اطفا موثرمیافتد...هیعی ازاعما مانیس ک صورونقاوشآن
دردماغاطفا جاینگیردودرقلوبشانتأثیرشدیدننماید،پ ب طورحتمماک عناانتربیا 
آنهارادردس داریم،مسئو اعما واخالقآنهاخواهیمبود(مستوفی .)14-18،0185،

خودانوتاطیگریوالدیندرراستایی اخالقیاتمنزهگرایان وفاردینیسا ،بل ا 
طفلداراییعمومیومشترک«هیئ اجتماعی »شادهاسا .اطفاا «امانا نفیسایدر
دس والدین»هستندک درابتدا«قلتشانعاریازتمامینقوشاس »اماباقصورمربیان
«سااتبباادبختیاجتماااا»ماایشااوند(ساامیعی88،0101،؛امااین.)07-05،0107،
بنابراین،باقصوردرتربی اطفا ،درپیشگاه«حسیاتعمومیمسئو هستیم»(طالتوف،
د
د
.)18،0108دلیلاین «افرادمل ماکذا ،متقلب،ظالم،وطنفاروشورشاوهخاوار»
هستندازآنجه اس « طفلاستعدادجذ ونگهداریمشهوداتخودراب کاربردهو
هم خصائلوی را[پدرومادر]رادرخاطرساپرد،اماروزبارایمناافاشخصایوحاب
ریاس ،خونهزارانبیگناهرامیریزدووطنواهلا رابا دینااریچنادمایفروشاد»
(سمیعی.)81،0101،داراییعمومیشدنطفلویالزوممراقت ومواظت همۀوالادین
ازاطفا ب عنوانوظیف ومسئولی اجتماعی،پیوندهایافارادویااگاروههاارادرجامعا 
تقوی کردهوتاری مشترکیباعدمخودانوتاطیوالدینخلمکاردهاسا کا توصایف
کنندهوضاجاریاس



«چهلسا پی ازاین،هم اینرؤساطفلبودند؛اگردراخالقایشانمراقتا ودقا مرعای
بود،حاالوطنعزیزماچراب ا یندرج خارا ورعیا دوچاارفقاروفالکا ونظااملشا ر
پریشانوخزین سلطانتهینمیشد...اینهممعلوماس ک بعدازپنجروزدیگرایاناطفاا 
نیزجایایشانراخواهندگرف ،پ تازوداس بایددراصاالحاخاالقایشاانساعینماود»
(پرورش .)00، 0107،
 .4-4-2معرفتشناسی عکاسانه و مراقبت از همبازیهای اطفال

معرف شناسیع اسان ،طفلراهمیش درحال عمالتصاویربرداران فارضمایکناد.
ِ
اقتتیرفتارهایوالدیندرحوورکودکانخاتم مییابد،مراقت از
بنابراینجاییک خودمر
ِ
همبازیهاورفقایخاود
ارودرحوور 
م انهاییشروامیشودک طفلدرکوچ ها،باز
ِ
اس .پدرومادرباید«استا بازیطفل»رادرخانا مهیااکننادو«ازبارایاوهمباازی

معقو زیرک»آورندتااین طفل«ب واسطۀنداشتنهمبازیونتوداستا بازیب کوچ و
بازارنرودوبابچ هایبیتربی بازین ندوحرفهایبیمعنیک بچ هادرکوچ وبازار
میگویند،یادنگیارد»(دولا آباادی.)0-9،0180،کوچا هااوبازارهااپاراز«اطفاا 
هرزهگردوبی اریعنیکودکانبیصاحبوساالر»اس ک ماازآنها«حرکاتناهنااار»
حرفهااینااهموار»مایشانویم»(فرویای«.)1،0180،ایلابمادرهاااز
میبینیمو« 
بیعملیوبیاعتنائیاطفا خودرارهامیکنندبابچ هاورفقایبدبازیکنندوهمینک 
ازمعاشرتباآنهاشریروقماربازودزدوهارزهشادهوباعاثزحما ورساوائیایشاان
گردیدند»(سعادت .)09،0100،
«اطفا شریروبداخالقهم روزهدرکوچ هاوبااغهاا»مایگردنادو«هرکاااالنا 
گناش وزاغسراغمیگیردویرانمیسازد»(سعادت.)01،0101،این«اطفا بیرحمو
تنتل»(گرگانی)89،0100،ب اذی حیواناتمیپردازند.مداومبا«سایراطفا ب بازیو
جنگوجدا مشغو »و«درکوچ هاسانگ»مایاندازنادو«خااکبا ماردانرهگاذار
هیعوق بابچ هایولگردهرزهگو،کا در
میپاشند»(ممتازالمل .)45،0107،طفل« 
کوچ بازیوبیعاریمیکنندوازهیعک شرموحیاندارند،بازین ندبل باآنهاهایع
سخننگوید»(سعادت.)19،0100،قاعدهکلایبا اطفاا ایاناسا کا باا«اطفاا 
گردبداخالقبازیم نوباآنهاحرفمزن»(حسینخاان.)08،0110،برخایاز
کوچ ِ
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بازیهامانند« بادبادکبازیک خیلیازاطفا باوجودنهیوالدینب ستبایانباازیاز
پش بامپرتشدهومیمیرند»(ثقفی)5-7،0100،وبازیهاییمثل«ال دول بازی»
باعثش ست شدندنادانهاامایشاودو«الا ودولا بادباازیاسا وخطاردارد»
(مصتاحالسلطن .) 48،0110،یفل والدینازاطفا درزمانبازینتایجفاجع بااردارد
«پ برنگهتانانومواظت  کنندگاناطفا الزماس ک ازکوچ یتابزرگیکما دق را
مرعیداشت واطفاا رابا باازیهاائیکا هایعاساتا ضارروخطارنتاشاندازقتیال
عروس بازیوتوپبازیعادتدهند»(اعلمالدول  .)0،0111،
 .4-4-3معرفتشناسی عکاسانه و مکتبخانهها

د د
ازدورۀناصریبامطرحشدناندیش «تعلمملی»اجتاریورایگان،پای هایم تبخان ها


ب  عنوانم انسنتیآموزشاطفا ،لرزانبود.ساختارآموزشایم تابخانا ییرمتمرکاز،
یی رهمسان،انفرادیومتتنیبارناوعیازقراردادهاایشخصایوعرفایباینآخونادهای
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م تبخان هاووالدیناطفا بود.معرف شناسایع اساان بااایااادبرداشا همگان،
همان ،ی سانومنعطفازاطفا ونحوۀیادگیریآنها،ن تنهاآموزشب عنوانپدیدهای
عمومیومتعلمب تمامیافرادازتمامیطتقاتوقشرهاوحتیزنانرافهمپذیرسااخ ،
بل درجه رفا«تصویرها»ویا«آموزشهایبدی»بودک اینم تبخان هادراختیار
اطفا قرارمیدادند.درم تبخان ها«اطفا راب طرزهزارسا پی باکما صاعوب و
درنهای مشق تعلیمنمودهوآیین صافیاذهانمتتدیراباایناش االتم درنماودهو
ایشانرادرمدتس چهارسا باکما اذی وزحم درسخاوان»(مصاتاحالساطلن ،
ویااکساانیک 

،0110پ)میکنند.ازسویدیگر،آخوندهایم تتیبا عنوان«مربیاان»
دیدنطفلراهادای مایکنناد«،معلماانناادان»(نفیسای40،0108،؛منطامالملا ،
«،)47، 0180ی نفرآدمبیسوادبیتربی »(دولا آباادی«،)04،0180،یا نفار
بیچارهک چونهیچ ارازوساخت نیس تنب م تبداریداده»(فرویی0109،پ)8،و
«یو هایبیابانی»(ب تتریزی) 7،0101،بودند.اگرشخصیاسممعلمرانزداطفا با 
زبانمیآورد«گویامل الموتالهیرادرپی چشممعاین مشاهدهمیکنند»(کاشاانی،
 .)05،0855

کتا هاییک درم تبخان ها«تدری »میشدنیزازلحاظ«اخالقای»کتا هاایی
«مملوازمزخرفاتوافسان هاییک مای تتااهیواد وحیااءوطغیاانصافاترذیلا و
حرکاتقتیح »(کاشانی«،)88،0855،م تبکذ آمیزعشموافساان هاایالطایال»
(کرمانی)04-08،0118،و«افسان هایالطایل،قص هایعشقیوعاشقی»بودنادکا 
«عیاریوشاهدبازی»یادمیدهند(فرویی«.)8، 0109،اخالقاطفاا ازمطالعا آن
اوراقتغییر»ماییابنادو«مغازآنهااباااباطیالوخرافااتماانوس»مایشاود(فرویای،
0109الف.)1،حتایاز«یزلیااتحاافسوساعدیکا هما ازمایومعشاوقاسا »
نمیتواند«اخالقخیزدوازمطالبگلستان»نتیا حاصلنمیشود(پارورش، 0107،
اینهم معایبکلی ،ازتدری وتعلیمایانکتابعشاموعاشاقی
.)00خالص این « 
د
درسنطفولی وشتا ب اطفا خاطرنشانکردهوآنانراازخیاالتعمادهکا 
اس ک
د
موجببسیترقیاتتواندبودنبازمیدارندوب خیاالتباطل مایلمینمایندوبالعاوض
عمرعزیزووق گرانتهایخودشانراضایامیکنند»(آجودانباشی .)1،0101،
نفیم تبخان هابامعرف شناسایع اساان با دالیالاخالقایواقتصاادیباود؛زیاراایان
کتا هان تنهاازلحاظاخالقی«اخالقاطفا »رامنحرفمیکند،بل «خیاالتعماده»اطفاا 
د
راازکارهاییک «موجببسیترقیتواندبود،بازمیدارند».میتوانگف ک م تبخانا هاابااآن
محیطهای«ناساالم»و«نااموافمباارعایا حفاس د
الصاح »،بااآن«معلماانومربیاانناادان»و
«کتا ها»ومواددرسی«موهومیوخرافااتی»کا تعلایممایدهناد«اساتا وحشا وگریاز»
(کاشاانی)88،0855،اطفاا ازتحصایلهساتند.م تاابداران«نا تنهااتوایاوقا اطفااا را
میکنیدبل آنبیچارهگانرابیگناهب قتلمیرسانید»(پرورش0107،الف.)5،عالوهبارایانکا 
طفلازاینم تبخان «هیعمعلوماتی»کسبنمیکند«وق شریفخودشراضایاکاردهوبا 
آدا واخالقییرمطتواوصفاتناپسندمتصفمیشوندواستا هازارمخااطراتوزحمااتو
هالک ازبرایآنهافراهمخواهدشد»(منطمالمل  .)48، 0180،
 .4-4-4معرفتشناسی عکاسانه و انضباط در مدارس جدید

مدارسجدید،درمعناییخاص،ب عنوانکانونیبرایمراقت وکنتار ِ کامالچشامویاا

دیدناطفا هستند؛جاییک میتوانبیشترینمراقت راباقویترینشیوهها ِاعماا کاردو
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جه دهیویاهدای کاملآنرابرعهدهگرف ؛جاییک «حرفلغودرآنزدهنمیشود،
).جاییک بارایدرس

چشمهاب معلماس وگوشهاب سؤاالت»(فرویی0109،ث0،

خواندنباید«پی ازدرسخواندنآدا درسخواندن»(رشدی )04،0188،رابادانیم.
درمدارسب جایروش هایتنتی سخ وبدنیبرایجلاوگیریازت اراررفتااربایادبا 
َّ
اخف »(منطمالمل )84، 0180،داد؛زیراتنتی هایبدنی
«قراو اکتفاءکردهطفلر ِ
ن
کارانیس .طفلدرم تبخان «مثلشیرن ،بل مثلسگصدچو میخوردواصاال
ن
باکندارد،فوراپادرراهشیطنتیبدترمیگذارد»(فرویی0109،ت.)8،معرفا شناسای
ع اسان حتیام انخودامراقت هاییراباتهی «کتابچۀ»ثت کارهایروزان ازدیدههاو
اانمراقتا کامالو
شنیدههایاطفا فراهممیکند؛زیرابراینااظربیرونایهمیشا ام ِ
هم جانت وجودندارد  
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)0کتابچ ترتیبخواهمدادک روزنام خاودرابنویسام؛)8آنچا راکا درروزدیادهویااکاردهو
شنیدهام،هم شبخواهمنوش ؛)1اگراتفاقاتخودراثت ن نم،هیعوق بیدارنخاواهمشاد؛
)0سرگذش خودرابنویسمسرآمدخودراخواهمفهمید؛)9اگارنادانمدیاروزچا کاردهام،چا 
میدانمک فرداچ خواهمکرد؛)4بدکاریهایخودراثت میکنم،التت کاربددیگرنمیکنم؛)8
کارهایخو ِ دیگرانراک ثت میکنم،التت سرمشممیگیرم؛)7کارباددیگارانراکا یادداشا 
میکنمالتت ازیادمنمیرود؛)5ی هفت ک روزنام خودرابنویسم،آنوق فائادهاشرامایبیانم؛
)01روزنام د
یومی التت مراازسهووخطایابدیحفسخواهدکرد(رشدی  .)05،0188،

انوتاطومراقت ازاطفا درحرک ِ اطفا بینمدرس وخانا نیازاعماا مایشادو
شاگردانمیبایس از«حرکاتنامعقو »و«عتاراتزش »پرهیزکنند.حتینحوۀراهرفتن
وحرکات«جلف»اطفا زیرنگاهخیرهانوتاطیبود.ازسویدیگرکوچ هاوبازارهاپراز
ِ

گوئیهاوهرزهدرائیها»اس «تااطفا درمعابروشواراوسایرام ن میشنوندک 
«یاوه 
میگویندمادرفالن،خواهرترا...دخترترا...پسرترا...محا اس چیزیشاوند»
هاای»
(فرویی0109،پ.)1،معرف شناسیع اسان بادیدن«یاوهگوئیهاوهرزهدرائای ِ 
کوچ وبازارپیشنهادمیکند «وقتیدرکوچ وبازاروخیابانک راهمیرویمویادررفاتن
وآمدنب مدرس درراهباکسیصتح نداریمواختالطن نیم.سرخودراب زیرانداخت 
پی پایخودرانگاهکنیم،برویموبرگردیم»(دول آبادی .)84-88،0180،

 .5نتیجهگیری

ایلبتاری نویسیهایایر ِاندورۀقاجارسوژهگرایان هستندوایاادتغییاراتجدیاددرایان
دورهراب اندیش هایروشنف رانجدیدربطمیدهناد.تااری نویسایهااییکا با مادیا 

اندیش ها(ابزارهاوت نولوژیهایجدید،ساماناقتصادیومادیزندگی)بیتوجا هساتند.
مطالعاتکودکیدردورۀقاجارنیزاگرچ اندکهستند،یاتوصیفیصرفهستند(مهادوی،
)8100یابرمتنایهمینروی ردسوژهگرایان «اهمی یافتنکودکاندردورۀپیشامشاروط »
راحاصل«اندیش گرانمتادد»(رحمانیانوحاتمی)44،0151،میدانند .
ازسویدیگرقاجارپنوهیایدهآلیساتی،تفسایریایادهایواندیشا ایاز«برخوردهاای
فرهنگی»ایندورهمیدهند.جوادطتاطتاییب عنوانسرمشمایانناواقاجاارپنوهیهاا،باا
استفادهازروای ِ منتسبب مالهادیستزواریدرمواجه بات نولوژیع اسیبیانمیکند 
«تانیم دومعصرناصری،تعارضمتناینظرینهادهایجدیدوحتیفرآوردههاایفنااوری
د
اهینعلمی ح مایسلف»مانامعرفتیعمدهای
جدید،مانند«عملع اسی»با«قانونوبر
بودک راهرابارایفهامناوآیینباودندگرگاونیهاایدورانجدیادمایبسا »(طتاطتاایی،
د
اهینعلمیا ح ماای
.)000، 0174طتاطتایی،کلیتیایدهآ ومفهاومیاز«قاوانینوبار
سلف»میسازدوآنرادربرابرکلی ایدهآ دیگار«فارآوردههاایفنااوریجدیاد»(یعنای
ت نولوژیع اسی)قرارمیدهد ت نولوژیع اسی مادی اشان ارشده،خنثیدرنظار
گرفت شده،ب ایدهتقلیلیافت ودرسطحایدهنیازکلیا ساازیشادهاسا .جالاباین ا 
طتاطتایینظری خودش(انحطاطایران)رانوعینظری دیدنمیداند 
«نظری انحطاطایران،درعینحا ،نوعینظری دیدننیزهس وایاننظریا بایادایوااحمنطام
عواملواستا انحطاطراجانشین«حیرتازچشمبندیخادا»کنادکا چگونا دردورههااییاز
د
تاری ،ملتیبا«چشمبازوگوشباز»نمیبینند.اززمانیک حتیی نفرمایتوانادبتیناد،ام اان
د
دیدنوجوددارد،اماتردیدینیس ک میتوانندیدوهرگاهملتینخواهدبتیند،نیرویوجودنادارد
ک اوراماتورب دیدنکند»(طتاطتایی0174،الف .)005،

ایدهاصلیطتاطتاییایناس زمانی ی «مل »نمیتواندبتیند،اگار«یا نفار»
بتواندبتیندام اندیدنفراهممیشود.برداشتیهگلیوایدهآلیستیک گسترۀفهمب عنوان
ی ام انبرایهم راتنهابافهم«ی نفر»مم نمیداند«.ی نفر»ک بیرونازتاری و
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توانادبتیناد.مهمتار

فرهنگ،چونیو اندیش ایایستادهودرازدحامجمعی کوران،می
،طتاطتاییدیدنفرهنگیرا«دیدنعریان»فرضمیکند؛دیدنیک هیعنواابازارو
این
ِ
ت نولوژیدرآنوساط نمیکند؛چونپیشااپی مصانوعاتوت نولاوژیهااراباافهام

ایدهآلیستیازقلمروفرهنگبیرونانداخت اس  .
ادرفرم«مح »آنب عنوانایدههامیداندون زندگیهاای
جوادطتاطتایی،فرهنگر
ِ
مادیزیست شدهپرازمصنوعاتوابزارهاورابط یافرادبامحیطهایمادیخودب واسطۀ
اینابزارها .
ماشینع اسی«،فرآوردهفناوران »«متناهاینظرینهادهایجدید»نیس ،بل ب عنوان
ِ
«ابزارفرهنگی»(آیدی)11،0551،وت نولوژیییراخنثیاس ک واسط1تاربۀانسانباا
اینرو،میتواندب عنوان«موتاورمعرفا شاناختی»درایااادناوا
شود.از 

محیطپیرامونمی
کناد.همانگونا کا دردورۀقاجااربا عنوانماد 

خاصیاز«سوژه»و«جهان»کم مای
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معرف شناختیبرایتوضیحطفلونحوهیادگیریاوقرارگرف وبا ِاعما انوتاطوقدرت،
سوژهکودکراتولیدوازاینرومنشاءتغییراتمادیشد.وق آنرسایدهاسا کا بااادای
ِدینمعرف شناسی(ایدهها)ب قلمرومادی،جوادطتاطتاییرارویپاهایخودبنشانیم .
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