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 های مدرسهتکنولوژی انضباطی و بدن برساخته در داستان
 

 *1 نظیرنگین بی

 
 

 4/8/4318تاریخ پذیرش:     41/1/4318تاریخ دریافت:  
 

 چکیده
مثابه موجودی روحانی در دستگاه فلسفی افالطون شکلل  سازی روح و بدن و توجه به انسان بهتقابل

غرب جاری بکود. اوارکر قکرن     هفلسف هوشقی تا قرن بیست در بدنانگاری و تفلر ددوگانه گرفت. این
تکای  بسکته تکا و وا بیستم با مطالعات فیلسوف پدیدارشکاا،  مکوریم مرلوپکونتی بکدن و ته سکته     

 هشااسکی بکدن  نیریک   سیاری شد. جامعهتا و مطالعات بکانونی پژوتش هتصویری آن  نقط -مفهومی
اجتهکایی تللیکل و    -ای فرتاگکی مثابکه مکتنپ پدیکده   ا بهبدن  بدن فرتاگی و بدن گفتهانی  بدن ر

نهایاد. تر گفتهانی  بدنی متفاوت با ریخت و سلوک بدنیِ مطلوب رکویش را بازنهکایی و   واکاوی می
تکای میشکل فوککو    شااسی بدن و با تلیه بر اندیشکه جستار حاضر از مایر جامعه کاد.می بازآفریای
دتد که چگونه تلاولکویی انبک اطی در   کاد و نشان میللیل میو ت تای مدرسه را بازروانیداستان
مدرسه  نیارت  -پذیریپ سراسربیای با مهادسی سارتهانتای مدرسه با تلیه بر اصل رؤیتداستان
کاد. نگکاه میلروسکلوپی  نقکا     ترین رفتارتای بدنی را در تر ملانی  رصد میجزئی  مرات یسلسله

-را تا یه  پایگان تادتد و به این طریق  سویهازات انب اطی  پاسخ میآموزان را با مجمقاومت دانش

شدگی ملصول دیگر تلاولویی انب اطی است. مجریان انبک اطی بکا   کاد. سویهمادی و قباوت می
در کااکد.  آموزان تلهیل مکی ( بدنی حیوانی به دانشغیره )گوساله  االغ  سگ و تای حیوانیرطاب
بادد و آنها آموزان نقش میتای ریخت بدنی جدید در دانشدریج ته ستهتسازی  بهسویه هپروس

 .شعورندکااد که چون حیوانات نفهم  کودن و بیباور می
 

 تای مدرسهبدن  بازنهایی  تلاولویی انب اطی  داستان واژگان کلیدی:
 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن. 1
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 مقدمه -1

تا  در پیوند با امر سیاسی؛ با سازوکارتای قدرت  معیارتکای  تا و ابژهتا  مفاتیم  سویهیلوم  دانش

ای  تای ایدئولوییک  م انی و م ادی فلسفی  الهیاتی  فرتاگکی  اسکطوره  گیریزی اشاارتی  جهت

و  شکوند میشوند  در نگرش تقابلی و دوقط ی  برجسته بادی میمقوله غیره واجتهایی  اقتصادی 

 شوند.اتهیت میوزن و بییاباد  یا کمروند  ایت ار میبه حاشیه می یا

ل  توجکه و تهرککز بکهپ بکر آن     تای معاایی آن تهیشه بوده  امکا آگکاتی  ت مک   بدن و ته سته

مثابکه  دتی به روح و توجه بکه انسکان بکه   خشی و ارزشسازی روح و بدن  ایت ارباست. تقابلن وده

روحکانی و   هافالطکون بکا برکشکیدن جا ک     هرردورز با افالطون آغاز شد  نیریموجودی روحانی و 

روح را بکه اسکارت و   کاکد  ککه   مدار انسان  بدن و بعد جسهانی را قفل و زندانی ترسکیم مکی  یقل

. بکا توجکه بکه    (208-203: 1131)نک. افالطون   داردیمانقیاد رود درآورده و از رسیدن به حقیقت باز

غکرب    هتکاریخ فلسکف   هین نگرش به انلکای گونکاگون در بدنک   تای افالطون  انقش بایادی اندیشه

الطکون بکر ایکن    اف هاندیشکه و فلسکف   هلید و بازآفریای شد. تیدگر دربارت یین و تداوم یافت و بازتو

ین تلکول  تکاریخ   ماتیت حقیقت است. در واقع تاریخ ا افالطون تابع تلول هاندیش»باور است که 

افالطون چیزی متعلق به گذشته نیست  بلله امری اسکت   هاست. باابراین فلسفمابعدالط یعه شده

قکرار گرفتکه و    باسکتان مکورد تقلیکد    هیخی. این بدان معاا نیست ککه  دور حال تار متعلق به زمان

به نقکل  ) «استافالطون در متن تاریخ حلول یافتهت است  بلله گوتر حقیقسات مذبور حفظ شده

تکای  تا و گرایشنلله هو تاوع آثار و م احث افالطون  ته. با توجه به حجم (183: 1128ضیهران  از 

او شکلل   هتکداومی بکا فلسکف    و هی  تلهیلکی فلسفی غرب  به نلوی در پیوند سل ی  ایجابی  ترمی

 افالطکون  هتایی است بکه فلسکف  ط سلسله پانویمفلسفه فق گویی تاریخاند؛ گرفته و پیلربادی شده

یابکد  بخشی به روح و تسلط آن بر بدن در ماطق ارسطویی استهرار مکی . اصالت(18: 1128)نک. الوین  

رود و آزار و تلقیکر  حاشکیه مکی   کلیسا بر ابعاد زندگی انسان  بدن به هو در قرون وسطی نیز با سیطر

 انگکارد مثابه سکایت یکا ماشکیای مکی    اه فلری دکارت  بدن را بهدر دستگ انگاریاین دوگانه شود.می

 هتی تکی  حقیقتکی از رکود نکدارد و تهک     دکار هقطعه شدتا و قطعات. این بدن قطعهاز تلهمتشلل 

تا و ادراکات انسان در اصل ما عث از روح و ذتن است. دکارت رکرد را حقیقکت انسکانیت و    دریافت

 (.808: 1121)نک. دکارت   داندت به حیوان مییگانه امتیاز انسان نس 

بادی مفاتیم مدرنیتکه  معاکای فردیکت و    مدرن و صورت هگیری جهان و اندیشبا ظهور و شلل

تکا  گسکترش   تدریج تغییر یافت. تهراه با سیاسی شدن بدن  جهکانی شکدن رسکانه   توجه به بدن  به
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  نکوگرایی  و گرایکی  تاکوع  فرتاگ مصرفپذیری مخاطب  ترویج تلاولویی ارت اطی با تدف فرتاگ

توسرل  آن انفلاک و انشکقا  دککارتی روح    هتیم بدنهادی متفاوت شد. در اندیشنگاه به بدن و مفا

تا و جهکان مشکترک   آگاتی از دیگر من هرواتد دربارتوسرل در آنجا که می» .شودبدن دیده نهی و

  بکا ته سکته سکارتن تکن و     ن شروع کاد و ثانیکاً   از تن یا بدتا سخن بگوید  ناچار است که اوالًمن

 هسکوی -بدین طریکق مقکدماتی بکرای تکن     ) من  تن را از اییان دیگری چون ساگ و چوب جدا کاد

که نخستین حبکور پدیکداری دیگکری در آگکاتی مکن  حبکور تکن        آورد( چرامرلوپونتی فراتم می

 (.142؛ 1123)جهادی   «اوست

فی تهرکز بر بدنهاکدی را در پدیدارشااسکی قکرن بیسکتم و     تای فلستوجه تام به بدن و ریشه

تکوان یافکت. ترگونکه شکاارت  ادراک و آگکاتی      ویژه در دستگاه فلسفی موریم مرلوپونتی میبه

وجکوه   هشکود. تهک  پکذیر مکی  مدیوم بدن املانواسطه و انسان از رودش  جهان و دیگران تاها به

تکرین آنهکا بکا    تکرین و پیییکده  فتار و اشلال تکا یهیکق  ترین رترین و ابتداییزندگی انسان از ساده

فکرد از زنکدگی    هگردد  تجربتای افراد برمیبدن هزیست هی ارت ا  دارند. بدنهادی به تجرببدنهاد

تا  احسکا، لکذت   تا و واکاشزدن  کاشکردن  قدمشود  گوشراه بدن جسهانی ملقق میباپ از 

شکوند. در  امر بکدنی درک مکی   مثابهبه  نهایش زی ایی  و درد  تفلر  تجارب شهودی  ایهال قدرت

ملقکق   من ادراک از نیرگکاه بکدنی  رمرلوپونتی  ما مدرکانی بدنهاد تستیم و به تع یر ککا  هاندیش

و دو  131-141و  181: 1124من  ر)نکک. ککا   شود و بدن مکن نیرگکاه مکن بکه روی جهکان اسکت      می

تکای معاکایی آن را بکه    درکی بدنهاد  بکدن و ته سکته  مُ مثابهتوجه به انسان به(. 13: 1123ویایهون  

ت شااسکی  مطالعکا  شااسکی  روان تکای مختلکپ پزشکلی  جامعکه    م لث ملوری و کانونی گفتهان

 ادبیکات  و شااسی  تاریخ سیاسی  فلسفه  تاکر ای  انسانتای رایانهزیستی  مطالعات فرتاگی  فااوری

ای اجتهکایی و برسکارتی گفتهکانی    مثابه پدیدهه بدن بهشااسی بدن با توجه بکاد. جامعهت دیل می

سکازی بکدن   دتکی و مفهکوم  گیکری  سکامان  تا  چگونگی  جهتو با تلیه بر شواتد تجربی بدنهادی

شااسکی بکدن را بایکد در    کاد؛ ال ته تکاریخ پاهکان جامعکه   اجتهایی را واکاوی و تللیل می -فرتاگی

تکای  بکدن »مالت دورکیم در رصوص   ت «کارگر هط ق یتابدن» هتای مارکم و انگلم درباربلث

و  ایهکا و اشکارات بکدنی   »و تلقیق زیهل در باب  «تای پارسابدن»  تللیل وبر از «مقد، و نامقد،

فیلسکوفان  . (420- 432: 1124و اسهیت و رایلکی    12-13: 1128)نک. کریگان   دن ال نهود «تای انساننگاه

یا،  ارویاگ گافهن  مارگکارت داگکال،  دانکا تکاراوی  میشکل      شااسانی چون نوربرت الو جامعه

ثیر و تک ثر بکدن ازپ بکر      سوزان سانتاگ به رابطه  تک  یر بوردیو  یان بودریار  یولیا کریستوافوکو  پی
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اجتهکایی    -ای فرتاگیمثابه پدیدهتای مختلپ  چگونگی بازنهایی و برسارته شدن بدن بهگفتهان

ماد  متفاوت  سکالم  مقکد،   بادی بدن به بدن ملدود  قایدهاکاوی و مقولهتللیل بدن گفتهانی و و

 پردازند.میغیره  گر وو پارسا  آلوده  سای ورگ  مافعل  طغیان

ویکژه  پردازان ایکن حکوزه  بکه   شااسی بدن و با تلیه بر نیریهجستار حاضر از مایر جامعه

تکا و شکگردتای آن در برسکارتن    کارتای تلاولویی انب اطی و تلایکومیشل فوکو به ساز

زندگی است  ککه غال کاً در    هترین دورترین و حسا،نوجوانی مهم پردازد.آموزان میبدن دانش

بهترین  -از ابتدایی تا دبیرستان–زمانی گسترده  هگیرد. این بازبافت مدرسه  شلل و جهت می

بخشکی  سکلوک رفتکاری     ملان است  برای تغییر  تلهیل  الگوسکازی  شکلل   -یا بدترین زمان

تای مدرسکه از صکاد  چوبکک     این پژوتش با بازروانی و واکاوی در داستان تای بدنی.وارهیادت

اشرف درویشان  رسول پرویزی  توشاگ مرادی کرمانی  پرویز دوایی  ی کا،  احهد  یلیجالل آل

تکوی تلاولکویی   مکایم و تودر  هتای ش لبیگی و ملهد مسعود  اجزاء و تلهپهلوان  ملهد بههن

کاکد. اصکل   انب اطی و نقش و ت ثیر آن را در بازنهایی بدن گفتهانی مدرسه ردیابی و تللیل مکی 

بانی قدرت است  تلقق ایکن اصکل ضکامن    بایادی در تلاولویی انب اطی  اصل سراسربیایپ دیده

رماکدیپ  ماد  رکرده کیف اجرای تهه اتداف تلاولویی انب اطی چون مراق ت  کاترل  نگاه پایگان

دتکد  ککه چگونکه ایکن اصکل در      سازی است. جستار حاضر نشکان مکی  مجازات بهاجارساز  سویه

اسکت. بکرای اسکتهرار نگکاه     نهکاد آموزشکی تع یکه شکده     تای مدرسکه در پیلکره و اجکزاء    داستان

باکدی و تفلیکک   شود  تا ضکهن اصکل رده  ای طراحی میگونهمیلروسلوپی  سارتهان مدرسه به

 ترین رفتارتای بدنی آنها قابل رؤیت باشکد. بخکش دیگکر در نیکارت سلسکله     جزئیآموزان  دانش

شود  که تکر نابهاجکاری بکدنی    مرات ی مدیر  ناظم  معلم  م صر  ر رچین و جاسو، اجرایی می

دوسکویه پکذیرش  انط کا       هگکردد. در رابطک  آموز راطی تا یه مکی شود و قطعاً دانشگزارش می

سکازی بکا   ککادر آموزشکی در فرایاکد سکویه      تکای مدرسکه  نومت در داستا  تغییر و یا مقاانعطاف

ناپکذیر   تای معاایی آن  کودن  نفهم و تربیکت مداوم از تعابیر گاو  گوساله  االغ و ته سته هاستفاد

ق والناد که این بکدن  تهیکون بکدن حیکوان     می سازند و به اوآموز برمیبدنی حیوانی برای دانش

شکود. تلاولکویی انبک اطی بکا یاملیکت و قکدرت        یه  رام و مفید و کارآمد مکی فقط با کتک و تا 

تجارب و ریخکت بکدنی بکا     هدلیل رابطآورد  بهآموز به تهراه میفههی از تجارب بدنی برای دانش

کارکردتکای   تکا و سکاز نقکش  توانکد تصکویرگر و زمیاکه   تای اجتهایی  این بدن برسارته مینقش

 .باشدآموزان در آیاده دانش
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 پژوهش هپیشین-7

اول   هتکای مکرت ط بایکد اشکاره نهکود. دسکت      حاضر بکه دو دسکته از پکژوتش    هدر پیوند با مقال

پردازنکد؛  تا و شگردتای مختلپ برسارتن بدن مکی ی که به بازنهایی بدن و تلایکیتاپژوتش

 نشکریات بکه   بازنهایی زنان در ت لیغات تجکاری » هدر مقال (1123) مختاری و رجاییبرای نهونه  

با تلیه بر ت لیغات تجاری در نشریات به چگکونگی  « گیری تویت آنهایاوان بستری برای شلل

 راودراد و گیشکایزرانی پردازنکد.  تای ساتی و جاسی در شانزده سال اریر مکی بازنهایی کلیشه

« سکتاگرام ی در ایانک ای کاربران ایراشااسی الگوتای بازنهایی بدن رسانهگونه» هدر مقال (1128)

تای شخصی  نهایش جاسیتی و چگکونگی اسکتفاده از   به الگوتای غالب بازنهود بدن در یلم

 (1121) یرانلکو یانکد. و ب تای بازنهایی بدن از مایر گافهن و باتلر پردارتهتا و تلایکاستراتژی

سک ک  چگونگی بازنهکایی بکدن در تلویزیکون و    « تات ملی در بازنهایی بدن در رسانه» هدر مقال

تای مرت ط با بکدن و تلاولکویی انبک اطی    دوم  پژوتش هکاد. دستمدیریت بدن را تللیل می

تکایی از  تای رود: در،بدن  سویه و تلاولویی» هدر مقال (1124) پورفوکویی است: توانا و یلی

سکازی بکدن توسکط    مدرن غربی  چگونگی سکویه  هبه جامع« امروز هحل فوکویی برای جامعراه

مکدرن در الگکوی قکدرت     هکارتایی بکرای سکوی  راه هفوکو و ارائ هی و واکاوی اندیشاسقدرت سی

زکارتای تلاولکویی  گفتهکان قکدرت و سکا   » هدر مقالک  (1123) نییکر پردازند. بکی سیاسی امروز می

مجید  با تلیکه بکر الگکوی فرایاکد قکدرت و بکا رویلکرد تللیکل          تایموردی: قصه هانب اطیپ مطالع

مدرسکه یکا   در کتکاب  ( 1123) پکردازد. و رت ریکان  تای مجیکد مکی  ه بازروانی قصهگفتهان انتقادی ب
تکای  از فبای مدرسکه و داسکتان  را تایی نهونه  نویسیقفم؛ بازتاب مدرسه در متون کهن و داستان

دتکد   تای روب و دقیقی ارائه میاست  کتاب  نهونهآوری کردهاز متون کهن و معاصر جهع همدرس

بکدن و   هبازنهکایی بکدن و رابطک    هرد. جستار حاضر با تلفیق دو مقولک لیلی و انتقادی ندااما رویلرد تل

بکر اسکا،   تا و شگردتای گفتهان قکدرت در نیکام آموزشکی    تلاولویی انب اطی به تللیل تلایک

 .پردازدمیداستانهای مدرسه 

 

   مبانی نظری -3

حقکایق   دتاده و رالقنیست  بلله شلل انتقال و انعلا، واقعیت هابزار ارت ا  و واسط زبان  صرفاً

رکاص زبکانی در    یکک اسکتراتژی   شکود. معاا در زبان و با سازوکارتای زبانی سارته می نیز تست.

دسترسکی مکا بکه    »فریاکد.  بیاتویت  حقیقت و روابکط اجتهکایی مکا را    تواند میگفتهانی   یکاش
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کاکیم ککه   ایی از واقعیت رلق مکی تواقعیت تهواره از طریق زبان است  ما به کهک زبان بازنهایی

وجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موجود نیستاد  در حقیقت زبان در برسکارتن واقعیکت   تی به

انکد.  تکا امکوری واقعکی   معکانی و بازنهکایی  نقش دارد. این بدان معاا نیست که واقعیتی وجود ندارد. 

و  )یورگاسکن  «کااکد تهکان معاکا پیکدا مکی    از طریکق گف  تای فیزیلی نیز وجود دارند  اما صکرفاً پدیده

دار آثککار وام« بازنهککایی»مفهککوم  (.123-128: 1123و سککرل   18: 1121و نککک. تککال   82: 1122  فیلیکک م

تکای  استورات تال است  او برای بیان چگونگی ارت کا  بازنهکایی  معاکا  زبکان و فرتاکگ برداشکت      

تکای  کاکد: رتیافکت  بادی میتیافتپ نیریه دستهدتد و در مجهوع آنها را در سه رمتفاوتی ارائه می

. در رتیافت سوم  معاکا در زبکان و از طریکق زبکان     1باورپ برسارتیو سازه 8پ تعهدیگرا  نیت1بازتابی

بخشکی دانکش    باکدی و اولویکت  گیکری  ط قکه  شکلل  هبازنهایی  نلکو  )برسارتی(. شودسارته می

کاد. زبکان و  تن  دیگران و جامعه مشخص میحقیقت  تویت  شاارت و ادراک انسان را از رویش

  18:  1121)نکک. تکال     گفتهان چاین توان و املانی دارند که تهیون نیام بازنهایانه یهکل کااکد  

کارتای قکدرت   وفوکو بکا نهادتکای سیاسکی  سکاز     ه. بازنهایی در اندیش(123: 1123و سرل   30  88

شکود  گفتهکان   ار مرت ط مکی مهاوییت و اج  تایالگوتا و اشلال مختلپ زندگی اجتهایی و نیام

دتکد  موضکویی رکاص     تایی است که به زبان املکان مکی  نیام بازنهایی  مجهویه گزاره همازلبه

چکون تکر     . بدن(23: 1121)نک. تکال    بادی کادبادی و مفصلدانش و معاایی را بازنهایی  صورت

 رج از گفتهان به حقیقت دسکت یافکت.  توان راگفتهانی است و ترگز نهی هسارتیک بر  حقیقتی
را صکاد     یتکای تا و تلفیق یااصر جدید گزارهگاهتای معرفتی و ایجاد تلیهگفتهان قدرت با رییم

و بکه حاشکیه    داندمیتایی را کاذب سازد و با ایجاد فاصله و مرزبادی  گزارهط یعی و برجسته می

معاایی  فلکری و معرفتکی رکاص در نهکادی چکون      تای مادی نیامتا با سامانراند. این گزارهمی

)نکک. یورگاسکن و    کااکد نهاد آموزشی  انگاره دانایی راصی از دانش  آگاتی و بکدن را نهادیاکه مکی   

فوککویی را   ه. استورات تکال ایکن ایکد   (83-84: 1128و تال   812: 1124؛  میلر  42 -42: 1122فیلی م  

شکوند   وضویات فاش مییاباد و مرون گفتهان معاا مید تا  معانی و حقایق صرفاًکه اشیاء  کاش

 .دتدو بازنهایی قرار می« برسارتی معاا» هدر بطن نیری

ای فکردی  مسکتقل و مفهکومی مطلکق      شااسی بدن پدیدهدر مطالعات فرتاگی و جامعهبدن 

: 1124)نکک. اسکهیت و رایلکی      «فرتاگکی  هشکاارت » یاوان یکک  ایستا و تغییرناپذیر نیست  بلله به

                                                           
1. Reflective 
2. Intentional 
3 .Constructionist 
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 )پزشکلی  دیاکی  اجتهکایی  آموزشکی و     تکای قکدرت  مت ثر از نهادتای برسازنده و گفتهان ( 420

تکا و کارکردتکا   ای از اندامتوان فقط مجهویهشود. بدن را نهییابد و بازنهایی می( تجسم میغیره

ن شکوند  بللکه بکدن حاصکل یکک ت یکی      بر قوانین فیزیولویی تاییم و تکدایت مکی   دانست که باا

 (.44- 41: 1128)نکک. لکو بروتکون     اجتهایی و فرتاگی است و باید آن را سارتاری نهکادین دانسکت  
گیری او گکرایش مطالعکات اجتهکایی را از    جهتمیشل فوکو بدن را در کانون مطالعاتش قرار داد  

اجتهکایی  -یخیمثابکه ملصکولی تکار   داشتن نگاه زیستی صرف بر بدن به سهت پذیرفتن بدن بکه 

روابکط   هبکدن اجتهکاییپ فرتاگکی بکدون مالحیک      بدن فردی و هرابطفوکو  هداد. در اندیشتغییر 

نهایکد و بکر   قدرت و دانش تجزیه و تللیل می هاو بدن را به یاوان فراوردپذیر نیست. املان قدرت

شکوند و  کااد  یرضه و مدیریت مکی تغییر می آن هوسیلبه تا درپکه بدنکاد ت کید میتایی شیوه

تا و  نهادتایی ککه بکه   تا در ملیطگیرند. در آثار فوکو  بدنیر اجتهایی مورد ارزیابی قرار میاز ن

و قکدرت انبک اطی   شکوند  مکی  شوند  در معرض و مفعول کاش واقعصورت گفتهانی تشلیل می

ککاوی و حقکو ( تکر گونکه تخطکی از      )مکدار،  پزشکلی  روان   ای از سوی نهادتای دولتکی ویژه

ذککایی  و  23-24: 1121)نک. لش   کادتای رفتای را تا یه و مجازات میو نابهاجاریمرزتای مرسوم 

 .(38: 1128پور  و امن

تهیکون   تلاولویی انب اطی است. ایکن تلاولکویی    ایهال قدرت شیوهترین و مؤثرترین مهم

 گونکه(. انبک ا   )حبوری غایب میل به پاهان شدن و حبور مستهر دارد   تهزمانماتیت قدرت

-تودرتو و پیییکده  هداد  انب ا  نویی قدرت است  ش ل توان به یک نهاد یا دستگاه تقلیلرا نهی

تا  فاکون  تا  روشای کامل از ابزارتا  شگردتا  تلایکای از روابط  نیامی یل ارچه که با مجهویه

در اسکت.   کردن مجازات انب اطیالعهل در پی نهادیاهدستور و مشاتده  ارزیابی  توصیپ  آموزش

ر د شکود  بللکه  تای دیگر نهکی انب اطی قدرت  جایگزین تهامی شیوه هانب اطی شیو هیک جامع

میکانجی   همازلد  درواقع بهسازایت ار میگرچه گاتی آنها را بی کاد؛تای دیگر نفوذ میمیان شیوه

ن املکان را فکراتم   ویکژه ایک  دتد و بهآنها را به یلدیگر پیوند  امتداد و بسط می  کادمیآنها یهل 

انبک اطی قکدرت    هترین و دورترین یاصرتا تدایت شوند. شیوکاد که اثرتای قدرت تا ظریپمی

: 1132 ؛  فوککو  112: 1123)نکک. اسکهارت     کاکد نهایت رُرده مااس ات قدرت را تبهین میتوزیع بی

 (.882و  882: 1123  و رابیاو و دریفو، 882
ویه و معااداری با بدن دارد  دانش  قدرت و بکدن  سکه یاصکر    تلاولویی انب اطی  ارت ا  چادس

تکای بکدنی را   ماکدی رفتکار  گفتهان مدرسه با ایجاد انبک ا  و قایکده   .اساسی این تلاولویی تستاد

پکذیری بکدنپ   رؤیکت »تلاولویی انب اطی با تلیه بکر اصکل    و کادتا را سرکوب میتاجارماد و بدن
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در  پکردازد. تا و تربیت و آموزش آنها مکی دتی و بهاجارسازی بدنبه سامان «بانی قدرت()دیده سویه

شود  سراسربیای و نیارت فراگیر  اصکلی ثابکت و بایکادی    تر ملانی که به شلل مجتهع اداره می

؛ کاکد را فراتم مکی  پیدای تلاولویی انب اطیتای پاهان و است که املان تلقق تهه اجزاء و تله

سازی  نیارت بکر رفتارتکای بکدنی     بادی  سویهساز  قباوت و ردهمجازات بهاجار اجزایی تهیون

پکذیری و  پوشش و آرایش  تخلکپ و سکرپییی  و درتکم شلسکتن نقکا  مقاومکت. اصکل رؤیکت        

قیکق  ای د)الگکوی معهکاری( بکه گونکه     مدرسکه  سراسربیای تم در طراحی و مهادسی سارتهان

باشکد و   ملان  قابل رؤیکت -از فبا بخشی هراز رفتارتای بدنی در  «یتر جزئ»است  تا للاظ شده

رات ی نیارت و ر رچیای(. ایکن  م)الگوی سلسله آموزانتم در کادر آموزشی از مدیر تا رود دانش

دیگکر   هل گکزار نهاید و تم ایهکا کانونی تم املان کاترل شدید و مراق ت دقیق را فراتم می هنقط

ترجا قدرت تسکت   »سازد. از آنجا که می تلاولویی انب اطی  یعای مجازات بهاجارساز را ملقق

آموزان با سرپییی و ایتکراض ازپ بکه قکوانین و      برری دانش(842 :1124)میلر   «مقاومت نیز تست

رتکایی از   هآمکوزان از سکویی زمیاک   کااد  مقاومکت دانکش  قواید در برابر نقا  قدرت  مقاومت می

تکا اسکتق ال   ی انبک اطی از ایکن مقاومکت   کاد و از سویی دیگر تلاولکوی شدگی را فراتم میسویه

و  (33: 1128)نکک. اککو     بکرد جایی نقا  قدرت  نقا  فشکار را بکاال مکی   کاد  زیرا با تغییر و جابهمی

شلاد و این چرره در فرایاد قدرت تداوم دارد. نیارت مستهر  تر سکرپییی  می مقاومت را درتم

 رساند.مت یهومی را به حداقل میکاد و املان مقاوو مقاومتی را در نطفه رفه می
               

 بانی قدرتاصل دیده -9

 فضای مدرسه –بندی بدن در مکان شبکه-9-1

تکای زمکان و ملکان تللیکل و بررسکی      توان رارج از مقولهبدن  بدنهادی و ادراک بدنهاد را نهی

 هدر رابطک  غیکره  و گکری یاملیکت  سکرکوب   تا  مراق ت  اقتدار تا  وضعیتکرد. تستی بدن؛ کاش

زیسکت   هنوع تجربک »گیرد. اطراف او شلل میبدن با ملان  تعامل و کاش و برتم کاش با فبای 

آورد که حیات راصی از بدن ملقکق شکود   در ملان و فبا و فهم از آنها این املان را به وجود می

بلله در کاکار تکم و در   فباتا نه به تاهایی   [...] و کاش و روابط معاادار در این یرصه ایجاد گردد

آورنکد. از  ارت ا  با فباتای پیرامون رویش  تستی مستقل و معاای متهایز رود را به دست مکی 

شان از نیروی یک حبور پکر  شوند که تستیاین مایر  ملان و فبا موجودیتی در نیر گرفته می

فبکا   هتکای سکازند  شرود  بدن را تابع ارزاست. حبوری مادی یا معاوی که با ایهال اقتدار شده
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ات بدنی بکه نهکایش   دتد و تژمونی رود را در رفتارتا و تیاترکاد  تاجارتای آن را شلل میمی

گونه  بدن افراد را براسا، روابط اجتهایی  مذت ی  ط قکاتی  جاسکیتی  قکومی و    گذارد و اینمی

ل در تلاولکویی  تکرین اصک  مهکم  (.142-143: 1128پکور   )ذککایی و امکن   «کاکد باکدی مکی  غیره دسته

گکری مسکتهر و   پذیری  نیارت و مشکاتده انب اطی که ضامن تلقق اتداف آن است  اصل رؤیت

تکرین رفتارتکا بایکد در معکرض     سارتارتا و جزئی هانب اطی ته هدر جامع .بیای استنگاه سراسر

آرایکی قکدرت   انب اطی  ملانی است در ردمت نهایش و صپ هعدید باشد؛ تر سارتهانی در جام

سکانی را ککه در آن جکا دارنکد      نکویی از معهکاری ککه ک   » و تقویت اصل نیکارت و سراسکربیای.  

مشاتده کاد  یاملی برای دگرگونی فردتا  تسلط یافتن بر رفتار آنان  تجدید اثرتکای قکدرت   قابل

و  813و  818: 1122)فوککو    «در میان آنان  فراتم آوردن املان شاارت آنان و تغییر و اصالح آنکان 

 (.  834: 1123  و رابیاو ک. دریفو،ن

ملانی راص با الگوتای انب اطی  نیارتی و مراق تکی درک  آگکاتی و    -بدن زیسته در فبا

را تای بکدنی   شاکله»بادی شده(. مرلوپونتی )دانش بسته کادمعرفت راصی از جهان پیدا می

کامکل   هاد او یکک مجهویک  د  درواقکع بکه ایتقک   دانپیوسته میتموتای بهای از الگپیییده هش ل

(. 13: 1128تیکل   بکه نقکل از   ) «تای بدنی جوابگوی مقتبکیات تکر موقعیکت معکین اسکت     شاکله

کااد که تلاولکویی انبک اطی آن را   آموزان در گفتهان آموزشی  بدنی را زیست و تجربه میدانش

 مدرسککه  ملککان مااسککب  مافککک وفبککای  -کاککد و سککارتهاناصککالح  تربیککت و بازنهککایی مککی

در گفتهکان قکدرت    . اسکت  ماکدی آنهکا  پایگان بادی وتا و ش لهای برای توزیع بدنشدهطراحی

تکای متاکویی ککه    تا و ملانایجاد موقعیت معهاری در»ثی و بدون موضع نیست  معهاری را

 –)فونتانکا   «جویکد انکد  شکرکت مکی   طرف ن وده و در درون سیستم روابط قدرت قرار گرفتکه بی

)جریهکه  تعکذیب و تا یکه( را     گونکه ککه مجکازات   . نهاد آموزشکی  تهکان  (133: 1128ح ویستی  

 سکارتهان  (831: 1132و فوککو    812: 1124)نکک. میلکر     اسکت مستقیم از الگوی قبایی وام گرفته

کاد ککه  غرفه طراحی میرنگ  تاگ و غرفهگونه  بیمدرسه را نیز تهیون زندانی تاریک  قفم

باکدی کاکد. در   آمکوزان را چونکان بکدن مجرمکان شک له     بکدن دانکش   بتواند در این مهادسکی  

)چکون بکدن مجرمکان(     آموزانفبای مدرسه نیز مفاتیم فبای زندان بر بدن دانش -سارتهان

   .غیرهزدگی ورنگی و ماتمگونه  بیتاریلی  فبای قفم :شودالقا و تلهیل می

یهدتاً موتیفی برجسته و مهکم اسکت:   تایی برگزیده از داستانهای مدرسه این ویژگی در نهونه

داناکد  انکد مکی  زدگی حلومت داشت. کسانی که مدار، قدیم را دیکده در کال، رهودی و ماتم»
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مکا در آن   هتهک  [...]  یه زندان بود تا کال، در،بیشتر ش [...] تای تاریک و تاگی داشتچه اتا 

د مرگ بر سراسر ملیط مدرسکه  گویی گر [...] حوصلگی نشستیمبی زندان که نامش کال، بود با

آزار و شلاجه بکود نکه تعلکیم و     [...] کاری بود نه جای در، رواندنتا کوفتکال، [...] پاشیدند

 )مکرادی کرمکانی    «تا پر زدند تو حیکا  انگار در قفم باز شد. بیه» (.23-24: 1133)پرویزی   «تربیت

سد مرتفعی در مقابل فکرار   [...]ار چین دور حیا  دیوار بلادی بود  درست مثل دیو» (.411: 1122

 هککال، مکا تهیشک    [...] ک بود. مثکل غکروب  کال، تاری» (.4ب: 1128احهد  )آل «احتهالی فرتاگ

تیرتکای   [...] دیوارتای کال، چرک و راکستری بکود [ ...] تابستان و زمستان [...] ردا تاریک بود

دیکوار یقکب ککال،     [...] دانی بکوده اجا زغالتا ایوقتگفتاد آنمی [...] سقپ یین ذغال سیاه بود

 (.28: 1133 )دوایی  «تای ته کال، بیشترشان ناروش بودندتهیشه نم داشت بیه

ماد سارتن بدن است و برای این مهکم از چاکد تلایکک    انب اطی به دن ال ضابطهتلاولویی 

تهگن بکا تهکه   گیرد. انب ا  گاتی مستلزم حصار است  ارتصاصی کردن یک ملکان نکا  بهره می

 ؛تکا( ککالج تهیکون   ) تای دیگر و بسته به روی رود  ملانی ملفوظ با یلاوارتی انب اطیملان

تای انب اطی  اصل حصار  اصلی ثابت و کافی ن ود  بلله با تهرکز بکر ملکان  اصکل    اما در دستگاه

تکا صکورت   شود  تا تقسیم ملانی به شهار بکدن ریزی میبادی پیجادتی مقدماتی یا اصل ش له

تا و معهکاری ککه ضکرورت مراق کت اسکت       تای انب اطی در ملانماد کردن نهادبگیرد و ضابطه

تکای  ول افکراد را در ملکان  ا هبرای این مایکور در مرحلک   .(128 -128: 1122)نک. فوکو   ملقق شود

تکای مجکزا از   د تر ملان یک فرد و تکر فکرد در یکک ملکان. ککال،     اکاشده  توزیع میایش له

بسکتن تکم   تا در صکپ تا. الگوی توزیع بدنتا و صادلیآموزان در نیهلتلدیگر و تفلیک دانشی

ملکانی تکر بکدن بکه نسک ت       هتایی مشخص از صپ دیگر و فاصلصلهتایی با فاشود  صپاجرا می

م صر را صدا کرد و گفت احهق  تهامش تقصیر توسکت ککه    [...]آقای مدیر». بدن پشتی و جلویی

. حتکی بکرای رفکتن بکه رانکه تکم ایکن        (2: 1133)درویشکیان    «ک صپ را مرتب کایبلد نیستی ی

تژمکونی و اقتکدار رکویش    بانی قدرت برای استهرار شود  زیرا دیدهتفلیک و جداسازی ایهال می

تای بدنی در تر ملکان و فبکایی حبکور و کاتکرل داشکته      تای زندگی و جا هحوزه هباید بر ته

بادیم برای رفتن بکه  صپ می [...] استمان آوار شدهناظم بر زندگی ترسااک آقای هسای»باشد. 

آید صکپ رو بکه   ترچه او جلوتر می [...] تاسترانه. آقای ناظم با چوبش مشغول بازدید از صپ

 افتکد مکی  [...] نشیاد ناگهان از پشت در چاهرود. نفر آرر صپ تهیاان که یقب میتر مییقب
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 شکود. گشکتی در مدرسکه   آقای ناظم به مدرسکه وارد مکی   [...] ایمدهدر حیا  مدرسه ایستا[ ...]
 (.1022-1023: 1130 )درویشیان  «برندحیا  تجوم می هتا از تر، او به گوشزند. بیهمی

آموزان بکه رکوب و بکد     در تقسیم بدن دانش بادیمادی و ش لهاز این پایگان بخش دیگری

و تکم   زدسابادی را اجرایی میگیرد که تم اصل ردهادب و باادب صورت میو بی  شلوغ و ساکت

 [...] رفتاکد تکا مکی  تایی که به دیدن فکیلم پسربیه»املان قباوت و تلقق مجازات بهاجارساز را. 

)دوایکی    «گفتاکد نخوان مکی اصطالح تا ل و در،تایی بودند که بهشان بهبیه هبیشترشان از ق یل

ور آن«. آفکرین » ور تختکه  نوشکته  ان  روی دیوار کال،  اینمآقای ذکاء اسدی  معلم» (.31: 1120

بایکد   [...] ای که رالف کاد  مشق ناویسکد  در، نخوانکد  تر بیه [...] «بدارال »تخته نوشته 

با افتخار « آفرین»رود زیر بگیرد می 80اگر بیه روبی باشد و  [...] بایستد« بدارال »برود زیر 

 (.148: 1128 )مرادی کرمانی  «ایستدمی

 

 مراتبینظارت سلسله-9-7

ملان مدرسه  که املان گسترش و پراکاش قدرت و نگکاه میلروسکلوپی    -در کاار مهادسی فبا

گری دقیق سکلوک  آموزشی به مشاتده مرات ی در اجزاء سازد. نیارت سلسهتا را ملقق میبر بدن

راتب نیارت در ملور یهکودی از  مسلسه پردازد.میآموزان و رفتار  و برسارتن ریخت بدنی دانش

شکود و پکم از او بکه    حاضر مدرسکه  ماتقکل مکی   مدیر مدرسه به ناظم  بازوی قدرتهاد و تهیشه

بکه معلکم     نویسد و یهللردشکان را تای روب و بد را میاصل نیارت که اسم بیه م صر  نهایاده

ککردن و دیکدن بکا    معاکای نگکاه  بصر  به  صر  از ریشهم  همعاای وای .دتدناظم یا مدیر گزارش می

بکه   شکود. مکی آموز کامل دانش هبعد از معلم  این پازل در رانوادو دارد  تهانیینارویشلاری آن 

 [و در این فرایاکد  مهکم نیسکت   ] [...] ای است از یهللرد فراگیر قدرتتر نگاه قطعه» باور فوکو

اقی در این جایگاه قکرار گیکرد    کاد. تر فردی حتی اگر به طور اتفچه کسی قدرت را ایهال می

او و اطرافیکان و دوسکتان و    هیعاکی در غیکاب مکدیر  رکانواد    دازد: تواند این ماشین را به کار انک می

   .(831و  813: 1122)فوکو   «[کار را انجام دتادتواناد اینمی]کاادگانش و حتی ردمتلارانش مالقات

آقکای  » (.13: 1132 )درویشکیان   «داشکت  را زیر نیر بود و تهه آقای مدیر کاار استاندار نشسته»    

با شتاب رکود را از   [...] گریخیمآتوان وحشی می هزد و ما چون گلمدیر حیا  مدرسه را دور می

جعفر س یده  م صکر ماسکت. یکک    » (.14و 10: تهان) «کردیمتیرر، نگاه آن نیروی مطلق دور می

در . (282:  1130 )درویشکیان   «کاکد مکی  ، را ادارهدیلتاتور. در غیاب آقای شلور کال م صر رشن 
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کاار م صر که چشم توانا و کارآمد ناظم اسکت  نکاظر پاهکان دیگکری بایکد باشکد ککه تکم اصکل          

 . ایکن افکراد  سراسربیای نگاه  تقویت و کامل شود و تم نیارتی بکر یهللکرد م صکر داشکته باشکد     

مکدیر    ه  رکواترزاد «ملسکای »جیکد   م ه. در مدرستستاد ر ررسان و جاسوسان فعالنیروتای 

ملسای پسررواتر آقای مدیر بود و زیاد اتل در، و مشق ن کود.  »دار این نقش مهم است: یهده

ی کدل تکر سکال رد    » .(182: 1128)مکرادی کرمکانی     «گفتاش میرفت به داییروردیم میآب می

بایسکت جلکوی   وغ کاکد مکی  ای که شکل تر بیه [...] تاستدست راست و جالد معلم [...] شودمی

شکتلق بخوابانکد    بسکته تای پیاکه ی دل با دست [...] کال، یا سر صپ بایستد  سرش را رم کاد

 [...] ر ر به گوش آقکای مکدیر رسکید   » (.20: تهان) «تهیشه آماده است که بزند [...] پم گردنش

 (.81: 1128  کرمانیمرادی) «چین داشتچون او در تر کالسی یلی دو تا سخن

 

 شدگی و ریخت بدنیسوژه -9-3

را  -تسکلیم  انقیکاد و پکذیرش   -شکدگی  قدرت  فرایاد سکویه  ایتلاولویی انب اطی با ایهال ش له

سکازی و فرایاکد   زند. سکویه کاد  ترچاد گاتی سرپییی و مقاومت نیز از سویه سر میاجرایی می

 هدر تعامکل اجتهکایی بایکد نکوع رابطک      مکا گیرد  زدن شلل میشدگی در فرارواندن یا صدا سویه

یاطفی و اجتهایی رویش را مشخص کایم. انتخاب وایگان  نکوع رطکاب و شکیوه و للکن صکدا      

و تم نشکانگر جکام و حبکور قکدرت     زدن  تم بیانگر موقعیت اجتهایی برسارته برای مخاطب 

به یکک سکویه بکدل     مث ت داد  اید  برگشت و به ندای شها واکاشاگر کسی را که صدا زده است.

ص داده و تهان موقعیکت  است؛ یعای موقعیت اجتهایی برسارته شده در زبان شها را تشخیشده

 (.40 -12: 1122  و فیلیک م  و یورگاسکن 183 -181:  1128؛ فیسکک    82: 1128)نک. اککو    استرا پذیرفته
 هگرنه آن رابطکه  رابطک  ناپذیرند وگیرد  که اجتاابقدرت تاها بر م اای دو یاصر شلل می هرابط»

شود( باید کامالً مکورد  که بر وی قدرت ایهال می )یعای آن قدرت نخواتد بود: یلی ایاله دیگری

کاکد بکه شکهار آیکد. دوم ایالکه در      و تا پایان به یاوان شخصی که یهل مکی  یردشااسایی قرار گ

ایکن   [...] شودمهلاه پیدا می تا  نتایج و تدابیرتا  واکاشکاملی از پاسخ هقدرت حوز همقابل رابط

سویه دو معای دارد: یلکی بکه    هکاد. وایقدرت نویی از قدرت است که افراد را به سویه ت دیل می

ی مقیکد بکه تویکت رکود     معای ماقاد دیگری بودن به موجب کاترل و وابستگی و دیگری به معا

قدرت تستاد که ماقکاد   آگاتی یا رودشااسی. تر دو معای حاکی از وجود نویی هبودن به واسط

   (.132و  142:  1123)فوکو   «و مسخرکااده است
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شدگی ارت ا  معااداری با صدا زدن دارد. وایگان انتخابی بکرای  تای مدرسه سویهدر داستان    

و ادراک بدنهاد آنهکا   (113: 1124)نک. لیادولم   «ریخت بدنی»تا  آموزانپ سویهفرارواندن دانش

تکای مدرسکه   زند. ناظم  مدیر و معلهان در داستانشان رقم میان و پیرامونرا از تویت رودش

غیکره   تای گوساله  گاو  االغ  حیوان  یابو  قاطر  بزغاله  تخم سکگ و آموزان را با وایهغال اً دانش

تا بکه تکو   این فبولی» (؛410: 1122)مرادی کرمانی  « تاباز که شلوغ کردین بزغاله» رواناد:فرامی

تکایش را از برابکر صکورتش    آتسکتگی دسکت  معلم به» (.22: 1133)پرویزی   «رر احهقامده! نرهنی

)چوبکک    «سگ: حواست کجا بود؟: آتای س وریان گوساله: آتای تخمو فریاد زد [...] پایین اندارت

  آمکوزان  آقایکان  تا که جانشکین وایگکان دانکش   گوساله  االغ  سگ و بییاره تایوایه (.188: 1114

دتکد  در  آموزان و ریخت بدنی آنهکا را شکلل مکی   شود  موقعیت اجتهایی دانشمیو غیره  پسرتا

تکای گوسکاله  االغ   تلرار و تداوم وایه ؛شودآموز تلقیر یا نفی میاین فرارواندن  بدن انسانیِ دانش

موزان تث یکت  آریزی و بدنی حیوانی را در ذتن دانشتای حیوانی تویت بدنی جدید را پیو استعاره

زیر بکودن  رام و تسکلیم   تای معاایی گوساله و رر چون سربهتا و وابستهتدریج ته ستهکاد و بهمی

سکازی تکم آنهکا    گیرد. این سویهدر بدن جدید شلل می شعور  احهق  و نفهم بودنودن  بیبودن  ک

ید در گفتهکان مدرسکه   آماده پذیرش بدن حیوانی جدرا کاد و تم آنها را از بدن رویش شرماده می

 هگونکه ککه بارتکا وای   ق والند که نفهم و ککودن تسکتاد  تهکان   تا به آنها میسازد. تلرار این وایهمی

تکرین  تکرین و تا کل  یلکی از ککودن  » شکود. یقل برایشان استفاده مکی یرضه و بیکودن  احهق  بی

 (.12: 1133)درویشکیان    «دبینشعور و بای بییده»؛ (188: 1122)مرادی کرمکانی    «شاگردتای مدرسه

گونکه ب یااکد   معااست  تهه باید یکتای فردی بیای آنها تهایزتا و تفاوتای و گلهدر زندگی فله

آمکوزان از  شان از جهان پیرامون یگانه باشکد. سکلوت و پکذیرش دانکش    و درک و  فهم و برداشت

رفکه  » اند: بسامد باالیپذیرفته دتد که آنها این رطاب راقدرت نشان می هسیطر هتر، یا گستر

تدریج آنها را پذیرای بدن و ریخکت بکدنی جدیکد    به ( 402:  1122)مرادی کرمانی   «تاشید گوساله

معاکایی   هتکرین ته سکت  شود. مهمشوند و صدایی از کسی شایده نهیکاد  تهه ساکت میمی

تفاده از تا یکه بکدنی و   ناپکذیری اسک  دیرفههکی  ککودنی و تربیکت    هواسکط برای بدن حیوانی  به

اشکد. معلکم مجیکد    رشونت فیزیلی است  تا نهاد آموزشی شاتد بدنی رام و مفیکد و کارآمکد ب  

. (188)تهکان:   «تا ن اشد چوب ترپ فرمکان ن کرد گکاو و رکر    »آموزانش باور دارد  که دانش هدربار

یم و بکه  نشسکت که رنگ سیاه داشکت مکی   یتایحرکت روی تختهتای متوالی الل و بیسایت»

حکم تافکر و    [...] انگیزدر آن فبای گرفته و مالل [...] دادیمرراش گوش میتای گوشحرف
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 «وریکز نهکاییم  بخاکدیم جسکت   [...] رواسکتیم بکدانیم  دوانید. میانزجاری در قل هان ریشه می

تا مثکل  ، پییید  بیهییاهو شهر رلقش تاگ بود؛ صداش که تو کال» (.44-41: 1123 )مسعود 

کال، پریدند و چ یدند سر جایشان. تو یک آن  جیغ و ویکغ   تخته و گوشه و کااراز پای موش

مکوزان  آی که بسیار برای دانشیتا. یلی از وایه(402 :1122کرمانی  )مرادی «تا روابیدو داد و قال

یارگی آنها و پکذیرش بکدن فرتاگکی گفتهکان     رود  بییاره است. این وایه ناتوانی  بیبه کار می

« مکا  هدیواری مدرسک  هروزنام» آقای مدیر در داستان کالمتلیه :کادت را تلرار و تث یت میقدر

سخارانی آقکای مکدیر شکروع     [...] روری  بییاره!دتانت را باز کن ب یام چه می» بییاره است.

پک  از یلکی از   در ایکن تاگکام پک     [...] دبستان دیگر گذشت هشها باید بدانید که دور هشد: ته

 [...] بییاره! [...] پدرسورته هفریاد زد: ساکت! آتای بزغال ا بلاد. آقای مدیر با صدایی رساتصپ

طکور  آتای پسر! بیکا جلکو ب یکام چکرا آن    »کرد داد زد: که به امید اشاره میآقای مدیر درحالی

امد ایکن  بسک  .(13و 11: 1133)درویشکیان    بییکاره!  [...] ای؟ مگر ایاجا گود زوررانه است؟ایستاده

سازد که باید در برابر نهکاد آموزشکی و سکازکارتای    ای میچارهتای بیآموزان بدنوایه از دانش

 دیگریپ بهتری ندارند. هرا باشاد  زیرا راه و چارآن مافعل و پذی

 

 شدگیاز  سوژهنقاط مقاومت؛ راهی برای گریز  -4-3-1

تسکلیم  اد  یک نقزوان پیدا و پاهان آن برای او با تای قدرت انب اطیتا و شگردتلایک هدر کاار ته

شکدگی  گریزند و در برابر سکویه کااد  از تاجارتا میتا  آنها گاه سرپییی میپذیری سویهو فرمان

این سکرپییی و یصکیان در تلاولکویی انبک اطی بکه نقکا         دتاد.و متابعت تام واکاش نشان می

مقاومت وجود نکدارد. مااسک ات قکدرت فقکط     شود. به تع یر فوکو  قدرت بدون مقاومت تع یر می

و  181و112: 1120)نکک. کوزنزتکوی     تواناد وجود داشته باشادمتااسب با کثرتی از نقا  مقاومت می

گاه و حهله بکرای فکتر را   در روابط قدرت این نقا  نقش رقیب  تدف  تلیه» (.118 :1123 اسهارت 

تکایی  بریلم مقاومت [...] ه امتااع بزرگ نداریمپم در برابر قدرت یک جایگا [...] کاادبازی می

 تکای مهلکن  ضکروری  ناملتهکل     داریم که تکر ککدام از آنهکا مکوردی رکاص اسکت: مقاومکت       

مصالله  سودجویانه یکا   هپذیر  آمادشده  رزنده  رشن  آشتیرودی  وحشی  تاها  حسابرودبه

تکای زیکاد و ککم در زمکان و ملکان      با تراکمتای مقاومت که کانون تا ونقا   گره [...] ایثارگرایانه

تکر رفتکار و حرکتکی ککه رکالف گفتهکان       (. 183: 1123و نک. فوکو   33 :1128)اکو   «اندپراکاده شده

ایکن قکوانین  طیکپ     ؛شکود تا ماجر میمدرسه و الگوی بدنی آن باشد  به مجازات و کیفرمادی بدن
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و  تکا  مکو  پوشکش ظکاتری و آرایکش )ل کا،  نکارن     گیرد: می ای از رفتارتای بدنی را در برگسترده

)چگکونگی   تکای بکدنی  کاری و فلاشکی(  اطکوار  حرککات و یسکت    )کتک (  نابهاجارتای بدنیغیره

)تک ریر    ماکدی مدرسکه  ادبی(  یکدم ریایکت زمکان   گفتن  بیشلل ایستادن و آداب سخننشستن  

درسکی )ناوشکتن تلکالیپ  تا لکی و      تایانگاری در فعالیتتوجهی و سهلغی ت  وقفه در کار( و بی

ای با سکرپییی  آموزان  یدهتفاوتی به درو، راص(. در کاار پذیرش و تهرنگ شدن غالب دانشبی

کااد  با رفتارتایی ککه از مایکر   شده  به اشلال مختلپ  مقاومت و ایتراض میار دیلتهدر برابر سارت

کااکد  مجریان تلاولویی انب اطی تالش میشود. تلاولویی انب اطی  نابهاجاری رفتاری تعریپ می

 سکطوح جامعکه   هبانی را در تهتا اصل سراسربیای و دیدهسویه سازی پوشش و آرایشسانتا با  ته

دتاد  تا تر تخطی در نگاه اول قابکل تشکخیص باشکد و    تسری  (اماکن یهومی )کوچه  ریابان و

واقع از طریکق یونیفکورم تکالش    جامعه(. در ه)گسترش ر رچین در بدن به مدرسه گزارش شود

ریایکت ل کا، فکرم      آموزان نیز با یکدم دانش تای تر مدرسه  کدگذاری شود وکااد  سویهمی

و شکلوار   آقای ناظم صدبار گفته بود ککت » کشاد.پذیری بیرون میاصل رؤیت هرود را از سیطر

 [...] آمدنکد به مدرسه مکی  [...] داد شاگردان تهیاان با ی ا و سرداریب وشید  اما کسی گوش نهی

کش و یک قییی و میزی دم در مدرسکه گذاشکت. تکرکم    ناظم باالرره به ستوه آمد و یک رط

[ ...] کادنکد و را مکی [ ...] الفور سرداری یکا ی کا  نداشت فی شد و کت و شلوار و کاله پهلویوارد می

    (.  28-21: 1133 )پرویزی  «بریدندآنها  را می

برابکر سکارتار انبک اطی    آمکوزان در  ترین سکرپییی و مقاومکت دانکش   ایکارآمدترین و یی

از بد حادثه  یک روز ایالن پرطهطراقی بکه در و دیکوار دبیرسکتان    » کردن مو بود.مدرسه بلاد 

رکود را حکداکثر بکا ماشکین      شاگردان موتای هدستور وزارتی رسیده بود که ته [...] چس اندند

 مکا موتکای مکا بکود.     هکارآمکدترین اسکلل   [...] ای بکود رحهانکه دو کوتاه کااد. دستور بی هشهار

آمکوزان بکا   دانش هتراشیدن موی ته (.13: 1133بیگی  )بههن «سالحهان کااد رواستاد رلعمی

آمکوزان تهیکون بکدن    کااده پلیج نگاه گفتهان قدرت به بکدن دانکش  دو  کامل هماشین شهار

 هبردند سلهانی الفت سر ما را نهکر  گذاشتاد. اولپاییز تهان سال ما را مدرسه »مجرمان است. 

مخالفت و مقاومت در برابر بکدن تاجارماکد مدرسکه  حتکی      (. 12: 1120)دوایی   «دو کوتاه کردند

شود  بلاکد  کرات تلرار میهاد و معاادار است. این اتفا  بهآموز بسیار ارزشروز تم  برای دانشیک

 فشکار  هنقطک   به مازلکه  ت و کوتاه کردن مو توسط مدرسهمقاوم هنقط  آموزکردن مو توسط دانش

رود  سال بررالف یرف با موتایی ککه در تابسکتان  بلاکد ککرده بکه مدرسکه مکی       . مجید یکاست
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گفت: مجید بیکا بکرو پکیش سکلهونی     می[ ...] بیبی» کااد.روز کوتاتش میتهان داندترچاد می

تا باز شد و رواستم بروم سکر ککال،    هلل وقتی مدرسهگفتم: انشاامی [...] بگو موتات را کوتاه کاه

کردنشکون را   هکام. اگر تم من کوتاتشون نلام  نکاظم و معلهکامون ترتیکب کوتکا    کوتاتشون می

 (.  83: 1122)مرادی کرمانی   «دنمی

قکرار   ای ذیکل مفهکوم تاجارشکلای و یصکیان    کاری  دیوا و شکیطات کودکانکه  تر کتک

آورد  زیکرا تکدف مجکازات    ازات نامتااسکب بکا رکود بکه تهکراه مکی      گیرد و واکاش و مجمی

که بداناکد   نهایش قدرت و تفهیم این مهم است آموزان انب اطی در کاار بهاجارکردن دانش

[ ...] رواتادمیر را به دفتر میساده» ماند.تی  رفتاری از نگاه میلروسلوپی قدرت پاهان نهی

گکذارم  بازی کای پکدرت را مکی  است. الت یست. ایاجا مدرسهگوید: ایاجا گاراج نرانم مدیر می

: 1130)درویشکیان    «کادزند و از اتا  بیرونش میترکه به کپ دست او می چاد [...] کپ دستت

کاد و با قراردادن آن رفتکار  اصل سراسربیای رفتارتای رارج از مدرسه را نیز رصد می (.204

آمکوزی  کاد. معهکوالً دانکش  آموز را در مدرسه توبیخ میو ایهال در رفتارتای نابهاجار  دانش

زنکد.  تای دیگر نیز مقاومت و سرپییی از او سر میکه یک نابهاجاری رفتاری دارد  در حوزه

کاد  موتایش بلاکد اسکت   بیاد  بهداشت را تم ریایت نهیآموز تا لی که فیلم میدانشمثال 

تای شا ه ککه روز رسکیدگی   اغلب ص ر [...] فتادرتا میتایی که به دیدن فیلمبیه»غیره.  و

شدگان قرار داشتاد که یا پشت دستشان چرک بود یا به ملافات ایهال بود  در صپ مجازات

مدرسه  اگر سارتار فیزیلکی و ط یعکی    هدر قانون نانوشت (.31)تهان:  «موی سرشان بلاد بود

شکود  ابهاجاری و مقاومت تلقی میبدن  تهخوان و تهسو با تلاولویی انب اطی ن اشد  نیز ن

آمکوزان  دانکش  هتکرین حکوز  و مجازات به دن ال رواتد داشت  نیارت و درالت بر رصوصکی 

رفاقتم با اصغرریزه از وقتکی شکروع   ». ای مشخصیعای بدن آنها و تغییر و اصالح آن با قایده

 گفت:زد. میبهش  تا ترکهکه معلههان رهار بود و دست چپ مرا گذاشت روی میز و ده شد

 (.2 الپ:1128  احهد)آل «چپ نوشتن کراتت دارد اسم ردا را با دست»

 

 تحقیر، تنبیه و تعذیب-9-3-1-1

تکایی ککه مسکتقیهاً از الگکوی قبکایی وام      کیفرمادیتا و رردهتای انب اطی در کاار تا یهنیام

 انکد تهکرین  هاد که از مقولک دتتایی ارجلیت می)جریهه  تعذیب و تا یه(  به تا یه اندگرفته شده

د کم تا حدود زیکادی تهسکان رکو   تا یه انب اطی دست نوآموزی فشرده  چادباره و ملرر. مثل
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 هدادن است. در انب ا   تا یه فقط یاصکری از نیکام دوگانک   کردن  تهرینتللیپ است. مجازات

تکر  د. کاک مجازات است و تهین نیام است که در فرایاکد تربیکت و اصکالح یهکل مکی     -پاداش

شکود   رفتاری که بررالف گفتهان انب اطی مدرسه باشد  جاسی از کیفرماکدی را شکامل مکی   

انکد ککه در بافکت    کارتای مجکازات انبک اطی  وساز نیز تعذیب  تا یه  امتلان و تلقیر و توتین

تفلیک یالوه بر اصالح سویه  بیشتر با تدف نهایش و مکانور  ربیتی مدار، گاه توأمان و گاه بهت

گیرد. انبک ا   یام صورت می تهین دلیل در مأل شوند  بهآموزان ایهال میبر بدن دانش قدرت

یه کیفرمادی انب اطی با آن سروکار دارد سرپییی آورد  آنراصی از تا یه را با رود می هشیو

تکایش نیکز   بزه است  ناتوانی در انجکام وظیفکه  له یک رردهآموز یالوه بر آناست  رطای دانش

تکوان در شکش   شکده در مدرسکه را مکی   تای ایهال. مجازات(883و  884: 1122. فوکو  )نک تست

گوساله  کودن  احهق  تا ل  ی مثل و توبیخ آمیزبادی کرد: استفاده از الفاظ تلقیردسته جهع

معرفکی   ؛-شدگی و ریخت بکدنی بکه آن پردارتکه شکد    سویه که در مدرل- یقلیرضه و بیبی

 هانجکام چاکدبار    رکودتهریای و تلکرار   ؛آموز تا ل و ضعیپوان دانشیا صپ به آموز سردانش

تا یکه   ؛(800-123: 1122مکرادی کرمکانی    در  )نک. داستان تس یر ضرببرکردن جدولتللیپ مثل از

-فرارواندن ولکی دانکش   ؛غیره کش  کهرباد  یصا  فلک وبدنی با ابزار متاویی چون ترکه  رط

  ی و ارراج از مدرسه.گرفتن تهعد کت؛ آموز  به مدرسه

تولیکد بکدن    تکم و آن تای مختلپ امکا بکا یکک تکدف    مجازات انب اطی به انلاء و شیوه

 آمکوزان دانکش  شود. ابزار متا که ککردن و بهاجارسکارتن بکدن    بهاجار  مفید و رام انجام می

( تهیشه تهراه مدیر  ناظم و معلم تسکت. ابکزاری ککه    فلک کش  کهرباد  یصا و)ترکه  رط

شان  نهایش قدرت اسکت و در مکوارد بسکیاری بکا ایجکاد ریکب و       کرد و رویشلاری ویژهکار

ایسکتیم  مکدیر بکا    تای دیگر سر کال، میمن و بیه» کااد:تر،  نقش انب اطی را ایفا می

: 1128)مکرادی کرمکانی     «کاکد ککه تلکان نخکوریم    ایستد و نگاتهان میچوبی جلوی تخته می

بکه تهکراه    (.131: 1122  کرمکانی مکرادی ) «زدتا قدم مکی یان صپناظم ترکه به دست م» .(118

یالوه بر ایجاد تر، و نگرانی و فبای تسلیم و انقیکاد  اجکرای    غیره کش وداشتن ترکه  رط

 [...] کردنکد تا شلوغ مکی بیه [...] زنگ آرر مشق درشت بود» بخشید:تا یه را نیز سریت می

کشید جلو. آقکا  کرد میترکه گیر می یصا به گردن هاندارت  حلقآقا شهم یلهو یصا را می

تا زد. مشقزد  به پشت دست میزد. با چوبی که قلم را رویش قط میدستی نهیشهم کپ

رکورد   دسکتی مکی  فههید کی رج زده  کی نزده ترکم رج زده بود پشکت کرد میرا نگاه می
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ترکه  چوب   حبور مستهر (.114و  38-31: 1133 )دوایی  «آمدروی باد انگشت ریلی درد می

کاکد و  بادی میدر مجازات انب اطی  بدن و تویت حیوانی را مفصل غیره کش وشال   رط

شکود و  بدون تا یه و کتک و فلاشی اصالح نهی گویی دتد کهتصویر راصی از بدن ارائه می

تلقیکر روانکی   تای مدرسه مجازات بدنی تلفیقی از بعد فیزیلکی و  یابد. در داستانکهال نهی

 ماد  ماب ط  رام و مطیع به جامعه تلویل بدتد  این بکاور نادرسکت بکه   است تا بدنی قایده

تکای دیروزشکان   تای امروزشان را مدیون کتکک دواند  که بسیاری موفقیتای ریشه میگونه

ش دستم را گرفت و آورد پیش آقای دباغ و گفت: این بیه دست شکها  گوشکت  [ ...] پدرم» .دانادمی

از  [...] بزنید تا گوشتش بریزد و استخوانش را بفرسکتید رانکه   ،از شها و استخوانش از ما. یعای بزنید

تقری کاً   [...] آورد هاو مکرا بکه را   [...] امتایی است که از دست آن مرد بزرگ رکورده تر کتکتهه مهم

موقکع مدرسکه   بکه  [...] شکدم  کم سکر بکه راه  زد تا کمکپ دست و پایم می [...] انار هترروز چادتا ترک

تکای ترسکااک   روابیدم تا ص ر روابنوشتم و مینوشتم. اگر نهیتایم را میموقع مشقتم  بهرفمی

کاکیم  مرحوم دباغ به نیلی یاد مکی  تای اناراگر از ترکه[ ...] دیدمتای آقای دباغ را میو کابو، کتک

تکا امکروز داشکتن اسکتادان     ککردن انکار و فلکک   تکای و ترکه تاآن تا یه هدر یوض باید بگوییم نتیج

نکام  افراد صکاحب [ ...] تا تهان دبستان و دبیرستان در دامان رودبله تهان تا یه [...] گرانقدر تستاد

آقکا  » (.10و  2: 1128کرمکانی   )مکرادی  «تکا باشکیم  تکوانیم مالکر تک ثیر آن کتکک    پرورش داده که نهکی 

رون بشه. ترورت فبولی ککرد  یکا درسکش روون    کاین که در،ایاو یه کاریش  [...] قربونتون برم

بار دیگه ب یام حواسکت  اگر یک[ ...] باز فریاد معلم بلاد شد [...] ن ود کتلش بزنین که نارااش بریزه

 (.183: 1114)چوبک   «زنم تو سرت که مخت از دماغت بجه بیرونبه در، نیست تهیین می

آمکوزان اسکتفاده   ار، بکرای تا یکه و تعکذیب دانکش    غیر از ابزارتای متداولی که در مکد 

دیگری که در دستر، بود و کارایی مورد نیر را داشکت  بکه ککار گرفتکه      هتر وسیل شد می

زیکرا در مجکازات انبک اطی نکه      .الی انگشکت مداد گذاشتن بلاد و شد؛ مثل کفش پاشاهمی

یه مهم و کارآمد است  پکم  نفسه رود تا تا یه مهم است  و نه دلیل تا یه  بلله فی هوسیل

قکد و  زنکی کوتکاه   [...] معلم ما رانم تجال است» افتد:ای و بی دلیل تم اتفا  میبا تر وسیله

برد و رودش تادتاکد  سیاه میتا را پای تختهبرای دیلته  بیه [...] یص انی و تادرو [...] چا 

زنکد و تکو   اردنگ می بلادششاهتای پانوشتی با کفشای را غلط میبافد. اگر کلههبافتای می

ز اول امتلکان بکود. مکرا بردنکد     رو» .(201:  1130)درویشکیان    «چسک اند سکیاه مکی  را به تخته

 گذاشتاد الی انگشتم  بعد مرا فرستادند پیش نکاظم  پرشش تخته. در، بلد ن ودم. مدادپای
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رودمکان.   هسک رکواتم بکروم مدر  ناظم گفت پم  چرا در، یاد نگرفتی؟ گفتم مکن مکی   [...]

-زدند. در، بلد ن ودی مکی شد آدم را کتک میتر طوری می [...] توی گوشم مللم رواباند

-بکه رواتد آب بخورد یا برود دسکت ترکم کاری دارد  می [...]د زدنکردی میزدند  صدا می

ت دانم کی سوتفریر نهیدفعه زنگزدند. یکمی رفتیماجازه میآب  باید اجازه بگیرد. اگر بی

تا را فوری به صپ کردند  جیب تهه را گشتاد. پیش ترکم سکوت پیکدا کردنکد از    زد. بیه

 تکا رکوردم. نکاظم دائکم    صپ کشیدند بیرون. ناظم آمد تهه را از دم چوب زد. من تم شکش 
و نکک. دوایکی     118و  13-18: 1133 )دوایکی   «دادمکی  تای بدتا فلشدستش بود به بیه چوب

 .(38: 1133و پهلوان   12: 1120

سکه  تکای مدر تکر تعکذیب  ی کارتی دقیکق   تای مدرسکه یکا بکه   ترین تا یهلی از تولااکی 

فلکک و  » شود. در داسکتان آموزان ایهال میبستن بود. تعذی ی که جلو چشم بقیه دانشفلک

 که دور از انتیکار تکم ن کود  بکه    آموز بعد از پایین آمدن از گلدسته  چااندو دانش« گلدسته

شوند. این یقوبت در برابر دیکدگان جهکایتی   رو مید به مدرسه با بسا  فلک روبهملض ورو

است که برای نیاره صپ بسته و توسط م صکری ککه بکرای مجکازات ماصکوب شکده  اجکرا        

تا بسته بود و کاار حوض بسا  فلک آمکاده بکود. صکاف    از در که وارد شدیم  صپ» شود.می

مکدیر گفکت:    [...] فلکک  ی راسکت او را گذاشکت تکوی   پای چپ من و پکا  [...] رفتیم پای فلک

اما شکال  ن کود. کهرباکد     [...] کپ پام سورت [...] تا بزن کپ پاشون تا دیگه دروغ نگنپاجاه

تکی   [...] آورد پایینبرد باالی سرش و میمان از کهر رودش باز کرده بود و میبود که فراش

یالوه بر نهایش تژمونی و اقتکدار قکدرت   بستن فلک  (.2-2پالپ : 1128احهد  )آل «زد و آی زد

آمکوزی در حیکا    گونه( است. مجیکد بکا دانکش   زندان ه)جامع تدایی فبای زندان و شلاجه

ریختن نیم مدرسه جلو چشم تهگان  مجکازات سکختی دارد    برتم است.مدرسه دیوا گرفته

. یلکی از  (848 – 883: 1122)نک. مرادی کرمکانی    فتدتم باید جلو چشم تهگان اتفا  بی که آن

تعلیکق   و ابزار تا یه وترکه   کشمجازات انب اطی مثل تهیشه دیدن رط فرایادشگردتای 

زیرا تعلیق مجازات  انتیار و درگیری ذتای و روحی  بایث تشدید شکلاجه و   ؛مجازات است

م سازی بستن فلک  چگونه روابانکدن مجیکد و مللک   شود. مراحل مقدماتی و آمادهیذاب می

 داشتن فلکک آموزان دیگر در نگهبستن پایش  چگونگی فرود آمدن شال  و حتی نقش دانش

 مؤید این تدف است. ( 813 -811)نک. تهان: 
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تلکرار و   و بکه صکورت   تای تا یه در الگوی انب اطی  از جام تللیکپ یلی دیگر از تلایک

تکر و  از تهکه آبرومادانکه  در میان تهامی کیفرتا  جریهه دادن برای معلکم  » است. ملرر تهرین

تکای  دتکد ککه راه  تکر اسکت؛ جریهکه املکان مکی     برای پدر و مادر از تهه سودمادتر و مط کوع 

دسکت آیکد؛ بکرای    تا بهتای کودک و با اصالح این اشت اهپیشرفت کودک به کهک رود اشت اه

انکد   ی انجام ندادهدرستاند یا آنها را بهتای رود را ناوشتهتللیپ هآموزانی که تهمثال به دانش

در، تای مجیکد در  یلی از تا یه (.883: 1132 )فوکو  «نوشتن یا از برکردن داد هتوان جریهمی

ضکرب اسکت. تهکام روز و تفتکه     تهرین و تلرار مکداوم جکدول    ضربکردن جدول برریاضی از 

دو  هفاصکل  )بکه  آوردکاد و تر جلسه معلم او را پای تخته مکی  ضرب را از برمج ور است  جدول

روانکد و بکاز سکر ککال، از     بلاد میضرب را بلادروز( تا جواب بدتد. مجید بارتا و بارتا جدول

کش ککپ دسکت   کاد و به ازای یک اشت اه  یک ضرب رطتر، معلم و تس یلش فراموش می

ا آنها ما ر» (.800-123 1122)نک. مرادی کرمانی   شودو این چرره بارتا تلرار می نشیادمجید می

 تا تم به نوشتن تلکالیپ زیکاد  کردند که شببه سلوت  وقار و آرامش مج ور نهوده  وادارمان می

 «ککردیم زیکرا از آنهکا تکر، داشکتیم     ما به پیروی از فرامین آنها یادت می[ ...] مشغول باشیم [...]

د شکوند. بایک  کال، جریهکه مکی   هته[ ...] ضرب ریلی سخت استجدول». (44-41: 1123 )مسعود 

ککرده  معلکم  وقتکی تهکه را زد  رسکته و یکر      [ ...] ضرب باویسیمصفله از روی جدول ش ی ده

ش ا بکا گریکه   [ ...] ضرب باویسید. یااله زود. پاج صفله تهامنشیاد: از روی جدولپشت میزش می

 تکا را ککه جکدول   ایکم یلکی از بیکه   سر صپ ایستاده[ ...] نویسمضرب را تادتاد میو بغض جدول

 (.  321-320: 1130)درویشیان   «رواتاد فلک بلاادیاد نگرفته می ضرب

 
 گیرینتیجه -5

تکای مختلکپ اسکت ککه در     گفتهکان  همفهومی مستقل  فردی و ایستا نیست  بلله برسکارت  بدن

شود. یلی از نهادتای قدرتهاد ککه مهلکن اسکت  ریخکت و     فرایاد قدرت  بازنهایی و بازتولید می
تکایش نهادیاکه شکود  نهکاد آموزشکیپ      اش برای تهیشه در سویهشدهتلهیل تای بدنیِوارهیادت

شکدگی  مجکازات   بکانی قکدرت  سکویه   )اصکل دیکده   تکای قکدرت انبک اطی   مدرسه است. تلایک
شکوند   ای تودرتو و پیییده بایث میمرات ی( با ایجاد ش لهبادی و نیارت سلسلهانب اطی  ش له

 کسکب ز تر، و اریاب  کیفرماکدی و جاسوسکی را در مدرسکه    ای مهلو اآموزان تجربهبدن دانش

کااد. الگوی مهادسی مدرسه  نوع مواجهه و بررورد مجریان تلاولویی انب اطیپ کادر آموزشکی  
ککش  چکوب و   )ترککه  رکط   تهیشه ابزار تا یه و مجکازات  و کااددلیل توتین و تلقیر میکه بی
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و حتکی   لآمکوز تلهیک  بدنی حیوانی را به دانکش تای حیوانی  با رطاب ت وشان اسشال ( تهراه
دتکد ککه مدرسکه  بیشکتر شک یه      کااد  نشان مکی بدون تخلپ و سرپییی  قباوت و مجازات می

شان مشکخص نیسکت. تجکارب    آموزان نیز مجرمانی که جرمزندان است تا ملان آموزشی و دانش

ا پکذیرش  انط کا   انعطکاف     آموزان ارت ا  مستقیم دارد بک بدنی  بدن زیسته و ریخت بدنی دانش
تکای  انقیاد  مقاومت و مخالفت آنها. تهام تالش بازوان تلاولویی انب اطی در مدرسه تولیکد بکدن  

زیم رودشان نیروتایی مفید و کارآمکد بکرای جامعکه فکردا تربیکت      رام  مطیع و ماقاد است  تا به
آموزان مهلکن  آیاده  این دانشتای اجتهایی دلیل ارت ا  تجارب و ریخت بدنی با نقش کااد. به

زیسکتن در ملکانی    هاست  مطیع و رام و ماقاد باشاد  اما غال اً مفید و کارآمد نخواتاد بود. تجربک 

تکرین بخکش زنکدگی    ویژه بکر رصوصکی  تای رفتاری و بهحوزه هپروراند و بر تهکه ر رچین می
روز رالقیکت  ابتلکار و   کاکد  املکان و جسکارت بک    آموز  یعای بدنش نیارت و درالکت مکی  دانش

 رساند.تای اجتهایی آیاده را به حداقل میایتراض در نقش
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