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  جايگاه تنبيه جسمي در نظام آموزشي ايران معاصر

  *زهرا حاتمي

  چكيده
بررسي تحول و تطور مفهوم و جايگاه تنبيه جسمي كودكان در نظام آموزشي ايران، امري 
است مغفول مانده. اين مقاله در پي آن است تا با توصيف جايگـاه تنبيـه در نظـام سـنتي     
آموزش مكتب خانه اي به تشريح علل و عوامل ايجاد ترديد نسبت به كارايي اين امور در 

دكان بپردازد.  مدعاي اصلي مقاله حاضر آن اسـت كـه از ميانـه    روند آموزش و تربيت كو
ق.) و همزمان با آشنايي ايرانيان با افكار نوظهور غربي، نقـد   1264- 1313عصر ناصري (

تنبيه جسمي و ترديد در ميزان اثربخشي آن، مورد توجه انديشه گران متجدد ايرانـي قـرار   
مدارس شـد كـه بـه سـان ميراثـي بـه دورة        گرفته زمينه ساز رواج شيوة تربيتي نويني در

رضاشاه رسيد. در شيوة تربيتي جديد، تنبيه جسمي به صورت كامل حذف نشد بلكه تنها 
بينـي و   تنبيه جسمي الاقل از بعد نظري نهي شده به جـاي آن تنبيهـات جـايگزيني پـيش    

  پيشنهاد شد.
  .جسمينظام آموزشي، ايران معاصر، تاريخ كودكي، تنبيه  :ها كليدواژه

  
  . مقدمه1

درك و دريافت ايرانيان از انحطاط خود و برتري ديگري فرنگي زمينه ساز توجه به علـل و  
عوامل تاريخي آن گرديد و با توجه به روند جهاني نقش و تأثير آموزش عمومي در ترقـي  
جوامع در قرن نوزدهم ميالدي زمينه ساز توجه ويژه به آموزش عمومي رايگان براي همـه  

ي شد. نهضت مدرسه سازي كه از عصر مظفـري آغـاز گرديـده بـه     طبقات و اقشار اجتماع
مثابه يك ميراث به دوره بعد رسيد بر پايه تحول و تجدد ذهني در امر آموزش اسـتوار بـود   
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كه در آن با توجه به اهميت يافتن دنياي كودكي و مقتضـيات متفـاوت آن نسـبت بـه ادوار     
  أديب و تربيت كودكان صورت گرفته بود.ديگر عمر، نگاهي ويژه به مسأله تنبيه به قصد ت

  
  . ضرورت تحقيق2

پرسش از چيستي تحول و تطور مفاهيم در گذر تاريخ يكي از مهم تـرين و بايسـته تـرين    
عرصه هاي پژوهش تاريخي است. در اين مقاله در پي شرح و بسط چگونگي تحول مفهوم 

  ر در تاريخ معاصر ايران هستيم.و جايگاه تنبيه جسمي و جايگزيني آن با نمونه هاي كارآمدت
  

  . اهداف طرح و سؤاالت تحقيق3
اين مقاله در پي تحقيق در تاريخ آموزش در ايران معاصر با تمركز بر مسأله تنبيـه جسـمي   
كودكان است. پرسش اصلي مقاله حاضر آن است كه تنبيه جسمي كودكان در نظام آموزشي 

و تحت تأثير چه علل و عواملي كارآمدي و سنتي و جديد ايران چه جايگاهي داشت و چرا 
  تأثيرگذاري آن بر روند آموزش و تربيت كودكان مورد شك و ترديد قرار گرفت.

  
  پژوهش ة. پيشين4

عليرغم نگارش آثار مهم و ارزشمندي پيرامون تاريخ آموزش در ايران و اسالمكه به مسـأله  
نبيه جسمي در ذهنيـت جمعـي   آموزش در آنها هم توجه شده است، سير تحول و جايگاه ت

ايرانيان و سپس بازنمايي آن در قوانين و مقررات آموزشي بررسي نشده است. اين مقاله در 
  پي رفع اين خالء جدي و اساسي است.

  
  . روش تحقيق5

در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق تاريخي، ضمن توصيف روند تحول جايگاه و مفهوم 
  تحليل تاريخي زمينه اين تحول و چرايي آن خواهيم پرداخت.تنبيه جسمي كودكان به 

  
  . نظام آموزش سنتي و تنبيه كودكان6

ش. كه دولت مشروطه تعليمات عمومي و اجباري را از جمله وظايف خـود   1290تا سال 
دانست، آموزش عمومي مقدماتي عمدتاً بدون دخالت دولت و بـه صـورت خصوصـي در    
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ت. در دوره قاجاريه مكتب خانه ها به دو دسـته عمـومي و   مكتب خانه ها صورت مي گرف
خصوصي تقسيم مي شدند. مكتب خانه هاي عمومي محل تحصيل كودكان عامه مردم بود 

؛ 1336:238كه معموالً در خانه مالي مكتب دار يا دكاني در بازار تشكيل مي شد (سايكس، 
هـاي خصوصـي كـه محـل     ) و مكتب خانـه  17: 1362؛ رشديه، 587- 588: 1363بهرامي، 

تحصيل كودكان خانواده هاي اعياني بود در اتاقي از خانه آن ها با حضور تمـامي فرزنـدان   
خانواده و آشنايان نزديك با حضور هللا و پرستار كودكان تشـكيل مـي شـد. (فرمانفرمائيـان     

؛ 22: 1370؛ متـين دفتـري،   3: 1335؛ منگنه، 202: 1389؛ بروگش، 47- 49: 1377(رئيس)، 
: 1378؛ پورفـاطمي،  104: 1378؛ دو ششـوار،  10؛ وثوق، بي تا: 221- 222: 1384ستوفي، م

28 -23(  
از خالل خاطرات، سفرنامه ها و مقاالت روزنامه هاي اين دوره مي تـوان دريافـت كـه    
تصوير ذهني برآمدگان نظام سنتي آموزش از مكتب خانه ها، تصويري رعب آور و ناراحت 

زا محمد تقي كاشاني مدير روزنامه فـارس و فرهنـگ، مكتـب محـل     كننده بود. به نظر مير
) و بـه  17: 1366(حكـيم،  » كاشانه اوباش و آشيانه بوم و خفاش«تحصيل او ويرانه اي بود 

مكاني بود از جنس زنـدان سـكندر   «گفته محمد حسين فروغي مدير روزنامه پيشرو تربيت 
و آن » با محبس همسان مي دانستند بلكه قدري سخت تر كه ظرفاي آن زمان وزن نامش را

شـعور  «شـده  » معلومات فطـري مبـدل بـه مجهـوالت    «را مكاني بر مي شمردند كه در آن 
) ميـرزا  137- 138ق.:  1315تربيـت،  »(افالطون بي اغراق در آنجا خفه و نابود مـي گرديـد  

معصوم حسن رشديه پدر مدارس نوين ايران مكتب خانه ها را به زندان بي گناهان و اطفال 
سـيلي خـور   «) كه در آن نوآموزان به قول ژاله قائم مقامي 1362:17تشبيه مي كرد (رشديه، 

: 1345به آنها داده نمي شـد. (قـائم مقـامي،    » فعل ضرب و قتل«بودند و درسي جز » اديب
  )44و  49: 1382؛ ديوان بيگي، 2- 4: 1346؛ نيز ر.ك: صنعتي زاده كرماني، 45- 46
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  ش.، آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 1291از يك مكتب خانه،  نمايي

مكتب خانه ها فاقد نظامنامه مدون، مكتوب و سراسري بودند ولي در همه آنها برطبـق  
قانوني نانوشته كودك موظف به اطاعت محض از فرامينمالي مكتب دار بود. كودكـان كـه   

به مكتب خانه ها فرستاده مي شدند(راوندي،  –حدود پنج سالگي  –معموالً از سنين پائين 
ــتوفي، 13- 14: 1364 ــاطمي، 219: 1384؛ مسـ ــه، 23- 25: 1378؛ پورفـ ؛ 3: 1335؛ منگنـ

) ناگزير بودند بدون ذره اي چون و چرا، ساعت هاي طوالني 175- 176: 1351آخوندزاده، 
مكتـب دار را   بر روي تخته پوستي كه از خانه همراه مي آوردند، بنشـينند و دروس مـالي  

تكرار كنند. آموزش ابتدايي كودكان مسلمان با يادگيري قرآن آغاز مـي شـد همچنانكـه در    
مكتب خانه هاي زردشتي، اوستا نخستين كتاب درسي به شمار مي آمد. كودكان كه نـاگزير  
بودند پيش از يادگيري زبان مادري، الفبا را از روي عمه جزو به صورت طوطي وار و بدون 

رين توضيح شفاهي معلم فراگيرند، در نخستين گام هاي آموزش خود دچار مشكل كوچكت
مي شدند. مشكالتي كه بدون كوچكترين ترديدي نشانه تنبلي شاگرد به حساب مي آمـد و  
چاره اي جز استفاده از چوب و فلك يا حبس كودكـان در سـردابه هـاي تاريـك و نمـور      

لو يا انار كه معموالً در آب نگهداري مي شـد تـا   مكتب خانه ها نداشت. تركه هاي بلند آلبا
تازه و نرم باقي بماند از جمله ضروري ترين ابزارهاي آمـوزش در مكتـب خانـه هـا بـود.      
معلمان با در دست داشتن اين تركه ها به كالس درس وارد مي شدند و تمام مـدت درس  

مي دادند. كودكـان بـه    آنها را براي عبرت شاگردان پيش روي آنان و در دسترس خود قرار
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داليل متعددي چون انجام ندادن وظايف و تكـاليف درسـي، اشـتباه در خوانـدن، بـازي و      
شيطنت، سخن گفتن با همشاگردي ها و ... به چوب و فلك بسـته مـي شـدند يـا تنهـا بـا       
نواخته شدن ضرباتي چند بر دست و پاها تنبيه مي گرديدند. واكنش آنـان بـه ايـن شـرايط     

بود. بيشتر كودكان از رفتن به مكتب خانه سرباز مي زدنـد و چنانچـه مـوفقيتي در    متفاوت 
جلب حمايت پدر يا مادر بـراي تغييـر مكتـب خانـه يـا ماليمكتبـدارنمي يافتنـد درصـدد         

آمدند تا معلّم را از آمدن به مكتب خانه منصرف سازند. داستاني كـه مولـوي در دفتـر     برمي
ن در تلقـين حـس بيمـاري بـه ماليمكتبـدار آورده اسـت،       سوم مثنوي درباره تالش كودكا

) نمونه ماليمي است از آنچه كودكان در دوره قاجاريه براي فـرار  99- 102: 1387(مولوي، 
كه به  - از مكتب خانه انجام مي دادند. در نمونه هاي شديدتر ميرزا مهدي خان ممتحنالدوله

 - رفت و با پسر او همكالس بود مكتب خانه خصوصي  ميرزا سعيد خان مؤتمنالملك مي 
بار اول با همكاري همشاگرديهايش باروت زير پاي معلّم گذاشت و به واسـطه ناكارآمـدي   

) 37- 40: 1354ايــن روش و تنبيــه پيامــد آن، اقــدام بــه خودكشــي كــرد!!! (ممتحنالدولــه، 
همچنانكه در نمونه اي ديگر سيف پور فاطمي و همكالسي هايش، معلّم خصوصي مكتب 
خانه را به باغ خانه پدري دعوت كرده و كتك زدند تا نارضايتي خود از عملكرد معلّمرا بـه  

  )23- 25: 1378بزرگترها اعالم كنند. (پورفاطمي، 
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عـادت،  با اين همه آزار جسمي كودكان به قصد تنبيه و تأديب نـه امـري خـالف آمـد     
عجيب و نامتعارف بلكه شيوه اي متداول، عمومي و البته مجاز در اين دوره بود. خانواده ها 
نه تنها خود به عنوان ابزاري تربيتي از آن سود مي بردند بلكه به افرادي چون هللا و معلم هم 

بـا   اجازه مي دادند تا در صورت لزوم و به قصد تربيت كودكان از آن بهره جويند. بنـابراين 
وجود شكايت كودكان، خانواده ها اعتراضي نسبت به رفتار معلمان نشـان نمـي دادنـد.اين    
رفتار والدين براساس برداشت آنان از جايگاه معلم در نظام انديشه اي سنتي بود. در جهـان  
سنتي كه تربيت روحاني و تهذيب اخالقي مقامي به مراتب باالتر از تعليم و آموزش علـوم  

ت، معلم جايگاهي بلند مرتبه داشت كه گاه از مقام پدر كه ولي و قيم كـودك  گوناگون داش
به شمار مي رفت نيز برتر بود. بر همين اساس و بـا نگرشـي عرفـاني و روحـاني بـود كـه       

: 1364مولوي خون بهاي كودك را بر پدر واجب و بر معلم ناروا مـي دانسـت. (راونـدي،    
أثيرگذار ايراني در قرون پيشين نيز كتك زدن كودكان ) ديگر انديشه گران نامدار و ت72- 73

به قصد تنبيه و تأديب آنان را امري الزم، ضروري و واجب مي شمردند. ابن سـينا، غزالـي،   
عنصرالمعالي كيكاووس، خواجه نصيرالدين طوسي، سعدي، جامي و ديگران از جمله مهـم  

ر جسماني كودكـان بـه قصـد تنبيـه و     ترين انديشه گران ايراني و مسلمان اند كه نه تنها آزا
تأديب آنان را در فرهنگ ايراني نهادينه كرده اند بلكه آن را فضيلت بخش كودكان به شمار 

؛ عنصـرالمعالي  28- 29: 1364؛ راونـدي،  43- 44: 1349آورده اند. (ابن سينا و تدبير منزل، 
؛ 155- 156: 1369؛ سعدي، 253؛ خواجه نصيرالدين طوسي، بي تا: 134: 1390كيكاووس، 

  .)79: 1364راوندي، 
  

  گران متجدد و نقد تنبيه و آزار جسماني كودكان گذار از سنت به تجدد؛ انديشه .7
آشنايي ايرانيان با غرب در دوره قاجاريه در زماني روي داد كه نظـام انديشـه اي سـنتي در    

نياد نهاده شـده  اروپا به كناري زده شده و زندگي اجتماعي بر شالوده هاي فكري جديدي ب
بود. تجدد غربي كه با برتـري نظـامي، سياسـي و اقتصـادي اروپاييـان گـره خـورده بـود،         

گران متجدد را به مقايسه جامعه ايراني و فرنگي برانگيخته آنهـا را بـه چـاره جـويي      انديشه
براي برون رفت از بحران عقب ماندگي و انحطاط وطـن برانگيخـت. يكـي از مهـم تـرين      

در كانون بحث آنها قرار داشت، بحث آموزش عمومي و تأثير آن بر پيشرفت  موضوعات كه
و ترقي كشور بود. در همين رابطه آنها ضمن نقد نظام آموزش سنتي به دو روش به مقابلـه  
با آزار و اذيت جسمي كودكان همت گماردند. نخست با نقـد شـيوه هـاي سـنتي تنبيـه و      
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وم با هدف قرار دادن كمبودها و ايرادهاي نظـام  جايگزين كردن آن با روش هاي جديد و د
  آموزش سنتي كه زمينه هاي نارضايتي معلم از شاگرد را فراهم مي آورد.

به نظر آنان علت ناتواني كودكان در فهم دروس نـه تنبلـي آنـان بلكـه شـيوه نادرسـت       
اده، آموزش، نقص الفبا و محتواي نامناسب كتاب هاي درسي بود. ميرزا فتحعلـي آخونـد ز  

ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، ميرزا آقاخان كرمـاني، طـالبوف تبريـزي و عـده اي ديگـر از      
روشنفكران اين دوره بخشي از مشكالت موجود در مكتب خانـه هـا را بـه نقـص الفبـا و      
دشواري خواندن خط فارسي مرتبط كرده و خواستار تغيير آن بودند. آخوند زاده كه در ربيع 

كتابچه الفباي جديد خود را به اميد پذيرش و چاپ نزد مؤتمنالملك وزيـر  ق.  1274الثاني 
) با شرح خاطره كودكي خود بر اين باور بود 80- 82: 1349خارجه وقت فرستاد، (آدميت، 

كه الفباي موجود سبب ساز دشواري و طوالني شـدن دوره تحصـيل شـده و از همـين راه     
)ميـرزا  80- 82: 1349سـازد. (آخونـدزاده،    موجبات تنفر كودكان از آموزش را فـراهم مـي  

آقاخان كرماني خط فارسي را به رمز و نقاشي مانند كرد كه خواندنش بـه سـبب دشـواري    
است و به انتقاد از معلمان جاهـل و نـادان مكتـب خانـه هـا      » موقوف به رمل و اسطرالب«

كتـك و  به ضـرب چـوب و هيبـت    «پرداخت كه پيش از يادگيري زبان مادري، كودكان را 
م.، 2000مجبور به يادگيري قرآن و زبان عربي مي كنند: (كرماني، » فلك و شناعت و فحش

235 -234(  
به نظر اين افراد نظام آموزش سـنتي اسـتعداد كودكـان وطـن را مـدفون مـي سـاخت        

) و با آزار جسـمي آنـان،اثرات روحـي و روانـي پايـداري در روحيـه       81: 1336(تبريزي، 
  ذارد كه تا پايان عمر باقي مي ماند. به نظر آخوند زادهكودكان بر جاي مي گ

مكتب داران ما هنوز نفهميده اند كه در تربيت اطفـال بـه ايشـان چـوب و سـيلي زدن      
اخالق ايشان را رذيل و طبايع ايشان را دني و جوهر فطري ايشان را جبان و دروغگـو  

و عالي همتي و نجيب  مي كند. ازاين قسم تربيت در بزرگي چگونه انسانيت و معرفت
  )217: 1349الخلقي اميد مي توان داشت؟ (آدميت، 

قاعده جا افتاده تأديب بـه واسـطه   «اندكي بعد فروغي در سرمقاله اي در روزنامه تربيت 
را زير سوال برد و راه هاي جديد و غير خشونت آميزي براي تربيت كودكان پيشنهاد » تنبيه

ا آزار جسمي وجود نداشـت بلكـه حقـارت و تـوهين بـه      كرد كه در هيچيك از آنها نه تنه
  كودكان نيز نهادينه نشده بود: 
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معلم بايد بداند تاديب به دشنام و زدن نيست و اين دو كار علت تامهتضييع طفل است. 
پس به جاي غيظ و خشم و چوب و چماق و تازيانه و شـالق، خـوب اسـت رفـق و     

وجبات هيجان غيرت و شوق شرافت بـه  مدارا و مهر و مالطفت و پند و نصيحت و م
كار رود و تنبيه به حكم سي سطر زيادتر نوشتن و يك ساعت ديرتر مرخص شدن بـه  
عمل آيد، يعني عادت را به مرور برا اين جاري بايد كرد و براي شاگردها درجات قرار 
 داد تا سعي كنند از درجه چهارم به سيم و از سيم به دويم و اول رسند و شرط عمـده 
امتحان است كه هر سه ماه در كار باشد( غير از امتحان هاي بزرگ) و پس از آزمـودن  
ها  آنها كه خوب كار كرده به نشان افتخار و اجرهاي ديگر فايز شوند و تنبل ها و بيكاره

را محروم گذارند تا آن حرمان و خفت مهيج باشد. به دست و پا افتند و كاري از پيش 
  )129- 131: 1315صفر  28؛ همان، 138- 139ق: 1315 صفر 30برند. (تربيت، 

برخي ديگر به سان ميرزا حسن رشديه با علم به ناكارآمدي شيوه هاي معمول تدريس، 
روش هاي نويني را ابداع كردند. رشديه بزرگترين خدمت خود را نه تأسيس مدارس نوين 

آموزش سهل و آسان شده و مي دانست كه به كمك آن » ايجاد الفباي صوتي«در ايران بلكه 
نيز در طي شصت روز قادر به خواندن و نوشتن مي شدند. (رشديه، » كودن تريناطفال«حتي 
1362 :24 -23(  
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انديشه گران اين دوره از محتواي كتاب هاي درسي نيز انتقاد مي كردند و آنها را 
  به شمار مي آوردند. آنان معتقد بودند كه » مخرب اركان شرم طبيعي و آزرم بشري«

اطفال ما از بزرگان خود جز مي زنم، مي بندم، پدرش را مي سوزانم و هـزار فـواحش   
از معلمـين نتراشـيده در مكاتـب بـاب هشـت       ديگر و سـاير نامربوطـاتنمي شـنوند و   

...  [گلستان] در عشق و جـواني چنانكـه افتـد و دانـي يـا حكايـت قاضـي همـدان و        
  )198: 1375آموزند. (تبريزي،  مي

و به اين ترتيب اندك اندك ذهن هاي آنها به عبارات سست و كلمـات سـخيف انـس    
) 113- 115: 1315ربيت، سلخ محرم گرفته و ناچار بعدها همان را استعمال خواهند كرد. (ت

آنان خواندن كتاب هاي كالسيك ادب فارسي را مناسب سن كودكان نمي دانستند بنـابراين  
بر اين باور بودند كه به دليل تفاوت هاي بسيارميان دنياي كودكي و بزرگسـالي و نيازهـاي   

زد.ميـرزا  گوناگون آنان مي بايست دست به كار نگارش كتاب هايي جديـد بـراي كودكـان    
، (صـنعتي زاده كرمـاني،   2)، يحيي دولـت آبـادي  147- 148: 1362(رشديه،  1حسن رشديه

مقدمه)، ميرزا رضـا خـان مهنـدس     26: 1385، (هدايت، 3)مخبرالسلطنه هدايت236: 1346
)و ... از جمله پيشگامان 452ق: 1316(تربيت، 5) مفتاح الملك114: 1362،( رشديه، 4الملك

ش. كه نخستين كتـاب هـاي    1307ي نوين در ايران بودند. تا سال نگارش كتاب هاي درس
درسي به دستور وزارت معارف نوشته و در سراسر كشور توزيع گرديد، آثار آنان راهنمـاي  
شاگردان مدارس و جايگزين كتاب هايي چـون گلسـتان سـعدي، جـامع عباسـي، نصـاب       

  الصبيان، ابواب الجنان و ... بود. 
  

  سمي در نظام آموزشي جديدتنبيه ج جايگاه .8
انتقادهاي روشنفكران ايراني دوره قاجاريه ترديدهاي جدي در كارآمدي نظام سنتي آموزش 
ايجاد كرد و همه ابعاد و اركان آن را زير سوال برد. آنان طاليـه دار نظـام آموزشـي نـويني     

نياد انديشه نويني بر ب - از اواخر دوره قاجاريه تا در دوره پهلوي –بودند كه در سالهاي بعد 
  كه در اين دوره در جامعه نضج يافته بود، شكل گرفت. 

در انديشه نوين يكي از وظايف اصلي دولت و حقوق اوليه ملـت، عمـومي و اجبـاري    
بود.نظام آموزشي جديد، بسياري از اصول و  –به خصوص آموزش ابتدايي  - شدن آموزش

چارچوب هاي نظام سنتي آموزش را برهم زده برپايه جديدي استوار ساخت. به عنوان مثال 
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تــالش مــي شــد از تحصــيل كردگــان مــدارس جديــد و پــس از تأســيس دانشســراها از  
تحـوالت  (عصر پهلـوي و  6التحصيالن اين نهادهاي جديد به عنوان معلم استفاده شود. فارغ

) معلمان جديد حقـوق  25: 1346ايران مخصوص شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران، 
خود را نه از خانواده هاي محصالن بلكه از دولت، صاحبان مدارس خصوصي (ملي) و يـا  

هاي خيريه دريافت مي كردند. برخالف مكتـب خانـه هـا، برنامـه درسـي مـدون و        انجمن
با پذيرش دوره كودكي به مثابه يك دوره با اهميت و سراسري اي براي مدارس تصويب و 

البته متفاوت از دوره بزرگسالي و اهميت و ضرورت حفظ اعتمـاد بـه نفـس و شخصـيت     
كودكان در محيط آموزشي، تنبيه جسمي كودكان در قانون اساسـي فرهنـگ مصـوب سـال     

ديد. ضمن اينكه ش. ممنوع گرديد و براي تأديب آنان راه هاي جايگزيني پيشنهاد گر 1300
  در كنار تنبيه، تشويق دانش آموزان نيز در برنامه كاري مدارس قرار گرفت.

نويسـندگان   - روزنامه سراسري دوره رضاشـاه - درمقاالت متعددي از روزنامه اطالعات
ضمن شرح و مقايسه مكاتب قديم و مدارس جديد با حسرت از دوره دانش آموزي خـود  

بود ياد مـي كردنـد و دوره جديـد را دوره شخصـيت      كه دوره اي سراسر ترس و وحشت
بخشي به كودكان، پايان تنبيه جسمي آنان و آغاز روابط مبتني بر محبت ميان آنان و معلمان 

» زدن شـاگرد يكـي از اصـول مسـلمه تربيـت قـديم بـود.       «بر مي شماردند. به گفته آنـان:  
ر به ايران نبود و در سراسر جهان ) نظام تربيتي اي كه البته منحص2: 1314مهر  3(اطالعات، 

؛ 1: 1313تير  27؛ همان، 3: 1307مرداد  10در دنياي ماقبل مدرن رواج داشت. (اطالعات، 
  )2: 1314بهمن  27؛ همان، 27؛ 2: 1314آذر  23؛ همان، 2: 1314مرداد  18همان، 

با اين حال علومي چون علم تعليم و تربيت نوين، پرسش هاي جديـد و چـالش هـاي    
نويني درباره تنبيه بدني كودكان فراهم مي آورد. متخصصان اين علم به والدين يادآوري مي 
كردند كه تنبيهاتي چون حبس كودكان در جاهاي تاريك و نمناك، كتك زدن آنان در هنگام 
خشم و آگاه نساختن آنان به چرايي تنبيهشان تأثير نامطلوبي بر كودكان مي گذارد بنـابراين  

ست ضمن شرح داليل نادرسـتي رفتـار كـودك در گـام نخسـت او را از برخـي       بهتر اين ا
مواهب چون غذا، دسر، گردش و سينما محـروم نمـود و در گـام بعـد آنـان را از بـازي و       

  ) 2: 1319خرداد  23حركت محروم ساخت يا مجبور به خوابيدن نمود. ( اطالعات، 
يي با موضوع تعليم و تربيت نوشته همچنين اندك اندك با الهام از الگوي غربي كتاب ها

شده نويسندگان اين كتاب ها به موضوع تنبيه كودكان نيز اشاره كـرده بـه بحـث و گفتگـو     
» مبادي علم تربيت«پيرامون آن مي پرداختند. به عنوان مثال محمد دشتي در بخشي از كتاب 
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رسي آنها پرداخت. ش. انواع تنبيهات رايج در مدارس را معرفي و به نقد و بر1307در سال 
به گفته او رايج ترين اين شيوه ها شامل سرزنش، حبس، اخراج از مدرسـه و زدن بـود. از   

معلم بايد در وقت سرزنش دادن غرض اصالحي را فراموش نكند و از حدود خود «نظر او 
 ... حالت تهييج و عصباني نشان ندهد خارج نشود. به قدر امكان از تهديد خودداري كند ...

كمـا  » و صدمه اي به عزت نفس دانش آمـوز وارد نيـاورد.   ... ز حدود معقول تجاوز نكندا
تنبلي در كار و اهمال در انجام تكاليف مدرسـه  «اينكه حبس در مدرسه تنها به داليلي چون 

يا دير آمدن به مدرسه مجاز است و در مدت آن كه بهتر است بيشتر از نيم سـاعت نباشـد   
د تحت نظر معلم وظايف و تكاليف درسي خود را انجـام دهـد ضـمن    بايد او را مجبور كر

حبس مدرسه را در نظر طفـل بـه صـورت زنـدان در     «اينكه بايد هميشه در نظر داشت كه 
او ضمن مخالفت با كم كردن نمره دانش آمـوزان  » آورده و طفل را از مدرسه متنفر مي كند.

ارف نظامنامـه مخصوصـي شـامل شـرايط     به دليل رفتار آنان پيشنهاد مي داد كه وزارت معـ 
محصل « اخراج دانش آموزان از مدرسه تهيه و در اختيار معلمان گذارد. از نظر او اين تنبيه 

محروم مي كرد و گذشته از اينكـه  » را از يكي از اساسي ترين و مهم ترين حقوق ملي خود
علـم و مدرسـه و   او را در جامعه سرشكسته مي نمود مي توانسـت بـراي هميشـه او را از    

آموختن متنفر و روي گردان نموده از اين طريق به حيات ملي صدمه بزند.از سوي ديگر او 
روح « در بحث مفصلي به موضوع تنبيه بدني كودكان اشـاره كـرد. بـه نظـر او كتـك زدن      

لجاجت با معلم و بي احترامي به قانون ...را در طفل تقويت نموده و او را به هيات حاكمـه  
از سـوي ديگـر   »او را از درس و مدرسه متنفر مي كند«همچنانكه » و پر كينه مي كند. بدبن

تجربه ثابت كرده كه براي به دست آوردن نتيجه تربيتي مطلوب زدن چندان مـؤثر نيسـت.   «
غالباً آنچه طفل را به اطاعت و يا عصيان وا مي دارد، روحيات و اخالق معلم اسـت امـا در   

رس او را ملزم مي نمود تا از آموزگاران بخواهد اگر وادار بـه تنبيـه   نهايت واقعيت هاي مدا
جسمي كودكان شدند از يك تازيانه نازك چرمـي اسـتفاده نمـوده و ضـمن امتنـاع از زدن      
نزديك ستون فقرات يا در نزديكي يكي از اعضا مهم بدن، سيلي، پـس گردنـي و توسـري    

سپرده و از اجراي آن در حضـور شـاگردان    - ناظم –انجام اين كار را به عهده فردي ديگر «
ديگر خودداري نمايند. از طرف ديگر كتك زدن كودكان زير هشت سال به دليل خطر باالي 
آن و افراد باالي سـيزده سـال بـه دليـل امكـان اسـتفاده از اسـتدالل عقالنـي را نادرسـت          

  )103- 111: 1307دانست. (دشتي،  مي
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عيسي صديق پيشـنهاد  » ن در آموزش و پرورشروش نوي«در كتابي ديگر تحت عنوان 
مي كرد تا اولياي مدارس ابتدا دانش آموزان را از مقررات مدرسه آگاه كنند و پس از آن در 
صورت تخطي از مقررات و اجبار آنان به تنبيه شاگردان به گونه اي كار را انجام دهنـد كـه   

فـراهم آيـد و هـم اثـري      هم منظور آني و فوري يعني بازگشت نظم و ترتيب بـه مدرسـه  
  ماندگار و البته مطلوب بر روحيه دانش آموز خاطي بر جاي ماند. به گفته او 

ننبيه بايد آبروي شاگرد را نريزد بلكه آن را نگاه دارد و تقويت كند به طوريكه پـس از  
تنبيه محصل بيشتر مايل به حفظ آبروي خود باشد. بسيار بايد دقت كرد كه تنبيه تـأثير  

ف در شاگرد نكند مثالً موجب گريختن او از مدرسه يا سركشي او بر ضد اولياي مخال
  ) 264: 1324آموزشگاه نگردد. (صديق، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمايي از يك مدرسه جديد در دوره رضاشاه، آرشيو مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

ران گرچـه از  بدين ترتيب انديشه گران متجدد و متفكران نظـام تربيتـي و آموزشـي ايـ    
كارآمدي تنبيه در تأديب و تربيت دانش آموزان غافل نبودند اما ترجيح مي دادند بـه جـاي   
تنبيه هاي جسماني معمول در نظام آموزش سنتي از راهكارهاي جايگزيني مانند شيوه هاي 
محروم سازي، كم كردن از نمره و اخراج از مدرسه استفاده كنند. آنچه مبناي عملكرد آنهـا  

نظام جديد بود، حفظ سالمت جسـمي و روحـي كودكـان در مدرسـه و تـالش بـراي        در
تأثيرگذاري طوالني مدت تر بر ذهن و روح آنان براي تبديل آنان به شـهرونداني سـالم، بـا    

  نشاط و با شخصيت در آينده بود.
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  گيري . نتيجه9
كودكـان سـابقه اي   كاربرد تنبيه جسماني به مثابه ابزار و وسيله اي بـراي تأديـب و تربيـت    

ديرينه در فرهنگ سنتي ايراني دارد. ذهنيت سنتي براي پدر و آموزگار اين حق را قائل شده 
بود كه كودكان را به قصد هدايت و تربيت، تنبيه جسمي كنند. در مقابل به كودكان آموزش 

ايي داده مي شد كه شكايتي از اين شيوه تربيتي نكـرده آن را بـا آغـوش بـاز بپذيرنـد. آشـن      
ايرانيان با غرب، انديشه گران متجدد را بـه بازانديشـي در شـيوه هـاي تربيتـي و آموزشـي       
برانگيخته سبب نقد، رد و طرد تنبيه جسمي و پيشنهاد شيوه هـا و روش هـاي جـايگزيني    
براي تأديب و تعليم كودكان گرديد. با تأسيس دانشسراهاي عالي و تربيت معلمان آمـوزش  

رچه سازي سرفصل ها و كتاب هـاي درسـي، نگـارش قـوانين جديـد      ديده، يكسان و يكپا
مرتبط با شيوه اداره مدارس، تعيين وظـايف و اختيـارات مـدير، نـاظم و معلـم و تفكيـك       
اختيارات هريك از آنان، قانونمند كردن شيوه هاي تنبيه و جايگزيني آن با شيوه هاي جديد 

كه پيامدهاي روحي و جسمي كمتـري بـراي   مانند كم كردن از نمره، اخراج از مدرسه و ... 
محصالن داشت، دست كم در بعد نظري تنبيه جسمي در مدارس سراسر ايرانممنوع شد. با 
اين همه تصويب قوانين هيچگاه به معناي اجراي كامل آن در عرصه عملي نبـوده اسـت و   

خ احتمــاالً عليــرغم ممنوعيــت تنبيــه جســمي، نمونــه هــاي بســياري از آن در مــدارس ر 
  است.  داده مي

  
  ها نوشت پي

 

 نهايه، التعليم كفايه، شرعيات ابتدايي، صد درس، التعليم بدايهتوان به  از جمله تأليفات رشديه مي .1
تبصـره  و  هدايـه التعلـيم  ، اخالف اصول عقايد، تأديبالبنات، تربيت البنات، صرف فارسي، التعليم
 اشاره كرد. الصبيان

  از جمله معروف ترين آثار اوست.عليكتاب  .2
  از جمله آثار اوست. الفباي مخصوصو  تعليم االطفالدر تدريس الفباكتاب هاي  .3
 هشت مقالهو  حساب استداللي هيئتو جغرافي، هندسه از جمله تأليفات او مي توان به كتاب هاي .4

 (نسخه ساده تر كتاب نجم الدوله) اشاره كرد.
  از جمله آثار اوست. تعليم االطفالو مثنوي االطفال، التأديباالطف .5
دانشسراهاي مقدماتي و عالي به منظور تربيت معلم تأسيس شد و برطبق ماده اول قانون تأسيس « .6

[ش.] به تصويب مجلس رسـيد، مقـرر    1312اسفندماه  19دانشسراهاي مقدماتي تا عالي كه در 
 



 جايگاه تنبيه جسمي در نظام آموزشي ايران معاصر   48
 

باب دانشسراي مقدماتي و يك  25تا مدت پنج سال، [ش.]  1313گرديد دولت از اول فروردين 
  »باب دانشسراي عالي در تهران و واليات تأسيس نمايد.
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