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 چکیده
ها و ابزارهای نظارتی در کلیۀ سطوح زندگی خصوصی افراد و ساحت عمومی فراگیری و عمق فزایندۀ عملکرد شیوه

شده است. در ایران « مطالعات نظارت»ای از دانش تحت عنوان گیری حوزههای اخیر، منجر به شکل جوامع در دهه

های مختلف کنترل و نظارت که در داخل گرچه بر اشکال رسمی و دولتی کنترل و نظارت بسیار تأکید شده، شکل

ن اند. در ایشوند عمدتاً از لحاظ نظری نامرئی مانده ها و توسط اعضای خانواده بر یکدیگر اعمال میخود خانواده

، بعضی ابزارهای نظری و مفهومی الزم برای «مطالعات نظارت»ای رشتهکوشیم با معرفی حوزۀ میانمقاله، ابتدا می

های تحقیق دربارۀ پرداختن به این حوزه را در دسترس پژوهشگران ایرانی قرار دهیم، و سپس به طرح یافته

شمسی خواهیم  0011های پایانی قرن ر سالهای ایرانی دسازوکارهای مختلف نظارت و کنترل در خانواده

خانوادۀ ساکن تهران که فرزند  93انجام شد، با  0901تا  0900های پرداخت. در این تحقیق، که در فاصلۀ سال

یافتۀ یک تا سه ساعته، عمدتاً در منزل ساختهای باز و نیمهسال داشتند، مصاحبه 99تا  09دختر و/یا پسر بین 

ای ای، و محلههای اقتصادی، عقیدتی، حرفهها دقت داشتیم که ویژگیم. در انتخاب خانوادهآنها، انجام دادی

های تحقیق، متفاوتی داشته باشند و تا حد امکان تنوع اجتماعی موجود در میان ساکنان تهران را بازتابانند. یافته

و عوامل مؤثر بر آنها،  0901دهۀ  تا 0911های نظارت داخل خانواده از دهۀ معطوف به تغییر و تحوالت شیوه

های خانوادگی در عصر خصوصی شدن امنیت، و کشمکش بر سر مرزهای نظارت بین خانواده و نابرابری سرمایه

 گذارند.های جامعۀ کنونی ایران را به نمایش میها و پیچیدگینهادهایی همچون مدرسه هستند و چندگانگی

 سازی امنیت.ده، نوجوانان و جوانان، نابرابری، خصوصیمطالعات نظارت، خانواواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله

ها گن دخالت تو کار بچههای اجتماعی. میهامون روشنه. مثالً تو شبکهمدام نورافکن»

زنم ببینم با این دختر خانوم انگارانه است. من حتی گاهی سر میغیراخالقیه. این یه نگاه سهل

کنه. تو گروهایی که میزانش تا چه اندازه است و چقدر تمییز داره رفتار میکه رابطه داره، 

شه. تو فضای باشگاهش، با استادش در هام برطرف میبینم تا نگرانیکنم میهست، نگاه می

بینیم فضا چطوره. هیچی پنهان شده ریم میرم همراهش داخل میتماسیم، زمانی که می

تابشون، موبایلشون. تو کتاباش، تو  ن، هر چی بوده لب داده ن نیست، هر چی خواستیم آورده

ش برای ما میاد، خریدا و ساعتا و  ام اس کنه، اسها خرجایی که میخریداش، تو میزان هزینه

تونم ببینم، به محض اینکه نامربوط باشه، حاال برای اینکه روی بچه باز نشه  همه چیش رو می

بینیم کتاب الً این مبلغ پول چرا انقد زود خرج شد، میگم یه بررسی بکن مثبه مادرش می

 «. بینیم. این کنترال رو داریمخریده، کتاباشو می

ساله،  31آموز است، وکیل دادگستری، حدوداً های پدر یک دانشجو و یک دانشاینها گفته

وص در خص های نظارت در خانواده، بههای نوساز غرب تهران. درحوزۀ شیوهساکن یکی از برج

های ابزار نظارتی موجود در بازار کم نیستند. ارتباط با مصرف کاالهای فرهنگی فرزندان نمونه

کافی است اپلیکیشن کوچکی را روی موبایل خود نصب کنید تا فرد یا فضای مورد نظر خود را 

در « بیمارانردیابی پیشرفته همسر، فرزند، و »های موجود برای تحت نظر بگیرید: یکی از تبلیغ

خواهی ردیابی لحظه به لحظه: اگر به عشقت شک داری، اگر می»گوید: تلگرام می کانال

خواهی شخصی را لحظه به فرزندت را ردیابی کنی، اگر مریض آلزایمری یا ناتوان دارید، اگر می

مراقبت از اوّلین سامانۀ مدیریت خانواده و »یا «. لحظه ردیابی کنی، حتماً به این سایت سر بزن

های دیجیتال فرهنگ و ارشاد با مجوز رسمی از مرکز رسانه« خانواده در فضای مجازی ایران

دهد که موقعیت و مکان فرزندان و سالخوردگان شما را لحظه به لحظه ردگیری کند،  وعده می

های های اجتماعی به شما بدهد، چتگزارش عملکرد هر کدام از اعضای خانواده را در شبکه

های بازدید شده و سایتهای انجامعضای خانواده را در مسنجرها کنترل کند، هیستوری سرچا

 های ارسالی و دریافتی را کنترل کند، و غیره. ها و پیامکشده را در اختیارتان بگذارد، تماس

ها و پیامدهای شوند، پیشینهتر میتر و متنوعها که هر روز وسیعتردید، این نظارتبی

ها، فرضای دارند. امروز بررسی پیشاعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی قابل مطالعهاجتم

های پژوهشی علوم اجتماعی سازوکارها و پیامدهای نظارت در سراسر دنیا به یکی از حوزه



  93 های نظارت بر نوجوانان و جوانان در  ... همیشه روشن : شیوههای  نورافکن

 

های نظارت و ها، و تبعات سیاسی، فرهنگی و اخالقی نظامتبدیل شده است که ابعاد، ریشه

توان پرسید که شیوههای امروز ایران، میکشد. مشخصاً در بستر خانوادهکنترل را به چالش می

ها دارند؟ چه تغییر و ای با پایگاه طبقاتی و سرمایۀ فرهنگی خانوادههای نظارت چه رابطه

ها را به چه  ها در چند دهۀ اخیر اتفاق افتاده است و اینتحوالتی در حوزۀ نظارت درون خانواده

ها و نهادهای نسبت داد؟ آیا کشمکشی بر سر مرزهای نظارت درون خانوادهتوان عواملی می

توان از دریچۀ مطالعۀ این تر، چگونه می رسمی همچون دولت و مدرسه وجود دارد؟ از همه مهم

هایشان به درکی از جامعۀ معاصر ایران و نقش خانواده ها و کشمکش های نظارتی و تفاوتشیوه

 در آن رسید؟ 

های نظارت شیوه»ای با نام مطالعه0930اوّل  تا نیمه 0939دوم سال  ین، از نیمهپیش از ا

در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت « والدین بر مصرف کاالهای فرهنگی فرزندان

ای اکتشافی که به بررسی نظارت والدین بر فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده بود؛ مطالعه

(. در 0931غیرمجاز پسرانشان در تهران اختصاص داشت )جلیلی، مصرف کاالهای فرهنگی 

دست داه بود که  ای از انواع نظارت والدین بهگیری، مطالعۀ مذکور تیپولوژیی اوّلیهمقام نتیجه

داد که چهار حوزۀ فضا یا عبارت بود از تیپ دوست، تیپ ناظم و تیپ نظارت درونی، و نشان می

داد که ونه در هر تیپ، تحت نظارت قرار دارند. این مطالعه نشان میجو، مکان، زمان و ابزار چگ

کند، اما از آنجا که ها را کنترل میشکل غیرمستقیم مصرف فرهنگی خانوادهگرچه دولت به

های نظارتی خاصی درون خودِ تر است، مکانیسمها کوتاهدست دولت برای نظارت درون خانواده

تر از نظارت رسمی نیست. این مطالعه به هیچ وجه ضعیفشود که  خانواده وارد عمل می

های نظارت درون خانواده، لزوماً تابعی از همسویی یا تقابل داد که شیوههمچنین نشان می

های  رسمی دولتی نیستند؛ یعنی ممکن است والدین کامالً با سیاستی ها والدین با سیاست

های رسمی تری از سختگیریرتی سختگیرانهنظام مخالف باشند، اما خود در منزل سیستم نظا

هایی را که دولت مجاز شمرده است، محدود کنند. را اعمال کنند و حتی مصرف بعضی کاالیی

شود، بلکه هر فعالیت مجازی مانند تلفن زدن، درضمن این مسئله به مصرف کاالها محدود نمی

 زد. ساسینما رفتن، و انتخاب دوستان را نیز محدود و مشروط می

در ایران گرچه بر اشکال رسمی و دولتی کنترل و نظارت بسیار تأکید شده است، شکل 

ها و توسط اعضای خانواده بر یکدیگر های مختلف کنترل و نظارت که در داخل خود خانواده

اند. بنابراین در تحقیق حاضر که در فاصلۀ شوند، عمدتاً از لحاظ نظری نامرئی مانده اعمال می
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انجام شد، سعی کردیم سازوکارهای مختلف نظارت و کنترل را عمیق 0901تا  0900ی هاسال

 های ایرانی مطالعه کنیم. تر و با جزئیات بیشتر در خانواده

 روش پژوهش

یافته انجام دادیم. ساختهای باز و نیمهخانوادۀ ساکن تهران مصاحبه 93در این پژوهش، با 

خانۀ افراد انجام دادیم تا در طی آن یک تا سه ساعت، آشنایی ها را تا حد ممکن در مصاحبه

ها با مادران انجام شد، به جز بیشتری با فضا و وضعیت زندگی آنها پیدا کنیم. اکثر مصاحبه

شش مورد که پدر خانواده هم در مصاحبه حضور داشت؛ این پدرها تقریباً در همۀ موارد از 

ها ، وکیل، و استاد دانشگاه بودند. شرط انتخاب خانوادهطبقات باال و صاحب مشاغلی چون مدیر

ها کدام از مصاحبه سال بود، و خود فرزندان در هیچ 99تا  09داشتن فرزند دختر و/یا پسر بین 

دست  ها تساوی تقریبی میان تعداد فرزندان پسر و دختر بهشرکت نداشتند )در انتخاب خانواده

نفر  3نفر دیپلم و زیر دیپلم و  00فرزند دختر(. از بین مادران،  99فرزند پسر در برابر  91آمد؛ 

دار نفر در زمان مصاحبه شاغل و بقیه خانه 09مدارک کارشناسی ارشد و دکتری داشتند؛ 

 بردند.  سر می زندگی خود به 31و  01های بودند؛ و به جز یکی دو استثنا، بقیه در دهه

ای ای، محلههای اقتصادی، عقیدتی، حرفهویژگیها دقت داشتیم که در انتخاب خانواده

متفاوتی داشته باشند و تا حد امکان تنوع اجتماعی موجود در میان ساکنان تهران را بازتابانند. 

آهن و دروازه شوندگان از ساکنان جردن و ولنجک و زعفرانیه را در برداشتند تا ساکنان راهمصاحبه

های حاشیۀ اهلل کاشانی و برجنیرو هوایی تا ساکنان آیت غار؛ و از ساکنان امام حسین )ع( و

دریاچۀ شهدای خلیج فارس. از وکیل و پزشک و استاد دانشگاه در میانشان بود تا کارگر تولیدی و 

دار، اکتیویسیت، و دانشجو. در میان کارمند ادارۀ پست؛ از مدیر عامل شرکت تا هنرمند، خانه

دانستند در هر انتخابات رأی بدهند و کسانی ه وظیفۀ خود میشوندگان کسانی بودند کمصاحبه

که تا به حال یک بار هم رأی نداده بودند. آنچه برای ما مهم بود این بود که تصویری که از شیوه

های جامعۀ ها و پیچیدگیدهندۀ چندگانگی دهیم، نشانهای نظارت والدین بر فرزندان ارائه می

های مورد مطالعه را براساس میزان تحصیالت والدین، شغل، خانوادهکنونی ایران باشد. اگر 

مالکیت واحد مسکونی، محله، و مالکیت خودروی سواری به سه دستۀ کلیِ باال، متوسط و پایین 

خانواده در دستۀ متوسط )که خود به دو  03خانواده در دستۀ باال،  01تقسیم کنیم، تقریباً با 

 خانواده در دستۀ پایین مصاحبه شده است.  0شود(، و تقسیم می زیرگروه اقتصادی و فرهنگی
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ها پیاده شده و در چندین مرحله خوانده، کدگذاری شده، بازخوانده، و باز کل مصاحبه

ها ذیل این مضامین نظم یابد. از مفاهیم، اند تا مضامین اصلی شکل بگیرد و دادهکدگذاری شده

ت آمده از مرور ادبیات و پیشینۀ تحقیق در شکل دادن به دس های تطبیقی بهها و دادهتحلیل

 ایم.ها ذیل این مضامین بهره جستهمضامین و نیز در تحلیل داده

مطالعات »ای رشتهکوشیم با معرفی حوزۀ میانبا این مقدمه، در این مقاله، ابتدا می

در دسترس پژوهشگران ، ابزارهای نظری و مفهومی الزم برای پرداختن به این حوزه را 0«نظارت

 های تحقیق مذکور خواهیم پرداخت.ایرانی قرار دهیم، و سپس به طرح یافته

 ای مطالعات نظارترشتهحوزۀ میان

ها و ابزارهای نظارتی در کلیۀ سطوح زندگی خصوصی فراگیری و عمق فزایندۀ عملکرد شیوه

ای از دانش تحت گیری حوزههای اخیر، منجر به شکل افراد و ساحت عمومی جوامع در دهه

ترین شناس کانادایی و یکی فعالشده است. دیوید لیون، جامعه« مطالعات نظارت»عنوان 

مند به جزئیات شخصی توجه مستمر، متمرکز، و نظام»صاحبنظران در این حوزه، نظارت را 

ز آنجا که (. اLyon, 2007bکند ) تعریف می« منظور اثرگذاری، مدیریت، حفاظت، یا هدایت به

داند، پس مطالعۀ گی در ارتباط با قدرت میلیون نظارت را، پیرو فوکو، همواره مولد نوعی سوژه

کند. مجریان و متولیان نظارت غالباً گی تعریف مینظارت را هم شکلی از مطالعۀ قدرت و سوژه

این نظارت  اند؛ خواههای تحت نظارت خود مسلحبه ابزار عملی و استعاری مرئی ساختن سوژه

واسطۀ سطوح  چهره باشد که کامالً وابسته به مکان حاضر و زمان حال است، خواه به به چهره

های مختلف بوروکراسی که رفتارهای گذشته را هم در پرونده دارد، یا خواه الکترونیک که نشانه

نی بیرفتاری و بیومتریک را هم در سطح خُرد یک بدن و هم در سطوح جهانی به قصد پیش

آوری چه نوع اطالعاتی را کند. در هر صورت اینکه چه کسی ابزار جمعرفتارهای آینده ثبت می

کند، و اینکه نهایتاً چه بر سر دارد، و برای چه این اطالعات را جمع می راجع به کدام دیگری

های مهمی از سازوکار قدرت را در دوره آید؛ همه سؤاالتی هستند که بخشاین اطالعات می

 (.Lyon, 2007bکنند ) های مختلف روشن می

های به ظاهر «ترفندخرده»، «پایان مراقبتهای بیوسواس»در دستگاه فکری میشل فوکو، 

کار بست و با ظرافت از طریق نوع معماری  های مختلف بهتوان در ساحتمعصوم نظارتی، را می

                                                            
1. Surveillance Studies  
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« بازی نگاه»ها،...(، و از طریق ها، راهروها، سکوها، زیرزمینو چیدمان فضا )درها، دریچه

ها را کنند(، انسانها را قابل مشاهده میکنند، یا سوژهپذیر میهایی که دیدن را امکان)تکنیک

ملزم و مقید کرد و امکان شناخت، تغییر، سازماندهی، و تسلط بر آنها را فراهم نمود )فوکو، 

های انضباطی اعم از کارگاه و نظامدهد که در بطن تمامی  (. فوکو همچنین نشان می0933

ها، در کار است که در مورد زمان )تأخیرها، غیبت« خرده سازوکار کیفری»مدرسه و ارتش، یک 

ادبی، همتی(، در مورد رفتار )بیانگاری، بیتوجهی، سهلوقفه در کارها(، در مورد فعالیت )بی

، «ناصحیح»های رد بدن )حالتنافرمانی(، در مورد سخن گفتن )پرحرفی، گستاخی(، در مو

شدت اعمال  نزاکتی( بهحیایی، بینظافتی( و در مورد مسائل جنسی )بیهای نامناسب، بیحرکت

ترفندها البته نه به ساختارهای بزرگ قضایی ـ سیاسی یک (. این خرده0933شود )فوکو،  می

ا قرار دارند، اما به هر حال واسطه دارند و نه در امتداد مستقیم این ساختاره جامعه وابستگی بی

کنند تا  نهایت خُرد زندگی روزمره عمل میاز آن کامالً هم مستقل نیستند. آنها در سطوح بی

تر آماده  تر برای ادغام در اقتضائات حقوق و قانون در مقیاسی بزرگفرد در مقیاسی کوچک

حقوق و قوانین تداوم میشده در  های نهادینهتقارنها به عدمگردد. به این ترتیب انضباط

، به مثابۀ «طبیعی»صورت روزمره و  دهند که نظم موجود را به بخشند، چون به افراد اجازه می

 (. 0933هنجار، درونی کنند )فوکو، 

تدریج از  کند که پژوهشگران حوزۀ مطالعات نظارت در قرن حاضر، به لیون تأکید می

نظارت به مثابۀ یک ابزار انحصاری دولت منسجم مرکزی اظهارات بیش از اندازه پارانوید دربارۀ 

های تکنیک های نظارت بر بدن )و همچنین خردهتکنیک اند و در عوض بر خردهکنار کشیده

نامندش، متمرکز شدهمی« پسامدرن»عنوان زاییده و زایندۀ آنچه عصر  مقاومت در برابر آنها( به

که فوکو همچنان چهرۀ مهمی در مبانی نظری رغم این (، بنابراین علیLyon, 2007bاند )

آید، بعضی معتقدند که این حوزه در قرن بیست و یکم یک شیفت شمار می مطالعات نظارت به

 & Haggertyپارادایمی از استعارۀ سراسربین به استعارۀ اسمبالژ را از سر گذرانده است )

Ericson, 2000.) 

ت نظارت، چیزی است که دیدیه بیگو، جامعهیکی دیگر از تحوالت نظری در حوزۀ مطالعا

 ,Bigoنامد )می« رصد آینده»شناس فرانسوی، حرکت از جامعۀ انضباطی به جامعۀ مدیریتی یا 

(. او معتقد است که امروز استثنا به روتین تبدیل شده و وضعیت اضطراری به وضعیتی 2006

های حکمرانی است. ز تکنیکدائمی؛ و این تبدیل کردن وضعیت اضطراری به هنجار، یکی ا
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های ضد تروریستی فراتر رفته  میل به کنترل زمان و فضا، حال و آینده، اینجا و آنجا، از سیاست

زودی، به نام شفافیت، به  شود به ها اعمال میهایی که در فرودگاهو بعید نیست همان احتیاط

 های زندگی جمعی راه پیدا کند. همۀ عرصه

های فضاهای گویند، یکی از تاکتیکگِنوسکو و اسکات تامپسون هم میگونه که گری  همان

نظارتی معاصر، نظارت بر امر محتمل است، در واقع نوعی نظارت بر زمان آینده )و نه حال( 

(Genosko & Thompson, 2006جامعۀ پیشاجُرم .)متفاوتی دارد، از جرم 9مندی، که زمان0

 ,Zednerکند )وقت هم اتفاق نیفتند، جلوگیری می شاید هیچ اند وهایی که هنوز اتفاق نیفتاده

کنند که بر مبنای همین  (. گرگ المر و اندی اُپل به فرهنگ سیاسی و صنایعی اشاره می2009

گیرند. از اعضای چنین شکل می 0«همواره در معرض خطر»و  9«از خطر جهیده»انگارۀ جامعۀ 

صورت فردی( برای نبرد آماده کنند و این کار را با  شود که خود را )به ای خواسته میجامعه

شود که دست به زنگ ماندن انجام دهند. از آنها خواسته نمیبهخرید چیزهای بیشتر و گوش

(. تعداد قابل توجهی از مطالعات Elmer & Opel, 2006هیچ فداکاری یا مشارکت جمعی بزنند )

سازی مسائلی چون امنیت، و خصوصی «مدل نئولیبرال»نظارت در خانواده هم بر همین 

از میدان جنگ به « گرینظامی»نظارت، و محافظت از خود تأکید دارند. به اعتقاد لیون، امروز 

تبدیل شده « سبک زندگی»نوعی  های خصوصی و روزمره تسری پیدا کرده و حتی بهعرصه

 (. Lyon, 2007bاست )

داری تا جنگ با ظارت در آمریکا از بردهقفس نرم: ن»کریستیان پارنتی در کتابش با نام 

دهد اختصاص می 0001، قسمت کوچکی را به خانواده در آمریکا بعد از دهۀ «تروریسم

(Parenti, 2003او می .)های شهری آمریکا بیشتر و بیشتر به طور که خانه در حومه گوید همان

که کنترل اعضاء در بیرون  یک قلعه تبدیل شد، خانواده هم به یک مرکز فرماندهی تبدیل شد

خانه را هم در دست گرفت؛ مثل مینیاتوری از دولت. ابزارهایی که قبالً فقط در انحصار پنتاگون 

تواند در هر خانه و خانوادۀ معمولی پیدا  های تجاری بزرگ، حاال میبود و بعد هم رؤسای شرکت

برای کنترل کودکان و نوجوانان به  های فانتزیهایی که شبیه ساعت مچیاسپیشود. مثالً جی

تواند به خودروی شما وصل شود تا وقتی  شوند، یا ریزافزارهایی که میمچ دست آنها وصل می
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نوجوان خانواده یا هر کس دیگری ماشین را بیرون برده، کلیۀ اطالعات را ضبط کند و آنها را 

ل ردگیری است، دانلود نماید طور خودکار روی رایانۀ کسی که در منزل یا محل کار مشغو به

(Parenti, 2003.) 

 0هشیاری و بیش« هادولتی شدن فضای خانه»چنانکه سیندی کَتز در مقالۀ مهمی راجع به 

 ,Katzطور کلی ساختاری شبه نظامی پیدا کرده است ) به« مراقبت»گوید؛ نسبت به کودکان می

بهزیستی و رفاه اجتماعی کمتر میها و متعاقبش خدمات طور که مالیات شرکت (. همین2001

افتد و البته میزان شود، بار حفاظت از خود بیشتر به دوش هر خانواده و ساحت خصوصی می

کند چه امکاناتی از لحاظ سالمت، تحصیل و همچنین ایمنی، می داری، معلوم می پولی که 

هایشان ر خانه مواظب بچهکنند که د تواتی داشته باشی. زنان پولدار، زنان فقیر را استخدام می

خرند که خودشان از آن طریق مواظب پرستار بچه باشند های خاصی را میباشند و بعد دوربین

(Katz, 2001 امروز آزادی بازی کردن در خیابان از آن کسانی است که توانایی خرید خانه در .)

 (.Low, 2004را دارند ) 9«دارمحالت دروازه»

( این است که Aas et al., 2009« )های ناامنیتفناوری»ه مقاالت استدالل بنیادین مجموع

کاالهای اطالعاتی، سود اقتصادی دارند و نظارت به یک سرویس خدماتی مصرفی برای 

جا هستند،  مشتریان تبدیل شده که به یک اندازه برای همه در دسترس نیست. مرزها حاال همه

تواند مثالً یا گذاشتن پسوورد یا منوط کردن  مینه فقط بین کشورها؛ بلکه هر شهروند عادی 

تواند ساختمانش یا  دسترسی به حق عضویت، دسترسی دیگران را محدود کند، هر کس می

کنندگان )شهروندان خصوصی( اش را ببندد و سرش یک باجۀ نگهبانی بگذارد. نظارتکوچه

ای را ندی اجتماعی که عدهبکنند که چه کسانی را کنترل کنند؛ یک سازوکار دسته گزینش می

دهد. چه کسی قرار است در امان بماند؟ امنیت برای ای را به درون راه میراند و عدهبیرون می

های استوار بر گوید؛ فنّاوریکه؟ چنانکه ریچارد جونز، از نویسندگان مجموعه مقاالت مذکور می

های فیزیکی یک وضعیت جلوه اند. آنهاعدم امنیت و اعتماد زندگی روزمرۀ ما را پر کرده

ها یا اجتماعی هستند. نحوۀ ضمانت و نمایش امنیت و محافظت، مثالً زندگی در ساختمان

معنای بوردیویی دار، خود به یک نشان سبک زندگی و تمایز بههای محافظها یا مجتمعکوچه

ه کاالها و کند ک (. مجید یار در همین کتاب گزارش میJones, 2009اش تبدیل شده است )
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 01( تا 0000)در سال  9خدمات ارائه شده در صنعت جلوگیری و پیشگیری از جرم سالیانه 

 (.Yar, 2009دارد )( بیلیون دالر هزینه بر می9113)در سال 

 های ساکن تهرانهای نظارت در خانوادههای تحقیق دربارۀ شیوهیافته

« ر باب نظارت: سراسربین و فراتر از آنپردازی دنظریه»طور که لیون در مقدمۀ کتاب  همان

 ,Lyonاند )بسیار کم در ادبیات نظارت مورد بحث قرار گرفته 0های خانگیکند، حوزهذکر می

ها، همنشینان، و مکان معنای کسب دانش دربارۀ فعالیت به 9«رصد والدانه»(. برعکس، 2006

رسد  اند. به نظر میبه آن پرداختهای است که بیشتر پژوهشگران حوزۀ رشد های فرزندان مسئله

در ادبیات این حوزه همه بر سر اینکه رصد توسط والدین به نفع فرزندان است و آنها را از 

(. آنچه در اکثر تحقیقات Guilamo-Ramos, et al., 2010دارد توافق دارند )خطرها دور نگه می

نوجوانان، چه در ایران و چه در خارج از های نظارت والدین بر تجربی انجام شده دربارۀ شیوه

ها و جای خالی بودن تحقیق« شناسانه روان»و « تربیتی»رسد، صرفاً ایران، مشترک به نظر می

های تربیتی و کنیم از نگاهشناسانه به موضوع است. ما در اینجا سعی میرویکردهای جامعه

ها و مطالعات ، پیوندی بین این یافتهیقهای تحقشناسانه فاصه بگیریم و ضمن ارائۀ یافته روان

 تجربی مشابه انجام شده در این حوزه در نقاط دیگر جهان برقرار کنیم.

  1631تا دهۀ  1631های نظارت از دهۀ تغییر و تحوالت شیوه

والد »دهد که اگرچه فراوانی گونۀ  ها نشان میهای نظارت در خانوادهتحقیق ما دربارۀ شیوه

گوید و در مقابل، هرگز نه نمیچیز نه می (، یعنی والدی که به همهSmetana, 2008« )مستبد

های نسبت به نسل فرزندان متولد دهه 0931و  0901های پذیرد، در نسل فرزندان متولد دهه

در ایران بیشتر بوده است، اینطور نیست که نظارت و کنترل در عصر حاضر  0931و  0931

در نسل قبل کمتر هم بوده است: مثالً یکی « نظارت»یاری موارد، کمتر شده باشد. حتی در بس

دانسته او کالس گوید که پدرش حتی نمیاز مادرها که متعلق به طبقۀ مرفهی هم هست، می

نشینند و همه با هم تکالیف مدرسه را چندم است، ولی خود او با سه فرزندش دور یک میز می

اند که او به اندازۀ ن و سایر مادران در گروه تلگرامی شاکیدهند )و تازه باز هم معلما انجام می

 «(. کندپاراف نمی»کافی کارها را 
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سن کنند که وقتی هم یا در مورد تردد در سطح شهر، چند نفر از والدین اشاره می

کردند، در رفتند، حتی اگر باید چند ماشین عوض میفرزندشان بودند، به تنهایی به مدرسه می

گیرند، خودشان با خودروی شخصی االن برای همان مسافت، حتماً سرویس می حالی که

کنند، یا اگر آژانس آشنا داشته باشند، شاید اجازه وقت فرزندان عمل میصورت رانندۀ تمام به

 های کوتاه را با آژانس برود. بدهند او مسافت

وران حاضر تکنیک والدی در د« اجازه ندادن»در واقع آنچه تغییر کرده این است که صِرف 

کنترل فرزند »های مختلف برای رسد، اما در عوض، والدین از تکنیکرایج و مؤثری به نظر نمی

کنند: مثالً یکی از مادران اشاره کرد که پدرش در استفاده می« در راستای رفتار مورد نظر خود

کالسان خود سؤال درسی  هم داد او گوشی تلفن را بردارد و حتی ازمطلقاً اجازه نمی 0931دهۀ 

بپرسد، اما پسر این مادر امروز تلفن همراه خودش را دارد و وقتی مادر پیرو افت تحصیلی 

صورت ناشناس  گیرد تا از آن به پسرش بهکند، یک خط موبایل جدید میپسرش به او شک می

را کشف کند. « اوبرنامۀ »پیامک بزند و در ارتباط قرار گیرد تا به این ترتیب به قول خودش 

بعضی والدین با تبدیل کردن تهدید به فرصت، امکانات در دسترس فرزندان همچون گوشی 

برند، مثالً با چک کار می صورت ابزاری برای رصد هر چه بیشتر آنها به همراه و اینترنت را به

خانۀ  که در کردن ساعات آنالین بودن یا نبودن فرزندان )حتی فرزندان بیست و چند ساله

 کنند(. مستقل زندگی می

دادند مطلقاً به فرزندان اجازه نمی 0911و  0931های والدین یکی از دیگر از مادرها در دهه

های ویدئویی هم کنترل در دست  که تلویزیون را روشن یا خاموش کنند؛ در موقع تماشای فیلم

زدند، دادند عقب یا جلو میهای را که مناسب تشخیص نمیپدر و مادر بود و آنها مرتب صحنه

ای ندارد چون در حالی که ماهواره امروز در خانۀ این مادر در دسترس همه هست، اما او نگرانی

های ماهواره را قفل کرده است. او استفاده از اینترنت را نیز به کلی از قبل یک سری از کانال

های فرزندان دسترسی پیدا تممنوع نکرده است؛ بلکه با ترفندهای مختلف به رمزها و اکان

ببینم با چه »شود تا کنترل کند:  عنوان آنها وارد فضاهای تعامالت آنالینشان می کند و به می

اند؟ چطوری کنه؟ از کجا پیدا شدهای، داره صحبت میای، چه طبقهکسانی، در چه گروه سنی

 .«باهاشان آشنا شده؟

دهد، والدین مطالعه شده در این تحقیق، نشان میهای نظارت و کنترل طور که شیوه همان

که از هر کس که از گوشی « گیرفضول»افزارهای افزارها )مثالً نرماستفاده از انواع و اقسام نرم
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دهد  که نشان می« 0فایند فرندز»افزارهایی همچون گیرد، یا نرمموردنظر استفاده کند عکس می

دقیقاً کجاست( برای رصد فرزندان در این دوران نامعمول  هر کاربر متصل به برنامه در هر لحظه

دوربین »یا « من بلد نیستم، بیا از روی گوشی خودت بهم یاد بده»نیست. بعضی از ترفند 

برای سرک کشیدن به محتویات « برمدارم میگوشی من خوب نیست، من گوشی تو را برمی

قرار گرفتن ابزار و اسبابی همچون  کنند. مکان فیزیکیتلفن همراه فرزندان استفاده می

های کنترل استفاده از آنهاست. های نزاع و شیوهکامپیوتر یا تلفن در خانه نیز یکی از عرصه

گذارد تا مثالً به دستشویی برود، اش را زمین میبعضی والدین به محضی که فرزندشان گوشی

های ناجور  ها و فیلمکه عکس کنند اش را چک میقبل از اینکه گوشی قفل شود، سریع گالری

ـ هشت کانال را هم یک جا از تلگرام فرزندشان  نداشته باشد؛ بعضی در همین فاصله تا هفت

 کنند. پاک می

عنوان تهدید یا تنبیه  ها ضبط و توقیف گوشی بهها در حالی است که در مصاحبه همۀ این

د. تغییری که از نظر مدیریت عنوان یک شیوۀ کنترل و نظارت ذکر ش تنها در دو مورد به

 فرزندان در فاصلۀ این دو نسل اتفاق افتاده بسیار قابل بحث است: « زمان»

ها  آمد که فرزندان رها و به حال خود باشند و مثالً ساعتاگر در نسل گذشته زیاد پیش می

. در شودها سر خود را گرم کنند، در نسل حاضر هر دقیقه از وقت آنها مدیریت میدر کوچه

اینجا منظور فقط کنترل زمان برگشتن به خانه یا تعداد ساعات سپری شده دور از خانه نیست؛ 

های کنترل است. در واقع فرزندان توسط والدین هم خود یکی از شیوه« پر کردن وقت»بلکه 

شود، و عنوان یکی از بسترهای خطرزا و تهدیدی از نظر والدین محسوب می به« وقت آزاد»

دارند. بعضی از مصاحبهجزء وقت فرزندان، آنها را تحت کنترل نگه می به با مدیریت جزء والدین

ی آنها در دوران نوجوانی فضای محدودتری بود، «فضا»شوندگان معتقد بودند که گرچه 

 «.مون رو بکنیم ذاشتن زندگیمی» شان آزادتر بود و والدین«زمان»

یافتند با ، بسیاری از فرزندان اجازه نمی0931و  0901های اگر در نسل متولدین دهه

ها شناختی از یکدیگر دوستانشان رفت و آمد خارج از مدرسه داشته باشند؛ چون خانواده

خواستند فرزندشان از حوزۀ استحفاظی آنها خارج شود، در نسل حاضر بسیاری نداشتند و نمی

شوند که روابط دوستی  االنه تشویق میشان فعیابند یا حتی توسط والدیناز فرزندان اجازه می

هایی را که گذاری بر روابط با خانوادهتوان سرمایهای داشته باشند )در اینجا حتی میگسترده

                                                            
1 Find Friends 
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های فرزندانی مستعد دوستی با فرزندان شما دارند یک شیوۀ کنترل و نظارت بر معاشرت

تا آخرین نکتۀ ریز دانستنی را در  کنند که شمار آورد(، اما والدین اکنون تالش می فرزندان به

تا ته خونواده »شان بدانند )به قول یکی از مادران دستۀ باال، های دوستان فرزندانمورد خانواده

است، چه اختالفای با هم دارن، چه صحبتایی با  کاره  شناسم. پدرش چه طرف رو هم به نام می

ها را تحت نظارت و کنترل و شکل رابطه و تا ریزترین مختصات زمان و مکان«( کنن،.... هم می

 وقت برای والدین تبدیل شود:تواند به یک شغل تمام طوری که خود این کار می داشته باشند؛ به

من سعی کردم با خانواده دوستای پسرم رابطه برقرار کنم. مادرای دوستای پسرم رو دعوت »

نیک بیرون تا باعث شد که یه پیککردم و به اونها هم گفتم و نگرانی رو تو دلشون کاشتم 

بذاریم. رفتیم لواسون. سر این مسئله سخت بود. جنجال بود. ولی این بازم یه پیروزی بود 

خواین سر ازکار ما دربیارین. من خواستن ما شکست بخوریم. گفتن شما میچون پسرا می

خیلی خوبه تولد کنم ما خیلی دیر اقدام کردیم. از دبستان باید شروع شه. مثالً فک می

 )مادر از دستۀ باال(.« رهدعوتی ولی منم میام. من حوصله م سر می

دهند فرزندشان با دوستانش تا کیش برود، اما خودشان هم با مقداری  بعضی اجازه می

گیرند. بعضی هم اجازه افتند و در طبقۀ باالی اتاقش در هتل اتاق میفاصله دنبالش راه می

با دوستانش قرار بگذارد، ولی خودشان هم میز « شاپینگ مال پاالدیوم» دهند فرزندشان در می

 خورند. نشینند و قهوه میبغلی می

ای که سینیکا الیوت در دهۀ اوّل قرن حاضر در آمریکا انجام داد، معلوم شد که در مطالعه

تر بود، ایمنبسیاری از والدین طبقه متوسط آمریکایی معتقدند که در زمان آنها وضعیت خیلی 

(. ایلین بل کاپالن نیز Elliot, 2012ها را به حال خود رها کرد )توان بچهاما در این زمانه نمی

با مواد روانگردان و روابط جنسی آزاد  0011کند که والدین لیبرالی که خود در دهۀ  تأیید می

، اگر شده دفتر دانند که در زندگی نوجوانانشان سرک بکشند بزرگ شدند، اکنون حق خود می

(. آنها معتقدند Kaplan, 2002هایشان را گوش کنند و غیره )هایشان را بخوانند، تلفنخاطرات

تر است )مثالً با فراگیر شدن زمانه عوض شده و این زمانه از زمان خودشان خیلی خطرناک

 هستند(. « مروج خشونت»شود  هاپ که گفته میهای هوی متال و هیپموسیقی

و به هر ترتیب زمانۀ « زمانه عوض شده است»ان نیز این حس برای والدین آشناست که در ایر

های اقتصادی و فرهنگی و هایی با سرمایهطلبد. البته امکانات خانوادهجدید مراقبت بیشتری را می

 گذارد، اما پیش ازتوانند داشته باشند، اثر می ی که عمالً می«مراقبت»اجتماعی مختلف در میزان 

 رسد: ها، قید چند نکته ضروری به نظر میهای خانوادهپرداختن به نابرابری سرمایه
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توجهی از والدین مورد مطالعه در نخست، نباید از نظر دور داشت که نوجوانیِ بخش قابل

های خاص منتهی به یا بالفاصله بعد از انقالب سپری شده که قطعاً شرایط این تحقیق، در سال

آنها حمکفرما بوده است. از یک طرف، سیاسی شدن فضا و کشیده شدن پای ای بر ویژه

های منتهی به انقالب، امکان نظارت و کنترل های مبارزاتی در سال نوجوانان و جوانان به فعالیت

 گوید: شوندگان میتر کرده است. چنان که یکی از مصاحبهها سخترا برای خانواده

انقالب. امام خمینی اومد ما رو آزاد کرد. ما نه قید پدر بودیم نه مون خورد به ما نوجوانی»

 )از دستۀ باال(.« قید مادر بودیم. برای خودمون فرمانده بودیم

های فرهنگی دهۀ شصت مصرف بسیاری از محصوالت فرهنگی از طرف دیگر، سختگیری

شاپ را دوستان و کافی هایها یا رفتن به مهمانیهمچون فیلم و ویدئو و موسیقی و برخی بازی

سمت دوگانۀ همدستی با  ها را ناگزیر بهچریکی تبدیل کرده بود که خانواده هایی نیمه به فعالیت

 داد.فرزندان یا همدستی با دولت سوق می

سالگی  99تا  09نکتۀ دیگر این است که اکثر مادرانی که با آنها مصاحبه کردیم، در فاصلۀ 

ر این تحقیق، بود، ازدواج کرده بودند و بنابراین این سنین را که سنین مورد مطالعۀ ما د

عنوان نوجوان یا جوان با خانوادۀ خود سپری نکرده بودند. این در حالی است که فرزندان این  به

هایشان، کنند و اتاق آنها، خرج شان زندگی میمادران در این بازۀ سنی تقریباً همه با والدین

و غیره همچنان کم و بیش در حوزۀ استحفاظی خانواده محسوب می ساعات ورود و خروجشان،

ها در نسل حاضر نیز ها و آگاهیتر شدن والدین و زیادتر شدن آموزشکردهشود. البته تحصیل

 تأثیر باشد. تواند بینمی

 شدن امنیت های خانوادگی در عصر خصوصینابرابری سرمایه

 0خاص والدین ایرانی نیست و مثالً در یک مطالعۀ طولی های کارآگاهانه، کار بردن شیوه به

 گوید: ساله در انگلستان، یکی از نوجوانان می

ها یا بهم مادرم همیشه دنبال مدرک و سند است، مثالً اثر کف کفش غریبه روی پله» 

آید، پشت ماند و وقتی از سر کار میها. او مثل یک کارآگاه میخوردن آرایش صندلی

 (.Belle & Philips, 2010« )کند تا ببیند روشن بوده یا نه ن را لمس میتلویزیو

گیرد این است که دولت باید بار آنچه در مطالعۀ مذکور در انگلستان مورد تأکید قرار می

ها و ها و پاتوق تر کند؛ نه با افزایش امکان نظارت دولت بر فعالیتها را سبکنظارت خانواده

قیمت برای ساعات های باکیفیت رایگان یا ارزانلکه با ترتیب دادن برنامههمنشیان نوجوانان، ب
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طوری که والدین  بعد از مدرسۀ کودکان و نوجوانان از همۀ اقشار، یا باال بردن دستمزدها به

مجبور نباشند چند شغل کار کنند و ساعات کمی را در خانه بگذرانند و مدام نگران نحوۀ 

 ر غیاب خودشان باشند.گذران وقت فرزندانشان د

رسد آنچه امروز در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان شاهد آن هستیم  اما به نظر می

ها عمدتاً در تکاپوی ایجاد فضاهای امن خصوصی، آموزش باکیفیت برای این است که خانواده

شده و دقت گزینش فرزند خود، امکانات فرهنگی برای فرزند خود، و تردد در فضاهای به

شدت تحت نظارت و کنترل خود هستند، اما فراهم آوردن این امکانات تا حد زیادی منوط  به

های مختلف اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی است. در این تحقیق، ما به برخورداری از سرمایه

ها به غایت وجود دارد و در طرف دیگر رو هستیم که در یک سر آن این سرمایه با طیفی روبه

 سیار ناچیز است. آن ب

مثالً اینکه به فرزندت اجازه دهی که با دوستانش به سفر کیش یا گردش در پاالدیوم برود، 

و به عالوه خودت هم با فاصلۀ کم از او همراه شوی، قطعاً به سرمایۀ اقتصادی باال نیاز دارد. یا 

هایی که فرزندانی گذاری بر روابط با خانوادهو سرمایه« فان»های برای جور کردن دورهمی

مستعد دوستی با فرزندان شما دارند، به سرمایۀ اقتصادی و اجتماعی باال نیاز است. هدایت 

نیز تا حد « مناسب»های ها و سپس شغلسمت رشته تحصیلی جدی و سوق دادن فرزندان به

لۀ طور داشتن وسی های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باالست. همینزیادی نیازمند سرمایه

شخصی در اختیار برای آورد و برد مدام فرزندان، یا گرفتن آژانس و سرویس، به سرمایۀ 

های پایین برای تردد در شهر اقتصادی باال نیاز دارد. این گاهی آزادی بیشتری به فرزندان دسته

 شان کردیم،بندیطبقه« پایین»ها در دستۀ هایی که از نظر سرمایهدهد: فرزندان خانوادهمی

توانستند پیاده بین خانه و رفتند و میتقریباً همه به مدرسۀ دولتی در محلۀ خودشان می

مدرسه تردد کنند. همچنین از آنجا که بسیاری از این فرزندان اساساً اتاقی از آن خود نداشتند، 

زحمت حتی کمد یا کشوی مخصوص خود را داشتند، عمالً کنترل و نظارت بر فضاهای  یا به

نها منتفی بود یا اگر از زاویۀ دیگری نگاه کنیم، عمالً فضایی برای گریز از کنترل و شخصی آ

فرض که احتماالً خانوادهنظارت خانواده برای آنها وجود نداشت. بنابراین، بر خالف این پیش

شان هم ترند و در نتیجه در کنترل و نظارت بر فرزندانتر و مذهبیتر سنتیهای طبقات پایین

ها بیش از های کنترل و نظارت در خانوادهآید که شیوهیرتر، از نتایج تحقیق حاضر برمیسختگ

های سیاسی آنها باشد، ها یا حتی گرایشیا مذهبی بودن خانواده« سنتی»آنکه تابعی از میزان 
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های هایی با سرمایهتابعی از امکانات آنها برای کنترل و نظارت است؛ و چه بسا خانواده

شان جزء زندگی فرزنداناقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باالتر، ید طوالتری هم در مدیریت جزء

 تر و غیرمستقیم تر. ای نامحسوسدارند، هر چند شاید به شیوه

در میان فرزندانشان نگران « رپ»شده از اقبال موسیقی برای مثال، اکثر والدین مصاحبه

« سطحی»و محتوای « مستهجن»و « رکیک»ول خودشان بودند، نه فقط به خاطر عبارات به ق

خاطر محتوای انتقادی و اعتراضی سیاسی ـ اجتماعی آن و اینکه معتقد  آن، بلکه به« مبتذل»و 

حلی پیش کشاند، بی آنکه راهسمت اعتراض و بدبینی می ها را بهبودند این نوع موسیقی بچه

، به تعبیر یکی از والدین، «حملۀ رپ»ها با وادهپای آنها بگذارد. با این حال شیوۀ مقابلۀ خان

کند. سوق دادن طور اقتصادی و اجتماعی آنها فرق می های فرهنگی و همینبسته به سرمایه

سمت گوش دادن و نواختن موسیقی سنتی، کالسیک، و بدون کالم، یا گوش دادن  فرزندان به

های ضد رپ از جانب والدینی با سرمایهعنوان راهکاری  ، بعضاً به«علمی»به موسیقی به طریقۀ 

تر امکان های پایینفرهنگی، اقتصادی، و اجتماعی باالتر مطرح شد. چه بسا رپ در میان دسته

یابد، چون اگر تکنیک غالب در خانواده صرفاً منع باشد، همیشه امکان مقاومت رشد بیشتری می

های کانات در خانواده برای انتخابدر برابر آن و گریختن از آن وجود دارد، اما تأمین ام

پسندند سوق دهد که سمت آنچه والدین می تواند چنان نرم فرزندان را به موسیقیایی بدیل می

 نه فقط امکان و فرصت، که حتی اندیشۀ گریز یا مقاومت، را از آنها بگیرد. 

 کشمکش بر سر مرزهای نظارت بین خانواده و مدرسه 

ها و حداقل سه نهاد عمدۀ بر سر مرزهای نظارت را بین خانوادهدر این تحقیق، ما کشمکش 

ها، و مدرسه( بررسی کردیم که در این مقاله، برای اختصار تنها به سومین دیگر )دولت، رسانه

های والدین در مورد مدرسۀ فرزندان و نوع تعامل والدین با اولیای مدرسه بر آنها یعنی انتخاب

خصوص در طبقات باال وسواس خاصی در  پردازیم. والدین، بهیسر مسالۀ نظارت و کنترل م

دهند. داستان یکی از مادران دستۀ باال از این جهت جالب است، انتخاب مدرسه به خرج می

های ایران و غرب، دخترانه و پسرانه، و دولتی و غیردولتی را در مورد سه فرزندش چون مدرسه

 تجربه کرده است.

های منطقه در که عمدتاً فرزندان سرایداران برج 0ی دولتی در منطقۀ ااین مادر در مدرسه

نگارانه و بعضاً دست شدن لینک سایتی هرزه ای با دست بهخواندند، تجربهآن درس می
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آموزان داشت. در واکنش، او به معاون مدرسه پیشنهاد های بدنی نامناسب در میان دانش تماس

مجوز وزارت ارشاد برای آموزش امنیت و سالمت جنسی کودکان و داده بود که فیلمی را که با 

نوجوانان تهیه شده در مدرسه نمایش دهند یا حداقل آن را در گروه وایبری مادران پخش 

اصال صدایش را درنیاورید. این مسئله تابوست. اگر مایلید »نمایند، اما مدرسه پاسخ داده بود که 

او بعدها همین مسئله را در مدرسۀ خصوصی که «. دهید خودتان آن را به بچۀ خودتان نشان

فرزندش را به آن منتقل کرده بود، تجربه کرده بود؛ تنها تفاوت این بود که این بار مدرسه با 

ها و والدینشان و خط و نشان کشیدن برای آنها برخورد کرده بود. در واقع احضار بالفاصلۀ بچه

کردند، اما تر عمل میینۀ نظارت و کنترل سختگیرانهوالدین و اولیای مدرسۀ خصوصی در زم

های بدنی نامناسب همچنان وجود داشت. مدارس مذهبی، از این نگاری و تماسمسئلۀ هرزه

 :گفتها از اقبال زیادی برخوردار هستند. همین مادر مینظر حتی برای غیر مذهبی

اند و اینا... من بشخصه ها مذهبیم یه سری مدارس مذهبی هست که خیلی بچهشنیده» 

دم از این هامو بذارم تو اون مدرسه تا این ور. ترجیح میدم بچهمادر دو تا پسر ترجیح می

 «. کنهسن بحرانی بپره حاال بزرگ شد، خودش غربال می

شهر تهران از لحاظ ارائۀ خدمات مدارس دولتی و غیردولتی در باالشهر، مرکز شهر، و پایین

کنند. برای مثال، یکی از مادران شان متفاوت عمل میبه نوجوانان و والدین مشاوره و آموزش

دستۀ پایین انتظار داشت مشاوران درسی مدرسه، جای خالی مشاورۀ پدر )بدون تحصیالت، 

کارگر، غالباً غایب از خانه( را برای فرزندش پر کنند، اما این انتظار او در مدرسۀ دولتی برآورده 

های تحصیلی های باالتر راجع به تأثیر مشاورهی که مکرراً از والدین دستهشد، در حالنمی

 مدارس در هدایت و نظارت بر فرزندانشان شنیدیم.

پدر و مادری از دستۀ باال تعریف کردند که در مدرسۀ خصوصی فرزندانشان، والدین به 

مواد مخدر، حاالت اند که چرا معلم علوم در هشدار نسبت به مصرف مدرسه اعتراض کرده

آموزان تشریح کرده، و معتقد بودند که صرف حاصله از مصرف مواد را با جزئیات برای دانش

آموزان شود و آنها را به تواند منجر به ریختن قبح آنها نزد دانش طرح این قبیل مسائل می

مصرف ترغیب کند. برعکس، یکی از مادران دستۀ متوسط اقتصادی خوشحال بود که در 

چیز را راجع به مواد مخدر به آنها  مدرسۀ دولتی فرزندش در یکی از محالت جنوب شهر، همه

خواهید سیگار اند اگر میبینند، بشناسند و حتی به آنها گفتهاند تا وقتی میآموزش داده

 نگیرید.« سیگار»بکشید، خودتان بگیرید و بکشید، ولی از دست کسی 
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کند. یکی از مادرها توضیح ارت بر دوستان هم نقش ایفا میمدرسه در ارتباط با کنترل و نظ

آموز را که با دخترش دوستی داد که از اولیای مدرسه خواسته که پروندۀ انضباطی فالن دانش

طور که  همان اند.کرده برای او باز کنند و معلم پرورشی و کادر مدرسه هم همکاری کردهمی

هم نسبت به کنترل و نظارت درسی و اخالقی دانشتر هم دیدیم، والدین در مواردی  پیش

 دهند:آموزان به مسئولین مدرسه تذکر می

تو منطقه چیزی هم نبودیم، نواب بودیم ]مدرسۀ دولتی[،  …زمان با دخترم رفتم دیدمهم»

دیدم اصن ظاهرایی که میان ظاهر دختر محصل دبیرستانی نیستش. ابروی تاتو کرده،.... 

دین؟ مگه مدرسه مقررات نداره؟ توی فرم مدرسه باید مقررات گفتم شما چرا اجازه می

، اینا مادراشون باید کنترلشون کنن ما باشه. دیگه چه برسه به ظاهر اینا. گفت نه اینا چیزن

اش این تیپی تونیم اینا رو کنترل کنیم. گفتم اصن شاید مادر دوست داشته باشه بچهنمی

 )مادر از دستۀ متوسط اقتصادی(.« بگرده، مدرسه شما نباید قبول کنه اجازه بده

هستند: گشتن کیفکند، متعدد کند یا نمی هایی که مدرسه در آنها کنترل اعمال میحوزه

های مجازی یا چک کردن ها برای حضور در شبکهها در مدرسۀ دولتی؛ بررسی یا توقیف موبایل

ها؛ ممنوعیت بردن موبایل به مدرسه یا برعکس، بایگانی های اینستاگرام و غیرۀ بچهاکانت

ها؛ از دبیرستانی هاهای دبستانیها، و بوفهها، آبخوریها در مدرسه؛ جدا کردن دستشوییموبایل

 و حتی کنترل فضا با استفاده از دوربین مداربسته در مدرسۀ دولتی. 

یکی از نکات جالب در این تحقیق، مواردی بود که در آن والدین و مدرسه در همفکری با 

های متفاوت را )که به گفتۀ یکی از مادران مصاحبهای از مادران با سبک زندگیهم، دسته

 دانستند.معضل اصلی پیش نرفتن پروژۀ تربیتی مشترکشان می«( یستن اصالًمادر ن»شونده، 

مندی/ های حکومتو شیوه« قدرت مشرف بر حیات»مدرسه و سازوکارهای اِعمال 

های بسیار مهمی است که باید در تحقیقات بعدی در حوزۀ حکمرانی در آن، خود از ساحت

 شود.  مطالعات نظارت با عمق و جزئیات بیشتر مطالعه

 گیرینتیجه

های یکی از منتقدین در معرفی مجموعه مقاالت نلسون و گری راجع به نظارت در خانواده

ترین شکل نظارت و کنترل، آنی است که والدین بر «عادی»ترین و نویسد که قدیمیمعاصر می

مطالعات نظارت در داخل خانواده عمدتاً در « مراقبتی»کنند: این اَشکال فرزندان اعمال می

تواند  اند، در حالی که درگیر شدن از لحاظ نظری و تجربی با آنها مینظارت مغفول مانده
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(. بیVan Brakel, 2011های سطح خُرد نظارت را خیلی بهتر برای ما روشن کند )پیچیدگی

های عادی ایم که مشاهدۀ دقیق جزئیات نظارت در عرصهعقیدهتردید ما نیز با این منتقد هم

هایمان از وضعیت های کوچک در تحلیلاین مشاهده« حساب آوردن به»زمره و در عین حال رو

تر هم از این مراتب غنی تواند درکی به تاریخی ـ اجتماعی و اقتصادی ـ سیاسی جامعه، می

مثابۀ یک  روشن نظارت بههای عادی و روزمره همچون خانواده و هم از زیرو بم و تاریکعرصه

 مال قدرت و ساخت سوژه در جامعۀ معاصر ایجاد کند. سازوکار اِع

ها در ایران از دهد که بر خالف این تصور که حرکت خانواده تحقیق حاضر نشان می

های های بیشتر در خانوادهسمت آزادی به« سنّتی»های های بیشتر در خانوادهگیری سخت

 0931و  0931های متولد دههبوده است، کنترل و نظارت خانواده در نسل فرزندان « مدرن»

شان لزوماً کمتر نشده و حتی چه بسا بیشتر هم شده، اما جنس و گونۀ نسبت به نسل والدین

های امروز کنترل فرزندان در خانواده پیچیده های نامحسوس وآن تغییر کرده است. یکی از راه

شتن به خانه یا تعداد فرزندان است. در اینجا منظور فقط کنترل زمان برگ« مدیریت زمان»

فرزندان توسط والدین هم خود « پر کردن وقت»ساعات سپری شده دور از خانه نیست؛ بلکه 

عنوان یکی از بسترهای خطرزا و تهدیدی  به« وقت آزاد»های کنترل است. در واقع یکی از شیوه

نها را تحت جزء وقت فرزندان، آ شود، و والدین با مدیریت جزءبهاز نظر والدین محسوب می

ی آنها در دوران نوجوانی فضای «فضا»دارند. به اعتقاد بعضی والدین، گرچه کنترل نگه می

آمد که به حال خود رها شوند. شاید شان آزادتر بود و بیشتر پیش می«زمان»محدودتری بود، 

هم  گویند، اما حوزۀ استحفاظی والدینمی« نه»شنوند و بیشتر می« نه»فرزندان امروز کمتر 

طوری که  تر شده است؛ بهشان بیشتر و پیشرفتهبانیتر و ابزارهای دیدهنسبت به گذشته گسترده

ای باقی نمانده که فرزندان در آن صرفاً به حال خود رها شده ناشدهعمالً مکان یا زمان نظارت

ن ها امروز بیشتر از نسل قبل در حوزۀ نظارت بر فرزنداتوان گفت خانوادهباشند. می

 کنند )از نظر وقتی، مالی، روابط اجتماعی،...(. گذاری می سرمایه

اند که روند مشابهی در سایر نقاط جهان هم در جریان مطالعات مشابه خارجی حاکی از آن

تر، ولی بوده است که بخشی از آن را به افزایش امکانات تکنولوژیک برای نظارت دقیق

توان طور کلی می تر شدن جهان پیرامون بهناامن تر و بخشی از آن را به احساسنامحسوس

گوید، تبدیل کردن وضعیت اضطراری گونه که دیدیه بیگو می رسد هماننسبت داد. به نظر می

العمل قبل از عکس»های ست: استراتژیهای حکمرانی در عصر مابه هنجار یکی از تکنیک
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(. Bigo, 2006« )رصد آینده» طلبی برای دانستن و حتی، غافلگیر کردن، و جاه0«عمل

اند ها دیگر به اقدامات تروریستی که افراد در گذشته انجام داده یا ندادهطور که دولت همان

 کنند با تحلیل الگوهای رأی دادن، خرید کردن، مصرف، و مسافرت کاری ندارند، بلکه سعی می

هم با منطق و امکاناتی بیش از ها ، خانواده«حدس بزنند»آنها را « رفتارهای احتمالی»افراد 

پردازند تا خطرها به رصد و کنترل جزء جزء رفتارها و فضاهای فرزندان می« شدهنظامی»پیش 

 .احتمالی را شناسایی و از آنها پیشگیری کنند

ایم با مدد جستن از ادبیات نظری و مفهومی تولید شده در ما در این مقاله، تالش کرده

در خانواده« قدرت مشرف به حیات»ای مطالعات نظارت، رشتهۀ میانهای اخیر، در حوز دهه

های ایرانی را در عصر اسمبالژها، مدیریت و رصد آینده، و خصوصی شدن امنیت و نظارت 

(، یکی از صاحبنظران Smetana, 2008ببینیم. برداشت ما این است که گرچه جودیت اسمتانا )

های سختگیری، های نظارت، مدلنگی را در اتخاذ شیوههای فره در حوزۀ نظارت والدین، تفاوت

راه نیست  داند، بیمؤثر می« مسائل شخصی»و محدودۀ « نظارت مشروع»و تعیین حدود و ثغور 

رنگ شدن هستند و با  های فرهنگی در ایران و جهان در حال کم که استدالل کنیم این تفاوت

ها در ارائۀ خدمات ر این الگو، نقش دولتنوعی هژمونی فرهنگی نئولیبرال مواجه هستیم. د

های خانواده ـ دوستانه جای خود را به تکاپوی افراد برای  عمومی و رایگان و اتخاذ سیاست

های فردی و دست و پا زدن برای نجات خود و کشیدن گلیم خود از آب داده حلیافتن راه

می»صادی، فرهنگی، و اجتماعی، های مختلف اقتواسطۀ برخورداری از سرمایه است. آنها که به

ها و سبک زندگی تر با سالیق و ارزشتر و مطابقشان را در مدارس بهتر و خاصفرزندان« توانند

دقیقۀ وقت آنها را با  به فرستند، دقیقهکنند، آنها را به خارج از کشور مینام میخودشان ثبت

های آنها را کنند، معاشرتفریحی پر میهای فرهنگی و هنری و تبرنامه و برنامههای فوقکالس

کنند، شان فراهم میتر را برای فرزندان«مثبت»های کنند و امکان معاشرت دقت مدیریت می به

فرستند؛ و ها می کنند و فرزندانشان را هم نزد این شناس و مشاور مراجعه می کاو و روان به روان

ها یا بعضاً ، باید چشم به راه سمن«توانندنمی» ها،واسطۀ محرومیت از انواع سرمایه آنها که به

مراکز فرهنگی شهرداری و بهزیستی باشند که شاید خدمات مشاورۀ رایگان، جلسات آموزشی، و 

امکانات فرهنگی و تفریحی رایگان و قابل دسترسی در اختیار آنها بگذارند. شاید هم باید 

دستشان را بگیرد. لزوم و چگونگی مشارکت ها پای تلویزیون بنشینند تا بلکه چیزی  ساعت

ادامه در مسئولیت پرورش نوجوانان و نقش سیاستگذاری اجتماعی در این میان، بحثی« دولت»

 دار است که ارزش ادامه دادن را دارد.

                                                            
1 Preemption 
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