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  2سارا دارابي 1،سعيد معيدفر

  

  )13/2/91  پذيرشخيتار، 7/9/90 افتي درخيتار(

   

  چكيده

در ميانة ) آموزاندانش(هاي اجتماعي اين مقاله تالشي است براي فهم ذهنيت سوژه
فرض مقاله اين است كه اين دو پيش). خانواده و مدرسه(هاي مختلف مؤثر گفتمان

حقيق، با در اين ت. اندنهاد همسو نيستند، بلكه در سطح اهداف و عملكرد با هم متفاوت
 30به اين منظور با . شودها در مدرسه بررسي ميروشي تجربي تقاطع اين گفتمان

.  نفر از والدين مصاحبة كيفي انجام شده است15 نفر از اولياي مدرسه و 5آموز، دانش
 مؤلفة تحصيل، مذهب، پرورش 4توان ديد كه دو گفتمان خانواده و مدرسه در مي

آموز را در تملك خود هر كدام دانش. گيرنديكديگر قرار ميسياسي و انضباط در مقابل 
آموزان  كند در زمان و مكان تحت سيطرة خودش، به ذهنيت دانشداند و سعي ميمي

بدين ترتيب گاه در سطح اهداف و گاه در . هاي خويش شكل دهدمطابق با آرمان
آموز به ت دانششود هوياين تنش موجب مي. سطح عملكرد بين آنها تنش وجود دارد

مهمترين علت تفاوت مدرسه و خانواده در درجة . مواضع گوناگوني فراخوانده شود
  .استقالل آنها از گفتمان دولت است
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  مقدمه و طرح مسئله

 هايدر ميانة گفتمان) آموزاندانش(هاي اجتماعي اين مقاله تالشي است براي فهم ذهنيت سوژه
خدمت گروه عمدتاً نهادهايي مانند خانواده و مدرسه در ). خانواده و مدرسه(مختلف مؤثر 

 اجتماعي را هايشود كه اين نهادها ذهنيت سوژهشوند و چنين تصور مي فرادست جامعه تلقي مي
بطة اين نهادها با يكديگر و در مقابل يكديگر اما را. دهندهاي قدرت شكل ميهمسو با خواسته

هدف اين مقاله اين است كه نشان دهد دو گفتمان خانواده و مدرسه . شوداغلب فراموش مي
  .دهندآموزان را مورد خطاب قرار مينحوي دانش اند و هركدام به داراي تنش و تعارض

 سال پيش، از طريق 1000دهد، ايالميان از حدود تا آنجا كه شواهد تاريخي نشان مي
كننده، يك واحد خويشاوندي را در  هر جزئي از جامعة كوچ. اندكردهدامپروري امرارمعاش مي

داده و برمبناي آن، حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود را سامان  ها تشكيل ميخالل قرن
هر فرد است و ايل معرف . شود ناميده مي"ايل"اين واحد خويشاوندي مستقل . داده استمي

شود و شناسة هر فرد در خالل  تبديل مي"ما" در آن به "من"آلي است كه واحد جمعي ايده
هاي نوسازي از باال طي حدود اجراي برنامه). 6: 1382قاسمي، (زندگي اجتماعي است 

 و تشكيل جمهوري 1357سال حكومت پهلوي در ايران و به دنبال آن وقوع انقالب  شصت
هاي توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ن، افزايش نفوذ دولت، تداوم اجراي برنامهاسالمي ايرا

شدن و ورود عناصر جامعة مدرن، المللي و گسترش جهانيدر سطح ملي و تغيير شرايط بين
 و پرورش مدرن به درون جامعة عشايري، زمينه را براي نظير مبادالت پولي و آموزش

). 20: 1386عبداللهي، (ظام ايلي و تغيير ساختار آن فراهم كرد افتادگي و فروپاشي ن ازشكل
ها و تعاريف با شهرهاي ترتيب، نوع متفاوتي از شهر ايجاد شد كه در بسياري از مؤلفه بدين

يافته در  عشاير اسكان.  عشيره قرار داد-ايالم را بايد در زمرة تيپ شهر. مدرن متفاوت است
اي فرد الگوهاي فرهنگي پيشين و ذهنيت و رفتارهاي عشيرهشهرها در بخش بزرگي از زندگي 

گذارند پذيرند بر شهر نيز تأثير مياند و به همان صورت كه از شهر تأثير ميخود را حفظ كرده
در اين جامعة مبتني بر اسكان عشاير، ايالم خانوادة گفتماني ويژه دارد ). 351: 1383فكوهي، (

 و "خودي". بخش استگفتمان خانواده هويت. ي استكه خود جزئي از نظام خويشاوند
  شان، اعضاي ها، و ديگريايلي در اين گفتمان كامالً آشكار است، خوديِ افراد، هم"ديگري"

عنوان  در اين گفتار ما از خانواده به طور كلي و خانوادة ايالمي به طور خاص، به. هاي ديگرندايل
خش كه در معنابخشي به امر اجتماعي در مبادله و معامله بگفتماني هويت. كنيمگفتمان ياد مي
  .هاي عرصة اجتماع استبا ساير گفتمان
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مثابة گفتمان ياد كرد؟ از آنجا كه اين  توان از مدرسه بهاما مسئلة بعدي اين است كه آيا مي
 تغيير نهاد در ايران عمدتاً وابسته به دولت است، گفتمان حاكم بر آن با گفتمان حاكم بر دولت

گفتمان حاكم بر مدرسه كامالً مستقل نيست، چون كارگزاران آن، فضاي اجتماعي . كندمي
آموزان و بسياري از مسائل ديگر بر پيرامون مدرسه، ذهنيت و فضاهاي فرهنگي و تربيتي دانش

توان فقط به قوانين مدون در آن ترتيب، براي بررسي گفتمان مدرسه نمي بدين. آن تأثيرگذارند
تكيه كرد، بلكه اين گفتمان در معرض تغييراتي قرار دارد كه ناشي از عملكرد متفاوت اولياي 

  .آموزان استمدرسه و خود دانش
 قانوني از تصويب نمايندگان مجلس گذشت كه در آن اهداف و 25/11/1366در تاريخ 

حوري تنظيم قانون اهداف اساساً متكي بر يك اصل م.  و پرورش ذكر شده بودوظايف آموزش
براساس اين اصل، هدف نهايي در نظام تعليم و تربيت . شده است، يعني كمال نهايي انسان
در فصل اول اين قانون، ذيل دو ماده، ). 9: 1384رضايي، (اسالمي رسيدن به قرب الهي است 

تقويت و تحكيم . 1ماده :  و پرورش به اين شرح ذكر شده استاهداف اساسي وزارت آموزش
  .آموزاني اعتقادي و معنوي دانشمبان

 و پرورش ناظر بر رسد اين فرض درستي باشد اگر بگوييم اهداف نظام آموزشبه نظر مي
و پرورش با آن رغم تمام تحوالتي كه آموزش اين هدف علي.  است"انساني اسالمي"ساخت 

  .)10: 1384رضايي، (مواجه بوده، هميشه در مركز گفتمان آن قرار داشته است 
فهم خانواده . توان گفت در اين جامعه، خانواده حكايت خاص خود را داردترتيب، مي بدين

در اين فضا نهادهاي مدرني . در ايالم بدون قراردادن آن در زمينة ايلي و عشايري كامل نيست
ها را تغيير  هاي زندگي اجتماعي آناند و بعضي از مؤلفه اندك وارد شده همچون مدرسه اندك

اند، هرچند در بعضي موارد خود نيز تسليم اين فضا شدند، پويايي تنش بين اين دو فضا  داده
آموز در نتيجه، نزاع گفتماني خانواده و مدرسه بر سر دانش. تأثير خود را برجاي گذاشته است

هاي اجتماعي در معرض دو گفتمان مثابة سوژه آموزان بهدانش.  ساختاري است-امري تاريخي
ها  گيري ذهنيت آنهاي موجود در اين دو گفتمان بر شكلگيرند، تنشي قرار ميسطح ميان
دهد؟ مثابة نقطة تقاطع اين دو گفتمان چه اتفاقي رخ مي پس در مدرسه به. گذاردتأثير مي

شوند؟ هاي ذكرشده به چه مواضعي فراخوانده مي هايي در گفتمانمثابة سوژه آموزان بهدانش
  . ها هدف اين مقاله استها و ساير پرسشپاسخ به اين سؤال

  

  هاي پژوهشپرسش

 آموزان است؟گفتمان حاكم بر مدرسه در پي دستيابي به چه ذهنيتي در دانش -1
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 آموزان است؟گفتمان حاكم بر خانواده در پي دستيابي به چه ذهنيتي در دانش -2

  آيا بين اين دو گفتمان رابطه، تنش يا تعارضي وجود دارد؟ -3
  پذيرند؟هاي كدام گفتمان را بيشتر مين معناها و ارزشآموزادانش -4

  

 مروري بر ادبيات نظري

و چگونگي تكوين آن قدمتي طوالني دارد، سابقة اين مباحث به آثار ماركس  1مفهوم سوژه
. داري ارائه دادكنندة سوژه در جامعة سرمايه عنوان تكوين گردد كه مفهوم ايدئولوژي را به برمي

اند، نظرات طبقة حاكم در همة عصرها نظرات حاكم«: گويد  ميولوژي آلمانيايدئماركس در 
 اصلي در جامعه است، در عين حال نيروي مادييعني اين طبقة اجتماعي كه نيروي 

پس از ). 82: 1388؛ به نقل از استريناتي، 93: 1963(» آيدروشنفكري اصلي نيز به شمار مي
از جمله . تكوين ذهنيت در دنياي جديد نشان دادنداي به گيري ويژهماركس سايرين جهت

توان ادعا كرد نظرية مي. اي بر ادبيات مربوط گذاشتگرامشي كه با مفهوم هژموني تأثير ويژه
هاي حاكم را ها و رهبري گروههاي تابع، عقايد، ارزشگونه نيست كه گروه گويد اين گرامشي مي

ها هستند يا به اين  كي يا ذهني ناگزير به پذيرش آنپذيرند، به اين دليل كه از نظر فيزيمي
ها براي اين كار داليل خود را دارند  اند، بلكه آندليل كه از نظر ايدئولوژيكي چنين ياد گرفته

رسد اين است كه جايگاه در پس اين مفاهيم سؤالي كه به ذهن مي). 223: 1388استريناتي، (
اب گرامشي اين است كه هژموني به جامعة مدني ترين جوهژموني كجاست؟ نخستين و قاطع

يا ديكتاتوري يا دستگاه قهري به منظور تأمين (وي جامعة سياسي . مربوط است و قهر به دولت
را در مقابل ) ها به نوع توليد و اقتصاد دوراني معين انطباق يابندشرايط الزم براي آنكه توده

اصطالح خصوصي از قبيل  هاي به سازمانوسيلة يا هژموني يك گروه كه به(جامعة مدني 
 در 54: 1383اندرسون، (دهد قرار مي) كندهاي كارگري، مدارس و غيره تحقق پيدا مياتحاديه
بنابراين، در نظرية هژموني . داندگرامشي هژموني را تركيبي از اجماع و قهر مي). 1383اعتماد، 

كي اعمال هژموني و ديگري وجود ي: شودگرامشي دو چيز به طور قطع و روشن بيان مي
  .مقاومت

هاي گيري سوژهدر نظرية آلتوسر چگونگي شكل. شدت متأثر از گرامشي است آلتوسر به
وي تمايز ميان دولت و جامعة مدني را در . انساني با مفهوم بازتوليد شرايط توليد همبسته است

براي پيشبرد : بردلت نام ميهاي ايدئولوژيك دوكند و از دستگاه معناي گرامشي آن حذف مي

                                                 
1. Subject 
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 را در نظر بگيريم هم واقعيت 3دستگاه دولتو  2قدرت دولتبايد هم تفاوت بين  1نظرية دولت
ها را  گيرد، كه نبايد آن قرار مي4دولت) سركوبگر(دستگاه مهم ديگري كه به طور واضح در كنار 

 5هاي ايدئولوژيك دولتتگاهدسمن اين واقعيت را با توجه به مفهوم آن . با هم اشتباه گرفت
هاي سركوبگر ها را با دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت چه هستند؟ نبايد آناما، دستگاه. نامممي

به ياد بياوريد كه در نظرية ماركسيستي دستگاه دولت شامل حكومت، . دولت اشتباه گرفت
هاي ها را دستگاه آينده اينشود، من در مي... ها وها، زندانبخش اجرايي، ارتش، پليس، دادگاه

  ).142: 2002آلتوسر، (نامم سركوبگر دولت مي
هاي خاصي هستند كه در نگاه اول تخصصي و مجزا از هاي ايدئولوژيك دستگاهاما دستگاه

، دستگاه آموزشي )نظام كليساهاي مختلف(دستگاه مذهبي : رسندهاي دولت به نظر ميدستگاه
نظام (، دستگاه خانواده، دستگاه قانوني، دستگاه سياسي )نظام مدارس خصوصي و دولتي(

نشريات، راديو و تلويزيون و (هاي ارتباطي هاي تجاري، دستگاه، اتحاديه)سياسي، احزاب مختلف
آلتوسر اين ايده را ). 143: 2002آلتوسر، ) (ادبيات، هنر، ورزش و غيره(، دستگاه فرهنگي )غيره

داري پيشرفته، دستگاه ايدئولوژيك اي اجتماعي سرمايههبنديكند كه در صورتمطرح مي
داري در اروپا، دستگاه ايدئولوژيك در دوران تاريخي پيشاسرمايه. مسلط نظام آموزشي است

غالب كليسا بود كه نه فقط كاركرد ديني داشت، بلكه سياست، آموزش و فرهنگ را نيز تحت 
- توان گفت در جوامع سرمايهافزايد كه ميميآلتوسر ). 144: 2002آلتوسر، (سلطه گرفته بود 

عنوان گروه مسلط  كليسا، بهـ  خانواده جايگزين زوج مدرسهـ يافته زوج مدرسه داري توسعه
مذكور  هاينظريه اساسي اشكاالت از يكي). 118: 1386فرتر، (نهادهاي ايدئولوژيك، شده است 

كمتر  بازتوليد فرآيند و اجتماعي هادهاين رابطة تحليل در كه است آن ...)آلتوسر، گرامشي و(
 ها،گفتمان خود دروني هايناسازه و هاابهام نهادها، اين در موجود هايگفتمان تكثر به

 كند مي ايجاد مقاومت براي كشمكش اين كه امكاني و مذكور گفتمان ميان دائم كشمكش
هاي  حدي جايگزين نظريههاي گفتمان تاترتيب، نظريه بدين. )1384 رضايي،(كنند مي توجه

هاي مختلف اجتماع از ها انعطاف بيشتري براي تحليل عرصهاين نظريه. شوندايدئولوژي مي
  .دهندخود نشان مي

                                                 
1. The theory of the state 
2. State power 
3. State apparatus 
4. Repressive state 
5. Ideological State Apparatuses 
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معاني . هاي اجتماعي هرگز تام و تمام نيستندايدة كلي نظرية گفتمان اين است كه پديده
هاي هميشگي  اه را براي كشمكشتوانند براي هميشه تثبيت شوند و اين امر رگاه نمي هيچ

گذارد كه خود تأثيرات اجتماعي به همراه دارد اجتماعي بر سر تعاريف جامعه و هويت باز مي
شود كه اين نظريه با اين ايدة پساساختارگرايانه شروع مي). 54: 1389يورگنسن و فيليپس، (

ثبات نحوي بنيادين بي زبان بهجا كه سازد و از آنگفتمان جهان اجتماعي را در قالب معنا برمي
اي بسته نيست،  ه هيچ گفتماني پديد. تواند براي هميشه ثابت بماندوجه نمياست، معنا به هيچ

به همين دليل، كشمكش . شودها دستخوش تغيير ميواسطة تماس با ساير گفتمان بلكه به
 ـ كه هريك روش هاي مختلفگفتمان. هاي كليدي اين نظريه است يكي از واژه1گفتماني

دهندـ براي خاصي براي گفتگو دربارة جهان اجتماعي و فهم آن در اختيارمان قرار مي
كردن معناهاي زبان به روش مورد نظرشان، كشمكشي دائم با  پيداكردن هژموني، يعني تثبيت

توان هژموني را عجالتاً غلبة ديدگاهي خاص تعريف كرد به اين ترتيب، مي. يكديگر دارند
در پساساختارگرايي، مانند نظرية آلتوسر، سوژه مستقل ). 29: 1389ورگنسن و فيليپس، ي(

-جا چندپاره و ازهم اما برخالف نظرية آلتوسر، سوژه در اين. هاستنيست، بلكه محصول گفتمان

شود، بلكه گسيخته است، يعني موقعيت او فقط به يك شيوه و توسط يك گفتمان تعيين نمي
الكالو و موفه، (خوانند هاي مختلف فراميلف او را به قرارگرفتن در موقعيتهاي مختگفتمان
1985 :47-48.(  

وجه مشخص مفهوم هژموني نزد الكالو و موفه آن است كه اين مفهوم انتساب ضروري و 
طرد انتساب طبقاتي عناصر گفتماني زمينة . داندطبقاتي عناصر گفتمان مسلط را منتفي مي

نتيجة . گذاردهاي بديل و در نتيجه مقاومت را بازمي ها در گفتمان نة آنهاي خالقاتركيب
هاي مسلط ضرورتاً قادر به بازتوليد خود  منطقي بحث الكالو و موفه اين است كه گفتمان

در . شودها مينيستند و چه بسا با مقاومت مواجه شوند، كه ناشي از مفهوم سيال بودن دال
هاي دال"اند  ايي را كه به روي انتصاب معاني گوناگون گشودهحقيقت، نظرية گفتمان عنصره

"سيال
كنند به هاي مختلف تالش مياند كه گفتمانهايي نشانه"هاي سيالدال". نامد مي2

 به كشمكش جاري ميان "دال سيال"اصطالح . ها معنا ببخشندروش خاص خودشان به آن
گاهي در  گره"بدن"ترتيب،  بدين.  مهم تعلق داردهايمختلف براي تثبيت معناي نشانههاي گفتمان

هاي  درمانهاي پزشكي و گفتمانگفتمان پزشكي است و دالي سيال در كشاكش ميان گفتمان
هايي كه بسيار الكالو و موفه به آن دسته از گفتمان). 60: 1389يورگنسن و فيليپس، (جايگزين 

                                                 
1.Discursive struggle 
2. Floating signifiers 
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گويند  عيني ميهايشود گفتمانا فراموش ميه كنند و خصلت پيشامدي بودن آنطبيعي جلوه مي
يافتن گفتمان  عينيت. اندها پيشامديهمة معناها شناورند و همة گفتمان). 34: 1990الكالو، (

  .بودن آن نهادن بر پيشامدي يعني سرپوش

  

  محورهاي پژوهش

يل استفاده اي مبناي كار قرار گيرد كه از سطح ميانة تحلدر اين گفتار هدف اين است كه نظريه
هاي متعدد در حوزة اجتماع باشد، با اين منطق كه در دنياي امروز كند و قائل به وجود گفتمان

طرفه كه تحت سلطة يك ايدئولوژي است  منزلة فرآيندي يك توان از فرآيند تكوين سوژه بهنمي
مان الكالو و به همين دليل نظرية گفت. هاي امروزين، عرصة نزاع گفتماني استاجتماع. نام برد

بدين ترتيب .  يعني كشمكش گفتماني ايدة اصلي اين كار پژوهشي استموفه و مفهوم مهم آن
ها به قرار  ترين آن مهم. دهيمدر اين پژوهش كار ميداني را در راستاي چند محور ادامه مي

  :زيرند
  در مدرسه) و متعارض(هاي متعدد بررسي وجود گفتمان -
  در هر گفتمانهاي مرجح معناها و ارزش -
  نوع و نحوة تالش نهادها در تثبيت معناي خود                                 -
  ها از گفتمان حكومت و از يكديگردرجة استقالل گفتمان -

  

  روش تحقيق

بودن ميدان تحقيق، بررسي و گردآوري  در اين تحقيق، با توجه به موضوع مورد مطالعه و خاص
در سطح اول با مروري تاريخي بر فضاي ايالم و . گيردرت ميها در سه سطح كلي صوداده

و بررسي نقش خانواده و خويشاوندي در اين زمينة اجتماعي از يك طرف و سير تطور آموزش 
در سطح دوم با روشي تجربي . شودپرورش از طرف ديگر، گفتماني بودن اين دو نهاد بررسي مي

-مصاحبة نيمه(در اين قسمت كار ميداني . شودها در مدرسه بررسي ميتقاطع اين گفتمان

ها البته با در سطح سوم، تفسير مشاهدات و مصاحبه. شودانجام مي) ساختاريافته و مشاهده
اگرچه اين سطوح مطالعه به اين دقت از هم قابل تفكيك . شوداي انتقادي انجام ميزاويه

  . ختلف روش كار مشخص شودشده تمايزي تحليلي است تا وجوه م نيستند، تمايز مطرح
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  انتخاب موارد

در . گيري نظري انجام شده است و تا مرحلة اشباع نظري ادامه يافته استدر اين پژوهش نمونه
چون براساس مدل . كند اهميت اساسي دارداين تحقيق فضاهايي كه فرد در آن زندگي مي

به عبارت . اندوناگوني جاريهاي مختلف در فضاهاي مادي گرسد كه گفتماننظري، به نظر مي
از آنجايي كه . گيردهاي متنوع قرار ميديگر، فرد با قرارگرفتن در اين فضاها، در معرض گفتمان

توان تفكيك خيلي زيادي بين مناطق مختلف از لحاظ سطح ايالم شهر كوچكي است و نمي
 حاشيه -ا توجه به مركزتبع آن، پايگاه اقتصادي و اجتماعي قائل شد، اين مشخصه ب درآمد و به

براي انتخاب موارد مورد مصاحبه تالش بر اين بود كه گوناگونيِ موجود هم . گيري شده است پي
آموزان زرنگ، در ابتدا، دانش. گيري شود آموزان پيدر ميان مدارس و هم در ميان خود دانش

- ، جزء موارد اولية طبقهدار و روستاييمنضبط، تنبل، داراي انضباط پائين، داراي خانوادة مشكل

گيري نظري، هرجا نياز ها و بر اساس منطق نمونهبندي بودند، به مرور و با تكميل و تحليل داده
  .تري بود با موارد بيشتري مصاحبه شده است به اطالعات اضافه

 4365 دبيرستان و 18و پرورش ايالم، اين شهرستان داراي طبق اطالعات سازمان آموزش 
-بندي مدارس برحسب دو نوعِ دبيرستانابتدا تقسيم. ز دختر در مقطع دبيرستان استآمودانش

 دبيرستان ديگر عادي 14 دبيرستان هستند، 4مدارس خاص در ايالم . هاي خاص و عادي است
هاي غيرانتفاعي به علت عدم عموميت در ميان مردم جزء موارد دبيرستان(آيند به شمار مي

 دبيرستان دو دبيرستان در مناطق تقريباً فقيرنشين شهر 14يان اين در م). مصاحبه نيستند
قرار دارند و ساير مدارس در سطح شهر هستند كه به نوعي در سطح طبقاتيِ متوسط قرار 

 "دبيرستان پژوهش"براي اينكه اين تنوع در نمونه رعايت شود، از طيف مدارس فقير، . دارند
 به علت فضاي متفاوت آن "رستان نمونة فضيلتدبي"در ميان مدارس خاص . انتخاب شد

آموزان روستايي جوي دبيرستان نمونه با سياست پذيرش بيشتر از ميان دانش(برگزيده شد 
در ميان ). بودن است متفاوت دارد، يعني پذيرش هم براساس آزمون و هم سهمية روستايي

-  برگزيده شدند و دانش"نيابيها و شهيدآويهاي لقمان، امدبيرستان"مدارس سطح شهر نيز 

عنوان افرادي مجزا،  آموزان را نه بهدانش. آموزان و اولياي مدرسه مورد مصاحبه قرار گرفتند
  .ايم  درنظر گرفته"درون گفتمان مدرسه"بلكه 

هاي پژوهش و در مجموع با يك مدير در دبيرستان نمونة فضيلت، دو معاون در دبيرستان
 6ابيها، و در هر دبيرستان با هاي شهيد آويني و امر دبيرستانلقمان و دو معاون پرورشي د

  .آموز مصاحبه به عمل آمددانش
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ها تالش شد در اين مصاحبه. آموزان بودندسطح بعدي افراد مورد مصاحبه اولياي دانش
 نفر از مادراني كه 15در اين سطح نيز با . هاي ايالمي به دست آيدگفتمان حاكم بر خانواده

در اين سطح نيز هدف مصاحبه فهم . د دختر دبيرستاني داشتند مصاحبه به عمل آمدفرزن
  .گفتمان خانواده از زاوية ديد اوليا بود

  

  هاي تحقيقيافته

هاي نسبتاً يك نوع نشانه. توان دو نوع نشانه ديدهاي رقيب ميطبق تعاريف در گفتمان
اند كه بر  هاي مورد كشمكشديگر نشانهشده و داراي معناي مورد توافق هستند و نوع  تثبيت

-ها عالوه بر نشانهما در اين تحليل. هاي مختلف رقابت وجود داردها ميان گفتمان سر معناي آن

ها ظاهراً توافق معنايي وجود دارد، اما  هاي مورد كشمكش به دنبال مواردي هستيم كه در آن
توان معناي امر اجتماعي را در گفتماني به عبارتي، هرگز نمي. عملكرد دو گفتمان متفاوت است

هاي رقيب تضعيف نشود يا خاص چنان كامل كرد كه به دليل تكثر معنايي در ميان گفتمان
هاي ها نيست، بلكه تطابق مؤلفههدف اين گفتار واكاوي هريك از اين گفتمان. تغيير نكند

بدين ترتيب، از . ا هم استها ب هاي آنها و تعارضگفتمان خانواده و مدرسه و بررسي تنش
ترين دغدغة مدرسه و خانواده در حالت كلي به چهار دسته قابل تقسيم  منظر اين پژوهش، مهم

   .اندهاي مهم شناسايي شدهدر اين تحليل مؤلفه. است؛ تحصيل، مذهب، تربيت و پرورش سياسي
  

  تحصيل -1

 گذار از جوامع سنتي به با. در جوامع سنتي اغلب وظيفة آموزش برعهدة خود خانواده بود
 تقسيم كار اجتماعي صورت گرفت و اين وظيفه برعهدة نهادي جدا به نام مدرسه جوامع مدرن
از اين رو، هم اهداف و هم . گاه دقيق نبوده استاما مرزهاي اين تقسيم كار هيچ. گذاشته شد

تر شدن  با پررنگدر چند سالة اخير و. عملكردهاي تحصيلي تنها متعلق به نهاد مدرسه نيست
ها تبديل شده هاي خانوادهترين دغدغه اهميت تحصيالت در دنيا اين مسئله به يكي از مهم

توان گفت اگرچه تحصيالت مؤلفة مهمي هم در گفتمان خانواده و هم در مدرسه مي. است
ت هاي تحخانواده. كننداست، اين دو گفتمان در عملكردها و انتظارات خود متفاوت عمل مي

ها در مواجهه با مدرسه اين خانواده. اند قابل تقسيم1مصاحبه عموماً به دو دستة سنتي و مدرن

                                                 
طور عام، اين گفتار ادعاي ها در اين تحقيق به طور خاص و در روش كيفي به با توجه به محدود بودن مصاحبه. 1

 نظري بسياري از ها به دو دستة سنتي و مدرن در ادبياتبندي خانوادههرچند تقسيم. قابليت تعميم ندارد
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هاي سنتي و مدرن در اين تحقيق خانواده. كننددر زمينة تحصيل دخترانشان متفاوت عمل مي
  .اندبا توجه به فضاي كلي خانواده توصيف شده

ها را با اجتماع سنتي  هايي هستند كه آنها داراي ويژگياين خانواده: خانوادة سنتي
اي دارند و ارتباطشان را با بسياري از عموماً شبكة خويشاوندي گسترده. زندبيشتر پيوند مي

فرد پيش از هرچيز عضوي از خانواده، . عرف در اينجا نقش پررنگي دارد. اندها حفظ كرده آن
هاي اساسي انتخاب. ردي اولويت داردبنابراين، مصالح جمع بر مصالح ف. ايل يا طايفه است

زندگي از قبيل ازدواج، محل سكونت و انتخاب نامزدهاي مجلس شوراي اسالمي كامالً تحت 
تبع آن  اغلب سرپيچي از هنجارها به معناي اخراج از اجتماع و به. سيطرة ديگران قرار دارد

  .انزواي اجتماعي است
ها اهميت كمي براي  آن. چنان حاكم استهاي جنسيتي همهاي سنتي كليشهدر خانواده

-  را براي دختر مناسب مي"ازدواج"ها كه تصورات قالبي آن. انددختران قائل) خصوصاً(تحصيل 

با "دختر قبل از هرچيز بايد فردي . داند سبب شده تحصيل در درجات بعدي اهميت قرار گيرد
اين قضيه . از رفتار و گفتار زنان استناموس و آبروي خانواده تابعي .  براي خانواده باشد"آبرو

در موارد .  از دختر در درجة اول اهميت قرار داشته باشد"رفتار آبرومند"سبب شده كه انتظار 
در اين موارد ساير اعضاي . ها بودند نفر در اين خانواده13 نفر 30مورد مصاحبه قرارگرفته از 

ها اغلب در سن پايين  شتند و دختران آنهاي سنتي داازدواج) برادرها و خواهرها(خانواده 
  .بودندازدواج كرده 

ختريم خيلي ارزش قائل دما كه  ندنادرس خوبراي  خانوادهباور كنيد 
م از من دارند اين است كه دختر خوبي ا بيشترين انتظاري كه خانواده... دنيستن
 ليخي  را درسخواهند،، بيشتر اين را مي يعني با آبرو زندگي كنمباشم
 ويدگ گرفتم ميرا كم خيلي م اين نمره ويگ پدرم ميبه  وقتي  مثالًد،نهخوا نمي

ود، ش  كار بدي انجام دادي جبران نميتو ر ولي اگود،ش  جبران ميداشكال ندار
  ).13-نمونه(د  دارنري انتظار ديگ يعني كالًيعني يك اخطار است،

  
 از وضعيت تحصيلي فرزندانشان چندان ها عموماً كاري به كار مدرسه ندارند واين خانواده

در نتيجه چالشي هم با مدرسه در اين قضيه . دهندمطلع نيستند و اهميتي هم به آن نمي
                                                                                                                   

به همين . ها هدف اين مطالعه نبوده استهاي دقيق اين نوع خانوادهخورد، تعيين ويژگيتحقيقات به چشم مي

 .ما براي موارد مورد مصاحبه صحت داردا. دليل در مورد آن ادعاي تعميم ندارد

آموز آنجا مصاحبه شده است و شمارة بعدي نمايانگر چندمين فرد اي است كه با دانش كلمة اول بيانگر مدرسه.1

 .  مورد مصاحبه در آن مدرسه است
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نحوة تربيت و . تبع آن تنش و تعارض ديد توان عملكرد مشترك و بهبه همين دليل نمي. ندارند
 است غالباً اين دختران پذيري دختران در خانواده در راستاي اهداف سنتي سبب شدهجامعه

دختران اين . هم ايدة خاصي در مورد آيندة موفق از خالل تحصيالت عاليه نداشته باشند
عدم نظارت خانواده بر عملكرد . شوندها در زمينة تحصيل به حال خود واگذار ميخانواده

درسي ها وضعيت   نفر، همة آن13از بين . كندثمر ميها تالش مدرسه را بي تحصيلي آن
  . نامناسبي داشتند

اي، انجمني، ولي مثالً براي كارنامه. اتفاق نيفتاده مادرم خودش بيايد مدرسه
م درس ا خانواده... ها بپرسد كند، ولي خودش نميايد از معلمچيزي شركت مي

خواهي خواهي بخوان اگر ميگفتند اگر مي. عهدة خودم گذاشتند خواندنم را به
  ).6-لقمان(كاري ندارند ها با من  آن. نخوان

  

. هاي مدرن تحصيالت باال كليد موفقيت در دنياي امروز است براي خانواده:خانوادة مدرن
ها تحصيالت دخترانشان را اين خانواده. شودها زن به فردي مستقل تبديل ميدر اين خانواده

خانواده و فرد . نددانهاي علني عليه آن ميراهي براي گريز از سلطة نظام سنتي بدون شورش
-توان فرديتي مانند فرديت در كالنكند، پس نميناچار در اين جامعه زندگي مي داند كه بهمي

نكردن از  شدن، پيروي هاي علني مانند عاشقشورش. شهرها را در اين جامعة كوچك تجربه كرد
 هم مقاومت اند؛خورده اغلب براي افراد شكست... هنجارهاي عرفي پوشش و رفتار مناسب و

انگيزانند و هم خانواده آن را تهديدي عليه موجوديتش در فضاي شهر خانواده را عليه فرد برمي
ظاهر آن را محكم كرده است،  موجوديتي كه اگرچه گذر زمان و وجود تاريخ مشترك به. داندمي

رش به همين دليل با گست.  دختران خانواده است"رفتار ناپسند"شكنندگي آن به ظرافت 
ها، در ميان خانواده) كه مختص شهروندان شهرهاي امروزي است(رفتارهاي فردگرايانه 

-تمامي دانش. كندها و پايگاه اكتسابي مانند تحصيالت اهميت روزافزوني پيدا ميموفقيت

ترين انتظار  بندي شده بودند اظهار كردند كه مهمهاي مدرن طبقهآموزاني كه جزء خانواده
  . بودند مورد از موارد مصاحبه در اين دسته قابل تقسيم17. خواندن است ها درس نخانواده از آ

اش دارد اين است كه درسش را بخواند، ترين انتظاري كه خانواده از بچه مهم
ش است، من خودم اگر درس ا خانواده اولين چيزي كه برايش مهم است درس بچه

گويند اول درست را بخوان بعد،  ميگذارند باهاشان بروم جايي،  داشته باشم نمي
  ).2-لقمان(اول درس مهم است به نظر من 

خيلي دوست دارند . م براشان درس من از همه چيز مهمتر استا خانواده
هامان  مثالً ما يكي از فاميل. كنندخيلي تشويقم مي. دانشگاه قبول بشوم
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. نم خيلي ناراحت شدندام مخصوصاً ماما م، بعد خانوادها خواستگارم بود، پسرخاله
گفتند كه ما . يعني دوست نداشتند حرف و حديث باشد و من ذهنم مشغول باشد

ها كمي  م اينا بعد خاله. دهيم تا درسش را تمام كنداصالً دخترمان را شوهر نمي
  ).4-نمونه(ناراحت شدند اما ما اهميت نداديم 

  
. كندر مؤلفة تحصيل با هم فرق ميتوان گفت نحوة عملكرد خانواده و مدرسه ددر كل مي

در اين . اندهاي سنتي بيشتر فاصله گرفتههايي دارد كه از ارزشمدرسه رابطة بهتري با خانواده
گذاري ارزش. پذيري در مدرسه داردپذيري دختر همسويي بيشتري با جامعهها جامعهخانواده

هاي سنتي كه در مقابل، در خانواده. دشومدرسه برمبناي معدل و نمره در خانواده نيز دنبال مي
هاي خانواده و آموزان در تعارض ميان اولويتازدواج اولويت ارزشي براي دختران دارد، دانش

- ها اهميت زيادي به تحصيل نمياز آنجا كه اين خانواده. شوندمدرسه اغلب تسليم خانواده مي

به عبارتي . اهداف با مدرسه متضادندبينند، بلكه در دهند، در عملكردهاي مدرسه مشكلي نمي
ندارند، درگيري كمتري با مدرسه دارند و ... هيچ اعتراضي در مورد نوع معلم، كيفيت دروس و

تر در اهداف با مدرسه همسازتر هاي مدرناما خانواده. برندبه طور مستقل كار خود را پيش مي
 تحصيل دخترانشان هستند، اما يعني همسو با مدرسه خواستار. و در عملكرد ناهمسازترند

ارتباط مستمر و مداوم . شود با بعضي عملكردهاي مدرسه موافق نباشندهمين اهميت سبب مي
ها آگاه باشند و در جهت رفع آن شود از كم و كاستيها سبب ميگيري درس بچه ها و پي آن

هاي ي آوردن معلمتالشي كه يا در راستاي عملكرد مدرسه است، مانند تالش برا. تالش كنند
هاي جبراني و خصوصي در ساعات گيرد، مانند كالسخوب، يا مستقل از مدرسه صورت مي

  . خارج از مدرسه
  

  پرورش مذهبي -2

اين نهاد مطابق با ايدئولوژي ديني .  است"نهاد ايدئولوژيك دولت"مدرسه، به گفتة آلتوسر، 
به . داندآموزان ميبي در دانشترين وظايف خود را پرورش ذهنيت مذه حكومت يكي از مهم

اگرچه . هاي فهم گفتمان مدرسه استترين مؤلفه همين دليل پرورش مذهبي يكي از مهم
ماده (آموزان دارند اي بر مذهب دانشهاي آن تأكيد ويژهو پرورش و دستورالعملقوانين آموزش 

ل عملكرد مسئوالن آموزان از خال، در عمل تا حد زيادي تكوين ذهنيت مذهبي در دانش)1
برنامة صبحگاهي در مدارس عمدتاً شامل تالوت قرآن، حديث و ورزش . گيردمدرسه صورت مي

در . شوددر صورت بدي هوا، دعاي مربوط به آن روز در نمازخانه خوانده مي. صبحگاهي است
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. ودشهاي مذهبي برنامه اجرا ميشود و براي همة مناسبتنوبت ظهر نماز جماعت برگزار مي
 "گرايانهمناسك"شدت  بدين ترتيب، در بعد عملكرد، مذهب نقش مهمي دارد، اما صورتي به

مدرسه اهرم فشاري . شودشدت اهميت داده مي به مناسك و مراسم مذهبي در مدرسه به. دارد
  . كنددارد كه نمرة پرورشي است و از اين اهرم براي پيشبرد مقاصد خود استفاده مي

 نماز دنآي  مي،نماز از بيرون داريم پيش. نيماخو  با جماعت ميا رنمازما هر روز 
كه  را  جوري تقسيم شده كه ساعت نمازكن ياامهم ساعت ه االن، بعدد،نناخو مي
امروز ما ساعت  مثالً. اند  گذاشتهزنگ آخر  ساعت درسوسط  استقدر ضروري اين

 ما دزنن باره زنگ مي دوگويند اذان مي  كه5/1 ساعت .دخور ن ميا زنگ كالسم1
قدر برايشان اهميت دارد  ، ايننا يعني وسط كالسم،نيماخو  ميان رايم نمازمآي مي

  ).2-نمونه(

  
عموماً . شودها براي ادامة مباحث ديني و سياسي استفاده ميعمدتاً از اوقات فراغت بچه

 دردسرسازي سبب پتانسيل اين اوقات براي. ها مشكل داردمدرسه با بيكاري زياد از حد بچه
ها در همة  از ايام فراغتي بچه"زداييتفريح". شود از آن جهت موارد ديگر استفاده كنندمي

اين اوقات ساعاتي است كه . تفريح گاهي مترادف است با خطر. شودسطوح مدرسه ديده مي
ترين دردسرمدرسه در نحوة پركردن آن مختار است، و معاون پرورشي يا معاون مدرسه اغلب بي

  . ها زدن براي آن ها و حرفكردن بچه گزينند؛ جمعراه را برمي
بريم ها را مياگر يك زنگي بيكاري داشته باشيم، يا معلمش نيايد، بچه

ها هم در كالس يا بعضي وقت. زندنمازخانه، معاون پرورشي براشان حرف مي
ند، يا ممكن است كنها اگه بيكار باشند خيلي شلوغ ميبچه. زندبراشان حرف مي

ها را يك جور گرم جور مواقع سر بچه براي همين اين. خداي نكرده اتفاقي بيفتد
  ).ابيهاام-معاون(گيرند ها چيزي هم ياد ميشود، بچه اتفاقاً خوب هم مي. كنيم مي

  
 مذهب توجه دارد و الزامي براي شركت در مراسم "اعتقادي"اما، خانواده بيشتر به بعد 

 "دار دين"ها تمايل دارند كودكاني خانواده. كندها غالباً تشويقي عمل مي آن. ردمذهبي ندا
اما بجز مراسمي چون ايام محرم . گنجانندتربيت كنند و اين وجه را در مسائل تربيتي خود مي

كنند و انتظار زيادي از كه همة خانواده حضور دارند، در ساير مراسم اغلب فردي عمل مي
هاي فرد و انتظارش از عملكردهاي خانواده اغلب تعادلي ميان توانايي. ارندكودكان خود ند
به طوري كه در مواردي كه سنگيني اداي وظيفه براي كودك زياد است . كندمذهبي برقرار مي

  . گذردراحتي از آن مي به
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 يعني ،نماخو  ولي من خيلي نمي،نيدا هميشه بايد نماز بخوويدگ مامانم مي
 ،موش ها دير بلند ميام، صبحم خستهآي  كه از مدرسه ميها ظهر،ور كناب .نماتو نمي
 ...نم باور كنيداتو  نمير، ديگ استب گناهو خود،ش نم همش قضا مياتو  نميرديگ
  كهم هه، بعد روز استنيد بهترا ولي نماز بخودنويگ  ميكنند،م نمي مجبورها آن

  گناه داريدرا ديگه  الغريد و اين خيليويدگ  مي.دارگذ  خودش نميمامانم اصالً
  ).3-نمونه(

  
به عبارتي، . مسئلة مهم در اين قضيه، استقالل نسبي خانواده از گفتمان حكومت است

به همين دليل، محتوا، كيفيت و كميت . شودعملكرد مذهبي مدرسه توسط دولت تعيين مي
اما . ان حاكم بر دولت استها، نوع مراسم و نوع سخنراني اين مدارس تابعي از گفتمبرنامه

در بسياري از عملكردهايش آزادتر است و . اي از دولت در اين زمينه داردخانواده استقالل نسبي
طور كه در خالل  به همين دليل، همان. كندهايش را خود تعيين ميكيفيت و كميت برنامه

مراسم به هر ها مشخص است، مدرسه صورتي مناسكي دارد و برگزاري صوري اين مصاحبه
اما خانواده صورتي اعتقادي به . ها را به زور وادار كندقيمتي برايش مهم است، حتي اگر بچه

ذهنيت مذهبي فرزند بيشتر برايش اهميت دارد تا صرف به جاي آوردن مناسك . گيرد خود مي
  .و شركت در مراسم

خوانم، از  مياجبار ندارند من نماز بخوانم، خودم ) پدر و مادر(ها  ولي خوب آن
وقتي نماز يادم برود بخوانم، بعد پدرم ... كنم اسالم خودم، دين خودم اين كار را مي

من حدود . اندازند ها يادم مي بيشتر مواقع آن. گويد نمازت را خواندي يا مادرم مي
گفتند چرا نماز را ترك كردي و . ها هم خيلي بدشان آمد يك ماه نخواندم، بعد آن

باهام صحبت . ها خيلي خوشحال شدند وباره من شروع كردم، آنبعد د. ها اين
  ).5-پژوهش(خواني كردند كه چرا نمي

  

 مسئلة پوشش مناسب هميشه محل بحث و جدل بوده است، چه در عرصة : حجاب-2-1
ها بر سر ترين مسئلة اولياي مدرسه با بچهعمده. اجتماع چه در ميان نهادهايي چون مدرسه

غالباً پوشيدن چادر و هدبند .  است"حجاب اسالمي"مدرسه خواهان . پوشش مناسب است
لباس ". هاي مناسكي برخورد مدرسه با مذهب استحجاب يكي ديگر از صورت. الزامي است

اما در بسياري از مدارس با . شود مدرسه اجباري است كه تخطي از آن تخلف محسوب مي"فرم
 . شوداغماض با اين قضيه برخورد مي
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ام را  خوب من مقنعه. من اصالً دوست ندارم. جا چادر و هدبند اجباري استاين
ديگر چرا بايد هدبند بپوشيم؟ هم گرم . پوشم كه موهايم معلوم نباشددرست مي

 د، چادر بپوشنودش  نميه است،ن كوتاام قدشن دوستاثالً مر آخ.شويم است هم اذيت مي
  ).3-نمونه(د نه براي همه  باشيام الزها آن  است برايبهترنم ك  فكر ميمثالً

  
مد در دنياي امروز . شود گاه سبب دردسر مي"مد"حجاب دختران در برخورد با مسئلة 

بسيار اهميت دارد، اما اغلب مستلزم تخطي از قوانين حجاب اسالمي و حتي قوانين عرفي 
د مد دور نگه دارند ها را از مسائلي مانن اند تا بچههرچند اولياي مدرسه در تالش. پوشش است
  .ها ممنوع استبه همين دليل، مسائلي مانند زيورآالت و تغييردادن در لباس. موفق نيستند

ها با وضعي ساده و مناسب بيايند مدرسه تا كنيم تا بچهما تالش مي
شان باشد و خداي نكرده ذهنشان پيش اصطالح حواسشان پيش درس و مدرسه به

ها حسرت جوري ديگر همه مثل هم هستند و بچه ينالبته ا. مسائل ديگر نرود
زيورآالت ممنوع است، من خودم اگر دست ... خورندهاي همديگر را نميلباس
 هستند كه نياز دارند ها در سنيدرست است، االن بچه. دهم ها ببينم تذكر ميبچه

مچين به اين مسائل، ولي واقعيتش مدرسه بايد جاي اين كارها نباشد، قانون هم ه
  ).ابيها ام-معاون پرورشي(دهد  اي به ما نمياجازه

  
گيرد، به طوري كه هم در پوشش مناسب در جايي ميان انضباط و نمرة پرورشي قرار مي

تر اما برخورد خانواده با اين مسئله منعطف. حيطة وظايف معاون است و هم معاون پرورشي
ها در جايي   عرف جامعه است و مرزهاي آناغلب قوانين خانواده براي پوشش متناسب با. است

مدرسه ديدي شرعي و حكومتي به حجاب دارد و . قرار دارد كه هنجارهاي جامعه آسيبي نبيند
مثابة هنجار با آن برخورد  كند، اما خانواده ديدي عرفي دارد و بهمثابة قانون با آن برخورد مي به

آموزان در مسئلة پوشش با دهند، اغلب دانشيها آزادي بيشتري ماز آنجا كه خانواده. كندمي
شود و ها مي خانوادة خود مشكل خاصي ندارند، اما اين قوانين در مدرسه ماية اعتراض آن

  . گيردگريزهاي زيادي از آن صورت مي
دهند ولي نه كه اجبار كنند، بگويند اين كار را  ام به حجاب اهميت مي خانواده

بيرون مثالً . را دوست دارند ولي در حد خودشبكن اين كار را نكن، پوشش 
روي كنم دوست  رويم در حد يه فكل خودمان اشكالي ندارد، ولي اگر زياده مي

گويد  دهد، مي پوشم نه در خانه، مامانم اجازه نميجا چادر مي من نه اين. ندارند
 گويد دختر اگر خودش باادب باشد به چادر دوست ندارم دخترم چادر بپوشد، مي
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نيازي نيست، اگر خودش شخصيت داشته باشد نه به چادر است نه به اين چيزها 
  ).1-پژوهش(

ها با قوانين مدرسه براي حجاب موافق نيستند، هژموني مدرسه هرچند بسياري از خانواده
شود عمدتاً اعتراضي به اين قضيه صورت نگيرد و در كه دنبالة هژموني دولت است سبب مي

در محيط . و ساعات غيرمدرسه با نحوة حجاب دلخواه خود ظاهر شوندهاي خصوصي محيط
  .رفتن از اين قوانين هستند آموزان به دور از اعتراض جدي در پي طفرهمدرسه نيز دانش

  

  انضباط -3

مسائل انضباطي، تبعيت از مقررات عمومي مدرسه و پيروي از هنجارهاي عام عرفي و تربيتي 
در همة مدارس منشور انضباطي در . گيردآموزان قرار ميدانشدر زيرمجموعة مسئلة انضباطي 
آموزان به تفكيك در اين منشور كلية وظايف انضباطي دانش. راهروي مدرسه نصب شده است

غالباً . كندناظم مدرسه نظم موجود در مدرسه و اجراي مقررات را دنبال مي. نوشته شده است
در بسياري ... . ند ساعت ورود و خروج، شلوغ نبودن وقانون مدرسه در اين باره روشن است؛ مان

هايي در اين ميان بستان بده. از موارد مرز مشخصي بين مسائل انضباطي و پرورشي وجود ندارد
  . كندها را در هم داخل مي وجود دارد كه عملكردها و اهداف آن

  ).1-بيهااام(شود ش حذف ميا هركس در نماز جمعه شركت كند دو تخلف انضباطي
-هاي دانشبسياري از خالف. آموزان است شدن دانش راهنظم در مدرسه براي مطيع و سربه

خيلي . هايش نمرة انضباط استابزار مدرسه براي تحميل خواسته. شودآموزان تاب آورده نمي
 "در معرض ديد"كنند، مهم اين است كه كار خالفي را ها واقعاً چه ميها مهم نيست بچهوقت

  .ولياي مدرسه انجام ندهندا
دهند، بعد اگر تكرار  ش اطالع ميا هركس دير بيايد به مدرسه اول به خانواده

ها بدويم، گويد نبايد روي پله معاونمان مي. كنندشود از نمرة انضباطش كم مي
كنند، ها شلوغ مي آيد، بچه ها كه معلم دير ميبعضي وقت. دهدآيد تذكر مي مي

هاي تفريح دوست زنگ... شود آيد و عصباني مي  بعد فوري معاون ميزنند، جيغ مي
گويد  مي. گرددها را ميآيد همة كالس ها باشد، خودش ميندارد كسي توي كالس

  ).4-نمونه(بايد همه بيايند توي حياط 

  
. دهد نشان مي"تربيت"اين مؤلفه خود را به نام . انضباط در خانواده بدين صورت معنا ندارد

بدين . تر آن مدنظر استبيشتر صورت عميق. وانين آهني با اهرم فشار در خانواده وجود نداردق
موارد جزئي در منزل به صورت بسيار . ترتيب كه خانواده خواهان فرزندي بااخالق است
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تر از همه اخالق دختران است، اگرچه تعريف اخالق  شود، بلكه مهمگيري نمي سختگيرانه پي
تسلط خانواده بر . است و عموماً به معناي عدم تخلف از هنجارهاي عرفي استكامالً سنتي 

اگر . كنداغلب مدرسه هم با خانواده همكاري مي. فرزندان، خصوصاً دختران، بسيار زياد است
-بودن جامعه سبب مي اما بسته. شودترين تخلفي ديده شود به خانواده گزارش داده مي كوچك

  .ها ديده نشود آنشود مشكالت اخالقي در 
چون اينجا . هاي ديگر هست نداريمهايي كه در استانمعموالً در ايالم خالف

. اند اين كارها را انجام ندهند شناسيم، دخترها خيلي مواظبهمديگر را تقريباً مي
ما موارد بحراني نداشتيم كه مدرسه بخواهد . كنندها همكاري ميالحمدهللا خانواده

  ).ون لقمانمعا(ازشان بترسد 
  

  پرورش سياسي -4

اقناع . هاي مدرسه استو پرورش در خالل برنامهپرورش ذهنيت سياسي يكي از اهداف آموزش 
هايي كه در اشكال گوناگون گفتمان. ترين كاربردهاي گفتمان است ايدئولوژيك يكي از مهم

در ...) ها ونديسها، شمايل و تزباني، نمادين و نمايشي، ژست، نوع لباس، عمارت و ساختمان(
عنوان راهبردي براي توجيه و  توانند بههاي رسمي جامعه هستند، مي و قدرت"نخبگان"اختيار 

ناپذير موجود در مرزهاي اجتماعي و همچنين براي هاي اجتنابطبيعي جلوه دادن نابرابري
نابراين، كاربرد ب. كار گرفته شوند شود بهكسب رضايت و پذيرش كساني كه قدرت بر آنان اعمال مي

-عنوان تنها ابزار موجود، مرتفع مي  گفتمان نياز به كاربرد زور و خشونت را، به"آگاهانة" و "درست"

  ).66: 1380عضدانلو، (كند سازد و آمريت يا قدرت مشروع را جانشين زور يا خشونت مي
توانيم فقط آموزش را در نظر  آموزش و پرورش مكمل همديگرند، يعني نمي

كنندة  واقعاً آموزش و پرورش دو واحد تكميل. يم و پرورش را رها كنيمبگير
گرفتند اين بود كه  هاي گذشته ايراداتي كه مي مثالً سال. فعاليت آموزشي هستند

هاي ديگر خاص هستند از اول شروع  ها با توجه به اينكه نسبت به مدرسه بچه
واقعاً از اين لحاظ . كردند كردند به درس خواندن، در هيچ فعاليتي شركت نمي مي

خواندن  آموز هيچ فعاليتي بجز درس مدرسه خيلي مشكل داشت، چون اين دانش
از اوضاع اجتماعي ـ سياسي . دانست نداشت، به قول معروف يك روزنامه هم نمي

ها هم نشريه. كنند جامعه هيچ خبري نداشت، ولي االن خودشان نشريه چاپ مي
مدرسه داريم كه يكي -آموزان است، راديو م براي دانشماهانه هم براي كاركنان ه

آموزان نخبة مدرسه است   بود و از دانش17آموزان كه معدلش  از دانش
دهد، بعد خالصه به نظر من يعني آموزش  ها ميگرداندش، اخبار روز را به بچه مي

آموز را فقط در يك حيطة آموزش  و پرورش مكمل همديگرند، يعني نبايد دانش
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ينيم و بعد ديگر از مسائل روز جامعه دور باشد، اين واقعاً كاري به قول معروف بب
  ).مدير نمونه(دهد  آموز انجام ميخيلي ناقص در آموزش دانش

  
ها در تملك دولت است و از خالل مدرسه انجام به همين دليل پرورش ذهنيت سياسي بچه

هاي آلاست، پرورش سياسي مطابق با ايدهبا توجه به اينكه مدرسه خود نهادي دولتي . گيردمي
 و 88 مدرسه از مدارس تحقيق، بعد از انتخابات سال 3براي نمونه، در . شودحاكميت انجام مي

هاي سياسي تشكيل داده شده و افرادي از ها كالسمسائل پس از آن، چند جلسه براي بچه
  .كردندبيرون آورده شدند كه اين مسائل را از دريچة خود تفسير مي

گيرد و در حيطة هاي پرورشي انجام مياز طرف ديگر، پرورش سياسي از خالل برنامه
هاي سياسي و مباحث در نمازخانه و قبل يا بعد از اغلب سخنراني. وظايف معاون پرورشي است

. شودنماز مطرح ميها از طرف پيشدر اغلب مواقع اين قبيل بحث. شودنمازجماعت برگزار مي
ترين  يكي از مهم. شوندن دليل مسائل سياسي از خالل مباحث مذهبي آموزش داده ميبه همي

دهد، عدم شناخت از تفكيك و تمايز ميان مذهب و مسائلي كه در مدرسه خود را نشان مي
آموزان در بحث از مذهب، به سياست يا اين درآميختگي به شدتي است كه دانش. سياست است

ظاهر، با ايجاد فضاي  به. دهنداز سياست، به مسائل مذهبي ارجاع مياركان حكومتي، و در بحث 
ترين جنبة  اما مهم. شودپرسش و پاسخ، فضاي بازي براي آموزش مسائل سياسي فراهم مي

هايي هستند كه از طرف هاي سياسي همانتنها آموزش. صدايي آن است بودن آن تك هژمونيك
هاي سياسي به صورت رسمي در مدرسه شنيده دگاهصداي ديگر دي. شوندحكومت برگزيده مي

شوند، نهاد برگزاركننده و موضوعات افرادي كه براي بحث به مدرسه دعوت مي. شودنمي
اي آموزشي غير از آموزش از در هيچ مدرسه. زنندصحبت غالباً به اين وجه هژمونيك دامن مي

) غيررسمي( موارد بحث به طور غالباً در ساير. طرف بسيج و معاونت پرورشي وجود نداشت
  .ممنوع بود، يعني اغلب تمايلي به اين كار نداشتند

هاي صالحين داريم، خيلي كار خوبي است كه هايي به نام حلقهما االن حلقه
دهند، بدون اينكه  هاي سياسي خوبي ميها ايدهبسيج اين كار را انجام داد، بچه

ها حرفشان را زنند، بچهها حرف ميكسي جلوشان را بگيرد، خيلي راحت با بچه
  ).معاون لقمان(شوند  گويند، سركوب هم نمي شوند مي راحت بلند مي

اينكه االن چه خبر است، . كنمها از مسائل سياسي صحبت ميمن براي بچه
ها خيلي سؤال داشتند، خيلي شبهه داشتند ها بچهمخصوصاً سر جريان اين يارانه

ها هم بعضي. هاشان قانع شدندراشان حرف زدم و بعضيب. جوري شده كه چرا اين
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كه قانع نشدند باز سعي كردم براشان بيشتر حرف بزنم و توجيهشان كنم كه به 
  ).ابيهامعاون پرورشي ام(نفعمان است و خالصه از اين مسائل 

  
 بود؛ ها مشهودها دو تيپ از خانوادهدر ميان بچه. ها با اين قضيه يكدست نيستمواجهة بچه

هاي سياسي خود دو دسته بودند؛ خانواده. هاي غيرسياسيهاي سياسي و خانوادهخانواده
آموزان بسته به نوع به اين ترتيب، واكنش دانش. هاي مخالفهاي موافق و خانوادهخانواده

  .خانواده متفاوت بود
رد از موارد  مو10آموزان هاي غيرسياسي در ميان دانشخانواده: هاي غيرسياسيخانواده

ها مباحث سياسي جايگاهي ندارد و همة اغلب در اين خانواده. دادند مصاحبه را تشكيل مي
 توسط پدر 9ها با مسائل سياسي فقط به تماشاي اخبار ساعت  درگيري ذهني و عملي آن

و اي به مسائل سياسي گونه عالقهدر همة اين موارد مادر و فرزندان هيچ. شودخانواده مربوط مي
هاي سياسي مدرسه از سر اجبار است و اغلب به شركت در سخنراني. دهنداخبار نشان نمي

ها دربارة محتواي آخرين  در اين موارد، از آن. شودپچ با دوستان سپري ميصحبت و پچ
عالقگي به ها بي در ميان سخنان آن. چيزي به ياد نداشتند سخنراني پرسيدم، اغلب هيچ

كند ها ندارد و اصوالً فرقي به حالشان نمي كنند كه ربطي به آن ابراز ميسياست مشهود است و
  . كه چه اتفاقي بيفتد

  است، همش سر كار،نه نيستابابام خ. دآي  از اخبار خوشم نميباور كن اصالً
برادرهايم هم فقط اخبار ورزشي نگاه . دكننه اخبار نگاه مياد خيايبوقتي 

 همين مسائلِي،  با هر كالسدكردنصحبت ميد آمدند دو تا مرپارسال ... كنند مي
 چون كه م،زددوستم حرف ميبا  ،دادم باور كن گوش نمي اصالً،)آيديادش نمي(

ا ه  اين اصالًد به ما چه ربطي دارد،زدن مسائلي كه حرف ميد،خوربه درد ما نمي
 ديگر فرق ها آن. دپرسيدن بعد سؤال ميد،دادنيكي دو نفر گوش مي! د؟چي بودن
داديم  گوش نمي، كالس ما،نشستيمولي بيشتر ما كه پيش هم مي. داشتند
  ).3-نمونه (نماد يم نا رراي ديگه كالس

  
هاي موافق نظام هستند، اغلب با مدرسه هايي كه از خانوادهبچه: هاي سياسي موافقخانواده

هايي ها از خانوادهاين بچه. اندمعموالً با مسائل مطرح در مدرسه همنوا و موافق. مشكلي ندارند
اند و همسو با دهند و تا حدي مطلع شوند كه به مباحث سياسي توجه نشان ميمحسوب مي

.  نفر از موارد مورد مصاحبه در اين دسته بودند7. خانواده نظر موافقي به سياست نظام دارند
ها هم گاني داشت كه از بچهها به نوعي وابستگي خاصي به نهاد يا ار اغلب پدران و مادران آن
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آموزان حجاب  يكي از مشخصات اين دانش. ها رفتار كنند رفت مطابق با اصول آنانتظار مي
هاي سياسي مشاركت هاي مذهبي مدرسه و برنامهآموزان در فعاليتاين دانش. ها بود كامل آن

. خانواده همسو استآموز در مدرسه و ترتيب، تكوين ذهنيت سياسي دانش بدين. بيشتري دارند
  .آموز دارند و معموالً بر سر اين مسائل چالشي وجود نداردها و انتظارات مشابهي از دانشاغلب خواسته
هاي مخالف محسوب آموزان از خانوادهاما دستة ديگر دانش: هاي سياسي مخالفخانواده

چند اغلب مخالفت خود را هر. پذيرندهاي مدرسه را نميآموزان اغلب ديدگاه اين دانش. شوندمي
اغلب . كنند مخالفت خود را آشكار ميهاي دوستانهكنند، در جمعبه صورت علني مطرح نمي

مخالفت به معناي كنش . ذهنيت سياسيِ خانواده با ذهنيت سياسي مدرسه مخالف است
حث اما بدين معنا است كه فعاالنه در مبا. آموز يا اوليا نيستمستقيم سياسي توسط دانش

گير مسائل سياسي روزند و  ها پياين خانواده. كنند و اغلب ديدي انتقادي دارند شركت مي
ترين مسئله در اينجا رويارويي دو  مهم. كردندآموزان نيز به مسائل سياسي ابراز عالقه ميدانش

ذهنيت مخالف است؛ ذهنيت سياسي موافق با حكومت در مدرسه و ذهنيت سياسي مخالف با 
  .آموزان به خانواده گرايش دارنددر اين موارد اغلب دانش. در خانوادهحكومت 

هاشان  من با حرف. آورند كه براي ما صحبت كنند ها كساني را مي بعضي وقت
دانم، ولي خوب نمي. راكنند توجيه كنند همه چيز اش سعي ميهمه. موافق نيستم

. بينيم جامعه را ميما كه داريم اين همه مشكالت. ها درست نيست اين حرف
گويند مشخص است كه  ها مي دانم، ولي خوب بعضي از چيزهايي كه ايننمي

  ).6-ابيهاام(اند  ها موافقدانم چرا بعضيحاال نمي. درست نيست

  

  بنديجمع

اين دو نهاد . توان براي خانواده و مدرسه قائل به وجود گفتمان بودطور كه گفته شد، مي همان
هركدام تاريخي دارند كه نشانگر سير . آموز نقش مهمي دارند ذهنيت دانشهريك در تكوين

اي عشايري و واحدي خويشاوندي در جامعة ايلي وارد خانواده از پيشينه. ها است تحولي آن
هاي زندگي تا حدي با خواسته. دهدشهر شده و خود را با مختصات زندگي شهري وفق مي

مدرسه نيز در . هاي خود را بر شهر تحميل كرده استشهري كنار آمده و تا حدي خواسته
قبل از انقالب و بعد از انقالب يك . تاريخ تحول خود از تحوالت عمومي كشور متأثر بوده است

هاي اوايل انقالب، ايثار، آموزه. نهاد واحد به عرصة دو گفتمان كامالً متفاوت تبديل شد
با . شدم در مدارس بيش از هرجاي ديگر تبليغ ميهاي انقالب و اسالفداكاري، حفاظت از آرمان

گذر زمان و تغيير وضعيت آموزشي در جهان و نيازهاي دنياي جديد و دگرگوني فضاي عمومي 
به هر حال، مدرسه نهادي دولتي است كه از گفتمان حكومت . كشور، مدرسه هم تغيير كرد
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هاي طبقة مسلط آلتي مطابق با ايدهاين نهاد ايدئولوژيك در پي دستيابي به ذهني. متأثر است
هاي اجتماعي هريك ها و ساير عرصه خانواده، رسانه. سياسي است، اما در اين قضيه تنها نيست

گاه  هاي گفتمان معتقد بود كه هيچصدا با نظريه توان هممي. اندنوعي در اين قضيه دخيل به
مند است و توسط وژيك و تاريخعينيت يك هژموني، ايدئول. هژموني يك گفتمان ابدي نيست

اين چالش ميان خانواده و مدرسه نيز . شودهاي گفتماني به چالش كشيده ميساير صورت
به همين . هايي نيز داردها شكافمثابة گفتمان  براي حضور ساير گفتمان مدرسه به. وجود دارد

رتيب، در فضاي مدرسه، ت بدين. در آن حضور دارند... دليل، گفتمان خانواده، ايلي، سياسي و
. كنندگفتمان خانواده و مدرسه وجود دارند كه هركدام براي تثبيت هژموني خود تالش مي

هاي تجربي ميدان مشخص شد، اين دو در چهار مؤلفة تحصيل، مذهب، طور كه از تحليل همان
لك خود آموز را در تمهركدام دانش. پرورش سياسي و انضباط در مقابل يكديگر قرار گرفتند

آموزان هاي خويش به ذهنيت دانشكند در زمان و مكان مطابق با آرمانداند و سعي ميمي
ها خانواده و مدرسه گاه در سطح اهداف و گاه در سطح عملكرد در اين مؤلفه. شكل دهد

مثالً در مؤلفة مذهب، هردو در پي دستيابي به ذهنيتي مذهبي هستند، اما . متفاوت هستند
مدرسه اغلب جمعي . دهدگرا است و به برپايي مراسم مذهبي اهميت زيادي ميسكمدرسه منا

اما . شودپوشاني زيادي ديده مي كند و بين اين مؤلفه و مولفة پرورش سياسي اغلب همعمل مي
به همين . دار و معتقد است خانواده برخوردي فردي با مذهب دارد و در پي تربيت كودكاني دين

حتي در مواردي مانند روزه . شودها با اهمال بيشتري برگزار ميهبي در خانواده مذدليل، مراسم
ها بين توانايي كودك و وظايف او خورد و خانوادهگيري به چشم نميو نماز نيز اغلب سخت

  .كنندتعادل ايجاد مي
. ها از گفتمان دولت است ترين علت تفاوت مدرسه و خانواده در درجة استقالل آن مهم

ها از درجة استقالل گفتمان. هاي خود آزاد نيستندهاي مياني جامعه در اهداف و روشتمانگف
يعني اگرچه هم خانواده و هم مدرسه . كندها را تعيين مي گفتمان حكومت، نوع عملكرد آن

اما . آموزان دارند، خانواده نهادي نسبتاً مستقل از دولت استسعي در پرورش مذهبي دانش
ها و قوانين عملكرد آن از طرف دستورالعمل. دت از گفتمان حكومت متأثر استش مدرسه به

در ) اولياي مدرسه(به همين دليل، سعي حكومت و عوامل اجرايي آن . شودحكومت تعيين مي
هرچند موفق بودن اين . ها شكل گيرد آموزان مطابق با اهداف آناين است كه ذهنيت دانش

ن قضيه ترديدي نيست كه وابستگي مدرسه به گفتمان دولت و تكوين جاي سؤال دارد، در اي
ها، ترتيب، در همة مؤلفه بدين. دهداستقالل نسبي خانواده از آن، به هريك سيمايي متفاوت مي

خواهد فردي را هاي دولت و حكومت و ميمدرسه در پي تكوين ذهنيتي است مطابق با آرمان
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. ن مخالفت و دردسر را براي حكومت داشته باشدپرورش دهد كه بيشترين همنوايي و كمتري
شود گاه هاي ديگر سبب ميتأثيرپذيري خانواده از گفتمان. هاي ديگري دارداما خانواده آرمان

  .دقيقاً عكس مدرسه عمل كند
. آموزان استترين عوامل مؤثر بر درجة پذيرش دانش دسترسي گفتماني يكي ديگر از مهم

هاي ديگري غير از گفتمان مدرسه دسترسي داشته باشند، ن به گفتمانآموزاهر زماني كه دانش
براي مثال، در ميان . شودمقاومت و به پرسش كشيدن عملكردهاي مدرسه بيشتر ديده مي

هاي خوابگاه نمونه كه هم در ساعات مدرسه و هم ساعات غيرمدرسه در معرض گفتمان بچه
در واقع دسترسي به . شوددترين صورت ديده ميمدرسه بودند، هژموني گفتمان مدرسه به شدي

تر شود و اغلب ديدي انتقادي شود هژموني گفتمان غالب كمرنگهاي رقيب سبب ميگفتمان
كرده يا آگاه باشند يا به هر نحوي هاي تحصيلآموزان از خانوادههرچه دانش. بخشدبه افراد مي
 داشته باشند، در مقابل عملكردهاي هاي ديگري غير از گفتمان مدرسه دسترسيبه گفتمان

  .پذيرندتر دارند و همة رفتارهاي مدرسه و اولياي مدرسه را نميمدرسه ديدي انتقادي
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