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  آموزي و گفتمان مدرسههاي دانشخوانيمخالف

  آموزان استان گيالنمطالعة دانش

  1علي يعقوبي
  )09/11/95، تاريخ پذيرش 15/048/95(تاريخ دريافت

  
  هچكيد

  آموزي و گفتمان هاي دانشخوانيهدف اصلي اين مقاله مطالعة كيفي مخالف
گيري هدفمند از اي است. مطالعه با تكيه بر موردپژوهي جمعي و نمونهمدرسه
است.  يافته، فردي و گروهي (گروه متمركز) انجام شدهسازمانهاي نيمهمصاحبه

صورت گروهي (درقالب  صورت فردي و يكصدنفر بهنفر به منظور، با يازده اين به
شيوة تحليل مضمون بررسي شدند.  ها بهبه شد. سپس، مصاحبهجلسه) مصاح پانزده
دهد كه هرچه ذهنيت خانواده با مدرسه مشترك باشد، هاي تحقيق نشان مييافته

  هاي خوانيشود و متعاقب آن، مخالفسهولت بازتوليد ميبه هاي مدرسهارزش
صرفاً اطاعت  آموزان درمقابل قواعد مدرسهيابد. كنش دانشآموزي تقليل ميدانش

آموزان وجود دارد كه هايي در زندگي روزمرة دانشمحض نيست، بلكه خالقيت
هاي گفتماني برمبناي نظرية دوسرتو كنشگران از اجراي دقيق قوانين و اعمال رويه
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بسياري از ها گذارند. اين شيوههاي ابتكاري آنها را كنار ميشيوه روند و به طفره مي
گيري، احتياط،  استتار، غافل ، مانند ترك كالس و مدرسه،رهكردارهاي زندگي روزم

  شود.... را شامل ميو نوع مصرف نمايي،، بدنبازي، نيرنگ ،رازداري
 خواني، گفتمان، گيالن.آموزان، مخالفواژگان كليدي: دانش

  
  مقدمه 

  نظران محسوب  مخالفت يا مقاومت مفهومي مشترك در بين بسياري از محققان و صاحب
هاي مختلفي دارد. اين مفهوم براي توصيف اعمال و رفتارهاي شود، اما معناها و داللتمي

المللي عليه نظام سياسي، متنوعي در سطوح خرد، ميانه و كالن اجتماعي در عرصة ملي و بين
است. برخي آن را  كار گرفته شده داري، مدرنيته و نظاير آن بهرئيس، مدير، استاد، نظام سرمايه

اند و برخي آن را تالش فعاالنه براي  ل مستقل برحسب عاليق شخصي تعريف كردهعم
-144: 1393شفيعي،  اند (ساداتمخالفت، جنگيدن و نپذيرفتن رفتار متعديانه و كنترل دانسته

وگو و تخاصم شكل  هاي مختلفي چون تقابل، گفترو، مخالفت و مقاومت در قالب ). ازاين145
دارد؛ زيرا هر فعاليتي كه انسان در حالت » ديگري«طة نزديكي با مفهوم گيرد. مقاومت رابمي

است. زبان، دانش و معرفت، در حالت  1»ديگري«آمدن بر  دهد، براي فايق مقاومت انجام مي
  مقاومت، معطوف به ديگري است.

كننده و هم آفرينشگر است و ظهور بخشِ سلبي وجود است كه هم ويران 2خوانيمخالف
خواني هم شود. در واژگونگي مخالفكردن ديگري محسوب مي درجهت واژگونتالشي 

خواني رو، مخالف سركوب و مقاومت و هم واسازي ساختارهاي تهديدكننده وجود دارد. ازاين
هاي دوگانه، سلطه و  سو بنيادش بر تقابلكند؛ زيرا ازيكها آشكار ميها را برپاية تقابلهويت

چيز را به دو پارة خود و  است و ازسوي ديگر، استراتژي مقاومت همهقياس خدايگان و بنده 
كه هگل  رابطه دارد. از زماني» ديگري«خواني با مفهوم كند. بنابراين، مخالفغيرخود تبديل مي

  منشأ » ديگري«تقابل خدايگان و بنده را مطرح كرده، مفهوم  روح پديدارشناسيدر كتاب 
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). هگل معتقد بود كه خودآگاهي با نفي 105: 1391ت (جهانديده، گوناگوني شده اس هايتأويل
راند. هويت جز با  گيرد؛ زيرا آگاهي هرچيزي را كه غير اوست، از خود مي ديگري شكل مي
  شود، اين تقابل برمبناي خود و ديگري است.تقابل آشكار نمي

نهاد آموزشي در خواني افراد تحت امر خود مواجه شده يكي از نهادهايي كه با مخالف
هاي دولتي ايدئولوژيك مسلط در جوامع  ترين سازمان يكي از مهممدرسه است. مدرسه 

كه در لفافة  ،را ييها اينكه مهارت ا، كودكان بهداري مدرن است. در مدرس سرمايه
ايدئولوژي حاكم  طور پنهان و آشكار، ، بهكنند است، كسب مي هاي حاكم پيچيده شده ايدئولوژي

. اين نهاد يكي از نهادهاي وابسته به گفتمان دولت محسوب گيرند شكل محض آن فراميرا در 
(دوسرتو، دهد هاي اجتماعي را در راه خدمت به ايدئولوژي مسلط قرار مي شود، و سوژهمي

-هايي در زندگي روزمرة دانشبا وجود قدرت گفتمان مدرسه، همواره خالقيت ).486: 1998

هاي برمبناي نظرية دوسرتو كنشگران از اجراي دقيق قوانين و اعمال رويهآموزان وجود دارد كه 
معنا كه افراد ضعيف  نهند؛ بدينهاي ابتكاري آنها را كنار ميشيوه روند و بهگفتماني طفره مي

خواني يكي از مخالفكنند. بنابراين، درمقابل افراد قدرتمند حوزة مستقلي از كنشگري ايجاد مي
  شود كه ابعاد پيچيده و پنهاني درمقابل قدرت دارد.محسوب مي اشكال مقاومت

آموزان چگونه عملكرد مدرسه را زير دهد كه دانشنتايج مطالعات در سطح ميداني نشان مي
هاي عالي انساني است، اعالم كرد مدرسه مروج ارزش 1970برند. گادئودين در دهة سؤال مي

شود. گروترز در تحقيقات خود نشان هاي مزبور منجر مياش به نفي ارزشاما عملكرد روزانه
مانند؛ زيرا داد كه چگونه كودكان طبقة محروم درمقابل انتظارات و مقررات مدرسه سرگردان مي

اند تفاوت دارد هايي كه آنان در خانوادة خود آموختههاي مدرسه با ارزشغالب ارزش
  ).130: 1372(بازرگان، 

هاي دولتي در  تبار نشان داد كه مدرسهآموزان امريكايي افريقاييدانشنتيجة تحقيقي در بين 
رنگ درجهت  هاي يكنواخت درقالب بدن ها و پوشش يككشور امريكا ازطريق كليشه

طور خالق و مشاركتي درمقابل فرهنگ  آموزان به اند، اما دانش آموزاندرآوردن دانش نظم به
نشانند (النگوت،  جاي روايت غالب در مدرسه مي ا بهكنند و روايت خود رمدرسه مقاومت مي

2005 :123.(  
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آور )، تخريب اموال عمومي براي نوجوانان بزهكار هيجان1991برمبناي تحقيقات هوبر (
هاي مبهم در كنند و موقعيتاند، اعتراض ميهايي كه مبهم تعريف شده است. آنها درمقابل نقش

هاي تحقيق حكايت دارد كه اغلب رفتارهاي  دهند. يافته ساختار جامعه را هدف تعرض قرار مي
است. بيشتر اين افراد متعلق به  ساله انجام شده 17تا  13دست پسران  مقاومتي و گاه تخريبي به

كاري در داخل گروهي دارند كه عضو  اي به خراب هاي قوي اند و گرايش خانوارهاي پرجمعيت
اند از:  خواني جوانان مزبور وجود دارد كه عبارتفهاي مختلفي جهت مخالآن هستند. انگيزه

نوايي با گروه دوستان و... (ويلسون و  تفريح و سرگرمي، ابراز وجود، خودنمايي، دشمني، هم
  ).1986هيلي، 

آموزان، ارتباط براساس نتايج پژوهشي ديگر، محيط مدرسه و نوع برخورد مسئوالن با دانش
كارانه دارد و با افزايش ميزان تحصيالت، ميزان رفتارهاي  بمستقيمي با رفتار مقاومتي و خرا

يابد. پسران بيش از دختران رفتارهاي  كارانة نوجوانان بسيار كاهش مي بزهكارانه و خراب
  ).1987اند (ماير و همكاران،  مقاومتي نشان داده

هاي تمانآموزان به گفروش كيفي نشان داد كه هر زمان دانش در ايران، نتيجة تحقيقي به
كشيدن  پرسش ديگري غير از گفتمان مدرسه دسترسي داشته باشند، مقاومت آنها و به

هاي مدرسه و غير آن،  آموزان در ساعت شود، اما اگر دانشعملكردهاي مدرسه بيشتر مي
شود. درواقع، دسترسي به درمعرض گفتمان مدرسه باشند، غلبة گفتمان مدرسه شديدتر مي

  شود و اغلب ديدي انتقادي به افراد  شدن گفتمان غالب مي رنگ هاي رقيب سبب كمگفتمان
  نحوي به  كرده يا آگاه باشند، يا به هاي تحصيلآموزان از خانوادهبخشد. هرچه دانشمي

هاي ديگر، غير از گفتمان مدرسه، دسترسي داشته باشند، درمقابل عملكرد مدرسه ديد گفتمان
  ).22: 1391(معيدفر و دارابي، تري دارند انتقادي

آموزان درمقابل دستگاه مدرسه مقاومت محض نشان اي ديگر، دانش براساس نتايج مطالعه
 دارند، تابع آموزان، كه ذهنيتي مشترك بين نهاد خانه و مدرسهدهند، بلكه بخش غالب دانش نمي

كنند، با توليد معاني دلخواه  يتبعيت نم آموزاني كه از قدرت رسمي مدرسهاند، اما دانش مدرسه
كنند. بنابراين، هرچه توليد معاني بين گفتمان ها و معاني مسلط مقاومت ميخود درمقابل هويت

آموزان درمقابل گفتمان مدرسه بيشتر است (رضايي، خانه و مدرسه منطبق نباشد، مقاومت دانش
1387 :169.(  
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در هفت مقولة ازدواج، تحصيل، پرورش  برمبناي پژوهشي در استان گيالن، خانه و مدرسه
هاي جنسيتي و ارتباط با جنس مخالف دربرابر هم قرار نمايي، اسراف و تجمل، نقشديني، بدن

لحاظ تاريخي، ويژه گيالن، به براين، منطقة شمال، به ). عالوه167: 1393گرفتند (يعقوبي، 
هردليل با حكومت مركزي سر سازش  بهاست كه  همواره مأمن و پناهگاه كساني محسوب شده

خواستند به حكومت مركزي باج و خراج بدهند و زير يوغ آنان باشند، نداشتند. كساني كه نمي
پايان مردم طبرستان هاي فراواني از منازعات بي شدند. در منابع تاريخي، گزارشراهي شمال مي

پس از حملة اعراب به ايران هم اين  است. در ايران باستان، و ديلم با پادشاهان و حكام آمده
نواحي از معدود مناطق ايران بود كه مقاومت سختي درمقابل اعراب نشان داد. اين مقاومت در 

مثابة مذهب اعتراض در مقابل قدرت  هاي اموي و عباسي ادامه يافت و مذهب تشيع بهحكومت
اي در ايران تا اي منطقهه). در زمان حكومت343: 1386كوب،  مسلط آن روزگار بود (زرين

كه سوداي استقالل و عدالت داشتند، راهي  خان جنگلي، كساني دوران اخير و قيام ميرزاكوچك
ها و فرهنگ عامة مردم اين ديار مؤثر بوده شدند. اين شيوة زندگي بر افسانهطبرستان و ديلم مي

گيالن ضدقدرت است و شناسي زبان گيلكي در فرهنگ عاميانة است. برمبناي مطالعات قوم
كنند. در مردم اين خطّه از زبان منفي و ضدقدرت درمقابل قهرمانان و ابرمردها استفاده مي

  نظر  ها قدرت آنان پوشالي بهشوند و در داستانهاي گيالن قهرمانان به طنز گرفته ميافسانه
  ).67- 49: 1381رسد (تسليمي، مي

آموزان در سطح مدرسه ة ژيرو و اپل، مقاومت دانشهاي انتقادي ازقبيل نظريبراساس نظريه
  انعكاسي از مقاومت افراد در سطح جامعه است.

را زير سؤال  آموزان چگونه گفتمان مدرسههاي محوري مقاله اين است كه دانشپرسش
ها  اند؟ در كدام مدرسه آموزي در مدرسه كدامهاي دانشبرند؟ انواع مختلف مقاومتمي

 شود؟آموزي بيشتر مشاهده ميهاي دانشخوانيتي) مخالف(دولتي/غيردول

  مباني نظري و چارچوب مفهومي
بخش در فرآيند تحليل و  مثابة عنصر مكمل يا الهامچارچوب نظري در تحقيقات كيفي به

هاي مختلفي ). ديدگاه71- 64: 1387ها و تدوين چارچوب مفهومي است (فليك، تفسير داده
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بودن تحقيقات آموزي وجود دارد. با توجه به چندوجهي هاي دانش خواني مخالفدرباب تبيين 
  اندازهاي نظري به شرح ذيل است:ترين چشم كيفي، مهم

شناسي، هايي ازقبيل جامعهخواني و مقاومت در كانون توجه رشتهمفهوم مخالف
متفكران است. گرامشي يكي از  مطالعات فرهنگي، نقد ادبي و... قرار گرفته

كند. او هاي نهادي از مفهوم سلطه استفاده ميپساساختارگراست. او در تبيين ناسازواره
كند كه در يك طرف آن دولت و در طرف ديگر سلطه را تركيبي از اجماع و قهر تلقي مي

جامعة مدني قرار دارد. در اين نظريه، دو چيز درمقابل يكديگرند: يكي اعمال سلطه و 
  ).232: 2002قاومت (ويليامز، ديگري وجود م

شدت از گرامشي متأثر است. او تمايز دولت و جامعة مدني را حذف لويي آلتوسر به
هاي ايدئولوژيك، ازقبيل نظام برد. دستگاهكند و از دستگاه ايدئولوژيك دولت بهره مي مي

ولت هاي داند كه در نگاه اول تخصصي و مجزا از دستگاههاي خاصيآموزشي، دستگاه
داري پيشرفته دستگاه هاي اجتماعي، سرمايهبندي عقيدة او، در صورت رسند. بهنظر مي به

داري در اروپا، ايدئولوژيك مسلط نظام آموزشي است. در دوران تاريخي پيشاسرمايه
فقط كاركرد ديني داشت، بلكه سياست، آموزش  دستگاه ايدئولوژيك غالب كليسا بود كه نه

كند كه ). آلتوسر تأكيد مي144- 142: 2002حت سلطه گرفته بود (آلتوسر، و فرهنگ را نيز ت
منزلة  كليسا، به ـ  خانواده جايگزين مدرسه ـ  يافته زوج مدرسهداري توسعهدر جوامع سرمايه

: 1391نقل از معيدفر و دارابي،  به 1386است (فرتر،  گروه مسلط نهادهاي ايدئولوژيك، شده
157.(  

هاي مزبور اين است كه در تحليل نهادهاي اجتماعي و بنيادين نظريهيكي از نقدهاي 
هاي ها و ناسازههاي موجود در اين نهادها، ابهامكمتر به تكثر گفتمان 1فرايند بازتوليد،

هاي گفتمان تا حدي جايگزين رو، نظريهشود. ازاينها و... توجه مي دروني خود گفتمان
  شوند.هاي ايدئولوژيك مينظريه

شود كه گفتمان جهان گفته با اين انگارة پساساختارگرايانه شروع مي نظرية پيش
ثبات است، معنا نحوي بنيادين بي سازد و ازآنجاكه زبان به اجتماعي را درقالب معنا برمي
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واسطة تماس با  اي بسته نيست، بلكه به تواند ثابت باشد. هيچ گفتماني پديدهوجه نمي هيچ به
شود. بنابراين، كشمكش گفتماني همواره وجود دارد. ديگر دستخوش تغيير ميهاي گفتمان

بسا با  هاي مسلط ضرورتاً قادر به بازتوليد خود نيستند و چهعقيدة الكال و موفه، گفتمان به
). 7: 1391هاست (معيدفر و دارابي، بودن دال مقاومت مواجه شوند، كه ناشي از مفهوم سيال

  هاي متفاوتي دارد.ها شناورند و هر دالي نيز مدلولبنابراين، همة معنا
خواني است. نفي و انكار و مقاومتي شناختي در مخالفترين اصل روشمهم» واژگوني«

خواني انجامد. بنابراين، در مخالفسازي ميخواني وجود دارد، به واژگون كه در مخالف
بماند. طبق تعريف فوكو، شود كه در شكل اثباتي آن ممكن است پنهان  چيزي درك مي

واژگوني عبارت است از آنچه انسان ممكن است با فرض مفهوم مخالف در ذهن خود احيا 
كند،  معنا كه وقتي سنت يا مكتبي تفسير خاصي از رويدادي تاريخي عرضه مي كند؛ بدين

رد (فوكو، اي را در آن باب مهيا كتوان با طرح تفسير و تعبير مقابل آن، زمينة انديشة تازهمي
1378 :38.(  
عنوان يكي از شرايط اصلي اعمال و اجراي خود،  فوكو معتقد است كه قدرت به«

نيازمند مقاومت است. ازطريق ظهور نقاط مقاومت است كه قدرت در سراسر حوزة 
(دريفوس و رابينو، » كند يابد. البته، مقاومت قدرت را نيز مختل مي اجتماعي انتشار مي

نظمي دائمي آن  ومت يكي از عناصر عملكرد قدرت و نيز يكي از عوامل بي). مقا26: 1376
  است.

خواني است كه با مفاهيمي از قبيل پردازان مخالفترين نظريهيكي از مهم 1دوسرتو
هاي فريبكارانه به تحليل ها، جنگ چريكي، تجاوز، ترفندها و حيلهها، تاكتيكاستراتژي

است. فرهنگ عرصة مبارزة مداوم  روزمره پرداخته مقاومت، تضاد و كشكمش در زندگي
ترها، سنگين و فاقد خالقيت، ولي كند كه قويهاست. او تأكيد ميميان استراتژي و تاكتيك

ترتيب، از انرژي اند و بدينترها، خالق، منعطف و چابكاند. برعكس، ضعيفيافتهسازمان
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د و قادرند متون و ساختارهاي تحت هاي قدرتمندان برخوردارنزيادي دربرابر استراتژي
  وتاز قرار دهند.سلطة آنان را هدف تاخت

؛ 56: 1390كند (بهار، تاز را مهيا ميوزندگي روزمره در كانون خود عرصة اين تاخت
  شود كه افراد از بين  ). خالقيت زندگي روزمره زماني ظاهر مي146: 1387رضايي، 
آفرينند كه حاوي هاي خالقي ميرسند، تركيبنظر مي هاي موجود، كه ثابت بهفرصت
دنبال دارد.  هاي زيركانه و سرسختانة آنهاست و پيامدهاي دور از انتظاري بهمقاومت

  عقيدة او، مقاومت در زندگي روزمره كرداري ظريف و مزورانه است. به
 1ومتباره، مقا بيند. دراينمي» مقاومت مجازي و عملي«دوسرتو امر روزمره را قلمرو 

معناي چيزي است كه جريان انرژي مسلط را پراكنده  نيست، بلكه به 2مترادف با مخالفت
). در اينجا، ادراك ماركسيستي دوسرتو 33: 1388راند (وريج كاظمي،  كند و به عقب مي مي

ازآنكه واژگونيِ قدرت باشد، عرصة  از مقاومت مشهود است؛ زيرا نزد او، مقاومت، بيش
  هاست.تبيين متكثر و متفاوتي از قدرت

نگرد. با توجه به اينكه در انديشة اي ديگر به مفهوم مقاومت مي از زاويه 3ميشل پشو
استوار است، فهم نظرية گفتمان پشو » تضاد«ماركس شالودة تمام مباحث بر مفهوم كليدي 

وگو گفتمان هميشه درحال گفت«قالب ممكن است. او بر اين باور است كه  نيز تنها در اين
ها گفتمان«). او معتقد است كه 22: 1388(ميلز، » ع ديگر استبا مواض و درتعارض

ها با يكديگر  آميز ندارند، بلكه از دل تضادها، برخوردها، و تقابلوجه جنبة مسالمت هيچ به
دليل، هر نوع كاربرد  همين ). به85: 1380دانل،  يابند (مكآورند و گسترش ميسر برمي

  ر، داراي بعد سياسي است.ها و عبارات در نوشتار و گفتاواژه
شهر  كالن«رود. او در مقالة زيمل نيز از بيان امكان مقاومت در زندگي روزمره طفره نمي

نوعي مقاومت را در زندگي روزمره، عليه نظم مسلط مدرن، دريافت و » و حيات ذهني
كند (وريج  كند كه فرد دربرابر نيروهاي سهمگين فرهنگ عيني مقاومت ميتأكيد مي

  ).28: 1388ظمي، كا
________________________________________________________ 

1 Resistance 
2 Opposition 
3 Michel Pecheux 



 1394زمستان ، 4 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١٤٦ 
 

عقيدة او، عامالن سلطه، اعم از  نگرد. بهاز زاوية فضايي به مقاومت مي 1هانري لوفور
اند. او بر اين باور است كه كليسا و دولت بدون سياسي، ديني و فرهنگي، اساساً فضايي

هايي بيش فضاهايي كه در آنها خودشان را نشان دهند و قدرتشان را اعمال كنند انتزاع
پردازد؛ سازيِ اجتماعي ميداري، همانند فضاي انتزاعي، به همگنخواهند بود. سرمايهن

كند همراه است ها تأكيد ميآنكه، اين فضا با مقاومت فضاي جديدي كه بر تفاوتحال
  ).18: 1391(لوفور، 

زند. كارناوال شدن جامعه پيوند مي باختين نيز فرهنگ مقاومت را با مفهوم كارناوالي
اي آورد تا جزميت و اقتضائات خشك و جديِ فرهنگ مسلط به سوژهالي فراهم ميمج

ناپذير هاي خشن و تحملبراي خنده و تمسخر تبديل شود و تصوير طنزآلودي از واكنش
پسند آن ارائه شود. باختين عقيده داشت كه فعاليت كارناوالي، هم نوعي تصويرِ آرمانيِ عامه

گرفتن سخره سازي و بهكننده در آن است، و هم با معكوسمشاركتاز دنيا ازمنظر افراد 
زعم  شود. بهمراتبيِ برتر، نوعي انتقاد آييني از جانب تودة مردم محسوب مي فرهنگ سلسله

شوند سازد كه در آن قراردادها شكسته يا معكوس مياي را مياو، كارناوال وضعيت آستانه
). بنابراين، 75: 1393؛ رشيديان، 30-29: 1387كايي، شود (ذوگوي واقعي ميسر مي و گفت

هاي عمل كارناوالي، در برخورد با نظم اجتماعي رسمي و موضوعات، رسوم يا شيوه
  كنند.سازي استفاده ميگرفتن، تقليد يا وارونه سخره هايي ازقبيل بهمتعارف، از استراتژي

هاي  گيرد. لذتوالي در نظر ميشكل كارنا با الهام از باختين، مقاومت را به 2فيسك،
- هايي هستند كه با نمايش باشكوه، آداب مشخص، كميك، كنايه كارناوالي آن دسته از لذت

اند.  آميز، تمسخرآميز و با ژانرهاي گوناگون زبان التي، شامل انواع دشنام و ناسزا همراه
جتماعي و روزمره را گيرند و قواعد حاكم بر امور ا ها نظم موجود را به سخره مي كارناوال
شكنند. فيسك بر اين باور است كه زندگي روزمره، امروزه، در جهاني جريان دارد درهم مي

: 1986شوند (فيسك، هاي اجتماعي، دائماً نقض ميكه در آن، قواعد جاري، با وجود كنترل
ه در ترها در كاربرد كاالها و منابعي ك). درواقع، خالقيت ضعيف140: 1387؛ رضايي، 76
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شود. نوع مصرف كاالهاي فرهنگي معرف گيرد، محل تنازع واقع مياختيارشان قرار مي
كند كه زندگي فيسك تأكيد مي). 161: 1393شفيعي،  تابعيت يا مقاومت است (سادات

مبارزه كشيده  داري دائماً به روزمره قلمروي است كه در آن منافع متعارض جوامع سرمايه
  شود. مي

تعليم و تربيت «پردازان انتقادي، با محورقراردادن مفاهيمي ازقبيل ههمچنين، نظري
نظرية انتقادي را در  3،»تعليم و تربيت انقالبي«و  2»تعليم و تربيت راديكال 1،»بخش رهايي
  اند.كار گرفته وپرورش به هاي مختلف آموزشزمينه

معتقدند كه در نظام آموزشي برنامة آموزشي پنهاني وجود دارد كه  4بائولز و جينتيس
آموزد. مراتب و انفعال درقبال وضع موجود را به محصالن مي تصديق انضباط و سلسله

است. هم در مدرسه و هم در محيط كار، به » اصل تناظر«ساختار تحصيالت برپاية 
آموزان و كارگران  مديران وظايف دانششود و معلمان و نوايي با قواعد پاداش داده مي هم

مراتبي است و اين وضع ها سلسله كنند و كادر مدرسه هم مانند مديريت شركترا ديكته مي
  منزلة وضع محتوم پذيرفت. را بايد به
زدايي است. او خوان به نظام مدرسه دارد و خواهان مدرسهنيز نگاهي مخالف 5ايليچ

  شود، ارتباطي با محتواي رسمي رسه آموخته ميمعتقد است بخش اعظم آنچه در مد
آموزان را از  هاي شديدي كه دارد، ذهن دانش ها ندارد. مدرسه با انضباط و محدوديتدرس

كند كه پذيرش غيرانتقادي نظم موجود  تشويق مي» مصرف منفعل«دارد و به  خالقيت بازمي
دهد كه نوجوان آموزش ميبرنامة آموزش پنهان به  ).449: 1395است (گيدنز و ساتن، 

  نقشي كه در زندگي دارد اين است كه جايگاهش را بشناسد و در همانجا قرار بگيرد.
نگرد. اي ديگر به اين پديده مي بورديو، با تأكيد بر مفهوم بازتوليد فرهنگي، از زاويه

 ). مفهوم272: 1983شود (ژيرو، زعم او، ايدئولوژي مسلط ازطريق مدرسه منتقل مي به
بر سرماية  محوري نظريه بورديو سرمايه است كه از ماركس اقتباس كرده است. او، عالوه
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اقتصادي، به سرماية اجتماعي، سرماية فرهنگي و سرماية نمادين هم قائل است (گيدنز و 
كند كه جايگاه ). بورديو نظرية فراگيري دربارة بازتوليد فرهنگي ارائه مي460: 1395ساتن، 

  ها و دانش فرهنگي پيوند زلت اجتماعي و سرماية نمادين را به مهارتاقتصادي و من
با كساني  تري دارند، درمقايسهآموزاني كه سرماية فرهنگي غني دهد. او معتقد است دانشمي

كنند و با محيط  كه سرماية فرهنگي اندكي دارند، از امكانات آموزشي استفادة بهتري مي
هاي فرهنگي واره زعم او، عوامل اقتصادي، عادت داشت. بهآموزشي انطباق بيشتري خواهند 
  آموزان و بازتوليد فرهنگي مؤثرند. و خانوادگي در موفقيت دانش

گيرد كه بايد پر شود، جاي روش ماشيني كه انسان را ظرفي درنظر مي نيز به 1فريره
به » بودن«منظور تبديل  بهنگاهي انتقادي دارد. او آموزش را ناظر بر فرايند بازسازي انسان 

  ).35: 1390حسيني و مهران، داند (حاج مي» شدن«
است. ژيرو در انتقاد  2هاي انتقادي در تعليم و تربيت ديدگاه انتقادي ژيرويكي از نظريه

گرفتن نقش دولت و سياست در از نظرية مقاومت معتقد است كه اين نظريه با ناديده
كنندة پذيرش منطق سلطه، ازطرف ديگر، به  ينة تقويتبازتوليد، ازطرفي، و ايجاد زم

). او معتقد است 83: 1393شود (ژيرو، پذير منتهي ميبازسازي طبقاتي و تربيت طبقة سلطه
وپرورش انتقادي، با تبيين قدرت، مقاومت و عامليت انساني، قادر است به اخالق  آموزش

). 257: 1983منجر شود (ژيرو،  جديد و آموزة عدالت اجتماعي در سطح جامعه و مدرسه
حال كه نظام سلطه را  ژيرو براي مدرسه كاركردي دوگانه قائل است: اين نهاد، درعين

تواند منبعي براي مقاومت و ايستادگي دربرابر آن هم باشد. ژيرو تصور كند، ميبازتوليد مي
توانند به نهادهايي  ها مي كند كه مدرسهنظرية تطابق را درباب تماميت سلطه رد و تأكيد مي

). او نقش معلم را در روند بازتوليد، 1985براي مقاومت دربرابر سلطه تبديل شوند (ژيرو، 
داند و معتقد است كه معلمان امكان مقابله دربرابر بازتوليد روابط نه منفعل، بلكه فعال مي

بردن از  هكند و درپي بهرقدرت در مدرسه را دارند. ژيرو نظرية مقاومت را مطرح مي
هاي معلمان براي مقابله با سلطه و فرايند بازتوليد آن در مدرسه است. ژيرو، همانند امكان
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داند. يكي از ابزارهاي تقويت سلطه ترين نوع سلطه را سلطة فرهنگي ميگرامشي، مهم
ـ دانش  ). معلمان روشنفكر با تحليل روابط قدرت1980گيري از دانش است (ژيرو، بهره
كنند و سعي در مقاومت بخش آن را روشن مي هاي آزاديگر و نيز جنبهاي سلطههجنبه

  دربرابر سلطه دارند.
هم  نيز ديدگاه مشابهي دارد. او بر اين باور است كه نظرية مقاومت و بازتوليد به 1اَپل

  است. مقاومت فرايندي است كه موجب جلوگيري از بازتوليد وضعيت موجود  خورده گره
كنند كه موجب اصالح اپل و هنري ژيرو نظرية مقاومت را نظرية مهمي تلقي ميشود. مي

كنند ). آنها تأكيد مي82: 1389شود (قادري، كارانه و نيز راديكال ميهاي درسي محافظهبرنامه
هاي كه جوانان طبقة كارگر، تحت تأثير فرهنگ خانوادگي و گروهي خود، درمقابل برنامه

لي نوعي جو گروهي غيررسمي و تعاملي جهت مقاومت دربرابر درسي قرار دارند، و
هاي بازشناسي گيرد. مدرسه مركز مبارزه بر سر سياستايدئولوژي حاكم در ميان آنها شكل مي

حساب  هاي مهم قدرت به مربوط به نژاد/ قوميت، طبقه، تبعيض جنسي، توانايي و ديگر پويايي
لحاظ نظري، هرچند مبتني بر تحقيق استقرايي است، به ). اين مقاله،251: 1395آيد (اپل، مي

ها از متفكران تعليم و تربيت انتقادي و سازي نظري است كه در تبيين يافتهسويهبراساس سه
  است. پردازان انتقادي ازقبيل ژيرو، دوسرتو، فوكو، باختين، لوفور و بورديو استفاده كرده نظريه

  شناسي تحقيقروش
كيفي از نوع موردپژوهي جمعي است كه در آن طرح تحقيق موردي براي روش اين مطالعه 
يافته، سازمانهاي نيمهآوري اطالعات از مصاحبهمورد انجام شد. براي جمع بررسي بيش از يك

  است. جامعة آماري اين پژوهش  فردي و گروهي (گروه متمركز) و مشاهده استفاده شده
  اند. در انتخاب افراد از  وپرورش استان گيالن بوده آموزان و اوليا و مربيان آموزشدانش
منظور،  اين پايان يافت. به ٣گيري با حصول اشباع نظرياستفاده شد و نمونه 2گيري هدفمندنمونه

وگو)  صورت گروهي (درقالب پانزده جلسه گفت صورت فردي و يكصدنفر به نفر به با يازده

________________________________________________________ 
1 Apple 
2 Purposive Sampling 
3 Theoritical saturation 
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مصاحبه در مناطق  هاي گروهي در مناطق روستايي و سيزده. دو مصاحبه از مصاحبهمصاحبه شد
آموزان يا مربيان) و  صورت همگن (دانش ها، شش مصاحبه بهشهري انجام شد. از بين مصاحبه

آموزان با اوليا و مربيان) انجام گرفت. در صورت ناهمگن (تركيبي از دانش هشت مصاحبه به
لحاظ نواحي مركز، غرب د موارد انتخابي تاحدودي انتظارات نظري را بهانتخاب نمونه سعي ش

هاي فردي، نوع مدرسه (دولتي، غيرانتفاعي) برآورده سازد. و شرق استان، جنس، ميزان سرمايه
دقيقه و در مصاحبة  380مدت  وگو با افراد در مصاحبة فردي بهاطالعات حاصل از گفت

شدن،  شده، پس از مكتوب هاي ضبطاست. مصاحبه دست آمده به 1200مدت  گروهي به
هاي صريح و ضمني ازنظر داللت ١شيوة تحليل مضموني منظم مرتبه مرور شدند و به چندين
شوندگان، برمبناي هريك از محورهاي موردنظر، استخراج شد. در تحليل مضموني،  مصاحبه
هاست. زماني كه الگويي الگويابي در دادهدنبال گيرند و محقق بهها نشئت ميها از داده مضمون
بندي دست آمد، بايد حمايت مضموني يا موضوعي از آن صورت گيرد. نحوة طبقه ها بهاز داده

معنا كه ابتدا، در هر  اي ازطريق استقراي تحليلي بود؛ بدينهاي مصاحبهو رمزگذاري داده
آموزان دربرابر قواعد مت دانشهايي كه حاكي از مقاو مصاحبه، عبارات، توضيحات و جمله

بندي شدند و هاي معنايي مشترك گروهمدرسه بود استخراج شدند. سپس، براساس مقوله
 شده در هر كدام از مقوالت قرار گرفتند. بنديسرانجام، براساس وجوه مشترك عبارات گروه

است. در  شده شيوة تحليل مضموني منظم ارائه ها، بههاي حاصل از مصاحبهدرنهايت، يافته
هايي از مصاحبه، حول رود، بخشكار مي هاي اكتشافي كيفي بهشيوه، كه غالباً در پژوهش اين

). 2002شوند (پالمر،  اند، درنظر گرفته ميمضامين مختلفي كه از مفاهيم نظري استخراج شده
مادر، مديران، آموزان، اولياي خانه و مدرسه (پدر، بر دانش شوندگان، عالوه گفتني است مصاحبه

  شوند. معاونان، دبيران و مشاوران مدرسه) را نيز شامل مي
   

________________________________________________________ 
1 Systematic Thematic Analysis 
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  شده با جامعة تحقيق هاي انجام . مشخصات مصاحبه1جدول 

  

هاي چندگانه نظير روش مشاهده، از روش 1درباب قابليت اعتماد تحقيق در بخش اعتبارپذيري
هاي فردي و گروهي و تحقيقات مشابه كمك گرفته شد. در زمينة  روش اسنادي، مصاحبه

ها، از بندي داده بندي شد، و در مقولهشدن مقوله نيز متن مصاحبه پس از پياده 2قابليت اطمينان
هاي مربوط به اعتبارپذيري و قابليت ترين فعاليت استادان و كارشناسان ياري گرفته شد. مهم

  است.  آمده 1اطمينان اين پژوهش در جدول 

________________________________________________________ 
1 Credibility 
2 Depenability 

  شهرستان

  نوع گروه  نوع مصاحبه
محل مصاحبة فردي 

  و گروهي
  مدت زمان مصاحبه

  (دقيقه)

  فردي

  گروهي

تعداد   گروهي  فردي  روستا  شهر  ناهمگن  همگن
  گروه

تعداد 
افراد 
  گروه

  445  315  -  شهر  1  4  31  5  9  رشت

  170  -  - شهر 2 - 14 2 -  الهيجان
  155  -  -  شهر  2  -  20  2  -  لنگرود

  75  -  -  شهر  1  -  5  1  -  انزلي

  95  -  -  شهر  1  -  9  1  -  تالش
  170  65  روستا  -  1  1  14  2  2  شفت

  90  -  -  شهر    1  7  2  -  رضوانشهر
  1200   380  - - 8 6 100 15 11  جمع
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  هاي تحقيق يافته
كنند و با اشكال مختلف درجهت رفع  آموزان درمقابل قواعد مدرسه مقاومت مي برخي دانش
برند و تالش  رفتارهايي، هنجارهاي مدرسه را زير سؤال مي كوشند. آنها، با انجام تعارض مي

آميزي كنند هنجارهاي موجود در مدرسه را دور بزنند. اين رفتارها گاه با اعمال شيطنتمي
شود. آنها درمقابل گفتمان آموزان زرنگي و ارزش تلقي مي همراه است كه در فرهنگ دانش
آموزان ديگر متأثر فرهنگ جوانان و دانش خردهكنند كه از مدرسه گفتمان جديدي توليد مي

  است.

  خوانيشناسي مخالفسنخ
  پوشش .1

زدن قواعد مدرسه هاي مختلفي جهت دورهاي دولتي از استراتژي آموزان در مدرسهدانش
كنند. آنها درمقابل قواعد و مقررات مدرسه منفعل نيستند، بلكه به اشكال مختلف، استفاده مي

هاي آنها مقاومت در عرصة خوانيكنند. يكي از مخالفمدرسه مقاومت ميدرمقابل گفتمان 
آموزان و مدرسه بر سر آن است كه شان به زيباكردن بدن است. كشمكش دانشپوشش و عالقه

آموزان درپي  است. درمقابل، دانش آموزانسازي دانشبخشي و همسانمدرسه خواهان كليت
اي زيست كنند كه نوع پوشش دلخواه خود را داشته گونه هاند تا در مدرسه بهايي استراتژي

-نحوة مخالف هاي دولتي رشت، به آموز اول دبيرستاني يكي از مدرسه، دانش»نازنين«باشند. 

  كند:آموزي در عرصة پوشش اشاره ميهاي دانشخواني
آورند، پالتو  رميخواهند بروند خانه مانتو را دپوشند، يا ميشان شلوار لي ميزير شلوار مدرسه

  دهند.كار را در خلوت، كالس و دستشويي انجام مي پوشند. اينمي
بنابراين، آنها فضاهاي دور از نظارت قدرت، ازقبيل كالس، دستشويي و... را براي مقاومت 

آموزان به كنند. نكتة جالب توجه اين است كه مقاومت دانشدربرابر قواعد مدرسه انتخاب مي
آموزان روستايي نيز دربرابر ايدئولوژي مدرسه شهري منحصر نيست، بلكه دانشآموزان دانش

دانشگاهي  آموز پيش، دانش»فاطمه«باره،  كنند. دراينمقاومت و قواعد موجود را رمزگشايي مي
  كند: آموزان روستايي درمقابل گفتمان مدرسه اشاره ميهاي دانشروستايي، به برخي مقاومت
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 كنند.گذارند. مانتو را عوض مي گيرند و شال مي مي ها مقنعه را بعضي

آموزي درمقابل ، معاون پرورشي روستا، نيز نظر مشابهي دارد و بر مقاومت دانش»مرتضي«
  گذارد: ايدئولوژي مدرسه صحه مي

گذارند، اگر ببينند مدير گير  گاهي اوقات لباس فرم را داخل يك نايلوني مي
 كنند.روند عوض مي مياي دهد، آن را يك گوشهمي

هاي مختلف سعي در آموزان به بهانه گويد دانش ، مربي پرورشي، مي»معصومه«
ايم هنوز خياط  گويند داده ها ميفرار از پوشش مدرسه دارند؛ براي مثال: بعضي

 آماده نكرده.

كه آموزان نيست، بل نعمت، مدير مدرسه، نيز عقيده دارد كه اين مقاومت صرفاً از طرف دانش
سو با فرزندان خود مقاومت نشان  والدين آنان نيز درخصوص لباس فرم و رسمي مدرسه هم

  دهند: مي
هاي ما اين فرم مدرسه را نميكنند كه بچه اوقات والدين اعتراض مي گاهي

ها توانند بپوشند... درمورد بلوز كه بچه اي نميتوانند بپوشند؛ يعني شلوار پارچه
هاشان را باز كنند كه مدرسه اين را  تاه بپوشند يا يقهكو دوست دارند آستين

 زنند. ها به اين موضوع دامن ميقبول ندارد. بيشتر خانواده

آور است. اين آموزان به تنوع تمايل دارند و براي آنها هرگونه تكراري ماللهمچنين، دانش
-، دانش»اميررضا«كند. بخش ميآموزي را براي آنها لذتجويي زندگي اجتماعي و دانشتنوع

آموزان ميل به تنوع دارند و دوست آموز سال دوم هنرستان از رضوانشهر، معتقد است دانش
  چيز را از نو تجربه كنند:  دارند همه

ها  گذارد، جوان ها دوست دارند هر لباسي را بپوشند، اما مدرسه نمي جوان
 دهد.زه نميدوست دارند همة چيزها را امتحان كنند، اما مدرسه اجا

آموزان وجود  هايي در زندگي روزمرة دانشبا وجود قدرت گفتمان مدرسه، همواره خالقيت
هاي واسطة آنها، از اجراي دقيق قوانين و اعمال رويه بيان دوسرتو كنشگران، به دارد كه به

است.  باب بحث پوشش بوده ترين موضوعات در اينزنند. يكي از مهمگفتماني سر بازمي
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است همواره با خالقيت برخي  ها و قوانيني كه در زمينة پوشش وجود داشتهگيري سخت
  است. هاي ابتكاري كنار نهاده شده شيوه آموزان بهدانش

هاي دولتي و شاهد كمتر است؛  آموزان متدين در مدرسه خواني در ميان دانشالبته، مخالف
آموزان با  هستند، اما، برعكس، دانشسو  هاي خانه و مدرسه در آنها با يكديگرهمزيرا ارزش

هاي دولتي و شاهد نشان  گرايش ضعيف مذهبي در نقاط شهري مقاومت بيشتري در مدرسه
هاي دولتي،  آموزي تابعي از نوع مدرسه نيز هست؛ زيرا در مدرسهدهند. مقاومت دانش مي

حاكم است و  انتفاعي گفتمان آموزشيهاي غير گفتمان پرورشي وجود دارد، اما در مدرسه
است.  تدريج به محاق رفته هاي دولتي وجود دارد، به معناي آنچه در مدرسه پرورش، به

  گويد: آموزي ميآموز تيزهوش دبيرستاني، دربارة تجربة خود در اردوي دانش، دانش»شكوفه«
ما پارسال رفته بوديم اردوي رامسر، دبيرستان غيرانتفاعي الهيجان هم آمده 

ات را دادند كه روسريكردند، تذكر ميها ما را مراقبت مي ناظمبودند آنجا. 
آموزان] آن مدرسه كه از الهيجان آمده درست كن، آن بازي را نكن. اما [دانش

  بودند حتي يك نفر هم لباس فرم نپوشيده بودند.
آموزان از فضايي به فضايي ديگر متفاوت است. هاي دانشها و خالقيت مقاومت

  آموز دبيرستاني، معتقد است كه تعارض ارزشي خانه و مدرسه در بين انش، د»هنگامه«
هاي شاهد بيشتر است. آنها نيز براي كسب امتيازات آن از  آموزان كمتر متدين در مدرسهدانش

  كنند: شگردهاي خاصي استفاده مي
خاطر اينكه امكانات دارند...  روند مدرسة شاهد، به ظاهر مي ها به بعضي از بچه
خواهيم برويم تو چادر  الحرمين. مي گفت مدرسة شاهد شده بين دوستم مي

 داريم. آييم برمي گذاريم، از در بيرون مي مي

آموزان پسر در حوزة پوشش با دخترها متفاوت است، بيشتر البته، نوع مقاومت دانش
 شود، ولي بيشترينآموزان دختر در مقولة حجاب مشاهده مي هاي دانشخوانيمخالف
  آموزان سعي آموزان پسر درباب لباس فرم مدرسه است. اغلب دانشهاي دانشمقاومت

تر مقاومت استفاده كنند، اما هاي پنهانكنند خود را با عوامل مدرسه درگير نكنند و از شيوهمي
تر است.  تر و غيرمستقيمآموزان دختر دربرابر قواعد مدرسه پنهانياين مقاومت در دانش
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رها در مقايسه با دخترها مقاومت آشكارتري با اصحاب و عوامل اجرايي مدرسه درعوض، پس
  دارند. 

  نماييآرايشي و بدنلوازم .2
  آموزان دربرابر گفتمان مدرسه، استفاده از لوازم آرايشي و هاي دانش يكي از مقاومت

آرايشي استفاده آموزان از لوازم نمايي است. يكي از هنجارهاي مدرسه اين است كه دانشبدن
آيند. خواني برمياشكال مختلف، درجهت مخالف آموزان، بهنكنند.، ولي برخي دانش

آموزان از آرايش رقيق براي حفظ تعادل بين گفتمان مدرسه و گفتمان  زمينه، دانش دراين
هاي  آموز سال اول دبيرستان يكي از مدرسه ، دانش»نازنين«كنند. آموزي خود استفاده ميدانش

  كند: آموزي درخصوص آرايش را چنين بيان ميدولتي رشت، مقاومت دانش
  كنند.آموزان از آرايش ماليم استفاده ميدانش

  آموز دبيرستاني، از رشت: ، دانش»محدثه«

گير بود، مثالً كتاب  دوران راهنمايي توي يك مدرسه بودم كه خيلي سخت
دانستند دخترها آينه مشكل ميدادند، يا ام گير مي رمان را توي مدرسة قبلي

   خواستند بگردند، ما كيسه زبالة سطل آشغال را برداشته باشند. وقتي مي
  گذاشتيم.داشتيم، آينه را داخلش مي مي 

پردازد كه درمقابل گفتمان آموزي مي، مربي پرورشي، به يكي ديگر از شگردهاي دانش»نغمه«
  اي قرار دارد:مدرسه

زنند، كه اگر مدير  كنند و اين را ميگردو (تازه) استفاده ميآموزها بعضي دانش
  گير داد، بگويند كه ما گردو خورديم و اين رژ لب نيست.

جويي و كنارآمدن براي بنابراين، دوگانگي امري فرهنگي است. دوگانگي نوعي چاره
زوكاري براي تعبير ميشل دوسرتو، روش و سا ماندن از دستبرد قدرت است. دوگانگي، به درامان

مثابة روشي آموزان از فرآيند دوگانگي به تثبيت و توسعة موقعيت است. بسياري از دانش
  برند.هاي شاهد بهره مي درجهت استفاده از امكانات مدرسه

كنند. آموزان از گيرة مو نيز جهت زيباسازي بدن استفاده مي بر لوازم آرايشي، دانش عالوه
شود و خأل قدرت  ساعت تحصيلي، كه فضاي آزادتري توليد ميكار را در اواخر   آنها اين
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باره  ها، در اين ، مربي پرورشي يكي از مدرسه»حاجيه«دهند. شود انجام ميبيشتر احساس مي
  گويد: مي

توانيد زنند، در ساعت آخر نمي غالباً كليپس را در ساعت آخر به سرشان مي
 آنها را بشناسيد.

هاي دولتي و غيرانتفاعي متفاوت است.  نة آرايش نيز بين مدرسههاي تربيتي در زميسياست
محوري در هاي دولتي درمقابل سياست آموزش محوري در مدرسه تقدم سياست پرورش

آموز دبيرستاني از رشت، كه تجربة مدرسة ، دانش»سونيا«مدارس غيرانتفاعي قرار دارد. 
  غيرانتفاعي و دولتي را داشته معتقد است: 

ها صحبت مدارس دولتي بيشتر درمورد مسائل انضباطي و پرورشي بچهتو 
هاست. من تو مدرسة غيرانتفاعي درس  شود، حتي گاهي مقدم بر درس بچه مي

كردند، فقط براي زنگ ورزش،  خواندم. در مدرسة غيرانتفاعي ناخن را نگاه مي
باشد مشكلي  كه اگر ناخن كسي بلند اما اينجا بايد از ته گرفته شود. درصورتي

 شود. ايجاد نمي

آموزي در عرصة بدن، در بين دخترها وجود دارد. هاي دانشرو، بيشتر مقاومتازاين
پردازند تا كمتر خود را درگير قواعد  هاي مختلف به زيباسازي بدن ميآنان ازطريق شيوه

تخريب قرار هاي بدن، صورت بيش از اجزاي ديگر هدف تغيير و مدرسه كنند. درميان اندام
  گونه كه و آن كنندصورت خود را دستكاري مي ازاندازه بيشآموزان  دانش گيرد. اكنون مي
شده بدل  سان، صورت از امر اعطاشده به امر ساخته آفرينند. بدينخواهند ازنو آن را ميمي
اش را پاك يا اعطاشده پيشزتواند نقش اشود. صورت همانند بومي است كه هركس ميمي

  مشاور مدرسه:» طاهره«د. ساز دستكاري كند و نقش دلخواه خود را بر آن تصوير
آموز به اَبروهاش دست برده بود، من بهش گفتم چرا به ابروهات يه دانش

گويند، شما  دست بردي؟ هرچيز جايي داره، گفت خانوادة من بهم چيزي نمي
  چرا مرا زير سؤال برديد؟ 

بلكه عضوي است كه گويي از موقعيت محدود  ،ساده نيستصورت براي زنان تنها يك عضو  
 وارگيبتاي نيز وجهي و در برهه اندامي خود خارج شده و هويت و حياتي مستقل 
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به تغيير ظاهري  ،كه توان آفرينش عالم و آدم ازنو را ندارند ها، انسان عالوه، ت. بهاس يافته
وسيع در چهره و بدن را بايد بخشي از تمايل اند و شايد هم اين تغيير   كرده خوش خويشتن دل

  ).1395كاظمي،  آموزان دانست (وريج در نزد دانش چيز به تغيير و ويراني همه
 
 فرار از مدرسه .3

هايي نيز ها و الزاماتي ايجاد كند، ولي فرصت براي دختران، مدرسه ممكن است محدوديت
جاي  گيرند و بهه و مدرسه بهره ميآموزان از خأل قدرت بين خان كند. برخي دانشفراهم مي

صورت مزورانه  كار را به روند. آنها اين ورود به فضاي مدرسه، به فضاهاي دلخواه خود مي
اند. بنابراين، مدرسه  كنند كه در فضايي غير از مدرسه نبودهدهند و وانمود مي انجام مي

دانشگاهي از  آموز پيش ، دانش»سميه«كند. دستيابي دختران را به فضاي عمومي ممكن مي
كند كه چطور درمقابل قواعد خانه آموزان دختر اشاره ميهاي دانشروستا، به برخي كنش

  كنند:عمل مي
روند، ولي موقع  آيند بيرون، معلوم نيست كجا مي به بهانة مدرسه از خانه مي

روند جاي ديگر، يا  جاي مدرسه مي روند خانه. يعني به زنگ اتمام مدرسه مي
 آورند مدرسه. پسرهاشان آنها را مي دوست

كمك  طلبند. آنها به آموز  نيز در مواجهه با مكان مدرسه قواعد آن را به مبارزه ميپسران دانش
گريزند، بدون زنند. آنها نيز همانند دختران از مدرسه ميخالقيت به نوعي توليد دست مي

ز رضوانشهر، معتقد است كه پسران براي ، مشاور هنرستاني ا»ويسعلي«آنكه آن را ترك كنند. 
هاي عمومي و خصوصي، گريز از سلطة مدرسه و الزامات آن، به فضاهاي دلخواه و ميدان

 برند: اي، پناه ميويژه تكنولوژي رسانه به

  نت.  روند كافي كنند، مي ها فرار مي آموزها] از كالس [دانش 
  آموز هنرستاني از رضوانشهر:، دانش»احمدرضا«

روند نيم خواهيم برويم بيرون آب بخوريم، ميگويند ميآموزها ميدانش
 آيند. ساعت ديگر مي
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كنند. آنها قادر نيستند يا طور خالقانه از مكان مدرسه استفاده مي آموزان بهبنابراين، دانش
هاي موجود به شكني كنند، اما از بين امكانخواهند درمقابل قواعد مدرسه ساختنمي
كند. آنها با بخش ميزنند. اين امر حضور در مدرسه را براي آنها لذت ديشي دست ميبازان

  كنند. هاي اولياي مدرسه مقاومت ميها و برنامههاي مختلف درمقابل طرحتوسل به استراتژي
آموزان درمقابل قواعد مدرسه صرفاً درجهت فرار از مدرسه نيست، بلكه در واكنش دانش

  همراه مقاومت است: لفيقي دارد كه توأمان تابعيت بهبرخي مواقع خصلت ت
من پارسال وارد اين مدرسه شدم... يك حالت تهاجمي داشتم، ولي بعد از   

توانم اينها را تغيير بدهم و چندماه با اين قضيه كنار آمدم. پذيرفتم كه من نمي
 بايد رفتار خودم را داشته باشم و با اين موضوع كنار آمدم. 

آموزي تفاوت وجود دارد و اين مقاومت بنابراين، بين ايدئولوژي مدرسه و گفتمان دانش
خصلت سانتريفيوژ دارد كه هم درجهت تبعيت از ايدئولوژي مدرسه است و هم نوعي فرار 

  از مدرسه.
 

  تلفن همراه و حافظة سيار .4
(فلش) به مدرسه منع  آموزان از آوردن تلفن همراه يا حافظة سياربراساس قواعد مدرسه، دانش

خوان مثابة مخالفآنها بهكنند.  هاي مختلف از اين دستور سرپيچي مي شكل اند، اما بهشده
آموز تيزهوش  ، دانش»شكوفه«پذيرند.  را نمياي هستند كه آن كردن انديشه واژگوندنبال  به

  است:كردن تلفن همراه و فلش، از كُت معلم هم دريغ نكرده لنگرودي، در مخفي
روز... ما با زحمت زياد دبير را از كالس فرستاديم بيرون و موبايل و فلش  يك

  را توي كيف و پالتوي معلم جاداديم.
آموز تيزهوش لنگرودي، از استراتژي اختفا درجهت نفي قواعد مدرسه سخن  ، دانش»فاطمه«

  گويد: مي

  گوشي آورده بودند كه گذاشتندش الي ساندويچ.  
  آموز تيزهوش لنگرودي: دانش» كيانا«
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ما فلش آورده بوديم كه قرار شد بيايند بگردند كالس ما را، فلش را گذاشتيم 
  تو پالستيك گذاشتيم تو حياط، موقع برگشتن برداشتيم. 

  مشاور مدرسه: » طاهره«

موبايل را داخل دستشويي گذاشته بودند، زير كيوسك بوفه گذاشته بودند. 
 موقع رفتن برداشتند.  

  آموز دبيرستاني از رشت:  دانش» فصد«
زير خودش قايم كرده بود، يا  آموزي گوشي را توي لباس مثالً يك دانش

گذاشتم،  آشغال قايم كرده بود، من موبايل را سايلنت مي دي را زير سطل سي
ها را گرفته بودند،  ام. گوشي بچه ها يا توي جامدادي گذاشتم توي آشغال مي
د گوشي خالي كارت را توي گيرة موي خودشان گذاشته بودند كه بگوين سيم

  است. 
آموزي، استفاده از تلفن همراه است. اين مقاومت  هاي دانش بنابراين، يكي از مقاومت

آموزان پسر با آن مواجهند و آموزان دختر و هم دانش فراجنسيتي است؛ زيرا هم دانش
 آموز هنرستاني از رضوانشهر، ، دانش»اميررضا«دهند. هاي نسبتاً مشابهي هم نشان ميواكنش

  گويد:مي
  گذارند.  آموزها] گوشي را پشت پنجرة كالس مي [دانش

نكتة مهم اينكه، تلفن همراه درميان پسرها صرفاً جنبة مصرفي ندارد، بلكه جنبة نمايشي و  
طلبند؛  خصلت مقاومتي نيز دارد. آنها، با آوردن تلفن به مدرسه، قواعد مدرسه را به مبارزه مي

آموزان پسر را درمقابل عوامل اجرايي مدرسه، دانگي دانشمعنا كه مصرف تلفن مر بدين
آموز سال دوم هنرستان از ، دانش»آرمين«كند. ها، بازنمايي ميكالسي خصوص هم به

  گويد: باره مي رضوانشهر، در اين
خاطر اينكه كم نياورند،  آموزان بهگوي، گوشي نياوريد، دانش مثالً مدرسه مي

 آورند. مي

  كردن استفاده از تلفن همراه، عوامل اجرايي مدرسه درجهت ممنوع با وجود تأكيد
گيرند. يكي از سازي آن بهره ميآموزان از برخي نيروهاي خودي درجهت مخفيدانش



 1394زمستان ، 4 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١٦٠ 
 

آموزي آموزي است. اين شورا يكي از نهادهاي دانشنيروهاي قدرت در مدرسه شوراي دانش
ن شورا با توجه به داشتن پايگاه شود. ايصورت دموكراتيك انتخاب مي است كه به

منزلة  كند. اينها بهآموزان در مدرسه عمل مي آموزي، گاه درجهت حفظ موقعيت دانش دانش
آموزان گاه از شوند. دانشآموزان و عوامل اجرايي مدرسه محسوب مي حلقة واسط بين دانش

  ، »فاطمه. «كنندبردن منويات خود استفاده مي مشروعيت و اقتدار شورا درجهت پيش
  كند:آموز غيرانتفاعي رياضي از رشت، چنين اظهار ميدانش

  كرد. ها قايم مي آموزي براي بچهآوردند و شوراي دانش ها گوشي مي بچه
 

  حوزة قدرت .5
صورت آشكار وجود  آموزان بههاي سياسي دانشخوانيهاي مزبور، مخالفدركنار مقاومت

آموزان،  هاي خانوادگي دانشباره، اگر ارزششود. دراينصورت پنهان ديده مي ندارد، اما به
 هاي مدرسهطور خاص، با ارزش خانوادگي آنان، به - هاي سياسيطور عام، و ارزش به

آموزي  هاي ايدئولوژيك را بازتوليد كند، مقاومت دانشهماهنگ باشد، و مدرسه همان ارزش
هاي مدرسه مغايرت دارد و ذهنيت خانه ها با ارزشهاي برخي خانواده كمتر است، اما ارزش

آموزي هاي دانشخوانيو مدرسه در امر سياسي مشترك نيست و تعارضات و مخالف
باره  وپرورش، در اين ، دبير آموزش»سهراب«خواني سياسي آنهاست. انعكاسي از مخالف

  معتقد است: 
تفرد و كه در بيرون،  دهند، درحالي در مدرسه پيروي از قدرت را آموزش مي

خود ارزش  شود و گريز از قدرت خودبه گريز از قدرت آموزش داده مي
 شود. شناخته مي

حل مواجهه با گفتمان مدرسه را گريز از قدرت  آموزي دبيرستاني، نيز راه ، ولي دانش»وحيد«
  داند:مي

ها يا مراسم شركت ام را وادار كند در برخي گروهاگر ببينم مدرسه بخواهد بچه
  برم.ام را از آن مدرسه بيرون ميبچهكند، 

  آموز:ولي دانش» ابراهيم«
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خواهي مثل آنها بخواني، عيب ام كه اگر در سر صف نمي من به فرزندم گفته
  خواني كن.نيست، لب

  دست آمد كه همة آنها را  هاي مختلف بهآموزي در گزارههاي دانشدرنهايت، انواع مقاومت
توان در مقولة قرار داد. بخش بزرگي از مفاهيم مزبور را مي توان درقالب مفاهيم ذيلمي

  ترِ ايدئولوژي مدرسه (ديني/ سياسي) گنجاند. بزرگ
  

 گيري نتيجه

هاي مختلفي دارند. آموزان درمقابل گفتمان مدرسه واكنشهاي تحقيق، دانشبراساس يافته 
زعم متفكران انتقادي در تعليم  بهكنند و  آموزان با ايدئولوژي مدرسه سازش ميبرخي از دانش

دارند. هاي مدرسه گام برميو تربيت، ازقبيل بورديو، ژيرو، اپل و...، درجهت بازتوليد ارزش
اند هاي اجتماعي در خانه و مدرسهلحاظ ارزش آموزان غالباً داراي ذهنيت يكساني بهاين دانش

تنها كاري  آموزان نهاين سنخ از دانش كنند.و سرماية ديني بيشتري با خود به مدرسه منتقل مي
  سو  هاي مدرسه همهاي خود را با ارزشبه پيام ايدئولوژيك مدرسه ندارند، بلكه ارزش

دهند و بينند. برخي نيز واكنش تركيبي دارند؛ يعني ازسويي به برخي از قواعد مدرسه تن ميمي
  نش آنها تركيب پيچيده و پردازند. كازسويي نيز به مخالفت با ايدئولوژي مدرسه مي

آموزان نيز درمقابل قدرت اي از انطباق، مقاومت و همكاري است. برخي از دانششدهحساب
آموزان مزبور هاي دانشخوانيكنند. مخالفاي مقاومت ميهاي مدرسهو بازتوليد ارزش مدرسه

هاي ديگر خوانيها ايدئولوژيك است. مخالفمتعدد است، اما دالّ مركزي اين مقاومت
هاي فرهنگي و آموزان با سرمايهاند. اين دانش خودبسنده نيستند، بلكه تابع اين دالّ مركزي

كنند. فضاهاي اشكال گوناگون فضاهاي موجود در مدرسه را مصرف مي اقتصادي مختلف و به
هاي  ها از راهدهد تا ايدئولوژي مدرسه را به مبارزه بطلبند. آنموجود اين امكان را به آنان مي

آموزي هاي دانشخوانيپردازند. يكي از مخالفگوناگون به مخالفت با گفتمان مدرسه مي
كنند تا بتوانند دربرابر آن سازي است. آنها قواعد بازيِ دستگاه مدرسه را واژگون ميواژگون

آموزان  مقاومت كنند و هويت تهديدشدة خويش را بنمايانند. روش بازي با ساختارها به دانش
گرفتن آنها، هم به ساختارهاي ويژه دست يابند و هم  بازي دهد تا ضمن بهامكان مي



 1394زمستان ، 4 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١٦٢ 
 

معنا كه بازي با ساختارها و قواعد مدرسه، بازي با ساختارهاي مدرسه را نقض كنند؛ بدين
  كنند.زدايي ميهاي مدرسه، از قواعد مدرسه اسطورهانگاريقدرت است. آنها با تحقير مطلق

  
  آموزيهاي دانشخواني. انواع مخالف2جدول 

 عبارات                                   مفاهيم        رديف
1    

  
  پوشش

 پوشند.زير شلوار مدرسه، شلوار لي مي
  پوشند.آورند، پالتو مي خواهند بروند خانه مانتو را درميمي

  گذارند. ميگيرند، شال  در هنگام خروج از مدرسه مقنعه را مي
  پوشند.گذارند و در مكاني مي لباس فرم را در نايلون مي

  كوتاه بپوشند. ها دوست دارند آستينبچه
  هاشان باز باشد. ها دوست دارند يقه بچه
 .دارند آيند برمي گذارند، از در كه بيرون مي خواهند بروند تو، چادر مي مي

  نكرده.ايم هنوز خياط آمادهگويند لباس فرم را دادهمي
2    

لوازم آرايشي و 
  نماييبدن

 

  گويند كه ما گردو خورديم و اين رژ لب نيست.اگر مدير گير داد مي
  زنند. كليپس را در ساعت آخر به سرشان مي

  زنند. به اَبروهاشان دست مي
 گذارند.آينه را داخل سطل آشغال مي

 شوند.به بهانة مدرسه از خانه خارج مي فرار از مدرسه  3
 شوند.خوردن از كالس خارج ميبه بهانة آب

4    
  
  
  

  موبايل و فلش

  دهند.موبايل و فلش را تو كيف و پالتوي معلم جا مي
  كنند. گوشي را در كولر مدرسه قايم مي

  دهند. فلش را در نايلون جا مي
  دهند. فلش را در لباس زير جامي

  گذارند. ها يا توي جا مدادي مي موبايل را تو آشغال
  گذارند.  كارت را تو گيرة موي خودشان مي سيم

  گذارند. موبايل را داخل دستشويي مي
  گذارند. موبايل را زير كيوسك بوفه مي 

  كند.ها قايم ميآموزي براي بچهموبايل را شوراي دانش
  كنند. دي را در زير سطل آشغال قايم ميسي

  رند.آو خاطر اينكه كم نياورند ميآموزان بهگوشي را دانش
 سرپيچي از قدرت قدرت  5

 هاي مدرسهخواني كردن برنامهلب
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كند كه همچون تهديدي آموزان شكل آشكار و فيزيكي پيدا ميهاي دانشخوانيگاه مخالف
اي ديگر  آموزان را در آن مدرسه يا مدرسهشود؛ زيرا امكان حضور دانش براي آنان محسوب مي
آموزي همچون قدرت پنهان هاي دانشخوانياز مخالف سازد. اما، برخيبا مشكل مواجه مي

طور پنهان درمقابل  كند. آنها بدون اينكه با عوامل اجرايي مدرسه درگير شوند بهعمل مي
تر  گيرانه كنند. براساس نتايج تحقيق، هرقدر قواعد مدرسه سختگفتمان مدرسه مقاومت مي
هاي  رو، در مدرسه تر خواهد شد. ازاينآموزي بيشهاي دانشخوانيباشد، مقاومت و مخالف

  آموزي بيشتر است. اين تعبير هاي غيرانتفاعي، مقاومت دانش با مدرسه دولتي، درمقايسه
زعم او، بين قدرت و مقاومت تالزم وجود دارد. با  كنندة ديدگاه ميشل فوكو است؛ بهتداعي

يست؛ زيرا ازطريق جا پراكنده است، مطلق و هميشگي ن، گسترده و همهآنكه قدرت
هايي را ها فرصتشود كه خود داراي مرز هستند. اين محدوديتسازوكارهايي اعمال مي

  شوند.آورد كه براي ظهور مقاومت ارزشمند تلقي ميوجود مي به
طور كه در مباني نظري اشاره شد، بورديو بر اين باور بود كه سرماية اقتصادي،  همان

آموزان و بازتوليد فرهنگي مؤثرند. نتايج خانوادگي در موفقيت دانشهاي فرهنگي و وارهعادت
هاي غيرانتفاعي بيشتر گفتمان آموزشي وجود دارد، اين  در مدرسهاين تحقيق نيز نشان داد كه 

آموزان سرماية فرهنگي و اقتصادي بيشتري ها كمتر ايدئولوژيك هستند. اغلب اين دانش مدرسه
است؛  ين در امور مدرسه، آن را از سلطة دولت دور نگه داشتهدارند و مشاركت مالي والد

سو است. متعاقب آن،  هاي مدرسه همآموزان با ارزشهاي خانوادة اين دانشدرنتيجه، ارزش
كنندة رسد. اين امر تداعيها نيز با قواعد مدرسه به حداقل ممكن مي خواني بچهميزان مخالف

سازي و حذف و، فضاي انتزاعي درجهت همگنزعم ا ديدگاه هانري لوفور است؛ به
كند. بنابراين، ها تأكيد ميكه فضاي جديد بر مقاومت و تفاوتهاست، درحالي تفاوت
كند، اما  آموزان عمل ميسازي دانشمثابة فضايي درجهت همگنهاي دولتي به مدرسه
ين فضا درجهت ها از اگرايش دارند. خانواده» فضاي متفاوت«هاي غيرانتفاعي به  مدرسه

  كنند.مقاومت درمقابل فضاي انتزاعي استفاده مي
سازي هايي ازقبيل معكوسبراساس ديدگاه باختين، فرهنگ مقاومت، با توجه به استراتژي

مثابة آموزان نيز به دانش كند.گرفتن، درجهت مقاومت درمقابل قدرت مسلط عمل مي سخرهو به
كردن، طنز، پذيرند و با نقضاي هستند كه آن را نميانديشهكردن  واژگوندنبال  خوان بهمخالف



 1394زمستان ، 4 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١٦٤ 
 

  كنند و درمقابل آن،  خواهان  زدايي از قواعد مدرسه عمل ميو تحقير درجهت اسطوره
-هاي خودي و كوچكنمايي ارزش هاي خود هستند. آنان درجهت بزرگكردن ارزشاسطوره

سمت تابوشكني و راززدايي از بهعبارت ديگر، آنها  كوشند. به كردن گفتمان مدرسه مي
  دارند.ايدئولوژي مدرسه گام برمي

جهت تلطيف رابطة » مثابة تكنيكي براي مقاومت وگو به گفت«رسد نظر مي درمجموع، به
وگو و فضاي  اقداماتي نظير ايجاد محيط گفتباره،  آموزان و مدرسه مفيد باشد. درايندانش

آموزان هايي در برخي ايام سال به دانش ساعت اختصاصانديشي،  هاي هم آزاد، برگزاري جلسه
آموزان را درمقابل گفتمان مدرسه خواني دانشگفتن دربارة مشكالت، مخالف جهت سخن

  كاهش خواهد داد. 
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