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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،102-132،)3(21 ،پیاپی ،47پاییز 2321
کالهی ،محمدرضا ( .)8931ساختهشدن «خود» در زیستجهان دانشآموزی .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایررا ،)9(81 ،
.103-193
شاپا1001-8181 :

 نو یسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

ساخته شدن «خود» در زیستجهان دانشآموزی
محمدرضا کالهی

1

دریافت8931/03/80 :؛ پذیرش8931/09/81 :

چکیده

پرسش که اصلی این مقاله ،چهگونگی فرایند ساخته شدن «خود» در دورهی دانشآموزی است .در اغلب
خبود دانشآمبوز در
پژوهشها که «ساخته شدن خود» را همان فرایند جامعهپذیری میدانند ،نقش فعبا
د
این فرایند نادیده مانده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد برنامبهریزیهای کبارگزاران جامعهپبذیری
فقط بخشی از زیستجهان دانشآموزی را میسازند که در اینجا به آن «خردهجهبان برنامبه» میگبویی..
اما بخش به همان اندازه مه .دیگبری وجبود دارد کبه در اینجبا «خردهجهبان ببازی» میخبوانی .کبه در
د
پژوهشهای پیشین ک.تر به آن توجه شده .بازی ،فعالیتی است که برای خود – نه ببه دلیلبی غیبر از خبود –
انجام میشود؛ و خردهجهان بازی جایی است که دانشآموز ،خارج از کنتر برنامههای از پبیش رراحبی
شده ،آزادانه خود را بروز میدهد .انواع شیطنتهای کودکانه از قبیل دعواهبای کودکانبه ،شبیطنت در سبر
کالس ،گریز شبیطنتآمیز از مدرسبه ،و تقلب کبردن از سبر شبیطنت ،نمونبههایی از فعالیتهبای ایبن
خود ) (selfدانشآموز ،بیش از هر جا در خردهجهان بازی ساخته میشود؛ چرا که در
خردهجهان هستند .د
این خردهجهان اسبت کبه دانشآمبوز امابان ببروز آزادانبه ،فعاونبه و خالقانبهی خبود را دارد( .در براببر
خردهجهان برنامه که دانشآمبوز در آن بیشتبر منععبل ،اپرپبذیر و تحبت کنتبر اسبت) .ببه ایبن ترتیب
زیستجهان دانشآموزی ترکیبی از دو خردهجهان بازی و برنامه است و در دیالاتیک میبان بازی ببرنامبه
ساخته میشود؛ دیالاتیای که متناظر است با دیالایتک عملبنظر ،فعالیت بانععبا  ،خالقیبت بحافظبه،
فرستنده بگیرنده و مبدأبمقصد .فرایند ساخته شدن خود در این دیالاتیبک ه.زمبان فراینبد سباخته شبدن
جامعه نیز هست.
کلیدواژهها :خود ،مدرسه ،دانشآموز ،خردهجهان بازی ،خردهجهان برنامه ،مناسک سرکشانه

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .1استادیار جامعهشناسی ،پژوهشادۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تهران ،ایران.



 .1مقدمه و تقریر محل نزاع

گیری هویت و ساخته شدن «خود» ،دورۀ دانشآمبوزی یابی از خطیرتبرین
در مسیر شال د
ً
مراحل زندگی است .ایندوره خصوصا در سه دهۀ اخیر چالشزاتر شده است .نگاه حباک.
بر مطالعۀ آموزشوپرورش درایران نگاهی ساختیبکارکردی است (برای نمونه نک .نقدی و
توویی8931 ،؛ موسوی و بدری8931 ،؛ مصرآبادی و دیگران8938 ،؛ علیوردینیبا و سبتاره،
8931؛ شیرد و دیگران .)8938 ،در چهارچوب نگاه ساختیبکارکردی ،جامعه مجموعهای از
اجزاء ه.پیوند است که در روابط متقابل چندگانه بایادیگر نیازهای ه .رابرآورده میکنند و
کلیت جامعه ،به عنوان مجموعهای سازگارو یاپارچه شال میگیرد .در این میان «مدرسه»
(یا همبان نظبام آمبوزشوپرورش عمبومی) در درجبۀ او وظیعبۀ جامعهپبذیرکردن افبرادو
دردرجۀ دوم آمادهکردن آنها برای ورود به مراحل پیچیده دتر آموزش تخصصی (یعنی ورودبه

دانشگاه یا نظام آموزشعالی) را برعهده دارد .ایننگباه بهشبرحی کبه خواهدآمبد تبوان فهب.
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رخداد «مدرسه» را دربستر تاریخیباجتماعی ایران ندارد .درایننگباه عالوهببر پیچیبدگیهای
تعارضهاو تنشهای میان کنشگران ونهادهای مختلف مربوط به مدرسه ،عنصرمه .دیگری
گری خود دانشآموز ،بهعنوان موضبوع یامخارب نظبام
ه .وانهاده میشود؛ آن عنصر ،کنش د

آموزشی است .درچهارچوب ایننگباه ،دانشآمبوز گبویی چونبان مبادۀ خبامی شبالنایافته
دراختیار نظام آموزشی است تا پرورانبده شبود و آنگونبه کبه مقبرر اسبت شبال داده شبود.

سرپیچیهای دانشآموز ،بدقلقیهای او ،از دستدررفتنهایاش ،به چنگنیامبدنهایاش و
بازیهایی که اوبا این نظام میکند ،یااز تحلیل کنبار گذاشبته میشبود ،یبا رفتباری انحرافبی
تلقیمیشود کبه بایبد اصبالو شبود .پرسبش مرکبزی درمقالبۀ حاضبر آناسبتکه «خبود»
دانشآموزان ری دوران دانشآموزی چهگونه شال میگیرد؟ و ببهویژه کنشگبری دانشآمبوز
ریزی نهادهای جامعهپبذیری ،در سباخته شبدن ایبن خبود
چهگونه درتقابل یا تعامل با برنامه د
دراین فرایند دخالت میکند؟

تحقیقات انجام شده دربارۀ مدرسه رامیتوان به دودستۀ کلی تقسی .کرد .او آنهبا کبه ببه
نقش آموزشی مدرسه میپردازنبد (نبک .رفی پبور8939 ،؛ زاهبدبابالن ودیگبران8938 ،؛
حبیبی ودیگران8931 ،؛ مهنا ودیگران8938 ،؛ دهقان وسراجیانمروارید8931 ،؛ روئینبی

پانی .)8931 ،دستۀ دوم پژوهشهاییاند که به نقش پرورشی واخالقی مدرسه توجه دارند.
پببژوهش حاضببر از ایببن دسببتۀ دوم اسببت .بببه پببرورش اخالقببی و شخصببیتی درمدرسببه
بهشیوههای مختلعی در پژوهشها پرداخته شده و موضوعات متعبددی درایبن حبوزه مبورد
توجه قرارگرفته است .موضوعاتی ازقبیل :نقش مدرسه در بازتولید نظام سیاسبی (ارهبری و
امیرانتخابی)8911 ،؛ ویژگیهایی از زندگی خانوادگی و نظام آموزش درمدرسه که موج
میشود دانشآموزان صداقت بیشتر یاک.تری داشته باشند (نقدی وتوویی)8938 ،؛ فرهنبگ
سازمانی تأپیرگذار برنوآوری درمدارس (حیدریفرد و دیگران)8938 ،؛ نقبش مدرسبه و
وجو
د

گروه هماون بهعنوان کبارگزاران جامعهپبذیری و بررسبی موفقیبت یبا عبدمموفقیت آنهبا در
کردن مناس د دانشآموزان (علیوردینیا و سبتاره)8931 ،؛ عبواملی کبه موجب
جامعهپذیر د
میشوند یک دانشآموز به اندازۀ کافی «منضبط» نباشد (مصرآبادی ودیگران)8938 ،؛ رابطۀ
بببین «جببو مدرسببه» و «تمایببل بببه بزهابباری» دختبران (شببیرد ودیگبران)8938 ،؛ میبزان
«سازگاری اجتماعی دانشآموزان» و عواملی که به «سازگارتر» شدن دانشآموز کمک میکند
(موسوی وبدری)8931 ،؛ «بررسی جرمشناختی جبرای .خشبونتآمیز در محبیط مدرسبه و
راهاارهای پیشگیری از آن» (غیاثوند )8931 ،ونقش خانواده ،مدرسه و گروه ه.ساون در
جامعهپذیری دانشآموزان (قربانی وجمعهنیا.)8931 ،
بر تمام این پژوهشهبا رویابردی ساختی بکارکردی سبایهانداز اسبت .ویژگبی تمبام
تحقیقات فوق آناستکه هرگونه خروج دانشآموز از چهارچوب جامعهپذیری کبه ببرایش
تعریف شده است ،نابههنجار تلقی شود .محقق یا درپی دریافت علبت ایبن ناببههنجاری
است یا به دنبا راههایی برای اصالو آن.
ً
دراینمیان برخی تحقیقات متعاوت ه .وجود دارد؛ مثال در پژوهشی با عنوان «مدرسۀ
مطلوب از نظر دانشآموزان و مدرسۀ مطلبوب از نظبر سباختار آموزشبی» (آزاده)8930 ،
محقق تالش کرده است صدای دانشآموزان رابهعنوان فرودستان نظام آموزشی مدرسه بلند
کند و تصویری از مدرسۀ مطلوب ازمنظر دانشآموزان ترسی .کند ونشبان دهبد کبه چنبین
مدرسهای چهقدر باآنچه درذهن سیاستگذاران وجود دارد متعاوت است .ایبن تحقیبق ببا
تحلیل آییننامهها و اسناد مصوب شورای عالی آموزشوپرورش دریافته اسبت کبه مدرسبۀ
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مطلوب ازنظر سیاستگذار ،مدرسهای است که بتواند دانشآموزی ایدئولوژیک ،اخالقی و
اقتصادی پرورش دهد و در کنار آن مسئولیتپذیری ،عقالنیت ،انتقادپذیری و آگاهیهبای
فردی و اجتماعی را در آنها رشد دهد .اما از نظر دانشآموزان ،از رریبق مصباحبه باآنهبا
معلوم شده است که مدرسۀ مطلوب مدرسبهای اسبت کبه رواببط انسبانی میبان مربیبان و
دانشآموزان و میان دانشآموزان باه ،.گرم وصمیمی باشد ،برنامۀ درسی خبالق ومنعطبف
باشد ،مدرسه فضایی پرنشاط وپویا داشته باشد واز اماانات کافی برخوردار باشد ،و مه.تر
ازهمه ،برنامهریزیها با مشارکت دانشآموزان انجام شود .این پژوهش ببه موضبوع مهمبی
توجه کرده اما در نهایت فقط به ذکر دیدگاه دانشآموزان اکتعا کرده و به کنش آنها درجهت
ساختن خود نپرداخته است.
اما پژوهش دیگری که بیشترین نزدیای را ببا مسبألۀ پبژوهش حاضبر دارد ،تحقیقبی
است که نتایج آن ابتدا در مقالهای باعنوان «چالشهای بازتولیبد هژمبونی دولبت ازرریبق
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مدرسه» (رضایی و غالمرضاکاشی )8918 ،و نتایج کامل دتر آن دو سا بعد ،در  8911در

کتابی با نام «ناسازههای گعتمان مدرسه؛ تحلیلی از زندگی روزمرۀ دانشآموزی» (رضایی،

 1)8911منتشر شده است .موضوع این تحقیق چنان که از عنوان آن پیدا است میزان توفیبق
مدرسه دربازتولید ایدئولوژی دولتی در دانشآموزان است .پرسش اصبلی آناسبتکه «آیبا
ساختار ایدئولوژیک مدارس در ایبران عملابرد ایبدئولوژیک آن را نیبز تضبمین میکننبد؟
بهعبارت دیگر آیا مدرسهها قادرند ذهنیت سوژههای اجتماعی راچنان شال دهند که مقبوم
هژومونی حاومت باشد؟» (رضبایی و کاشبی )8918 ،نویسبندگان کبار خبود را ببر ایبن
پیشفرض بنا کردهاند که مدرسه ،بهمنظور هژمونیک کبردن ایبدئولوژی حاومبت رراحبی
شده .براین مبنا ،پرسش آنها آناستکه دانشآموزان بهعنوان مخار برنامبۀ ایبدئولوژیک
مدرسه ،چهگونه این پیبام را رمزگشبایی میکننبد و آیبا ایبن رمزگشبایی در راسبتای همبان
رمزگذاری مرج مدرسه هست یانه .سؤا اصلی کتاب آناستکه «آیبا درمبدارس دولتبی
د
د
ذهنیت مخاربان بهنحوی شال میگیرد که مقوم هژمونی حاومت باشد؟ به عبارت دیگبر
سه .نهاد مدرسه درشالگیری ذهنیت چهگونه است؟» (رضایی.)19 ،8911 ،

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 .1چاپ دوم کتاب در سا  1831بوده است.

درنهایت ،یافته های تحقیق حباکی از ناکبارایی نهباد مدرسبه در بازتولیبد ارزشهبای
اجتماعی وفرهنگی است .بهعنوان مثا  ،رضایی دریافته که دانشآمبوز دان مبورد تحقیبقاش

ارالعات پایه و اولیۀ مربوط به اصو اعتقادی و سیاسی را ندارند و ایبن ازآنرو اسبت کبه
ً
امور پرورشی در مدارس دولتی ،نه توسط اولیاء مبدارس ونبه توسبط دانشآمبوزان اصبوو
جدی گرفته نمیشود (رضایی .)811-810 :8911 ،امروز مدرسه ازدورانی که در خدمت
ایدئولوژی حاک .بوده دور شده و مبدارس امبروزی دیگبر چنبین نقشبی ندارنبد .ببه نظبر
ً
نویسنده« :زمانی مدرسه دستگاهی صرفا ایدئولوژیک بود که ابزاری برای دستاندازیهای
دولت محسوب میشد .واق امر ایناستکه امروزه مدارس تاحدزیادی در خدمت خانوادهها
است نه دولت» .و دغدغۀ خانوادهها ،نه پرورش فرزندان مطابق ببا ایبدئولوژی حابومتی کبه
«موفقیت تحصیلی فرزندان» و«پرورش اخالقی» آنان است .نتیجه آنکبه امبروزه درمبدارس
«ایدئولوژی پرورشی نیروهای حزبالهی موردنظر دولت ،جبای خبود راببه مراقببت از مبو و
ظاهر دانشآموزان و جلوگیری از انحرافات اخالقی داده است» (رضبایی و کاشبی.)8918 ،
این یافته ،اصل پیشفرضی را که پرسش پژوهش بر آن مبتنی شده بود منتعی میکند وبنبابراین
ً
خود پرسبش را ناموجبه میسبازد .اصبوو مدرسبه در خبدمت هژمونیکسبازی ایبدئولوژی
حاومت نیست که بخواهی .از میزان موفقیت این فرایند سؤا کنی..
اما عامل دوم در شاست فرایند بازتولید شدن ارزشهای حابومتی درمدرسبه از نظبر
رضایی وکاشی ،مقاومت دانشآموزان درپذیرش آن ارزشها است .یای از مه.ترین عوامل
درتعبارض میبان پیامهبای پرورشببی وذهنیبت دانشآمبوزان چیببزی اسبت کبه «دسترسببی
گعتمانی» خوانده شده .دسترسی به گعتمانهای متعارض ،اماان رمزگشاییهای متعاوتی را
برای دانشآموزان فراه .میسازد .هرقدر دانشآموزی به گعتمانهای محدودتری دسترسی
داشته باشد ،ارزشهبای گعتمبان حباک .را راحبتتر میپبذیرد؛ هرانبدازه ببه گعتمانهبای
متعببددتر و متعبباوتتری دسترسببی داشببته باشببد ،خوانشهببای متنببوعتر و متعبباوتتری از
هنجارپذیری روان و یکدستی نخواهد یافت.
ارزشهای گعتمان حاک .به دست میدهد و
د

میزان تنوع در دسترسی ها نیز در نهایت به پرورش خانوادگی فرد وابسبته اسبت (رضبایی و
کاشی .)8918 ،نتیجه آن که رضایی و کاشی نشان میدهند آنجا کبه خبانواده ایبدئولوژی
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حاومت را نپذیرفته باشد ،مدرسه نیز در هژمونیک کردن آن ایدئولوژی نه تنها توفیقی ندارد
بلاه آن را وامینهد و به دغدغههای پرورشی خبانواده میگراینبد امبا آنجاکبه خبانواده ببا
ایدئولوژی حاومت همراه باشد ،آنگاه ه.کباری مدرسبه و خبانواده در هژمونیبک کبردن
ایدئولوژی دولت مؤپر میافتد .در کتاب ،عالوه بر رویارد خانوادهها ،وضعیت مدارس ه.
گعتمانی مختلف ،مؤپر دانسته شدهاست .درفضای مدارس مذهبی
در ایجاد دسترسیهای
د
که ببرای جبذب دانشآمبوز گزینشهبای مبذهبی اعمبا میکننبد ،گعتمانهبای حباک،.

یکدسببتتر و دسترسببی گعتمببانی محببدودتر اسببت امببا در مببدارس دولتببی کببه چنببین
گزینشهایی وجود ندارد ،افرادی با رویاردهای سیاسبی و مبذهبی متعباوت وارد میشبوند.
«دانشآموزان این مدارس باسطوو متعاوتی از سبرمایههای فرهنگبی ،مبذهبی واقتصبادی در
ماان مدرسه گرد میآیند .لذا انتظار میرود ظرفیتهای گعتمبانی مختلعبی ببا خبود همبراه
داشته باشند» (رضایی .)181 :8911 ،این تنوع ،باعث گسترش دسترسی گعتمانی درمدرسه
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میشود واماان شال گرفتن ذهنیتهای متنوعتر در میان دانشآموزان را بیشتر میکند.
ایدئولوژی حاومت» متمرکبز اسبت و ببه دنببا وارسبی
کار رضایی بر میزان توفیق «
د

تعاوت میان خوانش دانشآموزان با مقصود حاومت است اما درانتهای پژوهش ،با رسیدن
به این نتیجه که «مدرسه نه در خدمت دولت ،که در خدمت خانواده است» اصبل پرسبش
منتعی میشود .با این حا  ،یافتۀ مهب .دیگبری کشبف میشبود کبه «مدرسبه ببا خبانواده
ه.دست است» .در این یافتۀ دوم نیز اپری از کنشگری مستقل و خودمختار دانشآموز در
ساختن خود وجود ندارد .پژوهش متمرکز است بر«شبیوۀ خبوانش پیامهبا» ومیبزان توفیبق
کارگزاران جامعهپذیری در هژمونیک کردن آنها .اینکه دراینمیبان خبود دانشآمبوزان چبه
نقشی ایعا میکنند موضوعی است که جای آن خالی است.
برپایبۀ رویاببرد پبژوهش رضببایی ،تحقیبق دیگببری انجبام شببده ببا عنببوان «خببوانش
دانشآموزان دختر ازکدهای پوشبش در دبیرسبتانهای دخترانبه تهبران» (فاضبلی و مبزین،
 .)8931این تحقیق نیز اختالف نظر ورفتار دانشآموز بابرنامبهریزی مدرسبه را انحبراف و
نابههنجاری نمیداند بلاه آن را به رسمیت میشناسد .دانشآمبوز در آن کنشگبری فعبا
دیده شده که ازنظ .مدرسه فراتر میرود و دربرابر آن مقاومت میکند .این پژوهش نسبت به

مطالعاتی که تاکنون ذکر شد ،نزدیای بیشتری با پژهش حاضر دارد .در ایبن تحقیبق ،او
رمزگان جاری دربارۀ پوشش در مدرسه شناخته میشود وسپس نحوۀ خوانش ایبن رمزگبان
ازسوی دانشآموزان بررسی میشود .پژوهش درنهایت به ایننتیجبه میرسبد کبه خبوانش
موجود ازاین رمزگان ،خوانشی «مجادلهای (مذاکرهای)» است .خوانشها بر اسباس انبواع
سرمایۀ اجتماعی ودسترسی گعتمانی باه .متعاوتاند .درنهایت دو نوع خبوانش ازرمزگبان
«پوشش مناس » جاری در مدرسه شناسایی شده است :او  ،خوانشی کبه کلیبت قبوانین
مدرسه را میپذیرد اما درنحوۀ اجرا با آن مخالف است .این دسته ،فضای مدرسه را ببهدلیل
انعطافناپذیری دراجرای قوانین ،مال آور میدانبد .دسبتۀ دوم خوانشبی اسبت کبه کلیبت
قوانین پوشش وآرایش مدرسه را نمیپسندد امابرای سرکردن اوضاع و اتمام دوره ببا آن کنبار
گری
میآید .این پژوهش نیز از همان ایر داد پژوهش رضایی و کاشی رنج میبرد؛ اینکه کنش د
خود دانشآموز نادیده گرفته شده و دانشآموز ،پذیرندهای منععل در برابر هدایت واجتماعی
د
کردن کارگزاران مسلط برخود فرض شده است.
ویژگی تمام پژوهشهایی است که دراینجا بررسی شبد .درهمبۀ ایبن
این ناته ،به نوعی
د

پژوهشها نهاد خانوادهبمدرسه کارگزار تربیبت کننبده و جامعهپذیرکننبدۀ دانشآمبوز هسبتند
ودانشآموز نقشپذیرنده و دریافتکنندۀ آن تربیتها .پرسش اصلی در تمام این پژوهشها آن
است که دانشآموز تا چه میزان آن تربیتها را میپذیرد و چرا نمیپذیرد .در هیچ یبک از ایبن
پژوهشها ،دانشآموز بهعنوان کنشگر مستقل وفعا دیده نشده .نبهتنها ببرای رفتبار مسبتقل
دانشآموز نقش سازندهای قائل نشدهاند بلاه حتی دربرخبی پژوهشهبا ،تخطبی دانشآمبوز
ً
ازنظ .خانوادهبمدرسه ،به عنوان بیانضباری یا بیاخالقی ،ناپسبند تلقبی شبده اسبت .مبثال
درپژوهش «فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی» (غالمی و دیگران )8931 ،منظور از
«ازخودبیگانگی» عبارت است انزوا ازگروه یا فعالیتی که انتظار میرود فرد درحالت عادی ببه
آن گروه یا فعالیت احساس تعلق کنبد .نتیجبۀ ایبن وضب رفتارهبای مخرببی اسبت از قبیبل
عضویت در گروههای خالفکار ،خشونت ،ولگردی ،غیبت ازمدرسه ،مدرسهگریزی وماننبد
آن .پژوهش به این موضوع پرداخته که فرهنگ مدرسه تا چبه حبد براحسباس تعلبق گروهبی
دانشآموز یا احساس بیگانگی اواز فعالیتهای گروهی اپرگذار است وچهگونه.
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نوشتار حاضر ازآنجا آغاز میکند که رضایی و کاشی خت .کردهاند .خانه و مدرسه ،دو
نهاد اصلی جامعهپذیری ،چنانکه پژوهش رضایی وکاشی نشان دادهاند ،درر داه هنجارپبذیر

خبود» فبرد هب.راه و ه.داسبتاناند .ایبن ،پیشفبرض
کردن و درنحوۀ تالش برای ساختن « د

بلی
نوشببتار حاضببر اسببت .درایببن نوشببتار میببان مدرسببه وخانببه ازمنظببر جهببت د
گیری اصب د
جامعهپذیری ،تمایزی گذاشته نمیشود« .اولیاء» و«مربیان» دغدغههای کمابیش همانند و
مشببابهی در تربیببت فرزنببد دانشآمببوزان دارنببد .ازمنظببر نوشببتار حاضببر ،نهبباد اصببلی
مختلببف خانببه ومدرسببه ،کببه مجموعببۀ سببازگار و هبب.ر داه
دونهبباد
جامعهپببذیری ،نببه
د
د
«خانه/مدرسه» است .ه .نهاد خانه وه .نهاد مدرسه درکنار ه .دستاندرکار برنامبهریزی
پذیری «فرزند/دانشآموز» هسبتند .براسباس ایبن پیشفبرض ،پرسبش اصبلی
برای جامعه د

آناستکه آیا خود فرزند/دانشآموزان به عنوان مخاربان این جامعهپذیری ،ابژههای منععبل
این برنامهریزی وبرسازی هستند یاآنها نیز فعاونبه درراه سباختن خبود تبالش میکننبد؟
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سازی خانهبمدرسه با تالشهای فرزندبدانشآموزان برای
ودراینصورت آیا میان برنامۀ خودب د
ساختن خود همراهی وجود دارد یا تعارض؟ و درنهایت «خود»های فرزنبد بدانشآمبوزان

ریزی خانهبمدرسه و تالشهبای فرزنبد بدانشآمبوز
چهگونه درتلعیق و کشاکش میان برنامه د
شال میگیرد؟

 .2بحث نظری :ساخت اجتماعی «خود»

فرایند شالگیری «خود» و «هویت» ،بخشی از فرایند جامعهپذیری است .بحث کالسیک
دربارۀ جامعهپذیری را برگر ووکمن ( )]8311[8911در تامیل مباحث مید وکبولی بسبط
دادهاند .برگر ووکمن البته درکتاب خود بحث مستقلی ه .دربارۀ «هویت» دارنبد .از نظبر
آنان هویت «از دیالاتیک میان فرد و جامعه سربرمیآورد» (همان .)191 ،اما آنها پس از
شرو این گزارۀ کلی ،مابقی فصل را به چیزی میپردازند که ببه آن «نظریبههای مرببوط ببه
هویت» میگویند نه ببهخود هویبت وفراینبد شبالگیری آن .منظبور آنهبا از نظریبههای
هویت« ،روانشناسی»هایی اسبت کبه ببهنظر آنهبا کارشبان «مشبروع سباختن و توجیبه
شیوه های حعظ هویت و ترمی .هویت که در جامعه برقرارند» (همان )180 ،اسبت .دلیبل

اینکه دراین فصل به فرایند شالگیری هویت نمیپردازند آن است که کل کتاب در رویارد
آنها در واق شرو چهگونگی ساخته شدن هویت است و نقطۀ اوج این شرو ،جایی اسبت
که به جامعهپذیری پرداخته میشود.
برگببر و وکمببن جامعهپببذیری را دارای دو مرحلببۀ کلببی اولیببه و پانویببه میداننببد.
جامعهپذیری اولیه (نخستین) که در کودکی رخ میدهد ،مرحلهای است کبه فبرد ببهدرون
دنیای جامعه کشیده میشود .این مرحله باارتبباط عبارعی شبدیدی همبراه اسبت .درایبن
مرحله ،اشخاص صاح نعوذی وجود دارند که میانجی فرد وجامعه قرار میگیرنبد وببااین
میانجیگری جهان را در برخورد باکودک ،جرو وتعدیل میکننبد .دراینمرحلبه ،مقبووت
کلی جامعه به کودک منتقبل میشبود .فبرد مجموعبههای مختلعبی ازدیگبران را بهتبدریج
بببهعنوان یببک کلیببت انتزاعببی درک میکنببد .ایببن کلیببت انتزاعببی را «دگببری تعمی.یافتببه»
نامیدهانببد .ازایببنراه کببودک جامعببه را بببهعنوان مجموعببهای از نقشهببا ومقولببههای کلببی
میشناسد و بهاینترتی فرد باهمذات پنداشتن خود با مجموعبهای از دیگبران« ،هویبت»
مستقل مییابد .مه.ترین اشخاص بانعوذ این مرحله ،پدرومادر هستند .دراین مرحله فبرد،
درپذیرش واقعیت اجتماعی ،گزینهای ندارد .تنها جهانی که دربرابر اواست همبان جهبانی
است که پدرومادرش به او معرفی میکنند و او گریزی از درونیکردن این جهان ندارد .فقط
یک جهان و فقط یک واقعیت وجود دارد که همان است که خانواده به او میگوید .از آنجا
که در جامعهپذیری اولیه ،افراد صاح نعوذ یاسان هستند وتعدد ندارنبد ،بنبابراین مرحلبه
«هویت» بهمعنای تمایز از دیگری مطرو نیست .درجامعهپذیری اولیه ،نخستین دنیای فبرد
بودن افراد صاح نعوذش ،استحاام بسیار
ساخته میشود و این دنیا ،بهدلیل اجتنابناپذیر د

بیشتری از جامعهپذیری پانویه دارد.

جامعهپذیری پانویه ،مرحلۀ جزئیشدن جهانها اسبت .جبایی اسبت کبه جهانهبای

فرعی یا «خردهبجهانها» 1درونی میشبوند .فبرد درایبن مرحلبه ببا نقشهبای مختلبف و
پیچیدگیهای تقسی.کار آنها آشنا میشود .او میفهمد که پدرومادرش همۀ جهان نیسبتند
بلاه بخشی از جهاناند .میتواند خودش را درنقشهای متعاوت قرار دهد وپیچیبدگیهای

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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نقشهببای مختلببف را درک کنببد .جامعهپببذیری پانویببه ازجامعهپببذیری اولیببه سسببتتر و
غیرقطعیتر است اما باید برمبنای آن باشد .یعنبی تعایبک نقشهبا و پیبدایش قل.روهبای
فرعی در جامعهپذیری پانویه باید درچهارچوب نقشها و قلمرهبای معبانی جامعهپبذیری
اولیه قرار داشته باشد .هستۀ مرکزی جامعهپذیری پانویه کس دانش وزم برای ایعای «نقش
خبباص خببود» درجامعببه اسببت .ازنظببر برگببرووکمن ،دربرابببر «جهببان پایببه»ای کببه در
پذیری اولیه کس میشبود ،خردهجهانهبایی کبه در جامعهپبذیری پانویبه درونبی
جامعه د

میشوند واقعیتهایی جزئی هستند .جامعهپذیری اولیه در خبانواده رخ میدهبد .درآنجبا
است که کودک فقط با یک جهان اجتماعی سروکار دارد و فقط با یک مجموعه افراد (پدر و
مادرش) مواجه است .چنانکه گعته شد این جهان و این افراد ،مه.ترین واقعیتهای جهان
کودک هستند و کودک این جهان را بهمثابه جهانی ویتخلبف ونباگزیر میپبذیرد و درونبی
میکند .جامعهپذیری پانویه از زمان ورود ببه مدرسبه آغباز میشبود .ببهرورکلی میتبوان
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نهادهای آموزش رسمی را جایگاههای جامعهپذیری پانویه قلمداد کرد.
 .3دگرگونی در جامعهپذیری و تغییر داستان زندگی

از نظر برگر و وکمن جامعهپذیری پانویه (جامعهپذیری دومین) درصورتی موفق خواهبد ببود
که درادامه و برپایۀ جامعهپذیری اولیبه قبرار داشبته باشبد .امبا همبواره چنبین نیسبت .فراینبد
جامعهپذیری دوررف دارد :نهاد جامعهپذیر کننبده و فبرد جامعهپبذیر شبونده .ایبن دوربرف
ً
همواره ه.ساز نیستند .گاهی هنجارهای منتقل شده ازسبوی کبارگزاران جامعهپبذیری (مبثال
ررف دوم بهسادگی درونی نمیشبود و فراینبد جامعهپبذیری دچبار اخبتال
نهاد مدرسه) در د

پذیری اولیه نمیتواند رخ دهد چراکه رببق
میشود .این حالت ،از نظر برگرووکمن در جامعه د
توضیح آنها ،در جامعهپذیری اولیه فقط یک جهبان ویبک واقعیبت وجبود دارد و درنتیجبه،
پذیری پانویه استکه میتواند اختال ایجاد شود .این
درونی کردن آن ناگزیر است .در جامعه د

حالت را برگرووکمن «دگرگونی» مینامند .دگرگونی ازنظبر آنبان درواقب نبوعی شاسبت در
واقعیت درونی شدۀ فرد ،دستخوش تحبو وتیییبر
جامعهپذیری پانویه است .زمانی است که
د

میشود .این تیییر ممان است ببه درجبات وشبدتهای متعباوتی رخ دهبد .برگبرووکمن،

شدیدترین حالت این تیییر را توضیح میدهند .حالتی که آنها آن را «اسبتحاله» 1مینامنبد و
عبارتاستاز تیییر در تربیت ناشیاز جامعهپذیری اولیه .این نوع از دگرگونی نیازمنبد فراینبد
پذیری مجدد است؛ فرایندی که باید شبیه باشد به خود فرایند جامعهپذیری اولیه .نقطۀ
جامعه د

پقل جامعهپذیری اولیه که موج استحاام و تقویت آن است ،وجود دگبر دان صباح نعوذی
است که کل موجودیت فرد را بهلحاظ عارعی و شناختی دربرمیگیرند ومیانجی فرد با جهبان
واق میشوند .فرد جهان را باواسطۀ آنها درک میکند و ایستارها ومنظرهای آنهبا اسبت کبه
درفرد درونی میشود .برای اینکه دگرگونیای دراین جامعهپذیری رخ دهد ،نیاز است که افراد

صاح نعوذ جدیدی ،مشابه آنها که در جامعهپذیری اولیبه وجبود داشبتهاند ،دوبباره فبرد را
تحت تأپیر خود قرار دهند .بهعبارت دیگر فرایند جامعهپذیری مجدد نیز اگبر بخواهبد کامبل
پبذیری اولیبه ببوده
وشدید باشد ،باید با درگیریهای عارعی شدید ،مشابه همان که درجامعه
د
همراه شود .دومین عامل وزم برای دگرگونی و استحاله ،تیییردر سبایر دیگرانبی اسبت کبه در

زیستجهان فرد حضور دارند .فبرد بایبداز جهبان پیشبین عزیمبت کنبد وجهبان اجتمباعی
جدیدی برای خود بسازد .بهزبان برگر و وکمنی ،وزم است «سازمان گعتگو» تیییبر کنبد .تبا
زمانی که فرد باهمان دیگر دان پیشین درگعتگو است ،فرایند دگرگونی کامبل نخواهبد شبد .فبرد

باید باهماون جدیدی ه.گعتگو شود کبه اورا و تیییبرات جدیبدش را تأییبد میکننبد .اینهبا
تیییرات بیرونی وعینی است که برای دگرگونی وزم است .عالوهبر اینها تیییبرات ذهنبی هب.

روایبت
وزم است .باید داستانی باشد کبه تیییبرات فبرد را مشبروع وموجبه کنبد .مه.تبرین
د
داستان همین تیییرات است .فرد زندگینامۀ خود را ازنو تعریبف میکنبد .ببه
خود
موجهساز ،د
د
داستان زندگی خود سامان تازهای میبخشد بهنحوی که وضعیت جدیدش را موجه کند .ازاین

منظر است که «زندگینامه»ای که فرد از زندگی خبود تعریبف میکنبد در درک ماهیبت ایبن
دگرگونیها اهمیت اساسی دارد .دراین پژوهش نیز روش اصلی کار ،تحلیبل زندگینامبههایی
است که افراد از زندگیهای خود شرو میدهند.
تربیبت کسب شبده در جامعهپبذیری اولیبه را
میتوان دگرگونیهایی را فرض کرد که
د
ازاساس دگرگون نانند .خود برگرووکمن ه .ازشدت تیییرات سخن گعتهاند و استحاله را –
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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که متضمن دگرگونی در جامعهپذیری اولیه است – شدیدترین حالت دانستهاند .اما تیییرات
تربیت ناشی از جامعهپذیری پانویه رخ دهد.
میتواند در بخشهایی از تربیت اولیه یا در
د

شدن «خود» ،رابطۀ میان جامعهپذیرکننبده و جامعهپذیرشبونده،
اما آیا درفرایند ساخته د

به همین دوصورتی که برگرووکمن گعتهاند محدود میشود؟ آیا شال دیگری ازایبن رابطبه
اهی پبذیرش/مقاومبت دربرابرهنجارهبای نهادهبای
قابل تصور نیست؟ آیا خارج ازاین دور د

جامعهپذیر کننده ،اماانی برای شال گرفتن «خود» وجود ندارد؟ پبژوهش حاضبر تبالش
دارد به جزئیات فرایند شالگیری «خود» در رو دوران دانشآموزی وارد شود تا ازگذر آن
درک عمیقتری از ایبن فراینبد دردروان دانشآمبوزی بهدسبت آیبد وهب .پاسب هایی ببرای
پرسشهای فوق فراه .شود.
 .4روش تحقیق
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چنانکه دربخش نظری آمد «خود در دیالاتیبک فبرد و جامعبه شبال میگیبرد» .بنبابراین
پژوهش حاضر ،پژوهشبی اسبت درببارۀ داسبتان درگیریهبای فردببا جامعبۀ اربرافاش.

ازهمینرو «تحلیل زندگینامه» 1یای از پایههای اصلی پژوهش حاضر خواهد ببود .گرچبه
تحلیل زندگینامه درگذشته نیز وجود داشته امادر دوران اخیر است کهاین موضبوع اهمیبت
ومحوریت یافته روریکه از «چرخش زندگینامهای» 2سبخن گعتبه میشبود (هریسبون،8

 .)1003امروز رویکرد دورۀ زندگی اببزاری دانسبته میشبود ببرای بررسبی رواببط متقاببل
تجربههای زیسته وبافتار اجتماعیبتاریخی ،وبررسی دره.تنیدگی معناهای ذهنی و مشترکی

زمبان پیشرونبده 4و تباریخی شبال میدهنبد (کبوهلر،1009 ،
که به زندگیها در ربو
د

 .)111براساس کار مانهبای )8913( .در ایبن رو یابرد خطسبیرهای 5پبیشروی زنبدگی،
بازتابدهندۀ دگرگونیهای اجتماعی و تباریخی مشخصبی هسبتند کبه بهوسبیلۀ اعضبای
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

نسلهای خاص تجربه میشوند .این خطسیرها را نمیتوان جدا از ایبن بافتبار اجتمباعی و
تاریخی درك کرد (کوهلر.)111 ،1009 ،
اولین گام در مطالعۀ زندگینامه ،شناخت اجزاء وعناصبری اسبتکه یبک زندگینامبه
ازآنها ساخته شده است .اجزاء اصلی زندگینامه ،همان بخشهایی هستند کبهدر مطالعبۀ
زندگینامه باید بهآنها توجه شود .البدر و هماباراناش ( )1 ،1009زندگینامبه را شبامل
چهار جزء اصلی میدانند :او خطسیرهای اجتمباعی ،1دوم گبذارها ،2سبوم دیرشهبا 8و

چهارم نقاط چرخش.4
 .5انتخاب نمونه

نتایجی که در این تحقیق به دست آمده ،حاصل تحلیل زندگینامبههای سبیزده دانشبجوی
نوعی است که در سنینی بوده اند که کل تحصیل خبود را (از ابتبدایی تبا دانشبگاه) پبس از
انقالب انجام داده اند .با این افراد به عنوان نمونه گعتگو شبده اسبت .منظبور از دانشبجوی
نوعی کسی است که در مسیر تحصبیل او وقعبۀ ربوونی ایجباد نشبده باشبد و مسبیرهای
تحصیلی را در زمان خود پیدرپی ری کرده باشد .برای یافتن ایبن «دانشبجوی نبوعی» ببا
حدود  11فرد متعاوت مصاحبههای زندگینامهای انجام شد.
مصاحبهشببوندگان همببه از تحصببیلکردگان دانشببگاههای دولتببی رشببتههای غیببر
علومانسانی انتخاب شدهاند .انتخاب دانشگاه دولتی دلیبل نظبری نداشبته وتنهبا ببه دلیبل
روشی و ب رای کنتر متییرها انجام شده است تا متییری مانند تأپیر نوع دانشگاه بر خبوانش
فرد از تحلیل حذف شود .رشبتههای علبوم انسبانی ازآن جهبت کنبار گذاشبته شبدند کبه
نظریه های علوم انسانی برخوانش افراد ازخودشان تأپیرگذار است و ماهیت ایبن خبوانش را
باخوانش دیگران متعاوت میکند .ازآنجا که دراین پژوهش قصد انجبام چنبین مقایسبهای
نبود ،رشتههای علوم انسانی کنار گذاشته شد.
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
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ازمیان این افراد ،کسانی کبه تجرببههای غیرمعمبو درزنبدگی داشبتند کنبار گذاشبته
شدند .منظوراز تجربههای غیرمعمو  ،رخدادهایی است که بهندرت درزندگیهای معمولی
رخ میدهد ومسیر زندگی را تحت تبأپیر شبدید قرارمیدهبد؛ رخدادهبایی ازقبیبل جبدایی
ازهمسر ،تجربههای جنسی خارج ازخانواده ،تجربۀ تحصیل خارج ازکشور ،ازدسبت دادن
افات هنجاری ،ابتالی والبدین ببه انحرافبات هنجباری،
والدین درسنین پایین ،ابتالبه انحر د

بسیار فقیر یا بسیار پروتمند بودن خانواده و ماننداینها .در نهایت  89نعر انتخاب شدند که

مسیر تحصیل را بدون وقعۀ جدی ازابتدا تازمان مصاحبه ری کردهاند .تاری تولد این افبراد
بین سا های  8911تا  8913است .کسانی انتخاب شدهاند کبه اززمبان دانشآموزیشبان
مدتزمانی گذشته باشد بهنحوی که بتوانند خاررات آن دوران را تعریف کنند و تعسیری از
«خود» خویش و فرایند ساخته شدن آن در رو آن دوران ترسی .نمایند .مصاحبهشوندگان
همه مرد بودهاند .بنابراین تحلیلها را باید «مردانه» دانست.
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 .6یافتهها

ً
دراین پژوهش «دانشآموز» صرفا کسی نیست کهدر مدرسه درس میخواند .دانشآموز ،در

خانه ه .دانشبآموز است؛ یعنی کسی که دانشی میآموزد .خانه نیز بهاندازۀ مدرسه ،اببزار
ریزی دانشآموزی برای فرزندان خود است .درخانوادههبای دهبههای اخیبر،
کنتر وبرنامه د

بخش اعظ .ه.وغ .والدین «درس و مشق» بچهها است .اما دانشبآموز بودن درخانبه ببه
همینجا خت .نمیشود .فرزندان ،ازآننظر درخانه ه .دانشبآموز هستند که خانه ه .محل
خود» فرزنبد ،آمبوزش دادن
«آموزش» مداوم آنها است .ه.وغ .والدین بیش از پرورش « د
مجموعهای از آداب و هنجارها بهاو است .دغدغۀ والدین ساختن یک «فرد بههنجار» است
خود خالق» .بهاین معنااست که فرد درخانه ه .دانش-آمبوز اسبت،
نه تربیت کردن یک « د
یعنی او درخانه ه .درحا آموختن دانشی است که بهنوعی شبیه همبان دانشبی اسبت کبه

درمدرسه بهاو تعلی .داده میشود .ازاینمنظبر میبان خانبه ومدرسبه تعباوتی نیسبت .خانبه
ومدرسه باه .درزندگی تحصیلی دانشآموز ترکی شدهاند و هبردو بخشبی ازایبن زنبدگی
تحصیلی (به معنایی وسی ) را میسازند .نهاد خانهبمدرسه نهاد اصلی جامعهپذیر کبردن و

هنجارپذیر کردن فرد است و فرزندبدانشآموز (که دراینجا بهاختصار اورا «دانبش-آمبوز»
میخوانی ).مخار اصلی این جامعهپذیری است.
تحلیل دادههبای پبژوهش حاضبر نشبان داد کبه زیسبتجهان دانبش بآمبوزی ببه دو
جهان ازاساس متعاوت تقسی .میشود؛ این دو خردهجهبان را «خردهجهبان برنامبه» و
خرده د

«خردهجهببان بببازی» نامیببدهای ..زیسببت جهببان فببرد از یببک سببو محببل انببواع و اقسببام
برنامببهریزیها ،نظارتهببا ،کنتر هببا ،تنبیببهها ،تشببویقها ،محببدودیتها ،پیروزیهببا و
شاسببتها؛ رتبببهاو شببدنها و مببردود شببدنها اسببت .امببا از رببرف دیگببر ،جهببانی از
سرکشیها ،سرگرمیها ،نادیده گرفتنها ،سرخوشبیها ،ماجراجوییهبا و هیجانهبایی کبه
آنه .شاستها و پیروزیهایی ازجنس خود دارد نیز وجود دارد .رضایی و کاشی ،چنانکه
درمقدمۀ این نوشتار آمد ،در تحقیق خود با بهرهگیری از نظریۀ خوانش استوارت ها درپی
آن بودند که چهگونه دانشآموزان در برابر پیامهای مدرسه مقاومبت میکننبد و آن پیامهبا را
بهشیوهای متعاوت وگاه متعارض «میخوانند» .اما نتایج پژوهش حاضر نشان میدهبد کبه
ً
پیامد «ببه کلبی نادیبده گبرفتن» جهبان او
سرکشیها و ماجراجوییهای جهان دوم ،اوو
د
د
ً
نیست؛ و پانیا به هیچ وجه پیامد مخالعت با یا مقاومت دربرابر برنامهریزیهای جهبان او
ه .نیست .ماهیت زیستجهان دانشآموزی تنها زمانی درسبت فهمیبده خواهبد شبد کبه
ً
بدانی .این دو خردهجهان اوو از بنیاد با ه .متعاوتاند .به عبارت دیگر ،رفتارهای خارج از
نظ .مدرسه ،نتیجۀ مقاومت دربرابر نظ .مدرسه نیست بلاه جهبانی مسبتقل از آن و دارای
ً
ً
منطق خاص خویش است .و پانیا این دو خردهجهان با این کبه اساسبا متعاوتانبد امبا در
زیستجهان دانشآموزی مدام با ه .درگیرند .به عبارت دیگر زیستجهان دانشآمبوزی از
جهان از اساس متعاوت ساخته میشود .این دوخردهجهبان
ترکی وبرخورد این دو زیست د

چیستاند واهمیت آنها در ساختن «خود» فرد کجا است؟
جهان برنامه
 .5-1خرده
ِ

در زیستجهان دانش-آمبوزی ،خردهجهبان برنامبه ،خردهجهبان برنامبهریزی و نظبارت و

جدیت است .این برنامهریزی وجدیت ،همواره از بیرون بر فرد اعما میشود و گاه با تنش
و چالشهای ک .و زیاد همراه است .خردهجهان برنامه از خانه تا مدرسه امتبداد دارد .هب.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

002
ساخته شدن «خود» در
زیستجهان ...

خانه و ه .مدرسه ،برنامهریزان ،ناظران و کنتر کنندگان بیرونی هستند که خردهجهان برنامه
را میسازند.
در خانه برنامهریزی برای کودک ،ازسا های اولیۀ نوزادی (و حتی پبیش از آن از پبیش
ازدوران تشایل جنین!) آغاز میشود .برگرووکمن خانواده را کارگزار اصلی (یا تنها کارگزار)
جامعهپذیری اولیه معرفی میکنند .درخانواده است که مقولههای اصلی زندگی اجتماعی به
فرد منتقل و درفرد درونی میشود .بخشبی ازایبن جامعهپبذیری از رریبق کنتبر  ،نظبارت
وبرنامهریزی برای فرزند انجام میشود .این نظارت وبرنامبهریزی میتوانبد چبالشانگیز و
تنشآلود باشد یا آرام وسازگار؛ فرزند ممان است این نظارت وبرنامهریزی را بپذیرد و باآن
همراه باشد یا آنرا نپذیرد و دربرابر آن مقاومت کند .آنچه دراینجا موضبوع بحبث اسبت،
پذیرش یا عدمپذیرش مستقی .برنامهریزیها توسط فرزندان نیست.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که مه.ترین نظارت وکنتر برفرد دردرون خبانواده،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

002

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

نظارت درامور تحصیلی وبرنامهریزی برای آنها است .نقبل قبو زیبر از محسبن (متولبد
 )8913یای از موارد متعددی است که پاس گویان درببارۀ سبختگیری والبدین در امبور
درس و مشق ذکر کردهاند:
بابا خیلی سختگیر بود روی درس .یادمه او دوم دبستان که بودی ،.آخرش میگعبت
دفتر مشقتو بیار دستخطتو ببین .که چطوری نوشتی .یبهبار مبن آوردم نگباه کبرد دیبد
ً
ً
خیلی بده ،دفترمو پاره کرد گعت کال یه دفتر جدید بردار کال ازاو بنبویس – سباعت 80
ش [که دیگه وقتی نبود برای مشق نوشتن] – و این خیلی بد بود (محسن.)8913 ،

اداری آن محبدود
بهاینترتی مدرسبه ،فقبط ببه درون سباختمان مدرسبه و سباختار
د

نمیماند و به بیرون از مدرسه ،بهدرون خانواده نیز کشیده میشود .فرد ،درخانواده نیز بیش
از آنکه فرزند خانه باشد ،دانشآموزی است که باید ببرای درسهبای خبود ببه پبدرومادر
حساب پس بدهد .پدرومادر بیش از اولیاء خانه ،مربیان مدرسهاند .گویا خانه و مدرسه هر
دو در درون زندگی تحصیلی فرد ترکی شده و با ه .یای شدهاند.
جهان بازی
 .5-2خرده
ِ

در گزارشهای مصاحبهشوندگان ،غیراز آنچه به کنتر  ،نظارت وبرنامهریزی خانواده/مدرسبه

مربوط میشود ،رخدادهای دیگری نیز وجود دارد .دراین رخدادها ه .البتبه خانبه یبا مدرسبه
گاهی بهشدت درگیر است اما این رخدادها با رخدادهای برنامهریزی کهدر باو شرو آن رفبت
ماهیتی متعاوت دارند .دراین رخدادها ،خود دانشآموز عنصری فعبا وتعیبین کننبده اسبت.
درچهارچوب آنها فرد ازیک «اببژۀ نظبارت شبده»ی صبرف خبارج میشبود وکنشگبری و
عاملیتی مییابد کهاو را قادر میسازد نقشی مستقل ایعا کند .مه.ترین نمونههای این رخدادها
چنانکه ازمصاحبههای زندگینامهای استخراج شده عبارتاند از :دعوا با ه.کالسیها ،فراراز
مدرسه ،تقل  ،شیطنتهای کالسی ،رابطه باجنس مخالف و شبیعتگی دوسبتانه .ایبن شبش
رخداد و مشابههای آنها ،حاکیاز خردهجهان متعاوتی است که دراینجا «خردهجهان ببازی»
نامیدهای ..ابتدا توصبیعی از هریبک ازایبن رخدادهبا براسباس گزارشهبای مصباحبهها ارائبه
میشود وسپس ماهیت متعاوت آنها واهمیت آنها درساختن خود و نحوۀ درگیبری آنهبا ببا
خردهجهان برنامه شرو داده خواهد شد.
دعوا :اصبطالو «دعبوا» درمبتن زندگینامبۀ بسبیاری ازگعتگبو شبوندگان ،دربخبش
خاررات مدرسه ،جایگباه ویبژهای دارد .شباید درنگباه او واژۀ «سرکشبی» ببرای نامیبدن
دعواهایی که در مدرسه انجام میشود عنوان مناسبی ببهنظر برسبد امبا دقبت بیشبتر نشبان
سرکشی آگاهانهای دربرابر چیزی،
میدهد که این عنوان ،مناس نیست .دعوای مدرسهای
د
ً
خصوصا دربرابر مدرسه ،نیست .نمیتوان آنرا تخطی از نظ .مدرسه تلقی کرد .دعوا کنشی
ً
است بیشتر معطوف به هماون وک.تر معطوف بهمدرسه .خصوصا باتوجه به اینکه دعواها
بسیاری اوقات بیروناز فضای مدرسه انجام میشوند.
دعوا درمتن زندگینامبههبا متعباوت ازاعتبراض یامخالعبت باکسبی یباچیزی اسبت.
دانشآموزان ازآنرو که باکسی مخالفاند ،بااو دعوا نمیکنند .آنچه یبک دانشآمبوز را ببه
دعوا می کشاند عصبانیت ه .نیست .هنگام شرو دعواها ،درکبالم گعتگبو شبوندگان هبیچ
ررف مشخصی ندارد.
ردی از اعتراض یا مخالعت یا عصبانیت دیده نمیشود .حتی دعوا ،د

حریعی درکار نیست .دعواکننده ،با کس مشخصی قصد دعوا ندارد .او فقط دعبوا میکنبد،

امروز بااین ،فردا با کس دیگر .هر کسی میتواند موضوع بالقوۀ دعوا باشد .دردعوا تعقیب
وگریزی درکار نیست .ررفین «منتظر ه .میمانند تا دعوا کنند» (یای از گعتگوشوندگان در
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شرو یای از دعواهای خود میگعت« :بهش گعت .زنگ آخر بیرون منتظر باش تبا حسبابتو
برس .)».گویا مناسای است که انجام میشبود ،اجبرا کننبدگان و تماشباگرانی دارد والبتبه
درنهایت برندگان وبازندگانی .محسن (متولد  )8913یای از ه.کالسهبای تبازهواردش را
توصیف میکند کهدر ابتدای ورود« ،حالتی قلدارانه» دارد .سپس محسن ادامه میدهد:
اولین نعری ه .که باهاش دعوا کرد من بودم .زنگ آخبر وایسبادی ..زدمبش .اون حالبت
قلدریش یهک .ریخت – بچهها جدامون کردن سری – اون حالت قلدریش ریخت .دوباره
ً
یه دو/سه روز بعدش دوباره دعوا کردی ..دوباره زدمش که کال دیگه اون حالت قلبدریش
ریخت (محسن)8913 ،

حالت مناسای دعوایی که انجام شده از پشت این جمالت پیبدا اسبت .گویبا دعبوا،
ررف بازنده ،در حضور تماشاگران سرافانده شده و «حالت
بازیگران و تماشاگرانی داشته .د
قلدریاش ریخته».
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دعوا یک مخالعت ،یا یک اعتراض یا بروز یک عصبانیت نیست؛ دعوا ،یبک امابان و
ابز دار «بروز خود» است .دانش آموز ،با دعوا خودش را به خودش وسپس ببه دیگبران نشبان

میدهد .دعوا در ظاهر بهفرد اعتماد به نعس میدهد اما درواق  ،فراتبر ازآن اسبت .اببزاری
است برای شال دادن به تشخص و هویت خود.
فرار :فرار از مدرسه مورد نادرتری درگزارشهای زندگینامبهای اسبت؛ امبا هرجبا کبه
گزارش شده ،باهیجان زیاد دربارهی آن صحبت شده است .چنانکه دربارۀ دعوا گعته شبد،
دلیل «فرار ازمدرسه» نیز درنگاه او ممان است نوعی مخالعبت بامدرسبه دانسبته شبود؛
ًد
مثال ترس یا نعرت از معلمان یاهماالسان یا د زدگی از فضای کلی مدرسه یبا ببهرورکلی
دوست نداشتن چیزی درمدرسه .اما دراینجا ه .دقت بیشتر در دادهها نشان میدهبد کبه
چنین نیست .در گعتگوها دلیبل فبرار ازمدرسبه ،وجبود فشبار یامشبالی درمدرسبه ذکبر
شیطنت بازیگوشانۀ نوجوانی است .افراد هنگبام فبرار وارد
نمیشود .فرار ازمدرسه بیشتر
د
یک بازی می شوند که گاه فردی وگاه جمعی است .فرار ازمدرسه در روایت گعتگوشوندگان

بیشتر رنگ وبوی یک ببازی دارد تبا حرکتبی اعتراضبی .قصبدوغرض ایبن رفتبار بیشتبر
معطوف به خود و به جم دوستان است و ک.تر معطوف به مدرسه و نظ .مدرسه.

دوران دبیرستان اونجا بود که ما فرار از مدرسه رو یاد گرفتی ..بار اولی ه .که فبرار کبردی،.
قشنگ یه حالت نینجاوار ،از ربقه باو باید میومدی میرفتی پبایین ،از در پشبت میرفتبی
یک راهروی روونی رو بعد میرفتی بیبرون .در سبه نقطبه بچبهها ایسبتادند .ببه هب .گبرا
میدادند؛ بیابیا ...حاو وایسا ...حاو تو برو باز تو برو  ...اینجوری (محسن.)8913 ،

بازی چریای که در روایت این عملیات فرار به تصویر کشیده شده ،به خوبی احساس
د

«بروز خود»ی را که در این عملیات نهعته است نشان میدهد.

بااینحا  ،فرار ازمدرسه نقض قواعد مدرسه ه .است وبدیهی است که دانشآمبوزی
ً
که فرار میکند این را میداند .گرچه فرار ،قانونا سرپیچی ازنظ .مدرسه است؛ اما فرار درنزد
پدیداری فبرار») ،سبرپیچی ازنظب.
واقعیت
مصاحبهشوندگان این تحقیق (یا بهاصطالو« ،
د
د
مدرسه نیست .بدیهی است که سرپیچی ازنظب .مدرسبه بخبش ازماهیبت فبرار ازمدرسبه
است؛ بدین معنا که اگر فرار ،رفتاری غیرقانونی وخارج از نظ .مدرسه نبود ،ماهیت فعلبی
خبودرا نداشببت وانجبام آن توسببط بچببههبا ،هیجببانی نداشببت وبنبابراین بخببش متعبباوت
ومعناداری از رفتار آنها درمدرسه محسوب نمبیشبد .بااینحبا  ،آنهبا فبرار راببه قصبد
مستقی .مقابله با مدرسه و نظ .آن انجام نمیدهند .ازایننظر ،فرار هب .شببیه دعبوا اسبت.
د
ً
الزاما درمخالعت باچیزی یا ناراحتی از چیزی نیست .فرار ه .مانند دعوا اماانی برای بودن
وشدن است؛ یایاز مه.ترین کنشها برای نشبان دادن جسبارت خبود ببه گبروه همباون
است .فرار و دعوا دو نمونبه از مه.تبرین کنشهبای جمعبی بچبههای مدرسبهاند .هبردو،
اماان هایی هستند برای نشان دادن خویش به خود وببه دیگبر همسباون .ببهرور دقیبقتر،
تخطی از«نظ .نهادی» راهی است بهسوی شال دادن به «شبخصبودگی» .فبرار ،یابیاز
راههای این تخطی وبنابراین یایاز راههای شال دادن بهاین تشخص اسبت .دعبوا ،رابطبۀ
میان جم دوستان است .فرار ،رابطهای است میان جم دوستان با ساختار مدرسبه .راهبی
است برای فرارفتن ازساختار مدرسه به سمت شبالدهی ببه «خبود» ببهعنوان موجبودیتی
قدرت تصمی.گرفتن و عمل کردن.
دارای سطحی از خودمختاری و مه.تر ازآن ،دارای د
ً
مخار این تشخص ،معموو گروه همباون هسبتند .در شبناخت خردهجهبان ببازی
ناتهای که اهمیت محوری دارد ایناستکه دراین خردهجهان ،دگر دان مه ،.نهفقط معلمان و
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مدیران مدرسه ،که «دوستان» نیز هستند و گاه مه.تر از معلمان و والدین .دانشآمبوزان ببا
قدرت عمل کردن خودرا به شخص خبود و ببه جمب خبود نشبان میدهنبد .و
فرار کردن،
د

مه .تر از آن ،با فرار ،این قدرت را در شخص خود و در جم خود بهوجودمیآورند .فرار از
مدرسه ،راهی است برای شال دهی به هویت فردی و جمعی خود فراتر از قبوانین و قواعبد
الزامآور بیرونی.
تقل  :تقل  ،رایجترین شال تخطبی از نظب .مدرسبه در زیسبتجهان دانشآمبوزی
ً
است .ک.تر دانشآموزی چنین تجربهای نداشته .درمیان گعتگوشبوندگان مبا ،تقریببا همبه
چنین تجربهای دارند .این تجربه دو وجبه دارد .یابیاز وجبوه آن ،مبواردی اسبت از قبیبل
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کاهش فشار درسخواندن ،کاهش اضطراب امتحان ،و باو ببردن سبطح نمبره .امبا گباهی
ً
تقل فقط برای خود تقل انجام میشود نه بههیچیک از نیتهایی که گعته شد .خصوصا
َ
تقل برای کسیکه – به اصطالو – بهدیگران «تقل میرساند» هیچ یبک ازآن کارکردهبا را
ً
ندارد .حتی برای کسیکه تقل میگیرد ه .الزاما فقط همان کارکردها مطرو نیست.
تقل در بسیاری مواق رفتاری است ببرای باقیمانبدن در جمب دوسبتان .ببهعبارت
دقیقتر ،بخشی از مناسای است کبه جمب دوسبتان باانجبام آن معنبا مییاببد یبا پابرجبا
مناسک سرکشانه» بهخود معنا میدهد مناسبای ازقبیبل دعبوا،
میماند .جم دوستان ،با «
د
ً
فرار و تقل  .اما این مناسک سرکشانه معموو سودی بیرون ازخود مدنظر ندارند؛ چنانکبه
پیشتر اشاره شد و درادامه با تعصیل بیشتری شرو داده خواهد شد.
شیطنتهای کالسی :شیطنتهای کالسی ه .یای از «بازی»های رایبج دانبش آمبوی
ً
است .این شیطنتها معموو معطوف به نظ .کالس است .نوعی بهه.زدن ،نادیده گرفتن یا
به سخره گرفتن نظ .کالس ،یا آزار واذیت معل .و ازاین قبیل .این شیطنتها ه .مانند فرار،
درخالف نظ .بودنشان است
دعوا و تقل ماهیتی خالف نظ .مدرسه دارند .اهمیت آنها
د

و ماهیت خودرا ازهمین خالف بودن میگیرنبد .امبا آنهباه .ماننبد فبرار ،دعبوا و تقلب ،
بهقصد مخالعت باچیزی انجام نمیشوند .بااینکه ماهیتشان تخلف از نظ .است اما ایبن
تخلف ،مقصود از انجامشان نیست .اینها نیز ازجمله مه.ترین سبازندگان شبخصبودگی
فرد هستند.

بهرورکلی همۀ چهار رفتار تخطی کنندهای که تاکنون گعته شد ،معطوف به آنچبه کبه
خود «تخطی» هستند .بچهها خالف میکننبد
ازآن تخطی میشود نیستند بلاه معطوف به د
برای آن که خالف کرده باشند ،نه برای آن که با چیزی یا کسی مخالعت کرده باشند .هدف،

خود «خالف کردن» است نه «مخالعت کردن» .به عببارت دیگبر ،مععبو ایبن مخالعبت
د
نیست که اهمیت دارد؛ خود رفتار خالف ،مقصود و منظور اصلی است .برانگیزاننبدۀ ایبن

خود رفتار قرار نبدارد
رفتارها نارضایتی نیست .نه انگیزۀ رفتارها و نه هدف رفتارها ،بیروناز د

و هردو دردرون خود آن رفتارها است .برنامهای برای آینده در درون این رفتارها وجود ندارد.
چیزی بیرون از زمان/ماان خود بازی ،آن را تعیین نمیکند .ببازی درانتهبای خبود ببهپایان
تعریف «بازی» از منظر نوشتار حاضر است که آن را دربراببر «برنامبه» قبرار
میرسد .این،
د
میدهد که تعریف دیگری دارد .معنای بازی وقتی بهتر فهمیده خواهد شد کبه ببازی را ببا
برنامه مقایسه کنی ..برنامه رفتاری است که معطوف به بیبرون از خبود اسبت .رفتباری کبه
انجام میشود برای چیزی در آنجا/آینده نه فینعسه برای خود .اگبر آنجبا/آینبدۀ بیرونبی را
ازیک رفتار برنامهای حذف کنی ،.آن رفتار بهکلی بیمعنا خواهد شبد .درسخوانبدن ،اگبر
درخدمت رسیدن به یک آیندۀ مشخص نباشد بیمعنا اسبت درحالیکبه ببازی درخبدمت
هیچ آیندهای نیست ولی همچنان معنادار است .این ،همان تعاوت بنیادینی است کبه گعتبه
شد میان دو خردهجهان بازی و برنامه وجود دارد.
تجربۀ رابطه با جنس مخالف :این نوع از رابطه دراین مرحله از زندگی ،در روابطی کبه
ً
ً
در دوران دانشآموزی تجربه میشود ،غالبا صرفا یک ماجراجویی هیجبانانگیز اسبت کبه
ً
الزاما در واقعیت شال نمیگیرد و ممان است درسبطح خیبا بباقی بمانبد .ببرای غالب
گعتگو شوندگان ما ،دراین دوره رابطهبا جنس مخالف درحد خیا پردازیهای رمانتیبک ببا
ً
دختر همسایه است؛ رابطهای کبه تقریببا هیچگباه ببههیچ نتیجبهای درجهبان واقب منجبر
نمیشود .چنین شالی از تجربۀ جنسبی ،شبال خاصبی از زیسبت در خردهجهبان ببازی
است .این تجربه برخی از مه.ترین ویژگیهایی را که برای رفتارهبای قبلبی (دعبوا ،فبرار،
ً
تقل و شیطنت) برشمردی .دارد :اینکه فینعسه است؛ صرفا برای خودش اهمیت دارد ونه
برای چیزی فراتراز خود ،قصد وغرضبی ازآن درکبار نیسبت و آینبدهای ببرایاش اندیشبیده
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نشببده .امببا ایببن تجربببه نیببز بخببش مهمببی از فراینببد شببالگیببری «هویببت جنسببی»
مصاحبهشوندگان است .درخال این رفتار ،فبرد امابانی مییاببد کبه تبا انبدازهای «خبود
جنسی» خویش را بروز دهد و آنرا بهکار اندازد .این خود جنسبی هب .جنببههای عبارعی
بسیار قوی و ه .جنبههای جنسی بسیاری قوی دارد حتی اگر بهسطح رابطۀ مستقی .جنسی
نرسیده باشد.
شیعتگی دوستانه :چنانکه گعته شد ویژگی اصلی خردهجهان بازی ،دوسبتانه ببودن آن
د

اصبلی نقشآفبرین ،مه.تبرین «دگبر دان مهب ».درایبن
است .بهاین معنا که شخصبیتهای
د

خردهجهان ،دوستان وهماون هستند .جل توجه هماون و تأییبد آنهبا اسبت کبه درایبن
خردهجهان ،برای فرد اهمیت دارد .تجربۀ روابطی نزدیک به رابطۀ عاشقانه با یایاز اعضای
دوستان ه.جنس شدن ،یک تجربۀ تارار شونده در بسیاری از
گروه هماون وشیعتۀ یای از
د
افراد مورد گعتگو است .بسیاری از گعتگو شوندگان در دوران نوجبوانی خبود شبیعتۀ کسبی

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

022

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

شدهاند و همۀ رفتار و سانات او را تقلید کردهاند .این رفتار نیز مانند پبنج رفتبار قبلبی کبه
ویژگی فی نعسه بودن و در خدمت خود بودن و نداشتن هدفی بیرون از
شرو داده شد همان
د
خود را دارد.

 .5-3رابطۀ بازی و برنامه در زیستجهان دانش-آموزی

زیستجهان زندگی روزمرۀ دانشآمبوزی ببه دو خردهجهبان تقسبی .میشبود :خردهجهبان
برنامه و خردهجهان بازی .خردهجهان برنامبه ،چنبان کبه ازایبن نبام هب .برمیآیبد ،جهبان
مابان
«برنامهریزی برای آینده» است .جایی استکه فعالیت درآن ،هدفی بیرون از زمبان -د
ً
جهان «آموزش رسمی» .منظور از «آموزش رسمی» ،صبرفا آمبوزش
خود آن فعالیت دارد.
د
ازرریق درس و سازوکار بوروکراتیک مدرسه نیست؛ میتواند هرنوع برنامهریزی برای آیندۀ

بهتببر را دربرداشببته باشببد .سببازوکارهای پیچیببده ومتعببددی در دوران دانشآمببوزی ب برای
کردن «صحیح» فرد دستاندرکارند .خانواده ،مدرسه ،نظام سیاسبی ،رسبانهها
جامعهپذیر د
ونهادهای متعدد دیگری درگیر این فرایند جامعهپذیری هستند .دراینجا «آموزش رسبمی»

همۀ اینها را دربرمیگیرد .بهدلیل غلبۀ همین «آموزش» درخردهجهان برنامبه درایبن دوران
است که فردی را که دراین مرحله از زندگی قرار دارد «دانش بآمبوز» میخبوانی ..دراینجبا

صرف کسی دارد که به مدرسه مبیرود .دانشآمبوز ببهمعنای
دانشآموز نیز معنایی فراتر از د
کسی که درحا پرورش یافتن وآموزش دیبدن اسبت؛ کسبی کبه برنامبهریزی میشبود تبا

ویژگیهای خاصی برای زندگی درآینده کس کند .شباید ببهجای دانشآمبوز میتوانسبتی.
بگویی« .برنامهپذیر» .خردهجهان برنامه ،بیشتر ازسبوی «بزرگترهبا» ببرای دانبش-آمبوز
برنامهریزی میشود« .بزرگتر» ه .دراینجا صرف کسی نیست که ازلحاظ سنی بزرگتر از
دانشآموز است .کسی است کهدر جایگاه برنامهریزی برای او قرار دارد .به همین دلیبل ببه
این بزرگترها «برنامهریز» میگویی..
در برابر خردهجهان برنامه ،خردهجهان بازی جایی است که درآن رفتارها معطبوف ببه
آینده نیست .رفتارها برای خود آن رفتار انجام میشود نه برای چیزی بیرون از آن .ببازی ببه
این معنا گرچه میان جهان دانشآموزی و جهان بزرگسالی مشترک است اما معهوم «بازی»
در زیستجهان دانشآموزی با معنای بابازی در زیستجهان بزرگسبالی تعباوتی دارد کبه
برای موضوع ایبن نوشبتار یعنبی «شبال دادن ببه خبود» بسبیار بنیبادین اسبت .ببازی در
زیستجهان بزرگسالی عبارت است از ساختن محدوهای خاص شامل مجموعه قواعبدی
د
خارج از حوزۀ منطق پذیرفتهشدۀ زندگی روزمره ببرای رسبیدن ببه لبذت لحظبهای و ببدون
چش.داشت وبدون هدفی خارج از آن لحظه؛ وبهعبارت دیگر بدون چش.داشتی خبارج از
ومعنایی همان محبدودۀ خباص .ببازی ببه ایبن معنبا ،زیسبتجهان
حوزۀ زمانی ،منطقی
د
معنایی ازاساس متعاوت تعایک میکند» :حوزۀ زندگی روزمره» و
بزرگسالی را به دوحوزۀ
د

«حوزۀ بازی».
ً
در زیستجهان دانشآموزی نیز قبال گعته شبد کبه ببازی یعنبی رفتباری کبه انگیبزه و

هدفاش درخودش است وهدفی بیرون ازخود ندارد .بهعبارت دیگبر دراینجبا هب .ببازی
معنایی خاص خود وجدا شبده ازحبوزۀ معنبایی
(شبیه زیستجهان بزرگسالی) یک حوزۀ
د
زندگی روزمره است؛ اما بازی دانشآموزی بب برخالف بازی بزرگسالی بب مدام باساختارهای

بیرونی درگیر میشود .این درگیری بهدلیل ماهیت بازی دانشآموزی است ونه بهدلیل هدفی
که بازیگر (دانشآموز) پیگیری میکند .این تعاوت باعث میشود بازی بزرگسالی جدااز
زندگی روزمره باشد وبازی دانشآموزی بخشی از زندگی روزمره .زیستجهان بزرگسبالی
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به دوبخش «زندگی روزمره» و «ببازی» تقسبی .میشبود .امبا زیسبتجهان دانشآمبوزی ببا
تلعیق متعارض و درگیرانهای اسبت
زندگی روزمرۀ او یای است و این زندگی روزمره ترکی و د

از دو خردهجهان بازی و برنامه .بازی دانشآموزی بخشبی از منطبق زنبدگی روزمبره اسبت و
معنایی محدودی خارج از منطق زنبدگی روزمبره .ایبن تعباوت
درآن تنیده شده است نه حوزۀ
د
ممان است اندک به نظر برسد اما برای شال دادن به خود بسیار اساسی و مه .است.

در زیستجهان بزرگسالی دوحوزۀ «زندگی روزمره» و «بازی» بهدقت ووسواس ازه.
جدا نگاه داشته میش وند تا تداخل نانند .بازی نباید هیچ برخوردی با منطق زندگی روزمره
داشته باشد .نباید سیر متعارف و جدی زندگی روزمره را بهه .بزند وآنرا مختبل کنبد .ایبن
جدایی باید کامل و دقیق باشد .اگر بازی به زنبدگی روزمبره برخبورد کنبد واختاللبی درآن
ً
ایجاد کند ،از ماهیت بازی بودن خود خارج میشود؛ چنبین ببازیای اصبوو دیگبر ببازی
نیست ،جدی است .معدودند بازیهایی که با منطق زندگی روزمره درگیر میشوند( .ببازی
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قمار یای از این معدود بازیهای درگیرشونده است).
درجهان دانشآموزی کل زندگی روزمبره ببه دو بخبش «برنامبه» و «ببازی» تعایبک
میشود .این دوخردهجهان گرچه ماهیتی ازبنیاد متعباوت دارنبد ،امبا مبدام بباه .برخبورد
ً
میکنند .مه.تراز آن ،اصوو بسیاری از بازیها براسباس تخطبی از قواعبد برنامبه رراحبی
می شوند .دعوا ،فرار ،تقل  ،شیطنت و روابط جنسی همگی اختال در نظ .زیسبتجهان
ً
برنامه هستند و اصوو از آن رو «بازی»اند که چنین اختاللی ایجاد میکنند وبه همین دلیل
دربسببیاری مواقبب خردهجهببان برنامببه وبرنامببهریزاناش درگیببر میشببوند وواکببنش آنرا
رفتبار ببازی در دوران دانشآمبوزی گباهی
تعارض دو منطبق،
برمیانگیزند .بهدلیل همین
د
د
درجهان پدیداری
بهشال سرکشی یامقاومت بهنظر میرسد؛ اما مه .است که بدانی .آنچه
د

دانشآموز رخ میدهد« ،مقاومت» نیست .ایبن رفتارهبا« ،ببازی» اسبت ببه اینمعنبا کبه
رفتارهایی درخود و برای خود است و از انجام آنها هیچ هدفی خارج از خود آنها مبدنظر
نیست .توضیحات بعدی این موضوع را روشنتر خواهد کرد.
بازی سرکشی :بچهها با دوستانشان دعوا میکنند اما از ه .عصبانی نیستند ،از مدرسه
د

فرار میکنند اما ازمدرسه بیزار نیستند؛ در امتحان تقل میکننبد درحالیکبه درسشبان را

بلدند و معل.ها را آزار میدهند درحالیکه ازآنها راضیانبد .آنهبا سرکشبی میکننبد امبا
سرکشببیشببان در اعتببراض بببهکسببی یببا واکببنش بببهچیزی نیسببت .سرکشببیها بببرای
مصاحبهشوندگان ،واکنشی به شرایط بیرونی ،به قصد تیییر آن شبرایط یبا ببه قصبد فبرار ازآن
ً
شرایط یا به هرقصد دیگری که صرفا معطوف به شرایط بیرونی باشد نیست .البته این بهآن معنا
نیست که سرکشیها باآن شرایط هیچ ارتباری ندارنبد .سرکشبیها تعباملی باشبرایط بیرونبی
هستند .ماهیت این ارتباط برای تحلیل چیستی ایبن سرکشبیها اهمیبت اساسبی دارد .رابطبۀ
دانشآموزان با ساختارهای بیرونی از جنسی است که دراینجا آن را «بازی» نامیده شد .آنهبا
ببازی دانشآمبوزی» رفتباری
مدرسه وسازوکارش را ابزاری برای بازی خود قبرار میدهنبد « .د

چندجانبه و تناقضآمیز است .ازیکسبو هبدفی بیبرون ازخبود نبدارد و ازسبوی دیگبر مبدام
ً
باساختارهای بیرون ازخود درگیر میشود و اصوو ماهیتاش را ازاین درگیری مدام میسازد.
ویژگی دیگر بازی بب دستک .درمورد نمونههای تحقیبق حاضبر ببب آناسبتکه رفتباری
است که دردرون گروه هماون انجام میشود حتی اگر ابعاد چنین گروهی ببه فقبط دو نعبر
ببازی
خت .شود« .رابطه با جنس مخالف» نمونۀ مثالی است که درآن «بازی» گباهی یبک
د
دونعره است .گرچه درهمین مورده .بسیاری از اوقات باجنس مخالف رابطه برقرار میشود
دوستان ه.جنس ،این رابطه بهعنوان برگ برنده استعاده شود .درچنبین
تاسپس دربین جم
د
مواقعی رابطهبا جنس مخالف ،وارد یک بازی گروهی میشود.

البته ممان است هرکس بازیهای فردی ه .درتنهایی خودش انجبام داده باشبد؛ امبا
ناتهی مه .آناستکه ازآن بازیهای فردی در زندگینامه یادی نمیشود وحرفبی ببه میبان
نمیآید .آنچه در زندگینامههای روایت شده اهمیت و اولویت دارد ،بازیهایی است کهدر
درون جم دوستان و بااتعاق آنها انجام شده است .بهاینترتی ببازی دو ویژگبی اساسبی
دارد ،یای آنکه رفتاری است معطوف بهخود و نه به بیرون ازخود و دیگبری آنکبه رفتباری
است جمعی که دردرون گروه دوستان انجام مبیشبود .ایبن دو ویژگبی ،خبردهجهبانی را در
زیستجهان دانشآموزی شال میدهد که دراینجا بهآن «خردهجهان بازی» میگویی..

بازیها و سرکشیهایی که در اینجا توصیف شد ،واکنشبی ببه سباختارهای فرادسبت
نیستند بلاه کنشی درکنار آنها هستند .البته بازیها بنابه منطق خود با ساختارهای برنامهای
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درگیر میشوند اما این درگیری ،قصدونیت دانشآموز نیست .آنها قصد ندارند ببا سباختار
مدرسه درگیر شوند ،میخواهند کار خودشان را انجام دهند .آنها ساختار خانواده-مدرسه
بودگی خود را شال دهند .آن نادیبده گبرفتن وایبن شبالگرفتن،
را نادیده میگیرند شخص د

دره .تنیدهاند .شخصبودگی فرد تنها زمانی میتواند شال بگیرد که بتوانبد فشباری کبه از

ررف محیط برای محدود کردناش وارد میشود را نادیده بگیبرد و کنشبی کبه خواهبان آن
است را اجرا کند .شرکت دراین سرکشیها و همراهی با آنها ،ببه افبراد ربرف گعتگبو ایبن
بازی سرکشبی ،ببرای فبرد در دوران
حس را نمیداده که آدم خالف یا نابههنجاری هستند .د
دانشآموزی هویت «غیراخالقی» و «نابههنجار» نمیسازد .بسیاری از گعتگوشبوندگان در

روایت خود ،خود را یک دانشآموز خوب ارزیابی میکنند.
جاهای متعددی از
د
بازی ساختن خودــجامعه
 .6نتیجه:
ِ
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درگیری فرد دررو دورۀ دانشبآموزی ،بیشتر «ساختن خود» اسبت .درنگباه او مبیتبوان

«اخالقی بودن» را همان تالش برای ساختن خود تلقی کرد .تالش برای اخالقی ببودن ،ببه
د
زبانی دیگر تالشی است برای شال دادن به خودی کبه دیگبران آنرا پسبندیده و «خبوب»
تعسیر میکنند .اما درواق ساختن خود فرایندی است فراتر از صرف اخالقی بودن .روایبت
خبود
خود اخالقی» ،درگیر
ساختن یک « د
افراد از زندگی خود ،آنهارا بیش از ساختن یک « د
د
قدرتمند» نشان میدهد .در روایت فرد از تجربۀ ساختن خود ،اخالق امبری در ه.تنیبده و
د
اصبلی ببازی
جهبان
خرده
دو
با
رویارویی
جداناشونده از قدرت است .این تجربه درخال
د
د
وجبه متضباد ولبی تامیبل کننبده
وبرنامه شال میگیرد .این رویارویی در روایت افراد دو د
ازتجربۀ ساختن خود هستند.
مند کنتر ونظبارت اسبت کبه در دوران دانبش-
وجه او  ،رویارویی باساختار قدرت د

آموزی ،بیشاز هرچیز در نظام مدرسه تعین یافته است؛ امبا عالوهببر آن ،نظبام خبانواده و

هنجارهای دینی ه .بخشهای دیگری از ساختار کنتر و نظارتاند کبه ببا شبدتی ک.تبر،
مقابلۀ خردهجهان بازی را برمیانگیزند .مدرسه را از آنجهبت «سباختار کنتبر و نظبارت
ً
مینامی ».که در روایتهای افراد چنین جایگاهی دارد .افراد مبورد گعتگبو تقریببا در هبیچ

ً
آموزشی مدرسه اشارهای ناردهانبد .مدرسبه درایبن
کارکرد – مثال –
جایی از روایت خود به
د
د

بازی تعقی و
روایتها بیشاز آنکه جایی برای آموختن هنجارهای اخالقی باشد،
د
حریف د
د
دوم فرایند ساختن خود ،تالش برای پذیرفته شدن
وجه
گریز آنها است که جزئیات آن آمد.
د
د
در گروه دوستان است .گروه دوستان و رخدادهای آن بخش مهمی از روایت افراد را در دورۀ
پیشادانشگاه بهخود اختصاص داده است.
بهاین ترتی زیستجهان دانشآموز از دو خردهجهان اصلی تشایل شده است .کبهدر
اینجا آنها را خردهجهانهای «بازی» و «برنامه» نامیدی ..منظور از «خردهجهان برنامبه»،

همان ساختارها و نظامهای نظارت ،کنتبر و برنامبهریزی اسبت کبه پروژهشبان «سباختن
د
دانشآموز موفق» است؛ نظامهایی از قبیل مدرسبه ،خبانواده و مبذه «برنامبهریز»هبای
خردهجهان برنامهاند.
«بازی» رفتاری است شامل مجموعهای از ویژگیها کبه مه.ترینشبان «معطبوف ببه
درون بودن» است .هدف از ببازی خبود ببازی اسبت .در ببازی چیبزی ببه آینبده موکبو
نمیشود؛ رفتاری بیزمان است ونافی هر نوع برنامهریزی و آیندهنگری .گروههبای دوسبتی
در مرکز خردهجهان بازی قرار دارند .بازی فعالیتی است که در منظر قضاوت گروه دوسبتان
انجام میشود؛ جایی که دانشآموز خود را بیش از همبه مقبی .آنجبا میدانبد – دایبرۀ ایبن
«گروه دوستان» می تواند به دو نعر ه .محدود باشد (چنان که در رابطه با جنس مخالف ،و
ً
شیعتگی دوستانه معموو چنین است) .گروه دوستان ه .جایی است که دانشآموز در آن به
درگیر «ساختن خود» است .پذیرفته شدن در گروه دوستان ،مرکزیترین نقطبۀ
نحو دیگری د
ً
پذیری دانشآموزی است .اصوو
تالش دانشآموز برای شالدادن به خود در مرحلۀ جامعه د
د
شال دادن به خود برای دانشآموز به معنای پذیرفته شدن در این جمب اسبت .او حبداکثر
تالشاش را میکند تا در جم دوستان به رسمیت شناخته و پذیرفته شود.
درمقابل ،هر فعالیتی در خردهجهان برنامه ،ابزار است نبه هبدف .خصیصبۀ اصبلی شبال
دهنده به این خردهجهان آن است که رفتارها در آن «معطوف به بیرون از خود» اسبت؛ معطبوف
جهبان برنامبه معطبوف ببهآن
درخدمت آن میداند .خیری که خرده
به «خیر»ی است که خودرا
د
د

است پرورش انسانهایی هنجارمند است .برنامه ،معطوف به «ساختن دانشآموز موفق» اسبت.
د
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کنشها ورخدادهای شال دهنده ببه خردهجهبان برنامبه زمانمندنبد؛ یعنبی معطوفببه زمبانی
دیگرند .برنامهریزی و آیندهنگری بخشی از ماهیت خردهجهان برنامه است.
چنان که دیده مبیشبود ،درونمایبههای خردهجهانهبای ببازی و برنامبه در دوسبوی
مخالف ه .قرار دارند .یای معطوف به خود است و دیگری معطوف به بیرون از خود .یای
هدف خویش است و دیگری ابزاری برای رسیدن به هدفی بیرون از خویش ،یای بیبرنامه
و بیزمان است و دیگری برنامهدار و معطوف به آینده.
عالوه براینها جهان برنامه جهان پذیرفتن هنجارها ،یادگرفتن ،رعایت کبردن قواعبد و
د
جهبان مخارب ببودن ،گبوش شبنوا داشبتن،
نگه داشتن خود درون چهارچوبها است؛
د
جهان پذیرندگی و انععا  .همۀ پژوهشها دربارۀ دانشآموزی کبه در
مصرف کردن پیامها؛
د

مقدمه ذکر آن رفت ،دانشآموز را درهمین جهان میبینند و در همبین چهبارچوب مطالعبه
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آموز خارج از چهارچوب را بزهکار ندانند ،حداکثر تالش میکنند نحبوۀ
میکنند .اگر دانش د

«خوانش» متعاوت او را از پیامهای مدرسه و خانواده مطالعه کنند .در هرصورت دانشآموز
د
در آن پژوهشها «در مقصد پیام» قرار دارد نه در مبدأ آن.
اما پژوهش حاضر نشان داد کبه جهبان دانشآمبوزی فراتبر ازایبن اسبت .خردهجهبان
اصلیتری در زیستجهان دانشآموز هست کهدر همۀ پژوهشهای مذکور از چش .پنهبان
جهان بازی ،جاییکه بدون بهحساب آوردناش ،زیسبتجهان دانشآمبوزی نباقص
مانده.
د
جهان بره .زدن نظ.ها است ،جهان فبرارفتن از چهارچوبهبا ،خطبر
وناتمام خواهد بود،
د
ابر مصرف
کردن ،جهان «فعا بودگی» (در برابر انععا د جهان برنامه)؛ تولید کنندگی( ،دربر د
کنندگی جهان برنامه)؛ موقعیت قرار گرفتن «درمبدأ» پیامها و کنشها (در برابر «در مقصد

بودگی» جهان برنامه).
د

دوگانگی عمل/نظبر .فعالیتهبای
عالوهبر اینها دوگانگی بازی/برنامه متناظر است با
د

اصلی جهان برنامه عبارتاند از گوش دادن (به والدین یا معلمان) ،نشستن سبرکالس ،یباد
گرفتن ،درس خواندن ،حعظ کردن و از این قبیل .هدف برنامهها آن است کبه «ارالعبات»
وزم را به دانشآموز بدهند تا او درموق مقتضی در رو زندگیاش بتوانبد آن ارالعبات را
ازحافظۀ خود بازیابی کند و بهکار ببندد .برنامهها« ،حافظه» دانشآمبوز را پرمیکننبد .امبا

بازیها رفتارهایی هستند مانند نپذیرفتن و درنتیجه دعوا کردن؛ «ننشستن» سرکالس و بره.
نظ .آن؛ نماندن درمدرسه و فبرار کبردن ازآن؛ امتحبان نبدادن وتقلب کبردن .ببازی،
زدن د
ازجنس کنش و عمل است نه ازجنس نظر .وارد کبنش شبدن ببا خبود و دیگبری اسبت در

اینجاباکنون ،نه ضبط ارالعات برای آنجا/آینبده .خبودانگیختگی ببازی آنرا در خبدمت
«خود» قرار میدهد نه درخدمت «بیرون از خود» اما این «خود» مبدام درنتیجبۀ ارتبباط و
کنش و واکنش با بیرون از خود ساخته میشود.
رفتار بازی ،باآنکه درظاهر نتیجۀ نپذیرفتن ساختارهای بیرونی است اما تخری گر آن
زمبان خبود و سباختار ببا هب .اسبت.
ساختارها نیست بلاه عمیقترین شال
سباختن ه .د
د
دانشآموز ،ساختار بیرونی را منععالنه درونی نمیکند بلاه همراه با ساختن خبود ازخبال
وجبه
درگیر کردن خود با سباختار ،سباختار را هب .میسبازد.
زنبدگی ه.زمبان در ایبن دو د
د
متعارض ،زیستی پرتنش و پردرگیری اسبت .زیسبت دانشآمبوز رونبدی اسبت از تبنش و
تعارض میان این دو خردهجهان« .تجربۀ ساختن خود» برای دانشآموز ،تجربهای اسبت از
تقابل دائمی میان بازی وبرنامه.
فراینببد جامعهپببذیری ،فراینببد «دادن/پببذیرفتن» نیسببت .بلاببه کنشببی اسببت پیچیببده
ودرگیرانه .فرایندی نیست که یک سویۀ آن دهنده/سبازنده وسبویۀ دیگبر آن گیرنده/سباخته
شونده باشد .فرایندی است دوررفه ،درگیرانه و پیچیده که دررو آن هر دوربرف ه.زمبان
ه .سازندهاند وه .درحا ساخته شدن .بهبیان دقیبقتر درایبن فراینبد« ،دو» ررفبی درکبار
نیست .بلاه یک مجموعۀ واحد است بهنام «خود/جامعه» که در دیالاتیبک ببازی برنامبه
مدام درحا فروریختن وبازساخته شدن است.
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جامعهپببببذیری دانشآمببببوزان اسببببتان گلسببببتان .جامعهشناسرررری ررررراربردی.889-811 ،)1(13 ،
مانهای ،.کار ( .)8913مقالههایی درباره جامعهشناسی شناخ (مترج :.فریبرز مجیدی) .تهران :نشر پالث.
مصرآبادی ،جواد؛ زوار ،تقی؛ و جباری ،پریا ( .)8938نقش مؤلعههای عارعه به مدرسه ،صعات شخصبیت و
عملارد تحصیلی در تمایزگذاری بین دانشآموزان منضبط و دارای مشال انضباری .فصرلنامه آمروزش و
ارزشیابی.39-801 ،)13(1 ،
موسوی ،فرانک؛ و بدری ،عمران ( .)8931رابطه آگاهیهای فراشناختی با خودپنداره تحصیلی ،نگرش نسببت ببه
مدرسه و سازگاری اجتماعی دانشآموزان .فصلنامه رهیافتی نو در مییری آموزشی.811-830 ،)11(1 ،
مهنا ،سعید؛ میاائیلیمنی  ،فرزانه؛ و عیسبیزادگان ،علبی ( .)8938بررسبی رواببط سباختاری ادراک از جبو
مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی .روا شناسی میرسه.811-891 ،)8(8 ،
نقدی ،وحید؛ و توویی ،نوین ( .)8931مطالعه جامعهشناختی رعایت هنجار اخالقی صداقت در جوانبان ببا
تأکید بر روشهای تربیتی خانواده و مدرسه .فصلنامه مسائل اجتیالی ایرا .811-813 ،)1(8 ،
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