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 1نعمت اله فاضلی

قعیت نظام اين مقاله پژوهشی درباره نقش و مو چکیده:

مدرسه ايران از نظر چگونگی تربیت و پرورش سوژه است. 

رن در ايران معاصر پرسش کانون مقاله اينست که مدرسه مد

کنون چه الگوهايی از سوژه را  گیری تااز ابتدای شکل

درصدد تحقق و پرورش آن بوده و چرا و تا چه میزان در 

وهش از تحقق سوژه کامیاب يا ناکام گرديده است؟ اين پژ

حیث روش شناختی پژوهشی تبارشناسانه است و با تفسیر 

مسئله بحران آموزش در  ،تاريخی جايگاه سوژه در مدرسه

کند. در اين مقاله سوژه مدنی، سوژه می ايران امروز را تحلیل

و سوژه مقاوم، به عنوان الگوهای مفهومی  مؤمنمدرن، سوژه 

ه و موانع سوژه در سیاست آموزشی ايران بحث و جايگا

شود. چارچوب نظری اين مقاله رهیافت می تحقق آنها تحلیل

میشل فوکو به مفهوم سوژه در دنیای مدرن است. نتیجه 

گیری اين مقاله اينست که نظام مدرسه ايران امروز ناتوان از 

-تربیت و پرورش سوژه است. بر اين مبنا اين نتیجه را گرفته

 خود روبروست. ام که نهاد مدرسه با پايان يا مرگ

مدرسه؛ سوژه، سوژه مدنی، سوژه مدرن، سوژه  ها:کلیدواژه

 ، سوژه مقاوم، سوژه پروریمؤمن

 

 

 

N. Fazeli (Ph.D) 

Abstract: This article is an investigation of the 

role of the Iranian schooling system in educating 

and training the subject. It examines the question 

that what types of subjects, the Iranian modern 

school has been engendering in the contemporary 

era. Has the system been successful in producing 

the intended subject? Why?  

Theoretically, this article is based on Michel 

Foucault’s concept of the modern subject. 

Methodologically, this research employs a 

genealogical approach, focusing on the historical 

interpretations of the subject status in the Iranian 

schooling system, in order to explain the current 

educational crisis in Iran.  

The article defines four conceptual types of 

subject, including the civil subject, the modern 

subject, the religious subject, and the resistant 

subject, their status in Iranian educational politics 

and policy, and the barriers to realizing them. 

The article concludes that the Iranian schooling 

system is unable to educate and generate the 

subject. Therefore, I posit that the Iranian school 

institution is facing its end or death.  

Keywords: School, subject, the modern subject, 

the religious subject, the resistant subject, 

Training the subject 
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 مقدمه

 طبیب ما، سودای و عشق مايۀ ما، جالینوس و افالطون ما، ناموس و نخوت دوای»

 تربیت به بستگی درک، و فهم و کار لیاقت، و هنر است. ما مدرسه هایعلت جمله

 و است جهانیاين علوم به دنیا اين نظام کار  است. علم از ناشی تربیت و دارد

چهارم.  سال. 312تربیت. نمره )روزنامه« ربانی. علمای پیروی در خرتآ درستکاری

121۱) 

« نه به سود: چرا دموکراسی به علوم انسانی نیاز دارد؟»عنوان فصل اول « بحران خاموش»

همانند سرطان جوامع دموکراتیک »اش، است؛ بحرانی که به تعبیر مارتا نوسباوم نويسنده

«. سازدمی ويرانی بسیار شديدتر روبرو»آينده اين جوامع را با و در « امروزی را مبتال کرده

 است« گستر در آموزشبحرانی جهان»نويسد اين بحران اقتصادی نیست، بلکه می نوسباوم

  (1: 3414، 1)نوسبام

دهد هر کشوری به شیوه می کند؛ اما نشانمی را بحث« مدرسه در آمريکا»نوسباوم 

المللی را مبنا قرار دهیم، و به آزمون های بینکند. اگر مقايسهمی بهخودش اين بحران را تجر

نگاه کنیم، مدرسه  2در زمینه توانايی خواندن و آزمون تیمز در زمینه توانايی دانش رياضی 3پرلز

ها در ايران با مرگ روبروست؛ چیزی فراتر از بحران؛ بحرانی که ديگر خاموش نیست و نشانه

                                                 
1. Nussbaum 

ی تطبیقهی در زمینهه سهواد خوانهدن اسهت و عوامهل       ( يک مطالعهه Pirlsن پرلز )المللی پیشرفت سواد خواندی بینمطالعه .3

شرفت تحصیلی  المللی ارزيابی پیآموزان مرتبط است را تحت نظر انجمن بینگوناگونی که با يادگیری سواد خواندن در دانش

(Ieaبررسی می ) نظام  05از میان  3446و در پرلز  23به کننده در رتکشور شرکت 25از میان  3441کند. جايگاه ايران در پرلز

 قرار گرفت. 04آموزشی جهان در رتبه 

شود تا روند تغییهرات  سال يک بار تکرار می 0سنجد. مطالعه تیمز هر ( روند آموزش رياضیات را میTimssآزمون تیمز ) .2

بها نمهره    3410. ايران در آزمون کننده مشخص شودآموزان کشورهای شرکتآموزشی و میزان کاهش و افزايش عملکرد دانش

پايهه چههارم، در جايگهاه     3410همسايه حاضر در آزمون تیمز  13، و میان 54کننده در جايگاه کشور شرکت 5۱میان  002کل 

قهرار دارد.   0۱در جايگهاه   001نهم آموزش و يادگیری رياضی قرار گرفته اسهت. در علهوم پايهه چههارم نیهز ايهران بها نمهر          

انهد و حتهی از برخهی کشهورهای منطقهه      پايه چهارم دبستان و هشتم دوره متوسطه به میهانگین جههانی نرسهیده    آموزاندانش

های نخسهت  ، جايگاه502و ژاپن  500، تايوان: 644، کره جنوبی: 643کنگ: ، هنگ635ترند. پنج کشور آسیايی سنگاپور: عقب

 اند.ختصاص دادهدر آموزش و يادگیری رياضیات در پايه چهارم را به خود ا
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ها در خواندن، نوشتن و سواد؛ در توان ديد؛ در ناتوانی ديپلمهمی هر جا و عوارض آن را در

 جمعیت انبوه چند میلیونی بازمانده از تحصیل؛ و در همه چیز.

وعده تجدد  کننده شکست ناتوانی در سواد پايه )خواندن و نوشتن و حساب و کتاب( بیان

 نشان« قدرت خواندن»يعنی  اشندنیشناختی خواجامعهايرانی است. فرانک فوردی در کتاب 

ست. ناکامی در پرورش سوژه 1«سوژه خوانا و نويسا»ترين وعده مدرنیته، خلق ایدهد پايهمی

های اجتماعی و توان در موقعیت شکننده و بحرانی مردم و گروهمی مدرن يا سوژه مدنی را

ای رفتاری، روانی، عاطفی و هها و بحرانها مشاهده کرد. بیماریهای ويرانگر آندرگیری

ها ترين آنهای گوناگون دارد اما ترديدی نیست که يکی از مهمها و شاخهاجتماعی افراد، ريشه

نظام آموزشی است؛ نظامی که وظیفه توانمندسازی و پرورش نسل جديد را بر عهده دارد. باال 

ادفات؛ وضعیت اعتیاد در های اخیر؛ میزان باالی تصهای قضايی ايران در دههبودن پرونده

های کشور که دو دهه است باالترين میزان معتادان جهان را داريم؛ میزان باالی خشونت

کننده بسیاری نکات درباره های عمد؛ و بسیاری امور ديگر بیانخیابانی و خانگی و قتل

وزی خود توان شده که قادر نیست در جامعه امروضعیت انسان ايرانی امروز است؛ انسانی کم

ها به وضوح موقعیت بحرانی سوژه در ايران را اين(. 1041را سامان دهد )کاظمی و گودرزی، 

 کند که به طريق اولی بحران مدرسه و به واقع مرگ مدرسه است.بیان می

در ايران با بحران روبروست؛ بحران ناتوانی در پرورش انسان و سوژه « مدرسه مدرن»

« توانا»و « نويسا»، «خوانا»کنیم؛ ناتوانی در می ای که آن را زيستمانهمتناسب با زمین، زبان و ز

شده، زيستی ای و جهانیای، رسانهشهری، شبکهساختن انسان؛ انسانی که در جامعه کالن

که بتواند در « سوژه ايرانی»شادمانه و برخوردار از کرامت و حقوق داشته باشد؛ بحران خلق 

ها در جوامع معاصر است تا انی باشد. مدرسه، نهاد پرورش انسانجهان زندگی کند و اير

را تجربه و ممکن کنند. مدرسه « شدن»و « بودن»در بستر جهان مدرن، شکلی از « هاانسان»

« ايرانی بودن»های ايرانی تکوين يافت؛ تا هم مدرن باشند هم ايرانی. مدرن برای پرورش انسان

خاصی از بودن است، مستلزم طرز خاصی از ديدن  م شیوهمستلز»به تعبیر داريوش شايگان 

جهان، طريق معینی از حضور در زندگی، در طبیعت و در برابر خداست؛ همچنین به معنای در 

                                                 
1. Literate Subject 
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)شايگان، « اختیار داشتن ابزارهای معینی از معرفت و شیوه خاصی از تعبیر جهان است...

را برای « مدرن بودن»و نه « ايرانی بودن» مدرسه در وضعیت بحرانی است، زيرا نه (.15: 12۳0

سازد. دقیقاً همین بحران است که ضرورت بازانديشی نمی های امروز اين سرزمین ممکنانسان

تواند سازنده يا سوزنده باشد؛ همه چیز می سازد. بحرانمی و پرسش از مدرسه را ممکن

 بستگی دارد به شیوه مواجهه ما با آن.

کند به خودِ می بحران ما را مجبور»نويسد: می «یان گذشته و آيندهم»هانا آرنت در 

 طلبند، اما در هر دو حال، مجبورمی های نو يا قديمیهايی که پاسخها بازگرديم؛ پرسشپرسش

شود که با می شويم داوری خود را به کار گیريم. بحران فقط زمانی به فاجعه بدلمی

ای نه تنها بحران را داوری به آن پاسخ دهیم. چنین نگرهنی با پیشهای از پیش معین، يعداوری

مان از واقعیت را از دست بدهیم و فرصتی را هدر شود درکمی کند، بلکه باعثمی تشديد

 (.352: 1203)آرنت، « گذاردمی بدهیم که بحران برای بازانديشی در اختیارمان

های اساسی د نظام آموزشی شود، اگر ما به پرسشتواند فرصتی برای بهبومی بحران مدرسه

ترين پرسش اين باشد که نظام بازگرديم که الزمه بازانديشی در اين نظام است. شايد اساسی

ای در زمینه خلق يا پرورش سوژه داشته است؟ ساده بگويم جايگاه آموزشی ايران چه تجربه

ها امروزه ممکن است ی دارد؟ اين پرسشها در مدرسه ايرانی کجاست؟ آيا جايانسان و انسان

ها و نظام آموزشی انتظار دارند ای که خانوادهربط و دور از واقعیت به نظر آيند؛ در زمانهبی

ها بیاموزد؛ و نظام سیاسی هم انتظار دارد مدرسه ای به بچههای شغلی و حرفهمدرسه مهارت

که دهد، در چنین فضايی پرسش از اين های سیاسی حاکم پرورشها را متناسب با ارزشبچه

 ها در مدرسه کجاست، پرسشی نابهنگام و حتی نابجا است. جای انسان

آموزان دانشتواند بدون حضور نمی معنا هم دانست. مدرسهتوان اين پرسش را بیمی

 آموزان و معلمان است. مدرسه اجتماعی انسانی است و از آنِدانشباشد؛ مدرسه اجتماع 

هاست. اما کدام انسان؟ ما در ايران معاصر دو الگوی مدرسه را همزمان ها و برای انسانانسان

 سازد ومی داريم: مدرسه علمیه دينی و مدرسه مدرن. اولی، انسان دينی و دومی، انسان مدرن

گاه و منبع اولی الهیات، تاريخ، اسطوره، حافظه فرهنگی و سنت است؛ و خواهد. تکیهمی

خواهد، و ديگری می «مؤمنسوژه »گاه و منبع دومی علم، فناوری، فلسفه، و سیاست. يکی یهتک
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، مؤمنوجود دارند نه « هامؤمن»هايی دارد. در واقعیت اما اين تقابل شاخ و برگ«. سوژه مدرن»

وجود دارند نه مدرن. در مسیر تاريخ زايش و گسترش مدرسه مدرن از سال « هامدرن»و 

ها، به صورت متفاوت و گاه متضاد شکل ها و مدرنمؤمنهای گوناگونی از يت گروهروا 136۱

شان پرورش های آموزشی کارآمدترند که غايتگويد آن نظاممی گرفته است. تجربه جهانی

های شناختی، عاطفی و رفتاری ضروری برای زيستن ای که قابلیتاست؛ سوژه« سوژه مدنی»

تواند در چارچوب شهروندی از می ای کههری معاصر را دارد؛ سوژهشدر جوامع شهری و کالن

اش ها و استعدادهای شخصیهايی برخوردار شود و هم به تحقق خواستهحقوق و مسئولیت

ای در ايران معاصر درگیر تعارضات ارزشی و بپردازد و هم به نیازهای جامعه. نظام مدرسه

سوژه »های سیاسی دهد نظاممی ر ايران معاصر نشاننظری درباره سوژه است. تاريخ سوژه د

اند و کردهمی را به منزله سوژه آرمانی و مطلوب دنبال« مؤمنسوژه »، و «سوژه ملی»، «متجدد

ای های حاشیهها شکل سوژه غالب را داشته و بقیه سوژهدر هر نظام سیاسی يکی از اين سوژه

اين تاريخ پرمنازعه، ناتوانی نظام آموزشی در خلق سوژه  اند. برآيندبوده« سوژه مقاوم»و گاه 

که چرا نظام آموزشی ايران در پرورش سوژه مدنی ناکام بوده و مدرسه به مدنی است. اين

مايلم به آن بپردازم. پاسخی  های رقیب و مقاوم بدل شده، پرسشی است کهمیدان منازعه سوژه

ای جديد، بخشی از دولت مدرن است. میزان درسهدهم اينست که نظام ممی که به اين پرسش

بستگی به تلقی نظام سیاسی « پروریسوژه»و چگونگی کامیابی يا ناکامی نظام آموزشی در 

های سیاسی در ايران هايی که نظامآن دارد. شیوه« های اعمال قدرتشیوه»حاکم از سوژه و 

گیری سوژه مدنی شده د، مانع از شکلانقدرت را در مدرسه برای پرورش سوژه استفاده کرده

های اعمال و در عین حال سوژه آرمانی و مطلوب سیاسی نیز شکل نگرفته است؛ زيرا شیوه

مدرسه مقاوم کرده و حتی « بخشیهای انضباطروش»ها و عريان قدرت، افراد را در برابر آموزه

حبتم ابتدا با تکیه بر موجب شورش و طغیان سوژه علیه نظم موجود شده است. در ادامه ص

دهم؛ می پروریهای میشل فوکو شرحی از معنای سوژه و سازوکارهای سوژهانديشه

پذير کردن سازوکارهای ترين چارچوب مفهومی و نظری را برای فهمانديشمندی که مناسب

ر پروری ارائه کرده است. بعد از آن تاريخ مدرسه در ايران معاصنظام آموزشی در زمینه سوژه

دهم و داستان می خانه و شکل سنتی آموزش را توضیحکنم و گسست از مکتبمی را روايت

 گويم.   می های ناکارآمد اعمال قدرت راشیوه
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 سوژه مدنی 

کشورها در جهان معاصر هر روايتی از مدرن يا امروزی شدن را خلق کنند، به مدرسه جديد 

شود. اما داشتن تأسیسات می الخلقهها ناتمام بلکه ناقصنیازمندند؛ و بدون مدرسه، مدرنیته نه تن

شود که بتواند نقش می مدرسه به معنای تأسیس مدرسه نیست؛ مدرسه زمانی تأسیس

 اش، همان زايش و پرورش سوژه مدنی را به خوبی ايفا کند. مادری

. مدرسه ی آن، مدرسه استاست و مربی و پرورنده« سوژه مدنی»آرمان مدرنیته، پرورش 

کند. نهاد حکومت، نهاد همچون مادر، سوژه مدنی را در خانواده مدرنیته، تربیت و بالنده می

در « خانواده مدرنیته»رسانه، نهاد هنر، نهاد اقتصاد، نهاد خانواده، نهاد دين و ديگر نهادهای 

در پرورش سوژه مدرن مدنی مسئولند، اما همگی نقش همکار و دستیار مدرسه در مقام ما

ها موظفند از نهاد مدرسه حمايت حداکثری کنند، والدين و سوژه مدنی را دارند. حکومت

رسانند، شان ياری میها در تعامل با مدرسه به معلمان و مدرسه در پرورش فرزندانخانواده

اقتصاد و بخش خصوصی نیز همراه مدرسه است؛ همه نهادها سهم و جايگاهی در نظام 

اش را بدون تواند وظايف مادرینمی ای پرورش سوژه مدرن دارند. مدرسهای جديد برمدرسه

حمايت و همراهی کامل ديگر اعضای خانواده )نهادها( انجام دهد. اما سوژه مدنی چیست و 

دهد؟ جامعه مدرن انباشته از روابط می مدرسه در مقام مادر چگونه اين فرزند را پرورش

ها و طبقات اجتماعی ها و گروهنزلتی است که حکومتهای مادی و مقدرت و بده بستان

تواند فضايی گرم، جذاب، يادگیرنده و مهربان برای پرورش می درگیر آنند. مدرسه چگونه

ها، چه روابطی با ساير نهادها و اعضا، چه سوژه مدنی فراهم کند؟ مادر نیازمند چه قابلیت

ها اش را پرورش دهد؟ ايند سوژه مدنیهايی است تا بتوانامکانات، چه قوانین و فرصت

ها و گفتارهايی انبوه های مهمی است که جهان در دوره مدرن درگیر آن بوده و گفتمانپرسش

های نظام سیاسی مدرن است که افراد و آحاد جامعه را شان آفريده است. از ويژگیرا پیرامون

ازد؛ و رابطه میان اتباع يک کشور با ها را فراهم سبشناسد و زمینه رشد و پرورش آن« شهروند»

ای متقابل مبتنی بر حقوق )اقتصادی، شهروندی باشد نه شهرياری؛ رابطه نظام سیاسی، رابطه

ها؛ مسئولیت تولید، مسئولیت مراعات قانون، وظیفه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی(، و مسئولیت

نظم و رفاه و توسعه. نظام سیاسی  دفاع از کشور، و مسئولیت همراهی با نظام سیاسی در ايجاد
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ای، فرهنگی، رفاهی، خدماتی، قضايی و امنیتی دارد که مدرن، نهادهای آموزشی، هنری، رسانه

قرار « موقعیت شهروندی»تواند و وظیفه دارد آحاد مردم را شهروند کند و در می هااز طريق آن

های ها و آمادگیها و توانايیبلیتدهد. اين وظیفه نظام سیاسی است که شهروندپروری کند؛ قا

شهروندی را به کمک نهادهای گوناگون به ويژه نهادهای آموزشی و فرهنگی به همه افراد 

 جامعه بدهد.

گويند. شهروند به معنای دقیق آن، می در زبان فلسفی، اين شهروندپروری را پرورش سوژه

ای توانند اتباع خود را به گونهمی شند،های سیاسی مدرن کارآمد بااست. اگر نظام« سوژه مدنی»

های پرورش دهند که از همه حقوق خود برخوردار شوند در عین حال وظايف و مسئولیت

های سیاسی همچنین اتباع شان را نیز به نحو مطلوب ايفا کنند. سرشت و سرنوشت نظاممدنی

به اين سادگی و يک کشور به چگونگی پرورش سوژه مدنی بستگی دارد. البته موضوع 

دهد که در مواجهه با افراد يا همان می سرراستی نیست؛ چون تاريخ و واقعیت مدرنیته نشان

امکان به انقیاد »شود و هم می برای سوژه مهیا« آزادی»و « بخشیامکان رهايی»سوژه، هم 

الری، )ديوانسا« عقالنیت ابزاری»دنیای مدرن هم مجهز به «. زير سلطه رفتن»و « درآمدن

گرايی، حقوق بشر، )انسان« عقالنیت ارتباطی»پوزيتیويسم، اقتصادگرايی( است هم مجهز به 

وجود تعادل و توازن میان اين « سوژه مدنی»گیری و پرورش دموکراسی(. الزمه شکل

های سیاسی مدرن کدام کفه بچربد، آزادی يا سلطه، و سوژه که در نظامهاست. اينعقالنیت

شود يا نه، رويدادی تاريخی است که ابر و باد و مه و خورشید و فلک )جامعه،  عاقبت به خیر

ترين انديشمندان دنیای مدرن تاريخ، فرهنگ، سیاست و جهان( همه در آن نقش دارند. خالق

اند رمز و راز سوژه و سوژگی در دنیای مدرن را بیابند و بگويند. هابرماس کوشیدهاز هگل تا 

های روم. قصه سوژه در نظاممی جا منظور دارم به سراغ میشل فوکواين برای هدفی که در

کوشم از زبان و مفاهیم می جاسیاسی مدرن را شايد کسی بهتر از او روايت نکرده باشد. اين

فوکو برای توضیح بحثم استفاده کنم هر چند قصدم نه توضیح انديشه فوکوست و نه به انديشه 

گويم چون به منظوری که دارم نزديک است. می ه سوژه را از زبان فوکواو کامالً وفادارم. قص

های مفهومی دارد که البته خالی از لطف نیست و به قول ژيل قصه فلسفی فوکو پیچ و خم

سرشار از شادی و شعفی است که با شکوهِ سبک و سیاست محتوا »های فوکو دلوز نوشته
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برای کوتاه و ساده کردن بحث، اجازه دهید روايتی به زبان ؛ اما ( 2۱: 12۱6)دلوز، « آمیزددرمی

 خودم از سوژه فوکو نقل کنم. 

« سوژه مدرن»همچنین راوی قصه سرشت و سرنوشت « قدرت مدرن»فوکو راوی اصلی 

 بخیر داند و معتقد است اين سوژه عاقبتنمی ای که او آن را چندان شیريناست، قصه

 رِ باغ سبز )رهايی، رفاه، برابری و مساوات( را به او نشان داد. فوکوشود، اگرچه مدرنیته دنمی

اش راست نیست. فوکو کم همهاش دستچنانیهای آندهد قصه مدرنیته و وعدهنشان می

)به تعبیر ماکس « قفس آهنین»بیند و سوژه را زندانیِ اين می فرهنگ و جامعه مدرن را زندان

رهايی او از اين زندان پیدا کند يا بسازد. فوکو قصه چگونگی  کوشد راهی برایمی وبر(، و

 گیرد.می ساخته شدن اين زندان را از آغاز پیدايش آن در سده هفدهم تا نیمه قرن بیستم پی

، چیزی نیست جز ادغام 1دولت-گیری ملتدهد که شکلمی فوکو اين را به وضوح نشان

 های مدرن خلقدرت و سیاستی که حکومتمندانه آحاد يک سرزمین در روابط قرضايت

ای همیشه بوده يا حتی کاری ساده است. به مندانهکنند. گمان نکنیم چنین ادغام رضايتمی

 ها تغییری اعمال قدرت در حکومتهای هفدهم و هجدهم شکل و نحوهروايت فوکو از سده

هايی برای اعمال قدرت شیوهها و مالکان در قلمروشان کند. امپراتورها، شاهان، فئودالمی

های دولت-گويد؛ ولی در دنیای مدرن و با ظهور ملتمی 3«حاکمیت»داشتند که فوکو به آن 

و زور و « حکفرمايی»دهد. در شیوه حاکمیت، می 2«حکومت»مدرن اين شیوه جايش را به 

و « مرانیحک»اجبار و اعمال عريان قدرت رايج و پذيرفته است؛ و در شیوه حکومت کردن، 

نشیند. در شیوه حاکمیت، مسأله اصلی پادشاه، می جای اعمال زور و حکمفرمايی« اداره کردن»

فرماندهی و ايجاد تبعیت و فرمانبری افراد و اتباع يک کشور است تا سلطنت پادشاه و سرزمین 

ت ای از اعمال عريان قدرت و خشوناش بقا يابد؛ و برای اين منظور هر شیوهتحت سلطه

دهد جان افراد در اختیار می اجازه« قدرت مبتنی بر حاکمیت»شود. می جسمی و فیزيکی انجام

تواند؛ اما در حکومت، نمی تواند زنده باشد يامی کند کسیمی حاکم باشد، اراده حاکم تعیین

نظام خود با حاکم و  ها روابطاست. افراد و جمعیت« اشراف داشتن بر حیات»قدرت به معنای 
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ها و عملکردهای خودشان و اعمال قدرت را در کنند، و پیامدهای کنشمی سیاسی را محاسبه

 است که امکان و شیوه اعمال قدرت تعريف« حسابگری سیاسی»گیرند. در اين می نظر

« حسابگری سیاسی»گويد حکومت کردن مستلزم در نظر گرفتن اين می شود. فوکو به مامی

« اقتصاد قدرت»تر اعمال نشود، هزينهتر و کمت به صورت کارآمدتر، ظريفاست؛ و اگر قدر

 دارد.شود که جامعه را از حرکت بازمیمی هزينهچنان پر

 تغییر« هاقواعد بازی حاکم بر روابط مردم و حکومت»هاست که دولت-با پیدايش ملت

کردن و اعمال قدرت بلکه اساساً نه تنها الزمه حکومت  کند و مراقبت از افراد و شهروندانمی

گردد. اما حکومت شکلی از اعمال قدرت است که نه صرفاً بر يک سرزمین مترادف با آن می

شود و هدف آن مديريت يا تسهیل ها و اشیاء اعمال میای از انسانتافتهبلکه بر واحد درهم

برای توصیف  1«دولت-ملت»تأمین بهینه نیازهای اتباع حکومت است. اينست که عبارت 

های سیاسی مدرن رايج شد؛ يعنی نظم سیاسی ترکیبی است از شهروندان )ملت( و نظام نظام

؛ در عین حال هر دو به 3سیاسی )دولت(؛ و در اين ترکیب، ملت اول است و دولت بعد از آن

که از  ایای کنار ملت قرار گرفته؛ فاصلهاند اگرچه دولت با خط فاصلههم پیوسته و وابسته

ها نبايد مستقیم و بدون میانجی بر افراد ديدگاه فوکو برای پرورش سوژه ضروری است. دولت

اعمال قدرت کنند. اين میانجی، چیزی نیست جز پذيرش مقداری خودمختاری، اختیار و 

 شان.هایآزادی افراد در زندگی و ابراز خود و خواسته

های زندگی و کار افراد، وقعیتهای جديد، ضروريست مهمچنین برای خلق سوژه

ها، الگوها و هايی که به افراد کمک کنند متناسب ارزشگی شوند؛ موقعیتهای سوژموقعیت

انتظارات جامعه مدرن بینديشند، کار کنند، بیافرينند و صاحب هويت شوند. معنی اين سخن 

تجربه « موقعیت سوژگی»مثابه آموزان و دانشجويان، مدرسه و دانشگاه را بهدانشآنست که 

سو در چارچوب نظم هايی را ايفا کنند که از يکهايی که در آن افراد نقشکنند؛ موقعیت

کارکردی و معنادار باشد و از سوی ديگر خودشان نیز منتفع شوند و بنابر  سیاسی جديد، کامالً

                                                 
1. Nation-State 

گويند. اين جابجهايی تصهادفی و فاقهد معنها     می ملت-اند و دولتالبته در ترجمه فارسی اين عبارت را وارونه ترجمه کرده 3.

که اولويت در هر حال با نظام وندان و نظام سیاسی در جامعه ماست؛ اينمیان شهر کننده شکل و جهت رابطهنیست؛ بلکه بیان

 سیاسی است و نه شهروندان.

 



 1041پايیز ، هفدهم، سال 66مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنامه     

 

 

01 

کنند حساس میگی امیل و اشتیاق خود به فعالیت بپردازند. در واقع افراد در موقعیت سوژ

شان، اند و داوطلبانه و بر اساس پاسخ به نیازهایها را انتخاب کردهخودشان اين موقعیت

شدن احساس آزادی و قدرت انتخاب شخصی، در اين و برآورده « بخشیخودتحقق»منظور به

های اخالقی و سیاسی است های سوژگی نیازمند ويژگیکنند. موقعیتها مشارکت میموقعیت

تر دهند، بلکه سرکنگبین صفرا میفزايد. سادهنمی ها، افراد نه تنها تن به نظم موجودبدون آن که

بگويم، مدرسه اگر صرفاً ساختمان، نظم بروکراتیک، اقتدار سیاسی و غیردموکراتیک باشد، نه 

رسه و ای علیه گفتمان مدآفريند بلکه سوژهنمی کند و موقعیت سوژگینمی ای خلقتنها سوژه

 آيد. می نظم حاکم از آن بیرون

که گی است. به مقداری های سوژهای جديد بايد انجام دهند، خلق موقعیتکه دولتکاری 

شود. هرچه به پذير میدولت امکان-گیری ملتگیرند، فرايند شکلها شکل میاين موقعیت

و هرچه به زمان کنونی  يابیمتر میگرديم، اين رابطه را کمرنگهای گذشته بازمیدوره

تر بوده يافته غربی موفقبینیم که اين تجربه تاريخی در جوامع توسعهشويم، میتر مینزديک

کند؛ يعنی مردم ياد می 1«هاحکومت بر ذهنیت»ايم که فوکو از آن به ای رسیدهاست. به مرحله

ناخودآگاه درآمده و  صورت امر طبیعی واند که بهقواعد بازی قدرت را طوری درونی کرده

هايی را کنند با میل و رضايت خود، مجموعه مسئولیتافراد و تابعین يک دولت احساس می

ها، نظم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی اند که انتخاب خودشان است و ايفای اين مسئولیتپذيرفته

های نند موقعیتکه بتواها برای اينوجود آورده است. از ديدگاه فوکو، دولتو فرهنگی را به

گی ايجاد کنند، مسئولیت ارائه خدمات، ايجاد رفاه و توجه به نیازهای گوناگون شهروندان سوژ

شوند. می داراعم از آموزشی، سالمتی، امنیتی، اقتصادی، ارتباطی و نیازهای ديگر را عهده

ت مالیات، تولید هايی از قبیل پرداخشان، مسئولیتشهروندان در پرتو تأمین نیازهای گوناگون

پذيرند تا بتوانند در چارچوب جديد، خود را شهروندان يک دولت کاال، رعايت قوانین را می

ای تاريخی، دولت به مفهوم سامان سیاسی، به حساب بیاورند. به همین دلیل، در طول تجربه

کند ا ايجاد میهايی رکه تابعین خود را وادار به انجام کاری يا سرکوب کند، موقعیتجای اينبه
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کند ها را در سیستم خود ادغام میبخشی، آنکه ضمن کنترل شهروندان و ايجاد قدرت انضباط

 دهد. ها میو احساس رضايت، آزادی و انتخاب را به آن

مندی، ها برای چنین ادغام، يکپارچگی و ايجاد حکومتکند که دولتفوکو استدالل می

ای مدرن پزشکی، مهندسی، علوم انسانی )فلسفه، ادبیات، هدانش را به خدمت گرفتند. دانش

شناسی، تاريخ، جغرافیا( شناسی، مديريت، روانجامعههنرها( و علوم اجتماعی )حقوق، اقتصاد، 

ها افراد از درآمدند که به کمک آن« های قدرتفناوری»و « بخشهای انضباطقدرت»صورت به

کردند و از سوی ديگر، در مجموعه د را پیدا میهای خوسو خدمات، امکانات و فرصتيک

 دادند. يافتند و نظم جديدی را شکل میدولت  استقرار می-ملت

های مدرن برای تولید و اعمال قدرت دهد حکومتمی نشان« مراقبت و تنبیه»فوکو در 

، که اقدام به حذف و سرکوب و ممنوعیت سوژه کنند، از راهبردهای برانگیختنبیش از آن

برند تا از اين طريق سوژه می بهره های اوترين گرايشترين و جزئیتحريک و ترغیب نهانی

 بهنجار را پرورش دهند. 

به رسمیت شناختن آزادی و استقالل سوژه »پروری، نکته حساس و کلیدی در سوژه

ای هتنها و تنها با وجود و تحقق چنین شرطی است که نهادهای مدرن مانند نظام«. است

پروری را به نحوی موفق تحقق بخشند. اگر استقالل و آزادی توانند سیاست سوژهمی آموزشی

« های انضباطیتکنیک»های اعمال قدرت و سوژه به حد کافی پذيرفته نشود، عمالً شیوه

سوژه »کند. پیامد اين وضعیت، ظهور می صورت اجبار، زور و اعمال عريان قدرت را پیدا

« های استیاليیتکنیک»کوشد زير بار می های آشکار و پنهانای که به شیوهسوژهاست؛ « مقاوم

 و انضباطی نهادهای حاکم نرود. 

فوکو به ما آموخت اعمال قدرت در صورتی سازنده است که سوژه با میل خود آن را 

های کرايج و عمومی باشد. تکنی 1«های خودتکنیک»، «های استیالتکنیک»بپذيرد؛ و به جای 

استیال شامل همه راهبرهای اعمال خشونت مادی و نمادين است مثل تنبیه کردن، استفاده از 

آموز در دانشحربه قانون و مقرارت اداری به منظور تحمیل اراده سیاسی، مشارکت ندادن 

گیری و اجرای تصمیم در زندگی آموزشی و فرايندهای مدرسه، ناديده فرايندهای تصمیم

های آموزان، سرکوب تفاوتدانشهای فردی ها و آرزوها و عاليق و تفاوتستهگرفتن خوا

                                                 
1. Technics Of The Self 
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سازی ها و به طور کلی اعمال زور و اجبار برای همگنفرهنگی و زبانی و دينی و اجتماعی آن

های استیال مدنی زمانی ممکن است که تکنیک گیری سوژهگويد شکلمی آموزان. فوکودانش

 بگیرد. « های خودتکنیک»و  1«خودتفسیرگری»ا نباشد و جای آن ر

چیزی نیست مگر « های خودتکنیک»اگر از مفاهیم فلسفی و دشوار فوکو استفاده نکنم، 

هايی که مدرسه، دانشگاه، های ارتباط هر فرد با خودش؛ اين که فرد در نتیجه آموزششیوه

بدن، سالمتی، روح و کلیت  ای خاص ازبیند، مجاب شود به شیوهمی ها و جامعهرسانه

ها و ديگر های پوشش، تغذيه، آرايش، کار، کسب مهارتشخصیتش مراقبت کند، و در زمینه

هايی کند که خواسته خود اوست و در عین حال ای داوطلبانه و خودمختار انتخابامور به شیوه

ه چنان است ک« هنر حکومت کردن»در تعارض و ضديت آشکار با حکومت هم نیست. اين 

کند که حکومت و گفتمان آن تبديل به همان می دمکراتیک و منعطف و مشارکتی با افراد رفتار

جا به جای دگرمراقبتی به شود. سوژه مدنی در اينمی های سوژهها و خواستهارزش

های مادی و کوشد به خواستهمی پردازد و از راه تفسیر و خودفهمی مداوممی خودمراقبتی

. به اعتقاد فوکو علوم انسانی و هنر و ادبیات در (1205)فوکو،  اش برای کمال برسدمعنوی

ها به روايت کردن و دنیای مدرن کارشان همین خودتفسیرگری سوژه است. اين دانش

 کنند و گفتگوی سوژه با نظم نمادين و اخالقی جامعه را شکلکمک می خودروايتگری سوژه

پردازد و می سازی احکام و هنجارهای مسلط جامعهه به درونیدهند. از اين طريق سوژمی

 شود.می بهنجار

مندی شود که حکومتمی اين خودتفسیرگری و خودمراقبتی در دنیای مدرن زمانی ممکن 

پروری، های مدرن اعمال قدرت، الزمه سوژهمندی و شیوهجای حاکمیت را بگیرد. در حکومت

ی جسم و شخصیت افراد است. اگر نظام سیاسی کارآمد و پرهیز از عمل مستقیم بر رو

توانند سوژه مدنی پرورش دهند. می دموکراتیک باشد، نهادهای آن مانند نهاد مدرسه و آموزش

ترين کار نظام آموزش، تربیت سوژه مدنی است؛ انسانی که بتواند در ساختار از اين منظر اصلی

های الزم برای ها و توانمندیها، مهارتقابلیتشهری امروز زندگی کند؛ و شهری و کالن

شود، می های مدنی عضوای که در انجمنزندگی در فضای شهری را به دست آورد؛ سوژه

                                                 
1  . Hermeneutics Of The Self  
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های مدنی است؛ در انتخابات مشارکت فعال دارد؛ به حقوق خويش آگاه است داوطلب فعالیت

ر بار زور نرود و به نام قانون او داند چطور مسئولین سیاسی را پاسخگو کند و چگونه زيو می

گر است و حقوق شهروندی خودش را را محدود سرکوب نکنند؛ به طور کلی مطالبه

داند چگونه خالق باشد تر میشناسد. نه تنها به حقوق و وظايف خود آگاهی دارد، بلکه مهممی

وزش بايد بکند، و بیافريند و نوآوری کند و برای تحقق خود و جامعه بینديشد. کاری که آم

ساختن سوژه مدنی است که خالق، پرسشگر، آگاه، دگرخواه، متساهل، مداراجو، اهل گفتگو، 

دارای فهم و درک همدالنه نسبت به ديگری، حساس به محیط زيست و دلسوز باشد. مدرسه 

 ايرانی در ساختن اين سوژه، توانا نیست. 

نظام آموزشی زمانی ممکن است که  ايفای وظیفه پرورش سوژه مدنی توسط نهاد مدرسه و

داری و های اعمال قدرت هم در جامعه و هم در مدرسه براساس الگوی حکومتشیوه

فرمايی؛ الگوی دموکراتیک، همراه با تأمین حدی از حکمرانی باشد نه الگوی حاکمیت و حکم

یست؛ و آزادی و خودمختاری و خودآيینی فرد. مدرسه بیرون از محیط سیاسی و اجتماعی ن

عملکرد مدرسه درهم تنیده با عملکرد ساير نهادهاست. نکته کلیدی اين است که سوژه بیش از 

های اعمال ها و تکنیکهای سیاسی حاکم باشد، از شیوهکه متأثر از محتوای ايدئولوژیآن

، و آموزان را به سوی تأمل در خود، بازانديشیدانشپذيرد. اگر مدرسه بتواند قدرت تاثیر می

های سیاست فرهنگی و آموزشی مدرسه و نظام آلها و ايدهی روشانتخاب آزادانه و داوطلبانه

توان مدرسه را در پرورش سوژه مدنی کامیاب و موفق دانست. اهمیتی می سیاسی هدايت کند،

ندارد که ايدئولوژی رسمی نظام سیاسی دينی است، يا سوسیالیستی يا لیبرالیستی، مهم اين 

های کنند. واقعیت نظاممی ها در نظام مدرسه چگونه قدرت را اعمالکه اين ايدئولوژی است

طرف و فارغ از توانند خنثی و بینمی هادهد که اين نظاممی آموزشی در دنیای مدرن نشان

های آموزشی و دانیم که نظاممی های ايدئولوژيک باشند؛ در عین حالاحکام و گزاره

ها از نظر توانايی پرورش سوژه و ايجاد زمینه برای يادگیری با يکديگر ی آنهاايدئولوژی

 قابلیت مشابه ندارند. 
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 سوژه متجدد

اکنون آمادگی داريم تا قصه سوژه و شهروند شدن در ايران را با هم بشنويم. در اين زمینه 

علم و »از راه « ترقی»اجماع وجود دارد که تجدد در ايران در دوره قاجار با تکیه بر ايده 

های راه خود را آغاز کرد. با اينکه در جوامع غربی نیز علم و فناوری يکی از بال« تکنولوژی

گرايانه و های انسانها و ايدهو وعده« دموکراسی»اصلی مدرنیته بود، اما مدرنیته غربی به 

لوژی جديد بخش نیز تکیه داشت. اين ذهنیت ايرانی که برای تجدد به علم و تکنورهايی

نیازمنديم، زمینه مناسبی را برای تکوين و توسعه مدرسه و نظام آموزشی جديد فراهم کرد. اما 

بخش مدرنیته، مانع از آن شد که مدارس و های رهايیتوجهی به دموکراسی و وعدهبی

های آموزشی در ايران بتوانند سوژه مدنی پرورش دهند. اجازه دهید اين قصه را با هم نظام

 رور کنیم.م

دوران قاجار سرآغاز گسستی بود که جامعه و فرهنگ ايران را وارد دوره جديد خود 

میرزا ولیعهد فتحعلی شاه، از کرد. اين گسست با پرسشی تاريخی کلید خورد؛ زمانی که عباس

ايد که چنین پیشرفت ها چه کردهديپلمات و نماينده ناپلئون در ايران پرسید شما فرنگی 1ژوبر

بريم؟ پاسخ اين پرسش را روشنگران ايرانی ماندگی به سر میايد در حالی که ما در عقبدهکر

يافتند. میرزا فتحعلی آخوندزاده اديب و نويسنده پیشگام « مدرسه جديد»و « سوادآموزی»در 

گیری و توسعه ای در شکلهايش نقش تعیین کنندهايرانی در نیمه سده سیزدهم که انديشه

ی خود را محال ملت ايران قدرت و قوت و عظمت قديمه»يران داشت، معتقد بود تجدد در ا

است دوباره به دست آورد مگر به تربیت ملت. تربیت ملت به سهولت میّسر نخواهد شد مگر 

مدرسه »اين حکم، بنیانی شد برای تکوين و توسعه (. 60-6: 1205)آخوندزاده، « کسب سواد با

ر و مستشارالدوله و ديگر مصلحان ايرانی بر اساس همین حکم، انديشه در ايران. امیرکبی« جديد

 «قانون»، «يک کلمه»را پیش بردند. مستشارالدوله که رمز ترقی را در « تجدد»و « ترقی»

است )مستشارالدوله، « آموزش و سواد»دانست، معتقد بود الزمه برقراری و استمرار قانون، می

ها یز از همان آغاز پیدايش و زايش مدرسه جديد با اين پرسشجامعه ايران ن(. ۳0-۳5: 12۱6

 روبرو و درگیر شد. 

                                                 
1. Pierre Jaubert 
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ورزان با تحلیل انديشه« رويارويی فکری ايران با مدرنیت»فرزين وحدت در کتاب 

الدوله، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا عبدالرحیم طالبوف و دوره قاجار )میرزا ملکُم خان ناظم

دهد اين انديشمندان با مفهوم سوژه مدرن آشنايی دقیق و می ی( نشانسیدجمالدين اسدآباد

 . 1عمیق داشتند

میرزا ملکُم خان و روشنگران دوره مشروطه راه اين مصلحان را ادامه دادند و آموزش و 

گرايی و از گرايی ايرانی شد. محمود افشار از شارحان ملیسواد از ارکان ايدئولوژی ملی

ملت ايران از خوزستان تا خراسان و از بلوچستان تا کردستان و »ت: حامیان رضاشاه گف

آذربايجان با سواد شوند و در مدارس زبان فارسی و تاريخ ايران بیاموزند تا بازيچه دست 

 (.340: 1240)افشار، « اجنبی نشوند

ای جديد در های امیرکبیر، سپهساالر، رشديه و ديگران، به مرور نظام مدرسهبا تالش

رأی و ايران متولد شد و گسترش يافت. دولت و نهادهای مدنی و روشنفکران با يکديگر هم

صدا شدند تا با تأسیس و گسترش اين نظام، مردم را برای زندگی در فرهنگ و جامعه هم

معاصر آماده نمايند؛ نظامی که گرچه خاستگاه غربی دارد اما ايرانیان به تعبیر مونیکا رينگر 

 کردند و نه تقلید.  3«ترجمه فرهنگی»ا آن ر( 1206)

خواه برای نو جا شکل گرفت. شور و شوق روشنگران ترقیمسئله مدرسه جديد از همین

توانست باشد. نمی ها همراه نبود وشدن و امر جديد لزوماً با اقبال و پذيرش همه مردم و گروه

ادگی ممکن نبود جای خود را به های قديم ريشه تاريخی داشتند و به سها و مدرسهخانهمکتب

های تاريخی و الگوهای های قديم با ارزشها و مدرسهخانهمدرسه جديد بدهند. مکتب

                                                 
هها از سهوژه اسهت را    آشنايی و فهم عمیهق آن های اين انديشمندان را که بیانگر هايی از نوشتهای نمونهوحدت در مصاحبه 1.

 کند:می ارائه

شرافت خلقت ما در اين است که ]خدا[ ما را فاعل مختار ]سوژه[ آفريده و به اقتضای اين شرافت ما را مهامور  »به گفته ملکم، 

بختی ما ايهن  تمام سیاه فرموده که به عقل و اجتهاد خودمان مالک و مستحفظ حقوق آدمیت خود باشیم... گناه بزرگ و ]علت[

هاست که نعمت خهود را عهوض اينکهه از    ايم و قرناست که اين شرافت و اين ماموريت مقدس خود را به کلی از دست داده

(. 315. تههران: دانهش. ص   123۳خهان.  )کتابچه غیبی، مجموعهه آثهار ملکهم   « خود بخواهیم از مرحمت ديگران منتظر هستیم.
Http://Farhangemrooz.Com/News/37508/ 

2. Cultural Translation 



 1041پايیز ، هفدهم، سال 66مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنامه     

 

 

11 

جنسیتی، مذهبی، ها تکخانهايرانیان سازگاری داشتند. مکتب 1های شناختیفرهنگی يا طرحواره

 .(12۳۳مردساالر و کامالً مبتنی بر بازتولید سنت بودند )قاسمی پويا، 

های شديد اقشار مختلف مردم از شاه و درباريان گرفته تا طبقه علما و رينگر به مقاومت

کند؛ چیزی که روحانیون در مقابل پذيرش تغییرات فرهنگی و نظام آموزشی جديد اشاره می

تواند نشانه پیشینه فرهنگی قدرتمندی باشد که مايل نیست به سرعت و بدون فکر به می

ويد؛ و تمايل دارد آن را از صافی فکری و فرهنگی خود عبور دهد و با مکث تغییرات لبیک بگ

های و طمأنینه نسبت به ابعاد و تبعات تحوالت واکنش نشان دهد. اين مکث و مقاومت

تنظیم »، تالشی بود از طرف جامعه ايران برای 3مند کردنفرهنگی، يا به قول فوکو فرايند مسئله

برای زندگی در دوران جديد؛ امری که باعث شد نظام « ای تازههترکیب»و ابداع « فرهنگی

آموزشی ما بر مبنای شیوه زيست ايرانی تعريف شود. انديشیدن به قول فوکو صرفاً ايده 

های تاريخی آمیز يک نفر نیست، بلکه بازنمای فرايندی جمعی است؛ وقتی ملتی در دورهنبوغ

ربار  ماهیت و سازوکار تغییرات بازانديشی و کند و دمختلف در برابر رخدادها درنگ می

ها را بفهمد و با تلفیق تغییرات در بستر ها و جريانکوشد تا پديدهکند، در واقع میپرسش می

ی زايش ی ارزشمندی است؛ همان لحظههايی تازه بسازد. اين لحظهفرهنگی خود ترکیب

دهد و الت با درنگ و تأمل پاسخ میای که ملتی در برابر تغییرات و تحومعنای جديد؛ لحظه

کند. از اين نقطه، امر پرابلماتیک ما آشکار به جای تبعیت کور و خام، آن را از آنِ خود می

شود و به بیان می های سوژه در ايران ظاهرشود. در همین مناقشات است که گفتمانمی

رد. سوژه متجدد، سوژه گیمی بندی گفتمانی شکلو صورت« آيدبه گفتمان درمی»فوکويی 

شدن و مسئله شدن سوژه است که در ادامه ، سوژه ملی، و سوژه مقاوم، محصول گفتمانیمؤمن

 کنم. می ها را روايتآن

جا خوب پیش آمده است، زيرا همگام با تجدد، قصه سوژه در نظام آموزشی ما تا اين

ها و خانههای قديم، مکتبسههای جديد در ايران تأسیس شدند و گفتگويی میان مدرمدرسه

شکل « تربیت ملت»های آن و چگونگی های جديد بر سر سواد، اهمیت و ضرورتمدرسه

                                                 
1. Cognitive Schema 

2. Problematization 
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گرفت. بعد از پیروزی انقالب مشروطه روند گسترش مدارس جديد شتاب گرفت و به 

 بزرگ فراگیر شد.  یسرعت در همه شهرها به ويژه شهرها

های سنتی و دينی لوم جديد و سواد با ارزشخواهی، عدر حال و هوای تجدد و ترقی

 ای است که انقالب مشروطهتلفیق شدند و سوژه متجدد ايرانی متولد شد. اين همان سوژه

دهد. اين سوژه می های عالی ادامه تحصیلآفريند و در دارالفنون و دانشسراها و مدرسهمی

های اول سده سده سیزدهم و دهه متجدد، نقش مهمی در ساخته شدن ايران مدرن در نیمه دوم

های مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه، مدارس جديد سازمان کند. در سالمی چهاردهم ايفا

ديوانساالری متمرکز و هدايت شده دولتی نداشتند، در نتیجه از فضای بازتری برای مشارکت و 

های تدريس، فرهنگ شیوه های اجتماعی در برنامه درسی،ها و گروهخالقیت معلمان، خانواده

آموزان در فرايند تحصیل برخوردار بودند. دانشيادگیری و ياددهی و به طور کلی درگیر شدن 

توانستند و عمالً نیاز داشتند از می ريزی، مدارسها به دلیل نبود نظام متمرکز برنامهدر اين دهه

ها و موضوعات علمی نار درسها و منابع تاريخی در کمنابع فرهنگ محلی و بومی و دانش

ها پرورش يافتند، تحوالت سیاسی و هايی که در اين دههی نسلجديد استفاده کنند. نتیجه

که رغم اينهای فرهنگی چشمگیری است که ايران در اين دوره تجربه کرد؛ بهپیشرفت

آشفته و به شدت  1214های های پسامشروطه تا سالوضعیت سیاسی و اقتصادی ايران در سال

بسیار کم و معادل پنج درصد  1240بحرانی بود. تعداد جمعیت باسواد در اين دوره تا سال 

شمار توانستند فضای فرهنگی خالق و پرشوری بسازند بود اما اين اقلیت کم جمعیت کشور

های تازه نويسندگی، که رنسانس فرهنگی ايران را شکل داد؛ رنسانسی که ظهور سبک

نويسی در حوزه زبان و ادبیات نويسی، گزارش، داستان کوتاه، طنز، شعر نو، مقالهنگاریروزنامه

های هنری، عکاسی، فیلم و سینما، معماری، طراحی های آنست. خالقیتفارسی يکی از جلوه

شود. با وجود اين که جنگ جهانی اول، قحطی، می ها شکوفاو نقاشی نیز در اين دهه

های سنگینی به لطمه 1300تا  1306های های مسری در سالخشکسالی و وبا و بیماری

پاشد و با روی کار آمدن نمی از هم زند، اما جامعهمی اقتصاد، سیاست و زندگی مردم ايران

شود و زمینه برای نوسازی می دولت پهلوی، اولین دولت مدرن ايران نیز تأسیس و تثبیت

ل مهم در اين تحوالت وجود سوژه متجددی است گردد. يکی از عواممی سريع کشور فراهم

قانون وزارت معارف  1304که در مدارس جديد و دانشسراهای عالی تحصیل کرده بود. در 
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گیرد و اين سرآغاز می شود و روند گسترش مدارس جديد در سراسر کشور شتابمی تصويب

مسی که رشديه اولین ش 136۳است. از زمان « دولتی شدن نظام تعلیم و تربیت در ايران»

و تصويب قانون اساسی مشروطه، نهاد مدرسه نهادی  13۱6کند تا می مدرسه جديد را تأسیس

که قانون وزارت معارف  1304غیردولتی است و ماهیتی کامالً مدنی دارد. از اين تاريخ نیز تا 

 اما عمالًشود اگرچه مطابق قانون اساسی دولت وظايفی در زمینه مدرسه دارد می تصويب

گیری و فرايند انقالب اند. به همین دلیل است که مدارس در شکلمدارس از هر نظر مستقل

رضاشاه سیاست نوسازی آمرانه، (. 1204کنند )قاسمی پويا، می مشروطه نقشی فعال ايفا

متمرکز و از باال داشت؛ در زمینه مدارس نیز هدف او استفاده حداکثری از مدارس برای ترويج 

 گرايی باستانی بود.  سازی ايدئولوژی ملیدرونی و

توان می قرن، مدارس راتا پايان دوره پهلوی اول به مدت نیم 13۳4های اما از سال

توان او را سوژه مدنی نمی ای کهفضاهايی برای پرورش سوژه متجدد در نظر گرفت؛ سوژه

ايران در اين دوره از حیث پرورش  های بعد، مدارسآل دانست اما در مقايسه با دورهايده

داد. نخست می سوژه مدنی و مدرن کارآمدتر بودند. داليل متعددی اين قابلیت را به مدرسه

که اگر دولت قصد و تالش داشت که تمام عملکردهای مدرسه را کنترل کند و مطابق اين

ای را تحقق است و ارادهاش درآورد اما فاقد نظام ديوانساالر نیرومندی بود که چنین خواراده

تأسیس و توسعه يافتند عمدتاً ماهیت مدنی  1240تا  136۳عملی بخشد. دوم، مدارسی که از 

 1204توان گفت عمالً تا دهه می کردند. حتیمی نهاد عملداشتند و به صورت سازمان مردم

رفته بود )رضايی، سازوکارهای ديوانساالرانه اثرگذار برای کنترل ايدئولوژيک مدارس شکل نگ

های مدرن بینی و ارزشگرايی نظام پهلوی ناسازگاری با جهانسوم، ايدئولوژی ملی(. 12۱۳

کردند و همسو می سازی کمکدولت-گرايی به فرايندهای ملتنداشت؛ مدارس با ترويج ملی

ه شدن بودند. چهارم، مدارس اين دوره عمدتاً بهای مدرن مانند عرفیبا برخی از ارزش

های های ثروتمند تعلق داشت؛ فرزندانی که از پايگاه اجتماعی، سرمايهفرزندان خانواده

کرد تا بهتر با می ها کمکهای طبقاتی و فکری برخوردار بودند که به آنوارهفرهنگی، و عادت

 ها را درونی کنند. های مدارس جديد سازگار شوند و آنها و دانشارزش
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معلم و گفتمان معلمی،  1224های از آغاز تأسیس مدارس تا سال همچنین در اين دوره،

منزلت اجتماعی معلم نقش  (.1204شأن و منزلت اجتماعی واال و بااليی داشت )فاضلی، 

کرد. در اين دوره جامعه ايران به دانش می مهمی در کیفیت آموزش در مدارس اين دوره ايفا

ای و آموزشی موجود نبود که بتواند همگان رسانه جديد دسترسی نداشت؛ زيرا شبکه ارتباطی،

های جديد قرار دهد؛ و مدرسه تنها نهادی بود که به را در معرض شناخت و آشنايی با دانش

کرد. مدارس می های علمی و فرهنگی جديد مواجهطور سراسری و همگانی مردم را با دانش

شتند و دروازه ورود به فرهنگ مدرن شان، منزلت و احترام داجديد به دلیل اين نقش مهم

شدند. همچنین در اين دوره نهادهای جديد ديگر )بیمارستان، دانشگاه، صنايع و شناخته می

 سسات همگانی( گسترشؤهای اداری نوين، راديو، مطبوعات و مکارخانجات، سازمان

کردند در می تر دريافتینيافتند و به افراد باسواد نیاز داشتند. کسانی که ديپلم يا مدارج پايمی

شده و آبرومند شدند. برای افراد باسواد فرصت شغلی تضمینمی نهادهای جديد استخدام

ای از رشد شهرنشینی در ايران به راه افتاده بود. وجود داشت. همچنین در اين دوره موج تازه

ل مهمی در زندگی و شدند و از اين طريق تحومی افراد باسواد و دارای ديپلم ساکن شهرها

 آمد. مدرسه در اين دوره موجب تحرک اجتماعی صعودی افرادمی ها به وجودهويت آن

که همچنان  بود شد. عالوه بر اين، در اين دوره از نظر تاريخی و فرهنگی، ايران در موقعیتیمی

س، اش دسترسی داشت. بسیاری از معلمان مداربه منابع فرهنگی سنتی و تاريخی گذشته

نخواهی نماد ها بودند. اين معلمان خواهیخانههای علمیه و مکتبکردگان حوزهتحصیل

های سنتی و تاريخی بودند و حضورشان در مدارس گفتگويی خالق را میان گذشته و ارزش

توان مشاهده کرد. بسیاری از می آورد. اين نکته را درباره معماری مدارس نیزمی حال به وجود

شناختی، تلفیقی از معماری ايرانی های زيبايین دوره از نظر طراحی، مصالح و ارزشمدارس اي

شاگردی نیز بر مقام -و سنتی و مدرن بودند. حال و هوای درون مدارس و شکل روابط معلم

رچه در اين دوره همچنان تنبیه بدنی در مدارس رايج بود و گذاشت. اگمعنوی معلم صحه می

های های تعلیم و تربیت مدرن کامالً ضدانسانی است، اما جنبهاين موضوع از نظر فلسفه

شاگردی و جايگاه معلم در اين دوره وجود داشت که در تقويت نقش -ديگری از روابط معلم

 ذاشت. گمی معلم و کیفیت تدريس و آموزش عمیقاً اثر
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ای در اين دوره برآيند اين موقعیت برای نهاد مدرسه بسیار مهم و پربار بود. نظام مدرسه

جا، فرهنگ مدرن است؛ نامیدند. فرهنگ در اينمی «فرهنگیان»و معلمان را « اداره فرهنگ»را 

های رضاشاه برای کند. با اين حال سیاستمی فرهنگی که علم و آموزش مدرن ارائه

گرايی مانع از آن شد سازی و شکل دادن دولت مقتدر مرکزی همچنین ايدئولوژی ملیدولت

در نظام آموزشی ايران به صورت رسمی و مشروع شکل بگیرد و اين امر « سیاست تفاوت»که 

گیری سوژه های بعد رشد کرد و به آفت بزرگی برای شکلها و سالبذری بود که در دوره

گرايی اين ورش رسمی ايران تبديل شد. سیاست نوسازی و ملیمدنی در نظام آموزش و پر

ها و منابع فرهنگی شد که ريشه در تاريخ دوره همچنین مانع از توجه جدی به برخی ظرفیت

های ايدئولوژيک میان روحانیون و دينی ايران داشت. همین موضوع منجر به تنش و کشمکش

ساز وقوع وم اوج گرفت و نهايتاً زمینههايی که در دوره پهلوی دحکومت گرديد، کشمکش

 انقالب اسالمی شد. 

نکته مهم ديگر در اين دوره گسترش نظام اداری و ضرورت تربیت نیروی انسانی برای 

يافت و می ها با شتاب گسترشهای جديد است. مدرسه مدرن در اين سالفعالیت در سازمان

کرد. اين موقعیت در آن می های جديد را تأمیننبا ارائه مدرک ديپلم کارکنان و کارمندان سازما

ای ارگانیک و کارکردی میان مدرسه و نظام اداری وجود داشت. اما زمان مناسب بود و رابطه

جانبه به اين وضعیت در عین حال مانع از آن شد که مدارس ضرورت توجه عمیق و همه

و دريافت کنند. بذر تمرکزگرايی  ای خالق، توانمند، پرسشگر و مسئول را درکپرورش سوژه

های بعد شديد اداری در نظام آموزشی نیز در اين دوره کاشته شد، اگرچه پیامدهای آن در دوره

 ويژه بعد از انقالب اسالمی آشکار گرديد.به

 مؤمنسوژه 

کار و دينی های سنتی و محافظهگیری مدارس جديد در دوره قاجار، گروهاز همان آغاز شکل

دهند که بعدها در دوره پهلوی دوم شروع به می اجهه با مدارس جديد، گفتمانی را شکلدر مو

های گروه 1204آورد. در دهه کند و نهايتاً سر از انقالب اسالمی درمیمی رويش و رشد

را  مؤمنکنند و در اين مدارس سیاست پرورش سوژه می مذهبی مدارس مستقل دينی ايجاد
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 ه اين مدارس تا تأسیس جمهوری اسالمی به صورت محدود فعالیتدهند. اگرچمی شکل

عنوان سرمشق يا آزمونی برای کردند و الگوی نظام آموزشی رسمی نبودند، ولی بهمی

 انه از طريق مدارس جديد عمل کردند.مؤمنپروری بندی کردن سوژهصورت

اهیم و احکام و از همین لحظه گسست در نظام تعلیم و تربیت، زبان، مف مؤمنسوژه 

های دينی های اين گفتمان، مدارس جديد با آموزهدهد. بر اساس آموزهمی هايش را شکلگزاره

راند و برخی را نیز انکار می های دينی را به حاشیهسازگار نیستند و برنامه درسی مدرن، ارزش

تجدد ظاهر شد؛ و گیری گفتمان سوژه مدر واکنش به شکل مؤمنکند. گفتمان سوژه می و طرد

جويانه داشت؛ و همین بود که در نهايت انقالبیونی را پرورش داد که ماهیتی واکنشی و مقابله

 بر نظم متجدد شوريدند.

های ديگر در از همان آغاز انقالب اسالمی، آموزش و پرورش بیش از نهادها و سازمان

ينی قرار گرفت. دال های گفتمانی حکومت دهای ايدئولوژيک و حساسیتکانون سیاست

زدايی است؛ چرا که نظام آموزش مدرن را خالف حاکمیت ، سوژهمؤمنمرکزی گفتمان سوژه 

شناسد. گفتمان سیاسی حاکم دينی نه می بینی الئیکگرايی و جهانخداوند و مبتنی بر انسان

ای از گفتمان تنها با سوژه متجدد و مدنی مدرن سرِ سازگاری ندارد بلکه سوژه ملی را نیز پاره

داند. از ابتدای انقالب اسالمی تا امروز، مدرسه و برنامه درسی می «ديگریِ خود»و  غیردينی

هاست. حکومت از طريق سازوکارهای اداری به طرد و انکار فضای مناقشه و تنش میان سوژه

فضای جهانی  پردازد اما مدرسه متأثر از فضای جامعه و حتیمی های متجدد، ملی و مدنیسوژه

های مدنی، متجدد و ملی سازگاری بیشتری دارند و در مقابل است، فضاهايی که با ارزش

ها، های اسالم سیاسی حکومت ناهمسو و اغلب در ستیزند. گسترش رسانهنسبت به ارزش

شدن، سیاست رسمی گیری و تشديد فرايندهای جهانیها و شکلهای اجتماعی، ماهوارهشبکه

کوشد در را دچار بحران و اغلب ناکامی کرده است. حکومت می مؤمنوژه برای خلق س

پرورش دهد که فرهنگ عرفی و سکوالر بر جهان سیطره دارد و  مؤمنفضايی سوژه 

جهان مردم حاکم است. شدن بر زيستها و فرايندهای جهانیهای عرفی از طريق رسانهارزش

رو در رو و زندگی خانوادگی و شخصی(  جهان )فضای تعامالتدر اين وضعیت میان زيست

کوشد از طريق احکام می آيد. نظام حکمرانیو سیستم، شکاف و تعارض گفتمانی به وجود می

آموزان دانشرسمی و اعمال قدرت عريان و استفاده از سازوکارهای اداری و سازمانی مدرسه، 
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های ايدئولوژيک ام و خط مشیها و احکو معلمان را ناگزير از اجرا و پذيرش دستورالعمل

کند. اين گفتمان خواهان اينست که مدارس و نظام تعلیم و تربیت مطابق گذشته در اختیار 

پرورش فرد دينی و انقالبی باشد. به تعبیر رضايی « هدف نهايی مدرسه»روحانیون قرار گیرد و 

فات ثبوتیه و سلبیه ص»؛ «اصول اعتقادات اسالمی»آموز بعد از پايان دوره متوسطه دانش

و « منشأ حاکمیت در جمهوری اسالمی»؛ «واليت فقیه و ارتباط آن با امامت»؛ «خداوند

منشأ حاکمیت در »؛ و «پوشش اسالمی را مراعات کند»را بشناسد؛ « نیروهای استکبار جهانی»

  (.10: 12۱۳)رضايی، « بینی اسالمی نقد کندهای عمده جهانی را بر اساس جهاننظام

، «گفتمان موفقیت تحصیلی»گويد در مدرسه سه گفتمان وجود دارد: می ضايی به مار

های ايدئولوژيک را بر گفتمان پرورشی وظیفه آموزش«. گفتمان پرورشی»و « گفتمان نظم»

 ای کهآموزان را به شیوهدانشدهد گفتمان پرورشی قادر نیست می عهده دارد. رضايی نشان

هايی روبروست و نوعی تبانی میان خانواده و مدرسه در هد و با ناسازهخواهد پرورش دمی

در برابر « آموزیدانشگفتمان »دهد که در مدرسه می جا وجود دارد. همچنین رضايی شرحاين

آموزان از دانشگفتمان مدرسه شکل گرفته است؛ گفتمانی که حاصل تعبیر و تفسیرهای 

های زيسته و زندگی آموزان در تجربهدانشست؛ و گفتمان رسمی حاکم بر مدرسه ا

ها و های مختلفی طرحبه راه»پذير کردن مدرسه، بخش و تحملشان برای لذتروزمره

دهد که چگونه می رضايی به ما نشان«. گذارندمی های اولیای مدرسه را ناکامبرنامه

ی کوچک و سیال و گريزپای خود در زنند، فضاهامی نظم موجود مدرسه را دور»آموزان دانش

 «.که مدرسه را ترک کنندگريزند بدون اينمی»و از مدرسه « کنندمی مکان مدرسه را خلق

آموزان از گفتمان مدرسه در دوره پساانقالب دانشپرسش اينست که عامل اصلی امتناع 

دی در آن دخالت داد، زيرا عوامل متعد های گوناگونتوان به اين پرسش پاسخچیست؟ می

دارند؛ اما اگر به نکاتی که بر اساس چارچوب فوکويی ارائه کردم توجه شود، چیزی که 

کند، نه صرفاً محتوای می ساز و بحرانیپروری را در مدرسه پساانقالب مسئلهسیاست سوژه

وی های آشکار و پنهان اعمال قدرت ربینی و ايدئولوژی بلکه شیوهها و جهاندينی و آموزه

 يابند و فاقد هر گونه اختیار و آزادیمی هايی که عمالً به ابژه تقلیلهاست؛ سوژهسوژه

شوند. نظام سیاسی با تکیه بر ايدئولوژی دينی، برای پوشش و مديريت بدن معلمان و می
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آموزان به شادی و نشاط، تفکیک دانشآموزان، برای چگونگی فراغت و تأمین نیازهای دانش

ها، برنامه و دستورالعمل دارد. عالوه بر اين، تی، و برای دانش و اطالعات و مهارتجنسی

آموزان در برنامه درسی رسمی ناديده گرفته دانشهای فرهنگی، دينی، اجتماعی و زبانی تفاوت

سازی مطابق است. فرض مدرسه بر هويت« سیاست تفاوت»شده است. اساساً مدرسه فاقد 

های بینی شیعی ايمان دارد و هم به ارزشای که هم به جهاناست، سوژه مؤمنالگوی سوژه 

ای تواند خود باشد، و انديشهنمی سیاسی حکومت وفادار است. اين سوژه فاقد فرديت است، و

 ، سرباز نظام سیاسی است. مؤمنمستقل را پرورش دهد. سوژه 

پرورش دهد که تقريباً همه  مؤمنکوشد سوژه می نظام آموزشی پساانقالب در موقعیتی

های ای است. معلمان و مدرسه در دههای ناسازگار با خلق چنین سوژهعوامل محیطی و زمینه

اند. معلمی برخالف دوره مشروطه و دوره اخیر اعتبار و منزلت اجتماعی خود را از دست داده

 نظام اداری شناختهپهلوی اول، شغل فرهنگی و پرمنزلتی نیست؛ بلکه کارمند سطح پايین 

شود؛ کارمندی که درآمد کافی برای تأمین نیازهايش را ندارد و در چشم جامعه هم جزو می

شود. در کالس درس هم معلم فاقد اختیار و اقتدار است. نظام نمی مشاغل مهم محسوب

ر ريزی جايی برای مشارکت و خالقیت معلم در مدرسه داداری مدرسه و نظام متمرکز برنامه

 ندارند.  شدهها و مواد درسی تعیینای جز تکرار و بازتولید کتاباند و معلمان وظیفهنظر نگرفته

تواند شغل و نمی های نخست سده چهاردهم و دوره پهلوی، داشتن ديپلمبرخالف دهه

و های درونی ای برای افراد ايجاد کند. طی کردن دوره آموزشی مدرسه فاقد انگیزهآينده حرفه

 آموزان در برابردانشبیرونی جدی است. اين وضعیت پیامدی جز مقاومت بیشتر و شديدتر 

 ها و گفتمان مدرسه ندارد.آموزه

 سوژه مقاوم

ها و بینی دينی، بر حقانیت آموزهدر حالی که گفتمان مدرسه با تکیه بر ايدئولوژی و جهان

دانش رسمی برای پیشبرد هدفش ه  احکام خود تکیه دارد و از ابزارهای اداری مدرسه و

گیرد، هر سال بر شمار کسانی که در برابر گفتمان مدرسه بهره می ه مؤمنپرورش سوژه 

است و هم به « مقاومت منفعالنه»شود. اين مقاومت هم به صورت می کنند افزودهمی مقاومت

موزان و معلمان از زير بار آدانشمقاومت منفعالنه، شانه خالی کردن «. مقاومت فعاالنه»صورت 
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اعتنايی به دانش رسمی و فرهنگ توجهی و بیمسئولیت و تکالیف مدرسه، همچنین بی

های های پیچیده آشکار و پنهان از فعالیتآموزشی حاکم است. مقاومت فعاالنه، شکل

هايی برای اين نظم را در آموزان برای تخريب و دور زدن نظم مدرسه و خلق بديلدانش

های در برابر گروه« هنر مقاومت»های تحت سلطه گیرد. به تعبیر جیمز اسکات گروهبرمی

ها و ها، نگرانیهای تحت سلطه از دردها، سختیگروه(. 1206کنند )اسکات، می مسلط را خلق

سازند که نقد قدرت می ها، روايت نهانی و گفتمان پنهانی راهای مسلط بر آنفشارهای گروه

های درگوشی، دهد که شايعات، صحبتمی ها. اسکات توضیحاست اما در غیاب آن حاکمان

، فريب دادن «کاریاشکال گوناگون کم»تر های چهره و از همه مهمهای عامیانه، حالتداستان

های و شکل« پرهزينه کردن روابط قدرت»ای از تخريب کردن، صاحبان کار، اشکال پیچیده

های مسلط از سوی ضعیفان ، علیه حاکمان و گروه«نی پنهان ايدئولوژيکنافرما»گوناگونی از 

 گذارد.می «سازی نافرمانیالگوهای پنهان»شود که اسکات نام آن را می اعمال

مند و در پژوهش تجربی نظام( 12۱۳تر اشاره کردم محمد رضايی )طور که پیشهمان

 آموزان نشاندانشتحلیل زندگی روزمره های گفتمان مدرسه را بر اساس مندی ناسازهروش

آموزان، معلمان و دانشکند. می دهد و ناکامی گفتمان پرورشی در خلق سوژه دينی را بیانمی

ها با گفتمان مدرسه همسويی ندارند و همین ناهمسويی به تعبیر رضايی مدرسه را خانواده

گیرد که عمدتاً مبتنی است بر ای شکل میالحهها تبانی کنند و مصسازد تا با خانوادهمی ناگزير

 ها. آموزان و رفتارهای ضدهژمونی آندانشهای ايدئولوژيک پوشی مدرسه بر هنجارشکنیچشم

ها تن ندادن به برنامه درسی و اجرا و های متعدد دارد و تنها يکی از آنسوژه مقاوم شکل

زای ه است. رفتارهای پرخطر و آسیبهای مدرسها و امر و نهیانجام تکالیف و آموزه

آموزان مانند مصرف دخانیات، مواد مخدر، رفتارهای جنسی، بزهکاری و تن ندادن به دانش

آموزان در مقابل گفتمان پرورشی است. کافی دانشهای مقاومت نظم اخالقی مدرسه، از شکل

آموزان را دانشیان های اجتماعی در ماست جستجويی در گوگل کنیم تا روند رشد آسیب

های ديگر ببینیم. افت تحصیلی، ترک تحصیل و ناکامی مدارس در آموزش مواد درسی شکل

 های پرلز و تیمز اشاره کردم. مقاومت است. در ابتدای صحبتم به نتايج آزمون
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به بعد با سیطره کامل نظام اداری گسترده و متمرکز و نیرومند در تعلیم  1224های از سال

شوند. می ربیت رسمی، هم سوژه متجدد و هم سوژه ملی بتدريج با بحران و افول روبروو ت

ها و عملکردهای پیش از وقوع انقالب اسالمی، نظام تعلیم و تربیت و آموزش رسمی از هدف

زدايی يا اش برای پرورش سوژه را از دست داد. اين را سوژهپیشین خود بازماند و توانايی

با رشد  1204زدايی از نظام آموزشی خصوصاً پس از نامم. انسانمی زدايیانسانتر بگويم دقیق

نیاز اقتصاد نفتی شدت گرفت، يعنی زمانی که دولت با کسب درآمد سرشار از فروش نفت بی

ترين دغدغه دولت، ايجاد نظام اداری عريض و طويلی بود تا از مردم شد. از آن زمان اصلی

لت مقتدری به وجود آورد و شهروندان را کنترل کند. دولت مايل نبود بتواند از طريق آن دو

شهروندانی آزاد و مستقل و خالق تربیت کند، بلکه به دنبال کسانی بود که تابع دولت باشند و 

 های خرد و کالن حکومتی تبعیت و پشتیبانی کنند. از سیاست

ی تفکر انتقادی و خالقیت و در نتیجه نظام آموزشی به جای آن که به دنبال پرورش قوا

گويند يعنی قدرت می« سواد انتقادی»چیزی که امروزه در گفتمان آموزش به آن  -ابداع باشد 

به دنبال اعمال سلیقه و  -تجزيه و تحلیل و فهمیدن و خواندن و نوشتن و برقراری ارتباط

رانی نتوانست از منويات سیاسی خود از طريق آموزش و پرورش بود. به اين ترتیب انسان اي

طريق مدرسه و دانشگاه، سوژگی خود را در موقعیت تاريخی کنونی درک کند و میراث 

های فرهنگی را به جامعه معاصر فرهنگی خود از جمله زبان مادری و دين و ساير سرمايه

سازی و استانداردسازی، نوعی سازی، کمیعرضه کند. سیستم آموزش ما از طريق همگن

وار همراه با ايدئولوژی سیاسی را بر جامعه تحمیل کرد با اين هدف که ما یعقالنیت رياض

مان بیرون آوريم و يونیفرمی ملی به تن کنیم. های تاريخی و فرهنگی را از جسم و جانجامه

غافل از آنکه شايد اين لباس متحدالشکل به تن ما جور در نیايد و اين امکان را ندهد که 

ها و افراد انباشته شده مان را که در گروهطفی، تاريخی، هنری و اجتماعیهای زبانی، عاسرمايه

ها آذری باشند، کردها ها زنانگی کنند، آذریاز قوه به فعل برسانیم. يعنی در عین حال که زن

ها سنی باشند، همگی حول محور دولت ملی ارتباط و انسجام يابند. ها شیعه و سنیکرد، شیعه

اين بود که انسان امروزی سطحی از انضباط را بپذيرد بدون اينکه نیازی به معنای سوژه مدرن 

 های فرهنگی و اجتماعی و عاطفی خود داشته باشد. از دست دادن سرمايه
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« فرم»اما امروز مناسبات بین نهاد آموزش و فرهنگ معاصر صوری شده است. آموزش به 

است؛ چیزی که زيمل به آن بیگانگی بین فرم  يعنی فرهنگ بیگانه شده« محتوا»تقلیل يافته و با 

های تاريخی، اجتماعی و فرهنگی همچنین نیازها و گويد. محتوا همان سرمايهو محتوا می

ايم؛ فرم نیز همان های جمعی و تاريخی است که به ارث بردهها و توانمندیعاليق واقعی آدم

ايم. مدرسه، نهاد ه به کار گرفتههای تدريس و ارزشیابی است کبرنامه و کتب درسی و روش

ها را به هم گیرد تا آنمیانجی است که بین خانواده و جامعه و بین دولت و شهروندان قرار می

کنند از نوع مشارکتی، خالق و گفتگويی نیست. ای که مدارس ما ايجاد میمرتبط کند؛ اما رابطه

است و از نیازها و عاليق واقعی ما  در نتیجه آموزش به فرم و صورتی فاقد محتوا تبديل شده

 فاصله گرفته و به بیگانگی فرم و محتوا دچار شده است. 

از همان ابتدای ايجاد نظام آموزش جديد، سراغ قرار دادن عناوين دروس در برنامه درسی 

رفتیم و فکر کرديم صرف اينکه درس علوم، رياضی، جغرافی و تاريخ يا علوم اجتماعی را 

برای توسعه دانايی، ايجاد تغییرات، توانمندسازی و تحقق آزادی و دموکراسی و ارائه کنیم 

ها هايی که بین سبک يادگیری و ياددهی ما با ساير فرهنگتوسعه، کافی است؛ و به تعارض

( 12۱۳)فاضلی، « فرهنگ و دانشگاه»وجود دارد توجهی نکرديم. پیش از اين در کتاب 

( 10۳0ام. اُتو کالينبرگ )مع گوناگون را شرح دادهدر جوا« فرهنگ يادگیری»تفاوت 

های يادگیری و ياددهی دانشجويان شناس اجتماعی مشهور که درباره تفاوت سبکروان

ها بر انباشت و دهد ايرانیاست نشان می کشورهای مختلف از جمله ايران کار کرده

حلیل و تفکر انتقادی و سازی اطالعات تکیه دارند در حالی که در غرب تجزيه و تذخیره

های ها و فرهنگشود. در نظام آموزشی و آموزش عالی به مسئله سبکخالق تشويق می

سازی آن با ايم و برای بهبود و تغییر اين فرهنگ و متناسبيادگیری در ايران توجه نکرده

ريم. ريزی و سیاستگذاری مشخص نداهای امروزی و ضروری يادگیری، برنامهها و شیوهارزش

های تفکر انتقادی، تفکر مستقل، و نظام آموزشی الجرم نیاز دارد که انسان ايرانی را با توانايی

ای های دمکراتیک و جهانی امروزی آشنا و توانا سازد. فرهنگ آموزش در نظام مدرسهارزش

وار سنتی، سوژه خالق و تواند بدون تحول بنیادی و با تداوم سبک يادگیری طوطینمی

 پذير پرورش دهد.روندِ مسئولیتشه
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فاصله گرفتن فرهنگ آموزش از رسالت تربیت سوژه مدنی، بحران نظام آموزشی ماست. 

فرهنگی که تفکر انتقادی را در بطن خود دارد؛ فرهنگی که پرسشگری، کنجاوی و عشق به 

ت و مردم دهد و به انسانیدانايی را در ذات خود تنیده است؛ فرهنگی که به علم مرجعیت می

ها الزامات فرهنگ معاصر است اما اگر نیک بنگريم نظام آموزشی ما درگیر ورزد. اينعشق می

روش و فرم است نه محتوا. نگاه ابزاری ما به آموزش باعث شده از آرمان خلق و گسترش 

 فرهنگ معاصر دور شويم و خود را با امور سیاسی، بروکراتیک و تکنوکراتیک سرگرم کنیم. 

 پایانیسخن 

آموزش و پرورش جز از راه پرورش سوژه مدنی قادر به ايفای نقش جدی در جامعه امروز و 

های فردی، فرهنگی و فردای ايران نخواهد بود. پرورش سوژه مدنی مستلزم پذيرش تفاوت

آموزان است. الزمه چنین تحولی بازانديشی انتقادی در مبانی نظری و سیاسی دانشاجتماعی 

ی حاکم از يک سو و از سوی ديگر بازانديشی انتقادی در سازوکارهای حکمرانی و ايدئولوژ

اداره مدارس است. سازوکارهای موجود و آزمون شده، اداره مدرسه را به اعمال عريان قدرت 

آموزان و دانشهايی که نهايتاً مقاومت های سلطه و استیال کشانده؛ تکنیکو استفاده از تکنیک

، و حتی «گفتمان معلمی»و هم « آموزیدانشگفتمان »جاد کرده است. امروزه هم معلمان را اي

ها بیش از قرار دارند و همه اين« دانش رسمی»و « گفتمان مدرسه»در مقابل « گفتمان اولیا»

را پرورش دهند يا تقويت کنند، به  مؤمنکه سوژه مطلوب نظام سیاسی، يعنی سوژه آن

اند به طوری که امروزه شکل مسلط سوژه عاالنه علیه آن سوق يافتههای منفعالنه و فمقاومت

 نظام آموزشی ما، سوژه مقاوم است.

سیطره بروکراسی و تمرکزگرايی بر نظام آموزش و پرورش به تدريج  1204های از سال

ها در آموزان و خانوادهدانشچنان گسترش يافت که اين نظام جايی برای بازيگری معلمان، 

خواه و اقتدارگرا، يند آموزش باقی نگذاشت. فرايند تمرکزگرايی همراه با ايدئولوژی تمامیتفرا

های عاطفی و فرهنگی پر انگیزگی و تهی شدن از انرژیفضای مدرسه را با خفقان، رخوت، بی

ها و سوژه از گفتمان مدرسه شد. حذف کرد. برآيند نهايی اين وضعیت حذف انسان و انسان

به معنای مرگ يا پايان مدرسه است؛ حتی اگر تأسیسات اداری و کالبد معمارانه ها انسان

 مدارس بماند و گسترش يابد، مدرسه جسدی مرده است.



 1041پايیز ، هفدهم، سال 66مطالعات برنامه درسی، شماره فصلنامه     

 

 

11 

ها و ها و روانها، جانشرط زنده ماندن و زنده نگاه داشتن نهاد مدرسه بازگشت انسان

ها به مدرسه است. ان کلی تفاوتها، و به بیها، سنتها، رسمها، دينها، فرهنگبازگشت زبان

ها را دال مرکزی يا نقطه دهم. اگر توانسته بوديم انسانمی توضیح« هاانسان»ها را با مفهوم اين

گفتمان آموزش تعريف کنیم و مناسبات و الزامات آن را بفهمیم و بپذيريم، امروز  1کانونی

شد. اگر بخواهیم از اين رآورده میبخش بزرگی از کارکردها و انتظارات ما از آموزش مدرن ب

پس، آموزش را در جايگاه اصلی خود بگذاريم و اجازه دهیم نقش خودش را در ايجاد توسعه 

پايدار و فرهنگ متوازن و متعادل و معنادار ايفا نمايد، ضروريست به اين نقطه کانونی توجه 

، ناتوانی آن در خلق کنون کنیم. نقطه کانونی و دال مرکزی از ابتدای آموزش نوين تا

ی «هاانسان»تر سخن بگويم، های سوژگی برای سوژه مدنی بوده است. بهتر و دقیقموقعیت

هايی که در خوزستان، بلوچستان، سیستان، گیالن، آذربايجان، کردستان، تهران، ايرانی؛ انسان

ا دارند؛ اين های تاريخی و انسانی خودشان راصفهان، کرمان، کرمانشاه و ديگر جاها تجربه

سازنده و ساخته شده فرهنگ، تاريخ، دين، زبان، قومیت، جغرافیا و موقعیت خاص « هاانسان»

های انسانی در سراسر جهان ها و جمعیتخودشانند. تکثر و تفاوت، هستی انکارناپذير گروه

 است. 

مهیا سازد که  هاتواند تجربه يادگیری و توانمندی را برای اين انسانمی نظام آموزشی وقتی

شان به رسمیت بشناسد و به هایها را با ارزشمحور و مدنی باشد؛ انسانگفتمان آموزش انسان

ها رسمیت شان بکوشند و به آنها و انتظارهایها کمک کند تا برای تحقق آرزوها، ارزشآن

 بخشند.

آموزان دانشدی های فرهنگی و فربه معنای ناديده گرفتن تفاوت« هاانسان»توجهی به بی

ای دارد. نهاد مدرسه کنندهها نقش تعیینهايی که الجرم در فرايند يادگیری آناست؛ تفاوت

های اجتماعی و فرهنگی متفاوت، آموزان پیشینهدانشکه ، درک اين«هاستانسان»نیازمند درک 

و عاليق و های چندگانه، مسیرهای زندگی گوناگون های يادگیری، هوشترجیحات و سبک

های فرهنگی و فردی و به اجبار گنجاندن همه نیازهای مختلف دارند. ناديده گرفتن اين تفاوت

                                                 
1. Nodal Point 
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آموزان برای دانشساز، نه تنها انگیزه و رغبت ها و ساختارهای همگنآموزان در قالبدانش

 دهد. می رسی سوقعلیه برنامه د« مقاومت فعاالنه»ها را به کند، بلکه آنمی يادگیری را نابود

اند؛ اين واقعیتی انکارناپذير است؛ ها در ايران معاصر در موقعیت مدرن قرار گرفتهانسان

ها و رخدادهای ريز و درشت آن را ها، علوم، تحوالت جهانی، انقالبموقعیتی که فناوری

از حکايت ای گیری و گسترش مدرسه مدرن در سراسر ايران، پارهدهند. همین شکلمی تشکیل

هايی دارد از جمله توسعه بودگی ماست. زيستن در موقعیت مدرن اقتضائات و ضرورتمدرن

ها به نحوی که فرصت و فراغت الزم برای های فردی و اجتماعی انسانها و قابلیتتوانايی

های خود را مشارکت در زندگی اجتماعی و حوزه عمومی را بیابند و استعدادها و خالقیت

های مدرن در مسیر تحوالت تاريخی و اجتماعی، نیازها و ند و شکوفا کنند. انسانبروز ده

تواند همسو و همراه با تحوالت جهانی حرکت کند و ای میيابند. جامعهاقتضاهای نو به نو می

اش درست و متناسب با اقتضائات جهانی و تاريخی ای طی نمايد که افق فکریمسیر سازنده

های محلی، را در موقعیت« هاانسان»های فرهنگی مدرن است تا زشی از دستگاهباشد. نظام آمو

شان کمک کند و توانمند سازد تا بتوانند انسان زمانه خود باشند و از عهده تأمین ملی و جهانی

نیازهای زمانه خود برآيند، و مسئولیت خود بودن در اين موقعیت را پذيرا شوند. اما پرسش 

تواند چنین اقتضائات مدرنی را جدی گرفته و تحقق می ظام آموزشی چگونهمهم اينست که ن

 بخشد؟ 

بدست آورد.  های آموزشی کارآمدتوان از تجربه کشورها و نظامپاسخ اين پرسش را می

ورزی های آموزشی جوامع معاصر و مدرن به میزانی که فرصت و فضای سوژگی و انساننظام

اند. اند، به همان اندازه آموزش کارآمد و موثر و موفقی آفريدهکردههای خود فراهم برای انسان

ممکن است گفتن اين سخن از بديهیات باشد؛ و صد البته که چنین است؛ اما وقتی چشم و 

ايم، و وقتی نظام حکمرانی غافالنه يا آگاهانه توجهی به اصل مان را بر بديهیات بستهگوش

تر از بازگويی و تأکید و توجه و تکرار اين ای مهمر وظیفهبديهی سوژگی و انسان ندارد، مگ

های بديهی برعهده داريم؟ نظام آموزشی ما در مسیر سوژگی و انسان نیست، و سیطره گزاره

های اقتصادی، نظام آموزشی ما های اخیر هژمونی بازار و ارزشسیاست، ايدئولوژی و در سال

 .  گريز کرده استزدايی و سوژهرا انسان
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تواند به انتظارات جامعه پاسخ دهد و فرهنگی خالق و پايدار نظام آموزش تنها زمانی می

های ها توجه کند؛ اين توجه از طريق خلق موقعیتبه وجود آورد که به سوژه يا همان انسان

شان را ها بتوانند انسانیت و فرديت و يکتايیهايی که انسانشود؛ موقعیتسوژگی ايجاد می

ق کنند و امکان خالقیت و ابداع و فهم و آزادی انتخاب داشته باشند. در ايران امروز متحق

دهنده نظام آموزشی از برنامه ها در مرکز توجه آموزش نبوده و نیستند. عناصر تشکیلانسان

دهنده ساختارهای آموزشی، متناسب با های شکلدرسی گرفته تا معماری مدارس و مولفه

ها در پرور، فرهنگی است که در آن انساناند. فرهنگ سوژهطراحی نشدهپرور فرهنگ سوژه

اولويت و محوريت قرار دارند. اما نظام آموزشی امروز ما صرفاً در خدمت سیاست و 

 ايدئولوژی است. 

قائل به جدايی ذاتی سیاست و آموزش نیستم؛ اين جدايی نه ممکن است و نه مطلوب. 

زش جامعه در جهت ايجاد انسجام ملی و حمايت از رشد و دولت به هر حال در قبال آمو

آمیختگی سیاست و آموزش از حد تعادل و الزم شکوفايی افراد جامعه مسئولیت دارد؛ اما درهم

کافی است و « استقالل نهادی»خود فراتر رفته است. نظام آموزشی امروزی ما فاقد 

امعه مدرن است در ايران تحقق نیافته های جکه از الزامات و ضرورت 1«پذيری نهادیتفکیک»

در نظام آموزشی ايران سیاست (. 1203شود )فاضلی و قلیچ، می و اين وضع شامل آموزش هم

تواند بدون پذيرش و نمی چیز است. آموزشو ايدئولوژی سیاسی، محور و هسته اصلی همه

وزش اگر نخواهد و نتواند رسمیت دادن به انسان و نیازها و اقتضائات او کاری انجام دهد. آم

آموزان را در موقعیت دانشآموزان بپردازد، و اگر دانشهای به توانمندسازی و توسعه قابلیت

های قومی، شان در نظر نگیرد، و اگر برنامه درسی را متناسب با تفاوتتاريخی و اجتماعی

تواند فرصت يادگیری مین شان طراحی نکند،جنسیتی، مذهبی، زبانی و اجتماعی و اقتصادی

 آموزان فراهم سازد. دانشبرای 

تر توان کرد؟ يا دقیقمی زدای نظام آموزشی چهگريز و انساندر مواجهه با موقعیت سوژه

کنیم نظام  ای بايد انديشید؟ قائل به اين نیستم که مهندسانه بینديشیم و گمانبگويم به چه شیوه

ريزی درسی و آموزشی ی برنامهاست که با اره و تیشهآموزشی و مدرسه، قطعه چوبی 

                                                 
1. Institutional Differentiation 
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توانیم مجسمه يا ابزار دلخواه خود را تراش داده و بسازيم. برای رسیدن به وضعیت کنونی می

ايم و البد و يقیناً برای بهبود اين نظام ها بیش از صد سال راه طی کردهو برساختن اين بحران

چیز را ست که بتوانیم در زمانی کوتاه معجزه کنیم و همهبه زمانی طوالنی نیازمنديم. مهم نی

کند؛ مهم اين است که مسیر و جهت حرکت و نمی تغییر دهیم، انسان عاقل امر محال را دنبال

ها در کانون گفتمان آموزشی باشد. تحوالت، سازنده و امیدبخش و به سوی قرار دادن انسان

 کنم.می باره بیانوار نکاتی را در اينفهرست

جا را برای  ،. بازار، ايدئولوژی و قدرتبدانیم« هاانسان»نخست، مدرسه را متعلق به 

سازی نیست. تمرکز خود را از توسعه اند. آموزش، مدرسهها در نظام آموزشی تنگ کردهانسان

ها به سمت پرورش انسان معطوف کنیم. پرورش سوژه خالق و ها و ساختمانکالبدی و سازه

گريز کنیم. آزاد، پرسشگر و مسئول را جايگزين پرورش انسان منفعل، ترسو و مسئولیتفعال، 

ای بخواهیم يا نخواهیم مدرسه جز سوژه مدنی، قادر به پرورش الگوی ديگری نیست. مدرسه

ها آموزان را ارتقا بخشد، میل به خود بودن آندانشپروری کند که اعتماد بنفس تواند سوژهمی

آموزان را چنان دانشها آموزش دهد، و کند، تفکر مستقل و انتقادی داشتن را به آن را تقويت

 های اجتماعی و فردی از هم نپاشند. بارآورد که در رويارويی با فشارها و بحران

مانند پائولو  1پردازان آموزش انتقادی. نظريهدوم، مدرسه را فضای پیوند و گفتگو کنیم

اند. در همیت راهبرد گفتگويی و ديالوگ در آموزش را توضیح دادهبه طور مفصل ا 3فريره

و ديگران بر اهمیت و نقش مباحثه و گفتگو هم در  2مطالعات فرهنگی نیز ريموند ويلیامز

اند. ولی امروز کالس درس و هم در گفتگوی آموزش با ساير نهادهای اجتماعی صحه گذاشته

الوگ مبتنی بر مونولوگ است. تنها حکومت است که روح حاکم بر نظام آموزشی ما به جای دي

صدايی های تدريس نیز تکزند و ديالوگی با جامعه و افراد ندارد. در شیوهصدا فرياد میتک

آموزان و حتی معلمان فاقد صدا و سهم در دانشدر مدرسه و کالس درس حاکم است و 

 اند. فرايندهای يادگیری

                                                 
1. Critical Pedagogy 

2. Paulo Freire (1921- 1997) 

3. Raymond Henry Williams (1921- 1988) 
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کنیم پس به شده زندگی میما در دنیايی جهانی د بزنیم.سوم، مدرسه را به جهان پیون

فرهنگی مطابق با مقتضیات امروز دست اندازی جهانی و تطبیقی نیاز داريم تا به فهم میانچشم

گرايی سويه داشته باشد؛ نه تعصب ملی و نه جهانتواند نگاهی يکيابیم؛ فرهنگی که ديگر نمی

نیازمنديم؛ تلفیقی از  1محلیانداز جهانست. به چشمساز نیکدام چارهقیدوشرط، هیچبی

های برآمده از تحوالت جهانی؛ و ها و ارزشمالحظات فرهنگ محلی و ملی و ضرورت

های کشورهای ديگر. ها در بافت فرهنگی و اجتماعی خود به کمک درسگويی به چالشپاسخ

وطنانه و زير از زيست جهانويکم، الجرم سوژه و شهروند جهانی است و ناگسوژه قرن بیست

 در تعامل با جهان. نظام آموزشی امروزی ما ناتوان از پرورش شهروند جهانی است و حتی

اش کوشد سوژه ايرانی را در فضايی بسته و محصور در اقتضائات و موقعیت محلی و بومیمی

نسل امروز و  های جدی برایگرايانه تناقضات و تنشنگه دارد. چنین رويکرد محدود و محلی

 زندگی« ای شدهجهان سیاره»کند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم در می فردای ايران ايجاد کرده و

المللی و همه قلمروهای های بینهای ارتباطی، اقتصاد جهانی، سیاستکنیم، و فناوریمی

 اند. الزمه زيستن در چنین فرهنگ جهانی، داشتنزندگی فردی و عمومی جهانی شده

های درک همدالنه، مدارا و تساهل در برابر فرهنگ های شهروند جهانی است؛ توانايیتوانايی

ها، منافع و ها، سلیقهها، دينهايی با زبانها و انسانديگر، توانايی زيستن در کنار اقوام، گروه

 های گوناگون. عاليق و حساسیت

های آموزش و فرهنگ و چالش ها. مسئلهچهارم، آموزش را به حوزه عمومی بیاوریم

های تخصصی و علمی اند و در حلقه محدودی از نشستمعاصر وارد گفتگوی جمعی ما نشده

نگريم. انبوه مثابه موضوعی فنی و تخصصی میاند. هنوز به امر آموزش بهمحصور مانده

ورند و خها و مراکز پژوهشی خاک میهای دانشگاهها و نتايج پژوهشی در کتابخانهرساله

اند به طور جدی در راه اصالح نظام آموزش موثر واقع شوند. اصالح آموزش جز از نتوانسته

های های آموزشی، از مسئلهطريق بسیج همه نیروهای اجتماعی ممکن نخواهد بود. مسئله

توان صرفاً با اتخاذ رويکرد تخصصی و فنی، جامعه را از جامعه و فرهنگ جدا نیستند. نمی

بحث آموزش عقب راند و انتظار تحوالت جدی در نظام آموزشی و پشتیبانی جمعی  ورود به

                                                 
1. Glocalizing 
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که مسئله ای برای اصالح نظام آموزشی وجود ندارد جز آناز مردم داشت. نسخه از پیش آماده

آموزش را به محور گفتگوهای جمعی خود بدل کنیم و با شفافیت و صراحت درباره آن به 

 گفتگو بنشینیم.

. از بديهیات است که مدرسه زش را با جامعه و فرهنگ امروز پیوند بزنیمپنجم، آمو

ای، ملی و ها، مسائل و تحوالت جهانی، منطقهنیازمند تعامل زنده با وضعیت اکنون، بحران

گیرد که از طريق مدرسه بتواند با محیط بالفعل و اکنون می محلی است. سوژه زمانی شکل

قرار کند. مدرسه تاکنون نتوانسته اين پويايی و تعامل و گفتگوی خود ارتباطی خالق و فعال بر

 شان را برقرار کند. ی محل زندگیآموزان و محیط و جامعهدانشزنده میان 

که مدرسه و برنامه درسی پیوندی با زندگی و . اينششم، آموزش را به افراد پیوند بزنیم

آموزان دانششناختی جامعهشناختی و شناختی، عصبهای روانهای شخصی، ويژگیداستان

ندارد، مضحک و ناباورانه است، اما واقعیت دارد. تجربه آموزشی که تاکنون داشتیم، انکار فرد 

ها و عاليق فردی، و ها و خواستههای سوژگی، خودبیانگری، تفاوتو ناديده گرفتن قابلیت

بوده است. اين آموزش، پیامدی آموزان دانشبودگی و خودمختاری سرکوب هر شکل شخص

« برابری و تفاوت»گیری سوژه مقاوم ندارد. آلن تورن در کتاب جز مرگ سوژه و شکل

های بزرگ در ها و کشمکشکند که با توجه به بحرانمی بندیاين پرسش را صورت( 1200)

انیم، مشروط به تومی دهد بلهمی وی پاسخ«. توانیم با هم زندگی کنیم؟آيا می»دنیای امروز 

های نهادی های فرهنگی و حمايتشناسی تفاوترسمیتآزادی سوژه شخصی، به»که اين

را راه حل « محورمدرسه سوژه»تحقق يابد. تورن « هاها و تفاوتی حفظ آزادیمثابه بايستهبه

تان زندگی داس»آموزان به تعبیر تورن بتوانند دانشای که شناسد؛ مدرسهمی تحقق اين وظیفه

تواند با نمی داندمی ای که؛ مدرسه«تکثر فرهنگی را به رسمیت بشناسد»و « خود را داشته باشند

آموزان تحمیل کند؛ دانشهايش را بر تکیه بر اقتدار اداری و سیاسی، هنجارها و ارزش

ای پذيرد؛ مدرسهیم شناسد ومی آموزان و معلمان رادانشها و مطالبات ای که خواستهمدرسه

های اجتماعی و فرهنگی درون جامعه در مدرسه جای داند طیف وسیعی از ناهمگنیمی که

ها با يکديگر همنشینی و مکالمه اند پس نیازمند سازوکارهايی است که اين ناهمگنیگرفته

ه و مطیع و های سر براپذيری، بچهشد از راه جامعهمی گويد جهانی کهمی کنند. تورن به ما

ها، توجه به تفاوتهای تاريخی، دينی و اجتماعی را بیکن تربیت کرد و آرمانحرف گوش
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ها در مدرسه پی گرفت، چنین جهانی برای های بچهها، مطالبات و ويژگیعاليق، خواسته

ای هها و شبکهکه از مدرسه بیاموزند، از رسانهها بیش از آنهمیشه پايان يافته و امروزه بچه

تواند بماند و سازنده می آموزند. مدرسه تنها و تنها در صورتیمی اجتماعی و محیط جهانی

اش را درباره انسان، جامعه، يادگیری، دانش و سوژه بازانديشی باشد که مفروضات اصلی

 انتقادی کند و گفتمان مدرسه را از اساس تغییر دهد. 

. فضای سلسله مراتبی، رعب و زاد استنیازمند فضای تعامل آ« مدرسه سوژه»هفتم، 

آموزان در دانشروابط سلطه در فضای کالس درس و مدرسه مانع از مشارکت معلمان و 

شود. مدرسه می شود. سوژگی از مدرسه و تعامل درون آن آغازمی گفتگويی زنده و سازنده

کننده، شنونده و و هم دريافت آموزان استدانشها به ها و ارزشها، پیامدهنده دانشهم انتقال

پروری، ايجاد ارتباط و های نسل جديد است. شرط سوژهها و پیامها، دانشگیرنده تجربه

آموزان، معلمان و کادر مديريتی مدرسه و ساختار دانشتعامل برابر، چندسويه و آزاد میان 

 آنست. 

پروری کند اهد سوژه. اگر مدرسه بخوهشتم، مدرسه سوژه، مدرسه پرورش کنشگر است

آموزان برای کنشگری و مشارکت فعال و موثر در دانشنیازمند آموزش و افزايش توانايی 

دهد وظیفه مدرسه سوژه می زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. تورن توضیح

رند، و را درک کنند، حقوق او را پاس بدا« ديگری»آموزان کمک کند تا دانشاينست که به 

های فرهنگی ديگری را به رسمیت بشناسند؛ و حتی برای تأمین حقوق و منافع و ارزش

ها مستلزم وجود فضا و های خودشان تالش کنند. اينهای ديگری، مانند حقوق و آزادیآزادی

 های دمکراتیک در مدرسه است.ارزش

کنم ؛ به گمانم اگر اين می جا آن را متوقفتوان توسعه داد ولی همینمی ها رااين گزاره

دانم بحثی می شود.می ها را کنار هم بگذاريم تصوير نسبتاً روشنی از مدرسه سوژه ساختهگزاره

که ارائه کردم راهنمای گام به گام برای مديريت مدرسه يا حتی سیاستگذاری نیست؛ و چنین 

ی انتقادی درباره مدرسه در اندازقصدی هم نداشتم. قصه سوژه را روايت کردم تا افق و چشم

ای که گفتم را تبارشناسی تر باشد اگر قصهکلیت آن در موقعیت اکنون ارائه کنم. شايد دقیق
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جا به برخی های زيادی دارد که اينمسئله سوژه يا مدرسه سوژه بدانیم. اين قصه شاخ و برگ

 ها اشاره کردم. از آن

مدرسه يا مرگ سوژه؟ تا به اين اشاره کنم عنوان صحبتم را اين پرسش گذاشتم که مرگ 

خورد؛ اما ها به چشم نمیای از نابودی آنکم فعالً نشانهمیرد، يا دستنمی هاکه کالبد مدرسه

تواند ناتوان از پرورش سوژه شود؛ اتفاقی که رخ داده است. در اين صورت با مرگ می مدرسه

  وان از خلق سوژه به چه معنا زنده است؟!سوژه روبرويیم. اکنون پرسش اينست مدرسه نات
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