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وقتی برنامه درسی زنده است که دانش آموزان را به بازنگری هویت برنامه درسی از دریچه
نگاه والدینی دعوت میکند؛ و زمانی نمادی بیروح دارد که معلمان و دانش آموزان تحت نفوذ
نگاه خیره ،خشک و سرد باشند.

)Grumet, M. (1940

مروری بر زندگی شخصی و علمی:
مادلین گرومت یکی از شهیرترین و اثرگذارترین اندیشمندان نو مفهوم گرا در حوزه مطالعاات فمینیساتی برناماه درسای
است .او در  92ژوئن  0291در شهر بروکلین نیویورک چشم به جهان گشود .لیسانس خود را در سال  0290در رشته ادبیاات
از کالج بارنارد و فوقلیسانس خود را در سال  0299در رشته آموزش انگلیسی از دانشاگاه روچساتر و دکتارای خاود را ساال
 0292در رشته تئوری برنامه درسی از همان دانشگاه دریافت کرد.
در سال  0290زمانی که در کالج ویلیام اسمیت مشغول کار بود به رتبه دانشیاری و در سال  0299به رتبه استادی ارتقاا
یافت .سپس در سال  0299به «دانشگاه نیویورک» رفت و تا سال  0229مسئولیت دانشکده علوم تربیتی را بر عهاده داشات.
سرانجام در سال  0229به دانشگاه کارولنیای شمالی نقل مکان نمود و تا سال  9119ریاست دانشاکده تعلایم و تربیات ایان
دانشگاه را عهدهدار بود .از سال  9119تاکنون در این دانشکده به تحقیق و تدریس در زمینههای مختلا مرباو باه برناماه
درسی مشغول است .او هماکنون استاد دانشکده تعلیم و تربیت در گروه مطالعات ارتباطات دانشگاه کارولینای شامالی اسات و
در این دانشکده به تدریس تئوری برنامه درسی در فرهنگ ،برنامه درسی و تغییر ،برنامه درسی و آموزش برناماه اشاتغال دارد.
از عالئق پژوهشی او می توان مطالعه و پژوهش پیرامون تئوری برنامه درسی ،هنر و تعلیم و تربیت و تئوری فمینیستی و تعلایم
و تربیت اشاره کرد (گرامت.)9109 ،
با عنایت به زمینههای تحصیلی وی در حوزه ادبیات و فلسفه ،عالقهمند به پژوهش در خصوص فهم تاثثیرات جامعاه بار
مدرسه است و تالش زیادی برای ارائه مفاهیم نوین فمینیستی در حوزه مطالعات برناماه درسای انجاام داده اسات .در میاان
مهمترین آثار او «شیر تلخ :زنان و تدریس» که به سال  0299به رشته تحریر درآورد از شهرت جهانی برخوردار اسات .در ایان
 .1در نگارش این مقاله از کتاب شیر تلخ و فهم برنامه درسی بهعنوان منابع اصلی استفاده شده است:
Grumet, M. (1988). Bitter Milk: Woman and Teaching. The university of Massachusetts press.
Pinar, W. F.et al. (2004). Understanding Curriculum. (With William, M Reynolds, Patrick Slattery, and Peter
M.Taubman).Vol 17, New York: Peter Lang.
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کتاب به تثثیر جنسیت بر دانش و تدریس پرداخته است .تالش او برای فهام برناماه درسای باهعناوان متنای مبتنای بار خاود
شرححالنگاری با انتشار کتابی 0در سال  0299به ثمر نشست ،در این کتاب به بازشناسی مفهوم برنامه درسای از طریاق فهام
 Currereپرداخت .او در پروژههای جدید خود به بررسی هنر و تلفیق آن با برنامههای درسی رشاتههاای مختلا دانشاگاهی
اقدام کرده است.
شرح و تفسیر اندیشهها و افکار:
برنامه درسی:
گرومت و پاینار برنامه درسی را از ریشه التین  Currereمیدانند این اصطالح به معنای گذر زندگینامهای یا گاذر فارد در
تاریخچه زندگی مدرسه یا فرایند برنامه درسی و ایجاد نوعی ارتبا معنادار بین آنها است .او  Currereرا چرخهای منطقای و
فکورانه میداند که در آن تفکر متوجه خود فرد و گذشته اوست تا از این رهگذر خواست و اراده وی مدنظر قارار گیارد .از ایان
نقطهنظر معتقد به بازفهمی برنامه درسی است و آن را فرزند فرهنگ میداند.
گرومت محتوای برنامه درسی را به دو بخش )0 :محتوای آشکار و هویدای 9برنامه درسی (ایدئولوژیهای مشاارکتی ،دسات
آورد تولیدشده با کوشش و زیرکی) )9 ،محتوای نهفته 3آن (فرصتهای تعیینشاده در روابا اجتمااعی در کاال
کاری /مدیریتی وابسته به کال

و واکانش

و مدرسه) تقسیم میکند.

او برنامه درسی را «حضور 9از یک غیاب »5میداند .حضور عبارت از :واحد درسای و دوره مطالعاه ،توافقاات رایاج ،آماوزش
عمومی ،سواد کامپیوتر ،تسل معلمان ،درو

علوم انسانی (هفت موضوع اصالی ماورد تثکیاد آماوزش کالسایک) و خوانادن

میباشد .این جنبه برنامه درسی دریچه و پنجرهای است که فعالیتها را نمایان میسازد .در مقابل جنباه غیاابی آن عباارت از:
زمینه تصاویر ترسیمشده ،انکار و آرزو ،خندهای بر خواسته از اعماق دل ،نالیدن و آواز خواندن ،تاریکی و روشنایی است.
گرومت ( )0299به ترسیم ادراکات و تجربیات زنان از تربیت و بازساخت آن درون نظام معرفتشناسی و برنامه درسای کاه
گفتمان و عملکرد تعلیم و تربیت عمومی را شکل میدهد مایپاردازد .او معتقاد اسات زناانی کاه تادریس مایکنناد مجارا و
گذرگاهی را بین آنچه بهاصطالح دنیای عمومی (همگانی) و خصوصای اسات ،مایساازند .آنهاا باین تجربیاات خاود در اماور
خانهداری و تدریس ،بین بودن با بچههای خودشان بهعنوان مادر و بچههای دیگران بهعنوان معلم ،بین احسا

مادرانه داشاتن

و قاعدهمند بودن و بین خانواده و همکاران درحرکتاند.
مفهوم نگاه:
او مفهوم نگاه 9را یک رویداد فمینیستی ،سیاسی 9میداند که بهخوبی یک رویداد پدیدارشناسای قابالفهام اسات .گرومات
«نگاه» را بهعنوان راهی بر تثکید ذهنیتی بودن 9جهان بهویژه ارتبا اولیه مادر و کودک و مجرایی بین اشخاص و افراد میداند
(فتحی واجارگاه.)0399 ،
گرومت بیان میکند ،نگاه خیره معلمان ،اغلب سرد ،بیروح و تحکمی است .زنان در کال های در

قربانیان نگاهاند .ایان

نگاه آشکار و هویداست .آیا تدریس پرهیز و اجتناب از این نگاه است؟ وحشت و دلهره در معرض نگاه قرار گارفتن ،معلماان زن

1. Toward a Poor Curriculum
2. Manifest
3. Latent
4. Presence
5. Absence
6. Look
7. Political
8. Intersubjectivity

را وادار میکند در بیان ذهنیت خود شروع به تکلم کنند .صحبت معلمان زن امواجی از کلمات را برای دفع نگااه ،در ساکون و
آرامش کال های در

ارائه مینماید.

گرومت این سؤال اساسی را مطرح میکند که آیا تعلیم و تربیت باید مانع رابطه متقابال معلام و فراگیاران شاود؟ گرومات
( )0299بیان میکند که :داستان رابطه کودک /والد ،تبادل نگاهها است .کودک کیلومترها راه خواهد رفات تاا چیزهاا و افاراد
مختل را ببیند و نگاهی را که در معرض آن قرارگرفته درک کند و بفهمد .حتی بزرگسااالنی کاه زماانی کاودک باودهاناد در
جستجوی آناند که درون نگاههای خیره چه کسی قدرت و امکان خود را مشاهده میکنند.
گرومت ( )0299مینویسد :نگاه تعلیم و تربیت ،نگاهی یکسویه و غیرمستقیم است .این نگاه نیاز به دیدن دیگران و دیاده
شدن دارد .برنامه درسی خود آرشیو نگاه و مجموعهای مرتب برای عرضه و بازنمود عالئم و نشانهها از تجربیات مشترک است با
این دیدگاه معلم به برنامه درسی بهعنوان نشانه و عالمت زندگی واکنش نشان میدهد.
روان تحلیل گری:
0

9

گرومت معتقد است که انتقال  ،یک مفهوم روان تحلیل گری است که اشااره باه بازتولیاد الگوهاای ارتبااطی گذشاته در
رواب موجود دارد .این مفهوم به فرایند الحاق احساسات و نگرشها به افراد دررویدادها و حوادث اشاره دارد .روان تحلیل گاری
مستلزم تجزیهوتحلیل انتقال است .درصورتیکه این احساسات و نگرشها در رفتار و عملکرد فرد بهعنوان نشانه و شاخص تثثیر
داشته باشد این فرایند ،مسیر و روش بازگشت به وابستگیهاای اصالی و اولیاه سارکوبشاده را میسار مایساازد .بسایاری از
رفتارهای فردی تنها نمود ظاهری و سطحی رفتار است که پوشاننده و پنهانکنندة احساساات و نگارشهاای سارکوبشادهای
هستند که بهگونهای رفتار را تحت تثثیر قرار میدهند.
انتقال:
الکان 3که یکی از صاحبنظرانی است که گرومت بسیار از او تثثیر گرفته است ،استدالل میکند :انتقال همیشه وابساته باه
فردی است که میداند و «دیگری» که آگاه به این معنا است ،زمانی که جریان سمبولیک کنترل را از خاود آشاکار مایساازد.
(الکان ،گفتار را کنشی میداند که دربرگیرنده ذهن عامل و «دیگری» است .گفتار دارای فاعلی اسات کاه بارای بازشاناختن و
پذیرش خواست و آرزوی خود تقاال مایکناد« .دیگاری» جایگااهی دارد کاه ازآنجاا باه شاما گاوش فارا مایدهاد و شاما را
بازمیشناسد).
گرومت معتقد است انتقال جریانی است که بهوسیله آن ما به شناساندن مقدماتی خود از طریق دستورات سامبلیک (اماور
نمادین) به معلمان اقدام میکنیم .ما انتظار داریم آنها از دانش ،آگاهی و قدرت ما مطلع باشند .زماانی کاه از آنهاا در ماورد
متدها و روشها سؤال میکنیم ،ما در پشت سر گذاشتن جریان انتقال تالش مینماییم .وابساتگی ماا باه آنهاا در بسایاری از
اوقات سبب میشود تا وانمود کنیم آنها میدانند .درواقع ماا بارای ارتباا و پیوناد باا آنهاا ساؤال مایکنایم .ماا در کماال
شگفتزدگی خواهان ادامه و نگهداری زنجیره وابستگی به گردن خود هستیم.
برگشت به «خود»2
ما از دانش آموزان انتظار داریم از وابستگی ابتدایی و اولیه خود به والدین خصوصاٌ مادر آگاهی داشته باشند ،وابساتگی کاه باه
معلم انتقال دادهشده است .بههرحال واسطهی این وابستگی ،زبان (دستور سمبلیک) است .گرومت باه اظهاارنظر الکاان اشااره

1. Transference
2. Psychoanalysis
3. Lacan
4. Ego

میکند که زبان همیشه وابسته به «دیگری» است و شکلگیری خود اساساٌ مبینی بر وابستگی به «دیگری» و بیگانگی از خاود
و درنتیجه توجه به غیر خود 0است.
الکان بیان میکند اگر گفتار بهمثابه چیزی که به ذهن عامل نوعی هویت میبخشاد باهحسااب آیاد ،اکناون زباان نقاش
سدکردن راه هویت را بر عهده خواهد داشت (لیدر و گرووز ،0399،ص  .)91زبان (دیگری) مبنای خود است .عالقاه و میال باه
«دیگری» است که نیروبخش بوده و مبنای شناسایی «خود» قرار میگیرد.
الکان مدعی است که همه ما ،از دستور سمبلیک (زبان) در فعالیتها و بیان مطلوبیتهایمان استفاده میکنیم ،ولای زباان
قادر نیست تمام تمایالت ما را بهصورت کامل بیان کند .فعالیتهای سمبولیک (زبانی) ما متثثر از عالقه و توجه باه «دیگاری»
است .زبان نمیتواند مفهوم «خود» را بافاصله و جدا از «دیگری» بیان کند.
تدریس:
تدریس سنتی چنین فرض میکند که فهم دانشجویان ،گمراهکننده و ناکافی است .باهنادرت دیادگاههاای آناان ،موضاوع
گفتگوی کال

در

قرار میگیرد .در حقیقت تجربه زیست شده دانشجویان در کال های در

سنتی ،ناپیداست.

گرومت ( )0299بیان میکند :اگر تدریس را فرایندی بدانیم که حاوی فرایند انتقال در معلمان و داناش آماوزان اسات ،ماا
باید از نگاه اصلی و خیره که در شکلگیری اولیه هویت فرد مؤثر هستند ،آگاهی داشاته باشایم .تادریس و یاادگیری مساتلزم
مطالعه فرایند انتقال در کال های در

است .ما باید نقشهای طالیی پداگوژی را موردمطالعه قرار دهیم .تادریس ،مثال هنار

مستلزم مطالعه فرایند انتقال است .ما پداگوژی خود را نهفق پیرامون احساساتمان بلکه پیرامون آگاهی از چرایای و چگاونگی
نفوذ در احساسات دانش آموزان بنا میکنیم .تدریس ممکن است به ما فرصتی جهت ابداع شیوههای جدید «دانستن» دهد تاا
دیگر ،دانش آموزان به حفظ کردن تاریخ و آینده موردعالقهشان مجبور نشوند.
برنامه درسی تالشی است در ساختن دنیایی برای بچهها که محدودیتهای نشثتگرفته از تعلق و وابساتگی باه دیگاری را
که مانعی در راه خود تصمیمی و حاکمیت بر سرنوشت خویش 9است را بر هم زند« ،تعلاق و وابساتگی »3باا ضاع  ،نااتوانی و
همچنین با خانواده ،خصوصاٌ با زنان مرتب شده است .عمالً دنیای همگانی باهصاورت سرساختانهای صامیمیت رابطاه ماادر و
کودک را تحت تثثیر قرار داده و باعث به خطا رفتن این رابطه شده است.
تاریخ اندیشههای سیاسی ،تثکید بر چگونگی طرد پیوندهای اساسی در محدوده دگرگون شدن انسانیت دارد .ماردان منکار
احساسات و فعالیتهایی شدند که آنها را با روحیات زنان مرتب میساخت و زنان منکار روحیاه مادراناه در اماور باه هنگاام
مشارکت در دنیای اجتماعی شدند .سیاست ،خانواده را رد کرد و اخالق ،تجربیات انسان را نپذیرفت .اگرچه نقشهاای زنادگی
اجتماعی ،زندگی خانوادگی ،نظام مدرسهای و از این قبیل مسائل را بهصورت صریح و آشکار در جهت طردشان دگرگون کارده
است .هدف مشترک پذیرفتهشده در مدار  ،توسعه دادن ،مفهوم کالسیک آموزش است .شناختن خانواده ،همساایگان ،محلاه
بهعنوان کاری بیهوده شمرده میشود .درنهایت اخالقیات در تصمیمگیری برنامه درسی همیشه باه ارزشهاایی متوسال شاده
است که کمترین پیوند را با مشتریان اصلی و بیشترین پیوند را با افراد ناشنا

داشته است.
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