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 پرورش  و  آموزش كنشگران اختيارات و وظايف حدود نقد و تبيين

  فوكو فلسفي ي انديشه به نگاهي با رسمي
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  ∗∗∗∗∗∗∗∗حسيني سيداسماعيل
  چكيده

 براي آن هاي داللت نقد و فوكو شناسي معرفت و شناسي انسان هاي ديدگاه تبيين منظور به مقاله اين
 .شـد  مانجـا  )معلمـان  و مديران ،دولت( رسمي پرورش   و  آموزش كنشگران اختيارات و وظايف حدود
 هـاي  تلدال فوكو شناسي معرفت و شناسي انسان ديدگاه اساس بر كه است آن از حاكي پژوهش ي هنتيج
 .است آفريني خود آن ي وظيفه بلكه نيست، معنا كشف پي در پرورش و  آموزش .است استنتاج قابل زير

 لـذا  ؛اسـت  مانمندز و متكثر امري حقيقت نچو ،است جهاني و ثابت هاي بنيان فاقد پرورش و  آموزش
 ي همـه  فوكـو  گرايـي  كثـرت  مفهوم اساس بر .است مردود تربيت و   تعليم در يكسان و ثابت هاي روش

 ضـد  فوكـو  نظرمـد  پـرورش        و آمـوزش  .نـد گير  مـي  قرار پرورش       و آموزش توجه كانون در ها فرهنگ
 و آموزش .گيرد  مي قرار هتوج مورد است نممك كه آنجا تا جامعه اعضاي عاليق لذا است؛ گرايي  اقتدار

 و آمـوزش  در .شـود  نمـي  تلقـي  مقدس امري درسي تونم و معلم سخن لذا باشد؛ انتقادي بايد پرورش      
 و ديگـر  عناصـر  از را آمـوز  دانش بتواند معلم يعني دارد؛ اساسي نقش »ديگري« عنصر به توجه پرورش     

 يـا  دولت فوكو ديدگاه اساس بر .است فتمانگ بر مبتني پرورش       و آموزش .كند مطلع ديگر هاي  فرهنگ
 روبنايي نقش يك و درآورد خود انحصار در را پرورش      و آموزش كامل طور به تواند نمي حاكم دستگاه

 و وظـايف  ي  زمينه در همچنين .رود مي پيش شدن   متمركز غير سمت به پرورش       و آموزش اين بنابر .دار
 اصـطالح  گيـري  بكـار  از هـم  فوكـو  و هـا  مـدرن   پـست  اساساً پرورش و موزشآ در مديران اختيارات

 رهبـري  رد چـون  ،برنـد  مـي  كـار   بـه  را » رهبـري « اصطالح آن جاي به و كنند مي خودداري »مديريت«
 شـود  مـي  برگزيـده  ديگـران  توسط اقتضاء حسب بر رهبر فوكو نظر از لذا .است حاكم انساني مناسبات
 در هـم  معلم اختيار و وظيفه .شود نمي متمركز مدير نام به شخصي در قدرت ي همه مدرسه در بنابراين
 ،اجتمـاعي  تـر  وسـيع  لمـسائ  بـا  درسـي  مختلـف  هاي موضوع رتباطا و تحول ايجاد پرورش       و آموزش
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 آن در كـه  فرهنگـي  از را خـود  زدايـي  ساختار نقش روشنفكر يك عنوان به و است اقتصادي و سياسي
 و وظـايف  حـدود  كـه  است اين ،است وارد ديدگاه اين به كه نقدي اما .كرد خواهد ايفا كند مي زندگي

 بـه  رسـيدن  بنـابراين  نيـست،  شـده  تعريـف  و مـشخص  كـامالً  پرورش       و  آموزش كنشگران اختيارات
  .شد خواهد مواجه مشكل با تربيتي و آموزشي هاي هدف
  

 و  آمـوزش  كنـشگران  تربيـت،    و  تعلـيم  نقـد،  شناسـي،  معرفـت  ،شناسي  انسان :يكليد هاي واژه

 .تربيتي هاي داللت رسمي، پرورش   

  

  

  مقدمه

 در .دارد جهـاني  شـهرت  كـه  باشـد  مـي  درنمـ  پـست  فيلسوفان متنفذترين از فوكو ميشل

 انگار  پوچ ،غرب فرهنگ شناس ديرينه "ساختارگرايي ناخلف فرزند" را وي گوناگون تعبيرهاي

 تـوان  نمـي  كـه  برآننـد  فوكو آثار شارحان از سياريب .اند خوانده رايج اجتماعي  علوم ويرانگر و

 همـه  اين با .كرد بندي طبقه متداول اجتماعي  علوم هاي شاخه درون در آْساني به را او ي انديشه

  .بود خواهد ماندگار و پايدار فلسفه و اجتماعي  علوم هاي حوزه از بسياري بر او ي انديشه اثر

 و نگـرش  گـشود،  شناسـي  جامعـه  و تـاريخ  فلسفه، در نويني يكسره اندازهاي چشم فوكو"

 بـسياري  اهميـت  واجـد  سياسـي   علـوم  و تاريخ ،شناسي جامعه در او بحث مورد هاي وعموض

 تأثير تربيت و  تعليم همچون ها زمينه برخي در اما .)13 ص ،1379 ،رابينو و دريفوس( "هستند

 هـاي  انديـشه  ارتبـاط  اكتـشاف  زآغـا  در هنوز تربيت و تعليم متخصصين" .است مستقيم غير او

 در وجـود  ايـن  بـا  )174 ص ،2001( 1پـالمر  "هـستند  خودشـان  كاري ي زمينه در فوكو ميشل

 كنـد  مي عنوان چنين شناسي معرفت حلقه به پاسخ كتاب در پرورش، و  آموزش اهميت ي زمينه

 تعالي گرو در شك بي نيز اخالق و است وابسته اخالق به چيز هر از تر بيش گفتماني نظريه :كه

 لـذا  اسـت،  تربيتـي   و  آموزشـي  سيـستم  گرو در خود، نيز فردي تكامل و است فردي تكامل و

 وجـود  بـه  مناسب آموزشي بستر در همكاري و پذيري انتقاد ،گرايي تعقل مانند اخالقي سجاياي

 تمسيـس  به وابسته ها تمدن و ها فرهنگ گفتمان اخص طور به و گفتماني منطق شك بي و آيد مي

  .)40 ص ،1380 نيمروزي،( باشد مي تمدن هر پرورش    و آموزش

                                           
1-  Palmer 
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 معنـايي  هر فوكو .نامد مي شناختي ديرينه را آن او كه است موضعي انسان، به هم فوكو نگاه

 گويـد  مي وي .كند مي رد شدت به كند، تعريف ،مشخص قاعده يك در را انسان خواهدب كه را

 .نـدارد  ماندن ثابت براي چيزي درون از زيرا نيست، مشخصي و ثابت موضع هيچ داراي انسان

  .)42 ص ،1382 ،فوكو(

ـ  چهـره  عنـوان  بـه  هـم  را تربيت و  تعليم ،مدرنيته از فوكو تند نقدهاي  در مدرنيـسم  از يي

 شـرايط  بـا  را تربيتـي  انـدركاران  دسـت  و كـشاند  مـي  چالش به را تربيتي هاي نظام و گيرد مي بر 

 دگرگـون  كـامالً  تربيـت  ي حـوزه  در آنها اختيارات و وظايف گاه آن و كند مي رو  به رو ديگري

 چـالش  اين تربيت و  تعليم ي حوزه در فوكو مدرنيستي پست هاي ديدگاه طرح براين بنا .شود مي

 مطـرح  رسـمي  تربيـت  )كنشگران( عاملين عنوان به كساني چه يا كسي چه كه كند  مي ايجاد را

 از كـدام  هـر  اختيـارات  و وظايف و حدود و است؟ ارجح ديگري بر يك كدام ديدگاه و باشند

 ،فوكو بحث مورد كليدي مفاهيم از ييك ديگر طرف از است؟ چگونه تربيت  و  تعليم كنشگران

 خـود  موضـوع  توليـد  طريـق  از علم سخن كه دهد نشان ،است كوشيده فوكو« .باشد مي قدرت

 روانشناسي و تربيت و  تعليم مانند وميعل ،آورد مي فراهم را آن به نسبت كنترل و قدرت اعمال

 درمانگـاه  يـا  درس كالس هاي موقعيت در را آنها آنگاه و كنند مي جعل يا خلق را خود موضوع

 معلمان و مدير مدارس در فوكو نظر طبق بنابراين .)76 ص ،1375 ،باقري( »گيرند مي سيطره به

 مـدير  يعني هستند، قدرت ابزار وانعن به آموزشي مواد و درسي متون و قدرت مراجع عنوان به

 و بـود  خواهـد  محـور  مرجـع  تدريس هاي روش بنابراين هستند، قدرت نامريي عاملين معلم و

 آوردن  بـار  آگـاه  امر اين تحقق براي و شود كاسته معلم مرجعيت از بايد فوكو انديشه با مطابق

 درسـت  را وضـعيت  بتوانـد  هكـ  آگاهانـه  نقدي آيد، بار نقاد آموز  دانش تا است مهم آموز  دانش

 انـسان  ي هـا  ديـدگاه  تبيـين  گيرد، مي قرار بررسي مورد تحقيق اين در كه آنچه حال .كند تحليل

 اختيـارات  و وظـايف  حـدود  بـراي  آن هـاي  داللت نقد و فوكو ميشل شناسي معرفت و شناسي

 مديران ،دولت شامل كنشگران پژوهش اين در كه .باشد مي رسمي پرورش       و آموزش كنشگران

   .باشند مي معلمان و

 بـر  آن تـأثير  ،باشـد  مي گذار ثيرتأ گوناگون هاي حوزه در فوكو هاي انديشه اينكه به توجه با

 فوكـو  كـه  اسـت  مدرنيسم از وجهي تربيت و تعليم كه چرا است، تأمل قابل نيز تربيت  و  تعليم

 واقـع  در كنـد،  مـي  شـكني  هشـالود  را مدرن تمدن فوكو كه وقتي است، كشيده چالش به را آن
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 عنـوان  بـه  هـم  درنمـ  تربيـت   و  تعلـيم  لذا كند، آزاد را شده سركوب هاي تمدن كه خواهد مي

 از فوكـو  افكـار  ي مطالعـه « لذا .باشد شمول  جهان و كامل الگوي تواند نمي ،مدرنيسم از وجهي

ـ  اسـتفاده  مانند ،او فكر صوري وجه اول :است سودمند ما جامعه براي جهت سه  ادوارد كـه  يي

 در خـود  آينـده  ديـدن  سـوم  .مدرنيتـه  درك بـراي  فوكـو  بـه  توجـه  مدو .نمـود  فوكو از سعيد

 سـر  از و تعـصب  از دور بـه  اسـت  الزم بنابراين .)همايش ،1386 كچويان،( »فوكو هاي انديشه

 نقـاط  از و دريـابيم  را آن قـوت  و ضـعف  نقاط و گماريم همت آن تحليل به آگاهي و انصاف

 مدرنيسم پست گسترش به رو هايثيرأت به توجه با و اساس اين بر .شويم مند بهره يزن آن مثبت

 طـور  بـه  فوكـو  ديـدگاه  و تربيتـي،  و دينـي  فرهنگي، اجتماعي، سياسي، مختلف ايه عرصه در

  سـازمان  و مـنظم  هاي پژوهش به نياز و است ضروري و الزم آن تر دقيق هرچه شناخت ،خاص

  .است نياز اين به پاسخ در حاضر لهمقا انجام كه دارد يافته

 

  فوكو فلسفي هاي ديدگاه

 و خـاص  هاي عقالنيت پيدايش ي درباره بحث فوكو ي انديشه ياصل محور :شناسي انسان

 هـا  مؤلـف  و ها نام براي هرگز وي .دارد وجود جامعه مختلف هاي حوزه در كه است يي پراكنده

 در كـه  جويـد  مي استناد هايي پرسش به خود ايه طرح بيان براي همواره و نيست لقاي اعتباري

 اين دارد كه متفاوتي فكري هاي دوره در و نيستند ابدي و ازلي او براي ها پرسش اين حال عين

 مـورد  را خـود  كـار  همـواره  وي .بخشد مي آنها به يي تازه بندي صورت و دگرگون را ها پرسش

 دسـت  بـه  آن از خاصـي  هـاي  تأويـل  خويش از صادقانه هايانتقاد با و دهد مي قرار نظر تجديد

 .دهد مي

 صـفر  از را فكـري  ي پـروژه  هـر  گويي كه آنجاست تا وي كار در جستجوگري و نوجويي

 هـايي  تـازه  آزمايش به و نهد مي كناري به نوشته يا و گفته پيشتر را آنچه ي همه و كند  مي شروع

 خـود  زنـدگي  ي دوره در وكـو ف كه مضاميني و ها موضوع مهمترين گفت توان مي .زند مي دست

 ،نفـس  ،سـوژه  ،حقيقت ،قدرت ،گفتمان ،دانش ميان روابط از است عبارت است، پرداخته بدان

 »نفـس  ،حقيقـت  ،قدرت« عنوان تحت هايش مصاحبه از يكي در وي .جنسي رهيافت و اخالق

  :تاس سنتي لهأمس سه اين ام پرداخته مطالعه به آنها ي درباره من كه مواردي :گويد مي

  .هستند روابطي چه كنيم مي برقرار حقيقت با علمي دانش رهگذر از ما كه روابطي  -1
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 اربرقـر  ديگـران  بـا  مناسبتي چه قدرت مناسبات و غريب اهبردهاير آن رهگذر از ما  -2

  كنيم؟ مي

  )15 ص ،1984 ،فوكو( چيست؟ نفس و قدرت ،حقيقت ميان مناسبات  –3

 از كـه  روابطـي  .گيـرد  مي شكل دانش و قدرت روابط نايمب بر فوكو اصلي تحليل بنابراين

 آنهـا  طريق از كه پردازد مي روندهايي بررسي به وي .اند شده تبديل سوژه به ها انسان آنها طريق

 تبـديل  مختلف هاي دانش موضوع به را آن تا شود مي اعمال انساني سوژه بر و ساخته عقالنيت

  .است 1زدايي سوژه فوكو اصلي ي مسأله بنابراين ،كند

 و ذهنيـت  بر تأكيد جاي به فوكو خود چون نييااپساساختارگر آنها از بعد و ساختارگرايان

 فرهنگـي،  هنجارهاي و عوامل جمله از ذات برون هاي  پديده و فراگردها »سوژه« شناسنده فاعل

 »مؤلـف  مـرگ « ي آمـوزه  در را رويكـرد  ايـن  نيز فوكو .دادند قرار خود كار اساس را اجتماعي

 چـون  ديگـري  هـاي   سرچـشمه  از ذهن وجود كه بود باور اين بر الكان همچون او .كرد تحليل

 ناخودآگـاه  ي عرصه در توان مي را ها عامل اين و شود مي سيراب زبان، ويژه به جامعه و فرهنگ

 حـال  ايـن  بـا  ديگـر،  گفتمـان  جـز  نيـست  چيـزي  ناخودآگـاه  گفـت  مـي  الكان« .كرد جستجو

 بافـت  و سـاخت  بـه  آنكه جاي به ما گفت و برد الؤس زير را تارگرايانهساخ هاي فوكو،گرايش

 مـرگ  مرحلـه  بـه  متن و نوشتار حاضر حال در .كنيم كالبدشكافي را گفتمان بايد بپردازيم خود

 اعـالم  ادبيـات  و فلـسفه  قلمـرو  در را سـوژه  روايـي  پايان حقيقت در وي .است رسيده مؤلف

 كـشيد  پـيش  را اومانيـستي  بعـد  مـا  سـوژه  ظهـور  ناسندهش سوژه مرگ آموزه طرح با و كند مي

 .)7 – 11 صص ،1378 ضيمران،(

 حيـات  و يابـد  مـي  خود خواست از فراتر تقديري فوكو فكري چارچوب در انسان كل در

 سـازگار  و همـراه  خود با را او و گرديده تعيين وي آگاهي از بيرون در اش تاريخي و اجتماعي

 و سـاخته  حقيقـت  نـوع  هـر  از هايـدگر  همچـون  نيز فوكو .)2 ص ،1384 كچوئيان،( سازد مي

 و هـا  گفتمان و باورها جز نيست چيزي حقيقت است مدعي و است گريزان متافيزيكي پرداخته

 ،1378 ضـيمران، ( اسـت  شـده  موميـايي  و كرده پيدا انتزاعي ماهيتي كه رويكردهايي و كردارها

 .)193 ص

   يـا  و نـوين  "دانـش  نظريه" يك چون چيزهايي براي كلي طرحي فوكو آيا :شناسي معرفت
  

                                           
1-  Desubjectivism 
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 جانـشين  رشـته  عنوان به را او شناسي ديرينه احتماالً بايد اينكه يا كند مي هيارا آن براي اساسي

 بـه  ددار مـي  بيـان  رورتـي  ريچـارد " .بگيريم نظر در آن براي مكملي شايد يا دانش نظريه براي

 بـسياري  در و اسـت  يـي   نظريه چنين واهانخ كه كرده تصريح جاها بسياري در فوكو من گمان

 كـه  است اين من حدس باشد هرچه اما ،خواست او .گويد مي را آن خالف بر نيز ديگر جاهاي

 ديرينـه  كتـاب  رورتـي  .باشـد  يي  نظريه چنين موجد تواند نمي كه شده عمل وارد يي  گونه به او

 ولـي  داند مي شناسي شناخت براي جانشين يي  سوژه ريزي طرح براي تالشي در را دانش شناسي

 هـاي  مفـروض  همـه  از خواهـد  مـي  او طرفي از .است مانده ناكام امر اين در فوكو است معتقد

 قـصدش  رديگ سوي از و كند نظر صرف ،اند ساخته را دانش نظريه يك امكانات نظام كه سنتي

 اسـت  آمـده  وجـود  بـه  چگونه كه دهد نشان و پرداخته تبارشناسي هيارا به كه نيست اين صرفاً

 خـالف  بر هكينگ يان كه حالي در .دهد صورت شناسي شناخت همانند كاري خواهد مي بلكه

 ،1380 كوزنزهوي،( "است دانش نظريه يك بارز مصداق "چيزها نظم" كه است معتقد رورتي

   .)109-110 صص،

 سـي تبارشنا و شناسي ديرينه روش دو از خود آثار در فوكو :1تبارشناسي و شناسي ديرينه

 .متعارض نه هستند مكمل روش دو اين گيرد، مي فرا نيچه از را روش دو اين وي .برد مي نام

 و آركئـو  جزء دو از مركب و شده ترجمه »شناسي باستان« به لغت در آركئولوژي اصطالح

 ،»خاسـتگاه « معنـاي  بـه  و »قـديم « معنـاي  به ،3ارچئو يوناني كلمه از اول جزء كه است 2لوژي

 كلمـه، « ،»عقلـي  شـناخت « معناي به 4لوگوس از برگرفته دوم جزء و آيد مي »مهسرچش« ،»سر«

 اصـطالح  ايـن  خـود  در چنانكـه  بنابراين .باشد مي »منطق« و »عقلي صورت« ،»گفتار« و ،»كالم

 از چيزهـا  چگونـه  دهـد  مـي  نشان كه است نظر مورد فعالي معناي آرچئو جزء از شود مي ديده

 بـه  اسـتناد  با كه خودش نظر مورد هدف براي فوكو ميشل .اند افتهي تكوين كنوني عصر تا قديم

 اصـطالح  اين از )است تاريخ به او ي عالقه ي دهنده نشان و( شود مي حاصل تاريخي واقع امور

  .)248 ص ،1378 كاشاني، حنايي( كند مي استفاده

   دانـش  بويژه دانش نقش و انساني معرفت حدود شناسانه، معرفت مسائل مشخص طور به
  

                                           
1-  Archaeology & Genneology 

2-  Archeo & Logy 

3-  Archaio 

4-  Logos 
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 در فوكـو  كـه  دارد قرار مطالعاتي كانون در انسان و معاصر جهان به دهي شكل در انساني علوم

 كـامالً  منظـري  از سـؤاالت  ايـن  بـه  خواهـد  مي وي اما .پردازد مي ها بدان شناسي ديرينه مرحله

 .است تاريخي منظري اساساً كه دهد پاسخ شناسانه ديرينه منظر يعني غيرمعمول

ـ  و خطا و حقيقت ،توجه موضوع دانش، شناسي ديرينه در  در انديـشه  آنچـه  ،اسـت  شدان

  .)28-27 ص، 1384 كچوييان،( انديشد مي بدان خاموشي

 تـا  خيزد برمي مبارزه به محوري عقل شمول جهان و گسترده مفهوم با فوكو شناسي ديرينه

 حقيقـت  بـازي  بـه  يچهن مانند فوكو .كند نفي را عقل رونده پيش مدام كاركرد به باور سرانجام

 يـاري  به كه هستند تصادفي نيروهاي تاريخي، نيروهاي كه دهد مي نشان و كند مي دقت آفريني

  .شوند مي مشخص عميق هاي گسست

 و رنـگ  كـه  بگيرد پيش در را تحليلي روشي تا داشت قصد خود فلسفي هاينظر در فوكو

 خـصوصاً  او .باشد نداشته علم و دانش عقايد، انديشه، تاريخ مورد در قبلي هاي ديدگاه از بويي

 تـأثير  سـنت،  چـون  مفـاهيمي  رايـج  معـاني  واژگـوني،  فرض پيش از گيري بهره با داشت قصد

 در توانـد  نمـي  جديد عصر در بشر اينكه فوكو ديد از« .بگذارد كنار را تكامل و رشد و آگاهانه

 بـه  و كند فكر ديگر يي هگون به جنايت و جرم و سالمت و بيماري ،ديوانگي مثل مسائلي مورد

 دستي بايد كند  مي بازگو را امري كند فكر تواند نمي ،است داشته مجاز تجدد كه گونه آن از غير

 كـه  سـؤال  ايـن  فوكـو  بـراي  لذا است، گرفته ام از را انديشيدن متفاوت امكان كه باشد كار در

 شـده  هـدايت  سـؤال  ايـن  به ديگر طريقي به او اما بود اساسي مسئله »چيست؟ معرفت حدود«

 خود و دارد واحدي صورت انديشيدن كرد مي فكر كه بود كانت خطاي اين گويد مي فوكو .بود

 معرفت، حدود كه كند مشخص بود درصدد فوكو اما .ديد مي تفكر عام شرايط درك حال در را

 گـر ا بنـابراين  ،كند  مي تغيير تاريخي لحاظ از معرفت محتواي همچنين و بوده تاريخي حدودي

 و دارد وجود نيز شود گذر حدود اين از اينكه امكان پس نيست عام و ضروري معرفت شرايط

 نـامعتبر،  يـا  معتبـر  مفاهيمي چه كه دهد مي نشان شناسي ديرينه .كند تغيير تواند مي تجدد دوره

 و سـر  احكام نظام تكامل و تداوم تكوين، با شناسي ديرينه .شوند مي شناخته غيرجدي يا جدي

 مركـزي  خـط  كشف با يا و ببخشد وحدت گفتمان پراكنده اجزاي به خواهد نمي و ندارد يكار

 عملكـرد  و وجـود  قلمـرو  توصـيف  صـرفاً  آن هـدف  بلكه دهد تقليل را تنوعات عامي و كلي

 قطعيـت  و تـشخص  آنهـا  روي بر گفتماني صورتبندي كه است نهادهايي و گفتماني كردارهاي
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 و تكامـل  از نه هاست تفاوت و ،خألها ها ،شكاف ها گسست از سخن شناسي ديرينه در .يابد مي

 .)34 ص، 1384 كچوييان،( ».ناپذير اجتناب توالي و ترقي

 ليـ قا حقيقـت  بـه  رسيدن براي خاصي روش به كه سنتي شناسان شناخت خالف بر فوكو

 عـه، جام هـر  و دوره هر براي است معتقد دانستند، مي شمول جهان و كلي اصلي را آن و بودند

 تعيـين  را دانـايي  دربـاره  سـخن  پايـه  كه دارد وجود معيني انديشه چارچوب و خاص فرهنگي

 فوكو مراد .نيست پذير امكان دانايي سامان درك بدون فوكو شناسي ديرينه فهم« بنابراين .كند مي

 و گفتـار  و دانـش  آن چـارچوب  در كـه  است خاصي شناسي معرف حوزه به اشاره واژه اين از

 دانـايي  سـامان  حقيقـت  در .گيرد مي شكل معين يي  عرصه و خاص فرهنگي در يي  هويژ حديث

 يـا  دانـايي  سـامان  ايـن  فوكـو  نظر از .)91 ص ،1378 ضيمران،( »است زمانه روح نماد و نمود

 وجـود  سـخن  بنـدي  مفصل و گيري شكل از پيش و است فراتر علمي و شناخت هر از اپيستمه

  .دهد مي شكل آن به و دارد

 آثـار  در وجـه  آشـكارترين  بـه  كـه  اسـت  فوكو شناسي روش از ديگر يي  جنبه شناسيتبار«

 گرانيگـاه  .دارد شناسي ديرينه از تر گسترده يي دامنه و است گرفته قرار استفاده مورد فوكو متأخر

 كـه  يـي   شيوه يعني ،است قدرت وجوه و حقيقت هاي  نظام ميان متقابل روابط تبارشناسي اصلي

 ص ،1380 كوزنزهـوي، ( »يابـد  مـي  موجوديـت  حقيقت، توليد سياسي سامان« يك طريق آن از

65(. 

 كـار  در متافيزيكي غايات يا و بنيادين قوانين ثابت، ماهيات گونه هيچ تبارشناس ديدگاه از

 جـز  چيـزي  آنها در ديگران كه است هايي حوزه در ها گسست يافتن پي در تبارشناس و نيست

 جـديت  و ترقـي  و پيـشرفت  ديگـران  كـه  جـايي  در تبارشناسـي  .اند نيافته مستمر تكامل روند

 تـا  ميكنـد،  ضبط و ثبت را بشريت گذشته تاريخ و يابد نمي بازيچه و تكرار جز چيزي يابند، مي

 اعمـاق  در جـستجو  از تبارشـناس  .كنـد  برمال را ترقي و پيشرفت پرهيبت سرود واقعي ماهيت

 ظريـف  خطوط و جزئي هاي  جابجايي وچك،ك جزئيات وقايع، سطح به عوض در و پرهيزد مي

 سـنت  احتـرام  مـورد  و پـرورده  دست كه بزرگي انديشمندان فكر عمق به تبارشناس .پردازد مي

 .)206 ص ،1379 رابينو، و دريفوس( است اعتنا بي ،هستند انسان فرهنگي

 از اسـت  كلژدوفـرانس  در او افتتاحيـه  سـخنراني  كـه  »گفتار نظم« نام به يي رساله در فوكو

   ايـن  شوند مي محسوب تبارشناسي و شناسي ديرينه روش پايه و اصل كه برده نام ويژگي چهار
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 :از عبارتند اصول

  )Reversality( واژگوني -1

  )Discontinuity( انقطاع و گسست -2

 )Specificity( ويژگي -3

  )Exteriority( بودگي برون -4

 ممكـن  انـسان  آنچه از است عبارت فوكو نظر از واژگوني :معنا برگرداندن يا واژگوني -1

 افقـي  بـا  گـشايانه  سـاخت  منظري از و كند ايجاد خود ذهن در مخالف مفهوم فرض در است

  .)38 ص ،1378 ضيمران،( دهد مي قرار توجه مورد را اثر آوردنده، پديد منظر از متفاوت

 طــرح در را آن و گرفــت باشــالر گاســتون از را مفهــوم ايــن فوكــو :گســست اصــل -2

 هـر  كـه  است باور اين بر فيرابند پل و كوهن توماس مانند فوكو .برد كار به دانايي هاي اپيستمه

 كنـد  مـي  پيـروي  خاصي عقالنيت از و دارد را خود به مخصوص دانايي سامان و انگاره دوراني

   .) 50ـ45 صص ،1378 ضيمران،(

 يـا  ويژگـي  اصـل  از گيـري  بهـره  بـا  فوكـو  :)ويژگـي  خـود ( دگرسـاني  يا ويژگي اصل -3

 اپيتـسمه  همـان  مخـصوص  فقـط  كـه  را دوران هر خاص هاي ويژگي و خصوصيات دگرساني،

   .كند مي شناسايي است،

 به آن، پنهان و دروني هسته به گفتار از كه باشيم اين درصدد نبايد« :بودگي برون اصل -4

 گفتـار  خـود  بايد بلكه مبرسي يافت، خواهد بروز گفتار قالب در گويا كه معنايي يا انديشه قلب

 سـوي  بـه  آن، امكـان  بيرونـي  شـرايط  سـوي  به اش مندي قاعده و پيدايش از و بگيريم، مبدأ را

 پـيش  كنـد  مي تعيين را آنها حدود و گرداند مي ميسر را رويدادهايش تصادفي سلسله كه چيزي

  .)47 ص ،1384 فوكو،( »برويم
  

  دانايي نظام

 عالم فوكو نزد دانايي نظام« .است اساسي بسيار كلي ورط به فوكو فهم در اپيستمه اصطالح

 در .شود برقرارمي كه هايي نسبت مجموعه از است عبارت عالم هايدگر، نزد .باشد مي هايدگري

 شـبكه  بـه  حـضور  هـاي  نـسبت  شبكه فوكو در .باشد مي حضور هاي نسبت  ي شبكه عالم، واقع

 فوكو لذا .باشد مي اپيستمه همان قدرت هاي نسبت شبكه پس .شود مي تبديل قدرت هاي نسبت



16 )4 و 3 ي شماره ،1389 زمستان و پاييز ،2- 17 سال ششم، ي دوره( اهواز، چمران شهيد دانشگاه تربيتي علوم مجله

 خـاتمي، ( »كنـد  مـي  برقـرار  را ما عالم ،قدرت هاي نسبت يعني ،است نسبت اصالت طرفدار نيز

  .)200 ص، 1385

  :نمود تقسيم سامان يا اليه چهار به رنسانس ي دوره از را غرب دانايي نظام فوكو

  .)رنسانس يا نوزايي ندورا( هفده ي سده ميانه تا كالسيك از پيش سامان -1

  .)1800 تا 1660( هجده ي سده پايان تا هفده ي سده نيمه از كالسيك سامان -2

  .داشت ادامه 1950 سال تا نوزده ي سده آغاز از مدرن دوران -3

  .است يافته ادامه حال زمان تا و شد آغاز 1950 ي دهه از كه كنوني سامان -4
  

 .دهـد  مـي  انسان به را نگفتن سخن يا گفتن سخن ي اجازه كه است چيزي گفتمان :گفتمان

 كـه  بـود  معتقـد  هايـدگر « .نيست چنين گفتگو در اما است نهفته قدرت فوكويي گفتمان در لذا

 بـه  زبـان  طريـق  از وجود لذا ،است وجود با ما هاي نسبت زبان يعني .است وجود ي خانه زبان

 روابـط «از است عبارت زبان بنابراين ،است قدرت زبان كه است معتقد نيز فوكو .رسد مي ظهور

 توجـه  بايـد  پـس  .اسـت  هايـدگر  حرف همان از ديگري صورت فوكو ي جمله اين ،»گفتماني

 هايـدگري  فـضاي  در و دارد –هايـدگري  معناي به– زباني معناي فوكو نزد »گفتمان« كه داشت

   .)199 ص ،1385 خاتمي،( »است گرفته هايدگر از را لفظ اين اساساً فوكو و شود مي درك

 اساسـاً  اسـت  كـرده  بيان او آنچه آيا شد بيان فوكو شناسي روش به راجع آنچه به توجه با

 كـرده  مطـرح  سنتي شناسي معرفت براي جايگزيني و است دانش نظريه يك براي كلي طرحي

 خـود  هاي  نوشته در هكينگ يان .است شده بيان مختلفي هاينظر الؤس اين به پاسخ در است؟

 دانـد  مي دانش نظريه يك بارز مصداق را اشياء نظم كتاب »نابالغ علم :فوكو ميشل« عنوان تحت

 كتـاب  رورتـي  .است عقيده اين مخالف »شناسي شناخت و فوكو« ي مقاله در رورتي ريچارد اما

 سـنتي  شناسـي  شناخت براي جايگزيني ريزي طرح براي تالشي عنوان به را دانش شناسي ديرينه

 جـايگزين  آن كـه  است نكرده مشخص كامل طور به فوكو است معتقد حال عين در اما داند مي

  .است »ناپيوستگي عام نظريه« يك يافتن پي در كه گويد مي تنها و چيست

 عـالوه  به گذشته از درخشاني توصيفات باز دارد هيارا براي فوكو آنچه همه رورتي نظر از

 اسـت  قـديمي  نگارانـه  تـاريخ  هـاي   پنداشـت  دام در افتـادن  از احتراز براي مفيدي نكات طرح

 دانـش  نظريـه  او شناسي ديرينه و ندارد شناسي معرفت هاي روش براي جايگزيني فوكو بنابراين
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 بـراي  جانـشيني  را فوكـو  شناسـي  ديرينـه  اينكـه  براي تالش رورتي نظر از .شود نمي محسوب

 و يـي  نيچـه  رشنگـ  در فوكـو  دادن جا با رورتي است يي بيهوده تالش بدانيم، شناسي شناخت

 رهنمودهـاي  كـه  رسـد  مـي  بـاور  ايـن  به ،دانش نظريه يك يافتن پي در جستجو از وي احتراز

 نقاد مورخ به كه است منهياتي صرفاً رهنمودها اين .ايجابي نه اند سلبي رهنمودهايي تبارشناسي

ـ  يـا  عقالنيـت  يا پيشرفت همان تاريخ كليت ذاتي مشخصه نكند گمان كه كند مي گوشزد  تغاي

 نتيجـه  ايـن  بـه  فوكو رهنمودهاي همه دانستن سلبي با رورتي .است الزام يا و آزادي يا انگاري

  .شود نمي منجر روش يا نظريه تشكيل به آراء اين كه رسد مي

 با شخص كه ارتباطي .باشد مي اخالق فوكو، ي انديشه در سوم محور :فوكو نظر از اخالق

 .باشد مي وي ي مطالعه موضوع ،كند مي پيدا خود بر ريتأثيرگذا و اخالقي مسائل بستر در خود

 مرحلـه  ايـن  در اند بيروني نيروهاي معناي به قدرت و حقيقت يعني قبلي نيروهاي كه حالي در

 و ما به دهي شكل در دانش نقش نه مرحله اين در« .گيرند مي قرار توجه مورد دروني نيروهاي

 شخـصيت  و هويـت  ايجاد در اخالق و خود كه ينقش بلكه افراد ريزي قالب در قدرت نقش نه

 كـردم  تالش من« .)17 ص ،1384 كچويان،( »سازد مي را فوكو توجه كانون ،دارد افراد ي ويژه

 فردي رفتار ي همسئل و قدرت ي همسئل حقيقت، ي مسئله :كنم مشخص را مسائل اصلي نوع سه

 يكـديگر  از مـستقل  نـه  و ريكـديگ  بـا  ارتبـاط  در تنهـا  تجربـه  عرصـه  سه اين درك .]اخالق[

  .)216 ص ،1382، فوكو( »است پذير امكان

 تفكيـك  هـم  از را اخـالق  نوع دو واقع به مسيحيت و باستان يونان اخالق بررسي با فوكو

 از اسـت؛  فـردي  زنـدگي  سـاختن  هـدفش  كـه  شناسـانه  زيبـايي  اخـالق  يي گونه اولي كند، مي

 اصـلي  تأكيد .بيافريند هنري اثر يك همچون ار اش زندگي كوشد مي فرد اخالق، اين انداز چشم

 نمونـه  عنـوان  بـه  باسـتان  يونـان  اخالق از فوكو .است خويشتن با فرد رابطه بر اخالق اين در

 پيـروي  بر آن اصلي تأكيد كه است اخالقي دوم نوع .كند مي ياد اخالق از برداشت اين تاريخي

 نامـد  مـي  »يـي  نامه آئين اخالق« را دوم نوع اين فوكو .است مقررات و قوانين از يي مجموعه از

 .)240- 239 صص ،1378 حقيقي،( است مسيحي اخالق اش برجسته نمونه او گمان به كه

 را فـردي  فرهنـگ  يـا  "نفـس  ادب" فوكو شناسانه، زيبايي اخالق يعني اول نوع اخالق در

 فلـسفي،  امينمـض  بـا  كـه  زيـست  هنر از فردي فرهنگ يا نفس ادب گويد مي او .كند مي مطرح

 مطـرح  »اخالقـي  گوهر «مفهوم كه بود اينجا در .گرفت نشأت بود، آميخته پزشكي و آموزشي
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 بـه  سخن جنسي لذت و كنش معناي به )aphrodisia( يوناني واژه از او جهت همين به .شد

 پيوسـته  فـرد،  سـالمت  و جنـسي  لذت ميان ارتباط باستان، يونان در كه شد يادآور و آورد ميان

 جـسم،  و روح بـر  جنـسي  هـاي   لذت در افراط سوء تأثير ي درباره و بود اخالق اصلي عموضو

 ميـان  بـه  سـخن  هـا  لـذت  اخالقـي  گـوهر  از يونانيان وقتي .گرفت مي صورت داغي هاي بحث

 آنهـا،  بـه  دادن جهـت  و اميـال  ايـن  بر تسلط بلكه نبود، لذت اين نهي و نفي مرادشان آوردند،

   .)238 ص ،1378 ضيمران،( شد مي تلقي اخالقي غايت

 فردي ارتباط يك يعني است، خويشتن با فرد ارتباط ،غالب وجه شناسانه ييزيبا اخالق در

 بـه  يـا  دوم نـوع  اخالق كه حالي در ندارد؛ مهمي جايگاه اخالقي كلي و جمعي قوانين و است

 از مـه ه يعنـي  ،اسـت  مهـم  اخـالق  جمعـي  و كلـي  قـوانين  از پيروي )يي نامه آئين( فوكو زعم

 طريـق  از بـشر  سعادت مدعي كه اخالق نوع اين با فوكو .كنند مي متابعت واحدي دستورالعمل

 يـي  نامـه  آئين اخالق را آن و است مخالف سخت است، كلي قوانين و ها دستورالعمل از پيروي

 طرفـدار  و دانـد  نمي قوانين از يي مجموعه جز چيزي را مسيحيت اخالقي هاي  آموزه او داند مي

 ي هزيباشناسـان  اخـالق  يعنـي  ،شـود  مـي  منجر نفس خودسازي و بازآفريني به كه است قياخال

 كه است زندگي از يي  شيوه .است عمل يك بلكه ،نيست نظريه يك اخالق فوكو نزد در .يوناني

  .كند مي متجلي عيني صورت به را خود

 در فـردي  آزادي او نظـر  از و پـذيرد  نمـي  را گـستر  جهـان  و عمومي اخالق فوكو بنابراين

 در كه را يونانيان فردي ي تجربه او است؛ اخالق دهنده شكل ديگران و خود با ارتباط برقراري

 را يونـاني  اخـالق  برتـري  دليـل  فوكو .ستايد مي بودند، خود ارباب ي منزله به خود ساختن پي

 تجربـه  كـو فو نظـر  از دانـد  مـي  تحميلي و اجباري را مسيحي اخالق و داند مي آزادي و اختيار

 تـسليم  واقـع  در خـود  از مراقبت جريان در فرد چون است آزادي متضمن يوناني اخالق فردي

 به تن و شود نمي تسليم نيز ديگران خواسته برابر در كسي چنين است نشده خود نفس خواسته

  .نيست برده و است آزاد فردي وي پس دهد نمي نفساني بردگي
  

  تربيت و تعليم اهداف

 هـا  انـسان  تربيت و تعليم براي يافته نظام و فراگير برنامه يك امكان فوكو گاهديد اساس بر

 از يكـي  كـه  چـرا  نمود متصور تربيت و تعليم براي را خاصي اهداف توان نمي لذا ندارد وجود
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 است جامعي طرح يك دنبال به هميشه كه است اين فوكو زعم به مدرنيته دستاوردهاي بدترين

 فوكـو  بنـابراين  .نيـست  پـذير  امكـان  طرحـي  چنـين  وي نظر به برساند رستگاري به را بشر كه

 فوكـو  ي عقيـده  بـه  .دارد كيدأت خرد و محلي امور بر و است جهانشمولي و نگري كلي مخالف

 در كـرد  آشـكار  آنـرا  بتـوان  كه ندارد عمقي يا شود كشف بايد كه ندارد گوهري يا ذات انسان

 كـه  است كسي مدرن انسان .است ،1خود آفرينش خود، گوهر كشف جاي به فرد وظيفه عوض

  .)102 ص ،1374 فوكو، (آفريند باز را خود كوشد مي

 را تربيـت  و تعلـيم  اهـداف  و خـود  نـو،  از كـه  هـستيم  آزاد ما فوكو ديدگاه اساس بر پس

  .كنيم تعريف

 نظـر  مطـابق  .كـرد  اسـتخراج  1خـودآفريني  نام به را هدفي فوكو ديدگاه از توان مي بنابراين

 نقـد  بـراي  الزم شـرط  خـود  خـودآفريني  و است ممكن خودآفريني طريق از وجود ابراز فوكو

 بـوده  ايـن  همواره فلسفه وظيفه دارد، مي بيان فوكو« .آورد مي فراهم اجتماعي و فرهنگي مسائل

 در خـواه  اقتـصادي،  يا سياسي شكل در خواه شكلي، هر در و سطحي هر در را سلطه كه است

 كم فلسفه انتقادي وظيفه اين برد پرسش زير به نهادي شكل هر در خواه و جنسي، رابطه شكل

 »آورد چنـگ  بـه  نفـس  كـف  بـا  بايـد  را آزادي« كـه  شود مي ناشي سقراط حكم اين از بيش و

  .)183 ص ،1378 حقيقي،(

 باشد مي نقد يكي كرد استخراج فوكو ديدگاه اساس بر توان مي كه ديگري تربيتي فااهد از

 ابـزار  عنوان به را درسي متون هم و قدرت كارگزاران عنوان به معلم هم بتواند آموز دانش يعني

 شـخص  بتواند بايد تربيت و تعليم يعني .است آزادي هم ديگري .دهد قرار نقد مورد را قدرت

 بـا  رابطـه  در هـم  آزادي ايـن  و برسيم آزادي به ما تربيت طريق از اينكه يا برساند آزادي به را

 علـت  بـه  آنگـاه  نباشـيم  آزاد اگـر  كـه  چـرا  است، اساسي بسيار ديگران با رابطه رد هم و خود

 اينكـه  يـا  و شويم مي نيز ديگران برده شويم مي خود برده اينكه بر عالوه خود بر تسلط نداشتن

 تعلـيم  اساسي اهداف از آزادي كه بگوييم توانيم مي اين به توجه با كنيم مي خود برده را ديگران

  .باشد مي فوكو نظرمد تربيت و
  

                                           
1-  Self-creation 
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  فوكو شناسي معرفت و شناسي انسان ديدگاه تربيتي هاي داللت

 و آمـوزان  دانش فهم و درك زمينه گفتمان طريق از .است بـرگفتمان مبتني وتـربيت تعليـم

   .شود مي فراهم بهتر آنان نيازهاي درك

 در -1 :بايد تربيتو تعليم گفتمان نقد براي بنابراين است گفتمان يك خود تربيت و تعليم

 پوشيده وتربيت تعليم نظام در كه عناصري -2 .كنيم ترديد گفتمان هر حقيقت به معطوف اراده

 و تعلـيم  گفتمـان  در دال حكومت براندازي  -3 .برگردانيم تربيت و تعليم نظام به را آن هستند

 تقـسيم  از فوكـو  كـه  -طرد و تقسيم– گفتمان كنترل بيروني هاي عامل از يكي اساس بر تربيت؛

 تربيـت  و تعلـيم  نظـام  كـه  كنـيم  اسـتنباط  اساس اين بر توانيم مي كند مي صحبت جنون و عقل

 طرف يك طرد و تقسيم اين در كه دهد مي قرار هم مقابل و دوتايي گروهاي به را آموزان دانش

 مقابـل  در بـاهوش  ،تنبـل  مقابل در زرنگ آموزان دانش مثالً .شود مي داده ترجيح ديگر طرف بر

   .ناآرام و سركش مقابل در مطيع و آرام ،هوش كم

 حقيقـت  يـا  ثابـت  واقعيـت  اينكه براي است؛ جهاني و ثابت هاي  بنيان فاقد تربيت و تعليم

  .باشد مي محلي و ويژه اختصاصي، امري بيشتر تربيت تعليم لذا .ندارد وجود ثابت

 اهميـت  ،تفـاوت  بـه  و باشد مي تكثرگرايانه فوكو ،مدرنسيتي پست تربيت و تعليم رويكرد

 را تــربيت  و تعلـيم  بــراي  مـشابـه  و يكـسان  ،ثابـت  هـاي  روش و اصول يعني .دهند مي ويژه

 محلـي،  رسـوم  و هـا،آداب  سـنت  ،اخالقيـات  ،هــا  ارزش در تفــاوت  مـالك  .دانـد  مي معنـا بي

 بـه  زانآمـو  دانش ذهنيت اساس همين بر .است محلي جوامع خود نيازهاي و عالئق ها، فرهنگ

 يكـسان  و مـشابه  افكـار  داراي آنهـا  همـه  نيست الزم واقع در و كند مي عمل متكثر هاي روش

 همـه  و شـود  مـي  نفـي  مسلط فرهنگ دادن قرار توجه كانون در يا گرايي كليت همچنين .باشند

 مقايـسه  همـديگر  بـا  هـا  فرهنـگ  لـذا  گيرنـد  مي قرار تربيت و تعليم توجه كانون در ها فرهنگ

  .شود مشخص برتر فرهنگ تا شوند نمي

 و صـدق  حقيقت كه شوند مي متوجه معلمين و آموزان دانش گرايي، كثرت ديدگاه اساس بر

 تربيـت  و تعلـيم  نظام نتيجه در است زمانمند و متكثر امري حقيقت بلكه ندارد مطلقي گرانيگاه

   .ماند مي مصون گرايي مطلق آفت از

 متعدد اجزاي و اعضاء عاليق كه يي گونه به .استاقتدارگر ضد فوكو مدنظر تربيت و تعليم

 و آمـوزان  دانـش  نيازهـاي  معلـم  نتيجـه  در .گيـرد  قـرار  توجه مورد است ممكن كه آنجا تا نيز



21  ... پرورش  و  آموزش كنشگران اختيارات و وظايف حدود نقد و تبيين

 و معلـم  روابـط  ديـدگاه  همـين  اسـاس  بر .كند مي درك خوبي به را همديگر با آنها هاي تفاوت

   .باشد مي افقي رابطه نوع از آموز دانش

 و تعلـيم  يعني .دارد اساسي نقش »ديگري« عنصر بـه توجه فوكو مدنظر تربيت و تعليم در

 ايـن،  بر عالوه .كند مطلع )ديگر افراد ديگر، فرهنگ (ديگر عنصر از را آموز دانش بتواند تربيت

  .گيرند مي قرار توجه مورد نيز، ديگر هاي فرهنگ آموزان دانش

 عـد ب تقويـت  هـدف  انتقـادي  تربيـت  در .ددار انتقادي رويكرد فوكو مدنظر تربيت و تعليم

 لـذا  .پديدآورنـد  را سياسـي  و اجتمـاعي  تغييرات بتواند تا است آموزان دانش اجتماعي و فردي

  .كند نمي تحميل آموزان دانش به را خود افكار معلم

 دادن شكل و رشد خاطر به آموز  دانش و شود مي حذف مدارس در آن رايج معناي به بيهنت

 خود به نسبت كامل مراقبت از است عبارت تنبيه نهايي هدف چون و شود مي بيهتن خويشتن به

 مرجـع  بـه  نيـازي  تـصور  خـالف  بر لذا .شود مي اعمال خويشتن توسط تنبيه ،خود بر تسلط و

 .كند تنبيه را آموز دانش كه ندارد وجود قدرت

 از ييكـ  نباشـد  مطـرح  مـدارس  در سـنتي  شـكل  بـه  تنبيـه  وقتـي  مفهوم، همين اساس بر

 .رود مي بين از است آموزان دانش اضطراب كه تربيت و تعليم نظام و مدرسه اساسي هاي آسيب

  .شد خواهد ايجاد آموزان دانش در عميق يادگيري باشد نداشته اضطراب آموز دانش وقتي لذا

 بـر  را آمـوزان  دانش فكري عادات معلم كه است اين فوكو تربيتي هاي داللت از ديگر يكي

 فكـري  گـستره  ترتيـب  ايـن  بـه  .كند مي پراكنده است مأنوس و مقبول كه را آنچه و ندز مي هم

 .آيد مي عمل به جلوگيري آنها افكار يكنواختي از و يابد مي افزايش آموزان دانش

 بـرون  و ويژگـي  خـود  ،گسـست  ،واژگـوني  اصـل  شـامل  كه فوكو شناسي روش اساس بر

  .است اجراستخ قابل نيز ديگري هاي داللت ،باشد مي بودگي

 هـاي  كتـاب  كـه  را آنچـه  و پندارند نمي حقيقت ي سرچشمه عنوان به را معلم آموزان دانش

 نتيجه در ،شود مي منتفي كنند مي القاء آموزان دانش به حقيقت عنوان به درسي ي برنامه يا درسي

 مـورد  ار آن توانند مي آموزان دانش و شود نمي تبديل مقدس امري به درسي متون و معلم سخن

  .شود مي كاسته درسي متون و معلم مرجعيت از لذا دهند؛ قرار جدي بررسي و نقد

 را گفتمـاني  اعمـال  يا وضعيت و ،بشناسند را دوره هر امكان شرايط توانند مي آموزان دانش

   اسـتخراج  دنبـال  به آنها نتيجه در كنند، شناسايي گرداند مي ممكن را معرفت مختلف اشكال كه
  



22 )4 و 3 ي شماره ،1389 زمستان و پاييز ،2- 17 سال ششم، ي دوره( اهواز، چمران شهيد دانشگاه تربيتي علوم مجله

  .آيند نمي بر مكاني و زماني مختلف هاي دوره همه به مسائل تعميم براي يكل قوانين

 يي دوره و عصر هر كه شوند مي متوجه ويژگي خود اصل اساس بر آموزان دانش و معلمين

 دوره يـك  در هـا  پديـده  تفسير براي مشترك اصول از توان نمي لذا دارد، را خود خاص ويژگي

 متوجـه  بايـد  تاريخ درس مخصوصاً درسي متون خواندن در زانآمو دانش بنابراين .كرد استفاده

 قـرار  بررسـي  مـورد  يكـسان  و مـشخص  معيارهاي و ها مالك با را تاريخي عصرهاي كه باشند

  .ندهند

 عميـق  معنـاي  دنبـال  بـه  درسي متون خواندن در آموزان دانش بودگي برون اصل اساس بر

 امـور  بـه  لـذا  باشـند؛  مـي  معنـا  و عمـق  فاقد كلي طور به متون فوكو نظر از كه چرا گردند نمي

  .پرداخت خواهند جاري مسائل و كوچك وقايع و محسوس

  

  فوكو ديدگاه اساس بر رسمي پرورش    و آموزش كنشگران اختيارات و وظايف حدود

 .دهـيم  قرار بحث مورد فوكو ديدگاه از را آن روابط و قدرت بايد سؤال اين به پاسخ براي

 ايـن  خـواه  ،دانـد  مـي  قدرت بر مبتني را اجتماعي و انساني هاي رابطه تمام اًاساس فوكو كه چرا

 بنـابراين  .باشد تربيتي يا و اقتصادي رابطه خواه و باشد عاشقانه خواه ،شود برقرار زبان با رابطه

 طـرف  كوشد مي طرف يك ها رابطه اين ي همه در و دارد حضور قدرت ها رابطه اين ي همه در

 و متحـرك  هـا  رابطـه  ايـن  كـه  دارد  اذعـان  فوكـو  امـا  .بگيـرد  فرمـان  زيـر  و ندك مهار را ديگر

 معكـوس  و متحـرك  فوكـو  نظـر  از قـدرت  ي رابطـه  پس ،نيستند ثابت ابد براي و تغييرپذيرند

 باشـند  برخـوردار  آزادي از يي درجه از طرف دو هر كه كند مي ايجاب رابطه اين و است شدني

  .شود مي سلطه به بديلت رابطه اين نباشد آزادي اگر و

 هـيچ  .است اجتماعي مختلف سطوح در قوا روابط از بازتابي اجتماعي روابط فوكو نظر به

 جامعـه  تـر   جزيـي  و تـر   پـائين  سطوح در قوا روابط از بازخوردي كه نيست جامعه در يي رابطه

 بـه  تحليلـي  نظـري  كنـيم،  مـي  تحليـل  جامعـه  در را قـدرت  گونـاگون  هاي  حوزه وقتي .نباشد

 نهادهـاي  تنهـا  نـه  رو اين از .ايم انداخته ،دارند وجود جامعه در كه روابطي گوناگون هاي حوزه

 اشكال ي همه تنها نه و دارند، وجود جامعه در كه هستند قوايي روابط از برآمده خود اجتماعي

 هـا،  انجمـن  و احـزاب  خانواده، نهاد ديني، نهاد دولت، مانند دارند، وجود جامعه در كه نهاديني

 بلكـه  هستند، قدرت از اشكالي پزشكي، و بهداشتي مراكز و آموزشي نهادهاي كار، هاي  سازمان
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 و كـالم  آزادي، حقيقـت،  اخـالق،  دانـش،  ماننـد  دارنـد،  وجـود  جامعـه  در كه نماديني اشكال

 نظريه خالف بر فوكو .هستند جامعه در قدرت روابط شده نمادين اشكال همه ... و ايدئولوژي

 »شـود  مـي  متبلـور  دولـت  حاكميـت  در قدرت« است فرض پيش اين بر مبتني كه يجرا سياسي

 اسـت  اين او مراد .)194 ص ،1378 ضيمران، (»ساخت جدا تن از را پادشاه سر بايد« :گويد مي

 نظريـه  بـا  اساسـاً  وي كـه  چـرا  آورد در به دولت و حاكميت محور از را قدرت مسأله بايد كه

 مـردم  ي نماينـده  را دولت نظريه دو هر زيرا ،است مخالف زمينه ينا در ماركسيسم و ليبراليسم

 كلـي  طـور  بـه  و كننـد  مـي  تفـويض  دولـت  بـه  را خويش قدرت مردم كه اند مدعي و دانند مي

 ،باشـد  امـور  ي همـه  رأس در دولـت  وقتـي  بنابراين .گيرد مي سرچشمه مردم اراده از حاكميت

 نظـارت  و كنتـرل  تحـت  نيـز  تربيـت  و تعليم امنظ جمله از جامعه اركان ي همه كه است مسلم

   .گرفت خواهد قرار دولت كامل

 رونـد  مي فراتر دولت نهاد حدود از ضرورتاً فوكو ديدگاه از قدرت روابط كلي طور به پس

 و ،هـا  عامـل  از تنـوعي  از مركـب  بلكـه  نيـرو  از مركب فقط نه ،است تركيبي واقعيتي دولت« و

 تعريـف  و خـصوصي  و عمـومي  ميـان  مرزها تعريف فرايند زا است عبارت ها عامل اين محور

 .)262 ص،  1382 ،ميلـر  (نيـست  دولـت  صـالحيت  در آنچه و است دولت صالحيت در آنچه

 ،كنـد  اشـغال  را بالفعـل  قـدرت  روابط كل تواند نمي دارد كه وسيعي هاي دستگاه رغم به دولت

 بنـابراين  .كنـد  عمـل  هـستند  موجود پيشاپيش كه قدرتي روابط ديگر پايه بر تواند مي تنها بلكه

 را غيـره  و دانـش  ،خـانواده  ،جنـسيت  بدن، كه قدرتي هاي شبكه از يي مجموعه به نسبت دولت

 هـا  دولـت  فوكـو  ديدگاه اساس بر كه بگوييم توانيم مي بنابراين .است روبنايي ،اند كرده محاصره

 روبنـايي  آنهـا  نقـش  واقـع  رد و دارند تربيت و تعليم ي حوزه در نفوذ اعمال براي كمي شانس

  .است

 ديـدگاه  اسـاس  بـر  تربيـت  و تعليم نظام در مديران اختيارات و وظايف حدود با رابطه در

 برنـد  نمـي  كـار  بـه  را مديريت ي كلمه اساساً فوكو و ها مدرنيست پست كه گفت توان مي فوكو

 نقـش  و اسـت  تر نيانسا مناسبات رهبري در كه چرا كنند مي استفاده »رهبري« اصطالح از بلكه

 از يكـي  )Conduct (رهبـري  واژه كـه  ددار مـي  بيـان  فوكـو  ،است مديريت از تر سيال رهبري

 معنـي  بـه  هم حال عين در واژه اين زيرا .است قدرت روابط ويژه خصلت فهم هاي راه بهترين

 تامكانـا  از يي گسترده بيش و كم حوزه درون در رفتاري شيوه معني به هم و ديگران »هدايت«

    .است رفتاري
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 بخشيدن نظم و رفتاري امكانات اين از يكي سوي به هدايت از است عبارت قدرت اعمال

 نـصب  خود پايگاه در رهبر فوكو نظر از .)359،  ص،  1382،  ميلر (است ممكن حاصله نتيجه به

 پـيش  از مـدير  موقعيـت  يعني شود؛ مي برگزيده ديگران توسط اقتضاء حسب بر بلكه شود نمي

 دو جايگاه كه است يي گونه به شد گفته كه همانگونه قدرت رابطه حتي و باشد نمي شده نتعيي

 بـه  همه از بيش كه است كسي )رهبر( مدير ميان اين در و باشد معكوس تواند مي ،رابطه طرف

 دوران در كـه  اسـت  حـالي  در اين و .دارد اشراف و است تر نزديك شود حل بايد كه يي مسأله

 افـراد  فوكـو  مدرنيـستي  پـست  ديـدگاه  اسـاس  بـر  اما .دانست مي را يگاهشجا كس هر مدرن

  .دهند مي دست از را سازمان در را خود جايگاه

 هـدايت  و رهبـر  عنـوان  به ،تربيت و تعليم نظام در مديران، فوكو ديدگاه اساس بر بنابراين

 مناسـبات  حـوزه  ايـن  در و كنند مي عمل رفتاري امكانات از يي حوزه درون در ديگران ي كننده

 تعيـين  ديگـران  در وي نفـوذ  ميـزان  را رهبـري  درجه و است؛ سازماني روابط از تر مهم انساني

 مقابل در و دهند مي دست از را خود اهميت نژادي و جنسيتي ،يي طبقه هاي پايگاه يعني كند؛ مي

 ي همـه  مدرسـه  در لـذا  .يابـد  مـي  افـزايش  او گفتماني اثرگذاري توان و شخصيتي/رواني وضع

  .شود نمي متمركز مدير شخص در قدرت

 تحول معلمان نقش كه است معتقد فوكو ،معلم اختيارات و وظايف حدود ي زمينه در اما و

 و اقتـصادي  اجتمـاعي،  تـر  وسـيع  مـسائل  با درسي مختلف هاي موضوع كردن مرتبط و آفريني

 و نمايـد  كنتـرل  را وزانآمـ  دانش كه را سنتي نقش آن ديگر فوكو ديدگاه از معلم .است سياسي

 و افقـي  رابطـه  يـك  و متقابـل  ارتبـاط  يـك  در بلكـه  نـدارد  ،كنـد  تحميـل  آنان به را خود نظر

 نقش درسي برنامه و متن به نسبت نقادي با معلم پردازد، مي نقش ايفاي به ،محوري آموز   دانش

   .كرد اهدخو ايفا كند مي زندگي آن در كه فرهنگي از ساختارزدايي در را خود روشنفكري

 خـود  تـاريخي  ساختار انكار با كه عقل از مفهومي هر به نسبت بايد معلمين گويد مي فوكو

  .باشند شكاك دارد را حقيقت كشف ادعاي خودش ايدئولوژيك اصول و

 كنتـرل  مكانيـسم  ضـروري  بخش قدرت و دانش مشروع اشكال كه كند مي استدالل فوكو«

 )1990 (هوسـكين  وسيله به بيشتري وضوح با ديدگاه ناي ،تربيتي اصطالحات در .هستند كننده

 رسـمي  اعمـال  بـه  كنـد    مي اشاره كه كرد توجه »انضباط« كلمه دوگانه معاني به وي .شد ايجاد

 تربيـت  و تعليم عناصر كه دانش مشروع هاي بخش و )كالس يك مديريت (قدرت كننده كنترل
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 »اقتـدار « مفهـوم  پذيريم، مي ما »انضباط« از مفهوم اين همانند .)كردن تدريس (دهد مي شكل را

 داشـتن  معنـاي  بـه  هـم  اسـت  اقتـدار  داراي معلم يعني .باشد حوزه دو شامل كه معنا اين به را

 بـراي  آمـوزان  دانـش  كـه  دانـشي  داشـتن  معناي به هم و كالسي هاي فعاليت اداره براي قدرت

 كـه  گفـت  تـوان  مـي  بنابراين ).875، ص   2000،  1يلي و جانسون  ازب. (»دارند نياز آن به آموختن

 خود محدود توان از و ندارد را تام و كلي حقيقت ادعاي كه است انتزاعي روشنفكر يك ،معلم

 اداره قـدرت  :الـف  يعنـي  اسـت  اقتـدار  داراي معلم لذا نمايد عمل بايد خود كاري حوزه در و

دارا  را آمـوزان  انـش د نيـاز  مورد كافي و الزم اطالعات و دانش :ب .دارد را كالسي هاي فعاليت

  .باشد مي
  

  فوكو تربيتي و فلسفي هاي ديدگاه نقد

 اعتقـاد  به« .است فوكو ميشل جدي منتقدين از و مدرنيته سرسخت مدافعين از هابرماس -

 حقيقـت  تحليـل  مقابـل  در نقـد  دادن قـرار  و اتنقـادي  انديشه سنت از فوكو برداشت هابرماس

 اصـلي  مـشكل  واقـع  در بماند، بهره بي الزم هنجاري يمعيارها از فوكو نقد كه شده اين باعث

 مـالك  يك كم دست بايد نقد هابرماس گمان به .است عقل نقد از او فراگير تعبير فوكو فلسفه

 بـه  و شود مي فراگير نقد كه هنگامي اما كند حفظ حاضر زمان انتقادي– تاريخي تحليل براي را

 ناهمـسازي  نتيجـه  ،بـرد  مـي  پرسـش  زير را قليع هاي مالك همه چنانكه گردد مي باز نيز خود

  .)224 ص ،1378، حقيقي (»است كنشي

 گـر  هدايت و مولد »تناقض« تناقض اين« :گويد مي نقد اين ضمن در )1990( 2هوسكين اما

 »باشـد  صـرف  خطـاي  و جهـل  ،بساطت معلول كه تناقضي نه است پيچيدگي از ناشي و است

 را امكـان  ايـن  فوكـو  از هابرماس انتقادي ارزيابي فريزر، نانسي گمان به اما .)1990 هوسكين،(

 مـشخص  عنـصر  يك فقط بلكه ،آن تماميت در مدرنيته نه فوكو نقد موضوع كه گيرد مي ناديده

  .است مدرن باوري انسان يعني آن در

 فوكو :گويد مي و داند مي افراطي محوري سوژه به را فوكو واكنش نيز كارتي مك تاماس -

  .است شده محوري ساختار افراطي تفكر دچار محوري سوژه افراطي يدهعق مقابل در

                                           

1-  Buzzelli and Johoson  
2-  Hoskin 
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 حقيقـت  و اسـت  تـوهم  يا فريب حقيقت جهانگستر و كلي مفهوم كه است معتقد فوكو -

 دارد، حقيقـت  از را خـود  ويژه تعبير قدرت نظام هر كه آنجا از و است محلي شرايط به وابسته

 اسـت،  تناقض دچار فوكو تحليل اين .است محض خيالي خوش آزادي به قدرت از گريز پس

 دسـت  بـه  و حقيقـت  بـه  شـدن  تـر  نزديك ضامن حقيقت هاي رژيم كردن دگرگون اگر كه چرا

 برداشـتن  زحمـت  دليلـي  چـه  بـه  و يي انگيزه چه با فوكو كه نيست معلوم نباشد آزادي آوردن

 حـدود  فوكـو  ديـدگاه  اسـاس  بـر  همچنـين  .كنـد  مي هموار خود به را قدرت ي چهره از نقاب

 نيـست؛  شده تعريف و مشخص كامالً رسمي پرورش       و آموزش كنشگران اختيارات و وظايف

 و تعليم نظام در معلمان و مديران دولت، اختيارات كه كرد مشخص قطع طور به توان نمي مثالً

 كـه  است اين باشد؛ وارد تواند مي ديدگاه اين به كه ايرادي بنابراين .است حدودي چه تا تربيت

 ناهماهنگي و نابساماني نوعي باعث تربيت و تعليم نظام در كنشگران اختيارات و ظايف و ابهام

 پيـدا  مـشخص  صورت به را خود جايگاه و موقعيت كنشگري هر وقتي شود؛ مي سازمان آن در

 مشكالت كدام هر و شد خواهد ايجاد اختالل كارها اجرايي روند و وظيفه انجام در آنگاه نكند

 سـؤال  زيـر  زيـادي  ميزان به نيز شغلي امنيت اين بر عالوه .نهند مي ديگري گردن به را موجود

 است ممكن سازمان افراد اينكه براي .ندارند مفيد كردن كار براي كافي ي انگيزه افراد و رود مي

 يخالقيت است ممكن افراد بنابراين داريم؟ قرار كجا در ما يا و داريم يي وظيفه چه ما كه بگويند

  .نيست مشخص آنها وظايف حدود نوعي به كه چرا ندهند نشان خود از

 .شـد  خواهـد  مواجـه  اساسـي  مـشكل  بـا  تربيتي و آموزشي هاي هدف به رسيدن نتيجه در

 هـاي  هـدف  بـه  رسيدن جهت پرورش       و آموزش نظام كاركرد سنجش و ارزيابي براي همچنين

 اينكـه  مـورد  در قـضاوت  نتيجـه  در ستني سنجش قابل كنشگري هر تأثير و سهم ،شده تعيين

 در كنـشگران  از يـك  كـدام  مؤثر كاركرد عدم اثر بر و قسمت كدام در پرورش       و آموزش نظام

 .نيست پذير امكان است شده مشكل دچار تربيتي و آموزشي هاي هدف به رسيدن

  

  

  

  

  



27  ... پرورش  و  آموزش كنشگران اختيارات و وظايف حدود نقد و تبيين

 منابع

  .مدرسه :تهران ،اسالمي تربيت به دوباره نگاهي .)1375( خسرو باقري،
 .)1387( سـميرا  حيـدري،  و زهـرا  نيكنـام،  نـرگس؛  سـجادي،  سوسـن؛  كشاوز، خسرو؛ باقري،

 فلـسفه  مبـاني  تـدوين  و ايـران  اسـالمي  جمهوري در اعتقادي و ارزشي نظام بررسي
 و آمـوزش  وزارت :تهـران  نـشده،  چاپ پژوهشي طرح .آن با متناسب درسي ريزي برنامه

  .رسيد ريزي برنامه و پژوهش سازمان پرورش   
 ،آن مباني و تربيت و تعليم در مسلمان دانشمندان آراي .)1382( دانشگاه و حوزه پژوهشكده
  .سمت :تهران

  .آگاه :تهران مدرنيته از گذر .)1378( شاهرخ حقيقي،

 زرتـشت  تبارشناسـي،  و شناسي باستان و فوكو درباره .)1378( محمدسـعيد  كاشاني، حنايي
   .هرمس :تهران ،ديگر مقاالت و كيست نيچه

 فلـسفه  درس ]جـزوه [ ،بيستم قرن مكاتب درس به مربوط تقريرات .)1385( محمـود  خاتمي،
   .تهران دانشگاه

 هرمنيوتيـك  و سـاختارگرايي  فراسوي فوكو، ميشل .)1379( پل رابينو، و هيوبرت دريفوس،

  .ني :تهران حسين، بشيريه، ترجمه
  .هرمس :هرانت ،قدرت و دانش فوكو، ميشل .)1378( محمد ضيمران،

نيكـو   ترجمـه  ،ديگـر  گفتگـويي  نـه  و روح بـي  جهان يك روح ايران .)1374( ميشل فوكو،
   .ني :تهران جهانديده،افشين  و سرخوش،

  .ني :تهران جهانديده، افشين و سرخوش، نيكو ترجمه ،دانستن به اراده .)1382( ميشل ،فوكو

 :تهـران  ، پرهـام،  باقر ترجمه ،رانسكلژدوف در افتتاحي درس گفتار نظم .)1384( ميشل فوكو،

  .آگه
  .تهران دانشگاه :تهران ،دانش شناسي ديرينه و فوكو .)1384( حسين كچويان،

  .مركز تهران، يزدانجو، پيام ترجمه ،نقد بوته در فوكو .)1380( ديويد كوزنزوي،

 .هعالمـ  دانـشگاه  ،"انديـشند   مـي  كه آنان همايش" مقاالت مجموعه .)1386( حسين كچويان،

  .جوان انديشه كانون :تهران
 دوزي يمنيمحمـد  ترجمـه  .جوامـع  و هـا  فرهنـگ  :پرورش و آموزش .)1378( لوتـان  كوي،

  .بهشتي شهيد دانشگاه :تهران سرخابي،
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  .ققنوس :تهران محسن، حكيمي، ترجمه ،"بيستم قرن فرانسه فلسفه" .)1380( اريك ماتيوز،

 :تهران جهانديده، افشين و سرخوش نيكو ترجمه ،"قدرت و استيال سوژه،" .)1382( پيتر ميلر،

  .ني
 گفتگـوي  در پـرورش        و آموزش نهاد و معلمان اساسي نقش بررسي .)1380( رسول نيمروزي،

  .38 ص .نهم شماره ،آموزه فصلنامه تمدنها،
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