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چکیده
هدف اصلی این مقاله ،بررسی فاصله گرفتن نظامهای آموزشی از هدف تعالی خویشتن و خودمختاری از
دیدگاه فوکو میباشد .برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد .بنابر
نتایج به دست آمده ،مهمترین تمایزهای خویشتن اصیل با خویشتن کاذب در حال تحول و انعطاف است.
درحالیکه خویشتن اصیل ،همواره پروژهای در حال تکامل و ناقص است ،خویشتن کاذب ،امری تمامشده و
صلب است .همچنین خویشتن اصیل ،نسبتی فعال با شبکهها ی قدرت دارد .عالوه بر این ،نوع آگاهی گفتمانی
خویشتن اصیل میتواند او را فراتر از حدود دانشی -فرهنگی زمانش ببرد .الزامات دستیابی به این خویشتن
اصیل در فعالیتهای تربیتی شامل مواردی مانند مسئلهآفرینی و نقد ساختشکنانه مداوم ،توجه به احساسات
فردی ،آگاهیهای گفتمانی و حقیقتطلبی و حقیقتگویی است .لذا ،دستاندرکاران و ذینفعان تربیت
میبایست هستههای مقاومت خویش را در برابر ارزیابیهای بیرونی و نظامهای هنجارساز شکل دهند تا از
استحاله خویشتن اصیل به خود کاذب جلوگیری کنند.
واژه های کلیدی :خود ،نظام تربیت ،قدرت ،گفتمان ،مسئلهآفرینی
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مقدمه
تربیت همواره در اندیشه تعالی و مطلوبیت بوده و در این میان ،همواره خویشتن آدمی سهمی اساسی
در تحقق آن داشته است .بسیاری از هدفهای تربیتی مانند اتکای به نفس ،1خودارزیابی ،2تحقق خویش

3

و صیانت از خویش 4بر خویشتن آدمی استوار است .همچنین خودمختاری( 5در مقام یکی از هدفهای
تربیت گاه آنقدر اهمیت یافته که به هدف اساسی تربیت یا مهمترین هدف آن تبدیل شده
است) .(Marshall,1996اهمیت آن سبب شده تا سازوکار تربیت به نحوی قابلتوجه ،خویشتن دانشآموزان
را مدنظر قرار دهد و دستاندرکاران امر تربیت ،تالشهای خود را به آن معطوف نمایند.
نظام تربیت در سالهای اخیر ،گرایش زیادی به نظمدهی زندگی افراد و هدایت آن در مسیری
مشخص داشته است .راهبری نظامهای آموزشی با نظامهای ارزشیابی بینالمللی مانند تیمز 6و پرلز -7شرکت
بیش از  50کشور در این آزمونها در سال  ،)IEC, 2018( 2016ورود جدی سازمانهای اقتصادی به
سیاستگذاریهای آموزشی ( ،)Labaree, 1992ورود جدی بوروکراسی به تربیت و تالشهای تحولی
( )Elmore & Mclaughlin, 1988ازجمله تغییراتی است که نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده و
سازوکارهایی را برای شکلدهی افراد در آن تعریف کرده است .همچنین تأثیرپذیری نظامهای تربیتی از
تربیت حرفهای و جهتگیری آنها به سمت تربیت نیروی کار باعث شده تا هدفهای جدیدی مانند انسان
اقتصادی یا کارآفرین رقابتی ( )Mohammadi, Bagheri, Talkhabi & Mirzamohammadi, 2018برای
این نظامها تعریف شوند و پیرو آن ،نوعی از «خود» در حال شکلگیری باشد که درنهایت بتواند تبدیل به
نیرویی مؤثر برای تولید و پذیرای انضباط اجتماعی شود .چنین تحوالتی باعث شده تا هدفهای جدید نظام
آموزشی با هدفهای غایی آن مانند «خودمختاری» در تعارض قرار گیرد و چهبسا ،دستیابی به آنها را با
دشواری مواجه یا ناممکن سازد .در این میان ،پرسش اساسی این است که در فرایند تغییرات اخیر ،چه
تصویری از «خود» به رسمیت شناخته میشود و چه «خود» در حال تکوین است؟ و اینکه آیا نظام تربیت،
درنهایت هدف غایی خویش را تحقق میبخشد یا خیر؟
مارشال با تمرکز بر سلطه دنیای اقتصاد درصدد است تا هدف نظام تعلیم و تربیت لیبرال را که
تربیت فرد مستقل و خودمختار است ،به چالش بکشد ( .)Marshal, 2003او با بهکارگیری اصطالح عقالنیت
1 .Self-Reliance
2. Self-Assessment
3. Self Realization
4. Self Presernation
5. Autonomy
6. TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study
7. PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study

سال  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

نظام تربیت و خود :از آرمان تکوین خود7 ...

اقتصادساالر بهمنظور نشان دادن نفوذ دنیای حرفه در برنامه درسی و چارچوب تعلیم و تربیت براین باور است
که این نوع عقالنیت با حذف هدفها تنها به ابزارها میپردازد و هدفها را از جرگه تعلیم و تربیت بیرون
میاندازد و آنها را از نهادهای دیگر بر تربیت تحمیل میکند .البته باید توجه داشت به دلیل اعمال شدن
این تحمیل در سطحی خرد ،تشخیص آن بسیار دشوار است .همچنین ،واتکینس معتقد است توجه به
مهارتهای حرفها ی در نظام تعلیم و تربیت ،نوعی تغییر اساسی در آن به وجود آورده و در مقابل تربیت
لیبرال ،بار دیگر چارچوبهای اجتماعی -سیاسی را وارد نهاد تربیت ساخته است ( .)Watkins, 1993در
این استحاله ،مفهوم دانش بهعنوان فرایند ،1بهنوعی اعمال فنون 2فروکاسته شد و نظام تعلیم و تربیت بهصورت
مجموعه متنوعی از راهبردها بدون داشتن هدف و چشماندازی مشخص صورتبندی شده است.
نظر به اینکه ،شواهد موجود ابهام بر سر ماهیت خویشتن حقیقی از نظر فوکو را بدون پاسخ
گذاشتهاند ،در این نوشتار تالش میشود تا چالش تغییر هدف در نظام تعلیم و تربیت از منظر واکاوی مفهوم
«خود» روشن شود .ازاینرو ،بیش از علتیابی این تغییر ،ماهیت آن مدنظر خواهد بود .این واکاوی ماهوی
در نسبت با پژوهشهای پیشین واجد این امتیاز است که میتواند به همه سطوح کارگزاران تربیتی ابزاری
مفهومی دهد تا به سنجش و ارزیابی عملکردهای تربیتی خویش بپردازند و شکاف میان هدف واالی دستیابی
به خویشتن اصیل و هدف دنبال شده خویشتن دیگرساخته را مالحظه کنند .این رصد و مالحظه ،زمینه تکوین
هستههای محلی-موقعیتی مقاومت در برابر این استحاله را فراهم خواهد ساخت .در واقع ،در این مطالعه با
تمرکز بر مفهوم «خود» و مؤلفههای آن تالش میشود تا با تحلیل مسئله از منظر فوکو ،نشان داده شود که
در تاریخ اندیشه انسانی در دهههای اخیر دو نوع ویراست از «خود» انسانی قابل ردیابی است و نظام تربیت با
برساختن ویراستی کاذب از آن ،افراد را از خویشتن اصیل خویش دور ساخته است .ازاینرو ،در هدفهای
نظام تربیت ،با نوعی دوگانگی و تناقض در نظر و عمل مواجه خواهیم بود .این واکاوی در دو بخش صورت
میپذیرد .بخش نخست که ناظر بر مفهوم «خود» است با استفاده از روشی تحلیل مفهومی و بخش دوم با
نگاهی استنتاجی به داللتهای الزم در عرصه تعلیم و تربیت میپردازد.
تمایز فوکویی میان سوژه ساختهشده و خویشتن اصیل

فوکو در نیمه نخست حیات علمی خویش ،تحت تأثیر ساختارگرایی رایج در آن زمان ،تمام تالش
خود را بر مرکززدایی از سوژه استوار نمود .او ساختارگرایی را در تقابل با تأکید افراطی پدیدارشناسی بر
1. Process
2. The Exercise of Techniques
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سوژه خودبنیاد مینگرد (  )Foucault, 2001و تالش میکند تا اندیشه خود را در قالب این دیدگاه سامان
بخشد .در اندیشه ساختارگرایی ،سوژه به ساختارهای مختلف فروکاسته شده ،در آنها منحل میشود.
ازاینرو میتوان گفت دیدگاه فوکو درباره گفتمان  ،با نوعی ساختارگرایی همراه است که تالش میکند،
نقش سوژه را در مقام ساختار کمرنگ سازد و تغییر و تحوالت رخداده را محصول جبری ساختار بداند.
فوکو در ابتدای سخنرانی خود در کلژ دوفرانس در سال  1970بیان میکند که «دلم میخواست درمییافتم
که در لحظه سخن گفتن ،صدایی بینام ،مدتها پیش از من بلند شده است .)Foucault, 2005, P. 11( ».با
این بیان ،او به انکار سوژه و صاحب سخن اشاره میکند گویی دیگر فوکویی در کار نباشد .در ادامه چنین
بیان میدارد« :اگر چنین میشد ،دیگر سرآغازی نمیتوانست در کار باشد و من ،بهجای آنکه کسی باشم
که گفتار از آن اوست ،بیشتر ،آن نقطه انقطاع کوچکی میشدم که در روال ایراد گفتار پیش آمده است.».
به زعم فوکو ،نهاد اجتماعی تالش میکند تا در نقش ساختاری قوی ،گفتار را تحت قوانین خویش مهار

کند و نقش سوژه مستقل را در آن کمرنگ نماید .همچنین بار دیگر این دغدغه فوکو در پیوست «سوژه و
قدرت» در کتاب «دریفوس و رابینو» نمایان میشود« :هدف من پرداختن به تاریخی از شیوههای گوناگونی
بوده است که بهموجب آنها ،انسانها در فرهنگ ما به سوژههایی تبدیل شدهاندDrayfus & Rabino, ( ».

.)2008, P. 344
فوکو در نیمه پایانی حیات علمی خویش ،در تحلیل پروژه خود مینویسد« :مطالعات اخیر من همه
در پی آن بوده است که نشان دهد آدمی چگونه خود را بهصورت سوژه تکوین میبخشد».

( Foucault,

 .)P. 77 1977,ازاینرو فوکو معتقد است موضوع پژوهش او ،سوژه بوده است نه قدرت .اما این نوع پرداختن
به سوژه و روشهای مختلف برساخته شدن وی در طول تاریخ در انواع روابط معنایی ،اقتصادی و قدرتی،
غایت پروژه فوکویی نبوده ،بلکه در پس آن قدرت و حقیقت ،نوعی دغدغه رهایی بخشی نهفته است؛
دغدغهای که فوکو ،خود ،در مصاحبه با مارتین )Foucault, 1988(1آن را بهعنوان حقیقتی مطرح میکند
که از دسترس قدرت و صاحبان آن به دور است و همواره دور خواهد ماند .این حقیقت در نگاه فوکو،
رهایی از همه قیدوبندهای هنجارین و پرداختن عمیق به خویشتن است؛ پرداختنی که به خودآفرینی 2و خلق
تازهی خویشتن منجر میشود.
مخالفت فوکو با هویتهای پیوسته و تکنوا را نیز از این زاویه میتوان مدنظر قرار داد .فوکو معتقد
است که هویتهای ما در تاریخ ،هویتهای متکثری بودهاند که به ضرورت نیز پیوستگی نداشتهاند
1. Martin
2. Self-Creation

سال  ،9شماره  ،2پاییز و زمستان 1398

نظام تربیت و خود :از آرمان تکوین خود9 ...

( .)Foucault, 1977به سخن دیگر ،پیوستگی ویژهای در نحوه تکوین هویت ما وجود نداشته است و هویت
امروز ما برحسب ضرورت ادامه هویتهای گذشته ما نیست .تأکید فوکو بر تکثر هویتها ،منجر به رهایی
از ضرورتهای ایجادشده بهوسیلهی هویتهای تاریخی و هویت اکنون آدمی میشود و او را به آفرینش
دوبارهی خویش و یافتن هویتهای تازه فرامیخواند .اعتقاد به چندگانگی هویتی ،عدم تعیّن را در سرنوشت
آدمی جاری میسازد و او را از چنبرهی قوانین ضروری تاریخی رهایی میبخشد .این عدم تعیّن میتواند
فضایی را برای تکوین خویشتن اصیل فراهم آورد .در اینجا ،پرسش از مرزهای تمایز بخش خویشتن اصیل
از سوژه ،پرسشی مهم است .نخستین تمایز ،در ثبات یا تغییر تجلی مییابد .درحالیکه ،خویشتن اصیل
فوکویی ،خویشتنی متالطم و در حال شدن همیشگی است ،سوژه ،همواره تمایلی بهسوی صلب بودن و ثبات
دارد .این ثبات در دامن رژیمهای حقیقت و گفتمانها و به کمک همبستگی دانش-قدرت صورت میپذیرد.
در مقابل ،خویشتن اصیل با آفرینش مداوم همراه است و از محدود شدن به حدود تعریف میگریزد.
دومین تمایز را در نسبت این دو با قدرت میتوان یافت .درحالیکه سوژه در نظامی منفعل در برابر
قدرت برساخته میشود ،خویشتن اصیل ،در نظامی آغشته به قدرت تکوین مییابد که در آن ،فرد میتواند
مقاومت کند و بنابراین توان خودآفرینی دارد ( .)Nica, 2015, P. 33به سخن دیگر ،نمیتوان خود اصیل
فوکویی را مبری از قدرت به شمار آورد؛ زیرا هیچ ماهیت بری از قدرتی ،در نظام اندیشه فوکو قابلتعریف
نیست .اما نحوه مواجهه امور با قدرت متفاوت است .درحالیکه در نیمه نخست حیات علمی فوکو و به سبب
تأثیرپذیری او از ساختارگرایی ،در نظامهای قدرت ،جایی برای فعالیت خویشتن آدمیان وجود نداشت ،او
در نیمه نهایی این حیات ،با طرح مفهوم مقاومت ،فضایی برای این فعالیت میگشاید .مقاومت در نگاه فوکو،
در عین تالزم با قدرت ،حدود قدرت را نیز مشخص میسازد .فوکو رابطه قدرت و مقاومت را اینگونه شرح
میدهد « :هر جا قدرت هست ،مقاومت هم هست .قدرت و مقاومت به یکدیگر عمق میبخشند .همچنین
مقاومت با شرایط معین و راهبردهای حسابشده ،به جرحوتعدیل قدرت میپردازدFoucault, 2011, P. ( ».

 .)365در همین فضاست که افراد میتوانند فارغ از سوژهای که تابهحال بودهاند ،دست به خودآفرینی بزنند
و در نسبتی فعال با ساختار قدرت قرار گیرند .درواقع ،در این فضا سوژههایی نیز در حال تکویناند
( )Parsania & Yusefi, 2016؛سوژههایی ساختهشده با روشهای هنری-زیباشناختی.
تمایز دیگر میان سوژه و خود اصیل ،تمایز در نحوه ارتباط با نظامهای دانشی یا هنجارین است .به
عقیده فوکو «در کلمه سوژه دو معنا وجود دارد :سوژه تابع دیگری از طریق کنترل و وابستگی و سوژه مقید
به هویت خویش از طریق آگاهی یا شناخت از خود» ( . )Foucault, 2010, P. 414البته در تفسیر این بیان
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باید گفت ،معنای دوم کلمه سوژه به بیانی دیگر گویی همان معنای نخست است؛ زیرا آگاهی و شناخت
دوم ،نوعی آگاهی صلب و تسلیم نظامهای حقیقت است که در پی انقیاد خویشتن آدمی است نه نوعی
آگاهی سیال که از خود عبور میکند و به ورای حدود فرهنگی خویش میرود .ازاینرو میتوان گفت،
نظامهای هنجارینی در مقام هویتهای از پیش تعریفشده ،کلیشههای اجتماعی و ساختارهای سیاسی-
اجتماعی-فرهنگی ،خویشتن انسانی را به بند میکشد و در حدود خود ،محدود میسازد .بر اساس همین
تمایزگذاری است که کوپمان ،اساس پروژه اخالقی فوکو را در حد فاصل میان تکوین تاریخی -و منفعل-
سوژه و امکان تغییر خود سوژه در آینده میداند ( .)Koopman, 2013فراروی از دانش نهادینه ،سوژه اصیل
را از گفتمانهای دانش-قدرت کنونی فراتر میبرد و وی را قادر میسازد تا در افقی وسیعتر به تماشای
خویش بنشیند.
تربیت و خویشتن اصیل :الزامات و مالحظات

اگر هدف نظ ام تربیت را دستیابی به خویشتن اصیل بدانیم ،الزم است در تربیت ،الزاماتی را مدنظر
قرار دهیم و به مالحظاتی پایبند باشیم .این الزامات و مالحظات در پی آنند تا اجازه ندهند غلبه نظامهای
سیاسی-اقتصادی بر نظام تربیت ،این هدف را دچار استحاله کنند و مدرسه را نیز در شمار نهادهایی درآورند
که دستاندرکار ساخت سوژهای کاذب و دیگرساخته است .در ادامه تالش میشود تا با واکاوی دیدگاه
فوکو درباره خویشتن اصیل و ویژگیهایش ،برخی از این مالحظات و الزامات به تفصیل بیان شوند .البته به
دلیل رد هنجارهای بیرونی ،این مالحظات نمیتواند در حالت کالن و در سطح سیاستگذاری مدنظر قرار
گیرد؛ زیرا در این حالت ،سیاستها ،به مجموعهای تناقضآمیز تبدیل خواهند شد .در مقابل ،کانونهای خُرد
قدرت مانند کالس ،معلم ،مدرسه و دانش آموزان میتوانند این الزامات را مدنظر قرار دهند تا جریانی از
تکوین خویشتن اصیل آغاز شود و بهپیش رود.
فوکو ،تکوین خویشتن اصیل و خودآفرینی را در مراقبت از خود معنا میکند .اولسون معتقد است
میتوان بر مبنای مراقبت از خود در مقام آرمان فوکو برای اخالق و تربیت در عصر جدید ،بستری نو در
تربیت پایهگذار ی کرد که در آن ،امکان تحقق رفتارهای اخالقی به وجهی هنرمندانه فراهم شود ( Olssen,

 .)2005, P. 74از سوی دیگر ،خود فوکویی ،پیوسته در حال شکلگیری است و لذا ،هرگز کامل و منسجم
نمیشود و به خاستگاه ثابتی اتصال نمییابد .زیمبلماس با تأکید بر این امر ،بر آن است تا خود را چون امری
همواره در حال خلق شدن و منعطف تصویر کند ( .)Zembylas, 2003از دیدگاه فوکو این خود بر تفاوت
تکیه دارد .او با شنیدن صداهای متفاوت ،نگریستن متفاوتها و درگیری در تجاربی که فرضیههای او را به
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هم میزند رشد میکند .ازاینرو فعالیتهایی میتواند در زمره اخالق مراقبت از خود جای گیرد که به
استقالل در مقابل ساختارهای قدرت بیانجامد و بازسازی مداوم نفس را در پی داشته باشد .توجه به ابعاد
مختلف این استقالل و بازسازی مداوم ،مستلزم مالحظات و راهبردهای ویژهای در تربیت است که در ادامه
به شرح زیر اشاره میشود.
 .1مسئله آفرینی و نقد ساخت شکنانه مداوم :تکوین خویشتن اصیل ،همواره نیازمند رهایی از فراروایتها و
کلیشههای حقیقتی-هویتی موجود در زمان است .این کلیشهها با ایجاد مرزهایی میان بهنجار و نابهنجار
در پی شکلدهی سوژهها هستند .فوکو در بیشتر آثار خود – ازجمله «تاریخ جنون» و «مجازات و تنبیه»-
در پی از بین بردن مرز عمیق بین بهنجار و نابهنجار است .او معتقد است این مرز عمیق به خفه شدن
صداهای متفاوت و حذف دیگریها در مقام نابهنجارها ،میانجامد؛ جایی که صداهای متفاوت خفه
میشود .از دیدگاه فوکو (« ،)1997ما باید به نهاد و سازمانی حمله کنیم که خود را با یک ایدئولوژی
اساسی و ساده آشکار میکند و از این طریق قدرت خود را به اوج میرساند؛ با نظریههایی مانند بهنجار
و نابهنجار» به سوژهها شکل میدهد ( )Olssen, 2005, P. 6از سوی دیگر ،از بین بردن چنین مرزهایی
نیازمند نقدی ساختارشکنانه و عمیق است و این نوع نقد ،خود در گروی طعنورزی نسبت به حقایق و
هویتهای موجود خواهد بود.
طعنورزی نیازمند تقویت مسئلهآفرینی در دانشآموزان نسبت به حقایق ،هنجارها و کلیشههای هویتی
پیرامون خویش است .در مسئلهآفرینی ،پژوهشی از نوع پرسشگرانه مطرح است .مقصود از پرسشگری،
البته ،پرسش و پاسخ دیالکتیکی نیست ،بلکه گونهای از پرسشگری بنیادی است که امور مفروض یا مسلم
و ضروری انگاشته شده را مورد پرسش قرار میدهد ( .)Sajjadieh, 2014درواقع ،مسئلهآفرینی در مقابل
حل مسئله ،قابلطرح است .درحالیکه در حل مسئله ،آدمی در موقعیتی نامتعین و در هنگام برهم خوردن
تعادل حیاتی خویش ،خود را مواجه با مسئلهای میبیند که نیازمند حل آن است ،در مسئله آفرینی ،فرد
در موقعیتی آرام و بیمسئله ،در فضایی که همه افراد حس میکنند که بحران و مسئلهای وجود ندارد و
همه امور مسلم ،جهان را آرام کردهاند یا آرام نشان میدهند ،دست به مسئلهآفرینی میزند و همین
وضعیت بهظاهر آرام و بی چالش را زیر سؤال میبرد .این زیر سؤال بردن ،منجر به ظهور چالش و عدم
تعین خواهد شد و در مقام موتور محرکی میتواند ،ضمن مسئلهمندکردن موقعیت ،افراد را به بازاندیشی
بر امور مسلم و مفروض انگاشته شده فراخواند .این بازاندیشی جمعی ،از منظر فوکو ،مهمترین دستاورد
فیلسوف است و ازاینرو ،مسئلهآفرینی ،مهمترین فریضه او محسوب میشود.
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نگاه مسئلهآفرینانه در پرتوی حاکمیت نگرش منحصر به حل مسئله در مدرسه و نظام تربیت به حاشیه
راندهشده است .درحالیکه حل مسئله دانش آموزان را به حل مسائلی وامیدارد که در افق گفتمانی زمان
آنها ،بهصورت مسئله صورتبندی شدهاند ،مسئلهآفرینی در پی ایجاد مسئله در امور مفروض و غیرمسئله
دار در افق گفتمانی است .به طور نمونه ،هنگامیکه دانشآموز در نگاهی مسئلهآفرینانه ،رابطه سلطه آمیز
ناظم مدرسه با خود و دانشآموزان دیگر را زیر سؤال میبرد و آن را مسئلهمند میکند ،نوعی مسئلهآفرینی
روی میدهد .همچنین هنگامیکه دانشآموز و معلم ،ادعاهای کتاب درسی تاریخ را با توجه به شواهد
تاریخی معتبر به چالش میکشند و درباره آن بحث و گفتگو میکنند ،نوعی مسئله آفرینی رخداده است.
بنابراین ،در مراقبت از خویش به سبک فوکویی ،باید زندگی و زیست خود را چون منشی فلسفی به شمار
آوریم که در آن ،هرروز دست در کار کاوش تاریخی مرزهایی باشیم که برای ما نهاده شده است .در این
کندوکاو تاریخی ،باید به زیر سؤال بردن این مرزها و مسئله آفرینی درباره آنها پرداخت تا گونههای
جدیدی از خویش سر برآورند .این نقد بنیادین مداوم و این مسئلهآفرینی همیشگی ،میتواند خودآفرینی را
در پی داشته باشد .گردین ،پینگل و کراکت نیز معتقدند خودآفرینی ،حاصل مسئلهآفرینی در مورد خویشتن
است ( .)Gerdin, Pingle & Crocket, 2018به طور نمونه ،هنگامیکه دانشآموز اقتدار صوری 1معلم را
زیر سؤال میبرد و از آن مسئله میآفریند ،میتواند خود را در این رابطه مورد بازاندیشی قرار دهد و درنهایت
خود را بازآفرینی کند .این خودآفرینی در راستای رد اقتدار صوری معلم ،نفی رابطه سلطه آمیز میان معلم و
شاگرد و چهبسا جایگزین اقتدار صوری با اقتدار محتوایی خواهد بود.
 .2توجه به احساسات فردی :فوکو معتقد است رهایی بخشی ،تالشی اخالقی است که در آن ،بهجای
تمرکز بر تطابق فرد با قواعد از پیش تعیینشده بیرونی ،سعی میشود تا فرد سوژه اخالقی رفتارهایش
باشد ( .)Foucault, 1992, PP. 27-28به سخن دیگر ،تالش میشود تا فرد رفتارهایش را از منظری
اخالقی بنگرد و به سامان بخشی آنها بپردازد .نیشه و هاسه جوهر اخالقی 2این مراقبت از خویش را

 . 1اقتدار صوری که پیترز آن را در مقابل اقتدار محتوایی مینهد ،اقتداری است که معلم تنها به خاطر جایگاه متفاوتش از آن
برخوردار است .پیترز که از این نوع اقتدار به «در جایگاه اقتدار داشتن» یاد میکند ،معتقد است ممکن است این نوع اقتدار که
خالی از مبنای عقالنی است به رابطه سلطه آمیز میان معلم و شاگرد منجر شود ( .)Peters, 1977در مقابل ،اقتدار محتوایی ،که
برآمده از جان معلم و ناظر بر مجربتر بودن او نسبت به دانشآموز است ،اقتداری عقالنی و قابلقبول است که جریان آموزش،
بدان نیازمند است (.)Bagheri, 2011
2 . Ethical substance
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احساسات دانستهاند و معتقدند احساسات ،صحنه فراخی را بنا میکند که خویشتن اخالقی ،در آن نضج
میگیرد و بالنده میشود ( .)Niesche & Hasse, 2010در این میان ،گام نخست در مواجهه با احساسات،
آگاهی از آنها و به رسمیت شناختن آنهاست .درواقع ،از نگاه فوکو ،فرد در اصالت دادن به خویشتن
خویش ،باید در مقابل استانداردها ،بروکراسیها و قواعد بیرونی ،پایههایی در درون خود بیابد تا بتواند
اخالقِ بودن را بر آنها بنا کند و احساسات فردی ،یکی از اساسیترین این پایههاست.
ازاینرو ،تربیت در راستای ایجاد این تحول ،الزم است توجه ویژه به احساسات درونی افراد داشته باشد
و تالش کند به راهبردهایی بپردازد که در گام نخست ناظر بر کشف این احساسات باشد و در گامهای
بعد دست ورزی با آنها را تسهیل نماید .نیشه و هاسه ،این راهبردها را در فعالیتهای خودتاملی مینگرند
که فرد را با احساسات خود مواجه میسازند ( .)Niesche & Hasse, 2010در این میان فعالیتهایی مانند
نوشتن ،تمرکز و تمرینهای بدنی میتواند این راهبردها را محقق سازد .در طی این فعالیتها ،خویشتن
اصیل فرد شکل میگیرد و در برابر خویشتنهای کاذب پیشنهادی از سوی استانداردها ،نظامهای
بروکراسی و کلیشهها ،مقاومت خواهد کرد و از حالت انفعال محض در برابر آنها به حالت فعال و
تعاملی خواهد رسید و هستههای مقاومت در نظامهای قدرت ،تکوین خواهد یافت .به سخن دیگر از
نگاه فوکو در خویشتن اصیل ،منشأ شناخت خود فرد است نه کلیشههای بیرونی .ازاینرو ،باید فرد را
متوجه این احساسات درونی کرد و به او یاد داد به جای آنکه مدیریت آنها را به مرجع بیرونی بسپارد،
خود با اراده خویش به مدیریت آنها بپردازد .به طورنمونه ،فعالیتهایی مانند نوشتن احساسات خود
راجع به دیگر دانشآموزان و معلمان و قضاوت نشدن این نوشتهها با عینکهای ارزشی-اجتماعی می-
تواند فرصتی را خلق کند تا دانشآموز فارغ از قضاوت دیگران و مراجع بیرونی ،احساساتش را بر روی
کاغذ آورد و در مرحله بعد ،آنها را مدیریت کند.
 .3آگاهیهای گفتمانی :یکی دیگر از عواملی که میتواند فرد را در ایجاد تمایز میان خویشتن اصیل و
خویشتن کاذب و تالش برای شکلدهی به خویشتن اصیل یاری رساند ،آگاهیهای گفتمانی است.
آگاهیهای گفتمانی به معنای وابسته دیدن دانش و قدرت و دریافت گفتمانهای شکلدهنده به دانش
زمان است .ازنظر فوکو ( ،)Dreyfus & Robinho,1986, P. 100ادعاهای دانشی که داعیه حقیقت
دارند ،بهطور منفرد و در فضای خأل طرح نمیشوند ،بلکه در چارچوبی نظاممند از مفاهیم شکل مییابند
و به ظهور میرسند .این چارچوبهای مفهومی همان فضاهای گفتمانیاند .به سخن دیگر ،گفتمان ،رابط
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میان آدمی و واقعیت است که به واقعیت معنا و هویت میبخشد ( )Aali & Davoudi, 2017و از این
طریق ،به موضوعاتی که درباره آنها صحبت میشود ،شکل میدهد.
وجه دیگر گفتمان که ماهیت دانش را متحول میسازد ارتباط آن با نظامهای قدرت است .فوکو در
توضیح این ارتباط بر این باور است که« :حقیقت را باید مانند نظام رویههای منظمی برای تولید ،تنظیم ،توزیع
و عملکرد گزارهها دانست .حقیقت در رابطه دایرهوار با نظامهای قدرتی قرار میگیرد که آن را ایجاد و ابقا
میکند .این حقیقت ،اثرات قدرت را موجب شده و آن قدرت ،این حقیقت را بسط میدهد؛ یک «سامان
حقیقت»( .) Dreyfus & Robinho,1986, P. 298گفتمان ،نوعی سامان حقیقت است که در رابطهای
دایرهوار با نظامهای قدرتی قرار دارد و به گزارهها شکل میبخشد .این ارتباط ،دانش تولیدشده را از حالت
خنثی خارج میسازد و شرایط فرهنگی-اجتماعی را در آنها دخیل میداند.
از منظر فوکو ،نمیتوان از حقیقتهای نابی سخن به میان آورد که قادرند جهان را بیهیچ کجتابی
به ما نشان دهند .بلکه حقیقتها در دامان گفتمانهایی زاده میشوند که در شرایط اجتماعی به وجود میآیند.
این گفتمانها ،عاری از شرایط و مقتضیات فرهنگی-اجتماعی نیستند و در حصار زمان و مکان قرار دارند و
تنها ،فضاهایی برای تولید حقیقتهای موقعیتمند فراهم میآورند؛ فضاهایی که بدون برخورداری از عینیت،
قابلتغییر و دگرگونی خواهند بود« :نباید خیال کرد که جهان چهرهی خواندنی خود را بهسوی ما برگردانده
و کار ما تنها کشف آن است؛ جهان همدست شناسایی ما نیست .خداوند قادر متعالی در کار نیست که گفتار
را به نفع ما بچرخاند .،گفتار را باید چونان خشونتی در نظر گرفت که ما نسبت به اشیا روا میداریم ،یا باید
آن را چونان پراتیکی دانست که ما به اشیا تحمیل میکنیم؛ و در این پراتیک است که رویدادهای گفتار،
اصل قاعدهمندی خود را بازمییابند» (.)Parham, 2005, P. 47
بر اساس این قاعده ،به زعم فوکو ،رشتهی علمی ،حاصل همهی گزارههای حقیقی در مورد یک
موضوع نیست .رشتهی علمی ،مجموع همهی گزارههای منسجم دربارهی یک امر واحد هم نیست . .بلکه
ترکیبی از خطا و حقیقت است که دارای شرایط ویژهای است .برخی از این شرایط بدین قرارند :مربوط
بودن به مقطعی معین از اشیا (به طورنمونه ،از قرن هفدهم به بعد مقرر شد گزارههای گیاهشناسی در مورد
ساخت مشهود گیاه باشد) ،استفاده از مفاهیم کلی ویژه (به طورنمونه ،از قرن نوزدهم به بعد مقرر شد ،واژگان
و مفاهیم پزشکی ،یکی از مرزهای گزارههای پزشکی محسوب شوند) و جاگرفتن در افق نظری معین
(گفتمان).
نگاه گفتمانی به دانش باعث میشود تا فرد ،از دنیای حقایق مطلق به دنیای حقایق قابلتغییر منتقل
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شود و بتواند حقایق مسلم و مفروض در شرایط اجتماعی-تاریخی خویش را زیر سؤال ببرد و از این طریق،
برخی حقایق مربوط به خویش را نیز واژگون سازد و پروژه خودآفرینی خویش را جانی دوباره بخشد .به
سخن دیگر ،آگاهیهای گفتمانی میتواند فرد را قادر سازد تا نقد مداوم را به پیش برد و خویشتن خویش
را از کلیشههای ساختهشده در گفتمانها رها سازد .به طورنمونه ،تحلیل سیمونز به نحوه اعمال ضرورت
اقتصادی در تمام زمینههای زندگی ما میپردازد طوری که از جنبه اجتماعی مجزا نمیشود

( Simons,

 .)2007جنبه حکومتمندی که آنها بکار میگیرند بر اساس درکی است که این تأثیرات قدرت بر آزادی
ما اعمال میکنند.
آگاهی گفتمانی دانشآموزان از دانشهایی که میآموزند ،آنها را قادر میسازد تا این دانشها را
از دایره امور صلب و مسلم بیرون آورند و مورد نقادی قرار دهند .به طورنمونه ، ،خواندن داستان تکوین
نظریههای روانشناسی در درس روانشناسی دبیرستان ،دانشآموز علوم انسانی را با فرازوفرودهای تکوین این
علم ،شکستها و پیروزیهای آن و نیز تعارض دانشمندان این حوزه آشنا میکند و قدرت طعنورزی ،مسئله
آفرینی و بازاندیشی ادعاهای روانشناختی را به آنها میبخشد.
حقیقتطلبی و حقیقتگویی

1

فوکو دانش تربیتی رایج در نظامهای تربیتی را حاصل راهبردهای قدرت میداند که به نظر او در
تالش هستند زندگی افراد را در راستای هدفهای قدرت شکل دهند .بر همین اساس ،فناوریهای انضباطی
در مدارس را نیز مبتنی بر نوع شناختی میداند که جریان قدرت-دانش از انسان به دست میدهد ( Miller,

 .)2003ازاینرو ،از منظر فوکو آنچه امروزه در کالسهای مدارس صورت میگیرد ،در راستای اعمال
انضباط قرار میگیرد .مواردی مانند تقسیم دانشآموزان برحسب استعداد آنها ،قرار دادن آنها در
جایگاههای ویژه بر اساس امتحان و حتی نحوهی قرار گرفتن نیمکتها ،نقشی انکارناپذیر در اعمال انضباط
ایفا میکنند ( .)Marshall, 2003, P. 78همچنین جایگزینی حقیقت با هنجار ،اتفاق مهمی است که در
مدارس امروز رخداده است .از منظر فوکو ،داوریِ بهنجارساز که قلب امتحان را تشکیل میدهد ،با نهادینه
ساختن هنجارها در امر تربیت ،آن را کانونی میداند که همهی افراد با آن مورد مقایسه و طبقهبندی قرار
میگیرند و دوری هر چه بیشتر از آن ،آنها را در عمق حاشیه فروتر میبرد .همه این اقدامات و سازوکارها،
حقیقتگویی در نظام تربیتی مدرسه را تحت انقیاد قرار میدهد و باعث میشود فارغ از حقیقت ،همواره

1. Parrhesiastes
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عدهای در مقابل عدهای دیگر امکان سخن گفتن داشته باشند .چنین است که معلم در مقابل دانشآموز و
دانشآموز بهنجار در مقابل نابهنجار برتری مییابد و حق سخن از آن او میشود .در مقابل این نظام سلسله
مراتبی پیشینی ،فوکو از نوعی حقیقتگویی 1سخن میگوید که پیشفرض مهمش گفتگوی آزاد است.
مارشال معتقد است حقیقتگویی فوکویی ،بیش از برخورداری از دانش ،مبتنی بر نوع تحلیل و نگاه فرد
است .این نوع رویداد در گفتگوهای آزاد آتنی که نوعی از دموکراسی واقعی بودند ،جریان داشت .فرد
حقیقتگو ،یعنی فردی که حقیقت را میگوید و آزادانه تصمیم میگیرد که صحبت کند .او فردی نیست
که نظامها به او جایگاه حرف زدن ارائه کرده باشند و او را از نظر حقیقتگویی تایید کرده باشند
) .(Marshall,2003درحالیکه امتحان و آموزش در روزگار کنونی ،سازوکارهایی هستند که نظامها با
استفاده از آنها ،به افراد حق سخن گفتن میدهند ،فرد حقیقتگو بیاعتنا به این سازوکارها باوجود هرگونه
ریسک و خطری ،بر اساس حس وظیفه اخالقی این کار را انجام میدهد .حقیقتگویی یونانی از نگاه فوکو،
دو وجه داشت :وجه نخست ،نوعی طعنورزی نسبت به محیط بیرون از خویش و بهویژه افراد قدرتمند بود
و وجه دوم آن ،ناظر بر نوعی اعتراف و متهم ساختن خویشتن بود ( .)Zagan,2015بر این اساس ،فرد
حقیقتگو از یکسو قدرتمندان –افراد یا گفتمانهای قدرتمند -پیرامون خویش را مخاطب قرار میدهد و
فارغ از تهدیدهایی که پیش رویش است ،با شجاعت و خطرپذیری حقیقت را میگوید و از سوی دیگر،
خود را مخاطب قرار میدهد و نوعی رابطه اخالقی 2با خویش برقرار میسازد .همین موضع اخالقی ،افراد را
به شنیدن حقیقت مشتاق میسازد و اعتبار سخن حقیقتگو را تضمین مینماید.
فوکو در عین نقد «جمهور» افالطون به دلیل محدود کردن حقیقتگویی و زدن حد بر آن ،بر نقش
سقراط در مقام حقیقتگو اذعان میکند .او هدف اصلی حقیقتگویی سقراط را متفاوت با حس اقرار و
اعترافی میداند که در فرهنگ مسیحی به چشم میخورد .این نوع حقیقتگویی از منظر او ،به معنای صرف
اقرار به اشتباهات و یا بازگویی حوادث و رویدادها نیست .سقراط خاطرنشان میسازد که تربیت با مراقبت
از خود ارتباط دارد .مراقبت از خود بدین معناست که فرد تمایل دارد به سبک زندگی خود توجه نماید و
به بهترین شکل ممکن زندگی کند .در این راه ،از یکسو به شرایط فرهنگی-اجتماعی خویش نظر میافکند
و صرفنظر از جایگاه قدرتی خویش ،از آن انتقاد میکند و از سوی دیگر ،خود را مخاطب قرار میدهد و

1. Parrhesia

 . 2منظور از رابطه اخالقی در سپهر اندیشه فوکو ،رابطهای توأم با مراقبت ،بازاندیشی باورها و عملها ،حقیقتجویانه ،جرأت-
ورزانه و عاری از سلطه است.
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تالش میکند تا خود راستین خویش را مورد بازبینی قرار دهد و عمل و نظر خویش را با هم منسجم سازد.
قرار گرفتن حقیقتجویی و حقیقتطلبی در کنار مؤلفههایی چون مسئلهآفرینی و نقد ساختارشکنانه ،آگاهی
گفتمانی و توجه به احساسات درونی ،میتواند دستیابی به خویشتن اصیل را ممکن سازد .همچنین این مؤلفه-
ها ،خویشتن اصیل را از حالت خنثی خارج میسازد و در او ،دغدغه حقیقت را به رسمیت میشناسد.
نتیجه
به نظر میرسد باوجوداینکه نظام تربیت ،هدف خویش را دستیابی به خویشتن اصیل میداند ،چندان
در تحقق آن موفق نبوده و در حال تکوین خویشتنی کاذب است؛ خویشتنی که توسط نظامهای اقتصادی و
قدرتی شکل داده میشود .تأثیرپذیری نظامهای تربیتی از تربیت حرفهای در قرن بیستم ،ورود بوروکراسی
به فضای تربیت و نیز تأثر نظامهای تربیتی از نظامهای کالن اقتصادی-سیاسی باعث شده تا آرمان تربیت
لیبرال زیر سؤال رود و خویشتن تکوین یافته در آن ،از خویشتنی اصیل به خویشتنی کلیشهای و عاریتی تبدیل
شود .این رویداد در سالهای اخیر ،بهشدت دامنگیر نظام آموزشی ایران هم شده است و بررسیها ( Aali

 )& Dawoodi, 2019نشان از تأکید بر مهارتهای یکسان در معلمان ،اصرار بر ارزشیابیهای بیرونی کمّی
از عملکرد آنها ،غلبه نگاه کارکردگرایی در مواجهه با معلمان و نیز قرار گرفتن معلم در خدمت توسعه
دارند .این رویکرد ،باعث فاصله گرفتن معلمان و درنتیجه دانشآموزان از خویشتن اصیل خویش خواهد
شد .همچنین غلبه کنکور بر نظام آموزشی ایران ،باعث صورتگرایی و از میان رفتن انگیزه و دانش خواهی
اصیل و داوطلبانه شده است ( .)Samiea Gilani, 2014این امر ضرورت توجه به تفکیک خویشتن کاذب از
خویشتن اصیل را در این نظام آموزشی نشان میدهد و ما را بر آن میدارد تا راهبردهای تقویت خویشتن
اصیل را در درون این نظام و در سطوح مختلف دانشآموز ،معلم و مدرسه جدی بگیریم .درعینحال،
دستاندرکاران ،مؤثران و ذینفعان تربیت میتوانند در این شبکه قدرت ،مفصلها یا لوالهای مقاومتی شکل
دهند و در برابر این استحاله مقاومت کنند .این شبکههای خرد قدرت با تمرکز بر خویشتن اصیل و الزامات
تحقق آن ،در پی تقویت دانشآموز از درون و پیریزی هستهای درونی در او هستند.1
.1

باید توجه داشت که این تقویت از درون ،در همه سالهای تحصیل به یک میزان مدنظر نیست .به طور قطع در سالهای

نخست دوره ابتدایی ،وجه جامعهپذیری کودکان بیشتر مدنظر است .ریچارد رورتی در تبیین دورههای تربیتی از دو دوره تربیتی
پیش از دانشگاه و پس از دانشگاه یاد میکند .درحالیکه در نخستین دوره ،هدف تربیت باید جامعهپذیری و آغشته سازی کودک
به فرهنگ رایج باشد ،هدف تربیت در دوره دوم ،طعنورزی و به چالش کشیدن ارزشهای نهادینه اجتماعی خواهد بود ( Rorty,

 .)1999این نوع گسست در جریان تربیت به این شکل قابلقبول نیست (  ) Bagheri,2014و بدون زدن جرقههای نخستین نقادی و
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انجام این مأموریت که بهتدریج در سالهای متمادی تربیت پررنگتر میشود ،در گروی شناخت
نقاط و امور حساس و سامان بخشیدن به شبکههای مقاومت حول آنهاست که در ادامه به طور خالصه اشاره
میشود:
الف -حساسیت نسبت به سازوکارهای ارزیابیهای بیرونی

یکی از مواردی که شبکههای مقاومت را به حساسیت وامیدارد ،ساختار ارزیابیهای بیرونی است.
در سالهای اخیر ،نظامهای ارزیابی کالن و بیرونی ،اهمیت ویژهای یافتهاند و در همه ابعاد آموزشوپرورش
نفوذ یافتهاند .آزمونهای بینالمللی مانند تیمز و پرلز ،نظامهای رتبهبندی مدارس ،نظامهای کیفیتسنجی
بیرونی و کالن ،نمونههایی از این نوع ارزیابیها هستند .وجود این ارزیابیها به خودی خود میتواند مفید
باشد و نظامها و دستاندرکاران را به ضعفهای خویش آگاه سازد؛ اما قدرت گرفتن روزافزون این نظامها
در مقابل ارزیابیهای درونی و به حاشیه رفتن ارزیابیهای درونی به نفع این نظامهای بیرونی ،میتواند به
جابجایی خویشتن اصیل با کلیشههای کالن بینجامد .ازاینرو الزم است به وجه تعادل میان این نوع ارزیابیها
با ارزیابیهای فرایندی-درونی توجه ویژه صورت پذیرد .ارزیابی درونی یا خودارزیابی ،در درجه نخست
معطوف به دانشآموز و ارزیابی او از خویش است و در مراحل بعدی ،شامل ارزیابی معلم از تالشهای
آموزشی خود ،ارزیابی مدرسه از عملکرد خویش ،ارزیابی اداره آموزشی از عملکرد خویش و ارزیابیهای
نهادهای کالنتر از عملکرد خویش میشود .توجه به خودارزیابی یا ارزیابی درونی به سبک فوکویی ،باعث
میشود رویکرد به ارزیابیها ی بیرونی نیز متفاوت شود و در مواقعی و با تشخیص خود سازمان یا فرد ،این
ارزیابیها ،نه در مقام مرجع و هدف بلکه در مقام ابزار به کار گرفته شوند.
ب -شناخت و مقاومت در برابر شبکههای قدرت-دانش هنجارساز

یکی دیگر از مواردی که الزم است نسبت به آنها حساس بود ،شبکههای دانش-قدرت هنجارساز
است .این هنجارسازیها که بر بستر سازوکارهای ارزیابی و رؤیت پذیری سوژهها ممکن میشوند،
دستاندرکار طبقهبندی یا پایگانمندی افراد میشوند .از منظر فوکو ،یکی از کارکردهای مراقبت پایگان-
مند ،1تقسیمبندی افراد و متمایز نمودن آنها بر اساس مشاهدههای پیشینی است ( .)Sajjadieh, 2014جا
ارزیابی و پرداختن به خویشتن اصیل از همان کودکی نمیتوان انتظار داشت در دوران دبیرستان یا دانشگاه و بهصورت خلقالساعه
 ،فرد به خودآفرینی روی آورد .درعینحال ،میزان توجه به این اهداف از سالهای نخستین تربیت رسمی تا پایان دبیرستان و
دانشگاه ،تکنوا نخواهد بود و بهتدریج باید بر قدرت مسئلهآفرینی و نقادی آنها افزوده شود .زیرا توانمندیها و قابلیتهای
موردنیاز برای تحقق این اهداف ،بهتدریج در دانش آموزان ایجاد خواهد شد.
1. Categorical Discipline
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 فن تمایزگذاری جدیدی است که تالش، افراد بر اساس دوری و نزدیکی رفتارهایشان به نوع هنجارین1دادن
میکند گونه ای هنجارین را مبنای ارزشگذاری قرار دهد و این ارزشگذاری را تا عمق جامعه در
 با، این داوری. این کارکرد در داوریِ بهنجارساز نمایانتر میشود. پادگان و مدرسه نفوذ بخشد،بیمارستان
 آن را چون کانونی مطرح میسازد که همهی افراد در آن با هنجارها،نهادینه ساختن هنجارها در امر تربیت
 داوریهای، عالوه بر این. آنها را در عمق حاشیه فروتر میبرد،مقایسه میشوند و دوری هر چه بیشتر از آن
 حکم،بهنجارساز تالش میکنند تا رخنههای قانونی را نیز پر کنند و برای مواضع سکوتِ قانون نیز بیدرنگ
 محور قرار گرفتن عرف در امر داوری و عدم. این حکمها بیشتر بر مبنای هنجار تکوین مییابند.صادر کنند
. یکی از ابزارهای عرفی ساختن آدمها به شمار میآید،پرداختن به توضیحات پیشینی دربارهی حکم
 نقدهای مداوم، در این میان. بهنوعی میتواند محاصره سوژه را کامل کند،مطرحشدن امتیاز در کنار حکم
 باید زیرساختهای این نوع نظامهای هنجارساز را نشانه روند و مقبولیت فراگیر آنها را مورد،و عمیق
. در فضای آزادتری به تکوین خویش پردازند،پرسش قرار دهند تا دانشآموز و معلم قادر باشند
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