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Abstract
The purpose of the present research is to analyze
and critique the implications of multicultural
education with an emphasis on Michel
Foucault's views. To achieve this goal,
conceptual and critical analysis methods have
been used. Foucault, as a postmodernist theorist,
proposes a kind of education in which the issue
of culture and justice is important. While
criticizing power relations in educational
systems, he has provided significant implications
for multicultural education. In his view, the basis
for education should be based on democratic and
non-authoritarian methods, and the interests of
the members and various components of society,
including other cultures, should be taken into
consideration. Foucault criticizes the textbooks
as functions of history, society, and power, and
believes that texts have always been used as
tools of power. By examining Foucault's
educational opinions, it can be admitted that his
implications for educational and cultural justice
will be. Nevertheless, criticisms can be made,
such as the criticality of the revelation of reality,
the emphasis on epistemological relativism, the
divergence of education policies, the lack of
presumptions in the discussion of discourse, and
the lack of solutions to educational issues.
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مقدمه
و

ما اکنون وارد جهانی چندفرهنگی شدد اید کد در
تغییددر ن تنهددا اد دیددد اهی کثددر ددرا میسددر ا؛ د
دید اهی کد هوید فرهنگدی شدکه ؛داد جهدانی و
؛یا؛ ها چندبعد را با یهددیگر ترکید مدیکندد.
دنیا امرود تهثدر را در صدور هدا مختلد ،ادجملد
فرهندد تددروی مددیکنددد و شدداهد وهددور سددترة
تنوعخواهی در میان مردم ا؛ و این تنوع و تهثدر نید
بیشتر در عرصة ؛دک دندد ی رفتارهدا اجتمداعی و
مسددا ف فرهنگددی خددود را نشددان مددیدهددد .ب د عکددار
روشددنتددر وجددود تنددوع ونددا ونی و تهثددر فرهنگددی
اجتماعی و ؛یا؛ی اد مه ترین ویژ یها جهان فعلدی
ب شمار می ید تا نجا ک حتی دموکرا؛یها امدرود
نی ب خاطر عدم توج کدافی بد چگدونگی برخدورد بدا
پیچید ی میختگی و تهثر رایی فرهنگی درون جوامع
خویش با بحدران مواجد شدد اندد ( Mellucci, 2000.
 .)p288ب رغ رشد و پیچید یها نظامها ارتکاطی و
تکدیفشدن دمین ب دههدة جهانی حفظ هوی دبانی و
فرهنگ دی بددرا اقددوام و ملیدد هددا ب د صددور یهددی اد
عمد تدرین مسدا ف اجتمداعی و ؛یا؛دی امدرود جهدان
در مد ا؛  .درواقع میتوان ف کد در حدال حاردر
ونا ونی فرهن ها و حفظ هوی ها مختل ،فرهنگی
خوا؛تة طکیعی و منطقی انسانها ؛داکن کدرة دمدین
ا؛د ( .)Gharib & Golstani & Jafari, 2014ایدن
ورعی جدید اقتضا ا و ال اماتی را در همة حود ها
تأثیر ذار دند ی انسان در ابعداد فدرد و اجتمداعی بد
دنکال داشت و مودش و پرورش نی اد این امدر مسدتثنا
نکود ا؛  .در ذشت ا ن چندان دور می توان تصدور
نمود نظامها تعلی و تربید بددون توجد بد تندوع و
ونا ونی فرهن ها و باورها مردم در دیگر ؛ردمین ها
و بدون توج ب نچ در خدار اد مردهدا جغرافیدایی
قرارداد می ذرد برنام ری کنند اما امدرود و بدا اد
میان رفتن مردها قرارداد ؛نتی و با توج بد تدأثیر
فرهن ها بر یهدیگر نا یر باید در امر برنام ری و بد

خصوص در تألی ،و تدوین برنام هدا در؛دی بد ایدن
مهد توجد شدود ( & Hakimzadeh & Kiamanesh
 .)Attaran, 2007. p29مددددودش چندددددفرهنگی
( )multicultural educationنیاد ب داشتن فرص هدا
برابر در مودش برا هدر کدود اد قومید جنسدی
فرهندد و نژادهددا مختلدد ،دارد .در ؛را؛ددر جهددان
کشورها تو؛ع یافت بد منظدور تلفید ؛یا؛د هدا
مودش چندفرهنگی بد نظدام مودشدی خدود در حدال
اصدح برنامد در؛دی هسدتند ( & Eini & Yazdani
 .)Sadghi, 2018. p138تعلی و تربید چنددفرهنگی و
ردرور شدنایی افدراد بدا مکدانی فلسدفی و پیامددها
بی توجهی ب ن در شرایط امرود یهی اد اولوید هدا
ا؛ا؛ی نظامها مودشی هر جامع ا ب ویدژ جدوامعی
ا؛ ک در ماهی خود اد تنوع فرهنگی قابدف تدوجهی
برخوردار هستند دیرا در پرتو سترش و همگانی شددن
فتمان کثر رایی فرهنگی در عرصة جهدانی امدرود
این امر ب می ان دیاد پذیرفت شد ا؛ کد در ید
جامعة چندفرهنگی ب جا اتخاذ ؛یا؛ همانند؛اد
رو هدا پراکنددة فرهنگدی در ید فرهند همگدن
می توان بدون تهدید وحد عدام ؛یا؛دی ید جامعدة
ملی حقوق اجتمداعی و ؛یا؛دی برابدر را بدرا همدة
رو ها قومی و فرهنگی ب ر؛می شناخ ( Sinaei
 .)& Ebrahimabadi, 2005. p7اد ایددنرو اقددوام ی د
جامع ب می انی اد وفاق نیاد دارد ک الدمة ایدن وفداق
قکول نوعی تهثر رایی فرهنگی ا؛  .در ارتکاط با تعلی
و تربی چندفرهنگی و مسا لی ک ب نحو ب این امور
مربوط اند پژوهشهایی تاکنون صور رفت ا؛د کد
میتوان ب صور کوتا ب نان اشدار کدردGharib & .
) Golstani & Jafari (2016در پژوهشددی بددا عنددوان
"مکانی معرف شنا؛دی تعلدی و تربید چنددفرهنگی"
نشددان دادنددد مکنددا فلسددفی عمددد تعلددی و تربیدد
چندفرهنگی پس مدرنیس و نظریدة انتقداد و مکدانی
معرف شنا؛ی تعلی و تربی چندفرهنگی را اعتقداد بد
نسددکی رایددی رد هر وند حقددای مطلد و در مقابددف
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اعتقاد ب حقای محلدی مکتندی بدر مشداهدا عمدومی
مردم یا قراردادها روششناختی و پژوهشدی عالمدان و
دانشددمندان رد دانددش عینددی و قکددول نظری د ذهنی د
متقابف نفی قطعی ها و ج ماندیشیها پودیتیویسدتی
در حدددودة روششنا؛دددی متددددولوع علمدددی نفدددی
مردبند هدا تصدنعی میدانرشدت ا داندش بشدر و
طرفدار اد رویهرد میانرشت ا در علوم اد نتدای ایدن
پددژوهش ا؛د Iraqiyah & Fathi Vajargah & .
)Forughi & Fazelli (2009در مقالد دة خدددود بدددا
عنوان"تلفی راهکرد منا؛ برا تدوین برنام در؛ی
چندفرهنگی" با ذکر این نهت کد بسدیار اد کشدورها
ماننددد ایددران بدد طددور مسددتقی در یددر تنددوع اقددوام و
فرهن ها مختلد ،هسدتند وویفدة مدودش عدالی را
فراه کردن بسدترها منا؛د در برنامد هدا در؛دی
برا شنایی بدا فرهند هدا مختلد ،بیدان مدیکندد.
) Farmahini Frahani (2004در پژوهشددی بددا عنددوان
"برر؛ی دید ا ها تربیتی پس مدرنیس با تأکیدد بدر
اندیش ها فوکو و دریدا" ابتدا بد تکیدین دیدد ا هدا
تربیتی پس مدرنیسد بد طدور کدف پرداخد و ؛د
دید ا ها پس مدرنیس ب طور خاص در مورد اهددا
تعل دی و تربی د معل د و دانددش مددود برنام د در؛ دی
روش ها یاددهی-یاد یر مدیری مدر؛ روش ها
پژوهشی تربیتی ب ویژ اد دیدد ا فوکدو و دریددا مدورد
بحددو و برر؛دی قددرار دادDezhgahi & Zamirran ( .
 .(2007در پژوهشی با عنوان "برر؛ی اهدا مودشی اد
دید ا میشف فوکو" نشدان دادندد فوکدو متوجد نقدش
؛ددودمند قدددر در جامددة «فندداور هددا انضددکاطی»
میشود و با پیش کشیدن فتار «فناور ها خود» کد
بسیار بر ن پا میفشارد و در مد کاوش هدا فراواندی
برا فیلسوفان مودشی ا؛ دید اهی نو برا مودش
می شاید و در کنار نقد جد ا؛دتقحل بد ؛دان هدد
مودشی اد ؛و مودشگران داد خوا خدود فرینی را
همچون هد مودشی پیش رو مینهد.

بددا اذعددان ب د اینه د تعل دی و تربی د چندددفرهنگی
مفهومی ا؛ ک در ن برا تمدام افدراد صدر نظدر اد
تفاو ها فرهنگی نها شرایط یهسانی فراه میشدود
و هر کود این فرص را پیدا میکندد تدا متنا؛د بدا
تواناییها خود ب شهروند مفید و مولد برا جامعد
تکدیف شود .در این را؛تا دید ا هدا میشدف فوکدو بد
تفدداو در عرصدد هددا فرهنگددی و اجتمدداعی اهمیدد
می دهد .فوکو اد شناخت شد تدرین پسد مدرنیسد هدا
ا؛ اما بیان دقی این مسئل ک نظرها او چگون در
تعلی و تربی تأثیر می ذارد ؛ان نیس  .ا ر ب ذیری
ک او بر تعلی و تربی تأثیر ذاشت می توان در نهای
ادعددا کددرد ک د ایددن تددأثیر غیددر مسددتقی ا؛ د  .الکت د
اندیش ها فوکو در بسیار اد حود ها علوم اجتماعی
و فلسف مؤثر بود و نگرش و موردوعا مدورد بحدو او
اهمی د بسددیار دارد (.)Farmahini Frahani, 2004
اهمی افهار فوکو در تعلی و تربید ن ا؛د کد و
برا مطالعد حدودة تعلدی و تربید بد عندوان بخدش
نوخا؛دددت ا اد علدددوم انسدددانی ابددد ار نظدددر و
روششناختی فراه میکند ک بدر روابدط بدین داندش/
قدر و شرایطی ک تح ن ؛وع ها ب صور ابژ هدا
دانش در می یند تأکید میکند .صاح نظدران تعلدی و
تربی هنود در غاد را کش ،ارتکاط افهار فوکو و تدوان
بالقوة ن در حودة خویش هستند .فوکو اد اندیشدمندانی
ا؛ ک در تحقیقا خود ب دنکال ر؛یدن بد ؛داح
نااندیشید و نا فت بود ا؛د  .او بد اقتضدا رویهدرد
علمی و شناخ شنا؛ی خویش نمودها واقعی را بد
میانجی منا؛ک هایی ک با دیگر نمودها دارند برر؛دی و
؛یر نها را اد حال بد ذشدت دنکدال مدیکندد .روش
تکارشنا؛ی و ب دنکال هیچ وهر پایدار و ماهی غیر
قابف تغییر نیس بله برخح روشهدا ؛دنتی در
پی یافتن شها ها و سس هدا در فراینددها تداریخی
ا؛  .در این جه رویهرد تربیتی فوکو در پی واکاو
عرص ها مختل ،فرهنگی و اجتماعی ا؛ و ب تفاو
اهمی ویژ مدیدهندد .بدا توجد بد پیشدینة پدژوهش
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می توان اذعان کرد تاکنون پژوهشدی در دمیندة مطالعدة
حارر صور نگرفت ا؛  .بدر ایدن ا؛دا ،هدد ایدن
پژوهش تحلیف و نقدد تعلدی و تربید چنددفرهنگی بدا
تأکید بر را میشف فوکو ا؛ .
پر؛شها پژوهش عکار اند اد:
 .1دالل ها تعلی و تربی چندفرهنگی با تأکید بر
را میشف فوکو چیس ؟
 .2چ د انتقدداداتی را م دیتددوان ب د تعلددی و تربی د
چندفرهنگی با تأکید بر را میشف فوکو وارد ؛اخ ؟
روش پژوهش
برا نیف ب اهدا پژوهش باید ب ؛د پر؛دش اصدلی
پا؛خ داد شود اد نجا ک هر ی اد این پر؛دشهدا بد
جنک ا اد جنک ها پدژوهش مدیپدردادد و بدرا نا دف
شدن ب پا؛خ هرکدام اد ن ها باید روشدی متنا؛د بدا
اقتضا ا هر پر؛ش و پا؛خ احتمالی ن ب کار رفد
اد ایددنرو در ایدن قسددم روشهددا پددژوهش تحلیدف
مفهددومی و انتقدداد متنا؛ د بددا دو پر؛ دش پژوهش دی
معرفی خواهند شدد .جامعدة پدژوهش تمدامی ا؛دناد و
مجموعة متون نظر مرتکط با عنوان پژوهش بود و بد
علد نهد د؛تر؛دی بد همدة منددابع جامعدة تحقید
امهان پذیر نیس بنابراین معتکرتدرین ن هدا بد عندوان
نمون دة تحقی د انتخددا شددد انددد .ب د منظددور ددرد ور
داد ها الدم برا پا؛خ ویی ب ؛ؤاال پژوهش همدة
ا؛ناد موجدود و مدرتکط بدا موردوع بدا ا؛دتفاد اد فدرم
رد ور داد ها (فیش) جمع ور و مورد تحلیدف قدرار
رفت ا؛  .روشی ک در این پژوهش برا پا؛دخگویی
ب پر؛ش اول (دالل ها تعلی و تربید چنددفرهنگی
با تأکید بر را میشف فوکدو چیسد ؟) مدورد ا؛دتفاد
قرار می یرد روش تحلیف مفهومی ا؛د  .روش تحلیدف
مفهددومی بددر فددراه وردن تکیددین صددحیح و روشددن اد
معنا مفاهی ب وا؛طة توریح دقی ارتکاطهدا ن بدا
؛ایر مفاهی ناور ا؛ و تحشدی ا؛د در جهد فهد
مفداهی ا؛د (« .)Coombs & Denils, 2009در ایدن

روش ؛عی بر ن ا؛ تا با تحلیدف مفداهی در متدون
موارد صحیح و ناصحیح ا؛تعمال ن ها مشخص شود تدا
بتوان با حذ کاربردها غلدط واع هدا اد بدرود مسدا ف
نظر و عملی پیشگیر کرد یا ب تعکیر دیگر مسا ف را
ب جا حف کردن منحف کرد .تحلیدف مفداهی ممهدن
ا؛ شامف تحلیف عناصر تشدهیفدهنددة ید مفهدوم
ارتکاط این عناصر با یهدیگر یا ارتکاط ن مفهوم با ؛دایر
مفاهی شود» ( Bagheri & Sajjadyeh & Tavassoli,
 .)2010در پا؛ددخ بدد پر؛ددش دوم (چدد انتقدداداتی را
میتوان ب تعلی و تربی چندفرهنگی با تأکید بدر را
میشف فوکو وارد ؛اخ ؟) با ا؛تفاد اد روش انتقداد اد
نوع نقد بیرونی میتوان نقاط رع ،و قو ی دیدد ا
را با توج ب مح ها داد شد مشدخص نمدود .نقدد
بیرونی «نقد ا؛ ک متن را بر مکنا روابدط بیروندی
ن و تأثیراتی ک اد عوامف خارجی پذیرفت می؛نجد و
اردیابی میکند» (.)Delavar, 2008. p241
مفهوم تعلیم و تربیت چند فرهنگي
بحو دربدارة کثدر رایدی فرهنگدی و تعلدی و تربید
مکتنی بر کثر رایی فرهنگی برخح بحدو تعلدی و
تربی و فرهن و نسک بین این دو میتواندد جریدانی
نو در سترة تعلی و تربی تلقی شود چنانک پیشدینة
ن را ب دو دهة اخیر مربوط ؛داخ ( Sajjadi, 2005.
 .)p26؛یست مودش چندفرهنگی ید ایدد و تفهدر
ی جنکش اصدححی ؛یسدت مودشدی و ید فرایندد
ا؛  .؛یست مودش چنددفرهنگی ایدن عقیدد را کد
تمام دانش مودان صر نظر اد جنسی و طکقة اجتماعی
و نژاد و رشدد یدا ویژ دیهدا فرهنگدی بایدد موقعید
مساو برا یاد یر در مدار ،را داشت باشند دنکال
میکند .؛یسدت مدودش چنددفرهنگی همچندین ید
جنکش اصدححی ا؛د کد ؛دعی مدیکندد مددار ،و
مؤ؛سا مودشی را متحدول ؛دادد بددین منظدور کد
داندش مدودان اد تمددامی طکقدا اجتمداعی و جنسددی و
ریش ا و دبانی و رو ها فرهنگی ید شدان برابدر
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بدددرا یددداد یر

داشدددت باشدددند ( & Macrouni

 .)Bolandhematan, 2014این ؛یست مودشی شدامف
تغییرا در کف مدار ،و محیطهدا مودشدی ا؛د و
فقط ب تغییر در برنام ها مودشی محدود نمدی شدود.
همچنین ؛یست مودش چنددفرهنگی فرایندد ا؛د
ک اهدا ن هر ب طور کامدف د؛د یدافتنی نیسد
دیرا اید ل؛اد و تحش برا عمف کدردن ایدن چندین
؛یست مودشی برابر و ریش کدردن تمدامی تکعیضدا
هر نمیتواند ب طور کامدف در جوامدع بشدر حاصدف
شود .ما بایدد بد صدور مسدتمر کدار کندی تدا برابدر
تحصیلی برا تمام دانش مودان اف ایش یابد ( & Banks
 .)Banks, 2005تعلی و تربید چنددفرهنگی حدود ا
مطالعاتی ا؛ ک هد عمدة ن برابدر فرصد هدا
تعلی و تربیتی برا نژادها اقوام و درو هدا مختلد،
فرهنگی ا؛ و کم ب همة فرا یدران در بهدر یدر
عادالن اد دانش و مهار ها و داشدتن عملهدرد مدؤثر در
جامع د ا متهثددر و دارا ددرو هددا قددومی در دمین دة
تعامح و ارتکاطا با دیگر افراد جامع اد دیگر اهددا
ن ا؛ ( & Iraqiyah & Fathi Vajargah & Forughi
 )Fazelli, 2009. p154ایدن رویهدرد در پدی رها؛داد
کود اد محدودی ها و ؛خ یر هایی ا؛د کد در
محددور قددومی-نددژاد وجددود دارد .ر؛ددال اصددلی ن
ا ؛اد کدود اد وجدود فرهند هدا دیگدر ا؛د .
پذیرش و ونا ونی با نفی رویهرد ا؛تعحیی ی رو بر
؛ایر رو هدا اد ید ؛دو مدانع بدیعددالتی تکعدی و
نددابرابر مددیشددود و اد ؛ددو دیگددر اد شددکی ؛دداد
همسانگردانی یهرنگی و ت صدایی نی فاصل می یدرد.
هنر عیرو ( )Henry Giroux’sبا تأکید بدر درو هدا
جانکی ب حاشی راند شد ررور توجد بد تعلدی و
تربی نهدا را پیشدنهاد مدیکندد ( Fathi Vajargah,
 .)2008. p71مودش چندفرهنگی در تعری ،امرود خود
ب همة خطمشیها و رویدادهایی اطدحق مدیشدود کد
مدار ،باید ب کار یرند تا نتای مودشی را برا همد
دانددش مددودان دارا ملیدد طکقدد مددذه و حتددی

جنسی ها مختل ،و کودکان ا؛تثنایی بهکدود بخشدد.
ب عکارتی مودش چندفرهنگی مودشی ا؛ ک در ن
برا تمام افراد صر نظر اد تفاو هدا فرهنگدی نهدا
شرایط یهسانی فراه میشود و هر کود این وردعی
را پیدا مدیکندد تدا منا؛د بدا توانداییهدا خدود بد
شهروند مفید و مولد برا جامع تکدیف شود .درواقدع
در بخش ها مودش تصور بر این ا؛ ک فرهند بدر
یاد یر دانش مدودان تدأثیر دیداد دارد و بسدیار اد
جنک ها فرهن هر فرد در ایجاد هوی در فرا یدر و
د؛تیابی و ب خودپندار تأثیر مدی دذارد و بدر نظدام
باورها اردشها نگرشها انتظدارا روابدط اجتمداعی و
دبان مورد ا؛دتفاد و ؛دایر رفتارهدا فدرد مدؤثر واقدع
مدیشدود ( .)Javadi, 2000. p4تعلدی و تربید چندد
فرهنگی در پی د؛تیابی ب اهدا دیر ا؛ :
*پرورش ورفی ها اصلی انسان همچون واکدنش
انتقدداد قددوة تخیددف یددا تصددور خددود انتقدداد تددوان
ا؛تدالل مکاحث قضاو و داور و ا؛دتقحل شخصدی
برا توانایی ابراد خود د؛تیابی ب دند ی داد و پرهید
اد جهال خرافا و عقاید موهوم.
* سترش و تقوی توانمند ها ذهنی و اخحقدی
شاد رویدی در برابدر جهدان
همچون عش ب حقیق
پیرامون کنجهاو ذهنی فروتنی تردید و ش ؛ادند
در برابر تمامی ادعاها تا ر؛دیدن بد حقیقد و احتدرام
متقابف.
* شنا نمودن داندش مدودان بدا د؛دتاوردها مهد
علمی اخحقی مذهکی و ادبی بشر و ا؛دتفاد اد تمدامی
؛رمای ها فرهنگی بشر و ایجاد رایش انسانی ب جا
رایش اجتماعی خاص و مطالعة تاریخ دبدان جغرافیدا
؛داختارها اجتمداعی ادیدان و Sajjadi, ( ...
فرهند
.)2005. p28
یافتههاي پژوهش
داللتهاي تعلیم و تربیت چند فرهنگیي ا منریر
میشل فوکو
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فوکو در  15اکتکر  1926در ناحید ؛دن مدوار پواتید
( )Poitiersفرانس ب دنیا مد .بعددها ا؛د خدود را بد
میشددف فوکددو تغییددر داد .او صدداح کر؛ددی «تدداریخ
نظامها فهر » در کال دو فدران بدود و در دانشدگا
ایالتی نیویور در بوفالو ( )SUNY-Buffaloو دانشدگا
کالیفرنیا برکلی تددری کدرد .در برر؛دی را میشدف
فوکو نا یر بایدد ؛رچشدم هدا و دادو؛دتدها فهدر
اندیشة او را با اندیش ها پیشدینیانش مشدخص کدرد و
در پی ن نو ور ها او را ب نمایش ذاشد  .مردهدا
اصددلی جهدددان اندیشدد ا فوکددو را ؛ددداخ رایدددی
پدیدارشنا؛دددی هرمنوتید د و مارکسیسد د تشدددهیف
میدهند .اما ندچ مدسل ا؛ اندیشة فوکو با همة این
رایشها فهدر عمیقدا تفداو دارد چدرا کد فوکدو
بددرخح پدیدارشنا؛ددی ب د فعالی د معنددابخش ؛ددوعة
خودمختار و داد متو؛ف نمیشود برخح هرمنوتید
معتقد نیس ک حقیق غایی یا عدمیقی بدرا کددش،
وجود دارد برخح ؛اخ رایی در پی ایجداد الگددو
قددداعد منددد بدددرا رفتددار انسددان نیس د و بددرخح
مارکسیسدد بددر فر یندددها عمددومی تدداریخی تأکیددد
نمی ذارد بله خصدل منفدرد و پراکنددة رخددادها
تدداریخی را در نظددر دارد (.)Bashirieh, 1997. p14
دیددد ا فوک دو بددادتعریفی اد دانددش تعلددی و تربی د و
فرهن ا؛ ایدن امدر ا؛دتل اماتی در تعلدی و تربید
چندفرهنگی در بردارد ک مورد بحو و برر؛ی بیشدتر
قرار می یرد.

( Foucault,

دانشها و قدر ها برخا؛ت اد نها؛د
 .)2006. p40اد نظر فوکو تعلی و تربی فاقد بنیانها
ثاب و جهانی ا؛ برا اینه واقعی ثاب یا حقیقد
ثابد وجدود ندددارد .لدذا تعلدی و تربید بیشدتر امددر
اختصاصی ویژ و محلی ا؛  .رویهدرد تعلدی و تربید
پس مدرنیستی فوکو تهثدر رایاند ا؛د و بد تفداو
اهمی ویژ میدهند یعندی اصدول و روشهدا ثابد
یهسان و مشاب برا تعلی و تربی را بیمعنا مدیداندد.
مح تفاو در اردشهدا اخحقیدا ؛دن هدا دا و
ر؛وم محلی فرهن ها عح و نیادهدا خدود جوامدع
محلی ا؛  .بر همین ا؛ا ،ذهنید داندش مدودان بد
روش ها متهثر عمف میکند و درواقع الدم نیس همة
نهددا دارا افهددار مشدداب و یهسددان باشددند .همچنددین
کلی رایی یا در کانون توج قرار دادن فرهن مسدلط
نفی میشود و همة فرهن ها در کدانون توجد تعلدی و
تربی قرار می یرند بندابراین فرهند هدا بدا همددیگر
مقایس نمیشوند تدا فرهند برتدر مشدخص شدود .بدر
ا؛ا ،دیدد ا کثدر رایدی داندش مدودان و معلمدان
متوج میشوند ک حقیقد صددق و رانیگدا مطلقدی
ندارند بله حقیق امدر متهثدر و دمانمندد ا؛د  .در
نتیج نظام تعلی و تربی اد ف مطلد رایدی مصدون
میماند .تعلی و تربی مد نظر فوکو رد اقتدار را؛د .
ب ون ا ک عح اعضا و اجد ا متعددد نید تدا نجدا
ممهن ا؛ مورد توج قرار یرد.
اهداف تربیت

تعلیم و تربیت

 .1خودآفریني

نظر کلی فوکو در با تعلی و تربی ن ا؛ ک نظدام
تعلی و تربی موجود در تودیع امهانا خویش چد اد
جه د امهانددا بهددر مند؛دداد چ د اد جه د امهانددا
باددارند اش اد خطوطی تکعی میکند کد حدد و مدرد
نها را فاصل ها تضادها و مکارد ها اجتمداعی تعیدین
می کند .هر د؛تگا تعلی و تربیتی نوعی شیوة ؛یا؛ی
برا حفظ یدا تغییدر وجدو تملد فتارهدا همدرا بدا

ب عقیدة فوکو انسدان ذا یدا دوهر نددارد کد بایدد
کش ،شود یا عمقی ندارد ک بتوان ن را شهار کرد .در
عوض وویفة فرد ب جا کشد ،دوهر خدود فدرینش
خود ا؛  .انسان مدرن کسی ا؛ ک میکوشد خود را
باد فرینددد ( .)Foucault, 1996. p102پد بددر ا؛ددا،
دید ا فوکو ما داد هسدتی کد اد ندو خدود و اهددا
تعلی و تربید را تعرید ،کندی بندابراین مدی تدوان اد
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دید ا فوکو هدفی را ب نام خود فرینی ا؛دتخرا کدرد.
مطاب نظر فوکو ابراد وجود اد طری خود فرینی ممهدن
ا؛ و خود فرینی خدود شدرط الدم بدرا نقدد مسدا ف
فرهنگی و اجتماعی فراه می ورد .فوکو بیدان مدیکندد
وویفة فلسف هموار این بود ا؛ ک ؛لط را در هدر
؛ددطحی و در هددر شددهلی خددوا در شددهف ؛یا؛ددی یددا
اقتصاد خوا در شهف رابطدة جنسدی و خدوا در هدر
شهف نهاد ب دیر پر؛دش بدرد .ایدن وویفدة انتقداد
فلسف ک و بیش اد این حه ؛قراط ناشی میشود کد
ورد ( Haghighi,
داد را باید با ک ،نفد بد چند
 .)1999. p183اد نظددر فوکددو هددد بنیدداد برنامد ا
داد خواهان در توجی کار مد مودش ب طور عمدد
بددر محددور پدیددد وردن ا؛ددتقحل ر و ب د طددور کلددی
خودپایند ی عقحنی تهی دارد (.)Winch, 1999
بنابراین اد نظدر فوکدو تعلدی و تربید بایدد بتواندد
شخص را ب داد بر؛اند یا اینه اد طری تربی ما ب
داد بر؛ی و این داد ه در رابط با خود و هد در
رابط با دیگران بسیار ا؛ا؛ی ا؛د چدرا کد ا در داد
نکاشی نگا ب عل نداشتن تسلط بدر خدود عدحو بدر
اینه بردة خود میشوی بردة دیگران نی میشوی و یا
اینه دیگران را بردة خود میکنی .
 .2مقاومت و ایستادگي در برابر قدرت

فوکو ب عنوان ی پسا؛اختار را معتقد ا؛ کد بایدد
بتوان در برابر پیوند قدر ایستاد ی کدرد .فوکدو دوهر
راهکدرد روشددی خددویش یعنددی تکارشنا؛ددی را رد ؛ددوعة
خودبنیاد میداند .ا رچ فوکو بر ن ا؛ کد مدا اد را
کردارها و کنش ها خدویش بد فدرینش خدود د؛د
مییابی ولی او این کنشهدا را فدرد نمدیداندد بلهد
ن ها را الگوهایی در درون فرهن جوامع میشمارد کد
اد را جامع و رو ها اجتماعی عرر میشوند و بر او
فرمددان مددیراننددد و در دور هددا ونددا ون تدداریخی
چهر ها ونا ونی ب خود مدی یرندد ( & Dezhgahi
 .)Zamirran, 2011بر این ا؛ا ،فوکو حقدوق فدرد را

انهار نمدیکندد امدا ایدن حقدوق را ند برخا؛دت اد دل
طکیع ک بر رفت اد هدد مشدتر بقدا انسدانهدا
میداند ( .)Foucault, 2000بدین؛ان تصریح مدیشدود
ک اد نظر فوکو همة افراد مستقف و غیرمستقف حقوقی
مشتر دارند .اد دید ا فوکو ا؛دتقحل و خدودراهکر
ب ون ا فتمانی تفسیر شود ک حقوق پایکندد هدا و
بایستگیها قانونی حمای اد افراد و رو ها را در برابر
خودشان و در برابدر رهکرانشدان مشدخص ؛دادد .اردش
واقعی خودراهکر با پراکنش قدر در میدان مدردم بد
د؛ می ید .اد اینرو فوکو بر ن وند اد ؛یا؛د هدا
مودشی پا میفشارد ک فدراه ورنددة فضدایی بدرا
پیدددایش و افدد ایش ایسددتاد ی در برابددر قدددر باشددد
(.)Dezhgahi & Zamirran, 2006. p181
 .3تأکید بر تفاوتهاي فردي و فرهنگي

تعلی و تربی مددنظر فوکدو ردد اقتدار را؛د  .ادنظدر
فوکو ا؛ا ،تربی باید مکتنی بر شیو ا دموکراتی و
غیر اقتدار رایان باشد ب طور ک عحی اعضا و اجد ا
متعدد ؛ادندة جامع اع اد دیگر فرهن ها بایدد مدورد
توج قرار یرد .بر ا؛ا ،این مفهوم در تعلی و تربید
کنونی نکاید ب انتقال عقایدد خاصدی اد ید قددر یدا
فرهن خاص ب ردادی  .اد دید ا فوکو "خدودراهکر و
ا؛تقحل ون ا راهکرد برا کداهش نقدش حهومد و
اف ایش مسئولی شخصی در به یستی شمرد میشدود
"( .)Dezhgahi & Zamirran, 2006. p181رویهرد رد
اقتدار را در تعلی و تربی ب روابط در مدر؛ بد ویدژ
رابطة معل با شا رد و شا ردان بدا هد اهمید فدراوان
میدهد .ارتکاط بین معل با دانش مود در این رویهدرد اد
نوع رابطة افقدی و عرردی ا؛د ند رابطدة عمدود و
طولی ک ایدن نشداندهنددة نفدی اقتددار رایی در امدر
تربی ا؛ .
اصول تربیتي
 .1اصل واژگوني (برگردان معنا)Reversement-

 / 134پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 34پیاپي  ،)61سال شانزدهم ،تابستان 1398

واع ونی یهی اد مه تدرین اصدول روششدناختی در کدار
فوکو ب شمار میرود .ب اعتکار اصف واع ونی عدحو بدر
اینه بر ؛ اصف دیگر ( سس خدود -ویژ دی و بدرون
بود ی) حاکمی دارد پدیشفدرض نهدا هد محسدو
میشود" .ب تعری ،فوکو واع ونی عکدار ا؛د اد نچد
انسان ممهن ا؛ در فرض مفهوم مخال ،در ذهدن خدود
احیا کند .ب عکار دیگر وقتی مفهومی اد بعد خاصی مورد
توج قرار می یرد میتوان ابعاد دیگر ن را نی شدهار و
مطر کرد و دمینة تفهر تداد ا را در ن خصدوص مهیدا
کرد .درواقع هد فوکو در ب کار یر اصدف واع دونی در
نظر رفتن فتمدان قطدعنظدر اد پدید ورنددة ن ا؛د
"( )Zamirran, 2002. p38-39بنابراین دانش مدودان در
رویارویی با مسا ف مختلد ،نکایدد فقدط بد ویژ دیهدا
واهر ن مسئل توج صر داشت باشند ب طور ک اد
فه معانی پنهان ن مسئل بادبمانند بله باید مسدا ف را
اد جنک ها مختل ،و بددون در نظدر درفتن اینهد چد
کسی ن را فت ا؛ موردبرر؛ی و کاوش قدرار دهندد.
در این صور ا؛ ک دانش مودان میتواند ب جنک ها
پنهان ن مسئل پی بکرند.
 .2اصل گسست (ناپیوستگي)Discontinuity-
"اصددف سسدد بدد فوکددو امهددان داد تددا ؛دداختار و
شهف یدر هدر دور را بد دقد برر؛دی کندد و نقداط
تفهی و تمای هر دور را بد روشدنی نشدان دهدد .و
رمن اثکا سس و تمای ناشی اد واع ونی انگار هدا
دانایی (اپیستم  )Apystmh-ب شدکاه میدان عناصدر
مختل ،نی اشار کرد کد در کندار هد دمیندة تغییدر و
تحدول را فدراه مدی؛دادند (.)Zamirran, 2002. p50
"فوکو در کتا دیرین شنا؛ی دانش تأکید میکندد کد
هر انگارة دانایی متعل ب هر دورة خاص را باید برحس
معیارهددا منطقددی خدداص همددان دور تکیددین کددرد و
نمی توان نظام فتمانی دور ا را در مورد دور ا دیگر
ب کاربرد "( .)Farmahini Frahani, 2005. p89مطداب
با اصف سس خوانند باید شرایط فتمدانی هدر دور

را بشنا؛د ب این صور ک دانش مودان نکاید با تعمی
مفدداهی ب د دنکددال کشدد ،قددوانین کل دی باشددند چددون
نمی توان نظام فتمانی ی دورة خاص را در دورة دیگر
ب کار برد.
 .3اصل خود-ویژگي (منحصربهفرد)Specificity-
"مطاب با اصف خدود-ویژ دی هدر دور ا ویژ دیهدا
خاص خود را دارد و نمیتوان برا تفسدیر پدیدد هدا اد
اصول مشتر در همة دور ها یا اصدول حداک بدر ید
دور را برا ی دورة دیگر ا؛تفاد کرد .ب تعکیر دیگر
باید اد هر ون تفسیر مکتنی بر اصول ثابد دور کدرد.
این اصف ن فقط در مورد دور ا تاریخی بله در مدورد
هر وندد فتمددانی نیدد مصددداق دارد "( Farmahini
" .)Frahani, 2005. p189فوکددو بددر ا؛ددا ،اصددف
د ر؛انی بر ن ا؛ ک دوران پیش اد عصر مدرن بد
لحاظ ماهی و کارکردها فتمانی تفاو ها فاحشی
با عصر جدید دارد .او اد هر ون تفسیر مکتنی بر اصدال
ماهی ثاب رو ردان ا؛ و با تهی بر اصف سس
مدعی ا؛ ک هر دور ویژ یها خداص خدود را دارد
"( .)Tabassi, 2004. p32بر ا؛ا ،این اصف متصددیان
مودش وپرورش نکاید اصول ب کار رفتد شدد در ید
منطق را بدون در نظر رفتن ویژ یها منحصرب فدرد
ن منطق ب کار بکرند.
 .4اصل برون-بودگي (برونیت)Exteriority-
برون-بدود ی فوکدو را بدر ن مدیدارد تدا بد حدواد
ونا ون و شرایط امهانی مختل ،حاک بر ن رویددادها
توج کند .فوکو بر ایدن بداور ا؛د کد هدر رویهدرد اد
پیشداور ها و فتمانها تأثیر میپذیرد .درواقدع فوکدو
با ب کار یر برون-بود ی درصدد ا؛ ب خودِ پدیدد
باد ردد و اد افتادن در ورطة بنیاد جدوهر یدا حقیقد
مهتوم امور ب رهی د .نچ کار فوکدو را اد رهیافد هدا
متعار متمای می؛دادد پدیدد هدایی ا؛د کد بدرا
پژوهش برمی یند .برون-بود ی در پدی ن ا؛د کد
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دا و عادا ذهنی متعار را د ر ون ؛ادد امدا ایدن
امر را نکاید ب مثاب تأ؛دی مکندا تداد ا بدرا انشدا
حقیق دانس ( ".)Zamirran, 2002فوکو معتقد ا؛د
نکاید درصدد این باشی ک اد فتار ب هسدتة دروندی و
پنهان اندیش یا معنایی کد ویدا در قالد فتدار بدرود
خواهد یاف بر؛ی بله باید خود فتار را مکد بگیری
و اد پیدایش و قاعد مند اش ب ؛دو شدرایط بیروندی
امهددان ن کد حدددود نهددا را تعیددین مدیکنددد پددیش
بددروی "( .)Foucault, 2000. p47فوکددو اد ایددن اصددف
تکعی میکند و جنکة درونی را رها میکند و بد ا؛درار
بیرونی پدید ها می پردادد .مطاب با این اصدف نکایدد در
خواندن متون هموار ب دنکال معانی و ماهی نهان امور
ش بلهد بایدد بد دنکدال رویدة محسدو ،ج یدا
کوچ پرداخ بندابراین در مسدا ف مختلد ،تعلدی و
تربیتی نکاید هموار ب دنکال حقای نهان و عمی رف
بله باید ب حواد ونا ون و شدرایط امهدانی مختلد،
حاک بر ن رویداد ه توج کرد.
 .5اصل درون -بودگي ()Interiority
بر ا؛ا ،این قاعد ک خود بر مکنا ارتکداط «داندش و
قدر » بنا شد دانش و قددر درون ید « فتمدان»
جدددا اد یهدددیگر نیسددتند :میددان تهنید هددا دانددش و
راهکردهدا قدددر هددیچ بیددرون بددود ی وجددود ندددارد
هنگامی کد درون-بدود ی داندش و قددر را ب دذیری
ب صور تفهیهی ب دنکال ردپاها نها نخواهی بود و
غاد کنی ک «کدانونهدا
ب تعکیر فوکو باید اد چی
مورددعی» قدددر -دانددش نددام دارنددد .ایددن کددانونهددا
جایگا هایی هستند ک قدر و دانش ب طور مشدتر و
هم مان بر شأنی اد شئون افراد تمرک میکنندد و ن را
ب کنترل خدویش درمدی ورندد ( .)Foucault, 2008بدر
ا؛ا ،این اصف در تعلی و تربی باید فضدایی مودشدی
ایجاد کنی ک در ن دانش مودان بتواند بدون ا؛دتفاد
اد دانش تجربی ب صور فعال و خودجوش بدا ا؛دتفاد
اد تفهر انتقاد ب فراشناخ بر؛ند.

 .6اصیییل مشیییرو سیییا ي مضیییا

( Multiple

)Conditioning
هیچ راهکرد نمی تواند اثرهایی فرا یر را تضمین کندد
مگر نک بر روابط دقی و وریفی ک پای و ا؛دا ،ن
هستند متهی باشد .این قاعد بر رابطة میدان راهکدرد و
روابط تداکتیهی تمرکد دارد و ندوع ایدن رابطد را بیدان
میکند .روابط قدر پویا و مولدند و بر همین ا؛ا ،اد
طری ؛یا؛ ها خرد و کدحن اجتمداعی اقتصداد و
فرهنگی بر روابط افراد در جامع تأثیر می ذارند .هدد
این اصف دق در نوع ایدن اثر دذار هدا و رابطد میدان
؛یا؛ ها و روابط خرد و کحن ا؛  .همچندین اد نگدا
این اصدف روابدط موجدود در جامعد هدر ید محمدف
تحقید راهکردهددا ویدژ ا ا؛د  .همچنددین بد نظددر
میر؛د میان روابط معل -شا رد و راهکردها کنترلدی
اعمالشد در مدر؛د (مانندد راهکردهدا طکقد بندد
دانددش مددودان و برخددورد تمای ددذار بددا نهددا) نیدد
مشروط؛اد مضاع ،وجود دارد .ب ؛دخن دیگدر ندوع
روابدط معلد -شددا رد ا؛د کد بسدتر بد کدار افتددادن
راهکردهددا مددذکور واقددع مددیشددود .اد ؛ددو دیگددر
راهکردها مذکور نی ب نوب خویش باعو تقوید ایدن
نددوع رابط د م دی ردنددد ( & Sajjadieh & Bagheri
.)Iravanni & Zamirran, 2010. p84
روشهاي تربیتي
 .1روش تحلیل گفتمان به نوان روش تحقیق کیفي

تحلیف فتمان ک امرود ب رایشی بینرشت ا در
علوم اجتمداعی تکددیف شدد ا؛د ریشد در جندکش
انتقددداد ادبیدددا دبدددانشنا؛ددی (نشدددان شنا؛ددی)
تأویددف رایدددی هرمنوتیدد دددادامر و تکارشنا؛دددی و
دیرین شنا؛ی میشف فوکو دارد .بنیانها فهر تحلیف
فتمان فراتر اد تحلیف متن یا نوشتار یدا تحلیدف فتدار
ا؛  .فتمان مجموع ا اد ار هدایی ا؛د کد ید
مفهددوم کلددی را در برمددی یددرد .همچنددین در تحلیددف
فتمددان فراتددر اد دیددد ا هارولددد ال؛ددول ( Harold
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 )Lasswellدربارة تحلیف فر؛تند تحلیف پیام تحلیدف
و؛یل و تحلیف یرند -ب ونة مج ا -بحو مدیشدود.
در دید ا ها میشف فوکو -ک میتوان او را بنیان دذار
تحلیف فتمان شمرد -تأکیدد ایدن ا؛د کد رابطد ا
تعاملی بین متن ( )textو دمین ( )contextوجدود دارد.
همچنین رابط ا تعداملی و دیدالهتیهی بدین فتمدان
قدر معرف و حقیق وجود دارد .مه ترین د؛دتاورد
فوکو را میتوان تحلیف روابط قددر و معرفد دانسد .
در تحلیف فتمان مجموع اوراع اجتماعی دمینة وقوع
متن یدا نوشدتار فتدار ارتکاطدا غیرکحمدی و رابطد
؛اختار و واع ها در ار ها کلدی نگریسدت مدیشدود
( .)Salehhi Zadeh, 2011. p123پیشفرضهایی ک در
ادام بیان می شود اد قواعدد تحلیدف مدتن هرمنوتید
نشددان شنا؛ددی دیددد ا فوکددو در دیریندد شنا؛ددی و
تکارشنا؛ی شهف رفت ا؛ .
 .1انسان ها مختل ،ب متن یا فتار واحد متفاو
نگا میکنندد یعندی اد مدتن و واقعدة واحدد برداشد
واحد ندارند و ممهن ا؛د کد اد دال هدا متفداوتی
برا اشار ب ی مدلول ا؛تفاد شود.
 .2متن و واقعة اجتماعی را بایدد بد مثابد ید کدف
معنادار مشاهد کرد ک متن یا واقع ل ومدا ایدن امدر را
نشان نمیدهد.
 .3معنا همانقدر ک اد متن ناشی میشود اد باف یا
دمینددة اجتمدداعی و فرهنگددی نیدد اثددر مددیپددذیرد
(.)Fairclough, 2000
؛ه تحلیف فتمان پس مدرن بد کدار یر افهدار
انتقاد ب خوبی فتمدان هدا دیگدر در موقعید هدا
اجتماعی و ؛یا؛ ها پنهدان یدا شدهار درون جامعد
ا؛ ک بر جامع مسلط اند و تحلیف فتمان مدیتواندد
در هر دمین ا یا در مورد هر مشهف یا موقعیتی ب کدار
رفت شود .چون تحلیف فتمدان ا؛ا؛دا ید خدوانش
تفسددیر و ؛دداختار ا؛ د پ د اد رهنمددود وی دژ ا
پیرو نمیکند .ا؛ا؛ا هد تحلیف فتمان معطو بد
جمع ور جوا ها دقیقی نیس فقط ایدن روش بد

ما کم مدیکندد کد افد هدا دیدد شخصدیمدان را
سترش دهی .
 .2روش تبارشناختي در پژوهشهاي تربیتي

اد نجا ک روش تکارشنا؛ی فوکو امدر مدورد مطالعد را
ب صور واقعیتی فرهنگی-تاریخی مدی نگدرد و ماهید
مسا ف مطر در حیطة تربید نید مداهیتی فرهنگدی-
تاریخی ا؛  .همچنین اد نجا ک این روش معطو بد
برمح کردن رو دیگدر ؛دهة امدور ا؛د و بسدیار اد
مسا ف تربیتی نی دارا وجو نادید هستند ایدن روش
می تواند در برخی اد پژوهشهدا تربیتدی معطدو بد
شنا؛ایی ورع موجدود کد دغدغدة اصدح و رهدایی اد
برخی قیدوبندها نظام اجتماعی را نی دارندد بد کدار
رفت د شددود بنددابراین بددر ا؛ددا ،روش تکارشنا؛ددان
اندیشددة ؛یا؛ددی بدد جددا اینهدد در قالدد الگوهددا و
؛ن ها فهر واحدد طکقد بندد شدوند بد مثابد
رخدادهایی ک در ی مقطع دمدانی بد صدورتی خداص
تح تأثیر فتمان عصر خویش ؛ر بر ورد اند در کانون
توج قرار می یرند ( .)Salehhi Zadeh, 2011ب فتدة
فوکو تکارشنا؛ی ون ا اد تاریخ ا؛ ک میتواند ؛ادة
دانشها فتمانها و ...را بدون هر ون ارجاعی ب ؛وع
خوا ؛وع ا ک نسک ب وقایع تاریخ ا؛تعحیی باشد یا
وحد خویش را در طول ن حفظ نمود باشدد تکیدین
نماید ( )Garrison, 1998( .)Foucault, 1980نید ایدن
نوع تحلیف را تحلیلدی مدیداندد کد ؛دعی دارد اد بندد
فراروای ها و ؛اختارها اد پیشی رهایی یابد .ب ؛دخن
دیگددر فوکددو در تددحش ا؛د تددا بد دمهددا بگویددد کد
میتوانند و باید "حددود فرهنگدی" خدویش را بشدهنند
(.)Garrison, 1998 quoted from Sajjadyeh, 2016
تکارشنا؛ی در تقابف با روششنا؛ی ؛دنتی تداریخ بهدار
میرود و هد ن ثکد و ردکط ویژ دیهدا یگاند و
بی همتا وقایع و رویدادها؛د  .اد دیدد ا تکارشدنا،
هدیچ وند ماهید ثابد یدا قاعدددة بنیددادین یددا غاید
متافی یهی وجود ندارد ک مایة تداوم تاریخ شدود بلهد
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باید پیو؛ت شها ها سس ها و جدایی هایی را ک در
حود ها ونا ون معرفتی وجود دارد جس وجو کدرد
بنابراین پژوهشی ک در نظر دارد مفاهی نهادینة تعلدی
و تربی را با نگداهی دیگدر مدورد برر؛دی قدرار دهدد و
الی هدا دیدرین ن را کشد ،کندد مدیتواندد اد روش
تکارشنا؛ی بهر جوید .تکارشنا؛ی در پی جس وجدو
الی د هددا عر مفدداهی هنجددارین و نهادین د ا؛ د تددا
عقحنی جهانی موجود در پ ن را ب چدالش کشدد و
برا این کار اد اب ارها متعدد ا؛تفاد مدیکندد کد
مرتکط ؛اختن تهوین این ون مفاهی بدا قددر و نید
جستجو انتقاد تاریخ را میتوان در شمار نها خواند
(.)Bagheri & Sajjadyeh & Tavassoli, 2010
( )Gale, 2000با ا؛تفاد اد روش تکارشنا؛ی تعلی
و تربی دبیر؛تانی را مورد برر؛ی قدرار داد ا؛د  .و
در این پژوهش بر ؛یا؛ هایی متمرک میشدود کد در
جه اف ایش تعداد دانش مودان را یافتد بد دانشدگا
طراحددی شددد انددد و ادعددا سددترش عدددال مودشددی
داشت اندد .ایدن ؛یا؛د هدا ادجملد افد ایش ورفید
دانشگا ها ورود دانش مدودان را بد دانشدگا بد وداهر
؛ان کرد اند اما در حقیق رشدت هدا ؛دطو بداال
همچنان جایگا باال خویش را حفظ کرد اند و مدار،
غیرانتفاعی همچنان در پی ماد ؛اختن داندش مدودان
برا تدری در چنین رشت هدا هسدتند .و پد اد
مسئل دار ؛اختن این ؛یا؛ هدا تو؛دط برر؛دی اولیدة
نتای نها ب نحوة تهوین نها و دالیف ورود نها بد
نظام ها تربیتی و نی وهور و برودها وندا ون ن در
تعلی و تربی ا؛ترالیا پرداخت ا؛  .بد اعتقداد Gale
) (2001تکارشنا؛ی ؛یا؛ ها تربیتدی بدا تمرکد بدر
کار اران این ؛یا؛ ها ارتکاط ایدن ؛یا؛د هدا را بدا
نهادها قدر برقرار میکند و با در نظر درفتن تدأثیر
این ؛یا؛ ها بر دانش مدودان نهدا را در شدکه ا اد
قدر  -؛دوع قدرار مدیدهدد و اد منظدر ندو برر؛دی
مدینمایدد ( & Gale 2001, quoted by Sajjadieh
.)Bagheri & Iravanni & Zamirran, 2010

برنامه درسي
فوکددو مدددعی ا؛دد کدد صدداحکان قدددر در جوامددع
میکوشند تا دید ا خود را دربارة معرف برنام در؛ی
و تدری ب کسانی ک بدون قدر ؛یا؛ی و اقتصداد
هستند تحمیدف کنندد اب ارهدا مهد قددر در ایدن
دمین ا؛تادان و متون در؛ی هستند ک ب این قددر
حاک مشروعی میبخشند .در جامعة معاصدر صداحکان
قدددر بخددشهددا ؛ددادمانیافت دة جامع د مثددف نظددام
مودشی را کنتدرل کدرد و همچندین بدر احد ا مهد
؛یا؛ی مسلطاندد و پیدامهدا نوشدتار و الهترونیهدی
ر؛ان ها روهی را برا تحهی وردع موجدود مدنظ
می کنند .فوکو متون در؛دی را بد عندوان عملهردهدا
؛اخت تاریخ جامع و صاحکان قددر نقدد مدیکندد و
معتقد ا؛ ک هموار اد متون ب عنوان اب ار قدر بهر
رفت شد ا؛  .با توج ب نگرش فلسفی فوکو میتوان
ا؛تنکاط کرد ک تعلدی و تربید در جامعدة امدرود اد
مجرا «برنام در؛ی شدهار و پنهدان» درو کنتدرل
مسلط بر جامع را مشروعی میبخشد .اد یهسو «برنام
در؛ی شهار» ب تحهی ورع موجدود مدیپدردادد کد
حامی اقلی حاک ا؛د و برنامد در؛دی را بد نحدو
؛ادمان می دهند ک اد ؛اختار موجدود قددر حماید
کند و اد ؛و دیگر «برنام در؛ی پنهان» با تأکید بدر
رقابدد مصددر رایددی و مالهیدد خصوصددی موجدد
ا؛تحهام ورع موجود در جامع مدیشدود ( Farmahini
 .)Frahani, 2005بر ا؛ا ،فتد هدا فوکدو مدیتدوان
ا؛تنکاط کرد ک برنامد هدا در؛دی مددار ،اد ندوعی
قدر حمای میکنند ک این قدر ب صور پنهدان و
شهار در برنام ها در؛ی در اعمال قددر معلمدان و
حتی در نظار بر ؛یست کنترل مدر؛ مشهود ا؛ .
فوکو معتقد ا؛ ک در حقیق همة دانشهدا ؛یا؛دی
هستند .کتا ها در؛ی و تولید مدواد در؛دی هرکددام
بیانگر روشها ؛یا؛ی خاصی هستند و عمدتا کسدانی
را مورد حمای قدرار مدیدهندد کد اد نظدر اقتصداد
؛یا؛ی و فرهنگی ؛ک شهف یر ن شد اند .قددر
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دانش را تولید میکندد و قددر و داندش مسدتقیما بدر
یهدددیگر داللد مددیکننددد .هددیچ رابطدة قدددرتی بدددون
همراهی دانش وجود ندارد همچندان کد هدیچ دانشدی
بدون بر پدا داشدتن روابدط قددر قابدف تصدور نیسد
( .)Foucault, 1979فوکو ب عنوان ی پسا؛داختار را
برجست متون در؛ی را اب ار قددر مدیداندد بدر ایدن
ا؛ددا ،برنام د در؛ددی را ی د فراینددد خنثددی قلمددداد
نمیکند .برنام در؛ی مد نظر فوکو میتواندد رویهدرد
تلفیقی و تهثر رایان داشت باشدد .بد طدور کد تمدام
مطال در؛ی و مسا ف اجتماعی-فرهنگی در ارتکداط بدا
ه یاد رفت میشود .نهت دیگدر کد در مدورد مدواد
مختل ،در؛ی و تدری ن ها متنا؛ با دید ا فوکدو
ب ویژ در روش دیرین شنا؛دی داندش -بایدد مدد نظدرباشد این ا؛ ک در ارا مفاهی هموار باید بد بعدد
تاریخی مفاهی و چگدونگی تغییدر کلمدا و مسدا ف در
طی دمان توج داش و دق کدرد چدرا کد هدر دور
اپیستم (صور بند دانایی) خاص خود را دارد.
معلم
ب نظر فوکو معلمان باید اد تدأثیر ندامر ی نداملمو ،و
دا باشدند .نهدا درواقدع در
پنهان اید ها واقعید
شکه ا اد قدر انضکاطی قرار دارند و درواقدع ؛دوع و
کدار اران ندامر ی قددر هسدتند (.)Foucault, 1979
فوکو بر این عقید ا؛ ک معلمدان در را؛دتا عح د
عامحن کنترل اجتماعی قسمتی اد فرایند هستند کد
دانش مودان را انضکاط میدهند و خودشان ه ب و؛یلة
این نیروها کنترل میشوند .اد دید فوکو عوامف بسدیار
در بیاقتدار معل برا تددری مؤثرندد .دمدونهدا
ا؛تانداردشد شیو ها اردشیابی صدححی معلمدان و
مدار؛ی ک با تحه اد بداال بد پدایین ادار مدیشدوند
ادجمل عواملی هستند ک قدر معل و امهدان هددای
تدری اد جان او را ؛ل میکنندد .بندابراین معلمدان
باید نقدش فعدال و تحدول فدرین خدود را بادیابندد و بد
مرتکط کردن مکاحو مختل ،در؛ی با مسا ف و؛دیع تدر

اجتماعی اقتصاد و فرهنگی ب ردادند .روش ها ؛نتی
ک معلمان ب کار میبرند نمیتواند ب یداد یر واقعدی
منجر شود .با وجود ایدن حتدی در بددترین شدرایط هد
معلمان میتوانند با تددابیر خداص داندش مدودان را بد
حرک وادارند .معلمان با فراه وردن دمین هایی بدرا
تعلی و تربی انتقاد متنا؛د بدا نچد فوکدو فتد
ا؛ می توانند تا حد اد تدأثیرا ایدن عوامدف منفدی
بهاهندد ( )Farmahini Frahani, 2005. p186بندابراین
تعلی و تربی نیداد بد معلمدان نقداد و انتقداد ر دارد
بنابراین اول باید ب این امر توج شود ک معلمان نقداد
حاک بر فرایند تدری شوند یعنی مسئوالن مدودش و
پرورش باید کسانی را ب خدم معلمی بگیرند و تربی
بهنند ک این افراد خود ذهن خحقی داشت باشند تا بد
کم ن ها دانش مودان نقاد تربی کنندد بندابراین تدا
دمانی ک نمر دادن عامف اقتدار معلمان ا؛ و معلمان
نی خود و؛یلة کنترل هستند نمیتدوان انتظدار داشد
ک دمینة رشدد تفهدر انتقداد در کدح ،در ،فدراه
شود .فوکو در دمینة حددود وودای ،و اختیدارا معلد
معتقد ا؛ نقش معلمان تحول فرینی و مدرتکط کدردن
موروعا مختل ،در؛ی با مسا ف و؛دیعتدر اجتمداعی
اقتصاد و ؛یا؛ی ا؛  .معل اد دید ا فوکو دیگدر ن
نقش ؛نتی را ک دانش مودان را کنترل میکندد و نظدر
خود را ب نان تحمیف کند ندارد بلهد در ید ارتکداط
متقابف و ی رابطة افقی و دانش مودمحور بد ایفدا
نقش میپردادد معل با نقاد نسک بد مدتن و برنامد
در؛ددی نقددش روشددنفهر خددود را در ؛دداختارددایی اد
فرهنگی ک در ن دند ی میکند ایفا خواهد کرد.
دانشآمو
در تعلی و تربی مد نظر فوکو توج ب عنصدر دیگدر
نقش ا؛ا؛ی دارد یعنی تعلی و تربی بتواند دانش مود
را اد عنصر دیگر (فرهند دیگدر افدراد دیگدر) مطلدع
کند .عحو بر این دانش مودان فرهن ها دیگدر نید
مورد توج قرار می یرند .دانش مودان می توانند شرایط
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امهان هر دور را بشنا؛ند و ورعی یا اعمال فتمدانی
را ک د اشددهال مختلدد ،معرف د را ممهددن م دی ردانددد
شنا؛دایی کننددد .در نتیجد نهددا بد دنکددال ا؛ددتخرا
قوانین کلی برا تعمی مسا ف ب همة دور ها مختل،
دمانی و مهدانی برنمدی یندد .بدر ا؛دا ،دیدد ا فوکدو
دانش مودان باید نسک بد مسدا ف اجتمداعی-رهنگدی
خود اهی کافی داشت باشند .در صدور وجدود ایدن
اهی ا؛د کد داندش مدودان مدی توانندد بد ؛دم
مشارک فعال و ایجاد تحدول حرکد کنندد .در چندین
شرایطی ه محتوا مودشی (برنام در؛دی شدهار) و
ه روابط تربیتی میان معل با شا رد و شا ردان با هد
(برنام در؛دی پنهدان) در ارتکداط بدا مسدا ف و عناصدر
چندددفرهنگی مددورد توجدد قددرار مددی یددرد بنددابراین
دانش مودان ب جا یاد یر محتوا بر ا؛ا ،فرهنگدی
خاص و غال تمام فرهن ها و قومی هدا موجدود در
کشور را مورد توج قدرار مدیدهندد ( & Mohammadi
 )Mohammadi & hassanpour, 2013بندابراین ا در
بخواهی دید ا فوکو را با توج ب تقسی بند ؛دنتی
برر؛دددی کندددی بایدددد بگدددویی کددد دیدددد ا و
دانش مودمحور ا؛ و رویهرد غیر اقتددار مدد نظدر
فوکو در تعلی و تربی این پیام را دارد ک رابطة معلد
با دانش مود نوعی رابطة افقی و عرری ا؛ ند رابطدة
عمود و طولی .بر ا؛ا ،ایدن نگدا معلمدان بایدد بد
تفدداو موجددود در شددیوة دنددد ی عحیدد و نیادهددا
دانش مودان توج کنند و در پی تحمیف نظدر خدود بدر
نها نکاشند.
مدرسه
مدر؛ ب نظر فوکو مؤ؛سة عاد ؛اد و هنجاربخشی
ا؛  .دانش مودان ب طور دقی ب کح،ها و رتک هدایی
تقسی شد اند و نظدام ؛لسدل مراتکدی بدر نهدا حداک
ا؛  .در این معندا مددار ،نموند ا نهادهدا تربیتدی

هستند ک در جه عداد ؛داد فعالید مدیکنندد و
باعو ایجاد افراد اد ی نوع معدین بدا ؛دواب و طدرد
فهر تقریکدا مشداب در جهد مطدامع صداحکان قددر
م دیشددوند .منظددور فوکددو در تمددام مدددار ،ب د عنددوان
مؤ؛ساتی کد در خددم حاکمید و قددر هسدتند
نیس بله نچ اد نظدر او مهد ا؛د ایدن ا؛د کد
دانش مودان مقاومد را بیامودندد و بدرا جنگیددن در
تمام طدول دندد ی تشدوی شدوند .قددر انضدکاطی و
ب ویژ قدر حاکمی مسدتعد و پدذیرا بدرا مقاومد
هستند و اد نجدا کد کثرتدی اد قددر هدا وجدود دارد
ررورتا کثرتی اد مقاوم ها ایجداد مدیشدود .مقاومد و
قدر مانندد داندش و قددر مجد ا نیسدتند ( Usher,
.)1994
روش تدریس
اد روشها مورد توصیة فوکو فتمان ا؛  .تلقی فوکو
اد فتمددان بددا مضددمون رایدد ن متفدداو ا؛دد  .او
شهف بند ها دانایی (اپیستم ) را وقتی ک تکلور دبانی
پیدا میکند و با قدر عجین میشوند فتمان میداند.
تأکید او بیشتر بر شهف یر نظام داندایی در چدارچو
قدر و نهادین شدن این قددر در ید بسدتر دبدانی
خاص ا؛  .فوکو طکق بند متعار مدا را اد دریافد و
شناخ ب ه میدند .و بر معرف و اندیش تأکیدد
ندارد بله تأکیدد او بدر شدرایطی ا؛د کد معرفد و
اندیش ب وا؛طة ن ایجاد میشود یعندی او بدر فتمدان
تأکید دارد .فوکو درواقع رو ؛اختن موروعا و تجربة
ذهنی اد طری روشها فتمانی تأکیدد دارد و بیشدتر
ب این نهت توج دارد کد تکیدین روشدنی اد ماهید و
نقش قدر در فرا؛و نقش دبان و متن ب د؛ دهدد
( .)Farmahini Frahani, 2005در جدول دیر خحص ا
اد دالل ها تعلی و تربی چنددفرهنگی بدا تأکیدد بدر
را فوکو را میبینید.
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جدول  .1تعلیم و تربیت چندفرهنگي با تأکید بر آراي میشل فوکو
ابعاد و مؤلفههای برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو

ویژگیها

اهداف تربیت

خودآفرینی ،مقاومت و ایستادگی در برابر قدرت ،تأکید برر
تفاوتهای فردی و فرهنگی

اصول تربیت

واژگونی ،گسست ،خودویژگی ،برونبودگی ،درونبودگی

روشهای تربیت

تحلیل گفتمان ،تبارشناختی

برنامه درسی

تمرکز بر انواع روایتها و سنتها

معلم

نقاد به مسائل مختلف ،متن و برنامه درسی و

دانشآموز

آگاهی به مسائل مختلف فرهنگی و...

مدرسه

مکان پرورش شهروندان انتقادی

روش تدریس

گفتمان

نقد و بررسي تعلیم و تربیت چندفرهنگي با تأکید
بر آراي میشل فوکو
با نظر ب مححظدا مثکتدی کد در را تربیتدی چندد
فرهنگی میشف فوکو وجود دارد ادجملد اینهد رویهدرد
تعلی و تربی فوکو تهثر رایان ا؛ و تعلی و تربید
بیشتر امر اختصاصی ویژ و محلدی ا؛د و اصدول و
روشها ثاب یهسان و مشاب برا تعلدی و تربید را
بی معنا می داند فوکدو بد عندوان ید پسا؛داختار را
برجست متون در؛ی را اب ار قددر مدیداندد .بدر ایدن
ا؛ددا ،برنام د در؛ددی را ی د فراینددد خنثددی قلمددداد
نمیکند و برنام در؛ی مد نظر فوکو میتواند رویهدرد
تلفیقی و تهثر رایان داشت باشدد بد طدور کد تمدام
مطال در؛ی و مسا ف اجتماعی-فرهنگی در ارتکداط بدا
ه یاد رفت میشود .در این رویهرد توجد بد عنصدر
دیگر نقش ا؛ا؛ی دارد یعنی تعلدی و تربید بتواندد
دانش مود را اد عنصر دیگر (فرهن دیگر افراد دیگر)
مطلع کند .با برر؛ی را فوکو میتدوان نتیجد رفد
ک رهنمودها رمنی و ب ایجداد عددال مودشدی و
کثر رایی فرهنگی میانجامد.
رویهرد تربیتدی چنددفرهنگی علدیرغد فضا؛داد
سددترد و مطلددو نقددد بس دیار اد منتقدددان را نی د
برانگیخت ا؛د محافظد کداران عمدد تدرین مخالفدان

رویهرد تربیتی چندفرهنگی هستند .نها اد ؛ ؛دو بدا
تعلی و تربی چند فرهنگی مخالف میکنند.
 .1ی د نظددام مودش دی خددو بددا تددأمین نیادهددا و
خوا؛ت ها اقلی ها نژاد ؛ی پذیرتر میشود.
 .2ی نظام مودشی چندفرهنگی با اهددا اصدلی
تعلی و تربی در تضاد ا؛  .اهددافی همچدون درایش
دادن شهروندان یند ب ؛و فرهن ملی مشتر ک
بدون وجود ن جامع نمیتواند یه ارچگی داشت باشد.
 .3نظام مودشی چندفرهنگی دمینة تج یة اجتمداع
را فراه میکند چرا ک بر خود اهی اقلی ها ندژاد
تأکید دارد و اد یه ارچ شدن ن ها جلو یر مدیکندد
(.)Harris, 1982 quoted from Sajjadi, 2005. p 30
در همین را؛تا در اندیشة تعلی و تربی چنددفرهنگی
فوکو نی نقط رع،ها و اشهالهایی ب چش مدیخدورد
ک باید با واقع بینی شنا؛ایی و معرفی شود ک میتوان
ب موارد دیر اشار کرد.
 .1بحراني شدن با نمایي واقعیت

پسا؛دداختار رایی اندیش د ا ا؛ د ک د اول دین بددار بددا
نقددها افدراد چدون دریددا فوکدو بدار ( Roland
 )Barthesدلود ( )Gilles Deleuzeو ...بر تفهر مدرنیتد
و ؛اختار رایی پا ب عرصة وجود ذاش  .فدرض اصدلی
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در این تفهر این ا؛ ک عصر فلسف ب پایدان ر؛دید و
دچار ون ا د ردیسدی شدد ا؛د اد ایدن نظدر دیگدر
نمیتوان اد مکانی ثاب و بدون تغییر و قطعی ندام بدرد .اد
دید ا فوکو نمی توان اد حقیق ها ندا ؛دخن فد
چون حقیق ها در دامان فتمانهایی داد میشدوند کد
در بستر شرایط اجتماعی پدید می یند .فوکو در این بدار
معتقد ا؛ «نکاید خیال کرد ک جهدان چهدرة خوانددنی
خود را ب ؛و ما بر رداندد و کدار مدا فقدط کشد ،ن
ا؛ جهان همد؛ شنا؛ایی ما نیسد  .خداوندد قدادر
متعالی در قلمرو ک فتار را ب نفع ما بچرخاند در کدار
نیس  .فتار را باید همچون خشونتی قلمداد کرد کد مدا
نسک ب اشیا روا میداری یا باید ن را چوندان پراتیهدی
دانس ک ما ب اشیا تحمیف میکندی و در ایدن پراتید
ا؛ ک رویدادها فتار اصف قاعد مندد خدود را بداد
مدییابندد» ( Foucault, Parham translation, 2005. p
 .)47اد نظدددر ( )salehizadeh,2011در ایدددن رهیافددد
معیارها بنیدادین صددق و کدذ بیدرون اد فتمدانهدا
وجود ندارند و نمیتوان ج در چارچو فتمان ویژ بد
اردیابی ن پرداخ  .بر این ا؛ا ،در دید ا فوکو با نفدی
متافی ی بادنمایی واقعی دچار بحران مدیشدود یعندی
تصددور وجددود واقعی د بیرون دی و شددناخ پددذیر مت ل د ل
میشود ک میتوان ن را کشد ،کدرد و بد حقیقد ن
د؛ یاف  .در این صور تعلی و تربی وابست بد ایدن
تفهر ویژ یهایی دارد ک توج ب ن ررور ا؛  .ذهن
و عقف دیگر نمی توانند اب ارها مه شناخ تلقی شوند.
پسا؛اختار رایان ادجمل فوکو با رد عقف ب عندوان یگاند
اب ار شناخ و با رد حقیق و نفی واقعی بیرونی ب ایدن
نتیج میر؛ند ک در حدال حاردر بد بحدران بادنمدایی
ر؛ید ای (.)Sajjadi & Dashti, 2008
 .2تأکید بر نسبيگرایي معرفتشناختي

نیمة دوم قرن بیست شاهد وهور نظرید هدایی فلسدفی
بود ک تطاب واقعی و ذهن دمی را مورد پر؛ش قدرار
دادند و دانش را امر دمین مند ؛اخت شدنی و وابست

ب ذهن دمی تعکیر کردند .نشان ها اولیة برود این نظر
با طر مکاحو معطو ب الگوها کحن فهر اد ؛و
تام کوهن ( )Thomas Samuel Kuhnواهر شد و در
؛الها اخیر با تشدهی دربدارة عینید تدام اد ؛دو
متفهرینی چون فوکو ب مسدئل ا جدد تکددیف شدد
ا؛  .فوکو در مصاحک با مارتین ال اچ می وید« :هد
مددن ن ا؛ د ک د ب د مددردم بگددوی اد نچ د احسددا،
مددیکننددد دادترنددد» و معتقددد ا؛دد کدد ایددن
رهاییبخشی ب این صور انجام می یرد ک بد مدردم
نشان دهی نچ حقیق میپندارند یا در حه مددر
در نظر می ورند تح شرایط تداریخی ویدژ ا ؛داخت
شد و ب همین دلیف میتوان ن را مورد نقد قرار داد یا
ن را ویران ؛اخ  .ب اعتقاد و این عمف نوعی تغییدر
دادن ذهن مردم ا؛ در نتیج این تشهی در جهدانی
بودن حقیق ها ذهن ها قدادر مدی شدوند کد تفهدر بد
ون ها دیگر و د؛تیابی بد حقیقد هدا دمیند مندد
دیگددر بیندیشددند ( Gharib & Golstani & Jafari,
 .)2016بدددا توجددد بددد اصدددول معرفددد شنا؛دددی
پسا؛اختار رایی ک فوکو مطدر مدیکندد عددم وجدود
حقیق مطل عددم وجدود اصدول و روشهدا قطعدی
برا شناخ و ...نسکی رایی ا؛ نظام تربیتدی فوکدو
نمیتواند الگویی اد انسان اید ل ارا دهد تا ؛ایر افدراد
بر ا؛ا ،ن تربی شوند .در عین حال نمیتوان اصدول
روشن و دقیقدی بدرا تربید انسدان در نظدر رفد و
فرایند تعلی و تربی را بر پای ن بنا کرد.
 .3واگرایي سیاستهاي تعلیم و تربیت

اد بین بردن دو انگی ها و قط بند ها رای همچدون
عین و ذهدن تئدور و عمدف عامد و نخکد و ...ایجداد
ددرایش بد تهثددر و د؛ددتیابی بد دموکرا؛دی رادیه دال
ادجمل اهدا اصلی پسا؛اختار رایی ا؛ ( & Sajjadi
 .)Dashti, 2008. p93بدد نظددر مددیر؛ددد دیددد ا
پسا؛اختار رایی فوکو باعو ته ته شدن ؛یا؛ هدا
تعلی و تربی میشود .تصور کنی تعلدی و تربید مدد
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نظر فوکو پیاد شد ا؛د  .حاصدف پیداد کدردن ید
راهکرد نتیج مدار اد تعلی و تربی ا؛ بدون توج ب
محتوا مشخص همرا با فعالی ها غیرر؛می نچد
معل در کح ،می وید ب اهمی ن چی ا؛د کد
دانش مود می وید .در چنین مدر؛ ا نقاد اد تمدام
عناصر درون و برون مدر؛ دید می شود و مدر؛د بد
؛ادمانی بدل میشود بدون ؛داخ بددون مدرد بددون
رد بند بدون اصف قطعی و ...ک کامح در ه پیچیدد
شد و ووای ،ونا ونی دارد .یا تصویر چنین مدر؛ و
مودش و پرورش ب شهف عملی ممهن ا؛د ؟ بندابراین
اد انتقادا اصلی ب تعلی و تربی فوکو مربوط ب بحو
؛اخ شهنی ا؛  .ا ر در تربی حدد و مدرد وجدود
نداشت باشد دمی میتواند ب هر کار مکدادر کندد و
در این صور ؛خن فتن اد تربی ب ویژ تربی دینی
میسر نیس چون تربی دینی با مردها و حدود و ثغدور
محدم ا؛ا؛ی دارد (.)Bagheri, 2006
 .4دم پیشفرضهاي ال م در بحث گفتمان

اد نظر فوکدو حقیقد ؛داد ا ا؛د بدر پایدة داندش
ذهنی و قدر ک درواقع فناور ها حقیق هسدتند.
حقیقد چید بدیش اد ر؛ددوم پراکنددد شددد تو؛ددط
نیروهددا مسددلط در جامعد نیسد  .حقیقد اد طرید
کنترل فتمانها بیرونی شهف می یدرد ( & Gharib
 .)Golstani & Jafari, 2016.p11اد نظر ( Sajjadiyeh,
« )2016شهس ؛اختارها علمی -فتمدانی و فراتدر اد
ن ها رفتن ؛ک میشود تا مطالعا فوکو ب مطالعدا
میانرشت ا ن دی شوند .موروعا محور ثار فوکو
اد منظرها مختل ،مورد برر؛ی قدرار مدی یرندد و و
در برر؛ی ها خویش مرد فتمانی قا ف نمیشدوند»
بر مکنا این نقد می توان اذعدان کدرد اد مدوارد توجد
فوکو بحدو فتمدان ا؛د کد دا ن را ابد ار اصدلی
یداد یر مدیدانندد امددا بد ایددن نهتد معمددوال توجد
نمی شود ک برا ف و و بد ؛دطح تقریکدا برابدر اد
اطحعددا و دانددش پیشددینی نیدداد ا؛ د در حددالی ک د

واقعی ها کنونی نشاندهندة نابرابر هدا شددید در
؛طو مختل ،ا؛  .برا پرهی اد هر وند انحصدار در
فتمددان و بددرا حفددظ شددرایط ایددد ل در موقعیدد
فتمانی مربیان باید ب توانایی دانش مودان خود بدرا
قدردانی اد اهمی رابطة دو ؛وی برابدر مسدئولی و
خودفرمانی معتقد و مطمئن باشند ب نظر میر؛دد کد
در ورعی کنونی فاصلة بسیار تا ر؛یدن ب این مرحل
وجود دارد.
 .5دم ارائة راهحل براي معضالت تربیتي

یهی دیگر اد نقدها وارد بر پژوهش تکارشناختی عددم
درمانگر ن در حودة مسدا ف تربیتدی ا؛د  .در عدین
حال رویهرد تکارشنا؛ی را باید رویهرد دردشنا ،بد
شمار ورد ک بیش اد درمان بد شدناخ دردهدا توجد
دارد .برا نمون هنگامی ک فوکو ب ؛داختار معمدار
مدر؛ و نوع چیدمان کح،ها میپدردادد در پدی فداش
کردن ارتکاط ها وثی قددر -مددیر معلمدان و حتدی
بادر؛ان با ن و مشخص کردن رد پاهدا قددر در ن
ا؛  .تحلیف ها تکارشناختی فوکو نشان میدهندد کد
برخی نهادها در ذا خویش ؛دوع شدتن انسدانهدا و
؛ل عاملی را با خود ب همرا دارند ک حداقف باید ب
این وج نها ا بود و برخی اد ویژ دیهدا نهدا را
نی مدیتدوان در را؛دتا تعددیف ؛دوع ؛داد و ؛دل
عاملی اصح کرد اما در عین حال دغدغة فوکو بیدان
را حف نیسد  .درمجمدوع مدیتدوان فد تکارشنا؛دی
دغدغ را حف ندارد و بدر شنا؛دایی چدالش هدا و نقداط
؛لط می نظرورد ها و فعالی ها و ؛یا؛ ها تربیتی
معطو ا؛ (.)Sajjadiyeh, 2016. p117-118
بحث و نتیجهگیري
با عنای ب مکاحو مطر شد در عصدر کندونی تندوع
فرهنگی در جوامع مختل ،بیش اد پیش خدود را نشدان
داد ا؛ و ردرور توجد بد مقولدة چنددفرهنگی اد
مسا ف مه در دنیا کنونی ا؛  .در ایدن میدان نقدش
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بی بدیف نظام تعلی و تربی بسیار مه ا؛ ب وند ا
ک نظام تعلی و تربید بایدد در تمدام منا؛دکا خدود
ب ویژ برنام در؛ی ب این تنوع و تفاو فرهنگی توج
کند .تعلی و تربی چندفرهنگی و ررور شنایی افراد
با مکانی فلسفی و پیامدها بیتوجهی ب ن در شدرایط
امرود یهی اد اولوی ها ا؛ا؛ی نظامها مودشی هر
جامعدد ا ا؛دد  .فوکددو اد اندیشددمندان و فیلسددوفان
پس مدرن ا؛ ک را و اندیش ها او بد صدور غیدر
مستقی در تعلی و تربی مؤثر بود و با تأمدف در را
او میتوان در خصوص تعلی و تربید چنددفرهنگی بد
نهددا مه د و قابددف تددوجهی د؛ د یاف د  .بددر مکنددا
یافت ها پژوهش با همة محا؛ن و نقاط قدوتی کد در
را و اندیشدد هددا فوکددو در بددا تعلددی و تربیدد
چندفرهنگی وجود دارد اما با برر؛ی تحلیلی و نقاداند
نقاط رع ،و اشهاالتی را نی میتوان بر را فوکدو وارد
؛اخ  .در ایدن رهیافد معیارهدا بنیدادین صددق و
کذ بیرون اد فتمان ها وجود ندارند و نمیتوان ج در
چارچو فتمان ویژ ب اردیابی ن پرداخد و اد ایدن
دید بادنمایی واقعی دچار بحران ا؛  .همچندین نظدام
تربیتددی مدددنظر فوکددو بددا تأکیددد بددر نسددکی رایددی
معرف شناختی نمیتواند الگویی اد انسدان ایدد ل ارا د
دهد تا انسانها بدر ا؛دا ،ن تربید شدوند .همچندین
را او ب وا رایی ؛یا؛ هدا تعلدی و تربید منجدر
شددد ا؛د بد نحددو کد بدددون توجد بد محتددوا
مشخص همرا با فعالی ها غیرر؛می ا؛ و مدر؛د
ب ؛ادمانی بدون ؛اخ بددون مدرد بددون رد بندد
بدون اصف قطعی و ...کد کدامح در هد پیچیدد شدد
تکدیف شد ا؛  .در دید ا فوکو پیشفدرض فتمدانی
وجود ندارد ب نحو ک معموال توج نمیشود ک برا
ف و و ب ؛دطح تقریکدا برابدر اد اطحعدا و داندش
پیشینی نیاد ا؛د در حدالی کد واقعید هدا کندونی
نشاندهندة نابرابر ها شدید در ؛طو مختل ،ا؛د
و در نهای میتوان ف فوکو در پی ارا ة را حف بدرا
مسا ف تربیتی در جامع نیس و دغدغة را حف نددارد و

بیشدتر در پدی شهار؛دداد روابدط قددر در نهادهددا
مودشی و جامع هس .
با عنای ب یافت ها پژوهش حارر پیشدنهاد هدا
ذیف ارا میشود:
 پرورش ورفی ها اصلی داندش مدودان همچدوند؛تیابی ب دندد ی مسدالم مید و تدو م بدا همددلی
شددداد رویدددی در برابدددر فرهنددد هدددا پیرامدددونی
ا؛تداللجویی کنجهاو ذهنی و...
 شنا نمودن دانش مودان با د؛تاوردها مه ؛ایرفرهن ها و ا؛تفاد اد ؛رمای ها نان و مطالعة تداریخ
دبان جغرافیا فرهند ؛داختارها اجتمداعی و ادیدان
مختل.،
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