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 چکیده 
یابی به این هدف، از باشد. برای دستمندی در مدارس مینگان حکومتهدف اصلی این پژوهش، کشف نشا   

یافته، با ساختارگیری از مصاحبۀ نیمهپژوهشگر با بهره پژوهش پدیدارشناسی توصیفی بهره گرفته شد.روش 

آموز پایه ششم ابتدایی رسوخ کند. بنابر ویک دانشگیری هدفمند تالش نمود تا در ذهن بیستروش نمونه

ها، نه مضمون و پنجاه و سه مقوله شناسایی و استخراج گردید. لذا، آمده از تحلیل مصاحبهدستیج بهنتا
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 همقدم

آموزش  گرایی،با تغییر چهره جوامع، همه چیز از سادگی به پیچیدگی گرایید و صنعت     

 ,Aries) ساالنی را که نیاز داشت، تولید و تربیت کندتا نوع بزرگ همگانی را خلق نمودوپرورش 

های آموزشی خویش را بر دیوارهای مدرسه چیره ها، سیاستومتپس حک آن از و (1962

ای که زده مدرنیته طلسم کردند. وِرد فریبندهو روان کودکان را به وِرد مرداب ساختند و روح

 ؛(Ali, 2012) پذیری و کارآمدسازی کودکان برای ورود به اجتماع، تطهیر شدواسطه نام نظمبه

ها برای و ناقوس نشستندشده میتعییندانش در جای ازپیشدرنتیجه کودکان به امید کسب 

-صورت آیینهو زندگی خاکستری در مدرسه نیز به شدندانداز میآگاهانیدن تغییرات زمان طنین

-چون فرزندی خلف در پیشو  وکاست، جامعه صنعتی را در خود پدیدار نمودکمقد بیای تمام

از  زیچ چیهزین پس  (.Toffler, 2014) قرار گرفت  های توسعه صنعتی مدرنیتهکاری آرمان

 از کشورهای جهان و جغرافیایی را درنوردید چشمان تیزبین مدرن پنهان نماند. تمام مرزهای

مجذوب آن سراب « سعادت» و« رفاه» ،«شرفتیپ»همچون  ایهای فریبندهبا روایت ایران جمله

 (.Bagheri, 1996 & Ahmadi, 2001)ی آن را پذیرفتند وچراچونیبتابعیت  گشتند و

سرگذشت نظام آموزشی ایران نیز حکایت از کاشت بذر آموزش و پرورش  دقیق که بنگریم،    

مدرنیته در  هایو نشانه (Iravani, 2013) مدرسه مدرن در دوران قاجار دارد مدرن و ایجاد نهاد

ها است که و سال (Ahanchian & Taherpour, 2011) آموزش و پرورش ایران عریان است

های فرهنگی و اجتماعی( ناهمگون است و زمینه) درخت مدرسه مدرن با شرایط بومی این اقلیم

چه در . آن(,Saffar Heydari 2002) را زخمی نموده است 1اش سوژههای خشکیدهشاخه

به  است. تکالیف وسیلهشدن سوژه بهنماید، مصلوبدنیای مدرسه رخ می داری مدرنیسم درپرچم

شود! ی پدیدار میسازی و دشوار، نخستین نشانگان یکدستهای ساختگگذاریوسیله قاعده

رفته وجهه کاماًل شود که رفتهی از سوی نهاد مدرسه پشتیبانی میقدرشده بهرفتارهای دیکته

شود و عاملیت هدفمند شده، خودفرمان مینهایت سوژه مسخگیرد. دریرسمی به خود م

زعم فوکو در همه ابعاد  مندی که بهحکومت(. Ahanchian, 2006) دهده، بازدهی میمدرنیت

ی در ایران، اذهان های آموزش. سیاستاستنموده مدرسه را نیز گرفتار ، است سر برآورده زندگی

                                                           
 آموز است. نوشتار مقصود دانش . در اینبخشدفاعل شناسا یا انسان است که مدرنیسم به آن محوریت می.  1
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های گفتمانی نهفته دهند که از طریق ایدهسمت اهداف مشخص حکومتی سوق میها را بهسوژه

 Habibpour)  اندمشاهده قابلی مدرسه زندگو از طریق  درکقابلزشی در سیاست آمو

Gottbi, 2014.) های نشانه یراستبهنماید، این است که در این میان مبهم جلوه می چهآن

برداری در بر فرماناست؟ مناسبات مبتنیمندی در حیات واقعی مدرسه ساری و جاری حکومت

های رویهتکرار  عادت به ها چیست؟ هرچندراستی آن نشانهاست. به هایی استوار، بر نشانهمدرسه

 ،های هر پژوهشگری تأثیرگذار استها و دیدگاهفرضطور حتم بر پیشجاری و دیدن تکرارها به

 ,Selwyn) کنندمی ی مدارس حمایتنیسراسربمندی و از ادعای حکومتهایی پژوهشاما 

2000; Perryman, 2002, 2006 ;Bushnell, 2003; Blackford, 2004) نیو نقش راست  

 ;Gordon, 1980; Driver, 1985,1994; Elden, 2001, 2003) ندماینمی گرمؤسسات را جلوه

Hannah, 2007) در  مندیاز مراقبت و حکومت ییگسترش مطالعات فوکو انگریب یو مقاالت

 ,Holt, 2004; Hope, 2005; Hemming, 2007; Metcalfe et al)هستند  یزشمؤسسات آمو

2007; Pike, 2008.) یرا به ورا دگانیزندان پر حصار رفت و د کی یسوبه یآموزش تیریمد 

 یواقع اتیدر ح مندینشانگان حکومت یواکاو برای را آموزذهن دانش نیبرد و سرزم وارهاید

 گز نمود.  ادهیمدرسه پ

 

 ان قدرت بمثابه دیدهآموزشی بهمدیریت :مرور ادبیات پژوهش

های آموزشی، پژوهشگران را بر فقدان کندوکاوهای نقادانه گفتمان ادبیات مدیریت مرور    

هرچند به زعم نیچه بخشی از آن، مرهون بدنه  نماید؛گرفته در مدرسه رهنمون میشکل

برداری و فهم آن را دشوار انگیز دانش مدیریت و رهبری آموزشی است که نقشهگسترده و حیرت

ویژه از نظرگاه فوکو به ها و نقد مبانی نظری بهبخش عمده تحلیل گفتمان کهسازد. چنانمی

و کمتر مورد توجه پژوهشگران حوزه مدیریت آموزشی  است حوزه تعلیم و تربیت اختصاص یافته

نظران و پژوهشگران کانون توجه بسیاری از صاحب (.Niesche, 2011)قرار گرفته است 

ر تحلیل ماهیت مدیریت و رهبری آموزشی براساس دیدگاه فوکو بر مفهوم مدیریت آموزشی د

 & Anderson)مبتنی بوده است « 1عمل انضباطی»اصلی مدیریت مدرسه به مثابه یک 

                                                           
1. Disciplinary practice 
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Grinberg, 1998)های انتقادی هابرماس، مدیریت که ریچارد بیتس نیز با الهام از دیدگاهچنان ؛

اهمیت پرداختن به  (.Bates, 1980)برد به کار می« 1رلتکنولوژی کنت»آموزشی را در مفهوم 

های انتقادی نظیر فوکو در قلمرو مدیریت و رهبری آموزشی را در این مفروضه اساسی دیدگاه

توان جستجو نمود که همواره بخش عمده مطالعات این حوزه بر نقش اصلی مدیر مدرسه بهمی

آموز بهنیز عامل مؤثر در بهبود یادگیری دانشعنوان عامل اصلی بهبود و  اثربخشی مدرسه و 

 ,e.g., Darling-Hammond & Richardson)اند عنوان محور اصلی مدرسه تأکید داشته

2009; Qian & Walker, 2013; Somprach, Tang & Popoonsak, 2017; Hallinger, 

Piyaman & Viseshsiri, 2017; Pan et al., 2017 ). چه تر از آنینش دقیقبنابراین، ارائه ب

آموزان ویژه دانشنفعان اصلی مدرسه بهدهند، از زوایای نگاه ذیمدیران در مدرسه انجام می

 آموزانتصورات دانشزعم الننبرگ، که بهچنان؛ (Niesche, 2011)نماید ای پیدا میاهمیت ویژه

ی پیدا شغل یرگیجهت و مسئله یادگیری، حل زش،یبا انگ رابطه مثبتی انسانی مدرسه جوّ از

آموزان به کیفیت زندگی مدرسه های منفی دانشکند و برعکس، سبک قیمی با واکنشمی

 (.Lunenburg, 1983; Lunenburg & Schmidt, 1989)شود مربوط می

-زندان گرفته در اتمسفر مدرسه، حکمرانی جوّبه مرور نتایج برخی مطالعات صورت با توجه     

های سیاسی چون تنبیه بدنی، تعلیق و اخراج مورد تأیید با استفاده از تکنیک گونه در مدارس

؛ Thornberg (2010) ؛Huges (2011) توسط هاییو فرجام پژوهش (Johnson, 2012) است

(2000 )Davin  ند و حکایتگر اهتمام زدر فضا و بافتار مدرسه بانگ مینوعی گفتمان غالب را

دارس است. در این بین، کوشش آموز و عدم دموکراسی در می دانشسازمدرسه در امتداد مطیع

 ,Thornberg)باشد سازی با استفاده از نظم، انضباط و کنترل قابل استناد میساالن در تودهبزرگ

 & Raby)آموز با ساختارهای موجود ها در انطباق دانشو تالش حکومت( 2008 ,2010

Domitrek, 2007) های تدوین ویژگی ا از باال به پایین و استانداردسازی،آوردن معیارهو پدید

ابل اظهار است و مجموع توسط مدرسه ق( Perryman, 2006) های خیرهآموز خوب و نگاهدانش

سوژه در ساختار روابط  ( از تابعیت2002 ,2000 ,1998های )در سال  Devineهایپژوهش

اب نیز تصویر فوکو از سراسربینی را بازت Bushnell (2003)و نماید کودک و بزرگسال روایت می

                                                           
1 . control technology 
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. همچنین مرور خواندبان در نظارت از معلمان میدیده عنوانکند و مدیریت آموزشی را بهمی

کید بر حوزه تعلیم و تربیت در ایران نیز دال بر حاکمیت تأ گرفته بابرخی مطالعات صورت

های مطیع رسانی )تبدیل( افراد به سوژهرویکردهای انضباطی در مدارس و ایجاد گفتمانی از دگ

 Moeidfar & Darabi پژوهش باید اذغان نمود که در این رزم، پیرو هرچند (.Ali, 2012) دارد

م در زمان و کدادر جامعه ایرانی مشهود است که هرتقابل گفتمان خانواده و مدرسه  (2012)

های خویش مانرمطابق با آآموزان را ذهنیت دانشاند مکان تحت سیطره خویش در تالش

آموز به مواضع گوناگونی فراخوانده شود؛ شود تا هویت دانشهیئت دهند و این تنش موجب می

بودن صحه گذارد که صرف ایدئولوژیک Rezaei & Kashi (2005)توان بر پژوهش پس می

در و مدیران آموزشی نقش چندانی  کندساختار مدرسه برای عملکرد موفق آن کفایت نمی

 ساخت ذهنیت ندارند. 

ر و کانیز رویکرد غالب در ایران را رویکردی محافظه Fatahi (2010)چند نتایج مطالعه هر    

 Habibpoor Gatabi.ها، شکوه نموده استشناختن اقلیتمنفعل خوانده و از عدم رسمیت

های نولوژیهای آموزشی ایران، از طریق ترکیبی از تکنماید که سیاستمی اذعان  (2014)

فریند. همچنین، ای مطیع بیاتا سوژه افتد و تالش استحکومت بر دیگران و خود اتفاق می

Tohidi (2011) ی پردازمفهومچه فوکو به نام قدرت بهنجارساز آموزش مدرن در ایران را با آن

ات بر جزئیکارگیری نظارتی که در اپیستمه مدرن، نهادها با به داند.در انطباق می نموده است،

 Nikneshanو د ننمایمی مند تبدیلهایی فایدهها را به سوژه، آنحاکم است زندگی افراد

و  محوری، تعلیم و تربیت انتقادیعدالت هایمؤلفهبر  تأکیدبا در پژوهش خویش نیز  (2012)

یم و تعلسمت ایدئولوژی و حرکت بهآثار منفی دنبال کاهش بهتوجه به تمام ابعاد هویت فردی 

 گریزیمدرسه دیگر در زمینه هاینتایج پژوهش کلی بوده است. مرور بخشرهاییتربیت 

(Eftekharian, 2012; Naghshbandi, 2011 Fathi, 2009; )دهد که مشکالت نشان می

-ساختاری مدارس امروز، شرایط نامساعد محیط آموزشی، رابطه ضعیف اولیا مدرسه با دانش

ها و آموزان، تنبیهبوط به طرز پوشش در مدرسه، تبعیض بین دانشآموزان، قوانین سخت مر

براین، برخی نتایج حاکی بوده است. عالوه رگذاریتأثآموزان ی دانشزیگرمدرسهمکرر در  جریمه

رضایت از (، Kiamanesh et al., 2010)های مدرسه از آن است که بین ترک تحصیل و تجربه
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رضایت از مدرسه و پیشرفت تحصیلی (، Nazelo, 2014)مدرسه و فرسودگی تحصیلی 

(Alizade & Darayi, 2012 ،)ور مدرسه با انگیزش گیری امدر تصمیمآموز مشارکت دانش

آفرین در مدرسه با های اضطرابموقعیت و( Pashanjani, 2013) جوییپیشرفت و خودنظم

 (. Mansori, 2013)غیبت و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد 

مندی مدارس در باب حکومت توان از چهار دسته پژوهشمی طورکلی، با مرور ادبیات پیشینبه

پذیری و سراسربینی، کنترل ترؤی های نظم و انضباط، کنترل زمان، مکان و تعامل،در شاخه

نشان داد که بزرگساالن خردمند  هامجموع پژوهشحکمرانی ایدئولوژی سخن راند. در گفتمان و

کودک »یا « کودک به مراقبت و توجه نیاز دارد»ای همچون های خیرخواهانهشعار سیاست با)

کنترل زمان و مکان در مدارس، تمام  های انضباطی واز طریق تکنیک«( پرچمدار آینده است

 دهند.شدن و انطباق کودک با شرایط موجود قرار میسازی، منقاداهتمام خویش را در یکنواخت

 است ها در کشورهایی صورت گرفتهز اهمیت آن است که بسیاری از این پژوهشحال نکته حائ

که ظواهر  این است ،ول مانده استفچه در این میان مغند. آنامحوریقراول کودککه پیش

جا که مدارس از آن روند.های مشترکی برای حاکمیت بر سوژه پیش میبا نشانهمتفاوت مدارس 

 در آموزش و پرورش نمایان است های مدرنیتهو نشانه( Iravani, 2013) ایران نیز مدرن هستند

(Ahanchian & Taherpour , 2011 )پردازان انتقادی، مدرسه در خط نخست و پیرو نظریه

مندی در حیات های حکومتنماید آن است که نشانهچه مبهم جلوه میآن قرار دارد،سلطه 

 واقعی مدرسه چیست؟ 

 

  پژوهش روش

روش کیفی مندی در مدارس مورد مطالعه، از کومتکشف نشانگان ح منظوربه   

پدیدارشناسی توصیفی بهره گرفته شد. در روش پدیدارشناسی توصیفی که شامل سه مرحله 

به شناسایی جوهره نشانگان حکومت تواندرک مستقیم، تجزیه وتحلیل و توصیف است، می

آموزان پایه ششم ابتدایی نائل آمد. مدارس ه دانشمندی در مدارس با استفاده از تجربه زیست

و میدان پژوهش انتخاب شدند و با هماهنگی آموزش  عنوانبهپسرانه ناحیه چهار مشهد  ابتدایی

 ،که مدیران آن انعطاف بیشتری با حضور پژوهشگر بانو و جوان داشتند سه مدرسه پرورش
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تری از دنیای مدرسه یی که تجارب غنیجاآموزان ششم ابتدایی از آنمعرفی گردید و دانش

نیز از روش  موردنظرجامعه پژوهش انتخاب گردیدند. برای انتخاب افراد  عنوان بهند، داشت

در نظر گرفته  1«اشباع نظری»مفهوم گیری هدفمند استفاده شد. حجم نمونه با توجه به نمونه

پانزده  کراسول حدود ،کلی شیوبکمعنوان یک معیار به(. Strauss & Corbin, 1998)شد 

 دیرسداند. در مصاحبه هفدهم چنین به نظر ها و جزئیات کافی میاشباع مقوله مصاحبه را برای

به اشباع نظری رسیده است.  و پژوهش است حاصل نشده هااز مصاحبهی جدیدی هادادهکه 

مصاحبه دیگر صورت اطمینان از دستیابی به مالک اشباع نظری، چهار  منظوربهبراین، عالوه

استفاده شد و ضمن  افتهیارساختی موردنیاز از مصاحبه نیمههادادهگردآوری  منظوربهگرفت. 

از روش  هادادهتحلیل  گرفت. برای صورتدر محیطی آرام  هامصاحبهاخالقی،  مسائلرعایت 

ستخراج اشد و تا مرحله  استفادهکدگذاری اشتراوس و کوربین در دو مرحله باز و محوری 

 2ها از چهار معیار ارزیابی گابا و لینکلنتأمین اعتبار یافته منظورمضامین اصلی پیش رفت. به

 استفاده شد.  6ییدپذیریو تأ 5پذیری، انتقال4پذیری، اطمینان3یعنی باورپذیری

 ) روایت من چنین یافتم (ها یافته

سه مقوله شناسایی و و  و پنجاهها، نه مضمون لیل مصاحبهآمده از تحدستبنابر نتایج به

شود تا ( به تصویر کشیده می1ها در شکل )استخراج گردید که در گام نخست مضامین و مقوله

 مندی نقش بندد.در ذهن مخاطب نگاهی جامع از نشانگان حکومت

                                                           
1 . Theoretical Saturation 

2. Guba & Lincoln 

3 . credibility 

4 . dependability 

5.  transferability 

6.  conformability 
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هاه های مستخرج از مصاحبه: مضامین و مقو1شکل   

با سودای سربازی  2مضمون، دیگری بزرگدر این . واگنری: تقلید معرفت 1مراقبت .1

آل مدرن(، تمام قوای خویش را برای حفاظت و نگاهبانی شدید از معرفت آموز )انسان ایدهدانش

 باید در راستای ایدئولوژی حاکم و محتواهایاو جریان اندیشه زیرا  ؛گیردبه کار می

 -قابلیت اطمینان 3مهندسیدر  دهی شود.صرفی متناسب با آن، جهتشده مبندیبسته

، فردایت را تضمین و بیمه با فریادی بلند که اگر اکنونت را به مدرسه بسپاری 4حصار ذهنی

شهر شدن را، و خشونت پنهانی که تنها راه واالآفریند انگاری را میسایه ترس و بدبختکنم، می

اگه » ،«5(1) شوماگر درس بخوانم موفق می»بازپخش صداها:  نماید.فرنگ مدرسه معرفی می

                                                           
زندگی خویشتن را بیافریند. در این نوشتار به سان آدمی بتواند خود قوانین . به زبان کانتی مراقبت، خروج از کودکی به بلوغ و بزرگسالی است. آن1

 کنایه در معنای حفاظت و  نگاهبانی شدید به کار رفته است.

هایی است که همراه با ممنوعیت . ساختاری است که باید آن ساختار را آموخت تا به بیان خویش پرداخت. دیگری بزرگ، در نظم نمادین همان پدر2 

تواند کادرآموزشی، خانواده و ..... باشد. در سطح کالن، گفتمان مدرنیسم و نهادهای کند. در سطح خرد، مین وارد میکودک را سرعت به دنیای نمادی

 های مدرن. برای مطالعه بیشتر به اندیشه الکان مراجعه شود. ساخته شده توسط پروژه آن )از جمله آموزش و پرورش( برای دستیابی به آرمان
یافته، بدون انعطاف، الزم االجرا و در چارچوب ساختار؛ تنها مدرن سازی قطعات خاص چون، هدفمند، نظامآل با تناسبایده. تصویر منسجم انسان 3

 باشد.مهندس آن می

گرفته وام    Ali (2012)به نقل از Bloch & Popkewiz ؛ Nikneshan (2012)؛  Foucault (2005) ؛  Davis (2003)نگاهی به آثار با این مقوله. 4 

 شد. 

 .شوندگان خودداری شده استبودن از ذکر اسامی مصاحبهمنظور رعایت اخالق پژوهش و محرمانهبه. 5 
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اگه »، («4خونم تا دکتر، مهندس بشم )باید درس ب»، («3رسم )بخونم به همه چی می درس

جا، در این(«. 12) کشمروز مدرسه نرم، خودمو میاگه یک »،  («5شم )درس نخونم رفتگر می

             «.سربلندی کشور» و «بودن آدم مفید»، «خوب آینده»، «موفقیت»مدرسه یعنی 

برهان »سوژه  نهادها برای رأییهم: 2ایقرنطینه شیشه-1اتحاد مقدس مهندسیر د

تقویت و تحکیم شود. خانواده )پدر و مادر(، رسانه و سایر ابزارهای قدرت در جهت می «حقیقت

اگه مادرم نبود، خواب »کند؛ نمایی میت برای انتخاب جلوهکوشند و تنها یک رواییک روایت می

اگه مدرسه به بابام زنگ بزنه، »، («9کشه )ج بشم، بابام منو میاگه اخرا»، («9 ،12موندم )می

(«. 15در فیلما نشون میدن که اگه خیلی درس بخونی دکتر میشی )»، («11، 14زنه )منو می

زنی گاهی برای قالبمدیر و کادر آموزشی از مراسم صبحپدرنما:  4مبلغان-3مهندسی صید

توی مسابقات کشتی سر صف گفتند که علی » نمایند؛معنا استفاده میها و ساخت دنیای ذهن

گن می»، («8گن این کار خوبه، این کار بده )همش سر صف می»، («3افتخاره مدرسه بوده )

-جا نمیگه: اینمثالً می ؛زنهمدیر زیاد حرف می»، («17اید هنوز )خوایم، بچهصالح شما را می

-مهندسی اندیشه(«. 13مسئولیت داریم ) .خواین بکنیدیتونیم بذاریم هر غلطی که م

کوشند و آن در جهت تولیدمثل باورهای دیگری بزرگ می آموزش کادر: 5انفردای )ایزوله( باور

مدرسه » ، («14زنن )توی مدرسه همش حرف زور می» نمایند؛مسئولیت خویشتن قلمداد میرا 

، («11) کنننهی می و ه توی مدرسه امرهمیش»، («1کنه )مدام نظرات خودشو تحمیل می

-معلمای ما درس خوندند و بیشتر از ما می»اما  («15های مدیر و ناظم همش تکراریه )حرف»

کس آن ،6های خالی از اتحادمشت-سازمهندسی همگنقطبی در نظام دوو این (« 8فهمن )

و به طرد و رنج محکوم  گیردبه سخره می در اندیشیدن، بدن و ...( نیست،را که شبیه خود )

                                                           
 .های انقالبی و آزادی در اروپا بودکه هدفش سرکوب نهضت است نام سازمانیشده از این واژه اقتباس. 1

 ده معطوف به قدرت(، لیپمن )گفتمان خانواده( اقتباس گردید.های آلتوسر، گرامشی، نیچه )ارااین مقوله با نظر به اندیشه. 2

 ای است که نیچه آن را  از کتاب مقدس وام گرفته است.. به معنای پیروپروری است. صید واژه3

 د.سازی دارفریب و پیشرو معرفی شده است که سعی در یکسان. در کتاب زرتشت چنین گفت: مبلغ همان عوام4

اراده معطوف به قدرت نیچه )رابطه شبان و رمه( و  Daniali (2014) ؛Ali به نقل از Postman (1982) و Elikind( 1981) ام از گزارشاین مقوله با اله.5

 اقتباس شد.

 Dinaarvand & Eamaani)حق و آزادی آموزش و پرورش(،  Rahmatollahi & Danesh Ananr (2014)  هایی چوناین مقوله با الهام از مقاله.6

( یو نژاد یقوم هایتاقلی به ها)برچسب  Johson (2012) (؛اندرنگ شده) مدارس در اشاعه رفتار و تفکر مناسب برای جامعه متجانس، هم (2008)

 .دیاقتباس گرد
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های بچه» های رنگارنگ ممنوع است؛شکفتن گل در قاموس دیگری بزرگ، گوییشوند. می

رسه خواسته که ها سنی هستش، مامانشو مدیکی از بچه»، «(15ندازن )مدرسه منو دست می

 ها رو ناراحتو بچه گه مذهب من بهترهحق داره مدرسه، پسره می»، «(16حرف مفت نزنه )

رسیدن این پایانبا به«. (9کنند )ها باهاش بازی نمیزیاد بچه انیه.عماد افغ»، («16کنه )می

؟ در متن آیا حاشیه شود. آیا تفاوت، جرمی ابدی استهایی در ذهن مرور میالمضمون، سؤ

 راستی در روزگار زر، آینده از آن چه کسی خواهد بود؟مرده است؟ به

این مضمون، دیگری بزرگ، در  :1گوراکشیکتیک مدرن، آدیال: . مراقبت ارتباطی2

تکسویه )ای تزریق، حفظ و تحکیم گفتمان یکحفاظت و نگاهبانی شدید بررسالت خویش را 

ترازوی نامتوازن -مهندسی قدرت داند. مقولهانسان آرمانی مدرن میصدایی( برای ساخت 

وت و تمایز است. به باور همگان تفاوت و بندی، تفاذات و جوهره طبقه؛ 2عدالت( )الههجاستیتیا 

و  زندها دامن میبه تفاوت بندی، اما درواقع طبقهکندبندی را گریزناپذیر میتمایز است که طبقه

وقتی ناظم بخواد رد بشه » دهد؛اتمسفر مدرسه نشان می هایروابط نامتقارنی را در تمام بخش

یر اصالً حیاط مد»؛ («18)دیواری درست کنین امهمدیر گفت فقط روزن»، ( «17ر )باید بریم کنا

، اما اون ما باید به ناظم احترام بذاریم»، («11کنه )ها صحبت نمیبا بچهمدیر »، («11آید )نمی

دان چیها همهبچه زرنگ»، («20کنن آدمن )بچه زرنگا فقط خودشون فکر می»، («19نه )

جا که آن ه مدرن دیده شد؛ور دیگری نیز در مدرسو این روابط نامتقارن به ص(« 21اند )کالس

، 3تبرهای مخملی-هندسی قدرتمگردد. در انسان مرکز هستی و مسخر طبیعت معرفی می

انسان بودن )گیرند تا او عنوان ابزاری هدفمند در خدمت سوژه قرار میهمه نیروهای طبیعی به

مامانم می» آن بهره گیرد؛ح خویش از ( را صرف نماید و به نفع قدرت و برای تفریشدنآلایده

علم گفت: م اون روز درس نخوندم،» ،«(18)تونم با سگم بازی کنم هامو بخونم، میگه: اگر درس

ما »، «(11، 15بار از روی کتاب فارسی بنویسیم )چند »، «(14)بیکاریه  بازی با کبوتر برای وقت

 4فریاد خاموش امیل-هندسی صدامسپس «. (6، 9، 13برای هر درسمون یک دفتر داریم )

-چه در ذهن دارد، میکردن آنسوژه را به پنهاننمایان گشت. نبود پارساتس در دنیای مدرسه، 

                                                           
عصر طالیی یونان نگاه و تعریف آگورا در  Lone (2002)  ؛ Thornberg (2010)؛  Davin (2000, 1998) هایی چون. این مقوله با  الهام از مقاله 1

  اخذ گردید. 

 ها، اخالق سروری در برابر اخالق بردگی نیچه وام گرفته شد.  شناسی توده. از مباحث روان 2

   مثابه انرژی اقتباس شد.گر به طبیعت و انسان بهدیها. از دیدگاه فوکو و همچنین دیدگاه 3 
اقتباس  Glasser  (2005) ؛Thornberg (2010)فریره،   «فرهنگ سکوت» و همچنین «گیردزبان همیشه جانب قدرت را می». این مقوله از جمله 4

 گردید.
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دهد. گویی صدایی نیست )عدم شنیدن ، به زیستن در دنیای مدرسه تن میخواند و او با سکوت

ره به جایی ندارد. خالصه اگر هم آوایی از فرودست به فرادست برافراشته شود،  تمام صداها(.

راستی مدارس برای کند. بهنمایی میجلوه پیشازرگ مقاومت سوژه در این مقوله بیشم ،کالم

، («16معلم باید دوست من باشه، ولی معلم منو دوست نداره )»اند؟ چه کسانی ساخته شده

ه ین حق منه کا»، («13، 21کنه )کسی به حرف ما گوش نمی»، («11تونم اعتراض کنم )نمی»

 راستی در میان این(«. 3شه )های ما اصاًل توجه نمیبه خواسته»، («15به من احترام بذارند ) 

از سوژه  1زندانبان کوچک–مهندسی قدرتی؟ مقوله همه، تو مدیریت آموزشی چقدر بلد

و در این  است که خویش را به گماشتگی مدرسه درآورده نمایدای روایت میشدههیپنوتیزم

دوست دارم »شدن است. انگیزدر رکاب مدرسه بودن و اعجاب ؛ زیرا آرزوی اوکوشدرقابت می

ها رو لو مخفی بچه تا جا»، («11کنن )میها رو پلیس مدرسه بچه شیطون»، («17مبصر بشم )

هیچکی  ،وقتی مبصر بودم»، («9شن )شن خوب میهای بد وقتی پلیس میبچه»، («11بدن )

 «. (17چهار تا بچه رو نوچه خودم کردم ) که مبصر بمونم، برای این»، («17زد )جیک نمی

مکانی گشوده به  جا که حیاط مدرسهزم است؟ از آنشهر مدرن، این همه چماق الدر آرمان

گیرد و در در لحظه روابط انسانی جدیدی شکل می های متضاد ناگهانی است،ها و کنشدیالوگ

های مقاومی را گسلند. حیاط مدرسه امکان ظهور سوژهاز هم می ای دیگر تمامی روابطلحظه

زنگ نماید و دیگری بزرگ وظیفه خویش را طراحی دهد که خطر نابهنجاری را تشدید میمی

-پندارد و در آن سکون و سکوت مطلق، تحرکی نباتی ظهور میمی 2رهایی مداربسته-تفریح

اید بشینی و در زنگ تفریح ب»، «(10تفریح کنم ) ریح نباید بازی وگن زنگ تفبه من می»یابد. 

در زنگ تفریح باید روی »، («7شم )اگه بدوم یا زو بازی کنم، توبیخ می»، («19استراحت کنی! )

و در این فضا گویی (« 10، 14وند )مطالعه اجباری در زنگ تفریح( )سکوها نشست و درس خ

-ها بمیرند و یک انتخاب برای همه تفاوتکه باید لحظهجاآنطبیعت سوژه محکوم به جبر است.

نوان یک عقار بهو»شود و از او هیجان تا اطالع ثانوی تعطیل می ،ها وجود خواهد داشت

اگه تو مدرسه نخندم و »به این صدای سوخته گوش دهیم؛  شود. لختیخواسته می «انتخاب

وقتی » ،«(1)پیچونه مونو میناظم گوش ،اگه قهقهه بزنیم»، «(10، 19) شمیمبازی نکنم، دیونه 

های گه شما بچهمی بره.ما رو اردو نمی مدیر» ،«(5)جمعیم نباید بلند بخندیم و گرنه ناظم میاد 

، گذاشتیم 3خنده تاکسی درمی-مهندسی متانت نامش را «.(8)این مسخره؛ خوبی نیستین

                                                           
 وام گرفته شد.  MacKenzie  (2005)؛Karimi  (2003)(؛)انکشاف انسان  Naji (2013)ازبا الهام .  1

 گرفته شد.   Daniali (2014)با الهام از دیدگاه فوکو در کتاب. 2

 ه فوکو درکتاب تولد زندان.برگرفته از دیدگا. 1
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دنبال چه کف این رود به راستی دست ما درپاید. بهوار را مینان ذهن کولیاالتی همچاما سؤ

 توان وحشی )آزادسازی هیجانات( بود؟!گردد؟ میمی

در این مضمون دیگری بزرگ، به  ؛2رصدگاه انسان ،1دیوارهای شفاف: مراقبت پلیسی .3  

از یکدیگر در جهت تولید انسان آرمانی مدرن برای حصول  «هاچشم»حفاظت و نگاهبانی شدید 

باید در کوچک 3های معیاریریموت-مهندسی امنیتدازد. در پروار میبه رستگاری قوطی

گویی  معصیت یا خطایی را جستجو نمایند؛ ها و ... نفوذ کرد تا رد پایترین حرکات، کلمه

و پردازند د و به مراقبت و کنترل یکدیگر میانای محبوس گشتهاعضای مدرسه در زندانی شیشه

وقتی توی کالس »، «(18)و داد ر های خرابکارپرت بچهباید را»پندارند. آن را شرط سعادت می

ها اشتباهی کنن، از هممون اگه بچه» ،«(10)کنه ناظم نمره کم می کنن،ی میطونیشها بچه

خودش  خاطربه ؛آقا گفتم کرد، منم بهچند بار حسام از مدرسه فرار » ،«(19)کنن نمره کم می

-مهندسی کنترلکه در جاآن «. (4)دن یخوریم به ناظمون خبر مآبم می»، «(6) بود

ر در کالس بندی دقیق و مدیریت رفتاخداوندگار کالس از طریق زمان، 4های خاموشچموش

 پردازد،ت و روابط در کالس درس میشفاهی به تنظیم رفتار و حاالدرس، تذکر شفاهی و غیر

را خط  هاکتابسر کالس باید »وژه همچون نگاهبان نظارت دارد؛ ترین حرکات سیگویی بر جزئ

اگه با خوراکی سر »، («9، 21)دارم وردن نخز تشنگی بمیرم، حق آباگه ا»، «(1، 6)ببریم 

تونیم بازی کنیم و نمی تو کالس درس»، («14)کنه کالس برم، معلم تو سطل آشغال پرت می

 «.(12)فهمن می تکون بخوری ها سر کالس پشتشونم چشم دارن؛علمم»، «(6)بخندیم 

یابد. در اصل شبکهنیز امتداد میهمچنین باید اذعان نمود که نظارت تا مکان نشستن سوژه 

های گیرد. ردیفکند و در هر مکانی یک فرد جای میود را پیدا میبندی، هر فرد جای خاص خ

مهندسی کالس  است، گویای مقوله آموزان شکل گرفتهصورت ستونی و خطی از دانشکه به

                                                           
برگرفتن از زندگی افراد در نگاری به معنای پردهکند، شفافیت در خطابه سیاسی و روزنامهت تحلیل میای را ذیل واژه شفافیکندرا این خانه شیشه.2

 .(Danial, 2014)تر باشد برابر دیدگان عموم است، امور افراد باید شفاف

 یت واقعیت از نگاه نیچه اقتباس گردید. و همچنین رؤ« اخالق مراقبهً خود»در  فوکوبا الهام از دیدگاه . 3

هایی هستند که برای خود و های منطقی آناز نظر اخالقی انسان»ه با الهام از دیدگاه فوکو در باب تکنولوژی مراقبت از دیگران و همچنین جمل. 3

گرفته  Tohidi  (2011)؛ Thornberg (2010) ؛ Perryman (2006)؛ Davis (2003)؛  Ali (2012)به نقل از کوهن «کنندمراقبت از دیگران فکر می

 شد. 
حکومت Miller & Rose (1990) محور؛ اهبرد معلمر  Lewis (1991:32) ؛یبنتام نیفوکو در باب زندان سراسرب  دگاهیمقوله با الهام از د نیا. 4

  وام گرفته شد. Sharepour (2008)به نقل از  Giddense  ؛آموزعادت در دانش جادیکردن با ا
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سر هر کدوم باید » ،«(13)کنه جای ما رو معلم مشخص می»است؛  1های سلولیگونه-درس

یی نداریم جابجاحق  ،کنهوقتی معلم جای ما رو مشخص می» ،«(7)ی خودمون بشینیم جا

اول،  هازرنگتوی کالس بچه»، «(21)کنه معلم جای ما رو عوض می ،اگه شیطونی کنیم»، «(1)

 «. (12، 13، 15) یننشتنبال آخر میمتوسطا وسط و 

کوشد و در میدیگری بزرگ برای تحقق آرمانشهر خویش  2پیله قوانین-ممهندسی نظدر     

هایی )بایدها و ها و نهو را مکلف به بلهنماید و امثابه یک بزرگسال رفتار میاین راه با سوژه به

من نباید تو »، («14) باید قوانین مدرسه را رعایت کنم» ؛کند( در دنیای مدرسه مینبایدها

تونیم نمی» ،«(19)آب بپاشیم  تونیم توی مدرسه به همنمی»، «(12)بازی کنم ورمدرسه پاست

آیا سوژه در این («. 10تونیم توی مدرسه آشغال بریزیم )نمی»، «(7)بدو کنیم تو مدرسه بدو

ت )آبژه( مجازات دوران مدرن روح بیش از جسم تح که درجا یله پروانه خواهد شد؟ و از آنپ

اندیشند. در این میان، مثابه تکنسین روح به درمان و مرمت سوژه میادر آموزشی بهک است،

خوانند. به صدای سوژه میاو را به رزم با خویشتن خویش فرانظارت بر روان سوژه نمایان است و 

ی هاحبتص من خیلی به» سپاریم؛گوش میبند بی 3بندباز-سالمت روانمهندسی در مقوله 

، «(20)شه حالم بد می ،افتموقتی یاد کارای بدم می»، («18) مدیر فکر کردم و متنبه شدم

گن، وقتی معلما چیزی بهم می»، («8)حس بدی دارم  ،کنموقتی تو مدرسه کار بدی می»

، حتی خواهد به هر چیز هویت دهدمی جا که دیگری بزرگاز آن «.(9) خورمیمهمش خودمو 

زند و با نظارت بر پوشش را رقم میی ردیاب کد ر:گمهندسی حس نمادین! با مقولهبه صورت 

جا که گردد. تا آنکند و به شناخت نائل میشناساگرهای محسوس او را در خیابان ردیابی می

-من با لباسم نشان می» پندارد؛داند و مقدس میز خویش میآموز، این یونیفرم را نشانی ادانش

ناظم می» ،«(1)ام ده مال کدوم مدرسهیونیفرمم نشون می»، «(15)درسه هستم دم که کدوم م

                                                           
 اقتباس شد. ( (Devine (1998) 2002  ؛ Lone (2002) راد در مکان ناظر به اندیشه فوکواین مقوله با الهام از دیدگاه قدرت انضباطی و توزیع اف. 1

به نقل از  Gidenze؛  Arie (1962)؛ Gordon (1991)؛ Illich (1971)؛  ;Glasser (1993) با الهام از درسگفتارهای فوکو )هرمونیک سوژه(. 2
Sharepour (2008)؛Davis (2003)   ؛Johson (2012)( 2011؛)Huges(2002 ,1998) ؛Davin  (2002 ,2006)؛ Perryman ؛Roby (2008) ؛

Thornberg (2008)    .وام گرفته شد 

تر که توسط زرتشت بیان ای پیشرفتهکنونی آگاهی انسانی به مرحلهفراز رفتن( از مرحله تغییر )از  بندباز تمثیلی آشکاراست از انسانیت در پروسه. 3

برداشت های ناآرام در دیدگاه فوکو وار به وجدان، نگاه روحگیری روان و روحگیری از اندیشه نیچه در تبارشناسی اخالق شکلاین مقوله با بهره شود.می

 شد. 
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با خویش «. (21)این توی خیابون دعوا نکنین، معلومه واسه کدوم مدرسه شین،گه تعطیل می

( کالس درس و قوانین جا )لباس، مکان نشستن،کاش نظارت دیگری بزرگ تا همیناندیشم، می

اما دیگری نبود،  1علمی یخچهارم-مهندسی زندگیرت بیان مقوله رسید و ضروبه انتها می

از دنیای ها چون )امتحان و مشق( در خارج سایر حربهکارگیری نفوذ خویش را با به بزرگ یکه

 .گیرنه گفتند امتحان میعیه دف .ونه مادربزرگم دعوت بودیمخ» دهد؛مدرسه نیز ادامه می

امتحانا » ،«(9)تونم برم هیج جایی نمی های هر روزهتحانام خاطرهب»، «(11) مجبور شدم نرم

قدر مشق داشتم، دیشب اون» ، «(18 )خوره هم می ههامون ببرنامهکنن، رو دقیقه نود اعالم می

آیا سرزمین  در پایان طرح یک سؤال:. «(قهوه خوردم تا صبح) (20)نوشتم تا صبح مشق می

جا که هیچ چشمی، چشمی را ود خواهد داشت؟ آنها وجسراسر آرامشی بدون سیطره چشم

 ؟2نپاید

امید  به ، دیگری بزرگدر این مضمون ؛های تکنیکی: پتک3مراقبت سیاسی .4       

کوبد تا های معین بر فرق او میهایی را در زمان مناسب با ریتمپتک آموزرستگاری دانش

آل برای تولید انسان ایده: 4ولمتهم ردیف ا-مهندسی داروینی تهدیدها دفع شوند. مقوله

. شاگردی که با تخطی از نظم و پرداز؛ساخت اصطالح شاگرد تنبل میمدرن، دیگری بزرگ به 

هنجارها باری اضافه بر دوش جامعه مدرسه افکنده است و اعضای مدرسه، تصویر ذهنی شاگرد 

تونن از روی کتاب یبچه تنبال نم»نمایند؛ است؛ محکوم می «فایدگیبی»تنبل را که نماد 

 ،«(9، 17)ریاضیشون ضعیفه » ،(«2وی مدرسه کتک خوردنشون ملسه )ت»، («1، 4، 7)بخونن 

معلم »، («20 21) (کثیف مثیفه) رسهبه خودش نمی»، «(21)اند خونندرس هابچه تنبل»

 فمهندسی فیلسوو در کنار این تصویر، در « (15)گه جای یه نفر دیگه رو گرفتی بهشون می

عنوان انسان های ناب و برجسته را بهدرن، هوشعامالن آموزشی م ،5دارزندانیان درجه-اهش

پیش ازحترام به او )با این محبت سوداگر(، بیشنمایند و با درک و اآل تصویرسازی میایده

                                                           
 دادن سوژه به کارهای بیهوده از دیدگاه مارکوزه اخذ گردید. دیدگاه فوکو  و سوق ؛Tohidi   (2012)گیری ازاین مقوله با بهره. 1

 با الهام از دیدگاه فوکو و نیچه در روایت یونان باستان برداشت شد. . 2

 (.های کاریسیاستمشی و راهبرد انجام یک کار است )سیاست در اینجا به معنای خط. 3

  ( گرفته شد.هیم گناهکار، تنبل و ....و دیدگاه فوکو ) وجود مفاAli (2012) نقل از درست به با الهام از تا. 4

 گرفته شد.  Sharepour (2008)به نقل از  Giddense ؛ Perryman (2006)  شهر و حکومت فیلسوف شاهان. با الهام از دیدگاه افالطون در آرمان 5
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ام. بهم خون و منظممن درس» ،«(18)من هیچ وقت دفتر مدرسه نرفتم »نمایند؛ پایبندش می

ازشون همش تعریف و تمجید » ،«(2، 16، 17)ها تاج سرن زرنگ»، («2)ن الگوی کالس گمی

اوایل سال » ، «(6، 18) کننیممعلما منو دوست دارن و با من شوخی »، («7، 15، 21)کنن می

ما آیا تمام سوژه، فیلسوف شاه میا، («11)بفهمه کی زرنگه، کی تنبل!  پرسهمی سؤالاز همه 

 گذارد؛صحه می 1بازی سفیدرانت-مهندسی سرمایهبزرگ با تمام قدرت بر  و دیگریشود؟ 

گیرد و ر مدرسه میبندی فرادست و فرودست( جای عدالت را دطبقه) جا که نگاه جایگاهیآن

م مدیر اهعم)من وسط کالس رفتم چایی خوردم » شوند؛آسانی نرم و دود میقوانین سخت به

اگه »، («9، 20)الزم نیست فرم بپوشی  ،ت اولیا و مربیان باشهاگه مامان»، «(8) (مدرسه است

-لی هر کاری دوست داره میع»، «(4)کنی مامانت اولیا و مربیان باشه هر کاری دلت بخواد می

 «. (13کنه به مدرسه )آخه باباش کمک می کنه؛

آموزی بر دانشنماید. یک فرمول کلی جلوه می شویم،سان که در دنیای مدرسه دقیق میآن    

تر بر های بزرگآموزان و دیگریهای دانشآموزشی بر شانه آموزی دیگر، کادرهای دانششانه

مهندسی است. به صدای سوژه در  شده... گویی قدرت با بیگاری مغزها عجین  ها وهای آنشانه

شاگرد )ه دیگه نایی برام نموند ،رسممن وقتی خونه می» گوش بدهیم؛ 2بیگاری مغزها-ارتقا

که  همایون حل کنه دمفته، میهم میشمارم ببینم کدوم تمرین بمن می» ، «(18) (زرنگ

مدیر برای کارای مدرسه »، «(10)معلم فقط بچه زرنگارو میاره پای تخته » ، «خوبه ش اریاضی

شما باید )گه چرا روز معلم کاری نکردین مدیر می»، «(18) دارهدو تا بچه زرنگ رو نگه می

در این «. (18)دیگه خسته شدم خانم از این همه توقع »، «(6) کردید(کالس را هدایت می

-آنصنعتی:  3هلوکاست-مهندسی مصرف کند:دیگر از میان کدها ظهور می ایهیاهو، مقوله

گرایی مبادله دانش در عرصه اقتصاد و ترویج نیازهای کاذب به دور از اندیشهجا که شاهد 

گر ا»داری است. ارتقای بازار سرمایهمنظور الگوی مصرفی نوین به ین مقوله،واقع اهستیم. در

دارم مدرسه نمونه درس بخونم  من دوست»، «(1)زبان انگلیسی این روزا بلد نباشی کارت زاره 

                                                           
 اقتباس شد.  Arise (1962) ؛ Alagheband (2011)از  نقل به Taghipoor & ghafari، Illichبا الهام گین تیس به نقل از  . 1

پریش و اسمیت در فصل شش  ایوبنکس،؛ Ahmadi (2001) ترین زندان تراوشات ذهن راسپر هویس امستردام به نقل از . با الهام از الگوی قدیمی2 

 اقتباس شد.    Karimi (2003) ( ،2005) MacKenzie ؛نژاد، قومیت و سیاست چندفرهنگیکتاب  
   سوزی است.جا به معنای کارخانه آدمایندر . 4
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دولتی هزینه گرفتن و کتاب دادن برای آزمون نمونه»، «(6) جا هستنمعلمای خوب اون»، («9)

  «.(8)دولتی برم کنم تا بتونم مدرسه نمونهچی بشه خرج می من هر» ، «(6، 18)

مدرسه همان تابلوی انسان نرمال است که  ،1محکمه عدل مدرن-مهندسی قدرتدر      

عنوان محکوم ؛ پس باید بهتواند این تصویر را در هم بشکندمی دیگری نامتعارف و نامتجانس

کنم وقتی دعوا می» مرکز مدیریت سوق داده شود؛ افت بهیند بازیو برای فرا شودکنار گذارده 

باید  اگه بچه شلوغ باشم،» ،«(6)اگه ترقه بیاریم، باید بریم دفتر »، (« 4، 11) برنمنو دفتر می

شدن به محکوم)تو دفترم  اشهولی هم ،کنمکه کاری نمیبا این»، «(14)برم دفتر تنبیه بشم 

و در « (8) خوریممی رو ما چوبش ،کنهاشتباه می تو مدرسه یکی دیگه»، «(20)جرم(  1000

صورت ناگهانی ای حفاظت از آینده سوژه خاطی، بهبر ،2سبیل میانی تصنعی-مهندسی دین

، شود و مجرم کوچکند و فریادرس میرهااو را از این محکمه سخت میبا شفاعتش معلمی 

، 5)شدم رسید و گرنه اخراج میمعلمم به دادم » دهد؛اش تن میمتعهدتر از گذشته به بردگی

اگه معلم »، «(8)وساطت کرد  (ب)ما رو بردن دفتر آقای  من و دوستم دعوامون شد.» ،«(3

 ؛خیلی دوست دارم من معلم کالس سومم رو»، «(11) شدمیمیه عمر بدبخت  ،م نبوداپرورشی

کنم ، من سعی میوساطت کرده (ب)از وقتی آقای »، «(9) کردندیماگه اون نبود منو اخراج 

سوژه  خاطیان کوچک،اثرانگشت  -یبتأدمهندسی  سان درآن«. (8) دیگه دعوا نکنم

نامه تعلیم و ا بپذیرد. سیاهی انگشتش در قابوسباید تعهدی ر خاطی برای بازگشت به جامعه

ی اطر هر اشتباهخاز ما به» خواند؛)منقادشدن( خویش می فرار از ذات کودکانهاو را به  تربیت

ش از ما اهگیرن، همزنیم تعهد میگیرن، حرف میخندیم تعهد میمی» ،«(14) گیرنتعهد می

عهد من یه بار ت»، («10، 19)عهد دادم که بچه خوبی بشم ت»، («3، 17، 19)گیرن تعهد می

انداردشکنی در دیدگاه دیگری خطا بزرگ است و این است گاه و «(1دادم بعد از اون آدم شدم )

از کار خیانت ؛ لذا به فرمان اومدرن شود آلایدهشاید تهدیدی برای تولید انسان  هبزرگ ک

مهندسی  و (حذف ادغامی است دوری خود همان)شود ی میسازپاکمقدس علم،  تیماه

                                                           
 برگرفته از دیدگاه فوکو در کتاب تولد زندان.. 1

کشد، زندگی که ندیده است آن دستی را که نوازش کنان میآن»ان بهنجارساز  و این جمله نیچه در باب داورMaknay  (1994)با الهام از سخن  . 2

 گرفته شد.  69فراسوی نیک و بد، قطعه « را خوب نفهمیده است
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از مدرسه اخراجمون  ،اگر ما ترقه بیاریم» گیرد؛شکل می 1)اعدام( وخه قاپوقج-گسست

اون روز دو تا »، («12، 16)کنن اخراجمون می ،و شر باشیم لوغشاگه »، («2، 10، 11)کنند می

اخراجمون  ،اگه قوانین رو رعایت نکنیم»، «( 5سه روز اخراجشون کردن ) ،دعوا کردند هابچهاز 

اگه اخراج بشم، »، («4) هدارخوردی اگه اخراج بشم، اعصاب»، («9، 13، 17، 21) کنندمی

 «. (10، 21)دن نمیراهم جا ه و هیچشم سیاه میاهپروند

نظمی و تعرض به تاج و تخت خویش را به تاب دیگری بزرگ در دنیای مدرسه، هیچ بی    

خورده را آموزان سلطنت زخمق رعب و هراس( در دل دانشآورد و با سرکوب )از طرینمی

یبه همگان درس تأدیب و اطاعت م 2نمایش تعذیب-مهندسی ترورنماید و در بازترمیم می

 صف سریک بار »، («9، 14)اخراج کردند، منم ترسیدم  آموز شر رو سر صفیه دانش»دهد؛ 

 شورمیماز اون به بعد موهامو با سرکه  رو نشون دادن. هایی که سرشون شپش گرفته بودبچه

برنت اون باال، همه نگات وقتی می»، «(12)ن دتنبال رو میارن سر صف نشونش میبچه»، «(8)

، دیگری 3ترموستات آزادی–مهندسی آزادیدر «. (21)ریزه هم می هاعصابم ب .کننمی

( به کنترل هیجانات سوژه شده )همچون زنگ ورزش، اردو و ...های تعریفبزرگ با تجویز آزادی

های احتمالی را خنثی میآشوب هاییدی با استفاده از چنین حربهپردازد و تا حدود زیامی

تر راحت این زنگ رو خیلی دوست دارم؛» ، «(7)تونم بخندم و بازی کنم زنگ ورزش می»نماید؛ 

شیم یه کم از غرغرای ناظم راحت می زنگ ورزش و اردو خیلی خوبه؛»، «(7)ام های دیگهاز زنگ

، «(14) شهمی تحملرقابلیغها به عشق ورزش میام مدرسه و گرنه مدرسه من شنبه»، «(16)

 شهرمهندسی و دیگری بزرگ، « (10، 16، 17)فری و گوشی بیارم زروز اردو اجازه دارم هند»

بانک جایزه برای ) سوژه مندکردن ذهنبرای زندگی را 4های کوچکاکیاولیستم-فرنگ

«. قدرت هست، مقاومت نیز هست» جا کهآن کهغافل از آناما طراحی نمود؛  جذب سیستم(

هایی مطیع و ...( زد و چه روابط انسانی ها )خنده، خمیده،سوژه برای تمناهای خویش، نقاب

منافع فردی به گروهی( جایگزین شد؛ هایی )ارجعیت نوع( از بین رفت و چه منیت)عشق به هم

                                                           
 اقتباس گردید.      Eubanks (1997) & Parish& Smith؛  Johson (2012) ؛Huges  (2011) . با الهام از دیدگاه فوکو؛ 1

 . با الهام از دیدگاه فوکو در زمینه شکنجه و اشکال آن گرفته است. 2 

 گرفته شد.   Ghanei & Hosseini (2015)های علم مدرن قد و بررسی چالش. با الهام از  مقاله ن 3

 زی کردن و ریاکاری اقتباس گردید.نقش با Karimi (2003) شهریار ماکویالیستیبا الهام از دیدگاه کتاب  . 4



  319 1399پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                      فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

بانک جایزه  مونما توی مدرسه»، («13، 16)رای کارت امتیاز کم مونده پای معلم را بلیسند ب»

من باید با امتیازام اون کالهه »، «(6)دن کنم، امتیاز میاگه تو آزمون پیشرفت »، «(19)داریم 

یمدون چهارپایه ها میپرچمی چیزی بخواد بزنه بچهمون معلم پرورشی»، «(18) گیرمرو می

جلوی معلم الکی  برای من فقط بدمینتونه مهمه؛»، («20ده )براش، اونم کارت امتیاز می زارن

راستی این همه تعریف را گفت؟ بهکه ی ستراو فریاد چند سؤال؛ به« (14)شم خم و راست می

آموز چگونه آموزان جایز است؟ در این دور تسلل، عاملیت دانشاین همه برابری در بین دانش

 نباید خود بود؟                              کدامین گناه است؟ به

در این مضمون دیگری  ؛1ایمغزهای چرتکه: محتوایی-آموزشی مراقبت. 5

آل ساز در جهت رستگاری انسان ایدهحفاظت و نگاهبانی شدید نسبت به علوم آینده بزرگ، به

قدرت، علم امروزی را در  ،2های رادیکالیداوینچی-مهندسی محتواییپردازد. در مدرن می

ای در ذهن سوژه گونهرف به علوم نظری تعریف نمود و بهقاموس ریاضیات، آمار و توجه ص

در این زمینه پای دانشش لنگ بزند، ترند و اگر تر و ارجحمهم د که برخی دروسمهندسی ش

خدا گل منو از لجن »، «(7) خورمیماگر ریاضی نفهمم خودمو »شود؛ یک نادان قلمداد می

ام اگه نمکی»، («15اگه ریاضی نفهمم، خنگم )»، «(7) (چون نفهمم )عدم درک ریاضی آفریده؛

 -مهندسی برنامه درسیسازی دروس، پس از گام ویژه .«(21ام خوب باشه )باید ریاضی ،باشم

است؛ با این گرایی را به همه سطوح مدرسه وارد کرده لوای تخصص 3معلم اختصاصی دروس

ای از متخصصان در بلکه هر حیطه ؛کید که دیگر بسته به یک بخش خاص و محدود نیستتأ

ی هر درس یه معلم برا» ند؛آموزان هستبخشی از وجود دانش خدمت نگهداری و مراقبت از

هر معلمی که »، («21؛ برای هر درس یکی )امسال شش تا معلم داریم»، («16، 18داریم )

ال دلیل تخصص معلم، طرح یک سؤو در این حالت به(« 14ریاضی و علوم درس بده )تونه نمی

پاسخ صحیح را  خوانی معلم بایدآموز با ذهنگذارد و گویی دانشیک پاسخ پا به عرصه وجود می

                                                           
 (1971؛ )Dinaarvand & Eamaani (2008) ؛  Giroux( (1981؛«دیکتاتوری قلمروی عمومی»و « کسان»در باب  گردیهااز دیدگاه  گیری. با بهره 1

Keddie  .نحوه گزینش دانش اقتباس گردید 

معنایی ستمدیده در دیدگاه القای هیچ انگاری و بی ؛Warntenberg (2009). با الهام از دیدگاه فوکو در باب آمار و ریاضیات در کتاب دانیالی؛  2

  ر زبان علمی و ریاضی گرفته شد.چیز ببیان همه Aronowitz & Giroux( 1991)فریره؛ 

  اقتباس شد.  Daniali (2014)برگرفته از دیدگاه فوکو و همچنین.  3



320 سفری به فراسوی حصارها در واکاوی نشانگرها 
  

خیلی جریمه  هامعلمبعضی » دیده شد؛ 1های همگنوارهقوطی-مهندس دانشبدهد و 

 ،«(19)شه یه کلمه جا بندازیم واویال می .گن رو بنویسیمباید همون چیزی که می .کننیم

 (مجازات ندانستن تکرار است!)بار از روی جواب بنویسم  50باید  ،ندم روناظم  سؤالاگه جواب »

 المعلم ریاضی سؤ» ،«(20)دو صفحه بیشتر باید بنویسم  ،رو جا بندازم سؤالاگه من یه »، «(8)

 ...از راه دیگه همون جواب رو داد  .(خونهیزهوشان میتواسه )ش خیلی خوبه اپویا ریاضی پرسید.

مهندسی  و در «(9)دم یمباید بنویسید و نمره  رو فقط همین راهی که گفتم گهآقا می

برد و آموز را به یغما میشناسی دانشحس زیبایی دیگری بزرگ، 2زنگارگرفتهبوم -واییمحت

سه ماه »داند؛ نه یک نقاش و شاعر! را میآموزد که آینده از آن کسی است که اعداد به او می

، «(19)ریاضی بخونیم  جای ورزش و هنربعضی وقتا مجبوریم به» ،(«7معلم هنر نداشتیم )

طرح یک سؤال از این مضمون عبور می و با« (1، 9، 17) هتیاهمیبمدرسه ما  تو زنگ هنر»

تواند به آفرینشگری زندگی آموز درکی از آفرینش هنری ندارد، چگونه میسان که دانشکنم؛ آن

 3خویش بپردازد؟

     هبانی و        نگادر این مضمون دیگری بزرگ، به  ؛4راقبت محتسبانه: نمایش تعذیب. م6     

آل به انسان آیدهآموز( مندسازی واپسین انسان )دانشدر جهت قاعده وقت و مداومحفاظت تمام

در ابزارهای رفتاری گیرد. ه میتاری مالیم )مدرن( و گاهی نامالیم )سنتی( بهرـزارهای رفـباز ا

حاکمان مدرسه  رسیم.میمتمدن  5زندانبان-(بیانی)رفتار  مهندسی سخت به مقولهسنت 

گیرند.        سازی سوژه و هوشیارسازی او خشونت کالمی را به کار میر آموزشی( با انگیزه نرمالکاد

اگه »زنند؟ ( دم میاطر هنجاریـخهـناهنجاری ب) ها از تمدنچگونه با این همه پلشتی کالم، آن

ای زشتی تا فحشـعلمم بعضی وقـم» ،«(20)شو بیرون  گه گممعلم می من کار بدی انجام بدم،

اگه پای تخـته اشـتباه » ،«(12، 19)نوم ـش، فحش میشم بلند السـه تو کـاگ»، «(1) دهمی

شماری از طریق اهانت کالمی واالتباران کـکوچ و گاه و گدار «(3)ده ، معلم فحشم میبنویسم

 باتوم-(بیان )هندسی رفتار ـمداها در ـازبخش صـبه ب د.ـنـکاحاطه می کل فضای کالس را

قدر یواش گه چرا اینعلم میـم ،نویسمند میـک وقتـی مشقـامو»دهیم؛ گوش فرامیشخصیت 

                                                           
 گرفته شد.  Glasser (2001)؛  Dinaarvand & Eamaani (2008)با الهام از . 1

 شد. گرفته Daniali   (2020)با الهام از سخن  نیچه در باب هنر و شاعران در کتاب حکمت شادان؛. 2

 گردید. این مقوله با الهام از کتاب باقری و فرهمی فراهانی در باب تعلیم و تربیت از دیدگاه فوکو و همچنین دیدگاه فوکو در باب دانش اقتباس . 3

 با الهام از دیدگاه تعذیب فوکو در کتاب تولد زندان اقتباس شد.  4.

  اخذ شد.( بدکالمی معلمان)  Kaila (2005)زندانی و شمایل یک زندانبان، دیدگاه نیچه، در باب رابطه زندان و Giroux (1981)با الهام از دیدگاه . 5
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 اگه بلند بشم » ،«(16)نن ـکتحقیر می رو اـم معلما مدام»، («7) ؟شعوریبمق، ـنویسی احیـم

  شعور گه بیبه ما می ،میدیمـی رو نسؤالوقتی جواب »، «(9)هستم  شعوریب یک( گهمی معلم)

  در پیچ و تاب  شود وکه نطقی بر زبان جاری شود، سوژه مسخ میآن( و هرازگاه بی21) حمقا

    دادن رفتار او، مقوله انی کادر آموزشی در راستای سامانشونت روشود. خچهره اعظم گم می

       صحبت دوستم  با تیـوق» ؛کندرا بنا می1مصلوب  هایمسیح-(روان)مهندسی رفتار 

، («1) شمب خفه باید یعنی کنهمیهم نگا معلم وقتی»، «(10)ه کنمیه نگا اخم با معلم ،مکنمی

       سروصدایلی ـتی ما خـوق»، «(17) گیرهمی درد ابرو هاشب کنممی فکر .اخمویه ما ناظم»

، («4)باید سطل آشغالو بچرخونیم »، «(4)بگیریم باالی سرمون ، باید سطل آشغال رو کنیممی

 «. (21)باید آشغال جمع کنم  ،دیر برسماگه »

کادر آموزشی به امید ویرایش  ،3شست 2اشکلک-(فیزیکی)مهندسی رفتار در مقوله      

ابهانهمعلم به هر »ند؛ دهمی ای قراردهشژستی پدرانه او را مورد خشونت فیزیکی تعریفسوژه با 

ن ،اگه دیر برسم»، «(16)زنه د با لگد میندازه باال، میاهر کی کالشو می» ،(«17زنه )ی ما رو می

ا با خـهم تو صفـناظ»، «(10)مدیر ما دست بزن داره »، «(1، 8)گوشم  یزنه تویـم اظممون

دوات گورک-مهندسی دانشزارهای رفتاری مدرن ـاب و در(« 19) زنهـره که بیـکش راه مط

دشـود و آموز استـفاده میدانش سـازیـرای آبـژهای است که بسیار نوشتن )مشق( حربهـب، 4ن

زاول را می( تنها حرف )معیاری برای تکالیف طوطـ( و خ)عـادت نوشتن واژهکرار ـر این وادی، ت

(10)ق زیاد باید بنویسیم مش»، («1، 8، 15اش خودکار و مداد دستمونه    )تو کالس همه» ند؛

دوست دارم مشق بنوی»، «(18)م راحت شی   ر مشق ـدرسه نیاییم و از شـشد ماش میـک»، «

 انشا»، («2، 8) درآوردها این همه مشق پدر ما رو ـعلم فارسی بـم»، «(21) باراما کم و یک سم، 

دیگر ، از «(17)نویسم که بیشتر بشه بزرگ میمن همیشه بزرگ»، («19حه باشه )ـه صفـباید س

مدرن سازی و بردگی ر جهت نرمالا دنمرات است که او ر استفاده از قدرتابزارهای مدرن نرم، 

»دهیم؛ گوش فرامی 5شکنجه مدرن–مهندسی دانشآموز در دای دانشـ. به صدهدسوق می

                                                           
 های نازی نوشته شد. ایم از بازداشتگاهنهوبتب گیری از دیدگاه فوکو و همچنین خاطرات بروبا بهره.1

این نوشتار، ابزارهای  در .تا به جرم خود اقرار کننددادند گذاشتند و فشار میکه الی انگشتان متهمان می بوده استنوعی شکنجه و آن چوبی .2

ها، نیچه، غروب بت« )، از بیخ و بن غیراخالقی بوده استها بنا بوده است بشریت اخالقی شودمامی وسایلی که با آنت»با الهام از  نظر است.شکنجه مد

 (.5قطعه 

 س شد. دیدگاه نیچه در باب خودآگاهی جامعه و قوانین کیفری اقتبا از .3

دادن سوق؛ «دست و پا ترهای بیشمندتر، هوشدستان هو»و جمله نیچه « قلمرو نیاز  و کار» در باب Marcuse (2010)گیری از دیدگاه با بهره. 4

    سوژه به کارهای بیهوده در عصر مدرن در دیدگاه  مارکوزه اقتباس شد.
پریش و اسمیت در فصل شش همچنین  ایوبنکس،  بدیل سوژه به ابژه وهی در طول زمان و تقدرت تنبیالهام از دیدگاه فوکو در باب مالیمت  . با 5

 وام گرفته شد.   نژاد، قومیت و سیاست چندفرهنگیکتاب 
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نمره  ،نهیبیممعلم برای هر چیزی که »، «(1)کنن بپرسم، نمره کم می سؤالوقع امتحان اگه ـم

، «(6) گیرممنفی میه اگه دیر برسم، نمر» ،«(درآوردنو ادا  کالس سرخندیدن ) (9)کنه کم می

مهندسی سنجو در  («7)کنن کیلو نمره کم میاونا کیلو، میدیمهای کوچیک انجام هما اشتبا»

سازی دانژهـاوت و آبـقضامکان مـقایسه با دیگران،  امتحان به مدد، 1های ساختگیاعدام -ش

شم امتحانا رد میکنم توی ش فکر میاهن همم» گردد؛میسر ـوزشی میـآم آموز برای کادرشـ

سخ سؤاالتبعضی »، «(6) گیریمخیلی استرس می ،جلومون زارندیـمتحانی ـرگه امـب»، «(9)

م شیمردود مکنم بعد امتحان فکر می اشههم گیره.گریم می» ،«(8)پاسخ بدم  تونمنمیو  اندت

االتی ذهن پژسؤرسیدن مقوالت، پایان. با به«(18)من موقع امتحان حالم خوب نیست »، «(12)

درشتی مدرن باید آل ن انسان ایدهاستقرار روایت غالب و آفرید کاود. در تثبیت ووهشگر را می

 ؟ نامه اخالق چگونه خواهد بودنمود؟ در حرفه تعلم، قابوس

حفاظت و نگاهبانی     در این مضمون،  ؛2های زمانیچالهراقبت زمانی: سیاهم .7

 هر دقیقه یک برنامه()ای گاری شیشهـآل برای رستسان ایدهـهای انبندی برنامهانـزمشدید در 

      دیگری بزرگ به کنترل و    3دارمیخ یهاخوابختت–پروریمهندسی عادتشود. در میدیده 

   (، او ؛ زیرا برمبنای عادت )تنظیم بیدارباشپردازدسوژه می یاهای(نظارت بر خواب و بیداری )رؤ

من باید »، («18) بلندشمباید  ولی، مدوست دارم بخواب»آراید؛ داری مدرن میهرا برای آینده برد

ایی که هصبح»، «(13)مدرسه  برمد بای کوفتهو  خسته روزهر »، («1، 10) شم بلندنیم  شش و

هشدار ساعت خودت  ،4صوراسرافیلدوهل: سی مهندو با  «(3، 7) خیلی زورم میاد ،شممی پا

کوشد؛   ساخت انسان آرمانی خویش می سازی درکند و با شرطیگویه میباش را برای سوژه وا

هول ) !یاطح با نظم برو !صف یعنی ساکت باش زدن در)سوت هزنناظم بنا بر موقعیت سوت می»

، («1، 3، 7)وقتی صدای زنگ میاد، باید بریم توی صف وایستیم »، («11، 16، 21) و ...( ندهید

چیز ههمبه لحظه، دقیقه به دقیقه برای و لحظه « (10، 13) !هکنمیخورد بمو صدای زنگ اعصا»

                                                           
 قدرت تنبیهی در طول زمان و  ایوبنکس، پریش و اسمیت اقتباس شد.. با الهام از دیدگاه فوکو در باب مالیمت  1

کید آلتوسر به نقش برجسته و تأ  Lone (2002)؛ Davin (2002, 1998)  ؛Giroux (1981)؛ Sharepour (2008)به نقل از  . با الهام از سخن گیدنز 2

 اخذ شد.  Rezaei   (2007) مدرسه در این سمفونی مشترک به نقل از

 . با الهام از دیدگاه فوکو در تولد زندان اقتباس شد.  3

های مدرن برای سالمت گذاری دولتشناسی آموزش و پرورش، سرمایهتماعی مدرسه در جامعهدر سازمان اج . با الهام از دیدگاه کنترل اداری 4

 اقتباس گردید.  Organization for economic cooperation and development (1996) کودکان
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تزنگ نماید و رخ می 1زمان تفریح انقیاد-حیتفرمهندسی زنگ گاه برنامه روشنی دارد و آن

تفریح نیز به انقیاد درآمده اگذرد. گویی ناقوس با شتاب میفریح که نمایشگر آزادی سوژه است، 

توی کالس زمان ن»، («3، 9، 11)شه زنگ تفریح تموم می ،ریم بیرونتا میایم هوا بخو ما»ست؛ 

خ  ریاضی های زنگ»، «(10)گذره نمی ،کنمبه ساعت کالسی هر چی نگاه می»، («7گذره )می

دیگری بز، 2ساعتهپنجبرزخ -عقربه مهندسیو در « (16)گذره شه، زنگ نمییلی طوالنی می

ودن خبین مدرسه محبوس نموده و او مصلوبمیان پرچ رگ سوژه را برای مدت زمانی معین در

گمی   از دکتر نامه»، «(7) تونه منو تا شب نگه دارهنمیمدرسه » نماید؛ویش را چنین اظهار می

 .(«6، 17، 19)مدرسه باشم تو ساعت  5باید هر روز »، «(16یرم که نرم مدرسه )

دیگری بزرگ،  ین مضموندر ا ؛3فیزیکی-یمراقبت ظاهر: گرافیچهره مراقبت .8

مندی بیشتر آل در جهت سوژهبه نگاهبانی و حساسیت شدید نسبت به حفظ تصویر انسان ایده

جیره -هیتغذمهندسی  چه بهتر مسئولیت خویش به و برای انجام هر پردازدواپسین انسان می

ت بدن بیتوانند سبب ساخهای نادرست میپردازد؛ زیرا آموزش و عادتمی 4ایغذایی نسخه

ها را کردن آنمایه و بیمار شوند که درنتیجه نفس رنجور درمانده شود و تعیین نیازها و دیکته

ما تو مدرسه نباید چیپس » ،«(1، 11تونم از بوفه مدرسه بخرم )ی رو نمیزیچ هر»الزامی کند؛ 

 ، «(18شیم )ه خل میـخوریم و گرنـگه پنیر خالی نا میـعلم بهداشت به مـم»، «(16)بخوریم 

آل، دیگری و ساخت تصویر انسان ایده« (20) اما ممنوعه ،دوست دارم تو مدرسه نوشابه بخورم»

اندازهیک»، نمایدچه مهم جلوه میبرد. آنکردن گوناگونی انواع سلیقه پیش میبزرگ را تا قیچی

 ؛اه داشته باشیمما باید موهای کوت»و شاهد نیستی فردیت سوژه هستیم؛ « بودن برای همه است

 ،«(2) کنو گرنه اصالحمون میموهامونو اصالح کنیم؛  دیباما » ،«(21) میشیمقیچی  گرنه و

شد موهامو بلند کاش می»، «(17)خونن می اش رو، با قیچی فاتحهموهای کسی بلند باشه»

                                                           
مثل مطالعه اجباری، ذرد. در  کالس درس  اجرام نامحسوس گگذرد یا کند می، زمان در آن محیط دیر می. اگر اجرام در محیط فراوانی پیدا کنند1 

گردد و با گذر زمان و درنتیجه خستگی مفرط دانش آموز میشدن )بشین( موجب کند های منقطعهای کودکانه، مرگ خنده، فرمانممنوعیت بازی

 الهام از دیدگاه هاوکینگ اقتباس شد. 

 دیدگاه فوکو در تولد زندان اخذ گردید.؛  Rezaei ) (2007از دیدگاه آلتوسر به نقل از گیریبا بهره .2 

 ای سیاسی و فرهنگی ( اقتباس شد. بدن همچون پدیده. با الهام از دیدگاه فوکو  )3 

 Davis ،(2008,2014,2020 ) anialiD( 2003)شهر و مراقبت از بدن، دیدگاه افالطون در باب آرمان ،«کاربرد لذات». با الهام از دیدگاه فوکو 4 

 اقتباس گردید.  
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ر لباسی تو شه هنمی»، «(2، 3، 6، 14، 19، 21) همیشه باید لباس فرمم تنم باشه»، «(9)بزارم 

و بدن او باید « (6مدرسه ما خط قرمزن ) بند تویساعت و دست(«. »15، 17) مدرسه پوشید

چند آن لباس، سوژه را دهد. هرش را نشان میای در گرما و سرما باشد که هویتمتحمل جامه

زاری به گمتبیازارد. گویی خشونت پنهانی در طراحی لباس وجود دارد و بدن او را برای خد

در » دهیم؛گوش فرامی 1وارلباس گونی-مهندسی بدن نماید. به روایتپروژه مدرن ورزیده می

با این »، «(20) میپزیمیونیفرم گرمه و ما »، «(6)هوای گرم مجبوریم یونیفرم به تن باشیم 

-م میلباسام اذیت»، «(1، 11، 20) میزنیمو تو هوای سرد یخ  میپزیملباسامون تو هوای گرم 

در این میان، مقوله («. 7) (یه وقت گرمم میشه، یه وقت سردم میشه)کنه، توش راحت نیستیم 

در اینجا به معنای استعمارطلبی ) امپریالیسم-مهندسی بدنبینیم که آن را دیگری می

نامیدیم. قدرت مدرسه بدون تماس با  (خواه انگلیسمدار استعمارسیاست) 2برلینچیم (مطلقه

سازد. در بر میهای مطیع و فرمانهای طوالنی به نحو غیرمستقیم بدنز طریق تمرینها ابدن

اجزای بدن است تا بیشترین  ءجز ءکنترل روی جزنماید، چه مهم میمارگری مطلق آناین استع

 بهره را بتوان از آن برد. 

تو «. »قامتراست، فوالدی، مطیع، دهیآبد»اند های راستین دیگری بزرگ چنینتصویر انسان    

 اصالًی صبحگاهتو مراسم »، («1، 5، 12، 18)ی فقط باید گوش به فرمان بود صبحگاهمراسم 

تونم تو نمی»، «(21) وایستیم حرکت و صافاید تو صف بیب»، («3) ی تکون بخوریتونینم

م تو مراس»، («6، 18)جلو نظام شد ز تو مراسم باید ا»، («9)مراسم صبحگاهی کمی بنشینم 

 3مار اسکوالپ-مهندسی بهداشتدر مقوله «. (7، 9)ی نباید حواسمون پرت بشه صبحگاه

هایی با زیرا برای رسیدن به مدینه آرمانی به انسان ؛شودها غرق میسوژه در انبوه وارسی

سرمون رو »یعنی ادغام جمعیت در نظم نمادین؛  شدنخصایص خاص نیازمند است و بهداشتی

ادای آن )طوری مسواک کنید گن دندوناتونو اینبه ما می»، «(6)ش نگیریم کنن که شپنگاه می

کنه ی ما رو نگاه میهالباسها و بهداشت توی صف ناخن مأمور»، «(13) (آوردمیرا برای من در

                                                           
نامه عالی وام شده در پایانهای درجی آموزش و پرورش و پژوهششناس. با الهام از کنترل تشریفاتی در سازمان اجتماعی مدرسه در کتب جامعه1

 گرفته شد. 

 مندی در دیدگاه فوکو اقتباس گردیده است.فایده-گیری از  رابطه اطاعتبا بهره .2

  اقتباس شد. دانیالی و همچنین دیدگاه فوکو در باب سالمت و جمعیت و Davis  (2003)با الهام از. 3
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طرح  .«(1)هاتونو با مواد باید بشورین گه دهنیـبه زور م .مـانم بهداشت داریـا یه خـم»، «(9)

 ا استعمار چیزی بیش از این است؟ آی یک سؤال:

گاهبانی شدید از ؛ دیگری بزرگ به حفاظت و ن1های سنگیخشت: مراقبت محیطی. 9        

زیرا باید مراقب باشد تا حصارها نشکند، دیوارها فرو نریزد تا انسان  پردازد؛دیوارها )احاطه( می

قدرت  ،ورشید مصلوبخ-مهندسی جوشهر مدرن به سالمت به فضیلت برسد. در آرمان

گیرد و سرحدهای دمایی، نظمی را آموز بهره میاز طبیعت نیز در جهت بهنجاری دانشمدرسه 

ها در ها و نیمها، ربعها، دقیقهسازد و سوژه ثانیهآفریند که او را بهتر میدر دنیای مدرسه می

 زدن: سوختن، یخبه انجام رسالتی است مأمورایستد. گویا خورشید نیز گرما و سرما می

، «(10، 21)تو سرما باید تو صف وایستیم! » آل!برای ساختن انسان ایده (های متوالیایستادن)

آقای  هوا خیلی گرمه.» ،«(6)هایی که هوا سرده و بارون میاد باید سر صف وایستیم صبح»

ه توی ک شهی توجه نمیصبحگاهتو مراسم »، («5، 9، 16زنه )مدیرم سر صف خیلی حرف می

خشونت  قدرت ،2سلول خشن-س درسمهندسی کال و در «(9)شم آفتاب دارم هالک می

جا ها است و اینآفریند تا به سوژه بخوراند که ملزم به اجرای قاعدهپنهانی در طراحی فضا می

، «(9)تونم توصیف کنم یه جوریه نمیکنم. توی کالس احساس خفتگی می»دیگر منزل نیست؛ 

تیزی میز از پشت میره توی کمرم  ،شینموقتی می»، («18، 10، 20) خرابه میزم آهنی و»

اش باید به تخته ههم»، («14) شهکمرم داغون می شه روی صندلی نشست؛خیلی نمی»، «(11)

دیوارهای کالسمون »، «(16) نجره کالسمون حفاظ دارهپ»، «(3) گیرهچشام درد می نگاه کنیم.

 ،3روشنفکران گوانتانامو-مهندسی محیط . در(«9، 13)شه یدستمون زخم م ،بخوریم بهش

محیط در جهت بهنجاری بیشتر سوژه از فضایی زندان مانند بهره گرفته است.  دیگری بزرگ به

، 20، 21)مدرسه شبیه زندانه » ز نیز به کمک قدرت مدرن آمده است؛ساگویا معماری مطیع

مدرسه ما »، «(3، 7، 8، 14، 16، 20)داره  میله دورش تا دورمدرسه ما » ،«(3، 7، 9، 14

ما کوچیکه  مدرسه»، «(7)ما در مدرسه حبس شدیم »، (3، 7، 8، 21) خیلی بلنده وارشید

                                                           
دیدگاه  و همچنینHeydari (2016)  مستقیم از طریق معماری و طراحی فضا اشاره شده است که ازطورکلی به مراقبت غیر. در این مضمون به 1

 فوکو اقتباس گردید.  

 های پنهان طراحی شهری اقتباس گردید. ی در باب روشالستف ونیاستاز دیدگاه .  این مقوله  2

 اخذ گردید.  Giroux (1981)و  Jabari (2000)؛  Alaghemand & Salehi & Mozaffar (2017.  با الهام از مقاله ) 3
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مون چند وجب هاش مدرسک»، «(10)چرخیم دور حیاط می ده دور، ما زنگ تفریح»، «(19)

ای از آزادی بنوشد؟ آیا از جرعهتواند آموز میآیا دانش طرح چند سؤال:(«. 13، 19) تر بودبزرگ

 این حصار گریزی هست؟ 

 

 (مدرسه؛ حصار ناگریز) گیرینتیجه

-فرد را برای آزمون فرضیهاز منظر پژوهشی، مدرسه دسترسی به یک حجم نمونه منحصربه    

در حدود وت، های اجتماعی و طبقاتی متفاآموزانی با ویژگیدانش کند؛شمار فراهم میهای بی

پس عجیب  گذارند؛ها را به نمایش میتفاوت ها ویک مرز اجتماعی همگون از ناهمگونیبسته 

یای اند، در افکار خود دو رؤروی یک میز نشستهآموز که کنار هم زمان دو دانشنیست که هم

مختلف را تصویر کنند؛ یکی سودای فرار از دیوار مدرسه و دیگری کسب رتبه پرافتخار شاگرد 

-دنبال عشوهبه معلم، مدیر، ناظم و دیگری به زدنحلی برای ضربهوجوی راهر جستاولی! یکی د

یک  تاری هر چقدر هم که متناقض باشند،های فکری و رفحال، تفاوتبااینه؛ توجگری و جلب

هر رنگ،  که مدرسه با ابزار قدرتمندی، همگان را فارغ ازکند؛ اینگاه تغییر نمیواقعیت هیچ

-آفریند که میدارد و اشکال متفاوتی از مراقبت را میمیجنسیت و ... به تبعیت وانژاد، طبقه، 

؛ مراقبت از سوژه در بعد اندیشه و محتوادر  بندی کرد:را در ابعاد زیر موضوع هاتوان آن

یابدکه توسط پیش اهمیت میازآموز در راستای گفتمان غالب بیشسازی اندیشه دانشجریان

 ;Davis (2003); Foucault (2005); Dinaarvand & Eamaani (2008)ای هپژوهش یافته

Thornberg (2010); Gutek (2008); Huges (2011); Nikneshan (2012); Fatehi 

به ساعات حضور در مدرسه  ؛مراقبت از سوژه در بعد زمانیید است. در قابل تأ  ;(2010)

شروع و پایان سال تحصیلی، ت )ی اسیشه تابع تقویم زمانی مصوبشود که هممربوط می

ها و مدرسه( که تخطی از این ساعت تعطیالت تابستانی، امتحانات، ساعات شروع و پایان کالس

آموز خاطی دانش شدت با تنبیه همراه است وهای حضور در مدرسه بهنخستین سالاجباری در 

آید که شود و کمتر پیش میمجازات می. نظم و ..هایی چون تنبل، خابالو، چرتی، بیبا انگ

روانی و -دنبال آن، مسائل روحیشود و بهشناسی آسیب ای این تأخیرهای واقعی و زمینهعلت

های واقع مدرسه بخش ارزشمندی از سالآموز شناسایی و درمان شود. درنشسایر مشکالت دا

کمتر  این گیرودارکرده است و شاید در  مفید دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را از آن خود

ریزی های ارزشمند را به نحو دیگری نیز برنامهشود این سالپرسید که آیا میانسانی از خود می

، 1998) ؛ Giroux (1981؛ ) Giddens (2004)های ید پژوهشاین بعد از مراقبت مؤ کرد؟

2000) Devine  نتیجه نهایی یند تعلیم و تربیت و فرا مراقبت از سوژه در بعد مکان؛است. در
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آن )یعنی کسب مدرک( فقط و فقط با حضور در مکانی مشخص به نام مدرسه ممکن است. 

روی میز در مدرسه و در یک کالس مشخص و آموز ملزم است طبق روالی مشخص هر روز دانش

رضایی، علی»؛ آموز مستقل را کسب کندمشخص حضور داشته باشد تا بتواند هویت یک دانش

، ردیف 202، نوبت صبح، کالس 9س اول الف، مدرسه ابتدایی ارشاد، منطقه آموز کالدانش

های مکانی را در فضای مدرسه آموز موظف است الزامات مربوط به تفکیکچنین دانش. هم«سوم

رعایت کند؛ حضور در کتابخانه فقط با کارت عضویت، حضور در سالن ورزش، کارگاه کامپیوتر و 

با حضور معلمان و یا ناظران مربوطه، عدم ورود به اتاق معلمان،  ... فقط در ساعات مشخص و

های آموزان را مجبور به طی مسافت... در مناطق روستایی این تعهد مکانی دانش دفتر مدیر و

کند. این های سرد و بارانی مییژه در ماهوالعبور بهز مسیرهای سخت و صعبطوالنی و عبور ا

همپوشانی دارد. در مراقبت از  Devine (2000، 1998؛ )Lone( 2002) مضمون با پژوهش

بندی در ه است، این است که طبقهچه درخور ارائبندی و ارتباط، آندر بعد نظام طبقه سوژه

حسب جنسیت )مدارس منفک و عدم اختالط جنسی گیرد: بره انواع متفاوتی به خود میمدرس

ی های فیزیکحسب ویژگییلی(، بر)تعریف مقاطع مختلف تحص حسب سنردر مدارس(، ب

حسب میزان های مختلف کالس(، برزان در ردیفآموادن دانشدآموز کوتاه و بلند و جای)دانش

...(،  موفقیت )شاگرد زرنگ، شاگرد اول، شاگرد باهوش، شاگرد افتخارآفرین، شاگرد تنبل و

 ادب ورساز، شاگرد بیهای رفتاری )شاگرد منضبط و آرام، شاگرد شلوغ و دردسحسب ویژگیبر

حسب مسئولیت )نماینده کالس، سفیر سالمت، همیار پلیس، گروه تئاتر، گروه سرود، تیم ...(، بر

آموزان را در خارج از دایره توجه قرار توجهی از دانش... که متأسفانه همواره تعداد قابل ورزشی و

 ست. همسو  Perryman (2006) و  Giddens( 2004)های دهد( که با یافتهمی

ی هاهای فیزیکی را همیشه و در همه جا بدنفوکو بدن ؛مراقبت از سوژه در بعد بدندر     

زله ابژه و منعصرکالسیک، بدن به در»گوید: می مراقبت و تنبیهداند. او در کتاب اجتماعی می

افت. بدنی که هایی از این توجه عظیم به بدن را یتوان نشانهسادگی میآماج قدرت کشف شد. به

کند، پاسخ بدنی که اطاعت می شود.شود، تربیت و رام میاخته میشود، سکاری و اداره میدست

توان خوبی میها را بهاین نشانه(. 2005« )یابدیابد یا نیروهایش افزایش میدهد، مهارت میمی

های فرم ، لباسهای استاندارد و قالبی با موهای کوتاهتیپ آموزی دید:های دانشدر بدن

مراقبت دهند. همچنین در متحدالشکل و ... فقط قسمت ظاهری این اسارت بدنی را نشان می

ه مخفی مدرسه از رسد دوربین مداربست؛ به نظر میپذیریاز سوژه در بعد کنترل و رویت

و ز مدرسه شود. این کنترل گاهی تا فضای بیرون احرکت و رفتاری غافل نمی کنترل هیچ مکان،
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حضور مستمر ناظم در فضای بیرونی کالس، حضور معلم در یابد )حتی خانه هم امتداد می

سپاری وظایف رسمی کادر کالس، حضور مستخدم و دربان مدرسه در جلوی درب ورودی، برون

هایی چون نماینده کالس، مأمور مخفی، سرگروه و ...، آموزان در قالب عنواناداری به دانش

گزارش عملکرد ضعیف و سایر رفتارهای خالف توقع و عرف در منزل به معلم و تهدید و اعالم 

 (ها...، نصب دوربین، تعبیه پنجره روی درب کالسکادر آموزش مدرسه از سوی برخی والدین و 

شناختی و تربیتی پذیری پس از چندی با برخی اصول روانیت، اما این کنترل، مراقبت و رؤو ...

ها حتی پس از خروج از حصارهای مدرسه خود را تحت شود که تا سالتا جایی درونی می

تهدید  آورترین نوع حراست وبیند و این را باید شگفتنظارتی نامحسوس، محبوس و گرفتار می

 ؛Thornberg( 2010)؛ Perryman( 2006)؛  Davin (2003)هایبه شمار آورد که با پژوهش

(2011) Tohidi  داردمطابقت . 

تعلیم و تربیت بوروکراتیک و  حکایت از نظامقبت از سوژه در بعد قوانین و اصول مرا   

های باالی مدیریتی به پایین، جریانی الیه دارد. ابالغ و اجرای احکام و اصول همواره از الیهچند

ترین عنوان ساکنان قاعده هرم، دارای کمآموزان بهکند و دانشهرمی را در ذهن متبادر می

است که  ایبهانه کفایت عقلی و اجتماعی این قشر،دمواقع عی بر این جریان هستند. دراثرگذار

ها اندازد و آنرا به دوش سایر متولیان نظام می گیری حتی در موضوعات کوچکبار تصمیم

کنند. سنگین و کلیدی صحبت میهمواره با ژستی خیرخواهانه و دراماتیک از این مسئولیت 

مند و کارآمد در تالش های فایدهاذعان نمود که مدرسه ایرانی در تولید سوژهکلی باید طوربه

 هایراستا با پژوهشسازی هماما در کنار ساخت سوژه انسانی، شاهد انقیاد و مطیع ،است

(2011)Huges  (2012)؛Ali  ،مرگ تفکر انتقادی، فقدان هویت فردی،  کودکی تابع و منفعل

و عدم توجه به حقوق و جایگاه کودک  Nikneshan (2012) ژوهشراستا با پعدالتی همبی

پنداشتن وحانه به کادر آموزشی، ناعادالنهلفرهنگ سکوت، اعتماد ساده. (Davin, 2000) هستیم

صدایی و که نمایانگر تک دیده شد  Thornberg(201 ,02012) راستا با پژوهشقوانین نیز هم

چه آن .است Fatehi(2010) پژوهش راستا باهم و دکارانه در آموزش بورویکرد محافظه

آید و در باور به این اعتقاد است که نظم با همانندی به دست نمی ،پیش اهمیت داردازبیش

شود. نظم را نباید در خطوط موازی صف، در چیدمان یک خط میز و همسانی پدیدار نمی

-گفتنبله»های یک رنگ و در مشق های متحدالشکل، در دفترها و قیافهها، در لباسصندلی

و کرد. بدن انسان شاهد خوبی بر این وجآموزان یک کالس جستبلند و چاکرانه دانش «های

های انکار! اجزای بدن انسان از ابتدای پیدایش تا کنون در عین تفاوتشاهدی غیرقابل ؛مدعاست

توان به این وحدت رسه نیز میکشند. در مدآور را به تصویر میبسیار در کنار هم نظمی اعجاب
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که آینده آبستن چه وقایعی خواهد بود؟ آیا نهاد مدرسه اما این 1رسید؛ وحدتی مبتنی بر تفرقه

با همین ویژگی و ساختار به حیات خود ادامه خواهد داد یا دستخوش تغییرات بنیادین و 

ت داشت و مشق آزادی از را دوس آموزهای دانشتوان عاشقانه آزادیآیا میاساسی خواهد شد؟ 

هایی نظیر این یا امکان طرح پرسشتحت سیطره مدرنیسم است  رسدیمبه نظر  زندان نگاشت؟

در پایان این پژوهش باید اذعان گویی به آنان بعید است. یا فرصت مطالعه و پاسخاست  دشوار

هایی مانده است رفایم، حایم، صداهایی هست که نشنیدههایی هست که نرفته، هنوز راهنماییم

دانیم زین پس تکلیف مضاعف ایم، اما نیک میهایی هست که ندیدهایم و دیدنیکه نخوانده

تـمام حـجم قـفس را  آموز دوستان دیگری باید ...است! ما آمدیم، اما شاید بار دیگر و دانش

 .(Qeysar Aminpour) شنـاختیم، بـس است! بیـا به تجربه در آسمان پری بزنیم
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