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 چکیده
های نهایی آن، یعنی اقتدار دولت و قدرت را نباید به یک ساختار یا نهاد واحد و یا صرفاً به شکل

ترین سازوکارهای ی مناسبات و در ظریفشکل قانون، تقلیل داد؛ قدرت فرایندی است که در همه
ند و با کگذارد؛ قدرت با تولید گفتمان، ایجاد لذت میها تأثیر میتبادل اجتماعی، جریان دارد و بر آن

شدگی را اجرایی ی سوژههای فکری و حقیقت، خلق  و پروژههای معرفتیـ زبانی، نظامبندیصورت
وار با ، در پیوندی اندامی جامعههای خود در پیکرهبندی گزارهکند. گفتمان قدرت با مفصلمی

دهد که در این فرایند، خود را کامال پنهان بانی قدرت را شکل میدیدهمراتبی، نوعی های سلسلهمراقبت
کند. این جستار با تکیه بر ها تحمیل میپذیری و در معرض مشاهده بودن را بر سوژهو اصل رؤیت

های میشل فوکوـ در بافت قدرت مدرن و گفتمان قدرت به تحلیل چگونگی کارکرد و نقش اندیشه
ازد و پردد مدرسه که برای اعمال تکنولوژی انضباطی، مکانی مناسب است، میقدرت انضباطی در نها

دهد که چگونه گفتمان قدرت با ، اثر هوشنگ مرادی کرمانی، نشان میهای مجیدقصهبا تحلیل 
ی )مدیر، مراتبها در ساختار سلسلهنآها و تکرار و تثبیت های خاص زبانی و با چیدمان گزارهاستراتژی
پردازد و درس ریاضی و می های خودبندی گزارهبی/ مادربزرگ مجید( به مفصللم و بیناظم، مع
ل با تنها در تقابدهد و ادبیات را نههای معنایی آن را در مرکز گفتمان قدرت انضباطی، قرار میهمبسته

کند. تکنولوژی یمنشینی بی و مجید را وادار به عقبراند، بلکه با فشار گفتمانی، بیریاضی به حاشیه می
پذیری، هم امکان مجازات انضباطی )تعذیب، تنبیه و امتحان( را برای تربیت انضباطی با اصل رؤیت

های ضعیف، زرنگ، باهوش، آموزان را در ردهو هم دانشسازد های رام و بهنجارسازی، محقق میبدن
نای اقتدار گفتمان قدرت، صرفاً به معمند(. البته پراکنش و کند )نگاه پایگانبندی میکودن و... شبکه

ها نیست؛ مجید به شگردهای مختلف، در برابر فشار گفتمانی، مقاومت انقیاد و تسلیم محض سوژه
 کند.ها استقبال میها و سریپچیکند و گفتمان قدرت نیز از این مقاومتمی

مجازات انضباطی، نهاد مدرسه،  ، گفتمان قدرت، مجید هایقصه تکنولوژی انضباطی، :کلیدی هایواژه
 .هوشنگ مرادی کرمانی
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 . مقدمه1
تکه نیست و کارکرد آن را نباید به نقش بازدارندگی پارچه و یکقدرت، ساختار و نظامی یک

ایی ای مولود است که از تعدد روابط نیروهو سرکوبگری تقلیل داد؛ بلکه قدرت فرایند و شبکه
رسد. فرایند ها به اهداف خود میگیرد و از طریق آنمیآید که در چارچوب آن، شکل می

، های اجتماعیسازی به شکلی ناملموس از مجاری زبان، ایدئولوژی، پدیدهقدرت با گفتمان
خشد؛ بفرهنگی و نهادهای وابسته )چون ارتش، بیمارستان، کارگاه و مدارس( خود را تداوم می

 سازد ؛ معرفت، دانشی خویش را مستحکم میکلهپردازد؛ شابه بازسازی و بازتولید خود می
)ر.ک:  کند.ها را اجرایی میسازی و منقاد کردن سوژهکند و پروژه سوژهو حقیقت، خلق می

 (6-4: 1383و یارمحمدی،  30: 1392میلز، 
های معنایی ( بر مفهوم و گفتمان قدرت و همبستهMichel Foucaultتمرکز میشل فوکو)     

( و مطالعه و تمرکز بر فرایند قدرت 236: 1384آغاز شد )ر.ک: میلر،  1970سال آن، از حدود
یعنی نقاطی که اومبرتو  -برخالف قدرت سنتی -های بافت قدرت در حواشیو حلقه

(، پس از فوکو شروع 74: 1386نامد )ر.ک: اکو، می (، آن را نقاط فوکوییUmberto Ecoاکو)
های اجتماعی، چگونگی ( آن با نهادها و پدیدهorganicانداموار)شد. گفتمان قدرت، روابط 
ند؛ زیرا کی پیچیده و هزارتوی آن، نام فوکو را به ذهن متبادر میپراکنش و بازتولید و شبکه

ه اند، چهایی که به ارتباط متون و مناسبات قدرت پرداختهبسیاری از مطالعات و پژوهش
ای که دهمتنی شابه امری بازنموده و چه به مثابه نیروی برونی قدرت به مثمطالعاتی در زمینه

و های فوککند، مستقیماّ وامدار آثار و اندیشهدهد و محدود میسرشت بازنمایی را ساخت می
( پژوهش حاضر نیز با تمرکز بر گفتمان فوکویی قدرت، 228: 1385هستند. )ر.ک: مکاریک، 

های گفتمان قدرت و فرایند گسترش، ی امکانهم پیوستهای نسبتاّ محدود از نظام بهانگاره
های اجتماعی و شگردهای آرایی آن و سرریزشدنش در زبان، دانش، پدیدهچگونگی صف

و اساسا هیچ دانشی فارغ از بار ارزشی نیست » دهد کهو نشان می کندسازی را بیان میسوژه
ار ی علمی و حتی ساز و کف و توصیهسازی، توصیعینیت مورد نظر را ندارد. هرگونه فرضیه

شود. یسیاسی متبلور م -ناخواه در بستر و بافت خاص اجتماعیخود تحلیل گفتمان نیز خواه
ین مدار روابط ببه طور اخص، توجه تحلیل انتقادی به سازوکارهایی که ساختارهای گفتمان

 شدهند و یا به چالت میکنند، مشروعیبخشند، تایید میقدرت و سلطه را در جامعه تحقق می
( یکی Social powerکشند، معطوف است. از این رو عامل قدرت آن هم قدرت جمعی)می
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( control) از مسایل اصلی در تحلیل انتقادی است. قدرت جمعی بر حسب میزان کنترل
تر تر قدرت دارد که بتواند رفتار و فکر گروه دیگر را بیششود؛ یعنی گروهی بیشتعریف می
 (5-4: 1383)یارمحمدی، « کنترل کند.

این جستار با تکیه بر فرایند قدرت، به سازوکارهای بازتولید قدرت و ارتباط ارگانیک         
های گفتمان قدرت، به تحلیل ( گزارهformationبندی)آن در نهاد مدرسه و چگونگی صورت

 یبندفتمان قدرت با مفصلدهد که چگونه گپردازد و نشان میهای مجید میو واکاوی قصه
(articulationگزاره )بی/ مادربزرگمراتبی )مدیر، ناظم، معلم و بیهای خود، در ساختار سلسه 

ی مجید ـ را در سازد و درس ادبیات ـ درس مورد عالقهمجید(، درس ریاضی را برجسته می
 disciplinary) راند. گفتمان قدرت با تکنولوژی انضباطیسازی، به حاشیه میتقابل

techmology )رین تترین و مؤثرترین تکنیک و سازوکار اعمال قدرت است، بر جزییکه مهم
پذیری، نگاه ها( نظارت دارد؛ اصل رؤیتآموزان )سوژهرفتار، حرکات و عملکرد دانش

مند، نظارت مستمر و کنترل و مراقبت دقیق، امکان اجرایی شدن مجازات انضباطی را پایگان
 هاست.های رام و هنجارمندکردن سوژهکندو هدف مجازات انضباطی، تربیت بدنمی محقق

رای تنیده و منظمی را بی درهمبه عبارتی، تکنولوژی انضباطی، تکنیکی است که هم شبکه
سازد و هم بستر مجازات ها و زیر میکروسکوپ بردن رفتارشان، عملی مینظارت بر سوژه

 کند. را فراهم میکیفرمندی بهنجارساز/ خرده
مراتبی و سریان نظارت و حضور مستمر آن از سوی اعمال قدرت در ساختار سلسله      

که خود  -مدیر مدرسه و در محور عمودی، در کارکتر ناظم و پس از او، در مبصر کالس
بی، حاضر ناظم است ـ و بعد از مبصر، خبرچین مدرسه و در خانه، بیچشم همیشه
ها ی شیوهدهند.  همهوقفه را تشکیل میمراقبت و کنترل دقیق و نظارت بیپیوستاری از 

 هایقصهو راهکارهای مجازات انضباطی؛ اعم از تعذیب، تنبیه، تشویق و امتحان، در 
ای از شود؛ مجموعهها به کار گرفته میمندی سوژهبرای بهنجارسازی و پایگانمجید، 

ای هی خود مجید و معرفی سر صف، استفاده از واژهها )خودتمرینی و تکرار از سوتنبیه
آموز، اخراج از مدرسه، کتک زدن، به فلک بستن و... از تحقیرکننده، خواستن ولی دانش

سازوکاری است، برای امتحان، ی این موارد، ها( و در کنار همهسوی ناظم، مدیر و معلم
ترین دهد که کوچکنشان می ها؛ همچنینآموزان/ سوژهمنقاد و هنجارمند کردن دانش

مندی(، الگوی بندی )پایگانماند و با ردهآموزان از نظارت قدرت پنهان نمیرفتار دانش
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کند که چگونه قدرت با تولید کند. این پژوهش بیان میتنبیه و مجازات را اجرایی می
دم شدن( آرفت، موفقیت )دانش و حقیقت، الگویی یگانه )انسداد و تقلیل معنا( از پیش

کند؛ البته توجه به این نکته بسیار مهم آموزان ترسیم میو درک از جهان را برای دانش
های وابسته به قدرت و گسترش و مهارت ی نهادها و سازماناست که حضور گسترده

ینیم بها نیست. در این جستار میعملکردشان، صرفا به معنای انقیاد و تسلیم محض سوژه
ی گریزد و سرپیچکند، می)سوژه( در برابر گفتمان قدرت، مقاومت میکه چگونه مجید 

رود؛ با یکی از کند؛ برخالف مقررات و نظم مدرسه، با موهای بلند به مدرسه میمی
ا هاندیشد تا ضربهشدن، تهمیداتی میکند؛ در ماجرای فلککاری میآموزان کتکدانش
نقاط ...؛ در مقابل، فرایند قدرت هم از تری احساس کند وتر فرودآید و درد کمآرام

آرایی و نمایش هژمونی قدرت و کند؛ زیرا بستری است برای صفاستقبال میمقاومت، 
ال و دهد تا با استیهم در نسبت با نقاط مقاومت، نقاط فشار خود را تغییر و افزایش می

 ند.رمق کرنگ و بیها را کمها، نقاط مقاومت آنتر بر سوژهتسلط بیش
 

 . فرایند قدرت2
های پراکنش و بازتولید آن، با قدرت جنس حضور قدرت مدرن، میزان گسترش و شگرد

و خود  شدسنتی، تمایزی بنیادین دارد. در ساختار سنتی، قدرت چیزی بود که دیده می
ی یک اتومبیل( و بخش زیادی از هژمونی و اقتدارش را کرد )مثل رانندهرا نمایان می

تند توانسشد که میایش قدرت و دیده شدن بود. این قدرت بر کسانی اعمال میمدیون نم
درت های قترین تکنیکنادیده و در تاریکی بمانند؛ اما قدرت انضباطی که یکی از مهم

شود و اقتدارش در پنهان بودنش مدرن است، با نهان و نامریی کردن خود، اعمال می
ها اعمال ها )کسانی که قدرت بر آنبر سوژهگری پذیری و مشاهدهاست. اصل رؤیت

( فوکو بر این باور 234: 1388و  فوکو،  74: 1386گردد. )ر.ک: اکو، شود( تحمیل میمی
ی خود را پنهان سازد و قدرت مدرن قابل تحمل است، به شرطی که چهره»است که 

 (.238: 1385)دریفوس، « همین کار را نیز به نحو کارایی انجام داده است.
قدرت را نباید یک ساختار یا نهاد واحد دانست؛ یعنی نهادی مستقر در نوک هرم        

قدرت را باید »ی اجتماع، جریان دارد. جامعه و قابل حذف؛ بلکه قدرت در سراسر بدنه
ند و ککه در آن عمل می ایدرونیِ حوزه ی کثرتی از روابط نیرو فهمید؛ روابطیبه منزله

( کارکرد قدرت را نباید به نیروی قهریه و 249: 1384میلر، «)سازد.را میسازمان خود 
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سرکوبگری صرف، تقلیل داد؛ بلکه قدرت فرایند پیچیده و شبکه مولدی است که در 
ترین سازوکارهای تبادل اجتماعی حضور دارد؛ در ی مناسبات اجتماعی و در ظریفهمه

ها، روابط خانوادگی و خصوصی؛ تا جایی ورزش ها،ها، باورها، مدها، نمایشنهادها، گروه
« یمدانترین تجربه خود، یعنی تمایالت پنهان خود میچه ما آن را درونیحتی بر آن»که 

دهد و کند؛ گفتمان شکل میها را تولید میپدیده (1)گذارد؛(، اثر می388: 7913)بارث، 
ازی سکند؛ سوژهقت تولید میکند؛ معرفت، دانش و حقیسازی، ایجاد لذت میبا گفتمان

ی های تولید، خانواده و نهادهایی که در پیکرهکند و در روابط کثیر نیرو در دستگاهمی
جایی، دگرگونی، تبدیل، تغییر پردازد و با جابهاجتماع حضور دارند، به تعدیل خود می

؛ 53-52: 1392)ر.ک: میلز:  پردازد.سازی خود میموضع و تعدد نقاط فشار، به به
 ( 249: 1384و میلر،  70-68: 1386؛ اکو، 38-36: 1389یورگنسن و فیلیپس، 

های نهایی آن، یعنی نهادها با قدرت، نباید صرفا بر شکل در تحلیل قدرت و رابطه     
اقتدار دولت، وحدت کلی نظام سلطه و یا شکل قانون، تکیه نمود؛ مفهوم قدرت به روابط 

کند. منظور از این فرایند، بازی برد و باخت کامل نیست؛ دیگر اشاره مییکافراد درگیر با 
د. شوانگیزاند و از همدیگر ناشی میبلکه مجموعه اعمالی است که اعمال دیگر را برمی

ضباطی شود؛ مثال در نظام انبندی و الگوسازی تعریف میدر این فرایند، نوع رابطه با الویت
ی قدرت و ها و استادان و شاگردان، رابطهها و بیمارستانارگاهها، کها و زندانصومعه

-355: 1385شود)ر.ک: فوکو، های معین و مشخص، منتج میاطاعت به مجموعه فعالیت
ی عزیمت و آغازگاه حرکت در ( در این روابط، توجه به نقطه70: 1386و اکو،  356

برده که بازوان توانمند قدرت مهای نای نهادتحلیل فرایند قدرت، بااهمیت است؛ همه
ای در برقراری روابط قدرت دارند؛ اما تاکید فوکو بر این هستند، اهمیت و جایگاه ویژه

باید نهادها را از منظر روابط قدرت، تحلیل کنیم؛ نه بالعکس. لنگرگاه »نکته است که 
ور شوند، اصلی روابط قدرت را حتی اگر هم آن روابط در درون نهادها متجسم و متبل

 (361: 1385)فوکو، « باید در خارج از نهادها یافت.
 
 . گفتمان قدرت2-1

ی اجتماع و امکان بازتولید، چرخش و تعدیل آن در گرو گسترش و پراکنش قدرت در پیکره
ی گفتمان، مجرا»کند. از نظر فوکو دهی میهای قدرت را سامانگفتمانی است که روابط گزاره
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هاست که در یک بازه ای از گزاره( گفتمان، مجموعه24: 1379)بشیریه، « اعمال قدرت است.
ی وهها، زمینه و شیها و تکرار و تثبیت آنهای خاص زبانی، چیدمان گزارهزمانی، با استراتژی

های هراند. گزارها را به حاشیه میکند و سایر شیوهسازی موضوعی خاص را تجهیز میبرجسته
دیگر دیگر سازگارند و یکگیرند؛ با یکدیگر شکل میمعناداری با یک یک گفتمان در پیوند

هال،  :نامد. )ر.کبندی گفتمانی میکنند. فوکو این روابط را صورترا بازتولید و توجیه می
( گفتمان را Laclau and Mouffe) ( الکال و موفه59-53: 1389و فوکو،  62 :1386

... بندی گفتمانی تعلق داشته باشندبه یک فرماسیون/ صورت دانند کهها میای از گزارهمجموعه
ا، های از تاریخ که محدودیتو بر این باورند که گفتمان از ابتدا تا انتها، تاریخی است؛ پاره

کند. این دو با های خاص زمانمند خود را تحمیل میها، تحوالت و صورتبندیتقسیم
ملی دهند؛ هرگونه عبندی گفتمانی ارائه میز صورتتر ا، مفهومی دقیق«بندیمفصل»اصطالح 
ی هها در یک مجموعها تثبیت کند و با تلفیق عناصر و چیدمان آنای را میان مؤلفهکه رابطه

ای، معنایی را به تثبیت برساند، ی شبکهوجود آورد و در رابطه جدید، هویتی تازه را به
« مان گفت»شود، بندی محقق میر پس مفصلو آن کلیت ساختارمند را که د«  بندیمفصل»

 (77-73: 1384و سلطانی،  56و  35: 1389نامند. )ر.ک: یورگنسن و فیلیپس، می
ند و شوها تکرار و تثبیت میبندی گفتمانی، معنا و مفاهیم، از مجرای گزارهدر مفصل      

کند برجسته میپارچه و منسجم، معنایی را ها در نظامی یکگفتمان با تکرار گزاره
یت رانی(. در گفتمان، برای تثبیت و قطعراند )حاشیهسازی( و معنایی را به حاشیه می)برجسته

(/ محور nodal pointی مرکزی)ها حول یک نقطهی گزارهبخشیدن  به معنای مورد نظر، همه
ناهای مانی، معدهی با فشار گفتشوند )انسداد معنایی( و این چیدمان و نظمکانونی، چیدمان می

ی به دهبندی و سامانراند. هر گفتمانی برای صورتمطرود را به حاشیه و گفتمان رقیب می
را در  سازی، دقیقا رقیبیسازی(؛ در این راه، با تقابلخود، به گفتمان رقیب، نیاز دارد )غیریت

ابی(. ید )هویتدهد تا در نسبت با آن، برای خود هویت خلق کنی تقابل با خود قرار مینقطه
 (77-73: 1384و سلطانی،  27-24: 1385؛ بشیریه، 69-62: 1386)ر.ک: هال، 

ی سازی فرایند قدرت؛ زیرا به گفتهنهاد مدرسه بستری مناسب است، برای گفتمان       
کل هایی است که به شهای گفتمان قدرت، مکانفوکو، یکی از بسترهای بازتولید گزاره

( محور کانونی گفتمان قدرت انضباطی 220: 1388شوند. )ر.ک: فوکو، مجتمع اداره می
های معنایی آن مانند جدول ، درس ریاضی و همبستهمجید هایقصهدر نهاد مدرسه و در 
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 بخشی به ریاضی، بهها را در معنای تأیید و اهمیتهی گزارضرب است. این گفتمان همه
دارد و  یابی، به گفتمان رقیب نیازبرای هویت رساند. گفتمان یادشدهانسداد و تثبیت می

یرد و گسازی گفتمانی، با ریاضی در تقابل قرار میبدین صورت، درس ادبیات در تقابل
شود؛ یبندی مها در اعتباردهی به درس ریاضی، مفصلدر نسبت با گفتمان رقیب، گزاره

ف است و به همان اش ضعیعقل است؛ چون ریاضیعرضه و بیمجید، کودن، تنبل، بی
است. اولیای مدرسه )مدیر، ناظم و دالیل و صفات، به سراغ شاعری و نویسندگی رفته

ی گفتمان غالب و مجید، بی و شوهرِ خواهر مجید، نمایندهاکثر معلمان( و در خانواده، بی
د؛ در بررود؛ از ریاضی لذت نمیی گفتمان رقیب است. ریاضی توی سرش نمینماینده

یند بگوید؛ فیلم میخواهد نویسنده بشود؛ شعر میبیات را خیلی دوست دارد؛ میعوض اد
های خود در محور رانی گفتمان رقیب و تکرار گزارهو...؛ ولی گفتمان غالب، با حاشیه

های گفتمان موضوع خود را با استراتژی کند.عمودی مدرسه و خانواده، خود را تثبیت می
سازی( و چونان حقایقی علمی و بدیهی و قطعی )طبیعی خاص زبانی، در قالب اصولی

ای که سوژه را وادر به سکوت، پذیرش و دهد؛ به گونهعینی )عینیت گفتمانی( ارائه می
( و فشار گفتمانی نیز در regime of truth) کند؛ البته رژیم حقیقتنشینی میعقب
گفتمان مؤثر است...، روابط زمانی که »کنند: ها، نقشی ویژه بازی مینشینی سوژهعقب

: 1386)هال، « گویند.بخشد...، به آن رژیم حقیقت میدهد و نظم میقدرت را سازمان می
ساز فشار گفتمانی است. فشار گفتمانی با اعمال قدرت انضباطی؛ ( رژیم حقیقت، زمینه69

ر ند که اگقبوالاعم از تنبیه، تحقیر و تهدید به اخراج از مدرسه، به مجید )سوژه( می
اش را تقویت کند و از خواهد،آدم شود و برای جامعه فرد مفیدی باشد،  باید ریاضیمی

دنیای رویایی و تخیلی ادبیات به جهان علمی، ملموس و منطقی ریاضی پناه برد و در 
 کند.ها، باالخره مجید را وادار به پذیرش احکام خود میی مقاومتپایان با وجود همه

 
 ن قدرت؛ تولید دانش و حقیقت. گفتما2-2

گیری، ی شکلآورد و هم نحوههای اجتماعی را فراهم میگفتمان قدرت هم امکان خلق پدیده
ی و هایی معنایی، فکرها را و در این روند، با برساختن نظامبخشی به آنبندی و اولویتطبقه

، ی گفتمانیدهد. معانی برساختهبندی جدیدی از دانش و حقیقت ارائه میمعرفتی، صورت
درک ما را از خودمان، هویتمان، نوع روابطمان با دیگران و اجتماع و درک ما را از جهان شکل 
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این نظر که حقیقتی عینی و تجربی وجود دارد، نظری ناموجه است؛ حقیقت همیشه »دهند. می
چه زمانی درست است،  طور به وجود آمده، برای چه کسی و درباید در این چارچوب که چه

در نظر گرفته شود. آگاهی هرگز محصول حقیقت یا واقعیت نیست؛ بلکه ناشی از فرهنگ، 
ی ( هم در رویکردی که امور اجتماعی را برساخته119: 1386)فسیک، « جامعه و تاریخ است.

ماعی تها را صرفا بازتابی از سایر سازوکارهای اجداند و هم رویکردی که گفتمانگفتمان می
 توان خارجکه هرگز نمیآورد، یک اصل مشترک و خروجی بنیادی وجود دارد: اینبه شمار می

 از گفتمان به حقیقت دست یافت. دانش صرفا بازتابی از واقعیت نیست، حقیقت یک
ا را ههای معرفتی گوناگون هستند که صدق و کذب گزارهی گفتمانی است و رژیمبرساخته

را صادق،  هاییها و تلفیق عناصر جدید، گزارهگاهتمان قدرت با ایجاد تکیهکنند؛ گفتعیین می
ه داند و بهایی را کاذب میسازد و با ایجاد فاصله و مرزبندی، گزارهطبیعی و برجسته می

های معنایی، فکری و معرفتی خاص، در نهادی ها با سامانمندی نظامراند. این گزارهحاشیه می
کنند. )ر.ک: یورگنسن و فیلیپس، ی دانایی خاصی را نهادینه میانگاره چون نهاد آموزشی،

بندی ( در صورت21: 1378و ضیمران،  65-64: 1386؛ هال، 238: 1384؛ میلر، 48-49: 1389
 ها بازتعریفیابند و بار معنایی و ارزشی آنجدید، نهادها، الگوها و مفاهیم، هویتی جدید می

ها(، ای دارای نهادها )برای مثال زندانی حوزهتدریج به منزلهجرم بهبرای نمونه، »شود؛ می
های خاص خود )برای مثال اجتماعی ی خاص خود )برای مثال مجرمان( و پرکتیسسوژه

است و قدرت همراه با دانش گره خورده است. قدرت و دانش متضمن کردن مجدد( خلق شده
 (37: 1389)یورگنسن و فیلیپس، « دیگرند.یک

چگونه روابط اجتماعی، هویت، دانش و قدرت از »دهد که تحلیل گفتمان نشان می
که چگونه مؤسسات و نهادهای شوند و یا اینطریق متون نوشتاری و گفتاری ایجاد می

« یرند.گاند و میوسیله و از طریق گفتمان شکل گرفتهاجتماعی چون مدرسه و دانشگاه به
آموزشی، یکی از بازوان توانمند قدرت و بهترین بستر و نهاد  (4: 1383)یارمحمدی، 

 های فکری و معرفتی گفتمان قدرت؛ساختار است، برای برساختن حقیقت، دانش و نظام
شود و نهاد تدریج از مفاهیم مورد توجه گفتمان قدرت میسوادی بهبدین منظور بی
آموزان را با دانشهای خاص خود یعنی ای و ساختاری است که سوژهآموزشی، حوزه

ی خود، یعنی تولید نیروی کارآمد و مفید برای جامعه، های خاص و تعریف شدهپرکتیس
بر  ی دانایی حاکمدهد. سامانهالبته با تکیه بر مفاهیم، دروس و دانشی خاص، پرورش می
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های نو، جلوگیری ها و ابزار مختلف، از تکثر نگاه و زایش ایدهنهاد آموزشی با شگرد
مراتبی، اعضای کادر آموزشی )مدیر، کند و با تکرار مفاهیم خود در ساختار سلسلهیم

ها( را از آموزان)سوژهآموزش، برداشت و درک دانشی دانشناظم و معلم( و خانواده
 کند. دهد و محدود میهای اجتماعی، حقیقت، دانش و جهان پیرامون، تغییر میپدیده

خواند؛ گوید؛ داستان میآموزی است که شعری میمجید دانش های مجید،قصهدر 
های غیردرسی است. ی کتابی عالیقش، مطالعهخواهد در آینده نویسنده شود و حوزهمی

های گفتمان قدرت در نهاد مدرسه، در تعارض است؛ گیری مجید با گزارهعالیق و جهت
از زندگی و جهان پیرامونش تغییر و های غیردرسی، آگاهی و درک مجید را ی کتابمطالعه

گیرد. دهد و حقیقتی غیر از حقیقت گفتمان قدرت برایش شکل میافق دیدش را گسترش می
ها را صادق، طبیعی و های خود از سوی کادر آموزشی که آنگفتمان قدرت با تکرار گزاره

به کمک  فشار گفتمانی فهماند که الگوی فکری او اشتباه است و باداند، به مجید میحقیقی می
اط کند؛ اما گفتمان با تعدد نقکند؛ البته مجید هم مقاومت میبی، او را وادار به تسلیم میبی

واهد خکند. مجید که میی خود را به مجید تحمیل میفشار و رژیم حقیقت، حقایق برساخته
( تا 419: 1388، در آینده نویسنده شود، باید به دست ناظم آدم شود )ر.ک: مرادی کرمانی
های گفتمان غالب حال و هوای نویسندگی از سرش به در رود. کادر آموزشی مدرسه گزاره

(، 365رود )همان: اش فرو نمیکنند: مجید چون ریاضی در کلهبندی میگونه مفصلرا این
عرضه و تنبل ( و چون بی419و  404عقل است و عقلش ناقص است )ر.ک: همان:کودن و بی

ی دیگری غیر از درس ریاضی، خواهد نویسنده شود. در تثبیت این معنا، هر مطالعهمی است،
بی که شعرهای مجید را خیلی دوست دارد، زیر فشار گفتمانی، فایده؛ حتی بیکاذب است و بی

های کوفتی، عوض خوندن این کتاب»دارد: از درس ریاضی، بازمیای غیرمجید را از هر مطالعه
 ( 365)همان: « و درست کن.بشین حسابت

ی توان و تمرکزش را برای خواندن ریاضی کند که همهفشار گفتمانی مجید را وادار می    
نشین شدم. نشستم کنج خانه، از همه کس سیزده روز تعطیلی نوروز را خانه»متمرکز کند: 

دم سبیو همه چیز، حتی کتاب و سینما و قصه و شعر، دل کندم و زانو زدم و حسابی چ
ینی نش( گاهی تکرارها و  فشار گفتمانی، مجید را مجبور به عقب367)همان: « به ریاضی.

ته است، نوش ، مجید به خاطر انشایی که«ناظم»کند. در داستان و پذیرش گفتمان رقیب می
د شود تا پرونده اخراج مجید را تحویل بگیربی به مدرسه فراخوانده میشود؛ بیتوبیخ می
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مان های گفتپذیرد و همان گزارهی گفتمان را میست که مجید حقیقت برساختهجاو این
و خوام دیگه پخمه باشم، تمن نمی»گوید: بی میکند؛ او با گریه به بیغالب را تکرار می

ان: )هم« کندکند، پخمه میخونم، کتاب آدمو خیاالتی میسری بخورم. دیگر کتاب نمی
ه گذارند هر چخوام نویسنده بشم و کتاب بنویسم؛ نمینمیبی! من بی! بیبی»(؛ 427
 (428)همان:« خوام بنویسم.می

ی اهایش را زیر سؤال ببرد و رخنهای را که گزارهگفتمان قدرت هیچ مطلب و نوشته     
ها ، ناظم از بچه«ناظم»تابد. در داستان بندی مفاهیمش ایجاد کند، برنمیدر صورت

« ؟کندتر به مردم خدمت میچه کسی بیش»ی بنویسند با موضوع خواهد که انشایمی
وید: گشوند، میتری میآموزان که خواستار توضیح بیش( و در پاسخ دانش410)همان: 

تر ی خودتون بنویسین که: چه کسی بیشخواهد. خیلی ساده است. به سلیقهتوضیح نمی»
در ادامه با انسداد و تقلیل معنای خدمت، (؛ اما ناظم 411)همان: « کنه؟به مردم خدمت می

معلم، دکتر، سرباز، کاسب، کارگر یا تاجر و... خالصه »دهد: ها را جهت میذهن سوژه
 «کنه. کامال آزادین.تر به مردم و جامعه خدمت میرسه بیشهر کسی که به نظرتون می

ست که تعریف ای اها در بافت گفتمانی، در محدوه( البته آزادی سوژه11 )همان:
 کند.است؛ نه بافت کالنی که مجید برداشت میشده
ر های رایج، فراتها و افق نگاه مجید را از کلیشههای داستانی و ادبی، دغدغهمطالعه کتاب     
بیند؛ از منظری دیگر به ی دستوری نظام آموزشی نمیاست؛ او جهان را صرفا از دریچهبرده

رسانی با ساختار آموزشی، برداشت و درکش از خدمت و خدمتنگرد و جهان پیرامونش می
رود؛ الگوهای تکراری را ها و قوالب ساختار مدرسه فراتر میمغایرت دارد. مجید از کلیشه

تر یششور بکند که مردهنویسد و با دالیل بسیار ثابت میمیشور، مردهی شکند و دربارهمی
( مجید برای این انشا، هم کتک 417-411همان:  کند. )ر.ک:از همه به مردم خدمت می

گردد. به زعم ناظم مدرسه، شود و هم از مدرسه اخراج میخورد،  هم توبیخ وتحقیر میمی
( این ماجرا به 419است. )ر.ک: همان: راه شدههای صادق هدایت را خوانده و گماو کتاب

های صادق هدایت مجید را از تابعقیده است: که کرسد. او نیز با ناظم همبی میگوش بی
اب که مجید از او کت -فروشرود سراغ پیرمرد کتاببی یک راست میراه به در کرده است. بی

کند به ناله و نفرین و بد که او صادق هدایت است، شروع میو با تصور این -گیردامانت می
 هایدر کردی، با اون کتابکه خدا ذلیلت کنه، مرد تو بچه منو از راه به »راه گفتن: و بی
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( عینیت 433)همان: « دی بچه من بخونه مغزش خراب بشه؟ها رو میکوفتیت... چرا این کتاب
غز مجید را های داستانی، ماست که کتاببی را نیز به یقین رساندهسازی، بیگفتمانی و طبیعی

 است. و او را منحرف کرده خراب 
 
 شدگی. قدرت؛ زبان و سوژه2-3

هنده و دی انتقال و انعکاس واقعیت نیست؛ بلکه شکلزبان، صرفا ابزار ارتباط و واسطه
ـ خاص زبانی در کنش گفتمانی، هویت، حقیقت و روابط  خالق حقایق نیز هست. استراتژی

رسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان است؛ ما به دست»آفریند. اجتماعی ما را می
ِت وجه بازتابی از یک واقعیکنیم که به هیچی از واقعیت خلق میهایکمک زبان، بازنمایی

از پیش موجود نیستند؛ در حقیقت، زبان در برساختن واقعیت نقش دارد. این بدان معنا 
کی های فیزیاند. پدیدهها، اموری واقعینیست که واقعیتی وجود ندارد؛ معانی و بازنمایی

 (29: 1389)یورگنسن،  (2)«کنند.تمان معنا پیدا مینیز وجود دارند؛ اما صرفا از طریق گف
های گفتمان قدرت؛ این زبان، امکانی مناسب و قدرتمند است، برای نمایش گزاره     

سازی، مفاهیم و الگوهای مطلوب، فرایند قدرت را برجسته ها با تکرار و طبیعیگزاره
انند. رو غیر را به حاشیه میهای گفتمان رقیب رساند و گزارهسازند و به تثبیت میمی

ه چشود... آنزبان آن چیزی است که در طول ابدیت بشری، قدرت در آن تثبیت می»
ی سخن گفتن است که در ی سخن نیست؛ بلکه شکلی از قوهکند، قوهقدرت ایجاد می

( زبان 68: 1386)اکو، « است.یک نظام یا در دستگاهی از قواعد، یعنی زبان، منجمد شده
وه بر نقش انتقال و انعکاس و تثبیت مفاهیم و الگوهای فرهنگی، اجتماعی و... به عال

ی فرهنگ و ترین سازهایبه عنوان پایه»پردازد. زبان ها نیز میتفسیر، تعبیر و بازتولید آن
ها، ها، باورها و ارزشها، آموزهترین عامل انتقال، آموزش و نهادینه شدن دانشبزرگ

ناختی( شای )نشانهشناختی است، ولی تنها نظام نشانههای نشانهسایر نظام گرچه در ردیف
این  دارد. از -های خود راحتی نشانه -ای دیگر راهای نشانهاست که توانایی تفسیر نظام

هاست، در سطح دیگر، یک فرانظام منظر، اگرچه در یک سطح، زبان در ردیف سایر نظام
( که نه تنها درک ما را از جهان، بلکه از خودمان، 14: 1392)فاضلی و نیکویی، « است

مراتب های زبان، در سلسلهدهد. یکی از وجوه و نقشهویتمان و از جامعه، شکل می
 آید.سازی به نمایش در میقدرت و فرایند سوژه
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شدگی محصول روابط قدرت و متضمن مضمون انقیاد است. سوژه با قرار سوژه      
سازد که تسلیم و مطیع دیگران ی قدرت انضباطی، خودش را مقید میگرفتن در چرخه

ی قدرت تنها بر رابطه»زند. باشد. هرچند گاهی سرپیچی و مقاومت نیز از سوژه سرمی
 ی قدرتناپذیرند؛ وگرنه آن رابطه، رابطهگیرد که اجتنابمبنای دو عنصر شکل می

شود( باید کامال وی قدرت اعمال می که برکه دیگری )یعنی آننخواهد بود: یکی این
دوم  کند به شمار آید؛مورد شناسایی قرار گرفته و تا پایان به عنوان شخصی که عمل می

ها، نتایج و تدابیر ممکنه ها، واکنشی کاملی از پاسخکه، در مقابل رابطه قدرت حوزهاین
ای که به فرد واسطهی بالشود... این شکل قدرت، خودش را بر زندگی روزمرهپیدا می

سازد؛ کند؛ وی را با نشان فردیت خاص خودش مشخص میبخشد، اعمال میهویت می
 کند که خود او بایدپیوندد؛ قانون حقیقی را بر وی تحمیل میاو را به هویت خودش می

آن را تصدیق کند و دیگران هم باید آن را در وجود او بازشناسند. این قدرت نوعی از 
ی سوژه دو معنی دارد: یکی به معنی کند. واژهکه افراد را به سوژه تبدیل میقدرت است 

منقاد دیگری بودن به موجب کنترل و وابستگی و دیگری به معنی مقید به هویت خود 
بودن به واسطه آگاهی یا خودشناسی. هر دو معنی حاکی از وجود نوعی قدرت هستند 

 (358و  348 :1385)فوکو، « است.کنندهکه منقاد و مسخر
هاست و این کارکرد در هدف و کارکرد گفتمان قدرت، انقیاد و تسلیم محض سوژه     

های دیگر این فرایند؛ یعنی کنترل شدید، مراقبت پیوسته، نگاه تکنولوژی انضباطی و مؤلفه
رام و ایی هها به بدنها و تبدیل آنمندی و... با تربیت سوژهسراسربین، بهنجارسازی، پایگان

شود. هژمونی و اقتدار قدرت به ویژه در ساختار تکنولوژی انضباطی، فرایندی مطیع، محقق می
ها، تأمالت، ها، تحلیلای از نهادها، روشمندی مجموعهحکومت»کند تا با را تعریف می

ی قدرت را هایی که اعمال این شکل کامال خاص و هرچند پیچیدهها و تاکتیکمحاسبه
البته باید تاکید  ها را در معرض دید قرار دهد.سوژ (،236: 1384)میلر، « کندپذیر میامکان

ای رابطه روی،هیچگی و انقیاد با گفتمان قدرت، به شناختی میان سوژی معرفتکرد که رابطه
 (228: 1385بخواهی و خوشایند نیست. )ر.ک: مکاریک، مطلوب، دل

گیرد. زبان ما را دگی در فراخواندن یا صدا زدن، شکل میشسازی و فرایند سوژهسوژه     
کند که دیگران را مخاطب قراردهیم و صدا بزنیم؛ زیرا در یک تعامل اجتماعی، باید مجبور می
ی عاطفی و اجتماعی خود را مشخص کنیم؛ این فراخواندن چه با کالم باشد و چه نوع رابطه
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ش واژگان )تو، شما، عزیزم، آهای و...( و شیوه (، گزین40: 1389با سوت )ر.ک: یورگنسن، 
و لحن صدا زدن ما، هم بیانگر موقعیت اجتماعی برساخته برای مخاطب و هم نشانگر جنس 
و حضور قدرت )مدیر مؤسسه، ناظم مدرسه، صاحب کارخانه، پلیس و...( است. اگر کسی را 

 است؛به یک سوژه بدل شده اید، رویش را برگرداند و به ندای شما پاسخ داد،که صدا زده
 دهند و اگر پاسخ و واکنششانها موقعیت اجتماعی برساخته شده در زبان ما را تشخیص میآن

-39: 1389کند. )ر.ک: یورگنسن، مثبت و موافق باشد، همان موقعیت را پذیرفته و اتخاذ می
 (125-121: 1386و فیسک،  68: 1386؛ اکو، 40

کند؛ مفهوم سازی را از دو منظر تعریف میمجاری و نهادهای سوژه( Althusser) آلتوسر     
ز طریق ها و ارتش و یا اشدگی یا از طریق تشکیالت سرکوبگر رسمی، مثل پلیس، دادگاهسوژه

های ارتباطی، نهادینه تشکیالت ایدئولوژیک رسمی، نظیر نظام آموزشی، خانواده و رسانه
دهای اجتماعی از قبیل خانواده، نظام آموزشی، زبان، ی نهاشود. به باور آلتوسر، همهمی

های ایدئولوژیک دولت )داد(، پیوندی تنگاتنگ های گروهی، نظام سیاسی و.... با دستگاهرسانه
دارند. هر یک از این نهادها نسبتا خودمختار هستند و هیچ ارتباط آشکاری بین یک نهاد با 

 های گروهی،حقوقی با نظام آموزشی مدارس یا رسانهسایر نهادها وجود ندارد؛ مثال بین نظام 
ی این نهادها کار ایدئولوژیک مشابهی انجام شود؛ اما همهارتباط آشکار و ملموسی دیده نمی

 (120-119: 1386و فیسک،  303: 1379دهند. )ر.ک: بنتن، می
باور  بر اینکند و شدگی را فقط از منظر ایدئولوژیک مطالعه میآلتوسر مفهوم سوژه     

زند؛ در حالی که فوکو، شدگی را رقم میاست که ساختار ایدئولوژیک دولت، سوژه
گیرد؛ بلکه از مواضع الکالوموف معتقدند که سوژه از یک موضع، مخاطب قرار نمی

د. شوها، خلق و در نتیجه تمرکززدایی میشود. سوژه در گفتمانمختلف فراخوانده می
شوند و هیچ راهی برای عبور ها در گفتمان خلق میروابط میان سوژهها و حقیقت، سوژه

از گفتمان و رسیدن به حقیقتی راستین وجود ندارد. البته این رویکرد درجات مختلفی از 
( 43-42، 1389)ر.ک: یورگنسن، (3)ها قایل است.ی درون گفتمانآزادی عمل برای سوژه

سوژه با فرایند قدرت است. برخالف نگاه  یتفاوت دیگر این دو رویکرد، در مواجهه
که فرایند قدرت به دنبال تسلیم محض و انقیاد سوژه آلتوسر، در قدرت فوکویی، با این

د کنها هم استقبال میاست، از مقاومت، سرپیچی، گریز، خودنمایی و آزادی عمل سوژه
 (42-41: 1389ن،یورگنسو 360-357 :1385 )ر.ک: فوکو،دهد.ها امکان بروز میو به آن
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شدگی ارتباط معناداری با صدا زدن دارد؛ در نهاد مدرسه و در نظام آموزشی، سوژه     
 مجید هایقصهای که ناظم مدرسه در شوند. واژهها با واژگان خاصی  فراخوانده میسوژه

 غباز که شلو»است: گوساله ی کند، واژهآموزان استفاده میبارها و به کرات برای دانش
ی ( واژه409و  410: 1388)مرادی کرمانی، « ها؟چه خبرتونه، گوساله»، «هاکردین گوساله

شود، موقعیت آموز، آقایون، پسرها و... میگوساله که جانشین واژگانی مانند دانش
ها از خودشان و محیط دهد؛ هویت و درک آنآموزان را شکل میاجتماعی دانش

و  شود و در باورهای معنایی آن ساخته میها و وابستهستهپیرامونشان با این واژه و همب
های اژهو زیر بودن، رام، مطیع و تسلیم بودن.شود: مفاهیمی چون سربهآنان نهادینه می نگاه

 یگونه که بارها واژهکه نفهم و کودن هستند. همان رساند،ها را به این باور میمذکور آن
ای ای و گلهشود. در زندگی فلهبرایشان استفاده می عقل،عرضه و بیکودن، احمق، بی

گونه ببینند و درک و  فهم و معناست؛ همه باید یکهای فردی بیها، تمایزها و تفاوتآن
آموزان از ترس یا برداشتشان از جهان پیرامون، یگانه باشد. سکوت و پذیرش دانش

ه خف»اند: در پس را پذیرفته ها این خطابدهد که آنی سیطره قدرت، نشان میگستره
شوند و صدایی از کسی (، همه ساکت می409: 1388)مرادی کرمانی، « هاشید گوساله
 های رام را در فرایندی بدنها همچون چهارپایی رام و مطیع، گزارهشود؛ سوژهشنیده نمی

نبیه تی گوساله، کنند. عالوه بر سکوت و پذیرش محض، واژهقدرت، به ذهن متبادر می
د باور دارد کند. معلم مجیبدنی و خشونت فیزیکی را برای تربیت و فرمانبری برجسته می

بندی این گفتمان، ( و در مفصل366)همان: « تا نباشد چوب تر/ فرمان نبرد گاو و خر»که 
داند و این تصویر، چنان در ذهن بی هم کتک خوردن مجید را برایش بسیار مفید میبی

-ای که به سالخمن عینهو بره»نگرند: بندد که خود را از همین منظر میمیها نقش سوژه

 (235همان: «)برند پا پیش گذاشتم.خانه می
 
 . تکنولوژی انضباطی2-4

 ترین و مؤثرترین تکنیکتکنولوژی/ قدرت انضباطی، محور کانونی گفتمان قدرت و مهم
میل به پنهان شدن و حضور مستمر همچون ماهیت قدرت، اعمال قدرت است. این تکنولوژی 

توان به یک نهاد یا دستگاه تقلیل داد. گونه(. انضباط را نمیرا توأمان دارد )حضوری غایب
ا پارچه که بای تودرتو و پیچیده از روابط؛ نظامی یکانضباط نوعی قدرت است؛ شبکه
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مشاهده، ارزیابی، توصیف، ها، فنون ها، روشای کامل از ابزارها، شگردها، تکنیکمجموعه
ن انضباط صرفا جانشی»العمل و... در پی نهادینه کردن مجازات انضباطی است. آموزش، دستور

ها کند؛ آنها را محاصره و استعمار میشود؛ بلکه آناشکال دیگر قدرت موجود در جامعه نمی
ر کند و باالتا را تشدید میهدهد؛ کارآیی آنها را بسط میی آنسیطره زند؛را به هم پیوند می

ازد... ساز هر چیز دیگری، تسری تأثیرات قدرت بر ریزترین و دورترین عناصر را ممکن می
ایی هها و روشهای انضباطی، به ویژه ارتش و مدرسه به آرامی تکنیک]از این منظر[ دستگاه

هایی قابل یا نشانه ها آدمیان نه به عنوان فاعل سخن وکردند که به موجب آنرا ایجاد می
 ها را شکل داد وتوان آنشوند که میهایی[ تلقی میقرائت، بلکه به عنوان موضوعات ]سوژه

 (269و 268: 1385 )دریفوس،« کنترل کرد.
ط، یابد. انضباالیه تمایالت شخصی نفوذ میها و در الیهترین تجربهقدرت در درونی     

ه نسبت ها، ببازداشتگاه، ارتش، مدارس و بیمارستان تکنیکی است که در برخی نهادها مثل
ها فوکو دریافت که این روش»شود. ساختار و خروجی مورد نظر از آن نهاد، اعمال می

ه هایی کها یعنی مکانای در ارتش، مدارس و صومعههای انضباطی[ به شکل گسترده]روش
: 1379)بارث، « رود.میشود، به کار دهی میعمل افراد برحسب خواست دیگری جهت

( تکنولوژی انضباطی، ارتباط معناداری با بدن انسان و تسلط بر آن دارد. دانش، قدرت 386
 نصرپذیری سوژه )عاند که با تکیه بر اصل رؤیتو بدن، سه عنصر اساسی این تکنولوژی

های رام ها و تربیت بدندهی، بهنجارسازی سوژهگری(، به ساماننظارت و مشاهده
پذیری، هم امکان نظارت مستمر، کنترل شدید و مراقبت دقیق را پردازد. اصل رؤیتمی

ی دیگر تکنولوژی انضباطی، یعنی مجازات بهنجارساز را نماید و هم اعمال گزارهفراهم می
شود آموزان رصد میها/ دانشهای نظارتی، رفتار و عملکرد سوژهسازد. در شیوهمحقق می

 شود و رفتار نابهنجار و انحرافی، مورد تعذیب و تنبیهستایش و تشویق میو رفتار بهنجار، 
گیرد. به عبارتی، کارکرد تکنولوژی انضباطی و هدف غایی نظارت و مراقبت، بهنجار قرار می

نضباطی اجتماعی و روانی و در نهایت، اساختن کردارهای نابهنجارو از میان برداشتن بی
؛ 244: 1385یع، مفید و کارآمد برای جامعه است. )ر.ک: دریفوس، هایی رام، مطتربیت انسان

ی وسیله ( مجازات هنجارمند به303: 1385و خالقی،  242: 1384؛ میلر، 239: 1388فوکو، 
کان مندی( و این امر امکند )پایگانبندی میها را ردهتعذیب، تنبیه، تشویق و امتحان، سوژه

ها، غرایز، نابهنجاری، سشور و هو»آورد؛ د میگذاری و قضاوت را به وجوفاصله
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 ند.شوها و امیال، وارد فرایند قضاوت میها، تأثیرات محیط، انحرافها، ناسازگاریمعلولیت
قاضی، مربی ـ قاضی و  -قاضی، پزشک -]فوکو بر این باور است که[ ما در جامعه، معلم

شمولی ]قدرت[ هنجارگذار را هانبریم و اینان همگی جقاضی به سر می -مددکار اجتماعی
 (244و  240: 1384)میلر، « کنند.فرما میحکم

 پذیری. اصل رؤیت2-4-1
نظارت و  ترین اصل در تکنولوژی انضباطی که ضامن تحقق اهداف آن است،مهم

ترین رفتارها ی انضباطی، همه ساختارها و جزییگری مستمر است. در جامعهمشاهده
ی انضباطی، مکانی است، در خدمت باشند. هر ساختمانی در جامعهباید در معرض دید 

 -ساختمان مدرسه ]مدرسه»آرایی قدرت و تقویت اصل نظارت و سراسربینی. صف
ار سازی به کچه در الگوی مدرسهبایست یک عامل تربیت باشد. آن[ نیز میساختمان

 ان مدرسه را به ماشینیترین جزییات، ساختمشد با دقت در کوچکرفت و طراحی میمی
 کرد؛ نوعی از معماری که کسانی را که در آن، جا دارند، قابل مشاهده کند؛تربیتی بدل می

ها، تسلط یافتن بر رفتار آنان، تجدید اثرهای قدرت در میان عاملی برای دگرگونی فرد
و ر.ک:  216: 1388)فوکو، « آنان، فراهم آوردن امکان شناخت آنان و تغییر و اصالح آنان.

( این الگوی معماری، در جایگاه اصلی بنیادین، در ساختن 150-149: 1378ضیمران، 
ها به کار گرفته شد. ها و مدرسهها، زندانها، تیمارستانهای کارگری، بیمارستانشهرک
های بلند و ( ساختمان مدارس، سالن217 :1388و  فوکو،  274: 1385دریفوس، )ر.ک: 

روی هم. روی در کالس، دریچه و هایی تقریبا یک شکل و روبهاتاقک موازی هستند، با
های اصل، پیوستگی مکانی مراقبت»است. این ای برای نظارت، تعبیه شدهشکافی شیشه

وکو، )ف« کندپذیر میبندی شده و جزو به جزو را امکانمندی شده، کنترل مفصلپایگان
1388: 216.) 
های معنایی اصل نظارت مستمرند که در ساختار قیق، همبستهکنترل شدید و مراقبت د      

آموز، به شکلی کامال نامحسوس مراتبی در پیوند کادر آموزشی و اولیای دانشسلسله
مراتب نظارت در محور عمودی سلسه مجید، هایقصهشوند. در مدارس و در اعمال می

شود و پس از رسه، منتقل میحاضر مداز مدیر مدرسه به ناظم، بازوی قدرتمند و همیشه
نویسد و های خوب و بد را میی اصل نظارت که اسم بچهاو به مبصر، نماینده

 ، به«بصر» ی مبصر از ریشهدهد. واژهعملکردشان را به معلم، ناظم یا مدیر گزارش می
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بی، کامل معنای نگاه کردن و دیدن است و بعد از معلم، این پازل در خانواده و با بی
ی نندهکد، زبان گویای قدرت انضباطی مدرسه و تثبیترابی در بسیاری موشود؛ بییم

ای است از عملکرد فراگیر هر نگاه قطعه»های این گفتمان است. به باور فوکو گزاره
کند. هر فردی حتی قدرت... ]و در این فرایند، مهم نیست[چه کسی قدرت را اعمال می

تواند این ماشین ]ماشین قدرت[ را به یگاه قرار گیرد، میاگر به طور اتفاقی در این جا
کنندگانش و کار اندازد: یعنی در غیاب دیر، خانواده او و اطرافیان و دوستان و مالقات

 (251و  215: 1388)فوکو، « کار را انجام دهند[.توانند اینحتی خدمتکارانش ]می
قیق کش( مراقبت دش )ترکه یا خطتنبیهحضور مستقیم ناظم، صدای پای او و ابزار      

ها قدم ناظم ترکه به دست میان صف» کند: زد میها گوشو کنترل شدید را به سوژه
 410)همان: « اش را گذاشت روی میز.ناظم ترکه»(؛ 371: 1388)مرادی کرمانی، « زدمی
، تنبیه، های قدرت انضباطی، مانند نظم، سکوتی گزاره( کاراکتر ناظم، همه411و 

ی متنبه کردن و بهنجار کند؛ زیرا وسیلههنجارمندی، مطیع و رام بودن و... را تداعی می
عینهو شمر خلقش تنگ بود؛ صداش که تو »ها  همیشه، همراه اوست: ساختن سوژه

ها مثل موش از پای تخته و گوشه و کناره کالس پریدند و چپیدند سر کالس پیچید، بچه
 (409)سکوت و انقیاد(. )همان:« ها خوابیدجیغ و ویغ و داد و قال جایشان. تو یک آن،

در کنار مبصر که چشم توانا و کارآمد ناظم است، ناظر پنهان دیگری باید باشد که هم 
اصل سراسربینی نگاه، تقویت و کامل شود و هم نظارتی بر عملکرد مبصر داشته باشد: 

ی مدیر، ، خواهرزاده«محسنی»ی مجید، نیروهای خبررسان و جاسوسان فعال. در مدرسه
محسنی پسرخواهر آقای مدیر بود و زیاد اهل درس و »دار این نقش مهم است: عهده

 (368)همان: « گفت.اش میرفت به داییخوردیم میمشق نبود. آب می
ای هبندی گزارهخانواده یکی از بسترهای بسیار مناسب و قدرتمند برای مفصل      

اطی در ی ارتبسواد است، حلقهکه پیرزنی ساده و بیبی با اینقدرت است. بیگفتمان 
د انشایی ، مجی«ناظم»کند. در داستان مراتبی قدرت را با استحکام، برقرار مینظارت سلسله

ر.ک: ، دشنام و تنبیه )ی ناظم مغایرت دارد. پس از تحقیرنویسد که با الگوی ارائه شدهمی
و آیی. به اولیات بگفردا صبح مدرسه نمی»شود که مجید گفته می ( به440-409همان: 

( عذرخوای مجید 423)همان: « ات را بگیرن. هر گوری خواستن ببرنت.بیان پرونده
ی ببی شرح دهد. وقتی بیای برای بیشود ماجرا را به گونهای ندارد و مجبور میفایده
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شما سرمشقی بهش بدین؛ غلط »گوید: شود، به آقای مدیر میدر دفتر مدرسه حاضر می
کنه که غیر از اون بنویسه. اگر نوشت، من ضامن، ... یادش بدین که چه بنویسه که می

آمده های مجید خوشش میبی که همیشه از نوشته( بی436)همان: « شما خوشتون بیاد.
ؤال (، زیر فشار گفتمان غالب، شاعری و نویسندگی مجید را زیر س437)ر.ک: همان:

خواد، بالنسبت شما، شاعر بشه؛ کشم از بخت و اقبال خودمه. آقا میهر چه می»برد: می
مون همه جور آدمی داشتیم غیر از شاعر و دونم، نویسنده بشه. واهلل، ما تو طایفهچه می

بی در جواب ناظم نامه( و بیگیرند )قول( از مجید تعهد کتبی می437)همان: « نویسنده.
وای به حالت اگر برخالفش عمل  ات،گذاریم تو پروندهما این را می»د گویکه می

( 439)همان:« اش کنین.کنه که خالف عمل کنه. قیمه قیمهغلط می»گوید: ، می«کنیمی
مجید  شود. وقتیبی، تکرار و تأیید میهای قدرت انضباطی از سوی بیبسیاری از گزاره

بی داند، اگر بیکند؛ زیرا  میخانه دستش را پنهان میخورد، در از معلم ریاضی کتک می
ر شی، سوادداهاش! تا کتک نخوری آدم نمیخوب کرد زد؛ قربون دست»گوید: بفهمد، می

 (192)همان:« شی.نمی
های ضرب، یکی از همبسته( با محوریت جدول200-187)همان: « تسبیح»داستان      

ضرب مجید خیلی ضعیف است؛ هرچه جدول رود.معنایی درس مهم ریاضی، پیش می
کند. برای حل کند، در کالس از ترس معلم ریاضی و تسبیحش، فراموش میاز بر می

یله به خانه که رسیدیم، پ»کند: بی دقیقا نقش معلم ریاضی را در خانه ایفا میمشکل، بی
ستش را ش بی که بشیند رو کرسی و اخم کند؛ تسبیح را بگیرد تو دستش وکردم به بی

ها و آماده باشد من جدول ضرب را به او پس بدهم و هر وقت بگذارد روی یکی از دانه
گیر کردم و یا اشتباه کردم، با چشم و ابرو اشاره کنم و او فوری شستش را از روی دانه 

تسبیح  هایخوش چشمم به افتادن دانهبردارد و دانه بیفتد پایین و تق صدا کند تا خوش
صدای تق عادت کند )خود ـ تمرینی و تکرار( و جلوی معلم هول نشوم و  و گوشم به

 ( 197)همان: « دست و پایم را گم نکنم.
 . مجازات انضباطی2-4-2

ل های انضباطی، سازوکاری است برای کنتراصل سراسربینی/ نظارت فراگیر در بطن نظام
. مجازات بهنجارساز در منظور محقق ساختن مجازات انضباطیها بهو مراقبت دقیق سوژه
ای هترین ابزارهای قدرت انضباطی، در پی تربیت خوب و تولید بدنجایگاه یکی از مهم



 39                 های مجیدانضباطی مطالعه موردی: قصهگفتمان قدرت و سازوکارهای تکنولوژی 

    

 

وع ها با توجه به نترین رفتار و عملکرد سوژهرام است. این سازوکار با تمرکز بر جزیی
ا رکیفرمندی؛ تعذیب، تنبیه و امتحان های خردهانحراف، سرپیچی و هنجارگریزی، شیوه

ها( و هم با قرار دادن کند تا هم افراد را بسازد و بهنجار کند )کاهش انحرافاجرایی می
ز دیگر متمایها را از یکگذاری، سوژهی مقایسه و فضای تفاوتهای فردی در حوزهکنش

 ندممند قرار دهد )نگاه پایگانای پایگانها را در شبکهها، سوژهگیری تواناییکند و با اندازه
 (231-222: 1388و فوکو،  243-239: 1384بندی(. )ر.ک: میلر، و اصل شبکه

ی قدرت انضباطی در نهاد مدرسه باشد، مجازات هر حرکتی که خالف قوانین نانوشته     
در »کیفرمندی ای در برخواهد داشت. خردهآموزان را در سطح گستردهو کیفرمندی دانش

، انگاریتوجهی، سهلفه در کارها(؛ در مورد فعالیت )بیها، وقمورد زمان )تأخیرها، غیبت
ادبی، نافرمانی(؛ در مورد سخن گفتن )پرحرفی، گستاخی(؛ اهمتی(؛ در مورد رفتار )بیبی

(، به شدت 224-223: 1388)فوکو، « های نامناسب(نظافتی، حرکتدر مورد بدن )بی
ی کیفرمندی[ این بود که هم ها ]مجموعه سازوکارهاهدف از این روش»شود. اعمال می

ترین بخش از رفتار را کیفرپذیر سازد و هم کارکردی تنبیهی را به عنصرهای به کوچک
تفاوت دستگاهی انضباطی دهد: و در نهایت، این که بتوان از هر چیزی برای تنبه ظاهر بی
گر تنبیه -یرذپکه هر فرد خود را در چنگ کلیتی تنبیهترین چیزها استفاده کرد و اینکوچک

 (224)همان« بیابد.
های خاص کند؛ هم با شیوهای دوسویه با سوژه برقرار میمجازات انضباطی رابطه      

 کندبندی میها را هنجارمند، اصالح  و ردهاصالحی؛ اعم از تنبیه، تعذیب و امتحان، آن
ی مقاومتی قطهکند؛ یعنی در یک تعامل، هر نها را تقویت میو هم نقاط مقاومت سوژه

شود؛ پس از کندوکاو در ساز مقاومت میدهد و هر مجازاتی زمینهمجازاتی را شکل می
آموزان پرداخته های بهنجارسازی در ساختار مدرسه، به سرپیچی و مقاومت دانششیوه

 شود. می
 . تعذیب2-4-2-1

را  از کیفرمندیهر رفتاری که برخالف اصول و هنجار و ناسازگار با قواعد باشد، جنسی 
افت اند که در بشود. تعذیب و تنبیه، دو شیوه از سازوکارهای مجازات انضباطیشامل می

تربیتی مدارس، گاه توأمان وگاه به تفکیک، عالوه بر اصالح سوژه، برای نمایش و مانور 
همین دلیل در ترین هدف تعذیب، نمایش قدرت بود، بهشوند. مهمقدرت نیز اعمال می
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هایی مانند تمرین و تکرار و های انضباطی در کنار تنبیهشد. نظامعام انجام میمالء 
نند؛ کهایی را نیز اعمال میشودـ تنبیهها پرداخته میکه در ادامه به آن -نوآموزی فشرده 

: است. )ر.کشده مانندِ شالق و زندان فردی که مستقیما از الگوی قضایی، وام گرفته
 (225: 1388فوکو، 

 ود.شآموزان اعمال میی دانشهایی است که جلو چشم بقیهبه فلک بستن، از تعذیب     
کند. به هم ریختن نظم مدرسه جلو چشم در حیاط مدرسه دعوا می« منشایران»مجید با 

. )ر.ک: مرادی هم جلو چشم همه باید اتفاق بیفتدهمگان، مجازات سختی دارد که آن
کجا »دهد: خبر فلک شدن را یکی از دوستان مجید به او می (242-225: 1388کرمانی، 

بودی مجید؟... چرا یارو رو زدی و دررفتی؟ آقای ناظم آشی برات پخته که یه وجب 
اسم فلک را که آورد، دلم هری ریخت پایین. »(؛ 231)همان: « روغن روشه. فردا فلک!

اد فلک رفتم یبه خانه میخدا نصیب گرگ بیابان نکند! فلک چیز ناجوری بود... وقتی 
شد. از شما چه پنهان، هر وقت هایی که روز بعد نصیب پاهای نازنینم میبودم و شالق
( یکی 231)همان: « کرد.ذق میسوخت و ذقخودی میافتادم، کف پایم بییاد شالق می

از شگردهای روند مجازات انضباطی، تعلیق مجازات است؛ زیرا درازدامنی روند مجازات 
آفریند. مراحل مقدماتی و و درگیری ذهنی و روحی، شکنجه و عذابی مضاعف می

سازی بستن فلک، چگونه خواباندن مجید و محکم بستن پایش، چگونگی فرودآمدن آماده
داشتن فلک، عالوه بر تداعی فضای زندان آموزان دیگر در نگهشالق و حتی نقش دانش

 است برای نمایش هژمونی و اقتدار قدرت. گونه(، بستریزندانی و شکنجه )جامعه
 (237-231)ر.ک: همان: 

 . تنبیه2-4-2-2
های مجازات بهنجارساز، تنبیه است. در الگوی قدرت انضباطی، تنبیه فقط یکی از تکنیک

ی پاداش ـ مجازات است؛ اما در نظام  انضباطی، معلم، ناظم و... عنصری از نظام دوگانه
تر از مجازات استفاده آموزان، بیشکردن دانشی و همگنسازدستبرای اصالح، یک

ی تنبیه باید برای همه به معنای هر آن چیزی واژه( »225: 1388کنند. )ر.ک: فوکو، می
د توانچه میکند؛ به معنای هر آنباشد که کودک را متوجه خطایی که مرتکب شده، می

ل از اعتنایی، استنطاق، تحقیر، عزبیی تحقیر و پریشانی کودک شود...؛ رفتار سرد، مایه
 چه کیفرمندی انضباطیآورد...؛ آنی خاصی از تنبیه را با خود میمقام... . انضباط، شیوه
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، بزه استکه یک خردهآموز عالوه بر آنبا آن سروکار دارد، سرپیچی است...؛ خطای دانش
 ( 224)همان: « هایش نیز هست.ناتوانی در انجام وظیفه

در چرخش قدرت انضباطی و توجه و تمرکز آن بر روح و روان سوژه به جای       
کند و به تلفیقی از مجازات جسمی و روحی برای جسم، جنس مجازات نیز تغییر می

 آموزی رام و مطیع نیست؛شود. مجید دانشها تبدیل میمتنبه کردن و بهنجارسازی سوژه
 شود:رمندی را شامل میکیفی موارد خردهانحراف و سرپیچی او همه

آموزی است که با تأخیر در مدرسه حاضر مجید دانشعدم رعایت زمانمندی مدرسه:  -1
: 1388نظمی، اخراج از مدرسه است )ر.ک: مرادی کرمانی، شود و پیامد تکرار این بیمی

 (؛245
توجهی مجید به درس ریاضی بی های درسی:انگاری در فعالیتتوجهی و سهلبی -2

 (؛376-365و  0200-187بسیار ضعیف در این درس. )ر.ک: همان: و نمرات 

: مجید هم بسیار پرحرف است؛ هم گستاخ و آداب سخن گفتن رعایت عدم -3
زند )ر.ک: اجازه وسط حرف اولیای مدرسه حرف میحاضرجواب. او به کرات و بی

 (؛641-418-417-420-436-375-282ن: هما

-229کند )ر.ک: همان: کاری میهای مدرسه کتکبچهمجید با یکی از ادبانه: رفتار بی -4
 (؛230

رود )ر.ک: همان: مجید با موهای بلند به مدرسه می نضباطی بدن:انابهنجاری و بی -5
63-65.) 

است که در اکثر موارد، های یادشده، مجازات دقیق و متنوعی طراحی شدهبرای انحراف
 شود:تلفیقی عمل می

عقل عرضه و بیگوساله، کودن، احمق، تنبل، بی و توبیخی:استفاده از الفاظ تحقیری  -1
 (؛282-419-414-412-372 )ر.ک: همان:

 (؛ 376-365)ر.ک: همان: « آموز تنبل و کودندانش»عنوان معرفی مجید سرصف، به -2

: ضرب )ر.ک: همانخودتمرینی و تکرار: انجام چندباره تکلیف، مثل از برکردن جدول -3
 (؛ 187-200

 -187-282.. )ر.ک: همان: کش، فلک و.با ابزار متنوعی مانند ترکه، خط تنبیه بدنی -4
 (؛191-231-417
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 (؛438-436بی به مدرسه )ر.ک: همان: فراخواندن بی -5

 (.438-436اخراج از مدرسه )ر.ک: همان:  -6

 ضرب است وهای مجید در درس ریاضی، از برکردن جدولبرای مثال، یکی از تنبیه     
ی آورد )به فاصلهمداوم است؛ هم هر جلسه معلم او را پای تخته می تنبیهش در تکرار

در میان تمامی »ضرب را از برکند. شود جدولدو روز( و هم تمام روز و هفته، مجبور می
تر و برای پدر و مادر از همه سودمندتر کیفرها، جریمه دادن برای معلم از همه آبرومندانه

رفت کودک به کمک خود های پیشدهد که راهیتر است؛ جریمه امکان مو مطبوع
ی که آموزانها به دست آید؛ برای مثال به دانشهای کودک و با اصالح این اشتباهاشتباه
ی توان جریمهاند، میها را به درستی انجام ندادهاند یا آنهای خود را ننوشتهی تکلیفهمه

ضرب را بلند بلند بارها و بارها جدول( مجید 225: 13)فوکو،« نوشتن یا از برکردن داد.
کند و به ازای خواند و باز سر کالس از ترس معلم و تسبیحش، آن را فراموش میمی

و این چرخه بارها تکرار  نشیندکش کف دست مجید مییک اشتباه، یک ضرب خط
 (200-187: 1388شود. )ر.ک: مرادی کرمانی،می

 . امتحان2-4-2-3

« معاینه کردن»و هم به معنای « امتحان کردن»و « آزمودن»، هم به معنای  examenی واژه
ینه معاو در بافت بیمارستان، امتحان است. وجه غالب معنای آن، در بافت/ نهاد مدرسه، 

کیفرمندی و هنجارمندی و بهترین ترین ابزار خرده( امتحان، مهم214است. )ر.ک: فوکو، 
 پذیری سوژه وموزان است. این شیوه، هم، اصل رؤیتآمندی دانشتکنیک برای پایگان

موزان آهای امتحانی، دانشکند، هم با تکیه بر نمرهنظارت فراگیر بر او را بسترسازی می
کند؛ بندی میخوان، ردههای ضعیف، متوسط، خوب و یا کودن و درسرا در پایگان

های تکنیک»متحان سازد. اامکان اعمال مجازات هنجارمند را محقق می همچنین
کند. می دیگر ترکیبهای مجازات بهنجارساز را با یککننده و تکنیکبندی مراقبتپایگان

پذیر را امکان بندی و تنبیهسنجی، طبقهامتحان، نگاهی بهنجارساز است؛ مراقبتی که کیفیت
آن، افراد گذر کند که از رهپذیری را در افراد برقرار میکند. امتحان، نوعی رؤیتمی

گیرند؛ از همین روست که امتحان در شوند و مورد قضاوت قرار میگذاری میتفاوت
درآمده است. در امتحان، مراسم آیین ی سازوکارهای انضباطی آشکار، به صورت همه
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فوکو، )« پیوندند.ر میدیگقدرت و شکل آزمایش، نمایش نیرو و ساختن حقیقت به یک
 (273: 1385یفوس، و ر.ک: در 231-233: 1388
ی امتحان ریاضی ( درباره376–365: 1388)مرادی کرمانی، « تشویق»ماجرای داستان       

ی معلم ریاضی و غرولندها و آه و گیرد )گفتمان غالب(. پس از گالیهمجید شکل می
گیرند. آسید یحیی، معلم ریاضی بسیار بی، برای مجید معلم خصوصی میهای بیناله

ند که همه ککند و مجید را وادار میبی، مجید را تنبیه میاست، حتی پیش بیگیری سخت
دهد و روز امتحان، مجید ها جواب میگیریتعطیالت نوروز را ریاضی بخواند؛ اما سخت

ی امتحان مجید ( نمره367-366گنجد. )ر.ک: همان: شنگول است و در پوستش نمی
، آن هم توسط مجید، مثل توپ تو مدرسه از ریاضی 14خبر گرفتن»شود. چهارده می

ام گرفت خوشگل جلو اسمم افتاد، از زور خوشحالی گریه 14ترکید... وقتی چشمم به آن 
های دو، صفر، ( مجید پس از نمره368)همان: «  کم حالم به هم خورد و غش کردم...و کم

ه وقتی مدیر ب ی چهارده، باید تشویق شود؛چهار و پنج در درس ریاضی، با کسب نمره
خوام های بد داشتی بیار، میفردا صبح، اون دفتر قدیمیتو که توش نمره»گوید: مجید می

شود؛ مجید و (، قند توی دل مجید آب می369)همان: « ات صحبت کنمسر صف درباره
کنند تا شاهد تشویق شدن مجید بی از خوشحالی، آسید یحیی را به مدرسه دعوت میبی

بی و خواهر مجید هم هستند؛ اما مجید نه تنها تشویق عالوه بر آسید یحیی، بیباشد. فردا 
ا اش بشود، بلکه ابزاری است در دست مدیر تا او در قضاوت بین مجید و خواهرزادهنمی

ر اش آگاه سازد. مدیهای نداشتهاش را به تواناییای رندانه خواهرزادهتحقیر مجید، به شیوه
این  شاگرد ]محسنی/ »گوید: آموزان و مهمانان مجید( میها، دانشمجلو چشم همگان )معل

ها مشکل بوده و معلم هم کنه که سوالآورده و ادعا می 5ی مدیر[ از ریاضی خواهرزاده
ه ها مشکل بوده و نجا ثابت بشه که نه سوالکه این موضوع اینبا او لج بوده. برای این

 ترین شاگردان مدرسه که از اول عمرش،ترین و تنبلنمعلم با کسی بد بوده، یکی از کود
نمره و ارفاق استفاده کرده، آوردیم باالتر نبوده و هر سال از تک 6و  5نمره ریاضیش از 

« که واقعا تعجبه. 14شناسینش. از ریاضی آورده جا. بله، مجید باغبانی، البد همه میاین
 ی چهارده در مقایسه با نمراتیق شود، نمرهبندی باید تشو( مجید در این شبکه372)همان:

دهد؛ اما در کنش گفتمانی، آموزان متوسط و کوشا قرار میقبلی مجید، او را در ردیف دانش
کند که معنای موردنظر حاصل ای چیدمان میها را به گونهاین گفتمان غالب است که گزاره
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ید که شاگرد از این گاوتر و مالحظه فرمود -آقای مدیر، رو کرد به پدر محسنی»شود. 
. در صورتی که از نظر هوش و 5و پسر شما گرفته 14تر نداریم؛ ولی حاال گرفته خنگ

 (372)همان: « ذکاوت خیلی از این باالتره.
 مندبندی/ نگاه پایگان. اصل شبکه2-4-3

ذاری گهای انضباطی و بهنجارسازی )تعذیب، تنبیه و امتحان( برای تفاوتی شیوههمه
هاست. نظارت ی آنها و در نهایت، قضاوت کردن دربارهبندی آنها، شبکهبین سوژه

ف پردازد. هدها میکیفرمندی، به قضاوت سوژهمستمر و نگاه سراسربین به کمک خرده
تنبیه در نظام قدرت انضباطی، نه کیفر دادن است و نه حتی دقیقا سرکوب؛ بلکه در پی 

ی ای است که هم عرصههای فردی به مجموعهعملکردها و رفتارها و ارجاع دادن کنش
ای را که باید کند و و هم بنیان قاعدهگذاری را فراهم میمقایسه است، هم امکان تفاوت
ی مند با تمرکز و مشاهده( نگاه پایگان229-228: 1388از آن تبعیت کرد. )ر.ک: فوکو، 

به دانش آموزان زرنگ، باهوش، تنبل، کودن،  ها راآموزان، آنمیکروسکوپی رفتار دانش
های کند. داستانبندی میخوب و بد، ساکت و پرحرف و مودب و گستاخ، تقسیم

مایه است. )ر.ک: مرادی ی همین درون، دربردارندهمجید هایقصهدر « ناظم»و « تشویق»
 (440-409و  376-365: 1388کرمانی، 

دهی به دروس است؛ ریاضی خشی و اولویتببندی، در اهمیتبخش دیگری از شبکه
ا ی دروس در تقابل بترین و کارآمدترین درس و بقیهدر گفتمان قدرت انضباطی، مهم

هایی که با ارزش و ناکارآمد است؛ این مهم حتی در بسامد موضوع در داستانآن، بی
 اند، کامال مشهود است. مدرسه گره خورده

 . قدرت و نقاط مقاومت2-4-4
اه ها، گتالش قدرت انضباطی و مجریان پیدا و پنهان آن برای منقاد و رام کردن سوژهدر 
کنند؛ به عبارتی، علیه انقیاد، گریزند و از هنجارها عدول میکنند؛ میها سرپیچی میآن

ها در دهند. از این راهکارهکنند و واکنش نشان میشدگی، اعتراض میتسلیم و سوژه
هرجا قدرت هست، مقاومت نیز هست. »شود. تعبیر می« قاط مقاومتن»فرایند قدرت، به 

های مقاومت موجود در سرتاسر مند است که در کثرتی از نقطهای رابطهقدرت پدیده
( میل به سرپیچی و فرار از هنجارهای 249: 1384)میلر، « ی قدرت، وجود دارد.شبکه

ا هها و عصیانقدرت از مقاومتجامعه انضباطی بخشی از سازوکار فرایند قدرت است. 
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کند؛ زیرا نقاط مقاومت، رابطه معناداری با ماهیت وجودی ساختار قدرت استقبال می
د؛ هرچه شودارد. نقاط مقاومت، باعث نوزایی، بازتولید و باالرفتن کارایی نقاط فشار می

اط فشار، نق جاییشود، فرایند قدرت نیز با افزایش، تغییر و جابهتر نقاط مقاومت بیش
در روابط قدرت، این نقاط )نقاط مقاومت( نقش رقیب، هدف، »کند. اعمال نیرو می

کنند... . پس در برابر قدرت، یک جایگاه امتناع گاه و حمله برای فتح را بازی میتکیه
ها موردی خاص است: هایی داریم که هر کدام از آنبزرگ نداریم.... برعکس، مقاومت

شده، ن، ضروری، نامحتمل، خود به خودی، وحشی، تنها، حسابهای ممکمقاومت
ا و هی مصالحه، سودجویانه یا ایثارگرایانه ... نقاط، گرهپذیر، آمادهخزنده، خشن، آشتی

)اکو، « اند.های زیاد و کم در زمان و مکان پراکنده شدههای مقاومت که با تراکمکانون
 (365: 1385و ر.ک: فوکو،  77 :1386

های گفتمان قدرت در نهاد مدرسه، تقلیل معنای اندیشیدن، چگونه یکی از کارویژه      
بخشی و اعتباردهی به درس ها از منظر گفتمان غالب است. اولویتدیدن و درک پدیده

 ی مجید به شاعریکند. عالقههایی است که مجید در برابر آن مقاومت میریاضی از گزاره
ند، کتر به مردم خدمت میتن انشا با موضوع چه کسی بیشو نویسندگی است. در نوش

کند که ناظم آن را ی نگاه خویش، شغلی را انتخاب میکند و از دریچهنیز مقاومت می
های غیردرسی (. مجید برخالف گفتمان قدرت، کتاب2-2داند. )ر.ک: توهین به خود می

ه زعم گفتمان غالب، باعث خواند که بهای صادق هدایت، بینوایان و...( می)کتاب
 (419: 1388شود. )ر.ک: مرادی کرمانی، اش میگمراهی

آموزان در آغاز سال تحصیلی، کوتاه کردن موهایی است های دانشیکی از دغدغه      
 سال با همان موهای بلند به مدرسهاند. مجید بر خالف عرف، یککه در تابستان بلند کرده

کنند فردا با موهای کوتاه و مرتب سر کالس بنشیند. با این رود؛ هرچند وادارش میمی
روز هم حال، برای مجید فراروی از قواعد قدرت و مقاومت در برابر آن حتی برای یک

تر و دردآورتر باشد، ( هرچه تنبیه سخت68-63ارزشمند و معنادار است. )ر.ک: همان: 
 ترین گریزهای مجید دری از زیرکانهشود؛ یکتر میتر و پختهایهای گریز نیز حرفهراه

؛ اول، شودمتوسل می یابد در این داستان، مجید به چند شیوهماجرای فلک شدن بروز می
رضا رضا، بابای مدرسه، است. مجید قبل از مراسم شالق خوردن، نزد مشدیدن مش

ه کند کمی برد و یادآوریکند؛ برایش گردو و مویز میرود؛ از او تعریف و تمجید میمی
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ردن کجوشی فرستاده است. مجید عالوه برآمادهبی برایش گردو و انار و روغنهمیشه بی
او از  بندد.تر فرودآورد، شگرد دیگری نیز به کار میها را آرامکه ضربهرضا برای اینمش
ند. کخواهد پاهایش را حنا ببندد؛ زیرا حنا پوست را مثل چرم، کلفت و سفت میبی میبی

ی ی بسیارخوبی است، برای کاستن از شدت ضربه( حنا بستن، شیوه235)ر.ک: همان: 
آموزان، شگردی عمومی بود؛ ی گریز، در بین دانششالق. این جنس مقاومت و شیوه

شد نیز از همین شیوه استفاده کرده آموز دیگری که همزمان با مجید فلک میزیرا دانش
 (240بود. )ر.ک: همان: 

 
 گیرینتیجه .3

 ریهایی فکهای خاص زبانی، دانش، حقیقت و نظامسازی و استراتژیقدرت با گفتمان
ی گونه و در پیوندی انداموار با همهکند و با حضوری مستمر و غایبـ معرفتی، خلق می

 پردازد. گفتمان قدرتنهادها و ساختارهای جامعه، به تعدیل، تقویت و بازتولید خود می
سازی موضوع یا دانشی خاص، درک و برداشت های خود و برجستهبندی گزارهبا مفصل

دهد. تکنولوژی انضباطی ما را از خودمان، هویتمان، روابطمان و جهانمان، جهت و معنا می
تمر(، بانی قدرت )نظارت مسترین و مؤثرترین تکنیک گفتمان قدرت است، از دیدهکه مهم

ها نظارت دارد تا هم هدف مجازات انضباطی؛ یعنی وژهترین رفتار و عملکرد سبر جزیی
بندی و قضاوت ها ردههای رام و بهنجارسازی، محقق شود و هم سوژهتربیت خوب، بدن

ی مطالعات و برداشت مجید از جهان پیرامونش، برخالف هشوند. نگاه، عالیق، دایر
در برابر گفتمان غالب، همین دلیل در بسیاری موارد های گفتمان غالب است؛ بهگزاره

گریزد؛ اما گفتمان اش میها و قوالب دستوریکند و از کلیشهمقاومت و سرپیچی می
راتبی، مجید مسازی، فشار گفتمانی و تعدد نقاط فشار در ساختار سلسلهقدرت، با طبیعی

 کند.را وادار به سکوت، تسلیم و پذیرش می
 

 هایادداشت
ای ی مناسبات و نهادهی قدرت در همهگونهتثبیت سریان و حضور غایب.  اومبرتو اکو برای (1)

طور که احتماالً همان»گوید: کند. روالن بارت میاجتماعی، به ساختار کولژ دوفرانس اشاره می
یرند و قدرت گکنند: یعنی امتحان نمیدانیم، اساتید کولژ دوفرانس به سخن گفتن اکتفا میهمه می

کنندگان فقط از روی عالقه به سخنان اساتید است که سر ندارند و شرکت قبول یا رد کردن
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 گذارمبه مکانی پا می»شود: خاطر بارت هم از همین ناشی می رضایت« شوند.کالس حاضر می
البته این ریاکارانه است؛ چون در فرانسه »و اکو بر این باور است که « که دور از قدرت است.

)اکو، « د.بخشدریس در کولژ دوفرانس و تولید معرفت، قدرت فرهنگی نمیی تچیز به اندازههیچ
1386 :67 –68) 

اجازه دهید از مثال سیل ناشی از طغیان رودخانه استفاده کنیم. افزایش سطح آب رودخانه . »(2)
گوید یکه چه مشود، مستقل از اندیشه و گفتار مردم است. هرکس فارغ از اینکه به سیل منجر می

کند، اگر در جای نامناسبی باشد، غرق خواهد شد. افزایش سطح آب واقعیتی مادی چه فکر می یا
کنند معنایی به آن نسبت دهند، دیگر داخل گفتمان که مردم سعی میمحض ایناست. اما به

آورند؛ اما لزوماً آن را به شمار میهای طبیعی بهتر افراد، سیل را جزو پدیدهخواهند شد. بیش
ین ترتیب، توصیف نخواهند کرد. برخی به گفتمان هواشناسی متوسل خواهند شد و افزایش هم

ی دهند. ممکن است که سایرین سیل را بر اساس پدیدهسطح آب را به باران شدید نسبت می
ای شمار بیاورند. عدهای بهنینو توضیح بدهند یا آن را یکی از هزاران پیامد جهانی اثر گلخانهال

ی سوءمدیریت سیاسی قلمداد خواهند کرد؛ یعنی ناتوانی دولت در دادن آن را نتیجه دیگر،
ی ی آن. سرانجام نیز برخی احتماال سیل را تجلی ارادهبند و تأمین هزینهسفارش ساخت سیل

ی رسیدن آخرزمان خواهند آلود مردم یا نشانهی زندگی گناهی خشم او از شیوهالهی و نشانه
دیگر های متفاوت )که البته با یکهای مختلف یا به عبارت دیگر گفتماناس دیدگاهدانست. براس

 «توان معنایی به افزایش سطح آب در یک زمان مشخص نسبت داد.قابل تلفیق نیز هستند( می
 (30–29: 1389)یورگنسن و فیلیپس، 

امند: نایدئولوژی می شناسان،گفتمان شبیه آن چیزی است که جامعه»گوید: استوارت هال می. (3)
کنند و این دانش در خدمت منافع گروه یا ها یا باورهایی که تولید دانش میای از گزارهمجموعه

جای کارگیری گفتمان به( برای آگاهی از دلیل به64: 1386)هال، « گیرد.ای خاص قرار میطبقه
 ( 75-39: 1392و میلز،  65- 64ایدئولوژی از سوی فوکو )ر.ک: همان: 
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