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Abstract 

Introduction: Doubt is an opportunity for change, criticism, and fluidity on the 

one hand, and on the other hand, it is a threat, confrontation, and islandism of 

the educational system because skeptics' opinions have always caused additional 

damage and problems for educational systems on both dogmatic and pervasive 

sides. These factors have led to negligence and avoidance of doubt. Whereas 

doubt is a valuable opportunity for the educational system, and this lies in the 

need to rebuild and moderate dogmatic and pervasive schools. 

Method: For this purpose, this study has been aimed at modifying the 

skepticism and inferring the principles of teaching-learning from the new 

foundations of its conceptualization in the educational system. To achieve this 

goal, the characteristics of Descartes' skepticism and Foucault's postmodernism, 

the external critique of Descartes' skepticism through Foucault's skepticism, the 

inference of the principles, and the inference of the neo-conceptual principles of 

Descartes' skepticism are described.  

Results: Findings indicate that the characteristics of Descartes' skepticism in 

knowledge and consequently in the principles of teaching-learning are linear, 

subjectivism, discontinuous debugging, with a priori and a posteriori criteria are 

definite and coherent to achieve the ultimate and general goals. But given the 

importance of Descartes' skepticism in modifying traditional skeptical 

arguments, regularity, general and definite rules, this skepticism is criticized by 

Foucault's postmodern skepticism; and from the above principles, the 

entanglement of thought and action, purposeful periodic structuralism, mixing 

and new horizontalism, constructive communicationism, research skepticism, 

and qualitative debugging were deduced. 

Discussion and Conclusion: The above action, on the other hand, has 

moderated dogmatic doubts about the basics and principles of teaching-learning 

and on the other hand, it has eliminated the vacuity, expanded and strengthened 

the Cartesian doubt for the educational system.  

Keywords: Doubt, Descartes' skepticism, Foucault postmodern skepticism, neo-

conceptualization, teaching-learning principles of Descartes' skepticism. 
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 4و علیرضا صادق زاده قمصری  3، خسرو باقری2سیدمهدی سجادی ،*1رمحمد مظف

  )نویسنده مسئول( استادیار گروه علوم تربیتی  پردیس طالقانی، دانشگاه فرهنگیان قم، ایران. 1

 فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراناستاد گروه . 2
 استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 3
 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 4

 دهیچک
تهدید، تقابل و جزیره گراییی نایات تربیتیی اسی       شک، از سویی فرصتی برای تغییر، نقادی و سیالی و از سویی  مقدمه:

آسیی  و شکیت م شعیا بی بیرای نایات هیای تربیتیی         فراگییر در دو سوی جزت و  چرا که آرای شک گرایان، همواره
بوده اسی ، ایاآ آنتیه شیک، فرصی  می  یمتیی بیرای        و دوری از شک  بوجودآورده اند و این  واشل شوج  غبل 

 نهبته اس .   و تعدیل نحله های جزت و فراگیرر در ضرورم بازسازی اس  و این اش  ناات تربیتی
پیردازی  یادگیری از شبانی نیو شبهیوت  -برای این شناور، این پژوهش به تعدیل شک جزت و استنتاج اصوآ یاددهی روش:

شیدرن  آن در ناات تربیتی پرداخته اس . برای دستیابی به این هدف به توصیف ویژگی های شک های دکیارم و پتی    
هیوت پیردازی شیک دکیارم     فوکو، نقد بیرونی شک دکارم از طریق شک فوکو، استنباط شبانی و اسیتنتاج اصیوآ نوشب  

 پرداخته اس .
-اسی  کیه ویژگیی هیای شیک دکیارم در شعرفی  و شتعا ی  آن در اصیوآ ییاددهی          از آن ااکی های یافته  نتایج:

، با شعیارهای پیکینی و پتینی بیه صیورم  طعیی و شنتی       یادگیری به صورم خطی، سوژه گرایی، خطا زدایی ناپیوسته
رایانیه  برای دس  یابی به اهداف غایی و کلی اس ، اشا با توجه به اهمی  شک دکارم در تعدیل استدالآ های شیک گ 

 وا د کلی و  طعی، این شک شورد نقد شک پت  شدرن فوکیو اسی . نقیدهای وارده از ویژگیی      ا ده شندی،  سنتی،
زداییی بیرای   وکو شوج  استنباط شبانی ای چون؛ ا تداآ فعالی  ها، شو عی  گرایی، شبته ارتبیاطی و سیلطه  های شک ف

یادگیری دره  تنیدگی نار و  میل، سیاختارگرایی   -بازسازی شک دکارتی فراه  آورد و از شبانی فوق، اصوآ یاددهی
ورزی پژوهکیی و خطیا زداییی کیبیی اسیتنتاج       دوره ای هدفمند، اشتزاج و افق گرایی نو، ارتباط گراییی سیازنده، شیک   

 گردید.
 ییادگیری گردییده  -برای شبانی و اصوآ ییاددهی  از سویی شوج  تعدیل شک جزتفوق  مل  بحث و نتیجه گیری:
 به وجودآورده اس .   را برای ناات تربیتی فع خأل، بتط و تقوی  شک دکارتیو از سویی دیگر شوج  ر
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 مقدمه 
، 1گراییشک) یمعرفتی مختلف هانحلهنظام و 

و اصول  اهداف(، آبشخور مبانی، 3گراییو نسبی 2گراییجزم

و با  گرفتهشکل هاآنی تربیتی هستند و همواره با هانظام
 ازجمله. اندمقابله، تغییر یا نوسازی شده  هاآنو تحول  تغییر

ی شک گرا است، که هانحلهی تربیتی، هانظاممنابع معرفتی 
در دو سوی  با توجه به فرصت، آسیب و تهدید آرای آن ها

، همواره به طرد و دوری، تقابل و جزیره 4فراگیرجزم و 

تا با  اندزدهدست خردمندانهگرایی یا احیاء و بازسازی 
ی مدلل و مدون برای هاگزارهی از شک به تدوین ریگبهره

 به [، یا با طرد آن ها1چیستی، چرایی و چگونگی تربیت ]

[ یا اینکه 2دهند ] پاسخ انیمترب اجتماعی و فردی نیازهای
گردند، [ 3]های درسیبرنامه اهداف شک درانحصار مانع 
ی سوبه ی شک، نظام تربیتی راهابیآستهدید و  چراکه

بدون تعامل  در قالب علوم دانشانتقال  [،4]محض  آموزش
پوچی، توهم، واقعیت گریزی و  [،5] رانیفراگ سازنده با

 انتخابدر  فراگیران صدای عمدی، حذف [6]هویتیبی

یا به تفریط گراییده  [7] اندیشیدن افقها و وتفسیر ا،همتن
ضروری است به  آنکهحالنموده است،  [8] 5و کودک محور

، هافرصتآن پرداخت. یکی از این  طیوتفرافراطتعدیل 
ی شک روشی دکارت است هایژگیوی از ریگبهرهتعدیل و 

قطعیت، تعدیل استدالالت شک گرایانه  یهامؤلفهکه با 
[، هدف، حدود، طرد غایت 9سنتی، قواعد و مالک، روش ]

سوی گرایانه ارسطویی و جایگزینی شناخت مکانیکی به
[ سوق یافته 10ای دارای مفاهیم پایه، اصول و نتایج ]نظریه

[ بکاررود. 11روشی در استدالل علوم ] عنوانبهاست تا شک 
ینسبتوانست نظام تربیتی را از  هایژگیودکارت با این 

یی مصون نماید و معرفت را از قلمرو ماوراء طبیعت به گرا
درون ذات و  های آن را در تفکردرون فکر بشر و پایه

 هایژگیواما این  [ سازد،12]مستقر خودآگاهی انسان 
 [ آن در اینکه هیچ13یی]ابزارگرامحدود، حداقلی و 

[ معتبر نیست، روح 12]عقل مرجعیتی بیرون از قلمرو 
[ 14مقدم بر جسم و عالم عقالنی مقدم بر عالم جسمانی ]

 ترین ابزار شناخت می باشد.است و شک روشی بنیادی
 
 

                                                           
1. Skepticism 
2. Dogmatist 
3. Relativism 
4. Global skepticism  
5. Child centered 

 سوال پژوهش
: اول اینکه، چه میمواجه دو سؤالدراین تحقیق، با 

مدرن فوکو به شک شناختی شک پستنقدهای معرفت
پردازی شک دکارت چه دکارت دارد؟ و ثانیاً، با نو مفهوم

یادگیری استنتاج  -توان برای یاددهی مبانی و اصولی را می
 کرد ؟

 روش پژوهش
ی، رونییف، نقد ب، به توصباتوجه به سواالت تحقیق

یادگیری از مبانی -استنباط، تلفیق و استنتاج اصول یاددهی
پاسخ است. در ی شک دکارتی پرداخته شده پردازمفهومنو 

توصیف، توضیح روند ظهور، نحوۀ پیدایش،  به سؤال اول، به
ی هایژگیوو  شک دکارتیبیان چرایی، اهمیت و علل 

 ضمنتا  ده استشپرداختهفوکو  مدرنپستی شناختمعرفت
ی هااختالفی حداقلی، تعارضات و هااشتراک، هاشک نییتب

پست مدرن فوکو با شک دکارت برجسته  شکحداکثری 
فوکو به آرای  شکگردد و با ارزیابی منطقی و انتقاد علمی 

ی شک دکارت، نقد بیرونی محقق گردد. در شناختمعرفت
آسیب و  پردازی شک دکارتی و برای رفعجهت نو مفهوم

 عنوانبه هاآنخألهای شک دکارت، نقاط اشتراک حداقلی 
، با توجه به تلفیق، ویژگی های هاآننقطۀ اتصال و اختالف 

فوکو،  مدرنپستیی شک هایژگیوشک دکارتی با بعضی از 
 شدهشرایط تعدیل، بسط و تقویت شک دکارتی فراهم 

است، حاصل این تلفیق، استنباط مفاهیمی است که موجب 
ی شک پردازنو مفهومتعدیل، بسط، تقویت و سرانجام 

دکارتی گردید و در جهت پاسخ به سؤال دوم؛ از مجموعه 
ی عملی و تجویزی برای هاگزارهی استنباط شده، هایژگیو

 استنتاج گردیده است.  یپردازمفهوماصول تربیتی نو 
 شک

نگرشی است به ، جستجوگر و ه معنای محققب 6شک

 ا[ ی15] خاصی از معرفت ۀمحدود در فقدان شناخت
که از راه  است آوری طبیعی ابتدایی و تعلیق تعاریفیروی

[، 16]آمده باشد دستعرف، عادت و حتی شناخت علمی به
ک فرصتی است برای هر پژوهشگری که با ش بنابراین

به چالش  هر شناخت قطعی را یل، ادعایو دالارزیابی آراء 
ی را وانهد، چرا زدانیچهمهدارد تا ادعای کشد و آدمی را وا

[ و 17ها همواره همراه آدمی است ]و محدودیت یکاستکه 
 [ ارتباط دارد. 18همواره با باورهای موجه ناکاملی]

 
 

                                                           
6. Doubt 
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 و همتاران شحمد شابر                                      یریادگی – یاددهیو اصوآ  یشبان یآن برا یتیترب یو دالل  ها یبر شک دکارت یینقد فوکو

 شک دکارتی
 با هفدهمقرن  ریاضیدانو  فیلسوف ،رنه دکارت

علم جدید به رد معرفت شناختی ارسطو، کشف  گذارانیبن
ی شک گرایانه هااستداللروش برای استدالل علوم و تعدیل 

معرفتی نظام  و منتقد آموزش عنوانبهوی  [ پرداخت.19]
در پی  یوسطقروناسکوالستیک، ضمن رد نظام علمی 

 برای ، بنابراینکه هیچ شکی در آن نباشدشناختی رفت 
 و روشنی دانشبه  تا ردرا رها ک یهر علم مدتی آموختن

در کتاب بزرگ  ودر نفس خود ی دست یابد که مطمئن
گردد. این عوامل، منجر به تأسیس نظریه  افتی [20]جهان 

فلسفی، دارای مفاهیم پایه، اصول منسجم با نتایج مبرهن و 
[ گردید و 21] ییگراعملی سوفسطائی و هاشکمتمایز از 

و  دیرهان کیاسکوالست یهاانیبن پا را ازاروبا آن، نظام معرفتی 
روش،  صورتبهبا احیاء و تجدید علم و حکمت، شک را 

یی، در نظام گراجزمنقطۀ ثقل دو طیف شک رادیکال و 
 ی معرفی کرد.شناختمعرفت
 یی شک دکارتیمبناگرادالیل 

از  ،معرفت یریگموضوع شناخت و چگونگی شکل
دکارت برای تحصیل حقیقت فلسفی  یهاموضوع نیترمهم

 به ،ایجاد روش دکارت با و برای این منظور،[ 22]است 
شناخت روش گذشتگان و و با نقد د یعلوم وحدت بخش

[. بر 23بیان نمود ] رفع خطاها را یهاراه ی،شناخت خطاهای
ی دکارت در شناخت شناختمعرفتاین اساس ، اولین مبنای 

امور ، خستگی ذهن ،هایداورشیناشی از پی معرفتی هاخطا
ناهماهنگی و  [24]الفاظ  یبنداشتباه ذهن در قالب ،حواس

، هاو وی برای دوری از این خطا [ است24] ۀاراده و فاهم
ی نمود؛ بدین زیرهیپارا از نو  انسان، عقل و آزادیۀ مؤلفسه 

 و آگاهی ازطریق که به نظر وی، انسان کسی است که 
یمذهنی برخوردار است که و  تحقیق و آزادی، تشخیص

و  [25] ابدیدست هاتیواقعبه شناخت و بازنمود  تواند
از  1عقلگردد و  جهان هستی حاکم ا،شناس فاعل عنوانبه

، معیار صدق و کذبنظر وی، ضامن وضوح و خطازدایی، 
[ است تا 26] هاانسان ۀوجه مشترک هم وترازوی تمیز 

کند و  فیترکیب و سپس تأل ،لیوتحلهیتجز حقایق جهان را
ی جزم قرار می گیرد تا هاو خطا 2تقلید در مقابل، آزادیبا 

ی هامؤلفههد. دکارت با تلفیق دحضور فاعل شناسا را قوام 
عقل را  پرداخت تا 3فوق، برای رفع خطاها، به شک روشی

و  دبرای کشف حقایق مجهول به بهترین وجه هدایت کن
و مسئول اعمال  قلید و حجیت،ت هرگونهآدمی را بدور از 

                                                           
1. Reason 
2. Mimesis 
3. Methodic doubt 

علل  نیترمهماما ؛ برای تحصیل حقیقت نماید افکار خود
 4یراهکارکه  ی دکارت، شک روشی استشناختمعرفت

با  مندنظامی افلسفه یۀبر پا ،پژوهش علمی از جنس است
[ در جهت کشف حقیقت یقینی، 27] بنیاد محکم ریاضی

مراحل  با ساختار مندیعنی؛ تدوین و تحکیم مبانی شناخت 
برای  ریپذتیکمبرای بسترسازی مبانی علمی  [،28] مترتب

کشف براهین قطعی  تا هم موجب[ 29] نیقحصول ی
با اصول و قواعد ی وسوسمتمعطوف به عقل، مسبوق به 

گردد.  معرفت یقینی یسوشک فراگیر به در دوری از منظم
است  گرفتهدربر را از علم به محسوسات تا خداونداین شک، 

، در ردشک ک که در هر چهیی ادامه دارد که دکارت، جاو تا 
بود،  "ردنکشک "در و آن  دشک کن ستتوانن زیچکی

ی خود را معلوم ساخت و بافکر کردن، هست بدین طریق که
معرفت یقینی را با  عقل،صاحب فاعل و  یعنوان موجودبه

 برمبنایاین نحوه شک گرایی  ادراک نمود.وضوح و متمایز 
[ بر 20]بینش ذهنی والی، تقدم و تأخر در تشکیلنظم و ت

توجه به  ؛قواعد صحیح قوای طبیعی عقالنی با چهار دستور
و  لیوتحلهیتجز ،ذهنی یزدگدوری از شتاب ،بدیهیات اولیه

به معرفت آن  براساسقرارگرفت تا  [24]استقصای امور
 درآید. عقالنیو  یعینی، کل صورت

از دالیل دیگر در مبنا گرایی شک دکارت، باور به فاعل 
ۀ عقل، توانایی کسب علم ، فهم حقیقت و تحلیل قوشناسا با 

تحقق در درون ذات فرد که  مسائل شناختی است. فاعلی
که از عالم  یاگونهبه به اوست وابسته و هر حقیقتی ابدییم

 وظهور فردیت  . این جایگاه موجبپوشدمی  خارج چشم
شکل  "پس هستم شمیاندیم"انسان در شناخت و محوریت 

[ است و با آن اراده 30]اندیشیدن اشیهستی که نمَ گرفت.
را از  شانها جواز موجودیت ابژهو  کندیم، تعیین کندیم

مصدر تحقق اعیان  انسان، فاعل وو  کنندیمدریافت  اوذهن 
دیگر مبانی مهم  .[31] گرددیم هاظرف تحقق آن وخارجی 

وجه که ها است عقلتساوی  ،دکارت ختیشنامعرفتدر 
، منبع شناسایی و شاخص انسانیت ،هامشترک همۀ انسان

[  بعد از 32]در حکم حقیقت است  واست  کشف حقیقت
که  دیرسآن، دکارت با تلفیق عقل و روش به این نتیجه 

ند [  هست33] بستههمتمام علوم همچون درخت با یکدیگر 
به جامع علوم  تواندیمبرخورداری از آن ها  باو هر انسانی 

. برای این منظور، دکارت در شک روشی، چهار ابدیدست
قاعده را بنیان می نهد؛ بداهت، که هر مجهولی را تا 

و هیچ شک و تردیدی در  کند لیوتحلهیتجز[  24]وضوح
ی به اهاندازبهۀ تحلیل، هر مجهولی را باقاعدآن باقی نماند، 

اجزاء تقسیم کند تا به شناخت کامالً معلوم، مبرهن و 
                                                           
4. Procedure 
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را با  شدهسادهۀ مسئلۀ ترکیب، قاعدو در  ابدیدستمتمایز  
، مرکب وجود داردرعایت تقدم و تأخر که میان اجزاء آن 

هیچ گسستی  کهآن، برای استقصاۀ قاعدسازد و سرانجام، در 
اطمینان بازدید  و مراحل رخ ندهد، با دقت و هارهیزنجدر 

 فروگذاری در آن زیچچیهی کلی سازد که ااندازهبهمسائل را 
ی، از اصول شناختمعرفت[، پیامد این نحوه 33]نگردد

، انسانی شکل ریدناپذیتردشناختی بدیهی البطالن، قطعی و 
 نییتعرا  می گیرد عاقل، آزاد و فاعل که با تعقل، حقیقت

و انتخاب، حاکم معرفت به جهان هستی  باارادهو  کندیم
 .گرددیم

 فوکو مدرنپستشک 
دارد، مدرن، آرای فیلسوفان کثیری را دربر شک پست

پردازی شک دکارت، از برجسته و اما برای نقد و نو مفهوم
های مشهورترین فرد این نحله که شمولی از دیدگاه

مدرن، شک گرایی و نقد دکارت را به همراه دارد، پست
فوکو است. در میان فیلسوفان این نحله، میشل  شدهاستفاده

[ و از 34ترین فالسفۀ این سده ]بزرگ ( از1984-1926)
و  پساساختارگرامدرن و متفکران متنفذترین فیلسوفان پست

 که، بدین علت شودیمیاد  [،35فرزند ناخلف ساختارگرایی ]
مدرن اوالً؛ قرابت فکری زیادی با سردمداران اولیۀ پست

 مدرنهای پستهای او ترکیبی از اندیشهدارد، دوماً؛ دیدگاه
، شک هامدرنپستهای او بیش از سایر است، سوماً؛ دیدگاه

شناسی وی در مقابل گرایانه است و سرانجام؛ معرفت
مدرنیسم و دکارت برجسته تر از دیگران است، بدین طریق 

عنوان یک وی، اولین کسی است که نظریات نیچه را به
و با پایه ریزی شک هدف مند کرد متفکر، جدی قلمداد 

[ براین عقیده قرارگرفت که خرد و منطق، علم و 25]
قواعد آن فاقد هرگونه مبنای واقعی  حقیقت و معرفت،
[ وی معیارهای کلی، قطعی و نهایی عصر مدرن 36] هستند

داند و در مقابل معرفت را محصول نظام سلطۀ آن دوره می
شمول دکارت از هرگونه قطعیت، یقین، فاعل شناسا، جهان
ای که با نقد گونه، بهدنکمی  و فراروایتی دورییی گراعقل

گرایی، سوژه گرایی و غایت ی معرفتی انضباط، ذاتهامؤلفه
، موقعیت و زمینه، دیگری مندی دکارت به گسست و کثرت

شناسی فوکو و غیریت روی می آورد. بدین دلیل که معرفت
ه ب ها است، چرا که برخالف پدیدارشناسیالتقاطی از اندیشه

شود؛ فعالیت معنا بخش سوژه خودمختار و آزاد متوسل نمی
برخالف هرمنوتیک، قائل به حقیقت غایی و عمیق برای 
کشف نیست و برخالف ساختارگرایی، در پی الگویی 

نحوه  نیا [. فوکو با37] مند برای رفتار انسان نیستقاعده
و  ساختار مندمعرفت، در مقابل حقیقت غایی، معانی نهایی، 

می گیرد تا هیچ موضع قطعی و یقینی،  دکارتی قرار باقاعده
شکل نگیرد و سوژه بعد از این به  درمعرفتدرونی و ثابت 

موجودی کلی و جهانی، همچون عصر روشنگری، مبدل 
[، چرا که در آن دوره، انسان، با توجه به قدرت 38نگردد ]

حاکم بر معرفت آن عصردر تولید حقیقت،  به سوژه مبدل 
[، اما با توجه به دیدگاه معرفتی فوکو، 39ته است ]گش

انسان موجودی دوبعدی است که یک وجه او در سوژه و 
انسان  چراکه[ در نوسان است 40وجه دیگراش در ابژه ]

برخالف دکارت، مستقل از ساختارهای اجتماعی و فردی و 
[. در این 41] ستینمنزلۀ ذهن، یا خویشتن چیزی به

نیست، بلکه  فاعل و خالق گفتمان نوضعیت دیگر انسا
آید، تغییر میبدون تأثیرگذاری سوژه به وجود  گفتمان

کند و های افراد را شکل و هدایت میکند، اعمال و کنشمی
بنابراین انسان از فردیت  می پردازد؛ [42به تولید حقیقت ]

شود و شاکلۀاش در اجتماع معنادار می گردد و جدا می 
ها و حاصل آگاهی از این دیگر بیان اندیشهگفتمان بعد 

سوژه نیست، بلکه برعکس، سخنی می شود که در آن 
[؛ با این 43] پراکندگی و پاشیدگی سوژه را به همراه دارد

پیوسته همحال دیگر نه از سوژه خبری است نه از معرفت به
زمینه ناخودآگاه همۀ و منسجم، بلکه گفتمان از پس

 [. 44] گرددمحقق می اندیشمندان یک عصر
، از دیگر اصول مهم و چگونگی معرفت روش

شناختی فوکو است، روش هایی که متکی بر معرفت
فرایندهای عمومی تاریخ نیستند، بلکه به تاریخ یک مسئله، 

یا  و [25اینکه چه چیزی تغییرات مذکور را ممکن ساخته ]
ای ای از زمان یا دورهچگونه یک مسئله در برههاینکه 
یافته، بر می گردد و گرفته است معنادار شده و پایانشکل

و  1شناسیاین نحوه رویکرد در روش تبارشناسی، دیرینه

ی نمود دارد. بدین گونه که در تبارشناسی و 2مسئله آفرینی

به تحلیل تاریخ گونه، نه در یک پیوستار منظم و 
[ 45]وتحلیل انتقادی رویدادها شده، بلکه به تجزیهتنظیم

تحلیل و با کنار زدن نقاب  با. بدین طریق که پردازدیم
حقیقت جزم، ماهیت دوگانه و منافقانه آن را برمال کند تا در 

وی،  دیگر روش [.25]آن پیوند واقعیت باقدرت آشکار شود
شناسی است یعنی؛ تحلیل قواعد نهفته و ناآگاهانۀ در دیرینه

ای احکام خاص هر [ و بیان آرشیوه46ها ]تشکیل گفتمان
[ تا نشان دهد، که گفتار حاکم بر 47جامعه در همان عصر ]

آن جامعه در آن بافت تاریخی، چه مباحثی را مهم و چه 
شمرده است. فوکو بدین طریق، شرایط مباحثی را نامعتبر 
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 و همتاران شحمد شابر                                      یریادگی – یاددهیو اصوآ  یشبان یآن برا یتیترب یو دالل  ها یبر شک دکارت یینقد فوکو

مشروع و نامشروع شدن چیزی را با تحلیل تاریخی عواملی 
هایی ممکن به صورتکه معنا را کنترل، مسلط و حقیقت را 

تا  کندیمست را شناسایی ادرآوردههای ناممکن و صورت
گونه ماهیت ثابت، قاعده بنیادین و غایت دیگر هیچ

ها و ها، گسستمتافیزیکی شکل نگیرد، بلکه پیوسته شکاف
[ نمایان گردد؛ بنابراین  48]معرفتهای در حوزه جدایی

همواره با کثرت سی براین است که ما شنامعرفتفوکو در 
[ نه با حقیقت محض و جزم، 49تعابیر روبرو هستیم ]

چراکه حقیقت، در تاریخ یک مسئله به چگونگی رخدادها، 
 .گرددیبرم[ 25های یک مسئله ]تغییرها و استراتژی

 

 یافته ها
 فوکو به شک دکارتی مدرنپستنقد شک 

ختی شک شنامعرفتی هایژگیوبا توجه به اهمیت 
و اعتماد  نانیاطمقابلدکارتی، این شک درحال حاضر، 

بد و مانع عینیت گرایی، تایمنبرنیست و هرگونه انتقادی را 
گستردگی فکر)ذهن باز(، انعطاف پذیری، کنجکاوی 

ی هاینقاددر مقابل  است و [50اندیشمندانه، شک گرایی]
 داز سوی فالسفه مختلف توانایی مقاومت ندار شدهارائه

هایی  خألمنتقدین، این شک را با اشکال و چرا که  [51]
روبرو ساخته اند که نمی تواند از جزم و شک فراگیر رهایی 
یابد و موجب برقراری فضای گفتمان متعامل، دفاع از شکل 
گیری چارچوب مفهومی و قابلیت شبکه ای و غیر 

ۀ این منتقدین، رویکرد معرفتی ازجمل[ گردد 52خطی]
ه شدو است که ذیالً به اهم نقدهای آن اشاره میشل فوک

 است.
 یادورهی معیار گرایی سوبه

دکارت اذعان دارد که هرگز ادراک ما مطابق ادراک 
 به دستخداوند نیست تا فهم کامل و نهایی چیزی را 

آوریم، اما با این مدعا، بعد از وضوح و تمایز با اصول و قواعد 
، درحالی که دیگرایم اریمعی، به ساختار و شناختمعرفت

ی آن به تمام هاتیواقعفوکو با این ادعا است که جهان و 
، بلکه گرددیم 1و نه بازنمایی آشکارشدهبرای آدمی نه 

، در بافت های تاریخی منفصل و در هاتیواقع همواره
از طریق انتقاد، پرسش، اکتشاف  نیتبابسترهای گسسته و م

فوکو این نقد  حالنیبااد، و تغییر مفروضات شکل می گیرن
عصر دکارت، محصور در ساختار،  که دردایمرا روا 

ی و مرزبندبا این  مرزبندی، پیوستگی و وحدت علوم است و
ی طولی و تفکیک وستگیپساختارگرایی به انسجام درونی، 

ی شناختمعرفت نظامبه، هانظاممفاهیم معرفتی خود از دیگر 
با مشابهت و همسانی ، اًیو ثانخود مشروعیت می بخشید 

                                                           
1. Represent 

تباین، تضاد و گسست را از دایرۀ  هرگونهدرونی، 
ی خود می زداید و این به علت دو وجه شناختمعرفت

شناسی دکارت است، یعنی؛ به  درمعرفت مطابقت و مباینت
و مشروعیت داده و بعضی دیگر که حضور  بعضی از مفاهیم

ی درحالین گرفته است، اما ا یباغو  نامشروعمباین است 
ی دکارت، شناختمعرفتخارج از حدود ساختارهای  کهاست 

را از نظام  هاآنانفکاک و تباین هایی وجود دارد که دکارت 
باید فراتر از بافت  کهیدرحالمعرفتی خود طرد کرده است، 

ون ساختار هر چمعرفت شناختی آن عصر حرکت کند، 
شناختی آن  قدرت معرفت کهتا زمانی پایدار است  یادوره

عصر، آن نظام معرفتی را مسلط کرده و به آن مشروعیت 
بخشیده است و این نمی تواند همیشگی باشد و تباین ها را 

  نامشروع و غایب درنظر گیرد.
 تولید گفتمان 

دکارت، انسان را فاعل شناسا، شاخص حقیقت، توانا 
که حد معرفت و  داندیمیقینی و دارای ذهنی  درمعرفت

، اما فوکو، انسان دکارتی را کندیمشیاء را تعیین یقین ا
 یهادر قالب نظام، که کندیمهمان عصر  محصور گفتمان

 اون و بر یتعی او ۀاجتماعی، مستقل از اراده و خواست آگاهان
فوکو این خرده را به  ؛ بنابراین[ شده است53]تحمیل 

وی، منبعث از  نظام معرفت شناختی که کندیمدکارت وارد 
شک روشی، با اصالت دادن به عقل، ساختارهای منظم و 

یژگیوانسان را به سوژه مبدل ساخته و به دیگر  مندقاعده
ی انسانی مشروعیت نبخشیده است، اما این در حالی ها

نه  چراکهانسان تنها توصیف گر وضع موجود است،  است که
ر نوسان سوژه دو  دهدیمنه به آن معنا  ندیآفریمجهان را 

مساوی هستی  هرگزو  [54] کندیمفقط توصیف و ابژه 
 دکارت نباید؛ بنابراین شودیمبلکه در گفتمان تولید نیست، 

[ 55]تجربه شخصی یبرمبناو  دنیای اندیشهدر انسان را 
به  اعتنایبنماید و  زندگی واقعی جدامحصور کند و وی را از 

او را در ذهن  فرهنگیشرایط تاریخی و قدرت و دانش، 
، تغییر و مخالفتضروری است با  کهیدرحالنماید، گرفتار 

  و شرایط به تولید گفتمان بپردازد. نهیزم
 روش زدایی 

شک روشی دکارت با توالی، نظم، وحدت درونی و 
ینمکه  ابزارگرایی با این انحصار و مشکل مواجه کرده است

ی مختلف علوم با هاروشموضوع و  تفاوت در باوجود توان
فت. با این وجود فوکو، ایدستشک روشی به نتایج یکسان 

که رشد  کندیماین نقد را به روش مندی شک دکارت وارد 
ها درگرو تقابل و تقارب افکار و آرای است و علم و اندیشه

ها و افکار در قالب قضایای متباین با بدون قرار دادن اندیشه
 دستی مختلف رشد و اشتداد آگاهی به هاکذبصدق و 
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نخواهد آمد، حال آنکه دکارت در شک روشی، چندان  
ی مختلف و تقابل هاروش، گسست موضوعات، دغدغه تباین

شناسی با حذف فوکو در روش کهیدرحالآرای را ندارد، 
، به مسئله آفرینی، مسئله هاپاسخسؤال و واژگون کردن 

چگونه مسئله،  داخته و اینکهشناسی و ریشه ظهور مسئله پر
مسئله شده است. با این نحوۀ روش زدایی فوکو، این خأل به 
روش شک دکارت وارد است که وی بدین طریق مانع 

ها و ساختارهای دیگر، کشف سلطه، گسست قایحقشناخت 
شک روشی  حدوداز قاعده و  چراکهدیگر گردیده است، 

ا به مشروع و و در مقابل تباین و تکثره کندینمعبور 
نامشروع کردن علوم و معرفت می پردازد، در حالی که 
ضروری است با روش زدایی و رد انحصار گرایی روش به 

 های مختلف و قضایای متباین رفت.سراغ افکار و اندیشه
 ارتباط گرایی

فوکو این نقد را به شک دکارتی دارد  مدرنپستشک 
فت غیر، به رد با گسست و نامشروع کردن معر که این شک،

چون با مرزبندی  امتزاج و ارتباط پرداخته است، هرگونه
میان معرفت مطابق و مباین، عمیق و سطح، بازنمایی و 

درونی، پایان قطعی و  هیسوکی یهاارتباطتولید به جزم و 
روابط درونی پیوسته، از فضاهای غیر دوری جسته است، 

برآمده از  درحالی که به نظر فوکو فضای معرفتی، فضای
نوسان سوژه و ابژۀ گفتمانی است که در روابط قدرت و 

یمشکل  هاگفتمانو در درون  دنکنیمی نیآفرنقشدانش 
فرایندی، تولید و  صورتبهو همواره  دینزدایم، شکل دنریگ

ی، افراوردهی هاارتباط؛ بنابراین ضروری است دنشویمخلق 
، بدون شدنی سوبهچندگانه، ناهمگن، متکثر و همواره 

همگن، تکرار و بازتولید،  قطعیت و مرز جاگزین فضای
گردد، چون در روش شک دکارت  وستهیپهمبهروشی و 

مانع زایش و جزم آن مانع  هاافقفقدان ارتباط و امتزاج 
  ارتباط فرایندی، تولید و خلق گردیده است.

 (نقادی و خطازدایی) ییزداسلطه 
ی هایژگیونقاد است، اما شک روشی، شکی  باآنکه

شک  موردنقد، معیار مطلق و گفتمان برتر آن تیفراروا
این شک، فاقد نقد فعال و  چراکهفوکو است،  مدرنپست

ی هایبازمتداوم است، بدین علت که این شک، بدون 
یی گراناممعطوف به حقیقت، وابستگی به دانش و قدرت و 

ف حقیقت، معانی و با سوژه سازی، کش پردازدیمبه نقادی 
با  شدهکنترل دانش نهایی و مطلق موجب سلطه و خطا،

 کهیدرحال معانی یکسان و انسجام درونی گردیده  است.
ضروری است با نقادی و سلطه زدایی و با تفسیر و فهم های 

متقن و استنتاج نتایج ی، معیارگرایی و مندقاعدهمختلف از 

ی دهشکلارت از تا بعد از این دک دزایدستمعیار کلی 
قطعیت و مطلق اندیشی بپرهیزد و  در پسی معنا هاهسته

تا مانع معانی و  دکنننظام معرفتی را تحمیل  جزمبا سلطه و 
نگردد، بلکه موجب  هانیتبا، غیریت و هیالهیالتفسیرهای 

 آگاه از سلطه گردد. رهایی بخشی و نقادی
 افشاگری شک ورزانه 

و شکاکیت وی  ینسبنه  دارهدفشک فوکو، شکی است 
برای رسیدن  تالشنسبت به جریان تولید حقیقت و دانش، 

به جریان تحقیق و برمال ساختن روابط سلطه آمیز و ایمان 
است. شک دکارتی نیز خودش ی انسان توسط نیخود آفربه 

، اما نه برای افشاگری، بلکه دار استهدفهمانند شک فوکو 
ی بلکه برای سوژه سازی، نه برای نیرخود آفکنترل، نه برای 

تولید و خلق حقایق متکثر و گسسته بلکه کشف حقیقت 
 دری یقین جزم و بدین علت است که رویکرد دکارت سوبه

ی معرفت یقینی، بدون سوبهی مقطعی و محدود، روششک 
و افشا قرار  دیموردتردی نمایشی را هاقتیحق کهاست  آن

 حقیقت، شناسایی دیتردک به فوکو در ش کهیدرحالدهد، 
، حقایق متکثر و متباین و افشاگری قدرت و دانش هاهیال

 گر در گفتمان می پردازد.سلطه
 ی شک دکارتیپردازمفهوم نومبانی 

در علوم  شدهشناختهی هایقانونمندمبانی، مجموعه 
ی عمومی انسان ناظر است. هایژگیونظری است که بر 

ی هااشتراکیی است از هایژگیو مجموعهمبانی ذیل نیز، 
ی دکارت و فوکو در جهت تلفیق آن شناختمعرفتحداقلی 

ی هابیآسفوکو به خأل و  مدرنپستها و سپس نقد شک 
ی میان آن دو را به وجود هاافتراق شک دکارتی است که

شرایط  سوکآورده است. این مبانی نومفهوم پردازی از ی
در جهت رفع خألهای تعدیل، بسط و تقویت شک دکارتی 

آن را به وجودآورده است و از سوی دیگر شرایط استنتاج 
یادگیری نظام تربیتی را برای دوری از جزم و -اصول یاددهی

شک فراگیر در جهت بازسازی نظام معرفتی دکارت را به 
 همراه داشته است.

 1هاتیفعالاعتدال در 

 اساسبر یی صرف شک دکارت، گراعقلاین مبنا از نقد 
فوکو، در جهت توجه به گفتمان  مدرنپستویژگی گفتمان 

در شک دکارتی استنباط گردیده و بدین امر داللت دارد که 
 و هاتجربهفضای شک قوای مختلف عقلی، شهودی، ارادی، 

ی فردی و اجتماعی را دربر دارد. بدین گونه که هاتیفعال
تر وابسته دانش اولیه و تجربیات آغازین هر فرد، در این بس

در  به تماس مستقیم با امور جزئی، فردی و دیگران دارد تا
                                                           
1 . Moderation in power and activities 
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 و همتاران شحمد شابر                                      یریادگی – یاددهیو اصوآ  یشبان یآن برا یتیترب یو دالل  ها یبر شک دکارت یینقد فوکو

ی زیسته و اجتماعی فرد، متنوع هاتجربهارتباط با پیرامون و 
ی متأثر از امجموعهو متکثر رشد و توسعه یابد. این قوا، 

، تمایالت، انفعاالت و اراده میرمستقیغبرخوردهای مستقیم، 
ی درونی و بیرونی هاارتباط را در بر می گیرد که جامعیت

 نیاانسان شک گرا است و به تمام شئون  فرد اشاره دارد و 
ضرورت را به وجود آورده است که انسان، با برخورداری از 

ی متنوع بتواند در فرایند هاتجربهقوای مختلف، فعالیت ها و 
ی سونگرکتا از ی سازدشک ورزی شناخت خود را متعادل 

 استفاده از یک قوا به جزم نگراید.جهت مند در 
 1موقعیت گرایی

 بر اساساین مبنا از نقد ساختارگرایی شک دکارت 
فوکو،  مدرنپستیی شک ساختار زداویژگی ساختارگرایی و 

شک  ساختار مندو  جهت منددر جهت رفع خألهای 
دکارتی استنباط گردیده و به این اشاره دارد که انسان شک 

ب معرفت با مسائل احتمالی، علمی، گرا در شناخت و کس
ی شخصی و تفسیرها، هاتجربهاجتماعی و فرهنگی، 

ی اناآزمودهی هادانشخطاهای جزئی، رشد تدریجی عقل و 
فعال و منفعل است. آدمی با  هاآنو در مقابل  ستا روبرو

و  رییتغ و زمینه، تیموقعاین مسائل همواره در حدود، 
به  هاآنبدون در نظر گرفتن  اندتوینمسیالی گرفتار است و 
در هر بستر تاریخی و موقعیت  چراکهشناخت دست یابد، 

ی شکل می گیرد که نه جهانی و قطعی، اژهیوخاص، معنای 
است؛ بنابراین در چنین شرایطی،  دورهه همان منحصرب بلکه

فرد مطابق موقعیت به ساختارگرایی و ساختار زدایی می 
به موقعیت آن دوره، از یک سو پردازد، یعنی با توجه 

، قواعد و اصول خاصی وستهیپهماهداف بهشناخت ساختار و 
با  در ارتباطی گفتمان برتر دارا است و از سوی دیگر سوبه

یی می ساختار زداو سیالی به  رییتغ و زمینه، تیموقع
 پردازد.

  2شبکۀ ارتباطی
ی از نقد فاعل شناسای شک پردازنو مفهوماین مبنای 

فوکو در  مدرنپستویژگی زمینه گرایی  بر اساسدکارت 
 کهجهت سوژه زدایی استنباط گردیده و به این اشاره دارد 

انسان کاشف و متعلق شناخت یعنی، در نوسان سوژه و ابژه 
های  درمعرفتهای جزم تأثیرگذار و  درمعرفتاست تا 

معیار در  عنوانبهکه  صورتنیبدسیال تأثیرپذیر باشد. 
و در زمینه  هاموضوع، فاعل شناسای اشیاء و هاتیفعالمرکز 

و موقعیت، حاالت و انفعاالت، محیط اجتماعی و فرهنگی 
یی موجب زدا اریمعیی و گرا اریمعابژۀ است. این مبنا در 

در کانون و مقیاس  طرفکیازکه  ی می گردداشبکهخلق 
                                                           
1. Situationalism 
2. Communication networks 

دیگر در ارتباط با گفتمان شناخت، فاعل شناسا و از طرف 
ها و غیریت، ابژه می گردد؛ بنابراین انسان در این شرایط، 

 سوکی از ارتباط های فاعل و قابل است که از یاشبکه
ی است در اابژهی است در ارتباط با خود، سوژه و اسوژه

در ارتباط با  ی استاابژهارتباط با دیگران و سرانجام 
اد، نقاد، خالق و آفریننده و از آز طرفکیازدیگران، که 

 سویی منسجم و پیوسته در بازتولید حقیقت است. 
 3شیوۀ شک تنوع

 بر اساساین مبنا از نقد شیوۀ شک روشی دکارت 
متداوم فوکو، در جهت رفع خألهای شک  ویژگی شک

ۀ شک دکارت استنباط گردیده و اشاره به وستیو ناپمقطعی 
این دارد که در مباحث علمی و تحقیقی، شک در سطوح 

و تنوع شک موجب دوری از  شودیممختلف به کار گرفته 
 جزم و القاء می گردد.
 4سلطه زدایی نقادانه

 بر اساساین مبنا از نقد شیوۀ نقادی شک دکارت 
ی شک بیرونی و سلطه زدای -ویژگی نقادی درونی 

 فوکو، در جهت رفع خألهای نقادی مقطعی و مدرنپست
نو شک دکارتی استنباط گردیده است. این ویژگی  دارجهت
ی، به این اشاره دارد که نقادی روشی و مقطعی، پردازمفهوم
ینمی و خنثی معرفتی را شناسایی، کنترل خطاهاهمه 

ر ، سلطۀ قدرت است که دسوکاین خطاها از ی چراکه، دینما
قالب گفتمان دکارت مشروعیت گرفته و از سوی دیگر 
ضمیر ناخودآگاه، شرایط و موقعیت، اراده و انفعاالت و 

توجه ای نکرده است.  هاآناست که دکارت به  هایداورشیپ
ی است از امجموعهاین مبنا به این اشاره دارد که نقادی، 

ده و تأثیر ارا) یفیکیی روشی و نقادی خطازداسلطه زدایی، 
ضمیر ناخودآگاه و تأثیر و تأثر درونی و بیرونی( که هم به 

که  صورتنیبد، پردازدیمیی ساختار زداساختارگرایی و هم 
فرد در خطازدایی و نقادی عالوه بر نقادی روشی و مقطعی 

، انفصال داوری ،تعلیقبه نقادی سلطه زدایی از طریق 
 یی برای گرانامی، گسست، ناپیوستگی و سازواژگون

 .پردازدیمسازی، بازخوانی و اصالح متداوم نیز پاک
 ییایپوپیچیدگی و 

 بر اساساین مبنا از نقد وحدت معرفتی شک دکارت 
ویژگی انسجام زدایی و شالوده شکنی شک فوکو و در جهت 
رفع خألهای پیوستگی و بازنمایی شک دکارت استنباط 

 حاصل گردیده است و به این اشاره دارد که شناخت
های ی متغیر، سیال و موقتی منبعث از دانشهامعرفت

ی جزم و منسجم در یک هامعرفتو  بادانشمتباین و متکثر 
                                                           
3 .Variety of doubt 
4. Critical decolonization 
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میان  چراکههستند.  دهیچیپدرهمپیوستار منظم و متوالی  
علوم اجتماعی  بادانش وستهیپهمبهمباحث علمی همگن و 

وجود  فاصلهکه فرایندی، چندگانه، ناهمگن و متکثر است 
ی، ادورهکه در هر  صورتنیبددارد، اما مبنای فوق 
منسجم در  صورتبه وستهیپهمبهساختارهای منظم و 

، اما رندیگیمسراسر دوره بازنمایی و معانی پایدار به خود 
بیرون از ساختارهای مشروع با غیریت، معانی متکثر و 

الیه ی چندگانه و توزیع معانی در هاارتباطاز طریق  نیمتبا
تا هیچ  دیآیمیی به وجود ساختار زداو تفسیرهای مختلف 

مرزبندی و انفکاک میان دانش و علوم مشروع و نامشروع، 
یی شکل گراناممطابق و مباین، عمیق و سطحی توسط 

 نگیرد.
 ی شک دکارتیپردازنو مفهومیادگیری -اصول یاددهی

فوکو و استنباط  مدرنپستبا توجه به نقدهای بیرونی شک 
استنتاج گردیده است که شناختی فوق، اصولی مبانی معرفت

یادگیری را از شک جزم و فراگیر مصون و خأل و -یاددهی
ه قراردادی موردبازسازبرطرف و  اشکاالت شک دکارتی را

معلم و فراگیر به اهداف رسیدن ۀ طریقاست. این اصول، 
عمل، اهنمای ر ،انجام است و به نحوۀ آموزش و یادگیری

یادگیری -فرایند یاددهی نقش و ارتباط معلم و فراگیر در
 اشاره دارد.

 1اصل درهم تنیدگی نظر و عمل

ی، منتج از مبنای اعتدال قوا و پردازنو مفهوماین اصل 
فعالیت  تیو تقواست. این استنتاج در جهت بسط  هاتیفعال

شک ی اجتماعی در هاتجربهعملی و جزئی و نیز اهمیت به 
تا فرایند شک ورزی، عالوه بر عقل از دیگر قوا  دکارتی است

غفلت نکند و متعاقب آن جزم، القاء و شک  هاتیقابلو 
یادگیری به -روشی اتفاق نیافتد، این اصل در فرایند یاددهی

و فراگیر باید متناسب با موقعیت از  این اشاره دارد که معلم
و منابع مختلف  هاروش ،هاتیفعال، قوا و هاتجربهتوانایی و 

ی از قوا در ریگبهرهبا  در شک ورزی بهره ببرند. آن ها
موجب پیدایش و  سوکی نظری و عملی، از یهاتیفعال

و از سوی  هانهیزمبرخورداری از امکانات و  ،هاتیقابلتوسعۀ 
یادگیری در -دیگر مانع جزم و سلطۀ نوع خاص یاددهی

ادل خلق معانی کلی شک ورزی می گردند و این موجب تع
و نهایی هم جزئی، متکثر و متباین در آموزش و یادگیری 

 ها می گردد.برای آن
 
 

                                                           
1 . The principle of interconnectedness of opinion and 

action 

 و هدفمند 2یادورهیی ساختارگرا اصل

ی، منتج از مبنای موقعیت پردازنو مفهوماین اصل 
ساختار گرایی در جهت بسط و تقویت ساختارگرایی و 

یی زدایی شک دکارتی است تا عالوه بر معیار با معیار زدا
موجب رهایی بخشی، آفرینندگی و شک ورزی معتدل شود. 

یادگیری در ابتدا هر -در این اصل معلم و فراگیر در یاددهی
بدون تا  کنندیمرا شناسایی و کنترل ن معیار و ساختاری

و ساختار، امکان و شرایط تغییر در هر دریافت و  جهت
را  هاآنالیتی میسرگردد و هیچ قیدی آموزش و یادگیری فع

ی ریتغتهدید و محدود نسازد، مگر ساختارهای متکثر و م
، سیالی و آشوب در مقاومتکه مانع حقیقت جزم، خلق 

آموزش و یادگیری گردد. بعد از آن با نوع خاص حجیت 
 تحکمیادگیری -در یاددهی وستهیپهمبهی ارهیزنجفردی 

متعاقباً با مسئله و چالش سازی، شرایط خلق، و  دنکیم
یادگیری سیال، متکثر و -ی را برای یاددهینندگیآفرتولید و 

متباین را فراهم می سازد تا با شکل گیری ساختارهای 
ی و گفتمان نو نندگیآفر یسوبهجدید  مندقاعدهمنظم و 
 پیش رود.

 3یی نوگرا اصل گسترش دامنۀ امتزاج و افق

ی، منتج از مبنای شبکۀ ارتباطی پردازمفهومنو این اصل 
و مرکز زدایی شک  هاافقدر جهت بسط و تقویت امتزاج 

دکارتی است تا شک دکارت عالوه بر ساختار و بازنمایی با 
تعلیق داوری به ارتباط گرایی پویا، باهم فهمی و شک ورزی 

ه این اشاره بی پردازنو مفهوممعتدل سوق یابد. این اصل 
در آموزش و یادگیری با ساختار  ریو فراگه معلم دارد ک

زدایی و ارتباط گرایی پویا هر غایت جزمی را با تعلیق و 
داوری مانع آن گردند که همواره بازنمایی و بازتولید گردد. 

ی در آموزش و مرزبند هرگونهدر آغاز  هاآنبدن گونه که 
تا با باهم فهمی و  رندیگیم در نظر اریمعیادگیری را بدون 

ارتباط با غیر هر نوع ارتباطی ممکن گردد و شرایط 
ی متباین و متکثر به هاانتخاب، هاتیموقعی از اگسترده
ی هادگاهید. این نحوه شک ورزی، فرصت بروز دیآوجود 

یادگیری برای آن ها فراهم -متباین و متکثر را در یاددهی
برای باهم  هاافتراقل و تعدی هااشتراک بر اساستا  دسازیم

جدید، حاصل بازسازی و حذف  یسازفهمی به معیار 
 ، بپردازند تادیساختار جدساختار قبل و نوسازی و خلق 

یادگیری -ی در یاددهیترگستردهجدید در پهنۀ  افقنتیجتاً 
 آن ها شکل یابد. 

                                                           
2 . The principle of Periodic structuralism 
3 . The principle of expansion of expansion of mixing and 

horizons 
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 و همتاران شحمد شابر                                      یریادگی – یاددهیو اصوآ  یشبان یآن برا یتیترب یو دالل  ها یبر شک دکارت یینقد فوکو

 1اصل عاملیت و زمینه

ۀ دیگر، منتج از شبکۀ جنبی، از پردازنو مفهوماین اصل 
ارتباطی در جهت بسط و تقویت سوژه و سوژه زدایی شک 
دکارت است تا شک روشی عالوه بر فاعل شناسا و 

ۀ پویای درونی و شبکی از زمینه و محیط یعنی؛ نگردرون
بر  ند نیز برخوردار گردد.ریرپذیتأثو  رگذاریتأثبیرونی که هم 

ذاتی، عاملیت  تیقابلاین اصل، معلم و فراگیر از  اساس
تأثیرپذیری از درون برای جزم، فردی و موقعیت یعنی؛ 

 تیموقعیعنی ساختار و معیار قطعی و تأثیر پذیری از بیرون 
برخوردار  ین، پویایی و سازندگیتباگسست،  برای نهیزمو 

عامل و از سوی  سوکآن ها با این اصل، از ی می گردند.
با ری هستند، بدین صورت که و یادگی آموزشدر قابلدیگر 

ی و داورشیپخود فهمی و ساختارهای درونی به 
معیارگرایی فردی می پردازند و در بسترهای ارتباطی 

موقعیت، با باهم فهمی به ساختارزدایی فردی و  چندگانه و
این سه عامل را در  هاآنساختارگرایی جمعی می پردازند. 

تا در آموزش و  ندزنیمیادگیری به یکدیگر گره -یاددهی
ی ارادی و تأثر از هاییتوانایادگیری ضمن شناخت 

ی خود را هاتیقابلی منفعل فرهنگی و اجتماعی هانهیزم
ی هاییتوانا با شناختتا  کنندبرای شک ورزی شناسایی 

موجب آفرینندگی و پیدایش  هاتیموقعخود در 
. این خودگردندجستجوگری شک گرایانه در خود و خارج از 

ی هامداخلهیی را خنثی، گراجزمیادگیری -اصل، در یاددهی
ی متنوع و غیر را توسعه هاارتباطارادی و انفعالی را پویا و 

ی دیگر مانع سوژه و ابژه گرایی صرف و سوو از  دهدیم
ی و شیاندجزمتقویت و توسعۀ شک ورزی و رهایی از 

 .گرددیمگفتمان 
 2ورزی پژوهشی اصل شک

ی، منتج از مبنای تنوع شک پردازمفهومنو این اصل 
زی و روش زدایی است. این استنتاج در جهت بسط و ور

تقویت شک ورزی متداوم و سلطه زدایی شک روشی دکارت 
ه با انفصال وستیو ناپاست تا این شک عالوه بر شک مقطعی 

و ناپیوستگی، واژگونی و گسست از شک سلطه زا نیز 
فهوم پردازی، در فرایند برخوردار گردد. این اصل نوم

یادگیری بدین گونه است که معلم و فراگیر در هر -یاددهی
آموزش و یادگیری برانگیخته می شوند و این برانگیختگی، 

-به علت جستجوگری و کاوش در تمام مسائل یاددهی
را که با سلطه، القاء و جزم بر  هرآن چهیادگیری است تا 

 و آشوبمقاومت گردد را به  مسلطآموزش و یادگیری 
کشانند. معلم و فراگیر در این نحوه شک ورزی، هر 
                                                           
1 . Principle of functionality and context 
2 . Principle of research skepticism 

در هر  که صورتنیبد کنندیمموضوعی را به مسئله مبدل 
ی پیوسته، آن هارهیزنجشرایطی با تعلیق قطعیت و انفصال 

تا با شک پژوهشی،  کنندیمرا واژگون و با گسست همراه 
ادی شک فعال یادگیری را از همان ابتدا به و-محیط یاددهی

سوق دهند. در این شرایط آموزش و یادگیری همواره سیال 
ی متنوع شک، هاوهیشپویا است، چون در ابتدا با  و مستمراً

، انفصال و ریغی سیال و متهاهیالآموزش و یادگیری را از 
تا  دهندیمی واژگون و گسست عبور هاقتیحقناپیوسته، 

گردد و  هاآنیادگیری -شک پژوهشی سرآغاز فرایند یاددهی
یادگیری سلطه زدایی -از هر جزم و قطعیتی در یاددهی

یادگیری با هر معیار ثابت و قطعی، -تا فضای یاددهی کنند
 سیال و واژگون گردد.

 3نقادانهگرایی اصل شک
ی، منتج از مبنای سلطه زدایی پردازنو مفهوماین اصل 

در جهت بسط و تقویت نقادی درونی و بیرونی شک  نقادانه
 دارجهتدکارتی است تا این شک، عالوه بر نقادی مقطعی، 
ه، مناظرو بیرونی موجب مشارکت فعال معلم و فراگیر در 

ی متکثر نیز هاو پاسخ، تفکر نقادانه چندپهلوطرح مباحث 
گردند. در این اصل، معلم و فراگیر در ابتدا هیچ موضوعی را 

، بلکه دهندینممتقن و جزم قرار  یریادگاساس آموزش و ی
ی چندوجهی و هاپرسش، مسئلههر آموزش و یادگیری را به 
 هرگونه. در این شرایط کنندیمتفسیرهای الیه دار مبدل 

یادگیری با مقاومت و سلطه زدایی روبرو است تا -یاددهی
ی و تولید مبدل گردد. معلم نندگیآفربه  دیبازتولبازنمایی و 

یادگیری از طریق گفتمان -و فراگیر در این اصل در یاددهی
نقادانه به و ی متکثر هاپاسخه، طرح مباحث و مناظرو 

بینی احتماالت،  شیپبهتا هم  پردازندیممشارکت فعاالنه 
و هم با در نظر گرفتن تناقضات  دنپردازیی بسلطه و خطازدا

 .آورندیروتمالی ی احهاچالشبه رفع 
 4یی کیفیخطازدا اصل

ی، منتج از مبانی سلطه زدایی پردازنو مفهوماین اصل 
زی پژوهشی در جهت بسط و تقویت ورنقادانه و شک 

تا این  ی و پیوسته شک دکارتی استروش ریغیی خطازدا
با توجه به تأثیر  دارجهتیی روشی و خطازداشک، عالوه بر 

-و تأثر اراده، انفعاالت و مجعوالت در فرایند یاددهی
فراگیر  یی بپردازند. در این اصل معلم وخطازدایادگیری به 

یی خطازدابه  سوکنقادی متداوم از ی و ، تعدیلشیزابا 
تا در  دنپردازیی کیفی می خطازداروشی و از سوی دیگر به 

زدگی و سلطۀ ، شتابیاوردشیپیادگیری از القا، -یاددهی
ی قبل و اشهیکلبپرهیزند و هیچ معیار جزم و نظم  هاتیحج

                                                           
3 . Principle of Critical doubt 
4 . The principle of qualitative error correction 
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را تهدید نسازد. در این اصل،  هاآنبعد، آموزش و یادگیری  
ها، اراده ها، یی روشی به حذف تمام خطاخطازدابا  هاآن

، بلکه پردازندینمیادگیری -انفعاالت و مجعوالت در یاددهی
ی روشی و جزم هاخطا سوکاز ی ی،فیکی یخطازدااز طریق 

را قبل از آموزش و یادگیری شناسایی، کنترل، خنثی و یا 
ی و روش ریغیی خطازداو از سوی دیگر با  کنندیمتعدیل 

ی فرهنگی و هانهیزمپیوسته اراده و انفعاالت، سلطه و 
یماجتماعی را شناسایی، کنترل، خنثی، تعدیل و جذب 

فدای  گاهچیهینندگی و رهایی بخشی تا شرایط آفر کنند
با شناسایی تأثیرگذاری و  هاآنجزم و القاء نگردد. 

ی هانهیزمتأثیرپذیری خطاها، اراده و انفعاالت، سلطه، 
یادگیری را مطابق  -فرهنگی و اجتماعی در فرایند یاددهی

 ضعفشرایط و موقعیت، قابلیت و جایگاه انسان و شدت و 
، چون آموزش و یادگیری سازندیمکنترل، خنثی و تعدیل 

و سیالی است چون با فرصت بدین طریق همواره در زایش
ها  شرایط متفاوتی به و قوت ، تهدیدات، ضعفهاها، چالش

 وجود می آید.
 یریگجهینتبحث و 

ی هاشاخصی، دکارت از شناسمعرفتۀ حوزبا آنکه در 
ی هاانیجربزرگی در  و سهم شودیمفلسفه و علم محسوب 

ی مبانی معرفتی آن در نظام ریکارگبهعلمی داراست، اما 
تربیتی کنونی، با نقد و خألهایی همراه است. برای رفع 

یژگیویی که از هامؤلفهخألها، با شناسایی نقدها به تلفیق 
فوکو، استنباط گردید، شرایط رفع  مدرنپستی شک ها

ی شک دکارت برای دوری از فضاهای جزم و شک روش خأل
، شرایط بازسازی شک خألهافراهم گردید و ضمن رفع 

یادگیری -دکارتی برای نظام تربیتی در اصول یاددهی
کارگیری این اصول شک ورزی موجب استنتاج گردید. به

یادگیری توجه صرف به امور ذهنی -گردیده است تا؛ یاددهی
های مستقیم و ها و تجربهنداشته باشد، بلکه فعالیت

های اجتماعی، قوای مختلف صل ارتباطغیرمستقیم حا
انسانی و تجربه فردی باشد، انحصارگرایی و القاء کتب و 

 گر و یکسان گرا در نظام تربیتی برچیده شود،متون سلطه
ی مسئله سوبهریزان درسی آموزش و یادگیری را  برنامه

آفرینی و مسئله یابی، شناسایی و تولید، کنترل و رهایی، 
تواهای شفاهی و متنی سوق دهند، در مح حذف و جذب

-فضای شک گرایانه در ابتدا، حین و در پایان یاددهی
های کلی و قطعی، در یادگیری از بین نرود و با بروز پاسخ

دوره و موقعیت خاص، شرایط گفتمان جدید از دل گفتمان 
قبل امکان بروز داشته باشد تا بتواند آبشخور محکمی برای 

گرایی در فرایند پرهیز جزم و افراط معلمین و فراگیران در

 .یاددهی و یادگیری گردد

که:  گرددیم شنهادیپ رساله، ی اینهاافتهی بر اساس
مؤلفین و برنامه ریزان درسی در مباحث درسی، به تدوین 

ی شک پردازنو مفهومیۀ اصول بر پامباحث بدون جهت 
مبادرت ورزند و برای این عمل از مباحث شفاهی، عملی و 

ی نوشتاری، در آموزش و هامتنفنی استفاده کنند، 
 مسئله شدنیادگیری، بیش از توصیف و توضیح به چگونگی 

و مسئله آفرینی جهت یابند، بیش از پاسخ و کشف به تولید، 
در که  صورتنیبدمسئله آفرینی و برانگیختگی جهت یابند. 

ی بدون هاگفتمانیادگیری مناظره، تنوع شک و -یاددهی
جهت در موضوعات درسی طرح گردد تا همواره نتایج صریح 
و متمایز القاء نگردد، بلکه همواره امکان دخل و تصرف 
گسترده برای فراگیر و معلم برقرار و مهیا گردد. در آموزش 

-و یادگیری کتاب، جزوه و رسانۀ خاص اساس یاددهی
منبع جامع و کامل  معیار  زیچچیهگیری قرارنگیرد تا یاد

آموزش و یادگیری لحاظ نگردد، بلکه آموزش و یادگیری در 
هر موقعیتی، سیال و با نتایج قطعی دوره ای و موقت شکل 

ی، معلم و فراگیر هرگز پردازنو مفهومیۀ اصول بر پابگیرد. 
کشف نظام  مؤلفان و برنامه ریزان درسی، به رودنبالهنباید 

دانایی ثابت و کلی در کتب یا مباحث گفتاری یا در 
با کاربرد این اصول،  هاآنموضوعات متنی بپردازند، بلکه 

همواره با ساختارشکنی مطالب و مباحث کلی و جزم در 
یادگیری به سلطه زدایی نظام دانایی و خلق -محیط یاددهی

یه صرف بر ی تکجابهو فراگیر  معلم نظام دیگر بپردازند تا
کتاب درسی و القا شرایط جزم در آموزش و یادگیری حاکم، 

یۀ برنامه ریزان سوکی یندهایفراو  هاکتاببه ساختار زدایی 
درسی برای دوری از حجیت متون درسی بپردازند تا ضمن 
رهایی از قید معیارهای کتب در فضای شک ورزی به 

 زنند.دست  گراجزمآفرینندگی و رهایی از همۀ عوامل 
-یاددهی ندیدر فرابا شک پژوهشی  توانندیمنیز  نیمؤلف

یه و حذف سوکی زدایی روشیادگیری، موجب متن زدایی، 
انحصارگرایی موضوع در برنامه های درسی گردند تا این 

شفاهی و  مباحثعمل آن ها را به سوی گفتمان و 
ی و خطازدایی کیفی سوق دهد و نقادی متنوع در هاوهیش

ی، زایندگی و رهایی در ابیو ارزجب فرصت انتخاب این مو
و سرانجام برنامه ریزان درسی  گرددمی یادگیری -یادددهی

ی هاخواستهبا کاربرد این اصول می توانند مانع تحکم 
مهم و  هاهیحاش ی پوچ، طردهابرنامهنامشروع برمحور حذف 

 ی پنهان به معلم و فراگیران گردند.هابرنامهالقا 
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-39صرص (: 2)شرماره  1 پاییز و زمستان؛ دوره 1390تربیت.
58.  

تبیین ارتباط منطقی شیوه های ارزشیابی با شمشیری، بابک.  -4
مبانی فلسفه تربیتی حاکم بر نظام آموزش و پررورش ایرران:   

علروم اجتمراعی و انسرانی     ،نقش ارزشیابی در تحقق اهرداف 
-79(: صرص  3) شرماره  26؛ دوره 1386. پاییزدانشگاه شیراز

93. 

و فلسفه در برنامه فلسفه بررای کودکران    مفهومناجی، سعید.  -5
 25پاییز؛ شماره1383نیو د. نامه علم نوجوانان

گرایی اجمرالی.  قربانی،رحیم. بررسی اقسام شکاکیت و نسبیت -6
 .129-103(: صص 38آبان )شماره  1383رواق اندیشه. 

 بررای  فلسرفه  در نشسرتی  عمرل،  در فلسرفه  .هینِس، جوانرا  -7 

 طریرق  از خالقانره  فلسرفی  یهرا پرژوهش  گسترش کودکان

 تهران: ی روز جهانی فلسفه.المللنیبکودکان، همایش  ادبیات
 .1389 ایران. و فلسفهحکمت 

ی پرژوهش: افرول   شناسر روش. کثررت  محمرود  ی،مهر محمد -8
 1391یا مرگ حقیقرت؟، مبرانی تعلریم و تربیرت.     سمیتویپوز

 .46-27(: صص1 ۀشمار) 2 بهار و تابستان دوره

ی نروین در فلسرفه. ترجمره    هرا نگررش  .گری لینگ، ای. سی -9
 .1380 دانشگاه قم.موسسه فرهنگی طاها قم:  .دانشوریوسف 

فلسرفه و کرالم    امید، مسعود. بازخوانی نظریۀ شک دکرارت.  -10
 .1387اسالمی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. 

 روش دکارت در اصول و حیدری غالمحسین. برسی مفاهیم، -11

شرماره   ) 1دوره  1390فلسفۀ علرم.   ی علم جدید.گذارانیبن
 .122-105اول(:

پایران نامره    .عرفت از دیدگاه دکارتمحسین.  دیس کاظمی، -12
دانشرگاه   ،دانشکده ادبیرات و علروم انسرانی    کارشناسی ارشد،

 .1388. اصفهان

 

مسعود. رویکرد نظریره محرور در براب شرک دکرارتی.       ،اميد -13

 .16-1. 1390(:9 شماره های فلسفی)پژوهش

بررسی تطبیقی عقل به عنروان مهمتررین   صدیقه. شهدادی،  -14
. پایران نامره   بع شرناخت از دیردگاه ابرن سرینا و دکرارت     من

 .دانشرگاه مالیرر   ،دانشرکده علروم انسرانی   کارشناسی ارشرد،  
1393. 

تهران: دانشرگاه   ایپو. شکاکیت. ترجمه اعظم جاناتان دنسی، -15
 تهران.بی تا.

سام خانانی، علی اکبر، و موسوی نیا، زهررا. پدیرده شناسری     -16
جیرد، مطالعرات ادبیرات کرودک     هوسرلین در داستان های م

 .74-55(.  15) 10؛ دوره 1393دانشگاه شیراز. 

 تهرران: طررح نرو.    شناسری.  بامعرفتآشنایی  .شمس منصور -17
1387. 

ی. شناسر معرفرت  .گری لینگ، ای.سری و اسرترجن، اسرکات    -18
 .1390 حکمت.تهران:  اریمازترجمه امیر 

ی نروین در فلسرفه، ترجمره    هرا نگرش .گری لینگ، ای. سی -19
 .1380 موسسه فرهنگی طاها دانشگاه قم.قم: دانشور یوسف 

 فلسفه دکرارت. تهرران: الهردی.    .منوچهر صانعی دره بیدی، -20 
1376. 

شرک   نیری و تبتحلیرل   .رحمانی و غالمرضاصدری جمشید  -21
شرماره   )2؛ دوره 1390 تاریخ فلسرفه.  ی دکارت.شناختروش

 .120-95(: صص 3

سرید   ترجمره کلیات فلسفه.  آروم. پاپکین، ریچارد. استرول، -22
 .1389 ی حضور؛ایمیکتهران: ی. مجتبو نیالدجالل

قربانی، قردرت ا.. تحلیرل و نقرد روش دکرارت در فلسرفه.       -23
 .44-23. صص 41، شماره 11دوره ؛ 1389ذهن. 

 یترجمه محمردعل  .بردن عقل راه درروشگفتار  رنه. دکارت، -24
 .1392 تهران: نیلوفر. یفروغ

های پژوهش در فلسفه تعلیم باقری، خسرو. رویکردها و روش -25
 و تربیت. تهران: پژوهشکده مطالعرات فرهنگری و اجتمراعی.   

1389. 

درد فلسفه، درس فلسفه:  رئیس زاده، محمد و عباسی، بابک. -26
کرویر.   ی او. تهرران: نر یبجهران ۀ مثابر بهنیمرخ فلسفۀ دکارت 

1384. 

27- Descartes, Rene. Rules for Direction of the Mind. 

Great Books of the Western World: the 
University of Chicago 1968؛. 

28- Dony, w. & Harry, G. Descartes. A Collection of 
Critical Essays: Frankfut1967؛. 
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 .1-12، صص.: 1399، پاییز و زشتتان 32، پیاپی 2، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنکریه  لمی 
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 1-12. 

 29- Descartes, Rene, Rules for Direction of the 
Mind, Great Books of the Western World: the 
University of Chicago1968؛ 

 .و تفکرر مالحظات فلسرفی در دیرن، علرم     .آرامش دوستدار،-30
 .1359 تهران: آگاه.

درد فلسفه، درس فلسفه:  رئیس زاده، محمد و عباسی، بابک. -31
. کرویر  ی او. تهرران: نر یبجهران ۀ مثابر بهنیمرخ فلسفۀ دکارت 

1384. 

بازخوانی قصۀ اندیشه: سیری در افکرار و   صمدی خادم، پیام.-32
 . کار نیل.21 قبل از میالد تا قرن 600آراء فیلسوفان غرب از 

1393. 

 یاحمرد . ترجمره احمرد   . تأمالت در فلسفۀ اولیرنه دکارت، -33
 .1391 تهران: سمت.

و : شرالوده شرکنی   2 احمدی، بابک. ساختار و تأویل متن. ج -34
 .1370تهران: نشر مرکز.  هرمنوتیک.

حسینی، اسماعیل. تبیرین دیردگاه هرای انسران شناسری و       -35
معرفت شناسی فوکو و نقد داللتهای آن برای حدود و وظایف 
و اختیارات کنشگرآن آموزش وپررورش رسرمی. پایران نامره     
کارشناسی ارشرد. دانشرکده علروم انسرانی: دانشرگاه تربیرت       

 .1387مدرس؛ 

ترجمره ابروتراب    مردرن. نیچه و مکتب پست دیو. بینسون،را -36
 .1380تهران: فرزان روز.  .کوکارین و فروزانسهراب 

میشررل فوکررو فراسرروی   .پررل رابینررو، هیرروبرت. دریفرروس، -37
تهران: نی.  هیریبشترجمه حسین  .کیو هرمنوتساختارگرایی 

 .1379. 14ص 

38- Foucault, Michel. As the Order of Things, 
AnArcheaology of the Human Sciences, London. 
P 387. 1967. 

39- Foucault, Michel. Michel Foucault: Power and 
Knowledge, ed.C.Gorden, Hassocks, Sussex.p93. 
1980. 

40- Foucault, Michel. The order of things, an 
archaeology of the human sciences. First 
published in Routledge Classics.p105. 2002. 

های جدید در فلسفۀ تعلیم و تربیرت.  دیدگاه .خسرو باقری،  -41
 .1388تهران: علم. 

42- Salej Higgins, S. Michel Foucault: A 
Contemporary Skeptic. Ideas 
Valores vol.58 no.139 Bogotá. P129. 2009. 

محسرن   ترجمره  فرانسه در قرن بیستم. فلسفه .ماتیوز. اریک -43
 .1378تهران: ققنوس.  یمیحک

هررای جدیررد در علرروم در نظریرره یریسرر حسررین. ،بشرریریه -44

 .1378 .تهران: علوم نوین .سیاسی

ی فلسرفی  هادگاهیدبررسی . ضرغامی، سعید و باقری، خسرو -45
ی هرا ینوآوردربارۀ نسبت فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت. 

 .30-9(: صص19) شمارۀ  6؛ دوره1386آموزشی.

خاتمی، محمود. مردخل فلسرفه غربری معاصرر. چرا. دوم.        -46
 .1391تهران: علم. 

 یحلبر  اصغریعل . ترجمهفلسفه معاصر .کاپلستون، فردریک  -47
 .1384. زوارتهران: 

.  هویرت  –سروژه   -میشل فوکو  قردرت   علی. ،اشرف نظری  -48
  .770-66(: صص26شماره  ؛ دوره)1387.خردنامه همشهری

هررای جدیررد در علرروم در نظریرره یریسرر حسررین. ،بشرریریه  -49
 .1387 .تهران: علوم نوین .سیاسی

محمدی چرابکی، رضرا و همکراران. تبیرین فلسرفی روش         -50
یادگیری -تدریس سقراطی؛ راهبردی در بهبود فرایند یاددهی

؛ 1397مدارس.نشریه علمی پژوهش های آموزش و یادگیری. 
 .100-87(: صص 2) شماره 15دوره 

روش دکرارت در فلسرفه.   تحلیل و نقرد  . قربانی، قدرت ا.   -51
 .44-23(.صص 41)شماره 11دوره ؛ 1389ذهن. 

شکاری، عباس.درآمدی برآمروزه هرای پرارادایم فررامتن در      -52
یادگیری. نشریه علمی پژوهش های آموزش و -فرایند یاددهی

 .104-95(.صص 1) شماره15؛ دوره 1397یادگیری.

 .میشرل فوکرو  منظر  از یشناسانسان .مسعود، مرادپور گیلده -53
 .1396 .فلسفی زیزفون

ی برر ابعراد   امقدمره  بوستانی، داریوش و محمد پرور، احمرد.   -54
گسترۀ دستگاه نظری میشرل فوکرو. مجلرۀ علروم اجتمراعی،      

(. صرص  1) شرماره  6؛ دوره1388ی. فردوسر مشهد دانشرگاه  
53-99. 

 تهران: .زاد یی علی مرشد، ترجمهسمیمدرنپست. وارد، گلن -55
 .1384. سرادهینشر قص
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