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شود.  بررسي  تاريخ  دربارة  فوكو  انديشه هاي 
فوكو  كه  است  داده  نشان  نوشتار  اين  نتايج 
مطالعات  انجام  در  جديدي  پارادايم  يا  روش 
مورخان  از  بسياري  است.  كرده  باب  تاريخي 
فوكو را مورخ به حساب نمي آورند اما حقيقت 
آن است كه كارهاي فوكو تاريخي است اما به 
و  سنتي  تاريخ نگاران  آنچه  با  متفاوت  معنايي 

متعارف از تاريخ مد نظر دارند.

واژگان كليدي: تاريخ، ديرينه  شناسي، تبارشناسي، 
تاريخ نگاري سنتي.

چكيده
در اين نوشتار آرا و انديشه هاي فوكو در باب 
شده  بررسي  تاريخي  روش شناسي  و  تاريخ 
انديشه هاي  بررسي  از  پس  منظور  بدين  است. 
تاريخي خاص خود،  باب روش هاي  در  فوكو 
يعني ديرينه   شناسي و تبارشناسي و تفاوت اين 
رد  سنتي،  تاريخ نگاري  روش هاي  با  روش ها 
پيگيري  وي  آثار  مهم ترين  در  روش  دو  اين 
نوشتار  اين  در  اين  بر  عالوه  است.  شده 
نقدهاي فوكو بر تاريخ سنتي بررسي شده است 
خاستگاه هاي  كه  است  شده  سعي  حدي  تا  و 

فوكو، تاريخ   و  روش شناسي تاريخي
غالمرضا جمشيدي ها*
بهمن باينگاني**
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از  اما از سوي ديگر توسط برخي   .)2005: 32
از  بسياري  فوكو،  انديشه هاي  شارحان  همين 
مورخان و حتي خود فوكو نكاتي دربارة تاريخ 
بيان شده است كه حاكي از چيز ديگري است. 
براي مثال مارك پستر معتقد است كه: ))مطالعة 
آثار فوكو ممكن است شخص را به اين نتيجه 
برساند كه فوكو چيزي شبيه به نظرية تاريخ ارائه 
بررسي  شيوة  به  را  اثري  هيچ  وي  است.  نداده 
تاريخ گذشته و گنجاندن تاريخ چند هزارة آخر 
در قالب مقوالتي كلي، به رشتة تحرير در نياورده 
است. هيچ نظريه اي در باب عليت ـ دال بر اين 
كه يك عامل يا مجموعه اي از عوامل سرنوشت 
وي  است.  نداده  ارائه  ـ  مي زنند  رقم  را  انسان 
هيچ مقاله يا رسالة غايت شناختي ای ننوشته است 
تا مثالً ثابت كند كه معنا و آيندة بشريت را به 
تحقق  را  آن  يا  نمود  درك  بايد  معين  شيوه اي 
بخشيد(( )پستر، 6-455 :1379(. هايدن وايت، 
انگليسي زبان  معروف  مورخان  از  يكي  كه  نيز 
كه  مي داند  غيرتاريخي  مورخي  را  فوكو  است 
)به  كند  نابود  را  آن  تا  است  پرداخته  تاريخ  به 
نقل از مجيل، 129 :1987(. عالوه بر اين هيچ 
انگليسي  زبان  دنياي  از مورخان كارورز در  يك 
در اكثر موارد حتي نمي پذيرند كه فوكو يكي از 
انگليسي و  از مورخان  خودشان است. بسياري 
آمريكايي كتاب هاي فوكو را نه به منزلة بسط و 
تكامل نظريه اي جديد دربارة تاريخ و نه حتي به 
منزلة يك تاريخ تجربي، بلكه به مثابة حمله به 
رشتة تاريخ تلقي مي كنند )پستر، 6-455 :1379؛ 
مانسلو، 129 :1997؛ مجيل، 454 :1979؛ مجيل، 
سؤال  اين  اوصاف  اين  با  حال   .)1987:  127
مطرح مي شود كه در نهايت آيا فوكو مورخ است 

طرح مسئله
آمده  عمل  به  فوكو  آثار  از  متفاوتي  تفسيرهاي 
فيلسوف،  عنوان  تحت  اغلب  فوكو  از  است. 
ياد  فرهنگي  منتقد  يا  اجتماعي  نظريه پرداز 
مردم شناسان،  از  وسيعي  طيف  مي شود. 
و  ادبي  منتقدان  فيلسوفان،  جامعه شناسان، 
انديشه هاي  و  مي خوانند  را  فوكو  آثار  مورخان 
وي در حوزه هاي گوناگوني چون جامعه شناسي، 
روان شناسي، فلسفه، علوم سياسي و... تأثيرگذار 
بوده است. اما در عين حال بسياري از شارحان 
كه  نموده اند  اذعان  مسئله  اين  به  فوكو  انديشة 
انديشه هاي وي را به راحتي نمي توان ذيل يكي 
از حوزه هاي پژوهش  رسمي، يا مرزهاي سنتي 
رشته هاي دانشگاهي قرار داد و تحليل هاي وي 
و  اجتماعي  علوم  قراردادي  چارچوب هاي  نيز 
رابينو  1980؛  )شريدان،  نمي تابد  بر  را  انساني 
پستر،  1983؛  راسوكيس،  1387؛  دريفوس،  و 
1379(. اين تناقض و در واقع تفسير متفاوت، كه 
از يك سو فوكو در بسياري از رشته ها قلم زده و 
از سوي ديگر در قالب هيچ كدام از رشته ها قرار 
نمي گيرد، هنگام بحث دربارة انديشه هاي فوكو 
سو  يك  از  مي شود.  برابر  چند  تاريخ  مورد  در 
عده اي معتقدند كه همة آثار فوكو تاريخي است و 
در واقع فوكو روش يا پارادايم جديدي در انجام 
مطالعات تاريخي ابداع كرده است )گوتينگ، 32 
اين   .)1387:  82-3 رابينو؛  و  دريفوس  :2005؛ 
به  حرف هايشان  تأييد  براي  همه  از  بيش  عده 
استناد مي كنند كه هنگامي كه كلژ دو  اين نكته 
فرانس از فوكو عنواني براي كرسي كه در اختيار 
داد  ارائه  وي  كه  عنواني  خواست،  بود،  گرفته 
)گوتينگ،  بود  فكري((  نظام هاي  تاريخ  ))استاد 
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نيز مروري بر كارهايي است كه  اين كار  الزمة 
فوكو به اين دو روش انجام داده است.

ديرينهشناسي1
يكي از مفاهيم كليدي فوكو، كه آن را در برابر 
تاريخ گرايي2 رايج و سنتي قرار مي دهد، مفهوم 
ديرينه   شناسي است. در فهم روش ديرينه شناسي 
به چند نكته بايد توجه داشت. اولين و مهم ترين 
ديرينه شناسي  روش  بررسي  در  كه  نكته اي 
روش  كه  است  اين  داشت  توجه  بدان  بايد 
دانشگاهي  رشتة  با  مستقيمي  ارتباط  هيچ  فوكو 
باستان شناسي، يعني مطالعة فرهنگ هاي گذشته 
ندارد. نكتة دومي كه بايد بدان توجه داشت اين 
است كه روش ديرينه   شناسي تركيبي پيچيده از 
مفاهيم را در خود دارد كه برخي از آنها عبارت اند 
از دانش3، معرفت4، پوزيتيويته5، گزاره6، آرشيو، 
كردارهاي  گفتماني،  صورتبندي  بياني7،  قواعد 
و  گسست  محدوديت9،  سطح8،  گفتماني، 
بيش  فوكو  كه  اين  نهايت  در  غيره.  و  انقطاع10 
از همه در دورة اول فكري خويش و مخصوصاً 
در سه كتاب مهم تاريخ ديوانگي )1961(، تولد 
درمانگاه )1963( و نظم اشيا )1966( به روش 
)اسچوريچ  است  نموده  عمل  ديرينه شناسي 
هيچ  در  فوكو  البته   .)2000:  845 مك كنزي،  و 
ديرينه  شناسي  روش  مذكور  كتاب هاي  از  كدام 
را توضيح نداده است و تنها در مقدمة كتابي كه 
بعد از اين سه كتاب نوشت، يعني ديرينه شناسي 
كاربرد  كتاب  سه  اين  مي گويد  كه  است  دانش 
عملي روش ديرينه   شناسي هستند )گوتينگ، 32 
:2005(. از اين رو بهترين راه فهم تصور فوكو 
از ديرينه شناسي بررسي اجمالي اين سه اثر است 

دارد  ويژگي هايي  چه  فوكو  تاريخي  كار  نه؟  يا 
كه چنين تفسيرها و قضاوت هاي متفاوتي را از 
جانب مورخان موجب شده است؟ و مهم تر از 
همه اين كه فوكو بيش از همه به كدام بخش از 
تاريخ سنتي ايراد وارد كرده كه چنين تفسيرهايي 
مزرعه  براي  آفتي  مثابة  به  او  از  و  از وي شده 

تاريخ ياد شده است؟
براي  سرنخ هايي  بتوان  كه  مي رسد  نظر  به 
يافت.  فوكو  شارحان  همين  آثار  در  سؤاالت 
در واقع اين گفتة مارك پستر كه فوكو اگر چه 
))كودك شري(( است كه رشته هاي علوم انساني 

خواهد  نابودي  به  را  سنتي  تاريخ  مخصوصاً  و 
كارورزان  شيفته ترين  از  حال  عين  در  كشاند، 
اين رشته ها نيز محسوب مي شود، كه سعي دارد 
از روي كاربست تاريخي اصيل و بسيار اخص 
خطوط اصيل و بسيار اخص اين رشته ها را شكل 
تازه اي بدهد )مارك پستر، 455 :1379(، سرنخي 
براي پاسخ به سؤاالت فوق ارائه مي دهد و ما را 
متوجه ماهيت متفاوت كارهاي فوكو مي كند. در 
كه  متفاوتي  تفسيرهاي  اين  گفت  مي توان  واقع 
توسط مورخان مشهور و محافظه كار و حتي خود 
فوكو دربارة كارهاي تاريخي اش ارائه شده است، 
از ماهيت متفاوت كارهاي وي ناشي مي شود. به 
كامالً  را  خود  تاريخي  كار  فوكو  ديگر  عبارت 
متفاوت با تاريخ نويسي متعارف راجع به تاريخ 
انديشه ها مي دانست و از آن با مفاهيم مشخصي 
در ابتدا با عنوان ))ديرينه شناسي(( و سپس تحت 
عنوان ))تبارشناسي(( ياد مي كرد. بنابراين به نظر 
فوق  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  الزمة  كه  مي رسد 
به  را  آنها  فوكو  باشد كه  اين دو روش  بررسي 
و  ارائه مي دهد  تاريخ سنتي  جاي روش شناسي 
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و يافتن آن در ذهني بنيانگذار به ميان نمي آيد، 
وجود  شرايط  شرح  پي  در  ديرينه شناسي  بلكه 
گفتمان و حوزة عملي كاربرد و انتشار آن است. 
نظام  تكامل  و  تداوم  تكوين،  با  ديرينه شناسي 
احكام سر و كاري ندارد و نمي خواهد به اجزاي 
كشف  با  يا  و  بخشد  وحدت  گفتمان  پراكندة 
خط مركزي كلي و عامي تنوعات را تقليل دهد، 
و  وجود  قلمرو  توصيف  صرفاً  آن  هدف  بلكه 
است  نهادهايي  و  گفتماني  كردارهاي  عملكرد 
تشخص  آنها  روي  بر  گفتماني  صورتبندي  كه 
و قطعيت مي يابد. هر گفتمان تاريخيت خاصي 
دارد. از اين نگاه، گفتمان ها در مسير اجتناب ناپذير 
واحدي قرار نمي گيرند بلكه اشكال و رشته هاي 
پيوستگي در كار است. در  توالي و  از  مختلفي 
شكاف ها،  گسست ها،  از  سخن  ديرينه شناسي، 
و  ترقي  و  تكامل  از  نه  تفاوت هاست  و  خألها 

توالي اجتناب ناپذير )همان: 20-1(.
در  فوكو  شد،  گفته  قبالً  كه  طور  همان 
را  مفاهيم  از  پيچيده اي  تركيب  ديرينه شناسي 
آنها  ميان  از  گفت  مي توان  كه  مي كند  مطرح 
در  مهم تري  نقش  معرفت،  و  دانش  مفهوم  دو 
مي تواند  آنها  فهم  و  دارند  ديرينه شناسي  روش 
به فهم روش ديرينه   شناسي كمك بسياري بكند. 
از  رسمي  دانش  معناي  به  دانش  فوكو  نظر  از 
و  سياسي  فعاليت   نيز  و  فلسفي  ايده هاي  قبيل 
كه  حالي  در  است  نهادي  و  تجاري  كردارهاي 
معرفت به معناي مجموعة دانش رسمي از قبيل 
كتاب هاي علمي، نظريه هاي فلسفي و توجيهات 
ديني است )فوكو، 261 :1994 الف(. فوكو در 
فصل ششم كتاب ديرينه شناسي دانش )1388(، 
براي توضيح بيشتر، مثالي دربارة تفاوت اين دو 

)اسچوريچ و مك كنزي، 845 :2000(.
مرور اجمالي كارهاي فوكو در اين مرحله، 
مي دهد.  نشان  كامالً  را  آنها  تاريخي  ماهيت 
مسائل  به  مشخص  طور  به  وي  دوره،  اين  در 
نقش  و  انساني  معرفت  حدود  معرفت شناسانه، 
دانش به ويژه دانش علوم انساني در شكل دهي 
ماهيت  اما  مي پردازد.  انسان  و  معاصر  به جهان 
متفاوت كار فوكو در اين دوره در آن است كه 
مي خواهد سؤاالت معرفت شناسانه و فلسفي را از 
منظري كامالً متفاوت، يعني منظر ديرينه شناسانه 
پاسخ دهد كه اساساً منطقي تاريخي است، گرچه 
است  تاريخ  دربارة  جديد  ديدگاهي  متضمن 

)كچوئيان، 27 :1382(.
روش هاي  با  مقايسه  در  ديرينه   شناسي 
تفحص  در  متفاوتي  شيوة  مرسوم،  پژوهشي 
تاريخي است و در سطح متفاوتي انجام مي شود. 
است  شرايطي  در  تحقيق  ديرينه  شناسي  هدف 
به  انسان(  يا  بيمار  )مثالً  سوژه اي  آن  در  كه 
ظاهر  و  ايجاد  شناخت  ممكن  موضوع  منزلة 
به عبارت ديگر، ديرينه شناسي تحليل  مي گردد. 
شرايط امكان علوم اجتماعي است )بشيريه، 16 
:1387(. ديرينه شناسي شيوة تحليل قواعد نهفته 
انساني  علوم  در  گفتمان ها  تشكيل  ناآگاهانة  و 
است. هدف آن توصيف آرشيوي از احكام است 
كه در يك عصر و جامعة خاص رايج اند. آرشيو، 
اشكال  كه  است  قواعدي  مجموعة   موجد  خود 
بيان، حفظ و احياي احكام را مشخص مي كنند. 
ديرينه شناسي نشان مي دهد كه چه مفاهيمي معتبر 

يا نامعتبر، جدي يا غيرجدي شناخته مي شوند.
معنايي  كشف  ديرينه شناسي،  در  هدف 
گفتمان  منشأ  از  نيست؛ سخني  يا حقيقي  نهفته 
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هجدهم  قرن  طول  در  عصبي  بيماري هاي 
قرن  در  روان پزشكي  رشتة  با  بسياري  شباهت 

نوزدهم داشتند. فوكو در ادامه مي گويد:
به  را  ما  دانش   جديد  شاخة  آن  مطالعة  اما 
اين  ]برآمدن[  آنچه  مي كند:  رهنمون  نكته  دو 
ممكن  تاريخي  دورة  آن  در  را  دانش  از  شاخه 
كرد و نيز آنچه سبب آن تغيير و تحول گسترده 
استدالل ها  و  تحليل ها  و  مفاهيم  همنوايي  در 
شد، مجموعه اي از روابط موجود ميان درمان و 
قرنطينه در اقامتگاه ها، شرايط و شيوه هاي تبعيد 
و  صنعتي  كار  هنجارهاي  و  قواعد  اجتماعي، 
اخالق بورژوازي يا به طور خالصه آن مجموعة 
شكل گيري  تمايز  وجه  كه  بود  كمال  و  تمام 
به  گفتماني  كاربست  آن  به  مربوط  گزاره هاي 

شمار مي رفت )همان(.
بنابراين آنچه ظهور روان پزشكي را به منزلة 
ساخت،  ممكن  معرفت  مقام  در  رسمي  رشتة 
كردارها،  مفاهيم،  در  كه  بود  تغييراتي  مجموعة 
روش ها، نهادها، هنجارها و به عبارت ديگر در 
دانش كلي رخ داد. در ادامه فوكو توضيح بيشتري 
مي دهد: اما اين كاربست را ما تنها در آن شاخه از 
دانش شاهد نيستيم كه ميل به علمي شدن و بدل 
بلكه همچنين شاهد چنين  به علم دارد،  گشتن 
ادبي،  نوشته هاي  و  حقوقي  متون  در  كاربستي 
آموزه هاي  و  تصميمات  و  فلسفي  انديشه هاي 

سياسي و باورهاي عاميانه هستيم )همان(.
روان پزشكي  تاريخ  كه  حالي  در  بنابراين، 
معموالً تنها بر اساس روان پزشكي در مقام يك 
علمي  به  ميل  كه  مي شود،  نوشته  رسمي  علم 
شدن و بدل گشتن به علم دارد، به اعتقاد فوكو 
اين كافي نيست. فهم بهتر تاريخ روان پزشكي در 

مفهوم ارائه مي دهد:
نقطة آغاز ما در كتاب تاريخ جنون، برآمدن 
در  )روان پزشكي(  پزشكي  خرد  از  شاخه اي 
و  درونمايه ها  همان  از  كه  بود  نوزدهم  سدة 
و  علمي  كاركردهاي  و  دروني  سامان مندي هاي 
در  جايگاهي  همان  از  نيز  و  كاربرد  شيوه هاي 
كه  نبود  برخوردار  پزشكي  ]دانش[  چارچوب 
يا  سر((  ))بيماري هاي  نام  با  را  آنها  از  بخشي 
))بيماري هاي عصبي(( مي شناسيم و در نوشته هاي 
داشت  وجود  هجدهم  سدة  به  مربوط  پزشكي 

)فوكو، 259 :1388(.
روان پزشكي  رشتة  فوكو  اينجا  در  واقع  در 
است  كرده  ظهور  قرن هجدهم  آغاز  در  كه  را 
قرن  عصبي((  ))بيماري هاي  يا  سر((  ))بيماري  با 
و  سر  بيماري  زيرا  مي كند،  مقايسه  هفدهم 

ه��دف در ديرينه شناس��ي، 
كشف معنايي نهفته يا حقيقي نيست؛ 
سخني از منشأ گفتمان و يافتن آن در 
ذهني بنيانگذار به ميان نمي آيد، بلكه 
ديرينه شناس��ي در پي شرح شرايط 
وجود گفتمان و حوزة عملي كاربرد 

و انتشار آن است.
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بسيار تنگاتنگي با اين تصور مدرنيستي دارد كه 
انديشه هاي  بيان  براي  صرف  ابزاري  تنها  زبان 
فردي نيست كه آن را به كار مي گيرد بلكه خود 
 .)2005:  32 )گوتينگ،  است  تفكر  سرچشمة 
جستجو  بايد  مورخان  كه  است  معتقد  وي 
به جاي  و  بگذارند  كنار  را  واقعي  معناي  براي 
با  منطبق  و  مسئله  بدون  بازتاب  براي  تالش 
جهان واقعي اشيا، بنيان زباني )به عبارت ديگر، 
مطالعه  را  تاريخ  تعيين كنندة  روايتي(  گزاره هاي 
حال  عين  در  اما   .)1997:  131 )مانسلو،  كنند 
آزاد  كامالً  زبان  كه  نيست  اعتقاد  اين  بر  فوكو 
هر  در  دوره اي،  هر  در  نظر وي  از  بلكه  است. 
وجود  ذاتي  محدوديت هاي  خاصي،  حوزة11 
قرار  تحت تأثير  را  افراد  تفكر  نحوة  كه  دارند 
مخصوصاً  او،   .)2005:  32 )گوتينگ،  مي دهند 
به  پزشكي،  و  ديوانگي  به  مربوط  مطالعات  در 
بررسي ))آرشيو(( يا نشانه هاي مربوط به مجموعة 
گفتمان ها )گزاره هاي روايتي كالمي يا مكتوب(، 
كه دانش هر دورة تاريخي خاص )اپيستمه( را 
تعيين مي كند، مي پردازد )مانسلو، 131 :1997(.

سه  از  ديوانگي  تاريخ  كتاب  در  فوكو 
مي كند:  ياد  خاص(  تاريخي  )دورة  اپيستمه 
مدرن،  عصر  و  كالسيك  عصر  رنسانس،  عصر 
كامالً  نشانگر وجود ساختار فكري  كه هر يك 
ابداع  اپيستمه  مفهوم  متمايزي است.  متفاوت و 
فوكو نيست، بلكه قبالً به تفصيل توسط فيلسوف 
هيجدهم  قرن  در  ويكو،  گامباتيستا  ايتاليايي، 
ايدة  حقيقت،  در  است.  شده  بررسي  و  بحث 
در  ريشه  دانش  بنياني  قواعد  و  اپيستمه  اصلي 
اپيستمة رنسانس و فيلسوف مورخ ناپلي، يعني 
گامباتيستا ويكو دارد. ويكو در رساله اش تحت 

مقام يك رشتة علمي دانشگاهي، نيازمند مطالعة 
روابط  شامل  كه  است  گسترده تري  رشته هاي 
ميان ))درمان و قرنطينه در اقامتگاه ها، شرايط و 
هنجارهاي  و  قواعد  اجتماعي،  تبعيد  شيوه هاي 
متون  نيز  و  بورژوازي((  اخالق  و  صنعتي  كار 
فلسفي  انديشه هاي  ادبي،  نوشته هاي  و  حقوقي 
باورهاي  و  سياسي  آموزه هاي  و  تصميمات  و 
به  ديرينه   شناسي  فوكو،  نظر  پس  است.  عاميانه 
معناي تمركز بر مطالعة دانش است كه خود به 
معناي شرايط امكان معرفت رسمي است )فوكو، 

262 :1994 الف(.
كه  مختلفي  ديرينه شناسي هاي  در  فوكو 
از  به دنبال بررسي موارد خاصي  انجام مي دهد 
قبيل تاريخ ديوانگي، تولد درمانگاه و نظم اشيا 
به  و  است.  عقل  كار  نتيجة  در  انساني(  )علوم 
نتيجه  دو  به  خاص  مطالعات  اين  انجام  هنگام 
موارد  اين  در  عقل  تاريخ  كه  اين  اوالً  مي رسد: 
خاص ))محدود به تشخيص تدريجي و حركت 
تالش  و  دقت مندي  سوي  به  آنها  گام  به  گام 
فزاينده شان براي معقوليت مندي و گام برداشتن 
به سوي انتزاع هر چه بيشتر نبوده است(( )فوكو، 
17 :1388(. نكتة دوم فوكو اين است كه ))علوم، 
دانش رسمي يا معرفت را نمي توان تنها بر اساس 
اصطالحات رسمي شان مطالعه و درك نمود.(( به 
عبارت ديگر، معرفت از دانش ناشي مي شود كه 
شامل دانش رسمي از قبيل كتاب هاي دانشگاهي 
روش ها  قوانين،  نهادها،  حال  عين  در  و  است 
قواعد،  هنجارها،  عامه،  باورهاي  فرايندها،  و 
بر  در  نيز  را  غيره  و  تجاري  كردارهاي  اخالق، 

مي گيرد )فوكو، 259 :1388(.
پيوند  ديرينه شناسي،  دربارة  فوكو  تصور 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


180

با گسست، شكاف، خأل و تفاوت  نداريم بلكه 
مقدماتي  توضيح  اين  از  بعد  داريم.  كار  و  سر 
دربارة روش ديرينه شناسي به آثاري مي پردازيم 
كه فوكو با اين روش انجام داده است تا بدين 
وسيله از نظر تجربي نيز چيستي اين روش، كه 
تاريخ سنتي  براي روش  از نظر فوكو جانشيني 

است، بهتر مشخص شود.

تاريخ ديوانگي
رسالة  كه  فوكو،  ديرينه شناسانة  اثر  نخستين 
تاريخ  است.  ديوانگي  تاريخ  اوست،  دكتري 
تاريخي  شرايط  به  راجع  پرسش  به  ديوانگي 
پيدايش تمايز ميان خرد و بي خردي در جريان 
به  رساله  اين  دارد.  اختصاص  هفدهم  سدة 
بررسي شرايط امكان پذير شدن پيدايش و توسعة 
علوم روان پزشكي و روا ن شناسي و تحليل افول 
رژيم پيشين حبس و نگهداري نهادي و پيدايش 
مي پردازد  هجدهم  سدة  اواخر  در  تيمارستان 
كتاب  نخستين  اين   .)1385:  22-3 )اسمارت، 
فوكو گوياي روايتي تقريباً كانتي است كه در آن، 
تجربة ما از ديوانگان پديدة صرفاً مقيد به تفكر 
هست  نيز  في نفسه اي  چيز  اما  ماست  تاريخ  و 
چيزي  اين  و  گيرد  نام  ديوانگي  مي تواند  كه 
 .)1380:  86 )كوزنزهوي،  است  تحريف نشدني 
وي در اين كتاب رابطة بين خرد و بي خردي را در 
اپيستمه هاي مختلف بررسي مي كند و مي كوشد 
به آن نقطة شروع ديوانگي بازگردد كه ديوانگي 
نامتمايز و تفكيك نشده اي  آنجا هنوز تجربة  در 
وجود  به  اشاره هايي  با  را  خود  كار  وي  است. 
طول  در  اروپا  قارة  سراسر  در  جذام خانه ها 
كه  است  معتقد  و  مي كند  آغاز  وسطي  قرون 

عنوان علم جديد )كه در فاصلة سال هاي 1744-
گذشته  از  كامل تر  بسيار  نوشت(  را  آن   1725
ميزان توانايي زبان )به منزلة مجاز و روايت( را 
در بازنمايي اشيای جهان و نيز تعيين فهم ما از 
وجود  اشيا  اين  بين  مي كنيم  تصور  كه  روابطي 
مفهوم  فوكو   .)142 )همان:  كرد  بررسي  دارد، 
اپيستمه را از ويكو مي گيرد. از نظر فوكو مفهوم 
است  روابطي  مجموعة  آن  معناي  به  اپيستمه 
كاربست هاي  آن  مشخص،  دوران  يك  در  كه 
تئوري  گونه هاي  براي  را  راه  كه  را  گفتماني  
معرفت شناختي و علوم و گاه بر آن سامانه هايي 
كه به نگارش صوري رسيده اند هموار مي كنند، 
اپيستمه  يكپارچه مي سازد.  وحدت مي بخشد و 
آن شيوه اي است كه جايگشت و انتقال به مرحلة 
و  علمي بودگي  معرفت شناختي،  تئوري پردازي 
نگارش صوري مفاهيم در درون هر صورتبندي 
اپيستمه  گفتماني، بر اساس آن انجام مي گيرد... 
نه  و  است  روزگار[  يك  ]در  دانش  چهرة  نه 
متضادترين  پشت  در  كه  عقالنيت  از  گونه اي 
و  وحدت  از  پرده  علوم،  ناهمگون ترين  و 
دوران  يك  در  انديشه  و  سوژه  يكپارچگي 
ما  كه  است  روابطي  مجموعة  بلكه  برمي دارد 
آن گاه به تحليل سطح سامان مندي هاي گفتماني 
علوم طي دوره اي مشخص مي پردازيم، مي توانيم 

مشاهده شان كنيم )فوكو، 279 :1388(.
آثار  در  فوكو  كه  گفت  بايد  بنابراين 
ديرينه شناسانة خود به بررسي ديوانگي، پزشكي 
قصد  آنها  همة  در  و  مي پردازد  انساني  علوم  و 
دارد با نشان دادن مصاديق تاريخي، تاريخ سنتي 
را به نقد بكشد و نشان بدهد كه در هر كدام از 
كار  و  سر  تداوم  و  تكامل  با  موارد خاص  اين 
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كرد، به آن مجال داد آزادانه ابراز وجود كند؛ اما 
صداي  عجيب  زوري  اعمال  با  كالسيك،  عصر 
اين  در   .)1387: )فوكو، 49  كرد  را خاموش  آن 
دوران، بيمارستان عمومي فرانسه به دستور پادشاه 
فرانسه در سال 1656 تأسيس شد و همة ديوانگان 
جمع آوري و به آسايشگاه هاي رواني منتقل شدند. 
به اعتقاد فوكو با ظهور عصر كالسيك دوران تازه 
با زبان و گفتمان و شكل بندي تازه اي از قدرت 
پديدار شد كه در آن جنون در تقابل با خردورزي 
خردورزي،  جديد  تفسير  با  و  مي گرفت  قرار 
مفهوم مخالف آن به طور كلي خطر جديدي براي 
جامعه قلمداد مي گرديد. در اين دوران زمينه براي 
رشتة روان پزشكي فراهم گرديد و نوعي جامعة 

زندان گونه به وجود آمد )ضيمران، 16 :1381(.
سومين اپيستمه يا عصر تاريخي كه فوكو به 

جذام خانه ها در اواخر قرون وسطي تخليه شدند، 
باقي  غربي  تمدن  در  همچنان  تبعيد  عرصة  اما 
ماند و دو سه قرن بعد، اغلب در همان مكان ها، 
نحوي  به  كه  شيوه هايي  به  را  ديگر  انسان هايي 
شگفت انگيز به روش هاي پيشين شبيه بود، طرد 
در  فوكو   .)1387:  12 )فوكو،  كردند  تحريم  و 
ادامه به ظهور كشتي ديوانگان در دوران رنسانس 
رنسانس  عصر  در  مي گويد  و  مي كند  اشاره 
ديوانگان را بر كشتي هايي سوار مي كردند و در 
مي ساختند.  روانه  كنار شهر  مسير رودخانه هاي 
اين عمل داليل مختلفي داشت مثل حفظ امنيت 
اجتماعي شهروندان، ممانعت از ورود ديوانگان 
به اماكن مذهبي، جمع كردن ديوانگان از سطح 
و...  فرزانگي  جستجوي  ديوانگان،  تطهير  شهر، 
اين  در  كه  است  معتقد  فوكو   .)15-6 )همان: 
دوره ديوانگي و خرد پديدهاي نسبتاً يكپارچه اي 
بودند. اشاره به ديوانگي از مسند قضاوت عقل 
محكوم  ديوانگي  و  نمي گرفت  صورت  مدرن 
داشته  بي خردي  با  جدايي ناپذير  پيوند  كه  نبود 
اواخر سده هاي قرون  باشد؛ كامالً برعكس، در 
وسطي و دورة رنسانس، ديوانگي با صور خاص 
و مقدس معرفت كه تصور مي رفت بصيرت هايي 
دربارة وضعيت بشري عرضه مي كند، پيوستگي 

داشت )اسمارت، 23 :1385(.
اما دورة تاريخي خاصي كه در اين كتاب بيش 
از همه براي فوكو جالب توجه است، عصر عقل 
به ويژه دورة 1656 تا 1794 است. از نظر فوكو 
در اين دوره مفاهيم خاصي مثل ديوانگي و عقل 
او  مي شوند.  پديدار  عقل  از  ديوانگي  تفكيك  و 
اين دوره را دورة كالسيك مي نامد و معتقد است 
كه عصر رنسانس هرچند خشونت جنون را مهار 

به نظر فوكو ايدة انس��ان به 
منزلة ش��الوده و ني��روي فعال مولد 
دانش، جامعه و تاريخ ساختة دست 

علوم انساني است.
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آورده  وجود  به  مذكور  عوامل  كه  شرايطي 
ويژگي هاي  كه  معرفت  از  شكل هايي  بودند، 
عيني سازي نهادهاي حبس را تقويت مي كردند و 
در شكل گيري ديوانه و سوژه هاي بي عقل سهيم 

بودند )اسمارت، 32 :1385(.

تولد درمانگاه: ديرينه شناسي ادراك پزشكي
پژوهش هاي ديرينه  شناسانة فوكو در دومين كتاب 
مهم وي يعني تولد درمانگاه: ديرينه شناسي ادراك 
پزشكي )1963( پيگيري مي شوند. در اين كتاب 
از ظهور و تشكيل بدن فرد به منزلة موضوع معاينه 
از ديدگاه  و تحليل علم پزشكي بحث مي شود. 
دربارة  علمي  گفتمان  نخستين  پزشكي  فوكو، 
فرد است و در تشكيل علوم انساني نقش مهمي 
ديرينه شناسي   .)1387: )بشيريه، 16  است  داشته 
به وضوح تحت  اثري است كه  ادراك پزشكي، 
كه  ساختارهايي  اما  است،  ساختارگرايي  تأثير 
آنهاست، ويژگي هاي  عيان ساختن  پي  فوكو در 
عام و بي زمان نيستند بلكه شرايط تاريخي ممكن 
هستند  مدرن  روزگار  در  پزشكي  تجربة  شدن 
)اسمارت، 35 :1385(. فوكو در اين كتاب تحليلي 
از تجربه و دانش پزشكي در عصر كالسيك و 
پايان سدة هجدهم  از جهش فرهنگي غرب در 
سدة  پزشكي  در  فوكو  اعتقاد  به  مي كند.  عرضه 
دارد.  وجود  بيماري  از  منظومة خاصي  هجدهم 
در اين اپيستمه بدن انسان صرفاً مكاني است كه 
بيماري در آن النه مي كند و در واقع پزشك براي 
آن  دچار  فرد  كه  مرضي  به  نسبت  دانش  كسب 
است، در اين نوع پزشكي كه فوكو آن را پزشكي 
ناچار است كه شخص  طبقه بندي كننده مي نامد، 
كنار  را  بدن  داخلي  ساختار  كم  دست  يا  بيمار، 

آن اشاره مي كند، اپيستمة مدرن است كه تقريباً با 
انقالب فرانسه آغاز مي شود. در اين دوره درهاي 
افراد  و  مي شود  گشوده  رواني  آسايشگاه هاي 
جامعه  مي شوند.  وارد  آزادانه  جامعه،  نامطلوب 
پزشكي  نگرش  موضوع  ديوانگي  دوره  اين  در 
طوري  به  مي گيرد  قرار  جديد  روان پزشكي  و 
انحصاري  گفتمان  را  ديوانگي  روان پزشكي  كه 
خود قلمداد مي كند. به اعتقاد فوكو در اين عصر، 
روان پزشكي جديد زندان بزرگ عصر كالسيك 
واقع  در  داد.  انتقال  آدميان  دوران وجدان  به  را 
به  ديوانگان  و  مجانين  كالسيك  دوران  در  اگر 
باد تمسخر گرفته مي شدند يا شكنجه مي شدند، 
ديوانگي در عصر جديد به بيماري يا ناهنجاري 
رواني تبديل شد كه به معاينة تشخيص پزشكي 
اين دوره  نياز داشت. در واقع در  توانبخشي  و 
به  را  وجود  ابراز  و  گفتن  قدرت سخن  ديوانه 
خاموشان  وادي  به  و  مي دهد  دست  از  كلي 
فرستاده مي شود، چون امكان توليد اقتصادي را 
از دست مي دهد و از اين رو، بايد ساكت شود 
به  نشنود )همان: 16-7(.  را  او  و كسي صداي 
طور كلي بايد گفت كه فوكو در تاريخ ديوانگي 
به بررسي اين مباحث مي پردازد: تفكيك عقل و 
و حذف جمعيت هاي خاصي،  طرد  و  بي عقلي 
به ويژه ديوانگان، پيدايش و تكوين ساختارهاي 
و  برداشت  در  كه  طرد  و  حذف  ويژة  نهادي 
تصويرهاي فرهنگي مربوط به حبس و نگهداري 
جذاميان ريشه داشتند و براي كنترل جمعيت ها 
مي شدند  گرفته  به كار  ناموجهي  گروه هاي  يا 
و  فساد  فالكت،  بطالت،  و  تنبلي  خاطر  به  كه 
مي كردند؛  تهديد  را  عمومي  نظم  ديوانگي شان 
اساس  بر  معرفت  نوين  شكل هاي  پيدايش  و 
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تحليل  به   ،)1966( انساني  علوم  ديرينه شناسي 
تحليلي  و  مي پردازد  گفتماني  روابط  و  گفتمان 
علوم  پيدايش  امكان  شرايط  از  ديرينه شناسي 
به  كتاب  اين  در  وي  مي دهد.  دست  به  انساني 
اختراعي  منزلة  به  انسان  پديداري  چگونگي 
جديد مي پردازد و او را داراي دو كاركرد مي داند: 
انساني كه به طور همزمان هم ابژه و هم سوژة 
شناخت را تشكيل مي دهد، انساني كه در پايان 
)گيالسيان،  مي شود  پيش بيني  وي  مرگ  كتاب، 

.)1389: 45
وضوح  و  شكل گيري  مسير  در  اشيا  نظم 
حساب  به  عطفي  نقطة  ديرينه شناسي  كامل 
آشكارسازي  جهت  از  كتاب  اين  مي آيد. 
تلقي  مهم  نيز  ساخت گرايي  با  فوكو  پيوندهاي 
كتاب  اين  در   .)1382:  48 )كچوئيان،  مي شود 
و  مي گذارد  كنار  را  نهادها  ديرينه شناسي  فوكو 
به  و  مي آورد  روي  گفتمان ها  ديرينه شناسي  به 
ويژه تحقيقاتش دربارة علوم انساني را گسترش 
 )1387:  193 محمدي،  و  )جاليي پور  مي دهد 
مركزي  موضوع  بايد  نظرش  به  را  آنچه  و 
در  مي كند.  بيان  باشد،  تاريخي  معرفت شناسي 
آنجا وي به اين مسئله توجه مي كند كه چگونه 
فرهنگ غربي دانش و مخصوصاً دانش تاريخي 
را سازمان داده است )مانسلو، 130 :1997(. به 
عبارت ديگر وي در اين كتاب مي كوشد ساختار 
گفتمان هاي رشته هاي مختلفي را كه موضوعشان 
جامعه، افراد و زبان است، تحليل كند. فوكو از 
سخن  شيوه هاي  به  اشاره  براي  گفتمان  مفهوم 
خاصي  موضوع  دربارة  انديشيدن  يا  گفتن 
استفاده مي كند كه با مفروضات مشتركي به هم 
راستا  اين  در   .)1386:  975 )گيدنز،  پيوسته اند 

بگذارد. از اين ديدگاه بيمار صرفاً واقعيتي بيروني 
است كه به تصرف بيماري درآمده است. اما در 
اواخر سدة هجدهم شرايطي پيش آمد كه رشد و 
گسترش پزشكي مدرن را ممكن ساخت )همان: 
و  كرانمندي  اساس  بر  مدرن  پزشكي   .)35-6
اين  در  يافت.  معنا  انسان  جسماني  محدوديت 
با  تقابل  در  پزشك  پزشكي، ذهن شناسندة  نوع 
 19 )ضيمران،  گرفت  قرار  بيمار  وجود  عينيت 
:1381(. در واقع به نظر فوكو در مراحل اولية علم 
با آن همه چيز  نهايي بود و  پزشكي، مرگ حد 
پايان مي گرفت؛ مرگ، پايان زندگي، پايان مرض 
و پايان كار پزشك و پزشكي محسوب مي شد. اما 
با تحول در دانش پزشكي و با پيدايش آناتومي 
كه با جسد صامت سر و كار داشت مرگ خود 
آغاز معرفت نسبت به جسد و نسبت به مرض 
است  معتقد  فوكو   .)1387:  17 )بشيريه،  شد 
تاريخ  صورت  به  را  خويش  تاريخ  پزشكي  كه 
پيشرفت مداوم به سوي عينيت و درك و دقت 
بيشتر و جستجوي حقيقت بيماري برساخته است 
در حالي كه به نظر فوكو چنين تصويري از تاريخ 
 36 )اسمارت،  نيست  درستي  تصوير  پزشكي 
:1385( و تاريخ پزشكي خطي و پيوسته نيست، 
بلكه ناپيوسته و منقطع بوده و در آن اپيستمه ها با 
گسست هايي بنيادين از همديگر متمايز مي گردند. 
در واقع وي نمي پذيرد كه اپيستمة پزشكي مدرن 
در مقايسه با اپيستمة پزشكي قديم ارزش بيشتري 
دارد و از راه پيشرفت حاصل آمده است )بستاني، 

.)1384: 194

نظم اشيا: ديرينه شناسي علوم انساني
اشيا:  نظم  يعني  خود،  بعدي  كتاب  در  فوكو 
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سوژه و ابژة شناخت خويش است و همين خود 
به علوم انساني، ساختاري كج و معوج و نهايتاً 
 84-5 رابينو،  و  )دريفوس  مي دهد  گيج كننده 
:1387(. فوكو از اين وضعيت به صورت نوعي 
است  معتقد  و  ياد مي كند  معرفت شناختي  تنش 
كه اين تنش را نمي توان زياد به تأخير انداخت 
ابداع )انسان در مقام هم سوژه  اين  و سرانجام 
به  انسان  مفهوم  كه  هنگامي  مطمئناً  ابژه(  هم  و 
مي رود،  زوال  به  رو  انديشه  براي  بنياني  مثابة 
ناپديد خواهد شد و از دانش )و در نتيجه انسان 
توليد  نوعي  مثابة  به  دانش( جز  منزلة سوژة  به 
اپيستمه اي ياد نخواهد شد و در نتيجه ما شاهد 
ابژه اي  مقام  در  انسان  و  تاريخ  قطعيت،  مرگ 
اين  در   .)1997:  12 )مانسلو،  بود  خواهيم  دانا 
كتاب فوكو ايدة روشنگري دال بر اين كه علوم 
اجتماعي يگانگي بشريت را كشف كرده و بسط 
و گسترش آن را پيشرفت اجتماعي خوانده بود، 
معتقد است  فوكو  مقابل  به چالش مي كشد. در 
كه علوم انساني مفهوم بشريت را اساساً به منزلة 
مفهوم عقل سليم وحدت بخشي برساخته اند. به 
نيروي  و  شالوده  منزلة  به  انسان  ايدة  وي  نظر 
فعال مولد دانش، جامعه و تاريخ ساختة دست 

علوم انساني است )سيدمن، 238 :1386(.

ديرينه شناسي دانش
يعني  خود،  ديرينه شناسانة  اثر  آخرين  در  فوكو 
واقع  در  كه   ،)1969( دانش  ديرينه شناسي 
و  نظم  نوعي  و  اوست  دورة  اين  اثر  مهم ترين 
روش شناسانه اش  مطالعات  به  بخشيدن  نسق 
مثابة  به  ديرينه شناسي  از  كامل  توصيفي  است، 
و  )اسچوريچ  مي دهد  ارائه  تاريخي  روش 

علوم  بين  روابط  با  اپيستمه هايي  معرفي  به  وي 
مي پردازد كه مبناي سه دورة مهم در تفكر غربي 
را تشكيل مي دهند. البته در اين كتاب نگاه فوكو 
صرفاً متوجه دانسته هاي آن ادوار نيست بلكه به 
طور اخص متوجه آن مؤلفه هايي است كه دانش 
مي دهند،  شكل  گذشته  ادوار  از  يك  هر  در  را 
اين سه دورة مهم عبارت اند از: دوران رنسانس 
ميانه سدة هفدهم(، عصر  تا  )از سدة شانزدهم 
سدة  پايان  تا  هفدهم  سدة  ميانه  )از  كالسيك 
تا  هجدهم  سدة  )از  مدرن  عصر  و  هجدهم( 
تقريباً زماني كه فوكو در حال نوشتن كتاب خود 
بود: سالياني پس از ميانه سدة بيستم( )پين، 80 
:1382(. از نظر فوكو در هر كدام از اين دوران 
)اپيستمة(  دانايي  صورتبندي  يا  فكري  ساختار 
يا  تحول  دو  كتاب  اين  در  دارد.  خاصي وجود 
گسست عمده بررسي مي شوند: يكي آغاز عصر 
كالسيك در ميانة سدة هفدهم و ديگري ظهور 
عصر مدرن در آغاز سدة نوزدهم. از نظر فوكو 
تحول از يك عصر به عصر ديگر تكاملي نيست، 
اپيستمة  و  شناخت  وجه  داراي  يك  هر  بلكه 
در   .)1387:  17 )بشيريه،  است  خود  خاص 
از  پرمايه اي  و  مختصر  از شرح  بعد  فوكو  آنجا 
سامان بخش  اساسي  اصل  منزلة  به  ))شباهت(( 

را  اشيا  نظم  كتاب  اعظم  بخش  رنسانس،  عصر 
صرف تحليل مفصلي از اپيستمة عصر كالسيك 
آموزش  و  بازنمايي  رابطة  بر  مبتني  كه  مي كند 
اين فاصله است كه فوكو  از  تنها  بنيادي است. 
مي سازد.  مدرن  دوران  به  نگرش  آمادة  را  خود 
فاصله جويانة  و  بي طرفانه  روش  ياري  به  وي 
انسان((  ))عصر  را  مدرن  دوران  ديرينه   شناسي، 
مي نامد و نشان مي دهد كه انسان نوع خاصي از 
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از  اثر  اين  در  فوكو   .)2000:  849 مك كنزي، 
است  تازه اي سود جسته  اصطالحات  و  واژه ها 
برخالف  و  دارد  پيچيده  و  سخت  مفاهيمي  و 
مصاديق  از  روي  هيچ  به  او،  پيشين  كتاب هاي 
مفاهيم  براي روشن ساختن  تاريخي  روايات  و 
دانش  ديرينه شناسي  كتاب  است.  نگرفته  بهره 
نشد،  روبه رو  اشيا  نظم  كتاب  نظير  اقبالي  با 
دانشگاه هاي  سنتي  استادان  شد  موجب  اما 
فرانسه با انديشه هاي فوكو جدي برخورد كنند 
ديرينه شناسي  كتاب   .)1382:  26 )ضيمران، 
آن  هدف  كه  مي شود  آغاز  مقدمه اي  با  دانش 
در  ديرينه   شناسي  روش  تاريخي  جايگاه  تعيين 
كردن  جدا  همزمان  و  رسمي  علوم  حوزه هاي 
)كچوئيان،  است  ساخت گرايي  ديدگاه  از  آن 
ابتدا  در  كتاب  اين  مقدمة  در  وي   .)1382:  54
مسائلي  نظير  متعددي  جهات  از  كه  مي پذيرد 
كه مطرح مي كند، ابزارهايي كه استفاده مي كند، 
مفاهيمي كه از درون آن سر برمي آورد و نتايجي 
تحليل ساختاري  آنچه  با  كالً  مي كند  كه كسب 
ناميده مي شود، بيگانه نيست. اما مي گويد هدف 
من انتقال روش تحليل ساختاري به حوزة تاريخ 
و به طور اختصاصي تاريخ دانش نيست )همان: 
49(. اين كتاب با مقايسة دو روش كامالً متفاوت 
در نگاشتن تاريخ تفكر آغاز مي شود. روش اول 
در تحليل هايي تجسم مي يابد كه حاكميت سوژه 
اومانيسم را  انسان شناسي و  و شمايل دوقلوي 
به سان  تفكر  تاريخ  ترتيب  بدين  حفظ مي كند، 
استمرار پيوسته و بي گسستي تصور مي شود كه 
محصول آگاهي انساني خودمختار است. روش 
سوژة  است،  آن  طرفدار  هم  فوكو  كه  ديگري 
خودمختار را از مركز صحنه خارج مي كند و بر 
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تحليل قواعد شكل گيري تأكيد مي كند، قواعدي 
از گزاره ها در حكم  آنها گروهي  واسطة  به  كه 
در  مي يابند.  وحدت  متن،  يك  يا  نظريه،  علم، 
و  پيوستگي ها  لواي  زير  در  تفكر  تاريخ  نتيجه 
استمرارهايي كه متكي به فرض سوژة خودمختار 
هستند، پرده از روي گسستگي ها، جابه جايي ها 
و دگرگوني ها برمي دارد )اسمارت، 47 :1385(. 
تاريخ  در  كتاب روشي خاص  اين  در  واقع  در 
تاريخي  روش  مقابل  در  كه  است  شده  عرضه 
سنتي قرار مي گيرد. وي در اين كتاب مي كوشد 
نظير لوي اشتراوس در مردم شناسي يا الكان در 
در  كه  كند  تاريخي عرضه  روان شناسي، روشي 
آن انسان در محور تحليل قرار ندارد )كچوئيان، 
است  متني  دانش  ديرينه   شناسي   .)1382:  44
حوزه  دربارة  توصيف هايي  تقرير  پي  در  كه 
ميان  روابط  كه  است  فراموش شده اي  حيطة  يا 
اين  دربارة  فوكو  پرسش  اولين  گزاره هاست. 
حيطه به معيارهاي وحدت هر گروه از گزاره ها 
مربوط مي شود كه به نظر وي ممكن است اين 

وحدت به سبب موارد زير باشد:
1. ارجاع به موضوع مشترك تحليل،

شيوة  يا  معيني  ارجاع  شيوه هاي  وجود   .2
بيان،

3. به كار بستن نظام مفاهيم ثابت و منسجم،
4. همساني و پايداري مضمون نظري.

روشي  كلي،  خطوط  ترسيم  از  پس  فوكو 
براي تعيين وجود يا نبود وحدت در گروهي از 
گزاره ها، به پرسش دوم مي رسد كه با توضيح و 
روشن ساختن مفاهيم و روابط كليدي، خصوصاً 
بين  روابط  و  گزاره  تعريف  به  مربوط  مسائل 
گزاره، گفتمان و مفهوم كردارهاي گفتماني سر 

و كار دارد )اسمارت، 50-49 :1385(. مي توان 
دارد  نظر فوكو، شباهت زيادي  گفت گزاره در 
كشف  انگيسي،  فيلسوف  آستين،  جان  آنچه  به 
گفتاري  كنش  نظرية  در  و  كرده  طبقه بندي  و 
جان سرل سازمان يافته است. رابينو و دريفوس 
اين نوع كنش هاي گفتاري را كنش هاي گفتاري 
سرل  گفتاري  كنش هاي  با  تا  مي نامند  جدي 
گزاره  از  فوكو  منظور  بنابراين  نشوند.  مشتبه 
در  وقتي  كه  است  جدي  گفتاري  كنش هاي 
خود  كه  ـ  گفتماني  صورتبندي  يك  چارچوب 
گرد  ـ  مي دهند  تشكيل  را  مستقلي  نسبتاً  نظام 
شيوه هاي  كه  مي سازند  را  گفتماني  مي آيند، 
انديشيدن و معيار صدق و كذب را در دوره هاي 
تاريخي مشخص تعيين مي كند )سلطاني، 41-2 
دسته اي  نيز  گفتمان  از  فوكو  منظور   .)1384:
گفتماني  صورتبندي هاي  به  كه  گزاره هاست  از 
واحدي تعلق دارند. به عبارت ديگر از نظر فوكو 
مفهوم گفتمان مجموعه اي از گزاره هاست، از آن 
حيث كه وابسته به يك صورتبندي گفتماني اند. 
قابل  صوري  يا  بالغتي  واحد  يك  گفتمان، 
تكرار تا بي نهايت نيست كه بتوان از راه بررسي 
لزوم،  صورت  در  البته  )و  شدن  پديدار  تاريخ 
تفسيرش( آن را شناخت. بلكه عبارت است از 
شرايط  مي توان  كه  گزاره ها  از  محدودي  تعداد 
وجودشان را مشخص نمود )فوكو، 174 :1388(.
فوكو در ادامه مفهوم كردار گفتماني را چنين 
از  مجموعه اي  گفتماني  كردار  مي كند:  تعريف 
قواعد عيني و تاريخي با زمان و مكان مشخص 
در  و  مشخص  زماني  دورة  يك  در  كه  است 
سطح اجتماعي و اقتصادي و جغرافيايي و زباني 
معيني، شرايط حاكم بر كار بستن كاركرد گزاره 
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وجود  علم  تاريخ  و  انديشه  تاريخ  در  متعارف 
بر  تاريخ  تحليل  رايج  شيوة  طرد  و ضمن  دارد 
پيشرفت،  و  توسعه  و  تداوم  مالك هاي  اساس 
بر مضاميني چون انقطاع و گسست و دگرگوني 
در تحليل شكل بندي هاي گفتمان تأكيد مي ورزد 

)جاليي پور و محمدي، 193 :1387(.

تبارشناسي
فوكو براي اولين بار در مقالة ))نيچه، تبارشناسي 
داد.  توضيح  را  تبارشناسي  مفهوم  تاريخ((  و 
اثر  چهار  انتشار  از  بعد  حقيقت  در  مقاله  اين 
ديرينه شناسانة فوكو و قبل از دو اثر تبارشناسانة 
شد  منتشر  فرانسه  به   1971 سال  در  وي 
فوكو   .)2000:  850 مك كنزي،  و  )اسچوريچ 
نيچه  تبارشناسي  تحت تأثير  كامالً  مقاله  اين  در 
كه  بود  كسي  نخستين  او  حقيقت  در  و  است 
را  آن  و  فهميد  درستي  به  را  نيچه  تبارشناسي 
در حد و اندازه هاي جديدي به كار گرفت. اگر 
اخالقي  اصول  فهم  دنبال  به  نيچه  تبارشناسي 
قرن نوزدهم بود، فوكو اين رويكرد نام انگارانه و 
تاريخي را اقتباس كرد و براي فهم ويژگي هاي 
 202-3 )شرت،  گرفت  كار  به  اروپايي  جوامع 
تجربه گراي  مورخان  آنجا  در  وي   .)1387:
جايگاه  كردن  پيدا  درصدد  كه  را  ساده لوح 
آنها  نظر  به  كه  هستند  تاريخي اي  امر  حقيقت 
))ذاتي و فرازمان(( است، به باد تمسخر مي گيرد. 

تاريخ  چون  كه  مي كند  استدالل  عوض  در  او 
ما درون آن محصور هستيم،  ساختگي است و 
اين نتيجه اي كه مي توانيم گاهي وراي تاريخ قرار 
بگيريم اشتباه است و همچنين اشتباه تر است اگر 
فكر كنيم كه ايستادن وراي تاريخ شرط ضروري 

را مشخص مي كند )همان: 175(.
از نظر فوكو آرشيو گزاره، به مثابة افق عامي 
و  گفتماني  صورتبندي هاي  توصيف  كه  است 
تحليل موجبيت ها و وضعيت ها و تشخيص حوزة 
گزاره اي، ريشه در آن دارند و ما با تكيه بر قانون 
اين دست  از  بررسي هايي  بر  مي توانيم  واژگان، 
دربرگيرندة  كه  واژه اي  بنهيم.  ديرينه شناسي  نام 
جستجوي  در  دويدني  و  تالش  گونه  هيچ 
آغازگاه ها نباشد، تحليل را با هيچ گونه حفاري 
بر  بلكه دال  و كاوش ژئولوژيك در نمي آميزد، 
آموزة اساسي و محوري عام توصيفي است كه 
است  شده  گفته  را  آنچه  كه  است  اين  هدفش 
در سطح وجود و نيز در سطح كاركرد گزاره ای 
صورتبندي  سطح(  )در  و  دارد  اشاره  بدان  كه 
گفتماني كه پايه در آن دارد و نيز آرشيو كلي آن 
تبيين كند و از آن سخن بگويد. ديرينه  شناسي. به 
مثابة كنش هايي مشخص  به  گفتمان ها  توصيف 

در چارچوب آرشيو مي پردازد )همان: 195(.
فوكو معتقد است كه توصيف آرشيو هرگز 
با نزديكي و همجواري  نمي تواند كامل شود و 
تاريخي، دشوارتر و پيچيده تر مي شود. از همين 
در  كه  قواعدي  ـ  ما  خود  آرشيو  كه  است  رو 
گفتمان  موضوع  مي زنيم،  حرف  آن  چارچوب 
ماست  براي  آرشيو  پيچيده ترين  ـ  غيره  و  ما، 
و  درك  قابل  ما  براي  فوكو  نظر  از  واقع  در  و 
روي   .)1385:  51 )اسمارت،  نيست  توصيف 
ديرينه شناسي  در  فوكو  كه  گفت  بايد  رفته  هم 
دانش روش خود را در تحليل علوم انساني تبيين 
بر  ويژه  به  دانش،  تحليل  زمينة  در  او  مي كند. 
تفاوتي تأكيد مي كند كه بين چارچوب مفهومي 
خودش و چارچوب مفهومي تبيين هاي تاريخي 
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كه  دهد  نشان  راه  نشيب هاي  و  فراز  بر  معين 
هست  اكنون  در  زنده  كامالً  گونه اي  به  گذشته 
مي بخشد  شكل  مخفيانه  همچنان  را  اكنون  و 
نقش  فوكو  تبارشناسي  سوم  مشخصة  )همان(. 
كه  پديده هاست  از  مشروعيت ستاني  در  آن 
مشروعيتشان را از تظاهر به داشتن خطوط نسب 

ناب كسب كرده اند. 
كردن  آشكار  با  فوكو  تبارشناسي  واقع  در 
وجود اليه هاي متعدد در تبار يك پديدة وارث 
بي ثبات را از درون تهي مي كند. همچنين فوكو 
همان گونه كه همچون نيچه مسيرهاي تاريخي 
را متعدد و بدون خاستگاه مشتركي مي دانست، 
يكي از نيروهاي شكل دهندة تاريخ را قدرت و 
عامل ديگر را تصادف و پيشامد مي داند )شرت، 

.)1387: 206-8

رشتة تاريخ است )مانسلو، 132 :1997(.
فوكو، به تأسي از نيچه، در تبارشناسي خود 
متعارف  تاريخ نگاري  ويژگي هاي  شناسايي  به 
آنها  اولين  است.  مخالف  آنها  با  كه  مي پردازد 
فوكو  دارد.  دو وجه  انكار  اين  خاستگاه هاست، 
از يك  سو مفهوم خاستگاه واحد را انكار مي كند 
تاريخي  آغاز  در  آنچه   .)1387:  206 )شرت، 
چيزها يافت مي شود، هويت همچنان حفظ شدة 
ناهمخواني  ]بلكه[  نيست،  خاستگاهشان 
)فوكو،  است  پراكندگي  است،  ديگر  چيزهاي 
اين خاستگاه ها  از سوي ديگر  و   .)1388:  376
را يگانه نمي داند: كامالً برعكس، جستجوي مبدأ 
را  آنچه  مبدأ  جستجوي  نمي كند:  بنا  را  چيزي 
بي حركت تصور مي شد تكان مي دهد، جستجوي 
مبدأ ناهمگوني آنچه را همخوان با خويش تصور 

مي شد، نشان مي دهد )همان: 379(.
به  مربوط  فوكو  تبارشناسي  ويژگي  دومين 
خطوط نسبت و تبارهاست. وي از يك سو ايدة 
مي شود:  منكر  را  واحد  تبار  و  نسبت  يك خط 
رو يك  هيچ  به  ميراث  اين  فريب خورد؛  نبايد 
مستحكم  و  انباشته  كه  دارايي  يك  دستاورد، 
نقص ها،  از  مجموعه اي  بلكه  نيست،  مي شود 
را  آن  كه  است  ناهمگني  اليه هاي  و  شكاف ها 
بي ثبات مي كند و وارث شكننده را از درون يا از 

زير تهديد مي كند )همان: 378(.
و از سوي ديگر حاضر به پذيرش اين نيست 
انقطاع اند:  بدون  و  پيوسته  نسب  خطوط  كه 
عقب  به  زمان  در  كه  نمي كند  ادعا  تبارشناسي 
مي رود تا در آن سوي زدودن فراموشي تداومي 
اين  تبارشناسي  وظيفة  كند؛  بازسازي  را  عظيم 
نيست كه پس از تحميل شكلي )از همان آغاز( 

از نظر فوكو مفهوم گفتمان 
مجموعه اي از گزاره هاس��ت، از آن 
حيث كه وابس��ته به يك صورتبندي 
گفتماني ان��د. گفتم��ان، ي��ك واحد 
بالغت��ي يا ص��وري قابل تك��رار تا 
بي نهاي��ت نيس��ت كه بت��وان از راه 
بررس��ي تاريخ پديدار شدن )و البته 
در صورت لزوم، تفس��يرش( آن را 
شناخت. بلكه عبارت است از تعداد 
مح��دودي از گزاره ها ك��ه مي توان 
شرايط وجودشان را مشخص نمود.
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شيوه هاي مجازات و نظم از قرن هجدهم تا زمان 
اين  از  حاضر بررسي شده است. بالفاصله بعد 
كتاب، جلد اول كتاب تاريخ سكسواليته به بازار 
آمد كه بعد از تكميل شدن شش فصل جداگانه 
داشت و مي توان آن را مقدمه اي بر كل آثار وي 

دانست )مجيل، 454 :1979(.
البته فوكو همچنان در اين آثار به شيوة تحول 
كه  چنان  اما  است  عالقه مند  گفتماني  رويه هاي 
گفتيم كردارهاي گفتماني اينك، هم با حوزه هاي 
غيرگفتماني مثل وجه توليد، روابط اجتماعي و 
خود  با  هم  و  مي يابند  پيوند  سياسي  نهادهاي 
ارتباط دارند كه شامل تحوالت  حوزة گفتماني 
در  تحول  نيز  و  نظر  مد  گفتمان  خود  دروني 

گفتمان مد نظر مي شوند )بشيريه، 25 :1387(.

مراقبت و تنبيه
تنبيه  و  مراقبت  فوكو  تبارشناسانة  اثر  نخستين 
)1975( است. اين متن از بعضي جهات نشانة 
مثل  وي  قبلي  آثار  كلي  مضامين  به  بازگشت 
تاريخ  كه  طور  همان  است.  ديوانگي  تاريخ 
ديوانگي با حبس و نگهداري و تولد تيمارستان 
و تفكيك عقل و بي عقلي و وضع كردن شرطي 
موضوع  كه  دارد  كار  و  سر  ))ديوانگي((  نام  به 
گفتمان هاي آسيب شناسي رواني شد، مراقبت و 
تنبيه نيز متوجه حبس كردن، دگرگوني شكل هاي 
مجازات همراه با تولد زندان، تمايز ميان مجرمان 
نام  به  كردن شرطي  و وضع  بچه هاي خوب  و 
شد  انساني  علوم  موضوع  كه  است  بزهكاري 
)اسمارت، 54 :1385(. آغاز اين كتاب  شباهت 
تولد  كتاب هاي  آغاز  چگونگي  با  دارد  زيادي 
درمانگاه و نظم اشيا. به عبارت ديگر، همان گونه 

چهار  مقاله  اين  در  فوكو  اين،  بر  عالوه 
وظيفة مهم براي تبارشناس قائل مي شود: 1( به 
چالش كشيدن جستجوي خاستگاه ها، 2( مطالعة 
بسيار  بعدي اش  كارهاي  در  كه  چيزي  بدن، 
اهميت دارد اما در اين مقاله چندان بر آن تأكيد 
انقياد  گوناگون  نظام هاي  توصيف   )3 نمي كند، 
 )4 نهايت  در  و  سلطه،  تكراري  كامالً  بازي  و 
مطالعه و تمركز بر تاريخ واقعي12 )اسچوريچ و 
مك كنزي، 3-850 :2000(. از نظر فوكو تاريخ 
و  و شدتش سر  يكتايي  در  رويدادها  با  واقعي 
كار دارد. بايد رويداد را نه همچون يك تصميم، 
يك قرارداد، يك حاكميت، يا يك نبرد و پيكار 
فهميد، بلكه بايد آن را همچون مناسبات نيروها 
غصب  قدرتي  كرد.  درك  مي شود  وارونه  كه 
برگردانده  و  شده  گرفته  سر  از  واژگاني  شده، 
شده عليه استفاده كنندگان ]پيشين[ آن، استياليي 
كه تضعيف مي شود، خود را شل مي كند، خود را 
مسموم مي كند و استياليي ديگر نقاب زده وارد 

مي شود )فوكو، 384 :1388(.
تاريخ((  ))تبارشناسي و  نيچه،  مقالة  واقع  در 
سرآغازي است براي شروع دورة جديد كارهاي 
ميان  رابطي  پل  مثابة  به  و  فوكو  تبارشناسانة 
مي كند  عمل  وي  كارهاي  مختلف  دورة  دو 
تحليل   .)2000:  853 مك كنزي،  و  )اسچوريچ 
تبارشناسانة فوكو بيش از همه در دو اثر عمدة 
تاريخ  و  تنبيه  و  مراقبت  يعني  فوكو  بعدي 
سكسواليته انجام مي شود. در حقيقت فوكو بعد 
از تقرير چهار كتابي كه به روش ديرينه شناسانه 
نگاشته شد، شش سال هيچ اثري كاملي ننوشت 
انتشار  با   1975 سال  در  نسبي  اين سكوت  اما 
آن  در  كه  كتابي  شد،  شكسته  تنبيه  و  مراقبت 
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ـ  علمي  كنوني  پيچيدة  مجموعة  تبارشناس 
آن  از  را  تكيه گاه هايش  تنبيه  قدرت  كه  قضايي 
دريافت مي كند، اثرهايش را در آن بسط مي دهد 
و غرابت مفرطش را در آن پنهان مي كند(( )همان: 
براي  عمومي  قاعدة  چهار  از  ادامه  در  و   .)34
انجام تبارشناسي نام مي برد كه تمركزشان بيشتر 
بر كتاب اخير است. اين قاعده ها عبارت اند از: 
1( متمركز نكردن مطالعة ساز و كارهاي تنبيهي 
صرفاً بر اثرهاي سركوب گر آنها و جنبة مجازات 
در  كارها  و  ساز  اين  دوبارة  جادادن  بلكه  آنها، 
احتمالي  و  مثبت  اثرهاي  از  كامل  مجموعه اي 
آنها، حتي اگر اين اثرها در نگاه نخست حاشيه اي 
باشند، بنابراين در نظر گرفتن تنبيه به منزلة يك 
روش هاي  تحليل   )2 اجتماعي؛  پيچيدة  كاركرد 
تنبيهي نه به منزلة پيامدهاي سادة قواعد حقوقي 
به  بلكه  اجتماعي،  ساختارهاي  شاخص هاي  يا 
منزلة تكنيك هايي كه ويژگي خود را در قلمرو 
به   )3 دارند؛  قدرت  روش هاي  ساير  عمومي تر 
جاي بررسي تاريخ حقوق جزايي و تاريخ علوم 
انساني به منزلة دو مجموعة مجزا كه تالقي شان 
يا  ديگري  يا  يكي  بر  مفيد  اثري خواه  مي تواند 
شايد بر هر دو داشته باشد، بررسي اين كه آيا 
زهداني مشترك وجود ندارد و آيا هردوي اين 
واحد صورتبندي  فرايند  يك  محصول  تاريخ ها 
مختصر  نيستند؛  قضايي((  ـ  ))شناختي  معرفتِي 
پايه  منزلة  به  تكنولوژي قدرت  دادن  آن كه جا 
و  جزايي  نظام  شدن[  ]اومانيزه  انساني  اصل  و 
شناخت انسان؛ 4( بررسي اين كه آيا ورود روح 
الحاق  آن،  با  كيفري و همراه  به صحنة عدالت 
مجموعه اي از دانش ))علمي(( به روش قضايي، 
بدن  خود  محاصرة  شيوة  در  تغيير  نتيجة  و  اثر 

با  اشيا  نظم  و  پومه  درمان  با  درمانگاه  تولد  كه 
با  نيز  اثر  طبقه بندي بورخس آغاز مي شود، اين 
شرح مجازات روبر فرانسوا دامي ين به جرم سوء 
قصد به جان لويي پانزدهم آغاز مي شود )فوكو، 
11 :1388(. عالوه بر اين، در اين اثر نيز فوكو 
همانند آثار دوران ديرينه شناسانة خود يك دوره 
را با دوره اي ديگر مقايسه مي كند و مي گويد كه 
در طول دورة دوم: ))در اروپا و اياالت متحده، 
اين  يافت.  سازمان  نو  از  مجازات  اقتصاد  كل 
دوره، دورة نظريه هاي جديد قانون و جرم، دورة 
مجازات  حق  سياسي  يا  اخالقي  نوين  توجيه 
كردن، دورة لغو فرمان ها و قوانين قديمي و محو 
رسوم، طرح يا تحرير قوانين مدرن و عصر نوين 
اين  نتيجة  و   )16 )همان:  بود((  كيفري  عدالت 
چيزي  بود،  كيفري  سختگيري  كاهش  تغييرات 
و  هستند  آشنا  كامالً  آن  با  مورخان حقوقي  كه 
كمتر،  ما شاهد شقاوت  دوره  اين  در  نتيجه  در 
بيشتر  احترام  بيشتر،  درد و رنج كمتر، ماليمت 
فوكو  اما  )همان: 27(.  بيشتر هستيم  انسانيت  و 
و  مي كند  نقد  را  قدرت  تكنيك هاي جديد  اين 
استدالل مي كند كه اين مجموعة پيچيدة علمي ـ 
قضايي اكنون به جاي بدن بر روح و روان تمركز 
اندازة  تا  وي  اعتقاد  به  كه   ،)35 )همان:  دارند 
زيادي از رژيم جزايي قديم سركوب گرتر است 
بلكه هر حكمي  تنها هدفش مجازات نيست  و 
تجويزي  و  هنجارمندي  دربارة  ارزيابي  يك 
خود  در  را  ممكن  بهنجارسازي  براي  تكنيكي 

دارد )همان: 32(.
و  مراقبت  كتاب  هدف  كه  مي گويد  فوكو 
مدرن  روح  پيوستة  هم  به  تاريخ  ))ارائة  تنبيه 
]يعني[  است؛  كردن  قضاوت  نوين  قدرت  و 
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تالش  نتيجتاً  نيست.  قدرت  مناسبات  توسط 
براي مطالعة دگرديسي روش هاي تنبيهي بر پاية 
تكنولوژي سياسي بدن كه در آن مي توان تاريخ 
را  ابژه اي  مناسبات قدرت و روابط  از  مشتركي 
كيفري  ماليمت  تحليل  با  بنابراين،  كرد.  قرائت 
كه  فهميد  مي توان  هم  قدرت،  تكنيك  منزلة  به 
چگونه انسان، روح، فرد بهنجار به منزلة ابژه هاي 
هم  و  گرفتند،  را  جرم  جاي  كيفري  دخالت 
مي توان فهميد كه شيوة خاص به انقياد درآوردن 
ابژة  منزلة  به  را  انسان  توانست  روشي  چه  با 
دانش براي گفتماني با شأن علمي به دنيا آورد 
بخش هاي  از  برخي  در  فوكو   .)34-5 )همان: 
كتاب، از جمله بخش تركيب نيروها )203-13(، 
شيوه هاي  فصل  همة   ،)169-77( رام  بدن هاي 
يعني  آخر  فصل  و   )213-31( تربيت  صحيح 
زندان )368-283( قواعد تبارشناسي مذكور را 
كه  گفت  مي توان  اما  است  گرفته  كار  به  كامالً 
فصل سراسربيني )83-243( بسيار ساده، كلي و 
از نظر مفهومي فقير است و قواعد تبارشناسي در 

آن به كار نرفته است.
مسئله اي كه فوكو در كتاب مراقبت و تنبيه 
با  همراه  گفت  مي توان  و  مي كند  توجه  آن  به 
تشكيل  را  كتاب  اصلي  درونماية  زندان  بحث 
قدرت  سازمان  و  نظارت  تكنولوژي  مي دهد، 
است. در حقيقت وي در اين كتاب با استفاده از 
تبارشناسي رژيم هاي مدرن انضباطي را تجزيه و 
تحليل مي كند. فوكو به گذشتة نامتجانس رژيم 
كيفري مي پردازد و عبور آن را از ميان منازعات 
قدرت كه به وجودش آورده اند، بررسي مي كند. 
سه گسست  محصول  كيفري  نظام  او  اعتقاد  به 
آنها تعذيب،  اولين  بوده است.  تاريخي  تغيير  و 

بسياري از محققاني كه آثار 
اصل��ي فوك��و را مطالعه و بررس��ي 
نموده اند، سه دورة متوالي در كارهاي 
او تشخيص داده اند كه عبارت اند از 
ديرينه شناسي، تبارشناسي و اخالق و 
در حقيقت معتقدند كه فوكو در س��ه 
جلد آخر تاريخ سكسواليته به اخالق 
توجه نش��ان داده و ديرينه   شناسي و 

تبارشناسي را كنار نهاده است.
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بر  عالوه  تنبيه  و  مراقبت  كتاب  در  فوكو 
ديگري  مهم  مسئلة  بر  نظارت،  تكنولوژي 
توصيف  و  قدرت  مفهوم  مي كند،  توجه  نيز 
با  آن  تمايز  وجوه  و  مدرن  قدرت  ويژگي هاي 
مفهوم  وي  نظر  از  قديم.  جهان  سنتي  قدرت 
ارتباط هاي  از  بسياري  از  است  عبارت  قدرت 
را  اجتماعي  كالبد  اتفاق  به  كه  محلي  و  ويژه 
كه   )1385:  485 )كالينيكوس،  مي دهد  تشكيل 
خالصه  گونه  اين  را  آن  ويژگي هاي  مي توان 
متمركز  ماقبل مدرن  نمود: 1( قدرت در جهان 
و خشن بود و در دست افراد، نهادها و دولت ها 
قدرت  اين  مدرن،  دنياي  در  اما  بود،  متمركز 
منتشر و پراكنده است و همه جا مي توان حضور 
 )2  .)1388:  213 )فوكو،  نمود  مشاهده  را  آن 
قدرت قديم تنها در موارد معدودي )مثالً براي 
همة  و  مي شد  اعمال  خاصي(  جرم  مجازات 
قدرت  اما  نمي گرفت،  بر  در  را  اجتماع  عرصة 
به  گوش  همواره  و  حاضر  جا  ))همه  انضباطي 
زنگ(( است و ))حتي خود كساني را كه مسئول 
)همان: 222(.  مي كند((  كنترل  بي وقفه  كنترل اند 
قدرت  اين  كه  ))كساني  قديم،  قدرت  در   )3
و  ناديده  مي توانستند  مي شد،  اعمال  آنان  بر 
نور  آنان  بر  زماني  تنها  و  بمانند  تاريكي  در 
مي افتاد ]و ديده مي شدند[ كه سهمي از قدرت 
را  براي لحظه ای قدرت  يا  اعطا مي شد  آنان  به 
منعكس مي كردند. اما قدرت انضباطي با نامرئي 
اصل  عوض،  در  و  مي شود،  اعمال  خود  كردن 
و  مطيع  كه  كساني  بر  را  اجباري  رؤيت پذيري 
]قدرت  در  مي كند.  تحميل  مي كند،  فرمانبردار 
بايد  كه  هستند  ]سوژه ها[  افراد  اين  مدرن[ 
ديده شوند... فرد انضباطي در نتيجة ديده شدن 

است.  انضباط  آنها  آخرين  و  تنبيه  دومينشان 
عبارت اند  تعذيب  كيفري  نظام  ويژگي  چهار 
از نظر  انتقام.  تنبيه و  از رؤيت پذيري، حقيقت، 
انتقام  فوكو رژيم تنبيه به معناي مجازات بدون 
مي شود.  وحشت  ايجاد  موجب  كمتر  كه  است 
از ساير رژيم ها  اما رژيم كيفري كه فوكو بيش 
وي  است.  انضباطي  رژيم  مي كند،  تأكيد  آن  بر 
مي شمارد  پديده اي جديد  را  نظارت  و  انضباط 
كه در پايان قرن هجدهم تكامل يافت و در قرن 
حاكميت  اجتماعي  نهادهاي  همة  بر  نوزدهم 
يافت. فوكو نظام كيفري مدرن را با كمك همان 
مجازات  حقيقت،  رؤيت پذيري،  كليدي  مفاهيم 
 236 )شرت،  مي كند  تحليل  و  تجزيه  انتقام  و 
:1387(. بهترين نمونة آن زندان سراسربين13 بنتام 
است. فوكو نظام انضباطي مدرن را بر مبناي پنج 
روش عمدة آن توضيح مي دهد: اول اين كه اين 
نظام انضباطي از طريق مراقبت عمل مي كند، در 
رفتارمان كندوكاو مي كند، آن را بررسي مي كند، 
تشخيص  را  آن  نابهنجاري هاي  و  مي كند  ثبت 
مي دهد. دوم اين كه، به عقيدة فوكو، رژيم مدرن 
قدرت/ حقيقت علوم انساني ما را گونه بندي و 
انضباطي  رژيم  كه  اين  مي كند. سوم  دسته بندي 
اين  چهارم  مي كند،  بهنجارسازي  را  ما  مدرن 
انساني ما را از طريق تربيت  كه نهادهاي علوم 
اين تربيت ويژگي هاي متعددي  بهنجار مي كند. 
زمان  و سخت  سفت  تنظيم  طريق  از   )1 دارد: 
انجام مي شود، 2( مكان نيز تنظيم شده است و 
3( تربيت در درون يك نظام سفت و سخت از 
سلسله مراتب ]پايگان[ انجام مي شود؛ و پنجم آن 
كه در رژيم انضباطي شما خودتان قدرت را بر 

روي خود اعمال مي كنيد )همان: 231(.
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نقد تاريخ سنتي
مورخاني  اهداف  با  فوكو  تاريخ نگاري  اهداف 
متفاوت  بسيار  بلوخ16  و  فوره15  ماينكه14،  مثل 
هر  به  يا  ـ  فوكو  هدف  گفت  مي توان  و  است 
رو يكي از اهداف فوكو ـ تخريب آن نوع سنت 
تاريخ نگاري است كه اين مورخان آن را درست 
مي دانند )مجيل، 452 :1979(. در واقع فوكو به 
شدت تاريخ سنتي را نقد مي كند و شيوه هاي آن 
رد  در  متعددي  داليل  وي  مي داند.  ناكارآمد  را 
روش تاريخ سنتي براي انجام مطالعات تاريخي، 
علمي  گفتمان هاي  و  دانش  مطالعة  مخصوصاً 
ارائه مي كند. از نظر وي درك اين نوع از تاريخ 
هنوز به شيوة فلسفه هاي قرن نوزدهمي است و 
بيشتر از آن كه پرتوي بر تاريخ بيندازد، آن را در 
محاق تاريكي فرو مي برد و مانع از آن مي شود 
خود  خاص  تفرد  در  تاريخي  واقعيت هاي  كه 
 .)1382:  36-7 )كچوئيان،  شوند  فهم  و  درك 
برخي داليل خاص فوكو براي رد تاريخ سنتي 
غايت گرايي،  تماميت گرايي،  از:  عبارت اند 

انسان شناسي يا انسان گرايي.
تماميت گراست  سنتي  تاريخ  فوكو  نظر  از 
همة  مي كوشد  مكان  و  زمان  گسترة  در  يعني 
چارچوب  در  را  تاريخي  تحوالت  و  رخدادها 
يك كليت به هم بسته و منسجم جا دهد. از نظر 
زماني نتيجة اين تماميت گرايي اين است كه خط 
واحدي از نقطة فرضي در ابتداي تاريخ تا پايان 
رويدادهاي  ترتيب  بدين  و  مي شود  كشيده  آن 
تاريخي همچون دانه هاي يك تسبيح حول اين 
خط و در طول آن به رشته كشيده مي شوند. از 
يك  از  تماميت گرايي  كه  تصويري  مكاني  نظر 
مجموعة  مي كند،  ترسيم  خاص  عصر  و  دوره 

بي وقفه و در نتيجة رؤيت پذيري هميشگي است 
كه به انقياد در مي آيد(( )همان: 234(. 4( قدرت 
قديم آگاهانه و سوژه اي بود كه توسط يك نفر بر 
ديگران اعمال مي شد. اما اساس قدرت انضباطي 
و مدرن نه بر ))يك شخص بلكه بيشتر بر نوعي 
توزيع تنظيم شدة بدن ها، سطح ها و روشنايي ها و 
نگاه ها استوار است؛ بر مجموعه اي از دستگاه ها 
كه ساز و كارهاي دروني شان مناسباتي را توليد 
قدرت  ]در  گرفتارند.  آن  در  افراد  كه  مي كنند 
مازاد  كه  داغ هايي  و  آيين ها  مراسم،  مدرن[ 
مي شد،  نمايان  رهگذارشان  از  پادشاه  قدرت 
ديگر ضرورتي ندارند  ]بلكه[ ماشيني وجود دارد 
تنظيم  ناهمترازي و تفاوت را  تقارن و  كه عدم 
اين كه 5(  نهايت  مي كند(( )همان: 251(. و در 
و  مولد  نيرويي  هم  فوكو  نظر  از  مدرن  قدرت 
سنتي  قدرت  كه  حالي  در  است  انقيادآور  هم 
بيشتر سلبي بود و در قالب واژه هاي منفي مثل 
مي شد  توصيف  و...  طردكننده  سركوب كننده، 

)همان: 242(.
دومين و در حقيقت آخرين اثر تبارشناسانة 
مقدمه   :1 جلد  سكسواليته،  تاريخ  كتاب  فوكو 
با  مقايسه  در  كتاب  اين  در  است.  الف(   1980(
كتاب مراقبت و تنبيه مباحث بسيار كمتري به طور 
مستقيم راجع به تبارشناسي وجود دارد و تنها پنج 
اما  است.  استفاده شده  تبارشناسي  مفهوم  از  بار 
روش  معرف  كامالً  كار  اين  كه  گفت  مي توان 
تبارشناسي فوكو است كه در آن فوكو برخالف 
روش ديرينه شناسي، كه مستلزم جمع آوري اسناد 
استفاده  انتقادي  روشي  از  بود،  بسياري  متون  و 
كرده است كه در هر متن و شرايطي مي توان به 
كار گرفت )اسچوريچ و مك كنزي، 857 :2000(.
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طور  به  بي ارتباط  و  منقطع  تاريخي  دوره هاي 
يك طرفه نوعي نظم فكري بر توليد و به كارگيري 
ديگر  را  تاريخ  بنابراين  مي كنند.  تحميل  دانش 
ساختارهاي  مثل  تحليلي  ثابت  مقوالت  با  نبايد 
انقالبات  رقيب،  ناسيوناليسم هاي  اقتصادي، 
انديشه ها،  تقابل  و  جريان  فرهنگي،  و  سياسي 
زنان و مردان بزرگ، دوره هاي تندروي و اعصار 
امپراتوري ها  مونارشي ها،  و  تعادل، جمهوري ها 
پادشاهي و قحطي ها و طاعون ها  و سلسله هاي 
تعريف نمود، بلكه در عوض بايد از اين طريق 
كه چگونه جوامع دانش را، مخصوصاًً به وسيلة 
و  اقتدار  حقيقت،  دادن  قرار  انضباط  تحت 
و  تنظيم  كنترل،  توليد،  تصور،  تفسير،  قطعيت، 
تحميل مي كنند، تعريف كرد. رويدادها تاريخ را 
تعيين نمي كنند، بلكه تاريخ است كه رويدادها را 

تعيين مي كند )مانسلو، 133 :1997(.
فوكو،  نظر  از  سنتي  تاريخ  دوم  ويژگي 
غايت گرا بودن آن است، ميراثي كه از نظر وي 
جاي  به  سنتي  تاريخ  براي  تاريخ  فلسفه هاي 
داليلي  از  يكي  غايت نگاري  است.  گذاشته 
است كه مورخان را وا مي دارد تا جابه جايي هاي 
تاريخي را ))باز جفت و جوري(( تلقي كنند و 
تاريخي  كليت  با  نامتجانس  دگرگوني هاي  اين 
تاريخي  طرح  با  كه  كنند  تفسير  گونه اي  به  را 
اين  فوكو  نظر  از  گردد.  هماهنگ  واحدشان 
مورخان  كه  مي شود  اين  از  مانع  غايت انگاري 
پيدايي  و  گسل ها  تاريخي،  تنوعات  بتوانند 
مسيرهاي تازة تجربي را حل كنند و يا اين كه 
آن را آن گونه كه هست به منزلة رخدادي ببينند 

كه مي تواند تاريخ جديدي را آغاز كند.
سنتي  تاريخ  براي  فوكو  كه  سومي  ويژگي 

بخش هاي  و  عناصر  اجزا،  از  بسته اي  هم  به 
مختلف است كه حول يك نقطة مركزي سازمان 
تماميت گرا،  تصوير  اين  در  يافته اند.  انسجام  و 
مختلف  ساخت هاي  و  نظام ها  نهادها،  وجود 
انكار نمي شود؛ بلكه تمامي اينها علي رغم كثرت 
و تنوعشان در ذيل چتر واحدي با مفاهيمي نظير 
و... وحدتي  روح زمان، روح قومي، جهان بيني 

خدشه ناپذير مي يابند )همان: 38(.
دليل  يك  به  تصويري  چنين  فوكو  نظر  از 
كامالً روشن، ديدي نادرست از تاريخ به دست 
و  تفرد  فهم  امكان  آن  نتيجة  در  كه  مي دهد 
خاص بودگي رويدادهاي تاريخي از بين مي رود. 
در  كه  آن  از  پيش  رويداد  هر  تصوير،  اين  در 
حادثة  مثابة  به  و  مكان خاص خويش  و  زمان 
معنايي  پوشش  در  شود،  درك  فرد  به  منحصر 
اين كه،  از پيش تحميل شده قرار دارد. مهم تر 
ديد تماميت گرا، جايي براي انقطاع و گسيختگي 
از  ناتوان  اين رو  از  نمي گذارد،  باقي  تاريخ  در 
درك چرخش هاي تاريخي و رويدادهايي است 
كه اين كليت را در هم مي ريزد. در حالي كه از 
نظر فوكو، تاريخ به معناي واقعي كلمه در اين 
انقطاعات و گسيختگي ها خود را نشان مي دهد. 
از سوي ديگر، ديد تماميت گرا موجب مي شود 
گسيختگي ها،  درك  جاي  به  سنتي  تاريخ  كه 
))كل جابه جايي هاي گذشته(( تاريخي را به قصد 

جا دادن در طرح واحد خود به منزلة دگرديسي 
مجدد يا ))باز جفت و جوري(( حوادث تاريخي 
)همان:  كند  معنا  واحد  طرح  اين  با  تطبيق  در 

.)42
تاريخي  روش  اصلي  مشخصة  رو  اين  از 
چگونه  كه  است  مسئله  اين  توصيف  فوكو 
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يعني  است،  آن  بودن  انسان گرا  مي شمارد،  بر 
اين نوع تاريخ، آگاهي و عامل انساني را محور 
نگرش، هر حادثه اي  اين  طبق  بر  مي دهد.  قرار 
در نهايت به عامل انساني و آگاهي تأويل داده 
مي شود، به طوري كه حادثه اي باقي نمي ماند كه 
برگردانده شود.  آگاهي و عمل فردي  به  نتواند 
و  نامنتظر  رخداد  هرگونه  نگرش،  نوع  اين  در 
بدين  ندارد.  جايگاهي  آگاهي  حدود  از  بيرون 
ترتيب، كل تاريخ و حوادث تاريخي به صورت 
نمايشي در مي آيد كه توسط عامل انساني انجام 
مي شود و هيچ رويدادي از حدود آگاهي عامل 
 .)1382:  40 )كچوئيان،  نمي كند  تجاوز  انساني 
فوكو مفهوم مرگ انسان را مطرح مي كند كه در 
وهلة اول، اين مفهوم به معناي نوعي شكاكيت 
دربارة  شكاكيت  نوعي  معناي  به  مفهوم  دربارة 
مفهوم مدرن خوداستعاليي17، بي انتها18 و ماهيت 
شالوده اي  مي تواند  كه  است  بشر  جهان شمول 
به  نمايد.  فراهم  عمل  و  تفكر  براي  غايي 
نوعي شكاكيت19  اين مفهوم دربردارندة  عالوه، 
ديدگاه  يا  معيار20  ذات،  هرگونه  وجود  دربارة 
در  كه  است  جهان شمول  و  دائمي  غيرتاريخي، 
لحظة آخر مي توانيم اتخاذ نماييم تا به وسيلة آن 
دربارة آنچه تحت عنوان، خرد، دانش21 و كنش 
صحيح شناخته مي شود، قضاوت نماييم )فالزن، 

.)2008: 1
در  كه  هنگامي  سنتي  تاريخ  فوكو  نظر  از 
بيش  مي شود،  گرفته  به كار  علم  و  دانش  حوزة 
و  خطا  ديگر،  حوزه هاي  در  آن  به كارگيري  از 
ابهام مي آفريند )كچوئيان، 40 :1382(. اما فوكو 
دنبال  به  و  مي انديشد  سنتي  مورخان  برخالف 
حدود تاريخي معرفت انساني است. حدودي كه 
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به فهم دقيق از گذشته بوده است. اما، هنگامي كه 
ما وظيفة نوشتن تاريخ را بر عهده مي گيريم، چه 
به شكل كشف، بازسازي، برساخت يا واسازي، 

رشتة تاريخ و گذشته را توليد مي كنيم.
فوكو در دوران حيات فكري خويش به طور 
فكري  شخصيت هاي  از  غيرمستقيم  و  مستقيم 
كساني  ديگر  عبارت  به  پذيرفت.  تأثير  زيادي 
آلتوسر،  لويي  هيپوليت،  ژان  ژرژكنگليم،  مثل 
سه  و  مستقيم  طور  به  دلوز  ژيل  و  دريدا  ژاك 
متفكر بزرگ قرن، يعني ماركس، فرويد و نيچه 
به طور غيرمستقيم بر وي تأثير گذاشتند. از اين 
انديشه هاي  بر  را  تأثير  بيشترين  كه  كسي  ميان 
نيچه  گذاشت،  تاريخ  زمينة  در  مخصوصاً  وي 
بود. وي متأثر از نيچه، مفهوم بسيار متفاوتي از 
در  پيشرفت  نظرية  با  كامالً  كه  داد  ارائه  تاريخ 
تاريخ مغايرت دارد. وي در نگاه به تاريخ، روند 
جوامع  از  حركت  نوعي  را  پيشرفت  و  تكامل 
تاريخ  بلكه  نمي كند  تلقي  پيشرفتة عصر حاضر 
ديگر  به  سلطه  نظام  يك  از  نوسان  مثابة  به  را 
نظام هاي سلطه مي داند. البته فوكو منكر پيشرفت 
و تداوم نيست، بلكه آن را از منظر ديرينه شناسي 
و  مراقبت  در  مثالً  مي كند.  نگاه  تبارشناسي  و 
تنبيه نشان مي دهد كه بر خالف تصور معمول، 
پيشرفت مهمي در نوع مجازات صورت نگرفته 
و تنها يك شكل مجازات جاي خود را به شكل 

ديگري داده است.
تاريخ  از  شديد  انتقادهاي  بر  عالوه  فوكو 
انسان مدار  و  غايت گرا  تماميت طلب،  و  سنتي 
به  نيز  را  تاريخي سنتي  آن، روش هاي  خواندن 
تاريخي خود  آثار  در عوض  و  مي كشد  چالش 
را به دو روش ديرينه  شناسي و تبارشناسي انجام 

آن،  تاريك  وجه  در  و  انساني  آگاهي  پس  در 
در  و  مي كند  عمل  انساني  عامل  آگهي  بدون 
است  ممكن  تاريخي  لحظات  از  لحظه اي  هر 
تغييرات  اين  فوكو چون  نظر  از  دگرگون شود. 
خارج از معرفت انساني است، نمي توان براي آن 
غايتي تصور كرد و اگر هم چنين غايتي وجود 
داشته باشد، كشف نشدني و نشناختني است. از 
امكان  كه  است  روشي  دنبال  به  فوكو  رو  اين 
از  فراتر  را  معرفتي  انتفاعات  يا  تغييرات  درك 
آگاهي عامالن تاريخي، بدون ارجاع به غايت از 
پيش تعيين شده، ميسر سازد. علم يا روشي كه از 
نظر وي داراي اين ويژگي ها باشد، ديرينه   شناسي 

نام دارد )همان: 40(.

نتيجه گيري
زماني فوكو گفته بود ))از من نپرسيد كي هستم 
و از من نخواهيد كه همان كس باقي بمانم((، در 
واقع اين گفتة وي در سراسر آثار و نوشته هايش 
را  وي  آثار  كه  طوري  به  مي خورد؛  چشم  به 
سنتي  مرزهاي  محدودة  در  نمي توان  راحتي  به 
رشته هاي دانشگاهي قرار داد و تحليل هاي وي 
اجتماعي  علوم  قراردادي  چارچوب هاي  نيز  را 
از هر جايي  بيش  امر  اين  برنمي تابد.  انساني  و 
در نوشته هاي تاريخي فوكو به چشم مي خورد. 
كتاب هاي  اول  وهلة  در  وي  كتاب هاي  تمام 
ندارد  قصد  گاه  هيچ  وي  اما  هستند،  تاريخي 
و  سنتي  غيررسمي،  و  رسمي  مورخان  همانند 
را  گذشته  آكادميك،  مورخان  حتي  و  كالسيك 
بازسازي  به مو و دقيق  تاريخي، مو  به گونه اي 
كند. به عبارت ديگر، از نظر فوكو وظيفة تاريخ 
سنتي، در مقام يك رشتة حرفه  اي، سازمان دهي 
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روي پ ژوهشگران قرارداد و آن را از ))آشپزخانه 
بيرون كشيد و به اتاق پذيرايي آورد.(( به طوري 
كه مورخان بعد از فوكو بيش از پيش در مطالعة 

گذشته به فلسفه توجه نشان داده اند.

پی نوشت ها
* دانشيار دانشكدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

فرهنگی  نظری  جامعه شناسی  دكتری  دانشجوی   **
دانشگاه تهران و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد سنندج.
1. archaelogy
2. historicism
3. savoir
4. connaissance. 
5. positivity.
6. statements.
7. enunciative regularities.
8. level.
9. limit.
10. discontinuity.
11. domain
12. effective history.

زندان  محوطة  وسط  در  برجي  زندان  نوع  اين  در   .13
مي توانند  آن  باالي  از  زندان  نگهبانان  كه  مي شود  ساخته 
سلول هاي زندانيان را كه در پايين قرار دارند ببينند و آنها 
را به طور بيست و چهار ساعته مراقبت و مشاهده كنند. 
زندانيان مي دانند كه رفتار صحيح آنها به دقت بررسي و 
نگاه هم  زندانيان  به  نگهبانان  اگر  مشاهده مي شود. حتي 
نكنند اين امر مشخص نمي شود، چون زندانيان از درون 
سلول قادر به ديدن آن نيستند. در اين زندان، زندانيان به 
قدرت  نگهبانان  كه  هستند  نظر  زير  پيوسته  رواني  لحاظ 
 387 )استونز،  دارند  اختيار  در  را  پاداش  يا  تنبيه  اعمال 

.)1383:
14. Meinecke.
15. Febvre.
16. Bloch.

روش هاي  از  بهتر  را  روش  دو  اين  و  مي دهد 
روش  خالصة  او  مي داند.  معمول  تاريخي 
ديرينه   شناسي دانش  ديرينه شناسي را در كتاب 
و خالصة روش تبارشناسي را در مقالة ))نيچه، 
روش  است.  داده  ارائه  تاريخ((  و  تبارشناسي 
ديرينه   شناسي، بر خالف مفاهيم رايج در تاريخ 
سنتي، با تكوين، تداوم و تكامل نظام احكام سر 
و كار ندارد بلكه سخن از گسست ها، شكاف ها، 
خألها و تفاوت هاست. تفاوت اصلي تبارشناسي 
فوكو با تاريخ سنتي نيز در اين است كه تاريخ 
آغاز  دور  گذشتة  در  رويدادها  مبدأ  از  سنتي 
مي كند اما تبارشناس، زمان حال را نقطة عزيمت 
تبارشناس  اين  بر  عالوه  مي دهد.  قرار  خود 
پيش داوري هاي تاريخ سنتي را كنار مي گذارد و 
بر  پيشرفت  و  تكامل  تداوم،  به  توجه  جاي  به 

گسست ها و ناپايداري ها تأكيد مي ورزد.
فوكو در نقد تاريخ نگاري تا آنجا پيش رفت 
كه بسياري از مورخان را شديداً آشفته ساخت، 
تا جايي كه عالوه بر اين كه وي را هرگز جزئي 
از خودشان ندانستند، به مبارزه با او برخاستند و 
او را تهديدي جدي براي تاريخ تلقي كردند و به 
هم قطاران خود هشدار دادند كه بايد به گونه اي 
جدي به مبارزه با اين ))آفت مضر براي مزرعة 

تاريخ(( برخاست.
واقع  در  آنچه  كه  گفت  بايد  نهايت  در 
كار  يا  تاريخي صرف  كار  يك  از  را  فوكو  كار 
كه  است  واقعيت  اين  مي كند،  جدا  مورخ  يك 
مطالعات وي متوجه مقاصد عملي متفاوتي است: 
يعني پاسخگويي مسائل فلسفي از طريق مطالعة 
ديدگاهي  ارائة  با  فوكو  حقيقت  در  تاريخي. 
جديد دربارة ماهيت تاريخ ظاهراً فلسفه را پيش 
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