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 ييصدرا حکمت منظر از فوکو يتبارشناس يمعرفت يمبان يانتقاد يابيارز

 
 استاديار دانشگاه باقرالعلوم/  عبدي حسن

 كارشناسي ارشد فلسفة علوم اجتماعي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  فاضل رمضانعلي 
 a.fazel124@gmail.com 

 14/9/1394: پذيرشـ  26/3/1394: دريافت

ده  چكي
 ينفد را يذاتد بدود  دارجهدت و يهدفمندد هك است هينظر خود، ةژيو يمعرفت يمبان بر هيتک با شل فوكو،يم يتبارشناس

 ينسدب ،ينگدريخيتدار ،ييگرابرساخت تصادف، به باور ،يمحورقدرت ،يانگارنام را آ  يمعرفت يمبان نيترمهم. كنديم
 حکمدت اصدو  ةيدپا بدر ،يمعرفتد يمبدان نيدا .دهديم ليتشک شناخت هيتوج در ييگراانسجام قت،يحق و فهم دانستن
 نظدام دتوح ت،يعل اصل رابط، و مستقل به وجود ميتقس ت،يواقع اصل مانند ياصول است؛ يانتقاد يابيارز قابل ييصدرا
 و مطلد  ناختشد امکدا  ثابدت، يقيحقدا وجدود خ،يتدار و جوامع ريتدب در ياله يهاسنت وجود آ ، يهدفمند و يهست
 و اراده ،يآگداه ا ،انسد روح اصدالت انسدا ، بدود  يسداحت دو شدناخت، يينماواقع شناخت، هيتوج در ييمبناگرا ،ينيقي

 .يشهود و يعقل ،يتجرب يهاروش بود  معتبر ها،انسا  مشترک فطرت انسا ، يمندهدف

 يي.صدرا حکمت ،يانتقاد يابيارز ،ي، تبارشناسيمعرفت يمبان فوكو، شليم :هاکليدواژه
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دمه  مق

  ةسد چند  يط خصوص،همواره و ب يخيتار و ياجتماع ،يفلسف گوناگون مکاتب و کردهايرو ها،هينظر

در ، فوکدو ياستبارشن .است گذاشته وجود عرصه به و ... پا خيتار جامعه، انسان، مورد در غرب، در رياخ

-1844) هچدين شي ريدفر بدارنياول يبدرا. است هاهينظر نيا از يک، يات اويها و نظرشهير ان يساکنار 

 شد يم، دامها در .کرد يبن صورت ياجتماع و يانسان علوم به کرديرو کي مثابهرا به يتبارشناس ،(1900
 قدرن يياروپدا مد جوا يهايژگيو  يتحل و فهم يبرا را ، آنچهين از يريرپذيتأث با ،(1984-1926) فوکو

 .(182، ص 1390شِرت، گرفت ) کاربه ه و روشيک نظريبه عنوان ، ستميب

 ،يشناسدديهست) يمعرفتدد يمبددان بددر، خددود يخين تدداريو تکددو يريگشددک  يبددرا هيددنظر هددر

اسددت  يمبتندد يخاصدد يرمعرفددتيغ يهددانددهيزم و( يشددنا و روش يشناسددانسان ،يشناسددمعرفت

(http://parsania.ir،) ه يدنظر کيد مثابدهبه، فوکو يتبارشناس. نگرديم تيواقع بهيق اين مباني از طر که- 

 مثابدهبده نف آيتوصد ق،يدتحقاين  لهئمس. است خود ژهيو يرمعرفتيغ و يمعرفت يمبان از متأثر زين روش،

 و نقد  و آن يمعرفتد يمبدان و مفروضدات  يدتحل و انيب ،ياجتماع و يانسان علوم در هاکرديرو از يکي
 رهگدذر زا کده يينقد ها .باش ياصول آن م و هاظرفيت به اتکا بايي، ص را حکمت منظر از آنها يبررس

 .گردديم سريم ييص را حکمت اصول باي، تبارشناس هينظر يمعرفت يمبان سنجش و سهيمقا

 منظدر از ؟سدتيچ فوکدو يتبارشناسد هيدنظر يمعرفت يمبان کهاست  نيا پژوهش نيا ياصل پرسش

 تدريجزئد الؤسد چن  قالب در توانيم را پرسش نيا است؟ وارد آن بر يانتقادات هچيي، ص را حکمت

. 3 اند ؟کد ام آن يشدناختمعرفدت يمبدان. 2 سدت؟يچ يتبارشناسد يشدناختيهسدت يمبدان. 1: کرد انيب

 و يشدناختمعرفدت ،يشدناختيهسدت اصول اسا  بر ست؟يچ يتبارشناس يشناختانسان يهافرضشيپ
 کرد؟ وارد آنها بر توانيم يراداتيا چهيي، ص را تحکم يشناختانسان

 يکشدورها بده غدرب جهدان ياجتمداع و يفلسف گوناکون يهاروش و کردهايرو ها،هينظر ورود با

 قداتيتحق و مطالعدات در هانظريده ايدن يريکدارگ بده و ،ياسدمم يکشدورها جملده از، «سوم جهان»

 جوامد ، نيا يبرا را يفرهنگ مشکمت و مسائ  آنها، يانمب يابيارز و نق  ب ون ينيو د يتيترب ،ياجتماع

 از و برخورداراند  خدود ةژيدو يمعرفت يمبان از هاهينظر نيان ش ، ايگونه که بهمان. تسا داشته دنبال به

 ايدن بده يانتقداد نگدرش ضدرورت رو،نيدااز. ان برخاسدته متفداوت کاممً يفرهنگ يبسترها و جوام 
 بده توجده بدا. است ياسمم حکمت از متخذ يفلسف اصول اسا  بر آنها نق  و يابيارز، نيازمن  هانظريه

 دادن قدرار مبندا رسد يم نظدر بده دارد، يغرب يهانظريه با مواجهه در ص رايي حکمت که هاييظرفيت
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 يينفدو  بسدزا او، يتبارشناسدو از جمله  فوکو يهاهينظر ،ديگر يسو از. باش  مناسب ص رايي حکمت

 يمعرفتد يان مبدانيدو ب مطالعده ،پدژوهش نيدا هد  . اسدت داشدته ياجتمداع و علوم يانساندر علوم 

 .باش يم ييسا  اصول حکمت ص راا بر، آنها يانتقاد يابيو ارز يتبارشناس

ر اينجدا د کده يالؤسد «.روش»، گريد يبرخ در و دوشمي خوان ه «هينظر» مناب ، يبرخ در يتبارشناس

 يشناسدتبار :گفدت توانيم دو؟ ا هريروش  ا، ياست هينظر فوکو يارشناستب که است نياشود مطرح مي

 سدت،نخ: اسدت ريدز موارد شام  بسته نيا. است کام  ةبست ک، يواق  در. روش هم و است هينظر هم

 ةدربدار( يشدناختو روش يشدناختانسدان ،يشناختمعرفت ،يشناختيهست) يمعرفت يمبان و مفروضات

 ةدربدار يهدادسدتورالعم  و قواع  سوم، ي.نظر يهامؤلفه و الگوها دوم، ي.خيرتا و ياجتماع يها هيپ 

 وند يپ گريک ي به روش و هينظر عينو به يتبارشناس در، نيبنابرا. قيتحق قلمرو به ش نکينزدچگونگي 

 .است آورده وجود به را کام  ةبست کي ،خورده

 شدناختيروش هايدستورالعم  بُع  به تنها  ،خواننمي «روش» را تبارشناسي که رس ، کسانيمي نظر به

 .دارن  عنايت آن نظري هايمؤلفه به کنن ،مي تلقي «نظريه» را آن کساني که و کرده توجه آن

دگ ثار م يزن  فوکو شليو آ

 فرانسده تهيپوآ موار سِنت هيناح در، 1926 سال در يفرانسو لسو يف و شنا جامعه مورخ، فوکو ش يم

 ،يمحلد  م ار در خود ييابت ا متيتحص کردنيسپر ازپس  ،يو. رفت ايدن از 1984 رد و آم  ايدن به

 و لسدفهف خ،يتدار او يمطالعدات و يليتحص قيعم. ش  وريسوپر نرمال اکول وارد  يتحص يبرا 1946 در

 آثدار، عمد ه صورت به کهاست  يمتع د آثارداراي  فوکو. (4-3ص  ،1390 استراترن،)بود  يشناسروان

 نخسدت، دوره آثدار. کنند يمد ميتقسد يتبارشناسد دوره و يشناسدنهيريد دوره دو به را او يهاشهين ا و

 کدرديرو بدا يارآث دوم، دوره آثار. نامن يم «دانش شناسىنهيريد» را دسته نيا .دارد ساختارىشبه لىيتحل

پدردازد مدى گدر،يد يوسد از ق رت و، سوکي از دانش و گفتمان رابطه بررسى به که اوست ةتبارشناسان

 (.5-1ص  ،1380 ،يهو يکوزنز)
 ،باشدمر ،آلتوسر ،هوسرل ، يفرو ،مارکس ،هگ  يهاشهيان  ريتأث تحت شتريب ن،ينخست دوره يفوکو

 ،ي ارشناسديپ  ،ييسداختارگرا يعند، يخدود زمدان مسدل  يکردهايرو به و داشت، قرار  گريها و ساتر

 ريدتعب بده، نيواپسد دوره يفوکدو. (16 ، ص1385اسدمارت، )بود  کينزد کيهرمنوت و سميالياگزستانس

 ،1391 ندو،يراب و فدو يدر)  ينام کيهرمنوت و ييساختارگرا يفراسو يفوکو توانيم، نويراب و فو يدر
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 مشداه ه تدوانيمد ،فوکدو يتبارشناخت  گاهيد بر را چهين يهاشهيان  نفو  و ريتأث دوره، نيا در. (58ص 

 از فوکدو .(35ص  ،1389 پس،يليف و ورگنسني)دارن   گريک ي با ييهايهمپوشان، هدور دو نيا البته. دکر

 .برديم بهره دارد، تبارشناسانه ةجنب که، خود متأخر آثار در يشناسنهيريد يابزارها

 روح لدذا .سدتا داشدته يمان گار رِيتأث، فوکو يفکر دوم ةدور ييکارها بر ژهيوبه، چهين آثار خوان ن
 امو چدهين از را يتبارشناسدي، و (.5ص  ،1380 ،يهو يکوزنز)است  ياچهين يروح شکيب فوکو آثار

 او ةنتبارشناسدا نگدرش خصوص، بچهين هايآموزه فوکو .داد بس  خوداه ا   جهت در را آن، و گرفته
 نند ما فرانسده علمدي محافد  در حداکم يهداانيدجر از گيريفاصله براي حرکتي نقطه و مهم عام  را،

 فوکدو،) کن مي ارزيابي سمياليستانسياگز و کيهرمنوت پ ي ارشناسي، سم،يمارکس ،ييساختارگرا م،هگليس
 .(154ص  ،1391

 اسدتفادة و يلغدو کداربردِ با ،فوکو و چهين اصطمح در «يتبارشناس» مفهوم که الزم به يادآوري است
 روشدن و يخدانوادگ نةيشديپ کدردنِ معلدوم ،«يتبارشناسد» يلغو يمعنا. است متفاوت اريبس آن روزمرة
 بدا متفداوت يکلد به يزيچ، فوکو و چهين نظرِ از يتبارشناس مفهومِ اما. است هاخانواده نژادِ و اص  کردن

 يشناسدتبار بلکده سدت،ين خيتدار به خاص کرديرو کي يتبارشناس ،چهين نظر از. است يلغو يمعنا نيا
 (.183ص  ،1390 شِرَت،) «است ش ه نگاشته يدرست به که يخيتار است، خيتار خودِ»

 خد  و  دمتعد يتبارهدا بلکده بود، نخواه  کپارچهي و واح  منشأ کي دنبال به اوالً تبارشنا ، کي
 چدون؛ اسدت جابدهندا واحد  خاستگاه افتني يبرا تمش رايز ؛کن يم وجوجست را گوناگون يهانسب
 از کند ،يمد يتبارشناس را «کين» واژة يمهنگا، چهين(. 191ص  همان،)ن ارد  وجود يايعيطب صفر نقطة
 اديد کيدالگ بخصدوص و کيسدلت ،ييايدآر ،ينيالت ،يوناني اسمو، و باستان رانيا ،يآلمان يها«خاستگاه»
 (.47ص  ،1388 چه،ين)کن  يم

 کده اند کدرده يطد را منقط  و گُسسته ،يرِخطيغ يريسخ ِ فوق، متع د يهاخاستگاهافزون بر اين، 
 :س ينويم چهين(. 192ص  ،1391 شِرَت،)ست ين آسان يکار ،آن کردندنبال

 را نآ گزريد و پشز؛؛ پز ِ سزاه  دوهزاار يخيتار با ياميق شود؛يم آغاز بردگان ياخالق امِيق انيهودي با
 را نيزا شزما کز  اگزر سز؛ا يشگفت يجا چ  اما ...اس؛ شده روزيپ -ک  ديد ميتوانينم چشم ب  روآناز
 بز  تزا ديزبايمز سزا  هاار دو گذش؛ِ ک  نباشد يايچ چنان دنِيد يبرا يچشم را شما ک  اگر د؟يابيدرن
 (.40ص  ،1388 چ ،ين) دشوار س؛ي اکار دراز -و -دور ياهايچ دنِيد -تمام و دنيد رسد؟ يروزيپ

 چدهين.  اندتکهتکه و نظميب بلکه ستن ،ين «ک » کي شک  به رها،يسخ ِ ،يتبارشناس يةنظر در، نکهيا سوم

 گرفتده شاخه آن از ييرهايسخ  چه که است معتق ، تيحيمس اخمق نيتکو يچگونگ حيتشر هنگامبه 
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 يهاوهيشدد کده بدرديپ تدوانيم نيهمد از»:  يدگويمد او(. 237 ، ص1390 من، يسد)اند  شد ه جد ا و

 سدپس و رند يبگ اخهشد ساالرانه مِهان -شهسوارانه يهاوهيش از توانن يم آسان چه ارانهينيد يارزشگذار

 .(38ص  ،1388 چه،ين) «شون  ب ل آن ضِ  به

 يريدگيپ واسطةبه ،عم  نيا که است نيا کن ،يم انيب نسب خ  يريگيپ در چهين که يانکته نيآخر

رَت،) بخشد يم تيمشروع  هيپ  آن به اشخاستگاه با انقطاع ب ون و «ناب» ينَسب ون يپ کي  ،1391 شدِ
 :س ينويم ،کن يم نق  را تيحيمس اخمق که يهنگام وي ،روناياز(. 193ص 

 ،يهزودي رتِنفز درخ؛ِ آن نفرت، و انتقام درخ؛ِ آن ةتن از ...شوديم آغاز بردگان ياخالق امِيق انيهودي با
  بز بررُسز؛ يايزچ ها،ارزش گرِواژگون و نيآفرآرمان نفرتِ يعني نفرت، نوعِ نيتريعاه و نيترژرف آن

 (.40ص  ،1388 چ ،ين) رُس؛؟ توانس؛يبرم نيا جا تن  کدام از و -تازه يمحبت: يعني ؛ييهمتايب همان

 ةمقالد در ،فوکدو .اند يخيتدار نهيشديپ اي تبار هرگونه فاق ي، حيمس يهاارزش که است باور نيا بر چهين
 :س ينويم ،است گِردآورده جاکي را چهين يتبارشناس يهايژگيو يتمام ،«خيتار ،يتبارشناس چه،ين»

 ورتصز سزاکن را آنچ  آرامشِ برعک ، کامالً بلک : کندينم بنا را يايچ ،يتبارشناس و تبار يوجوجس؛
 تبزار يوجزوجسز؛ کنزد؛يمز تکز تکز  شد،يم پنداشت  کپارچ ي و ثاب؛ را آنچ  زند،يم برهم شد،يم

 .(151ص  ،1391 فوکو،)دهد يم نشان شد،يم تصور شيخو با همخوان را آنچ  يناهمگون

س شنا  فوکو يتبار

، فوکدو 1970 دهدة از شيپد آثدار يبرخ در ،چهين شهيان  در آن به اشاره و «يتبارشناس» اصطمح اگرچه
 و يتبارشناسد يولد، (24ص  ،1392 فوکدو،)خورد يم چشم به( 1969) دانش شناسيديرين  کتاب مانن 

 «خيتدار ،يتبارشناسد چده،ين» مقالده در تدرمهدم آن از و( 1970) گفتزار نظم کتاب در، آن بارز يهالفهؤم

 ينظدر چدارچوب کيد مثابدهبده، مقالده نيدا در را يتبارشناسد ،فوکو. است ش ه يبن صورت( 1971)

 آن سدا ا بدر را تيجنسد خيتار و هيتنب و مراقبت مانن ي خود بع  آثار و قاتيتحق ،کرده يبن صورت

 .ده يم سامان

، 1391 وکدو،ف) کدرده ريدتعب «يواقعد خيتار» و «يخيتار حِس» به «يناستبارش» از، مقاله نيا در فوکو
 بده و داند يم «جدوهرگرا خيتار يهافلسفه اي گرا ات کيزيمتاف» با تقاب  در ،سوکي از را آن ،(160 ص

 اشيفلسدف يامبند کده «يسدنت خيتار» با را آن ،گريد يسو از. پردازديم گريک ي از آنها مرز و ح  نييتع

 ،يشناسدتبار يکارکردهدا بده آنهدا، يهاتفاوت انيب ضمن و کرده سهيمقا است، گرا ات کيزيمتاف همان

 .کن يم اشاره آن يهامؤلفه و هايژگيو
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س زيتما شنا سف با يتبار ت ةفل  گراذا

 و  ات اءياشد ةهمد يبدرا و بدوده، واح  «خاستگاه» يوجوجست در يزيچ هر يبرا گرا ات ةفلسف. 1
 :کن يم فيتعر اءياش  ات و جوهر آن به يابيدست را خود ةفيوظ رو،ناياز. است قائ  ثابت جوهر

 ؛ِيزهو اش،امکان نيترناب ا،يچ قِيدق جوهرِ ک  شوديم تالش ايچ هر از شيپ خاستگاه يوجوجس؛ در
 اسز؛، نزديآيپز و يعَرَضز و يرونزيب آنچز  هر بر اشمقدم و حرک؛يب شکل و اش،بازتاخورده دق؛ب 
 «؛ِيزخود» ،«اسز؛ بزوده شيشاپيپ آنچ » افتنيباز يبرا اس؛ يتالش خاستگاه، يوجوجس؛. ديآ دس؛ب 

 تمزام دانسزتن يعارضز :از اس؛ عبارت خاستگاه يوجوجس؛. اس؛ مطابق خودش با قاًيدق ک  يريتصو
 اسز؛ ياقزدام خاسزتگاه يوجوجس؛ ها؛چهره رييتغ تمام و هارنگين تمام ممکن، يناگهان يهايدگرگون

 (.146 همان، ص)شود  آشکار  ياوه يتيهو سرانجام تا هانقاب تمام برداشتن يبرا

 اءيشدا «تبدارِ» مدورد در ييهداپرسدش خاستگاه، يوجوجست و کيزيمتاف به باور يجابه ،تبارشنا  اما
 :که اب يدر تا سپارديم گوش خيتار به ،درست پاسخ به يابيدست يبرا. کن يم طرح

 اهزايچ کز  راز نيزا بلکز  اها،يچ زمانيب و يذات راز ن . دارد وجود متفاوت کامالً يايچ اها،يچ پ  در
. اسز؛ شزده برساخت  اند،گان يب اهايچ نيا با ک  ييهاشکل يمبنا بر تک ب تک  جوهرشان اي جوهرند بدون
 ةزاد ،يعلمز يهزاشرو دقز؛ و ق؛يحق ب  يدهبستگ. اس؛ اتفاق ةزاد «معقو » کامالً ياوهيشب  عقل ،مثالً
 بز  ازيزن و شزانيتکرار ش يهم و متعصبان  يهاجد  و بحث شان،متقابل نفرت دانشمندان، هوس و شور
 يآزاد ايزآ ،يآزاد. اندشده ساخت  يشخص يهامبارزه يط و يآرام ب  ک  ييهاسالح -اس؛ افتنيي رگيچ
 طبقزات عابزدا» تنها يآزاد واقع، در دهد؟يم ونديپ ق؛يحق ب  و يهست ب  را انسان آنچ  اس؛، انسان ةشير

 -سز؛ين شانخاستگاه ةشد حفظ همچنان ؛ِيهو شود،يم اف؛ي اهايچ يخيتار آغازِ در آنچ . اس؛ «حاکم
 (.147 همان، ص)اس؛  ناهمخوان امر اس؛، گريد ياهايچ يناسازگار

 يبدرا هيداول و يينهدا آغداز دنبدال بده ،دانسدته  يرف و شُکُوه با را يزيچ هر خاستگاه گرا، ات فلسفه. 2
 :که است باور نيا بر. است ها هيپ 

 کامزل آغازشزان در اهزايچ: شزوديمز اف؛ي اس؛، نيترياساس و نيبهاترگران آنچ  اها،يچ ةهم آغازِ در
 خاسزتگاه. انزدآمزده رونيزب درخشزان بامزداد، نينخست يةسايب ييروشنا در اي خاهق دستانِ از و اند؛بوده

 يرابز و اسز؛، انيخدا کنار در خاستگاه اس؛؛ زمان و جهان از شيپ بدن، از شيپ هبوط، از شيپ ههموار
 .(147 همان، ص)شود يم خوانده انيخدا شيدايپ ؛ِيحکا همواره آن، کردنِ؛يحکا

 يبررسد ،يسدتبارشنا در. سدتين گذشته  يوقا يبزرگ دنبال به ،بوده فرودست يتبارشناس آغاز مقاب ، در

 خيتدار نه ست،ا ن هايفرا و  ارها،يپ  رفتارها، مانن ، امور از يبرخ خيتار يوجوجست يمعنا به يخيتار

 غدذاها ،يعصدب دستگاه يرو ب ن، يرو نقطه، نيترکينزد به» را اشنگاه تبارشنا  ،روناياز. دوره کي
  يدرف يهدادوران بدا اگدر و کداوديم را هاانحطاط و هازوال يتبارشناس ان ازد؛يم هايانرژ و گوارش و

 (.161ص  همان،) «است همراه ظن با مواجهه نيا شود، مواجه
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 و ورمسدت قدت،يحق. اسدت قتيحق مکان خاستگاه، کهاست  باوربر اين  گرا ات ةفلسف سرانجام،. 3

 کشدمکش و ندزاع در را قدتيحق يهداسرچشدمه يتبارشناس اما. است کشف قاب  يول بوده، محجوب

  يدم بدا اًضرورت که يقتيحق خواست در تصاد ، و امکان در  ،يعقا و آرا تعارض و وردبرخ در .اب ييم

 :س ينويم فوکو. شودمي تولي  يا ساخته بلکه نه، کشف حقيقت،. است بستههم ق رت و
 اشزت ند بزاور گزريد. دارد وجود خطاها ةساه هاار ريتکث ده،يسنج و  يخس تازه، همواره ق؛ِيحق پ ِ در
 تزوانينم ک  خطاس؛ ينوع ق؛يحق. مانديم ق؛يحق شود،يم برداشت  اشحجاب يوقت ق؛يحق ک  ميباش
 خزودِ ،يوانگهز. اسز؛ کزرده يفاسدنشدن را آن خيتار يطوالن يطباخ ک  روآناز شکيب کرد، رد را آن

 ياوهيشز کنزد،يم مقابل  نمود با اي کند، رد را خطا تا دهديم خود ب  ق؛يحق ک  يحق ق؛،يحق از پرسش
 ورد يجهزان ب  بعد شد، اگاريپره مردان مختص سپ  بود، فرزانگان دسترس در او  نوب؛، ب  ق؛يحق ک 
 يادهيزا ةمناهزبز  سزرانجام .داشز؛ آمران  نقش هم و بخشيتسلّ نقش هم آن در ک  شد بُرده دسترس از
 نزام ؛قزيحق ک  ييخطا خِيتار ؛،سين خيتار کي نهايا تمام ايآ شد، رد شدهنقض جاهم  و ديزا و دهيفايب

م يشزويم خارج آن از زحم؛ ب  ما و اندداشت  خيتار در را خود خيتار اشنيآغاز قلمرو و ق؛يحق دارد؟
 (.148 همان، ص)

س زيتما شنا  يسنت خيتار با يتبار

 را آن وفوکد تبارشناسدي، کده ميدان نسبتي چه که است اين بحث گرا، ات فلسفة با تبارشناسي تمايز از بع 
 رويکدرد ي، تبارشناسدفوکدو نظدر به دارد؟ وجود شود،مي خوان ه سنتي تاريخ آنچه و دان مي واقعي تاريخ

 .گذاردمي کنار را انگاريگرايي، غايتسنتي، يعني ک  تاريخ هايفرضپيش که است نگاريتاريخ در ج ي 

 (يخط نيتکو)يي گراکل ينف و يتبارشناس

 يندوع بده رديدگيمد نظدر در يخط صورت به را ها هيپ  نيتکو است؛ نگرمطلق و گراک ي، سنت خيتار
 نيدا. کند يمد فيدتعر شدرفتهيپ يسدو به ييابت ا حالت از، آنها حرکت در را شرفتيپ و تکام  ت اوم،
 ليدتک يدک چدارچوب در را تاريخي تحوالت و  ادهايرُ ةهم مکان، و زمان ةگستر در کوش يم خ،يتار

 :س ينويم فوکو. ده  قرار پيوستههمبه و منسجم
 ارکردشکز ک  يخيتار: کنديم فرض را آن همواره و کنديم وارد نو از را يخيزَبَرتار دگاهيد يسنت خيتار

 خِيتزار نيزا .باشزد خزود بزر فروبسزت  کزامالً يتيتمزام در زمان ةفروکاست سرانجام يگوناگون يگردآور
 کيز يمبنزا بزر را ايچ هم  کنديم ادعا خيتار نيا، دهديم خود ب  زمان از خارج يگاه يتک نگارانخيتار
 و را،ينزام يروح جاودان ، يقتيحق خيتار نيا ک  روس؛ازآن نيا اما .کنديم قضاوت انگران يرستاخ ؛ينيع

 .(158-157 همان، ص) اس؛ کرده فرض را «خود» با همان نيا همواره يوجدان

 .است تکام  در آن يسو به که گرفت نظر در يلک يجهت آن، يبرا توانيم، نيبنابرا
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 هدا هيدا و شدانيريدگسدمت اليام شان،يمعنا هاواژه که ييگو»: يخيتار  يتحل يسنت يهاقالب در
 نبردهدا، وتازهدا،تاخدت شد ه خواسته و ش ه گفته يزهايچ جهان نيا ييگو. ان کرده حفظ را شانمنطق

 (.144-143 همان، ص) «است نکرده تجربه را اهرنگين و هاچهره رييتغ دستبردها،
 بده، رگبدز حوادث از و بخش مي فرد به منحصر ايصبغه رخ ادها به، تبارشناختي تحلي  مقاب ، در
 .گذردب، نش ه قائ  برايشان تاريخي کسهيچ تاکنون که هاييپ ي ه و ش ه فراموش ريز جزييات نف 

 دها ايدرو مترصد  ييجدا همدان بازشناسد ؛ کنواختي يمن تيغا هر از خارج را  ادهايرو يگنهيتک
 -شدوديمد قلم اد خيتار ب ون که يزيچ همان در و روديم انتظارشان يگريد يجا هر از کمتر که باش 

 .(144 همان، ص) زيغرا وج ان، عشق، ها،احسا 
 تداکنون کده را نچهآ يناهمگون و کن يم يمتمش ش ه، پن اشته کپارچهي تاکنون که را آنچه تبارشنا 

 تحدول روند  ،ييفوکدو تبارشدنا . (127 ، ص1382لدر، يمسدازد )يمد، آشکار بود ش ه تصور همگون
 کده کند ينمد ييسدراداسدتان باره، نيا در ست،ين گذشته  يوقا و حوادث يراو کن ،ينم نق  را گذشته
 ندو،يراب و فدو يدر) آورديم رونيب حال از سر کنواختي طوربه و يآرام ،گذشته کپارچهي خيتار چگونه
 و راراسدتم بلکده سدت،ين تد اوم و اسدتمرار خِيتدار ،فوکدو يتبارشناس، نکهيا خمصه(. 206 ، ص1391
 .کن يم ينف خيتار در را تسلس 

 انگاريغايت ينف و يتبارشناس

 تداريخ هايلسدفهف کده بود ميراثي  هيا اين .دان يم نيز انگارغايت گرا،ک  بر عموه را سنتي تاريخ ،فوکو
 و سدمت بده و دارد يتيغدا تداريخ کد  که است نيا بر فرض نگاه، اين در. بودن  گذاشته جابه خود از

 کده اردد وجدود خيتدار از( باوراندهعقد  ايد ياتيااله) اريعتمام يسنّت». است حرکت درغايت  آن سوي
 «کند  حد  -يعديطب يتدوال ايد من تيغا حرکت -آل هيا يوستگيپ کي در را نيتَک  ادِيرو دارد شيگرا
 يخي،تدار تنوعدات نتوانند  مورخدان کدهاست  م ياپ اين ،انگاريغايت  گاهيد(. 160 ص 1391فوکو، )

 عندوان بدهداراي،  هسدت کده گوندهآن را آن يدا و کنند  ح  را تاريخي ةتاز مسيرهاي پي ايي و هاگس 
 : يگويم فوکو. (112 ، ص1389لز، يم) ببينن  کن ، آغاز را ج ي ي تاريخ توان مي که رخ ادي

 کننزد،مي عمل تاريخ در ک  نيروهايي. کندمي ظاهر نو از اششدت و يکتايي در را رويداد تبارشناسي،
 هزايشزکل مناهزةنيروهزا، بز  اين. اندمبارزه اتفاق تابع بلک  سازوکار، يک تابع ن  تقديرند يک تابع ن 

 نيروهزا ايزن. گيرنزدنمزي خزود بز  نيا را نتيج  يک چهرة و وند؛شنمي ظاهر آغازين ني؛ يک متواهي
 قلمروي شناسد،مي قلمرو يک واقعي، تنها تاريخ جهان. شوندمي ظاهر رويداد تکينِ پيشامدِ در همواره

 اقاتفز گردونة ک  ضرورت آهنين دس؛ تنها بلک  غايي، عل؛ ن  و دارد وجود اههي مشي؛ ن  آن در ک 
 (.160 همان، ص)دارد  ودوج چرخاند،مي را
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 گراييانسان ينف و يتبارشناس

 و بندا خلدوص در دور خاستگاه از که است معتق  و کرده فيتوص مستمر خ  را تاريخ کهيي، گراک 
 يگدرد همدزادي باشد ،مي سدرازير آين ه در کام  و آلاي ه غايتي سمت به و گرفته ريشه خويش مطلق
 کده داند يمد سدنتي تاريخي نگاه ويژگي آن را گراييانسان فوکو. شوديم خوان ه« گراييانسان» که دارد
 ايحادثده د،شدومي روايدت ترتيب اين به که تاريخي؛ سازدمي تاريخ محور را «انساني عام » و «آگاهي»

 رخد اد وندههرگ بدر را راه ديد ، ايدن. شدود برگردان ه فردي عم  و آگاهي به نتوان  که گذاردنمي باقي
 حدوادث و تداريخ کد  ديد  ايدن با، ترتيبب ين. بن دمي فردي عم  و آگاهي ح ود از بيرون و نامنتظر
 رخد اد هديچ؛ آي درمي صحنه به انساني عام  منظر و مرئي در که آي درمي نمايشي صورت به، تاريخي

 و شدمن انندا که است اين از ترطبيعي چيزي چه»: گوي مي فوکو. کن نمي تجاوز او آگاهي ح ود از آن
 حاصد  هکد شدود تلقدي ايحادثه تاريخ، اين لحظهلحظه و شون  قلم اد دانش ،تاريخ گردانِصحنه نوابغ
 ان،يدئکچو) «اسدت داندش و علدم حدوزه در، سنتي تاريخ مشک  اين است؟ آنان آگاهانه عم  و آگاهي
 جهدان ود،خ ةاراد و زمع با که است يموجود ،يسنت خيتار نگاه در انسان ،نيبنابرا .(40-39 ، ص1382
 .کن يم نييتع را آن يمرزها و ساخته را

، کند . پرسدش اساسدي اوشمول از رابطه انسان با تاريخ ارائده نميروايت کمن و جهان فوکودر مقاب ، 
ست که بده ا« سوژه»در پي پاسخ به چگونگي شگ  گرفتن اين  فوکوسوژة م رن است. در نتيجه، « کيستي»

تداريخ »گدر، دهن . از سدوي ديپيون  مي« ق رت»را با « معرفت»سو، انجام : از يکنه مييک مرزشکني دوگا
، يعندي برسداخته «ابدژه»، در واق  «م رنسوژه »ده  که نشان مي« تبارشناسي»با  فوکوکن . را تقرير مي« حال

ن هداي خداص، همچدوگفتمان و مح  اعمال ق رت کردارهداي فرهنگدي مد رن اسدت کده در تکنولوژي
 بدا آنهدا يون پ در و فرهنگي کردارهاي را محصول ان . وي سوژههاي انضباط و اعتر  تبلور يافتهتکنولوژي
 شود.داخته ميمثابه موجودي است که در تاريخ حادث ش ه و پراز اين منظر، انسان به. بين مي ها،گفتمان

 خاستگاه يوجوجست ينف و يتبارشناس

 در  ادهايدرو خاسدتگاه از ،يندوزدهم قدرن خيتدار يهدافلسدفه ژهيوبه ،سفهفل از يرويپ با ،يسنت خيتار

 فهدم يبدرا و دهد يم قدرار خدود مدتيعز ةنقطد را حدال زمان تبارشنا ، اما .کن يم آغاز دور ةگذشت

، فوکدو. کند يمد وجوجست راآن دودمان و تبار و  يجويم گذشته در را آن ق رت، خصوص، بها هيپ 
 او. دهد  نشدان را گذشدته بودن زي آميته  و هاغرابت ها،يدگرگون کن يم يسع ،ينتس خيتار خم  بر

 رابطده بده يسنت مورخ که يامانهيصم عمقه آن از  نيبر يعني کن ؛ ج ا حال از را گذشته، کن يم يسع
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 او. کند يمد يمعرفد حدال تاريخِ يا حاضر زمان نويسيتاريخاز  را خود   ه ،فوکو. دارد حال با گذشته

ي، زيسدتزمدان از منظدور اگدر سدم؟يبنو نداب يزيسدتزمان کي با را خيتار نيا خواهميم ايآ» :س ينويم

 خِيتدار نگدارش يزيسدتزمان از منظور اگر[ يول. ]ريخ باش ، حال واژگانِ قالب در گذشته خِيتار نگارش

 (.43 ، ص1385 فوکو،) «يآر است، حال

 کدابردِ، نخسدت: کن يم فيتعر کاربرد سهي، سنت خيتار با تقاب  در يتبارشناس يبرا فوکو اجمال، به

 ،دوم. ي اسدتسدبازشنا ايد يادآوريد ةمنزلبه خيتار يةمادرون با تقاب  در که تيواقع رانگرِيو و زيهجوآم

 هد   ؛اسدت نتس اي يوستگيپ ةمنزلبه خيتار با تقاب  در که انسان تيهو رانگرِيو و کنن ههيتجز کاربردِ

. تاسد تيدهو نيدا يامحدا در يسرسخت بعکس، بلکه ست،ين مانتيهو يهاشهير افتنِيباز ،يناستبارش

 .کن  آشکار نوردن ،يدرم را ما که را ييهايوستگيناپ تمامتا  کوش يم يتبارشناس

 نيدا. اسدت شدناخت ةمنزلبه خيتار با تقاب  در که است قتيحق رانگرِيو و گرانهيقربان کاربردِ ،سوم

 يعدار ،يخنثد اسدت، زده که ينقاب بنابر ي،خيتار يآگاه. است شناخت ةسوژ کردنِيقربان خِيتار ،کاربرد

 رد،يدگ شپرسد به را خود ي،خيتار يآگاه اگر اما. است قتيحق سرسختِ ةبستدل تنها و يدلبستگ هر از

 و هداشدک  گداهآن دهد ، قدرار پرسدش مدوردخدود  خيتدار در را يعلمد شدناخت هر تر،يکلطوربه و

 هکد، بدزرگ دانسدتن -خواسدتن نيدا يخيتدار  يدتحل. کن يم کشف را دانستن به اراده يهارشک ييتغ

 در .ند ارد وجدود يعد التيبد بدر اتکا ب ون يمعرفت چيه اوالً، که کن يم آشکار نوردد،يدرم را تيانسان

 ناختشد ةزيدغر ،نکدهيا دوم. ن ارد وجود قتيحق انيبن کي اي قتيحق بر يحق شناخت، خود در جه،ينت

 يرابد را يزيدچ چيهد زهيدغر نيدا. دارد وجدود زهيدغر نيدا در کارانهتيجنا يزيچ جه،ينت در .است ب 

 (.172-166 ، ص1391 فوکو،)خواه  ينم هاانسان سعادت

  يوقدا يهمتدايب و گانهي يهايژگيو ضب  و ثبت»: از است عبارت ،فوکو ةگفت به يتبارشناس ه  

  گاهيدد از .(374 ص ،1390 فوکدو،)« کنواخدتي و ک سدتي تيدغا هرگونده از جخدار ي ادهايرو و

 نکده،يا دوم. وجود ن ارد يکيزيمتاف اتيغا و ياديبن نيقوان ثابت، اتيماه گونهچيه نکه،يا اول تبارشنا ،
. اند افتهين مسدتمر تکام  رون  جز يزيچ آنها در گرانيد که است ييهاحوزه در هاگُسست افتني يپ در

 چدهيباز و تکدرار جدز يزيدچ ،ابند ييمد را تيجد  و يترقد شرفت،يپ گرانيد که ييجا در نکه،يا سوم

 اتيدجزئ  ،يوقدا سدطح بده مقابد ، در .کند يمد زيدپره اَعماق در وجوجست از نکه،يا چهارم. اب يينم

 يبزرگد انشدمن يان  فکدر عمق به تبارشنا  ،نکهيا تينهادر. پردازديم يجزئ يهاييجاجابه و کوچک

 نظدر از بدزرگ دشدمن. اعتناسدتيبد ،هسدتن  انسدان يفرهنگد سدنت احتدرام مورد و پروردهدست که
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 يهداسرچشدمه تا کوش يم ي،تبارشناس .(206ص  ،1391 نو،يراب و فو يدر) است افمطون تبارشنا ،

 آشدکار ،کدرديور نيدا هد  . ابد يب ،کنند يمد حکومدت ما بر که ينيقوان و ميبريم کار به ما که ي،زبان

 .دارند يمد غيددر مدا از را تيدواقع مدا، از کي هر منِ نقابِ رِيز در که است يناهمگن يهانظام ساختن

 اسدت هاشهير نيا بردن انيم از يبرا تمش بلکه ما، تيهو يهاشهير ةدوبار کشف نه ي،تبارشناس ه  

 مدا از که را ييهات اوم ع م و اهگسست يتمام تا کوش يم يتبارشناس پس(. 35 ، ص1390 استراترن،)
 .سازد آشکار ،گذرن يم

 ابد آنهدا روابد  ،يانسدان علدوم وجدود و شي ايدپ يخيتار  يشرا  يتحل ،فوکو يتبارشناس موضوع

 اشدکال ي،شد گموضوع خاص اشکال  يتحل. آنهاست سازابژه و سازسوژه آثار و ق رت يهايتکنولوژ

 ارشناسدانهتب بحدث کانون در رن ،يگيم قرار سلطه تحت هاانسان اآنه قيطر از که يق رت رواب  و دانش

 و خدود بدر ،«قدتيحق يهداميرژ» سيتأسد قيطر از هاانسان چگونه که ده يم نشان يتبارشناس. است

 .(24 ، ص1391فو ، يدر) رانن يم حکم گرانيد

رفت يمبان ع س يم شنا ت منظر از آن يابيارز و يتبار  ييصدرا حکم

م. 1 د و يانگارنا  آن نق

 امتمد کده معندا نيدا بده ؛(109 ، ص1391 فوکدو،)اسدت  «انگدارنام»ي خود شناختيهست در يتبارشناس

 طدول در کده ن ارند  ي اتد تيخصوصد چيهد ي،آدم خودِ سرشت يحت و ياجتماع -يانسان يها هيپ 

 دو يرو ،يديگرامندا کرديرو در(. 311ص  ،1389 همکاران، و يباقر)باشن   مان هيباق رييتغ ب ون ،خيتار

 در يرييدتغ بد ون و ثابدت جدوهرِ چيه ،ياجتماع -يانسان يها هيپ  نکه،يا نخست: گردديم  يتأک نکته

 در ياخمقد صدولا اي اعمال نهادها، ان ؛ش ه ساخته زمان طول در ها، هيپ  ،نکهيا دوم .ن ارن  زمان طول

 ميمفداه هدا،نام مگر ستين يزيچ ،انسان ختشنا و علم از خارجي، اجتماع جهان. رن يگيم شک  خيتار

 (.187ص  ،1390 شِرَت،) رون يم کار به تيواقع به دادن ساختار منظور به که ينيعناو و

 يبرخد :کند يمد ميتقسد رييمتغ و ثابت نوع دو به را موجودات نخست، ييص را حکمت مقاب ، در
 ، ص1389 مصدباح،)برند  يمد سدر به ولتح و رييتغ در، گريد يبرخ و برخوردارن  ثبات از ،موجودات

 ،«هسدت قتاًيحق»  هيپ  کي آنچه يعن؛ يهاست هيپ  يبرا « ات» وجود به قائ  و انگار ات دوم، ؛(285

(. 339-338 ، ص1380، ي)طباطبدائ ماند يمد يبداق رييتغ ب ون  هيپ  در زمان طول در که اييژگيو آن

 کده يايژگيو. دارن  ثابت يجوهر يآدم نفس جمله از ما، اطرا  يهاپ ي ه يتمام :معتق ن  انيگرا ات



36    ،ستان  شمارههفتم،  سال تاب م،   1395سو

 تيدماه و  ات بده، کد  در هدافيتعر. دهد يم دست از راخود  فيتعر و تيماه  هيپ  کي آن، ب ون

 .هستن  آنها يواقع بازتاب اي ينيع انيب و گردن يم باز موجودات

 نظريدة» ينکه،ا نخست. کرد نق  چنين توانمي را تبارشناسي گرايينام موض  مباني، اين به توجه با حالْ،

 و متافيزيدک نکدرد ويدران بدراي اتکايي نقطة و است عقلي ادراک انکار و رد معناي به واق  در «انگارينام

 (.182 ص ،1389 مصباح،)رود مي شمار به زباني هايتحلي  و لفظي مباحث ح  به آن دادن تنزل
 آن کدمح در ايد يلفظد مشدترک  يدقب از يکل الفاظ که معناست نيا به انيگرانام سخنان ،نکهيا دوم

  يدقب از هدا،يکلد ،ييصد را حکمدت يمبندا بدر کدهيحدالدر. کنند يم متع د افراد بر داللت که هستن 

 .(184-183همان، ص ) يلفظ يهامشترک  يقب از نه هستن ، يمعنو يهامشترک

ت. 2 در د و يمحورق  آن نق

 ةبرند شيپ و محدرک قد رت که معنانيب  ؛است «يمحورق رت» ي،ارشناستب يشناختيهست گريد يمبنا
 يهداه يدپ  از  يدتحل هرگونده ،فوکو يتبارشناس در ي،کلطوربه .(196ص  ،1390 شِرَت،) است خيتار

 ياسديس يهاهيتوج کشف زين و ق رت نيريز سطوح و هاهيال گرفتن نظر در با  يبا ي،خيتار و ياجتماع
 يشددناختيهسددت يمبددان از يکددي رو،نايدداز .(297 ص ،1390 آلکددو ،) رديددگ رتصددو آن يمعرفتدد و

 .است ق رت ينهادها و ساختارها يرو  يتأک و يمحورق رت ي،تبارشناس
 يهداکدنش کده داند يمد اراده و يآگداه يدارا را انسان نکهيا نخست ،ييص را حکمت کهحاليدر
 مصدباح،)سدت ين منفعد  کاممً موجود کي ،جهينت در .رديپذيم انجام اراده و يآگاه يرو از واي اجتماع
 ةبرسداخت يالهد ريتقد  به ياجتماع و يانسان جهان ،نکهيا دوم. (24ص  ،1392 ا،ي؛ پارسان96ص  ،1389
 سداخت در ،پرداختده ياجتمداع کدنش بده خدود اراده و يآگاه با انسان و است يانسان ياراده و يآگاه
 موجدود سدانان ن،يا بر افزون. (145، ص 1392ا، ي)پارسانکن  يم شارکتم آن  يبازتول و ياجتماع جهان
 ،ييصد را حکمدت يمبدان نيدا بده توجده بدا. اسدت مقاومدت اهد  فشار و سلطه برابر در و نشگريگز

 حداکم ياله يهاسنت ،ياله ةاراد و ق رت نگاه، نيا در رايز ؛ستين رشيپذ قاب  ي،افراط يمحورق رت
 يريدگک شد در انسان يه فمن  و اراده ي،آگاه چون يعوامل نيهمچن بشر، يخيرتا و ياجتماع امور بر

 .است ش ه گرفته  هيناد يانسان خيتار و فرهنگ جامعه،
 گفتارهداي مدورد در را او نظريات اگر که است وارد فوکو يمحورق رت بر انتقاد نيا ن،يا بر افزون
 تدوانمي دقيقاً بپذيريم، گردد،مي تعيين جامعه بر حاکم ق رت توس  صرفاً آنها حقيقت اينکه و اجتماعي

 نتيجده نيدز وي خدود ان يشده ،صدورت ايدن در اد.د نسدبت نيز فوکو خود هايان يشه به را دي گاه اين
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 در فوکدو کده را جبري ،ترتيبب ين. است ارزش فاق  و شودمي محسوب وقت موجود و حاکم ق رت
 مسدل  تاريخي و فرهنگي هايعرصه تا گرفته حکومت و ستسيا از اجتماعي، زن گي هايجنبه تمامي
 در ،واقد  در. کند مي منطقدي و علمي قطعيت فاق  و شوديم نيز او هايان يشه و دي گاهشام   دان ،مي

، لهئمسد همين .هاستارزش نهايي کنن هتعيين ،محض ق رت و نيست کار در عيني حقيقتي فوکو فلسفه
 .باش مي وي  گاهيد و فلسفه ضعف نقطه

 هبد اسدت، جامعده ةبرسدازن  و خيتدار ةبرن شيپ و محرک ق رت تنها که مبنا نيا و ،يمحورق رت

 .انجام يم ييگرا يتقل

تفاق. 3 د و تصادف و ا  آن نق

 کده معنابد ين اسدت؛ هاپ ي ه تاريخي برساخت از ديگري جنبة تصاد ، و پيشام  تبارشناسي، در
 اگدر ي،فوکوي تبارشنا  يک دي  از. ده مي شک  تاريخ و جامعه در ار هاپ ي ه تصاد ، و پيشام 
 تکدوين. دهد مدي شدک  آن بده که است تصاد  اين باش ، تاريخ محرک و پيشبرن ه عام  ق رت
 يدکهديچ. کنن مي تغيير و رش  نظمبي و تصادفي شک  به ها،تم ن. است تصادفي نهادها و هااي ه
 پ يد  عقمندي ريدزيبرنامده بدر اسدا  يا واح  ارادة بر مبناي حقايق، و هاپ ي ه ارزشمن ترين از

 (.147ص  ،1391 فوکو،)آين  نمي
 يلدع ةرابطد موجودات انيم آن، با مرتب  اصول و تيعل اص  رشيپذ با ييص را حکمت مقاب ، در

 نيدا اتموجدود انيدم کده معنانيبد  ؛(644 ، ص6 ، ج1389، يمطهدر)داند  يم حاکم را تأثر و ريتأث و
 در آنهدا زا يبرخد ؛دارد وجدود آنها نيب يخاص ارتباط رو،ناياز .است حاکم يمعلول -يعلّ رواب  ،جهان
 زيدن ينسدانا امدور ةحوز در تيعل اص . رديپذيم ريثتأ گريد يبرخ از يبرخ .گذارديم ريتأث گريد يبرخ
 علدت يجدزاا از جزء يآدم اريتاخ ،ياجتماع چه و يفرد چه ،يانسان امور در آنکهسرانجام  .است حاکم
 يهدا هيدپ  و امدور که سخن نيا ن،يبنابرا .(126ص  ،1391 سن گان،يجمعي از نو)است  فع  هر ةتام

 و جامعده ،ييصد را حکمدت يمبندا بدر. اسدت باطد  دهد ،يمد شک  تصاد  را يخيتار و ياجتماع
 جامعده. تاسد يمعلدول و يعلّ يورضر و يکل نظامِ تاب ِ و يقيحق يهاقانون يداراي، اجتماع يها هيپ 
اسدت  نآ يقديحق ةتامد ِ علدت ع مِ و وجود معلولِ ي،قيحق امرِ کي ع مِ و وجود .است يقيحق امر کي
. اند يعلدولم و يعلّد يضدرور نظدامِ ِ تداب  زين ياجتماع يها هيپ  ن،يبنابرا. (120ص  ،1392 ا،يپارسان)
 در هدم يياسدتثنا چيه ؛ان تيعل اص ِ مشمولِ ،دارن  هرهب تيواقع از کهاي هان از به ي،اجتماع يها هيپ 
 .رفتيپذ آنها ي اريپ  و ظهور در را اتفاق و صُ فه توانينم ،روناياز. ن ارد جود و آن
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ت. 4 ساخ ر د و ييگراب  آن نق

 يمعندا ،يتبارشناسد نگداه از. کن يم  يتأک آن بر يتبارشناس که است يگريد مهم يمبنا يي،گرابرساخت

 يتصدادف و نظميب يعني ان ؛ش ه برساخته تبارشناسانه شک  به ،انسان يحت و عق  نهادها، اعمال، ها،واژه

. اسدت نداممکن واح  خاستگاهِ تا آنها کردن دنبال .ان کرده رييتغ ياوستهيناپ و منقط  يرهايسخ ِ يط و

 «نيتکدو» چهکپاري و ک ستي اي ش ه نييتع شيپ از من ،نظام شک  به نهادها و اعمال ها،واژه يمعنا پس

 بدر  يدتأک اسدت، برسداخته يزيچ نکهيا گفتن در يکانون ة يا(. 199-ص 198 ،1391 شِرت،) ابن يينم

 .است وابسته يخيتار و ياجتماع ي ادهايرو از ييهاجنبه به،  هيپ  آن که است نکته نيا

 وجدود ييهدايهسدت و هاتيواقع ،نکهيا نخست ييص را حکمت يمبان و اصول اسا  بر مقاب ، در

 ةرابطد هدايهسدت انيدم ،نکدهيا دوم .(151ص  ،1392 پارسانيا،؛ 495، ص 13ج  ،1389 ،يمطهر) دارن 

 و ه فمند  خاص، طوربه انسان و ک  در يهست جهان ،نکهيا سوم .است حاکم تأثر و ريتأث و تيعل اص 

 يهداسدنت بدا خيتدار و جامعده ،نکدهيا چهدارم .(147، ص 1391، جمعي از نويسن گاناست ) تمن يغا

 انسدان ،نکهيا گريد .(5 ، ص1389 ،يرجب؛ 56 تا، صيب ص ر،)گردد يم ريت ب ياله يخيتار و ياجتماع

 هکد يافراط ييگرابرساخت بخصوص .است مردود ييگرابرساخت است، اراده و يآگاه يدارا يموجود

 صداد ت و اتفداق ةبرسداخت را يخيتدار و يتمداعاج يها هيپ  همة يعني ؛است يمبتن آن بر يتبارشناس

؛ اسدت يسدانان ةاراد و يآگاه ةبرساخت ياله ريتق  به ياجتماع جهان ،ييص را حکمت يمبنا بر. دان يم

 و يتمداعاج جهدان سداخت در و پردازديم ياجتماع کنش به ،خود اراده و يآگاه با انسان که معنانيب 

 خ،يارتد و جامعده ،يافراطد يديگرابرساخت در .(183ص  ،1392 ا،يپارسان) کن يم مشارکت آن  يبازتول

 ،انسدان ةادار و يآگداه از نيهمچند و خ اون  ريت ب و ريتق  از ؛است تصاد  و اتفاق پرداخته و ساخته

 .است ش ه غفلت است، ياله تيمش و اراده طول در که

 شدناخت، يديگراينسدب و قدتيحق يديگراينسدب سازنهيزم ييگرابرساخت :گفت  يبا ن،يا بر افزون

 ،يديگرابرساخت. است يعلم اتينظر ژهيو به ،اتينظر شکست و تيموفق نييتب در شکست و تسلس 

 يديگراينسدب بده  ،يدعقا همه به کساني يمعرفت ارزشِ دادن نسبت و تينيع و ص ق بردن الؤس ريز با

  . يعندي بايداسدت برسداخته يزيدچ هر که است يم ع ييگرابرساخت ،گريدسوي  از.  يانجام خواه 

 ،امدر نيدا و داد نشدان را بدودنشبرساخته اشهيتوج يبرا  يبا و است برساخته هم  هيا نيا خود گفت:

 کده سدتا ممکدن چگونده اند ،برسداخته ما اتينظر يتمام اگر ،انيپا در. کشان يم تسلس  به را ما کار

 !بخورد؟ تشکس اي باش  موفق عم  در بتوان  ش ه، برساخته ياهينظر
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د و( ييگراخيتار)ي نگريخيتار. 5  آن نق

 يحتد ،هدا هيدپ  يتمام. است يخيتار يامر ،ياجتماع و يانسان يها هيپ  نکهيا ي،تبارشناس گريد يمبنا

 بد ن يتدح انسان، در زيچ چيه». است ش ه برساخته و گرفته شک  يخيتار بستر و خيتار در انسان خود

 از يابعداد و هداجنبده يتمدام يعندي ؛(151ص  ،1391 فوکدو،) «سدتين خيارت ريتأث از زيگر به قادر يو

 سداختار واج  و ان ش ه ساخته يخيتار طور به که هستن  ييهاجنبه تيجنس و نژاد جنس، مانن  تيهو

 .هستن  يخيتار

 يمعرفتد مباني با و نيست پذيرش قاب  افراطي، نگريتاريخي ص رايي حکمت در مقاب ، در

شد ،  بيدان کدهچنان اينکده، نخست ص رايي حکمت در ن ارد؛ زيرا سازگاري يص راي حکمت

 اينکده، دوم دارند . ثابدت جدوهري و  ات تداريخي، و اجتماعي هايپ ي ه برخي و آدمي نفس

 اسدت. بداطن و ظداهر داراي اجتمداعي، و انسداني هدايپ يد ه و انسان جمله از و هستي جهان

 آن فدرع و سدطح و جلدوه ظداهر، و اسدت آن باطن همان چيزى هر در بنيادين و اصي  حقيقت

 اينکده، . سدوم(360-359ص  ،22ج  ،1389 ؛ مطهري،337 ، ص11، ج 1374 طباطبائي،)است 

 ويته يک انسان ها،انسان مشترک فطرت مبناي هستن . بر ثابت و مشترک فطرت داراي هاانسان

رد دا تداريخي و فرهنگي اجتماعي، شراي  هرگونه از عاري بشري، طبيعت يک و ثابت و مستق 

 تقسديم بدر اسدا  اينکه، چهارم .(66-65، ص 1393؛ رجبي، 392، ص 13، ج 1389مطهري، )

 سدتن ،ني م ام تغيير در موجودات همة و دارد وجود ثابت هايهستي متغير، و ثابت به موجودات

 .پذيرش نيست قاب  نگريتاريخي غيره و

 ينگدريخيتدار يمبندا با يتبارشناس رايز؛ آورديم در قتيحق و تيواقعت نسب از سر ي،نگريخيتار

 کده ي،نسدب امدور مثابهبه را ها،ارزش و قيحقا مقوالت، يتمام ،يخيتار و ياجتماع يها هيپ  يةکل ،خود

 يندوع واجد  ،ينگدريخيتار ن،يبنابرا. رديگيم نظر در ،ان ش ه ساخته خود يخيتار و ياجتماع بستر در

 گدرفتن رنظد در بدا تنهدا ، هيپ  هر درک که ستادعا نيا متضمن و است، انهيگراينسب جيتان و کاربست

 يادوره در تنهدا را قتيحق ،ينگريخيتار. است ممکن اشيخيتار و ياجتماع بستر در  هيپ  آن گاهيجا

 را سدائ م کنند ،يمد يزن گ ياژهيو يخيتار و ياجتماع  يشرا در که يافراد يعني ؛دان يم معتبر خاص

 .کنن يم درک ،کرده مشاه ه  يشرا همان تناسب به

 ةپرداختد و سداخته و يخيتار موجود انسان کن يم  يتأک که ي خود،نگريخيتار يمبنا با ي،تبارشناس

 يفرهنگد يها هيپ  قلمرو به ،او عق  و انسان که يصورت در. ستين پذيرش قاب  است، خيتار و جامعه
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 در انسدان يعقلد ادراک و فهدم .بدود خواه  يفرهنگ و يخيتار يتيهو آن، تيهو اب ،ي  يتقل يخيتار و

 يسداختار تيشدکاک و فهدم تينسدب بده ،امر نيا. کن يم  ايپ ينسب ةچهر خود، يهاهيال و سطوح ةهم

 .انجام يم يبشر شناخت

 و يق سد مجرد، هويت سازد،مي را انسان اساسي بُع  که روح، و عق  ص رايي، حکمت مبناي بر

 بدروز و تحقدق مجدراي و است ظهور و تنزل ظر  انساني، تنها تاريخ و فرهنگ جامعه، دارد. متعالي

 احکدام هب آن، به مربوط روش و منطق و عقلي قواع  و احکام رو،ازاين. شودمي آن دنيوي و تاريخي

 و عقد  تقليد  .يابد نمدي تقليد  ارتباطات به مربوط هايروش و فرهنگي انساني، ارتباطات قواع  و

 غدروب بده هدا،انسدان زند گي سدبک و جهدان زيست و انساني رواب  و ارتباطات افق به عقمنيت،

پردازند  مدي واقد  متن ادراک به که شودمي منجر هاييروش و قواع  نفي و متافيزيک مرگ حقيقت،

 (.253ص  ،1392 پارسانيا،)

سب. 6 تيحق بودنين ت و ق د و شناخ  آن نق

 منظدور. داند يمد ينسب زين را قتيحق شناخت، تينسب به ش ن قائ  بر عموهي خود، شناستبار در ،فوکو

 حيتوضد. اسدت ينسدب يمعندا کي کذب و ص ق صواب، و خطا که است نيا ،«قتيحق بودن ينسب» از

 معنانيبد  ؛دارد را خدود قدتيحق ميرژ ،جامعه هر و است ينسب ة يپ  قتيحق :است معتق  فوکو نکهيا

 ادجديا را يزيمتمدا قدتيحق يهدانظدام متفداوت، يگفتمدان يکردارهدا و گوناگون يمفهوم يهانظام که
 : يگويم نهيزم نيا در فوکو. کنن يم

 ةرابطز در ق؛يحق. دانس؛ هاگااره عيتوز م،يتنظ د،يتوه يبرا يمنظم يها يرو نظام همچون ديبا را ق؛يحق
 را رتقزد اثزرات قز؛،يحق نيزا. کننزديم ابقا و جاديا را آن ک  رديگيم قرار يقدرت يهانظام با واررهيدا

 .(323ص  ،1391 فوکو،) ق؛يحق سامان کي دهد؛يم بسط را ق؛يحق نيا قدرت، آن و شده موجب

 رژيم ايجامعه ره ثانياً، کشف. نه شود،مي تولي  يا ساخته حقيقت، اوالً، فوکو اعتقاد به بنابراين،

 آن رد داندش و قد رت رابطده بيدانگر اي،جامعه هر در حقيقت يمرژ ثالثاً، دارد. را خود حقيقت

 دمور در معين معيار و عيني، و ثابت حقيقت پس(. 189 -188ص  ،1379 حقيقي،)است  جامعه

 و گرايينسبي به گرايش اي جزچاره ديگر عيني، و ثابت حقيقت نفي با. ن ارد وجود هاشناخت

 .وجود ن ارد شکاکيت
 الجملدهفدي و هسدت واقعيتدي اينکده، نخسدت صد رايي حکمت اصول  بر اسا مقاب ، در

 در هداواقعيت آن از حقايقي اينکه، دوم (.16-13، ص 1380دارن  )طباطبائي،  وجود هايهستي
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 آن بدا حقايق اين اينکه، . سوم(218-217ص  ،1388 آزاد،پناهي و خسروپناه)هستن   انسان نزد

 تب  به و متغير، برخي و ان ثابت هاواقعيت برخي همچنين .کنن مي مطابقت خارجي هايواقعيت

. اسدت مردود تبارشناسي گرايانهنسبي مبناي متغيير؛ برخي ديگر و ان ثابت برخي نيز حقايق آن،

 حدق را خدود همدواره خدود، افدق به توجه با توان مي گفتماني هر گرايانه، کهنسبيت عقي ة اين

 صد رايي، حکمدت شدناختيمعرفدت و شدناختيهسدتي مباني ا بر اس بلکه برخطاست، ب ان ،
 نظريده يدک از عقمندي هايممک با و کرد مقايسه هم با را هاافق و هاان يشه و هاسنت توانمي

 .نمود داريجانب خاص

 هبد هسدتن ، قائد  يدومد به که يکسان ؛است شناخت بودن ينسب يمنطق الزمه ،قتيحق بودن ينسب

 هدااختشدن گدريد يبدرا از زانيدم که يمعرفت تحقق اي و تيواقع اص  از توانن ينم هرگز يمنطق لحاظ

 ايد و ند کن حدذ  يبشر معرفت قامو  از را صواب و خطا ميمفاه  يبا اي ،گروه نيا. دهن  خبر ،باش 

 از کده ،خداص يهداتيد هن لحداظ به و منظرها از يبرخ در تنها. شون  قائ  ينسب ييمعنا زين آنها يبرا
 ند يآيمد وجدود بده هسدتن ، برخدوردار يبخصوصد ي،طبقدات و ياجتمداع يهانهيزم اي و هافرضشيپ

 .(107-106ص  ،1388 ا،يپارسان)

 آيدا بينند ،يمد متفاوت کيفيت دو با را جسم يک ،نفر دو وقتيزيرا  ن ارد؛ معنا اساساً نسبي، حقيقت

 داراي و باشد مدي ويژگدي دو هر فاق  اي ،است کيفيت دو آن داراي االمرنفس و واق  در جسم آن خود

 شدک،بدي پدس .باشد  مختلف کيفيت دو داراي ،واح  زمان در نيست ممکن. بود خواه  سومي کيفيت

 دو رهد فاقد  واقد ، در ءشدي آن اگر .است مطلق حقيقت ديگري و مطلق خطاي ،نفر دو از يکي ادراک
 .است نامعقول نسبي حقيقت فرض، دو هر با پس. خطاکارن  نفر دو هر پس باش ، کيفيت

 ممعلدو به معطو  که ستين يمعرفت چيه رايز است؛ قتيحق ظهور و بروز ظر  ،يآگاه و شناخت

 تجهد در را خود ةروشمن ان تمش و دان يم قتيحق فهم را خود ،ه   يعلم شناخت. نباش  يخاص

 سدتندان ينسدب بدا حداال .(201ص  ،1392 ا،يپارسان) رديگيم کاربه آن گسترش و بس  و قتيحق درک

 قدرار خدود همّدت وجده را قدتيحق در تأمد  و پدرداختن کده ي،علم يهاتمش و ه   يةپا قت،يحق

 .ش  خوه  نابود و سُست ،ده يم
 بده وصول راه اي و دارن  آن بودن ينسب به باور اي ،کنن يم انکار را تيواقع و قتيحق که ييها گاهيد

 نيدا در. دهند يمد  يدتقل شدناخت سدطوح رسداي بده را يعلمد شناخت ريناگز دانن ،يم مس ود را آن

 بدر کده کند يمد اعتمداد ييهاگفتمان و هاميپارادا اصول، ،يمباد به تينها در يعلم شناخت کردها،يرو
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 شدناخت بسدتر از يخيتدار و ياجتمداع ،يفرهنگد عوامد  ياقتضا به و يعلم جامعه ةاراد و عزم اسا 

 .(202ص  همان،) شوديم ه يبرگز ،آن مانن  و يعموم

ده يهاتيهو. 7 راکن سان پ  آن يابيارز و ان

 از ناشدي امدر اين بين .مي ناپيوسته و پراکن ه متکثر، تاريخ در را هاانسان هايهويت تبارشناسي،
 هدايهويدت تداريخ، در مدا هدايهويت است: معتق  فوکو. است تاريخ ن ي ن پيوسته و تکهتکه

 مدا، زامدرو هويت ن ارن . ما هويت نحوة تکوين ويژة در پيوستگي که ن هست متکثري و پراکن ه
 هر يي،فوکو تبارشنا . آي نمي شمار به آنها ادامة و نيست مرتب  گذشته هايهويت به ضرورتاً
 صديرورت در ندو از پند ارد،مي ناميرا و ثابت انسان در سنتي تاريخ و گرا ات متافيزيک را آنچه
 تبارشناسدي،. دارند  تداريخي انسدان هدايهمة احسدا  تبارشنا ، يک ي گاهد از. کن مي وارد
 و قدوت هدايلحظده دهد ،مدي نشدان را شانهايپيشروي کن ،مي قطعهقطعه را آدمي هايغريزه
 آنهدا، وسيلةبه که را هاييجنبش و کُن شان ش ن پرداخته و ساخته کن .مي رديابي آنها را ضعف
 رکد بپردازند ، خودشدان تخريب به سرسختانه توانن مي خودشان، عليه برگشت با هاغريزه اين
 هداينانسا درک براي بتوان  که نيست ثابت ق ر آن-او ب ن در حتي -انسان در چيزهيچ. کن مي

 ،«بازيدافتن» معندايبده تداريخي، داندش حتي دانش،. آي  کاربه  آنان در خود بازشناختن و ديگر
 در ار ناپيوسدتگي کده اسدت« واقعدي»جهت  از آن تبارشناسي. نيست «ودمانخ بازيافتنِ» ويژهبه

 .(159-158ص  ،1391 فوکو،) کن مي وارد ما «هستي» خودِ
 بخدش :اسدت معتقد  ،ستهدان روح و جسم ساحت دو يدارا را انسان نخست، ييص را حکمت ،اما
 را هداانانس دوم،. (353ص  ،2ج  ،1380 ،يطباطبائده  )يم  يتشک او مجرد روح را انسان وجود  ياص
 يمبندا ،يشدناختانسدان يمبدان رسداي و يمبدان نيدا بده توجه با. دان يم مشترک فطرت و سرشت يدارا

 .ستينپذيرش  قاب  ،خيتار در انسان تيهو بودن متکثر و پراکن ه، بر يمبن يتبارشناس
 و وهرجد نوع کي از آنها ةهم ،يمعنو و يماد يهايژگيو نظر از ،بشر افراد ريچشمگ تنوع رغميعل
 ،1392 ،يلدآم يجدواد) خوانن يم انسان «فطرت» را آن که برخورداران   اريپا و ثابت ،يهمگان نشيآفر
 قيمصداد که دارد اشاره انسان وجود ثابت و يهمگان ابعاد به انسان فطرت ن،يبنابرا (.28-26 ، ص12ج 

 سدات،احسا و عواطدف اراده، عقد ، و اليخ حس،  شام ينفسان يقوا ه،ياول يازهاين همچون ي،مختلف
 ،يخواهکمدال ،يطلبدسدعادت مانن  ييهاخواسته و ،ياضير قواع  و ياخمق اصول مانن  ي هن ادراکات

 (.66-65 ، ص1393 ،يرجب) رديگيم دربر را ييخ اجو و يدوستييبايز



عرفت يمبان يانتقاد يابيارز س يم شنا ت منظر از فوکو يتبار  4 ييصدرا حکم 3 

 گيريجهينت

 سدا ا بدر. ميپدرداخت يتبارشناسد يمعرفتد يمبدان و اصدول يبرخد يانتقداد يابيدارز به ،قيتحق نيا در

 ميمفداه هدا،نام مگر ستين يزيچ انسان شناخت و علم از خارج ياجتماع جهان ي،تبارشناس «يانگارنام»

 و سداخته تنهدا و تنهدا ،هامفهوم. رون يم کار به ياجتماع يزن گ به دادن ساختار منظور به که ينيعناو و

 از يانگدارامن :گفدت  يدبا آن نقد  در. دارند  وجود زبان در تنها که ىهاينام ؛هستن  انسان  هن ةپرداخت

 حد  بده آن دادنتندزل و کيدزيمتاف کردنرانيو يبرا يياتکا ةنقط و يعقل ادراک انکار يمعنا به ،سوکي
 ي،کلد فداظال که معناست نيا به انيگرانام سخنان گر،يد يسو از. است يزبان يها يتحل و يلفظ مباحث

  يدقب از ،يکلد الفداظ آنکده حدال. ن دار يمتع د افراد بر داللت که هستن  آن حکم در اي يفظل مشترک

 .يلفظ يهامشترک نه هستن ، يمعنو يهامشترک

 داند يمد يهانام تنها را قتيحق و ص ق اش،انگارانهنام  گاهيد با ي،شناختمعرفت بع  در يتبارشناس

 ثدروت، ،يسدممت  يدقب از گدريد يهدااسم با يتفاوت چيه ؛ميگذاريم اثبات يرون ها ةمجموع بر ما که

 .شوديم برساخته ق رت و ثروت ،يسممت همانن  تجربه انيجر در قاًيدق ،ص ق. ن ارد رهيغ و ق رت
 بده رباو چون ياصول؛ دان يم مردود را شناخت ييگرانامخود  اصول اسا  بر ييص را حکمت ،اما

 دوم، .خداص صدورت بده يخيتدار و ياجتمداع يهداتيواقع و عام صورت به يهست و تيواقع وجود

 و  ات بدا ها هيدپ  هدا، هيدپ  يبدرا « ات» وجودبه قائ  سوم، .هاشناخت يينماواق  و ص ق به اعتقاد

 ،نکدهيا گدريد .شوديم حاص  آنها به نسبت ،شناخت و علم قيطر نيا از و گردن يم فيتعر جوهرشان

 در فيدتعر نيدا .دارد يفديتعر  هيدپ  هر: دارد مؤلفه سه يانگار ات. است قائ  اياش يبرا االمرنفس به

 .دارد ون يپي خود  ات ه   اي معنا با فيتعر نيا .است رييتغ ب ون و ثابت زمان طول
 يندوع هبد نکدهيا بر افزون ،فوکو يتبارشناس در خيتار و يانسان جوام   ارش نيپ  در يمحورق رت

 قد رت ونچد يعوامل از انجام ،يم يخيتار و ياجتماع مسائ   يتحل در ي،بُع  تک نگاه و ييگرا يتقل

 و اراده و يآگداه چدون يعدوامل ،يخيتدار و ياجتمداع امدور بدر حداکم يالهد يهداسنت ،ياله ةاراد و

 نکدهچنا ن،يهمچند. است  هيپوش چشم ،يانسان خيتار و فرهنگ جامعه، يريگشک  در انسان يه فمن 

 جامعده بدر حداکم قد رت توسد  صرفاً ،آنها حقيقت اينکه و اجتماعي گفتارهاي مورد در را او نظريات

 .ادد نسبت نيز فوکو خود هايان يشه به را دي گاه اين توانمي بپذيريم، گردد،مي تعيين
 يهدا هيدپ  در ،جملده از و يهسدت موجدودات انيدم ،تيدعل قدانون وجود چون ياصول رشيپذ با

 بدودن ه فمند  بده توجده بدا ي،انسدان جهان و يهست جهان ک  يه فمن ذيرش پ ،يخيتار و ياجتماع
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 جامعده يقانونمن  و خ اون ، يخيتار و ياجتماع يهاسنت توس  خيتار و جوام  ريت ب رفتنيپذ انسان،

 .رفتيپذ را فرهنگ و خيتار جوام ، ي اريپ  در اتفاق و صُ فه توانينم خ،يتار و

 ةرسداختب را يخيتدار و ياجتماع يها هيپ  ةهم و است، يمبتن آن بر يتبارشناس که يي،گرابرساخت

 نجهدا و کد  در يهسدت جهدان يه فمند  ت،يدعل اصد  مانن  ياصول يةپا بر دان ،يم تصاد  و اتفاق

 ،يلهدا يخيتدار و ياجتمداع يهاسنت اسا  بر خيتار و جوام  ريت ب خاص، طور به ياجتماع و يانسان
 ريتقد  بده ي،اجتمداع جهدان. است مردود زين شانياجتماع يهاکنش در ،هانسانا داشتن اراده و يآگاه

 و اوند خ  ريتد ب و ريتقد  از ،يافراطد يديگرابرسداخت در. اسدت يانسان ةاراد و يآگاه ةبرساخت ياله

 .است ش ه غفلت است، ياله تيمش و اراده طول در که ،انسان ةاراد و يآگاه از نيهمچن

 شکسدت قت،يحق ييگراينسب و شناخت ييگراينسب چون يمشکمت ،ييگراتبرساخ ن،يا بر افزون

 يزيدچ هدر کده اسدت يمد ع يديگرابرساخت ن،يهمچن. دارد يدرپ را يعلم اتينظر ژهيو به ،اتينظر

 و داد نشدان را بدودنشبرساخته خود، هيتوج يبرا  يبا و است برساخته هم  هيا نيا پس .است برساخته
 .انجام يم تسلس  به امر نيا

 سنفد و ،يخيتدار و ياجتماع يها هيپ  جمله از ها هيپ  نخست، ييص را حکمت يمبان اسا  بر

 آن، يامبند بدر کده هسدتن  ثابت و مشترک فطرت يدارا هاانسان دوم، .دارن  ثابت يجوهر و  ات يآدم

 و يهنگدفر ،ياجتمداع  يشدرا هرگونده از يعار يبشر عتيطب کي و ثابت و مستق  تيهو کي انسان

 ينگدريخيتدار سدتن ،ين م ام رييتغ در موجودات ةهم و دارد وجود ثابت يهايهست سوم، .دارد يخيتار

 بدر. آورديدرمد قدتيحق و فهدم بدودن ينسب از سر يافراط ينگريخيتار ،نکهيا گريد. ستين قبول قاب 
 يالمتعد و يق سد ،مجدرد تيهو سازد،يم را انسان ياساس بُع  که روح و عق  ،ييص را حکمت يمبنا

 و يخيارتد بدروز و تحقق يمجرا و است ظهور و تنزل ظر  تنها ي،انسان خيتار و فرهنگ جامعه، دارد،

 .شوديم آن يويدن

 و هداواقعيدت آن از حقدايقي هسدت، واقعيتدي مانند  اصدولي بر اسدا  ص رايي، حکمت در

 برخدي کنند ؛مدي مطابقدت جيخدار هدايواقعيت آن با حقايق، اين هستن . انسان نزد در هاهستي

 مبنداي غيير؛مت برخي ديگر و ان ثابت برخي نيز حقايق آن، تب  به متغير. برخي و ان ثابت هاواقعيت
 ؛اسدت شدناخت بدودننسبي منطقي الزمه حقيقت، بودننسبي. است مردود تبارشناسي گرايانهنسبي

 يدک قدقتح يا و واقعيت اص  از وانن تنمي هرگز منطقي لحاظ به هستن ، قائ  دومي به که کساني

  .دهن  خبر باش ، هاشناخت ديگر براي از ميزان که معرفتي،
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ع  مناب
 .مرکز نشر تهران، ،يمانيا ايپو ةترجم ،فوکو با ييآشنا، 1390پ ،  استراترن،

 .اختران نشر تهران، چاوشيان، حسن و جوافشاني ليم ةترجم ،فوکو ميشل ،1385 بري، اسمارت،

 سسدهؤم تهدران، ه،يصدادق سدايپر ةترجمد ،علزم ياقزاره يهافلسف  ،(نگيگات يگر در) ،1390 ن،ين امارتيل  ،آلکو

 .فردا کتاب -رانيا روزنامه يانتشارات

 پژوهشدک ه تهدران، ،؛يزترب و ميتعلز فلسزف  در پژوهش يهاروش و کردهايرو ،1389 همکارن، و خسرو ،يباقر

 .ياجتماع و يفرهنگ مطالعات

 اسممي. ان يشه و فرهنگ پژوهشگاه چ پنجم، تهران، ،فلسف  و علم ،1388نيا، پارسا

 .فردا کتاب چ دوم، قم، ،اجتماعي هايجهان ،1392 ددددد ،

 .برهان م رسه فرهنگي مؤسسه چ دوم، تهران، ،اسالمي تربي؛ و تعليم فلسف ، 1391جمعي از نويسن گان، 

 .اسراء چ هفتم، قم، ،نقرآ در فطرت، 1392 عب اهلل، آملي، جوادي

 .آگه نشر تهران، ،دريدا هيوتار، فوکو، نيچ ، مدرنيت ؟ از گذار ،1379 شاهرخ، حقيقي،

 و فرهندگ پژوهشدگاه تهدران، ،صدرائي شناسيمعرف؛ نظام ،1388 آزاد،حسن پناهي و عب الحسين خسروپناه،

 .اسممي ان يشه

چ  بشديريه، حسدين ترجمدة ،هرمنوتيزک و ساختگرايي اسويفر فوکو ميشل ،1391 پ  رابيندو، و هيوبرت دريفو ،

 .نشر ني هشتم، تهران،

 .خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه چ هج هم، قم، ،شناسيانسان ،1393 رجبي،

 .22-5، ص 1سال دوم، ش  ،اجتماعي فرهنگي معرف؛ ،«قرآن در اجتماعي هايسنت» ،1389ددددد ، 

 .نشر ني چ سوم، تهران، جليلي، هادي ترجمة ،شناسيجامع  در اآر کشاکش ،1390 استيون، سي من،

 .نشر ني چ دوم، تهران، جليلي، هادي ترجمة ،ايقاره اجتماعي علوم فلسف  ،1390 شِرَت، ايون،

 .روزبه تهران، موسوي، ترجمة سي جمال ،قرآن در تاريخ هايسن؛ تا،بي محم باقر، ص ر،

 مي.اسم انتشارات چ سوم، قم، دفتر ي، انمه ويوسم راق بمحسي م مةرجت، تفسير اهمياان ،1374طباطبائي، 

 .ينيخم امام يپژوهش و يآموزش مؤسسه قم، ،ياضيف غممرضا حيتصح ،اهحکم  ينها ،1380 ،ددددد 

 .ص را تهران،چ سوم،  ،سميرئاه روش و فلسف  اصو  ،1386 ،ددددد 

 .ين نشر تهران،چ ششم،   ه،يجهان  نيافش و سرخوش کوين ةترجم ، يتنب و مراقب؛ ،1385 ش ،يم فوکو،

 تدا سميم رن از کوهن الرنس در  ه،يجهان  نيافش و سرخوش کوين ةترجم ،«خي، تاريتبارشناس چ ،ين» ،1390 ،ددددد 

 .ين نشر، تهرانچ هشتم،  سم،يم رنپُست
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 .ين نشر تهران،چ هفتم،   ه،يجهان  نيافش و سرخوش کوين ةترجم ،دانستن ب  اراده ،1391 ،ددددد 

 دي ه، تهران، نشر ني.، ترجمة نيکو سرخوش و افشين جهانشناسي دانشديرين ، 1392ددددد ، 

 تهدران، جد د،مابع الت تدا ندوزايي از انساني علوم تاريخ روايت ،دانش شناسيديرين  و فوکو ،1382 حسين، کچوئيان،

 .تهران دانشگاه

 .مرکز نشر تهران، يزدانجو، پيام ترجمة ،نقد بوت  در فوکو ،1380 ديوي ، هوي، کوزنزي

 .خميني امام پژوهشي و آموزشي مؤسسة قم، ،فلسف  آموزش ،1389 محم تقي، مصباح،

 .ص را چ هشتم، قم، ،آثار مجموع ، 1389مطهري، مرتضي، 

 .نشر ني تهران، ه،جهان ي  افشين و سرخوش نيکو ترجمة ،قدرت و استيال سوژه، ،1382 پيتر، ميلر،

 .نشر مرکز تهران، نوري، داريوش ترجمة ،فوکو ميشل ،1389 سارا، ميلز،

 .آگه نشر چ هشتم، تهران، آشوري، داريوش ترجمة ،اخالق تبارشناسي ،1388 فري ريش، نيچه،

 .ين نشر تهران، ،يليجل يهاد ةترجم ،گفتمان ليتحل در روش و نظري  ،1389 لوئيز فيليپس، و ماريان يورگنسن،

 


