
 

  

  

  

  

  

 

  شناسى ميشل فوكو تبيين و بررسى مبانى معرفتى ديرينه

  زاده يزدي مهدي حسين
  سيدمحسن مالباشي

  رناني العابديني  منيره زين

  چكيده

او نقـدهايى جـدی بـه . ميشل فوكو، از انديشمندان بسيار تأثيرگـذار معاصـر در جهـان بـود

ايـن مقالـه در . ها نيز تأثير پـذيرفت انديشمندان پيش از خود مطرح كرد و از بسياری از آن

های اصلى و مرتبط انديشۀ  شناسى او با كنكاش در كليدواژه پى بررسى مبانى معرفتى ديرينه

برای دستيابى به ايـن هـدف، پـس از ارائـۀ نمـايى كلـى از فوكـوی . ن موضوع استاو با اي

ها  شناسى، اپيسـتمه و گفتمـان بـه ايـن پرسـش ساختارگرا و بررسى مفاهيمى همچون ديرينه

تعريف فوكو از حقيقت چه بود؟ برای دستيابى به حقيقت چه راهـى را : شود پاسخ داده مى

گرايى او  گرا بود و مبنای نسبى فوكو در چه ساحتى نسبى گرا بود؟ برگزيد؟ آيا فوكو نسبى

شناسـى فوكـو، در بـاب صـدق،  تـوان گفـت ديرينه ها مى چه بود؟ در پاسخ به ايـن پرسـش

نظريۀ انسجام، تعريف حقيقت را منوط به انسجام گزاره و دانش مـدنظر بـا . گراست انسجام

شده  های گوناگون و مدفون يد حقيقتفوكو، معتقد است با. داند ها مى ای از گزاره مجموعه

گرايى  گرايى، نسبى فوكو، از انواع نسبى. شناسانه شناسايى كرد در تاريخ را با روشى ديرينه

هايى چــون  شناســى بــا كليــدواژه او در ديرينه. شناســانه را برگزيــد شناســانه و شناخت هستى
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ى نهـاد كـه در ايـن نوشـته پايـان شـناختى بى گرايى معرفت اپيستمه و گفتمان، قدم در نسـبى

  .تفصيل نقدهايى كه به آن وارد شده است ذكر خواهد شد به

  ها واژه كليد

  .گرايى و نظريۀ انسجام شناسى، مبانى معرفتى، نسبى ميشل فوكو، ديرينه

  مقدمه

ويژه با محوريت بررسى مبانى معرفتى، مستلزم  شناسى، به در مرحلۀ ديرينه 1تقرير آراء فوكو

ن مفاهيم اصلى انديشۀ او است كه در شناخت مبانى معرفتى تفكر او نيز جايگاه در نظرگرفت

هـای گونـاگون،  های مختلفى در حوزه برای مثال، در انديشۀ فوكو كليدواژه. ای دارند ويژه

آيـد؛ زيـرا  ميان نمى پزشكى و سياست وجود دارد كه در اينجا بحثى از آن بـه همچون روان

او در تمـام مراحـل   بانى معرفتى فوكو اسـت، نـه بازنمـايى انديشـۀهدف اين نوشته، تبيين م

اش  هـا در مبـانى معرفتـى های انديشـه او اشـاره و تـأثير آن لذا فقط بـه كليـدواژه. اش فكری

  .كاويده خواهد شد

های معرفتى او  نكتۀ مهم ديگر دربارۀ اين مرحلۀ فكری فوكو اين است كه بايد شاخصه

وقتــى فوكــو دربــارۀ هريــك از . های انديشــۀ او يافــت از كليــدواژه الی بســياری را از البــه

هـا و  فرض بـر پيش كنـد، مبتنى شناسـى بحـث مى و ديرينه 2های گفتمـان، اپيسـتمه كليدواژه

بايد توجه كرد كه، مفسران فوكو كمتـر دربـارۀ جايگـاه . های معرفتى مشخصى است مؤلفه

كه مباحـث نسـبتاً  انـد، درصـورتى كرده فكـری او عنـوانى مجـزا طـرح  حقيقت در اين برهۀ

ای دربارۀ نگاه فوكو بـه حقيقـت و دانـش در دورۀ تبارشناسـى انديشـۀ او از سـوی  گسترده

طور عام و بـدون در نظرگـرفتن مراحـل فكـری،  مفسران بيان شده است؛ البته برخى آثار به

تبارشناسـى فوكـو  اند اما اين مطالب نيز بر اساس آثـار دورۀ موضوع حقيقت را مطرح كرده

  .نوشته شده است

نكتۀ درخورتوجـه ديگـر دربـارۀ ايـن مقطـع فكـری فوكـو، تـأثير او از آراء مكاتـب و 

                                                           
1. Foucault 
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تـوان از سـيطرۀ مطلـق فـرد يـا  سـختى مى بر همـين اسـاس، به. پردازان گوناگون است نظريه

و در به نظر بسـياری از مفسـران، ا  اما باتوجه. مكتب فكری خاصى بر انديشۀ او سخن گفت

فوكـو، ضـمن . )50: 1389ميلـز، (اين مرحله، بيشتر متأثر از مكتب سـاختارگرايى بـوده اسـت 

های خود در اين مقطع، پا را فراتـر  تأثيرپذيرفتن از اين مكتب، منتقد آن نيز بود و در تحليل

. )53: 1389ميلـز، (از ِصرف ساختارگرايى نهاد تا جايى كـه او را پساسـاختارگرا نيـز ناميدنـد 

های ساختارگرا يا پساسـاختارگرا را نپـذيرفت و حتـى  يك از برچسب هرچند او هرگز هيچ

  ناميـد و » عقـل مفسـران كم«كسـانى كـه او را سـاختارگرا خواندنـد،  ،نظـم اشـیاءدر مقدمۀ 

تأكيد كرد كه هرگز از مفاهيم و اصطالحات كليدی سـاختارگرايى اسـتفاده نكـرده اسـت 

  . )9: 1389، )1(فوكو(

های  وسـيلۀ كنكـاش در كليـدواژه ابراين، اين نوشته در پى بررسى مبـانى معرفتـى او بهبن

اصلى انديشۀ او با اين موضوع بـوده و بـرای دسـتيابى بـه ايـن هـدف، ابتـدا نمـايى كلـى از 

شناسى او ارائه و در گـام بعـدی  فوكوی ساختارگرا ترسيم خواهيم شد و پس از آن، ديرينه

  .ز آن مفهوم گفتمان را شرح داده خواهد شدمفهوم اپيستمه و پس ا

  شناسى ديرينه

ــادين انديشــۀ فوكــو در دورۀ دوم اســت و مى ديرينه ــدواژۀ بني ــوان از وجــوه  شناســى، كلي ت

شناسى فوكو به ذهـن متبـادر  هايى كه دربارۀ ديرينه اولين پرسش. گوناگون به آن نگريست

ــه ديرينه مى ــن اســت كــه چــرا فوكــو ب ی آورد و هــدف او از تحليــل شناســى رو شــود، اي

در پايـان نقـدهايى . شناسانه، چه بود و چه موضـوعاتى را بـرای ايـن تحليـل برگزيـد ديرينه

  .شناسى او، البته از منظر مفسرانش بيان خواهيم كرد هرچند مختصر به ديرينه

  ، سـعى كـرد از روشتـاریخ جنـونبيشتر مفسران بر اين باورند كه فوكو پس از نگارش 

اريك متيوز، معتقد است فوكـو بـه ايـن . ی پديدارشناسانه و هرمنوتيكى فاصله بگيردتفسير

گرفـت، روش  كار مى ويژه در شكلى كه هوسـرل بـه نتيجه رسيد كه روش پديدارشناسانه به

ها، بـه سـوژۀ  شناسانه نيست؛ چراكه درنهايت، اين روش های معرفت بخشى در حوزه روشنى

هرچنـد فوكـو تصـميم نداشـت علـم را بـا . گردنـد ان باز مىشناسايى و شناخت ما از خودم

حذف كامل دانشمندان آن بررسى كند؛ اما پديدارشناسى را برای بررسـى گفتمـان علمـى، 
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ای نهفته اسـت  گيری يك علم، قواعد ناآگاهانه فوكو معتقد بود در شكل. دانست كافى نمى

مى و چه گزارهايى را غيرعلمى تلقى كنندۀ اين هستند كه چه گزارهايى را بايد عل كه تعيين

شـناخت ايـن قواعـد، امكانـاتى . آورنـد كرد و به ايـن شـكل، گفتمـانى علمـى را پديـد مى

شناسـى روشـى  از نظر فوكـو، ديرينه. آيند دست نمى خواهد كه در سايۀ پديدارشناسى به مى

همـين اسـاس، بـر . )220و219: 1391متيـوز، (كنـد  است كه امكان چنين شناختى را فـراهم مى

 1950های  نوعى پاسخ به برخى مشكالت نظری دهـه شناسى فوكو را  برخى مفسران، ديرينه

  .(Kendall , 2003: 28)كنند  توصيف مى 1960و 

گرفتن از هرمنوتيـك و يـافتن حقيقـت ژرف ورای تجربـه بـا  تالش فوكو برای فاصـله 

به ساختارگرايى، تالش كرد  او باتوجه . زمان شد گسترش تفكر ساختارگرايانه در فرانسه هم

تا تحليل ساختاری را جايگزين تفسير كند و به اين منظور در پى دستيابى به روشى بود كـه 

او . ها، خود به گفتمانى جديـد تبـديل نشـود يق و حقيقت گفتماندرضمِن كشف معنای عم

شناسـى بـرای فوكـو  ديرينه. شناسـى را برگزيـد يافتن به اين هدف، روش ديرينه برای دست

به اينكه فوكو  باتوجه . شد روش متفاوتى در تفحص تاريخ بود و در سطح متفاوتى انجام مى

ها بـه تعريفـى از گفتمـان رسـيده بـود كـه  انهعنوان مجموعـۀ نشـ از درنظرگرفتن گفتمان به

ــان را به ــردار در نظــر مى گفتم ــۀ ك ــان،  مثاب ــومى از گفتم ــين مفه ــين چن ــرای تبي ــت، ب گرف

ها آزاد سازد و به  توانست گفتمان را از سيطرۀ نشانه شناسى برای او روشى بود كه مى ديرينه

ــردازد ــه. كردارهــای گفتمــانى بپ ــا ب ــين، او ب توانســت از  شناســى مى نهكارگيری ديري همچن

هايـدگری فاصـله گيـرد؛ چراكـه  های تفسيری پديدارشناسى هوسرلى و هرمنوتيـك  روش

هـا را از بيـرون نگـاه  ای از احكـام، آن شناسى مـدعى اسـت بـا مجزاكـردن مجموعـه ديرينه

های مشترك پديدآمدن كردارهاست  زمينه هوسرل مستلزم درنظرگرفتن پيش  روش. كند مى

فوكـو بـا . در مفهـوم عرصـۀ افتتـاح، پرداختـه اسـت  زمينـه نيز بـه لـزوم ايـن پيش هايدگر و 

شده، متمـايز  های گفته ها، خود را از روش شناسى در برابر آن قراردادن نگاه از بيروِن ديرينه

ــو، (كــرد  ــر ايــن اســاس، روشــن اســت كــه فوكــو زمــانى . )143و137: 1387دريفــوس و رابين ب

گرفت كه از تفكر تفسيری فاصـله گرفتـه بـود يـا قصـد ايـن كـار را كار  شناسى را به ديرينه

 تـاریخ جنـونداشت و تعريفى از گفتمان درنظر داشت كه بـا تعريـف او در زمـان نگـارش 

  .متفاوت بود
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  شناسى فوكو موضوع ديرينه

شناسـانۀ فوكـو اسـت و  است، موضـوع تحليـل ديرينه  نكتۀ ديگری كه درخور توجه و تأمل

شناسـانه برگزيـد و از  چه دليل چنين موضوع يا موضوعاتى را برای تحليل ديرينهاينكه او به 

نظـم او در مقدمـۀ چـاپ انگليسـى كتـاب . يافتن به چه هدفى بود ها در پى دست بررسى آن
های معرفت غيررسـمى اسـت؛  شناسى در پى توصيف نظام دهد كه ديرينه ، توضيح مىاشیاء

ای بــوده كــه بــاالترين شــأن بــه رياضــيات،  گونــه هچراكــه عملكــرد تــاريخ علــم همــواره ب

اند  بر اين اساس، اين علوم، علوم ناب ناميـده شـده. شناسى و فيزيك تعلق داشته است جهان

در برابـر . كه در تاريخ آن، همواره امكان مشاهدۀ مستمر حقيقت و خـرد نـاب وجـود دارد

هـای اقتصـادی  ن و واقعيتگيرنـد كـه بـا موجـودات زنـده، زبـا اين علوم، علومى قـرار مى

ها بـوده اسـت و در  خوش موانع و محدوديت تاريخ اين علوم، همواره دست. سروكار دارند

فوكـو تـالش كـرد تـا قواعـد ايـن . خـورد چشـم نمى قاعـدگى به روايت آن، چيزی جـز بى

او اين تـالش خـود . اند، دريابد بندی نشده صورت مستقل صورت ها را كه هرگز به نظمى بى

  .)7و1: 1389، )1(فوكو (شناسى ناميد  ديرينهرا 

ــر  های ديرينه اســاس، مركــز بررســى براين ــدگى انســان را در ب شناســانۀ او ابعــادی از زن

ــه مى ــده، توليدكننــده و ســخنگو بررســى مى گرفــت كــه آن را ب . كنــد عنوان موجــودی زن

تى بـود كـه بـه كـردن مـوقعي شناسى، فراهم ديگر، هدف فوكو از بكارگيری ديرينه عبارت به

خواسـت  او مى. ها افكنـده شـود تاريخ انديشۀ انسانى، نگاهى فراسوی نگاه بـه تنـوع پديـده

او تـالش . امكان ديدن تاريخ متفاوتى را از دريچۀ نگاهى گوناگون بـرای مـا فـراهم سـازد

گيری  كرد نگاهى را در اختيار ما قرار دهد كه بتوانيم متفاوت بنگريم و اَشكال ديگر شـكل

اهميت اين موضوع برای فوكو، انكارناپذير . )156: 1388هارلند، (ها را نيز مشاهده كنيم  ديدهپ

  :اشاره كرد پیدایش کلینیکتوان به مقدمۀ كتاب  برای تصديق اين مطلب مى. است

پزشـكان در آغـاز ... اين كتاب دربارۀ فضا، زبان، مرگ و نگاه يا عمل ديدن اسـت

تر از آسـتانۀ امـور  هـا پـايين ف كردنـد كـه بـرای قرنقرن نوزدهم، اموری را توصي

هـا بعـد از تفكـر  معنای آن نيسـت كـه آن  شدنى قرار داشت؛ اما اين به ديدنى و بيان

از تخيل توجه كردنـد، بلكـه   زياد، شروع به فهم دوبارۀ امور كردند يا به خرد، بيش

های دانـش  مـام شـكلمعنای آن است كه رابطۀ امور ديدنى و ناديدنى كه برای ت به 
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تر  آنچه را قبًال پـايين] ترتيب اين به. [انضمامى ضروری است، ساختارش را تغيير داد

فوكو (كند  و فراتر از حوزۀ نگاه و زبان قرار داشت، از طريق زبان و نگاه آشكار مى

  .)13و  9: 1388، )1(

دهـد كـه چگونـه بيـنش پزشـكى كـه خـود بـا قرارداردهـايى  او در اين كتاب نشان مى

هـای موجـود، تبـديل بـه بيـنش درسـت و  گيرد، در ميان انـواع بينش شناسانه شكل مى نشانه

  ای كـه  يـافتن هـر بينشـى را بـا ايـده احمـدی معتقـد اسـت، فوكـو رواج. شـود كاربردی مى

ديگر، او روش  عبارت بـه. دهـد اسـت، توضـيح مىبه گفتۀ خودش متكى بر جدول كلمات 

اين قاعده، عبـارت اسـت . دهد شناسانۀ خود را براساس قواعد حل جدول توضيح مى ديرينه

های سـاير  ای كه بـا كلمـه گونه ها برای يك مفهوم، به ای از ميان انواع كلمه از انتخاب كلمه

دهـد كـه از ميـان انـواع  ح مىبر همـين اسـاس، فوكـو توضـي. ها همخوانى داشته باشد ستون

يابـد كـه بـا قواعـد جامعـه در تنـاقض نباشـد  ها به بيماری يا جنـون، بينشـى غلبـه مى نگرش

عنوان  كنـد تـا انسـان را بـه ، تـالش مىنظـم اشـیاءهمچنـين، در كتـاب . )222: 1391احمدی، (

نسـان را ديگر، ا عبارت بـه. گويـد كند و سخن مى ای توصيف كند كه توليد مى موجود زنده

ستن، نياز بـه ياين گونه نگر. كند شناسى بررسى مى شناختى، اقتصادی و زبان در ابعاد زيست

ابزاری داشت تا در سايۀ آن امكان نگاه فراهم شود و فوكو در ايـن مرحلـه ابـزاری بهتـر از 

شناسى در سايۀ تفكر ساختارگرايانه و تمايـل فوكـو بـه بررسـى  ديرينه. شناسى نيافت ديرينه

  كــرد كــه  گيری و نحــوۀ تــأثير آن، امكــان تحليلــى را فــراهم مى فتمــان و شــرايط شــكلگ

  .در پى آن بود

  شناسى تاريخ و ديرينه

عنوان روشى در مطالعۀ تاريخ كه متضمن حفاری و  شناسى ـ به به معنای لغوی ديرينه  باتوجه

وكـو كـه در كارگيری اين روش از سـوی ف كشيدن مصنوعات از زير خاك است ـ به بيرون

. رسـد نظر مى اند، طبيعـى بـه پى كشف موضـوعاتى بـود كـه در گـذر تـاريخ مـدفون شـده

حال، هدف او مطالعۀ خود تاريخ نبود، بلكه با استفاده از آن، هـدف ديگـری را دنبـال  بااين

های تاريخى و نگـاه مجـدد بـه  كشيدن واقعيت روش و بيرون فوكو با استفاده از اين. كرد مى

انسـانى خـاص را شـكل  هـايى اسـت كـه علوم ش از هرچيـز، در پـى يـافتن گزارهها، بـي آن
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هـا را در  ها و نحـوۀ عملكـرد آن شناس آن است كه نسبت اين گزاره تالش ديرينه. دهند مى

هـا  وضوح نمايان است كه در اينجـا، معـانى گزاره به. های تاريخى آشكار سازد سايۀ روايت

هـا و وحـدت  ع بسيار مهم، چگـونگى درآميخـتن گزارهاهميت چندانى ندارند، بلكه موضو

  . )326: 1386تايشمن و وايت، (هاست  ميان آن

توجهى داشت؛ زيرا ضمن مطالعـۀ  شناسى برای فوكو، اهميت شايان اساس، ديرينه بر اين 

های مـدنظرش  نظر از معانى و تفاسير، گزاره توانست صرف تاريخ با روايت خاص خود، مى

شناسـى را نيـز نـوعى تـاريخ دانسـت؛ امـا نـه تـاريخ اشـياء و  توان ديرينه مى .را بررسى كند

ها را  ها و انسـان ها، بلكـه تـاريخ مـوقعيتى كـه امكـان وقـوع اشـياء، پديـده ها و انسـان پديده

  دنبال روايــت اشــخاص  چنــين روايتــى، غيرشخصــى اســت و هرگــز بــه. كنــد مشــخص مى

  كنـد  را در لحظـۀ تـاريخى مشخصـى روايـت مىها  ای از پديده خاص نيست، بلكه مجموعه

ــا  و تــالش مى ــد ت ــه صــورت نقشــه آن را به«كن » شناســى درآورد ظاهر ايســتا از معرفت ای ب

)Downing, 2008: 10(.  

تشخيص دانشى بـا عنـوان تـاريخ انديشـه را دشـوار  ،شناسی دانش دیرینهفوكو در كتاب 

نيادهـای متفـاوتى دارد و موضـوع و هـا و ب داند؛ چراكه معتقـد اسـت ايـن دانـش، روش مى

شناسى  حال، منكر نقاط اشتراك احتمالى اين دانش با ديرينه با اين. مرزهای دقيقى هم ندارد

شناسـى،  تركردن مرزهـای ديرينه هـا و مشـخص كنـد تـا بـا بيـان تفاوت نيست؛ اما تالش مى

  :شناسانه را آشكار سازد های تحليل ديرينه ويژگى

هـای محـوری و  ها و اَشـكال و آموزه كردن همسـانى ى مشـخصشناسى در پ ديرينه

. شـوند شـوند و نهفتـه مى هـا پديـدار مى موضوعات بنيادينى نيسـت كـه در گفتمان

ای  مثابـۀ نشـانه و بـه گفتمـان به... ها انگشت نهـاده شناسى بر خوِد اين گفتمان ديرينه

شناسى نه در پـى شـناخت  هديرين... . كند انگارد كه ما را به چيز ديگر حواله مى نمى

هـا در آن شـكل گرفتـه يـا بـه آن صـورتى  ای است كـه گفتمان و كشف آن لحظه

ای  نهادن بـر آن لحظـه اينك هستند و نه حتـى در پـى انگشـت درآمده است كه هم

مسـئلۀ اصـلى . است كـه گفتمـان در آن اسـتحكام خـويش را از دسـت داده اسـت

هـای آنهـا  كردن ويژگى هـا و مشـخص تماننهادن بر خود گف شناسى، انگشت ديرينه

  شـود بـه كننـد را نمى ها از آن پيروی مى است و بيان اينكه قواعدی كه اين گفتمان
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شناسى، در پى جايگاه دوردستى نيسـت كـه در  ديرينه... . چيز ديگر ارجاع داد هيچ

ری از هرجـای ديگـ  اند و انديشه بـيش آن، اثر و مؤلف، همسان و منطبق بر هم بوده

خواهــد آنچــه  شناســى نمى ديگر، ديرينه عبارت بــه... گری نزديــك اســت بــه انديشــه

شده است را بـا تعمـق در چيسـتى و چگـونگى آن دوبـاره تكـرار  از اين گفته  پيش

  . )205تا203: 1388فوكو، (مند يك گفتمان است  بلكه در پى توصيف سامان... كند

شناسـى در پـى تشـريح  ان گفـت ديرينهتـو شـده، مى هـای گفته بـا در نظرگـرفتن تفاوت

. شـود وضعيتى است كه در آن امكان وجود يك گفتمان و كـاربرد و انتشـار آن فـراهم مى

دهند؛  ای از معرفت را تشكيل مى های گفتمانى ناميد كه بنياد بدنه توان رويه اين فرايند را مى

جـود معـارف مسـتقلى از دهندۀ و ممكن است اين معرفت، معرفتى علمى باشد كه نشان البته 

بـرای . آينـد های گفتمـانى پديـد نمى هـا هـم خـارج از رويـه همـه، آن  علم است كه با ايـن

شناسى بايد اين نكته را درنظر گرفـت كـه ممكـن اسـت  ترشدن رابطۀ علم و ديرينه مشخص

علم، موضوع تحليل و شكل بيان و مفـاهيم خـاص خـود را داشـته باشـد؛ امـا درهرحـال در 

ديگر، علـم  عبارت بـه. گيـرد بندی گفتمانى و يك حوزۀ معرفتى قرار مى صورت درون يك

تواند مستقل باشد؛ اما درنهايت، هيچ معرفتـى نيسـت كـه خـارج از  ها مى در برخى شاخص

شناسـى  رويۀ گفتمانى پديد آيد و در اين صورت، علم فقط يكى از نواحى قلمـروی ديرينه

های معرفـت متمـايز  چه چيزی علم را از سـاير صـورتتوان پرسيد، پس  در اينجا مى. است

به آنچه بيان شد، روشـن اسـت كـه ظهـور گفتمـان علمـى فقـط يكـى از  سازد؟ باتوجه  مى

بشيريه، به چهـار . تواند در قالب آن خود را نمايان سازد هايى است كه هر گفتمان مى شكل

نوعى، مراحلـى اسـت كـه هـر  بهها،  اين اليه. كند بندی هر گفتمان اشاره مى اليه در صورت

ای  زمـانى كـه يـك رويـه: يـافتگى ها عبـور كنـد؛ اليـۀ اول، قطعيت تواند از آن گفتمان مى

گيـرد؛ اليـۀ دوم،  هـا شـكل مى گفتمانى به موجب كاربست نظام واحدی برای انتظام گزاره

اثبـات درنظـر  ها، معيارهايى برای اعتبار، تأييد و زمانى كه برای گزاره: شدن  شناختى معرفت

شده بـا قـوانين  شناسانۀ ساخته زمانى كه پيكرۀ معرفت: شدن  شود؛ اليۀ سوم، علمى گرفته مى

زمـانى كـه گفتمـان : شـدن يابد و اليـۀ چهـارم، صوری ها انطباق مى صوری حاكم بر گزاره

ايـن مراحـل . كنـد علمى، اصول موضوعه و عناصر و قواعـد تبـديل خـودش را تعريـف مى

ديگر، ممكـن اسـت نتـوان  عبارت بـه. )21: 1387بشيريه، (تكاملى و تراكمى نيستند  وجه هيچ به
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بنابراين، مشخص شـد كـه . پيدايش يك علم را نتيجه يا معلول انباشت خطى حقايق دانست

البتـه، . گيـرد های پديدآمدن گفتمان درنظر مى بودن هر گفتمان را يكى از اليه فوكو، علمى

  .مند سطوح گوناگون استها نياز تحليل اين اليه

براساس آنچه بيان شد، مشخص است كه تالش اصلى فوكو بر كشف قواعد حـاكم بـر 

شناسى، امكان اين كشف را برای او فراهم كـرد؛ امـا  ها معطوف بود و روش ديرينه گفتمان

تايشــمن و وايــت، . اند هــايى را در قواعــد و روش او برشــمرده منتقــدان روش فوكــو، ابهام

بودن از آنجـا  گويد، عجيب است و ايـن عجيـب قواعدی كه فوكو از آن سخن مى معتقدند

هـای  های گفتاری را بررسى كند و ساير عادت شود كه او مصمم است فقط عادت ناشى مى

ای ترســيم كنــد كــه گــويى تمــام كارهــای مــردم بــا چيزهــايى كــه  گونــه غيرگفتــاری را به

تـه را درنظـر داشـت كـه فوكـو كردارهـای هرچنـد بايـد ايـن نك. گويند، متفاوت است مى

هـا كمتـرين تـأثير را  كند؛ اما در تحليل و تبيين نهايى خـود بـرای آن غيرگفتمانى را رد نمى

  .)329: 13886تايشمن و وايت، (درنظر گرفته است 

شناسانۀ او در كانون توجـه قـرار  توان دو نكتۀ ديگر را در روش ديرينه بر اين، مى  عالوه 

شناسانۀ خود را توصيفى ناب جلوه دهد و اين   اينكه فوكو، تالش كرد روش ديرينهاول : داد

كـه  گيری اعتقاد به وجـود كردارهـای گفتمـانى مسـتقل منجـر شـد، درحالى تالش به شكل

تـالش  ،شناسـی دانـش دیرینهاو در كتـاب . های او به نظام قواعد علّى است بسياری از ارجاع

حل كند كه » خودمختاری گفتمانى«به مفهوم عليت را با مفهوم كند تا مسئلۀ نپرداختنش  مى

انگاشتن كردارهای غيرگفتمانى، اجتماعى، سياسى، نهادی و نقـش آن  نوعى مالزم ناديده به

تـوهم «دريفوس و رابينو، موضـع فوكـو در قبـال ايـن موضـوع را . در تشكيل گفتمان است

نوعى مفهـوم  شـناختى خـود بـه تحليـل ديرينهدوم اينكه فوكو در . اند ناميده» گفتمان مستقل

كنـد؛ امـا آيـا در عمـل هـم بـه همـين نحـو عمـل كـرده اسـت؟  حقيقت و معنا را تعليق مى

تنها نتوانسته است به اين ادعا پايبند باشد، بلكـه فراتـر از  دريفوس و رابينو معتقدند، فوكو نه

شـناس، توصـيف  وظيفـۀ ديرينهكند  او همواره ادعا مى. توصيف به تجويز نيز پرداخته است

شـود بـه  تدريج اين توصـيف وضـعيت، تبـديل مى گيری گفتمان است؛ اما به وضعيت شكل

ها در يك فرهنـگ را تعيـين  عملكرد قواعدی كه ظهور و زوال گفتمان«شناس  اينكه ديرينه

فـرض بـه . بيند نوعى او خود را به فراتررفتن از توصيف ناچار مى به. را كشف كند» كنند مى
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دادن چنين توصيفى شده باشد و حقيقت و معنا را حذف و تعليق كند  اينكه او موفق به انجام

ام تا اين فضای خالى را كـه از  كوشيده«: كند گونه توصيف مى  كه خودش اين تالش را اين

كنم  گيرد كه هنوز احسـاس مـى تدريج در گفتمانى شكل مى گويم و به درون آن سخن مى

شناسـى، بيـرون از  حال مسئله اين است كه اگر ديرينه» .ئن است، تعريف كنملرزان و نامطم

تـوان از آن معنـايى فهميـد  گويـد، پـس چگونـه مى پذيری سخن مى هرگونه معنا و افق فهم

  .)177تا175: 1387دريفوس و رابينو، (

پوشـى فوكـو در بيـان  تـوان از نقـد كچويـان يـاد كـرد كـه نـاظر بـر چشم در پايان، مى

بـا درنظرداشـتن گسسـتى كـه فوكـو در روايـت تـاريخ . چگونگى دگرگونى گفتمان است

شناسى در بيان حوادث تاريخى تنهـا دو نقطـه را درنظـر  توان گفت ديرينه كار گرفت، مى به

اسـاس،  بر ايـن . شود ای كه ناپديد مى پيوندد و لحظه مىوقوع  ای كه رويداد به لحظه: داشت

تواند انتقال و تغيير عناصـر گونـاگون  شناسى وارد است و آن اينكه نمى نقد مهمى بر ديرينه

ای  گفتمان را از يك دوره به دورۀ ديگر ببيند؛ چراكه بـر اسـاس منطـق، گسسـت محـدوده

ضـمن . ز آن دورۀ محـدود، اسـتمرار يابـدتوانـد فراتـر ا برای هر گفتمان وجود دارد و نمى

 ،شناسـی دانـش دیرینهتوان مشاهده كرد كه فوكـو در كتـاب  روشنى مى توجه به اين نكته، به
هـا سـخنى  ها، دربارۀ قواعـد دگرگـونى گفتمان برخالف بحث دربارۀ قواعد ظهور گفتمان

كنـد كـه كوشـيده  مىپاسخ نگذاشته اسـت و ادعـا  فوكو اين نقد را بى. ميان نياورده است به

است تا با تعليق ايـن موضـوع در كتـاب خـود از شـكل معمـول تعاقـب خطـى دوری كنـد 

  .)77: 1382كچويان، (

شناسى و كاربست آن توسط فوكو بيان شد، روشـن  به آنچه دربارۀ مفهوم ديرينه باتوجه 

خاصى كـرد است كه نگاه خاص تاريخى فوكو به تاريخ، او را نيازمند به ابزارهای مفهومى 

ترتيب، وقتى فوكـو از تـاريخى سـخن  اين به. يابد  تا در قالب آن بتواند به هدف خود دست

وسيلۀ آن بتواند اين  گويد كه هيچ بنياد قطعى و مطلقى ندارد، نيازمند ابزاری است كه به مى

يافتن بـه  مفهوم اپيستمه، ابزاری است كه فوكو بـرای دسـت. نداشتن را آشكار سازد قطعيت

تــوان ويژگــى  در تعريفــى ابتــدايى مى. )156: 1388هارلنــد، (كار گرفــت  ايــن هــدف بــه

همۀ آن «است از   در اين تعريف، اپيستمه عبارت. نداشتن را در اپيستمه مشاهده كرد قطعيت

پـين، (» های گوناگون علم، در طول يك دورۀ مفروض وجـود دارد مناسباتى كه ميان بخش
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زومـى بـه وجـود اسـتمرار و قطعيـت در ايـن مفهـوم نيسـت، بلكـه اساس، ل براين. )81: 1388

گيرند و اپيستمه  های معرفتى در هر زمان براساس لوازم معرفتى همان زمان شكل مى ويژگى

هـای معرفتـى دورۀ زمـانى خاصـى را  كردن مرزهای هر قلمروی معرفتى، ويژگى با مشخص

شناسانۀ  فوكو در تحليل ديرينه. اينددهد كه ممكن است در نظر ما بسيار عجيب بنم نشان مى

آورد تـا آن را  های گوناگون را چون يك شيئ باستانى از زير خاك بيرون مى خود اپيستمه

شناسـى آن اسـت كـه ابتـدا  ها نقـش ديرينه در اين واكاوی. )52: 1389مركيور، (واكاوی كند 

ا فـراهم آورد تـا بـا اصول متفاوت حاكم بر هر اپيستمه را نشان دهد و سـپس ايـن امكـان ر

شناخت چنين اصول متفاوتى، از دريچۀ چشمانى متفـاوت بـه دنيـايى متفـاوت بنگـريم و از 

نظر بيايـد  تواند در نظـر مـا بـديهى بـه پس اين نگاه دريابيم كه چنين دنيايى تا چه اندازه مى

  .)156: 1388هارلند، (

  اپيستمه

بودن آن بيان شـد،  تأكيد او بر منقطع و ناپيوستهبه آنچه دربارۀ نگاه فوكو به تاريخ و  باتوجه 

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه با وجود اين انقطاع، چه عناصری زمينۀ پيوند در هر 

كند و به تعبير مركيور، اپيسـتمه،  در اينجا فوكو از اپيستمه ياد مى. آورد گفتمان را فراهم مى

های معرفـت دربـارۀ انسـان را در  شـعبهای كـه تمـام  زيرزمين تفكر است و زيربنـای ذهنـى

بنابر اصطالحى كه فوكو از لـوی اشـتراوس وام گرفتـه اسـت، . گيرد عصری معين در بر مى

اپيستمه، جدول رمزگشای مفهومى است كه با نـوعى پـيش از تجربـۀ تـاريخى برابـر اسـت 

  :كند فوكو اپيستمه را چنين تعريف مى). 56: 1389مركيور، (

كه در هر دورۀ معينى به كردوكارهای گفتمـانى ] است[روابطى  مجموعه] اپيستمه[

های  ايـن كـرد وكارهـا ممكـن اسـت موجـب پيـدايش صـورت. بخشد وحدت مى

اپيسـتمه، نـه شـكلى از معرفـت ... . های صـوری شـوند شناختى، علوم و نظام معرفت

است و نه نوعى عقالنيت كه با درنورديدن مرزهای علوم گوناگون، وحـدت يـك 

تـوان در  ه يا روح يك دوره را آشكار سازد، بلكه كليت روابطى است كـه مىسوژ

هر دورۀ معينى بين علوم آن دوره كشف كرد؛ به شـرطى كـه ايـن علـوم در سـطح 

  .)43: 1385اسمارت، : به نقل از(الگوهای منظم گفتمانى تحليل شوند 
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نـوعى وجـود پيشـين به توضيح فوكو دربارۀ اپيستمه، روشن است كـه اپيسـتمه  با توجه 

تـوان  معنای اين گفته ايـن اسـت كـه نمى. اجتماعى است كه بر هر كشف بديعى تقدم دارد

ای  هر كشـف بـديعى در زمينـه. زند گفت كشفى بديع، مرحلۀ جديدی را در تاريخ رقم مى

. از آن، وجود پيشينى، لوازم حقيقت يا كذب آن را فراهم كرده است آيد كه پيش  پديد مى

بودن را درون  بودن و بـديع های موجود در يك اپيستمه به لحاظ حقيقى تفاوت نظريهفوكو، 

كند؛ اما معتقد است حدی از كشمكش و تعـارض درون هـر اپيسـتمه  انكار نمى  هر اپيستمه

هاسـت كـه  نكتۀ اصـلى وجـود تعـارض عميـق بـين اپيستمه. وجود دارد و البته طبيعى است

سـر  وستگى نخواهند داشت و در وضـعيتى فراتـر از تعـارض بهوجه امكان ارتباط و پي هيچ به

بـر  شناسـى مبنـى  فـرض اصـلى ديرينه ها بـا پيش اين حد از تعارض در ميان اپيستمه. برند مى

ای را  اپيسـتمه های ميان های خود اين تعارض او در بررسى. ناپيوستگى تاريخ همخوانى دارد

هـای مشـابهى بـرای آن اپيسـتمه  ها، ويژگى هاما پيوستگى درونى اپيسـتم. روشن كرده است

هارلنـد، (دهـد  آورند كه در تمام ابعاد آن امكان بازيابى دارد و خود را نشـان مى وجود مى به

كنـد،  های بيرونى كه فوكو برای اپيستمه بيـان مى های درونى و تعارض مشابهت. )155: 1388

اسـاس، ممكـن  براين. زنـد رقـم مى شناسـى ای در روش ديرينه برای اين مفهوم جايگاه ويژه

از . ای ديگر تبديل شود مرور دستخوش تغيير و به اپيستمه ای در طول تاريخ به نيست اپيستمه

دهد پيشرفت و تكـاملى  ها وجود دارد كه نشان مى نظر فوكو، نوعى ناپيوستگى ميان اپيستمه

گسسـت و تمـايز ميـان دهـد،  های گوناگون را شـكل مى آنچه اپيستمه. در كار نخواهد بود

هـای تـاريخى  بنابراين، از نظر او برای بررسى اپيستمۀ هر دوره، نخست بايـد داده. هاست آن

فرض انقطاع تاريخى، شبيه نظام  بر پيش ها در تاريخ مبنى  بررسى اپيستمه. آن را بررسى كرد

  » زمـان هـم«هـای  چنـين بررسـى، بررسـى داده. شناسـانه اسـت های زبان همنشينى در بررسى

قواعـد و احكـام در يـك نظـام  ؛ يعنى بررسى مجموعۀ »در زمان«های  است، نه بررسى داده

بايد توجه كرد كـه . )233: 1391احمـدی، (هاست  واحد و فارغ از هرگونه ارتباط با ديگر نظام

كنــد، چــه  هايى كــه توصــيف مى كنــد و اپيســتمه ها را چگونــه توصــيف مى فوكــو، اپيســتمه

  .رندهايى دا ويژگى

سوی نوعى عينيت كه در آن، علم امروز، درنهايت  من به توصيف پيشرفت دانش به

كنم تا روشن كنم  آنچه تالش مى. مند نيستم شود، عالقه تواند به رسمت شناخته  مى
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شناختى اسـت كـه در آن، دانـش، جـدای از تمـام معيارهـايى كـه بـه  حوزۀ معرفت

اع دارند، تجسـم شـده اسـت و تحقـق اش ارج های عينى اش يا شكل ارزش عقالنى

سازد كه تاريخ كمال  كند و درنتيجه، تاريخى را آشكار مى خود را بر آن متكى مى

در اين روايت آنچه بايد ظـاهر . رشديابنده نيست، بلكه تاريخ شرايط امكانش است

هايى در فضای دانش است كه به اَشكال گونـاگون دانـش تجربـى،  شود، پيكربندی

» شناسـى ديرينه«چنين اقدام تهورآميزی به آن اندازه كـه نـوعى . اند دادهمجال بروز 

شـناختى دو گسسـت  ايـن بررسـى ديرينه. معنای سنتى كلمه نيست  است، تاريخ، به

اولـين گسسـت سـرآغاز : بزرگ در اپيستمۀ فرهنگ غربـى را آشـكار كـرده اسـت

   عصــر كالســيك اســت و دومــى، در ابتــدای قــرن نــوزدهم كــه آغــاز عصــر

انديشـيم بـا نظمـى كـه  نظمى كه ما امروزه بر مبنای آن مى. سازد مدرن را متعين مى

ــای آن مى ــه  متفكــران كالســيك برمبن لحــاظ وجــودی يكســان نيســت  انديشــند ب

  .)23: 1389، )1(فوكو(

  چيستى گفتمان

 سـزايى در رود و نقش به شمار مى گفتمان، مفهومى بنيادين در انديشۀ فوكو در دورۀ دوم به

های  هايى بين گفتمان فوكو بـا كليـدواژه توان شباهت كند و مى فهم مبانى معرفتى او ايفا مى

اختصـار بـه  معرفتى ديگر انديشمندان يافت كه در فهم اين مفهوم راهگشاست و در ادامه به

همچنين، گفتمان جايگاهى محوری در انديشـۀ فوكـو دارد و بسـياری از . شود آن اشاره مى

نكتۀ مهم در فهم گفتمان، . شوند ی فكری فوكو، ذيل اين مفهوم باهم مرتبط مىها كليدواژه

واسطۀ پيروی از شيوه بيان فوكو در تعريف اين مفهـوم، بـيش  اين است كه بيشتر مفسران به

از اينكه از راه اثباتى درصدد تدقيق معنای اين مفهوم در انديشۀ او باشند، بيشتر از راه سـلبى 

اند؛ به اين معنا كه بخـش درخورتـوجهى از تعريـف خـود را صـرف بيـان  اين كار را كرده

  .اند كه گفتمان نيست مفاهيم و تعاريفى كرده

آميز انديشــۀ فوكــو  حــال، تنــاقض هــای پربســامد و درعين ميلــز، واژۀ گفتمــان را از واژه

 داند و معتقد است فوكو در آثار مختلف خـود تعـاريف گونـاگونى از ايـن مفهـوم بيـان مى

كنـد كـه گفتمـان،  او به ايـن تعريـف فوكـو اشـاره مى. اند كرده است كه گاه باهم متناقض
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ها و گاهى هـم  پذيری از گزاره عنوان گروه فرديت ها، گاهى به قلمروی عمومى همۀ گزاره«

  .»هاست كنندۀ شماری از گزاره مند كه تبيين عنوان روالى منظم و قانون به

قلمـروی عمـومى تمـام . 1: كنـد بخش اصلى را متمايز مىميلز، از اين تعريف فوكو سه 

بخـش اول، . هـا روال منظم حاكم بر گزاره. 3ها؛  پذيری از گزاره گروه فرديت. 2ها؛  گزاره

كننـدۀ نـوعى ويژگـى عمـومى بـرای  ن گيـرد كـه بيا هـايى درنظـر مى ويژگى را برای گزاره

بخـش دوم، . ه يا قصـدی نهفتـه اسـتها نتيج هاست؛ به اين معنا كه در پس تمامى آن گزاره

هـايى چـون  ها گفتمان اين ويژگى. كند های خاصى، اختصاصى مى هايى را برای گرو گزاره

هـای  ن بخـش سـوم، بيـانگر قانو. دهنـد گفتمان زنانگى يا گفتمـان نژادپرسـتى را شـكل مى

ضـرورتاً  اين سه بخـش. ای اِعمال شود ای است كه ممكن است بر هر كالم و گزاره نانوشته

پذيرنـد و  شده از گزاره را بيشتر مفسـران مى با يكديگر سازگار نيستند؛ هرچند تعريف گفته

های فراوانى در تعريف گفتمان در بيان مفسران وجود دارد؛ اما طرح مفهوم گفتمان  شباهت

  .رسد نظر مى ازنظر ديگر مفسران نيز ضروری به

ضيمران، با تمركز بر » .داريم روا مى 1هاگفتمان چيزی نيست جز خشونتى كه ما به چيز«

ديگر، جهـان،  عبارت بـه. كنـد ای كه بيان شد، گفتمان را تعبير ما از جهان توصيف مى جمله

ترتيب، نظـام  اين بـه. شـود خود هيچ گويايى خاصى ندارد، بلكه به زبان ما تعبيير مى خودی به

ريف به نقطۀ اشتراكى بين فوكـو و اين تع. ها و كردارهاست ای از داللت گفتمانى، مجموعه

ها را ترسـيم  ها و همسـانى ای از شـباهت شود؛ چراكه هـردو شـبكۀ پيچيـده كوهن منجر مى

ها  كوهن با اين ويژگى، پارادايم. آورد وجود مى ای را به كنند كه وحدت و استمرار ويژه مى

بخشـد  ا را استحكام مىه ها، آن كند؛ چراكه شباهت درونى پارادايم را از يكديگر متمايز مى

هـا اسـتفاده  فوكو از همين ويژگـى بـرای تمـايز گفتمان. سازد ها جدا مى و از ديگر پارادايم

  .)52و51: 1389ضيمران، (كند  بر اصالت ماهيت ثابت دوری مى كرده و از هرگونه تفسير مبتنى

همچنين، تعبير مـذكور از ضـيمران دربـارۀ گفتمـان و كـاركرد آن در مواجـۀ انسـان بـا 

نقـد عقـل پرسش اصلى كانت در كتاب . هايى به مقوالت پيشينى كانت دارد جهان، شباهت
طور مشخص اينكه شرايط معرفت ما چيستند و ايـن معرفـت   ، شرايط معرفت بود و بهمحض

                                                           
1. Things 
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هــای حســى  كشــيد كــه ادراك ايــن پرســش را پــيش  او. توانــد گســترش يابــد تــا كجــا مى

رسـيد كـه قـوۀ  او بـه ايـن نتيجـه . شـوند مند تبديل مى وبرهم ما چگونه به معرفتى نظام درهم

او معتقد بـود، . كند ادراك ما، نه خود واقعيت، بلكه شيوۀ تجلى واقعيت را برای ما خلق مى

تـوانيم  های پيشـينى مى ريـق مقولـههـا را فقـط از ط گيرنـد و مـا آن اشياء توسط ما شكل مى

به تأثيرهـايى كـه كانـت بـر فوكـو گذاشـته اسـت و بـه  باتوجه . )16: 1393كانرتون، (بشناسيم 

اش نمـود پيـدا كـرده اسـت، ايـن تعريـف  هـای مختلـف فكـری اَشكال گونـاگون در دوره

  .رسد نظر نمى ضيمران از گفتمان چندان دور از واقعيت به

بـه ايـن . متمـايز سـازد» سـخن«كنـد آن را از  گفتمان تالش مى اسمارات، برای تعريف

كند كه سخن، نوعى ساختار نيسـت و از  منظور، ابتدا سخن را با اين خصوصيت تعريف مى

كنـد تـا  هاسـت و سـعى مى های ساختارمند تشكيل نشـده اسـت، بلكـه تـابعى از نشانه گزاره

هاسـت كـه  ای از سخن گفتمـان، دسـته .ها را آشكار سازد های زمانى و مكانى نشانه ويژگى

  بندی گفتمــانى  هــا شــكل گرفتــه اســت و بــه شــكل وحــدت و ســاختار خاصــى در ميــان آن

  اين وحدت گروهى گفتمان مثًال در هنگـام نگـارش بـه چيـزی فراتـر از . خاصى تعلق دارد

شود كـه همـواره در سـطحى واحـد و بـه موضـوعات واحـد اشـاره  متن و مؤلف تبديل مى

پـس گفتمـان از همـان مجموعــۀ . )51: 1385اســمارت، (و در پـى دريافـت آن اسـت  كنـد مى

ها  ها تشكيل شده است؛ اما ساختار و وحدتى درونى دارد كه آن را از مجموعۀ سـخن سخن

  .سازد متمايز مى

. هـا بـرای همبسـتگى اسـت وحدت مدنظر فوكو نيازمند وجود چهار پايه در ميان گزاره

هـای نظـری كـه در  موضـوع، شـيوۀ بيـان، نظـام مفـاهيم و بيان: انـد از اين چهار پايه عبارت

ــه، گزاره ــن چهــار پاي ــد  صــورت وجــود وحــدت در اي ــا يكــديگر همبســتگى خواهن ــا ب   ه

بندی  تواننـد نـوعى صـورت هايى كه چنين نظم و همبستگى داشته باشـند، مى گزاره. داشت

تمـانى خـاص در ميـان سـاير بندی گف گفتمانى پديد آورند؛ امـا اينكـه چـرا نـوعى صـورت

يابد، برای فوكو موضوع مهمـى اسـت و ايـن موضـوع  های گفتمانى تحقق مى بندی صورت

لحاظ موضوع، حوزۀ  او معتقد بود در هر گفتمان به . مفهوم آرشيو را در آثار او پديد آورد

كنـد و  ها را به هـم متصـل مى مفهومى و سطح، وحدت وجود دارد و همين وحدت، گزاره

اين نقطۀ اتصال مفهـوم . سازد ها را فراهم مى كان ظهور يك گفتمان در ميان ساير گفتمانام
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است كه فوكو با طرح آن، قواعـد حـاكم بـر گفتمـان را ) بايگانى(گفتمان با مفهوم آرشيو 

گيری هـر گفتمـان و  پـيش از ايـن بيـان شـد كـه در شـكل. )20: 1387بشـيريه، (كنـد  بيان مى

آرشـيو، دقيقـاً همـان مجموعـه قـوانين . هايى حاكم اسـت محدوديتگسترش آن، قواعد و 

. كنـد های آنچه را امكان گفـتن دارد، تعيـين مى ها و قالب است كه در هر دوره محدوديت

بندی گفتمانى  گيری صورت البته برای فوكو بيشتر قواعد نانوشته و پنهانى كه موقعيت شكل

نيـز بـه نحـوۀ پيوسـتگى و » بندی گفتمانى رتصو«اصطالح . كند، اهميت دارد را فراهم مى

هـای  متيـوز، هـم در برشـمردن ويژگى. )108: 1389ميلـز، (كنـد  ها اشاره مى بندی گزاره دسته

گونه بيان  بودن را نيز اين كند و منظور از ناشناس بودن قواعد آن اشاره مى گفتمان به ناشناس

گيری آن،  دارد، بلكـه در شـكلكند كه گويندۀ خاصـى از وجـود ايـن قواعـد اطـالع نـ مى

فوكــو در كتــاب . )217: 1391متيــوز، (تمــامى اعضــای جامعــه بــه يــك انــدازه ســهيم هســتند 

  :كند چنين بيان مى منظورش از آرشيو را اين ،شناسی دانش دیرینه

شـده از سـوی يـك فرهنـگ و  منظور من از آرشيو گـزاره، مجموعـه متـون نگاشته

هنگ يا شاهدی بر هويت اصيل و مصـون از تغييـر اسنادی كه دال بر گذشتۀ آن فر

روند يا مؤسسات و نهادهايى نيست كه در يك جامعه در راه حفظ و  شمار مى آن به

های آن جامعه با هدف رجوع به آن در هنگـام نيـاز و ضـرورت  گردآوری گفتمان

منظور من آن چيزی است كه آنچه آدمى طى هزار سال گفتـه اسـت را . كوشند مى

و تنها بر پايۀ قوانين انديشگى در نتيجۀ شرايطى مشخص و اشـارۀ محـض در  ساخته

. های لفظى از آنچه در نظم انديشـگى يـا نظـم چيزهـا روی داده اسـت سطح كنش

شـود بـه تلـى  شود هرآنچه گفته مى ، آن چيزی است كه سبب مى]آرشيو گزاره...[

دادن تصـادفى  محـض رخ  گسست بـدل نگشـته، بـه شكل و پيوستگى خطى و بى بى

در ] آنچـه گفتـه شـده اسـت[شـود كـه  بيرونى، حذف نشود و برخالف، باعـث مى

هم پيوند خـورده و برپايـۀ  هايى ممتاز گرد آمده و براساس روابطى مختلف به شكل

  .)191: 1388فوكو، (ای باقى بماند يا از بين رود  های ويژه مندی سامان

و  نظـم اشـیاءمركيور، به تمـايزی در تعريـف متفـاوت فوكـو از گفتمـان در دو كتـاب 

سـعى  ،شناسی دانش دیرینهاو معتقد است فوكو در كتاب . كند اشاره مى ،شناسی دانش دیرینه

ها كـه بـه  ای از نشـانه ای كردار تعريف كند، نه فقـط مجموعـه مثابه گونه كرده گفتمان را به
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كارگيری  كنـد كـه گفتمـان، بسـيار فراتـر از بـه همچنين، تأكيـد مى. ودش بازنمايى منجر مى

براساس اين تعريف، مفهوم كردارهای گفتمانى در آراء . ها برای داللت بر چيزهاست نشانه

های خاص خـود  اند و ويژگى ها تشكيل شده كردارهای گفتمان از گزاره. گيرد او شكل مى

ای از قواعد گمنام تاريخى كه زمـان و مكـان  مجموعه: اند از ها عبارت اين ويژگى. را دارند

ای مشــخص از نظــر اجتمــاعى، اقتصــادی،  ای معــين و در منطقــه خاصــى دارنــد و در دوره

در ايـن . كننـد ها را تعيين مى اند و كاركردهای گزاره شناختى شكل گرفته جغرافيايى و زبان

كو آن را در قالب مفهوم آرشـيو شود كه فو تعريف به وجود نوعى قواعد تاريخى اشاره مى

دهـد كـه نبايـد آن را  در توصيف مفهوم آرشيو، فوكو ابتدا تـذكر مى. كند خوبى بيان مى به

شناسانه تلقى كرد يا اينكه حاصل سيطرۀ گفتمان در هر تمدنى دانسـت، بلكـه  مفهومى زبان

وجودآمـدن و  ر بر بهداند و اين قوانين را ناظ مى» نخستين قانون هر آنچه گفتنى است«آن را 

توانـد گفتمـان فوكـو را از  اين مفهـوم، مى. كند ها در هر فرهنگ تلقى مى رفتن گزاره ازبين

: 1389مركيـور، (شناسى خارج سازد؛ چراكه با مفاهيم اجتماعى درآميختـه اسـت  سيطرۀ زبان

هيم بـه البته با تثبيت مفهوم آرشيو در مفهوم گفتمان، چگـونگى اتصـال ايـن مفـا. )116و109

شود تـا  تر مى عنوان روش اصلى فوكو در اين مرحلۀ فكری نيز روشن شناسى به روش ديرينه

كار گرفت تا امكان تحليـل آرشـيو  شناسى را به جايى كه داونينگ معتقد است فوكو ديرينه

عنوان قواعــد غيرشــفافى كــه در هــر سيســتم فكــری وجــود دارد، بــرای او فــراهم آيــد  بــه

)Downing, 2008: 9(.  

گفتمان را بـا مفهـوم  ،شناسی دانش دیرینهدريفوس و رابينو، هم معتقدند فوكو در كتاب 

ــه كردارهــای گفتمــانى تعريــف مى ــد و ب ــه تعريــف  اين كن ــدگر و  ترتيب تعريــف او، ب هاي

اشتراك نظر اين سه نفر در اين است كـه . ويتگنشتاين از كردارهای گفتمانى نزديك است

آورنـد؛ يعنـى بـه  گفتن فـراهم مى هر سه معتقدند كردارهای گفتمانى، فضايى بـرای سـخن

دهـد كـه در حيطـۀ آن،  در آن فضا هستند، امكانـات و موضـوعات مجزايـى مى افرادی كه

تـوان  امكان بيان داشته باشند و در همين فضا هم دربارۀ واقعيت آنچـه بيـان شـده اسـت، مى

توان بـه تعريفـى از گفتمـان از سـوی  در اينجا مى. )143: 1387دريفوس و رابينو، (قضاوت كرد 

  :شود ارهای گفتمانى را شامل مىفوكو اشاره كرد كه همين كرد

هـا فهميـد، بلكـه بـه  شده يا شـيوۀ گفـتن آن گفتمان را نبايد مجموعۀ چيزهای گفته
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ها،  شود يـا آن چيـزی اسـت كـه بـا ژسـت همان اندازه، گفتمان در آنچه گفته نمى

. شـود های مكـانى مشـخص مى های رفتار و آمايش های بودن، شاكله ها، شيوه منش

های مقيد و مقيدكننده از مناسبات اجتماعى كـه  ای است از داللت گفتمان مجموعه

  .)203: 1389فوكو، (گذرند  مى

به تعريفى كه از كردار گفتمانى بيان شد، ويژگى را در كردار گفتمانى توصـيف  باتوجه

دهندۀ  اين ويژگى، نشان. سازد تبديل مى» شرط كاركرد ارتباط كالمى«كند كه آن را به  مى

هايى را بسازيم كه ممكـن اسـت صـادق يـا  توانيم به كمك آن گزاره ست كه مىقواعدی ا

اما اين ويژگـى بـه همـراه . كند كاذب باشد؛ اما امكان بيان دانش و اطالعات ما را فراهم مى

شـود معيـار صـدق و كـذب  وجود دارد، باعث مى 1ويژگى تاريخى كه در كردار گفتمانى

هـيچ . هـای تـاريخى و اجتمـاعى محـدود شـود گونىهـای خاصـى از دگر ها به زمان گزاره

ديگر، هـيچ  عبارت معياری برای صدق و كذب بيرون از عمـل گفتمـانى وجـود نـدارد و بـه

متيـوز، ايـن نگـاه را شـبيه بـه نگـاه ويتگنشـتاين . شمولى، وجود نخواهد داشت قاعدۀ جهان

بازی خاص كه جزئى از تنها يك زمينۀ «جا كه ويتگنشتاين معتقد است  داند؛ آن واپسين مى

» .هايى چون صدق، معنا بخشد تواند به واژه دهد، مى يك شكل زندگى خاص را تشكيل مى

با اين تعريف، حقيقت مشروط به كردارهای گفتمانى است و هيچ حقيقت مطلق ابژكتيـوی 

ــدارد ــه حقيقــت و چگــونگى پرده. وجــود ن ــن نگــاه فوكــو ب ــه روش  اي برداشــتن از آن، ب

های  او اين روش را برای دريافت حقيقت و پاسخ بـه پرسـش. گردد انۀ او باز مىشناس  ديرينه

در بحـث . )218: 1391متيوز، (شناسانۀ خود در برابر روش پديدارشناسانۀ رايج برگزيد   معرفت

اما در بحث تعيين . شناسى فوكو در اين باره نيز سخن گفته خواهد شد متعلق به روش ديرينه

كننـدگى  مان، فوكو بـه متغيـری بسـيار مهـم، يعنـى قـدرت، در تعيينحقيقت در درون گفت

  :كند حقيقت نيز اشاره مى

هايى متفـاوت  ها در تقابل با يكديگرند، از آن رو نيست كه ما بـه شـيوه اگر گفتمان

اينكـه گفتمـان، موضـوع . كنيم انديشيم يا از نظـرات نـاقض يكـديگر دفـاع مـى مى

پيش از هر چيـز، از آن روسـت كـه گفتمـان، يـك سـالح ای بنيادين است،  مبارزه

                                                           
  .از واژۀ عمل گفتمانى استفاده شده است بیستمفلسفۀ فرانسه در قرن در ترجمۀ فارسى كتاب . 1
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... . دهى و ســلب صــالحيت اســت قــدرت، كنتــرل، ســوژۀ منقادســازی، صــالحيت

فوكـو، (تنها يك سطح ثبت، بلكه يك كارگزار است  گفتمان برای نسبت نيروها، نه

1389 :204(.  

  شناسى مبانى معرفتى ديرينه

  های معرفت نظريه
شناسى فوكـو ذيـل  شناسى، ابتدا بايد دانست ديرينه ى معرفتى ديرينهبرای تبيين و بررسى مبان

در ادامــه نيــز نســبيت و مبــانى نســبيت در . گيــرد های معرفــت جــای مى يك از نظريــه كــدام

  .شناسى بررسى خواهد شد ديرينه

ای، معتقدنـد در صـورتى  دسـته: های معرفـت وجـود دارد سه رويكرد اصـلى در نظريـه

انشى را صادق و حقيقى دانست كه مطابق با واقع باشـد؛ دسـتۀ ديگـری، توان گزاره يا د مى

دانند، بـه ايـن معنـا كـه هـر  معيار صدق را بر ميزان سودمندی آن علم يا گزاره در عمل مى

در اوايل قـرن بيسـتم و پـس از . ای كه در عمل سودمندی بيشتری دارد، صادق است گزاره

ه از اشـياء، دسـتۀ سـومى ظـاهر شـدند كـه شـرط نفسـ يافتن بـه معرفـت فى نااميدی از دست

ای  هـای مجموعـه ای را در انسجام گزاره يا علم با ديگر گزاره بودن هر علم و گزاره حقيقى

  .)120تا96: 1390زاده،  حسين(دانستند  منسجم مى

ای منسجم از  بر اساس نظريۀ انسجام، هر گزاره به شرطى صادق است كه عضو مجموعه

يكـى معنـای : در نظريۀ انسجام دو نكتۀ بسيار مهم و درخورتوجه وجود دارد. ها باشد گزاره

هايى بيان شده  دو، احتمال  برای هركدام از اين. های منسجم انسجام و دومى مجموعه گزاره

در اينجا دو احتمال برای معنای انسجام و سه احتمال بـرای مجموعـه گزارهـا مطـرح . است

نبودن  سـازگاری، بـه معنـای متنـاقض. 1: انـد از جام عبارتهای مربوط به انسـ احتمال. است

احمد فيلسوف است و احمد فيلسوف نيست، بـاهم متنـاقض هسـتند؛ : مثال  عنوان ها؛ به گزاره

اسـتلزام منطقـى؛ . 2دان است، تناقضى باهم ندارند؛  اما احمد فيلسوف است و احمد رياضى

ای از  عبارتى، گـزاره قى باهم داشته باشند؛ بههای مجموعه، نسبتى منط يعنى، بايد تمام گزاره

در ايـن معنـا از انسـجام، . ای، گزارۀ ديگری را نتيجـه دهـد شود يا گزاره گزارۀ ديگر نتيجه 

هـای مربـوط بـه  احتمال. ها هـم تناقضـى بـاهم نداشـته باشـند های منطقى گزاره بايد استلزام
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ها، تمام باورهای شخصـى يـك  ۀ گزارهمنظور از مجموع. 1: اند از ها عبارت مجموعۀ گزاره

ها در مجموعۀ  به اين معنا كه هر گزاره در صورتى صادق است كه با ديگر گزاره. فرد باشد

منظور تمام باورهايى باشد كه فرهنگ، جامعـه يـا . 2باورهای شخص مدنظر سازگار باشد؛ 

گ يا جامعـه فقـط گروهى خاص به آن اعتقاد دارند؛ بنابراين، هر شخص از اهالى آن فرهن

های مجموعـۀ باورهـای آن فرهنـگ يـا  تواند صادق بداند كه با ديگر گزاره ای را مى گزاره

مقصود از مجموعۀ باورها، تمـام باورهـای صـادق در زمـانى معـين . 3جامعه سازگار باشد؛ 

هـای صـادق  ای بسـامان از گزاره ای صادق است كه در انسجام با مجموعه باشد؛ پس گزاره

  .)117تا113: 1392شمس، (زمان باشد  در آن

های گوناگون مربوط بـه ماهيـت صـدق، الزم اسـت بـه ايـن موضـوع  پس از بيان نظريه

  شناسـى فوكـو بيـان شـد و سـه كليـدواژۀ  بپردازيم كـه براسـاس مبـاحثى كـه دربـارۀ ديرينه

   شناســى، اپيســتمه و گفتمــان، بايــد فوكــو را پيــرو اصــلى ايــن مقطــع فكــری، يعنــى ديرينه

براسـاس آنچـه در ابتـدای نوشـتار بيـان شـد، . رويكردهای معرفتى دانست يك از اين  كدام

رو، او در زمـرۀ  از ايـن. گرايى جـای داد توان فوكو را در رويكردهای مطابقت و عمـل نمى

های او دربــارۀ  تــوان از توضــيح های فراوانــى مى گيــرد و شــاهدمثال گرايان قــرار مى انسـجام

پيسـتمه و گفتمـان بـرای اثبـات ايـن ادعـا بيـان كـرد كـه در اينجـا بـه يـك شناسى، ا ديرينه

  شود؛ شاهدمثال اشاره مى

، قصد داشت نشان دهد چگونه بينش پزشكى كه خـود پیدایش کلینیکفوكو در كتاب 

های موجود تبديل به بيـنش  گيرد، در ميان انواع بينش شناسانه شكل مى با قراردادهايى نشانه

يعنى فوكو در . اولين نكته در اينجا تأكيد بر بينش درست است. شود درست و كاربردی مى

. شـود پزشـكى درسـت قلمـداد مىپى بررسى اين نكته بود كه چگونه يك بينش در عرصۀ 

ای كه به گفتۀ خودش متكى بر جدول كلمـات اسـت،  يافتن هر بينشى را با ايده فوكو رواج

ها براساس قواعـد حـل جـدول  شناسانه را پاسخ به اين پرسش داد و روش ديرينه توضيح مى

ی يك مفهوم، ها برا ای از ميان انواع كلمه اين قاعده عبارت بود از انتخاب كلمه. دانست مى

اساس، فوكو توضـيح  برهمين. ها همخوانى داشته باشد های ساير ستون ای كه با كلمه گونه به

يابد كه با قواعد جامعه  ها به بيماری يا جنون، بينشى غلبه مى دهد كه از ميان انواع نگرش مى

  .)222: 1391احمدی، (در تناقض نباشد 
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در . را در تحليــل فوكــو مشــاهده كــرد هــای نظريــۀ انســجام تــوان ويژگى وضــوح مى به

هـای مجموعـه  شـود كـه بـا ديگـر گزاره ای درسـت قلمـداد مى گرا، گزاره رويكرد انسجام

گـذارد كـه نگرشـى از بيمـاری درسـت  در اينجا فوكو بر اين نكته صـحه مى. منسجم باشد

لى نكتـۀ اصـ. هـای موجـود در جامعـه در تنـاقض نباشـد شود كه بـا ديگـر گزاره قلمداد مى

ای و در نظام معنای مخصوص آن، حقيقى و درست قلمـداد  اينجاست كه دانشى در اپيستمه

شـود و  ای و نظام معنايى ديگری غير حقيقـى و نادرسـت توصـيف مى شود و در اپيستمه مى

  .گرايان است اين دقيقاً منطبق بر رويكرد انسجام

  گرايى فوكو و نسبى

اند و آن را بـه سـه دسـتۀ  گرايى تفـاوت قائـل شـده نسـبى تحليلى، بين انواع  ِبرخى فيلسوفان

شناسـانه تفكيـك  گرايى شناخت شناسانه و نسبى گرايى هستى گرايى معناشناسانه، نسبى نسبى

  .اند كرده

هـا، سـخن و  شـود كـه معنـای گزاره گرايى معناشناسانه بر ايـن نكتـه تأكيـد مى در نسبى

شـدنى  اند، درك ها و افرادی كـه آن را سـاخته وهها و افرادی غير از گر اعتبارها برای گروه

هـای  هـای زبـانى، طبقـاتى، چارچوب هـای گونـاگون تفاوت نيست؛ زيرا بين افـراد و گروه

  شناســانه معتقــد اســت كــه  گرايى هستى نســبى. وجــود دارد... شــناختى، مفهــومى، نظــری و

  تـاگوراس را ايـن گفتـه جملـۀ معـروف پرو. معيار حقيقت برای انسـان، فقـط خـود اوسـت

ــى ــاد م ــه ي ــبى. آورد ب ــاس نس ــانه، روش گرايى شناخت براس ــاس  شناس ــژوهش براس ــای پ ه

  های مسـلط متفــاوت هسـتند؛ يعنــى  شـناختى و سرمشــق هــای مفهومى هـا، چارچوب فرهنگ

ــراد، مكان شناســانۀ كلــى و جهان يــك قاعــدۀ شناخت ــرای تمــام اف   هــا  هــا و زمان شــمول ب

  گرايى فرهنگــى اســت  شناســانه، نســبى گرايى شناخت بىيكــى از مبــادی نســ. وجــود نــدارد

ــادين فرهنگ ــاوت بني ــه تف ــه رأی ب ــاگون مى ك ــای گون ــد اســت نمى ه ــد و معتق ــوان  ده   ت

های گونـاگون بـر اسـاس معيـاری واحـد قضـاوت كـرد  ها و هنجارهای فرهنگ بين ارزش

  .)9: 1391، )1(احمدی (

شناسـانه  معرفت گرايى نسـبى. سانه استشنا گرايى معرفت نسبىآنچه در اينجا مدنظر است، 

هم مبادی گوناگونى دارد؛ يعنى مقدمات مختلفى ممكن است به نسـبيت در معرفـت منجـر 
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شود، در چهار دسـته زيـر  توان مبادی مختلفى را كه به نسبيت در شناخت منجر مى مى. شود

  :خالصه كرد

شـمار  ى واقعيـت مـادی بهانسان موجودی مادی است و انديشۀ او نيز به تبع آن، نـوع. 1

تواند با جهان بيرون ارتباط برقرار  اساس، فقط از طريق ابزارهايى مادی مى رود و برهمين مى

ها نيز نسبى است؛ زيـرا دانـش  ها و واقعيت پس دانش انسان از حقيقت. كند و آن را بشناسد

در مسـير ورود های خارجى است و هر پديده هـم  های مادی مغز با پديده انسان نتيجۀ كنش

  .شود های گوناگونى مى به مغز دچار دگرگونى

های گذشــته اســت، بــه ايــن معنــا كــه  آنچــه انديشــۀ بشــر را محــدود ســاخته، فرضــيه. 2

سـازد؛ پـس انسـان هرگـز  های گذشته، دانش كنونى و بعدی انسـان را متـأثر مى فرض پيش

هـای ذهنـى انسـان  فرض يشچنان كه هست، بشناسد؛ زيرا پ تواند واقعيت خارجى را آن نمى

  .دهد اين اجازه را به او نمى

اساس،   شود و بر همين های نو، دگرگون مى علوم گذشتگان همواره با دريافت دانش. 3

شناخت هركس، متناسب با مجهوالتى است كـه در ذهـن دارد؛ زيـرا كشـف هـر مجهـول، 

قـط زمـانى ممكـن پس فهم هر واقعيـت خـارجى، ف. سازد های پيشين را دگرگون مى دانش

شـدن تمـام  است كه تمام اسرار جهان آشكار شده باشد؛ بنابراين، هيچ دانشى تـا زمـان حل

  .مجهوالت قطعى نيست

معرفت، هويتى فردی ندارد، بلكه دارای هويتى جمعى است؛ به اين معنا كه مفـاهيم، . 4

باط، هـر تغييـری كـه به دليل همين ارت. يابند در نوعى ارتباط جمعى با مفاهيم ديگر معنا مى

در اينجـا سـاخت و . در مجموعۀ معرفت ايجاد شود، به ديگر عناصر نيز منتقل خواهـد شـد

سازمان معرفت بسيار مهم و درخورتوجه است؛ زيرا با تغييـر سـاخت ايـن مجموعـه، نقـش 

ايــن  شــود و بــه تبــع  مفــاهيم ســازندۀ آن و مــدار عناصــر موجــود در آن هــم دگرگــون مى

بنـابراين، دريافـت سـادۀ حقيقـت و واقعيـت . يابنـد يم، معـانى جديـدی مىدگرگونى، مفاه

  .)274تا271: 1392آملى،  جوادی(نيافتنى است  خارجى، آرزويى دست

گرا اسـت و يكـى از پيامـدهای  طور كه دانستيم، فوكو در نظريۀ معرفـت، انسـجام همان

ا براساس تعريف نظريۀ گرايى در معرفت است؛ زير رويكرد انسجام در نظريۀ معرفت، نسبى

براساس . های مجموعۀ مدنظر سازگار باشد ای صادق است كه با ديگر گزاره انسجام، گزاره
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درسـت باشـد، معتقـد بـود بايـد قواعـد  آنچه بيان شد، فوكو برای اينكه هر گزاره و علمـى 

بـاره،  براسـاس ايـن برداشـت از حقيقـت، بايـد گفـت، فوكـو در اين. جامعه را نقض نكنـد

های گوناگون متفاوت خواهد بود؛ دانشى كه در  گرا است؛ زيرا قواعد جامعه در دوره سبىن

ای ديگـر و بـه دليـل تغييـر قواعـد جامعـه، نادرسـت و  ای صادق بوده اسـت، در دوره دوره

  .شود غيرحقيقى مى

ممكـن اسـت . گرا بـود شده، فوكو در نگاه به حقيقت نيـز نسـبى بيان  اما براساس مطالب

قائل به نسبيت در شناخت باشد؛ اما منكر حقيقت ثابت نشود، بلكـه توانـايى انسـان را فردی 

امـا . در فهم مطلق از حقيقت، ناكافى بداند و به همين دليل رای به نسبيت در شـناخت دهـد

بر اينكه رأی به نسبيت در شناخت داده است، قائل به نسـبيت در خـود حقيقـت  فوكو عالوه

ايـن . ا كه حقيقتى مطلق وجود ندارد كه بتوان معرفتى يقينى به آن يافتهم بوده، به اين معن

طور طبيعـى اعتقـاد  نكته طبيعى است كه اگر شخصى به حقيقتى نسبى اعتقاد داشته باشد، به

ای نسبى از نظر عقلى  به معرفتى يقينى و غيرنسبى ناممكن است؛ زيرا معرفتى يقينى به پديده

ع شناخت، ثباتى نيست، چگونه ممكن است در شـناخت آن، وقتى در موضو. ناممكن است

  .ثبات باشد

ای كه در اينجا برای نسبيت بيان شد، مربوط به نسـبيت  های چهارگانه اما مبانى و تعريف

واضح است كـه از بـين مبـانى چهارگانـۀ مـذكور، . در شناخت است، نه نسبيت در حقيقت

ــ. گيــرد فوكــو در دســتۀ چهــارم قــرار مى رين شــاهدمثال بــرای ايــن ادعــا، طــرح شــايد بهت

فوكو اپيسـتمه را . كنيم از اپيستمه آغاز مى. های اپيستمه و گفتمان از سوی او باشد كليدواژه

  :كند گونه تعريف مى اين

كه در هر دورۀ معينى بـه كاركردهـای گفتمـانى ] است[مجموعه روابطى ] اپيستمه[

ــ. بخشــد وحــدت مى های  دايش صــورتايــن كاركردهــا ممكــن اســت موجــب پي

اپيسـتمه نـه شـكلى از معرفـت ... . هـای صـوری شـوند شناختى، علوم و نظام معرفت

است و نه نوعى عقالنيت كه با درنورديدن مرزهای علوم گوناگون، وحـدت يـك 

تـوان در  سوژه يا روح يك دوره را آشكار سازد، بلكه كليت روابطى است كـه مى

  .)43: 1385اسمارت، : به نقل از(كرد هر دورۀ معينى بين علوم آن دوره كشف 

بـه تعبيـر . دانـد فوكو، ايجاد دانش و معرفت در هر برهه از تاريخ را متأثر از اپيسـتمه مى
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های معرفـت دربـارۀ  مركيور، اپيستمه، زيرزمين تفكر و زيربنايى ذهنى است كه تمـام شـعبه

راين، ايـن اپيسـتمه اسـت كـه بناب. )56: 1389مركيور، (شود  انسان را در عصری معين شامل مى

طرح مفهوم اپيستمه از سوی فوكو كامًال همسـو بـا . كند حدود دانش و معرفت را تعيين مى

های گوناگون و به  براساس مفهوم اپيستمه، معرفت در دوره. گرايانه است رويكردهای نسبى

گرايى  بىاين نسـ. شود های دانايى يا فضای معرفتى متفاوت، دگرگون مى بندی دليل صورت

گرفتن مفهـوم گفتمـان نيـز ادامـه  خـدمت در معرفت، حتى پس از كنارگذاشتن اپيستمه و به

  .يافت و حتى شديدتر شد

كردارهــای . كنــد فوكــو در طــرح مفهــوم گفتمــان، بــه كردارهــای گفتمــانى اشــاره مى

آورد و بـه افـرادی كـه در آن فضـا هسـتند،  گفتن فـراهم مـى گفتمانى، فضايى برای سـخن

دهد تا در حيطۀ آن، امكان بيان داشته باشـند و در همـين  انات و موضوعات مجزايى مىامك

. )143: 1387دريفـوس و رابينـو، (فضا هم دربارۀ واقعيت آنچه بيان شده اسـت، قضـاوت كننـد 

هـايى  تـوانيم بـه كمـك آن، گزاره دهندۀ قواعدی است كه ما مى كردارهای گفتمانى، نشان

صادق يا كاذب باشند؛ اما امكان بيان دانش و اطالعات را نيز بـرای بسازيم كه ممكن است 

اين ويژگى به همراه ويژگى تاريخى كه در كردار گفتمانى وجـود دارد، . كنند ما فراهم مى

هـای تـاريخى  های خاصى از دگرگونى ها به زمان شود معيار صدق و كذب گزاره باعث مى

صدق و كذب بيـرون از عمـل گفتمـانى وجـود هيچ معياری برای . و اجتماعى محدود شود

بـا طـرح مفهـوم . شـمولى وجـود نخواهـد داشـت ديگر، هيچ قاعـدۀ جهان عبارت ندارد و به

  .گفتمان و در پى آن، كردارهای گفتمانى، طبعاً معيار صدق و كذب نيز نسبى خواهد

  ناپذيری قياس

های  های مختلف در دوره نناپذيری گفتما يكى از پيامدهای گريزناپذير اين رويكرد، قياس

ديگر،  عبارت های بنيـادين و بـه ناپـذيری از كليـدواژه مفهـوم قياس. گوناگون تاريخى است

ای در رياضـيات  ناپـذيری واژه قياس. يكى از پيامدها و دستاورهای مهم انديشۀ كوهن است

رابنـد، كوهن و فيلسوف علم ديگری به نـام پـاول فاي. »فقدان سنجۀ مشترك«است به معنای 

های علمى متعاقـب،  ايشان معتقد بودند بيشتر نظريه. كار گرفتند اين واژه را در فلسفۀ علم به

ای وجـو نـدارد كـه بتـوان  طرفانه ناپذير هستند؛ به اين معنا كه هيچ شيوۀ بى با يكديگر قياس
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كـوهن، معتقـد بـود آنچـه در . كار گرفـت ها بـه برای مقايسۀ محاسـن و معايـب ايـن نظريـه

بــر . زمينــۀ آن اســت آيــد، وابســته بــه پــارادايم پس حســاب مى ای مفــروض شــاهد به وزهحــ

های گوناگون وجـود نـدارد؛ مگـر تأييـد جامعـۀ  اساس، هيچ معياری برای مقايسۀ نظريه اين

شناسـى عامـه  بـر شـواهد نيسـت و تنهـا از روان بنابراين، پيشرفت علمى مبتنى . مربوط به آن

ايـن گفتـۀ كـوهن، آغـاز . ها، نوعى فريب لفظى است جربى فرضيهگيرد و تأييد ت نشئت مى

های علمى، به كلى يـا تـا حـدی، برحسـب  راهى بود در فلسفۀ علم كه در آن، صدق نظريه

جايى  كـوهن، تغييـر پـارادايم را بـه جابـه. شـود شناختى تعيـين مى نيروهای اجتماعى و روان

. بينـد را ابتدا اردك و سپس خرگوش مىكرد كه تصوير مذكور  تشبيه مى» گشتالتى تجربه«

ها  های ميان پارادايم تفاوت. نگر هستند ها كل شباهت اين دو در اين است كه اين دگرگونى

هـای  ها در پارادايم نظريـه. شـمول اسـت هـا جهان شناسى و مانند آن در سطح مفاهيم، هستى

هـای  در پارادايم های علمـى ريـهها و مفـاهيم نظ ناپذيرند، به اين معنا كه واژه س گوناگون قيا

ناپـذيری معنـايى گفتـه  به اين وضعيت، قياس. توان به يكديگر ترجمه كرد گوناگون را نمى
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رسد، ايـن نكتـه اسـت  نظر مى اما آنچه در اينجا برای بررسى مبانى معرفتى فوكو مهم به

ناپـذيری  تمه و سپس گفتمان، گريـزی از ايـن قياسهای اپيس كه فوكو با برگزيدن كليدواژه

هـای  ها و گفتمان صراحت به موضوع تفاوت معنايى واژگان در اپيسـتمه البته فوكو به. ندارد

هاسـت كـه بـه  نكتۀ اصـلى وجـود تعـارض عميـق بـين اپيستمه. گوناگون اشاره كرده است

ــد داشــت و در وضــعيتى هيچ  ــتگى نخواهن ــاط و پيوس ــارض  وجــه امكــان ارتب ــر از تع   فرات

  شناسـى  فـرض اصـلى ديرينه ها بـا پيش ايـن حـد از تعـارض در ميـان اپيسـتمه. برند سر مى به

ــى ــاريخ، همخــوانى دارد  مبن ــر ناپيوســتگى ت ــن تعارض او در بررســى. ب هــای  های خــود اي

هـای مشـابهى  ها، ويژگى اما پيوستگى درونـى اپيسـتمه. ای را روشن كرده است اپيستمه ميان

آورند كه در تمام ابعاد آن، امكان بازيابى دارد و خود را نشـان  وجود مى آن اپيستمه به برای
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ها و تفـاوت معيـار صـدق و كـذب بـين  نشـدنى بـين اپيسـتمه فوكو با بيان تعارضـى حل

يـان مفـاهيم ديگر، بـا ب عبارت بـه. ناپذيری كوهن، تن داده است ها، در عمل به قياس اپيستمه

همچنـين، او . ها، او گريزی از اين موضوع نداشـت اپيستمه و گفتمان و طرح انقطاع بين آن
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بـه طورمثـال، . ناپذيری را نشـان داده اسـت های تاريخى كه انجام داده، اين قياس در بررسى

های گونـاگون بررسـى كـرده، بـه ايـن نكتـه  وقتى تعريف سالمتى و بيماری را در اپيسـتمه

های مختلف و به تبع بسترهای معرفتـى  ته است كه تعريف سالمتى و بيماری در دورهپرداخ

. تـوان بـر ديگـری برتـری داد كـدام را هـم نمى گوناگون، كامًال متفاوت بوده اسـت و هيچ

رود و امكـان هرگونـه  شمار مى گرايانه به حقيقت به ناپذيری، اوج نگاه نسبى شك، قياس بى

البتـه . كنـد گيرد و انديشه را در دريايى از نسبيت غـرق مى د مىتشخيص و قضاوت را از فر

  ها ناپذيری برای بيـان نسـبت اپيسـتمه گاه خود از واژۀ قياس الزم به ذكر است كه فوكو هيچ

  .استفاده نكرده است

  گرايى نقد نسبى

بايد در ترين موضوعى كه  اصلى. در اينجا در پى بيان نقدهايى به مبانى معرفتى فوكو هستيم

نقد كشيده شود، نسبيت است؛ زيرا نتيجۀ تمام نكـاتى كـه در ايـن زمينـه  مبانى معرفتى او به

اختصار نقـدهايى كـه در زمينـۀ نسـبيت  به همين دليل، به. بيان شد، نسبيت در شناخت است

  .توان بيان كرد، طرح خواهد شد مطرح است و در اينجا نيز مى

اعتقـاد بـه نسـبيت در فهـم، شـكاكيت اسـت و بطـالن  بايد دانست نتيجۀ گريزناپـذير. 1

بودن فهـم بشـر اعتقـاد داشـته باشـد، هرگـز  هركس به نسـبى. شكاكيت نيز واضح و آشكار

ها اعتمـاد كنـد؛ بنـابراين، رمـزی از اسـرار طبيعـت  تواند به هيچ گزارشگری از واقعيت نمى

شـود، هـيچ  ان نمىكشف نخواهـد شـد، هـيچ معلمـى موفـق بـه انتقـال محتواهـا بـه مخاطبـ

يابد و درنهايت، مجالى برای فهم و كسب دانـش بـاقى  ای مقصود گوينده را درنمى شنونده

  .ماند نمى

ناپـذير علـم، حكايـت و  نكتۀ درخورتوجه ديگر اين اسـت كـه جـزء ذاتـى و جدايى. 2

بازنمود واقعيت است و علمى كه اين خصلت ذاتى را نداشته باشد، علم نيست، بلكـه جهـل 

بردار  بردار و نسـبيت پس علم، هرگـز زمـان. ت؛ زيرا از خصلت ذاتى علم تهى شده استاس

توان گفت علم در يك زمان و موقعيت، به يك گونه اسـت و در زمـان و  نيست؛ يعنى نمى

ای ديگر؛ مگر اينكه واقعيت مدنظر مراتبى داشته باشد و دانش جديد  گونه موقعيت ديگر، به

ــه ــد و مرتب ــه بُع ــاظر ب ــابق ن ــم س ــدنظری در عل ــه تجدي ــد ن ــد از آن موضــوع باش . ای جدي
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  .شود اساس، با كاوش در حقيقت فهم، بطالن نسبيت آن آشكار مى برهمين

های نسبيت شـناخت، دگرگـونى در علـوم  بودن شناخت در برخى از بيان مبنای نسبى. 3

پيـدايش علـوم  سـاز  ای است كه زمينه های اجتماعى و روانى جزئى و در برخى ديگر انگيزه

تـوان از ايـن  متناسب با خود يا مانع برای فهم ساير علـوم هسـتند؛ امـا نتيجـۀ فلسـفى كـه مى

های اجتماعى ـ روانـى جوامـع و افـراد گرفـت، ايـن  ها در علوم جزئى و موقعيت دگرگونى

است كه اين رخدادها اگرچه مشهود و عينى هستند؛ اما فقـط شـرايط قـابلى بـرای حصـول 

روند و خود انديشه و فهـم كـه ثبـات و تجـرد آن بـه برهـان ثابـت  شمار مى فهم بهانديشه و 

آوردن هر علمى، ناگزير است حركتى  دست انسان برای به. ها نيست يك از آن شود، هيچ مى

های ديداری يـك شـيئ،  مثًال برای كسب علم دربارۀ ويژگى. متناسب با آن علم انجام دهد

همچنـين، نيازهـای گونـاگون فـردی و اجتمـاعى و . كـار گيـرد بايد قوۀ بينـايى خـود را بـه

شـمار  های متناسب با آن نيازها نيز از شرايط مختلف برای تحصيل علوم گونـاگون به انگيزه

هايى برای كسب دانش و معرفت در موضـوعات  رود؛ زيرا اين نيازها برانگيزانندۀ تالش مى

بنابراين، آنچـه در طـول زمـان . ديگرمختلف است يا مانع كسب معرفت دربارۀ موضوعات 

شـود،  هـای گونـاگون دگرگـون مى شود تاريخى است و آنچه متناسب با موقعيت انجام مى

يافتن به هدفش، حقيقـت ثـابتى را  اما وقتى عالِم با دست. های عالِم است ها و تالش حركت

كه برای كسـب در اين نكته شكى نيست كه بين حركتى . كند يابد، از زمان، گذر مى درمى

آيد، تناسـب و قرابتـى وجـود دارد؛  دست مى شود با علمى كه در پى آن به علمى، انجام مى

نسبيت در فهم به ايـن معناسـت كـه . اما اين نكته دال بر اين نيست كه فهم انسان نسبى است

های مختلفـى مفهـوم  يك واقعيت از يك جهت، متناسب با شـرايط گونـاگون، بـه صـورت

هايى كه باهم دارند، در بيان آن واقعيت علمـى  ها برخالف اختالف اين صورتشود و تمام 

اما آنچه در اينجا بيان شد، اين است كـه مفهـوم، واحـد و  . از ارزش علمى برخوردار باشند

گيـرد و ايـن مفهـوم در  ثابت است و با حركت متناسب با خود، در دسـترس عـالِم قـرار مى

بنابراين، تجرد و ثبات علم، دال بر ايـن اسـت . پذيرد ی نمىحكايتش از واقع، تحول و تغيير

شود، عـالِم اسـت  آنچه متحول مى. شود كه علم، همواره ثابت است و دچار دگرگونى نمى

يابد و بـا ادامـۀ حـركتش بـر  عالم در حركت علمى خود به بخشى از علم دست مى. نه علم

های فلسفى كه بـر  نبودن علم را برهان سبىبايد دانست ثبات و ن. افزايد ابعاد و مراتب آن مى
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هـای فيزيكـى يـا اجتمـاعى كـه بـه علـوم  كنند و حركت شوند، ثابت مى تجرد علم اقامه مى

طورمثال، اقـدام جمعـى كـه بـرای  بـه. شـود گوناگون منجر شده، در ديگر علوم مطالعـه مى

شـوند، ابعـاد  ای راهـى سـفری مـى وهوايى و طبيعـى منطقـه های آب پژوهش دربارۀ ويژگى

هـای  ريزی اقتصادی، اهـداف اجتمـاعى و سياسـى يـا انگيزه گوناگونى دارد؛ همچون برنامه

شناسى يـا  هركدام از علوم، اعم از اقتصاد، جامعه. گوناگون روانى اعضای اين تيم پژوهشى

كـدام  تمـام ابعـاد ذكرشـده، هيچ. شناسى، مطالعۀ اين ابعاد گوناگون را برعهـده دارنـد روان

كت در علم نيستند، بلكه حركت در عالِم هستند؛ يعنى همه، حركـاتى اسـت كـه يـا در حر

پـس ايـن عـالِم اسـت كـه بـا . نفس عالِم رخ داده است يا در ارتباط او با محـيط پيرامـونش

بودن وجـود علـم  بنابراين، نسبى. يافتن به علم است های گوناگون خود در پى دست حركت

هـای عـالِم اسـت، پـذيرفتنى نيسـت  لمـى كـه مربـوط بـه حركتبا استناد به برخى قواعد ع
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كه وجود، هرگونه آيين را  نوعى آيين شده است، درحالى  گرايى خود تبديل به نسبى. 4

گرايان سرسختانه منكـر وجـود هرگونـه قاعـدۀ بنيـادين هسـتند؛ امـا خـوِد  نسبى. كند رد مى

  .ای بنيادين استوار است گرايى بر قاعده نسبى

داننـد؛ امـا خـود، حكمـى  ای را درست نمى شناسانه باورها، هيچ آزمون شناخت نسبى. 5

اگر بنا به نظر ايـن افـراد، هـيچ مـالك قطعـى بـرای تميـز خطـا از . دهند شناسانه مى شناخت

  .شود ها ثابت مى درست وجود ندارد، چگونه درستى ادعای خود آن

دهنـد كـه  من هرگونه حكم كلى هستند؛ اما خـود، حكـم كلـى مىگرايان، دش نسبى. 6

شـود و نبايـد حكـم كلـى داد؟  نمى: گوينـد هيچ حكـم كلـى وجـود نـدارد؛ پـس چـرا مى

كم يك حكم در اين دنيا وجود دارد كه هم  گراها، بايد اين نكته را بپذيرند كه دست نسبى

هـيچ ادعـای كلـى وجـود گرايى اسـت كـه  كلى و هم قطعى است و آن ادعای خود نسـبى

بودن  اگر حكم به نسـبى. پذيرش اين ادعای كلى قطعى برابر با رد خود اين ادعاست. ندارد

های علمـى معتقـدان بـه نسـبيت در شـناخت نيـز مشـمول  تمام قضايای علمى بدهيم، احكام

گرايان نيـز متزلـزل و نسـبى  هـای همـين نسـبى ديگر، بنيان عبارت شود يـا بـه همين قاعده مى

  .خواهد شد

گاه مفهـوم درسـتى همچـون مفهـوم مطلـق وجـود  گرايى درست باشد، آن اگر نسبى. 7
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گرايان در تناقض است؛ زيرا هـيچ مفهـوم درسـت  خواهد داشت و اين با اصل ادعای نسبى

  .قطعى وجود ندارد

همـين حكـم كـه . برد درنمى مفهوم حقيقت نسبى نيز از تيغ اين انتقـاد جـان سـالم بـه. 8

های گونـاگون فرهنگـى متفـاوت اسـت، حكمـى كلـى اسـت و  برای افراد و گروهحقيقت 

  .اعتبار است كند، بى طور مطلق رد مى ازآنجاكه اصلى كلى است كه اصل كليت را به

گرايى نيــز گويــای نــوعى تنــاقض اســت؛ زيــرا افــرادی كــه از  حتــى بــاور بــه نســبى. 9

اند، پس شكلى از  رست درپيش گرفتهكنند و معتقدند راه و روشى د گرايى پيروی مى نسبى

داوری، قياس، وجود مالك و سـرانجام قضـاوت منطقـى و خردباورانـه را كـه فرافرهنگـى 

  .)17تا10: 1391احمدی، (اند  است، پذيرفته

  گيری نتيجه

گرا  شناسى فوكو را در بـاب صـدق، انسـجام توان ديرينه بندی نتايج اين پژوهش مى در جمع

، تعريــف حقيقــت را منــوط بــه انســجام گــزاره و دانــش مــدنظر بــا نظريــۀ انســجام. دانســت

شـده در  های گوناگون و مدفون او معتقد است بايد حقيقت. داند ها مى ای از گزاره مجموعه

  .شناسانه، شناسايى كرد تاريخ را با روشى ديرينه

ن نكته هايى چون اپيستمه و گفتمان بر اي شناسى با طرح كليدواژه فوكو در مرحلۀ ديرينه

شود  ها تعيين مى ها و نظريه ها در چارچوبى از گزاره كند كه صدق و كذب گزاره تأكيد مى

هـا  هـا و دانش شـمول بـرای گزاره توان معيارهای صـدق و كـذب هميشـگى و جهان و نمى

اين دقيقاً نشانگر رويكـرد انسـجام در نظريـۀ معرفـت اسـت و از پيامـدهای رويكـرد . يافت

ای كـه فوكـو بسـيار بـر آن تأكيـد  نكتـه. گرايى در معرفـت اسـت نسبى انسجام در معرفت،

هـا و  او معتقد اسـت دانش. ای است اپيستمه ای و گسست ميان اپيستمه كند، وحدت درون مى

هـای  های موجود در يك اپيستمه به هم نزديك هستند و انسجامى معنايى ميان گزاره گزاره

های گوناگون، شـكافى پرنشـدنى وجـود دارد كـه  ههمچنين، بين اپيستم. ها برقرار است آن

  .ها را به هم مرتبط ساخت توان آن وجه نمى هيچ به

ای و  اپيسـتمه نتيجۀ گريزناپذير پيروی فوكو از نظريۀ انسجام و اعتقـاد بـه وحـدت درون

های گوناگون است؛  ها و گفتمان ها در اپيستمه ناپذيری گزاره ای، قياس اپيستمه گسست ميان
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هـای گونـاگون معـانى گونـاگونى دارنـد و  ها و گفتمان ها در اپيسـتمه ين معنا كه گزارهبه ا

ها را بـاهم مقايسـه كـرد؛ يعنـى هـيچ معيـار فراگيـری وجـود نـدارد كـه بتـوان  توان آن  نمى

هـا گونـاگون  ها و دانش های موجود در اپيسـتمه ها و دانش يك از گزاره تشخيص داد كدام

ها را فقط و فقط در  ديگر، بايد صدق و كذب هركدام از اين گزاره عبارت به. صادق هستند

البته الزم به ذكـر اسـت كـه . بستر اپيستمه و گفتمانى كه از آن برخاسته است، تشخيص داد

ناپذيری ياد نكرده اسـت؛ امـا آراء او دربـارۀ اپيسـتمه و  صراحت از كليدواژۀ قياس فوكو به

  .پذيری استنا روشنى نشان از قياس گفتمان به
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