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  تبيين و بررسي مباني معرفتي تبارشناسي ميشل فوكو
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  چكيده
او نقـدهايي  . بسيار تأثيرگذار در جهان بودمعاصر جمله انديشمندان  ميشل فوكو از

هـا نيـز تـأثير     جدي به انديشمندان پيش از خـود مطـرح كـرد و از بسـياري از آن    
در بررسـي  . كنـيم  را بررسي مـي  او تبارشناسيمباني معرفتي  مقاله اين در .پذيرفت

شود كه تعريف فوكو از حقيقـت چـه    ها پاسخ داده مي مباني معرفتي به اين پرسش
نگر بود؟ فوكو  به حقيقت چه راهي را برگزيد؟ آيا فوكو نسبي يابي دستبود؟ براي 

گرايي او چـه بـود؟ در بررسـي مبـاني      نگر بود و مبناي نسبي در چه ساحتي نسبي
دوره در تعريف حقيقـت پيـرو نظريـة    اين و در بايد گفت فوك تبارشناسيمعرفتي 
از  فوكـو . داشـت انگارانـه   نام ديرويكر در تبارشناسي، چنين هم. گرايي بود انسجام

شناسـانه را   انديشي شـناخت  شناسانه و نسبي انديشي هستي گرايي، نسبي انواع نسبي
شناسـانة   نگر هستي او در تبارشناسي به پيروي از نيچه و رويكردهاي نسبي. برگزيد

ها را در  گزاره ،واسطة گفتمان صدق و كذب  به ،او بر اين نكته تأكيد كرد كه قدرت
 .كند هر دوره تعيين مي

  .نظرية انسجام ،گرايي ميشل فوكو، تبارشناسي، مباني معرفتي، نسبي :ها واژهيدكل
  

  مقدمه. 1
 به) Foucault( هاي بسيار مهم انديشة ميشل فوكو يكي از دوره) geneaiogy(تبارشناسي 
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 تيتاريخ جنسـ و  تنبيه مراقبت واو در اين دوره آثار بسيار مهمي چون . آيد حساب مي 
ايـن  . هاي گونـاگون دنيـا ترتيـب داد    هاي متعددي در دانشگاه و سخنراني تأليف كردرا 

اولين ويژگـي ايـن دوره تـأثير    . هاي خاصي هم دارد ويژگياز حيات فكري فوكو دوره 
ــم ــر چش ــه   گي ــذير نيچ ــت ) Nietzsche(و انكارناپ ــة اوس ــر انديش ــرخالف دورة . ب ب
هـاي فكـري و فلسـفي     اي از گرايش كه فوكو از مجموعه) archaeology(شناسي  ديرينه

را ) structuralism(اش از سـاختارگرايي   كـرد تأثيرپـذيري   متأثر بود و همواره سعي مـي 
گفـت و   اش از نيچه سـخن مـي   ثيرپذيرياز تأ ،وضوح به ،انكار كند، در دورة تبارشناسي

  .ستود جاي آثارش او را مي در جاي
. هاي انديشة اوسـت  فوكو كاهش تعداد كليدواژهانديشة ويژگي ديگر مرحلة تبارشناسي 

توان گفت اين ويژگي تا حدي به كاهش آشفتگي و ابهـام در انديشـة ايـن دوره منجـر      مي
اشـت و آن افـزايش عمـق و پيچيـدگي     البته ايـن ويژگـي روي ديگـري هـم د     ؛شده است
) power(توان بـه كليـدواژة قـدرت     مثال، ميبراي  ؛هاي موجود در اين دوره است كليدواژه

تـرين   تـرين و چنـدوجهي   تـرين، غـامض   اشاره كرد كه به نظر نگارنده اگر نگوييم گسـترده 
امض و هـاي بسـيار گسـترده و غـ     شك، يكي از كليـدواژه  كليدواژة انديشة فوكو است، بي

شود تا حـدي   هايي كه در ادامة اين نوشته بيان مي با توضيح ؛رود شمار مي  چندوجهي او به
  .اين موضوع روشن خواهد شد

است  نظر مدها  ويژگيساير به موضوع اين پژوهش بيش از   توجه سومين ويژگي كه با
هـاي   دوره بحثاو در اين . است) truth( طور مستقيم به موضوع حقيقت  پرداختن فوكو به

اساس، مفسـران هـم مباحـث      همين بر ،واني دربارة نسبت قدرت و حقيقت بيان كرد وافر
 فكـر  ، او كليـدواژة كـاربردي روشـن   چنـين  هـم . انـد  تري در اين بـاره طـرح كـرده    تفصيلي

)intellectual (جمله تعريـف   را مطرح كرد كه گوياي بسياري از رويكردهاي معرفتي او از
فكر تعيـين كـرد و    رسالتي براي روشن ،اساس تعريفش از حقيقت بر ،او. بوداو از حقيقت 

  .فكر برپا ساخت فكر و رسالت روشن قيامي انقالبي در برابر تعاريف رايج از روشن
 ،در اين پژوهش در كانون توجه است مبادي معرفتي تبارشناسي فوكـو اسـت و   چه آن

تعريف حقيقت از منظر فوكـو  : اند از شود كه عبارت هايي مطرح مي پرسش ،اساس  اين بر
يـك از   چه بود؟ آيا حقيقت ساختني است يـا يـافتني؟ نظريـة معرفتـي فوكـو را در كـدام      

نگر بود؟ فوكو پيرو كدام نوع از انواع  توان جاي داد؟ آيا فوكو نسبي هاي معرفت مي نظريه
دانسـت يـا در شـناخت آن؟ مبنـاي      حقيقـت مـي   گرايي بـود؟ فوكـو نسـبيت را در    نسبي
  گرايي فوكو چه بود؟ نسبي
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هاي اين پژوهش ابتدا تبارشناسي فوكو و نسبت آن با تاريخ  گويي به پرسش براي پاسخ
شود و پس از آن يكي از مفاهيم كليدي تبارشناسي، يعني قـدرت، از نظـر    سنتي بررسي مي

تفصيل در نسبت قدرت و حقيقـت كـاوش    هبه موضوع پژوهش ب  توجه سپس، با. گذرد مي
  .شود ميدر پايان، مباني معرفتي تبارشناسي بررسي و تبيين  ،خواهد شد و

  
  تأثيرپذيري تبارشناسي فوكو از نيچه. 2

كرد كه ايـن امكـان را    هايش ياد مي نقطة گسستي در انديشه مثابة  هاي نيچه به فوكو از آموزه
هـاي نيچـه    انديشـه  ،نظر فوكـو  از. دبيابراي او فراهم آورد تا از درجازدگي شخصي رهايي 

اهميـت  ). 46: 1390سـايمونز،  (اسـت   كردهتنها انديشة او، بلكه كل تاريخ فلسفه را متأثر  نه
ش تأثيرگذار در تاريخ فلسفة اروپا قلمداد شود شد تبارشناسي او نوعي روسبب  انديشة نيچه

موضوع ايـن نوشـته   . و انديشمندان بسياري در تمجيد و تقبيح يا رد و قبول آن سخن گويند
طور عام و تبارشناسـي   انديشة نيچه يا تبارشناسي او نيست؛ اما براي فهم دقيق تبارشناسي به 

پـرداز   تـرين نظريـه   ه اولـين و بـزرگ  شـك نيچـ   بـي  كـه  اينبه   توجه طور خاص، با فوكو به 
تأثير انكارناپذير او بر فوكو، بايد به انديشه و تبارشناسي  سبب  به چنين همتبارشناسي است و 

  .دريابيمبهتر بيندازيم تا مختصات تبارشناسي و انديشة فوكو را  راگذنيچه نگاهي هرچند 
ــه ــة  در مرحل ــه اي از انديش ــگ  نيچ ــاريخ پررن ــئلة ت ــت مس ــاه    اهمي ــد و نگ ــر ش ت
 او يبـرا  يخيمسائل تار يتآغاز اهم. اش را به تحليل اين موضوع سوق داد ضدخردگرايانه

كه نيچه با تحليل خاص خـود آن را تبارشناسـي    را فراهم آورد يختار ةمطالع يدايشپ ينةزم
ان دهد تعريـف مفـاهيم بـر    كار گرفت تا نش  نيچه تبارشناسي را در مطالعة تاريخ به. خواند

ي تاريخي دارد كه خاستگاهمبناي ذاتي آن و توصيف مفاهيم با صفت خوب يا بد ريشه در 
  ).50: همان(به فراموشي سپرده شده است 

بـر   ؛دانست نيچه هدف از روايت تاريخ را ايجاد نقاط پيوند ميان گذشته و حال نمي
هاي بنيادين نهفته در ذهن انسـان   كردن فرض  همين اساس، تبارشناسي نيچه با واژگون

به اين هدف، نيچه به مفـاهيمي چـون عـدالت، قـانون و      يابي دستبراي . سروكار دارد
و مـد  آ پيشابتدا  ،براي اين كار. نظر كرد ها تجديد ديدة ترديد نگريست و در آن هبكيفر 

هـا سرشـت    زشوحدت نهفته در تاريخ سنتي كرد تا نشـان دهـد ار   نشينجاتصادف را 
كننـد   زمـان تغييـر مـي    يطاند و  ذاتي ندارند، بلكه با نيروها و مصالح تاريخي خلق شده

اي تـاريخي   اي در جهان انسـاني برسـاخته   پس جوهر هر پديده). 112: 1388اسپينكز، (
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رفـتن    بـين  هـا در برابـر از   ها و بقاي برخي از آن گيري اين برساخت است؛ اما نحوة شكل
  .يازمند عاملي در تاريخ استبرخي ديگر ن

 گيـرد و بـه   تـاريخ شـكل مـي    يطدانست كه در  اي تاريخي مي نيچه حقيقت را پديده
. توان هيچ تعريف ثابتي براي آن بيان كـرد  شود؛ پس نمي طريق اولي در تاريخ دگرگون مي 

كـار    با چنين تعريفي از حقيقت و نحوة بقاي آن، روشي كه نيچه براي توصيف حقيقت به
هـا را   كـه آن  هـا نبـود؛ چـرا    هثابت و قطعي بـراي پديـد   ائيمنش        ً             گرفت اصال  در پي يافتن 

هـا را   تـوان آن  دانست كه هرگز با خط سـير واحـد نمـي    اي متعددي ميه هخاستگاحاصل 
 يطـ سـيرها در    نظر نيچـه خـط   ، بايد دانست ازچنين هم). 71: 1385اسمارت، (دريافت 

 هـايي كـه بـه    در تـاريخ از پديـده    او با طرح انقطاع. اند كه شدهت تاريخ بارها منقطع و تكه
هـا   يكي از اين پديده ؛زدايي كرد شان مشروعيت داشتند مشروعيت واسطة استمرار تاريخي 

شد، تالش  انگاشته مي پارچه يكتاكنون  چه آنكردن   با متالشي ،تبارشناسي. حقيقت است
وپـا كنـد    وحدتي خودسـاخته بـرايش دسـت    كه اين ، نهدكني آن را آشكار همگنكند نا مي

  ).22: 1387بشيريه، (
اكنون در پي نقطة اتصال تبارشناسي نيچه و روش تحليل تبارشناسانة فوكو خواهيم بود 

فوكو بـر   از جانبتأثير نيچه بر روش تحليل و انتخاب موضوعات . كه ابعاد گوناگوني دارد
نظـر   هـم  توان گفت اگر تمام مفسـران فوكـو   ديگر، مي  عبارت  به ؛پوشيده نيست كس  هيچ
اما چگونگي اين . است، او كسي جز نيچه نيست  يك انديشمند بر او تأثير گذاشتهكه  باشند

در . تأثير و ميزان و گستردگي آن در انديشة فوكـو محـل بحـث و مناقشـة مفسـران اسـت      
ه انديشة نيچه براي بيـان  انتخاب موضوع اهميت نقش قدرت در انديشة فوكو و توسل او ب

هـايي چـون اراده و ميـل كـه      ادبيات و كليدواژه. توجه است منازعات قدرت بسيار درخور
او همواره در . كنند در انديشة فوكو نقش بسيار مهم و كارآمدي ايفا مي اند اي وضوح نيچه به

هـاي نيچـه    داللدادن روابط قدرت بـه اسـت    تبيين و استفاده از اين واژگان و نيز براي نشان
هرچند توجه فوكو به مفهوم قدرت متأثر از نيچـه  ). 227: 1388هارلند، (متوسل شده است 

  عبارت  به ؛ترين وجوه اشتراك فوكو با نيچه همانندي نگاه اين دو به تاريخ است مهم ،است
ر نيست ديگر، او نيز مانند نيچه قائل به وجود معاني ژرف و جوهر بنيادين در سير تاريخ بش  

توان آن را آشكارترين  كارگيري تبارشناسي در آثار او شد كه مي و همين موضوع موجب به
نظر  هايي كه فوكو براي روش مد ويژگي). 98: 1375پايا، (وجه تأثير نيچه بر فوكو دانست 

وضوح  قول از او به  شمرد شباهت بسيار زيادي به روش نيچه دارد كه در اين نقل خود برمي
توهم ودن دزعكس  نهادن يك بنياد نيست، بلكه به يافتن تبار بنا« :مشاهده كرد آن را انتو مي
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  همگنيافتن تبار نا. رسيد نظر مي  از اين واحد به بيش  چه آنكردن   تكه تكه ؛بودن است  ثابت
  ).206: 1387شرت، (» آمده است شمار مي  به همگندهد كه  چيزي را نشان مي بودن آن 

  
  تبارشناسي فوكو. 3

تـرين نمونـة    هاي فوكـو موفـق   مفسران معتقدند كاربست تبارشناسي نيچه در تحليل تر بيش
كارگيري اين روش براي تحليل است و فوكو با فهم عمـيقش از تبارشناسـي نيچـه آن را     به
هاي  كجا به اندازة تحليل  شايد هيچ). 204: همان(كار گرفت   خوبي در بستر زمان خود به به

بـه    توجـه  اما بـا . فوكو از روابط قدرت تبارشناسي به اين اندازه و دقت استفاده نشده باشد
گرفتن اين مطلب كه فوكو مباني و اصول  نظر ضمن در ،اهميت تبارشناسي براي فوكو بايد

اي در تبارشناسـي را پذيرفتـه اسـت، تعريـف و تفسـيري را كـه او از        تفكر نيچـه  بر حاكم
نظر گرفت تا نقاط اشتراك و افتراق احتمـالي آن بـا تبارشناسـي     كند در يتبارشناسي بيان م
  .نيچه آشكار شود

 كه نيچه تبارشناسي و كاربست نقادانة آن را براي نقد تاريخ و اخالق سنتي بـه  باوراين 
بـه ايـن     توجـه  بـا ). 93: 1388اسـپينگر،  (كار گرفت ايدة مشتركي در ميان مفسران اسـت   

 ،اي فوكو و نيچه در كاربست تبارشناسي براي نقد روشن است؛ اما فوكوه تعريف، اشتراك
و ) knowledge(با كاربست آن، نقد موضوعاتي را در دستور كار خود قرار داد كه به دانش 

توليد دانش دربارة موضوعاتي چون بدن و جنسـيت و مفـاهيمي از ايـن قبيـل منجـر شـد       
كارگيري تبارشناسي، موضـوع پيونـد دانـش و     هدر ب ،فوكو). 330: 1386تايشمن و وايت، (

ها فقط معلول انديشه  خوبي نشان داد كه دگرگوني انديشه قدرت را از نيچه وام گرفت و به
كنـد   از آن با نيروهاي اجتماعي در ارتباط است كه رفتار افـراد را كنتـرل مـي     نيست و بيش

 ،پيـدايش موضـوعات دانـش   نقش قدرت در  كردن او براي آشكار). 74: 1390گوتينگ، (
، تبارشناسي را مفهومي سياسي دانست و آن بيان كرددر يكي از تعاريفي كه از تبارشناسي 

از هر چيـز، نـه بـا      بيش ،هايي است كه قيام دانش] تبارشناسي[«: گونه توصيف كرد را اين
انـد   مخالفاي  هاي متمركزكننده ها يا مفاهيم علم، بلكه با تأثيرهاي قدرت محتواها و روش

» اي چون جامعـة مـا در پيوندنـد    در جامعه  يافته                                ِ       كه با نهاد و كاركرد گفتمان علمي  سازمان
  ).22: 1387از متيوز،  به نقل (

از  كـرد،  يمـ  يـان خـود ب  هـاي  يـل در تحل يچه فوكو از كاربست تبارشناس به آنبا توجه 
 يفـة وظ. تطابق داشته باشـد  يساو از تبارشنا يفبود كه با تعار ياهداف يآن در پ يريكارگ به
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 يريگ شكل ةدادن نحو نشان  يت،در نها ،و يانسان علوم يلعلم تحل خالف ينوع يتبارشناس
بـودن   يسرشار از مـالك علمـ   ييدر نظر داشت كه تمام علوم مدرن در فضا يدبا. آن است

معرفت هاي  كه يكي از خصوصيات تمدن مدرن تفكيك و تمايز صورت ؛ چرااند رشد كرده
ايـن مـالك تمـام    . اسـاس معيارهـاي دقيـق و مشـروح علمـي اسـت       ها بر بندي آن و رتبه
هـاي   هـا را تحـت سـيطرة نظريـه     دانـد و آن  هاي ديگـر معرفـت را نامشـروع مـي     صورت
برابـر ايـن دو    تبارشناسـي در ). 78: 1385اسـمارت،  (دهـد   خـود قـرار مـي    شـمول  جهان

اند،  رابر علومي كه در چنين فضايي شكل گرفتهب در ،ايستد و رسالت خود را خصوصيت مي
نفي روابط پنهان قدرت در گسترش اين علوم و ايجاد موقعيت براي بسط و گسترش ساير 

شود اين است كـه آيـا    مطرح مي جا اينپرسشي كه در . كند هاي شناخت معرفي مي صورت
اين پرسـش بايـد   به  دهد؟ در پاسخ ي هم مينهاد پيشكند يا  تبارشناسي فقط نقد و نفي مي

كند قدرت نهفتـه   چيز سعي مي از هر  كند، بلكه بيش عرضه نمي نشينيجاگفت تبارشناسي 
دور از  با نگاهي بـه   ،كند تبارشناسي سعي مي. زير نقاب مشروعيت و توافق را آشكار سازد

ونگي هاي تاريخي بنگرد تا بتواند چگـ  هبه تاريخ و پديد ،هاي رايج و ثابت از تاريخ تعريف
 مراقبت و تنبيـه هاي  فوكو در كتاب .هاي تاريخي را توصيف كند گيري تاريخ و پديده شكل

  .يافتن به اين هدف بوده است  وضوح در پي دست به تاريخ جنسيت و
  

  نسبت تبارشناسي با تاريخ سنتي. 4
توجه اسـت و نقشـي    نكتة مهم ديگري كه در تبارشناسي نيچه و سپس فوكو بسيار درخور

اي و فوكـويي   كند تعريف تاريخ در تبارشناسـي نيچـه   كليدي در تحليل تبارشناسانه ايفا مي
ديگـر    عبـارت   گفـت رويدادسـازي يـا بـه     در نسبت تبارشناسي با تاريخ سنتي، بايد. است
. معرفت نقطة تمايز تبارشناسي از تـاريخ سـنتي اسـت   ) perspectivism(     ِبودن   اندازي چشم

بـردن بـداهت و ضـرورتي كـه در       بين با تالش براي از ،و رويدادسازياندازانه  نگاه چشم
كند تا بار ديگر به همة عوامل و نيروهاي دخيـل در   دارد، سعي مي روايت تاريخ سنتي قرار

هـاي   حالي است كه استمرار يكي از ويژگـي  اين در. گيري يك رويداد نگاهي بيندازد شكل
با حذف ويژگي اسـتمرار كـه در تـاريخ سـنتي      ،سينگاري سنتي است و تبارشنا بارز تاريخ

ديگـر،   بيـان    بـه . دهد صورت يك كل را هدف قرار مي  بسيار اهميت دارد، نگاه به تاريخ به
و معتقد است هر پديده جـوهري دارد و  هاست  دهپدينگاري سنتي در پي يافتن منشأ  تاريخ

 كنـد  مـي ها تأكيد و سعي  هديدهمتايي پ رويدادسازي بر بي. سمت غايتي در حركت است  به
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رويدادسـازي در  ). 23: 1387 ،بشـيريه (ها شود  مانع از تحميل ساختارهاي فراتاريخي بر آن
تحليل تاريخي فوكو مفهومي مركزي است و استفادة فوكو از اين مفهـوم او را از مورخـان   

اين امكان را براي او فراهم  واين روش روشي فوكويي است . كند  ميقديم و جديد متمايز 
تا از نفوذ مفاهيم جادويي تاريخي چون مفهوم تداوم در تحليل تاريخي خود جلوگيري  كرد
  ).Gatting, 2005: 41(كند 

حـس  «در برابر تـاريخ سـنتي از دو كليـدواژة    » نيچه، تبارشناسي، تاريخ«فوكو در مقالة 
اين دو واژه در اين مقاله كمي مبهم و گاهي ياد كرد؛ البته كاربرد » تاريخ واقعي«و » تاريخي

در  چـه  آن. بـرد  كـار مـي    گاهي اين دو كليدواژه را به جاي هم بـه  ،چنين هم. متفاوت است
هـاي تـاريخ    شناسانة متن فوكو، تبيين تفـاوت  نظر است، فارغ از اين ظرافت واژه مد جا اين

ايي كه فوكو براي تاريخ واقعـي  ه اساس ويژگي بر. واقعي با تاريخ سنتي در اين مقاله است
اولـين  . توان فهميد كه او اين اصطالح را معادل تبارشناسي قـرار داده اسـت   شمرد، مي برمي

نگاران بـر   كند اين است كه تاريخ واقعي برخالف تاريخ تاريخ تفاوتي كه او به آن اشاره مي
قـدر ثابـت نيسـت كـه      آندر انسـان   چيز  هيچاو معتقد است . زند هيچ بنيان ثابتي تكيه نمي

است  باوربر اين  ،چنين هم. كار برد  هاي ديگر و بازشناختن خود به براي درك انسان دبتوان
تفـاوت  . كردكردن به تاريخ و درك آن در تماميتش نابود   گاهي را براي رو كه بايد هر تكيه

دوم اين است كه در تاريخ سنتي اين گرايش وجود دارد كه رويدادهاي تكين را در نـوعي  
مند جاي دهند؛ اما تاريخ واقعـي رويـداد را در يكتـايي و     و حركتي غايت لآ هيداپيوستگي 

اي از  كند كه تاريخ واقعـي واهمـه   گونه بيان مي او تفاوت سوم را اين. دهد شدتش نشان مي
نگـاران كـه ادعـاي     برخالف تاريخ ،او معتقد است. اندازنما باشد دانشي چشم كه رد ندا اين
دارند، تاريخ  كنند مخفي نگه مي اند و قضاوت مي طرفي دارند و مكاني را كه بر آن ايستاده بي

اي موضع خود در روايت تاريخ و زاوية  واقعي ترسي از افشاي آن ندارد و بدون هيچ واهمه
  ).162- 158: 1389فوكو، (د كن ميا نگاهش را هويد

  
  يشقدرت، انواع آن و سازوكارها يفتعر. 5

 يـابي  دسـت فوكو تبارشناسي را روشي براي افشاي قدرت و شايد تنها روش كارآمد براي 
گيـري حقيقـت و    نظر او قدرت و سازوكارهاي آن در شـكل  دانست و از به اين هدف مي

وضـوح   قول از او بـه   در اين نقل را اهميت بررسي قدرت .دانش سهم شايان توجهي دارد
  :توان مشاهده كرد مي
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مسـئلة   چنـان  هـم                   َ                                               آيا دشواري يافتن ا شكال مناسب مبارزه ناشي از اين واقعيت نيست كـه  
ما تا پيش از سدة نوزدهم ماهيت اسـتثمار را درك   ،گيريم؟ با اين همه قدرت را ناديده مي

شـايد  . ايـم  طور كامل درك نكـرده   هم هنوز ماهيت قدرت را به نكرده بوديم و تا به امروز
توانند اشتياق ما به اين چيز معمـايي را كـه قـدرت     گونه باشد كه ماركس و فرويد نمي اين
و در هر مكان و  حال مرئي و نامرئي، پيدا و پنهان  عين چيزي كه در ؛دنخوانيم ارضا كن مي

  ).26: 1388پين،  از  به نقل(زمان حاضر است 

. بايد به آن پرداخت هدف فوكو از بررسـي قـدرت اسـت    جا ايننكتة ديگري كه در 
. هـدف خـود از بررسـي قـدرت را بيـان كـرده اسـت        »سوژه و قـدرت «فوكو در مقالة 

اند و مركيور هـم آن را تصـديق    با استفاده از آن، نظري را مطرح كرده ،دريفوس و رابينو
ايشان معتقدند هدف فوكو از تحليل قدرت تعيين و تشخيص شيوة عملكـرد  . كرده است

اي را  خواست عرصه اين مفسران معتقدند او مي. آن است، نه ساختن نوعي نظرية قدرت
واسـطة    و ابزارهايي را كـه قـدرت بـه    اند داشتهسهم گيري آن  كه روابط قدرت در شكل

كردن شبكة روابطي كه در پس  براي فوكو تشخيص و افشا. شود بشناسد            ها ا عمال مي آن
؛ 312: 1387دريفوس و رابينو، (قانون و آثار فالسفة سياسي وجود دارد بسيار مهم است 

  ).157: 1389مركيور، 
هـا و   انـد تحليـل   ه تـالش كـرده  انـد همـوار   انديشمنداني كه به مفهوم قـدرت پرداختـه  

اي  ؛ اما فوكو تحليل خود را نظريهقدرت مطرح كنند ةدربار اي يهعنوان نظر  را به يشاننظرها
) analytics of power(دانست، بلكه از كار خود با عنوان تحليليات قدرت  دربارة قدرت نمي

كـه تحليليـات قـدرت    اين اسـت   ة قدرتنقطة افتراق تحليليات قدرت از نظري. كرد ياد مي
. آيد و تعميمي بر كل تـاريخ نيسـت   شمار نمي  توصيفي فارغ از متن، غيرتاريخي و عيني به

هـاي قـدرت، قـدرت را     كه نظريه اي دربارة قدرت نبود؛ چرا دنبال پروراندن نظريه  فوكو به
ـ  آيد و نظريه وجود مي  دانند كه در زمان و مكان خاص به اي مي هپديد ي شـرح  پردازان در پ

  .)312: 1387دريفوس و رابينو، ( اند چگونگي تكوين آن
در  كـه  آناز   بـيش  ،اين نكته را تصريح كرد كه تالش او تاريخ جنسيتفوكو در كتاب 

او بـراي  . كـردن تحليلـي از قـدرت اسـت      راستاي طرح نظرية قدرت باشد، در پي مطرح
دسـت    قـدرت بـه  . نيسـت شدني  قدرت تصاحب. 1: شمرد اصلي برمي  قدرت پنج ويژگي

رود، بلكه از نقـاطي   آيد و نه از دست مي دست مي  قدرت نه به. شود آيد و تقسيم نمي نمي
انواع روابـط   سايرقدرت نسبت به . 2 ؛شود                                          شمار و در روابطي نابرابر و متغير ا عمال مي بي
لكـه  روابط اقتصادي، روابط دانش و روابط جنسيت در وضعيتي بيروني نيست، ب چون هم
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ي روبنـايي بـا نقـش صـرف ممنوعيـت يـا       جايگاهروابط قدرت . هاست ماندگار آن درون
 ؛كنند طور مستقيم نقش مولد ايفا مي كجا اين روابط عمل كنند، به  هدايت ندارند، بلكه هر

قـدرت از  . 3 ؛كند ديگر، برخالف نظر بسياري، قدرت فقط نقشي منفي ايفا نمي  عبارت  به
در مبدأ روابط قدرت، تقابلي دوتايي و فراگيـر ميـان حـاكم و     ،شود؛ يعني مي            پايين ا عمال 
هاي متعدد و نهـاد   ها و گروه مناسبات متكثر نيرو در ابزارهاي توليد و خانواده.  َ         ا تباع نيست
اي هسـتند بـراي اثرهـاي گسـتردة نـوعي       كننـد و پايـه   بازي مينقش شوند و  تشكيل مي

همين اثرهاي گسترده خط كلي نيرو را . نوردند اعي را درميبندي كه كل كالبد اجتم تقسيم
 ؛پيوندنـد  مـي  ديگر يكگيرند و دوباره به  دهند و رويارويي موضعي را در بر مي تشكيل مي

روابط قدرت  كه اينديگر،   عبارت  به. نداوژكتيبغيرسو چنين هممند و  روابط قدرت نيت. 4
كه اين روابط را توضـيح  اند  لول مرجع ديگرينيست كه مع علتتوان فهميد به اين  را مي
. گيـرد  دهد، بلكه به اين علت است كه نوعي محاسبه سراسر اين روابـط را در بـر مـي    مي
 يـن نكنند؛ اما نه به ا يبانياز مقاصد و اهداف آن را پشت يا وجود ندارد كه مجموعه يقدرت

نبايـد تصـور كـرد قـدرت     . اسـت  يفرد و يا سوژه گيري يمتصم ياانتخاب  يجةمعنا كه نت
هاي دولتـي   كننده براي عقالنيت خود دارد يا طبقة خاص يا گروهي از دستگاه ستادي اداره

هركجـا قـدرت هسـت مقاومـت هـم      . 5 ؛كنند يا فرد يا دستة مشخصي قدرت را اداره مي
           ً                                                                        هست و دقيقا  به همين دليل است كه مقاومت نسبت بـه قـدرت مـوقعيتي بيرونـي نـدارد      

  ).111- 109: 1392فوكو، (
انـد   هايي كه مفسران دربارة ديدگاه فوكو به قدرت مطـرح كـرده   بندي يكي از تقسيم

در سطح . است) theoretical(و نظري  )empirical(تقسيم تحليل او به دو سطح تجربي 
آمـدن   وجوي چگونگي پديـد  هاي خاص تاريخي در جست اول، فوكو با بررسي حالت
هـاي   هاي پيشامدرن و شكل اين سطح، فوكو دربارة قدرت در.         َ           قدرت و ا شكال آن است

نظر فوكـو،   از. متأخرتر آن صحبت كرده است؛ مانند قدرت پادشاهي و قدرت انضباطي
روابط قدرت در تمـام روابـط اجتمـاعي    : گونه كامل كرد توان اين اين شكل سنتي را مي

زمـاني كـه از    كـه  نـان چ. وجو كـرد  توان در پايين هرم هم آن را جست وجود دارد و مي
 هـا و  ها، بيمارسـتان  آن در مدارس، دانشگاههاي  شكلقدرت انضباطي سخن گفته، تمام 

هـاي تـاريخي بـه تحليـل      در سطح دوم، فوكو فراتر از ويژگي. را بررسي كرده است... 
هاي گوناگون و شايع قـدرت در سـطح تجربـي، در     پس از بررسي حالت ،او. پردازد مي

هـاي قـدرت و عملكـرد آن     تـرين ويژگـي   ترين و كلي سطح نظري، به دنبال بيان بنيادي
  .)Taylor, 2011: 13(است 
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  قدرت و حقيقت. 6
يكي : موضوع حقيقت در اين دورة فكري به دو وجه بارز در انديشة فوكو مطرح شده است

. فكر در دنياي مدرن و رسـالت او  روشن جايگاهدرت و حقيقت و ديگري بررسي نسبت ق
نقـد كشـيد و تعريـف جديـدي از       شـدت بـه   فكر را به فوكو رويكرد موجود دربارة روشن

فكـر   پرداختن به موضوع روشـن  علت. شمرد اي نو براي آن بر فكر بيان كرد و وظيفه روشن
حقيقت در دورة تبارشناسي تأثير انكارناپـذيري   در اين بخش اين است كه تعريف فوكو از

ديگر، ظهور   عبارت  به .فكر گذاشته است فكر و تعيين رسالت روشن بر تعريف او از روشن
كند  فكر بيان مي توان در تعريفي كه او از روشن و بروز عملي تعريف فوكو از حقيقت را مي

، ابعاد جديدي از فهم او چنين هم ،د ووضوح مشاهده كر به  شمرد و رسالتي كه براي آن برمي
نظاره نشست و دانست خود فوكو به پيامد عملي تعريفش از   از حقيقت را در اين عرصه به

 جـا  ايـن در . بيني كرده اسـت  پيش اي حقيقت فكر كرده يا نه و براي آن چه پيامدهاي عملي
 ؛قيقت بيان شود، نظر فوكو دربارة حگفته پيشدو بخش  ضمن بررسي هر ،سعي شده است

نگـاه   جايگـاه پيش از پرداختن به اين موضوع، الزم است نگاهي هرچنـد مختصـر بـه     ،اما
تبع آن نيچه در گسترة تفكر فلسفي معاصر بيندازيم؛ يعني بدانيم فوكو در  معرفتي فوكو و به

پيش هاي  شدت متأثر از نيچه بوده چه نسبتي با مباني معرفتي فلسفه تبارشناسي كه در آن به
  .توان در تبارشناسي او يافت از خود داشته و از اين رويكرد معرفتي چه بروز و ظهوري مي

معرفتي نگاه فوكـو يـا نسـبت نگـاه او بـا       جايگاهبحث را از همين موضوع آخر، يعني 
فوكـو و  «رورتـي در مقالـة   . كنـيم  آغـاز مـي   ،هاي عصـر مـدرن   رويكردهاي معرفتي فلسفه

هـايي هـم    كند و شاهدمثال روشني از اين موضوع ارائه مي نسبت بهتصوير » شناسي شناخت
او سه رويكرد اصلي در ايـن حـوزه را بازشناسـي    . توان براي بيان او در آثار فوكو يافت مي
رويكرد دكـارتي فرهنـگ را بـه    . اي رويكرد دكارتي، هگلي و نيچه: اند از كند كه عبارت مي

گيـرد كـه در آن بـا عينيـت و      هايي را در بـر مـي   بخش اول حوزه :كند دو بخش تقسيم مي
بخـش دوم   ؛هاي مربوط به علوم بالغ و سخت ديگر، حوزه  عبارت  به ،يا يممواجهعقالنيت 

شـود و در آن بـا    تـري چـون مـذهب، اخالقيـات و هنـر مـي       هـاي منعطـف   شامل حـوزه 
ط عـام ميـان   در بخش اول، اقسام رواب. هايي مواجه نيستيم كه دانش محسوب شوند گفتمان
شود و راز موفقيت در ايـن علـوم همـاهنگي بـا واقعيـت       ها و موضوعات مطالعه مي گزاره

. رود شـمار مـي    يعني برخورداري از عينيت، نقصان علوم نابالغ به ،           ً          است و دقيقا  همين نكته
امـا  . شـود  اساس، تحقيق عقالني فرايند تضمين تطابق بازنمايي با واقعيت قلمداد مي  اين بر
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گيرنـد و فرهنـگ مـا     نظر مـي  شناسانه و تاريخي در صورت جامعه  ها عقالنيت را به گليه
 علـت   شدن به واقعيت غيرتاريخي، بلكـه بـه   تر نزديك علتبه  را نه ] يعني فرهنگ غرب[

 رفـت  پـيش علمـي را بخشـي از    رفـت  پيشكنند و  هاي گذشته ستايش مي تفوق بر فرهنگ
                      ً           كشيدن ارادة حقيقت، عمـال  پـذيرش     پرسش  با به ، اما نيچه. انگارند اجتماعي و اخالقي مي
انگارانـة هگلـي را ناديـده     نگـاري فرجـام   شناسي دكـارتي و تـاريخ   انگيزة رايج در شناخت

  .)115-114: 1380 ي،رورت(انگاشت 
اي قلمداد كنيم، بايـد   گراهاي نيچه فوكو را در زمرة تاريخ يمبتوان كه اينبراي  ،جا ايندر 

اي بنويسـد كـه از طريـق آن بتوانـد      كوشد تاريخ را به شـيوه  گرايي بدانيم كه مي او را تاريخ
توان اين رويكرد  وضوح مي قول از او به  در اين نقل. دكنتاريخي را منهدم  رفت پيشفرض 

  :را مشاهده كرد
منـدي   گي رويـدادها را خـارج از هـر غايـت     تكينه: ناپوشيدني دارد شناسي قيدي چشم تبار
از هـر جـاي ديگـري     تـر  كمدادها باشد كه يجايي مترصد رو  بازشناسد؛ همان نواخت يك

هـا،   احساس] چون هم[شود  رود و در همان چيزي كه بدون تاريخ قلمداد مي انتظارشان مي
منحنـي آرام   كه آننه براي . ، وجدان، غرايض بازگشت اين رويدادها را غنيمت شمرد عشق

هاي متفاوتي را بازيابد كه اين رويدادها در  صحنه كه آنتكاملشان را ترسيم كند، بلكه براي 
اي  لحظه كند، اند؛ حتي نقطة خأل اين رويدادها را تبيين مي هاي متفاوتي ايفا كرده ها نقش آن

  ).144: 1389فوكو، (اند  كه اين رويدادها در آن روي نداده

دو را  هـر  ،دانسته گرايي مي گرايي را صورت ديگري از دكارت ازنظر رورتي، فوكو تاريخ
. هـا قائـل نبـوده اسـت     كرده و تفاوت چنداني بين آن توصيف مي» ارادة حقيقت«    ً      كامال  مطيع 

امور در چند  رفت پيشبينانه از نحوة  بياني عام و خوش ها در اين است كه اشتراك اساسي آن
ها به بازنمايي يا ارجاع يا انطباق و مطابقـت توجـه    با اين تفاوت كه دكارتي ،سدة اخير دارند

نهاد و خصلت خودمصـحح تـدابير    ، همرفت پيشبر  هايي مبتني ها به نگرش كنند و هگلي مي
رويكـرد   گـاه  جـاي براي ما حائز اهميت است  جا ايندر  چه آن). 117: 1380 ي،رورت(علمي 

ها و ضرورت بيان فهم  انديشه سايرمعرفتي فوكو در منظومة معرفتي عصر مدرن و نسبتش با 
 ،به تبع آن ،كه نيچه و استواسطة دانستن رويكردهايي   تر مباني معرفتي فوكو و نيچه به دقيق

در مواضعي كه نيچه و فوكـو در ايـن حـوزه    . اند استهوها برخ فوكو در تضاد و مخالفت با آن
توان واكنش به رويكردهاي دكارتي و هگلي را مشاهده كرد و بـا   وضوح مي اند به اتخاذ كرده

اين   پايان درو  جا ايندر  .توان مواضع معرفتي فوكو را دريافت دانستن اين رويكردها بهتر مي
  :شده است واكنشي به هر دو رويكرد ذكركه آوريم  ميها را  قول بحث يكي از اين نقل
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امكان ترسـيم   چه آن گاهي براي روكردن به تاريخ و درك آن در تماميتش و هر هر تكيه
هـم   دهد همه را بايد به طور منظم در منزلة حركتي صبورانه و پيوسته را مي  دوبارة تاريخ به

قطعـه   كنـد قطعـه   پذير مي نها را امكا بخش بازشناختن را كه بازي تسلي چه آنبايد . شكست
تاريخ . ويژه بازيافتن خودمان نيست به معناي بازيافتن و به ،دانش، حتي دانش تاريخي. كرد

تـاريخ واقعـي   . كنـد  تگي را در خـود هسـتي مـا وارد مـي    سـ از آن رو واقعي است كه ناپيو
گانـه   را بـس  آورد، بدنمان نمايش درمي  هايمان را به كند؛ غريزه هاي ما را تقسيم مي احساس

تـاريخ واقعـي هـيچ چيـز را كـه داراي ثبـات       . دهـد  كند و در تقابل با خودش قرار مـي  مي
گـذارد   تاريخ واقعي نمي. گذارد بخش زندگي يا طبيعت باشد در زير خود باقي نمي اطمينان

 چـه  آن اين تـاريخ هـر  . اي سوق دهد سمت پاياني هزاره  كه هيچ سرسختي صامتي آن را به
اش  كند و سرسختانه عليه پيوستگي فرضي ين تاريخ را بر آن استوار كنيم حفر ميبخواهيم ا
از همين روست كه دانش نه براي فهميدن، بلكه براي بريـدن سـاخته شـده    . كند مبارزه مي

  ).159: 1389فوكو، (است 
بـه آن بپـردازيم نسـبت قـدرت و حقيقـت از منظـر        جـا  ايـن بحث ديگري كه بايد در 

سـنجي مطـرح    اي كه از قدرت و حقيقت و دانش در ايـن نسـبت   ف ويژهفوكوست و تعري
  :شود ميقول مشاهده   نحوي آشكار در اين نقل  كند به مي

اين است كه حقيقت بيـرون از قـدرت و يـا فاقـد قـدرت       جا اينبه باور من نكتة مهم در 
كرد، نه پاداش اي كه تاريخ و كاركردهايش را بايد بازنگري  رغم اسطوره  به ،حقيقت. نيست

انـد خـود را    نفوس آزاد است و نه فرزند انزواهاي طوالني و نه امتياز كسـاني كـه توانسـته   
هاي گوناگون  من شكل                            جهاني است و در اين جهان به ي  حقيقت چيزي اين. رهايي بخشند
اي نظام حقيقت  جامعه هر. كند مند قدرت را حفظ مي شود و تأثيرهاي قاعده اجبار توليد مي

هـايي از گفتمـان كـه ايـن جامعـه       دارد؛ يعني گونهرا حقيقت  بارةدرسياست كلي خود و 
  ).393: 1388كهون، (اندازد  كار مي  پذيرد و به منزلة حقيقت به مي

اختصار اشاره  هاي معرفتي ما در اين نوشته به قول به چند پرسش از پرسش  در اين نقل
نكتة اول  ؛درخور توجه استقول  نقل  يندر ا ياصل ةچند نكتديگر،   عبارت  به. شده است

اي معروف  اين دوگانه. ست ا شدني نيست، بلكه ساختني از منظر فوكو حقيقت كشف كه اين
. رود شمار مـي   شناسي به طور مشخص در مباحث معرفت  و كالسيك در تاريخ فلسفه و به

پرده، هميشه  رازي پنهان و پشت چون هم ،گونه بود كه حقيقت نگاه كالسيك به حقيقت اين
وجوكننـدة حقيقـت    عهدة فيلسوف يا هر جست بر چه آنو همواره حاضر بوده و هست و 

                            ً     پس با اين نگاه به حقيقـت طبعـا     ؛شده است است كشف اين راز سر به مهر يا جواهر پنهان
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بيري كـه  اما در تع. هاي كشف آن است يافتن به حقيقت يافتن راه  دست يافت رهسازوكار و 
ر او نيست، نظ كند وجود حقيقت و كشف آن مد يافتن به حقيقت مطرح مي  فوكو از دست

هـاي كشـف و    شده و حاضر وجود ندارد كه ما راه  آماده  پيش بلكه معتقد است حقيقتي از
او معتقد است حقيقت ساختني است؛ امـا سـاختة دسـت چـه     . يابيمب راآن به  دست يافتن

  .دومي است كه بايد بررسي شود كسي؟ اين همان نكتة
در نگاه سنتي يا كالسيك به حقيقت، حقيقت را ساختة دست خدا، طبيعت، خلقـت يـا   

كردنـد   آمـاده توصـيف مـي     پيش كه آن را از علت               ً        دانستند و اساسا  به اين  هر چيز ديگر مي
اهي كه اما در نگ. يافتن به آن بود  در پي دست هر چيزكنندة راه حقيقت بيش از وجو جست

آمادة حقيقت، پرسش اصلي اين است كـه    پيش فوكو به حقيقت دارد، پس از نفي وجود از
در پاسخ  ؟شود  پرداخته مي و  ساز به دست چه كسي يا چه نيرويي ساخته اين حقيقت دست

نظـر او همـان قـدرت و     كند كه سازندة حقيقت مد روشني بيان مي به اين پرسش، فوكو به
  .سازد قدرت و رابطة آن با حقيقت است كه حقيقت را مي. ر جامعه استگفتمان حاكم بر ه

هاي معرفتي اين نوشـته هـم پاسـخي     توان براي يكي ديگر از پرسش از همين پاسخ مي
وقتي حقيقـت را   ؟نظر فوكو ميسر است يا نه شناخت عيني از حقيقت از كه اينيافت و آن 

                                     ً     وجودي مستقل براي آن قائل نباشـيم، طبعـا    ساختة قدرت بدانيم و  ساختني و آن هم دست
               ً                                    رسد؛ زيرا اساسا  حقيقتـي از پـيش موجـود در دسـت      نظر مي  شناخت عيني آن ناممكن به

  .نيست كه بتوان آن را از راهي عيني مطالعه كرد و شناخت
توان به آن پرداخت اين است كه گسترة اين حقيقت تا  مي جا اينپرسش ديگري كه در 

كند كه حقيقت سـاختة قـدرت اسـت و ايـن      صراحت بيان مي به جا اينر فوكو د. كجاست
بـا ايـن   . اي و محلـي اسـت   نيست، بلكه منطقـه شمول  جهانقدرت و گفتمان هم فراگير و 

نـدارد و حقيقـت را    باورو فراگير  شمول جهان                           ً           توضيح بايد دانست فوكو اساسا  به حقيقتي 
يكي از نكات بسيار مهمـي اسـت كـه بايـد در     شك، اين نكته  بي. داند اي مي نسبي و منطقه

پايان  عبارتي بي بحث از مباني معرفتي فوكو به آن پرداخته شود و آن نسبيتي انكارناپذير و به
 كـرده باوري هولناكي  فوكوست و به نظر برخي مفسران انديشة او را وارد ورطة نسبيت نزد

داند، آن  كردني مي ساختني و نه كشف حقيقت را كه اينعالوه بر  ،او). 88: 1375پايا، (است 
  .كند اي توصيف مي نهايت، محلي و منطقه در ،ساختة قدرت و را دست

از نقل قول فوكو اسـتخراج شـد اشـاره     جا ايننكاتي كه در        َ                 او به ا شكال ديگري هم به 
بـرخالف تصـور بسـياري از     ،نشـان داد  »حقيقـت و قـدرت  «او در مصـاحبة  . كرده اسـت 

انديشمندان غرب، معتقد است حقيقت نيز ماننـد دانـش مـاهيتي ذهنـي نـدارد و مفهـومي       
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بـه   .دانش ساختني و حتـي برسـاختني اسـت    چون همنيافتني نيست، بلكه  يا دستي يماورا
زمـان، در   يطبه داليلي و در  ،شود و ممكن است قدرت و روابط قدرت ساخته مي دست

او خاطرنشـان كـرد كـه حقيقـت چيـزي اسـت دربـارة جهـان كـه          . نظـر شـود    آن تجديد
در برابر ديدگاه رايج كه حقيقت را نوعي  ،او. هاي گوناگوني در آن نقش دارند محدوديت

منظـور او مجموعـة    .بـرد  نام مـي » ارادة معطوف به حقيقت«داند، از  پرمايگي و پرباري مي
هـايي   هاي غلط و گفتـار  ها تثبيت تمايزهايي ميان گزاره است كه نقش آن يطرد يها روال

، او مسـئلة خـود را فهـم ايـن نكتـه توصـيف       چنين هم. شوند است كه درست قلمداد مي
منظـور او از  . راننـد  توليد حقيقت بر خود و ديگران فرمان مـي  باها چگونه  كند كه انسان مي

هـايي اسـت كـه در آن،     سـت، بلكـه تثبيـت حـوزه    هاي درست ني توليد حقيقت توليد كالم
پـس تحليـل او از   . هاي درست و غلط را سـامان داد و متناسـب كـرد    بتوان روال ،زمان هم

گر قدرت و دانش  هاي سركوب اي از نيرو نسبت حقيقت و قدرت فقط تحليل سياسي ساده
ري كه فوكـو بـر آن   نكتة ديگ. گرانه است، نه نقادانه او اعتقاد دارد تحليلش توصيف. نيست

شـود و   ها ساخته مـي برد راهاي از  طيف گسترده به كمككند اين است كه حقيقت  تأكيد مي
كنند  ها مقابله مي هاي بديع از وضع امور را طرد و با آن ها برداشتبرد راهاين . ماند پايدار مي

  ).124- 123: 1389ميلز، (
مهم دربارة فهم ما از قدرت بيـان   دنها پيشچند  »حقيقت و قدرت«فوكو در پايان مقالة 

حقيقت . 1: ند ازا اين نكات عبارت .در طرح اين نكات تأكيد دارد نهاد پيشكند و بر لفظ  مي
مند براي توليـد، قـانون، توزيـع، انتشـار و عملكـرد       هاي قاعده اي از روش را بايد مجموعه

هـايي از قـدرت كـه آن را توليـد و از آن حفاظـت       حقيقت با نظام. 2ها قلمداد كرد؛  گزاره
در  بخشـند  ها حقيقت را تـداوم مـي   كند و آن كنند و نيز با آثار قدرت كه حقيقت القا مي مي

نظام حقيقت نظامي روبنـايي و ايـدئولوژيك نيسـت، بلكـه يكـي از      .         3        پيوند دو ري است؛ 
 تـر  بـيش هـا در   گيري و توسعة كاپيتاليسم بوده اسـت و بـا برخـي دگرگـوني     شروط شكل

  ).394: 1388كهون، (كند  كشورهاي سوسياليستي عمل مي
  

  مباني معرفتي. 7
  هاي معرفت نظريه 1.7
تـرين   حقيقـت اصـلي  . ترين نكته در بررسي مباني معرفتي است مهمقت حقي  مؤلفةشك،  بي

كنـد و شـايد بـدون آن نتـوان مفهـوم روشـن و        ريزي مفهوم معرفت ايفا مي نقش را در پي
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اساس، ابتدا بايـد دانسـت     همين بر). 101: 1392شمس، (دست آورد   درستي از معرفت به
از  ،چنين هم. گيرد هاي معرفت جاي مي ظريهيك از ن نظرية معرفت تبارشناسي فوكو در كدام

گـذارد،   جا كه نگاه فيلسوف به هستي به طور مستقيم در رويكردهاي معرفتي او تأثير مي آن
هاسـت يـا    انگارانـه بـه پديـده    بايد اين نكته نيز بررسي شود كه تبارشناسي رويكـردي ذات 

  .ناسي بررسي خواهد شددر پايان نيز نسبيت و مباني نسبيت در تبارش. انگارانه نام
بايد . ما در بررسي مفهوم حقيقت ابتدا الزم است پرسش خود از حقيقت را تدقيق كنيم

تفـاوت  » حقيقـت  شاخص«و » چيستي حقيقت«يا » معيار حقيقت«و » ماهيت حقيقت«بين 
گر در پي دانستن چيستي صدق و كـذب   در پرسش از ماهيت حقيقت پژوهش. ويمشقائل 

گر در پي مالكي خواهد بـود   در پرسش از معيار حقيقت، پژوهش ،هاست؛ اما آنو مقومات 
در بررسي مباني معرفتي نيـز ابتـدا بايـد بـدانيم تعريـف      . كه حقيقت را از كذب تمييز دهد

شـود، سـه    تفصـيل بيـان نمـي    ديگر بـه  جا اينكه بيان شد و در  طور همان. حقيقت چيست
تـوان   اي معتقدنـد در صـورتي مـي    دسـته  :جود داردهاي معرفت و رويكرد اصلي در نظريه

دسـتة ديگـري معيـار     ؛گزاره يا دانشي را درست و حقيقي دانست كه مطابق با واقـع باشـد  
اي  به اين معنا كه هر گزاره ؛دانند درستي را بر ميزان سودمندي آن علم يا گزاره در عمل مي

قرن بيستم و پس از نااميـدي   در اوايل ؛ي دارد حقيقت استتر بيشكه در عمل سودمندي 
بـودن   يقـي شرط حقنفسه از اشيا، دستة سومي ظاهر شدند كه  يافتن به معرفت في  از دست

 دانسـتند  يمنسجم مـ  يا مجموعه يها گزاره سايرعلم با  يارا انسجام گزاره   هر علم و گزاره
  ).120- 96: 1390زاده،  حسين(

اي منسـجم   هر گزاره به شرطي صادق است كه عضو مجموعه ،اساس نظرية انسجام بر
يكـي  : توجـه وجـود دارد   در نظرية انسجام دو نكتة بسيار مهم و درخـور . ها باشد از گزاره

. ها احتماالتي بيان شده اسـت  از اين هركدامبراي . معناي انسجام و دومي مجموعة منسجم
 .هـا مطـرح اسـت    مـال بـراي گـزاره   دو احتمال براي معنـاي انسـجام و سـه احت    جا ايندر 

هـا؛   نبودن گـزاره   سازگاري به معناي متناقض. 1: اند از هاي مربوط به انسجام عبارت احتمال
احمـد  «؛ امـا  انـد  باهم متناقض »احمد فيلسوف نيست«و  »احمد فيلسوف است«، براي مثال

منطقي بـه ايـن    استلزام. 2تناقضي با هم ندارند؛  »دان است احمد رياضي«و  »وف استيلسف
 جـا  ايـن در . هاسـت  ناپذير بـين گـزاره   اي ضروري و تخلف گر رابطه معنا كه اين رابطه بيان

اي از گـزارة ديگـر    اول، وقتي گزاره: بريم كار مي  استلزام منطقي را به يكي از اين دو معنا به
ا از سـازگاري،  با اين معن. دهد اي گزارة ديگري را نتيجه مي شود؛ دوم، وقتي گزاره نتيجه مي

ها نسبت  زيرا تمام اين گزاره ،هاي مجموعه نسبتي منطقي با هم داشته باشند بايد تمام گزاره
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دان  احمد رياضي«و  »احمد فيلسوف است«، دو گزارة براي مثال ؛هم دارند استلزام منطقي با
بنابراين، در  ؛ها ممكن است متناقض باشند هاي منطقي آن اما استلزام ،متناقض نيستند »است

. تناقضـي بـا هـم داشـته باشـند      نبايد ها هم منطقي گزاره هاي اين معنا از سازگاري، استلزام
هـا   شايد منظور از مجموعـة گـزاره  . 1: اند از ها عبارت هاي مربوط به مجموعة گزاره احتمال

به اين معنا كه هر گزاره در صورتي صادق است كـه   ؛تمام باورهاي شخصي يك فرد باشد
شـايد منظـور تمـام    . 2نظر سازگار باشد؛  ها در مجموعة باورهاي شخص مد گزاره سايرا ب

دارند؛ بنابراين، هر شخص از  باورباورهايي باشد كه فرهنگ، جامعه يا گروهي خاص به آن 
هـاي   گـزاره  سـاير تواند صادق بداند كـه بـا    اي را مي اهالي آن فرهنگ يا جامعه فقط گزاره

باورهـا   ةمجموعـ شايد مقصـود از  . 3فرهنگ يا جامعه سازگار باشد؛  مجموعة باورهاي آن
صـادق اسـت كـه در انسـجام بـا       يا پس گزارهتمام باورهاي صادق در زماني معين باشد؛ 

  ).117- 113: 1392شمس، ( صادق در آن زمان باشد يها بسامان از گزاره يا مجموعه
او در دورة . گرايي نبود مطابقت و عملشك، فوكو در دورة تبارشناسي قائل به نظرية  بي

گرايانه داشت؛ با اين تفاوت كه در اين برهه متأثر از نيچه بـود   تبارشناسي رويكردي انسجام
متأثر از نيچه، معتقد بود حقيقـت   ،او. توان قدرت دانست و كليدواژة نظرية معرفت او را مي

طريق اولي در تاريخ دگرگون   هگيرد و ب اي تاريخي است كه در طول تاريخ شكل مي پديده
اساس همين تعريف از حقيقت  بر. توان از آن بيان كرد شود؛ پس هيچ تعريف ثابتي نمي مي

از  چـه  آناساس تبارشناسي، حقيقت در معناي رايـج آن، يعنـي    بر. او تبارشناسي را برگزيد
و يا به عبـارت  از منظر نيچه و فوك. كلي منتفي است پيش وجود دارد و بايد كشف شود، به
  .كردني نيست، بلكه يافتني است بهتر از منظر تبارشناسي، حقيقت كشف

فوكـو   ينكته كـه تبارشناسـ   ينمعرفت و اثبات ا يةنظر يفو در تعر جا ينچه در ا اما آن
در تعريـف حقيقـت در   . با قدرت اسـت  يقتاست ارتباط حق مهم انسجام بوده يةنظر يروپ

هـاي   اي متشـكل از گـزاره   اي حقيقي است كه در مجموعـه  ارهنظرية انسجام دانستيم كه گز
 يـا انسـجام   يـار اسـت و مع  يخيتـار  يهـا  آن مجموعه برهـه  ي،در تبارشناس. منسجم باشد

گيـري و گسـترش    نقش و سهم قـدرت در شـكل   جا ايندر  .شاخص انسجام قدرت است
فوكو تبارشناسـي  . دانش در طول تاريخ و استمرار آن تا زمان حال روشن و مشخص است

نظـر فوكـو    دانش مـد . دانست اي ميان دانش و قدرت مي كاري براي بيان چنين رابطه را راه
  .محصول تعامل نيروها و روابط قدرت است

. اساس رويكرد معرفتي او برگزيـده شـده اسـت         ً   دقيقا  بربنابراين، تبارشناسي فوكو هم 
 چـه  آنگاه در پي اين نبود كه بررسي كند آيـا   تعريف او از حقيقت مطابقت نبود؛ يعني هيچ
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يك از اين  دانستند درست است يا نه؛ يعني قضاوت كند كه كدام در طول تاريخ حقيقت مي
مطـابق بـا واقـع     تر بيشكه  را هركدامو  اي خاص مطابق با واقع است ها دربارة پديده گزاره
گـاه در پـي بررسـي     در مطالعات تاريخي خود هيچ ،چنين هم. حقيقت برگزيند مثابة به بود

در هر برهـه از   ،كرد كه ها در عمل نبود، بلكه اين نكته را بررسي مي ميزان سودمندي گزاره
  .دانسته است هايي را حقيقي مي تاريخ، قدرت چه گزاره

  
  هاي معرفت نظريه انگاري در انگاري و ذات نام جايگاه 2.7
كه بايد در مباني معرفتي و در تعريف حقيقت  اند هايي انگاري دومين مؤلفه انگاري و ذات نام

دو  مثابـة  بـه انگـاري را   انگاري و ذات توان نام مي. كنيم شان بررسي ها به آن يابي دستو راه 
 جـا  ايـن در . شناسـانه و وجودشناسـانه   داللـت : رويكرد فلسـفي از دو منظـر بررسـي كـرد    

انگـاري   ذات. كنـيم  نظـر مـي    صرف  شناسانه نظر است و از تعريف داللت وجودشناسانه مد
تـوان   وجودشناختي دربرگيرندة اين معناست كه هر هويتي در عالم اجزاي ثابتي دارد كه مي

هـا   هويتتمام معتقد است  انگار در مرتبة وجودشناختي هر فيلسوف ذات. ها را برشمرد آن
هـاي   ذات و ويژگـي  ازتوان  شناختي بر اين باور است كه مي ذاتي دارند و در مرتبة معرفت
 بـه ناپذير  به ذات تخلفباور جاي   به ،انگاري وجودشناسانه نام. تغييرناپذير آن آگاهي يافت

امـا در  . دارد بـاور پذير تجربي  ها و مقومات تخلف شناسانه، به مؤلفهدفرضي وجو پيش مثابة
انگـاري وجودشناسـانه    انگارانه در مباني معرفتـي بايـد گفـت نـام     بررسي پيامد رويكرد نام
  هاست و با اتخاذ رويكـرد تجربـي   گرفتن ذاتي براي اشيا و پديده  دربرگيرندة نفي مفروض

هاي گوناگون يك پديده، بدون ادعاي شناخت كامـل   مؤلفه تر بيش هر چهپسيني به كشف 
  ). 202- 196: 1392دباغ، ( پردازد مي ،نآ

دانسـت و حقيقتـي    اي تاريخي مـي  فوكو به تبع نيچه حقيقت را پديده كه اينبه   توجه با
شـك،   انگار دانست؟ بـي  توان او را ذات ها قائل نبود، آيا مي دائمي و تغييرناپذير براي پديده

 .ها قائل نبودند براي پديده اي ريخيزيرا هيچ اصالت غيرتا ند،انگار فوكو و تبارشناسي او نام
در طـول   هم ها تعريف آن و شوند مي ها در طول تاريخ تعريف اساس تبارشناسي، پديده بر

كار گرفت تا   به همين دليل، نيچه تبارشناسي را در مطالعة تاريخ به. شود تاريخ دگرگون مي
نشان دهد تعريف مفاهيم بر مبناي ذاتي آن و توصيف مفاهيم بـا صـفت خـوب يـا بـد در      

 ؛)50: 1390سـايمونز،  (فراموشي سـپرده شـده اسـت      دارد كه به ريشه ي تاريخيخاستگاه
  ).189- 184: 1387شرت، (رود  شمار مي  انگارانه به بنابراين، تبارشناسي نوعي رويكرد نام
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كـه   انـد  هـاي جـورچين   تكـه  چـون  همبودن و پيروي از نظرية انسجام   انگارانه      ً    دقيقا  نام
ها، بايد راهي براي تعريف حقيقـت   با نگاهي غيرذاتي به پديده. كنند تبارشناسي را ايجاد مي

حقيقتي  دو اعتقاد داشتند هر. ندبرگزيدرا كار انسجام  در تبارشناسي راهنيچه و فوكو  ؛يافت
شود بايد با تبارشناسـي شـناخت و نتيجـة پژوهشـي      ريف و دگرگون ميرا كه در تاريخ تع

  .ها ذيل قدرت در هر برهة زماني نيست تبارشناسانه چيزي جز انسجام گزاره
  
  نسبيت در مباني معرفتي 3.7

ابتـدا،  . موضوع ديگري كه بايد بررسي شود معرفت و شناخت نسبي در تبارشناسـي اسـت  
انواع ميان برخي فيلسوفان تحليلي . گرايي مطرح شود تري از نسبي الزم است تفكيك روشن

گرايـي معناشناسـانه،    گرايي را به سـه دسـتة نسـبي    اند و نسبي نگري تفاوت قائل شده نسبي
  .اند شناسانه تفكيك كرده گرايي شناخت و نسبي ،هشناسان گرايي هستي نسبي

هـا، سـخن و    شود كـه معنـاي گـزاره    انديشي معناشناسانه بر اين نكته تأكيد مي در نسبي
شـدني   انـد درك  ها و افـرادي كـه آن را سـاخته    ها و افرادي غير از گروه اعتبارها براي گروه

هـاي   رچوبهـا چزبـاني، طبقـاتي،    هاي تفاوت گوناگونهاي  افراد و گروه مياننيست؛ زيرا 
هر انسـان   ،شناسانه انديشي هستي نسبيبر اساس . وجود دارد...  شناختي، مفهومي، نظري و

 بـر . آفريند و معيار حقيقت براي او فقط خود اوسـت  مالك شناخت جهان را براي خود مي
ــر روش ،شناســانه انديشــي شــناخت اســاس نســبي هــا،  اســاس فرهنــگ هــاي پــژوهش ب

؛ يعنـي يـك قاعـدة    انـد  هـاي مسـلط متفـاوت    شـناختي و سرمشـق   مفهومهاي  برچوهاچ
يكي از . ها وجود ندارد ها و زمان براي تمام افراد، مكان شمول جهانشناسانة كلي و  شناخت

نگري فرهنگي است كه رأي بـه تفـاوت بنيـادين      شناسانه نسبي انديشي شناخت مبادي نسبي
هاي  ها و هنجارهاي فرهنگ توان بين ارزش است نمي دهد و معتقد مي گوناگونهاي  فرهنگ

 ).9: 1391احمدي، (اساس معياري واحد قضاوت كرد  گوناگون بر
در قسـمت   شناسـانه هسـتيم، هرچنـد    گرايي شـناخت  ما در پي بررسي نسبي جا ايندر 
. شناسـانه كـرديم   گرايي هستي نسبي بهاشارة مختصري  انگاري تبارشناسي انگاري و نام ذات

گرايـي   اين است كه مبادي مختلفي ممكن است به نسبي جا اينتوجه ديگر در  كتة درخورن
اشارة مختصري به مبـادي مختلـف نسـبيت در     علتبه همين  ؛شناسانه منجر شود شناخت

كه فوكو در تبارشناسي بر چه مبنايي  شود ميو سپس اين نكته بررسي  خواهد شدشناخت 
توان مبناهاي گوناگون را براي نسبيت  مي. يش گرفته استشناختي را پ انديشي معرفت نسبي

  :اند از اختصار عبارت در شناخت از هم بازشناخت كه به
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شـمار    انسان موجودي مادي است و انديشة او نيز به تبع آن نوعي واقعيت مادي بـه . 1
تواند با جهان بيرون ارتبـاط   ابزارهاي مادي مي با استفاده ازاساس، فقط   همين بر ،رود و مي

خواهـد   ها نيـز نسـبي   ها و واقعيت پس دانش انسان از حقيقت ؛برقرار كند و آن را بشناسد
هاي خارجي است و هر پديده هم  هاي مادي مغز با پديده زيرا دانش انسان نتيجة كنش ،بود

  ؛ودش هاي گوناگوني مي در مسير ورود به مغز دچار دگرگوني
بـه ايـن معنـا كـه      ؛هاي گذشته است است فرضيهه كردانديشة بشر را محدود  چه آن. 2
؛ پـس انسـان هرگـز    دكنـ  مـي هاي گذشته دانش كنوني و بعدي انسـان را متـأثر    فرض پيش
هاي ذهنـي انسـان    فرض زيرا پيش ،چنان كه هست بشناسد تواند واقعيت خارجي را آن نمي

  ؛دهد نمي اواين اجازه را به 
اساس،   همين بر ،شود و هاي نو دگرگون مي علوم گذشتگان همواره با دريافت دانش. 3

زيـرا كشـف هـر     ،شناخت هركس متناسب با مجهوالتي است كـه شـخص در ذهـن دارد   
پس فهم هـر واقعيـت خـارجي فقـط زمـاني       ؛دكن  ميرا دگرگون پيشين هاي  مجهول دانش

شـدن    بنابراين، هيچ دانشي تا زمان حل .باشدممكن است كه تمام اسرار جهان آشكار شده 
  ؛مجهوالت قطعي نيستتمام 
به اين معنا كـه مفـاهيم    .معرفت هويتي فردي ندارد، بلكه داراي هويتي جمعي است. 4

همين ارتباط، هر تغييـري كـه    سبببه . يابند در نوعي ارتباط جمعي با مفاهيم ديگر معنا مي
سـاخت و   جـا  ايندر . عناصر نيز منتقل خواهد شد يرسادر مجموعة معرفت ايجاد شود به 

زيرا با تغيير ساخت اين مجموعـه نقـش    ،توجه است سازمان معرفت بسيار مهم و درخور
ايـن   بـه تبـع    ،شـود و  مفاهيم سازندة آن و مدار عناصـر موجـود در آن هـم دگرگـون مـي     

قيقت و واقعيت خارجي بنابراين، دريافت سادة ح ؛يابند مفاهيم معاني جديدي مي ،دگرگوني
  ).274- 271: 1392آملي،   جوادي(نيافتني است  آرزويي دست

شك فوكـو در زمـرة سـه دسـتة اول قـرار       اي كه بيان شد، بي اساس مباني چهارگانه بر
فوكـو بـه ارتبـاط قـوي و     بـاور  دهـد   فوكو را در دستة چهارم قرار مـي  چه آناما . گيرد نمي

 .انكارناپذير قدرت و دانش است
 ؛آيد رابطة قدرت پديد مي روند                         ً گر رابطة قدرت است و اساسا   به گمان فوكو دانش بيان

هـا را جـدا از    تـوان آن  شوند و بنـابراين نمـي   به اين معنا كه دانش و قدرت از هم جدا نمي
اسـاس ايـن تعريـف از قـدرت، دانـش       بـر ). 205: 1387حقيقـي،  (مطالعه كـرد   ديگر يك
ناپذير از حقيقت باشد؛ زيرا خود متأثر از قدرت است، نه  تخلفتواند گزارشي قطعي و  نمي

خـود   كـه  اين آن البته اين موضوع بعد ديگري هم دارد و. كند واقعيتي كه از آن حكايت مي
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انديشـي   حقيقت يا تعريف آن نيز از منظر فوكو متأثر از قدرت است و اين موضـوع نسـبي  
  .دكن فوكو در كسب معرفت را تشديد و تأييد مي

وجـويي نـاب در پـي حقيقـت      كند كه دانش جست صراحت بيان مي فوكو به ،چنين هم
كنـد   اوست كه تعيين مـي  ،نهايت در ،كند و نيست و قدرت در فرايند اطالعات دخالت مي

شمار آيد، بايد فرايند   چيزي واقعيت به كه اينبراي . بايد به چه چيزي برچسب واقعيت زد
دانشي با چنين ). 120: 1387ميلز، (نظر صاحبان قدرت بگذراند  طور كامل از تصويب را به 

فراخـور رأي و    زيـرا بـه   ،تواند رنگ و بويي از قطعيت داشته باشد نمي ،شك يب ،مختصاتي
  .دهد بودن دانشي مي  حقيقيبه نظر  و يابد اي جهتي مي نظر صاحبان قدرت در هر برهه

دانش زمـاني   كه اينبودن دانش دارد و   اجتماعياو به  باورانديشي فوكو ريشه در  نسبي
اگر دانش . تسلط قدرت باشد  هاي تحت بخش سايرشود كه در تناسب با  حقيقي دانسته مي

بـودن بـه آن زده     ، برچسب دانش و حقيقـي داشنبهاي تحت تسلط متناسب  بخش سايربا 
  .اهد شدشود و با انواع طردهاي بيروني و دروني از عرصة دانش حذف خو نمي

 

  گيري  نتيجه. 8
بندي اين پژوهش بايد گفت فوكو در تبارشناسي در تعريف حقيقـت پيـرو نظريـة     در جمع

نظـر بـا    نظرية انسجام تعريف حقيقت را منوط به انسجام گـزاره و دانـش مـد   . انسجام بود
 او معتقد بود حقيقت واحدي وجود نـدارد كـه بـا مقايسـة    . داند ها مي اي از گزاره مجموعه

با پيـروي از نيچـه معتقـد بـود      ،در تبارشناسي ،فوكو .را دريافت  هاي تاريخي بتوان آن داده
يابند و اين قدرت است كه  ها فقط در بستر قدرت حاكم در جامعه معنا مي ها و دانش گزاره

 صدق و كـذب بنابراين،  ؛اي غيرحقيقي اي حقيقي است و چه گزاره كند چه گزاره تعيين مي
  .شود ا انسجامي در گفتمان قدرت تعيين ميها ب گزاره

به اين معنـا   ؛ستا  انگارانة آن نكتة ديگري كه دربارة تبارشناسي مطرح است رويكرد نام
در پـي  تبارشناسـي  . نيسـت ها قائـل   براي پديده يدائم و تغييرناپذير ،حقيقت ثابتهيچ كه 

انگارانـه بـه    همين نگـاه نـام  . استها در طول تاريخ  هاي متغير و نسبي پديده يافتن حقيقت
نگري فوكو  در بررسي نسبي. نگرانة فوكو در تبارشناسي شد ها مبدأ رويكردهاي نسبي پديده

انديشـي   نسـبي . نگـر بـود   شناسـي نسـبي   شناسي و شناخت بايد گفت فوكو در سطح هستي
يشـي  اند تا حدي بررسـي شـد و نسـبي   وي انگارانة  در بررسي رويكرد نام اوشناسانة  هستي

وقتـي فوكـو در تبارشناسـي    .                                   ً         شناسانة فوكو نيز در تبارشناسي كامال  مشخص است شناخت



 35   ديگرانو  زاده يزدي مهدي حسين

هـا در گـرو تأييـد و رد     دهد و معتقد است صدق و كذب گـزاره  محوريت را به قدرت مي
توان  داند و نمي هاي گوناگوني را صادق مي هاي مختلف گزاره قدرت در دوره ،قدرت است

وي شـك   هاي مختلف را به ديگري ترجيح داد، بي وجود در دورهكدام از اين حقايق م هيچ
  .انديش در حوزة معرفتي است شايستة عنوان فيلسوفي نسبي
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