فوکو
و ديرينه شناسی دانش
بهروز رضایی

عمــده شــارحان ،حیــات فکــری میشــل فوکــو( )Michel Foucaultرا بــه دو
بخــش دیرینــه شناســی و تبارشناســی تقســیم مــی کننــد .وی در دوره اول حیــات
فکــری خویــش بــه بررســی معانــی جنــون در دوره هــای مختلــف تاریخــی ،پیدایــش
کلینیک(نــوع نــگاه خــاص پزشــکی بــه انســان) و دیرینــه شناســی علــوم انســانی مــی پــردازد.
بــرای فهــم دیرینــه شناســی فهــم دومفهــوم گفتمــان و اپیســتمه بســیارمهم اســت .چــرا کــه
دیرینــه شــناس جامعــه را مشــحون ازنظــم هــای گفتمانــی مــی بینــد .فوکــو بــرای دیرینــه شناســی
علــوم انســانی بــه تشــریح ســه عصــر رنســانس ،کالســیک ومدرنیتــه مــی پــردازد .امــا فوکــو در دوره دوم
حیــات فکــری خــود بــه تبارشناســی روی آورده و بــه نظــم هــای غیــر گفتمانــی بــه خصــوص قــدرت نیــز
توجــه مــی کنــد .دریادداشــت پیــش رو ،تمرکــز عمــده بــر دوره اول حیــات فکــری فوکــو یعنــی دیرینــه شناســی
و بــه طورخاصتــر ،دیرینــه شناســی علــوم انســانی خواهــد بــود.
فوکــو بــه دنبــال آن وجوهــی از تفکــر اســت کــه مــورد اندیشــه قــرار نمــی گیــرد و همــواره بدیهــی انگاشــته مــی
شــود .یعنــی حــدودی کــه درون آن امکانــی بــرای هرگونــه اندیشــه وجــود نــدارد .واژه حــد عقــل ،بیــش از هرچیــز
ایمانوئــل کانــت را یــاد آور مــی شــود .کانــت بــه دنبــال پاســخی فلســفی بــه ســوال «انســان چیســت؟» ،بــود .فوکــو
نیــز همیــن ســوال را مطــرح مــی کنــد .ولــی بــه دنبــال پاســخ آن درفلســفه نمــی گــردد .بلکــه ســعی مــی کنــد از
طریــق تاریــخ بــه ایــن ســوال فلســفی بپــردازد .بــه نظــر ،فوکــو تــا حــدی توانســته اســت بدیــن منظوردســت یابــد.
وی توانســته تاریخیــت انســان مــدرن و علــوم انســانی مــدرن را بررســی کنــد .و ضــروری بــودن تاریخــی مدرنیتــه را
بــه چالــش بکشــد و بــا ایــن کار بــه روایتهــای دیگــر امــکان دیــده شــدن بدهــد .حمایــت وی از حقــوق همجنــس
گرایــی و حضــور وی درایــران بــرای مشــاهده ی انقــاب اســامی را بایــد در همیــن راســتا دیــد .تفــاوت دیگــری
نیــز بیــن فوکــو وکانــت وجــود دارد .آنچــه کانــت را دل مشــغول فهــم حــد اندیشــه انســانی کــرد ،نورعلــم
درعصــر روشــنگری بــود .امــا آنچــه فوکــو را بــه ایــن پرســش کشــانده ،جذابیــت هــای علــم نیســت.
بلکــه برعکــس ،محدودیــت هــا و فشــارهایی اســت کــه علــم برگــرده آدمــی وارد مــی کنــد و آدمــی
را از کنــش انســانی و آزادی محــروم مــی کنــد .عــاوه بــر اینهــا فوکــو برخــاف کانــت ،بــه
دنبــال علمــی متفــاوت از علــم تجربــی اســت .البتــه دراینکــه فوکــو درســتی گــزاره هــای
نظــری علــوم تجربــی را قبــول نــدارد ،مناقشــه وجــود دارد .امــا حداقــل مــی تــوان گفــت
کــه فوکــو در ارزش انســانی و عملــی ایــن علــم تردیــد میکنــد .روش شناســی وی
ـی علــم را فــرا روی
ابتــکاری بســیار مهــم مــی باشــد ،کــه امــکان جامعــه شناسـ ِ
مــا مــی گشــاید.
تاریخ جنون
فوکــو در تاریــخ جنــون بــه بررســی تاریــخ ایجــاد تیمارســتان مــی
پــردازد .ســوال اصلــی فوکــو در بررســی تاریــخ جنون این اســت
کــه چــه زمانــی مــرز بیــن جنــون وعقــل پــر رنــگ شــد؟
از نظــر فوکــو جنــون در دوره هــای مختلــف ،معناهــای
مختلفــی داشــته اســت .در دوره هایــی مجانیــن نیروهــای
نهانــی و پــر رمــز و راز جهــان بــوده انــد و از زندگــی اجتماعــی
حــذف نمــی شــده انــد .بلکــه برعکــس ،مایــه ی عبــرت و حکمــت
بودنــد .امــا در دوره کالســیک بــه دلیــل پیدایــی چهارچــوب خــرد
واندیشــه ،هرکــه را کــه خــارج از ایــن چهارچــوب بــود ،از زندگــی اجتماعــی
طردکردنــد و حتــی ســعی کردنــد مجانیــن را هدایــت و درمــان کننــد .لــذا آنهــا
را وارد جزامخانــه هــا و آســایش گاه هــا کردنــد .درنتیجــه ی ایــن هویــت ســازی
توســط عقــل جدیــد ،مجانیــن تبدیــل بــه دیگــری شــدند .فوکــو معتقــد اســت کــه
درشــکل گیــری چنیــن شــرایطی برســاختهای روانشناســان وروانپزشــکان نقــش مهمــی را
ایفاکــرده اســت.

دریــک
چر خــش
گفتمانــی کــه
بــه مــوازات انقــاب
کبیــر فرانســه حــادث
مــی شــود ،وقتــی مجانیــن را
از زنــدان آزادکردنــد .آنهــارا توســط
علــم روانشناســی بــه بنــد مــی کشــند.
اینبــار نظمــی کــه توســط قــوه قهریــه ،زنــدان
و غــل و زنجیــر شــکل مــی گرفــت بــا بندهــای علــم
خــود را ســامان مــی دهــد .و ایــن بــار جنــون ،اســیر
چشــم هــای عقــل مــی شــود .و عقــل ســعی مــی کنــد بــه
صــورت تــک گویانــه بــه جنــون جهــت دهــد.
پیدایش کلینیک
فوکــو ،نقطــه آغــاز پیدایــی پزشــکی مــدرن را کارهــای بیشــا،
فیزیولوژیســت فرانســوی ،مــی دانــد .علــی الظاهــر پزشــکی درزمــان
بیشــا از اوهــام نظــرات طبــی قدیــم جــدا گشــته و بــه واقعیــت عینــی
نزدیــک مــی گــردد .امــا فوکــو معتقــد اســت ،طــب قدیــم نیــز زمانــی
توصیفــی عینــی تلقــی مــی شــد .آنهــا نیــز بــه شــیوه ای نــا آگاهانــه
تحــت ســیطره قواعــد شــناخت دقیقــی عمــل مــی کردنــد .وطــب قدیم
دارای نظــم و انتظــام درونــی بــوده اســت .تنهــا آنچــه بــا طــب مــدرن
دگرگــون شــده اســت ،نــوع دیــد مــی باشــد .درواقــع محتــوای معانــی
تغییــر نمــی یابــد .بلکــه دســتورزبان عــوض مــی شــود .اَشــکال درد
ناپدیــد نمــی شــوند .بلکــه بــه شــیوه ی تــازه ای درفضایــی کــه درآن
بدنهــا وچشــم هــا برخــورد مــی کننــد ،توزیــع مــی گردنــد « :پیدایــش
تجربــه ی پزشــکی بالینــی بــه عنــوان شــکلی از دانــش مســتلزم
تجدیــد ســازمان حــوزه ی بیمارســتان ،عرضــه ی تعریــف جدیــدی از
جایــگاه شــخص بیمــار در جامعــه و برقــراری رابطــه ی خاصــی میــان
مســاعدت عمومــی و تجربــه ی پزشــکی یــا میــان مســاعدت و دانــش
ّ
تشــخص
بــود ...همیــن ســاختارکه در درون آن ،فضــا ،زبــان و مــرگ
مــی یابنــد و درحقیقــت بــه عنــوان روش تشــریحی – درمانــی شــناخته
مــی شــوند شــرایط تاریخــی علــم طبــی راتشــکیل مــی دهــد» فوکــو
معتقداســت طــب مــدرن بــه بــدن بــه عنــوان شــیئی مــی نگــرد کــه
امــکان جســتوجوی معنــا را ســلب مــی کنــد « :انســان غربــی مــی
توانســت خــود را در چشــم خــودش بــه عنــوان موضــوع علــم درآورد...،
تنهــا مدخــل ورودبــه ایــن مرحلــه حــذف کــردن خــودش بــود».
در ایــن اثرنیــز ماننــد اثرقبلــی ،فوکــو بــه دنبــال فهــم چگونگــی
شــکل گیــری ســوژه در خــال تحــوالت دانشــی مــی باشــد .و اینکــه
چگونــه بیمــار برســاخت مــی شــود .در واقــع وی مــی خواهــد بگویــد
چگونــه تحــوالت زبانــی و گفتمانــی منجــر بــه تولیــد ســوژه مــدرن و
درنهایــت علــم مــدرن شــد .وی درایــن اثــر از تاریــخ نــگاری ســنتی
کــه بــه صــورت ســوژه محــور و تکاملــی بــه تحــوالت دانــش مــی
پــردازد ،جــدا مــی گــردد« :درنتیجــه ی تمامــی ایــن تحــوالت ،گفتمان
پزشــکی توانســت بــه نحــو عینــی و بــا آزادشــدن از انــواع متافیزیــک،
بــه آشکارســازی ابــدان و اجســا ِد افــراد بیمــار بپــردازد .و بــا فردیــت
بخشــیدن بــه آنهــا ،بــه نحــوی ســطحی ،امــادر واقــع عمیــق به بررســی
آنهــا بنشــیند وخــود را برآنهــا حــک کنــد».
دیرینه شناسی به مثابه قواع ِد روش
بــه نظــر مــی رســد دیرینــه شناســی فوکــو از دوجهــت دارای اهمیــت
اســت .نخســت اینکــه فوکــو قصــد دارد دو اثــر قبلــی خــود ،یعنــی تاریخ
جنــون و پیدایــش کلینیــک ،را انتزاعی تر کرده و نوعی روش شناســی به

دست
دهــد .و
دیگــر اینکــه
وی دانــش و بــه طــور
خــاص تــر علــوم انســانی را
بــه موضــوع خــود بــدل کــرده و
ســعی مــی کنــد بــه لحــاظ تاریخــی
شــکل گیــری آن را توضیــح دهــد .پــس ابتدا
بــه روش شناســی فوکــو اشــاره خواهــد شــد .و در
ادامــه بــه نــوع مواجهــه ی فوکــو بــا موضوعاتــی چــون
علــم و بــه طــور خــاص علــوم انســانی خواهیــم پرداخــت.
بــرای فهــم دیرینــه شناســی ( )archaeologyابتــدا بایــد دومفهــوم
گفتمــان و اپیســتمه را تعریف کرد .بــر هردوره ای ،اپیســتمه(،)episteme
دانایــی خاصــی حاکــم اســت کــه
یــا فضــای معرفتــی و یــا ســامان
ِ
ـی
شــکل دهنــده ی هــر دوره ی تاریخــی اســت .یعنــی ســاختار مفهومـ ِ
پوشــیده ای کــه افــق اندیشــیدن را در سراســر رشــته هــای گوناگــون
فراهــم مــی آورد .بــه عبــارت بهتــر ،اپیســتمه صورتهــای ممکــن تفکــر
دریــک دوره اســت ،منتهــا زمانــی کــه بــه صــورت گفتمــان درآیــد.
امــا گفتمــان( )Discourseچیســت؟ بــه طــور ســاده ،گفتمــان مجموعــه
گــزاره هایــی اســت کــه پیرامــون یــک موضــوع مثــل جنــون انتظــام
یافتــه باشــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه  «:گــزاره یــا حکــم یعنــی
نوعــی نقــش وکارکــرد زبانــی کــه پیشــتر مــورد توجــه قــرار نگرفتــه
بــود .گــزاره بــه ایــن معنــی ســخن یــا قضیــه و یــا امــری روانشــناختی
یــا منطقــی و نیــز واقعــه یــا صورتــی آرمانــی نیســت .همچنیــن گــزاره،
قضیــه یــا جملــه ی اخبــاری نیســت ».گاهــی گفتمــان بــه ســطحی
مــی رســد کــه عالمــان نیــز درصــدد نظریــه پــردازی بــرای آن برمــی
آینــد .برهمیــن اســاس ،موضــوع دیرینــه شناســی مطالعــه ی ســاخت
گفتمانهــای دانــش هــای گوناگــون اســت و نســبتی بــا تاریــخ اندیشــه
هــا یــا تاریــخ علــم نــدارد .بــه عبــارت بهتــر دیرینــه شناســی بــه دنبــال
ایــن اســت تــا دریابــد ،برچــه اساســی شــناخت و نظریــه ممکــن شــد
و دانــش در درون چــه فضایــی از نظــم ،بنیــاد یافــت .فوکــو در کتــاب
دیرینــه شناســی دانــش مــی گویــد «:منظــور مــا از نظــام دانایــی ...کل
روابطــی اســت کــه دریــک عصــر خــاص ،وحــدت بخــش کردارهــای
گفتمانــی هســتند کــه اشــکال معرفــت شناســانه واحتمــاال نظــام
هــای صــوری را پدیــد مــی آورنــد ....نظــام دانایــی ،شــکلی از
معرفــت یــا نوعــی عقالنیــت نیســت کــه باگــذر از مرزهــای
علــوم گوناگــون ،وحــدت غالــب یــک موضــوع ،یــا یــک
روح تاریخــی و یــا یــک عصــر را نشــان دهــد ».ایــن
قلمرویــی کــه فوکــو درصــدد دســتیابی بــدان
اســت ،آنقــدر بــه مــا نزدیــک اســت کــه یافتــن
آن دشــوار مــی گــردد .بــه نظــر مــی رســد
بــا توضیحاتــی کــه فوکــو مــی دهــد،
گفتمــان یعنــی ناگفتــه هــا ،ناگفتــه
هایــی کــه گفــت وگــو بــا آنهــا
ممکــن مــی شــود .از همیــن
جاســت کــه تمایــز دیرینــه
شناســی بــا ســاختارگرایی
مشــخص مــی گــردد.
بــه نظــر مــی رســد
دیرینــه شناســی،
یــک پلــه
پیشــینی
تــر از

ســاختارگرایی اســت .بدیــن معنــا کــه مــی خواهــد ســاختا ِر ســاختارها
را بررســی کنــد .یــک ســاختارگرا ،ســعی مــی کنــد قواعــد پیشــینی
کنــش را کــه خودکنشــگر بدانهــا آگاهــی نــدارد ،مــورد بررســی قــرار
دهــد .امــا یــک دیرینــه شــناس ،نظــم درونــی رژیــم هــای معرفتــی
دربــاب حقیقــت را کــه ســاختارگرا بدانهــا آگاهــی نــدارد را بررســی
مــی کنــد .از ایــن جهــت پرســش فوکــو بــه پرســش دکارت
نزدیــک مــی گــردد .دکارت بــه جــای هســتی شناســی و
پرداختــن بــه حقیقــت ،منطــق رســیدن بــه حقیقــت را
بــه پرســش مــی کشــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
رابینــو ودریفــوس ،کار فوکــو را فــرا تاریخــی یــا
مــا قبــل تاریخــی مــی داننــد .یعنــی فهمــی
مســتقل از تاریــخ کــه یــک علــم را
ضــرورت مــی بخشــد.
فوکــو چهــار آســتانه ی
صورتبنــدی گفتمــان را
ذکــر مــی کنــد .آســتانه
ی اول ،تثبیــت
یــا پوزیتویتــه
اســت .درایــن
آســتانه مجموعــه
ای از گــزاره هــا،
مســتقل از اعتبــار معرفــت
شــناختی یــا درســتی وغلطــی،
بــا یکدیگــر وحــدت مــی یابنــد.
در آســتانه دوم کــه آســتانه معرفــت
شناســی ســازی اســت ،هنجارهایــی بــرای
انســجام آنهــا تعبیــه مــی شــود .درآســتانه ســوم،
کــه فوکــو آن را آســتانه علمیــت یافتــن مــی نامــد،
قضایــا بایــد از معیارهایــی بــرای انطبــاق یافتــن پیــروی
کننــد .از نظــر فوکــو ،علــوم انســانی برخــاف فیزیــک هنــوز
از ایــن آســتانه عبــور نکــرده اســت .آســتانه ی چهــارم آســتانه
ی صــوری ســازی اســت ،کــه گویــی علومــی کــه از ایــن آســتانه
گذشــته انــد ،هیچگونــه ســوگیری محتوایــی ندارنــد و مثــل دانــش
منطــق ،از متــن بریــده انــد .فوکــو بــر خــاف رویکــرد  ،scinceعلــم را
مجموعــه ای از گــزاره هایــی مــی دانــد کــه باهــم همبســتگی دارند ودر
کنــار ســایر گفتمانهــا ،گفتمانــی را شــکل مــی دهنــد .یعنــی علــم نیــز
ماننــد ســایر گفتمانهــا توافقــی اســت.
دیرینه شناسی علوم انسانی
فوکــو بــه دنبــال مســیر زاده شــدن انســانی مــی گــردد،
کــه خــود ،هــم ســوژه اســت وهــم ابــژه ی علــم مــدرن.
درواقــع انســان موجــود ،زاده ی گفتمــان هــای قرن
نوزدهــم مــی باشــد .ســپس وی بــر آن اســت
تــا بگویــد ایــن موجــود جدیــد چگونــه
توســط نیروهــای درهــم تنیــده،

متعیــن مــی شــود و آن علمــی کــه متعیــن شــدن انســان را نشــان مــی
دهــد ،همانــا علــوم انســانی مــی باشــد .بدیــن ترتیــب اســت کــه علــوم
انســانی عامــل مــرگ ســوژه دکارتــی میگــردد.
از اینجاســت کــه فوکــو بــه دنبــال نشــان دادن صورتهــای تفکــر در
هرعصــر مــی باشــد ،تــا نشــان دهــد چگونــه امــکان ایجــاد علــوم
انســانی فراهــم شــد .هریــک ازایــن اعصــار دارای اپیســتمه
وگفتمــان خــاص خــود مــی باشــد .وی درایــن راســتا ســه
عصــر رنســانس ،کالســیک و مــدرن را نــام مــی بــرد کــه
ایــن ســه ،نــه صورتــی متکامــل ازهــم ،بلکــه ســه
گسســت تاریخــی انــد.
در عصــر رنســانس میــان واژگان و چیزهــا
همســانی برقــرار بــوده ،کــه پیدایــش
جــادو را ممکــن مــی کــرده اســت.
ایــن اپیســتمه درقــرن هفــده
میــادی جــای خــود را بــه
اپیســتمه ای مــی دهــد
کــه رابطــه عناصــر
چیزهــا
و
بر ا ســا س
بازنمایــی تعریــف
مــی شــود .فوکــو ایــن
عصــر را عصــر کالســیک
مــی نامــد .در ایــن عصــر،
زبــان جایــگاه ویــژه ای یافتــه و
دارای نوعــی معصومیــت مــی گــردد .در
ایــن دوره کــه نــام دیگــر آن عصــر آمــوزش
بنیــادی اســت ،انســان بــه دنبــال توصیــف
نظمــی اســت کــه از قبــل وجــود دارد و بــه دنبــال
زبــان خداونــد در طبیعــت اســت کــه فــی المثــل درنــزد
دکارت زبــان خداونــد درطبیعــت ،همانــا ریاضیــات اســت.
در ایــن دوره انســان بــا زبــان مصنوعــی و قــراردا ِد نشــانه هــا
معانــی راتوضیــح مــی دهــد ،امــا آنهــا را نمــی آفرینــد .بــه مــدد
گفتمــان ،زبــان بازنمایــی راممکــن مــی کنــد و در نتیجــه خــود
زبــان مــورد بحــث قرارنمــی گیــرد .بــه همیــن دلیــل در ایــن
دوره زبــان حامــل معصــوم معناســت .فوکــو مــی گویــد کــه
درایــن دوره انســان بــا اینکــه هســتی را بــه زبــان مــی
آورد ،امــا خــودش دیــده نمــی شــود .امــا در عصــر
مــدرن ،انســان دیگــر تماشــا گــری صــرف
نیســت .انســان معیــار همــه چیــز مــی
گــردد .زبــان دیگــر وســیله ای شــفاف
نیســت بلکــه دچارمحدودیــت
گشــته و انســان گرفتــار اشــیاء
شــده اســت.

