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ــه دو  ــو)Michel Foucault( را ب ــل فوک ــری میش ــات فک ــارحان، حی ــده ش     عم
بخــش دیرینــه شناســی و تبارشناســی تقســیم مــی کننــد. وی در دوره اول حیــات 

ــش  ــف تاریخــی، پیدای ــون در دوره هــای مختل ــی جن ــه بررســی معان ــش ب فکــری خوی
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 انقــالب اســالمی 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 
ــه ایــن پرســش کشــانده، جذابیــت هــای علــم نیســت.  ــود. امــا آنچــه فوکــو را ب درعصــر روشــنگری ب
بلکــه برعکــس، محدودیــت هــا و فشــارهایی اســت کــه علــم برگــرده آدمــی وارد مــی کنــد و آدمــی 
ــه  ــت، ب ــو برخــالف کان ــا فوک ــر اینه ــالوه ب ــد. ع ــی کن ــش انســانی و آزادی محــروم م را از کن
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 
ابتــکاری بســیار مهــم مــی باشــد، کــه امــکان جامعــه شناســِی علــم را فــرا روی 

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؟ 
ــای  ــف، معناه ــای مختل ــون در دوره ه ــو جن ــر فوک از نظ
ــای  ــن نیروه ــی مجانی مختلفــی داشــته اســت. در دوره های
نهانــی و پــر رمــز و راز جهــان بــوده انــد و از زندگــی اجتماعــی 
حــذف نمــی شــده انــد. بلکــه برعکــس، مایــه ی عبــرت و حکمــت 
ــرد  ــوب خ ــی چهارچ ــل پیدای ــه دلی ــیک  ب ــا در دوره کالس ــد. ام بودن
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 
ــت ســازی  ــن هوی ــد. درنتیجــه ی ای ــه هــا و آســایش گاه هــا کردن را وارد جزامخان
ــه  ــد اســت ک ــو معتق ــه دیگــری شــدند. فوک ــل ب ــن تبدی ــد، مجانی ــل جدی توســط عق
درشــکل گیــری چنیــن شــرایطی برســاختهای روانشناســان وروانپزشــکان نقــش مهمــی را 

ایفاکــرده اســت.



دریــک 
خــش  چر

کــه  گفتمانــی 
ــالب  ــوازات انق ــه م ب

حــادث  فرانســه  کبیــر 
ــن را  ــی مجانی ــود، وقت ــی ش م

ــارا توســط  ــد. آنه ــدان آزادکردن از زن
ــند.  ــی کش ــد م ــه بن ــی ب ــم روانشناس عل

اینبــار نظمــی کــه توســط قــوه قهریــه، زنــدان 
و غــل و زنجیــر شــکل مــی گرفــت بــا بندهــای علــم 

ــیر  ــون، اس ــار جن ــن ب ــد. و ای ــی ده ــامان م ــود را س خ
ــه  ــد ب چشــم هــای عقــل مــی شــود. و عقــل ســعی مــی کن

ــد. ــت ده ــون جه ــه جن ــه ب ــک گویان ــورت ت ص

پیدایش کلینیک
ــا،  ــای بیش ــدرن را کاره ــکی م ــی پزش ــاز پیدای ــه آغ ــو، نقط      فوک
ــان  ــر پزشــکی درزم ــی الظاه ــد. عل ــی دان فیزیولوژیســت فرانســوی، م
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 
ــکال درد  ــی شــود. اَش ــوض م ــه دســتورزبان ع ــد. بلک ــر نمــی یاب تغیی
ناپدیــد نمــی شــوند. بلکــه بــه شــیوه ی تــازه ای درفضایــی کــه درآن 
بدنهــا وچشــم هــا برخــورد مــی کننــد، توزیــع مــی گردنــد: » پیدایــش 
ــتلزم  ــش مس ــکلی از دان ــوان ش ــه عن ــی ب ــکی بالین ــه ی پزش تجرب
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 
ــرگ تشــّخص  ــان و م ــن ســاختارکه در درون آن، فضــا، زب ــود... همی ب
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 
ــی  ــی م ــان غرب ــد: » انس ــی کن ــلب م ــا را س ــتوجوی معن ــکان جس ام
توانســت خــود را در چشــم خــودش بــه عنــوان موضــوع علــم درآورد،... 

ــه ایــن مرحلــه حــذف کــردن خــودش بــود.« تنهــا مدخــل ورودب
ــی  ــم چگونگ ــال فه ــه دنب ــو ب ــی، فوک ــد اثرقبل ــز مانن ــن اثرنی   در ای
شــکل گیــری ســوژه در خــالل 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 
ــگاری ســنتی  ــخ ن ــر از تاری ــن اث ــدرن شــد. وی درای ــم م ــت عل درنهای
ــی  ــش م ــوالت دان ــه تح ــی ب ــور و تکامل ــوژه مح ــورت س ــه ص ــه ب ک
پــردازد، جــدا مــی گــردد: »درنتیجــه ی تمامــی ایــن تحــوالت، گفتمان 
پزشــکی توانســت بــه نحــو عینــی و بــا آزادشــدن از انــواع متافیزیــک، 
ــت  ــا فردی ــردازد. و ب ــراد بیمــار بپ ــدان و اجســاِد اف ــه آشکارســازی اب ب
بخشــیدن بــه آنهــا، بــه نحــوی ســطحی، امــادر واقــع عمیــق به بررســی 

آنهــا بنشــیند وخــود را برآنهــا حــک کنــد.« 
دیرینه شناسی به مثابه قواعِد 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 
و  دهــد. 
اینکــه  دیگــر 
وی دانــش و بــه طــور 
خــاص تــر علــوم انســانی را 
ــه موضــوع خــود بــدل کــرده و  ب
ــه لحــاظ تاریخــی  ــد ب ــی کن ســعی م
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 
ــت. ــم پرداخ ــانی خواهی ــوم انس ــاص عل ــور خ ــه ط ــم و ب عل

     بــرای فهــم دیرینــه شناســی )archaeology( ابتــدا بایــد دومفهــوم 
 ،)episteme(گفتمــان و اپیســتمه را تعریف کرد. بــر هردوره ای، اپیســتمه
ــه  ــت ک ــم اس ــی حاک ــِی خاص ــامان دانای ــا س ــی و ی ــای معرفت ــا فض ی
شــکل دهنــده ی هــر دوره ی تاریخــی اســت. یعنــی ســاختار مفهومــِی 
پوشــیده ای کــه افــق اندیشــیدن را در سراســر رشــته هــای گوناگــون 
فراهــم مــی آورد. بــه عبــارت بهتــر، اپیســتمه صورتهــای ممکــن تفکــر 
ــد.  ــان درآی ــه صــورت گفتم ــه ب ــی ک ــا زمان ــک دوره اســت، منته دری
امــا گفتمــان)Discourse( چیســت؟ 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، 
ــه ســطحی  ــاری نیســت.« گاهــی گفتمــان ب ــه ی اخب ــا جمل ــه ی قضی
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 

ــی هســتند کــه اشــکال معرفــت شناســانه واحتمــاال نظــام  گفتمان
ــی، شــکلی از  ــد.... نظــام دانای ــی آورن ــد م ــای صــوری را پدی ه

معرفــت یــا نوعــی عقالنیــت نیســت کــه باگــذر از مرزهــای 
ــک  ــا ی ــک موضــوع، ی ــب ی ــون، وحــدت غال ــوم گوناگ عل

ــن  ــد.« ای ــک عصــر را نشــان ده ــا ی روح تاریخــی و ی
قلمرویــی کــه فوکــو درصــدد دســتیابی بــدان 

اســت، آنقــدر بــه مــا نزدیــک اســت کــه یافتــن 
ــه نظــر مــی رســد  آن دشــوار مــی گــردد.  ب

ــد،  ــی ده ــو م ــه فوک ــی ک ــا توضیحات ب
ــه  ــا، ناگفت ــه ه ــی ناگفت ــان یعن گفتم

ــا  ــا آنه ــو ب ــت وگ ــه گف ــی ک های
ممکــن مــی شــود. از همیــن 

ــه  ــز دیرین ــه تمای ــت ک جاس
ــا ســاختارگرایی  شناســی ب

ــردد.  ــی گ ــخص م مش
ــه نظــر مــی رســد  ب

دیرینــه شناســی، 
پلــه  یــک 

پیشــینی 
از  تــر 



ســاختارگرایی اســت. بدیــن معنــا کــه مــی خواهــد ســاختاِر ســاختارها 
ــد قواعــد پیشــینی  ــک ســاختارگرا، ســعی مــی کن ــد. ی را بررســی کن
ــدارد، مــورد بررســی قــرار  کنــش را کــه خودکنشــگر بدانهــا آگاهــی ن
ــی  ــای معرفت ــم ه ــی رژی ــه شــناس، نظــم درون ــک دیرین ــا ی ــد. ام ده

دربــاب حقیقــت را کــه ســاختارگرا بدانهــا آگاهــی نــدارد را بررســی 
ــش دکارت  ــه پرس ــو ب ــش فوک ــت پرس ــن جه ــد. از ای ــی کن م

ــی و  ــتی شناس ــای هس ــه ج ــردد. دکارت ب ــی گ ــک م نزدی
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.
آســتانه ی  چهــار  فوکــو      

را  گفتمــان  صورتبنــدی 
ذکــر مــی کنــد. آســتانه 

تثبیــت  اول،   ی 
یــا پوزیتویتــه 
درایــن  اســت. 

مجموعــه  آســتانه 
هــا،  گــزاره  از  ای 

ــت  ــار معرف ــتقل از اعتب مس
ــا درســتی وغلطــی،  شــناختی ی

بــا یکدیگــر وحــدت مــی یابنــد. 
در آســتانه دوم کــه آســتانه معرفــت 

ــرای  ــی ب ــازی اســت، هنجارهای شناســی س
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 برخــالف فیزیــک هنــوز 
از ایــن آســتانه عبــور نکــرده اســت. آســتانه ی چهــارم آســتانه 

ــتانه  ــن آس ــه از ای ــی ک ــی علوم ــه گوی ــازی اســت، ک ی صــوری س
ــش  ــل دان ــد و مث ــی ندارن ــوگیری محتوای ــه س ــد، هیچگون ــته ان گذش
منطــق، از متــن بریــده انــد. فوکــو بــر خــالف رویکــرد scince، علــم را 
مجموعــه ای از گــزاره هایــی مــی دانــد کــه باهــم همبســتگی دارند ودر 
کنــار ســایر گفتمانهــا، گفتمانــی را شــکل مــی دهنــد. یعنــی علــم نیــز 

ــت. ــی اس ــا توافق ــایر گفتمانه ــد س مانن

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 
ــر آن اســت  نوزدهــم مــی باشــد. ســپس وی ب
ــه  ــد چگون ــود جدی ــن موج ــد ای ــا بگوی ت
تنیــده،  درهــم  نیروهــای  توســط 

متعیــن مــی شــود و آن علمــی کــه متعیــن شــدن انســان را نشــان مــی 
دهــد، همانــا علــوم انســانی مــی باشــد. بدیــن ترتیــب اســت کــه علــوم 

ــی میگــردد.  ــرگ ســوژه دکارت ــل م انســانی عام
ــه دنبــال نشــان دادن صورتهــای تفکــر در    از اینجاســت کــه فوکــو ب
ــوم  ــه امــکان ایجــاد عل ــا نشــان دهــد چگون هرعصــر مــی باشــد، ت
ــتمه  ــار دارای اپیس ــن اعص ــک ازای ــد. هری ــم ش ــانی فراه انس
وگفتمــان خــاص خــود مــی باشــد. وی درایــن راســتا ســه 
عصــر رنســانس، کالســیک و مــدرن را نــام مــی بــرد کــه 
ــی متکامــل ازهــم، بلکــه ســه  ــه صورت ــن ســه، ن ای

ــد. گسســت تاریخــی ان
  در عصــر رنســانس میــان واژگان و چیزهــا 
ــش  ــه پیدای ــوده، ک ــرار ب ــانی برق همس
جــادو را ممکــن مــی کــرده اســت. 
ــده  ــرن هف ــتمه درق ــن اپیس ای
میــالدی جــای خــود را بــه 
اپیســتمه ای مــی دهــد 
ــه رابطــه عناصــر  ک
چیزهــا  و 
س  ســا ا بر
تعریــف  بازنمایــی 
ــن  ــو ای ــود. فوک ــی ش م
عصــر را عصــر کالســیک 
عصــر،  ایــن  در  نامــد.  مــی 
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 
ــات اســت.  ــا ریاضی ــت، همان ــد درطبیع ــان خداون دکارت زب
ــا  ــرارداِد نشــانه ه ــی و ق ــان مصنوع ــا زب ــن دوره انســان ب در ای
ــدد  ــه م ــد. ب ــا را نمــی آفرین ــا آنه ــح مــی دهــد، ام ــی راتوضی معان

ــد و در نتیجــه خــود  ــی راممکــن مــی کن ــان بازنمای گفتمــان، زب
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 
ــرف  ــری ص ــا گ ــر تماش ــان دیگ ــدرن، انس م

ــی  ــز م ــه چی ــار هم ــان معی ــت. انس نیس
گــردد. زبــان دیگــر وســیله ای شــفاف 

دچارمحدودیــت  بلکــه  نیســت 
گشــته و انســان گرفتــار اشــیاء 

ــت. ــده اس ش


