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چكیده
هدف اصلی تبارشناسی فوکو پرادختن به این مساله است که چگونه انسانها به واسطه قرار گررفتن
در درون شبکهای از روابط قدرت و دانش ،بهعنوان سوژه و ابژه تحت تسلط قدرت در مریآینرد .قردرت
قلمروهای ابژهها و آیینهای حقیقت و عقالنیت را تولید میکند .در واقر قردرت بررای حیرات خرویش
راهی جز ایجاد فضایی برای تولید دانش و حقیقت و عقالنیت ندارد .حقیقت بواسطه الیههایی از تفاسیر
گوناگون به الزامات قدرت در جهت به انقیاد کشریدن انسران ،مننرا ،انضرباا ،انطبران ،منفنر سرازی،
نظارت و بهنجارسازی میبخشد و از سوی دیگر عقالنیت در پیوند با دانرش و حقیرت در قالر فرمرو
بندیها ،ابداعات ،تندی ها و تصحیحهای متفاوت موجبرات همبسرتگی و پیوسرتگی نظرا گفتمرانی را
فراهم میآورد .مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوا است که نحوه تأثیر گذاری حقیقت و عقالنیت برر
قدرت /دانش و بالنکس در طی چه فرایندی انجا میپذیرد .فرضیه مقالره آن اسرت کره چهرار مفهرو
قدرت ،دانش ،حقیقت و عقالنیت در قال شبکهای پیچیده از روابط گفتمانی ،سازنده و بازتولید کننرده
یکدیگرند .بنابراین با رویکردی توصیفی -تحلیلی به بررسی جایگاه دو مفهو «حقیقرت» و «عقالنیرت»
در تبارشناسی میش فوکو پرداخته میشود.
کلید واژهها
تبارشناسی ،گفتمان ،حقیقت ،عقالنیت ،قدرت ،دانش.

*عضو هیاتعلمی و دانشیار گروه علو سیاسی دانشگاه مفید ،قم ،ایران
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مقدمه
ریشههای فکری فوکو را میتوان در آرا «مارکس ،فروید و نیچه» جستجو کرد ،جدا از اینکره
او خود را تحت تأثیر هایدگر نیز میداند .در این راستا آرا فوکرو آمیرزه غریبری از نظریرات ایرن
اندیشمندان است .به نظر فوکو این اندیشمندان فضایی را در اندیشه غرب مدرن ایجاد کردهانرد
که منجر به تولید نگرش و تنبیری نوینی شد .مارکس بر روابط اندیشره و قردرت تمرکرز نمرود
فروید بر پیوند امیا و منرفت میپرداخت و نیچه ارتباا میان دانش و اراده منطوف بره قردرت
را بررسی میکرد .فوکو اعتقاد داشت هر یک از این اندیشرمندان تنرابیری را ارائره مریدهنرد و
همین تنابیر نشان میدهند که تنبیر ،کاری بینهایت و بیسرانجا است و هیچ واقنیت مراهوی
و بنیادین خارجی برای تنبیر وجود ندارد .به عبارت دیگر این سره تنبیرر ،تنبیرهرایی از تنرابیر
است (بشیریه .)5731 ،از سوی دیگر مرزهای اصلی اندیشه فوکو را «پدیدارشناسی ،هرمنوتیک،
ساختگرایی و مارکسیسم» میدانند (همان.)5731 ،
هدف اصلی کارهای فوکو «پرداختن تاریخی به شیوههای گوناگون بوده است که بره موجر
آنها ،انسانها به سوژه تبدی شدهاند» (دریفوس .)743 :5731 ،فوکو در کارهای اصلی خود به
تبارشناسی انسان مدرن میپردازد (میلر )535 :5733 ،و تبارشناسی انسان مدرن قطنرا جردا از
تبارشناسی «حقیقت /عقالنیت» در زیر سایة تکنولوژی قدرت نیست .او انسان مدرن را مخلرون
جدیدی می داند که خداوندگار دانش در دویست سا اخیر جنر کررده اسرت (فوکرو:5731 ،
 ) 135و پیدایش دانش (علو انسانی) را نه تحولی افتخارآمیز بلکره شرر آور مری دانرد (فوکرو،
 5733الف ،)45 :چراکه علو انسانی زیر سایة تکنولوژیهای انضباطی توسنه یافتند (دریفروس،
 .) 747 :5731پژوهشهای فوکو «با سه شیوه عینیسازی فرد سروکار داشته که انسانها را بره
سوژه تبدی کردهاند» (همان.)747 ،
روند تکاملی ،روششناسری فوکرو را در قالر سره دوره مریتروان برشرمرد :دوره او  ،روش
گفتمان5و دیرینه شناسی ،)5191-5114( 3دوره دو  ،برقراری رابطه عقیده و عم با رگرههرای
تبارشناسی ( )5131-5135و دوره سو  ،استفاده از روش تبارشناسی بره ویرژه در شرک گیرری
مفهو «خود» و جنسیت ( .)5134-5133فوکو در دیرینه شناسی در پی توصیف قواعدی است
که صورتبندی ساخت گفتمانها را مشخص میکند .ولری از زمرانی کره ترأثیر نقرش قردرت و
1. Discourse
2. Archeology
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کردارهای غیر گفتمانی را در کنار بررسری گفتمرانهرا پریشفرر

گرفرت ،روش تبارشناسری

5

پدیدار گشت (حقیقت .)439 :5733 ،مساله اصلی در تبارشناسی این است که چگونه انسرانهرا
به واسطه قرار گرفتن در درون شبکهای از روابط قدرت و دانش ،بره عنروان سروژه و ابرژه تحرت
تسلط قدرت در میآید .فوکو دراینباره مینویسد« :بدون شک ،فرد ذره خیالی نروعی بازنمرایی
«ایدئولوژیک» از جامنه است اما فرد همچنین واقنیتی است برخاسته از این تکنولروژی خرا
قدرت که «انضباا» خوانده میشود ...قدرت واقنیت را تولید میکند قدرت قلمروهای ابژههرا و
آیینهای حقیقت را تولید میکند .فرد و شناختی که میتوان از او بهدست آورد بره ایرن تولیرد
بستگی دارد( ».فوکو 5733 ،الف  )553:بنابراین قدرت ،حقیقت را تولید مریکنرد و حقیقرت
منشأ ارزشها و عقالنیتی خواهد شد که هنجارها و انضباا را بره همرراه خواهرد آورد .از سروی
دیگر خود این حقایق به واسطه خرد گفتمانی ،مورد ارزیابی قررار مریگیررد ترا برهعنروان یرک
حقیقت ع قالنی مورد پذیرش گفتمان قرار گیرد بنابراین تنامر میران حقیقرت و عقالنیرت دو
سویه است.
فوکو در آثار ابتدائی خود به محدودیتهای آن دسته از حوزههای علو انسانی توجه میکند
که تناریف متنددی از سوبژکتیوته انسانی را گسترش دادهاند .او به این خاطر بره محرور قردرت
می پردازد که در مییابد شرایطی که وجود گفتمانهرای حقیقری دربراره سروژههای انسرانی را
امکانپذیر می سازد ،در برگیرنده روابط پیچیده میان دانرش متمرکرز برر مررد و سیسرتمهای
حکومت است .علو انسرانی و حکومرت مردرن متقرابال یکردیگر را در درون شربکههای دانرش/
قدرت بر میسازند که فوکو از این فرآیندها بهعنوان انضباا ،بهنجارسازی ،سیاسرت مشررف برر
حیات ،حکومت ،پلیس و شبانیگری یاد میکند .او از فرایندی سخن میگوید کره در آن مررد
به وسیله اعما قدرت بر خودشان در سوژه شدن خود مشارکت کرده و تالش میکنند خرود را
در درون تناریف علمی یرا اخالقری بگنجاننرد (سرایمونز .)53 :5715 ،از سروی دیگرر او ترالش
می کرد تا با نقد فرد گرایی اومانیستی عصر جدید نمایان سازد که فرد یا همان انسران در واقر
محصو گفتارهای تاریخی است که در سده اخیر در شک علو انسانی نمایان شردهانرد و ایرن
گفتارها سازندگان اصلی حقیقتاند و در متن آن جستجو برای حقیقرت (علمری) برا توجره بره
عملکرد میکرو مکانیسمهای قدرت و سازوکار انضباا و انقیاد قرار دارد (فوکو.)5733 ،
1. Genealogy
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این مقاله در پی تبیین و تحلی پیوندهای عمیق و پیچیدهای است که میان «قدرت ،دانش،
حقیقت و عقالنیت» وجود دارد .این موضوع را در قال سه بخش ،مرورد بررسری قررار خرواهیم
داد ،ابتدا به تبارشناسی و قدرت /دانش و سپس به بررسی مفهو حقیقت 5و عقالنیت 3خرواهیم
پرداخت .در بخش او  ،ناظر به روش تبارشناسی ،به پیوندها و ارتباطرات قردرت /دانرش توجره
خواهیم نمود و در بخش دو  ،به بررسی مفهو «حقیقت» میپرردازیم .در ذیر آن بره تبیرین
مسأ له گسست خواهیم پرداخت .در بخش سو  ،به تبیین مفهو «عقالنیرت» مردنظر اسرت .در
این قسمت نیز همچون بخش گذشته ،ابتدا مفهو عقالنیت و پیوندش باقدرت و حقیقت مرورد
بررسی قرار خواهد گرفت و سپس پیوند این مفهو را با عقالنیرت سیاسری و ایردئولوژی مرورد
توجه قرار خواهیم داد.
گفتار اول :تبارشناسی و دوگانه قدرت /دانش
«دیرینه شناسی» را میتوان شیوه تحلی قواعد نهفته و ناآگاهانه تشکی گفتمانها در علو
دانست ،به نحویکه نمایان کننده احکا رایج در یک جامنه در دوران مشخصی باشد (خراتمی،
 .)415 :5715فوکو در دیرینه شناسی در پی یافتن راهی بررای انجرا تحلیر تراریخی دربراره
نظا های تفکر یا گفتمان بود ،سنی داشت نشان دهد چگونه این نظا هرای حقیقرت از یکردیگر
گسست پیدا می کند و صورتبندیهای گوناگونی از نظا حقایق شک میگیرد .بهعبرارت دیگرر
دی رینه شناسی درصدد توصیف آرشیو است ،و آرشیو نظا کلی شک گیری و دگرگرونی سرخن
است کره در دوره ای منرین و در جامنره ای خرا وجرود دارد و دیرینرهشرناس در پری ارائره
توصیفی از آرشیو است ،اینکه چگونه گفتمانها متولد ،ادامه حیات ،سررکوب ،سانسرور ،منتبرر،
مشکوک یا نامنتبر تلقی میشوند (اسمارت.)95-95 :5731 ،
همانطور که پیشتر آورده شد« ،تبارشناسی» مرحله پیشرفته روش دیرینه شناسی محسروب
میشود ،مساله اصلی در تبارشناسی این است که چگونه انسرانهرا بره واسرطه قررار گررفتن در
درون شبکهای از روابط قدرت و دانش ،به عنوان سوژه و ابژه تحرت تسرلط قردرت در مریآینرد
(دریفوس و رابینو .)34 :5731 ،دیرینه شناسی در آثرار بنردی فوکرو بره صرورت روش مکمر
تبارشناسی برای تحلی گفتمانها ی موردی بره کرار گرفتره مری شرد .بنرابراین میران دیرینره
1. Truth
2. Rationality
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شناسی و تبارشناسی گسستی صورت نگرفته ،بلکه تبارشناسی در جهت تکمی دیرینه شناسی
و تاکید بر روابط غیرگفتمانی بوجود آمد (بشیریه .)5731 ،تبارشناسی بره رابطره ای کره میران
شناخت و قدرت وجود دارد توجه می کند ،اینکه چگونه قدرت شناخت ایجاد می کند و چگونه
شناخت ،قدرت (.)Foucault, 1996
تبارشناسی بدنبا نمایرانسرازی اختالفرات ،و پراکنردگیهای اسرت کره در پرس یکسرانی
مصنوعی منشاء واحد پنهان شدهاند .حقایقی که بواسطه تکیه بر خاستگاهها تاریخی برای خرود
پوششی از حقیقت کس کردهاند .تبارشناس در پس آغازههای تاریخی ،چندگانگی رویدادهایی
را دنبا میکند و تلقی پیوستگی و استمرار پدیدهها را که امروزه بنیاد بسریاری از دانسرتههای
دنیای مدرن را بهعنوان حقیقت شک میدهد ،چیرزی جرز سسرتی نمریدانرد و بره جرایش از
«تفاوتها ،تصادفات ،انحرافات ریز و ظریف ...خطاها ،قضاوتهای نراروا و محاسربات نادرسرت»
سخن می گوید .این نگاه چیزی را که پیش از این ثابت و بی حرکت تلقی میشرده ،برآشرفته و
چیزی را که یکپارچه و متحد بود دانسته میشده ،تکه تکه کرده و ناهمگونی چیرزی را نمایران
ساخته که همگون و در آشتی با خویش تصور میشده (محمدی اص .)555-555 :5713 ،
هر جا قدرت اعما میشود ،دانش نیز شک میگیرد و رابطه قدرتی شک نمریگیررد مگرر
اینکه حوزهای از دانش شرک گیررد .سروژه شرناخت ،ابرژه شرناخت و شریوه شرناخت همگری
فرآوردههای روابط دیالکتیکی دانش/قدرت و تحو تاریخی در آنها است .اما وی منظرور خرود
از این مفهو را چنین توصیف میکند« :منظور من از کلمره «قردرت» مجموعرهای از نهادهرا و
دستگاههایی نیست که تابنیت شهروندان را در دولتی منین تضمین کنند .همچنین منظور من
از قدرت نظا عمومی استیال نیست که فرد یا گروهی بر گروه دیگرر اععمرا کننرد و اثرراتش از
طریق اشتقانهای متوالی ،سرتاسر کالبد اجتماعی را در بر گیررد» (فوکرو 5733 ،الرف .)553:
فوکو در ادامه توضیح میدهد که ،در تحلی قدرت نباید اشکا حاکمیتی ،قانونی و یرا وحردت
فراگیر استیال را به عنوان دادههای اولیه اص قرار داد بلکه این اشکا  ،جلوههای نهایی قردرت
محسوب میشوند .او ادامه میدهد« :به نظر من ،باید قردرت را پریش از هرر چیرز بره منزلرهی
کثرت مناسبات نیرو درک کرد ،مناسباتی که ذاتی عرصهای هستند که در آن اععما میشوند و
سازمانشان را شک میدهند به منزله بازیای که از طریق مبارزهها و رویراروییهرای بریوقفره،
این مناسبات نیرو را دگرگون و تقویت و وارونه مریکنرد بره منزلره تکیره گراههرایی کره ایرن
مناسبات نیرو در یکدیگر مییابند ،بهنحوی که زنجیرره یرا نظرا  ،و یرا بررعکس ،گسسرتهرا و
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تضادهایی شک میگیرد که این مناسبات را از یکدیگر مجزا مریکنرد و سررانجا بره منزلرهی
استراتژیهایی که این مناسبات نیرو در آنها اععما میشوند ،و طرح عمومی یا تبلور نهادینهی
این استراتژی در دستگاههای دولتری و صرورتبنردی قرانون و سریطرههرای اجتمراعی تحقرق
مییابد» (همان.)553 ،
«قدرت» در نگاه فوکو ،با تنابیر کالسیک این مفهو در علو سیاسی متفاوت اسرت .قردرت
نامی است که به یک موقنیت استراتژیک پیچیده در جامنهای منین اطرالن مریشرود (همران،
 .)553قدرت نقش مستقیما مولدی را در پیکر فضاهای گوناگون ایفا میکنرد .ایرن نقرش یرک
طرفه از باال به پایین و یا از پایین به باال نیست .جریان قدرت چند سویه است قدرت در تمامی
الیه های زندگی بشری حضور و ظهور دارد و در عین حضور زمینه ،باز تولید خود را نیرز فرراهم
میکند .فوکو منتقد است که قدرت هم بر طبقه مسلط تسلط دارد و هم بر طبقه تحرت سرلطه
(دریفوس و رابینو .)753 :5731 ،وی همچنین اضافه میکند که روابط قدرت نیت منرد و فاقرد
فاع هستند .شاید بتوان در قال یک تشبیه منظور فوکو از قدرت را رسراند ،قردرت بره مثابره
نبض در حالت وجود چرخش خون در بدن است یننی دانش ،عقالنیتی را تولیرد مریکنرد کره
هنجارهای اجتماعی به واسطه آن تولید میشود .این عقالنیت مبتنی بر حقایق درون گفتمرانی
است به عبارت دیگر دانش موجد حقایق است و حقایق موجد عقالنیت و عقالنیرت تولیرد گرر،
هنجارها و هنجارها سامانبخش جامنه تحت تسلط گفتمانها بنابراین قدرت همچون مرویر
در سرتاسر بدن اجتماع در جریان است .وی مخالف تمرکز قدرت در یرک قالر مفهرومی و یرا
نهادی است .قدرت پراکنده است بنابراین جریان قدرت در این نگاه دو سویه و از باال به پرایین
نیست.
قدرت و روابطش ساخته بشر است .به عبارتی دیگر اگر چه نمیتوان قدرت را تنریرف نمرود
ولی میتوان از طریق شیوه عملکرد و چگرونگی روابطرش آن را توصریف نمرود( شررت:5733 ،
 .)355فوکو میگوید« :همه جا حاضر بودن قدرت از آن رو نیست که قدرت ایرن امتیراز را دارد
که همه چیز را در زیر یکپارچگی تزلز ناپذیرش گرد آورد ،بلکه از آن رو اسرت کره قردرت در
هر لحظه و در هر نقطه ،یا به عبارت بهتر ،در هر رابطهای میان نقطرهای برا نقطره دیگرر تولیرد
میشود .قدرت همه جا هست ،نه به این مننا که قدرت همه چیز را در برمیگیرد ،بلکه بره ایرن
مننا که قدرت از همه جا میآید ...قدرت نهاد نیست ،ساختار نیست ،نروعی قدرتمنردی نیسرت
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که برخی از آن برخوردار باشند قدرت نامی است که به یرک موقنیرت اسرتراتژیک پیچیرده در
جامنهای منین اطالن میشود» (فوکو 5733 ،الف .)553:
قدرت از نگاه فوکو از چند ویژگری برخروردار اسرت :نخسرت اینکره روابرط قردرت نرابرابر و
متحرک است .قدرت تکنولوژی سیاسی است که در سراسرر پیکرر جامنره در جریران اسرت .آن
چیزی که منجر به نابرابری و ناموزونی روابط قدرت میشود آیینهرا و مراسرم سیاسری قردرت
است و صفت متحرک نسبت به قدرت جهت همراهی آن در مسیر گذر تاریخ اسرت .قردرت در
روند تاریخ در حرکت است و هر جا و هر زمانی جلوهای از خود را به نمایش میگرذارد .ویژگری
بندی این است که قدرت نقش مستقیما مولّدی را در پیکر فضاهای گوناگون ایفا میکنرد .ایرن
نقش یک طرفه از باال به پایین و یا از پایین به باال نیست .جریان قدرت چند سویه است قدرت
در تمامی الیههای زندگی بشری حضور و ظهور دارد و در عین حضور زمینه براز تولیرد خرود را
نیز فراهم می کند .ویژگی بندی این است که قدرت چارچوب کلی روابط اجبرارآمیرز در زمرانی
خا و در جامنهای خا را منین میکند .فوکو منتقد است که قدرت هرم برر طبقره مسرلط
تسلط دارد و هم بر طبقه تحت سلطه (دریفروس و رابینرو .)753 :5731 ،وی همچنرین اضرافه
میکند که روابط قدرت نیّت مند و فاقد فاع هستند ،ایرن مطلر یکری از بحرگ انگیرز تررین
موضوعاتی است که فوکو آن را مطرح نموده است (همان .)754 ،شراید بتروان بررای فهرم ایرن
ادعای فوکو مفهو فضا و یا حفره در نگاه وی کمک گرفت ،فوکو در آنجرا مطررح مریکنرد کره
تمامی کنشهای انسانی چره در قالر فرردی و چره در قالر جمنری در درون فضرایی شرک
میگیرد که به کنشها مننا و مسیر میدهد .به عبارت دیگر با وجود اینکه فوکو مطرح میکنرد
که فرد در مورد اعما و یا پذیرش قدرت آزاد است ،ولی این نکته وجود دارد که این آزادی نیز
در درون روابط قدرت شک گرفته است ،یننی حتی همان جا انسان آزاد است که چگونه مسریر
روابط قدرت را تنیین کند ،ولی با این وجود نیز در درون فضایی تصرمیم مریگیررد کره تحرت
سلطه قدرت است .فوکو میگوید « :اما نباید فراموش کرد کره در همران دوران ،تکنیکری بررای
ساختن واقنی افراد به منزله عنصرهای همبسته قدرت و دانش وجود داشت .بردون شرک ،فررد
ذرهی خیالی نوعی بازنمایی «ایدئولوژیک» از جامنه اسرت امرا فررد همچنرین واقنیتری اسرت
برخاسته از تکنولوژی خا قدرت که «انضرباا» خوانرده مریشرود .قردرت واقنیرت را تولیرد
میکند قدرت قلمروهای ابژهها و آیینهای حقیقت را تولید میکند .فررد و شرناختی کره مری
توان از او بهدست آورد بره ایرن تولیرد بسرتگی دارد» (فوکرو5733 ،ب .)343 :امرا بره هرحرا
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میتوان گفت روند قدرت مستمر ،بینا و انضباا بخش است.
پیرامون رابطه قدرت/دانش میتوان گفت که قدرت به منزله عم اسرت و دانرش بره منزلره
قاعده .دلوز منتقد است که اولویت قدرت بر دانش بدین خاطر است که ،اگرر مناسربات تفراوت
گذارانه ی قدرت وجود نداشته باشد ،روابط دانش چیزی برای ادغرا کرردن نردارد .بره عبرارت
دیگر با وجود اینکه مناسبات قدرت بدون اعمالی که ایرن مناسربات را ادغرا مریکننرد ،محرو
شونده و جنینی و پنهاناند و بدین خاطر نیاز متقاب آنها به یکدیگر شک میگیرد و اگر هم
اولویتی مطرح میشود از آن جهت است که دو شک نا همگن دانش با ادغا ایجاد مریشروند و
رابطه ای غیرمستقیم را در باالی عد نسبتشان ایجاد میکند ،و وارد وضنیتی میشوند که فقط
به نیروها تنلق دارد (دلوز.)534 :5731 ،
بنابراین اگر مناسبات قدرت متضمن روابط دانش است ،در جهت مقابر  ،روابرط دانرش نیرز
مستلز مناسبات قدرت است .قدرت خشونت صرف نیست ،قدرت بیانگر کنشی است در مقابر
کنشی دیگر و اگر مفهومی بنا حقیقت از د رابطه قدرت با دانش به وجود مریآیرد ،بره ایرن
دلی است که قدرت موج دیدن سخن گفتن میشود .قدرت حقیقت را به مثابره یرک مسراله
ایجاد میکند( .همان )575،فوکو تاکید میکند« :من آن کسی هستم که گفته اسرت دانرش برا
قدرت یکی شده است و دانش فقط نقاب نازکی است که بر سراختارهای اسرتیال انداختره شرده
است .من دقیقا کوشیدها که ببینم چگونه برخی از شک هرای قردرت کره از یرک نروع بودنرد،
توانستند دانشهایی بینهایت متفاوت از حیگ موضوع و ساختار به وجود آورند» (فوکو:5737 ،
 .)353-351فوکو پیرامون رابطه قدرت و دانش مینویسد« :باید پذیرفت کره قردرت ،دانرش را
تولید میکند باید پذیرفت که قدرت و دانش مستقیما بر یکدیگر داللت دارند باید پذیرفت که
نه مناسبات قدرتی بدون ایجاد حوزه ای از دانشع همبسته با خود وجرود دارد و نره دانشری کره
مستلز مناسبات قدرت نباشد و در عین حا  ،مناسبات قردرت را پدیرد نیراورد» ( Foucault,
 .)1995: 27به عبارت دیگر هیچ رابطه قدرتی بدون تشکی حوزهای از دانش متصرور نیسرت و
هیچ دانشی هم بدون وجود ندارد که متضمن روابط قدرت نباشد .بنابراین سوژه شرناخت ،ابرژه
شناخت و شیوه شناخت همواره به واسرطه روابرط قردرت/دانش و تحروالت تراریخی آن شرک
میگیرند (دریفوس و رابینو.)34 :5731 ،
تبارشناسی روابط قدرت را ذاتی دستگاههای دانش میدانرد و تجزیره ایرن دو را از یکردیگر
ناممکن میشمارد روابط قدرت عنصر تنیین کننده فرآیندهای است که به موج آنها انسران
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توانسته است «حقیقت» را پیرامون خود در قال اشکا دانش و منرفرت وضر کنرد ،بنرابراین
«حقیقت» فرآور ده تالقی رخدادها و برخرورد نیروهرا اسرت کره در طری تراریخی غیرقطنری و
شکننده ایجاد شده است و میتوان شبکه اتفاقاتی را که منجر شک گیری یک دستگاه حقیقرت
میشود را باز شناخت و تحلی کرد که آن دستگاه در قال چره فراینردی شرک گرفتره اسرت
(همان.)71 ،
گفتار دوم :حقیقت و عقالنیت
 -3حقیقت

فوکو «حقیقت» را منزله سیستمی از روشهای قاعدهمند و نظم یافته برای تولیرد ،تنظریم،
توزی  ،انتشار ،نحوه بیان و عملکرد گرزارههرا در رژیمهرای سیاسری ،اقتصرادی و نهرادی تولیرد
حقیقت تنبیر میکند (« .)Foucault, 1980: 133حقیقت» با نظا هایی از قدرت که حقیقت را
تولید و از آن حفاظت میکنند و نیز با اثرهای قدرت که حقیقت را القا میکند و آنها حقیقرت
را تداو میدهند در پیوند دوری است (کهون .)714-711 :5733 ،فوکرو حقیقرت را نظرامی از
گزاراههررای علمرری برررای نهادهررای سررازنده آن مرری دانررد ،حقیقررت همیشرره موضرروع مح روری
انگیزشهای سیاسی و اقتصادی بوده است و همین دستگاههای بزر سیاسی و اقتصادی نظیر
دانشگاهها ،نیروهای نظامی ،نویسندگان و رسانهها هسرتند کره حقیقرت را بره عنروان موضروع
مباحثات سیاسی و منازعات اجتماعی تولیرد و پخرش و انتشرار مریدهنرد ( Foucault, 1980:
)132
زمانی که فوکو از حقیقت سخن میراند در پی تبیین حقیقتی نیست کره کشرف شرود و یرا
اینکه به زور پذیرفته شود بلکه وی حقیقت را مجموعه قوانینی میداند کره صرادن را از کراذب
جدا می کند و میان پدیدهها با قدرت ارتباا ایجاد میکنرد .حقیقرت هرم بافتره قردرت اسرت
جدایی این دو از یکدیگر به سرابی بیش شبیه نیست (گیالسیان .)33 :5715 ،فوکو تصریح مری
کند که کسانی که دانش را در اختیار دارند ،دارای این توان هستند که سیالن مننی را تثبیرت
و دیگران را تنریف کنند .بهعبارت دیگر «دانش قدرت تنریف کردن دیگران است( ».چیتسراز،
 .)5735در واق فوکو در پی دفاع از حقیقت نیست ،بلکه از تاثیرات نظا های حقیقت و قردرت
و چگونگی همبستگی حیات این دو به یکدیگر سخن می گویرد .او منرفرت و حقیقرت را عرین
صورتی از قدرت می داند نه همه آن ،به این مننا که بین قردرت و منرفرت رابطره ایرن همرانی
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وجود ندارد بلکه رابطه عمو و خصو

مطلرق حراکم اسرت ،بنبرارت دیگرر همره منرفتهرا و

حقایق ،قدرتاند ،اما تمامی قدرتها منرفت نیست .البته فوکو عکس این قضریه را نیرز صرادن
میداند ،بدینصورت که هیچ نوع قردرتی را نمریتروان بردون انترزاع منرفرت بره اجررا در آورد
(شکوهی.)5735 ،
در اندیشة مردرن و ماقبر مردرن ،حقیقتری کلری و جهرانی ،مسرتق از نگرشهرا و چشرم
اندازهای جوام مختلف وجود دارد که جامنه و قدرت را باید در جهت آن حقیقت هدایت کررد.
فوکو خنثی بودن حقیقت و جدایی آن از جامنه و رابطة قدرت را بی مننا میداند و هر حقیقرت
و نظا دانایی را صورت بندی خاصی از رابطة قدرت مریدانرد و ایرن چنرین حقیقرت مطلرق و
فراتاریخی را نافی فردیت و آزادی انسان میداند و سوژه را نه فردیت و مختار بودن بلکره شرک
درونی شدن آن حقیقت مطلق می داند که برای نفی سوژه (برساختة گفتمان) و رهرایی فررد از
دا گفتمان ،می بایست اسطورة حقیقت فراتاریخی را نابود کرد.
در اندیشة قب از فوکو یک عقالنیت کلی حاکم بر زندگی و اندیشة بشر تصرور مریشرد کره
واقنیت و افراد را باید بر اساس این عقالنیت شک داد .این عقالنیت همان حقیقت کلری اسرت
که اصو کلی را بر ذهن منفرد بشر تحمی میکند و مان از رهایی فرد میشود فوکو به جرای
سخن از عقالنیت کلی از عقالنیتها سخن گفت که این تکثر عق ها هرکردا سروژه و واقنیرت
مورد نظر خود را فراتر از خواست سوژه شک میدهرد و مران از مختراربودن و فردیرت فررد در
شک دادن به اندیشة خود و رهاکردن عق خود میشود.
فوکو اعتقاد دارد که آزاد کردن حقیقت از هر نظا قدرت چیزی جرز خیرالی واهری نیسرت.
چون حقیقت خودش قدرت است ،بلکه مسا له بر سر رها کرردن قردرتع حقیقرت از شرک هرای
سلطهی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیای است که حقیقرت هرم اکنرون در درون آنهرا عمر
میکند .مساله سیاسی نیز بر سر خطا ،توهم ،آگاهی از خود بیگانگی یا ایدئولوژی نیسرت ،بلکره
خود حقیقت است .وی در مقاله «قدرت و حقیقت» میآورد« :به باور من ،نکتهی مهرم در ایرن
جا این است که حقیقت بیرون از قدرت یا فاقد قدرت نیست .حقیقت ،به رغرم اسرطورهای کره
تاریخ و کارکردهایش را باید بازنگری کرد ،نره پراداش نفروس آزاد اسرت و نره فرزنرد انزواهرای
طوالنی و نه امتیاز کسانی که توانستهاند خود را رهرایی بخشرند .حقیقرت چیرزی ایرن جهرانی
است و در این جهان ،به یمن شک های مختلف اجبار تولیرد مریشرود و تاثیرهرای قاعردهمنرد
قدرت را حفظ میکند .هر جامنهای نظا حقیقت و «سیاست کلی» خرود را در مرورد حقیقرت
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دارد .یننی گونههایی از گفتمان که این جامنه میپذیرد و به منزله حقیقت به کرار مریانردازد
سازوکارها و مرج هایی که امکان تمیز گفتههای درست و نادرست را فراهم میکنرد و شریوهای
که به وسیله این یا آن گفته تصوی میشود تکنیکها و روشهایی که برای اکتسراب حقیقرت
ارزش یافتهاند جایگاه کسانی را که عهدهدار آناند که بگویند چه چیز به منزلره حقیقرت عمر
میکند( ».فوکو5733 ،پ .)717 :حقیقت از یک سو بواسطه نظا قردرت شرک مریگیررد و از
سوی دیگر قدرت در رابطه با تأثیر و پیامدهایی قرار میگیرد که خرود زاده حقیقرت اسرت و از
طریق «سامان بندی حقیقت» بسط پیدا می کند .در واق برخالف پنداشتههای اسرطوره ای از
این مفهو  ،حقیقت پاداش اذهان فارغ البا  ،زاده گوشه نشینی و ریاضت کشری ممترد نیسرت،
بلکه حقیقت متنلق به این جهان خاکی است و در نتیجه قید و بندهای بی شمار بوجرود آمرده
است و منب دائمی قدرت است .در واق در هر جامنه ای سامان بندی حقیقرت و سیاسرتهای
عمومی وجود دارد که مبتنی بر حقیقت ساخته شده اند .به بیرانی دیگرر هرر جامنره ای واجرد
نظا بنیانی است که حقیقت در بطن آن در حا عملکرد است ،و این امکران را مری دهرد کره
بتوان مبتنی بر آن احکا درست و نادرست را از یکدیگر تمییز داد و از سوی دیگر با استفاده از
فنون و روشهایی روند دستیابی به حقایق دیگر را مشخص کرد (فوکو.)5793 ،
فوکو حقایق را اموری تاریخمند و گفتمرانی مریدانرد .وی بره جنرق حقرایقی مری رود کره
ادعاهای جهان شمو بودن ،دارند .وی منتقد است که اگر لیبرالیسم بر آزادی به عنروان عنصرر
جهانشمو تاکید میکند به واسطه آن است که در نهاد اولیه تشکی ایرن تفکرر کره برر علیره
استبداد بوده است نیاز بود که آزادی به عنوان امری جهرانشرمو و عقالیری مطررح شرود .در
نتیجه ادعای جهانشمولی اندیشهها چیزی جز سالحی برای توجیه خود نیسرت .سرودمندترین
روش از نظر فوکو برای مماننت از ادعای داشتن حقیقت جهانشرمو  ،لحراک کرردن موقنیرت
خود و محدود ساختن ادعاهای خود و خالصه تأیید نقش خود به عنوان روشنفکر خرا اسرت
بنابراین فوکو برای اینکه نشان دهد حقایق ،واقنیتی جز تولیداتی از تنام قدرت/دانش نیسرت
به گذشته می رود .به ابتدای زمانی که یک مفهو در جامنه شک میگیررد .فوکرو اعتقراد دارد
که بخشی از حقایق جان شمو مشروعیت خود را به واسطه یک پیوسرت تراریخی ،بره عنروان
یک اص مورد پذیرش در طی قرون متمادی به دست آوردهاند بنرابراین بره خاسرتگاه حقرایق
میرود و با آنها همراه میشود .تا نشان دهد که آن حقایق در طرو تراریخ در قالر گفتمران
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متندد چه منانی و ابنادی به خود گرفته است .تبارشناسی به جسرتجوی «خاسرتگاه» مفراهیم
می رود و با دقت بر تما رویدادها به کالبدشناسی حقایق میپردازد،
برای فوکو «مسائ روز» مهم است ،زیرا احساس میکند آنچه امروز وجهی از حقیقرت را بره
خود گرفته ،بخشی از توجیه اش را از گذشتهاش میگیرد (فوکو .)19 :5731 ،تبارشناسی نمری
خواهد با ساختن «خطاهای بزر خیرخواهانه» در اذهان بر جای بماند ،نمیخواهد رویا بپرورد
و انسانها را به دنبا خود به سرمت یرک آرمرانشرهر ذهنری بکشراند تبارشناسری بره دنبرا
«حقیقتهای خرد و بی جلوهای» است که با روشی پیچیده و عمیق در جایگاهشان مستقرشده
اند .تبارشناسی با گزاره های فرا تاریخی در چالش است .فوکرو اعتقراد دارد کره د بسرتگی بره
حقیقت و دقت روشهای علمی زاده شون و هوس دانشمندان ،نفرت متقاب آنان ،بحگ و جد
متنصبانه و تکراری آنان و نیراز بره برترری و چیرگری اسرت ،سرالحهرایی کره بره آرامری طری
مبارزههای شخصی ساخته شدهاند (کهون .)739 :5733 ،حقیقت نوعی خطا است که نمیتروان
آن را رد کرد ،بی شک به این دلی که طباخی طوالنی تاریخ آن را فاسرد نشردنی کررده اسرت.
وانگهی ،خودع مساله ی حقیقت ،حقی که حقیقرت بررای رد خطرا یرا مقابلره برا ظراهر بره خرود
میدهد ،شیوه ای که حقیقت به نوبت ،او در دسترس فرزانگان قررار گرفرت و سرپس مخرتص
مردان پرهیزکار شد و بند به جهانی دور از دسترس برده شد که در آن هم نقش تسلیبخرش و
هم نقش آمرانه داشت و سرانجا به منزله ایدهای بیفایده و زائد و همه جا نقض شرده رد شرد،
آیا تما اینها یک تاریخ نیست؟ (همان.)733 ،
فوکو در یک سلسله جلسات که به بررسی مسئله حقیقت و حقیقتگویی پرداخته بود ،تطور
این مساله را مورد بررسی قرار میدهد .وی از لفظ یونانی «پارسریا» بره عنروان منراد مسرئله
«حقیقتگویی» استفاده میکند (فوکو 5715 ،ب .)33 :وی هدف خود را از این بررسری ،نشران
دادن تطور مننا و ماهیت مسئله حقیقتجویی میداند .اینکه در ابتردا حقیقرتگرویی در قالر
دوگانه مرشد و مرید مننا پیدا میکرد .در این دوگانه مساله راهنمایی مرید توسط مرشد و بیان
حقیقت برای سنادت مریدان مطرح شد .مرشد خود را موظف به راهنمایی مرید مریدانرد .بایرد
حقایق عالم را برای مریدان بیان کرده تا ارشاد گردند .در این دوگانه یک صرداقت و خلرو در
پس آموزههای مرشد پیشفر گرفته میشود .مرشد ،آیینه مرید مریشرود ترا بره او کاسرتی
هایش را نمایش دهد و مسیر حقیقت را برایش نشان دهد .در این گفتمان یرک سرری اصرو و
آموزه به عنوان حقایق شاخص ،پیشفر

گرفته میشوند و مرشد تبیینکننرده و نراظر حسرن
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اجرای این اصو و آموزهها خواهد بود .در این گفتمان خود مرید نیز نوعی تبنیرت از قردرت را
پذیرفته و در خود نهادینه میکند .در اینجا دانش ،بدون دخالرت هریچ عامر خرارجی ،تسرلط
خویش را بر بدن مرید تولید و تثبیت میکند .در این دوگانه شرا رسریدن بره حقرایق تبنیرت
است .بر طبق این گفتمان ،باید پذیرفت که حقایقی وجود دارنرد کره در اختیرار مرشردان قررار
دارد و مریدان برای رسیدن به این حقایق راهی جز تبنیت از مرشدان ندارند.
در این شرایط است که جامنه سلسله مرات عمودی پیردا مریکنرد .دامنره تسرری حقرایق
گفتمانی می تواند بسیار متفاوت باشد .فوکو منتقد است در گفتمرانی دیگرر اسرتفاده از پارسریا
(حقیقتگویی) به نحو فزایندهای بهعنوان وظیفه مرید نسبت به خودش بر عهده مرید گذاشرته
می شود .در این حالت حقیقت تنها در قال گفتمان پارسیایی مرشد برای مریرد و یرا در قالر
گفتگوی میان این دو مورد فهم قرار نمیگیرد .در ایرن گفتمران حقیقرت بررای مریرد ،نسربت
شخصی ای است که وی با خود بر قرار میکند .در این شرایط مرید ،خود حقیقت گوی خرود و
یا حتی دیگران خواهد بود (همان .)733 ،بنابراین مرید بایرد خرودش را امتحران کنرد کره آیرا
میتواند به خود سروری دست یابد یا نه .وی توضیح میدهد که تصورات افراد از حقایق در ایرن
گفتمان ،امری به شدت وابسته به تجربه فرد با خرودش دارد .در ایرن میران تصرورات حقیقرت
مآبانه ،در تنام خود با حقیقت گفتمانی شک میگیرنرد بنرابراین در پرس ایرن حقرایق رازی
نیست که کسی در پی افشای آن باشد .پایبندی به این حقایق نیرز وابسرته بره خرود و حقرایق
گفتمانی دارد .فوکو حقیقت را از سویی ،شام یک دسته اصو عقالنی کره ریشره در نظریرات
کلی نسبت به جهان ،حیات انسان ،ضرورت ،سنادت ،آزادی و غیره میداند و از سوی دیگرر آن
را قواعدی ناظر بر رفتار تبیین میکند (همان.)359 ،
بطورکلی میتوان حقیقت را در با چهار خصلت تاریخی مهم تبیین نمود:
 .5حقیقت در قال بیان علمی و موازینی بوجود آوردنده آن نمود پیدا میکند .این حقرایق بره
نحوی عرضه میشود که به شک قوانین و دستورالنم هنجاری مرورد پرذیرش عررف قررار
میگیرد و تبنیت از آن برای انسان امری بدیهی و ضروری تلقی میشود
 .3حقیقت همواره تحت تاثیر شرایط و مقتضیات دچار تحو و دگرگونی مریشرود و آنچره آن
اقتضائات را مننادار میسازد همان حقایق هستند
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 .7حقیقت در شرایط و اشکا مختلف تولید و به کار گرفته میشود .فوکرو حقیقرت را سریا ،
فراگیر و در جریان تلقی می کند که به شکلی درآمده و مصررف میشود(بوسرتانی و محمرد
پور)5733 ،
 .4حقیقت ،موضوع مجموعره ای از بحگهرای سیاسری و تنار هرای اجتمراعی اسرت .فوکرو،
دعوی حقیقت را در ارتباا تنگاتنگی با مبارزات ایدئولوژیک و تنارضرات فکرری و سیاسری
می داند (فوکو.)5793 ،
 -3گسست و نظامهای حقیقت

فوکو اص عد تداو و گسست را بر پایه و اساس اص واژگونی ،از اصرو موضروعه تحقیرق
خود قرار داده است .وی این مفهو را از رویکردهای علمی گاستون باشالر اخذ کرده است و آن
را در مطالنه انگارههای دانایی به کرار بررده اسرت .درواقر  ،فوکرو آنجرا کره در روش و تحلیر
تبارشناسانه سنی می کند روندهای تاریخی ،اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته را کشرف کنرد ،از
این اص استفاده مینماید (ضیمران.)49 :5717 ،
فوکو تحت تأثیر نیچه قائ تحلیر تبرار و ظهرور اسرت ،تحلیر تبرار ،وحردتها را در هرم
میشکند و تنوع و تکثر رخدادهای نهفته در پس خاستگاه تاریخی را آشرکار مریکنرد و تروهم
تداو ناگسسته پدیدهها را نفی میکند و آنچه را بواسرطه رویکرردی انباشرتی و خطری بننروان
دانش و هویت ما بننوان حقیقت ،ضرورت و بداهت شرک را گرفتره را چیرزی جرز الیرههایی از
تنبیر انباشته شده نمیداند .او از تنوعها سخن میگوید ،از رویدادها ،انحرافات کوچک ،خطاهرا،
ارزیابیهای نادرست و نتیجه گیریهای غلطی سخن می گویرد کره بررای پیردایش آنچره بررای
انسان ارزشمند است ،انجامیدهاند (بشیریه.)5731 ،
این ایده انفصا و ناپیوستگی یکی دیگر از نوآوریهای فلسفی فوکو به شمار مری آیرد .ایرده
ضد تاریخی فوکو مجموعه ای از دانشها (گفتمانهرا) اسرت کره حروادا را برالقوه منفصر از
یکدیگر و نه ضرورتا به صورت پیشرفت و از پیش تنیین شده می بیند ،به همین دلی است که
اغل او را فیلسوف «انفصا » یا «ناپیوستگی» می نامند .تبارشناسی بره دنبرا افرزودن دیردی
تاریخی در تحلی پدیدههاست و به این مننا که کلیه پدیده و دانشها وابسته به زمران و مکران
است .بسیاری بر این ایده ضد تاریخی فوکو ایراد وارد میکنند .فوکو بررای پاسرخ بره منتقردین
خود نظریههای حقیقت خود را به کار می گیرد .حقیقرت بررای فوکرو آن حقیقتری نیسرت کره
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فیلسوفان به دنبا آنند .آنچه فوکو به دنبا آن است جز آن است کره مرثال کانرت و هگر بره
دنبا آن بودند .او به دنبا متونی نیست که در آن بهترین بحگها با اسرتوارترین منطرق بیران
شده باشد .او گفتمانهایی مانند حقیقت را به این دلی مطالنه نمی کند که تحلیلی از مفراهیم
آنها به دست دهد .گفتمانهایی مانند حقیقت در نزد فوکو ،هسرتههای قردرتانرد (عضردانلو،
 .)5731این گفتمانها را نباید از دیدگاه نویسنده یا خوانندگان آن نگریست ،بلکره بایرد از ایرن
دیدگاه به آنها توجه کرد که چگونه سازنده روابط قدرتند.
مسا له دیگر تبارشناسی به دنبا کشف کثرت عوامر مروثر برر رویردادها و بریهمترایی آن
هاست فوکو این نگرش را «حادثیسازی تاریخ» خوانده است .هریچ ضررورتی در تراریخ وجرود
ندارد .تبارشناسی کثرت عوام  ،استراتژیها و نیررویهرایی را کره بره امرور ،خصرلت برداهت و
ضرورت میدهند ،را کشف می کند .تبارشناسی این نگرش را که مننا و بنیادی در پرس امرور و
پدیدهها وجود دارد را نمیپذیرد .تنها الیههایی از تنبیر است که بر روی هم انباشته میشوند و
حقیقت ،ضرورت و بداهت را به وجود میآورند و تبارشناسی به دنبا در هم شکستن نتایج این
فرآیند است .بنابراین موضوع تبارشناسی سریر تراریخ و نیرات سروژهای تراریخی نیسرت ،بلکره
رخدادها و پراکندگیهایی است نتیجه منازعات ،تنام نیروها و روابط قدرت است .پرس علرم و
دانش هم چیزی جز چشم اندازی تاریخی نیست.
تبارشناسی به دنبا کشف گسستها در مراحلی از تراریخ اسرت کره دیگرران در آن دیردی
تکام گرایانه دارند .در تبارشناسی مننای جهان شمو وجود ندارد تا بر اسراس آن پیشررفت و
ترقی را سنجید .حقایق خرد و درون گفتمانیاند .عمقی در پس پدیدهها و منانی وجرود نردارد،
همه چیز را باید در سطح جستجو نمود .فوکرو وظیفره تبارشرناس را در هرم شکسرتن مفراهیم
جهان شمو  ،تغییر ناپذیر و آرمانی میداند (دریفوس و رابینو .)351 :5731 ،تمامی مفراهیم از
جمله قدرت نیز پدیدهای تاریخی هستند و دائما در تغییر و تحو به سر میبرند .فوکرو منتقرد
است ماهیت انواع گونههای قدرت و نحوه عملکردشان در طو تاریخ تغییر کرده است .بنرابراین
به جای تالش برای یافتن جوهر قدرت باید سرنی کنریم آن را توصریف کنریم (شررت:5733 ،
.)351
تبارشناسی به واسطه تأم و درنق بر چیزهای خُرد و اتفانهای آغازین ،توجه بسریار دقیرق
به شیطنتهای مضحکشان ،انتظار کشیدن ظهور آنهرا برا نقرابهرایی سررانجا فروافتراده ،برا
چهرهای دیگر و شر نداشتن از این که به جست و جوی آنها ترا از هزارتروی گفتمرانهرا رود،
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میخواهد نشان دهد که انسان چگونه در بند هزارتویی از حقایق گرفتار آمده است .تبارشرناس
به تاریخ نیاز دارد تا توهم خاستگاه را دور کند ،کم و بیش همانگونره کره فیلسروف خروب بره
پزشک نیاز دارد تا سایه روح را دور کند او باید بتواند رویدادهای تاریخ ،تکرانهرایش ،شرگفتی
هایش ،پیروزیهایش ،سستی و شکستهای بد گروارش را کره گزارشرگر آغازهرا و وراثرتهرا و
میرااهایند ،بازشناسد همانگونه که باید بتواند بیماریهای بدن ،حالتهای ضرنف و توانرایی،
اختال ها و مقاومتهایش را تشخیص دهد تا درباره آنچه گفتمرانی فلسرفی اسرت داوری کنرد
(فوکو5715،الف .)543-541 :در پی این تغییر منانی در گفتمانهای مختلف است کره مفهرو
«گسست» شک میگیرد .گسست اشاره به انحراف منانی و ابنراد یرک مفهرو در طرو تراریخ
دارد بنابراین فوکو هنگامی که در مقا یک تبارشناس به موضروعی مریپرردازد ،بره دنبرا آن
نیست که به عق برگردد و ریشه یک مفهو را به عنوان یرک حقیقرت و منشرأ یرک حقیقرت
مورد بررس ی قرار دهد ،بلکه به خاستگاه می رود تا نشان دهرد از همران ابتردا رازی نبروده کره
بخواهد ریشه حقیقتی باشد و این مفاهیم نیز خودشان عنصری بودهاند از شربکه گفتمرانی .برر
این اساس عمقی در پس پدیدهها و منانی وجود نردارد ،همره چیرز را بایرد در سرطح جسرتجو
نمود .فوکو وظیفه تبارشناس را در هم شکسرتن مفراهیم جهرانشرمو  ،تغییرناپرذیر و آرمرانی
میداند (همان.)351 ،
فوکو دورهها ی تاریخی را به سه دوره (اپیستمه) تقسیم می کند ،و به روشی مبتنی بر عرد
طبقه بندی ،5ویژگیهای سه دوره (اپیستمه) را تشریح می کند و شرایط امکان کلیره دانشهرا
در هر ع صری را به نحوی منیّن نشان می دهد .این سه اپیستمه با دو گسست از یکدیگر منفک
می شوند .نخستین گسست در قرن  53میالدی بره وقروع پیوسرت کره در آن دانرش رنسرانس
(عصر نوزایی) که در آن انگاره «همسانی و مشابهت» حاکم است ،جای خود را به انگاره «نظرم»
خواهد داد که این نظم مجموعه حوزههای شناخت و منرفت را متناس با علم برابریها کره بره
منزله « امکان برقراری توالی منظم بین اشیای حتی غبرقاب سنجش» در نظر گرفته میشود را
سامان میبخشد .دومین گسست در مابین سا های  5331تا  5311بره وقروع مری انجامرد .در
این دوره بار دیگر برتری نظم در دانشها به پیکربندی جدیدی منجر میشود که در آن مسراله
انسان به واسطه سه حوزه تجربی«کار»« ،حیات» و «زبران» محردود میشرود .در ایرن شررایط
1. Anti-Doxographique
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است که انسان ابژه دانش و سوژه شناسرایی کننرده ،بررای نخسرتین برار وارد مروقنیتی مربهم
میشود (آرون و فوکو.)79 :5713 ،
با وجود اینکه به سختی امکان درک و تشریح این موضوع وجود دارد که به چه دلی تغییرر
و جابه جایی از یک اپیستمه به اپیستمه دیگر هرگرز برا اصرطالحاتی چرون پیشررفت تردریجی
مطرح نشده بلکه بیش تر با اصطالح همجواری  5عنوان شده است .اما به نظر مریرسرد ،فوکرو
تفسیر این گسستها را به منزله تداو و امتداد تقسیم بندی جدید یا انتقا دانشهای موجود
به سمت سابر موضوعات ،نپذیرفته و رد مینماید« .شکاف عمیقی» که دو اپیستمه را از یکدیگر
جدا میکند ،امکان نمی دهد تا بفهمیم عوام تغییر و جابره جرایی ناشری از عوامر درونری یرا
بیرونی ساختار است ،یا عبارت است از تقلی و زوا ساختار یا برعکس عبارت است از واقنه ای
اسف بار مث جنق یا یک انقالب .از سوی دیگر فوکو سنی میکند مراق این مسئله باشد کره
هرگز مانند برخی از مفسران« ،شرایط تولید» را که در آن یرک گفتره یرا منطرون بره واقنیرت
تبدی میشود را با «شرایط امکان» در هم نیامیزد .او در این راستا تالش میکند تا تصرویری از
تشکی «بستر» علو انسانی بر مبنای شبکه دانش که به منزله شرایط امکان تحقق آنها مرورد
کاربرد قرار گرفته را نشان دهد .مطابق ایرن دیردگاه ،مسراله اصرلی توصریف «پیردایش» علرو
انسانی است نه «جهش» یا تمای تفکر کالسیک به چیزی دیگر .در این ساختار خا است که
فوکو این گسستها را در چارچوب نظم تجربی ،که هم بدیهی است و هم مبهم ،بپذیرند(همان،
.)13
 -2عقالنیت

عقالنیت در نگاه فوکو تنریف مشخصی ندارد و همچون قدرت باید دید در کجا (زمان خا
و گفتمان خا ) اعما قدرت میکند .هدف فوکو تحلی صور عقالنیت است :فرمو بندیهای
متفاوت ،ابداعات متفاوت و تندی و تصحیحهای متفراوتی کره در آنهرا عقالنیتهرا در تنرار
یکدیگر و به دنبا یکدیگر موجبات شک گیری یکردیگر را فرراهم مریآورند(اسرمارت:5731 ،
 .)537این عد ارائه تنریفی مشخص از مفاهیمی خا در اندیشه فوکو ریشه در پریشفرر
ضد ذات گرای وی دارد .فوکو منتقد است زمانی میتوان از پدیدهای تنریفری ارائره داد کره آن

1. Juxtaposition
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پدیده یک جلوه در ک تاریخ داشرته باشرد ،در صرورتی کره همره تراریخ محصرو دیالکتیرک
قدرت/دانش است.
مفهو عق نیز از این قاعده مستثنا نیست .وقتی در آثار فوکرو دنبرا برداشرت وی از ایرن
مفهو میگردیم ،دو نکته به ذهن خطور میکند او اینکه وی بررای ارائره تصرویری از مفهرو
عق به دنبا ارائه تصویری از مفهو جنون میپردازد .فوکو در مقالرهای تحرت عنروان سروژه و
قدرت که به منظور چاپ کتاب «میش فوکو :فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک» نوشرته برود،
چنین میآورد که« :برای درک آنچه جامنه از «عق سلیم» میفهمد ،شاید باید آنچه در حروزه
دیوانگی روی میدهد[ ،را] تحلیر کنریم و بره همرین ترتیر بررای ،بررای آنچره قانونمنردی
می فهمیم باید آنچه در قلمرو بی قانونی میگذرد[ ،را] تحلی کنیم( ».فوکو 5715 ،الف.)455 :
در واق این مفاهیم در تقاب با یکدیگر و مترأثر از شررایط تاریخی/گفتمرانی شرک مریگیرنرد.
رجوع به حاشیه برای فهم منطق گفتمان مسلط روش دیرینه شناسی فوکو را بره جلروه در مری
آورد .نکته دیگر این است که بجای اینکه به دنبا ارائه تنریفی از این مفهرو بره منظرور درک
حوزه های اعما قدرتش باشیم ،بایرد بررعکس ببینریم کره در هرر گفتمرانی ،در کجرا مفهرو
عقالنیت مرج اعما قدرت میشود به عبارت دیگر در برابر چه کنشهرایی مفهرو عقالنیرت
جهت تأیید آن کنش استفاده میشود .فوکو همان طور که خودش ادعا میکند به دنبا دیردن
موضوعات از منظری دیگر است ،وی زمانی که میخواهد پیرامون مفهرو قردرت بحرگ کنرد از
مفهومیسخن به میان میآورد به نظرش مفهو قدرت صورتی و جلوه ایی از آن مفهرو اسرت و
آن مفهو انضباا است .وی با همین دید مفهو عق مورد توجه قرار میدهد ،وی منتقد اسرت
که در پس مفهو عق مفهو هنجار است که دارد اعما قدرت میکند .پریش انگاشرته عینری
هنجار عبارت است از «توجیه بخردانه آن و خردورزی را ارزش مطلق دانسرتن» (فوکرو:5731 ،
 )14و این مفهو خود را گسترده میکند و در قال مفاهیمی دیگر جلوه و اعمرا قردرت مری
کند .در اینجا نیز هنجار پنهان میشود در مفاهیم و عناصری که از این مفهو تغذیه مریکنرد،
هنجار پنهان می شود تا بهتر بتواند پذیرش داشته باشد و اعما قدرت کند و فوکرو بره دنبرا
موضوعاتی است که بر طبق هنجارها هویت یافتهاند و اکنون ما با آنها زندگی میکنیم .او مری
خواهد به راز این هنجارها و الزا آور بودنشان پی ببرد و ارائه دهرد کره هریچ رازی نیسرت جرز
شبکه ای که در تنام قدرت/دانش شک گرفته است .او اعتقاد دارد که اگر بنرا باشرد هنجراری
در جامنه وجود داشته باشد باید ساخته شود .این ساختن میتواند به واسطه الگوهای اتوپیرایی
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باشد و یا بر اساس تجربه .وی منتقد است هنجارهای جامنه باید بر اساس تجربه سراخته شرود.
تا اگر دانش ما به موضوعات تغییر پیدا نمود بتوان به راحتری هنجارهرا را تغییرر داد نره اینکره
گزارهای علمی را فدای ساختار آرمانی کنیم (همان.)11 ،
نکته دیگر این است پیروان عق صحیح ،تندد پذیرش یک مسئله را دلیلی بر صحت مسرئله
فر میگیرند و با استفاده از جمالتی همچون «همره مریداننرد» و «نمریتروان منکرر شرد»
متوس به «نیروی تنداد» میشود که این شیوه چیزی نیست بجرز اسرتداللی کره از طریرق آن
کسانی که به خود حق می دهند از جان اکثریت صحبت و اعما قدرت کنند .فوکو هیچگراه از
تحقیر این افراد خودداری نمیکند (همران« .)14 ،میگوئر مروری» در مقالرهای تحرت عنروان
درباره سبک فلسفی میش فوکو ،به تشریح آرا فوکو از طب سلیم و عق صحیح میپردازد ،وی
منتقد است که فوکو ،طب سلیم و عق صحیح را حالتی از شی و دستگاهی مقتدر برای ادراک
میداند .چیزی است که در یک حیطه مفرو به چشم نمیآید ،چون پنهان نشده است .از این
رو انتقاد از طب سلیم و عق صحیح در زمان حا عبارت است از )5:جدا کرردن مفهرو طبر
سلیم و عق صحیح از زمان حا  )3طب سلیم و عق صحیح را نتیجه اعما پیچیرده هنجرار
سازی دانستن-چه استداللی باشند و چه استداللی نباشند  )7آزمودن شرایط امکان ،به مننای
نقد کانتی .ولی به دلی ماهیت دو پهلوی طب سلیم و عق صحیح-که هم توصیفی و دستوری
است و هم عقالنی و تاریخی-چنین نقدی تأثیر نیچه وار شکستن بتها را در پی خواهد داشرت
(همان .)13 ،فوکو عقالنیت را هم به منزله قدرت تحلی و همچنین به عنوان شرکلی از آگراهی
موجود در کنش انسانها در حوزهی اجتماعی می داند .وی به دنبا آن است تا نشران دهرد در
پس هر کنشی ،نشانهای از عقالنیت وجود دارد.
فوکو اعتقاد دارد که عقالنیت نمیتواند حدود قدرت یا محدودهی سلطه را مشرخص کنرد.و
کاری بیش از اشاره به موارد خا و مشخص کردن هر کدا از آنهرا نمریتوانرد انجرا دهرد.
تصور اینکه عقالنیت می تواند به ذات سلطه پی ببرد ،آن را در سبد مفهومی خرود قررار دهرد و
شسته و رفته در اختیار فرد سرتمدیده قررار دهرد ،چیرزی جرز بلنردپروازی عقالنیرت فراترر از
محدودههای ذاتیاش نیست (پوستر ،بی تا .)555 :از نظر وی عقالنیت به صورت مفهرومی قرادر
به تمیز سرشت گفتمان خودش از گفتمانهای دیگر نیست .فوکو مث نیچه بر در هم تنیردگی
عق با قدرت تاکید دارد بنابراین گفتمان خود فوکو هم شکلی از قدرت است .هیچچیزی مران
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نمیشود که فوکو این وضنیت یننی این تأم خودآگاهانهی قدرت موجود در گفتمران خرود را
تشخیص ندهد و موض سیاسی خود را مشخص نکند و شرایط امکان آن را فراهم نیاورد.
فوکو در تحلی مفهو عقالنیت سیاسی ،آن را وابسرته بره چگرونگی فراینردهای اقتصرادی،
اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژیکی میداند و اهمیت بررسی پیرامون عقالنیت سیاسری را چنرین
میپندارد« :میتوان عقالنیت سیاسی را تحلی کرد ،همان گونه که میتوان هر عقالنیت علمری
را تحلی کرد .البته این عقالنیت سیاسی متص است به شک های دیگری از عقالنیرت .توسرنه
این عقالنیت کامال وابسته است به فرایندهای اقتصرادی ،اجتمراعی ،فرهنگری و تکنیکری .ایرن
عقالنیت همواره در نهادها و استراتژیها تجسم مییابد و ویژگی خرا خرود را دارد .از آن جرا
که عقالنیت سیاسی ریشه بسیاری از بن انگارهها ،اموری بدیهی از هر نروع ،نهادهرا و ایردههایی
است که مسلم میپنداریم ،از دیدگاهی نظری و عملری اهمیتری دو چنردان دارد کره ایرن نقرد
تاریخی و این تحلی تاریخی از عقالنیت سیاسی مان را دنبا کنیم(».فوکو 5715 ،الف.)795 :
فوکو مدعی می شود که مفهو ایدئولوژی خود یکی دیگر از همان عقالنیتی است که بر ابرژه
مدعی آزادسازیاش مسلط میگردد :انسان در این رویکرد انسان در مقا ابژه سوبژکتیویسرت و
عقالنیت در مقا سوژه ابژکتیویست قرار میگیرد .برای مفهو پردازی «انسان» بره عنروان ابرژه،
به ضرورت باید به آن شکلی داد و ابژه را به طور متافیزیکی مشابه داستان آفرینش خلرق نمرود.
عقالنیت واقنیت را نظم میبخشد اما در همان حا اصرار دارد که هیچ تاثیری مبهمی برر ابرژه
خود ندارد .بیطرفی عقالنیت برای فنالیت شناختی در پروژههای علمی و نظری امری ضرروری
است اما در علو انسانی این تمای وجود دارد که واقنیت یا عقالنیت با توسر اصر خاسرتگاه
برای خودها له از حقانیت را ایجاد نماید و مننایی فراتر از مفهومی گفتمانی را برای برود تولیرد
کند.اگر عقالنیت در برخی از موارد منشأ آزادی و بیطرفی در علو انسانی است اما با کوچرک
ترین انحرافی میتواند ریشه ادعاهایی ایدئولوژیک و جهانشمو شرود .فوکرو بررای اجتنراب از
خطرات قدرت نهفته در عقالنیت از نظا مند کردن موضنش سرباز میزند و دیگرر کرار خرود را
در مقوالتی منطقی ساماندهی نمیکند زیرا این احتما وجرود دارد کره عقالنیرت بره واسرطه
منصومیت منطقیاش تنها فرمانش را که تبنیت است ،صادر کند (پوستر ،بیتا.)555:
فوکو بر خالف ها برماس که منتقد است اگر کسی مطالنه آثار کانت یا وبر را ممنوع کنرد بره
خطر افتادن در گودا نامنقولیت دامن زده است .تاکید میکند که« :کامال با این مساله موافرق
هستم اما باید گفت سؤا اصلی فلسفه و تنق انتقادی از قرن هجدهم تا به امروز این است کره
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«آن خردی را که ما به کار میبریم ،چیست؟»« ،تاثیرات تاریخی آن چیسرت؟»« ،محردودیت و
خطرات آن چیست؟»« ،چگونه مرا مریتروانیم بره عنروان موجرودات منقرو  ،منقولیرت را کره
متاسفانه به خطرات درونی زیادی آمیخته است به کرار برریم؟» ایرن سرواالتی اسرت کره بایرد
همیشه به ذهن بسپاریم و در عین حا از سختی ح آنها نیز باید آگاه باشیم افزون برر ایرن،
اگر اظهار این امر که خرد به عنوان دشمن بشریت باید کنار زده شود ،خطرناک است ،به همران
اندازه این امر که بگوییم هرگونه سروا انتقرادی در حروزه خطررات منقولیرت مرا را بره ورطره
نامنقولیت میکشاند نیز خطرناک است .ما نباید فرامروش کنریم -مرن ایرن را بره ایرن منظرور
نمیگویم که از منقولیت انتقاد کنم بلکه منظور این است کره نشران دهرم چطرور همره چیرز
مبهم و دوپهلو است -نژادپرستی که اسلحه قدرتمند نازیسم محسوب میشود در نتیجه منقرو
گرایی پرزرن و برن داروینیسم اجتماعی به وجرود آمرد .آیرا مریتروان نژادپرسرتی را منقولیرت
خواند؟ مسلم است که این امر نامنقولیت محض است اما روی هم رفته نامنقولیتی اسرت کره از
گونه یی منقولیت سرچشمه میگیرد .این شرایطی است که ما در آن زندگی میکنیم و باید برا
آن دست و پنجه نر کنیم .اگر متفکران ،تنق انتقادی و حتی فلسفه که کارکردی دارنرد بایرد
بدانند این بخش مارپیچ گونه منقولیت محدودیتها ،الزامات و همزمان خطرات درونی آن را به
ما گوشزد میکند( ».صادقیه.)5733 ،
نتیجهگیری
فوکو حقیقت و عقالنیت را زاده قدرت میداند و تاکیرد مریکنرد کره جلروههرای قردرت در
گفتمانهای مختلف به حدی گسترده است که نقش دانش را در پس خود قرار میدهد .اگر چه
دانش ،قدرت را مننا می بخشد اما از سوی دیگر دانش برساخته قدرت است .در این جاست کره
قدرت ،دانش را در مسیری که خود میخواهد به حرکت در میآورد .قدرت دو وجره دارد وجره
دارد :وجهی محدود کننده که محرو میکند ،سررکوب مریکنرد ،سانسرور مریکنرد ،مماننرت
میکند ،پنهان میکند و میپوشاند ،و وجهری سرازنده کره قردرت از طریرق سرازگارهای خرود
همچون مشاهده ،شیوههای و روندهای تحقیق و پژوهش به تولید منرفت می پرردازد .اگرر چره
این منرفت به نحوی انباشتی نظا حقایق و تصورات منقوالنه گفتمانها را مریسرازد .در واقر
قدرت برای حیات خویش راهی جز به حرکرت در آوردن چر هرای دانرش و منرفرت را نردارد.
برای اثبات گزارههایش از مفهو حقیقت و عقالنیت استفاده میکند .حقیقت به الزامات قردرت
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مننا ،انضباا ،انطبان ،منفن سازی ،نظارت و بهنجارسازی مریبخشرد .از سروی دیگرر حقرایق
گفتمانی نباید غیر منقو باشند ،و اینجاست ارتباا میان حقیقت و عقالنیت آغراز میشرود .از
این باب است که فوکو خود را ضد عق میخواند .وی از مفاهیمی که خارج از جایگراه خرود بره
عنوان یک ساخته بشری ،بخواهند مننایی فرا تاریخی و یا فررا اسرتداللی بره خرود بگیرنرد بره
مقابله می پردازد .وی اعتقاد دارد که همین عقالنیت استداللی موج ظهور نازیسرم و فاشیسرم
در اروپا شده است .حقایق ماهیتی جز امری ساختهشده قدرت ندارد .عقالنیت نیز مننرایی جرز
سازمان اندیشیدن در قال یک گفتمان را ندارد.
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