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Abstract 

The main concern of this paper is to counter the ruling rationality of the humanities, which 

makes writings and classrooms of “Riskless and timely Foucault”. The rationality that has 

appropriated Foucault to reproduce the student-teacher relationship and write treatises and 

scientific books. According to this rationality, first, Foucault is Periodize, and then these 

periods are taught by a professor who, as a subject, is confronted with Foucault’s object 

and strictly observes the method of scientific references while truth Foucault (Truth does 

not mean the exact references of the subject to the object of Foucault’s works) is an 

untimely Foucault that develops an immanent life in the present. Therefore, in order to 

counter the academic Foucault, it is necessary to provide a reading of the Foucault that has 

no Periodization (One should not even understand the periods in relation to each other) 

because these Periodizations make it possible that Foucault can be conquered by the forces 

of academic rationality. As a result, Foucault’s method should be considered as a 

subjectification and continuous production of the untimely, whereby the subjugation of 

knowledge and relations of power are immanent subjects as an immanent life. 
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Relations of Power 

 

                                                                                              

* PhD in Political Science, University of Tehran, m_ghahreman@ut.ac.ir 

Date received: 2020-06-16, Date of acceptance: 2020-10-19 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

mailto:m_ghahreman@ut.ac.ir




،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
992–9911،901،آذرنهمسالبيستم،شمارةـپژوهشی(،نامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 ماندگار درون یزیست ۀتوسعشدن و  سوژه ۀمثاب روش فوکو به

 :است خاکستری تبارشناسی کتاب بررسی و نقد

 فوکو روش دربارۀ تأمالتی

*ميثمقهرمان

 چكيده

اصلی این نوشتار مقابله با عقالنیت حاکم بر  علروا اننرانی اکرت کره ات ی را           ۀدغدغ
عقالنیتی که فوکو را بر ای   ،کند را ممکن می« هنگااهخط    ب فوکوی بی»های درس  کالس

ها   کتب علمی از آنِ خود ک ده اکرت    دانشجویی   نگارش رکا ه ر   بازاو ید ر ابط اکتاد
هرا اوکرط اکرتادی     شرود   کر ا ایرن د ره    بندی مری  طبق این عقالنیت، ابتدا فوکو د ره

اعرا   ارج ۀفوکو ق ار گ فته اکت   شریو  ۀر ی ابژ کوژه ر به منز ۀ بهکه شوند  ادریا می
معنرای   بره   کره فوکروی حقیقری یحقیرت نره      درحا ی ؛کند طور دقیقی رعایت می علمی را به

 زینرتی  حرا  هنگامی اکت که در زمانِ  هآثار فوکو( فوکوی ناب ۀارجاعا  دقیق کوژه به ابژ
 بایرد  شرده  دانشرگاهی  فوکروی  برا  مقابلره  بر ای  ین،  بنراب ا دهرد  یماندگار را اوکعه م در ن

 مر ابط هرا را   ای نینت یحتی نباید د ره بندی خوانشی از فوکو ارائه داد که دارای هیچ د ره
شدنِ فوکرو   درآ رده انخی  بهها فضا را ب ای  ک دن بندی د ره، زی ا این  دیگ  فهم ک د( با یک

شردن   کند  درنتیجه، باید ر ش فوکو را کوژه اوکط نی  های عقالنیت دانشگاهی ف اهم می
هرای دانرو   ر ابرط قردر       منقادکرازی  هنگراا داننرت کره کروژه     ه ید مداا ام  ناب  او
  ماندگارند در ن زینتی مثابۀ بهماندگارِ کوژه  در ن

ماندگار، ننبت خود برا خرود، ابارشناکری زمران حرا ، دانرو،         زینتِ در ن:ها واژهکليد
 ر ابط قدر  
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 مقدمه. 1

گویند، ایرن نوشرتار فرارز از     ناا علم   فهمِ صحیح کخن می بهب خالف نقدهای مع فتی که 
گیر یِ کرارک د    دنبرا  پری   صر فا  بره   اکرت  خاکنت ی ابارشناکیه گونه نقد علمی به کتاب 

خاصی در زمان حا  اکت: کارک د مقابله با عقالنیت حاکم ب  دانشگاه در علروا اننرانی کره    
او یرد  برا   ،دیگ  دانشجویی   ازکوی راکتاد   گذر بازاو ید ر ابط  کو از ره این عقالنیت ازیک

هرای دانشرگاهی، فوکوشناکریِ خاصری را ممکرن کر ده اکرت  کتراب          نامره  ها   پایان رکا ه
هرم م جر     شده اکت، زی ا های فوکوی دانشگاهی یکی از نمونه اکت خاکنت ی ابارشناکی

  هرم از د ِ آن   شرود  های دانشگاهی محنروب مری   ها   رکا ه نامه مناکبی ب ای نوشتن پایان
 اوانند پ  رش یابند  فوکوشناس می اکتادان
ای اکت که ر ابرط قردر  حرو  آن شرکف گ فتره       ا ، ر ش فوکو کامانه دقیق  عبار  به
دهنرد کره    ک دنِ آثار فوکو، نخنرت، اجرازه مری    بندی د رهگذر  ر ابط قدرای که از ره ،اکت

 ۀمثابر  ود کره از ط یرق آن بتروان بره    نظ  گ فتره شر   نظ ی در چهارچوبی منز ۀ  بهر ش فوکو 
نوشت که ب ای مثا ، بینت درصرد   را های دانشگاهی ها   رکا ه نامه ای اکتعالیی پایان کوژه

نظر ی در   چهارچوبدرصد دیگ ِ آن کاربنت این  هشتادنظ ی باشد    چهارچوبآن باید 
 ااریخیِ خاصی    ۀد ر

اکرتعالییِ فوکوشرناسْ    اکرتادان شود  فوکو باعث می ۀد ا، این ر ابط قدر ْ حو  کامان
فوکوشناکرانی کره    ،های فوکو از زمانِ حا ِ خود را ادریا کنند طور مضحکی ابارشناکی به

مانردگار اکرت  ایرن     در ن زینرتی  در نهنگرااْ   هشان جلوگی ی از خلق فوکروی نابر    ظی ه
هرایِ نظر ی بیرزار     چهرارچوب  های اکتادی   قدری از این جایگاه کت که فوکو بها  درحا ی

 چهرارچوب که خوانندگان با دیردن نراا فوکرو     د یف بدین  ،بود که هنگاا مصاحبه با ر زنامه
شردن نراا خرود پرای      که درباب ا  کاخته شده بود مبنا قر ار ندهنرد، از نوشرته   را ای  فک ی

کرار    از ایرن فوکو  هدفدار منتش  شد   عنوان فیلنوف نقاب مصاحبه امتناع ک د   مصاحبه با
دیگر ،   کروی کو شکنتن ر ابط قدرای بود که حو  مباحث ا  شکف گ فته بودند   از ازیک

 هنگاا   االش ب ای ایجاد ام  نو بود  هناب ف اخوانی مدااِ ام 
 چنرین  هرم هرا     ای کره بیران شرد، بر ای مقابلره برا چنرین فوکوشرناس         ب اکاس مقدمره 

هرا     وکرو کره کارک دشران نوشرتن رکرا ه     شرده از مباحرث ف   های نظ یِ کراخته  چهارچوب
شناکرانه     دانشگاهی اکت، با این ادعا که فهم مباحث دی ینره  اکتاداننماییِ  راه بهها  نامه پایان

هرا   ماندگار یکه دانرو  ندر  یزینت ۀاوکع ۀمثاب شدن به باید ذیف کوژه فقطفوکو  ۀابارشناکان
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  زمران کره   دیگ    هرم  یک دهد ینه دیدنِ بااند( رخ  ماندگار این زینت   ر ابط قدر  در ن
 خواهیم رفت  اکت خاکنت ی ابارشناکی، ک از نقد کتاب (9فوکو ۀد ر
 

 تحليل درونی و جایگاه اثر. 2

مقدمره   چهرار    یرک شرامف   فوکرو  ر ش دربارۀ اتمالای :اکت خاکنت ی ابارشناکی کتاب
فوکرو را برا    یدر آرا« ر ش»در مقدمه ابتدا منظور از اکت اده از م هروا   ینندهفصف اکت  نو

 یک دهرای   اع ض منئله   در اقابرف برا ر    ،اراده به داننتن یشیدن،اند یانم یننبت یب ق ار
    دهد  یم یحاز ر ش اوض یانهبازنما

 دهرد نراظ  بره ر یکر د      در آرای فوکو مری « ر ش»کتاب درباب  ۀنویننداوضیحاای که 
کتراب   ۀمقدمر در نویننده ا ینِ این اوضیحا  که   ماندگار به زندگی اکت  یکی از مهم  در ن

 ش ح اکت:   به آن اشاره ک ده بدین

 ییر  کره اغ  یمنکته اوجه داشته باش ینبه ا یداکت  با یدد یۀزا   ییاغ یب ا یدیر ش امه
را  یرد د یۀداده اکت  زا   یر ش ر یبند  از صور  یواکت که پ یدادید ر ید یۀزا 

اکرت در   یری   یمنئله همواره ن  دارد  ی ام یشیدنچه ما را به انددهد  آن  یم یی منئله اغ
اکرت نره    یکاکرت ااژ  یامر   شر  ین،  بنراب ا یگر  د ی  هرای در ننبت برا ن  یدان،م یک
چنان بارز اکت کره ماننرد    ینحوبندی منئله به   اق  صور در ر ش از منظور  یکائور
 یرن دارد  در ا  یک دن نگراه  امر  یزان  م یدد یۀزا   ییمخاطب را به اغ ینقاش یاابلوِ کی

چهرارچوب   یرک در  یمیم اه به ه گ فت، اما غ ض نه ا کیبِ یماز م اه یدبا راه منلما 
را  یرد د یرۀ کره زا   ی  یین ی  کت،به ن یمم اه یفبلکه ابد یت، اقع ییبازنما یب ا ینظ 
نره امر ق قرائم بره      یرد د یرۀ کنرد  زا  یرا ممکرن مر   یشیدناندیگ گونهدهد   د  یم یی اغ

دهرد کره     یرا مقابف خرود کرازمان مر    ییاابلوکت: ه  اابلو فضا ۀبنتمخاطب، بلکه هم
دارد    یخاص  امر  یا  وهیش به یدنک دن نگاه   دیزانمخاطب را به م ی  ن یدانم یکمانند 
  یدکلمه نخواهد د یقدق یمعنانگاه، مخاطب اابلو را به ک دنِیزانم ینبد ن ا

آثرار فوکرو   ق ارگر فتن     یارابلوِ  مقابفِ ینتادنر ش فوکو ا بندیِ  غ ض از صور 
 ایر   یپرذ   گرزاره  ،ی یاوصر  یا یم هوم یها  اکت که درقا ب ف ا ی  هایین  یدرمع ض اتث

   یرد آ  یمر  یر  ن آثرار ب  یرن که از ا یجهان ی ِاتث ق ارگ فتن درمع ضِ ،اند  شده ی پذیترؤ
 زادِ هرم  ایر “د برف ” یکزاد فقط هم ای “د بف” نیکند  اما ا  یم “د بف”مت وف ما را  جهانِ
اابلو، اگر  خرود    ینمقابف ا نتادنیگذارد  با ا  یم  یما اتث جهان یر  بلکه ینت،ن ی یا ن

کره در   یجهران  یم،باش ینتادهمناکب ا یۀاگ  در زا  یم،ق ار داده باش ی شرا درمع ض اتث
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بره همران    یماروان   ینم یگ همان جهان کابق نخواهد بود   ما د یگ د یمکن  یم یآن زندگ
 ( 99-93: 9011 یخییمشا یندیشیمکابق ب یوۀش

شردن   ر د که نوینرنده از کروژه   این انتظار می« ر ش»ه چند از اوضیحا  فوق درباب 
 صر حه  چند اما در ،فوکو را ش ح دهد ۀه   ابارشناکانشناکان اصطالح دی ینه ردپای م اهیم به

 خوانیم:  جلوا  می

احلیلری خرود را    ۀپر  ژ اش هرای پایرانی زنردگی   فوکرو در کرا    ،دانیمطورکه میهمان
کند  محرور نخنرت محرور    بندی میصور  “زمان هم”پیوکته   هم بهدرقا ب که محور 

هرایی  “شراخ  ”یرک ر ش در اقر     ۀمنز  بهشناکی دانو اکت؛ م اهیم دی ینه “دانو”
جرای ک دارهرای گ تراری       بره دهنرد کره   دید مرا را چنران اغییر  مری     زا یۀهنتند که 

هرای م جر  یرا    چهرارچوب هرا،  هرا   کر ده  جرای گ تره   بره اعبیر ی،   بره غی گ تاری یرا  
ارزیرابی  خراص   ۀد رهرا در یرک    ها   گ تره هایی را ببینیم که ب اکاکشان ک ده عقالنیت

یرک ر ش   ۀمنز ر  بره اکرت: م راهیم ابارشناکری     “قردر  ”شوند  محور د ا محور  می
هرا را  هرا   گ تره   که کر ده  دهنددید ما را چنان اغیی  می زا یۀهایی هنتند که “شاخ ”
هایی در یک میدان نیر   یرا برازی اکرت ااژیک ببینریم  بره ایرن ا ایرب،         ح کت ۀمنز  به

 دهنرد،   مری  کروق  دانرو  رر  های قردر  شبکه که ما را به دیدنِ آیندم اهیمی ف اهم می
 دیگر ان  انقیراد  بره  ط یرق  ایرن  از   هویت انقیادِ یک به شانچهارچوب در که هایی  شبکه
 ۀآیینر که ما خود را در  صورایدر مگ  شد نخواهد کامف انقیاددرآمدن به این اما  آییم  درمی

، “های خرود   اکنیک”های خاصی موکوا به   اکنیکها بازشناکیم؛   این ام  با   این هویت
 ۀپر  ژ یابد  محور کروا    دهند، احقق می  ما با خودمان را کامان می ۀرابطهایی که   اکنیک

مانند ایغی د دا عمرف   “خود با خود ۀرابط”اکت  ا بته  “خود با خود ۀرابط”فوکو همین 
هویت اکت   هم ابزارهرایی بر ای آزادکر دن     دِدرآمدن به انقیا کند، یعنی هم ضامنِ  می

جا با د  ف ایند کر  کار داریرم: ف اینرد     آ رد  در اق  این  خود از قالب هویت ف اهم می
اواند بگوید ذیرف    مقا مت می ۀدربارچه فوکو  آن  شدن کوژه منقادکازی   ف ایندِ ر کوژه

دانرو     ر های قدر   ه شبکهبندی اکت  اما در این رکا ه فقط ب  صور  قابفف ایند د ا 
ایم  به مقا مت از دیدگاه فوکو در مجرا  دیگر ی     ها پ داخته  ابزارهای احلیلی این شبکه

 ( 91-90یهمان:  باید پ داخت

 کتراب  این مهم های فصف از یکی دانو شناکانۀ  دی ینه نقد عنوان با کتاب د ا فصف
به این د یف کره یکری    ،نخنت :دارداین فصف اهمیت بنیاری  حداقف به د  د یف اکت 

اوان در این فصرف یافرت، یعنری مواجهره برا ر یکر د        از اهداف اصلی این کتاب را می
؛ ر یک دی که ک انجامو چیزی جز اننرداد   ز ا ِ ا کر  نینرت   ، کیدجواد طباطبایی
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 نامتجرانا  نی  های از شکف د  اجلی منز ۀ به دانو به نگاه د یف د اِ اهمیت این فصف
 از که آن ضمن ،نامتجانا نی  های از شکف د  این شوند   می منطبق دیگ  یک ب  که اکت
 با ای اکتنتاجی   علّی رابطۀ هیچ گذارند،  می اث  دیگ  یک در   ندناپذی  ا کیک دیگ  یک
   ندارند  دیگ  یک

اراریخی از نهادهرا یرا     ۀارائر اوانرد   ب اکاس این نگاه به دانو اکت که هدف فوکو نمری 
کره   گونره   آنااریخی از عقالنیت اکت، عقالنیرت   ۀارائبلکه هدف ا   ،ها باشد  ااریخی از ایده

نگراری  اراریخ  ۀشریو جاکت  ایرن   همینانیدگی درهم»: کند  ها عمف می  در نهادها   رفتار آدا
شروند یرا اراریخ    کره اندیشریده مری    گونره آنشناکی اکت که اراریخ ک دارهرا را    همان دی ینه
 ،اعبی  فوکو به(  12-12یهمان:  «نویندکنند میکه در ک دارها عمف می گونه آنها را عقالنیت

   ،آن ۀفزاینرد  ۀپیوکرت ا شردن اردریجی آن، عقالنیرتِ      ااریخ یک م هوا ااریخِ ظ یر  
شدن   اعتبرار آن اکرت،     های گوناگون ب کاخته  انتزاع آن نینت، بلکه ااریخ حوزه ۀدرج

ای اکرت کره ارد ین      گانره   های نظ ی با  د متوا ی کارب د آن   ااریخ محیطااریخ قواع
 ( 99: 9017رکد یفوکو   پایان می بهشود     ها دنبا  می    این م هوا در آن

 ب داشرت  برا  هرا   ف کرن   کره  ای شناکانه های مع فت مشایخی درادامه با اوضیح عقالنیت
طرور خراص    نقد کلی به ایرن ر یک دهرا، بره    ضمن دارد، فاصله اندیشه   عقالنیت از فوکو

اوان این نقدها را بخشری از   کند که می اوجهی را به کیدجواد طباطبایی  ارد می نقدهای قابف
 نویند: باره می  ا ین مطا ب این کتاب داننت  ا  دراین خواندنی

 اندیشره    عقالنیرت  از فوکرو  ب داشرت  با ها  ف کن  ب داشتی که] ب اکاس این ب داشت
عمرف   ینبر   یراری مع نکرا بره اکت کره   یخیثابت   ف ااار یام  یت[، عقالندارد فاصله

معیار کرازگارند   ینبا قواعد ا ییچه ک دارها یندزند   بب یهبه آن اک یدکه منتقد باکند  یم
دهرد کره چنرین منتقردی خرود را مرورخ         فاجعه زمرانی ر ی مری   نه    چه ک دارهایی

دیردگاه د ری   نزدیکری بره ایرن عقالنیرت بر ین        اراریخ را از نیز بدانرد؛ ا   ها  اندیشه
انرد    معیارهای این عقالنیت ج یان داشته ک دارهایی که مطابقِ کو، ااریخِ یک: ازنویند می

دیگر ،   کروی ؛   ازاند شدهنحوی کامف با قواعدش کازگار  به  در کی ی خطی ک انجاا 
عردا امکران    یحتر غیراب یرا    اراریخِ  :اند  ک دارهایی که با این معیارها بیگانه ااریخ کلبیِ

هایی از این دکت، درکت یا نادرکت، خوب یا برد، هریچ ربطری بره       اندیشه  نظ  رزی
کرلبی از ایرن دکرت     هرای  نگراری   ااریخشناکانه،   شناکی ندارند  از دیدگاه دی ینه  دی ینه
نگراریِ کرلبی       ااریخ“انندادِ ا ک ”ای   گونه ۀنتیج، اند ک یفای انبلیِ   گونه ۀنتیجدر اق  

کنرد   برا     ااریخی خاص را که از دیدگاه عقالنیتی خاص نوشته شده اکرت مطلرق مری   
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خواهرد    مری انگراری(    کرونگ ی   کراده   ااکا به ر یک دی مننوخ یمننوخ از ف ط یرک 
 قتی پای اراریخ ایر ان    ا ،ااریخی دیگ  را ب اکاس غیاب آن عقالنیت بنویند  ب ای مث

اتبعرا   ”مآب ما با عقالنیتی کره قواعردش را ضرمن      فیلنوف نگارِ  آید، ااریخ  میان می به
   “فهمیرده   خودش خرودش را مری   که ا  گونه  آنفهم فیلنوفی خاص ”   “دقیق فلن ی
اراریخی  ، ف اگ فته به اورق اکرناد   ر ایرا    “فارز از ه گونه نی  ی کژاابی”بناب  ادعا، 

 ،پ دازد   در این ااریخ چیزی جز ک دارهای خاا    حشیانه، ب ی از ه گونه اندیشره   می
بینرد  نیرازی بره اکر ار نینرت کره از دیردگاه            فارز از ه  کرنخی از عقالنیرت نمری   

آیرد، منظرور همران      میان می به،  قتی کخن از عقالنیت در ااریخی خاص شناکانه دی ینه
ه با ک دارهاکت، عقالنیتی که در نهادها   ک دارهای یک عص  معرین  انید  عقالنیت درهم

، “چره خرود داشرت        آن”کند،   غ ض نه کتایو آن ااریخ   ک دادن شرعار    عمف می
 ( 11-12: 9011 یمشایخی ای نقد عقالنیت اکت  بلکه گونه

 کرار  چره  بره  شناکری   دی ینره  کره  دهد پاکخ کؤا  این به کند  می االش   نویننده ،درادامه
 ۀپرار د  هِهر  نظراا دانرو یرک دکرتگا     » کند:  می بیان نویننده کؤا  این به پاکخ در ؟آید می

هررم  ر یِهررای   دکررتگاه ر  دانررو ایررن پرراره ۀشناکرران  دی ینررههررای   اندیشرره اکررت  احلیررف
در اقر   «  حاکم بر  ک دارهرای هر  دکرتگاه را بیابنرد      اا قواعدِکا ند  میرا شده   بنت چ ت

پرذی  در هر  د ره     پرذی    گرزاره    فوکو از ااریخ انتظار دارد، همین اعیین امور رؤیرت  چه آن»
پرذی     هرا را امکران    ر د، زیر ا آن   ها ف اا  می  ها یعنی ایده  اکت، اعیینی که از رفتارها   ذهنیت

 ( 29: 9017 ید وز «کند می

اکرتاد دانرای    ۀمثابر  ایی بهنویننده د باره گ یزی به آرای کیدجواد طباطبمنظور، همین  به
به عدا اجرانا   اوجهبا ،شناکی  های دی ینه  کند: یکی از  یژگی  زند   بیان می  پژ ه می  مش  طه

اکتنتاج امورِ غی گ تاری از امور گ تراری اکرت     ۀ کوکد  کلنله، پ هیز از درافتادن به داا 
بر    مبتنری گ فتن ب  انقالب مش  طه کره چر ا     شناکانه ابلهانه اکت مثال  خ ده  از دیدگاهِ دی ینه

مننجمی نبروده اکرتو   بره همران انردازه ابلهانره اکرت ارالش بر ای در            کیاکیِ ۀنظ ی
اکرت   « گ ا  اکالا»جهانی مانند ا  رینم با این ادعا که ا  رینم ناشی از گ تارهای ای  پدیده

هرا     ی   انحطراط جنربو  گیر   فعف   ان عاال  اجتماعی   اتکیا   اخ یب نهادها یا شرکف 
م اقبرت    شوند  فوکرو در    های گ تاری نینت؛ نهادها از بطن گ تارها متو د نمی  ب  نظاا مبتنی
نظامی گ تاری متو د نشده اکرت،   ۀمنز  به رزد که زندان از بطن حقوق کی  ی   اتکید می یهانب

ه منرائف ایرن   بر  فعف   ان عراال  غی گ تراری   در  اکرنو    ۀع صبلکه نهادی اکت که در 
 ع صه شکف گ فته اکت:
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کره در ک ااکر  پیکر  اجتمراع      هنگرامی ی کراخته شرد،   یزندان بی  ن از دکرتگاه قضرا  
 منردک دنِ   ها، ا بیت بدنشان، ضرابطه   جایی ثابت به آن ب ای اوزی  اف اد، دادنِهایی  ر ش

   ،مشراهده  کامرفِ  هِاها، ایجاد یک دکتگ  آن کامفِ داشتنِ  پذی نگه  شان، رؤیت  رفتار پیوکته
  (17-19: 9011یمشایخی      کاخته   پ داخته شد ها  گذاری گ داگ د آن  ثبت   نشانه

ای برا آرای نوینرندگانی دارد کره      مشایخی ابتدا مواجهره « ابارشناکی چینت؟»در فصف 
رای کنرانی  آ ،انرد   گ ایی اقلیف داده  شناکی را به احلیف گ تمان   ابارشناکی را به بافت  دی ینه

  رابینو؛ ک ا ب ای پاکخ به چگونگی اکروین معنرا کر از     ،نظی  حنین کچویان، دری وس
 دهد:  ر د   اوضیح می  ر ابط نی  ها نزد فوکو می

ای ات یرف   ا نری ، چ اکره      معنای م کوا اکت   نه گونره  بهشناکی   ابارشناکی نه نشانه
هاکرت   نره امر ی پنهران         دا نتیجۀ رابطرۀ  اکت  معنا نه  “نی  ”بخشد   چه معنا می  آن

هم ام ی پنهان نینت، نکته فقط این اکت که چشم مرا عراد  بره دیردن      “نی  ”باطنی  
چشم ”  به همین د یف اکت که نیچه از “شود  نی   پنهان نینت، اما دیده نمی”نی   ندارد: 
جرا   ه شده اکت   آنچشمی که با ام ینِ ابارشناکانه  رزید، گوید  کخن می “ابارشناس
    از دیردگاهِ ابارشناکرانه    کنرد   بینند ا  کتیز نی  ها را مشراهده مری    می “ف ا”که دیگ ان 

نی   یا نی  ها هنتند  ااریخِ ه چیز عبار  اکت  “بیانِ”ک دارهای گ تاری   غی گ تاری 
ک  اص فِ  که ب  زینتیِ نی  هایی  آ رند   هم  اص ف درمی بهرا    از اوا یِ نی  هایی که آن

اصراحب   بره را    بنته به نی  یی کره آن  ،ای  احد  هم درکتیزند  معنای ابژه یا پدیده آن با
؛   ا محجروب  کشر  نره   ،شناکاییِ نی  هاکت “ات یف”جا  کند  این  آ رد، اغیی  می  درمی

 “چیزها” کنند؛  می “بیان”شوند به این د یف اکت که نی   را   خوانده می “نشانه”چیزها اگ  
 (  11-12یهمان: کنند  می “اج ا”بلکه نی   را  ،نندک  نمی “دال ت”ب  نی   

نظراا  »، «اکنیرک »، «آمراج یرا موضروع   »، «کرارک د » ۀمؤ  ر  جپنمشایخی ب مبنای  ،درادامه
خطروط کلریِ   اوان  میکند به این کؤا  پاکخ دهد که آیا   االش می« هدف»   ،«ها  امیزگذاری

هرای    کراز کار هرایی م هرومی را بر ای احلیرف       احلیلی را ا کیم ک د که مؤ  ره ابزاری  جعبه
هرای    کراز کار ا  ب اکاس این پنج مؤ  ه به احلیرف   ،ا ایب بدینقدر  دراختیار ما بگذارد؟ 

هرای    ها در ابارشناکی  پ دازد که فوکو از آن  مند می    حکومت ،مند، انضباطی  قدر ِ حاکمیت
 ت   خود به ه ب ده اک

 آن در کره  اکرت  یافتره  اختصراص  فوکرو  نرزد  مردرن  د  ت ابارشناکی به چهارا فصف
 منریحیت،    یونران  شره   در شربانی  قردر ِ  هرای   کراز کار  دربراب  فوکرو  های  ابارشناکی
 اکت  شده ب رکی مدرن د  ت مصلحت   ،کالکیک د  تِ مصلحت
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 نقد محتوایی. 3

 ،طور اجما ی اشاره کر دیم   اث  به جایگاه   در نی های مقدمه   احلیف  که در بخو گونه  همان
اشاره کر ده   ص احت به ر د   به این نکته نیز  نمی« شدن  کوژه»ک از  بهمشایخی در این کتاب 

شدن ب ای چه کارک دی نوشرته    بد نِ کوژه اکت خاکنت ی ابارشناکیراکتی کتاب   اکت  به
چرون پرذی شِ زنردگیِ     ،مؤ ر  نینرت  ا دید ایرن کرؤا  بر ای فهرمِ نیرتِ        شده اکت؟ بی

 اکت     «اج به»بلکه بازی با ابعادِ  ،دهد  ای را به ما نمی  چنین اجازهماندگار  در ن
ک دنِ ر ش فوکرو برا مبنراق اردادنِ     بندی    د رهابتدا مخا  تم را با  ،چه گ ته شد به آن بااوجه

دنبا  اشر یح ر ش   به  ای گویی حقیقتزی ا با چنین  ،بیان خواهم ک د« ماندگار  زینتِ در ن»
گوید   م راهیمی کره     کخن می« ماندگار  در ن یزینت » یا« اج به » ازر ا که فوکو   فوکو می

م اهیمی نظیر    ،ماندگارند  ب د ب ای اوصی    گنت شِ این زینتِ در ن  کار می بهدر ر شو 
هرا    یمی کره فوکرو از آن    کرای  م راه   ،مندی، ننبتِ خود برا خرود    دانو، قدر ، حکومت

 گی د   می به ه
 

عينِآزادیوتجربه،ماندگارزیستِدرون9.9
معنرا کره فهرمِ مرا در ن         زنردگی اکرت؛ بردین    ،ماندگاریِ عینِ آزادی، فهم، اج بره   در ن
اوانرد    اکرت   چیرزی بی  نری نمری       هرا ممکرن شرده     ها   اث گرذاری   پذی ی  اث  ای از کلنله

در ایرن حا رت آن چیرز بی  نری       اکتیالیی چنین آزادی اعما ِ کنو را از ما بگی دصور   به
  گویرد  مری که فوکو از آن کرخن   گونه آنکند   نه ر ابط قدر    مثابۀ ر ابط اکتیال عمف می به
کروژه   ۀمثابر  بره شرود یعنری اننران      مانردگاری صرحبت مری     دیگر ،  قتری از در ن   عبار  به

هاکرت کره    ها   اث پرذی ی   ای از اث گذاری  با مجموعه یای( اج به یا زینت  نیچه ۀکوژ یطبیعتا 
 ۀمطا عر ای م جعی بر ای    اوان هیچ بخشی از این زینت را جدا ک د   آن را به ه  بهانه  نمی

 ها ق ار داد   زندگی
 اکرتادان دهرد، جرایی کره      ها رخ داده   مری   ها   دانشگاه  ک ا  در آکادمی بهچنین اا اقی 

 منز رۀ  کننرد بره    ای را ممکرن مری     اهیمی را که در زینتی خاص کارک دی دارنرد   اج بره  م
 ،کننرد  بنراب این    ها اکرت اده مری    م هومی ب ای ابیین ا ضاع زندگی   دیگ  اج به چهارچوب

 نروعی  کرار  اینبلکه این اکت که خودِ  ،منظور از نتواننتن این نینت که این کار نشده اکت
بره همرین     شرود   یدر نهاد دانشگاه ممکن م یکارک د یاکت   ب ا ماندگاری  در ن   زندگی

 کند:  گونه از ر یک د بازنمایانه جدا می ااریخ جننیت را این ۀپ  ژد یف اکت که فوکو 
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    ایرن  7هرا   برود، نره اراریخی از بازنمرایی      ها نباید نه ااریخی از رفتارها مری   این پژ هو
ای ب کراخته شرد کره    “  اج بره ”که چگونه در جوام  مدرن غ بی  دید  ها باید می  پژ هو

بازشناکند   اج بره کننرد،    “ککنوا یته”های یک   کوژه ۀمنز  بهموجب شد اف اد خود را 
های گوناگون شناخت راه یافرت   بره نظرامی از قواعرد         ای که به ع صه  “ککنوا یته”

 ۀمنز ر  بره مرن عبرار  برود از اراریخی از ککنروا یته       ۀپ  ژهنجارها پیوند خورد  پا 
   ،هرای دانرو، انرواع هنجارمنردی      پیوکرتگی میران ع صره     هرم   اگ  اج به را به ،اج به
 ( 112: 9019یفوکو  مندی در یک ف هن  بنامیم  کوژهای ه شکف

: گویرد   می« دید شما کوژه ش ط امکانِ اج به اکت؟ آیا از»در پاکخ به کؤا   چنین هما  
که خود موقتی اکرت  یندی اف اکت، یند اف ک دنِ یک   ر   این اج به اکت که عقالنی  هیچ  به»

 ( 772: 9010 یفوکو« شود میها منتهی   بهت  به کوژه عبار  بهیا      به کوژه
 ،هرا احمیرف شرود     ب  زنردگی کروژه   ینتن اج به ماندگار  در نکه  ر ابطیاگ   ،بناب این

دالیلی مجبرور بره اطاعرت       بهیا ز ر در  کنند    ،را اکتیال، کلطه   ها آن  کوژهکه  ای  گونه به
اب  آن برا ر ش   بهدهد     ماندگاری را اوضیح می  با اج به از آن حیث که در ن ،ابعیت باشند

گ فترار   ۀب دها در ر ابط اکتیال گ فتارند یمانند   فوکو مواجه نینتیم  درنتیجه، جایی که کوژه
ابر  آن   بره ماندگاری   ر ابرط قردر  مواجره نینرتیم       که با در ن این د یف بهدر غُف   زنجی ( 

 گ تن از ر ش فوکو   ابارشناکی زمان حا  نیز منت ی اکت  کخن
کنرد، نره     اکرت کره فهمری را ممکرن مری      ای مانردگاری   ، منظور از اج به در نچنین هم
گوینرد کره آغراز   م حلرۀ       ای کرخن مری    گونه  ه از اج به بهمع فتی   بازنمایانه کهای    اج به

 گوید:  باره می   ر د به دکتگاه مع فتی جهتِ ابیینی صحیح اکت  فوکو دراین

هرا    های عاا در زینت اننانی اکرت  ایرن احلیرف     ض  ر  ۀایدهای من مخا     احلیف
ی اای هنوز هرم ممکرن   دهد که هنوز از چه فضای آزادی ب خورداریم   چه اغی  نشان می

اا اغییر ا  را احلیرف کرنم،      راکتی االش کر ده  بههایم       اگ  در کتاب اکت عملی شود
عوامرف  کرنوِ   بر هم دادن  نشران ب ای یافتن علف مادی این اغیی ا  نینرت، بلکره بر ای    

هرا در مروقعیتی      اکنو اف اد اکرت  مرن بره آزادی افر اد معتقردا  آدا      ۀشیومت ا     
 (   013-003: 9019 دهند یفوکو  های بنیار مت ا    اکنو نشان می  شیوه بهکان  یک

ر ابرط قردر       ۀرابطر ا ی بره    طور ص یح  به« کوژه   قدر » ۀمقا در  وفوک ،چنین هم
ای از  اگ  اعما  قردر  را شریوه   داند:  کند   آزادی را ش ط اِعما  قدر  می  آزادی اشاره می
 ب خری بر  دیگر ان   « حکومرتِ »هرا را   ع ی  کنیم   ایرن کرنو  های دیگ ان ا  کنو ب  کنو

هرای    کروژه »ب   ایم  قدر  ص فا   گاه عنص ی مهم یعنی آزادی را  ارد ک ده اوصی  کنیم، آن
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مقابرف آزادی نینرت      ۀطر نق   پا قردر     شود  عما  می، اِ«آزادند»  از آن حیث که « آزاد
هرا  جرود     ا ی میان آن  م ااب پیچیده  بازیِ بهبلکه  ،نینت معنای حذف دیگ ی به جود یکی 

 ( 172-172رکد یهمان:   نظ  می  دارد: در این بازی، آزادی ش ط اِعما  قدر  به
رکیم که کروژه در آن برا ننربتی      می اج به نوعی مثابۀ بهماندگار   بناب این، به زینتِ در ن

کنرد   ر ابرط     فهمرد   بیران مری     یکند آزادانره حقیقرت را مر     که با خود   دیگ ان ب ق ار می
کننرد  درنتیجره، ایرن آزادی هریچ ننربتی برا         اکتیالی بی  نی ا  را مجبور به انجاا کاری نمی

 ماندگاری   زینت اکت   بلکه عین در ن ،گ فتن از زینت ندارد فاصلهرهایی   
 

هایقدرتوخودتکنيکۀمثاببهماندگارزیستِدرون9.9
اوانرد بیر  ن از     کرا نمری    معناییِ هنتی را ب ذی یم، هریچ   چه گ ته شد، اگ  اک به آن اوجه با

چیرز در    مانردگار اکرت   هریچ     چیرز در ن   گ ی کند  همه  اکینِ خود ب همد   آف ینواج بۀ 
اماا حیرا ، ج یرانِ صری  ر    کرنو     »دهد  بناب این،   کطح اکتعالیی از  اقعیت رخ نمی

گراه    آن  (Colebrook 2002: 89« یار ین معنرای ممکرن آن( اکرت       متقابف ییا اج به در  کری 
شدن باید ملزا به این اج به باشد  این ا زاا چیرزی اکرت کره        کوژه ،مندی، دانو  حکومت
دیگر ، شر  ع اوضریحِ ر ش فوکرو از      عبار  بهشود    های قدر    خود ممکن می  با اکنیک

کند اا بتوانیم ایرن اج بره     این امکان را ف اهم میننبت خود با خود   ننبت خود با دیگ ی 
زی ا درنهایت این خود اکت  ،یح دهیماوض پیوکته هم  به یْکل مثابۀ بهماندگاری را   در نمثابۀ  به
اکین با ب ق ارک دنِ ننبتی در زینتو ک دارهای گ تراری   غی گ تراری    ای هاج ب مثابۀ بهکه 

برا  مانردگار   اج برۀ در ن  ز ا اراباط  ،ب این  فهمد؛ عال ه  میکند     می  دانشی خاص را اج به 
خود با دیگ ی را نشران   ننبت نی  های خارج نیز ض  ر  ش  ع از ننبت خود با خود،  

رفرتن دانشری     حاشریه  بهشدن یا   هاکت که کبب کوژه  آناج بۀ نی  های خارجی که ، دهد  می
کا ند که با اراباط با نیر  ی خرارج    گ    کنج این خودهای امتناع ،شود  درحقیقت  خاص می

  اصال  شر  ع کرار   ب ند  میحاشیه  بههایی را   دهند، دانو  خودشان   دیگ ان را اغیی  می   فهم
  بناب این، ه چنرد اجلریِ   کند میرا اج به    های خارجی اکت که خود آن  ابارشناکی از نی  ی

فهرمِ   ،اج بره  مثابۀ  بهاما بد ن ش  ع از خود  ،شدنی  ها در ک دارهای گ تاری   غی گ تاری با
 پذی  نینت   ها امکان شناکی   چگونگیِ احو ِ دانو  دی ینه
که ش  ع ر ش فوکرو از ه چیرزی غیر  از ننربتِ خرود برا نیر  ی         مهمِ دیگ  این ۀنکت
گ تمرانی یرا    رهرا   دیگر ان حضرور دارنرد، ر یکر دی حقروقی          که در نو دانرو  ،خارج
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حقرروقی یررا دانشررگاهی ک دارهررای گ ترراری    ۀدانشررگاهی اکررت، یعنرری کرروژر یکرر دی 
کند  درادامه به موضروع ننربت    گذر قانون اکتعالیی مطا عه می غی گ تاری یک د ره را از ره
 شود  ا  پ داخته می اوان ر ش فوکو را بد ن آنْ فهم ک د بیو خود با نی  ی خارج که نمی

 

ماندگاریوسطحدرونميداننيروهامثابۀبههستی9.9
ای از   معنرای مجموعره   بره  «اج به» نوعیما با زینتی مواجهیم که  ،چه گ ته شد ب اکاس آن

ماندگاری  در نکه عینِ « خود»هاکت که در آن   ها   اث پذی ی  فعف   ان عاال  یا اث گذاری
هرا    از اث گذاریکت   در آن پ  ا ماندگاری  ب ق ارک دن با خود که عینِ در ن ننبتبا اکت 

 نروعی  کند کره ایرن فهرم     پی امونو پیدا می ازهایِ خود   دیگ ی اکت فهمی     اث پذی ی
کر دن مردااِ ایرن رفتارهرا        هردایت نیرز  منردی   حکومتاکت   «گ ایی  اج به» یا «زندگی»

گیر د   رفترار کنرد  حرا  برا کرؤا ی مواجره           فهمو شرکف  ،هاکت اا خود، آزادانه  کنو
هرای اکرتعالیی کره احروال         جرای کروژه   شود ما به  که باعث می چینتشویم: آن   می
ر ش فوکرو کرخن بگروییم؟     ۀمثابر  شردن بره   کوژهشناکند از  های فک ی فوکو را می د ره
بلکره بایرد از جرنا     ،باشرد  ای هریچ م هروا اکرتعالیی   اواند  نمیشک پاکخ این کؤا    بی

 باشد ماندگار  در نهای   اث گذاری
هرا      چه ااکنون گ تریم حراکی از آن اکرت کره فهرم مرا اجلریِ نی  هرا   اث گرذاری          آن

اوانیم م هومی را از این زینرت جردا کنریم      ف د   اکین اکت که نمی  های منحص به  اث پذی ی
هرای اجتمراعی   اننرانی بینردازیم        ای اکرتعالیی بر  ر ی پدیرده     گونره   اببین   به ۀبهان به  
ایرم  در ایرن حا رت،     کوژه   ابژه عبور ک ده ۀماندگار از د گان  با زینتِ در ندیگ ،  عبار  به

نهایت نی  های خرارج نینرت  بنراب این، هریچ      ماندگاری با بی هنتی چیزی جز کطح در ن
میردان   مثابرۀ  بره چن  خرود درآ رد  هنرتی    بهاواند هنتی را   م هوا یا پ کوناژ م هومی نمی

هرا    زنرد   از آن   مروجی  احرد کره م راهیم را ارامی     »کرانِ    اری بهماندگ  نی  ها   کطحِ در ن
( همواره در ح کت   صی  ریت اکرت    Deleuze and Guattari 1994: 36« یکند  ااگشایی می

: اکرت  زینت غی گ تاریِحامف نی  های با قوه   رخدادهایی خارج از ک دارهای گ تاری   
بنرا    ای چره   ی غی  از خودش نینت  چنین صر حه ماندگارِ چیز  ماندگاری در ن  کطح در ن»

چیرزی هنرتند نره    « ۀدربار»ها که نه   (  کطحی از دادهibid. 47« یرادیکا  باشد ای گ ایی  اج به
قرائم بره آگراهی یرا حراکی از  اقعیتری متعرا         اوان  نمیهای این کطح را   کنی؛ داده« ب ای»
 ،فوکواعبی   به(  71: 9017 شمار آ رد یمشایخی  به
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چیرز حمرف    همره کران بره    ای یرک   شریوه   گ دند، چون هنتی به  ها حو  خود می  ا ا  
چیرز را هردایت   اوزیر  کنرد، بلکره       همهر   حدای نینت که   هیچ به  هنتی شود  می

    حرذف مقروال ،        هنتی بازآمردنِ ا را   اکرت    هاکت  ا ا   ۀمنز  بهها   اک ار آن
مک رِ هنتی حو  ا ا  ، همین اکت کره ا را   کر انجاا     بانقالمعنایی هنتی،   اک

 ( 971: 9019 یفوکو داد اکت  یش طِ اندیشیدن به  هم   ر

ای از مناکبا ِ همواره درحرا ِ گنرت ش       ر کت که فوکو همواره قدر  را شبکه  ازاین
بیند که منرتلزا آن اکرت کره نبر دی دائمری ا گروی ایرن قردر  داننرته شرود             فعا یت می

 (   01: 9010 کویفو
 

ماندگاریونيرویخارج:تبارشناسیِزمانِحالدرون3.9
مانردگار    هرا بخشری از اوصری ِ زینرت در ن      مندی   انظیم   هدایتِ رفتار کوژه  حکومت
 ،شدن، اخرالقِ فوکرویی    ا ی به آن دارد کوژه بیو ۀعالقاما ر ی دیگ ِ ککه که فوکو  ،اکت

بار از منظ  ابارشناکیِ زمان حا  اکت  پریو از پر داختن    اینی هن  ی  ابدیف زندگی به اث 
شرود ارا     به ابارشناکیِ زمانِ حا  باید ب  این نکته اتکیرد کر د کره اا راقی کره موجرب مری       

ر ز بماننرد   هچنران بر   هرا هرم    حاشیه ر ند یا با خالقیت در انظیم زینرت  بهپیشین های  دانو
 ۀاج بر شناکی بد ن شر  ع از    فهم دی ینه ،بناب اینمواجهه با آن اکت   ۀنحونی  ی خارج   

 شود  به این موضوع پ داخته می ،پذی  نینت  درادامه نی  ی خارج امکان
ها از ک دارهای گ تاری   غی گ تاریِ منلط در زینت احنراس رضرایت     چه کوژه چنان

هرای اجتمراعی       پدیده ازها   معناکت که بدیهیا  دانشی خاص دیگ  فهم آن  نکنند این بدین
در   شروند  مری ز ر   کلطه فهم  مثابۀ بهکم   دهند   آن بدیهیا ِ پیشین کم  شکف نمیرا اننانی 

  ظ فیرت  کننرد   مری به بدیهیا  پیشین اج به  ننبتا را  مدا ای ها آش تگی  این حا ت کوژه
به ایرن کرؤا     هنگاا دارند  فوکو در پاکخ هنی  ها   خلق ام  ناب شدن به باالیی ب ای مجذ بِ

 کند:  بیان می« اگ  موقتی؟ یحت ،آیا نباید چیزها را اثبیت کنیم»که 

پیو از این پ کو فوکو گ ته بود که مرن   چه گ تم بدین معنا نینت که   آنحتما  ،حتما 
امر   اقعری      ۀمنز ر  بهچه را   نامم که در اق  امایف دارد آن  می “قدر ”ه  آن چیزی را 

فقط باید در ناپیوکرتگی    شود ثابت   مصون نگاه دارد  ا ارزانی میحقیقی   خوب به م
نقراط   ۀهمر نظر  داشرته باشریم     نامعلوا زندگی کنیم  بلکه منظورا این اکت که بایرد در 

شرمار آینرد،    بره اثبیت   عدا اح   باید عناص ی در یک ااکتیک یا در یک اکرت ااژی  
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شردن   اغییر  بره     اصرالح   امکان یعنی عناص ی در ن االشی ب ای ب گ داندن ح کت 
  (923: 9013یفوکو  چیزها

بودن به پیوکرتگی در اراریخ منرتلزا م   ضراای اکرت کره        قائف»از نظ  فوکو  ،بناب این
(  فوکرو  O’Farrell 2005: 74« یکننرد   های موجودِ قدر    ناب اب ی را اثبیت می  درنهایت نظاا

 دهد:  ادامه می

ام ی بدیهی بره   ۀمنز  بهچه  [ امتناع از پذی فتن آنال اند از ]ا   که عنص  اخالق من عبار 
چره را   چیرزی از آن  هیچچون  ،ک دن   داننتن احلیفض  ر   ،ا شود؛ ثانی  نهاد می ما پیو

 اروانیم برد ن اتمرف   نیرز شرناخت انجراا دهریم   ایرن اصرِف           بناکت انجاا دهیم نمی
پیشاپیشی ک مشرق نگیر یم   آن    ۀب نامز هیچ اصف ابداع یعنی ا ،کا ی اکت؛   ثا ثا  کنج

 جو کنریم کره     ک دنمان جنت عمف ۀنحوچیزی را در ب خی از عناص  اتملمان   نیز در 
هرذا  پرا امتنراع،       علر       قرا  ،ه گز اندیشیده نشده، اصرور نشرده، شرناخته نشرده    

 ( 923: 9013یفوکو  کنجکا ی، ابداع

راه  هرم  بره  جوی خارج را با خرود    کا ی   جنت کنجبناب این، امتناع از بدیهیا  زینت 
ار ین اج بره     نراب  مثابرۀ  بره خرارج   ۀاج بعزیمتِ ابارشناکی زمانِ حا  همین  ۀنقطدارد که 
کنرد   برا ایرن اث گرذاری       اعبی  بالنشو مجرذ بت مری   بهنی  یی که  ،( اکت13: 9019 یفوکو

هنگراا    هدِ گشایوِ آینده   خلق امر  نابر  امی بهر ی   ک ازِ ابارشناکی بدیهیا ِ زینتِ خود می
   ،هرا، ک دارهرای گ تراری   غی گ تراری      در این کاختنِ آینده اکت که باید جایگراه دانرو  

اعبیر ِ مارکرف    بهخواهی   شناکی دانو را دریافت  بناب این، از ط یقِ خارج اکت که می  دی ینه
 ۀشریو   بره ن فکر  کنری   نره مرن     پ  کت گذشته را د باره زندگی کنی   در زمانِ حا  بره آ 

کروژه   ابرژه رهرایی یافتره      ۀد گانر رکیم که امامرا  از    ای می  ، به اندیشها ایب بدینقدیمی  
کنرد     ماندگار را ممکن می  آید   زینتی در ن  ماندگار می  (   از هنتیِ در ن979یهمان: اکت 
خنردد    نهد   مری   میدکت  در دکتآید     چیز می همهچیز رقصران اکت:  همه» ،اعبی  نیچه به

را ممکرن  « شردن »(   ایرن هنرتی همرواره    703: 9017ینیچره  « ددگ   گ یرزد   برازمی    می
(  فوکرو ایرن اکر ارِ    Roy 2003: 77هاکرت ی   بره ا را     برودن    شردنی کره گشروده    ،کنرد  می

پذی  اکرت، اکر ار     اک ار همواره امکان»کند:   گونه بیان می  را این« شدن»  این گذارانه  ا ا  
اکنرون در شر ف ناپدیدشردن          مارکا حتی اگ  ب رذی یم هرم   راه کارب د   دگ گونی هم به

زدایری   احیرای یرک      من چندان اح یر   ۀخواکت     اکت، ر زی د باره پدیدار خواهد شد
   « مارکا حقیقی نینت
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ااریخیِ مارکا را از همرین  ماندگار دارد، اک ار   ب اکاس نگاهی که به هنتیِ در ن ،د وز
 کند:  میابدیف دهد، اا اقی که مارکا را به مارکاِ ابارشناس   منظ  اوضیح می

 کره  اکرت  یم هوم نه   اکت یهمان  نیا ب  یمبتناک ار ااریخی نه م هومی قیاکی   
اکرت       یخیبلکه خودش ش ط عمرف ارار   اکت، شده دیاو  مورخان اتمف اوکط
 یزیر چ بره  شرود  ظراه   انتظرار  حد از ا کم که یهنگام “اک ار”نظ  مارکا  ب طبق

 منج  دیجد یزیچ خلق   یدگ گون    ییاغ به انها نه یعنی شود؛  یم فیابد مضحک
معتبر    ینشر یعمرف کنرد: مخرا   آف     زیر ن انیج  نیبلکه درکت ب خالف ا نشود،

 ( Deleuze 1994: 91ی

 کند:  گونه بیان می  این«   مارکا ،ف  یدنیچه، »فوکو نیز چنین نگاهی به مارکا را در 

ب خالف پ کئوس، ا  باید در مره   ،دهد که چگونه  اوضیح می یهک مامارکا در ابتدای 
 اق  نشان دهد که نه هیوالهایی  جود دارند نه معماهایی عمیق، زی ا امراا   بهف  ر د اا 

  غیر ه  جرود دارد    ،کازی برورژ ازی از پرو ، کر مایه، ارزش     آن عمقی که در م هوا
 ( 90: 9019 یفوکو گ ی نینت  در اق  چیزی جز کطحی

شدن آزادک دنِ ا ا   اکت که فوکو ب ای چنرین آزادک دنری     درنتیجه، اندیشیدن   کوژه
 کند:  نهاد می گویی به  اگ ایی را پیو    ابداع   آری ،کا ی امتناع، کنج

  برد ن ن ری اکرت:     ،ض، بد ن دیا کتیکای بد ن اناق  آزادک دنِ ا ا   منتلزا اندیشه
گو کره ابرزارش گننرتن اکرت؛       ای آری  گوید؛ اندیشه  ای که به  اگ ایی آری می  اندیشه
آن را  “همران ”های   یک از ا زاا هیچ  ایلیاای که  ،گانگیِ پ اکنده  گانه، با  ام  با ۀاندیش

کنرد از ا گروی درکری یکره       ای که پی  ی نمری   آ رد؛ اندیشه  کند   گ د نمی  محد د نمی
چنران ناکامرف   مغشروشِ یرک          اصوی ِ هم کند(  پاکخِ حاض    آماده در آن اقلب می

 ۀایرد ایده که از آن باال   ب ای همیشه پاکخ را در اختیار دارد منئله نینت، بلکره خرود   
ثر    دار نردارد: ک   ا ، ایده  جه دیگ ی جرز  جره منرئله     عبار  دقیق بهمنئله اکت، یا 

 ق ه پ کو ب انگیختره    شود   در آن بی  اش اتکید می  آشکاری که ب  ابهااِ همواره فزاینده
اروان منرئله را حرف کر د؟ برا        شود  پاکخ به پ کو چینت؟ منرئله  چگونره مری     می
کنرد، زیر ا منرئله          منئله از جدیتِ ام  من یِ هگلی ک پیچی می جاک دن پ کو جابه

کنرد، منرئله     نینتن پیر  ی نمری   ر انه اکت؛ منئله از اناقضِ اکتنگ  گوییِ با  یک آری
ای دیا کتیکی پ کرو    شیوه بهکه  جای آن بهدار اندیشید،   ای منئله  گونه  اکتن اکت  باید به

   ( 972ک د   پاکخ داد یهمان: 
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   ،یافتره، بازگشرتی   بنرط بلکره پ کشری    ،گ ی نه معطروف بره حرف منرئله      این پ کو
اثر ی از  »شود  در این ر یک د   ریز ماایک اکت که در آن مداا از زمان حا  پ کیدن آغاز می

 (   911: 9022ید وز « میان اکت ها در  ها نینت، بلکه فقط نقد منئله  حف  نقد راه
کر دن   آف یردن    خلقدیگ ، خودِ پ کیدن معطوف به کارک دهایی اکت که به امید  بیان به

 مثابرۀ  بههایی را   زی ا عمق ،آف ینند  شوند  کارک دهایی که می  ماندگار ط ح می  در زندگی در ن
کننرد ج یران   شرور      ها االش می  اند که این عمق  های مع فتی   بدیهیا  هدف گ فته  ریشه

هرا    آ رودک دن آب   کطوح   گرف ک دن  مچا ههایی که خود چیزی جز   عمق، زندگی را مهار کنند
اکرتعالیی  حروزۀ  گراه بره     ا ، هریچ   دقیق بیان بهگاه به نهایت خود     بناب این، پ کیدن هیچنینتند  
 ،فوکوگ تۀ  بهابارشناکی باشد   غی قابف   ،ای، عمیق، بدیهی، علمی  ای که ریشه  حوزه، رکد  نمی

کنیم هنرتیم؛ منظرور ایرن نینرت کره امراا کرنگینیِ          چه فک  می ما بنی جدیدا  از آن
ا ین بخرو ممکرن     ا  این اکت که بیو  بلکه بیو ،ان را ر ی د شمان بیندازیمااریخم
اروانیم    رس کراری کره مری    ناپذی  مع فی شده اکت در دکت  رس چه را به ما دکت از آن

 ( 007: 9019 ر ی خودمان انجاا دهیم ق ار دهیم یفوکو

  دیگر ان   ،ها، ر ابط قدر   ماندگارِ دانو نیکه در  ماندگار  در ن یزینتاین کار بازی با 
 خودش نینت  ماندگار چیزی غی  از  ای اکت که در ن  اکت( در نِ هنتی

شناکی حضرور    ها   دی ینه  اوان نقدِ ابارشناکانه را که در د ِ خود دانو  جاکت که می این
ای ب ای یک آینده، یرا بر ای     ابزار اکت،  کیله»دارد از نقدِ مع فتی جدا ک د  نقد ابارشناکانه 

دنبرا    بره (  چنین نقدی بر خالف نقردی کره    731یهمان: « حقیقتی که نقد از آن آگاه نینت
 اعبی  راننی ، بهکند    طلبد که ب ای آموزش پ کو نمی  آموزش اکت اکتاد نادان را می

شرمندی  کازی اکت  کق اط نیز مانند ه  اکرتاد دان   کودن ۀشد  اکمیفگ ایی شکف   کق اط
 ۀ  شریو  بره دنبا  رهانیدن اننان اکت باید از ا   بهکه   کند  اما آن  نیت آموزش پ کو می به

کره   یک دانشمند؛ باید ب  کرد ارا کره بیراموزد، نره آن      ۀشیو بهیک اننان پ کو کند، نه 
داند   ه گز پیو از ا  به ایرن    اکت که بیو از شاگ د نمی کار کنی بیاموزاند  این دقیقا 

 ( 11: 9011 ن فته اکت، کار اکتاد نادان یراننی  ک  

 گيری نتيجه. 4

هرا   کترب    دانشرجویی   رکرا ه   ر عقالنیت حاکم ب  دانشگاه   علوا اننانی که ر ابط اکتاد
کنند به ام  بدیهی میان نوینندگان   محققان دانشگاهی ابدیف شده اکرت    علمی را او ید می
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درباب فوکو بنوینریم کره از ر ش احقیرق علمری عبرور نکنریم        ای  گونه از این منظ  باید به
هنگاا   خالفِ ج یان در زمران حا مران    هانها نوید خلق فوکویی ناب چنین نگ شی به فوکو نه

 چهرارچوب شرود کره در    خطر ی بره دانشرجویان ع ضره مری      بی یبلکه فوکوِ ،دهد را نمی
نگر د  در کتراب    هرا مری   پدیرده شردنِ   ای مت را   بره ممکرن    گونره  عقالنیت علمی ص فا  به

 ۀای آگاه مواجهیم که مقابرف ابرژ   نیز مانند امامی این آثار با کوژه اکت خاکنت ی ابارشناکی
هرایی را بر ای احقیرق     کند   ک ا مؤ  ه بندی می آثار فوکو ق ار گ فته   ابتدا آثار ا  را د ره

 ضروح در کتراب مرذکور     بره هنگاا  هشده   ب دهد  ردپای فوکوی دانشگاهی فوکویی ارائه می
کرخن  « آیرد؟   مری  کار چه به شناکی  دی ینه»که نویننده از  ب ای مثا ، هنگامی ،مشخ  اکت

 ابرزاری احلیلری را بر ای کرار ابارشناکرانه   احلیرف       جعبهکه خطوط کلیِ  یا زمانی گوید می
 ،«اکنیرک » ،«موضروع  یرا  آمراج » ،«کرارک د » ۀمؤ   دهد   از پنچ قدر  ارائه می های کاز کار

 گوید  ب ای انجاا کار ابارشناکانه کخن می «هدف»   ،«ها امیزگذاری نظاا»
عقالنیرت علمری      چهرارچوب بناب این، در این کتاب نی  هرایی کره آثرار فوکرو را در     

چه گ ته شد، جهت مقا مرت   به آن اند  بااوجه  ضوح مشخ  اند به نوینی انخی  ک ده رکا ه
هرا را   حتی اگر  آن  ،ک دنِ آثار فوکو بندی د رهعقالنیت علمی باید از ب   مبتنیدرب اب  فوکوی 

بندی این امکران را بر ای عقالنیرت حراکم بر        زی ا د ره ،هم ببینیم، خودداری کنیم بام ابط 
   ،های آثار فوکوی متقردا، فوکروی ابارشرناس    کند که با اعیین مؤ  ه علوا اننانی ف اهم می

 کار گی د    نوینی به بازاو ید ر ابط دانشگاهی   رکا ه ب ایا فوکوی متتخ  نی  های خود ر
 ،ماندگار داننرت  در ن یزینت ۀاوکع ۀمثاب بهشدن  ا ایب، باید ر ش فوکو را کوژه  بدین

جروی امر      ند، در جنرت ا ماندگار آن ها   ر ابط قدر  در ن که دانو زینتی که با جودآن
هرای   ار ین راه  گ دد  درنتیجره، یکری از مهرم    اش می ماندگاری هنگاا ب ای گنت ش در ن هناب

شناکرانه   ابارشناکرانه حرذف ایرن د  د ره یرا       هایِ علمریِ ر ش دی ینره   مقابله با کاربنت
کره  اکت ماندگاری  های اوصی یِ زینتِ در ن عنوان مؤ  ه ها به ا ، درنظ گ فتن آن دقیق بیان به
  ش خود اکت دنبا  گنت به

 ۀمثابر  بره « شردن  کروژه »چه درباب ر ش فوکو مهم اکت آغرازک دن از   دیگ ، آن عبار  به
اکینری کره برا ب ق ارکر دنِ ننربتی در       ۀاج بر  ،اکرت  اکرین  ای هاج بننبت خود با خود   

فهمرد     کنرد   مری    زینتو، ک دارهای گ تاری   غی گ تراری دانشری خراص را اج بره مری     
ماندگار همواره درمع ضِ نی  های خرارج قر ار دارد      در ن ۀاج ب مثابۀ به «خود»، ب این عال ه

انردازی نرو را     اوانرد چشرم    با ب ق اری ننبتی نو با نی  های خارج مری « خود»در این حا ت، 
گر     های امتناع  دادی را درمع ضِ کوژه همواره نی  یی از خارج رخ ،کبب   خلق کند  به همین
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اندازی نرو    شدن، مُبدعِ چشم  گذر ابارشناکیِ زمان حا    کوژه دهد اا از ره  کا  ق ار می   کنج
اواند ک آغازی بر ای    پوزیتیویته می ۀآکتانشدن با عبور از   در زینتشان باشند  بناب این، کوژه

بایرد   ،ها  جود نردارد  گ فتن دانو نادیدهکه امکان  جا اعبی  فوکو، از آن بهها باشد    احو  دانو
  درنهایرت بایرد چیرزی را     ،جو ک د، باید با منرئله مواجره شرد      ایای دیگ  آن را جنتز

  اما شاینتگی آن را دارد که به بخشی از دانو مبد  شود ،که جزئی از دانو نینتیافت 
 

 ها نوشت پی
 

   ،حقیقرت، قردر   »عنروان   برا فوکو  ۀهای فوکو معموال  به مصاحب زمان د ره   قائالن به احلیف هم9
کنتی م ابط به هرم در مطا عرا ِ خرود کرخن      ۀدهند که فوکو در آن از که منئل ارجاع می« خود
کره درکرت    اند  درحا ی مندی شخصی را کاخته هایو شکلی از نظاا گوید که ب ای ابارشناکی می

 کند  ناپذی یِ خود اتکید   آن را در مطا عااو ب جنته می بینی پیو از این بحث فوکو ب  پیو

نظر  گ فتره    یند اکتدال  درانوعی ف  ۀمنز  به  یشیدن       اند اکتنتاج از اج به اکت ۀشیو    بازنمایی 7
برازنمودیِ اندیشره      ۀفلنر    همین اج به ق ار دارد   ۀپای    ب اکت شود که از اج به آغاز شده     می

اش بررا اج برره   شررناخت عبررار  اکررت از آشررکارک دن کرراختار ایررن فعا یررت اکررتدال    رابطرره
 ( 90: 9013 یدیو
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