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 این نقد با برگسون .کردنقدی وارد  ]در قرن ما[فضا  قدرشمردنبیاین  توان برمی

 حرکتبیی امر مرده، ثابت، غیردیالکتیکی، مثابهیا پیش از او؟ با فضا به ،آغاز شد

 1باروری، زندگی، دیالکتیک بود. ، زمانْ غنا،مقابل؛ در شدبرخورد می

آوردن ابزار تحلیل است؛ و در زمان تواند انجام دهد فراهمآنچه روشنفکر می

نیاز است یک مورد طور مؤثری آنچه به ی ضروری مورخ است.حاضر این وظیفه

یابی خطوط ضعف، ؛ درکی که مکانی حال استو نافذ از لحظه چندسویهدرک 

های قدرت با یک را ممکن کند که در آنجا لحظه هاییجایگاهنقاط قوت، و 

اش که تاریخ ؛ سیستمیاندکرده گیرجایخودشان را ایمن و  سیستم سازماندهی

به عبارت دیگر، یک پیمایش توپولوژیک و  ؛رسدسال گذشته می 150به 

 (.PK 62روشنفکر است ) یوظیفهکه -ی نزاع از صحنه نگارانهزمین

 

پذیرفته او نظرات  .3بود 2کالیدوسکوپیکمیشل فوکو یک متفکر     

را  ما میراث فرهنگی های اصلیِ، فکتشدهتصدیق، معیارهای شده

نتایج بدواً  داد.میتغییر  یاندکگردآوری و این مجموعه را 

ی روابط ضروری، حدود مثابهآنچه که به های نوین بودند.پیکربندی

انداز محوری درک شده بود در این چشم رویدادهای، تجاوزناپذیر

های از توصیفکه  یافتمحتمل ظهور می یی امورمثابهبه جایگزین

گرا ممکن است ی روایتنظریه کرد.متفاوتی پشتیبانی می تماماً

هایی داستانسادگی این را شاهدی بر این مدعا به شمار آورد که به
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اما فوکو  ،خود بگنجانندهای یکسانی را در توانند فکتگوناگون می

های ی تأثیرات، تداومزنجیره دهد.انداز روایت را نیز تغییر میچشم

بخش با روشی که او به ، دیالکتیک تمامیتاستوار، آگاهیِ مندزمان

در مجموع، فوکو یک مورخ  .شوندگیرد محو یا نسبتی میکار می

یا حتی  سنتیبرخالف مورخان فرانسوی  .ی خودششیوهبهاما  ،است

ی حال نامدش، تاریخ لحظهطور که خودش میآن ،او یشیوه« نوین»

کند که این هدف در تطابق کامل با روحِ، و اگر . او استدالل میاست

من تالش خواهم کرد تا  .4قرار داردروشنگری  ،دستورالعملِنه با 

تمرکز بر یکی هایِ آن رویکرد اصیل به تاریخ را با سرشت و داللت

کالیدوسکوپیک او، یعنی تغییر از زمان  هایتأثیرگذارترین حرکتاز 

ی پارادایمی که رویکرد او به موضوعات تاریخی را مثابهبه فضا به

، روشن اساساً داللت فضایی دارد( Toposی کند )کلمههدایت می

 مندزمانغیر؛ البته خودِ کالیدوسکوپ یک ابزار فضایی و در واقع کنم

 است.
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ی در اندیشه «تاریخ نوین»جریان نوظهورِ با  مدت طوالنیبه ریکور پل

ای او این بوده است که استدالل پایه .5فرانسوی مبارزه کرده است

را حمل کند اگر ( «نوین» تواند چنین نامی )تاریخِچنین تاریخی نمی

ی اساس موضوع مورد مثابه، بهی انسانی راتجربه مندزمان خصلتکه 

؛ زمان )نه فقط توالی حذف کند از آن بدتر اش، تقلیل دهد ومطالعه

از جهان کنش است و این همان جهانی است  اساسی جزویتقویمی( 

 (.TN 1:91ff) بندی آن استکه تاریخ در پی مفصل

از تعهدش به  های ریکور نسبت به تاریخ کمی و سریالیگیریسخت

 مندبودنِ زمانبا تکیه بر خصلت ناگزیرِ  پدیدارشناسی هرمنوتیکی

برای هر  ایپیشانظریهای ی پایهمثابهبه (Lebenswelt) جهانزیست

 آید.برمی« علمی»تحقیق 

 وِنپُل  پردازانِ این تاریخ نویننظریه تندروترینِ، از نگاه ریکور    

(Paul Veyne)، است. در کلژ دو فرانس، فوکو دوست و همکار 

ما اظهار  معمولکردن درک در شوکه اشزدنیمثالوین با فراستِ 

 بخشیدنفردیت مچنینهالزامی نیست؛ زمان برای تاریخ »دارد که: می

...  شودمی دستخوش آن (زمان) رغم خودشکه علی رویدادهایی به

در  که زمان در تاریخ انکار شود، اما آیدمتناقض به نظر ممکن است 

فقط زمان برای مورخی که این هم حقیقت کمتری وجود ندارد که 
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قابل  (6رنگگوییم نیاز به مفهوم پینیاز به فرایند ملموس دارد )ما می

تز بزرگتر او این است که آنچه  (.WH 65-66« )است پوشیچشم

توصیف غیررویدادیِ تمدن » نامد بایدمی« تاریخ کامل»را که او 

؛ شناسی بوده استجامعه کارتاکنون را در خود بگنجاند که  ی«معاصر

باشد، « کامل»اگر تاریخ بخواهد »دهد که در واقع، او ادامه می

 .7( 264WH) «کندشناسی را بالاستفاده میجامعه

بیوگرافیِ »نوعی دو عقیده تاریخ را تحریف و آن را به ،در نظر ون    

هیچ تاریخی جز »: یکی این باور که محدود کرده است« فردیت ملی

تاریخِ مربوط به »؛ و دیگری این عقیده که «تاریخ گذشته وجود ندارد

ی یک ملت بر فردیت خاص آن ملت تمرکز یافته و زندگی گذشته

« برقرار ساخته است مندزمان-خودش را در یک پیوستار فضایی

(WH 282-83.) واژگان او با انعکاس  ،همان طور که خواهیم دید

گرای مورخان خود را با روح قیاس مقابل،کند که در پیشنهاد می فوکو

ای را بدون گاه پدیدههیچ»ای وفق دهند که های عمومیدانجغرافی

که در دیگر نقاط  آورنددر نظر نمی ی مرتبطیی آن با پدیدهمقایسه

 (.WH 284« )است جهان گسترده شده

ها و بخشانه بر روشتأمل بازحیات»فوکو، که کتاب ون را برای     

چه را که ون موعظه ، آنکندتحسین می 8«مفاهیم تاریخی در فرانسه
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 یگفتهپیشی بر عقیده و احتماالً حتی ؛کرده به کار بسته است

برای تاریخ  (l’intrigueرنگ )پیگذارد که صحه می« گراروایت»

 استوارشدهی تاریخِ شورش بر دو عقیده در به ون او .9ضروری است

 ، هماناش«ی حالتاریخ لحظه»میانجی به فوکو این کار را ؛پیونددمی

 روابطیین تمرکزش بر ، و همچن10نامدشمی شهایدر کتابطور که 

که از مرزهای ملی و نیز اجتماع علمی، فرهنگ  دهدانجام می

 د.نگذردرمی وصف او مورد  ِسیاسی-ساختارهای اجتماعی ،بورژوایی

اش، وقتی که «شناسانهباستان»ی در دوره خصوصبهروش فوکو 

 (Madness and Civilizationهای متضاد جنون )ی فهمدرباره

 و توضیح (The Birth of the Clinic) پزشکیتشخیص  یرویه و

(Explanation) ( در علوم انسانیThe Order of Things) 

بحث  آیندشپیمربوط به انقالب فرانسه و « گسستِ»پیش و پس از 

 فردینانپیشنهادی  خطوط یو در ادامه« متفاوت»وضوح به کرد،می

 .11اش بودشناسی عمومیزبانی هایی دربارهدرسدو سوسور در 

 (Georges Dumezil) وضوح به ژرژ دومزیلاو بهعالوه بر این، 

به من آموخت که اقتصاد درونی »به این علت اعتبار بخشید که او 

های های سنتی تفسیر و شیوهمتفاوت از شیوه کامالًگفتمان را 

اش در کلژ دو فوکو در سخنرانی آغازین«. فرمالیسم زبانی تحلیل کنم
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به من آموخت به بود که  ]ژرژ دومزیل[او »دهد که فرانس ادامه می

های کارکردی از یک گفتمان به دیگری با ابزار بستگیسیستم هم

های یک که دگردیسی بازگردم؛ و باز او بود که به من آموخت قیاس

این کارهایی بود که  .12«اش با نهاد را توصیف کنمگفتمان و نسبت

 کرد.را نصیب او کرد؛ عنوانی که قاطعانه ردش می« ساختارگرا»عنوان 

بندی منظور مفصلبهکه سوسور قادر بود  داشته باشیمشاید به یاد     

ی حوزه ،ای علمیشیوهبه زبانو دگردیسی  گیریشکلهای دهعقا

های کنش»را از  (la langue« )زبان» نامجدا و خودمختاری به

جدا  ،]از زبان[ متمایزی امری مثابهبه (،la parole) «یا گفتار گفتاری

 منفردِ ی حساسیت به کردارهای شناسانهای تعلیق روشاو با گونه کند.

را در نسبت مشابه یا  هانشانهی «معنا»گفتنْ آزاد بود تا سخن

سوسور در یک  های زبانی دیگر جستجو کند.نشانهشان با متفاوت

بدون  آن هم هازبان فقط تفاوت ]در[»دارد که: مشهور اظهار می تذکر

چه دال  وجود دارند. (Positive Terms) مطلقضوابط 

(Signifier( و چه مدلول )Signified،را در نظر بگیریم )  زبان نه

پیش از سیستم زبانی وجود داشته هایی و نه صداهایی دارد که ایده

ای وجود دارند که از مفهومی و آواییهای ؛ بلکه فقط تفاوتباشند
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 اساساً فهرستِ  آن را که ،پسند از زبانفهم عام .13«اندسیستم برآمده

 مندی رد شده است.شکل نظامبه ،فهمدمی اسامی

بود که « یگذارتفاوت»و نسبتیِ روش  رنامحوسوژه سرشتاین     

ی سوسور به سوژه و گرایانهاو در دید غیرذات فوکو را جذب کرد.

شود، اما ی نظام نسبتی سهیم میمثابهاش به معنا بهعالقه همچنین

ها آکسیوممربوط به امری  یمثابهساختارِ ساختارگرایان را به

(Axiomatic) کند که می تأکیدفوکو  کند.و فرمال رد می

 DP) «دیاگرام»خطاب شوند و چه « اپیستمه»ی او، چه «ساختارها»

 همچنین ، ودر معنای کانتی کلمه« الییعاست»عنوان هیچ، به(205

گونه دارند که حاکی از ها خصلتی فکت؛ آننیستند خاستگاه و بنیان

ها بنا است که کشف، و نه ؛ آناستاو  «پوزیتیویستیِ »های گرایش

 استنتاج، شوند.

کند، منظورش توصیف می «تشخیصی»را  اشروشوقتی که او     

ها را شود که تفاوتصورتی از دانش منتهی می»این است که به 

 پزشکی است کهکند مثالی که او ذکر می .14«کندتعریف و تعیین می

 هاهای دیگر بیماریسمپتومبا  هایشسمپتومبیماری را با مقایسه 

 بالینی تولد پزشکیرسد او آنچه را که در به نظر می کند.تعیین می

تنها فکت » کهاین ، یعنی«پزشکیی ی مشاهدهدهندهاصل تشخیص»
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ی یک مثابهتوصیف کرده به ،«ای استشنایانه، فکت مقایسهآسیب

ی البته این با اندیشه (.BC 134) ی عمومی اتخاذ کرده استدهعقا

اش( نامیممی« فضامندکردن»زودی کالیدوسکوپیک او )چیزی که به

 .خوان استهم

 .15تاریخی است هایتنومینالیس از سنخروش تشخیصی فوکو     

شکل رادیکالی ضدافالطونی بوده و دلخواه کسانی ی او بهتمام پروژه

توسط تاریخ در عهد باستان است که  همچون سوفسطاییان و کلبیون

اش به تضاد ؛ پس عالقهاندی غربی به حاشیه رانده شدهرسمی فلسفه

او در  زیرساختی نیست.و تفاوت حاکی از تعهد به یک وحدت 

 کند که:استدالل می راسخ است و اشتمایالت نومینالیستی

 نفیای بدون متضادسازی، بدون دیالکتیک، بدون آزادکردن تفاوت نیازمند اندیشه

که ابزارش انفصال است؛  ایجابی ایواگرایی را بپذیرد؛ اندیشه ای کهاست؛ اندیشه

که به  شدهپراکندهی چندگانگی متحرک و اندیشه- ی چندگانهاندیشه

پاسخ این پرسش چیست؟ های تشابه محدود یا محصور نیست ... محدودیت

شکلی ... ما باید به پرسش کردنگزینیجاشود؟ با چگونه مسئله حل می مسئله.

 .16شکل دیالکتیکی بپرسیم و پاسخ دهیمکه بهپروبلماتیک فکر کنیم به جای این

ی ی فوکو شایستهدادنِ وحدت اندیشهحقیقتی که هنگامِ نشان    

که ی ایندرباره- «دارکردنمسئله»تأکید بر  است که اینتوجه است 
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به یک  کردارهای جنسیها و همچنین برای مثال چطور اندیشه

ی وظیفه موضوع اخالقی عمده تبدیل شدند و مالحظات رژیم و حتی

ای که ، اندیشه-جایگزین کردندنظم یا اهمیت  اب را مدنی

دیده  او ترین شکل در جلدهای دوم و سوم تاریخ جنسیتواضحبه

همان طور که  های پیشین او هم حاضر هستند.در نوشته شود،می

 ی متأخردارکردنْ فضامندکردن زبان را در اندیشهد، مسئلهخواهیم دی

 کند.بیان می فوکو

اش باید بیش از یک تجدیدنظرطلب ایفوکو به دلیل روش مقایسه    

و یی که ا«هاتاریخ»هریک از  مورخ دیده شود.ضدی یک مثابهبه

چه تبارشناسانه و چه  و شناسانهچه باستان سازد،میبر

، متکی او( تاریخ جنسیت)برای مثال، دو جلد آخر  «دارکردنمسئله»

تعریف  هادر تمایز با آنهستند که خودشان را  پیشینیهای تاریخ بر

ها در سیستم زبانی سوسور معنایشان را همان طور که نشانه کنند.می

ها در ، گزارهکنندمیها استخراج تضاد با دیگر نشانهماز طریق ارتباط 

های دوطرفه بلکه تفاوت های فوکو معنایشان را نه فقط از طریقتاریخ

های ی گزارهبین مجموعه شدهترسیم جاریِاز طریق تمایزِ 

برای  آورند.به دست می سوالمتضادِ مورد  یشده و مجموعهتوصیف

گفتمان هایی که ی گزارهمجموعهگونه نیست که سادگی بدینمثال، به
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، انسجامی را به نمایش بگذارند که سازندمدرن جنسیت را برمی

گفتمان  کهکنند؛ یا حتی اینمی طردها را ممکن و بقیه را بعضی گزاره

اجازه دارند  هاییچنین گزاره کند که در آنفضایی را خلق می جنسیتْ

مجموعه  )خودِ« بندی گفتمانیتمام صورت»؛ بلکه این تکثیر شوند تا

ی یک مثابهمعنایش را بهاست که  رانند(دی که بر آن حکم میعو قوا

پیدا ی های جایگزیندر تضاد با گفتمان سازوکار اجتماعی کنترل

به سکس نقشی کمتر فریبنده و شناختی در برساخت که  کندمی

 ی«هاها و لذتبدن»از این رو،  دارد.روا می های اجتماعیسوژه

جنسیت صحبت  تاریخ ها در انتهای جلد اولکه فوکو از آن جایگزینی

 برابر در مقاومی توانند به نیرویهمین ظرفیت می به دلیلِکند می

گوید او می .17 بدل شوند حاضر یلحظه در غالب گفتمانی کردارهای

برساخت  جاییِ(اتوپیاییِ )آرمانتوانند نه صرفاً در معنای که چیزها می

ها( )دگرجای« هتروتوپیاها»که  ،تشخیصی یبلکه در تضاد ،خیالین

 ، دیگرگونه باشند.کنندمی شانبرپای

، که در سال بعد از «از دیگر فضاها»نام فوکو در یک سخنرانی به    

مختصری از فضا را در پشتیبانی از « تاریخ» ارائه شد، نظم اشیاانتشار 

ی بزرگ اندیشهی دغدغه تاریخْ در حالی که این تز مطرح کرد که

او  نام نهاد.« ی فضادوره»توان ، عصر حاضر را میقرن نوزدهم بود
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« هاجایآرمان»از « هادگرجای»اش را برای تمییزدادن روش تشخیصی

گیرد. اولی، که در هر گروه به کار می«( هاهای خوب/نامکانمکان)»

ها ها، موزها، باغه، شامل فضاهایی همچون قبرستانوجود داردانسانی 

ها و روستاهای تفریحی، فضای ی نمایشگاه«فضا»و همچنین 

آنچه این جستار غریب را عالوه  شود.ها میها و مهاجرنشینکتابخانه

، استفاده از کندهای فوکو جذاب میتوصیف خاصمندی بر بصیرت

ها ای است که دگرجای«فضای منازعه»ی تضاد برای تأکید بر شیوه

ها هرچند که آن کنند.شکل ناگزیری آن را به جامعه معرفی میبه

درون است که  ایجامعهبا ناسب تم که هستند یکارکرد خاصدارای 

پرسش آرامی فضایی را بهبه« دیگر فضاها»در کل این  آن وجود دارند،

کنیم. مجدداً روش تشخیصی این کشند که ما در آن زندگی میمی

ای از روابط زندگی درون مجموعه ما»کند که حقیقت را روشن می

کنند که را تعریف می [Emplacements]هایی سایت کنیم کهمی

 .18«و مطلقاً غیرقابل انطباق بر یکدیگر هستند ازغیرقابل تفکیک 

کردن خطوط با دنبال»ی حال، تشخیصِ مرتبط با سرشت لحظه

-که چرا و چگونه آنچهبرای فهمیدنِ این-ی حال شکنندگی لحظه

شکل به ،-«هست نباشد-که-هست ممکن است دیگر آنچه-که
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، یعنی «فضای آزادی عینی»گشاید که فوکو ناگزیری آنچه را می

 .19نامدش، می«فضای دگردیسی ممکن»

 هایفرمها که گفتمان رادیکالِ بودنِمحتمل این آشکارسازیِ    

سازد، به نظر حقیقتی است که ی نقد اجتماعی فوکو را می«هاتاریخ»

؛ و من شوددر نقد کسانی همچون هابرماس و رورتی گم می

 فضامندکردن زبانیا ترجیحاً  «فضا»خواهم استدالل کنم که این می

کند؛ مدرن پر میی پستدر اندیشهای را دهدهننقش سازماناست که 

 ایهاپیستمهای شبکهدر « تاریخ»و « نظم»ترتیب نقشی که آن را به

تا آنجایی که این خوانش صحیح  کردند.کالسیک و مدرن بازی می

های شناسیرهای فوکو را، و همچنین تباشناسیتوان باستان، میباشد

مدرنی دانست که ی پستهای او را، بیانگر اندیشهکردنداراو و مسئله

 به عبارت دیگر، شود.پدیدار می ی مدرنیسم او«هاتاریخ»از آنْ 

 نمودارِ گفتمان این مطالعات، بسیار فراتر از تزئینات سبکی، 

مدرن تاریخ در تحلیل کردارهای مدرن و پست«ِ فضامندکردن»

 مدرن است.پست

 Mauriceی موریس بالنشو )درباره ایفوکو در مقاله    

Blanchotخارجی تجربه»از دانست، اش را مترقی می(، که اندیشه »

(l’experience du dehors) از نظر تاریخی کند که صحبت می
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و هولدرلین  دهای متفکرینی همچون سادر الهیات منفی، و در نوشته

نیچه، ماالرمه، فرهنگ ما با کارهای « در قلب زبانِ»قرار داشت؛ که 

، بالنشو (Klossovski) (، باتای، کلوسوفسکیArtaudآرتو )

ای چنین تجربه شود.فوکو( بازاحضار می ینفرهششدسته )اعضای 

های سوژه را حذف کند، از تالشدرجستجوی زبانی است که 

اش وابستگیگیری دیگربودگی اجتناب کند، و دیالکتیکی برای بازپس

که امر منفی  بدین معنی که چیزی را تخیل کند»؛ دهدرا به فضا نشان 

ی دیالکتیکی وابسته به افسانه نفیدر پی تأمل بر آن است )در حالی که 

تأیید کار ادبی بالنشو   همراه بافوکو با توصیفِ .20«زمان است(

نه حقیقت است و نه زمان و نه جاودانگی »کند که زبان پافشاری می

در زباِن  .21«است خارجحالْ مغلوب و نه انسان، بلکه صورتِ تابه

ی است؛ نه فقط آزادی از داست که فوکو در پی آزا« فضامندشده»

ه از حکومت زمان و پدیدارشناسی، چه اصیل و چه هرمنوتیکی، بلک

و نه  (Geography) نگاریی عمق: روش او یک زمیناستعاره

 از شکل بهتری یک ژئوپولیتیک، یا به(Geology) شناسیزمین

 اش قرار دهد.است که بناست مورد پیمایش یمناطق
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برای مثال، فوکو در بحث از تضاد بین پزشکی بالینی و پزشکی     

 تأکید ظهور پیدا کرد، 1800های ، که در اوایل سالبالینی-آنوتومی

 کند که:می

بالینی تغییر یافته است ارتباط -دادن به پزشکی آناتومییدر نتیجه آنچه که در جا

 ترِی مورد شناسایی نیست؛ چیدمان عمومیی شناسا و ابژهسطحی بین سوژه

و اتصاالتِ بین کسی که باید بشناسد و آنچه  های متقابلدانش است که جایگاه

ی بازآرایی در خودِ سطح این نتیجه ... بخشدرا تعین می ا است شناخته شودکه بن

 (connaissances) های، و نه در سطح آگاهیاپیستمیک  (savoir) دانشِ

این همان بازی، و حتی بود ... شده یافته، تنظیم، پالوده، عمقشدهانباشت

 (.BC 137متفاوتی در کار است ) کامالً ی آن نیست، بلکه بازیِبهبودیافته

ی نگریستن کند تغییری عمیق در شیوهآنچه که او بدان اشاره می    

بررسی بالینی  شده است.دگرگونی متناظر در بدنِ مشاهدهبه بیمار و 

به پاسخی از سنخ « تو چه مشکلی داری؟»ابتدایی با این سؤال که 

ی ایده»برد؛ راه می «؟کجا احساس درد داری»بندی و به سؤال طبقه

این تغییر  (.BC 140« )شودجایگزین می طبقهی با ایده جایگاه

 ی نه فقطدهندهی دوقلوی دیدن و گفتن نشاندندهای در چرخپایه

سرشت  در بلکه شناسانه در پزشکی قرن نوزدهم،یک انقالب شناخت

ی عهی مطالهنگامی که مقدمه ی فوکو است.اندیشه خودِِ «مدرنپست»

ما باید خودمان را »کند که اش را با این نهی شروع میپزشکی بالینی
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بنیادین  کردنِمندکالمو  فضامندکردنو برای همیشه در سطح  باریک

، او همچنین دارد رویکرد (BC xi) «شناسانه قرار دهیمامر آسیب

 کند.مشخص می اش را به تاریخعمومی

، هم گفتمانی «کردار» شود کهچیزی متمرکز می فوکو بر روی آن    

ای از مجموعه»ی مثابهبهرا « گفتمان»او  .22نامدشمی و هم ناگفتمانی،

و آنچه که او  ،«بندی تعلق دارندها که به یک سیستم صورتگزاره

که  کندتعریف می ی ترتیبیمثابهبه را نامدمی «بندی گفتمانیصورت»

حاصل  «های مضمونیهای گزاره، مفاهیم، یا انتخابگونهها، ابژه»بین 

 نظم اشیاورزد کاری که او اصرار می (.AK 107 and 38) شودمی

ی مثابهبهنه ها گفتمانبا »دیگر دارد این است که برای خودش مقرر می

ها بخشی که به محتواها یا بازنمایی)عناصر داللت هاگروهی از نشانه

در  ی کردارهاییمثابهبه را هاآن بلکه برخورد کند، کنند(رجوع می

بخشد که خود هایی را صورت میابژه مندیشکل نظامکه به نظر بگیرد

کند که می تأکیدسریعاً  ؛ اما(AK 49« )گویدشان سخن میدرباره

بندی گفتمانی نه با اصول ساخت بلکه با صورتخصلت »

 خصلت ها اینبرای گزارهگیرد، زیرا که شکل می کردن فکتپراکنده

 (.AK 116« )وجودی استنه یک شرایط امکان بلکه یک قانون هم
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تقریباً مبهم  شناسیباستاندر « گفتمان»اش از او پذیرفته که استفاده    

ی توان همین را نیز درباره. میرا ببینید( AK 107ت )اس

وجود است و نه شرط امکان شرط گفت که « بندی گفتمانیصورت»

(AK 117؛ جز این)رسد او این تمایز را اتخاذ که اینجا به نظر می

 بماند« استعالیی»( و نه Positive« )اثباتی»اش کرده است تا پروژه

(AK 230 )در واقع، این تمایز بین شرایط وجود و شرایط را ببینید .

شکل مصرحی در بهه کند کاو را بیان می« بودنِاصل بیرونی» امکانْ

اعالم شده است؛ این بدان معنی  ]کلژ دو فرانس[سخنرانی آغازین 

ی پنهانی مفروض گفتمان، همچون زدن به هستهبه جای نقباست که 

ما برای » پیشنهاد دهد،هرمنوتیک ممکن است برای مثال کاری که 

دنبال شرایط بیرونی ش باید بهاگفتمان، نمودش و ترتیب فهمیدن خودِ

این  های اتفاقیِرشته پدیدارشدنِمنجر به  شرایطی کهوجودش باشیم، 

هدف او  (.AK 229« )کندشود و حدودش را ثابت میرویدادها می

این است که ای مستقل از ناگفتمان برسازد، بلکه این نیست که حوزه

بین کردارهای گفتمانی  در حدِها بندیچگونه این صورتکند آشکار 

جور واقعیت بازنمایی یک یمثابهنه به-د نکنو ناگفتمانی کار می

ی ها و ابژهای از نشانهحوزهی برقرارساختن مثابهفرازبانی، بلکه به

 .23مشخص تحقیق
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 در را اشفوکو اگر که بنا بود شرحی بر سوسور ارائه دهد، روش   

 کند:خالصه میگونه این شناسی دانشدیرینه

خالص « اشیا»خواهیم انجام دهیم این است که از ما می طور خالصهآنچه که به

ی «اشیا»ی معمایی ... گنجینه ( کنیمDepresentify«)وانمایی»ها را ؛ آنشویم

بندی معمول اشیایی جایگزین کنیم که فقط در را با صورت مقدم بر گفتمان

 مددبهو  زمینه، بنیان اشیا،را بدون ارجاع به  هاابژهاین  یابند.گفتمان ظهور می

سازد ها را قادر میتعریف کنیم که آند عای از قواه بدنهها بکردن آنمرتبط

ها های گفتمان صورت یابند؛ و در نتیجه، شرایط نمود تاریخی آنی ابژهمثابهبه

 (.AK 47-48را برسازیم )

 در هریک از این کارها آشکارکردنِ  های فوکوی تحلیلنکته    

 های ما است.رادیکالِ معتبرترین قطعیت بودنِمحتملمندی و متن

بررسی امور ، با نامدمی« نورشناسی منابع»فوکو با بررسی آنچه که ون 

ای نهاد، یا مجموعه ی یک گفتمان خاص،گرفتهفرضمتداول و ازپیش

که  وکی را آشکار سازدهای نامشکاز کردارها قادر است وابستگی

ی مورد پرسش را به چالش های متعارف ما از پدیدهبسندگی خوانش

او با تواضع  سازد.خودشان را برمی یتر از این، پدیدهو مهم کشدمی

 اندازدوست دارم چشم»گوید: آمیزش در تاریخ جنسیت میطعنه

ی تمام مجموعه محدودشدن به: تاحدودی تغییر دهم تحقیق را

 .24«در هر موردسازوکارهای عملی، 
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2 

من دوست دارم  او نیست که گذارتفاوتای و ی مقایسهفقط شیوه

پردازد اساسی دنبالش کنم، هرچند که برای ضدتاریخی که او به آن می

ی دهندهنشان های فضاییاستعاره بهمشخص فوکو  دادناولویت است.

در  کند.شان میزمانی او در درک روابطی است که تحلیلی همشیوه

 که آن، آن طور و تأثیرات گذشتهواقع به جای رجوع به امور 

، او کنندها استفاده میاز آن مندزمان هایمبتنی بر نظم هایگفتمان

، میدان، جایگاه، یگزینیجای آزادی از اصطالحاتی همچون استفاده

را برساند  ایدیگرگونهاش از روابط کند تا فهم، حد میحوزهسایت، 

 مشخصی های او اولویتنوشته سازد.که کالیدوسکوپ او آشکار می

، تصویرها نشان های هندسیها، پیکربندیها، جدولبه لیسترا 

دهد، بلکه ی خاص تشریح او را نشان میدهد؛ که نه فقط شیوهمی

 استدالل هم اساسی هستند. ای خودِبر

مراقبت و  (Panopticon) «سراسربینِ » الگوی، در کنار نظم اشیا    

را به ما عرضه « فضایی»های چنین استدالل ترین مثالبرجسته، تنبیه

این اثر والسکز است که « هاندیمه»ابتدا مثال تابلوی نقاشی  .کنندمی
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هنری ما را در مسیر  منتقدی یک شیوهفوکو به .گشایدمسیر را می

های عکس منفردِ پیش مددِ جلب توجه مکرر به جنبهاستدالل به

گرافیکی  یما بدین وسیله به این نتیجه کند.مان هدایت میروی

وجود » تواند خود را بازنمایاند؛شویم که بازنمایی نمیرهنمون می

ارد به بیرونِ خودِ بازنمایی چیزی که بازنمایانده شده است حاال د

اولین  کار کار آدام اسمیت در اقتصاد، (.OT 240« )شودپرتاب می

( و Antoine Laurent du Jussieuژوسیو )آثار  شناسان،واژه

در « خرد یگزینیجا»یک سازد که شناسی آشکار میالمارک در زیست

را واژگون  ی غربیتمام اندیشه»که فضای بازنمایی اتفاق افتاده است؛ 

تواند بنیادی برای مرتبط کردن عناصر بازنمایی دیگر نمی ساخته است:

فضای نظم، که » (.OT 238-39) «گوناگون خود فراهم کند

ی کالسیک به کار در دوره« بازنمایی و اشیا مشترکی مکان مثابهبه

جدا  شانبازنمایی از. از این پس، اشیا تکه شده استرفت حاال تکهمی

گاه هیچ« انطباق»از پیش وجود ندارد؛  شانتناظر متقابل خواهند ماند و

در  (Positivismگرایی )اثباتو  نقدیی فلسفه کامل نخواهد بود.

دلیلِ بهاشغال آن فضایی خواهند بود که ی مدرنیته در پی آستانه

 هایش خلق شده است.بازنمایی ازوجود  جداشدنِ مکان
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)یعنی تناهی، « شناختیچهارضلعی انسان»چه او در حال توصیف     

، کوگیتونشده در پسِ امر اندیشه کانتی، استعالییی تجربی/دوگانه

« انسان»ی بودنِ باشد که شیوه ی قرن نوزدهمدر اندیشه گرایی(تاریخ

ی گانهسهچه  ؛کندی تعریف میعلوم انسان بر اساس را

ل از علوم استنتاجی، علوم تجربی، تأمل متشکشناسانه )شناخت

کنند؛ ی مدرن را تولید میفلسفی( که فضای علوم اجتماعی در دوره

نهادن بر که مبتنی بر نام ،انتهای کالسیکبی« چهارضلعی زبانِ»چه 

های او مبتنی و چه نه؛ استدالل ، باشداش استشی و بازنمایی یرابطه

 را ببینید(. OT 201) ها فرای معنای استعاری هستندبر این پیکربندی

که  کنندگذاری مییجاها برای مثال، علوم انسانی را در مرزهایی این

مدد ریاضیات و علم فیزیکی از یک طرف، علم تجربی در طرف به

 استدالل شاخصی شیوه این اند.دوم، فلسفه در طرف سوم تنظیم شده

علوم انسانی، بلکه خطر ذاتی « ناپایداری ضروریِ»نه فقط ما را متوجه 

شکل مرزهایشان را که  دکنی می«ناب»های دانش حوزهها برای آن

، (Psychologism) «انگاریشناسیروا»در نتیجه،  .دهدمی

، و آنچه فوکو (Sociologism) «انگاریشناسیجامعه»

خطر  نامدمی( Anthropologization) «یدنانگارشناسیانسان»

کند مداومی را از سوی علوم انسانی متوجه علوم طبیعی و فلسفه می
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(OT 348 .)های فوکو و امثال ضلعیها و سهچهارضلعی را نگاه کنید

که متکی بر اعداد برای  های هندسی کانتها، همچون استداللاین

هایی حدود و امکان شان بودند،دادنشان و نه صرفاً نشانبندیصورت

های مربوطه و همچنین مدد اپیستمهکه به« دهندتوضیح می»را 

ها، گانهدر مورد سه عنوان مثالشوند که بهای خلق میخطرهای دائمی

 ود دارد.این سه سطح دانش، وج« انگاریدنشناسیانسان»یعنی 

او مراقب است تا از رویکردهای استنتاجی و فرمالیستی  اگرچه    

یی هاضرورت ی او ما را متوجهِشناسانهفاصله بگیرد، اما روش باستان

--هستند  لیاتاوّاین روابط  کنند.این روابط تولید میکند که می

 شناسْ هنگامی که باستان .ایو منطقه« تاریخی» لیاتاوّگرچه 

بندی را از شاهد د صورتعها و قوابندیکردارهای گفتمانی، صورت

به این سؤال پاسخ دهد که کند تا ، تالش مییرون کشیدتجربی ب

 AK« )ی خاص به جای دیگری ظاهر شد؟چطور شد که یک گزاره»

 های متضاد حذف شد؟بندیو چرا کردارها و صورت (27

 معمولتاریخ  اش در برابرانهشناسفوکو با تنظیم گزارش باستان    

دهد ، تذکر میاستوار است« ای از تأثیراتشبکه پیچیده» که بر ،هاایده

 که:
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ای مورد پرسش قرار دهیم شناسانهرا در سطح باستان ی کالسیکاما اگر ما اندیشه

افتراق نشانه و تشابه در اوایل شویم که متوجه می این شد، که چه چیزی باعثِ

احتمال، تحلیل، -های جدید این صورت پدیدآمدنِ بود که موجب قرن هفدهم

مضامین متوالی که یکدیگر را ایجاد یا  یمثابه، نه به-تلفیق، سیستم زبان جهانی

شد؛ و این شبکه بود  ضروریات شبکه منفردی ازی مثابهبه کنند، بلکههدایت می

ها را هابز، برکلی، هیوم، یا کُندیاک هایی را ممکن کرد که ما آنکه فردیت

(Étienne Bonnot de Condillacمی )63) نامیمOT  متعلق  هاایرانیک؛

 است(. ]نویسنده[به من 

ق یافت مربوط به شانس فوت یکه چطور یک شبکه بر دیگراین    

 درآمد که چرا به صورتی که؛ اما اینتاریخی انداختنیک تاس-است 

های یی است که توسط شبکه«فضاها» ظاهر شد، مربوط به کارکرد

ی زندگی، کار و «استعالهاشبه»به طور مثال،  .قبلی خالی گذاشته شد

 ی کالسیک را پر کردندشکاف موجود در طرح بازنمایی دوره زبانْ

(OT 206-09 )؛ درست همان طور که بازنمایی جایگزین را ببینید

 اش شد.ی نابسندگیترین نقطهطرح شباهت نوزایی در عالی

بین سوداگرایان  های مشهور قرن هجدهمهمچنین، منازعه

(Mercantilistsو فیزیوکرات ) متخصصان روش ها در اقتصاد، یا

در  ((Fixists« )گرایانثبات»گرایان در برابر در برابر سیستم )تکامل

شناسانه در مقام مقایسه قرار شکل باستانگاه که بهشناسی آنزیست
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ی ضرورتی هستند که در هایی سطحی در شبکهاختالل»فقط بگیرند، 

ی یک مثابهی برساختن تاریخ طبیعی بهاین نقطه انتخاب بین دو شیوه

. الباقی صرفاً یک دهندزبانِ هم ممکن و هم ضروری را نشان می

 (.OT 139-40« )منطقی و گریزناپذیر است آمدپی

ها شناسیاگر که اما ضرورت و قابلیت فهم پسافکتی در این باستان    

رویداد »و  احتمال رادیکال آن هم مربوط به وجود داشته باشد،

فوکو  کند.های تاریخی را مطرح میشانس گزارشاست که  ی«بنیادین

نه از هدف و نه از سازوکار  نیروهایِ در کار در تاریخ»گوید که می

های ها نه صورتکنند. آناز بخت مبارزه پیروی می بلکه ،تنظیمی

را  تأثیرگذاریکنند و نه ظاهر یک متوالی نیت نخستین را فاش می

بودنِ تکین رویدادها یگیرند؛ زیرا که همیشه از طریق تصادففرض می

 .25«شوندظاهر می

 

3 

سطح بعدی در مارپیج توالی ما را به « مبارزه»رجوع به 

در مخالفت با  .تبارشناسیسطح - بردفوکو می یشناسانهروش

تاریخی، تأکید او بر نقش محوری « خاستگاهِ»هرگونه مفهوم 



 

Problematicaa.com 
 

 

25 

 پراکندگیدر  مندزمانن رویدادهای دقراردا»رویدادهای اتفاقی برای 

ای نیچهو تبارشناسی (؛ و نومینالیسم LCP 146) است« هامناسب آن

شناسی است؛ اما تفاوت ظاهری آن در این حقیقت باستانشبیه به او 

ها( را مطرح ی قدرت و بدن )بدنمسئله»تبارشناسی نهفته است که 

ها آغاز اش از تحمیل قدرت بر بدن؛ در واقع، مسائلکندمی

کند که او همیشه با می تأکیدفوکو با نگاه به گذشته  .26«شودمی

تولد »موضوع قدرت سروکار داشته است؛ و بیش از همه نگاهی به 

مدد ؛ اما روش متأخر بهکنداز این ادعا حمایت می« پزشکی بالینی

اثر متقابل نیروهای غلبه، لحاظ بهی روابط اجتماعی تفسیر همه

اشد کند. شاید معنابخش نبمقاومت، کنترلْ روش پیشین را کامل می

تبدیل  پذیرکردنِ تاریخمدل مناسبی برای قابلیت فهمبه « منازعه»اما 

 ها است.ی استراتژی و تاکتیکاز گونه ایی پایهشود و رابطهمی

شناسی/تبارشناسی را نسبت باستان کنندگیِتکمیل سرشتفوکو     

و در  مراقبت و تنبیهبعد از انتشار  کمیکشد که هنگامی به پیش می

بازتعریف « تبارشناسانه»شناسی را با اصطالحات کار باستان اثر آنْ

 کند:می

روی شناسی علوم انسانی باید از طریق سازوکارهای قدرتی برقرار شود که باستان

اند؛ و این تحقیق ما گذاری کردههای رفتار انسان سرمایهها، صورتها، کنشبدن
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ظهور علوم انسانی را بازکشف کنیم: کوشش  یکی از شرایطسازد تا را قادر می

 (.PK 61عظیم قرن نوزدهم در مراقبت و هنجارسازی )

شناسی باستان»با عنوان فرعی  نظم اشیااین همان شرایطی بود که     

ی بعدی او تبارشناسانه یاز آن غفلت کرد. دو مطالعه« علوم انسانی

 آن را تدارک دیدند.

شناسی خودِ از باستان عبورکردن قربانیِیک رسد که به نظر می    

سادگی اظهار داشته است برای مثال، یک نقد به مفهومِ فضا بوده است.

-گذارد میوای فضا را «ایده» 1970 یهای دههفوکو در نوشته»که 

در واقع، تبارشناسی باید  .27««نظم گفتمان»حتی فضای کامالً صوری 

ای از بازگشت به نشانه بیشتربا فضامندکردن تاریخی چه کند؟ نباید 

نشان دهد؟ فوکو در « مندزمان»های و از این رو به موضوع توالد

 دهد:گونه پاسخ میدانان اینای جهت انتشار برای جغرافیمصاحبه

های من حقیقتًا هم دغدغههای فضایی، که این دغدغه مردم اغلب مرا به دلیلِ 

ها بوده است که کنم که از طریق آن؛ اما من فکر میاندبوده است، سرزنش کرده

هایی که بین قدرت و نسبتام: اش بودهدنبالمن به آن چیزی رسیدم که اساسًا به

وقتی که دانش بتواند با اصطالحات منطقه، دامنه،  دانش ممکن هستند.

 کجابجایی تحلیل شود، قادر خواهیم بود تا فرایندی را در، یکارگذاشتن، جانشین

منتشر کند و اثرات قدرت را ی صورتی از قدرت کار میمثابهکنیم که دانش به



 

Problematicaa.com 
 

 

27 

ی دانش، سیاست دانش و روابط قدرتی وجود دارد که از طریق اداره .کندمی

 هاییفرمی ها را بنویسد به مالحظهو اگر کسی تالش کند آن کنددانش عبور می

هایی همچون میدان، منطقه، قلمرو معین که با ایده شوداز غلبه رهنمون می

 که چگونه هستند ی ایندهندهاستراتژیک نشان-سیاسی اتشود؛ و اصطالحمی

های گفتمان ارتش و حکومت خودشان را هم بر خاک مادی و هم در دل صورت

 ، ترجمه تغییر یافته(.PK 69کنند )حک می

سازد در واقع، این گفتمان فضامندشده است که فوکو را قادر می    

ی قدرت/دانشی ورود کند که خصلت کارهای تا در نسبت دوگانه

 ،تاریخ جنسیتو جلد اول  مراقبت و تنبیهی او، خصوصاً تبارشناسانه

و « میدان»یک اصطالح نظامی، و  «جایگزینی»برای مثال،  شود.می

ما حاال  اداری هستند.قضایی و -یم اقتصادیترتیب مفاهبه« منطقه»

توانیم بگوییم که واژگان ابتدایی او ارجاعی تلویحی را به روابط می

حمل  ،غلبه و کنترل، عالوه بر اصطالحاتی متعارف برای شناخت

هرکسی که با تحلیل گفتمان »در واقع، فوکو باور دارد که  کردند.می

شکل ناگزیری به مواجه شود به مندزمانتنها با اصطالحات تداوم 

رهنمون  فردیدگردیسی درونی آگاهی  برخورد و تحلیل آن همچون

ی رویدادها ی صحنهمثابهیک آگاهی جمعی به ترسیم؛ که به شودمی

های فضایی از سوگیریِ پس استفاده از استعاره «.شودمنجر می

ر حالی که کند، دهای مدرن تاریخ اجتناب میفلسفه« شناختیِانسان»
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ها ها گفتمانآن دقیقاً نقاطی را در یابیم که در» سازد تا ما را قادر می

-PK 69« )روابط قدرت دگردیسی یافته اند یِدر، از طریقِ، بر پایه

70.) 

تاریخ فوکو تاریخِ کند که تبارشناسی بر این واقعیت تأکید می    

نه فقط بدن سیاسی، یا بدن اطالعات )پوزیتیویتی( که  است؛« هابدن»

شده، های فیزیکیِ افرادِ رامبدن بخشد؛ بلکهیک علم به آن شکل می

 ؛هنجارسازانهای متخصصین و بهی کالبدشکافیشده، و سوژهتربیت

کنند؛ نه ها اشغال میهای فیزیکی است و فضاهایی که آنتاریخ بدن

، شدهشده و مشوشی کنترل«هابدن»ها: ژییا ایدئولو« هاذهنیت»

 چنین ظاهر شوند؛سازد تا اینها را قادر مییی که آن«فضاها»همچنین 

که « نگاریزمین»فضای هندسی؛ یک  بلکه درنه فاقد ماده یا انتزاعی، 

. بندی کندکه حفاری و طبقه شناسیبنا است ترسیم کند، نه یک زمین

تفاوت تنها »شود که با دلوز شریک می باوردر واقع، او در این 

که و این« شود آزاد بندیی ضدطبقهمدد اختراع یک اندیشهتواند بهمی

 آزاد خواهد کرد« نژندی دیالکتیکروان»ما را از  ایچنین اندیشهفقط 

(LCP 186, 184.) 

ی امری مثابهاش به فضا بهنهادنفوکو آگاه است که ارزش    

او چنین نقدی را به کسانی نسبت  شده است، اما تاریخی خواندهضد
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ی تاریخ را با الگوهای سنتی تکامل، تداوم جاودان، توسعه»دهد که می

آنچه  «.گیرندی وجود اشتباه میارگانیک، پیشرفت آگاهی، یا پروژه

، گیرشدنیهای جاردیابی صورت»ها از درکش عاجز بودند آن

دهی بندی، سامانهای جدولگونهها، گذاری ابژهحدگذاری و عالمت

نیازی نیست که بگوییم - ی برجستگی فرایندهاارائه ایمعنبه هاحوزه

که  کندتأکید می. او بود« منظور فرایندهای تاریخی قدرت است

های واقعیات گفتمانی راهی به تحلیل اثرات توصیف فضامندکردنِ»

 یافته(.، ترجمه کمی تغییر PK 70-71« )گشایدقدرت می

بهترین مثال فوکو از استدالل فضامندشده که قدرت و دانش را در     

اش از سراسربین جرمی استفاده کند،معنایی فراتر از استعاره مرتبط می

و « ی جسمانیجامعه»حفاظتیِ -منظور توصیف سرشت خودبنتام به

س، ها، مدارزندان شبیه به کارخانه»ای که در آن مدرن ما است؛ جامعه

« ها هستندها است؛ که همه شبیه به زندانها، بیمارستانسربازخانه

(DP 228.)  اتحاد هنجار و نظارتی که این بازی متقابل معماری و

های شکل درخشانی در توصیفبه گذاردعلم اجتماعی به نمایش می

های او ی تحلیلکنندهمجدداً نیروی اثبات فوکو آشکار شده است.

 کند.شان میدهی فضایی نهایی است که او توصیفنمتکی بر سازما

ها، همچون مورد تابلوی نقاشی والسکز، دائماً به شاهد بصری، طرح
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 ؛ اما حاال خط دیدگاهْ شودها ارجاع داده میاندازها، مدلچشم

؛ خطوطْ روابط قدرت را حک ، و نه توصیفی، استاستراتژیک

این کردارها، ایم تا . ما دعوت شدهقابلیت فهم هایفرم کنند، نه فقطمی

بر خود و دیگران  تسلطهایی برای ی تکنیکمثابهنهادها، علوم را به

برسازی ما -ی خودمثابهخود به-بر-این مضمون سلطه مشاهده کنیم.

کند: سطح فوکو هدایت می یشناسانهرا به سطح پایانی مارپیچ روش

 .دارکردنمسئله

 

4 

دانان مفتخرند تاریخدر این چند سال،  »که  بودمشاهده کرده فوکو 

توانند نه تنها تاریخ مبارزات، مبارزات اند که میکه کشف کرده

پادشاهان و نهادها، بلکه تاریخ مبارزات اقتصاد را هم بنویسند. حاال 

ها فهمیده است که ممکن ترینِ آنها مبهوت هستند زیرا باهوشآن

زودی خواهند به ها را هم نوشت.، بدناست تاریخ احساسات، رفتارها

ای منفک کرد که در آنْ توان از شیوهفهمید که تاریخ غرب را نمی

 (.FL 139« )کنداش را حک میتولید شده است و تأثیرات« حقیقت»

ی شش جلدی فوکو در زمان مرگش گفت که دارد روی یک پروژه
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قرار است طی کند که کار می« تولید حقیقت» تاریخِی مطالعه

هایش در کلژ سخنرانی ای تحت هدایت پل ون چاپ شود.مجموعه

ی گفتنِ حقیقت سالِ پیش از آن دربارهو دو فرانس در آن سال 

بخشی از این پروژه  (parresiaیا  اندازدست بیگفتنِ)سخن

 .28بودند

 یعنی نامد؛می «دارکردنمسئله»او این رویکرد نوین به تاریخ را     

مجموعی از کردهارهای گفتمانی و ناگفتمانی که چیزی را وارد بازی »

چه ) سازدی اندیشه برمیابژه یمثابهکند و آن را بهدرست و غلط می

های در فرم تأمل اخالقی، دانش علمی، تحلیل سیاسی و چه در فرم

گوید این همان چیزی است که می نماییخصلتشکل او به .29«دیگر(

کند. برای به بعد به هم وصل می جنون و تمدنهایش را از هتمام نوشت

از تعیینِ این بود که چگونه و چرا در یک مثال، در آن کار پرسش 

از طریق کردار نهادی خاصی و دستگاه شناختی »ی خاص جنون لحظه

با تغییرات  مراقبت و تنبیههمچنین  «.خاصی به مسئله تبدیل شده بود

در انتهای قرن  دارشدنِ روابط بین کردارها و نهادهای کیفریدر مسئله

چگونه »شود. پرسش دو کتاب آخرش این است که هفدهم درگیر می

همان طور که در  (.SV 18« )دار شده است؟فعالیت جنسی مسئله

چرخش  شافوکو در هر پیچ از پژوهش ام،کرده تأکیدجایی دیگر 
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 چیزی است که آنرگیرِ د در واقع گونه خوانده است کهنآ پیشین را

ارتباط  .30دگیربعدی مدعی است که مورد مطالعه قرار میی مرحله در

های بعدی دارشدن، که در نوشتهبرسازی، مسئله-بین حقیقت، خود

شده چاپ مجلدیتا در  ساختاو را قادر  آید،از کار درمی فوکو

تاریخ » که گرایش پایدار او بدارداظهار درست پیش از مرگش 

 .31بوده است« حقیقت

ای نگرانهشکل واپس، بهر گسستجالب توجه است که فوکو، پیامب    

که نه این اش بوده است.در پی یک انسجام در تمام کارهای منتشرشده

؛ افتخار کندتداوم و تکامل  همچون های روشنفکری سنتیارزش به او

کردنِ کردن ما و خودش در دنبالزدهاو عاشق شگفتبلکه برعکس، 

 شکلبه اندیشیدن :است که آن را اخالق روشنفکر نامیدهاست چیزی 

)emem-se deprendre de soi) از گذشته یمتفاوت
؛ اما خطی 32

های اصلی او وجود داشته است که من از پیشرفت در طول نوشته

ی مثابهگفتمان را در فوکو بهخصلت فضامندکردن ام که استدالل کرده

اگر این ادعا در  کند.ترسیم می «مدرنپست»اصطالح یک متفکرِ به

رسد به نظر می مورد مطالعات تبارشناسی او نیاز به دفاع داشته باشد،

 پذیرترین است.او آسیب« دارکردنِمسئله»که در نسبت با 
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برقرار « دارمسئله»در تضادی که فوکو بین تفکر دیالکتیک و     

کند که او استدالل می شود.گفتمان آشکار می کند فضامندشدنِمی

گرفتن عبارتی از سارتر، ضرورتاً تفکری تفکر دیالکتیکی با وام

دنبال وحدت و کلیتی در آگاهی، چه منفرد و به .است کنندهمندزمان

او در  است. (Diachronic) درزمانی چه جمعی، است که خودْ

یک ی مطالعهبین  تاای مراقب است بحث با اجتماع مورخان حرفه

او موافق است  قائل شود. تمایز در تاریخ ی یک دورهمطالعه ومسئله 

ی مواد و توضیع برخورد جامع با همه»ای نیازمند گونه دومیکه 

 اند.چنین مورخانی به آن خو گرفتهاست که « سیر برتقویمی مناسبِ

دیگری  عدمستلزم تبعیت از قوا« مسئله»برعکس، برخوردکردن با 

؛ تمرکز بر عناصرِ پاسخ به مفروضات مسئلهانتخاب مواد در » است:

را ممکن کردنِ آن؛ استقرار روابطی که این راه حل قادر به حل

 .33«کندمی

 اما همان طور که ما در باال بر ،آنچه که او به مورخان تذکر نداد    

و حتی در  در جایی دیگر از آن صحبت کرد ،ایمآن تأکیده کرده

« راه حلِ» کارهای آخرش آن را به کار بست این حقیقت است که

های دوقلوی اصطالح پرسش است.« یگزینیِجا»یک مسئله 

است که روش فوکو را در تمام  «یگزینیجا»و « دگردیسی»
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ها قصد دارند هر دوی این اصطالح یش هدایت کرده است.«هاتاریخ»

مدل »و « تغییر از و خالی ی عاممقوله»تا فهم ما از تاریخ را از 

ی سنتی بر آگاهی و ، تکیه(AK 200آن )« مندکردنِ زمان دستیک

 ، و همچنین از مقصود و هدف نهایی آزاد سازند.سوژگی

 یگزینیجابا  تولد پزشکی بالینیما دگردیسی درک بالینی را در     

ایم: دگردیسی بدن از اش مشاهده کردهمتناظرِ پژوهش پزشکی

ی سایت مثابههای بیماری به بدن فرد بهی گونهموقعیتی برای مطالعه

دگردیسی مشابه کردارهای گفتمانی و  مراقبت و تنبیه. نابهنجاری

ای را ترسیم «ایمعاینه»به عدالتِ « کنجکاوانه»از عدالتِ  ناگفتمانی

حاال که »را در بر داشت؛ « ی تنبیهیدر ابژه یگزینیجایک »ند که کمی

در  (.DP 16« )را جایگزین کرددیگر بدن نیست، پس باید روح 

های علم اجتماعی همچون نشینی متجاوز و گناهکار با ابژهنتیجه، هم

« دارکردنِمسئله»؛ و این روش در اندجایگزین شده منحرف و متخلف

شده درست پیش از مرگش ادامه مجلدهای چاپ اخالق جنسی در

دست  ییک دگردیسی آتنی قرن پنجم بربرای مثال، او  یابد.می

و  لذت ، که در آن«آزادی شناسیسبک»از  گذارد: دگردیسیمی

دغدغه هستند، به اروتیک  (chresis cphordisionدینامیک آن )

مدد تشخیص آنچه که در به که در آن میل افالطونی،-سقراطی
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هدایت شده  ،حقیقتیعنی ، اشحقیقیی سمت ابژهبه هست تشحقیق

شناختی پرسید: غیرهستی سؤال اولی یک را ببینید(. UP 267) است

یک سؤال  دادن چیست و اما دومیو آبرومند برای انجام کار مناسب

اش چیست؟ این دگردیسیِ عشق در خودِ بودن شناختی:هستی

های فرم»، «کردارهای خویشتن»)در معنای خاص فوکو از « اخالق»

از  ی گفتمانبژهمتناظر ا یگزینیزیک یک جابه متافی( «سازیسوژه

خودِ حقیقت را  زندگیْی عاشق و به سوژه بودنمعشوق و معشوقه

به  یگزینیجا-ی دگردیسیپس گفتمان فضامندشده .34در بر داشت

 دهد.های فوکو تا انتها ادامه میغلبه بر تاریخ

 

5 

که فوکو در آغاز کارش آن را مشاهده  آشنا هستیم ما حاال با شرح تزی

با نیچه ، مند و ممتد داشتها نوشتن انتظامی زمانهرچند قرن کرد:

را کامل کرده، و با جویس  ی افالطونیبار منحنی حافظهبرای اولین»

کند که زبان آشکار می» این موقعیت«. ایمروایت هومری را بسته

 .35«(espace’chose dیا احتماالً شده است )-چیزی فضایی است 

های فوکو )نومینالیسم او ما را از صحبت از پیمایش فضاهای تاریخ
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دهد برخی مشاهدات به ما اجازه می کند(اش منع میدر یگانگی« فضا»

اش برای تاریخ انسان را آوردهی این تغییر پارادایم و انتقادی درباره

 نتیجه بگیریم.

تضعیف تاریخ جهانی، همچون  آمد فوریِ این تغییرْیک پی    

، است که باید به کثرت را ببینید( PK 126روشنفکری جهانی )

های هرچند که فوکو مخالف فیلسوف ای راه ببرد.مطالعات منطقه

 وقت ادعا نکرده است که رویکرد او بایدتاریخ است، هیچ نظرورز

تاریخ تجربی  یشدههای معموالً پیگیریچیزی بیش از مکمل گونه

ی شناسانهدر واقع، او پافشاری کرده است که توصیف دیرینه باشد.

؛ در پی کشف تمام مستقر شده است عامعد یک تاریخ در بُ» هاگفتمان

 ای است کهفرایندهای اقتصادی، و روابط اجتماعی نهادها، یحوزه

؛ بندی شودها مفصلتواند بر اساس آنبندی گفتمان میصورت

بودن ناب شبیه بهخودمختاری گفتمان تواند نشان دهد که چگونه می

 (.AK 165« )نیستتاریخ تام موضوعات و استقالل  امور ذهنی

سرگذشت  پایانکند تا برخالف تاریخ جهانی تالش نمی تاریخ عام

وابستگی متقابل  گیری کند.اش را اندازهبشر را تعیین و پیشرفت

 بستر ها بر یکآن ترسیمکردارهای گفتمانی و ناگفتمانی، و همچنین 

خصوصاً های او و گسترده حتی در تبارشناسی عامتاریخ 
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در واقع بیش از آنچه که ی او آشکارتر است؛ که «هادارکردنمسئله»

 ها شبیه است.نظر فوکو تمایل به پذیرش آن دارد به تاریخ سنتی ایدهبه

تمایل به  فوکو تاریخیِ زبانِ فضامندکردنِقربانی دیگرِ     

ی ایدئولوژی/علم است، هایی تاریخی با اصطالحات دوگانهگزارش

نه تنها خود این تمایز  دادند.اش میها و دیگران ترجیحرکسیستماکه 

ی علم به مثابهبودن آنچه که بهبا درنظرگفتن نسبی-مشکوک است 

ی ی اپیستمیک خاص، و ایدهآید به یک شبکهحساب می

آناتومی »بلکه  ،-برانگیز حقیقتی که تلویحاً در تمایز وجود داردپرسش

آگاهی »، سازدشانتبارشناسی برمییی که «هاژئوپولیتیک»یا « سیاسی

تحلیل را -های ایدئولوژیبندیو دیگر دسته «زیرساخت»، «کذب

 داند.بخش میپاافتاده و نارضایتپیش

 ، است.«هاذهنیت»، و نه «هابدن»یخ رتا  ْی گفتمان فضامندشدهثمره    

پیش از او، دشمن زندگی درونی و همچنین فوکو، همچون سارتر 

 ها و رویدادهای فرهنگی است.ش در ابژها«سازی حیاتیرونیب»

تغییر درک  متخلفان،از  یک طبقهبندی برساخت خودِ اخالقی، صورت

ارتباط با  هم بهها های بیمارشده همگی به وضع بدنما از سوژه

برای مثال،  دهند )یکدیگر و هم در رابطه با خودشان ارجاع می

 منازعهپس گرایش به استراتژی و مدل  خودکنترلیِ عامل اخالقی(.
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فوکو  سازگار است. بیش از معنا و نیت با این فرم ظریف ماتریالیسم

کردارهای  ِ«توپولوژی»چیزها متافیزیک را با « سطوح»با کار بر روی 

خاص این کردارها « شرایط وجودیِ»حدها، طرد و اجتماعی، ترسیم 

 کند.جایگزین می شانرخداد حقیقیدر 

انسجام یک چنین تاریخی »کند که بر این اساس، فوکو استدالل می    

های متضاد ناشی منطق استراتژیسازی یک پروژه بلکه از نه از فاش

نادیالکتیکی درون آن است که ِ «منطق»حاال این  (.PK 61« )شودمی

کند که می تأکیداو  بخش است.ی کثرت و نه کلیتدهندهنه تقلیل

ای ی پیچیدهروابط قدرت با پدیده از طریقهمچون همیشه فرد »

 (.PK 56« )کنداز فرم هگلی دیالکتیک تبعیت نمیشود که روبرو می

پیمایش توپولوژیک و »از تدارک در این زمینه است که او 

توسط روشنفکر برای ما صحبت « ی نزاعی صحنهشناسانهنقشه

 (.PK 62« )کندمی

آزادسازی آن  عد فضامندکردن تاریخْبرانگیزترین بُاحتماالً جنجال    

مرگ » ی معروفطرح ایده شناسی فلسفی واز اتصاالتش با انسان

 نظم اشیاهای زیادی پس از پیدایش است که منجر به نگارش« انسان

کند ادعا می« تشخیص»ی مثابهشناسی بهفوکو با صحبت از دیرینه شد.

، دهدشکل نمیحقیقت هویت ما را با بازی تمایزها »شناسی دیرینهکه 
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ما تفاوت گفتارها، و  عقلهستیم؛ که  تفاوتما کند که مقرر میبلکه 

او نتیجه «. ها هستیمها، و خودمان تفاوت نقابتاریخ ما تفاوت زمان

شده، و بازکشف شدهتفاوت، فراتر از خاستگاه فراموش»گیرد که می

 (.AK 131« )شسازیمای است که ما هستیم و میاین پراکندگی

دت وحای است که زبان فضامندشده این پراکندگیْ شرایط وجودیِ

ها را با رویدادهای تصادفی و طرحکند، و خود را محو می

 .پاشاندهای متکثر از هم میعقالنیت

طور که ما آن را ضدتاریخ با این حال، چنین مسئولیت رادیکالی، آن    

یک مشکل دقیقاً سرشت  همراه با مشکالتی است. ایم،نامیده

شدیداً بر تحقیق تاریخی سنتی متکی است،  آن است. بودنِمستخرجی

معلوم نیست  کشد.هرچند که چهارچوب آن را اغلب به پرسش می

شان های ناواضحی که سازمانبر فکت چگونه این ضدتاریخ که

بر امتناع  فوکورسد به نظر میایستد؟؛ خصوصاً که بخشد میمی

رویکرد او تا  گذارد.مندنشده صحه میو متن خامهای فکت ایِنیچه

اش را در ناچار باید دعاویبهاز پوزیتیویسم است،  مستخرجآنجا که 

؛ و این ضدشاهد در ظهورش کند پذیر بداندبرابر شواهد تجربی ابطال

 .36نبوده است
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با این حال در این مسیر هموار چیزی شاعرانه وجود دارد که در     

؛ در اندآور جا گرفتهماللمحورِ های فکتتمثیالتی گیرا البالی اثبات

من آگاهم که »در عبارت معروفی که او زمانی اعتراف کرد:  ،واقع

(؛ که البته بدین PK 193« )امننوشته (Fiction) چیز جز داستانهیچ

یک  بهای ها هیچ ربطی به حقیقت ندارند.این داستانمعنی نیست که 

نیست؛ نه سازگار او تماماً بودن این است که روش خودبه نگارتاریخ

شاید بتوان استدالل کرد که  ای و نه با فالسفه.با مورخان حرفه

کسانی گذاشته است که در ادبیات و  بیشترین تأثیر را تا به امروز بر

 کنند.علوم اجتماعی کار می

کند؛ ی قدرت/دانش فوکو تأکید میمفهوم ضدتاریخ بر دوگانه    

گوید که تحقیق ناب و او می ه دارد.ی او غلبای که بر اندیشهدوگانه

کاربست یک مفهوم، فرضیه، یا ما باید  .ناپذیر استغرض امکانبی

، بلکه تخاب فردیان عنوان؛ نه بهدنبال کنیم ]در تاریخ[را  نظریه

توان این اما می؛ هاها و توجیهتضمین ِ«اقتصاد»ی بخشی از مثابهبه

رغم بیان که علی را در مورد ادعاهای خود فوکو هم گفت

هرکدام از  .کنندشان خود را مانند یک فرضیه معرفی میگرایانهعقل

خطوط »ی او پژوهشی محلی و کاربست قدرت در برابر «هاتاریخ»

مبتال به آفت  آیا او ، نسب پنهان، حد مفروض است.«شکستگی
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به جای  نیست؟، ی خودارجاعییعنی تناقض خردکننده ،گرایینسبی

این تناقض  کشد.، او کامالً آن را در آغوش میتفرار از این مخالف

شکلی شبه افالطونی به بهکننده است که فقط برای کسی تضعیف

اگر ادعاها و انتظارات  مفاهیم متعهد باشد. بودنِیا جهانی ابژکتیوبودن

گرایی تام غرق تر باشد نیازی نیست که در منجالب نسبیفرد معتدل

 .37ایم؛ درسی که دست کم از زمان دیویی فراگرفتهودش

 شود.خاص زبان فضامندشده مربوط می« منطق»مشکل دیگر به     

کند انچه که فوکو از راه همان طور که ادوارد سعید اشاره می

در  بودگی.دارد مجاورت است و نه خطیبه ما ارزانی می« استدالل»

ی او از تصویر تئاتر است که مبادله بین واقع، این اهمیت استفاده

کند که کار او به نمایش توصیف می شکلی آنبه  فلسفه و تاریخ را

ی استدالل حاال این ضرورتاً یک ضعف نیست؛ این شیوه .38گذاردمی

که ؛ اما ایناجتماعی است انپردازو اغلب نظریه اندانجغرافی

موضوع دیگری است که ما را  را محقق کند یا نه« تاریخ»شعارهای 

 رساند.به آخرین مشکل می

طور بهترین مشکل فضامندکردن زبان در کل و در تاریخ بزرگ    

تا جایی که فوکو  فعالیت انسانی است. مندبودنِزمانخاص تمرد از 

 مندبودنزمانای را هم برای گذارد نقطهجایی برای کردار باقی می
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ای دیگر تذکر داده است که یر بوردیو در زمینهپی نگه داشته است.

اهنگ آن، جهت ضرببازمعرفی زمان، با  دهعقا با استراتژیتعویض »

هرچند مشخص نیست که فوکو تا به  .«است ناپذیری آنآن، بازگشت

احترام گذاشته باشد، چه رسد به  مندزمانآهنگ به این ضرب حال

ش در گرایش بخش زمانکثرتقدرت آن، او به « ناپذیریبازگشت»

، استراتژی .39گذاردده( ارزش میع)قا« ساختار»به جای « کردار»به 

مجسم  های اوطور متمرکزی در تبارشناسیبه همچنین تلویحاً زمان،

« سبک» مندزمان هایآهنگی ضربتوان دربارههمین را می شود.می

کاری که فضامندکردن  کند.بر کارهای آخرش غلبه پیدا میگفت که 

این است که آن را از کارکرد مرکزی  کندمی مندبودنزمانزبان فوکو با 

های بخش و پروژههای تمامیتاش در تاریخبخشو وحدت

اش، اش، وزن متفاوتقدرت کثرت به زمانْ کند.اگزیستنسیال جدا می

 کند:بهایی چنین می؛ اما بهدهداش را بازپس مییوسخصلت دیونیس

انسانی بتواند این  کنشی روایت مثابهکه تاریخ به معلوم نیست

تاب چنین زمانی را ؛ اما اگر کنش انسانی پراکندگی را تاب بیاورد

آید؟ آیا مینداشته باشد چه بر سر آزادی و زندگی اخالقی 

یا شاید شناسی وجود جایگزینی معقول برای این مسایل است؟زیبایی
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توانید یک تاریخ بدون گرایش ریکور در نهایت بر حق باشد: شما نمی

 بنویسید. مندزمانی امر پردازانهی پیشانظریهتجربهبه 

 را (Jacques Maritain) نیتی ژاک ماربار مالحظهیک نپل و    

را به « ی سلیم از انسانیک فلسفه»مورخان در نهایت تکرار کرد که 

پردازانه از سرشت انسان، فهم نظریه (.WH 156) آورنددست می

کاربرد ی فوکو در اندیشه فرض و چه محصول،ی پیشمثابهچه به

در  شانی علوم اجتماعی و توجیهی ابژهمثابهبه« انسان»: دارد

این  شود.چندپاره می« که خود ما هستیم ایپراکندگی»

مدد زبان ؛ هریک بهمالزم ضدتاریخ او است «شناسیضدانسان»

؛ اما یابدشود و پرورش میبیان می گیردای که به کار میفضامندشده

ای از پرسش هنجارین است که باشد چه نه، دقیقاً گونه« سلیم»چه 

 پاسخ دهیم. مندیهزمینشکل ورزد تا به آن بهفوکو اصرار می
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 آدرس زیر:به ایمقالهای است از این متن ترجمه

The Monist, Vol. 74, No. 2, The Ontology of History 

(April 1991), pp. 165-186 (22 Pages), Oxford 

University Press 

از سیدمهدی یوسفی عزیز بابت خواندن متن ترجمه و پیشنهادهای 

 کنم.اش صمیمانه تشکر میبسیار راهگشا و آموزنده

 

 

 هانوشتپی

[1 ] Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected 

Interviews & Other Writings, 1972 – 1977, ed. 

Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 

p. 70 

 ذکر شده است. PK یخالصه صورتپس بهزین

ای است وسیله «زیبابین»( یا Kaleidoscope) «کالیدوسکوپ»[ 2]

همچون تیله، مهره،  ها و اشیای رنگی و نامتصلای از آینهشامل دایره
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ها الگوهای رنگارنگی را کاغذ که بازتاب نور به آنشیشه، تکهخرده

 م آورد.پدید می

یانِ ای در پابار دوست فوکو، پل ون، در ضمیمهاولین[ 3]

Comment on écrit l’histoire نامبه «Foucault 

revolutionne l’histoire»(Paris: Seuil, collection 

Points, 1971 and 1978 respectively), p. 225  این

رینوولوکری -متن اصلی را مینا مور دهد.خصلت را به او نسبت می

(Mina Moore-Rinvolucri با عنوان ) نوشتن تاریخ

(Writing History) (Middletown, CT: Weleyan 

University Press, 1974) .من متن اصلی را  ترجمه کرده است

ی و ضمیمه WHصورت اش بهی انگلیسیاز روی ترجمه

 کنم.ذکر می FRHصورت نشده را بهترجمه

 Theرا در  «?What is Enlightenment»ی [ مقاله4]

Foucault Reader, ed. Paul Rabinow (New York: 

Pantheon Books, 1984), pp. 42 ff .ببینید 

 – 79سال صورت چکیده در سخنرانی زاهاروف به[ استدالل او به5]

 The Contribution of French»نام به 1978

Historiography to the Theory of History» و در صورتی ،
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نام جلدی او بهتر، هرچند قدری غیرمتمرکز، در کتاب سهبسیار مفصل

Time and Narrative (Chicago: University of 

Chicago Press, 1984 – 88)  پس زینارائه شده است؛ که

 شود.ذکر می TNی صورت خالصهبه

[6 ]Plotم . 

بخش باشد یا نباشد که ون شناسان اطمینان[ شاید برای جامعه7]

« پرچم هستیم نه کاالها سر ما در حال منازعه بر»کند که تصدیق می

(WH 271)کار ماکس وبر حقیقتاً »ورزد که . برای مثال، او اصرار می

 (.WH 287« )تاریخ است

 ی انگلیسی[ از تقریظ برای ترجمه8]

هر »که:  کندتأکید میون  ت. برای مثال،موضوع پیچیده اس[ 9]

های علت اگرکه مصنوعی خواهد بود  رنگی استگزارش تاریخی پی

این گزارش علی و جامع است؛ ؛ و بیرون بگذاری از آن را نامرتبط

 (.WH 93« )است کمتر یا بیشتر عمیقکه جامعیتی که دارد فقط این

آن  ساخت تاریخ؛ در این معنا که ها در انزوا وجود ندارندفکت»

و نه  ،یک ترکیب بسیار انسانیاش: نامیمرنگ میچیزی است که پی

طور خالصه، به-های مادی ها، اهداف، شانساز علت، «علمی»بسیار 
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دهد اش میکند برشمورخ در حالی که اراده میبرشی از زندگی که 

ی خودشان را دارند ها ارتباطات ابژکتیو و اهمیت نسبفکت و در آنْ

( »...WH 32.) 

طور که ، آنی فوکو«هاداستان»کند که میشل دو سرتو استدالل می    

 در واقع اش را دید،توان نمونهو در جایی دیگر می مراقبت و تنبیهدر 

چون که او از  هستند.« های کردارنظریه»ناپذیری از هر فرم اجتناب

 های کرداری روایت از هر نظریهنظریه»کند که دفاع می فرضیهاین 

« شرط و محصول آن استپیشناپذیر است، زیرا که تفکیک

 هایِ دگرجاشناسیدر « ها و گفتمان سراسربینتکنیکخرده)»

(Heterologiesمیشل دو سرتو ) .یی دیگرگفتمان درباره 

[Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 

1986], p. 192.) 

، داندمی« پساروایت»ادوارد سعید روش فوکو را  از طرف دیگر،    

ی ناروایتی برای یک شیوه دریک پژوهش فعال ... »چون که بر 

دهد گواهی می« دانش ناپذیرروایتپرداختن به واحدهای 

(Edward W. Said, Beginnings [Baltimore: Johns 

Hopkins University Press, 1975], p. 282.  تناقض حل

را از روایت  مندزمانی کسی توالی و سوبژکتیویته شود اگرمی
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باقی بگذارد؛ اما، آن ون را ِ «رنگپی»چیزی وابسته به استخراج کند و 

ی نظریه»طور که من استدالل خواهم کرد، این شاید برای یک 

 .کافی نباشد« کردارها

ندان در قرن نوزدهم اش بر روی سیستم ز، او مطالعه[ در نتیجه10]

 Disciplineکند )توصیف می« ی حالتاریخ لحظه»ی مثابهرا به

and Punish, trans. Alan Sheridan [New York: 

Pantheon, 1977] p. 31ی صورت خالصهپس به، که زینDP 

 (.شودذکر می

تر های فلسفی سنتیدغدغهی مدرن و تضاد فلسفه یفوکو درباره    

به »دهد که: تذکر می دوام و تغییر، فناپذیری و فناناپذیری در مورد

از  پرسش معمولفلسفه از پرسیدنِ  رسد که از قرن نوزدهمنظرم می

دادن چیزی در حال رخهمین حاال چه»خودش دست کشیده است: 

در این آنچه که احتماالً چیزی بیش از است و ما که هستیم، مایی که 

پرسش از عصر  پرسش فلسفه« است، نیستیم؟دادن لحظه در حال رخ

به همین علت است  حاضر است؛ که همان پرسش از خودمان است.

سیاست  که امروز فلسفه تماماً سیاسی و تماماً تاریخی است.

« ماندگار تاریخ است و تاریخ برای سیاست امری ناگزیر استدرون

«(End of the Monarchy of Sex», Foucault Live, ed. 
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Sylver Lontringer [New York: Semiotext(e), 

1989], p. 151ی صورت خالصهپس به، که زینFL شود.ذکر می 

 روشنگری چیست؟بار این فهم مدرن از فلسفه را در فوکو اولین    

فلسفه  یکی از وظایف اصلی آیا در تعجب است کهیابد و درمی کانت

خودمان در »ی حال و حظهسرشت ل»نباید این باشد که  از آن موقع

 ,Michel Foucault, Politics) «را توصیف کند «ی حاللحظه

Philosophy, Culture. Interviews and Other 

Writings, 1977 – 1984, ed. Lawrence D. Kritzman 

[New York: Routledge, 1988], p. 36پس ، که زین

 شود.ذکر می PPCی صورت خالصهبه

 Course in General از فردیناند دو سوسور [11]

Linguistics, trans. Wade Baskin (New York: The 

Philisophical Library, 1959), p. 121. .فوکو  را ببینید

پس از نقد سنت تفسیر  اشتولد پزشکی بالینیی خصوص در مقدمهبه

(Commentary)،  برساخت  به و شکل تاریخی به تاریخما را به»که

به کارِ شنیدنِ آنچه که  و های گفتمانهایی دربارهی گفتمانصبورانه

تحلیل ساختاری از »، یک «محکوم کرده است ،تاکنون گفته شده

معنای یک گزاره دهد که از تقدیر تفسیر سر باز بزند ... می هاگفتمان

زمان ، و همای از نیاتی تعریف شود که دربرشان داردنه با گنجینه
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 مدد تفاوتی تعریف شود که با دیگربه کند؛ بلکهشان میآشکار و پنهان

هایی که در شود؛ گزارهبندی میهای واقعی یا ممکن مفصلگزاره

گیرد. های خطی زمان معاصرشان است یا در برابرشان قرار میدنباله

 Birth« )ها ممکن خواهد شدگاه یک تاریخ سیستماتیک گفتمانآن

of the Clinic, trans. A. M. Sheridan Smith [New 

York: Random House Vintage Books, 1975], pp. 

xvi-xviiی صورت خالصهپس به، که زینBC شود.ذکر می 

ادعای فرانسوا  دهد، سخت است کهاز دید تذکرهایی که فوکو می    

 (Allan Magill( را، که توسط آلن مگیل )François Wahlوال )

ای از مفهوم فوکو هیچ استفاده»ل و تأیید شده، توجیه کرد که نق

 Prophets of Extremity« )کندسوسوری تفاوت نمی

[Berkeley, CA: University of California Press, 

1985], p. 211.) 

 Theای بر ی ضمیمهمثابهبه« زبانی درباره گفتمان[ »12]

Archaeology of Knowledge, trans. A. M. Sheridan 

Smith (New York: Harper Colophon Books, 1972), 

p. 235 ، ی صورت خالصهبه پسکه زینچاپ شده استAK  ذکر

ی مثابهبه ( علمHistoricityانگاریِ )مفهوم تاریخالبته  .شودمی

حاصل مدل فوکو  شناسانهی شناخت«هاگسست»های نامتداومِ توالی
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« پیشروانِ »اش به اعتمادیو گاستون باشالر است؛ هرچند که او بی

 Georges) کانگیلماش در تاریخ علم، ژرژ را مدیون معلم اختگیس

Canguilhem.برای یک ارزیابی ارزشمند از دین فکری او  (، است

 Gary Gutting, Michelبه هر دوی این متفکران به 

Foucault’s Archaelogy of Scientific Reason 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 

ch. I .نگاه کنید 

[13 ]Ferdinand de Saussure, Cours, p. 121. 

[14]A Historian of Culture, in Foucault live, p. 74. 

 .Harold Aرا از من در « فوکو و نومینالیسم تاریخی[ »15]

Durfee and David F. T. Rodier, eds., 

Phenomenology and Beyond:The Self and Its 

Languages (Dordrecht: Kluwer, 1989), pp. 134-47 
 ببینید.

[16 ]Theatrum Philosophicum in Michel Foucault, 

Language, Counter-Memory, Practice, ed. Donald 

F. Buchard (Ithaca, NY: Cornell University Press, 

1977), pp. 185-86ی صورت خالصهپس به، که زینLCP  ذکر

 شود.می
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گرایی اگزیستانسیال سارتر است ای که یادآور انسانفوکو با شیوه [17]

که محض اینبه گویم:سادگی این را میمن به»کند که: اقرار می

قدرتی وجود داشته باشد، امکان مقاومتی هم وجود خواهد  یرابطه

اش را توانیم چنبرهداشت. ما هرگز اسیر قدرت نیستیم: ما همیشه می

 End« )به تعین شرایط و تطابق با یک استراتژی معین اصالح کنیم

of Monarchy of Sex, in Foucault live, p. 153.) 

[18] Michel Foucault, Des espaces autres, 

Architecture-Movement-Continuité 5(October 

1984), pp. 46-49. A Lecture Delivered on March 

14, 1967. 

[19 ]Michel Foucault, Politics, Philosophy, 

Culture. Interviews and Other Writings, 1977-

1984, ed. Lawrence D. Kritzman (New York: 

routledge, 1988), p. 36ی صورت خالصهپس به، که زین

PPC شود.ذکر می 

[20] Michel Foucault, La Pensée du dehors, 

Critique 229 (June 1966), 529. 
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ی ادبیات است زبان در حوزه« فضامندکردنِ » این دنبالِهرکسی که به

 در نظر بگیرد.های موریس بالنشو را باید نوشته

[21 ]Foucault, Pensée, p. 545. 

« کردار»منظور فوکو از ام که [ در جایی دیگر توضیح داده22]

(Practice) ی پیشامفهومی، ناشناس و از نظر بدنه»طور کلی به

ی ادراک، قضاوت، که بر شیوه است عداز قوا شدهاجتماعی محکوم

اش، مدد خصلت دوگانهبهیک کردار  «.راندتخیل، کنشِ فرد حکم می

شکل ها ی محسوسی برای کنشزمینهپس ،«حکمی»و  قضاوتی

ها، معنی که کردارها از یک طرف، هنجارها، کنترلبدین»؛ دهدمی

گفتمان  دیگر،بندند؛ و از طرف طردها را مستقر و به کار می

. در نتیجه، برای مثال، کردار تنبیه قانونی کننددرست/غلط را ممکن می

برای -ی کنش ، که شیوه(Code« )رمز»ای بین یک بازی دوطرفه

تولید گفتمان درست، کند، و را تنظیم می -مثال، مراقبت از یک زندانی

ی دوگانه را در بر دارد. کند،های کنش را مشروع میکه این شیوه

ترتیب این ابعاد در طرح کلی فوکو صرفاً به مشهور قدرت/دانش

 Foucault and« )کندرا مشخص می« کردار»قضاوتی و حکمِی 

Historical Nominalism, Phenomenology and 

Beyond, p. 135). 
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[23] James W. Bernauer, Michel Foucault’s Force 

of Flight (Atlantic Highlands, NJ: Humanities 

Press, 1990), pp. 109-10 .را ببینید 

[24] End of the Monarchy of Sex, in Foucault Live, 

p. 138. 

[25 ]Michel Foucault, Nietzsche, Genealogy, 

History, in LCP, 154-155, translation modified. 

[26 ]François Ewald, Anatomie et Corps Politique, 

Critique 343 (1975), p. 1229. 

[27] Allan Megill, Prophets of Extremity, p. 238. 

[28 ]Foucault as Parrhesiast: His Last Course at the 

Collège de France در  )نویسنده( را از منJames Brauer 

and David Rasmussen eds., The Final Foucault 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1988), 102-118 .ببینید 

[29] Interview with François Ewald, Le Souci de la 

vérité, Magazine Litteraire, 207 (May 1984), p. 22. 
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[30] Truth and Subjectivation in the Later Foucault, 

The Journal of Philosophy 82/10 (October, 1985), 

532. 

[31] Michel Foucault, Histoire de la sexualité, vol. 

2 : l’usage des plaisirs (Paris : Gallimard, 1984), p. 

 شود.ذکر می UPی صورت خالصهپس به، که زین12

[32] Interview with François Ewald, Le Souci de la 

vérité, p. 22. 

[33 ]Michelle Perrot, ed., L’Impossible Prison 

(Paris : Editions du Seuil, 1980), p. 32پس ، که زین

 شود.ذکر می IPی خالصه صورتبه

[34 ]Truth and Subjectivation in the Later Foucault, 

p. 535 .را از من ببینید 

[35 ]Michel Foucault, Le Language de l’espace, 
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