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ABSTRACT 
The power-knowledge relationship in the ontological perspective 

is one of the issues having received much attention in the human 

sciences. In twentieth century Foucault by elaborating Nietzsche's 

Genealogy reached that power produces knowledge and these two 

have direct effects on each other. The implication of this 

ontological position in the field of epistemology was that science 

lacks objectivity or does not reflect the truth; it essentially reflects 

human power and interests. 

    Accordingly, it can be said that the modern human sciences are 

based on the power relations, and the Genealogy of their discourses 

indicates the power-knowledge relationship in developing of the 

modern human science values and rejection and denial of the old 

ones. 

    This research shows the historical conflict between the modern 

human sciences, which are based on the European interests and 

power, versus of other societies, and explores how the modern 

human sciences have resulted from the power-knowledge relations 

of the Eurocentric discourse and have the particular structure of that 

discourse. 

ARTICLE INFO 
 

Article history 

Received: 11 June 2018 

Revised: 8 August 2018 

Accepted: 27 August 2018 

Published online: 23 September 2018 
 

 

 

 

 

 

Key words: 

human sciences, power-

knowledge, Eurocentrism, 

modernity 



 

 (133 – 119)صفحات  96، شماره 24، سال 97پاییز   
Method.rihu.ac.ir  

ISSN:1608-7070 

 

 

 

 

 

 مدرن یانسان علوم یریگشکل دردانش -قدرت ریتأث و یاروپامحور

 (       r.khodabandehloo@yahoo.com ،کارشناسی ارشد علوم سیاسی) لورضا خدابنده
 

  

 چکیده

 
شم  میانرابطه  ستی انداز قدرت و دانش در چ سائلی از جمله  شناختی ه ست که در   م ا

سانی قلمرو علوم  ست. در قرن   ان ستم مورد توجه قرار گرفته ا ص فوکو با  بی روش  یلتف
شناختی  ست   شناختی هستی  بنیادیناعتقاد  اینبه  نیچه تبار درت دانش را که ق یافتد

ید  موضتتت   اینکه   اینتیجه گذارند.   تأثیر  یکدیگر بر  مستتتتقیما  دو  اینکند و  می تول
 یاو  عینیت ویژگیبود که علم  اینداشتت،   شتناستی  معرفت زمینهشتناختی در  هستتی 

سا    را ندارد؛  حقیقت بازنمایی دیگر عبارتیبه سا شری  قدرت و مناف  بازنماینده بلکه ا  ب
 .است
برآمده از روابط قدرت بوده و  دجدی انستتانیتوان گفت که دانش علوم میاستتا  اینبر

دانش در برستتاختن و اشتتاعه  -آن نشتتان از مناستتبات قدرت هایگفتمان تبارشتتناستتی
 دارد.  قدیم هایارزش نفیمدرن و در مقابل طرد و  انسانیعلم  هایارزش
سانی علوم  تاریخی درگیری چگونگیپژوهش  این در  یاروپایمدرن با مناف  و قدرت  ان

 مدرن انستتانیکند که چگونه علوم می بررستتیدهد و میجوام  را نشتتان  دیگرمقابل 
خاص آن   بندی بوده و مفصتتتل اروپامحوری دانش گفتمان   –حاصتتتل روابط قدرت   

 گفتمان را همراه خود دارد.
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 مقدمه

 از مدرن یانسان علوم یریگشکل روند به گذرا یمرور با

 یکنون طیشرا از یترروشن ریتصو مدرن،پست اندازچشم
 با مطابق. بنددیم نقش ما ذهن در یانسان علوم نیا

 ای میپارادا الگو، هرگونه اساسا مدرن،پست اندازچشم
 و قدرت خواست در شهیر علم، ای دانش از یگفتمان

 یانسان جوامع در قدرت ساختار و روابط نشیچ یچگونگ
 د. دار

 ینیع قتیحق بر دانش اتکاء ای ابتناء فرض اساس،نیبرا
 مقابل در و رودمی سؤال ریز نیادیطوربنهب آن به عارجا ای

. دشومی دیکأتی بشر منافع و قدرت بر دانش بودن آلوده بر
 علوم یهاروش و تیماه بر مدرنپست نقد روزنه از

 گفتمان در شهیر مدرن یانسان علوم ز،ین مدرن یانسان

ی کردیرو با یگفتمان که دارد اروپامحور خاص
 یاروپامحور گفتمان کهامعننیابه ؛است بوده محورقدرت

 یبرخوردار لیدلهب بلکه ،ییاستعال قتیحق بر هیتک با نه
 را خود قدرت بشر، انهیجوقدرت یهاخصلت از

 .است کرده کیهژمون

 یاروپامحور گفتمان یهانهیزم در مدرن یانسان علوم
 پرداخته و ساخته گفتمان، آن قدرت - دانش با ارتباط در و

 مطرح یاساس پرسش کی مقدمه، نیا براساس. است شده

 روابط حاصل مدرن یانسان علوم یراستبه اگر که شودمی

 گفتمان نیا باشد، یاروپامحور گفتمان در دانش - قدرت

 برساخته را مدرن یانسان علوم روابط، نیا براساس چگونه

  است؟ کرده نیتکو و
 بر سؤال نیا به پاسخ در مقالهاین  در پژوهش روند

 حاصل مدرن، یانسان علوم که است استوار هیفرض نیا

 که است یاروپامحور گفتمان در دانش - قدرت روابط

 گرید مقابل در ییاروپا قدرت یبرتر تداوم و استقرار برای

 یهاگفتمان و افتهی ظهور غالب یگفتمان شکل به جوامع
 مقاله، مختلف یهابخش در .است رانده هیحاش به را گرید

 موف و الکال یگفتمان لیتحل روش کاربست با هیفرض نیا

 دانش-قدرت روابط لیتحل در مناسب یروش نظر به که

 .شودمی آزمون و یبررس هاست،گفتمان قالب در
 

 دانش-قدرت روابط توصیف برای روشی :گفتمان تحلیل

 ادغام ارهدرب مختلف فیتعار با یاگسترده اصطالح گفتمان
 راه کی که است یمعان از یاوستهیپهمهب مجموعه در

مار آن به ش یهادهیپد شناخت و جهان تجربه یبرا ریفراگ
 ،مدرنپست و مدرن یفرهنگ هینظر در را گفتمان. دیآمی
 یایقضا و هاگزاره از یامجموعه ای کرهیپ وجود بر دال

خص و مش فیکه با تعر انددانسته وستهیپهمهب و منسجم
 یمیمفاه جادیا با و محمول ای و ءیش موضوع، کی نکرد
از  یقیدق یابیارز محمول، ای موضوع آن لیتحل یبرا

 (. 22: 1380،ینوذردهد ) ارائه می تیواقع
 و یفکر تحوالت دنبالبه گفتمان لیتحل یهاهینظر

 ردکارب و کرد ظهور یالدیم ستمیب قرن در یپردازهینظر
 زا یتینارضا لیدلبه امر نیا گسترش. افتی یعیوس
حصول م زیو ن یدر علوم اجتماع یستیویتیپوز یهاافتیره
 یاسیس و یاجتماع علومزبان در  ییچرخش استعال ریتأث

 که ودشمی دیکأت نکته نیا بر یزبان چرخش در. است بوده
 اطارتب و ندارد وجود مصداق و نشانه انیم یذات رابطه چیه

 د،ونشنشانه ها به هم مرتبط می واسطههب که مدلول و دال
 (. 126: 1378 )سوسور، است یاتفاق و یاریاخت

باور را  نیا امر، نیا از الهام با یگفتمان یهاهینظر
 کلشیب یاتوده اجتماع و انسان جهان که کنندمی تیتقو

مسلط در هر عصر  یهاگفتمان قالب در که معناستیب و
و به گفته استوارت هال از  رندیگو شکل می افتهیمعنا 

 (.62: 1387زاده،یمهد) وندشساخته می ییبازنما قیطر
در گسترش مطالعات  شکیب یگفتمان مباحث آغاز

 ناندیردتوسط ف یشناسدانش نشانه سیسأو ت یشناختزبان
 ماز نظر سوسور عل یشناسدارد. نشانه شهیر دوسوسور

 واسطه منطقهاست که ب ییداللت معنا یهاپژوهش در نظام
 هااز نشانه یو زبان نظام شودیو تفاوت محقق م زیتما
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ا مطالعات ت نیا کند.یم انیرا ب دیکه عقا شودیدانسته م
 طیها بدون ارجاع آنها به شرافقط بر نظام نشانه 1970دهه 

 ،یدئولوژیا قدرت، مانند ییهادهیو پد یطیمح-یاجتماع
 .(23: 1378 کوک،یپن) بود یمبتن یو نگرش انتقاد

 به گفتمان، از سوسور یساختار لیتحل کاربرد عرصه
 ار یاسیس و یاجتماع علوم یهاحوزه از یاریبس جیتدر

 انهیالهام از سه موضع پساساختارگرا با نکهیا تا دربرگرفت
 چاردیر ییمبناگرا ضد ها،تیفراروا به نسبت وتارینقد ل
 دایدر ژاک یشکن شالوده هینظر در یجوهرشکن و یرورت

و روش، کاربرد  هیمثابه نظر( به198: 1378 هوارث،)
 ستمیدوم قرن ب مهیطور مشخص از نکرد و به دایپ یعیوس

را  یمختلف اتیرا شکل داد و نظر یمباحث گفتمان انتقاد
 الکال یگفتمان لیتحل یالگوآنها  نیتردربرگرفت که مهم

 است. موف و
 را انگفتم فوکو، اتینظر بسط با موف و الکال هینظر

 زا استفاده با دیکوش و داد گسترش یاجتماع امور همه به
 رامو تمامی دگاهید نیا در. کند لیتحل را معاصر جامعه آن

 در تنها تیواقع جهان یطورکلهب و یاسیس و یاجتماع
 نیا درواقع و است فهم قابل یگفتمان یهاساخت درون

 دهندیم شکل جهان از ما فهم به که هستند هاگفتمان
(Laclau & Mouffe,1985: xv .)رشتیب موف و الکال وهیش 

ان تویتوجه دارد و با کمک آن م ریعام و فراگ یبه الگوها
 زمان کیکرد که در  هیها تهاز گفتمان یانتزاع یهانقش

 دارند انیخاص جر یقلمرو اجتماع کیمشخص و 
  .(47 :1393 پس،یلیف و ورگنسنی)

 و فهم دد در موف و الکال یگفتمان هینظر نیبنابرا
 نیا ؛است یاجتماع ندیفرا در گرفته شکل یمعان فیتوص
: ردیگیم صورت یقاتیتحق مهم حوزه دو قالب در امر

 ،یگرید و یاسیس یهاتیهو زوال و یریگشکل نخست،
 یهااسطوره جادیا درصدد که یکیهژمون اقدامات لیتحل

 بر حوزه دو هر هستند، یجمع تصورات و یاجتماع
 تینیع و تیهو به یدهشکل در یسازتیریغ تیمحور

 انکنشگر نیب یاسیس یمرزها میترس قیطر از یاجتماع
 .( (Howarth, 2000 :140هستند یمبتن یاجتماع

چارچوب  موف و الکال یگفتمان یالگو رونیازا
جامعه  کیدر  یتحوالت نظر یبررس یبرا یمناسب یلیتحل

 یریگو شکل یتخاصمات اجتماع ییو شناسا
ویژع هب ،یتمانرسد مطالعات گفیهاست و به نظر مگفتمان

 یشتریب یایها و مزاتیقابل موف و الکال افتیره
موضوع پژوهش حاضر نسبت به  نییدرخصوص تب

 خواهند داشت.  گرید یهاافتیره
 اب موف و الکال یگفتمان لیو تناسب تحل تیاهم

 یاسیس هینظر کیپژوهش حاضر، نگاه کالن آن به ساختار 
است که با استخدام  یاجتماع کیروابط هژمون ندیدر فرا

جذب و دفع  یو چگونگ یبندچون مفصل یمیمفاه
ز ا قیاز طر یگفتمان و تحوالت گفتمان کیدر  میمفاه

 یخوبشده در آنها، بهجادیا یهایقراریها و بیجاکندگ
 شدنآشکار با و اساسنیبرهم .ودشنشان داده می

 یبررس به که پژوهش هیفرض و سؤال ،ینظر چارچوب
 روابط زا وابسته، ریمتغ عنوانهب یانسان علوم یریرپذیتأث

 قلمست ریمتغ عنوانهب یاروپامحور گفتمان/دانش قدرت
 ظرن به یضرور پژوهش میمفاه یبرخ نییتب پردازد،یم
 .رسدیم

 
 /دانشقدرت

 است که دانش صرفاً یمدع یاجتماع ییگرابرساخت
اخته برس کی قتیبلکه حق ؛ستین تیاز واقع یبازتاب

گوناگون هستند که  یمعرفت یهامیرژ نیاست و ا یگفتمان
کاذب است  یزیصادق و چه چ یزیچه چ کنندیم نییتع
اساس قواعد نیبرا .(35: 1393 پس،یلیف و ورگنسنی)

 که را آنچه یحدومرزها خاصگفتمان  کی یخیتار
. کندیم نییتع را گفت توانینم که را آنچه و گفت توانیم
 ،اساسنی. برااست دانش/ قدرت روابط همان قواعد نیا

داند و یدانش م یهادستگاه یفوکو، روابط قدرت را ذات
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 و فوسیدر) ماردشدانش را ناممکن می -قدرت هیتجز
 : است معتقد فوکو. (130: 1376 نو،یراب

 نیا هک دیدست کش یآن سنت یتمام از دیبا نیهمچن دیشا

 دتوانیم ییجا آن در تنها دانش که کندیم جادیا را تصور

 انشد و اندقیتعل در قدرت مناسبات که باشد داشته وجود

 تواندیم منافعش و اقتضاها و هاحکم از رونیب صرفاً

 درتق که دیکش دست باور نیا از دیبا دیشا. ابدیتوسعه 

 طیاز شرا یکیاز قدرت  دنیکش دست و کندیم وانهید

 دیولت را دانش قدرت که رفتیپذ دیاست، بلکه با ییدانا

 لیلددانش به یبرا طیشرا کردن ایمه با صرفاً نه)و  کندیم

-هب دانش از استفاده با صرفاً نه و قدرت به دانش خدمت

 دانش و قدرت که رفتیپذ دیبا؛ (آن بودن دیمف لیدل

 مناسبات هن رفتیپذ دیبا دارند؛ داللت گریکدیبر  ماًیمستق

ا آن وجود از دانش همبسته ب یاحوزه جادیبدون ا یقدرت

نیکه مستلزم مناسبات قدرت نباشد و درع یدارد و نه دانش

 .(40-39: 1378 ،)فوکو اوردین دیپد را قدرت مناسبات حال،
ه خصوص ک نیدر ا چهین یبسط تبارشناس با فوکو

کار خود به  شبردیپ یچگونه قدرت، توهم معنا را برا
که  ردیگ یاز قدرت را در نظر م ییمعنا، ردیگیخدمت م

آن است. او قدرت را در مقابل  یاسیاعم از مفهوم س
 فیتعر یاگونههرا ب بلکه آن ؛ندیبی.. نم.فرهنگ و اقتصاد و

را  ایرابطه چیو ه ستیکند که تصور نبود آن ممکن نیم
توان بدون آن تصور کرد. قدرت در نزد فوکو، واحد نمی

 و حاکم نیماب طرفهکی یندیفراقدرت  ؛ستیتکه ن کیو 
 یرگیوم شکل به بلکه ؛ستین آن یهابز یمعنا به یو اتباع

 از و هست جاهمه و زیچهمه در قدرت ؛است شده پخش
 هاکنش از یادهیچیپ شبکه نیبنابرا ؛جوشدیم باال به نییپا
سرکوبگر به  رابطه قدرت صرفاً نیا در. هاستواکنش و

تواند مولد هم باشد. قدرت هم بلکه می ؛دیآشمار نمی
 خاص یریگمسئول خلق جهان ما و هم مسئول نحوه شکل

جهان و نحوه امکان گفتگو درباره آن است و امکان  نیا
کند؛ می یبودن و گفتگو را منتف گرید یاهوهیش یریگشکل

 .(36: همانقدرت هم مولد و هم بازدارنده است ) نیبنابرا
، یاروپامحور گفتمان در دشدهیتول دانش ثیح نیا از

 تواندنمی و است گرفته شکل آن یبندمفصل براساس
 وندیپ رحالهبه .باشد ینیع و عام یقتیحق ییبازنما یمدع
 دانش یبرا را امدیپ نیا، گریکدی به دانش/ قدرت دادن

 کندمی ادیپ گفتمان با یکینزد رابطه قدرت که دارد همراهبه
 و هابدن، دانش، هاگفتمان، قدرت فوکو ریتعب به و

 (. همان) سازندیم را هاتیذهن
 طلقم قتحقی به یدسترس/دانش قدرت از برداشت نیا

 یزچی گفتمان از خارج تواننمی ؛ زیراکندمی ممکننا را
 نیا پس خت؛یگر ییبازنما چنگ از تواننمی و گفت

 دجای.اکنندمی قتیقح احساس جادیا که هستند هاگفتمان
 و کردن ریپذتحمل یراستا در یادشده یگفتمان دانش
 یهاسازوکار یسازپنهان ییتوانا به که است قدرت هیتوج
ی قدرت سازپنهان طرق نیترمهم از و دارد یبستگ آن

(. قدرت همواره دانش و 20: 1378 ،یرحیفاست )
و از  جادیآن ا یخیشکل تار درمناسب خود را  تیعقالن

کننده نییدانش از عناصر تع نیکند؛ بنابراآن عمل می قیطر
 عملکرد قدرت است )همان(. 

 یشناسنهیرید مباحث در دانش/ قدرت رابطه که فوکو
 دانش و قدرت رابطه که است معتقد، دش یپردازهینظر او

 نیبنابرا ؛کندمی عمل خود خاص یهاسازوکار براساس
 دیقدرت دانش را تول نیدانش، قدرت است و ا أمنش
، منظر نیا از(. 124 :1376، نویو پل راب فوسیدرکند )می

 نه یعنی ؛دارند داللت گریکدی بر ماًیمستق دانش و قدرت
از دانش و همبسته  ییهاحوزه جادیا بدون یقدرت مناسبات

که  ابدییامکان وجود م یبا آن وجود دارد و نه دانش
 دیرا پد مستلزم مناسبات قدرت نباشد و مناسبات آن

قلمرو دانش و حوزه  نیای بفاصله بیترتنی؛ بداوردین
 .(41 :2ج ،1387، یسلطاناعمال قدرت وجود ندارد )

 زا یجزئ عنوانبه یانسان و یاجتماع علوم نیبنابرا
 یچگونگ، انسان به سلطه اعمال و قدرت اعمال ندیفرا
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 قدرت روابط بستر در را مختلف یهاگفتمان یریگشکل
 دانش و قدرت نیب ریناپذهیتجز یوحدت و کنندیم نییتب

 هنگام زین را فوکو توجه که یموضوع آورند؛می دیپد
 دیپد را او لهئمس و کرد جلب خود به یانسان علوم مشاهده

 هاشاخصه نیا توسعه و رشد شد یمدع که ییجا تا آورد
 ریپذکیتفک قدرت اعمال لهئمس از وجهچیهبه دانش از
 راراستق با همواره یانسان علوم دیتول نیبنابرا ست؛ین

 سراسر که یمفهوم ؛ردیگیم صورت قدرت یسازوکارها
 گفتمان یهژمون و است آن از آکنده مدرن یانسان علوم

 .دهدیم نشان صورت هر در را یاروپامحور
 

 اروپامحور گفتمان

 بر و یفرهنگ ایدهیپد یاروپامدار نیام ریسم نظر مطابق
 یهایکسانی و هاشباهت که است استوار فرض نیا

 ار مختلف جوامع یخیتار یرهایمس، یمشخص یفرهنگ
 ینظر اروپامدار نی(. از ا13 :1389، نیام) دهدیم شکل

کامل عام ت نیقوان افتنیدنبال به یعنی ؛نگر استضد عام
ا ادع رایز ؛دهدینگر نشان م؛ اما خودش را عامستین یبشر
همه جوامع از  دیحل مسائل عصر ما تقلکند که تنها راهمی

 (. هماناست  ) یمدل غرب
 یهابا افق یمعمول یمدارقوم ینوع یاروپامدار

 با زیرا ؛ودشمی دهیکه در همه جوامع د ستین هممحدود 
 صلتخ از یبرخوردار با و سمیاتنوسنتر دگاهید بر هیتک

 را یغرب ییگراخاص تیهو حالنیدرع که ییگراعام
 رب غرب سلطه ندیفرا، دربردارد ایانهیگرااطالق طورهب

 و ییگرامطلق نکهیا ضمن کند؛می نییتب را جوامع دیگر
. کندمی هیتوج هم را جوامع آن استثمار در غرب یخطاها

 رد غرب سابقهیب وحدت کنندهانیب حالنیدرع دگاهید نیا
 و یرغربیغ یکشورها منابع به رحمانهیب وتازتاخت

 و است ییاروپا خود توسعه جهت در آنها منافع انحصار
 . است مدرن یایدن خاص دهیپد جهت نیا از

که  است یمحکم سمانیر یگفتمان اروپامدار نیبنابرا

دهد. یم وندیپ گریغرب را به همد یشبکه قدرت جهان
است که با گسترش  ی، امپراطور نامرئیمنطق اروپامدار

غرب را ری، غجهان دیگر مناطقتسلط غرب به  یابزارها
 .(161 :1383د،یسعبابی دارد )یچتر خود نگه م ریدر ز

ز برگرفته ا میمدرن و مفاه یشدن علوم انسانیبا جهان
 یهاخود بر گفتمان یگفتمان یبرتر یآن اروپامحور

 گفتهآنچه . (22 :1393، بالوتکند )می تیرا تثب رخودیغ
 رساند یم یاروپامحور از جامع فیتعر کی به را ما شد
 نکهیا آن و هست زین حاضر پژوهش مطلوب که

 ودنب نیبهتر اصل هیپا بر که است ایدهیپد یاروپامحور
 هرچه شدنیغرب را ایدن سرنوشت و است استوار غرب

 که ستا یگفتمان و کندمی یتلق هانهیزم یتمام در شتریب
 و دنک نییتب عالم در را غرب مرکزبودن دارد تالش فراوان

 .دارد نگه خود چتر ریز را آنها
 

 مدرن انسانی علوم تکوین

شناختی و هستی یبر دو مبنا یاروپامحور گفتمان
 نهیدر زم متفاوت شکل گرفت. یشناختانسان
؛ شد تیمز اروپا یبرا سمیاسکوالست شناختی فقرهستی

نیمقاومت کند و بد ییگرانتوانست در برابر تجربه زیرا
الب شد غ کیاسکوالست یاسیق یهاسان تجربه بر استدالل

که  دشآغاز  یکیزیرشد مستقل از گفتمان متاف ندیو فرا
 بود.  ییو عقل استقرا ییگرامشخصه آن تجربه

 یاهیتفکر از دلمشغول یآزاد هیمدرن برپا شهیدر اند
 جهیدرنت ؛افتندی یشتریب تیاهم یجزئ قی، حقایکیزیمتاف

مختلف قابل مطالعه  یهادر حوزه یعلم یهاپژوهش
 اساساً قینوع تحق نیو ازآنجاکه ا افتی شیجهان افزا

 نیگذارد، بنابرایم یرا به محک آزمون تجرب هاتیواقع
دالل زمان استشد و هم ینسب یعلم و تکنولوژ نیشکاف ب

 (. 113 :1389 ن،یامشناخته شد ) تیبه رسم ییاستقرا
 و ینیردیغ یابه جامعه یدهشکل نهیدستاورد، زم نیا
 یاتذ یچارچوب فیآن، تعر نیکه تکو کردرا فراهم  یعرف
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با ورود به عصر  یشناسبود. در انسان یاروپامحور یبرا
اعل ، عنصر فییاستقرا تیه به عقالنمدرن و چرخش فلسف

ء و حرکت از کل به جز ابدیمی تین و شخصأش زیشناسا ن
، سمیفئودال یهاانگاره ختنیعامل با فرور نی. اودشآغاز می

د کنو قدرت آزاد می کیزیفرد را از چنگال اسطوره، متاف
. دهدقرار می ییجوو منفعت یشیسوداند ریو او را در مس

جامعه  لیتشک شهیو نگاه به انسان، اند دیجد سمیاومان نیا
 مردشمی را بر آن مقدم ییکشد و فردگرامی شیاز افراد را پ

ساخته  یو منافع خصوص یآن حوزه خصوص یکه در پ
 . ودشمتولد می یو بورژواز ودشمی

 یمطلب است وقت یایخصوص گو نیبنتام در ا دگاهید
 هک ودشمی لیتشک ی: جهان از مجموعه افراددنویسیکه م
 کنندمی دنبال را شیخو جداگانه لذت و نفع کیهر
منتج از  سمیو اومان ییگرا(. تجربه59: 1391 آربالستر،)

 یانسان و یعیتفاوت علوم طب یبه الغا یگفتمان اروپامحور
. ودشبر فاعل شناسا منجر می یو اثبات وحدت آنها مبتن

تفاوت در  با وجود علوم، در روش و هیرو وحدت
 یتسر یرا به علوم انسان یعلوم تجرب یهاموضوع، روش

ع مناب نیبر مشاهده و آزمونند و بنابرا یدهد که مبتنمی
 وندشمحدود می یو امور حس الیمعرفت و شناخت به ام

 ینهر نوع معرفت مبت لیاز قب یو منابع مستقل از خرد ابزار
 یشیانددهند و به جزمخود را از دست می گاهیجا یبر وح

 نیب یلفاص خط نیبنابرا و وندشبودن متهم مییعقالنریو غ
 تسا آن یمناد یاروپامحور گفتمان که مدرن یانسان علوم

 یاول که دیآمی شیپ ینید معرفت بر یمبتن یانسان علوم با
 نابرب و گرفته شکل/دانش قدرت روابط براساس قضا از

بر توسعه را  یمبتن یسودانگار خود، یگفتمان تیماه
ه لذت ب دنیانسان را در رس یو خوش ندیبیم یافتنیدست

 یخال و یتحرکیبر اثر انحطاط و ب یکند و دوممی فیتعر
در  زین یاول یکه دست دراز شیخو تیشدن سوژه از هو

را  یانانس یبه سعادت و تعال دنینبوده، رس ریتأث یآن ب
 .ندیبیدسترس مدور از  اریبس

 گفتمان یهژمون و استعمار شک بدون ،انیم نیا در 
 مدرن یعلوم انسان دانش دیتول با رابطه در یاروپامحور

و  و آغاز استثمار آن کایفتح قاره آمر ؛دارد یلیبدینقش ب
الن ک هیاول هیموجب انباشت سرما ایو آس قایسپس آفر

ابع من نیکه از ا ایهیسرما ؛شد یاستعمار یهاتوسط بنگاه
 یوندگرگ موجب که بود هنگفت یقدرهب، دشانباشته می

 یابیدست و یبورژواز طبقه افتنیقدرت و اروپا در یاصل
 (.265 :1393 بالوت،) دش حکومت به آنها

 یریگدستهب و یبورژواز هایانقالب یروزیپ
 یکلش، هیاول کیکالس استعمار روند و آنها توسط حکومت

ا ب انییدر آن اروپا که آورد دیپد را ساختارمند سلطه از
 گرید یاسیس یهاتیبر موجود ینظام میحضور مستق

حائز  اما نکته ؛(12: 1387 ،یآشورکردند )می دایکنترل پ
که  نیکه اروپا هم ستا نیاز نظر پژوهش حاضر ا اهمیت

شد و قدرت خود را  وارد یدارهیمرحله از سرما نیبه ا
 یبسط داد، حق وکالت برا گرید یهافتح قلمرو یبرا
خود محفوظ  یقضاوت درباره آنها را برا یو حت گرانید

 .(141 :1389 ،نیامانگاشت )
کننده دانش دیرا تول سمیالیدوره از امپر نیا یدیهال 

 یکند و دستاوردهاقلمداد می نیارزشمند امروز
 د،یسعبابی داند )می ینیاعتبار ع یرا دارا یاروپامدار

 جهت، آن از برخاسته قدرت و یهژمون (؛ زیرا166 :1379
 زین را خود ازین مورد دانش ،یسرور و سلطه نیا هیتوج
کارکرد  یغرب بشر عقل سرانجام و علم نیبنابرا کرد؛ دیتول

ه ب زیرادار شد؛ را عهده شرفتیپ ریبشر در مس یراهبر
 یسرور و تصرف به قادر تیعقالن نیاتنها  آنهاگمان 
 یلگوبود و ا کیزیتمام اصول متاف یورا، عتیطب بر انسان

شده عصر  یویدن یهاخداوند در گفتمان نیآنها جانش
 کرد ومی یریعالم جلوگ ینظمیبود که از ب یروشنگر

بود  انیجهان اریعام مطرح و در اخت یالگو کیعنوان به
 (.173 :همان)

بر روابط دانش/ قدرت با  یمبتن یساخت علوم انسان
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 یبندو مفصل یسازگانهیب یعنی، یگفتمان سمیکاندو م
 یسازتیهویو ب یسازتیریغ فهیانجام شد. وظ دیجد

 و هایغربی جوامع را که با چکش برتر دیگرسوژه در 
برعهده  یشناس، شرقدشانجام می دیگران یگیپادون

 یالنبر عق یمبتن ییهاداشت که سرانجام با ساخت دوگانه
 یو رهبر تی، هداگرانیبربر بودن د و غرببرتربودن  و

درن م یو ساخت علوم انسان یبندرا مفصل ایدر دن شهیاند
  شد. یمدع

خود در نوبهمدرن هم به یعلوم انسان نکهیضمن ا
 یریبود و به تعب موثر غرب یهژمون قدرت و میتحک

آن  کیو قدرت هژمون یاروپامحور گفتمانکه گونههمان
 نیا متقابالً داشت؛ را خود به متناسب دانش دیتول ازبهین

 یاجمالشناخت  .داشت نقش آن ییافزاقدرت در زین دانش
/  قدرت رابطه مدرن یانسان علوم ساخت یهاسازوکار

  .خواهد کرد آشکارتر راگفتمان  نیا بر یمبتن دانش
 

 شناسیشرق و مدرن انسانی علوم

ت اس یمیاز مفاه یکی نیزم، مشرقیشناسشرق براساس
 ریمغا ایصورت مفهوم متقابل را به - غرب -که اروپا 

 نیتراز ژرف یکیکند و در حکم می فیتعر نیزممشرق
در  انگریاز د انییاست که اروپا ییرهایتصو نیو مکررتر

 یرسازیتصو نی(. در ا20، 1383د،یسع ادواردذهن دارند )
را  انییکه ما اروپا است ریو فراگ یمفهوم جمع کیاروپا 

 کند. مشخص می -انییاروپاریغ یعنی -از همه آنها
دهنده لیتشک یتوان گفت که جزء اصلمی ،درواقع

است که آن فرهنگ را از  یزیهمان چ ناًیع ییفرهنگ اروپا
ون همچ ییاروپا تیمفهوم هو یعنی کرد؛برخوردار  طرهیس
با همه مردمان و همه فرهنگ  سهیبرتر در مقا تیهو کی

ی هست اساس،نیبرا(. 27: هماناست ) ییاروپاریغ یها
ی راب و غرب با ارتباط در غرب، توسط شدهساخته« شرق»

غرب است. شرق تصوری از یک دیگری بیگانه و 
ی، شناسافتاده در برابر غرب پیشرفته است. شرقعقب

 ای غربی برای تسلط بر شرق است و حاصل آنشیوه
باشد. این ینادیده گرفتن واقعیت شرق و مردم آن م

شناسی، پدرساالرانه، خودمرکزبین، نژادپرست و شرق
امپریالیستی است: شرق منفعل و ضعیف در برابر غرب 

به  یسازمفهوم نیا. (45:1384ر،یگرا و قدرتمند )دالماعقل
 رفته است: گ شکل یاصل هیحول چهار قض دیسع یباب ریتعب

 ؛دارد وجود منظم و مطلق تفاوت شرق و غرب نیب، اول
 جوامع تیواقع بر نه شرق از غرب یهاییبازنما، دوم

 ؛تاس استوار یذهن و یمتن ریتفاس بر بلکه شرق مدرن
 هب قادر و است کنواختی و راکد و ریتغیال شرق، سوم

 ؛ستین خود تیهو نییتع
 یبابوابسته و فرمانبردار است ) شرق چهارم،

 (. 46 :1379د،یسع
 و ذاتاً شرق که است نیا ایقضا نیا همه فرضشیپ
مان وان گفت که گفتتمی نیبنابرا ؛مجزاست غرب از تاًیماه
جهان قرار دارد؛  یهابخشدیگر در تقابل با  یغرب

 وندشمی فیپوست تعرنیبربر و رنگ که عمدتاً ییهابخش
صورت از گفتمان غرب  نیو به ا کینه متمدن و دمکرات

 ودشجهان متفاوت می بقیهو غرب به کل از  وندشطرد می
ل غرب باتمدن در تقاب زیرا ؛ابدیبا آن نمی یارتباط چیو ه

 .(95: همان) ودشمی فیتعر مناطق دیگر تیبا بربر
 دوگانه یهااز تقابل یامجموعه ،یشناسشرق تیفعال

غرب در برابر  یهاوجود آورد که در آن داشتنرا به
ب شود که غریم نیا جهینت. ردیگیشرق قرار م یهانداشتن

بود؛ غرب تساهل  یرعقالنیاما شرق غ ؛داشت تیعقالن
 ،یتبود و شرق سن شرفتهیبود؛ غرب پ یداشت و شرق جزم

نه با شناساگفتمان شرق یهاشباهت. نیمانند ا ییایو قضا
. ستا توجه قابل زین دایدر شهیدر اند یغرب یهازکیمتاف
مراتب را مجموعه سلسله یغرب یهاکیزیمتاف دا،یدر

 اصطالح کیداند که در آن یدوگانه م یهااز تقابل یجزم
 ینرعقالیغ بر یعقالن رناب،یغ بر ناب)مانند  یگرید بر
وجود  هکنندنیتضم مادون، اصطالحات. دارد یبرتر...( و
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با  ماا ؛هستند ستمیمراتب هستند. آنها خارج از سسلسله
 .هستند آن تحقق یاساس شرط ن،یاوجود

همواره وجود دارد،  یشناسشرق یهاگفتمان در آنچه
 .(40: همانحضور است. ) یهاکیزیمتاف ییثبات فضا

 تاس یدوقطب ذاتاً دوره نیا در غرب یگفتمان نظام درواقع
: 1386 هال،آورد )یم دیمتضاد پد یهااز دال ییهازوج که
 یاروپامحور گفتمان که هاستیگرید نیا احداث و( 95
 «ریغ» یژگیو نکهیا سرانجام .کندمی دیتحد و میتفه را

، تیعقالن عدم و یشیاندجزم یاروپامحور گفتمان یاحداث
 شر و ریخ صیتشخ در ییتوانا عدم و یکیزیمتاف یبردگ
 نیا» :کندمی دیتأک زین یشراب هشام باره نیا.در است خود

قابل مالحظه از موضع برتر ـ سلطه  یاگونهبه یپژوهدانش
 ،شرح نوشتن، «حیصح» ۀویش را خود و دیگویـ سخن م

 .(10: 1380 ،ی)شراب« داندیم ریتفس و انیب
ب در مقدمه کتا ،شناس مشهور فرانسویانسان ،هیباالند

-مشکل دانش انسان»کند: یم دیتأک یاسیس یشناسانسان

اروپامحوری آن نهفته است؛ چرا که شناسی اروپایی در 
 شوندها و جوامع، سطوحی از ابزارها تلقی میانسان گردی

: 1374 ،هیباالند) «ابندبه موازات شاقول اروپا نظام ی دکه بای
 شدان کیآنکه  یجابه یشناسشرق دانش نسانیبد ؛(120

 زیمآبیفر یابزار به باشد، یگرید شناخت یبرا صرف
ت شده اس لیتبد انیغرب یستیالیامپر استیس یبرا

(Wood, 2006:199). 

 در دانش و قدرت وندیپ یشناسشرق یژگیو نیترمهم
شده در خدمت دیکه دانش تولیطوربه ؛باشدمی حوزه نیا

و  حق نیا اساسنیبرا. ردیگیم قرار استیقدرت و س
 یتنمب دانش دیتول با کهمحفوظ است  غرب یرسالت برا

درت و ق ردیرا برعهده بگ ایدن یراهبر، یغرب تیعقالن بر
 کند.  تیخود را تثب کیهژمون
 
 مدرن انسانی علوم بندیمفصل

دال و عناصر بندیمفصل و یاروپامحور گفتمان غلبه با

 گفتمان قدرت از منبعث زین دانش و علم مفهوم، آن یها
 دشمی دهیآنچه که قبل از آن علم نام با آن بر حاکم روح و

 روش، هدف لحاظ از دیجد علم. کرد دایپ یاساس تفاوت
 دچار و گرفت نضج یاروپامحور یمبان بر موضوع و
 با یبندمفصل در هم یعمل لحاظ از. شد یشگرف راتییتغ

روش، یابزار تیعقالن و سمیویسوبژکت، سمیاومان یهادال
 یبرتر یعقل و یاسیق یهاروش بر یتجرب و ییاستقرا یها

 قتیحق به وصول نه دانش کسب از هدف و شدند داده
 از وفوک تیروا. شد اعالم عتیطب بر سلطه و غلبه بلکه

 ظرن هب .است چرخش نیهم به ناظر یانسان علوم شیدایپ
 ات که یموجود انسان ک،یگفتمان کالس یپاشهم از با او
. شد ظاهر صحنه در بود، مانده پنهان و ناآشنا زمان آن

 خیارت در تازه یمعرفت شناسه کیآغاز  یمعنابه انسان ظهور
شود یم منجر یانسان علوم شیدایپ به که است یبشر دانش

 یعلوم ،یاعتبار علوم انسان نیبه ا .(190: 1382 ان،یکچوئ)
 . هستند یتجدد اختصاصاً

گذارد یصحه م یدگاهید بر علوم نیا از فوکو تیروا
 از کسرهیداند و یسابقه میب و نوظهور یدانش را آن که

 یعلوم انسان کند.یمشابه جدا م یماقبل تجدد یهادانش
بر  یدانش/ قدرت مبتن روابطمدرن شکل گرفته براساس 

 شد ندیبمفصل سمیاومان برتر دال با، یاروپامحور گفتمان
 تیشکاک و ییگراتجربه،سمیویسوبژکت، یابزار تیعقالن و
 مانگفت دیتول به تینها در که بودند آن یاساس یهادال از

 نیا بندیمفصل نییتب .شدند منجر مدرن یانسان علوم
 اننش را قدرت با آن وندیپ و سلطه یچگونگ نینو دانش

 .داد خواهد
  

 (یمحور)انسان سمیاومان. 1
شود که منزلت ای اطالق میهر نوع فلسفهاومانیسم به

چیز قرار مقیاس همه ای برای انسان قائل است و او راویژه
آغاز یک تحول ادبی  تاریخی، اومانیسم دردهد. از منظر می

و تغییر در برنامه آموزشی و فرهنگی بود که در مراحل 
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ها را به خود گرفت. جنبه سیاسی و نفی دین و ارزش بعد،
یونان باستان چشم دوخته  این جنبش که در کل به روم و

طبقات  بود و بیشتر یک جنبش غیرروحانی و وابسته به
ساالری بود، مقارن پایان قرن فدار نخبهباالی اجتماعی و طر

 سپس در سراسر و جنوب ایتالیا شکل گرفت سیزدهم در
آلمان و بعد فرانسه،  گسترش یافت و پس از آن، ن کشورای

از  توان آن را یکیاسپانیا و انگلستان را دربرگرفت و می
: 1377ی، احمد) عوامل فرهنگ جدید غرب به شمار آورد

93). 
های بنیادین مؤلفه یکی از ادر این معنی مدارانسان

 آید و متفکران رنسانس با مدار قراررنسانس به شمار می

دادن انسان درصدد نوسازی آن در جهان طبیعت و تاریخ 
 .منظرند و تفسیر انسان از این

مداری بازگشتی به روم و یونان که اشاره شد انسانچنان
بودند که منزلت، بود. انسان مداران بر این باور  باستان

انسان که در دوران روم و یونان  ها و استعدادهایتوانمندی
گرفته شده  نادیدها باستان مورد توجه بود، در قرون وسط

است و باید در فضای جدید به احیای آنها همت گماشت. 
کردند که با اهتمام ورزیدن به احیای تعلیم آنان تصور می

یات، منطق، شعر، علوم ریاض و تعلم و رواج علومی مانند
انسان  توانبالغی، تاریخ، اخالق و سیاست یونان و روم می

را در وضعیت فعال و پویایی قرار داد که آزادی خود را 
همین دلیل به کسانی که این علوم را تعلیم تجربه کند. به

آوردند رواج آن را فراهم می دادند و یا مقدمات تعلیم ومی
 . (27: 1393س،یوید) شداومانیست اطالق می

عقیدتی و ارزشی  یمبان بودن سست آنها نظراز 
مسیحیت، ضرورت تقدم ایمان بر آگاهی و فهم و نیز 

های نادرست مسیحی مانند گناهکار ذاتی آموزه برخی از
بهشت، زمینه را برای پشت  دانستن انسان و خرید و فروش

که در قرون وسطا  را فراهم کرد هاییپا زدن به همه ارزش
بود و رویگردانی از دین حاکم و رایج یعنی  حاکم

یونان قدیم که به انسان و  مسیحیت و الگو گرفتن از رم و

این حرکت تفسیر  داد. در تداومخرد طالیی او اهمیت می
 جدید از دین و خدا، پذیرش خدا و نفی دین و تعالیم

رح دین مطمسیحی، شکاکیت در دین و باالخره انکار کامل 
 . شودمی

از  یاریتوان از ارتباط بسیان نمین میا البته در
ه وضع یتوج یبرا ها با مراکز قدرت و تالشستیاومان

ن یشیپ یهاگروه یساالرمنش یحل براافتن راهیموجود و 
ته یمدرن و یاسیتحوالت س ین عقالنییو تب یساالرو نخبه
ه توج یتونس یویر دیتعب آن و به یه عوارض منفیو توج

 با ینیهمنش در سمیاومان .دیسم چشم پوشیت مدرنیسبعبه 
 میمفاه، گفتمان یهادال ریسا و سمیویسوبژکت و تیعقالن
 . دهدیم قرار خود هدف تنها و توجه مرکز در را یبشر

 تیاهم و خدا از یگردانیرو به را بشر گرید عبارتبه 
انسان نیبنابرا خواند؛یفرام یتیهو و یوجود خود به دادن

 زیرا ؛ندارند تیمسئول خود از ریغ یقدرت چیه به نسبت ها
، نانسا یهاییتوانا از ریغ یامر یفرافکن و خدا به دهیعق

 علوم در.پس است شده جوامع ریسا یماندگعقب موجب
هد که دیدست مهمعنا را ب نیا سمیاومان، مدرن یانسان

، فقط به مدد تالش خود به کمال یزندگ نیانسان در هم
 یرستگار نیا أمنش یو تکنولوژ افتیدست خواهد 

 سخن نیا گرید یرو (.80 :1392 ،باربورخواهد بود )
 معرفت از ریغ علوم، یمعرفت أمنش و یمبان تمام ابطال
 .است یتجرب و یانسان علوم یروش یهماننیا و یانسان

 

 ییگراعقل. 2
کار هآن ب یدکارت یمعنا به مدرن یانسان علوم در عقل

ل عق تیو محور یحسابگر یبه معنا یرود. عقل دکارتیم
 ای یعقل با عقل کل دیجد یمعنا نیحسابگر است و ا

، لستونکاپاست ) متفاوت یونانیعقل ماقبل  یو حت یقدس
ه که براساس نوع نگا یغرب تیعقالن نیبنابرا .(11 :1379

و  مسیاعم از پراگمات ییگراو تجربه تهیبه انسان،مدرن
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از  دهیو بر ادیشکل گرفته، خود بن سمیویتیو پوز سمینتیسا
 از و است عتیطب بر انسان غلبه محصول و یاهداف وح

 است اوتمتف یکیزیمتاف گربیترک و گراکل عقل با اساس
 .بود مانیا خادم که

 آن بودن یثانو معنا کی به مدرن عقل از ریتعب نیا
 عقل لحاظ نیا از ؛دهدمی نشان را یکل عقل به نسبت

 دکنمی عمل یماد شتیمع و عتیطب عالم قلمرو در یجزئ
 و یتجرب معلومات و خام مواد یمنطق میتنظ آن نأش و
(. 532 :1381، و همکاران اتی)ب آنهاست از یریگجهینت

 آن به و نامدیم یابزار تیعقالن، را تیعقالن نیا وبر
 تیعقالن نیا کار. ندیگویم زین حسابگر و تهیمدرن تیعقالن
 هدافا به لین لیوسا و ابزار نیبهتر نییتع و صیتشخ
، دینمایم یسازمانده را اهداف آن به دنیرس راه و است

 یقضاوت، آنها یارزشگذار و اهداف خود مورد در آنکهیب
 . باشد داشته
 دتواننمی عقل، ییاروپا تیعقالن در، ترروشن ریتعب به

 هر ؛است یعقالن گرید هدف از شیب یهدف که دیبگو
 هک لیدل نیا به تنها، است خوب یخواستن ءیش ای هدف

خواهش یارضا یچگونگ فقط عقل کار، است یخواستن
 همان یبرا خواهش با و گریکدی با آنها دادن سازش و ها
(. اساس 51 :1391،آربالستر) است گرانید یسو از زیچ
همه  أاست که منش یستیبراساس تفکر اومان تیعقالن نیا

 ژهیکارو نیب نیداند که در امی الیرا ام یآدم یرفتارها
 ،رندالاست ) یانجیم کیدر حد  الیام تیریمد تیعقالن
 یغرب تیاساس اصول عقالننی(. برا566، 2ج :1390

 متشکل از چهار اصل است:
، انسان یوجود شهیر در ابهام و ینگریسطح .الف

 ؛ستین متصور او یبرا یدیبا و یقیحق کمال زیرا

  ؛مطلق بالقوه انسان یآزاد .ب

  ؛براساس عدم ضرار یآزاد نییتع .ج

 یآزاد حدود از مراقبت یبرا قدرت به ازمندین .د

 (. 199 :1386، یجانیالر)

 یعلوم انسان را در تیدال عقالن نکهیاصول ضمن ا نیا
 یغرب تیکنند، نشان عقالنمی یزیمتما یمعنا یمدرن، دارا

 کنند.حک می زیگفتمان ن گرید یهارا در عناصر و دال
 و یفن تیعقالن کی، یغرب تیعقالن ،اساسنیبرا

 تیقالنع نیجانش، لیوسا تیعقالن آن در که است یکیتکن
 که هاستروش تیعقالن وبر ریتعب به و است شده هدف

 انسان آن در زیرا هاست؛ارزش تیعقالن با تضاد در
 و مشاهده راه از که کندمی ادله ماده را خود یهاافتهی

 هادل نیا صورت که است آورده دستهب تجربه و شیآزما
 هب لین کار نیا حاصل و کندمی نییتع یمنطق قواعد را
. دارند تنافی تینیع تیقابل که یجینتا ؛است دیجد جینتا
 قدرت و کندمی ایمه انسان ینیبشیپ یبرا را نهیزم امر نیا
 ندهیآ یرخدادها مهار و ضبط به قادر را انسان، ینیبشیپ
(. 78 :1381 ،انیملک) کندمی آن یبرا یزیربرنامه و

 عتیبر اراده سلطه بر طب یغرب تی، اساس عقالننیبنابرا
ان انس دهیاست و آنچه در آن اصالت دارد، لذت و فا یمبتن

 است.
 
 سمیویسوبژکت. 3
 علوم تیماه توانمی را بشر یادیخودبن یا سمیویسوبژکت 

 لک وجود به دیجد کامالً ینظر زیرا دانست؛ دیجد یانسان
 یلاص شاخصه. است متفاوت گذشته با که دارد موجودات

 یالیاست و قدرت و انسان بودن سوژه، سمیویسوبژکت
 که ردک استناد دکارت گفته به دیبا طورمختصرهب و اوست

 :1379، یپازوک) میشو نیزم صاحبان و اربابان دیبا ما
179.)  

 بسط دیجد تیعقالن یاهشاخصه از یکی نیبنابرا
آن انسان موجود در خود  است که بنابر سمیویسوبژکت

است که صرفاً  شیخو یهایفروبسته و محصور در آگاه
دارد.  یفراتر از آن دسترس یزیخود و نه چ یهایبه آگاه

به  یفاقد هرگونه گشودگ یآدم سمیویسوبژکت نیابراساس
است. معنای دقیق سوبژکتیویسم یعنی اصالت  یامر متعال
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تعریف اومانیستی  سوبژه و سوبژه همان انسانی است که در
ک اش ییعنی انسان در تعریف اومانیستی ؛شودمطرح می

 رارقمرکز کائنات  در شود سوبژه انسان یوقتاست.  سوبژه
 میزان همه چیز است و در مقایسه با و محور و ردیگیم

محوریت و اصالت  ها و موجودات،دیگر اشیا، امور و زمینه
 کند.پیدا می

 وقتی انسان سوبژه باشد، همه موجودات دیگر و حتی

عنوان سوبژه در آنها شوند و من بهها ابژه میهمه انسان
م کنم. بنابراین سوبژکتیویستصرف پیدا می تصرف و حق

ن موجود انسانی که ای یعنی اصالت دادن به یک موجود
وجه  توشود، نه در پرانسانی در پرتو نفسانیاتش تعریف می

 طلبی. طلبی، سودطلبی و لذتبلکه در پرتو قدرت ؛الهی آن
ای دارد شود خواه ناخواه رابطه وقتی انسان سوبژه

در این  کند ومبتنی بر اینکه دیگران را ابژه فرض می
همه است و  سوبژه« من» ای که در یک طرفش رابطه

 عنوان یک سوبژه،یعنی الجرم من به ؛کائنات ابژه هستند
و ابزارهایی برای  عنوان ابزارها را بهدیگر انسان

 بینم و رابطه استثماری با آنها برقرارهای خود میخواست

کنم. علت اصلی اینکه مدرنیته با از خودبیگانگی بشر می
شر ب یعنی رویکرد سوبژکتیویستی؛ تالزم دارد همین است

ر بودن ذهن ه یاعتقاد به خصوص سمیویسوبژکت .است
 . باشدی میشخص
 خودش خاص تیاز ذهن یشخص هر سخن،گریدبه

 یهاخواسته و سالئق و قیعال بر یمبتن که است برخوردار
شود. می زیافراد متما دیگرلحاظ از  نیبوده و بد یو

 ینیع یرا که به نحو یآن است تا احکام بر سمیویسوبژکت
 ای)و یذهن ایوهیش به است فرد خواسته از مستقل و

  .کند فیوصت و نییتب شناسا، فاعل با مرتبط و( ویسوبژکت
 

 گرایی تجربه و گرایی شک. 4
از  یو مناقشات ناش ییدوره نوزا یعلوم مدرن ط ظهور

 یمعرفت یدر مورد دعاو تیشکا ی بهسرانجام به نوع آن،
ای در حصول روش تازه افتنی یو جستجو برا دیانجام

ازه روش ت نی؛ ادیگردان یرا ضرور ینیقیو معرفت  نیقی
 بود.  تیشکاک
 نحوی امکانشود که بهکیت دیدگاهی را شامل میکاش

خواه این انکار ناظر به  ؛کندانکار می دستیابی به معرفت را
ناظر به موجه  امکان حصول معرفت یقینی باشد، خواه

آن و خواه ناظر به این سخن که  بودن معرفت یا معقولیت
تر از انکار آن نیست. شکاک هریک معرفت، معقول اثبات

 همچون خاص، یقطر از طورکلیبه را این موارد از
: 1381 ،یزدی یرکعس) شودمی منکر و... استقرا،حافظه

19.) 
امل ک ییگرایمدرن با نسب یدر علوم انسان تیشکاک

 نیا .ندارد وجود یمطلق قتیحق چیه یعنی ؛ودشمی
 باور نیا سمیاومان گفتمان یهادال با ینیهمنش در گفتمان

 واندتمی یحس تجربه و خرد به اتکا با بشر که دیآفر را
 را خود یدئولوژیا ینیبجهان نظام و بشناسد را آدم و عالم

همه  ییگراتجربه (. 17: 1390، یگلشن) نهد انیبن
جربه برآمده از ت میمستقریو غ میرا مستق یبشر یهامعرفت

داند. در می یآنها کاف افتیدر یتجربه را برا ایداند می
و  سمیرا اعم از پراگمات ییگرا، تجربهیگفتمان اروپامحور

تر گفتمان بندی با دال بردر مفصل سمیویتیو پوز سمینتیسا
آورد و می نیادراک را از آسمان به زم أها، منشدال ریو سا

 یادراکات حس انیدهنده منوان خادم و نظمعبه زیعقل را ن
 دهد. قرار می

ر ترا مستدل یهم مواضع اروپامحور ییگرادال تجربه
 یعلمریغ دهیجوامع به د دیگرکند و هم به تفکرات می انیب

نگرد. در این دیدگاه، علم به تدریج از طریق یو حقارت م
به  گیرد و هر آنچه را که نتوانمی ها شکلاثبات تجربه
 موحد)ت معناسعینی اثبات کرد، بی همحک تجرب

 .(139 :1385،یابطح
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 یگیرنتیجه

 یهایسازدوگانه با میدید کهچنانآن دانش/ قدرت وندیپ
 ردانات و تواناتر یانسان غرب که شد باعث یشناسشرق

 ریغ نیجب بر زین یشیاندجزم و ینادان مهر و دوش قلمداد
و  هیمنابع سرما عیببندد. استعمار که باعث تجم نقش آن

 ومعل در آنها عیسر شرفتیپ و شد هایغربقدرت توسط 
 فکر تا شد موجب، دیگرد سبب را یفناور و یتجرب

 وردهپر یاروپامحور گفتمان در زین ایدن ایشهیاند ادتیس
 داشته را جهان یفکر تیهدا حق اساسنیبرا و شود

 دش یایانسان علوم یریگشکل موجب نگرش نیا. باشند
روش و منابع دادنیتسر و علوم وحدت اعالم ضمن که
 گفتمان کیهژمون قدرت اثر بر آن به یتجرب علوم یها

 که شود بدل یانسان علوم از یرسم قرائت به، یاروپامحور
 و نیترمیسل از بودن برخوردار ضمن خود ه گمانب

 سلطه یراهگشا و گرهیتوج، یبشر شهیاند نیترعلمی
 .باشد زین غرب جانبهههم

و  رییمدرن با تغ یعلوم انسان یبنداساس مفصل نیبرا
 کیعلم را در خدمت قدرت هژمون ،یمعرفت بشر لیتقل

 انسان که کرد خلقو جهان غرب  یاروپامحورگفتمان 
سکوالرشدن علوم همان خط  بالمنازع آن بود. قدرت یغرب
. شوندین شناخته ماست که علوم مدرن به آ یزیتما

، است راثرگذا دانشمند بر تنها یعیسکوالربودن در علوم طب
بر  ریافزون از تأث یانسان علوم سکوالربودن که آ حال

 اثرگذار خواهد بود.  زیدانشمند بر دانش ن
 کشف ای حل درصدد که آنگاه یعیطب دانشمند علوم

دانش کشف  در اشینید باور و اعتقاد دیآیبرم یالهئمس
عنوان جهت است که به نینخواهد داشت. از هم یاو اثر

مناطق  در... و آب عناصر بیترک ییایمینمونه فرمول ش
 آن، کاشف دانشمندان متفاوت یهاشهیاند با و ایدن مختلف

 در امور گونهنیا در دانشمند ینیاثر اعتقاد د. است کسانی
جهت نوع کشف و درواقع در  نیا یبررس و لیتحل وهیش

 . شد خواهد انینما آن از استفاده وهیعلم و ش
 اهآنگ ،یاله و ینیدانشمندِ معتقد به باور د اساسنیبرا

 یبرا شده حاصل علم د،ینمایکه عالم خلقت را تصور م
 تصور خلقت عالم در خالق فعل کشف درواقع را شیخو

 ینیواقع کشف اراده تکودر را شیخو دانش و نموده
 یدانشمند نگاه در آنکه حال. دینمایم یتلق متعال خداوند

 از یکشف او کشف ندارد باور ییماورا امور و نیبه د که
 ینیگزیجا با میکه در مفاهنیبراافزون که است عتیطب نظام
 با المع یفاعل علّت رابطه خلقت نظام یجابه عتیطب نظام

 وابطر از یکشف را شیه است، کشف خوکردفعل را منقطع 
 ینیبه کشف اراده تکو ناظر و دانسته عتیطب در موجود
 .بود نخواهد عالم در خداوند

 اراده و خلقت انسان، رامونیلحاظ آنکه پبه یعلوم انسان
 رد او یزندگ مودنیپ ریمس البته و شیمنتها و أمبد و او

تالش دارد تا  علوم نیا دانشمند د،ینمایم کاوش عالم
 و نموده یبازخوان را شیخو شتنیبراساس استدالل، خو

 لومع در. بشناساند گرانیو به د سدشناب را اشیزندگ ریمس
علم، انسان  کاوشگر نکهیبراافزون گذشت کهچنان یانسان

 عتقادادلیل  نیا به. است انسان خود زیاست متعلق مطالعه ن
و  یسرنوشت انسان نیدر مشخص نمودن ا او ینید باور و

  اثرگذار خواهد بود. یدانش انسان دیتول
کل ش یگرفت که علوم انسان جهیتوان نتمی نیبنابرا

 ،یگرفته بر محور روابط قدرت/دانش گفتمان اروپامحور
 ومب ستیز در و گفتمان آن اهداف شبردیپو  هیدر توج

 و است تهگرف شکل یغرب افتهیتحقق انسان هیبرپا و یغرب
 .کندمی عمل آن قدرت خواست میتحک و تیتقو جهت در
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