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 چکيده 

روشي است كه به بررسي پديده ها در تطور تاريخي شان مي  -له سنت هاي نظريتبارشناسي، از جم

پردازد و با شناسايي صورت بندي هاي تاريخي پديده ها، جايگاه انتقادي مناسبي براي درك شرايط  

آورد. تبارشناسي، به مثابه نظريه و روش، ريشه در آن سنت نظري دارد كه جاري آن ها به وجود مي

، معروف ترين چهره هاي آن هستند. در اين مقاله، مراحل انجام يك پژوهش تبارشناسانه  نيچه و فوكو

مانند طراحي پژوهش، گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها، ارائه نتايج، تهيه گزارش و ارزيابي مشخص  

عادل،  شده است. عالوه بر اين، تاريخچه، فلسفه و مفاهيم تبارشناختي فوكويي از جمله تعادل و عدم ت

حاشيه و متن مورد بررسي واقع شده است. همچنين نسبت ميان ديرينه شناسي و تبارشناسي و  

مقايسه آن با روش تحقيق تاريخي بررسي شده و در نهايت، انتقادات وارده به روش تبارشناسي مورد  

، اندك  بحث قرار گرفته است. البته تعداد پژوهش هاي انجام شده با روش تبارشناسي به سبك فوكو

هستند، اما انتظار مي رود با مرور نظام مند همان تعداد محدود در دسترس، آشنايي بيشتر و بهتر با  

 روش پژوهش تبارشناسي صورت گيرد.

 . تبارشناسي، ديرينه شناسي، نيچه، فوكو، مفاهيم  :واژگان کليدي
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 2شيوا صالحي کوساالري،  1سيف اهلل فضل الهي قمشي

 . استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم 1
 .دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه قم واحد قم  2

 
  نام نويسنده مسئول:

 صياد خردمند کاري 

 بررسي روش پژوهش تبارشناسي به عنوان يك رويکرد کيفي:

 تحليل محتوا  

 15/05/1401:  تاريخ دريافت

 14/07/1401:  تاريخ پذيرش
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 مقدمه 
اول از همه به چشم مي خورد. وي چشم اندازهاي    1زماني كه صحبت از تبارشناسي/ ديرينه شناسي به ميان مي آيد، نام فوكو 

(. هرچند اوايل، فوكو را در نحله 12:  1375تاريخ و جامعه شناسي پايه گذاري كرد )بشيريه،  مستمر نويني را در رشته هاي فلسفه،

ار مي آوردند اما شارحان فوكو با لحاظ مجموعه آثار بجاي مانده از او، وي را پساساختگرا )دريفوس هاي متفاوت ساختارگرايي به شم

( در نظر گرفتند. هرچند فوكو هرگز هيچ يك از برچسب هاي ساختارگرا يا 975:  3،1389)گيدنز  ( و پسامدرن1387،  2و رابينو 

ناميد و تاكيد كرد كه هرگز از مفاهيم و    "مفسران كم عقل"ا خواندند،پساساختارگرا را نپذيرفت و حتي كساني كه او را ساختارگر

(. فوكو تا حد زيادي تحت تاثير انديشه هاي ماركس، فرويد  9:  1389)فوكو،  اصطالحات كليدي ساختارگرايي استفاده نكرده است

،  "من يك نيچه اي هستم"ه اي اعالم كرد قرار داشت. البته اين تاثيرپذيري بيشتر از نيچه بود، چنان كه فوكو در مصاحب 4و نيچه

آشنا شد و از طريق آثار هايدگر با انديشه نيچه آشنا گرديد و مجذوب آراي وي   5براي اولين بار با آثار هايدگر   1951وي در سال 

  داد   ( و سپس تركيب ظريفي از آن ها ايجاد كرد و محصول جديدي را ارائه169:  2003به خصوص در زمينه قدرت شد)فاكس،

(. فوكو بر خالف پديدارشناسي، به فعاليت معنابخش سوژه آزاد متوسل نشد و بر خالف ساخت گرايي، دنبال ايجاد  1388  ،)نوذري

)دريفوس و   يك الگوي صوري قاعده مند براي رفتار انسان نبود، بلكه او ويژگي منفرد و پراكنده وقايع تاريخي را در نظر داشت

 (.14: 1387 رابينو،

فوكو را با عنوان ديرينه شناسي و آثار پس از آن را با عنوان دوران تبارشناسي فوكو به   1970طور كلي آثار پيش از دهه  به  

( مدعي است كه اين دو مورد در آثار اساسي فوكو  1994) 6(. ميچل دين1375 )بشيريه، شكل جداگانه مورد توجه قرار مي دهند 

(. برخي نيز سه مرحله را در زندگي فوكو  696،ص7،1393)ريتزر   ديگر را پشتيباني مي كنند با يكديگر همزيستي دارند و متقابال هم

 (20-18: 1382)كچوييان، پديدار شناسي، ديرينه شناسي و تبارشناسي شناسايي مي كنند؛ 

بتواند به    فوكو روش شناسي خاصي را به كار مي گيرد. جنبه هاي مختلف كار او به كنكاش و تعمق بيشتري نياز دارد تا 

ديرينهشناسى، كليدواژۀ بنيادين انديشۀ فوكو در دورۀ دوم است و مىتوان از وجوه گوناگون معناي حقيقي، نقد زمان حال باشد.  

ه ديرينهشناسى ه چرا فوكو بمىشود، اين است كمتبادر به آن نگريست. اولين پرسشهايى كه دربارۀ ديرينهشناسى فوكو به ذهن 

.  (1394  )يزدي، مالباشي و رناني،   ن تحليل برگزيدف او از تحليل ديرينهشناسانه، چه بود و چه موضوعاتى را براي ايدروي آورد و ه 

روش   او با حفاري تاريخ انديشه،  فوكو ديرينه شناسي را از علوم انساني وام گرفت و آن، كند و كاوي به سبك باستان شناسان است.

ه به گفتۀ  ي كي هاه  ا ايدر بينشى را بو رواج هفوك  (. 285:  1398)خنيفر،  ا استخراج مي كند هاي عملي گذشتگان و افكار گذشتگان ر

ديگر، او روش ديرينهشناسانۀ خود را براساس قواعد حل جدول    هعبارتيح مىدهد. بت، توضخودش متكى بر جدول كلمات اس

اير  ههاي سا كلمبراي يك مفهوم، بهگونهاي كه بات  واع كلمت از انتخاب كلمهاي از ميان انارت استوضيح مىدهد. اين قاعده، عب 

ه ى غلبون، بينشه از ميان انواع نگرشها به بيماري يا جنين اساس، فوكو توضيح مىدهد كستونها همخوانى داشته باشد. بر هم

نهاني است كه اعضاي جامعه را مجبور  هدف، نمايش قواعد پ (.  222:  1391احمدي،)  داقض نباشه در تند جامعا قواع ه بد كمىياب

مي كنند تا مفاهيمي را معتبر و مفاهيم ديگر را غير معتبر لحاظ كنند. ديرينه شناسي، شيوه اي كامال توصيفي است كه صرفا در 

 (. 403: 1386پي شرح شرايط وجود و حوزه عملي كاربرد گفتمان و نه منشا آن مي باشد)مسعودي،

 

 

 

 

 
1 Foucault 
2 Dreyfus and Rabinow 
3 Giddens 
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5 Heidegger 
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 تبارشناسيواژه شناسي پژوهش  

است كه جزء اول از واژه يوناني    "لوژي"و    "آركئو"در لغت، باستان شناسي ترجمه شده و مركب از دو جزء    8" آركئولوژي"

به معناي شناخت عقلي گرفته شده    9" لوگوس"به معناي قديم،خاستگاه، سر و سرچشمه مي آيد و جزء دوم برگرفته از    "ارچئو"

معناي فعالي مورد نظر است كه نشان مي دهد چگونه چيزها، از گذشته تا كنون تكوين يافته است.    "آرچئو"است. بنابراين از جزء  

دانسته اند، اين واژه بيشتر پذيرفته شده است،    "ديرينه شناسي"البته به علت اينكه برخي مترجمان معادل فارسي اين اصطالح را  

: 11،1379)سالومون  اختيار شده بود كه شاخه اي از زيست شناسي است  10" ژيپالينتولو" اما ديرينه شناسي پيش از اين معادل  

248 .) 

  "علم االنساب"است و در عربي    Genealogyتبارشناسي/ ديرينه شناسي معادل فارسي واژه انگليسي  طبق تعريفي ديگر،  

ي هاست كه محصول منازعات و تعامالت  يا نسب شناسي ترجمه مي شود. موضوع مورد بررسي در اين واژه، رخدادها و پراكندگ

نيروها هستند. تبارشناسي، مقابل روش تاريخ سنتي است و هدف آن، ثبت خصلت بي نظير وقايع، خارج از هر نوع غايت يكنواخت 

 (.285: 1398)خنيفر، است

 

 مباني فلسفه روش پژوهش تبارشناسي 

سعي كرد از روش تفسيري پديدارشناسانه و هرمنوتيكي    12"جنون  تاريخ" بيشتر مفسران بر اين باورند كه فوكو پس از نگارش  

به كار مي برد، روش روشني بخشي    13فاصله بگيرد. او به اين نتيجه رسيد كه روش پديدارشناسانه به خصوص در شكلي كه هوسرل

در حوزه هاي معرفت شناسانه نيست؛ چرا كه عاقبت، اين روش ها به سوژه شناسايي و شناخت ما از خودمان بازمي گردند. وي  

پديدارشناسي را براي بررسي گفتمان علمي، كافي نمي دانست. فوكو معتقد بود در شكل گيري يك علم، قواعد ناآگاهانه اي نهفته 

است كه تعيين كننده اين هستند كه چه گزاره هايي را بايد علمي و چه گزاره هايي را بايد غير علمي تلقي كرد و به اين شكل،  

گفتماني علمي را پديد مي آورند. شناخت اين قواعد، امكاناتي مي خواهد كه در سايه پديدارشناسي به دست نمي آيند. از نظر  

 (.  220و  219: 1391كه امكان چنين شناختي را فراهم مي كند)متيوز،فوكو، ديرينه شناسي روشي است 

و كشف حقيقت ژرف وراي تجربه با گسترش تفكر ساختارگرايانه در فرانسه    14تالش فوكو براي فاصله گيري از هرمنوتيك 

و به اين منظور به دنبال دستيابي  هم زمان شد. او با توجه به ساختارگرايي تالش كرد تا تحليل ساختاري را جايگزين تفسير كند 

به روشي بود كه در ضمن كشف معناي عميق و حقيقت گفتمان ها، خود به گفتماني جديد تبديل نشود. او براي دستيابي به اين  

هدف، روش ديرينه شناسي را انتخاب كرد. ديرينه شناسي براي وي، روش متفاوتي در تفحص تاريخ بود و در سطح متفاوتي انجام  

ي شد. با توجه به اينكه فوكو با در نظرگيري گفتمان به عنوان مجموعه نشانه ها به تعريفي از گفتمان رسيده بود كه گفتمان را  م

به مثابه كردار لحاظ مي كرد، براي تبيين چنين مفهومي از گفتمان، ديرينه شناسي براي او روشي بود كه مي توانست گفتمان را 

توانست از روش هاي تفسيري  ازد و به كردارهاي گفتماني بپردازد. همچنين او با كاربرد ديرينه شناسي مياز سيطره نشانه ها آزاد س

گيرد فاصله  هايدگري  هرمنوتيك  و  رناني،  )يزدي،  پديدارشناسي هوسرلي  و  مقابل  1394  مالباشي  در  شناسي  ديرينه  اساسا   .)

هر گفتارها و نه تحليل معاني نهفته در متن مي پردازد. ديرينه  هرمنوتيك به كار مي رود، چرا كه ديرينه شناسي بيشتر به ظا 

شناسي،خودِ سخن است كه در جايگاه كاربست، تابع قواعد خاصي مي باشد. آن، عنصري است كه بايد شفاف باشد. ديرينه شناسي  

و به همان صورتي كه در    چيزي بيش از بازنويسي نيست، يعني دگرگون سازي با نظم و قاعده آن چه كه قبال نوشته شده است

(. كل ديرينه شناسي،  286:  1398)خنيفر،  آبژه است-صورت خارجي سخن محفوظ مانده است. آن توصيف سيستماتيك سخن

 (.175،ترجمه بشيريه:1387)دريفوس، مفهوم توصيف صرف است مثل پديدارشناسي براساس

 
8 Archeology 
9 Logos 
10 Paleontology 
11 Salomon 
12 History of madness 
13 Husserl 
14 Hermeneutic 
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: 1398مطالعه و نگاه فلسفي رئالسيم تحولي است)خنيفر،ويژگي منحصر به فرد تبارشناسي، تاريخي ديدن پديده ي مورد  

(. تبارشناسي مدعي است كه يك پديده، هميشه به همين شكلي كه در حال حاضر هست، نبوده است و آن را در يك تطور 286

اسي است.  تاريخي مورد بررسي قرار مي دهد. رويكرد تبارشناسي به تاريخ، تماما هستي شناسي و آنتولوژيك و نه معرفت شن

تبارشناس از موضع هستي شناسي،تاريخ موجود را افشا و ماهيت تقلبي اش را آشكار مي كند و بجاي آن تاريخ واقعي را قرار مي  

(. تاريخ واقعي به تبارشناس ابزار قدرتمندي 382:  1381)سرخوش،  دهد، پس، تبارشناسي، به منزله تاريخ واقعي تبيين مي شود

دهد كه مي تواند آن چه را كه سايرين در مورد تاريخ و جهان گفته اند با مباني فلسفي قدرتمند زير سوال به منظور نقد ارائه مي 

نظريه اي است راجع به اين كه جهان حقيقتا چگونه   تبارشناسي،"ببرد. در جمع بندي نگره ي فلسفي به تبارشناسي بايد گفت:

 (. 286و287: 1398ابه ي يك هستي تاريخي)خنيفر،است، در واقع نگرشي است درباره ي ماهيت جهان به مث

 

 " تبارشناسي "تاريخچه پيدايش و روند تکامل روش 

تولد كلينيك فوكو  از كتاب هاي  اشيا15كلمه ديرينه شناسي در سه عنوان  : ديرينه 16: ديرينه شناسي درك طبي و نظم 

دانش  انساني و ديرينه شناسي  به دنبال رديابي رشد    17شناسي علوم  به چشم مي خورد. فوكو به كمك روش ديرينه شناسي 

(. بررسي هاي ديرينه شناسانه او  36:  1378  )حنايي،  روزافزون گفتمان هاي قدرتمندي است كه در دنياي مدرن پديد آمده است

سخنگو بررسي مي كند. به عبارت ديگر،    ابعادي از زندگي انسان را در برمي گرفت كه آن را به عنوان موجودي زنده، توليدكننده و

هدف فوكو از به كارگيري ديرينه شناسي، فراهم سازي موقعيتي بود كه به تاريخ انديشه انساني، نگاهي فراسوي نگاه به تنوع پديده  

او تالش كرد  ها افكنده شود. وي قصد داشت امكان مشاهده تاريخ متفاوتي را از دريچه نگاهي گوناگون براي بشر فراهم سازد.  

:  18،1388)هارلند   نگاهي را در اختيار انسان قرار دهد كه بتواند متفاوت بنگرد و اَشكال ديگر شكل گيري پديده ها را نيز مشاهده كند

به عنوان روشي در مطالعه تاريخ كه متضمن حفاري و استخراج مصنوعات از زير   -(. با توجه به معناي لغوي ديرينه شناسي156

ه كارگيري اين روش از سوي فوكو كه در پي كشف موضوعاتي بود كه در گذر تاريخ مدفون شده اند، طبيعي به نظر  ب  - خاك است

 (. 1394مي رسد)يزدي، مالباشي و رناني، 

كنار گذاشت و ضمن تحليل تبارشناسي اخالق نيچه از كلمه تبارشناسي و نه ديرينه    1970فوكو ديرينه شناسي را در دهه  

ستفاده كرد. او ضمن تبيين روش تبارشناسي، چهارچوب آن را معين و يادآور شد كه تبارشناسي در تقابل با روش تاريخ  شناسي ا

 (. 287: 1398سنتي به كار مي رود و هدف آن، ثبت ويژگي هاي يگانه وقايع است)خنيفر،

متافيزيكي وجود ندارد، بلكه بايد پيوسته شكاف ها  از ديدگاه تبارشناس، هيچ گونه ماهيت ثابت يا قاعده ي بنيادين يا غايت 

و گسست هايي را كه در حوزه هاي گوناگون معرفتي وجود دارد جستجو كرد و عدم اعتبار مفاهيمي مثل تكامل،ترقي و تداوم را  

. تبارشناس برخالف نگاه  به اثبات رساند. تبارشناسي با سطوحي از وقايع و جزييات مورد غفلت واقع شده و نه ژرفاها سر و كار دارد

افالطوني، عميق ترين مسائل را حقيقتا سطحي مي يابد و حكيمي است اهل تميز كه در روابط قدرت، بر دانش و پيكر انسان در  

تبارشناسي شبيه "جامعه مدرن تمركز دارد، سويه دروني پديده ها را رها مي كند و به رموز بيروني امور مي پردازد. فوكو مي گويد:

ايند تطور گونه ها در معناي سنتي كلمه نيست و سرنوشت انسان را به گونه يك فرايند پيوسته و تاريخي نمي داند. براي دنبال  فر

كردن راه پيچيده هبوط بايد رويدادهاي گذرا را در تفرق و تشتت شان در نظر گرفت و وقايع را تميز داد و انحراف ها و يا به عكس  

عيار، خطا نادرست محاسبات غلطي را كه به ظهور اين امور منجر شده و هنوز نزد ما از حرمت  واژگوني تمام  ها، تحليل هاي 

ديرينه  "بنابراين او تبارشناسي را محصول تحوالت تصادفي و فرايندهاي تابع شانس مي داند. او در  " برخوردار است مشخص ساخت.  

از هر چيز به مسئله زبان و گفتمان پرد  "شناسي دانش اخت و در دهه هفتاد، مطالعاتش را معطوف به مراقبت، انضباط، بيش 

مجازات و جنسيت در راستاي مناسبات موجود ميان قدرت و دانش مورد توجه قرار داد، يعني پيوند همسان شكل بندي هاي  

 (. 288و  287: 1398)خنيفر، زباني و گفتماني را با عرصه هاي غيرزباني و غيرگفتماني تحليل كرد
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 روش پژوهش تبارشناسي معرفي 
تبارشناسي به عنوان روش تحليلي متمركز بر تنوع، گسست، عدم پيوستگي رويدادها، پراكندگي هاي نهفته و عدم وحدت  

پديده ها تكيه دارد. تبارشناسي شكلي از تاريخ است كه به شرح سازمان دانش، گفتمان ها، قلمرو موضوعات مختلف مي پردازد،  

بور باشد به سوژه اي ارجاع دهد. مفاهيم ديرينه شناسي و تبارشناسي براي فوكو متفاوت بودند. كاربرد ديرينه بدون اين كه مج

شناسي براي نمايش سطحي از تحليل گفتمان ها بودكه بدون ارجاع به سوژه، فقط به قواعد صورت بندي گفتمان ها توجه داشت.  

بيانگر نقشي سياسي است كه در آن تاريخ، واژگوني رابطه نيروها و واژگوني  - سيتكميل كننده و فراتر از ديرينه شنا–تبارشناسي 

(. هدف ديرينه شناسي كشف حقيقت نيست، چرا كه 1388رابطه اي است كه هميشه حال را به گذشته پيوند مي داد)نوذري،  

اعتقادي ندارد. مفهوم ديرينه شناسي  فوكو تحت تاثير نيچه به حقيقت بيروني و مستقل از شرايط تفسيري و هرمنوتيكي گفتاري 

در برابر تاريخ گرايي قرار مي گيرد. در واقع هدف فوكو، مطالعه خود تاريخ نبود، بلكه با استفاده از آن، هدف ديگري را دنبال مي  

ف گزاره هايي است كرد. فوكو با استفاده از اين روش و استخراج واقعيات تاريخي و نگاه مجدد به آن ها، بيش از هر چيز در پي كش

كه علوم انساني خاص را شكل مي دهند. تالش ديرينه شناس آن است كه نسبت اين گزاره ها و نحوه عملكرد آن ها را در سايه  

بسيار مهم،  بلكه موضوع  ندارند،  اهميت چنداني  معاني گزاره ها  اينجا،  در  است كه  واضح  پر  آشكار سازد.  تاريخي  روايت هاي 

(. اين روش در پي آن است كه انسان را از 326،ص19،1386ره ها و وحدت ميان آن هاست)تايشمن و وايتچگونگي تركيب گزا

هرگونه خودشيفتگي استعاليي برهاند و او را از طريق گفتار متقابل متوجه سازد. هدف ديرينه شناسي، درك و بيان آرشيوهاي  

خواهد داد كه در  احكام خاص هر جامعه و عصر خاص است. بررسي اين آرشيوها و احكام مندرج در آن ها از طريق گفتار، نشان  

آن جامعه يا عصر خاص چه مباحثي معتبر يا مردود بوده است. با ديرينه شناسي مي توان به نظام هاي زباني و معرفتي حاكم بر  

 (.20،ترجمه حلبي:20،1384يك عصر يا جامعه پي برد)كاپلستون 
 

 مفاهيم در روش تبارشناختي فوکويي

 د، بدون مفاهيم مطرح شده در تبارشناسي فوكويي مثل تعادل و عدم تعادل،( بيان مي دار1398همان طور كه خنيفر)

 حاشيه و متن و ارتباط بين اين دو با تبار قدرت و آمريت، وضعيت متن، نحوه تحميل حاشيه ها بر متن و ايجاد شكل جديدي از

 دانش و قدرت، نمي توان موضوعي را بررسي گفتماني نمود.

 الف(تعادل و عدم تعادل 

دقيقا براساس الگوي نسبيتي فوكو، در رابطه با دانش و قدرت مطرح است. پارادايم متعادل مدرنيته، در همه سطوح به سمت  

عدم تعادل پيش مي رود و اين عدم تعادل يكي از مهم ترين داليل فروپاشي بسياري از ساختارهاي ظاهرا باثبات و از جمله قدرت 

تي هر ساختار و يا گفتمان غالب است و اين خصلت ذاتي است كه همه گفتمان هاي حاكم  سياسي است. عدم تعادل، خصلت ذا

 را به سوي فروپاشي سوق مي دهد.

 ب( حاشيه و متن

فوكو، حاشيه و متن را به ويژه در مورد وضعيت زندانيان، بيماران رواني و... بررسي مي كند و نتيجه مي گيرد اين گروه ها  

محسوب مي شدند و بخاطر برچسب شان از جامعه طرد مي شدند، چرا كه گفتمان حاكم متن، اجازه هر گونه حاشيه هاي جوامع  

حاشيه ها مي توانند وارد متن    -ايجاد گفتمان هاي قدرت ساز جديد-تكثير و ورود حاشيه ها را به متن نمي داد. در پست مدرنيته

ه متن باعث تحوالت شگرفي در متن مي شود. اين تحوالت، تسهيل گر  شوند و خود را بر متن تحميل كنند. ورود حاشيه ها ب

تعادل متن به بي تعادلي آن هستند و باعث فروپاشي متن مي شوند و يعني متن به مجموعه اي از گفتمان هاي پراكنده تبديل  

ن حاكم وجود دارد. فوكو متون مي شود كه غالب بودن يكي ازآن ها به شكل موقتي اتفاق مي افتد و هر لحظه امكان فروپاشي مت

را در حالت بي تعادلي معرفي مي كند. هر جا كه قدرت وجود دارد، مقاومت هم وجود دارد و با اين وجود، مقاومت هرگز در  
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 (. نتايج بحث گفتمان و تبارشناسي فوكو به شرح112-109،ترجمه خرمشاد:1384موقعيت بيروني نسبت به قدرت نيست)فوكو،

 زير است: 

 : عدم تعادل، هم خصلت ذاتي متن است و هم به علت فشار حاشيه ها بوجود مي آيد. حاشيهعدم تعادل متن و حاشيه

 هم در عدم تعادل، ذاتي است و مي تواند به وسيله متن يا حاشيه ديگري نامتعادل شود. 

 ديد است. مولود: يعني نتايج فشار حاشيه ها بر متن و تنازع گفتماني، تولد گفتمان ج

 تالزم قدرت با دانش: رابطه قدرت و دانش در حال تغيير دايمي است. دانش و ابزارهاي مشروعيت بخش، قدرت را تدارك  

 مي بينند. قدرت هم مجموعه اي از عناصر و نيروهاست كه در تقابل با يكديگر و با توسل به مجموعه اي از دانش ها تعريف مي

 (. 216: 1391)ايمان، شود
 

 مايز روش تبارشناسي با ساير روش هاي پژوهش کيفيت

پژوهش تبارشناسي، رها از هر گونه ماهيت ثابت،قوانين بنيادي و حتي غايات متافيزيكي و روند مطالعه است، در حالي كه  

- دگي هاستهر كدام از روش هاي كيفي به يك يا چند عنوان ذكر شده مرتبط هستند. موضوع تبارشناسي، رخدادها و پراكن

و نه سير تاريخي. تبارشناسي نقطه مقابل روش تاريخ سنتي است ولي در تقابل با تاريخ نيست - محصول منازعات و تعامل نيروها

 (.290،ص1398بلكه با نمايش فراتاريخي معناهاي ايده الي و غايت شناسي هاي تعريف نشده و نامشخص در تقابل است)خنيفر،
 

 اده از روش تبارشناسيمراحل انجام پژوهش با استف 

 ( مراحل انجام پژوهش با بهره گيري از روش تبارشناسي به شكل زير است:1398طبق طبقه بندي خنيفر )

 

 طراحي پژوهش تبارشناسي 

)به ترتيب اثربخشي بر كيفيت پژوهش(: انتخاب موضوع پژوهش و بيان مسئله، بيان هدف و سوال بررسي پيشينه و منابع

ش، انتخاب طرح پژوهش كيفي و توجيه آن، تمركز بر يك قلمرو ويژه، جامعه مورد مطالعه و ويژگي هاي مورد مطالعه،  هاي پژوه

 نمونه گيري از افراد، رفتارها يا وقايع )به تناسب روش(  

شناس،  انتخاب موضوع پژوهش و بيان مسئله: نخستين بخش هر پژوهش،شناسايي مسئله است و مسئله مورد بررسي تبار

متعلق به زمان حال مي باشد و مراجعه او به تاريخ بابت ريشه يابي مسئله اي است كه حاال بخشي از زندگي ما شده است و نه  

گفتماني  خصيصه  آن  ترين  مهم  كه  باشد  داشته  خاص  هاي  ويژگي  بايد  محقق  انتخابي  موضوع  پس  نگاري.  تاريخ  جهت 

ع مي توان به ريشه شناسي تاريخي واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن كريم؛مطالعه  (. از نمونه هاي موضو217:  1391است)ايمان،

 ( اشاره كرد. 2016انجام شده توسط طبسي و همكاران) "قسط"موردي ريشه 

بيان اهداف و سواالت پژوهش تبارشناسي: هدف، فهم خاصي از تاريخ يك مورد از طريق ارائه اهداف و فراتحليل پرسش هايي  

 است كه در مورد تاريخ مطرح مي شود.

 مثال هدف: تبيين معرفت تاريخي نسبت به جنگ هاي صليبي 

 مثال سوال: چگونه مي توان دقت را در مطالعه تاريخي افزايش داد؟ 

رويكرد   است.  تاريخي  پديده  فهم يك  بر  روش،ناظر  اين  در  پژوهش  آن: طرح  توجيه  و  تبارشناسي  پژوهش  انتخاب طرح 

دارد و ميخواهد تصوير دقيقي را از آن ارائه دهد. تبارشناس، پديده    "مبدا"تاكيد خاص بر  -متضمن ديرينه شناسي-تبارشناسي

برمي گرداند عقب  به  پديده  از  بندي درست  منظور صورت  به  را  زمان حال  مبدا - مورد مطالعه ش در  نه  اما  مبدا  همان، طرح 

 ."درجه صفر"ناسايي يعني ارائه طرح و ش-متافيزيكي تاريخ نگاران مدرن

تمركز بر يك قلمرو ويژه، جامعه مورد مطالعه و ويژگي هاي مورد مطالعه در پژوهش تبارشناسي: محقق هنگام شناسايي  

جدايي از درجه صفر و شناسايي اولين گزاره ها و  -درجه صفر از مسير عقب رفته به سمت زمان و قلمرو حال تمركز مي يابد  

اولين صورت بندي جامعه و ويژگي هاي    -كنش هاي كالمي جدي در يك عصر تاريخي–گزاره ها و احكام  - ده  احكام در مورد پدي

 مورد مطالعه است.
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نمونه گيري از افراد، رفتارها يا وقايع در پژوهش تبارشناسي: نمونه گيري، هدفمند است. صورت هاي گفتماني دربرگيرنده  

 گفتار و نوشتار است كه قضاياي گفتماني ايجاد مي كند. مثال:خطابه هاي شفاهي فعاليت هايي در قالب هايي مثل 

 

 گردآوري داده ها در پژوهش تبارشناسي

انتخاب روش مناسب )به ترتيب نقش فعال محقق(: تعيين نحوه مشاركت پژوهشگر در مطالعه، تعيين روش گردآوري اطالعات،  

 و بازنگري اسناد و رونويسي آماده سازي ابزار و گردآوري اطالعات

تعيين نحوه مشاركت پژوهشگر در پژوهش تبارشناسي: محقق، با فرايند، در فرايند و از آغاز تا انتهاي مسير، غوطه ور در  

عدم تحميل گردآوري به ديگران. تبارشناس موظف است درجه صفر پديده را بيابد و صورت بندي -اطالعات و تحليل هاست  

 نشان دهد.  مختلف پديده را
تعيين روش گردآوري اطالعات در پژوهش تبارشناسي:تبارشناسي، يك جهت گيري نظري براي مشاهده پديده است كه آن 

را در چهارچوب مفهوم تازه اي قرار مي دهد به نتايج حاصله از آن جهت مي دهد و بنابراين در گردآوري اطالعات متكي به يك  

 ابزار نيست.  
سازي ابزار و گردآوري اطالعات در پژوهش تبارشناسي: قوي ترين ابزار اين روش، خودكران مندي و تاريخ مندي است.  آماده  

 مثال: خود، مصاحبه، مشاهده، اسناد يا مدارك و منابع دست اول. 

حالت خاصش،    كران مندي: محدود بودن ساختار به مرز مشخصي است كه بر روي خود بسته است، به طوري كه بخشي با

 از بخش هاي ديگر كه حالتي متفاوت دارند، جدا شود.

بازنگري اسناد و رونويسي در پژوهش تبارشناسي: در اين مرحله، تبارشناس به بازسازي وقايع مي پردازد و گاهي مثل قصه  

اين بازنگري، نشان مي دهد كه چطور پرده برداري از چيزهايي كه قبال به آن ها فكر نشده بود.گاهي در - گوي درام عمل مي كند

 دانشي عميق به يك دانش عميق تر تبديل مي شود. 

 

 تجزيه و تحليل داده ها در پژوهش تبارشناسي:

حركت رفت و برگشتي در گردآوري داده ها)حركت رفت و برگشتي در تحليل اطالعات گردآوري شده(: تعيين محدوده  

شناختي(، مشخص كردن گفتمان ها)غالب يا غير غالب(، تعيين عناصر گفتماني، تعيين عوامل    تاريخي )كشف تبار با ابزارهاي تبار

 عدم تعادل، يافتن گفتمان جديد )گفتمان تولد يافته يا مولود(، تحليل و معرفي عوامل بي تعادلي در گفتمان جديد

 " جنسيت"ار يك گفتمان/ موضوع مورد بررسي مثل تعيين محدوده تاريخي )كشف تبار با ابزارهاي تبار شناختي: امكان تكر

در تمام دوره هاي تاريخي وجود دارد، پس محقق يك دوره تباري از آن را بررسي مي كند. بررسي همه دوره ها متضمن وقوف  

ندگي،  تاريخي ديدن پديده مورد مطالعه است، زيرا هر شناختي ريشه در ز كامل به همه دوره هاست. ويژگي بارز تبارشناسي،

 جامعه و زباني دارد كه تاريخ را تشكيل مي دهند. 

بايد همه مباحث گفتماني   تعيين موضوع)گفتمان( و محدوده)تبار(،  از  غير غالب(:بعد  يا  مشخص كردن گفتمان ها)غالب 

 پيرامون موضوع را با نگاهي تبارشناسانه و با رجوع به منابع و تكرار آن تحليل و بررسي كرد. 

يين عناصر گفتماني:محقق با تحليل چندباره داده هاي حاصله، عناصر گفتماني مرتبط را با موضوع مورد بررسي مشخص  تع

 مي كند. 

تعيين عوامل عدم تعادل: محقق بعد از شناخت گفتمان ها و عناصر گفتماني گفتمان غالب، بايد به متن رجوع كند و علل  

 عدم تعادل هاي گفتماني و بويژه گفتمان غالب را شناسايي كند. 

 همان گفتمان تحت بررسي است.  يافتن گفتمان جديد )مولود(: محقق بايد مولود جديد را شناسايي كند. اين مولود، عموما

تحليل و معرفي عوامل بي تعادلي در گفتمان جديد: محقق، عناصري را كه به عنوان عوامل بي تعادلي در رابطه با گفتمان 

 (.218: 1391غالب مطرح هستند، شناسايي و معرفي مي كند)ايمان،
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 ارائه نتايج،تهيه گزارش و ارزيابي آن در پژوهش تبارشناسي

امكان تفسير)استنتاج باز(: نوشتن يافته ها و تجزيه و تحليل، نوشتن نتيجه گيري ها و مفاهيم، تهيه پيش نويس، پرداخت  

 متن و انتشار، ارزيابي كيفيت پژوهش

روش در پژوهش تبارشناسي: تبارشناسي در تحليل، موشكاف، صبور و مستند است. اين    نوشتن يافته ها و تجزيه و تحليل 

 در فرايند انجام، نيازمند دقت، دانش و دسترسي به بسياري از ابزار گردآوري شده است.برخي از تكنيك هاي تبارشناسي: 
الف( تحليل در سطح: محقق بدنبال معاني عميق پديده نيست. محقق در اين حالت، در سطح وقايع به تحليل مي پردازد و  

 قائل به عمق نيست. 

ناسي از پديده مورد مطالعه فاصله مي گيرد و نگاهي كلي و از باال به پديده دارد و عمق زيادي را در  ب( فاصله گيري: تبارش

 مي شود. "بازنموده"اختيار محقق قرار مي دهد و مثل مقوله اي سطحي 

نگر افراطي مورد تاكيد  پژوهش تبارشناسي:در نتايج تبارشناسي،تاليف مطلوب و غير ژرف    در  نوشتن نتيجه گيري ها و مفاهيم 

 يعني با كمك قواعد ديرينه شناسي به نوعي ديگر بايد به تاريخ نگاه كرد. -برخالف مسير رايج-است 

پژوهش تبارشناسي: كاربرد شكلي از نگارش كه بتواند سازمان دانش، گفتمان ها،    تهيه پيش نويس، پرداخت متن و انتشار در

 دهد بي آنكه مجبور باشد به سوژه اي ارجاع دهد. قلمروهاي موضوعات و.. را شرح 

به : اين ارزيابي، بعهده ي متخصصيني است كه نقد دايمي، شغل آن هاست و مسلط  "تبارشناسي"ارزيابي كيفيت پژوهش  

 روش تبارشناسي و تفاوت هاي آن با رويكرد تاريخي هستند. 
 

 انتقادات بر تبارشناسي

و اكثر منتقدين    است  گرديده  انتقاداتي باشد كه متوجه فوكو  كانوناساسي ترين  مي تواند  نه شناسي،  تناقضات و تعارضات ديري

  به طور خالصه   .گردد  منطقي دچار تناقضات منطقي مي  فوكو بر اين امر اصرار دارند كه ديرينه شناسي براي شناخت پديده هاي

مي تواند ديرينه شناسي    فتماني، توصيفي يا تجويزي بودن قواعد گفتمانيگ  د ام در قواع ابه   ،عمل  تناقض در فكر و كه    مي توان گفت

ورت ص  اكنونه تي و شناسايي تاريخ به گونه اي كشبداعت ، تازگي و نو اندي  يد ولا مشكالت بزرگي روبرو نماينو تبارشناسي را ب

 (.1388آقااحمدي،)شيرازي و تمامي اين انتقادات را تحمل پذير نمايد نگرفته مي تواند

توان نارسايي هاي شناخته   تحليل قرار نگرفته است، ولي مي  دمور  آنچنان كه بايد با اينكه هنوز ديرينه شناسي و تبار شناسي  

 :را به شرح زير ارائه كرد آن شده

شناس تنها توصيف   هار ديرينه كك  رن نظا اياين اصل ب (.173:  1382دريفوس،)گفتمان تابع قواعد است،  از نظر فوكو (1

 (. 173)همان، خالصي از واقعيت گفتماني  ي توصيفد يعني باشاقص ممتن است،رات ال تغيياني در حاي گفتمكرداره

مطرح مي   و مبارز اجتماعي  از اين كه فوكو از يك ديد به عنوان مورخ بي نظر و عيني نگر و از ديدي ديگر يك منتقد (2

دق  ه صتناد با اسال را با حته يان گذشگفتمديرينه شناسي نمي تواند  .ي منجر مي شودشود بر ايجاد نگرش متناقض و

 (25: 21،1380د)كورنزهويد كننق (تيا نادرستي يدرس)ذب و ك

اين نقدگرايي به    .داد  ههاي آينده ارائ  پيشرفتي در كار نيست، نمي توان تحليلي درباره گفتمان اين كه هيچ توسعه واز   (3

 (. 1388احمدي، )شيرازي و آقا پوچ انگاري خواهد انجاميد

ها را   با استمرار گفتمان  اينكه ديرينه شناسي نمي تواند انتقال و تغيير عناصر مختلف گفتمان از يك دوره به دوره ديگر (4

محدود    و  گيردداخل حدودي شكل مي  در    انهر گفتم  ، ن تعلق دارند، ببيند. زيرا در اين ديدبه آفراتر از دوره هايي كه  

پايان مي رسد، علوم مربوطه به آن دوره  اصارچوب خهه دوره آن چامي كبه آن است و هنگ نيز صورت   شناختي به 

 (77: 1382كچوئيان،) جاي آن مي نشيند  ديوم جدي ديگري مي يابند و عل
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وي مجموعه هاي   به نظر .را رد مي كند  ي و عين يهاي گفتماني، دوگانگي هاي ذهن بندي فوكو در تعبير خود از صورت (5

انتقاد روشن ن(.  168:  1379دريفوس،)تندوانين تجربي هسو نه ق  تعالييقواعد گفتماني، نه قواعد صوري اس ي  مبا اين 

 . كند  كند كه خود وي چه تعبير مثبتي را پيشنهاد مي

و عمل    رندافراد جاي دا  ديدگاه پديدارشناسانه در ذهن  از نظر ساختار گرايي كه اصول و قواعد در وراي پديده ها و در  (6

عنايت به تاكيد فوكو بر ارزش توصيفي   با  .آيا اين قواعد توصيفي اند و يا اثر گذارند  كه   د، مشكل در اين استنمي كن

 (.1388)شيرازي و آقااحمدي،به روشني بيان نمي كند راآن و قواعد، پس اثر گذاري اين قواعد كجاست كه فوك

را در سطح    كنند و آن  يفوكو نظام گفتماني را مجموعه پيچيده اي از روابط مي داند كه به عنوان يك قاعده عمل م  (7

ناموجهي به   بندي هاي گفتماني را به صورت  صورت ي صوري علم مي داند و قدرت علّي قواعد وعميق تري از شكل گير 

 است)همان(.  ا تبديل كرده بندي ه ورتشرايط وجود اين ص

نتوانس (8 فوكو  ولي  است  گفتماني  واقعيت  از  خالصي  توصيف  در صدد  شناسي  ديرينه  چه  شبه  تاگر  تبييني  عرضه   از 

 (. 137: 1379،دريفوس)دودداري كنرد، خف كه كشايي كده هپدي ساختارگرايانه درباره ي  

  اما خود دچار وضعيت  ، رهايي دهد  فوكو از طريق ديرينه شناسي سعي دارد علوم انساني را از دو گانگي هاي گوناگون (9

و در نتيجه هم  هاي مورد مطالعه خود باشد  بيرون از گفتماندر عين حال هم درون و هم   اجتناب ناپذيري مي شود كه

 (.179: 1387د)دريفوس،بپذيرد و هم آن را موقوف و معلق ساز ا راه دعاوي حقيقت معنا دار آن گفتمان

. به همين  ودنظام معرفي نم كي كشف شده خود را به عنوان ي در پديدار شناسي ادعا مي شود كه مي توان افق روزمره (10

بي ثباتي و تزلزل   گفتماني تاكيد مي شود، در هر دو   قكال محقواي اشمحتكشف  ر  ز بو نيي فوكشكل در ديرينه شناس

   نمايد.  گفتارها مي تمام تعليق مسئله حقيقت و معنا در  ذف و ه حدام بار اقرخ مي دهد زيرا به  ناچ

ساخته است و به ثبات دست    افي معاي كله هود را از نظريت، خدعاوي حقيقديرينه شناسي معتقد است با اجتناب از   (11

هاي ذاتي انديشه مدرن فارغ نيست، بلكه نشان مي دهد    اتي علم انساني فرامدرن، نه تنها از بي ثب  يافته است حال آنكه

نيز در تقسيم    ضات دروني راتعار  اين(.  193:  1379س،دريفو)اصل كانتي است  هدي از نظريكه خودش نوع فرعي جدي

ان  يم ميعميق و عظ  فوكومي توان ديد و گفتمان ديرينه شناسانه عليرغم پافشاري به گسست  اريخي بندي دوره هاي ت

 (.1388ت)شيرازي و آقااحمدي،زمان حاضر اس نمايش و عصر انسان نشانگر پيوستگي عميق با  رعص

 ، نمايد اما اينكه اين سوژه چيسترا مطرح  يني  وژه جانشناخت شناسي سشفوكو تالش دارد در ديرينه شناسي دانش براي   (12

 نمايد.  را مشخص نمي  گاه دقيقاً آن هيچ

گفتماني به هوسرل نزديك مي   ايعض وقيف محت، از توصسا  تگييك نظريه عام ناپيوسكشف  با اينكه كه فوكو در پي   (13

ناخود    اش  شناسانه  و اين سوي ديگر در توصيف روش  دي دهوي وحدت سوق مجوي را به جست  ،شود. زيرا اين توصيف

 (.113: 1380رورتي، و كوزنزهوي)در نظر خويش، تقليد مي كند آگاه از دكارت، يكي ديگر از افراد منفور

( انتقادات وارده به روش پژوهش تبارشناسي را به شكل خالصه و موردي، اين گونه بيان مي  294:  1398هم چنين خنيفر)

 كند: 

 مخالفت بعضي از صاحب نظران روش تاريخي مثل فوكو با هر نوع نظريه پردازي جهان شمول  (14

 دوري از قالب هاي كل گراي تحليل و نفي هر نوع نظام گرايي  (15

 يب به حقيقت)فوكو:حقيقت كشف نمي شود بلكه ساخته مي شود.( نگاه عج (16

 عدم پيشنهاد راه حلي براي مقابله با قدرت در مبحث قدرت (17

 تالش بسيار در نابودي مفاهيم انسان شناسانه  (18

 ارائه برداشت مبهم و متفاوت از تحليل تاريخي   (19

 گيعالقمندي فوكو به مسائل مورد طرد خرد مثل ديوانگي،شانس و ناپيوست (20
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 نتيجه گيري 

هدف اصلي اين مقاله، شناخت و بررسي روش پژوهش تبارشناسي با استفاده از منابع موجود بود. تبارشناسي، از نيرومندترين  

ابزار خود يعني كران مندي و تاريخ مندي واقعه بهره مي برد. وضع كنوني، دايمي و طبيعي نيست، بلكه تطورات و صورت بندي 

رد و در سير تاريخي خود، صورت كنوني يافته است. وظيفه تبارشناس، كشف درجه صفر واقعه و نمايش صورت هاي متفاوتي دا

بندي هاي مختلفي است كه پديده تاكنون داشته است. اما فراتر از شناسايي گفتمان ها، بحث داليل وقوع گفتمان هاي جديد در  

بازگشت به اكنون و وضع كنوني است. تبارشناس مبنايي براي نقد مي  مسير پديده مطرح است. مهم ترين وجه كار تبارشناسي،  

يابد تا نشان دهد كه آنچه كه حيات جمعي ما را شكل مي دهد، تحت چه شرايطي شكل گرفته است و هر قسمت از آن متعلق به  

ر اصلي فوكو، مراحل اصلي  كدام صورت بندي پيشين و تحت تاثير چه نيروهايي شكل گرفته است. در اين مقاله، بر مبناي آثا

پژوهش تبارشناسي بررسي و ذكر شد. البته الزم به ذكر است، تحقيقاتي كه با روش تبارشناسي به سبك فوكو انجام شده باشند،  

فارسي يا غير فارسي به تعداد اندك وجود دارند و مهم ترين نكته اينجاست كه آيا مي توان براي روش تبارشناسي، روايي و پايايي  

ائل شد به گونه اي كه براي ديگران، قابل اقتباس و تكرار پذير باشد. به نظر مي رسد كه شيوه فوكو بيشتر يك برداشت شخصي ق

است و قابليت تكرار چنداني ندارد. با اين حال با مطالعه و مرور نظام مند همان تعداد معدود تحقيقات انجام شده در منابع فارسي  

 بيشتر و بهتر با روش پژوهش تبارشناسي مي رود.   و غير فارسي اميد آشنايي
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