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   ضرورت روشِ بازشناسی هویت ایرانی:

  هویت ایرانی بِینش و فراز  ای  گسست

 

 افشین اشکور کیایی
 

  چکیده:

در   ایرانیان بوده دگرگونی   شاهد  تاریخ  طول  همواره  در هویت خودشان  زیادی    در   اختالف  اند.های 

  محور   حول  گوناگونی  هایروایت   که  است   شده  موجب ،  هویتی  دگرگونی  این  عمق  و  میزان،  چگونگی  مورد

  « مدرنپست »و    «تاریخی  شناسیجامعه »  ،« گرایانهازلی»ها  بگیرد که از جمله این روایت   صورت  موضوع  این

 « تاریخ   بودن  »حدوثی  و  «سازیمسئله »  مباحث   کمک  است. این پژوهش با انتخاب روایت پست مدرن و با

 پرداخته است.  ایرانی هویت جدید از  یروایتمعرفی  به، فوکو میشل تبارشناسی و شناسیدیرینه  در

 ، شناسی دیرینه   در  «سازیمسئله »  به  توجه  با  که   است   گونهاین   «ایرانی  هویت »  از  تحقیق  این  روایت 

  مختلف   نیروهای  واست  گرفت    قرار  قدرت  روابط  توجه   مورد  و  مسئلهدر طول تاریخ    ایرانی  هویت همواره  

  از   ایرانی  هویت   بر  قدرت  اعمال  در  سعی،  تاریخی  دوره  هر  در   موجود(  گفتمانی  غیر   و  گفتمانی  کردارهای)

  حدوثی »  به  توجه  با  از جهت دیگر.  داشتند  مختلف  هایگفتمان ،  هاتاکتیک،  هاتکنیک،  ابزارها،  نهادها   طریق

  اطراف   در  جدید  نیروهای  حضور  با  و  تاریخی  مختلف   تبارهای  در،  تبارشناسی   دیدگاه  از  تاریخ  «بودن

  مسئله  مبنا این بر .بود خواهیم تاریخ طول در ایرانی هویت  گوناگون «شدن  برساخته» شاهد  ما، ایرانی هویت 

 هایانقطاع   توضیح ،  باشد  ایرانی  هویت   انحطاط  یا   شکست   یا  پیروزی  اینکه  از  بیش  تحقیق  این  اساسی

  در   را  خاص  گفتمانی  غیره  و  گفتمانی  کردارهای  تحول   تاریخ،  انقطاع   هر  در  که  است   ایرانی  هویت   مختلف

 . دارد خودش اطراف

 

 

ایرانی:  هاواژه  کلید  غیر  و  گفتمانی  کردارهای،  سازی مسئله ،  تبارشناسی ،  شناسیدیرینه ،  هویت 

 گفتمانی 
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   مقدمه:

در هویت خودشان   زیادیهای  دگرگونی   شاهد  تاریخ  طول  همواره در  های فروانیبه علت   ایرانیان

این علت   اند.بوده از  است   به  خارجی  نیروهای  حملهها،  یکی  بوده  ایران    خ یتار  طول  در  انیرانی ا.  سرزمین 

ها شکست سختی خوردند  که در بعضی از آن   بودند  ی به سرزمین خودمختلف  یخارج   یروها ین  حمله  شاهد

  ر یتعب  به.  مغوالن  حملهو    یساسان  یامپراتور  هب  اعراب  حمله  ،ی هخامنش  یامپراتور  هب   اسکندر  حمله  مثل

  مورد  هر در که بودن قاطعانه و تند کوتاه،» :داشتند مشترک  یژگیو کی هاشکست  نیا همه انیکاتوز ونیهما

  ن یا  ییچرا  درباره  اما  ؛( 7۱  ،۱۳۹۱  انی کاتوز)  «شد  روروبه   یمقاومت  ترکم  با  و  د یکش  درازا  به  سال  چند  تنها

ی، ماد  یورشکستگ  که  هستند  القولمتفق   خیتار  پژوهشگران  از  یاریبس  ،( اعراب  حمله  مورد  در  خاصه)  امر

 یتیهو  یروهاین  زیلبر  ییماجراجو  و  شوق  و  شور  و  سوکی  از  انیرانیا  بر  حاکم  یروهاین  ی و هویتیمعنو

از ( ۲:۱0،  ۱۳7۵ی  راوند  ؛۵7  ۱۳۵۵  کوبنیزر  ؛ ۲۲  ،۱۳7۹  فرای)  است   بوده  هاآن   ی روزیپ  عامل  مهاجم  .

مهم   رگذاریتأثی  دادهایروترین  مهم  از  یکی  که  است  مسلمان  اعراب  حمله  ایران،  تاریخ  ترین  هویتی 

ها و تعرضات جامعه ایران را شکل داد. متعاقب این حمله شکاف تاریخی بین تمدن و ها، شکاف پیچیدگی 

به    خود  با  را  یدگرگون  نیتربزرگ   اعراب  حملهفرهنگ ایران قدیم و تمدن و فرهنگ اسالمی به وجود آمد.  

. علت (۱:6،  ۱۳۹۱  اشپولر)  است   بوده  داریپا  هم  امروز   به  تا  و  بوده  ترقیعم  همه  از  آن  ریتأث  چون  آورد؛پی

سلسله  تغییر  ایرانیان  هویت  در  دگرگونی  و  دیگر  جدید  ها  هویتی  بار  با  بودند  بود  حاکمانی  توانسته  که 

برای بار   را شیعه نیآئ  که توانستند کار آمدن صفویانمثل روی  ؛تغییرات اساسی در هویت ایرانیان ایجاد کنند

 دهند. قرار ایران رسمی مذهب اول به عنوان 

ایرانیان، موجب  این دگرگونی هویتی بر  اما اختالف در مورد کم و کیف، چگونگی، میزان و عمق 

بررسی  است که  از  شده  بگیرد. هر کدام  این موضوع صورت  بررسی های گوناگونی حول محور  با این  ها 

از جمله  در طول تاریخ دارند؛    یرانیا  ت یهو، روایت گوناگونی از چگونگی  خود  یهای شناسروش   بهتوجه  

 .اشاره کرد «مدرنپست »و  «تاریخی شناسیجامعه » ،« گرایانهازلی» توان به میها این روایت 

از یک سو به معرفیاین   ایرانی می این روایت   مقاله  از هویت  از سوی دیگرها  انتخاب   پردازد و  با 

 تبارشناسی   و  شناسیدیرینه   در  «تاریخ   بودن  »حدوثی  و  «سازیمسئله »  مباحث   کمک  روایت پست مدرن و با

 .پردازدمی ایرانی  هویت جدید از  یروایت معرفی  به، فوکو میشل

 های هویت ایرانیروایت. ۱

 و   هات یروا  ها،یبررس   نیا   دل  از  که  است   گرفته  صورت  یرانیا  ت یهو  ینه یزم  در  یادیز  یهایبررس

 و  روش  به  توجه  با  هاه ینظر  و  هات یروا  نیا  از   کدام  هر.  است   گشته  دار یپد   یگوناگون  یهاه ی نظر

گوناگونی  تحقیق  یرانیا  ت یهو  باب  در  خود  یشناسمعرفت   و   هات یروا  نیا  نیب  در.  اندداده   صورتهای 
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  ی رانیا  ت یهو  یانتقاد  یبررس  عدم  به  قائل(  مدرنپست   نگاه  از)  یبروجرد  مهرزاد  مانند  یاعده   ها،ه ی نظر

  نظر   از  است   یحال  در  ن یا .  کنند  یتلق  جاودانه  و  یع یطب  را  ت« یهو»  یده یپد  شده  موجب   امر  نیا   که  هستند

 « یبرساخته »  اندرسن  کت یبند  و  هابسبام  کیار  مانند  یمدرنپست   یهاه ی نظر  به  توجه  با  ت یهو  دهیپد  ها،آن 

  دگاه ید  نیا  به  توجه  با(.  46:  ۱۳7۸  ،یبروجرد)  است   مندزمانه   و  نهیزم  انیآدم  یهاواکنش  و  هاکنش   یخیتار

  در  رهیچ   تفکر  ندگان ی نما  اول  دسته  ند؛کی م  نقد   را  ی رانیا  ت یهو  پردازانه ینظر   از   دسته   دو  ت،یهو  به   نسبت 

  کتاب  در  یمطهر  یمرتض  مثل  دانستند  یرانیا  یمل  ت یهو  یمهیخ  ستون  را  یع یش  اسالم  ،یاسیس  دستگاه

 ی گرایعرف  شمندانیاند  از  یانده یفزا  شمار  اول،  دسته  برابر  در  دوم  دسته  و  ران«یا  اسالم  متقابل  خدمات»

.  زبان«  و  ت یمل»  کتاب  در  مسکوب  شاهرخ  مانند  دندیشیاند  یرانیا  ت یهو  از  یزبان   -یقوم  یمفهوم  به  یرانیا

  زبان،  از  ییهاقالب   درک  ادامه  در  و  ت یهو  از  یخ ی تار  ریغ  فیتعر  ابتدا   در  ت، یروا  دو  هر  مشترک   وجه

  که   است   رد،یگیم  دهیناد   را  یقوم  یهات یاقل  که  مدار  یپارس  ییگرایمل  و(  یانتخاب )  ینشیگز  ینگارخ یتار

 میمفاه   و  روهاین  هاگسست   نیا  در  که  نندینب  را  یخ ی تار  یهاانقطاع   و  هاگسست   شودیم  موجب   امر  نیا

  خ یتار   در  ساکت   و  شودی م  گرفته  دهیناد   یخیتار  هات یروا  نوع  ن یا  دی د  از  نی ا  که   شوند  برساخته  یمختلف

 ی نقل  به  دست   رانیا  همچون  یباستان  یکشور  در  ت ی هو  درباره  یبروجرد(.  44:  ۱۳7۸  ،یبروجرد)  مانندیم

می  «ینسکیکاپوش»  از »است   گفته  رانیا  همچون  ییهاتمدن   درباره  که  کنداشاره   یتیذهن  که  ییهاجامعه : 

  دارد  شکوهمند  یازمانه   یسوبه   رو  ییهاجامعه   نیچن   توان  و  توش  همه  و   دارند گذشته  به   رو  دارند،  یخیتار

 بارحسرت   نگاه»   به  اعتقاد  یبروجرد  کل  در(.  4۵:  ۱۳7۸  ،ی بروجرد)  است«  آمده   سر  به  است   یرید  که

  ی نگارخ یتار  به  آوردن  یرو  یجابه   «ییگرا  راثی م»  به  ما  یدلباختگ  از  یناش  که  دارد  خ«ی تار  به  انی رانیا

  :شودیم موجب  امر نیا  که است  یانتقاد 

 
 ی خیتار  ینینشگوشه تنعم، ییطال عصر  خاطر آرامش ی وجو جست  در ، یعاد  افراد زی ن و ی رانیا خدانانیتار از  یاری»بس

  قهرمانان  خ، یتار  فرشته   ،یاله   الطاف  مشمول  رانیا  که  اندبرده  پناه   اعتقاد  نیا  به   ک،یدئولوژیا  تفکرات  ی ایدن  و   افسانه  بر  یمبتن

 آن  از  یموجود  از  شیب  بلکه   و  دهیرس  اتمام  به  اکانین  از  مانده  ارث  به  یمعنو  هیسرما  که  اندافتهی در  یلیقل.  عقالست   و  بزرگ

  در  یرانیا  روشنفکران و خدانانیتار  یاصل مانع -ی فارس شعر  ییبایز مثالً -  زبان به  نسبت یفتگیش  محتمأل. است  شده برداشت

 (. 47: ۱۳7۸ ،یبروجرد)  است« بوده هاآن یاافسانه ینیبجهان ترک 

 

  ت یهو  یخیتار  ی شناسجامعه   یبررس  عدم  به  قائل  گرید  یاعده   ،یرانیا  ت یهو  یبررس  یهاگونه   درباره

  نه   و  دارد  ینییتب  جنبه  که  ییهایپژوهش  در  ژهیوبه   ت«یهو»  یده یپد  شده  موجب   امر  نیا  که  هستند  یرانیا

 بر  یمبتن(  یستیویتیپوز)  انهیگرااثبات  یهاروش  بر  آثار،  گونهنیا  عمده  بخش.  کندیم  دایپ  ت یاهم  ،یفیتوص

  ر یغ  ینظر  یهاچهارچوب  و  هام یتعم  دادن  دست   به  و  شمولجهان   کاالن  یهات یروا  و  هاه ی نظر  کاربست 

 بره یتک  با  یخیتار  یشناسجامعه   قات،یتحق  نوع  نیا  برعکس(.  ۲4:  ۱۳۸۸  ،یاحمد)  هستند  استوار  یخیتار
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  ، یقوم  یدادها یرو  ،یمل   ت یهو  چون  یمسائل  تا  اند بوده   درصدد  یدانیم  گاه  و   یاسناد  ،یخیتار  یهاداده 

  ی برا  یبوم  ینظر   یهاچهارچوب  و  دهند  قرار  نییتب  و  یابیارز  مورد  را  یفرهنگ  و  یخیتار  یهای دگرگون

 یهاپژوهش   با  تا  اندبوده   درصدد  زین  پژوهشگران  نیا  از  یگروه .  دهند  ارائه  یقوم  و  یمل  یهای دگرگون

  ی شناسجامعه   بر  یمتک  یهاپژوهش  انجام  یبرا  الزم  هیاول  مواد  و  هاداده  خود،  یدانیم  و  یاسناد  ،یخیتار

  ت، یهو  به  نسبت   دگاهید  نیا  به  توجه  با(  ۲۱-۲۲:  ۱۳۸۸  ،ی احمد)  سازند  فراهم  هانه یزم  نیا  در  را  یخیتار

  ا ی  پرستانه«ملت »  ت یروا  هستند؛  یرانیا  ت یهو  از  ت یروا  سه  به  قائل  یخیتار  یشناسجامعه   پردازانه ی نظر

 را   آن  که  نخست   ت یروا.  است   نگر«ی خیتار»  ت یروا   و  مُدرن«پُست   و  مُدرن»  ت یروا   انه«،یگرایازل»

  دوران   به  آن  منشأ  که  انگاردی م  بشر  خیتار  یعیطب  داریپد  را  ملت   خوانند،یم  زین  ک«یرومانت  سمیونالیناس»

  همچون   یفکر  انیجر  نیا  شگامانیپ  آثار  در  ملت   و  وطن  به  کیرومانت   احساسات.  رسدی م  خی تار  از  شیپ

.  است   مشهود  کامالً  یکرمان  آقاخان  رزایم  و (  شاه  یفتحعل   پسر)  رزایم  نیالدجالل  آخوندزاده،  یفتحعل  رزایم

 و  زرتشت   نید   ،یرانیا   ریاساط  بزرگداشت   ،یباستان  هنیم  یبرا  یدلتنگ  احساس  از  است   مشحون  آنان  آثار

  و   یمل  وحدت  حفظ  یبرا   شهادت  و  یفداکار  یمعنا  در  یپرستوطن   ن،ید  بر  ت ی مل  یبرتر  ان، یزرتشت  میتکر

 ی ه یوماه ی پا  دگاهید  نیا  در  که  ترکان  و  مغوالن  و  انیتاز  از  یزاریب  و  یمادر  و  یپدر   نیسرزم  یارض  ت یتمام

  از   که  دگاهی د  ن یا  با  تقابل  در(.  ۱4:  ۱۳۹۵  اشرف، )   اند بوده  یرانی ا  و  رانیا  یهایماندگعقب   های ناکام  یهمه

. گرفت   رواج  و  شد  نی تدو   ستمی ب  قرن  مهین  از  مُدرن«پُست   و   مُدرن»   ت یروا  است،  یافراط  سمی ونالیناس  مقوله

 نگز«،یهست  انیآدر»  از  است   عبارت  کنندیم  یپردازه ی نظر  رشانیتأث  تحت   ت یروا  نیا  که  یپردازانه ی نظر

  ی ها شه یر   معتقدند  که  دنز«یگ  یآنتون»  و  هابسبام«  کیار»  مان«،  کلیما»   گلنر«،  ارنست »  نولدز«،یر  سوزان »

 قرن   اواخر  به  گرید  یر یتعاب  در  ا ی  و  شانزدهم  قرون  حدود   از  یعنی  متأخر  زمان  به  ست ی بایم  را  مدرن  ملت 

 ی هاشه ی ر  اول،  ت یروا  برخالف  هاآن .  بازگرداند  سی انگل  و  کایآمر  فرانسه،  یهاانقالب  ریتأث  تحت   و  هجدهم

 و  ته یمدرن  ظهور  با  مرتبط  ی ندیفرا  را   آن  بلکه  گردانند،ی بازنم  انهیم  دوران  ای   گذشته  به  را  سمیونالیناس  و  ملت 

  داند یم  نینو   یداریپد  را  ملت   دگاهید  نیا(.  ۱7:  ۱۳۹4  ،یطهماسب  و  ینظر)  دانندی م  دیجد  یخیتار  دوران

  آن بر افزون  و رودینم  ترشیپ ۱۸ قرن  از  آن عمر و  است  دیجد  عصر در یمل یهادولت  وپرداختهساخته  که

.  دارد   وجود  آن  از  شیپ  یهات یهو  و  است   نینو  یای دن  ژهیو  که  یمل  ت یهو  انیم  یخی تار  گسست   کی

  در  که است  «یالیخ ملت  کی عنوانبه  رانیا» عنوان  با یریوز یمصطف کتاب ت،ی روا نوع نیا ینمونه  نیبهتر

 ابداعات   از  و  ندارد  یخ یتار  یسابقه   چیه   «یرانیا  یمل  ت یهو»  سنده،ی نو  نظر  به.  است   منتشرشده  ۱۹۹۳  سال

 سر   بر  را  آن  شیخو  یاستعمار   مطامع  لیدل  به  نوزدهم  قرن  از  که  است   ییاروپا  استعمارگران   و  شناسان  شرق

  اند داده   رسوخ  رضاشاه«،  یکتاتورید»  عصر  در  خصوصبه   حاکم،  یطبقه   «یذهن  تصور»  در  و  انداخته  هازبان 

  با   است   دیجد   یایدن  زاده  یمل  ت یهو  کهن یا  در  نگر«یخی تار»  دگاهی د  ای   سوم  ت یروا(.  ۲0:  ۱۳۹۵  اشرف،)

  با  را  رانیا  ژهیوبه   ملل،  همه  یمل  ت یهو  نیادیبن  گسست   اما  است،  آوازهم  کامالً مُدرن«پُست   و  مُدرن» دگاهید
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 رشان یتأث  تحت   ت یروا  نیا  که  یپردازه ینظر.  ردیپذینم  یخی تار  اریبس  شواهد  استناد   به  آنان  گذشته  ت یهو

  و   سمیونالیناس  از  شیپ  یهاملت   انی م  شدن  قائل  تفاوت   با  که  است   ت یاسم  ی آنتون  کنندیم  یپردازه ی نظر

  ی سو   از  ییگرای مل  و   ملت   شی دای پ  زمان  انیم  شدن  قائل  زیتما  و  سوک ی  از  سم یونالیناس  از  پس  یهاملت 

 را   ملت   و  داده  قرار  سمیونالیناس  از  شیپ  یکشورها  یزمره   در  را  روم  و  ونانی  ران، یا  مثل  ییکشورها   گر،ید

  قلمداد   مدرن   کشورها  نیا   در  را  ییگرای مل  مقابل  در  و   نموده  فرض  یمیقد  و   اد یبن  کهن  کشورها  نیا  در

  و   رانیا  در  ییگرای مل  و  ملت   ت،یقوم  یبررس  در  ت ی اسم  دگاهی د  یزکنندهیمتما  و   مهم  نکات  از  یکی.  کنندیم

  ملت   مورد  در  محورانه  اروپا  ینظر  یهامدل   میتعم  در  یسع  هاست یمدرن  برخالف  که  است   نیا  نقاط،  ریسا

  توجه   جداگانه   صورتبه   کشورها  ی خیتار  یهایژگیو  و   خی تار  به  و  نداشته  جهان  نقاط   تمام   به  یمل  ت یهو  و

 ی انگاره   رد  با  نگریخ ی تار  دگاهی د  ت،یاسم  ریتأث   تحت (.  ۱7:  ۱۳۹4  ،یطهماسب   و  ینظر)  نمودیم

  قیعم  گسست   بر  یمبن  مدرنپست   و  مدرن  دگاهید  رد   و  یمل  تیهو  کهن  و  کی رومانت  مفهوم  یانه ی گراذات

  در(  یگفتمان  ریغ  و  یگفتمان  یکردارها  قالب   در)  یخی تار  یروهاین  نقش  بر  ها،ملت   یشه یر  در  یخیتار

 یفرهنگ-یقوم  اجتماعات  یخی تار  یهاشه یر  بر  نگری خیتار  دگاهید.  کندی م  دیتأک  مدرن  یهاملت   یریگشکل

  درازمدت   یخیتار  یندها ی فرا  محصول  مدرن  یهاسم ی ونالیناس  و  هاملت   که  است   آن  بر  و  کندی م  دیتأک

 طرفداران.  کرد  وجوجست   نهادها  و  هاارزش  خاطرات،  ها،افسانه   در  دیبا  را  ملت   نگر،خیتار  ت یماه .  هستند

 انیم  در.  دانندی م  تحول  و  رییتغ  حال  در  یخیتار  یهادهیپد  را  هاملت   و  یقوم  اجتماعات  نگری خیتار   دگاهید

 نیا  از   توانیم  است   بوده  قشانیتحق  موضوع  «یرانی ا  ت یهو»  که  نگری خیتار  دگاهید  گوناگون  انواع  طرفداران

  د یوید   متحده،  یرو  ،یبوسان  الساندرو  لمبتون،  ان  ،یولین  گراردو  ارشاطر، ی  احسان :  برد  نام  پژوهشگران

:  ۱۳۹۵  اشرف،)  ی ترق  ی توکل  محمد  و  یکدکن  یعیشف  محمدرضا  مسکوب،  شاهرخ  ت،یآدم  دونیفر  مورگان،

۲0 .) 

»  و »  مدرنپست »   ت یروا  دو   حاضر  حال  در   به   یجد  صورتبه   « یخی تار  یشناسجامعه به خصوص 

 یجد  صورتبه  کمتردر حال حاضر    هم  ییگرایازل  ت یروا)  پردازندیم  یرانیا  ت یهو  باب  در  یپردازه ی نظر

  توان یم  ت یروا  دو  نیا  باب  در  شدهگفته  مباحث   به  توجه  با(.  هستند  مشغول  یرانیا  ت یهو  درباره  بحث   به

  :گفت 

  ی صداها  بتواند  قیطر  نیا   از  تا  است   یرانیا  ت یهو  در  هاگسست   دنبال  به(  مدرنپست )  اول  ت یروا.  ۱

  حال نیدرع(  یخیتار  یشناس جامعه )  دوم  ت یروا  یول  درآورد  صدا  به  را  است   مانده  ساکت   خیتار  طول  در  که

 ی هاشکل  به  تداوم  کی  به  قائل  یول  است   یرانیا  ت یهو  در(  هاگسست   نه  و)  هاب ینش  و  فراز  دنبال  به  که

 دوران  از  یرانیا  ت یهو  تحول  و  یبازساز  یعمده  مراحل  هاآن  مثال  یبرا  .است   یرانیا  ت یهو  در  مختلف

  ی ران یا  ت یهو  یبازساز  نیادیبن  یمرحله   -۱:  اندکرده  مشخص   دوره  هفت   در  را  حاضر  عصر  تا  یساسان

  ی باستان  یقوم  سم یونالی ناس  حس  یاگونه   از  که  یساسان   عصر  در  شامدرن« یپ  ی مل»   ت یهو  ینوع  یمنزلهبه 
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 در  یرانیا  ت یهو  رکود  و  سکون   یمرحله   -۲.  است   دیجد  عصر  از  شیپ  یهات ی هو  نوع  از  و  بود  برخوردار

 ی هاحکومت   عهد  در  رانیا  یفرهنگ  ت یهو  یبازساز  و  اتیح   دیتجد  یمرحله   -۳.  یاسالم  نینخست  قرن

  ی فارس  زبان  گسترش  با   سالجقه  عصر  یده یچیپ  یمرحله   -4.  یهجر  پنجم  تا  سوم  یهاقرن   در  یرانیا  یمحل

 از  ها«ت یمل»  ی قوم  احساسات  برابر  در  یاسالم  ریفراگ  یامپراتور  یشه یاند  و  سوکی  از  یوانید  زبان  یمنزلهبه 

  ی بازساز  یمرحله   -6.  انیموریت  و  مغول  عهد  در  یرانیا  ت یهو  یایاح   و  یبازساز  یمرحله  -۵.  گرید  یسو

  ی معنا  در  «یرانیا  یمل   ت یهو»  یبازساز  یمرحله   -7.  یصفو  عصر  در  یعیش   -  یرانیا  ت یهو  یایاح   و

 (. ۲6: ۱۳۹۵ اشرف،) ریاخ قرن دو در آن یامروز

 ت یهو  تداوم  یهاشاخص   از  یکی  عنوانبه   زبان  به  یادیز  ت یاهم  یخی تار  یشناسجامعه   ت یروا.  ۲

 یمنزله به   رانیا  یادهی ا  حضور. »دهدی م  یفارس  زبان  به  یادی ز  حد  تا  را  یرانیا   ت یهو  قوام  و  دهدی م  رانیا

(.  ۲7:  ۱۳۹۵  ،یولین)  گردد«یبازم  الدیم  از  شیپ  ششم  قرن  انیپا  به  یقوم  و  یفرهنگ   ،یمذهب  ت یواقع  کی

 یادب  آثار  در  رانیا  خیتار  گوناگون  یهادوره  در  آن  ییایجغراف  و  یخی تار  گوناگون  یمعان  قالب   در  رانیا  واژه»

 فکر   محصول  نه  یرانی ا  یمل  ت یهو  مدرن  ریتصو  ارائه  و  است   بوده  موجود  یرانیا  یشعرا   ژهیوبه   ،یخیتار  و

  و   خود  اطراف  جهان  با   رانیا   تعامل  محصول  بلکه  ها، آن   رویپ  وابسته  روشنفکران  ای  شناسانشرق   زیآم  توطئه

  مدرن پست   ت یروا  اما  ؛( ۳0۸:  ۱۳۸۸  ،یاحمد)  است«  بوده  معاصر  رانیا   یاسیس  و   یفکر  نخبگان  وقفهیب  کار

  کارکرد  زبان بلکه ست ین ملت  کی یجمع روح نمود فقط زبان نقش نکهیا و داندی م پردازانهال یخ را دهیا نیا

 ن یگزیجا  هرگز  شیگو  نیا  بوده  نخبگان  یادب  و   یاس یس  زبانیپارس  زبان  که  یدوران  در  ی حت»  دارد  هم  لیتخ

 نیا  بر  عالوه(.  4۸:  ۱۳7۸  ،یبروجرد )  است«  نشده  دارند  ژهیو  واژگان  و  زبان  دستور  که  یمحل  یهازبان 

  رغم به   نو  یفارس  نیبنابرا   است؛  بوده  اسالم  دوم  زبان   نو،  یفارس  که  معتقدند  هامدرن پست   از  گرید  یعده 

  شد   باعث   که  بود  روند  نیهم.  شرق  به  اسالم  گسترش   یبرا   شد  یابزار  بلکه  نشد  حفظ  اسالم   ظهور

 ی برا  نو  یفارس  که  طورهمان.  بروند  نیب  از  یسعد  ای   یباختر  زبان  مانند  رانیا  شرق  در  یرانیا  یهازبان 

  نو   یفارس»  گرفت   قرار  غرب  به  اسالم   گسترش  یبرا   یابزار   یزبان عرب  شد،   ابزار   شرق  به  اسالم  گسترش

 تکلم  زبان  نیا  به  امروز  ما  کهن یا.  نبود  اعراب  هی عل   شامدرنیپ  دوره  در  یستی ونالیناس  جنبش  یبرا  یابزار

 در   مقاومت   یبرا  یستیونالیناس  یابزار  یفارس  زبان  کهنیا.  آن  رغمبه   نه  است   اسالم  ظهور  خاطر  به  م،یکنیم

 (. 6۲: ۱۳۹6 ،یمی ابراه ضیا ) مدرن« است  یخوانش بوده، اعراب طرهیس برابر

 ایرانیروایت تبارشناسانه از هویت . ۲

 مباحث   به  توجه  با  را  «یرانیا  ت یهو»  به  نسبت   خودمان را  روش  و  نگاه  ابتدا  در  ،مقاله   نیا  ادامه  در

  ن یا  و  یرانیا  ت یهو  به  نسبت   ما  نگاه  و  روش  ییجدا  و  وربطخط  ادامه  در  و  کنیمیم  انیب  فوکو  یشناسروش

 .کنیمتشریح می  را ت یروا دو
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  م یمفاه  و شفرضهایپ از یکار هر از شیپ ،به توصیه فوکو یرانیا ت یهو یبررس  در ما نکهیا همه از اول

 آن  اطراف  درکه    یهاعلم  مفاهیم و  که  چرا  ؛یمگذارمی  کنار  را   ت یهوبررسی یک    مورد  در  موجود  شیپ  از

 ن یا  در  کل  در.  دندار  راهویت    آن  یهادانسته   و  میمفاه   کردن  مصادره  در  یسع  ،است   آمده  وجود  به  ت یهو

 یاحتمال  یهادانسته   و  میبپوش   چشم  یینها  قیحقا  برهیتک  و  ی طلبراحت   از  که  است   نیا  فوکو  هیتوص  بخش

بر همین اساس است که فوکو در مقدمه کتاب .  باشد  ما  حرکت   یراهنما  دینبا  هرگز  ت یهو  کی  درباره  ما

  گوید:»تاریخ جنون« می 

  و  یطلبراحت   از  است   الزم  آن  از  عبور  یبرا.  ست ین  آسان  چندان  یاطه ی ح   نیچن  در  ت یفعال  شکی»ب

 حرکتمان  یراهنما  دی نبا  هرگز  جنون  یدرباره  ما  یاحتمال  یهادانسته   و  میبپوش  چشم  یینها   قیحقا  برهیتک

  د ینبا   جنون،  به  یضمن  شدن  ریدرگ  با(  یبخصوص  و)  یحت  ،ی روان  یشناسب ی آس  میمفاه   از  کیچ یه .  باشد

 ی انقطاع  است،  اصل  آنچه.  آمد  وجود  به  شد،  برقرار  دوباره  که  یآرامش  در  آنچه.  باشد  ما  کار  بخشسامان 

 (. ۲: ۱۳۹0 ،فوکو) است«

روش  دیگر  با  فوکو  روشی  مرز  تاریخی  اساساً  است های  وی   این  کار  تاریخ   که   اکنون»نگاری  با 

  حال   زمان  از  را  نمادی  و  احساسی  یا  نهاد  مفهوم،  هویت، الگو،   یک  مورخ،  آن،  در  متفاوت است که   «گرایی

  نهاد،   یا  هویت   این  که  دهد  نشان  آگاهانه،ناخود  هم  شاید  تا  کوشدیم  و  بردیم  گذشته  به  خود  با  و  ردیگیبرم

  (. ۲۲۲  :۱۳۸7  ،رابینو  و   دریفوس)  است   داشته  حال   بازمان  یکسان  و  همسان  معنایی  هم  گذشته  در

 برحسب   را  گذشته  تاریخ   ،استوارشده  مکتوم  مداریقوم  نوعی  اساس  بر  خود  که  رسمی،  نگاریتاریخ 

هویت  زبان  گوهر  یعنی.  نویسدمی  اکنونی  بینش  بر   حاکم  هایانگاره  یک   دوردست   اینقطه   در  را  حال 

نمایاند  می  حال  زمان  به  گذشته  آن  از  را  تاریخی  ترقی  و  تحول  ضرورت  سپس   و  جویدمی  درگذشته

 . (۳7: ۱۳۹۵، )ضمیران

پایه،   این   به  خود  با  تا  می ریگیبرنم  حال  زمان  از  را  ی نماد  و  یاحساس  ای   نهاد  مفهوم،  الگو،  کیبر 

  داشته  یحال  بازمان  کسانی  و  همسان  ییمعنا  هم  درگذشته  نهاد،  ای  نماد  نیا  دیشا  تا  میبکوش  و  میببر   گذشته

  ی وجوجست   در  تا  می شوی نم  خی تار  یگانیبا  وارد  دکننده« یی تأ  یهاه ینظر»  کی  با  ما  نکهیا   دوم.  می ابیب  را  است 

 .می ابیب حال« زمان به موارد نیترک ینزد  و دیمف یهاداده  ت یکفا»  یبرا یموارد

 م یبخواه   اگر« است.  یسازمسئله در تاریخ، بحث »ایرانی  نکته دیگر در مورد نگاه فوکویی به هویت  

 ا ی  رفتارها  لیتحل  نه  یو   هدف  که  مییبگو  دیبا  میکن  انیب  را  فوکو  یتبارشناس  روش  خالصه  ،یتیروا  کی  در

  ی هست  هاآن  رهگذر   از  که  ییهای سازمسئله   لیتحل  بلکه  شان،یهایدئولوژیا  ا ی  جوامع  لیتحل  نه  ها،ده یا

  ن یا  هاآن   یبرمبنا   که  ییکردارها  لیتحل  و  شودیم   عرضه  شود،  دهی شیاند  دیبا   و  تواندیم  آنچه  یمنزلهبه 

  ل یتحل  را  یسازمسئله   ی هاشکل  داد  امکان  فوکو  به  لیتحل  یشناختنه یرید  بعد.  رندیگیم  شکل  های سازمسئله 

  ریپذامکان   راتشانییتغ  و  کردارها  از  مت یعز  با  را  های سازمسئله   نیا  یریگشکل  ل یتحل  یتبارشناخت  بعد   کند؛
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  که   گرفت   انجام  یاپزشکانه   و  یاجتماع  یکردارها  از  مت یعز  با  یماریب  و  یوانگید  ت یهو  یسازمسئله .  کرد

 انجام  یگفتمان  ییکردارها  در  کار  و  زبان  ،یزندگ  یساز مسئله   کردند؛یم  فیتعر  را  «ی بهنجارساز»  از  یینما

 از  مت یعز  با  مجرمانه  رفتار  و  جرم  یسازمسئله   کردند؛ یم  ت یتبع  ک«یستمیاپ»  نیمع  قواعد  از  که  گرفت 

  خواهد یم  ت یجنس  خیتار  در   و  کردند؛یم  ت یتبع  « یانضباط»  ییالگو  از  که  گرفت   انجام  یهیتنب  ییکردارها

 شدند،   مسئله   خود  یکردارها   قیطر   از  یجنس  یهالذت   و  ت یفعال  باستان،  دوران  در  چگونه  که  دهد  نشان 

 (.  ۵06: ۱۳۸۹ فوکو،) انداختند کار  به را ستن«یز یشناسییبا یز»  کی یارهای مع که ییکردارها

 ندیآفریم  را  یتیهو  گفتمان  کهن یا  به  ست،ین  موجود  قبل   از   ت یهو  کی  ییبازنما  یمعنا   به  یسازمسئله 

 وارد   را  یزیچ   که  است   یگفتمان  ریغ  ای  یگفتمان  یهاهیرو  یمجموعه   بلکه.  ست ین  است   نداشته  وجود  که

  به   خواه)  دهدیم  شکل  شهیاند   یبرا  هدف   ای  ت ی هو  ک ی  شکل  به  را  آن  و  کندی م  نادرست   و  درست   یباز

  :کندی م ادعا یامصاحبه  در فوکو(. رهیغ و یاسیس لیتحل ،یعلم  دانش ،یاخالق تأمل شکل

  
 خیتههار در. اسههت  یسههازمسئله دهیهه ا بههوده،  مشههترک   بعههد  بههه  جنههون  خیتههار  از  میکارههها  یتمههام  نیبهه   در  کههه  یادهی»ا

 و  خههاص  ینهههاد  هیهه روکی  قیهه طر  از  خههاص  یزمههان  مقطههع  کیهه   در  جنههون  ت یهه هو   چههرا  و  چطههور  که  بود  آن  پرسش  جنون

 یتالشهه  هیهه تنب و مراقبههت  در ب،یهه ترت نیهمهه  بههه. شههودیم درآورده مسههئله کیهه  یجامعههه بههه دانههش خههاص دسههتگاه کیهه 

 و یفههریک  یهههاروش قیهه طر از مسههئله کیهه  بههه مجههازات و جههرم نیبهه  روابههط لیتبههد رونههد در دادهرخ راتییهه تغ داشههتم

 نحههو  چههه  بههه  اکنههون  یجنسهه   ت یهه فعال.  کههنم  لیهه تحل  را  نههوزدهم  قههرن  لیهه اوا  و  هجههدهم  قههرن  اواخههر  در  یندامتگاه  ینهادها

 اسههت   ممکههن  کههه  کههردم  شههروع  مسههئله«»  نیهه ا  طههرح  از  را  کههار  داشههتم  سههروکار  جنههون  با  یوقت  است؟  شده  مسئله  به  لیتبد

 یبههرا جنههون کههه یامسههئله یعنهه ی باشههد، گرفتهشههکل خههاص یشههناختمعرفت  و یاسهه یس ،یاجتمههاع طیمحهه  کیهه  در جنههون

 ایهه )  افههراد  خههود  یبههرا  توانههدیم  یجنسهه   رفتههار  کههه  کههردم  شههروع  یامسههئله  از  مههن  کتههاب  دو  نیهه ا  در.  کندیم  جادیا  گرانید

 شههدند؛یم کنتههرل«»  چطههور  وانگههانید  کهههنیا  مسههئله  اول،  مههورد  در.  بکشههد  شیپهه (  باسههتان  دوران  در  مههردان  یبههرا  کمدست 

 جنههون، مههورد در کههه کههنم اضههافه دیهه با هرچنههد. کنههدیم کنتههرل«» چطههور را خههود  شههخص  که  بود  نیا  مسئله  دوم،  مورد  در

 چههارچوب در و وانههه،ید گههاهیجا در شههتنیخو  یاتجربههه یریگ شههکل افههت یدر سههمت  بههه آغههاز همههان از داشههتم تههالش

 (.7۲: ۱۳۹۵  فوکو،) کنم«  حرکت   مارستانیت  نهاد و ،یپزشکروان  عملکرد ،یروان  یماریب

  ست؛ ه اشد  «یساز مسئله »   رانیادر    ت یهودر تاریخ    همواره  ،قتحقی  نیا  نظر  از  ،گفته باال  به  توجه  با

  ند کرد  نادرست   و  درست   یباز  وارد  را  یرانیا  ت یهو   ،یگفتمان  ریغ  ای  یگفتمان  یهاه یرو  از  یمجموعه   یعنی

باید در بررسی هویت   ما  که  است   نقطه  نیا  در  ؛اندهداد  شکل  هاشه یاند  یبرا  هدف  ک ی  شکل  به  را  آن  و

تاریخ،   درازای  در   و  گذارر یتأث  یروهاین  ن یب  نیا  در  و  میپردازب  «یگرید»  و  ما«»  ییجدا  یچگونگایرانی 

 رییتغ  حوزه  در  یکردارها  ییشناسا  ما  مت یعز   نقطه  نجایا  در.  میکن  ییشناسا  ی رانیا  ت یهو  از  را  مرزبندها

  ی سازمسئله   یرانیا  ت یهو  تا  دادهرخ  یتیهو  یکردارها  چه  میشو  متوجه  تا  است   رهیغ  و  ورسومآداب  زبان،

  و   شوندی م  یرانیا  ت ی هو  مسئله  وارد  یمختلف  ی روهاین  ،یخیتار  یهااتفاق   شدنحادث   با  البته.  دوش

  ی گفتمان   ر یغ  و  یگفتمان  یکردارها  در  یتحول  انقطاع،  هر  در  که  دادهرخ   یرانیا  ت ی هو  در  یمختلف  یهاانقطاع 
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  ی گفتمان  ریغ  یرفتارها  از  یامجموعه   لِیتحل  ابتدا  در   ما  فهیوظ  که  ردیگیم  شکل  «یرانیا  ت یهو»  اطراف  در

  تبار   و  دوره  هر  در  یران یا  ت یهو  درباره(  یاجتماع  و  یاقتصاد   یندهایفرا  و  کردارها   ،ی دادهایرو  نهادها،)

  با )  یگفتمان  چه  با  یگفتمان   ریغ  یکردارها  ن یا  که  م یهست  سؤال  نیا  جواب  دنبال  به   ادامه  در  و  است   یخیتار

 بست   و  جفت   نیا  با  نکهیا  آخر  در  و  شودیم  بست   و  جفت   دوره  آن  در(  یگفتمان  یکردارها  سلسله  کدام

  ی امر  کردار  دو  نیا  نیب  یهمانن یا  البته.  شودیم  دار یپد  چگونه  یخیتار  دوره  آن  در  یرانیا   ت یهو  شدن،

 .ینیبش یپ قابل و مشخص  شیپ از نه و است  یخیتار و یاتفاق

 و   میهست  گزاره«»  قالب   در  زبان  به  فوکو  نگاه  به  قائل  ما  یرانیا  ت یهو  مورد  در  زین  زبان  ریتأث  بحث   در

  دوره   در  خود  اول  کتاب  دو  از  بعد  فوکو  ،معروف است   همچنان  .میدار  هاگزاره  لیتحل  محدوده  در  را  زبان

 دست (  یگفتمان  ریغ  ی کردارها)  نهادها  سطح  بر  دیتأک  از  ،( ینیبال  یپزشک  تولد  و   جنون  خیتار)  یشناسنه یرید

  ی و .  کندیم  جستجو(  یگفتمان  یکردارها)  نهادها  سطح   از  یترن ییپا  و  ترکوچک  لیتحل  سطح  و  کشدیم

  خود(  علم  و  عقل   جنون،  همچون)  فرد  ینیبجهان   عنوان به   فرهنگ  جامعه،  یمفهوم   نفس   که  دهدی م  نشان 

  تنها  فوکو ا،ی اش نظم کتاب در مثال یبرا. بودند( یگفتمان کردار) گفتمان روابط در یرتریفراگ تحول محصول

  ی عنی  یگفتمان  ریغ  روابط  و  کندی م  بحث   یگفتمان  روابط  یعنی  تفکر  و  شهیاند  یهاوه یش  لیتشک  قواعد  از

 (. ۱7: ۱۳7۹ ،نو یراب و فوسیدر در هیریبش) دهدینم قرار یبررس مورد را یاجتماع ینهادها

  رییتغ  و  لیتشک  روند  و  یدرون  روابط  و  قواعد  ،اء یاش  نظم  کتاب  در  فوکو  یاساس  بحث   اساس،  نیا  بر 

  رنسانس،   عصر  -  کندیم  کیتفک  هم  از  را  یفکر  نظام سه   که  است   یانسان  علوم  در  یفکر  نظام  و  هاگفتمان 

(  ستمه ی اپ)  ییدانا  یبندصورت   و  یفکر  ساختار  دوران،  سه  ن یا  از  کی  هر  در.  مدرن   عصر  و  کیکالس  عصر

  بر   یخیتار  عصر  کیدر  که   است   یروابط  مجموعه   ییدانا  یبندصورت   مفهوم  گفت   دی با.  دارد  وجود  خاص

 ییدانا   یبندصورت  نی بنابرا  ؛بخشدیم  وحدت  یفکر   نظام  و  علوم  ها،دانش   موجود  یگفتمان  یکردارها

  اساس   بر.  دارد  وجود  علوم   انیم  یخی تار  عصر  کی  در  که  است   یروابط  مجموعه  بلکه  ست ی ن  دانش  از  ینوع

  ک ی   در  که  کندیم  کیتفک  را  یانسان  علوم  یخیتار  دوره  سه  آن  فوکو  که  است   ییدانا  یبندصورت  نیهم

 (. ۱۸ همان،) شودی م جادیا گسست  و ابدییم تحول نیادیبن وهیش به گرید عصر به عصر

و تحلیل گفتمانی به دنبال کشف اصول گسست در ادامه بحث فوکو  نیز ش دان شناسیدیرینه در کتاب 

هر گزاره کردار  او  از نظر  و    نامدی مرا گزاره    گفتمانواحد تحلیل  فوکو    .است گزاره  تحول درونی و ذاتی  

یعنی سرشتی   است،  انجام می   « اجرایی»گفتمانی    ه که گزاراست  کاری  همین  مهم    نکته  دهد.دارد و کاری 

در  در  .  دهدیمانجام   کتاب  بهبحث  این  دانایی  تأکید  جایگسست،  نظام  یا  احکام    بر  ،بر   تأکید  هگزارو 

،  جدید  عصرو با آمدن    رسدمی نظریه به وحدت  علم یا    عنوانبه  گزارهاز    ایعصر مجموعه که در هر    کندمی

جدید   شودمی ایجاد    گسستی شاهد حضور شکل  ما  )همان،هستی  گزارهاز    یو   رتصوبه اما    ؛( ۱۹-۲0  م 

قضیه چیست؟ در تعریف دیگر برای روشن شدن گزاره باید   و  دقیق گزاره چیست؟ و تفاوت گزاره با جمله
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»غیر دگرگونی  موجب  که  است  کالمی  نوع  آن  گزاره  می   گفت:  تغییر جسمانی«  اینکه  بدون  یعنی  شود 

می  پدیدار  بدن  شدن  دیگرگونه  بدهد،  رخ  میجسمی  بهتر  فهم  برای  مثال  برای  مثال شود.  همین  به  توان 

داده های مذهبی، در عصر رنسانس دیوانه بدون آنکه تغییر جسمانی در آن رخدیوانه اشاره کرد که با گزاره

عنوان »انسان  های اخالقی بهشود و یا در عصر کالسیک با گزارهدار میعنوان »حامل حقیقت« پدیباشد به 

می  پدیدار  )مشایخی،  گمراه«  تحلیل ۸۲:  ۱۳۹۵شود  و سخت  پیچیده  قسمت  حاال  گزاره  تعریف  از  بعد   )

ی گفتمان  شود: تفاوت گزاره با جمله و قضیه چیست؟ فوکو گزاره را واحد پایه کردار گفتمانی شروع می 

منطق حال   خواند،می تحلیل  واحد  را  قضیه  جملهآنکه  و  می   دانان  دستوردانان  تحلیل  واحد  از داند.  را 

  هر قدر بسازیم هر که بخواهیم و    توانیممیکه قضایا را همواره    این است با جمله و قضایا    ههای گزارتتفاو

ی دیگر را رد  یک جمله، جمله   یکدیگر بیان کنیم.  بر »مبنای«را    هاآن   قضایا،که بتوانیم مطابق تمایز انواع  

پس  می یا  نمیزنندی مکنند  که  است  آن چیزی  هر  آبستن  جمله  همچنین  بالقوه  گوید،.  محتوای    یا   آبستن 

ترتیب   بدین  است.  پنهان »نهفته  راگفتمان  می   «  ا  اندکمیاب  هاگزاره اما    ؛دهدشکل  بر  تو  صلو   زیع کمبود 

ن   هارزگ   شوند.می بالقوه  نیروی  بلکه  یسدارای  واقعی  چیزهمه ت  آن  واقعیتی  در  هر  و  آشکار    است  آن  در 

در    شوند و ماو حفظ می منتقل    هاگزاره  .( ۵0:  ۱۳۸۵،  ؛ اسمارت۱۹:  ۱۳۸6،  ؛ دلوز۱۲0:  ۱۳۹۲،  است )فوکو

بازتولیدشانهستیم  پی تصاحبشان را تکرار و  به    و  کنیممی   . گزاره  نهادها  ،  دلوز)  دهیممی  ت لمنز  هاآن در 

۱۳۸6 :۲0 .) 

  ی برا .  ست ین  مطرح  اصالً  خاستگاه  مسئله  چون  ست ی ن  آن  دیتول  یبرا  بدعت   به  یازین   چیه   گزاره،  در

 ی سوژه  به  نه  و  تویکوگ  چیه   به  نه  ندارند  یارجاع  گزاره  و  ست ین  یکس  به  ی ازین  چیه   گزاره  کی  دیتول

  به   نه   و(  ردیبگ  سر  از)   کنند  انی ب  بار  نینخست  یبرا  را   آن  که   ی  من«»   نه.  کند  ر یامکانپذ  را  آن   که  ییاستعال

»کند   دیتائ  و  دهد  رواج  کند،  حفظ  را  آن  که  زمانه  روح  دارد؛  وجود  گزاره  هر  یبرا  سوژه  ی  ها«مکان . 

 هامکان   نیا  به  مورد  هر  در  توانندیم  متفاوت(  هاسوژه)  یافراد  کهآن  از  قاًیدق  و  اند ی گوناگون  اریبس  یهامکان 

  ؛شودی م  تکرار  ای  ابدیی م  انتقال  شود،یم  حفظ  آن   موجب به   و  شودی م  انبار  خاص  طوربه   گزاره  ند،یایب

 (. ۲۲: ۱۳۸6 ،دلوز ؛۱۸۳: ۱۳۹۲ ،فوکو) شودیم خاستگاه به بازگشت  و خواست  یهاانگاره  انباشت  نیبنابرا

 اما  ها؛ثبت   و  های سینونام   ،قراردادها   نامه،ن ییآ  نامه،اساس   مثال،  یبرا.  دارد  ییهاگزاره   ینهاد  هر

 شکل  توانندینم سوژه نه و هاابژه  نه نه،ینهاد طیمح آن بدون که دهندیم ارجاع  نهینهاد  یطیمح به را هاگزاره

  د یگوی م  سخن  یمکان  نیچن  در  که  یاسوژه   و  شوندیم  ظاهر  گزاره  یهاط ی مح  نیا  در  که  ییهاابژه   رند،یبگ

  و   نیمع  یادوره  در  اش،مطب   ای  مارستانیب  در  پزشک   گاهیجا  جامعه،  در  سندهینو   گاهیجا  مثال،  یبرا)

   ( ۲۹: ۱۳۸6 ،دلوز(. )هاابژه  دیجد یظهورها

 شودیم  گزاره  از  که  یاستفاده  برحسب   و  یخیتار  دوره   هر  در  و  است   «ینسب»  گزاره  و   حکم  ت یماه 

 یعی طب  خیتار   در  نکهیا  به  بسته  ابند«ییم  تکامل  هاگونه »  یگزاره.  کندی م  دایپ  نوسان  آن،  یریکارگبه   وهیش  و
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 نکهیا  به  توجه  با  ست ی ن  یکسانی  گزاره  نوزدهم  یسده  یشناسست یز  ای  باشد  شده  یبندصورت   هجدهم  سده

  کامالً   ینهادها  زین  و  های پراکندگ  ،یزمان  فواصل  ،یریگاندازه   یواحدها  فیتوص  مورد  هر  در  است   ممکن

 ی هایریگشکل   به  تواندی م!«  دیده   جا  ن یدارالمجان  در  را  وانگانید »  کسانی  گزاره.  کند  برجسته  را  یمتفاوت

  ی کی  هیعل   باشد  یاعتراض  هجدهم،   یسده   همچون  کهن یا  به   بسته  باشد،  داشته  تعلق   یز یمتما  کامالً   یگفتمان

 ی برا   نیدارالمجان  از  باشد   یامطالبه   نوزدهم،  یسده   همچون  برعکس  ای  ،وانگان ید  با  انیزندان  کردن

:  ۱۳۸6  ،دلوز )  یمارستانیب  طیمح  تحول  هیعل  باشد  ی امروز   یاعتراض  یحت  ای  ان؛یزندان  از  وانگانید   یجداساز

۳۱ .) 

 که  ثیح   نیا  از  نامدیم  هاگزاره  از  یامجموعه   را  گفتمان  ،فوکو  یشناختنه یرید  لیتحل  نیهم  اساس  بر

  ت ینهای ب  که  ست ین  یصور   ای  یبالغ  واحد  کی  گفتمان  اند؛مربوط   یگفتمان  یریگشکل  همان  به  هاگزاره   نیا

 ؛ ( میده   حیتوض  لزوم  صورت   در  و)  میده   نشان   خیتار  در  را  آن   کاربرد  ای   یداریپد   میبتوان  و  باشد  تکرار  قابل

  ن ی ا  یبرا  را  وجود  طی شرا  از  یامجموعه   میتوانیم  که  هاگزاره   از  یمحدود   شمار  از  است   متشکل  گفتمان

  باشد؛  داشته  هم  یخیتار  که  ست ین  زمانیب  و  یمثال  شکلکی  گفتمان  ،یفهم  نی چن  در.  میکن  فیتعر  هاگزاره

 زمان   از  نقطه  نیا  در  تحقق  و  ظهور  امکان  گفتمان  چرا  و  چگونه  میبپرس  که  نیا  از  ست ین  عبارت  مسئله  پس

 که   خیتار  خود  در  یوستگیناپ  و  وحدت  خ،یتار  از  یاقطعه   -  است،  یخیتار  آخر  تا  اول  از  گفتمان  افت؛ی  را

 اش ی ناگهان  ظهور  نه  و   است   مطرح  اشی زمانمند  خاص  وجوه  و  های دگرگون  ها،انقطاع   ها،محدوده   یمسئله 

 خود  موردنظر  گفتمان  متوجه  را  ما  یوقت  فوکو  ادامه  در(.  ۱7۱:  ۱۳۹۲  ،فوکو)  زمان  یهایتافتگدرهم  انیم  در

  :پردازدیم ی گفتمان کردار حیتوض به کرد
 یبندصههورت را یریتصههو  ایهه  یلهه یم ده،یهه ا کههه فههرد کیهه  انیهه ب عمههل بهها میکنهه  خلههط  را  یگفتمههان  کردار  میتوانینم» 

 بهها میکنهه  خلههط ایهه  شههود؛یم بسههته کههار بههه یاسههتنتاج سههتمیس کیهه  در کههه یعقالنهه  یتیفعههال بهها میکنهه  خلههط ایهه : کنههدیم

 قواعههد از اسههت  یامجموعههه یگفتمههان کههردار: یدسههتور جمههالت سههاختن هنگههام بههه سههخنگو  یهاسههوژه( ت یصههالح)

 ،یاجتمههاع نیمعهه  یطهههیح کیهه  یبههرا و نیمعهه  یدورههها در کههه مکههان و زمههان در نیمتعهه  همههواره ،یخیتههار نههام،یب

 (.۱7۱: ۱۳۹۲  ،فوکو ) اند«کرده فیتعر را  یهاگزاره  کارکرد اعمال  طیشرا  ،یشناختزبان ای  ییایجغراف ،یاقتصاد

.  شوند ی م  شناخته  یجد   ریغ  ای  یجد  ،نامعتبر   ای  معتبر  یمیمفاه   چه  که  دهدی م  نشان  یشناسنه یرید

  به   گذارانیبن  یذهن  در  آن  افتنی  و  ت یهو  منشأ  از  یسخن   ست؛ین  قیعم  یقتیحق  ا ی   نهفته  ییمعنا  کشف  هدف،

. است  آن  انتشار  و  کاربرد  یعمل  یحوزه  و  ت یهو  وجود   طیشرا   شرح  یپ  در  یشناس نه یر ید  بلکه  دیآی نم  انیم

 ت یهو  یپراکنده  یاجزا  به  خواهدینم  و  ندارد  یسروکار  گزاره  نظام  تکامل  و  تداوم  ن،یتکو  با  یشناسنه یرید

  فیتوص  صرفاً  آن  هدف  بلکه  دهد  لیتقل  را  تنوعات  یعام  و   یکل  یمرکز  خط  کشف  با  ای  و  ببخشد  وحدت

 ص یتشخ  هاآن  یرو  بر  ت یهو  یبندصورت  که  است   یینهادها  و  یگفتمان  یکردارها  عملکرد  و  وجود  قلمرو

 قرار یواحد  ریناپذاجتناب ریمس در هاگفتمان  نگاه  نیا از. دارد یخاص خت یتار ت یهو هر. ابدییم ت یقطع و

  از   سخن  ،ی شناسنه یری د  در.  است   کار  در  یوستگیپ  و  یتوال  و   از  یمختلف  یهارشته   و  اشکال  بلکه  رندیگینم
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  و   فوسیدر)  ریناپذاجتناب  یتوال  و  یترق   و  تکامل  از  نه  هاست ت یهو  تفاوت  هاخالل  ها،شکاف   ها،گسست 

 (. ۲۱: ۱۳7۹ ،نویراب

 یبررس  ،دهدیم   انجام  یکار  و  دارد  «ییاجرا»  یسرشت  که  ییآنجا  در  گزاره  قالب  در  را  زبان  پس

  با   و  رسدیم  وحدت  ه ی نظر  و  شهی اند  عنوانبه   احکام  از  یامجموعه   یخیتار  تبار  و  دوره  هر  در  که  میکنیم

 در   بنابراین.  میهست  گزاره  از  ی دیجد  شکل  حضور  شاهد  ما  و  شودی م  جادیا  یگسست  د،یجد  عصر  آمدن

  با   یول  می باش  یخیتار  مختلف  یهادوره   در  یمشابه   یهاگزاره  شاهد  ما  است   ممکن  هم  یرانیا  ت یهو  مورد

 شد  اشاره  قبل  در  که  همچنان.  شود  یتلق  آن  از  یخاص  یمعان  یخیتار  دوره  آن  در  موجود  یروهاین  به  توجه

  و  شودیم گزاره از که یاستفاده برحسب  و یخیتار تبار  و دوره  هر  در و است  « ینسب» گزاره و  حکم ت یماه 

 .کندی م دایپ  نوسان  آن، یریکارگبه  وهیش

 آن  که  میکنیم  لی تحل  را  یرانیا  ت یهو  یسازمسئله   یهاشکل  ،یشناختنه ی رید  بعد  در  ما  نجایا  تا  درکل

 تا  میکشیم  رونیب  یرانیا  تیهو  مورد  در  موجود  یگفتمان  ریغ  و  یگفتمان  یکردارها  طیشرا  فیتوص  دل  از  را

 فراتر   را  پا  ،یتبارشناس  در  اما  م؛یابیدر  یخیتار  مختلف  یهاگسست   و  هادوره  در  را  یرانیا   ت یهو  یمعان

  ر یغ  و  یگفتمان  یکردارها  دل  از  یرانیا  ت یهو  یمعان   کشف  و  طیشرا   فیتوص  دنبال  به  فقط  و  میگذاریم

  ، یرانی ا  ت یهو  اطراف(  ی گفتمان  ریغ  و   یگفتمان)  یکردارها   آن   از   کدام  هر  یتلق   با  بلکه   میستی ن  یگفتمان

  ن یا  با.  میهست  ادیانق  و  قدرت  اعمال  یبرا  قدرت  سم یمکان  کی  ای  و  دانیم  کی   دنبال  به  رو،ین  کی  عنوانبه 

  در   را   آن  یروین  چه  م یندان  اگر   افت ی  مینخواه   هرگز  را  یرانیا  ت یهو  ی معنا  یتبارشناس  در  ما   حات، یتوض

  آن   و  بودند  درآورده  تصرف  به  را  آن  گرفتند،یبهره م  آن  از  بودند،  کرده  تصاحب   یخی تار  مختلف  یهادوره

 مثل)  یروهاین  ای  و  هاقدرت   دنبال  به  یرانیا  ت یهو  یبررس  در  ابتدا  در  پس.  بودند  درآورده  انیب  به  را

  ت یهو  که  میهست(  رهیغ   و   یاجتماع  و  ی اقتصاد  یندها یفرا  کردارها،  دادها،یرو  ها،دانش   نهادها،  ها،گفتمان 

  کشف   دنبال  به  دوم   مرحله  در  و  داشته  سلطه   آن  بر  تا  اندکرده   ریتسخ  یخیتار  مختلف  یهادوره   در  را  یرانیا

  گفتمان،   ها،نهضت   ها،جنبش  چون  یمیمفاه   با  ما  اول  گام  در  پس.  میهست  روهای ن  نیا  قدرت  اعمال  یچگونگ

  تیهو  بر  قدرت  اعمال  یروهاین  که(  قدرت  کیز یف  خرده  عنوانبه)  رهیغ  و  نهاد  دانش،  شه،یاند   ت،یعقالن

  عنوان به  رهیغ  و  هاکی تاکت  ها،کیتکن  ها،یاستراتژ  با  دوم  مرحله  در  و  می دار   سروکار  هستند،  یرانیا

 .کنندی م استفاده قدرت اعمال یبرا  آن از روهاین  آن که میدار  سروکار قدرت یهاسم یمکان

 ی معان  مورد  در  قبل  در  چنانچه  که  میکن  اضافه  نجایا  در  است   الزم  نکته  ن یا  یتبارشناس  بحث   در  البته

 که   هانشانه   از  یارهیزنج   دی د  دی با  ها،واژه  و  کلمات  تبارشناسانه  لیتحل  یبرا  که  میگفت  هاواژه  و  کلمات

 یدانیم  چه  در  هاگزاره  از  خانواده  نیا  و  دارند  قرار  هاگزاره  از  خانواده  کدام  در  هستند  هاآن  از   یجزئ  کلمات

 مورد   در  مثال  یبرا.  هستند  روین  کدام  مقابل  در  یروهاین  چه  یاجرا  ای  تکرار  و  افتادند  کار  به  روهاین  از
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  چه   با  یخیتار  دوره  هر  در  مینیبب  دیبا   است،  خورده  رقم  چگونه  آن  یمعنا  مینی بب  آنکه  یبرا  «ی رانیا  ت یهو»

 . کردندیم یتلق یمعنا  چه «ی رانیا ت یهو» از یروهاین نیا از کدام هر و است  داشته سروکار یروهاین

 ها آن  با   هم  ییهاییجدا  یول  دارد  وربطخط  شدهگفته  یهات یروا  با  نکهی ا  نیع  در  ما،  ت یروا  نوع  نیا

  :دارد

  را   رانیا»  نکهیا  به   ت یاسم  هی نظر  توجه  با  را  یرانیا  ت یهو  که  یخیتار  یشناسجامعه   پردازانه ی نظر  با.  ۱

 ده یعقهم   قیتحق  فرضش یپ  در  اند،کرده  یبررس  است«   کهن  خی تار  یدارا  ه،ی همسا  یکشورها  از  ییجدا

  ک ی  عنوانبه   یرانیا  ت ی هو  است   ممکن  که  میهست  ن یا  به  قائل  یتبارشناس  مباحث   به  توجه  با  ما  اما  میهست

  در  را  آن  که  یروهاین  و  بافت   و  ساخت   به  توجه  با  یول  باشد  قرارگرفته  مختلف  یروها ین  موردتوجه  مسئله

  کرده   ظهور  مختلف  یهاشکل   به  داشتن«  یرانیا  ت یهو  دغدغه»  اندکرده   استفاده  یخی تار  مختلف  یهادوره

 .است  نکرده ظهور شدهی بازساز و یتکامل  صورتبه  لزوماً و است 

 است   جهت هم  است،  یخیتار  برساخته  یران ی ا  ت یهو  نکهی ا  جهت   از  هامدرن پست   ت یروا  با  ما.  ۲ 

  مسئله »  مبحث   به  توجه  با  ما  نظر  از  چراکه  میستین  همسو  هاآن   با  داشتن«  یرانیا  ت یهو  دغدغه»  مورد  در  یول

  ر ی غ  و  یگفتمان  مختلف  یکردارها  و  است   بوده  مختلف   یروهاین  موردتوجه  همواره  یرانیا  ت یهو  شدن«،

 ها، دانش   نهادها،  ها،گفتمان  تا  شود  قرارگرفته  موردمطالعه  دیبا  که  است   گرفتهشکل   آن  اطراف  در  یگفتمان

 گرفته شکل   «ی رانیا  ت ی هو»  اطراف  در  که  رهیغ  و   یاجتماع  و  ی اقتصاد  یندها یفرا  کردارها،  دادها،یرو

 . شوند فیتوص
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 یریگجهینت

 در  یرانیا  ت یهو   ی»چگونگ  مثل  آن  گوناگون  ابعاد  و  یرانیا  تیهو  یبررس   به  یمختلف  یهات یروا

  انجام   یخی تار  مختلف  یهادوره   در  «ییگرای مل  یشه یاند »   داشتن«،  یرانیا  ت ی هو   دغدغه»  خ«،یتار  طول

  ا ی   و  «ییگراکهن »  انه«،یگرای ازل»  نام   به  اول  ت یروا:  است   ییشناساقابل  ت یروا  سه  هاآن   انیم   از  که  اندداده 

  به   بارحسرت  نگاه  هانیا.  انگارند ی م  جاودانه  و  یعیطب  ،یذات  یدهیپد  را  ی رانیا  ت یهو  که  گرا«ملت »

  به   و  هستند  حال  زمان  در  یرانیا   ت یهو  گذشته  ییطال  عصر  خاطر  آرامش  یوجوجست   در  و  دارندخ یتار

. هستند  حال  زمان   در  « یمادر  و   یپدر  نیسرزم   به  عشق»   «،یپرستوطن »  ران«،ی ا  ملت »  مفهوم  یبازساز  فکر

  ت یهو»   ًاصوال   اول،  ت ی روا  برعکس  پردازندیم  یران یا   ت یهو  یانتقاد  یبررس  به  که  مدرن«پست »  ت یروا.  ۲

  به   اساس   نیا  بر  جاودانه؛  و  یذات  یده یپد  نه  و  دانندی م  یهاواکنش   و  هاکنش   ی خی تار  ساخته«بر »  را  «ی رانیا

  «، یرانیا  ت یهو»  به  نسبت   نگاه  نیا  کنار  در  یول.  هستند  یرانیا  ت یهو  یخیتار  یهاانقطاع   و  هاگسست   دنبال

  در   مدرن  یای دن  «یبرساخته »  و  محصول  و  کنندیم  یتلق  دیجد   را  داشتن«  یرانی ا  ت یهو  دغدغه»  دهیپد  هاآن 

  ی خیتار  یدهیپد  را  یران یا  ت یهو  که  «یخیتار  یشناسجامعه »  ت یروا.  ۳.  دانندیم   سم«یونالیناس  جنبش»  غالب 

 به   قائل  و  هستند  یرانی ا  ت یهو  در(  هاگسست   نه  و)  هاب ینش  و  فراز  دنبال  به  دانند،یم  تحول  و  رییتغ  حال  در

 صورتبه   درگذشته  یرانیا  تیهو  اساس  نیا  بر.  هستند  یرانیا  ت یهو  در  مختلف  یهاشکل  به  تداوم  کی

 ۱۹  قرن  تا  یگوناگون  صور  و  شدهن یتدو  و  میتنظ  یساسان  دوران   از  «ی رانیا  یفرهنگ  و  یخیتار  ت یهو»

 نیا  به  توجه  با.  است   افتهیتحول   «یرانیا  یمل  ت یهو»  به  ریاخ  قرن  دو  در  و  دهیگرد   یبازساز  دفعاتبه 

  است   داشته  وجود  رانی ا  خ یتار  در  را  داشتن«  یرانیا   ت یهو  دغدغه»  که  اول  ت ی روا   با  ت یروا   نیا  مطالب، 

 هستند  مخالف  کنند،یم  یتلق  شکلکی  و   یازل  را  یرانیا  تیهو  نکهیا  جهت   از  هاآن  با  یول  هستند  نظرهم

 دوم   ت یروا  با  جهت نی ازا  است؛  کرده  تجربه  را  یگوناگون   یهاتجربه   خیتار  طول  در  را  یرانیا  ت یهو  که  چرا

 به   تداوم  کی  به  قائل  و  هستند  خیتار  طول  در  یرانیا  ت یهو  هاب ینش  و  فراز  دنبال  به  هانیا  ی ول  است   همسو

  نه   و)  شدن«  برساخته»  و   گسست   دنبال  به  دوم  ت یروا  یول  هستند  یرانیا  ت ی هو  در  مختلف  یهاشکل

 .هستند خیتار در یرانیا ت یهو(  گوناگون تداوم و یبازساز

 مبحث   به  توجه  با  بود  میاکرده   انتخاب  « یرانیا  ت یهو»  یبرا  پژوهش  نیا  در  ما  که  اتیروا

همواره در طول تاریخ   یرانیا  ت یهو  قیتحق  نیا  نظر  از  که  است   فوکو  شلیم  یشناس نه ی رید  در  «ی سازمسئله »

  ی سع  موجود مختلف یروها ین اساس نیا بر و ه است گرفت قرار قدرت مناسبات  و روابط موردتوجه و مسئله

  ها، کیتاکت  ها،کیتکن  ابزارها،  نهادها،  قیطر  از  را  امر  نیا  که  داشتند  را  یرانیا   ت یهو  بر  قدرت  اعمال  در

  دگاه ی د  از  خیتار   بودن«  یحادث»  به  توجه   با  و  شدن  مسئله   نیا   کنار  در.  دادند  انجام  مختلف  یهاگفتمان 
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  ت یهو  اطراف  در  دی جد  ی روهاین  حضور   با  و  ی خیتار   مختلف  یتبارها  و  هادوره   در   ،فوکو  یتبارشناس

 .بود میخواه  خیتار طول در یرانی ا ت یهو گوناگون شدن«  برساخته» شاهد ما ،یرانیا

 یی هاییجدا  یول  دارد  وربطخط   شدهگفته   یها ت یروا   با  نکه یا نیع  در ما، ت یروا  شد  گفته  که   همچنان

 ییجدا  را  رانیا»  نکهیا   به  توجه  با  را   یرانیا  ت یهو  که   یخیتار  یشناسجامعه   پردازانه ینظر  با.  دارد  هاآن  با  هم

  ما   اما  میهست  دهیعقهم  قیتحق  فرضش یپ  در  اند،کرده  یبررس  است«  کهن  خیتار  یدارا  ه،یهمسا  یکشورها  از

  مسئله   کی  عنوانبه   یرانیا  ت یهو  است   ممکن  که   میهست  نیا   به  قائل  یتبارشناس  مباحث   به  توجه  با

  در  را  آن  که  یروهای ن  و  بافت   و  ساخت   به  توجه  با  یول  باشد  قرارگرفته  مختلف   یروهاین  موردتوجه

  کرده   ظهور  مختلف  یهاشکل   به  داشتن«  یرانیا  ت یهو  دغدغه»  اندکرده   استفاده  یخی تار  مختلف  یهادوره

  نکهیا  جهت   از  هامدرن پست   ت یروا  با  ما.  است   نکرده  ظهور  شدهیبازساز  و  یتکامل   صورتبه  لزوماً  و  است 

 هاآن   با  داشتن«  یرانیا  ت یهو  دغدغه»  مورد  در  یول   است   جهت هم  است،  یخ یتار  برساخته  یرانیا  ت یهو

 ی روهاین  موردتوجه  همواره  یرانیا  ت یهو  شدن«،  مسئله »  مبحث   به  توجه  با  ما  نظر  از  چراکه  میستین  همسو

  دیبا   که  است   گرفتهشکل   آن  اطراف  در  یگفتمان  ریغ  و  یگفتمان  مختلف  یکردارها  و  است   بوده  مختلف

 . شود قرارگرفته موردمطالعه

تاریخ درازای  در  ایرانی  هویت  بررسی  برای  کل   « یهابرساخت »  فیتوص  به  ابتدا  درباید    ما  در 

 ی انضمام کار دیبا بپردازیم. برای این کار یفرهنگ  و  یخیتار ت یواقع اساس بر یران یا ت یهو یخیتار مختلف

 شناخت باید    ما  هدف  ادامه  در  و  کرد؛  یبررس  خیتار   در  خودش  یمکان  و  یزمان  ظرف  در  را  آن   و  داد  انجام

 . باشد یخیتار مختلف  یهادوره در یرانیا ت یهو بر( یگفتمان ریغ و یگفتمان یکردارها ) رگذاریتأث یروهاین
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   مآخذ: و  منابع

  و   فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده:  تهران  ایرانی.  ملی  هویت  بنیادهای  . ( ۱۳۸۸)  حمید.  احمدی،

 اجتماعی

 آمه  کتاب: تهران چاوشیان. حسین و جوافشانی لیال یترجمه .فوکو میشل .( ۱۳۸۵) بری. اسمارت،

 نی  نشر: تهران احمدی. حمید یترجمه .ایرانی هویت(. ۱۳۹۵) احمد. اشرف،

 علی   یترجمه  .ایرانی  هویت  از  گرایانهملی   تعابیر  درباب   بحثی(.  ۱۳7۸)  مهرزاد.  بروجردی،

 ریت و خرداد. 47ش. کیان مجله. زادهصدیق 

 یترجمه  .کیوتیهرمن  و   ییساختگرا  یفراسو:  وکفو  شلیم(.  ۱۳7۹)  نو.یوبرت و پل راب یه   فوس،یدر

 ین  نشر: تهران. هیریبش نیحس

 نی نشر: تهران دیده.جهان  افشین و سرخوش نیکو یترجمه .فوکو(. ۱۳۸6) ژیل. دلوز،

 نگاه   . تهران: انتشاراتایران اجتماعی تاریخ(. ۱۳7۵راوندی، مرتضی. )

 . تهران: انتشارات جاویدان دو قرن سکوت(. ۱۳۵۵کوب، عبدالحسین. )زرین

 هرمس  نشر: تهران .قدرت  و دانش: فوکو میشل(. ۱۳۹۵) محمد. ضمیران،

 47ه اندیشه پویا. شماره . مجلآدمیت تاریخ را دستکاری کرده است(. ۱۳۹6ضیا ابراهیمی، رضا. )

 . حسن انوشه. تهران: انتشارات کمبریج کمبریج ایران تاریخ(.  ۱۳7۹فرای، ریچارد. )

  و   فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده:  تهران.  امامی  یحیی  یترجمه.  اشیاء  نظم(.  ۱۳۸۹)  میشل.  فوکو،

 اجتماعی
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 نشر :  تهران.  دیدهجهان   افشین  و  سرخوش  نیکو  یترجمه.  دانش  شناسیدیرینه(.  ۱۳۹۲)  میشل.  فوکو،

 نی

 هرمس  نشر: تهران. ولیانی فاطمه یترجمه. جنون تاریخ(.  ۱۳۹0) میشل. فوکو،

 مصدق  انتشارات: تهران. منش اخالقی محمدرضا یترجمه . خرد و سیاست(. ۱۳۹۵) میشل. فوکو،

( همایون.  دوران(.  ۱۳۹۱کاتوزیان،  شهیدی. ترجمه .  معاصر  ی  دوره  تا   باستان  ایرانیان:  حسین  ی 

 تهران: نشر مرکز 

 ناهید  انتشارات: تهران. است خاکستری تبارشناسی(. ۱۳۹۵) عادل. مشایخی،


