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Abstract 

Like people, ideas and theories travel from person to person, from situation to 

situation, and from one period to another. The question that arises is whether 

traveling theory stays as it is or it undergoes some changes as a result of its move. 

Drawing on the historiography of translation, we investigated one of the most 

important philosophical discourses of the twentieth century in the West and Iran, 

namely Foucault’s discourse. We tried to discover which part of Foucault’s work or 

ideas was the focus of translators in the Reformist period, stretching from 1997 to 

2004. To this end, all Persian translations of Foucault’s works, together with Persian 

translations about Foucault and original writings in periodicals were selected and 

their common themes were extracted. The findings of this study show that translators 

were the main actors in importing Foucault’s ideas to Iran. Also, criticizing power 

relationship was the main theme in the analyzed corpus. Given the fact that Foucault 

took a controversial stance on the Islamic revolution in the early years of the Islamic 

Revolution, this study addresses another question related to the issue of Foucault’s 

reception. Indeed, the paper examines whether translators of Foucault’s works 

translated his works regardless of his stance on the revolution. For this purpose, all 

translated and original texts as well as articles in periodicals (1997-2004) were 

analyzed. The main themes were extracted and tagged according to Foucault’s 

thought on power. The results indicate that translators were the main actors in this 

discourse, and Foucault’s thought served as a tool for translators to criticize social 

phenomena, and the critique of power has been the most frequent concept in all 

Foucault-related publications (i.e., translations, writings, and magazines). 
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 1400/ 04/ 27تاریخ پذیرش:                     1399/ 09/ 03تاریخ دریافت:  

          32- 1، صص  (1401 زمستان) چهارم، شمارۀ پنجمدورۀ پنجاه و     مطالعات زبان و ترجمه 

   

 بر نقش ترجمه و مترجمان  یهتکبا   اصالحات دورۀ دریافت گفتمان فوکو در 
 

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران( اعظم غمخواه )گروه زبان انگلیسی،  

 )گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران(   * فر علی خزاعی 

 جهانگیر مسعودی )گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران( 
 

 یدهچک

دیگاار، از    دااردهااا از داارد  بااه  کنناادآ  نها ساا ر م همچون انسااان  هانظریّهها و  اندیشه

از زمااان و منااان  بااه زمااان و منااان  دیگاار منت اا   و مااویعیت  بااه مااویعیت  دیگاار

منااان   و زمااانا  از نظریّااهشااود ایاات اسااق کااه ویتاا  شوند. ساالال  کااه مطاار  م م 

شااود یااا ایننااه م گونااه کااه هسااق منت اا   کنااد، همانمنان دیگاار  ساا ر م   به زمان و

نگااار  ترجمااه، پژوهشاا  تاری  ۀم الااه در چااارچوز  ااوز یااتا در کنااد تغییاار م 

دلساا   مهاام یاارن بیسااتم در  اارز و در ایااران  هااا گ تماناز  یناا دریادااق  نحااوۀ

کااه مترجمااان   شااودم   دادهپاساا     ساالا ایاات    آ وشااودپرداختااه م   «گ تمان دوکو »یعن   

و  اناادکرده تأکیااد  دوکااو هانظریّااهاز  ثااار یااا  یککااداماصااا ات باار  دورۀدر  دوکااو 

  ااازیت ان اااز اسااام  موا اا     هاسااا دوکااو در    کااهیتابااه    توجّااههمچنیت با    چرا 

 ساالا اتخاااک کاارده اسااق، ایاات پااژوه  بااه ایااران در مااورد ان اااز  یز برانگجنجااا 

 یااا  کااهیتااسااق و  ن  له پااریرف دوکااو ماارت  أپااردازد کااه بااا مساا دیگاار  نیااز م 

نظر از مو اا  او نساا ق بااه ان اااز اسااام  بااه ترجمااه  ثااار و  مترجمان دوکو صاار 

شااده و تااألی   و نیااز م ااا ت مناادر  منظااور، تمااام  متااون ترجمه  یااتااند  بااه  پرداخته

هااا را انتخاااز کاارده و م اااهیم اصاال   ن( 13۷۶-13۸3اصااا ات ) دورۀدر نشااریات 

 . بررساا شااده اسااق   گرار م هااوم یاادرت در اندیشااه دوکااو برچساا     بنددسااتهط ق  

دوکااو   شاا و اندی  اناادنشااان داد کااه مترجمااان کنشااگران اصاال  ایاات گ تمااان بوده   ا ر

و   ن ااد کننااد  را    اجتمااا  هاابزار  در خدمق مترجمااان بااوده اسااق تااا پدیااده  مثاب به

م در تمااام   ثااار چاااپ  ماارت   بااا ربسااامدتریت م هااو مرکور، ن ااد یاادرت پُ  دورۀنیز در  

 اسق.  ( بودهدوکو )ترجمه، تألیف و نشریات
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طل ، مترجمااان دوکااو، ان اااز ن ااد یاادرت، دوکااو، گ تمااان اصااا  ها:کلیدددوا ه

 اسام  ایران

 مهمقّد. 1

. ساالال  کااه هسااتند ی جاجابااهدر  رکااق و ها ها همچااون انساااننظریّااهها و اندیشااه

مناان دیگار    مناان  باه زماان و  و  زماانا  از  نظریّاهشود ایات اساق کاه ویتا   مطر  م 

کنااد  شاار  شااود یااا ایننااه تغییاار م گونااه کااه هسااق منت اا  م ، همانشااود ممنت اا  

هااا  دناار  در تاااری  معت ااد اسااق اگرچااه بااه ن اا  ترجمااه در انت ااا  جن   1سااایمون

کمتار   هااگ تمان  و  هانظریّاهاماروز باه ن ا  ترجماه در تغییار  ا تاا باه  امّ  ،شده  توجّههمیشه  

نیااز  3ونااوت  .(200۶ 2،سااارایاوا-بااه ن اا  از سوسااام 1۹۹1شااده اسااق )سااایمون،  توجّااه

 باها شاود امّاگردتاه م  دلسا   بهاره  ۀشادمعت د اسق در تح ی اات دلسا   از متاون ترجمه

(، 1۹۹۶) 4(. بنااا بااه نظاار میلاار1۹۹۶شااود )ونااوت ،   نم تااوجّهن اا  ترجمااه در  ن متااون 

مت ااوت از ن شا  کاه   آکناددر درهنا  م داد ن شا  پیادا م   ،کنادا  سا ر م نظریّهویت   

  ها  اخیاار بررساا  تحااوّکااه در سااا   روسااقیتازادر درهناا  م اادش داشااته اسااق. 

 توجّااه مااورد از مو ااو ات ،کنناادهای  کااه از منااان  بااه منااان  دیگاار ساا ر م نظریّااه

، اگااار یگرد  ارتباااهباااوده اساااق.  «دریاداااق  نظریّااا» اااان ترجماااه در چاااارچوز مح ّ

اناد، اماروزه بیشاتر مناد بودهها  ترجماه«  ایهنظریّاه ان ترجماه بیشاتر باه »درگرشته مح ّ

 (.1۷ص.   ،200۶سارایاوا،  -مندند )سوسامها«  ایهنظریّه   به »ترجم

دوکاو در  را  دریاداق  نحاوۀدریاداق باه بررسا    نظریّاچاارچوز تح یاق  ا ار در 

طور خاااص در پاا  ت یاایت ایاات مو ااو  پااردازد و بااهم  13۷۶-13۸3اصااا ات  دورۀ

 جهاقیتازابناابرایت    آانادکرده  تأکیادها  دوکاو  نظریّاهاز    هاسق که مترجمان بار کادام جن ا

ترجمااه یاارار  اراننگاای تارتدااویر  از میشاا  دوکااو در اختیااار کااه اسااق  اهمّیّااق ااا ز 

نیااز درهنگا  و اجتماا   جامعاه   بار اساا و ایات مو او  را کاه دریاداق دوکاو    دهد م

 
1. Simon 

2. Susam-Sarajeva 

3  . Venuti 

4  . Miller 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR856IR856&sxsrf=ALeKk00ZqaxR0pmQURAYKNHSS0CxvfmbWA:1610450642320&q=Lawrence+Venuti&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzSvMK6tS4tLP1TdIyclLNkjXUs4ot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyiwpSc2LL88vyi62SiwtycgvWsTK75NYXpSal5yqEJaaV1qSuYOVEQD6if5rVgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7wdqTpJbuAhXwUhUIHR4ECwYQmxMoATAQegQIEhAD
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و  کناد مثاباق  باا اسات اده از اساناد و  ثاار بررسا  شاده  را  بوده اساق  ایران به اندیشه و 

ان ااز ارت اام مسات یم  باا    لیاها  اوّ مایق دوکاو از ان ااز اساام  در ساا    از نجاکه

ایات پاژوه ، دریاداق گ تماان دوکاو و نیاز باا پاریرف  ثاارف دارد، ها  نظار  او دیدگاه

دهاد. به مو   و  نس ق باه ان ااز اساام  ایاران را نیاز ماورد بررسا  یارار م   توجّهبا  

 ر زیر اسق:یرادو سلا  اصل  ایت پژوه  به

مو    مایت  دوکو از ان از اسام  ایران تا چه  د در تدمیم مترجمان برا    -1

 بوده اسق   تأثیرگرار ثار و    ترجم

شده    تأکیدها  دیگرف  نظریّهات او بی  از  از نظریّ   یککدام ثار دوکو، بر     در ترجم -2

   و چرا اسق

 پژوهش ۀپیشین. 2

نظریّاا  دریادااق و بااا اساات اده از مطالعااات تاااریخ  ترجمااه ایاات پااژوه  در چااارچوز 

گویااد، م  (201۸) 1رانااد   کااهچنانمطالعااات ترجمااه،  صااورت گردتااه اسااق. در  ااوزۀ

و   اااز پااژوه  یاارار نگردتااه  مساات   مااورد  مو ااو  مثاباا بهترجمااه هرگااز  تاااری ا

 ااا  تح ی ااات مطالعااات ترجمااه اّت و چرخشاا  کااه در  ااوزۀمطالعااات تاااریخ  ترجمااه 

در مطالعااات تاااریخ  ترجمااه، دهااد. نساا ق م  2000اوایاا  سااا  را بااه ادتاااده اسااق 

 پااردازد ولااا  وجااه مشاااتر  همااا د  م پژوهشااگر باااه مو ااو ات تااااریخ  متعااادّ

 ت تاااریخ  ان در تحااوّهااا  تاااریخ  ترجمااه ن شاا  اسااق کااه ترجمااه و مترجمااپژوه 

از چشاام مورخااان دورمانااده و د اا  از طریااق بررساا   معمااوً آ ن شاا  کااه اناادکرده ی اااا

 مطالعاااتپژوهشااگران   هااا  مااورد  ایااها یاباا  کشااف اسااق. از جملااه  وزهترجمااه

دریادااق« کااه  نگااار ( »تاری 13۹۶شاااه  )ملکدریادااق اسااق.  تاااریخ  ترجمااه  ااوزۀ

شاده   کاار گردتاهمطالعاات تااریخ  باه  ۀ  دریاداق« اساق و در  اوز   نظریّاشنا  »ین  از اَ

پیشاانهاد  هاااگ تمانهااا  مناساا  باارا  بررساا  انت ااا  یناا  از روینرد  نوانبااهرا  اسااق

 طریااق از وارداتاا  هااا گ تماناصاال  پااژوه  در اینجااا ایاات اسااق کااه  ساالا  کنااد. م 

 
1  . Rundle 
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 چااه یااا و پریردتااه تغییراتاا  چااهم دااد شااده و  درهناا  وارد کی اا  و کاامّ چااه بااا ترجمااه

 اند.کرده  ایجاد  تأثیرات 

سااردمداران .  یااد ساااز م دریادااق در ن ااد ادباا  زیرشاااخه  لاام هرمنوتیااک بهیاا  نظر

میارا  دلسا   و کاه از هساتند  4و پا  ریناور 3یادگرها ،2، گاادامر1، شاایرماخرنظریّاهایت  

 نظریّاااهکاااه  ۶ول گانااا   یااازرو  5یاااا و نس روبااارت هاااا دنااار  اداااراد  چاااون

تااوان را م  نظریّاا  دریادااق» .اناادبهااره برده ،اناادشااناخت  دریادااق« را مطاار  کرده»زی ای 

محور« شااناخته   »خوانناادهات  دانسااق کااه تحااق  نااوان کلّاایناا  از مجمو ااه نظریّاا

دارناد  تأکیادات بار ن ا  خوانناده در در  معنا  از ماتت شوند چراکاه تماام ایات نظریّام 

 .(۶۶ص.  ،13۹4داار، )خزا   »دانناادساااختت معنااا  مااتت م و رسااالق خوانناادگان را 

دریادااق تمرکااز را از رو   نظریّاا ر ایاات باورنااد کااه نیااز باا (2013) ۷برمااز و رامااو  پینتااو

مااتت بااه خواننااده تغییاار داده اسااق و مااتت باادون در نظاار گااردتت خواننااده، معنااای  از  ن 

  باار رو  مطالعااات ترجمااه گراشااته تااوجّهیاباا   یرتااأثایاات تغییاار پااارادایم  خااود ناادارد.

ق و پویاای  اسق و ایات مطالعاات را باه سامق بررسا  ن ا  ترجماه در شان  دادن هویّا

در کتااااز  نظریّااا  دریاداااقگاااراران یاااا و  از پایهساااو  داده اساااق.  زباااان م داااد

ادااق انتظااار   نظریّااداا  کاارده اسااق. در را معرّ ۸«ادااق انتظااار»م هااوم  شناسا  دریادااقزی ای 

هااا و ادااق انتظااارات شااود بااه ویژگ  توجّااهو ، باای  از ایننااه بااه بحااو تولیااد و خلااق 

کاه م تنا  بار ایات دارت اساق  اوه، اداق انتظاار شاود. باهم   توجّاه  گ تمان  ۀکننددریادق

»دریادااق« در ینااد  پویااا و تغییرپااریر اسااق و درهناا  دریادااق از نساال  بااه نساا  دیگاار 

صااورت و معنااا  زمااان بهشناساا  دریادااق« همکنااد. یااا و  در تو اایا »زی ای تغییاار م 

تریت و ترجمااه ملمااو »(. 13۸۷کنااد )نااامور مطلااق، مااتت و بادااق تاااریخ   ن اشاااره م 

 
1  . Schleiermacher 

2  . Gadamer 

3. Heidegger 

4  . Ricoeur 

5. Jauss 

6. Iser 

7. Brems & S. Pinto 

8. horizon of expectation 
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، ص. 13۹۸شاااه ، )ملک «گیااردبااارزتریت دریااادت  اسااق کااه از مااتت م اادش صااورت م 

عااد  را دااراهم هااا  بَمات دریادق ن در درهناا  م دااد م اادّ اهمّیّااقبااه  توجّااهبااا  (.35

ها باه متاون اصال  که درهنا  م داد م تنا  بار ترجماه باشاد، ترجماه ورد. درصاورت م 

کنناادگان قگیاارد. دریادهااا شاان  م هااا  مختلااف باار م نااا   ندریادقشااوند و ت اادی  م 

اناااد از: مترجماااان، منت ااادان، پژوهشاااگران، نویساااندگان باااوم ، ترجماااه   ارت ۀ اااوز

در پااژوه   ا اار دریادااق گ تمااان  .(13۹۸ملااک شاااه ، نگاااران )خوانناادگان و تاری 

بررسا   ون تاألی   ماوردو متا (یفتاأل)ا ام از ترجماه و  دوکو از طریاق، ترجماه، نشاریات

 گیرد.یرار م 

 روش پژوهش. 3

کاه پاس از جنا  جهاان  دوم  ت سایر  اساق. روینارد ت سایر پاژوه  روینرد ایات 

 مطار ها   لاوم اجتماا   و انساان   را  بررسا  پدیادهبا بروز روینردهاا  اومانیسات  با

تع اا ، برخااوردار از زبااان و یااادر بااه بریاارار   ۀانسااان را موجااود  دارا  یااوّ کااه شااده

بایااد بااه دانااد و معت ااد اسااق باارا  بررساا  انسااان ساااز  م و دارا  یاادرت معناارت ااام 

ق باارخا  ماهیّاا(. 13۸۶، 1کاارد )بنتااون و کرایاا  توجّااهبادااق تعااامات اجتمااا   او 

بااه    مااار  هاااتحلیاا  داده یجااهدرنت  کااه در  ن معنااا   کمّااهاااپوزیتیویساات  پژوه 

 ازمعنااا  تح یااق کی اا  درق در  ن دخالااق چناادان  ناادارد، و اندیشااه مح ّاا  یااد م دسااق

  جهااان خااار  در  ن هاکااه پدیااده یااا مااویعیت  ی محااکاان  میااان کهنیااات پژوهشااگر و 

پاژوه   ا ار کاه تح ی ا  کی ا  باه   (.2005،  2)پاان    یاد م  باه وجاود،  شاود م اد   

، بااه دریادااق گ تمااان مدااا  ه و تحلیاا  اسااناد ژ ت سااترابااا اساات اده از ا  یااد م ساااز 

و  تااألی  موردمطالعااه در ایاات پااژوه   ثااار  پیناارۀ. پااردازد ماصااا ات  دورۀدوکااو در 

اصاا ات   دورۀزماان     ۀاساق کاه در بااز  و ترجماه(  یفتاأل)ا ام از    ا  و نشاریات ترجمه

ات ها و مجلّااها و روزنامااهترجمااه   کااهاوّ. اسااناد دسااقاندرساایدهبااه چااا   13۸3-13۷۶

 نحااوۀ. اندشااده  استخرا ملّاا  از سااایق سااازمان اسااناد و کتابخاناا شااودم را شااام  

 
1. Benton  . &  Craib 

2. Punch 
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»دوکاااو« و  ها هاااا باااه ایااات صاااورت باااوده اساااق کاااه از کلیااادوا هر   ن وجمااا 

شااده اسااق. نشااریات  کااه بعااد از  »پساساااختارگرای «، »ن ااد یاادرت« در جسااتجو اساات اده

 نگااه  از:  اناد  ارتموردبررسا  یارار گردتناد       ثاار  کاهملّا  کتابخانا در ساایق    جستجو
، کیهااان درهنگاا ، سااروف، نامااه درهناا ، شاار  ،جهااان کتاااز،  ضااور، رسااانه، کیااان، نااو

و    دتااز اماروز،   دار  زادگاان،  راه ناو،  ناه دی،  گ تماان  ،همشاهر   ،رساالق،  ایاران،  سوره

 درتو ی دانا و: وکد   شایماثار    تاوان م  دورۀبررسا  شاده در ایات    ی  تألاز متون   یره.  

از متااون  تاجیااک و در ااامحمّاز   اماساا از و و انوکد  شاایمد  اایمران و از محمّاا

 تاوان مرا    و نیناو سارخوف  یادهدجهانادشایت    تولاد زنادان  مرای اق و تن یاه:    شدهترجمه

بار اساا  م هاوم   هاابعاد از پیادا کاردن  ثاار ماورد نظار، تماام   ن  نام بارد.  نمونه   نوانبه

 ثااار در ایاات  یاا کلّ ، گراربرچساا بعااد از مر لااه . دنشااد  گراربرچساا  شااان اصل

درصاد  ثاار باه م هاوم ن اد یادرت دوکاو  50باه ایات مو او  کاه بای  از  توجّاه، با هدور

 .بررس  و واکاو  شد  تریقدی  صورتبهپرداخته بودند، م هوم ن د یدرت  

بااا کنشااگران   م دااّ ها  انجااام مدااا  ه ،هاااداده  ور جماا اسااتراتژ  دیگاار در 

دیاده دشایت جهانا  ،دریادق گ تمان دوکو در ایاران باوده اساق. مداا  ه باا باباک ا ماد 

 صااورت  یاارمدااا  ه بااا داطمااه ولیااان  به ضااور  و  صااورتبهو نینااو ساارخوف 

صااورت  ساااختاریادتهصااورت نیمهها بهمدااا  ه شااده اسااق.  ضااور  )تل ناا ( انجااام

د نااگیری  ساااختاریادته و بادون ساااختار یارار م بایت دو  ااد نهااها . مدااا  هگردتاه اساق

ها  ساالا   شااوندگانمدا  هاز تمااام گوینااد  میااق هاام م   گاااه  بااه  ن مدااا  و 

 ،انادی مااسا  خاود را باه هار طری ا  کاه هاا  زادناد کاه پا  نشاود، امّامشابه  پرسایده م 

 ت مدااا  ه  ضااور  دو سااا ق و مدااا  ه تل ناا  یااک سااا ق بااودهماادّ ارا ااه دهنااد.

و باا   چرخاد دوکاو گارد محاور یادرت م  اتیّابخا  ا ظام نظر  کاهیتاباه    توجّه  با  اسق.

دوکااو را ن ااد یاادرت    را  جرباا  یاامترجمااان دوکااو کااه دل  بااه ااهااارات برخاا توجّااه

گساترده اساق    م هاوم یادرت در نظار دوکاو م هاوم  کاهیتاباه    قیابا  نا  زیو ن  دانستند م

گساترده خاود دوکاو از    م اا ت را بار اساا  تل ّا  شاود، محادود نم   اسایو به یدرت س

اساق کاه شااام    یوساا  در نظار دوکااو، یادرت م هاوم. میکارد  بندم هاوم یادرت دسااته
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و یاادرت  2اتیاایاادرت مشاار  باار   ،1 یاادرت انضاا اط :شااود سااه نااو  یاادرت م

م ااا ت  تااکتکم ااا ت یرارگردتااه اسااق.   بنددسااته  م نااا  بنددسااته تیاا. ا3 تی اااکم

اسااق.  مااار  شاادههاار م الااه اسااتخرا    یرارگردتااه و مو ااو  اصاال  مااورد بررساا

 هدورکاه مو او  ن اد یادرت در هار ساه    دهاد نشاان ماصاا ات    دورۀ  در  شدهاستخرا 

 اریمو ااو ات بساا ریبااوده و اخااتا   ن بااا سااا قیّاامو ااو ات در اولو رینساا ق بااه سااا

 :زیر اسق  یراربه  اندشدهاست ادهمار  ثار  که در ایت پژوه    اسق. ریچشمگ

 
 شده در این پژوهشآمار کل آثار بررسی  .1جدول 

 دولت اصالحات

 درصد  تعداد 

 ۸۸ 1۷4 ( فیتأل )ترجمه و  اتینشر

 10 20 ترجمه 

 2 4 تألیف 

 100 1۹۸ جم 

 
 در نشریات  و ترجمه یفتأل آمار بسامد  .2جدول 

 و ترجمه در نشریات فیتألبسامد 

 ۸1 242 ف یتأل

 1۹ 55 ترجمه 

 100 2۹۷ جم 

 

 ی پژوهشهایافته. 4

 فوکو و انقالب اسالمی ایران. 1. 4

ان اااز اسااام  ایااران  ۀبااه بررساا  م ااا ت  کااه دوکااو دربااار ت داای در ایاات بخاا  به

از چگوناه  دوکاو    داده شاودپردازیم. هد  ایات بخا  ایات اساق کاه نشاان  نوشته اسق م 

 
1. disciplinary Power 

2. bio Power 

3. sovereign Power 
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مترجمااان از  ۀان اااز اسااام  ایااران  مایااق کاارده و ایاات  مایااق تااا چااه  ااد در انگیااز

تاا   1۸و از    135۷مهار    2تاا    25دوکاو دو باار، از تااری     ترجمه  ثاارف تاأثیر داشاته اساق.

اهلل شااریعتمدار  بااه ایااران ساا ر کاارد و بااا ره ااران دیناا  ازجملااه  یااق 135۷ بااان  24

مایات کرد و مشااهدات خاود را در م اا ت مختل ا  باه درانساو  باه چاا  رسااند. و  

در پاا  ایاات اسااق کااه  ،1هااا چااه رییااای  در سااردارند «ا  تحااق  نااوان »ایران در م الااه

ت گویااد در ماادّو  م   انااد چیسااقختهاندا بدانااد هااد  ایرانیااان از جن شاا  کااه بااه راه

و از هار پانن ن ار چهاار ن ار ده اساق در ایران از ادراد مختل ا  ایات سالا  را پرسای   ایامت

 نناه یداد اهاناق داشاته باشاند باه ن ار  هام ب   دادند » نومق اساام «. چنادپاس  م 

اساام  دار پیاام ر ا  هام از  رماان بازگشاق باه هکردنادآ  ادّ»نو   ناکجا بااد« اشااره م 

گویااد دوسااق ناادارد  نومااق اسااام  را دوکااو م  (.13۷۷)دوکااو،  گ تناادسااخت م 

سیاسا « او را   مطال ا»یاک  نوان کناد کاه باها اک اان م   » رماان« بناماد، امّا»ایده« و یا  تّ

معناو    عادسیاساق بُباه تحق تاأثیر یارار داده اساق چاون کوششا  اساق بارا  اینناه 

کنااد مربااوم بااه ایااران و مو ااو  دیگاار  کااه دوکااو مطاار  م . (13۷۷دوکااو، ) داده شااود

ن دولاق را اختارا  کارده دم تااری ، ایاراز م دوکاو، در سادیده ن اساق. باه   سرنوشق یگان

ا ایراناا  از د  اسااام بیاارون  مااده  ن را بااه دسااق اسااام ساادرده اسااقآ امّاا  اسااق و نسااخ

ر یاادرت دولااق در اختیااار ها  خشااک نشاادن  باارا  م اومااق در براباااسااق کااه چشاامه

 شاات    سیاساا « را بایااد نشااان مطال ااهمااردم نهاااده اسااق و ساالا  ایاات اسااق کااه ایاات »

دیگار  باا   (. دوکاو در م الا13۷۷دوکاو، امار  ناو  )  متناای،، یاا  ساتانامر   دانسق، یا  

  « بااه مسااا   ان اااز ایااران پرداختااه اسااق. در ترجماا2رو  نااوان »رو  یااک جهااان باا 

ایاات م الااه، گ تگااوی  اسااق میااان  .3شااده اسااق انگلیساا  ایاات م الااه کلمااه »ایااران« ا اااده

کااه خ رنگااار روزنامااه لی راساایون در ایااران بااوده اسااق. دوکااو  4یربانشااهمیشاا  دوکااو و پ 

 گوید:در ایت م اله م 

 
1. À quoi rêvent les Iraniens? 

2  . L'esprit d'un monde sans esprit 

3  . Iran: Spirit in a Spiritless World 

4. blanchet 
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 کنااد و کمتاار مردماا  در تاااری  چناایتجمعاا  را نمایااان م  ۀاراد ،مطل اااًان اااز ایااران، 

دانااان یااا ا  سیاساا  اسااق کااه   و جمعاا  اسااطورهۀ اند. اراددرصااق و ای ااال  داشااته

 ۀاراد .ا و  یااره را تحلیاا  یااا توجیااه کنناادکننااد بااه کمااک  ن نهادهاادیلسااودان تاااف م 

جمعا  را هرگاز کسا  ندیاده اساق و خاود مات دنار   ۀجمع  یک ابزار نظار  اساق: اراد

رو تواناد باا  ن روباهاساق و هرگاز کسا  نم جمعا  مثا  خادا یاا رو   ۀ  کردم که ارادم 

ایم )دوکااو، ق روباارو شاادهجمعاا  یااک ملّاا ۀاراد شااود. مااا در تهااران و سرتاساار ایااران بااا

 (.5۷، ص.  13۷۷

گویاد پاردازد و م هاا م بایت ان ااز ایاران و دیگار ان از   باه م ایساهمچنایت  دوکو  

 آیااک نااو  رویاااروی  اسااق باشااد،م درد چیااز  کااه در مااورد ان اااز ایااران منحدااربه

 کناادها و پلیساا  مااردم را تهدیااد م رویاااروی  میااان تمااام مااردم و یاادرت  کااه بااا سااا 

  دیگاار مااردم یاارار دارد و در سااو ۀسااو کاا  اراددیگر، در یک  ارتبااه. (13۷۷دوکااو، )

از ت دنادان مسالا باود و  ر یما  ییاام کارده بودناد کاه تاا بُا  هها. ماردم ایاران  لیامسلس 

ز م دوکاو، پشتی ان  تمام جهاان و کشاورها  بازر  و کوچاک اطارا  برخاوردار باود. باه

گویاد »ماره  ادیاون تاوده ماردم اساق« در ماورد اساام و معارو  ماارکس کاه م    جمل

، 1۹۷۸گونااه بایااد گ ااق کااه اسااام در سااا  ایااران صاااد  نیسااق و در مااورد ایااران ایت

 .(13۷۷دوکو،  ) رو  بوده اسقجهان ب ادیون مردم ایران ن وده، بلنه رو  یک 

 اا  و هاوا  تهاران   1دیگر  تحاق  ناوان »تهاران، دیات بار  اد شااه«   دوکو در م ال

مااردم ساار   بااه شااعارهای  کااه دانشااجویان و ب یاا کنااد وی اا  از ان اااز را ترساایم م 

کنااد: شااعارهای  از ی یاا  »باارادر ارتشاا ر چاارا برادرکشاا ر« تهااران در اشاااره م  ،دهناادم 

. ت ریااز در سااو  (30، ص. 13۷۷دوکااو، ) سااو  چهلاام مردگااان  بااادان نشسااته اسااق

اهلل اصاا هان در سااو  چهلاام مردگااان یاام. دوکااو بااا  یااق …چهلاام مردگااان اصاا هان

»مااا منتظاار  ضاارت  :گویاادم اهلل شااریعتمدار  بااه او کنااد.  یااقشااریعتمدار  مدااا  ه م 

 کنیم«ت رار  نوماق خاوز م اارزه ما ا تاا زماان اهاور ایشاان بارا  اسامهد  هستیم، امّا

 (.30، ص. 13۷۷دوکو،  )

 
1. Teheran: la fede contro lo Scià 
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 یاایت اهلل شااریعتمدار  همچناایت مختدااات  نومااق اسااام  را باارا  دوکااو ت  یااق

هااا  درمو  هااا گویااد ایاات تعاااریف روشاات نیسااتند امااا بااه نظاارف ایتکنااد. دوکااو م م 

تااکنون ماا را باه خاود   1۸کاه از یارن    اند، چاه باور وای  و چاه ان ابا بنیاد  دموکراسا 

(، ویتاا  ایرانیااان از  نومااق 13۷۷ز م دوکااو ). بااه(13۷۷دوکااو، ) مشااغو  کاارده اسااق

خرناد. ایرانیاان باه دن اا  جن شا  زنند، خطار  ماام خاون را باه جاان م اسام   ر  م 

کنااد، زناادگ  سیاساا  کااه سااد راه را داخاا  زناادگ  سیاساا  م  هسااتند کااه  نداار معنااو 

شااود. دوکااو گاااه و خمیرمایااه  ن ت اادی  م معنویااق نیسااق بلنااه بااه پرورشااگاه و جلوه

خواهااد جهااق باارا  او جالاا  اسااق کااه م کنااد ان اااز ایااران ازایتدرنهایااق اک ااان م 

 عد معنو  پیدا کند.سیاسق بُ

  شااود. و  در م الااخااتم نم  یادشااده ااا ت  مایااق دوکااو از ان اااز اسااام  بااه م

نوشاته اساق کاه ی ا  از سا ر باه   1دیگر  تحاق  ناوان »شااه صدساا  دیار  ماده اساق«

 :ایران به و  گ تند

لیایاق و مسات د ایران دچار یک بحاران نوسااز  شاده اساق. یاک  ااکم خودساتا و ب 

زار دوختااه دارد و چشاام بااه سااا  دو هاادر ساار هااوا  ریابااق بااا کشااورها  صاانعت  را 

 .، ص13۷۷ ،)دوکااو و همراهاا  کناادخواهااد بااا اتوانااد و نم ت  نم ساانّ  ا جامعاااسااقآ امّاا

1۷). 

های  زیااد  در کهانم باود گوید، زماان  کاه باه تهاران رسایدم پرسا دوکو در ادامه م 

ها پاسا  شانیدم: »شااه بایاد سالطنق کناد ناه  نوماق«، »شااه بایاد بارا  همیشاه یاا و ده

شاااه چناایت  ۀ( دوکااو دربااار1۸ .ص ،13۷۷« )دوکااو، از صااحنه بیاارون باارودت  باارا  ماادّ

 نویسد:م 

سااا  اسااق خااود شاااه اسااق، او پنجاااه سااا ، صدسااا  دیاار  مااده در ایااران  ننااه کهت

زور  پرورانااد کااه کشااور خااود را بااهاسااق... او ایاات خیااا  از رونااق ادتاااده را در ساار م 

  پرساات ، پاارو ه نوساااز  شاااه، ارتاا  یااک کااردن و نوساااز  دااتا کنااد. امااروز کهنه

 .(23ص.   ،13۷۷)دوکو،    است داد  او و نظام داسدا اوسق

 
1. Lo Scià ha cento anni di ritardo 
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 1شااود «صااوت پخاا  م »شااورف ایااران رو  نااوار      ( در م الاا13۷۷دوکااو )

کنااد. ام ان اااز در جریااان ساا رف بااه ایااران ترساایم م هااا را در ایّاا ااا  و هااوا   زادار 

گویااد: ا تداااز صاانعق ن ااق، هااا  مختلااف م ها و ارگانسااازمانها  و  از ا تداااز

ون اا   مااوم ، ا تداااز  هاات، ا تداااز کارخانااه مینااو، ا تداااز وسااای   م کوز

یاک خل اان    . دوکاو گ تا(13۷۷دوکاو،  )    ایاران، ا تدااز کارمنادان دولاقهواپیمای  ملّا

هاا پای  تااکنون از یرن  بهااتریت ثروتا  کاه ایارانگویاد: »گرانکناد و م بو ین  را ن   م 

 (.5۸ص.  ،13۷۷دوکااو، ) «ی  شماسااق. از او خااوز مرای ااق کنیاادداشااته در درانسااه پاا

شاود م  توجّاهکناد و مزناد و باا ماردم  باادان صاح ق م دوکو به پا یشگاه  باادان سار م 

. ها همااه سیاساا  اسااقخواسااته .ها  ان ابیااون ایتداااد  نیسااقاسااتهیااک از خوکااه هی 

 کند:گونه  ا  و هوا  ایران را توصیف م امه ایتدوکو در اد

 اااا را باااه چناااد توماااان طَتاااریت خُها ناااوار معرو دم در بیشاااتر مسااااجد شهرساااتان

صااوت تااوان دیااد کااه    های  را م ههااا بچّااتریت خیاباندروشااند و گاااه  در شاالو م 

 یااد چنااان بلنااد م رونااد و صااداهای  را کااه از یاام و مشااهد و اصاا هان در دسااق راه م 

دهااد و مااردم  زم نیسااق کااه باارا  الشااعا  یاارار م ها را تحقکننااد کااه صاادا  ماشاایتم 

هااا  ها، ماننااد روشاانای  چرا گااوف دادن بایسااتندآ و از شااهر  بااه شااهر دیگاار ا تداااز

وند و از نااو از ساار گردتااه شااشااوند، خاااموف م ها  محاارم،   اااز م زن شاا چشاامک

 (.۶0  ص  ،13۷۷)دوکو،    شوندم 

درد بااودن ان اااز بااه منحدااربه 2»شااورف بااا دسااتان خااال «  ( در م الاا13۷۷دوکااو )

نیسااق و ایاات  1۹۶۸هااا  گویااد: ان اااز ایااران از نااو  جن  کنااد و م ایااران اشاااره م 

تااوان یادااق نااه در چاایت، نااه در ویتنااام و نااه در نااو  شااورف را در هاای  جااا  دنیااا نم 

اسااق باادون اباازار نظااام ، باادون  اازز. مااردم ایااران  کوبااا. ان اااز ایااران مااو   ظیماا 

راساات  هاام ایاات روزهااا اهاادا   ناا  دارنااد،  مااا   ملااه ایشااان شاااه و ر یاام اوسااق و به

گویااد در ایااران ایاات مو ااو  مطاار  نیسااق کااه رسااند. او م دارنااد بااه هددشااان م 

 
1. la rivolta dell'Iran corre sui nastri delle minicassette 

2 una rivolta con le mani nude 
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  اسااق، ناپااریر  نی تااد ردتاان  یطعاابین  ااا  پی رود. اگاار اّترود یااا نماا در ااا ماا محمّ

مسئله ایت اسق که ایت خواساق ماردم ایاران کاه دیار  اساق باه  ااکم خاود ناه گ تاه و 

ساارانجام او را خلاا  سااا  کاارده اسااق، بااه چااه صااورت  درخواهااد  مااد و چگونااه جااا  

هاا صاا یق  ن را ناداریم خود را باه سیاساق خواهاد سادرد  ا تارا  کنایم کاه ماا  رب 

و  در ادامااه از ارتاا   (.13۷۷دوکااو، ) ا  بنناایم هااا توصاایهکااه در ایاات مساائله بااه ایران 

روز ارتاا  روزبااه …گویااد: »شااجا ق مااردم ارتاا  را میخنااوز کاارده اسااقایااران م 

 .ص، صاا13۷۷« )دوکااو، …کناادشااتر در تیرانااداز  تردیااد م شااود و بیتر م  رکااقب 

دوکااو  1مخال ااان«(. در  خااریت م الااه درباااره ان اااز ایااران تحااق  نااوان » زمااون 4۸-4۷

او متحاد   هنداشاق چاون مخال اان  یندارچاه  لیا  گوید کاه شااه های  یادرت ماانور م 

 (.13۷۷دوکو،  دانستند )بودند و سلطنق او را  یریانون  و نامشرو  م   شده

 یااار دوکااو را از ان اااز در م ااا ت  کااه در ایاات بخاا  بحااو شااد،  مایااق تمام

در ایات خداوص مطار  کاردیم ایات اساق کاه تاا  اسام  ایران شاهد هساتیم. سالال  کاه

نو اااً کااه دوکااو نساا ق بااه ان اااز اسااام  ایااران در تداامیم مترجمااان و اا  چااه  ااد م

 بوده اسق.   تأثیرگرار ثار دوکو     ترجماند در روشن نران چپ بوده

 فوکو در ایران  ۀاندیششکوفایی  دورۀاصالحات،  دورۀ. 2. 4

از نظریااات دوکااو باای  از  یککاادامباار »دوم پااژوه   ساالا  باارا  پاساا  دادن بااه 

 ت سیاساا  و تحااوّ اهمّیّااقدلیاا  در ابتاادا، بااه  «شااده اسااق  تأکیاادها  دیگاار او نظریّااه

بند  گ تماان توصایف باداق و م دا باه    اجما  باهاز تااری ،    هدوراجتما   ایاران در ایات  

دوکااو« ۀ شاادترجمه هااا کتازساادس، دهرساات  از ». پااردازیمم  هدورایاات  در طل اصااا 

در دوران  شااادهمطر جااادول  از م ااااهیم اصااال   درنهایاااقو  وریم مااا  هدورایااات در 

زیاار  شاان در . دهیم مااارا ااه  م هااوم پربسااامدتریت نمااای  منظوربااهاصااا ات را 

 اسق:  شدهدادهنشان    13۷۶  در سا    طل اصا گ تمان   بند م د 

  

 
1. sfida all'opposizione 
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 ( 1384به نقل از سلطانی ) طلباصالح گفتمان  یبندمفصل  .1 شکل

 

مااادن ، یاااانون،   شاااود، جامعااامشااااهده م  (1ۀ )شااامار شااان کاااه در  طورهماااان

بااوده  طل اصااا م اااهیم گ تمااان  تااریتمهمسیاساا  از   ،  زاد  و توسااعسااا ر مردم

در  هدورا در ایاات امّاا ،ایااران چناادان جدیااد ن ودناادسیاساا  ایاات م اااهیم در تاااری  اسااق. 

دینا    ساا ر مردمو باا یرا تا  جدیاد از ماردم در یالا     اساامیعن  در پوشا   هیئت  نو  

باار  تأکیادباا  طل اناصاا و  طل  »ماردم« هساتند  گ تماان اصاا دا  مرکازمطار  شاد. 

  واساطماردم  کاه  باه ایات ا ت اار  بخشا  از پااییت باه باا  هساتند  مردم به دن اا  مشرو یق

کاران مااردم ن اا  ا در گ تمااان محادظااهامّااآ مشاارو یق یااادتت  اااکم از سااو  خداوندنااد

کشااف مداادا  و یااق و  اارورت د اا   هااا نن اا  ، بلنااه مشاارو یق بخشاا  ندارنااد

 ۀدیاادگاه دربااارت اباا  میااان ایاات دو (. 15۶-155 ص.، صاا13۸4)ساالطان ،  اطا ااق اسااق

را دااراهم  اااد  دوکااو در مااورد یاادرت تنظاارات انمشاارو یق زمینااه طاار    سرچشاام

اصاا ات مو ااو   اسااق کاه مترجمااان دوکااو  دورۀدر زمینااه ایاات دااراهم باودن . کنادم 

 .اندکردهاشارهبه  ن بارها در مدا  ه    دیدهجهاناز ی ی  بابک ا مد  و ادشیت 

  

 مردم

   زاد

  مدنجامعه 

 یانون  اسیستوسعه 

 اصا ات
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 اصالحات  دورۀشده فوکو در های ترجمه کتاب  .3جدول 

 

مسااتخر  از مناااب  پااژوه  را در یالاا  جااداول    هااانخسااق دادهدر ایاات بخاا  

پاردازیم و در پایاان باه دو پرسا  پاژوه  پاسا  هاا م ارا ه کرده و سدس باه تحلیا  داده

 .دهیم م

مطالعاه و   باادهاد.  م دوکاو را نشاان    شادهترجمه   هاا، لیساق کتاز(3جدو  شامارۀ )

وچهار م ولاه اصال  اساتخرا  شاد. دوکاو، بیساق  ۀشاده و تاألی   درباار   ثار ترجمهبررس

گاردد، بیشاتریت بساامد در بایت  ثاار چااپ  ا ام مشااهده م   چهاارطور که در جدو   همان

  مایااز ترجمه، تألیف و نشریات باه م ولاه ن اد یادرت اختدااص داردآ بادیت معناا کاه بت

د پاانزده در  ادو  دوکاو ن اد یادرت باوده و د ا   ۀصل  بای  از نیما   ثاار چااپ  درباارا

اناادآ بنااابرایت، در پاساا  بااه ان اااز اسااام  ایااران و دوکااو پرداخته  صااد  ثااار بااه مساائل

تاریت مو او ات  باوده اساق پاژوه ، بایاد گ اق مو او  ن اد یادرت از مهم  دوم  سلا  

 اند.که مترجمان و نویسندگان به تع یر  روشن نران جامعه به  ن پرداخته

 
 اصالحات  دورۀپی در مفاهیم اصلی آثار چا .4جدول 

 مفاهیم اصلی آثار چاپی در دوران اصالحات

 درصد  تعداد عنوان یفرد

 5۶.۶ 112 ن د یدرت  1

 14.۶ 2۹ ان از ایران 2

 دوکو در دورۀ اصا ات  ۀشدها  ترجمهکتاز

 ردیف مترجم  ناشر  نوان دارس   تاری  انتشار 

 1 مرتض  کانتریان  گاه یک یت   ۀبررس  پروند 13۷۶

 2 دیده نینو سرخوف و ادشیت جهان ن  مرای ق و تن یه: تولد زندان  13۷۸

 3 بایر پرهام  دانشگاه تهران  گ تار نظم  13۷۸

 4 دیدهادشیت جهان هرمس  نیچه، دروید مارکس  13۸1

 5 داطمه ولیان  هرمس  تاری  جنون  13۸1

 ۶ دیده نینو سرخوف و ادشیت جهان ن  اراده به دانستت  13۸3
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 مفاهیم اصلی آثار چاپی در دوران اصالحات

 درصد  تعداد عنوان یفرد

 3.5 ۷ شناس  دیرینه 3

 3.5 ۷ ته ی مدرن 4

 3 ۶ سم یپسامدرن  5

 3 ۶ ت ارشناس  ۶

 3 ۶ مر  مللف  ۷

 2 4 نگار  نوتاری  ۸

 2 4 دوکو ن د  ۹

 1 2  دم استمرار در تاری   10

 1 2 هرمنوتیک  11

 0.5 1 اصا ات  12

 0.5 1 ی  ساختارگراپسا  13

 0.5 1 گ تمان   ی تحل 14

 0.5 1 چندمعنای   15

 0.5 1 دموکراس   1۶

 0.5 1   لیتحل دلس ه  1۷

 0.5 1 مارکسیسم  1۸

 0.5 1 امنیت   اتطالعم 1۹

 0.5 1 دوکو   معرد 20

 0.5 1 ها  گ تمان  اپیستمه و صورتم هوم  21

 0.5 1 گرای  نس   22

 0.5 1 ن د ترجمه  23

 0.5 1 ن   ترجمه  24

 100 1۹۸ جم 

 

)ترجمااه و  و نشااریات یفتااألاثاار ا اام از ترجمااه،  1۹۸، (4شاامارۀ )ط ااق جاادو  

ازا  هاار اثار یااک مو ااو  اصاال  باارا   ن مااورد بررساا  یاارار گردتاه اسااق و بااه (یفتاأل

در صااد از  ثااار بااه  50، باای  از دشااو مکااه مشاااهده  طورهمااانمشااخص شااده اسااقآ 

در ایاات بخاا  بااه ت یاایت مو ااو  ن ااد یاادرت  منظوربااه. اناادپرداختهمو ااو  ن ااد یاادرت 
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ینا  از  ثاار  کاه در .  پاردازیمم   هدوراز م ا او ن اد یادرت در ایات    های نموناهبررس   

و نینااو  دیاادهجهان  دو متاارجم مطاار  نظاارات دوکااو یعناا  ادشاایت توسااّ  هدورایاات 

  مایااتااریت بتاسااق کااه مهم 1مرای ااق و تن یااه: تولااد زناادانکتاااز  ،شاادهترجمهساارخوف 

هااا  مرای تاا  و انضاا اط  هماننااد ت ناار دوکااو یعناا  »یاادرت« را در چااارچوز نظام

. دوکاو در ایات کتااز (1۹۶1  دوکاو،)  کشادم باه تداویر    هابیمارساتانها و  مدار ، زنادان

در اروپااا را بررساا  کاارده و بااا نگاااه  ت ارشناسااانه بااه ایاات نتیجااه رساایده  شااننجهتاااری  

ها  مطیا  ها و تربیاق انسااننماودن انساان  باه هنجااراسق کاه هاد  مرای اق و انضا ام  

و  شاادهترجمهتوساا  مترجمااان مزبااور  هدورو سااودمند اسااق. کتاااز دیگاار  کااه در ایاات 

اساق. در ایات کتااز  2اراده باه دانساتتکتااز    باشاد،م   اهمّیّاقبحو ما بسایار  اا ز    برا 

را بااه ایاات مو ااو  جلاا   توجّااهدوکااو از سااوی   .پااردازدم  «جنساایق»  کااه بااه مساائل

مهماا  از  مسااا  کنااد کااه یاادرت سااع  در ساارکوز جنساایق دارد و از سااو  دیگاار م 

هااا و ، ت ویااق کنتر  بااه گ تمااانها، تحریااک تها، تشاادید لااّری یاا  باارانگیختت باادن

 (.1۹۶1 دوکو،)  داندم ها  دان  و یدرت مرت    ها را با استراتژ م اومق

دو، مو ااو ات  کااه در ارت ااام بااا ن ااد یاادرت در ایاات دوران بحااو شااده  شاان در 

کااه در ایاات بخاا   اندشاادهر کشاایده دااویها  ن ااد یاادرت بااه ت  نوان ملل ااهاسااق، بااه

دکتار     کاه رساال  3در  دار کاسایک  تااری  جناونکتااز  .  پاردازیمم   هاا نبه    ت دی به

کتااز    نوانباهو ایات ترجماه    شادهترجمه  داطماه ولیاان   توساّ   13۸1دوکو بوده در ساا   

کهنا  دیوانگاان   دوکاو در ایات کتااز  ااوه بار روایاق تجربا اساق.  شاده  برگزیادهسا   

شناسا  و درهنگا    ا  پرداختاه اساق کاه از دیادگاه زبان  ی نهادهاادر تاری ، به بررسا   

دهنااد. دوکااو در ایاات کتاااز بااه بررساا  شاارای  شاان  م  یاادرت باااو جنااون را در پیونااد 

زماان  یارن ه ادهم باه   ۀخارد  از بااز ا  و جناون، خارد و ب تاریخ  اهور تمایز میان  

پزشان  شناسا  و روانهاا  جدیاد  لام مانناد روانباه پدیدارشادن  وزهپاردازد و  بعد م 

خاارد  یااا درزانگاا  و میااان خاارد و ب  ،ها  میانااهدوکااو، در سااده ز مبااهکنااد. اشاااره م 

 
1. surveiller et punir: Naissance de la prison 

2  . la Volonté de savoir  

3  . histoire de la folie à l'âge classique – Folie et déraison  
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Ext 

 نقد قدرت 

 

 تعریف قدرت

 نقد 

 جامعه مدرن

 جنسیت

 تبارشناسی

 انضباط

 نقد 

 انسانیعلوم 

حاکمیت نیست. قدرت  صرفاًمنظور از قدرت 

 در سطوح جامعه پراکنده است.

پدیدار شدن علوم انسانی از مجموعه 

شان بیانگر نهادهایی که ساختار کلی

 مراتب قدرت استسلسله

 به هنجارهدف مراقبت و انضباط 

های ها و تربیت انساننمودن انسان

 مطیع

کردن  مألبر  روش تاریخی برای عنوانبهی تبارشناس

 روابط قدرت

قدرت سعی در سرکوب 

 جنسیت دارد!

جامعه مدرن به سمت استبداد راه 

 کج کرده است.

 

دیوانگااان و مجااانیت مااورد  هرچناادجنااون تمااایز  وجااود نداشااته اسااق. باادیت معنااا کااه 

هااا را از زناادگ  اجتمااا   طاارد  نا درهناا  سیاساا  امّاا ،گردتناادم جامعااه یاارار  مهاار ب 

وجاود نداشاته اساق. دوکاو   هاا ن   ا س کاردنکرده اسق و موسساه و ساازمان  بارا   نم 

خاارد و نااابخرد  رنسااانس هنااوز میااان  دورۀکااه تااا اواخاار  کناادم اسااتد    گونااهایت

 (.12ص.   13۸۷، به ن   از  یمران 1۹۶1یاطع  وجود نداشق )دوکو    دداص 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 صالحات ای نقد قدرت در دوران . شمای کل2ّشکل 

 

 ا م الااهپرداختااه اسااق،  هدوریناا  از م ااا ت  کااه بااه مو ااو  ن ااد یاادرت در ایاات 

 شاده  چاا   همشاهر    ، پاس هساتم« اساق کاه در روزناماگیارمم تحق  نوان »ا تارا   

اسق. در ایات م الاه مو او  زنادان دساتاویز  اساق کاه دوکاو بارا  ن اد مدرنیتاه باه  ن 

ۀ آ  ادای  در  اوزشاودنم چن  زده اسق. به ا ت ااد دوکاو، گارر زماان منجار باه تناما  

از   م و دردهااا  مجااازات کاسااته نشااده بلنااه بااا  تنهانااهگاارر زمااان مرای ااق و تن یااه بااا 

، شاااود متن یاااه بناااار گردتاااه از  تر و شاااتنا  ها صاااورت ، تننولاااو  کارگیر باااه

ا در   ی اق باه امّا  ، ینادم   که از  یو ابازار تن یاه ناو   پیشاردق باه شامار  هایصورت
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و   ساا وم . دوکااو، مجااازات »ا تاارا « را ناااندشاادهانسااان  منتهاا   هااا ارزفانهاادام 

. و  بااا بااه تدااویر کشاایدن تاااری  مجااازات یدااد دارد، داناادم جامعااه ماادرن  هااا ارزف

، دیگر  ارتباهمدرنیتاه نشاان دهادآ    ۀ  شادزَاسات داد را زیار صاورت بَا  ها وچرو چیت

اساات داد کاان  سااو بهکااه در او  دموکراساا ، راه را  کناادم دوکااو انسااان  را توصاایف 

 :کندم   گیر نتیجه  گونهایتبه ن   از دوکو    درنهایقاله  کرده اسق. نویسنده ایت م 

ینساان باه هماه تعلاق دارد و هار دارد   طورباهکه  زاد  نعمتا  اساق کاه    ا جامعهدر  

کی اار  تریت ااال  تواناادم اسااق چگونااه زناادان  بسااتهد  دراگیاار و ثابااق بااه  ن  باا سااا 

خدوصاا  باارا   ا  ااوزهکااه های   شااودم  زاد  از دارد ساال   تنهانااهن اشاد  در زناادان 

داارد  باارا  مجرمااان بااه  هااا  وزه تریتخدوصاا ی ااس  ها میلااه    بااهو  نماناد، از 

)ا تاارا   محاارم  ن اسااق تریتنزدیااک زناادان انکااه  شااودم مو ااو    مااوم  ت اادی  

 .(21ص.   13۸1 ، پس هستم،گیرمم 

ت« بااه بررساا   ثااار دوکااو وان »پیونااد ماار  و لااّرتحااق  ناا ا م الااه( در 13۸3را اا  )

 :گویدم . و  پردازدم در خدوص ان از اسام  ایران و همچنیت ن د یدرت  

و نظراتاا  نیااز در باااز  کناادم دوکااو بااه هنگااام ان اااز ایااران، دو بااار بااه ایااران ساا ر 

لیا   ضاور و  دوکاو باه د  اهمّیّاقبارا  ماا     طورکلّباهه  آ ال تّادهادم ان از ایران ارا اه  

او در یارن بیساتم   ن ا  کلیاد  گ تماان دلسا   و اندیشا در ایران نیساقآ بلناه باه دلیا 

، یعنا  یاک ساا  ی ا  از مار  دوکاوآ 1۹۸3و  ا   ا ر اسق. ماینا  کاار ، در ساا   

 داار  اباازار  جع ااکااه دوکااو » گویاادم باار کتابشناساا  دوکااو  ا  اشاایهدر کیاا  ماادخ  

 دوکاو باشاد  ها اندیشاهباه    توجّاهدلیا     تاریتمهم ا ر« اسق و شاید ایت ن ا  کلیاد ،  

 (.۸)ص. 

و ،  را    ز مباه.  کنادم باه مو او  ن اد یادرت دوکاو اشااره    را ا   ،بحاو   در ادام

نهادهااا    ااوی  و رواناا   ازجملااهدوکااو از یاادرت، جنساایق و سااایر نهادهااا  ماادرن، 

، شناساا جامعهمختل اا  چااون  هااا  وزهاندیشاامندان در مرجاا  کااار   نوانبااهامااروزه 

 اا ادّ  تاوانم    . در ایات خداوص،  تّارودما  لوم سیاسا ،   او  و دلسا ه باه شامار  

کاارد کااه پاارداختت بااه م اااهیم دااو  باادون در نظاار گااردتت  را دوکااو کااار  نااایص و کاام 
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باه  شاناخت  ت اارمادرن و نگااه  دورۀباه چاارچوز گ تماان   توجّاها ت ار اساق. دوکاو باا 

و باای  از همااه نگاااه رادینااا  و  بااه ساااخق ه دورمختلااف دانااای  در هاار  ها صااورت

 ازجملااهماادرن  نهادهااا یاادرت بسااتر  را دااراهم  ورده اسااق تااا بتااوان از ایاات منظاار بااه 

 (.۸  ص.،  13۸3را  ،  پرداخق )…  نومق،  موزف و

  در روزناماانااوان »دوکااو و یاادرت« کااه تحااق   ا م الااه( در ۷، ص. 13۸0) درجااز 

یاادرت« نامیااده اسااق. و    جان ااهمهاسااق، دوکااو را »منت ااد  شااده چااا  هم سااتگ 

مساال  یااا دولااق و  ا ط  ااهدوکااو یاادرت را نااه همچااون دارایاا  یااا مایملااک  :گویاادم 

ساطو  جامعاه پراکناده    یاکاه در کلّ  کنادم     اکمیق بلناه همچاون یاک اساتراتژ  تل ّا

یادرت چگوناه و باا چاه   :از ایات ی یا  اساق  های پرسا اسق. و  به دن ا  پاسا  بارا   

م ا ااو یاادرت،  بااه دن ااا    و  ثااار ا مااا  یاادرت چیسااق  دوکااو شااودم اباازار  ا مااا  

»هاار جااا کااه یاادرت هسااق، م اومااق هاام  :گویاادم و  کناادم را  نااوان  م اومااقبحااو 

ر دوکااو ایاات م الااه، بااه ایاات ت نّاا ۀ. در ادامااه نویسااند(۷، ص. 13۸0درجااز  ) هسااق«

»زباان« هماواره ینا  از  :گویادم و  کنادم ابازار یادرت« اشااره   نوانباهموسوم به »زباان  

 ینا   دریادرت و زباان را     دوکاو بار یادرت اساق. دوکاو رابطا  جان اههمهن د    ها  رصه

ه باار ایاات باااور اسااق کاا و خااود در کلااژ دو داارانس ت یاایت کاارده اسااق.  ها سااخنران از 

و هماواره  کننادم   در مضاامیت هنار ، ماتت و تداویر ا لا  در کناار ینادیگر جلاوه  تّ

 نو  بااهو  شااودم یاادرت   اااز   کااه رابطاا جاسااقهمیتیناا  تاااب  دیگاار  اسااق و از 

 (.۷)ص.  شودم یدرت ختم و رهنمون   مرات سلسله  نظامبه

ان، ن ااد (  اااوه باار ت یاایت نظاارات دوکااو در خدااوص یاادرت و زباا13۸0) درجااز 

دوکااو معت ااد  :گویاادم . و  کناادم دوکااو از  لااوم انسااان  را نیااز در ایاات م الااه روایااق 

بیااانگر  شااان کلّاز درون مجمو ااه نهادهااای  کااه ساااختار  تنهانااهاسااق  لااوم انسااان  

نیااز در چااارچوز  هااان ، بلنااه  ملناارد انااد مدهیاادرت اسااق، پدیااد  مرات سلسااله

یدرت اسق. باه ا ت ااد دوکاو »انساان در هماان  اا  کاه درون روابا  تولیاد   مرات سلسله

 ا پیچیاادهنیااز درون رواباا  یاادرت بساایار  سااانهماناسااق، بااه  یرارگردتااهو م ادلااه معناا  

کااه ویتاا  از یاادرت  کناادم ایاات ایااده از دوکااو را ن اا   درجااز . (۷)ص.  یاارار دارد«
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 ااکم و یاا     یاا  نوماق یاا ط  اباه سااختار سیاسا  درنا ب ، شانونده  شاودم صح ق  

ایاات رواباا  نیسااق. بااه  وجااههی بها منظااور دوکااو ، امّاااندیشاادم ارباااز در م اباا  ر یااق 

انسااان   ضااور دارد، خااواه ایاات رابطااه بااا زبااان  ها رابطااهگمااان و ، یاادرت در تمااام  

 ایات روابا  یاک   اشاد و خاواه رابطاه ایتدااد . در هماخواه رابطاه  اشا انه ب  شودبریرار  

ایاات م ا ااو،   تااا طاار  دیگاار را مهااار کنااد و زیاار درمااان بگیاارد. در اداماا کوشاادم ن اار 

 :به نتیجه رسیده اسق  گونهایتنویسنده  

 ها منانیساامرواباا  موجااود مت اباا  میااان   شاانار ساااختتدوکااو سااع  در  اگرچااه

ور  کلاا  باارا   ن ئاایااا ت  تا هاای  م ااروامّاا ،یاادرت و نهادهااا  ایتداااد  و سیاساا  دارد

 ها پدیاادهدر راسااتا  تحلیاا  یاادرت، رواباا  باایت  بایسااقم  صاارداًو  دهاادم ارا ااه ن

 (.۷ص.  ،  13۸0درجز  مختلف مشخص شود )

 گیرییجهنتبحث و . 5

نظر از مو ا  او نسا ق  یاا مترجماان دوکاو صار »ایات پاژوه       اوّ  سالا  باه  اکنون  

میشاا  دوکااو یناا  از  .پااردازیمم  «انااد  ثااار و  پرداخته  بااه ان اااز اسااام  بااه ترجماا

رود، چراکااه  ثااار و  را مترجمااان  تریت دیلسااودان در ایااران بااه شاامار ماا ای ااا  خوف

اناد کاه  مرشاان دیاده، نیناو سارخوف و داطماه ولیاان  ترجماه کردههمچون ادشیت جهان

مداا  ه کاردیم داو   رجماانمزباور، باا مت سالا  بارا  پاسا  باه اند. کرده را ویف ایت کار

 ها صااح ق.  نچااه از را نساا ق بااه دوکااو و ان اااز اسااام  جویااا شاادیم دیدگاهشااانو 

دلساا   و انت اااد   ها دیاادگاهمجااروز  هااا نایاات اسااق کااه  شااودم مترجمااان اسااتن ام 

ولیاان  در پاسا  باه   و  مایاق از ان ااز اساام  ایاران.  تا س ر و  باه ایارانند  دوکو شد

 ثاار دوکاو بارا  ایشاان ایجااد    ا  بارا  ترجماه  یا س ر دوکو به ایاران انگیازهایت سلا  ک

 گوید:کرده اسق یا خیر م 

هام بارا  مات جارابیق داشاق و  تمااً باه او   کارد باازسا ر نم دوکو اگر به ایاران هم

باود.  نچاه در   هدور ن       مانناد صادای  دیگار در دضاا  جامعاشاد. دوکاو چیازم   توجّه

یادرت، دولاق و  اکمیاق باوده اساق    مورد دوکو برا  مت جارابیق داشاته اساقآ مسائل

ناپااریر اسااق و ن ااد یاادرت دوکااو از ان اااز اسااام  ایااران جدا    و بااه نظاار ماات مساائل
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ها   خار  مار خاود بیاان کارده م ا و مرباوم باه اخاا  و معناویت  کاه دوکاو در ساا  

 شخد (.   ، مدا  13۹۹)ولیان ،  نیسقیران  تأثیر از ان از اب 

 گوید: ثار دوکو و نظریات و  م    ترجم   تجرب ا مد  در ارت ام با

ها  و  در ماورد ان ااز اساام  باه خااطر صاح ق  صارداًشخده تمایلم باه دوکاو  به

ماات را بااه خااود جلاا  کاارده  توجّااهها  روشاان نرانه دوکااو ایااران ن ااوده اسااق و اندیشااه

داد و کااه در درانسااه بااودم، دوکااو در کلااژ دو داارانس در  ماا  1۹۷۷ اسااق. ماات در سااا  

لایت کسا  کاه در ایاران اسام دوکاو را ه اوّ نجاا شارو  شاد... ال تّا   شنای  مات باا دوکاو از

دیی ااً ده ساا  ی ا  از ان ااز کاه هناوز دوکاو   134۷د یا ا  باود کاه در ساا    ورد محمّ

ا  از دوکااو ترجمااه کاارد. در م الااه نااوجهااان   در مجلّااخااود را ننوشااته بااود،   شاااهنارها

ق ایاات انتخاااز یا اا  هاام شااده ن ااود.  لّاا  در درانسااه هاام شناخته ن زمااان دوکااو  تّاا

 ، مدا  ه شخد (.13۹۸)ا مد ،    تمای  او به گ تمان انت اد  باشدتواند  م 

 دورۀدر گ تمااان دوکااو مترجمااان  تااریتمهمو نینااو ساارخوف از  دیاادهجهانادشاایت 

 دهادم م نشاان  متارجدو  ا  ایات  نگااه  باه پرودایا   رداه  . ینادم   سااز بهاصا ات  

 شاانای  ایاات انااد. گرراندهترجمااه  ثااار دوکااو  درراهخااود را ا  دعّااایاات دو تمااام  ماار  کااه

 تاألی  لایت متاون اوّ گیارد کاه خاودصاورت م باباک ا ماد   طریاق  دوکاو از  با  مترجمان  

دلیاا  اساات  ال  از  ثااار دوکااو را در شااته اسااق. ساارخوف ون ۷0  دوکااو در دهاا ۀرا دربااار

 )جدیااد( اسااق باارا  دیاادن جهااان )اطاارا ( او  نناای  دانااد کااه دوکااو باارا  اوایاات م 

 (.13۹0و سرخوف،   یدهدجهان)

کااه در - دوکااو در ایاارانشخداا ( نویسااندۀ کتاااز   ، مدااا  13۹۹یماار  ت ریااز  )

در  افیشااهانددر ارت ااام بااا دوکااو و  - مریناسااق ینسااتونپر ااا   ا اار اسااتاد دانشااگاه 

 :گوید مایران  

 زبانیسا انگلان ااز ایاران تاا ساالیان ساا  بارا  خواننادگان    ۀدرباار  دوکاو  هانوشته

دوکاو در زماان ان ااز ایاران باه ایاران سا ر   دانساق نمکسا     اصاًهم ترجمه نشده بود.  

، بساایار کنااد م  کااه  ن را از نیچااه ا یااا خاصااّ  نویساا ی تاراسااق. دوکااو از منظاار کاارده 

و بااه زمااان  ااا   نگاارد مبااه زمااان  ااا   نویساا ی تاردر ایاات نااو   چراکااهدارد.  اهمّیّااق



 23...                                                                          دریادق گ تمان دوکو در دورۀ اصا ات با تنیه 

 

زماان   خواهاد م، دوکاو  وای باهکاه در ارت اام باا گرشاته و  یناده نیساق.    دهاد م   اهمّیّت

 .تاریخ  بیرون برانداز خ  امتداد   ا  را  

 :کند مبیان   گونهیتا ثار دوکو را    برا  ترجم  افیزهانگ( نیز  13۹0)  یدهدجهان

دلیاا  مااا باارا   یتتاارمهمدیگاار شاااید   اتجربااهدوکااو باارا    کمااک گااردتت از تجرباا

 شااک بدر گاازین  متااون تئاااتر دلساا ه اسااق ) یارهایمااانمع ثااار دوکااو و یناا  از   ترجماا

د ی  دیگر  نیز در کاار اساق کاه شااید بخا  مهما  از  نهاا بار خودماان نیاز منشاو  

 (.10)ص.   (نیسق

نظر از   مترجمااان نیااز  نااوان شااد، مترجمااان صاار هاکااه در مدااا  ه طورهمااان

و  انااداختهپرد ثااار و      دوکااو در مااورد ان اااز اسااام  ایااران بااه ترجمااهادیاادگاه

را مجاروز کارده اساق و ناه سا ر دوکاو باه ایاران و  مایاق از   هااانت ااد  و   ن   اندیش

 ان از اسام .

یاااک جریاااان اجتماااا   ینااا  از   نوانباااهروشااان نر  در ایاااران  ۀپیااادای  پدیاااد

دسااتاوردها  ان اااز مشااروطه بااوده اسااق. ایاات جریااان روشاان نر  در جریااان  یااات 

سیاسااا  و اجتماااا   ایاااران ن ااا    تدر تحاااوّصاااد و اناااد  سااااله خاااود ا لااا  

د  را در د  خااود پرورانااده اسااق.   متعاادّهااارا ای ااا کاارده اسااق و گرای  ا کنناادهییتتع

جریااان انت ااا  ، 5۷روشاان نر  در ایااران بعااد از ان اااز   جریااان هااایناا  از گرای 

  روشاان نران  داار نظیاار بابااک ا مااد  بااوده   انت اااد  میشاا  دوکااو توسااّ هااندیشااه

ق بااه  لّاا ۸0 و اوایاا  دهاا  ۷0    اااز و در اواخاار دهاا 13۶0  اسااق. ایاات جریااان در دهاا

کاه هار کاس   د ظایم باد  شا   ارودخاناهو م ا ت در ایت  اوزه باه    ها جم ان وه ترجمه

بااه دراخااور هااد  خااود از  ن بهااره جسااته اسااق. در پااژوه   ا اار، بااه دریادااق ایاات 

 م و پااس از بررساا   ثااار چاااپ  دربااارۀاصااا ات پاارداختی دورۀگ تمااان روشاان نر  در 

گ تماان دوکاو در ایااران باه دلیاا  نیااز درهنگاا    دوکاو باه ایاات نتیجاه رساایدیم کاه ترجماا

انت ااد  دوکاو    هاترجماان دوکاو باا تنیاه بار اندیشاهجامعه ایاران باه ن اد باوده اساق. م

. مو ااو   کااه بساایار  ااا ز اندداشااته ن   سااازوکارهایاادرت و  سااع  باار ت یاایت شااالودۀ
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ابازار  بارا  ن اد جامعاه و روابا  یادرت   مثابا بهاسق، اسات اده از نظارات دوکاو    اهمّیّق

 در ایران بوده اسق.

چااه  هاااایران  دانسااق ما  از ن ااد یاادرت بااا  نااوان » یااا دوکااو نمونااه (3) شاان  در

در سر دارناد « ن اد  بار دولاق اصاا ات وارد شاده اساق و  ن را یاک سیساتم   یای ری

 کند.توصیف م   ،مانده اسق  بندانراهساکت که در 

 

 
 صالحات ااز نقد قدرت در دوران  یانمونه . 3شکل 

 

بااا  نااوان »در بااه رو  کاادام پاشاانه خواهااد  یادشااده  در بخاا  دیگاار  از م الاا

چرخید« باه ایات بحاو دوکاو اشااره شاده اساق کاه یادرت،  ملنارد تننولاو   سیاسا  

  هاااکااه جریان کنااد ماسااق کااه در تمااام پیناار جامعااه درسااق هماننااد  ملناارد   ماا  

. بااه ا ت اااد دوکااو، دهنااد م ن انجااام  وجااود در ساااخق جامعااه نساا ق بااه پیناارۀدناار  م

)دری ااو  و  دهنااد م  را باارا  خااود شاان    خاصااّ ها  سیاساا   رصااههااا تننولو 

، رادینااا  و  یااره از کارمحادظااه، طل اصااا (. تعریااف م اااهیم  همچااون 113۷۹،رابینااو

  خاااص اسااق ها  موجااود در باااز  یاادرت ناشاا  از وجااود هماایت  رصااههاسااو   یااه

 
1. Dreyfus and Rabinow 
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(. بداایرت در انتهااا  ایاات م الااه ن ااد  را بااه دولااق اصااا ات وارد 13۷۹)بداایرت، 

 :رود مکه شر   ن   کند م

یادرت  یار    ت ارشناساپای  بارود و باه    گوناهیتهمبخواهاد    طل اصاا اگر جریاان  

نداردازد و د ا   کارانمحادظاه  ناان د، تحلیا  سااختارها  تولیادی  و سااخق شانن مولّا

در ی اا  چرخیااد، دیگاار  ۷۶ن کلیااد  کااه دوم خاارداد    وا ااحات را ماانعنس کنااد، نتیجاا

 (.3، ص. 13۷۹کار مد نخواهد بود )بدیرت، 

نویسانده باا  ناوان  کاه بارا    رساد مشاد، باه نظار     وردهدر نمونه ن د  کاه در باا   

م الااه انتخاااز کاارده اسااق و اصااطا ات  کااه از اندیشااه دوکااو وام گردتااه اسااق از  ن 

( 13۹0اباازار  باارا  تحلیاا  یاادرت سااود جسااته اسااق. ساارخوف ) مثاباا بهدوکااو   اندیشاا

 ا نظریّاهاندیشاه یاا  »ا ماا  تحلیا «    کاه  کناد متحلیا     گوناهیتادر ارت ام با ایت مو و   

ا پااریردتن  بساایار متااداو  اسااق امّاا اگرچااهمااویعیت  دیگاار، منااان و مردمااان دیگاار  باارا 

نیسااقآ خااواه اندیشااه دوکااو باشااد و خااواه اندیشااه دیگاار . مو ااو  دیگاار  کااه بساایار 

یادرت نیساق، بلناه روشا  را یاا باه یاول    پردازنظریّاهایت اساق کاه دوکاو    اهمّیّق ا ز  

مطار  کارده اساق پیشانهادهای     صارداً. دوکاو  دکنا مپیشانهاد    بارا  تحلیا «   ابزارجع ه»

، تمااام هانیسااتند کااه باارا  تمااام جواماا ، تمااام سیاسااق شاامو  جهانهاام  یشاانهادهاپو  ن 

و باه   بارد م« ناام  هادوکاو از  ناوان »ت ارشناسا    .  تّاصااد  باشاند  هادوره، تمام  هاقملّ

ویتا   رویاتازا  .کناد نمروشا  ثاباق بارا  تحلیا  اماور اشااره    مثابا به»یک« ت ارشناسا   

باه   و ت ارشناسا  دوکاوی  انجاام دهام«،    خاواهم ممات »  گویاد م  دوکاوپژوهشگر  باه  

کاار  کاه دوکاو انجاام داده   : »تو بایاد ت ارشناسا  خاودت را انجاام دها ر«دهد مپاس   او  

، 13۹0 شااته اسااق )ساارخوف،ی  را بااا مااا بااه اشااترا  گراهااسااق ایاات اسااق کااه تجربااه

  سیاساا ، هابااه شاارای  بااوم  یااا د د ااه توجّااه.  ااا  ایاات بااا مااا اسااق کااه بااا (10ص. 

 .از  ن اندیشه ب ریم   ابهره،  یاتمانتجربه  زیست ، شخد  و ال تّ

  هالاایت پژوهشاا  اسااق کااه بااه بررساا  دریادااق اندیشااهپااژوه   ا اار اوّ از نجاکااه

، تمااام وجااوه دریادااق ایاات گ تمااان مااورد پااردازد م اصااا ات دورۀ دوکااو در ایااران

  بعااد  یاارار هااااسااا  پژوه  توانااد ما ایاات پااژوه  امّااآ بررساا  یاارار نگردتااه اسااق
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در ارت ااام بااا دریادااق گ تمااان دوکااو در ایااران  تااوان می  کااه هااابگیاارد. از جملااه پژوه 

در ماورد مو ا   ماایت  دوکاو از روایتا  کاه    ماوارد اشااره کارد:ایت  به    توان م  ،انجام داد

  بعااد از ان اااز مو اا  خااود را هااا ا ان اااز ایااران وجااود دارد و ایننااه و  بعااد از اّت

مااورد بررساا  یاارار داد. در پااژوه   ا اار،  تااوان منساا ق بااه ایااران تغییاار داده اسااق را 

 ق محادودیق زماان  وجاود  مارت   باا اندیشاه دوکاو باه  لّاهاامنان بررس  تمام م ولاه

  دیگاار ایاات پااژوه   اادم دسترساا  بااه تعااداد معاادود  هانداشااق. از جملااه محاادودیق

  اساام  نیاز یاداق هاا  و بنیااد پژوه ملّا  ر م مراجعاه باه کتابخانا از  ثار بود که  لا 

 نشدند.

 نامهکتاب

 .43-25،  ۷1، مترجم  ددلنام(. گ تگو با بابک ا مد . 13۹۹ا مد ، ز. )

 .21-21 ،همشهر   روزنام اردی هشق(. ۹ ،13۸1هستم. )گیرم، پس ا ترا  م 

 . 30-10، 3-3،  یات نو یای  در سر دارند . ری ها چه دانسق ایران  م(.  یا دوکو 13۷۹بدیرت، ا. )

  مسم   . ف)  ها  دلس   ت نر اجتما   دلس ه  لوم اجتما  : بنیان(.  13۸۶کرای ،  . )  .، وبنتون، ت

 :  گه. ، ایران. تهرانمترجم(، متحد .پرسق و م

 . 14-1، 5۷ ،مترجم  ددلناممتون ادب .   (. تعاد  زی اشناخت  در ترجم13۹4خزا   در،  . )

 .۷-۷  ،هم ستگ   روزنام(. دوکو و یدرت. 21، مهر 13۸0درجز ،  . )

 ، مترجم(.بشیریه  . )  . میش  دوکو دراسو  ساختگرای  و هرمنوتیک(.  13۷۹)  .رابینو،    .، ودری و ، ه

 .تهران: نشر ن 

 .۸-۸ ،شر   روزنام مهر(. پیوند مر  و لرت. 2۷. 13۸3 . ) را  ،

. گ ق و گو با ادشیت جهاندیده و نینو سرخوف مترجمان  ثار دوکو  مرداد(.  1۹،  13۹0سرخوف، ن. )
 . 10-10 ،ا تماد  روزنام

. ()سازوکارها  جریان یدرت در جمهور  اسام  ایرانیدرت، گ تمان و زبان    .(13۸4)  سلطان ،  .

 . : نشر ن ، ایرانتهران

 نشر هرمس.، ایران: . تهراندان  و یدرت(. میش  دوکو:  13۸۷ یمران، م. )

نشر تهران، ایران:  .  ، مترجم(معدوم  همدان   . )  ها چه رییای  در سردارند ایران (،  13۷۷دوکو، م. )

 هرمس.
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دانشگاه   (، دکترمنتشرنشدۀ  رساله  )  .دریادق اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران(.  13۹۸ملک شاه ، م. )

 ایران. مشهد،  دردوس  مشهد،

درید،  .  .ملنشاه ، م ترجمه  13۹۶)، و خزا    از طریق  نو  انت ا    برا (. روینرد   تاریخ   تحلی  

 . 1-24(، 4)50، مطالعات زبان و ترجمهها. نظریّهو  هاگ تمان

 . 110-۹3، 11، درهنگستان هنر   پژوهشنام . نظریّ  دریادق : (. یا و  و ایزر13۸۷) نامور مطلق، ز.
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 پیوست

 اصالحات در این پژوهش  دورۀدر  شدهی بررساز نشریات  اینمونه 

 شماره  سال انتشار  ناشر  نویسنده  عنوان 

 1 13۷۶ ورهس  م ظی  و خ

 2 13۷۶ ران ای زاد هب  ژاد،نماسی   سقیچ درتی

 3 13۷۶ ران ای دهری، درهد ه عوست  اسنشاناستب 

 ر  ار، مستپ  یرادرترار ماست  دم   نظریّ و  ووکد
  راصعم  یرات

 ران ای
13۷۶ 4 

و  ی ار ارگتخاس  و سارو دوکد  شیم

 ک یوتنرمه
 5 13۷۶ ران ای ت یس،  ه رییشب 

 ۶ 13۷۶ ز ا ش د مح، مرانمی  و ن انسو، انر ندو:  وکد  شیم

 ۷ 13۷۶ کلک را تیم ،  انغد اسمان ومو ت قانو، کوک، دونسرگب 

 ۸ 13۷۷ لق ارس ر یام ، انی  حم دار،  زاد  یتا، درتی

 ۹ 13۷۷   نری د د یج، م وروزانم  ست  هیارا شت انن  امیاراز ش

 10 13۷۷   رهمشه ا یلود  عسآ م ر ، ب ارتاسم ر ن ت کی  اهوزه م

 11 13۷۷ یان رانای  رنس  ترییش ق  ی ر  راب در ب  رانن نروش

 12 13۷۷ ه ن دی و   و  ، بام ق خانش  نظریّو  سمیدرنسامپ

 13 13۷۷ تمان  گ ا در مح، مکیجات رات د گنچ  عجامو    تمان گ  ا ه نشت

و   " ازسوا ه"ا ارهت ا و گههت گ

 " یاب هوا "
 14 13۷۷ ون راه ر یا ، ب رهامپ

 15 13۷۷ ور، ض   دا خ  نام هب  از ان

 1۶ 13۷۷ تمان  گ ا در محم ،کیجات تمان  گ  یلحو ت ودهم، وانتتم

 1۷ 13۷۷ تمان  گ ا در محم ،کیجات سم یدرنسامر پددر   یقن و ام درتی

 1۸ 13۷۷ تمان  گ   ل تیس  ، وکرن تمان  گ

 توین  اه  نو ج رتی،  ی ار وگراند

   ا جتما
 1۹ 13۷۷ تمان  گ ا در مح، مکیجات

 20 13۷۷ تمان  گ   ط دم ، سونی تمان  گ اسقیس

 ر اصعم   سلد   اهل او چ ی ار وگراند
،   وکرآ ن دیویر، دیوپک

   ل تیس 
 21 13۷۷ تمان  گ

 22 13۷۷ ران ای ر یام،   وسی یان ران ای  ایروو از وکر دی  عت

 23 13۷۸ روز ام  زا دت رم حم ،ازاده ی ک یوتنرمنه ورزانهیشدان
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 شماره  سال انتشار  ناشر  نویسنده  عنوان 

 24 13۷۸ ران ای ا در محم ،کیجات تمان  و گ درت، یامام 

 25 13۷۸ ه ن دی اد ره، د داوود   یمداشتر در س  یایرو هچ  ستار

 2۶ 13۷۸ وان ج  ر ف للم  ا ظ  یاددا خ

 ام  پو، جزدانی ق یس نا جت ونناز ج
ر د 

  زادگان 
13۷۸ 2۷ 

 2۸ 13۷۸ روز ام  زا دت رم حم ،ازاده ی رورف و پ  وزفو  م سمیدرنسامپ

 2۹ 13۷۸ ران ای ا در محم ،کیجات تمان  گ  یلحو ت  سمیدرنرامد

 30 13۷۸ امشن ار  ل،   ایرج سق سگ دورۀرداز پنظریّه  تعریش  ل 

   اماس از و ان هسراند رانن نروش

 ران ای
 ر یادب محاد، مرمشخ

   ژوهپ

و    و   

 اسق یس

13۷۸ 31 

 32 13۷۸ اد دیتا را خا د یج، م  دمحم   اسیس قیان  

 د یج، م  وسی   لاخ  ا هدسقا ب   امیی
ر د 

  زادگان 
13۷۸ 33 

 34 13۷۸ ظر د و ن ن ت یس  ،ه رییشب    اسیس  اسنشهعجام  ظرن وزارچچ

 د مح، مهانپانمیلس  ر دتو  تیدام : ک رب جت وملو   تدی
و  وزه 

 هاگدانش
13۷۸ 35 

  ززدر   قویضو از  وکد  شیم

   ا همظا ن  یرات  اد استا  ت سقیونکم

   رند

 3۶ 13۷۸ ران ای 

 3۷ 13۷۸ وان ج ر یادب محاد، مرمشخ ران ای   اماس از و و انوکد

 3۸ 13۷۹ دار یب  اوه، ک راستشم   سق یچ فولم

  یایرو ها چه رانای سقدان و موکا د ی

   در دارندر س
 3۹ 13۷۹ و ن تیا   رف ، رت یدب 

 40 13۷۹ ان یب  ا در مح، مکیجات ران در ای  اب  ان تمان گ  ر یگ نش

 41 13۷۹ د  ن زاکت د یما،  یارسانپ ات ا اص  ا رب   نظریّه ق ه

 42 13۷۹ ران ای ز رویور، پرپیدلآ   را، ب ارتاسم و وکد  شیم هادگاز دی درتی

 ز رویور، پرپیدل و وکد هادگاز دی درتی
ر د 

  زادگان 
13۷۹ 43 

 44 13۷۹  نرهد هنام ردارن، ب تیلد ر اتوشو ن  گوانو: دیوکدا و ددری

 45 13۷۹ ر اهب  ر  ، اک رسآ اد اری، دزو   درت ی دارهنو و پوکد
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 شماره  سال انتشار  ناشر  نویسنده  عنوان 

 4۶ 13۸0 همشهر   ام  پو، جزدانی ون ناک راگن یراو توکد  شمی

 4۷ 13۸0   گست مه رز  ری، د زدرج درت و و یوکد

 4۸ 13۸0 ی  واه انهیک ا در مح، مکیجات   اماس از و و انوکد  شیم

 4۹ 13۸0 ه امارنک ا در محرزاد، مد هق ا دشنو: چوکو د  نقب 

 50 13۸0  یات نو  د یج، م  وسی ران ای از ان یقرواو، وکد  شیم

 51 13۸0 وروزن د یم،  لمعمانیرم حم و وکد  شیم  قخانر شب   د در م

 ا ر ام،  ربانهم و وکا درتاوتی، از لسم یدرنمسقپ
   داص

 دالق  
13۸0 52 

  ۹و  رو  ب  انهج  کیرو  : رانای

 و وکد  شیما ر ب گدی  وگت گ
 53 13۸0 ز اختان   ض والب ا ،واهخ ضید

 54 13۸0 ه عوست د مح، م اص جانزن  مریک تمان گ  لیلحت روفد و یعو، سوکد

  از ان قیاه م رزو:  وکد  شیم

 د اسنش نمرا   اماس
 55 13۸0 وان ج ا   ،   ماشورهپ

  نزشپ لمو   درتی  عامت

 و/ وکد  شیم  ا ههیشددران
 5۶ 13۸0 ز اختان   د ها، میلآ  وف، داری وروزن

 5۷ 13۸0 ورهس ر اریهور، شپ  وی و وکد  ا ههیشددرانر ن نروش هادگدی

 5۸ 13۸0 ت یزم انیگ   شیمو، وکد ه عجامو   وننج

 5۹ 13۸0   گست مه ه ، روزب   رج   ویرد خنهب 

 ۶0 13۸0   رهمشه ا در محم ،کیجات تمان  و گ درت، یامام 

 ۶1 13۸0 کلک ت وم، ه عیرب  د  راند کو: یوکد  وشرامد

 ۶2 13۸0 د  ی ا   ،   ماشورهپ   اماس از و ان قوینعم

 ۶3 13۸0   گست مه   دها، میل     ا  و ن      اسنشهنریدی

 ۶4 13۸0 هام  رهمشه د یع، سیانراج  ت تم هیل  هیاش 

 ر همزرگ، ب  ورنتدیالر ش اسق  کزدیا نم هب  وتنس

  هنامشژوهپ

  تیاادب

و   ود ک

 وان وجن

13۸0 ۶5 

 ۶۶ 13۸0 م جامج تیس د محم،  میعن یان رانای اهاروی

 ۶۷ 13۸0 ی  دو انن دومان  ، نلم داردر ن تر تب   هک  اس ور لراتدام

 ۶۸ 13۸0 رارگاروکک   ل  ، دولمحم   جان قاینج تری،  خرا تا 

 ۶۹ 13۸0   رهمشه ادر ، ن اییورکدنم   ر ریپهعجامر و  اصعم انسان



 31...                                                                          دریادق گ تمان دوکو در دورۀ اصا ات با تنیه 

 
 شماره  سال انتشار  ناشر  نویسنده  عنوان 

 ۷0 13۸0 روز ام میا پ ر  اک ، جنگ دانزن

 ۷1 13۸0 و ن تیا  ا ت د، ب ام  ی ار وگد نعب او م کیوتنرمه

 ۷2 13۸0 و ن تیا  ا ت ب  د،ام   یراو ت  اسنرشا ، تدرتی

 ۷3 13۸0 م جامج تیس د مح، م میعن  ورد   گواندی هک  د یع ت

 ۷4 13۸0 م جامج   دها، میل  اسق ههیشدان  یرات انسان  یرات

 ۷5 13۸0   گست مه   دها، میل  دن درتم وننج

 ۷۶ 13۸0   گست مه ر یگانهج ، دارلم  نیعم اسق یس و  زبان، تتم

   اماس از ان انغارم  اسیس قوینعم

 ران ای
 ۷۷ 13۸0 د  ی   اجم،  اامک

 ۷۸ 13۸0 ه عوست ه ی س ،راشاد اسق   دگیرس  ب ا ی دارانماستیس  رمج

 ۷۹ 13۸0 ه عوست ه ی س ،راشاد وننج  ر ادحان تمان گ

 ۸0 13۸0 م جامج ود عس، مهاج ریت   اماس از ان  زادر ب   اتتام

 ۸1 13۸0 سان ارخ ره ور، طاهپ دان درنرامد از ان

 ۸2 13۸0 رار ب  ت یسد مح، م ر یاب  د یاامن انهج  کی دیام، رانای

 ۸3 13۸0 و، ن تیا  روزه، ش مهیراب ا ا  خاام و  ض، اندرتی

 ۸4 13۸0 ه عوست د محم،   اص جانزن  مریک   رب    اسنشر ش دنانکش ل ا چ هب 

در    دنم  عجام  لأسو م  اسنشر ش

 ام اس
 ۸5 13۸0 وروزن ت س،    دث حآ میانارر، ب رنت

  از ان تمان در گ تتشویخ هب  قشازگب 

   اماس
   دهم  ا،یرنطهم

  از ان

   اماس
13۸0 ۸۶ 

ز  رمطوم یخ  گنس  ا وارهدی  وس  ن

 سق شن کی انهنپ هیمن
 ۸۷ 13۸0 دار یب   رف ، رت یدب 

  ها گ تمانو  رز،  ی ار گ ومب 

   رانر این نروش
 ا ،  ری رانم 

  انهیک

   گنرهد
13۸0 ۸۸ 

 ۸۹ 13۸0 م جامج ز اوهدال ،   راتد   اماس از ان  هو ب ن  ردنروی

 ۹0 13۸0 رار ب  تمه، ب  درس رچیدم مابراهی رد  یگ م میم دت تم  ار ب   سک هچ

   ا جتما   اهاز ان  ادندش لاک

 درنم
 ۹1 13۸0 ران ای ر  اک ، جنگ

از   رز   اههرسان   نم  ازرسویدت

 ر  ش  لو م اماس انهج
 ۹2 13۸0 هرسان د محم، زاده د هم
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 سؤاالت مصاحبه

مترجمااان در  میتااا چااه  ااد در تداام رانیااا  دوکااو در ان اااز اسااام  ریگمو اا  .1

نظر مترجماان دوکاو صار   ایا   گر،ید  ارتباوده اساق  باه  تأثیرگارار    ثاار و   ترجم

 پرداختند    ثار و   به ترجم   از مو   دوکو در ان از اسام

ترجمااه شااد  از او  ان اااز کااه او در مااورد  رانیااساااله در ا 20 ریچاارا دوکااو بااا تااأخ .2

 .سا  اسق  20   اًیکارها ت ر تیان از صح ق کرد تا اول

 ترجمه   ایوارد شد    فیدوکو او  با تأل .3

 شده از  ن  کدام  ثار او  ترجمه   بخش ایشده  تمام  ثار دوکو ترجمه ای  .4

 شده   از د یب  تأکیددوکو     هانظریّهبر کدام بخ  از   .5

 

 

 

 

 

 دربارۀ نویسندگان

 موختاا  دکتاار  تخدداا  مطالعااات ترجمااه در دانشااگاه دردوساا  دان  اعظددم غمخددواه

المللاا  امااام ر ااا ) ( اسااق.  ااوزۀ یتبمشااهد و اسااتاد مااد و گااروه زبااان انگلیساا  دانشااگاه 

 .اسق نگار  ترجمه ی تارپژوهش  ایشان،  

اسااتاد بازنشساات  گااروه زبااان انگلیساا  دانشااگاه دردوساا  مشااهد و همچناایت  فددرعلددی خزاعی

لنام  متاارجم اسااق.  ااوزۀ پژوهشاا  مااورد  ایاا  ایشااان، نظریااه و  ماا  ترجمااه سااردبیر دداا 

 اسق.

اسااق.   دانشااگاه دردوساا   اسااتاد گااروه دلساا ه و  نمااق اسااام یمسددعود ریجهددانگ

  هامااد  یژهوبااه، دیاا جد اتیاا و کااام و اله تیاا دلساا ه د شااان،یا  پژوهشاا   هااا وزه

 اسق.  نید  و روشن نر  شینواند


