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 پیشگفتار

های مختلف در  ی گذشته تاثیر فراوانی بر اندیشه میشل فوکو در چهار دهه

.  گیرد های وسیعی را در بر می های او گستره نوشته . های مختلف گذارده است حوزه

ی مارکس  از جمله نظریه ،های پیشین از یک سو، او در توضیح مفهوم قدرت نظریه

، او در تلفیرق سراختارگرایی و   دیگرر  از سروی .  گیررد  را بره چرالش مری    ،درتبر ق

گرذارد  و از سرویی    ی پساساختارگرایی خود را بنیان می پدیدارشناسی کانتی شیوه

کنرد   یازد که به ما کمک مری  های نوینی دست می ی تاریخ به روش دیگر در مطالعه

او  ،در ایرن شریوه    .کنریم های تبارشناسی و باستانشناسی مطالعره   تاریخ را با شیوه

ترا در   ،چینرد  های مختلف بازمانده از یک دوره را کنرار یکردیگر مری    قطعه ها و تکه

آن دوره از آن مفهروم   مدرک مرد ،ی امروز مقایسه با کاربرد همان مفهوم در جامعه

آورد که هرم   جعبه ابزاری فراهم می ها در نهایت اما او با این روش.  را بازسازی کند

هرا   م در دیدن پدیرده و ه یابد میکننده  یینهای مطالعه تاثیر مستقیم و تع در شیوه

گوید روش او بیش از هر چیز  چنانکه خود می.  گذارد تاثیر می متفاوت های از زاویه

جای یرافتن یرا    او به.  شود مسائل خالصه می( problematization)زا کردن  هلر مسئد

خواهرد   مری  شریوه او برا ایرن     .داردها  تاریخ مسئله ها تالش در یافتن حل ی راه ارائه

چره تراثیری برر     آنهرا  نگاه و ندا دیدهها چگونه مسئله را  ببیند که در هر دوره انسان

بسیار مهم اسرت از  از این رو،   .نامد می ”تاریخ امروز“او این روش را   .امروز ما دارد

بررای    .ابزارهایی که او به کار برده تعریف مشخص و روشنی تابع نگاه او ارائه شرود 
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داشرته   هرای روشرنی   های یک اندیشمند همیشه نیاز داریم که تعریف ک اندیشهدر

بخرش  در .  بررد  ی خاص به کار می شیوه بهآن اندیشمند هایی که  از اصطالح باشیم

هرای کلیردی    تمام اصطالح ،ی فوکوها و برای امکان ورود به بحث ،این کتابپایانی 

ایم و امیدواریم که با ایرن   فهرست کرده ،و ارائه شدهامطابق با آنچه در سایت  ،او را

  .انرد رسراتر و خوانراتر کررده باشریم      فهرست جستارهایی را که در این کتاب آمرده 

ها از همرین بخرش    ام به خوانندگان این است که برای ورود به بحث بنابراین توصیه

 هرا و مفراهیم   آخر شروع کنند و در مطالعه هر جا که الزم شد باز به ایرن اصرطالح  

  .ارجاع کنند

چنرد را توضریح   هایی  نکتهدهید  هر چیز اجازهپیش از  ،امای کتاب،  درباره

 .دهم

ی میشرل فوکرو فیلسرو  و     جستارهای گرد آمده در این مجموعه یا درباره

 سه تای آنها.  اند های او نوشته شده دان فرانسوی هستند یا تحت تاثیر اندیشه تاریخ

فضراهای دیگرر   “ی  از آن میان مقاله.  به قلم این نگارنده هستند هبقیاند و  -ترجمه

ی مفهروم و معنرای فضرا و     ی خرود فوکرو اسرت دربراره     نوشته” هاآرمانشهر-دگریا 

برای روشرن شردن ایرن    .  کنند برقرار می ،ن قدرتچنیو هم ،ای که آنها با ما رابطه

ی ایرانری   خواننرده  بررای را ای برر آن نگاشرته مگرر موضروع      مفهوم نگارنده مقدمه

از نقد : ی فوکو نظریه“ و ”میشل فوکو“جستار دو  . کرده باشدتر  تر و ملموس روشن

         جسرتار   . ترجمره هسرتند  نیرز  ” قضایی قدرت تا تحلیرل حکومرت  -مفهوم گفتمانی

توانیرد در زیرنرویس اول آن    مشخصات آن را مری  . نخست ویرایش ادوارد زلتا است

و مشخصرات آن   توسط توماس لمکه نوشته شده اسرت جستار دوم  . جستار بیابید

جستارهای نگارنرده را    .ندستهی جستارها کار نگارنده  بقیه . پای مقاله آمده است

هرای   هرا و نظریره   ی اندیشره  گروه نخست که درباره . نیز باید به دو گروه بخش کرد

  .انرد  شرده  هرای او پرداختره   اند و گروه دوم که تحت تاثیر اندیشره  فوکو نوشته شده

جرای   کنترل کردن به“: اند از- جستارهایی که متعلق به گروه نخست هستند عبارت

: تاریخ“، و باالخره ”قدرت گفتمان و نگاه فوکو به آن“، ”قدرت از دید فوکو: شکنجه

ی  بقیره    ”.نگرشی بر تراریخ فوکرویی   ابزاری برای کشف حقیقت یا شناخت خود؟ 
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سرعی شرده    جسرتارها در ایرن   . انرد  های او نگاشته شرده  جستارها با تاثیر از نظریه

 .هنر و معماری به نمایش گذاریم ی ادبیات، های او را در حوزه ریهنمودی از نظ

هرای فوکرو    های اصلی در اندیشره  ترتیب قرار گرفتن جستارها اما تابع نگره

و سرپس   ایرم  پرداخته” های او زندگی، آثار و اندیشه“بر این قرار نخست به  . اند بوده

که از دیگر ” آگاهی“برای   ”.فضا“و ” تاریخ“، ”گفتمان“، ”قدرت“               مفاهیم بنیادی  به

” آگراهی “ای نیامده  علت آنکه  ی ویژه ها فوکو است نوشته های مهم در اندیشه نگره

بنابراین ایرن نگرره را    . ”گفتمان“بررسی شده یا در رابطه با  ”قدرت“یا در رابطه با 

 . مربوط به قدرت و گفتمان خواهید یافتدر جستارهای 

هرای احتمرالی پروزش بخرواهم و      شدر پایان باید از خوانندگان بررای لزرز  

گیرری   از دوست ارجمندم فرشاد ظهیری تشکر کنم که در بازخوانی و غلط همزمان

طبیعی است که مسئولیت هر نوع اشتباه و   .متن کمک شایانی برای من بوده است

 .گارنده است و نه کسی دیگری ن لززشی متوجه

 





 

 

 

 ها زندگی، آثار، اندیشه
 



 

 

 ومیشل فوک

دانری فرانسروی برود کره برا       فیلسو  و تراریخ ( 0912-0941)میشل فوکو 

نره تنهرا او تراثیر    .  های ساختارگرایی و پساسراختارگرایی همراهری داشرت    جنبش

هرای علمری و    زیادی بر فلسفه گذارد، بلکه تاثیر عمیقی بر طیف وسریعی از دانرش  

 .ه استداشتان خود دورانسانی 

 مختصر او ی نامه زندگی. 1

های  سال.  در پوتیر فرانسه به دنیا آمد 0941فوکو در بیست و شش اکتبر 

آموزی و دانشجویی را ظاهرا با سختی زیاد گذارنرد، برا ایرن همره دانشرجوی       دانش

داد  ، زمانی که در چند دانشگاه فرانسه درس می0911های  او در سال.  باهوشی بود

برای استادی کالج مهرم دو فررانس برگزیرده     0919و درست پیش از آنکه در سال 

در کالج دو فررانس برود کره     اما.  ه بودشود، خود را از لحاظ دانشگاهی تثبیت کرد

تا زمران مرر     به این ترتیب شد و مسلم” های فکری سیستم“تاریخ  ی او دراستاد

لحاظ سیاسی نیز خیلی فعال  فوکو بهبه بعد،  0931از .  در آنجا به تدریس پرداخت

                                                                 
   این جستار به ویرایش ادوارد زلتا                                ( Edward Zalta )   ی فلسفی استنفورد چاپ              در دانشنامه      4103           در تابستان                     

   :                  نشانی آن چنین است  .        شده است
Gutting, Gary, "Michel Foucault", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =  
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/foucault/ 
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برود و اغلرب   ( Groupe d”information sur les prisons)گذاران گروه  او از بنیان.  شد

.  کرد ی جامعه در تظاهرات شرکت می ا های حاشیه برای همجنسگرایان و دیگر گروه

کرد،  یویژه ایاالت متحده، تدریس و سخنرانی م فوکو اغلب در خارج از فرانسه، و به

او .  پذیرفت که هر ساله در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس کنرد  0913و در سال 

در ( 0314تیرر   2) 0912از نخستین قربانیان ایدز بود و در بیسرت و پرنج جرون     

اش منتشررر کرررد،  افررزون بررر کارهررایی کرره در طررول زنرردگی.  پرراریس درگذشررت

گش منتشرر شردند کره حراوی     هایش در کالج دو فرانس نیرز بعرد از مرر    سخنرانی

 .های روشن و مهم او هستند اندیشه

ی دانشررگاهی او  رشررته.  مشررکل اسررت کرره فوکررو را یررک فیلسررو  نامیررد

بره همران میرزان در فلسرفه نیرز کرار        برود، گرچره   روانشناسی روانشناسی و تاریخ

های فوکو اغلب در تاریخ علوم پزشکی و اجتمراعی بودنرد، همزمران     کتاب.  کرد می

تروان   با این همه، تمام آثار فوکو را مری .  ی زیادی به ادبیات و سیاست داشت عالقه

ی اجرای پررو ه نقرد سرنتی     از زاویه( یک: از یک یا دو دید فلسفی نیز بررسی کرد

هرای   ی اندیشه ی نقدهای او درباره از زاویه(   و دو(تاریخی)ی جدید  سفه به شیوهفل

عنروان یرک فیلسرو  از ایرن دو زاویره معرفری        این مقاله او را به.  سنتی فیلسوفان

 .خواهد کرد

 های فکری پیشینه. 2

کررد،  ی فرانسه که فوکو در آن تحصیل اجازه دهید با نمایی از محیط فلسف

 École Normale)ی عررالی فلسررفه  وارد مدرسرره 0921او در سررال  . آغرراز کنرریم

Supérieure )ویژه  بود، بهمحبوبیت ی اگزیستانسیالیسم در اوج  شد، زمانی که فلسفه

از فیلسروفان   که هایدگر کرد، نیز هایش شرکت می فوکو در کالسکه  0پونتی،-مرلو

در  ی نروزدهم هرم،   هف فیلسوفان سدهگل و مارکس.  مهم این گرایش فکری بودند

از طریرق خروانش  ان    روی فوکرو  آن زمان بسیار مهم بودند، تراثیر فیلسروفان اول  

ی  بود و تاثیر فیلسوفان دوم از طریرق برداشرت سراختارگرایانه    او از کار 4هیپولیتی

                                                                 
1  Merleau-Ponty 
2  Jean Hyppolite 
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پرونتی و آلتاسرر کره در    -مرلو – داد خود را نشان میی آنها  از فلسفه 3لویی آلتاسر

بنرابراین  .  سزایی برر فوکرو گذاردنرد    کردند، تاثیر به ه تدریس میمدرسه عالی فلسف

ی بلنردش   در مقدمه)بینیم فوکو در کارهای اولش  اگر می یستن یهیچ تعجبجای 

که یک روانشناس هایدگری برود، و سرپس    5از لودویگ بینسوانا  و هستی رویابر 

ی بیمراری   دربراره ( (Maladie mentale et personalitéدر کترابی کوچرک برا عنروان     

برره ترتیررب ترراثیر خررود از اگزیستانسیالیسررم و مارکسیسررم را برره نمررایش ( فکررری

 .  گیرد خیلی زود از این دو فلسفه فاصله می با این همه او.  گذارد می

کرد   ان پل سارتر در آن زمان بیرون از سیستم دانشگاهی زندگی و کار می

عنروان   هرای او، بره   با این همه، اندیشه  .ای هم بر فوکو نداشت و هیچ تاثیر شخصی

های فکرری فوکرو دیرده     یک اندیشمند فرانسوی و پیشکسوت، همیشه در پسزمینه

ی بور وازی آغاز کررد و   فوکو نیز، مانند سارتر، با تنفر از فرهنگ و جامعه.  شود می

 هنرمندان، همجنسرگرایان و زنردانیان و  )ای بور وازی  با حمایت از قشرهای حاشیه

هرای مشرترکی در ادبیرات،     افزون بر آن، هر دو عالقره .  ادامه دادبه کار خود ( غیره

عالقگری، در سیاسرت    ای بری  روانشناسی و فلسفه داشتند، و باز هر دو، بعرد از دوره 

از .  دای متضاد با سارتر ارائره دا  رهدر نهایت اما، فوکو از خود انگا.  بسیار فعال شدند

و فوکو )فکر سارتر داشت ای را که نقش مرکزی در ت ندیشهلحاظ فلسفی، فوکو آن ا

لحراظ   و بره .  رد کررد ( گرفرت  عنوان خودشیفتگی فراطبیعی به سخره مری آن را با 

روشررنفکر “شخصرری و سیاسرری، نقررش سررارتر را، هررم از آن زاویرره کرره خررود را   

جامعره و  ی  دربراره ی داوری  کررد و هرم از زاویره    نامیرد، رد مری   مری  ”جهرانی  همه

اما جدایی فوکو از سارتر بسیار برجسته شده است، حرال  .  بخش آن های الهام زشار

 .های مشترک این دو وجود دارد آنکه هنوز جای زیادی برای پژوهش روی وجه

از نقش این فیلسوفان که بگذریم، سه عامل مهم دیگرر نیرز تراثیر مثبتری     

ی دانرش برود،    نخست، سنت فرانسوی تراریخ و فلسرفه  .  روی فوکوی جوان داشت

های قدرتمند در سیسرتم دانشرگاهی    از شخصیت 1گونه که  ر  کونگیلم، ویژه آن به
                                                                 

3  Louis Althusser 
4  Dream and Existence 
5  Ludwig Binswanger 
6  Canguilhem 
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ی  کونگیلم کسی برود کره کارهرایش روی تراریخ و فلسرفه     .  کرد فرانسه، مطرح می

هرای   شناسی مدلی فکری برای کارهای بعردی فوکرو برر روی تراریخ دانرش      زیست

ی دکترری فوکرو برر روی تراریخ      پایاننامه انز پشتیبانکونگیلم ا.  انسانی فراهم کرد

هرای   کمرک هرای مختلرف    در دانشرگاه  نگی بود، بعد نیز در کار تردریس فوکرو  دیوا

رویکرردی کره برا کارهرای     )دانرش                                 رویکرد کرونگیلم بره تراریخ    .  شایانی به او کرد

ی فراهم کرد که همراه بود ، در فوکو حس نیرومند(یافت گاستون باشالر توسعه می

          تراریخی            از نقرش  ” عقالیری “برا درک   ، و نیرز عدم تداوم در تراریخ علمری  ی  رهنگ با

فوکرو  .  کررد  ها مستقل می هایی که آنها را از وجدان فراطبیعی پدیدارشناس مفهوم

دریافت که این درک در زبانشناسی ساختارگرای سوسور و روانشناسی ساختارگرای 

- ر  دومزیرل از کرار الگرویی    اک الکان توسعه یافته برود، نیرز برر همرین قیراس      

-anti)موضروعی  -ایرن نگررش ضرد   .  ها بهره گرفته بود ی دین ساختاری در مطالعه

subjective) کره او را در نوشرتن برر     آفریرد  میای  حاشیهمتنی  پس بود و برای فوکو

ی ریشره و   ، درباره تولد کلینیک . کرد می کمک ”ییهای ساختارگرا تاریخ“ ی پایه

هرای انسرانی    ی دانرش  ی اصل و ریشره  درباره ، چیزها نظمو  مدرن،اصل پزشکی 

در سطحی کامال متفاوت، .  اند دو اثری هستند که به این شیوه نگاشته شده ،مدرن

هرای  ر    نوشرته  ویرژه برا   فرانسه متاثر شده برود، بره  فوکو سخت از ادبیات آوانگارد 

تجربری پدیدارشناسری    آثراری کره او در آنهرا مادیرت     01و مروریس بالنشرو،   9باتای

فرمانبری /های تردیدآمیز فلسفی درباره عینیت شناسانه را، بدون دیدن فرض هستی

(subjectivity)ای برود کره    محردودیت تجربری  بره  ی او  ی ویژه عالقه.  کرد ، پیدا می

هرای دیگرر    کرد، محردودیتی کره مرا را بره سرمت محردودیت       ادبیات پیشنهاد می

ایرن  .  هرای قرراردادی   بنردی  فروپاشری طبقره   اینرد برر  آغازی بود خود کشاند و می

هررای  چیرردمان فلسررفی مررواد مررورد نیرراز برررای نقررد موضرروعی و انطبرراق روش   

 نیرز  د که برای مارک ی تاریخ نوشتاری را فراهم می”تبارشناسانه“و  ”باستانشناسانه“

                                                                 
7  The Birth of the Clinic 
8  The Order of Things 
9  Georges Bataille 
10  Maurice Blanchot 
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فرراهم  بر این اساس چیرزی را  و  آورد های نقد تاریخی فوکو  را به ارمزان می پرو ه

 .کنیم رجوع می به آن ما اکنون کند که می

 نقد فوکو از استدالل تاریخی. 3

هایی درگیرر برود کره مربروط      از همان زمان سقراط، فلسفه اغلب با پرسش

ی مدرن فلسفی  ویژه کانت اندیشه دیرتر، الک، هیوم، و به.  بودند با آگاهی رایج روز

ی کانرت   شناسرانه  تراع بزر  و معرفرت اخ.                                    را مشخصا  با نقد آگاهی گسترش دادند

کرد  آشکار می را در آگاهی ما شتر برای حفظ نقد همسانی بود که توانایی محدودبی

 نظرر  آن چیزهرایی کره بره   از جملره  .  هویداوجودی آنها را بر ما  تضرورو همزمان 

(( هرا  شرینی )هرا   های زمانی و فضایی ابژه            مثال ، مشخصه)شرط شناخت انسان بودند 

وارونره کرردن ایرن     بره  فوکو، اما، نیاز.  شدند های ضروری می تبدیل به حقیقتکه 

برر  )جای پرسیدن چره   پیشنهاد او این است که به.  کند روش کانتی را پیشنهاد می

بر اساس یک )چیزی در واقع ضروری است پرسیده شود چه ( اساس شرط ظاهری

هرای انسرانی    ش کار دانشتمرکز بر این پرس.                  واقعا  مشروط است( ضرورت ظاهری

ایرن ادعاهرا حقیقرت    .  شناسی است شناسی، روانشناسی، جامعه مدرن چون زیست

 کننرد، امرا در حقیقرت و    ن پیشنهاد مری ی طبیعت انسا                         علمی  جهانشمول را درباره

ی  فلسرفه “.  ندسرت هتعهدات اخالقی و سیاسی یک جامعره   گربیان تنها اغلب موارد

چگونره   :نگرد، مرثال بره ایرن ادعرا کره      ی تردید می ه دیدهب ادعاهااین  بهفوکو ” نقد

ایرن شررایط   آیا  :کهادعا  شود یا این از نیروهای شرطی تاریخ حاصل می استنتاجی

 .گیرند یا نه ها را در بر می             عمیقا  حقیقت

 های دیوانگی و پزشکی تاریخ: کارهای اصلی. 1- 

  00.اسرت  کالسییک ی  تاریخ دیوانگی در دورهنخستین کار مهم فوکرو،  

برر   او تمرکرز  در ایرن مطالعره  . دارد 04های روانشرناختی او  این کار ریشه در مطالعه

ی  افزون بر آن ایرن اثرر ناشری از مسرئله    .  است تیمارستان پاریس شرایط حاکم بر

                                                                 
11  History of Madness in the Classical Age (1961) 
12  a licence de psychologie in 1949 and a diplome de psycho-pathologie in 1952 
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بخش مهمی از این کار در چهار سال بعرد  .  ای بود که خودش بدان دچار بود روانی

نوشته شد، زمانی که فوکو به کارهای  0959تا  0955های  از اتمام دانشگاه در سال

تیاریخ  .  آکادمیک در سه کشور سوئد، آلمان و لهسرتان مشرزول برود   /دیپلماتیک

در اروپرا شرکل   ” بیماری روانی“ی مفهوم مدرن  ی او درباره بعد از مطالعه دیوانگی

نکاوی مردرن  های اخالقی در روا گرفت  نیز به دلیل خشمی که او نسبت به دوروئی

کره  )های درمران دیروانگی را در قررن نروزدهم      ای تاریخی شیوه او از زاویه.  داشت

( گسترش و اصالح شده بود در انگلستان 02در فرانسه و برادران توک 03پینلتوسط 

دیوانگی از ایرن زاویره خرود را از جهرل و خشرونت      .  دید یک آزادی روشنگرانه می

هیچ  نیز ی دیوانگی از دید فوکو، نگرش نوین درباره اما،.  رهاند های پیشین می دوره

ی  ی دوره یعنی نسربت بره اندیشره   )های پیشین نداشت  پیشرفتی نسبت به اندیشه

دیرد، یرا    که دیوانگی را در رابطه با نیروهای مرموز کیهرانی مری  ( نوگرایی)رنسانس 

دلیرل آن   (. دانسرت  های هفده و هجده که آن را ناشی از نبود تعقل می نگرش سده

شرد   تعریف می( ”روانی“)هم این بود که در نگرش مدرن دیوانگی تنها یک بیماری 

افرزون برر آن،   .  کررد  درمانی را پیشنهاد می-ی دارو و برای درمان آن هم تنها شیوه

ی دیوانگی  های پزشکی مدرن درباره طر  بودن درمان بحث او این بود که فرض بی

خرالق برور وازی   هایی که در قبال ا کنترل چالش یبراند هایی هست در واقع پوشش

عنوان یک ابژه یا یک  کوتاه اینکه، فوکو بر آن بود که آنچه به.  قراردادی وجود دارد

معرفری  ( به این معنی که دیروانگی یرک بیمراری اسرت    )اصل علمی غیرقابل تزییر 

 .ز هستندبرانگی های اخالقی و اجتماعی خیلی بحث شود، در واقع محصول نظریه می

تروان   اثر تاریخی بعدی فوکو بود که آن را براز مری  ( 0913) کلینیک تولد

اخالقی در این -اما نقد اجتماعی.  های درمان کلینیکی مدرن دانست نقدی بر شیوه

، زیرا فرض او این است که (جز چند مورد جالب به)ماند  ای از سکوت می اثر در هاله

گونره کره    بدان)ت ذهنی در پزشکی وجود دارد ی حقیق یک مرکز قابل تامل درباره

                         ی کم ی برای نقرد وجرود    و از این نظر زمینه( در روانکاوی با آن مخالفت شده است

                                                                 
13  Pinel 
14  Tuke 
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ی  به آثرار تراریخی رایرج دربراره     استبیشتر شبیه  تولد کلینیکدر نتیجه، .  دارد

 .ها مفهوم                                        علم، البته در سنت  ر  کونگلیم از تاریخ 

 ظم چیزهان. 2- 

ایرن کتراب از   .  کتابی برود کره فوکرو را بره شرهرت رسراند       05چیزها نظم

عنروان آن،  -زیرر .  های فوکو بود اندیشه ی حوزهبسیاری جهات یک بانگ غریب در 

ی تراریخ روانکراوی و    ی او دربراره  ش نقد اولیهرو، ”های انسانی باستانشناسی دانش“

شناسری و   یسرت هرای مردرنی، چرون اقتصراد، ز     پزشکی بالینی را بره دیگرر حروزه   

هرای   ی دیگر نگرره  های مفصلی درباره و در حقیقت توضیح.  کشاند شناسی، می لزت

های مدرن راه یافتره   ی رنسانس و کالسیک داشت که دیگر به دانش دوره” تجربی“

تیاریخ  تروان در   با این همه، برخی نقردهای اجتمراعی روشرن را نیرز مری     .  بودند

جای آن اما، فوکرو تحلیلری جهانشرمول     به  .یافت تولد کلینیکیا حتی  دیوانگی

در  –و اینکرره چطررور ایررن معنررا تزییررر کرررده اسررت   –ی معنررای آگرراهی  دربرراره

در مرکرز ایرن بحرث    .  دهرد  ی رنسانس تا امروز ارائره مری   های غربی از دوره اندیشه

در اینجا من بر روی رویکررد او  .  فوکو قرار دارد (representation)” بازنمایی“مفهوم 

کرنم، جرایی کره مرا درگیرری       ی فلسرفی تکیره مری    در اندیشه ”بازنمایی“ی  درباره

 . توانیم دید های سنتی در فلسفه می مستقیم فوکو را با پرسش

 بازنمایی کهن .2-1- 

ا هر  ای کره فرانسروی   دوره)محور بحث فوکو این است که از دکارت تا کانت 

: شرد  خیلی ساده با اندیشره بازشناسری مری    ”بازنمایی“، (شنامند عصر کالسیک می

اما، او بر .  بود( 01شیئی)هایی بود که بازنمای ابژه  اندیشیدن تنها به کار گرفتن ایده
                                                                 

نگارنرده نیرز اینجرا    .  است که با عنوان فرانسوی آن متفراوت اسرت   نظم چیزهاعنوان انگلیسی این کتاب   05

 .برد عنوان انگلیسی را به کار می
Les mots et les choses (translated into English under the title The Order of Things)  

. شرد، مرثال یرک سرنگ    تواند بزر  باشد، مثال مفهوم دیوانگی در روانکاوی یا یک شیئی معمولی با ابژه می  01

تواند ذهنیت حاکم بر مفهوم مرثال دیروانگی    ای که بازنمای یک شیئی است به همان میزان می بنابراین ایده

 .که ما از یک شیئی ساده داریمباشد باشد یا درکی 
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ی معنایی که یک ایده در بازنمایی یک ابژه دارد، روشرن   آن است که ما باید درباره

متعلقات : نی میان این دو وجود نداردی همخوا رابطه نخست آنکه، هیچ نوع . باشیم

نیاز به آن نیست که بگروییم   نکتهبا گفتن این اما .  )                               ایده لزوما  بازنمای ابژه نیستند

ی  ه ایرده بر  تعلقرات وابسرته اسرت    ایده خود هیچ متعلقاتی ندارد یا حتی اینکه این

                            ی در معنای همسرانی  میران   ی رنسانس، آگاه برعکس، در دوره.(  ی ابژه بازنمایاننده

 . کالسریک اسرت   ”بازنمرایی “، یک مدل مفیرد از  مثالنقشه، .  شد ها درک می نشانه

های متزیر در پهنا، درازا، و رنگ است و با ایرن   ای از خط یک نقشه شامل مجموعه

 اما این بدان معنرا نبرود  .  کند می های درون و بیرون یک شهر را بازنما ها جاده خط

بودنرد، بلکره   ( هرا  هرای خرط   پهناها، درازاها و رنگ)ا دارای تعلقات نقشه ه که جاده

( هرا  هرای میران جراده    رابطه)قشه بیشتر به این معنا بود که ساختار تجریدی روی ن

ی کالسیک یک اصرل وجرود دارد و    در دل اندیشه.  ها بودند ی تجریدی جاده هنمون

این بازنمای آن هم چیزی است که دانیم چون ایده داریم، پس بنابر آن اینکه ما می

البته، در مقایسه با نقشه، ما نیاز نداریم بدانیم کره تعلقرات واقعری    .  شناسیم ما می

در .  )انررد تواننررد بازنمررا کننررد، چیسررت  هررای مررا در پرتررو آنچرره آنهررا مرری   ایررده

آنهرا  ” واقعیرت رسرمی  “شناسی اسکوالستیکی دکارتی، ما نیاز به دانسرتن   اصطالح

ای از آنها را بدانیم و اینکه آنهرا برا چیزهرایی     ما تنها باید ساختار تجریدی .( نداریم

” واقعیرت ذهنری  “ساختار آن چیزی کره دکرارت   )کنند شراکت دارند  که بازنما می

مرا  : ترسی مسرتقیم داریرم  هایمان دس اما ما به ساختارهای تجریدی ایده(.  نامد می

افرزون برر آن، مرا    .  ”ببینریم “، آنهرا دارنرد  ای را کره   آن ساختار بازنمایانه توانیم می

( ذهنیت)توانیم ساختار یک ایده را تزییر دهیم تا که بازنمای بهتری از یک ابژه  می

 .توانیم یک نقشه را برای بهتر شدن تزییر دهیم بشود، چنانچه ما می

دانیم که یرک ایرده بازنمرای یرک ابرژه       از زاویه نگاه کالسیک ما چگونه می

ی کافی است؟  پاسخ فوکو این است کره آن را   یا یک بازنمایاننده –ت اس( ذهنیت)

ی آن  ی میان ایده و ابژه یافرت زیررا میران ابرژه و بازنمایاننرده      توان در مقایسه نمی

این غیرممکن است، زیرا در این صورت نیاز بره دانسرتن ابرژه بردون     .  فاصله هست

تنهرا  (.  ن بازنما کردن اسرت ی کالسیک، دانستن عی وقتی، در اندیشه)بازنما هست 

شود  راه ممکن این است که ایده خود خودش را بنمایاند که در این صورت خود می
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کره آن یرک   و آن اینکنرد   حقیقت را بازنما مری  ایده در واقع یک.  بازنمایاننده یک

در رابطه با این پرسش که آیا ایده یک بازنمایاننرده اسرت، بایرد    .  بازنمایاننده است

از .  تروان یافرت   ی آن چیزی است که در آن مری  همه” ارجاعی-خود“این  گفت که

هرا   هرای ایرده   مجموعره -زیراز ی کافی بودن، باید موضوع این باشد که برخی  زاویه

چنانکره، مرثال، دکرارت آن را     – دهنرد  گرواهی مری  خودکفایی خودشران   هب نظر به

در .  سراده  هرای  یافتدریا هیوم آن را داند  می” های روشن و مشخص آگاهی-پیش“

” دریافرت حسری  “ی اول مردرن بایرد همیشره برر مبنرای       ی دوره این معنا، فلسفه

از ” دریافرت حسری  “امرا بایرد توجره داشرت کره      .  باشرد ( روشرنفکرانه یرا حسری   )

 ی ای توسرط ایرده   هستی مستقل ابرژه موجب بنا گذاردن یک خودکفایی یک ایده، 

ی مدرن توجه داشرت، شراید کره چنرین      ولیهی ا تا آنجا که فلسفه.  شود مینبازنما 

های دیگری  هایی وجود نداشته باشند  یا، اگر هستند، نیاز دارند توسط مالحظه ابژه

 . بنیاد گذارده شوند( یعنی استدالل، یا نوع دیگری از دریافت)

                                                                           بینیم که ایده، که بازنمرای فکرر اسرت، بررای فوکرو کلیرد  دانسرتن در         می

ی موقعیرت   توانسرتند دربراره   اندیشمندان کالسریک مری   . ی کالسیک است فلسفه

عقیرده نباشرند  امرا     با هم هرم ( واقعیت رسمی برای آنها)ها  ای و واقعی ایده مقایسه

از )های آنها  عقیده بوده باشند و آن اینکه بازنمایاننده ی یک چیز هم آنها باید درباره

-غیرر “و  ”مرادی -غیر“( ای سه، و اگر نه مقای(epistemology)شناسی  ی معرفت زاویه

کننرد، آنهرا    هرا را بازنمرا مری    بودند  و آن اینکه، بدانگونره کره دقیقرا ابرژه     ”تاریخی

                         ی عل ی طبیعی یا انسرانی   گونه آفریده شوند که انگار نقشی در شبکه توانند، آن نمی

ن عنوا          مشخصا  به –شود و اینکه  از این نقطه بحث او به زبان کشیده می.  دنیا دارند

.  تواند نقشی بنیادی در آگاهی ما داشته باشرد  زبان نمی  -واقعیتی تاریخی یا مادی 

از  بازنمرایی مرادی  : زبان چیزی بیشتر از یک ابزار بسیار پرنظم برای اندیشه نیست

  .د مگر در رابطه با خودشانها، که به خودی خود معنایی ندارن ایده

 نقد کانت از بازنمایی کالسیک .2-2- 

ی مردرن  زمرانی روی    کند که مهمترین چرخش در فلسفه و مطرح میفوک

سرت از یرک    ای                                           گرچه تردیدی نیسرت کره او صررفا  نمونره    )دهد که برای کانت  می
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هرا در حقیقرت    آیا ایده: دشو طرح پرسش زیر ممکن می( تر ستردهجریان  رفتر و گ

ایرن روی  ( شرکلی به چه )های آنها هستند؟  و اگر چنین است، چگونه  بازنمای ابژه

ی آگاهی معرفی  مسئله های بی عنوان وسیله ها دیگر به سخن دیگر، ایده دهد؟  به می

شرود کره اکنرون تصرور کنریم آگراهی        شوند  و به دنبال آن این امر ممکن می نمی

ایرن بره معنرای آن    .  ها داشته باشد ممکن است ریشه در چیزی غیر از بازنمایاننده

یرا حتری   ) شاید یرک کرم از   .  ا دیگر کاری با آگاهی ندارنده نیست که بازنمایاننده

امرا،  .  ی ایده مربروط باشرد   های بازنمایاننده ضرورت با ابژه آگاهی هنوز و به( ی همه

ممکرن شرده برود، خرود     ( برا کانرت  )ای کره اکنرون فقرط     فوکو اصرار دارد، اندیشه

                           ال  ریشره در چیرزی دیگرر    بود که احتمرا ( کند هایی که بازنما می و ایده)بازنمایاننده 

 .داشت

این اندیشه، مطابق نظر فوکو، به امکانات مدرن مهرم و متمرایزی رهنمرود    

اندیشرید بازنماهرا    یابد، کسی کره مری   اولی توسط خود کانت گسترش می.  شود می

اما نره محصرول مزرز    .  مزز هستند( ی ساختهبر)خود محصول ( ها ها و ایده یشهاند)

عنروان امرری وابسرته بره قلمررو       عری یرا تراریخی، بلکره بره     عنوان واقعیتری طبی  به

سان، کانت  بدین.  ویژه، یعنی عینیتی از تجربه مستقل( epistemic) یشناخت معرفت

عنروان   توانرد بره   دارد، ادعایی در این معنا که آگاهی نمی ادعای کالسیک را نگه می

ترر   ای بنیرادی  حوزهیک واقعیت تاریخی و مادی فهمیده شود، بلکه آن را بیشتر در 

البته بایرد اضرافه شرود    .  )هایی که در مخالفت با آن هستند دهد و نه ایده جای می

.  دیرد  ریخ و مراده نمری  که کانت همچنین این قلمرو را در تملک واقعیتری ورای ترا  

آلیسرت پیررو    های ایده نبود، بلکه متافیزیک( متافیزیکال)فراطبیعی  بنابراین آگاهی

نروعی   و بره  –منظر دیگر (.  کردند ین متافیزیکالی را پژوهش میکانت چنین جانش

ایرن نگررش   .  هرای تراریخی بودنرد    ها خود واقعیرت  آن بود که ایده –بیشتر مدرن 

، و اکنرون  (              مرثال ، هرردر  )                                         هایی ضرورتا  در پیوند با زبان رشد یافرت                   منطقا  در اندیشه

اما چنان رویکرردی در  .  شد میآگاهی قلمداد ( ساز و تاریخ)ی اصلی  عنوان وسیله به

عنروان امرری تراریخی آن را از     شکل خالصش عملی نبود، زیرا سراختن آگراهی بره   

عنروان آگراهی نرابود     کرد و بنابراین شخصیت آن را به شخصیت طبیعی محروم می

                                    ی مدرن آگاهی را ضرورتا  امری تاریخی  سخنی دیگر، حتی وقتی اندیشه به.  کرد می
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ی کرانتی را هرم    های کارکردی با قلمرو مستقل از تجربه خی برابرید، باید بربین می

 .اعتبار طبیعی آگاهی را ضمانت کند با این کار مگر ،داشته باشد

 ”انسان“زبان و  .2-3- 

ی بعرد از   دو عنصرر مرکرزی اندیشره    نظم چیزها      کتاب   با رسیدن به نکته

تردیرد توضریح    بحث باال بی.  ”تولد انسان“بازگشت زبان و : کند کانت را معرفی می

زبران اکنرون نقشری    : گویرد  ی بازگشت زبان سخن مری  دهد که چرا فوکو درباره می

عنروان   توانست آن را به های کالسیک نمی یابد  حال آنکه ایده مستقل و ضروری می

زبران  .  نهایت بزر  نیست ی بی یک پدیده زبان اما بازگشت.  یک ابزار صر  ببیند

وت برا آگراهی رابطره دارد، و بررای هرر کردام نروع متمرایزی از         ای متفرا  به شریوه 

ها  فهمی های طبیعی کج بنابراین، برای مثال، تاریخ زبان.  دهد را ارائه می” بازگشت“

هرای   کنریم از طریرق تکنیرک    دهد که ما سعی می هایی را به ما نشان می تابی و کج

تراریخ ممکرن اسرت    از سروی دیگرر، همرین    .  محو کنریم ( formation)بندی  شکل

هرای   هایی ذخیره کنرد کره مرا تنهرا توسرط روش      هایی بنیادین را در زبان حقیقت

بنابراین، و مطابق با نظر فوکو، این دو رویکررد  .  )کنیم تاویلی هرمنوتیک کشف می

 –ی اسرتداللی و اروپرایی    ای برای تقسریم فلسرفه   عنوان زمینه به –ظاهر مخالف  به

برا ایرن همره یرک احتمرال      (.  ی مدرن هستند ی اندیشه کننده های هماهنگ پرو ه

عنروان یرک واقعیرت     توانرد بره   ، مری آن بعاهای تر  زبان، رها از ایده: دیگر هم هست

تر از  در واقع حتی مستقل –دیده شود ( ی رنسانس بود آنگونه که در دوره)مستقل 

در .  دهرد  مری ی رنسانس، زیرا هیچ سیستم همسانی آن را به دنیا پیوند ن زبان دوره

این معنا، زبان حقیقتی نهفته در خود است که از چیزی جز معنای خودش سرخن  

است، بدانگونه که ماالرمه در پاسخ بره پرسرش   ” ناب ادبیات“این قلمرو .  گوید نمی

زبران  “برا،  و البتره  ” گویرد  چه کسی سخن مری “: نیچه مطرح کرد( ی تبارشناسانه)

ای وجرود نردارد    ی الوهی رنسانس، هیچ وا ه ی پنداشت دوره       برعکس اما ”  ؟خودش

ادبیات در اصل چیزی نیست جرز  .  همتا را به زبان ارزانی دارد که بنیاد حقیقت بی

 .گویند ی خود و برای خود سخن می های زیادی که درباره               و ترجیحا  زبان –زبان 
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ی  تره دربراره  مهمترین نک.  انسان است( figure)از زبان مهمتر حتی ریخت 

انسان در : گوید فوکو می.  شناسانه است این است که آن یک مفهوم معرفت” انسان“

این البتره بره دلیرل آن نبرود کره      .  وجود نداشت( یا پیش از آن)ی کالسیک  دوره

عنروان   عنوان یک موجود نداشت یا از طبیعت انسان به ای از خود به انسان هیچ ایده

مفهروم  وجود نداشرت  “بلکه، آنچه .  خبر بود سیاسی بی یک امری مادی، اخالقی یا

امرا حتری   .  (319، چیزهیا  نظم) برود  ”شناسانه عنوان یک وجدان معرفت انسان به

ی کالسریک   تردیدی نیست که حتری در دوره .  نیاز به درک دارد ”شناسی معرفت“

را در  هرایی  هرا بودنرد کره ایرده     یعنی، این انسان)موجود انسانی جایگاه آگاهی بود 

انسرران، از سرروی دیگررر، مفهررومی  (.  تملررک داشررتند کرره بازنمررای دنیررا بودنررد  

داشرت  نگرشری کره     ”                         عینیت  مسرتقل از تجربره  “                       شناسانه در نگرش کانتی   معرفت

هرا جایگراه بازنماهرا     ی کالسیک، انسان برای دوره.  ی تجربی است همزمان یک ابژه

ی  در اندیشره .  دانسرت  ازنماهرا مری  بودند، اما نه آنگونره کره کانرت آنهرا را منبرع ب     

 .  نبود( constitution)” سازه/اصول“کالسیک جایی برای مفهوم مدرن 

 03ی مفهروم دکرارتی کوگیترو    فوکو نقطه نظر خود را از طریق بحث دربراره 

(cogito )دهد چررا یرک اعتمراد تردیدناپرذیر در      وی نشان می.  گذارد به نمایش می

که در معرفت مدرن جرایی بررای    ود دارد  در حالیکالسیک وج( episteme)معرفت 

.  کوگیتو وجود دارد ی اندیشهدو راه برای به پرسش گرفتن .  چنین اعتمادی نیست

، کره  (اندیشرد، بره مرن    به خرود مری  )فرمانبری /کند که عینیت راه اول پیشنهاد می

کنرد، چیرزی بریش از فقرط یرک کرنش بررای         های آن را ترسیم می دکارت هست

.  ورز برسریم  توانیم از بازنما به یک اندیشره  ها است  بنابراین ما نمی بازنمایی ذهنیت

این ادعا هیچ معنایی ندارد، زیررا اندیشریدن عرین بازنمرا      ی کالسیک اما برای دوره

عنوان بازنمایاننده ممکن است که  تواند این باشد که خود به راه دوم می.  کردن بود

مزرزی باشرد کره در    ( شکل گرفته با) ”محصول“نباشد بلکه صرفا ” واقعیتی واقعی“

در معنایی غیر از بازنمرا   عنوان یک ذهنیت و البته اما به.  معنای کامل واقعیت دارد

                                                                 
کوگیتو در (. cogito ergo sum)اندیشم، پس هستم  می: گردد مفهوم کوگیتو به سخن معرو  دکارت برمی 03

 .شود لیسی کاگیتو تلفظ میانگ
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عنروان   برعکس، هیچ مبنایی نیست برای گفتن ایرن امرر کره خرود بره     .  )کردن آن

                                                اما، و برای بار دوم، این دقیقا  آن چیرزی اسرت   .(  است” واقعیت ناقص“بازنمایاننده 

 . های کالسیک قابل اندیشیدن نیست که با اصطالح

 منطق شرط محدود بودن . -2- 

این محدودیت ناشری از یرک   : در بنیاد انسان شرط محدود بودن خود است

دهنرد، او   های تجربی مدرن توضیح می واقعیت است و آن اینکه، بدانگونه که دانش

مختلفی محدود است کره  ( طبیعی، اقتصادی، زبانشناختی)توسط نیروهای تاریخی 

                      زیررا ایرن موجرود      ی فلسفی اسرت،  این محدودیت یک مسئله.  بر او حاکم هستند

هایی باشرد کره در معنرای     ای مبنع بازنمایی محدود در تاریخ همچنان باید به گونه

( وجدان من)من .                                                        شناخت تجربی ما است، از جمله شناخت  وجود  تجربی  خودمان

ی تجربی از بازنماها باشد و هرم منبرع    کند، باید هم ابژه آنگونه که کانت مطرح می

این چگونره ممکرن اسرت؟  نگررش فوکرو در      .  نی از بازنماهاانسا-مستقل-ی تجربه

در معنرای  ( درک تراریخی )و اینکره امکران    –کنرد   پایان چنین امکرانی را رد مری  

” محردودیت انسرانی          منطرق  “آنچره فوکرو   .  شناسی مردرن اسرت   فروپاشی معرفت

 د،بعر .  کند گیری را ترسیم می این نتیجه نامد یک مورد تاریخی برای رسیدن به می

ی  فهی اصرلی فلسر   که همراه با یکدیگر هسته)های اصلی  و به دنبال آزمودن تالش

و استراتژی بنیادی بررای   –البته پرسش .  دپرداز به پرسش می (سازند مدرن را می

را پریش  ی مهرم   گرردد، کسری کره ایرن ایرده      به کانت باز می –پاسخ دادن به آن 

محدودیت ما در فضا، زمران، روابرط   )ند کن هایی که ما را محدود می عامل :کشید می

.  هرای ممکرن مرا هسرتند     هرای ضررور بررای آگراهی     همزمان شررط (             عل ی و جز آن

گرذارد   بنیران مری   همزمران  شود و هم بنابراین، محدودیت ما، هم بنیاد گذاشته می

چه کرانتی و  )ی مدرن  ی فلسفه پرو ه(.  گوید مثبت و بنیادین، آنگونه که فوکو می)

برای این است که نشان دهد این امرر   –یعنی منطق محدودیت  –( انتیک-چه پسا

 .شود چگونه ممکن می

ی انسران را، برا تقلیرل     کنند که مسرئله  برخی از فیلسوفان مدرن تالش می

بررای نمونره، پوزیتیویسرم    .  انسانی بره امرر تجربری حرل کننرد     -مستقل-ی تجربه
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فیزیررک و )دانررش طبیعرری کنررد آگرراهی را در معنررای  تررالش مرری( گرایرری اثبررات)

هرای   توضیح دهد، حال آنکره مارکسیسرم دسرت بره دامران دانرش      ( شناسی زیست

تفاوت این است که اولری بنیراد آگراهی را در گذشرته     .  )شود تاریخی می-اجتماعی

ای انقالبری   حال آنکره دومری بنیراد را برر آینرده      –یعنی، تاریخ تکامل  –گذارد  می

هر کدام .(  های ایدئولو ی فائق خواهد آمد حدودیتگذارد که در آن آگاهی بر م می

بره ایرن   : گیرنرد  از این رویکردها خیلی ساده شرایط حاکم بر مسئله را نادیرده مری  

تجربره  -از-معنی که انسان را باید بدون کمترین تقلیل در دو وجه تجربی و مستقل

 .مورد بررسی قرار داد

ی کرانتی   وانسته که پرو هآید که پدیدارشناسی هوسرلی ت چنین به نظر می

عنروان سروبژه، برا     عنوان ابژه و هم به انسان را، هم به( سنتز کردن)هماهنگ کردن 

ی دکارت پیش ببرد  که یعنی، با قرار دادن آگراهی مرا از    تزییرات بنیادی در پرو ه

مسئله اما ایرن اسرت   .  تجربه-از-                                   های تجربی در دل واقعیت  سوبژه مستقل حقیقت

”                 شرفافیت مطلرق   “                              ی کوگیتو  دکرارت، در معنرای    درن از انسان از ایدهکه مفهوم م

ای خالص نیسرت و بنرابراین    اندیشه دیگر بازنمایاننده.  شود ، متمایز میوجدان ناب

ی  هرای تراریخی و تجربری دربراره     یعنی حقیقت)تواند از نااندیشگی جدا بشود  نمی

م، سر بر” مرن هسرتم  “به ” اندیشم می“توانم از  من دیگر نمی(.  اینکه ما کی هستیم

ی  همیشه بیشتر از محتوای هر اندیشره ( آنچه من هستم)زیرا محتوای واقعیت من 

کنم و سرخن   زیم، کار می من هستم یعنی می)ی خودم دارم  صرفی است که درباره

یرا، در یرک   (.  بررد  ی صر  می ی اینها مرا به ورای قلمرو اندیشه و همه –گویم  می

عنوان یرک   ام را به استفاده کنم تا خیلی ساده واقعیت” من“من از  مسیر عکس، اگر

ی آن چیزی که هستم  همه” نخواهم بود“موجود باوجدان مشخص کنم، آنگاه، من 

در نتیجره، ترا آنجرا کره هوسررل هرر چیرزی را در        (.  در معنای خود در این دنیا)

دکرارتی نیسرت، بلکره    ( کوگیترو )تجربه قرار داده، این سروبژه  -از-ی مستقل سوبژه

شود که بخشی از واقعیت  نیز می( تجربی)کوگیتو مدرن است که شامل نااندیشگی 

های مدرن، بایرد نااندیشرگی را هرم     اسی، مانند دیگر اندیشهپدیدارشن.  انسان است

پدیدارشناسران اگزیستاسیالیسرت   .  ناشردنی انسران بپرذیرد   -محو” دیگر“عنوان  به

بررخال  هوسررل، اینهرا از    .  نیز قادر به حل مسئله نیسرتند ( پونتی-سارتر و مرلو)
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حرذر   عنروان یرک فررض و فاکرت     تجربره بره  -از-مستقل( خویش)تبیین یک ایگو 

امرا  .  کننرد  جهران تمرکرز مری   -در-جای آن روی واقعیت مادی انسان کنند و به می

-ی ی هوشرمندانه بررای تقلیرل تجربره     کند که این بیشتر یک شریوه  فوکو ادعا می

 .انسانی به تجربه است-مستقل

ای، نیچره و هایردگر    هگل و مارکس به شیوه)و باالخره، برخی از فیلسوفان 

ی انسران را برا دیردن او     ی وضعیت دوگانره  اند که مسئله وشیدهک( ای دیگر به شیوه

اما این حرکت با یک مشکل بنیادی روبرو .  عنوان یک واقعیت تاریخی حل کنند به

است و آن اینکه انسران را بایرد هرم محصرول فراینردهای تراریخی دانسرت و هرم         

اه مرا خرود را در   عنوان یک محصول بنگریم، آنگ اگر ما انسان را به.  خاستگاه تاریخ

دهرد   انسانی تقلیرل مری  -دهیم که واقعیت انسان را به چیزی غیر جایگاهی قرار می

امرا اگرر مرا اصررار     (.  نامرد  از اصل انسان می” گریز“این آن چیزی است که فوکو )

ی صرحیح خرود او، آنگراه مرا      به انسان در معنای ریشره ” بازگشت“داشته باشیم بر 

ایرن پرارادوکس   .  ه او در دنیای تجربی معنایی کسب کنیمتوانیم از جایگا دیگر نمی

ها توضیح دهد، امرا هریچ راه    ناپذیر مدرن را در یافتن ریشه ی پایان تواند وسوسه می

.  عنوان آفریده وجود ندارد عنوان آفریننده و انسان به خروجی از تضاد میان انسان به

هرا بررای مرا     ر یرافتن ریشره  اندیشد که جستجوی مدرن د ی اینها، فوکو می با همه

ویرژه در   طبیعری از زمران فرراهم کررده اسرت، بره      -درک  رفتری از مفهوم هسرتی 

ی بازگشرت بره اصرل     های نیچه و هایدگر که نگرش هگل و مارکس دربراره  اندیشه

کنند، و برعکس آن را در معنرای   خود را در معنای تمامیتی رهیده از سقوط رد می

 .بینند ی ما میبودگی هست یک تقابل با هیچ

 از باستانشناسی به تبارشناسی .3- 

تانشناسرانه  سبا“روشنی در معنای یک رویکرد  را به نظم چیزهافوکو کتاب 

باستانشناسیی  ، او کتراب  0919سه سال بعد، در .  کند در تاریخ اندیشه طرح می

روشرنی آنچره را او روش    شناسرانه کره بره    کنرد، اثرری روش   را چراپ مری   آگاهی

اسرتفاده   چیزها نظمروشی که او نه تنها در .  کند نامد فرموله می ناسی میباستانش

نیرز بره کرار     تولد کلینییک و  تاریخ دیوانگیدر ( روشنی نه البته به)کرده بلکه 
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هرای فکرری و آگراهی     مبنای روش باستانشناسرانه ایرن اسرت کره سیسرتم     .  برده

توسرط قواعردی ورای   ( شناختی، در اصرطالح فوکرو   های گفتمانی و معرفت ساخت)

کننرد و   شوند و در زیربنای وجدان هر فرد عمل می                            منطق و دستور  زبان هدایت می

کنند که مرزهای اندیشه را در یک حوزه  سیستمی از امکانات مفهومی را تعریف می

، آنگونه کره فوکرو   تاریخ دیوانگیبرای نمونه، .  کنند ی مشخص تعیین می و دوره

هرای گفتمرانی    ی سراخت  هعنوان یک حفاری روشنفکرانه دربار کند، باید به ادعا می

ی هفردهم ترا نروزدهم     ده شود که بر اندیشه و مفهوم دیروانگی از سرده  مختلفی دی

 .حکومت کرده است

نگراری   باستانشناسی یک روش الزم برای فوکو بود، زیرا از آن گونه از تاریخ

این روش .  داد ور قرار نمیها را مح ی وجدان فردی انسان کرد که سلطه حمایت می

داد که در سطحی بیرون از وجدان عمل کند، جرائی                       دان  اندیشه امکان می به تاریخ

نگراری سرنتی یافرت     ای را که هم در پدیدارشناسی و هم تراریخ  ی سوبژه که سلطه

اما توان نقد باستانشناسری محردود برود بره     .  کشد شد از جایگاه خود بیرون می می

ای  چنران مقایسره  .  هرای مختلرف   های گفتمانی متفراوت در دوره  ی ساخت مقایسه

ی فکری را پیشنهاد کند، آن هم با نشران دادن   توانست تصادفی بودن یک شیوه می

و، ظراهرا، برا   )های خیلی متفاوتی وجود داشرتند   های پیشین اندیشه اینکه در دوره

ی  انرد چیرزی دربراره   تو اما تحلیرل صرر  باستانشناسرانه نمری    (.  همان اندازه تاثیر

ی اندیشیدن به نوعی دیگر بگوید و بنابراین ناگزیر برود   های تزییر از یک شیوه علت

ی  هرای ممکرن در شررایط جاافتراده                                               که احتماال  توانمندترین حالت بررای وضرعیت  

تنبییه و  برار در   تبارشناسی، روش جدیردی کره نخسرتین   .  معاصر را نادیده بگیرد

عمرد از   فوکرو بره  .  آن بود که این نارسائی را جبران کنرد  ، استفاده شد، برمراقبت

                                                کند تا به بحث تبارشناسری اخرالق  نیچره نقبری      استفاده می” تبارشناسی“اصطالح 

 –آوری  گی، و شرم های پیچیدگی، روزمره ی ریشه ویژه با پیشنهادش درباره بزند، به

هرد  تحلیرل   [.  شرود  دیده نمری ]                                          که در هیچ بخشی از نمای عالی  تاریخ پیشرفت 

خرود در  )تبارشناسانه نشان دادن این نکته است که یک سیستم مشرخص فکرری   

شود که بنرابراین بخشری از    ای کشف می ساختارهای ضرورش توسط باستانشناسی
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های اتفراقی تراریخ اسرت، و نره      ی پیچش نتیجه( ماند نگاری فوکویی باقی می تاریخ

 .ناگزیر خردمندانه های به ناشی از گرایش

 انضباط و تنبیه . - 

ی تبارشناسانه اسرت   منتشر شد، یک مطالعه 0935این کتاب، که در سال 

جرای شرکنجه یرا     ی نرم مدرن در زندانی کردن مجرمان به ی گسترش شیوه درباره

                             ی صرادقانه، فوکرو مشخصرا      همزمان با شناسائی عنصر رفرم روشرنگرانه .  اعدام آنها

شود برای کنترل بیشرتر و   ای می فرمی خود وسیلهکند که چگونه چنان ر تاکید می

او در ادامره بره   .  ”برای مجازات کمتر، شاید، اما مطمئنا برای مجازات بهتر“: موثرتر

شود برای کنترل تمامیت یک  پردازد که نوع جدید مجازات الگویی می این بحث می

بررداری   درن مردل هایی که از زنردان مر   ها و مدرسه ها، بیمارستان جامعه، با کارخانه

هرای روشرن    خاطر تصمیم اما ما نباید فکر کنیم که استفاده از این مدل به.  اند شده

در یرک روش نوعرا تبارشرناختی، تحلیرل     .  انرد  های مرکزی کنترل بوده نهادبرخی 

هرای   ها و نهادهای گسرترش یافتره بررای هرد      دهد چگونه تکنیک فوکو نشان می

                                             پیوندند تا سیستم مدرن قدرت  اعمال  مجازات را  م میزیان، به ه متفاوت و اغلب بی

 .بیافرینند

ی مردرن سره تکنیرک    ”کننرده  اتزمجرا “                               در مرکز تصویر فوکو از جمعیرت   

، قضراوت در جهرت   (hierarchical)مشاهده پایگانی : بنیادی برای کنترل وجود دارد

تنهرا برا   (             قدرت  مرردم )                        تا حد زیادی، مهار  مردم .  کردن، و آزمودن( نرمال) بهنجار

هرا در یرک    برای نمونه، ترتیب ردیف صندلی.  شود داشتن آنها حاصل می-نظر-زیر

رای نگهبانان کند بلکه همزمان ب ورزشگاه نه تنها دیدن را برای تماشاگران آسان می

-                      سیسرتم  کامرل  زیرر   .  کند ن را میسر میگرفتن تماشاگرا-نظر-ها هم زیر و امنیتی

هر وضعیت ممکن، آن )دهد که هر چیزی را ببیند  داشتن به نگهبان اجازه می-نظر

                                           اما از آنجا که این معمروال  ممکرن نیسرت،    (.  بینیم می 01”           زندان  برجی“گونه که در 

                                                                 

. اسرت ( Panopticon)ها مشرر  اسرت ایرن     ی سلول نام این نوع زندان با برج مراقبتی در مرکز که بر همه01 

 .بوده است( Bentham)طراح این نوع زندان بنتهم 
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در ، با نظمی پایگرانی،  (ها خبرچین)گران  نیازی هست برای انتقال اطالعات مشاهده

 .آوری اطالعات از پایین به باال مسیر جمع

بیشتر متوجره آن چیرزی   ( اصالح/ کنترل تنبیه)عنصر متمایز قدرت مدرن 

                                                       مثال  توجه به آنان کره در انجرام قروانین دینری یرا      )دهند  است که مردم انجام نمی

، از ایررن طریررق کوترراهی شررخص در رسرریدن برره   (کننررد حقرروقی کوترراهی مرری 

ایررن توجرره نمایررانگر روش اصررلی .  شررود نیرراز برجسررته مرریاسررتانداردهای مررورد 

هرد   (.  abnormal) نابهنجرار اصرالح رفتارهرای   : های تنبیهی مدرن اسرت  سیستم

های پیشرامدرن رایرج    ها در مجازات آنگونه که با انواع شکنجه)انتقام گرفتن نیست 

داردها و بلکه هد  اصالح است  البته اصالح در معنای زیستن بر اساس اسرتان ( بود

( نرمالیزاسریون )هرای مشرخص    هنجرار مجازات با تحمیل /تنبیه.  های جامعه هنجار

تر مجازات قضایی، کره تنهرا آن عملری را بره      کامال متفاوت است از سیستم قدیمی

نشست که توسط قانون اجازه داده شده یرا داده نشرده برود و نره برا آن       قضاوت می

ی  این ایرده .  اند توصیف شده( نرمال   ا ب) ”هنجارناب“یا ( نرمال) ”بهنجار“چیزهایی که 

: هرا اسرت   ی آدم                             ی ما دائمری و شرامل  همره    در جامعه( نرمالیزاسیون)سازی  هنجار

های آموزشری اسرت و نیرز شرامل امرور       یعنی شامل استانداردهای ملی برای برنامه

 .پزشکی،  و فرایندهای صنعتی و تولید

هرا، و از بیمراران در    موزان در مدرسره آ برای مثال، از دانش)آزمایش /آزمون

ی پایگانی را با قضاوت  های مشاهده نوعی روش کنترل است که شیوه( ها بیمارستان

آگراهی  /ی آنچه فوکو قدرت این مثال اصلی است درباره.  کند ترکیب می ساز هنجار

اد بنیاستفاده از زور و “شود در یک تمامیت همگون  نامد، از آنجا که ترکیبی می می

ی آنرانی کره آزمروده     حقیقرت را دربراره   زمان هرم مهآن .  (012)” نهادن حقیقت

داننرد یرا وضرعیت درمرانی آنهرا       گوید آنهرا چره مری    و می)کشد  اند بیرون می شده

با مجبور کردن آنها به مطالعه یا هدایت )کند  و هم رفتار آنها را کنترل می( چیست

 (.آنها در مسیر درمان شدن

ی قدرت و آگراهی بسریار نزدیکترر از آن چیرزی      وکو، رابطهبر اساس نظر ف

خود در این معنا اسرت  ” آگاهی قدرت است“بینیم، زیرا  است که در مدل بیکن می

.  طور مستقل وجود دارنرد  که آگاهی یک ابزار در دست قدرت است، گرچه هر دو به
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قردرت و  هرای   ی انسران، هرد    منظور فوکو بیشتر این است که، حداقل در مطالعه

کنیم  با دانستن است که ما کنترل می: توان از هم جدا کرد های آگاهی را نمی هد 

 .دانیم و با کنترل کردن است که ما می

هرا   ی آزمرون  نتیجره .  نشراند  می ”جایگاه سند“آزمون همچنین افراد را در 

هم ی افراد آزموده شده فررا  شوند و اطالعات جزیی را درباره همه در سندها ثبت می

مرثال  )دهند که افرراد را کنتررل کننرد     های قدرت اجازه می آوردند و به سیستم می

بر اسراس ایرن   (.  ها ی بیماران در بیمارستان ها و پرونده دفتر حضور و غیاب مدرسه

ها  هنجارها و  ها، معدل توانند طبقه موارد ثبت شده، آنهایی که در قدرت هستند می

آزمون فرد را بردل  .  ی خود مبنایی شوند برای آگاهی بهنو بندی کنند تا به را فرمول

عنوان موضوعی  ی علمی و هم به هم به معنای یک نمونه –کند  می” پرونده“به یک 

.  مراقبت نیز همچنین همیشره فرصرتی بررای کنتررل کرردن اسرت      .  برای مراقبت

آل در نمایش قردرت تنبیره مردرن     زندان برجی، برای فوکو، یک مدل معماری ایده

برا نشسرتن   )زندان برجی چنان طراحی شده که هر زندانی جدا از دیگری و .  است

هرایش ناپیردا اسرت، همزمران هرر زنردانی در برابرر         از چشم همبندی( در سلولش

نگهبران در حقیقرت   .  انرد  چشمان نگهبانانی است که در برج مرکزی زندان نشسته

 بخواهید را زیر نظر ندارد  امرا مهرم ایرن اسرت کره هرگراه        ای همیشه هر زندانی

زیر نظر است یا نه ناگزیر  آیا فهمد که نمی از آنجا که یک زندانی هیچگاه.  واندت می

در نتیجره، کنتررل بیشرتر برا     .  کند که گویی همیشه زیر نظر است چنان رفتار می

شود و نره کنتررل بیرونری محردود توسرط       نگهبانی خود زندانی از درون حاصل می

 .ها نگهبان

هرا اعمرال کررد بلکره از آن      تواند در زندان اصول زندان برجی را نه تنها می

نیرز  ( چون کارخانه، بیمارستان، مدرسره )ر هر سیستم اعمال قدرت تنبیهی فراتر ب

و، در حقیقرت، گرچره مهنردس ایرن نروع زنردان، بنرتهم        .  توان به کار گرفرت  می

(Bentham) نظرر -یعنی زیرر )، خود هرگز نتوانست آن را بسازد، اصول مورد نظر او-

و خرود  .  خرورده اسرت  ی مدرن پیوند  با هر وجه جامعه( داشتن در معنای مراقبت

                                                    تنبیه مردرن کره جرای ا عمرال  قردرت پیشرامدرن       /ابزاری شده است برای مجازات

 .ی رابطه از باال به پایین بود، گرفته است را که بر پایه( شاهان و قاضیان)
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 مدرن( روابط جنسی)تاریخ کامگاری  .5- 

بیه تنی کتراب   ی رویکرد تبارشناسانه فوکو در اصل ادامه کامگاری تاریخ

ی موضروع کامگراری بره کرار      بود، ولی ایرن برار او ایرن روش را دربراره     و مجازات

ی  های متنوع و مدرن آگراهی دربراره   ی فوکو این است که مجموعه ایده.  گرفت می

همراهری نزدیکری   ( ، و از جملره روانکراوی  ”های مختلف کامگاری دانش“)کامگاری 

بنرابراین نامزدهرای اصرلی بررای      ی مردرن و  دارند با ساختارهای قدرت در جامعره 

منتشرر شرد،    0931جلد اول ایرن کرار، کره در سرال     .  تحلیل تبارشناسانه هستند

ی کامگراری   هرای ویرژه   ی وجه ای بود برای معرفی یک سری پژوهش درباره مقدمه

کتاب کرار را در یرک رونرد    (.  ها، جمعیت و جز آن چران ها، زنان، چشم بچه)مدرن 

دهرد کره در    هایی را توضیح می و سپس منظر بنیادی و روش کند تاریخی طرح می

 .گیرد آن مورد استفاده قرار می

ی مدرن بر کامگراری مروازی اسرت برا کنتررل       از دید فوکو، کنترل جامعه

در فررض علمری،    یعنوان اصول با ساختن کامگاری به( مانند جرم)مجرمان، آن هم 

امرا، مشرخص   .  هرای آنهرا را   ی ابژهدهد و هم چیرگ که همزمان هم آگاهی ارائه می

هرای کامگراری همراهری                                                     شود که در قدرت ب عدهایی فراتر نیز هست که با دانش می

آفرینرد کره فررد از طریرق آگراهی برر        کامگاری نه تنها نوعی کنترل می.  کنند می

کند  بلکه خرود عراملی اسرت بررای کنتررل خرود افرراد توسرط          دیگران اعمال می

های کامگاری طررح   کنند که توسط دانش هایی را درونی می جارهنافراد .  خودشان

هرا   هنجرار کنند خود را زیر نظر بگیرند ترا برا ایرن     شوند، همزمان آنها تالش می می

شوند بلکه  ی اصول کنترل میها ابژهسان، آنها نه تنها توسط  بدین.  هماهنگ شوند

 . کنند ا کنترل میهم خود ر ها سوبژهدهی  شکل-آزمونی و خود -از طریق خود

 کامگاری در دنیای کهن .6- 

های آخر زندگی فوکو درآمد و در اساس  در سال کامگاریجلد آخر کتاب 

 تاریخ کامگیاری .  ی سنتی در دنیای باسرتان  طر  فلسفه چرخشی بود عجیب به

عنوان یک کار چند جلدی بر روی موضوعاتی چند بررای پرژوهش برر کامگراری      به

جلد نخست، کره در براال بردان اشراره شرد، یرک معرفری        .  مدرن طراحی شده بود
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نوشت، اما هیچگراه آن را    1اعتراف تنی  فوکو جلد دوم آن را درباره.  عمومی بود

برخرورد  ( 41فرمرانبر )ی سو ه  های مفهوم مدرن درباره این جلد با ریشه.  چاپ نکرد

توجره او برر درک مشخصری    .  شد گیری مسیحی استفاده می کرد که در اعترا  می

های باستانی اخالق فرردی را   ای با مفهوم بود در تکامل مسیحیت که نیاز به مقایسه

ی  دربراره ( 0912)ای برود کره در دو کتراب آخررش      وهیاین ش.  کرد درخواست می

مراقبیت از  و  اسیتفاده از لی ت  های  روم پی گرفت و با نام کامگاری در یونان و

 .درآمدند خود

ی برخورد با کامگاری باستانی فوکو را به سرمت مسرائل اخالقری     این شیوه

روشرنی   اش بره  هرای اولیره   نردرت در نوشرته   مسائلی که روشن بودند، اما به.  کشاند

برا   40کرافران ی اخرالق   هرد  مشرخص فوکرو مقایسره    .  بندی شرده بودنرد   موضوع

هرای   ی کامگراری و پیگیرری گسرترش ایرده     پرونده-مسیحیان بود از طریق آزمون

از نظر .  های متفاوت در دوران باستان ی کامگاری در مقایسه با ایده مسیحی درباره

هرای   نگرش مسیحی کنش.  فوکو تعارض بنیادی میان نگرش یونانی و مسیحی بود

هرای جنسری    در مقابل، نگرش یونانی کنش . دانست ، در کل، شیطانی میرا جنسی

                                                                 
19  The Confessions of the Flesh 

های مختلرف   در فارسی و بنا به دوره.  ام برده به کار subject                                            فرمانب ر را اینجا در معنی عام و مقابل اصطالح   41

ی کشاورزی است، یا برده و کارگر                                ایم، مثال  رعیت که فرمانبر دوره های دیگری نیز داشته تاریخی ما اصطالح

ایرن وا ه لزومرا   .  فرمانبر در اینجا در معنای عام کسی است که تابع یک نظام اجتماعی قرار دارد  .و جز آن

همه در تمام کشورها و در طول تاریخ شناخته شرده  .  ارد و نباید از این زاویه نگریسته شودمعنای منفی ند

اند و هستند، حتی شاه، رهبر یا رئیس جمهور  گرچه میزان فرمانبری متفاوت است و جامعه بره   فرمانبر بوده

ن شاه و کارگر بیش از هرر  فرمانبر بود.  کند، متفاوت است جامعه میزان قدرتی که فرمانبر تولید و اعمال می

نکتره دیگرر   .  کنند، متکی اسرت  ها را تنظیم می های حاکم بر آن جامعه که روابط میان آدم چیز بر گفتمان

عنروان پردر یرا میرزان                          مثال  یک کرارگر بره  .  تواند عامل تولید و اعمال قدرت نیز باشد اینکه فرمانبر خود می

عنروان   مرا بره  .  بیشرتری داشرته باشرد   ( agency)واند عاملیت ت تجربه و دانشش در مقایسه با همکارش می

کسری کره در   .  برریم  موجود اجتماعی نیاز به این فرمانبری داریم و از مواهب زیستن در جامعه نیز بهره می

کند ممکن است فرمانبر کسی نباشد، اما به دلیل نیاز به این  ی تنها یا حتی با جفتش زندگی می یک جزیره

هرای   نیز در معنرای شریوه  ( subjugation)سازی  فرمانبر.  ی بزرگتر بازگردد کند به جامعه میمواهب تالش 

 .گفتمانی یا ساختاری، نهادی تبدیل انسان به فرمانبر از بدو تولد است
 .معرو  هستند( pagan)کافران در اینجا منظور مردم غیرمسیحیان اروپا در دوران باستان است که با نام   40
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در نتیجره،  .  دیرد  دانست، گرچه آن را عامل آزار هم می را خوب، طبیعی و الزم می

و )کرد  های کامگاری را ممنوع می های اخالق مسیحی که بیشتر شکل برعکس نگره

از لرذت  ( chresis)ی درسرت   ، یونانیان باسرتان تاکیرد برر اسرتفاده    (بقیه را نیز نهی

از جملرره در دگرجنسررگرایی و )هررای جنسرری  داشررتند، آن هررم در تمررام کررنش 

بنابراین برا ایرن   .  ای معتدالنه و البته به شیوه( همجنسگرایی، ازدواج و خارج از آن

درک، کامگرراری برررای یونانیرران بخررش مهمرری از آن چیررزی بررود کرره فوکررو       

 .بخش زیبا و لذتی یک هستی  آفرینش خود درباره: نامید می” شناسی خود زیبایی“

شناسری   ی زیبرائی  ویژه، ایرده  ی کامگاری باستان، و، به ها درباره این پژوهش

عنوان راهی برای زنردگی هردایت کررد ترا      ی باستانی فلسفه به خود فوکو را به ایده

برا وجرود آنکره در ایرن کتراب      .  ی حقیقت تئوریرک داشرته باشرد    پژوهشی درباره

وجرود دارد، امرا    استفاده از ل تی  طون دربارههایی در مفهوم فلسفی افال بررسی

هرای   در سرال )هرایش   کارهای اصلی فوکو روی این موضروع بیشرتر بره سرخنرانی    

.  فرصت تکمیرل و انتشارشران را نیافرت    یخاطر بیمار گردند که او به بر می( هشتاد

و در  پیوز  ویرژه در   بره )ی سرقراط هرم هسرت     ها دربراره  بعضی از این سخنرانی

ی زندگی فلسفی متمرکز  نمونه: کرد                              که عمدتا  دو معنا را دنبال می( اد یکالسیبی

های باستان روی این موضوع، برای نمونره     و نتایج بحث”از خودمراقبت “بر مفهوم 

 گفرتن “              ال باسرتانی    اما دیگر فیلسروفان برا ایرده   .  در اپیکتتوس، سینکا، و پلوتارک

.  دانستند مرکزی در اخالق و سیاست می کردند، و آن را ارزش برخورد می” حقیقت

راط و نیرز در  وریپیرد و سرق  ای این مفهروم را در   های اولیه درباره اینجا فوکو فرمول

این پژوهش .  گذارد وریپید، استویس، و سینیکز به بحث میتزییرات بعدی توسط ا

در امرا مرر  زودهنگرام او    .  ی سرنتی  احتماال پرثمرترین کار فوکو بود روی فلسفه

 . مانع از اتمام آن شد 0912

 فوکو بعد از فوکو. 5

کرد که نباید بعد از مررگش آثرار منتشرر نشرده در           وصی تروشنی  فوکو به

نامره اطاعرت    وارث او با یک شرط اصلی از این وصیت.  اش چاپ شوند زمان زندگی

هایش که با موافقت او ضبط شده بودنرد   فوکو باور داشت که سخنرانی.  کرده است
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هرای   سخنرانیاش اجازه داد که  ویژه، به انتشاراتی این امر، به.  توانند چاپ شوند می

هرای   شود که او در سال هایی می این کتاب شامل سخنرانی.  اش را چاپ کند ساالنه

که در فرصرت مطالعراتی    0910-0911جز سال  به) 0912-0913و  0931-0930

ی بسریار براارزش را    این اثر یرک مجموعره  .  در کالج دو فرانس ارائه کرده بود( بود

 انرد و  منتشر شرده ( های متفاوت به شیوه)ها  تهنوشبعضی از آن .  فراهم آورده است

هرایی   دهند، اما بعضری نیرز ایرده    های آخر عمر فوکو را پوشش می سال های اندیشه

گذارند که در هیچ اثر دیگری از  را به نمایش می( ی باستان چون بحث روی فلسفه)

 .شود او یافت نمی
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 درآمدی بر مفهوم قدرت

میشررل فوکررو، پسررامدرن فرانسرروی، ترراثیر زیررادی در شررکل دادن درک و 

از قدرت او از تحلیل کنشگرانی  اش در بررسی  .های ما از قدرت داشته است دریافت

گیرد  به همین گونه  کنند، فاصله می عنوان ابزار سرکوب استفاده می که از قدرت به

ی   کننرد، ترا اندیشره    ای که این کنشگران در آنها عمرل مری   از ساختارهای سیاسی

” ر یم حقیقرت “پنداشت و نیز در  را در گفتمان و آگاهی” جا همهاز قدرت برآمده “

هرا   بر سطحی متفاوت از دیگر تئروری قدرت برای فوکو   0.ننداش ک و شخصی رقیق

 :کنیم عمل می سازد که هستیم و ای می را به گونه چیزی است که ما آن

 را ی قدرت های پذیرفته گیری قاطع از دیگر صورت ی کار او یک فاصله شیوه 

هرا پیونرد    ن اندیشره آسانی کار او را با آ توان به کند، تا آنجا که نمی ترسیم می

و بیشتر  شود میرقیق و شخصی که تمرکز، م د  زیرا در تحلیل او قدرت، نهدا

هم از ایرن زاویره    . تا نقش ملکیت آن شود مینقش اعمال کردن آن برجسته 

                                                                 
   توسط توماس لمکه بر قدرت کهدرآمدی (Thomas Lamke) نوشته شده است. 

1  Foucault, M. 1991. Discipline and Punish: the birth of a prison. London, Penguin; 

Rabinow, Paul. (editor) 1991. The Foulcault Reader: An introduction to Foulcault’s 
though. London, Penguin. 



 

 

 شرود  میبازنما ( کنشگرها)ها  است تا قهری، و بیشتر در عامل بیشتر گفتمانی

 4.تا توسط آنها اعمال شود

هرا از طریرق عمرل     فوکو این اندیشه را که قردرت توسرط مرردم یرا گرروه     

شرود بره چرالش     گرانره و قهرری اعمرال مری     سرلطه ” جدا کرردن “یا ” حکومتگری“

و ” سرت هجرا   قدرت همره “ . بیند جای آن او قدرت را مجزا و مداوم می به . گیرد می

  3.یرک سراختار  نره یرک عامرل اسرت و نره       و بر این پایه قدرت” آید جا می از همه“

 . اسرت  اسرت کره در جامعره پراکنرده    ” ر یم حقیقت“یا  ”قدرت-فرا“نوعی برعکس 

فوکررو اصررطالح  . در حررال مررذاکره همررارهشررناور و  قرردرت امررری اسررت همیشرره

کنرد ترا مشرخص کنرد کره قردرت از طریرق پرذیرش          آگاهی را استفاده می/قدرت

 :شود نهادینه می” حقیقت“های آگاهی، فهم علمی و  فرم

ی  هرای چندگانره   ط ارزش فرمتنها توس یک امر از این جهان است وحقیقت  

 . سازی تراثیر قردرت اسرت    حقیقت در پی عادی . شود تولید می کننده محدود

حقیقت خود ” سیاست عمومی“خودش را دارد،  ”ر یم حقیقت“هر جامعه در 

و پرذیرد   عنروان حقیقرت مری    را بره  هایی از گفتمران اسرت، عمرل    را که گونه

سازد ادعای حقیقی  هایی که هر کس را قادر می ها و نمونه سازد  مکانیسم می

معناهایی که با آنها هر یک از موارد زیر تاییرد   . را از ادعای دروغ متمایز کند

هرایی کره ارزش را در کسرب حقیقرت برجسرته       ها و شریوه  د  تکنیکنشو می

یرزی هسرتند کره    کره مسرئول گفرتن آن چ    را کند  و نیز وضعیت آنهایی می

 2.کند ، مشخص میشود حقیقت نامیده می

ی گفتمران علمری و    نتیجره ” ر یرم حقیقرت  “و ” های عمومی سیاست“این 

یک در هرا، و متزیرهرای ایردئولو     نهادها هستند، و از طریق نظام آموزشری، رسرانه  

نبررد  “در ایرن معنرا،    . (ندشرو  و تعریف می)گیرند  نیرو می سیاست و اقتصاد هماره

                                                                 
2  Gaventa, John. 2003. Power after Lukes: a review of the literature, Brighton: Institute of 

Development Studies. P. 1 
3  Foucault, Michel. 1998. The History of Sexuality: The Will to Knowledge, London, 

Penguin. P. 63 
4  Foucault, in Rabinow 1991 
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برای یک حقیقت مطلق نیست که بتوان کشرف کررد یرا پرذیرفت، بلکره      ” حقیقت

شروند   ی که تابع آنها حقیقت و غلط از یکدیگر جدا میقواعد“ی  نبردی است درباره

موقعیرت  “ی  نبرردی دربراره  ... ” شرود  و تاثیر مشخص قدرت بر حقیقت افزوده مری 

 نگرش بره  این  5.”کند حقیقت و نقش سیاسی و اقتصادی که این حقیقت بازی می

عنروان مرزهرایی تمرکرز کنرد کره       ترا برر قردرت بره     الهام داده( Hayward)هیوارد 

هرای نسربی مرردم     کند، و نیرز برر توانرائی    های عمل را ممکن و محدود می احتمال

 1.ها ناختن و شکل دادن این محدودهتمرکز کند برای ش

و بره ایرن    رده اسرت فوکو از معدود کسانی اسرت کره روی قردرت کرار کر     

که قدرت صرفا چیزی منفی، قهری، یا سرکوبگر نیست که ما را برر   شناخت رسیده

توانرد کره    هایمان انجام دهیم، بلکه قردرت مری   آن دارد که کارهایی خال  خواسته

 :3کننده و مثبت در جامعه باشد لیدهمزمان نیرویی ضروری، تو

عنروان امرری منفری     هما باید یکبار برای همیشه از توصیف تاثیرات قردرت بر  

اسرت،  ” گرسررکوب “اسرت،   ”مرانع “قردرت   به این معنری کره  .  دست برداریم

در واقع   .”کند نهان میپ“و ” پوشاند می“، ”کند تجرید می“، ”کند می سانسور“

هرای   هرا و آیرین   ی ابرژه  کند  سلطه کند  واقعیت را تولید می قدرت تولید می

که یک نفر ممکن اسرت کسرب    ای آگاهیفردیت و  . کند حقیقت را تولید می

 1.متعلق به این محصول است ،کند

 . های سنتی است همچنین قدرت منبع اصلی برای اصول اجتماعی و ارزش

قردرت، و شرکل سرنتی    ” یحکرومت “و ” یمقطعر “با فاصله گرفتن از مفهوم اعمرال  

ی  متوجره  هایشان، فوکو مرا را  عمال قهری بر رعیت                های فئودال در ا  ی دولت مطالعه

تروان در   کنرد کره مری    مری ” کننرده  مراقرب و تنبیره  قردرت  “یک نروع جدیردی از   

در قررن هجردهم در    وهای اجتماعی مشراهده کررد    های دیوانی و سرویس سیستم

هرای   هرا و بیمارسرتان   ها، مدرسره  چون زنداننهادهایی آن هم در  ،اروپا آفریده شد
                                                                 

5  Foucault, in Rabinow 1991 
6  Hayward, Clarissa Rile. 1998. ‘De-Facing Power’, Polity 31(1). 
7  Gaventa. Ibid. P. 2 
8  Foucault. 1991. Ibid. P. 194 



 

 

یگرر محتراج اعمرال زور و    ن دداشرت -نظرر -های مراقبرت و زیرر   این سیستم . روانی

های  ها و راه ند که خود را تنبیه کنند و به شیوهزآمو میمردم  خشونت نیستند، زیرا

 .مورد انتظار رفتار کنند

هرای   هرا، شریوه   داشرتن در زنردان  -نظر-های مراقبت و زیر فوکو با مکانیسم

تررویج  هرا، و   هرای اداری و کنتررل جمعیرت    ها، سیسرتم  مراقبت و تنبیه در مدرسه

او   .منظور تماس مردم با هم و از جملره سرکس بره هیجران آمرده برود       هنجارها به

عنروان   کرد، و نیز نقش آنها را بره  روانشناسی، داروشناسی و جرمشناسی مطالعه می

کررد  اینکره    رفتاری پژوهش می های های آگاهی در تعریف هنجارها و نابهنجار بدنه

عنروان   د  و اینکره بره  بروز دهر فتارهای خاصی شود تا ر چگونه تن آدمیان مطیع می

-فوکرو ایرن فراینرد را زیسرت     . آیرد  یک جزء از جمعیت در کنترل اجتماعی درمی

آفرینرد، یرا    مری ” شیوه عمل گفتمانی“قدرت یک -مراقبت و زیست  .نامد قدرت می

نابهنجرار و  یرا  پرذیرفتنی،   و رفتار ترا آن چیرزی را کره بهنجرار و    از آگاهی  ای بدنه

ی اسرت کره   اما آن یک شیوه عمرل گفتمران   –نامیم، تعریف کنند  می ناپذیر رشپذی

 9.دائم در حال تزییر است

از  از نظرر او قردرت  این است کره  در رویکرد فوکو به قدرت ی گرهی  نقطه

ای زنرده   عنوان امری روزمره، اجتماعی و پدیده و قدرت را بها . رود سیاست فراتر می

، از جملره  هرای متعردد   در تالطرم  دولتری  رکرز تممبررای همرین قردرت      .بیند می

بررای برخری، مفهروم     . شرود  ، همیشه منجر به تزییر نظام اجتماعی نمری ها انقالب

نظر  ناپذیر است و به دور از بحث عامل یا ساختار که به فوکویی قدرت، چنان تعریف

سزایی بر  تاثیر به گرش اوبا این همه ن  .گذارد برای کنش عملی باقی می یچیز اندک

سازی گذاشته است، زیرا چنان با مرا در پیونرد اسرت     های هنجار مشخص کردن راه

شوند ما خود خودمران را ادب   هنجارهایی که موجب می . توان انکارش کرد که نمی

 .کنیم بدون آنکه نیاز باشد دیگران ما را به قهر وادار به آن بکنند

او یرک    .ها، باور به عمل و مقاومرت دارد  داشتخال  بسیاری از بربرفوکو، 

ماننرد    .قائل برود ” طبیعیروشنفکران “فعال سیاسی و اجتماعی بود و نقشی برای 

                                                                 
 فوکو، همان  9
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های ما برای شناخت و تردیرد   ی عمل شامل توانایی ای فوکو دربارهه هیوارد، اندیشه

نرای  به چالش کشیدن قردرت در مع   .های اجتماعی بودند در هنجارها و محدودیت

 یکه در هر حالت یک قدرت اجتماع)” حقیقت مطلق“این نیست که در جستجوی 

هرای   جردا کرردن قردرت حقیقرت اسرت از فررم      “باشریم، بلکره   ( تولید شده اسرت 

ی حاضرر در آنهرا    سرکردگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که حقیقرت در لحظره  

د و هرم جانرب   قررار بگیرر  را تواند هم جانرب قردرت    گفتمان می  01.”کند عمل می

استراتژیک احتراز کردن، تضرعیف کرردن یرا مقابلره برا      “با توان آن هم ، را مقاومت

 00”.قدرت

ها نه برای همیشه تابعی از قدرت هستند و نه برای همیشره علیره    گفتمان

برای روند پیچیده و ناپایرداری کره در آن   یی و فضا جاما باید  ... خیزند آن به پا می

همزمران    باز کنیم ،هم ابزار باشد و هم تاثیر بر قدرت بگذاردتواند  یک گفتمان می

ی مقاومرت پدیرد    کند یا عدم اطمینانی کره از زاویره   برای محدودیتی که ایجاد می

 ی آغازی است برای استراتژی مخالفرت  نقطه باید برای آن چیزی کهآورد و نیز  می

بخشد، امرا   آن را نیرو می کند  آفریند و منتشر می گفتمان قدرت را می  .باز کرد جا

کند و امکان قررار گررفتن    کند، آن را شکننده می همزمان آن را انکار و تحمیل می

 04”.آورد ی دیگر را فراهم می آن در حوزه

راحتی با درک فوکویی از قدرت همخوانی ندارد، اما  قدرت بهدرک قالبی از 

دهری   ح چالش یا شکلمیزانی است برای تحلیل انتقادی و عمل استراتژیک در سط

و  ”قردرت نرامرئی  “روانری از  /برای نمونه برداشت ما از معنرای فرهنگری   –گفتمان 

رویکررد فوکرو    . باشند برای نگریستن بره کلیرت آن   توانند عینکی می ”سرکردگی“

هرا اسرتفاده شرده اسرت، و      صورت گسترده برای نقد گسترش فکرری و پرارادایم   به

 03.توسعه با قدرت پیوند خورده استی ها هایی که در آنها گفتمان راه

ی بهررره هررای تحلیررل گفتمرران در سررطح عمررل، فعرراالن و عررامالن از روش

زبان را شناسائی کنند، زیرا نیاز بیشتر بره مطالعره    گیرند تا هد  بهنجار کردن می
                                                                 

10  Foucault. 1991. Ibid. P. 75 
11  Gaventa. Ibid. P. 3 
12  Foucault. 1998. Ibid. Pp. 100-101 
13  Gaventa 2003, citing the work of Escobar, Castells and other ‘post-development’ critics 



 

 

هرای جرایگزین را شرکل     گیرند ترا چرارچوب   ها بهره می دارند، همزمان از این روش

ابزار شرامل اسرتفاده از مجموعره    این وری  بهرهخیلی عملی از  ی یک نمونه . دهند

نامیررد، و در ” ابررزار نوشررتن“ترروان  کرره آن را مری  شررود مرری IIEDابزارهرای قرردرت  

ریم ترا  یر گ مری ما یک روش ساده از تحلیل گفتمرانی را بره کرار     ،NGOهای  کارگاه

 .های عملیاتی را به آزمون گیریم ای و بیانیه های برنامه هد 

 



 

 

قضایی قدرت تا تحلیل -از نقد مفهوم گفتمانی: ی فوکو نظریه

 حکومت

ی کترابی برود از  ان    کننرده  این عنروان تحریرک   –! کن فرامو  را فوکو

کرد  شناس مشهور فرانسوی ادعا می جامعه  0.منتشر شد 0933بودریار که در سال 

گروی   توانرد پاسرخ   ویرژه تحلیرل او از قردرت کهنره اسرت، و نمری       که کار فوکو و به

توانست تصرور کنرد کره     سختی می بودریار در آن زمان به.  های معاصر باشد جامعه

اش هم فراتر خواهرد   سی سال بعد پذیرش و تحسین کار فوکو حتی از زمان زندگی

ی دکترری   توان یک بررسی، کتاب، مقالره یرا پایاننامره    دشواری می امروزه، به . رفت

تاثیر کرار او محردود   .  او استفاده نکرده باشد” ابزار ی جعبه“پیدا کرد که از فوکو و 

هرای مختلفری از    ها و رشرته  بخش اندیشه فوکو الهام.  به فلسفه و تاریخ نبوده است

، (جنسری )ای، مطالعات کامگراری   های رسانه شناسی، پژوهش دانش سیاسی، جامعه

   4.های پسااستعماری بوده است شناسی تا پژوهش جرم

                                                                 
  این مقاله توسط توماس لمکه (Thomas Lamke) نوشته شده است. 

1  Jean Baudrillard. Oublier Foucault. Paris: Galilée, 1977. 
  :    دهند                                                                    اینجا عنوان چند کتاب آورده شده که این طیف فکری و موضوعی را نشان می  4

Foucault and the political, Foucault and the Writing of History, Foucault and education. 
Disciplines and knowledge, Foucault and Feminism, Foucault and Literature, Foucault 

and the Law, Foucault and the Critique of Institutions, Foucault and the Games of Truth, 

Foucault and Social Dialogue, Foucault Management and Organization Theory, 
Foucault and Religion: Spiritual Corporality and Political Spirituality, Foucault and 
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هرای او   به ایرن سرو یکری از اندیشره     0912اما از زمان مر  فوکو در سال 

ی حکررومتگری  توجرره بسرریاری را برره خررود جلررب کرررده اسررت و آن مسررئله     

(governmentality )ی فرانسرروی  و از وا هوا ه اخیرررا سرراخته شررده اسررت  .  اسررت

 ”حکومت از طریق رابطره “اشتقاق یافته است، و معنایش ( governmental)حکومت 

سرخن  .  تمرکز این نوشته بر نقش و ابعاد مفهوم قدرت در کار فوکرو اسرت    3.است

ی  ی قدرت در نیمره  فوکو درباره” تبارشناسی“یا  ”ها تحلیل“اصلی من این است که 

در مرکرز ایرن   مفهروم حکومرت   .  م و تبیین شرده اسرت  فراه 0931های  دوم سال

هرای بعردی    شد برای پژوهش 2”راهنمایی“ی  که خود کتابچه بودبازنگری تئوریک 

قدرت داشته اسرت، دلیرل آن    ازهای فوکو  مهم در تحلیل یحکومت دارای نقش.  او

نخست آنکه، .  دهد می جایتری  هم این است که موضوع قدرت را در متن گسترده

نقررش ( subjectivity)میرران قرردرت و فرمررانبری  ( governmentality)کررومتگری ح

کنررد و چگررونگی پررژوهش فراینرردهای سررلطه در پیونررد بررا  میررانجی را بررازی مرری

چگونه حکومت  دهد نشان می کهدیگر این 5سازد، را ممکن می” های خود تکنولو ی“

ی نزدیک  مشکل حکومت رابطه( دو.  گیرد حکومت شکل می-سیاسی با اعمال خود

                                                                                                                                   
Latin America, Michel Foucault and Theology: The Politics of Religious Experience, 
Foucault, Gender and the Iranian Revolution. 

3  See Michael Senellart, “Course Context.” In Michel Foucault. Security, Territory, 

Population. New York: Palgrave, 2007, 369-401.  

های پنجاه  روالن بارت پیش از او در سال. حتی پیش از آنکه فوکو به کار ببرد معرو  بود” ومتگریحک“ی  وا ه

اسرتفاده کررده برود ترا نروعی      ” بربریت اما با معنای نویی غیرقابرل انکرار  “ی  میالدی این عبارت را در مقاله

برای بارت، .  د اختصاص دهدهای موجو ی روابط اجتماعی به حکومت عنوان ریشه مکانیسم ایدئولو یک را به

” آیرد  ی تاثیر به نمایش در می عنوان عصاره حکومتگری ارجاعی است به حکومت که توسط مطبوعات ملی به

مرتن   امرا از پرس  ( Security, Territory, Population, 115)گیررد   ی زشت را مری  فوکو این وا ه(.  031)

هرای   ای کره رابطره   یگر به یک عمرل نمرادین اسرطوره   به این ترتیب حکومتگری د.  کند اش جدا می معنایی

عقالنیرت عمرل حکومرت در کسرب     “کند، اشاره نردارد، بلکره نمایشری اسرت از      اجتماعی را غیرسیاسی می

 (.Michel Foucault. The Birth of Biopolitics, New York: Palgrave, 2008, 2)” استقالل سیاسی
4 Security, Territory, Population, 363.   
5  Michel Foucault, “Technologies of the Self ’ (A seminar with Michel Foucault at the 

University of Vermont, October 1982” In Eds. Luther Martin, Huck Gutman and Patrick 

H. Hutton, Technologies of the Self. A seminar with Michel Foucault. Amherst: 
University of Massachusetts Press. 
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ی  رابطه“کند که منظور فوکو از  دهد و کمک می میان قدرت و آگاهی را توضیح می

 .برد، روشن کند آگاهی را که در کارهای اولش به کار می-قدرت

ی  دربراره  رایجفکرهای ضروری از ت ینقد“عنوان  فوکو مفهوم حکومت را به

شود که مرا آن را   اش زمانی شفافتر می خطوط اصلی تئوری  1.کند می طرح” قدرت

یعنری  : کوشد پنهان باشد و شکسرت دهرد   با مفهومی از قدرت مقایسه کنیم که می

ی  ای از ایرن اندیشره   این نوشتار با طرح خالصه  3.قدرت”       قضایی -یگفتمان“ی  ارائه

ی  در بخش دوم نوشرته برر نتیجره   .  کند فوکویی آن آغاز میسنتی از قدرت و نقد 

هرایش در   ی فوکو از مفهوم حکومت تمرکز خواهد داشت که او در سخنرانی فرضیه

” تبارشناسری دولرت مردرن   “ ی دربراره  0939و  0931های  کالج دو فرانس در سال

ت و های تئوریرک خرواهم پرداخر    جایی در بخش سوم من به برخی جابه.  ایراد کرد

ترری از قردرت،    اینکه مفهوم حکومتگری، برآمده از کار فوکو، ما را به درک پیچیده

مفهروم حکرومتگری همچنرین بره خیلری از      .  کنرد  سیاست و اخرالق هردایت مری   

مرن  .  های تاریخی الهام بخشیده اسرت  های اجتماعی و پژوهش ها در دانش پژوهش

حکومتگری را در بخش آخرر  های  های تئوریک پژوهش ی تاریخی و ارزش پسزمینه

 . ام نشان خواهم داد هنوشت

            قضایی  قدرت-مفهوم گفتمانی. 1

گیرری   ، در یک نتیجه (Steven Lukes )                        شناس معرو ، استیون لوکز        سیاست

هرای   ها و مفهوم ی قدرت با بسیاری از خوانش ی رایج درباره به اینجا رسید که نگره

یرا  یرک کنشرگر،    عنروان  بره  قردرت “ :شود متناقض و متنوع به این صورت طرح می

الرف برا ج    ی رابطه که توان به این شکل طرح کرد آن را می.  یا جمعیاست فردی 

ی یرک یرا چنرد     ف برا اجرازه  آنگاه که الر  یعنی آید، عینی به نمایش در میبه شکل 

بحث لوکز ایرن اسرت کره ایرن تعریرف در        1”.آورد می، ج را به دست کنشگر دیگر

                                                                 
6  Michel Foucault, “Subjectivity and Truth” Michel Foucault, Ethics, Subjectivity and 

Truth. Ed. Paul Rabinow. New York: New Press, 88. 
7  Michel Foucault. The History of Sexuality, vol. 1. An Introduction. Trans. Robert Hurley. 

London: Penguin, 1980, 82. 
8  Steven Lukes, ed. Power. London:Macmillan, 1974, 107, emphasis in original: “Die 

Macht eines oder mehrerer Handelnder A in Hinblick auf ein Ziel Z manifestiert sich 

← 



 

 

تعبیرر نخسرت ناشری از یرک     .  به دو شیوه تعبیرر شرده اسرت   سنت سیاسی غرب 

شود که ج عینی برای هر دو  غاز میاست و با این فرض آ( یا برابر)ای  برداشت قرینه

اسرت، و  ( نابرابر)ای  غیرقرینه از وسدی دیگر تعبیر دوم  .گروه صورت مشترک دارد

تئوریک نخست از قدرت مطابق با لوکز، مدل .  بیند می شرطعنوان  ی پ را به اجازه

رت را در سلسرله  کنرد، و تعبیرر دوم قرد    مفهوم همکاری و هماهنگی را فراهم مری 

هرای خیلری طروالنی     توان در سنت رد هر دو تعبیر را می.  اردگنا مراتب و سلطه می

تعبیر نخست را در میان کسانی چون افالطرون، هنرا آرنرت و ترالکوت     .  کهن یافت

میان کسرانی چرون تومراس هرابز،      توان در را می تعبیر دومتوان دید، و  پارسونز می

 .ماکس وبر و کارل مارکس یافت

ویژگی تئوریک تحلیل فوکو از قدرت در واقع بر این مبنا است که قدرت از 

خشی از تعبیر ای است و نه ب نه بخشی از سنت قرینه.  گریزد بندی می هر نوع طبقه

دو تقسیم رایج فراتر برود، و بنیادهرای هرر دو   خواهد از این  فوکو می.  ای غیرقرینه

ی حقانیرت و   هایی درباره یعنی پیوند تحلیل قدرت با پرسش: دنقد بکشتعبیر را به 

ی حرکرت او   نقطره .  ی محردود کرردن و خشرونت    هرایی دربراره   بیعت یا با پرسش

هرای سیاسری و اجتمراعی تحلیرل      هایی هستند کره در آنهرا قردرت در تئروری     راه

 .دشون می

طرور اصرولی در    تز فوکو این است که در سنت سیاسری غررب، قردرت بره    

عنوان قرانون، ممنوعیرت،    بهیعنی : شد می درکی سرکوب  و از زاویه یمعنای حقوق

از قدرت از یک سو زیر  9قضایی-این نمایش گفتمانی.  ممیزی، محدودیت و جز آن

ی  سرلطه دیگرر زیرر    است و از سروی                           ی آزادی یک فرمانبر  مستقل ندیشهی ا سلطه

ی میران اسرتقالل و فررد     تمرکز آن برر رابطره  .  ی استقالل سیاسی قرار دارد نمونه

کند،  فوکو به سه عنصر مهم در این مفهوم قضایی از قدرت اشاره می.  مستقل است

                                                                                                                                   
dann, wenn A das Ziel Z durch das Einwilligen eines oder mehrerer Handelnder B 

erreicht.“ (author’s re-translation from the German edition) 
9  Foucault, The History of Sexuality, 82. 
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را ” تحلیرل  ی شریوه وارون کرردن  “کند کره قرول    و نگرشی تئوریک را پیشنهاد می

   01.دهد می

کند که قدرت یک چیرز مرادی نیسرت، بلکره بایرد در       مینخست، او بحث 

گوید و نره   های قدرت سخن می بنابراین فوکو معموال از رابطه.  ها تحلیل شود رابطه

از این نظر قدرت یک سرزمین نیست که فتح شود یرا انتقرال یابرد،    .  از خود قدرت

دن قدرت از جای دی به.  اش کرد سودآور هم نیست که بر آن دست یافت یا معاوضه

واقعیتری  )ی اقتصادی و قضایی، فوکو یک مفهوم استراتژیک و نومینالیستیک  زاویه

                                              بحث او این اسرت کره قردرت زمرین و م لکری      .  دهد از قدرت را ترجیح می( فردی

کره دیگرران را از   )ای مشخص هم نیسرت   انحصاری نیست  حق آدم، گروه یا طبقه

گذارد که خود محصرول   ت را به واکاوی میجای آن، روابط قدر به(.  قدرت دور کند

تردیرد،   بی“: های مختلف به هم پیوسته و درگیر است ها و سیستم طیفی از تاکتیک

قدرت یک نهاد و یک سراختار نیسرت    : باشد (نومینال) یک نفر باید واقعیتی فردی

یک نیروی مشخص هم نیست که به ما بخشیده شود  آن اصطالحی اسرت کره مرا    

 00”.بریم در یک جامعه به کار می  یک موقعیت استراتژیک پیچیده برای تعریف

برر   ی آنو تمرکز تحلیل ،قدرت سیاسی دو، فوکو هویت سنتی قدرت، یعنی

برا نگررش   را ( macro-politics)سیاسرت  -وی، کالن.  کند نقد می را ،یدولت هاینهاد

تحلیل نمایشی از  به همین شیوه.  کند جایگزین می (micro-politics)سیاست -    خ رد

بره ایرن ترتیرب، فراینردهای     .  کنرد  قدرت را با منافع ساختاری قدرت جایگزین می

مرکرز  ی مت ی آنها از یک نقطره  شوند، و ریشه قدرت دیگر از باال به پایین دیده نمی

بررعکس، ایرن   .  از آنجا به دیگر فضاهای اجتماعی سرایت کنند آیند که تنها بر نمی

ایرن  .  ددهر  تولید و کارکرد دولرت را در جامعره توضریح مری     روابط قدرت است که

ز عنوان یرک فررم مترراکم ا    دولتی که بهیعنی  –روند  از دولت هم فراتر می ها رابطه

                                                                 
10 Michel Foucault, “Two Lectures.” Power/Knowledge. Ed. Colin Gordon. New York: 

Pantheon Books, 1980, 95. 
11 Foucault, The History of Sexuality, 93. 



 

 

، نره کنتررل نهادهرای دولرت     ی چنین نگرشی آنکه نتیجه.  شود قدرت پنداشته می

 04.شود و نه ویرانی آنها باعث ناپدید شدن قدرت می

اندیشه را، که روابط قدرت در معنی سررکوب تعریرف شرده     سه، فوکو این

مطابق برا  .  گیرد است و اینکه آنها همیشه در خدمت بازتولید هستند، به چالش می

ها وجود دارد این است که یا قدرت را تا حرد   ای که در این نگرش نظر فوکو، مسئله

نرد، یرا ترا    ده میهای خاصی چون اعمال محدودیت، قدرت و خشونت تقلیل  حالت

براال   عنوان عامل ثبات، تداوم یرا حقانیرت روابرط اجتمراعی     به حد قدرت انحصاری

بدون اینکه به این نکته توجه کند کره چگونره ایرن     –پدرساالری در ، مثال برند می

هرای مرادی را تولیرد     و تجربره هرای اجتمراعی    های مادی هستی، هویت روابط فرم

برا  نیسرت کره   ”  رفترر “وکو، بیان یرک واقعیرت   روابط قدرت، بنا به نظر ف.  دکن می

توانرد بره معیارهرای     همچنین روابط قدرت نمری .  یابدایدئولو ی یا سرکوب بازتاب 

آنهرا بره   :                                           ترجیحا ، آنها نیاز به یک ب عد تولیدی دارند.  منفی یا کارکردی تقلیل یابد

سرازند و   دهنرد و آنهرا را توانمنرد مری     ی عمل مری  های فردی و جمعی اجازه تجربه

 .کنند های جدید آگاهی و عمل را تبلیغ می فرم

روی جرایگزین کرردن مفهروم     0931های میانی  فوکو در سال توجه اصلی

ایرن اسرت    نظرر او .  مثبت و استراتژیک از آن منفی و قضایی قدرت بود با یک نظر

ی  که پژوهش روی فرایندهای قدرت باید از تئوری تمرکز بر نهاد دولرت و اندیشره  

های معمول بر معیارهای مشخص حقانیت و پیمان  رمانبر رها باشد، نیز از جزمیتف

ر نزدیرک  وکو تنها تا حدی توانست به این امر های متمرکز ف اما، پژوهش(.  03بیعت)

قدرت در  انه ازدو مشکل تئوریک مشخص برای تعریف تبارشناسدیگر اینکه .  شود

 .وجود داشت کامگاریتاریخ و جلد نخست  انضباط و تنبیهکتاب 

                                                                 
12 On Foucault’s account of the state see Robert Jessop, “From micro-powers to 

governmentality: Foucault’s work on statehood, state formation, statecraft and state 

power.” Political Geography 26 (2007), 34-40; Thomas Lemke. Eine Kritik der 
politischen Vernunft—Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität. 

Berlin/Hamburg: Argument, 2007. 
 .بیعت در معنای تفویض قدرت به فرد یا نهاد آورده شده است  03
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نخست، فوکو تنها تمرکز بر حقانیت و پیمان را در تئوری سیاسی با جنرگ  

ی تقابرل و   و درگیری جایگزین کرد، و روابط اجتماعی را بیش از هر چیرز از زاویره  

توان تحلیرل کررد کره     دیگر نمی 02ی نیچه، با استفاده از نظریه.  ناتوانی تحلیل کرد

.  ندبیا ند و ثبات میوش طور فعال تولید می پذیرش و بیعت بهچگونه باور به حقانیت، 

کررد، بریش از انردازه     ، که فوکو در آن زمران تاییرد مری   ”فیزیک قدرت-خرده“دو، 

هرای محردود و نهادهرای مجررد      سازی و آزمون کار وابسته بود به فرایندهای اصول

در بنیراد   تنقرش راهبرردی دولر   “در نتیجره، پرسرش   .  مانند زندان یا بیمارسرتان 

توانست پاسخی کافی برای خرود بیابرد  همچنرین،     نمی ”ساختارهای مسلط جهانی

های انضباطی انردازه   سازی را ورای ساخت بدنه امکان نداشت که فرایندهای فرمانبر

قطع سر شاه بود فوکو در تحلیل سیاسی خالصه آنکه، در حالی که هد    05.گرفت

 ،توجره داشرت   جای قانون و حقانیت پیمان بهبیشتر به خواست و به همین دلیل و 

را  01”کامال مخالف“در عمل او خیلی ساده مدل قضایی را وارونه کرد و نگرشی  ولی

جای قطرع سرر شراه، او فقرط در نقرد خرود مفهروم قرانون و پیمران را           به  .برگزید

گرام  توانسرت   میفقط ” قطع سر“دیگر،  ی به شیوه.  یگزین جنگ و پیروزی کردجا

چطرور  “: بعد از آن، ضروری بود که به این پرسش پاسرخ داده شرود   باشد و نخست

 03”سر مثل کسی رفتار کند که سر دارد؟ ممکن است که یک آدم بی

های فوکو در کالج دو  مفهوم حکومتگری که برای نخستین بار در سخنرانی

ی  مسرئله مطرح شد واکنش فوکو را به این دو  0939و  0931های  فرانس در سال

ترر   یمکفر بره تحلیرل بیشرتر و     این بحثاز یک سو، .  گذارد پیچیده به نمایش می

                              از سوی دیگرر، بحرث  تبیرین     داد  و سازی میدان می ایند فرمانبری دولت و فر درباره

ماننرد از مفهروم قردرت ممکرن      تحلیلی از قدرت را ورای مفهروم قضرایی و جنرگ   

 . ساخت می

                                                                 
14  Michel Foucault. Society must be defended. New York: Picador, 2003, 14-19. 
15  See Pasquale Pasquino. “Political theory of war and peace: Foucault and the history of 

modern political theory. “Economy & Society 22:1 (1993), 77-88; Barry Hindess. 
Discourses of Power: from Hobbes to Foucault. Oxford: Oxford University Press, 1996; 

Lemke, Eine Kritik der politischen Vernunft, 110-125. 
16  Foucault, “Two Lectures,” 87. 
17  Mitchell Dean. Critical and Effective Histories. New York: Routledge, 1994, 156. 



 

 

 تبارشناسی دولت مدرن. 2

       امنیت،   :                      دو عنوان محوری داشتند      0939  و       0931    های          های سال         سخنرانی

                                     تمرکز آنها بر چیزی برود کره فوکرو       .       سیاست      زیست      تولد  و                سرزمین، جمعیت

     هرا                                    آنچره فوکرو در ایرن سرخنرانی        01 .          نامیده بود  ”                    تبارشناسی دولت مدرن “       یک بار 

   او    .        نبرود                                                                جست یک بازسازی تاریخی از پیدایی و تبردیل سراختارهای سیاسری       می

ی وجرودی   کوشید که نشان دهد چگونره دولرت و فررد مسرتقل مردرن نتیجره       می

، او بره  (Norbert Elias)ماننرد نروربرت الیراس    .  کننرد  یکدیگر را با هم تعیرین مری  

امرا  .  مدت ارزشیابی مشترک دولت و فرمانبر مدرن عالقمند بود فرایندهای طوالنی

برر   اش عمومی تمدن تمرکز داشرت و تکیره  ی الیاس روی تئوری  در حالی که تکیه

چندگانره و   هنرر “، فوکرو تحلریلش برر    بود( ”پیشرفت“)منطق تاریخی مجرد رشد 

تری از اصرطالح حکومرت    او بیشتر به معنای کهن  09.متمرکز بود” متنوع حکومت

، شرت با توجه به اینکه اصطالح مدرن معنرایی کرامال سیاسری دا     41.کرد ارجاع می

ی حکومرت بیشرتر در متنری     ی هجدهم مسئله ن دهد که تا سدهفوکو توانست نشا

ی سیاسرت محردود    حکومت اصطالحی بود که فقط به حوزه.  عمومی جای داشت

های فلسفی، دینری، پزشرکی و آموزشری نیرز مرورد بحرث قررار         شد و در متن نمی

 هرای  ها، حکومت همچنین به مسرئله  ی دولت یا وزارتخانه افزون بر اداره.  گرفت می

ی خانره، هردایت روح، و دیگرر     هرا، اداره  هرا و بچره   کنترل، رهنمرود خرانواده  -خود

 .پرداخت ها نیز می پرسش

و ” فررم سیاسری حکومرت   “با استفاده از این معنای قردیمی، فوکرو میران    

او یک مفهوم بسیار وسیع از حکومرت    40.بودتفاوت قائل ” چالش حکومت در کل“

عنروان دو امرر    سرازی را بره  -سازی و دولرت       انب رداد، پیشنهادی که فرم پیشنهاد می

                                                                 
18  Foucault, Security, Territory, Population, 354. 
19  Foucault, Society must be defended, 4. 
20 See Volker Sellin. “Regierung, Regime, Obrigkeit.”Geschichtliche Grundbegriffe. 

Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Ed. Otto Brunner, 

Werner Conze, and Reinhart Koselleck Stuttgart: Klett-Cotta, 1984, 361-421; Michel 
Senellart. Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement. 

Paris: Seuil, 1995. 
21  Michel Foucault. “Governmentality.” The Foucault Effect. Ed. Graham Burchell, Colin 

Gordon and Peter Miller. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991, 88. 
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دیرد و   ی واحرد مری   پنداشت، بلکه از یرک زاویره   مستقل و فرایندهای جداگانه نمی

نیرز برود، زیررا     43”یتاریخ فرمانبر“ 44”تاریخ حکومتگری“بنابراین .  کرد تحلیل می

ترکیرب  یرک  “دانسرت، بلکره آن را    فوکو دولت مردرن را سراختاری متمرکرز نمری    

هررای  سرازی و روش  هررای فررد  هررای سیاسری، تکنیرک   تانه از همران سراختار  تردسر 

اصرلیت یرک آگراهی    “هرایش   فوکرو در جریران سرخنرانی     42”.دید ساز می تمامیت

او  0931هرای   در سرخنرانی .  گرفت های حاکم را به آزمون می از انسان 45”سیاسی

تبارشناسی حکومتگری را از دنیرای روم و یونران باسرتان از طریرق رهنمرود دیرن       

ی منطررق دولررت و دانررش پلرریس پرری گرفررت، حررال آنکرره در   مسرریحی تررا نگررره

حکومرت  لیبرال -های لیبرال و نو ی فرم تمرکزش روی مطالعه 0939های  سخنرانی

ها، فوکو خطوط کلی هنرر کالسریک و لیبررال     در آغاز و پایان سری سخنرانی.  بود

ی آدام اسمیت، دیویرد هیروم و آدام فرگوسرن طررح      حکومت را ضمن بحث درباره

ویژه برا تمرکرز برر دو     لیبرال را به-های میانین، او حکومتگری نو در سخنرانی.  کرد

یسم آلمان بعرد از جنرگ و لیبرالیسرم مکترب     لیبرال: لیبرالیسم تحلیل کرد-فرم نو

ترری را   یک گام فراتر فرم تندروانهو شیکاگو، که از جریان نخست بیرون آمده بود، 

 .داد ارائه می

دولرت مردرن   : انرد  های فوکو بر مبنای نظریره زیرر شرکل گرفتره     سخنرانی

-دپستورال یا خو)” کشیشی“و ” سیاسی“ی قدرت  ی ترکیب پیچیده نتیجه( غربی)

اشتقاق یافته و بر محور ( polis)شهر  در حالی که اولی از دولت.  است( کنترل دینی

حقوق، جهانشمولی، فضای عمومی و غیره سازمان یافته است، دومری یرک مفهروم    

آن یک فرم .                                                             دینی مسیحی است که تمرکزش کامال  بر راهنمایی افراد استوار است

فوکرو فررم کشیشری    .  ت با تولید حقیقتآفرین از قدرت است که در پیوند اس- فرد

هرای باسرتانی    کند، کسانی کره فررم   قدرت را در متن رفتار پدران کلیسا تحلیل می

ی میران   قدرت کشیشی در متن دین بره رابطره  .  تبیین و تزییر دادند اهنمایی رار

                                                                 
22  Foucault, “Governmentality,” 102. 
23  Foucault, Security, Territory, Population, 184. 
24  Michel Foucault. “The Subject and Power” Power. Essential Works of Michel Foucault, 

vol. 3. New York: The New Press, 332. 
25  Foucault, Security, Territory, Population, 363. 



 

 

، ”حکومرت روحرانی  “کشریش برا اهمیرت بخشریدن بره      .  پرردازد  مراد و مرید مری 

شان در دنیای دیگر را دنبرال   ین مسیر افراد برای تضمین رستگاریراهنمایی و تعی

هرای باسرتانی حکومرت در     کنترل برا شریوه  -ی مسیحی خود تفاوت شیوه.  کند می

هرای واکرنش و    های تحلیل، تکنیک ی مسیحی شیوه یونان و روم این است که اداره

افرراد را  ” نری حقیقرت درو “ی  دهد تا آگاهی دربراره  داشتن را گسترش می-نظر-زیر

هرای اخالقری و قرانونی اسرت کره قردرت        همراه با اطاعت از هنجرار .  تضمین کند

اهمیت آن برای مریردان  .  کند شود و در نهایت افراد را کنترل می کشیش ظاهر می

 41.ن در مسیر رستگاری استگرفتنیز ناشی از خواست آنها برای قرار 

لیسرای مسریحی در   مطابق برا نظرر فوکرو، قردرت کشیشری ورای نهراد ک      

در یک فرم غیردینی قردرت  .  های شانزدهم و هفدهم گسترش و افزایش یافت سده

کشیشی اهمیت تاریخی مهمی برای شکل دادن به دولت مردرن دارد، آن هرم بره    

ی فررد و   این دلیل که دولت مدرن متکی است بر تولید آگاهی خردمندانره دربراره  

                          های مشخص  مدرن برای حکومت  این فرمعنصر متمایز .  عنوان یک کل جمعیت به

در چندین .  های حکومت است ها، و هد  شامل بازتاب فکری روی شرایط، موضوع

بره ایرن صرورت    .  کند مستقل را تحلیل می” سیاسی دلیل“گام، فوکو پیدایش یک 

دینی استوار باشد و نه توسط -که دلیل تا آنجا مستقل است که نه بر اصول کیهانی

و ” هنرهرای حکومرت  “ی  تواند در حوزه ی آغاز آن می نقطه.  بیر شودیک حاکم تع

های شرانزدهم و هفردهم یافرت شرود، بره دنبرال آن        ی مندرج در سدهنعقالدولت 

ی دانش پلیس و خیزش لیبرالیسرم در   هایی درباره توان این موضوع را در کتاب می

ه و دولرت در  هرای لیبررال، جامعر    ی هجدهم یافت و سپس در نو شدن مفهوم سده

ی سیاسری   پردازد که نگره هایش به این بحث می فوکو در سخنرانی.  ی بیستم سده

بنابراین اصول حکومت دیگر .  کند ی شهریاری جدا می تا حدی خودش را از مسئله

شود و تابعی از آن نیست، بلکه موضروع آگراهی    در نظم آسمانی آفرینش یافت نمی

شرود کره در بنیراد آن     ای اداره مری  اصول عقالئی دولت مطابق با“: خردمندانه است

های طبیعی یا آسمانی مشتق شود، نیز از اصول خرد  تواند از قانون است و البته می
                                                                 

26  Foucault, “The subject and power,” 333; see also Foucault, Security, Territory, 
Population. 
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و تعقل  دولت، مانند طبیعرت، شرکل خراص خرود از عقالنیرت را دارد، البتره نروع        

 43”.متفاوتی از آن را

یرابیم،   داری را می حکومتاز آنجا که ما برای نخستین بار عقالنیتی مجزا از 

را در عقالنیرت دولرت    41اش”تبلرور یافتره  نخسرتین فررم   “هنر نوین حکومت نیرز  

اما، عقالنیت دولت در پیوند با چارچوب تاریخی شهریاری و مردل سرنتی   .  یابد می

در این پسزمینه، موضوع اصرلی سیاسرت افرزایش    .  ماند باقی می( oikos)خانوادگی 

توانیم از حکرومتگری   تنها با انشعاب لیبرالیسم ما می  49.تثروت و توان شهریار اس

عنروان یرک    فوکرو لیبرالیسرم را نره بره    .  در یک معنای باارزش آن سرخن بگروییم  

ی اقتصرادی  بلکره    عنروان یرک نظریره    کنرد و نره بره    ایدئولو ی سیاسی تحلیل می

از اصول  بیند که باید داری می عنوان یک هنر مشخص برای حکومت لیبرالیسم را به

هد  حکومت لیبرال رستگاری در دنیرای  .  سیاسی و دنیای شهریاری جدایش دید

                  لیبرالیسم ترجیحا  .  دیگر نیست، ضمن اینکه هدفش افزایش رفاه دولتی هم نیست

زنرد و آزادی   پیونرد مری   –ی مردنی   جامعره  –عقالنیت حکومت را با شیئی بیرونی 

.  بینرد  گیری از کنش حکومرت مری   قابل اندازهعنوان یک واحد منتقدانه و  افراد را به

عنوان یرک فضرای متمرایز     ی اقتصاد است که به عنصر خیلی مهم در این نگره ایده

شود و اجرازه بره    های مستقل و عقالنیتی مشخص اداره می عملی و نظری، با قانون

 31.دهد، یعنی اقتصاد سیاسی ی فرم جدیدی از آگاهی می توسعه

کنرد، زیررا آزادی    معرفی مری  ”نقد خرد دولتی“عنوان  بهفوکو لیبرالیسم را 

هرای مطلقره در مرکرز     فردی و حقوق او علیه ادعرای جهرانی بررای تنظریم دولرت     

ایرن   هرای لیبرالری حکومرت را در    ی شرکل  او مشخصره .  ی لیبرال قرار دارد نظریه

.  کننرد  تی بیرونری را برا تولیرد درونری جرایگزین مری      اربیند که آنها مقر واقعیت می

آزادی برازار، مالکیرت   )هرا محردود نیسرت     لیبرالیسم بررای ضرمانت مطلرق آزادی   

کرامال  .  هایی که مستقل از کار دولت وجود دارنرد    آزادی(خصوصی، بیان و جز آن

                                                                 
27  Foucault, “Governmentality,” 97. 
28  27. Foucault, “Governmentality,” 96-7 
29  See Foucault, “Governmentality,” 98. 
30  See Foucault, The Birth of Biopower, and Colin Gordon. “Governmental rationality: an 

introduction” The Foucault Effect, 1-51. 



 

 

دهرد کره افرراد بایرد ایرن       لیبرالیسم شرایط را زیر آن چیزی سازمان مری : برعکس

در ایرن معنرا، آزادی یرک منشرا طبیعری نیسرت، بلکره        .  ها را اعمال کننرد  آزادی

حکومرت  .  محصولی مصنوعی و تنظیم شده اسرت و ابرزار اعمرال قردرت حکومرت     

لیبرالیسم محدود به این یا آن نگررش از   . دهد لیبرال فضاهای آزاد را گسترش نمی

 30.است” ی آزادی کننده مصر “بلکه  –آزادی نیست 

ای را بره خطرر    در همین فرایند تولید آزادی، لیبرالیسم همچنین آزادیاما 

هرا   ی ایرن آزادی  از جمله” بازی آزاد نیروها“.  اندازد که خود نهادینه کرده است می

کند  ها را تهدید می های لیبرال قدرت جای دارد و این آزادی است که در درون فرم

دل لیبرالیسرم  در   .بینرد  مری  یرا ضرور ”ثبات“یا ” حفاظت“های نو برای  و اختراع

پایران   و متناقض وجود دارد، آن هم میان تولید بی( problematic)زا  هلای مسئ رابطه

ی دولت لیبرال تولید ایرن اطمینران    مسئله.  آزادی و خطر دائمی خراب کردن آن

.  است که منافع فردی یا جمعی در پی بره خطرر انرداختن منرافع عمرومی نیسرت      

تواند در راهی محدود اعمال شود، اما باید با  ین است که آزادی لیبرال نمیهدفش ا

ی دیگرر آن هسرتند و    سرویه  34”ابزارهای امنیتری “: تنظیم شودشده  اصولی حساب

کننرده و  رفرا یررافتن   -هرای مهررار  افرزایش روش .  شررط هسرتی حکومرت لیبرررال   

هرای جدیرد    یکننده خرود موجرب ایجراد تعرادل میران آزاد     - های محدود مکانیسم

 33.شود می

ای است که همیشه در خطر  گذاری روی آزادی هنر حکومت لیبرال سرمایه

ها است بررای ترامین امنیرت     نابودی قرار دارد  و بنابراین موضوع شماری از دخالت

ای بنیراد گرذارده و    ”های امنیتری  مکانیسم“آزادی لیبرال با .  آزادی فردی و جمعی

بنا برر نظرر فوکرو،    .  شرط لیبرالیسم هستند یگر و پیشی د شود که سویه تامین می

موضروع اصرلی   “: ی تالقری خررد حکرومتی شرد     ی هجردهم نقطره   امنیت از سرده 

                                                                 
31  Foucault, The Birth of Biopolitics, 63; Maria Bonnafous-Boucher. Un libéralisme sans 
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31 (2002), 37-61; Michael Dillon. “Governing through contingency: The security of 
biopolitical governance.” Political Geography 26 (2007), 41-47. 
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آن دخالت دولتی خواهد برود برا   ]...[ های امنیتی خواهد بود،  حکومتگری مکانیسم

 ی طبیعی فرایندهای اقتصادی یا فرایندهای کنش الزم در ایجاد امنیت برای پدیده

دهد، نه  جای گرفتن آزادی در حکومتگری را توضیح می]...[ این .  متمرکز جمعیت

عنوان حرق افرراد در مخالفرت قرانونی برا قردرت، غصرب، و سوءاسرتفاده از          فقط به

عنوان عنصرری کره بررای خرود حکرومتگری ضرروری شرده         ، بلکه به]...[استقالل 

 32”.است

 جایی تئوریک سه جابه. 3

آن هرم از دو  ” تراریخ حکرومتگری  “سیاسری از  -تاریخیگذشته از بازسازی 

ی حکومت نیز در کار  سازی، تعریف خود اندیشه-دهی دولت و فرمانبر ی شکل زاویه

عنروان   درسرتی بره   حکرومتگری بره  .  فوکو معنای خیلری مهرم و اسرتراتژیکی دارد   

های فوکو از قدرت بررسری   در تحلیل 31”غیرعقالئیشرط “یا  35”ی کلیدی اندیشه“

 تزییرر “است و در نهایت به یک  یهی چندین نظر نقش مهم آن در ارائه.  شده است

ی حکومرت از قردرت منظرری را     نخسرت، اندیشره  .  رسرد  سه الیه مری  33”تئوریک

                                                                 کند ورای آن ب عدی که هم بر تفویض تمرکز دارد و هرم برر خشرونت      پیشنهاد می

ی میران   م  سه، رابطره کند که میان قدرت و سلطه فرق قائل شوی دو، آن کمک می

نوبت  در ادامه من هر یک از این سه منظر را به.  کند سیاست و اخالق را روشن می

 .کنم بررسی می

 عنوان راهنما  حکومت به .3-1

.  کند ی حکومت، تحلیل فوکو از قدرت را به مسیری دیگر هدایت می مسئله

ی  ز هرر چیرز دربراره   از این زاویه تاکید او بر این است که قدرت نخسرت و بریش ا  

                                                                 
34  Foucault, Security, Territory, Population, 353; see Gordon, “Governmental Rationality,” 

20. 
35  Barry Allen. “Government in Foucault.” Canadian Journal of Philosophy 21:4 (1991), 

421-440. 
36  Thomas Keenan. “Foucault on Government.” Philosophy and Social Criticism 1 (1982), 

35-40. 
37  Michel Foucault. The Use of Pleasure. New York: Pantheon, 1985, 6. 



 

 

ی  دادن زمینره  است  یعنری ساختارسرازی و شرکل    ”Führung“یا ( ارشاد)راهنمایی 

هرای دخالرت یرا     عنوان راهنمرا گونره   انگاشت از قدرت به.  عمل احتمالی فرمانبران

کند که قهر یا تفویض  کند، اما مشخص می خشونت جایگزین را از میدان به در نمی

(consent )به ایرن معنرا    –شوند  بندی می فرمول-ر کارهای حکومت بازهمراه با دیگ

  31.روابرط قردرت  ” منبع“یا ” بنیاد“هستند و کمتر ” ابزار“یا ” نصرع“که آنها بیشتر 

های آخر عمر بیشتر از پیش دریافت کره مفهروم قضرایی و قهرری از      فوکو در سال

 ویژگری “ر بره توضریح   مند بود، قاد های میانی هفتاد به آنها عالقه قدرت، که تا سال

ی مقابرل   کره مرن در نقطره   آنگونره   –” ی فوکرو  فرضیه“  39.نیستند” روابط قدرت

شرط پذیرش مشخص  با جستجو در شرایط بیعت یا پیش –بینم  ی نیچه می فرضیه

در نتیجه، مفهوم فوکو از حکومتگری از یک سو یک حرکت تئوریک به .  شده است

ی تفروق و   دهد و از سوی دیگر مسئله شان میی تفویض و خواسته را ن ورای مسئله

ی خشونت و درگیرری   تواند نه از زاویه ی درست قدرت بنابراین می رابطه“: جنگ را

ی آنهرا، در بهتررین حالرت،     همره )ی تفویضری داوطلبانره    دیده شود و نره از زاویره  

رد کنش ی مج توان آن را در حوزه                  ، اما ترجیحا ، می(توانند ابزارهای قدرت باشند می

 21”.عنوان کار حکومت دید، که نه جنگ است و نه قضاوت به

 راهنمرای “                           توان در اجرا، یا ترجیحرا    مطابق با نظر فوکو، روابط قدرت را می

ی قردرت از                                                            تعریف کرد و دقیقا  در این رابطه و انعطا  است کره رابطره  ، ”ها راهنما

بهتررین  ” راهنمرایی “                     سرشت  مربهم اصرطالح   شاید “: شود تفویض و قهر متمایز می

.  هرایی دقیقترر بررای تعریرف روابرط قردرت       باشد برای رسیدن بره اصرطالح  کمک 

مطرابق برا   )دیگرران نیرز هسرت     [conduire]” رهبرری “ در عرین حرال  ” راهنمایی“

آن  [se conduire]و راهی برای رفترار  ( های قهری با هر نوع شدت و حدت مکانیسم

” اهرا راهنمی راهنمرا “اعمال قدرت در معنرای  .  و بیش بر بستری از امکانات هم کم

                                                 اساسا ، قدرت کمتر ناشی از تقابل یا همکاری میران  .  است و نوعی مدیریت امکانات

 20.است” حکومت“ی خود  شود  و بیشتر پرسشی درباره دو رقیب تعریف می
                                                                 

38  Foucault, “The Subject and Power,” 340-342. 
39  Foucault, “The Subject and Power,” 340. 
40  Foucault, “The Subject and Power,” 341, emphasis added. 
41  Foucault, “The Subject and Power,” 341. 
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فوکرو،  .  دارد                                                   مشخصا ، این مفهوم از قدرت در سطحی بسیار تجریدی جای 

” هرای  عقالنیرت “یرا  ” ها ولو ینتک“ی یک تحلیل از حکومت، بیشتر از  در پسزمینه

نخسرت،  .                                             ما باید اینجا برر دو ب عرد تاکیرد کنریم    .  گوید حکومت سخن میملموس 

های عقالنی  کند که متکی است بر برنامه حکومت تنها به آن روابط قدرتی اشاره می

هرای هردایت و تنظریم     ی، نیز همراه است با تکنیکهای آگاه شده یا شکل و حساب

ی حکومت  هکنند                                                   بنابراین، حکومتگری بیانگر ا عمال سیستماتیک و تنظیم.  رفتارها

است و افزون بر آن نمایشگر عناصر محاسربه اسرت یرا آگراهی عقالنری عینیرت و       

هرای فرردی یرا     دو، هد  مستقیم حکومت شرکل دادن فعالیرت  .  ذهنیت حکومت

های ممکن                                                        جمعی نیست، بلکه بیشتر تعیین غیرمستقیم و واکنشی  احتمالفعاالن 

کننرد   عمال قردرت مری                                          آن راهی است که در آن فعاالن بر کنش خود ا .  عمل است

به این ترتیرب مفهروم حکومرت    .  و این هد  حکومت است (”راهنمای راهنماها“)

کرو بنرابراین میران    فو.  گیررد  ی روابط قدرت را در برر مری   تنها یک بخش از زمینه

 . چندین شکل قدرت تمایز قائل است

روابط استراتژیک، شرایط تسلط و : سه سطح تحلیل قدرت .3-2

 های حکومت کردن تکنولوژی

ی تئوریرک و تحلیلری قردرت نقرش      ی حکومت همچنین در توسعه اندیشه

طرور   ی قردرت و تسرلط بره    فوکو در کارهای اولش از اندیشره .  کند مهمی بازی می

ایرن امرر   .  مسان استفاده کرده بود  یا حداقل میان آنها تمایزی جدی قائل نبرود ه

عنوان امری  کننده بود، به این معنا که فوکو همیشه روابط قدرت را به            کامال  منحر 

شرمول   مطابق با نظرر او، آنهرا عناصرر همره    .  کرد معرفی می” تولیدگر“جایی و  همه

های  انگیزند، و مناسبات و تجربه گاهی را برمیهای آ ی مدرن هستند، که فرم جامعه

ها ممکن است چنرین پندارنرد کره     نتیجه اینکه، خواننده.  کنند مادی را تنظیم می

هرای مهرم    سلطه امری جهانشمول، فراتاریخی و گریزناپذیر است  در حالیکره فررم  



 

 

 اش فوکو به در کارهای تئوریک بعدی  24.نظر محکوم به شکست هستند مقاومت به

نظر “: رسد که باید میان سلطه و قدرت تفاوتی دقیق قائل شد ی مهم می این نتیجه

عنوان یک بازی استراتژیک میران   این است که ما باید میان روابط قدرت، که به من

” قرردرت“هررای سررلطه کرره مررردم عررادی  و حالررت]...[ شررد  هررا فهمیررده مرری آزادی

هرای   هرای قردرت و حالرت    یان بازیو، میان این دو، م.  نامندش تمایز قائل شد می

 23”.یابید های حکومت را می سلطه، شما تکنولو ی

از یک تحلیرل از قردرت را    22”سه سطح“از نتایج این نگره یکی آنکه، فوکو 

قردرت  .  ها، حکومرت، و سرلطه   های استراتژیک میان آزادی بازی: کند شناسائی می

هرا   های انسران  ت شامل فعالیتشمول اس یک امر همه های استراتژیک بازیعنوان  به

بره  .  دهد با هم، تا بدان اندازه که ساختارها بستر ممکن فعالیت دیگران را نشان می

ای بیررون و ورای روابرط قردرت     ی اجتماعی توان گفت که هیچ سلطه دنبال آن می

.  قردرت باشرد  -از-توانرد رهرا   ها نمی ای میان آدم وجود ندارد، همچنین هیچ مکالمه

توان بیرون از جامعه دید، بلکه  ن نگاه گسترده به قدرت، روابط قدرت را نمیتابع ای

، در زندگی کردن در یک جامعه“: همه ناشی از شرایط حاکم بر هستی جامعه است

ای هر  فراز فعالیرت بر هایی است که برخی بتوانند  هر حالت، زیستن به آنچنان شیوه

 عنوان وجود ندارد مگر بهبدون روابط قدرت  ای جامعه.  دیگران دست به عمل بزنند

ها یرا   ی گرفتن آزادی                            های استراتژیک ضرورتا  نتیجه بازی  25”.یک موضوع تجریدی

” پرذیری  مسرئولیت “یرا  ” محریط “تواننرد بره    امکانات ممکن از افراد نیست  آنها می

ای عمرل  هر  گیری در زمینه تصمیمدر آنها را بر آن دارند که  نیز برسند، وفرمانبران 

 .باشند” آزاد“
                                                                 

نیچیه، تبارشناسیی،                   مرثال  در مرتن                        های هفتاد مشهود است،                ی فوکو تا سال                           این گرایش در کارهای اولیه  24

کنرد مگرر آن زمران کره بره       تدریج از یک نبرد به نبردی دیگر پیشررفت نمری   انسانیت به“: نویسد می تاریخ

گیررد  در ایرن جرا     ها برسد، جایی که حکومت قانون باالخره جای جنگ را می مول میان آدمی جهانش رابطه

ی دیگرر   سان از یک سرلطه بره سرلطه    دهد و بدین ها را هم در یک سیستم قانونی قرار می انسانیت خشونت

 (Aesthetics, Method and Epistemology, 378)  ”.رسد می
43  Foucault, “Subjectivity and Truth,” 299. 
44  Michel Foucault. “The Ethics of the Concern for the Self as a Practice of Freedom” 

Ethics: Subjectivity and Truth. Ed. Paul Rabinow. New York: The New Press, 299. 
45  Foucault, “The Subject and Power,” 343. 
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هرای قانونمنرد، سیسرتماتیک و     و بریش اشراره دارد بره حالرت     کم حکومت

                                                  کره بره ورای اعمرال  قردرت  خودانگیختره برر       ( ”تکنولو ی“یک )ی قدرت  پرداخته

کند که موضوع  را دنبال می( ”عقالنیت“)رسد، و نوع خاصی از استدالل  دیگران می

بررای  .  کنرد  تعریرف مری   رای رسیدن به آن راعمل و معنای کافی ب( telos ”هد “)

میران پرهیزگراری مسریحی،     ی حکرومتگری  هایش دربراره  سخنرانی در مثال، فوکو

عنوان  ، و خردگرایی، بهیدر جهت رستگاری آن جهان عنوان یک حکومت روحانی به

کنرد، تمرایز قائرل     یک حکومت سیاسی که رفاه مرردم را در ایرن دنیرا ترامین مری     

های متضراد   عنوان فرم همین شیوه، قدرت انضباطی و فرمانروایانه را به به.  شود می

هرای متفراوت حکومرت     عنروان تکنولرو ی   کند، بلکره آن را بره   قدرت بازتاویل نمی

 .  بیند می
پایگرانی  نوع خاصی از روابط قردرت اسرت کره متعرادل و      سلطه یا چیرگی

فوکرو اصرطالح   .  دهرد  سختی تزییرر مسریر مری    و جزمی است، و به (مراتبی سلسه)

هرای   گیررد کره در آن آدم   ای قدرت در نظر می را برای آن روابط غیرقرینه” سلطه“

 21.امکان کمی برای مانور دارند” در آزادی آنها محدودیت زیاد“خاطر  متبوع به

هرای خاصری را شرامل     شناسری فوکرو فررم    سان، سرلطه در اصرطالح   بدین

                 هرای جرایگزین     روابط قدرت که در آن حالرت شود، البته با موردی استثنایی در  می

آنهرا برا ایرن واقعیرت     .  شروند  کننرده مری  -شدت محردود  عمل یا فضاهای آزادی به

شرود بسرتر روابرط قردرت را      شوند که یک فرد یا یک گروه موفق مری  مشخص می

های سرلطه منبرع    اما حالت  23.گذارد ای مداوم را بنیان  ببندد و یک نظام غیرقرینه

کننرده   یرا سوءاسرتفاده  ( نامتعرادل )ای  کن برای حفظ قردرت غیرقرینره  اصلی و مم

هرای   تکنولرو ی .  هرای حکومرت هسرتند    برعکس، آنها محصول تکنولرو ی : نیست

حکومت مسئول سیستماتیزه کردن، متعادل کردن و تنظیم روابط قدرت هستند و 

هرای حکرومتی    مطابق با نظر فوکو، تکنولرو ی .  سلطه برسند است به حالتممکن 

                                                                 
46  Foucault, “The Ethics of the Concern for the Self,” 292. 
47  Foucault, “The Subject and Power,” 347f. 



 

 

های سلطه را در نظر  های استراتژیک و حالت میان رابطه” بینااتفاقی“نوعی وضعیت 

 21.دارند

 سیاست و اخالق .3-3

هرای   کند تا توجه فوکو به پرسش ی حکومتگری همچنین کمک می اندیشه

را توضیح دهیم، که خرود موضروع جلردهای دوم و    ”                   تبارشناسی  فرمانبر“اخالقی و 

بسیاری از مفسران این تحول تئوریک را یک   29.است تاریخ کامگاریسوم کتاب 

بیننرد، تحرولی کره جردایی از      ی فوکو از فرایند قدرت مری  گسست سریع در عالقه

تا اینجا بایرد روشرن شرده    .  را باعث شد 0931های  ی تبارشناسی او در سال پرو ه

ی فوکو در فراینرد فرمرانبری    عالقه.  شد که چنین تصوری در واقع درست نیستبا

کار او در اینجا ادامه .  کند ی قدرت را فراموش می به معنای آن نیست که او مسئله

او بره یرک برازخوانی     . اش است همان راه پیشین و در جهت اصالح کارهای قدیمی

برای توصیف ” گسست“ی  ستفاده از وا ها.  زند تر از آنها دست می دقیقتر و ملموس

نماید، اما این گسست بیشتر در خود بحرث قردرت    اش درست می کارهای این دوره

ی  اش دربراره  ی میران روش تبارشناسری او از قردرت و تئروری     است و نه در رابطره 

جرایی   مفهوم قدرت همچنان سر جای خرودش اسرت، امرا موضروع جابره     .  فرمانبر

ی خرود را تصرحیح    هرای اولیره   فوکو یافته.  او در این باره است ی تئوریک تندروانه

های  تن“کند، و البته بیشتر آنهایی را که مربوط به فرمانبری در معنای مشخص  می

منظور شرکل دادن فرمرانبر    است و نیز آنهایی که تابع فرایندهای انضباط به ”مطیع

 .  به اغراق طرح شده بودند

های میران   کند تا رابطه ی حکومت استفاده می دیشهدر کارهای آخر، او از ان

اصرطالح  .  نامد را تحلیل کنرد  می” تکنولو ی خود“های سلطه و آنچه او  تکنولو ی

دهرد برر شرمار     هایی اسرت کره بره افرراد اجرازه مری       ی تکنولو ی دهنده آخر نشان

                                                                 
48  Hindess, Discourses of Power; Paul Patton. “Foucault‘s Subject of Power.” The Later 

Foucault. Politics and Philosophy. Ed. Jeremy Moss. London: Sage, 1998, 64-77; 

Mauritzio Lazzarato. “Du biopouvoir à la biopolitique.” Multitudes 1(2000), 45-57. 
49  Foucault, The Use of Pleasure; Michel Foucault. The Care of the Self. London: Penguin, 

1990. 
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را  های خودشان تاثیر بگذارند، و خودشران  مشخصی از اعمال روی تن، روح، اندیشه

این   51.منظور رسیدن به وضعیت مورد درخواست تزییر دهند یا هماهنگ سازند به

ها اسرت، میران هردایت کرردن دیگرران و       دقیقا محصول بازی میان این تکنولو ی

مرن  : هرای حکومرت قررار دارد    هدایت کردن است که در قلب تحلیل-های خود فرم

را در تمدن غرب تحلیل کند،  کنم که اگر کسی بخواهد تبارشناسی فرمانبر فکر می

هرای   تکنیرک “های سلطه را به حساب آورد که فراتر از آن باید  نه تنها باید تکنیک

ی  پژوهشگر باید کرنش دو سرویه  : اجازه دهید بگوییم که.  را نیز منظور دارد ”خود

 نترلکهای  های سلطه و تکنیک تکنیک –میان این دو گونه تکنیک را منظور دارد 

هررا را آنجاهررایی در نظررر آورد کرره   پژوهشررگر بایررد ایررن نکترره .  را کررردن خررود

دهند فرایندهایی روی دهنرد کره    ی افراد بر یکدیگر امکان می های سلطه تکنولو ی

و بررعکس، او  .  زننرد                                                         در آنها خود  افراد دست به اعمال سلطه بر روی خودشان مری 

برا سراختارهای    ”هرای خرود   تکنیک“ها را آنجاهایی در نظر بگیرد که  باید این نکته

یعنی، آنجاهایی که تکنیک اداره شدن توسط .  خورند طلبی و تسلط پیوند می تفوق

خرورد، و ایرن آن چیرزی اسرت کره مرا        هدایتگری گره می-ی خود دیگران با شیوه

تر معنا، راهری   کننده، در معنای گسترده مردم حکومت  .توانیم حکومتش بنامیم می

خواهد  ایرن رابطره    به انجام کاری نیستند که حکومت می برای مجبور کردن مردم

همیشه بر تعادلی شکننده استوار است، با تایید یکدیگر یا درگیری برا هرم و میران    

کند که از رهگذرشان شخص خود  هایی که تفوق و فرایندهایی را تامین می تکنیک

 50.کند سازد یا هدایت می را می

رت و تاکید بر نقش مرکرزی و سیاسری   قد” الیه“فاصله تئوریک میان چند 

ی  هرا دربراره   کند تا برخی پرسرش  های حکومت همچنین به ما کمک می تکنولو ی

توجره ایرن   .  های فوکو از قدرت پدید آورده، روشن کنیم سازی را که تحلیل بهنجار

نویسرندگانی ماننرد یرورگن    .  های نقرد  ها بر بنیادهای مقاومت است و علت پرسش

کننرد کره کرار     سی فریژر، اکسل هننیث و چارلز تیلور چنین نقد مری هابرماس، نان

                                                                 
50  Michel Foucault, “About the Beginning of the Hermeneutics of the Self ” Political 

Theory 21:2 (1993), 203; Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History.” 
51  Foucault, “About the Beginning of the Hermeneutics of the Self,” 203-204. 



 

 

آنهرا یرک     54.برجسته شده اسرت ” گرا گرایی وحدت نسبی“فوکو روی قدرت با یک 

.  انرد  هتشرخیص داد  تبارشناسری قردرت  را در  53”گری بعدی تکاز  هنجار مشخص“

جهرانی از قردرت را   اند که او مفهرومی   -ی فوکو بر آن هایشان درباره آنها در مطالعه

شود نتوان مشرخص کررد چررا بایرد ردش کررد و چره        کند که موجب می تایید می

ایرادی به اطاعت هست، و چرا ما باید برخی اعمرال را رد کنریم و برخری دیگرر را     

 52.بپذیریم

کند که روابط قدرت ریشره در   در پاسخ به این گونه نقدها، فوکو روشن می

اسرت  ” دیگرر “ر تحلیل از حکومت نیازمند شناختن یک، ه.  دو عنصر اساسی دارد

شود، و تنها تا آنجا که  فرمانبران آزاد اعمال میقدرت تنها بر “: عنوان عامل کنش به

شرط دوم تاکید بر باز بودن و تصادفی برودن روابرط قردرت      55”.هستند” آزاد“آنها 

ها،  ها، نتیجه واکنش ها، ای از قدرت، یعنی بستری کلی از پاسخ با رابطهروبرو “: دارد

                         برای فوکو قدرت  آقای الف   51”.های ممکن که احتمال گشوده شدن دارند و اختراع

کره عراملی نیسرت    ی پ برای انجام کاری نیست  همرانطور  حاوی اعمال زور بر آقا

 53.توانست انجام دهد برای ممانعت او از انجام کاری که می

بلکره در پیونرد اسرت برا      قدرت مرتبت با ظرفیت افراد کنشرگران نیسرت،  

فوکرو وقتری از   .  آفرین های امکان پیچیدگی روابط اجتماعی و قوانین حاکم بر بستر

کننده باشرند امرا    های عمل بسیار محدود و محدود گوید که میدان قدرت سخن می

های عمل کشف یا آفریده  ها و توانایی گوید که امکان همزمان وقتی از آن سخن می

هرای یرک    شرود کره کرنش    ق با نظر فوکو، قدرت وقتی اعمال مری مطاب.   شوند می

های آقای  اگر کنش: شخص تاثیر بگذارد بر احتمال ایجاد کنش برای شخصی دیگر

                                                                 
52  Charles Taylor. “Foucault on freedom and truth.” Political Theory 12:2 (1984), 179. 
53 Nancy Fraser. “Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative 

Confusions.” Praxis International 1:3 (1981), 286. 
54  Fraser, “Foucault on Modern Power,” 283; see also Jürgen Habermas. “Modernity versus 

Postmodernity.” New German Critique 22, 3-14; Jürgen Habermas. The Philosophical 

Discourse of Modernity. Tr. Frederick Lawrence. Cambridge, MA : The MIT Press, 
1987. 

55  Foucault, “The Subject and Power,” 342. 
56  Foucault, “The Subject and Power,” 340. 
57  Foucault, “The Subject and Power,” 340-341. 
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توانیم بگوییم که آقرای الرف برر     الف بستری برای کنش آقای پ فراهم آورد، ما می

ی  دهنرده  از قدرت در این سطح کلی گفتن نشان.  آقای پ اعمال قدرت کرده است

عنروان   مشرخص کرردن برخری روابرط اجتمراعی بره      .  هیچ داوری بهنجاری نیست

های استراتژیک به معنای آن نیست که آنها باید محکوم شوند یا کره پذیرفتره    بازی

ی آن نیست که یک جریران منرافع جریرانی     دهنده همچنین، نشان.  یا تایید شوند

هرای زیرادی    ر بشرود یرا نشرود، زیررا راه    شاید که این طو.  گذارد دیگر را زیر پا می

ایرن  .  توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند یا یکدیگر را تزییر دهند ها می هست که عامل

شرود، چنانکره شرامل     آمیز نیرز مری   های اخالقی یا اعمال خشونت ها شامل اندرز راه

شری، و  های آموز شود، یا تکنیک گذاری از طریق خردورزی یا ایدئولو ی نیز می تاثر

آنهایی که در : تنها برخی از این روابط مورد اعتراض هستند.  های اقتصادی فعالیت

 51.اند های غیرنهادی و نابرابرانه شکل گرفته های جزمی و فرم غیرقرینه

اصرطالح خروب و برد نیسرتند، بلکره       مطابق با نظر فوکو، روابط قردرت بره  

  59.هرای مسرلط دارنرد    ر وضعیتاند، از آنجا که همیشه احتمال انجماد د ”خطرناک“

.  گیرنرد  های حکومتی نقردها را  جردی مری    به این دلیل است که تحلیل تکنولو ی

هرای اسرتراتژیک برازی     ها چگونه باز و بسته شدن راهی را که برازی  این تکنولو ی

های مسلط ترکیب شوند یرا بررعکس    کنند، البته اگر با وضعیت کنند، تنظیم می می

گیررد   در پاسخ به این نقد، فوکو تصرمیم مری    11.را پدید آورند” اعمال آزاد“فرصت 

تئوریک خود را نسبت به تئروری اجتمراعی هابرمراس روشرن     -که وضعیت سیاسی

دهرد   تواند وجود داشته باشد که اجازه می ندیشه که امکان گفتگویی میااین “: کند

کننده یا  حدودهای حقیقت آزادانه در چرخش باشند، آن هم بدون تاثیرهای م بازی

این دقیقا یک شکست است اگر دریابیم روابرط  .  زورمندانه، به نظر من آرمانی است

مرن فکرر   .  قدرت در ذات خود بد نیستند، و اینکه ما باید خود را از آن رهرا کنریم  

                                                                 
58  Patton, “Foucault’s Subject of Power”; see also Michael Kelly, ed. Critique and Power: 

Recasting the Foucault/Habermas Debate. Boston: MIT Press, 1994; Samantha 

Ashenden and David Owen. Foucault contra Habermas. Recasting the Dialogue between 
Genealogy and Critical Theory. London: Sage, 1999. 

59  See Michel Foucault. “On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress.’ 

Ethics: Subjectivity and Truth, 256. 
60Foucault, “The Ethics of a Concern for Self,” 283.   



 

 

کنم که یک جامعه بتواند بدون روابط قدرت وجود داشرته باشرد، اگرر منظرور      نمی

کوشند که دیگران را کنترل یا هردایت   اد توسط آنها میهایی است که افر استراتژی

                 ی کرامال  شرفا     بنابراین مسئله کوشیدن برای حل آنهرا در آرمران مکالمره   .  کنند

هرای اداره کرردن، و نیرز     نیست، بلکه مسئله نیاز به قواعد قانونی اسرت، و تکنیرک  

دهنرد ایرن    مری ی اعمال قدرت بر خود که همگی به ما اجازه  اخالق، رفتار، و شیوه

 10”.ی ممکن پیش ببریم های قدرت را با کمترین سلطه بازی

 ی حکومتگری ی فوکو تا مطالعه از فرضیه: نتیجه.  

فوکو در کرالج دو فررانس ترا سرال      0139و  0331های  های سال سخنرانی

صرورت صروتی    که تنها به 0931جز سخنرانی اول فوریه  به –منتشر نشدند  4112

                                                   در نتیجره، تقریبرا  تمرام کارهرای مربروط بره       .  شرد  کو ارائه مری در مرکز میشل فو

هرای فوکرو از    ویژه تحلیرل  ها، به موجود در این سخنرانی” تبارشناسی دولت مدرن“

افزون بر آن، تحلیل حکومت بیشرتر  .  اند حکومتگری نئولیبرال، ناشناس باقی مانده

ی  رگرز کترابی دربراره   فوکرو ه .  یافتره  پاره است تا یک تئوری شرکل   یک طرح پاره

ها و نقراط   هایش تفاوت ها و برخی از مقاله حکومتگری ننوشت، گرچه او در مصاحبه

همچنین، مرر  زودرس او باعرث   .  ی تحلیل قدرت را طرح کرده بود روشن درباره

ی تاریخ کامگاری و راهنمرای اخرالق را بره شرکل      هایش درباره شد او نتواند نوشته

 .ی روابط قدرت و تزییرهای سیاسی روشن کند اش درباره قهبهتری در پیوند با عال

بینیم کرار فوکرو روی    انگیز است که می ها، شگفت با توجه به این گسستگی

هرای   شرناختی و پرژوهش   بخش بسیاری از مطالعات جامعه مفهوم حکومتگری الهام

را توسرعه و گسرترش    14”پرژوهش  روش“اولین کسانی که این .  تاریخی بوده است

فرانسیس ایوالرد، دنیرل دیفررت، جیوانرا پروسریچی،      .  دادند پویندگان راه او بودند

ی تکنیررک بیمرره، اقتصرراد  پاسررکال پاسررکینو و  اک دانررزو پررژوهش تبارشناسررانه 

کرار آنهرا بیشرتر روی    .  اجتماعی، دانش پلیس، و حکومت خانواده را دنبال کردنرد 

هایی چون کریستن الزری،  دان ز بود، زمانی که تاریخهای هجده و نوزده متمرک سده

                                                                 
61  Foucault, “The Ethics of a Concern for Self,” 298. 
62  Foucault, “On the Genealogy of Ethics,” 325. 
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ی حکومت برای تحلیل عقالئی دولت و  دومینیک راینه و میشل سنالرت از اندیشه

تقریبرا همزمران برا ایرن       13.ی نخست مدرنیسم بهره بردند هنرهای حکومتی دوره

هررای فوکررو نیررز در دنیررای   هررا در فرانسرره، دریافررت دیگررری از اندیشرره  پررژوهش

البتره جریران نخسرت    .  ویژه در این پانزده سال آخرر  زبان توسعه یافت، به گلیسیان

بیشتر توجه برر بعرد تراریخی یرا تبارشناسری داشرت، یعنری برر آنچره برا عنروان            

هرای حکومرت معاصرر را بره      معرو  شرد و بیشرتر فررم   ” های حکومتگری مطالعه“

های رفاه به  ا و اندیشهه تمرکز کارهای دوم بر تبدیل تکنولو ی.  گذاشت بررسی می

 . لیبرالیسم بوده است-نئو

در سرال   ی حکیومتگری  مطالعیه : تاثیرهای فوکیو انتشارات مجموعره  

این کتراب، برا ویررایش مشرترک گراهرام      .  ی مهم از این نظر بود یک واقعه 0990

هرای پیشرتر    هرای انگلیسری سرخنرانی    بورچل، کالین گوردون و پیتر میلر، ترجمره 

.  کررد  های مهم فوکویی را معرفی می و برخی دیگر متن 0931سال منتشر شده در 

گرفت کره برا فوکرو کرار      هایی را از پژوهشگرانی در بر می همچنین این کتاب مقاله

هایی چون  کرده بودند، آثاری از کسانی چون دیفرت، ایوالد، دونزلو، و نیز دانشگاهی

 این کتیا  .  زبان ای انگلیسیکالین گوردون، گراهام بورچل و یان هاکینیگ از دنی

ویرژه در بریتانیرا،    آغازی بود بر یک توجه دوباره و نیرومندتر به کارهرای فوکرو، بره   

هایی منتشرر شردند کره بیشرتر تمرکرز       های بعد پژوهش در سال.  استرالیا و کانادا

هرای ویرژه    ی لیبرال از حکومرت و فررم   لیبرال یا هنر پیشرفته-داشتند بر رشد نئو

  12.های مختلف مت کردن در حوزهحکو-خود

                                                                 
  :                                های اولیه در فرانسه نگاه کنید به              ی این دریافت                                  برای رسیدن به یک نگاه کلی درباره  13

Sylvain Meyet. “Les trajectoires d’un texte: “La gouvernementalité“ de Michel Foucault.” 

Travailler avec Foucault. Retours sur le politique. Ed. Sylvain Meyet, Marie-Cécile 

Naves and Thomas Ribemont. PU F: Paris, 2005, 13-36. 
   :                       برای مثال نگاه کنید به  12

Andrew Barry, Thomas Osborne and Nikolas Rose, eds. Foucault and Political Reason. 

Liberalism, neoliberalism and rationalities of government. Chicago: University of 

Chicago Press, 1996; Mitchell Dean and Barry Hindess, eds. Governing Australia. 
Studies in Contemporary Rationalities of Government. Melbourne: Cambridge University 

Press, 1998; Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann and Thomas Lemke, eds. 

Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt: 
2000. 



 

 

های مربوط به حکومتگری تنها در سطح تئوری پریش نرفرت،    رشد مطالعه

 0991و  0911هرای   در سرال .  مرتن سیاسری   بلکه پیوند خورد برا تزییرر در پرس   

هرای   طور روزافزون جا به برنامه های رفاه و فوردی در بسیاری از کشورها به حکومت

همچنین روشن شد که این تزییررات  .  شتق از بازار دادندهای م حل لیبرال و راه-نو

های سیاسی و اجتمراعی   سریع نیاز به ابزارهای جدید تئوریک برای توضیح گسست

های تئوریک زیادی را برای تحلیرل و نقرد    ی حکومتگری  سودمندی اندیشه.  دارند

ر هنروز برر   های نقرد معاصر   در حالیکه بسیاری از فرم.  کند لیبرالیسم عرضه می-نو

دوگرایی آزادی و محدودیت، توافق و خشونت استوار هستند، از منظر حکرومتگری  

حکومت بره یرک   : شود چندگانگی فرمانبری و قدرت مانع امکان یافتن این امور می

اداره -هرای خرود   شود، از حق سیاسی حکومرت ترا فررم    طیف متنوع ارجاع داده می

              لیبرال  حکومت -های نو تر فرم یل پیچیدهاین موقعیت تئوریک امکان به تحل.  کردن

منرد کرردن    دهد که نه تنها دخالت مستقیم در معنای قدرت بخشریدن و ویرژه   می

هرای غیرمسرتقیم بررای هردایت و      آورد، بلکره تکنیرک   های دولت را پدید می ارگان

مطالعررات حکررومتگری در روشررن کررردن .  دهررد کنترررل افررراد را نیررز توسررعه مرری

 همچنرین قدرت بسیار سودمند بوده اسرت،  ” شدن -نیرومند“و ” نرم“های  مکانیسم

-خرود “پیوندهایی کره نیراز بره    یا ” شده استقالل کنترل“های  نمایش پارادوکسدر 

هرا را بره هرم پیونرد      و انتظارهای نهادی و اجتمراعی و محردودیت  ” گیکنند تعیین

هرای   د و گرروه برر افررا  ” قردرت گرزینش  “و ” آزادی“اند که  آنها نشان داده.  زند می

 .کنند اجتماعی حکومت می

-افزون بر آن، مفهوم حکومتگری ثابت کررده کره در تصرحیح عروارض نرو     

عنوان گسترش اقتصاد به درون سیاست سودمند بوده است، امری کره   لیبرالیسم به

رود  بحث تا آنجا پیش مری .  جدایی بازار از دولت را به دست فراموشی سپرده است

نظم وجود دارد که توسط یک واکنش سیاسی از سوی  لص و بیکه نوعی اقتصاد خا

ی  مشکل این نوع نقد این است که برا فرضریه  .  جامعه تنظیم یا متمدن خواهد شد

زاویرره نگرراه .  ی جرردایی سیاسررت از اقتصرراد همراهرری دارد  لیبرررال دربرراره(-نررو)

را در کند که جلوی خرود   ی یک فرم پویا از تحلیل را ممکن می حکومتگری توسعه

اصرطالح   گیرد، اما به نمی” ی بازار سلطه“یا ” گریز از سیاست“برداشتن یادداشت از 
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برای مرن دیگرر   .  کند عنوان یک برنامه سیاسی تعبیر می خود را به” پایان سیاست“

هرای ایرن مفهروم در پرترو      ی ظرفیرت  مجالی برای تحلیرل بیشرتر و بحرث دربراره    

های مورد اسرتفاده   یا رسیدن به محدودیت –های اجتماعی و سیاسی معاصر  چالش

   15.نیست –عنوان یک چارچوب تحلیلی  از مفهوم حکومتگری به

نادرست فهمیده شرده اشراره    به من اجازه دهید در پایان تنها به یک امر به

عنروان یرک    در ادبیات مربوط به این بحث، مطالعرات حکرومتگری اغلرب بره    .  کنم

ایرن توصریف ترا    .  یا مکتب ویژه دیده شده اسرت ” رویکرد“متمایز یا یک ” تئوری“

زا اسرت، زیررا    هلکنرد مسرئ   تبیین شده را پیشنهاد می آنجا که یک سطح پیوسته و

ایرن  .  تصور بر این است کره مطالعرات حکرومتگری در واقرع دچرار نقصران اسرت       

ای نیست که در آینده از میان برخیزد، مگر به تعمرد و برا نیرویری     مسئله” نقصان“

مدل یا چرارچوبی  ” حکومتگری“ما تئوری یا رویکرد حکومتگری نداریم، زیرا .  ویژه

آن .  توضیحی نیست، بلکه یک نگاه انتقادی و متمایز و یرک سربک تحلیرل اسرت    

دهد در  ومتی معاصر نشان میهای حک ی فرم”هزینه“دهد که  ابزاری فکری ارائه می

در ایرن  .  کنرد  های فکری و عملی را ثابت می حالی که یک بنیاد برای اختراع شیوه

یرا   ”فرهنرگ “معنا، تحلیل از حکومت نزدیک است به آنچه فوکو برای مردتی یرک   

بایرد                را مطمئنرا  ن هستی انتقرادی از خرود   “: نامید می” هستی انتقادی از خودیک “

ای دائمری از آگراهی    ری یا دکترین دیرد، حتری نبایرد آن را بدنره    عنوان یک تئو به

عنوان یک رفتار، یک فرهنرگ،   دانست که در حال ساخته شدن است  آن را باید به

ای و  یک زندگی فلسفی دیرد کره در آن نقرد آنچره هسرتی ماسرت تحلیلری برهره        

ای اسرت   شود و تجربه هایی است که بر ما تحمیل می همزمان تاریخی از محدودیت

  11[.de leur franchissement possible]از امکان رفتن به ورای آنها 

                                                                 
 :ی ادبیات حکومتگری به منابع زیر رجوع کنید برای یک بحث خیلی سودمند درباره  15

Jacques Donzelot and Jacques/Gordon Colin. “Comment gouverner les sociétés libérales? 
L’effet Foucault dans le monde anglo-saxon.” Esprit 11 (2005), 82-95; see also Nikolas 

Rose, Pat O’Malley and Mariana Valverde. “Governmentality.” Annual Review of Law 

and Thomas Lemke Social Science 2 (2006), 83-104; Peter Miller and Nikolas Rose. 
Governing the Present. Administering Economic, Social and Personal Life. Cambridge: 

Polity Press, 1-25. 
66  Michel Foucault. “What is Enlightenment?” Power: Essential Works, vol.3. New York: 

The New Press, 1997, 319. 
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 پیشگفتار

آیا باید حکرومتگر و  : پرسشی بنیادی هست که باید در آغاز از خود بپرسیم

هرای   اصطالح حاکم و حکومت را تزییر دهیم یا نوع حکومت کرردن را؟  اندیشره   به

عنروان   ی گذشته اغلب با هد  تزییر حکومت و فرد حکومتگر به سیاسی ما در سده

بنابراین تزییر .  اند زه شدهماندگی تئوری مسئول سقوط کشور، سرکوب مردم، و عقب

.  های اصلی نیروهای سیاسی بروده اسرت   اصطالح حاکم، از هد  فرد حکومتگر، و به

                                                      ی تفکر  مسلط وجود باوری کهن است برآمده از نوعی تفکرر   علت وجودی این شیوه

                                                   رر                       شرریعی، بررا ایررن پنرردار کرره حکررومتگر خرروب و اندیشررمند، کرره ع رق     /افالطررونی

ترری برقررار کنرد      توانرد حکومرت عادالنره    ی دارد، مری دوسرت  دوستی و مردم میهن

طلبی، خودکرامگی و دیکتراتوری، دسرت بره      دلیل انحصار برعکس، حکومتگر بد، به

در  قابوسینامه یرا   سیاسیتنامه هایی چون  اندرزنامه.  زند سرکوب و ستمگری می

ر یرا آثرار دیگر    ی ابراهیم بیگ سیاحتنامههایی چرون   ادبیات کهن ما و انتقادنامه

در .  انرد  ی این نوع نگرش به قردرت بروده   های برجسته روشنگران مشروطه از نمونه

این آثار توجه بیشتر بر نمایش یک شاه مطلروب اسرت و برحرذر داشرتن حراکم از      

توانیم  های ادبی این شیوه تفکر را می از نخستین نمونه.  رفتار ناعادالنه و ستمگرانه

هرا بیشرتر توجره بره قردرت       این نگررش .  ابیماثر آخوندزاده بی ستارگان سیاهدر 

درت و انررد و کمتررر اعتنررایی برره چگررونگی تولیررد قرر متمرکررز شررکل یافترره داشررته

پنداشت اصلی در واقع بر این بوده که قدرت چیزی است جردا  .  کنندگان آن تولید

و چون کسانی که آن را فتح   .توان فتح کرد و نه امری تولید کردنی از مردم که می

اند و تنها هدفشان دوشیدن  دلیل خودکامگی میدان را بر همه تنگ کرده اند به کرده
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به دلیل این نوع تفکر آنانی کره  .  مردم است، بنابراین تنها راه پس گرفتن آن است

اند  اند و آنانی که آن را فتح کرده اند، هد  را بر فتح آن گذارده بیرون از قدرت بوده

 .اند ری داشتهشکل انحصا تالش در حفظ آن به

در .  تروان یافرت   های معاصر نیز مری  ها و ایدئولو ی این نگرش را در اندیشه

واقع وجه مشترک تمام نیروهای سیاسی در ایران بر اصل فتح قدرت بروده اسرت و   

انرد در جهرت کسرب آن     های تولید آن  از این رو نیز تا بیرون از قدرت بروده  نه راه

آن برای به انحصار درآوردنش دست به محرو رقبرا    محض کسب اند و به مبارزه کرده

به این دلیل هم بحث روی موضوع سررکوب، افشرای حکومرت و برجسرته     .  اند زده

هرا بروده اسرت و     های اصلی بحرث  کردن موارد سرکوب از جمله شکنجه از موضوع

 این تفکر تا آنجا پریش .  عنوان ابزار افشاگر به کار گرفته است حتی ادبیات را هم به

ی  از ایرن رو نیرز، مطالعره   .  رفته که قدرت را در بنیاد امری اهریمنری یافتره اسرت   

عنوان امری الزم در جامعه در سایه افتاده اسرت و حتری دمکراسری را در     قدرت به

درک سیاسری مرا، امرا، امرروز بره جرایی       .                                  معنای قدرت  کمتر  حکومت دیده است

بیند و بر آن است چنرین   ایده میف رسیده است که دیگر صر  تزییر حکومت را بی

کاری بدون تزییر نوع حکومت، آن هم از طریق تولید قدرت در متن جامعره، هریچ   

عنروان   دمکراسی را نیز نه در معنای قدرت کمترر کره بره   .  کند مشکلی را حل نمی

ی  کننرده  کننرده و مرردم تولیرد    مکانیسمی برای ایجاد توازن بیشتر میران حکومرت  

ی خاستگاه اصلی قدرت، یعنری   از این زاویه، نیاز به مطالعه.  کند یقدرت، ارزیابی م

های دیگر، مدرن یا غیرمردرن، امرری    های حکومت در جامعه قدرت در روابط، شیوه

های قردرت   ی سیاسی، تئوری ها به فلسفه توجهی که در این سال.  اند ضروری شده

چنرین  .  نرویی اسرت  شود ناشی از چنرین نگررش    های اعمال قدرت می و مکانیسم

ها را نیز بره برازنگری بنیرادی     کند که برخی واقعیت طبع، به ما حکم می نگرشی، به

                                                                          مثال  اینکه قدرت یک امر ناگزیر و مورد نیاز بررای جامعره اسرت  و اینکره     : بگذاریم

جای تزییر روابط قدرت در جامعه کاری  ای چون تزییر حکومت به های آرمانی انگاره

عنوان یک امرر   توان و باید قدرت و روابط قدرت را به د  نیز اینکه میبرن از پیش نمی

عنروان حکرومتی    پذیر، مورد مطالعه قرار داد و نه به غیرقابل انکار، اما پویا و انعطا 

تولید قردرت در مرتن جامعره و از    .  که باید از دست یکی گرفت و به دیگری سپرد



 

 

.  دهرد  ادی و فرهنگی افرراد روی مری  های فکری، علمی، فنی، اقتص طریق توانمندی

ها همراه بشود که در این صورت ناگزیر است دست  حکومت یا باید با این توانمندی

سررکوب قردرت را    قابل آن بایستد که در این حالت ضرمن از انحصار بردارد یا در م

گیرد و به دنبال آن با محدود کردن منبرع تولیرد قردرت، خرود نیرز       در انحصار می

آنچره  .  خوبی دیرد  توان به این موضوع را در روندی تاریخی می.  شود ال میدچار زو

                                                                         تواند مانع چرخش متوازن قدرت در جامعه شود، انجماد  غیرقابل انعطا  روابرط   می

است که توسط نهادها یا مردم در جامعه و در دل فرهنگ ( پایگانی)سلسله مراتبی 

 کنرد دسرت از انجمراد برردارد     یبرعکس آنچه حکومت را ناگزیر مر .  شود حفظ می

و .  از باال به پایین با روابط افقری میران مرردم اسرت     جایگزین کردن روابط پایگانی

ها در دل فرهنگ و جامعره بنیراد    پذیر نیست، مگر روابط میان انسان این امر امکان

گیرری آغرازی    سخنی رسیدن به استقالل فردی در تصرمیم  به.  تری بیابد مستقالنه

.  گرفتره اسرت   نفع فررد باالدسرت شرکل مری     ییر روابطی است که تاکنون بهبرای تز

عنوان نمونه، برای کسب حقوق برابر میان زنران و مرردان، پریش از آنکره شرکل       به

قانونی بیابد، نیاز به برقراری روابط برابر، یا نزدیک به برابر، میان زنران و مرردان یرا    

چنین فرایندی نه تنهرا حکومرت   .  استها  ها در سطح فرهنگی و درون خانواده آدم

هرای   کند، که از آن فراتر مجبور بره تزییرر مکانیسرم    را در اعمال قدرت محدود می

چگونگی برقراری روابط برابر میان زنان و مردان خود بحثری  .  کند اعمال قدرت می

تروان گفرت کره     طلبرد، امرا در یرک جملره مری      طوالنی است و مجرالی دیگرر مری   

ق در مقابل فردگرایی نقشی بنیادی در عدم برقرراری روابرط برابرر    گرایی مطل جمع

نسربت   هرای بره   ای چون ایران خود را همچنان در گرروه  وقتی فرد در جامعه.  دارد

ی چندین ساله دائم با هرم هسرتند یرا     هایی که در یک دوره ثابتی چون همکالسی

هویرت خرود را از ایرن    کنرد و   ای مادام العمر تعریف می روابط خویشاوندی یا قبیله

ای  گیرد و نه در روابط وسیعتری چون ملیت، کرار یرا نهادهرای سیاسری     ها می گروه

ناپرذیر   های ثابت همیشه در سلسرله مراترب زوال   چون احزاب، و وقتی در این گروه

در ایرن  .  گیررد  دهد یا به حداقل به کار می قرار دارد، استقالل فردی را از دست می

یابد یا اگر یافت همیشه شرکننده   یه، برابر و مستقل استقرار نمیحالت روابط دو سو

هرای   های دمکرات به دلیل اینکه افرراد دائرم در گرروه    در مقابل در جامعه.  ماند می
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را با یکردیگر   گیرند و از این نظر ناگزیر هستند که دائم روابط خود مختلف قرار می

ی روبرو شروند، عرادت بره پرذیرش     های مختلف فرد با دیدگاه تنظیم کنند یا هماره

همزمران  .  رود نسربت برابرر براال مری     های مختلف و تحمل آنها در روابط بره  دیدگاه

هویت فرد از طریق موقعیت اجتماعی او در جامعه و نیز یک جمع فراگیرتر، یعنری  

های محردودی چرون خرانواده یرا قبیلره،       شود و نه از طریق جمع ملیت تعریف می

هرایی درونری در    تبار، یا تنظیم سلسله مراتب در جهت ایجاد نظممنظور کسب اع به

توانرد   شکل گرفتن روابط اقتصادی در سطح ملی و فراملی مری .  واحدهایی محدود

 . گرایی محدود شود باعث محو این جمع

با این همه باید توجه داشت که حکومت و تولید قدرت یک امر واقعی است 

افت که بدون ساختار حکومت و قدرت بتوانرد وجرود   توان ی ای را نمی و هیچ جامعه

ایرن سیسرتم   .  قدرت شرط بقا است و هیچ راه گریرزی از آن نیسرت  .  داشته باشد

در واقرع مرا   .  های انسانی حاکم بروده اسرت   پیچیده هزاران سال است که بر جامعه

ی  نکته . توانیم زمانی را که انسان بیرون از سیستم قدرت زیسته به یاد بیاوریم نمی

.  ی تولیرد قردرت اسرت    کنرد مسرئله   گرهی دیگری که فوکو توجه زیادی به آن می

هرر دو نفرر آدمری و در هرر     .  گیررد  قدرت در واقع در رابطه اسرت کره شرکل مری    

کمترر  .  کننرد  ای تولیرد قردرت مری    ای، چه بخواهند چه نخواهنرد، بره گونره    رابطه

کلری قردرت بزنرد، حتری      تروانیم یافرت کره سرخن از نرابودی      اندیشمندی را مری 

انرد کره برا     -کننرد و بیشرتر در پری آن    ها هم چنین هدفی را دنبال نمی آنارشیست

تفویض بیشتر آن به مردم از قدرت حکومتی بکاهند  تفویضی که میان حکومرت و  

 .  کند مردم ایجاد توازن می

اصل دیگری که نباید فراموش کررد ایرن اسرت کره، مرردم خرود خواهران        

هرای   رمانبر شدن نسبت به قدرت هستند، زیرا وجود قردرت سرودمندی  تابعیت یا ف

قدرت در واقرع نره برد اسرت نره      .  زیادی برای هر فرد، و در نهایت هر جامعه دارد

زیررا قردرت همیشره    “تواند خطرناک باشرد   گوید می خوب، بلکه آنطور که فوکو می

ت کره  قردرتی خطرنراک اسر     0”.های مسلط منجمرد شرود   ممکن است در وضعیت
                                                                 

1  Michel Foucault. “On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress.’ 
Ethics: Subjectivity and Truth, 256. 



 

 

کند و حکومتی خطرناک نیست که راه بقای خرود را در   قصد انحصار سرکوب می به

ی قدرت  بیند و به این ترتیب توازنی میان بدنه تفویض بخشی از قدرت به مردم می

دانیم که در سخن مجازات  همه می.  کند و عامالن تولید آن، یعنی مردم، ایجاد می

انرد و   ، در جوامرع معاصرر برد قلمرداد شرده     بدنی، و شکل متراکم آن یعنی شکنجه

                                                                  توان یافت که رسرما  آن را تاییرد کنرد، امرا کمترر دولتری را        کسی یا دولتی را نمی

یابیم که دست به این عمل نزده باشد یا خود را از امکان اسرتفاده از آن محرروم    می

ت کرده باشد  برای توجیه آن نیز اغلب متوسل به خطرهای واقعی یا مروهمی امنیر  

بنابراین بحث خوب و بد بودن اینجا چنردان بازدارنرده نیسرت، بلکره     .  اند ملی شده

عنوان روشنفکر باید با آن مقابله کرد، موضوع مسرلط شردن    آنچه اهمیت دارد و به

گیرنرد ترا از مرردم     ها بره کرار مری    هایی که قدرت هایی است و شیوه چنین گفتمان

نامرد،   دهد و خطرناکش می ست که فوکو میو این همان هشداری ا.  تائیدیه بگیرند

صورت یرک گفتمران مسرلط کره      یعنی منجمد شدن وضعیتی زیر عنوان امنیت به

نیرازی بره مثرال    .  کنرد  عمل مجازات بر تن و شکنجه را به هر دلیلری توجیره مری   

ی کافی برای نمرایش ایرن    نیست، شرایط سیاسی موجود در جهان و ایران به اندازه

 .د کافی هستندهای منجم وضعیت

هرای تزییرر    جای تزییر حکومتگر باید بیشرتر روی مکانیسرم   نتیجه آنکه به

در واقع با تزییر نوع حکومرت، حکرومتگر نیرز نراگزیر بره      .  کار کرد ”نوع حکومت“

ی  ی برجسته ی حکومت کردن رخ داده نمونه آنچه در غرب از زاویه.  شود تزییر می

های حکومت کردن، یعنری کنتررل    یر مکانیسممدرنیسم با تزی.  چنین تحولی است

جای قدرت قهری آن هم به دلیل کشف این امر که جمعیت ثروت و منبع تولیرد   به

ی دولت، در واقع میدان به رشرد و براروری فکرری و     قدرت است و حفظ آن وظیفه

تولیدی خود داده است و به این ترتیب نه تنها قدرت خود را از دست نداده کره برر   

تواند خطرناک باشد، باالخره هرچره باشرد    البته، این شیوه نیز می.  زوده استآن اف

انرد و   های مدرن سر برآورده های فاشیستی در اروپا هم از دل همین جامعه حکومت

بنابراین و بره ایرن   .  اند کشی گسترش داده های سیستماتیک را تا حد نسل شکنجه

وش به زنگ بود و اجازه نرداد کره   دلیل که قدرت امری سیال است، باید همیشه گ

 .  توازن قدرت میان مردم و حکومت بر هم بخورد



 33  □  قدرت از دید فوکو: جای شکنجه کنترل کردن به

 

ی مطلوب حکومت کردن یا حکومتگری اسرت، بره    اگر دمکراسی یک شیوه

کند، نه به این دلیل است که میزان حکومت کردن کم  آن گونه که فوکو تعریف می

اند  برعکس درست  هگری برداشت های دمکرات دست از سلطه شده است، یا حکومت

هرای خشرن و    های کنترل نررم جرایگزین مکانیسرم    به این دلیل است که مکانیسم

پنداشت دیگر برابر دانستن دمکراسی و آزادی اسرت، امرا نبایرد    .  اند سرکوبگر شده

ی  کننرده  هرای دمکراتیرک خرود تولیرد     های رایرج در نظرام   فراموش کرد که آزادی

طرور کره فوکرو     هرا، همران   ن گذشته این آزادیاز آ.  هایی خاص هستند محدودیت

                                                                          گوید، در جهت منافع قدرت هستند و نه لزوما  در جهرت منرابع فرردی و حتری      می

ویژه آنجا که منافع فردی یرا اقتصرادی در    های مختلف در جامعه  به اقتصادی گروه

اد کند این فرد یا نهر  گیرد، و هر جا تضادی بروز می مقابل منافع کلی قدرت قرار می

  .هرای اصرلی قردرت بگرذرد     های خود به نفع آزادی اقتصادی است که باید از آزادی

.  هرای آمریکرایی در معاملره برا ایرن ایرران اسرت        ی آن عردم آزادی کمپرانی   نمونه

های اعمال شده بر ایران تنها این کشور را از آزادی عمل محروم نکرده است،  تحریم

   .ی آزاد با آن محدود کرده است یز از معاملههای مختلف آمریکایی را ن بلکه کمپانی

ای بردون   با توجه به این اصل که گریرزی از قردرت نیسرت و هریچ جامعره     

هرای مختلرف حکومرت کرردن را مرورد       ماند، نیاز داریم مکانیسرم  قدرت سر پا نمی

بررسی و مطالعه قرار دهیم و با درک کارکرد آنها ببینریم چگونره حکرومتی کمترر     

.  نرامطلوب  خطرناک است، نه آنکه چه کسی برای حکومت کردن مطلوب اسرت یرا  

ای غیرانسانی و ویرانگر، که همیشره   شیوه.  ی اعمال قدرت است شکنجه یک شیوه

ای کره هیچگراه    شریوه .  مانع رشد و باروری فکری و تولیدی در جامعه بروده اسرت  

ها یا افراد از این ابزار برای  مطلوب نبوده، و با این همه مانع از آن نشده که حکومت

ی هر کسی است که شکنجه را در هر نروع و   بر عهده.  داعمال قدرت استفاده نکنن

توسط هر نهاد و هر کس، سیستماتیک یا غیرسیستماتیک، محکوم کند  اما صرر   

های مختلف قدرت سه هد   ی نظام محکوم کردن کافی نیست، فراتر باید با مطالعه

دو های اعمال قدرت در هرر جامعره و توجره بره      درک مکانیسم( یک: را دنبال کرد

تزییر روابط قدرت ( کنترل کردن و کنترل سلسله مراتبی، دو-تکنولو ی اصلی خود

فهمانردن ایرن امرر مهرم بره      ( تر قدرت، سره  تر و متوازن منظور ایجاد نوع متعادل به



 

 

حکومت که مردم ثروت هستند و بنابراین با اعمال خشرونت و سررکوب، جامعره از    

امر نره تنهرا قردرت را در جامعره در کرل      افتد و این  رشد، باروری و آفرینندگی می

بنابراین برای مانردن در  .  شود کند که خود عامل نابودی حکومت نیز می ضعیف می

های اعمال قدرت را تزییر داد و با تفرویض بخرش زیرادی از     حکومت باید مکانیسم

های اعمال قدرت توازنی میان نهادهای اعمرال   قدرت به مردم و تبدیل آنها به عامل

ی زیر از زاویره   از این نظر در نوشته.  ی قدرت پدید آورد کننده رت و مردم تولیدقد

ایرم کره    هرایی داده  جرای شرکنجه بره کرارکرد مکانیسرم      نگاه فوکو توجه خود را به

طرور سیسرتماتیک    های خشن بره  توانند مانع از بروز این شیوه عنوان جانشین می به

ن دهیم شکنجه بره خرودی خرود و برا     نشا( با این روش تالش شده که یک.  شوند

شود، بلکه برای رسیدن به چنین هردفی نیراز اسرت کره      محکوم کردن ناپدید نمی

ی اساسی، یعنی شرکل متمرکرز دولتری     ویژه از دو جنبه قدرت را در تمام ابعاد و به

برا  ( دو.  هرا، بررسری کررد    آن و شکل سریال امرا تولیردگر آن در روابرط میران آدم     

تردیرد   بری .  های از کار انداختن ابرزار شرکنجه را یافرت    ایگزین راههای ج تکنولو ی

خواهید گفت چرا نباید آن را نابود کرد؟  نرابودی شرکنجه یرک آرمران اسرت، امرا       

عنروان یرک ابرزار همیشره در اختیرار مرردم و        واقعیت نشان داده کره شرکنجه بره   

دگی دست از این سا خواهی نیز به ها بوده است و هیچ فرد یا دولت تمامیت حکومت

انرد از آن بهرره    های مدرن هرم هرگراه نیراز داشرته     دارد  چنانکه دولت امکان برنمی

های عریران و   توان واقعیت را انکار کرد، شکنجه وجود دارد و به شکل نمی.  اند برده

تروان ایرن ابرزار     امرا مری  .  شرود  ها و مردم اعمال می پنهان توسط بسیاری از دولت

                      هرای حکرومتی ک نرد     خورده را با جایگزین کردن دیگر شیوه نگضدانسانی کهن و ز

های بهترری کشرف شروند     کرد و از کار انداخت و امید داشت که در آینده مکانیسم

هرای   توجه داشته باشیم کره شریوه  .  که با آنها بتوان این شیوه را از بنیاد نابود کرد

انرد، امرا ایرن قروانین      های معاصر یافته قانونی محو شکنجه جای مهمی در گفتمان

ها که خود ضمن محکوم کرردن، از   و چه بسیار دولت. اند مانع از رخ دادن آن نشده

ی فراگیرتر باعث از کار افترادن   آنچه در واقع و در یک گستره.  اند آن استفاده کرده

شود تزییر روابرط قردرت در برن فرهنگری جامعره اسرت و آن هرم برا          شکنجه می

 .پایگانیجای روابط  برابر بهجایگزین کردن روابط 
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ی شرکنجه و   هرای رایرج دربراره    آید نخست، از اندیشه در آنچه به دنبال می

                        ی اصلی ا عمال قدرت بره   کنیم و سپس با طرح دو شیوه کارکرد سیاسی آن آغاز می

برا طررح نگررش انتقرادی او از     .  پرردازیم  نگرش فوکرو بره قردرت و حکومرت مری     

های مدرن اعمال قدرت را  کوشیم که شیوه قدرت می ی های کالسیک درباره فلسفه

برین بگرذاریم و    تعریف کرده، زیر ذره 4”حکومتگری“یا  ”هنر حکومت کردن“که او 

کنترل تکنولو ی حکومت /ی سرکوب و مهار در پایان در یک مقایسه میان دو شیوه

 .ی مدرن بررسی خواهیم کرد نرم را در جامعه

 کارکرد شکنجه

مجرازاتی کره   .  مجازات است، مجازاتی متمرکز و مترراکم شکنجه یک نوع 

سیستماتیک اعمرال  -طور سیستماتیک یا غیر ممکن است توسط یک فرد یا نهاد به

هرد  آن  .  شرود  ی خشونت اسرت و روی ترن فررد انجرام مری      شکنجه ادامه.  شود

دهد یا حکرومتی   اگر مردی زنش را آزار می.  ی فردی یا جمعی است شکستن اراده

هرای قضرایی، امنیتری یرا      زند به این دلیل است کره گفتمران   ت به شکنجه میدس

ی پایگران هایی که روابط را  گفتمان.  کنند نوعی آن را تایید یا حمایت می فرهنگی به

گرچره  .  پندارنرد  بینند و کسی، نهادی یا دولتی را برتر از دیگر یا دیگرانری مری   می

هرای مختلرف    ارد بسیار رایج در جامعره ی غیرسیستماتیک فرد بر فرد از مو شکنجه

ی سیستماتیک  است و خود نیاز به پژوهشی فراگیر دارد، اما توجه اینجا بر شکنجه

( یرک : کنرد  ی سیستماتیک در بنیاد دو هد  را دنبال مری  شکنجه.  و نهادی است

(                                 ی سازمان سیاسی فرد  قربرانی  دو  ی فرد برای کسب اطالعات درباره شکستن اراده

منظور تزییر روند تولیرد   ی جمع  آن هم به منظور شکستن اراده تن فرد به شکستن

اگر هد  فقط خود فرد باشد، محو او با یک گلوله یا جدا کرردنش  .  یا حفظ قدرت

اما نهاد متمرکز قردرت، کره دولرت    .  رسد از جمع، از طریق زندان، کافی به نظر می

هد  آن اعمال قدرت قهرری در  .  ندک ی آن است، هدفی فراتر را دنبال می نماینده

                                                                 
  .     ی پیش             در دو مقاله  ( governmentality )                            نگاه کنید به تعریف حکومتگری   4



 

 

ی رونرد کنتررل    از این نظر شکنجه را باید ادامه.  ی جمعی است حد شکستن اراده

 .  جمع دانست

.  ی قهرری  ی نررم و شریوه   شریوه : شرود  کنترل جمع با دو شیوه اعمال مری 

کند، از طریق کنترل و تزییر افکار عمومی  ی نرم، آن گونه که فوکو مطرح می شیوه

ایرن روش افرراد را   .  نامد می( normalization)سازی  وی آن را بهنجار.  دهد می روی

سرازی در نهادهرای    ی بهنجرار  اندیشره   3.دهد قرار می( normal)” بهنجار“در مسیر 

های آموزشری، امرور پزشرکی، و تولیرد و فراینردهای       رود  در برنامه جامعه پیش می

بینرد، در ارتبراط    آن گونره کره فوکرو مری    سازی،  در واقع بهنجار.  صنعتی و جز آن

اسرتفاده از قردرت بررای ایجراد و     “: گیررد  تنگاتنگ میان قدرت و آگاهی شکل مری 

ی قدرت و آگاهی بسریار نزدیکترر از    بر اساس نظر فوکو، رابطه  2”.برقراری حقیقت

آگراهی  “بیکن برر آن برود کره    .  بینیم های بیکن می آن چیزی است که در اندیشه

طرور   از دید او آگاهی یک ابزار در دست قدرت بود، گرچه هرر دو بره  ”  .قدرت است

از دیرد  .  پنردارد  تر از این مری  حال آنکه فوکو آن را پیچیده.  مستقل وجود داشتند

هرای مشرترکی    ویژه در مطالعرات انسرانی، قردرت و آگراهی دارای هرد       فوکو و به

کنیم و  تن است که ما کنترل میبا دانس“: توان آنها را از هم جدا کرد هستند و نمی

از این زاویه بهنجارسازی، که نوع هدفمنرد    5”.دانیم با کنترل کردن است که ما می

                                                                                  آگاهی است، معنایی نسبی دارد و در ارتباط با هرد  و منرافع قردرت، و نره صررفا       

نماید ممکرن   می” بهنجار“امری که در یک جامعه .  شود قدرت سیاسی، تعریف می

سرازی در   و بهنجرار ( normality)بهنجراری  .  ای دیگر ناهنجار باشرد  معهاست در جا

کننرد و در نهایرت    های مختلف تاریخی نیز فرایندهایی متفراوت را دنبرال مری    دوره

عنروان نمونره، افسرردگی در     بره .  های مسرلط در آن دوره  منوط هستند به گفتمان

قر بودن اشتباه گرفتره  ی بیست یک ویژگی شخصیتی بود و با مو تفکر پیش از سده

شود و باید آن  شد  حال آنکه امروز و در گفتمان پزشکی یک بیماری قلمداد می می

                                                                 
3  Essential Works of Foucault, 1954–1984, 3 volumes, edited by Paul Rabinow, New York: 

The New Press, 1997–1999. 
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: در جامعره دانسرت   ”ر یرم حقیقرت  “پس، بهنجار را باید بخشی از .  را درمان کرد

عنوان بهنجار پذیرفته  نماید و آنچه در آن جامعه به آنچه در یک جامعه حقیقت می

طرور   ای بره  سازی امری جهانشرمول اسرت و در هرر جامعره     بهنجار فرایند.  شود می

بهنجارهررا در هرر جامعرره متفراوت هسررتند، امرا هررد  از    .  رود مسرتمر پرریش مری  

سازی در نهایت یکی است و آن کنترل کردن جامعه از طریرق پرذیرش امرر     بهنجار

    رت  هرای قرد   بهنجار توسط مردم است و به دنبال آن همراه کردن جامعه با سیاست

هرای همخروان توسرط     سرازی برا ایجراد اندیشره     بره سرخن دیگرر، بهنجرار    .  حاکم

 .برد های حاکم کنترل کردن را توسط خود افراد و بر خود افراد پیش می گفتمان

شود، قردرت قهرری برا     اما زمانی که کنترل از طریق قدرت نرم ناممکن می

متی را کره ممکرن اسرت    های مقراو  ها و نطفه کند زمینه اعمال نیرو بر تن سعی می

در واقرع  .  کنرد از میران برردارد    نوعی قدرت حاکم یا ر یم حقیقت را تهدید مری  به

ها و مسجد، و قهری، متبلور در  قدرت نرم، متبلور در نهادهایی چون دانشگاه، رسانه

های قضایی و پلیسی، در تمام جوامع حضرور دائرم دارنرد و همپرای هرم و       دستگاه

چیزی که هست قردرت قهرری زمرانی    .  شوند ار گرفته میدست در دست هم به ک

رسد  یا انحصار قدرت  یابد که توان کنترل نرم به حداقل می نقش فعال و عریان می

 تناکاز نترایج دهشر  .  دشرو  کاسرته مری  شردت   مردم به( agency)در مقابل عاملیت 

ترس دولت اغلب در .                                                    چنین روندی سلب  توان اندیشیدن و خالقیت از جامعه است

این اتفاق با تولیرد ر یرم حقیقتری    .  تولید گفتمانی جدید بیرون از کنترل آن است

از ایرن زاویره   .  گیررد  متفاوت، روند تولید و فرایند قدرت را در جامعه به چالش می

کننرد و حتری    نظر قدرت حاکم عمرل نمری   بهنجارها در جامعه دیگر به شکل مورد

ی دیگر این فرایند ایرن اسرت    سویه.  روند فراتر از آن در جهت سقوط آن پیش می

که برقررار   ”ر یم حقیقتی“دهد و  سازی را از دست می که قدرت حاکم توان بهنجار

در چنین شرایطی قدرت متمرکز نهادهرای  .  اعتبار شده است کرده در نزد مردم بی

کند و با جدا کردن فرد از جمع و با اعمال قدرت برر ترن او، کره     را فعالتر میقهری 

.  زنرد  ی تولید قدرت می صورت مجزا دست به شکستن چرخه نامیم، به مجازاتش می

ن برار  هد  اصلی اما همچنان کنترل جمعیت و بازگرداندن بهنجارها است، البته ای

 .  کند می با ترسی که بر جامعه چیره



 

 

انفجراری دارد و ممکرن اسرت برا     /عمال قدرت قهری حالت انحصاریروند ا

سرکوب خشن و با فروپاشی جمرع بره پایران برسرد یرا بررعکس، سررکردگی را از        

بینرد،   اگر جمعیت فرو بپاشید حکومت نیاز به تفویض قدرت نمری .  حکومت بگیرد

ر جدیردی از  اما اگر جمعیت سراختا .  سازی دارد بلکه نیاز به بازآفرینی روند بهنجار

قدرت را آفرید، در این صورت حکومت ناگزیر است بخشی یا حتی تمامی قردرت را  

شناسریم و از آن   ایرن رویرداد را مرا برا نرام انقرالب مری       .  به جمعیت واگرذار کنرد  

اما موضروع بحرث مرا اینجرا بره فراینرد میران ایرن دو         .  هایی مستقیم داریم تجربه

نامشخصی که نقش قدرت قهری در جامعه را وضعیت است، یعنی شرایط ناپایدار و 

کند با ایجراد وضرعیت اضرطراری،     گونه که آگامبن طرح می کند و بدان ضروری می

در چنین شرایطی حکومرت    1.گیرد یعنی قرار دادن حکومت ورای قانون، شکل می

سازی را، چه با ر یرم حقیقرت    کند ضمن اعمال قدرت قهری روند بهنجار تالش می

باید در نظر داشت که هیچ قدرتی .  ا ر یم حقیقت نوین، باز برقرار کندکهن و چه ب

.  شکل گسترده نیست، مگر آنکه مجبرور شرود   در کل خواهان اعمال قهری قدرت به

بنابراین دیوانه تعریف کردن دیکتاتورها بیشتر از یک گفتمران رتوریرک سیاسری و    

مرال اینکره قردرت دچرار     امرا احت .  شود ترا یرک امرر واقعری     ایدئولو یک ناشی می

آمیرز شرود    های مسرالمت  حل بینی تاریخی، ایدئولو یک یا ناتوانی در یافتن راه کوته

زیرا در این صرورت  .  این موضوع را نباید با دیوانگی اشتباه گرفت.  بسیار زیاد است

ی  جرای مطالعره   ایم و به ایرن ترتیرب بره    ما کار خود را در بررسی قدرت ساده کرده

سرازی   دهد روند بهنجار قدرت در هر حالت ترجیح می.  ایم را فریب دادهدقیق خود 

اما در شرایط خاص تاریخی و زمانی که انقرالب در معنرای   .  را بر جامعه حاکم کند

طرور کامرل ممکرن اسرت و نره       تحول عمیق فکری در جریان است، نه این امرر بره  

 .  تواند برای همیشه دوام بیاورد شرایط ناپایدار قهری می

                                                                 
6  Giorgio Agamben, State of exception. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 
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 ی هنر حکومت کردن نگاه فوکو به مفاهیم رایج درباره

ی سیاسی کرد که پیرروان او آن را برا    ی خاصی را وارد فلسفه فوکو اندیشه

این وا ه اخیررا سراخته شرده    .  رایج کردند( governmentality)اصطالح حکومتگری 

حکومت در “اشتقاق یافته است، و معنایش  govermentalی فرانسوی  است و از وا ه

گرانیگاه این اندیشه، مفهوم حکومت است که خود به بحث جمعیت   3.است ”رابطه

حکرومتگری را در یرک معنرای      1.های بعدی میدان داده است و امنیت در پژوهش

هایی است                                    نامید و منظور از آن ا عمال مکانیسم ”هنر حکومت کردن“توان  ساده می

جرای                                        از قردرت  کنتررل کرردن آنهرا بره     که ضمن تفویض بخشی از قدرت به مردم 

ی  با اشراره بره نظریره     (Steven Lukes )            استیون لوکز .  کند نیروی قهری استفاده می

شرکل سرنتی، قردرت را     های سیاسری، بره   رایجی از حکومت بر آن است که اندیشه

هرا و   کنند، از این رو هم، خوانش بینند و بررسی می امری انتزاعی و جدا از مردم می

امری فردی و جمعری اسرت و    تقدر“: دهند های متناقضی از قدرت ارائه می کادرا

لوکز بر آن است که این تعریف در سرنت    9”.سلطه درآوردن-زیر-بهموضوع فتح و 

ای  تعبیر نخست با یک برداشرت قرینره  .  سیاسی غرب به دو شیوه تعبیر شده است

کننررده و  کومررتپنرردارد کرره قرردرت توسررط هررر دو گررروه ح چنررین مرری( مترروازن)

                                                                 
7  Michael Senellart, “Course Context.” In Michel Foucault. Security, Territory, Population. 

New York: Palgrave, 2007, 369-401.  

هرای   روالن برارت پریش از او در سرال   .  حتی پیش از آنکه فوکو به کار ببرد معرو  برود ” حکومتگری“ی  وا ه

اسرتفاده کررده ترا نروعی     ” بربریت اما با معنایی نو و غیرقابل انکرار “ی  پنجاه میالدی این عبارت را در مقاله

حکرومتگری  .  های موجود توضیح دهرد  ومتی روابط اجتماعی در حک عنوان ریشه مکانیسم ایدئولو یک را به

ی نره   فوکو ایرن وا ه (.  031)” آید های ملی به نمایش در می ی حکومت است که در رسانه برای بارت عصاره

اش جردا   مرتن معنرایی   اما از پرس ( Security, Territory, Population, 115)گیرد  چندان مطلوب را می

هرای اجتمراعی را    ای کره رابطره   بره یرک عمرل نمرادین اسرطوره     به این ترتیب حکومتگری دیگر .  کند می

” عقالنیت عمل حکومت در کسب اسرتقالل سیاسری  “کند، اشاره ندارد، بلکه نمایشی است از  غیرسیاسی می

(Michel Foucault. The Birth of Biopolitics, New York: Palgrave, 2008, 2.) 
8 Security, Territory, Population, 363.   
9  Steven Lukes, ed. Power. London:Macmillan, 1974, 107. 

 :گذاری شده است-اصل متن که در زیر آمده توسط مترجم انگلیسی تاکید
“Die Macht eines oder mehrerer Handelnder A in Hinblick auf ein Ziel Z manifestiert sich 

dann, wenn A das Ziel Z durch das Einwilligen eines oder mehrerer Handelnder B 
erreicht.“ (author’s re-translation from the German edition) 



 

 

ای  طور غیرقرینره  برعکس، تعبیر دوم به.  شود شونده به اشتراک گذارده می حکومت

کننده همیشه بعد از کسب قردرت آن   پندارد که گروه حکومت چنین می( نامتوازن)

ی  مطابق برا نظرر لروکز، تعبیرر نخسرت قردرت را از زاویره       .  گیرد را در انحصار می

ی سلسله مراترب و سرلطه    تعبیر دوم آن را از زاویه نگرد و همکاری و هماهنگی می

هرای خیلری طروالنی کهرن      توان در سرنت  رد هر دو تعبیر را می.  کند جستجو می

تعبیر نخست بیشتر در میان کسانی چرون افالطرون، هنرا آرنرت و ترالکوت      .  یافت

، توان در میان کسانی چون تومراس هرابز   شود، و تعبیر دوم را می پارسونز یافت می

 01.ماکس وبر و کارل مارکس یافت

فوکو در واقع   .اما نگاه فوکو به قدرت متفاوت از این دو نگرش سنتی است

خواهرد از   فوکرو مری  .  گریزد ها می بندی بر آن است که قدرت از هر دوی این طبقه

ی                مرثال  رابطره  : دنقرد کنر  این دو نگرش رایج فراتر برود، و بنیادهای هر دو تعبیر را 

قدرت بر مبنای حقانیت و بیعت کره گرروه نخسرت برر آن تکیره دارد  یرا        تحلیلی

.  ی انحصرار قردرت و اعمرال خشرونت کره گرروه دوم روی آنهرا تاکیرد دارد         مسئله

ها و نهادهرا   های تولید قدرت است که در روابط میان آدم ی آغاز بحث او شیوه نقطه

طور اصرولی   غرب، به فوکو معتقد است که قدرت، در سنت سیاسی.  گیرد شکل می

و سرکوب فهمیده شرده اسرت و ایرن دو بنیراد هرر دو در      ( حقوق)از دو بنیاد حق 

از یک سرو، قرانون و حقروق از اسرتقالل فرمرانبر      .  اند تبلور یافته 00گفتمان قضایی

بنرابراین  .  ل سیاسری قردرت اسرت   کند و از سوی دیگر طرفدار اسرتقال  حمایت می

فوکرو  .  گیررد                                  استقالل سیاسی و فرد  مستقل شکل میبا ایجاد توازن میان  چیرگی

کند، و نگرشری تئوریرک    به سه عنصر مهم در این مفهوم قضایی از قدرت اشاره می

   04.دهد می” تحلیل ی شیوهکردن   گونوا“کند و قول به  را پیشنهاد می

از نظر او قدرت یک چیز مادی و فتح کردنری نیسرت، و خاسرتگاه    ( نخست

.  ها است، بنابراین باید از این زاویه نیز آن را تحلیل کرد بط میان آدمتولیدی آن روا

                                                                 
 .همان  01

11   Michel Foucault, The History of Sexuality, 1976, 82. 
12   Michel Foucault, “Two Lectures.” Power/Knowledge. Ed. Colin Gordon. New York: 

Pantheon Books, 1980, 95. 
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قردرت یرک   :                             گوید و نره از خرود  قردرت    های قدرت سخن می فوکو معموال از رابطه

سرزمین نیست که فتح شود یا انتقال یابد، سودآور هم نیست که بر آن دست یافت 

اقتصادی و قضرایی، فوکرو یرک     ی جای دیدن قدرت از زاویه به.  اش کرد یا معاوضه

.  دهرد  از قدرت را تررجیح مری  ( واقعیتی فردی)مفهوم استراتژیک و نومینالیستیک 

ای مشرخص هرم                                                                قدرت زمین و م لکی انحصاری نیست  حرق آدم، گرروه یرا طبقره    

خواهرد برا واکراوی     جای آن، فوکو مری  به(.  که دیگران را از قدرت دور کند)نیست 

های مختلرف   ها و سیستم ه آن محصول طیفی از تاکتیکروابط قدرت نشان دهد ک

 باشد (نومینال) یک نفر باید واقعیتی فردیتردید،  بی“: به هم پیوسته و درگیر است

قدرت یک نهاد و یک ساختار نیست  یک نیروی مشخص هم نیست کره بره مرا    ... 

بخشیده شود  آن اصطالحی است که مرا بررای تعریرف یرک موقعیرت اسرتراتژیک       

 03”.بریم ی مشخص به کار می در یک جامعه  پیچیده

گیرد، به این معنرا کره بررای     فوکو مفهوم سنتی قدرت را به چالش می( دو

جرای   خواهد بره  او می.  مرکز صر  بر روی نهاد دولت مشکل داردتحلیل قدرت با ت

بره ایرن   .  سیاست، قدرت را تحلیرل و بازنمایانرد  -                  سیاست با نگرش خ رد-نگاه کالن

ی آنها از یک  شوند، و ریشه ترتیب، فرایندهای قدرت دیگر از باال به پایین دیده نمی

ضراهای اجتمراعی سررایت    آینرد و از آنجرا بره دیگرر ف     نمری  بیرونی متمرکز  نقطه

برعکس، این روابط مردم است که تولیرد قردرت و کرارکرد دولرت را در     .  کنند نمی

عنروان   دولتی که به –روند  این روابط از دولت هم فراتر می.  دهد جامعه توضیح می

گیرد ایرن   ای که از این روش می نتیجه.  شود یک فرم متراکم از قدرت پنداشته می

شرود و نره ویرانری     ل نهادهای دولت باعث ناپدید شدن قدرت مینه کنتر: است که

 02.آنها

                                                                 
13   Michel Foucault, The History of Sexuality, 1976, 93. 

 :ی دولت نگاه کنید به ی بحث فوکو درباره درباره  02
Robert Jessop, “From micro-powers to governmentality: Foucault’s work on statehood, 

state formation, statecraft and state power.” Political Geography 26 (2007), 34-40; 

Thomas Lemke. Eine Kritik der politischen Vernunft—Foucaults Analyse der modernen 
Gouvernementalität. Berlin/Hamburg: Argument, 2007. 



 

 

ی سررکوب تعریرف    فوکو این نگرش را که روابط قدرت تنهرا از زاویره  ( سه

مطابق برا نظرر فوکرو،    .  گیرد شده و همیشه در خدمت بازتولید است، به چالش می

هرای   ای که در این نظرها وجود دارد این است که یا قدرت را تا حرد حالرت   مسئله

، یا ترا حرد قردرت    دهند خاصی چون اعمال محدودیت، قدرت و خشونت تقلیل می

عنوان عامل ثبات، تداوم یا حقانیت روابرط اجتمراعی، مرثال در نظرام      انحصاری و به

کنند  بدون اینکه به این نکته توجه کننرد کره چگونره ایرن      پدرساالری تعریف می

هرای مرادی را تولیرد     هرای اجتمراعی و تجربره    های مادی هستی، هویت روابط فرم

نیسرت کره   ”  رفترر “ه نظر فوکرو، بیران یرک واقعیرت     روابط قدرت، بنا ب.  کنند می

تواند به معیارهرای   همچنین روابط قدرت نمی.  ایدئولو ی یا سرکوب را بازتاب دهد

آنهرا بره   :                                           ترجیحا ، آنها نیاز به یک ب عد تولیدی دارند.  منفی یا کارکردی تقلیل یابد

هرای   سرازند و فررم   دهند و آنها را توانمنرد مری   های فردی و جمعی اجازه می تجربه

 05.کنند جدید آگاهی و عمل را تبلیغ می

.  کنرد  تزییرر مری   0931های میانی  توجه اصلی فوکو بر روی قدرت در سال

ی  از میانه.  ها بود تا این سال توجه او بیشتر بر روی مفهوم منفی، قضایی و مجازات

یرک نظرر    های هفتاد فوکو با جایگزین کردن مفهوم منفی و قضایی قردرت برا   سال

.  کند به فرایند تولید قردرت در روابرط بپرردازد    مثبت و استراتژیک از آن، تالش می

اندیشه این است که پژوهش روی فرایندهای قدرت باید از تئوری تمرکرز برر نهراد    

های معمول بر معیارهای مشخص  ی فرمانبر رها شود، نیز از جزمیت دولت و اندیشه

سیاسرت بره چگرونگی شرکل     -و در سرطح خررد   بگذرد( 01بیعت)حقانیت و پیمان 

های فوکو از این زاویه تنها  اما، پژوهش.  ها بپردازد گرفتن قدرت در روابط میان آدم

دو مشکل تئوریک مانع کار فراگیرتر او شد و اجازه نرداد  .  تا حدی پیشرفت داشت

تا حدی  اش که های واکاوی شیوه( یک.  او به تبارشناسی قدرت از این زاویه بپردازد

( اند  دو هایش در کالج دو فرانس بازتاب یافته و سخنرانی تاریخ کامگاریدر کتاب 

با این همره  .  ی تئوریزه کردن کامل این نظر را به او نداد مر  زودرس او که اجازه

                                                                 
 .پیشین  05
 .بیعت در معنای تفویض قدرت به فرد یا نهاد آورده شده است  01



 13  □  قدرت از دید فوکو: جای شکنجه کنترل کردن به

 

انضباط ویرژه   های پیشین خود، به او توانست بسیاری از نظرات خود را که در کتاب

 . های آنها بکاهد د بازنگری کند و حتی از ابهام، مطرح کرده بوو تنبیه

 انضباط و تنبیه  /مجازات و کارکردهای متفاوت آن در مراقبت

دارد کره بره    ی شکنجه در این نوشرتار مرا را برر آن مری     توجه ما به مسئله

ای  های عمل نهادها، بازگردیم و مقایسه نگرش نخستین فوکو به قدرت، یعنی شیوه

                                     مردرن کره در آن مجرازات و طبعرا       ی حکرومتگری پریش   شریوه  داشته باشیم میان

-نظرر -زیرر “ی مردرن جرایگزین آن، یعنری     شکنجه ابزارهای مهمی بودند و شریوه 

به ایرن  .  که با واگذاری بخشی از مکانیسم کنترل به خود افراد همراه است” داشتن

دو  گرردیم و  براز مری   03زایش زندان: مراقبت و تنبیهمنظور به کتاب معررو  او  

 .دهیم ی اعمال قدرت را مورد نظر قرار می شیوه

ی مجرازات جسرمی برر ترن در      به مسئله مراقبت و تنبیهفوکو در کتاب 

در اینجرا او بره نهادهرای    .  پرردازد  مری ” داشرتن -نظر-زیر“ی نوین  مقایسه با شیوه

های دادگسرتری و پلریس، توجره دارد و اینکره روابرط       کننده، یعنی دستگاه مجازت

ی  در فصل نخست و آنجا کره شریوه  .  این نهادها و فرمانبران بر چه پایه استمیان 

عنروان ابرزار    کند او در یک مثال به موضوع شکنجه بره  کهن مجازات را توصیف می

عنوان یرک گفتمران    او در این کتاب شکنجه را نه به.  کند تولید ترس نیز اشاره می

اعمال قهرری قردرت برر ترن و بررای      ی  عنوان یک شیوه برای بیعت گرفتن، بلکه به

برای .  گذارد ی فرد و کنترل جمع ناشی از ترس مجازات به بحث می شکستن اراده

فرامروش  .  گرذارد  ی مجازات را در مقایسه با هم به بررسی مری  همین هم دو شیوه

کند، امرا نقرش آن نره     نکنیم که هنوز گفتمان در این جریان نقش مهمی بازی می

ایرن کتراب، کره در    .                                          ی افراد که برای تامین حقانیت  دولت اسرت برای کنترل فکر

                                                                 
توسرط افشرین جهاندیرده و     مراقبت و تنبیهی نهاد قضایی و زندان که با عنوان  کتاب معرو  فوکو درباره  03

هرم ترجمره کررد،     و تنبیه انضباطتوان  عنوان کتاب را می.  نیکو سرخوش توسط نشر نی چاپ شده است

آن را در هرر دو   در فرانسه شامل دو معنای مراقبت و انضباط اسرت و فوکرو هرم    disciplineچون اصطالح 

 .است زایش زندانعنوان فرعی کتاب .  معنا به کار برده است



 

 

ی  ی گسترش شیوه ی تبارشناسانه است درباره منتشر شده، یک مطالعه 0935سال 

همزمران برا   .  جرای شرکنجه یرا اعردام آنهرا      نرم مدرن در زندانی کردن مجرمان به

ی خرود  کنرد کره چگونره چنرین رفرمر      جایی، فوکرو تاکیرد مری    شناسایی این جابه

بررای مجرازات کمترر، شراید، امرا      “: شود برای کنترل بیشتر و مروثرتر  ای می وسیله

پرردازد کره نروع جدیرد      او در ادامه به این بحث می  01.”مطمئنا برای مجازات بهتر

هرا،   مجازات الگویی شده اسرت بررای کنتررل تمامیرت جامعره، از طریرق کارخانره       

اما نبایرد فکرر   .  اند برداری شده -مدرن الگوهایی که از زندان  ها و مدرسه بیمارستان

هرای مرکرزی    های مشخص برخی نهاد ی تصمیم کرد که استفاده از این الگو نتیجه

هرا و   کنرد کره تکنیرک    با روش تبارشرناختی، فوکرو تحلیرل مری    .  اند کنترل نبوده

زیران، بره هرم     های متفراوت و اغلرب بری    نهادهای گسترش یافته چگونه برای هد 

 .                                                  دند تا سیستم مدرن اعمال  قدرت  مجازات را بیافرینندپیون می

خواسرته                                                         قصد مقایسه فصل نخست را به توصیف اعدام  کسری کره مری    او به

ی اعردام در مرال عرام و برا      شریوه .  دهرد                                         پادشاه  فرانسه را ترور کند، اختصاص مری 

رغرم ایرن ادعرا کره کشریش       رود و هد  از آن، به های دهشتناک پیش می شکنجه

منظور ایجاد ترس زیر گفتمان خداترسی  خواهد از بار گناهان خاطی کم کند، به می

هرایی   برا شرکنجه   آویز کردن نیست، بلکره همرراه اسرت    اما اعدام فقط حلق.  است

ی خود پشیمان است یا نه و اگر  پرسد آیا از کرده از اعدامی می کشیش هی.  آیینی

بار گناهانش بکاهد و عذاب کمتری را بر  هست آن را ابراز دارد تا خدا در آن دنیا از

ی  فهماند که داوری خردا دربراره   میبا این فرافکنی به مردم کشیش .  او اعمال کند

ی همین حکمی است که کلیسا برای او صادر کرده است یا این  این فرد دقیقا ادامه

در واقرع  .  حکم دقیقا مطابق است با قروانین قضرایی کره خردا وضرع کررده اسرت       

منظور کم کردن برار   کند به ای که خاطی اینجا و در جریان اعدام تحمل می شکنجه

در جریان اعدام او توسرط چهرار اسرب از هرم دریرده      .  گناهان او در آن دنیا است

اند گوشرت ترن او را برا منقراش      ها و پاهای او قطع شده شود و در حالیکه دست می

خوانرد و از   مزمان کشیش برای او دعا مری ه.  کنند مذاب پر می ند و با فلزات  ن   ک  می

                                                                 
 .، مقدمه، نشر نیانضباط و تنبیهفوکو،   01
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جریران  .  ی خود از خردا، پادشراه و مرردم پروزش بخواهرد      خواهد که از کرده او می

بعد این تن .  آمرزش حتی زمانی که اعدامی دیگر نای سخن گفتن ندارد ادامه دارد

 . شود دست و پا اعدام می بی

هرای مجرازات در    آیرد ترا شریوه    در فصل بعد فوکو هشتاد سال جلروتر مری  

در اینجرا او  .  شکنجه بره بررسری گرذارد   /ی مدرن را در مقایسه با این اعدام جامعه

های  پردازد و سپس به تکنیک کنند می نخست به کسان و نهادهایی که مجازات می

منظور او از این بحث روشن کردن این نکته است که .  برند ای که به کار می بنیادی

اما با ایرن تفراوت کره اینجرا کنتررل برا       .  کردن است هد  همچنان همان کنترل

رود، حرال آنکره آنجرا برا      بهنجار کردن خاطی برای کنترل رفتار خودش پیش مری 

در واقع موضروع  .  دارند که خود را کنترل یا سانسور کنند تولید ترس مردم را وامی

دو تفراوت ایرن   .  های مختلرف کنتررل کرردن اسرت     ها و تکنیک اصلی کار او شیوه

مهرار کرردن، در مقابرل کنتررل     : توان با دو وا ه مشرخص کررد   تکنیک اصلی را می

مهار کردن در فرهنگ ایرانی در معنای کنتررل کرردن از طریرق سررکوب     .  کردن

های اروپرایی وام گرفتره شرده، بیشرتر در      است، حال آنکه کنترل کردن که از زبان

تروان برا ایجراد     بنرابراین مری    .داشتن است-نظر-معنای کنترل از طریق فکر یا زیر

هد  هر دو تکنیک .  تفاوت میان این دو وا ه به مفهوم فوکوئی کنترل نزدیک شد

مجازات بر تن مهرار فررد اسرت از طریرق درد و     .  کنترل فرد است از طریق خود او

و چرون هرر دوی ایرن    .  بهنجارسازی کنترل فررد اسرت از طریرق اقنراع فکرری او     

( bio-power)قردرت   رود فوکو آن را زیست درت بر فرد پیش میها با اعمال ق تکنیک

 . نامد می

منظور مهار فکری فرد یا جمع و  های کهن و در راس آن شکنجه به مجازات

طرور کره    تررس، همران  .  رود چون و چرای قدرت به حکومت به کار مری  تفویض بی

ن فرمانبر نقشری  کند، بنابرای پیشتر گفتیم، گفتمان نیست و تولید گفتمان هم نمی

جای آن ترس عامل خودسانسروری و خرود محردود     به.  ها ندارد در تولید یا مناظره

 .پس تکنیک اصلی در اینجا ترس از درد و شکنجه است.  شود کردن می

ای است کره خرود فررد     گرفتن و به شیوه-نظر-مجازات مدرن از طریق زیر

از سه تکنیک بنیادی ” مدرن ی هکنند مجازات“از دید فوکو .  کند خود را کنترل می



 

 

، قضاوت در جهت ((hierarchicalی سلسله مراتبی  مشاهده: برد برای کنترل بهره می

تنها برا  (           قدرت  مردم)                                  در واقع و تا حد زیادی، مهار  مردم .  بهنجار کردن، و آزمودن

 هرا در  برای نمونه، او از ترتیب ردیف صرندلی .  شود داشتن آنها حاصل می-نظر-زیر

آورد که نه تنهرا دیردن را بررای تماشراگران آسران       یک ورزشگاه سخن به میان می

گررفتن تماشراگران را   -نظر-ها هم زیر کند بلکه همزمان برای نگهبانان و امنیتی می

دهرد کره هرر     به نگهبان اجازه می ”داشتن-نظر-زیر“             سیستم  کامل  .  کند میسر می

اما (.  بینیم می 09”           زندان  برجی“که در هر وضعیت ممکن، آن گونه )چیزی را ببیند 

ها،                                                                      از آنجا که این معموال  ممکن نیست، نیازی هست برای انتقال اطالعات خبرچین

 .آوری اطالعات از پایین به باال منظور جمع و ایجاد سلسله مراتب، به

بیشتر متوجره آن چیرزی   ( اصالح/ کنترل تنبیه)عنصر متمایز قدرت مدرن 

                                                        مرثال  توجره بره کوتراهی در انجرام قروانین دینری،        )دهند  م نمیاست که مردم انجا

، با این شیوه کوتاهی شخص در رسیدن به استانداردهای جامعه (اخالقی یا حقوقی

رساند که خود را در  شود و در نهایت فرد را به آنجا می در یک گفتمان برجسته می

رن محصرول توجره بره    مجازات مد/سیستم اصلی تنبیه.  کند این باره قانع و اصالح

است و سپس اصالح آنها، یعنی جایگزین کردن آنهرا  ( abnormal)رفتارهای ناهنجار 

هررا در  آنگونرره کره بررا انرواع شررکنجه  )هرد  انتقررام گررفتن نیسررت   .  برا بهنجارهررا 

بلکه اصالح است  البته اصرالح اینجرا در معنرای    ( های پیشامدرن رایج بود مجازات

سرازی کرامال    تنبیه از طریق هنجرار .  های جامعه است پذیرش استانداردها و هنجار

ی کهرن، قاضری تنهرا آن     در شیوه.  متفاوت است از تکنیک قدیمی مجازات قضایی

در ایرن شریوه هریچ    .  کند که توسط قانون ممنوع شرده اسرت   عملی را قضاوت می

ی  امرا در جامعره  .  نیسرت ( نابهنجرار ) ”رایجغیرر “یا ( بهنجار) ”رایج“توجهی به امر 

هرا   ی آدم صرورت دائمری و برر همره     سازی در کل جامعه، به ی هنجار مدرن اندیشه

هرای آموزشری، امرور     شود  بنابراین شامل استانداردهای ملی برای برنامره  اعمال می

ی سرنتی فررد خراطی     در شریوه .  پزشکی، فرایندهای تولید صنعتی و جز آن است

                                                                 

.  اسرت ( Panopticon)ها مشرر  اسرت ایرن     ی سلول نام این نوع زندان با برج مراقبتی در مرکز که بر همه09 

 .بوده است( Bentham)طراح این نوع زندان بنتهم 
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ی مدرن چون همه دائم در  ر شیوهشود  حال آنکه د برای همیشه از جامعه جدا می

.  گرردد  حال بهنجار شدن هستند، فرد خاطی پس از بهنجار شدن به جامعره برمری  

 .ی بهنجارسازی از دید فوکو بپردازیم حال به سه شیوه

ها، و از بیمراران در   آموزان در مدرسه برای مثال، از دانش) آزمایش/آزمون

ی سلسرله مراتبری را    های مشاهده ای از کنترل است که شیوه شیوه(.  ها بیمارستان

این شیوه بیانگر آن مفهومی اسرت کره فوکرو    .  کند سازی ترکیب می با روند بهنجار

اصرل  اسرتفاده از زور و  “نامد، زیرا ترکیبی است همگون از مفهوم  آگاهی می/قدرت

در این شیوه افرراد در مقایسره برا حقیقتری پذیرفتره شرده آزمروده و          41”.حقیقت

                                                                         مثال  میرزان آگراهی یرا درمرانی آنهرا در مقایسره برا دیگرران یرا          )شوند  مقایسه می

برا مجبرور   )  افزون بر آن ابزاری برای کنترل رفترار آنهرا اسرت    (آمارهایی مشخص

(.  ثاری خاص یرا هردایت آنهرا در مسریر درمرانی مشرخص      ی آ کردن آنها به مطالعه

برا  : پیشتر اشاره کردیم که از دید فوکو آگاهی نقش مهمری در کنتررل کرردن دارد   

آزمون .  دانیم کنیم و با کنترل کردن است که ما می دانستن است که ما کنترل می

سرندها  هرا همره در    ی آزمرون  نتیجه.  نشاند می سند جایگاههمچنین افراد را در 

به این ترتیب به .  شود آوری می ی افراد جمع شوند و اطالعات جزیی درباره ثبت می

یرا   مرثال دفترر حضرور و غیراب    )دهنرد   های قدرت اجازه کنترل افراد را می سیستم

برر اسراس اسرناد ثبرت     (.  ها ی بیماران در بیمارستان ها و پرونده مدرسه کارنامه در

هرا را   هرا و هنجرار   هرا، معردل   تواننرد طبقره   مری  شده، آنهایی که در قدرت هسرتند 

.  ی افرراد  ی خود مبنایی شوند برای آگاهی دقیقتر درباره نوبه بندی کنند تا به فرمول

ی  هم به معنای یرک نمونره   –کند  می پروندهآزمون و آزمایش فرد را بدل به یک 

یکری  بره ایرن ترتیرب مراقبرت تکن    .  عنوان موضروعی بررای مراقبرت    علمی و هم به

 .  شود برای کنترل کردن می

آل بررای نمرایش قردرت     زندان برجی، برای فوکو، یک مدل معمراری ایرده  

زندان برجی چنان طراحی شده که هر زندانی جردا  .  ی مدرن است تنبیه در جامعه

هایش پنهان اسرت، همزمران    از چشم همبندی( با نشستن در سلولش)از دیگری و 
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.  انرد  بانانی اسرت کره در بررج مرکرزی زنردان نشسرته      هر زندانی در برابر چشم نگه

نگهبان در حقیقت همیشه هر زندانی را زیر نظر ندارد  اما مهم این اسرت کره هرر    

فهمد که آیرا زیرر نظرر     و از آنجا که زندانی هیچگاه نمی.  تواند زمان که بخواهد می

.  ر نظر اسرت کند که گویی همیشه زی است یا نه همیشه و به ناگزیر چنان رفتار می

شود و نره برا کنتررل                                                            در نتیجه، کنترل با نگهبانی  خود  زندانی از خودش حاصل می

 .ها                            بیرونی و لزوما  توسط نگهبان

هرا اعمرال کررد بلکره از آن      توان در زندان اصول زندان برجی را نه تنها می

ان ترو  نیز مری ( چون کارخانه، بیمارستان، مدرسه)فراتر در هر سیستم اعمال قدرت 

، (Bentham)و، در حقیقت، گرچه مهندس ایرن نروع زنردان، بنرتهم     .  به کار گرفت

داشرتن در  -نظرر -یعنری زیرر  )ازد، اصول مورد نظرر او  خود هرگز نتوانست آن را بس

و خرود ابرزاری شرده      ی مدرن پیوند خورده است با هر وجه جامعه( معنای مراقبت

شراهان و  )قردرت پیشرامدرن                                       تنبیره مردرن کره جرای ا عمرال       /است برای مجازات

 40.ی رابطه از باال به پایین بود، گرفته است را که بر پایه( قاضیان

 مدرن و مدرن مفهوم آن در دو مدل پیش: قدرت در رابطه

های آخر عمر، توجه فوکو بیشتر معطو  روابط قدرت است تا خود  در سال

ل قردرت برر ترن    قدرت در معنای اعمرا  هاست که وی بر زیست در این سال.  قدرت

قدرت از دید او در معنای کنترلی است که نهاد یرا فررد ترابع     زیست.  کند توجه می

ی اعمال کنتررل را بردین گونره     او دو شیوه.  کند یک گفتمان بر خودش اعمال می

کنتررل توسرط   .  کنترل توسط گفتمران، و کنتررل توسرط مجرازات    : کند طرح می

بنردد و معمروال    هرا صرورت مری    ان آدمی میر  گفتمان به شکل همکراری و منراظره  

.  کنرد  مکانیسم قانع کردن از طریق امر بهنجار رونرد کنتررل کرردن را درونری مری     

از این زاویه بسیار محوری است، زیرا از ( sexuality)توجه فوکو به گفتمان کامگاری 

هرایی را   اش برا دیگرران برر خرود کنتررل      طریق این گفتمان فرد برای تنظیم رابطه

هرای   تنظیم رابطه از طریق گفتمران کامگراری از مهمتررین شریوه    .  کند ل میاعما
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تروان یافرت کره فاقرد      ای را نمری  هیچ جامعه.  ها است اعمال قدرت در تمام جامعه

تروان   ای نمری  هیچ فردی را هم در هریچ جامعره  .  نوعی از گفتمان کامگاری نباشد

 .شدیافت که بخشی یا کل این گفتمان را درونی نکرده با

ی مجازات مدرن، بره او نشران    توجه فوکو به گفتمان کامگاری، مانند شیوه

اعمال قدرت بر .  کند دهد که روابط قدرت در دو محور عمودی و افقی عمل می می

محور عمودی، یعنی از باال به پایین، اغلب همراه است با نوعی مجازات جسمی کره  

هد  این نروع  .  شود عمال میتوسط کسی یا نهادی بر تن یک شخص یا جمعیت ا

ی جامعه، و البته با این فرض  شیوه، حفظ قدرت است از طریق ایجاد ترس در بدنه

که این بدنه نقشی در تولید قدرت ندارد  آن هم به این دلیرل کره پنداشرته شرده     

سرخنی   بره .  بدنه توان اندیشیدن و در نتیجه وضع قوانین و تصمیم گرفتن را ندارد

هرا را   هایی دور گفتمانی باورمند و قضایی، نوع روابط میران انسران   تهزمانی در گذش

.  ی انسانی تحمیل شده اسرت  تعریف کرده و توسط کسی یا چیزی بیرونی بر جامعه

ناپذیر بر همگان حاکم  عنوان امری مقدس و تاویل این گفتمان از آن زمان به بعد به

ی یافتره و هرر کرس در    پایگران حالرت  بر این پایه قدرت از باال به پایین .  شده است

این جایگاه از طریق نزدیکری بره قردرت    .  کند جامعه تابع جایگاهش نقش پیدا می

و چرون قردرت خرود را از    .  هرای شخصری   شود و نره از طریرق توانرایی    تعریف می

تفویض قدرت از این نگراه  .  دهد بیند به خود نقشی انحصاری می فرمانبرها جدا می

.  یعت است، به معنی قبول حقانیرت حکومرت توسرط زیردسرتان    سنتی در معنای ب

بعرد از ایرن   .  دهرد  تفویض در این حالت همیشه از طر  پرایین بره براال روی مری    

گیرد  هد  نیز حفرظ وضرع    تفویض، انحصار قدرت از سمت باال به پایین شکل می

رد، از این زاویه نیز قدرت به کسی کره ایرن اصرل را زیرر سرئوال ببر      .  موجود است

 .خواهد که از او انتقام بگیرد جای اصالح او می نگرد و به عنوان خاطی می به

اعمال قدرت بر محور افقی اما دو سویه و در هم پریچ اسرت و آنگونره کره     

سرخنی   به.  است هگسترنده و از همه سوی( ریزم)                                دلوز توصیف کرده مانند گیاه م رغ 

در .  شرود  کس تولید و اعمرال مری   شبیه فنرهایی در هم پیچ از هر سو و توسط هر

کند و خود موضوع اعمرال   کند، خود اعمال می این حالت فرد خود تولید قدرت می

هرای اخالقری و عرفری کره ممکرن اسرت        در این تکنیک گفتمران .  شود قدرت می



 

 

روابرط قردرت از ایرن زاویره     .  کننده دارند مذهبی یا غیرمذهبی باشند، نقش تعیین

گسترد و هم به  روط یا یک پیچک رونده که هم در سطح میمانند است به یک مخ

در نهایت قدرت برر  .  گیرد ی عمودی قدرت را نیز در بر می رود و تنه سمت باال می

در ایرن   شود، بنابراین دولت همیشه بره تولیرد قردرت    این محور است که تولید می

ها به منظرور آن   همایت از نهادهایی چون دانشگاه و رسانوجود و ح.  سطح نیاز دارد

است که آن قدرت قهری را تا حد ممکن بدل به ایرن قردرت نررم کنرد و از مرردم      

 .حقانیت بگیرد

ی  توان در پایان گرفت این است کره شرکنجه تنهرا نشرانه     ای که می نتیجه

ی نراتوانی جامعره در    فقدان هنر حکومت کرردن نیسرت، بلکره فراترر از آن نشرانه     

، سیاسری، اجتمراعی اسرت کره در آن روابرط میران       هرای اخالقری   آفریدن گفتمان

ی آن است که فرمانبر استقالل اندیشریدن را   نیز نشانه.  اند ها برابر دیده شده انسان

ی شرکنجه   در واقع پدیرده .  تواند آن را به دست آورد از دست داده است یا که نمی

دلیرل  .  آن ی ناتوانی آن جامعه در کل است و نه فقط حکومت در یک جامعه نشانه

سازی  ای از این دست قادر به تولید گفتمان برای بهنجار آن هم این است که جامعه

از هنرهای حکومتگری مدرن یکی همین گرفتن قدرت از نهادها و تفویض .  نیست

تعرادلی کره دولرت مردرن در میران      .  آن به گفتمان حاکم در نهادهای نررم اسرت  

د در واقع با تفرویض قردرت بره فررد بررای      آور گفتمان و اعمال قدرت به وجود می

از این نظر گفتمان دینری اتفاقرا نقرش    .  دهد تنظیم روابط خود با دیگران روی می

کند، چیزی که هست این قدرت نه در اعمال قهرری   مهمی در این جوامع بازی می

.  هرا  کند، آن هم توسط گفتمان بلکه در تکنولو ی کنترل خود توسط خود عمل می

کند   ی غیرسکوالر دین از طریق گفتمان قضایی در جامعه نقش بازی می هدر جامع

هرای اخالقری و عرفری     ی سکوالر نقش دین از طریرق گفتمران   حال آنکه در جامعه

 .است

ی فرد توسرط خرود را ناشری از یرک گفتمران دینری        فوکو تکنولو ی اداره

با ایرن  .  کند تعریف می( pastoral power) زاهدانه/بیند و با اصطالح قدرت شبانی می

تکنولو ی .  شود تکنیک فرد خود عامل هدایت خود در جهت منافع کلی جامعه می

گیررد و فررد در    فرد بر فرد ناشی از یک گفتمان دینی یا اخالقی باورمند شکل مری 
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باید .  زند خود می کنترلنهایت و در جهت رستگاری یا بهنجارسازی خود دست به 

هرای   اعمال قدرتی کامال درونی نیست و همچنران از عامرل   توجه داشت که چنین

، با این تفاوت که عامل بیرونی اینجا رهبران دینی هستند که شود ناشی میبیرونی 

روی فرد نقش اندیشمندانه دارند و نه نقشی قهری بردان گونره کره ممکرن اسرت      

 imperial)نهادهای سیاسی داشته باشند و فوکو آن را با اصرطالح قردرت تحمیلری    

power )فوکو بر آن است که قدرت مدرن در جوامرع غربری شرامل    .  کند تعریف می

یعنی هم نهاد سیاسی بیرونری  .  هر دو سیستم اعمال قدرت شبانی و تحمیلی است

کند و هم نهادهرای دینری و اخالقری در     در تنظیم روابط به شکل عقالنی عمل می

و اگر ما ایرن  .  برند نی و اخالقی بهره میهای دی تنظیم روابط میان افراد از گفتمان

کنیم به معنای آن نیست کره قردرت دیرن دیگرر در      ها را سکوالر تعریف می دولت

گیری نقش ندارد، بلکه به معنای آن است که قردرت دیرن در ایرن     ی تصمیم عرصه

انرد بره یرک قردرت      جای داشتن قردرت قضرایی و عملری متکری شرده      ها به جامعه

 .گفتمانی

امع دیکتاتوری تفویض قدرت یک طرفه و توسرط فررد بره نهادهرای     در جو

گیرد، در جوامع مدرن تفویض قدرت دو سویه است و دولت نیرز   سیاسی صورت می

هرر دو  .  کنرد  برای ایجاد میدان عمل برای فرد قدرت خود را به افراد تفرویض مری  

ر این اسرت کره در   شیوه از قضا برای تاثیر گذاردن بر روابط افراد است، اما تفاوت د

کنرد،   خود بازی مری  ی غیرسکوالر ترساندن نقش اصلی را در کنترل خود از جامعه

بهنجرار نبرودن و بنرابراین شرمسرار برودن از عمرل        ی مردرن  حال آنکه در جامعه

کراری و   بنابراین پنهران .  دارد که از آن عمل دوری کنند نابهنجار افراد را بر آن می

جوامع بیش از پیش فعال بشود، اما مهم آن اسرت کره    دورویی ممکن است در این

میران دو تکنولرو ی   .  یابرد  کننردگی مری   جای اعمال قهری نقش کنترل گفتمان به

اعمال قدرت بیرونی و اعمال قدرت درونی همیشه نوعی تقابل وجود دارد، همزمان 

ر قررار  نوعی بده بستان هم در جریان است، اما آنجا که این دو در تقابل برا یکردیگ  

دهنرد  از جملره برا     های خطرناک رخ مری  های اجتماعی به شکل گیرند گسست می

.  ای های فرهنگی یا انحصار قردرت در دسرت فررد یرا عرده      نمایش آن در ناهنجاری



 

 

همراهی و همرایی ایرن دو از سروی دیگرر موجرب شرکل گررفتن قردرت ملری در         

 .شود سطحی بسیار نیرومند می



 

 

 ...جدایی دین از سیاست ممکن است، اما

محمرد   0”ممکرن یرا تخیرل   : جدایی دین از سیاسرت “ای با عنوان  در مقاله

نویسد که جدایی دین از سیاست ممکن نیسرت و چنرین بحثری بیهروده      میبرقعی 

برر سیاسرت   دلیل آن را هرم در تاثیرگرذاری مسرتقیم و غیرمسرتقیم دیرن       . است

اند کسانی که تنها راه نجرات ایرران را در جردایی دیرن و     -در مقابل بسیار . داند می

آن هم در معنای محو کامل دین از هر نوع فعالیرت اجتمراعی و    . دانند سیاست می

افراط و تفریطی که در این دو نگرش وجرود دارد مرانع از     .شخصی کردن امر دین

شود  و اینکه چگونه  های مدرن می در حکومت درک مفهوم جدایی دین از سیاست

ی سقط جنین که آقرای برقعری    از نمونه . توان برای این جدایی کشید مرزی را می

هرای اخیرر نقرش بسریار      بحرث سرقط جنرین کره در سرال       .اند شروع کنیم آورده

ی  ای در انتخابات سیاسی آمریکرا برازی کررده ریشره در یرک اندیشره       کننده تعیین

ی سیاست  باوران را در جریان انتخابات به صحنه د و بسیاری از مسیحیمسیحی دار

از ایرن    .نفرع جمهوریخواهران تزییرر داده اسرت     ها را اغلب به ی رای کشیده و وزنه

درسرت بره     .ی حضور دین در سیاست درست است زاویه سخن آقای برقعی درباره

و بعرد از   4111هرای   ی ازدواج همجنسگرایان در جریان انتخابات سال مانند مسئله

ی حجراب   نفع جمهوریخواهان تزییر داد  یا مسرئله  ی انتخابات را به آن که باز وزنه

                                                                 
  این مقاله در پاسخ به آقای محمد برقعی نوشته و نخست در گویانیوز چاپ شد                                                                    .  

1   http://news.gooya.com/politics/archives/2014/06/181229.php  

http://news.gooya.com/politics/archives/2014/06/181229.php


 

 

بینیم که باورهرای دینری در برازی     ی این موارد ما می در همه . در انتخابات فرانسه

ی اعمرال قردرت دیرن     اما مسئله شیوه  .دهد ع یکی تزییر مینف انتخابات وزنه را به

تروان گفرت کره دیرن در ایرن       طرور خالصره مری    به . است در این تحوالت سیاسی

کنرد، نره از طریرق قرانون یرا       تحوالت از طریق گفتمان سیاسری نقرش برازی مری    

 . های تزییرناپذیر دینی حکم

ی نقش  توانیم به مسئله اگر بخواهیم بیشتر با آقای برقعی موافقت کنیم می

ی دین در فرهنگ اشاره کنریم یرا بره نقرش آن در نظرام ازدواج، اخرالق،        گسترده

هرای   تعریف حقوقی، و در کنار آن فرهنگی، از گناه و احساس شرم، و حتری شریوه  

در این تردیدی نیست که در تمام این مروارد   . اندیشیدن و استدالل دینی مردمان

بنرابراین کودکانره اسرت      .کند ای بازی می کننده و تعییندین نقش بسیار گسترده 

توان بدون نادیده گرفتن این امور به دیرن پرداخرت یرا حتری      اگر فکر کنیم که می

گونه  همان  .توان در این امور دین را از صحنه خارج کرد فراتر از آن پنداشت که می

      کنرد           رح مری     مطر                  تاریخ و حقیقیت           در کتراب  که پل ریکور، فیلسو  مردمشناس، 

                              ی اخرالق، اندیشره، رفترار و             کننرده                هرای تعیرین                                   مذهب هنروز از مهمتررین عامرل    “

                 ی خود را با مذهب                     توان یافت که رابطه           ای را نمی           هیچ جامعه    4 ” .  ست ا    ما     های        انگاره

                           ترا آنجرا کره تراریخ و       –             شناسیم کره               ای را هم نمی           نیز جامعه    .                 یکدست بریده باشد

از سوی دیگر فوکو، فیلسوفی کره       .               ر خدا عاری باشد      از تصو  –      دهند               اسناد نشان می

ای دارد، نقش کرارکردی دیرن را    کننده روی ساختار و کارکرد قدرت کارهای تعیین

هرای   اما او کرارکرد دیرن را در جامعره    . داند در تولید و اعمال قدرت بسیار مهم می

اگرر    .کنرد  مردرن ارزیرابی مری    هرای پریش   مدرن متفاوت از کارکرد آن در جامعره 

تروانیم گفرت کره دیرن در      بخواهیم بحث او را در یرک جملره خالصره کنریم مری     

ی  های فرهنگی نقرش دارد و آن هرم در شریوه    های مدرن بیشتر در گفتمان جامعه

( pastoral)زاهدانره  /او این شیوه را با اصطالح قدرت شبانی  .کنترل فرد توسط خود

مدرن نقش دیرن بیشرتر    های پیش عهاین در حالی است که در جام . کند تعریف می

                                                                 
2   .  Ricoeur, Paul. 1965. History and Truth, translated by Charles A. Kelbley, Northwestern 

University Press. pp. 110-128. 
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ی مردرن در   گفتمران دیرن در جامعره     3.شرد  از طریق گفتمان قضایی تعریف مری 

های اخالقی و فرهنگی نقش مهمی دارد و از این طریق نیز در تنظریم   بهنجارسازی

  2.کند ها ایفای نقش می روابط میان آدم

جامعره بیشرتر   بنابراین حذ  دیرن در معنرای بیررون رانردن کامرل آن از      

سکوالریسمی که تا این حد افراطی خواهان محو دین   .بینانه پنداری است غیرواقع

جنگرد، بلکره بردتر از آن برا      از تمام سطوح جامعه است تنها با باورهای دینی نمری 

هرای فکرری او را بره     جنگد که در هر گام باور و بنیان شکنی می های دندان واقعیت

هرای افراطری بره دامرن دشرنام و تروهین        چنین نگرش درافتادن  .گیرد چالش می

در پرایین همران مقالره، در بخرش      . شرکن اسرت   ی انکار این واقعیت دنردان  نتیجه

انرد کره    نظرات، چند نفر با عصبانیت و حتی دشنام بر آقرای برقعری خررده گرفتره    

حمایت آقای برقعی از حضور “و شده است و  ”جدایی دین از سیاست ممکن است“

های حکومت دینی یرا ایردئولو یک    ای جز محکم کردن پایه ر سیاست نتیجهدین د

در   ”.کن چنان تفکری اسرت  -صا  -ایشان جاده“و بنابراین   ”.شیعه در ایران ندارد

از جرردایی دیررن و سیاسررت در دوران “مقابررل و در حمایررت از سررکوالریزم برخرری 

که البته  –اند  دانسته ”ن امریی امکان چنی آن را نشانه“اند و  سخن رانده ”ها پهلوی

هرا   یکی از نظررات از ایرن حرر      .هایی از حقیقت و واقعیت در آن نهفته است دانه

فراتر رفته و مردعی شرده کره نسرل جروان ایرران دیرن را کنرار گذاشرته و دیگرر           

 :نویسد او می. خواهد زیر یوغ حکومت آخوندی باشد نمی

                                   ن باید انتخاب کنند جوانان ایران هم                                     آقای کهن سال آینده ایران را جوانان آ “

                                                                      از برکت موجودی دروغگو، فاسد و جانی بنام مال و آفتابه پر کن مال از هر چه 

                                                                        دین بیزارند، آنها خدا را هم قبول ندارند چه برسد به دین تحمیلی زور گروی  

                                             دوره شما گذشت باندازه کافی هنرنمرایی کرردی       .  ا                     دیکتاتور آدمکش اسالم ر

  ”    جانم

                                                                 
3  Michel Foucault. “On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress.’ 

Ethics: Subjectivity and Truth, 256. 
    012        همان، ص   2



 

 

ها دشرنام و تهمرت جرای     اید افسوس خورد که در اغلب این پاسخنخست ب

د و رسان ها ما را به هیچ جایی نمی پاسخاین گونه  . استدالل و تحلیل را گرفته است

ی اشرتراک   بخشرد، و نره بره نقطره     دانش و موضع سیاسی ما را نیز نره عمرق مری   

هرای افراطری سیاسری     بدتر از آن بحث را آلوده به نوع دیگری از گرایش . رساند می

دو دیگرر    .شرود                                                            کند و مانع از فهم اصولی موضوع و گ زیردن عمرل درسرت مری     می

ی پنردارهای   اینکه، در حد افراطی سخن از نرابودی دیرن رانردن مرا را بره عرصره      

های مشترک در بحرث   دهد که با دریافت نقطه کشاند و اجازه نمی بینانه می غیرواقع

هرای دلخوشرکنکی چرون     حرر    .لی موضوع بیابیمای برای طرح و عمل اصو زمینه

 ”دین شده است و بنابراین کار حکومت دینری تمرام اسرت    دیگر نسل جوان ما بی“

 . اندیشی بیش نیست یک ساده

دیررن همچنرران و مثررل گذشررته در تولیررد قرردرت در جامعرره نقررش دارد و 

چیزی   .کند کننده عمل می ها و نهادها تعیین ی میان آدم همچنان در تنظیم رابطه

ی سکوالر کارکرد آن نره از طریرق اعمرال قهرری و انحصراری       که هست در جامعه

مثرال سرقط     .شرود  ی گفتمان تعیین می قدرت که بیشتر از طریق گفتگو در حوزه

خوبی نشران   عنوان یک مسئله در گفتمان سیاسی آمریکا این موضوع را به جنین به

کند، بلکره ترالش آن    کلیسا در اینجا از طریق یک حکم قانونی عمل نمی  .دهد می

ی قضایی به یرک   زعم کلیسا گناه است، در حوزه در این است که این عمل را، که به

اگرر چنرین     .عنوان قتل نفس مانع از وقوع آن شود جرم بدل کند و با تعریف آن به

یابد و هر فرد معتقد  ی خود می قانونی تصویب شود، مسیحیت قدرتی فراتر از حوزه

در حرال حاضرر ایرن      .دهد یا غیرمعتقدی را در جامعه تحت تاثیر مستقیم قرار می

 باورمنردان ی  ی گفتمان مورد بحث و گفتگوی همه عنوان گناه و در حوزه مفهوم به

شرود و هرر    ی گفتگو در این براره بسرته مری    اما با تبدیل آن به قانون دریچه  .است

برا چنرین تحرولی      .ی با هرر براوری ملرزم بره پرذیرش و اجررای آن اسرت       آمریکای

ی خود در گفتمان قضایی را، حداقل در این باره، براز   داده-دست-مسیحیت نقش از

هرای   اینکه بتواند یا نتوانرد بسرته بره شررایط جامعره و شریوه       . پس خواهد گرفت

 . تفویض و انحصاری کردن قدرت در جامعه دارد
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های اخیر روند  ی پذیرش حق ازدواج همجنسگراها در سال نهدر مقابل، نمو

خواهد قوانین حراکم برر نظرام ازدواج را کره      این قانون می  .دهد عکس را نشان می

ی قضایی بیرون براند و آن را منوط به تصرمیم افرراد    تاکنون مسیحی بوده از حوزه

شرود، امرا چنرین     باوران همچنان یک گناه محسوب می این عمل از دید دین . کند

 .  باوری دیگر قدرت اعمال نظر و تزییر سرنوشت دیگر افراد را ندارد

تردیدی نیست که احتمال تزییر ر یم مذهبی ایرران بره ر یمری سرکوالر،     

ی سیاسرت   این گونه اتفاقرات در عرصره    .مثال از نوع ر یم شاه، همیشه وجود دارد

سرزایی برازی    هدر این راستا نقش بویژه اگر نیروهای خارجی نیز  ناممکن نیست، به

اصرطالح سرکوالر    چنانکه نبود و ر یم به . اما این به معنای پایان دین نیست  .کنند

ی پایانی بر قدرت کنترل دین نگذاشت و دیدیم که دین بعد از انقالب برا   شاه نقطه

  .ای انحصاری سه قدرت قضایی، سیاسی و فرهنگی را در انحصار خرود درآورد  شیوه

ا بعد از هفتاد سال حکومت مارکسیستی در شوروی و مخالفت علنری و پنهران برا    ی

هرایی بودنرد    ی آن سرر برر آورد جامعره    عمل دینی در این جامعره آنچره از ویرانره   

ت ایرن کشرورها دینری    درست است کره حکومر    .همچنان دینی با فرهنگی سنتی

کشورها حضور فعال ندارد ت که دین در این گرفمعنا این به  نشدند، اما آن را نباید

چنانکه جدایی دین از سیاسرت   . کند کننده بازی نمی یا در تزییر نظام نقش تعیین

دین در این جامعره نره    . در آمریکا در معنای محو قدرت دین در این جامعه نیست

خروبی اعمرال    های فرهنگی بره  تنها قدرت دارد، بلکه این قدرت را از طریق گفتمان

شود که به امروری چنرین    های ما اغلب مانع از آن می زدگی بحث سیاست  .کند می

ما در حالی که خواهان اصول جهانشرمول حراکم     .های درست بنگریم مهم از زاویه

زنریم، در   بر جهان مدرن هستیم و سنگ این مفاهیم جهانشرمول را برر سرینه مری    

ه ر یرم ایرران   های خود علیر  ها و آرمان عمل و اندیشه همه چیز را از روزن خواست

خرواهیم   تاریخ فرایندها برای ما اهمیرت نردارد و نمری     .کنیم بینیم و تحلیل می می

ما با باورهای خود به دنیرا    .ها را در ظر  تاریخی آنها بنگریم و مطالعه کنیم پدیده

ممکن است که نسل جوان مرا   . کنیم ها همه چیز را توجیه می نگریم و با همان می

شاید، اما مگر این پایان تاریخ دیرن در ایرران    . کناری گذاشته باشد باوری را به دین



 

 

مگر در جریران انقرالب برگشرت بره       خواهد بود  یا این روند قابل برگشت نیست؟

 دین رخ نداد؟ 

هرایی هسرت کره بایرد      با این همه در سخن ایرن دوسرتان نقطره اشرتراک    

آشروبد انحصراری برودن     حق برمری  نخست، آنچه این دوستان را به . برجسته شوند

ی  طور که فوکو توضیح داده تنهرا متوجره   خطر آن نیز همان  .قدرت در ایران است

ی میرران  رابطرره  .ی خررود انحصررارگران نیررز هسررت  مررردم نیسررت، بلکرره متوجرره 

کنندگان قدرت، یعنی مردم، و آنانی که در پی انحصرار آن هسرتند، همیشره     تولید

قردرت در    .طلب را نابود کرده است مت انحصارزا بوده است و در نهایت حکو بحران

از دیرد فوکرو     .کارکرد آن اسرت کره مهرم اسرت     . ذات خود نه بد است و نه خوب

کنرد و حکرومتی خطرنراک     قصد انحصار سرکوب مری  قدرتی خطرناک است که به“

بینرد و بره ایرن     نیست که راه بقای خود را در تفویض بخشی از قدرت به مردم مری 

  5”.کنرد  ی قدرت و عامالن تولید آن، یعنی مردم، ایجاد می توازنی میان بدنهترتیب 

مشارکت در قردرت    .ی ما ایرانیان است برداشتن چنین انحصاری حق طبیعی همه

ای در  سیاسی خواست نخستینی است که بسیاری از ماها را برا هرر براور و اندیشره    

 . نشاند کنار هم می

خرواهیم کره    ای می دهندگان نوشته ما جامعه-دو، همانطور که یکی از نظر

کس یا کسانی که برخوردار از امتیازهرای اقتصرادی، سیاسری، دینری یرا فرهنگری       

برخورداری از امتیازهای ویرژه، آن هرم     .هستند نتوانند باالدست قانون عمل کنند

شود مشرارکت مرردم در جامعره در     اعتبار یک باور دینی یا ایدئولو یک، باعث می به

نرابرابری و برخرورداری از امتیازهرای      .د تولید قدرت برای این افراد پایین بیایرد ح

ی دمکررات حرداقل اجرازه     های طبقاتی است، اما جامعه های جامعه خاص از ویژگی

صر  داشتن امتیازهای خاص فراتر از قرانون قررار گیررد و از     دهد که کسی به نمی

دمکراسری را بسریاری    . دهرد  ابر انجام میقضا این کار را برای حفظ همان نظام نابر

واقعیتری کره     .اند های طبقاتی تعریف کرده برابری در مقابل قانون در عین نابرابری

این هم نوعی انحصرار اسرت    . خورد های دمکرات مدرن به چشم می در تمام جامعه
                                                                 

5  Essential Works of Foucault, 1954–1984, 3 volumes, edited by Paul Rabinow, New York: 
The New Press, 1997–1999. 
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ی ایرران امرا    درباره  .طلبد محصول دوران مدرن که خوب بحث آن مجالی دیگر می

ی قدرت، یا به تعبیر فوکرو انجمراد قردرت، اسرت کره رشرد و        سئله ساختار بستهم

 . شود های مختلف جامعه را مانع می توانمندی بخش

  .خواست سوم که مهمتر از همه است، همان جدایی دین از سیاسرت اسرت  

هرا هرم اتفراق افتراده اسرت، امرا نره برا          این امر شدنی است و در بسیاری از جامعه

جدایی دیرن    .ی ایدالیستی و افراطی که خواهان محو دین در جامعه استها انگاره

ی گفتمان قضایی و اجرایی  از سیاست در واقع در معنای انتقال قدرت دین از حوزه

بنابراین در پاسخ آقرای برقعری بایرد گفرت       .های فرهنگی است ی گفتمان به حوزه

مان باید بره کسرانی کره    همز  .جدایی سیاست از دین امری ممکن است نه تخیلی

کنند نیرز گفرت کره چنرین امرری       این نظریه را در حد محو کامل دین تعریف می

بنرابراین    .جدایی دین از سیاست یک امر نسبی است . چیزی جز یک پندار نیست

دین شدن جامعه باید مرزهای این جدایی را مشرخص   جای خواست غیرواقعی بی به

ی  آن به بحث پرداخت  آن هم تابع شررایط ویرژه   جایی کرد و بر سر مکانیسم جابه

غیردینری  “ی جدایی دین از سیاست، کره برا مفهروم     پرو ه . مان فرهنگی و تاریخی

گره خورده، بدون درک از منبع تولید قدرت و ساختارهای آن ( سکوالریزم) ”کردن

و حضور  در گام بعد باید دید که این روند چگونه با شرایط ایران . پذیر نیست امکان

 .دین اسالم شیعی قابل تطبیق است

هرای اعمرال قردرت در جامعره      به این منظور اجازه دهید ببینیم مکانیسرم 

نخسرت از    .مردرن و مردرن کردام اسرت     های پریش  چیست و تفاوت آنها در جامعه

قردرت از سیاسرت متفراوت      .های فوکویی در این براره آغراز کنریم    تعریف اصطالح

ست، بلکه برآیند متراکم آن است در نهادهرای حکرومتی و   سیاست قدرت نی . است

حکومرت یرک     .حکومرت نیرز از قردرت جردا اسرت       .گفتمان سیاسی حاکم بر آن

هرای مختلرف    هرایی کره قردرت    سازمان و نهاد سیاسی است برای رسیدن به هد 

هرا   اسرتفاده از ایرن اصرطالح     .خواهند پیش ببرنرد  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می

 . تواند موجب توهم در بحث شود کدیگر میجای ی به

ای میران هرر دو موجرود     هر نوع رابطره  . شود دو، قدرت در رابطه تولید می

های خود قردرت را   بنابراین مردم در رابطه . ای موجب تولید نوعی قدرت است زنده



 

 

کنند، حتی مردمی کره در یرک حکومرت انحصراری و منجمرد از قردرت        تولید می

هرا   دهد که تمام حکومت کنترل، مهار و سرکوب نشان می . باشندسیاسی دور شده 

شناسند و ضمن اینکره خواهران تفرویض قردرت از سروی       منبع تولید قدرت را می

در کنرار آن هسرتند     .کننرد  مقاومرت مری  به آنهرا  مردم هستند در باز پس دادنش 

 ی هایی که برا پرس دادن بخشری از قردرت بره تولیدکننردگان آن زمینره        حکومت

  .شروند  آورند که موجب پایداری بیشتر خودشان در جامعره مری   مشارکتی پدید می

 .نامیم ها را دمکرات می این نوع حکومت

  .های تولید قدرت در جامعه بسیار پیچیده و در عین حال سیال است شیوه

این رابطه دائم در حال تولید قردرت از    .ی یک زن و شوهر را در نظر بگیرید رابطه

کنرد، ترا آنجرا کره زمرانی       دو سوی رابطه است و بسته به شرایط نقش عروض مری  

گیرد و زمانی زن یرا هرر دو    زمانی مرد در باال قرار می  .عمودی است و زمانی افقی

آور ممکرن اسرت قردرت     مررد نران   . کنند اصطالح برابر ایجاد می ای افقی و به رابطه

دار حتری   دار داشته باشد، اما نقش و شخصیت زن خانره  تری نسبت به زن خانهبیش

نفع خود تزییرر   های مختلف به ی سنتی ممکن است این رابطه را به شیوه در جامعه

های مختلف هرم در تزییرر وضرعیت     حقوق و وظایف تعریف شده در گفتمان . دهد

ها را تابع شرایط دید و  ین رابطهاز این رو، همیشه باید ا . این دو بسیار مهم هستند

ی زنران و   نگرش آرمانی مهم است، اما تنهرا از ایرن زاویره بره رابطره      . بررسی کرد

عنروان نمونره اگرر زن و     بره   .دهرد  عملی قرار مری  مردان نگریستن ما را در خالء بی

کننرده   ی آنهرا بسریار تعیرین    شوهری مذهبی باشند، نقش دیرن در تعیرین رابطره   

کند،  فتمان دین در این رابطه قدرت بیشتر را نه تنها به مرد تفویض میگ . شود می

ای  به ایرن ترتیرب چنرین رابطره      .کند بلکه فراتر از آن در قوانین آن را منجمد می

هرای   تواند منجر به نرابرابری پایردار در ایرن رابطره و رابطره      شود و می خطرناک می

ی منجمردی   آمردهای چنرین رابطره    پی . منبعث از آن، مثال رابطه با فرزندان، شود

مثال اگر مردی تابع این گفتمان حق کرار کرردن را از    . زیاد و حتی ناشناخته است

 . زند طور غیرمستقیم بر توانایی جامعه در تولید متخصص هم ضربه می زن بگیرد، به

مانردگی فرهنگری، اقتصرادی و فنری جامعره هرم        چنین روند نابرابری باعرث عقرب  

های عملری و ممکرن    کند که با برگزیدن شیوه درک این مسائل کمک می  .شود می
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اما عدم درک این فرایندها تنها ما را بر   .گام به گام به آن شکل آرمانی نزدیک شد

 .های آرمانی دفاع کنیم عملی از رابطه دارد که در خالء بی آن می

  .م داردی مسرتقی  های تفویض رابطه قدرت یک فرایند سیال است و با شیوه

های عقالنی و آرام صرورت گیررد جامعره کمترر دچرار بحرران        اگر تفویض به شیوه

هرای قهرآمیرز    شود، اما اگر حکومت دست از انحصار برنردارد تفرویض برا شریوه     می

سیال بودن قردرت بریش از     .شود های قابل تصور به کار گرفته می عنوان تنها راه به

  .هرای حراکم در جامعره اسرت     گفتمران  هر چیز ناشری از امکران طررح مسرائل در    

بردون ایرن     .های اقتصرادی، قضرایی، حقروقی، دینری، فرهنگری و جرز آن       گفتمان

هرای حراکم متبلرور     هرا، امتیازهرا، و عرر     هرا، حرق   ها که خود را در قانون گفتمان

وجود گفتگو برر سرر تعیرین و     . ی قدرت قابل تبیین و درک نیست کنند رابطه می

ها در ضرعیف کرردن انحصرارها و     انین حاکم خود از نخستین گامتعریف روابط و قو

 .باال بردن سیالیت قدرت است

یرک    .دهرد  خروبی نشران مری    ی سیال را به ی کارگر با کارفرما رابطه رابطه

کارگر تابع شرایط بحرانی و بیکاری ممکن است حتی از حقوق طبیعری خرود نیرز    

در این حالت رابطره عمرودی اسرت و      .بگذرد مگر کاری با درآمدی اندک پیدا کند

توانرد در یرک اتحادیره برا اعتصراب       کارفرما دست باال را دارد، اما همین کارگر مری 

ی قدرت را تزییر دهد و کارفرما را در موقعیت فرودست یا حداقل افقری قررار    رابطه

های مدرن غرب کارفرماها، مثل گذشرته، دیگرر برا اعمرال قروانین       در جامعه . دهد

هرای   از ایرن نظرر حتری گفتمران      .کننرد  ین رابطه را به نفع خود تمام نمیخشن ا

برا ایرن همره      .کند حقوقی و قضایی علیه آنها است یا حداقل به نفع آنها عمل نمی

                                                          توانند با تزییر شرایط  بازار  کار برای خود نقش فرادستی به  کارفرمایان هنوز هم می

هرای   ، مثال با ایجاد لشکر بیکاران بره شریوه  هایی پیچیده وجود آورند  البته با شیوه

ها به مناطقی کره برا کرارگر ارزان     مختلف شامل تولید متقاضی کار، انتقال کارخانه

ی کارگر را با  ها رابطه همزمان با از کار انداختن اتحادیه . اشباع شده است و جز آن

سو کارگران ممکرن  از آن   .کنند نهادهای تولید قدرت برای آنها محدود یا نابود می

هرای خرود    ها از نهادهای دیگر برای پیشربرد خواسرت   است در شرایط نبود اتحادیه

از   .ی آنها است های دینی از جمله استفاده کنند  و از قضا نهادهای دینی و گفتمان



 

 

  .کنرد  این زاویه، نفس دینی بودن یک نهاد برد یرا خروب برودن آن را تعیرین نمری      

در حالیکره    .کنرد  هرا را در لحظره تعیرین مری     یرن نقرش  شرایط حاکم بر جامعره ا 

ی انجمراد قردرت    ی میان کارگر و کارفرما همچنان به نقطره  داری در رابطه سرمایه

گرایش دارد، در روابط فرهنگی و اجتماعی با تفویض قدرت به همگران تعردیلی در   

 . روابط ایجاد کرده است

از آن در جهرت رسریدن بره                                   داری به قدرت  گفتمان و استفاده  نظام سرمایه

مرا در سیاسرت شراهد اسرتفاده از ایرن متزیرهرای         .خوبی واقف اسرت  اهدافش به

ی ابزاری آمریکا از اسالم در مناطق  برای نمونه به استفاده  .گفتمانی بوده و هستیم

هرای اشرزال آن کشرور     در افزانسرتان و در سرال   . های مختلف توجه کنیرد  و زمان

ای بود که اساسا خواهان جدایی دیرن   امی نیروهای مذهبیتوسط شوروی آمریکا ح

ها آمریکا در ایران با حکومت مذهبی مخرالف برود و    در آن سال  .و سیاست نبودند

هررای  همزمرران در کشررور همسررایه از نیروهررای مررذهبی برررای پیشرربرد سیاسررت 

سیاست آمریکا در قبال دو کشرور سروریه و مصرر      .کرد اش استفاده می ضدشوروی

آمریکرا در سروریه از نیروهرای مرذهبی      . ی دیگری از این رفتار دوگانه است نمونه

حمرایتی کره از قضرا برا پشرتیبانی بسریاری از         .کنرد  مخالف اسرد پشرتیبانی مری   

امرا    .اعتبار دشمنی با جمهوری اسرالمی، همرراه اسرت    روشنفکران ما، و آن هم به

کنرد و آن هرم برا     ست در همین زمان از کودتای یک  نرال در مصر حمایت مری در

در سوریه اسرد دیکتراتور اسرت ولری در مصرر        .ها در قدرت ترس از حضور مذهبی

 .شود و نه دیکتاتوری نوظهور سیسی نه سرکوبگر دیده می

کند، یک  دهد که سیاست آنگونه که ریکور تعریف می ها نشان می این نمونه

یعنرری گفتمررانی اسررت، اغلررب توخررالی، برررای رسرراندن    . رتوریررک اسررتعمررل 

ریکور، مانند ارسطو، نهاد سیاسی را ملموسرترین نهراد    . سیاستمداران به اهدافشان

مرثال نهادهرای    –دلیل آن هم این است که برای دیگرر نهادهرا    . داند اجتماعی می

شرود کره یکری     مری  کنرد و همزمران مرانع از آن    فضا ایجاد می –دینی و اقتصادی 

کارکرد دیگر آن متحد کردن شهروندان کشورش است برای  . دیگری را اشزال کند

اما همزمان ریکور قدرت سیاسی را ذاتا نرامطمئن،    .های مورد نظر رسیدن به هد 

داند  زیرا قدرتی است کره مسرتقیما از توانرایی مرردم      پارادوکسیکال و شکننده می
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زند  به این معنی کره در اتحراد همگرانی     مشترک میآید و دست به عمل  پدید می

تنهرایی قرادر بره انجرامش      تواند به انجام برساند کره هریچ کردام بره     کارهایی را می

شکننده هم هست، چون هر آن ممکن است پشتیبانی مردمی خرود را از    1.نیستند

سیاسرت در واقرع    . دست بدهد یا نتواند آنها را در جهرت اهردافش بره خرط کنرد     

حراکم سرلطه     .آیرد  ی میان حاکم و محکوم پدید می هایی است که از فاصله اهیآگ

طررور متنرراقض   پررس برره   .توانررد محکومرران را برره اطاعررت وادارد    دارد و مرری

توان یافت کره بردون قردرت و دولتری کره       ای را نمی ، هیچ جامعه(پارادوکسیکالی)

مرر باعرث شرکنندگی    ایرن ا   .بازی عالئق فردی را در هم بشکند وجود داشته باشد

هرای   مهمتررین دلیرل شرکنندگی سیاسرت در تولیرد گفتمران       . شرود  سیاست می

رتوریرک   . است، آن هم برای آفریدن فضایی سیاسی به نفع خود (توخالی) رتوریک

ای اسرت کره سیاسرتمداران بره مردمانشران       پایره  های بری  در سیاست ناشی از قول

ی جامعرره  قرردرت، اداره رتوریررک سیاسرری همیشرره بررا سرراختار     3.دهنررد مرری

های رساندن یرک فررد یرا     همسو نیست، بلکه از آن مهمتر با شیوه( داری حکومت)

رود ترا مرردم را در    در گام بعد رتوریرک بره کرار مری     . حزب به قدرت همساز است

از این رو است که در جریان انتخابرات سیاسرتمدار    . جهت هدفی خاص همراه کند

قدرت در جامعه، اما همسو برا شررایطی کره او را بره      دهد خال  روند هایی می قول

  .ها عملی نخواهند شد داند که این قول رساند و خود نیز مانند بسیاری می قدرت می

عنوان یک خواست سیاسی در جریان انتخابات آمریکرا در   ممنوعیت سقط جنین به

هبی زیرا سیاسرتمداران جمهوریخرواه از قردرت مرذ     . واقع یک عمل رتوریک است

کننرد ترا مرردم معتقرد را بره نفرع خرود بره پرای           پشت این خواست استفاده مری 

 .های رای بکشانند صندوق

کنرد   گیرد و عمل می با توجه به اینکه قدرت در نهادهای مختلف شکل می

چرون تروان    . ها آنهرا در جامعره اسرت    باید گفت که نهاد دین از قضا از پایدارترین

مثال در نهاد سیاست بدان گونه که در جریان   .بسیار داردحضور در دیگر نهادها را 
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حال چه این حضور و دخالت از طریرق گفتمران باشرد و     . ایم انتخابات آمریکا دیده

از این زاویه باید رک بگروییم کره     .چه از طریق توان کنترل فردی و جمعی جامعه

کار اصولی اما   .ها جنگ با چنین قدرتی مانند است به جنگ دن کیشوت با آسیاب

دین  . های فرهنگی ی گفتمان کانالیزه کردن این قدرت است و فرستادنش به حوزه

، که از مهمتررین  (surveillance)داشتن -نظر-در این حوزه با درونی کردن عمل زیر

های سکوالر  های مدرن در اعمال قدرت است، نقش ابزاری مهمی در جامعه تکنیک

آثرار فوکرو روی کرارکرد      .امری که فوکو بدان بسریار توجره داشرت     .کند بازی می

ی  زندان، تیمارسرتان، کلینیرک و براالخره روابرط جنسری همره بره قصرد مطالعره         

در این کارها نقش دیرن از طریرق     .اند داشتن مدرن انجام شده-نظر-های زیر شیوه

دن فرد توسط ی کنترل و بهنجار کر های اخالقی، جنسی و جز آن در شیوه گفتمان

 .  خودش بسیار برجسته شده است

های متمرکز قدرت سر و کرار داریرم کره     توان گفت ما در جامعه با نهاد می

اجرازه دهیرد مروارد جهانشرمول در       .گیرنرد  های مختلرف شرکل مری    تابع گفتمان

ی آنها با  یک، قدرت توسط مردم و در رابطه . های مختلف را اینجا ذکر کنیم جامعه

توانیرد   ی انسرانی را مری   کردام جامعره    .شود و نهادهای اجتماعی تولید مییکدیگر 

ها قدرت را به نهادهرای   دو، مردم در تمام جامعه یافت که از این نظر استثنا باشد؟ 

توانید یافت کره در   ای را نمی هیچ جامعه  .کنند سیاسی، فرهنگی و دینی واگذار می

  .ما در میزان تفویض و نوع تفرویض اسرت  آن مردم قدرت را تفویض نکنند، تفاوت ا

های مختلف نهایتا در نهادهرای سیاسری، قضرایی، اقتصرادی،      سه، قدرت در جامعه

توانید یافرت کره فاقرد     ای را می کدام جامعه  .یابد دینی، قومی و فرهنگی تمرکز می

  .هیچ، اما تفاوت در ادغام یا جدایی نسبی آنهرا از یکردیگر اسرت    این نهادها باشد؟ 

این نهادهرا در رابطره و از طریرق     . نیز، میزان اعمال قدرت هر یک بر دیگری است

کدام   .شوند شوند یا نمی مشارکت یا تفویض قدرت توسط مردم با هم هماهنگ می

امرا    .هیچ ای نداشته باشد؟  توانید یافت که نیاز به چنین هماهنگی ای را می جامعه

ی  ترری را در اداره  امعه روند آرامتر و عقالییهرچه این هماهنگی بیشتر باشد آن ج

زایری و حرل    امور طی خواهد کرد  برعکس ناهمراهنگی ایرن نهادهرا عامرل بحرران     

نبرود همراهنگی میران ایرن نهادهرا       . های غیرعقالیی و قهری است مسائل به گونه
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در   .های حراکم برر جامعره باشرد     تواند ناشی از ساختارهای اجتماعی یا گفتمان می

شود و تا ایجاد هماهنگی میان ایرن نهادهرا رونرد     ن حالت جامعه دچار بحران میای

هرا و   هماهنگی بیشتر در گفتمران  . ماند گیری قدرت بحرانی می-پس-تفویض و باز

دهد  در نبود چنین فضایی انحصار قهری توسرط   های اشتراک قدرت روی می شیوه

تروان از   مری  . کنرد  منجمد مییکی از این نهادها قدرت را در دست کس یا کسانی 

این زاویه دمکراسی و دیکتاتوری را در مکانیسم اعمال هماهنگی بررسی و مطالعره  

داشرتن و  -نظرر -های زیرر  نظام دمکراتیک بیشتر از مکانیسم کنترل، با تکنیک: کرد

نظررام دیکترراتوری از آن سررو مکانیسررم سرررکوب بررا   برررد بهنجارسررازی بهررره مرری

منظور انتقام گرفتن از خاطیان و مجازات برر ترن را    شتن بهدا-نظر-های زیر تکنیک

 . بیند ی حفظ قدرت می تنها شیوه

هرای جامعره اسرت و     با توجه به آنچه رفت دین یک قدرت از دیگر قردرت 

دلیل آن هم خیلی ساده ایرن اسرت کره      .توان آن را نادیده گرفت یا محو کرد نمی

فهمنرد  دو،   و از طریق آن جهان را می اندیشند اند کسانی که دینی می-یک، بسیار

ای داشرته و   کننرده  ها نقش تعیین دین در تنظیم و بهنجار کردن روابط میان انسان

هرای   هرای پایره دارد  سره، گفتمران     سخنی نقشی بنیادی در قوانین و نظام دارد، به

ی سرکوالر اعمرال قردرت     ها و قوانین برر جامعره و حتری جامعره     دینی با این نظام

این همان سخن آقای برقعی است که به شکلی خیلی ساده مطررح شرده    . کند می

 . است

تروان کررد و چگونره     حال پرسش این است که با چنرین قردرتی چره مری    

 توان آن را از دولت جدا کرد؟  می

داند که چنین امری  بین در پی نابودی دین نیست، زیرا می سکوالریزم واقع

بنرابراین    .ی آن در بهنجار کردن روابط واقف اسرت ها نیز از توانایی . ممکن نیست

هرا   ها، نهادها و گفتمران  تالش آن در استفاده از آن برای ایجاد هماهنگی در ساخت

تواند بخواهرد ایرن اسرت کره      آنچه سکوالریسم در شکل واقعی و ممکن می  .است

یک دین قدرت خود را نه از طریق همجوشی با قدرت اجرایی، یعنی حکومت و رتور

های فرهنگی بر جامعه و برای تنظیم روابط در سرطح   سیاسی، که از طریق گفتمان



 

 

برای اینکه موضوع روشن شود اجازه دهید در مثالی بر  . فردی و جمعی اعمال کند

 .های بشری موضوع را باز کنیم قضایی حاکم بر تمام جامعه/مبنای چند قانون دینی

کشرتن،  : بشری را در نظر بگیرید های سه اصل ممنوع حاکم بر تمام جامعه

ای را در  هریچ جامعره   (. ی جنسری بیررون از نظرارت    در معنای رابطه)دزدی، و زنا 

کننده را نداشته باشد و تابع آن  توانید یافت که این سه اصل ممنوع طول تاریخ نمی

های فرهنگی، دینری و قضرایی خرود را تنظریم نکررده باشرد  تفراوت هرم          گفتمان

های دینی اینهرا   در گفتمان  .ها چه باشند های حاکم بر این جامعه دینکند که  نمی

در  . ی آنها در ده فرمان موسی آمده اسرت  هر سه  .شوند با اصطالح گناه تعریف می

در اسرالم بخشری از    . آور تعریف شرده اسرت   مسیحیت زیرا عنوان هفت گناه مر 

همزمران   . تردید وجود دارند در زرتشتی و هندویسم نیز بی . گناهان کبیره هستند

اند و  عنوان جرم تعریف شده های ممنوعه در گفتمان قضایی و اقتصادی به این اصل

 . عنوان عمل زشت و ناهنجار های فرهنگی به در گفتمان

هرای سیاسری،    انرد یرا در سرازمان    ها شکل گرفتره  آیا این سه اصل در دین

ی همراهنگی میران ایرن     نقطره  . ی آنها تردید توسط همه بی  ؟فرهنگی و اقتصادی

                       تفویض قردرت  اعمرال     . های مختلف در حد نهایت است نهادها هم اغلب در جامعه

ها در حرد کمرال اسرت و کمترر کسری را       ی جامعه مجازات بر خاطیان نیز در همه

برر  توان یافت که نخواهد این قدرت را، که هرر آن ممکرن اسرت توسرط کسری       می

ناپرذیر   هرا چنران تخطری    در واقرع ایرن اصرل     .دیگری اعمال شرود، تفرویض نکنرد   

شروند،   ند که در هیچ گفتمان دینی، سیاسی و جز آن به گفتگو گذارده نمینمای می

اگر هم به بحث گذارده شوند تابع شرایط استثنا تعریف و توصیف  –مگر مورد سوم 

های پیش از انقالب است کره برا    سالهای چریکی در  ی آن فعالیت نمونه . شوند می

منظور مبارزه برا ر یرم شراه دو اصرل اول را ترابع شررایطی        ایجاد حق برای خود به

 .دانست پذیر می خاص نقض

های اعمال این قدرت تفویضری در دو   ها یا مکانیسم حال نگاه کنید به شیوه

از سکوالریسرم  تواند منظور مرا   این تفاوت می  .جامعه، یکی دینی و دیگری سکوالر

مردرن بردون اسرتثنا برر      های پریش  جامعه  .و جدایی دین از سیاست را روشن کند
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ی اداره را در  ایرن شریوه    .شردند  محور اتحاد میان قدرت دین و سیاسرت اداره مری  

 .رابطه با این سه اصل ممنوعه بررسی کنیم

یی دو، گفتمان قضا  .نخست آنکه قتل نفس، دزدی و زنا هر سه گناه بودند

  .کررد  آنها را تابع دین تعریف و مجازات آنها را از طریق گفتمران دینری اعمرال مری    

چهرار،    .ی محرومیت و هنجارسازی شد و نه بر پایه سه، مجازات روی تن اعمال می

و شرامل   ندگرفت، بنابراین بیرون از گفتمان بود ی آنها صورت نمی گفتگویی درباره

هرا ترابع گفتمران     ی قضایی در این جامعه قوه . دنشد هر کس، و با هر اعتقادی، می

دید و سرنوشت فررد را در   دینی مجازات را مسیری برای رستگاری فرد گناهکار می

ی اجرایی، تابع گفتمان و قوانین  ی مهمتر اینکه قوه نکته . کرد دو جهان تعریف می

رایی به کار چ-شده را، بدون کمترین چون-تعیین-پیش-از                         دینی، ناگزیر بود قوانین 

پررس شرررایط لحظرره هیچگرراه  . کسرری نیررز یررارای تزییررر آنهررا را نداشررت  .گیرررد

ها بررسی کنرد یرا    توانست در این قوانین خللی پدید آورد یا آنها را در گفتمان نمی

هرا اعمرال    هماهنگی میان نهادها از طریق دیرن و برا انجمراد گفتمران     . تزییر دهد

م از پیش و در زمانی پیش از به دنیرا آمردن   دو، تفویض قدرت توسط مرد . شد می

فقردان    .سه، این تفویض یک سویه بود و قابرل برگشرت نبرود     .آنها روی داده بود

های تفویض را  ها و شیوه های جایگزین در آن زمان عمال انحصار گفتمان بینی جهان

ه های فردی و جمعی اغلرب بر   گذارد  برای همین هم تخطی در اختیار نهاد دین می

مردنرد یرا    شدند یا در نهایت در درون خود مری  های کور سرکوب می صورت شورش

ی اجتماعی، فرهنگری   به صورت دین یا باوری دیگر در مقابل دین حاکم وارد عرصه

هرا را در رونرد    در واقع جالب است اگرر تحروالت ایرن نرودین      .شدند و سیاسی می

ی تفرویض   بررای تزییرر شریوه   هرایی   شورش بررسی کنیم و ببینیم از چه مکانیسم

هرا، تعریرف    یکی از موارد مشترک در اغلرب ایرن شرورش     .اند قدرت استفاده کرده

تزییر   .منظور تولید قدرت در پیروان آن دین بوده است ی روابط زن و مرد به دوباره

توانرد برار و وزن گنراه سروم را تزییرر دهرد موجرب تزییرر          روابط زن و مرد که می

شود  به این معنی که مذهب نوپا بخشری از قردرت را    جامعه می ی قدرت در چرخه

کند و به این ترتیب قردرت اعمرال نفروذ برر حکومرت و دیگرر نهادهرا را         جذب می

ی مدرن نیز جای تامل دارد  چنانکه احرزاب   این فرایند در تحوالت جامعه . یابد می



 

 

مقاومرت در    .کننرد ی مدرن برازی   توانند چنین نقشی را در جامعه سیاسی نیز می

ی دین حاکم در پیوند با قدرت سیاسری و   های مقابله برابر این بازتعریف خود از راه

 .نظامی بود و حتی امروز نیز هست

دهد و ما آن را با عنوان جدایی دیرن   ی مدرن روی می اتفاقی که در جامعه

ن ی اعمرال قردرت دیر    کنریم بره یرک تزییرر در حروزه      از دولت اجرایی تعریف می

بینری   وجود یک جهران   .اند عوامل متعددی در این جریان نقش داشته . گردد برمی

کرد از مهمترین  بینی دینی تعریف می علمی جایگزین که جهان را متفاوت از جهان

 . داری عامل دیگر تعریف جدید از انسران اسرت ترابع مناسربات سررمایه      . آنها است

آزادی   .یابد ای می جمعیت ارزش سرمایهشود و در شکل  انسان بدل به مزدبگیر می

داری از عوامرل مهرم در    سرمایه های پیش نیروی کار از قید و بندهای کهن در نظام

یابرد و   کارگر حق کرار در هرر جرایی را مری     . های اعمال قدرت بود تزییر مکانیسم

ن برا درک ایر    .کند دار واگذار می همزمان قدرت خود را در قبال دستمزد به سرمایه

های کرارگری ایرن قردرت تفرویض      موضوع تالش مارکس در این بود که با سازمان

اما نیاز نیست اینجا به تمام این عوامل بپرردازیم و    .شده را باز به کارگران برگرداند

هرای جدیرد اعمرال قردرت و      با توجه به موضوع اصلی اجازه دهید بر روی مکانیسم

داری و نظام مدرن ایجاد شد و موجب  ایههای تفویض بپردازیم که توسط سرم شیوه

 . ی قدرت دین شد جایی حوزه جابه

مدرنیسم نیاز داشت که گفتمان قضایی و دینری را نخسرت و پریش از هرر     

دلیل آن هم این بود کره قروانین از پریش موجرود مرانع        .چیز از یکدیگر جدا کند

قطع دسرت یرک دزد    مثال با  .شد عنوان مزدبگیر می تزییر موقعیت انسان مدرن به

شد، بلکه نظام نیز با محروم شردن از یرک    این تنها فرد خاطی نبود که مجازات می

هایی کره روی ترن    جایگزین کردن زندان با مجازات . شد کارگر کارآمد مجازات می

توانست مجازات را محدود بره خرود فررد کنرد و همچنران       داد می خاطیان روی می

نویسرد تزییرر سیسرتم     طور کره فوکرو مری    همان  .ردسیستم از کارآمدی او بهره بب

-هرای زیرر   ای شد برای گسرترش سیسرتم   به زندان زمینه( اعدام)مجازات روی تن 

در ادامره    .های مدرن را در برر گرفرت   های نظام مرور تمام عرصه داشتن که به-نظر

افرراد  جویانره از   های انتقام جای مجازات داشتن به-نظر-های زیر نیز زندان و سیستم
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گسررترش   .تررالش کرررد کرره در رونررد بهنجارسررازی آنهررا را برره جامعرره برگردانررد 

هرا   های مردرن معاصرر شرامل تمرام انسران      داشتن در جامعه-نظر-های زیر سیستم

مسئله دیگر کنترل فرد خاطی نیست، بلکه بهنجار کردن هر فررد در هرر    . شود می

آوری اطالعرات را در کتراب    معاز این زاویه است که لیوتار ج . سطح از جامعه است

اطالعرات و    .کند مدرن ارزیابی می های پست هد  اصلی جامعه شرایط پسامدرن

کرار    .کننرد  های قابل فروش نیستند  از این زاویه هم سودآوری نمی ها سرمایه داده

های رفتاری است برای ایجاد یا محدود کردن فضا برای آنها  بسرته   آنها کشف طرح

به این   1.شود چنین روندی در تمام نهادها دیده می . ام مورد نظر باشدبه اینکه کد

ترتیب لیوتار رونرد اصرلی را جرایگزین کرردن ایرن نظرام اطالعراتی یرا آگراهی برا           

ای و  ی رسرانه  پیشرفت فنراوری در حروزه    .بیند ی مدرن می های جامعه روایت کالن

ن روشررنگری و هررایی چررو روایررت دانررش کررامپیوتری موجررب کرراهش نقررش کررالن

های تولید نمادهرا در اقتصراد    جای آنها زبانشناسی و تکنیک شود  به مارکسیسم می

ی چنرین رونردی چنردوجهی شردن      نتیجره  . یابند سزایی می پساصنعتی اهمیت به

بینری لیوترار برر وجرود      پریش   9.شود ها می های مختلف بحث ها در گونه بازی-زبان

خررواهی  جررای تمامیررت دیگر اسررت بررههررا در تکمیررل یکرر روایررت چندوجرره خرررده

 .ها روایت کالن

هرا و نهادهرا    بهنجارسازی از عوامل بسیار موثر در تنظیم روابرط میران آدم  

عنروان یرک    از این رو نیز نیاز جدایی گفتمران قضرایی از گفتمران دیرن بره       .است

هرا اهمیرت    روایرت  روایت اهمیت ویژه دارد، همزمان هماهنگی آنهرا در خررده   کالن

با چنین تحولی دین قدرت اجرایی خود را به دو نهراد سیاسری و قضرایی      .ابدی می

دیرن همچنران     .اما این برخال  تصور برخی پایان کار دیرن نبرود    .کند واگذار می

کرد و آن شرکت در روند بهنجارسازی بود،  ی مدرن بازی می نقش مهمی در جامعه

 . ی قدرت فرهنگی آن هم در حوزه

                                                                 
8 Lyotard, Jean-François (1979). La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: 

Minuit   
9  Anderson, Perry (1998). The Origins of Postmodernity. London/New York: Verso, pp. 

24–27. 



 

 

در ( کشتن و دزدی)دو گناه نخست  . حث را در نظر بگیریدسه گناه مورد ب

بررای مجرازات نیرز     . شوند به جررم در گفتمران قضرایی    های مدرن تبدیل می نظام

از این رو دیگر اعدام تنها پاسخ  . شود شرایط و روابط جرم وارد سیستم مجازات می

ی دیرن، یرا از    همزمان تمام قدرتی که در این رابطه برر عهرده   . به گناه اول نیست

مرثال   . شرود  ی نظام قضایی منتقل می ی افراد دیگر بود، به حوزه طریق آن بر عهده

ایرن اصرل از طریرق دیرن      . های اسالمی در نظرر بگیریرد   اصل قصاص را در جامعه

ش مهرم برازی   دهد که در تعیین مجرازات قاترل نقر    ی مقتول می قدرتی به خانواده

ی رضا شاه برا هرد  مردرن شردن ایرن قردرت را از        سیستم قضایی دوره  .کند می

گیرد و آن را در تئوری در اختیار متخصصان نظام قضایی  می ”اولیاء دم“اصطالح  به

جا کررد، ولری موجرب     تفویض چنین حقی قدرت دین را در جامعه جابه . گذارد می

یکا بخشری از ایرن قردرت همچنران از طریرق      در نظام قضایی آمر  .نابودی آن نشد

گیرد، اما کارکرد آن محدود است به گناهکرار   هیئت  وری در اختیار مردم قرار می

عنوان جررم در گفتمران    با بازتعریف دو گناه نخست به  .شناختن یا نشناختن متهم

 ی گیری جا به عمل بهنجار کردن مجرم برای بازگرداندن دوبراره  قضایی عمل انتقام

 . دهد او به آغوش جامعه می

گرچه از نگراه    .ی مدرن دیگر یک جرم نیست اما در جامعه( زنا)گناه سوم 

 ی مرتکب چنین گناهی شرد شخص معتقد طبعا اگر  .دین همچنان یک گناه است

ی گفتمان فرهنگی که همچنان با گفتمان دینی در ایرن   اما از زاویه  .باید توبه کند

ا، حال چه خیانت به همسر تعریف شود و چه داشتن رابطره  زن . باره هماهنگ است

به این ترتیب   .شود با چند نفر در آن واحد، در این سیستم با اصل شرم تعریف می

و در یرابیم   ی اخالق می را در حوزه ”خیانت به همسر”جای اصطالح زنا ما مفهوم  به

نین عملی را کنترل قدرتی که چ  .کنیم تعریف می عنوان عمل زشت این گفتمان به

دهرد در نهایرت از گفتمران دینری ریشره       و در مسیر هنجارهای جامعره قررار مری   

به این معنی که فرد خود در جهت اصالح عمرل خرود و بهنجرار کرردن       .گیرد می

با این کرار مجرازات در    . کند ی اجتماعی بر خود اعمال قدرت می رفتارش در حوزه

هرا و   ترن جرای خرود را بره کنتررل خرواهش      معنای اعمال دردناک قدرت بر روی 

ی مردرن در گفتمران    ی کنترل که در جامعره  این شیوه  .دهد های فرد می خواسته
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ی اعمرال قردرت دینری اسرت کره فوکرو برا         کند یک شیوه اخالق و عر  عمل می

هایی چون زهرد، تزکیره و جرز     اصطالح دینی پستورال تعریف کرده و ما با اصطالح

 . املی داریمآن با آن آشنایی ک

، کره از بیررون و   (امپریرال )تحمیلی قدرت : فوکو قائل به دو نوع قدرت بود

توانیم آن را با قردرت   شود و ما می توسط نهادها بر فرد، جمعیت و کشور اعمال می

، کره از درون و برا کنتررل    (پسرتورال )زاهدانره  /شبانیقهری تعریف کنیم  و قدرت 

توان برای آن اصرطالح قردرت    شود و می ل میی فرد اعما کردن خواهش و خواسته

ای از تاریخ وجود نردارد کره ایرن دو     ای در هیچ دوره هیچ جامعه . نرم را به کار برد

هرای   از این زاویه تفراوتی میران جامعره     .ی اعمال قدرت را به کار نبرده باشد شیوه

ایرن دو نروع    تفاوت اما در میزان استفاده از . دینی و سکوالر، سنتی و مدرن نیست

های سنتی قدرت قهری برا اعمرال مجرازات برر ترن نقرش        در جامعه . قدرت است

های فرهنگی، اخالقری و   بیشتری در مقایسه با اعمال قدرت نرم و از طریق گفتمان

نفرع اعمرال قردرت نررم از طریرق       های مدرن این نقش بره  در جامعه . دینی داشت

کنترل کردن و بهنجارسازی جای اعمال  از این رو هم  .ها بیشتر شده است گفتمان

فوکرو نقرش دیرن را در     با این نگررش،   .ی قدرت را گرفته است قهری و زورمندانه

و این درست است، اما همزمان بره کرارکرد و    . بیند های مدرن بیشتر هم می جامعه

کند، که نه از طریق اعمال قدرت در  مکانیسم متفاوت آن در اعمال قدرت اشاره می

هرای اخالقری،    ویرژه گفتمران   ها، به ی قضایی و سیاسی، بلکه از طریق گفتمان هحوز

 .دهد عرفی و فرهنگی روی می

ی رضاشاهی، و به همین سیاق مدرنیسم ترکیه در  ی مدرنیسم دوره مطالعه

ی کمال آتاتورک، که نوعی سکوالریزم را در این دو جامعه حاکم کرد از بنیراد   دوره

علت آن هم عدم درک توان گفتمانی دیرن در    .آفرینی بود مشکلهای  دچار مسئله

جرایی قردرت دیرن در جامعره      نخست آنکره جابره   . تولید اخالق و عر  جامعه بود

این نوع  . صورت نگرفت، بلکه به زور و از طریق محروم کردن آن از قدرت روی داد

طبیعری برود،   کرد و  مدرنیسم با خواست محدود کردن تا حد نابودی دین عمل می

توانست قدرت  دین می  .های ضددینی شوروی، شکست بخورد که همچون سیاست

ی فرهنگری نقرش فعرالتری     را واگرذار کنرد، اگرر در حروزه     ئی خرود و قضا سیاسی



 

 

اما مدرنیسم تقلیدی بدون درک این موضوع قدرت دین را در این حروزه    .یافت می

ی مرداوم در هرر سره     د یرک مبرارزه  ناگزیر دین نیرز وار   .نیز به چالش کشیده بود

ی سیاست، قضاوت و فرهنگ شد و در هر حوزه ترالش کررد کره رقیرب را از      حوزه

سرکوب و اعمال قهری قدرت توسط نیروهرای دولتری سرکوالر     . میدان بیرون کند

طبعا دین را برای مدتی از قدرت بیرون نگهداشت، اما در نهایت و با اسالم سیاسری  

مسیر عکس پیدا کرد و برا انقرالب همجوشری دیرن، سیاسرت و       این روند در ایران

باری داشته است  چنین مدرنیسمی در ترکیه نیز نتایج فاجعه . حکومت را باعث شد

  .ای طوالنی برای حکومت سرکوالرها پدیرد آورد   صورت کودتاهای نظامی دوره که به

روند آن ، گرچه های اخیر این روند نیز در ترکیه به چالش گرفته شده است در دهه

 .ها همراه نبوده است زبر شدن-و-با انقالب اجتماعی و زیر

ی قردرت دیرن بره     روند مدرنیسم در این دو کشرور بایرد برا انتقرال حروزه     

چیزی که هیچ   .برد شد و از آن برای بهنجار کردن جامعه بهره می فرهنگ آغاز می

جای آن، خواست  به . واهندخ پذیرند و نمی کدام از روشنفکران سکوالر ما هنوز نمی

از نتایج آن هم   .سکوالرها بیرون راندن دین از تمام نهادها و از جمله فرهنگ است

 . طلبد فساد و سقوط اخالقی موجود است که خود مجالی دیگر برای بحث می

مبرانی   . ی گفتمران قضرایی جسرتجو کررد     دومین اشتباه را باید در حروزه 

هرای حراکم برر     گفتمان  .ها دینی است ی جامعه مهگفتمان قضایی همچنان و در ه

همه بیش از هرر   . ها را در نظر بگیرید ، و گناه(sextuality)سیستم ازدواج، کامگاری 

از آنجرا نیرز وارد     .کننرد  انرد و عمرل مری    های دیرن شرکل گرفتره    چیز در گفتمان

م قضرایی  ی نظرا  با جایگزین کردن زورمندانه . شوند های قضایی و سیاسی می حوزه

جای نظام قضایی اسرالمی در ایرن دو    های دینی مسیحی به غرب منبعث از گفتمان

شود کره فرجرامش    ی برخوردهای سنگین در این دو جامعه فراهم می کشور زمینه

شکافی کره در پری ایرن رونرد در جامعره        .های قدرت است ناهماهنگ شدن حوزه

جای آن تمام نیروهرای جامعره    و بهپدید آمد عمال موتور پیشرفت را از کار انداخت 

بررداری   بحرانی از این دست مانع از بهرره   .ی مدرنیسم با سنت کرد را صر  مبارزه

هرای درونری    داری جهانی از اقتصاد این کشورها نشد، اما باعث شرد بحرران   سرمایه



 003  □  جدایی دین از سیاست ممکن است، اما

 

کرل ناهماهنرگ کنرد و در عمرق بره       های حاکم را بره  نیروهای اجتماعی و گفتمان

 . ها دامن بزند در این جامعه بحران هویت

- قانون ترک  . زنی توجه کنید-زنی در مقابل چند- برای نمونه به قانون تک

-عنوان یک قانون جای قرانون چنرد   زنی برآمده از نظام ازدواج مسیحی یکشبه و به

با این عمل نه تنها قدرت مرردان در مقابرل زنران بره زور       .گیرد زنی اسالمی را می

هرای فرهنگری    گرذاری و گفتمران   بلکه فراتر قدرت اسرالم در قرانون  شود  گرفته می

ی  مسئله مخالفت با این کار نیسرت، بلکره مسرئله شریوه      .خورد شدت لطمه می به

ی قردرت اسرت در جهرت مصرالح      ی تفویض داوطلبانه دمکراسی شیوه . عمل است

ه انحصار ی گرفتن قدرت به زور است که طبعا ب جامعه  حال آنکه دیکتاتوری شیوه

توان در آماده کردن مرردان و دیرن    ی درست را می شیوه  01.شود و تملک منجر می

گرفرت و دیرن    کاری که باید در گفتمان صورت مری   .در تفویض این قدرت دانست

مدرنیسم بدون گفتگو در این باره، دست به تزییر   .کرد اسالم نیز در آن شرکت می

شرد و فراترر از    و روابط اجتماعی را شامل نمیی قضایی  تزییری که تنها حوزه . زد

در تئوری همیشره اعرالم شرده کره       .برد آن به بنیادهای باورمند جامعه یورش می

پذیر نیست، اما در ایران این رونرد بردون    بدون تزییر فرهنگ مردم دمکراسی امکان

اش برخوردهرای   منظور تزییرر فکرر، دسرت بره عمرل زد و نتیجره       ایجاد گفتمان به

بر در جامعه بود، که از مهمتررین آنهرا سرقوط قردرت سیاسری برا        نگین و هزینهس

خراطر   استنتاج درست بود، اما اینکه چرا محقق نشد، به . سرعتی غیرقابل تصور بود

ی ما  بینانه نیز ناشی از خواست غیرواقع . های تفویض قدرت بود عدم درک مکانیسم

اگرر    .درک توان دین در تولید قدرت نررم در نابودی دین بود و بدتر از آن در عدم 
                                                                 

      ای که       شیوه  .           ی کشور است              ی بهتر اداره                         برای من دمکراسی یک شیوه  .                               برای برخی دمکراسی یک آرمان است  01

                    ای اسرت کره در آن                          آرمان برای من جامعره   .                                                      در آن قدرت نرم نقش مهمتری در مقایسه با قدرت قهری دارد

                                                                 های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به تساوی در اختیرار مرردم         فرصت              ها حفظ شود و            حرمت انسان

                                                       طلب است از این زاویه چندان وقعی بررای مردمران قائرل               داری تملک                        دمکراسی که لباس سرمایه  .          قرار گیرد

  .                        تروان آرمرانی دانسرت                        چنین روندی را نمری   .     گیرد                                                   نیست و عمل تفویض و تملک را بنا به شرایط به کار می

                            داری جهانی در قبال آن رفتار                                              داری نیز دچار تضاد است، از این رو هم سرمایه                         راسی در تئوری با سرمایه   دمک

                                                کند، اما هر جا که نتوانست یا نخواست آن را زیرر                                  از آن هر جا که توانست حمایت می  .                      دوگانه و مزورانه دارد

  .     گذارد       پا می



 

 

زنری  -ی تفویض قردرت چنرد   دینی مردان را آماده-جامعه در یک گفتمان فرهنگی

هرای اصرولی    شرد و زمینره   زای بعردی نمری   های بحران کرد جامعه دچار شکا  می

رفت و این اصول را در برن   تری پیش می برابری زن و مرد در جامعه در روند اصولی

هرا نره تنهرا     هرای غیرضرروری در ایرن سیاسرت     اما تقابل . داد ییر میفکری دین تز

های موجود در جامعه را هماهنگ نکرد، بلکه بدتر از آن با ایجاد شکا  آن را  قدرت

 . ها کشاند های عمیق در تمام حوزه به بحران

داشتن قوانین قضایی مدرن در جامعه به معنای مدرن شدن نیست، آن هم 

  .شود کره قردرت را در انحصرار خرود دارد     و توسط کسی انجام می زمانی که به زور

دولت و قدرت سیاسی در این کشور   .ی مشخصی از آن است افزانستان امروز نمونه

  .کنند نقش زنان را در جامعره بیشرتر کننرد    های دینی سعی می با دوری از گفتمان

گفتمان دینری حراکم برر     نفع زنان پشتیبان این روند است، اما قوانین قضایی نیز به

جامعه نه تنها مانع شکل گرفتن چنین روندی است، بلکره فراترر آن را کامرل فلرج     

ی حجرراب در مصررر دوران مبررارک از  ی بازگشررت دواطلبانرره پدیررده  .کرررده اسررت

های فرهنگری   خوبی به ریشه های دیگر است که صبا محمود در کتاب خود به نمونه

 00.آن پرداخته است

اعمرال قهرری     .ی حجاب دنبرال کررد   توان درباره مسئله ا میهمین روند ر

حجابی با تفویض قدرت به زنان همرراه نبرود، بلکره برا محرومیرت آنهرا در        اصل بی

ما ممکن است این کرار   . گیری و بنابراین گرفتن یک حق از آنها پیش رفت تصمیم

تروانیم   ردید نمیت داری جهانی بنامیم، اما بی سازی در جهت اهدا  سرمایه را مدرن

ها  دستگاه حکومتی پهلوی . عنوان یک عمل دمکراتیک و داوطلبانه بررسی کنیم به

هرای اقتصرادی جامعره برا نظرام       این تزییرات مدرن را در جهت همراهنگی بنیران  

از ایرن رو هرم     .داری جهانی پیش برد و نه برای دمکراتیک کرردن جامعره   سرمایه

هرا و در جهرت تفرویض داوطلبانره      با طرح گفتمانهیچ کدام از این تحوالت همراه 

ای از  رفت، طبیعی برود کره در نقطره    اگر در آن جهت پیش می . قدرت پیش نرفت

قدرت سیاسی نیز دست از انحصرار برردارد و بخشری از قردرت را بره مرردم        ،تاریخ
                                                                 

11  Mahmood, Saba. 2005. Politics of piety the Islamic revival and the feminist subject. 
Princeton, N.J.: Princeton University Press. http://hdl.handle.net/2027/heb.04721. 
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داری نیرز آن را   اما چنین امرری امکران نداشرت، زیررا نظرام سررمایه        .تفویض کند

المللی، نقرش   داری بین از دید سرمایه  .کرد دید و بررسی می منافع خود می مخالف

ی اقتصاد و شرایط  ئوپلتیک مهمترر از نظرام اداری آن برود  از ایرن      ایران در حوزه

ای از  ها حاصرل مجموعره   شکا  میان این هد  . ها تنظیم شدند زاویه هم سیاست

 .  پردازند نش را مردم بیچاره دارند میعوامل بیرونی و درونی بوده و هست، اما تاوا

انقالبری کره     .ها فرجامی جز انقالب نداشت های تند به این سیاست واکنش

خرواه جدیرد را    یکبار دیگر و با قرار دادن دین در کانون قدرت یرک نظرام تمامیرت   

بینیم که در اینجا نیرز دیرن بردون کمتررین      و باز می  .اش کرد جایگزین نوع کهنه

کند و قوانین کهرن اسرالمی را    رو می-و-تامل و پیش از هر چیز نظام قضایی را زیر

در آغاز قدرت توسط بخش اعظمی از مردم به این نظام تفرویض   . کند جایگزین می

نحصراری  ای رسیده است که مردم در مقابرل ایرن تملرک ا    اما اکنون به نقطه . شد

اگر با یرک تملرک دیگرر      یابد؟ چگونه این شکا  و بحران پایان می  .اعتراض دارند

پایان یابد، بحرران همچنران براقی خواهرد مانرد و همچنران جامعره را دسرتخوش         

ی  آمیز خواهد کرد، اما اگر برا پرذیرش قردرت دیرن در حروزه      های تعارض دگرگونی

ا آشتی ملی در نهادهای قدرت همراه سخنی ب های فرهنگی پیش برود، و به گفتمان

شود، در آن صورت شاید بتروان گفرت کره سیاسرت از دیرن ضرمن همراهنگی در        

در این حالت دین از جامعه محو نشده است، چون در واقع   .ها جدا شده است بنیاد

ی مدرنیسم برای ایرران پیونرد خرورده     پذیر نیست، بلکه با پرو ه چنین امری امکان

داری روی داد و ماکس وبر آن را  ه در پیوند پروتستانتیسم با سرمایهاست، اتفاقی ک

 .در اخالق پروتستانتیسم به بررسی گذارد
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توانرد بره درک مرا از     ی امروز و دیرروز ایرران مری    ساختار قدرت در جامعه

ها و حتری   نامه ها، اندرز درست است که در تاریخ . شرایط فرهنگی حاکم کمک کند

ی کشور و وظایف شاهان رفتره اسرت،    برخی آثار فلسفی سخنانی در چگونگی اداره

ورالعمل و انردرز هسرتند  و در   صورت دست اند یا به اما فرازها معموال جسته گریخته

دهند که ساختار و کارکرد قدرت را در نهادهرای   اغلب موارد کمتر امکانی به ما می

ست که ادبیات نیز از این نظر استثنا نباشد  ترا آنجرا    طبیعی . اجتماعی دنبال کنیم

                                                                 توان به اثری ادبی برخورد که بازتاب روشن و ملموسی از فلسرفه یرا            ندرت می که به

    نیز          شاهنامه                   این امر البته شامل     .                                           اختار و کارکرد قدرت در کل یا جزء ارائه دهد س

                        در واقرع اثرر در کرل        .                                                         شود، اما نه بدان معنا که هریچ چیرز در آن پیردا نشرود        می

                                                               نوعی محصول یک نگرش فلسفی به قردرت اسرت در رونردی تراریخی و              خودش به

       نروعی                        به قدرت  نگرشی که به                                               بنابراین خود امکان مهمی در بازسازی نگرش فلسفی

                   گیر چنرد داسرتان                            گذشته از این ساختار همه    .              تنیده شده است         شاهنامه        در بافت 

                            ی قردرت، سراختار آن و درک               نوعی مسئله                                       نیز اینجا و آنجای متن وجود دارد که به

  ی                                       مله داسرتان کوتراهی اسرت دربراره           از آن ج    .      گذارد                             شاعر از آنها را به نمایش می

                               ای تاریخی بوده فردوسی به آن از                       که گرچه احتماال واقعه   ”        و شهر ری            خسرو پرویز “

      ایرن       .                                                                    ی گفتمان قردرت نگریسرته و برداشرت خاصری از آن ارائره داده اسرت             زاویه

                                                         دهد که نگرش فلسفی شراعر از ا عمرال قهرری قردرت را در                            داستان به ما امکان می
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                         کمتر بازتاب یافته اسرت،                            نگرشی که در دیگر آثار ما    .                          یک ساختار استعاری دریابیم

  .          داشته است         شاهنامه                                                       اما به نظر نقشی قوی در پرداخت برخی آثار ادبی و از جمله 

 0 .     نماید                              ی آن برای ورود به بحث الزم می                                     داستان خیلی کوتاه و ساده است و خالصه

های خسرو پرویز آمده است  درسرت بعرد    ی داستان این داستان در زنجیره

کشرد و   در یک ترور مخفیانره بهررام چوبینره را در چرین مری     از آنکه خسرو پرویز 

او که در این زمران تمرام مخالفران خرود را از       .گیرد خواهرش گردیه را به زنی می

خراطر   گیرد مردم ری را بره  میان برداشته و خیالش از هر نظر امن شده تصمیم می

او   .رزانه و تبهکارانهو هواداری و پشتیبانی از بهرام چوبینه تنبیه کند، تنبیهی کینه

خواهرد کره    زنرد و از دولتمرردانش مری    گرانره مری   برای انتقام دست به کاری حیله

یابنرد و   مری   .ترین آدم را بیابند و بررایش بیاورنرد   ترین و ستمگر ترین، زشت احمق

عنروان فرمانردار شرهر     آورند  و او بعد از آزمودن ستمگری و حماقتش، وی را به می

اش کراری   کارهای بینیم که این ابله با ندانم در ادامه می . کند یل میری به آنجا گس

شرود و مرردم نراگزیر سرر بره بیابران        کند که شهر بر سرر مرردمش ویرران مری     می

-پرا  -نظر پریش ی وی بر دو فرمان به  های سفیهانهفردوسی از میان کار  .گذارند می

هرا چگونره کارهرایی     از علرت ای  کند تا نشان دهد در زنجیره ی وی تاکید می افتاده

توانند بنیان یک شهر را، که در واقع نماد یک کشرور اسرت، از    اهمیت می چنین بی

ای وقایع نشان از درک ساختاری شاعر  ناگفته پیداست که روند زنجیره . جا برکنند

هرای   های این فرمانردار احمرق کنردن نراودان     یکی از فرمان . از کارکرد قدرت دارد

 . های شهر و دیگری کشتن تمام گربه ها است خانه

 بکندند و او شد بران شادکام/ های بام  بفرمود تا ناودان

 4دل کدخدایان ازو شد درشت/ بکشت  وزان پس همه گربکان را

نراودان و   هرای بری   نتیجه آنکه بام . ها کشته شوند و گربه ها کنده می ناودان

تپنرد و   یابند و در خود فرومی نمیهای مرطوب تحمل بار سنگین بر  و باران را  پی

                                                                 
 .آمده است 092-019های  ی مسکو در جلد نهم و صفحه نسخهفردوسی  شاهنامه این داستان در  0
 (4-3110بب  همان،  4



 

 

ها  ها نیز شهر به تسخیر موش با کشته شدن گربه . شوند خانمان می مردم آواره و بی

هرای واگیرردار میران     کند، احتمراال بیمراری   آید، و گرچه فردوسی اشاره نمی در می

هرا   و باغها  کشتزاربعد  . گذارند ها می شوند و آنها ناگزیر سر به بیابان مردم شایع می

کند، و فقر و فالکت جز ویرانه چیزی از شهر  شوند، اقتصاد شهر سقوط می نابود می

 :گذارد برجا نمی

 دل از بوم آباد برداشتند/ همه خانه از موش بگذاشتند 

 به شهر اندرون پاسبانی نبود /                           چو باران ب دی ناودانی نبود 

 ری که آمد ز درگاه خسرو به/ پی  ی شوم ازان زشت بدکامه

 به سر بر همی تافتی آفتاب/ شد آن شهر آباد یکسر خراب 

  3کس اندر جهان یاد ایشان نکرد/ همه شهر یکسر پر از داغ و درد 

است که ما را تا حدی با مردم واقعی و  شاهنامههای  این از معدود داستان

ی خوبی اسرت بررای بررسری نقرش سراختاری       نیز نمونه. کند شان آشنا می زندگی

توانرد نروری، هرچنرد انردک،      افزون بر اینها داسرتان مری   . ی کهن در جامعه قدرت

العاده تاریک گفتمان و نگرش ایرانی از قدرت کره تنهرا نمرود     ای فوق بتاباند بر پهنه

البتره مفهروم عردالت در آثرار فلسرفی و        .آن در مفهوم عدالت تبلرور یافتره اسرت   

 . ف شده که جای بحث آن اینجرا نیسرت  شکل یک فرمول از باال تعری ها به اندرزنامه

بنابراین، پیگیری علت و معلولی وقرایع در ایرن داسرتان و مشرخص کرردن نقرش       

ی کهرن   طور مشخص بازتاب یرک فلسرفه   دیکتاتور در آن یک غنیمت است، زیرا به

سراختارهایش   اما هد  اینجا بیشتر بررسی کارکرد قدرت است از طریق ضد  .است

ایرن درک و نگررش طبعرا      .سازی فلسرفی آن از ایرن طریرق   و اگر ممکن باشد باز

تواند محدود به فردوسی باشد و احتمال نزدیک به یقین در آن زمان گفتمرانی   نمی

ی سیاسی عنایت داشته و هرم بره    وجود داشته که در نگاهش به دنیا هم به فلسفه

ه خرود اشرار   ی تیاریخ  فلسیفه همان نگرشی که هگل در کتراب   . ی تاریخ فلسفه

 . نماید خوبی بازمی اش از دین زرتشتی آن را به رغم محدودیت اطالعاتی کند و به می

                                                                 
 3190-3113همان، بب   3
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یم اینجا آن را با نام فردوسی به هست بازتاب یافته ناگزیر شاهنامهاما چون تنها در 

 . بحث بگذاریم

ها و تاثیر آنها در این داستان نشران از یرک    ی علت اشاره کردیم که زنجیره

هرم  همزمران  دهرد کره شراعر     در واقع نشان مری  . درک ساختارمند از قدرت دارد

انرد   توانسته ساختاری را که می های ضد شناخته و هم عامل ساختارهای قدرت را می

ها و  نکه، فرمان برداشتن ناوداندو دیگر ای . آن را در جهت خال  به نابودی بکشند

ساختار هستند که نقش ویرانگرر را بازنمرایی   -ها هر دو نمایانگر دو ضد کشتن گربه

شوند  دنبال کردن کارکرد آنهرا هرم    ساختارها معموال دیده نمی-این ضد . کنند می

نمایند که جامعه را به ویرانی کشریده   در یک نظام سخت است و تنها زمانی رخ می

ی آنها  کننده های ساده اما تعیین هایی از این دست نقش با این همه داستان . دباشن

ساختار خرود نشران از   -های ضد سه، این فرمان . کنند را پیشاپیش بر ما روشن می

ی نمرادین آن یعنری    محور دارند که ما در چهره ی سیاسی تک یک ساختار پیچیده

بینیم که  ی دیکتاتور می را در اراده شناسیم  کارکرد چنین نظامی شاه خودکامه می

راند و فرجام  ها و دانش همگانی بر شهر یا کشور فرمان می ها، آگاهی رغم خواست به

 . هایش چیزی جز ویرانی نیست فرمان

جرا ضرد خواسرت     ی خودکامه همیشه و همره  الزم به توضیح است که اراده

دهند که  ای سیاسی نشان میه ی نظام های هزاران ساله تجربه . کند مردم عمل نمی

هرای مرردم و    قدرت بهتر از هر کس بر این امر واقف بوده که تعارض میان خواسته

شود و نه لزوما فروپاشی جامعره   ی شهریار در نهایت به سقوط حاکم منجر می اراده

شود که خودکامه  اما آگاهی به این امر مانع از آن نشده و نمی  .یا حتی خود قدرت

دلیرل آن   . ی خود بگذرد و تابع خرد جمعی عمل کنرد  های خودخواهانه از خواسته

داسرتان    .های درون نظام سیاسی است هم فراتر از هر چیز منافع شخصی او و آدم

نقرش    .نمایانرد  ها را برجسرته کررده نقرش فررد را در آن مری      زیبایی این تناقض به

دارد به نبود حق دیگر افراد                        ی فردی  فرماندار اشاره  متناقضی که ضمن نمایش اراده

عنوان یرک شرگرد    رویی فرماندار را به فردوسی زشت . شان ی زندگی و خانه در اداره

های فیزیکی و روانی فرد چه نقرش   کند تا با آن نشان دهد که مشخصه برجسته می

هایی  ویژه ویژگی توانند در تحوالت اجتماعی داشته باشند  به روانی قابل توجهی می



 

 

عنروان نمراد دیرو     بره  –اقت و ستمگری که معموال با زشتی بیرون از حد چون حم

واضح است که قدرت اصلی در دسرت   . آید ها به نمایش در می در داستان –سیرتی 

و این  . عمد بر شهر ری حاکم کرده است خسرو پرویز است  کسی که این ابله را به

 . خاطر بالهتش شهر را بره ویرانری خواهرد کشرید     رو به داند مرد زشت اوست که می

خراطر   چیزی کره در نهایرت بره زیران او نیرز خواهرد برود، امرا در آن لحظره و بره          

دهد  با این انتخاب عمدی خسرو پرویز نشان می . گیری مورد اعتنایش نیست انتقام

تردیرد نبایرد کررد کره او برا کرارکرد فررد در        بنابراین  . که به فرجام کار آگاه است

بررده   هرایش بهرره مری    عنوان ابزار پیشبرد هد  ساختار قدرت آشنا بوده و از آن به

کنرد بریش    شود که گردیه از او خواهش می این نکته بیشتر زمانی روشن می . است

مشخص است که خسرو پرویز، مثرل هرر دیکتراتور      .از این مردم ری را تنبیه نکند

اش  ی تنبیه کند  اما شیوه یگری، مردم را به دلیل پشتیبانی از مخالفانش تنبیه مید

 . گذارد ساختارها را به نمایش می-ویژه آنجا که کارکرد ضد جای تامل دارد  به

تواند این باشد که آیا درک خسرو پرویز از ساختار قدرت تا  پرسش مهم می

شیوه اشاره به یک نگرش خاص از قدرت گو خواسته به این  این حد بوده یا داستان

آید که نقل داستان به این شیوه بیشتر برای برمال کرردن عردم    چنین برمی بکند؟ 

اندیشد، اما تنبیره   دیکتاتور به تنبیه می . توانایی دیکتاتور در درک فرجام کار است

 رود  چیرزی کره دیکتراتور در    ضمن فروپاشی جامعه ساختار قدرت را نیز نشانه می

خرود حراکم پریش از هرر      ،دیگر اینکه با فروپاشی قدرت . تواند دید انداز نمی چشم

ی قابل توجه این است که جامعه ممکرن اسرت    نکته . کس باید جا به دیگری بدهد

دنبال آن قدرت سیاسی منحل شود، امرا ایرن بره     برای کوتاه مدت از هم بپاشد و به

هریچ    .عث از آن برای همیشه نیستمعنای فروپاشیدن نظام اجتماعی و قدرت منب

طور کامل از نظرام   توان یافت که به ی تاریخ مکتوب نمی ای را در هیچ گوشه جامعه

باری فردوسی برا سروار کرردن ایرن نگررش فلسرفی برر        .  بهره بوده باشد قدرت بی

 . کند ی داستان به حد و توان قدرت مطلقه در نابودی مردم و جامعه اشاره می گرده

تنها یک اشاره، زیرا نه داستان ظرفیت بیان این گفتمان را دارد و نه فردوسی البته 

ی آن روزگار موجود بوده به ایرن امرر    ای که در جامعه توانسته با بضاعت فلسفی می
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ها را بازسرازی   ها و نگرش و در واقع این بر ماست که از دل اثر آن گفتمان  .بپردازد

 .کنیم

آیرد کره فردوسری در بیران تراریخ       ین برمری چنر  شاهنامهاز ساختار کلی 

کرده است  و اینجرا نیرز ردی از    ی سیاسی خاص پیروی می کشورش از یک فلسفه

ایرن بحرث را نگارنرده جرایی دیگرر       . ای منفی به نمایش درآمده اسرت  آن به شیوه

 . گذرد مگر راهی به بحث اصلی باز شود و اینجا فقط به اشاره از آن می 2آورده

ی  ی عمرومی دربراره   ه، نگرش سیاسی فردوسری از یرک فلسرفه   خیلی کوتا

هرای زرتشرتی داشرته     ای که ریشه در اندیشه فلسفه . کند تاریخ و قدرت پیروی می

تاریخ از این نظر وقایعی است که در گیتی، یعنی جهان مادی، بررای انسران،   . است

این رونرد محتروم    . دهد اش با اهریمن روی می                                    آفریده و متحد  اهورامزدا، در مبارزه

                            ها نیز در ک ند و تند کرردن   اما انسان  .زند است و آغاز و پایانی دارد که خدا رقم می

و برد دیردن    ”خرود “این نقش به دلیل خروب دیردن    . این روند نقش مهمی دارند

اگر این رزم با پیروزی همراه باشد حماسی است و اگرر   . سرشتی رزمی دارد ”غیر“

ایرن    .ست خودی به پایان رسد در این صورت ترا یک اسرت با مر  قهرمان یا شک

 . انرد  ی ایرانری همره معنرای دادخواهانره داشرته      هرا در فلسرفه   ها و شکست پیروزی

به این دلیل نقش  . پیروزی انسان بر اهریمن عین داد است و شکست او عین بیداد

جنگند، دادگرانه اسرت   ها می ها، شاهان و پهلوانانی، که برای نابودی اهریمنی منجی

 . پیماید خال  داد میراهی و  دارد سرنوشتی ترا یک نیزهر کدام مر   . و حماسی

ها عمرل بکنرد در ایرن صرورت      برعکس اگر کسی در جهت قدرت گرفتن اهریمنی

 . اهش باید مجازات شودگناهکار است و به تناسب گن

انرد ترا تراریخ در مسریر      فرد، نظام اجتماعی، و قدرت حاکم همه گرد آمرده 

اهورامزدا را بر اهریمن  پایانی پیروزی ببرد ومحتومش نیروهای اهریمنی را تحلیل 

البته اهورامزدا تمام این فرایند را مثل یک سناریو از پیش ریختره ترا     .همواره کند

بررعکس   . ی نهرایی کنرد   ی ضرربه  های اهریمنی را ضعیف و آمراده گام به گام نیرو

                                                                 
4   Honarmand, Saeed. 2004. Master Thesis. Reading Shāhnāmeh: in the Context of 

Messianic Expectation.  



 

 

ویرژه انسران    اهریمن هم در این میدان فرصت یافته تا نیروهای متحد اهورامزدا، بره 

ایرن   . هرای اهریمنری ضرعیف و نرابود کنرد      را، با آلودن و گرفتار کردن به خواهش

ای اسرت کره    ن مهرهروایت از تاریخ مانند است به یک بازی شطرنج که در آن انسا

یا باید بر آنها پیروز شود یا توسط آنهرا   های مخالف ندارد، و، مبارزه با نیروراهی جز 

توانرد   این واقعیت است که انسان هزاران سرال اسرت کره دیگرر نمری      . بلعیده شود

در واقرع بررای او     .بیرون از یک نظام اجتماعی و بدون قدرت سیاسی زندگی کنرد 

کننرده برر    پس تاریخ یک امر تحمیلری و تعیرین   . این امر نیست هیچ راه گریزی از

چره   –ای  ی جهان و در هریچ جامعره   در هیچ گوشه . رفتار و سرنوشت انسان دارد

بنرابراین بایرد     .انسران راه گریرزی از سیسرتم قردرت نردارد      –مدرن و چه کهرن  

چگونه این روند را اما اینکه  . هماهنگ با آن عمل کند تا تاثیر خود را بر آن بگذارد

در واقع هر فرهنرگ و دینری برا     . کند بحث دیگری است برد یا تبیین می پیش می

پریش از جهران صرنعتی     . دهرد  یک گفتمان خاص روند تاثیرگذاری را توضیح مری 

هرای تراریخی نیرز بازتراب      روایرت  . شد ی خدا تلقی می حرکت تاریخ ناشی از اراده

ن روایرت تراریخی در نگررش هگلری برا اصرطالح       ایر   .چنین اراده و خواستی بودند

جهان مدرن برعکس بر آن است که این روند در پی  . تعریف شده است 5گری تاریخ

رود، آنچره مرارکس در اصرطالح تراریخ      هرا پریش مری    هرای مرادی انسران    خواسته

فردوسری نیرز متراثر از      .تعریرف کررده اسرت    1(ماتریالیسرم تراریخی  )گرایی  مادی

گری معتقد بوده است  گرچه این فلسرفه بررای    ی به یک نوع تاریخهای زرتشت نگره

را برا   شاهنامهی این گفتمان  او بر پایه . کننده قایل بوده است انسان نقشی تعیین

وجره سیاسری ایرن گفتمران نیرز همرین         .خاص روایت کررده اسرت   3ای طرحواره

این همان نقشی اسرت کره بره      ”.دیگر“و  ”خود“گیری انسان است در قبال  موضع

کرل   . یابرد  صورت قدرت سیاسی، نظامی، اقتصاد و فرهنگری در جامعره نمرود مری    

گیررری ترراریخ پرداخترره اسررت، و در  برره ایررن نقررش انسررانی در شررکل  شییاهنامه

                                                                 
5  historicism 
6  Historical materialism  
7  schema 
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هایی چون مرورد براال ترالش کررده نقرش سیاسری او را در درون سیسرتم         داستان

 .بنمایاند

هرر   . ای است از نگرش زرتشتی، چند مرحلهروایت تاریخی فردوسی، متاثر 

           ر       از لحراظ کم ی و    . های خاص خود را دارد مرحله یک هزاره است و هر هزاره ویژگی

هرای   کننرد، یعنری هرزاره    ها پله به پله از خوب بره برد سرقوط مری     کیفی نیز هزاره

های آخر بیشتر آلوده به عناصر  ی بهشتی مانندتر هستند و هزاره نخستین به جامعه

ی پریش   تر از هزاره پس هر هزاره یک مرتبه از لحاظ کمی و کیفی پایین . اهریمنی

تبرع   های هر هزاره نیرز بره   آدم  .ش استا ی بعدی از خود و یک مرتبه بهتر از هزاره

تررر،  ی نخسررت نیرومنررد هررای هررزاره مررثال آدم.  هررای آن هررزاره را دارنررد ویژگرری

هرای بعرد    حرال آنکره در هرزاره    کننرد   اند و حتری عمرر زیرادی مری    -فکرتر خوش

کننده اما همیشگی نیست و  این روند سقوط  1.کند ها نیز سقوط می های آدم ویژگی

ی فرجامی دارد  و آنگاه که تاریخ به این نقطه برسد در مسریر عکرس رونردی     نقطه

یعنی به همان ترتیرب کره سرقوط کررده پلره بره پلره از         . یابد رو به بهتر شدن می

شود تا راه بر رستاخیز و بازگشرت بره    های اهریمنی پالوده می یدادگریها و ب پلیدی

ترر و   گیری کوتاه تر است و زمان اوج البته زمان سقوط طوالنی . بهشت همواره شود

ی زمرین همره در    های مسلط تاریخ دوازده هرزار سراله   تابع یکی از روایت . تر سریع

شود، و در  مسیر پالودن آغاز میمسیر سقوط است و پس از آن با رستاخیزی کوتاه 

شوند و در نبرد پایرانی آنگراه    ها و دیوان نابود می هر گام کوتاه خوفستران، اهریمنی

د، انسران پراالیش یافتره بره بهشرت      وش میکه اهریمن نیز به دست اهورامزدا نابود 

مزدا در مرکز جهان است، انسان همچنران نقرش    بینیم که گرچه اهورا می  9.رود می

زیستن در جهان مینوی  تاریخ دارد و در پایان هم پاداش او وری مهمی در روندمح

 . است

و  هرا هم که قرار است تاریخ انسان خوب را در مقابل تمرام بردی   شاهنامه

سره بخرش    . گرری را روایرت کررده اسرت     نشران دهرد همرین تراریخ     ها خوفستری

                                                                 
 .بیند این نگرش به تاریخ دقیقا ضد نگرش مدرن است که تاریخ را روندی پیشرونده و بهتر شونده می  1

9  Boyce, Mary. 1984. Textual Sources for the Study of Zoroastrianism, edited and translated 
by Boyce, Manchester University Press. 



 

 

ریخی برشمرده، در واقع ای، حماسی و تا های اسطوره ، که برتلس با عنوانشاهنامه

یابد و در  هر هزاره با یک سقوط پایان می . ای به تاریخ است نمودی از نگرش هزاره

گویرد تخرت    ی بعدی آنگونه که حمزه اصفهانی می ی میان این هزاره و هزاره فاصله

. افترد  به دست یک اهریمنری یرا انیرانری مری     01ماند و شهریاری از شاهی خالی می

ی میران   و اسکندر سره شرهریار انیرانری هسرتند کره در فاصرله       ضحاک، افراسیاب

هرم برا شرهریاری تازیران، یعنری       شاهنامهپایان  . رانند ها بر ایران فرمان می هزاره

آید کره در آن نویرد    ای می همراه با این پایان پیشگویی . یابد انیرانی دیگر، پایان می

گویی کره اساسرا تکیره برر یرک      این پیش . شود ها داده می بازگشت قدرت به ایرانی

و  یسین  زنید وهیومن  ، نامیه  زرتشتروایت دینی داشته پیشتر در آثاری چرون  

نیز آمده بوده و بعد از فردوسی هم توسط برخی کسان، مثال مسعود  نامه جاماسپ

 . مطرح شده است 00سعد سلمان،

وجود دارد  شاهنامهگری یک نگرش سیاسی نیز در  در چارچوب این تاریخ

ی جامعه، مقابله با تهدیدهای دشمن و دست به دسرت شردن    ی اداره که به مسئله

عنروان   هرای سیاسری بره    گیرری  وی در اینجا به اهمیرت تصرمیم    .پردازد قدرت می

ایرن   . دهرد  ها توجه نشران مری   کننده در روند تاریخ و کنش انسان های تعیین دلیل

هرا را نیرز    بیند و انسان دانشی اهریمن نمی ی پس نگرش روند سقوط را صرفا نتیجه

شاید نزدیکترین نظریه به این نگرش را بتروان   . بیند در شکل دادن آن مسئول می

از پوروناهای بودائی، یافت که در آن رفتار غلرط شراه در    ”چرخ روزگار،“در داستان 

اش از  شود و اولین نتیجره  قبال مردم باعث بر هم خوردن تعادل در چرخ روزگار می

جای سخن از این داستان نیست و تنها شما را به داستان  . دست رفتن شاهی است

در نگرش زرتشتی این اهریمن است که انسران را گرام بره      04.دهم اصلی حواله می

را برا   –کیرومرث   –اهریمن نخست انسان   .کند تر می گام با کارهای اهریمنی آلوده

                                                                 
بنرابراین هرم شراه    . sovereignام و شرهریار را در معنرای    آورده sovereigntyشهریاری را اینجا در معنری    01

 .ی مدرن از شهریاری استتواند شهریار باشد، هم رئیس جمهور که مفهوم می
 .اثر ابوریحان بیرونی التفهیمی جالل همایی بر کتاب  نگاه کنید به مقدمه  00

12  Lpez, Donald (edited). 1995. Religions of India in Practice. Princeton University Press. 
Pp. 227-234.  
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جسرم او را شرریک    –جمشرید   –خرواهی   یشکند، سپس با ب آلودن به آز میرا می

کند به حکومرت کرردن    آغاز می –کاووس  کی –دنبال آن با خودکامگی  شود  به می

اش دور  با این روند اهریمن گام بره گرام انسران را از انسرانیت مینروی       .ها بر انسان

اما فردوسی این نگرره را برا یرک پریچش       .کند کرده به پلیدی اهریمنی نزدیک می

تواند این کارها را بکند تنها بررای   گوید اگر اهریمن می او می . برد فی به کار میفلس

این است که انسان آمادگی آلوده شدن به آنها را دارد  البته نره هرر انسرانی  بلکره     

ایرن    .های معمولی در روند تاریخ نقرش دارد  آنکه در قدرت است و بیشتر از انسان

ساخت  در یک پی شاهنامهبا چنین نگرشی  . دهدانسان مسئول است و باید پاسخ 

دهد که سرآغاز هر سقوط یک اشرتباه یرا گنراه اسرت از سروی شراه        کلی نشان می

هرا جراگیری    خروبی در طرول داسرتان    های سقوط به گناه پادشاهان و نشانه. خودی

نگارنرده در اثرر مرذکور     . توان یکی بعد از دیگری دیرد و دنبرال کررد    اند و می شده

در هرر یرک از    . ی داستانی شامل پانزده بار سقوط را برشمرده اسرت  ده زنجیرهپانز

شرود و   ها نخست شاه ایرانی با یک گناه موجب پراکنده شدن مردم مری  این زنجیره

حاصل چنین گناهی ضعف  . کند می یکترتیب کشور را یک گام به سقوط نزد بدین

 . خرود یرا فرزنردش اسرت    ی پراکنده شردن مرردم، مرر      پادشاهی است که نتیجه

آمد آن نیز نیرو گرفتن پادشاه اهریمنی است که سقوط شهریاری ایران را بررای   پی

 . شود مدتی باعث می

کیومرث که بره آز  : کننده هستند از این میان چهار سقوط بنیادی و تعیین

کاووس که در خودکرامگی   افتد  کی خواهی درمی شود  جمشید که به بیش آلوده می

آیرد، برا    برا آز میرایری مری     .کنرد  غلتد و گشتاسپ که طمع جراودانگی مری   فرومی

، و برا  آیرد  مری  خرواهی خودشریفتگی و جهرانگیری، برا خودکرامگی اسرتبداد       بیش

ی شراهان   کشری پیشره   کشی و نسرل  جاودانگی که ضد تمنای نخستین است جوان

آمیز گشتاسپ با فرزندش اسرفندیار   نمود این روند آخر را در رفتار توطئه . شود می

ی آلروده   نتیجه . فرستدش بینیم که برای دور کردن او از تاج به جنگ رستم می می

برا   . شدن کیومرث به آز کشته شدن سیامک، پسرش، و قدرت گرفتن دیوها اسرت 

بعرد،   . شروند  ی از آن میکند و دیوان نیز بخش این کار جهان یک سقوط بزر  می

خویان  خواهی و منیت راه را برای سقوط بعدی، یعنی شهریاری دیو جمشید با بیش



 

 

سقوط جمشید پایران هرزاره اسرت و بسریار عظریم  و برا         .کند بر زمین هموار می

خویان نیرز بره نوبرت بره      از این زمان دیو  .یابد شهریاری طوالنی ضحاک فرجام می

کنرد   خواهی و خودشیفتگی سقوط می مشید نخست با بیشج  .رسند شهریاری می

 . شرود  خروی حراکم مری    سرپس ضرحاک دیرو    –شرود   و خود آواره و کشرته مری   –

شود و به دنبال آن سیاوش، پسرش،  کاووس نیز نخست خودکامه و جهانگیر می کی

سرپس   . شرود  ای قردرت ویرانگرر مری    دهرد و افراسریاب بررای دوره    را از دست می

خواهی  گشتاسپ اما با تخت  .گذارد خیزد و دوباره مدار را بر داد می یخسرو برم کی

شود و برا ایرن کرار اسرفندیار، فرزنردش، را بره کشرتن         دچار آزی بیرون از حد می

یابرد ترا آنجرا کره اسرکندر برر کشرور حراکم          دنبال آن سقوط ادامه می به  .دهد می

جرر بره شرهریاری تازیران     ی ناتمام نیز در پایان هسرت کره من   یک نمونه . شود می

در ایرن نمونره شراهانی چرون      . گرذارد  شود و فردوسی روایت آن را ناتمرام مری   می

خواهی موجبات سرقوط را فرراهم    خواهی و تمامیت خسروپرویز را داریم که با بیش

 .کنند می

بعرد از میررا    . ها هستند شاهان نمایانگر سقوط بینیم که می ها دورهدر این 

بعرد    .شود ها بود از دیوان پر می که پیشتر جایگاه فقط انسان شدن کیومرث زمین

افتد، افزون بر آن  خویان نیز می ها به دست دیو از جمشید، شهریاری عالوه بر انسان

هرا نیرز برا یکردیگر دشرمنی       انسران  . شروند  ها از درون و بیرون تقسیم مری  جامعه

تقسریم زمرین     .شروند  یی میخو ها خود دچار اهریمن ترتیب انسان ورزند و بدین می

 ی یگانره  ی بهشرتی  میان فرزنردان فریردون آغراز ایرن سرقوط اسرت از آن جامعره       

گذارد و  اهمیت شمردن نظر دیگران بنای خودکامگی را می کاووس با بی  .نخستین

گشتاسپ نیز با دسرت برنداشرتن از     .پراکند تخم کین را میان مردمان مختلف می

و یرورش بیگانگران براز     -خانردان رسرتم    –       ک شری   یاورتخت شاهی میدان را برای 

 . کند می

و شرهریاری   با ایرن طررح مختصرر از نگررش فلسرفی فردوسری بره تراریخ        

 . شاهان این همه برای او اهمیت داشته است یابیم که چرا خویشکاری و نقش درمی

دهد کره سراختار قردرت و     فردوسی در داستان شاهانی که ذکرشان رفت نشان می

بررای نمرایش ایرن     . کرده است سیاسی شهریار را در آن نظام خوب درک مینقش 
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کررده اسرت  مرثال برا خودشریفتگی و       ها را بیشتر برجسته مری  ارزش-درک او ضد

دهد کره هرگراه مرردم دسرت از پشرتیبانی شرهریار        خودخواهی جمشید نشان می

گزیر یرک دوره  نرا  شود و هم مرردم بره   بردارند، هم او زود از تخت به زیر کشیده می

های سیاسی کاووس سرقوط را در چنرد الیره     تصمیم . کنند بیدادگری را تجربه می

 . مازندران و هامراوران  –نخست با دست انداختن بر کشورهای دیگر   .دهد نشان می

سررپس خودکررامگی او در یررک   .نامررد در ایررن دوره فردوسرری او را جهررانگیر مرری 

خواهد  آید  آنجا که از او می نمایش درمی مندانه از سیاوش به ارزش-درخواست ضد

رغم قرارداد صلح از رود بگرذرد و بره آن کشرور                             های تورانی را بک شد و به تا گروگان

کنرد و   ها را آزاد می گیرد و گروگان سیاوش اما این دستور را نادیده می . حمله کند

 ای هگونر  کهرن -ی و ضرد سراختار -کرنش ضرد    .دهد خود تن به تبعید ناخواسته می

 . شود گشتاسپ نیز با دروغ گفتن به پسر و فرستادنش به جنگ رستم رو می

دهرد کره قردرت محصرول همردلی و       ها نشان مری  فردوسی در این داستان

اعتماد میان مردم و شهریار است و فقدان آن بریش از هرر چیرز بره توانرایی نظرام       

هرا کره    ارزش-هر کدام از این ضد  .زند شهریاری در دفاع از کشور و مردم ضربه می

آورد کره در آن   شود، خالیی به وجود مری  ای یک گناه محسوب می در نظام اسطوره

اما چرا گنراه شراه     .افتد ها میسادگی به دست نااهالن و اهریمنی قدرت سیاسی به

-هرا نقشری ضرد    ارزش-زیررا هرر کردام از ایرن ضرد      کننده است؟  این همه تعیین

ی مرردم برا نظرام، نظرام برا مرردم، یرا         یابد و مقابله شهریاری می ساختاری در روند

شرود نره    کننده مری  دنبال، آنچه تعیین به  .شود خودکامه با نظام و مردم را باعث می

آن یعنری عردم تعرادل قردرت و گررایش بره        عمرل  محصرول بیشرتر  گناه شاه که 

اسرت، گرچره    از دید فردوسی این مقابله همیشه بره زیران مرردم    . بیدادگری است

مرر  یزدگررد،    . ریرزد  پادشاهی خود نخستین د ی است که در این فرایند فرومی

ی تاریخی است  گرچه یک واقعه –آخرین پادشاه ساسانی، به دست خسرو آسیابان 

سراز را بره نمرایش     ی سرنوشت شکلی کامال نمادین این مقابله به شاهنامهاما در  –

  .بررد  هرا بیررون مری    یاری را کامل از دست ایرانیای نهایی که شهر گذارد  مقابله می

ی دیگر این نگرش را در داستان مردم شهر ری با نمایشی مقطعی از کرارکرد   سویه



 

 

اهمیت این داسرتان در بازنمرایی قردرت سیاسری در امرور        .بینیم شاه در نظام می

 . توان یافت می شاهنامهندرت در  داخلی است، چیزی که به

یررک، نمرراد امنیررت : سرره نقررش سرراختاری دارد امهشییاهنشررهریاری در 

ی شهریار در این حالرت دفراع    وظیفه  .ها است در مقابل نیروهای خارجی سرزمین

اند که خود را قربانی این  پهلوانان و لشکریان آماده . قید و شرط از سرزمین است بی

 . ردم اسرت ی مردم و ایجاد رفاه برای مر  دو، شهریاری نماد اداره  .دفاع مقدس کنند

امرا   . ی نظام شهریاری اسرت  سازندگی و تولید امکانات رشد برای رفاه مردم وظیفه

ی منفی هم دارد و آن کنترل قهری جمعیرت اسرت    قدرت در این حالت یک جنبه

سه، شهریار نماد اعمرال قردرت     .ایستند آنگاه که مردم مقابل شاه یا کل قدرت می

ر این حالت او کارش برقراری عدالت میان افرراد  د . منفی یا مهارکننده بر فرد است

صرورت قهرری   : شود این نوع قدرت خود با دو مکانیسم اعمال می  .اش است جامعه

ی آن نیز در نظام اخالقری حراکم    کننده آن مجازات بدنی افراد است  صورت کنترل

الرزام بره کارهرای پسرندیده و همزمران سررکوب         .یابد بر جامعه و فرد نمایش می

هرای کنتررل فرردی     از جملره شریوه   –هرای جنسری    ویژه خواهش به –ها  خواهش

این نوع   .کنند هستند که در تولید قدرت در جامعه نقش کارکردی عمیق بازی می

باید یرادآور شرد کره     . تعریف کرده است 03قدرت-قدرت را فوکو با اصطالح زیست

ه آنجرا کره مرردم در آن    ویژ قدرت در نهایت برای فردوسی بد و اهریمنی نیست  به

اما در ضرمن دچرار تروهم هرم نیسرت و صرورت         .کننده داشته باشند نقش تعیین

 . گذارد های شاهان و پهلوانان به نمایش می قدرت را هم در اشتباهو متمرکز عریان 

تقریبا تمام پنجراه    .وجه مسلط را دارد شاهنامهوجه نخست شهریاری در 

 . ی تهدیرد از سروی یرک کشرور بیگانره هسرتند       شاه مذکور در متن درگیر مسرئله 

هرای آنهرا نیرز در جهرت ایجراد برترری یرا دسرتکم تروازن قروا برا             ی سیاست همه

خراطر برترری نظرامی برر      اما شاهانی هم هسرتند کره بره     .های خود است همسایه

یعنی به رفراه  مرثال جمشرید کره بررای      پردازند،  همسایگان به وجه دوم قدرت می

خراطر احسراس    شروند و بره   برخی نیز مقهور قدرت خارجی می . آورد مردم رفاه می
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اش همین خسرو پرویز است  زنند، نمونه خطر از بیرون دست به سرکوب داخلی می

آورد و ضرمن سررکوب    اش را با پشتیبانی امپراتور روم بره دسرت مری    که پادشاهی

شاهان بعرد از او نیرز نمایرانگر افرول      . زند عیاشی و ولخرجی می مخالفان دست به

 . اند و درگیر با مخالفان داخلی قدرت

فوکرو    .یابد وجه دوم شهریاری مشخصا با اعمال قدرت بر جمعیت نمود می

مراقبرت در تعریرف فوکرو     . تعریف کرده است 02شکل عام آن را با اصطالح مراقبت

ا در خود جمع دارد، بنابراین باید متوجه بود که ایرن  هر دو معنی هدایت و تنبیه ر

 . کنش هم وجه منفی دارد و هم وجه مثبت، یعنی هم سرکوبگر است و هم سرازنده 

 . هایی محدود به نمرایش درآمرده اسرت    هر دو وجه چند بار و به شکل شاهنامهدر 

 صورت مثبت آن که مراقبت در جهت رشد و سازندگی است در پادشاهی هوشنگ،

این شاهان، با اطمینان به برتری نظرامی    .جمشید و انوشیروان بازنمایی شده است

در واقرع   . گذارنرد  ی رشد و پیشرفت مری  هایی برپایه و امنیتی بر دشمنان، سیاست

ای کرامال حسراب    کند که جامعره را برا برنامره    اینجا شاه نقش مهندسی را بازی می

جمشرید   . آفرینرد  ه، پزشکی و جز آن مری برد و برای مردم پیشه، رفا شده پیش می

 . آورد ها و طبقات، گسترش زمین و پزشکی برای مردم رفاه مری  مثال با تقسیم پیشه

های مالیاتی در نظام  انوشیروان آخرین پادشاه از این دست است که با اصالح قانون

ان همراهی مردم در ایرن رونرد نشران از ترو     . آورد هایی به وجود می طبقاتی تعدیل

 . ی آرمانی اسرت  ی کشور دارد و از دید فردوسی نمونه باالی قدرت سیاسی در اداره

همراهی مردم خود نقش مهمی در تولید قدرت دارد و پراکندنشان از آن سو نقشی 

نخست مردم در رونرد   . بینیم در داستان جمشید هر دو فرایند را می . ویرانگر دارد

کنرد   که جمشید از این رهگرذر حاصرل مری    قدرتی . شوند رشد همراه جمشید می

اش دوری گزیدن مردم از او  نتیجه  .شود چنان زیاد است که دچار خودشیفتگی می

  .شرود  است و ضعیف شدنش تا آنجا که با قد برافراشتن ضحاک نراگزیر فرراری مری   
                                                                 

ام، گرچه ایرن دو از لحراظ معنرای زبرانی برابرری کراملی        فوکو آورده disciplineمراقبت را برابر با اصطالح   02

دیسپلین در انگلیسی معنای تنبیه و مجازات دارد، حال آنکه در فرانسه مفهوم مراقبت نیرز در خرود   . ندارند

ر حرال  بره هر  . ی فرانسوی را دارد، امرا وجره دیگرر را نردارد     مراقبت فارسی یک معنای موجود در وا ه. دارد

 .مراقبت را در این متن با هر دو معنا در نظر بگیرید



 

 

داسرتان   . یابرد  هرای عمرومی نمرود مری     ی منفی مراقبت در تنبیه و مجرازات  جنبه

ی منفری   ی جنبره  درباره . ی جالب از آن است تنها نمونه ”ز و شهر ریخسرو پروی“

 . این نوع قدرت کمی دیرتر سخن خواهیم گفت

ی خرودی بره نمرایش     سومین وجه شهریاری با اعمال قدرت بر فرد جامعه

 . یرابیم  نمود این وجه را ما در مهار و مجازات افراد خاطی در جامعه مری  . آید درمی

قدرت تعریفی فوکو است که هم منظورش کنترل مرردم اسرت و   -این همان زیست

تواند  در اینجا هر فرد می . هم تولید قدرت از طریق همراهی مردم در اعمال قدرت

انسان از یک سو باید خود را  . اجرای آن 05خود مقهور قدرت باشد و همزمان عامل

روی سرازنده در جامعره   ها و غرایز مهار کند و آنها را تبدیل به نیر  در مقابل خواسته

با این  . کننده را در قبال افراد دیگر بازی کند کند و از سوی دیگر همین نقش مهار

شود که در هر حالرت شررایط اعمرال قردرت را توسرط       ای می کار او عامل دو سویه

این وجه از شرهریاری در   . کند ی سیاسی و طبقاتی فراهم می یافته نیروهای سازمان

صرورتی بسریار پراکنرد و غیرمحروری طررح شرده، آن هرم در شرکل          به شاهنامه

های فردی یا جمعی، مثال بر دار کشیدن فرامررز توسرط بهمرن یرا کشرتار       مجازات

 .مزدکیان دگراندیش توسط انوشیروان

اکنون به داستان بازگردیم و ببینیم نقرش منفری کنردن نراودان و کشرتن      

تیم که این داستان نمود وجه دوم یعنی گف  .ها در اعمال قدرت قهری چیست گربه

مراقبت جمعیت از طریق اعمال قدرت منفی است  و چون وجه منفی دارد اجررای  

 . ساختاری دارد، به ویژه بررای نمرایش ویرانری جامعره    -عمال عوامل ضد             آن نیاز به ا 

 ویرژه  های فردی فرماندار، به آمیز است با مشخصه عمال قهر                   ی آخر ارتباط این ا  نکته

 . ها و زشتی او بالهت

عمال                  های فردی را با ا  ی ویژگی ی آخر شروع کرد و رابطه توان از مسئله می

و اینکه آیا زشتی یک تمهید داستانی است برای نشران    قهری قدرت بررسی کرد؟

ی قردرت   تر میان آن و مسرئله دادن منویات درونی فرماندار یا اینکه ارتباطی عمیق

 وجود دارد؟ 
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تروان دریافرت ایرن اسرت کره       ی نخست مری  را که از همان لحظه واقعیتی

تعمد بر این  رو قدرت واقعی نیست، بلکه خسرو پرویز است که او را به فرماندار زشت

پس طبیعی است اگر خسرو پرویز با کرارکرد منفری حماقرت در     . کار گمارده است

نتیجره   . دم بهره گیردعمد بخواهد از آن برای تنبیه مر ی شهر آشنا باشد و به اداره

  .ی قردرت عمرال قهرر                                                         اینکه قدرت اصلی خسرو پرویز است و زشتی و بالهت ابرزار ا  

که زشتی تنها یرک تمهیرد داسرتانی اسرت و بالهرت نمرود        ماند میتردیدی ن پس

 . فقدان یک دید فلسفی است

اگر بالهت کارکردی ویرانگرانه در این داسرتان دارد، پرس بایرد بره دنبرال      

 . مثل هر مفهروم دیگرری بالهرت معنرایی نسربی و کرارکردی دارد        .ن بودمعنای آ

او برا ایرن     .ای از عوامل منفری اسرت   دلیل تولید زنجیره بالهت فرماندار در اینجا به

آنچه در تعریف بالهت به  . کند که در نهایت یک شهر از هم بپاشد عوامل کاری می

از دیرد شراعر آبرادانی یرک ارزش       .کند نظام ارزشی حاکم بر اثر است ما کمک می

                                    آگاهی بر اینکه بالهت  مرد شرهر بره  خسرو پرویز با  . ارزش-است و ویرانی یک ضد

 او از مرردم  برا ایرن کرار   .  کند تا شهر را ویرران کنرد   د او را حاکم میشک می یویران

خسرو پرویز نگاهی خاص به مفهوم مراقبت  . گیرد انتقام می پشتیبان بهرام چوبینه

تواند به مردم بدهد  بررعکس   نگرد که او می ای می عنوان هدیه او به آبادانی به  .ددار

او آبرادانی    .فردوسی اما نگرش دیگری دارد . بیند دریغ کردن آن را عین تنبیه می

او بارهرا بره سرتایش     . بیند و ویرانری را عامرل نرابودی آن    را عامل تولید قدرت می

اند  در مقابل آنانی را نکوهیرده کره ایرن     بادانی زدهپردازد که دست به آ شاهانی می

ی یک جامعه با هر یرک   او اداره از نظر . اند اند یا خود عامل ویرانی بوده کار را نکرده

ی نخسرت یرا خرال  آن     گیری از شریوه  اما عدم بهره . از این دو شیوه ممکن است

ینرد کره منجرر بره     ب عمل کردن را عاملی در عدم پشتیبانی مردم از شهریاری مری 

هرای   در این حالت شهریار نیاز به استفاده از شیوه . شود ضعف و سقوط سیاسی می

البتره برا    . کنرد  یابد که خود عردم پشرتیبانی مردمری را دو چنردان مری      قهری می

توان بر مردم حکومت کرد، اما این حکومت دیگر تروان پایرداری در    خودکامگی می

در سایه چنین فرایندی است که شهریار  . مقابل نیروهای خارجی را نخواهد داشت

  .یرازد  دسرت مری  از بیم از دست دادن قدرت به نابودی شورشیان و مخالفان داخلی 



 

 

گیرد، زیرا آنها زودتر  افراد جامعه را هد  می ترین طور طبیعی باهوش روندی که به

با چنرین رونردی جامعره از     . رسند از هر کس دیگر به درک این فرایند ویرانگر می

شرود و بره دنبرال آن سرقوط رو بره شرتاب        های فکری و کاریش محرروم مری   توان

شهریار نیز همزمان از مفهوم نمادینش که همیاری با مردم شرهر اسرت    . گذارد می

 .شود قوط کرده به ضد معنای نمادین خود بدل میس

هرای فرهنگری نیرز     برخورد قهرآمیز قدرت سیاسی با مردم موجب گسست

دلیل آن این است که با محرومیت مردم از مواهرب و امکانرات اجتمراعی      .شود می

دم را این روند مر . شود زندگی آنها محدود به تالش برای برآوردن نیازهای اولیه می

حاصرل اینکره    . کنرد  دیگر محروم می های هامعستاوردهای پیشینیان خود یا جاز د

مردم با دور شردن از زنردگی فعرال اجتمراعی بره سرطح زنردگی حیروانی سرقوط          

  01.تعریرف کررده اسرت    ”زنردگی عریران  “آگامبن این روند را با اصرطالح   . کنند می

م ری از امکانرات و  فرمان منع داشتن ناودان و گربه نماد رونرد از دسرت دادن مررد   

  .کنرد  فرهنگری سرقوط را تسرریع مری    -اختراعات انسانی است که با کارکردی ضرد 

نشان از اینکه شکل دیگری  . درک این عوامل خود نشان از یک درک فرهنگی دارد

از زندگی نیز متصور است  شکلی که در آن مردم برخروردار از مواهرب فرهنگری و    

 .نندتوانند در رفاه زندگی ک دانش می

 . کننرد  های همگانی عمل مری  ها و تجربه های احمقانه ضد دانسته این فرمان

اسرت                                                                         ا عمال آنها نیز نشان از خودکامگی فردی دارد  فردی که باالی قانون ایستاده 

کند، اما خودش را از اجررای آنهرا مبررا     وضع می و برای دیگران راه و روش زندگی

 ستمگر است، زیرا از ابرزار کنتررل برر فررد،    چنین فردی با چنین نگرشی  . داند می

ایرن    .کنرد  شخصری اسرتفاده مری    هرای  یعنی سیستم مجازات، در جهت خواسرته 

منظور حفظ قدرت برای خود باشرد یرا بردتر از آن ناشری از      توانند به ها می خواسته

اما اگر این شرخص نراتوان از درک شررایط باشرد در ایرن صرورت         .بیماری قدرت

 . ها، در شخصریت خرود خواهرد داشرت     نیز، افزون بر دیگر ویژگیا ویژگی حماقت ر

حماقت را نباید دستکم گرفت، زیرا با ستمگری ممکن است بتوان قردرت را بررای   
                                                                 

16   Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by 
Daniel Heller-Roazen. Stanford, Calif.: Stanford University Press. 
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ی اسرت کره   بردتر، زمران   . مدتی حفظ کرد، اما با حماقت چنین امکانی وجود ندارد

احمقانره   بررای کارهرای  د و به فرد قدرتمنرد میردان   جمع شوحماقت  ستمگری با

های احمقانره کرم    اما نظام  .های ستمگر فراوان است های تاریخی نظام نمونه . بدهد

: دلیرل آن روشرن اسرت    . هستند، زیرا اینها زمان زیادی برای فروپاشی نیاز ندارنرد 

های قدرت خود را نیرز   های ساختاری جامعه پایه حاکمی احمق ضمن نابودی بنیان

برا رفرتن آنهرا     . شرود  ری منجر به مهراجرت مرردم مری   ویرانی شهر  . کند نابود می

ها و نهادهای اجتماعی اعم از اقتصرادی، فرهنگری و سیاسری از هرم متالشری       نظام

شوند و با این کار قدرت که برای حکومت کردن نیاز بره حضرور مرردم در ایرن      می

 . شود ها دارد ساقط می نظام

ی  ی فضای تصویر شده در این داستان است کره رابطره   ی دیگر مسئله نکته

ها،  ها و گربه توصیف شهر، ناودان . ی قدرت دارد ی اعمال احمقانه تنگاتنگی با شیوه

فضرا در   . اسرت  شیاهنامه گرچه خیلی مختصر، از معدود موارد توصیف واقعی در 

برای   .است مایش قدرتجهت ن ای دارد و بیشتر در هی اسطور جنبه این متن اغلب

هرر دو نیرز     .هرا هسرتند   همین اغلب فضاهای توصیف شده محدود به د ها و کراخ 

اینجا اما شرهر بردون ارتبراط برا      . ی مستقیمی با نمایش نمادین قدرت دارند رابطه

قدرت مرکزی و در واقع دور از جایگاه قدرت، یعنی کراخ و پایتخرت، تصرویر شرده     

ساختار اجتماعی ایران امری معمول اسرت  چنانکره در طرول     این شکا  در . است

وجود ایرن   . اند هایشان در شهرها زیسته ها حتی زمینداران هم به دور از رعیت قرن

های مردم را برای قدرتمنردان مشرکل کررده     ها و بدبختی شکا  همیشه درک رنج

تفاوت  سنگدلی بیگذرد تا حد  است  مهمتر از آن آنها را نسبت به آنچه بر مردم می

ی ایرانی وجرود ایرن شرکا      یکی از دالیل ستمگری عریان در جامعه  .نموده است

اصرله حتری ترا    ایرن ف   .عمیق میان محیط زیست قدرتمندان و فرمانبرانشان اسرت 

 . رفته استپیش  حس جدایی هویتی و غیر انسان دیدن زحمتکشان

ای بشود  چار هرگونه بلیهتواند د شهر ری به دور از زیستگاه خسرو پرویز می

دلیل آن هم  . های واگیردار نابود شود و قدرتمندان را باکی نباشد و حتی با بیماری

ی دیگری هم  این فاصله نتیجه  .طور واضح همین شکا  فیزیکی میان آنها است به

دارد و آن تحمیق طبیعی قدرتمندان نسبت به شرایط زیستی مردم و عدم توانرایی  



 

 

خسرو پرویز شاید آنقدر باهوش باشد کره بررای تنبیره     . ت آنها استدر درک نظرا

اش از مرردم او را از درک   مردم ری احمقی را به فرمانروایی آنجا برگزیند، اما فاصله

در این داسرتان ایرن حماقرت مثرل دیگرر عوامرل و        . مسایل آنها عاجز کرده است

صرورت بسریار مشرخص و     ی دلخواه به عناصر داستان دستچین شده است تا نتیجه

این شرایط یک پیام نمادین دیگر هم دارد کره مرا    . معلوم بر خواننده نمایانده شود

توانیم بفهمیم و آن حماقت خود خسررو پرویرز اسرت کره در      با آگاهی از تاریخ می

خسررو پرویرز    . گزیدن یک احمق برای تنبیه مردم شهر به نمرایش درآمرده اسرت   

  .هایش بره روز سریاه نشراند    او کشور را با ولخرجی . مردی خوشگذران و عیاش بود

از همان روز نخست با دیگر مدعیان و  ه بوددر حالیکه برای کسب قدرت ناگزیر شد

هرای   پنجره نررم کنرد، او بررای ولخرجری     -و-ویژه شورشیان بهرام چوبینه دسرت  به

ردم هرایی کره برر مر     بسرت و غافرل از بردبختی    ی مردم می احمقانه مالیات بر گرده

پرس در واقرع     .خواست که به او وفادار باشند د همچنان از آنان مینکرد میتحمیل 

این خود خسرو پرویز است که ناشی از عدم درک شرایط مردم دچار چنان تبخترر  

گرذارد و   جرا مری   که بعد از خود کشروری ورشکسرته بره   تا آنجا  .شود و حماقتی می

 . آورد نوپا را فراهم می ها و روی آوردن مردم به دین ی شورش زمینه

ی نمادین است از آنچه در کل کشور در جریران بروده    شهر ری یک جزیره

روی احمق نیز نماد قدرتی است که به دست خود دچرار حماقرت    مرد زشت  .است

ساختار هم، که زیباترین تمهیدهای داسرتانی هسرتند، بررای    -عناصر ضد  .شود می

گرذریم  از   توجره از کنارشران مری    نشان دادن آن چیزهایی است که ما معموال بری 

ساختارهایی که هم جامعه بر آنها اسرتوار اسرت و هرم قردرت از طریرق وجرود یرا        

ی کشرور فرراهم    رهشود که بهترین یا بدترین شرایط را بررای ادا  حذفشان موفق می

 . آورد



 

 

 

 گفتمان
 





 

 

                               قدرت  گفتمان و نگاه فوکو به آن

هرای اخیرر از    امرا در دهره   اصطالح جدیردی نیسرت،  ( discourse)گفتمان 

از جمله دالیرل    .های مختلف اندیشه برخوردار شده است سزایی در حوزه اهمیت به

از ایرن   . این اهمیت، قدرت آن در تعریف و حتی تزییر معنای واقعیت برای ماست

لحراظ زبرانی،    کند که نره تنهرا، بره    زاویه، گفتمان مانند یک روایت فراگیر عمل می

کند  بلکره آن را ترابع شررایطی     ای از یک واقعیت را طرح می ویژه اهمیت و معنای

البتره بایرد گفرت کره روایرت       . نمایانرد  ها و حقایق مسلم مری  صورت حکم خاص به

(narrative) تواننرد باشرند   ها خود نمودی از یک گفتمان هستند یا که می یا روایت . 

فوکو با چنین   .شناسیم گفتمان نقش مهمی دارد در تبیین آنچه به نام حقیقت می

اش، که پیشتر مطرح بود، بیرون آورد و همرراه   نگرشی گفتمان را از خاستگاه زبانی

این رویکررد او بره گفتمران ترا آنجرا       . اش تعریف کرد با شرایط تاریخی و اجتماعی

هرا و   روایرت، بلکره بخرش    رود که تراریخ را نره یرک واحرد برا یرک کرالن        پیش می

هرای مختلرف پریش     بیند که تابع گفتمان حتی جدا از هم میهایی متعدد و  روایت

گیرنرد   ها همه در ارتباط با شرایطی خاص شکل می از نظر او این گفتمان . روند می

   0.شوند و از قواعد مشخصی هم پیروی کرده یا دستخوش تزییر می

                                                                 
1 Foucault, M. 1978. “Politics and the Study of Discourse.” Ideology and Consciousness. 

[Fr 1968] p. 25. 



 

 

ای  مجموعرره“از نظررر او گفتمرران . فوکررو معنررایی خرراص از گفتمرران دارد 

را بره   (enouncement)آیند تا حکمری   هایی است که در پی هم می از نشانه( ای بدنه)

ها نیست، بلکه امرری تجریردی    حکم جمعی از نشانه“اما این   4”.روشنی بیان کنند

هرا و دیگرر    ها روابطی تکراری میران چیزهرا، موضروع    کند نشانه است که کمک می

قواعردی   (discursive formation) بندی گفتمانی از این نظر فرم  .ها برقرار کنند حکم

بنردی گفتمرانی را در    فوکو مفهوم فرم  3”.کند است که چنین گفتمانی را تولید می

هرای برزر  آگراهی، مرثال اقتصراد سیاسری و تراریخ         هایش از بدنره  رابطه با تحلیل

هرای اخیرر نقرش بسریار      این رویکرد بره گفتمران در دهره    . برد طبیعی، به کار می

 .رسی مسایل اجتماعی، تاریخی و حتی ادبی داشته استکلیدی در بر

هرای معاصرر، ایرن اصرطالح در      ای در بحرث  در پی چنین کاربرد گسرترده 

درسرت و نادرسرت،    –فارسی نیز بسامد باالیی یافته است و نویسندگان و منتقدان 

اما اصطالح گفتمان در فارسری  رفرای فلسرفی      .برند آن را به کار می –بجا و نابجا 

چنانکه از تولد خود معرادل نیرز بیشرتر از دو سره دهره       –چندانی نداشته و ندارد 

به دلیل نبود بحث گسترده، این اصطالح برای همره معنرا و کراربردی      2.گذرد نمی

کنند ایرن اصرطالح جرایگزینی اسرت      ویژه برای آنانی که تصور می یکسان ندارد، به

ای چون مقاله و بحث  از این رو و تابع چنین برداشتی آن را  های عربی وا ه برای وام

ی نابجرا در   دلیرل ایرن اسرتفاده    . کننرد  هایی مصر  می به اشتباه جای چنین وا ه

ی نخست در نبود تعریف و کرارکرد مشرخص از گفتمران اسرت  دیگرر اینکره        وهله

اش در زبران   ی معنایی عنای آن را از ریشهناگزیر، این گونه نویسندگان م اغلب، و به

سرت کره گفتمران را در     ها ضرروری  اما برای احتراز از این لززش . کنند مستفاد می

اش در غرب معاصر دنبال کرد، مگرر بتروان بره یرک تعریرف       های فکری پرتو زمینه

ای هرچنررد کوترراه از آن در  پیشررینه . گیررر از آن نزدیررک شررد                        نسرربتا  سرراده و فرررا

                                                                 
2 Foucault. M. 1972. The Archaeology of Knowledge, London: Tavistock [Fr 1969]. P. 141. 

enouncement  وstatement در این معنا با هم برابر هستند و در بحث منطق برابر با حکم. 
3  Foucault, M. (1970) The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, 

London: Tavistock [Fr 1966] 
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عنروان ابرزار    تواند به ما کمک کند که اهمیت آن را بره  های معاصر غرب می هاندیش

 . های اخیر نشان دهیم فکری توانمندی در بحث

در نخستین نظر و برای گشودن سخن شاید بد نباشد که از آخرین بخرش  

 مسئله آغاز کنیم و ببینیم دلیل اصلی این همه اقبال به این اصرطالح در چیسرت؟   

اند مهمتررین نقرش و    خود فوکو و دیرتر بسیاری از پیروانش مطرح کردهتا آنجا که 

( object)عنرروان ابررژه  اش از واقعیررت برره اهمیررت گفتمرران برره تعریررف و بازنمررایی 

هرا بایرد    های فوکویی معنای خاصری دارد کره در بحرث    ابژه در اندیشه  .گردد برمی

از آن   .شیئی یکسان نیسرت  های فوکو ابژه با در اندیشه  .دقیقا آن را در نظر داشت

شناسی و هرمنوتیرک   گونه که در پدیدار شمول، بدان مهمتر ابژه امری ذهنی و همه

ابژه در این نگره آن تصور، شناخت و برداشت انسانی از شیئی یرا   . بینیم، نیست می

گیرر شرده    ی همگانی یافته و در میان مردم یک جامعه همه واقعیت است که جنبه

  .دهرد  آنکه، ابژه همراه با خود شیئی بخشی از واقعیت را تشرکیل مری  نتیجه  . است

هرای   یابد، چونکره جنبره   در پی این استنتاج فوکو گفتمان را امری فراتر از زبان می

سران فوکرو کرارکرد و کراربرد      بردین   .گیررد  اجتماعی معنا را نیز در بر می-تاریخی

 . آورد اش بیرون می گفتمان را از حالت سنتی

گردد، اما همیشره   ی غرب به دیرباز تاریخ برمی ی گفتمان در فلسفه پیشینه

ی گذشته نیز گفتمان نخسرت   در سده . ی زبان بود محدود به همان بحث در حوزه

گفتمران در    .بنردی شرده اسرت    تابع زبانشناسی عمومی و سرپس تجربری فرمرول   

ویکردی انتقادی اما کاربردی همچون دستور زبان داشت که با ر“زبانشناسی بیشتر 

نیرز ابرزاری برود کره میردان بره        . کرد تاریخی و اجتماعی شرایط را تعریف می غیر

ی کار  ی بیستم پایه این نگره از آغاز سده  5”.داد اجتماعی و سیاسی می نقدهای غیر

کردنرد کره    ها تالش می هر دو این دیدگاه . ها و سپس ساختارگرایان شد فرمالیست

رویکرردی    .عنوان الگویی برای بررسی ادبیات و حتی جامعه بهره برند از گفتمان به

توان دید و دیرترر   استروس، یاکوبسن و بارت می که بیشتر در کار کسانی چون لوی

نگرش دوم اما رویکردی تجربی به گفتمان داشته اسرت   . به آن اشاره خواهیم کرد
                                                                 

5 McHoul, Alec and Wendy Grace. 1997. A Foucault Primer: Discourse, Power and the 
Subject. Melbourne: University Press. P. 27. 



 

 

ایرن نگررش بیشرتر      .وده استآمریکایی رایج ب-و بیشتر در میان اندیشمندان انگلو

  .های اجتمراعی بروده اسرت    متوجه تاثیر تجربی ساختارها و الگوهای زبان در حوزه

اند و آن اینکه گفتمان الگرویی   اما این دو نگره در یک امر با هم اشتراک نظر داشته

شده که در مرز میان دستور زبان و منطق ارسطویی عمل  برآمده از زبان قلمداد می

 .ه استکرد می

فوکرو در   . رسیم از این دو تعریف که بگذریم به نگرش فوکو به گفتمان می

کنرد و سرپس برر     ی زبانشناسی جدا می بازنگریش، نخست، این اصطالح را از حوزه

ی  بعرد، گفتمران را از یرک سرو بره مسرئله        .افزاید اجتماعی را می-              آن ب عد تاریخی

ی  کره بدنره  ( knowledge)ر با آگاهی دهد  و از سوی دیگ پیوند می( سیاسی)قدرت 

ی  های بره هرم پیوسرته    شکل“او گفتمان را   .ی شرایط و اصول است دهنده تشکیل

بررای او گفتمران ماننرد      .هسرتند  ”ی شرایط کننده تعیین“انگارد که  می ”ای آگاهی

بر ایرن پایره او نتیجره     . دهد را شکل می ”واقعیت ابژه“است که  1یک حکم منطقی

این رویکرد، از یک سو، میران نگررش او و     .که ابژه محصول گفتمان است گیرد می

عنروان امرری    هرا بره   کردند نظام واقعیرت  اندازد که تصور می ساختارگراها فاصله می

هررا، کرره ماننررد  کنررد  و از سرروی دیگررر، از هرمنوتیرک  مسرتقل از ذهررن عمررل مری  

 . دانستند بشر می ها، معنای واقعیت را محصول وجدان جهانشمول شناس پدیدار

ها  نظم واژهاش  سیر تحولی نگرش فوکو به گفتمان بیشتر در دو کار اولیره 

 شناسیی  باسیتان و ( ها و چیزهیا  واژه: اش است یا آنگونه که در اصل فرانسوی)

تررین کارهرای    ترین و مشکل این دو کار شاید از پیچیده . تبلور یافته است 3آگاهی

 . جانبه از گفتمان ارائه دهد کند که تعریفی همه تالش میسختی  او باشند  زیرا او به

                                                                 
بررای ایرن منظرور آمرده اسرت و آن را مقابرل       statement (enouncement )هرای فوکرو اصرطالح     در بحث  1

proposition ترجمه کررد و اصرطالح دوم را   ‘ حکم’بنابراین اصطالح اول را باید . در منطق ارسطویی آورده

انرد   باید در ضمن یادآوری کرد که ساختارگرایانی چون تودرو  و بارت واحد گفتمان را قضیه دیده‘ .قضیه’

مرا دیرترر ایرن    . منطرق که از یک زاویه برابر است با جمله در زبان و از سوی دیگر برابر اسرت برا قضریه در    

 .موضوع را دنبال خواهیم کرد
 . آمده است 4و  3های  نویس مشخصات این دو کتاب به ترتیب در پی  3
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 1کامگیاری  تیاریخ ویرژه   توان در کارهای بعدی او به تر آن را می اما کارکرد روشن

بره  ( جنسری )مسرلط کامگراری    9ویژه آنجا که با بیرون ایستادن از گفتمران  دید، به

این نگررش ویرژه    . دازدپر می( subject)ی قدرت در رابطه با فرمانبر  کارکرد پیچیده

  .کنرد  به گفتمان نقش قدرتمند ابژه را در شکل دادن واقعیت برای ما برجسرته مری  

ی پیچیرده یافرت اجرازه دهیرد نخسرت از       شرافی بر این مسرئله                    برای اینکه بتوان ا 

ی زبانشناسری سراختارگرایی    تعریف بارت آغاز کنیم که در آن گفتمران را از زاویره  

دهد که دیرتر خطوط تفراوت میران    ین تعریف به ما امکان میا . تعریف کرده است

تعریرف برارت و    . ترر ببینریم   تر و برجسرته  نگرش ساختارگرایی و فوکویی را پررنگ

دیگر ساختارگراها در ادامه نشان از نگرش آنها نسبت به واقعیت کرامال مسرتقل از   

 .دارد( significations)ها  مدلول-معنا

 . کامال متکی بود بر تعریف دیرین آن در زبانشناسی تعریف بارت از گفتمان

این بزرگتررین واحردی اسرت      .شود زبانشناسی با جمله متوقف می“ :نویسد وی می

جرای آن در میران   و نره   ،نظمرش  –جملره    .گنجرد که در ظر  مطالعاتی آن مری 

کامال ست دانواحدی    پس، باید آن رابه تعدادی وا ه نیستقابل کاهش  – ها جمله

از آن سرو، جملره چیرزی نیسرت جرز یکری از میران         . ذات متکی به خود و قائم به

اما مسئله این اسرت کره     01”.رود آید یا به دنبال می ای که در پی می چندین جمله

 یورا“طور سیستماتیک بازنمای گفتمان باشد، زیررا   تواند کامال و به یک جمله نمی

این در واقرع    ”.استهایی دیگر  یم یافت جملهتوان می لحاظ دستوری به جمله، آنچه

ست که در رابطه با تعریف گفتمران در یرک سیسرتم زبانشناسری      نخستین مشکلی

یعنی  است  های منتظم شده جمله از این نظر تنها یک تعداد گفتمان. توان دید می

قواعرد، واحردها و   “ اسرت و فراترر از زبران    امرری سازمانی که به تصور بارت بیانگر 

                                                                 
8 Foucault, M. 1979. The History of Sexuality, Volume One: An Introduction, London: 

Allen Lane [Fr 1968] 
9  Counter discourse  ام تا کمری بره بحرث شرفافیت دهرم،       آورده‘ یستادن از گفتمانبیرون ا’را من با تعبیر

 .طرح کرد‘ گفتمان ضد’توان آن را با اصطالح کوتاه  وگرنه می
10 Barthes, Roland. 1997. “An Introduction to the Structural Analysis of Narrative,” 

Reading popular narrative: a source book / edited by Bob Ashley. London; New York: 
Leicester University Press, p. 239. 



 

 

نتیجره   بارت . کند های دیگر هم عمل می که در سیستم  00”دستور خودش را دارد

، (یروایر ) metonymiesمجرازی  گفتمران  : وجود دارد گفتمانسه گونه  گیرد که می

گفتمان ) enthymematicجدلی گفتمان ، و (شعری) metaphoricalاستعاری گفتمان 

گفتمران همچنران ترابع    : همچنان سر جای خودش اسرت  اما مشکل  (.روشنفکری

ش بره زبران هیچگراه    ا شود  دو دیگر اینکه، به دلیل وابسرتگی  قوانین زبان دیده می

بنونیسرت برا توجره بره ایرن مشرکل        . کنرد  تری برای رشد پیدا نمری  میدان فراگیر

گفتمران هنروز رشرد الزم را نکررده، گرچره توسرط خرود                      زبانشناسری   “ :نویسد می

ایراد او درست است، اما نباید   ”.شود بدل می چیره یهفرضیک ها دارد به  زبانشناس

از   .بینرد  ی زبانشناسری مری   فراموش کرد که بنونیست نیز مسئله را در همان حوزه

مانند کردن روابط  جز هم یستدر حال حاضر راهی ن گیرد که این رو هم نتیجه می

اسرتروس   یاکوبسن و لوی ی او با تکیه بر نظریه . گفتمان باها  جمله درونی و بیرونی

تعریرف کررد کره     یعنروان خرالق دومر    تروان بره   موقعیت انسان را مری “ :نویسد می

ابزار برای سراختن ابرزار،   )کند  ها را بر اساس آنچه وجود دارد بازآفرینی می سیستم

حاصرل   اگر این تعریف از گفتمان را اسراس قررار دهریم     ”...(.زبانابزاری بازسازی 

ی دست دوم  تبدیل قانونی رابطه“گوید،  بارت می آنکه جز بودنخواهد چیزی  سخن

و   04”.ها رسمی و ناب همخوان های ویژگیبرای بازتاب دادن  میان جمله و گفتمان

هرا   کره واحردهایش لزومرا جملره    ) اسرت ی بزر   ”جمله“گفتمان یک  نتیجه آنکه

 . است ”گفتمان کوچک“یک  جمله  و برعکس ، اینکه (نیستند

های دیگر هرم دیرده    در این مرحله اهمیت دارد و دیرتر در تعریف اما آنچه

نیازمند داشتن هایی چند،  گفتمان، چه یک جمله و چه جملهشود این است که  می

می بره نظرم   اهیو مفر شرایط که در آن واحدهایش تابع  است  سازمانیسازمان  یک

یشرتر ترابع مفهروم    نظم واحدها، در گفتمران روایری، ب  مهمتر اینکه   .ندشاب درآمده

های مختلرف   در فرهنگ روایی های انر عنوان نمونه، به. بندی و نه قواعد جمله است

                                                                 
11 Ibid, p. 240. 

، اسرتعاری  (روایرت ) metonymiesمجرازی  : توان یافرت  چنانکه بارت مطرح کرده سه نوع گفتمان گسترده می

metaphorical (شعری) و جدلی ،enthymematic (گفتمان روشنفکری .) 
12 Ibid 
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از ایرن زاویره اسرت کره مرثال        .ی مفاهیم و معناهای متفراوت هسرتند   برانگیزاننده

 هرا  های فارسی و یونانی را تابع ایرن اخرتال  گفتمران    تفاوت میان حماسه توان می

 امرا ، اسرت های پهلروانی   نمایشگر کنشحماسه در هر دو فرهنگ  انر  . کرد بررسی

جای آن مر  نراجی   هب  .یابند های ایرانی هیچگاه با عمل پهلوانانه پایان نمی حماسه

هرای پایرانی را تشرکیل     مهمتررین بخرش   ان،سرقوط کشورشر   و حتیو پهلوانانش، 

ر آثرار یونرانی   ایرن پایران برا آنچره د      .(شاهنامهی آن  ی برجسته نمونه) دهند می

ی  در آثار یونانی پیروزی قهرمان یا هموندان او نقطره   .متفاوت است کامال بینیم می

هرای متفراوت    این اختال  در واقع بره گفتمران    (.ایلیاد)گذارند  پایان را بر اثر می

یرا بهترر    ،ای به نحرو اسرطوره  نیز   گردد بازمیاجتماعی در این دو فرهنگ -تاریخی

هرای   روایرت  کرالن پشرت   (historicism= نگرری   تراریخ ) تاریخی  سفهفل ،گفته باشیم

ی گفتمران اگرر بره     از زاویه  .انگیزاند ی که انتظارهای  انری را در مردم برمیحماس

ی حراکم ی نگر تاریخ همان ، در واقع،ای نحو اسطورهموضوع بنگریم خواهیم دید که 

سرمت ایرن گفتمران سروق     است که پیوسته هر بحثی را در  انرهای گفتراری بره   

   03.دهد می

عنروان یرک امرر     ی همسان دیدن گفتمان و جملره همچنران بره    اما مسئله

انگاری مشرکل اینکره معنرا از کجرا      زیرا با این همسان . ماند کننده باقی می محدود

ی سراختارگرایانه و آن اینکره    شریوه  درستی حل کرد  مگر بره  توان به آید را نمی می

  .گیررد  ها و در دل قواعد نحروی و صررفی زبران شرکل مری      ان دالمعنا در روابط می

گذارد  ی گفتمان یک گام فراتر می تودور ، از دیگر ساختارگرایان، برای حل مسئله

و  . گیررد  و افزون بر ساختارهای زبران، از الگروی منطرق ارسرطویی نیرز بهرره مری       

پایره  کوچکترین واحد  عنوان منطقی را همسان با جمله و به (proposition)ی  قضیه

توانسرت ترا حردودی راهگشرای      این رویکرد مری   .کند می تعریفدر گفتمان روایی 

                                                                 
هرای   قصد یافتن نزدیکی مفاهیم در اندیشره  قصد ندارم این مفهوم را به اصطالحات دیگر تعمیم دهم، اما به  03

های فوکرو   در اندیشه‘ ر یم حقیقت’تا حدودی همسان است با ‘ بافت تاریخی’مختلف شاید بتوان گفت که 

ای و  انرهرای تراریخی و    ورههای دینی، اسرط  در هرمنوتیک  که بر گفتمان‘ ساز سیستم-خود’و نیز اصطالح 

ی  ی بره هرم پیوسرته    مجموعره ’در ادامه خواهیم دید که فوکو بر ایرن پایره گفتمران را    . ادبی چیره هستند

 . کند بیند که شرایط اندیشیدن را تعیین می می‘ ها آگاهی



 

 

شاید هم یک گام عملی برای فوکو بود که برر همرین قیراس واحرد      –مشکل باشد 

ای که یک قضریه ارائره    ی عملی گفتمان را برابر با حکم در منطق دید، یعنی نتیجه

تودرو  در تعریف گفتمان از سیسرتمی دیگرر در کنرار    رغم آنکه  اما به  02.دهد می

دلیرل آن هرم ایرن اسرت کره        .مانرد  برد مشکل همچنان بر جای می زبان بهره می

کند و از  منطق کهن همچنان و در نهایت در روابط میان گزاره و نهاد زبان عمل می

شتر مشکل بی . های دیگری چون ریاضی و هندسه رود، حتی در حوزه آن فراتر نمی

تواند مشکل چگونره پدیرد    بینیم منطق نیز نمی دهد که می زمانی خود را نشان می

 . گشاید آمدن معنا را باز

ی معنا و خاستگاه تولید آن از مسایل مهم در فلسفه و به دنبرال آن   مسئله

طرور کره بره اختصرار اشراره شرد،        همران   .شناسی مدرن اسرت  زبانشناسی و نشانه

شناسان سوسوری فرایند شکل گرفتن معنا را تابع روابط حاکم  ساختارگراها و نشانه

ایرن   . سویه از مراده بره ذهرن    دانند  روندی یک ها می بر خود سیستم زبان یا نشانه

زبرانی برودن واقعیرت     ی دال و مدلول اسرت کره بره غیرر     نگرش سوسوری به رابطه

خودشران معناهرا را   ها تنها در رابطه با  سوسور بر آن بود که دال . دهد اهمیت نمی

هرای معناسرازی    بنابراین ابژه برای ساختارگرایی تابعی از سیسرتم  . دهند شکل می

هرمنوتیک اما معتقد به وجود معنایی مستقل، فراگیر و چیره برر   . چون زبان است

شناسری تعریرف شرده و     ذهن است، آنچه با مفهوم وجدان یرا روح کرل در پدیردار   

ها وجود دارند و  از دید هرمنوتیک معناها پیش از دال . شود جهانشمول انگاشته می

اما فوکو با هیچ کدام از این دو نگررش نره    . کننده روابط آنها هستند در واقع تعیین

از دید او معنا در ترکیبی از این دو فراینرد   . دربست موافق بود و نه دربست مخالف

ا برا یکردیگر و هرم از    هر  ی میران دال  شود، یعنی هم از یک سو در رابطه حاصل می

های گفتمانی که تابع شرایط و اصول اجتمراعی وجرود    سوی دیگر در رابطه با حکم

شناسرانه در پیونرد برا     بنابراین او ابژه را ترکیبری از درک فرردی و شرناخت    . دارند

با ایرن نگررش او نقرش کلیردی ابرژه را در گفتمران         .بیند شرایط بیرونی حاکم می

 . کند مشخص می

                                                                 
 .احتمال اینکه تودرو  در تعریف گفتمان از فوکو تاثیر گرفته باشد، وجود دارد  02
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 . ساختارگرایی از گفتمان بستگی  رفی به نظرام مسرتقل زبران دارد    تعریف

های سرطحی و   ها عناصر جهانشمولی هستند که ورای ساخت ساخت برای آنها  ر 

 . کننرد  معمول شرایط شکل گرفتن و بقای یرک سیسرتم را تعیرین و تضرمین مری     

هرا را حرل    ی آن برا دال  ی معنرا و رابطره   چنین تعریفی از ساختار نه تنهرا مسرئله  

ایرن از جملره مسرایلی     . زد ی آنها نیز دامن می کند بلکه به توهم بیشتر درباره نمی

اش با واقعیت از یک سو و  ی معنا و رابطه بود که فوکو را بر آن داشت که در مسئله

او   .ای گرهری در کرار برود    اما برای او مسرئله  . گفتمان از سوی دیگر بازنگری کند

گزیدن از سراختارگرایی بره هرمنوتیرک و در نهایرت وجردان      خواست با دوری  نمی

مشرکل او برا ایرن      .                                                           عمومی  کانت درغلتد و معنا و ابژه را اموری کامال ذهنی ببینرد 

خاطر عدم باور او به وجود تنها یک گفتمان، تابع یک وجردان، حراکم برر     نگرش به

وح بر تراریخ حراکم   کرد که اگر تنها یک گفتمان و یک ر او استدالل می  .تاریخ بود

او   .بردند باشد، در این صورت تمام جوامع همیشه در یک شکل و شرایط به سر می

  .دیرد                                                                               اساسا  تاریخ را روندی ثابت، که تابع قواعدی ثابرت شرکل گرفتره باشرد، نمری     

خواست بدانرد   برای وی شرایط تحول در هر دوره متفاوت بود و به همین قیاس می

او برا طررح تراریخ     . ین یا بدان گونه و شکل سوق داده استچه گفتمانی آنها را بد

ها تالش کرد که مفهروم و   و سپس تاریخ گفتمان –و نه تاریخ تحول آنها  –ها  نگره

مثال   .اجتماعی آن دوره پیدا کند-تاریخی-ای را تابع شرایط زبانی معنای هر پدیده

که معنای دیوانگی همیشه رسد  ی دیوانگی به این نتیجه می اش از پدیده در بررسی

در ایرن رویکررد او از معنرای حراکم در      . ها یکسان نبروده اسرت   ی زمان و در همه

هرای   گزینرد ترا، نخسرت، معنرای آن را در گفتمران      های امرروز دوری مری   گفتمان

های میانه مشخص کند  و سپس، در مقایسه با تعریف امرروز نشران دهرد کره      سده

کار او بر دیوانگی به ما نشان   .اند معنا نقش داشته ها چگونه در شکل دادن گفتمان

در گذشرته بره دیوانره    ( اسرالمی -و از این نظرر ایرانری  )دهد که جوامع اروپایی  می

هرا   نگریستند و او را از جامعه جدا نکرده در تیمارستان عنوان یک فرد مریض نمی به

نگریسرتند کره    کسی میعنوان  آن جوامع به دیوانه به . کردند درمان یا مراقبت نمی

از ایرن رو او در    .تواند از قواعد و اصول حاکم بر جامعه پیرروی کنرد   به دالیلی نمی

  .زیست بدون آنکه مانند هر فرمانبر دیگری مجبور به اجرای قوانین باشد جامعه می



 

 

صرر    زد، مرردم او را بره   مثال اگر او در وسط خیابان دست به کاری ناشایسرت مری  

بررعکس جوامرع امرروز دیروانگی را یرک بیمراری        . داشرتند  معذور میدیوانه بودن 

کنند  زیرا گفتمران مردرن اصرل را برر      عنوان مریض از جامعه جدا می دانند و به می

 .گذارد و نه اصل فرمانبری یا عدم فرمانبری مراقبت پزشکی می

تفاوت دیگر اینکه، نگرش رسمی یا فرمالیستی گفتمان را در معنرای مرتن   

ی زبان بیرون بکشرد   کند  از این رو حتی اگر هم بخواهد آن را از حوزه و میجستج

سرخن   بره   .ای جز استفاده از کارکرد اجتماعی  زبران نردارد   باز هنگام بررسی چاره

ای  ند کره زبران کراربرد و اسرتفاده    ا-ها و حتی ساختارگرایان بر آن دیگر، فرمالیست

آنچره در   . یزش حسی خواننده سنجیده شودای که باید با انگ استفاده. طبیعی دارد

های اخیر و توسط کسانی چون کدکنی رایج شده نمودی  نقدهای شعری ما در دهه

یعنری   –هرای شصرت    کدکنی بارها در آثاری که بعرد از سرال    .از این نگرش است

نوشته از این رویکررد در نقرد    –های روس بوده  هایی که تحت تاثیر فرمالیست سال

و معیارهرایی کره او بررای آن     ”مانردگاری شرعر  “اصرل    .ده کرده اسرت شعر استفا

گرردد، یعنری تراثیری کره برر       شمرد همه به همین کاربرد طبیعی زبان بازمی برمی

بره  ( MaHoul)هول  مک . کند ی او حک می گذارد و شعری را در خاطره خواننده می

 ethnography of) ”                 نگراری  مکالمره   قرومی “یرا   ”گفتمران فرمالیسرتی  “ایرن نگررش   

communication) هررای روس  ی آن را در نگرررش فرمالیسررت  گویررد و ریشرره  مرری

از جمله زبانشناسانی بود که در کتراب  ( Halliday)بنا به نظر او، هالیدی   05.بیند می

زبران را   ”اجررای طبیعری  “صورت انتقادی بهره برده اسرت و   از این روش به 01خود

 03.امری طبقاتی دید

از ( parole)مان در این رویکرد بسیار محدود است، چون پرارول  کاربرد گفت

قررار دارد   ”توانایی اجرایی“ای از  ی ظاهری دارد و پشت آن الیه دید آنها یک جنبه

در ( langue)ایرن توانرایی شربیه اسرت بره النرگ        . سرازد  که شرایط و قواعد را می

                                                                 
15 Bauman, R. and J. Sherzer (eds) 1974. Explorations in the Ethnograpgy of Speaking, 

Cambridge University Press. 
16  Halliday, M. A. K. 1973. Explorations in the Functions of Language. London: Arnold. 
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سراختارگراها کشرف ایرن توانرایی     هرا و   کار بنیادی فرمالیست. های سوسور اندیشه

کننرده شررایط محسروب     برای ساختارگرایان نیروی تعیین ”توانایی اجرایی“  .است

سخنی النگ از دید آنها دیکتاتوری است که شرایط و اصول را از طریق  به  .شود می

البته فوکو نیز النرگ را یرک نیرروی     . کند ها تعیین و اعمال می زبان در تمام حوزه

بیند، اما تنها یکی در کنار دو نیروی دیگرر تراریخی و    گذار می ننده و شرایطک تحکم

 . اجتماعی

برره تفرراوت میرران زبرران و گفتمرران  ریکررور در نقررد رویکرررد سرراختارگرایی

جرای   گیررد، امرا بره    فاصرله مری   وی نیز به مانند فوکو از سراختارگرایی  . زدپردا می

معنرا از  “ی گرهری   به مسرئله  تواندشود تا ب نزدیک میبه هرمنوتیک  پدیدارشناسی

 امرور هرای سراختارگرایی در    تحلیرل وی بر آن اسرت کره   .  ددهپاسخ ” آید کجا می

قلیل زبان به ساختارگرایان در تبر کار ند، اما هستی تجربی مفید  شده تعریف-خوب

ریکرور گفتمران را    . دگیرر  خرده مری  یبدون هیچ ارجاع بیرون ها سیستمی از نشانه

ی چیزی به کسری   کند که حرفی درباره ای تعریف می های نشانه سیستم استفاده از

د  البته همخوان با، گرچه ناتوان در توضیح، قواعد آوایی، صررفی، نحروی و   نگوی می

ای و شرنونده یرا    گفتمان همیشه نیاز به گوینده یا نویسرنده  از دید او.  سبکی زبان

در  . آورد ی واقعیتی را بره زبران مری    چنانکه همیشه چیزی درباره ای دارد، خواننده

نوعی تحلیل : گوید که یک تاویل فراگیر از هر گفتمان نیاز به دو چیز دارد ادامه می

شرناخت کره   /کنرد، و پرذیرش   عنوان ابزار فرراهم مری   موضوعی که ساختارگرایی به

ز شرگردهای توضریحی   آیرد و ا  همیشه با یک معنای اضافی در گفتمان فرراهم مری  

کره مرا    از ایرن اسرت   ای ناشری  وجود چنرین معنرای اضرافه   .  رود موضوع فراتر می

دانیم  بریم که پیشاپیش می شگردهای بررسی موضوعی را برای چیزهایی به کار می

گفتمران  هرای   به این دلیل است که معنای کنش  .دارای معناهای احتمالی هستند

متن،  ویژه که زمان نیز در گذر است و هر پس به، همیشه پذیرای خوانش نو هستند

 .است پذیرتزییر دهد، خود انش در آن روی میکه خو

عنوان  که آن را بهچهار وجهی .  اهمیت دارد چهار وجه گفتمانبرای ریکور 

 بررای میتری محروری   اهایرن چهرار وجره     . کنرد  یک سیستم از زبان متفراوت مری  

نخست، یرک سیسرتم زبرانی بدانگونره کره      .  ددارها  ها و کنش ی میان متن مقایسه



 

 

زمران، امرا گفتمران     کنند صرفا مجازی است و بنابراین بری  ساختارگرایان تصور می

دو، .  افتد ی زمانی مشخص اتفاق می عنوان یک رویداد واقعی در یک بازه همیشه به

ذات اسرت، امرا گفتمران همیشره برا ارجراع بره         عنوان یک سیستم قائم بره  زبان به

سه، گرچه برای مکالمره نیراز بره    .  دهد خواننده روی می/نویسنده و شنونده/دهگوین

هست، آن هم به این دلیل که کدهای مکالمه را فرراهم   ای نشانه/ییک سیستم زبان

تنهرا گفتمران اسرت کره میران      .  تواند با خودش مکالمه کند کند، اما زبان نمی می

ها در یک سیستم زبانی خرود را   شانهو چهار، ن.  کند هایش مکالمه می کننده-گفتگو

ارجاعش به جهانی “دهند، اما گفتمان  های دیگر در آن زبان ارجاع می تنها به نشانه

 01”.اش را دارد است که ادعای توصیف، بیان، یا بازنمایی

فوکو در تعریف گفتمان از روشی متفاوت از تحلیل منطقری  از سوی دیگر، 

عنروان یرک    را بره  ”یواقعیتر “وی برخال  سراختارگراها هریچ     .گیرد زبان بهره می

 . نگررد  نمری ( ها ها یا متن مثال اسطوره)ای از مواد تاریخی  یا ماده ”ی خودویژه واقعه“

تنهرا انگشرت برر    ( local)هرای برومی   ویژگری  افزون بر آن، او بر آن است کره خرود  

رود کره بگویرد    م نمری شناسری هر   او یکباره بره سروی پدیردار     .گذارند ها می تفاوت

سیاسی  با اعراض از این دو نگره او از سنت غیر . امری کامال بیرونی است ”واقعیت“

نه صرفا تحت تاثیر ( idea) ”اندیشه“برای او   .کند حاکم بر این دو تفکر اجتناب می

او  . شرود  است  و نه سنگ بنایی که بر آن واقعیت ساخته می ”واقعیت“ساختارهای 

شود، یعنری در پیونرد    بیند که در گفتمان برجسته و دیده می را امری می ”واقعیت“

بحثی در این نیست کره چیزهرا امروری مسرتقل هسرتند، امرا         .میان ذهن و عین

وقرایع   . هرای متفراوت یکسران نیسرت     اهمیت و وزن آنها برای ما ناشی از گفتمان

معنرا   اهمیت و حتری بری   تاریخی تا زمانی که در یک گفتمان جا نگیرند برای ما بی

تواند باشد که ما برای اینکه بتروانیم رونرد    گونه می برعکس این سخن این . هستند

هررا معناهررای خرراص  ی خررود از ترراریخ را نشرران دهرریم روی واقعیررت مررورد عالقرره

                                                                 
18  Ricoeur, Paul. 1991. From Text to Action: Essays in Hermeneutics II, trans. Kathleen 

Blamey and John B. Thompson, Evanston: Northwestern University Press, p. 145 
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سیاسری، اسرتفاده    در این کار نیز ما از یک گفتمران، سیاسری یرا غیرر     . گذاریم می

  09.کنیم می

عنروان یرک    یرک کتراب بره    . مطلب مثالی سراده برزنیم   برای روشن شدن

بررای آنکره     .واقعیت یک کتاب است، اما اهمیرت آن بررای همره یکسران نیسرت     

خوانند باز هرر   برای آنهایی هم که می . سواد است خیلی ساده حتی وجود ندارد بی

ی معمررولی یررک نگرراه برره کترراب دارد و  خواننررده  .کترراب اهمیترری متفرراوت دارد

اما چه چیز نقش و اهمیت کتاب را برای هر کس   .ای نگاهی دیگر ی حرفه هخوانند

شود که یک جامعره کترابخوان    چه چیز باعث می  کند؟ یا هر متخصص متفاوت می

شرود   یا چه چیز باعث می  ای دیگر ارزش اندکی برای آن قایل باشد؟ شود و جامعه

های ایرانی معنرایی متفراوت داشرته     برای خواننده حافظ شاملونام  که واقعیتی به

  معرفی کند و دیگری آن را کاری بیهروده انگرارد؟   حافظباشد و یکی آن را بهترین 

برا برار کرردن      .دهد معنای بار شده بر آن است آنچه نقش این واقعیت را تزییر می

ای که تابع شرایط و مفاهیم یرک گفتمران    ابژه  .شود معنا واقعیت تبدیل به ابژه می

ی  هرای مختلرف برپایره    بنابراین، گفتمان  .کند عنایی خاص بر یک واقعیت بار میم

معنرای واقعیرت را متفراوت     –اجتماعی -یعنی شرایط تاریخی –هایی خاص  آگاهی

 .کنند می

رسد که نشان                                                     سان او در یک بازنگری از تاریخ  زبان به این ضرورت می بدین

ی زبان شکل  هان در واقع بیرون از حوزهی زبان با ج فرضیات مربوط به رابطه: دهد

به دنبرال آن او    .ها وجود دارند های آگاهی یا گفتمان گیرند، یعنی جایی که فرم می

را، کره ایرن    –یا گفتمان به تعریرف او   –های آگاهی  شود که اصول و فرم بر آن می

به  یزهانظم چدر کتاب  . اند، بازشناسد ی اندیشیدن را ممکن کرده های چیره شیوه

: کنرد  ها را مطررح مری   پردازد و در پی آن این پرسش تاریخ روابط چیزها با زبان می

یا چگونه بره ایرن    چگونه ما به این نتیجه رسیدیم که زبان بازنمای چیزی است؟ “

زبران  و چگونه پذیرفتیم که   اندیشه رسیدیم که زبان یک سیستم ساختاری است؟

                                                                 
توجه داشته باشیم که فوکو هیچگاه از اصطالح ایدئولو ی سیاسی استفاده نکرد، زیررا آن را تنهرا بخشری از      09

 .دید می شرایط درون گفتمان



 

 

کند که تراریخ تطرور ایرن     ها فوکو تالش نمی اما در پاسخ به این پرسش  ”؟چیست

برد تا مطالعات پیشرین را در   ها را دنبال کند  برعکس او از گفتمان بهره می اندیشه

 .سازی کند پرتو آن دوباره

فررض نخسرت او ایرن     . شرناس  رویکرد او بیشتر مانند است به یک باستان

هرا و آثرار    او مرتن  . توان در اختیار داشرت  ی را نمیهای تاریخ ی داده است که همه

دلیلری از   بینرد کره بره    های یک یا چند کروزه مری   شکسته بازمانده را همچون خرده

هرای حراکم و    کند بر کنار از اصل اند و حاال او تالش می جا ماندهه های پیش ب زمان

سرخنی از   بره   .دتنها با کنار یکدیگر چیدنشان آنچه را که پیشتر بوده بازسازی کنر 

کنرد تصرویری    گوییم، ترالش مری   ی چیزی که ما امروز کوزه می شکسته چند خرده

تروانیم از چنرد    دلیل اینکه ما می  .همراه با کارکرد و معنای آن روزگارش ارائه دهد

ی محدود شکلی به نام کوزه بسازیم و آن را با این نام داللت دهریم ایرن اسرت     تکه

دانریم ایرن جسرم آن روزگرار چره کراربرد و        مان می تاریخیهای  که ما تابع آگاهی

های تاریخی، شررایط حراکم برر آن     این رویکرد افزون بر داده . معنایی داشته است

 . کند گیرد و با هم گفتمان مسلط آن زمان را بازسازی می روزگار را نیز در نظر می

ترابع   –پیشرونده عنوان یک اتفاق محتوم یا  به این ترتیب او از تاریخ، نه به

هایی مقطعری ارائره    یک ضدگفتمان، طرح بلکه برعکس تابع –یک گفتمان تاریخی 

در این رونرد از   –کند  که برای او مانند حکم منطقی عمل می – ”آگاهی“ . دهد می

بر ایرن پایره وی    . شود اش می کننده در روش باستانشناسی مهمترین عوامل تعیین

هرای حراکم    ها و فرم ایق زبانی در واقع در بستر آگاهیرسد که حق به این نتیجه می

  .پنرداریم  عنروان حقرایق مسرلم مری     گیرند و ما ناخواسته آنها را به بر آنها شکل می

ای مقابل چشم ما قرار دارند و اجرازه   اصطالح حقایق همچون پرده فراتر آنکه این به

یم یرا  کنرار زنر  را  هرا  پررده  برای اینکه ایرن  . دهند ابعاد دیگر واقعیت را ببینیم نمی

  یعنی خود آورد روی می یگفتمان-رویکردی ضدبه کنیم فوکو  انترش حداقل شفا 

بینرد    های حاکمش مری  دهد و تاریخ را بیرون از روایت را بیرون از گفتمان قرار می

بیند که زمانی در آینده با یک قیامرت   عنوان روندی محتوم می سخنی آن را نه به به

عنوان روندی پیشرونده که نراگزیر تنهرا در یرک مسریر پریش       یابد و نه به پایان می
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گفتمران او بره تراریخ اسرت کره      -باید توجه داشت که همین رویکرد ضرد  . رود می

 .دهد ی گفتمان، قدرت و آگاهی تزییر می های فکری را در سه حوزه بنیان

درت، یعنری قر   –ی از هرم جردا افتراده     با این روش او سه نگرش و زمینره 

قردرت و   . گرذارد  را در پیوند با یکدیگر به بازنگری بنیادی مری  –گفتمان و آگاهی 

های مارکسیستی برود   ای طوالنی در انحصار اندیشه ویژه قدرت سیاسی برای دوره به

قردرت از   . شد ها و زبان به بررسی گذارده می و در این سنت جدای از تاریخ اندیشه

ای اقتصادی حاکم بر جامعه بود و تنها در جنرگ  دید مارکسیسم محصول ساختاره

 –هرا   یعنری تراریخ اندیشره    –از سوی دیگر آگراهی   . شد طبقاتی تعریف و معنا می

  .شررد دیررده مرری –یعنرری زبانشناسرری سرراختاری  –جرردای از قرردرت و گفتمرران 

ای مسرتقل برود کره کمترر در دو      زبانشناسی ساختاری نیز از این سو خرود زمینره  

دهنده به روابرط   ی شکل ی این سه پهنه فوکو درباره . کرد دیگر دخالت میی  زمینه

نشیند و آنها را در رابطره برا یکردیگر بره بررسری       و مناسبات انسانی به بازنگری می

 . گذارد می

  .گیررد  ایردئولو ی پیشررفت را بره پرسرش مری      ،نخست ،ی قدرت در حوزه

ر جامعه دارد  حال آنکره فوکرو   پیشرفت نشان از تنها یک گفتمان حاکم و مسلط ب

دهد که هر دوره تابع  ها نشان می              تاریخ  اندیشه             اش در بررسی  در روش باستانشناسی

ترداوم  -ی عردم  نگرره  . گفتمانی خراص مفهرومی متفراوت از تحرول داشرته اسرت      

(discontinuity )  از دید فوکو به مسئله عدم وجود یک طرح مشخص برای پیشررفت

او   .نظر او مخالف ایدئولو ی پیشرفت در گفتمان مدرنیسم برود  از این  .گردد برمی

آینرد و تحرول    های تاریخی گام به گام و پشرت سرر هرم نمری     بر آن بود که مرحله

هرای مرنظم و از    گرردد ترا گرام    ی آگاهی و گفتمان برمی بیشتر از هر چیز به سلطه

 mode of)سخنی او نوع اطالعات  به  .ی یک طرح فراگیر اجتماعی شده پیش تعیین

information)  را در برابر نوع تولید(mode of production ) گرذارد و   مارکسیستی مری

  .بروده اسرت   ط مدرنیسمگیرد که پیشرفت و تداوم محصول گفتمان مسل نتیجه می



 

 

 . تبیین شده بروده  بیند که در گفتمان مدرنیسم او ایدئولو ی پیشرفت را حکمی می

  41.کند ی حکم در گفتمان رهنمون می ها در نهایت او را به مسئله شاین پرس

رسد کره اگرر گفتمران شرکل مسرلط شررایط و        او نخست به این حکم می

سپس  . های آگاهی است، بنابراین باید کیستی ما نیز در هر دوره متفاوت باشد فرم

دوره،  کیسرتی مرا در ایرن   : ترر  یرا دقیرق    بر این قیاس ما کری هسرتیم؟  : پرسد می

ایرن پرسرش نشران     و چه تفاوتی با کیستی انسان قرون وسرطایی دارد؟    چیست؟

بیند، زیرا کیستی ما منوط بره شررایط    دهد که فوکو فلسفه را از تاریخ جدا نمی می

فوکو با جدا نکردن ایرن دو   . صورت تجریدی تاریخی ما است و نه جدای از آن و به

رن چطور پدید آمده و در رابطره برا آگراهی یرا     خواهد بداند انسان مد از یکدیگر می

گونه شکل داده از کجرا   ای که ما را بدین یا نیروی سیاسی . اصول در کجا قرار دارد

شررایطی از   . آمده و چگونه روابط ما را، چه درونی و چه بیرونی، تنظیم کرده است

معنرا نیسرت    گذارد، اما این بره آن  این دست ناگزیر انسان را در چارچوب تاریخ می

گرانره کرارش را پریش     دان بود  یا تنها برر اسراس روایرت تراریخ     که فوکو یک تاریخ

-ضرد ی یرک   در بررسری از زاویره  طور که پیشرتر گفتریم    ی او همان شیوه  .برد می

نگررد و از   محصول تاریخ می (subject)عنوان فرمانبری  او به انسان به . گفتمان است

تمان را در رابطه با آگاهی از یرک سرو و قردرت از    این زاویه هم هست که نقش گف

ی صرر  نیسرت  بلکره     تاریخ برای فوکو یرک گذشرته   . کند سوی دیگر بررسی می

شرود، یعنری شرررایط و    ای اسرت کره در آن اکنررون معرین و مشرخص مرری     واسرطه 

های رفتاری و فکرری   کنند و چارچوب هایی که برای ما عین حقیقت عمل می حکم

گرایی را محصول قررن نروزدهم    برای همین هم هست که انسان . ندزن ما را رقم می

های پیش از آن با تعریف فلسرفی دیگرری دیرده     گوید انسان در دوره بیند و می می

 40.شد، تعریفی متفاوت از آنچه امروز داریم می

                                                                 
20  McHoul, Alec and Wendy Grace. 1997. Chapter 3. 
21  Foucault, M. 1980. Power and Knowledge: Selected Interviews and other Writings 1972-

1977. London: Harvester Press. P. 90. 
 . توانید در گفتار اول این کتاب دنبال کنید این بحث را می
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گفتمران   . کند که گفتمان را تعریف کنرد  فوکو در کارهای اولش تالش می

بعرد او بره    . شرود  تعریف می( discipline of knowledge)اهی در این کارها اصول آگ

ی گفتمران، آگراهی و    کند رابطه پردازد و از طریق آن تالش می ی قدرت می مطالعه

قدرت از دید او مفهومی فراتر از نهادهای سیاسری اسرت و    . قدرت را مشخص کند

در  . گرردد  بیشتر به مکانیسم کنترل و مهار جمعیت از طریق اصول و عمرل برمری  

و هویررت انسرران در رابطرره بررا فرمررانبری   ”تئرروری خویشررتن“گررام سرروم او برره  

(subjectivity )همیت دارد ها آنچه بیشتر برای او ا اما در تمام این نوشته  .پردازد می

هرای گفتمرانی کره پدیرد      تاریخی است و تفاوت( discontinuity)تداوم -مفهوم عدم

 .آورده است 

از دید فوکو همان اصول علمی و قوانین حاکم سیاسی ( disciplinary)اصول 

هرا را درون آنهرا تنظریم     دهد و هم رفتار انسران  ها را شکل می است که هم گفتمان

یک، در معنرای فررد   : فوکو در این مقطع اینها هستندسه پرسش اساسی  . کند می

انرد   ای که ما را تولید کررده  های سیاسی دو، در معنای راه  خودآگاه ما کی هستیم؟

ای  های اخالقی و سه، ما کی هستیم، در معنای رابطه با خود و فرم ما کی هستیم؟ 

بررخال    م؟ کنیم تا شررایط حکومتشران را برر خرود فرراهم آوریر       که ما تولید می

ویرژه مرواد    بره  –سراختاری را   ”واقعیرت “گونه  خواست هیچ ساختارگراها، فوکو نمی

خواست که رازهرای   همچنین، او نمی  .حاکم بر روش بداند –تاریخی و رویدادی را 

هد  او بیشتر این بود که مشخص کند مرا کری    . ی تاریخی را کشف کند سربسته

از این رو هم او از طریرق گفتمران بره      دیروزی؟هستیم و چه تفاوتی داریم با مای 

بحثی کره مارکسیسرم را در هرر دو بخرش      . پردازد ی قدرت و فرمانبری می مسئله

 .گیرد قدرت و فرمانبر به چالش می

ی گفتمان، قدرت و آگراهی فوکرو بره روشری بینااصرولی       با ادغام سه حوزه

(interdisciplinary) مرثال، او   . دهد بررسی را تزییر میرسد، و با آن نوع ابزارهای  می

هرای تجربری و اجتمراعی را برا هرم در       شناسی را با اقتصاد یا اصرول دانرش   زیست

کند  با این کار فضای جدیدی باز می  .گیرد های مشترک و تطبیقی به کار می حوزه

نشران   –ورای ترداوم ظاهریشران    –هرا خرود را    تداوم تاریخ اندیشه-که در آن عدم

نیز تنروع مسریرهای تراریخی را در مقابرل ایردئولو ی پیشررفت عریران         . دهند می



 

 

نمایند که بتوان آنها را صررفا   ترتیب دیگر تزییرات آنچنان ساده نمی بدین  .کند می

 ”هرای  واقعیت“پیشرفت به وارسی گذارد  یا آنها را تنها در -در خط پیشرفت یا عدم

مادی جامعه دید و بررسری کررد  یرا بررای کشرف حقیقرت        ”یازهاین“اقتصادی یا 

 . ها پی گرفت ناگزیر رد تجربی نظرات را تنها در خود بحث

هرای   سیسرتم  . نامرد  هرای گفتمرانی مری    بنردی  فوکو این روش خود را فرم

 . اندیشه و روش تحلیلی فوکو بیش از هر چیز با این اصرطالح معررو  شرده اسرت    

ایرن    .گردانرد  گفتمرانی برمری   ”شررایط “را به سوی  باستانشناسی فوکو توجه همه

 . گرذارد  مییک متن گفتمان را فراتر از تولید فردی و نقش مولف بر جایگاه  ،شرایط

فراتر از آن   .کند و نه برعکس همچنین این شرایط است که نبوغ افراد را ممکن می

بت بره  ها از لحاظ تاریخی همیشه کارکردی مسرتقیم نسر   کند که متن مشخص می

مولفشان ندارند  و شرایط و اصول دیگری هم وجود دارند که مفهوم و معنایی را به 

 . دهند یک متن پیوند می

تروان آن را   ی جهران مری   جای بازنمایی خیلری سراده   فوکو بر آن بود که به

توانسرت چنرین    اما مفهوم گفتمانی زبران خیلری سراده نمری      .دوباره بازسازی کرد

 –ورد، زیرا در این حالت زبان تنها بازنمرای یرک سیسرتم اسرت     یندی را پدید آفرآ

سیاسرت  “را نیرز چیرزی در معنرای     ”تحلیل گفتمانی“یعنی یک نوع مکانیسم که 

ی  بازمطالعره “فوکرو برا     44.این نگرش با تفکر فوکو متفاوت برود   .بیند می ”مکالمه

رسد کره نشران    به این ضرورت می –                     و نه فقط تاریخ  زبان  – ”ی زبان              تاریخ  مطالعه

 .اند ی زبان با جهان در واقع در گفتمان پدید آمده دهد فرضیات مربوط به رابطه

 . دانرد  مری  (body of knowledge) ”ی آگراهی  بدنه“فوکو گفتمان را در معنی 

ی  او بررا احتررراز از معنررای داللرری گفتمرران در زبانشناسرری بیشررتر آن را ماننررد وا ه

discipline برای اینکه منظور او از این وا ه روشن شود نیاز است که   .برد به کار می

معنری نخسرت در    . اشراره کنریم   عنای این وا ه در زبان انگلیسی و فرانسره به دو م

معنای اصول پژوهشی است، مثال اصول علمی، اصول ریاضی، اصرول روانشناسری و   

، یعنی نهادهرایی  disciplinary institutionsمعنای دوم برابر است با اصطالح  . جز آن
                                                                 

22  Strozier, M. Robert. 2002. Foucault, Subjectivity, and Identity: Historical Constructions 
of Suject and Self. Detriot: Wayne State University Press. Pp. 27-50. 



 055  □  قدرت گفتمان و نگاه فوکو به آن

 

 . کنند از قدرت که برای مراقبت، عبرت دادن و مجازات از اصول تنبیهی استفاده می

از این نظر این اصطالح برابر است با تنبیه و تنبه در فارسی و با کمی اعراض برابرر  

   43.با مراقبت

ی نظری و  دو جنبههر ( دیسیپلن)فوکو در همسان دیدن گفتمان با اصول 

ی نظری آن شرایط شرکل گررفتن اندیشره و     جنبه . عملی اصطالح را مد نظر دارد

عنوان نمونه، فوکرو از حقیقرت علمری در عصرر مردرن       به . آورد حقیقت را پدید می

راند و اینکه چه شرایطی باعث شده که انسان مدرن علم را تنها ابزار بیان  سخن می

وی در پاسخ به ایرن   . رد آنها به چون و چرا هم ننشیندحقیقت بداند و حتی در مو

کشد و اینکره   ی ارتباط میان اقتصاد و قدرت را پیش می موضوع جایی دیگر مسئله

انرد، از   سراخته  حوزههای علمی در حال حاضر پل بسیار محکمی میان این دو  داده

صرادی  دلیرل سرودآوری اقت   سرخنی دانرش بره    بره   42.نمایند این رو هم حقیقت می

 . ی آگرراهی و قرردرت را در دوران مرردرن تشررکیل داده اسررت   ی دو سررویه رابطرره

آورنده آن را در                            های  کاربردی و شرایط  پدید             ی عملی  شیوه سان او هر دو جنبه بدین

ی اصرلی گفتمران چیرزی نیسرت جرز       بنابراین زمینره   .دهد جامعه با هم نشان می

کاری کره در   . آورد جامعه فراهم میهمان آگاهی که شرایط پذیرش گفتمان را در 

ی نظرری آگراهی    جنبه . بندد عصر مدرن توسط دانش فیزیک و پزشکی صورت می

ی عملی اشاره بره اصرولی کره ترابع نهادهرای       اشاره به شرایط تاریخی دارد و جنبه

از ایرن رو گفتمران از یرک سرو      . شروند  اعمال مری ... قدرت، مثال زندان، مدرسه و 

ی آگاهی و از سوی دیگر وابسته است به قدرت و منبع تولید  زمینه وابسته است به

 . اش آن، حتی در شکل عریان سیاسی

                                                                 
43  Storzier. 2002. P. 43-45. خوبی نشان  ی دوگانه از این اصطالح را به هایش استفاده فوکو در یکی از کتاب

کره   Surveiller et punir: Naissance de la Prison: وان این کتاب به فرانسه چنین استعن. داده است

ایرن      .Discipline and Punish: The Birth of the Prison: به انگلیسی بدین گونه ترجمه شرده اسرت  

مشخصرات ایرن کتراب چنرین     . ترجمه شده اسرت  تولد زندان: مراقبت و تنبیهکتاب به فارسی با عنوان 

. ی نیکرو سررخوش، افشرین جهاندیرده     ترجمره . تولد زنیدان : مراقبت و تنبیه. 0331. میشل فوکو  :است

 .نشر نی: تهران
24 Foucault, M. 1980. P. 93 



 

 

 . کننده در شکل گرفتن معنرا دارد  پس گفتمان در وجه نخست نقش تعیین

ی اعمرال   کننده در حقانیت بخشیدن به شریوه  در وجه دوم اما گفتمان نقش تعیین

کند برای اینکه قدرت خود را  ای حقیقی فراهم می هافزون بر آن، زمین  .قدرت دارد

روایرت حراکم برر جامعره از      پیوند قدرت با کالن . در یک روایت بیان یا توجیه کند

 .همین زاویه قابل فهم است

ای تنگاتنگ با قدرت دارد  بنرابراین درک مفهروم قردرت در     گفتمان رابطه

قدرت در نگررش   . ا بهتر بفهمیمکند که کارکرد گفتمان ر آثار فوکو به ما کمک می

شد کره از براال بره     ی مردم تصور می ای مجزا از توده اش یک سازمان یا بدنه قدیمی

بره    .دهرد  اما فوکو نگاه متفاوتی از قدرت ارائه می . کرد پایین و یک سویه عمل می

 . شرود  نظر او قدرت در هر الیه و سطح از جامعه و توسط همه تولیرد و اعمرال مری   

 تاریخاو در   .ی اعمال قدرت است ت سیاسی نیز از این نظر مظهر چنین شیوهقدر

و از آن  . شرود  قدرت از همه سو و توسط همه کس تولید می“: نویسد می کامگاری

ی  نوبره  هرر کرس بره     45”.تواند هم با تکنیک اعمال شود و هم با حقانیت مهمتر می

بررای حفرظ آن خرود در تولیرد     ای برای اعمال قدرت دارد و  خود حوزه و محدوده

های تولید و اعمال قدرت شرایط تعریف شرده   از جمله راه . کند قدرت مشارکت می

دخترر  “عنوان نمونه، اصرل اخالقری    به. در گفتمان حاکم است، یعنی شرایط آگاهی

کنرد و   بررای پردر و شروهر تولیرد قردرت مری       ”بیرون بررود  حق ندارد بدون اجازه

اما همزمران ممکرن اسرت کره      . کند ه قدرتی را تفویض میهمزمان به مردان جامع

خواهرد برا دخترری     علیه خودشان هم به کار گرفته شود، مثال آنجا که مرردی مری  

آمیز میران   شود قوانین تبعیض نمود این قدرت در سیستم سیاسی می  .بیرون برود

عره را  این تکنیکی قدیمی است برای اعمال قدرت که بخشی از جام  .زنان و مردان

 فوکو چنرین مکانیسرمی را    .کند تا بخشی دیگر قدرت بیابد از یک حق محروم می

کنرد کره برا مجرازات و سررکوب ترن اعمرال         تعریف مری  (bio-power)قدرت  زیست

از سوی دیگر، دادن چنرین حقری در سیسرتمی دیگرر خرود تکنیکری         41.شود می

                                                                 
25  Foucault, M. 1979. vol. 1. P. 94. 
26  Foucault, M. 2007. Security, Territory, Population: Lectures at the College de France 

1977-1978. Translated by Graham Burchel. New York: Picador. P. 11. 
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حقرانیتی دینری    ی نخسرت  شریوه  . شود در تولید قدرت توسط گفتمانی دیگرر  می

تکنیرک دوم    .آورد و بنابراین برای حفظ آن نیاز بره پیرروان دینری دارد    فراهم می

ارزان  انآورد که ضمن دادن حقوق فردی ارتشی از کرارگر  حقانیتی مدرن پدید می

ای البته نیاز  چنین فرایند پیچیده . شود آورد که موجب رشد اقتصادی می پدید می

های تاریخی نوعی حقانیت بررای اصرولی از    ی آگاهی بر پایهبه یک گفتمان دارد تا 

چنین گفتمانی از یک سرو حقانیرت را در دل باورهرا شرکل       .این دست تولید کند

هرای مهرار و کنتررل و تنبیره خاطیران را از دل آن       دهد و از سوی دیگر شریوه  می

 .کشد بیرون می

ارتش و پلریس،   قدرت قهری متکی بر: از نظر فوکو قدرت به دو گونه است

 . ی فرد از طریق اعضای بردنش  کننده متکی بر توان سیستم در اداره و قدرت کنترل

ش برای همه آشنا است، اما قردرت نروع دوم   ا های قهری قدرت نوع اول با مکانیسم

قدرت تعریرف کررده، ابعراد جدیردی از قردرت را نشران        که فوکو با اصطالح زیست

کننده دارد و برای این کار بیشتر از هر چیز  نترلقدرت کارکردی ک زیست . دهد می

  .کنرد  مجرازات اسرتفاده مری   -و مراقبت( sexuality)از دو گفتمان بنیادین کامگاری 

دهنرد    ای در اختیار قردرت قررار مری    العاده این دو گفتمان امکانات استراتژیک فوق

  .آورنرد  را فراهم مری ها شرایط اعمال قدرت  ی کنترل اندام انسان زیرا با ایجاد زمینه

های زیستی انسان  ها اندام این مجموعه مکانیسم“: فوکو این پدیده را چنین توضیح

  43”.کند را بدل به ابژه در یک استراتژی سیاسی می

دلیل این  . دهد از دید فوکو تزییر مکانیسم قدرت در قرن هجدهم روی می

بیشتری در مقایسه برا زمرین و   عنوان منبع کار اهمیت  به ”تن“تزییر این است که 

دهرد، جمعیرت را    داری روی مری  این تحرول کره در دل سررمایه    . یابد محصول می

جای مکانیسم مر   شود که قدرت به اهمیت تن باعث می . کند تبدیل به ثروت می

از ایرن   . روی به مکانیسم نگهداری و مراقبرت از ترن بیراورد    –و تهدید به مر   –

ن پزشکی و علمی در پیوند با اقتصاد تبردیل بره منبرع اصرلی     زاویه است که گفتما

به دنبال این مسئله ما شاهد تزییر در هر دو گفتمران   . شوند حقانیت در جامعه می

                                                                 
 .0همان، ص   43



 

 

بعرد از آن،    .دهرد  نخستین تزییرات در قوانین مجازات و جرایم روی مری  . هستیم

کرو اعمرال   از دیرد فو   .شرود بخشری از گفتمران پزشرکی و مراقبرت      کامگاری مری 

مدرن وجره ثرانوی    ی هامعیعنی استفاده از قدرت قهری، در جآمیز قدرت،  خشونت

   41.کند بازی می هامعتری در ج کننده دارد و مکانیسم کنترل نقش تعیین

فوکو روابط جنسی و خرانواده را گرهگراهی بنیرادی بررای تولیرد قردرت و       

کانالیزه کرردن لرذت در مسریر    جدایی لذت از کامگاری و  . داند همزمان کنترل می

هرای   منظور اسرتفاده از آن در سراختار قردرت، از تکنیرک     های جامعه، و به خواسته

منظرور از کامگراری در بحرث      .کهن برای کنترل شهروندان بوده و هنوز هم هست

فوکرو کامگراری را   . فوکو نه خود رابطه جنسی بلکره گفتمران حراکم برر آن اسرت     

اش میران   بره شرکل طبیعری    توان کامگاری را دیگر نمی . داند محصول گفتمان می

اش را نه ترابع قروانین    انسان هزاران سال است که روابط جنسی  .ها پیدا کرد انسان

کامگراری بررای هرر      .کنرد  طبیعی که تابع شرایط و قوانین اجتمراعی تنظریم مری   

دی هرای فرر   لذت نمایانگر خواهش . شهروند با دو حس لذت و سرکوب همراه است

است، اما سرکوب نمایانگر اصول و شرایط حاکم اجتماعی و اخالقی حراکم برر ایرن    

چه در معنای جدایی کامگاری از لذت و  –با مکانیسم و اصل سرکوب   .رابطه است

هر فرد خرود   –چه در معنای استفاده از کامگاری در جهت اهدا  حاکم بر جامعه 

املی برای تولید و اعمال قدرت در سطح کند و با این کنترل خود به ع را کنترل می

پذیر نیست مگر از طریق گفتمرانی کره برر     اما این کار صورت . شود جامعه بدل می

هرای عاشرقانه و جرز آن ترا دانرش       در روایرت )هرای مختلرف    ی اصرول آگراهی   پایه

با این گفتمان   .کند این اصل را بدل به یک حقیقت می...( کامگاری، روانشناسی و 

شود و آن کنتررل شرهروندان خرود در     ی جدیدی برای خود قایل می قدرت وظیفه

بره ایرن ترتیرب      .مسیر حفاظت از آنها در قبال بیماری، بالیای طبیعری و جرز آن  

ها، کنترل تندرستی شهروندان، راهنمایی و راننردگی   کنترل موالید، کنترل بیماری

                               فوکو بر آن است که این تزییرر    . های سیاسی مدرن ی اول دولت شود وظیفه می... و

                                                                 
گوید قدرت برای اهلی کردن فرمانبر نیراز بره    این نگاه با نگرش گرامشی به قدرت متفاوت است آنجا که می  41

 .خشونت دارد
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ی تبدیل یک قدرت قهری خودمدار به یرک قردرت هروادار     تکنیک نخستین نشانه

او آن را مرالک و مررز عبرور جامعره بره عصرر مردرن         . زندگی شرهروندانش اسرت  

   49.داند می

ی مفهوم قدرت از دید فوکو افزود ایرن اسرت    ی دیگری که باید درباره نکته

که قدرت قهری برای هزاران سال صورت مسلط را در تمام جوامرع داشرته  گرچره    

قردرت  : داده اسرت  خود با دو گونه تکنیک دو نوع متفاوت از قدرت را تشرکیل مری  

 قدرت نوع اول بیشتر حالرت مرذهبی    31.گر توسعه/تحمیلیو قدرت  زاهدانه/شبانی

در ایرن نروع   . شرود  ده میاسالمی دی های هامعدارد و در مسیحیت قرون وسطی و ج

هرایی   کنرد و مرردم رمره    قدرت یک فرد باالی هرم جامعه نقش شبان را برازی مری  

 ،در این حالت فررد  . هستند که برای رستگاری نیاز به هدایت و کنترل شبان دارند

کنرد و برا ایرن کنتررل راه را      تن خود را کنترل می ،های دنیوی با سرکوب خواهش

از بره گفتمران دینری    ی قردرت نیر   این شریوه  . کند باز میبرای کنترل دینی شبان 

 نرد ک ای از روابط عمل می صورت شبکه گر اما به توسعه/تحمیلیقدرت  . مسلط دارد

فوکو برر    .دنک عمال قدرت می         کوچکتر ا  آن شاه یا فرمانروا از طریق نهادهایکه در 

  .قدرت در یونان باستان و روم بیشتر بر ایرن پایره بروده اسرت     ی آن است که شیوه

هرای ایرانری پریش از اسرالم      هرایی از پادشراهی   ی قردرت در دوره  نظر این شیوه به

ای  قدرت در این حالت مجموعه  .نیز نقش ساختاری داشته است( ویژه اشکانیان به)

یوندند، بدون آنکره  پ از جوامع قدرتمند است که برای کسب بیشتر قدرت به هم می

شراه در ایرن سیسرتم      .نیاز به یک گفتمان دینی یا اعتقادی مسلط داشرته باشرند  

کننده داشرته اسرت  بررعکس شربان در جوامرع دینری کره         بیشتر حالت هماهنگ

 . هایش بوده است مسئول مستقیم رستگاری رمه

سیسرتم قردرت در     .از دید فوکو راه گریزی از سیستم اعمال قدرت نیست

تروان   ند هزار سال گذشته چنان فراگیر بوده است که در واقع هیچ انسانی را نمیچ

از آن   .عنوان موجودی غیر فرمانبر بره دنیرا آمرده باشرد     یافت که بیرون از آن و به

                                                                 
29  Foucault, M. 1977. Discipline and Punishment: The Birth of the Prison. P. 27. 
30 Foucault, M. 1999. “Sexuality and Power.” Culture and Religion. New York: Routlede. 

Pp. 115-130.    



 

 

تنها راه ممکن افرزایش نقرش    . رفتی هم از این سیستم نیست فراتر اینکه راه برون

های  جای تکنیک های کنترل به رش تکنیکمردم است برای گست (agency)عاملیت 

از این نظر مفاهیمی چون آزادی، برابری جنسی و جرز اینهرا کمترر طرر       . قهری

تروجهی فوکرو بره مفراهیم مردرن آزادی و       بسیاری بر این بری   .اند توجه فوکو بوده

داننرد و نره    سیسرتم مری   ی اند  همزمان کسانی آن را نتیجه دمکراسی خرده گرفته

 .  در این باره بحث فوکو

با توجه به آنچه رفت گفتمان نقش بسیار کلیدی در تعیین و تبیین شرایط 

  .کنرد  گیررد و عمرل مری    حاکم دارد، چنانکه خود تابع چنرین شررایطی شرکل مری    

( subject)اهمیت گفتمان بیشتر از این نظر است که توانسته نقش عاملیت فرمرانبر  

ی قردرت برا    ی رابطره  فوکو با ارائه . را در چارچوب فکری متفاوتی به نمایش گذارد

هرای اصرلی تولیرد قردرت را در جامعره نشران        زمینره  کامگاری تاریخفرمانبر در 

سرو و   طور که گفتیم او منبع تولید قدرت را نه از باال، بلکره از همره   همان . دهد می

یابرد کره آن    او به منبعی اطالعاتی دست می افزون بر آن، . بیند توسط هر کس می

بنردی   طبقره  (subjugated knowledge) ”هرای فرمانبردارانره   آگراهی “را برا اصرطالح   

هرای   یرک، آن مضرمون  : گیررد  ایرن اصرطالح را در دو معنرا بره کرار مری        .کند می

اند   وری گفتمان رسمی دفن شده ای که در روند سیستماتیک کردن و بهره تاریخی

ی  هرای مسردود شرده    بلوکره  را بردل بره   ”هرای فرمانبردارانره   آگراهی “نهایرت  و در 

هایی که وجود دارند امرا بره بحرث و بررسری      بلوکه  .اند های تاریخی ما کرده آگاهی

دو،   .انرد  های دیروزی و امروزی ما نداشته شوند، چون جایی در گفتمان گذارده نمی

متفاوتی را برای ما تولیرد  آنهایی هستند که مفاهیم  ”های فرمانبردارانه آگاهی“این 

هایی هستند که  اینها آن آگاهی  .کنند، زیرا آنها در گفتمانی متفاوت جای دارند می

ی  تررین الیره   های بدوی در پرایین  عنوان آگاهی اند یا به نوعی ناکافی ارزیابی شده به

یرا  ( cognition)ناخت بخرش شر   اند، یعنی درسرت در زیرر   نظام پایگانی جای گرفته

گیرر نقرد و    هرای همره   فوکو بر آن است که با بازنمرایی ایرن آگراهی    . دانش مسلط

ی پایانی اینکه رویکرد فوکو به گفتمان مبنرایی   نکته  30.کند بررسی آغاز به کار می
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تراریخ عمرل   ( counter-reading)خروانش  -کامال انتقادی دارد، زیرا که در جهت ضد

انتقرادی هسرتند و    فوکویی به گفتمان بیشتر ضد-های غیر نگره حال آنکه  .کند می

 34.گیرند تابع گفتمان حاکم شکل می
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 ادبی فارسیهای  گفتماننمود قدرت در 

فرردی و   هرای  نقرش ی  کننرده -بازگوها  کنش ی حماسه و عاشقانهدر  انرها

آن هم بنا به تعریف و شرایطی که ما از خود و قردرت در جامعره     ندهستاجتماعی 

پیونرد   شاهنامههایی چون  یا حماسه ویس و رامینهایی چون  در عاشقانه  .داریم

برای همین هم، وصال یا پیروزی با تزییرر    .ها با کسب قدرت همراه است این حس

و  . آورد های بعد در این تعریف تزییرات بنیادی به وجود می موقعیت اجتماعی قرن

در واقرع عردم    . از این رو، پیوند این دو حس با نقش فرردی برجسرته شرده اسرت    

موفقیت در کسب قدرت اجتماعی موجب شده که فرد در کسب شرادی و اجتنراب   

در تصرو    . تصو  نمود بارز چنین کنشی است . هایی متفاوت پدید آورد از غم راه

از این نظرر،   . با اجتناب از قدرت زمینی، فرد باید در قدرت جهانی خود را حل کند

های  نمونه)حصول شادی یعنی نفی قدرت، چه این قدرت در وصال با معشوق باشد 

ی سیاسری باشرد    عرصره و چره در پیرروزی در   ( هرای صروفیانه   مسلط در عاشرقانه 

در هرر دو   (. شرود  های دینی و فلکلرور یافرت مری    های مسلط آن در حماسه نمونه)

هرای متضراد    ای برا کرنش   نمونه-های الگو حالت  انرهای ادبی فارسی با پیوند حس

های اصلی ادبیات  از ویژگی  .اند پیروزی بنا نهاده قدرت و ضد هایی ضد خود طرحواره

ورزی، شادی اجتناب از قدرت و شکست را عین  ی تاکید بر غمی طوالن در این دوره

روندی پیچیده و بسیار پرتضاریس که گریز از زندگی مادی   .پیروزی انگاشتن است

دلیل سیاسی ایرن رونرد پیچیرده و در عرین       .کند را تبدیل به ایدئولو ی حاکم می
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بره  ( رب روی دادهویرژه غر   حداقل بنا بر آنچه در دیگر جوامع و به)طبیعی  حال ضد

شرکل   ”دیگر“و  ”خود“گردد که ناشی از تعریف  توهمی برمی-ر              ی پرابهام و پ  مسئله

 .گرفته است

ی ایرران بررای بریش از هرزار سرال ایرن بروده کره          مشکل سیاسی جامعره 

از ایرن    .انرد  بوده” دیگرهای خود شده“اند  اند، یا اگر بوده نبوده ”خودی“حاکمانش 

هنگی دچار یک خلجان ذهنی عمیق بروده  گسسرتی کره در    رو جامعه از لحاظ فر

  .تواند به تداوم حیات اجتماعی و هویتی مردم ایرران کمرک کنرد    صورت ترمیم می

بینریم بسریار شرکننده اسرت و هرر لحظره        در غیر این صورت، و چنانکه اکنون می

ر ترس از این شررایط تراثی   . ممکن است با یک اتفاق سیاسی و نظامی از هم بپاشد

های  خود را گذارده و تبدیل به یک اندوه پایدار شده است که این روزها از مشخصه

 . اصلی فرهنگ ایرانی شده

در واقع ادبیات در   .در ادبیات از اصول مهم است ”دیگر“و  ”خود“ی  مسئله

ایرن مسرئله ابعراد     . بنیادهای حسی و کنشی خود بر ایرن دو اصرل اسرتوار اسرت    

  .اجتماعی دارد که باید در جزئیات مورد بررسی دقیرق قررار گیررد   مختلف فردی و 

از این نظر،   .در بن فردی ایجاد تفاوت میان خود و دیگر عامل اصلی شناخت است

افالطون در واقع از این زاویره، خرود و دیگرر را     . خود و دیگر اموری مثبت هستند

از دید او عشق محصول دیدن و درک تفاوت میان خود و دیگرر    .تعریف کرده است

شود که نیاز به چیرزی دارد کره در    انسان با رسیدن به این نقطه متوجه می . است

صرورت   بره تروان   مری مسرئله را  ایرن   . شرود  خود وجود ندارد و در دیگری یافت می

الطرون چیرزی   دانش برای اف . نگریستجنسی  افالطون غیر ی شیوهتر و به  گسترده

سان با رسیدن بره ایرن درک کره    ان . است بیرونی متعلق به دیگری دور از دسترس

گیرد که اگرر آن را بره دسرت آورد     نتیجه می ”تر از او هست قوی چیزی در بیرون“

این نگرش که هم در تئوری عشق افالطون دیرده   . کرده است( تر) خود را قدرتمند

است ارسطو بنیان گفتمانی اساسی است کره  شود و هم در تئوری دوستی و سی می

 دو رویکرد شود و جمله فرهنگ ایرانی یافت می ها و از با دو رویکرد در تمام فرهنگ

در  . گرذارد  مری بنیران   ،با دو گونه رفتار انسانی نسبت بره دیگرر   ،نسبت به عشق را

اسرت  قدرتمندتر از انسان  –... دانش، خدا و  –نگرش افالطونی دیگر هر چه هست 



 

 

از دیرد    .دشرو  قدرتمند و ابردی مری   ه آن یا تبدیل شدن به آن انسانو با رسیدن ب

ایرن همران نگرشری     . افالطون عشق همان حل شدن در این دیگر قدرتمند اسرت 

 .یابد در پیوستن به خدا تبلور میتوان دید و  خوبی می است که در تصو  ایرانی به

و هم هر چیز دیگری اسرت   هم دانش، هم خدا ”دیگر“در نگرش ارسطویی 

بنرابراین راهری اسرت بررای       .رسرد  می یتربیش         به قدرت با تملک بر آن انسان که 

علت آن هرم درک ایرن موضروع      .ها باشد تمجید مالکیت، حتی اگر مالکیت انسان

او معتقد است کره    .کند است که مالکیت هر یک از اینها در انسان ایجاد قدرت می

را یا به تملک خود درآورد یا اگرر نره حرداقل    ” دیگر“برای کسب قدرت بیشتر باید 

در نهایت راهی جرز حرل شردن در    ( خود)در نظر افالطون انسان  . همراه خود کرد

افرزون برر ایرن، راه    ( خود)ندارد، حال آنکه از دید ارسطو انسان ( دیگر)قدرت برتر 

حل خود با خدا که سومین نوع دوستی از دید او است : دارددیگری را نیز پیش رو 

امرا از دیرد او،     .امری نهایی است و همانند همان حل شدن یا سابلیمشن افالطونی

تواند که رفتاری متفراوت داشرته    انسان در رابطه با انسان دیگر و با قدرت حاکم می

 . آن به قدرت بیشتر برسرد تواند که با یکی کردن خود با باشد و در مقابل هر دو می

ی                 ر                  حرال چره ایرن تمل ک در حروزه        .تواند او را قدرتمندتر کنرد  تملک می بنابراین

 . کشور و مردمی دیگر           ی تمل ک بر چه در حوزه درونی یک جامعه باشد

ی  نگرش غرب مدرن از سنت توماس اکینراس برا گررایش بره ایرن نظریره      

از این رو هم او قردرت را تنهرا    . ردارسطویی تحولی در موضوع مالکیت به وجود آو

                                                           از تمل ک دانش گرفته تا تمل ک دیگر کشورها و مردمان دیگرر و    .بیند            در تمل ک می

این همان نوع قدرتی است که فوکرو    .                                     نیز تمل ک شهروندان خودی در درون جامعه

 ویرژه  نماید، بره  میعجیب  نظر نوع تملک بهاین   .بندی کرده با عنوان تحمیلی طبقه

ویژه کره دمکراسری در    ، بهکند میی خودی                                   آنجا که سخن از تمل ک شهروند جامعه

با این همره و   . بنمایانددو قرن گذشته تالش کرده خال  این موضوع را به همگان 

انرد، شرهروند ایرن جامعره همچنران       طور که فوکو و دیرتر آگامبن نشان داده همان

توان به  ر دمکراسی نمیدر واقع آنچه د . محکوم روابط طبقاتی ارباب و رعیتی است

دمکراسی، که مارکس نیز به همین   .همین تفاوت و اصل طبقاتی است پاش گرفت

گونه آن را تعریف کرده، برابری در حقوق است در عین نابرابری در قدرت اقتصادی 
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در غرب این روزها تاکید بر برابری حقروقی دمکراسری اسرت کره شرده       . و سیاسی

و از  آورده ای که در جامعره پدیرد   آن، حال آنکه همزمان و با رفاه نسبی یایدئولو 

ی  ی و سیاسری پررده  های طبقات طریق غارت دیگر کشورها حاصل آمده روی تفاوت

 .ابهام کشیده است

ی خرود و   های افالطرون و ارسرطو دربراره    گفتمان . گردیمبه بحث خود باز

انرد دو اصرل بنیرادی و     گرفته های عشق و دوستی شکل دیگر که حول محور بحث

حرداقل در    .شروند  رسند که در جوامع دیگرر نیرز یافرت مری     نظر می جهانشمول به

نگرش افالطونی عشق را  . شود خوبی دیده می ی ایران و در ادبیات فارسی به جامعه

برای همرین    .بیند قدرتمندتر از خود می” دیگری“محصول شناخت آدمی از وجود 

 . فنرا در تصرو  ایرانری   همران مفهروم    –خود را در آن محو کند خواهد که  هم می

نگرش ارسطویی روی بخش اول این نظریه همسان است با آنچره افالطرون مطررح    

و فرد یا جامعره   ”دیگر بیرونی،“فرد و جامعه خودهایی هستند متفاوت از   .کند می

 .را به دست آورند ”دیگر“توانند برای کسب قدرت آن  می

ی پایان نیز این دو به  قدرت برای هر دو اصل نهایی است، بنابراین در نقطه

خواهد به قردرت   رسند، چیزی که هست افالطون برای قدرتمندتر شدن می هم می

خواهرد   حال آنکه ارسرطو مری   . بپیوندد و از این نظر هویت خود را در آن محو کند

 .بخشی از خود یا تبدیلش کند به ه قدرت را به شکل خود درآوردک

و  باسرتان  هرای  هعنوان دو  انر مسلط در جامع  انرهای حماسه و عاشقانه به

و هر دو  انر بسرته بره اینکره از      .تجلی روایی چنین گفتمانی هستند قرون وسطی

توانند نمایشی مشخص از این دو گررایش بره قردرت را     کدام زاویه شکل بگیرند می

 انر حماسه و عاشقانه را بنا بره تعریرف جامعره از     توان دو بنابراین می . نشان دهند

 .و نیز نوع نزدیک شدن به قدرت مورد بررسی قرار داد ”دیگر“و  ”خود“

شود، یعنی برخی آثار با  در ادبیات فارسی هر دو گرایش به وضوح دیده می

اند و برخی با نگرش افالطونی  ی نزدیک شدن ارسطویی به قدرت شکل گرفته شیوه

اجازه دهید نخست به نگرش ارسطو در آثار فارسی بنگریم، چه این نگررش   . به آن

هرای برارز آن    نمونره   .از لحاظ تاریخی زودترر در ادبیرات مرا شرکل گرفتره اسرت      

وییس و  هرایی چرون    اسرت و عاشرقانه  ... و  نامه گرشاسپ، شاهنامههای  حماسه



 

 

ود و هویرت  بینیم کره بررای حفرظ خر     در این آثار می . خسرو و شیرینو  رامین

ی  حماسره   .بینرد  پیش پای خرود نمری   ”دیگر“                                خود، انسان ایرانی راهی جز تمل ک 

ی این فرمول شکل گرفته که انسان ایرانری بررای نگره     در مجموع بر پایه شاهنامه

های خود باید در نبردی نابرابر، اما دادگرانه، شهریاری خود برر   داشتن خود و ارزش

عنروان خرود، در قبرال     رفتار انسان ایرانی، به . کندجهان و حداقل ایران را مسجل 

و از این رو هرم، برا نبررد و قردرت     . بسیار قدرتمندانه است یا باید که باشد ”دیگر“

 . یابد بر خود پایان می ”دیگر“این اثر با پیروزی   .گذارد نظامی خود را به نمایش می

ک اصل پذیرفته فرهنگری  این یک واقعیت تاریخی است، اما از دید فردوسی نباید ی

اینجا ارائره   ”خود“بر  ”دیگر“در واقع تصویری که از شهریاری  . و ایدئولو یکی باشد

او در نهایرت رسرتگاری    . از این رویرداد اسرت   ”خودییک “شود، نمود اعتراض  می

ایرانی و عدالت را در پایان دادن به شرهریاری انیرانری و احیرای مجردد شرهریاری      

پیشگویی رستم فرخزاد در پایان حماسه آمده ترا نویردی باشرد برر      . داند ایرانی می

 .گرا که خواهان کنترل خود و جهان خود است این نگرش مثبت مادی

نه است و علی االصول باید به مسرایل  گرچه عاشقا –نیز  ویس و رامیندر 

بینریم کره    براز مری   –به معنای دشمن وجود ندارد در آن  ”دیگر“و داخلی بپردازد، 

همرین ویژگری را در    . ی وصال دو دلداده پیوند  رفی با قردرت سیاسری دارد   شیوه

رامین بررای بره     .در اینجا عشق حالت تملک دارد  .بینیم نیز می خسرو و شیرین

 . نردارد ( و همسر ویرس  شبرادر)ای جز رویارویی با پادشاه  ردن ویس چارهدست آو

ای اهریمنی ندارد، اما در ضرمن بره    چهره ”دیگر“مسئله داخلی است و از این نظر، 

از این رو رامین   .معنی کوتاه آمدن و واگذاردن حق وصال به قدرت برتر هم نیست

با ایرن کرار نره تنهرا      . آوردرون میرود و زنش را از چنگ او بی به جنگ پادشاه می

 .کند آورد، بلکه پادشاهی را نیز از آن خود می ویس را به دست می

شریرین شراه     .ی سر و کار داریرم فرآیندنیز با چنین  خسرو و شیریندر 

ارمنستان است و خسرو پرویز برای متحد کردن او باید قدرت، یعنی شیرین، را بره  

ی شریرین اسرت کره نقرش قردرت برترر در        در اینجا نیز مادر یا عمره   .دست آورد

داند که تملک شریرین نره در معنری پایران هویرت       کند و می ارمنستان را بازی می

ایرن نگرشری کرامال ارسرطویی اسرت و برا         .ارمنستان بلکه پایان شهریاری او است
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هرت کسرب منرافع    از دید او دوسرتی در ج  . تعریف او از دوستی کامال انطباق دارد

شخصی است، بنابراین بسته به قدرتی که فرد در قبال دیگر دارد باید یکری از سره   

قدرت سیاسی : برای ارسطو دو منبع قدرت وجود دارد . نوع دوستی را انتخاب کند

ی قدرت سیاسی که امری زمینی  ارسطو بیشتر مایل است که درباره . و قدرت الهی

هم از این   .رود ی او نیز حول همین محور پیش میتئوری دوست  .است سخن براند

بیند و نه محرو شردن    رو هم هست که او تمایل انسان را تملک و قدرت گرفتن می

 . در قدرت

ی نخست فارسی در کل با چنین نگرشی به قدرت همراه بروده   ادبیات دوره

کررده  خوبی برجسرته   ی حماسی و عاشقانه این مسئله را به است و در هر دو شاخه

در مقابرل ادبیرات    (. دلیل این موضوع را دیرتر بره بررسری خرواهیم گرذارد    )است 

ی مزرول نگرشری    ویرژه بعرد از حملره    های بعد، که با عرفران درآمیختره، و بره    دوره

ی افالطرونی  همه بر سر این موضوع که فلسفه  .کند افالطونی به قدرت را بازنما می

های  یکی از اصل  .اند -داشته همسخن یگیری تفکرات صوفیانه نقش مهم در شکل

تصرو    . ی قدرت و رویکرد به آن اسرت  ترک میان این دو نگرش همین مسئلهمش

ایرن دو در   . قدرت خردا و قردرت سیاسری   : بیند منبع قدرت را دوگانه و متضاد می

اولی قردرت ازلری، همیشرگی و برحرق      . دو منبع جدا هستند یانهصوف های اندیشه

ابدیت باید به آن بپیوندد  حال آنکه دومری قردرتی    به نرسیدبرای است که انسان 

” دیگرر “بنرابراین    .است مصنوعی، ناحق و ناعادالنه که عار  باید از آن پرهیز کند

غاصرب،  ” دیگر“برحق است و قدرت سیاسی ” دیگر“خدا : برای تصو  دوگانه است

امرا از    .به آن واگرذارد  قدرت خدا کسب کردنی نیست و بنابراین انسان باید خود را

تواند نفس اماره را قدرت بدهد و انسران را   قدرت سیاسی باید پرهیز کرد، چون می

شرود و در دیگرر    البتره ایرن نگررش تنهرا در تصرو  دیرده نمری         .از خدا واگرذارد 

  .تروان یافرت   ویژه شیعه، هم نگرشی نزدیک به ایرن را مری   های دین اسالم، به شاخه

نخست اینکه   .کند در این باره با تئوری ارسطو پیوند برقرار می گرچه رویکرد شیعه

رود، یعنری ظهرور امرام     برای رسیدن به خدا شیعه از رهگذر حرکت تاریخ پیش می

دو   .گیررد  زمان و سپس معاد که همه جمعی هستند و به خواست خدا صورت مری 

در رابطه با قدرت سیاسی، بر آن است که جز امامان هیچکس حق حکومت عادالنه 



 

 

تواند تا زمان ظهور شرایط را برای آن حکومت برحرق   ندارد و نایب امام هم تنها می

 .توانیم بیابیم خوبی می های شیعی به این نگرش را در حماسه . آماده نگه دارد

هرای   اند به جنبش عمدتا متعلق بوده شاهنامههای بعد از  های سده حماسه

  .ی برارز آن اسرت   نمونه نامه ابومسلم  .های دیگر آن ویژه شیعه و شاخه فکری و به

در  ”حق“که دو منبع قدرت هستند به صورت ” دیگر“ی تقابل دو  در این اثر مسئله

ای کهرن   ایرن نگررش بره گونره      .به بهترین شکل نمایش یافته است ”ناحق“مقابل 

از همرین رو هرم نزدیرک بره      . اسالمی دارد های پیش ریشه در آثار و نگرش است و

است، اما تفاوتی که میان این دو وجرود دارد، بسریار اساسری     شاهنامهاثری چون 

 نامیه  ابومسلمدر است، حال آنکه  ”نیانیرادیگر “قدرت ناحق  شاهنامهدر  . است

رونی عنوان شهروند د به را ”خودی“است که  درت ناحق درونی است و حاکم وقتق

اسرالمی دو منبرع قردرت درونری از لحراظ       در آثرار پریش   . دارد به فرمانبری وامری 

ایدئولو یک با هم پیوند داشتند و قدرت سیاسی بازنمرایی از قردرت برترر آسرمانی     

اهریمن کره مقابرل قردرت برترر     : بیرونی نیز وجود داشت ”دیگر“در مقابل دو   .بود

از آن قردرت   یکره بازنمرای  ( انیرانری )آسمانی قرار داشت و قدرت سیاسی بیرونری  

در این ساختار نبرد میان دو قردرت زمینری بازنمرایی      .اهریمنی بر روی زمین بود

همیشه فرد،  ”دیگر“با توجه به این موضوع  . بود از نبرد میان آن دو قدرت آسمانی

حرال آنکره در اثرری      .کشور یا قدرتی بیرونی بود با فرهنگ، دین و زبانی متفراوت 

اسرت، امرا در ضرمن    ” دیگرر “های شیعی خدا گرچه  حماسه یا نامه ابومسلمچون 

از قدرت زمینی بایرد خرود را    منبع قدرت هم هست که انسان در نهایت و در گریز

است درونی یا بیرونی که ممکرن   ”دیگری“سی حال آنکه قدرت سیا . واگذارد به او

برا  ( ایردئولو ی )هایی از دین  است فرهنگ و زبان دیگری داشته باشد، اما در بخش

اینجا نره   ”دیگر“و  ”خودی“پس تفاوت میان   .داردنهمراهی و همخوانی  ”خودی“

ی ی سیاسی است، بلکه بر مبنای دشمن بر مبنرای براور   بر مبنای دشمن در فلسفه

ی مسلمانان است که بره دلیرل عردم     خلیفه ”دیگر“ نامه ابومسلمدر  . است واراست

مشررک   ، امرام برحرق،  اجرای کامل اصول دین، مثال شرابخواری، و توهین به علری 

یاران ابومسلم کاری جز   .شود و برکناری او از قدرت امری واجب است محسوب می

از لحراظ عقیردتی برحرق را برر      درونی را بردارند و کسی ”دیگر“آن ندارند که این 
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آمیرز اینجرا همرین محردود شردن خطروط        مشکل تعرارض  . مسند قدرت بنشانند

 .است ”گرید“و  ”خود“تعریفی میان 

ی پیش  هایی داریم که بعد از نظامی و تا همین سده از سوی دیگر، عاشقانه

را  ”دیگرر “و  ”خرود “ی  ها مسرئله  اینکه عاشقانه . ی انحصاری تصو  بودند در حوزه

های  مسلطی است که در فرهنگ بینند، امر ای درونی یک جامعه می عنوان پدیده به

جای محرو   از این نظر هم به  .شوند با این مشخصه از آثار حماسی جدا می دیگر نیز

ی  را پایره  ”دیگر“و  ”خود“که هد  آثار حماسی است، این آثار پیوند میان  ”دیگر“

وصال   .روبرو هستیم وصالاما اینجا هم باز با دو گونه  . اند داستان گرفتهساختاری 

 ویس و رامیین آثاری چرون   رود و پیش میارسطویی که با مال خود کردن  از نوع

در این آثار مال خود کردن با تملک  . ندده نشان میرا مسلط نمودی از این نگرش 

شرود و بایرد    یعنوان چیزی مورد تملک دیده مر  برای همین زن به . شود مفهوم می

کره   است افالطونی تابع نگرش صال نوع دومو  .هر جور هست به دست آورده شود

 ”دیگر“آن هم با این تعریف که  . یابد نمود می ”دیگر“به  ”خود“در همان واگذاردن 

 .نه دشمن که قدرت برتر جهان است

 . زن و خدا: یابیم را می ”دیگر“های صوفیانه، تابع نگرش دوم، دو  در عاشقانه

تواند نمود قدرت حاکم باشد که نمود همان تملرک مرادی اسرت      اولی همچنان می

دهرد کره بره انسران جراودانگی       حال آنکه دومی نمودی از قدرت برتر را نشان مری 

قدرتی که لزومرا   باشد تواند نمود قدرت سیاسی حاکم بر جامعه  زن می  .بخشد می

نشران   راه عشق را به عرار   باشد که” دیگری“تواند  ن میخودی نیست، اما در ضم

منبرع   . شود و گراه همترراز برا او    از این زاویه زن بدیل قدرت آسمانی می  .دهد می

، و حتری ممکرن اسرت    ی خرودی اسرت   جایی بیرون از جامعره معموال وجودی زن 

  .سرت ای خودی  کننده یا کنترل جامعه در اختیاراکنون  دشمن قلمداد شود  گرچه

 .استدرونی همچنان  ”دیگر“و  ”خود“مرزهای هویتی میان  باید توجه داشت که

توان بره تملرک    نمیقدرت سیاسی حاکم بر جامعه در واقع خودی نیست و 

امرا در ضرمن   .  اسرت  درآورد، زیرا ابزارهای کامل را از دست خرودی خرارج کررده   

بنابراین بایرد   . کند نترل میآن را محو کرد، زیرا قدرت دارد و جامعه را ک توان نمی

ایرن نگررش در     .و همزمان از لحاظ ایردئولو یک از آن اجتنراب کررد    با آن تساهل



 

 

ها با اجتنراب از معشروق زمینری و بره منظرور نزدیکری بره قردرت          ساختار داستان

، شیخ صینعان نمود چنین نگرش و روندی را در  . بندی شده است آسمانی فرمول

تراثیر ایرن    ،افرزون برر آن    .توانیم دید می یوسف و زلیخایا حتی  رابعه و بکتا 

طور طبیعی بره نروع    نیز که به لیلی و مجنونر تزییر ساختار آثاری چون نگرش ب

 .استقابل مالحظه  ،دنها تعلق دار اول عاشقانه

شرده   یاجتماعی موجب چنین تزییر رفتار عمیق های املاما چه عامل یا ع

تروانیم بگروییم کره     بخواهیم مسئله را دنبال کنیم می اگر در یک نگاه گذرا  است؟

ها و مشخصا از زمان اسکندر تا سقوط ساسرانیان توانسرت خرود را     ایران برای قرن

در ایرن دوران   . اش محفروظ بردارد   عنوان یک کشور از هجوم دشرمنان خرارجی   به

برا  هرای مختلرف کشرور     های متعدد با کشورها و امپراتروری  رغم جنگ طوالنی و به

افرزون برر آن برا     . اش را حفرظ کنرد   اش توانسرت اسرتقالل سیاسری    قدرت نظامی

جو است، ایران در این دوران  های یک کشور سلطه ای تهاجمی که ویژگی ایدئولو ی

خودی به مردم معرفی کند  عنوان شخص، کشور، و فرهنگ غیر را به ”دیگر“توانست 

بررای مانردن برر سرریر قردرت وارد      عنوان فرمرولی   و در عین حال تملک آنها را به

هرایش   از این رو، ایدئولو ی و گفتمان حاکم بر ادبیرات و اسرطوره   . ایدئولو ی کند

ی تملرک   همه حالت تهاجمی دارند و در هر دو  انر حماسری و عاشرقانه برا شریوه    

 . دهند خود را نشان می” دیگر“

رش کره ریشره در ایرن نگر     هرایی  عاشرقانه  خرواهیم دیرد   دقرت کنریم   اگر

اسالمی دارند بیشتر به حماسره نزدیرک هسرتند، زیررا معشروق در ایرن آثرار         پیش

  در (از سرزمین مراه )، مثال رودابه، شیرین، ویس همیشه زنی است از کشوری دیگر

وصال برا  دو، با   .حالیکه عاشقان همه ایرانی هستند، مثال زال، خسروپرویز و جز آن

 .شود کشور او نیز بخشی از ایران می زن

کنرد و بره    کلی تزییر می ی اعراب وضعیت امنیتی ایران به اما از زمان حمله

ایران به چالش  با اسالم هویت ملی و حتی فرهنگی  .آید اشزال دیگر کشورها درمی

شود  موفق میظهور ادبیات فارسی  و سرانجامچند قرن مقاومت  شود و با گرفته می

بعد از آن و درست در زمانی که ایران   .متوقف کندبخشی از این هجوم فرهنگی را 

رود که حاکمیت سیاسی را دوباره به دست آورد و ارتباطی بهنجرار میران تمرام     می
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هرای پری در پری قبایرل تررک آغراز        اش به وجرود آورد، هجروم   های فرهنگی بخش

گیررد کره از    های متعدد قرار می ای پانصد ساله آماج هجوم ایران در دوره . دنشو می

ی غزنویران، سرپس    حملره : انرد  کننرده بروده   ن چهار تای آنها بسریار تعیرین  آن میا

هرا و بره انحصرار     برا ایرن حملره    . سلجوقیان، بعد مزول و بره دنبرال آن تیموریران   

شرود ترا    ها از دست ایرانیان خرارج مری   درآوردن حکومت، قدرت سیاسی برای قرن

هرای ملری کرامال     سرته آنجا که در هنگام انقالب مشروطه دیگر ایرن مسرئله از خوا  

رغم انحصار در قردرت سیاسری و نظرامی، دیگرر      بیرون رفته است، زیرا ترکان، و به

 .اند جامعه شده ”خود“بخشی از 

تاثیرات عمیقری در سراختارهای اجتمراعی،     این روند طوالنی چند قرنهاما 

ی میران حراکم و    گذارد که نمود مشرخص آن در رابطره   فرهنگی و ایدئولو یک می

دید  ای های ادبی توان در گفتمان بازتاب آن را هم می  .شود خوبی دیده می به رعیت

 . برود  سیاسری و دینری   قردرت  های بره دور از  ایرانیدر دست  ابزارتنها عنوان  که به

رشد تصو  با تکیه بر انکار مادی قدرت دنیایی نمود ایدئولو یک این گفتمان است 

 .شود ختلف فرهنگی دیده میهای م که هنوز نیز تا حدودی در حوزه

های میانه بازتابی اعراضری از یرک    توان گفت که ادبیات فارسی در سده می

نراگزیر، و بره دلیرل دوری از     بره شرایط تاریخی مسلط بوده است که در آن ایرانری  

مقابلره برا   را راهری بررای   ” دیگرر برترر  “قدرت دینی و سیاسی، فرمول پیوستن بره  

عرفران و تصرو  کره    .  دیرده اسرت  درت دینی و سیاسی اش در حضور در ق ناتوانی

” خود“شکل مسلط ادبی این دوران طوالنی را درست کرده راهی در آن نداشته که 

صررورت یررک فرررد فراملرری، فرادینرری و فراقررومی معرفرری کنررد کرره تنهررا راه   را برره

 هرای  با این نگرش مفهوم.  یعنی خدا است” دیگر برتر“اش در پیوستن با  رستگاری

ی این نگرش از  در سایهملیت، ساختار سیاسی و نهادهای اجتماعی آن نیز مانبر، فر

گرایی جمعی نیز جای خود را بره کرنش    چنانکه تاریخ.  بندد ها رخت برمی گفتمان

به این ترتیب رسیدن به بهشت تنها در کوشرش  .  دهد فردی در پیوستن با خدا می

  آن هرم برا   یابرد  دن به خدا نمود مری های فردی برای رسی فردی و در پی یافتن راه

هرای محروری در    در حالیکه ایرانری برودن از موضروع   .  های زمینی اعراض از قدرت

برود، در دوران تسرلط تصرو  ایرن مفهروم       شیاهنامه ویژه  ی اول و به ادبیات دوره



 

 

تروان شراعر و    سختی می رود، تا آنجا که به بیرون می متصوفههای  کلی از گفتمان به

عنروان   در این آثار ایرران بره  .  ای صوفی یافت که سخن از ایران برده باشد نویسنده

و جرای   دهرد  ها می ها و ایالت ی هویت ملی جای خود را به استان دهنده واحد شکل

عنروان یرک    بره  با این همه زبران فارسری  .  نشیند جهانی می آن را نوعی نگرش همه

کشد،  بخش نه تنها بخشی مهمی از هویت ملی و فردی را بر دوش می عامل وحدت

هرای   ها و قوم صوفیانه در میان ملت/های ایرانی بلکه فراتر از آن موجب نفوذ اندیشه

به این ترتیب است که زبان فارسی بدل به زبان ادبی در دربارهرای  .  گردد دیگر می

 .شود یانه و حتی بعدتر عثمانی میمختلف در هند، آسیای م
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نگرشی بر  ابزاری برای کشف حقیقت یا شناخت خود؟: تاریخ

 تاریخ فوکویی

.  ها همسان با داستان یا اسطوره گرفته شرده اسرت   تاریخ در برخی فرهنگ

در انگلیسی .  برند را در هر دو معنای تاریخ و داستان به کار می histoireها  فرانسوی

بره نظرر   .  دارد( داسرتان ) storyی  پیوندی نزدیک با وا ه( تاریخ) historyی  نیز وا ه

انرد، چنانکره در    انگاشرته  یخ و اسطوره را یکری مری  آید که ایرانیان نیز تار چنین می

بینیم تاریخ به دنبال اسطوره آمده است و هر دو داستان ایرانرزمین را   می شاهنامه

انگاری تاریخ و روایت بره آدمری امکران کشرف معنرا و مسریر رونرد         هم.  اند ساخته

هرای   د وجود ساخت روایی تاریخ امکان نوشرتن آن برا هر   .  رویدادها را داده است

نگاران خود بخش مهمری   مختلف را فراهم آورده است تا آنجا که کشف غرض تاریخ

های تاریخی نیرز   کشف حقیقت از دل روایت.  دهد از کار پژوهشگران را تشکیل می

ی  ناشی از همین نگرش هم بوده که رابطه.  خود دلمشزولی دیگر پژوهشگران است

نگراران و فیلسروفان    ای بسریاری از تراریخ                                      تاریخ و حقیقت تقریبا  یک اصل مسلم بر

اما باید توجه داشت که تعیین منبرع حقیقرت بررای    .  بوده است و هنوز هم هست

کشف معناهای تاریخی اهمیتی حتی فراتر از خود حقیقت دارد کره دیرترر بره آن    

 . خواهیم رسید

کررد کره    نوشت تالش می وقتی محمد بن جریر طبری تاریخ بزرگش را می

خواست به حقیقت  با این روش وی می.  رویدادها را از دید شاهدان عینی بیان کند



 

 

برای این کار وی هر رویداد را از قول چندین شراهد  .  درونی رویدادها نزدیکتر شود

نگاران مسرلمان   برای تمام تاریخاین شیوه که روشی حاکم .  کرد یا راوی روایت می

.  رفرت  در آن دوره بود، به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به حقیقت ماجرا به کار مری 

ی خودش یک تحول بود، زیرا شرح رویدادها از زاویه نگاه                          طبعا  این شیوه برای دوره

ای برود   نمود و بهتر از شریوه  طور طبیعی به حقیقت نزدیکتر می شاهدان مختلف به

نگار یرا حرامی او، بیران     رفت و ماجرا تنها از دید یک نفر، تاریخ پیشتر به کار می که

                                                                                اما طبعا  این کار کرافی هرم نبرود، چرون در هرر حرال تمرام راویران ایرن          .  شد می

.  کردنرد  رویدادهای تاریخی مسلمان بودند و ماجرا را با تکیه بر باورهایشان بیان می

اغلب نابراوران و غیرمسرلمانان بودنرد، در ایرن     خوردگان، که  سخنی نگاه شکست به

پیش از شکسرت بره خراک سرپرده     یافت و صدایشان حتی  نگاری بازتاب نمی تاریخ

 0.یافت بازتاب میفقط صدای مسلمانان بود که  جای آن شد، به می

های اسالمی که تاریخ رسمی را در دنیای اسالم تشکیل  حضور مسلط تاریخ

ویژه در ایران و به زبان فارسری تولیرد    های محلی که به ریخداد، کم و بیش، با تا می

، یرا  تیاریخ قیم  ، تاریخ سیستانآثاری چون . شد شدند، به چالش کشیده می می

خوردگرانی   اند، صدای شکست های محلی معرو  بلخی که به تاریخ ابنی  فارسنامه

آثار را به وجرود  اما مولفان آنها این گونه .  شد بودند که در جهان اسالم شنیده نمی

از  –که بیشتر محدود به استانی یا شهری بود  –آوردند تا جهان محدود خود را  می

زاویه نگاه یا روایتی بیان کنند که چند قرنی بود دیگر صدای رسمی جهران ایرانری   

هرا و رویردادهای    از داسرتان  تاریخ سیستان . شد نبود و حتی داشت فراموش می

هرای   گفت که بیشرتر مربروط بودنرد بره داسرتان      ن میای در سیستان سخ تاریخی

ای ایران که پیش از اسالم و درآمیخته با باورهای زرتشتی، بخشی از روایت  اسطوره

 .دادند مسلط آن جامعه را تشکیل می

نگاران مسلمان، نشران از حضرور    وجود این آثار، در مقابل آثار رسمی تاریخ

ای  سخنی، آنها حکایت از درگیرری  به.  داشتی ایرانی آن زمان  دو روایت در جامعه

                                                                 
اند یکی ایرن اسرت کره در جریران      است، از دالیلی که آوردهبرخی بر این باورند که طبری هوادار شیعه بوده   0

 .اند اند از اردوی علی بوده اغلب راویانی که نقل واقعه را گفته( جنگ معاویه با علی)فتنه 
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ی زرتشرتی برا روایرت     خرورده  داشتند که در  رفای جامعره میران روایرت شکسرت    

کره خرود گرردآوری بسریاری از ایرن       شیاهنامه .  پیروزمند اسالمی وجود داشرت 

اسرت، در نهایرت   ( chronologic)زمانی  -ای در یک روند تاریخی های اسطوره داستان

ای بدل به یک روایت ترازه در فضرای اسرالمی     یت زرتشتی را به گونهتالش کرد روا

را سررود تراریخ در جهران ایرانری      شیاهنامه از زمرانی کره فردوسری    .  حاکم کند

نگراران مسرلمانی چرون     روایتی که توسرط تراریخ  : برخوردار از دو روایت مسلط شد

را تابع روایرت   این روایت در نهایت تاریخ.  شد طبری، مسعودی و دینوری بیان می

نگراران در   کرد  و البته با توجه به این امر که برخری از ایرن تراریخ    اسالمی ارائه می

پرداختنرد و گراه ترالش     بخشی از آثار خود به تاریخ پیش از اسالم ایرران نیرز مری   

 تیاریخ بلعمیی  .  روایت کنند-باز قرآنها را تابع روایت غالب  کردند آن روایت می

به فارسی است، شاید تنهرا اثرری بره فارسری      تاریخ طبریاز ی بخشی  که ترجمه

باشد که تابع این روایت مسلط نوشته شده است  گرچره بلعمری در ایرن اثرر تمرام      

روایت دوم امرا آن اسرت کره در    .  اش را معطو  ایران و تاریخ آن کرده است توجه

ی  ر حروزه ایرن آثرار بیشرتر د   .  یرابیم  های محلی مری  و تاریخ شاهنامهآثاری چون 

اند و هرگز نتوانسرتند در روایرت غالرب مسرلمان      جهان ایرانی نقش فرهنگی داشته

ی گذشته که خرود بردل    ای بیابند  حتی در دو سده کننده حضور مشخص و تعیین

و تا حد زیادی در تعریف آینده بررای ایرانیران نقرش     ندبه یک روایت مشخص شد

هرای مردرن، برا     و با افزوده شدن روایت ی گذشته، جهان ایرانی در دو سده.  ندیافت

ها در اغلب موارد  این روایت.  ه استپیدا کردبیشتر از سه روایت از تاریخ سر و کار 

 . خواهد برای بررسی آنها اند که مجالی وسیع می در تعارض با یکدیگر عمل کرده

ها نشان از این دارند که منبرع حقیقرت بررای     آمیز این روایت رضاوجود تع

انرد یکسران    ای که این آثار در آنهرا آفریرده شرده    تر جامعه نویسندگان آنها و عمیق

ند  و اگر حقیقت اسالمی هم مسلط بوده، تالش بررای برازخوانی ایرن    و نیست نبوده

کوششی چنین  ر  حکایرت  .  حقیقت از زاویه نگاهی ایرانی هم وجود داشته است

نگراری   ی تاریخ و مهمتر اینکه از زاویه آمیز دارد  های فلسفی تعارض از وجود روایت

(historiography)کرده است، بدین معنری   ای  ر  با تاریخ برقرار می ، حقیقت رابطه

ی تاریخ، یا بیان رویدادهای آن از رهگذر یک روایت خاص، در پی کشف  که مطالعه



 

 

تاریخ دو، اینکه، .  حقیقت یا معنای رویدادها بر اساس حرکت کلی تاریخ بوده است

سره، و چرون تراریخ حقیقرت     .  ابزار مهمی برای تعیین چنین حقیقتی بوده اسرت 

گیری آینده مورد دلخواه داشت، زیرا  ای در شکل کننده شد نقش تعیین پنداشته می

شرود  چره از نگرگراهی     در روایت تاریخی است که حرکت و مسیر تاریخ تعیین می

 .دینی و چه از نگرگاهی غیردینی

نگاری مردرن   اش با تاریخ در تاریخ فلسفی از حقیقت و رابطه چنین نگرشی

ی تراریخ را   ویرژه از زمرانی کره هگرل فلسرفه      هم نقش مسرلطی داشرته اسرت  بره    

گرچه روش کشرف حقیقرت در دوران مردرن بیشرتر مبنری برر       .  بندی کرد فرمول

را،  نگراری  روش مدرن تراریخ .  هایی دینی های مختلف بود تا روایت استفاده از منبع

در پیرروی از  .  پیشرنهاد کررد   4مانی دیگری به نام لیوپولرد رانکره  پیش از هگل، آل

ی تراریخ را در   ی مطالعره  های مختلف اصلی و ثانوی شیوه روش او، استفاده از منبع

وی بررای  .  رانکه بر آن بود کره بردون سرند تراریخ وجرود نردارد      .  بنیاد تزییر داد

م از آثرار اصرلی تراریخی، غیرتراریخی یرا آثرار       اع –های مختلف  نخستین بار منبع

را برای کشف حقیقت تراریخی بره کرار     –باستانشناختی، و آثار نظری بر روی آنها 

کرد که رویردادهای تراریخ از    ی آثار مختلف این امکان را فراهم می مقایسه.  گرفت

وند و های درگیر بازسرازی شر   های آدم ها و هد  هایی چند و با توجه به غرض زاویه

 . در این بازسازی روایتی ارائه شود که بیشتر از هر چیز به حقیقت نزدیک است

.  ی نروزدهم داشرت   هرای سرده   ای در اندیشه کننده تاریخ محور بسیار تعیین

و چره   3نگارانی چون رانکه و  ول میشرله  نگاه به تاریخ در این سده چه از دید تاریخ

یچه که توجه خاص بره تراریخ و رونرد آن    از دید فیلسوفانی چون هگل، مارکس و ن

افزون بر آن، تاریخ در .  های فکری داشت ها و بنیان داشتند، تاثیر فراوانی بر دیدگاه

از اینهرا فراترر   .  هرای تراریخی   ویژه در رمان این سده نقش ادبی مهمی هم یافت، به

ی  شریوه  البته.  کرد تاریخ در بازسازی مفهوم و روند پیشرفت نقش مهمی بازی می

.  پژوهش و بررسی رویدادهای تاریخی و نیز نوع استفاده از سرند تزییرر کررده برود    

ای را  داری شیوه ی ساختار و کارکرد سرمایه منظور مطالعه عنوان نمونه مارکس به به
                                                                 

2  Leopold von Ranke, 1795-1886 
3  Jules Michelet, 1798-1874 
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وی برای بیش از یک دهه هر روز با رفتن بره  .  برگزید که تا آن زمان ناشناخته بود

سندهایی را مورد مطالعه قررار داد کره پریش از او اعتبرار      ی مرکزی لندن کتابخانه

وی در واقع قراردادهای مالی و اقتصادی را طری چنردین سرده بره     .  سند نداشتند

که  سرمایهکتاب .  بررسی گذارد و ضمن مطالعه به کارکرد و رفتار سرمایه پی برد

.  ی اسرت نهایت مهم، حاصل ایرن پرژوهش طروالن    کتابی است بسیار خشک، ولی بی

های تاریخی را تزییر داد و نقش سرند را   مارکس با این مطالعه مبنای روش بررسی

ی  ماتریالیسم تاریخی، اصطالحی کره او بررای ایرن شریوه    .  تر از پیش کرد برجسته

.  نگاه به تاریخ آفرید، بازنمای روایتی از تاریخ است کره پریش از آن وجرود نداشرت    

ها منجر به تزییر حقیقت تراریخی   مانند دیگر شیوه ماتریالیسم تاریخی اما همچنان

اصطالح وجدان تاریخی در واقع محصول نگرشی مرادی بره تراریخ اسرت      .  شد می

نکتره دیگرر اینکره هرم ایرن      .  وجدانی کره ورای هرر چیرز حرامی حقیقرت اسرت      

هرای   نگاران و هم این فیلسوفان تاریخ را باز، و به ماننرد گذشرته، در گفتمران    تاریخ

دادند  روایتی که همچنان فراتر از خود تاریخ بود و در اصل با منبرع   یی جای میروا

از همین رو هم هست که هیدن وایت در پی بازسازی ایرن  .  حقیقت ارتباط داشت

  2.آید برمی ”ی تاریخ عصاره“یا ( metahistory)” فراتاریخی“اصطالح او،  های، به روایت

ی ایرن   ز هر چیرز بره عنصررهای ادبری سرازنده     در واقع وایت در این بررسی بیش ا

های تاریخی، برا اینکره در    از نظر او بررسی.  دهد های تاریخی توجه نشان می روایت

ی  اند، همچنان پایبنرد بره وجردان تراریخی و شریوه      روند تاریخی خود تکامل یافته

ه دیگر اینکره ایرن دو عنصرر پریش از آنکر     .  دان یا فیلسو  هستند ی تاریخ اندیشه

هرای   و گفتمران  برآمدی از رویدادهای تاریخی باشند، برآمدی از تمهیردهای ادبری  

ای چرون حماسره، تررا دی و رمرانس      ارتباط تاریخ با  انرهای ادبی.  هستند مسلط

تروان   خروبی مری   ی نوزده بره  ی مهمی است که در میان فیلسوفان سده خود مسئله

ان از یک نگررش مسرلط بررای قرانع     استفاده از تمهیدها و  انرهای ادبی نش.  یافت

ادبری                        تراریخی و تمهیردات                 ی میان حقیقت  ها از طریق برقراری رابطه کردن انسان

                                                                 
4  White, Hayden V. 1973. Metahistory: the historical imagination in nineteenth-century 

Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 



 

 

برریم کره بخرواهم از طریرق تراریخ بره        ویژه زمانی بهرره مری   از این شیوه به.  است

تاریخی اندیشیدن در واقع در معنرای قررار دادن تراریخ    .  بینی آینده بنشینیم پیش

ی نوزدهم یک نوع هستی  تاریخ برای اندیشمندان سده“.    روایی استدر یک ظر

و وجود داشتن بود، و وجدان تاریخی یک نوع اندیشریدن، و آگراهی تراریخی یرک     

ای کره نرزد    مسرئله   …هرای انسرانی و مرادی     ی مستقل میان طیف دانرش  حوزه

واقرع وایرت   در   5”.تردید دیده شده اسرت  ی بیستم به فیلسوفان و پژوهشگران سده

این ادعا کره تراریخ بشرر از دیرد     .  کند ی تاریخ را به تخیل تاریخی تعبیر می عصاره

مارکس شامل پنج دوره است، پیش از آنکه محصول یک روند مسلم تاریخی باشرد  

ی پرنجم، یعنری    ی دوره ویژه آنجرا کره دربراره    محصول یک تخیل تاریخی است، به

 .  شود دازی میپر داری، سخن ی بعد از سرمایه دوره

سرخنی، پرسرش    بره .  اما مشکل اصلی در اینجا خود مفهوم حقیقت اسرت 

  ؟کنیم در دل تاریخ نهفتره اسرت   و چرا فکر می حقیقت چیستاصلی این است که 

توانرد در کشرف حقیقرت بره مرا کمرک کنرد؟  ایرن          کنیم تاریخ می یا چرا فکر می

انرد،   ی بیستم و توسط کسانی چون فوکو مطررح شرده   ها، که بیشتر در سده پرسش

ی تراریخ الزم اسرت کره تعریفری از آنهرا                                            طبعا  فلسفی هستند  ولی برای پژوهنرده 

را در تراریخ، در کرل، یرا     داشته باشد، مگر از طریق آنها مشخص کند چه حقیقتی

دان نیاز دارد که بداند با  گذشته از این، تاریخ.  کند یک رویداد، در جز، جستجو می

نگار خود اهمیتی  هد  تاریخ.  خواهد چه چیزی را ثابت کند کشف این حقیقت می

توان تراریخ را بره شرکل دیگرری      ویژه دارد، زیرا بدون دانستن این امر همچنان می

ی دیگرری از حقیقرت را    و حقیقت دیگری را از آن بیرون کشید یا جلوه تاویل کرد

نگار باز نتوان تاویل دیگری داشت، اما                                    نه آنکه بعد از دانستن منظور  تاریخ.  ارائه داد

خود کمک به کشف بخشری از   نگار تاریخی مهم این است که دانستن هد   مسئله

تاکید من اینجا بر این است که، تاویل  کند  زیرا، و در تاریخ می ”حقیقت نهفته“آن 

ها صورت  ی یک روایت در مقابل دیگر روایت پایه تاریخ، از این زاویه و در نهایت، بر

کره   یمعنر  ینبه ا همراه است  زدایی یتروا ینوع بنابراین کار هر تاویل با.  گیرد می

                                                                 
 .0همان، ص   5
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آن را  یرت روا-ضرد  با یرک  یا بگیرد یدهمسلط را ناد یترواکند  کوشش می یسندهنو

آورد و  روایتی که چارچوب نوینی برای تخیل تاریخی پدید مری -ضد  .کند یازخوانب

ای که فوکرو بره    شیوه  .زند ی تاریخ را بر هم می به دنبال آن مناسبات روایی عصاره

گفتمران بره   -ی یک ضد کرد از زاویه او سعی می.  برد بر این مبنا استوار بود کار می

 .گذشته بنگرد

توان گرفت این است که در تراریخ تنهرا یرک     ای که اینجا می کلی ی نتیجه

برا   . یرم های تراریخی، حقیقرت دار   حقیقت وجود ندارد و به تعداد باورها و فراروایت

اند که هر تاویل یا برداشت تراریخی یرک وجره از     -پذیرش این اصل، بسیاری بر آن

قیقت همچنان یکی اسرت و  سخنی آنها باور دارند که ح به . کند حقیقت را بیان می

بره   ،و بنرابراین   دارد آن برمری هرای   وجهاز یکی از پرده نوعی  رویدادهای تاریخی به

کنرد، مگرر از ایرن رهگرذر بره آن حقیقرت        های رویداد کمک می کشف دیگر جنبه

ی عطفی بود در ایرن   ی تاریخ خود نقطه کار هگل روی فلسفه.  مطلق نزدیک شویم

های  های تاریخی مختلف، در فرهنگ ی روایت کرد در مطالعه یروند، زیرا او تالش م

ی  شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که فلسفه.  مختلف، معنا و مسیر تاریخ را پیدا کند

.  تاریخ هگل بیشتر از هر تئوری فلسفی دیگر از تاریخ پرورده و گسترده شده اسرت 

طرر  شررایط مشخصری     هدید که بر  عنوان یک جریان هوشمند می هگل تاریخ را به

پرسشی که به دنبال این سخن .  طر  درک از آزادی انسان رفت، یعنی به پیش می

گونه کره   شد این بود که غایت چنین روندی کجاست؟  آیا رستاخیز بدان مطرح می

ای دیگر اسرت؟    یا پایان به گونه  ؟اند پایان تاریخ است ح کردههای مختلف مطر دین

یان نوع انسان زمانی است که روح کلی خود را بر ایرن جهران   هگل بر آن بود که پا

در فرایند تراریخ   ”خود“ی محوری فلسفه درک جایگاه  از دید او وظیفه  1.بگستراند

را کشرف  و معنرای خرود   تاریخ روندی است که در آن روح خود “: نویسد می.  است

تحرول و تکامرل روح و فکرر انسران      ی بره آن را فلسرف نگراه  و  یخترار او   3”.کند می

هایی چند  ها در مرحله تاریخ جهان برای او روایت بازسازی آزادی انسان  .دانست می
                                                                 

6  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1807. Phenomenology of spirit, translated by A. V. 

Miller, edited by J. N. Findlay, Oxford: Clarendon Press, 1977. 
7 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1857. Lectures on the Philosophy of World History, 

translated by H. B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P. 62. 



 

 

بود، یعنی از آزادی عمومی و شهروندی در جمهوری روم تا آزادی فردی در جنبش 

وی در تراریخ دلیرل را     1.ی مدرن پروتستانیسم، و باالخره تا آزادی مدنی در جامعه

کرد، اما درک این دلیل منوط بود به زمانی که ساختن تاریخ بره پایران    تجو میجس

د و شرکل  بخشر خاکسرتر ب  بره اش را  زمانی که فلسفه رنرگ خاکسرتری  ”: رسید می

هرایش را فقرط برا     جزرد مینرروا برال    …و  ….ای پیر شده را به خود بگیرد زندگی

ند که خررد را در واقعیرت   ک او به فیلسو  توصیه می  9”.فروافتادن غروب بگستراند

برای درک آنچه کره هسرت، ایرن    “.  کشف کند، نه آنکه خرد را بر آن تحمیل کند

با ایرن همره رویکررد او نره       01”.ی فلسفه است، زیرا آنچه هست، دلیل است وظیفه

                                                                                 کامال  فلسفی بود و نه کامال  تجربی، بلکه بیشرتر از آگراهی تراریخی زمران خرودش      

 00.گرفت نشات می

                 هرر دو حقیقرت     –و یعنی فلسفه و مسیحیت  –د هگل فلسفه و دین از دی

دین اما بره بازنمرای حقیقرت براور دارد، حرال آنکره فلسرفه        .  فهمند یکسان را می

آید کره   این به نظر عجیب می.  کند                                         حقیقت را تنها در مفهوم کامال  روشن درک می

ا از دیرد هگرل انسران    امر .  با وجود داشتن فلسفه ما به دین هم نیاز داشته باشریم 

ها بزید، بلکه مهمتر از آن او به تصرویر کرردن، پنداشرتن، و     تواند تنها با مفهوم نمی

در حقیقت، هگل مدعی اسرت کره   .  همزمان ایمان داشتن به حقیقت نیز نیاز دارد

فراتر از هر چیز ایرن کرار دیرن اسرت کره یرک ملرت آن چیرزی را کره حقیقرت           “

سرتود، امرا حقیقرت     از این زاویره او هنرر یونرانی را مری      04”.انگارد، تعریف کند می

 . پنداشت مسیحی را فراتر از آن می

های گوناگون تالش کرد که روایتی سکوالر،  بعد از هگل، مدرنیسم به شیوه

اش از تراریخ را ارائره    مرارکس روایرت ماتریالیسرتی   . یا غیردینی، از تاریخ ارائه دهد

                                                                 
8  O'Brien, Dennis, 1975. Hegel on reason and history: a contemporary interpretation, 

Chicago: University of Chicago Press. 
9  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 1821. The Philosophy of Right, T. M. Knox (ed.), 

London, New York: Oxford University Press, 1967. p. 13 
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11  Avineri, Shlomo, 1972. Hegel's theory of the modern state (Cambridge studies in the 

history and theory of politics), London: Cambridge University Press. 
12  Hegel. Georg Wilhelm Friedrich. 1857. Lectures on the Philosophy of World History, 

translated by H. B. Nisbet, Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P. 105 
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هرایی   روایرت  ”پیشررفت “هرایی متفراوت از    عریفهای دیگر با ت دهد و مدرنیست می

سکوالریزم که در اصرل  .  موقع از آنها سخن خواهیم گفت ، که بهپردازند می دیگر را

های دینری حراکم    اختراع مدرنیسم است، در برخورد با تاریخ تالش کرده که روایت

بازمانرده  هرا و آثرار    ی سرندها، منبرع   بر آن را بزوداید و همزمان با بررسی و مقایسه

تررین تعلقری بره باورهرای دینری      هایی از تاریخ را ارائه دهد کره کم  روایت یا روایت

های دینی محتوم، امرا، مدرنیسرم از تراریخ روایرت      جای آن روایت به.  داشته باشند

های دینری   جدایی روایت.  کند جایگزین می ”پیشرفت“محتوم دیگری را زیر عنوان 

 ”پیشررفت “یا حقیقت دینی از تاریخ و جایگزینی آن با روایتی غیردینری از فراینرد   

ی  گویم همگان منظرور همره   وقتی که می.                                         نگاه همگان را به تاریخ عمیقا  تزییر داد

در ی آنهایی کره، حتری برا براوری دینری، تراریخ را        سکوالرها است و همزمان همه

ها بیان شرده،   ای که توسط مدرنیست گونه پیشرفت به.  نگرند چارچوب پیشرفت می

یک بار دیگر همه را بر آن داشته که باور کننرد تراریخ یرک مسریر محتروم دارد و      

اند و بقیه نیز ناگزیرند گام بره گرام    اند که به آن رسیده ها اولین کسانی بوده اروپائی

ی مهمی اسرت کره    یف پیشرفت چیست خود مسئلهاینکه تعر.  به آن نزدیک شوند

 .                        باید عمیقا  به آن پرداخت

پیشررفت   ،از دید مذهبی.  از پیشرفت معناهای مختلفی مستفاد شده است

شرنگری بردین سرو، امرا،     از دوران رو.  اسرت  بره معنرای پاکسرازی اخالقری    بیشتر 

ا تعریرف  هر  با معنای رشد اقتصادی، رفاهی و در موردهرایی شرادی انسران    پیشرفت

دانسرت و نظررش ایرن     ی پیشرفت را در کسب آگاهی می بیکن اندیشه.  شده است

ی  اندیشرمندان سرده  .  ها باشد بود که آگاهی باید در خدمت شادی و تندرستی آدم

هرای   بودنرد، مگرر از طریرق آنهرا انقرالب      ”قوانین پیشرفت“هجدهم در جستجوی 

خالق پوزیتویسم، پیشررفت   03،کنتبرای نمونه، اگوست .  ح دهنداجتماعی را توضی

در ”  .عشق اصل است، نظم اساس است و پیشرفت هد “: کند را چنین فرموله می

اما از این نظررات فلسرفی   .  نگاه ولتر پیشرفت فکری مهمتر از پیشرفت عملی است

که بگذریم باید بگوییم که تعریف پیشررفت اغلرب در رابطره برا شررایط اجتمراعی       

                                                                 
13  Auguste Comte, 1798-1857 



 

 

ی بافرهنگ تعریف  ی ورود به جامعه رای برخی پیشرفت مرحلهب.  تبیین شده است

برخری نیرز   .  اش یعنی ورود به تمدن اروپایی شده است، و در معنای قرن نوزدهمی

ای بهترر   گروهی آن را در معنای آینده. اند آن را تنها به معنی رشد اقتصادی گرفته

هوم فرهنگی و اقتصادی خرود  گرایی نیز در مف انسان.  اند ها قلمداد کرده برای انسان

 . محور مهمی در تعریف پیشرفت بوده است

هررا نسرربی هسررتند و البترره بسررتگی برره شرررایط  ی ایررن تعریررف امررا همرره

گونره کره    در واقرع پیشررفت، بردان   .  انرد  ای دارند که در آن پرورده شرده  اجتماعی

هروم  از آن گذشرته مف .  کنند، یک مردل و یرک مفهروم نردارد     ها ادعا می مدرنیست

هرا بره همران     چنانکره پیشررفت بررای آمریکرایی    .  پیشرفت برای همه یکی نیست

آمریکرایی امرروز پیشررفت را در    .  انگارد مفهومی نیست که یک ایرانی یا چینی می

نگرد  زیرا از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خرود   روند رو به رشد اقتصادی می

انری پیشررفت را بریش از هرر چیرز در      حال آنکه ایر.  بیند را در غایت پیشرفت می

روند پیشرفت بررای ایرانری برا    .  کند تحوالت سیاسی، فرهنگی و صنعتی دنبال می

تواند آن را تنها در رشد  تحوالت سیاسی کشورش گره خورده است  تا آنجا که نمی

تشرخص اروپرایی    کند که از فرهنرگ پرر   ایرانی احساس می.  اقتصادی خالصه کند

در معنری نزدیکری بره     –ست  برای همین هرم بره تحرول فرهنگری     فاصله گرفته ا

چررا در رونرد پیشررفت    -و-چرون  عنروان یرک اصرل بری     به –ساختار فرهنگی اروپا 

.  کنرد  چینی امروز اما پیشرفت را در تحوالت سیاسی و علمی دنبرال مری  .  نگرد می

رشد اقتصادی برای چینی امروز اهمیت بیشرتری نسربت بره پیشررفت در مفهروم      

.  ی بیسرتم دارد  ی نخست سده استقالل سیاسی و نجات از قحطی و اعتیاد در نیمه

صرورت،   یناگر داشت، در افوکو بر آن است که پیشرفت یک مدل ثابت ندارد، چه 

 یو پرتزال که زمان بردند یمبه سر  یهمسان یستیز یطدر شرا یدها با جامعه ی همه

 اپن کره   یا کرد  یپسرفت نم ینبود چنمدرن اروپا  یکشورها ترین یشرفتهاز پ یکی

 یبرزر  اقتصراد   یها از قدرت یکیبه  یلتر بود تبد واپسمانده یرانا یو حت یناز چ

ی پیشررفت برا    دارد کره دربراره                                    هرا طبعرا  مرا را برر آن مری      ایرن تفراوت    .شرد  ینم

 . ی خود بنگریم های فکری و ساختاری جامعه ویژگی خود
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پیشرررفت برررای بسرریاری، چرره در غرررب و چرره در شرررق، بررا یررک عنصررر  

کننرد پیشررفت یرک رونرد      به این معنی که تصور می.  ایدئولو یک درآمیخته است

  02.ای خررواه نرراخواه بایررد آن را طرری کنررد مشررخص و محترروم اسررت و هررر جامعرره

داری را همسران برا پیشررفت     ایدئولو ی پیشرفت در شررایط فعلری نظرام سررمایه    

دهد که منطبرق برا رونرد تراریخ اروپرا       انگارد و تابع آن الگوی خاصی را ارائه می می

ی اروپرا   ویژه در کشورهایی چرون ایرران، گذشرته    سخنی برای بسیاری، به به.  است

ی هجردهم و   دهاز دید این اندیشمندان آنچه در اروپای س.  ی آنها شده است آینده

ه ما نیز ناگزیر باید بررداریم مگرر بتروانیم    هایی است ک ، همان گامنوزدهم روی داده

وقتری از ایرن   .  انرد  در نهایت روزی به پیشرفتی برسیم که آنها پیشتر به آن رسیده

بینیم که تاریخ مدرن باز با یک مسیر مشخص بررای   نگریم می زاویه به پیشرفت می

یرا بره   .  مسیری که دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نردارد .  ما ترسیم شده است

راه میرانبر یرا بردون توقرف در یکری از      .  رسیم یرا بایرد کره برسریم     این مرحله می

اگر هم وجود دارد، باز با مدلی باید مقایسه شود که از پریش  .  ها وجود ندارد مرحله

 .و جایی در غرب وجود داشته است

و بردون   چررا -و-چون پیشرفت با این نگرش بدل شده است به حقیقتی بی

از همین رو هم باید آن را همچرون یرک ایردئولو ی نگریسرت، زیررا      .  کمتر تردید

هررا در  وقترری پیشرررفت را همسرران بررا حقیقررت قلمررداد کررردیم، آنگرراه پرسررش   

عنوان نمونه به این پرسش بزر  بنگریم  به.  شوند های محدودی طرح می چارچوب

 ” یم؟ماند واپسچرا “: ی سیاسی ایران سایه افکنده است که دو سده است بر اندیشه

های مختلرف   های مختلف طرح و بسط داده شده، و به گونه این پرسش که به گونه

های غربری                                                 ده، تنها و صرفا  با توجه به یک مقایسه با جامعهآمبرای آن پاسخ فراهم 

باید توجه داشت که پرسش از آغاز با یرک حقیقرت مسرلم    .  مدرن طرح شده است

چارچوب .  اکنون وقت آن است که بپرسیم چرا ایم و ما عقب مانده: طرح شده است

هایی بگردیم کره کمترر    ی این پرسش باعث شده که گاه به دنبال علت بحث درباره

                                                                 
14 Bauman, Richard, and Charles L. Briggs. 2003. Voices of modernity: language ideologies 

and the politics of inequality: Studies in the Social and Cultural Foundations of 
Language. Cambridge, England: Cambridge University Press. Pp. 25-7.  



 

 

هرای   همزمان باعث شده است که برخی از واقعیرت .  ارتباطی با شرایط حاکم دارند

 هایی چرون برر هرم خروردن     واقعیت.  مسلم را نادیده بگیریم یا نخواهیم که ببینیم

اتفاقی که زمرانی  .  ی نوزدهم توازن قوا میان ایران و کشورهای اروپایی در آغاز سده

پیش یا بعد از آن برای بسیاری از کشورهای جهان روی داد و در پری آن بردل بره    

بررا نادیررده گرررفتن عنصرررهای  .  هررای اروپررایی شرردند  ای از مسررتعمره مسررتعمره

هرای نظرری    طرر  حروزه   مررور بره   بره  ای چون عدم توازن قوا، نگاه ما کننده تعیین

ی توازن قوا از بحرث مربروط    کشانده شده است  تا آنجا که در برخی موردها مسئله

به واپسماندگی بیرون رفته و جایش را نبود عنصررهای خراص در فرهنرگ، دیرن و     

یعنی در مقایسره برا فرهنرگ اروپرا، عنصررهایی کره در       .  ی ما گرفته است اندیشه

        مرثال ،  .  عنروان عامرل واپسرماندگی وصرف شرده اسرت       نبوده بره فرهنگ ما موجود 

نداشتن فیلسوفی چون ارسطو باعث رشد فرهنگ دینخویی میان مرا شرده اسرت و    

یررا برخری وجررود نفرت را عامررل ایررن   .  پرس دینخررویی عامرل واپسررماندگی اسرت   

اند، بدون اینکه فکرر کنریم چررا ایرن عامرل بررای مرا عامرل          واپسماندگی پنداشته

ی نفرت   کننردگان عمرده                                                 بوده است و برای مثال  روسیه و کانادا که از صادر بدبختی

زا کردن موضروع ترابع    ی مسئله این روش بیشتر نتیجه.  هستند، چنین نبوده است

 .یک خواست شکل گرفته و عمل کرده است

ی مرا بیشرتر روی    در ادامه نیز با مسلم دانستن اصل واپسرماندگی وظیفره  

ی  کننررده ترره اسررت تررا مشررخص کررردن عنصرررهای تعیررین چرایرری آن تمرکررز یاف

(deterministic )جای بحث بر سر عنصررهای مختلرف،            مثال ، به.  درونی و بیرونی آن

-ویژه در زمرانی پریش و بعرد از مشرروطیت و زیرر تراثیر نگررش خرود         بسیاری، به

ر بیشتر ذهنری، د ، به دنبال کشف یک علت، آن هم (self-Orientalism)گرایانه  شرق

دانسرت و میررزا    مانردگی را خرافرات مری    آخوندزاده علت عقرب .  ایم دل تاریخ بوده

همیشره روی دیگرر   نیرز  واپسرماندگی  . …آقاخان کرمانی علرت را دیرن اسرالم و    

طور بدیهی پیشرفت آن چیزی اسرت کره    ی پیشرفت پنداشته شده است و به سکه

 .  ایم ان نرسیده                 خاطر مثال  اسالم بد اند و ما به ها بدان رسیده غربی

حقیقت مسلم دیگری که بدون بحث، یا تزییر چارچوب بحث، اساس قررار  

و چرون مرا    ،چون پیشرفت اتفاقی است که در غررب روی داده گرفته این است که 



 013  □ابزاری برای کشف حقیقت یا شناخت خود؟ نگرشی بر تاریخ فوکویی  : تاریخ

 

منرازع حقیقرت مردرن     ، پس غرب منبرع بری  نیز ناگزیر باید این مسیر را طی کنیم

دایم بایرد خرود را برا حقیقرت غربری       و بنابراین ما در مطالعه و بررسی خود.  است

 .اند بسنجیم، زیرا غرب و تاریخ آن حقیقت مطلق مدرن را ساخته

هررای  هررای مختلررف منبررع پرریش از دوران مدرنیسررم، حقیقررت در فرهنررگ

ی صرفوی منبرع    ی ایرران دوره  در جامعره .  دیگری، و اغلب منبعری دینری، داشرت   

های زرتشرتی برود    الم، اندیشهمنبع حقیقت، پیش از اس.  حقیقت مذهب شیعه بود

در آن زمران  .  نمود ی ما بود و از همین رو بسیار همگون می ی جامعه که خود زاده

( historicism)نگرری   منبع حقیقت با مظاهر آن در دین، فرهنرگ، ادبیرات و تراریخ   

این همخوانی دنیایی یکدست فراهم آورده بود که در آن .  همخوانی بسیاری داشت

کس یا کسانی بودند بیررون از مرزهرای    ”دیگر“گرفت و  قرار نمی ”ما“در برابر  ”ما“

ایری   های اسرطوره  بود که در شخصیت ”دیگر“اهریمن نماد دینی این .  جهان ایرانی

اما بعد از اسالم منبرع حقیقرت   .  یافت چون ضحاک، افراسیاب و ارچاسپ نمود می

در .  آمد و بخشی از دنیرای اسرالمی   دوگانه شد، بخشی از آن از دنیای زرتشتی می

مقطعی از تاریخ ما برای همخوان کردن این دو منبع تالش کردیم اسالم را ایرانیزه 

کوشریدند کره    همزمان برخی نیز مری .  ای از این تالش است نمونه شاهنامهکنیم، 

            ای نسربتا    الملک نمونره  خواجه نظام سیاستنامهدنیای ایرانی خود را عربیزه کنند  

های  ای طوالنی، و درست در زمانی که قوم تصو  در دوره.  سالم از این تالش است

کردند، تالش کرد  های ایرانی را اشزال می ترک و مزول یکی بعد از دیگری سرزمین

های قومی و ملی را از اسرالم عرفرانی بزدایرد و براوری بیافرینرد کره در آن        اندیشه

بایسرت ترالش کنرد کره راه      برابر، فرد می در.  اهمیت جلوه کند حکومت زمینی بی

ی سراختارهای مرادی دیرن،     سوی خدا بیابد، آن هم بدون واسرطه  فردی خود را به

گری و تزییر تاریخ بر محور حرکت جمعی را  ترتیب تصو  تاریخ بدین.           مثال  مسجد

ی صفوی با نزدیرک کرردن دنیرای     شیعه در دوره.  های فلسفی خود زدود از دیدگاه

ی ایرانری نزدیرک شرود      گرایی توانست تا حدی به یک هویرت یگانره   و ایران اسالم

که شریعه  ” خودی“.  ویژه که سعی کرد تصو  را نیز زیر این چتر در کنار بنشاند به

آفرید هم مرزهای جزرافیایی به نام ایران داشت و هم قدرت را تابع یرک پنداشرت   

مهمتررین آشرتی در ایرن رونرد     .  کرد فراخود، به نام خدا، در این مرزها نهادینه می



 

 

یعنی همخوانی مفهوم انتظار منجی کره در  .  همخوان کردن مسیر پایانی تاریخ بود

ای را رقرم   های زرتشتی و شیعه به شکل بسیار قروی وجرود داشرتند و آینرده     دین

دادگرری کره در   .  گرفرت  زدند که در آن حکومت عدل جای ظلم و ستم را مری  می

ای داشت و همیشه با روایت ظهرور منجری بره     هن ما جای ویژهی سیاسی ک فلسفه

اینکره    05.های شیعه از حکومت جرای مهمری یافرت    آمد، باز در بحث نمایش درمی

ای به نام ایرران   دوباره و بعد از هزار سال مردم این کشور باز در مرزهای جزرافیایی

ی نروزدهم برا    هی چنین آشتی ملی بود کره ترا سرد    کردند نتیجه خود را تعریف می

 .  ی خود را نگه داشت پارچه شدت و ضعف شکل یک

ی نوزدهم به ایران وارد شد ایرن   اما گفتمان مدرنیسم که در آخرهای سده

همخوانی را دچار شکا  کرد و از آن بره بعرد منبرع حقیقرت براز دوگانره و حتری        

در .  تحرولی  ر  پدیرد آمرد    نیز” دیگر“و  ”خود“همزمان در مفهوم .  چندگانه شد

ی آن حقیقت شیعی برا تراریخ سسرت و در موردهرایی قطرع       جهان امروز ما، رابطه

جای آن حقیقت مدرن نشسته است  ترا آنجرا کره اکنرون حقیقرت       شده است و به

و ( self-image)انگراری   سزایی در نگاه ما بره جهران، جامعره، خرود     مدرن اهمیت به

گراهرای   هرا و ایرران   ش تا آنجرا اسرت کره حتری مرذهبی     نفوذ این نگر.  تاریخ دارد

حضرور دو  .  توانند بدون در نظر گرفتن آن نظری ارائه دهنرد  ناسیونالیست هم نمی

ای بررای مرا آفریرده اسرت کره از       حقیقت دیگر در کنار حقیقت مدرن شرایط ویژه

هرای متفراوت    های آن وجود دو یا سه گفتمان متفاوت ملی است با هرد   مشخصه

ی  ریشره .  کننرد  ی مردمی که در این واحد جزرافیرایی زنردگی مری    ی آینده بارهدر

جرای   ما، در واقرع و بره  .  چندپارگی فرهنگی و تمدنی ما در این مسئله نهفته است

گذاردن یرک نروع مدرنیسرم ایرانری برا توجره بره          ها و پایه درآمیختن این گفتمان

آمیز  مدرن را در شرایط تعارض مان، حقیقت های تاریخی، سیاسی و فرهنگی ویژگی

کره دایرم در حرال حرذ       طوری ایم  به با حقیقت اسالمی و ناسیونالیستی قرار داده
                                                                 

عردالت در  : گیررد                                                              های مختلفی داشته است که عمدتا  سه مفهوم اصلی را در برر مری   عدالت در ایران تعریف  05

عردالت  . این تعریفی است که غزالری هرم فرمولره کررده اسرت     . معنای گرفتن مالیات بر اساس میزان درآمد

از دید شیعیان حکومت بعد از امام اول در دست حاکمانی بوده است . عنای حکومت برحق استسیاسی در م

 .مفهوم سوم از عدالت تعریف مدرن آن است. که برحق نبودند
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ها روی سه عنصر اصرلی   تعارض.  های مختلف هستیم آمیز یکدیگر در عرصه تعارض

 . های رسیدن به آن متمرکز است ی مطلوب و شیوه انگاری، آینده خود

                                                  نی، از خرود تصرویری کرامال  ایرانری ندارنرد و      مسلمانان، چه شیعه چره سر  

هرایی از   از این رو به بخرش .  گردد بخشی از هویت آنها به عراق و دنیای عرب برمی

هرا،   گررا  هرای بااهمیرت بررای ایرران     کنند که متفاوت است از بخش تاریخ توجه می

یت افزون بر آن، شیعیان که اغلب در طول تراریخ در وضرع  .  ها صوفیان و مدرنیست

.  را در تراریخ بیابنرد  ” خود“توانند  سختی می اند، به های وقت بوده مخالف با حکومت

.  این امر باعث شرده کره شریعیان اغلرب رفتراری ضردتاریخ ایرانری داشرته باشرند         

هرای   های متفاوت از تاریخ امری طبیعری اسرت و در فرهنرگ    ها و بازخوانی خوانش

های ایرانری بسریار      میان خوانش گروهشود، اما شکا دیگر هم کم و بیش دیده می

تصویری که هر یک از ایرن  .   ر  است و مهمتر از آن همراه است با حذ  یکدیگر

هرای دیگرر همرراه     دهند اغلب با حرذ  گررایش   ها از تاریخ و آینده ارائه می گرایش

توان یافت که در تعریف از خود فاقد تصرویر روشرنی از    کمتر فرهنگی را می.  است

همرراه   ”دیگرر “ی تعریفری از   برا ارائره   ”خود“                   در ایران نیز طبعا  .  باشد ”دیگر“یک 

 ”دیگرر “.  های بزرگی هست های موجود شکا  اما در اینجا نیز میان گفتمان.  است

شود  و غررب، و آمریکرا    ویژه قدرت حاکم، با شیطان تعریف می در میان شیعیان، به

خرارجی نمایانرده   ” دیگرر “عنروان   ن و بههای اخیر معادل شیطا در قلب آن، در دهه

عنروان عوامرل غررب     ها، چه چپ و چره راسرت، بره    همزمان مدرنیست.  شده است

دهند و دشرمن اسرالم، حکومرت اسرالمی و اسرتقالل       داخلی را تشکیل می” دیگر“

گراهرا هرم سرر     کند با ایران ناسیونالیسمی که شیعه ارائه می.  اند کشور قلمداد شده

های مشرک از گفتمران ملری    عنوان پشتیبانان حکومت آنها را نیز به سازش ندارد و

 .راند خود بیرون می

از یک سو، اسرالم  .  تصویر چندان روشنی ندارد ”دیگر“گراها  در میان ایران

اند و از سوی دیگر و بسته بره شررایط    تعریف شده ”دیگر“عنوان  ها در آن به و عرب

در .  کند که در آن لحظه ایران را تهدید می ویژه کشوری سیاسی بخشی از غرب، به

این میان سه کشور انگلریس، روسریه و آمریکرا بیشرتر از هرر کشرور غربری دیگرر         

گراها همزمان در مورد پیشررفت ترا    اما ایران.  اند بوده ”دیگر بیرونی“ی این  نماینده



 

 

مردل  ها همخوانی دارند  از این رو هم غرب در کل برایشان یک  حدی با مدرنیست

ی مثبرت   برای آنها سویه ”دیگر“عنوان  بنابراین غرب به.  شود پیشرفت محسوب می

شروند   قوی محسروب مری   ”دیگر“گراها یک  ها برای ایران علت اینکه عرب.  هم دارد

.  ی اسالم بر ایران و تزییر ماهوی فرهنگ ایرانی به دست آنهرا اسرت   خاطر سلطه به

در .  شروند  محسروب مری   ”دیگر عررب “از این رو عامالن آنها در ایران نیز جزیی از 

پندارند و خواهران حرذ     می ”دیگر“عنوان  گراها مسلمانی را به اینجا است که ایران

هرا،   هرا گراه در مرورد عررب     مدرنیسرت .  دگی اجتماعی ایران هستندکامل آن از زن

هرای   شوند، اما همزمان با آنها در تعرارض  ها نزدیک می گرا ، به ایران”دیگر“عنوان  به

های حاکم نیز از سوی دیگر جدی  چنانکه تعارض آنها با مذهبی.  جدی هم هستند

 .  و  ر  است

.  گروه دیگرر دچرار تعرارض هسرتند    انگاری بیش از هر  ها در خود مدرنیست

خرود  “را گرفته است و همزمران   ”خود“غرب، یا بخشی از غرب، در نظر اینها جای 

توانرد یرک مرذهبی ایرانری      مری  ”دیگر“این .  شده است ”دیگر“بدل به  ”واپسمانده

عنروان یرک مجموعره     گرایی که به تمامیت ارضی کشور به متعهد باشد یا یک ایران

همزمران غررب   .  ای که در قید مدرن شدن نیسرت  یا صوفی.  نگرد می             کامال  ایرانی 

. ”خرود “دهد بررای تعریرف    ای مطلوب را تشکیل می عنوان مظهر مدرنیسم انگاره به

برا ایرن نگراه    .  پیش از اینکه ایرانی باشد غربی است و رفتار غربری دارد  ”خود“این 

شرده باشرد، در غیرر ایرن     پسندند که غربری   ها جهان ایرانی را زمانی می مدرنیست

نروعی   ها هم بره  مدرنیست.  صورت این جهان باید به هر قیمتی که شده تزییر کند

هرایی مشرروط کره تنهرا نروع ایرران        ناسیونالیست هستند  و در واقع ناسیونالیست

خواهند و دوست دارند و همزمان با ایران سنتی یا تراریخی سرر    اروپایی شده را می

 .  همرایی ندارند

های قومی تصویری کرامال محردود، هرم از     انگاری های ایرانی نیز با خود مقو

کننرده   دهند که محرور تعیرین   نظر تاریخی و هم از نظر جزرافیایی، از خود ارائه می

                                         گرچه این تصویرهای قومی هنوز کامال  قروام  .  در آن عنصر ضد فارس یا ایران است

شررایط سیاسری و اجتمراعی در آینرده     گذاری برر   رود که نقش تاثیر نیافته، اما می

 . بگذارند
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.  هرا متفراوت اسرت    طور طبیعی توقع از آینده نیرز در میران ایرن نگررش     به

هرای   های متفاوت به گونه نگاری ها و باورها تابع تاریخ ی مطلوب در این بینش آینده

شیعیان به امید روزی هستند که امام دوازدهرم  .  بسیار متفاوت پنداشته شده است

تعریف این عدالت چیست، خرود بحثری   .  ظهور کند و عدالت اسالمی را برقرار کند

                                 گراها با ز دایش مظاهر اسالم و عرب  ی ایران آینده.  خواهد است که مجالی دیگر می

                                                بازگشرت بره زمران  پریش از اسرالم جزیری از       .  ی ایران متصور شده است از جامعه

ی  فیان برکنار از نگرشری جمعری، آینرده   صو.  گراها است ی مطلوب این ایران آینده

ای به  های آنها کمتر اشاره از این رو هم نگره.  انگارند مطلوب را به صورت فردی می

ها، چه چپگررا   مدرنیست.  یک حرکت جمعی در جهت تزییر شرایط اجتماعی دارد

ی غررب اسرت، یعنری     نروعی گذشرته   ای هستند که بره  چه راستگرا، خواهان آینده

ها هیچ  در این روند مدرنیست.  ای که ایران مانند غرب مدرن شود ه نقطهرسیدن ب

به همرین  .  پندارند ی مطلوب خود نمی ای میان اسالم حاکم و جامعه ی آشتی نقطه

ی نبررد   ی گذشته پریش از آنکره صرحنه    دلیل هم شرایط سیاسی ایران در دو سده

میرز و حرذفی نیروهرایی    آ ی تعرارض  های سیاسی بوده باشد، صرحنه  نیروها و حزب

برخری از  .  انرد  ناپرذیری بروده                 های کامال  آشتی ها و گفتمان است که مجهز به بینش

روشرنی   نیز از آینده انتظارهایی متفاوت دارند کره گرچره هنروز بره     ی ایرانیها قوم

اعتنرا   ا بیآمیز نادیده گرفت ی اند، اما نباید آنها را در این شرایط تعارض شکل نگرفته

 .گذشت ارشاناز کن

هرای رسریدن بره ایرن      با توجه به دو عنصر براال طبیعری اسرت کره شریوه     

ی منبرع   ی کلیدی در این میان مسرئله  نکته.  های مطلوب هم متفاوت باشند هد 

چنانکره گفتریم منبرع    .  های مرا از تراریخ   ویژه تاثیر آن بر خوانش حقیقت است، به

از آن .  از هر چیز اسالم تشیع برود ی نوزدهم برای ما بیش  ی سده حقیقت تا میانه

.  زمان به بعد غرب بیشتر از هر مرجرع دیگرر بردل بره منبرع حقیقرت شرده اسرت        

کنند کره یرک    های رسیدن به این هد  مسیر نوین تاریخ را برای ما ترسیم می راه

هرایش   شود کره واگرن   وجه مشترک دارند و آن اینکه تاریخ مانند قطاری تصور می

هرایی کره    غرب واگن نخست است و ما یکی از واگن.  روند هم میهمیشه به دنبال 

ناچرار بایرد بررداریم و اگرر      دارد ما نیز به هر گامی که غرب برمی.  رویم به دنبال می



 

 

فرامروش نکنریم کره ایرن تنهرا      .  نشینی دیگر اسرت  برنداشتیم به معنی یک واپس

هرای مرا نیرز، ترا      ذهبیسکوالرها نیستند که چنین هدفی را از تاریخ دارند، حتی م

های پیشرفت را با تزییراتی در این مدل جستجو  حدی مقهور این حقیقت نوین، راه

ی آمدن امام زمران   درست است که پایان تاریخ برای آنها همچنان بر پایه.  کنند می

شود، اما در اثبات این ادعا یا دیگر امور دینی همچنان متکی هسرتند برر    معنی می

انرد اندیشرمندان اسرالمی کره      بسیار بوده.  گیرد غرب سرچشمه میحقیقتی که از 

های غربی به اثبات برسانند و برای  ها و نگرش اند حقیقت اسالمی را با شیوه خواسته

این روند نره تنهرا در ایرران    .  اند های غربی را به کمک گرفته این کار دانش و روش

اه األزهر مصر، نیرز رواج داشرته                                               شیعه که در جهان سنی، و مثال  اندیشمندان دانشگ

هرای   ویژه دانش های غربی، به بررسی امور دینی با استفاده از دانش و اندیشه.  است

هرای برارز ایرن     ها و باورهای دینی از نمونره  منظور حقیقت نمایاندن داده تجربی، به

هایی نشان از اهمیت و چیرگی منبرع حقیقرت    وجود چنین روش.  شیوه بوده است

 .دارد ی منبع حقیقت اسالمی گام برمی دارد که شانه به شانهغربی 

ایرم   ی مدرنیسم در اروپرا شراهد بروده    از مهمترین رویدادهایی که در پرو ه

منبع حقیقت در جهان غرب تا حردود سره قررن    .  همین تزییر منبع حقیقت است

 ی گذشرته  اما در دو سه سده.  پیش همچنان مسیحیت بود، یعنی یک منبع دینی

مرور منبع حقیقت مدرنیستی جایگزین منبع کهن مسیحی شد  بردین معنری    و به

ها پدید آورد کره برا    ای را در دیگر حوزه عنوان دانش پایه نگرش چیره که فیزیک به

های اجتماعی نیز بره   از این زمان دانش.  شد مشخص و تعریف می ”علمی“اصطالح 

زیک بررای توضریح و بیران مسرایل     های تجربی شروع کردند از مدل فی مانند دانش

به دنبال آن و با درک این اصل که جمعیرت انسرانی خرود ثرروت     .  خود بهره بردن

.  ها پیردا کررد   کننده در باورها و حقیقت مهمی است، دانش پزشکی نیز نقش تعیین

ی گذشته در غرب این دو دانش بدل شدند بره منبرع حقیقرت، امرا در      در دو سده

هرای پایره، در کرل     دانش های غیرغربی، خود غرب، و نه نتمد جهان ما، مثل دیگر

ها بودنرد کره نقرش     بدل به منبع حقیقت شد  گرچه همچنان در دل آن این دانش

ی بررسری تراریخ را    جایی شیوه ی این جابه رانکه خود بر پایه.  کننده داشتند تعیین



 093  □ابزاری برای کشف حقیقت یا شناخت خود؟ نگرشی بر تاریخ فوکویی  : تاریخ

 

کند کره تراریخی    میهای مختلف در واقع تالش  دهد و با استفاده از منبع تزییر می

 . اصطالح علمی بنیان گذارد به

جایی منبرع حقیقرت برر تراریخ داشرته انکارناپرذیر اسرت،         تاثیری که جابه

هایی  های فکری، و پرسش های مختلف و شیوه توان تاثیر آن را در حوزه همزمان می

 ی فکری بروده  وجود چنین سلطه.  بیابیم که چندان هم با تاریخ در ارتباط نیستند

ی فرهنگری و نخبگری ایرران     های زیر در جامعه هایی از نوع پرسش است که پرسش

های یونرانی و غربری وجرود     مانند نمایش نمایش بهایران در چرا “: پرورده شده است

بره  ]نویسی  چرا با وجود داشتن داستانسرایی ما هیچگاه داستان“یا  ” نداشته است؟

این “و ”  چرا جامعه و فرهنگ ما دینخو است؟“یا  ” ایم؟ نداشته[ مفهوم رمان غربی

هرایی از ایرن دسرت برر مبنرای یرک        پرسرش ”  دینخویی ریشه در چه چیرز دارد؟ 

 .  اند ی تاریخی میان غرب و ایران و با تکیه بر حقیقتی غربی شکل گرفته مقایسه

فقردان گرچره   حرس    .است” حس فقدان“ها  مبنای دیگر طرح این پرسش

                                                          کنرد، امرا چرارچوب فکرری مرا را نسربت بره تراریخ           وض نمری چیزی را در تاریخ ع

شرده   یما داشته و ما نداشته یفقدان آنچه غرب.  دهد اصطالح ناهنجار ما تزییر می به

در واقع پذیرش این اصل که تراریخ مرا ناهنجرار      .ما یواپسماندگناهنجاری و علت 

.  گرردد  برازمی  ”حقیقرت غربری  “و ” پیشرفت مدل“بوده است از هر نظر به دو اصل 

بحث از تفاوت فرهنگ ایرران و غررب نیسرت، چرون مسرلم آن اسرت کره ایرن دو         

مقایسه هم مسئله نیست، چرون  .  اند اند و تاریخی متفاوت را طی کرده متفاوت بوده

بحث اینکره کردام بهترر    .  کند                                             مقایسه قطعا  به درک و شناخت ما از خود کمک می

ای است که اصل را برر طبیعری و بهنجرار     سهاما بحث بر سر مقای.  است نیز نیست

گرذارد و همزمران تراریخ و فرهنرگ ایرران را                                             بودن تاریخ اروپا، و اساسا  غررب، مری  

بعد نیز در دل این نگرش به دنبال آن اسرت  .  کند غیرطبیعی و ناهنجار تعریف می

رسریم  ی خرود را ت  ایم و آنگاه که قرار است آینرده  که ثابت کند چرا ما ناهنجار بوده

ماننرد   ایرن درسرت بره   .  ها را جبران کنیم خواهیم که این فقدان کنیم، بالفاصله می

کرسی را رومیزی فرض کنیم و بعد هی ایرراد بگیرریم کره چررا      این است که لحا 

اند                                        ها آنقدر برای ما حقیقت  مسلم جلوه کرده این گونه پرسش.  قدر کلفت است این

چررا برر   -و-چرون  ی بری  تکیه.  نماید اپسمانده میکه حتی تردید در آنها نیز امری و



 

 

جرای   حقیقت غربی باعث شده که بسیاری از ایرن پژوهشرگران و اندیشرمندان، بره    

کنندگی، تنها در پی یافتن یک علت مشخص  ی عنصرهای تعیین جانبه بررسی همه

ن                                                     مثال  خرافات برای آخوندزاده و اسالم برای میرزا آقاخرا .  برای واپسماندگی باشند

تزییر خط از .  د به امری محدودوش ها هم منحصر می حل به دنبال آن، راه.  کرمانی

هرای اصرلی    حرل  های بنیادین برای آخوندزاده بود و حذ  اسالم از راه حل جمله راه

 .  برای میرزا آقاخان

هرا   ناپرذیر در بسریاری از فرهنرگ    ارتباط حقیقت و تاریخ از اصول پرسرش 

نگاری مدرن را  ی این ارتباط تاریخ نیسم در غرب نیز بر پایهمدر.  قلمداد شده است

نگاری دو روی یک سکه را داشرته اسرت،    طور طبیعی این تاریخ به.  پی گرفته است

یکی برای کشورهای پیشرفته و دیگرری بررای کشرورهای    : یعنی تکیه بر دو روایت

الح پیشررفته  اصرط  روایرت کشرورهای بره   .  واپسمانده و از قطار پیشرفت جا مانرده 

                         نیز کرامال  غیراروپرایی    ”دیگر“.  ی آن کامل است انگارانه منسجم است و مفهوم خود

ویررژه  بررهامررا اشرتباه اسررت اگررر فکررر کنریم کرره مسرریحیت،   .  تعریرف شررده اسررت 

از نخسرتین  .  ی با این مدرنیسم همخروان نشرده اسرت   پروتستانیسم، در حد عقالئ

برر  .  ریخ است، یعنی تاریخ میالد مسریح های دینی در روایت غربی مبدا تا مشخصه

ایرن  .  اساس این مبدا، تاریخ به دو بخش پیش و بعد از میالد تقسریم شرده اسرت   

جهانشمول بره دیگرر کشرورها هرم      یعنوان امر مبدا در درون گفتمان مدرنیسم به

نظام ازدواج مسریحی نیرز از جملره امرور مسریحی اسرت کره        .  سرایت کرده است

.  مدرنیسم مبنرای تعریرف خرانواده بروده اسرت      م و حتی پستهمچنان در مدرنیس

های اخیر تا حدی این نظام را به چالش گرفته اسرت، امرا در    همجنسگرایی در دهه

ها روایت علمری از تکامرل را بره چرالش      مقابل مسیحیان آمریکایی هم در این سال

هرای   رسکه اکنون بسیاری خواهران حرذ  روایرت تکامرل از د     طوری اند  به گرفته

 . ها هستند دبیرستان

اصررطالح  ی دیگررر سررکه اسررت، در کشررورهای برره روایررت دوم، کرره سررویه

در این روایت  ”خود“                                                     واپسمانده شکل گرفته است  گرچه کامال  منسجم نیست، زیرا 

 ”دیگرر “.  ای غربی اسرت  با انگاره ”خود“بسیار مزشوش است و شامل بخش مدرن 

ش دارد و در بسیاری از کشورها با هرر دو انگراره   ای مزشو نیز به همین شیوه انگاره
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های بسریار   از معضل ”پاره خودی چند“چنانکه در ایران وجود .  از غرب همراه است

 .مهمی است که امکان بازسازی یک هویت منسجم و یکدست را از ما گرفته است

 های بررسی آن تاریخ و رو 

یرک، چره   : اسرخ دهرد  دان ناگزیر است که به سه پرسرش بنیرادین پ   تاریخ

هرا یرا    این پرسرش   اتفاقی افتاد؟ دو، چرا اتفاق افتاد؟ و باالخره، چگونه اتفاق افتاد؟

ی بزرگی چون روند فرراز و فررود یرک امپراتروری یرا فرهنرگ مطررح         در محدوده

ها اسرت کره در آن تراریخ     نگاری گونه تاریخ ای از این نمونه طبری تاریخ.  شود می

هرای اسرالمی نوشرته     دان مسلمان و بنا بر ارزش جهان کهن از زاویه نگاه یک تاریخ

شود، بره ایرن    روایی اسالم طرح می-ی فرا تاریخ در این شیوه در پیمانه.  شده است

ا را یا از خود و همخوان ه معنی که روایت اسالمی بدون کمترین تردید دیگر روایت

نگاری محردود را داریرم کره     برعکس، تاریخ.  گذارد کند یا کامل کنار می با خود می

پیشرتر اشراره   .  پرردازد  ی جزرافیایی بسرته مری   بیشتر به یک واقعه یا یک محدوده

بررای نمونره   .  ی اینهرا هسرتند   های محلی در زبان فارسی از جمله کردیم که تاریخ

نام بررد کره هرر کردام یرک       بلخی ی ابن فارسنامهیا  سیستان اریختتوان از  می

دهند و البته با چالشی، حتی اگر شرده   ی جزرافیایی را در ایران پوشش می محدوده

هرایی   نیز از جمله تاریخ تاریخ بیهقی.  نامحسوس، در مقابل روایت مسلط اسالمی

ه بخواهد روایت مسلط را پردازد، بدون آنک ی کوتاه تاریخی می است که به یک دوره

 . به چالش بکشد

دان  ها تراریخ  از این پرسش اصلی، برای پاسخ به هر یکگذشته از دو روش 

 روشرنی بررای هرر یرک     پاسرخ  ر بتواندهای خاصی را برگزیند مگ ناگزیر است شیوه

طرور   توان به نگاری خود تاریخی دارد که می های تاریخ اما باید افزود که شیوه.  دبیاب

نخستین شیوه، .  نگاری در ایران دنبال کرد ی تاریخ صه و البته با توجه به سابقهخال

هرا   ترین شریوه  این شیوه از رایج.  نگارش رویداد برای اساس منافع حاکم بوده است

بوده و هنوز هم هست  گرچه اکنون دیگر بسیار پیچیده شده و تشخیص اینکه آیرا  

حرذ   .  نمایرد  ت یا نیسرت بسریار مشرکل مری    طر  اس دان یک فرد بی             واقعا  تاریخ

دوت وهرر .  های رایج است برای پذیرش روایت دلخرواه  های دیگر از جمله راه روایت



 

 

ی ایران نوشته  اش خیلی ضد ایرانی بوده است و آنچه درباره با تکیه بر روایت یونانی

ی  ی تراریخ دوره  طور طبیعی مثبت نیست، اما علرت اینکره امرروز بررای مطالعره      به

خرراطر آن اسررت کرره اثررری از  شررود بیشررتر برره هخامنشرری از آثررار او اسررتفاده مرری

                                                                           نگاران ایرانی وجود ندارد  چه ممکن است از بنیاد اصال  اثرری وجرود نداشرته     تاریخ

این مسئله باعث شده کره تراریخ هررودوت    .  باشد یا اینکه بوده و از بین رفته است

و تا زمانی هم کره اسرناد و   .  ن عمل کندرقیب برای آن دورا عنوان یک مرجع بی به

گوید پیدا نشود همچنان این اثرر نقرش محروری در     شواهد کافی خال  آنچه او می

با این همه حرجی بر او نیست، زیرا او یرک یونرانی بروده    .  ها خواهد داشت پژوهش

 .نوشته است ها تاریخ را می ی منافع یونانی است و از زاویه

ای از رویردادها   تباه است اگر تاریخ را فقرط مجموعره  ی دیگر اینکه اش نکته

چنین روشی ما را .  ای از رویدادها بررسی کنیم بدانیم یا تاریخ را بر اساس مجموعه

کند که از خود بپرسیم ثبت یا دانستن این رویدادها چه نفعری بررای مرا     ناگزیر می

ای برای ما دارد؟  یا  دهسخنی، ناگزیر باید بپرسیم دانستن تاریخ چه استفا دارد؟  به

شود؟  پرسشی از این دست بود کره هگرل را برر     ای از تاریخ شده یا می چه استفاده

او در این بررسی که .  های مختلف دنبال کند آن داشت تا نقش تاریخ را در فرهنگ

گرری برا    ی تراریخ  ی رابطره  خوبی بسرط داده، متوجره   به تاریخ ی فلسفهدر کتاب 

هرای   های تاریخی در فرهنرگ  یابد که روایت او درمی.  شود میهای مختلف  حقیقت

انرد و بنرای آنهرا برر ایرن اسرت کره یرک،          مختلف تابع باورهای دینی شکل گرفته

بینری کننرد کره چگونره      رویدادهای تاریخی را تابع این باورها معنا کنند  دو، پیش

های بزر   که فرهنگسخنی، او متوجه شد  به.  ه باشندای را باید انتظار داشت آینده

و غالررب هررر کرردام روایترری خرراص از ترراریخ دارنررد کرره تررابع باورهایشرران نیرررو و  

ای خواهد آمرد   شیعیان بر این باورند که منجی.  کنند هایی خاص تولید می خواسته

روایتری از ایرن   .  و پیش از معاد زمین را از دست ظالمان و کافران پاک خواهد کرد

مسیحی و یهودی نیز وجود دارد و ذهنیتی را از تراریخ   دست در باورهای زرتشتی،

هرا پریش از    ی مسرتقیمی برا رسرتاخیز اجتمراعی انسران      دهد کره رابطره   نشان می

هگل این روایت از تاریخ، یا نگرش به تراریخ، را  .  رستاخیز روحانی و جسمانی دارد

ن، هند، ایران یا هایی چون چی از نظر او فرهنگ.  نام نهاد( historicism)گرایی  تاریخ
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هایی خاص تفسیر و  اند، زیرا رویدادهای تاریخی را در روایت یونان دارای تاریخ بوده

روایتری  -داند، زیرا که هیچ فررا  همزمان او آفریقا را فاقد تاریخ می.  اند کرده معنا می

بگذریم از اینکه او حقیقرت  .  های آن وجود ندارد برای معنا کردن تاریخ در فرهنگ

 . دید ها می حی را فراتر از هر کدام از این تمدنمسی

نیم قرنی بعد مارکس با همین ذهنیت تالش کررد تراریخ مرادی جهران را     

ی اقتصرادی   کننرده  بازسازی کند  با این تفاوت که در گفتمان او عنصرهای تعیرین 

او سعی کرد با مشرخص کرردن   .  گیرند دینی را می ی کننده جای عنصرهای تعیین

هرای   مناسبات تولیدی مسرلط را در دوره ( deterministic)کنندگی  تعیین عنصرهای

ی تاریخ با قدرت سیاسی و تولید اجتماعی نقرش   برای او رابطه.  مختلف کشف کند

کننده داشت و قدرت سیاسی در کل تابعی از مناسبات مسلط تولیدی دیرده   تعیین

( historiography)نگراری   ش تاریختوان با رو ی نگاه به تاریخ را می این شیوه.  شد می

                                                               نگاری نه لزوما  همخوان است با رویدادهای تاریخی و نره لزومرا     تاریخ.  مشخص کرد

مخالف آنها  بلکه یک نوع برداشت یا درک خراص از تراریخ اسرت ترابع عنصررهای      

گری بیش از هر چیز در این اسرت   نگاری با تاریخ تفاوت تاریخ.  کننده مسلط تعیین

گری تراریخ را   کننده توجه دارد، حال آنکه تاریخ نگاری به عنصرهای تعیین یخکه تار

 . کند تابع یک روایت باورمند معنا می

ی  کننده نگاری خود فقط توجه داشت به عنصرهای تعیین مارکس در تاریخ

ی  کننرده  هرای مردرن بره عنصررهای تعیرین      نگاری اقتصادی  حال آنکه دیگر تاریخ

جدای از تاریخ مرادی  .  اند مردمشناسی و جز آن نیز توجه کرده فرهنگی، اجتماعی،

های مدرنیستی نیرز ترابع    ای مدرن بود، دیگر نگرش مارکسیستی، که خود برساخته

انرد کره براز بره ماننرد نگررش        نگراری پدیرد آورده   ایدئولو ی پیشرفت نوعی تراریخ 

مول را طری  مارکسیستی اصرار بر آن دارند که تراریخ یرک مسریر ثابرت و جهانشر     

تفاوتی که میان ایرن  .  پیمایند ی کشورها دیر یا زود این مسیر را می کند و همه می

در حالی که مارکس از پیشرفت .  گردد دو نگرش هست به تعریف از پیشرفت برمی

ای کره در آن عردالت    عنروان مرحلره   داد و سوسیالیسم را به تعریفی انسانی ارائه می

ویرژه آنجرا کره از     کرد  مدرنیسم، بره  شد، مطرح می می اجتماعی برای انسان فراهم

آوردهرای علمری و    شود، پیشرفت را تنهرا در دسرت   داری تعریف می دیدگاه سرمایه



 

 

اقتصراد فعرال و برارور از دیرد ایرن      .  کنرد  اقتصادی، و گراه فرهنگری، خالصره مری    

بهتر  وری از این سودآوری برای ها سودآوری در کل سیستم بود و نه بهره مدرنیست

.  یافرت  طور کلی متفاوت می از این نظر، پیشرفت مفهومی به.  ها کردن زندگی انسان

هرا از هسرتی و جامعره     ی فلسفه، تاریخ در رابطه با خواست انسران  همزمان از زاویه

 . شد معنا و بررسی می

 تاریخ اجتماعی، رویکردی پساساختارگرا

شرده اسرت کره خرود نقرش      اما راه سومی نیز توسط پساساختارگراها ارائه 

ی  طور که گفتیم ترا میانره   همان.  های جدید تاریخی داشته است مهمی در پژوهش

ها از هستی و جامعه تعریرف   ی بیستم، تاریخ بیشتر در رابطه با خواست انسان سده

نگاری روندی انقالبی طری کررده    های اخیر اصول تاریخ شد، اما در دهه و تبیین می

دید موضوعاتی را مورد مطالعه قرار داده است کره بایرد آن را   های ج است و با روش

چون جمعیت، شهر، خرانواده، زنران،   موضوعاتی   .تعریف کرد” تاریخ اجتماعی“زیر 

نگراری چیرگری    ی تراریخ  هرا و روانشناسری در ایرن شریوه     طبقات اجتماعی، ورزش

 الیسآنی نشرریاتی چرون   .  انرد  بیشتری نسبت به موضوعات سنتی تراریخی یافتره  

(Annales ) گ شته و اکنوندر فرانسه و (Past and Present )   در انگلیس بیشرتر برر

هرا و اصرول    شناسری  تابع این شیوه، روش.  اند موضوعاتی از این دست تمرکز داشته

اند  مثال اقتصادسنجی  های اجتماعی وارد این عرصه شده فکری از هر کدام از دانش

(econometrics )برداشررت  ر “شناسرری،  واده از جمعیررتاز اقتصرراد، خرران ”(thick 

interpretation)  از مردمشناسی، تحلیل انتخاباتی از دانش سیاسی، تحلیل طبقاتی و

کره   در حرالی .  تحلیلی از روانشناسری  شناسی و روان ای از جامعه پژوهش پرسشنامه

هرای   بخشری از روش  خرود اش را بر نوشتار روایی گذارده، تاریخ  شناسی تکیه انسان

چنین تحول پرشتابی از زمران رانکره، بنیانگرذار تراریخ     .  شناسانه شده است جامعه

مارکسیسم نیز در ماتریالیسم تاریخی با .  مدرن بر اساس منابع، سابقه نداشته است

ی اقتصررادی روش جدیرردی در  کننررده کنررار یکرردیگر چیرردن عنصرررهای تعیررین 

هرای اخیرر    هرای جدیرد در دهره    با استفاده از روشنگاری آفرید که در نهایت  تاریخ
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ویرژه آنجرا کره برا      مارکسیسرت هرم واقرع شرد، بره      مورد پذیرش پژوهشگران غیرر 

 .  آمیخت روانشناسی تاریخی درمی

نگاری فلسرفی خرود ایرن تحرول را      ی روش تاریخ در این میان فوکو با ارائه

ور کلری متفراوت از   طر  دانری برود بره    او کره تراریخ  .   رفای بیشتری بخشیده اسرت 

شناختیم، تالش کرد روشری بیافرینرد کره در آن     هایی که تا آن زمان می دان تاریخ

خواست از طریرق تراریخ،    سخنی فوکو می به.  برقرار کند را” خود“ی تاریخ با  رابطه

در طول تراریخ چگونره بره     ”خود“را بهتر بشناسد و ببیند که این ” خود اجتماعی“

.  کررده اسرت   نگریسته و چگونه پاسخی در قبال آنها فراهم می دنیا و مسایل آن می

کنرد   گرچره فکرر مری   ” مرای امرروزی  “خواست بگوید کره ایرن    در نهایت فوکو می

بسریار  ” اش مرای دیرروزی و پریرروزی   “اش در طول تاریخ یکسان بروده، برا    هستی

ک مانند درختی که هویتش در هر حالت، از زمرانی کره یر    درست به  .متفاوت است

کره   شرود  در حرالی   هسته بوده تا زمانی که کامل بالیده، همچنان یکی انگاشته می

را سراخته  ” خودهای متفراوتی “همزمان تحول و تطوری بدان دست داده که از آن 

شباهت زیرادی   ،ها را ترسیم کند این تفاوت تا ،برد که فوکو به کار میروشی  . است

هرای پیشرین و    های بازمانده از تمدن رهپا-به باستانشناسی داشت، یعنی کشف تکه

ها بر اساس تصور و کارکردی کره از آن جسرم در ذهرن     پاره-بعد بازسازی این تکه

” خود“های  پاره-آسانی باستانشناسی هم نبود، زیرا که این تکه اما این کار به.  داریم

براین با بنا.  داد روشنی نشان نمی                                            همه جا و در همه حال تشخ ص و تمایز خود را به

، یعنی با کند که رد این تزییرات را در پدیده دنبال کند روش تبارشناسی تالش می

 .گفتمان-ها در یک ضد زا کردن هر یک از پدیده مسئله

و کارهرای   اشیاء نظم، (درمران ) کلینیک تاریخفوکو با این روش بود که 

ن آثرار او  در هرر کردام از ایر   .  را نوشرت  کامگاری تاریخی دیگری چرون   برجسته

های مختلرف تراریخ بررسرید و     ای خاص در برهه را در قبال مسئله” خود“ای از  پاره

                   مثال  در کتاب آخرر  .  های آن خودها را با خود امروزی ترسیم کند تالش کرد تفاوت

از دیرد بسریاری ایرن عمرل     .  بنا را بر آن نهاد که عمل جنسی را به بررسی گرذارد 

هررای متفرراوتی از آن در                                 و طبعررا  مررا نبایررد دریافررتناشرری از رفترراری غریررزی بررود 

( در جلد سوم)طور که به آخر کتاب  اما همان.  داشتیم های مختلف تاریخ می مرحله



 

 

هرای مختلرف فرهنرگ غربری، در      یرابیم کره فوکرو در الیره     شویم درمی نزدیک می

  .ی لذت جنسی یافتره اسرت   های مختلفی درباره های مختلف، معناها و تعریف دوره

از ایرن  .  شود تردید کامگاری کاری طبیعی است که به قصد تولید مثل انجام می بی

ی هد  طبیعت، کامگاری را برای تولید مثل امرری   ی انسانی، در ادامه زاویه جامعه

ی خرانواده کشریده شرده در     ی مقدسی که به گرد وا ه تمام هاله.  داند محوری می

ی  اما کامگراری در جامعره  .  طبیعت و جامعهگردد به این هد  مشترک  واقع بازمی

، انحصار جنسی، چه تابع ازدواج و چه (eroticism)جوئی  انسانی است که هد  لذت

جویی همان عمل جنسی است با این تفراوت کره    لذت.  دهد تابع عشق، را شکل می

گریز از هد  طبیعت و جایگزین کردن .  گیرد دیگر به قصد تولید مثل صورت نمی

                                     ی یک فرهنرگ خراص، طبعرا  معنرا و      ا انتظاری شخصی یا اجتماعی، و پروردهآن ب

اش جدا  دهد و انسان را نیز از آن خاستگاه طبیعی کارکرد عمل جنسی را تزییر می

ایرن  .  کنرد  سرت مری  درخواکند و در چارچوب فرهنگی خاص رفتاری خراص را   می

دام رفترارش فرهنگری   داند کر  انسانی که در فرهنگی خاص پرورده شده و دیگر نمی

جروئی   تواند برداشت همسانی از لذت است و کدام رفتارش طبیعی، خیلی ساده نمی

در هرر  .  تواند یک تعریرف همسران از عشرق ارائره دهرد      چنانکه نمی.  داشته باشد

جروئی و عشرق    مفهروم و کرارکرد لرذت    ، و حتی در هر الیه از یک فرهنگ،فرهنگ

هرای   که نشان دهد فرهنگ غربری نیرز در دوره  کند  متفاوت است و فوکو تالش می

                                                                              مختلف، یعنی در ب عد تاریخی، تعریف و کارکردهای مختلفی از این رفتارهرا داشرته   

 .کند را کشف و استنتاج می” خود“های پنهان  با این شیوه الیه.  است

از طریق تاریخ نقبی است میان تاریخ و فلسرفه و همزمران   ” خود“شناخت 

شرود بره    ی تاریخ تبردیل مری   به این ترتیب هر متن از هر گوشه.  هنرهای مختلف

کند، زیرا  با این شیوه تعریف سند تاریخی نیز تزییر می.  دان سندی در دست تاریخ

ش مهرم در  سند دیگر یک متن رسمی نوشته شده توسط یک فرد مهم و دارای نقر 

ها  شناسانه است که در کنار دیگر پاره ای باستان تاریخ نیست، بلکه یک نشانه یا پاره

عنروان   بره .  یابرد  ی تبارشناسانه معنا و وزن مری  و در بازسازی یک گفتمان به شیوه

ی جنسی چیست؟  پرسشی بسیار سخت کره   از رابطه” خود ایرانی“نمونه، برداشت 

و اگرر بخرواهیم، نیراز داریرم کره      .  آن پاسخی فراهم کردتوان برای  سادگی نمی به
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در واقع اینجا روش نقش مهمتری نسربت بره   .  بدانیم کدام روش بیشتر موثر است

دانیم که آنچه از گذشته برای ما به جا مانده،  یابد  زیرا می خود موضوع پژوهش می

غلرب  هرایی هسرتند کره ا    و ممکن است در این بررسی بره کمرک مرا آیرد، همران     

سختی بتوان بر آنهرا اثرری    ای که دیگر به ها و آثار بازمانده شناسیم، یعنی نوشته می

یافتن چیزی جدید در این حوزه که ناگهان نوری جدید بر موضوع بیفکنرد،  .  افزود

مانرد روش متفراوت    پس آنچره مری  .  ماند تا هر چیز دیگر بیشتر به یک معجزه می

.  کنرد  دیدن متفاوت آن آثار را برای ما ممکن مری  ی این آثار است که امکان مطالعه

عنوان سندهای جدید  ی آثار تاریخی و غیرتاریخی دیگر را نیز به گذشته از آن، همه

اش چنرین   شناسرانه  ی باشرتان  فوکو با روش مطالعره .  کند ی پژوهش می وارد حوزه

 .امکانی را برای ما فراهم کرده است

وش بریش از هرر چیرز متکری اسرت برر       اما این روش چگونه است؟  این ر

بازسازی گفتمان حاکم بر موضوع  و پس از آن و تابع نقشی کره قردرت در تعیرین    

و اینجرا اسرت کره    .  های روایری در آن گفتمران   جهت گفتمان دارد، تعیین تفاوت

ی آن  آگراهی، یعنری آنچره دربراره    : یابرد  ی سوم بحث فلسفی فوکو نقرش مری   پایه

های روشن، برا روش تراریخ    رغم پیشرفت کو بر آن است که بهفو.  دانیم گفتمان می

ی  هرای بنیرادینی را مطررح کنریم کره در زمینره       یابیم پرسش اجتماعی فرصت می

هرایی کره    پرسرش   01.انرد  های تاریخی نادیده گرفته شده یا ناشناخته مانده پژوهش

                                                  های پژوهشی بودند و هیچگاه در ب عد تاریخی به بررسی  پیشتر متعلق به دیگر حوزه

ی دیگر از دید او این برود کره اگرر تراریخ خرانواده، تراریخ        مسئله.  اند گذارده نشده

هرای معتبرری بررای بررسری      زیسرت زمینره   نشینی، تاریخ زنان یا تاریخ محیطشهر

هرا را پریش ببرنرد     شوند تا این پژوهش که برگزیده می پژوهش هستند، پس اصولی

شوند؟  آیا آنهرا   های اجتماعی با هر گرایش تعیین می چطور این زمینه  03اند؟ کدام

ای کنار یکردیگر و در کلری    توان آنها را به گونه در تضاد با یکدیگر نیستند یا آیا می

ی تراریخ   ند برر مطالعره  ها تنها آغازی هسرت  به نام تاریخ عمومی چید؟  این پرسش

                                                                 
16 Michel Foucault, The Archeology of Knowledge, trans. A. M. Sheridan-Smith (New 

York: Pantheon, 1972), p. 144.  
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هایی تئوریرک اسرت کره راه را     ه اهمیت کار فوکو در طرح پرسشچاجتماعی، چنان

  01.کند برای پژوهشی از این دست باز می

.  شرود منبرع حقیقرت اسرت     در روش فوکو آنچه بیشتر به چالش گرفته می

ی به چالش کشیدن فوکو در ایرن اسرت کره بررای بررسری یرک موضروع از         شیوه

در .  گیررد  گفتمان آن را به چالش می-ایستد و با یک ضد ن مسلط بیرون میگفتما

های ارجاع گراه محرو    شود، زیرا نقطه گمی می-در-این جریان گاه خواننده دچار سر

شود تعارضی است کره میران    با این همه آنچه حاصل می.  شوند یا در هم ادغام می

.  آیرد  در گفتمانی دیگر پدیرد مری   یک امر بهنجار، تابع گفتمان مسلط، با همان امر

دهد کره موضروع را از    کند به او این امکان را می ای که فوکو بر آنها تکیه می آگاهی

شود روایتری در   با این نگرش تاریخ می.  حاکم بررسی کند                       مکانی بیرون از گفتمان 

ها  روایتی که توسط کس یا کسانی پرداخته شرده اسرت یرا ترابع      میان دیگر روایت

گرشی دینی یا غیردینری، باورمنرد یرا ناباورمنرد، شرکل گرفتره اسرت و قردرت را         ن

طبیعری اسرت کره ایرن روایرت      .  همراهی کرده است یا به قدرت قدرت داده است

پردازی هرم نقرش دارد،    در آن دروغ.  ها ی حقیقت حاوی حقیقتی باشد، اما نه همه

این همره اصررار برر براورش      دانند و با دروغی که گاه خود راویان و شنوندگانش می

سندها و شواهد تاریخی نیز همچون رویدادهای تاریخی یا در جهت تکمیرل  .  دارند

گرایش عمومی بیشتر برر آن  .  روند یا در جهت نفی آن آن روایت از تاریخ پیش می

های تاریخی را معتبر و حاوی حقیقرت بدانرد و بقیره را     است که تنها یکی از روایت

اما در اینکه کردام روایرت معتبرر اسرت کمترر      .  لی از حقیقت بپنداردنامعتبر یا خا

                                                   علت وجودی چنین گرایشی طبعا  این است که ما از تاریخ .  ی اشتراکی هست نقطه

قدرتمندانی که از این قدرت تاریخ .  کنیم برای اثبات یک باور و اندیشه استفاده می

کردند تا روایت دلخرواه آنهرا را    ینگارانی استخدام م آگاهی داشتند برای خود تاریخ

ای طروالنی   آگاهی از قدرت روایت تراریخی سرابقه  .  بنویسند و در واقع جا بیندازند

نگار را همیشه همراه                                                    عنوان نمونه، اسکندر با این آگاهی کالستینینس  تاریخ دارد  به

یف هایش را در جهت تایید عمل اسکندر توصر  گشائی برد تا نبردها و جهان خود می
                                                                 

18 Allan Megill, Foucault, Structuralism, and the Ends of History', Journal of Modern 
History, No. 5 1 (September, 1979), p. 451-503.  
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ای  از این رو، اسکندر از کشتار در شهرهایی چون طیرره و غرزه هریچ واهمره    .  کند

ای خروب در   رغم این کشتارها کالسرتینینس از او چهرره   دانست به نداشت، زیرا می

 .گذارد جا می تاریخ به

ی  ی فقدان معیارهرایی کره فوکرو بایرد دربراره      نقدهای زیادی هست درباره

این نقدها بیشتر برا ایرن فررض عمرل     .  داد به ما ارائه میاش از تاریخ  روش مطالعه

” نیک“ای که ما را به سمت توجیه و درک میان  مندانه کنند که معیارهای روش می

ایرن  .  ی تاریخ فوکو وجود ندارد برد، در فلسفه می” نادرستی“و ” حقیقت“، و ”بد“و 

از نیچره اصررار در رد   شاید درست باشد، اما نباید فراموش کرد که فوکو در پیروی 

هررای  ای از ایررن دسررت داشررت و فراتررر، او در بررسرری  هررای فلسررفی فرررض پرریش

ی  با این نگررش او فلسرفه    09.کرد ها عمل می فرض اش بر ضد این پیش نگارانه تاریخ

نگراه او بره تراریخ    .  کرد اندیش کانت و هگل را بر اساس روح کل رد می تاریخ گمان

بازسرازی گذشرته و اکنرون، آن هرم ترابع معیارهرای       نسبی بود و بیشتر در جهت 

ی  ی تراریخ بیشرتر برر مقایسره     بنابراین روش او در مطالعه.  متفاوت حاکم بر ذهن

با گزینش این روش نیز   41.های موجود از تاریخ میان معیارها استوار بود و نه روایت

هسرتند   های تاریخی متعدد خود کمک زیرادی  به این نتیجه رسید که وجود روایت

هررای متعرردد ترراریخی در واقررع    وجررود آگرراهی   ”.خودآگرراهی مررا “برررای درک 

 .هستند در یک تصویر سه بعدی ”های متعدد از خودهای ما الیه“ی  دهنده شکل

هرا و   را در گونره  ”های خود الیه“شود که ما  چنین نگاهی به تاریخ باعث می

” ی مرا خرود امرروز  “                                 خودهرایی کره لزومرا  هماننرد    .  کارکردهای مختلفش بنگرریم 

های هجده و نوزده از آفریقا برده به قاره آمریکرا   اروپایی مدرنی که در قرن.  نیستند

                                                                                  برد طبعا  با اروپایی مدرن امروز متفاوت است، اما اروپایی امرروز اصررار دارد کره     می

و ایرن  .  های دیگر همسران بپنردارد   یا زمان” ها خود آن سده“را با ” خود امروزش“

                                                                 
19 Foucault, 'Nietzsche, Genealogy, History', trans. Donald Bouchard and Sherry Simon, in 

Donald Bouchard (ed.), Language, Counter Memory, Practice (Ithaca: Cornell University 
Press, 1977), p. 154. Also: David Hoy, “Taking History Seriously: Foucault, Gadamer, 

Habermas,” Union Seminary Quarterly Review, 34 (Winter, 1979), pp. 85-95.  
20 James Henretta, 'Social History as Lived and Written', American Historical Review, No. 

84 (December, 1979), p. 1299.  



 

 

.  داری را نقض حقوق انسانی نداند و آن را محکوم نکند شود که برده ز آن نمیمانع ا

کنرد در معنرای ایرن نیسرت کره بخشری از        داری را محکوم می اما اینکه امروز برده

 انجییل کرده و البته آن را حتی از طریرق   داری می خودش را که در آن زمان برده

برا آن  ” خود امروزی“بداند که چرا این فوکو اصرار دارد .  کرده، نفی کند توجیه می

روش .  یررا نرره یررما -متفرراوت برروده اسررت و آیررا مررا از ایررن تفرراوت آگرراه  ” خررود“

که در پرترو   استاصرار بر این ی او از تاریخ اجتماعی  شناسانه و تبارشناسانه باستان

 .آید به وجود می” خود“ها امکانی بهتر برای شناختن  این تفاوت

ی  زدایری از لحظره   در آشرنائی ” خرود “هرای   تفکیک الیره های  یکی از شیوه

های دور به تصویر  کند خود را در گذشته برای این کار فوکو سعی می.  اکنون است

کنریم،   این درست برعکس آن عملی است که ما دایرم در قبرال تراریخ مری    .  بکشد

مرا  بایسرت بره ماننرد     پنرداریم کره نیاکران مرا نیرز مری       یعنی با فرافکنی خود، مری 

.  ی آنها چون چارچوب اندیشمندی ما بوده است اند یا چارچوب اندیشه اندیشیده می

.  ی پاسخ امرروز مرا نیسرت                     ما لزوما  به گونه” خود دیروز“فوکو اصرار دارد که پاسخ 

او تاریخ را .  یدا کندمدرن را پ های طبیعی پیش خواند که بنیان فوکو گذشته را نمی

فلسرفه بررای   .  کررد  ها هم مطالعه نمری  گذاردن معیارها با توجیه هنجار برای بنیاد

هرای فلسرفی او    بررای همرین هرم پرسرش    .  فوکو عمل است نه تبیین یک نظریره 

مهمترر از آن او بره دنبرال یرافتن     .  های تراریخی  همیشه مرتبط هستند با پژوهش

هرای مختلرف    در دورهها را  خواهد که تبار مسئله حل نیست، بلکه می جانشین یا راه

.  ی تراریخ  ی مسرتقیم برا اندیشره    هرا در رابطره   ی تفاوت یعنی اندیشه -بررسی کند 

هرا را بیابرد، بلکره     حرل  ها و راه خواهد جانشین او نمی“نویسد  طور که خود می همان

از دید او هیچ چیز   40”.را پژوهش کند( problemaliques)ها  دوست دارد تبار مسئله

 .خطرناک است و ما همیشه باید مواظب باشیم بد نیست، بلکه

خرود  “از  ”خرود امرروزی  “زدایری در اینجرا در معنری جردا کرردن       آشنائی

کاری در معنی مشخص کردن روند تراریخ نیسرت،   چنین   .است” های پیشین دوره

هرای   در دوره” لرذت “استفاده از .  بلکه بیشتر فهمیدن خود است در بعدی تاریخی

                                                                 
21 H. L. Dreyfus, P. Rabin, op. c.t., pp. 231-232 
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                                                         ن است کمکی به درک تاریخ نکند، اما قطعا  درکی متفراوت از  مختلف تاریخی ممک

هرای   اینکه لذت جنسری در دوره .  دهد های مختلف ارائه می در دوره ”ما“یا  ”خود“

های مختلف مفهومی متفاوت داشته بحثی است کامال  مختلف تاریخی و در فرهنگ

 تاریخ کامگیاری  فوکرو در .  فوکوئی که تا پیش از او کمتر کسی به آن اشاره دارد

هرای مختلرف بروده اسرت و کرارکرد و       بر آن است که اسرتفاده از لرذت در جامعره   

این در حالی است کره کامگراری در هریچ    .  های اخالقی متفاوتی داشته است بنیان

توان اصلی جهانشمول و  سرکوب جنسی را می.  ای بدون سرکوب نبوده است جامعه

هرای مختلفری در    بری امرا گونره   لذت.  نستقدرت دا-کننده در اعمال زیست تعیین

ی یونانی کامگاری به منظور تولید  اینکه در جامعه.  های مختلف داشته است جامعه

جویی به منظور ارتباط عاشقانه با  امری اقتصادی بوده است و با لذت( خانواده)مثل 

اول همجنس متفاوت بوده، امروز برای غربی قابل پذیرش است  امرا بررای همرو در    

ی ویکتوریایی انگلیس همجنسگرایی را امری کامال  قرن بیستم که تابع نگرش دوره

همرین پرسرش را   .  دیرد، قابرل معنرا نبرود     خال  اخالق و ضد مبانی مسیحی مری 

جرویی   آیا در جهان امرروز ایرانری لرذت   .  ی جهان ایرانی مطرح کرد توان درباره می

ی نروزدهم یرا پریش از آن؟  یرا      سدهجویی در همین جامعه در  مانند است به لذت

                اصرطالح ا مررد    ی ایران جنس سوم، نه مرد و نه زن که بره  اینکه در فرهنگ گذشته

از ای بود و در فرهنگ امروز ما پذیرفته نیست آیا نشان  خواندیمش، امر پذیرفته می

های مختلف ندارد؟  اما پرسشی مهمترر نیرز وجرود دارد     تفاوت خود ایرانی در دوره

توان همسانی و ناهمسانی ایرن امرر را    باید بدان پاسخ داد و آن اینکه چگونه میکه 

نگاری فوکو امکرانی وسریع    در تاریخ فرهنگی به نام ایران بررسی کرد؟  روش تاریخ

رسیم  ما با این روش نه به یک درک واحد از تاریخ می.  آورد برای این امر فراهم می

” مرای “اما با درک ایرن موضروع کره    .  شویم می و نه بر یک روایت از تاریخ همنظر

نگریسرته، ایرن امکران را     اندیشیده و به دنیرا مری   دیروز می” مای“امروز متفاوت از 

 .یابیم که خودهای خود را بهتر درک کنیم می
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 ”آرمانشهرها-دگر“

 :1ای بر ترجمه مقدمه

” فضراهای دیگرر  “یرا  ( heterotopias)آرمانشرهرها  -توضیحی بر معنای دگرر 

 . ، از دید فوکو(معادل انگلیسی آن)

بر اساس یرک سرخنرانی کره در سرال      –” فضاهای دیگر“ی  فوکو در مقاله

مفهروم سرنتی زمران خطری را بره چرالش کشرید، و همزمران          –ایراد کرد  0913

                                                                          هایی از فضا را مطرح کرد که قبال  در شرایط متفاوت تاریخی بره شرکلی دیگرر     نگره

هرا از فضرا در    اندازد به انگاشت غربی وی در این مقاله نگاهی می.  شدند فهمیده می

در ( space in location)” فضررا در مکرران“او از اصررطالح .  اش ریخیفرآینرردهای تررا

کند  و از رهگذر آن گسترش فرم را در زمان گالیلره دنبرال    های میانه آغاز می سده

.  را در روزگرار مردرن توضریح دهرد    ( emplacement) 4گرذاری  کند تا مفهوم جای می

هرا   های میان جاها و مکران  طهگذاری، بنا به نظر فوکو، به این معنا است که راب جای

پریش از هرر چیرز او    .  دهرد  ی انگاشت ما از فضرا را تشرکیل مری    دهنده اصل شکل

ای دارد به مفهروم زمران و اینکره ایرن مفهروم در قررن نروزدهم سرکوالریزه          اشاره

                                                                 
 .ی فوکو نوشته شده است منظور روشنتر کردن مقاله به ی این کتاب مقدمه توسط نگارنده 0
4  emplacement م. عمل جای دادن چیزی در یک مکان. 



 

 

شد  حال آنکه معنای فضرا همچنران در رابطره برا     ( زدائی تقدس= سازی  غیردینی)

 .  ندک دین خود را تعریف می

گیررد کره مفهروم پیشررفت      انگاشت غیردینی از زمان هنگامی شرکل مری  

برر اسراس مفهروم رسرتاخیز دینری       –و در اصرل جهران    –جایگزین پایان تراریخ  

صرورت یرک براور     براوران بره   روایت دینی از تاریخ همچنان در میان دیرن .  شود می

رونرد تحروالت    است کره در  ”پیشرفت“شخصی ادامه دارد  حال آنکه اکنون روایت 

ی غیردینری از زمران را                    کند و طبعا  نگره اجتماعی و تاریخی نقش چیره را بازی می

ی عطرف در تراریخ بشرر     گالیله را باید از این زاویره یرک نقطره   .  آورد نیز فراهم می

ی مقدسری را کره                                                                دانست  زیرا او، با اعالم حرکت زمین  گرد به دور خورشید، هالره 

بایرد توجره داشرت کره گررد      .  دارد ود داشت، از میان برمیگرد این فضای کلی وج

بودن زمین امر جدیدی نبود و در واقع به زمانی بسیار پیش از کوپرنیرک و گالیلره   

ی بره   یرا شریوه   3ی خط استوا توسط ابوریحان بیرونی ی محاسبه شیوه.  گشت برمی

 1امی گنجویو نظ 5، خاقانی2تصویر کشیدن زمین در آثار شاعرانی چون ناصرخسرو

ها و مسلمانان دیرزمانی پیش از کپرنیک و گالیله زمرین   نشان از آن دارد که ایرانی

پنداشرتند خورشرید و دیگرر     اما با یک تفاوت و آن اینکه مری .  پنداشتند را گرد می

کپرنیرک  .  گردنرد  مری ( geocentricمحروری   زمین)سیارات و ستارگان به دور زمین 

گردد، انگاشتی که بره   مین است که به دور خورشید میبرعکس ثابت کرد که این ز

ی  محروری از یرک انگراره    پندار خورشید.  شهره شد( heliocentric)محوری  خورشید

محروری   محوری در اصل بر بنیراد انسران   زمین.  کند زدائی می بنیادین دینی تقدس

هران برود و   های سامی، مرکرز ج  ویژه دین ها، به زمین از دید دین.  شکل گرفته بود

                                                                 
 . م. به کوشش اکبر داناسرشت  مقدمه به قلم اکبر داناسرشت. آثار الباقیه. بیرونی، ابوریحان: نگاه کنید به  3

  .م(. ناصر خسرو)                             فراوان مر او را دلیل و گواست    ///                              زمین همچو گوی و چو گوی آسمان   2
 .م(. خاقانی)               ز بر سمات جویم      تا کی     ///                           تو زیر زمین شدی چو خورشید   5
 (نظامی)            نهد در قیاس                 به شکل زمین می    ///      شناس                       همان گوی را مرد هیئت  1

 ندانم بر چه مرکوبند راکب    ///   دگر ره گفت کاجرام کواکب

 .م(. 95، بخش شیرین خسرو ونظامی، )ست  جداگانه زمین و آسمانی/// ست  شنیدستم که هر کوکب جهانی

 (.003، بخش خسرو و شیریننظامی، )وز او این ربع مسکون آبخوردی /// ت گردی زمین از آفرینش هس
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هد  آفرینش نیز انسران برود  و تراریخ و طبیعرت همره بره       .  انسان مرکز آفرینش

پایران  .  ای شکل گرفته بودند تا انسان را بیازمایند یرا بره رسرتگاری برسرانند     شیوه

                                                                             جهان، و طبعا  زمین، و در درون آن طبیعت، نیز به معنای گذر انسان از این جهران  

ها برود و   پس هد  از آفرینش پاالیش انسان.  ی بودمادی به جهان آسمانی و معنو

بره  )، و آراسرته  (از ایرن دنیرا  )، وارسرته  (از بردی )هرای پرالوده    سپس بردن انسران 

عنوان یک واقعیت  ی کپرنیک که بعدها به نظریه.  به بهشت بود( های خدایی ویژگی

.  الشی کردرا مت( self-centralism)محورگرایی -ی خود مدرن معرفی شد، این نظریه

توانسرت کره مرکرز     زمین بیش از این مرکز جهان نبود و بنرابراین انسران هرم مری    

های گالیله بدل به درخرت تنراوری شرد     ی تردید با کشف این دانه.  آفرینش نباشد

تبیین حرکت زمین به گرد خورشرید و  .  ی آن بود که ذهنیت غیردینی مدرن میوه

ری از زمان را بنرا نهادنرد کره دیگرر در آن     ها پندا تعریف طبیعی شب، روز، و فصل

زمان دیگر پایان نداشت، یرا اگرر داشرت    .  گرفتند های دینی پیشین جای نمی قالب

هنوز زمران  .  شد ای انگاشته می های دینی و اسطوره ای نبود که در متن به آن گونه

شری از  باوران وجود دارد، اما اکنون این زمان خطی غیردینی، نا دینی در میان دین

سان فضای  بدین.  کند ها را تعیین می مفهوم پیشرفت، است که روند حرکت جامعه

 .  شود های دینی پیراسته می عنوان مرکز آفرینش، نیز از انگاشت کلی، یعنی زمین به

هرا و   های مختلف همچنران فضراها برا نقرش     اما روی زمین و درون فرهنگ

زدایی در ایرن زمینره نیراز بره تحرولی       تقدس.  های دینی درآمیخته ماندند انگاشت

داری،  ی جهانی صنعت، و براالتر از همره سررمایه    سلطه.  بنیادین در فرهنگ داشت

کشرید، امرا هیچگراه     هرای دینری را بره چرالش مری      این فضاهای آغشته به انگاشت

هرای مردرن    از ایرن رو هرم جامعره   .  زدایی کند طور کامل از آنها تقدس نتوانست به

.  آرمانشهری جدیدی آفریدند که در دل مدرنیسم شکل گرفته بودنرد -فضاهای دگر

 .بندی کند کند معناهای این فضاها را طبقه فوکو در این مقاله تالش می

فوکو بر آن است که فضا، برخال  زمان، هنوز باید روند غیردینری شردن را   

ا های مرا در تقسریم فضر    طی کند، و در واقع تقدس همچنان نقش مهمی در شیوه

کنریم، و درونری را از بیرونری      ما هنوز اندرونی را از بیرونی جدا مری .  کند بازی می

پیشرتر ایرن تقسریم برر     .  ی عمل ما در جهان امروز تزییر کرده اسرت  گرچه شیوه



 

 

گرفرت، و امرروزه برر     صرورت مری   –های دینی  و درستتر ممنوعیت –مبنای باورها 

-عنوان نمونره، تقسریم انردرونی    ، بهدر ایران.  عمومی است/مبنای مفهوم خصوصی

در فرهنگ مرا آشرپزخانه   .  های دینی دارد بیرونی هنوز ریشه در باورها و ممنوعیت

همیشه بخشی از اندرونی محسوب شده است، یعنی جرایی کره زنران آزادانره کرار      

های ایرانری   با وجود اینکه معماری خانه.  کنند و مردان نامحرم حق ورود ندارند می

هرای   های اخیر تزییرهای بنیادین کرده است و با مرزهای سیال میان اتراق  در دهه

هرا و   ویژه میان آشپزخانه و اتاق نشیمن، بیشتر روی بره تقلیرد از خانره    مختلف، به

بیرونی در ساخت آنها نقرش  -های غربی آورده، اما همچنان مفهوم اندرونی آپارتمان

مدرن قلرب خانره و بخشری از فضرای     های  آشپزخانه در خانه.  کند مهمی بازی می

های ناهارخوری و  عمومی خانه شده است  بدین معنا که دیگر بین آشپزخانه و اتاق

ی کوتاه یا یک ردیرف کابینرت    نشیمن دیوار و حتی مرزی نیست و تنها یک دیواره

( open= براز  )                                  مردم در ایران آن را با اصطالح ا پن .  کند آن را از دیگر فضاها جدا می

                                                                 این ساختار مشخصا  زیر تاثیر فرهنگ معماری غربی در ایرران معاصرر   .  شناسند یم

نروعی در اینجرا عمرل     اما همچنان مفهروم انردرونی و بیرونری بره    .  رایج شده است

 ”باز“اصطالح  ی به                             های نسبتا  گران پشت آشپزخانه کند  بدین معنی که در خانه می

های سرنتی، کره در    پستو در خانهی کوچک دیگری نیز هست، مثل  یک آشپزخانه

ایرن بخرش کوچرک پشرت     .  کنرد  واقع خانم خانه آنجا بدون مزاحمت آشپزی مری 

ها جدا شده است و تنهرا   همچنان با دیوارهای بلند از دیگر بخش ”باز“ی  آشپزخانه

اما این دو فضا که از لحاظ کراربردی  .  شود ی اصلی وصل می با یک در به آشپزخانه

ی براز در مقابرل    آشرپزخانه .  اند                                هستند از لحاظ معنا کامال  متفاوت همانند یکدیگر

چشمان نامحرمان عریان است و اشکالی ندارد اگر کسی چشم بر آن بیندازد، ولری  

ای است برای همگان و تنها آنانی کره   ی پشت آن همچنان مکان ممنوعه آشپزخانه

انردرونی در  /ن مرزهرای بیرونری  با سیال شرد .  توانند به آنجا پا بگذارند اند می محرم

مرد بیرونی خود را .  ی قدرت نیز به نفع زن تزییر کرده است های جدید رابطه خانه

نقرش زن نیرز در پررورش و    .  از دست داده است و آشپزخانه مرکز خانه شده است

های کودکان بیشتر شده است  حال آنکه مرد بیشرتر در فضرای زن    کمک به درس

هرا   ی دیگر نمازخانه است که ماننرد دیگرر اتراق    نمونه.  است حضوری موقتی یافته
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دهد، اما در معنا جایی اسرت کره برا کفرش یرا بردون        بخشی از خانه را تشکیل می

جای یک اتراق تنهرا    نمازخانه ممکن است به.  نباید وارد شد( و حتی وضو)طهارت 

جاده هرم  یک قالیچه یا یک سجاده باشد، با این همه معنای آن همران اسرت و سر   

باید خاطر نشان کرد کره فضراها همیشره    .  کند نقش یک جای ممنوعه را بازی می

های دو سویه و گاه متضراد میران آنهرا قابرل      تابع معناهایشان و البته بسته به رابط

 .اند تعریف

ی مستقیمی دارد با باورها و کارهایمان  از دید فوکو درک ما از فضاها رابطه

شود، فضا در تعیین ایرن   ها است که تولید می میان انسان ی و چون قدرت در رابطه

در کالس جای معلم در مقایسه برا شراگردان برر    .  کند روابط نقش مهمی بازی می

یا در مسجد منبر نمادی است از قدرت سخنوری کره  .  گیرد ی قدرت شکل می پایه

قدرت معلرم یرا     .کند اند، ارشاد می نشیند و مردم را که در پایین نشسته آن باال می

شود، اما کالس یا فضای داخلری مسرجد    سخنور از طریق تحصیالت آنها حاصل می

در فرهنگ ایرانی باال و پایین اتاق معناهای متفراوتی  .  کند آن را در فضا متبلور می

مهمان .  شوند ها تعریف می دارند و بیش از هر چیز در رابطه با قدرت یا اهمیت آدم

عریف شده است، از این رو با راهنمایی او به باالی اتاق، که یک در فرهنگ ما مهم ت

میرز غرذاخوری در غررب    .  آیرد  فضای فرضی است، احترام به او به نمرایش در مری  

نشریند و افرراد بنرا بره      بزر  خانواده باالی میرز مری  .  کند همین نقش را بازی می

 .  نشینند شان به بزر  خانواده از دو سو کنار او می موقعیت و نزدیکی

آرمانشهر : گذارد همتا را به بحث می                       ی زیر دو فضای کامال  بی فوکو در مقاله

های باال  که مانند نمونه( heterotopia)آرمانشهر -  و دگر(utopiaناکجاآباد یا یوتوپیا )

یرک  .  هم با فضاهای دیگر پیوند دارد، و هم ممکرن اسرت برا آنهرا در تضراد باشرد      

ک فضای ناواقعی است، یک بهشت زمینی، جایی که نیست امرا  آرمانشهر در بنیاد ی

آرمانشهر مکانی زمینی است، -در مقایسه، یک دگر.  ما آرزوی بودن در آن را داریم

برا ایرن همره و در هرر     .  ای باشد هم واقعی گرچه معنایش ممکن است هم اسطوره

در ایرن  .  ا آنکند یرا در مقابلره بر    حالت این فضا یا در تعریف قدرت نقش بازی می

                                فضای واقعی که معموال  مطلوب نیست : مکان ما با دو مفهوم از فضا سر و کار داریم

ی دنیا خواهنرده   عنوان فضایی در یک گوشه و فضای آرمانی که واقعی نیست، اما به



 

 

آرمانشهر در معنی اول فضایی است که بریش از یرک معنرا داشرته     -پس دگر.  دارد

-فوکرو در توضریح دگرر   .  را همزمان به ذهن متبادر کند ی این معناها باشد و همه

آرمانشهر است  فضایی که هم هسرت  -آیینه یک دگر.  نویسد آرمانشهر از آیینه می

آرمانشرهر  -گورسرتان دگرر  .  من آنجا هستم، یعنی جایی کره نیسرتم  .  و هم نیست

فضا  چند معنایی بودن این.  کند دیگری است که فوکو روی معناهای آن تمرکز می

مدرن، که بهداشرت معنرایی    در دوران پیش.  گردد به دو اصل دین و بهداشت برمی

هرای   ها و نزدیک مکران  ها در دل شهرها و محله ارتباط با جسد داشت، گورستان بی

ی آغراز و پایران بودنرد  پایران زنردگی       ها نقطه مقدس جای داشتند، زیرا گورستان

آرمانشرهر  -هرا در آن زمران نیرز دگرر     ورستانگ.  دنیوی و آغاز رفتن به دنیای دیگر

بودند، زیرا هم محل آرامش نیاکان بودند و هم جایی که ارواح سررگردان و خبیرث   

ها ناشی از ارتباط آنهرا برا    ی مردم در قبال گورستان رفتار دوگانه.  کردند زندگی می

مرروز  در جهران ا .  رفتگانشان بود و همزمان ناشی از ترسی که از مردگران داشرتند  

اند، زیرا دانرش کشرف کررده کره جسرد       ها به خارج از شهرها منتقل شده گورستان

خاطر بهداشت بود که جهران   هم به.  های خطرناک است مرده محل تولید میکروب

مسیحی نخست با تابوت کوشش کرد جسد مرده را از محیط طبیعی جردا کنرد، و   

.  عضل را از بنیاد حرل کنرد  سپس با انتقال کل گورستان به خارج شهر تالش کرد م

انرد، هنروز    رغم آنکه به بیرون شهر بررده شرده   ها، به ی ایران نیز گورستان در جامعه

ها و بیشتر در شرب نره ناشری از     اند  گرچه ترس مردم از گورستان آرمانشهری-دگر

هایی کره   نام. ارواح خبیث، که ناشی از ترسی موهومی است که مردم از مرده دارند

بهشت زهررا، براغ   : آرمانشهری دارد-ان نهاده شده نشان از این مفهوم دگربر گورست

ی مسرتقیم   ها گورستان از طریق نام رابطه بینیم که در این نام می. رضوان و جز آن

پر دارو درخت بودن این مناطق نیز طبعا . کند خود با مفهوم باغ و بهشت برقرار می

 .یگر استیاآور انگاشت عمومی ما از بهشت و جهان د

های زیادی وجود دارند کره ناشری از    آرمانشهر-ی ایران امروز دگر در جامعه

آرمانشهرهای کهرن  -آرمانشهرها در کنار دگر-این دگر.  اند شرایط مدرن پدید آمده

های همگرانی و   گذشته از گورستان، مکان.  همچنان در فرهنگ ایرانی حضور دارند

-تر از یرک معنرا دارنرد و بنرابراین دگرر     خصوصی دیگری نیز وجود دارند که بیشر 
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هرا ترابع شررایط سیاسری      آرمانشهر-برخی از این دگر.  شوند آرمانشهر محسوب می

-اند این فضراها هرم دو   اند و تا زمانی که آن شرایط سیاسی وجود داشته پدید آمده

-عنوان نمونه خود ایران در کل برای صد سالی اسرت کره دگرر    به.  اند معنایی مانده

نرامطلوب   …دلیل واپسماندگی علمی، صنعتی و  از سویی به.  انشهر شده استآرم

عنوان فضای مطلوب یک آرمانشهر  قلمداد شده است و از سوی دیگر اروپا و غرب به

آن فضای نامطلوب باید جا به فضراهای  .  ها تشکیل داده است زمینی را برای ایرانی

-ی این مفهوم دگرر  هر چیز بر پایه ی مدرنیزم بیش از اندیشه.  مطلوب غربی بدهد

هایی برای رفع آن واپسماندگی بیابد و همزمان خود  حل آرمانشهری تالش کرده راه

برخورد امروز مردم ایران برا کشورشران از   .  را مانند کند به فضای آرمانشهری غرب

ا شود، از این رو هر آنچه در رابطه با ایران وجود دارد اغلرب بر   این ذهنیت ناشی می

دلیرل،   مفهومی منفی همراه است و هر آنچه در رابطه با غرب است، حتری اگرر بری   

 .  دارای مفهومی مثبت است

هرای معاصرر    ویرژه رمران   آرمانشهرهایی از این دست در ادبیرات و بره  -دگر

در اینجرا بره   .  طلبرد  شود که خود جای پژوهشی خاص می فارسی فراوان یافت می

ی مبارزان  هایش که درباره ساعدی در یکی از نمایشنامه.  کنم یک نمونه بسنده می

.  بررد  آرمانشرهر بهرره مری   -عنروان یرک دگرر    است، از امامزاده بره  3ی مشروطه دوره

مبارزی در این امامزاده تحصن کرده اسرت و نیروهرای اسرتبداد آن را در محاصرره     

در این حالرت   . گرفته منتظرند که او از گرسنگی تسلیم شود و از آنجا بیرون بیاید

مفهوم تحصرن کرردن در پنراه    .  آرمانشهر مقدس و ممنوعه است-امامزاده یک دگر

داد  بدین معنری کره    قانون مقدس و ممنوعه نوعی قدرت به مجرمان و متهمان می

توانستند به ایرن گونره جاهرا پنراه      آنها برای فرار از دست قانون یا ظلم ماموران می

توانست به آنها تعرض کنرد یرا    ا بودند هیچ مقامی نمیببرند و تا زمانی که در آن ج

ترر   شد که مرامور باالدسرت   در مواقعی تحصن باعث می.  آنها را از آنجا بیرون کشد

در مرواقعی  .  وضعیت مجرم، خاطی یا متهم را دوباره بررسی کنرد و او را آزاد کنرد  
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گرسرنگی در آنجرا    گرفتند که متهم از هم ماموران آنقدر امامزاده را در محاصره می

کند، اما  آرمانشهر استفاده می-ساعدی در این نمایشنامه از این دگر.  سپرد جان می

آرمانشهر -با یک تزییر در داستان آن را از حالت مقدس ممنوعه بدل به حالت دگر

کند و تقردس   تبدیل می( در ادامه در تفاوت این دو صحبت خواهیم کرد)اشتقاقی 

مبارزی که از مفهوم دینی تحصرن اسرتفاده کررده و در    .  گیرد یامامزاده را از آن م

که  کند در حالی امامزاده پناه گرفته با زدن نقبی از زیر قبر به بیرون از آنجا فرار می

با این تمهید مفهوم این مکان بیرون از .  اند ماموران استبداد او را در محاصره گرفته

دهرد کره مبرارزه مشرروطه یرک فررد        شود و نشان مری  هنجار معمول غیردینی می

 .مذهبی نیست

ها بد نیسرت   آرمانشهر-قصد شکافتن کارکرد برخی از این دگر در ادامه و به

 .ها آورده است آرمانشهر-ی دگر به اصولی اشاره کنیم که فوکو درباره

آرمانشهرهای مختلفری هسرتند،   -ها دارای دگر ی فرهنگ به نظر فوکو همه

ترابع ایرن اصرول    .  ر دو طبقه و تابع شرش اصرل تقسریم کررد    توان آنها را د که می

ترتیرب   ها بره  بندی طبقه.  شان را در دل واقعیت توضیح داد توان مفهوم کاربردی می

اولی   ”.پذیر آرمانشهرهای اشتقاق-دگر“است و  ”زا آرمانشهرهای بحران-دگر“شامل 

ی چرون کلیسرا،   ا هرای همگرانی   های مقدس و ممنوعره دارد  مکران   اشاره به مکان

 زن اندخترر ها کره در آنجرا    ای چون حجله های خصوصی مسجد و امامزاده و مکان

شروند بره    هرا دوبراره تبردیل مری     در حالی که فردای آن روز ایرن اتراق   –شوند  می

.  هرای ایرانری اسرت    ی دیگر نمازخانه نمونه. هایی معمولی بدون معنایی خاص مکان

هرایی هسرتند کره مرردم در زمرانی       امل مکران ش ”پذیر آرمانشهرهای اشتقاق-دگر“

کنند، از  از آنها استفاده می(                             بیرون از ن رم یا هنجار معمول)خاص به شکلی متفاوت 

ها، در وقرت تظراهرات،    ها یا خیابان ها، زندان ها، تیمارستان توان از آرامگاه جمله می

نری در آن کرار   زمرانی کره ز  .  ی ایرانی نیز از این گونه است آشپزخانه.  سخن گفت

کند، مرد نامحرم حق ورود ندارد  اما هنگامی کره زن آنجرا را تررک کررد، مررد       می

” ی مشرروطه  سرفارت انگلریس در دوره  “.  نامحرم ممکن است پا بره آنجرا بگرذارد   

ی  این نمونه.  آرمانشهر شد-ای دیگر است که تابع شرایط انقالبی بدل به دگر نمونه

آرمانشهر شدن آن به زمرانی  -دگر.  عاصر ایران استای در فرهنگ م بسیار برجسته
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ها برای فرار از دست نیروهرای سررکوبگر    گردد که انقالبی در انقالب مشروطه برمی

ی                                                         سفارت انگلیس پیش از آن مرکرز ا عمرال قردرت و توطئره    .  برند به آنجا پناه می

با تحصن  اما.  شد و مردم از آن دل خوشی نداشتند امپراتوری انگلیس محسوب می

یابد  مفهومی که پیشرتر منحصرر    مردم در آنجا مکان به یکباره معنایی متفاوت می

                                       های خاص برود، مرثال  امرامزاده شراه      های مقدسی چون مسجدها و امامزاده به مکان

.  ی مردم قرار گرفرت  عبدالعظیم که در همین دوران به منظور تحصن مورد استفاده

های  ها شریان خیابان.  پذیر است مانشهرهای اشتقاقآر-خیابان و میدان از دیگر دگر

                                                          ی کشور از ب عدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی است، برای همرین   اصلی برای اداره

ها برای حکومت بسیار حیاتی است  اما وقتی که مردم در  باز نگه داشتن این شریان

زننرد،   ت مری ها دسرت بره تظراهرا    ها و میدان اعتراض به شرایط نامساعد در خیابان

از .  شروند  دهند و بدل به امری بر ضد خود می ها تزییر معنا می ناگهان، این مکان به

کند  ها را قطع یا اشزال می این رو هم هست که قدرت سیاسی با سرعت این شریان

 .فرستد هایشان می و به زور مردم را به خانه

-حراوی دگرر   ها ی فرهنگ همه( 0: اند شش اصل مورد نظر فوکو نیز چنین

تواننرد کرارکرد    ی واحد می آرمانشهرها در یک جامعه-دگر( 4.  آرمانشهرها هستند

پریش از آن  . دانشگاه تهران پیش و بعد از انقالب پنجاه و هفت: خود را عوض کنند

محلی برای تظاهرات سیاسی شده بود و بعد از آن به مکانی برای نماز جمعره و در  

اش عدول کررده   و حالت دانشگاه از مفهوم هنجاریدر هر د.  های دولت جهت هد 

های  آنها ممکن است در مکان( 3.  است و معنایی سیاسی به این مکان افزوده است

.  آرمانشهرها است-ی جالبی از این دگر سفارت انگلیس نمونه –متضاد شکل بگیرند 

.  وند دارنداند و هم در عین حال با آن پی آنها همزمان هم از زمان سنتی گسسته( 2

بخشند که یا بازنمای یرک   به دنبال گسست از زمان سنتی، به فضا هویتی ویژه می

شوند، ماننرد   ها، یا فضایی موقتی می ی فرهنگی هستند، مثل موزه ابدیت در گستره

هرای   هرا و دوره  هرا برا کنرار یکردیگر گرذاردن زمران       موزه.  ها بازارها و سیرک جمعه

ناگهران   بازارها اما بره  جمعه.  کنند ای می ایی و چندالیهمختلف این مکان را چندمعن

-دگرر ( 5.  کننرد  یک زمین بایر را برای یک روز بره معنرایی متفراوت تبردیل مری     

آرمانشهرها آزادانه در دسترس نیستند، آنهرا یرا همرراه برا معناهرای ضررور پدیرد        



 

 

گیرنرد،   ها شکل می یانگار ها و پاک آیند، مانند زندان  یا بنیاد آنها بر اساس آیین می

شرکلی   ها، یا حمام مسرلمانان کره در آن پراکی بره     مانند حمام سونای اسکاندیناوی

این فضاها در رابطه برا فضراهای دیگرر قابرل معنرا      ( 1.  شود آیینی و دینی اجرا می

برای نمونه مسجد و سینما دو .  ویژه آنجا که در تضاد با آنها باشند شدن هستند، به

این دو مکران پریش از انقرالب در    .  ی ایران بوده و هستند در جامعهآرمانشهر -دگر

تضاد با یکدیگر کارکرد داشتند و یکی مظهر سنت برود و دیگرری مظهرر فرهنرگ     

 .  یورشگر غربی

جرا   آمده است کره جابره   0913ی سخنرانی فوکو در سال  در پایین ترجمه

ی کوتاه و سپس در  مقدمه نیاز به توضیح و مقایسه داشت، از این رو مترجم در این

ها آورده ترالش کررده فهرم مرتن را      نویس ای که در پی های ایرانی ها و نمونه توضیح

                    در ج نررگ فرانسرروی  ”Des Espace Autres“ایررن مررتن بررا عنرروان  . آسررانتر کنررد

Architecture/Mouvement/Continuite  ایرن اثرر   .  منتشر شده است 0912در اکتبر

نشده بود و تا زمانی بسیار کوتاه پس از مر  نویسنده نیرز   برای عموم مردم منتشر

از ( Jay Miskowiec)این مقالره را جری میسرکویک    .  در دسترس عموم قرار نگرفت

فرانسه به انگلیسی ترجمه کرده است و نگارنده از این زبران بره فارسری برگردانرده     

 .است



 

 

 ”آرمانشهرها-دگر“یا  ”فضاهای دیگر“

هرایی   مایره  ی مهم قرن نوزدهم تاریخ بود، با برن  دانیم وسوسه تا آنجا که می

هایی  همچنین تاریخ همراه بود با پژوهش.  چون رشد و توقف، و نیز بحران و تزییر

هرای مهرم    اندیشری  منظور بازسازی دایمی گذشته، که خرود همرراه برود برا هرم      به

قررن نروزدهم منبررع   .  نی عفریرت مررر  و تررس از گسرترش آن در جهررا    دربراره 

یافرت  از ایرن رو،    می –انر ی  -ای مورد نیاز خود را در دومین اصل فیزیک اسطوره

: انگیخرتن هسرتیم   ی هرم  ما در دوره.  ی دیگری باشد این دوره شاید ورای هر دوره

.  ی فضای دور و نزدیک، همنشین با هم و جدا از هم نشاندن، دوره-هم-ی کنار دوره

های ما از دنیرا اسرت، امرا     زمانی که، به باور من، حاصل تجربه.  تیمما در لحظه هس

هرا بره    ای که در آن نقطه هایی کمتر از طول یک زندگی، و کوچکتر از شبکه تجربه

خودشران را بره هرم وصرل     [ دایرم ]خورند، و با کال  در هم گوریرده   هم پیوند می

های پلمیک امرروز   ثهای مشخص، در دل بح شاید بتوان گفت که بینش.  کنند می

یافته در فضا، خرود را زنرده    و نیز در تقابل با زمان مقدس فرورونده و جمعیت شکل

ساختارگرایی، یا حداقل آنچه زیر ایرن نرام بریش از انردازه گسرترش      .  دارد نگه می

توانسرتند برا یکردیگر روی     یافته، تالشی است برای بنیان گذاردن عناصری که مری 
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صورت همنشین پدیردار   هایی که به وند بخورند  بندهای رابطهمحور زمانی به هم پی

هایی در مقابل یکردیگر، همرراه برا یکردیگر، و خیلری خالصره،        همنشین.  شوند می

خواهد  ساختارگرایی، در واقع، نمی.  نوعی با هم مرتبت هستند هایی که به همنشین

ای است که ما زمران   یوهزمان را انکار کند، با آن درگیر نیز نیست  بلکه درگیر با ش

 .نامیمش و تاریخ می

با این همه، الزم به توجه است کره ایرن فضرا یرک اخترراع نیسرت  یعنری        

های ما را  های مورد نظر ما، تئوری ما، و سیستم فضایی که امروز پدیدار شده تا افق

های غرب خود تاریخی دارد، و امکان ندارد برخورد  شکل دهد  فضایی که در تجربه

منظرور بررسری تراریخی     در پژوهشی سخت بره .  بار آن با زمان را نادیده گرفتمرگ

سلسرله  )هرا حالرت پایگرانی     هرای میانره مکران    توان گفت که در سرده  این فضا می

های مورد حفاظرت   های معمولی  و مکان های مقدس و مکان مکان: داشتند( مراتبی

و همه در زنردگی  )روستایی های  های شهری و مکان مکان: های باز و عریان و مکان

فضرایی  -هرایی فررا   شناسری، مکران   در تئوری کیهران (.  واقعی انسان حضور داشتند

های روحرانی   گرفتند، و مکان های روحانی قرار می وجود داشتند که در مقابل مکان

هایی هم بودند کره در آنجرا    مکان.  های زمینی بودند ی خود در تضاد با مکان نوبه به

بررعکس جاهرایی   .  جرا شرده بودنرد    گرفتند که با خشونت جابره  می چیزهایی جای

رغم ایرن   به.  یافتند راحتی باز می بودند که چیزها در آنجا طبیعت و ثبات خود را به

هرا برا هرم در یرک سلسرله مراترب کامرل شرکل          ها، باز این مکان تضادها و تداخل

هرای میانره    ی سرده تروان برا نرام فضرا     سرختی مری   ها همه، که بره  این.  گرفتند می

 .بندی کرد، فضاهایی هستند برای جای دادن هر چیز در آنها طبقه

جنجال واقعی که بر سرر  .  یاب با گالیله باز شد گذار و جای این فضای جای

ی گرردش   ی بازکشرف او دربراره   ی کشف او بود، و نه درباره او به راه افتاد نه درباره

نهایت بود و اینکره فضرایی    کل دادن یک بیی ش زمین به دور خورشید  بلکه درباره

هرای   در فضایی از این دست مکان در مفهوم سده.  کرانه وجود دارد انداز باز و بی بی

                                                            در این روند، مکان  متعلق به هر چیز، دیگر چیزی نبود مگر یرک  .  میانه ناپدید شد

نرش   ایرا پ اش  چنانکه ثبات هر چیز تنها در معنی حرکرت بری   نقطه در روند حرکتی
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سخن دیگر، با گالیلره و قررن هفردهم، گسرترش جانشرین       به.  تر بود، گرچه آهسته

 .شد( کردن و بومی)محدود کردن 

                                                                امروزه مکان با چیزی جایگزین شده است که خود قبال  با مکان مخصروص  

ها تعریف  مکان در رابطه با نزدیکی عناصر و نقطه.  برای هر چیز جایگزین شده بود

عنروان   عنوان یک سلسرله مراترب، بره    ها را به توانیم این رابطه          ا ، ما میشود  رسم می

عنروان   عالوه، اهمیت مکان بره  به.  ای توصیف کنیم مانند، یا شبکه یک نمای درخت

                  مرثال  در انبرار   .  خروبی روشرن اسرت    یک مسئله در کارهای تکنیکی معاصر نیز بره 

ی یک ماشین، یا چرخش  در حافظه ای های فوری در محاسبه ها، یا انبار نتیجه داده

ی  هرا یرک نمونره    ترافیک ماشین)ی اتفاقی است  عناصر مجزا که حاصل یک نتیجه

گرذاری   تعیین هویت عناصر رمز(.  ساده است، یا صداهای موجود در یک خط تلفن

گذاری شده در درون یک مجموعه نیز چنین است  و خرود ممکرن اسرت     یا عالمت

بنردی نظرم    ممکن است تابع یک عالمت یرا چنردین طبقره    اتفاقی تقسیم شوند، یا

 .یابند

گذاری برای انسان  ی جایگزینی و جای در یک روش همچنان مادی، مسئله

ی مکران   مسرئله .  کنرد  بروز مری ( اش شناسی در معنای جمعیت)اش  در معنای کلی

افی جرا  ی ک انسانی یا مکان زندگی این نیست که ما خیلی ساده بدانیم آیا به اندازه

 –ای که مطمئنا بسیار مهم اسرت   مسئله –ها در این جهان هست یا نه  برای انسان

هرای نزدیکری، چره نروع      بلکه برعکس دانستن این موضوع مهم است که چه رابطه

بنردی عناصرر انسرانی بایرد در یرک       هایی، و طبقره  انباری، گردش عناصری، عالمت

.  ی مشرخص بره دسرت آورد    هموقعیت مشخص برگزیده شود ترا بتروان یرک نتیجر    

هرا را   های میان مکان ای است که در آن فضا برای ما شکلی از رابطه ی ما دوره دوره

 .گزیند برمی

ای بنیادین با فضا  در هر حالت من بر این باورم که نگرانی عصر ما در رابطه

نظر ما یکی  زمان شاید در.  ی نگرانی ما در رابطه با زمان اندازه قرار دارد، البته نه به

.  ای باشد که ممکن است در فضا گسرترش یابرد   کننده کننده و تنظیم از عناصر عمل

هرای   ی شربکه  ها برای ایجاد تناسب در فضا، و همره  رغم تمام تکنیک همچنان و به

بنردی   دهد، یا برای ما امکان فرمرول  ها را می دانش که به ما امکان حذ  محدودیت



 

 

زدائری   آورد، فضای امرروز هنروز کرامال تقردس     وجود می ها را به ی محدودیت دوباره

بررای  (.  برخال  زمان که ظاهرا در قرن نوزدهم از تقردس جردا افتراد   )نشده است 

اش را گالیلره در کارهرایش    یک نمونره )زدایی از فضا  اطمینان باید بگویم که تقدس

ایانرره زد ی عملرری تقرردس روی داده اسررت، امررا مررا احتمرراال هنرروز برره نقطرره( آورده

سخت اداره  نظر جان های به و شاید زندگی ما هنوز با شماری از تعارض.  ایم نرسیده

هرای مرا هنروز جررات شکسرتن آنهرا را        هایی که نهادها و تجربره  شوند، تعارض می

نگریم  برای مثال  عنوان امر معمول می هایی هستند که ما به اینها تعارض.  اند نیافته

، میران  (بیرونری )و فضای عمرومی  ( اندرونی)خصوصی  هایی که میان فضای تعارض

.  فضای فرهنگی و فضای سودمند، میان فضای استراحت و فضای کرار وجرود دارنرد   

 .شوند                                            ی اینها هنوز از یک امر مقدس  پنهان تزذیه می همه

اند کره مرا    شناسان به ما آموزانده های پدیدار و توصیف 0ساز باشالر اثر تاریخ

کنیم، بلکه برعکس در فضایی سرشرار از   ت و خالی زندگی نمیدر یک فضای یکدس

هرای   فضایی مملرو از دریافرت  .  کنیم همان اندازه شاید جالب زندگی می ها و به چیز

هرا را   های ما چیز ی ما، فضایی آکنده از رویاهای ما و فضایی که ناشی از عالقه ساده

سرت                      مرثال  نرور چیرزی   : استدارد و گویی خود از آنها ساخته شده  در خود نگه می

در ( روحرانی م )ی فضرایی شرفا     ، نماینده(الوهی م)ی جهانی دیگر  بیانگر نماینده

ای هست زمخت و نافذ  فضایی از براال، از   یا، از سوی دیگر، تاریکی.  فضایی معمولی

  فضرایی  (زیرزمین تاریک م)، یا برعکس، از پایین و نمور (شب دیجور م)ها  فراز قله

تواند مثل آب جاری باشد، یا فضایی که ماندگار و سخت است، ماننرد   ه میهست ک

کره بررای بیران بنیرادین      هرا، در حرالی   ها، ایرن تحلیرل   ی این با همه.  سنگ یا بلور

  4.های ما هستند، در اساس فضاهایی هستند درونی بیانگر دریافت

                                                                 
1  Gaston Bachelard 

فضرا  .  است بوطیقای فضاهای فضاهای ادبی با عنوان  ی او در این بخش به کتاب معرو  باشالر درباره اشاره  4

کره از طریرق فضرا بیرانگر احساسرات و      تصرویرهایی  .  عنوان تمهیدات ادبی معرفی شده اسرت  در این اثر به

تاریرک، و   مثال اگر کسی در جنگلی گرفتار آمده است، نمور بودن محیط، فضرای نیمره  . های ما است دریافت

 .م. حتی سکوت آن نقش تمهیدی مهمی در انتقال حس و معنا دارد
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ی فضرایی   درباره.  ی فضای بیرونی سخن بگویم خواهم درباره اکنون من می

کشرد و مرا را در آن    کنیم، اما آن ما را از خرود بیررون مری    که ما در آن زندگی می

فضایی که مرا را  .  دهد پوساند  فضایی که در آن زمان و تاریخ ما روی می زندگی می

.  آورد یک فضای هماهنگ پدیرد مری  جود  اما همزمان و در خودش  خراشد و می می

کنیم کره در درونرش بتروانیم چیزهرا و      سخن دیگر، ما در نوعی خال زندگی نمی به

پرذیری از   کنریم کره قابلیرت رنرگ     ما در خالیی زندگی نمری .  ها را جای دهیم آدم

هرا زنردگی    مرا در درون یرک مجموعره از رابطره    .  های مختلف را داشته باشد رنگ

پذیر بره یکردیگر    کنند که تقلیل هایی را تعریف می ی خود مکان وبهن کنیم که به می

البته ممکن است که یک نفرر  .  توان به یکدیگر تحمیلشان کرد                   نیستند و قطعا  نمی

ها توصیف کند، آن هرم بره    ای از رابطه های متفاوت را با مجموعه بخواهد این مکان

ای  ی مثال، توصیف مجموعهبرا.  کند این دلیل که یک مکان مشخص را تعریف می

یک )کنند  ها و قطارها را تعریف می های حمل و نقل، خیابان هایی که مکان از رابطه

انگیز است، زیرا آن چیزی است که در آن یک  های شگفت ای از رابطه قطار مجموعه

ی  توانرد از یرک نقطره بره نقطره      رود، و چیزی است که در معنا می نفر به جایی می

تروان از طریرق    نیز می(.  برد و نیز چیزی است که خودش خودش را می دیگر برود،

های موقت اسرتراحت،   دهند، مکان ی تعریف می ها که به خود اجازه گروهی از رابطه

تروان از طریرق    گونره مری   همران  بره .  ها را توصریف کررد   ها، سینماها و نیمکت کافه

خرواب،   تراحتگاه، خانره، اتراق  ی اسر  بسرته  های بسته یا نیمه ها، مکان ی رابطه شبکه

هرا، مرن بره     امرا در میران تمرام ایرن مکران     .  تختخواب، و جز آن را توصریف کررد  

ها جدی اسرت                                          مندم که تمل کشان در رابطه با دیگر مکان های مشخصی عالقه مکان

هرا را وارونره کننرد،     ای مشکوک و خنثی ممکن است مجموعه رابطره  گونه گرچه به

طور که همیشه بوده، با دیگر  این فضاها، همان.  یابد بازتاب می مانند آنچه در آیینه

ی اصرلی   ها پیوند دارند، اما همزمان در تضاد با آنها هم هستند و بره دو گونره   مکان

 .شوند تقسیم می



 

 

 ها دوفضایی

.  گرروییم مرری( utopias)نخسررت فضرراهای آرمررانی هسررتند کرره آرمانشررهر  

ای  هرایی هسرتند کره رابطره     آنهرا مکران  .  یهایی هستند غیرواقع آرمانشهرها مکان

انرد در   عمومی، مستقیم یا وارونه با فضای واقعی در جامعه دارند و بازنمرای جامعره  

ای وارونره  امرا در هرر حالرت ایرن       گونره  اند بره  یک فرم کامل، یا که بازنمای جامعه

 .آرمانشهرها در بنیاد غیرواقعی هستند

 در هرر فرهنرگ و تمردنی یافرت                                هایی واقعری کره احتمراال     همچنین مکان

انرد   که وجود دارند و در بنیاد جامعه شکل گرفتره  -های واقعی  این مکان.  شوند می

هرای   هایی ضدمکان هسرتند، نروعی اجررا از آرمانشرهرها کره در آن مکران       مکان –

ایرن  .  تروان یافرت   های واقعی موجود در فرهنگ، را می ی دیگر مکان واقعی، و همه

.  ی آن آرمانشرهرها هسرتند   گونه و وارونره  ر خودانگیخته نمایشگر رقابتطو فضاها به

ی جاهای دیگر هستند، گرچه امکان دارد بره   هایی از این دست بیرون از همه مکان

                         هرا قطعرا  متفراوت از     چرون ایرن مکران   .  جای خود به واقعیت اشاره داشته باشرند 

من این فضاها را، .  گویند می دهند یا از آنها سخن هایی هستند که بازتاب می مکان

به باور مرن میران   .  نامم می( heterotopias)آرمانشهرها -در تضاد با آرمانشهرها، دگر

آرمانشرهرها، نروعی آمیرزش    -                             های کامال  متفاوت، ایرن دگرر   آرمانشهرها و این مکان

آیینره، خرود، یرک    .  گرون باشرد   ی مشترک که باید آیینره  وجود دارد، نوعی تجربه

در آیینه، مرن خرود را در جرایی    .  مکان است هر است، زیرا که یک مکان بیآرمانش

شرود    بینم که وجود ندارد، در ناواقعیت، فضایی مجازی که بر یک صفحه باز می می

من آنجا هستم، آنجا جایی است که من نیستم، یک نوع سایه که مرئی بودن من را 

را آنجا ببینم، جایی که من غایب  دهد خودم نمایاند، که به من امکان می به من می

آرمانشرهر نیرز هسرت چرون در     -اما آیینره دگرر  .  این است آرمانشهر آیینه: هستم

دهرد،   کند نوعی ضدعمل روی مری  واقعیت وجود دارد، گرچه در جایی که عمل می

ی آیینره مرن غیبرت خرودم را در      از زاویره .  کرنم  ی جایی که من اشزال می بر پایه

با آغاز ایرن  .  یابم که نیستم که من هستم و خودم را جایی می کنم جایی کشف می

ی ایرن فضرای    آید  از زمینه گونه که بود، من به سوی من می نگره، که هست، و آن

گرردم  مرن دوبراره     مجازی که آن سوی شیشه جای دارد، من به سوی خودم برمی
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م بازسرازی  گردانم و خرودم را در جرایی کره هسرت     چشمانم را به سوی خودم برمی

اینجرایی را کره   : کنرد  آرمانشهر عمل می-عنوان یک دگر آیینه در اینجا به.  کنم می

                           عنوان امری قطعرا  واقعری    کنم در زمانی که من خودم را در شیشه به من اشزال می

                                                                             نگرم، و البته شکل گرفته در تمام فضایی که من را احاطه کررده اسرت، و قطعرا      می

ی مجازی کره در آن   ظاهر شدن تصویر باید از این نقطه منظور غیرواقعی است، و به

تواننرد توصریف    آرمانشهرهایی از این دست چگونره مری  -دگر.  سو هست عبور کند

شوند؟  آنها چه معنایی دارند؟ ما ممکن است یک نوع توصیف سیستماتیک از آنها 

ن بیش از گویم نوعی دانش، زیرا این اصطالح اکنو من نمی –در پندار داشته باشیم 

ی مشرخص، از ایرن    در یک جامعره .  ای که باید دستمالی و قطبی شده است اندازه

عنوان موضوعی قابل مطالعره، تحلیرل،    به( آرمانشهرها-از این دگر)فضاهای متفاوت 

  (رود گونه که این روزهرا سرخن از آن مری    بدان)کنیم  توصیف و قابل تاویل یاد می

ایرن  .  کنریم  ای که مرا در آن زنردگی مری    اسطوره عنوان فضایی واقعی و همزمان به

 . شناسی نامید  آرمانشهر-توان دگر ی توصیف را می شیوه

ی  این است که احتماال هیچ فرهنگی را در هیچ گوشره  نخستین اصل آن

-و اینکره دگرر  .  آرمانشرهرها باشرد  -توان یافت که ناتوان از سراختن دگرر   دنیا نمی

طرور   آرمانشرهرها بره  -اما دگرر .  حضوری دائمی دارندها  آرمانشهرها در میان انسان

گیرنرد، و شراید نتروان هریچ فررم کرامال        های مختلفری بره خرود مری     مشخص فرم

تروان آنهرا را در دو گرروه مشرخص      برا ایرن همره، مری    .  جهانشمولی از آنها یافرت 

 .بندی کرد طبقه

ست که آرمانشهر ه-                                  اصطالح اولیه، مطمئنا  یک فرم از دگر های به در جامعه

هایی هسرتند   آرمانشهرها مکان-این دگر.  نامم بحران می ”آرمانشهر-دگر“من آن را 

هرایی، کره در    مقدس، فراتر از بقیه و همزمان ممنوعه  و البتره محفروظ بررای آدم   

شروند،   شان، دارای شرایط بحرانی مری  رابطه با جامعه و محیط انسانی محل زندگی

هرای   آرمانشهری-این دگر.  نان آبستن، پیران و غیره، ز3دیوانگان، زنان دشتان:     مثال 

                                                                 
بر این کتراب، زنران در    بنا.  ، در معنای عادت ماهانهشایست ناشایستاصطالحی پهلوی، برگرفته از کتاب   3

 .م. روزهایی که دشتان هستند، باید جدا از همه و در اتاقی تنها به سر ببرند



 

 

شروند، گرچره برخری ظرواهر آن را      ی ما ناپدید می تدریج در جامعه بحرانی دارند به

هرای قررن    روزی، در آن شرکل  های شربانه  برای نمونه، مدرسه.  توان یافت هنوز می

شری را                                                                اش، یا خدمت سربازی برای مردان جروان، کره مطمئنرا  چنرین نق     نوزدهمی

کند، چنانکه نمود کامگاری مردانگی در حقیقرت نخسرت در جرایی دیگرر      بازی می

سنتی ” ماه عسل“برای دختران، تا اواسط قرن بیستم، .  یابند جز خانه بازتاب می به

               داد، مرثال  در   روی می” جا هیچ“از دست دادن باکرگی در .  بود با مفهومی خانوادگی

نامیدیم در حالی که در حقیقت این  را ماه عسل میما آن . جایی چون قطار یا هتل

.  شرد  سرعت معنرایش عروض مری    در جایی بود که معنایی دیگر داشت و بعد هم به

 2.ی جزرافیایی نداشت آرمانشهر مشخصه-این دگر

شوند، و  جا می های بحرانی امروزه دارند ناپدید یا جابه آرمانشهر-اما این دگر

هایی که  آرمانشهر-دگر:                      آرمانشهر  حرکت بنامیم-انیم دگرتو البته با چیزی که ما می

                                                  ر                  هایی جای دارند، که رفتارشان نسبت مفهوم هنجار یرا ن رم غیرمنتظرره      در آنها آدم

ها هستند، و البته  ها و تیمارستان ها آسایشگاه آرمانشهر-ایی از این دگر نمونه.  است

آنها افزود، جاهایی که در مرز میان ی سالمندان را نیز به  ها، شاید بتوان خانه زندان

از آنجرا کره   .  آرمانشهر اشتقاقی قرار دارند یا داشرتند -آرمانشهر بحرانی و دگر-دگر

و براز از آنجرا   .  هم هست( روند)پیری، در نهایت، یک بحران است، اما یک حرکت 

ی ما داشتن زمان استراحت یک اصرل اسرت و بیکراری نروعی گریرز       که در جامعه

(deviation .) 

آرمانشهر این است کره جامعره، چنانکره تراریخ     -از توصیف دگر اصل دوم

ای  آرمانشرهر موجرود را کراری کنرد کره در شریوه      -تواند یک دگر کند، می طرح می

آرمانشهر یک کارکرد مشخص و جزمی در جامعره  -متفاوت عمل کند  برای هر دگر

نرگ در آن اتفراق   ای کره فره  آرمانشرهر، مطرابق برا همخروانی    -هست و همان دگر

 .تواند این یا آن کارکرد را داشته باشد افتد، می می

.  آرمانشهر عجیب گورسرتان را مثرال برزنم   -توانم دگر عنوان نمونه من می به

گورسرتان از آنجرا   .                                                     گورستان مطمئنا  مکانی است خال  فضاهای فرهنگی معمرول 

                                                                 
 .م. شود به یک اتاق معمولی مثل حجله که تنها برای یک شب در این معنا است و فردای آن دوباره بدل می  2
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نروعی برا    ست کره بره  که هر کس و هر خانواده یک خویشاوند در آنجا دارد فضایی ا

در فرهنرگ  .  های یک شهر، استان یا روسرتا و جرز آن در تمراس اسرت     تمام مکان

ویژه، گورستان همیشه وجود داشته است، گرچه تزییرات زیادی را به خود  غربی، به

.  تا پایان قرن هجدهم گورستان در قلب شهر و کنار کلیسا جای داشت.  دیده است

جایی  charnel)ای  خانه آنجا مرده.  ه مراتب قرار داشتنددر آن گورها تابع یک سلسل

ی فردیرت خرود را از    ها بازمانده بود که بدن( داشتند ها را نگه می که استخوان مرده

ایرن  .  دادند، تعدادی گور فردی هم بود و تعردادی گرور در درون کلیسرا    دست می

و نقرر شرده یرا      یرا سرنگ گورهرای سراده    : گورهای درون کلیسا خود دو نوع بودند

ها، کره در پنراه فضرای مقردس      این گورستان.  هایی با جسدهایی درون آنها آرامگاه

انرد  آن هرم در                                    های مدرن نقش کامال  متفاوتی یافته کلیسا جای داشتند، در تمدن

خدا شده و تا آنجا که ممکن است کسی وجرود آن را بیررون از    زمانی که تمدن بی

تروان   ای بنیاد گذارده است کره مری   گونه رهنگ غربی آن را بهباری، ف.  ها بیابد آیین

 .ها نامید تقدس مرده

کامال طبیعی بود که در زمان باور به معاد جسمانی و ابدیت روحانی، نقرش  

ای که دیگر مرردم   برعکس، از لحظه.  اش یعنی تن مانده مسلط با روح بود و نه باقی

انی از دست دادند، توجه بره ترن مررده    اطمینان خود را به وجود روح یا معاد جسم

و آن هم تنی که در نهایت اثری از وجرود مرا در جهران و در    .  جا به توجه روح داد

در هر حالت، این از آغاز قرن نوزدهم اسرت کره هرر کرس حرق داشرتن       .  زبان بود

از سوی دیگر، از آغاز این قرن برود کره   .  یافت ای کوچک برای پوسیدن را می جعبه

در همراهنگی میران فردیرت    .  ها شروع به انتقال به بیرون شهرها کردنرد  نگورستا

مشرزولی دائمری همگران شرد تررس از       تناسب بور وازی، ذهن مر  و گورستان بی

شد که مر  برای زندگان بیماری  چنین پنداشته می  ”.بیماری“عنوان یک  مر  به

ایرن  .  هرا  ساها و خیابانها، کلی آورد، و گورستان حضور مر  بود نزدیک به خانه می

های مسری، برا   ویژه بیماری ها، به بیماری.  شد نزدیکی خود موجب انتشار مر  می

ها تا پایان قررن نروزدهم در دل    با این همه، گورستان.  شدند ها منتشر می گورستان

شررهرها ماندنررد، تررا اینکرره، زمررانی در آن قرررن، برراالخره تصررمیم گرفترره شررد کرره 

هرا دیگرر    سران، گورسرتان   بردین .  ی شرهرها منتقرل شروند    شریه ها به حا گورستان



 

 

های مقدس و ابدی در دل شهرها نبودند  بلکه خود بردل بره شرهرهایی جردا      مکان

توانست مالرک مکرانی تاریرک بررای آرامرش ابردی        شدند، جایی که هر خانواده می

 .باشد

گی هایی را که با یکدیگر همراهن  آرمانشهر قادر است مکان-دگر. اصل سوم

        ب عردی   ی سه سان بود که تئاتر صحنه بدین.  چندانی ندارند، در یک مکان جای دهد

آمدنرد،   هایی که از پرس هرم مری    صحنه.  های متفاوتش به ارمزان آورد را با صحنه

سران   و بردین .  ها که نسبت به یکدیگر بیگانه بودند ی کاملی از مکان یعنی مجموعه

ی دو  جیبری شرد، و در پایران آن، روی پررده    بعدی خیلری ع  بود که سینما اتاق سه

تررین نمونره از ایرن     اما احتماال باغ قدیمی.  دید            ب عدی را می                     ب عدی، آدم فضایی سه 

.  گیررد  هرایی متضراد بره خرود مری      ها است که همیشه فرم مکان آرمانشهر-نوع دگر

 اش، انگیرز و هرزار سراله    نباید فراموش کرد، که باغ در شررق، برا آفررینش شرگفت    

هرایی   مکران ( Persians)هرا   های سرنتی ایرانری   باغ.  معناهایی  ر  و چند الیه دارد

ی چهار بخش جهان اسرت،   اش نمایاننده شد چهار باغچه مقدس بودند که تصور می

تر از جاهرای دیگرر کره                                  ب عد آن نشسته است  فضایی مقدس که کنار یکدیگر در سه

                                    ا نا  جهان بود، در مرکرز  آن نرا    همچون نا  در مرکز جای داشت، و به یک معن

ی گیاهران براغ    شد که همره  نیز چنین پنداشته می.  هم حوض و فواره جای داشت

هرا نیرز بره     فررش .  نشرینند  در این فضا، در این کهکشران کوچرک، کنرار هرم مری     

باغ فرشی اسرت کره در آن یرک دنیرای     )ها بودند  ی این باغ گونه بازآفریننده همین

توان به فضراهای دیگرر    آید، و فرش باغی است که می مایش درمیکامل نمادین به ن

ی باستان  باغ از آغاز دوره.  ترین فضا و همزمان تمامیت جهان بود باغ کوچک(.  برد

هرا   وحش در جهان مدرن باغ)آور بوده است  آرمانشهر جهانشمول و شادی-یک دگر

 (.اند ها بیرون آمده از درون این باغ

هایی از زمان در پیوند هسرتند   رمانشهرها اغلب با برشآ-دگر .اصل چهارم

خراطر   هایی که ممکن است در به روی چیزی باز کنند کره مرا اینجرا، و بره     زمان –

آرمانشرهر  -دگرر .  نرامیمش  زمرانی مری  -آرمانشرهر، دگرر  -همخوانی با اصطالح دگر

مسرلم برا                          ها به یک قطع تقریبرا    کند که انسان طور کامل آغاز به کار می هنگامی به

دهد که گورستان در حقیقرت   این وضعیت به ما نشان می.  زمان سنتی خود برسند
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زمران عجیرب   -آرمانشهر مهم است، زیرا گورستان برای هر کس با این دو-یک دگر

کره  ( quasi-eternity)شود، با باختن زندگی، و با رسیدن به ابدیتی مصنوعی  آغاز می

 .ستروند دائمی آن فنا و ناپدید شدن ا

-آرمانشرهرها و دگرر  -ی ما دگرر  ای چون جامعه از یک نگاه رایج، در جامعه

-نخسرت آنکره، دگرر   .  شروند                                   ای نسبتا  پیچیده ساخته و توزیع می شیوه ها به زمانی

شروند، بررای نمونره،     آرمانشهرهایی هستند که بر فراز زمانی نامشخص ساخته مری 

آرمانشرهر شردند کره    -ا زمانی بدل به دگره ها و کتابخانه موزه.  ها ها و کتابخانه موزه

کره در   های جدید برای خود بازماندنرد، در حرالی   زمان در آنها دیگر از ساختن الیه

هررا بیشررتر بیررانگر  هررا و کتابخانرره قررن هفرردهم، و حترری تررا پایرران آن قرررن، مروزه  

: ی مردرن مرا اسرت                       خرال   آن، اندیشره  .  بودنرد ( هرا  کلکسیون)های فردی  گزینش

بنا کردن هر چیز، و تاسیس نروعی بایگرانی، و نیرز تمایرل بره کنرار هرم         ی اندیشه

ی سراختن   و اندیشه.  ها ها، تمام سلیقه ها، تمام فرم ها، تمام دوره گذاردن تمام زمان

ها که خودش بیرون از زمان و بیرون از کاستی و نقصان قررار   جایی برای تمام زمان

و ابدی سراختن زمران در جرایی غیرر      ی منظم کردن دائمی همچنین پرو ه.  دارد

-مروزه و کتابخانره دگرر   .  تمام این اندیشه متعلق اسرت بره مدرنیسرم مرا    .  منقول

 .اند آرمانشهرهایی هستند که با فرهنگ غربی قرن نوزدهم هماهنگ شده

هرای   بنردی زمران   اند با الیره  آرمانشهرها که پیوند خورده-متضاد با این دگر

لحظره   ایی هستند که با زمان روان، قابل انتقال، و گرانآرمانشهره-مختلف، آن دگر

تروان   هرا مری   هرا و جشرنواره   هایی که در جشن در پیوند هستند، و با آن گونه زمان

هرای                                                                  آرمانشهرها در مسیر ابدیت قرار ندارنرد، آنهرا ترجیحرا  زمران    -این دگر.  یافت

ایرن  .  5(fairgrounds)های سراالنه   برای مثال، جشن.  هستند[ کهن و مزمن]مطلق 

ی شهرها که سرالی یرک یرا دو برار از آدم پرر       آور و خالی در حاشیه جاهای شگفت

ای  العراده  های خارق گذارند، چیزها و آدم شوند، و کارها و چیزها را به نمایش می می

                                    دقیقرا  همرین اواخرر، یرک نروع      .  گیران و جز آنها زنان، فال-گیران، مار چون کشتی

هرا و   دهکرده : ی مطلق کردن زمان اختراع شرده اسرت  آرمانشهرها برا-جدید از دگر

                                                                 
 .م. بازارهای ما که مانند هستند به جمعه  5



 

 

ای  های پولینزی که یک تعطیالت سه هفتره  های تفریحی، مانند دهکده استراحتگاه

بینید کره   عالوه بر آن، شما می.  کند                                         ل خت، بدوی و ابدی به اهالی شهرها عرضه می

انشرهر  آرم-شروند، یعنری دگرر    آرمانشهرها در هم ادغرام مری  -اینجا دو شکل از دگر

ی  های جزیرره  از این زاویه پناهگاه.  های زمان ابدی جشن، خنیاگری و ساختن الیه

در بازکشف این زنردگی  .  اند ها شده ها و موزه جریه در یک معنا خویشاوند کتابخانه

با این همه تجربه هنوز همران بازکشرف زمران اسرت،     .  شود پولینزی زمان محو می

ای  گردد، به اصلی که به گونره  که به اصلش باز می گویی آن تمام تاریخ انسان است

 .به یک آگاهی بالواسطه دسترسی دارد

آرمانشهرها در هر حال یک سیستم فرضی هستند بررای  -دگر. اصل پنجم

.  سرازد  کند و هم در عین حال قابل نفوذ می باز و بسته شدن که هم آنها را مجزا می

گونه که یک مکان  دسترس نیست، بدان راحتی قابل آرمانشهر به-در کل، مکان دگر

ها  یا فرد بررای                          شود، مثال  ورود به زندان یا فرد به اجبار وارد آن می.  عمومی هست

ی مخصروص بگیررد و نیرت خرود را      ورود باید اهلیت و خلوص داشته باشد و اجازه

                                                  آرمانشهرهایی هستند کره کرامال  بررای یرک عمرل      -افزون بر آن، دگر  1.نشان دهد

                                                          مثال  حمام مسلمانان که هرم بررای کرار مرذهبی اسرتفاده       –اند  تقدس یافته خاص

ها که خلروص   و هم برای بهداشت، یا سونای اسکاندیناوی.( غسل کردن م)شود  می

 .ی بهداشتی دارد              آن کامال  جنبه

نظر خالص، خیلی ساده و  آرمانشهرهای دیگری هستند، که به-برعکس دگر

توانرد وارد   هر کس می.  کنند وعه بودن خود را پنهان میباز هستند، اما در کل ممن

مرا فکرر    –آرمانشهر بشود، اما در حقیقت این یک توهم اسرت  -های دگر این مکان

شکلی ممنوع وارد  رغم این واقعیت که به ایم که هستیم، به کنیم وارد جایی شده می

کشرورهای امریکرای    های موجود در برزیل و دیگرر  خواب                 مثال ، من به اتاق.  ایم شده

کنرد،   ای که خانواده در آن زندگی می در ورودی به اتاق مرکزی.  کنم التین فکر می

آید حق دارد  شود و هر کس که می                                      شود  بلکه مستقیم به اتاق  خواب باز می باز نمی

ها چنان هستند که فرد وارد شده هیچگاه بره بخرش    این اتاق.  شبی را آنجا بخوابد

                                                                 
 .یا یک حزب م                     مثال  ورود به دانشگاه   1
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کننده یک مهمان گذرا است، مهمانی کره دعروت    دیدار.  سی نداردخانوادگی دستر

هرای مرا ناپدیرد     آرمانشهرها را، کره مشخصرا از تمردن   -این گونه دگر.  نشده است

های امریکا یافت، جایی که یک مرد با ماشرینش و   اند، شاید بتوان تنها در متل شده

د  جایی که ایرن عمرل   زن                                        رود و دست به کامگاری کامال  غیرقانونی می معشوقش می

 .کند ماند و به بیرون درز نمی طور کامل پنهان می به

آرمانشرهرها ایرن اسرت کره آنهرا      -ی دگرر  آخررین مشخصره   .اصل ششم

ایرن کرارکرد در   .  ی فضایی که براقی مانرده اسرت    کارکردی دارند در رابطه با همه

یردن فضرایی   چره نقرش آنهرا آفر   .  آید                                       میان دو قطب کامال  متضاد به نمایش در می

هایی که در درون آن  ی مکان نمایاند، همه آلوده باشد که هر فضای واقعی را می وهم

شراید ایرن همران    )آلود است  زندگی انسان بخش شده است، چنانکه هنوز هم وهم

(.  ایرم  کردند که اکنون ما از آنها محروم شده ها بازی می خانه نقشی است که روسپی

ریدن فضایی باشرد کره فضرای واقعری دیگرری اسرت،       و چه، برعکس، نقش آنها آف

ساخت برعکس فضای ما که نامرترب اسرت و بدسراز و     فضایی کامل، مرتب و خوش

آرمانشهری است بدون توهم و گرانبهرا، و مرن   -ی آخر مانند دگر این گونه.  نظم بی

نهرا  در موارد مشخصی آ.  اند بدین گونه عمل نکرده 3ها ام که آیا برخی از کلنی مانده

ای کلی از فضراهای                            اند، مثال  در حد سازماندهی آرمانشهرها را بازی کرده-نقش دگر

توان به اولین موج استعمارسرازی در قررن هفردهم فکرر کررد، یرا               مثال  می.  زمینی

طور  ها در آمریکا پدید آورده بودند و به که انگلیسی( Puritan)ها  های پیوریتن جامعه

هرای   ی آن کلنری  همچنین دربراره .  ز محیط بومی بودندهایی متفاوت ا کامل مکان

طرررزی  کرره در آمریکررای جنرروبی تاسرریس شرردند و برره( Jesuit)عجیررب یسرروئیت 

خرواهی انسران را در آن بره     کردنرد کره کمرال    انگیز و کامال بانظم تالش می شگفت

 هایی تاسیس کرده بودند که در آنها های پاراگوئه کلنی یسوئیت.  نهایت نشان دهند

ی دقیرق در   دهکده مطابق با یک نقشه.  یافت هستی در هر قدم مقررات خود را می

شرد  در یرک سرو، مدرسره برود  و در       شکل زیر پای یک کلیسا واقع می جایی مربع

و پس از آن، در جلوی کلیسا خیابانی بود که ترا آن سروی    –سوی دیگر گورستان 

                                                                 
 .م. های اولیه مهاجران اروپایی در آمریکا جامعه  3



 

 

داد  هرر خرانواده    ا تشکیل مری شد و با خیابان دیگر یک صلیب ر دهکده کشیده می

سران نشران    ی کوچکی داشت در یک سوی یکری از ایرن دو خیابران و بردین     کلبه

مسیحیت فضا و جزرافیای دنیای آمریکایی را .  شد طور مشخص تولید می صلیب به

ی افراد تنظیم شده بود، البته نره   زندگی روزانه.  کرد با نماد بنیادینش مشخص می

خاسرتند،   همه در یک زمان از خواب برمری .  لکه با ناقوس کلیسابا سوت کارخانه، ب

                                                        کردند  ناهار و شرام دقیقرا  سرر ظهرر و سراعت پرنج        همه همزمان شروع به کار می

آمد کره بره    شب آن چیزی می آمد، و در نیمه شدند و بعد وقت خواب می خورده می

آمرد و هرر    درمیگفتند، یعنی ناقوس در این ساعت به صدا  آن بیداری زناشویی می

 1.داد ی خود را در قبال همسرش انجام می فرد وظیفه

و باالخره .  آرمانشهری هستند-ها دو نوع افراطی دگر ها و کلنی خانه روسپی

                                                                             اگر بیندیشیم ک شتی نیز یک فضای شناور است، جایی بردون جرا، کره برا خرودش      

یرت دریرا چیرره    نها شود و همزمان بر بی هستی یافته است، که با خودش بسته می

رود، از  شود، و اینکه از بندری به بندری دیگر و از سرویی بره سروی دیگرر مری      می

هرا،   رود به کلنی کشتی به راه بسیار دور می.  ی دیگر خانه ای به روسپی خانه روسپی

دانیرد   شما مری .  اند ها پنهان ها و باغ ها که در جنگل در جستجوی گرانبهاترین گنج

منحصر به تمدن ما نبوده است، از قرن شانزدهم تا امروز، ابرزار  به چه دلیل کشتی 

، و همزمان (گویم من از آنچه امروز بوده سخن نمی)مهمی در گسترش اقتصاد بوده 
                                                                 

جهان  میدان نقش.  آرمانشهرها هستند-ای دیگر از این گونه دگر های میانه خود نمونه شهرهای ایران در سده  1

رو به شرق و در ( قدرت سیاسی)کاخ . شناسی هدفمند اسالمی الگو گرفته است اصفهان برای نمونه از کیهان

سرمت  ( قیصریه، قدرت برازار )دست راست آن قرار دارد و ورودی بازار ( قدرت دین)مرکز جای دارد، مسجد 

آرمانشهری است که در روزهرای عرزا جرای تعزیره و     -میدان جلوی این سه مرکز یک فضای دگر.  چپ کاخ

ی برود بررای   شرد، و در روزهرای هفتره محلر     شد، روزهای جشن بازی چوگان در آن برگزار مری  عزاداری می

های بازار این مجموعره را در محاصرره    حلقه.  بردند آوردند یا از آن بیرون می هایی که کاال به شهر می کاروان

های کشاورزی بودند و باالخره براروی شرهر برود کره      های مسکونی این همه و بعد از آن زمین داشت و خانه

-ی دیگری از این دگرر  وش در توران ساخت، نمونهگردی که سیا د  یا سیاوش گنگ.  گرفت همه را در بر می

از همین رو هم هست که رشک گرسیوز و افراسریاب  .  ای بود از شهر آسمانی آرمانشهرها بود که خود نمونه

هرای   هرا و توانرایی   هایش این شهر آسمانی را در ارتباط با غریرزه  سهروردی در یکی از رساله.  انگیزد را برمی

کنرد و برا ایرن همسرانی      های انسان تشبیه مری  او این شهر را با اندام.  کند وصیف میحسی و عقلی انسانی ت

 .م. کند های مختلف یک شهر را مشخص می معنای بخش
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در .  آرمانشرهر اسرت  -قرول معررو  یرک دگرر     کشرتی بره  .  بزرگترین منبع تخیرل 

گیرد و  میخشکد، و جاسوسی جای ماجراجویی را  های بدون کشتی، رویا می تمدن

 .پلیس جای دزدان دریایی را



 

 

 و قدرت فضامرزهای سیال 

 معنای فضا در رابطه با قدرت

معنای مکان یا جایی است که در آن روابرط   به های فوکویی فضا در اندیشه

را در خرود   شود و به ایرن ترتیرب مناسربات قردرت     ها تعریف و تبیین می میان آدم

صرورت   کره روابرط را بره    از این نظر فضا هر جای مادی و مجازی است.  نمایاند می

رای دهد و در پی آن معنایی از آن فضا ب عمودی یا افقی، و پایگانی و برابر نشان می

، میز ناهارخوری، ادبیات، نقاشری، خیابران، ورزشرگاه،    خواب اتاق.  کند ما تولید می

ی خاص از روابط میران  هایهمه فضاهایی خاص هستند، زیرا معنا... دادگاه، کشور، و

در فرهنگ ایرانی روابط قردرت در یرک اتراق از     . کنند ها را به ذهن متبادر می آدم

چررا  “برای همین عبارت .  شود اتاق تعریف و بازنما میطریق دو مفهوم باال و پایین 

در این فرهنگ و تابع روابط قردرت اسرت کره بررای     ” .بفرمایید باال بنشینیداینجا؟ 

سریال، یعنری    امرا  کراربرد آن  این مفهوم ثابت اسرت، .  شود ملموس و معناپذیر می

وز مهم است کسی که امر.  ها مختلف است بسته به موقعیت، تفکر میزبان و مهمان

و باید باال بنشیند، ممکن است در موقعیتی دیگرر و در مقایسره برا مهمران مهمری      

 .  پایین بنشینددیگر این موقعیت را از دست بدهد و 

در کالس جای معلم در مقایسه با دانشجویان نمود دیگری از روابط قردرت  

جای آخوند روی منبر در مقایسه با مردمی که پرایین در   چنانکه.  دهد را نشان می

شرکلی   نیز به ورزشگاه.  اشاره به جایگاه پایگانی او در دین دارد اند محضر او نشسته
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های مدرن نقرش مهمری    این مکان در جامعه.  دده می نشانروابط قدرت را وارونه 

برازیگران قررار   براالی دسرت   جرایی  کند، زیرا تماشاچی از لحراظ مکرانی    بازی می

همزمران امرا    . و بازیگران در واقع آنجا هستند تا بررای آنهرا برازی کننرد     ندریگ می

در ورزشرگاه  .  گیرنرد  بازیگران برا اسرتعداد خاصشران در موقعیرت برترر قررار مری       

این اوست که با خرید .  شود تماشاچی به دالیل مختلف خود زیر نظر هم گرفته می

از ایرن زاویره   .  کنرد  و نهادهرای اقتصرادی فرراهم مری     هرا  بلیط درآمد برای باشگاه

دیگرر اینکره ایرن اوسرت کره برا احساسرات خرود         .  ی او بسیار مهم اسرت  مطالعه

چه یک تیم در مقابل تیم دیگر باشد و  –پیوندهای مجازی میان مردمان خاصی را 

در واقع ورزشگاه فضرایی  .  کند تحکیم می –چه یک کشور در مقابل کشوری دیگر 

در بهنجار کردن روابط میران مرردم و   کننده  العاده سیال و در عین حال تعیین وقف

 .میان مردم و نهادهای مختلف

  .ویژه در رابطره برا قردرت    شود  به فضا در رابطه است که تعریف و معین می

خیابان فضایی است کره   . ی بسیار مهمی برای درک این موضوع است خیابان نمونه

رفرت و آمرد از    . توانرد از آن اسرتفاده کنرد    ن که بخواهد مری هر کس و در هر زما

مرردم از    .دهرد  نخستین کارکردهایی است که در فضایی به نرام خیابران روی مری   

کنند تا سر کار بروند، به خانه برگردند، به سینما برونرد، خریرد    خیابان استفاده می

در   .کنرد  تفاده مری عنوان شریان اقتصرادی اسر   قدرت از خیابان به . کنند و جز آن

از ایرن رو    .ی نهادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اسرت  واقع خیابان پیونددهنده

حفظ خیابان و تامین امنیت آن از مهمترین کارهای قدرت اسرت و برا تمرام تروان     

صرورت جمعیرت    اما آنگاه که مردم بره   .کند که جریان خیابان قطع نشود سعی می

کننرد یرا از آن بررای نمرایش قردرت خرود بهرره         مری واحد سیاسی خیابان را قرق 

خیابان در این حالت بدل به ابزاری ضد قدرت   .کند گیرند، کارکرد آن تزییر می می

کند خیابان  شود  از این رو قدرت سیاسی توسط پلیس و ارتش تالش می حاکم می

ن یافتن را به شرایط مطلوب خود درآورد و آن را باز بدل کند به شریانی برای جریا

 .کند بندد و از تجمع مردم جلوگیری می به این منظور آن را می . خون اقتصاد

یکرری از   .ی فضررا و قرردرت چنرردین مقالرره و سررخنرانی دارد فوکررو دربرراره

: انرد از  ی اعمال قدرت اسرت در سره فضرای مهرم کره عبرارت       مهمترین آنها درباره



 

 

فضای جمعیت،   0.کنی ریف میسرزمین، ما این فضا را با اصطالح تمامیت ارضی تع

در داخرل مرزهرای   کند تا با آنهرا جمعیرت را    هایی که قدرت اعمال می هیعنی شیو

هایی هستند که قدرت اعمال  ی شیوه و باالخره تن، که باز درباره . کنترل کند خود

جانب آن بر دیگران اعمال قدرت  زکند تا فرد را کنترل کند یا بر آن وادارد که ا می

توان در رابطه با شرهریاری، یعنری قردرت ایجراد امنیرت در       فضای اول را می  .کند

شراه،   . یابرد  شهریار اینجا در یک تن یا یک نهاد نمود می  .درون مرزها تعیین کرد

، مختلرف نهادهرای   ، ووزیر نمود فرردی ایرن قردرت اسرت     رئیس جمهور یا نخست

وی در جایی دیگر   .آن است ای غیر انسانیهای دمکراتیک نموده ویژه در جامعه به

توصریف  ” تنبیهری /قردرت انضرباطی  “ی جامعه در دوران مردرن را برا    ی اداره شیوه

گرچره    .دنر کن این نهادها در فضای دوم و بر جمعیت نیز اعمال قدرت می . کند می

کند و نهادها که  اینجا رابطه دو سویه است، یعنی میان جمعیت که تولید قدرت می

ترن فضرای   .  آورنرد  درت به آنها تمرکز نهادی قدرت را پدیرد مری  با تفویض شدن ق

هرای   شود، اما مکانیسرم  در اینجا نیز قدرت در رابطه تولید و تعیین می . سوم است

از ( دهرد و دو  از طریرق اعمرال قهرری روی مری    ( اعمال قدرت دوگانه است، و یرک 

 .طریق کنترل خود شخص بر خود

هرایی از آن در   و ما در ادامره بره جلروه    دناین سه فضا صورت مادی نیز دار

 .فضاهای خصوصی و عمومی خواهیم پرداخت

 فضای شخصی، فضای عمومی

 . هر کس یک فضرای شخصری دارد و یرک فضرای مشرترک     غربی در رقص 

در فضرای   . زن، مثل مرد، در فضای شخصی خود حراکم برر حرکرات خرود اسرت     

ی زن نماد رابطهتوان  را میاین شرایط  . شوداما زن توسط مرد هدایت می مشترک

توانرد حراکم برر     در فضای خصوصی زن می  .دانست ای چون ایران و مرد در جامعه

همیشه مرد است که رفترار او را کنتررل   این عمومی  یرفتار خود باشد، اما در فضا

آیریم فضرا    از اندرونی کره بیررون مری   . فضای مشترک فضای مردانه است  .کند می

                                                                 
1Lectures at the Collège de France, ed. Arnold Davidson, tr. Graham Burchell, 2003   
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در فضایی چنین مسلط یا جا برای زن نیست یا اگرر هسرت     .شود ردانه میکامال م

اش حضور یابد، برای همین هم زن را با چادرش در این فضا  باید با فضای خصوصی

 . برد یا مری بنابراین پوشیدگی بازنمای یک مفهوم است که در فضا تجسرم   . یابیم می

 مررد  . کنرد  مرد تنظریم مری   ال بادر قب عنوان فرمانبر ی زن را به مفهومی که رابطه

زن   .استدر هر دو فضای خصوصی و عمومی دارای یک نقش مسلط  طور سنتی به

هایی مقهور قدرت خرود کنرد،    های جنسی خود مرد را برای لحظه با جاذبه تواند می

ی خرود را   مرد دوبراره سرلطه   پاید و پس از آن ن تسلط اصوال دمی بیشتر نمیاما ای

 . بدیا بازمی

انرد   کردی دیالکتیکی داشتهکار ی سنتی در جامعه فضای شخصی و عمومی

مررد در هرر حالرت      .انرد  شرده  ی وظایف مرد و زن تعریف مری های حوزه و در چنین

ویژه در فضای عمومی،  این موضوع به. فرمانروا معرفی شده و زن در هر حال فرمانبر

چرادر بررای     .نماید رخ می، آنجا که زن مجبور بوده خود را کامال مقهور نشان دهد

در واقرع پوشریدگی    . ناپذیر فرمانبری زن مانند است به گوشزد کردن قانون خدشه

های مشخص  ها و کاله چنانکه ریش، لباس . ی امر فرمانبری است زن تاکید نانوشته

 .ه استبودبرای مردان نمایانگر نقش و جایگاه طبقاتی آنها 

معماری  . بندی آن است دو فضا حد و درجه ی این ی قابل تامل درباره نکته

انردرونی و    .کننرد  خوبی این کارکرد دیرالکتیکی را نمایران مری    های قدیمی به خانه

                                                حیراط برا در  بره کوچره بره فضرای عمرومی         . بیرونی خانه نماد هر دو فضرا اسرت  

مهمانخانه و سپس محل کار   .پیوندد برای همین پایان بخش بیرونی خانه است می

ها محدودیت  زن در این بخش . تر بخش بیرونی است های عمیق در خانه بخشمرد 

 .                                           اند در اینجاها با مرد  خانه مالقرات کننرد   توانسته داشته است، زیرا مردان غریبه می

ترر   هایی هسرتند کره پلره بره پلره خصوصری و خصوصری        ها اتاق بعد از این قسمت

از آن  . های مختلف اندرونی هستند اتاق نشیمن، آشپزخانه و پستو بخش  .شوند می

 . ترین بخرش آن  ای است در دل اندرونی خانه و البته خصوصی خانه میان پستو نهان

ایرن نقرش برا قرانون نیرز پشرتیبانی         .ای دارد ها نقش بسیار قوی زن در این بخش

  .هرا حضرور یابرد    د در این بخشتوان                                 مرد غریبه و حتی خودی  نامحرم نمی  .شود می

ی نرامحرم بهتررین    وا ه  .ها غریبه است                                      در واقع حتی برادر  شوهر هم در این بخش



 

 

اگر مرد نامحرمی در یکی از . وا ه بود برای تعریف موقعیت مرد در فضای خصوصی

بنابراین مرد در ایرن    .شد شد مسئله کامال ناموسی قلمداد می ها پیدا می این بخش

مرد خودی، یعنی شوهر، در این ناحیره اگرچره در    . کمتر توان حضور داشتناحیه 

 .ای و موقت داشت اختیار زن نبود اما کامال حضوری لحظه

مرردم   کره برا آن  اسرت   یی تمرام شررایط   آورنرده  فرراهم در اصرل  فرهنگ 

هرایی   ی دیگرر اینکره برا قرانون     نکتره  . توانند این فضاها را از هم تفکیک کننرد  می

اما قدرتمند مناسبات میان این فضاها، و جایگاه و وظایف مررد و زن کامرل    نانوشته

گذارد  تا آنجا که فضرا   قدرت در فضا خود را به نمایش می . شود تعریف و اعمال می

 ویژه در رابطه با کند  آن هم به ن مییبیش از هر چیز خود را در رابطه تعریف و تبی

  .قدرت

دلیلری مرورد    ان است، یعنی جرایی کره بره   برای بسیاری فضا در معنای مک

اگر از این زاویه به فضرا بنگرریم، چرادر زنران را نبایرد فضرا        . گیرد استفاده قرار می

ی رابطه بنگریم فضا جایی است که در آن روابط قردرت بره    اما اگر از زاویه . بدانیم

  فضرایی  با این نگاه چادر را هم باید یک فضا تعریرف کررد    .شود نمایش گذارده می

گرذارد و همرراه آن از مرردم     خصوصی که خود را در مکانی عمومی به نمرایش مری  

داند کره چرادر    هر کس می  .ای را رعایت کنند شده خواهد روابط از پیش تعریف می

به خودی خود هیچ نقش حفاظتی ندارد و تنها در رابطه با قدرت است که مردم به 

توانرد از براال و    ایرن قردرت مری    . طی کننددهند که به این فضا تخ خود اجازه نمی

یا دینی حاکم بر جامعه تحمیل شود یا از طریرق   ، انتظامیسیاسی نهادهایتوسط 

تخطری از آن نیرز نمرود      .قدرت فرهنگی و توسرط براوری کره مرردم بردان دارنرد      

ای قدرت فرهنگی، سیاسی و دینی  اگر در جامعه . تری از روابط قدرت است پیچیده

در  . شرود  خوان باشند، در این صورت تخطی یک امر ضدقانونی قلمداد میبا هم هم

ای وجرود نداشرته باشرد، تخطری      مقابل اگر میان این سه رکن در جامعه همخوانی

گیررد کره روی یرک طیرف از تخطری ترا انقالبری         معناهای مختلرف بره خرود مری    

نگی، سیاسری  ی عناصر فره ای سنتی که همه چادر در جامعه . دنشو می پذیر تعریف

 . و دینی آن با هم همخوانی دارند، نمود یک فضای قابل احترام توسط همگان است

در این حالت اگر مردی به خود اجازه دهد که چادر را از سرر زنری برردارد خراطی     
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شود یا اگر یک زن بخواهد چادر از سر برردارد بره همران گونره خراطی       قلمداد می

که خواست مردم در فرهنگی باز نمود یافته است،  ای اما در جامعه  .شود دانسته می

: شرود  چادر دیگر مظهر خواست عمومی نیست و در این حالت جامعه به دو شق می

اجبار چادر سر کنند و آنانی که در مقابل خواهان آزادی  خواهند زنان به آنان که می

شکا  میران   تقابل میان این دو گروه پیش از هر چیز در . زنان در این باره هستند

بنرابراین، چرادر نمرود برارز      . یابد ی قدرت در جامعه نمود می کننده نیروهای تولید

 این مسرئله نمود ی  شیوهتنها  گرچه، شود ف پایگانی قدرت در جامعه میبرای تعری

 .نیست

خیابران    .ی بسیار مهم دیگری برای درک این موضروع اسرت   خیابان نمونه

 . توانرد از آن اسرتفاده کنرد    فضایی است که هر کس و در هر زمان که بخواهرد مری  

 . دهد رفت و آمد از نخستین کارکردهایی است که در فضایی به نام خیابان روی می

کنند تا سر کار بروند، به خانه برگردند، به سینما بروند،  مردم از خیابان استفاده می

صورت جمعیت واحد سیاسی خیابران را   ا آنگاه که مردم بهام  .خرید کنند و جز آن

گیرند، کارکرد خیابان تزییر  کنند یا از آن برای نمایش قدرت خود بهره می قرق می

شرود  از ایرن رو    خیابان در این حالت بدل به ابزاری ضد قدرت حاکم مری  . کند می

یط مطلروب  کنرد خیابران را بره شررا     قدرت سیاسی توسط پلیس و ارتش تالش می

 .درآورد و آن را باز بدل کند به شریانی برای جریان یافتن خون اقتصاد

شود، اما چه چیرز تفراوت میران فضرای      گفتیم که فضا در رابطه تعریف می

شناسریم و برر    ها را مری  کند و ما چگونه این تفاوت خصوصی و عمومی را معین می

های روشنی برای ایرن   نیم پاسخبرای اینکه بتوا  کنیم؟ ی چه قدرتی رعایت می پایه

فضاهای   .ها فراهم کنیم الزم است که کارکرد قدرت را در فضا تعریف کنیم پرسش

های  اما قدرت . شوند های فرهنگی و دینی تعیین می خصوصی و عمومی تابع قدرت

کنند که چه کسانی از این فضراها اسرتفاده کننرد یرا      اقتصادی و سیاسی تعیین می

 . این فضاها چه اندازه باشدسهم هر کس از 

یکرری از  . ی فضررا و قرردرت چنرردین مقالرره و سررخنرانی دارد فوکررو دربرراره

: انرد از  ی اعمال قدرت اسرت در سره فضرای مهرم کره عبرارت       مهمترین آنها درباره

سرزمین فضایی است گسترده کره مرا آن را برا اصرطالح      . سرزمین، جمعیت و تن



 

 

ی  ت فضای دوم است که قدرت برا دو شریوه  جمعی . کنیم تمامیت ارضی تعریف می

و براالخره    .قهری و نرم سعی در کنترل و مهار آن در داخل مرزهای سرزمین دارد

فضای   .کند تن، که قدرت اینجا نیز با دو شیوه قهری و نرم آن را کنترل و مهار می

ا توان در رابطه با شهریاری، یعنری قردرت ایجراد امنیرت در درون مرزهر      اول را می

جمهرور   شاه، رئریس . یک نهاددر یا یابد  نمود میدر یک تن یا شهریار   .تعیین کرد

ویرژه در   وزیر نمود فردی این قدرت اسرت و نهادهرای اعمرال قردرت، بره      یا نخست

روی هرر یرک از ایرن سره      . های دمکراتیک نمودهای غیر انسانی آن هستند جامعه

یعنری سررزمین،   : تعیرین کررد   توان مفهوم خصوصی و عمرومی را  میاست که فضا 

هرا بهرره    جمعیت و تن، گرچه در بسیاری موارد ما از استعاره برای بیان این مفهوم

کنریم، سررزمین مرادری یرا      گیریم، مثال سرزمین را تشبیه به مادر یرا پردر مری    می

بررای مشرخص    دیگرری های  مدلنیز خانه و فضاهای اندرونی و بیرونی آن .  پدری

حجاب مفهوم فضرای خصوصری در مکران    چنانکه   .ف هستندکردن فضاهای مختل

هرا هرم    ی فرهنرگ  همه  .کند در این مورد مرد و زن هم تفاوت نمی . عمومی است

هریچ    .آنچه متفاوت است درجره و شردت و حردت آن اسرت      .این مفهوم را دارند

مرثال فرهنرگ   .  پذیرد و تعریفری از پوشرش دارد   فرهنگی بدون لباس بودن را نمی

بند، برای زنان  رن غرب روی یک تکه، مایو، برای مردان و دو تکه، شورت و سینهمد

ی ویکتوریرا در انگلریس    ی این تعریف از تعریف پوشش در دوره فاصله  .توافق دارد

.  ی غرب روی داده بسیار جالب اسرت  هایی که در جامعه برای نشان دادن دگرگونی

جنبش اعتراضی   .زک پا بودند و نه بیشتردر آن دوران زنان مجاز به نشان دادن قو

ایرن  بسریاری از  .  ها در این دو دهه نیز در جای خرود قابرل تامرل اسرت     فمنیست

اسرالم پوشرش را کامرل    .  ی دوم برای زنان بوده اسرت  در اعتراض به تکه تظاهرات

برای مرردان نیرز   .  کند و اصرار بر این دارد که زنان کامل پوشیده باشند تعریف می

بررای اسرالم    کننده و محدود کننده مفهوم تعیین . ای وجود دارد شده شش تعریفپو

.  اسرت ان و زن انمرد حریک جنسی حد و مانع پوشش برایت.  تحریک جنسی است

پوشش، و حتری پوشرش در حرد    .  فرهنگ ایرانی از این نظر با اسالم در تضاد است

ما محدودیت آن کمتر است و کننده در فرهنگ ایرانی نیز اهمیت دارد، ا غیرتحریک
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ی ایران با  های زنان در جامعه بخشی از درگیری.  شود با پوشش کمتری تعریف می

 .ها است تعریفنهادهای متمرکز قدرت در همین 

 های ایرانی در خانه مرزهای سیال

ی بیسرتم شرروع بره     ی دوم سرده  هرای ایرانری از نیمره    فضای درون خانره 

این تزییرات نخسرت و بریش از هرر چیرز تراثیر برر دو       .  تزییرات جدی کرده است

تصادی، فرهنگی و شرایط اق. عمومی داشته است/بیرونی یا خصوصی/مفهوم اندرونی

چنانکه رشد جمعیت هرم از  .  ر این تزییرات بازی کرده استسیاسی نقش مهمی د

ویرژه از   سرزائی داشرته اسرت، بره     لحاظ سیاسی و هم از لحراظ اقتصرادی تراثیر بره    

.  به این سو که جمعیت در زمانی بسیار کوتاه دو برابرر شرده اسرت    0931های  لسا

ی بیسرتم حردود ده میلیرون     بنا بر برخی قرائن جمعیت تقریبی ایران در آغاز سده

از آن زمان به بعد رشد جمعیت در ایران سریع شد تا آنجرا کره در پایران آن    .  بود

ی بیسرت و   نیز که یک دهه از سدهسده جمعیت هفت بار بیشتر شده بود و اکنون 

رشرد جمعیرت و   .  شود یکم گذشته جمعیت دارد به مرز هشتاد میلیون نزدیک می

تبرع آن   داری نقش مستقیمی برر سراختارهای شرهری و بره     شرایط اقتصاد سرمایه

از نتررایج مسررتقیم آن همررین تزییررر مفهرروم  . سررازی ایررران داشررته اسررت  خانرره

از مهمتررین عوامرل در اینجرا کروچکتر شردن      .  تهرا اسر   بیرونی در خانه/اندرونی

در حرالی کره در اوائرل     . هاسرت  عامل دوم استقالل خرانواده . است ها خانه مساحت

ی پدری اقامرت   ی بیستم هنوز پسران بعد از تشکیل خانواده همچنان در خانه سده

ای مسرتقل از ضرروریات فرهنگری     ی بیستم داشتن خانه در پایان سده.   کردند می

ی  هرای نخسرت سرده    نسربت سرال                          طبعا  مساحت زیر ساخت به.  شود حسوب میم

همزمان، به دلیل گرانی زمین، اسرتفاده  .  بیستم سه چهار برابر کوچکتر شده است

ویژه در شرهرهای برزر ، بسریار رایرج شرده       آپارتمان، به/از فضا برای ساختن خانه

 . مهم بوده است بیرونی بسیار/این امر در تزییر مفهوم اندرونی.  است

ایرن  . بیرونی روی داد/تزییر مفهومی با حذ  اصطالحات اندرونی یننخست

از میان رفرتن معمراری سرنتی کره مفهروم      .  تحول بیشتر فرهنگی بود تا اقتصادی

بیرونی را به صورت مذهبی در خود جای داده بود، خرود باعرث محرو ایرن     /اندرونی



 

 

عمرومی برگرفتره از   /جدیردی خصوصری   هرای  به دنبال آن، مفهوم.  ها شد اصطالح

از آن زمان بره ایرن سرو کوچرک و     .  داری غربی جای آنها را گرفت فرهنگ سرمایه

کوچکتر شدن فضای خصوصی به نفع فضا عمومی در خانه یک رونرد دایمری شرده    

عنوان یرک بخرش انردرونی و     ی نخست همچنان بخشی از خانه به در مرحله.  است

هرای   این بخش شامل اتاق نشریمن، اتراق  .  ود داشتخصوصی وج ی دوم در مرحله

ی دوم  شد، اما در مرحله چندکاره شامل خواب، کار و مطالعه، پستو و آشپزخانه می

.  ثبات شدن مرزهای خصوصی و عمومی این دو فضا بره چرالش گرفتره شردند     با بی

ا های چندکاره نیز بیشتر جر  اتاق.  های کوچک بدل شدند نخست پستوها به دوالب

دند و اتاق نشیمن با اتراق پرذیرائی در هرم    دابه اتاق خواب با یک تختخواب بزر  

ادغام شد و هال به صورت چندکاره و در ارتباط با آشپزخانه محل تجمرع خرانواده   

ی اخیر شاهد آن هسرتیم براز هرم     ی سوم که در همین دو دهه اما در مرحله.  شد

عنروان   این مرحله اتاق خواب به در.  فضای خصوصی کوچکتر و کوچکتر شده است

آخرین پایگاه برای حفظ امور خصوصی نگه داشته شد و همزمان مرزهای خصوصی 

آشرپزخانه کره زمرانی در    .  های خانه صورت سیال یافتنرد  و عمومی در دیگر بخش

بره قلرب خانره و     امرروز  هرای مردرن   ی اندرونی قرار داشت، در خانه  رفترین نقطه

هال نیز از میان رفته .  پذیرائی جای گرفته است/اتاق نشیمن درست در کنار یا دل

هرا هرم    مرزهای جدا کردن ایرن بخرش  .  پذیرائی ادغام شده است/یا با اتاق نشیمن

پرذیرائی جردا   /جای دیوارهایی که آشپزخانه را از اتاق نشیمن                   صوری شدند، مثال  به

ی  این دیواره.  دهد جام میکرد، اکنون تنها یک ردیف کابینت کوتاه این کار را ان می

.  دهرد  پرذیرائی را بره هرم پیونرد مری     /کوتاه تمام فضای باز آشپزخانه و اتاق نشیمن

ی حیراط جرای    ی سراختمان و گوشره   دستشویی نیز که زمانی بیررون از مجموعره  

.  شرود  داشت اکنون با یک در و حداکثر یک راهرو کوتاه از اتراق نشریمن جردا مری    

ن خصوصی و عمرومی حتری ترا آنجرا پریش رفتره کره در        سیال بودن مرزهای میا

اق اتاق خواب نیز دوباره چندکاره شرده اسرت و حتری برا اتر      ،های کوچک آپارتمان

چنانکه اتاق ناهارخوری نیز به همرین قیراس    نشیمن در مواردی یکی گشته است 

 .عمومی خانه شده و نقش چندکاره یافته است فضایاز  یبخش
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بیرونری از سروی دیگرر    /عمرومی یرا انردرونی   /روند تزییر مفهروم خصوصری  

انردرونی در معمراری   .  ی مستقیمی با مناسبات قدرت در جامعه داشته است رابطه

خداوند این بخرش زن خرانواده برود کره بره امرور       .  سنتی بخش انحصاری زن بود

ی جرایی در تره   بنابراین آشرپزخانه در دل انردرون  .  پرداخت آشپزی و خانوادگی می

که توسط زن خانه پستو دومین اتاقی بود .  مکانی پنهان از چشم همهخانه داشت  

انردرونی در  .  تررین جرای خانره قررار داشرت      هم در پنهران  این اتاق.  شد اداره می

هایی بودند که خصوصی  رد آن اتاق  گ .  بود ترین بخش باید می معماری سنتی پنهان

شردند و بره    های غریبه مری  بدل به مکانی برای مهمان بودند ولی در مواقع ضروری

در این حالت زن خانره از ایرن منطقره    .  شدند این ترتیب بدل به مکانی عمومی می

داد و از پشت پرده یا در آشرپزخانه   شد یا حق ورود به آن را از دست می ناپدید می

اما زمرانی کره     .گرفت و در تماس با مرد خانه بخش آماده کردن غذا را به عهده می

برا چرادر در    توانسرتند  مهمانی در کار نبود یا بستگان نزدیک در خانه بودند زن می

 .این فضا حضور یابد

ی بیرون، در معنرای کوچره، شرهر و     بود که رابطه بیرونی از آن سو فضایی

.  طور مسلم مرد بود خداوند این بخش به.  کرد کار، را با بخش درونی خانه برقرار می

مدنرد، مالقرات   آ از بیرون بررای کرار یرا تفرریح مری      ی که او با مهمانان مرد کهجای

ی  این بخش ممکن بود تنها یرک یرا چنرد اتراق باشرد، امرا مررز و نقطره        .  کرد می

در معماری سنتی این دو فضرا برا   .  ارتباطی آن با بخش اندرونی بسیار مشخص بود

ی ایرن   ای سرازش دربراره  شدند و از آن مهمترر جر   مرزهای مشخص از هم جدا می

چون و چرا انردرونی برود و هریچ جرای کوتراه       اندرونی بی.  مرزها هم وجود نداشت

بنردی سرنتی    این مرزهای مشخص و آن تقسریم .  ی آن وجود نداشت آمدن درباره

.  خانره داشرت  اصرلی  عنروان خداونرد    رقیرب مررد بره    خانه همه نشان از قدرت بری 

او فرمانبر شروهر،  ( ای در عمق خانه بود  زیرا، یک کار زن، در نقطه آشپزخانه، محل

عنوان بخشی از تعلقات مررد خانره از دیرد همگران دور      باید به( پدر یا برادر بود  دو

 .ماند می

ی قدرت میان زن  های جدید دانسته یا نادانسته رابطه ها و آپارتمان اما خانه

جرایی در مرکرز خانره،     آشپزخانه اکنون شده.  و مرد را نیز به چالش کشیده است



 

 

مرزهای خصوصی میان آنها نیز محرو و سریال   .  کنار یا بخشی از اتاق مرکز نشیمن

.  این مسئله حضور مرد و نقش سنتی او را در خانه به حاشیه برده است.  شده است

ای در خانه ندارد، مگر اتراق خرواب کره آن را هرم بایرد برا زن        مرد دیگر جای ویژه

های اقتصادی و اجتمراعی بیشرتر در اختیرار     ضا و بنا به ضرورتشریک باشد  و از ق

از آن سو، مرکز کار او مثل بیشتر به بیررون از خانره رانرده شرده     .  زن است تا مرد

مهمران نیرز در ایرن شررایط، گرچره      .  است، یعنی جایی در بازار، کارخانه، یرا اداره 

ه باشد، یعنری اتراق   نامحرم، همچنان ناگزیر است در بخشی از فضای خصوصی خان

در این حالت او حتی نسبت بره آشرپزخانه هرم دیرد کرافی      .  نشیمن و ناهارخوری

و اینجا است که مرا هنروز شراهد    .  شد دارد، چیزی که در گذشته محال قلمداد می

هرای مرفره، یرک     در اینجرا و بیشرتر در خانره   .  یک نوع مقاومرت سرنتی هسرتیم   

در .  اصطالح اصلی و باز ساخته شده است ی به ی کوچک پشت آشپزخانه آشپزخانه

ی وسایل آشپزی  این آشپزخانه که در یک چهار دیواری محدودی جای دارد و همه

در این اتاق زن .  کند را دارا است، زن هنگام حضور نامحرم در خانه در آنجا کار می

هرا کرار    ناگزیر است برای ساعت ،که مانند است به یک سلول زندان ،بسیار کوچک

و علت هم این است که شرایط اقتصادی و فرهنگی آن امکانات سرابق را از او  .  کند

 .گرفته است

های شهری در ایران بر مناسبات خانوادگی نیز تاثیر فراوان  روند تزییر خانه

زنران  .  ی مادر با کودکان قابل مشاهده است ویژه در رابطه این روند به.  داشته است

در بیرررون، وقررت بیشررتری را در خانرره و بررا فرزنرردان  همچنرران، و بررا وجررود کررار 

. دهند را برای کمک به آموزش کودکان اختصاص می آنها زمان زیادی.  گذرانند می

خاطر این موضوع  به. ی امور بیشتر از پیش شده است از این نظر نقش زنان در اداره

ی چندگانره از   اسرتفاده . خانه بیشتر در اختیار آنان است و کمتر در اختیار مرردان 

یا حداقل اولویت . کند هایی است که زن خانه تعیین می ها اغلب در جهت هد  اتاق

 .با نیازهای آنان است

ی  های مدرن در ایران بنگریم خواهیم دید که رابطره  اگر از این نظر به خانه

اگرر خرانواده را   . زنان و مردان تابع نوع فضاهای کاربردی در خانه تزییر کرده است

گیررد، در ایرن    ی قدرت در روابرط شرکل مری    ای بدانیم که در آن اولین گونه هسته
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های ایرانی دارد به نفع زن و کمرنگ  دهصورت باید بگوییم که روابط قدرت در خانوا

درست است که گفتمان قضایی حراکم  . رود شدن نظام سنتی مردساالری پیش می

هرا   کند، اما سراختار فضرایی خانره    بر کشور مخالف این روند و به نفع مرد عمل می

نقرش و حضرور زنران در فضراهای     . کنرد  دارد ترکی جدی بر این مناسبات وارد می

لش دیگری در مقابل شکل سرنتی روابرط قردرت پدیرد آورده کره      عمومی خود چا

رغرم   همخوان با شرایط حاکم بر فضاهای درون خانه به تندتر شدن تزییر روابط بره 

  .کند خواست جناح سنتی در جامعه کمک می

 



 

 

 جعبه ابزار فوکو

.  کنرد  برقرار مری دیگر  نفربا  نفریک  ست کههایی ا رابطه اخالق به معنای: (ethics)اخالق 

 هسیقیامیک عمل در  نشگزی امکان                                         آزادی شرط ضرور برای عمل  اخالقی است، یعنی 

ای از قواعرد و   کره خیلری سراده مجموعره    )های اخالقی کدفوکو میان .  با عملی دیگر

ه وجود نظر او این است که چهار وج.  اخالق تفاوت قائل استخود و ( ها هستند آموزه

نخسرتین  .  دکنر  اخالقری مری   اصولتابع عنوان یک فرمانبر  به ،دارد که شخص خود را

.  ی محروری عمرل اخالقری تمرکرز دارد     وجه مربوط است به بخشی از فرد که بر نقطه

.  شود فرد اجبارهای اخالقی را بشناسد ی آن چیزی است که باعث می وجه دوم متوجه

وجره  .  کننرد  که افراد منتقل و بر خود اعمال مری  وجه سوم مربوط است به معناهایی

خواهد وجود داشته  عنوان یک شخص می ی آن بخش از فرد است که به چهارم متوجه

 .باشد

اخرالق و   کره فوکرو را بری    ی رایرج نظرر بررخال   : (Foucault”s ethics)اخالق فوکویی 

خالقری دارد و  ی رویکردهرای ا  ای دربراره  های قروی  انگارد، وی دیدگاه غیرسیاسی می

ظراهر   عمرال بره                  ا نشران دادن ا  هد  او ام.  اصرار دارد آنها را در کارهایش به کار گیرد

کند  وی فکر می  .ندشو میتعبیر ” غیرقابل تحمل“عنوان امور  قدرت است که به        بهنجار 

ی  وی وظیفره  .                                                                    که ا عمال  قدرت تنها زمانی قابل تحمل است کره رد خرود را بپوشراند   

           نظر معمول                                                       بیند که به مردم آگاهی دهد چگونه بسیاری از ا عمال  به این می خود را در

تواننرد متفراوت    قدرت در واقع غیرقابل تحمل هستند و نشان دهد که ایرن امرور مری   

 .باشند
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ای  فوکو اخالق را مجموعره : (morality and moral systems)اخالق و سیستم اخالقی 

ها و قواعدی که توسط نهادهرایی   ارزش . کند ریف میها و قواعد برای عمل تع از ارزش

 . شرود  هرا پیشرنهاد مری    های آموزشی و کلیساها به افراد و گروه چون خانواده، سیستم

 .عمال شود و نه آنکه کشف شود                   چیزی است که باید ا ” خوب“بحث او این است که 

قرن هجده و نروزده   گیری در                          گوید که عمل  دینی  اعترا  فوکو می: (confession) اعتراف

 ترا  شدند می ترغیبهایی چون روانشناسی  توسط دانشمردم .  شد (غیردینی)سکوالر 
هرا بعرد بردل     ایرن اعتررا   .  های درونی و اعمال جنسی خود را اعترا  کنند خواهش

هرا   ترا برا اسرتفاده از ایرن آگراهی      هرای اجتمراعی   هایی برای دانرش  دهشدند به دا می

سان فوکو بر آن است که اعترا  مدرن  بدین.  تماعی را بسازندهای کنترل اج مکانیسم

 .کند آگاهی عمل می-عنوان فرمی از قدرت به

، 0911هرای   در سال: (humanism and the death of man)انسانگرایی و مرگ انسان 

ت بره نرام   داشر پرردازد کره در آن براور بره چیرزی       فوکو به نقد فلسفه انسانگرایی می

قررار  در مرکز تمام آگراهی و اخرالق    این طبیعت و اینکه” انسان“یا ” طبیعت انسانی“

 .کند فوکو همچنین مر  انسان را به مر  خدا مربوط می.  دارد

دانسرت و هرر    در کل فوکو مفهوم ایدئولو ی را قابل استفاده نمی: (ideology)ایدئولوژی 

او این است که یک، اصرطالح   ایراد . کرد داد، معموال آن را نقد می گاه به آن ارجاع می

دهد  دو، نشان می  ایستد کند که ایدئولو ی در مقابل آن می را پیشنهاد می” حقیقتی“

سه، یک موضوع جهانشمول را پیشنهاد   ایستد ها می که ایدئولو ی در مقابل زیرساخت

 .و اعتنایی به امور نسبی ندارد دهد می

طراحی یرک سیسرتم   آرمانشهر که  کند می بحثفوکو در این باره : (Utopias)آرمانشهر 

سیستمی آرمانشهر بنابراین  . آنچه موجود استبا برای جایگزین کردن است اجتماعی 

 .دارد نیز در خود جمعهای پیشین را  سیستمبخشی از مسائل  که استشده آفریده 

 . براور دارد ” آزادی کامرل انسران  “کنرد کره او بره     فوکو مشخص مری  : (freedom)آزادی 

های اگزیستانیسیالیست و قرن نوزدهم است که معتقرد بره    همچنین او خال  دیدگاه

یرک   نره گوید که آزادی یک عمل است  او می  .ندبود” فرمانبر آزاد“آزادی تجریدی و 

.  شرود، نره برا آزادی    هرا آغراز مری    آگاهی برا قواعرد و محردودیت   .  هد  برای رسیدن

 .قدرتعمال                                همچنین آزادی یک شرط است برای ا 

هرای   اصطالحی است که فوکرو در سرال  ” باستانشناسی“: (archaeology)باستانشناسی 

باستانشناسی در .  نگاری را توصیف کند به تاریخ کرد تا رویکرد خود استفاده می 0911



 

 

هایی است که از گذشته باقی مانده و برر آن اسرت    پی آزمودن ردهای گفتمانی و نظم

ی نگراهی بره تراریخ     سخن دیگر، باستانشناسی درباره به.  بنویسدرا ” تاریخ معاصر“که 

 .است برای فهمیدن روندی که منجر به امروز ما شده است

توضریحات  : (archaeology versus genealogy)باستانشناسی در مقابل تبارشناسیی  

برانگیرز   ی تفاوت میان باستانشناسی و تبارشناسی در کرل مربهم و تروهم    فوکو درباره

ی یرک مفهروم و    بررد بیشرتر متوجره    ابزارهایی که او در هر دو روش به کار می.  ستا

هرا و   دهد که در آن همسانی اما، اگر باستانشناسی سطحی را نشان می.  اند هد  بوده

چیزهرا خیلری سراده نظرم     در آن شوند، یعنی سطحی کره   ها نشان داده می ناهمسانی

تولید کنند، در ایرن صرورت ایرن وا ه مهمترر از      های معنادار آگاهی را تا فرم یابند می

کنرد، امرا    بنیاد آگاهی و فرهنگ کار می-تبارشناسی مشخصا با زیر . تبارشناسی است

هرای درسرت و غلرط از     کند که در آن زمینره  عنوان سطحی توصیف می فوکو آن را به

 .شوند های قدرت متمایز می طریق مکانیسم

باستانشناسیی  الح تکنیکری اسرت و فوکرو آن را در    این یک اصرط : (archive)بایگانی 

ی خاصری از   این نمایانگر تمام آثار مادی اسرت کره از دوره  .  به کار برده است آگاهی

هرای   داده توانرد  هرا مری   در بررسی این بازماندهپژوهشگر .  تاریخ و فرهنگ باقی مانده

نگرد، یرا یرک    دانش میه یک دوره را تقلیل دهد، البته اگر باز  همچنان معتبر تاریخی

هرا ارزش   هیچ کدام از ایرن مفهروم    .دبکاهی فکری مسلط بر آن دوره  هبدن دوره را به

 .کنند های تاریخی را توصیف می د و همه محدودیت نظمنندار بینی کردن پیش

 ,normal and the pathological)بهنجییار، نابهنجییاری، بهنجییار کییردن    

normalization) : ی معاصر بر مبنای مفهروم پزشرکی    است که جامعهبحث فوکو این

 بنابراین مجرمران   .بهنجار شکل گرفته است تا مفهوم قضایی منطبق با کدها و قوانین

 در نهادهرا و  . مجرازات شرکن   عنروان قرانون   بره شوند و نره   می” درمان“ عنوان بیمار به

یران  ترنش م  آن وجرود دارد کره مبنرای    سیستم بهنجارهای مرا یرک ترنش رازآلرود    

 .بهنجارهای پزشکی و بهنجارهای قضایی است

در ایرن اسرت کره اگرر      پدیدارشناسی بهفوکو  ایراد: (phenomenology)پدیدارشناسی 

حقیقت است، یعنی یافتن موضوع در جریان تحلیرل  /در پی کشف اصل پدیدارشناسی

 دیحر یک موضوع ثابت است، تا  فرجامین از های مفهوم انه، هد  او یافتنزندگی روز

 .باشند ی داشتهمتفاوتنگاه که او و دیگران همیشه بتوانند 
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ی  فوکرو دربراره  : (postmodernism and modernity)مدرنیسیم و مدرنیسیم    پسیت 

، جز آنکه چقدر این اصطالح گنگ و نامشرخص  است مدرنیسم هیچ نظری نداده پست

زا  سرئله مربهم و م  ”مردرنیتی  پسرت ““است، آن هم در ارجاعی کنایی به ایرن صرورت   

  ”.است

 Panopticon, panopticism and)داشیتن  -نظر-پنوپتیکون، پنوپتیکونیسم و زیر

surveillance) :ی یک زندان بود که توسط جرمری بنرتهم    پنوپتیکون نقشه(Jeremy 

Bentham )بررج  رد             ر     هرایی داشرت گ      زندان سرلول  . در پایان قرن هجدهم طراحی شد

عنروان یرک    آن بره  ی ایرده اما هیچگاه ساخته نشد، این زندان گرچه  . مرکزی مراقبت

 فوکو این اصطالح . بعدها به کار رفتهایی چند  مدل برای چندین نهاد از جمله زندان

ی معاصرر   داشرتن در جامعره  -نظرر -نوان یک استعاره برای عملیات قدرت و زیرع بهرا 

 .استفاده کرده است

عنروان   در چند مورد کارهرای خرود را بره    فوکو: (history of the present)             تاریخ  اکنون 

آنچره امرروز   “عنروان تحلیرل    بره  زمان حرال دانسرته و آن را                         تاریخ یا شناسائی مشکل 

یرک  های مرا نره آغراز     ها و زندگی کند که زمان او مطرح می  .کند ، توصیف می”هست

، و همزمران  هسرتند  یرک دوره  همچرون ، بلکه آنهستند و نه پایان ” تاریخی“فرایند 

امروز چگونه از “: پرسش خیلی ساده باید این باشدبنابراین .  های دیگر تفاوت با دورهم

 ”دیروز متفاوت است؟

ی این  ی فوکو بر پایه تمام فلسفه :(history and historiography)نگاری  تاریخ و تاریخ

بحث او این اسرت کره   .  فرض است که آگاهی انسانی و هستی او عمیقا تاریخی است

های تاریخ، تزییر و روش تراریخی   او مفهوم.  رین انسانیت انسان در تاریخ او استبیشت

برد کره   وی تاریخ را در این معنا به کار می.  گذارد را در کارهای مختلفش به بحث می

 .هیچ ضرورت تاریخی وجود ندارد، در واقع او مخالف وجود چنین ضرورتی است

فوکو، : (interpretation, commentary and hermeneutics)تاویل، نظر و هرمنوتیک 

معنرای  “پایران در پری    کند زیرا به صرورت بری   را نقد می” تاویل“در چند مورد، عمل 

جرای جسرتجو بررای     بره .  آن اسرت ” معنای واقعی“متن، و  پشت”       حقیقت “و ” پنهان

ی آن یک  که در پهنهبیند  عنوان یک سطح ساده می ها را به فوکو متن ،”مفهوم پنهان“

 .نظم را متمایز کندمهای  تواند طرح نفر می



 

 

تبارشناسری اصرطالحی فوکرویی اسرت بررای توصریف روش       : (genealogy)تبارشناسی 

باستانشناسرری علیرره همچنررین نگرراه کنیررد برره . 0931ی کرراری  اش در دوره ترراریخی
 .تبارشناسی

مفراهیم امرروز از    اط خود را بابترای این مفهوم  نظر فوکو درباره: (terrorism)تروریسم 

ی تروریسم این است که این اصطالح حتی با خرودش   بحث او درباره. دست داده است

د که در دیدگاه خود مورد حملره  گذار چون تنها آن عملی را بنا میهم در تضاد است، 

تروریسم این است  ی کننده نگران از دالیل: کند او همچنین مشخص می  .دهد قرار می

 .گیرد نادیده می و کشوری یملکه باور شهروندان را در ایجاد امنیت 

ی یونرانی   فوکرو وا ه : (technology, technique, techne) 1تکنولوژی، تکنیک، تکنیی 

techne  کنرد  تعریرف مری  ” رود وجدانی پیش مری  های که توسط هد  خرد عملی“را . 

ی  را در معنای وسیعتری از وا ه دهد و آن ی تکنولو ی را ترجیح می فوکو در اصل وا ه

بررد و   در معنای مشخص و مکانی به کار میاغلب تکنیک را  وی  .برد تکنی به کار می

 .های مشخص ای از تکنیک عنوان مجموعه تکنولو ی را به

  اخالقو  هنر هستینگاه کنید به : (self, techniques of)های خود  تکنیک

.  های میان قدرت سیاسی و تن بسیار حساس است طهفوکو نسبت به راب :(body)بدن /تن

سرازی آن بررای تولیرد     منظرور آمراده   های مختلف تاریخی آمروزش ترن را بره    وی راه

منظرور   دن رابطره بره  کرتنظیم  تن عنصری است در جهت.  کند توصیف میاجتماعی 

 .ها هماهنگی میان اقتصاد و تنظیم اجتماعی جمعیت

قردرت اسرت کره رفترار اشرخاص را در              ا عمال  تنبیه نوعی مکانیسم  : (discipline)تنبیه 

معماری )فضا         سازمان               هماهنگی میان با .  کند با مقررات میهماهنگ ی اجتماعی  بدنه

هرا و   هرا، قیافره   مررین ت)، فعالیرت مرردم، و رفتارهرا    (هرا  بنردی  زمان)، زمان (و جز آن

 ی نظارت نیرو های پیچیده سیستمک تنبیه با کم.  رود تنبیه پیش می     عمل ( ها جنبش

کند که قدرت تنبیه نیست، بلکه تنبیره خیلری سراده راهری      فوکو تاکید می.  گیرد می

ی  جامعره “او همچنرین از اصرطالح   .  یابرد  عمال کردن می                         است که قدرت با آن توان ا 

هرا   هرا و پادگران   پناهنردگی، مدرسره  های  خانهها،  ها، بیمارستان برای زندان ”گر تنبیه

                                                                 
ای از  اپیستیم یرک سیسرتم ادراکری یرا بدنره     . اهیبرای آگ epistemeمانند است به  techne            معنای فلسفی   0

پایه نیز در معنای سیستم ادراک علمی در یک  دانش. دهد ها است که آگاهی از یک دوره را شکل می اندیشه

 .دوره است
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” گرر  ی تنبیه جامعه“کند که هر گاه او از  فوکو همچنین مشخص می.  کند استفاده می

  .نیست” شده ی تنبیه جامعه“کند منظور او  استفاده می

ویژه در متن  های اصلی در کارهای فوکو است، به حقیقت یکی از موضوع: (truth)حقیقت 

یک واقعره  حقیقت از نظر او   .(subjugation)ی هایش با قدرت، آگاهی و فرمانبر رابطه

های  با تکنیک از هر چیز ، و بیش”افتد اتفاق می“ی که امر  .ددارتاریخ  که جا دراست 

کره از پریش وجرود     نیستچیزی  ، و البته(               تکنولو ی  حقیقت)شود  می تبیینمختلف 

، یعنی ”تاثیر حقیقت“ فوکو این است کهبحث  . دباشمنتظر کشف  باشد و صرفاداشته 

  .”داند میجدالی  را مایشی است که واقعیتنآن “ی  د، سازندهشوخواهد تولید  می آنچه

ردم را دعروت    بلکه دوست دارد مندارد ”گفتن حقیقت“ای به  افزون بر آن فوکو عالقه

 .کند به تجربه کردن

کنرد ترا راه    فوکو این اصطالح را در اصل استفاده مری  :(governmentality)حکومتگری 

کشرور   مفهروم  ینها را در تاریخ اروپای مدرن و در مرتن آغراز   ی جمعیت ی اداره ویژه

(state )هرا و   دهرد ترا تکنیرک    دیرترر او تعریرف خرود را گسرترش مری     .  توضیح دهد

اند تا هم بر فرد و هم بر جمع در هر سطح، و نه  هایی را نشان دهد که طرح شده روش

 .فقط در سطح اداری، حکومت کند

فوکررو : (Reason, rationality and irrationality)ی و نییابخردی خییرد، خییردورز

ی  و بررای همره   کند معرفی میمتراد  با حقیقت  خود را د کهکن مینقد  استداللی را

رل هرای سررکوبگر کنتر    دهد کره سیسرتم   او توضیح می . حل دارد ئل اجتماعی راهمسا

های خرردورزی و نرابخردی، آن گونره     مفهوم . هستند اجتماعی معموال خیلی خردورز

هرای   در بحرث  او مورد عالقه های موضوع ازشد،  میی فرانکفورت مطرح  که در مدرسه

ل توصیفی ی خطر استدال متن فوکو ما را متوجه در این پس . دبو 0931 آخر های سال

 کره ادعرا  کنرد   ی میخطری  ما را متوجه د  نیزکن همچون دشمن عمل میکند که  می

 .شود منتهی به نابخردی میدر نهایت ی ا انهخردورز دارد هر نقد

هرای   مشرخص از رابطره   ای اسرت  مجموعهیک عمل علمی از دید فوکو : (science)دانش 

ایرن  .  گیررد  میمشخص شکل  یی مشخص و موضوعا میان دانندهکه رمزگذاری شده 

فوکرو بره   .  کنرد  مری  نقش برازی ها  مفهوم گیری شکلر جدی د های با قاعده مجموعه

خرود را  ” دانرش “کره   از جملره بره ایرن خراطر    .  توجه داشتدالیل مختلف به دانش 

خرود          استدالل  وشنگری وبا رو د نک میی خردورزانه تعریف  عنوان فرم غایی اندیشه به

ارزش  بر آن است که دانش این دیدگاه.  داند میبه حقیقت  رسیدنبرای  مهمراهی  را



 

 

شردن  ” علمری “طرور دائرم بررای     بایرد بره   بنابراینآورد،  گرد می” حقیقت“عنوان  را به

هرای منطبرق برا معیارهرای مشرخص علمری هماهنرگ و         بجنگد، و خود را با مفهروم 

                     آگاهی علمری ذاترا    شود که از آنجا ناشی می این دیدگاه بر فوکو نقد.  سازمان کند هم

 .های آگاهی نیست از دیگر فرم” تر حقیقی“یا ” برتر“

و در  سراخته فوکرو   اسرت کره  ی ا آرمانشرهر وا ه -دگرر  : (heterotopias)رمانشهر آ-دگر

، برای مثرال  به کار برده است معنای فضایی بیرون از فضای نهادی و اجتماعی روزمره

 .ی دگرآرمانشهرها نگاه کند به بخش فضا و مقاله  .ها ها و گورستان قطارها، متل

 ی قواعرد و قروانین بررای    آورنرده -پدیدبحث فوکو این است که دولت : (the State)دولت 

 و با آنمفهوم است یک  دولت . است های مختلف اجتماعی در سطحهای قدرت  رابطه

نهادهرا و     نمرایی کره از پریش   دآیر  از تمامی یک گروه را فرراهم مری  مشخص  ینمای“

 عمل است و نره یرک چیرز    دولت یک“، بر آن افزون ” .ها را بنیاد گذارده است واقعیت

 4.کند که دولت منبع اصلی قدرت نیست فوکو تاکید می  ”.مادی

 (کرن -مهرار -عنوان یک نیروی خرود  به) ”عرفان“ی  های فوکو درباره بحث: (religion)دین 

ی دیرن   نردرت دربراره   کره او بره   با این همه شهرت بر این است بسیار معرو  هستند 

د کره او  نر ده نشران مری   شهای اما چاپ اخیر سخنرانی . یافته بحث کرده است سازمان

و ( کلیسا)ی نهاد اجتماعی  ی تاریخ مسیحیت، هم از زاویه ای درباره های گسترده بحث

داشرته  ( چون جدایی میان واعظان و مرردم عرادی  )های درونی  ی سازواره هم از زاویه

نیرز   ، وتپرداختره اسر   هرای مختلرف عرفران    فوکو همچنین به مقاومرت گونره    .است

قردرت  “ ه برا مقابلر  بره  کره  از دل مسیحیت بیرون آمده   ی اویلت های ها و مذهب نگرش

 .اند برخاسته ”زاهدانه/شبانی

بینرد کره    هرایی مری   عنوان روش گرایی را به فوکو دین: (spirituality)عرفان /گرایی دین

  .به حقیقت دگرگون کند کند تا خود را به قصد رسیدن استفاده می( subject)فرمانبر 

به  کند، اما در تاریخ توصیف میی مهم  یک مسئله ی میان عرفان و شریعت رااو درگیر

فوکرو همچنرین معیارهرای      .دهرد  چندان اهمیت نمری  درگیری میان عرفان و دانش

هررای قرردرت  جررای وضررعیت میرران فرررم کلیسررا را در مقایسرره بررا وضررعیت دولررت برره

هرایی چنرد در    فوکرو بره تفراوت    . دهد توضیح می اهدانهز/شهریاری و شبانی/تحمیلی

هرای مرورد    های پساکارتیزین در رسیدن به آگاهی کارتیزین و سیستم های پیش روش
                                                                 

2  Foucault (2004) Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978. 
Paris: Gallimard Seuil, pp. 294, 282. 
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هایی میان  عنوان تفاوت او این مسئله را به . کند دگرگونی اشاره می-نیاز و مفهوم خود

 .کند توصیف می” روش روشنفکری“و ” عمال عرفانی  ا “

هرای   عنروان مکانیسرم   را بره ” ر یرم حقیقرت  “فوکرو  : (regimes of truth)رژیم حقیقت 

هرایی کره    کنرد، گفتمران   ها را تولید می کند که گفتمان ای تعریف می مشخص تاریخی

سخن دیگر، گفتمران   به  .های مشخص کارکرد دارند عنوان حقیقت در زمان و مکان به

 .کند مشخص عمل می است که در زمان و مکانی ”ر یم حقیقتی“

اش به موقعیت  اغلب فوکو را برای عدم عالقه: (women and feminism)زنان و فمینیزم 

بروده  پشرتیبانی   بررای ، معمروال  کردهاز جنبش زنان یاد  هرگاهاما  . اند زنان نقد کرده

باید آزادی انتخراب  در روابط جنسی کند که  او همچنین خیلی روشن بیان می . است

ی آن میدان  شود یا حتی به اندیشهتجاوز نباید منجر به آزادی عمل جنسی ما ا  .باشد

محروری  -هرای اخالقری یونران باسرتان را در رابطره برا مررد        فوکو سیستم  .داده شود

توصریف  ” اخالقری مردانره بررای مرردان    “عنروان   بره کند و آن را  نقد می اش انحصاری

 .کند می

جنبشری در قررن هفردهم    بره   تاریخ دیوانگی فوکو در : (confinement)زندانی کردن 

 برا تاسریس    .دکرر بایرد زنردانی    را” ناپرذیران  استدالل“باور داشت  د کهپرداز یماروپا 

بیکراران،   ،دیوانگران  این جنبش دست به زندانی کردن کسانی چرون  ،نهادهایی خاص

 کرام، کرافران، روسرپیان،   هرای نا  نرده کن یشوهر، کشیشان مزضوب، خودکش مادران بی

و این فوک.  جنسی بودند ناتوان از تولید حتی کسانی که و زد  ان میمتعرض اخالقان، بی

تراریخ  ی  کره مطالعره   مراقبت و تنبیه در کتاب وی.  نامید” زندان بزر “جنبش را 

 .اش در این باره ادامه داد مطالعهبه  بود،تولد زندان 

یک تکنولو ی است کره در  قدرت  فوکو بر آن است که زیست: (biopower)قدرت  زیست

هرای   در وجره  قردرت  زیسرت .  ها پدیدار شرد  اواخر قرن هجدهم برای تنظیم جمعیت

انضرباطی بره   /اگر قردرت تنبیهری  .  گیرد انضباطی جای می/مشخصی از قدرت تنبیهی

معنرای تنظریم تولردها،     را بایرد در  قدرت ، زیستباشدها  های تن معنای آموزش کنش

 . ستدانهای یک جمعیت  ها، زاد و ولد، و بیماری مر 

 0911ساختارگرایی یک جنبش فلسفی بود که در سال : (structuralism)ساختارگرایی 

شروند   را شناخته مری عنوان ساختارگ ای که به های اندیشه سبک . به اوج خودش رسید

شرناختی و   عنوان یرک مردل روش   وسور بهزبانشناسی فردیناند دی س بیشتر با گزیدن

فوکرو نسربت بره ایرن      . شروند  های مختلف فکری مشخص می ی آن در حوزه استفاده



 

 

ی شصت همچنان خود را با این جنبش همراه  جنبش اعتراض داشت، اما تا پایان دهه

تردید نیست که فوکو در حقیقت و همیشه خود را با ساختارگرایی همراه  . دانست می

های میان چیزهرا و   را جنبشی برای بررسی رابطه” ساختارگرایی“، البته اگر ما کرد می

ساختار آنها در هر سطح فرهنگ و آگاهی بدانیم، و همزمان خود را مخالف این بدانیم 

او همچنرین  سراختارگرایی   . ی چیزها را کشرف و توصریف کنریم    که بخواهیم جوهره

او با این مفهروم   افزونتر، . کرد ناپذیر را رد میجهانشمول و تزییر                      مفهوم انسان  فرمانبر 

جدایی  . ها، تاریخ، هستی و معنا است، مخالف بود که طبیعت انسانی مرکز تمام کنش

عنروان   ها آنجاست که او فرمالیسم غیرتاریخی را که اغلرب آنهرا بره    فوکو از ساختارگرا

 . کند گزیدند، رد می روش مطالعه برمی

بررد ترا    فوکو عموما این اصطالح را بره کرار مری   (: apparatus (dispositif)) واره سازمان

 و نههای اداری، موجود و نهادی و نیز ساختارهای آگاهی را نشان دهد  مکانیسمبیشتر 

در  واسرت   dispositifاصطالح اصرلی در فرانسره   .  ی جامعه را                      ا عمال  قدرت روی بدنه

برخی معرادل آن   و نیز apparatus، یعنی دارد نزدیک به آن تا حدیانگلیسی معادلی 

در فارسرری فعررال آن را بررا برگررردان  . انررد یافترره (کرراربرد و عملیررات) deployment را

 .کنیم واره مشخص می مانساز

های گفتمانی تا حدی برابرر اسرت    شکل : (discursive formation)های گفتمانی  شکل

 .با اصول علمی

ی  فوکررو کرامال بررا اندیشرره : (universal categories)هییای جهانشییمول  بنییدی طبقیه 

هرای   که در فرم ”چیزهایی“  .های آنها مخالف بود های جهانشمول و جوهره بندی طبقه

انرد، چیزهرایی چرون دولرت،      ها آفریرده شرده   ها و مکان ی زمان تزییرناپذیر برای همه

و واقعری   یهرا  این چیزها تنها شامل هستی  .کشور، دیوانگی، کامگاری، جرم و جز آن

 .ها ها و واکنش ی شرایط تاریخی و کنش هستند و نتیجه تزییرپذیر

فوکو همیشه اصول عدم ترداوم، گسسرت، و تفراوت را در     : (discontinuity)تداوم -عدم

بره نقرد   را در تراریخ   ”های تزییرناپرذیر فلسرفی   مفهوم“هایش استفاده کرده تا  تحلیل

ی  در فلسرفه ” انسران واال “و ” طبیعرت انسران  “و ” انسان“ها شامل  این مفهوم.  بکشد

ها، تاثیرهرا، پیشررفت، سرنوشرت،     تداوم همچنین مفهوم علت-عدم.  شوند انسانی می

 .گیرد در تاریخ به چالش مینیز سنت و نفوذ را 

فوکو  باستانشناسی آگاهی      کتاب  در: (non-discursive practices)عمل غیرگفتمانی 

هرای   های غیرگفتمانی را، از جمله در نهادها، وقرایع سیاسری، و عمرل    تعدادی از عمل
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بحث او این است که گفتمان زیرسراخت تمرام     (.014ص )کند  اقتصادی فهرست می

او  . هرایی چرون هنرر و موسریقی گفتمرانی نیسرتند       فررم  . های فرهنگری نیسرت   فرم

شود، مگرر وقتری    ها چیزی حاصل نمی تمانتوصیف مستقل این الیه گفاز “: افزاید می

های دیگر عمل، نهادها، روابط اجتماعی و سیاسری و جرز آن    که آن را در رابطه با الیه

  3”.کند ی میان اینها است که همیشه مرا مجذوب می رابطه . قرار دهیم

را ” ر یرم عمرل کرردن   “کند که او عالقه دارد  فوکو مشخص می :(practices)عمل کردن 

 .ها را ها و ایدئولو ی لیل کند و نه نهادها، تئوریتح

این اصطالح به یک مجموعره از قواعرد مشرخص    : (discursive practice)             عمل  گفتمانی 

.  کند های متفاوت آگاهی را تنظیم و تولید می شود که فرم فرهنگی و تاریخی ارجاع می

تحمیرل   مهای مررد  دیشهی بیرونی نیست که بر ان کننده                          عمل  گفتمانی یک امر تعیین

دهرد ادعاهرای    شود  بلکه قواعدی است که، تا حدی مانند دسرتور زبران، اجرازه مری    

 . مشخصی ساخته شوند

زی کند که فرد چی فوکو بحث می: (individuals and individualization)فرد و فردیت 

یران  هرای م  ، بلکه فرد محصول نزدیرک رابطره  نیست که نیاز به آزاد شدن داشته باشد

 .قدرت و آگاهی است

فرمانبر وجودی است که نسبت به خود آگاهی دارد و قادر است کنش : (subject)فرمانبر 

های پدیدارشناختی و قرن نوزدهمی  فوکو همیشه با اندیشه  .و چگونگی آن را برگزیند

ی یک فرمانبر بیرون از زمان و جهانشمول مخالف بود  فرمانبری که منبعی بود  درباره

بنرا بره نظرر      .ها بود ها و کنش ی اندیشه بنیاد همهخودش در چگونگی درک جهان و 

ی مشرکل ایرن مفهروم از    ی شصت میالد فوکو و بسیاری دیگر از اندیشمندان در دهه

فرمانبری در قطعیت آن بود و اینکره مرردم را از طریرق هرویتی تزییرناپرذیر تعریرف       

 .کردند می

                                                                 
3  Foucault (1967d). On the ways of writing history. In (1998). Aesthetics, Method and 

Epistemology. The Essential Works of Michel Foucault 19541984. Volume Two. J. D. 

Faubion. (Ed.). Tr. Robert Hurley and others. Harmondsworth, Middlesex: Allen Lane, 
Penguin, p. 284.  



 

 

هرای در   عنروان یرک سرازمان پایگرانی از ارزش     فوکرو فرهنرگ را بره    :(culture)فرهنگ 

انتخراب و انحصرار                                       کند، اما همزمان آن را تالقی مکانیسم  دسترس همگان توصیف می

 2.داند مینیز 

ی نقشی که فلسفه و فیلسو  یا روشرنفکر   فوکو نظر خود را درباره: (philosophy)فلسفه 

شد ایرن   اما یک چیزی را که همیشه متذکر می  .کند، چندین بار عوض کرد ی میباز

کررد   فوکو همیشه تاکید مری  . متن تاریخی باشد بود که فلسفه باید کامال در یک پس

او همچنین   .روبرو شود ”افتد هماکنون چه اتفاق می“پرسش که این با که فلسفه باید 

راهری بررای   آن را ند، بلکره  دا مینراهی برای بازتاب درست و غلط ی فلسفه را  وظیفه

 . ندبی های رفتاری ما می چگونگی شیوه های ما با حقیقت و بازتاب رابطه

هرایی چنرد    کند و تعریف ی قدرت بحث می فوکو در چندین مورد درباره: (power)قدرت 

لیبرال و تئوری مارکسیسرت از قردرت   سنت کند که مستقیما در تضاد با  پیشنهاد می

 . است

 ها  تعریف
 قدرت یک چیز نیست، بلکه رابطه است  .0

 کننده هم هست  قدرت فقط سرکوبگر نیست، بلکه تولید .4

قدرت چیزی نیست که منحصرا در دل دولت جای  . قدرت فقط مایملک دولت نیست .3

 ی جامعره  لکه، قدرت از طریرق بدنره  ب (. ی جهانشمول نیستا که جوهره)داشته باشد 

 . شود عمال می  ا 

قدرت در هر سطح   .کند های اجتماعی عمل می های رابطه قدرت در کوچکترین سطح .2

 . حضور دارد ی جامعه بدنه

 . مانند دارد-جنگرفتاری                           مال  قدرت استراتژیک است و    ا ع .5

  قدرتهای  گونه

قدرت شهریاری مربوط اسرت بره اطاعرت از    : (sovereign power) شهریاری قدرت .0

قردرت  “بحث فوکو ایرن اسرت کره     . های شاه یا یک شخصیت محوری قدرتمند قانون

امرا    .و نوزده گرفرت های هجده  را در قرن” قدرت شهریاری“تدریج جای  به” باطیضان

 . حضور داردحتی اکنون نیز قدرت شهریاری در تنش با قدرت انضباطی 

                                                                 
4  Foucault (2001). L'hermeneutique du sujet. Cours au Collège de France, 1981-1982. Paris: 

Gallimard Seuil, p. 173. 
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 انضباط /نگاه کنید به تنبیه: (disciplinary power)قدرت انضباطی  .4

هرای فوکرو حراوی     دولت مدرن در بحث: (pastoral power) زاهدانه/قدرت شبانی .3

انرد بررای    اعمال است که طراحی شدهها و  ها، خردورزی ای متالقی از تکنیک مجموعه

فرردی یرک جمعیرت، و    اعضرای   عنروان  های مردم بره  هابطحکومت کردن یا هدایت ر

ی شبانی  ای مدنی و سیاسی به همان شیوه عنوان مجموعه همچنین سازماندهی آنها به

از  روزمرره        سیاسی  سازماندهی  این  .کند ی خود را از تولد تا مر  مواظبت می له     که گ 

 .ای گرفته شده است های خاورمیانه اش در فرهنگ له                      ی مواظبت یک شبان از گ  عارهاست

های فوکو این اسرت کره    یکی از مهمترین دیدگاه: (power-knowledge)آگاهی -قدرت

کننرد و اطالعرات مربروط بره      های مختلف آگاهی تولید مری  های قدرت گونه مکانیسم

 حاصرل ای کره از ایرن راه    آگراهی   .نرد کن آوری مری  ها و هستی مردم را جمرع  فعالیت

را ” آگاهی قدرت اسرت “فوکو ادعای   .بخشد                                     شود در ادامه به ا عمال  قدرت توان می می

 ی میان قدرت و آگاهی را بدون یکی پیچیده های هکند و عالقمند است که رابط رد می

 .مطالعه کند دانستن آنها

دهرد، کره    فوکو هشدار می کامگاریتاریخ       کتاب  در جلد نخست: (sexuality)کامگاری 

یرک ر یرم سررکوبگر     ی بررای مطابق با خرد موجود، پایان قرن هفدهم را بایرد آغراز  

گفتمرانی  -ضرد او در بحثری   . ی کامگراری دانسرت   سانسور و تعادل رفتراری برر پایره   

(counter-discursive) گوید که پیشتر از این زمان هیچگاه ایرن انردازه توجره بره      می

های زیراد و   ی پدیدار شدن آگاهی بوده است و در واقع قرن نوزدهم را نقطهکامگاری ن

 .بیند های چند گانه کنترل در رابطه با کامگاری می مکانیسم

امرا در    .گفتمان بیشتر یک مفهوم لززنده در کارهرای فوکرو اسرت    :(discourse)گفتمان 

های زبانی بازمانرده   زمینهتا  رود در کارهای او به کار میاین اصطالح  ترین شکل ساده

یک راه مشرخص در سرخن   “او همچنین از آن برای توصیف .  را نمایش دهددر تاریخ 

 5.برد بهره می” گفتن

ای کره در   فوکو بررای نظررات جنجرالی   : (Marx and Marxism)مارکس و مارکسیسم 

اننرد  را م مارکسیسرم او   .، بسیار مشهور استکرد ی مارکسیسم ابراز می درباره 0911

توانرد   خاص می حیطبه این معنی که تنها در یک م  کرد مییک ماهی در آب توصیف 

                                                                 
5  Foucault (1972) [1969]. The Archaeology of Knowledge. Tr. A. M. Sheridan Smith. 

London: Tavistock, p. 193. 



 

 

او   .دشر  منرد  عالقره  بیشتر به مارکسیسرم بعدها او   1.یشرایطهر  د و نه دربکشنفس 

های تاریخی مارکسیسم برگشت و به  ی مشخصه بیشتر به دیدگاه نخستین خود درباره

 .در رابطه با آثار مارکس شکل گرفته است مارکسیسماین ادعا که نقدهای مربوط به 

فوکو مخالف مجازات اعدام بود و نظرر خرود را در ایرن    : (death penalty)مجازات اعدام 

 .ها اعالم کرد باره در چند مورد در رسانه

فوکو : (problematizations/ the history of problems)ها  تاریخ مسئله/ زایی هلمسئ

هرا   ی تاریخ مسئله ی او بیشتر در نوشتن درباره عالقه دهد که شان میدر توضیحاتش ن

هرا را   او تراریخ اندیشره    .ها، یا تاریخ یک دوره، یرا نهادهرا   حل تاریخ راهبررسی تا  است

توصریف   ”                      ی ا عمال بردون پرسرش   زای تجربه یا مجموعه هلسئمنا ی زمینهیک تحلیل “

د، و بحرانی آفرین های تازه می انگیزد و واکنش برمیشود، بحث  که مسئله می“... کند می

 3”.کند و نهادهای پیشین تشویق می ها ، عملها ، عادترا در رفتار ساکت

این نظمی اسرت در زیرسراخت هرر    : (historical a priori)مضمون پیرنشدنی تاریخی 

ین از فوکرو همچنر    (.ها در تاریخ ایران عرب مثل نقش)ی تاریخی  هفرهنگ در هر دور

این همان .  کند در اشاره به همین مضمون استفاده می” ناآگاهی مثبت آگاهی“عبارت 

چیردمان  -در زیر ودهد  های علمی آگاهی را توضیح می که فرم است ای شناسی معرفت

 .قرار دارداین مضمون 

معرفری کررده،    نظم چیزهااین اصطالح که فوکو در کتاب : (episteme)شناسی  معرفت

شود که زیرساخت تولید آگاهی علمی است در  ارجاع می” ناآگاه“ارهای منظم به ساخت

شرایط ممکن برای آگاهی در زمران  ” شناسی ی معرفت زمینه“.  زمان و مکان مشخص

را اغلب با مفهروم پراردایم   پژوهشگران این موضوع .  دهد و مکان مشخص را شکل می

 .کنند میمقایسه ( T.S Kuhn)مورد نظر تی اس کوهن 

 resistance to power and the limits)مقاومت در مقابل قدرت و محدودیت قدرت 

of power) :های متعددی وجود دارد که از طریق آنهرا   پیشنهاد فوکو این است که راه

و  رهوابحث او در یک جا این است کره مقاومرت همر     .توان در مقابل قدرت ایستاد می

یعنی هر زمان که رابطه قدرت شکل بگیرد، امکان وجرود  با قدرت وجود دارد،  همپای

های قدرت وجود ندارد، ایرن   ی بدون رابطه اگر جامعه  .مقاومت در برابر آن نیز هست

                                                                 
6  The Order of Things, p. 262 
7  Foucault (2001), Fearless Speech, Los Angeles: Semiotext(e), p. 74 
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یرک   ایرن را نبایرد    .های موجود قدرت قابل نقد نیستند به معنای آن نیست که رابطه

ی  مسرئله بایرد   آن راسرت، بلکره   دانمیان قردرت و مقاومرت   ” متضاد فلسفی“پرسش 

همیشره امکران     .سرت نادهای کامال مشخص و تزییرپذیر در زمران و مکران    درگیری

 .مقاومت وجود دارد، هر چقدر هم که سیستم سرکوبگر باشد

مولف .  دانست فوکو تعریف سنتی از مولف را محدود می :(author/artist)هنرمند /مولف

دارد و  قررار  تراریخی در وضرعیت  که ها است  بندی یا راهی برای تنظیم متن یک طبقه

ی مولرف   برای نمونه، موجودیرت روانشرناختی مولرف از اسرتفاده    .  نیاز به چالش دارد

ها متفاوت است و نیاز اسرت آنهرا را جداگانره بررسری      عنوان راهی برای تنظیم متن به

 .کنیم

دانرد کره    مری  هرای قردرت   فوکو نهادها را راهی برای انجماد رابطه: (institutions)نهادها 

 .برند تعداد مشخصی از مردم از آن بهره می

 هرای  تکنیرک “فوکرو   :(the arts of existence (life as a work of art))هنیر هسیتی   

کند که با  عنوان یک عمل واکنشی و داوطلبانه تعریف می را به” هنر هستی“یا ” ”خود“

اند کره خرود را برا    - بلکه در پی آن، کنند برقرار میها نه تنها قواعد ارتباط را  آن انسان

                                                               تزییر  خود در یرک موجرود واحرد، و سراختن زنردگی  خرود در       یعنی آن تزییر دهند، 

کنرد و بره معیارهرای     شناسی مشخصری را منتقرل مری    های زیبایی مجموعه که ارزش

 1.رسد سبکی مشخصی می

 گررا  های هویت جنبشبخش بسیاری از  گرچه کارهای فوکو اغلب الهام: (identity)هویت 

.  دهد تا آفرینش یا تعمیر آن هویت عالقه نشان می جامفربوده است، خود او شخصا به 

و راهی برای اعمال قدرت بر مردم و نیز مرانعی   داند و هویت را یک فرم فرمانبری میا

 .برای حرکت آنها بیرون از مرزهای تثبیت شده

                                                                 
8  Foucault (1992) [1984]. The Use of Pleasure. The History of Sexuality: Volume Two. Tr. 

R. Hurley. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, pp. 10-11. 
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