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: چكيده

و در اين پژ و ميـشل فوكـو قدرت در انديشه سياسي لئو وهش نسبت فلسفه سياسي  اشتراوش

با.ه استشدبررسي و تعريف متفاوت وي از قدرت، اين مقوله و حاكميـت تا قبل از نيچه  تمركز

اي كه فلسفه سياسي تالشي براي نيل به حقيقـت، نـسبتش به گونه؛سياسي پيوندي تنگاتنگ داشت

پاسخ به مساله توجيه حاكميت اقليتي حكومتگر بر اكثريت تحت حكومت، يـا با قدرت به صورت 

وشدايجاد سامان سياسي نيك تعريف مي  اراده معطـوف بـه"طـرح مبـاحثي چـون، اما با نيچـه

شد"قدرت و در همه جا حاضر تلقي و. قدرت پراكنده اين نوشته نيز بر نسبت بين فلسفه سياسي

با قدرت تاكيد دارد،  نگرش اشتراوسي به رابطه دو مقوله فوق است نخست،:دو نگرش متفاوت اما

 تالش براي جايگزين كردن معرفت نسبت به امـور دارد يعني كه بنا بر تعريفي كه از فلسفه سياسي 
و،به جاي گمان درباره آنها) از جمله قدرت(سياسي متعلـق شـناخت فلـسفه قدرت را موضـوع

نگ(داند سياسي مي  ازي نگرش فوكو، دوم.)رش سنتي نسبت به قدرتيعني همان ي است كـه متـاثر

مي نيچه، و فرايندي صعودي  تعريف فلـسفه سياسـي ديگـر، بنابراين.داندقدرت را همه جا حاضر

و نظام فلسفي فيلـسوف در خـالء شـكل تراويده ي ذهن شناساي فيلسوف مستقل از قدرت نيست

قدنمي ميگيرد بلكه خود مولود فرايندهاي . يشداندرت پراكنده در فضائي است كه فيلسوف در آن

:واژگان كليدي
 نسبت، فلسفه سياسي، قدرت
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 دمهمق
به نسبت و قدرت در انديشهدر اين مقاله و لئوسنجي فلسفه سياسي ي ميشل فوكو

بر. اشتراوس پرداخته خواهد شد و اشتراوس به نسبت بين فوكو و رابطه  البته اين نسبت

مدگنمي و قدرت در انديشه ردد، بلكه آنچه ي اين دو متفكر به نظر است نسبت فلسفه سياسي

و قدرت را چگونه ارزيابي؛صورت جداگانه است و اينكه هر كدام نسبت بين فلسفه سياسي

قرار گرفته)relation(و واژه انگليسي)rapport(واژه نسبت در برابر واژه فرانسوي. كنندمي

ز كه در مي شوداست و پيوستگي هم ترجمه از. بان فارسي عالوه بر نسبت، رابطه، اضافه

ميجمله معاني : توان به چند معني اشاره كرداي كه براي نسبت ذكر شده

ي دو يا چند در معناي كلي نسبت، يكي از مقوالت ارسطويي است كه خصيصه) الف(

ماموضوع انديشه مي كه مشمول عمل فكري واحد از هاي مثل نسبت معين باشد،يهيتباشد

و توالي اينهماني، هم زيستي، تناظر، ي دو موضوع انديشه به خصيصه)ب.( تطابق، عليت

كه چون اولي مطرح مي ميطوري ميشود، اثبات را كنار و انديشه دومي را دخالت دهد گذارد

به دنبالش هر دو با هم انديشه سومي را وارد مي دو )ج(ر ارتباط باشندكنند كه با آنها

ميخصيصه كه تغيير يكي باعث تغيير ديگري به طوري از اين تعاريف. شودي دو موضوع

كه وجود ارتباطنسبت، مي از سوي.و همبستگي در ذات نسبت نهفته استتوان نتيجه گرفت

به عنوان،ديگر و  نسبت يك اصطالح عام فلسفي بر وجود ارتباط بين دو شيء داللت دارد

.اصطالحي خاص يا رياضي رابطه بين دو مقدار يا كميت را مي رساند

و قدرت در انديشه لئو  اشتراوس نسبت فلسفه سياسي
از افالطون در عصر باستان تا نيمه قرن. هاي بنيادين در فلسفه سياسي است قدرت از مقوله

ست بوده اسـتو اكنون در مباحث پست مدرنيسم، قدرت هميشه در كانون توجه علم سيا 19

ميبه گونه  كه اغلب در تعريف اين علم گفته عالوه بـر. شود علم سياست، علم قدرت استاي

و در زندگي روزمره قدرت جايگـاه  به مقوله قدرت، در زبان عاميانه و جدي يپرداختن علمي

و .ويژه دارد هر چند با تعابير مختلف حكومت، دولت، حاكميت، رژيم يـا اما همواره قدرت...

به تقبيح نقل هر محفلي مي  لكن در حـوزه انديـشه سياسـي قـدرت بيـشتر. باشدبه تحسين يا

و دغدغه خاطر متفكـران مقوله و كمتر مساله اي است كه به دوران مدرن تفكر غرب تعلق دارد

به ذهن هر پژوهشگر آشـنا بـا فلـسفه غـرب متبـادر مـي. كالسيك بوده است  شـود سئوالي كه

ا  و افالطوني اسـت، لـذا نمـي پرسش از اين توانـد ست كه اشتراوس فيلسوف كالسيك انديش

، در صـدد. اش قدرت باشد مساله به اين نكتـه و عطف توجه داشتن رساله حاضر ضمن اذعان

كه مساله اشتراوس نه مقوله قدرت بلكه فلسفه سياسي است آنهـم نـه بـه صـرف عالقـه  است
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داختن فلسفي به فلسفه سياسي به منظور چاره انديشي داشتن به بررسي تاريخي فلسفه، بلكه پر

و نظري مدرن در حوزه تمدني غرب مـي باشـد  از. براي بحرانهاي عملي وي در بحـث خـود

به دنبال نيل به معرفت نسبت به امور سياسي است، قدرت را صـرفاً يكـي از  فلسفه سياسي كه

و امور سياسي مطرح مي مقوله كه بايستي ها فلـسفه«.هش فلـسفي قـرار بگيـرد پـژو هـدف كند

به معني كوشش براي جايگزين ساختن علم يا معرفت اصيل درباره اصـول سياسـي بـه  سياسي

و گمان  :هـا بـود ايـن اصـول شـامل دو دسـته از موضـوع. هايي در ايـن بـاره اسـت جاي آراء

و حقـوق،، آمريت، قدرتيعني ماهيت قوانين، نهادها،» هاي سياسي ماهيت مقوله«-1 وظايف

و آدميـان بـه عنـوان عـامالن فعـال يـا ها، برنامـه شرايط، رفتارها، تصميم  و آرزوهـا هـا، آمـال

و عادالنـه تـرين نظـم سياسـي«-2؛موضوعهاي رفتـار سياسـي  اشتراوس،فلـسفه سياسـي(» بهتـرين

مي.)73،ص1381چيست، ا بنابراين مالحظه و كه قدرت براي اشتراوس در حد يك موضوع مـر شود

مي  و ماهيـت آن سياسي مطرح و هدف فلسفه سياسـي معرفـت پيـدا كـردن بـه چيـستي  شود

.باشدمي

مقوله قدرت با عنوان اقتدار يـا مرجعيـت در آنجـايي كـه اشـتراوس از خاسـتگاه حقـوق

مي- اوج فلسفه سياسي-طبيعي به صورت جدي مطـرح مـي بحث وي.شـود كند يك بار ديگر

را شناخت، تـا» طبيعت«دارد براي كشف حقوق طبيعي نخست بايد مفهوم در اين باره بيان مي

كه بشر به فكرت طبيعت نرسيده است، مفهوم حقوق طبيعـي هـم ناچـار غايـب اسـت؛  زماني

كه فلسفه وجـود نـدارد حقـوق طبيعـي هـم شـناخته  كشف طبيعت كار فيلسوف است،آن جا

مي  كه ش نفـي ضـمني فلـسفه اسـت،ندي بنيـايشود گفـت اصـل موضـوعه نيست، عهد قديم

و... كشف طبيعت مقدم بر كشف حقوق طبيعـي اسـت... شناسدنمي» طبيعت« فلـسفه، جـست

چيزهـاي«همه چيزهاست يعني اساساً جستجوي خاستگاه هر چيـز، جـستجوي» اصول«جوي 

به طور موقـت هـم نمـي. است» نخست تـوان دركبه نظر اشتراوس معناي اين كشف را حتي

آ  به مفهوم معادل آن در ماقبل تـاريخ فلـسفه كرد مگر معـادل.ن كه از فكرت طبيعت بر گرديم

مي. بود» روش«و» خوي«ماقبل تاريخ فلسفه مفهومي طبيعت در  شـود كـه فلـسفه بـا مشاهده

و همين طور پرسش از  و اصول آنها .آغاز مـي شـود» خوي نيك«پرسش از چيزهاي نخستين

ك و عدم كه خود نيازمند فلـسفه اسـت را بـا مفهـوم اشتراوس فقدان فلسفه شف حقوق طبيعي

مي زند (autorite) مرجعيت قدرت  و خوي« پيوند در آغاز هر پرسشي در باب چيزهاي نخست

به مرجعيت متكي بـود؛ زيـرا  و اين جواب كه مطرح شود جوابي داشت نيكو حتي پيش از آن

في نفسه همان حق انساني  حكم قـانونبه آن گردن نهاد اصوالً اي است كه بايد مرجعيت چون

به آن آموخته  كه جماعت و عادتي و قانون هم در آغاز كار با شيوه زندگي، با خوي انـد را دارد

و هر كـس هـر چـه. فرقي ندارد  و ايرادي نيست في نفسه مورد اعتراض كه مرجعيت تا زماني
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ر و مشكل خوي نيكو نه مشكل چيزهاي نخست نها مي بگويد پذيرفته است، توان پيش كشيد،

مي فلسفه بـه همـين. گيـرد تواند در كار باشد، نه كاري در جهت كشف طبيعت صورت مـي اي

و ايراد نيست مفهوم حقوق طبيعي نمـي  توانـد پيـدا دليل ماداميكه مرجعيت قدرت مورد سوال

و تاريخ، اشتراوس،(شود ت تحـت عنـوان بنابراين اشـتراوس از قـدر.)106-105صص،1370حقوق طبيعي

و) مرجعيت(اقتدار و ظهور فلسفه بـه معنـاي دقيـق كلمـه يعنـي پرسـيدن از اصـول ياد كرده

و  مي دانـد و حتي از بين بردن كامل مرجعيت قدرت به نقادي خاستگاه امور نخستين را منوط

در صورت حاكم بودن قدرت، قدرتي كه از پيش براي هر سوالي پاسـخ داشـته باشـد، امكـان 

و در نتيجه كشف حقوق طبيعي ضرورتاً منتفي است فلسفيد اشـتراوس در تفـسير خـود بـر.ن

و حقوق طبيعـي همپرسه كه رابطه مرجعيت قدرت  يـا فلـسفه-هاي افالطون بر اين باور است

به وضوح در تمـامي ايـن همپرسـه  هـا بـويژه در همپرسـه جمهـور ديـده سياسي در اوج خود

ا مي به مرجعيت قدرت بركنار ماندن از آن بـراي پـي شود؛ افالطون نشان داده ست كه اعتراض

به جاي آن كه صراحتاً گفته باشد با  و اين را چه حد برايش مهم بوده بردن به حقوق طبيعي تا

و قوانين داده بيان كـرده اسـت  و گوهاي همپرسه جمهور كه به گفت و ترتيب خاصي در. نظم

پيـر،  (cephale) ها پـس از آن كـه سـفالوس عي، مدت جمهور، بحث درباره حقوق طبيهمپرسه

مي  و ارباب خانه از صحنه خارج شود تا به كار قرباني كردن بـراي خـدايان بپـردازد پـيش پدر

و حاضر نبودن چيزي كه وي نماد آن است شرط الزم براي جـستجو مي كه غيبت او آيد، يعني

و تـار(درباره حقوق طبيعي است  در.)104،ص 1370يخ،اشتراوس،حقوق طبيعي اشتراوس شـكاف افتـادن

و چشم اندازي كـه  و در نتيجه جهتي كه فلسفه از آن جا به خود گرفت ديوار مرجعيت قدرت

مي  به اين. داندپيدا شد تا به كشف طبيعت انجاميد را در خصلت آغازين خود مرجعيت قدرت

مي هاي فراو پذيرفتن وجود قوانين متعدد الهي دشواري«معنا كه كنـد؛ زيـرا آن قـوانين ان ايجاد

يكي از آنها اعمالي به صراحت ستوده شده كه ديگري  و متفاوت با هم تناقض دارند، در متعدد

و اما مهم ... آنها را محكوم شمرده است  ترين امر اين است كه قـوانين متفـاوت روي قاطع ترين

هـاي قـوانينم يك از اين مجموعه بنابراين بايد ببينيم كدا. چيزهاي نخست با هم تناقض دارند 

و تضمين بيانگر حقيقت است  و كدام تفسير توانـد مرجعيت قـدرت ديگـر نمـي. درست است

و پسنديده كدام است  [تضمين كند كه شيوه درست كه. خود مرجعيـت قـدرت] در اينجا است

مي  و موضـوعي اسـت كـه بايـد دربـاره آن تحقيـق شـودبه بحث گذاشته ق اشـتراوس،حقو( شود

و اقتـدار.)105،ص 1370طبيعـي، كه مرجعيت قدرت در نظر اشتراوس بيشتر قـدرت الهـي هر چند

به حوزه قـدرت سياسـي نيـز كـشيده  سنت نياكان است تا قدرت سياسي، اما اين امر به راحتي

مي. شودمي به باور وي فلسفيدن در فقدان قدرت يا بـه نقـد كـشيدن قـدرت مالحظه كه شود

كه پديدار  ومياست و برافتادن آن از معيار بـودن بـراي تـشخيص نيكـي و با نقد قدرت شود
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به عبارتي بدي، خود قدرت موضوع جستجوي فلسفي قرار مي و قدرت موضوع فلـسفه«گيرد

.شودمي» سياسي

كه وي از منازعه آميز بودن حيات بيان ديگر اشتراوس از قدرت آنجا نمايان مي شود

وي ريشه فلسفه سياسي كالسيك را در خصيصه حيات سياسي. وردآسياسي سخن به ميان مي

و ستيز ميان گروههايي كه در جامعه سياسي بر سر قدرت مبارزه مي داند كه توسط مباحثات

مي،كنندمي كه خصيصه«. شود مشخص ريشه فلسفه سياسي كالسيك در اين حقيقت نهفته بود

و ستيز ميان گروهه كه در جامعه سياسي بر سر قدرت حيات سياسي توسط مباحثات ايي

مي،كنندمبارزه مي شود، هدف فلسفه سياسي كالسيك اين بود كه اين مباحثات مشخص

نه متعصب، بود] بر سر قدرت[سياسي  و و بنيادي روحيه شهروندان خوب، كه ويژگي اساسي

و و فصل كند تعادل آدمي دارد آن را در سايه نظمي كه بيشترين تناسب را با ضروريات را حل

كه اشتراوس بين فلسفه سياسي.)93ص،1381فلسفه سياسي چيست، اشتراوس،(» انجام دهد  نوع ارتباطي

و ستيزهاي سياسي موجود در جامعه بر سر قدرت ايجاد مي يكند ناشي از برداشتبا مباحثات

نه نوعي رابطه پخش شده كه قدرت به اين معنا كه وي از قدرت دارد،  در سطح خاص است

كه در راس هرم جامعه واقع شدهجامعه بلكه مقوله ومي،انداي متمركز در نهادهايي باشد

ميكرگروههاي سياسي براي كسب  به ستيز و موقعيت با هم كه نوعي دن آن مقام پردازند،

به پايين از بيان اشتراوس افاده مي .شوداعمال قدرت از باال

و يشهاشتراوس در فرازي ديگر از اند سياسي اظهار داشـته فلسفه هاي خود در باب قدرت

از كه اين دو به طور طبيعي به دور شدن از يكديگر تمايل دارند،  اما از سوي ديگر بـه تبعيـت

و افالطون در جمهور،  يكي از شرايط تحقق نظام بهتر يا بهترين نظـام را منطبـق شـدن فلـسفه

مي  و قـدرت.)142ص،1381ي چيست، اشتراوس،فلسفه سياس( داندقدرت سياسي به نظر وي فلسفه ليكن

و قـدرت سياسـي سياسي هيچ گاه نمي  اي كـه واقعـه«توانند با هم تركيب شوند ،تركيب فلسفه

شـود مالحظـه مـي.)142،ص1381اشتراوس،فلـسفه سياسـي چيـست،(»امكان تحقـق آن نامحتمـل اسـت 

كه از فلسفه  مي اشتراوس با تعريفي تلقي» گفتارهاي حقيقت«ي، آن را به مثابه دهدسياسي ارائه

كه فلسفه سياسي كوششي براي جـايگزين كـردن معرفـت نـسبت بـه امـور. كندمي بدين معنا

و  به جاي حدس در ايـن اثنـا وي قـدرت را يكـي از امـور.ي آنها اسـت گمان درباره سياسي

مي   سياسـي ديگـري مـورد داند كه فلسفه سياسي در صدد است تا آن را همانند هر امر سياسي

و .)73،ص1381اشتراوس،فلسفه سياسي چيست،(فلسفي خود قرار دهد شناخت معرفتي
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و قدرت در انديشه ميشل فوكو  نسبت فلسفه سياسي
و قدرت در انديشه فوكو الزم اسـت تـا جهـتق به مناسبات فلسفه سياسي بل از پرداختن

فوكـو در آثـار. رگـاه وي پرداختـه شـود روشن شدن بهتر اين نسبت، به چيستي قـدرت در نظ 

به صورت مستقل مـورد بررسـي) ديرينه شناسي دانش(ي خود بويژه نظم اشيا اوليه گفتمان را

و پيونــد زدن گفتمــان بــا 1970قــرار داد، امــا روي آوردن وي بــه روش تبارشناســي در دهــه 

به صورت جدي در كانون مباحـث خـود بـوي و نهادهاي غيرگفتماني، قدرت را ژه در مراقبـت

و تاريخ جنسيت قرار داد  وي در اين آثار قدرت را در ارتباط با دانش در ملمـوس تـرين. تنبيه

به كار برد  و جمعي از ديدگاه فوكو قـدرت چيـزي نيـست كـه در مالكيـت. ابعاد حيات فردي

و يا شخص حاكم باشـد  ي حاكمه و رابينـو، ميـشل فوكـو فراسـوي سـاختگ( دولت، طبقه و دريفـوس رايي

ي قـدرت از جملـهي مقابـل نظريـات پيـشين دربـاره اين درست نقطـه.)26ص،1382 هرمنوتيك،

مي و ماركس قرار ي تعريـف از لذا وي به صـراحت بـر لـزوم بـسط دامنـه. گيردنظريات هابز

به نظر وي تاكنون ي قـدرت دسترسـي هـاي تفكـري دربـاره تنها به شـيوه«قدرت تاكيد دارد،

م كه مي داشتيم به قدرت مشروعيت بخشد بتني برالگوهاي حقوقي بودند يعني اينكه چه چيزي

به شيوه  كه ي قدرت دسترسي داشتيم كه مبتني بر الگوهـاي نهـادي هاي تفكري دربارهو يا اين

كه دولت چيست؟ بنابراين  الزم بود ابعاد تعريف قدرت را بـسط دهـيم،بودند مثل اين پرسش

در(ي روند ابژه سازي سوژه به كـار ببـريم را در مطالعه تا بتوانيم اين تعريف و قـدرت، فوكو،سـوژه

و رابينو،  ص 1382دريفوس تحليل بر حـسب قـدرت نبايـد حاكميـت دولت،شـكل قـانون يـا.)344،

كه فرد يا گروهي بر گروهـي ديگـر اعمـال كننـد(وحدت فراگير استيال  را بـه) يعني استيالي

اي داده منزله فوكـو،اراده بـه(انـد هاي نهايي قدرت ها فقط شكل صل قرار دهد، بلكه اين هايي اوليه

به منزله.)107،ص 1384دانستن، ي كثرت مناسبات نيرو اسـت مناسـباتي كـه قدرت پيش از هر چيز

ميايذاتي عرصه قـدرت همـه جـا.)108،ص 1384فوكـو، اراده بـه دانـستن،( شونداند كه در آن اعمال

كه همـه همه] البته[هست،   جا حاضر بودن قدرت از آن رو نيست كه قدرت اين امتياز را دارد

چيز را در زير يك پارچگي تزلزل ناپذيرش گرد آورد، بلكه از آن رو است كـه قـدرت در هـر

به عبارت بهتر در هر رابطـه  و در هر نقطه، يا ي ديگـر توليـد اي بـا نقطـه اي ميـان نقطـه لحظه

ه. شودمي به اين معنا كه قدرت همه چيز را در بر مي قدرت همه جا نه گيرد بلكه به ايـن ست

مي  كه قدرت از همه جا قدرت نهـاد نيـست، سـاختار.)108ص،1384فوكو، اراده به دانـستن،( آيدمعنا

كه به يـك  كه برخي از آن برخوردار باشند قدرت نامي است نيست، نوعي قدرت مندي نيست

د  مي جامعهرموقعيت استراتژيك پيچيده و)109ص،1384فوكو، اراده بـه دانـستن،( شوداي معين اطالق

 قدرت چيزي نيست كـه-1ي فكري فوكو عبارتند از هاي قدرت درمنظومه طور كلي ويژگي به

كه نگـه داشـته شـود يـا از دسـت بگريـزد؛ به دست آيد يا تقسيم شود، چيزي تصاحب شود،
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و متغير اعمال مي و در بازي روابطي نابرابر بي شمار در-2؛شودقدرت از نقاط  روابط قـدرت

و روابـط جنـسي(به ديگر انواع روابط وضعيتي بيروني نسبت ) روابط اقتصادي، روابط دانـش

و ذاتي آن فوكـو، اراده بـه( قـدرت از پـايين مـي آيـد-3ستهانيست، بلكه روابط قدرت دروني

به تحليلي«،)109،ص 1384دانستن،  يعنـي از سـازوكارهاي. از قدرت اقـدام نمـائيم» صعودي«بايد

كه هر يك بي و رسم خـود را دارد آغـاز نهايت كوچك آن و راه  تاريخ خود، مسير خود، شيوه

و در عـين حـال غيـر-4؛)335،ص 1370فوكو،فر انساني يا شر شـيطاني،(» كنيم  روابط قدرت نيـت منـد

هـا نـشاني هـدف، يعني روابط قـدرت از محاسـبه)110،ص 1384فوكو، اراده به دانستن،( سوبژكتيواند

يا  و قـدرت،( تصميم گيري نيـست دارد، اما محصول انتخاب بـدين.)249،ص 1384ميلـر، سـوژه، اسـتيال

و دانش در جهان مدرن متكي به هيچ منبع متعالي خدايي يا انساني نيـستند  برنـز،( ترتيب قدرت

ص 1384ميشل فوكو،  به قدرت در سطح تصميم يا نيـت آگاهانـه)104، و تحليل قدرت نبايد خود را

هم-5؛)332،ص 1370ي يا شر شيطاني، فوكو، فر انسان( مقيد سازد هر آنجا كه قدرت وجود دارد مقاومت

به عبارت بهتر از همـين رو مقاومـت هرگـز در موقعيـت بيرونـي  و با اين حال، يا وجود دارد

به قدرت نيست  و قـدرت در واقـع بـراي برقـراري خـود)111ص 1384فوكو، اراده به دانستن،(نسبت

و(از نقاط مقاومت است كثيرينيازمند وجود شمار و رابينـو، ميـشل فوكـو فراسـوي سـاختگرايي  دريفوس

ص 1382هرمنوتيك، ،26(.

به گفته اعمال مـي«ي فوكو از طرف ديگر اَعمال آنها و و قدرت تنها روي افراد آزاد شـود،

مي  هاي مختلف دست بـه انتخـاب بزننـد از همـين رو شـرط انگيزد تا از ميان گزينه آنان را بر

و آزادي اسـت وجود قدرت رابطه  و.ي مستمر آن بـا مبـارزه، مقاومـت امـا هـر جـا نافرمـاني

مي  به پايان برسد رابطه قدرت هم پايان و( يابدمقاومت و رابينو، ميشل فوكو فراسوي سـاختگرايي  دريفوس

ص 1382هرمنوتيك، ،26(.

و حقيقت، نيز از ويژگي/ رابطه قدرت كنـد،ي قدرت ذكر مـي هاي است كه فوكو برا دانش

و هر قدرتي همتافته  به همـراه براي وي هيچ دانشي بيرون از قدرت وجود ندارد اي از دانش را

، قـدرت، زبـان، زنـدگي( دارد و دانـش پيـشاپيش» دانـش قـدرت اسـت«.)330،ص 1382روزمـره، خالقي

و روابـط قـدرت اسـت در.)191،ص 1380د،ي نقـ كوزنزهـوي، فوكـو در بوتـه(كاركردي از منافع انساني

به سوژه و دانش هر دو با كار كردن روي فرديت وي را تبديل  كننـد مـي فرهنگ مدرن، قدرت

ص 1384برنز، ميشل فوكو،( ازي قدرتي وجود ندارد مگر اين كه حـوزه هيچ رابطه«.)213، معرفـت اي

رو همبسته با آن نيز در  كه و هيچ معرفتي هم نيست ابـط قـدرت را، كنارش تاسيس يافته باشد

و تاسـيس نكنـد  در ارتبـاط بـا.)100،ص 1385بـري، ميـشل فوكـو،(» در آن واحد، پيش فرض نگيرد

كه  و لذت فوكو بر اين باور است و قدرت يكديگر را حـذف نمـي«قدرت و عليـه لذت كننـد

مي  مييكديگر نيستند، آنها همديگر را دنبال ميكنند برهم سوار و يكديگر را پيش . ننـدراشوند
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و تحريـك بـه يكـديگرگره و ايجـابي تهيـيج و لـذت مطـابق سـاز وكارهـاي پيچيـده  قدرت

ص 1384فوكو، اراده به دانـستن،(» اندخورده را.)60، و حتـي آن چيـزي قدرت هميشه پيشاپيش هست

مي مي كه تالش ت قـدر.)96،ص 1384فوكو، اراده بـه دانـستن،(شود در تقابل با قدرت قرار گيرد سازد

و هـاي منفـي دسـت بايد از توصيف هميشگي اثرهاي قدرت در قالب واژه«ايجابي است مولد

كه[كشيد  مي«قدرت] نظير اين مي«،»كندطرد سانـسور«،»كنـد جلـوگيري مـي«،»كندسركوب

مي«،» پوشاندمي«،»انتزاع مي كند«،»كندمي كنـد، قـدرت در واقع قدرت توليـد مـي.»كندپنهان

را  مي واقعيت و آيينهكند قدرت قلمروهاي ابژ توليد و هاي حقيقـت را توليـد مـي ها كنـد فـرد

مي  كه به اين توليد بـستگي دارد شناختي به دست آورد و قـدرت،( توان از او ، 1384ميلر،سـوژه، اسـتيال

دهـد فوكو با تعريفي كه از قدرت دارد آن را در سطح كل پيكر بندي اجتماعي قرار مي.)242ص

ب  ي قـدرت در انديـشه. انـد ها در مقابل قدرت نيستند، بلكه مجاري قـدرت راساس آن سوژهكه

و اجتماعي ما را در بر مي » زنـدگي«گيرد قـدرت اساسـاً فوكو تمام ساحت هاي زندگي فردي

در.است از وي كه همه» ميكروفيزيك قدرت«همين راستا مي برد ي انـسانها در آن گرفتـار نام

ب.و اسيرند به بررسي نسب آن با فلسفه سياسي در انديـشه فوكـو حال ا اين تعريف از قدرت،

.پردازيممي

و قدرت در انديشه مينسبت فلسفه سياسي كه خودي فوكو را به دو سوالي توان با توجه

ي سياسي كالسيك بديني فلسفهين سوال وي در حوزهنخست. بهتر فهميد،كندوي مطرح مي

كهصورت طرح مي كه چگونه گفتار حقيقت، يا صرفا فلسفه به مثابه«شود به تمام«ي گفتاري

مي شود، قادر است محدوده» معني به حقيقت ؟»هايي براي حق قدرت برقرار سازدمربوط

كه خود فوكو مطرح مي چه قواعدي از حق از طريق روابط«كند اين است كه سوال دوم

ب به حقيقت ميقدرت در توليد گفتارهاي مربوط به عبارتي چه نوع قدرتيه اجرا در آيد؟

اي از چنين تاثيرات شديدي ممكن است گفتارهايي از حقيقت را توليد كند كه در هر جامعه

كه دغدغه.)328-327،صص 1370فوكو،فر انساني يا شر شيطاني،(»برخوردار باشد؟ ي در سوال اول

حقفلسفه«ي سياسي كالسيك استفلسفه قد«از»ي مي»رتحق و كار متمايز و هدف شود

ي گفتاري كه به تمام معني مربوط به حقيقتي حق يا فلسفه سياسي به مثابهي فلسفهويژه

ميمي هم،اما در سوال دوم. باشدشود، محدود كردن قدرت كه در  منظور فوكو اين است

م اي روابط چندگانهجامعه كه در پيكر جامعه رسوخ راياز قدرت وجود دارند كنند، آن

ومشخص مي مي سازند و خود اين روابط قدرت را بدون توليد،تشكيل ، كردن انباشته دهند

و عملي كردن گفتاري و؛توان مستقر كردنمي] گفتار حقيقت[بكار انداختن  استحكام بخشيد

و هيچ اعمال ممكن قدرت، بدون نوعي اقتصاد گفتارهاي حقيقت كه از طريق.به اجرا درآورد

ما تابع توليد حقيقت از طريق. بر اساس اين همبستگي بوجود آمده باشد، وجود نتواند داشت
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و نمي شر(توانيم جز از طريق توليد حقيقت اعمال قدرت كنيم قدرت هستيم فوكو، فر انساني يا

ازي گفتارهاييي سياسي به مثابهفلسفه[ي حق بدين ترتيب فوكو فلسفه.)328،ص 1370شيطاني، 

ميرا توجيه]حقيقت يبه اين معنا فوكو در يك چشم انداز كلي، رابطه. داندگر قدرت

ميفلسفه و قدرت را واژگونه ي موضوع فلسفه» قدرت«در نگرش فوكويي. سازدي سياسي

و حاصل آن است در. سياسي نيست، بلكه فلسفه سياسي موضوع قدرت فوكو اين مطلب را

وباب رابطه و تاريخ جنسيت مطرح كرده استي قدرت و تنبيه و درمراقبت  منوچهري،( دانش

ص 1383اي فلسفه سياسي،هپارادايم وي.)22، معرفت به نحو تفكيك ناپذيري با روابط قدرت«به نظر

و پيشرفتدر هم تنيده  و توسعهاست ي كاربست قدرت پيوستگي هاي معرفتي با پيشرفت

و ... دارد و معرفت بي عالقه و قدرت به صورت دو طرفه غير انتفاعي وجود ندارد، معرفت

به يكديگر وابسته به كار بسته شود، جايي براي توليد. اندتفكيك ناپذير كه قدرت هرجا

1970ي فوكو بويژه در آثار دهه مساله.)83،ص 1385بري، ميشل فوكو،(» معرفت نيز خواهد بود

نند ديوانگي، بيماري، نقض قوانين، جنسيت،ما[بررسي روابط بين تجربه هاي مختلف

مانند روانپزشكي، طب، جرم شناسي، شناخت مسائل[هاي مختلفو دانش] خودهماني

مانند قدرتي كه در موسسات[و باالخره شكلهاي مختلف قدرت] جنسي، روانشناسي

و عموما همه و كيفري ميروانپزشكي به كنترل فرد اعمال باشدمي] شودي نهادهاي مربوط

و عقل،( و قدرت در حوزه.)90،ص 1377فوكو، سياست هاي فوق را به فوكو در هم بافتگي دانش

ميي فلسفهحوزه به جايگاه قدرت در تكوين علومي سياسي نيز انتقال دهد، يعني با اشاره

ميانساني جديد، رابطه به كليت معارف جديد تعميم و قدرت را در.دهدي دانش  به نظر وي

و تمايز قلمرو دانش از قلمرو» رژيم هاي معرفتي« مدرن انسان محل اعمال قدرت است

كه. قدرت اشتباه است ي شاخه هاي معرفت بايد در ارتباط با اعمال قدرت تكوين همه«چرا

مي... ديده شود كه جوامع كه رفتار انساني از توانند موضوع مشاهدهاين ي علمي باشند، اين

و همه مرتبط با مكانيسم قدرتهيك مقطع مسئل مي شد، همه و حل ي شد كه بايستي تحليل

.)32،ص 1375منوچهري،قدرت، مدرنيسم، پست مدرنيسم،(» بوده است

ميدر يك جمع به صورت زير بيان بندي و فوكو را توان تفاوت انديشه هاي اشتراوس

: كرد

كه-1 و اموري را  باز،اندفاقد تاريخ تلقي شدهفوكو در تبارشناسي، تاريخيت پديده ها

و مكان استمي به زمان مي دهد كه دانش وابسته و نشان  در حالي كه اشتراوس؛نمايد

. كندتاريخي بودن دانش را رد مي
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تنها وقتي ممكن مي شود كه روابط قدرت] فلسفه سياسي[از نظر اشتراوس، دانش-2

اي از دانش قدرتي بدون تشكيل حوزهي متوقف شده باشد، اما از ديدگاه فوكو هيچ رابطه

و هيچ دانشي هم نيست كه متضمن روابط قدرت نباشد . متصور نيست

و مبنا-3 و بديهيياز نظر فوكو منشا و؛ وجود نداردي ضروري  معيار تشخيص خوبي

ميبدي در حوزه و روابط قدرت معنا پيدا و قدرت  اما اشتراوس امر طبيعي،؛كندي سياست

و مطل ميق را در پس پشت قضاوتماهوي . كندها جستجو

ميي حق را توجيهفوكو فلسفه-4 و در اين ارتباط اشتراوس گر حق قدرت  داند

ميي حق را محدودكنندهفلسفه را،به عبارت ديگر.داندي حق قدرت و حقيقت  فوكو قدرت

. بيندنه در ارتباط بيروني با يكديگر بلكه آنها را در ارتباط با هم مي

نه مورخ فكري بلكه مورخ انديشه است، يعني موضوع-5 اشترواس بر عكس فوكو،

نه تاريخ، بلكه انديشه است مي«.وي در مطالعات تاريخي، ي متفكران، دهد زمانهاو ترجيح

و تحوالت اقتصادي را در پرتو انديشه و حتي مسائل روانشناختي »هاي آنان بفهمدگذشته

تا( و ص 1370ريخ،اشتراوس، حقوق طبيعي  اما فوكو مورخ فكري است، يعني موضوع براي وي.)13،

 چرا كه اساساً؛ي كاري وي عالم زندگي است نه عالم انديشهتاريخ است، از اين رو حيطه

.)،مصاحبه1385منوچهري، عصر مدرن در چشم انداز ميشل فوكو،( موضوع تاريخ فكري، عالم زندگي است

و تامل در فوكو هرگونه ايده يا نظريه-6 كه دانش عبارت است از تفكر  مبني بر اين

و اشياء[ي چيزها جوهره مي] امور ؛ در)164،ص1380هاي گفتمان،اي بر نظريهدانل، مقدمهمك(كندرا نفي

مي داند] فلسفه[حالي كه اشتراوس دانش و ماهيت امور . را كوشش براي شناخت جوهر

كه فر و اشتراوس ميي فرعي نوشتهضيهاما وجوه مميزي فوكو دهد،ي حاضر را تشكيل

و منجر شدن عالوه بر موارد فوق، عبارت از گراييدن انديشه  هاي فوكو به راديكاليسم

به محافظه كاري در عرصهانديشه ميهاي اشتراوس و تبعات. باشدي عمل از اين رو پيامدها

نه در سطح انديشهدو متفكر در عرصه به انديشه.ي عمل مطمح نظر است هاي در اينجا ابتدا

و محافظه كاري در حوزه و آنگاه تبعات انديشه فوكو راديكاليسم ي انديشه پرداخته خواهد شد

مي گيردو اشتراوس در عرصه .ي عمل مورد بررسي قرار

 نتيجه
به اشتراوس با به عنوان كوششي براي جايگزين كردن معرفت نسبت تعريف فلسفه سياسي

سي  و امور دانـد كـه قدرت را يكي از امـور سياسـي مـي گمان درباره آنها، اسي به جاي حدس

فلسفه سياسي در صدد است تا آن را همانند هر امر سياسي ديگري مورد شناخت معرفتي خود 

به معرفت نسبت به ماهيت قـدرت اسـت؛. قرار دهد  بنابراين يكي از اهداف فلسفه سياسي نيل
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مياز اين رو قدرت در مقام و موضوع فلسفه سياسي قرار  اشـتراوس،سوي ديگـراز. گيردابژه

و عدم كشف حقوق طبيعي كـه خـود نيازمنـدرا– يعني اوج فلـسفه سياسـي-فقدان فلسفه

مي  كه در آغاز هر پرسـشي فلسفه است با مفهوم مرجعيت قدرت پيوند و براين باور است زند

و در و،ه مطرح شود خوي نيكو پيش ازآنك باب چيزهاي نخست اين جواب بـه جوابي داشت

بدين ترتيب اشتراوس در اينجا از قدرت تحت عنـوان اقتـدار يـاد.مرجعيت قدرت متكي بود 

و ظهور فلسفه به معناي دقيق كلمه، يعني  و«كرده را»خاستگاه امور نخـستين پرسيدن از اصول

 در صورت حاكم بودن قدرت.داندمنوط به نقادي حتي از بين بردن كامل مرجعيت قدرت مي

و در نتيجه كشف حقوق طبيعي . ضرورتاً منتفـي اسـت–اوج فلسفه سياسي-امكان فلسفيدن

و بـدي مـي به خاطر تناقضات ذاتي خود، از معيار بودن براي نيكي و اما مرجعيت قدرت افتـد

مي  و بـه عبـارتي قـدرت موضـوع فلـسفه سياسـي خود موضوع جستجوي فلسفي قرار  گيـرد

.شودمي

اي روابط چندگانه از قدرت وجـود دارنـد گويد در هر جامعهميشل فوكو در اين ارتباط مي

ميكه در پيكر جامعه رسوخ مي  و آن را مشخص و تشكيل مـي كنند و خـود ايـن سازند دهنـد

و عملـي كـردن گفتـاري كـردن روابط قدرت را بدون توليد، انباشـته  گفتـار(، بكـار انـداختن

به اجرا درآورد نمي) حقيقت و اعمـال ممكـن قـدرت.توان مستقر كرد، استحكام بخشيد  هـيچ

و بر اساس اين همبستگي بوجود آمده باشـد بدون نوعي اقتصاد گفتارهاي حقيقت كه از طريق

و نمي جوامع تابع توليد. وجود نتواند داشت  توانند جز از طريق حقيقت از طريق قدرت هستند

فلـسفه سياسـي بـه مثابـه( فوكـو فلـسفه حـق،بدين ترتيب. قدرت كنند توليد حقيقت، اعمال 

مي)گفتارهايي از حقيقت  به نظر وي معرفت به نحـو.داندرا توجيه گر قدرت ياز سوي ديگر

و پيشرفت و توسـعه تفكيك ناپذير با روابط قدرت در هم تنيده است هاي معرفتي با پيـشرفت

ب.كاربست قدرت پيوستگي دارد  بهيمعرفت و قدرت و غيرانتفاعي وجود ندارد، معرفت عالقه

و تفكيك ناپزيري به يكديگر وابسته  كه كـه قـدرت بـه كـار بـسته صورت دو طرفه اند هر جا

.جايي براي توسعه معرفت نيز خواهد بود شود،

و مĤخذم :نابع
اخميشل فوكو،)1385(بري اسمارت،.1 .تران،چاپ،اول، ترجمه ليال جو افشان،حسن چاوشيان،نشر

و فرهنگيفلسفه سياسي چيست؟،)1381(اشتراوس، لئو.2 .،ترجمه فرهنگ رجائي،شركت انتشارات علمي

و تاريخ،)1370(اشتراوس، لئو.3 .،ترجمه باقر پرهام،انتشارات آگهحقوق طبيعي

.،ترجمه بابك احمدي،نشر ماهي،چاپ سوم،چاپ سومميشل فوكو،)1384(برنز، اريك.4

.، انتشارات گام نو،چاپ اولقدرت، زبان، زندگي روزمره،)1382(ي، احمدخالق.5

و رابينو.6 و هرمنوتيك،)1382(دريفوس نيميشل فوكو فراسوي ساختگرايي .، ترجمه حسين بشيريه،نشر
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و رابينو،)1384(فوكو، ميشل.7 و قدرت، در دريفوس نيسوژه .، نشر

و افشين جهانديده،نشر ني،چاپ سوم، ترجمهاراده به دانستنفوكو ميشل،.8 . نيكو سرخوش

و ديگران،.9 ، ترجمه فرهنگ رجايي، موسسه)1370(، ويراسته استيون لوكسقدرت فرانساني يا شر شيطانيفوكو ميشل

و تحقيقات فرهنگي .مطالعات

و عقل"،)1380(فوكو،ميشل. 10 در:ازاهللا فوالدوند،به نقلترجمه عزت،"سياست .نشر طرح نو،چاپ دوم،سياست خرد

و ديگرانك. 11 .، ترجمه پيام يزدانجو، نشر مركز، چاپ اولي نقدفوكو در بوته،)1380(وزنزهوي

 چاپ اول،، ترجمه حسين علي نوذري، نشر فرهنگ گفتمان،هاي گفتماناي بر نظريهمقدمه،)1380(دانل، دايانمك. 12

.تهران

ان"ي سياسياي فلسفهپاراديمه"،)1383(منوچهري، عباس. 13 .ديشه سياسي،شماره اول،زمستان ،فصلنامه

.121-122،شماره اقتصادي-فصلنامه سياسي،"قدرت،مدرنيسم، پست مدرنيسم"،)1375(عباس منوچهري،. 14

.، مصاحبه،روزنامه شرق"عصر مدرن در چشم انداز ميشل فوكو"،)1385(منوچهري، عباس. 15

و قدرتسوژه،)1384(ميلر، پيتر. 16 و افشين جهانديده،، استيال .چاپ دوم نشر ني،، ترجمه نيكو سرخوش


