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: چكيده

سي يكي از مجادله برانگيزترين منازعات فكري در حوزه نظريه اسي بحث در باب چرخش هاي

از بديع،ياين مسئله كه فوكو با طرح ديدگاه.مفهوم قدرت در ديدگاه ميشل فوكو است با عدول

هاي رايج، قدرت را نه صرفاً در ارتباط با سازوكارهاي ساختارهاي رسمي يا در قالبي ديدگاه

مي صرفاً سياسي؛ بلكه منتشر در تمام حوزه خو. داند هاي اجتماعي ميفوكو كهد دمي خواهگويد

به ديگر پيشنهاديراه تر، راهي كه تجربي؛ برساند»اقتصاد جديد روابط قدرت«كنم كه ما را زودتر

و متضمن رابط داراي ارتباط نزديك و عمل استر بيشتةايتر با وضعيت جاري ما  اين. ميان نظريه

براه عبارت است از اينكه اشكال مقاومت در مقابل انواع مختلف  عزيمتةعنوان نقطه قدرت را

تر قدرت جديوي در باب مطالعات،گيري فوكو از روش تبارشناسي با بهره.خود اتخاذ كنيم

و درصدد برمي مي و پيكر آدمي بپردازدةآيد به بررسي رابط شود درة مسئل. قدرت، دانش  اصلي

دةها به واسطتبارشناسي، اين است كه چگونه انسان و رون شبكه قرارگرفتن در اي از روابط قدرت

ب وه دانش، مي عنوان سوژه ب با بحث،رو از اين.شوند ابژه تشكيل وبادر  مسائلي مانند زندان

و مدرسه درصدد رديابيِ،مجازات در اين.آيد جديد قدرت در عصر مدرن برميفنون بيمارستان

و سپس تصورات و تحليل فوكو درباره مفهوم قدرت  پسافوكويي از قدرت به بحث مقاله، ادراك

.خواهد گذاشته شد

::واژگان كليديواژگان كليدي

..، انديشه سياسي، انديشه سياسيتبارشناسي، سوژه، ميشل فوكوقدرت، دانش،
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:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در اين مجله منتشر شده است
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 فكري فوكومقدمه؛ تبيين پروژه. الف
پردازان در نيمه دوم قرن بيستم از جمله تأثيرگذارترين نظريه)1926-1984(ميشل فوكو

آن.است را فكريِگيريِ جهتدائمكه فوكواج از مي خود و تحت تأثير سنتاد تغيير هايد

بقرار گرفت گوناگون فكريِ  فوكو رو، از اين. شناخته شده است»كثيرالوجه«عنوان متفكريه،

و در نتيجه عاليق فكريِةتوان متفكري با حوز را نمي ايه افكار او را در زمين، خاص دانست

چ.خاص مورد توجه قرار داد پردازي ميشل فوكو درباره هار دهه گذشته، تئوريدر طول

و عملكرد قدرت مناظره و مجادله ماهيت بييها ها بازتاب اين. شمار را موجب شده استي

چه كه فوكو   خواند، ارائه قدرت مي)Genealogy(» تبارشناسي«مجادالت در رابطه با آن

و تحليله ديدگا اها فوكو با نگرش.)Fraser, 1994: 133(ستهايي است كه همچنان ادامه يافته

و مسئله بديع خود حوزه مي اي از تحقيق كه و زواياي قدرت گشود توان پردازي را درباره ابعاد

در باب پرسش اصلي فوكو در بحث.دكراز آن به چرخشي جدي در مطالعه قدرت ياد 

ت؟ يا اين پرسش قدرت،اين پرسش نبود كه قدرت چيست؟ يا سازمان اصلي قدرت كدام اس

كه خصيصه اصليهاكند؟ بلكه اين پرسشكه قدرت چگونه در اين يا آن نهاد عمل مي  بود

شكل قدرت در جامعه امروزين چيست؟ چگونه ظاهر مي چه عقالنيتي شود؟ بر اساس

مي مي و انتشار و كردارهايابد؟ تشخص گيرد ي ما چگونه تحت تأثير قدرت، فرديت، ذهنيت

 گيرد؟ شكل مي

كه چه كسيبابرد مقاله حاضر اين است كه كانون توجه فوكو از پرسش فرضيه  اين

و گونه به سمت پرسش درباره اشكال و به خصوص قدرت را در دست دارد؟ هاي قدرت

و گونه كه افراد را طبقه اشكال مي هايي از قدرت مي كند، نشانه بندي  خاصيكند، هويت گذاري

ميبخشد، قواعدي از حقيق مي به طور كليت را بر آنها تحميل و كند كه بايد پذيرفته شود

به سوژه كه مي شكلي از قدرت .دهد، چرخش يافت هاي منفرد شكل

به نحو مداوم جهت فكري خود را تغيير؛نويس نيست اي آسان فوكو نويسنده  زيرا او

و در روش مي كه دهد و جدي هستيم ييها حوزهشناسي بديع او شاهد طرح مباحثي مهم

و فلسفه، تا جامعه و روانپزشكي مختلف از تاريخ ميرا شناسي » ريچارد برنشتاين«.گيرد در بر

مي«: نويسد در توصيف فوكو مي از دانند، نوشته چنانكه خوانندگان آثار فوكو هاي او مملو

و چرخش مي. هاي ناگهاني استنكات بديع به نظر  تازهيرسد كه فوكو هر بار موضوع چنان

و از نوشته و در حال درك تجربه را مطرح كرده است هاي هاي پيشين خود فاصله گرفته است

و اين يكي از داليلي است كه خواندن آثار فوكو جذاب، پريشان. پژوهشي جديد است كننده

 ). Bernestein, 1991: 142(»در عين حال خرسندكننده باشد
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از منظر فوكو.ب  تحليل روابط قدرت
قدرت در ارتباط با مفاهيمي نظير چگونگير طول پنج دهه گذشته همواره مفهومد

 هاي حقيقت هاي علمي، چگونگي ظهور رژيمرويارويي تصورات، نحوه برساخته شدن گفتمان

)truth regime(هاي ها، موضوعات پژوهش، اشكال محدوديتگيري روندها، كنش، نحوه شكل

و اجتماعي، عملكرد اجبا و در ارتباط سياسي و زور، كاركرد ايدئولوژي، ترس، سالمت، رنج؛ ر

و خشونت مورد بحث قرار با مسائلي نظير قانون، حقوق، بهداشت، سالمت، رفاه، انضباط

 فوكو از گيريِ با بهره.)Barthes, 1977; Butler, 2004; Deleuze, 1995; Hall, 1997( گرفته است

ميشنا كه در حوزه روشروش تبارشناسي بارهرد، مطالعات وي گيرد سي پساساختگرا قرار

مي قدرت جدي دهيدرواقع، از اوا.شود تر تة نگرش ساختگرايان،1970ةل برأ فوكو با كيد

تكنولوژي«و بحث از)Genealogical(»تبارشناسانه«مفهوم گفتمان، جاي خود را به روش

و دانشةو رابط*»بدن ر( آن با قدرت و معنا در تحليل گفتمانيةابطبه جاي بحث از ) ساختار

و دغدغه،به عبارتي.دهد مي دههاي فكريِ شاهد آن هستيم كه عاليق و1960ة او از اواخر

د مهيققبطور مي،1968تر پس از سركوب جنبش دانشجويي در و دچار تحولي اساسي شود

مي يابد»تحليل روابط قدرت«در راستاي و«كتاب. تغيير  1970كه در آغاز دهة» تنبيهمراقبت

مفهوم تبارشناسي در آثار متأخر.نوشته شد، حاصل توجه فوكو به قدرت در اين مقطع است

 تفكر وي،ةشناسان هاي معرفتبه عنوان يكي از بنيان، 1975و به طور مشخص از سال فوكو 

ن برگرفته از انديشه  در تقابل در تقابل تبارشناسي. است» اخالقتبارشناسيِ«چه در كتابيهاي

به سنتيِشناسيِ با روش مي تاريخ آن كار و هدف و ضبط ويژگي،رود و ثبت هاي يگانه

و رويدادها است بي تبارشناس خود را درگير ارزيابي محتواي نظام دانش يا نظام.همتاي وقايع

و دستگاه در عوض، تبارشناس درگير بررسي فرايندها، رويه. كند اعتقادات نمي ميها كند هايي

و اعتقادات توليد مي راكه از طريق آنها حقيقت، دانش سياست گفتماني«شود كه فوكو آن

از ديدگاه تبارشناس،.)Fraser, 1994: 133( خواند مي)politics of the discoursive regime(»رژيم

ياةگونه ماهيت ثابت يا قاعد هيچ و كيايتغ بنيادين ه موجب تداوم متافيزيك وجود ندارد

وها، گسستتاريخ شود، بلكه بايد پيوسته شكاف هاي گوناگونكه در حوزهرا هايي جدايي ها

مي رويدادها را همان«، تبارشناس.كردوججست، معرفتي وجود دارد هر جايي كه كمتر از جويد

مي،جاي ديگر مي انتظارشان و در همان چيزي مي رود كه بدون تاريخ شمرده يعني[ودش جويد

مي.ها ريزهغ،ها، عشق، وجدان احساس]در  براي نه] البته[ كند بازگشت اين رويدادها را ضبط

و ابژة نظام قدرت خاص است كه سوژه) عملي(تكنولوژي بدن به معناي تكنيك.1 ها براساس آن، خود را به عنوان سوژه

.هيم گفتباره سخن خوا در ادامه، به تفصيل در اين. كنند تلقي مي
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كهيها بلكه براي آنكه صحنه؛كند شان را ترسيم تكاملآنكه منحني تدريجيِ ي متفاوت بازيابد

)1381:374،فوكو(»اندي متفاوت ايفا كردهياه نقش،اين رويدادها در آن

درش به اين نكته توجه يسته استشا كه ديدگاه فوكو  در چارچوب، قدرتةبار ود

و عيني عرضه بدارايهنظري كه توصيفي فارغ از متن، غيرتاريخي .شود؛ مطرح نميد خاص،

ب به گفتقآيد به تحليل منظم روابطميربلكه وي درصدد »تحليالت قدرت« خودشةدرت يا

(Analytics of power)  در قدرت برپاةاي دربار اگر بكوشيم نظريه« به اعتقاد او،.ردازدبپ سازيم،

آن آن صورت همواره مجبور خواهيم به عنوان پديده]قدرت[بود كه و را اي كه در مكان

در زماني خاص پديد مي هايي پيامد اين امر، درانداختن نظريه.)311:دريفوس(»نظر بگيريم آيد،

و ارائك كه با روش تبارشناسان تبيينةلي و يكپارچه از قدرت است بر( فوكوةي يكدست كه

به متن فرهنگيِ و توجه به صورتي خاص در)شده مبتني است كردارهاي انجامتحليل كردارها

ايانداز گيري از روش تبارشناسي چشم فوكو با بهره.تقابل است ط با تحليلابرت جديدي در

و قدرت مي ا هويت كه بر به صورت پراكندهگشايد ، نامتعين،)dispersed( ساس آن قدرت

به عنوان شبكه و اي از روابط است كه در تمام چندچهره، توليدكننده، داراي اشكال گوناگون

.)See: Conner, 1997( نقاط جامعه پراكنده شده است

:داند فوكو در ابتدا، تحليل روابط قدرت را مستلزم اثبات چند نكته مي

و امتيازات سنتي، تمايزهاي ايجادنظ-1  قانون، زبان يلهوسبشده ام تمايزهايي نظير شئون

به فرد امكان مي كه .دهد تا به نحوي بر اعمال ديگران تأثير بگذاردو فرهنگ،

كه اعمال-2 و مقاصدي مي انواع اهداف ،نند نظير حفظ امتيازاتككنندگان قدرت تعقيب

و .…انباشت سود

ب-3 به واسطقبرحسب اينكه آيا: رقراري روابط قدرتوسايل  تهديد كاربرد وسايلةدرت

كم اثرات ترغيبيِة قهريه به واسطةقو  كنترل يا كاربردةوبيش پيچيد كالم، با كاربرد وسايل

يا بايگانيبتي با بكارگيريِقهاي مرا سيستم به موجب قواعدي كه آشكار يا ضمني، ثابت ها،

همتغيير هستند، قابل و يا بدون كاربرد اين، اينهاةبا كاربرد وسايل تكنولوژيك براي اجراي

.شود وسايل اجرا مي

و: اشكال نهادمندي-4 اين اشكال ممكن است گرايشهاي سنتي، ساختارهاي حقوقي

و شيوه پديده  همچنين.)مانند نهاد خانواده(هاي رايج را با هم درآميزند هاي مربوط به رسوم

كه داراي كانونممكن است وبه شكل چارچوبي بسته ظاهر شوند هاي دقيق، قواعد

و استقالل نسبي در عملكرد هستند ساختارهاي سلسله و شخصي به عالوه اين اشكال،.مراتبي

نظير(هايي چندگانه باشند كه واجد دستگاهي بسيار پيچيدهيهاممكن است عبارت از نظام
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و كارويژ) دولت هم اعما،آنةاست و مراقبت سراسري، اعمالةل سيطره بر  امور، ايجاد نظم

و تا اندازه و نظارت هم تنظيم . روابط قدرت در درون نظام اجتماعي استةاي هم توزيع

به عنوان عمل در حوزه: شدن درجات عقالني-5 اي از امكانات، اجراي روابط قدرت

به نسبت تأثيرگذاريِ و قطعيت نتاممكن است به نسبت هزين ابزارها و نيز  احتماليةيج آنها

ميةخواه هزين( كه برانگيخته به مفهوم مقاومتي و يا هزينه ) شود اقتصادي وسايل مورد استفاده

.تر شود يدهچپي

سه نگرش رايج در مي در تحليل فوكو،  مدل حاكميت: گيرد باره قدرت مورد نقد قرار

سه مدل. محور، مدل كااليي، مدل سركوبگر و نه اين به نحو جدي از يكديگر منفك نيستند؛

ميياند، بلكه هر يك عناصر تنها به يكديگر تنيده مدل. نندك متفاوت از قدرت را بيان

ترين تصور سياسي از قدرت است براي فهم قدرت به منابع شناخته محور كه رايج حاكميت

كه در فرمول و تحت حاكميت يا آن چه و تعابير حاكم انجام آنچه«،»لنين«بندي شده قدرت

و. توجه دارد»كه براي اوست به تحرك كه مبين دركي اقتصادي از قدرت است، مدل كااليي

و به صورت كااليي اشاره دارد كه بيشتر. گردش قدرت در قالب مادي آن مدل سركوبگر

و  و وجوه سركوبگرانه و عملكرد قدرت رهيافتي روانشناختي دارد نيز به ماهيت كنش

و حقوق؛ مدل مدل حاكميت. ساز آن توجه دارد محدوديت محور قدرت را بر اساس قانون

كه صرفاً هاي اجتناب كااليي بر اساس هزينه و مدل سركوبگر بر اساس عملكرد قدرت ناپذير؛

و محدويت مي منفي، سركوبگر مي زا تلقي آلترناتيو فوكو در راستاي فهم. كند شود، ارزيابي

كه قدرت نيازمند  مي» تحليالت«آن چيزاست و مبتني بر درك وجه توليدي قدرت دانسته شود

و ماهيت غيرمتمركز يا شبكه قدرت، تنظيم و پراكنده آن در تمام جامعه است كنندگي آن  اي

(Foucault, 1980: 88-107).

و آزادي نسبت  قدرت
و رو و آزادي رابطة نزديكي وجود دارد ابط قدرت به مثابه در ديدگاه فوكو، بين قدرت

كه علي و آزادي است مي بازيهاي استراتژيك ميان افراد بر رغم تاثيرپذيري از قدرت، توانند

كه در موضع يعني كساني،، قدرت صرفاً بر افراد آزادويمزعبه. اعمال ديگران تاثير بگذارند

مي،انتخاب قرار دارند شكلهاي انسا زيرا هدفش نفوذ بر گزينش؛شود اعمال و بهن دادن

راةتوان رابط نمي،رو از اين.)Dryzek and Others, 2006: 70( اعمال اوست و ارباب ةبطار بنده

 اجبار جسماني برقرار است كه بيشتر با مفهوم سلطهةا نوعي رابطج بلكه در اين؛قدرت دانست

و. سنخيت دارد بهستاسلطه، معتقد فوكو با تمايزبخشي ميان دو مفهوم قدرت كه سلطه

كه در آن ةشدن حاشي تابع به دليل محدود اشخاص،روابط نامتقارن قدرت اشاره دارد
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به روابطي اشاره؛ي اندك براي مانور دارندي فضا،)ثيرات قدرتأتيلهوسب(آزاديشان  اما قدرت

و قابل مقاومت است كه منعطف، چندجانبه، متحرك  شدن فوكو در ادامه با پيوند قائل. دارد

و آزادي، روابط قدرت را متمايز از روابط خشونت مي ميان قدرت  خشونتةاو رابط. داند آميز

ب ميه را متضمن اعمال زور بر بدن يا اشياء و بالواسطه كه در نهايت فرد صورت مستقيم داند

و را وادار به تسليم مي و منفعل صلتي ويرانخكند ةدر حاليكه وجود رابط. كننده دارد كننده

و انكار آزادي نيست كه»استراتژي«يا» راهبرد« بلكه مبتني بر نوعي؛قدرت به معناي نفي  است

ميبر اساس آن، ديگران برحسب تكنيك و هاي خاص قدرت هدايت ايةمتضمن حوز«شوند

نه،در اين تعبير.)358:دريفوس(»ستاو تدابير ممكنهجها، نتايها، واكنشكامل از پاسخ  قدرت

به واسطه هنجارهاصر كه از طريق سكوت،يفاً در چارچوب اعمال آن بلكه حتي ي خاص

و واژه و شكل دادن به تصورات مي فضاهاي خالي شود نيز بازتاب پيدا گان خودمان بيان

بهد.كند مي آزعر نتيجه و نه در مواجهزم فوكو، قدرت  با هم، بلكه در ارتباط با هم عملةادي

نظير ماكياول،(نشده از سوي متفكرين مدر از قدرت، در برابر تعاريف ارائه اين تلقي.كنند مي

مي)هابز، ماركس، وبر به عنوان تقويت قرار كه بر اساس آن، قدرت هاييي تواناةكنند گيرد

كه در جهت تغيير رفتار تابعان يكي از بازيگران، آنها را در موضعي قرار مي بر،داد  حدي

.ارندهاي آنها بگذآزادي

 به مثابه امري ارتباطيقدرت
راوف و نهاد، بلكه كو، قدرت رارق مورد توجه» بين نيروهاةرابط«به مثابهنه به مثابه ساختار

به رابطقدرت در اين معنا. دهد مي و رعيت يا بازتابةمحدود و حاكم يافته در ساختارها

نينهادها و احزاب و محدود نظير دولت  فلسفي- نظر وي برداشت حقوقياز.يستي متمركز

و دولت، ريشه در نگرش مدرن و تبيين قدرت در ارتباط با نهادهايي نظير پادشاه از قدرت

و دولت پيوند نداشته  و باعث شگفتي است كه اگر مفهوم مدرن قدرت با نهاد پادشاهي دارد

وي.باشد بر سياسي مدرن هرگز دست از سرِةنظري«،به تعبير :1380كلگ،(» است شتهندا پادشاه

آن.)89  خود قدرت در شكل نهاييِ،فوكو بر اين باور است كه دولت صرفاً نهادي است كه در

مية اما قدرت عميقاً ريشه در شبك؛قابل مشاهده است و  توان آن را در تماميِ جامعه دارد

و روابط انساني عرصه و(هاي اجتماع و شاگرد و بيمار، معلم حتي روابط روابط پزشك

؛كرد روابط قدرت را در نهادها جستجوء نبايد منشا،رو از اين. مورد مالحظه قرار داد)عاشقانه

مييلهوسبزيرا باعث توضيح قدرت و روابط قدرت را صرفاً به صورت اشكال قدرت شود

.كند قانوني يا مبتني بر اجبار آن محدود مي
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اي ت، نه اينكه آن را به مثابه پديدهسجهاي قدرت را بايد در تاروپود جامعه ريشه

كهةاي بر پيكر ائدهزعارضي، همانند و نابوددباي جامعه پنداشت  سخن، در نتيجه.شود محو

روةامعجگفتن از در نگرش. قابل تصور استوپذير امكان بط قدرت، صرفاً در انتزاعا فاقد

و نهادين نه در اشكال رسمي دربل،آنةفوكويي، قدرت آن» نقاط انتهايي«كه در،اعمال  يعني

و جايي ميكه قدرت سرشت قانونيِ سطح روابط انساني .گيرد كمتر دارد، مورد توجه قرار

يا چگونگيِدادنِ توجه قرار درصدد مورد با چرخش در نوع مطالعه قدرت،فوكو  قبضه

را بلكه چگونگيِ؛آيد نمي تصاحب قدرت بر و اثرات آن و اعمال، اجرا  در ارتباط مستقيم

كه مي را بالواسطه با آنچه مي» ابژه«يا» سوژه«توانيم آن او. دهد قدرت بناميم، مورد توجه قرار

مي در اين  شدنِ ساخته قدرت نيست، بلكه چگونگيِ، من در تحقيقاتمموضوع اصليِ«:گويد باره

به عنوان سوژه است  مانند جنسيتهايي گيري پديده شكل فوكو*.)Smart: 91(»انسان

)Sexuality(ًبه مثل يا كسب لذت نمي انسان براي توليد طبيعيِةكارماي را صرفا داند، بلكه آن را

رف عنوان منظومه و ميتاي از گفتارها كه آدميان ارها  را در چنبر مناسبات قدرت قرار)افراد(داند

و نظارت بر اندام جنسيت عبارت است از راهبردي در جهت«،به عبارتي.دهد مي  اداره، توليد

و مناسبات اجتماعيِ .)1379:63ضميران،(»نهاآآدميان

و نحوو تاكتيك)ها تكنيك(ها شيوهةتحليل فوكو از قدرت بر مطالع  عملكردةهاي قدرت

به عنوان چيزي تلقيي چنين تحليلةپايبر.آن استوار است دش، قدرت بايد كه ميوود كند ران

كه فقط به شكل زنجيرهيا  مي شايد به عنوان چيزي كند، هرگز در جايي متمركز اي عمل

و نمي شود، در دست كسي قرار نمي نمي به عنوان كاال يا بخشي از دارايي گيرد توان آن را

درچجا هست، نه به خاطر اينكه همه قدرت در همه«.دكرتصاحب  از؛گيرد برمي يز را  بلكه

ه اين ميرو كه از پا رجايي نشأت و از مييگيرد به باال فوكو.)Sheridan, 1980: 85-6(»جوشد ين

به حضور ثابت حقيقت يا خود قدرت توجه نكنيد، بلكه آن را همچون«:گويد در اين باره مي

ميراهبردي به موجب آن كه نه توانيد ببينيد كه تأثيرات سلطه تصور كنيد آميز آن استراتژي

و كاركردهاي قدرت نسبت ها، تاكتيكركتحها، بلكه به گرايشبازيابي حقيقت ها، ابزارها

 را كشف كرد كه دائماً در حال]قدرت[اي از روابط بايد در آن استراتژي، شبكه.شوند داده مي

و فعاليت هستند و رابينو(»تنش .)209: دريفوس

ك از اين منظر، قدرت بيشتر عمل مي و يا امتيازي براي كند تا اينكه در اختيار سي باشد

 است كه راهبرديهاي اي از موقعيت مجموعهةبردارنددرقدرت. حاكمه محسوب شودةطبق

و ديگري«: در منظومة فكري فوكو، واژة سوژه دو معنا دارد.1 و وابستگي؛ يكي به معناي منقاد ديگري بودن به موجب كنترل

و. به معني مقيد به هويت خود بودن به واسطة آگاهي يا خودشناسي هردو معني، حاكي از وجود نوعي قدرت هستند كه منقاد

.»مسخركننده است 
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ب.در سرتاسر نظام اجتماعي در حال اجراست و جهانشمول ظاهره هرگز صورت جامع

و تنها در نقاط اعمال به صورت نمي مي»ردخُ«شود ا، در اينجا.شود ظاهر ق ري مطلم قدرت

و مجموعه اي از شبكه بلكه صرفاً مجموعه؛نيست  ديگر، در نتيجه.هاي متداخل است ها

شدقدرتقتوان كليتي واحد براي نمي ،ي بلكه ما با وجوه گوناگون قدرت در اشكال محل؛ائل

و در يك كالم به شكل. مواجهيم»ميكروفيزيك قدرت«متغير هاي در اين تصور، قدرت

هرعيتقمتفاوت در مو و و فضاهاي گوناگون وجود دارد و فضاها، يك از اين موقعيت ها ها

و  به خود را دارندشيوهتاريخ ويژه .هاي مربوط

به جاي آنكه چيزي باشد كه به و قدرت در اين معنا هيچگونه محتواي جوهري ندارد

و متمركز شود كه در ارتباط با دانش عهدهفناوري نوعي؛تصاحب درآيد  نقشي دار است

و سربازخانهضان و در چارچوب نهادهايي مانند زندان، بيمارستان، كارخانه، دانشگاه باطي است

مي بر مبناي تكنيك و تنبيه عمل به اين نكته نيز توجه.كند هاي مراقبت درش البته بايد ود كه

طي قرون.خ داده استاشكال اعمال قدرت نيز تحوالتي ر  در اين تحول، قدرت نخست در

و سركوب و هيجدهم از شكل حاكميت، دولت  به شكل قدرت مشرف بر حيات،هفدهم

)Biopower(و در سد به شكل آناتومي سياسيِةدرآمد به( بدن نوزدهم  كارگيريِ با تأكيد بر

بر. ظاهرشد)باطيضتكنولوژي ان و اجتماعي قدرت مشرف فوكو با اشاره به دوشكل فردي

مي ا«:نويسد حيات مي-هاين قطبيكي از شكلكه به نظر بر-گرفته باشد رسد نخست  متمركز

به عنوان ماشين است؛ آن را تنظيم مي ميكند، توانايي بدن به حداكثر به هاي آن را و رساند

و تعليم مي طور هم زمان سودمندي  جملگي اينها از طريق فرايندهاي.دهد پذيري آن را افزايش

كه انضباط را شكل مي مي،دده قدرت براًدوم، قطبي كه بعد. شود تضمين و  شكل گرفته است

به عنوان مبناي و به زندگي است اجزاء بدن تمركز دارد، بدني كه آكنده از نيروهاي معطوف

و شناختي مورد بهره فرايندهاي زيست و مرگ، ميزان سالمتي برداري قرار گرفته است؛ تولد

كه  و افزايش عمر به زندگي ميرفاه، اميد و هاي تواند متأثر از سياست در شرايط مختلف

ا ).Luke, 1990: 242(»ط با مردم بسيار متغير باشدابرتزيستي اتخاذ شده در

و سازماندهي پيكره عمومي از نشانهبراي فوكو، اعمال قدرت بر بدن انسان هاي ها

س. پيشرفت مدرنيته است و اماندهي جمعيت، در جامعه مدرن غربي، اعمال انضباط بر بدن

كه سازماندهي قدرت بر زندگي در بارهدهنده دو قطب تشكيل  آن يلهوسب آن چيزي است

 هاي اصليِ در مقطع اخير، شاهد ظهور يكي از تكنيك.)Luke, 1990: 242( شكل يافته است

و مراقبت مستمر بر تابعين هستيم كه از آن به تكنيك«قدرت مدرن جهت نظارت

ر معكوس مي»پذيرييتؤسازي هاي سلطنتي،مكه در نظايدر حال«كه معنا بدين.شود تعبير
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در تحت نهادهاي قدرت مشرف بر حيات،؛پذيري برخوردار بود پادشاه از بيشترين رؤيت

به رؤيت باط قرارضكسانيكه بايد مورد ان مي گيرند .)320:دريفوس(»شوند پذيرترين افراد تبديل

و تنبيه در اشكال گذشتبه اعتقاد فوكو، بهنج وةارسازي، مراقبت به صورت شكنجه  خود

مال( اي عموميهنمايش مي) عامء اعدام در  نوعي جابجايي، اما در عصر حاضر.گرفت صورت

رةدر عرص و ذهن افراد قدرت و فكر و روان كه بر اساس آن، قدرت بر روح خ داده است

از اعماة فوكو اين تحول در نحو.شود اعمال مي » نمايشيةجامع«ل قدرت را در ارتباط با گذار

مي» مبتني بر مراقبتةجامع«به مي توضيح و چنين ]مبتني بر[ة جامع،ماةجامع«: نويسد دهد

عم مراقبت است، در زير سطح تصويرها، بدن]بر مبتني[ة جامع]بلكه[؛نمايش نيست دريها قاً

 33.)1378:270،فوكو(»ند هستمحاصره

و تكنيك طورهب و تنبيه مستمر ان كلي، با استقرار نوعي مراقبت برضهاي باطي كه مبتني

و سازوكارهايِ مي»سراسربيني«پذير نهايت تعميمبيمحصورسازي شكل است،  گيريِ توان از

آنضانةجامع كه در و دورترين زواياي ثيرات قدرت تا ظريفأت،باطي سخن گفت ترين

ميز  ظهور چنين شكلي از قدرت، اين نياز احساس شد كه بدنةنتيجدر.دكن ندگي آدمي نفوذ

و با فهميدن نحوبه نحو دقيق آنةتر شناخته شود م، كاركرد  ثرتر تحت انقياد قرارؤبه نحو

و نوعي خصلت تأديبي است اين بنيان.گيرد كه مبتني بر دانش تكنولوژي سياسي«؛هاي سلطه

مي»بدن آن خوانده مية بدن مستقيماً در حوز،شود كه در و سياسي قرار مناسبات«گيرد

بي،قدرت مي بر بدن چنگالي مي؛گشايد واسطه مي؛كند آن را محاصره را؛كوبد بر آن داغ  آن

و تربيت مي مي رام مي كند، تعذيبش به انجام كارهايي و ملزم به اجراي مراسمي كند و كند

محصول همين/ انسان به عنوان فاعل دانايي، موضوع،نتيجهدر.)37:فوكو(»كند وادارش مي

مي/سلطه .)Sheridan: 85-6( شود مشاهده دانسته

 دانش/قدرت
به عنوان حوزه بر خالف تئوري و تأثرات هاي مدرن كه دانش و بيرون از تأثير اي بيطرفانه

به عنوان حوزه) پوزيتيويسم(قدرت  و واجد آگاهي كاذب يا ) ماركسيسم(اي تحريف كننده

مي دانسته مي كه دانش از رژيم شد، فوكو تأكيد و روابط كند هاي قدرت غير قابل انفكاك است

و هاي طرد، انطباق، منفعل اي انضباطي، تكنولوژيهقدرت در چارچوب كنش سازي، نظارت

و اتباع در فرايند هويت. دهد بهنجارسازي خود را نشان مي س شهروندان به عنوان وژه سازي هم

و به صورت ايجابي در چارچوب  به عنوان موضوع دانش هستند سازوكارهاي دانش«و هم

مي» انضباطي و خودآگاهي آنها به واسطه اعمال شكل و موجوديت هاي قدرت فناورييابند

و جنسيتي تعين مي  Best and(يابد بر بدن در قالب فرامين اخالقي، حقوقي، رواني، پزشكي
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Kellner: 50(.بلكه كامالً بالعكس شرطي؛قدرت نبايد امري متعارض با عقالنيت ارزيابي شود 

فوكو، سازوكارهاي قدرت را متضمن ابزارهاي كارآمد براي. ضروري براي ايجاد دانش است

و انباشت معرفت مي مي توليد و ها، قدرت با صفاتي منفي همراه در اغلب نوشته«:نويسد داند

م: بوده است ميميرومحقدرت مي كند، سركوب مي كند، سانسور كند، پنهان كند، ممانعت

مي مي و و وقتي،در حاليكه قدرت (Smart:7).»پوشاند كند كه قدرت از طريق توليدكننده است

ا سازوكارهايي همچون مشاهده، شيوه و پژوهش و روندهاي تحقيق ميهاي ثبت ؛شود عمال

را آنكه دستگاهجز،بدين معناست كه قدرت راهي ندارد آورد، براي شناخت پديد هايي

و به در اعمال قدرت، ضرورتاً دستگاه.اندازد كار سازمان دهد به حركت آوردمي هاي دانش را

كه در درون آنها دانشو فضاهايي را ايجاد مي )Regimes of Truth(هاي حقيقتو رژيمكند

عن در اين معنا حقيقت.گيرد شكل مي به يافته براي توليد، هاي نظم وان سيستمي از رويه، بايد

و نهادي توليد حقيقت درك شود و نحوه بيان در رژيم سياسي، اقتصادي  تنظيم، توزيع، انتشار

)Foucault,1980:133(.مي و نهادهايي«:كند فوكو بيان حقيقت مبتني بر شكلي از گفتمان علمي

كه آن را توليد كرده و اقتصادي اند؛ موضوع هميشگي است براي توليد( انگيزش سياسي

و همين طور توليد قدرت سياسي است، حقيقت، با اشكال گوناگون خود موضوع) اقتصادي

و اطالع و مصرف در نهادهاي آموزشي مي انتشار گسترده در رساني است، حقيقت توليد و شود

ندستگاه و اقتصادي نظير دانشگاه، نيروهاي نظامي، و رسانههاي بزرگ سياسي به ويسندگان، ها

و منازعه اجتماعي  و منتشر) منازعات ايدئولوژيك(عنوان موضوع مجادله سياسي پخش

.)Foucault,1980:131-132(»شود مي

و دانش را از منظري بيروني مورد توجه قرار نميةفوكو رابط يكي از آنها قدرت و يا دهد

و پيامد يكي ديگر نمي و دانشامعتقد بلكه؛داند را نتيجه  مستقيماً بر يكديگر،ست كه قدرت

م قدرتي بدون تشكيل حوزهةهيچ رابط«وكنند داللت مي و هيچتاي از دانش صور نيست

كه متضمن روابط قدرت نباشد در اين رويكرد، تكنولوژي.)24:دريفوس(»دانشي هم نيست

،بندي طبقه، ضرورت تشخيص زيرا؛هاي علمي استاي از گفتمان مجموعهةبردارند قدرت در

و روحيات آنها، موجب پيدايش حوزتعيين انواع مجازات و شناخت خصال مجرمان ايةها

و آن را در خدمت»آناتومي سياسي بدن« يعني،تازه از دانش انفناوري شده  قدرت باطيِضهاي

ي تمييز در راستا،هاي قدرت از دانشفناوري گيريِ بهره، بر اين اساس.دهد قرار مي

و شكلها از نابهنجاريبهنجاري »باطضان«و»توزيع«و» گفتمانيحصربنديِ« نوعي گيريِ ها

به زبان فني موجب مي كه مسائل اساساً سياسي بي-شود و . طرفانه مورد تحليل قرارگيرد علمي

كه توان چنين نتيجه پس مي كه قدرت از طريق سازوكارهايي ظريف اعمال وقتي«گرفت



و پسا فوكويي از قدرت: چرخش در مفهوم قدرت  351 تصور فوكويي

به وجود شود، راهي ندارد جز آنكه دستگاه مي و هايي را براي شناخت آورد، سازمان دهد

.)1370:339 لوكس،(»كاراندازد به

و مقاومت قدرت
گرفته در برابر قدرت، ما را در فهم هرچه بهتر روابط هاي صورت مقاومتةه حوزتوج

يا«،به اعتقاد فوكو. دهد قدرت ياري مي و كه در برابر خود توان يافت اقتداري نميهيچ قدرت

مي در برابر هر رابطهو)Said, 1994(»مقاومت نيافريند ازايةتوان حوز اي از قدرت،  كامل

و تدابير ممكنهواكنش،هاپاسخ« كه قدرت.دكر را مشاهده»ها در واقع، بر خالف نگرش رايج

و جبري مي تن را امري تثبيت شده و ناپايداري هميشگي در روابط قدرت دانند، نوعي ش

مي فوكو ما را متوجه پيوند هستي.وجود دارد و مقاومت و از اين شناختي ميان قدرت كند

كه بر اساس آن  طريق در صدد است كه قرائتي غيردترمينيستي از سازوكارهاي قدرت ارائه كند

و بعضاً واقعي است نحوة اعمال قدرت ممكن«پس. قدرت همواره مواجه با مقاومت بالقوه

مي در. شود شناخته شود است از طريق ماهيت مقاومتي كه در برابر آن ايجاد مقاومت هميشه

ب مي» تقابل غيرقابل تقليل«عنوانهروابط قدرت در.)Monison, 1980: 8(»گيرد مورد نظر قرار

و مقاومتهها، واكنش قدرت صرفاً در جريان مبارزه،واقع ميهايي جرياا هانيابد كه انسان

 مورد توجه قراردادن اشكال،رو از اين. اند ريختن مناسبات قدرت صورت دادههم جهت به

مي ضرورتي اجتناب،گرفته در برابر قدرت مقاومت صورت .شود ناپذير محسوب

و تحليل دقيق از نوعي تحليل تجربية ارائ، قدرتترِ فوكو، هدف خود را در مطالعه تر

آنمي»اقتصاد جديد روابط قدرت«حت عنوانت قدرت كه در  اشكال مقاومت در برابر،داند

ب ميةعنوان نقطه انواع مختلف قدرت، به.گيرد عزيمت مورد توجه قرار  قدرت،جاي اينكه او

و نظارت عقل بر قدرت تحليل كندنظرهرا از نقط چنانكه از زمان كانت( عقالنيت دروني آن

گرفته در برابر آن مورد ارزيابي قرار مبارزات صورتة روابط قدرت را بر پاي،)بود مطرح شده

به عنوان نقط از اين.دهد مي برةرو، ايستادگي در برابر قدرت را در اشكال زير  عزيمت خود

.كاوان گزيند، زنان در برابر مردان، فرزندان در برابر والدين، بيماران رواني در برابر روان مي

 قدرت مدرنبارشناسيِت.پ
درمطالعات تجربيِ و متمايز چگونگيِة مدرنيته، بر مسئلةبار فوكو شدن اشكال ظهور

و استمرار مدرنتيه. متمركز است،مدرن قدرت از ساير اشكال سنتي قدرت  از نظر وي، بقاء

،ماين رژي. آن استدانشِ/ مرهون عملكرد رژيم جديد قدرت،)آنهحداقل در برخي از وجو(

همموقعيت يندها، عملكردها، موضوعات تحقيق،آفرةبردارند در و فراتر از ، اينهاةهاي نهادي
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هاي پيشين متفاوت از رژيم، مالحظه قابليسياسي است كه آن را بطور)يضوابط(مقدرات

 از سوي فوكو جهت)Governmentality(» مندي حكومت«كاربرد مفهوم.)Fraser: 137( كند مي

كه شكل مدرن قدرت در چارچوب دولت در قالب نهادها، دانشنشا هان دادن اين نكته است

ميو كنش به صورتي انضمامي موجوديت با هاي انضباطي و اعمال قدرت مرتبط يابد

و تكنيك و مفهوم قرن هيجدهمي فرماسيون اقتصاد سياسي، ديپلماتيك هاي نظامي

مي چنا.(Mison,1980: 5) سياستگذاري است كه فوكو تصريح مندي داراي كند، حكومتن

و مهاركننده تمام نيروها، اميال نخست اينكه در برگيرنده، اداره: چهار خصيصه مهم است كننده

و غير سازندهو فعاليت كه در غير اين صورت، آنارشيك، خودتخريب ها در بدني واحد است

از دوم، حكومت. بودند و تقاضا از افراد گوناگون، مندي داراي نقاط بسيار متنوع  عملكرد

و بخش توده و خواستهها از سوم، صرف. هاي آنها است هاي مختلف جامعه، اخالقيات نظر

و ساير گونه به قواعد، حقوق و مقيد بودن مندي پذيري قدرت، حكومت هاي مسئوليت محدود

ميهاي از قدرت از طريق گونه و غير پاسخگو عمل هاي يكي از نمونه.ندك اي اجتماعي نامرئي

 است كه از كليسا وام)pastoral power(گاني يا شباني بسيار خوب در اين زمينه قدرت رمه

و به حوزه دولت انتقال يافته است به نحو. گرفته شده و كنترل مبتني بر قدرت شباني ينظم

و به طور هم زمان از طريق و قواعد تنظيم رفتار و عمومي بسيار مؤثر از طريق دانش  شخصي

و درجه باال از اخالق و خطا انتظام) براي ايجاد كنترل دروني(گرايي ساختن در جرم، گناه،

كه غير مرتبط با قدرت، مندي تعدادي از گفتمان چهارم، حكومت. يافته است هاي اقناعي را

به خدمت مي و دولت هستند را هم مي حكمراني و هم تحت نفوذ خود در ناي. آورد گيرد

و تربيت، نظير پزشكي، جرم(هاي علمي ها مشتمل بر گفتمانگفتمان شناسي، تعليم

و جمعيت شناسي شناسي، روان روان و گفتمان، گفتمان)پزشكي، هاي عمومي هاي مذهبي

و رو، حكومت از اين. است مندي در قالبي غير متمركز، غير يكپارچه، بدون چارچوب سيستمي

به شكل  و و دانش در ميان جوامع مدرن انتشار يافته است گونهحتي با ثبات،  اي از قدرت

)Dryzek and others: 73-74(.ان تكنيك و مشاهده اعمال باطيِضهاي  قدرت كه از طريق نظارت

ميوش مي و خصلت نظاميِهد د، قدرت را در پيوندي عميق با دانش قرار و خشونت  قدرتد

و با درونيكررا تعديل ميو كنترل مستمر، افراد را پذيرايِن نظارت كردده اين نحوة. كند آن

وينظارت از طريق فرآيندهاي فردي سازي يا نظارت كه از طريق سبك معماري  سراسربينانه

ب نوآوري مي صورتي سلسلهه هاي سازماني، و افراد را در رده مراتبي اعمال ي خاص نظيريها شد

مي بيمار طبقه/مرد، سالم/زن تكربندي و منقاد«ا آنچه كه فوكود نامد، محققمي» بدنهاي مفيد

مي.دشو براي آنها«:شد اين شكل انضباطي قدرت بر يك يا چند نفر با اهداف ذيل اعمال

 براي كنترل خود شكل دهد، توانايي آنها براي عمل هماهنگ را افزون سازد،رامهارت، توانايي 
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و دستور منعطف كن رارد، يا در مسيرهاي ديگآنها را در برابر فرمان  خصوصيات آنها

شكل.)Foucault, 1980: 158-59(»ريزي كند قالب به منظور ارائه توصيفي دقيق از اين فوكو

دو را مورد توجه قرار ميBio power)(»قدرت مشرف برحيات«قدرت، مفهوم  كه داراي دهد

ازا. اجتماع به طور كلي استبر» اعمال كنترل انضباطي«،»اعمال كنترل بر بدن«خصلت  و

دانش را در ارتباط با فاعل شناسا،/ طريق كاربست اين مفهوم، موضوعات پيش روي قدرت

و جنسيت مطرح مي و عادات، زندگي شهري  ,Best and Kellner( كند جمعيت، بهداشت، الگوها

به پيشبه زعم وي، گسترش انضباط در اين دوره همگام با ابداع فاعل.)25 :1991 شناسا

و ديگر وجوه دروني مي و ذهن، آگاهي، ندامت رود؛ يعني برداشتي از انسان كه داراي روح

به عنوان كساني. عامالن ديگر شكل بگيرديلهوسبتواند است كه مي در نتيجه، هر يك از ما

كه ياد گرفته تصوير مي و طبقه ايم نظارت، سخت شويم و اي عادي بدا بندي را مسئله گيري نيم

و در راستاي پروژه و شخصيت براساس خواست قدرت بندي مان را قالب هاي انضباطي، رفتار

.)130: 1380هيندس،(نيمك

كه سوژه مخلوق قدرت چيزي كه براي فوكو حائز اهميت است نشان دادن اين نكته است

ا. است و فرآيند بهنجارسازي براين.ستيعني سوژه مخلوق سازوكارهاي ميكروفيزيك قدرت

كه پروردة فن هاي انضباطي هاي ويژه قدرت در غالب تكنيكآوري اساس، فرد واقعيتي است

از.)134-135: هيندس(ستا نه از منظر سركوب بلكه البته فوكو مناسبات جنسيت با قدرت را

و بازآفريني مورد توجه قرار مي و قدرت زاوية تقويت كنندگي كه براساس آن، جنسيت دهد

دربا و و لذت مارپيچ« هم همزيستي دارند و سوژة انساني» هاي جاوداني قدرت به ذهنيت

.دهند شكل مي

از قدرت نتيجه.ت  گيري؛ تصور پسافوكويي

و نيچه چشم و سياسي جديد فوكو همانند ماركس، وبر  تحليل قدرت بارهردانداز نظري

كه شايد بتوان آن را در قياس با اين متفكركرايجاد و عيني ين، حامل بنياديد ترين ديدگاه ترين

دركرانداز نظري بسيار درخشان كه فوكو ايجاد چشم. تحليلي از قدرت دانست د موجب شد

و پژوهشي ارتباط،وجوه گوناگون هاي علوم هاي انتقادي در حوزه مؤثر ميان نظريه سياسي

ت اجتماعي، ادبيات، مطالعات فرهنگي، انسان و پژوهشگران. اريخ ايجاد شودشناسي فرهنگي

نظير ادوارد سعيد، نيكالس دركس، گاياتري()Post-Colonialism( حوزه پسااستعماري

ساندرا بارتكي، وندي براون، جوديث باتلر، باربرا(هاي فمينيستي، نظريه)چاكراوارتي اسپيواك

ن فرانك، ژانت هالي، كاتري(هاي انتقادي حقوقي هاي انتقادي نژادي، نظريه، نظريه)گريشناك

و نظريه)كيمبرلي گرينشاو واكر، جيمز دردريان، ويليام.جي.بي.آر(الملل پردازان روابط بين،
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و بدن بهره گرفته) كانولي تعبير مشهور فوكو در اين.اند از تحليل فوكو درباره قدرت، گفتمان

نيم، موجبكحور از قدرت عدولمو از تعاريف پادشاه» ما بايد سر پادشاه را بزنيم«باره كه 

و گشودن توجه جدي وي به تبارشناسي گونه و غيرحقوقي قدرت سياسي هاي غيرمسلط

و هويتها، دانشاشكالي از نهادها، كنش شدها در پژوهشها  :Dryzek and others( هاي سياسي

در.)75 مي براين اساس، موضع تحليلي فوكو از بارة قدرت، در برابر موضعي قرار كه وي گيرد

به گفتمان  ـ قضايي«آن مي)Juridico – discoursive(» حقوقي ـ. كند تعبير گفتمان حقوقي

و طبق آن در،قضايي از دورة قرون وسطي رواج يافته بود  قدرت امري تصريح شده

و نظر دولت مورد تحليل و نهادهايي قانوني و تعابير حقوق چارچوب قانون در ارتباط با زبان

مي. گرفت مي : گرفت در اين ديدگاه، جهت بررسي قدرت دو مولفه اساسي مورد توجه قرار

در اين.)281: 1380تورن،(»يابي كميت مشروعيت يا مشروعيت.2؛هويت نيروهاي مسلط.1«

مي شد كه قدرت از نقطه گفتمان چنين تصور مي ، شكلي منفي)حاكميت(شود اي مركزي اعمال

با سركوب( دارد و منع كننده استگر، و براساس نوعي قرارداد كه در آن تمايزي) زدارنده

و تابع وجود دارد، استوار است .)Dean. 1994:290( جدي ميان حاكم

 از سوي فوكو جهت نشان دادن اين نكته)Governmentality(» مندي حكومت«مفهوم كاربرد

كه شكل مدرن قدرت در چارچوب دولت در قالب نهادها، و كنشدانشاست هاي انضباطي ها

و اعمال قدرت مرتبط با فرماسيون اقتصاد سياسي، به صورتي انضمامي موجوديت مي يابد

و تكنيك و مفهوم قرن هيجدهمي سياستگذاري است ديپلماتيك .(Mison,1980: 5) هاي نظامي

ت گيري از مفهوم حكومت هر چند فوكو با بهره و ارائه و بسط مفهوم قدرت صوري مندي

كه در متن)hybridize(اي شبكه ميهمه از آن و تعامالت انساني حاضر قلمداد شود، روابط

كه  كه تصورش از قدرت آن قدر گسترده است خود را در معرض اين اتهام قرار داده است

بي محتوا مي درهر چند بايد به خاطر داشت.سازد عمالً آن را در بحث فوكو  بارة قدرت، بحثي

ج يافتة مدرن است كه در آنها روندهاي دموكراتيك به نحوي اساسي تحقق وامع توسعهباره

و ساختار متمركز قدرت دولتي تضعيف شده است بر،در اين حالت. يافته است  قدرت ديگر

از سخنراني عرضه شده از فراز كرسي نيست، بلكه مجموعه« خالف تصور سنتي، اي

به گونه گزاره در هاست كه مياي مستقل به ميزاني كه كمتر دست تمامي نهادها توليد و شود

و بلكه علم باشد، نافذتر قلمداد مي و بيشتر در گرو مشاهده عيني  شود به دامن ارادة عاليه شود

(Foucault, 1978:139-142) . 

كه دولتبه رغم نقد ديدگاه دولت محور از قدرت در ديدگاه فوكو، واقعيت اين است

و نقش محوري در مشروعيت سياسي در مدرنيته همچنان جايگاه  محوري خود را حفظ كرده

و حق آن براي عمل به عنوان. متأخر دارد و ظرفيت ناديده گرفتن حق انحصاري قدرت دولت
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و عمل سياسي به معناي چشم  عنصر. آشكار استيپوشي از واقعيت تنها كانون مشروع اقدام

و مشروعيت از آنجا در تحليل فوكو وارد كه او عقالنيت سياسي را نه امري ذاتي  نشده است

و فرايندي در چارچوب خود مشروعيت يا بخشي قدرت قلمداد پيشيني، بلكه امري تحققي

در مي و تحليل چگونگي تحول كند كه ممكن است براي سنجش الگوهاي مشروع قدرت

مينقد ديگر كه در اين راس. ميزان مشروعيت قدرت چندان كارساز نباشد او تا به نظريه توان

و ناديده گرفتن مؤلفه به قدرت در چارچوب داخلي آن المللي هاي بين وارد كرد توجه صرف

به خصوص هاي بينهاي فراملي، سازمانالمللي، جمعيت هاي بيننظير نقش قدرت المللي

 فوكو درباره ديدگاه«اي با عنوان در مقاله» نانسي فراسر«.فرايندهاي ناشي از جهاني شدن است

و آشفتگي هنجاري: قدرت مدرن مي» بينش تجربي با. پردازدبه نقد برخي مسائل فراسر ابتدا

مي اتخاذ نگرشي همدالنه در دهد كه او چگونه در صدد باره روش تبارشناسي فوكو، نشان

و اينكه چگونه تصوربندي پرسش طبقه يهايي در رابطه با مشروعيت يا اعتبار هنجاري بوده

به خصوص در رابطه با قدرت مشرف بر حيات ارائه كرده است كه. بديع از قدرت اما مشكلي

مي او مطرح مي و توصيفي كند اين است كه چگونه توانيم تالش فوكو براي تحليل تجربي

به  سازش دهيم؟ چرا فوكو تمايزي ميان مفاهيم» مباني هنجاري«قدرت را با ابهامات مربوط

و مشروعيت قائل نمياقتدار، زور، خش و همه را ذيل مفهوم فراگير قدرت ونت، استيال شود

شود، مقاومت بر اطاعت آورد؟ چرا در ديدگاه فوكو كه هيچ تعريفي واژه مقاومت نمي مي

گيري اولويت دارد؟ در غياب معيارهاي هنجاري، چرا بايد در برابر سلطه مقاومت كرد؟ نتيجه

دو فراسر پس از ارائه چندين پيش كه فوكو در ميانه بيني ناموفق براي حل اين تنش، اين است

مي«:موضع نسبتاً نارسا در نوسان است او از يك طرف، او مفهومي از قدرت را به كه پذيرد

ن اجازه مي از.ندكدهد هيچ كدام از وجوه قابل اعتراض مدرنيته را تقبيح و اما در همان هنگام

ميطرف ديگر سخنان مأيوس كننده  كه اساساً مدرنيته فاقد هيچ او ما را متقاعد گونه وجه سازد

بهمع.)Fraser,1994: 144(»بخشي است نجات هذا، تحليل غني فوكو از قدرت در قالب توجه

و فرمول گفتمان، رژيم بندي خاص اين مفاهيم در قالب هاي حقيقت، عقالنيت سياسي

و حقيقت فراهمي مفصلماركسيستي را برا مندي، چارچوبي پسا حكومت بندي اهميت دانش

به نحو.دكر در/ كامالً آشكار با تمايزبندي ايدئولوژيياين تحليل از يك سو ماترياليسم

و از سوي ديگر با سنت كه براي ايدئولوژي ماركسيسم تمايز داشت و هگلي هاي ليبرال

و اجتناب. سياسي ارزشي حقيقي قائل بود، تفاوت داشت ذيري قدرت در انديشه ناپ محوريت

و ماكياولي تا مورگنتا ادامه يافته پردازان سنت واقع فوكو او را در ميان نظريه كه از توسيديد گرا

به عنوان مالزم هميشگي است قرار مي دهد؛ اما تأكيد او بر گفتمان، طرح مفهوم مقاومت

و نقد حاكميت به نحو و دولتيقدرت به محوري قابل مالحظه ماترياليسم اين سنت را



 1390 پاييز،3شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 356

اي از قواعد تازه جهت نحوه صورتبندي بداعت كار فوكو، طرح مجموعه. كشد چالش مي

مي توان آنها را چنين برشمرد به شكل كنوني آن است كه : قدرت

پي آن بود تا تكنيك،نخست هاي انضباطي قدرت را همچون عامل سامان بخش آنكه او در

نه چون حكمي سركو و تحديد كنندهبو توليدي ببيند، ؛گر

و تنبيهي را همچون مجموعههدوم، او در پي آن برآمد تا روش و اي كيفري اي از فنون

از اعمال ويژه نه همچون بازتاب يا نتيجه نيروهاي ديگر ي داراي قدرت خاص خود ببيند،

؛گذاري قبيل ساختارهاي اجتماعي يا نهادهاي قانون

پي آن برآمد تا با و نفي ساختار/طرح دانشسوم، او در و آزادي قدرت، پيوند قدرت

به عنوان يگانه ساختار هويت بخش، در جهت هر چه انساني دن نحوة عملكردكرتر دولت

و فراهم  و سازندگيآوردنتكنولوژي قدرت و بازدارندگي( نوعي آزادسازي در مقابل سركوب

.ندكتالش) در چارچوب دولت مدرن) قدرت

بر انديشهدر باب رغم بداعت فوكو در تأمل در مجموع، به به خصوص تمركز  سياسي،

به عنوان و حقيقت اين نكته قابل مالحظه است كه او خود را ماهيت قدرت، حكمراني، آزادي

و پژوهش پرداز سياسي نمي نظريه اي خود را به حوزه مسائل زندگي سياسي محدودهدانست

او.دكرنمي و در باب تأمالت  اييشناسي، اخالق، روانپزشكي، تاريخ، حوزه معرفتدانش

اشبه تأكيد خود فوكو، هدف اصلي. ده بودكرهاي پژوهشي را در وي ايجاد گسترده از فعاليت

نه تحليل پديده قدرت، بلكه خلق تاريخي با شكل متفاوت براي فهم چگونگي تبديل انسان به

، تأمالت فوكو درباره قدرت هنگامي برايبه عالوه.)Foucault, 1982: 139-142( سوژه است

اگر امر سياسي. نظريه سياسي مفيد است كه قدرت با وجه سياسي آن يكسان قلمداد نشود

و رابطه اجتماعي نيز در  به حضور قدرت ارجاع داده نشود، بايد هر گونه كنش، فعاليت صرفاً

. شود ادراكي فراگير سياسي قلمداد 
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