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:چكيده
 هاي انتقادي انديشه او به نمايش گذاشتهاين نوشتار با بررسي آراي ميشل فوكو، تواناييدر
و نسبي هاي ساخت چرا كه به اعتقاد نويسندگان مقاله تأكيد بر روايت. مي شود و نيز گرايانه گرايانه

ك هاي انتقادي انديشه گري آراي فوكو مانع از نمودار شدن جنبه تفسير هايد لي دركو به طور
استدالل اصلي مقاله اين است كه فوكو در بر اين اساس،.ي فكري انتقادي او شده است پروژه

و فارغ از محدوديت هاي نظريهجايگاهي منحصر به فرد از جريان انديشه يي انتقادي قرار دارد
ف. انتقادي قبل از خود است، بي آنكه در موضع پسا انتقادي غلطيده باشد وكو در نوآوري هاي

و روشنگري،  و پرداختن وي در دوران متاخر، به سوژه و قدرت بحث هاي مربوط به نقد
دستاوردهايي قابل توجه براي تفكر انتقادي به همراه داشته است؛ به گونه اي كه آراي وي در 
دوران معاصر مبناي شكل گيري بحث هاي گوناگون در انديشه هاي متفكراني نظير ژيل دلوز، 

آ و آنتونيو نگري شده استجورجو .گامبن

: واژگان كليدي
 اخالق- تبارشناسي- قدرت- سوژه-ي انتقادي انديشه-فوكو
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. به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نويسنده در اين مجله،
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 مقدمه
و دادوستدهاي)1926ـ1984(در بررسي آراي ميشل فوكو ناگزير بايد سرچشمه ها

پي آن نوآوري و در ي او را با انديشه هاي پيشينيانش مشخص كرد به فكري انديشه هاي او را

گرايي، پديدارشناسي، اي فوكو را ساخت مرزهاي اصلي جهان انديشه. نمايش گذاشت

و ماركسيسم تشكيل مي ي ايني فوكو با همه اما آنچه مسلم است انديشه. دهند هرمنوتيك

به فعاليت گرايش كه فوكو برخالف پديدارشناسي هاي فكري عميقاً تفاوت دارد؛ چرا

كهو آزاد متوسل نمي خودمختاري معنابخش سوژه شود؛ برخالف هرمنوتيك، معتقد نيست

پي ايجاد الگوي حقيقت غايي يا عميقي براي كشف وجود دارد؛ برخالف ساخت گرايي، در

و برخالف ماركسيسم، بر فرآيندهاي عمومي تاريخ تأكيد قاعده مندي براي رفتار انسان نيست؛

و پرا نمي .)14: 1376بشيريه،(ي رخدادهاي تاريخي را در نظر دارد كندهگذارد، بلكه خصلت منفرد

و ناديده گرفتن نوآوريي فوكو در هر يك از اين نحله قرار دادن انديشه هاي هاي فكري

به يك قرائت  و منجر فوكو نسبت به آنها مانع فهم درست آراي فكري اين انديشمند است

دتقليل گرايانه از وي مي به وقوع شود؛ اتفاقي كه ر بيشتر نوشته هاي مربوط به اين انديشمند

و نسبي هاي ساخت تأكيد بر روايت. پيوسته است و نيز تفسير هايد گرايانه گري از آراي گرايانه

و به طور كلي درك پروژه هاي انتقادي انديشه فوكو مانع از نمودار شدن جنبه ي فكري هاي او

ميي كه از انديشههاي بيشتر تحليل. انتقادي وي شده است بري فوكو صورت گيرد

و حذف سوژه در جامعه گرايي در بعد معرفت ساخت بي شناسي و تفاوت، شناسي تقليل يافته

ـ خصوصاً و بعد اخالقي آثار وي ي رهايي به دغدغه كه جنبه هايي از نسبت ي متاخر  دوره

ـ تفسير شده است مي شود .سوژگي در آن با قوت بيشتري مطرح

مي دادوكو همواره به لقب ساختف او هيچگاه به مفهوم دقيق كلمه«. گرايي واكنش نشان

و حتي بعدها از ادعاهاي نيرومند خود در ديرينه شناسي به  و يا پساساختگرا نبوده ساختگرا

و عاليق اجتماعي خودش با آن عقب  دليل نبود امكان ايجاد ارتباط ميان تحليل هاي نقادانه

بهاو از تحليل ساخت.)1376:55دريفوس،(»نشيني كرد كه مفهوم معنا را طور كلي حذف گرايانه

به معناي تحوالت قانونمند عناصر فاقد مي و به جاي آن چارچوب صوري رفتار انسان را كند

و تالش.)54همان،(دهد، اجتناب كرد معنا قرار مي عالوه بر اين تاكيد فوكو بر مفهوم رخداد

و ساختار در آثار وي قابل توجه استبراي گذر از با. دوگانگي رخداد خود او در مصاحبه

و قدرت"عنوان  مي"حقيقت به همين امر ميمن نمي«: گويد با اشاره چه كسي تواند بيشتر دانم

.)322: 1374فوكو،(» گرايي باشداز من ضد ساخت

هاي فوكو نيز درك وجوهشهاز سوي ديگر، تفسير هاي مبتني بر آراي هايدگر از اندي

و قدرت مورد توجه هايدگر نبوده است انتقادي آن را سخت ؛ چرا كه نقد مي كند هايدگر. تر
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به روشنگري ـ در حالي كه فوكو توجهي خاص كه مدرنيته را نكوهيده است متفكري است

و با توسل به مفاهيم هايدگري، مشكل بتوان از فوكو در برا ـ مي دارد بر اتهامات مبذول

،(ضدمدرنيستي، دفاع كرد  حتي هيوبرت دريفوس، محقق هايدگري، در پژوهشي.)12: 1384كلي

گيري فوكو از هايدگر بر فاصله كه همراه با پل رابينو در مورد انديشه هاي فوكو به عمل آورده

و رابينو، دو نوع گوناگون از پژوهش هرمنيوتيك. تاكيد كرده است  در هستي از نگاه دريفوس

ـ كه ـ وجود دارد كه فوكوو زمان هايدگر و دوم آن كتاب مندرج اند در بخش هاي يكم

و رابينو،:نك(.منتقد آن است )1376دريفوس

در»تعبير دازاين در هر روزگي«يعني كتاب بخش يكم كه دازاين خود را ، شيوه اي را

ميفعاليت هر روزه و اوليه«همين. كند، شرح مي دهداش تعبير در را افراد» فهم اساسي

مي گيرند، ولي اگر به آنها گوشزد شود آن را باز  و گفتارهاي روزمره خود، ناديده كردارها

و ژرف نهفته در كردار.)51: 1376دريفوس،(شناسند مي بخش دوم كتاب نيز پيگير حقيقت اساسي

و  ميهاي روزمره است بي بنيشود گفته بهكادي اضطراب آوري از بودنبه اعتقاد هايدگر، ه

و تأويل است مي) نگرهرمنيوتيك عمق(اصطالح سراپا تعبير .شودعمدتاَ پوشيده نگهداشته

كه دريفوسدر مورد بخش نخست به كشف تعبير روزمره« گفت ي نهفته فوكو عالقه اي

ا. انساني ندارد و با اصحاب هرمنوتيك بدگماني در نهايت هم راي ست كه چنين وي با نيچه

و از آن غافل است و جاري، سردرگم ي امر واقع بي شك درباره در بخش.)53همان،(» تعبيري

كه دوم نيز  و نهفته علت سوٍءتعبيري باشد كه دريفوس گفت فوكو اعتقاد ندارد حقيقت ژرف

را. در تعبير روزمره ما از خودمان نهفته است ي او چنين برداشتي از تعبير ما به انجامبه عقيده

كه كالم، وظيفه اي پايان ناپذير محكوم مي كند زيرا اين برداشت مبتني بر اين فرض است

و  كنش، ترجمه يا تفسير متن است كه به كالم خدا گوش مي دهد؛ كالمي كه همواره رازناك

كه. همواره فراسوي خويش است مي كند و رد -«: فوكو اين نگرش را با اين اظهار نظر نفي
به راه تصميم كالمهاقرن .)53: 1376 در دريفوس،1975فوكو،(» ايم بوده]خداوند[ ما به عبث چشم

بر. ها خط بطالن كشيدفوكو با اتخاذ مشي تبار شناسي بر هر دوي اين گونه پژوهش كه چرا

ميپايه به خدمت با اين تفاسير. گيردي تبارشناسي، قدرت توهم معنا را براي پيشبرد كار خود

و تفسير آن درباره زندگي فو چه به لحاظ شكل تعبير كو نسبت به هرمنوتيك هايدگري

و  مييا از نظر روزمره كند، نظري انتقاد آميز تفسير عميق آن، از آنچه كردار هاي روزمره استتار

.)59همان،( داشته است

و زمان«عالوه بر اين، هايدگر در سراسر و» هستي ي اصالت را به عنوان ي واژه اژه

ـ اگزيستانسيال كردتخصصي فلسفي اش وارد زمينه خويشاوندي اصالت. اي هستي شناختي

ـ با اصالت خواهي فاشيستي را نمي توان ناديده  ـ يا به قول آدورنو جارگون اصالت هايدگري
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و اين. گرفت و اصالت در پي آغازين ترين بنياد ها روانه بود هايدگر مدام با واژه هاي اصيل

كه نوك پيكان تبارشناسي فوكو متوجه آن استدق فوكو با استناد به نيچه. يقاً همان چيزي است

كه  و جوي خاستگاه در تقابل است: بر اين اعتقاد است .) 374: 1382فوكو،( تبارشناسي با جست

و متاخر»)سوبژكتيواسيون( اليه ها يا درون انديشه«ي ژيل دلوز نيز در مقاله ، آثار متقدم

ي او از و فاصله به نيچه و بر دين فوكو مي كند فوكو را در حكم يك پيوستار انتقادي تفسير

مي گذارد چه« او معتقد است. هايدگر تاكيد و چه متقدم به قوت با هايدگر، وقتي فوكو را

به همان نسبت، ممكن است ميزان ارتباط او با درك مفهوم نقد در   متاخر، مرتبط بدانند،

و اجتماعي كاهش بيابدينظريه .)17: 1384كلي،(» اخالقي، سياسي

به بعد هاي دههبه طور كلي، فوكو به ويژه در نوشته هاي آغازين اگرچه نوشته(ي هفتاد

و انتقادي است تر تجربه اي از انديشيدن راديكال او نيز گونه ترين مواضع پيشرفته)ي فلسفي

بهي شكل موجود درباره و نظريه انتقاديدهي دوباره كه تاريخ مي دهد؛ چيزي  را نشان

به نظريه توان آن را جهت مي به تعبير جيمز جانسون، فوكو. انتقادي ناميد) تأمل(دهي دوباره

. كندمنابع مورد نياز براي آموزه هاي انتقادي را فراهم مي (Johnson, 1997:563)فوكو نيزد خو 

به مثابه»روشنگري چيست«ي در پايان مقاله ي درگيري انتقادي با زمان حال معرفي فلسفه را

و كل پروژه مي شكل كند كه ، تالش در قالب تفكري انتقادي تعريف مي كند ي فكري خود را

و ماكس شناسي نفس يا هستي يك هستي و از طريق نيچه و از هگل به شناسي حال را دارد وبر

ي انتقادي در طول حيات وي اين پروژه.)7: 1370فوكو،(مكتب انتقادي فرانكفورت رسيده است 

سه دوره قابل بررسي است در و واكنشي فوكو انديشه انديشه. طي كه رهايي بشر اي پوياست

به سرنوشت انسان مدرن عالقه.ي آن است به امور ناانساني همواره دغدغه و سعي او مند است

ح كه انسان در شرايط . اصل شده از مدرنيته با آن مواجه استدر تحليل تنگناهايي دارد

.ي او انديشه اي است نقاد، در قالبي مستقل از آرمانشهرها انديشه

پي آن است، نشان دهد جايگاه فوكو در به همين زمينه هاست كه اين مقاله در با توجه

و او بي آنكه به مواضع پسا انتقادي فرو رفته باشد،عرصه ازي انديشه انتقادي يگانه است

 محدوديت هاي نظريه انتقادي پيش از خود نيز رها مانده است

ي انتقادي مفهوم انديشه.1
در يك نگاه كلي شايد بتوان با محور قرار دادن دوگانگي موجود در روشنگري، تمام

به دو دسته  بر اين. تقسيم كرد)Negative(منفيو)Positive( مثبتانديشه هاي حاصل از آن را

كه در مواجهه با عموم پديده ها، پازيتيو يا پيشا انتقادي انديشهمثبت يا شه اساس، اندي اي است

و امور نا انساني پديده ها  به نابساماني بي تفاوتي و با نظمي بديل را فارغ از هرگونه ارزش
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 را كه بر مبناي عدم پذيرشيهاي بسامان، عقايد در مقابل تمام مجموعه. آورددر نظر نمي

و سنجش دقيق موضوع مورد جود شكل گرفتهوضع مو و در جستجوي توضيح حدود اند

ي انتقادي ناميدمي بررسي خود هستند، به امور. توان انديشه اين انديشه هم ضمن آنكه نسبت

ي رهايي بشر را در سر مي پروراندناانساني بي . تفاوت نيست، دغدغه

ي آن با سوژه انديشه انتقادي بايد درصدد بررسي مفاهيم كليد و رابطه ي سلطه وقدرت

ي فلسفه همواره اين بوده است كه سلطه را در هر وظيفه: فوكو در اين باره معتقد است. باشد

و ي جنسي، و در هر شكلي، خواه در شكل سياسي يا اقتصادي، خواه در شكل رابطه سطحي

به زير پرسش برد  به مفهوم.)Foucault, 1988: 18(خواه در هر شكل نهادي، از سوي ديگر نقد

و  به وجود موقعيتي براي سوژه اي باشد كه بتواند در مورد خودش مدرن آن ناگزير بايد قائل

و درجه مي برد تامل كند به سر كه مي طلبد تا امكان فراروي، ديگر در شرايطي اي از استعال را

و تحول را بتواند در نظر آورد ش.بودن، شناخت دن جريان هاي مختلف از امروزه با مطرح

انديشه ها، مي توان از نوع سومي تحت عنوان انديشه هاي پسا انتقادي يا نقد محافظه كارانه 

و نقد صورتي محافظه كارانه  كه در آنها روح انتقادگرايي مدرن هضم شده نيز سخن گفت

ها. پيداكرده است ي نقد به مفهوم اين طيف از انديشه ها شرايطي را رقم زده اند كه توانايي

و مفهوم روشنگري، كثرت گرا ديدن موضع. مدرن آن از بين رفته است فوكو با تاكيد بر نقد

و در افتادن با هر نوع اقتداري، دغدغه و ديگريآگاهي، نقد نهادها هاي طردي رهايي اجتماعي

نه تنها از اين وضع فاصله مي و با تاكيد بر مقاومت، جدشده يدي براي گيرد بلكه بنيان

مي آوردانديشه .ي انتقادي فراهم

و به گونه ي انتقادي تا به امروز تحوالت زيادي را از سر گذرانده هاي مختلف انديشه

مي رسد، اما رواج. نمايان شده است به تفكر يونان باستان  با وجودي كه ريشه هاي اين مفهوم

به عصر روشنگري باز مي از اين رو، اين مفهوم از اركان مدرنيته. گردد معناي امروزي اين واژه

كه مدرنيته بر اساس نقد سنت. شود محسوب مي بربه طوري و همواره استوار ها شكل گرفته

.سخن نقادانه پيش رفته است

به فرد از مفهوم نقد ارائه داد از نگاه. امانوئل كانت، از پيام آوران مدرنيته، برداشت منحصر

و تعيين سرچشمهگ، تصميم)سنجش(او نقد  و يري درباره امكان يك متافيزيك كلي ها

از اين منظر، تعيين حدود كار. صورت گيرد)نه تجربه(مرزهايي است كه بايد بر اساس اصل 

و سنجش مي( گري حدود عقل عقل بشري كانت. وظيفه فلسفه است) كند اينكه تا كجا كار

ب به دست نقد سپرده شودمعتقد بود كه دوران، دوران نقد است؛ همه چيز از اين تاريخ،. ايد

به مثابه به علم توفندهي تعيين محدوديت فلسفه و درگيري ها در دستان كانت تبديل ي نقد شد

.ي خود ساختانتقادي با زمان حال را پيشه
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به دليل تناقضات دروني، همراه با محدوديت هايي كه انديشه انتقادي تا پيش از فوكو

از جمله. التي انجاميد كه در آراي انديشمندان اين مكتب، بيشتر نمود پيدا كردداشت، به معض

متافيزيك«انتقادات مطرح شده در باره آن، اين مسئله است كه نظريه انتقادي همواره يك 

به طور ضمني سياستي خاص را پيش كشيده دستكهبيني خاص، بوده، يك جهان» بديل كم

و در نگاه آن همه پ است ي مفروض جهاني كه بايد ساخته شود، ها با توجه به جلوه ديدهي

مي ا. گيرند موضوع آزمون قرار و بر اين اساس، اين نظريه همواره مستلزم دره ي ميان آرمان

و نوعي روياپردازي پي دارد كه به آن وجهي رمانتيك) آرمانشهرگرايي(اكنون است  را در

و اين در حالي است كه امتمي ناع از هر گونه آرمانشهري از مشخصه هاي بنيادين تفكر بخشد

.به حساب مي آيد)و همين طور فوكو(امروز 

ي انتقادي بر اين اعتقاد است كه كه«: ريموند گويس در باب اين معضل انديشه كابوسي

به  نو دنياي شگفت«مكتب فرانكفورت را نگران كرده، چيزي شبيه در» انگيز هاكسلي است كه

رگزاران واقعاً خشنودند اما صرفاً از آن جهت خشنودند كه آنها را از پروردن برخي اميال آن كا

در كه در جريان عادي امور منعي در آن نبوده است، باز داشته كه امكان برآوردن آنها اند؛ اميالي

خودآگاهي: يادآور مي شودسگوي . (Geuss, 1981:94)» چهارچوب نظام اجتماعي وجود ندارد

كه از سوي فرانكفورتيو و تعمق يافتن سوژه شناسا و رسيدن شناخت ها به عنوان راه رهايي

آنبه آزادي معرفي مي ا ست نه يكي از شرايط ايجاد از.)Ibid:83(شود خود محصول رهايي

پردازان فرانكفورت ميل رومانتيك براي نظريه«: سوي ديگر، نيگل داد نيز بر اين اعتقاد است كه

مينقش و آنها در يك تصور خيال فرو و طبيعت بايد در هماهنگي حياتي دارد كه انسان افتند

.(Dodd, 1999:83)» با يكديگر باشند

از با مقايسه"سوژه استيال، قدرت"تر از اينان، پيتر ميلر در كتاب اما مهم ي آراي سه تن

به خوبي برجسته و ميشل فوكو و نارسايي محدوديتترين متفكران مكتب فرانكفورت هاي ها

به نمايش مي گذارد و نسبت آن با سوژه را وي معتقد است. تحليل اين مكتب در باب قدرت

ي هاي عظيم ناشي از تعهد به انگاره تحليل مكتب فرانكفورت زير بار محدوديت

مي سوبژكتيويته و پا به سختي دست وب. زندي بنيادين كه(ري اين نظريه با برخورداري از تبار

به وجه استياليي آن فرو مي سازيي عقالني استيال را به عنوان نتيجه) كاهد قدرت را صرفاً

كه كانون فعاليت آن روي سوبژكتيويته مي مستمر و. كندي بنيادين است، معرفي نشاندن استيال

به عنوان دو قطب اساساً متضاد كه در آن قدرت صرفاً از طريق سركو ب سوژه در برابر هم

مي سوژه عمل مي و نابود و آن را خرد به همراه نخواهد كند نتايج مثبت براي پروژه كند ي نقد

.داشت

و سامان فرانكفورتي و اينكه ها در بررسي فرايند ساخت  بخشي تاريخي سوبژكتيويته
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ميسوژه م. كند، نيز ناتوانندي متقدم چگونه ظهور نزله از طرف ديگر، از آن جايي كه استيال به

و بي مي سركوبي سوبژكتيويته همچون فرايندي يك شكل ي كند، هيچ نقطه تناقض عمل

به اي كه آزاد آن سوژه. تواند در درون نهادها يا گروهي خاص توسعه يابد مقاومت نمي سازي

كه اين سوژه آن وابسته است نمي و توسعه مقاومت توليد كند؛ دقيقاً از آن رو تواند درون عمل

و رهايي براي سوژه، اين نظريه. پيشيني آزادسازي استضرورت  پردازان با دوانگاري سركوبي

مي دهند كه سوژه چگونه خود را در مقام سوژه توضيح نمي از اي خود ساالر توليد و گذار كند

ميي آزاد شده چگونه امكان سوژه سركوبي شده بر سوژه هابرماس هم علي رغم. شودپذير

شود تا از چنگالي انتقادي موفق نميي بيناذهنيت براي نظريه اش در توسعهتالش جاه طلبانه

ي سوژه رهايي يابد  بر حسب تعابير فوكو، كمال مطلوب نظريه انتقادي.) 118: 1382ميلر،(فلسفه

و صرفاَ بر اساس رضايت عقالني بر آنها يعني جامعه اي كه متشكل از افراد مستقل است

مي شود، معنا به.)170: 1380هيندس،(ي چنداني ندارد حكومت كه از اين رو فوكو در عبارتي

ميي هابرماس دربارهروشني متوجه ايده كه امكان«: گويدي ارتباط فاقد كژتابي است، اين فكر

و  كه در آن بازي هاي حقيقت آزادانه، بدون مانع، بدون محدوديت حالتي از ارتباط وجود دارد

).Foucault, 1988: 18(» پردازي استي جريان داشته باشند، به نظر من خيالبدون تاثيرات اجبار

از هاي فوكو نسبت به نوشته در مقابل، نوشته هاي مكتب فرانكفورت، توصيف پربارتر

مي رابطه و سوبژكتيويته ارائه . دهد كه عاري از محدوديت پيش از آن استي ميان قدرت

ك ي مدرن را به نمايش مندي سوژهه وي توانست تاريخهمچنين اهميت فوكو در اين است

كه مجال مي دهند بازي.بگذارد به دنبال رويه هايي است و سلطه فوكو با تفكيك بين قدرت

.قدرت با حداقل سلطه انجام شوند

و رغم تمايزات، دلمشغوليبا وجود اين، مسلم است اين دو جريان فكري علي هاي بنيادين

به ارتباط موضوع آثارش با آثار نظريه.ندمشترك با هم دار ي انتقادي، فوكو در جايي با اشاره

و مي مي داند ي آثاري انتقادي شالوده گويند انديشه آنان را دو شكل بسيار نزديك انديشه

و مسائل خود او است  باري هيندس نيز معتقد است وجود).119: 1379فوكو،(مكتب فرانكفورت

د و نظريهجنبه هاي بسياري : 1380هيندس،(ي انتقادي استر آراي فوكو، بيانگر نزديكي منظر وي

ي عقالنيت سياسي، دغدغهي آزادي در برابر ايدهفوكو با قرار دادن ايده: گويد او مي)166

مينزديكي را با تحليل نظريه خصوصا ابعادي از چگونگي. كندي انتقادي از خرد ابزاري دنبال

و محاسبهبرخورد فوكو با به انقياد افراد انساني در برابر كنترل ي مبحث انضباط، يادآور توجه

و مكتب فرانكفورت قابل بازيابي هستند كه در آثار وبر كه تاكيد فوكو. ابزاري است در حالي

كه قدرت در تعامل روزمره حضور دارد بخش  بر گستردگي روابط قدرت است، اين ايده

ي قدرت مرموزي است كه از طريق عمل نيروهاي انتقادي دربارهي مهمي از روايت نظريه
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و اميال مردم تاثير مي و ترتيبات اجتماعي بر افكار .)166همان،(گذاردجمعي

ي انتقادي در آراي فوكو انديشه.2
ي مطالعه)2ي شصت، تا پايان دهه)1: گويند، مي توان سه فوكو را از هم تمييز دادمي

سه)3وم انساني، ظهور گفتمان علو و اقتصاد آن در  مطالعه اي كه در آن ديرينه شناسي دانش

مي شود و. قرن گذشته طرح ي ارتباط دانش ها ي هفتاد، پژوهش هايي در باره سپس در دهه

ـ سياست كه در كل ذيل  ـ قدرت، هنجار زيست و زيست قدرت ها، ظهور انضباط ها، كنترل

مي گيرد سرانجام تحليل فرآيند هاي سوژه سازي درقالب دو ديدگاه. مفهوم تبارشناسي قرار

ي زيبايي ي سياسي با ديگرانرابطه و رابطه سه. شناختي با نفس به نظر آنتونيو نگري در واقع

كه دستاورد به گونه اي و منسجم هستند كه مورد تاكيد فوكو بود كامالً به هم پيوسته مضموني

و پيوسته اي را  .)103: 1386نگري،(تشكيل مي دهند نظري يك پارچه

مي. تفكر فوكو، تفكر پويايي است در او مدام افكار خود را مورد بازانديشي قرار و داد

و از من نخواهيد همان كس باقي بمانم: جايي گفته بود به نظر. از من نپرسيد كي هستم

در مي و  آثار متاخر جلوه رسد انديشه انتقادي همواره در آراي وي در حال پيشروي بود

را. بيشتري يافت و در آن توصيف" نقد چيست"او يكي از نوشته هاي متاخر خود  مي نامد

ميقابل مالحظه مي. دهداي از مفهوم نقد ارائه و«:گويداو نقد يعني فن زير حكومت نبودن

ان.)224: 1383فوكو،(» همين قياد درآوردن افراد اگر حكومتي شدن واقعاً همين جنبش مرتبط با به

به وسيله ي سازوكارهاي قدرت است كه به يك حقيقت در خود واقعيت يك رسم اجتماعي

مي. شود متوسل مي حق من به خودش كه از طريق آن، فاعل گويم كه نقد، همين جنبش است

و قدرت را درباره گفتارهايش از حقيقت دهد حقيقت را در خصوص معلول مي هاي قدرتش

و فن سرپيچي مدبرانه خواهد بود. بگيردبه پرسش  كار. نقد فن تن زدن اختياري از بندگي

توانيم، در يك كالم، تدابير در بازي آنچه مي)Desubjectification ( اساسي نقد كار فاعل زدايي 

او.)225: همان(» حقيقت بناميم خواهد بود يا سياست ي آن: به عقيده كه كانت شعار روشنگري،

و ناميد؛ نمي» رأت انديشيدن داشته باشج«را  و بازي قدرت به نسبت اش با سلطه تواند

به گوش حقيقت بي كه صداي فردريك دوم، امپراطور پروس در برابر آن  تفاوت باشد چرا

ميمي كه مي«: گويد رسد مي مادام كه اطاعت .)226ـ 227:همان(» خواهند تعقل كنند كنند، هر قدر

ها: ناسيش ديرينه. الف از ايده  تاريخي انتقادي
به نوشته ارائه هاي متأخري دركي انتقادي از آراي ميشل فوكو شايد مستلزم توجه بيشتر

و قدرت بارزتر است اما اين نكته لزوماً به معناي  كه در آن مفهوم سوژه اين انديشمند باشد
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به گمان خود او نيز نظرهايي.داين نيست كه آثار آغازين فوكو كامالً عاري از اين دغدغه باشن

و او به طور ضمني وجود دارند كه به طور صريح در آثار متاخر بيان شده است در آثار پيشين

به علت شيوه ي از جنبه انتقادي، نكته.)216: 1379فوكو،(ي خود در طرح مسائل مي داند اين را

اهاي آغازين فوكو ارائه مهم در انديشه  است؛)Critical history of idea(ز ايدهي تاريخي انتقادي

و بر مال كردن  چرا كه انديشه انتقادي عالوه بر نقد نهادهاي عيني اجتماعي، نقد ايده ها

شناسي نيز تحليل شرايط از اين رو، ديرينه. هاي شكل گيري معرفت را نيز بر عهده داردشيوه

به شمار مي رود و تحقق ايده و بحث بر سر تاريخ عقايد وكو ايدهف. امكان تشكيل ايده شناسي

آن از نظر او، خود ايده. گذارد را كنار مي ها مهم ها واجد اهميت نيستند بلكه نقد اجتماعي

.ندافوكو نشان داد حتي علومي مانند پزشكي نيز عميقاَ در بند ساختار هاي اجتماعي. است

و تئوري به علوم اجتماعي) از بيرون(از باالي سر فوكو. ها فراتر رفتن است نقد، از ايده ها

و در پي بررسي محدوديت مي و عمل بود نگريست وي در اين مقطع، در واقع. هاي تفكر

مي پروژه كه كانت آن را تحقيق كردن در رابطه با شكل گرفتن چيزهاي انتقادي را پيش كشد

شكل. دانست مي و و چگونگي به بيان گيري چيزها در اين پروژه، بررسي شرايط تحقق

و در نتيجه. را مدنظر دارد)Enonce( درآمدن اما رهيافت فوكو رهيافتي تجويزي نبوده است

و ارزش پي راه حل ي هابرماس نيز در اين زمينه معتقد است فوكو پروژه. گذاري نيست در

مي كه فرم عقالنيت انتقادي كانت را ادامه را كه كانت براي ها يا هنجارهايي دهد با اين تفاوت

.عقالنيت قائل بود، قبول ندارد

به شيوه و عمل به تفكر و اين عمل هدف رهيافت فوكو قادر ساختن ما اي متفاوت است

ميبه وسيله كه نشاني ابزارهاي تاريخي انتقادي صورت شكل دهنده گيرد به گيري گفتماني ها

و دلبخواهي است  نيز همانند تبارشناسي از حاشيه آغاز شناسانه تحليل ديرينه. شكل اتفاقي

به مركز كشاندن حاشيهمي و هدفش اي كه وادار به سكوت شده دفاع از حاشيه. هاست شود

و انكار وجود چيزي شكل گرفته است كه از ممنوعيت .است؛ سكوتي

ي نقد سلطه تبارشناسي به مثابه.ب
و كه با نفي ارجاع و ضرورت تبارشناسي، رويكردي انتقادي است تاريخي كردن حقيقت

ميبه مثابه و لرزان و فضا را براي نقد تماميي ركن اصلي قدرت، بنيان آن را سست كند

مي گونه و انواع قدرت فراهم ي فوكو، حقيقت نقاب از اين نظر به گفته. سازد هاي حقيقت

و با نشان دادن تاريخيت حقيقت، قدرت شكننده مي شود  كشف اين تبارشناسي. قدرت است

و هستي وجود ندارد به هيچ رو حقيقت و هستيم مي شناسيم ي آنچه كه در ريشه نكته است

از. بلكه بيرون بودگي حادثه وجود دارد كه هر خاستگاه اخالق بي شك از همين رو است
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و مبدا هرگز قابل احترام نيست–لحظه اي كه ديگر قابل احترام نباشد  سزاوار نقد- هر سلسله

به تأثيرات قدرت، رهيافتي جديد از تحليل ارائه.)378: 1382فوكو،(است در اينجا فوكو با توجه

. دهد كه وجه انتقادي آن بيشتر پديدار است مي

و منشأ"تأثير نيچه به جاي فوكو در تحليل تاريخ تحت و ظهور"از"اصل  سخن"تحليل

مي، وحدت) Herkunft(تحليل تبار. آوردبه ميان مي و تكثر رخدادهاي را در هم و تنوع شكند

و منشا تاريخي را برمال مي و فرض تداوم ناگسسته نهفته در پس آغاز ها را نفيي پديده سازد

از تبارشناسي از رويدادها، انحرافات كوچك، خطاها، ارزيابي. كند مي و هاي نادرست

مي گيري نتيجه ي انسان ارزشمند است، گويد كه بر پيدايش آنچه برا هايي غلط سخن

و هويت ما نهفته است، حقيقت نيست بلكه. اند انجاميده به گمان فوكو آنچه در بنياد دانش

مي. تنوع رويدادهاست كه تاكنون يكپارچه پنداشته شده، متالشي و تبارشناسي آنچه را كند

مي ناهمگني آنچه را كه همگن تصور مي و تاريخيت پديده.)22: 1376بشيريه،(سازد شود برمال ها

مياموري را كه فاقد تاريخ تلقي شده مي اند، باز و نشان و نمايد به زمان كه دانش وابسته دهد

را. مكان است كه بر اساس آن هيچ»سازي تاريخ حادثي«فوكو اين نگرش خوانده است

ال. ضرورتي در تاريخ نيست هايي از تعبيريهمعنا يا بنيادي در پس امور اشياء نهفته نيست، تنها

كه روي هم انباشته مي مي در كار است و بداهت و شكل حقيقت و تبارشناسي اين شوند يابد

مي انسان. شكند همه را در هم مي و ديگران حكم و ضرورت بر خود . رانند ها با توليد حقيقت

بي زماني وجود ندارد و مي.)23: همان(در حالي كه حقيقت جهانشمول ي وظيفه«گويدفوكو

كه آنان بيش از آن كه خود فكر مي كه به مردم نشان دهم و آنان من آن است كنند، آزادند

به عنوان بداهت مي كه در يك لحظهموضوع هايي را به عنوان حقيقت يا ي خاص پذيرند

ميتاريخ ساخته شده به اصطالح بداهت را و اين و از ميان بر اند توان مورد نقادي قرار داد

)»اشتد Foucault, 1988: 10) 

كه تا قبل از آن، شود عاري از نقصان در تبارشناسي نگرشي انتقادي پديدار مي هايي

مي. گريبانگير تفكر انتقادي بود اي آشكار كند شود تفاوت پديده ها را به شيوه تبارشناسي موفق

خو)بهشت گمشده(كه بدون مطرح ساختن زمان گذشته  به عنوان بديل، داتكايي زمان حال،

كه گسستره. را تضعيف كند ي تاريخي انتقادي است آورد بزرگ تحليل تبارشناسي، ارائه

و حال را نمايان مي ي حال به مثابه( نيز با اتفاقي جلوه دادن حال اين گسست. كند ميان گذشته

مي) يك رويداد غ. كند عرصه را براي نقد ايجاد به تاريخ هم از يا ايتاين نوع نگرش نگري

و گذشته پيشرفت و هم از نوستالژي مي گرايي و هرگونه انگيزه اوتوپيايي گرايي دوري جويد

مي از سوي ديگر، تبارشناسي به آن عرصه. شود براي مورخ را اكيداً منكر مي كه هايي رو كند

دغ. وضع كنوني آنها را از امكان گسترش محروم كرده است ي به دغهاز اين منظر، اين رويكرد
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به متن آوردن حاشيه رسميت شناختن ديگري و كه امكان. ها را دارد هاي طرد شده هايي

ي حقيقت مي و جهان كنوني را تغيير دهند اما سلطه هاي مسلم انگاشته توانستند بارور شوند

به متن شده است .شده مانع ورود آنان

س از حاشيه. هاست تبارشناسي تاريخ سكوت به ميهاي وادار فوكو. گويدكوت شده سخن

يبه عبارتي، پروژه. ها را باال بكشد بدون اينكه آنها را در مركز قرار دهد خواهد حاشيه مي

مي نقادي در اين تفكر از طريق شالوده بي آنكه دعوي قرار دادن كليت شكني آن كل عمل كند

رشناسانه فوكو براي نظريه ارزش تاريخي رهيافت تبا. جديد را در برابر كليت قبل داشته باشد

و طرح نگري، حمله شديد بر جامع اي غايت انتقادي دقيقاً در انكار زاهدانه گرايي عقالني

.ي تفاوت است تبارشناسانه

و تأمل انتقادي كه رهايي مي(Critical Reflection)جيمز تيلي تبارشناسي فوكو را تفكر داند

و بازگشايي امكان رهايي  . كنـد هاي غيرگفتماني را دنبال مـي در سطح فعاليت در سطح گفتمان

در حقيقت، فوكو انرژي خود را مصروف آن ساخت تا شكلي جديد از تفكر انتقادي را فـراهم

شكل دهي بر نظريه انتقادي امكان اين باز جهت. آورد ي نظريـه هايي جديد را براي دهي دوباره

و مـسلم از نـو منـابعبه تعبير جيمز جانسون فوك. انتقادي ايجاد كرد  و بـا ترديـد امـور بـديهي

 تبارشناسـي علمـي (Johnson, 1997: 567).كنـد هاي انتقادي را فراهم مـي موردنياز براي آموزه

كه هدف از آن آزادي است بي پروسه. است هاي ما بـراي رسـيدن بـهي ظرفيت پايان توسعهي

به عنوان انديشه. خودفرماني  ب اگر تبارشناسي را پي خود فرمـاني تفكـر اسـت، اي كه در دانيم

ي اريـك مـاتيوز هـدفبه گفته.(Owen, 1999:36)اين تعبير با مفاهيم روشنگري سازگار است 

و خالقيـت كه با روش تبارشناسـي طـرح جنـبش روشـنگري را بـر پايـه نقـد  فوكو آن است

كه روشنگري از) 221: 1378ماتيوز،(ي خودمان ادامه دهد پيوسته  ديدگاه وي آرمانشهر زدايي؛ چرا

و آرمانشهر سازي از خردگرايي نه تجليل .است

بي نظير و و تنبيه"تبارشناسي در دو اثر عمده "تاريخ جنسيت"و) 1976("مراقبت
شد) 1978( و تنبيه".به كار برده هاي قبلي فوكوي كتاب اثري است كه هم در ادامه"مراقبت

و هم نشان و نو استي يك پيشدهدهن قابل خوانش است وجوه انتقادي. روي تعيين كننده

و محاصرهتوان در دو نكتهموجود در اين آثار را مي ي سياسيي اساسي خرده فيزيك قدرت

.بدن آدمي مورد بررسي قرار داد

 خرده فيزيك قدرت-)1
ش،ي فوكو باز تعريف مفاهيمي كليدي همچون قدرت، داناترين نكات انديشه از مثبت

ي دستاوردهاي جديد در مورد اين مفاهيم است و ارائه كه نظريه انتقادي تا قبل. سوژه كاري
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در اين دوره، فوكو تحليلي برجسته از قدرت ارائه. از آن، كمتر توانسته بود، به انجام برساند

مي را بر كل جريان انديشهيدهد كه افق جديد مي .گشايدي سياسي

ميدر بارهاي ژيل دلوز در رساله  تلقي1975گويد فوكو با انتشار كتابي در سالي فوكو

كه بتوانيم آن را بيابيم يا بيان كنيم، ابداع جديد از قدرت را كه در جستجويش بوديم بدون آن

ي جريان چپ بوده است از لحاظ).49: 1386دلوز،(كرد   به نظر دلوز آنچه همواره مشخصه

و هم در مقابل تلقينظري، به پرسش گرفتن دوباره هاي مسئله قدرت هم در مقابل ماركسيسم

و از لحاظ عملي، شكل معيني از مبارزه و بورژوايي است كه مناسبات و خاص ي محلي

 يا (totaliation)بخشي توانست برآمده از فرآيند حمايت اش ديگر نمي وحدت ضروري

كه باشد بلكه همان(centralization)دهي مركزيت ميگونه گويد بر آمده از فرايند گتاري

و نظري اين دو جنبه. است) سنجش با معيارهاي نوين((transversality)تراگذرندگي  ي عملي

بي.ي تنگاتنگي با يكديگر دارند رابطه از وقفه قطعه اما جريان چپ هايي بيش از حد محدود

آن ماركسيسم را حفظ يا دوباره ادغام مي بيكرد تا از نو در زير و نيز وقفه مخفي شود

مي مركزيت كه دوباره با رويه دهي كرد؛ مركزيت هاي گروهي را احيا هاي قديمي، از جمله هايي

.)49همان،(خورد استالينيسم پيوند مي

و كه ماركسيسم به طور كامل از لحاظ روابط قدرت آنتونيونگري در اين زمينه معتقد است

و نفي تارغايت در حالي.گرايي با يك پوزيتيويسم معين استحاله شده استيخيشناسي تاريخي

و مبارزات، يعني در واقعيت سوژه هاي همين  كه ماركسيسم در ديدگاه فوكو در جنبش

و بازقالب بندي شده است جنبش و مبارزات بازسازي .)1386:102نگري،( ها

و تنبيه"فوكو در كتاب ان"مراقبت ي گاره شماري از اصول مفروض يا بن  (Postulates)ها

به مفهوم قدرت را كنار مي و سپهري جديد براي اين مفهوم بازمي سنتي متعلق . گشايدگذارد

به قرار زير برمي" فوكو"دلوز در اثري با عنوان )49ـ56: 1386دلوز،(: شمارد، اين بن انگاره ها را

ي قدرت ملك دولت، طبقه:ي مالكيت انگارهبن- و راي حاكم ا شخص حاكم است كه آن

مي. اندبه دست آورده . دهد كه قدرت بيشتر يك استراتژي است تا مالكيت اما فوكو نشان

و نه يك ساختار بلكه يك وضعيت استراتژيك پيچيده و كثرت روابط ميان قدرت نه يك نهاد

ل اين نوعي كاركردگرايي جديد است كه قدرت را بر اساس كاركردش تحلي. نيروهاست

آنگيقدرت همگن نيست بلكه با تكينه. كند مي مي ها، با نقاط تكيني كه از گذرد، تبيين ها

مي. شود مي كه از پايين مي قدرت چيزي است و به باال شكل. آيد جوشد هاي رسمي نبايد به

و  قدرت توجه كرد بلكه بايد سراغ قدرت در مقصد نهايي آن يعني در سطح روابط ريز انساني

.ي رابطه فرد با خود وي رفت نحوهحتي 

و مكان آن در دستگاه: يابيي موضع انگارهبن- كه بر مبناي آن، قدرت از آن دولت است
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كه حتي قدرت و همچنان دولت است به نحوي هاي خصوصي نيز تنها انتشاري ظاهري دارند

مي. اند هاي خاص دولت دستگاه كه خود دولت اثر كلي اما فوكو نشان ي يا نتيجهدهد

و كانون دنده چرخ) Multiplicity( گانگيِ بس كه در سطحي كامالً متفاوت جا دارند ها هايي است

ميو به نوبه و ديگر مكاني ممتاز قدرت همه. سازندي خود خرده فيزيك قدرت را جايي است

.شودي منشأ قدرت تعيين نميبه منزله

به مجسم در دستگاه دولت تابع شيوهكه بنابر آن قدرت:ي تبعيت بن انگاره- ي توليد

كه.ي زير بنا است منزله اما از ديدگاه فوكو كل اقتصاد مستلزم سازوكارهاي قدرت است

مي پيشاپيش از درون، بر بدن و نفوس عمل و در درون حوزه اقتصادي بر نيروهاي ها كنند

و مناسبات توليد اثر مي ج. گذارند توليد ميروابط قدرت هر آن كنند نقش مستقيماًا كه عمل

.مولد دارد

و صفتي است كه كساني را:انگاري جوهر يا صفتبن-  كه بنابر آن قدرت جوهري دارد

آن) حاكمان(كه از آن برخوردارند كه بر مي در تمايز با كساني ) تحت سلطه(شود ها اعمال

ك. كند توصيف مي قدرت صفت. اربردي استاما فوكو معتقد است قدرت جوهر ندارد، قدرت

به همان اندازهي قدرت مجموعه رابطه. نيست بلكه نسبت است كه اي از مناسبات نيروهاست

و هر دو نيرو تكين كه از نيروهاي مسلط، مي گذرد هايي را شكلگيهاز نيروهاي تحت سلطه

.دهند مي

ئولوژي عملكه بنابر آن قدرت از طريق خشونت يا ايده:منديي حالت انگارهبن-

مي مي مي كند، گاهي سركوبي و گاهي فريب مي كند با دهد يا قبوالند،گاهي با پليس، گاه

به نظر فوكو، مناسب نيست. تبليغات بر. در اين مورد نيز اين دو شقي قدرت حتي هنگامي كه

و هنگامي كه بر بدن شود از طريق ايدئولوژي عمل نمي نفوس اعمال مي مي كند؛ يدآ ها وارد

و سركوبي عمل نمي بر. كند ضرورتاً از طريق خشونت خشونت بيانگر اثر يك نيرو است

شي يا موجودي اما بيانگر رابطه و. نيست) يعني نسبت نيرو با نيرو(ي قدرت چيزي، سركوبي

مي ايدئولوژي همواره مستلزم آرايش يا سامانه و نه بر عكس اي است، كه در آن عمل . كنند

به هيچ و ايدئولوژي را ناديده نميفوكو گونه كه نيچه قبالً ديده گيرد؛ اما همان وجه سركوبي

و ايدئولوژي شكل و خاكي مبارزه دهنده بود، سركوبي ي نيروها نيستند بلكه فقط گرد

.اند برخاسته از اين مبارزه

مي شود:ي قانونبن انگاره- و اما فوك. كه برمبناي آن قدرت دولت در قانون بيان

به منظور برپا كردن و حاكميت مي شود، آن هم خواستار رهايي از ممتاز شمردن نظري قانون

و رمز خود تلقي نكند كه قانون را ديگر الگو .نوعي دستگاه تحليلي قدرت

و حقيقت از قدرتبن- با: انگاره جدايي معرفت و دانش عميقاً از نگاه فوكو علم
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كه اين علوم علوم انساني تفكيك. روابط قدرت در هم آميخته اند ناپذيرند از مناسبات قدرتي

مي را امكان و هدف نهايي بحث فوكو درباره. كنند پذير و مجازات رابطه دانش، قدرت ي زندان

و ديگران ها از طريق تأسيس رژيم بدن آدمي است، اينكه چگونه انسان هاي حقيقت بر خود

و دان. رانند حكم مي و نادرست قدرت مولد معرفت و آنچه ما به عنوان درست ش است

و خطا دقيقاً در حوزه مي مي شناسيم يعني مفهوم حقيقت مي. گيردي سياسي شكل : گويدفوكو

كه اين تصور را ايجاد مي كه دانش تنها در آن جايي بايد از تمامي آن سنتي دست كشيد كند

حكما تواند وجود داشته باشد كه مناسبات قدرت در تعليق مي و دانش صرفاً بيرون از و ند ها

و منافع مي اقتضاها .)39: 1386فوكو،(تواند توسعه يابد اش

ـ كه به ي آن با سوژه و رابطه ي دركي جديد از مفهوم قدرت، به طور كلي فوكو با ارائه

ـ تحولي شگرف را در نوع نگاه ي انتقادي محسوب مي شود نوعي محور بحث هاي نظريه

ب زدانتقادي .راي علوم اجتماعي معاصر رقم

)اقتصاد سياسي بدن( سياسي بدن محاصره-)2
وي با مطالعات. كند فوكو نخستين موضوع بررسي تبارشناسانه را در بدن آدمي جستجو مي

ي تأثيرات تاريخ بر بدن، آشكار مي كه حتي فيزيولوژي ما نيز فارغ از تأثيرات تبارشناسانه كند

ميدر. سياست نيست و رابينو در اين باره ي فوكو متضمن پيچيدگي«: گوينديفوس انديشه

كه در آن ظريف بي نظير بر بدن، به عنوان مكاني است و تاكيدي ي بسيار ترين روش شناسانه

مي يابدو جزيي ي قدرت پيوند : 1376دريفوس،(» ترين كردار هاي اجتماعي با سازمان گسترده

57(.

و تنبيه"فوكو كتاب مي"مراقبت هاي تالش براي مطالعه دگرديسي: كند را اين گونه معرفي

مي تنبيهي بر پايه وي تكنولوژي سياسي بدن كه در آن توان تاريخي مشترك از مناسبات قدرت

 در جامعه ما نظام تنبيهي را بايد: وي معتقد است.)1378:35فوكو،(اي را قرائت كرد روابط ابژه

هاي تنبيهي بر مجازات خشن يا خونين حتي اگر نظام. در نوعي اقتصاد سياسي بدن جا داد

كه از روش هاي ماليم تر حبس يا اصالح استفاده كنند باز همواره متوسل نشوند، حتي هنگامي

و نيروهايش، فايده و فرمانبرداري اين بدن هدف است، بدن و توزيع و مطيع بودنش ي آن

مي.)37،همان(نيروها آنان. اند نگاران از ديرباز نگارش تاريخ بدن را آغاز كرده گويدكه تاريخ او

اما بدن«اند شناختي مطالعه كرده نگاري يا صرفاً زيستي نوعي جمعيت بدن را در حوزه

بي مستقيماً در حوزه مي اي سياسي جا دارد؛ مناسبات قدرت بر بدن چنگالي آن واسطه گشايد،

برميرا محاصره مي كند، مي آن داغ و تربيت مي كند، تعذيب كوبد، آن را رام كند، آن را ملزم اش

و نشانه كند، بر اجراي مراسمي واميبه انجام كارهايي مي مي دارد اين. طلبد هايي را از آن
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و دو جانبه با استفاده اقتصادي از بدن پيوند محاصره ي سياسي بدن مطابق مناسباتي پيچيده

.)38همان،(» دارد

بر: گويد فوكو در اين اثر در توصيف تكنولوژي سياسي بدن مي بدن تنها در صورتي

و هم مقيد نيرويي مفيد بدل مي با. شود كه هم بدني مولد باشد چنين انقيادي كه صرفاً

به دست نمي مي ابزارهاي خشونت يا ايدئولوژي و محاسبه آيد، . پذير باشد تواند كامالً جسماني

كه دقيقاً علم عملكرد بدن نيست به  عبارت ديگر، ممكن است دانشي از بدن وجود داشته باشد

كه چيزي بيشتر از توانايي غلبه بر اين نيروهاست .و تسلطي بر نيروهاي بدن وجود داشته باشد

به وجود مي و اين تسلط چيزي را مياين دانش كه توان آن را تكنولوژي سياسي بدن آورند

كه در آن، آناتومي.)38مان،ه( خواند در ادامه، فوكو از نوعي آناتومي سياسي صحبت مي كند

به منزله و تكنيكي مجموعه بدن سياسي مي اي از عنصرهاي مادي به هايي بررسي كه شود

و تكيه هاي تقويتي، راه ها، ايستگاه مثابه سالح و گاه هاي ارتباطي هايي براي مناسبات قدرت

به كار  مي مناسباتي كه بدن. آيدميدانش و اين بدن هاي انساني را محاصره ها را با بدل كند

مي كردن به ابژه فوكو در اين اثر نشان مي دهد كه علي.)40همان،(آورد هاي دانش، به انقياد در

هاي انقياد، بنياني از تعذيب در سازوكارهاي مدرن عدالت جنايي باقي رغم دگرديسي كاربست

اي در لفافه يك نظام كيفري است؛ بنياني كه از بين نرفته بلكه با گستردگي فزايندهمانده 

دانل بر اين اعتقاد است كه اين انقياد جديد از طريق بدن عملمك. غيربدني جا گرفته است

.) 189: 1380دانل،مك(كند، ولي بدون آنكه بدن را هدف قرار دهدمي

ت همان كه مالحظه شد فوكو در به طور حليلي، ردپاي قدرت سياسي را در ساماندهي بدن

و مفهوم سياست زيستي كه بر اساس آن همواره) Biopolitics(نمايش گذاشت را ابداع كرد

و قدرت بر جسمانيت حك مي و. شود هدف قدرت سياسي بدن است اين تصوير ناب

كه فوكو ارائه داد، عرصه گس راديكال به بار نشاند كه و نفوذ آن را امروزه اي وسيع را تره

و مايكل هارت به وضوح ديد توان در پروژه مي و آنتونيو نگري . هاي فكري جورجو آگامبن

و ساماندهي بدن يا همان سياست زيستي را يكي از ويژگي هاي فوكو پيوند ميان دولت

و جامعه مي دولت مدرن بدابر همين اساس، رابطه. دانستي انضباطي و دري كه حكومت ن

مي كند، الهام و خشونت است آراي فوكو پيدا . بخش جورجو آگامبن در ايجاد رابطه بين قانون

و بدن مطرح كرد در نگاه آگامبن بين همان پيوندي كه فوكو در جوامع معاصر بين قدرت

و خشونت كه مهم و نظام قانون .هاي توتاليتر است برقرار است ترين ويژگي جامعه مدرن

ي واقعي قانون همان حيات برهنه يا هستي زيست«: گويد آگامبن مي در ابژه شناختي آدمي

و عريان است تاريخ"فوكو در پايان جلد نخست.)13: 1386فرهادپور،(» مقام تني ضعيف

مي"جنسيت كه از طريق آن درست در آستانه فرآيندي را خالصه ي عصر جديد، حيات كند
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و محاسبات طبيعي در مكانيسم ميها به زيست قدرت دولتي ادغام و سياست  سياست–گردد

(Bio-politics)كه نزد ارسطو بود براي هزاره«.شود بدل مي : ها انسان همان چيزي باقي ماند

كه همچنين داراي قابليت اضافي تجربه هستي سياسي است؛ انسان مدرن جانوري زنده

كه سياست مياش هستي او در مقام موجودي جانوري است : 1383فوكو،(» برد زنده را زير سئوال

مي.)164 شناختي يك جامعه در هماني مدرنيته زيست در نگاه فوكو، آستانه: نويسد آگامبن

كه در آن، گونه نقطه هايو فرد در مقام يك بدن زنده صرف، محل نزاع استراتژي اي قرار دارد

ن.)33: 1387آگامبن،(شوند سياسي آن جامعه مي گاه آگامبن امروزه سياست درگير كسوفي از

كه در تشخيص اين رخداد بنيادين مدرنيته  و دليلش اين است سياسي شدن(پايدار است

كه با عزيمت از ايده) حيات برهنه و فقط آن تفكري و بنيامين پيوند وامانده است هاي فوكو

به مضون اصلي بررسي و سياست را مي ميان حيات برهنه سازد قادر خواهد بود هاي خود بدل

به درآورد  .)35: همان(تا امر سياسي را از نهفتگي خود

به اينكه تحليل و مايكل هارت نيز در كتابي تحت عنوان امپراطوري با اشاره آنتونيو نگري

ـ قدرت ـ سياستفوكويي رويارويي زيست ها بر تحليل آنها از تكوين امپراطوري ها با زيست

:ويندگاثر گذاشته مي

ـ سياسي پارادايم جديد مي دهد تا ماهيت زيستي كار فوكو به ما اين اجازه را

قدرت مشرف بر حيات، صورتي از قدرت.)1978فوكو،:ك.ر(قدرت را شناسايي كنيم 

و  مي كند مي دهد، تفسير مي كند، جهت كه زندگي اجتماعي را از درون تنظيم است

تن. مجدداً مفصل بندي مي كند ها زماني مي تواند به سلطه اي موثر بر كل حيات قدرت

و مطلق بشود كه هر فردي در آن، مطابق  كه تبديل به كاركردي حياتي مردم دست يابد

مي پردازد به فعاليت و به. خواست خود پذيرفته شده ي فوكو زندگي اكنون به گفته

ي قدرت تبديل شده است ك. ابژه ه زندگي را باالترين كاركرد اين قدرت آن است

و فتق كند ي اصلي اش اين است كه زندگي را رتق و وظيفه . كامال احاطه كند؛

و بازتوليد بنابراين، قدرت مشرف بر حيات به وضيعتي اشاره دارد كه در آن توليد

، مستقيماً در اثر قدرت به مخاطره افتاده است و هارت،(خود زندگي .)48ـ49: 1384نگري

ب و قدرتي بدون مقاومت در اينجا بايد ه اين نكته اشاره كرد كه از نگاه فوكو هيچ انضباط

و. رودپيش نمي و امكان تغيير روابط آن است و سلطه به مقاومت در برابر قدرت فوكو قائل

به گونه كه از يك نگاه فوكويي مي توان تاكيد زياد بر اهميت مقاومت در برابر سلطه دارد، اي

د و دگرگون كردن آداب اجتماعي خارج از نهاد هاي مسلط سياست را مقاومت ر برابر قدرت

البته مقاومت نمي تواند مستقل از قدرت باشد؛ روابط قدرت هم متكي است. قدرت تلقي كرد

:فوكو مي گويد.به كثرت نقاط مقاومت
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ي اين روابط...به گمان من قدرت در تمامي روابط انساني حضور دارد در همه

و زير فرمان بگيردمييك طرف  اما اين رابطه ها ... كوشد طرف ديگر را مهار كند

و براي ابد ثابت نيستند  و تغيير پذيرند مي كند هر ... متحرك ي قدرت ايجاب رابطه

به كلي  ي قدرت دو طرف از درجه اي از آزادي برخوردار باشند، حتي اگر رابطه

ي قدرت همواره امكان. نامتعادل باشد به. مقاومت را در خود داردرابطه پاسخ من

مي گويند اگر قدرت همه جا هست جايي براي آزادي نيست اين است كه  كساني كه

به اين دليل همه جا است كه آزادي همه جا هست ي قدرت درست بي ترديد. رابطه

كه. سلطه هم وجود دارد در بسياري موقعيت ها رابطه هاي قدرت چنان ثابت شده اند

ز .)291: 1997فوكو،(يادي براي آزادي نمانده است جاي

مي گويد ـ قدرت با: آنتونيو نگري در مصاحبه اي، در توضيح اين نكته گسترش زيست
ـ سياسي جامعه مواجه است  و تكثير آزادي، توليد ... واكنش زيستي ـ قدرت با طغيان زيست
و ابداع اشكال نوين مبارزه روبه .) 111: 1386ي، نگر(رو استسوبژكتيويته

كه در آغاز گفته شد در آثار متاخر فوكو، پروژه ي انتقادي وي با تاكيدي همان طور

ميتر بر مقاومت سوژه كاملمحكم بابه. شودتر طور مسلم قدرت مبتني بر دانش هميشه

ميمعارضه روبه و پيوسته در برابر آن مقاومت ديده به بررس. شودروست ي در ادامه اين بحث،

مي پردازيماين مقاومت در انديشه . هاي فوكو

 واپسين جهش انتقادي.پ
به دانستن" ي آتي خود اعالم كرد؛ اما جلدي تاريخي از جنسيت را برنامه، ارائه"اراده

و برنامه اي كامالً متفاوت از آن چه اعالم شده بود، بعدي آن هشت سال بعد به چاپ رسيد

، عنوان اين دو اثر است كه در آن حقيقت"هاي خود دغدغه"و"ها كاربرد لذت". داشت

و يعني شكل رقت(هاي پيشين داشت يابد كه در كتاب شكلي متفاوت از آني مي بار ابژه شدن

به حبس، سوژه برخالف كتاب.)انقياد كه معطوف و هاي پيشينِ فوكو به انقياد درآمده هاي

را تصوير كامالً متفاوت سوژه"اي خوده دغدغه"و"ها كاربرد لذت"منضبط است،  هاي آزاد

.دهد ارائه مي
، ناشي از ناديده گرفتن اين آثار متاخر است قسمت زيادي از سؤتعبيرها درباره آراي فوكو

خود فوكو در مصاحبه اي در اين باره. تر مي شودكه در آن تحليل هاي فوكو به غايت پيچيده

سه«: گويد مي مسئله حقيقت، مسئله: نوع اصلي مسائلي را مشخص كنممن تالش كردم كه

و مسئله سه عرصه.ي رفتار فردي قدرت نه درك اين و ي تجربه تنها در ارتباط با يكديگر

مي آن چه در كتاب. پذير است مستقل از يكديگر امكان كند در نظر هاي پيشين مرا ناراحت



 1388تابستان،2شمارة،39 دوره،سياست فصلنامه 248

.)216: 1379فوكو،(» سوم استيي اول بدون در نظر گرفتن تجربه گرفتن دو تجربه

با.ي متأخر فوكو بسيار مورد توجه ژيل دلوز است آثار دوره او در فصول پاياني كتابي

مي"فوكو"عنوان  از اين سئوال را مطرح كه طي سكوت نسبتاً طوالني پس به"كند  اراده

مي"دانستن مي دهد؟ چه روي بر اساس. كردفوكو نوعي سو تعبير در مورد آثار قبل احساس

و آميز سلطه آثار قبل اين تصور شكل گرفته بود كه هر لحظه از تاريخ، نشانگر تعامل مخاطره ها

در اينجا ديگر. اي انقيادات است اي گذرايي در مجموعه رو تنها مرحله نبرد نيروهاست؛ از اين

 وس نكرده بود؟آيا فوكو خود را در مناسبات قدرت محب. ماند جايي براي سوژه تاريخي نمي

كه دلوز از جانب فوكو پاسخ مي كه انرژيِ ها، نقطهي زندگي شديدترين نقطه«دهد اي

كه زندگي ها در آن متمركز است، همان زندگي مي جايي است آن ها با قدرت مواجه شوند، با

مي مي : 1986وز،دل(» هايش بگريزند كنند از نيروهايش استفاده كنند يا از دام جنگند، تمايل پيدا

141(.

:گويد دلوز مي

تا بعدي جديد را طلب... شايد الزم بود فوكو تا زمان يونانيان به عقب بازگردد

) دانش(ي بندي شده هاي چينهو هم از شكل) قدرت(كند كه هم از مناسبات نيروها 

مي بزرگ... متمايز باشد كهمشود؛ هنگا ترين نوآوري يونانيان اين گونه ظاهر ي

مي تمرين و كنند، هم از قدرت به مثابه هايي حكومت برخود را ممكن ي نسبت نيروها،

به منزله به منزلهي شكل چينه هم از دانش و ي رمزگان فضيلت جدا بندي شده

مي. شوند مي كه از نسبت با ديگران مشتق از. شود از يك سو نسبتي با خود وجود دارد

كه از رمزگان اخالقي به مثابه»د داردساختن خود وجو«رو سوي ديگر، از همين

مي قاعده .)148همان،(شودي دانش مشتق

به منزلهشكل"ها كاربرد لذت"فوكو در به گيري سوژه يا سوژه شدن ي امر غيرقابل تقليل

،»زيست زيبايي شناختي«از نظر او، يونانيان. رمزگان را در يونانيان مورد بررسي قرار داد

و قاعدهنسبت با خود را بر  . (Foucault, 1986:25-30)ي اختياري انسان آزاد را كشف كردند،

و دانش مشتقي بعدي از سوژهي بنيادين فوكو ايده اين اساس ايده كه از قدرت مندي است

آن مي .) 152: 1386دلوز،(ها وابسته نيست شود اما به

به منزله"ها كاربرد لذت" غ نسبت با خود را وي بعد جديد يرقابل تقليل به مناسبات قدرت

كه موضوع كتاب مي روابط دانش دهي كلي كند، پس نوعي باز سازمان هاي پيشين بود كشف

و سكسواليته بدن(او تاكنون مسائل. الزم بود و دانش مطالعه را از ديدگاه دوگانه) ها ي قدرت

مي"ها دركابرد لذت"كرد، اكنون مي در. شود نسبت با خود هم وارد اين نسبت با خود

و روابط يعني نظام آن مناسبات قدرت ها مشتق شده بود، دوباره ادغام هايي كه در آغاز از
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مي مي و سوژه شدن مرد آزاد بدل به سوژه شود در. منقادسازي–شود اما نسبت با خود كه

و قدرت مي برابر رمزگان خ... كند، همواره وجود دارد ها مقاومت ود را مناسبات گرچه نسبت با
و روابط دانش دوباره تصاحب مي بي قدرت و به گونه كنند اما اي ديگر باز وقفه در جاي ديگر

سه بعد غيرقابل تقليلدر تحليل نهايي.)155همان،(شود متولد مي و خود، اند؛ اما دانش، قدرت

و متضمن يكديگر .پيوسته مستلزم

ي هف كه در آنها فردبه طور كلي تاكيد فوكو در آثار دهه تاد بر شبكه هاي قدرت بود

ي ارتباط هاي استراتژيك نيست كه ديديم، تبارشناسي. چيزي جز گرهي در شبكه همان طور

و نقطه نظر فرد جايي ندارد كه در آن، نيت . فوكو در اين دوران گونه اي تحليل انتقادي است

و روند هاي ساختاري تأكيد دارد ما در آثار واپسين فرد ديگر فقطا. تبارشناسي بر نهادها

ـ  و مي تواند از نظام اجتماعي ـ تاريخي نيست، و نهاد هاي فرهنگي محصول روند ها

و حتي در محدوده هايي اين نظام ها را تغيير دهد ي انتقادي بگيرد . فرهنگي پيرامونش فاصله

ي خويش دارد، استفادهبه نظر فوكوي واپسين، فرد مي تواند از فضايي كه براي شكل دادن به

ي در اين دو جلد، سوژه در حوزه«: پيتر ميلر هم معتقد است.)241: 1379حقيقي،(خالق كند

كه هدف اش توليد سوبژكتيويتهاي تحت سيطرهشود، حوزهآزادي ساخته مي يي اخالقي

مي. بود» خود« ي مايهره به دروني توجهي دوباتوان نشانهاز اين لحاظ، اين دو اثر آخر فوكو را

پي ترويج سوبژكتيويته از طريق قواعدي گوناگون براي كه در و آن گفتمان هايي دانست سوژه

).255: 1382ميلر،(است»خود«رفتار 

 اخالق-)1
او اكنون.ي اخالق شكل گرفته است بسياري از آراي جديد فوكو حول محور واژه

به خود مي چه خ مجذوب آن و در قبال ميگوييم به دست ود انجام و سعي در دهيم شده است

كه فرد از  و حاالت رابطه با نقش دارد ن طريق خود را با عنوان سوژهٱدادن شرحي از اشكال

به رسميت مي شكل.)1985فوكو،:ك.ر(شناسد شكل داده و توسعه فوكو براي ي نوعي كردار گيري

مقخود تالش مي ي زيبايي زندگي خود ام سازندهكند كه هدف آن خودسازي خوشبين در

مي اين تالش به گونه).202: 1983فوكو،(است آن اي وجهي اخالقي پيدا كه در مورد كند تا جايي

به اخالق ياد كرده مي. اند از نوعي گذار از سياست آنچه در واقع: گويدخود او در مصاحبه اي

مي كند اخالقيات، يا به به مراتب بيشتر جلب  هر حال، سياست به عنوان اصول توجه مرا

 ). 237: 1387فوكو،(اخالقي است

كه ناشي از مجموعه اي از قواعد است البته اخالق مورد نظر وي متفاوت با اخالقي است

مي: گويد او مي كه نسبتاً مستقل از قانون كردارهاي خود شكل يك هنر خود را هاي گذاري يابند
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در.)203همان،(اخالقي است . دو نوع اخالق را از هم جدا كرده است1976آثار پس از سال او

شناسانه كه هدفش ساختن زندگي فردي همچون يك اثر هنري اي اخالق زيبايياول گونه

مي شوداخالق يونان باستان به عنوان نمونه. است .ي تاريخي اين برداشت از اخالق معرفي

كه تاكيد اصلي آن بر پير و نوع دوم اخالقي است و مقررات است وي از مجموعه اي از قوانين

ي آن اخالق مسيحي است به نوع دوم مي گويد. نمونه به: فوكو با ترجيح نوع اول اخالق

و همگان بايد از گمان من، كوشش براي يافتن شكلي از اخالق كه براي همگان پذيرفتني باشد

ميدلوز.)253: 1379فوكو،(آن پيروي كنند، مصيبت بار است  از نگاه فوكو: گويد در اين مورد

و شيوه با.ي سوژه شدن اخالقيات دو قطب دارد؛ رمزگان اين دو قطب در نسبت عكس

و تشديد يكي مترادف با تخفيف ديگري است از. يكديگر قرار دارند سوژه گرايش دارد تا

.)154: 1386دلوز،(رمزگان بگذرد 

، زند ها در عالم متجلي بودند، ارزش.گي خوب بوددر يونان باستان موضوع بحث اخالق

و مجدانه زيستن در راستاي آن وجود داشت كانت گذشته از اين،.و امكان زندگي خوب

و گذشته از بسياري موارد ديگر  و هيومي گذشته از اخالق الهي، گذشته از اخالق طبيعي شده

و فرضيه به كلي دروني  نظر فوكو علناً موضع كانت از اين.ي اختصاصي فرد ساخت اخالق را

مي«سازد را وارونه مي به اثري هنري بدل شود؟ آيا زندگي هر كس اين نه دفاع ناموزون» تواند

و دانش خويش از زيبايي و زندگي خود از علم شناسي، بلكه پيشنهادي براي جدا كردن اخالق

د. بود بررهعوياتي دربافن بيان فعلي در خصوص زندگي خوب تقريباً همواره مبتني بر  وقوف

و حقيقت بشريت يا جامعه است؛ اما چنين حقايقي حقيقت ميل، حقيقت جوهرهاي حيات

.)404: 1380كورنز،(براي دانستن وجود ندارند 

به شكل به مقوالت اخالقي مربوط به گيري ارزش با پرداختن فوكو ها، مشكل بتوان وي را

و نيهيليست بودن مت ريزي اين بحث اين ادبيات موجود به طرح.هم كردناديده گرفتن ارزش

يا كمك مي و كه روش تبارشناسانه فوكو ذاتاً كاركردگرايانه، نهيليستي، تقديرگرايانه كنند

را. نگرانه نيست نسبي آثار متأخر وي با بررسي سطح متفاوتي از فعاليت انساني عناوين مذكور

 كردن نظرگاه مستقلي براي ارزيابي تركيباو هنوز از بنا. كند از حيث اعتبار ساقط مي

مي بندي و نيز گذشته اجتناب كه هيچ. ورزد هاي ارزش حال اين پرهيزكاري به اين سبب است

به  كه بر اساس آن بتوان بهتر يا بدتر بودن اين خودشناسي نسبت نظر گاهي وجود ندارد

به زمان حال. خودشناسي ديگر را اثبات كرد و تضاد فوكو البته نسبت  موضعي انتقادي دارد

و حال تا اندازه مي ميان گذشته به برجسته ساختن اين نقادي كمك بدين نحو كه تأمل. كندي

مي هاي آن پيكره در تفاوت كه به صورت متفاوت بندي تواند ما را در اين امر ياري كند

و آن فهمي را كه به گونه درباره و تعيني عناصر خودآگاهي خويش انديشه كنيم اي مسلم
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و مشكوك بدانيم به وضع. يافته فرض شده است، فهمي مظنون بر اين اساس تسليم شدن

به عنوان اموري عميقاً مسأله كه فوكو از مسائل دنياي مدرن و غيرقطعي كنوني، با تصويري ساز

.دهد، ناسازگار است براي ما ارائه مي

پي آن است كه دو راهي و يا نقـد از سوي ديگر، فوكو در و عقالنيت طرفداري از مدرنيته

ي عقل گريزي را بر هم زند  و فرو افتادن در ورطه او مي گويـد مـن فكـر مـي كـنم. مدرنيته

و فرهنگـي اسـت كـه مـا  ي مجموعه اي از وقايع سياسي، اجتماعي، نهادي به مثابه روشنگري

به بخش عمدة از آنها متكي هستيم، اما اين به آن معنا  كه شخص حتما بايد در هنوز هم نيست

كه شـخص از هـر چيـزي كـه. خدمت روشنگري يا عليه آن باشد  به اين معنا هم نيست حتي

شـما يـا. دهد، اجتنـاب نكنـد خود را در شكل جايگزين ساده انگارانه يا اقتدارطلبانه نشان مي 

و در سنت عقل  ن گرايي باقي مي روشنگري را قبول كرده و مانيـد ويـا روشـنگري را قـد كـرده

مي كنيد از اصول عقالنيت بگريزد  به روشنگري. بنابراين سعي اين امتناع از دادن حق السكوت

و مطـابق آن  مي آفرينـد كه منطق تماميت خواه را امتناع از پذيرش مفهومي از روشنگري است

و يا عليه آن باشد  م. فرد بايد در خدمت روشنگري به ي اين شيوه از تعمق از روشنگري را ثابه

مي  كه مي تـوان آن را نقـدي از زمانـه. داندمنش انتقادي مدرنيته در نتيجه مدرنيته منشي است

او استدالل مي كند روشـنگري تحميـل كـردن نـوعي تقـدير انـسان. تاريخي ما توصيف نمود 

 شناسانه براي بشر نيست بلكه فراهم كردن آفـرينش نـوعي جديـد از حركـت سياسـي اسـت 
Owen, 1999:31).(

مي كنـد، نمـي تـوان او را جـزء و عقالنيت وارد كه فوكو به خردباوري با وجود انتقاداتي

كه بايد از ميان برداشته شود بـه. خرد ستيزان قرار داد  از نگاه او گفتن اينكه عقل دشمني است

كه بگـوييم هرگونـه پرسـشگري انتقـادي از ايـن عقالنيـت خطـر  همان اندازه خطرناك است

مي گويد.)151: 1382دورينگ،(ن ما به درون غير عقالنيت را به همراه دارد فرستاده شد  عقـل«: او

بي ثمرتر از اين نخواهد بود  در جـايي.)1372:75فوكـو،(» را محاكمه كنيم؟به نظر من هيچ كاري

ديگر با رد يكي از مفروضه هاي پست مدرنيستي، تحت عنوان كالن روايت كـه بـيش از همـه 

مي گويد مورد توجه  كه عقل روايتي است طوالني، كـه اينـك«: فرانسوا ليوتار بوده، اين گزاره

و روايت ديگري در راه است، گزاره اي بي معناست  در.)131: 1379فوكـو،(» به پايان رسيده فوكـو

به دوران باسـتان هـم مـي پـردازد امـا نمـي تـوان او را بـه داشـتن حـسي  سير مطالعاتي خود

ايگرايـي مبتـذل، در مـصاحبه او بـا امتنـاع از كهنـه.به گذشته متهم نمـود نوستالوژيك نسبت 

ام«: گويدمي و نه حتي قابل تحسين يافته به عنوان الگو نه .)1379:217فوكو،(» يوناني ها را

، شيوه هاي جديد مبارزه-)2  اشكال جديد سوژگي
مي"اي تحت عنوان فوكو در نوشته  بر نكات")مسئله سوژه(كنيم؟ چرا قدرت را مطالعه
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و رهايي مي و تالش درجهت تغيير او در اين. پردازد ارزنده درباره سوژه، اشكال جديد مبارزه

ي فكري خود، موضوع عمومي پژوهش خود را سوژه اي از كل پروژه متن با ارائه چكيده

نه قدرت معرفي مي و مي.)343: 1376در دريفوس1982فوكو،(كند من كامالً درگير مسئله گويد او

كه  و روابط مبادله« قدرت شدم چرا كه انسان در درون روابط توليد ي معني قرار در عين حال

حال.)344همان،( قرار داشته است سان نيز در درون روابط قدرت بسيار پيچيده گرفته، به همان

به نظر مي و نظريه اقتصادي وسيله چنين بهي مناسبي برا رسد كه تاريخ ي بررسي روابط توليد

و نشانه اند؛ همچنين زبان دست داده ي معاني شناسي ابزارهايي براي مطالعه روابط مبادله شناسي

مي گويد. ايماند؛ اما براي روابط قدرت، ابزاري براي مطالعه نداشته بوده ي در باره: او در ادامه

نه تنها مس كه براي ما قدرت ي ئله نظري، بلكه جزئي از تجربهاهميت مسئله قدرت همين بس

مي. ماست و استالينيسم خواهم دو شكل آسيب تنها شناسانه يا دو بيماري قدرت يعني فاشيسم

كننده هستند اين است يكي از داليل متعددي كه چرا اين دو براي ما اين همه گيج. را ذكر كنم

و بي بي كه، با وجود يكتايي را آنها مكانيزم. بقه نيستندسا همتايي تاريخي خود چندان هم هايي

و گسترش بخشيدندكه پيشاپيش در جوامع موجود بودند مورد بهره به. برداري قرار دادند

و ابزارهايي بسياري، انديشه آميز ذاتي خود تا اندازه عالوه آنها برغم خصلت جنون ها

به كار گرفتند  .)345همان،(عقالنيت سياسي ما را

مي. است» اقتصاد جديد روابط قدرت«آنچه ما بدان نياز داريم فوكو معتقد است گويد او

به بعد نقش فلسفه اعمال نظارت بر قدرت . هاي افراطي عقالنيت سياسي بوده است از كانت

و زياده هاي قدرت سياسي روي اما اين توقع بااليي است؛ چرا كه رابطه ميان عقالني شدن

و نياز به ارائه نمون هاي كار هاي عيني همچون پيدايش بوروكراسي يا اردوگاههآشكار است

اي عقالني شدن خطرناك است، آنچه ما بايد انجام دهيم به گمان فوكو واژه. اجباري ندارد

به تحليل عقالنيت نه بررسي فرآيند پيشرفت عقالني شدن فوكو. طور كلي هاي خاص است

ميتر را براي رسيدن به اقتصاد جديد يك راه نزديك اين راه عبارت. كند روابط قدرت پيشنهاد

كه اشكال مقاومت در مقابل انواع مختلف قدرت را به عنوان نقطه ي عزيمت خود است از اين

.اتخاذ كنيم

به عنوان نقطه ها كه در دنياي جديد پيدا شده اي از مخالفتي عزيمت به مجموعه فوكو

آن است اشاره مي و با ضد قدرت خواندن ميه كند .دهدا وجوه مشتركشان را به قرار زير ارائه

به يك كشور نيستند؛-1  اينها مبارزاتي سراسر جهاني هستند يعني محدود

 هدف چنين مبارزاتي اثرات قدرت به خودي خود است؛-2

و اقتدارگريزانه هستند؛-3  اين مبارزات بالواسطه
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مي-4 آنها از يك سو بر حق متفاوت«ند؛ده اين مبارزات موقعيت فرد را مورد سؤال قرار

و به هر آنچه كه فرد را واقعاً فرد مي مي بودن فرد هر. گذراند سازد، تأكيد اما از سوي ديگر بر

مي چيزي كه فرد را مجزا مي پاره گسلد، زندگي جماعتي را پاره سازد، پيوندهايش را با ديگران

مي مي و كند، فرد را دوباره برخودش تحميل به شيوهنمايد به هويت وي را اي محدود كننده

مي سازد، حمله خودش پايبند مي » هستندحكومت منفردسازياينها مبارزاتي عليه. شوند ور

؛)347همان،(

مي-5 و اين مبارزات در مخالفت با اثرات قدرت صورت و با دانش، صالحيت گيرند

را. امتيازات پيوند دارند ميبه طور خالصه آنان رژيم دانش  دهند؛ مورد سؤال قرار

مي-6 اين مبارزات خشونت«زنند كه ما كيستيم؛ مبارزات جاري حول اين مسئله دور

و ايدئولوژيك دولت را كه فرديت ما را ناديده مي و همچنين نظام اقتصادي هاي تفتيش گيرد

كه هويت ما را تعيين مي و اداري را مي عقايد علمي .) 348همان،(» كنند كنند، نفي

نه تنها حمله به و چنان«به طور خالصه هدف اصلي اين مبارزه نهاد قدرت بلكه» چنين

به شكل قدرت است مي. حمله به تكنيك، كه افراد را به سوژه تبديل واژه. كند همان قدرتي

به: سوژه دو معني دارد و وابستگي، ديگري به معناي منقاد ديگري بودن به موجب كنترل يكي

.يد به هويت خود بودنمعناي مق

و عقل"ميشل فوكو در مقاله اي ديگر با نام مي"سياست در عنوان كه سامان سياسي كند

و رمه از رابطه ي تلقي شبان و مردم استجوامع شرق باستان بر پايه .)1372رك فوكو،(ي حاكم

كه تحت عنوان قدرت شباني از آن ياد مي كهداللت اين استعاره  هدف حكومت شود اين است

به وسيله و جزيي رفتار آنها استافزايش رفاه اتباع خويش به نظر.ي تنظيم كامل، دقيق بنا

كه بر پايه و مستمري بسيار نزديكي رابطهفوكو، قدرت شباني و محكوم شكل تر تر حاكم

به طور كلي با دغدغهگرفته، بيشتر دل و  آزاديينگران رفاه زير دستانش است تا آزادي آنها

و عملي.)136: 1380هيندس،(بيگانه است به عنوان حكومت موثر فوكو معتقد است قدرت شباني

به انديشه و بعد ها اين مدل، بر آدميان، در سير تحوالتش از شرق ي مسيحيت راه يافت

و هنوز نيز هست را. بانفوذترين عقالنيت حكومتي در جوامع غربي مدرن شد فوكو اين مدل

ش به تعريف عبارت است از تنظيم مي) Bio- power(گيري قدرت زيستيكلبنيان كه بنا داند

و جمعيتي امور در همه حوزه ها به بهانهفزاينده ي قدرت زيستي پروژه.ي پيشبرد رفاه فرد

و كل جمعيت استمديريت سنجيده اگر بخواهيم اصطالحات فوكو رابه كار.ي زندگي فردي

ميببريم، دو بعد اي به ترتيبن پروژه را كه» حكومتمندي«و» تكنولوژي هاي خود«توان ناميد

مي. از يكديگر جدا نيستند كه به فرد امكان دهدتا با ابزار اولي داللت دارد بر آن تكنيك هايي

كه خود را  و رفتارش انجام دهد به نحوي هاي خويش اعمالي را در مورد بدن، روح، انديشه
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به وضعيت كمال برسدتغي دگرگون كند، و هايي كه داللت دارد بر روش» حكومتمندي«. ير دهد

و عادات شان،نماي شكلي از نظارت دولتي بر شهروندانش، ثروت شان، فالكتسرشت -آداب
.)251: 1382ميلر،(شان است

به بعد، اين شكل تازه  از قدرت دائمي با عنوان دولت در حال توسعه از قرن شانزدهم

ا به تركيب ماهرانه.ستبوده بنا بر تفكر فوكو اين قدرت دولتي در عصر جديد موفق

و روش تكنيك كه هاي منفردسازي هاي كليت بخش در درون ساختارهاي واحد شده است

كه ريشه در نهادهاي. سابقه است بي چنين وضعي ناشي از ادغام تكنيك قدرت قديمي است

مي. استقدرت روحانين اين تكنيك قدرت هما. مسيحي داشته است توان بر اين اساس،

كه  و يا شكل جديد قدرت روحاني تلقي كرد به عنوان چهارچوب مدرن منفردسازي دولت را

و كار مجموعه اي از اهداف دنيوي را جايگزين اهداف مذهبي حكومت روحاني سنتي قرار داد

.)350همان،( اش را رفاه بخش معرفي كرد ويژه

ق"در پايان ميچرا  كانت ياد"روشنگري چيست"، فوكو از متن"كنيم؟ درت را مطالعه

و لحظه مي ميكند كه فلسفة را درگيري انتقادي با زمان او با اشاره به اهميت اين. داندي اكنون

به عنوان تحليل نقادانه جهان ما چيزي است كه مهم كه وظيفه فلسفه و مسئله مي گويد  تر

ميمهم مس. شود تر درلمشايد كه ما ترين مسئله فلسفه، مسئله زمان حاضر است، اين مسئله

؟)353همان،(همين لحظه حاضر، چيستيم

و رد آن چيزي به گمان فوكو شايد امروزه هدف كشف اين نيست كه ما چيستيم، بلكه نفي

كه ما هستيم ايه سياسي، كه همان ويژگي» بست دوجانبهبن«ما بايد براي رهايي از اين. است

به طور همزمان است، در اين باره تحليل و كلي سازي ساختارهاي قدرت مدرن منفردسازي

ـ مي ـ غير از آنچه هستيم چه چيزي كه ما بايد اشكال جديد سوژگي را. توانستيم باشيم كنيم
به ما تحميل شده پرورش دهيم از طريق نفي اين نوع از فرديت كه قرن ژيل دلوز.)353همان،(ها

به دنبال توليد يك سوژهمعت كه با شيوه قد است فوكو در اين نوشته هاي مندي نوين است

كه تراگذرنده  مي واسطهو بي)Transversality(جديد مبارزه كه. خورد اند، پيوند هاي جهشچرا
به طور غير منتظره به منزله كانون مقاومت رويارو كاپيتاليسم  با ظهور كند يك خود جديد

.)172: 1386ز،دلو(است

 نتيجه
ي انتقادي شاهراه اصلي تفكر فوكو همان طور كه گفته شد، برخالف تصور حاكم، انديشه

و هاي ساخت او هيچگاه محافظه كار نبود، اگرچه تأكيد بر روايت. را تشكيل مي دهد گرايانه

و نيز تفسير هايد نسبي اي انتقاديه گري از آراي فوكو مانع از نمودار شدن جنبه گرايانه
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و اين انديشه ودر هاي وي شده است؛ حالي است كه فوكو با فاصله گيري از ساختگرايي

به نوشته. هايدگر، پيشروي قابل توجه را در انديشه انتقادي رقم زد هاي فوكو نسبت

و سوبژكتيويته ارائه هاي مكتب فرانكفورت، توصيفي پربارتر از رابطه نوشته ي ميان قدرت

بي آنكه در موضع پسا انتقادي غلطيده باشددهد مي .كه عاري از محدوديت آن مكتب است

ي اصلي وي را از سه دوره  در اين نوشتار براي نماياندن جلوه هاي انتقادي آراي فوكو،

و نشان داديم كه در هر سه دوره، گونه اي از تفكر انتقادي اين منظر مورد ارزيابي قرار داديم

ي ديرينه شناسي نكته.بل كشف استدر آراي وي قا هايي انتقادي مهم در انديشه در دوره

ي پروژه كه ادامه مي باشد ي تاريخي انتقادي از ايده ي عقالنيت انتقادي كانت فوكو ارائه

ي يك تاريخ انتقادي است كه گسست ميانره. است ي تبارشناسي نيز ارائه آورد بزرگ دوره

و حال را نمايان ي اساسي. كندميگذشته وجوه انتقادي موجود در آثار اين دوره در دو نكته

و محاصره تلقي جديد فوكو از قدرت.ي سياسي بدن قابل توجه است خرده فيزيك قدرت

كه در آن ظريف بي نظير وي بر بدن، به عنوان مكاني و تاكيد و جزيي ترين از يك سو ترين

ميكردارهاي اجتماعي با سازمان گست ي قدرت پيوند يابد، دستاورد اين دوره است كه رده

و آنتونيو  و جورجو آگامبن مبناي پروژه هاي انتقادي در آثار متفكراني همچون ژيل دلوز

.نگري قرار گرفته است

ي انتقادي ناگزير از پذيرش درجه اي از سوژگي است، واپسين اما از آنجا كه انديشه

تر بر آثار متاخر فوكو، تاكيدي محكم.به همين امر استچرخش انتقادي فوكو نيز معطوف

سه نوع اصلي مسائل تفكر انتقادي  و با اين كار مسئله حقيقت، مسئله(سوژه را در بر دارد

و مسئله مي شود)ي رفتار فردي قدرت ي دلوز. به طور مشخص در كنار هم مطرح به گفته

و)به عنوان مبناي مقاومت( منديي بعدي از سوژهي بنيادين فوكو ايده ايده كه از قدرت است

آن دانش مشتق مي به ي اخالق عالوه بر اين فوكو با پرداختن به مقوله. ها وابسته نيست شود اما

به روشنگري، اتهام هاي مختلف را از اعتبار ساقط مي و نيز توجه .كندفردي
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