
فوکو و تبار شناسی قدرت
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دیرینــه شناســی و تبارشناســی منقســم مــی کننــد. بــرای فهــم دیرینــه شناســی فهــم 

ــه را مشــحون  ــه شــناس جامع ــه دیرین ــم اســت. چــرا ک ــان بســیار مه ــوم گفت مفه

ازنظــم هــای گفتانــی مــی بینــد و منظــور از گفتــان مجموعــه گــزاره هایــی اســت 

ــاس،  ــن اس ــد. برهمی ــه باش ــام یافت ــون انتظ ــل جن ــوع مث ــک موض ــون ی ــه پیرام ک

ــون  ــای گوناگ ــش ه ــای دان ــاخت گفتانه ــه ی س ــی مطالع ــه شناس ــوع دیرین موض

اســت. بــه عبــارت بهــر دیرینــه شناســی بــه دنبــال ایــن اســت تــا دریابــد، بــر چــه 

ــم،  ــی از نظ ــه فضای ــش در درون چ ــد و دان ــن ش ــه ممک ــناخت و نظری ــی ش اساس

بنیــاد یافــت. امــا فوکــو در دوره دوم حیــات فکــری خــود بــه تبارشناســی روی مــی 

ــد.  ــز توجــه مــی کن ــه خصــوص قــدرت، نی ــی، ب ــر گفتان ــه نظــم هــای غی آورد و ب

ــی  ــو، یعن ــری فوک ــات فک ــر دوره دوم حی ــده ب ــز عم ــش رو، مترک ــت پی در یادداش

تبارشناســی، مــی باشــد. 

در ایــن دوره فکــری فوکــو ســعی مــی کنــد عــاوه بــر بیــان کیفیــت نظــم درونــی 

رژیــم هــای معرفــت، آنهــا رابــر اســاس قــدرت تبییــن کنــد و چرایــی آنهــا را توضیــح 

دهــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه عــده ای معتقــد بــه تعــارض دیرینــه شناســی و 

ــی  ــی م ــه شناس ــده ی دیرین ــل کنن ــی را تکمی ــه تبارشناس ــتند. بلک ــی نیس تبارشناس

داننــد. عــده ای نیــز ماننــد کالینیکــوس، پساســاختارگرایِی فوکــو را بــه معنــای برهــم 

ــد کــه اگــر از نظــر  ــد؛ وی اســتدالل مــی کن ــات ســاختارها تعریــف مــی کنن زدن ثب

فوکــو، تاریــخ ســاختاری نــدارد، پــس تصادفــات اهمیــت مــی یابنــد و از طرفــی دیگــر 

در نــزد فوکــو، گفتانهــا جهــان را بازتــاب منــی دهنــد، بلکــه پدیــد مــی آورنــد. در 

نهایــت کالینیکــوس نتیجــه مــی گیــرد کــه فوکــو بــه صــورت دیرینــه شناســی، گفتانها 

را گروههایــی از نشــانه هــا تلقــی منــی کنــد کــه بــه عنــارصی داللــت مــی کننــد. بلکــه 

گفتانهــا را شــکل دهنــده ی اشــیا بــه شــار مــی آورد. لــذا از نظــر کالینیکــوس، فوکو 

پــس از شکســت جنبــش دانشــجویی در مــه 1968 و کشــف جنایتهــای اســتالینی، رو 

بــه ســوی اســراتژی هــای ســلطه آورده اســت. 

 از نظــر فوکــو از دل نوعــی نظــم فــرا گفتانــی، بــه نــام قــدرت، گفتــان هــا تجســم 

پیــدا مــی کننــد و گفتــان هــا بــر اثــر مناســبات قدرتــی کــه در درون آنهــا وجــود 

دارد، تثبیــت مــی شــوند. یعنــی بــر هــر گفتانــی قواعــدی حاکــم اســت کــه معیــن 

مــی کنــد، چــه کســی و در چــه بافتــی مــی توانــد گزارهایــی معیــن را بیــان کنــدو 

ــد  ــذا فوکــو، هانن ــد. ل ــن قواعــد عــده ای را حــذف و عــده ای را حفــظ مــی کن ای

ــا قــدرِت تعریــف دیگــران مــی دانــد.  نیچــه، دانــش را نوعــی قــدرِت بــر دیگــران ی

ــرده  ــت ب ــه خصل ــی بخــش نیســت. بلک ــری رهای ــر عن ــش دیگ ــگاه، دان ــن ن در ای

ــه را  ــن نکت ــیت ای ــخ جنس ــاب تاری ــو در کت ــه فوک ــت ک ــن روس ــی دارد. از ای کنندگ

بیــان مــی کنــد کــه ایــن تصــور از دوره ی ویکتوریــا بــه عنــوان دوره ای کــه هرگونــه 

ــور  ــت و همینط ــت اس ــت، نادرس ــوده اس ــوم ب ــیت محک ــاره ی جنس ــی درب صحبت

ــد  ــاره ی جنســیت را نوعــی آزادی مــی دان ــردن درب ــت ک ــه صحب ــدگاه مــدرن ک دی

نیــز، نادرســت اســت. چــرا کــه از دوره ویکتوریــا شــاری از رشــته هــا ماننــد پزشــکی 

ــِد  و روانــکاوی بررســی هــای خــود را بــه حــوزه ی جنســیت کشــاندند و ایــن فراین

تحــت کنــرل در آوردن جنســیت و تکویــن طبقــه بنــدی هــا و شــیوه هــای درمانــی 

از آن زمــان بــه بعــد رو بــه رشــد بــوده اســت. در نتیجــه در دوره مــدرن برخــاف 

جهــان یونانــی و مســیحی کــه در اولــی اخاقیــات و در دومــی خــدا عمــل جنســی 

را کنــرل مــی کردنــد، در دوره ی جدیــد کنــرل بــه درون افــراد منتقــل شــده اســت. 

ــات فکــرِی خــود  ــی کــه فوکــو در دوره دوم از حی ــن کتابهای  یکــی دیگــر از مهمری

نگاشــته اســت، کتــاب مراقبــت وتنبیــه؛ تولــد زنــدان مــی باشــد. فوکــو بــا اســتفاده 

از متثیــل »پانپتیکــون« بــه ماهیــت زنــدان در دوره ی مــدرن اشــاره مــی کنــد. گرچــه 

فیلســوِف اخاقــی چــون بنتهــام معتقــد اســت کــه زنــدان در دوره جدیــد بــه ســمت 

ــر و  ــل و زنجی ــری از غ ــر خ ــت، دیگ ــه اس ــش رفت ــر پی ــه بیش ــدِن هرچ ــانی ش انس

تاریکــی نیســت و بهداشــت زندانیــان ارتقــا پیــدا کــرده اســت. امــا فوکــو بــر جنبــه 

ــو در  ــردازد. از نظــر فوک ــش نظــارت مــی پ ــی افزای ــدان مــدرن یعن ی دیگــری از زن

ــی  ــد. در حال ــان را دی ــه هــای خصوصــی زندانی ــوان همــه ی جنب ــدان مــدرن میت زن

کــه زندانیــان از حضــور مشــاهده کننــده بــی خــر هســتند. از اینجاســت کــه فوکــو 

معتقــد اســت کــه در جامعــه پیشــامدرن اعــال قــدرت بــه صــورِت رویــت پذیــری، 

شــکل میگرفتــه اســت. امــا بــا ظهــور جامعــه ی انضباطــی، قــدرت در دوره ی 

جدیــد غیــر معییــن شــده اســت و در رستــارس زندگــِی روزمــره جریــان دارد. دنیــای 

اجتاعــی، شــهر فرنگــی از مبــارزه بــرای تصاحــب قــدرت اســت و مــا بــا سلســله ی 

بــی پایانــی از مبــارزات قــدرت مواجهیــم کــه منــی توانیــم آنهــا را از میــان برداریــم 

زیــرا قــدرت بخــش رضوری و ذاتــی هرگونــه رابطــه ای مــی باشــد، از ایــن روســت 

کــه فوکــو معتقــد اســت کــه بــه جــای انقــاب بایــد بــه مقاومــت پرداخــت. چــرا کــه 

قــدرت دیگــر در دســت عــده ای خــاص، مثــل دولــت، متمرکــز نیســت، لــذا مــی تــوان 

ماننــد یــان کرایــب، بــرای ایــن نــوع ترســیم آشــفته از جهــان کــه بــه وســیله ی فوکــو 

ارائــه شــده اســت، متثیــل دنیــای دیوانــه را بــه کاربــرد و اســراتژی زندگــی در چنیــن 

جهانــی را آنارشیســم نــام نهــاد. 
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