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 پژوهشی: مقاله نوع

   توضیح برای بنیادی معنا زایش  و دانش قدرت،
 دولت   پدیداری شیوه

 ( 24/09/1397: تصویب تاریخ -09/02/1397: دریافت )تاریخ

   1مدی  بهنام

  2برهانی   محسن

 چکیده 

  بر  دانش  یعنی  فوکو  اندیشه  نخست  محور  تا  است  شده  تالش  نوشته  این  در
  کردارهای  و  گفتاری  کردارهای  یعنی   آن دهنده  تشکیل   عرصه  دو  اساس

  چگونگی   نهایت  در  و  شانبندیمفصل  نحوه  یکدیگر،  با  آنها  رابطه  غیرگفتاری،
  بر  که   است  این   نوشته  این   اصلی    پرسش   بنابراین .  گردد  بررسی   معنا  زایش
  پژوهش  این   آید؟ می  وجود  به  چگونه  معنا  دیرینه تبارشناسانه  هایتحلیل  اساس 
  کردارها  نامتجانس   ذاتاً  عرصه  دو   بندی مفصل  که  دهد   نشان  تا  است   کرده  تالش
  را  شکافی  و   کنند می  پارادوکسیکال   ضرورتاً  را   آن  و   داده   شکل   را   دانش  چگونه

  ظهور   وجه  که  معنا  اساس،  این  بر.  نیست   پرشدنی  هرگز  که  سازندمی  دانش  در
  بندیمفصل  فرآیند  همین  محصول  هاستبدن  پدیدارشدن   جدید  نحوه  یا  جدید
  نشان   مقاله  این.  است  توصیفی  و  تحلیلی  و  ایکتابخانه  پژوهش  این  روش.  است
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  عرصه دو  این  میان  مطابقتی  یا  اشتراک  هیچ  به منوط  بندیمفصل این   که دهد می
  همین  ایران،   جامعه  زاویه  از .  نامد می  «استراتژیک  انطباق »  فوکو  آنچه  جز   نیست
فوکوروش   همچنان  که   ایرانیان  «ما»  به  شاید  معنا  تحوالت  بررسی   در  شناسی 
  مانوضعیت  تحلیل   در   هستیم   آنها  با  رابطه  و   مدرنیته  و   سنت   مسأله  درگیر 
 هایمندیگفتمان  از   اجزایی  منطقی   چه  اساس  بر  که   دهد   نشان  و   کند   کمک
  دیگر   اجزایی   و   شوندمی  وبست   چفت  هابدن  روی  بر  همچنان   و   شده  حفظ   سنت 

  این  دیگر  سوی  از.  گردندمی  کتمان  حتی  یا  و   شده  گرفته  نادیده  شده،   فراموش
 هایتحلیل  در  دولت   پدیدارشدن    نحوه  توضیح  برای  باشد   بنیادی  تواندمی  مقاله

  یا  دادگاه  منزله   به  بان،کشتی  منزله   به  شبان،  منزله   به  دولت   پدیدارشدن   فوکویی،
 .دیگر چیز هر

  معنا  نیرو،  غیرگفتاری،   کردارهای  گفتاری،   کردارهای  دانش، :  کلیدی  واژگان
 . دولت و

  



 91  ...یبرا  یادی معنا بن  شیقدرت، دانش و زا

 

 مقدمه 

محور   مبنای سه  همگی بر ، ترین آثار تا آثار انتهایی تالش فکری  فوکو از ابتدایی
خود/ دانش، و  شکل  قدرت  می ،اندگرفته  اخالق  چنانکه  در    فوکو  دانیم ولی 
مختلفدوره زمانی   بههای  محور  طورصریحی  این  این   است.   پرداخته  هابه  در 
نیز    ، نوشته به محور دوم  هرچند    شودپرداخته میمحور دانش بررسی و تاحدی 
اساس در دو محور دیگر حضور  گوید محور سوم از  می   دولوز  لی ژطور که  همان
شاید   ، برای فهم  منظور فوکو از دانش بحث مقدمهدر  .(144:  1392 دلوز،) دارد

بهترین راه این باشد که دانش در معنای مورد نظر او با علم در معنای رایجش و  
که منظور    دست یافته شودتا حداقل    شودایدئولوژی در معنای چپ  آن مقایسه  

 . باشد  تواندنیست یا چه نمی فوکو از دانش چه

 طرفی  حقیقت و بی دانش،

 علم در معنای رایج یا آنچه در فلسفه،  ابتدا باید گفت که منظور فوکو از دانش
یا پوزوتیویستی   سویی دربردارنده  علم از   ، هانگاه  این  در  نیست.  ،آمده  تحلیلی 

چه کاشف از واقعیت  مثابه  آن)به  عنوان واقعیتای است با جهان خارج بهرابطه
از   است(  ذهن   ،دیگر  سوی  و  وضعیت  با  است  جهت    روانی-یمرتبط  از  سوژه 
  ، بنابراین  دالیلی که او برای توجیه و اطمینانی که به درستی  آن باور دارد.  قوت

عنوان )به  ای است که بین دانش و حقیقت آنچه در این ارتباط مهم است رابطه
های  از این زاویه و از منظر بسیاری از فلسفه  دارد.وجود    باور  مطابق با واقع(

رابطه  ،سیاسی اعتبار  به  حقیق دانش  با  میاش  قدرت  برابر  در  و  ت  ایستد 
پسفریب را  قدرت  میآنجا    راند. می  کاری  پیش  قدرت  عقبکه  دانش    آید 
پس بین قدرت    کشد. رود قدرت پا پس مینشیند و آنجا که دانش پیش می می

مهمی است که این دسته از    نزاع یا ناسازگاری است و این نکتهو دانش نوعی  
دانش از    طرفی بی  دیگر مسأله  نکته  کند.فوکو متفاوت می  تأمالت را از تأمالت 
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ای و غیرفوکویی  مدرن و به بیان دیگر تأمالت غیرنیچه  های سیاسیمنظر فلسفه
نگاه،  است؛  این  ق   در  مالحظات  و  مناسبات  کشاکش   در  بی دانش  طرف  درت 

دانش پرده    داند.می  محق  ادعای حقیقت  برای  روست که خود راهمین   است و از
چرا که دانش در برابر    ؛ کندزشت  قدرت را نمایان می  دارد و چهره از جهل برمی
قرار  قائل    فوکو   مقابل،   در   دارد.   قدرت  بازنمایی  خصلت  دانش  برای  اساساً 

به    داند. طرف در مناسبات قدرت میبی دانش را بازیگری مؤثر و غیر   او   نیست. 
مفسران  از  بعضی  به»فوکو:    تعبیر  حقیقت  و  در  جایدانش  قدرت    آنکه  مقابل 

رابطه درواقع  دارند.  باشند  آن  با  از    تنگاتنگی  حقیقت  و  دانش  دیگر  تعبیر  به 
توانیم  )چیزی که می  عدالت و پیشرفت بجنگند  اند تا برای خیر، ناکجاآباد نیامده

را    ]رویکرد[  اینتاریخ جنسیت  فوکو در جلد اوّل    بنامیم(.  «سندروم  سوپرمن»
یابد  قدرت بر افراد سلطه می  ]به این معنا که[  نامد: سرکوبگر  قدرت می  فرضیه

این    .(Danaher, 2000: 63)  «کندافراد را آزاد می-یعنی حقیقت-اما دانش
کند  کند و قدرت دانش تولید میسخن مشهور  فوکو که دانش قدرت تولید می

 . بیندای است که او میان قدرت و دانش میی تولیدیرابطه  کنندهبیان

 دانش و ایدئولوژی 

سده  پدیده  ،گذشته  در  توضیح  برای  چپ  سرمایهمتفکران  مختلف  داری  های 
می بهره  ایدئولوژی  مفهوم  از  چون    بردند. پیشرفته    لوکاچ،   گرامشی،کسانی 

سارتر و آلتوسر در چارچوبی مارکسیستی برای تبیین و تحلیل    ها، فرانکفورتی
افتادن  انقالب پرولتری شده بودند    به تأخیر  که باعث   یرخدادها و تحوالت مهم

می استفاده  ایدئولوژی  مفهوم  سبببه  کردند. از  در    ،همین  ایدئولوژی  مفهوم 
فکری فوقمارکسیست  دستگاه  اهمیت  از  تبییالعادهها  برای  پدیدهای  های  ن 

سرکوب  به  برخوردار سرمایه  مربوط  سخنی    ست. ا   داری  ارتباط  این  در  فوکو 
می نشان  ایدئولوژی  با  ارتباط  در  را  او  موضع  هم  که  تاحدی  دارد  هم  و  دهد 

»به نظر    کند:اش با ایدئولوژی مشخص میتفاوت  ه اعتبارمنظور او را از دانش ب
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د سه  به  ایدئولوژی  مفهوم  از  استفاده  چه  من  اینکه  نخست  است:  دشوار  لیل 
نخواهیم، چه  شبیه    بخواهیم  چیزی  با  واقعی  مغایرت  در  ایدئولوژی  مفهوم 

قرار دارد. بین آنچه در  عقیدة من در حال حاضر مسئله تقسیم  به  حقیقت  بندی 
گیرد و آنچه ذیل عنوان  و حقیقت قرار می   یک گفتمان در ردیف علمی بودن ... 

گیرد نیست؛ بلکه مسئله این است که ببینیم به لحاظ تاریخی در  دیگری قرار می 
نه کاذب، گفتمان نه حقیقی است و  نفسه  تأثیرات    هایی که فی  نتایج و  چگونه 

مشکل دوم این است که به عقیدة من مفهوم ایدئولوژی   آید.حقیقی به وجود می
ی  اقتصادی  شاخص  یا  زیربنا  عنوان  به  باید  که  چیزی  با  ارتباط  آن در  مادی  ا 

ثانویه جایگاه  کند  دارد. عمل  ایدئولوژی   ای  که  معتقدم  من  دلیل  سه  این  به 
نمی بردمفهومی است که  به کار  احتیاط الزم  بدون  آن را  نباید  و    )پستر،   توان 

1376  :82 .) 
ای است  ها برای بحث ما مهم است دوگانهآنچه در میان این دشواری  ،بنابراین

ایدئولوژی ایدئولوژی می گرایان میاکه  یا  یا توهم  در    گذارند. ن علم و ضدعلم 
شود که به جایگاه و شأن  ایدئولوژی به مثابه شکلی از رمزگونگی تلقی می  ،اینجا

  هایدئولوژی عبارت است از مطالع  مطالعه  نتیجه  در   گردد. دانش یا علم نائل نمی
نتیجه در  که  عقایدی  و  بر  آلوده   آرا  مبتنی  روابط  برخی  به  دچار  شدن  سلطه 

  وضعیت کالمی مطلوب  هابرماس در نظریه  گونه کههمان  ،است   شده  «تحریف»
ایدئولوژی، از نظر    .(83:  1376  )پستر،  کندمی  مطرح  خود ایدئولوژی   اصحاب 
  ها با جهان و هستی  ارتباطی خیالی میان انسان  وجودآورندهموهومات و به  مولِّد
همین    بنابر  گردد. امعه و انقالب می شان است چیزی که مانع از تحول جواقعی
علمیمارکسیست  ، دوگانه را  مارکسیسم  توهم    ها  یا  غیرعلمی  را  آن  غیر  و 

ناموجهی   دانستن خویش مشروعیت  مارکسیسم با علمی  ، از نظر فوکو  .دانند می
دهد  مارکسیست این امکان را می  پردازان  نتیجه به نظریه  دهد و در را به خود می

فراتر را  دهند. توده  از   تا خود  قرار  علم  ها  مقام  در  به شکل    ،مارکسیسم  صرفاً 
آید که در خدمت کاربستی مطیع و منقادشده ایفای نقش  گفتمان دیگری در می
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را همین  از  کند.می ایدئولوژی  مفهوم  فوکو  که  کاربرد  روست  این  مثال    در 
اش  ای که عقل سعی دارد بر همان چیزی که قصد رهایییوهداند از ش دیگری می

 (. 83:  1376 )پستر، سیطره بیابد  )یعنی انسان( شت را دا 

 شناسی دانش دیرینه

مقابل، به  در  یا  فوکو  برای  بهتر  دانش  دانشدیرینه»بیان  اموری    «شناسی   با 
حقیقی نه  که  دارد  از  اسروکار  فوکو  تحلیل  پیچیدگی   کاذب؛  نه  و  دانش  ند 

دارد. امر  همین  در  ریشه  جنبه  یک  از  از    حداقل  پاراگرافی  در  تولد فوکو 
ای است که من در  همان مسأله  ]من در اینجا[  مسأله»گوید:  می  سیاست زیست 

این    در همه  پرداختم.   ]به آن[  بزهکاری و سکسوالیته   بیماری،  ارتباط با جنون،
ها چگونه برای زمانی طوالنی  ین ابژهدادن  این نبوده است که انشان  مسأله  موارد، 

بوده شوند،پنهان  کشف  سرانجام  آنها  اینکه  از  قبل    [من  ]مسأله  طورهمین   اند 
همه نشان که  است  نبوده  این  ابژه   دادن   محصوالتی  این  یا  خبیثانه  توهماتی  ها 

آنها را در اایدئولوژیک باید  به اوج خود رسیده    ]پرتو [  ند که  عقل که سرانجام 
  این بوده است که در نتیجه   دادننشان  مسأله  ]درواقع[  ]و زدود[.   ت دفع کرد اس

با یک رژیم حقیقت    –کاملی از کردارها  مجموعه  هایی پیوندچه   از زمانی که 
  )جنون،   اند تا چیزی را ایجاد کنند که وجود نداردقادر بوده  -شوندهماهنگ می

آنها چیزی شدهو    سکسوالیته و غیره(  بزهکاری،   بیماری،  اما آن چیز  اگرچه  اند 
ندارد. نشان  همچنان وجود  به  مایل  آنچه من  این  باید گفت که  دادن  آن هستم 

گویم چیزی که وجود ندارد چیزی  وقتی که من می –نیست که چگونه یک خطا
که چگونه ساخته می نیست  این  دادن   نشان  معنای  به  من  یک  شود سخن  شدن  

]سخن من    تواند متولد گردد بلکهچگونه یک توهم می  یا  -گردد  خطا ممکن می
که چگونه یک رژیم حقیقت و بنابراین نه یک    دادن  این است[به معنای نشان

این یک توهم نیست    سازد تا چیزی شود. خطا چیزی را که وجود ندارد قادر می
د  ای از کردارهاست کردارهایی واقعی که آن را ایجاچرا که این دقیقاً مجموعه
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 همه   نکته  نمایند.ای آن را در واقعیت متمایز میکنند و بنابراین به نحو آمرانهمی
به جنون،این بررسی سکسوالیته و آنچه اکنون    بزهکاری،  بیماری،   های مربوط 

می سخن  آن  باب  اقتصاد[  گویمدر  و  سیاست  که  نشان  ]یعنی  است  این  دادن  
جفت ی مجموعه  شدن چگونه  و  کردارها  از  آپاراتوسای  یک  حقیقت  رژیم    ک 

می-دانش  )دیسپوزیتیف (  را شکل  به  قدرت  ندارد  وجود  که  را  که چیزی  دهد 
می  متمایز  واقعیت  در  مؤثری  بهنحو  و  معرض  نمایند  در  را  آن  مشروعی  طور 

آنچه    .(Foucault, 2008: 19)  « دنده غلط قرار می  و   بندی بین درست تقسیم
م  شد از فوکو ذکر   نشان  به    دهد که فوکو در طرح مسألهیبه روشنی  و  دانش 

دیرینه در  بهتر  چیست.عبارت  پی   در  خویش  دانش   از  تعبیر     به   شناسی  بعضی 
پژوهش  ،نویسندگان علمیمفروض  دیرینه  های  دانش()برخالف  این    شناسی 

ابژه ما  که مخصوص  حوزه است که  داریم  نظر    های »موجودی«  مورد  پژوهشی 
اند و آن علم  پنهان بوده  ، هستند به نحوی که تا قبل از ارتقا و پیشرفت آن علم 

ابژه این  بر  قوانین حاکم  همچنین  و  عوارض  و  آثار  که  را  است  »موجود«  های 
مقصود از نقد ایدئولوژی   ، دیگر  ازسوی  (. 44-43:  1395  )مشایخی،  کندعیان می
نفی موجود   و  نیز  وهم   ابژهدفع   است.  معدوم«  و  »موهوم  بنابر درحالی  های  که 

شناسی دانش با اموری سروکار داریم که نه حقیقی یا  اظهار  خود فوکو در دیرینه
نه کاذباطبیعی نه معدومهمان  ،ند و  نه موجوداند و  بلکه محصول و    ،طور که 
مفصل  پیوند   ثمره سلسلهو  دو  نامتجانس  بندی  تاریخی   کردارهای    ند. ااز 

فوکو  ، بنابراین نظر  رایج   ، از  معنای  در  علم  چناندانش  نیست  دانش  اش  که 
علم است   شناسی دانش نیز نه فلسفهدیرینه ، دیگر  سوی از   ایدئولوژی نیز نیست.

جامعه نه  ایدئولوژی. و  نقد  نه  و  معرفت  وجه  می  پس   شناسی  آنچه  گفت  توان 
ویسندگان نومینالیسم  های فوکوست آن چیزی است که نپژوهش  مشترک همه
 .(Falzon, 2013: 324) اندتاریخی نامیده

 دانش و عقالنیت
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یکی از آخرین نوشته  فوکو برای بیش از    هدف»گوید:  اش میهایخود در  من 
وپنج سال عبارت بوده است از ترسیم  تاریخ  طرق  متفاوتی در فرهنگ  ما  بیست

  . (Detel, 1998: 11)  «اندتوسعه دادهها دانش را در مورد خودشان  که انسان
این  بتوان  شاید  را  فوکو  فرهنگیسخن  امری  دانش  اگرچه  که  فهمید    -گونه 

انسانی جداشدنی نیستند به تعبیر    تاریخی است اما دانش و عقالنیت از زندگی 
انسان را    .1پذیر نیست اساساً گذر از دانش امکان  ، بعضی از نویسندگان  فوکو 
  هیچ داند اما این ویژگی  انسان را بهمی 2مند مند و البته دانش موجودی عقالنیت

 از انسان   ای هنجاریارزیابی  برمبنای آن   وجه نباید یک ارزش محسوب کرد و
نگاه  .نمود این  در  زیست  مجموعه   ،دانش  که  است  تاریخی  کردارهای  از  ای 

از    گیرد.صورت میآن    اخالقی و غیر آنها در دل   انسان اعم از زیست سیاسی،
  مفهوم عقالنیت بیش از آنکه به عقل ربطی داشته باشد به کردارهای  ،این جهت
سیاقتاریخی در  که  است  مربوط  ایجاد    ای  و قضاوتی  ادراکی  راهبردهای  آنها 

 .(279:  1390)لمکه، گردند می
پروژه عقالنیت  هرچند  نقد  در  پروژه   ،فوکو  از  کانتی  وجوهی  همراه    نقد  به  را 

او را به هیچ وجه نباید به معنای   تالش   ،اما برخالف تصور بعضی در ایراندارد  
نه غیر آن(   نقد عقل  و  معنای کانتی  آن  )نه در  از  بدتر  نقد    پروژه   و  فوکو در 
گوید:  او خود می  به هیچ وجه نباید به معنای انکار  عقل قلمداد کرد.را    عقالنیت

یین  سرشت آن عقالنیتی است که  بلکه تع   کردن  عقل نیست،من محکوم  مسأله»
من    جنگم. طور اعم نیست که می من با عقل به  بسیار سازگار با خشونت است. 

ستیز  بنابراین نباید فوکو را عقل  .(322:  1389  )فوکو،  « توانم با عقل بجنگمنمی
توان از او مستمسکی ساخت برای نفی و انکار عقل  دانست و تصور کرد که می

 
1. https://t.me/Feirahi/797. 

صدورت  نیدسدبب آن را بده ا نیو بده همد سدتیم نعدال   قطعداً  "مندددانش"توجه داشت که منظور ما از    دی. با2
  "دانشمند"و نه   "منددانش"
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نسبی  بسط  نسبی  گراییو  توجیه  آن  پی  در  و    ها دانش  گرایانهافسارگسیخته 
البته شاید بتوان    .«بومی و محلی»های  ها و خشونتعقالنیت  طور مثال فقه(، )به

رادیکالیته اما  کرد  استفاده  مذکور  امور  توجیه  برای  فوکو  نام  شناسی  روش  از 
 دهد. فوکو و مفاهیم فوکویی امکان این استفاده را نمی

عقالنیت آن چیزی است که  »  :گویدداند می توضیح آنچه عقالنیت می   فوکو در
برنامهمجموعه را  انسانی  رفتار  از  نهادها    کند.ریزی و هدایت میای  در  منطقی 

  به همان اندازه که در رفتار افراد و در مناسبات سیاسی وجود دارد.   وجود دارد،
خشن در  شکلحتی  خطر  ها،ترین  و  دارد  وجود  در  ناکعقالنیتی  چیز  ترین 

عقالنیت  گوید:  او درجای دیگری می.  (322:  1389  )فوکو،   «اش استخشونت 
یگانه مرجع امر واقع خالص شویم    منزلهشمردن امر اجتماعی به  باید از مقدس »

که این چیز اساسی در زندگی انسان و در مناسبات انسانی  و دست بکشیم از این
ها و بناهای اندیشه در پس و پیش نظام  شمار آوریم. یعنی اندیشه را باد هوا به

دارد.  وجود  می  گفتمان  پنهان  اغلب  که  است  چیزی  همواره   شود، اندیشه  اما 
روزمره برمی رفتارهای  را  ابله  انگیزد.مان  در  اندکی  حتی  همواره  نهادها  ترین 
  و، )فوک  «همواره اندیشه وجود دارد   های خاموش،و در عادت  اندیشه وجود دارد،

عقالنیت   ،بنابراین  .(330:  1389 و  خشونت  تنها  نه  فوکو  نظر  الجمع همانع  از 
خشن در  حتی  همواره  بلکه  اندکی  ترین/ابلهانهنیستند  همواره  کردارها  ترین 

دارد. وجود  می  عقالنیت/اندیشه  محض  خشونت  ما  که  آنجا  نیز  حتی  بینیم 
عمیق او  تعبیر خود  به  بسا  لنگعقالنیت هست و چه  مایه ترین  و    رگاه خشونت 

به ما  که  باشد  عقالنیت  از  آن شکلی  در  میاستمرارش  در  به  بریم.کار  او  عالوه 
گونه که هستند  نقد این نیست که بگوییم چیزها آن»کند که  جا اضافه میهمان

کدام نوع از    بلکه این است که ببینیم کردارهای مورد قبول برپایه  خوب نیستند.
و  1« اندیشه استوار است  های مسلم و نسنجیده شیوه  ی آشنا، هاانگاره  ها، قطعیت

 
از آن و  ییزداعتیطب ای یداریکردن  جهان پدیعیرطبیغ یعنیفوکوست   شهیاند ی دگریها  یهیسو  نیا  یری. به تعب1
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کشیدن این اندیشه و تالش برای تغییر آن:    نقد عبارت است از بیرون »در ادامه  
کردن به  عمل  شود بدیهی نیستند،طور که تصور میکه چیزها آن دادن این  نشان

نقدکردن یعنی    نباشد. دیگر بدیهی    پذیریم،امر بدیهی می  نحوی که آنچه به منزله
آسان  دشوار حد  از  بیش  کارهایی  آنکه    (.330:  1389  )فوکو،  «کردن  خالصه 
در پی  این نیست که تاریخ کردارهای کیفری یا    شناسی دانش در دیرینه  فوکو

بلکه مقصود بنویسد  را  نوشتن شیوه  کردارهای حکومتی  اندیشیدهاو  شدن    های 
 .(45:  1395 )مشایخی، گونه کردارهاستاین

نخست اینکه نقد فوکو    ؛ توان نتیجه گرفتآمد چند نکته را می  تاکنون  از آنچه 
منطقه و  تاریخی  نتایج  او  آثار  در  اگرچه  عقالنیت  یا  دانش  اما  از  دارد  ای 

نقد   شناسی روش این  در  منطقه  ،او  و  نیست. تاریخی  آن  این   ای  که  از  روست 
داند  مند میحیوان عقالنیت  وع انسان به منزلهفوکو دانش و عقالنیت را خصلت ن 

روش انتقادیو  تعبیه    شناسی  و  تنظیم  عقالنیت  و  دانش  با  ارتباط  در  را  خود 
علوم   نقد   ،بنابراین  کند.می چون  که  بیان  این  با  ایرانی  نویسندگان  از  بعضی 

شناسی نقدی فوکو در نقد  استفاده از روش  ، انسانی مدرن در ایران شکل نگرفته 
بی هم  ایران  در  احتماالًدانش  و  است    فایده  نظر  چنداو  پرضرر  به  وارد  ن 

که از نظر فوکو وجود وضعیتی از جامعه که در آن    طور واقع همان  در  رسد.نمی
وجود وضعیتی از   ؛ ناممکن است کهمحض و بل انتزاعی قدرت وجود نداشته باشد 
دانش  آن  در  که  عقالنیت  جامعه  نی  یا  باشد  نداشته  انتزاعی وجود  و    ز  محض 

است گفت  طورهمان  ، دیگر  نکته  .ناممکن  شدکه  فوکو  ه  نظر  حیوان    ، از  انسان 
ترین کردارها اندکی اندیشه یا  ترین و ابلهانهمند است و حتی در خشنعقالنیت

دارد.  وجود  گفت  عقالنیت  شد اما  سخن   ه  این  وضعیت    ،که  تحسین  و  تمجید 
قلمداد کرد.  ارزش  را یک  نباید آن  و  نیست  و    انسانی  بیش  این موضع فوکو 

یک   یا  انتقادی  تمهید  یک  نویسندگان  از  یکی  تعبیر  به  چیز  هر  از  پیش 
 

 .(Taylor, 2011: 13)تأمل  یبرا یجوانب  آن به موضوعات ل یتبد
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است  انتقادی  استراتژی1استراتژی  و  تمهید  بیرون ؛  و  کشف  برای  کشیدن  ای 
روند    ، خود از تاریخ تحوالت جوامع  فوکو در تحلیل   موجود در کردارها.  اندیشه

دانش عمیق    رفته بر پایه تحول جوامع را حرکت از جوامع پست به جوامع پیش
از نظر فوکو ما در دوره   در  بیند.نمی اندیشه  واقع  یا  با خأل دانش  ای از جوامع 

نیستیم با خأل )همان  روبرو  نیستیم(.   طورکه  روبرو  از    قدرت  فوکو  تحلیل  این 
های انسداد اندیشه او را در برابر پیروان نظریه  ،جوامع  یشه و تحوالتاند   دانش،
گشاید؛  متفاوتی را برای تحلیل وضعیت تاریخی جوامع می  دهد و زاویهقرار می
  شناسانه از تاریخ ویژه شرق های مدرن و بهبر بسیاری از تحلیل  را  که راه  نگاهی
 بندد. می جوامع

 گیری دانش شکل

بین دو سلسله از کردارهاست.   ، شناسی فوکودیرینه  ی اساسیمسأله   در   شکاف 
نظر فوکو از  دانش  بر مفصل  ،واقع  یکدیگر است.   بندی همین دو سلسله    روی 

این شکل صورت  پرسشیتوان  برای شروع سخن خود می به  آیا  را  بندی کرد: 
آنچه  بینیم همان چیزی است که میآنچه را می آیا  یعنی  بر عکس  و    راگوییم 

او    زند.شناسی میمثالی از روان  دلوزبینیم؟  گوییم  همان چیزی است که می می
کسی  می آیا  میرا  گوید  ت که  در  که  توان  است  کسی  همان  دید  یمارستان 
بهمی آیا دیدن  منزلهتوان  او سخن گفت؟  مورد  و در  به گزاره در آورد    دیوانه 

»به همان  کسی  پارانویای  اوست  گزاره دیوانگی  دیوانگی    درآوردن « 
 ؟ (102-101:  1392)دلوز،

که بین این دو سلسله   انداین مفروض  رویکردهای رایج به این مسأله مبتنی بر

 
 نیمحصول ا پرسش مطرح نمود. مربوط به فوکو در مؤسسه  یگفتارها  در درس  یخیمذکور را عادل مشا  ری. تعاب1

، 1395 د،یدناه  دانتشدارات  روش فوکو،  درباره  ی،تأمالتاست  یخاکستر  یتبارشناس  است:  ریگفتارها کتاب زدرس
 .تهران
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تجانس، نوعی  »گفتن«  و  »دیدن«  یعنی  کردارها  اینتن  از  و  وجود  اسب  همانی 
هرچند این   دارد  و  تناسب  این  مختلفیکه  اشکال  به  رویکردها   همانی  این    در 

است.  شده  دارد    تبیین  وجود  زبان  به  اخیر  رویکردهای  میان  در  که  تفاوتی 
ای است که در عین تجانس  »دیدن« و »گفتن« به یکی از آنها  اصالت و برتری

و تناسب   »دیدن« و »گفتن« در عین اصالت  تجانس   بر این اساس، شود. داده می
این دو شکل می  به  را  آنها  از  بینیم  چه می»آن  د1بندی کرد:  توان صورتیکی 

می که  است  چیزی  می»آن  د2گوییم«  همان  کهچه  است  چیزی  همان    گوییم 
 .( 60-59:  1395 )مشایخی، بینیم«می

  کند.نوعی از تنش را ترسیم میفوکو بین این دو سلسله از کردارها    در مقابل،
و   1پذیر میان امر رؤیت  انفصالی وجود دارد میان گفتن و دیدن، »به تعبیر دلوز  

گزاره می »آن  ؛2پذیر امر  دیده  آنچه  در  هرگز  میشود  گفته  قرار    شود، چه 
خود    همبسته  اتصال از دو لحاظ ناممکن است: گزاره ابژه   و بر عکس.  گیرد«نمی

گونه که پذیر را آنای نیست که وضعیت چیزها یا شیء رؤیتضیهرا دارد و ق
اما امر رؤیتمنطق می  یا مدلولی  خواهد مشخص کند؛  نیز معنایی صامت  پذیر 

آن شود  بالفعل  زبان  در  که  نیست  پدیده   گونهبالقوه  میکه    «خواهدشناسی 
کار داریم  شناسانه ما با اموری سر و  پس در تحلیل دیرینه  .(102:  1392)دلوز،

 ند و به یکدیگر غیرقابل تقلیل یا فروناکاستنی. اکه ذاتاً نامتجانس
یکی    ؛گذاردتمایز می  گیریشناسی میان دو نوع از شکلدیرینه  ، اساس  همین  بر

شکل گیریشکل دیگری  و  است  گفتمانی  ناگفتمانی. گیریهای  تعبیر    به  های 
بالینی[  پزشکی  درمانگاهی   ، دلوز قرن    ]یا  گفتمانی  هجدهم یک شکل در  گیری 
منزله  است، به  پزشکی  همین  شکل  اما  با  یک  است  ارتباط  در  گفتمانی  گیری 
جمعیتتوده و  در ها  که  شکل  ها  از  دیگری  نوع  به  دارند  تعلق    گیری،واقع 

 
1. The Visible.  
2. The Enunciable. 
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بردارندهگیریشکل در  که  مانند  پذیریرؤیت  ای  است  ناگفتمانی  امور  یا  ها 
اجتماعی،   »نهادها،  و  سیاسی  ...«  رویدادهای  و  اقتصادی    )دلوز،  فرایندهای 

های رسوبی«  را همچون »الیه 1ها که چینه  هستند  همین دو امر  .(58-57:  1392
از دیدن و گفتن و از    ها،ای که از چیزها و کلمههای رسوبیدهند؛ الیهشکل می

رؤیت  بیانپذی امر  امر  و  ساختهر  امر   .(80-79:  1392)دلوز،  اند شده  پذیر 
  پذیر یعنی نحوهپذیر مانند زندان و کسانی که در آن هستند و امر گزاره رؤیت

داللت    اخیر  به تعبیر دلوز مثال  آوردن آنها مانند بزهکار یا بزهکاری. به گزاره در
 . هیو تنب مراقبتدارد بر آخرین تحلیل بزرگ فوکو از چینه در 

ای که  هر نظام دانش یک نظام دوپاره است؛ دوپارگی  ، رو از نظر فوکوهمین  از
شکل دو  از  امرناشی  همین  و  است  متفاوت  ذاتاً  ضرورتاً    ،گیری  را  دانش 
  ،امور  تنیدگیکند؛ پارادوکسیکال به این معنا که دانش درهمپارادوکسیکال می

نامتجانس  پارهدیرینه  است.  2ذاتاَ  این  دانش  در شناسی  را  بر روی  حالتی  ها  که 
کند تا قواعد موجود در هر یک از آنها را  اند بررسی میبندی شدهیکدیگر مفصل

دیرینه  بیابد. تحلیل  ابژه  ، شناسانهدر  با  منزلهما  به  سوژه»  ها  قصدی    موضوع 
بلکه هر یک از این کردارهای قاعده  «استعالیی نیستیم  خود را    هابژ   ،مندمواجه 
و   هم»دارد  در  و  نامتجانس  دستگاه   دو  همواره  که  آنجا  کردارهای  از  از  تنیده 
دارد،قاعده وجود  یا    مند  »همزاد«  یکی  که  داریم  سروکار  ابژه  دو  با  بنابراین 

 .(91:  1395  )مشایخی، «»تا«ی پارادوکسیکال دیگری است 
عقالنیت راای که  نحوه  دیگر،   سوی  از دانشببه کار می  فوکو  نیز همچون    ،رد 

  هدف من ارائه»  : گویداو می  « است.تنیدگیدرهمهمین دوگانگی و »  دهندهنشان
ایده از  تاریخی  یا  نهادها  از  نیست،تاریخی  ارائه   ها  عقالنیت    بلکه  از  تاریخی 

:  1389  )فوکو،  «کندها عمل میگونه که در نهادها و رفتار آدمعقالنیت آن   است،
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مسأله  ، بنابراین  .(322 با  نیز  کردارهادرهم»  اینجا    در   .هستیم   روبرو  «تنیدگی  
ها  شان یا عقالنیتشدناندیشیده  بر حسب شیوه   را   کردارها  شناسی دیرینه  ،واقع

  ،عقالنیت از نظر فوکو کند.شان در کردارها بررسی میعملکرد را بر اساس نحوه 
  از   سازد.ز اندیشیدن را ممکن می قواعد پیشینی تاریخی است که وجهی ا  عرصه
دارد.  ، دیگر   سوی مشابهی  معنای  او  برای  نیز  یکی    دانش  در  انگلیسی  مترجم 

واژگان    توضیحی درباره   بعد از ارائه  ،"دانش  یشناسنهیری د "  های مقدمهپاورقی
فرانسو   'knowledge'انگلیسی   فوکو    'savoir'و  'connaissance'   یو  از 
می که:  نقل  از  »کند  من  قواعد    رابطه  connaissanceمنظور  و  ابژه  با  سوژه 
کند به شرایطی که در  اشاره می  savoir  ]در مقابل[  حاکم بر آن است.   صوری

دوره  یا   یک  این  برای  به    آن   تاریخی  تا  است  ضروری  ابژه  از  نوع 
connaissance  پردازی ضروری  زارهگ  ]شکل از[  یا برای این یا آن   شود  ارائه
صورت تا  گردداست  و    ،واقع   در   .(Foucault, 2002: 16)  «بندی  دانش 

 کنند. ای خاص از اندیشیدن را میسر میمعنا نحوه این عقالنیت در 
که  گفت    توانمیبرده نشود،  در معنای پدیدارشناسانه به کار    « پدیدارشدن»اگر  

  توان به دیگری فروکاست.میکه هیچ یک را ن  وجود داردبا دو نوع پدیدارشدن  
  ،گرایی میان این دوگرایی و بافتبه همین دلیل است که فوکو برخالف ساخت 

که بخواهد میان آنها سنتزی دیالکتیک  بینید بدون ایننومی را مینوعی از آنتی
-ستی ز"تولد  که او خود در  چنان  .(67-66-65:  1395  )مشایخی،  برقرار کند 

  [1]یا عدم تجانس   باید در ذهن داشته باشیم که ناهمگنی ما  »:  یدگویم  "است یس
برون برای  اصلی  حذف  داشت هرگز  از    [2کردن ]یا  مانع  هرگز  آن  نیست؛ 

نیست   زیستی، هم اتصال  یا  مورد،  پیوند  این  در  دقیقاً  تحلیل    و  از  نوع  این  در 
تأکید می ما  منطقکناست که  یک  بر  تأکید کنیم  باید  و  اگر    یم  غیردیالکتیک 
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سادهمی از  کنیم. خواهیم  پرهیز  مناسبات     گرایی  و  روابط  دیالکتیک  منطق 
متجانس  امر  را در چارچوب  پیشنهاد می  گیرد. به کار می 1متناقض  تا  من  دهم 

با آن را    نامم جایگزین کنیم.چه من منطق استراتژیک میاین منطق دیالکتیک 
نمی تأکید  استراتژیک  منطق  و  یک  روابط  بر  در  کند  متناقض  مناسبات 

وعدهگ نیهم  چارچوب که  می  ای  را  وحدت  یک  در  آنها  کارکرد    دهد.انحالل 
ممکنی است میان امور ناهمگونی که همچنان    پیوندهای  منطق استراتژیک ایجاد

می باقی  منطق    مانند.ناهمگون  استراتژیک  نامتجانس پیوندمنطق  امر  میان  ها 
 . (Foucault, 2008: 42) «ناقضسازی  امر مت است و نه منطق همگن

دیرینه تحلیل  مفصلچینه  ، شناسانهدر  از  و  دارند  جُفتی  حالت  دوگانه    بندیها 
چیزی که    اند؛هقرار داد  «محتوا»و    «بیان»نها را تحت عنوان  آاند که  ساخته شده

از   و گیرددر ادبیات سوسوری قرار می «مدلول»و  «دال»در برابر مفاهیمی چون 
  «ارجاعی»   بین آنها رابطه  اما برخالف دال و مدلول که رابطه  شود.می  ایزآنها متم

بلکه  بین چینه  است رابطه هیچ    ، به تعبیر دیگر  است.  «دلبخواهی»ها نه ارجاعی 
علت  و   دال  ارجاعی،   رابطه یا  تنظیم  و   مدلولی  که  ندارد  وجود    کنندهمعلولی 

چینه وجود  یا  باشدتولید  از  به  .(Parr, 2005: 273)  ها  بعضی  تعبیر 
ای که از سنخ   یعنی رابطه»ها یک نارابطه وجود دارد  بین این چینه  ،نویسندگان

... رابطه بلکه شق    « هم نیست،نیست و در عین حال »عدم رابطه  های متعارف 
 .(58:  1395  )مشایخی، سومی است میان وجود و عدم رابطه

دیدگاه تحلی  همین  تا  شده  باعث  جوامع  فوکو  تحوالت  از  او  از    بال  بسیاری 
پذیر و  آنکه میان امر رؤیت  توضیح   .باشد   اساسی داشته  های دیگر تفاوتتحلیل

گزاره  رابطهامر  ندارد.علّ  پذیر  وجود  دیگری  نمی  ، بنابراین   ی  از  را  یکی  توان 
کشتارهای هایی مانند داعش یا طالبان و  مثال ظهور جریان  طور به  نتیجه گرفت. 

رؤیت  خاورمیانه نمی  پذیر()امر  ایدئولوژی را  یا  اسالم  معلول  و  نتیجه  توان 
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یا سایر تحوالت یا نمی  دانست  پذیر( )امر گزاره  اسالمی توان شکست مشروطه 
فوکو را   دلوز رویه بد  متون یا مفاهیم غربی دانست.  ترجمه ایران را نتیجه جامعه

نشان داد    تاریخ جنون »کند:  بندی می نه صورتگواش ایندر مطالعات تاریخی
منزله به  عمومی  بیمارستان  رؤیت  که  مکان  یا  محتوا  به  شکل  دیوانگی  پذیری 

آن پلیس بود؛ و پزشکی    رو از پزشکی سرچشمه نگرفته بود بلکه سرچشمههیچ
نظام گفتمانی    عقلی«، هایی در مورد »بیشکل بیان و عامل تولید گزاره  به منزله

 بالنشو   سیمور  گستراند.هایش را خارج از بیمارستان می ها و درمانتشخیصو  
می فوکو  از  که  تفسیری  مواجهه  کند، در  و  تفاوت  منزله  عقلی بی  از    حوزه   ]به 

مراقبت   گوید. سخن می  پذیری[رؤیت   حوزه  ]به منزله  و دیوانگی   پذیری[گزاره
بخشد: زندان به  و آن را تعمیق میکند  ای مشابه را تکرار میمایهدرون  و تنبیه
منزلهرؤیت  منزله به  کیفری  حقوق  از  جرم  نمی  پذیری  مشتق  بیان  شود؛ شکل 

و حقوق کیفری    ؛افقی »انضباطی« و نه حقوقی است  بلکه برآمده از افقی دیگر، 
 )دلوز،   «کند...کاری« را مستقل از زندان تولید میهایش در مورد »بزهنیز گزاره

فوکوبنابر    .(99-100:  1392 نمی  ، سخن  تاریخی  مطالعات  چارچوب  توان  در 
سیاسی  فرآیندهای  و  نهادها  غیره    اقتصادی  ، تحول  نظریهو  محصول  یا  را  ها 

دانست.گفتمان فوکو در    ها  تنبیهتالش  و  امر است  نشان  ،مراقبت  دادن همین 
مولو زندان  به  دکه  یا  کیفری  نظریهحقوق  کلی  منطور  به  کیفری    زلههای 

زندان بیرون از دستگاه قضایی  »گوید:  فوکو خود می  کردارهای گفتمانی نیست. 
  هایی برای توزیع افراد،روش  هنگامی که در سرتاسر پیکر اجتماع،  ساخته شد،

آن به  ثابت  جایی  آندادن  مکانی  توزیع  و  آنطبقه  ها،ها  استخراج    ها،بندی 
آنها، از  نیرو  و  بدن  حداکثر زمان  پیوستهضابطه  ،شانتربیت  رفتار  کردن  -مند 

ایجاد یک دستگاه کامل مشاهده و ثبت    ها، داشتن کامل آنپذیر نگهرؤیت  شان، 
  ]زندان به منزله  زندان   نهاد  ساخته و پرداخته شد.   گذاری گرداگرد آنها ...و نشانه
به صورت    ل اعالی کیفر تبیین شود،ثَمَ   پیش از آنکه در قانون به منزله  زندان[
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ید کردن افراد از طریق  قهایی برای مطیع کردن و مدستگاه  ل کلی مجموعهشک
بدن روی  دقیق  شدکار  ترسیم  در    .(285:  1387  )فوکو،  «شان  فوکو  از  آنچه 

تنب و  گواهیه  مراقبت  نمی  آوردیم  او  نظر  از  که  است  کردارهای  آن  توان 
گرفت. نتیجه  گفتاری  کردارهای  از  را    را   خود  سخن   البته  فوکو  غیرگفتاری 

کند و آن را  نمی  کیفری  کردارهای  تاریخ   کلی  طور به  یا  زندان   تاریخ  به  محدود
حکومتی  نهادهای  مورد  می  در  مطرح  نیز  نظر  درواقع    کند. مدرن  به    او به 

محصول   نیز   کردارهای غیرگفتاری  مدرن به منزله  یحکومتنهادهای    وجودآمدن
 ردارهای گفتاری نبوده است. ها یا ک ای از نظریهو معلول مجموعه

 کردارهای گفتاری 

ای هر گفتار یا هر کردار گفتاری را یک  ترین واحد یا عنصر پایهفوکو کوچک
باید    داند. می 1گزاره  ابتدا  در  چیست؟  گزاره  فوکو  نظر  از  که  پرسید  باید  اما 

»جمله«  گزاره  که  داشت  بنیادی2توجه  واحد  عنوان    دستوردانان( تحلیل    )به 
همان »قضیه«   طوری  نیست  گزاره  بنیادی 3که  واحد  عنوان  تحلیل    )به 

عالوه  به  .( 18:  1392  )دلوز،  دو آنها متمایز است هر  دانان( نیز نیست و از  منطق
  ، ن ی تگنشتای وگزاره از آنچه تحت عنوان »کنش کالمی« در ادبیات کسانی چون  

می  ن یآوست   جان و    سرل   جان نیز شناخته  ممکن    شود  که  هرچند  است  متفاوت 
 هایی نیز در میان باشد. است میان آنها قرابت

 گزاره و جمله و قضیه

  دیگر رابطه  سوی  سویی و جمله و قضیه از   میان گزاره از  ه شد طورکه گفتهمان
نمی که  است  آن  مقارنت  وجود  عدم  از  منظور  نیست؛  مقارنت  و  توان  تساوی 
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گفت که همواره به ازای یک جمله یک گزاره وجود دارد یا به ازای یک قضیه  
توان وضعیتی را  بیشتر آنکه می  توضیح   نیز یک گزاره در کار است و بالعکس. 

به که  کرد  زبان  تصور  یا  دستوری  املحاظ  جمله  دو  لحاظ   اشناختی  )به 
لحاظ ممکن است که به  دیگر،  سوی  از   .   وجود داردیک گزاره    شناختی( دیرینه

در  روبرو  قضیه  دو  با  دیرینه  حالیکه  منطقی  لحاظ  گزاره    شناختی( )به  یک  با 
نیز ممکن است؛ یعنی امکان دارد که به لحاظ    ه شد عکس آنچه گفت  . شدمواجه  
درحالی دیرینه دو گزاره  با  بهشناختی  با    که  ترتیب  به  منطقی  و  دستوری  لحاظ 

ها ای از نشانهممکن است با مجموعه  عالوه، به  .شد یک جمله و یک قضیه مواجه  
که   چرا  نه؛  قضیه  و  جمله  اما  باشند  گزاره  که  باشیم  های  ویژگیفاقد  روبرو 

 اند. الزم برای جمله و قضیه دستوری و منطقی 
تفاوت به  ادلوز  میان گزاره  نیز  دیگری  از سوی  های  قضیه  و  و جمله  ز سویی 
می اشاره  قضیه،  کند. دیگر  و  جمله  اولیه،   برخالف  تابع  عنوان  به  تابع    گزاره 

  ها باید توجه داشت که سوژه، در تحلیل گزاره  واقع،  در  مشتق را در خود دارد. 
های مشتق گزاره وجودی مستقل از آن ندارند بلکه  تابع  به منزله   ، ابژه و مفهوم

خود می گزاره  در  اشتقاق  آن  از  و  همهمین   از   یابند. اند  فضای  گزاره    بستهرو 
ها و مفاهیم در  ابژه  ها، های سوژهها یا جایگاهعبارت است از نظم گفتمانی مکان 

گزاره از  خانواده  جمله  واقع،  در   ها.یک  نظام  با  تقابل  قضیه در  و  برها  که    ها 
ها قرار دارد  گانگی  گزارهکنند بسمبنای ثابت درونی و متغیر بیرونی عمل می

متغیر درونی عمل می و  ذاتی  تغییر  برمبنای  تحلیل جمله   نماید. که  و    آنچه در 
تحلیل گزاره اتفاق است در  یک  تبدیل میقضیه  قاعده  به  از    شود.ها  یکی  این 

 . (29: 1392 )دلوز، هاستمندی« گزارهمعانی »قاعده
به   کند.نحوی دیگر از جمله و قضیه متفاوت می ها را بهگزاره ، مندی قاعده همین

ها از  واقع گزاره  در   کند.ها را »کمیاب« میگزاره   ،مندیتعبیر دلوز همین قاعده
فضایی که در آن بر مبنای اصل امساک یا حتی    ناپذیرند،فضای کمیابی تفکیک

  شوند،   توانند »تکرار«ها میبا این حال فقط گزاره   شوند. توزیع می  اصل کمبود،
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گزاره برای  تنها  »تکرارشدن«  که  دارد. چرا  معنا  فراهم  ها  الزم  اما  شرایط  شدن 
به این بیان که باید همان    ها بسیار سخت و البته دقیق است.برای تکرار گزاره

توزیع،  تکینگی  فضای  توزیع  محل  ها، همان  نظم  مکانهمان  و  همان ها  و  ها 
اشد تا بتوان گفت یک گزاره تکرار  شده وجود داشته ب  نسبت با محیط تأسیس

است. طبیعی/زیست  شده  تاریخ  از  مثال  دو  میدلوز  پزشکی  و  از    زند.شناسی 
گزاره  او  می»گونه  نظر  تکامل  سدهها  طبیعی  تاریخ  در  اینکه  به  بسته    یابند« 

زیستهجدهم صورت در  یا  ای  وضعیت گزاره  ،نوزدهم   شناسی سده بندی شود 
ندارند  می  گزارهیا    یکسانی  دهید!«  جا  دارالمجانین  در  را  به  »دیوانگان  تواند 

اعتراضی  گیریشکل اینکه  به  بسته  و  باشد  متعلق  متفاوتی  کامالً  گفتمانی  های 
یکی علیه  دیوانگانباشد  با  زندانیان  برعکس   کردن  سده  ،یا  نوزدهم    همچون 

باشدمطالبه زندا  ؛ای  از  دیوانگان  جداسازی  برای  دارالمجانین  وجه    ، نیاناز 
میگزاره پیدا  متفاوتی  مثال  همین  به  .(31:  1392  )دلوز،  کند ای  های طریق 

که »مجرمان  مثال این  طوربه  توان ارائه کرد.دیگری را نیز از حقوق کیفری می
اینکه به چه    به  کند« بستهمجرمان را اصالح می  باید اصالح گردند« یا »مجازاتْ

گفتمانیشکلی تعلق  گیری  میانهای  در  و  باشد  گفتمانی  داشته  مناسبات  ای  چه 
گزاره کرد.  باشد  خواهد  پیدا  متفاوتی  »معنا«ی  و  بود  نخواهد  مثال    یکسانی 

از  جالب را  تنبیهتری  و  آوردمی  مراقبت  را  ؛  توان  شما  »خدا  که  گزاره  این 
که در قرن  یا »جهان محضر خداست« بسته به این  (369:  1387  )فوکو،  بیند«می
ده بر دیوار سلولی نوشته شده باشد یا در چند صد سال قبل بر سَردَر  خانقاهی  نوز

البته گزاره  باشد  بود.نقش بسته  اگر این گزاره در جایی در    ای یکسان نخواهد 
مددکار   بتواند  دیگر  جای  در  بسا  چه  است  اثرگذار  خانقاهی  مناسبات 

مخوف»پیچیده یا  نظامترین  انضباطی ترین«  نظام  های  انضباطی  )حتی  های 
 باشد.  مدرن(

 های کالمی گزاره و کنش
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گفتبه شد عالوه  گزاره  ه  متفاوتکه  گفتاری  کردارهای  یا  تحت  ها  آنچه  از  اند 
شاید برای نزدیک شدن    با این حال،  . شوندشناخته می  های کالمی عنوان کنش

های  کنش  ای نباشد جز اینکه بحث را با سخن ازچاره  "گزاره چیست "به اینکه  
های کالمی« کنش  شاید نخستین و مهمترین محصول »نظریه  .کردکالمی آغاز  

واقعنشان از  غیر  اموری  انجام  در  زبان  توانایی  است. دادن  تعریف    نمایی  در 
هستند که با »گفتن« انجام  1ها اَفعالی توان گفت این کنشهای کالمی میکنش
نیز میمی با »گفتن«  یا  گوید »من  زمانی که کسی می  شوند. ام  توانند انجشوند 

می میاستعفا  استعفا  »من  گفتن  با  را  دادن  استعفا  میدهم«  انجام  یا  دهم«  دهد 
دهم که ...« فعل »قول دادن« را با گفتن  گوید »من قول میزمانی که کسی می 
مورد افعالی مانند    همین حکم در  دهد.دهم که ...« انجام میاینکه »من قول می

»تشکر کردن« و »تبریک گفتن« نیز صادق    »ادعا کردن«،   است کردن«،»درخو
کردن«، درحالی  است.  »قانع  مانند  افعالی  شدن«    که  »بزرگ  یا  زدن«  »کتک 

ندارند. حالتی  تعبیر    چنین  به  پیشین  »اجرایی«   ن یآوستافعال    دارند  2خاصیت 
(Vanderveken, 2001: 3).  زبانی  کنش  واقع،   در یا  کالمی  و  های  بیش 

دهند  مورد واقعیت به ما ارائه کنند کاری را انجام می  پیش از اینکه چیزی را در
کند« یا  وقتی کسی »عذرخواهی می  ه شد که گفتچنان  کنند.یا چیزی را اجرا می
تبریک می »قول می»به کسی  یا  اینکه    دهد« چیزی درگوید«  یا  واقعیت  مورد 

کرده عذرخواهی  یا  داده  نمی  قول  چنانگاست  بلکه  گفتوید  شدکه  گفتن     ه  با 
   3دهم که ...« کاری را انجام داده است. که »من قول میاین

 
1. Act 
2. Performative  

 یجگدینتیالزم اسدت تدا دچدار بد  یطیشدرا  یکنش گفتدار  کی  یاجرا  یبرا  دیگویم  نیکه آوست. هرچند چنان3
(Misfire)  و سوءاستفاده(Abuse) ریز تیو سا نیبه کتاب آوست دیمورد بنگر نینشود )در ا: 

How to Do Things with Words, J.L. Austin, Oxford University Press, 1962, 
https://plato.stanford.edu/entries/speech-acts/( 

فقط  ست،ین یبه اصطالح درون تیبه ن یازین چیه  یکنش زبان  یریگشکل  یبرا»است که    نیا  باشدیاما آنچه مهم م
 ی»کس دهم، به منزلهیمطابق قاعده قول م  یکند. وقتیم  تیاز قاعده( کفا  یرویپ  ک یاز قاعده در عمل )پرات  یرویپ
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درباره فوکو  گزاره  ظاهراً  تفاوت  یا  کنش شباهت  با  دو  ها  کالمی  های 
است.موضع  داشته  گزاره  گیری  که  است  گفته  جا  یک  در  کنشاو  و  های  ها 

دیگر و در جای  نیستند  یکی  نا  کالمی  به جان سرل( مه)در  است که    اش  گفته 
های کالمی نیستند اشتباه  کنش  ها[]= گزاره  خصوص که احکام »نظر من در این

می نظری  چنان  اظهار  در  اما  است  بدانبوده  من  که  کنم  تأکید  از  خواستم  ها 
میزاویه نگاه  شما  نظر  زاویة  از  متفاوت  رابینو،  کردم...«ای  و  :  1379)دریفوس 

این    .(121 می  زاویهاما  چگونه  و  چیست  کنشدیگر  از  را  گزاره  های  توان 
 کالمی متفاوت دانست؟ 

که معتقدند »فوکو    فوسی در   وبرت یهو    نویراب  پل نخست اینکه بر خالف تصور  
به کنشعالقه ندارد«  ای  رابینو، های کالمی روزمره  و    (123:  1379  )دریفوس و 

کالمی جدی« است باید توجه داشت  های  تنها »کنش  ، آنچه موضوع تأمل اوست
نویسندگان از  یکی  تعبیر  به  در    (82-79:  1395  )مشایخی،  که  دانش  تحلیل 

دیرینه اشناسانهمعنای  را  آنچه  تنها  نه  »آستانهاش  شدن«  شناختی معرفت   ز 
  گیرد. گیرد بلکه آنچه را پیش از آن بوده است نیز جدی میمی  گذرد در برمی
دانش است    ،شناسیم نیز خودی تحت عنوان »ایجابیت« میشناسچه در دیرینهآن

دیرینه تحلیل  موضوع  »آستانه  شناسانه، و  از  هنوز  آنکه  سازی« صوری  باوجود 
است.  آن  نگذشته  از  ایجابیت این  که  در    ، روست  که  است  قواعدی  نظام 

روزمره  عمده انسان  کردارهای  و  دارد  وجود  عادی  آگاهی  انسان  های  بدون  ها 
برند بدون آنکه بخواهند صورت روشنی به آنها دهند یا  کار میواعد را بهاین ق
های کالمی این است که  دیگر در تفاوت گزاره و کنش  نکته   شان نمایند. توجیه

»فعل یک  در    و   گزاره  غیرجسمانی«  می»بدن«انفعالی  ایجاد  این  ها  و  کند 
ممهم متمایز  کالمی  کنش  از  را  گزاره  که  است  چیزی  از    کند.ی ترین  این 

 
 اید»دروغگدو«    خواهم شد و اگر به عهدد خدود وفدا نکدنم، بده منزلده  داری»متعهد« پد  که قول داد است«، به منزله

 (.79: 1395« )مشایخی، شومیم  داری»عهدشکن« پد
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هستند. آن »دستوردادن«  نوعی  گفتاری  کردارهای  که    یگواتارو    دلوز   روست 
  دانندواژه می-یک دستور  -گزاره-زبان    ]ابتدایی [  در هزار فالت واحد مقدماتی

(Deleuze and Guattari, 2005: 76).  نه از آن حیث  گزاره بودن گزاره 
به که  میاست  انجام  را  کاری  کلی  که  طور  است  حیث  آن  از  بلکه  دهد 

می کارهای    دهد.»دستوری«  و  دارند  وجود  مختلفی  گفتاری  کردارهای  هرچند 
می کردن،مختلفی  ادعا  کردن،  کنند:  گفتن،   تشکر  کردن،   تبریک    محکوم 

این    اما همه  ابراز عالقه کردن و ...،  احترام گذاشتن،  قول دادن،   مسئول دانستن، 
ه بر  عالوه  گفتاری  می  مهکردارهای  که  کارهایی  »دستوردادن« این  در  کنند 

این    اند. مشترک فوکو در کردارهای گفتاری  نظر  از  که  توجه داشت  باید  ولی 
می دستور  که  نیستیم  خاص«  »شخص  آن  یا  این  یا  در  »ما«  دستور  بلکه  دهیم 

رعایت   گفتاری  کردار  آن  به  مربوط  قواعد  اگر  است  گفتاری  کردارهای  خود 
 شده باشد. 

میدقیقاً ایجاد  غیرجسمانی  دگرگونی   که  است  »دستوردادن«  همین  شاید    کند.  
از جرم  ارائه مثال  فقه دو  و  را    ، شناسی  غیرجسمانی«  »دگرگونی  این  از  منظور 

کند. »جرم  روشن  گفتار  یک  که  رفتارهایی  زمانی  یا  رفتار  روی  بر  شناسانه« 
  ، 1شوند: »بزه« دار میشود این اَعمال به اَشکال  مختلفی پدیبندی می خاص مفصل

در    انضباطی« و ... »بی  »بیماری«،   ، 5»خطر«   ، 4»بزهکاری«   ، 3»انحراف«   ، 2»خطا« 
این اَعمال به    بندی یک گفتار فقهی بر روی یک سری از اَعمالْبا مفصل  مقابل، 

می  پدیدار  دیگری  »حالل«، طریق  یا   »مستحب«،   »حرام«،   شوند:  »مکروه« 
ها دقیقاً  انفعال غیرجسمانی بدن و  های گفتاری و فعلدستوردادن کردار »مباح«.

ای از کردارهای گفتاری به  شدن سلسله  وبستبه همین معناست؛ یعنی با چفت

 
1. Offence 
2. Wrong 
3. Deviance 
4. Delinquency  
5. Risk/danger 
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-این اعمال به طرق متفاوتی پدیدار می  ، انحای مختلف بر روی اَعمالی خاص
 شوند. 

چیزی است که  معنا    نگاه،   این  در  »معنا« است.  این دگرگونی غیرجسمانی همان
بیانگزاره میها  از اش  و  بدن  سوی  کنند  برای  میدیگر  رخ  و    دهند. ها  دلوز 

بیانی صفتی غیرجسمانی می  ،فالت  هزار  گواتاری در از    دانند. کاربرد گزاره را 
دادن  آن صفت به  نظر آنها »در بیان صفتی غیرجسمانی و به همین ترتیب نسبت

]یا اثر   کنیم دهیم بلکه به طریقی مداخله مینمی کنیم یا ارجاع بازنمایی نمی، بدن
 :Deleuze and Guattari, 2005) گذاریم[؛ این یک کنش کالمی است«می

تغییری  پدیدارشدن  بدن است بی  دگرگونگی غیرجسمانی دیگرگونه  .(85 آنکه 
شود.  حاصل  بدن  در  پدیدار   همین  جسمانی  ظهور دیگرگونه  »وجه  بدن  شدن 

ای از خالصه چیزی که مجموعه  .(82-79: 1395  )مشایخی،  است  جدید « آن چیز
ای است که در اثر آن  کند دگرگونی غیرجسمانیها را به گزاره تبدیل مینشانه

بدن در  میگزاره  ایجاد  مجموعهها  آنچه  و  نشانهشود  از  گزارهای  یک  به  را    ها 
می تبدیل  نتیجهخاص  در  که  است  خاصی  ظهور  وجه    شدن  وبستچفت  کند 

 شود. ای از کردارهای گفتاری بر روی کردارهای غیرگفتاری حاصل میمجموعه

 ها اولویت گزاره

شناسانه یکی از دو سلسله از  های غیردیرینهکه در تحلیل   شد این اشاره    از  پیش 
به   دارند؛  برتری  و  اصالت  دیگری  به  نسبت  غیرگفتاری  و  گفتاری  کردارهای 

شناسی  که دیرینهحالی  ا »قابل تقلیل« به دیگری است دراین معنا که یکی از آنه
نیست. تقلیلی  چنین  به  تحلیل    حال،   این  با  قائل  در  که  کرد  تصور  نباید 

ندارد. دیرینه اولویت  دیگری  بر  کردارها  این  از  یک  هیچ  چنین    شناسانه  اگر 
توان پرسید که کدام یک از آن کردارها بر دیگری اولویت دارد؟ این  است می

 ولویت به چه معناست؟ و چرا چنین اولویتی وجود دارد؟  ا
علی که  گفت  باید  تقلیلنخست  آنها،رغم  در    ناپذیری    ی شناسنهیری د "فوکو 
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می  ،"دانش گزاره  به  اساسی  سویی  در  فوکو  دهد.اولویتی  از  امر    آنجا 
منفی  ایشیوه  به  صرفاً  را  پذیررؤیت یا  می  سلبی  »کندمطرح   های گیریشکل : 

  . پذیری را تکمیل کند گزاره  تنها  که   برد را به نحوی به کار می  آن   و   «گفتمانینا
 های گیریشکل   میان  »گفتمانی«  روابط  وجود  به  معتقد  فوکو  دیگر،   سوی  از

نمی  .است   ناگفتمانی  هایگیریشکل  و  گفتمانی هرگز  او  میاما  که  توان  گوید 
قابل به  دو    بودنتقلیل  قائل  این  از  بهیکی  و  بود  دیگری  به  طور خاص  سلسله 

  تولد "تغییر عنوان کتاب    با این حال،   ها تقلیل داد.ها را به گزارهپذیریرؤیت
»دیرینه   "کی نیکل تعبیر  حذف  گویای  و  تنها  دلوز  تعبیر  به  نگاه«  شناسی 

  از  صرفاً  در این ارتباط »گزاره   پذیری. »اولویت« است؛ اولویت گزاره بر رؤیت
  خود  استقالل  و  خود  خاص  قوانین  دارای  پذیررؤیت  امر  که  دارد  اولویت   روآن

  به  . دهدمی  قرار   گزاره   خودمختاری   یا   مسلط  امر   با  نسبت   در  را   آن   که  است 
  در   را  خود  خاص   شکل  ، پذیررؤیت  امر  که  است  پذیرگزاره  امر  اولویت  دلیل
  تقلیل  آنکهبی  یابد  تعین  گذارد می  که  خاصی  شکل   دهد،   می   قرار  آن  با  تقابل
تقلیل  .(82:  1395  )دلوز،  یابد« را  همین  گزاره  اولویت  که  است  ناپذیری 

  اما  کند چرا که بر چیزی اولویت دارد که قابل تقلیل به آن نیست.ارزشمند می
اینرؤیت   امر  بر  گزاره  اولویت از    ، خودانگیختگی   بدلیل  گزاره  که  روستپذیر 
  پذیر رؤیت  امر   که   حالی   در   دهد می  تعین   پذیررؤیت   امر  بهرا    (زبان)   اش شرط
  گفت  باید  پس   . دارد  را  پذیر تعین  امر  شکل  فقط   (نور )  اششرط  پذیرندگی  بنابر
  ، تعین  اما  دارند  یکدیگر  با  ماهوی  تفاوت  کردارها   از   سلسله  این  هرچند  که

  آنچه   به  توجه  با  . بخشدمی  اولویت  را  گزاره  امر   همین  و  آیدمی  گزاره  از  همواره
  باید   ، پذیر گزاره  امر   و   پذیر رؤیت  امر   میان  رابطه  با   ارتباط  در  ه شد گفت  تاکنون

تجانس:  داشت  نظر   در   هم   با  را   چیز   چند و  دو   این  عدم   ماهوی   تفاوت  شکل 
آنها  تنش  آنها،  :  1392  )دلوز،  دیگری  بر  یکی  اولویت  نهایت  در  و  متقابل میان 

 . (106-105و  81-83
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 غیرگفتمانی کردارهای 

  امر   و  پذیررؤیت  امر  بندیتقسیم  دربردارنده  تاریخی  گیریشکل   هر  یا  چینه  هر
چینه    عالوه،به  .گیرد می  صورت   چینه   همین  روی  بر  که   است   پذیرگزاره هر 

پذیر و  میان امر گزاره  ناپذیر میان دیدن و گفتن، متشکل است از شکافی ترمیم
گفتمانی و کردارهای غیرگفتمانی  یتامر رؤ میان کردارهای  و  از یک  پذیر  و 

دیگر، چینه  به  نحوه   چینه  و  شکل  دو  میترکیب  این  تغییر    این   بر   کند.شان 
  ها هنوز با مسأله بسیار مهم برای ما ایرانیان که در بسیاری از عرصه  نکته  اساس، 

دست خود  تاریخ  یا  آنچه    ، گریبانیمبهسنت  که  است  و  این  »تاریخ«  از  فوکو 
می جنبه»سنت«  صرفاً  ندار  فهمد  گفتمانی  یا  از    دزبانی  »ترکیبی«  بلکه 

آشکارگیمندیگفتمان و  است.ها  تاریخی  در  پس  ها  تحوالت  دو  واقع  در   ،
هم در    -2و    غیرزبانی   زبانی و هم در عرصه   هم در عرصه  -1ند؛  باشمی  عرصه
 ها. آشکارگی ها و هم در عرصهمندیگفتمان عرصه
  در  هم   را  او  دیدگاه  گذاردمی   کردارها  از  دسته  دو  این  بین  فوکو  که  تمایزی
-ساخت  حالیکه  در  .گراییبافت   برابر  در  هم  و  دهدمی  قرار  گراییساخت  برابر

 ما   جهان   مرزهای  است  معتقد  و  داندمی  زبانی  مرزهای  را  جهان  مرزهای  گرایی
  ماست،   زبان   به  محدود  جهان  از  ما  تجربه  و  کندمی  معین  زبان  مرزهای  را

  که است   معتقد  نه  و داند می زبانی  مرزهای به محدود  را   ما جهان  نه شناسی دیرینه
  واقع،  در  .کند می  حکم   مانزبان  که  کنیممی   تجربه  را  چیزهایی   صرفاً  ما

  در  .«غیرزبانی»  تجربه  به  هم  و  است  معتقد  «غیرزبانی »  امر  به  هم  ؛شناسیدیرینه
  قائل  غیرزبانی  و  زبانی  کردارهای  تنیدگی درهم  به  اگرچه  هم  گراییبافت  مقابل، 
آن،  است برای    است   تنش  بدون   تنیدگی درهم  یک  تنیدگی درهم  این  اما 

باعث می  .(59:  1395  )مشایخی، از  همین موضع فوکو است که  بتواند  او  شود 
ب زندان  و  کیفری  و حقوق  بیمارستان  و  و  پزشکی  مستقل  اوالً  امر  دو  عنوان  ه 

 سازند. ثانیاً نامتجانس سخن بگوید که در دانش ترکیبی پارادوکسیکال را می
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کتاب   دلوز  تعبیر  دانشدیرینهبه  دارد:    شناسی  را  لوال    یشناس نهی ر ی د "نقش 
می  "دانش برقرار  شکل  دو  این  میان  قاطع  آن  کند، تمایزی  از  قصد  اما  که  جا 

به    ای منفی، گونهکند که بهبه این بسنده می  را تعریف کند،ها  دارد شکل گزاره
واقع    در  . (58:  1392  )دلوز،  گفتمانی« اشاره کندنا»  امر  آن شکل دیگر به منزله

عرصه تنها  نه  غیرگفتمانی  گفتمانکردارهای  از  »غیر«  هستند  بلکه ای  ها 
پدیدهنظامی از  گفتماناند  از  مستقل  که  مخصها  قواعد  دارای  خودها    ند وص 

(Brenner, 1994: 683).  و در اشاره به رابطه   دانش  یشناسنهی ری د  فوکو در  
کردارها، از  سلسله  دو  این  این  اجمال  به  غیرگفتمانی  کردارهای  اشاره  به  گونه 

»نهادها، می سیاسی،   کند:  اقتصادی«   رخدادهای  فرآیندهای  و    کردارها 
(Foucault, 2002: 179).    ای از  کردارهای غیرگفتاری عرصهاز نظر فوکو

انفعاالت« جسمانی یا   و  ای هستند از »فعلواقع عرصه  در  »پدیدارشدن« هستند.
 انفعاالت »بدن«ها.  و فعل

در    برد که معنایی بسیار گسترده است.فوکو بدن را در معنایی رواقی بکار می
به نیز  موجودیت  و  است  جسمانی  است  »موجود«  هرچه  رواقی  عنای ممعنای 

فعل  است.   و  قابلیت  رواقیون  انفعال  برای  جسمانیت    ،پس  همان  موجودیت 
اما امر غیرجسمانی امر    گویند،است هرچند آنها از امر غیرجسمانی هم سخن می 

افالطونی معنای  در  نفسانی  یا  نیست.روحانی  امر    در   اش  رواقیون  واقع 
به را  نباتنحوی می»جسمانی«  و  انسان  تنها  نه  نظر  فهمند که  از  ات و حیوانات 

اند بلکه حتی خدا هم جسمانی است و حتی نفس نیز امری جسمانی آنها جسمانی
نفس    ؛گویداز نفس سخن می  "ه یتنب  و  مراقبت"بنابراین آنجاکه فوکو در    است.

پس امر جسمانی را در انسان    برد.کار میرا در معنای رواقی و البته جسمانی به
امر بیولوژیک فهمید بلکه شاید بتوان گفت که    منزلهنباید بهیا سایر موجودات  

  هایی از پدیدارشدن است.امری فهمید که مستعد  نحوه یا نحوه  منزلهباید آن را به
  ، ای از پدیدارشدن عرصه  منزلهسویی به  کردارهای غیرگفتاری از  واقع عرصه  در
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از  و  فعل  »عرصه و  است  جسمانی«  که  دی   سوی  انفعاالت  اعتبار  این  به  گر 
بر گفتاری  چفت  کردارهای  آنها  میروی  از    عرصه   ، شود وبست  دیگری 
»فعل  یعنی  است.   و   پدیدارشدن  غیرجسمانی«  پیوندی    انفعاالت  طریق  این  به 
پدیدارشدن خاص    ای غیرعادی میان نحوهگردد؛ رابطهپارادوکسیکال ایجاد می

نحوهبدن و  غیرگفتاری  کردارهای  یا  مفصلپد  ها  از  ناشی  بندی  یدارشدن 
غیرگفتاری و  گفتاری  آنچه   بنابر  (. 67-66-65:  1395  )مشایخی،   کردارهای 

گفت شدتاکنون  دیرینه   ه  منظر  از    ،شناسیاز  فارغ  غیرگفتاری  کردارهای  نه 
اگرچه این دو به یکدیگر    اند و نه اندیشه در فضایی استعالیی قرار دارد. اندیشه

تقلیل درهماند  غیرقابل  یکدیگر  با  این  تنیده  اما سخت  از  ناشی  تنش  در  و  اند 
می  شکل  اساس،   گیرند. ارتباط  این  دیرینه  مسأله  بر  »چگونه    ،شناسیکانونی 

به این طراندیشیده نیز  یشدن  کردارهای غیرگفتاری است«؛ چیزی که آن را  ق 
صورتمی مفصلتوان  چگونه  کرد:  چفتبندی  یا  کردارهای وبست بندی    شدن 

گفتاری بر روی کردارهای غیرگفتاری یا چگونگی ورود کردارهای غیرگفتاری  
 به یک »رژیم حقیقت«. 

روشن  اکنون مثال  چند  با  میمسأله  »بی  .شودتر  کردار  در  در  تأمل  حجابی« 
بندی یک گفتار  با مفصل  باشد.میما برای فهم این مسأله شروع مناسبی    جامعه

بر مذهبی  یا  کردار    فقهی  یا  بی   ،حجابیبی روی  »گناه«  یک  به صورت  حجابی 
می پدیدار  »حرام«  فعل  بی یک  شخص  بدن  و  بدنی  شود  عنوان  به  حجاب 

یا »عاصی« پدیدار می  شدن یک  وبست با چفت  مقابل،   اما در   گردد.»گناهکار« 
جرم یاگفتار  گفتار  جرم شبه     شناسانه  یک  یا  آن،شبهشناسانه  بر    پزشکی 

یبی صورت  به  »ناهنجاری حجابی  یک  یا  »بیماری«  یک  یا  »انحراف«  ک 
می  پدیدار  بدن اجتماعی«  و  بی  شود  بدن  شخص  یک  صورت  به  حجاب 

پر واضح    گردد. »منحرف« یا یک بدن »بیمار« یا یک بدن »ناهنجار« پدیدار می
«های خاصی را به همراه  بسته»هم  ، های پدیدارشدن است که هر یک از این نحوه

بندی یک گفتار  با مفصل  جنس با یکدیگر است.دو هم  رابطه  مثالی مشابه  دارد.
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یک گناه یا یک فعل    این کردار به منزله  ، روی چنین کرداری  فقهی یا مذهبی بر
بدنی گناهکار یا بدنی عاصی ظاهر    باز به منزله  ،شود و مرتکبحرام پدیدار می

درمی و  رابطه  گردد  چنین  بر  پزشکی  گفتار  یک  اگر  وبست  چفتای  مقابل 
هم   رابطه  گردد،  به دو  آن  مرتکبین  و  پدیدار  بیماری  یک  صورت  به  جنس 

با    . باشدمیمجازات کشتن    مثالی دیگر،  گردند. هایی بیمار ظاهر می صورت بدن
مجازات کشتن    شدن یک گفتار سنتی یا مذهبی برروی این کردار، وبستچفت

با   مقابل،   در  گردد.پذیر میرهاحقاق حقوق شاه یا احقاق حقوق الهی گزا   منزلهبه
گفتار مدرن با یک  این کردار  یک گفتار جرم  اتصال  مجازات  ،  شناسانه()مثالً 

به گزاره   احقاق حقوق جامعه  یا  از جامعه  برای دفاع  اقدامی  به صورت  کشتن 
ها و با با پیوند یک گفتار فقهی با بدن؛  ای دیگردیگر از زاویه  مثالی  آید.درمی

یک »بدن مکلف«    بدن او به منزله سالگی،سالگی یا پانزدهبه سن نهرسیدن کسی 
می مقابل،   گردد.پدیدار  چفت  در  حقوقی وبستبا  گفتار  یک  معنای    شدن  )در 
بدن اشخاص با رسیدن به سن »بلوغ« به صورت یک بدن مسئول یا ،  مدرن آن(

چندانی بین    است که شاید تفاوت جسمانی  حالی  این در  آید.بالغ به گزاره درمی
نزدیک به    کم در دو لحظهدست  نظر ما(  معنای مورد  )در  دو بدن بالغ و غیربالغ

نباشد در   هم  پانزده  )مثالً  به  یک  زمان رسیدن  و  آن(سالگی  از  پیش  ولی    روز 
بدن این  که  است  غیرجسمانیروشن  دگرگونی  دچار  صدور    اند.عمیقی شده   ها 

می دادگاه  در  مناس»حکم«  مثال  باشد.تواند  دیگری  منزله  ب  به  حکم    با صدور 
  شدن آن برروی بدن شخص موضوع حکم، بست ویک کردار گرفتاری و چفت

تبدیل می بدن »محکوم«  به  »متهم«  بدن  از  او  بهبدن  و  بدن محکوم شود  عنوان 
گردد بدون اینکه کمترین تفاوتی به لحاظ جسمانی میان بدن متهم و  پدیدار می

چه    ، بدن محکوم  روشن است که پدیدارشدن یک بدن به منزلهباز    محکوم باشد.
 هایی را به همراه دارد. بستههم

-درگیری  ،در ایران   1357با پیروزی انقالب  دارد؛    سیاسی دیگر که جنبه    مثال
-هم  طورهای مختلف بهدولت برآمده از انقالب با جریان  های بسیاری رخ داد.
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بود. با جریا  از  زمان درگیر  مناطق مختلف درگیر  های جدایینسویی  در  طلب 
  های فدایی خلق،چریک  هایی چون مجاهدین خلق، از سوی دیگر با سازمان  بود، 

های نظامی و غیرنظامی داشت و در  درگیری  ، های دیگر نهضت آزادی و جریان
بود.  با دشمنی خارجی درگیر شده  انقالب هم   عین حال  از  آمده  بر  زمان  دولت 

ند جبهه بجنگد هم در داخل مرزها با نیروهایی مانند مجاهدین  مجبور بود در چ
  خلق که حتی تا حد رییس جمهور وقت نیز پیش رفته بودند و با او متحد شده 

  بود.   اش نیز پیش آمدهبودند و هم در مرزهای خود با کشوری که تا داخل خاک
ها یا  جریانبرای فهم پیچیدگی این وضعیت باید توجه داشت که بسیاری از این 

قویدست از  بعضی  »ایدئولوژی کم  دارای  یا  »مسلمان«  را  خود  هم  آنها  ترین 
می جزاسالمی«  و  میگروه  ءدانستند  محسوب  مذهبی  )مانند    کردندهای 

و هم اینکه در تشکیل دولت مدعی بودند و یا    مجاهدین خلق یا نهضت آزادی(
م خود را مسلمان یا دارای  در حالیکه جمهوری اسالمی نیز ه   ، خواستند سهمی می

دانست و حتی نسبت به آن ادعای انحصاری داشت و هم  ایدئولوژی اسالمی می
بود. قائل  انحصاری  حق  خود  برای  دولت  تشکیل  در    حال،  عین  در  اینکه 

کرد در عین تثبیت خود در داخل به عنوان یک  جمهوری اسالمی باید تالش می
اسالمی، نیز    جامعه  دولت  را  بهجهانی  باز  خود  پذیرش  به  نوعی  یک  به  عنوان 

نماید. همراه  خود  با  و  کند  مجاب  اسالمی  موضع    دولت  از  اگر  حال 
:  کردبندی  باید مسأله را اینگونه صورت  شودشناسانه به این تحوالت نگاه  دیرینه

  ها یا چه کردارهای گفتاری چه نظامی از گزاره  ،هاانفعاالت بدن و  روی این فعل 
چفتچفت این  با  شد؟  بدن  شدن، وبستوبست  و  درگیرکردارها  چگونه   ، های 

 بیمار یا تروریست(؟   خرابکار،  مرتد، مجاهد، )محارب، پدیدار شدند 

 نیرو )قدرت( و زایش معنا 

سخنرانی در  است  فوکو  شده  چاپ  چیست؟«  »نقد  عنوان  تحت  اشاره    ،که 
ز طریق پرسش معنا و آنچه روشنگری ا  کند که »بگذارید بگوییم که ...مسألهمی
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می ایجاد  را  مامعنا  به  است.  ]فرانسویان[  کند  از    بازگشته  چگونه  معنا  اینکه 
.  (Foucault, 2007: 53) افتد؟«آید؟ معنا چگونه اتفاق میوجود میمعنا بهبی

نحله دو  از  یک  هر  که  گفت  باید  فوکو  تأیید سخن  فرانسه    در  فلسفی  بزرگ 
گرایی که جریان فکری فرانسه در قرن بیستم را به  خت یعنی پدیدارشناسی و سا

 معنا دارند.  نگاه خاص خود را به مسأله ،اندشدت متأثر کرده
سوژه است که در ایجاد    های قصدی یا آگاهانهکنش  ،هوسرلدر پدیدارشناسی  

دارد. اساسی  نقش  پدیدارشناسی،   معنا  سرشت  در  کنش»دربارگی«  های  نمای 
هر کنش  داشتنی« دوستکنش »دوستهر    قصدی است. داشتن چیزی است و 

اینکه موضوع   اما فارغ از  (.25:  1395  )مشایخی،   »دیدنی« دیدن چیزی است
  در های قصدی سوژه است. کنش بسته معنا هم وجود داشته باشد یا نه،  ،آن کنش

  این  زند و بهظهور چیزها را رقم می  های قصدی سوژه است که نحوهکنش  واقع، 
 .(Moran, 2000: 16)ها مقَوِّم »معنا« هستندترتیب است که این کنش

ساخت  دیگر،   سوی  از نشأت در  ساختار  یک  در  »جایگاه«  یک  از  معنا  گرایی 
می  استراوس   گیرد. می »جایگاهی«  اثر  یک  یا  جایگاه  از  ناشی  را    داند معنا 

(Deleuze, 2004: 175).  ،اما عناصر    ساختار نسبتی است میان عناصر نمادین
نسبت  ساختاری   ، نمادین از  ندارند.   مستقل  تعینی  دارند هیچ  یکدیگر  با    بر  که 

هایش نیست بلکه به موجب توانایی  ، شوداینکه کسی پدر یا مادر می  این اساس، 
است. نسبتی خاص  به  ورود  موجب  دقیق  به  به  بهتعبیر  که    تر  است  دلیل  این 

دیگر عناصر  و  او  »ف  ،میان  ساختار  است. یک  کرده  پیدا  دلوز،   علیت«  نظر    از 
قالب  در  که  عناصری  از  بیرون  و  است  مجازی  امری  پیدا    ساختار  فعلیت  آنها 

  از   کند وجود ندارد هرچند ساختار معدوم نیز نیست بلکه ثبوت و تقرر دارد.می
نسبتهمین که  مقوم ساختارروست  و    ،های  هستند  نسبت  آن  بر طرفین  مقدم 

می معنا  و  تعین  را  شده  بخشند.آنها  مادر  و  پدر  نفر  دو  بهاینکه  نه   واسطهاند 
شده است بلکه بخاطر نسبتی    شان یا ارتباطی است که بین آنها برقراری هاتوانایی

تر به دلیل نسبتی  اند یا به تعبیر تخصصیهاست که با شخص سومی برقرار کرد
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ک است. است  یافته  فعلیت  آنها  بین  به  ه  عناصری  از  نگاه  این  در  وجود  معنا 
به همین خاطر است که    .(35:  1395  )مشایخی،  معنا« هستندآید که خود »بیمی

معنا  گوید معنا از بیشناسیم؟« می گرایی را میدلوز در مقاله »ما چگونه ساخت
برای ساخت  شود. منتج می او  نظر  فراوااز  معنا  است،گرایی  و    ن  فزاینده  تولید 

زعم او  به  شود. ها در ساختار ایجاد میمعنا همواره از ترکیب مکان  تعین فزاینده 
ارزش  بی معنا  به  که  است  چیزی  بلکه  نیست  معنا  مخالف  یا  مبهم  امر  معنا 
جریانمی به  با  و  ساختار  دهد  در  می،  درآمدن  ایجاد  را   ,Deleuze)  کند آن 

2004: 175) . 
مقابل،  فوکو  در  با    ، دیدگاه  هم  و  است  متفاوت  پدیدارشناسی  با  هم 

معنا رازی پنهان نیست که باید آن    شناسانه، های دیرینه در تحلیل  گرایی.ساخت
بردیرینه  واقع،   در   را در عمق کشف کرد. یا    شناسی حرکتی است  روی سطح 

شدن  وبست»اثر « چفت  حرکتی است سطحی که معنا را در روی سطح به منزله
بر گفتاری  کردارهای  از  می  نظامی  جستجو  غیرگفتاری  کردارهای    کند.روی 

اینگونه نیست که گفتار در جای دیگر تعین یابد و سپس  ولی باید توجه داشت  
چفت غیرگفتاری  کردارهای  روی  شود. بر  مفصل  وبست  همین  در  بندی  گفتار 

می تعین  که  می است  محقق  معنا  و  معنا   دیگر،  بیان  به  د.شویابد  فوکو  نظر  از 
اما این »بیان«   افتد. ها اتفاق می کند و برای بدنچیزی است که گزاره بیانش می

»روی بدنو  برای  نمیدادن«  را  کرد.ها  تصور  هم  از  جدا  کامالً  امر  دو  با    توان 
یکدیگرمفصل برروی  الیه  دو  این  قرارگرفتن  یا  کردارها  این  معنا    ،بندی  هم 

ها  دادن« معنا برای بدنمنظور از »رخ دهد. ها رخ میشود و هم برای بدنان میبی
یا پدیدارشدن  دگرگونی غیرجسمانی بدن  ، هاستکه همان »وجه ظهور« بدن ها 
 آنها به اشکال مختلف است. 

معنا در نگاه فوکو ناشی از چیزی است که او »انطباق  ؛  ماجرا نیست  اما این همه 
می چفت  .(Foucault, 1995: 78)  نامد استراتژیک«  شدن  وبستبرای 

ای از گفتار روی کردارهای غیرگفتاری و زایش معنا باید »چیز« دیگری  سلسله 
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است. »نیرو«  دیگر  »چیز «  آن  و  گرفت  نظر  در  این،   را  از  »تکرار «   پیش  از 
چراکه    « شوند، توانند »تکرارها میکه گزاره  بیان شدو    ه شدها سخن گفتگزاره

برای گزاره تنها  دارد. »تکرارشدن«  معنا  اضافه می   ها  که کردارهای    شوداکنون 
چفت غیرگفتاری  کردارهای  روی  بر  صورتی  در  می وگفتاری  که  بست  شوند 

یافته فعلیت  باشند که در کردارهای غیرگفتاری  نیروهایی  یا  نیرو    اند.»تکرار« 
آن سلسلهتوضیح  دو  روی    که  بر  درصورتی  غیرگفتاری  و  گفتاری  کردارهای 

چفت مییکدیگر  »سنجاق«  یا  فعلیتوبست  دو  هر  که  نسبت  شوند  یک  بخش 
باشند.  واحد  نیروی  میدان  یک  فعلیت  دو  هر  یا  باشند  فوکو    درواقع  نیرو 

بلکه در میدان نیروها    کردارهای غیرگفتاری، 1کردارهای گفتاری را نه در بافت 
 کند. و آنها را از دیدگاه کارکردشان در مناسبات نیروها تحلیل میدهد قرار می

ذکر   دهدچند مثال برای توضیح آنچه در تکوین معنا و تغییر و تحول آن رخ می 
تبارشناسی    شودمی که  داشته  توجه  باید  مهم  این  فهم  برای  آن  از  پیش  ولی 

نیست. نهادها  دقیق   تحلیل  بیان  را    تر، به  نهادها  یک  تبارشناسی  چارچوب  در 
کند و برای این کار  انداز یک میدان نیرو تحلیل میاز چشم  تکنولوژی قدرت،

نهاد،  یک  خاص  اهداف  و  کارکردها  جای  استراتژیک    به  اهداف  و  کارکردها 
می نظر  در  را  قدرت  مکانیسم  یک    .(143:  1395  )مشایخی،  گیرد یک  خانواده 

نهاد و  نیرو  ، نهاد است  نسبت  یافتن  فعلیت  نیرویی که  نسبت  هاست.محل  های 
فعلیت این    کند و در نتیجهبین زن و شوهر و والدین و فرزندان فعلیت پیدا می 

نیرو زن   ،نسبت  پدر  و  معنای  معنای  یا  فرزندبودن    و   شوهربودن  و  مادربودن 
می  نسبت  شود. دگرگون  یک  فعلیت  با  و  مناسبات  از  سری  یک  درون    ،در 

شود و احکام یا  یا مالک خانواده ظاهر یا پدیدار می 2مرد به عنوان حاکم   ینیرو
زن نیز جانشین او در دل    فرامین او باید از جانب زن و فرزندان رعایت گردد.

 
1. Context  
2. Sovereign 
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احترام به پدر و   راند. این زن است که حکم می ، این مناسبت است و در نبود مرد 
به مادر  و  پدر  دستورات  رعایت  عدم  و  دارد  محوری  نقش  بیمادر  -معنای 

تنبیه و  آنهاست  به  بدنی()به  احترامی  تنبیه  درپی خواهد    طور خاص  خود  با  را 
معانی    در   داشت.  خانواده  نهاد  در  دیگر  نیروی  نسبت  یک  فعلیت  با  مقابل 

پدر مسئول تأمین امنیت و    ،دیگر پدر حاکم خانواده نیست   گردد. دگرگون می 
نیستند. او  ملک  و فرزندان دیگر  به   رفاه خانواده است و زن  مادر  و  آنچه پدر 

الزام می لزوم  فرزندان  از باب  بلکه  برای دستور دادن  آنها  نه از جهت حق  کند 
است. فرزندان  هنجارمندسازی   در   تربیت  محل  خانواده  تنها   1واقع  نه  است 

و شوهر.  هنجارمندکردن  زن  بلکه  فرزندان  ایجاد    هنجارمندکردن   محل  خانواده 
است. جامعه  برای  مفید  تکنیک  افرادی  از  استفاده  محل  های  خانواده 

اساساً  روان که  چرا  است  دولت  مداخله  حتی  و  روانشناس  حضور  یا  شناختی 
همین تحلیل را نسبت به    گردد. ملی یا سیاسی تبدیل می   خانواده به یک مسأله

می نیز  کرد. »دولت«  اعمال  اعتبار  توان  این  به  و  است  نهاد  یک  محل    ، دولت 
)حاکم   مثال با فعلیت نسبت نیروی »شبانی«  طور به ت.فعلیت یک نسبت نیروس

گیرد و  خاصی بین این دو شکل می  رابطه  رمه(،   شبان و مردم به منزله  به منزله
اساساً معنای دولت و حاکم و به تبع آن بسیار از چیزهای دیگر مانند حقوق و  

را فوکو    همین تحلیل   کند.تکالیف دولت و نوع و میزان مداخالت او تغییر می
زمانی لطمه به    ، جرم   از نظر فوکو،   برد.در مورد کردارهای کیفری نیز به کار می

شاهی  شاه(   حقوق  بدن  به  مجازات   )یا  و  به    ،بود  که  بود  کسی  از  شاه  انتقام 
بود.  زده  لطمه  مقابل،  حقوقش  دیگر  در  نیروی  نسبت  یک  فعلیت  این    ،با 

آنه معنای  و  شدند  جدید  رژیم  یک  وارد  شدکردارها  دگرگون  پس،   .ا  آن    از 
بلکه لطمه به جامعه و حقوق آن و مجازات نیز   دیگر نه لطمه به حقوق شاه، ، جرم

 بلکه انتقام جامعه یا اقدام در جهت دفاع از جامعه بود. دیگر نه انتقام شاه،

 
1. Normalization  
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تا    شودتالش میاکنون    . ه شدتاکنون از دانش در نگاه فوکو به تفصیل سخن گفت
از نظر فوکو دانش    .مطالبی ارائه شودقدرت و دانش در ادبیات فوکو    از رابطه

های حاضر ها یا امکانهایی« در میان قرائتمتشکل است از »انتخاب یا انتخاب 
انضمامی. موقعیت  یک  اراده   در  بیان  اساساً  دانش  اساس  همین  به    بر  معطوف 

دانش  که  چرا  است؛  آن  از  شکلی  یا  نه  انت  ،قدرت  و  است  گزینه  »این«  خاب 
که    »آن«. است  دیگری  طرد  و  رد  و  یکی  بر  تأکید  و  انتخاب  همین  با  دانش 

می »شکل«  حال  همان  در  و  داده  توضیح  را  قدرت    دهد. جهان  با  دانش  اینکه 
نتیجه است  نیست    مرتبط  آن  واقعی  ذات  یا  حقیقی  کارکرد  از  دانش  انحراف 

نتیجه  . (Ransom, 1997: 19)  ود دانش استناپذیر عملکرد خ اجتناب  بلکه 
  های مدرن به رابطههمین وجه افتراق فوکو با نگاه  ه شدچنانکه پیش از این گفت
 برخالف رویکردهای مدرن که اصوالً نگاهی منفی به رابطه  دانش و قدرت است.

رفتن   بیراههقدرت و دانش دارند و اثرگذاری قدرت بر دانش را امری منفی و به
از نظر او    بیند.را بین قدرت و دانش می  ضروری  فوکو اما رابطه  دانند، دانش می

با تشویق آن    کند باید بپذیریم که قدرت دانش را تولید می  ما ...» )و نه صرفاً 
به قدرت خدمت می مفید است(؛چون دانش  اعمال آن چون دانش  یا  ]ما    کند 

که[ بپذیریم  یکدیگر    باید  بر  مستقیماً  دانش  و  میقدرت  باید    کنند؛ داللت  ]ما 
رابطه  بپذیریم که[ از یک حوزه   هیچ  متناظری  نظام  بدون  دانش وجود    قدرتی 

ندارد و هیچ دانشی وجود ندارد که در همان زمان مستلزم روابط قدرت نباشد و  
 . (Koopman, 2013: 35)« آن را ایجاد نکند
دیگر، سوی  گفتاری    از  کردار  یا  گزاره  هر  فوکو  اساس  تبارشناسی  بر  را 

می ارزیابی  دارد. »کارکرد«ی  نیروها  میدان  در  گزاره  آن  که  از    کند  این 
میآن تبارشناسانه  دیدگاه  از  گزاره  یک  آنچه  که  در    ، کند روست  نیرو  ا عمال 

نیروهاست. مناسبات  از    یک   در  کرداری   گزاره،   هر  شودگفته می  وقتی  میدانی 
  در   یا   کند می  قدرت   ا عمال  یا  کردار  این   که  است  آن   منظور   نیروست   میدان 
قدرت  می  مقاومت  قدرت   ا عمال  یک  مقابل ا عمال  از  نوعی  نیز  خود  که  نماید 
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  که  چرا   دارد   اجرایی  ماهیتی  ،گفتاری  کردار  هر  که   ه شدگفت  این   از   پیش   است. 
می  . نیروست  نسبت  یک  اجرای اضافه    این  تبارشناسانه  پرسش  که  شوداکنون 
  چه نسبت نیرویی به  ، گفتاری  کردارهای  از  نظامی   هر  یا  گزاره  هر   که در  است

  گفتاری   کردارهای  از   نظامی   هر   یا  گزاره   یا هر  تکرار شده است  یا  اجرا درآمده 
ه  گفت  چنانکه  .ستیزند   درگیر  قدرت   تکنولوژی  کدام  در   یا  نیرویی  میدان  چه   در
و  بازنمایی  خصلت  گفتاری  کردارهای  شد تنها   کارکرد  یا  ندارند   آنها 

  اعمال  را  نیرویی  خود آنها  بلکه  نیست؛  توجیه آنها  و  بخشی به نیروهامشروعیت
  قالب   در  شدن  اجرا  با  قدرت  مکانیزم  یک  یا   نیرو  نسبت  یک  .کنندمی  اجرا  و

  محل  گفتاری  کردارهای  که  گفت  باید  پس  . یابندمی  فعلیت  گفتاری  کردارهای
 . نیروست  هاینسبت فعلیت

شد   گفته  دست  هپروژپیشتر  یا  قدرت  باب  در  سویهفوکو  از  یکی  آن کم  های 
طبیعت غیرطبیعی یا  پدیداری  جهان  است.کردن  آن  از  اضافه    زدایی  اکنون 

غیرطبیعی،  « دولت»که    شودمی امری  فوکو  برای  جنس    نیز  از  و  مصنوع 
ز تحلیل  فوکو در بررسی دولت نی  استعارات است.   که اعتبارات و اختراعات و بل

در این نوع از تحلیل به »بیرون« نهاد یا به بیان   کند. خود را رها نمی  تبارشناسانه
میدقیق نهاد گذر  »خارج«  به  نه    .شودتر  نهاد  که خارج  داشت  نظر  در  باید  اما 

نهاد دیگر، تبارشناسی   بلکه یک »تکنولوژی قدرت« است.   یک    ، بر این اساس 
قدرت،  تکنولوژی  یک  در  را  یک  د  نهاد  در  یا  قدرت«  عمومی  »اقتصاد  یک  ر 

دولت    رو، از این  .(160:  1395  ،)مشایخی  کندداده و بررسی میمیدان نیرو قرار  
نهاد  به منزله با فعلیت یافتن »نسبتمحل فعلیت  ، یک  نیرو« است و  یافتن  های 
نیرو نسبت یا حاکمیتی(  های مختلف  نیروی شبانی  نسبت    ماهیت دولت،  )مثالً 
 شود. ردارها و کارکردهای آن دگرگون میک اهداف،
دولت« است ولی این فقدان را مانعی    فاقد »نظریه  ، دولت   در تحلیل پدیده  فوکو

پروژه راه  سر  نشانه  بر  یا  دولت  بررسی  در  خود  نمی  فکری  آن  او    داند. نقصان 
این امر اشاره می به  نداشتن نظریه خود    کند ولی در عین حال متذکر است که 
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مکانیزم  دولت حضور  نفی  یا  لغو  معنای  نیست.به  آن  اثر  و  دولت  او    های 
دیوانگی،»گوید:  می مورد  در  مقوله،   چه  آن  ابژه  ایجاد  بیماری    طبیعی، نیمه  آن 

درمانگاهی    روانی، پزشکی  سازمان  در    ی...انضباط  یهازمیمکان  ادغام  یایا 
شناسایی این واقعیت است  چه در هر مورد دخیل بود همواره  آن  ی فریک  ستم یس

های انجام راه  تدریجی ولی مداوم شماری از کردارها،   طور آهسته، که دولت به
ها را به تسخیر خود در آورده  مندیحکومت ]شماری از[  پسندیدچیزها و اگر می 

یا »دولتی  به  مسأله  است.  مسائلی   سازی« در بطن همه کنترل دولت در آوردن 
پس دولت    .(Foucault, 2008: 77)«  به آنها بپردازمام  است که من کوشیده

بی  فوکو  روش برای  او  خود  باور  به  و  نیست  نیزشناسیاهمیت  چنانکه    اش 
  اما مهم این است که فوکو از زاویه  ناتوان از تحلیل دولت نیست.  خواهیم دید 

به    »نظریه زاویهنمی  دولت دولت«  بلکه  دست  نگرد  یا  او  آن  دید  از  یکی  کم 
)یا به استعمار دولت در آمدن آن    سازی کردارهای مختلفدولتی   مسأله  ،وایاز

به  کردارها( خاصو  ما(  طور  پژوهش  مکانیزم  )برای  یا  کیفری کردارها  های 
 است. 

نظر  واقع  اهداف،   یهدر  تا  است  کوشیده  همواره  کارکردهای   دولت  و  کردارها 
اند نتیجه بگیرد  نمای آنسرشتدولت را از خصائل یا خواص »ذاتی« دولت که  

  )مانند تعریف هابز از دولت(.  گرایانه از دولت ارائه کندو بنابر آن تعریفی ذات
دولت از نظر فوکو اساساً ذات ندارد و بنابراین فاقد هرگونه اقتضاء   ، در مقابل

پیش از  یا  است.خاص  عالوه  مشخص  نظریه ف  ، به  وعده  وکو  را  ای  دولت 
او    پرهیزد. شروع تحلیل می   نقطه  اند و از قراردادن  آن به منزله دالهضم میثقیل

به زیستخود در درس معروف  می  گفتارهای  گوید:  سیاست در کولژدوفرانس 
دولت    البته شما خواهید پرسید یا اعتراض خواهید کرد که: دوباره بدون  نظریه»

دولت پیش    من بدون نظریه   من در جواب خواهم گفت که بله،   روی. پیش می 
باید پیش بروم همانمی   روم، می تواند و  طور که کسی میخواهم پیش بروم و 

در   .(Foucault, 2008: 76-77)«  نظر کندالهضم صرفای ثقیلباید از وعده
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دولت به معنای آن است که بحث با    واقع بحث از قدرت بدون استفاده از نظریه
های خود و برای خود دولت  ارویژهتحلیل طبیعت دولت و سخن از ساختار یا ک

نمی نتیجهآغاز  وجه  هیچ  به  مسأله  و  کردارها، شود  یا    گرفتن  اهداف 
پس باید از این    .(118:  1394  )یحیوی،  کارکردارهای آن از ذات دولت نیست

 نوع تحلیل خودداری کرد به این دلیل مهم که دولت ذاتی ندارد. 
  و  هادندهچرخ  گانگیبس  نتیجه  یا  کلی  اثر  خود  دولت   فوکو  نظر  از   دلوز   تعبیر  به

  های نظام  تنها  نه  .دارند   جا  متفاوت  کامالً  سطحی   در  که  است   هاییکانون
  نیز   دارند   تعلق   دولتی   دستگاه   به  وضوح  به  که  هایی قطعه  بلکه  خصوصی
  در  کنترل  به  کند می  تأیید   را  هاآن  دولت  که  دارند  اعمالی  و  هاروش  خاستگاه،

  از  .کند   «تأسیس »  تا  دهد  پوشش  را  آنها  بیشتر  کهاین  به  کند می  اکتفا  یا  آوردمی
ومی  اعمال  که  قدرتی  نوع  دلیل  به  پلیس  دستگاه  حتی  فوکو  نظر   کند 

  را  خود   استقالل  البته  و  ویژگی   و   خاصیت   اندازد می   کار   به  که  سازوکارهایی 
 جامعه   یک  سیاسی   -حقوقی   ساختارهای »  از   نیز   زندان   دیگر،  سوی  از   . دارد

  منوط  کیفری  حقوق  حتی   حقوق  تحول  به  را   آن  نباید  و  است  نگرفته  «نشأت
دارد ولی    دولت   از   را   خود   استقالل  کند   اداره  را   مجازات   آنکه  برای  زندان   .کرد

  این   مختصر»  . سازی آن را نیز به استعمار خود در آورده استباز فرآیند دولتی
  مکانی   دیگر  که   است   متناسب   فوکو  کارکردگرایی   با  مدرن   توپولوژی  یک   که

 یابیموضع   تواند نمی  دیگر   و   کند، نمی  تعیین   قدرت   منشاء  منزله   به   را  ممتاز
 .(51-50: 1392 )دلوز،« بپذیرد را اینقطه
  یا  پوفندورف  ،وسیگروس   چون  حقوقدانانی  در برابر  درست   دولت   به  فوکو  نگاه

اساس    دارد   قرار   روسو بر  کهکه  بود  معتقد  باید  آنها   ای جامعه  آغاز  در »  نگاه 
  مرکزی  نقطه   که  پدیدار گشته است   زمانی   از  جامعه  سپس   و  نداشته است،  وجود

از آن    و   داد   سازمان  را   اجتماعی   بدن   و  شد  ظاهر   حاکمیت )یعنی دولت( پس 
مجموعه  سلسله  تحقق   پذیر امکان  را  ایمنطقه  و  محلی  هایقدرت  از  کاملی  یا 
  عکس،  بر  . پذیرندنمی را   نگاه این  مارکس و فوکو کسانی چون در مقابل،  .«کرد
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می تالش  اساس  چگونه  که  دهند  نشان  کنند آنها  اولیه  وجود  بر  و    این  ابتدایی 
که   –  ارتش   نیز  و  کارگاه  داری، برده  مالکیت،   مانند  -  قدرت  مناطق خرده  بود 
است که دولت    .گرفتند دولت شکل    بزرگ  هایآپاراتوس  کم کم لب کالم آن 

واقع خرد، قدرت  این  به  نسبت  در  پیش  خاص  و  ایمنطقه  های  آمده  که  بر  تر 
از   .(183:  1389  )فوکو،  دارد   »ثانوی«  جنبه   بودند   نظر   در همین راستاست که 

نام به  چیزی  از    .دارد  وجود   سازیدولتی   فقط  بلکه  ندارد  وجود  دولت  فوکو 
فوکو  همین میرو  واژهترجیح  جای  به  که  یا   Statificationاز    State  دهد 
  -»شکل  تاریخی   هایگیریشکل  اگر در  اساس،   این   بر   سازی استفاده کند.دولتی
  نیست  روآن  از   ،است  آورده   در  خود  تسخیر  به  را   مناسبات  از   بسیاری  دولت«

دولتیافته  اشتقاق  دولت   از   قدرت   مناسبات   که و  منش  ،اند  یا   آنهاست؛   امنبع 
همچنین  مستمر   «سازیدولتی»  عمل  که  روستآن  از   برعکس  بلکه   بسیار  و 
  جنسی  و  خانوادگی   اقتصادی،  قضایی،   تربیتی،   سامان   در  مورد،   حسب  بر  متغیر
این حوزه  را  فراگیر   ادغامی   و   است   شده  تولیده  و  داده  به تصرف  صورت  را  ها 

اند و  از پیش وجود داشته  ه شدکه گفتهایی که چنانخود در آورده است؛ حوزه
نیستند.  زاده باید    بین دولت و مناسبات  پیرامون رابطه  نتیجه،   در  دولت  قدرت 

این  که   گفت  است  مناسبات    و   باشد می  قدرت   مناسبات   مستلزم  دولت  نه 
از نظر فوکو در    به بیان دیگر،   . مناسبات  این  سرچشمه  مستلزم دولت یا دولت 

نیست،  ؛دولت  ، تبارشناسانهتحلیل   قدرت  روابط  خواستگاه  و  در    منشأ  بلکه 
  که   این  گفتن  با  فوکو  که  چیزی است   این همان  یابد. مناسبات قدرت تکوین می

به  1حکومت    را   «حکومت»  اگر  البته  کند، می  بیان  دارد  اولویت  دولت   نسبت 
  مردم،   روان  و  روح   کودکان،  بر  حکومت)  هاجنبه  تمامی  در   گذاردن   اثر   قدرت

امکانساخت  و  ( دولت  حتی   و   هاخانواده  بیماران، میدان  به  عمل بخشیدن  های 
 .(177-116:  1392 )دلوز، دیگران بفهمیم

 
1. Government  
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این که دولت فاقد ذات و اقتضائات ذاتی است در ارتباط با مالحظات جُرمی و  
ر  و البته برای این پژوهش که به تحوالت حقوق کیفری ب  کیفری نیز آثاری دارد 

تکنولوژی میمبنای  قدرت  استهای  اهمیت  حائز  اگر    . پردازد  مثال  طور  به 
که »مخاطرات ذاتی    رفتبپذیریم که دولت ذات ندارد آنگاه باید این را نیز پذی 

ندارد. وجود  نیز  دولت«  ذاتی   امنیتی   »مخاطرات  یا  خود     دولت«  این  واقع  در 
دارنددولت که  ماهیتی  به  بسته  که  هستند  ب  ها  بنیاد شکلیا  آنچه  به  گیری  سته 

امنیتی«    کنند که چه چیزی یک »مخاطرهمشخص یا تعریف می  آنها بوده است
مرتبه  است در  یا  عمیقو  دولتمی   تر ای  این خود  که  کهتوان گفت  هستند    ها 
بر این    کنند. مخاطرات امنیتی )یا جرائم امنیتی( علیه خود را »ایجاد« می  اساساً
ها مسأله نیست و چه بسا اساساً دولت  راندازی« برای همهچیزی چون »ب  اساس، 

  آن را نداشته و اساساً به آن نپردازد.   معنادار نیز نباشد و دانش  دولت نیز دغدغه
برای دسته براندازی دیگری از دولت  در حالی که  برابر  از خود در    ، ها حفاظت 

-ای را میکه حوزهها هستند  اما در حقیقت این خود دولت  اصلی است.   دغدغه
گشته،  ظاهر  »براندازی«  چون  چیزی  حوزه  آن  در  تا  شده،   گشایند  به    معنادار 

ای از تأمالت قرار گرفته و در نهایت دانشی  ی مجموعه »ابژه«  مسأله تبدیل شود، 
 )به منزله   در دل همین مناسبات است که چنین دولتی  بر گرد آن ایجاد گردد.
قدرت(  نهایی  »براندازی«  شکل  گفتاری  کردار  هم  دائماً    را  اش(هایبسته)و 

منزله)به به  مجرمانه(  ویژه  مجموعه   رفتاری  غیرگفتاری  بر  کردارهای  از  ای 
یا مفصل و دانشی را ایجاد میچفت و بست  یا دستبندی کرده    کم دانشکند 
 نماید. خاصی را »ممکن« می

 گیرینتیجه

تبارشناسانه  -  های دیرینهکوشد تا چگونگی ایجاد معنا را در تحلیلمقاله می  این 
بندی نظامی از کردارهای گفتاری  بررسی کند. بر این اساس معنا ناشی از مفصل

بندی  هاست و این مفصلبر روی کردارهای غیرگفتاری یا فعل و انفعاالت بدن
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استراتژیک« می »انطباق  از آن چیزی است که فوکو  ناشی  تحلیل  هم  نامد. در 
بندی  قدرت است و مفصل  فوکو، هر گزاره اجرای یک نسبت نیرو یا یک رابطه

کردارهای روی  بر  گفتاری  صورت    کردارهای  اساس  همین  بر  غیرگفتاری 
نحوهمی یا  چیزهاست  ظهور  وجه  که  معنا  بنابراین،  آنهاست   گیرد.  پدیدارشدن 

به    شاید بررسی تحوالت معنا  شناسی فوکو در  روشناشی از همین فرآیند است.  
که همچنان   های ایرانی انسان مان کمک کند؛ ما به منزله »ما« در تحلیل وضعیت

شناسی  شاید روش  واقع،   در  با آنها هستند.   سنت و مدرنیته و رابطه  درگیر مسأله
سنت از  اجزایی  چگونه  که  کند  کمک  امر  این  توضیح  در  بتواند  حفظ    ،فوکو 

-گرفته مینادیده مانند،گردند و اجزایی دیگر مسکوت میتقل می شده و به ما من
شناسی  شاید روش تر،تر و البته فنّیبه بیان دقیق گردند. شوند یا حتی تکذیب می

گفتمان از  اجزایی  چگونه  که  دهد  توضیح  بتواند  برروی  مندیفوکو  سنت  های 
ددسته طریقی  »به  یا  »دوباره«  یا  »همچنان«  کردارها  از  چفتای  وبست  یگر« 
فراموش    شوند،ها دیده نمی مندیولی بعضی اجزای دیگر این گفتمان  شوند، می
  حقوق کیفری و رابطه  اگر قضیه را از زاویه  گردند.شوند یا حتی کتمان میمی

به منزله با فقه  ببینیم،  آن  برای  یکی از اجزای سنت  تر مان ملموسشاید مسأله 
اساس،  گردد. این  این  بر  را  میپرسش  حقوق  توان صورتگونه  در  کرد:  بندی 

بر    خاص در حقوق کیفری دولت جمهوری اسالمی،   طورکیفری مدرن ایران و به
های فقهی بر روی کردارهای مختلف  مندیاجزایی از گفتمان  اساس چه منطقی،

میچفت می وبست  فراموش  دیگر  اجزای  بعضی  و  گرفته  شوند  نادیده  یا  شوند 
بر اساس آنچه گفتشونمی اجزایی حفظ می  ،ه شدد؟  باقی میتنها  مانند  شوند و 

نسبت »تکرار«  جامعهکه  نیروهای  میدان  در  که  باشند  نیرویی  اثر    های  ایران 
دیگر، می تعبیر  به  یا  می  گذارند  باقی  اجزایی  با  تنها  هماهنگ  اثری  که  مانند 

جامعه نیروهای  داشته  میدان  م  باشند.   ایران  این  نباید  در  را  دولت  نقش  یان 
گرفت. بنابراین    نادیده  است  ذاتی  مقتضیات  یا  ذات  فاقد  دولت  فوکو  نظر  از 

مفاهیم مرتبط با دولت نیز    ، به همین ارتباط  توان از ذات دولت سخن گفت. نمی
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که ما با چه دولتی مواجهیم یا چه چیزی مبنای  ذاتی دولت نیستند و بسته به این
اس شکل بوده  دولت  بود.گیری  خواهند  متفاوت  مفاهیم  این  دیگر    ت  سوی  از 

رابطه به  اگر  و  نیروست  مناسبات  نهایی  باور    دولت شکل  دانش  و  قدرت  بین 
رابطه باید  باشیم  شکل  داشته  و  دولت  بپذیریم. بین  نیز  را  دانش    نکته   گیری 

مداوم حوزه به طور  این است که دولت  نیز  استعمار  انتهایی  به  را  های مختلف 
میخود   میدر  ادغام  خود  در  یا  نظر   کند.آورد  به  که  باید گفت  اساس  این  بر 
یا دستآید شکلمی استعمار دولت در آمده  به  تأثیر آن  گیری دانش  کم تحت 

گرفته می  قرار  پژوهش  این  دیگر  سوی  از  مقدمهاست.  برای  تواند  باشد  ای 
ند. در حقیقت  گیرشناسی فوکو صورت میهایی که با اتکا به روشپژوهیدولت

  منزله شود گاهی بهبان پدیدار میکشتی  های فوکو، گاه دولت به منزلهدر تحلیل
تواند  بازار و یا چیزهای دیگر. این پژوهش در آینده می  شبان و گاهی به منزله

دولت سنخ  این  برای  پدیدارشدن  پژوهیبنیادی  مختلف  انحای  توضیح  و  ها 
 دولت باشد. 
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