
 

 
 
 
 

 

 فوکو انديشۀقدرت در  اب پذيریرؤيت نسبت

  �رويان ميراس
 )نويسندۀ مسوول(

 ��يانسامان صمد

 ���عليا مسعود

 چکيده

 ایويژه جايگاه فوکو هایتحليل اصلي هایمؤزفه از يکي عنوانبه «پذيری رؤيت»
 در اصلي عوامل از يکي عنوان به پذيری رؤيت بر او تأکيد. دارد وی انديشۀ در

 اهميت اين دهندۀ نشان رت،قد هایتکنوزوژی از يکي همچنين و علوم، گيری شکل
 از بسياری که است شده سبب فوکو های تحليل در تجسمي توصيفات بر استناد. است

 نگاه جايگاه درباره او افشاگری سو، ديگر از وزي بدانند، ديداری فيلسوفي را وی مفسران
 محوری بينايي مخازف را وی که است داشته آن بر را ديگر برخي قدرت، اعمال در

 مقازه، اين. است کرده استفاده نگاه عليه نگاه از فوکو که کنند استدالل و رندبينگا
 نسبت از دقيقي تصوير دارد سعي فوکو، آثار در پذيری رؤيت و نگاه جايگاه معرفي ضمن
 مفاهيم توصيف بر عالوه منظور، بدين. دهد ارائه وی انديشۀ در قدرت با پذيری رؤيت
 آثار در مفاهيم اين با مرتبط مقوالت تحليل به فوکو، نزد قدرت و پذيری رويت
سو،  يك از قدرت، که داد خواهيم ما نشان .پردازيممي وی ۀتبارشناسان و شناسانه ديرينه

 خود نوبۀ به که هستند هاپذيری رؤيت سو، ديگر از و هاست پذيری رؤيت پديدآورندۀ
 در چه قدرت،. آورند مي مفراه را آن در مداخله اتي و آن اعمال قدرت، شناخت امکان
 نمايش با گاهي است؛ برده بهره پذيری رؤيت از مدرن جوامع در چه و سلطنتي جوامع
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 های پذيری رؤيت بر تأکيد با فوکو. نظارت با گاهي و شدن پنهان با گاهي خود، شکوه
 پذيری رؤيت هایراه همۀ که دهد نشان دارد قصد قدرت، با هاآن نسبت و مختلف ادوار

 .دارد وجود هاييمحدوديت ببينيم توانيم مي آنچه در و نيست ممکن وااد آن در

 .شناسيديرينه تبارشناسي، قدرت، پذيری،ؤيت: فوکو، رکليدی واژگان

��� 

 مقدمه

و  يچيدهپ يگاهجا ی،و مورخ فرانسو شناسجامعه فيلسوف،(، 1815-1848)فوکو ميشلدر آثار  ،نگاه
 ي،اجتماع ایبه عنوان برساخته نگاه، معرفي و طرفيو ب عيني «نگاه»با رد  وی ؛دارد یسازمسوله
 به فوکوکه  يتي. اهمکندمي نفي و دهدميرا مورد پرسش قرار  یمعرفت عصر روشنگر گراييعينيت

 انديشۀاز موضوعات جازب توجه در  بخشدمي انساني علوم گيری شکل در پذيریرؤيتنقش نگاه و 
به عنوان  يناييسازد ادراک او از بيم ترنگاه در آثار فوکو را برجسته يتچه اهمآناال، اين با. اوست

  نسبتقرار دارد،  فوکو تبارشناسانۀدر مرکز مطازعات  درتق يل. از آنجا که تحلهمراه قدرت است
  مقازه، اين در. است گرفته قرار تأکيدمورد  يشترب یدسته از آثار و ينا در يزن قدرت با پذيریرؤيت

 فوکو انديشۀدر  يگاهيجا چه پذيریرؤيتو  نگاه که آوريم فراهم پرسش اين برای پاسخي کوشيممي
 يمنظور عالوه بر بررس ين. بداست برقرار پذيریرؤيت باقدرت  يانم يچه نسبت یو یو طبق آرا دارند
 يمپرداخت يمفسرانآن دسته از منتقدان و  یآرا يلو تحل یفوکو به گردآور نظريات در پذيریؤيتر نقش

 ایکتابخانه روش به پژوهش اين هایداده که است بديهي. اندفوکو اشاره کرده انديشۀ از جنبه اينکه به 
 .اند گرفته قرار تحليلي بررسي مورد سپس و شده گردآوری

 فوکو ۀيشدر اند آن يتنگاه و اهم

 او برای نگاه،. (Jay, 1993: 414) ندارد را ارتباطي و جانبهدو متقابل، نگاه معنای فوکو ديدگاه از 1نگاه
 نظارت کند،مي جداسازی که است نگاهي بلکه نيست، فرد به کردن توجه يا دادن اهميت معنای به هرگز

 پذيری رؤيت جفت ناپذيراجتناب رابطۀ که است باور اين بر نيز فلين،. کند مي غلبه نهايت در و کند مي
 کدامشان هيچ در که است، نگريسته/نگرنده سارتری رابطۀ شبيه يعجيب طرز به فوکو آرای در سلطه
 بيشتر ضمني مفهوم «نگاه سلطۀ» .(Flynn, 1993: 285)ندارد جايي مثبت جانبۀ دو و متقابل عمل

 تواننمي اال، اين با 1.ببرد بين از را ردپا است اين کوشيده آگاهانه وی چند هر است، فوکو مطازعات
 .(Foucault, 1976 :39)«کندمي غلبه که است نگاهي بيند،مي که نگاهي»فوکو رنظ از که کرد انکار

نسبت به  اودرک موضع  يتآن در آثار فوکو و اهمۀو غلب يداریامر د يچيدگيدر هر اال، پ
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خالصه کرد.  «نگاه سلطۀ» يا «نگاه سلطه»موضع را در  اينتوان ياست که نم یابه گونه یمحوريناييب
 دريافتهدر آثار فوکو را  یبصر يفاتتوص يتاست که اهم یدافرا يندوست و مفسر فوکو، از اوز ،دزوز يلژ

 ياست که به شکل خاص يداریشن-يدارید يلسوفيفوکو ف ی،. به اعتقاد واستآن صحبت کرده  ۀو دربار
 همينبود و  يدديمجذوب آنچه م يوستهفوکو پ.(Deleuze, 1988:72) است«معاصر يلمف»به يكنزد

 است يداریشن-يدارید يگانيبا نوعي يشناسيرينهنظر او د ازو  ،خوانديم يا يدشنيمجذوب آنچه م طور
( Deleuze, 1988: 73)يرپر است از تصو او ینوشته ها؛بود يبه شدت تجسم ینگاريخ. فوکو تار 

 يشلم ،مثال یدر نگارش است. برا يبه سبك تجسم اشعالقه ۀکه نشان دهند ييهاها و جدولیساز
 ی؛ايشنامهنما يفاتکه عبارتند از: توص ،کندياشاره م توزد زنداندر  يتجسم يکردبه سه نوع رو دوسرتو
 هایقرن یمربوط به چاپ ها و عکس ها يگوراتيوف یهايرسازیتصو ين؛ و همچنهافهرستها و جدول

 يفاتتوص يتکه اهم ستندين انديشمندانيتنها  هاينا.(De Certeau, 1986: 192-96) 18تا  13
فوکو در نوشتار، معتقد است  يتجسم يکردرو ييدضمن تا يزن رويخمناند. يافتهدر آثار فوکو را در يتجسم

عصر نشان داده  يكاز  يرتصو يك ؛قبل و بعد است يرمکرر در نگارش فوکو تصاو یهااز اسلوب يکي»
مجسم  يگرد ينظام به نظام يكگذار از  يصورت چگونگ ينو بد يگرد یاز عصر يریشود و بعد تصويم
فوکو را  7توزددو کتاب  يشتراظهار نظر ب يندر ا ويخمن. ااتماال  ر(Rajchman, 1988: 90)«شوديم

 يرید و در هر دو مورد با تصاونرسينگاه به اوج م ۀو غلب يتجسم يفاتها توصمد نظر دارد که در آن
ها قرار گرفتن آن يدنموضوع د يبلکه چگونگ ،دارند يه شکلچ يزهاچ يندگويکه صرفا  نم يممواجه هست

که جرم در بدن  يدو روش توزد زنداند. در نکنيم يانقدرت را ب ياها به دانش آن ۀعرض يو چگونگ
 يدو روش ساماندهتوزد درمانگاه د و در يرنگينظارت، مورد پژوهش قرار م وتماشا  يعني ؛شوديمجسم م

از  يهر چند برخ .(Rajchman, 1988: 91)ن ها و چشم ها با هم برخورد کنندکه بد یافضا به گونه
  يمفرانسه تعم یروشنفکر یرا به کل فضا يدارید یو مثال ها يفاتبه کاربرد توص يشن گراامنتقد

است به  يزیستيناييکه متهم به ب يلسوفيدر آثار ف را يکردرو ينا يتتوان اهم ينم زيکن 8دهند،يم
ها و  يلتحل یبرا يگریروش د يدبود، نبا ينبدب ينايياگر فوکو واقعا  به ب ياگرفت. آ يدهناد يآسان
 يد؟گزيبر م يفاتشتوص
با  یادر مصاابه يزدانند و خود او نيم يدارید يلسوفيرا ف فوکون ااز مفسر ياریرغم آنکه بس يعل
معتقدند فوکو از  يزن ديگر يبرخ ، (Kritzman, 1988: 3-4)کنديم أييدمطلب را ت ينا يگينزر يوناست

توان به  ميجمله  آن. از (Jay, 1993: 381)استفاده کرده است « يناييرسوا کردن ب» یبرا يناييب
،کنديدر آثار فوکو اشاره م يدارید یهايشوجود گراچه به وضوح به گردو سرتو اشاره کرد که  يشلم

,De Certeau)برديم کار هب یمحوريناييب تضعيف یکه او نگاه را برا گيردمي نتيجه چنين

کند يدر آثار فوکو کشف م یمحوريناييرا در رابطه با ب يخاص يکه دوگانگ يزن يج ينمارت .(192-96
بود  يریفراگ يداریاز اد تابع گفتمان ضد د يشب»فوکو  ي،تفاوت که از نظر ج يننظر را دارد، با ا ينهم

 .(Jay, 1986: 194-95) «بود يجسه رافران یروشنفکر یکه در فضا
را به  بينايي يتو معصوم يطرفين معتقدند فوکو از نگاه استفاده کرده است تا بامتفکر ينهر چند ا
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 ييهاکند و با مخازفت يهتوج يرا به خوب خودشنتوانسته  يکردرو ينا يگرد ياز نظر برخ 6،بخواندچازش 
 اشارات جيهرچند »: يدگويم يج ينمارت يدگاهن اشاره به دضم رويخمنمثال،  یرو شده است. برا هروب

که او به  يستممن مطمون ن يوز دارد، است کرده توصيف بصری را مسائل فوکو که مواردی به خوبي
 يرادیا ينچن يلدز ين. او به ا(Rajchman, 1988: 90)«باشد يافتهرا در يفاتتوص ينا یمحتوا يخوب

در  یاز متفکران مختلف فرانسو يفرض که گروهيشپ ينبا ا يتقد است جکند که معيوارد م يرا بر ج
که  يزن يروشاپ یگر .(Ibid)ندکياند آغاز به کار مباهم متحد شده يناييبدنام کردن ب یتوطوه برا ينوع
هر چند فوکو غازبا  به »معتقد است پرداخته، يفوکو به آثار تجسم يکردرو ۀمتفاوت به مطازع يدگاهيبا د

شوم  يرۀنگاه خ یااو ين،بسراسر یمعمار يا5هازس يدارد که مانند نقاش يلتما يآن دسته از آثار تجسم
تحت  يریپذؤيتر ۀعرص ۀهم يا يتجسم يایکند کل دنياو فکر م کهگفت  توان نميهستند؛ اما 
 دربارۀ موجود هایديدگاه تنوع که رسدمي نظر به . (Shapiro, 2003: 18)«شوم است ينظارت چشم

اتخاذ  ياز آن است که خود فوکو هرگز به وضوح موضع مشخص يناش ينگرش فوکو به نگاه از جهت
نگار و  يختار در آثار فوکو، به عنوان يدند»: يدگويم رويخمنهمان طور که  ،اال يننکرده است. با ا

 ينو همچن يندما بب دنيرا در د يشيدهاند کوشد امر نا يم ویاست که  يتزحاظ اائز اهم يناز ا يلسوف،ف
از نظر فوکو همان  يدهناد یراه ها ينا .(Rajchman, 1988: 96)«يدرا بگشا يدند یيدهناد یراه ها

 يگریاز هر متفکر د يشآورند. او بيرا فراهم م يزهاشدن چ يرپذ ؤيتقدرت و دانش هستند که امکان ر
شود يساخته م يو فرهنگ ياجتماع یارهاساخت ۀنشان داده است که نگاه به واسط يستمب ۀدر اواخر سد

 ی. برا (cook, 2008: 436)به دورند يتبلکه کامال  از معصوم يستند،ن يو خنث يکه نه تنها فرازمان
فوکو الزم است  يدگاهرابطه از د ينااصل از ا يجآن با قدرت و نتا ۀو رابط يریپذؤيتر يتدرک بهتر اهم

 فوکو آثار در خاص، طور به مقوالت، اين جايگاه سپس و شوند يفتعر يریپذؤيتم قدرت و راهيابتدا مف
 . گيرد قرار بررسي مورد

 قدرت 

قدرت را در  یو ؛قرار دارد يجوامع انسان يتوضع فهمفوکو در  يشناسقدرت در کانون روش ۀمسول
وکو با ند. قدرت از نظر فک بررسيسوژه  يستاس يعني ،و کارکرد مهم آن يقتآن با دانش و اق ۀرابط
بر اثر  یاکه موخره«سوژه و قدرت»تحت عنوان یادر مقازه یو زور متفاوت است، و يرون يي،توانا

 کند:يم يفتعر ينقدرت را چن ،است  رابينو و دريفوس

 اعمال  ياءرا که بر اش ياست، نخست الزم است که قدرت يانتا آنجا که بحث قدرت در م
که  يقدرت يعني ؛آورديها را فراهم مآن يبتخر ياف کاربرد، مصر ييرتغ ييشود و توانايم

 انتقال  يرونيب یابزارها يلۀبه وس ياشود و يم ينهفته در بدن ناش یها يياز توانا يما مستق
 يقدرت يژگيو يگرد یاست. از سو «ييتوانا»قدرت  ينتوان گفت ايم يم؛مشخص ساز يابد،يم

 يددهد. نبايم يشها( را نماگروه يانم ياافراد ) انياست که روابط م ينا يمکنيم يلکه ما تحل
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 ينتنها با ا ييم،گويقدرت سخن م یها يسممکان يااگر ما از ساختارها  يم،ده يبخود را فر
نند )و منظور من از کياعمال قدرت م يگرانافراد بر د يکه برخ ييمگويسخن م ينفرض چن

است  يمنظور مجموعه اعماز يکل يارطور بس بلکه صرفا  و به يستبرد باخت کامل ن یباز ينا
 (.66-768: 1738)شود( يم يناش يگرو از همد يزدانگيرا بر م يگرکه اعمال د

او مطرح  یو قدرت هرگز به طور مستقل برا يستپرداز قدرت ن يهکند نظرياز آنجا که فوکو ادعا م
 وی اعتقاد بهدرت ارائه نداده است.مستقل ق يتاز ماه يجامع وکامل  يف( هرگز تعر1738:176نبوده، )
 قدرت «تحليل» نوعي سوی به تر بيش و قدرت «نظريۀ» نوعي سوی به کمتر که است اين )هدف
 سوی بهروابط قدرت شکل گرفته و يلۀکه به وس يخاص عرصۀ تعريف سمت به يعني کنيم؛ ارکت

نهاد  يكقدرت  »کنديم يدکأت يتسجن يختاردر  یو (.سازندمي ممکن را آن تحليل که ابزارهايي تعيين

 ۀاست که ما به رابط يبلکه نام يست،ن يمکه ما از آن برخوردار نيرويي ينهمچن يست؛ساختار ن يك يا
قدرت از  يلدر تحل يزن دزوز .(Foucault:1978: 93) «يمدهيم يخاص ۀدر جامع یايچيدهپ يكاستراتژ

 قرار  کليدر مورد قدرت تحت سه عنوان  فوکو اصلي آراءفوکو نشان داده است که  يدگاهد
 کند(؛ قدرت اعمال يم يدو توز ترغيب تشويق، قدرت زيرا) يست: قدرت اساسا  سرکوبگر نگيرنديم
 يکديگرنسبت با  یدارا يروهاین يقدرت از تمام يرا)زگذردياندازه م يكافراد به  همۀ ازشود؛ قدرت يم
قابل  يرو غ يانتزاع یکند از آنجا که قدرت امريم يدکأفوکو تروست که  يناز ا .(1988:74) د(گذريم
را  يقدرت همواره اعماز یبه اعتقاد و يراو اثراتش شناخت، ز يجآن را از نتا يداست همواره با ؤيتر

گذارد؛ قدرت بر ياثر م يگراعمال ممکن د یاست که بر رو ياعماز يقدرت ساختار کل»شود؛ يموجب م
 ياند ک يجادا يتمحدود يتا سازد، نهايدشوار م ياکند يم يلکند، تسهيکند، اغوا ميم يبترغ يزد،انگيم

فاعل  يرافاعل عمل است، ز یانجام عمل بر رو يوۀاال قدرت همواره ش ينا باکند؛ يم يمطلقا  منع و نه

 يگراعمال د یاز اعمال بر رو یاعمال مجموعه ا قدرتقادر به انجام عمل است. ياکند يعمل، عمل م

 (.فوکو قلم به ؤخرهم764: 1738 رابينو، و دريفوس) «است
کند و يم ييراست، تغ يخيو تار يآن محل ييدر نظر داشت که قدرت به مفهوم فوکو يدبا يتدر نها
و سرکوب به شکل  سلطههفدهم و هجدهم قدرت از شکل  یهامثال در سده یشود. برايم جايگزين

 ينوزدهم به شکل آناتومۀ ت جامعه( درآمد و در سدمرفاه و سال يندف تام)با ه ياتقدرت مشرف بر ا
 ويژگي اين نيز(. دزوز 78: 1738 رابينو، و دريفوسظاهر شد ) يباطضان یبر تکنوزوژ يدکأبدن، با ت ياسيس

، يستن فرامکانيعام و  وجه هيچ به يرااست ز محلیقدرت  »: يدگويو م است دريافته را فوکو نزد قدرت
 تغيير قدرت که طورهمان .(Deleuze, 1988: 26)«منتشر است يراز يستن يافته مکان يا محليما ا

 نيز ها پذيریرؤيت ترتيب همينبه کنند،مي تغيير نيز آن اعمال ابزارهای و ها تکنوزوژی کندمي
ست نه تماشا... نظارت ا ۀما جامع ۀجامع» :گويدمي فوکو که آنجا رو،اين از. شوندمي دگرگوني دستخوش

 يلکه ما بر خود تحم يمقرار دار ينبسراسر ينصحنه، بلکه در ماش ینه رو يمتواتر هست يما نه در آمف
در واقع، فوکو انواع قدرت در دو عصر  (1979:217)«يمهست آن کار و سازاز  يبخش يراز يم،کنيم
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  اهميت ترتيب اينست. به کرده ا ياسو ق يفآن ادوار تعر هایپذيریؤيترا بر اساس ر يخيتار
.شودمي تأييد فوکو ديدگاه از قدرت تحليل در هاپذيریرويت

 يریپذؤيتر

از  يریپذؤيتر يينو تب تشري،را به  يابل توجهقبخش  است نوشته فوکو بر که تفسيری دردزوز 
 ند و نه هست يناييها نه افعال فاعل ب يریپذتؤيمعتقد است ر وی ؛اختصاص داده است یو يدگاهد

 يات يستند،ن يال اشاشکاها يریپذؤيتر»: افزايديو م (Deleuze, 1988: 65)،ينايياس ب یهاداده
 ها را خلق آن راند که خود نوياز درخشندگ اشکازيشوند، بلکه يکه در نور آشکار م يستندن اشکازي

«وجود داشته باشد. زوتأل يابرح  ،درخشش ينوع ۀفقط به مثاب شيويدهد که يند و امکان مکيم
(Deleuze, 1988:52)

 ينبه هم ينيم،بب گيردياز آنچه در معرض نور قرار م يشب يزیچ يمتوانيما نم.  
در واقع در معرض نور قرار گرفتن  ينيم؛کند ببيم يجادنور را ا ينکه ا را يروابط يمتوانينم يبترت

 يت،محدود ينبا در نظر گرفتن ا رويخمن. يابديم يتفعل يریپذؤيتمناسبات قدرت است که به صورت ر
دهديداند که وجودش نشان مينشان م يو ب یماد يني،ع يعمل يکرۀپ يك يترا ماه يریپذؤيتر
را در  يشهاند یها يتما محدود يراز يم،پنداريکمتر از آن است که م ياربس ينيمبيما در آنچه م یآزاد»

از آن است که  يشب بسيارما  یدهد که آزادينشان م اال، عين رد. ينيمب ينم ينيمبب يمتوانيآنچه م
 يا يخيتار ييرتغ روی به را پذيریرؤيت بابکه  است چيزیان مه يریپذؤيتر عنصر يراز يم،پنداريم
 م، يقدرت اشاره کرد يفهمان طور که در تعر .(Rajchman, 1988: 93)«گشانديشکل م ييرتغ
 خاص آن دوره  یهايریپذؤيتمعنا که در هر دوره ر يناست بد خييتار يمفهوم يزن يریپذؤيتر

 يجادرا ا ينينو یها يریپذؤيتو ر يدند يدجد یهاروش ينروست که هر دانش نو يناز ا ؛وجود دارد
 .دکنيم

هر » يستند؛دوره تنها ن يك( يستمۀمعرفت )اپ يادانش  ۀها در ساخت سامانيریپذؤيت، راال اين با
 يریپذيترو یهااوزه يعني ؛بزرگ یهايریپذؤيتنهاد در واقع ر دو عنصر دارد. ياا  دو قطب نهاد ضرورت

 .(Deleuze, 1988: 77)«دهديگزاره را سامان م یهانظام يعنيبزرگ،  یها يریپذو گزاره
مر ا یسازند که برايرا م ييتابلوها يخي،تار یها يریگخود در نور شکل ۀبه نوب يزها نيریپذؤيتر
 ۀاست. دزوز معتقد است،کلم 4يرپذقرائت يا 3يرپذيانامر ب یاست که گزاره برا يزیهمان چ يرپذؤيتر
 شاملبرد که يکار مهب يکل چنانکلمه را  ينکرد و فوکو اغلب ايهمواره ذهن فوکو را مشغول م« تابلو»

: تجسمي يفاتيارائه توص چنينهم وتابلوها  يفتوص بهفوکو  که است دزيل همين به». شودمي نيز گزاره
 يفتوص يامحکومان به اعمال شاقه،  يرۀاز زنج يزبرانگ ينتحس ييها يفتوص ی،از آثار هنر ييها يفتوص

ۀ هم ييچنان که گو آنعالقه نشان داده است،  يکوچك ندامتگاه یزندان و گار يمارستان،از ب ييها
ها و يریپذؤيتاال فوکو هرگز ر ينبا ا .((Deleuze, 1988: 80 «تابلو هستند و فوکو نقاش ينهاا

ها و هم ارتباط ها با گزاره يریپذؤيتآنکه هم ارتباط ر یداند. براينم يکديگربه  يلها را قابل تقلگزاره
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 :يمکنيکه دزوز ارائه داده است اشاره م يدو با قدرت بهتر روشن شود، به مثاز ينا

 يانآدم هایگروه یگوناگون برا« یهايبان يدهد»يك، طبق استدالل فوکو، در عصر کالس
 ،کرديم يلرا تسه يقنظارت دق ي،کهاردوگاه نظام ساختاریکه اساسا  از مدل  ندبرساخته شد

 عمل  سراسری يریپذؤيتريلۀ از قدرت که به وس ینمودار» ،. مدل اردوگاهکردندمي تقليد
که با  يقدرت پا گرفت، قدرت زا نويني شکلآن  یکه بر مبنا آورد فراهم اساسي ،«کنديم

را که درون آن بودند  يدادن به فضاها، مشاهده و نظارت کسان يبو نظم و ترت يسازمانده
را  دادنشان ييرخود، امکان شناختن آنان و تغ یساختن سوژه ها يو با مرئ ساختمي پذير امکان

 يستند؛به هم ن يلقابل تقل به دو افق متفاوت تعلق دارند و يریپذؤيتکرد. گزاره و ريفراهم م
 ااصل، بلکه نيست کيفری اقوح محصولجرم  يریپذؤيتر ۀساختمان زندان به منزز

دو عملکرد  زيرااست،  يازمندبه هر دو شکل ن يقتاق نظام زذا،است.  يباطضان یتکنوزوژ
آنچه  ؛ها يریپذؤيتها و رگزاره يانوجود دارد ، م يشکاف يدنگفتن و د يان. مدارندمتفاوت 

.(Deleuze, 2006: 64)يردگيشود قرار نميشود هرگز در آنچه گفته ميم يدهد

معرفت ادوار  سامانۀ در هاگزاره و هاپذيری ؤيتر يچيدۀپ رابطۀ به فوکو مطازعات از اعظمي بخش
 يهر دانش (Deleuze, 1988: 87)«نيست ديدن گفتن سخن»فوکو يدۀمختلف اختصاص دارد. به عق

دو هرگز با هم مطابقت کامل  يناال ا ينبا ا ،در ارکت است يرپذارهزو امر گ يرپذؤيتر امر يانم
 که چرا تجسمي، توصيفات از است انباشته آغازاست که آثار فوکو از  يلدز ينبه هم شايدنخواهند داشت. 

 آثار  يبررس. بودمي ناقص هايش تحليل هاگزاره کنار در ها پذيریؤيتر مطازعۀ بدون او اعتقاد به
 ها و ارتباط قدرت و يریپذؤيتر يتنقش و اهم يتفوکو با محور ۀشناسانه و تبارشناسانيرينهد
 تر مطرح شد يشکه پ ييهاپرسش ينفرض و همچن يشپ ينا يرشپذ ياتواند در رد يم يریپذؤيتر

 گشا باشد.راه

 یشناسيرينهد يکرددر رو پذيریؤيترنگاه  نقش و اهميت

 يخاص يتاز اهم يوآرش روش ينفوکو است. در ا شيوۀ هب ینگاريختار ينوع يشناسينهيرروش د
 يكااکام در  يوهایکردن آرش يانو ب يدنجز فهم يستن يزیچ يشناسيرينهبرخوردار است؛ در واقع د

دارد گسست است نه  يتآنچه اهم يسنت يخبر خالف تار انهشناسيرينهجامعه و عصر خاص. در روش د
 يك یکشف آن است مرزها يکه مورخ در پ يزیچ»: يدگويم دانش يشناسيرينهدفوکو در  ؛راستمرا
کارکرد و  يك آستانۀ، نوسان يك یها مرز، تنظيمي ارکتي وارونگي ي،منحن يكبرگشت  ۀ، نقطفرايند

 ۀبيشتر آثاری که فوکو در ده .(Foucault, 1972: 9«پاشد مي فرو دوری عليتي که است ایزحظه

نظم و  ديوانگي و تمدن، توزد درمانگاه؛ آثار مهمي مثل دارند شناسانه ديرينه رويکردمنتشر کرد  1858
فوکو  انۀشناس يرينهآثار د دراست که  ينبر ا يجه تصور راکآن يرغمگنجند. علدر اين قازب مي چيزها

افزود که  يداست. با اثر يضمن يا يموضوع اصل يریپذؤيتآثار نگاه و ر ينا ۀدارد، در هم يتگزاره اوزو



 عليا يان، مسعودسامان رويان، صمد سميرا 3333
(Samira Royan/ Samad Samanian/ Masoud Olia.)  

 

رومن روسل، و  يت،چون رنه ماگر يهنرمندان ۀفوکو دربار ۀآن دسته از آثار کمتر مورد توجه قرار گرفت
و گفتن، است به  يدند يبه عبارت ياها، ها و گزاره يریپذؤيتر ۀها رابطآن يمانه که موضوع اصل يات

دو  ينها و نقش اها و گزارهيریپذؤيتر يچيدۀسبات پتوان گفت منا يد. به اختصار مندوره تعلق دار ينا
 فوکو است. ۀشناسانيرينهموضوع مطازعات د دانش يجاددر ا

عصر  يكو معرفت  ينشدهد که چگونه تحول بي، نشان مو تمدن يوانگيداثر مهمش،  ينفوکو در اوز
در »جنون مد نظر است.  شدن يرپذؤيتر ينجاشود، که در ايموضوع خاص م يكمنجر به تحول نگاه به 

دور قرار داشت،  یاها؛ اگر بود، در فاصله يلهم یدر آن سو يشد، وزيجنون نشان داده م يكعصر کالس
جنون به موضوع  يرفت،پذيرا نم يتشابه يچبا آن نداشت و ه یارابطه يچه يگرنگاه خرد که د يرز

 يجنون» یرگاست که در عصر روشن نيفوکو بر ا يدتاک .(Foucault, 1965: 70)«شد يلمشاهده تبد
(Foucault, 1965: 391)«شد وجود نداشت،يم يدهاز آنچه د يرغ

که در  يروان یها يماریو علم ب 
بود. از آنجا که جنون برابر بود با  یبندشامل مشاهده و طبقه يافتيتوسعه م يوانگانطرد د یمکان ها

 منجر رفتيکار مهب يوانگاندر مورد د کها نظام طرد زذ ،آن نبود یبرا یرگروشن یدر فضا ييجا يکي،تار
 رغم يعل يکند که اتيجنون. فوکو اشاره م يریپذؤيتر يری؛پذؤيتر یبرا فضاهايي ايجاد به شد
 با جنون وجود نداشته است، زذا یامکازمه يچه یرگباز هم در عصر روشن ی،در روانکاو نوين یهاايده

دو چندان  يستهنگر يانپا يصرف نگرنده را با مونوزوگ ب ۀمشاهد یروانکاو ييمتر است که بگومنصفانه»

 .Foucault, 1965: 250)«کرد

از  مقصودش يانب یجنون به عنوان موضوع شناخت، برا يدايشنگاه در پ يتبر اهم يدکأفوکو ضمن ت
را نشان اثر  ينا يج ينبهره برده است. مارت ينگارش اوست به خوب ۀکه مشخص يتجسم يفاتتوص
در ساخت  خاص، ديداری هایرژيم تردقيق بيان به ينايي،فوکو نسبت به نقش ب درک ميزان» ۀدهند
 که خرد  یاگریروشن يجهانشموز یمقاومت او در برابر ادعاها ينو همچن ياجتماع یهامقوزه

  .(Foucault, 1986: 390)داند ي، م«کنديبدل م يجهان يقتيمحور خود را به اقيناييب
 يرسد؛ عنوان فرعيبه اوج م توزد درمانگاهفوکو در انۀ شناسيرينهنگاه در آثار د يتاهم

نشان توزد درمانگاه فوکو در  يکلطورادعاست. به ينا يداذف شد مو يتکه در نها«نگاه يشناسيرينهد»
 يقدق ۀمشاهد از يزمدرن ن يآمد، علم پزشک يدجنون پد ۀاز مشاهد يشناسطور که رواندهد که همانيم

که  ينگاه مطلق از است سرشارهم دنوز ۀسد يعلم پزشک » بدن زنده( ااصل شد؛ یبدن مرده )به جا
 را باز  ياتا گسستۀشاهرگ  يفبدن ضع ينکند و در کازبد ايم ي،را تشر يجسد زندگ

 در ،دانديرا ااصل چرخش نگاه م يکه تحول علم پزشک یو .«يابديم

 کند:يم يانرا ب يکردرو ينبه وضوح ا توزد درمانگاه ۀمقدم

و منشا  مخزنشود که در آن چشم يم يقينگاه دق يدر درمانگاه منجر به معرف يپزشک ۀتجرب
قرار دهد که فقط به  یرا در معرض نور يقتاق يكقدرت را دارد که  ينا چشماست؛  ييروشنا

 يکه باز م يکند. چشم هنگاميم يافتدر را آن است داده قرارش نورهمان اندازه که در معرض 
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از  يك،از وضوح جهان کالس دهندۀگذار نشان که چرخشي: يدگشايرا م يقتاق ابتداشود 
 .(Foucault, 1973: xiii)به قرن نوزدهم است  «یرگروشن»

ر عمق د ينهاست، طب نوآن یبندو طبقه يماریب يعموم یبه دنبال نشانه ها يکه طب سنتيدر ااز
وجود  يدجد يشدو گرا يکردرو يندر آن قرار گرفته است. در ا يماریکه ب ييکند، جايبدن فرد جستجو م

 فوکو. «یفضاساز»و  «یسازيتفرد»دهد: يقرار م يرثأتعصر مدرن را تحت يمعرفت یدارد که کل فضا
نهاد  يك يجادشود. اياعمال م يداند که بر موضوع بررسمي ای فضاسازی ااصل را پزشکي علم تحول

اساسا   يماریب يراز »افتاد، اتفاح يابيموضع -يریپذؤيتر ۀبا معکوس کردن رابط ينگاه پزشک يدجد
از آنکه در معرض  يشدر فضا وجود دارد پ يماریفرع بر آن؛ ب يریپذؤيتاست و ر (مکان یدارا) يموضع

دوره که در  يندر ا یسازيتفرد يتبه اهم ينفوکو همچن .(Foucault, 1973: 187 «يردقرار گ يدد

 يقترا در اق بدن هاها تواند اکنون آنينم ینور يچه»کند: ياشاره م با نگاه است يمارتباط مستق

از  یاينهو در زم يزدانگيها را بر مکند آنيها را نظاره مکه آن يال کند، بلکه بر عکس، نگاه يآرمان

«آن است يرناپذيلتقل يفيتبلکه سازنده فرد با ک يست،دهنده ن يلتقل يگردارد. نگاه ديبرپا م ينيتع

Foucault, 1973: xiv). تحت  یسازکه در آن توده يكمعرفت از عصر کالس ۀدر واقع چرخش سامان
 ،وجود ندارد یا يآرمان يقتاق يچه يگرگرفت به عصر مدرن که در آن ديصورت م يآرمان يقتاق يك

طرف عصر  يکه بر خالف نگاه معصوم و ب يآورد؛ نگاهيساز را فراهم متينگاه فرد يدايشپ ينۀزم
است که  يتواقع ينفوکو هم يدۀاست. به عق يشمعرفت زمان خو ۀسامان يرثأتکامال  تحت ی،رگروشن
اصالاات  ۀهم یکه راهنما يدئوزوژيکيا يۀدرون ما» شود:يتحول عصر مدرن محسوب م ۀنقط

 خود  یاست؛ شکوه شدت نور، که به خود يقتاق ۀمقتدران یآزاداست،  1348 سالاز  یساختار
مانع نگاه را آغاز  يب یورتبرد و امپرايم يانمحدود دانش را به پا و يدو مق يكتار ياست، پادشاه يعاز
.(Foucault, 1973: 39 )«کنديم

 هاها با گزارهآن ها و نسبتيریپذؤيتخود را به ر یجا انهشناسيرينهآثار د يگرنگاه در د يتمحور
کرده است؛  ييرچگونه در ادوار مختلف تغ يریپذؤيتدهد که رينشان م ياءنظم اشدهد. فوکو در يم
معتقد  یدر آن زمان فراهم شده باشد. و شدنش يدهاست که امکان د يزیآن چ ينيمبيکه ما م يزیچ

 يمتوانيآنچه ما م يست؛د ممکن نها در آن واا يریپذؤيتر يرو تعب يرتفس يا يدند یراه ها ۀاست هم
برد که يکار مهرا ب يشناسياهمانند گ يعيمورد مثال علوم طب يناست. فوکو در ا يتمحدود یدارا ينيمبب

 يعناصر و سامانده یطبقه بند يرا عامل اصل ينايي. او بيمهست ها آندر  ييرشاهد تغ يكدر عصر کالس
 ها  يریپذؤيتر یجز نامگذار يزیرا چ يعيطب يخکه تاراست  يلدز ينداند. به هميآنها در فضا م

بلکه  يستتر ن يچيدهتر و پ يقااصل مشاهده دق يكعصر کالس يعيعلوم طب فوکو،داند. از نظر ينم

کرده است  يسع ينهمچن فوکو .است يدناز د يدیمحصول نوع جد

ها در آن اعصار که به طور ها و گزارهيریپذيتؤر ۀبر اساس رابط رامعرفت اعصار مختلف  ۀسامان
در عصر  .کند توصيف است يدهو عصر مدرن نام يكها را عصر رنسانس، عصر کالسآن یقرارداد
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به عنوان  ياءاش و بود ياءاش ينع يعني ياءاش نمادآن دوران، زبان و واژگان،  معرفت ۀسامانرنسانس، طبق 
 کامل طرح خداوند محسوب  یجهان اجرا يراز ،ابه کامل داشتندها تششدند و با آنيم يدهواژگان د

 یهايروگليفبه عنوان ه يرقرن شانزدهم تصاو ياناز پا يشدهد که در جهان غرب پيشد. او نشان ميم
شد و آنچه خوانده يم يدهآنچه د يانم يزیبود که تما ينا يجهشدند، نتيمعنا ادراک مۀ کشف رمز شد

شد که در يم يوستهسط، وااد و پ يك يجادمنجر به ا ينو شرح، وجود نداشت و امشاهده  ينشد، بيم
هفدهم و  يعني يك؛در عصر کالس .(Foucault, 1970: 39)خوردنديم يوندپ يتو گفتار به ابد يدارآن د

 داد. در يشبر بازتاب و نما يمعرفت مبتن سامانۀخود را به  یشباهت جا بر مبتني معرفت سامانۀهجدهم، 
 فاصله اشياء و واژگان ميان نتيجه در ،ها تفاوت داشتندبا آن يعنيبودند؛  ياءاش نمایعصر، واژگان باز اين
 یهايمهند یتابلو اشياء نظم ينشد. صفحات آغاز ياءجهان اش يشگرنما جهان کلمات صرفا  يعني؛ افتاد

و آنچه را  گشايدميرا  يكکالس ييبازنما یکند که فضايم يفاز نور توص ينظام»عنوان  بهرا  8والسکز
ها را و مکان شاه را که ها و انعکاسکند؛ تبادليم يعدر آن توز ينندبيرا که م يشود و کسانيم يدهکه د

 ۀهمانند هم يرتصو يندر ا .(Deleuze, 1988: 58)«خارج تابلو استنباط شود منززۀ بهتواند يفقط م
ها، يينهآ ۀبه رغم هم ينيمبيآنچه م يقعم يریپذؤيتهاست، رآشکار آن نمونۀمورد  ينکه ا ييهايشنما

 :Foucault, 1970)است يرناپذييجدا ينندهشخص ب يریناپذؤيتاز ر يرها،ها و تصو يدبازتاب ها، تقل

مطلق  ييجدا ياءواژگان و اش يانقرن نوزدهم، م يعني ؛معرفت عصر مدرن سامانۀ دريت،. در نها(16
معرفت بود که انسان به عنوان  سامانۀ ينپنداشته شدند. در درون هم يوندید هرگونه پها فاقافتاد و آن

 شد يدارسوژه خودمختار و خودسامان پد

 کند،يرا مطرح م «غلبۀ نگاه»دوران مدرن است که فوکو موضوع  سامانۀ معرفت در ترتيب، بدين
 تقليل قابل يك هيچ و دارد وجود ها ذيریپرؤيت و ها گزاره ميان ناپذير ترميم شکافي آن در که دوراني

 تأکيد هاگزاره و هاپذيریؤيتر ۀبه وضوح بر موضع خود نسبت به رابط اشياء نظمدر  او.نيست ديگری به
 :کندمي

در  ياکه واژه ها ناقص  يستن ينا قضيهکران است. يب يمناسبت نقاشيمناسبت زبان با 
 يگریتوان به د يرا نم يك يچ. هاندنابسنده يرپذچاره نا ینحوبه يمرئ امربا  ياروييرو

 يسکن گوييممي آنچههرگز در  ينيمبياست؛ آنچه م يهودهب ينيمبيفتن آنچه مگفروکاست: 
 ييمگويها آنچه را ميهتشب يااستعاره ها  ير،تصاو کاربرداز راه  يموشبکاست که  يهودهو ب ،ندارد

 . (Foucault, 1970: 9)يمنشان ده

 یکرده بود. او برا يدکأت يکردرو ينخود بر ا ۀدر چند اثر کمتر مورد توجه قرار گرفت يزتر نيشفوکو پ
 یشود؛ همانطور که با استفاده از تابلويهنر متوسل م يایبه دن يدارد-گفتار يچيدۀپ ۀنشان دادن رابط

 مبين نيز را يتاگررنه م یها يکند، نقاشيم يفرا توص يكمعرفت عصر کالس ۀسامان زوالسک یهايمهند
( 1854صورت مقازه )بار بهيناوز يتمگر ۀاو دربار ر. نوشتاداند مي مدرن عصر معرفت سامانۀ پذيریرؤيت

 فقدان مناسبت» :يدگويم يتآثار مگر يفشد. فوکو در توص منشرکتابچه  يكو پنج سال بعد به صورت 
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کامال  آشکار  يرونگيو عنوانش، مظهر ب ينقاش يانم (سازو مسوله يچيدهپ ياردست کم مناسبت بس )يا
 ينندهدهد ما در آن وااد هم بيشکاف که اجازه نم يناست. ا يتدر آثار مگر يو تجسم یعناصر نوشتار

: 1736فوکو، ) «کنديم ينها تضمواژه يافق يشرا بر فراز آرا يرتصو يظهور ناگهان يمو هم خواننده باش
81.) 

 ينتر ايشروسل پ رمونبود،  يدارد-گفتار ۀنارابط يتجسم ۀنمون یبرا يموضوع مناسب يتاگر مگر
 يدگيهم تندر ينروسل هم ۀکار فوکو دربار يه بود. در واقع موضوع اصلدفراهم آور ياترا در ادب ينهزم
سال  يكکه فوکو 18«روسل مونر نزد يدارگفتار و د»عنوان تحت یااست؛ مقازه يدارگفتار و د یيچيدهپ
فوکو  .(Jay, 1986: 395-96)ادعاست ينا يدمنتشر کرده بود مو روسل مونرشار کتاب از انت يشپ

 يب يچمارپ يجهند و در نتزنيها دست ميدنيها و ديگفتن ينب یدر آثارش به باز لمعتقد است که روس
تمان که گف يدر ااز » :يدوگيروشن و آشکار ندارد. او م يرونبه ب يدهد که راهيم يلرا تشک ييانتها

غلط به  یباعث گسترش باور يجهاذف کند و در نت يکوشد گفتار را به نفع نگاه تجربيعلم مدرن م
را  يدنگفتن و د يرناپذانکار ۀآن است، مجادز ۀروسل نمون مونمدرن که ر ياتصحت مشاهده شود، ادب

بتوان  يد. شا(Foucault, 1963: 154)«شوندينم يرهچ ياءاش ييصدا يکدام بر بيچکه ه ،ندکيم يااا
شناسانه انداخت؛ روش یو گفتار بود که فوکو را به فکر نگارش اثر يدارمناسبات د يچيدگيپ ينگفت هم

 ينا یهابه ضعف يدپردازد ااتماال  باياش ميشناسيرينهکه به شرح روش د دانش يشناسيرينهددر 
 ند. کميقدرت رو  يسشنابه تبار يچهاز ن يسأبرده باشد که از آن پس به ت يپ روش

 یتبارشناس يکرددر رو پذيرینگاه، رؤيت ونقش اهميت

 يرنظيو ب يکتاقرار دارد؛ هدف آن ثبت و ضبط خصلت  يسنت يخدرست درمقابل تار يتبارشناس روش
طور خالصه به (.185: 1738 ينو،و راب يفوس)در «است يکنواختو  يکدست يتخارج از هرگونه غا يعوقا

 یها با تکنوزوژروابط آن ي،و وجود علوم انسان يدايشپ يخيتار يطشرا يلفوکو، تحل ياسموضوع تبارشن
و اشکال دانش و  يشدگاشکال خاص موضوع يلهاست. تحلقدرت و آثار سوژه ساز و ابژه ساز آن یها

در  در کانون بحث تبارشناسانه است. يرندگيها تحت سلطه قرار مآنها انسان يقکه از طر يروابط قدرت
بر خود و بر  يقتاق یهايمرژ يستاس يقها چگونه از طردهد که انسانينشان م يکالم تبارشناس يك

جنون و  يژهوآثارش به ين(. فوکو از اوزمترجم مقدمه 18: 1738 ينو،و راب يفوس) در رانندياکم م يگراند
 ينيتمختلف و قدرت ع يعو اجتما ياسيس يطشرا ينب ۀنسبت به رابط يتشاساس توزد درمانگاهو  تمدن
قدرت  ۀرابط يکه مشخصا  به بررس استاش  ختياثر تبارشنا يندر اوز ينشان داده بود، وز رانگاه  يبخش
 پردازد. يم يریپذؤيتو ر

و  يریپذؤيتر ۀاثر فوکو از نظر رابط يناثر تبارشناسانه و مهم تر يناوز و مجازات: توزد زندان، يهتنب
 يمجرمان در عصر پادشاه ۀشکنج یهاصحنه يقدق يفرا با توص يفرینظام ک يلقدرت است. فوکو تحل

تماشاست، پادشاه مرکز توجه است و هر فرد  یعصر فضا يندر ا يریپذؤيتر یکند؛ فضايمطلقه آغاز م
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برخوردارند  يریپذؤيتر ينطبقات از کمتر ينتريينشود، پايبا توجه به نسبتش با او مورد تماشا واقع م
د. دزوز ضمن نقدرت او بدل شو يشبرخورد با قانون شاه به موضوع نما يلبه دز ۀنکه همانند نمونمگر آ

  يدکأها و شهر طاعون زده در آثار فوکو تزندان يب،تعذ یهاصحنه يتجسم يفاشاره به توص
 ينا رسم کند. در يشها يلخارح ازعاده بر بستر تحل ييدانست چگونه تابلوهايهمواره م»کند که اويم

شوند و يم يزيکيو ف يجسم يشاز پ يشو تابلوها ب يزيکيخرده ف يشاز پ يشب يلتحل زندان( توزد)کتاب
قرمز  ی: از قرمز روشونديم ياننور و رنگ ب یچارچوب بصر دربلکه  يزحاظ عل بهنه  يلتحل یاثرها
 ينجاماجرا به ا ۀهم ،اال ينبا ا .(Deleuze, 1988: 24)«زندان یخاکستر یرو یتا خاکستر يبتعذ

همچنان  يزن يها در تبارشناسها و گزارهيریپذؤيتر ۀ(نارابط يگرد يانبه ب )ياۀرابط ۀمسول ؛شوديختم نم
 مشتق  يانشکل ب ۀبه منزز يفریجرم از اقوح ک يریپذؤيتر ۀبرقرار است. زندان به منزز

دزوز .  (Deleuze, 1988: 62)يو نه اقوق يباطضان ياست، افق يگرد يشود؛ بلکه برآمده از افقينم
وابسته به امر  يزداند، زندان را نيجرم مربوط م ۀدر اوز يرپذرا به امر گزاره يفریطور که اقوح کهمان

 داند:يم يرپذؤيتر

  نوعيجرم و مجرم شود بلکه خودش  يدنخواهد موجب ديزندان نه تنها م
اصازت »و با  ،نظام نور است نوعيباشد،  يسنگ يکریاز آنکه پ يشاست و پ يریپذيتوؤر

 ۀتواند هميکه در آن مراقب م ينوران يطو مح یبصر يشيشود: با آرايم يفتعر «ينيسراسرب
. (Deleuze, 1988: 32)ينندرا بب يکديگر يا را او بتوانند زندانيانآنکه  يب يندرا بب زندانيان

و  يهداشته، چه آن زمان که تنب يفریدر نظام ک يهمواره نقش اساس يریپذؤيتتوان گفت ريزذا م
همراه بوده و چه آن زمان که مجرم به ظاهر پشت  يباعدام و تعذ يشينما یمجازات با روش ها

چراکه  ،بودن مجازات است يرپذيتمعتقد است آموزش هدف رو فوکوزندان پنهان شده است.  يوارهاید
 يفریک ي،مخف يفرک» ينند؛انند مجازات را بببتو يدمدرسه است و تماشاگران با نوعيعدازت  یمحل اجرا

 .«تلف شده است يمهن

در جوامع معاصر  يطانضباقدرت  يدايشدر توزد زندان، پ يریپذؤيتاز موضوعات مرتبط با ر يگرد يکي
فق به است که قدرت مو يقطر ينشود، و از اينگاه اعمال م ۀواسطبه يما مستق ياست؛ قدرت انضباط

را به عصر  يباطنضا یفضاها يریگشود. فوکو شکليخود م یهااعمال سوژه یبر رو یگذاريرتاث
رصدگاه " يریشاهد شکل گ يجتدربه يكعصر کالس يط » :گويديدهد و مينسبت م يكکالس

نور  مبهمکند.هنر يها نماز آن يچندان يشعلوم ستا يخکه تار ييرصدگاه ها يم،هست يکثرت انسان"یها
به  یهايكآن هم از رهگذر تکن ،انسان فراهم آوردندۀ دربار يننو يسر و صدا دانش يب يرپذؤيتو امر ر

گونه کنترل و ين. ا(Foucault, 1977: 171«از او کشيبهره یها يوهو ش سازیسوژه وآوردن در يادانق

 یهااز قواعد و روش یاشد که هر کدام مجموعه ييفضاها يدايشنظارت بر انسان ها منجر به پ
انسان  آورد. فوکو معتقد است که انسان برفضاها سر يناز ا ييهاکردند و دانشيرا اعمال م يباطضان

استفاده از  يجۀنت يباطضقدرت ان يت. موفق (Foucault, 1977: 152)فضا زاده شد ينمدرن در ا ييگرا
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قدرت  ينکه خاص ا يآن دو در روش يباز و ترکسمند، مجازات بهنجار يگانساده است: نگاه پا ييابزارها
 .(Foucault, 1977: 171)امتحان يعنياست: 

قدرت  یهااز دستگاه يکيند، کياز آن صحبت م يلبه تفص توزد زندانکه فوکو در  ينسراسرب
 ينسراسرب کند.يبدل م ينظارت يستمکه نگاه را به ابزار سلطه و غلبه در س ياست، دستگاه يباطضان

 کامال  همه پيراموني ای القه ساختمان در: يکديگرشدن از  يدهد-يدنجفت د يكتفک یاست برا نييماش
 يدهآنکه د يب ينندتوانند ببيهمه را م یدر برج مرکز ينند،بب يزیآنکه هرگز چ يشوند بمي ديده
ام بنت يجرم ينطرح سراسرب ۀدربار یهم افراد يناز ا يشپ .(Foucault, 1977: 201-202)شوند

 يتاز همه به اهم يشب ،داندينشده م يرتقد یطرح را شاهکار ينفوکو که ا يوز 11صحبت کرده بودند،
، بنتام را مکمل روسو و «چشم قدرت»در  یدهد. ويم يمبرده و آن را به کل جامعه تعم يپ آن

 يتفعل يفن يدهزذا طرح بنتام ا»داند، يم (شفاف ۀجامعيي)روسو يایبه رو يدنبخش يترا فعل ينيسراسرب
 ,Gordon)«بنا شده است ييمضمون مهم روسو يكاست که بر اساس  ينبسراسر يبه قدرت يدنبخش

 يرشپذ ۀبه وجود آمد که آماد ييدر فضا يندهد که چگونه سراسربينشان م يناو همچن .(152 :1980
 آن بود:

 یاز پرده ها ك،يتار یهجدهم را فرا گرفته بود: ترس از فضاها ۀدوم سد يمۀکه ن يترس
 ينکن کردن ايشه.... بدون رانداقايقها و انسان يزها،کامل چ يریپذؤيتکه مانع ر يکيتار

 قدرتآن  ياصل نمودکه  يوجود نداشت...قدرت يدیجد اخالقي و ياسيفضاها امکان نظام س
قرار  بنتام مورد توجه ۀرا تحمل کند. اگر پروژ يکيتار یفضاها ينتواند چنياست نم انديشه

قابل اجرا بود، طرح اعمال قدرت از  يادیز یفضاها یبود که طرح او برا يلدز ينگرفت به ا
 . (Gordon, 1980: 153-54)ييروشنا يقاز طر يالاست يت،شفاف يقطر

نهادها و  ۀبلکه در هم يستها ننظارت در جوامع ما منحصر به زندان کهفوکو معتقد است  يبترت ينبد
اال  ينشود. با اياعمال م . . کارخانه و. يمارستان،سربازخانه، مدرسه، بمانند  ياجتماع یهاعرصه

 يزن يداریبلکه شن يست،ن يداریباورند که نظارت در عصر ما صرفا  د ينن فوکو بر اااز منتقد ياریبس
چرا  ، پس (Jay, 1986: 361) امکان استماع صدا را در نظر داشته است يزطرح بنتام ن يهست و ات

 ؟نظارت است يدارید ۀفوکو صرفا  بر جنب يدکأت
دوره به بعد  ينداده است، از ا يتاهم يگراز اواس د يشب يناييکه فوکو به ب يريمبپذ يدهر چند با

رسد که يشود. اگر چه در آغاز به نظر ميمشاهده م ،کنديکه فوکو از آن صحبت م يدر نوع نگاه يتفاوت
 نگاه اينجادر » فوکو اعتقاد به زيکن است، يرون(مال نگاه از باع-)نظارت  ينسراسرب يعملکرد اصل

 ينفوکو ا .(Foucault, 1977: 140) «شوديگر ميمو خود تنظ يدرون عملکردی به تبديل بيروني
 يدگاهاز د ياتجزئ ينداند که معتقد است کوچك تر يم یايمذهب يلبه تما يكنزد يارعملکرد را بس

 یرا برا ينهزم ،نگاه یساز يبه درون يکردرسد که فوکو با رو ي. به نظر م(Ibid)ماند يخداوند پنهان نم
را  يدیموضوع جد يتجنس يختاردر  ی. وآورديمدنظر دارد فراهم م يتجنس يختارکه در  يآن نوع نگاه
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 ينا که آنجا از پنداردمياو ». يمکنيم يافتدر ينيمبيزذت که ما از آنچه م ينوع يختارکند: يم يمعرف
که مربوط به دانستن  يو زذت يفتگي...شيمآن هست يفتۀش ماست، جنسيت به مربوط زذت

 ااساس عجيب زذتي اقيقت اين دانستن درما » :يدگو يفوکو م .Rajchman, 1988: 105«است

«و گفتن آن يدنبه د نسبت يفتگيآن، و در ش يشدر کشف آن و نما کنيم،مي

که بر  تفاوت ينشود، با ايفوکو ظاهر م ینوشتارها ينآخر ينگفتار در ا-يدارد مسولۀ يگرد بار يك .

گفتار و اعتراف غلبه  يتجنس يختارداشت در  یآن نگاه و نظارت نقش محور درکه  توزد زندانخالف 
گسترش  ساز همراه باابژه ياز علوم اجتماع یاطور که مجموعهکند. در واقع فوکو معتقد است همانيم

 يداعتراف پد یبا انتشار تکنوزوژ يزاز علوم ن یاگسترده يفشدند، ط يدارپد يانضباط یهادستگاه
به عنوان  يتجنس يجادو ا يادين،بن یمعنا ينتريقعنوان عمبه يجنس يزۀساختن و پرداختن غر»آمدند.
 یساز براسوژه یهايينها و آشاز رو یاو مرتبط با مجموعه يازمندن يشترو کردارها، ب يماز مفاه یاشبکه

 ينو،و راب يفوس)در«اعمال کنترل بر بدن ها یساز براابژه یهاروش ۀاعترافات است تا مجموع يرتعب
که هم فاعل نظارت  يتيفردنگاه نهفته است؛ یساز يدرون ينوع يز، در اعتراف نهرچند (.781-7: 1738

بر خود و هم فاعل اعتراف است.

 قدرت با يریپذؤيتر نسبت

مورد بحث قرار گرفته  يباطضان یهايكتکن يطور کلبه ياغازبا  در ارتباط با نظارت  يریپذؤيتر اگرچه
 یاز اجزا يکينگاه،  هب يموضوع يا يزیعرضه داشتن چ یمعنابه يری،پذؤيتاشاره کرد که ر يداست، با

و  يریپذؤيتمعتقد است کاربرد ر ها پرداخته است. فوکواست که فوکو به آن يانواع قدرت ۀهم ياساس
 کرده است: ييرنسبت آن با قدرت در طول زمان تغ

 ينشدن بود. ا يفتوص ۀآستان يرز، عادی انسان عادی يتفرد ي،معموز يتفرد يد،مد یتا مدت ها
کنند و روز به روزش  توصيفاز او را  ياتيرا نگاه کنند، تماشا کنند و هر گونه جزئ یبود که فرد يازیامت
او که در طول  ینگاريخو تار يزندگ يتانسان، روا يك ینگار يعآورند. وقادر يرتحر ۀوقفه به رشت يرا ب

رابطه را  ينا يانضباط یقدرت او بود. اما روش ها یهاييناز آ يبخش ي، همگشد مي يراش تحريزندگ
 يکنترل و روش یبرا یبزارا يفتوص ينو از ا ندآورد يينرا پا يرپذ يفتوص يتفرد ۀ، آستانکردندوارونه 

 .ختندسا يالاست یبرا

بود که از  یا يلهوس يكدر عصر کالس يشنما»است،  «يشعصر نما» يكاز نظر فوکو عصر کالس
توانست  يها مييها و بازنما يشفن دخل و تصرف در نما يجه،شد. در نتيشناخته م يزآن همه چ يقطر
 ينو،و راب يفوس)در«به دست دهد، ياجتماع يبه زندگ يدر پ يدرست و پ ينظم بخش یبرا يکيتکن

 ينبر ا يزن رويخمندر جوامع مدرن است.  ينظم بخش يکه نظارت عامل اصليدر ااز،  (151: 1738
 يزيكف راها و منشورها، نه تنها آنچه يکروسکوپها، مطور که تلسکوپهمان): يدگويدارد و م يداصل تاک

 یهايتتنها شخص يزن ينهمعا يانظارت  یهايكدادند، تکن ييررا تغ يدنبلکه مکان د يند،ببتوانست  يم
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 ييرتغ نيزدر دانش و قدرت را  يرپذيتامر رو يگاهکردند، بلکه جا يرپذيترا رو «خالفکار» يا «هنجاربنا»
هجدهم آغاز  ۀدرا، که از اواخر س يریپذؤيتر ييجابجا ينفوکو ا .(Rajchman, 1988: 101) (دادند

  يقاز طر . قدرتدانديم يعلوم انسان ۀساز کل بدنينهشد، زم

 هند. ديم يلمدرن را تشک يکند که موضوع علوم اجتماعيرا خلق م ييها يتفرد «نگاه بهنجارساز»
ا به ناظر خودش بدل کند. نگاه هر فرد ر یسازيبا درون کهآن را دارد  يتساز قابلنگاه بهنجار ،عالوه هب

 :يدوگيم «چشم قدرت»کنترل است، او در  یابزارها يناز کاراتر يکيفوکو معتقد است نظارت 

 ي، نگاهيرهخ نگاهي تنها. يستن یماد یها يتمحدود يا يزيکي، خشونت فاسلحهبه  يازین 
به ناظر  يلتبدرسد که يم یساز ياز درون یآن هر فرد به اد بار يرکه ز يگر، نگاهنظارت

کند يخود اعمال م يهنظارت را بر خود و عل ينشود. زذا هر فرد ايخودش م
(Gordon[ed.],1980: 155).

  نظارت طريق ازمنقاد  یهاسوژه يجادبه قدرت و ا يدنبخش يتدر فعل يریپذؤيتنقش ر
 کاربرد قدرت شود؛ يختم نم ينجابه ا يریپذؤيتقدرت و ر یهمکار ،اال ين. با ايستن يدهپوش

 و قدرت را آشکار  يریپذؤيتهستند که نسبت ر يگرید یهاروش امتحان، و( یدر فضا )فضاساز
 کنند. يم

مقدم  یردد؛ در واقع فضاسازگيباز م يریپذؤيتر ۀبه مسول «فضا» دربارۀاز شرح فوکو  يبخش مهم
 یموضوع فضاساز يشاپيش، پ«نگاه» عالوه بر توزد زندانو  توزد درمانگاهچون  یبر نظارت است. در آثار

عمل »سازد؛ يآن را ممکن م ۀدربار یپردازيهنوع مشاهده و هم نظر ينکه هم ا ييفضا ؛در کار بوده
. هستند يانضباط یارتباط افراد در فضاها ياصل یمورد نظارت قرار گرفتن از ابزارها نظارت کردن و

نگاه کردن و  ۀواسطبه ييکارا ينمأو مراقبت و تاعمال نظارت  يقاز طر يکنترز ينچن یازگو يننخست
: 1738 ينو،و راب يفوس)در«يافت يتوان در اردوگاه نظاميرا م ييفضا یساختار يقنظم از طر يجادا

 کند و ياشاره م يریپذؤيتو دو نظام ر یبه تفاوت دو نظام معمار «چشم قدرت»(. فوکو در 137
 یو فضاها يتجمع ي،چون سالمت يمسائل يرهجدهم درگ ۀر سددر اواخ یمن معمار يدۀبه عق»:يدگويم

و  يتآشکار ساختن قدرت، معنو يازبه ن یسازهنر ساختمان يناز ا يشتا پ کهدراازيشوديم یشهر

 یبودند؛ معمار یمعمار يمعظ یسازه ها ينظام ۀکاخ، معبد و قلع يل،دز ينبه هم شديمربوط م ييتوانا

روست که  يناز ا .(Gordon[ed.],1980: 148)«کرديخدا را ابراز م و يپادشاه يرویقدرت و ن
ساخته  یها و فضاها يریپذؤيترۀ رابط يختار یهنر معمار يفن يخمعتقد است از نظر فوکو تار رويخمن

 شده است:

جاست که ينکردن است و در ا يرپذؤيت، هنر رهاکارايي سايرعالوه بر  یسازهنر ساختمان
قدرت  نمايش صرف يقتنها از طر یشود. معماريم کشفآن با قدرت  ياصل اتارتباط از يکي
ساختمان از نظر  يكکه  نيست اينتنها  قضيهکند؛ يآن کمك نم «ساختن يرپذ ؤيتر»به 
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 دررا  يزیچه چ که هست نيز اينهد، بلکه ديرا نشان م يزچه چ «ختينشانه شنا» يا «يننماد»
 يکار را با روش ينها ممکن است ايساها و کلسازد. کاخ يم يرپذؤيتدر درون ما ر وما  پيرامون

در  يریپذؤيتبا معکوس شدن ر وزيد انجام دهند...ندهيزور را نشان م ياسلطنت  يتهوکه از

به  يگرشود که ديارائه م يدیجد «يرپذؤيتر امرهنر نور و »ها در ساختمان ايجاد طول زمان
نگاه  يينکند، بلکه به پايمنتجسم آن هستند نظر  ياصااب قدرت شکوه آنان که  سمتباال به 

.( ,Rajchman ...نشين يهگمنام ااشۀتود کند، بهيم

روزگار »کند: ياظهار متوزد زندان در  يرا در نظر دارد، وقت فضاسازی و پذيریرؤيت ينهم يزفوکو ن
از انسان  يریشمار کث یبرا يزهااز چ يشمار اندک بر نظارتکردن  يرپذبود؛ امکان يشباستان تمدن نما

معکوس را  ۀعصر مدرن مسولزيکنمسوله ... يند به اوب يها پاسخيرکتواترها و س ،معابد یها. معمار

«نفر يك يات يااندک  یشمار یبرا يرکث ياربس یشمار يکردن آن يرپذ ؤيت: رکندمي مطرح

.

چگونه »نشان دهد  خواهديم یمعتقد است فوکو در بحث از فضاساز رويخمناست که  يلدز همينبه 
 ييفضاها خاص یايوهرا قابل مشاهده کنند، آن هم قابل مشاهده به ش يزهاساخته شدند که چ ييفضاها
 هاهستند که در آن ييمدرسه، خانه و پناهگاه همه فضاها ي،خانه، موزه، امام عمومننوا يمارستان،چون ب

 يریپذؤيتر یها فضاهاسازد درک کرد؛ آنيم يرپذؤيتماهرانه را در آنچه ر ۀساز يك يتتوان عقالنيم
است  ينظارت یها یاستراتژ ۀبه واسط يبترت ين. بد(Rajchman, 1988: 103)«ساخته شده هستند

با اهداف  ييهاساختمان يطراا يابودن درون ساختمان  ؤيتهجدهم به بعد مسوله قابل ر ۀکه از سد
است.  يکردرو ينبنتام گل سرسبد ا ينب، شد و طرح سراسر يلتبد یاز مسائل معمار يکيبه  ينظارت

کارآمد  ينظارت»،فضا يسامانده يقاز طر ينکه نظام سراسرب ينباره معتقدند با ا يندر ا ينوو راب يفوسدر
 يشتجسم و نما یباشد برا یمارمع یازگو يكاز آنکه  يشنظام ب ينا يوز کند.يها اعمال مبر بدن

 (.714: 1738 ينو،و راب يفوس)در«کاربرد قدرت در فضا یاست برا یا يلهقدرت، وس
 یصرفا  وابسته به فضاها يریپذؤيتر يقکند که اعمال قدرت از طريم يدکأت توزد زندانفوکو در 

کنترل و سلطه  یبزارهااز ا یفرد يتهو يریپذيفتعر يباطضاز آنجا که در جوامع ان يست؛ن یمعمار
را در کاربرد  يریپذؤيتکند. امتحان کاربرد ريم ينمأسوژه را ت يوستۀپ يریپذؤيتر «امتحان» ،است

رد، کيرا اعمال م يرويششدن ن ياننما يقکه از طر ياریکند؛ بر خالف قدرت شهريقدرت وارونه م
وقفه و  يشدن ب يدهد يجهدر نت يطشود؛ فرد انضبايکردن خودش اعمال م يبا نامرئ يقدرت انضباط

)يدآيدر م ياداست که به انق يشگيهم يریپذؤيتر  ينترکوچك ،امتحان .(187 :1977 ,

کند، به عالوه کاربرد يم يرپذؤيت. را ر . اطالعات و. يقه،اافظه، سل يت،هوش، خالق-افراد ۀدربار ياتجزئ
 ,Gordon)شوديبه انحاء گوناگون با آن مواجه م ياتشاست و هر فرد در طول ا يرامتحان فراگ

 تحکيم را قدرت تنها نه نظارت طريق از چه و نمايش طريق از چه يریپذؤيتزذا ر . (128-29 :2002
 از قدرت و پذيریرؤيت ۀاال رابط ين. با اآوردمي فراهم نيز را آن بازتوزيد و انتشار امکان بلکه کندمي
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 آن، در مداخله امکان است، انتزاعي امری قدرت چون گفت توانمي که آنجا تا رودمي ترپيش هم اين
 .شودمي فراهم هاپذيریرؤيت در مداخله واسطۀ به نيز آن تهديد يا آن تغيير

 گيریيجهتن

را  يارهوش ۀبينند يك عنوانبه او موقعيتدارد به ما نشان دهد  يو سع يندبيآنچه فوکو در مطازعاتش م
 واست  يداریشن -يدارید يلسوفيف شد، او تأکيد هم ترپيشهمان طور که  اال،اين با.کندياثبات م

-يفو توص يدند يتفوکو بر اهم يدکأ. تکرد خالصه تيزبين نگاهي به را او بديع رويکرد همۀ توان نمي
بلکه  داشته باشد، يناييکه ممکن است نسبت به ب يستن يموضع يلبه دز ززوما در آثارش  يتجسم یها

 يمتوانيکند که ما نميم يدکأزبان. فوکو همواره ت يخودبسندگ یباطل کردن ادعا یاست برا یراهکار
است  يناو ا ۀنکت يم؛درآور يربه تصو ييموگيآنچه را م يمتوانينم ينو همچن يمکن يانب ينيمبيآنچه را م

 يلها تشکها و گزارهيریپذؤيتشکاف رو دانش همواره در  يستندبه هم ن يلقابل تقل يزهاها و چکه واژه
 از همها و گزاره از هم هايشتحليل درکه  يستن يبدو در نوسان است. پس عج ينا يانشود و م يم
 سعيشود. آنچه فوکو  يم تريكبه آن نزد يو گاه ينبه ا يگاه يتو در نها بردمي بهرهها يریپذؤيتر

 ها با قدرت را آشکار يریپذؤيتاست که ارتباط ر يریناپذتؤي، امر رببيندها يریپذؤيتدارد در پس ر
 ند.کيم

 رويکرددر  يلدز يناند. به همکرده ييرها همانند قدرت در طول زمان تغيریپذؤيتر ،فوکويدۀ به عق
 يداریادراک د يگزينافکن عصر مدرن جا ييدهد که چگونه نگاه دور و جداينشان م اششناسانهديرينه

 يعلوم انسان يریگشکل يا يعلم پزشک ييرمنجر به تغ يگزينيجا ينشود و چگونه ايم كيعصر کالس
 دنبال را هاانسان شدن سوژه انواع در نگاه جايگزيني يا تغيير أثيرت يشها يشود و در تبارشناسيمدرن م

 ت و نقش نگاه و قدر ۀاش به دنبال برمال کردن رابطتبارشناسانه رويکرد. هر چند فوکو در کندمي
موضع او نسبت به نگاه  ۀواند نشان دهندتيخود نم یبه خود ينا يدر اعمال قدرت است، وز يریپذؤيتر

  يدو توز يزدانگيند، برمکيم يببلکه ترغ يست،فوکو قدرت اززاما  سرکوبگر ن يدگاهباشد؛ چرا که از د
ناه گيطرف و ب يناب و ب نگاه ين، اورزديم يدکأت ينگاه در جوامع نظارت يتاهم رفوکو ب اگر کند.يم
  و در خدمت قدرت يردگيم يرثأمعرفت زمان خود ت ۀاست که کامال  از سامان ينگاه ،؛ بر عکسيستن

 ند کهکيبوده، اعتراف م یمحوريناييکه معتقد است فوکو مخازف ب يج يناست. مارت (آن يهعل يات )يا
است، هرگز  يدنآنچه قابل د یمرزها ۀو توسع ينمع ینظام بصر یمسوله ساز یدر تالشش برا )او
که  یخرترأو نه در روش مت يشناسنه در تبار ي،شناسيرينهارائه نکرده است؛ نه در د يواقع يگزينيجا

  ،او يرادهد زينگاه ارائه نم ۀخروج از سلط یبرا يواقع فوکو راه الدر .(نامد يم «يلياتتحل»خودش 
کند و از آنجا که، به قول خودش، يم یسازاو فقط مسوله يست،ن يناييبضد ،پندارديم يطور که جآن

ها در فرهنگ ما به ها انسانبوده که به موجب آن يگوناگون یهايوهش به يخيپرداختن تار»اش مسوله
چون نگاه،  يبرخوردش با مسائل موخره به قلم فوکو(787: 1738 ينو،و راب يفوس)در«اند،شده يلسوژه تبد
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 «نگاه»نسبت به  یشده ا يينتع يشفوکو موضع از پ يتاست. در نها يرناپذو قدرت اجتناب يریپذؤيتر
 ۀکه مسول يندگزيرا بر م يبلکه صرفا  موضوعات يستن چيزهابد بودن  ياندارد، او به دنبال اثبات خوب 

 يطشرا برساختۀ اندازه چه تا (بينايي )همانند ما آگاهي دهد نشان خواهديجوامع معاصر است و م

 .است ياجتماع

 ها نوشت پی

1. Le Regard 

گزاره  يتکه فوکو آن را اذف کرد تا بر اوزو بوددرمانگاه  توزد فرعي عنوان «نگاه شناسي ديرينه» .1
 کند.  يدکتأ يرپذ ؤيتبر امر ر

: مجازات و طانضبا( و 1857) پزشکي ادراک شناسيديرينه: درمانگاه توزددو اثر فوکو،  يناز ا منظور. 7
 ( است.1836) زندان توزد
 فوکو انديشۀ با آن نسبت و فرانسه فکری فضای در محوری بينايي ی درباره بيشتر اطالعات برای. 8
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