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  كرد دفاع جامعه از بايد و نقد كتاب بررسي

  *كالنتري عبدالحسين

  **رضا تسليمي طهراني

  چكيده
 از بايـد عنوان  باحاضر به نقد و تحليل يكي از آثار محوري فوكو  ةمقالمحققان در 

و  ،پس از معرفي كلي انديشـه، روش  پژوهش، ايندر . اند پرداخته كرد دفاع جامعه
  شـده نويسنده و ساختار اثـر بررسـي    ةثيرگذار بر انديشأآثار فوكو، عوامل بيروني ت

توان به تحوالت اجتماعي و سياسي دوران حيـات    اين عوامل مي ةجملاز  كه است
بـه تحليـل درونـي اثـر      ،سـپس . دكـر و نيچه اشاره  ،هاي ماركس، وبر  او و انديشه

پرداخته شده است و نقاط محوري اين اثر مانند تحليل مفهوم قـدرت در گفتمـان   
بررسي تحوالت آن، مفهوم جنگ، گفتمان يابي اين گفتمان،  ريشهسياسي،  ـ تاريخي

بررسـي   »قدرت زيست«به » قدرت انضباطي«و انتقال از  ،نژادي و نژادگرايي دولتي
و نقدهايي را از زوايـاي   اند پرداختهبه نقد و ارزيابي اثر  ،پايان در محققان،. اند  شده

ايـن نقـدها    ةاز جملـ  كـه  دنـ دان  و محتوايي بر اين اثر وارد مـي  ،شكلي، ساختاري
گفتارها در برخي نقاط و سـردرگمي فوكـو     هماهنگي منطقي درس نبودتوان به   مي

  .دكرتحليل قدرت اشاره  برايدر استفاده از مفاهيم سلطه و جنگ 
  .نژادگرايي  قدرت، زيستجنگ، ، فوكو، گفتمان تاريخي ميشل :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

و  ،، فلسـفه يشناسـ  جامعههاي مختلف   در رشته شآثار به ميشل فوكو از متفكراني است كه
جديد به موضوعات جذابي است ي رشنگ ةآثار او دربرگيرند. است شدهعلوم سياسي توجه 

فوكـو   يرگـذار تأثاز آثـار مهـم و    كرد دفاع جامعه از بايد. گيرد يم بروسيعي را در  ةدامنكه 
                                                                                                 

  abkalantari@ut.ac.ir ،)مسئول ةنويسند(دانشگاه تهران  ،شناسي استاديار گروه جامعه *
  rtaslimi_t@yahoo.com ،دانشگاه تهران ،فرهنگي ـ شناسي نظري دانشجوي دكتري جامعه **

  8/7/1394: ، تاريخ پذيرش12/5/1394: تاريخ دريافت
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نوشـتار   نگارندگان در .شودمطالعه است كه بايد در بستر فكري و اجتماعي خاص خويش 
  .دنبپرداز نقد آنو  بررسيد تا با معرفي اين اثر به نحاضر سعي دار

  
  مؤلفمعرفي كلي اثر و . 2

او  گفتارهـاي  درس دربرگيرنـدة فوكو است كه  يشلاز م يعنوان اثر كرد دفاع جامعه از بايد
 گفتارها درس ينزاده ا نجفرضا . است 1976 -  1975 هاي  سال فاصلةدر  »دوفرانس كُلژ«در 
ـ  نجف. است كرده منتشررا  آن نو داد رخو انتشارات  كردهترجمه  يبه فارس را  يشزاده پ
 سياسـت  زيسـت  تولـد  عنـوان  بارا،  فوكو گفتارهاي درساز  ديگري مجموعة يزن يناز ا

)The Birth of Bio-politics(،  ه استكرد منتشر را آن نينشر  كه هردكترجمه.  
 دركنـار  فوكـو  ميشـل  گفتـار  درس يـازده اسـت از   يا مجموعـه  كـرد  دفـاع  جامعه از بايد
) Alessandro Fontana( نـا و الساندرو فونتا) François Ewald( اوالد فرانسيس از گفتاري پيش

 يو مـائورو برتـان   نـا از السـاندرو فونتا  ،»گفتارها درس يتموقع« عنوان با گفتاري، پس و
)Mauro Bertani .(يو در انتهـا  شـده  نوشـته از مترجم  يادداشتيكتاب  يدر ابتدا چنين هم 

  .شود  يم يدهها د از آن اي  خالصه گفتارها درس
ذهنـي او يعنـي    ةمسـئل  ينتـر  مهم بارةدرگفتارها ديدگاه فوكو  درسموضوع اصلي اين 

تحليل موضـوعات تـاريخي بـا     ةدربرگيرندكه  ،فوكو برخالف ديگر آثارش. است» قدرت«
جـا بـه    ، در ايـن اسـت  )genealogy( »تبارشناسـي « و »شناسـي  يرينهد« هاي  روش از استفاده

در . كنـد   مـي  يبررسـ را  زمينههاي مختلف در اين   پردازد و ديدگاه  بررسي مفهوم قدرت مي
و آن را در راستاي تحليل  پرداخته استگفتارها فوكو به موضوع نژاد و نژادگرايي  درساين 

  .كند بررسي ميمفهوم قدرت 
او از متفكرانـي اسـت كـه از مـوقعيتي      بايد گفت فوكو و آثار ،ها  نظريات، روش بارةدر

در  1926فوكـو در سـال   . تفكرات انساني و اجتماعي برخوردار است ةمجموعمحوري در 
در  1950 ةدهدر . به تحصيل فلسفه پرداخت »اكول نرمال سوپريور«در  و فرانسه به دنيا آمد

به تدريس  1970در  او. به فرانسه بازگشت 1960و در  و آلمان تدريس كرد ،هستانسوئد، ل
 ؛234: 1388 سـيدمن، ( مشـغول شـد  دانشگاهي فرانسـه،   ةسسؤمدر كلژ دوفرانس، برترين 

Gutting, 2005( .حضـور   هـم در رويـدادهاي سياسـي    ،هاي علمـي   فعاليت بر عالوه ،فوكو
انقالب آستانة در  ،توان به سفر فوكو به ايران  ها مي  اين فعاليتجملة از  .گيري داشت چشم

 اسـت توصـيف كـرده   » روح  روح يك جهـان بـي  «انقالب ايران را ؛ او اشاره كرد ،اسالمي
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، درمانگـاه  تولد، )جنون و تمدن( جنون تاريخآثار فوكو بايد به  ينتر مهماز ). 1379 فوكو،(
. دكـر اشـاره   در سـه جلـد   )يتجنسـ  تـاريخ ( دانستن به اراده و ،تنبيه و مراقبت، اشياء نظم

  .اند يدهرسعناوين مختلف به چاپ  باو  اند شدهبسياري از آثار فوكو به زبان فارسي ترجمه 
و  كـرد را مطـرح   ،جديد به دانش، از جمله علم پزشكي و علـوم انسـاني   رشينگفوكو 

انضـباطي،   ةجامعـ  بـارة درآثـار او  . كـرد هـاي مختلـف بررسـي      زمينـه  قـدرت را در  ةمقول
در قـرن   شـده  انجامو تاريخ جنسيت از مشهورترين مطالعات  ،هاي مختلف تاريخي  گفتمان

تحليل «و با استفاده از روش  )discourse( »گفتمان«فوكو با طرح مفهوم  اساساً. حاضر است
پديـد  تـاريخي  ــ   جهان اجتمـاعي  ةمطالعجديد در  رشينگ )discourse analysis( »گفتمان
رويكردهاي بديعي در شناخت  سبب و تبارشناسي شناسي يرينهدهاي   او با طرح روش. آورد

  .كرد ريزي يهپاو نگاه انتقادي به جهان اجتماعي را  شد اجتماعيـ  هاي تاريخي  گفتمان
 تحليـل  مخصـوص است  يروش شناسي يرينهگفت د بايد يادشده هاي  روش توضيح در

محلـي   هـاي   گفتمانيـت  اين توصيف از پس كه تاكتيكي ارشناسيتب و محلي هاي  گفتمانيت
). 48: الـف  1390فوكـو،  (كنـد    ها را وارد ميدان مـي   حاصل از آنرهيدة هاي از انقياد   دانش

ها، يا   بندهاي آن و زدودن قيدو  هاي تاريخي  تبارشناسي تالشي است براي رهاسازي دانش
پارچـه،   نظـري يـك     مخالفت و مبارزه با اجبـار گفتمـان  ها براي   عبارتي، توانمندسازي آن به

فوكو اين است كه حقيقـت را بايـد    شناسي يرينهداساسي فرضية  ).همان( يعلمو  ،صوري
دانسـت و   هـا  گـزاره و گردش عملكرد  ،، توزيعتنظيم هاي منظم براي توليد،  نظامي از رويه

 .منظم كرده استهاي   فوكو خود را متعهد به نوشتن تاريخ اين رويه
 ياعمـال نـوع   درصـدد خـودش،   ةگفتـ  بـه  ،يشناسـ  روشدربارة  اش يهاولفوكو در كار 

آلـن  . هاست آنو روابط ميان  ،موضوعات بررسي او دانش، افكارو  دانش بود شناسي يرينهد
 يـري گ شـكل از قواعـد   اي رشـته  يافتن درصددفوكو  شناسي يرينهدشريدان معتقد است كه 

تـوان در    مـي  در زمـاني مشـخص   كـه  ،آن چيزهـايي را همـة   يريپذ امكاناست كه شرايط 
  ).557: 1380ريتزر، ( تعيين كند ،گفتمعين  يبحث چهارچوب

گفتماني را متمـايز   يكردارهادر تالش براي نوشتن چنين تاريخي بايد انواع معيني از 
از موضوعات، تعريف منظر شروع بـراي   يا حوزهتعيين حدود  ها آنهاي   كه مشخصهكرد 

هـر كـردار    ،بنـابراين . ساخت و پرداخت مفاهيم و نظريات خواهـد بـود   و عامالن دانش،
د كنـ   مـي  يـزي ر طـرح را  هـا  انتخـاب گفتماني متضمن بازقواعـدي اسـت كـه اسـتثناها و     

ــون،( ــو ). 62: 1380 ديويدس ــدف فوك ــهددر  ،ه ــي يرين ــش شناس ــئل ،دان ــكيل  ةمس تش
يعني تعريف عناصر يك مجموعه، نشـان دادن نقـاط آغـاز و پايـان يـك       ،ستها مجموعه
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 يهـا  مجموعـه و توصيف روابطـي كـه ميـان     ،مندي قوانين يك مجموعه  مجموعه، ضابطه
  ).64 :همان(است متفاوت برقرار 

اصـلي تبارشناسـي روابـط    هسـتة  . دارد شناسـي  يرينهاز د تر گسترده يا دامنه يتبارشناس
طريـق يـك    از آنكـه   هايي يوهشيعني ، حقيقت و وجود قدرت است يها نظاممتقابل ميان 

در طـرح مفهـوم   فوكـو   ).65: همـان ( يابـد   سامان سياسي توليـد حقيقـت موجوديـت مـي    
كـار خـود را بـا زمـان      اي يچـه نمورخ . نيچه دانسته است دار وامآشكارا خود را  يتبارشناس

 .زنـد تـا بـه يـك خـط تمـايز برسـد         به گذشته نقب مي قدر آنكند و سپس   حال شروع مي
هـاي گذشـته و حـال از نظـر او دور       ها و پيوست  در حالي كه مراقب است گسست ،سپس

شكاف ميان گذشته و حـال اصـل تمـايز را در كنـه     . گردد يبازمسوي حال  بهنماند، دوباره 
هـاي سـنتي     ت بـا قالـب  تبارشناختي فوكو از چنـد جهـ  . دهد  فوكو تشكيل مي نگاري يختار

 در گرايـي  يكلبا  در حالي كه تاريخ سنتي حوادث تاريخي را .تحليل تاريخي متفاوت است
هـاي    و چهـره  سـاز  سرنوشتدهد، از لحظات   ها با روندهاي تاريخي توضيح مي  قالب نظام

تبارشناختي سـعي  تحليل . گردد  دنبال اسناد و مدارك آغازين مي بهكند و   تاريخي تجليل مي
كوچـك  جزئيـات  نفـع   بـه و از حوادث بزرگ دهد فرد  منحصربه اي يغهصدادها  دارد به رخ
هـدف  . كس تاريخي برايشان قائل نشـده بگـذرد   هيچكه تاكنون  هايي يدهپدشده و  فراموش
و  بـر خـود   حقيقـت  توليدآشكار كردن اين نكته است كه ما چگونه با  يتبارشناسفوكو در 

قدرت و حقيقت زده رابطة فوكو با علوم انساني دست به تحليل . كنيم  ديگران حكومت مي
 انسـان دربـارة  كه نظام قدرت هم شـرط توليـد حقيقـت     است است و به اين نتيجه رسيده

ميـان قـدرت و    دوجانبـه رابطـة  هـاي مختلـف     مطالعات او در رشـته . و هم پيامد آن است
درك  به منظـور سازي  ينهزمجا براي  در اين ).190: 1382يقي، حق(دهد   حقيقت را نشان مي

هاي فوكـو مـرور     معرفي ديدگاه و ،، در ميان آثار مختلف اوبايد از جامعه دفاع كردجايگاه 
  .شود كه در ادامه مطرح مي آثارش ضرورت دارد ينتر مهمموجز 
و  دهـد   ياز گفتمان جنون و گفتمان تمدن ارائه م يديجد يتفوكو روا جنون تاريخ در

در دوران  اسـت،  معتقـد  فوكـو . گويد  يسخن م ،در عصر حاضر ديوانگي، بر خرد سلطةاز 
از هم منفك نبودند و بـا هـم    شدند،  يكه از هم جدا م يدر حال ،مجنون و عاقل يشامدرن،پ

 يمـاري كـه در آن جنـون ب   شيكشمك بيآرام و  قلمروي در مدرن انسان اما گفتند  يسخن م
كه  دارد قرارانسان عاقل  سو، يك در ندارد؛ گوييو گفت ديوانه با ديگر شود  مي تلقي رواني

از  يركه با غ يوانهد ديگر سوي در و فرستد  يجنون م يسو از خود به يندگيپزشك را به نما
). 2: 1388 فوكـو، (كند   مي حاصل ارتباط است مجرد هم آن كه خردي ميانجي با فقطخود 
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 مدرن جامعةها بر  و تسلط آن كند  ياشاره م يپزشك و روان يفوكو به پزشك زمينه، همين در
  .گويد  يگر مدرن سخن م مخرب عقل سلطه يراتو از تأث داند  مي جنون فراموشي سبب را

او از پيـدايش سـاختار بـاليني و    . به پزشـكي دارد  اي يژهو، فوكو نگاه درمانگاه تولددر 
ي جـا  بـه  در پزشـكي مـدرن،   ،از ديدگاه فوكو. گويد  نامد سخن مي  مي» معاينه«چه آن را  آن
موضوع دانش و عملكرد علمي ) بيماران(ها   انسان كه بيماري موجودي مستقل تلقي شود، آن

پزشـك همـان نقشـي را     ،وران حاضرفوكو معتقد است، در د). 560: 1380ريتزر، ( اند شده
از نظر فوكـو ايـن تحـول نقـش     . كرد ايفا ميكند كه كشيش در جوامع قرون وسطي   ايفا مي

موضـوع دانـش    منزلـة  بهجا انسان  زيرا در اين ؛كند  گامي علوم انساني ايفا مي مهمي در پيش
 نظـم م انسـاني در  بررسي علـو زمينة اين بحث ). 1385فوكو، (شود   نظر گرفته مي اثباتي در

از . پـردازد   آورد كه در آن فوكو به نقش انضباطي و اخالقي اين علـوم مـي    را فراهم مي اشيا
افراد تحت تعـاليم علـومي    است وانقياد درآوردن افراد  براي بهنظر او علوم انساني ابزاري 

هـم   يجـه نت درگيرند كه به تحليل خويش بپردازند و   شناسي ياد مي كاوي و روان چون روان
  .خويش باشندابژة  هم سوژه و

 يتبارشناسـ چرخش فوكو به پساساختارگرايي و توجه او بـه  دهندة  نشان تنبيه و مراقبت
از نظـر او پيونـد   و  كنـد   دانـش و قـدرت توجـه مـي     ةجا فوكو به رابط در اين. قدرت است

فوكو، با تحليل تاريخ مجازات و تحـول آن  . آشكاري ميان علوم انساني و قدرت وجود دارد
داند كه از نفـوذ و    نظام مجازاتي مي ةدهند نشانآن را  ،عام به زندانمأل از شكنجه و اعدام در 

ـ   همـه بانـان بـا نظـارت     زنـدان  ،از نظر او. ي برخوردار استتر بيشقدرت  ر روح و جانبـه ب
هرچـه   ،كننـده  سـركوب هـاي    اخالقيات زندانيان و با استفاده از روش تفتيش و اعمال هنجار

نظامي حقـوقي  تشكيل فوكو علوم انساني با  ةعقيد  به. كنند  قدرت خود را تحميل مي ،تر بيش
سـزايي   بـه جانبه نقـش   همهنظام جديد مجازات تشكيل در  يپزشك روانو با استفاده از فنون 

بـا طـرح    فوكـو، . آيـد   به چشم مـي  وضوح بهدانش و قدرت  ةجا رابط در اين ،يجهنت در. دارد
 يگردر تمام د زندان درون در انضباط گسترش هاي  يوهمعتقد است ش ي،انضباط ةمفهوم جامع

در ، بنابراين .اند وجود آمده به نيز غيرهو  پليس، ها،  بيمارستان مدارس، مانند جامعه هاي  بخش
  ).1378فوكو، (دارند نوظهور انقياد قرار  ةتحت شيو تر بيشمدرن افراد هر چه  ةجامع

كه در سـه جلـد فـراهم آمـد و      برشمرداز آخرين آثار فوكو توان  را مي اراده به دانستن
طرحي كلي از مجموع اين فوكو در جلد نخست اين كتاب . نحوي ناتمام فروگذاشته شد به

دانـش و   ةدنبال تبارشناسي قـدرت و رابطـ   به فوكو در اين اثر نيز. استپروژه را ارائه كرده 
هـاي    جاست كه چگونه روابط قدرت گفتمـان  اصلي اين ةفوكو مسئل ةعقيد  به. قدرت است
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 ةها پشـتوان   كنند و برعكس، چگونه اين گفتمان  مي يرپذ امكاندر رابطه با سكس را حقيقت 
جـايي ميـل جنسـي     همهظر او در دوران جديد با حضور از ن). 113: 1391( ند؟ا اين روابط
ــه ــكي،   ا مواج ــات پزش ــل جنســي موضــوع مباحث ــم و مي ــاو رواني ــي ، روانيك و  ،شناس

دنبـال اعمـال انضـباط بـر بـدن و       به را مذكورفوكو علوم . قرار گرفته است شناسي يتجمع
هـاي    علوم به پيدايش هويـت  اين تسلطمعتقد است  و داند مياعمال نظارت بر ميل جنسي 

هـاي جنسـي و     اي از هويت  جهان جديد مجموعه ،از نظر او. اند شدهمتصلب جنسي منجر 
را ) غيـره  و ،آزار كـودك خواه،  جنس ناهم، خواه جنس هممانند ( يعيطبهنجار و  هاجتماعي ناب

اعمـال   را ها آنوجود آورده است و در درون سازمان جنسي نظارت اجتماعي خويش بر  به
 جنسي بدبين است و آن را حركتـي در  يآزادسازفوكو به مدافعان  ،زمينهدر همين . كند  مي

كـه   كنترل اجتماعي بيش از آن دنياي امروزاز نظر او در . داند  جهت تثبيت وضع موجود مي
و هنجارهـاي   ،اساس معاني فرهنگي، پنداشت از خـويش  از طريق سركوب اعمال شود، بر

از ديدگاه فوكو در دوران مـدرن لـذت بـه    ). 244: 1388سيدمن، (د شو  عمال مياجتماعي ا
هـاي تنظـيم جمعيـت و      علـوم مـدرن بـا اسـتفاده از روش     و لذت جنسي تقليل داده شده

 يجـه نت در. كننـد   ها و ميل جنسي اعمال مي  ي را بر بدنتر بيشهاي جمعيتي نظارت   سياست
 شود و  ميبر زندگي مشاهده  تر بيشدانش و قدرت در اعمال نظارت  ةرابط در جهان جديد

  .تر بيشنه آزادي جنسي  شده است تر افزوننظارت و انضباط 
 يشـل آثـار م  يناز واپسـ  ،سياست زيست تولد گفتارهاي  مجموعه درس به بايد سرانجام،

 فوكو. اند  شده ارائه 1979 -  1978 هاي  سال فاصلة درگفتارها  درس ينا كه كرد اشاره ،فوكو
 )bio-power( قـدرت  زيست در يتبارشناس ينوع يجادا براي گفتارها درس مجموعه يندر ا

. پـردازد   يآن در قرن هجدهم م ييردر قرن شانزدهم و تغ يدار حكومت هاي  يوهش يبه بررس
 مصـلحت  اسـاس  بـر  رانـي  حكـم  شيوةبه  يمدر دوران قد ياله راني حكم شيوة او، منظراز 
 اقتصـاد  اصـول  اسـاس  بـر  رانـي  حكم يوةدر قرون شانزدهم و هفدهم و سپس به ش ولتد

 يكنـون  شـيوة  در). 33: 1389 فوكـو، (اسـت   يافتـه  ييردر قرن هجدهم تغ ليبرالي و سياسي
 راني حكم »يخرد دولت حداقل«و  »يخرد حكومت يمحدودسازخود« اساس بر ها حكومت

كه حكومـت   كند  يم ييناكنون بازار تع. مقتصد بودن حكومت است ياصل ةو مسئل كنند مي
) 54: همان(عمل كند  يقتاست كه طبق حق يو حكومت يستعادل ن يصرفاً حكومت خوب

 جـاي  بـه  يـد جد شـيوة  در. كنـد   مي تعيين را آن بازار كه حقيقت از خاصي رژيم عبارتي، به
در . شود  مي يلتبد يكنش حكومت يارو شكست به مع يتموفق مشروعيت نبود يا يتمشروع

از  يـاري شـوند، مع  يـين بـازار تع  يعـي طب يكارها و اساس ساز بر ها  يمتق اگر يحالت ينچن
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 يرپـذ  را امكـان  يحكـومت  يغلط بودن كردارها يادرست  يصكه تشخ سازند  يرا م يقتحق
 عالقـه  ودسـ  بـه  فقطاست و حكومت  مندي فايده يارمبادله و مع قاعدة سود اكنون. كنند  مي
در  يماًمسـتق  ديگـر  حكومـت  كه كند  ياشاره م جديد حكومتي منطق توضيح در فوكو. دارد
 و كند كنترل اعمال تواند  يبلكه صرفاً م ،ها تسلط ندارد و بر آن كند  يو مردم مداخله نم يااش
 بلكه ندارد كار و سر اشيا اين نفس با جديد حكومت. كندقانون و مصلحت مداخله  پاية بر
 تشكيل را هايش  و ستون ياستس يقاًكار دارد كه دق و سر ييبا سودها يا ياسيس هاي  پديده با

 و پـردازد   مـي  »سياسـت  زيسـت « يفوكـو بـه تبارشناسـ    ترتيب، بدين). 70: همان(دهند   مي
  .كند مي تحليل را قدرت زيست تشكيل هاي  زمينه

، 1976مارس  17تا  1975 ژانويه 7 ةدر فاصل ،كرد دفاع جامعه از بايد يهاگفتار درس
 انـد  شدهارائه ) 1976اكتبر ( دانستن به اراده و) 1975فوريه ( تنبيه و مراقبتدر ميان انتشار 

پساسـاختارگرايي فوكـو    ةها آشكارا بـه دور گفتار درسعبارت ديگر، اين  به). 357: همان(
هـا  گفتار درسفوكو در ايـن   .تعلق دارند و در اين ميان از موقعيتي استراتژيك برخوردارند

اين تحليل از قدرت انضـباطي  . پردازد  به تحليل مفهوم قدرت مي اش،  گذشتهبرخالف آثار 
 تولــدو  دانســتن بــه ارادهكــه فوكــو در ، قــدرت زيســتشــود و تــا اشــاره بــه   آغــاز مــي

بـه  هـا  گفتار درسفوكـو در ايـن    ،درواقـع . يابـد   ادامه مـي ، پردازد  به آن مي سياست زيست
 اراده مسـير و در  ةگزيند كه در ادام  پردازد و ديدگاهي را برمي  ارزيابي آثار پيشين خود مي

  .جويد  از آن سود مي دانستن به
  

  آنلف ؤمتحليل بيروني و خاستگاه اثر و . 3
 طـور  كه تفكر فوكو بـه  كردبايد اشاره لف ؤمهاي علمي و فكري   ها و خاستگاه  زمينه بارةدر

 ،سـاختارگرايي  ةدر دور. پذيرفته است يرتأثو نيچه  ،كلي از نظريات اشتراوس، ماركس، وبر
در آثار ابتدايي فوكو  طوري كه به پذيرفته است يرتأثاشتراوس  يشناس زباناز تفكرات  فوكو
فوكو از  ،چنين هم. دكرهاي زباني را مشاهده   ارچوب دوتاييهدر چ او پاي تفكر توان رد  مي
طبقـاتي و   ينـة زم در فقـط است اما سـلطه را   متأثرطبقاتي ماركس  ةنابرابري و سلط ةشاندي

افزون . هاي جامعه است  دنبال تحليل سلطه در سطح تمام بخش بهكند و   اقتصادي دنبال نمي
و عقالنيـت ابـزاري را در    سـاالري  يواند ةنظريات ماكس وبر دربار يراتتأثتوان   مي ،بر اين

قفـس  « تعبيـر  توانـد يـادآور    انضباطي مي ةفوكو بر جامع يدتأك مثالً،آثار فوكو مشاهده كرد 
امـا شـايد   . ه اسـت شـد تحليـل   تـر  گستردهاي متفاوت و   زمينه هرچند در ،وبر باشد» آهنين
نيچـه نخسـتين    كـرد؛ رديابي  بتوان تفكر نيچه در را فوكو ةخاستگاه فكري انديش ينتر مهم



 كرد دفاع جامعه از بايد و نقد كتاب بررسي   130

 ،كـه ذكـر شـد    طـور  همـان  و قدرت و دانش توجه نشان داد ةانديشمندي است كه به رابط
قرار داده است و بـه تحليـل    نظر مددانش و قدرت را  ةرابط ،در آثار اخيرش يژهو به ،فوكو
هـاي فلسـفي     توان گفت فوكو ديـدگاه   مي يجهنت در. آن اهتمام ورزيده است يشناخت جامعه
تحليل كـرده   يشناخت جامعهآن با دانش را در بستري گسترده و  ةقدرت و رابط ارةبدرنيچه 
پاي تفكـر   رد جنون تاريخدر  مثالً،دار تفكر نيچه است  فوكو در ديگر آثارش نيز وام. است
  .شود مشاهده ميديوانگي و نقدهاي او بر خرد مدرن  ةدربارنيچه 

تفكر فوكو بايد اشاره كرد كه شرايط تـاريخي،  هاي اجتماعي   ها و خاستگاه  زمينه رةدربا
وقايع تـاريخي چـون جنـگ    . اند  گيري تفكر فوكو نقش داشته  و اجتماعي در شكل ،سياسي
رئيس دولت  ،ساالزار، اعتراضات دانشجويي عليه رژيم )1970(اردن » سپتامبر سياه«ويتنام، 
تروريســتي ارتــش  ة، حملـ )سـه ســال پــيش از انقـالب ميخــت   ،1971در ســال ( پرتغـال 
در  سـازي  يعـاد ، كشمكش اعراب و اسـرائيل در جنـگ،   )1972(در ايرلند  خواه يجمهور

ها در يونان، سقوط آلنده در شيلي، تروريسم فاشيستي   حاكميت رژيم سرهنگ چكسلواكي،
 قـدرت هاي فرانكويسم در اسپانيا، به   در انگلستان، كشمكش يانچ معدندر ايتاليا، اعتصاب 

و  ،هاي داخلـي در لبنـان، پـرو، آرژانتـين، برزيـل       رسيدن خمرهاي سرخ در كامبوج، جنگ
 جامعه از بايدگفتار بر  پس برتاني، و فونتانا( اند بودهتفكر فوكو  ساز ينهزمكشورهاي افريقايي 

كه فوكو از آن  ،1979در سال  ،انقالب اسالمي ايران ،چنين هم). 373: الف 1390 ،كرد دفاع
نهـايي را در   يراتتـأث ياد كرده است از اتفاقاتي اسـت كـه    روح يبروح يك جهان  تعبيربا 

  .فوكو گذاشته است ةانديش
بر تفكر فوكو ظهور فاشيسم و نازيسم در اروپـا   يرگذارتأثتاريخي  ةواقع ينتر مهمشايد 
 از بايـد  كتـاب  فوكـو در  ؛هايش است  ذهني فوكو در بسياري از تحليل يمشغول دلباشد كه 
افزون بـر   .كند  مي اشاره ها آنبه اين وقايع و نژادگرايي موجود در  مستقيماً كرد دفاع جامعه

خاص با متفكراني چـون الك، روسـو، هـابز،     طور به كرد دفاع جامعه از بايددر اين، فوكو 
هـاي    گوست و ضمن مباحث خويش به نقد و بررسـي ديـدگاه  و و نيچه در گفت ،ماكياولي

  .پردازد  مي غيرهو  ،مفاهيم قانون، قدرت، جنگ، دولت ةدربار ها آن
  

 تحليل دروني و جايگاه اثر. 4

تحليل مفهوم قدرت و ارتباط  كرد دفاع جامعه از بايد ياصلموضوع  ،كه ذكر شد طور همان
گفتارهاي ابتدايي اين كتاب به توضـيح كلـي     فوكو در درس. آن با موضوع نژادگرايي است
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 يـابي  يشـه ررا  شـده  يـان بگفتارهاي بعد مباحث   پردازد و سپس در درس  مي مطالب خويش
  .دهد  ادامه مييات ئجزكند و بحث را در   مي

پرسـد    كند و مـي   پرسش بنياديني را مطرح مي مجموعه يننخست ا گفتار درس در فوكو
 ينينشـ  عقـب سـقوط نازيسـم و    يجـة نت در و طي چهل سال گذشته اين قدرت چيست كه

اشاره  ضمن او؟ است ملموس آشكار شده طور به اش يپوچو  ،هجوم، نيرو، اثر ،استالينيسم
 مسـئله  كند كه موضوع تعيـين ايـن    كه اين پرسش آشكارا تئوريك است مشخص مي به اين

كـه در سـطوح    ،و روابطشـان  ،، آثـار كارهـا  و سازهاي گوناگون قدرت با   است كه دستگاه
 ،فوكو .ندا يستچ ،كنند  عمل مي يمتفاوتهاي   گستره و قلمروهاگوناگون جامعه و در چنين 

در مدل حقوقي قدرت  ؛پردازد  هاي حقوقي و اقتصادي قدرت مي  به تشريح انگاره ،در ادامه
ادي تملك كاالها تصاحب كرد و در مدل اقتص ةشيو  بهتوان آن را   شود كه مي  حقي تلقي مي

اش را در اقتصـاد    و طرز كار واقعـي  ،شكل عيني ةقاعد ،قدرت علت وجودي تاريخي خود
تـوان آن را از طريـق     جاست كه آيا قدرت چيزي اسـت كـه مـي    پرسش اصلي اين. يابد  مي

 كنـد؟   قدرت را هميشـه اقتصـاد تعيـين مـي     يژةوكارقرارداد يا زور انتقال داد و آيا غايت و 
 ةمثاب بهكند كه قدرت را   هايي اشاره مي هبه انگار فوكو، ادامهدر ). 53 -  51: الف 1390فوكو، (

چيـزي اسـت كـه     اساساًسركوب قدرت  ةاساس انگار بر. كنند  سركوب و جنگ تحليل مي
يـا افـراد را سـركوب     ة اجتمـاعي، طبقـ قدرت طبيعت، غرايز،  عبارتي يا به كند  سركوب مي

 بـر . انگاره مطلب جديدي نيست و قدمتي طـوالني دارد  فوكو معتقد است كه اين و كند  مي
جنگ  ةادام ياجنگ  بنابراين ،شود  مينزاع و جنگ تحليل  ر پايةجنگ، قدرت ب ةاساس انگار

كالزويتس است كه عقيـده   ةاين انگاره عكس گزاراز ديدگاه فوكو . است يگرد ييبا ابزارها
جنگ  ةسياست ادام انگارة فوكودر و  سياست با ابزارهاي ديگر است ةادام صرفاًدارد جنگ 

نيـرو   ةدر نـوعي رابطـ   اساسـاً در اين تحليل روابط قدرت . شود  با ابزارهايي ديگر تلقي مي
توان   كه مي ،تاريخي معيني ةدر لحظ تثبيت شده است و اين نيرو در جنگ و از طريق جنگ

فوكو با بررسـي ايـن   . استقرار يافته است ،شخص كرداز نظر تاريخي حدود و ثغور آن را م
اي   قدرت سركوب است و فرضـيه  كار و سازاي كه بر طبق آن   ها معتقد است فرضيه  انگاره

 هـا  آنپذيرنـد و بـين    آشـتي بينـد    آساي نيروها مي جنگقدرت را در برخورد  ةكه بنيان رابط
: كلـي وجـود دارد   ةتحليل قدرت دو شاكل، براي يجهنت در. منطقي وجود دارد نسبتاً يپيوند
 ،سـركوب كـه در آن   ــ  جنـگ  ةاي حقـوقي اسـت و شـاكل     ستم كه شاكلهـ  قرارداد ةشاكل

قبل، شقوق تضاد را نه امر مشروع و امر نامشـروع بلكـه مبـارزه و تسـليم      ةشاكل برخالف
  ).56: همان(دهد   تشكيل مي
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دهـد و    حقوقي يا اقتصادي تحليل مناسبي از قدرت ارائه نمـي  ةفوكو عقيده دارد انگار
ــ   مبـارزه  ةدر شـاكل  ،در آثـار مخـتلفش   ،از سـوي او  شـده  ارائـه كند كه مباحث   اشاره مي

دهـد كـه خواسـتار بـازنگري در       جا توجـه مـي   همينالبته فوكو در . اند شدهسركوب ارائه 
كنـد    فوكو سعي مي ،در ادامه. نون استاستفاده از مفهوم سركوب است و به اين مفهوم مظ

اسـاس مفهـوم جنـگ بپـردازد و مباحـث خـويش را در        به توضـيح تحليـل قـدرت بـر    
فوكو از هر دو مفهـوم   مجموع دررسد   نظر مي به هرچند، ارچوب اين انگاره قرار دهدهچ

  .گيرد  سركوب و جنگ ياري مي
سياسـي حاكميـت   ــ   حقـوقي  ةتحليل قدرت بايد از دست نظريـ  براي ،نظر فوكوماز 

پادشـاه و   ةو پيرامـون مسـئل   گـردد  يبـازم اين نظريه به احياي حقوق روم . خالص شويم
هاي سـلطنتي بـزرگ     و توجيه حكومت يستأس برايابزاري و  پادشاهي شكل گرفته است

هفدهم و هجدهم نوعي قدرت انضباطي همتاي هاي    قرندر  معتقد است فوكو. بوده است
قـدرت   يـت حاكم يةنظر در كه، حالي در. حاكميت رشد كرد ةنظري درشده  تشريحقدرت 
 هـا   بر بدن ،اول ةدر درج ي،قدرت انضباط شد،  يو محصوالت آن اعمال م ينبر زم تر بيش

از قرن هفـدهم   .ديگر بودند نحوي مكمل يك بهاين دو نظريه . شود  يها اعمال م و افعال آن
و سـازمان حـق    ،، گفتمـان يگـذار  قـانون تا امروز، در جوامع مدرن از يك سو بـا نـوعي   

و تفـويض حاكميـت    حاكميت بـدن اجتمـاعي   ةداريم كه پيرامون قاعد كار و سرعمومي 
سـفت و سـختي از    ةشده اسـت و از سـوي ديگـر بـا شـبك      يبند مفصلفردي به دولت 

نحـو عينـي    بهاجتماعي را  ةپيوستگي آن پيكر هم بهداريم كه  كار و سراجبارهاي انضباطي 
شود و با اين حال ايـن    بين اين دو حد اعمال مي ةاكنون قدرت در فاصل. كند  پشتيباني مي

توان يكـي را بـه ديگـري      كه هرگز نمي اند نامتجانسدو حد چنان همگون و در عين حال 
  ).80 -  79: همان( فروكاست

نبايد بـه حـق قـديمي     ،خواهيم با قدرت انضباطي مبارزه كنيم  اگر ميفوكو معتقد است 
انضباطي باشد  بايد به دنبال حق جديدي بگرديم كه هم ضد عبارتي به و حاكميت برگرديم

كند   جا فوكو به مفهوم سركوب رجوع مي در اين. و هم از اصل حاكميت خالص شده باشد
هنوز  ،درجهت مقاصد انتقادي استفاده كنيم سركوبمفهوم  از اما معتقد است كه هر قدر هم

حاكميت، يعني  ةارجاعي مبهم به نظري هم اين مفهوم. انضباطي است ـ هم مفهومي حقوقي
ارجاعـات   ةعرصـه آوردن كـل مجموعـ     بـه  درصـدد دارد و هم  ،فرد ةحقوق حاكم ةنظري
 يكردارهاي مرتبط با قلمرو ها و  از علوم انساني يا به عبارتي گفتمان هگرفت وام يشناخت روان

كند گذار از مفهوم سلطه و وصول بـه    ، فوكو سعي مييجهنت در). 83: همان(است انضباطي 
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شود كه جنگ در   فرض مي گونه ينا ،جنگ ةاساس نظري بر. كند سازي ينهزم را مفهوم جنگ
دهد كه نظم   رود و نوعي نبرد مداوم صلح را شكل مي  مي يشپ  بهروابط قدرت  و درون زير

جنگ موتوري است كه  .نظمي قائم بر نبرد است اساساًذاتي آن  كار و سازداخلي و بنيان و 
. در زير صلح جنگي برقرار است كه نيازمند تفسير اسـت  و در پس نظم وجود داردهمواره 
 فوكو با تمـايز . ناگزير رقيب ديگرانند بهافراد  ةنيست و هم طرف يباي   جا هيچ سوژه در اين

 ةتولـد نظريـ   ةسياسي بـه نحـو   ـ قائل شدن ميان گفتمان حق و حاكميت و گفتمان تاريخي
جنـگ بـود كـه آن را     ةسياسي گفتماني دربار ـ او گفتمان تاريخي ةعقيد به. پردازد  جنگ مي

هـاي    تـوان پـس از پايـان جنـگ      كرد و زمان تولد آن را مي  بنيان روابط اجتماعي معرفي مي
وقايع پيش از  ،در قرن هفدهم ،چنين هم). 92: همان(دانست داخلي و مذهبي قرن شانزدهم 

از نقاط مهـم تـاريخي در    انقالب انگليس و پس از پايان سلطنت لويي چهاردهم در فرانسه
  ).104: همان(ند ا پيدايش اين گفتمان
اي در   اسـطوره  ةپشـتوان سياسي گفتماني بدبينانه و انتقادي اسـت و از   ـ گفتمان تاريخي

سياسي بين روابط نيرو و روابط حقيقـت   ـ در گفتمان تاريخي. طول تاريخ برخوردار است
يـا   گذار قانونتوان از   برخالف گفتمان حق و قانون، نمي ،گفتمان  ايندر . ارتباط وجود دارد

تـاريخي  در گفتمـان  . تعلق ندارد جريانياست و به هيچ  طرف يبفيلسوفي سخن گفت كه 
نيرو متصل است و بين فردي كه قدرت را در دست دارد و فردي كه  ةحقيقت به يك رابط
بخشـي از   اساسـاً جا حقيقـت   در اين. اي وثيق برقرار است  گويد رابطه  از حقيقت سخن مي

حقيقت نوعي  و )96: همان(است و جنگ  ،، پيكاريزيمركزگرنيرو، عدم تقارن،    ةيك رابط
  .رود  كار مي  بهراي كسب يك پيروزي چريكي انحصاري سالح است كه ب

ايـن عوامـل    ةو از جملـ نـد  كن  مـي  يرپذ امكانعوامل مختلفي جنگ را  ،فوكو ديدگاهاز 
در اين مورد دو نسخه يا تفسير نژادي در طول . دكرتوان به تفاوت و تفوق نژادي اشاره   مي

 يـد تأكبيولوژيك كـه بـر عوامـل بيولوژيـك      ـ تاريخي ةنخست نظري :اند بودهتاريخ مسلط 
  .شد يبند صورتطبقاتي  ةجنگ اجتماعي كه در شكل مبارز ةداشت و ديگري نظري

اين گفتمان . گفتمان تاريخي در شكل نژادگرايي تحول مهمي را پشت سر گذاشته است
نيم، زيـرا  بايد از خودمان در برابر دشمنان دفاع ك«اش معتقد بود كه   ابتدايي يبند صورتدر 

كننـد بلكـه     از ما در برابر دشـمنانمان دفـاع نمـي    تنها نهو ساختارهاي قدرت  ،دولت، قانون
اما اكنون مسـئله  . »كنند  ابزارهايي براي تعقيب و انقياد ما استفاده مي ةمنزل بهها   دشمنان از آن
است كه در برابـر  بلكه مسئله اين » بايد از خودمان در برابر جامعه دفاع كنيم«اين نيست كه 

آوريـم،    وجـود مـي   بهو نژاد مخالفي كه ضد خودمان  ،تمام تهديدهايِ نژاد ديگر، نژاد فروتر
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 »نژادگرايـي دولتـي  « جريـان شـاهد   با چنين شـرايطي  ،يجهنت در. »بايد از جامعه دفاع كنيم«
)state racism(  و توليدات خـودش بـه راه    ،كه جامعه عليه خودش، عناصري جريانهستيم؛

  ).107: همان(انداخت خواهد 
نژادي برخورد بين دو نژاد متمـايز نيسـت بلكـه موضـوع        ةدر نظرياصلي  ةاكنون مسئل

نژادي نيست كه  اساساًنژاد ديگر . اساسي انشعاب نژادي واحد به دو نژاد برتر و فروتر است
و  دائمـاً از جايي ديگر آمده باشد و مدتي فاتح و مسلط بوده باشد بلكـه نـژادي اسـت كـه     

بـازآفريني   دسـت آن  بهدر بافت اجتماعي و  دائماًكند و   به بدن اجتماعي رسوخ مي وقفه يب
 ).106: همان(شود   مي

ت بلكه بـا دريـافتي   نظم نيس مشغول دلگفتمان حقوقي،  برخالف ،گفتمان نژادي اساساً
سـلطگان و    تحـت هـا، حـق و باطـل،      ما و آن: دارد مانند كار و سردوگانه از فرد و جامعه 

اين گفتمان گفتمـاني انقالبـي اسـت كـه در آن آگـاهي تـاريخ       . ضعفا و قدرتمندان ،اربابان
ر گـويي رهـايي د   و پيش ،هاي آن  نيست بلكه انقالب، وعدهمحور هاي آن   حاكميت و بنيان

گرفته در گفتمـان نـژادي، دولـت كـه در ابتـدا ظـالم        صورتدر جريان تحول . آينده است
شد و ابزاري در اختيار يك نژاد در برابر نـژاد ديگـر بـود، بـه پاسـدار انسـجام،         پنداشته مي

هـاي    خلـوص نـژادي بـا داللـت     ة، ايـد يجـه نت در. شـود   و خلوص نژاد تبديل مـي  ،برتري
د شـو   نـژادي مـي   ةمبـارز  ةآن جايگزين ايـد  شناختي يستزو  ،گرايانه دولت، يانهگرا وحدت

گفتمان انقالبي بـر   يجهنت درحفاظت از نژاد برتر است و  حاكم دولت ةوظيف). 130: همان(
  .دشو  مي معنا يبضد دولت 

دولتي در شكل نازيسم در آلمان و  يينژادگرا تشكيل جرياندر پايان قرن نوزدهم شاهد 
حفاظـت   ةدر نازيسـم نژادگرايـي دولتـي نـاظر بـه وظيفـ      . استالينيسم در شـوروي هسـتيم  

نژادي از سوي دولت بر ضد دشـمنان نـژاد    ةدر اين هنگام مبارز. از نژاد بود شناختي يستز
جامعـه را  در شوروي با مديريت و پليسي كه بهداشـت  گفتمان انقالبي . شد انجام ميژرمن 

چه گفتمان انقالبي  آندر نژادگرايي دولتي شوروي . كند معناي جديدي پيدا كرد  تضمين مي
جا  در اين. شود  تبديل مي شناختي يستزتهديد  ينوع بهكند   دشمن طبقاتي ترسيم مي ةمنزل به

ا جنـگ يـ  مـثالً  ( سـالحي  ،بنابراين. شود  و ديوانه دانسته مي ،دشمن طبقاتي بيمار، منحرف
اكنـون   ،رفت  كه زماني در مبارزه با دشمن طبقاتي به كار مي )ديالكتيك و عقيده احتماالً

 كند  است كه دشمنان طبقاتي را در مقام دشمنان نژادي نابود مي يدر دست پليس پزشك
اش كه گفتماني انقالبـي بـود و بـر      ، گفتمان نژادگرايي از شكل اوليهيجهنت در). 133: همان(

  .كرد به گفتماني دولتي تبديل شد  و شاه مبارزه ميضد قانون 
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هـاي  گفتار درسدر . جا فوكو محتواي اصلي مباحث خويش را توضيح داده است تا اين
و تغييـر و تحـوالت    ،آن تـر  بـيش سياسـي، شـرح    ــ  گفتمـان تـاريخي   يابي يشهربه  او بعد

كنـد و نشـان     هـابز رجـوع مـي    ةدر همين زمينه او به نظريـ . پردازد  گرفته در آن مي صورت
جنـگ   ةبا تحليـل قـدرت بـر پايـ     اساساً» جنگ همه عليه همه« بارةدراو  ةدهد كه نظري  مي

داد و رارچوب گفتمان قـرا هاصلي هابز استقرار دولت است و او در چ ةمسئل. متفاوت است
عليـه  هابز جنگ همه  ،عبارت ديگر به. گويد  حقوقي سخن مي ـ حاكميت يا گفتمان فلسفي

نظر  به، اگرچه يجهنت در. استقرار دولتي قدرتمند را فراهم آورد ةكند تا زمين  همه را مطرح مي
 واقـع  درگفتمان هابز  ،حضور دارد ،»لوياتان«جا، از ابتدا تا انتهاي  همهرسد كه جنگ در   مي
ارچوب هـ در چتواند   بنابراين، ديدگاه هابز نمي). 149: همان( يدگو  كلي خالف اين را مي به

با ديدگاهي كـه قـدرت را بـر مبنـاي وجـود       اساساًسياسي قرار بگيرد و  ـ گفتمان تاريخي
هـا    ها و كشورگشايي  هابز با ابتناي تمام جنگ. كند متفاوت است  هميشگي جنگ تحليل مي

 .راند  بر قرارداد گفتمان مبارزه و جنگ داخلي را پس مي
را در برابـر  » دانش انضـباطي «شكل  انضباطي درقدرت  يريگ شكلافزون بر اين، فوكو 
، يختيچنـدر هـايي متكثـر،     اين گفتمان دانش. كند  سياسي تحليل مي ـ رشد گفتمان تاريخي

. شـود   هـاي تكنولوژيـك مـي     دانش يريگ شكل ساز ينهزمكند و   و متفرق ايجاد مي ،چندگانه
هاي مختلف قرار   ها و نزاع  اش موضوع رقابت  سودمندي اقتصادي علت دانش تكنولوژيك به

 هـا  آنكند بـه    كند و سعي مي  ها دخالت مي  اين دانش ةدولت در مبارز ،در اين ميان. گيرد  مي
گزينش،  درصددشود كه   جا نوعي دانش انضباطي ايجاد مي ، در اينيجهدرنت. انضباط بخشد

از نظـر فوكـو،   . هـاي متكثـر اسـت     و كنترل بـر دانـش   ،بندي، تمركز پايگاننجارسازي، ه به
بـا   ،دولت. دشو  مي »علم«ايجاد نوع جديدي از دانش به نام  ساز ينهزمها   سازي دانش انضباط

 كند و آن را در برابر تـاريخ ضـد    استفاده از دانش انضباطي، نوعي تاريخ دولتي را ايجاد مي
بـه حـذف تـاريخ     گـاه  يچهـ ش دان   ةسازي در حوز انضباطاز نظر فوكو . دهد  دولتي قرار مي

، در يـك سـو   يجهدرنت. وجود دارد ها آنشود و ستيزي هميشگي بين   موفق نمي يرمتمركزغ
سازد و در سوي ديگر آگاهي تـاريخي    تاريخ را مي ةدانشي انضباطي را داريم كه نوعي رشت

  ).253: همان(است  گر يزهستو  ،، متفرقيختيچندررا داريم كه 
رسـد و وقـوع دو     هاي انقـالب فرانسـه مـي     گفتمان تاريخي به سال يابي يشهرفوكو در 

كه در ايـن زمـان گفتمـان سياسـي      نخست آن ؛دهد  فرايند مهم در اين دوران را توضيح مي
 بـه هاي گوناگون ديگر نيـز    بر اشراف در استراتژي  عالوهشد كه   ابزار تاكتيكي بدل  ينوع به

بـر   .1 :گرفـت   ها در سه جهـت صـورت مـي     اين تاكتيككه آرايش  رفت و دوم اين  كار مي 
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بـر طبقـات    .2 ؛شتداهاي زبان و فيلولوژي پيوند   با پديده اساساًشد و   ها متمركز مي  مليت
و به اقتصاد سياسي  ستدان  مياي اصلي   اقتصادي را پديده ةو سلط شد مياجتماعي متمركز 

اي محوري   و انتخاب بيولوژيك را پديدهو خصوصيات  شتدابر نژاد تمركز  .3 ؛بودمتصل 
بيولوژي يا زبان،  ،گفتمان تاريخي در جهات فيلولوژي، اقتصاد سياسي ،واقع در. ستدان  مي
 ).258: همان( يابد  و زندگي ادامه مي ،كار

از  ،داد  تاريخي در قرن هجدهم را نشـان مـي   يريپذ فهمكه  ،فوكو، عنصر جنگ ةعقيد به
و  ،، استعمارشـده محدودشـده يافته،  تقليلدر گفتمان تاريخي  يجاًتدر ،دوران انقالب به بعد

اكنـون نقـش    ؛دهد رخ ميجا تحولي مهم در اين گفتمان  در اين. شده است متمدنعبارتي  به
شرط  نه جنگ ديگر. جامعه است داشتن  نگهجنگ ديگر ساختن تاريخ نيست بلكه حفظ و 

در ايـن  . اش اسـت   بقاي آن در مناسبات سياسـي  ةالزم كهناسبات سياسي حيات جامعه و م
كند كه از جامعه در برابر تهديدات حاصل از پيكـر    نوعي جنگ داخلي ظهور مي ةنقطه ايد

 ينينشـ  عقبجنگ اجتماعي  ةايد ،عبارت ديگر به. كند  خودش و در داخل اين پيكر دفاع مي
 ).290: همـان ( ينهپزشكبزرگي است از امر تاريخي به امر بيولوژيك و از امر سازنده به امر 

نـوعي   واقع دهد كه در  بورژوازي مفهوم جديدي از ملت را تشكيل مي ةدر اين دوران طبق
ها   صحبت از جنگ بين ملتنه اكنون برخالف گفتمان تاريخيِ اشراف . دولت است ـ ملت

كـاركرد  . هاي ديگر  يك ملت بر ملت ةسلط كنندة يينتعويژگي  ست و نهها آنو توان نظامي 
 ةو تضمين سامان و طرز كار پيكـر  ،خودش، مديريت، تدبير ةاصلي ملت توان آن براي ادار
و    سـبعانه  ةهـاي رابطـ    ملـت ديگـر يكـي از طـرف     ،بنـابراين . دولت و قدرت دولتي است

 يفتـأل ، يجـه نت در). 299: همـان (اسـت  دولت  ةفعال و سازند ةملت هست ،آميز نيست تنازع
بلكـه   شـده نانقـالب و بازسـازي گرفتـار     ةشود كه ديگر در چرخـ   نوعي تاريخ ممكن مي

در اين تـاريخ  . شده است يريگ جهتسوي عاميت دولت  به كه تاريخي از نوع خطي است
اكنـون صـحبت از   . آميزند سالمتم كامالًآميز ندارند بلكه  تنازعمناسبات نيرو ديگر سرشتي 

و تالشي اسـت   ،مدني، رقابت ةصحبت از مبارز ،سلطه نيست استقرار برايجنگ مسلحانه 
ايجاد نـوعي   ةزمين چنين شرايطيدر  ،از نظر فوكو. شود انجام ميكه بر سر تصاحب دولت 

  ).314: همان( شود فراهم مياز نوع ديالكتيك  يختار ةفلسف
دهد كه جنگ از دوران   اش از گفتمان تاريخي نشان مي  تاريخي يابي يشهرفوكو در جريان 

 ةتقليـل انگـار   رغـم  بهجنگ بين نژادها تلقي شده است و  ماشراف و در سراسر قرن هجده
چنـان اهميـت خـود را     در دوران پس از انقالب، موضوع نژاد هم ،جنگ در گفتمان تاريخي

  .شود  متفاوت يعني نژادگرايي دولتي تبديل مي كامالًكند و به بخشي از امري   حفظ مي
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داشتيم  كار و سربا قدرت انضباطي  مو هجده مدر حالي كه در قرن هفده ،از نظر فوكو
در . يــما قــدرت مواجــه و در قــرن نــوزدهم بــا تولــد زيســت مدوم قــرن هجــده ةاز نيمــ
موجود  ةمثاب به   برخالف قدرت انضباطي، قدرت نه بر بدن انسان كه بر انسان ،قدرت زيست

هـا را هـدف قـرار      تكنولوژي جديد جمـع كثيـري از انسـان   . شود  ها اعمال مي  زنده و گونه
فرايندهاي سراسري خـاص تولـد،    يرتأث  تحتبيند كه   اي جهاني مي  را توده ها آندهد و   مي

، يـر مو مـرگ سياست دانش خـود را از نـرخ تولـد،     زيست. اند  و غيره ،مرگ، توليد، بيماري
قدرت را بر اين مبنـا   ةگيرد و ميدان مداخل  هاي زيستي گوناگون و آثار محيطي برمي  ناتواني

  ).326: همان(كند   تعريف مي
در عمل  وكه ادعاي تسلط بر زندگي و مرگ افراد را داشت  ،برخالف قدرت حاكميت

توانست زندگي را بگيرد و زنده بگذارد، اكنون شاهد ظهور قدرتي هسـتيم كـه بـر      مي فقط
، از قـدرت  زيسـت عبارت ديگر،  به. )Foucault, 1978 ←( داردزنده كردن و ميراندن تكيه 

زنـده گذاشـتن افـراد     بـراي به دخالت  ،با استفاده از دانش پزشكي و تكنولوژيك يك سو،
بـا   از سـوي ديگـر،   و شـود   و موجب فراموشي آن مي ،راند  مرگ را به عقب مي ،پردازد  مي

كام   بهدشمنان بلكه شهروندان خودش را  فقط دهد و نه  استفاده از نژادگرايي دستور قتل مي
ـ  بهها   نژادگرايي با گونهجريان . سپارد  مرگ مي را بـه   هـا  آنكنـد و    نـژاد برخـورد مـي    ةمنزل

اي مثبت از ايـن    افزون بر اين، نژادگرايي رابطه. كند  تبديل ميها يا نژادهايي ديگر   گونه خرده
يـا  » ي خـواهي شـد  تـر  بـيش  يروم مرگبكشي، موجب  تر بيشهر چه «: كند  نوع برقرار مي

رابطه از نوع رويارويي نظامي يـا   اين. »تواني زندگي كني  مي تر بيشبميراني،  تر بيشهرچه «
: كـرد  يبند صورتگونه  يناتوان آن را   يك است و ميمانند نيست، بلكه از نوع بيولوژ جنگ

ي از افراد ناهنجـار  تر بيشتر بميرند، هر چه شمار   هاي پست  ي از گونهتر بيشهرچه شمار «
ـ  بـه دهد و مـن    تري رخ مي يك كل تباهي كم ةمثاب بهبشري  ةنابود شوند، در گون يـك   ةمنزل
ي تـر  بـيش قـدرت   ،تـر خـواهم شـد     كنم، قويتوانم زندگي   مي تر بيشگونه و نه يك فرد 

، وقتـي دولـت در قالـب    يجـه نت در. »و قادر بـه تكثيـر خـواهم بـود     ،دست خواهم آورد به
بـار دولـت را توجيـه     تواند عملكرد مرگ  مي ييتنها بهكند، نژادگرايي   عمل مي قدرت زيست

ي قتـل نيسـت بلكـه تمـام     ابه معن فقطجا كشتن  البته در اين). 338 :الف 1390 فوكو،(كند 
مانند در معرض مرگ قرار دادن كسي، باال بردن خطـر مـرگ بـراي     يرمستقيمغاشكال قتل 

  ).339: همان( گيرد يم بررا در  غيره و ،كسي، كشتار سياسي، اخراج، طرد
و  ،هـا   ها، كشتن تمـدن   نياز به كشتن مردم، كشتن جمعيت قدرت زيستارچوب هدر چ

در قـرن  . دشـو   مـي گرايي و با توسل به نژادگرايي توجيـه    ضامين تكاملاستعمار با كاربرد م
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از طريـق نابودسـازي نـژاد     ،بهبود نـژاد خـويش   برايكه راهي  بر اين عالوهنوزدهم، جنگ 
. شـد   نظر گرفته مـي  نژاد خود نيز در ةزايش و رشد دوبار برايراهي  ،شد  تصور مي ،دشمن

ماها بميرد، نـژادي   ازي تر بيشهرچه شمار «كرد   جديد بود كه اعالم مي كامالًاي   اين پديده
  ).340: همان( »خواهد بود تر خالصكه به آن تعلق داريم 

نظر ماز  .كند  توجه مي )هايي از نژادگرايي  نمونه(در پايان، فوكو به نازيسم و سوسياليسم 
انش از قـدرت گـرفتن زنـدگي    نوعـ  دولت كه هر فـرد در برابـر هـم    فقط در نازيسم نه ،او

نابودي نژادهاي ديگر نيست بلكه تمام جمعيت بايـد در مـرگ    فقطموضوع . برخوردار بود
در . شـود   نظـر گرفتـه مـي    نابودي تمام جمعيت راهي براي تجديد حيـات در  و قرار گيرند

  .يما مواجهو انتحاري  ،بار جا با دولتي نژادگرا، مرگ اين
هـاي    گيـري دولـت    سوسياليسـم نيـز، حتـي قبـل از شـكل      ،فوكوافزون بر اين، از نظر 

را  قـدرت  زيسـت سوسياليسم موضـوع  . سوسياليستي، نوعي نژادگرايي اجتماعي بوده است
از نو  از برخي جهات آن را تغيير داد، و نقد نكرد بلكه آن را گرفت، توسعه داد، وجه يچه به

از ). 344: همـان (نكـرد  هاي عمل آن بـازنگري    ها يا شيوه  در بنيان مطمئناًاشاعه بخشيد اما 
از ( ياليسـتي سوسهاي   كند كه دولت  اي عمل مي  نظر فوكو، نژادگرايي درست به همان شيوه

كننـد    و غيـره برخـورد مـي    ،با بيماران رواني، مجرمان، مخالفان سياسي) نوع اتحاد شوروي
پرسـد چگونـه     نژادگـرا هسـتند و مـي   ها   فوكو معتقد است اكثر سوسياليست). 345: همان(

قتـل   يژةوكـار و  ،را به اقدام و اعمالِ حقوق جنگ، حقوق كشتار قدرت زيستتوان يك   مي
 ).346: همان( وادار كرد، اما نژادگرا نبود؟

نحوي كه مشاهده شد، ميشل فوكو در اين اثر به تحليل مفهوم قـدرت در   به، درمجموع
. كند  پردازد و گفتمان جنگ و گفتمان نژادگرايي را برجسته مي  سياسي مي ـ گفتمان تاريخي

گـذار از قـدرت    و گيرنـد  يم براي تاريخي از قرن هفدهم تا امروز را در   مباحث او گستره
  .كنند بررسي ميرا  قدرت زيستانضباطي به 

  
  نقد و ارزيابي اثر. 5

از لحـاظ  . كرداشاره گوناگوني توان به نكات   مي كرد دفاع جامعه از بايد يبررسدر نقد و 
گفتارهاي ميشـل فوكـو اسـت كـه در طـي        اي از درس  شكلي و ساختاري كتاب مجموعه

مشـكالت مختلفـي    مسـلماً در اثري از اين دست  ،يجهنت در. اند شدهيك سال ارائه  حدوداً
 .خورد  چشم مي به
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 طور فوكو به. خالي از ابهام نيست ،كرد دفاع جامعه از بايديعني  ،كه عنوان اثر نخست آن
يكي در بحث نژادگرايي دولتي و ايجاد  :مشخص در دو نقطه به اين عنوان اشاره كرده است

كـاربرد دارد و ديگـري در   » بايد از جامعه دفـاع كـرد  «عبارت  كهنژادهاي فروتر و مخالف 
 نـه  نـگ ديگـر  گرفته در گفتمان تاريخي بعد از انقالب كـه در آن ج  صورتتغييرات  بحث

از جامعـه در     معناي جنگ داخلي است و ايـن ايـده   به كهمعناي درگيري نظامي بين ملل  به
، در هر دو واقع در. كند  برابر تهديدات حاصل از پيكر خودش و در داخل اين پيكر دفاع مي

 دفـاع  جامعـه  از بايداشاره دارد و عبارت  متأخرشمورد فوكو به گفتمان تاريخي در شكل 
  بـه راني نژادگرايي دولتي  و حكم ،قدرت زيسترا در متن تحوالت اين گفتمان، تسلط  كرد

كـار رفتـه اسـت،      بـه عنوان كتـاب  رسد اين عبارت، كه در   نظر مي به ،يجهنت در .برد  كار مي
آورده يا مفسـران  ، مترجم مؤلفي است و اين توضيح بايد از طرف تر بيشنيازمند توضيح 

گفتار كتاب چنين توضيحي  پسو  ،گفتارها، متن اصلي پيشاز  يك يچهشود در حالي كه در 
  .خورد  چشم نمي  به

هـاي قبلـي و   گفتار درسها از انطباق كـافي بـا   گفتار درسكه، برخي از  مطلب بعدي آن
 كـردن خواننـده در دنبـال    در برخـي مـوارد   عبارت ديگـر،  به. بعدي خود برخوردار نيستند

 گفتار درسنحوي كه ذكر شد، فوكو در چند  به، مثالً. دشو  ميمطالب كتاب با مشكل مواجه 
هـاي  گفتار درسكنـد و سـپس در     نخست كتاب مطالب اصلي مبحث خويش را مطرح مي

 يجـه نت در. پردازد  مي تر بيشاي تاريخي و با جزئيات   زمينه به طرح موضوع در مجدداًبعدي 
  .قي اثر براي خواننده مشكل باشدكشف نظم منطممكن است 

 ،پردازد  سياسي مي ـ تاريخي گفتمان تاريخي يابي يشهرفوكو در مواردي كه به شرح 
در ايـن بخـش درك مطالـب فوكـو مسـتلزم      . كند  ميمرور  را تاريخ فرانسه و انگلستان

در ايـن مـوارد گردآورنـده يـا متـرجم      . آشنايي خواننده با تاريخ جوامع ذكرشده اسـت 
در مـتن ارائـه    ذكرشـده حوادث تـاريخي   بارةتوضيح مختصري درپانوشت تواند در   مي

چنـين توضـيحاتي در مـتن     متأسـفانه . كند كه به فهم مقصود اصلي فوكو ياري رسـاند 
  .خورند  چشم مي به ندرت به

جامع و مانع نيست  وجه يچه بهگفتارها   شده در انتهاي درس آورده ةافزون بر اين، خالص
در اين خالصه بـه   مثالً،. دكنشده در كتاب آشنا  بيانتواند خواننده را با مطالب اصلي   و نمي

، يجـه نت در. اي نشده اسـت   اشاره قدرت زيستمبحث مهم نژادگرايي دولتي و كاربرد آن در 
چنـين،   هم. اشدشده به بازنگري و تكميل محتوايي نياز داشته ب آورده ةرسد خالص  نظر مي به

  .نيست يرپذ امكانسهولت  بهارتباط خواننده با اثر  يجهنت در ندارد و   اين كتاب نمايه متأسفانه
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نظـر   بـه  و قبـول اسـت   قابـل  مجموع در كه است ترجمه كردهزاده  رضا نجفاين اثر را 
كـرد در   اشارهبايد  فقط. اند شدهترجمه  يدرست بهرسد اصطالحات تخصصي زبان فوكو   مي

توانست از اصـطالحات    ست و مترجم مييرآشنادمترجم  سوي از رفتهكار بهمواردي ادبيات 
انگليسـي آن بـه    ةكه اثر حاضـر از نسـخ   با توجه به اين. كندادبي رساتر و زيباتري استفاده 

 متن اصلي اثرمستقيم  ةترجم عدم تواند ناشي از  فارسي برگردانده شده است، اين مسئله مي
  .باشد به فارسي) انسويفر(

اثري مهم در مجموعه آثار ميشل فوكو  كتاب اين از نظر محتواييطور كه گفته شد  همان
مباحـث  . دكن  ميفهم گفتمان نژادي و تاريخ آن را فراهم  براي يمناسب ةاين اثر زمين و است

فهم  درتواند ما را   مي قدرت زيستفوكو در رابطه با نژادگرايي و نژادگرايي دولتي در عصر 
  .كمك كندبرخوردهاي نژادي و تبعيض نژادي در زمان حاضر 

چنين،  هم. است قدرت زيستچرخش فوكو از قدرت انضباطي به  دهندة نشاناثر حاضر 
بـر مفهـوم سـلطه و روي      مبتنـي بر گسست از تحليل   مبنيفوكو در اين اثر خواست خود 

و  كارهـا  و سـاز كنـد و بـه توضـيح      اعـالم مـي   آوردن به تحليل بر مبناي مفهوم جنـگ را 
در آثار بعدي خود  ويژه بهجاست كه فوكو در اين اثر و  اما نكته اين. پردازد  آن مي يابي يشهر
بـه   واقع كامل از تحليل مناسبات قدرت بر مبناي مفهوم سلطه جدا نشده است و در طور به

  .تركيبي از تحليل بر مبناي مفاهيم سلطه و جنگ روي آورده است
اعمال آن  يكارها و سازچنين در اين اثر مفهوم قدرت و  در آثار فوكو و هم ،كلي طور به

دارد كـه هميشـه در برابـر قـدرت مقاومـت       يدتأكفوكو . اند شدهجانبه معرفي  همهبانفوذ و 
 ةفوكـو شـيو   واقـع  در ،تحليل مفهوم قدرت اسـت  وجود دارد و مفهوم مقاومت قسمتي از

در اين اثـر نيـز اگرچـه     ،يجهنت در. نظر ندارد مقاومت در برابر قدرت در برايمشخصي را 
مشخصـي   كـار  راهگويد امـا بـه     سياسي سخن مي ـ فوكو از مبارزه در قالب گفتمان تاريخي

هـاي پايـاني     ذكر است كه فوكـو در سـال   شايانالبته . كند  مقاومت يا مقابله اشاره نمي براي
در يونان باستان و بـا تحليـل    )Parrhesia( »پارسيا«حيات خويش با پيگيري مفاهيمي چون 

ده كـر توجه  )care of the self( »مراقبت از نفس«در آن جامعه به مبحث » پارسياتس«نقش 
باشـد  ت در برابر قـدرت  هاي مقاوم  توجه فوكو به راه گويايتواند   است كه اين مطالب مي

هاي مقاومت و مقابلـه    تواند جاي خالي شيوه  نيز نمي تأمالتاين  هرچند ،)ب1390فوكو، (
  .آثار او پر كند هبا قدرت را در مجموع

توجـه   توانـد مـورد    كلـي مـي   طـور  بايد توجه داشت كه نظريات فوكـو بـه   ،يتنها در
و در  شـدت  بـه مـدرن   ةزيرا در اين آثار جامعـ  ؛پژوهشگران غيرغربي و مسلمان قرارگيرند



 141   عبدالحسين كالنتري و رضا تسليمي طهراني

 يـد تأكافزون بـر ايـن،   . اند شدهآن با نگاه انتقادي تحليل  يكارها و سازو  اند شدهعمق نقد 
   دانـش  ةطـرح ايـد   بـراي الزم  ةتواند زمين  ها مي  ها و چندگانگي دانش  فوكو بر تكثر گفتمان

مخـالف   شـدت  بـه هاي ديگر   درن بر دانشزيرا فوكو با تسلط علم م ،را فراهم كنداسالمي 
 ةبايد توجـه داشـت كـه نظريـات و تفكـرات فوكـو در قالـب انديشـ         ،در عين حال. است

  .گيرد كه هيچ تناسبي با مباني اسالمي ندارد  پساساختارگرايي جاي مي
  

 گيري نتيجه. 6

در  كـه  از آثار محوري ميشل فوكو است كرد دفاع جامعه از بايدكه مشاهده شد،  طور همان
بـر   يرگـذار تأثعوامل بيروني  ن اثردر اي. است بررسي شده، مفهوم قدرت و تحوالت آن آن

هـاي مـاركس، وبـر، الك،      سياسي زمان او و انديشه ـ فوكو مانند تحوالت اجتماعي ةانديش
روني اثر به شـرح  چنين، در تحليل د هم. مشخص شده استو نيچه  ،روسو، هابز، ماكياولي

و جنـگ از ديـدگاه فوكـو     ،سياسـي، نژادگرايـي   ـ و تحليل مفاهيمي چون گفتمان تاريخي
خالي از  كرد دفاع جامعه از بايدشد، عنوان اثر  ذكركه  طور همانافزون بر اين،  .پرداخته شد

شـده در آن انسـجام و پيوسـتگي     ارائههاي مختلف گفتار درس مواردي ازابهام نيست و در 
اثر برخي نواقص وجود دارد، فوكو در اين اثر،  ةدر ترجم كه بر اين عالوه .خورد  چشم نمي به
كامل از تحليل مناسبات قدرت بر مبنـاي مفهـوم سـلطه جـدا      طور رغم خواست خود، به به

. به تركيبي از تحليل بر مبناي مفاهيم سلطه و جنگ روي آورده است ،واقعدرنشده است و 
 .است شدهتحليل و نقد  مذكوراساس مضامين  بر كرد دفاع جامعه از بايد، يجهنت در
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