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The ideas of Michel Foucault (1926
1926-1984
1984) have brought about great
changes in the fields of philosophy, politics, knowledge and social
science. One of the most important terms in his view is power.
According to Foucault, power exists in all aspects of human life and
among all human beings. Power in its behavior seeks to regulate and
subjugate others. It seems that by analyzing Foucault's views on power
and its epistemological relationship between subject and subjugation,
several works in the field of history, politics, oral history and even
literature can be examined under cultural studies. The purpose of such
research is to pay attention to the approach that Foucault has followed
in recognizing power as a raw material by understanding the subsubject and marginal. It is through these procedures that we can
understand the mechanism of techniques and procedures of power and
how it works (Barry, 2006
2006: 104
104).
Oral history in the field of Iran-Iraq war (1978
1978-1988
1988), especially the
memoirs of prisoners of war, is important as an example of societies
that clearly emphasize the mechanisms of domination and power for
survival. The book "An Inscription on the Sky" Narrated by Akbar
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Sayad Borani (2017
2017), an Iranian pilot who was captured by Iraqi
Ba'athist forces on the fourth day of the Iran-Iraq war, after his plane
crashed at the border between the two countries. In this book, Sayad
Borani, while narrating the bitter narratives of captivity, expresses the
structure of hard and soft power, resistance and quasi-discourses within
the captivity camps..
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In this study, the method of constructing the subject of criticism and the
rule of the Iranian captives and the relations and functions of
domination (prison guards) as the construction of the subject man in
highlighting a specific narrative and parallel discourses have been
studied. To show the aspects of originality and abstract images of Sayad
Borani narrative propositions, his memoir entitled "An Inscription in
the Sky" has been used. The main question of the article is the quality
of power discourse and the confrontation of some external discourses
in the form of discourse resistance. How did the author (narrator) of
these memoirs show the disciplinary technology of prison guards in the
three elements of knowledge, power and body?
2noiIitriiI .

Foucault talks about the quality of power. In his view, these four themes
encompass the issues of power that must be avoided: first, power is
possession, and second, power is a phenomenon that is specifically
concentrated in a particular state or social class. Third, power can be
reduced to other areas. Fourth, its effects and effects are purely
ideological (33), so they are subject to falsification, distortion and
skepticism (Bard, 2003
2003: 7-116
116).
Foucault considers the "problem of power" to be an interactive
phenomenon and draws on micro-textures for power that extend to the
smallest aspects of human relations. Foucault also believes that power
does not usually change in nature. An example of this view can be seen
in several places in the narration of an inscription on the sky.
In Foucault's definition of power, we come to the "qualitative
characteristic" of a part of the relations between individuals that
emerges within a specific framework of control systems in order to
subjugate the supposed society.
Sayad Borani in expressing the relations between individuals and the
control system (dominant discourse) refers to three relations: first, the
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relationship of prisoners with each other, and second: the relationship
of prisoners with infiltrators and spies. Third: Prisoners' relations with
prison guards.
In all three forms of relationships, the act of organizing is shown as the
"possible sphere of action of others." In other words, the competition of
each of the mentioned discourses, while trying to organize the nature of
the representation of individuals, seeks to dominate the (discourse) of
the other.
3noi .teriI .

This study showed how the prison government, in order to create
subjugation and order in its construction, highlights one discourse and
marginalizes another discourse. The narrator states in his narrative that
the desired power of the prison regime in the early days of his captivity
and that of his friends initially sought to subdue them through threats,
intimidation and punishment, but due to the resistance of the prisoners,
the prison guards gradually turned to strategic behavior. They seem to
be humane, and by providing facilities, changing violent guards and
increasing food rations, they added to the aspects of care. In this study,
there is a set of connections, activities and experiences in an intertwined
network of discourse relations of the captive community through which
to describe the connections between different classes of this human
society. Citing evidence from the book Inscription in the Sky, it was
found that in the approach of closed and totalitarian societies, such as
the prisoner of war prison, two interconnected elements of behavioral
norms and subjugation techniques in the self-regulation struggle for
power seek to exploit the dominated elements. On the other hand, in a
capillary, intangible and multifaceted way, the power tried to draw
certain ways of life for the members of the society (prisoners of war)
by persuading them. Power has done this by changing, but it did not
change its nature. The intertwined networks of discourses sought to
spread their accepted truths in the captive community in overt and
covert conflict. The most important reason for the inability of the
dominant discourse (prison guards) is the lack of proper understanding
of discourses or sub-discourses that have overcome the dominant
discourse and the established system of government in the form of
resistance and sub-subjects.
Keywords: power, Foucault, Oral history, Inscription on the sky.
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چکیده ّ
فوکو یکی از اندیشمندانی است که دربارة کيفيت و کارکرد قدرت در مناسبات اجتماعی دیدگاه
تأثيرگذاری را ارائه داده است .از نظر وی ،عناصر قدرت در شبکهای پيچيده و دائم در تغيير ،طی
بازیهای متداخل ،یکدیگر را تقویت میکنند و با صورتبندیهای جدید به نمایش درمیآیند.
وی با بررسی ساختار قدرت در جامعۀ سلطنتی انگلستان نشان داد که چگونه میتوان به جای تمرکز
بر حاکميت قدرت بر پيکرههای به حاشيه رانده شدة بیشمار ،به عنوان سوژههای فرعی توجه داشت
و به سازوکار روشمند قدرت و عملکرد آن پی برد.
در این پژوهش به روش توصيفی -تحليلی ضمن بحثی دربارة دیدگاه فوکو پيرامون کيفيت گفتمان
قدرت با تمرکز بر متنی از تاریخ شفاهی معاصر به دنبال ردیابی ساز و کار اعمال قدرت در مناسبات
اجتماعی آن در گفتمان حاکم و محکوم برآمدیم .کتاب «کتيبهای بر آسمان» مجموعه خاطرات
خلبان اکبر صياد بورانی روایتی تنگاتنگ از مقاومت و شکلگيری گفتمان و پارهگفتمانهای به
حاشيه راندهشده و تاکتيکهای قدرت مسلط در دوران ده سالۀ اسارت در عراق است .نتایج پژوهش
نشان میدهد قدرت مورد نظر فوکو به صورتی پيچيده در روابط چندگانه حاکميت زندان با اسيران
و اسيران با همبندان خود به شکلی نظاممند وجود داشته است .در این مجموعه خاطره نشان داده
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می شود که چگونه تعامل و مواجهه با اشکال مختلف قدرت روندی را پدید میآورد تا گفتمان
غالب برای سيطرة بيشتر ،رژیم حقيقت را به نفع خود تعریف نماید.
واژههایّکلیدیّ:قدرت ،فوکو ،تاریخ شفاهی ،کتيبهای بر آسمان ّ

ّ-1مقدّمه ّ
اندیشههای ميشلفوکو )1926-1984(1در حوزة فلسفه ،سياست ،معرفت و دانش اجتماعی
تحوالت وسيعی را پدیدآورده است .یکی از مهمترین اصطالحات دیدگاه وی قدرت است.
از نظر فوکو قدرت در تمام زوایای زندگی بشر و در ميان همه آحاد انسانی وجود دارد.
قدرت در رفتار خود به دنبال نظم بخشی و انقياد دیگران است .انضباط مورد نظر قدرت با
ابزار و مکانيسمهای قهرآميز صورت نمیگيرد؛ بلکه مجریان پيدا و پنهان با ایجاد راهبردی
انضباطبخش همه را به انقياد و سوژهشدگی رهنمون می شوند؛ البته همه در برابر این راهبرد
منقاد نيستند؛ بلکه سرپيچی آنها برای سوژه شدگی با اعتراض و مقاومتشان همراه میشود
که به آن «نقاط مقاومت» گفته میشود؛ بنابراین هرجا قدرت به اشکال مختلف وجود دارد،
مقاومت نيز دیده میشود .فوکو با طرح موضوع ارتباط بين قدرت و دانش 2در حوزه
گفتمانهای( )1علوم انسانی و اجتماعی به دنبال معيارهایی بود که دانش کارکرد قدرت و
پذیرش آن از سوی افراد به صورت سوژه 3را بکاود تا از این طریق نگرشی تازه به مناسبات
اجتماعی را پدید آورد .فوکو با ریشهیابی قدرت و سلطه در صورتبندیهای جدید معرفت
(اپيستمه( ))2نشان داد که چگونه قدرت یا همان ویژگیها و اقتدارهای کهن در دنيای معاصر
به بازتوليد خود میپردازند .وی با رویکردی درزمانی 4مسئلۀ «سوژه» و روند سوژهشدگی را
ردیابی می کند .از نظر وی بسترها و مفاهيم مرتبط با قدرت در کشاکش با یکدیگر قابل فهم
هستند؛ بنابراین هریک از این مفاهيم در احکام مجموعۀ خود صورتبندیهایی(اپيستمه)5
را نشان میدهند که در مجموع ذیل صورتبندی نظاممند گفتمانی 6جای میگيرند.
1 - Michel Foucault
2- Power/Knowledge
3- subjectivity
4 - chronologic
5 - episteme
6- Discourse

کيفيت قدرت در نظام گفتمانی کتاب کتيبهای بر آسمان

صورتبندیهای نظام مند گفتمانی ،ساختاری متصلب و تغييرناپذیر ندارند؛ بلکه وفاداری
مفاهيم به صورتبندیها ،تابع دگرگونی حقيقت خواهدبود؛ بدین معنا که با تغيير مفاهيم و
گزارهها در یک دورة زمانی ،صورتبندیهای آن نيز تغيير مییابد .دیدگاه فوکو دربارة
تاریخ عقاید و مناسبات قدرت با تجزیه و تحليل سياسی کنشهای متنی برای نقد معاصر
حائز اهميت است .وی در آثار خود به ساخت سوژگی انسان از طریق روابط قدرت و دانش
اشاره دارد .پيوند بين سوژگی انسان و ساختار مناسبات قدرت در روایتی که از بد آغاز
میشود و به بدتر جهتگيری میکند .به عنوان مثال «تمدن یونانی-رومی مراقبت از خود را
همچون شيوهای برای به خدمت درآوردن سوژهها توصيه میکرد؛ اما از روشنگری به این
طرف مفهوم بیروحتر خودشناسی جای این ایدهآل را گرفت( ».بلزی )92:1398 ،بعدها
«استون گرینبلت »1نظریهپرداز تاریخگرایینو با بهرهگيری از آرای هگل و نيچه در
تبارشناسی اخالق و دیدگاه فوکو درباره قدرت و تبارشناسی آن به بررسی ساختار قدرت
در جامعه سلطنتی انگلستان دوره اليزایت جاکوب( )1603–1558پرداخت .وی طی بازنمایی
سوژگی انسان در این دوره تالش کرد نظام انقيادساز و «نظامهای کنترلی یک جامعه
مفروض» را بررسی نماید .به نظر میرسد با تحليل آرای فوکو دربارة قدرت و رابطۀ
معرفتشناختی آن بين سوژه و انقياد میتوان آثار متعددی در حوزه تاریخ ،سياست ،تاریخ
شفاهی و حتی ادبيات را ذیل مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرارداد .هدف از چنين
پژوهشهایی توجه به رویکردی است که فوکو نيز در شناخت قدرت به عنوان ماده خام با
درک سوژه فرعی و حاشيهای دنبال کردهاست .به نظر وی برای درک درست قدرت «به
جای تمرکز بر حاکميت آن باید پيکرههای بی شماری را که در نتيجه تأثيرات قدرت به
صورت سوژههای فرعی و حاشيهای درآمدهاند ،مطالعه کنيم( ».کلک )269:1379 ،وی
معتقد است تحليل رویهها و فنون قدرت در پایهایترین سطح نظم اجتماعی با
مفهومپردازیهای انتزاعی قدرت در بافت نهادی متمرکز بسيار متفاوت است .از خالل همين

1--Stephen Jay Greenblatt
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رویههاست که میتوان به سازوکار فنون و رویههای قدرت و چگونگی عملکرد آن پی برد.
(بری)104:1385 ،
ّ-1-1بیانّمسئله ّ
تاریخ شفاهی در حوزة جنگ ایران و عراق ( )1359-1367به ویژه خاطرات اسيران جنگی
به عنوان نمونهای از جوامعی که سازوکارهای سلطه و قدرت را برای بقا به شکلی بارز آینگی
میکند ،اهميت دارد.کتاب «کتيبهای بر آسمان» روایت اکبر صياد بورانی( ،)1396خلبان
ایرانی است که در چهارمين روز آغاز جنگ ایران و عراق ،پس از سقوط هواپيمایش در
مرز دو کشور ،به اسارت نيروهای بعث عراق درآمد .وی تا سال  1369به مدت  10سال در
زندانهای رژیم عراق به سر برد .در این کتاب ،صياد بورانی حين بيان روایتهای تلخ اسارت
ساختار قدرت سخت و نرم ،مقاومت و شبه گفتمانهای درون اردوگاههای اسارت را بيان
میکند .حکومت عراق در روزهای آغازین اسارت خلبانان از طریق شکنجه و آزار و پس
از آن ایجاد محدودیتهای تصنعی به دنبال سيطره و ایجاد هراس در آنان بود .این شگرد
چنان که اسمارت بری نيز معتقد است با «سانسور ،تحریم ،ممانعت و سرکوب 1به شگرد
ابرمن عظيم عمل میکند( ».بری )193:1385 ،به عبارتی ،وجه اقتدارگرای آن به صورت
پنهان و قابل ستایش (مقدس) بروز میکند (ر.ک :دلوز )126 :1387 ،اما با مقاومت اسرا و
پی بردن به گفتمان آنان ،حاکميت (استخبارات زندان) به شگردهای دیگر اعمال قدرت از
جمله تطميع« ،نگارش کتاب قانون» و نفوذ در گروههای کوچک چند نفره و دستهبندیهای
همشهریان ،دوستان و همبندان برای جاسوسی روی میآورد.
در این پژوهش شيوة ساخت سوژه منقاد و مورد نظر حاکميت از اسرای ایرانی و مناسبات و
کارکردهای سلطه (زندانبانان) به عنوان برساخت انسان سوژه شده در برجستهسازی روایتی
خاص و گفتمانهای موازی مورد بررسی قرارگرفتهاند .برای نشان دادن وجوه اصالت و
تصورات انتزاعی از گزارههای روایی صياد بورانی از کتاب خاطرات وی با عنوان «کتيبهای
بر آسمان» استفاده شده است .پرسش اصلی مقاله کيفيتگفتمان قدرت و مواجهه
پارهگفتمانهای خارج ازآن به صورت مقاومت گفتمانی است .نویسنده (راوی) این
1 - Repression
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خاطرات چگونه تکنولوژی انضباطی زندانبانان را در سه عنصر دانش ،قدرت و بدن نشان
داده است؟

-2-1پیشینۀّپژوهشّ ّ
مباحث مربوط به اندیشه فوکو دربارة نظام گفتمانی قدرت در پژوهشهای زبان فارسی به
دو صورت طرح اندیشه های بنيادی ،انتزاعی و طرح مباحث اجتماعی همراه بوده است .از
ميان دستۀ نخست میتوان از پژوهش مهدی مطهرینيا ( )1378در کتاب «تبينی نوین بر
مفهوم قدرت در سياست و روابط بينالملل» یاد کرد .وی در این کتاب ،آرای اندیشمندان
غربی دربارة مفهوم قدرت را گردآورده است .داوود فيرحی( )1378نيز در کتاب «قدرت،
دانش و مشروعيت در اسالم» به تعامل قدرت و دانش در آیين اسالم توجه نشان داده است.
در حوزة مقاالت علمی پژوهشی نيز مقالۀ «تحليل مناسبات قدرت در اندیشۀ ميشل فوکو»
نوشتۀ علیاصغر داودی ( )1390سير نگرش به قدرت از سوی فوکو را مورد بررسی قرار
داده است .محمدباقر خرمشاد و محمد اسماعيل نوذری ( )1397نيز در پژوهشی با عنوان
« واکاوی تحول مفهومی فلسفه سياسی بر اساس دو مؤلفۀ حقيقت و قدرت در اندیشه
اشتروس ،آرنت و فوکو» به بررسی مفاهيم مشترک نظری در آرای این سه متفکر پرداختند.
مهرداد نوابخش و فاروق کریمی ( )1395نيز در پژوهشی با عنوان «واکاوی مفهوم قدرت در
نظریات ميشل فوکو» به آرای فوکو از خالل آثارش پرداخته است.
در حوزة ردیابی و بازتاب آرای فوکو در آثار فارسی نيز میتوان از پژوهش عباس خائفی
( )1391با عنوان « بررسی سه قطره خون هدایت بر مبنای نظریۀ قدرت ميشل فوکو» نام برد.
وی در این پژوهش شاخصههای نظریۀ قدرت را در داستان یادشده بررسی کرده است .فاطمه
توفيقی ( )1394نيز در پژوهشی با عنوان «آزادی و دینداری از دیدگاه ميشل فوکو» به بررسی
دیدگاه این متفکر در حوزة آزادی و دین توجه نشان داده است .فرزان سجودی و محمد
فتحی ( )1393نيز در پژوهشی با عنوان بررسی «سازوکار خرد قدرت فوکو در نمایشنامه تنها
راه ممکن» به بررسی عناصر و مؤلفههای قدرت در این نمایشنامه پرداختند.
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بر اساس جستوجوهای صورت گرفته در منابع دیجيتالی و پایگاههای علمی ،هيچ پژوهشی
با محوریت نظریۀ قدرت فوکو در یک یا چند روایت تاریخ شفاهی نوشته نشده است و
پژوهش حاضر نخستين اثر در این حوزه خواهد بود.

ّ-3-1معرفیّاثر
کتيبه ای بر آسمان ،عنوان خاطرات سرتيپ دوم خلبان اکبر صياد بورانی است که به همت
ميرعمادالدین فياضی و از سوی انتشارات سورة مهر حوزه هنری در سال  1396منتشر
شدهاست .اکبر صياد بورانی به همراه کمک خلبان خود علی بصيرت در سال  1359به اسارت
نيروهای عراقی درمیآید و به مدت ده سال به صورت مخفيانه در زندانهای حزب بعث
عراق زندانی میشود .راوی دراین کتاب ،خاطرات حضور در زندانهای عراق را طی
مصاحبههایی که از سال  1390تا  1392طول میکشد ،بيان میکند (فياضی .)10:1396 ،راوی
در طول روایت خود از ساختارها و قواعد قدرت و گفتمان حاکم در زندان به عنوان وجه
غالب و شکلگيری پاره گفتمانهای مقهور و به حاشيه رانده شده سخن میگوید .با
طبقهبندی کارکردهای قدرت و پارهگفتمانهای موجود در روایت کتاب میتوان به نوعی
تاریخمندی و نظاممندی گفتمان قدرت را طبقه بندی نمود.

ّ-2بحث ّ
قدرت و تبارشناسی آن یکی از مفاهيم و رویکردهایی است که در حوزة جامعهشناسی و
سياست بسيار مورد توجه است.دیدگاه اندیشمندان کالسيک و معاصر دربارة تبارشناسی
قدرت را می توان در دو خط سير استمرار و عدم استمرار نشان داد .در خط سير استمرار بر
پراکندگی قدرت در تمام سطوح عام اندیشه اشاره دارد .در این خط سير پيوندی بين توماس
هابز )1679-1588( 1به عنوان نظریهپرداز قرن هجدهم و استيون لوکس )1936-1888(2در
دورة پيشاصنعتی وجود دارد .کسانی مانند مارکس ،راسل ،وبر ،پارسونز ،رانگ ،نيوتن و ...
در این گروه جای می گيرند .در خط سير دوم که با انتقاد از روایت منسجم گذشته آغاز
میشود ،فوکو جای میگيرد که به عنوان داعيهدار گسست از اندیشۀ عام و مشترک قدرت
1--Thomas Hobbes
2- Stefan Lux
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را مورد تردید قرار میدهد .وی قدرت را شبکه کم و بيش ثابت یا متغير از ائتالفها
می داند که عرصۀ متغير عمل و منافعی را که به صورت گفتمانی شکل گرفتهاند ،در
برمیگيرد( .کلک )268: 1379 ،از نظر فوکو قدرت ،تباری تاریخی دارد که هميشه رابطهای
بين قدرت ستمگری و مقاومت در برابر ستم را در خود دارد.
نخستين گام فوکو برای بررسی روابط قدرت -به ویژه قدرت در دورة معاصر -پاسخ به
این پرسش بود که «قدرت چگونه اعمال میشود و چه ارتباطی بين قدرت و دانش /معرفت
وجود دارد» وی در دو کتاب مراقبت و تنبيه( )1975و کتاب سهجلدی تاریخ امور
جنسی( )1984-1976مطالعۀ تاریخی قدرت را «تحليلشناسی قدرت» مینامد و به صيرورت
قدرت و دانش /معرفت میپردازد ،اما این بررسیها شکل منسجم و نظاممندی ندارد .از نظر
وی لنگرگاه اصلی قدرت حتی اگر هم درون نهادها متجسم و متبلور شود ،باید در خارج از
نهادها یافت ،گویا وی در نظر داشته که قدرت به شکلی مولد در همه اجتماعات بشری
وجود داشته و همواره بر شکل تکاملی خود داللت میکرده است.
درگام بعدی ،فوکو دربارة کيفيت قدرت سخن میگوید .از نظر وی این چهار مضمون،
مباحث مربوط به قدرت را در برگرفتهاند که باید از آن خالصی یافت :نخست قدرت به مثابۀ
تملک است ،تملکی که نهاد آن در «عصای سلطنتی» یا سلطه تجلی یافته است ،البته در دورة
معاصر با تغيير رویکرد ،قدرت دیگر در تملک طبقه مسلط نيست؛ بلکه به عنوان «راهبرد»
شناخته میشود .دوم اینکه قدرت پدیدهای است که به طور خاص در دولت یا طبقۀ اجتماعی
خاص متمرکز شده است .در دورة معاصر ،قدرت از مانورها ،تاکتيکها و عملکردها پدید
میآید .سوم آنکه قدرت به دیگر عرصهها 1تقليل پذیراست .عرصههایی مانند ماهيت نظام
اقتصادی .چهارم آنکه آثار و معلولهای آن صرفا ایدئولوژیک( )3است ،بنابراین واجد
ابطال ،تحریف و تشکيک هستند (برد.)116-7: 1382 ،
فوکو معتقد است قدرت را نمیتوان مانند یک نهاد یا یک ساختار ،یا یک سوژة انسانی
منفرد و یک سویه یا حتی بازدارنده مفهوم سازی نمود؛ بلکه قدرت ،چنان سلطهای در روابط
بشر پدید آورده که سوژهها و سوژگانی را پدید میآورد و آن را به صورت وضعيت پيچيدة
1

- sphere
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استراتژیک و چندگانگی روابط نيرویی که در آن واحد قصدی غير سوبژکتيو است،
مفهومپردازی میکند( .بری« )101:1385 ،اسمارت بری» با تحليل تاریخ روندهای اجتماعی
قدرت بين تودة عظيم مردم و ملموس بودن آن در تصميمگيریهای آنان پنج دستورالعمل
روش شناختی فوکو برای عيان ساختن قدرت و گفتمان را به شرح زیر میداند -1 :شکل،
 -2سطح اثر -3 ،جهت -4 ،سطح کالن  -5اثر معرفتی قدرت.
از نظر فوکو تحليل قدرت باید متوجه فنونی باشد که در نهادهای مادی ،منطقهای و محلی
تجسم یافتهاند ،نه شکلهای متمرکز و مشروح قدرت .دوم اینکه تحليل باید به عمل یا اعمال
قدرت حوزة کاربرد قدرت و آثار و نتایج آن بپردازد ،نه به پرسشهای مربوط به تملک یا
قصد آگاهانه .سوم :قدرت ثروت مایملک فرد یا گروه نيست؛ بلکه در پيکرة اجتماعی به
گردش میآید و به صورت یک زنجيره عمل میکند و از طریق سازماندهی تورمانندی
اعمال میشود که همگان در آن گير افتادهاند .چهارمين توصيۀ روش شناختی فوکو تا
اندازه ای در توصيۀ نخست مندرج است ،تحليل قدرت بنا به عرف از سطح کالن نهادی-
مثل قدرت دولت -آغاز شده و به انتشار و اشاعۀ قدرت به سراسر نظم اجتماعی منجر
میشود .پنجمين قاعدة روششناختی فوکو به رابطۀ دانش و معرفت مربوط میشود .بنا به
نظر وی ساز وکارهای قدرت همواره به دنبال توليد ابزارهایی هستند تا به شکلگيری و
انباشت معرفت ،روشهای مشاهده ،فنون ثبت و ضبط ،رویههای پژوهش و کاوش و
تجهيزات کنترل کمک کنند( .همان )104-105 :از نظر وی قدرت و معرفت /دانش ارتباطی
ناگسستنی دارند« .اصطالح قدرت -معرفت در آثار فوکو برای اشاره به همين رابطۀ دو سویه
به کار میرود و حکایت از آن دارد که معرفت ،هم زادة قدرت است و هم قدرتزا(پاینده،
 ،1397ج .)333 :2وی با انتقاد از رویکرد تمرکز بر حاکميت قدرت معتقد است قدرت به
شکل کوچکترین واحد معنایی با صورتبندی (اپيستمه دانش یا نظام دانایى) مانند اختاپوسی
پاهای خود را در جزئیترین امور زندگی بشر بسط دادهاست .وی مانند آنتونيو گرامشی( 1
 )1937-1891به «ایدئولوژی کپسوله شده» و نقش گفتمانهای قدرت توجه دارد (کوثری،
 ) 23:1386لذا بين حقيقت و قدرت تفاوتی قائل نيست؛ زیرا اساسا حقيقت برساخت قدرت
1

- Antonio Gramsci
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است؛ بنابراین ما در ميان شبکهای از نظمهای درونی قرار گرفتهایم که در کشاکش
یکدیگر برای تسلط بر دیگری تالش میکنند .اگر ما از حقيقت سخن میگویيم ،قصد داریم
نشان دهيم «حقيقت در کدام نظمهای سياسی ،اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و به چه کار
قدرت و سلطه میآید» (احمدی .)191:1374 ،این برهمکنشی حقيقت در راستای استقرار
«وضعيت محلی» درون سامان مستقر قدرت است که موجب سازماندهی «مقاومت محلی»
میشود ،مقاومتی بر سر حقوق مشخص و پایمال شده (همان).
فوکو مقاومت را با سه تجلی از قدرت باز میشناسد :مبارزه عليه سلطه ،انقياد و استثمار .این
سه نوع مقاومت پس زمينه رویکرد فوکو به قدرت و سياست است .وی هر گونه اتصال به
هر هویت خاص را انقياد می داند .دوم اینکه اشکال مورد نظر وی از عمل سياسی با اشکال
فعلی سياست منطبق نيست و به موضوعاتی نظير جنسيت ،جرم و جنایت و جنون میپردازد.
سوم آنکه وی به اغلب نظریهها و مفاهيم همانند جعبه ابزاری مینگرد که در خدمت چيز و
عملکرد دیگری هستند( .برد)114:1382 ،
عنصر دیگر مورد نظر فوکو در تحليل قدرت مجازات و تنبيه است .از نظر وی مجازات و
تنبيه برای پدیداری و کشف حقيقت نيست؛ زیرا آنان که مجازات و تنبيه را وضع کردهاند،
خود را تجسم حقيقت میدانند؛ بنابراین ،مسئلۀ مهم ،اثبات حقيقت در چارچوب قواعد و
قوا نين وضع شده است .وی با تبارشناسی قدرت به دنبال انکشاف ارتباط شبکهای
رویدادهایی است که از سر منطق و عقالنيت به دنبال سلطه هستند .این شبکههای در هم
تنيدة بخردانه از راه آفرینش حقيقت موجب حاکميت برخویشتن و دیگران میشوند؛ به
عبارتی ،تبارشناسی هم عليه حقایق جهان شمول و بیزمان است و هم عليه مفهوم تداوم
(احمدی)182:1374 ،؛ البته شبکههای پدیدآمده برای غلبه گفتمان خود ،مستعد پنهانکاری
هستند .هدف این شبکهها سيطره بر جوامع کوچک و بزرگ انسانی است .به عنوان نمونه در
مجموعه خاطره مورد بررسی ما ،گفتمان حاکم (زندانبانانعراقی) اسيران را در گروههایی بر
اساس درجه بندی و موقعيت نظامی آنان تقسيم نمود .این گروهها شامل افسران ،درجهداران
و سربازان میشد .گروههای پدید آمده برای پيشگيری از خطر نفوذ جاسوسان به روشی
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پنهانی درون خود ،گروههای کوچکتر قومی ،قبيلهای را پدید آوردند .نيروهای عراقی
افسران را در سلولی جدا محبوس کردند .این افسران شامل نيروهای هوایی و زمينی میشدند.
«حدود  33نفر خلبان ایرانی بودیم که ما را وارد سالنی هفتاد ،هشتاد متری کردند  ...بيست
دقيقه گذشت .در ،دوباره باز شد و پانزده شانزده نفر دیگر آوردند  ...دیگر جایی باقی نمانده
بود  ...بين آنها که تازه آمده بودند ،دو سه نفر سعی میکردند اوضاع و احوال را کنترل کنند.
یکی از آنها گفت :بين ما کسی هست که قهرمان وزنهبرداری ارتشهای جهان است و در
عراق هم یک بار مسابقه داده و قهرمان شد ...و ادامه داد :ما نظامی هستيم و باید یک ارشد
داشته باشيم ،باید همۀ دستورها را او بدهد .با عراقیها صحبت کند و آنچه شنيده به ما انتقال
بدهد (فياضی.)242-3: 1396 ،1

بنا به تعبير فوکو شبکههای گفتمانی قدرت برای ایجاد نظم برساخت مسلط خود اپيستمهایی
هستند که به دنبال مقهور ساختن و ایجاد تبعيت سوژه (انسان) هستند( .فوکو)344:1388 ،
صياد بورانی شرح میدهد که بعد از انتخاب ارشد چگونه شبکههای درهم تنيده در ميان
گروه اسيران شکل میگيرد:
«باید هر هشت نفر به یک گروه تقسيم شوند .هر گروه باید یک سرگروه داشته باشند که ارشد
گروه با سرگروه صحبت کند(.)243

مسئوالن بازداشتگاه اصرار دارند گروههای کوچک بر مبنای تقسيم بندیهای قوميتی،
زبانی ،درجه نظامی و  ...شکل بگيرد .با تقسيم شدن گروهها به واحدهای کوچکتر ،سيطرة
بر آنها برای گفتمان حاکم (زندانبانان) آسان میشود .گفتمان حاکم ضمن تسلط بر آنان به
واسطۀ نظم برساخته میتواند وعدة «مماشات و همکاری» دو طرفه را بدهد.
«از ما خواستند برویم با آنها همکاری کنيم .وقتی برگشتيم اینجا برایشان تبليغات کنيم و عدهای
را هماهنگ کنيم .قرار است ما را برای کودتا از ترکيه وارد ایران کنند و حکومت ایران را
سرنگون کنيم( ».همان)

بنا به نظر فوکو در تبارشناسی ،قدرت ،در کشاکش درونی برای خود تنظيمگری به تکنيک
دو مرحلهای روی میآورد .ابتدا از طریق اعمال قدرت -نه نمایش قدرت -به ابزاری بدل
می شود که عناصر اجتماعی را منقاد سازد و در ادامه با تغيير رویکرد به تکنيکها و فنونی
 - 1از اين پس در ارجاع به كتاب مذكور صرفاً به شماره صفحه بسنده ميشود.
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بدل میشود که باعث افزایش فایده و بهرهوری عناصر تحت سلطه شود .پنهانسازی
خلبانان ایران در زندانهای مخفی در نيمه نخست کتاب بيانگر نظامی تمامتخواه است که
بر کليت منویات خود انگشت مینهد تا تحت لوای این کلگرایی 1تمایز ميان فرد و جامعه،
درونگرایی و برونگرایی ،خاص و عام را یکسر ملغی سازند( .مارکوزه)49:1385 ،
«مرا انداختند جایی .وقتی چشمم را بازکردند ،همه جا تاریک بود .عراقیها رفتند بيرون و در
آهنی کلفتی که شبيه در گاو صندوق بود ،پشت سرشان بستند .تنها بودم .پوشش دیوارها و
کف از سراميک قهوهای سوخته بود .فضا یک متر و نيم در سه متر مساحت داشت ،پنجرهای
هم نداشت(.)90-91

رژیم بعث عراق بدون توجه به کنوانسيونهای بينالمللی اسيران جنگی و با مخفی کردن
خلبانان و فشار روانی بر آنان تالش میکند شرایط گفتمانی خود را در حوزه خصوصی
اسيران سرریز نمایند تا روح ذهنی فرد زیر سایه سنگين روح عينی گفتمان غالب امحا شود.
(ر.ک :پاینده)41:1388 ،
-1-2تولیدّقدرتّ،پدیداریّتعاملی

فوکو «مسئله قدرت» را پدیداری تعاملی میداند .از نظر وی «اگر نظامهای متعددی از
محدودیت در حوزة گفتمان عمل کننده ،نظامهایی که «آنچه میتوان گفت» و «این که چه
کسی میتواند آن را بگوید»« ،محدود کند» ،آنگاه مسئله قدرت اجتناب ناپذیر میشود».
(اليری )97:1396 ،قدرت را نمیتوان فراوردة فرعی نظمها دانست؛ بلکه به شکلی
فزاینده«تصورات مشخص ممکن را از آنچه فرد میتواند دربارة خود بداند ،شکل میدهد».
(ریما مکاریک )228:1388 ،نمونه بارز توليد و شکلدهی به تصورات اشخاص ،مفاهيمی
است که در مواجهه با قدرت مسلط به دست میآید .همانگونه که فوکو اشاره میکند،
رمزگان یا نظم مبتنی بر قدرت با به کارگيری آموزش ،مذهب ،مسائل پزشکی یا سياسی بر
انسان سيطره مییابد .صياد بورانی در روایت خود با اشاره به آموزش خلبانی در آمریکا نظم
حاکم بر اردوگاه آموزشی دوران دانشجویی و اطاعتپذیری از استاد پرواز خود را به منظور
نشان دادن شکلدهی به تصورات اشخاص یادآور میشود .وقتی راوی در آخرین پرواز
-totalism
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دورة آموزشی خود با مشکل مواجه میشود ،استاد پرواز-عليرغم دلخوری از او -به وی
تسلی خاطر میدهد و تشویق میکند:
«به تو اعتماد دارم ،میدانم شاگردی هستی که وقتی امروز به تو گفتم تنها میخواهی بروی
پرواز به تو استرس وارد شد ،ولی اگر به خودت باشد ،میدانم این هواپيما را میبری و
میآوری)517( ».

صياد بورانی پس از این سخن استاد پرواز خود به تصورات ممکن دربارة خود شکل میدهد.
تصویری از شجاعت ،توانستن و غلبه بر مشکالت؛ لذا تصميم میگيرد دوباره بپرد .استاد
میگوید« :خودت هستی و این هواپيما .ببين چه کار میکنی .من هم میروم توی برج
مراقبت ،منتظرم که بنشينی( ».همان) صياد بورانی برای اولين بار به تنهایی تيک آف (پرواز)
میکند .وقتی به منطقۀ پرواز میرسد ،دستورهایی را که از استاد پرواز خود آموخته بود ،با
صدای بلند مرور میکند:
«حين پرواز همان حرفهایی را که اسميتسن با من میزد ،با خودم بلند بلند تکرار میکردم.
او در برج مراقبت بود و نمیشنيد با خودم چه میگویم .به این فکر میکردم که چرا نتوانستم
مانورها را انجام بدهم .حاال یکی یکی آنها را انجام میدهم)519( ».

فوکو استدالل میکند که قدرت به مثابۀ تجربه و واقعيت به توليد روایت میپردازد؛ بنابراین
کسی که از قدرت سخن می گوید ،تجربه و واقعيت را خلق و منتقل میکند .از نظر وی
تاریخ جنون و تاریخ جنسيت سير در زمانی نيروها و تدبير اندیشهها نيست؛ بلکه متنی است
که به واسطۀ آن «تاریخ بر اساس واقعيتی که آن را حقيقتی میسازد ،داستانپردازی میشود».
)(Foucault,1977:193
در اندیشه فوکو گفتمانها شامل مجموعهای از گزارههاست که همانند آبژه شکل عينی و
مادی دارد و آن از عملکرد یا نهادهای اجتماع نشأت میگيرد .این گزارهها زنجيرهای
معنابخش را پدید میآورند که آنها را نقشهای اجتماعی میناميم .گزارهها همچون
شبکههایی از رگها پدیدآورندة گفتمان هستند .گفتمانها دربارة گزارهها سخن نمیگویند؛
بلکه آنها را میسازند .شکلدهی گزارهها و موضوعات توسط گفتمان در ساختار اجتماعی
امروز پنهان و الیه الیه است؛ بنابراین گفتمانها برای سلطۀ خود در پی تسلط برگزارههای
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گفتمانهای دیگر از راه توليدگری است .اصلی که فوکو آن را «انفصال یا ناپيوستگی»1
ناميد .او شرایط و ساختارهای گفتمان قدرت را عليرغم توليدگریاش فاقد جهان شمولی
میداند؛ به عبارتی نمیتوان نظری قاطع دربارة جهان شمولی قدرت قائل شد .با پذیرش
قطعيت قدرت عمال راه برای گفتمانهای دیکتاتوری و متصلب باز میشود ،حال آنکه
قدرت در صيرورت اجتماعی قرار دارد و سيال و توليدکننده است.
ّ-2-2ریزبافتّقدرت ّ

فوکو برای قدرت ریزبافتهایی را ترسيم میکند که در جزئیترین وجوه روابط انسانی
تسری مییابد .بنا به نظر وی «هرکس که به کس دیگری میگوید یا نشان میدهد که چگونه
کاری را انجام دهد ،بر او اعمال قدرت میکند .مسئله غرض و هدف در کار نيست ،انتقال
دانش مستلزم تعليم است ،یادگيری ،اطاعت را به دنبال دارد( ».بلزی )89:1389 ،نمونه این
دیدگاه در چند جای روایت کتيبهای بر آسمان دیده میشود:

«همزمان با کالس زبان در دورة آموزش خلبانی به کالس هيأت افسری هم میرفتيم .در این
هيأت به ما آیرودیناميک ،بيسيک پرواز ،نقشهخوانی و آداب و معاشرت یاد میدادند .کالس
آداب و معاشرت چهار پنج جلسه بود .اینکه چطور کارد و چنگال یا قاشق و چنگال توی دست
بگيریم ،چطور غذا بخوریم ،چطور نشست و برخاست کنيم )124( ». ...

مدرسان دورة آموزشی با ریزبافتهای برشمرده از سبک زندگی آمریکایی به دنبال
گسترش کالن فرهنگ خود و سرکوب فرهنگ بومی شاگردان خلبانی میشوند.
در بخشی دیگر ریزبافتهای سبک زندگی راوی برجسته میشود:
مرخصی نگرفته بودم .اول فکر کرده بودم همينطوری بروم و به کسی چيزی نگویم .به
رفيقم ،رضایی ،سفارش کرده بودم جای من باشد .گفته بود« :باشد .ولی فرمانده پایگاه
باید در جریان باشد که یک وقت اگر تو را خواست و نبودی ،برایت بد نشود ».گفته بودم
چيزی نمیشود.
اما دچار دلهره شده بودم .با خودم گفتم« :بروم به فرمانده اطالع بدهم» رفتم دفتر سرهنگ
گلچين ،فرمانده پایگاه .دو سه نفر از همان بچههایی که با هم جلسه میگذاشتند توی دفتر گلچين

- Discontinuity
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بودند .تا مرا دیدند ،دستپاچه شدند .احساس کردم فکر کردهاند ،رفتهام چيزی به فرمانده پایگاه
بگویم()108
-3-2کیفیّتّجامعهّنمایشیّ–ّجامعهّمبتنیّبرّمراقبت ّ

فوکو معتقد است قدرت معموال در ماهيت خود تغيير نمیکند ،بلکه در نحوة اعمال متفاوت
میشود؛ به گونهای که از سطح به عمق میرود؛ به عبارتی از جامعه نمایشی به جامعه مبتنی
بر مراقبت تغيير صورت میدهد .در روایت کتيبهای بر آسمان آمده است که زندانبانان
عراقی در سالهای اول اسارت خلبانان ،برای جذب آنان به منظور همکاری اطالعاتی با خود
صحنههایی از اعدام «خائنان و کسانی که همکاری نمیکردند» نشان میدهند .در سالهای
بعد به تهدید روی آوردند و سرانجام در برابر مقاومت خلبانان به مراقبت متوسل شدند.
« افسر عراقی از روی ليستی که تو دستش بود ،اسم تعدادی از اسرا را خواند  ...بين اسامی هم
خلبان بود هم غيرخلبان .ما را با ضرب و شتم از بند بردند بيرون .وارد راهرو شدیم .آنجا هم

یکی دو نفر را بیهدف چپ و راست کردند ...عراقیها پشت سر ما به اسرای طبقه پایين گفته
بودند ،اینها را میبریم بغداد تير باران کنيم)4-263( ».

زندانبانان پس از چندی شيوة خود را تغيير میدهند و دیگر دست به تهدید و شکنجه و
اعدام نمایشی نمیزنند.

«عراقیها دیگر سختگيریهای گذشته را نداشتند و اوضاع و احوال طبقه پایين عادی

میگذشت ( )346یک روز عراقیها گفتند هر نيرویی باید متولی اسرای نيروی خودش باشد.
نيروی زمينی عراق میخواهد اسرای نيروی زمينی ایران را سرپرستی کند و خودش نگهداری
کند ...بعد از این اتفاق فشاری که روی ما بود برداشته شد.)8-347 (».

مراقبت و تنبيه فوکویی به مثابه همان رفتار در سطح (نمایشی) بودهاست .وی معتقد است در
جامعه مبتنی بر مراقبت ،سازوکارهایی پدید میآید که تا ژرفترین وجوه اجتماعی و روابط
انسانی را در محاصره خویش آورد .در این رویکرد ما شاهد «جامعه مبتنی بر مراقبت» هستيم
که «در زیر سطح تصویرها ،بدنها عميقا در محاصرهاند( ».فوکو)27:1388 ،
صياد بورانی تغيير بنيادین در رفتار قدرت را با گزارهای در روایت خود توضيح میدهد:
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«کتاب قانونی داشتيم که حدود پنجاه صفحه مطلب داشت .برای آب خوردن ،حمام کردن،
آفتاب خوری و هر اتفاقی که با آن مواجه میشدیم ،قانون داشتيم .سرهنگ محمودی قانون
میگذاشت و یک گروه چهار پنج نفره تصميم گيرنده بودند)373( ».

اما کتاب قانون نمیتواند چندان دوام آورد؛ زیرا سلطۀ یک نفر و «یک گروه چهار پنج نفره»
را در پی داشت( .سلطه گفتمان قدرت) از نظر فوکو در چنين شرایطی به مرور زمان،
گزارههای مخالف از سوی خردهگفتمانهای رقيب شکل میگيرد و تبدیل به مقاومت
میشود؛ زیرا همواره پس از اعمال قدرت ،مقاومت معنا مییابد و قدرت را تعریف میکند.
قدرت خواستار مقاومت است .در نتيجه مقاومت تفاوتی است که قدرت را تعریف میکند.
در واقع قدرت شيئی یا کيفيتی نيست که در تملک این یا آن باشد و بخواهند آن را از دست
دهند؛ «بلکه درجه یا نسبتی از مبارزه است( ».بلزی )90:1398 ،حرف و حدیث پيرامون
چگونگی اجرای قوانين برای اسرا زنجيرهای معنابخش را به وجود میآورد که مانند
آهنربایی گزارهها و خردهگفتمانهای منفک را به یکدیگر پيوند میزند:
«به مرور زمان وقتی همه به هم نزدیک میشوند و فرماندهی ادامه پيدا میکند ،گروه فرماندهی
کاراییاش را از دست میدهد)373( ».

بنا بر دیدگاه فوکو «گفتمانها» برای سلطۀ خود و در پی تسلط بر گزارههای گفتمانهای
دیگر است که وی آنها را انفصال یا ناپيوستگی مینامد:
«محمودی چون آدم با هوشی بود و این موضوع را میدانست که با امر و نهی کردن نمیتواند
اجتماع را کنترل کند ،گفت :نفراتی انتخاب کنيم و پنج نفر معتمد بيایند و تصميمگيری کنند یا
همين قانون را اجرا کنند یا کتاب قانون را تغيير دهند( ».همان)373 ،

مسئوالن اردوگاه و گروههای اسيران میدانستند که گفتمان مسلط آنان نمیتواند فراگير
شود .نيروهای عراقی بر قطعيت گفتمان خود تأکيد داشتند ،در نتيجه گفتمان سيطرهجویانه
و دیکتاتوری فرمانده و زندانبانان کادر اردوگاه در جای جای روایت کتيبهای بر آسمان
نمایان میشود:
«عراقیها کشان کشان مرا بردند زیر هشتی ،گوشهای گير دادند و تا جایی که میتواستند زدند،
طوری که بیهوش شدم»(همان.)336 ،
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کتاب قانونی که در اسارت فراهم شدهبود ،دقيقا مانند گزارشی است که فوکو در کتاب
«مراقبت و تنبيه ،تولد زندان» ( )1975از یتيمخانه «شواليه پله» در ميانه قرن نوزدهم نام میبرد.
در این یتيمخانه نوجوانان در مراسمی تمام عيار هر روز صبح دادگاهی میشدند .قوانين
سخت زندگی در آن حاکم بود« .بيدار باش ،مرتب کردن رختخواب ،شستن دستها و »...
فوکو در توصيف این گزارش نشان میدهد که چگونه محبوسان یتيمخانه شهروندانی سر به
راه ،یعنی سوژههایی در هردو معنای این اصطالح فاعل/تابع میسازد که میآموزند با
گردن نهادن به ارزشهای جامعهشان به شکل خود به خود کار کنند( .ر.ک ،فوکو،
 223:1378همچنين :بلزی)89:1398 ،
در روایت کتيبه ای بر آسمان چنين قانونی به همراه تنبيه برای ایجاد نظم برساخت گفتمان
غالب دیده میشود:
«بعد از شش ماه که در الرشيد بودیم ،جابجایی در سلولها شروع شد ،جابهجاییها چرخشی
بود ...این تغيير و تحولها قانون بود .همه به قانون احترام میگذاشتند .بعضی وقتها اتفاقی
میافتاد که بر اساس کتاب قانون یکی باید تنبيه میشد .یک بار با یکی از بچهها درگير شدم.
سرخود کارهایی میکرد که دیگران را به دردسر میانداخت .فکر میکرد چون زور بازو دارد،
می تواند هر کاری دوست دارد ،انجام بدهد  ...بر اساس کتاب قانون تنبيهاش کردند و دو هفته
از هواخوری محروم شد)7-416( ».

ّ
-4-2قدرتّوّرابطهّباّنظامّکیفیّکنترل ّ

در تعریف فوکو از قدرت به «ویژگی کيفی» بخشی از مناسبات ميان افراد میرسيم که در
چارچوبی مشخص نظامهای کنترلی پدید میآید تا جامعۀ مفروض را در انقياد خود در آورد.
فرایند و کارکردهایی که منجر به شکلگيری نظام منسجم کنترل و تسلط میشوند .از منظر
فوکو یعنی :حکومتداری( .ر.ک ،احمدی )77:1377 ،برای درک این فرایند و کارکردهای
قدرت ،شناخت گفتمانها یا پارهگفتمانهای به حاشيه رانده و پاره روایتهای متکثر نقشی
اساسی دارند.
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در بررسی متون برای درک قدرت ،متن از مقولهای جامد (عينی و ثابت) به مقولهای
انعطافپذیر (ذهنی و متغير) تبدیل میشود( .پاینده ،1397 ،ج )390: 1صياد بورانی در بيان
مناسبات و روابط بين افراد و نظام کنترل (گفتمان مسلط) به سه رابطه اشاره میکند :نخست
روابط اسيران با همدیگر ،دوم :روابط اسيران با نيروهای نفوذی و جاسوس .سوم :روابط
اسيران با زندانبانان.
در هر سه شکل روابط بر شمرده کنش سازمان دادن به «حوزه کنش ممکن دیگران» نشان
داده میشود؛ به عبارت دیگر ،رقابت هر یک از گفتمانهای یادشده ضمن تالش برای
سازمان دادن سرشت بازنمایی افراد ،در صدد تسلط بر (گفتمان) دیگری است .گفتمان
زندانبانان ،سيطره بر تمامی اسيران ،نظم و همکاری با «استخبارات حزب بعث برای براندازی
حکومت ایران» است .گفتمان نيروهای نفوذی و اسيران ایرانی تسليم شده به منویات
زندانبانان ،مماشات و «برخورداری از تسهيالت» بيشتر است تا مفسر کالن قدرت(زندانبانان)
باشند.
حميد نعمتی یکی از خلبانانی بود که در ابتدای جنگ ،خود را به نيروهای عراقی تسليم
کردهبود .وقتی اسيری را به اردوگاه مخفی خلبانان میآوردند ،او را میآمد تا در اتاقی
جداگانه با خلبانان تازه به اسارت درآمده گفتوگو کند .نعمتی اصرار داشت تا نيروهایی
که تازه به اسارت در آمدهاند ،هر نوع همکاری را با نيروهای بعثی انجام دهند:
«تا مرا دید به انگليسی گفت :اینها هر اطالعاتی که میخواهند بهشان بده! بگذار ما این
رژیم(ایران) را ساقط کنيم ...به فارسی گفتم :شما خودت را تسليم کردی ،من با بمب آمدم
اینجا .من با شما خيلی فرق میکنم ،راه من از شما جداست)95( ».

فوکو درباره قدرت ،رویکردی نوميناليستی دارد .از نظر وی چيزهایی مانند زن /مرد،
آزادی/حقوق طبيعی وجود ندارد ،بلکه اشکال گفتمانی است که آنها را پدید میآورد (برد،
 .)116:1382به عنوان نمونه اگر برای خلبانی بهترین هدیه در زمان آزادیاش کاالیی نفيس
بود ،در زمان اسارت  -به عنوان شکلی از گفتمان -سادهترین هدایا میتواند ،بهترین هدیه
باشد.
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محمودی به من گفت« :آقا یک توپ برایم درست کن» دیدم ول نمیکند از تکههای پارچه
یک توپ چهل تکه برایش درست کردم..توپ را که دید عشق کرد ماچم کرد و گفت«:بهترین
هدیه را به من دادی)366( ».
ّ-3نتیجهگیری ّ

در این پژوهش نشان داده شد که چگونه حاکميت زندان برای ایحاد انقياد و نظم برساخت
خود ،گفتمانی را برجسته و گفتمانی دیگر را به حاشيه میبرد .راوی خاطرات طی روایت
خود بيان می دارد که قدرت مورد نظر حاکميت زندان در آغازین روزهای اسارت وی و
دوستانش در ابتدا از طریق تهدید ،ارعاب و تنبيه به دنبال انقياد آنان است؛ اما به دليل مقاومت
اسيران ،زندانبانان به تدریج با چرخش راهبردی رفتاری به ظاهر انسانی در پيش میگيرند و
با دادن امکانات ،تغيير زندانبانان خشن و سهميه غذای بيشتر بر جنبههای مراقبت افزودند .در
این روش ماهيت قدرت و سرکوب تغيير کرده است ،اما اهداف همان است که از پيش بوده
است .در نيمۀ دوران اسارت ،شيوه جدید تطميع از طریق چيدمان و نظمدهی رفتاراز نظر
روانی برجسته میشود؛ به گونهای که اسرا احساس میکردند این تغيير راهبرد زندانبانان به
دليل رفتارهایی است که تمامی اسيران مطابق «کتاب قوانين» زندان انجام میدهند .مجموعه
این اعمال در گفتمان فردی ،بينافردی و دیگری یعنی نيروهاینفوذی و بریده در چارچوب
فرایند تجربه زیسته وآگاهی از فرایند گفتمان قدرت نشان داده شد .در این بررسی
مجموعهای از ارتباطات ،فعاليتها و تجارب در شبکهای در هم تنيده از مناسبات گفتمانی
اجتماع اسيران وجود دارد که از طریق آن به توصيف ارتباطات ميان طبقات مختلف این
جامعه انسانی انجاميد .با ذکر شواهدی از کتاب کتيبهای بر آسمان مشخص شد که در
رویکرد جوامع بسته و توتاليتار مانند بازداشتگاه اسيران ،دو عنصر به هم پيوستۀ ضابطههای
رفتاری و شگردهای انقياد افراد در کشاکش خود تنظيمگری قدرت به دنبال بهرهبرداری از
عناصر تحت سلطه هستند .از سوی دیگر قدرت با روشی مویرگی ،غيرملموس و چند وجهی
درصدد برآمد تا با ترغيب آحاد افراد جامعه (اسيران جنگی) شيوههایی مشخص از زندگی
را برای آنان ترسيم نماید .قدرت ،این کار را با تغيير اعمال خود انجام دادهاست به نحوی

کيفيت قدرت در نظام گفتمانی کتاب کتيبهای بر آسمان

که در ابتدا با ایجاد جامعه نمایشی نظير شکنجه روحی ،جسمی و تهدید به اعدام به مراقبت
و تنبيه تغيير صورت داد ،اما در ماهيت هيچ تغييری نيافت .شبکههای در همتنيده گفتمانها
در جدالی آشکار و پنهان درصدد بودند تا حقایق پذیرفته شده خود را در جامعه اسيران
تسری دهند .مهمترین دليل ناتوانی گفتمان غالب (زندانبانان) عدم درک درست از پيکرههای
گفتمانی یا خرده گفتمانهایی است که به شکل مقاومت و سوژههای فرعی و حاشيهای بر
گفتمان غالب و نظام برساخته حاکميت غلبه یافتند.
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