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11noi.nu ortnI .noi.nu ortnI . 

The ideas of Michel Foucault (19261926-19841984) 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 sub-

subject and marginal. It is through these procedures that we can 

understand the mechanism of techniques and procedures of power and 

how it works (Barry, 20062006: 104104). 

Oral history in the field of Iran-Iraq war (19781978-19881988), 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 (20172017), 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.. 

 
22noolnd o e  .noolnd o e  . 

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? 

 
22noiIitriiI .noiIitriiI . 

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, 20032003: 77-116116). 

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. 

 
33noi .teriI .noi .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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 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1400سال سيزدهم، شمارة بيست و پنجم، پایيز و زمستان   

ایّبرّآسمانکیفّیتّقدرتّدرّنظامّگفتمانیّکتابّکتیبه  
ّپژوهشی(ّ–)علمیّ

 عبدالهّاکباتان1ّ
 محمودّرنجبر2
 علیّتسلیمی3

ّچکیده
ی دیدگاه از اندیشمندانی است که دربارة کيفيت و کارکرد قدرت در مناسبات اجتماع فوکو یکی

در تغيير، طی  ای پيچيده و دائمتأثيرگذاری را ارائه داده است. از نظر وی، عناصر قدرت در شبکه
آیند. های جدید به نمایش درمیبندیکنند و با صورتهای متداخل، یکدیگر را تقویت میبازی

توان به جای تمرکز بررسی ساختار قدرت در جامعۀ سلطنتی انگلستان نشان داد که چگونه می وی با
های فرعی توجه داشت شمار، به عنوان سوژههای به حاشيه رانده شدة بیحاکميت قدرت بر پيکره بر

 و به سازوکار روشمند قدرت و عملکرد آن پی برد.
بحثی دربارة دیدگاه فوکو پيرامون کيفي ت گفتمان تحليلی ضمن  -در این پژوهش به روش توصيفی

قدرت با تمرکز بر متنی از تاریخ شفاهی معاصر به دنبال ردیابی ساز و کار ا عمال قدرت در مناسبات 
مجموعه خاطرات « ای بر آسمانکتيبه»اجتماعی آن در گفتمان حاکم و محکوم برآمدیم. کتاب 

های به گفتمانگيری گفتمان و پارهگ از مقاومت و شکلخلبان اکبر صياد بورانی روایتی تنگاتن
های قدرت مسل ط در دوران ده سالۀ اسارت در عراق است. نتایج پژوهش شده و تاکتيکحاشيه رانده

دهد قدرت مورد نظر فوکو به صورتی پيچيده در روابط چندگانه حاکمي ت زندان با اسيران نشان می
مند وجود داشته است. در این مجموعه خاطره نشان داده کلی نظامو اسيران  با همبندان خود به ش
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آورد تا گفتمان شود که چگونه تعامل و مواجهه با اشکال مختلف قدرت روندی را پدید میمی
 غالب برای سيطرة بيشتر، رژیم حقيقت را به نفع خود تعریف نماید.

 
ّآسمان ای برقدرت، فوکو، تاریخ شفاهی، کتيبههایّکلیدی:ّواژه

 

ّمقّدمهّ-1
اجتماعی  ( در حوزة فلسفه، سياست، معرفت و دانش1926-1984)1فوکوهای ميشلاندیشه

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. 

رفتار خود  به دنبال نظم بخشی و انقياد دیگران است. انضباط مورد نظر قدرت با  قدرت در

پنهان با ایجاد راهبردی  و پيدا مجریان بلکه؛ گيردآميز صورت نمیهای قهرابزار و مکانيسم

شدگی رهنمون می شوند؛ البته همه در برابر این راهبرد بخش همه را به انقياد و سوژهانضباط

 شودها برای سوژه شدگی با اعتراض و مقاومتشان همراه میتند؛ بلکه سرپيچی آنمنقاد نيس

مختلف وجود دارد، شود؛ بنابراین هرجا قدرت به اشکال گفته می« نقاط مقاومت»به آن که 

در حوزه  2ارتباط بين قدرت و دانش فوکو با طرح موضوعشود. مقاومت نيز دیده می

 وکارکرد قدرت  دانشبه دنبال معيارهایی بود که  اجتماعیعلوم انسانی و  (1)هایگفتمان

را بکاود تا از این طریق نگرشی تازه به مناسبات   3هسوژ پذیرش آن از سوی افراد به صورت

های جدید معرفت بندییابی قدرت و سلطه در صورتاجتماعی را پدید آورد. فوکو با ریشه

ها و اقتدارهای کهن در دنيای معاصر مان ویژگی( نشان داد که چگونه قدرت یا ه(2))اپيستمه

گی را شدو روند  سوژه« سوژه»مسئلۀ  4وی با رویکردی درزمانی پردازند.به بازتوليد خود می

کند. از نظر وی بسترها و مفاهيم مرتبط با قدرت در کشاکش با یکدیگر قابل فهم ردیابی می

( 5هایی)اپيستمهبندیمجموعۀ خود صورتهستند؛ بنابراین هریک از این مفاهيم در احکام 

 گيرند.جای می 6مند گفتمانیبندی نظامدهند که در مجموع ذیل صورترا نشان می

                                                           
1  - Michel  Foucault 
2   --  Power/Knowledge 
3   --  subjectivity 
4  - chronologic 
5  - episteme 
6   --  Discourse 
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مند گفتمانی، ساختاری متصلب و تغييرناپذیر ندارند؛ بلکه وفاداری های نظامبندیصورت 

ه با تغيير مفاهيم و ها، تابع دگرگونی حقيقت خواهدبود؛ بدین معنا کبندیمفاهيم به صورت

یابد. دیدگاه فوکو دربارة های آن نيز تغيير میبندیها در یک دورة زمانی، صورتگزاره

های متنی برای نقد معاصر تاریخ عقاید و مناسبات قدرت با تجزیه و تحليل سياسی  کنش

ش حائز اهميت است. وی در آثار خود به ساخت سوژگی انسان از طریق روابط قدرت و دان

اشاره دارد. پيوند بين سوژگی انسان و ساختار مناسبات قدرت در روایتی که از بد آغاز 

رومی مراقبت از خود را -تمدن یونانی»کند. به عنوان مثال گيری میشود و به بدتر جهتمی

کرد؛ اما از روشنگری به این ها توصيه میای برای به خدمت درآوردن سوژههمچون شيوه

( بعدها 92:1398)بلزی، « آل را گرفت.تر خودشناسی جای این ایدهروحطرف مفهوم بی

گيری از آرای هگل و نيچه در نو با بهرهگراییپرداز تاریخنظریه «1بلتاستون گرین»

تبارشناسی اخالق و دیدگاه فوکو درباره قدرت و تبارشناسی آن به بررسی ساختار قدرت 

( پرداخت. وی طی بازنمایی 1603–1558زایت جاکوب)در جامعه سلطنتی انگلستان دوره الي

های کنترلی یک جامعه نظام»سوژگی انسان در این دوره تالش کرد نظام انقيادساز و 

رسد با تحليل آرای فوکو دربارة قدرت و رابطۀ را بررسی نماید. به نظر می« مفروض

زه تاریخ، سياست، تاریخ توان آثار متعددی در حوشناختی آن بين سوژه و انقياد میمعرفت

شفاهی و حتی ادبيات را ذیل مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرارداد. هدف از چنين 

هایی توجه به رویکردی است که فوکو نيز در شناخت قدرت به عنوان ماده خام با پژوهش

به »است. به نظر وی برای درک درست قدرت ای دنبال کردهدرک سوژه فرعی و حاشيه

های بی شماری را که در نتيجه تأثيرات قدرت به ز بر حاکميت آن باید پيکرهجای تمرک

( وی 269:1379)ک ل ک، « اند، مطالعه کنيم.ای درآمدههای فرعی و حاشيهصورت سوژه

ترین سطح نظم اجتماعی با ایها و فنون قدرت در پایهمعتقد است تحليل روی ه

نهادی متمرکز بسيار متفاوت است. از خالل همين  های انتزاعی قدرت در بافتپردازیمفهوم

                                                           
1--Stephen Jay Greenblatt   
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های قدرت و چگونگی عملکرد آن پی برد. توان به سازوکار فنون و روی ههاست که میرویه

 (104:1385)بری، 

ّبیانّمسئلهّ-1-1

( به ویژه خاطرات اسيران جنگی 1367-1359تاریخ شفاهی در حوزة جنگ ایران و عراق )

وامعی که سازوکارهای سلطه و قدرت را برای بقا به شکلی بارز آینگی ای از جبه عنوان نمونه

(، خلبان 1396روایت اکبر صياد بورانی)« ای بر آسمانکتيبه»کند، اهميت دارد.کتاب می

ایرانی است که در چهارمين روز آغاز جنگ ایران و عراق، پس از سقوط هواپيمایش در 

سال در  10به مدت  1369ق درآمد. وی تا سال مرز دو کشور، به اسارت نيروهای بعث عرا

های تلخ اسارت های رژیم عراق به سر برد. در این کتاب، صياد بورانی حين بيان روایتزندان

های اسارت را بيان های درون اردوگاهساختار قدرت سخت و نرم، مقاومت و شبه گفتمان

طریق شکنجه و آزار و پس  کند. حکومت عراق در روزهای آغازین اسارت خلبانان ازمی

های تصنعی به دنبال سيطره و ایجاد هراس در آنان بود. این شگرد از آن ایجاد محدودیت

به شگرد  1سانسور، تحریم، ممانعت و سرکوب»چنان که اسمارت بری نيز معتقد است با 

ت ( به عبارتی، وجه اقتدارگرای آن به صور193:1385)بری، « کند.ا برمن عظيم عمل می

( اما با مقاومت اسرا و 126: 1387کند )ر.ک: دلوز، پنهان و قابل ستایش )مقدس( بروز می

پی بردن به گفتمان آنان، حاکميت )استخبارات زندان( به شگردهای دیگر ا عمال قدرت از 

های بندیهای کوچک چند نفره و دستهو نفوذ در گروه« نگارش کتاب قانون»جمله تطميع، 

 آورد. بندان برای جاسوسی روی میستان و همهمشهریان، دو

در این پژوهش شيوة ساخت سوژه منقاد و مورد نظر حاکميت از اسرای ایرانی و مناسبات و 

سازی روایتی عنوان برساخت انسان سوژه شده در برجسته کارکردهای سلطه )زندانبانان( به

اند. برای نشان دادن وجوه اصالت و های موازی مورد بررسی قرارگرفتهخاص و گفتمان

ای کتيبه»های روایی صياد بورانی از کتاب خاطرات وی با عنوان تصورات انتزاعی از گزاره

گفتمان قدرت و مواجهه يتاستفاده شده است. پرسش اصلی مقاله کيف« بر آسمان

های خارج ازآن  به صورت  مقاومت گفتمانی است. نویسنده )راوی( این گفتمانپاره

                                                           
1   --  Repression 
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بدن نشان  و انضباطی زندانبانان را در سه عنصر دانش، قدرت خاطرات چگونه تکنولوژی 

 داده است؟ 

ّپیشینۀّپژوهشّ-1-2
های زبان فارسی به ت در پژوهشقدر گفتمانی مباحث مربوط به اندیشه فوکو دربارة نظام 

های بنيادی، انتزاعی و طرح مباحث اجتماعی همراه بوده است. از دو صورت طرح اندیشه

تبينی نوین بر »( در کتاب 1378نيا )توان از پژوهش مهدی مطهریميان دستۀ نخست می

یشمندان یاد کرد. وی در این کتاب، آرای اند« المللمفهوم قدرت در سياست و روابط بين

قدرت، »( نيز در کتاب 1378غربی دربارة مفهوم قدرت را گردآورده است. داوود فيرحی)

به تعامل قدرت و دانش در آیين اسالم توجه نشان داده است. « دانش و مشروعيت در اسالم

« تحليل مناسبات قدرت در اندیشۀ ميشل فوکو»در حوزة مقاالت علمی پژوهشی نيز مقالۀ 

( سير نگرش به قدرت از سوی فوکو را مورد بررسی قرار 1390ر داودی )اصغنوشتۀ علی

( نيز در پژوهشی با عنوان 1397داده است. محمدباقر خر مشاد و محمد اسماعيل نوذری )

واکاوی تحول مفهومی فلسفه سياسی بر اساس دو مؤلفۀ حقيقت و قدرت در اندیشه »

نظری در آرای این سه متفکر پرداختند. به بررسی مفاهيم مشترک « اشتروس، آرنت و فوکو

واکاوی مفهوم قدرت در »( نيز در پژوهشی با عنوان 1395مهرداد نوابخش و فاروق کریمی )

 به آرای فوکو از خالل آثارش پرداخته است.« نظریات ميشل فوکو

توان از پژوهش عباس خائفی در حوزة ردیابی و بازتاب آرای فوکو در آثار فارسی نيز می

نام برد. « بررسی سه قطره خون هدایت بر مبنای نظریۀ قدرت ميشل فوکو»( با عنوان 1391)

های نظریۀ قدرت را در داستان یادشده بررسی کرده است. فاطمه وی در این پژوهش شاخصه

به بررسی « آزادی و دینداری از دیدگاه ميشل فوکو»( نيز در پژوهشی با عنوان 1394توفيقی )

کر در حوزة آزادی و دین توجه نشان داده است. فرزان سجودی و محمد دیدگاه این متف

سازوکار خ رد قدرت فوکو در نمایشنامه تنها »( نيز در پژوهشی با عنوان بررسی 1393فتحی )

 های قدرت در این نمایشنامه پرداختند.به بررسی عناصر و مؤلفه« راه ممکن
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ژوهشی های علمی، هيچ پجيتالی و پایگاههای صورت گرفته در منابع دیوجوبر اساس جست

ت و با محوریت نظریۀ قدرت فوکو در یک یا چند روایت تاریخ شفاهی نوشته نشده اس

 پژوهش حاضر نخستين اثر در این حوزه خواهد بود.

 معرفیّاثرّ-1-3

ه به هم ت ای بر آسمان، عنوان خاطرات سرتيپ دوم خلبان اکبر صياد بورانی است ککتيبه 

تشر من 1396مادالدین فياضی و از سوی انتشارات سورة مهر حوزه هنری در سال ميرع

ه اسارت ب 1359است. اکبر صياد بورانی به همراه کمک خلبان خود علی بصيرت در سال شده

های حزب بعث آید و به مدت ده سال به صورت مخفيانه در زنداننيروهای عراقی درمی

 های عراق را طیکتاب، خاطرات حضور در زندان شود. راوی دراینعراق زندانی می

(. راوی 10:1396کند )فياضی، کشد، بيان میطول می 1392تا  1390هایی که از سال مصاحبه

وان وجه قواعد قدرت و گفتمان حاکم در زندان به عن و در طول روایت خود از ساختارها

گوید. با ه شده سخن میهای مقهور و به حاشيه راندگيری پاره گفتمانغالب و شکل

توان به نوعی های موجود در روایت کتاب میگفتمانبندی کارکردهای قدرت و پارهطبقه

 طبقه بندی نمود. قدرت را مندی گفتمانمندی و نظامتاریخ

ّبحثّ-2
شناسی و قدرت و تبارشناسی آن یکی از مفاهيم و رویکردهایی است که در حوزة جامعه

توجه است.دیدگاه اندیشمندان کالسيک و معاصر دربارة تبارشناسی سياست بسيار مورد 

توان در دو خط سير استمرار و عدم استمرار نشان داد. در خط سير استمرار بر قدرت را می

پراکندگی قدرت در تمام سطوح عام اندیشه اشاره دارد. در این خط سير پيوندی بين توماس 

( در 1936-1888)2رداز قرن هجدهم و استيون لوکسپ( به عنوان نظریه1679-1588) 1هابز

دورة پيشاصنعتی وجود دارد. کسانی مانند مارکس، راسل، وبر، پارسونز، رانگ، نيوتن و ... 

گيرند. در خط سير دوم که با انتقاد از روایت منسجم گذشته آغاز در این گروه جای می

از اندیشۀ عام و مشترک قدرت  تدار گسسگيرد که به عنوان داعيهشود، فوکو جای میمی

                                                           
1--Thomas Hobbes   
2   --  Stefan Lux 
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ها دهد. وی قدرت را شبکه کم و بيش ثابت یا متغير از ائتالفرا مورد تردید قرار می 

اند، در داند که عرصۀ متغير عمل و منافعی را که به صورت گفتمانی شکل گرفتهمی

ای رابطه ( از نظر فوکو قدرت، تباری تاریخی دارد که هميشه268: 1379گيرد. )کلک، برمی

 ستم را در خود دارد. برابر در ستمگری و مقاومت بين قدرت 

سخ به پا -به ویژه قدرت در دورة معاصر -نخستين گام فوکو برای بررسی روابط قدرت  

عرفت مشود و چه ارتباطی بين قدرت و دانش/ قدرت چگونه اعمال می»این پرسش بود که 

تاریخ امور جلدی کتاب سه( و 1975يه)وی در دو کتاب مراقبت و تنب« وجود دارد

رورت نامد و به صيمی« شناسی قدرتتحليل»را  ( مطالعۀ تاریخی قدرت1976-1984جنسی)

مندی ندارد. از نظر ها شکل منسجم و نظامپردازد، اما این بررسیقدرت و دانش/ معرفت می

 از خارج در ود، بایدمتبلور ش و متجسم نهادها درون هم اگر اصلی قدرت حتی وی لنگرگاه

ت بشری یافت، گویا وی در نظر داشته که قدرت به شکلی مول د در همه اجتماعا نهادها

 است.کرده وجود داشته و همواره بر شکل تکاملی خود داللت می

گوید. از نظر وی این چهار مضمون، درگام بعدی، فوکو دربارة کيفي ت قدرت سخن می

اند که باید از آن خالصی یافت: نخست قدرت به مثابۀ برگرفتهمباحث مربوط به قدرت را در 

یا سلطه تجلی یافته است، البته در دورة « عصای سلطنتی»تملک است، تملکی که نهاد آن در 

« راهبرد»معاصر با تغيير رویکرد، قدرت دیگر در تمل ک طبقه مسل ط نيست؛ بلکه به عنوان 

ای است که به طور خاص در دولت یا طبقۀ اجتماعی شود. دوم اینکه قدرت پدیدهشناخته می

ها و عملکردها پدید است. در دورة معاصر، قدرت از مانورها، تاکتيک خاص متمرکز شده

هایی مانند ماهيت نظام تقليل پذیراست. عرصه 1هاآید. سوم آنکه قدرت به دیگر عرصهمی

( است، بنابراین واجد 3ولوژیک)های آن صرفا  ایدئاقتصادی. چهارم آنکه آثار و معلول

 (.116-7: 1382ابطال، تحریف و تشکيک هستند )برد، 

توان مانند یک نهاد یا یک ساختار، یا یک سوژة انسانی فوکو معتقد است قدرت را نمی

ای در روابط منفرد و یک سویه یا حتی بازدارنده مفهوم سازی نمود؛ بلکه قدرت، چنان سلطه

آورد و آن را به صورت وضعيت پيچيدة را پدید می ها و سوژگانیوژهسبشر پدید آورده که 

                                                           
1--   sphere 
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استراتژیک و چندگانگی روابط نيرویی که در آن واحد قصدی غير سوبژکتيو است، 

 تاریخ  روندهای اجتماعی با تحليل« اسمارت بری( »101:1385کند. )بری، پردازی میمفهوم

های آنان پنج دستورالعمل گيریر تصميمقدرت بين تودة عظيم مردم و ملموس بودن آن د

شکل،  -1داند: شناختی فوکو برای عيان ساختن قدرت و گفتمان را به شرح زیر میروش

 اثر معرفتی قدرت. -5سطح کالن  -4جهت،  -3سطح اثر،  -2

ای و محلی از نظر فوکو تحليل قدرت باید متوجه فنونی باشد که در نهادهای مادی، منطقه

های متمرکز و مشروح قدرت. دوم اینکه تحليل باید به عمل یا اعمال اند، نه شکلهتجسم یافت

های مربوط به تملک یا قدرت حوزة کاربرد قدرت و آثار و نتایج آن بپردازد، نه به پرسش

قصد آگاهانه. سوم: قدرت ثروت مایملک فرد یا گروه نيست؛ بلکه در پيکرة اجتماعی به 

کند و از طریق سازماندهی  تورمانندی یک زنجيره عمل می آید و به صورتگردش می

اند. چهارمين توصيۀ روش شناختی فوکو تا شود که همگان در آن گير افتادهاعمال می

 -ای در توصيۀ نخست مندرج است، تحليل قدرت بنا به عرف از سطح کالن نهادیاندازه

ه سراسر نظم اجتماعی منجر آغاز شده و به انتشار و اشاعۀ قدرت ب -مثل قدرت دولت

شود. بنا به شناختی فوکو به رابطۀ دانش و معرفت مربوط میشود. پنجمين قاعدة روشمی

گيری و نظر وی ساز وکارهای قدرت همواره به دنبال توليد ابزارهایی هستند تا به شکل

های پژوهش و کاوش و های مشاهده، فنون ثبت و ضبط، روی هانباشت معرفت، روش

( از نظر وی قدرت و معرفت/ دانش ارتباطی 104-105جهيزات کنترل کمک کنند. )همان: ت

معرفت در آثار فوکو برای اشاره به همين رابطۀ دو سویه  -اصطالح قدرت»ناگسستنی دارند. 

زا)پاینده، زادة قدرت است و هم قدرت رود و حکایت از آن دارد که معرفت، همبه کار می

وی با انتقاد از رویکرد تمرکز بر حاکميت قدرت معتقد است قدرت به (. 333: 2، ج1397

( مانند اختاپوسی دانش یا نظام دانایى بندی )اپيستمهمعنایی با صورت واحد کوچکترین شکل

)  1است. وی مانند آنتونيو گرامشیترین امور زندگی بشر بسط دادهپاهای خود را در جزئی

های قدرت توجه دارد )کوثری، و نقش گفتمان« ایدئولوژی کپسوله شده»( به 1891-1937

( لذا بين حقيقت و قدرت تفاوتی قائل نيست؛ زیرا اساسا  حقيقت برساخت قدرت 23:1386

                                                           
1--   Antonio Gramsci 
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ایم که در کشاکش های درونی قرار گرفتهای از نظماست؛ بنابراین ما در ميان شبکه 

گویيم، قصد داریم کنند. اگر ما از حقيقت سخن مییگری تالش مییکدیگر برای تسلط بر د

های سياسی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد و به چه کار حقيقت در کدام نظم»نشان دهيم 

ک نشی حقيقت در راستای استقرار (. این برهم191:1374)احمدی، « آیدقدرت و سلطه می

« مقاومت محلی»ه موجب سازماندهی درون سامان مستقر قدرت است ک« وضعيت محلی»

 شود، مقاومتی بر سر حقوق مشخص و پایمال شده )همان(.می

شناسد: مبارزه عليه سلطه، انقياد و استثمار. این فوکو مقاومت را با سه تجلی از قدرت باز می

سه نوع مقاومت پس زمينه رویکرد فوکو به قدرت و سياست است. وی هر گونه اتصال به 

داند. دوم اینکه اشکال مورد نظر وی از عمل سياسی با اشکال خاص را انقياد میهر هویت 

پردازد. فعلی سياست منطبق نيست و به موضوعاتی نظير جنسيت، جرم و جنایت و جنون می

نگرد که در خدمت چيز و ها و مفاهيم همانند جعبه ابزاری میسوم آنکه وی به اغلب نظریه

 (114:1382د، عملکرد دیگری هستند. )بر

عنصر دیگر مورد نظر فوکو در تحليل قدرت  مجازات و تنبيه است. از نظر وی مجازات و 

اند، تنبيه برای پدیداری و کشف حقيقت نيست؛ زیرا آنان که مجازات و تنبيه را وضع کرده

دانند؛ بنابراین، مسئلۀ مهم، اثبات حقيقت در چارچوب قواعد و خود را تجس م حقيقت می

ای  نين وضع شده است. وی با تبارشناسی قدرت به دنبال انکشاف ارتباط شبکهقوا

های در هم رویدادهایی است که از سر منطق و عقالنيت به دنبال سلطه هستند. این شبکه

شوند؛ به تنيدة بخردانه از راه آفرینش حقيقت موجب حاکميت برخویشتن و دیگران می

زمان است و هم عليه مفهوم تداوم جهان شمول و بی عبارتی، تبارشناسی هم عليه حقایق

کاری های پدیدآمده برای غلبه گفتمان خود، مستعد پنهان(؛ البته شبکه182:1374)احمدی، 

ها سيطره بر جوامع کوچک و بزرگ انسانی است. به عنوان نمونه در هستند. هدف این شبکه

هایی بر عراقی( اسيران را در گروهانانمجموعه خاطره مورد بررسی ما، گفتمان حاکم )زندانب

داران ها شامل افسران، درجهاساس درجه بندی و موقعيت نظامی آنان تقسيم نمود. این گروه

های پدید آمده برای پيشگيری از خطر نفوذ جاسوسان به روشی شد. گروهو سربازان می
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وردند. نيروهای عراقی ای را پدید آتر قومی، قبيلههای کوچکپنهانی درون خود، گروه

 شدند.افسران را در سلولی جدا محبوس کردند. این افسران شامل نيروهای هوایی و زمينی می

نفر خلبان ایرانی بودیم که ما را وارد سالنی هفتاد، هشتاد متری کردند ... بيست  33حدود » 

باقی نمانده  دیگر جاییدقيقه گذشت. در، دوباره باز شد و پانزده شانزده نفر دیگر آوردند ... 

کردند اوضاع و احوال را کنترل کنند. بود ... بين آنها که تازه آمده بودند، دو سه نفر سعی می

های جهان است و در برداری ارتشیکی از آنها گفت: بين ما کسی هست که قهرمان وزنه

م و باید یک ارشد عراق هم یک بار مسابقه داده و قهرمان شد... و ادامه داد: ما نظامی هستي

ها صحبت کند و آنچه شنيده به ما انتقال داشته باشيم، باید همۀ دستورها را او بدهد. با عراقی

 (.242-3: 1396، 1بدهد )فياضی

 هاییپيستما خود مسلط های گفتمانی قدرت برای ایجاد نظم برساختبنا به تعبير فوکو شبکه

 (344:1388 بعيت سوژه )انسان( هستند. )فوکو،هستند که به دنبال مقهور ساختن و ایجاد ت

ر ميان های درهم تنيده ددهد که بعد از انتخاب ارشد چگونه شبکهصياد بورانی شرح می

 گيرد: گروه اسيران شکل می

ند که ارشد باید هر هشت نفر به یک گروه تقسيم شوند. هر گروه باید یک سرگروه داشته باش»

 (.243کند)گروه با سرگروه صحبت 

های قوميتی، بندی های کوچک بر مبنای تقسيممسئوالن بازداشتگاه اصرار دارند گروه 

تر، سيطرة ها به واحدهای کوچکنظامی و ... شکل بگيرد. با تقسيم شدن گروه ، درجهزبانی

بر آنان به  شود. گفتمان حاکم ضمن تسلطبر آنها برای گفتمان حاکم )زندانبانان( آسان می

 دو طرفه را بدهد. « مماشات و همکاری»تواند وعدة واسطۀ نظم برساخته می

ای يغات کنيم و عدهاز ما خواستند برویم با آنها همکاری کنيم. وقتی برگشتيم اینجا برایشان تبل»

مت ایران را را هماهنگ کنيم. قرار است ما را برای کودتا از ترکيه وارد ایران کنند و حکو

 )همان( «سرنگون کنيم.

گری به تکنيک بنا به نظر فوکو در تبارشناسی، قدرت، در کشاکش درونی برای خود تنظيم

به ابزاری بدل  -نه نمایش قدرت -آورد. ابتدا از طریق اعمال قدرتای روی میدو مرحله

ها و فنونی شود که عناصر اجتماعی را منقاد سازد و در ادامه با تغيير رویکرد به تکنيکمی
                                                           

 شود.شود.از اين پس در ارجاع به كتاب مذكور صرفاً به شماره صفحه بسنده مياز اين پس در ارجاع به كتاب مذكور صرفاً به شماره صفحه بسنده مي  --  1
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سازی وری عناصر تحت سلطه شود. پنهانشود که باعث افزایش فایده و بهرهمیبدل  

خواه است که های مخفی در نيمه نخست کتاب بيانگر نظامی تمامتخلبانان ایران در زندان

تمایز ميان فرد و جامعه،  1گرایینهد تا تحت لوای این کلبر کليت منویات خود انگشت می

 (49:1385خاص و عام را یکسر ملغی سازند. )مارکوزه،  گرایی و برونگرایی،درون

ها رفتند بيرون و در  مرا انداختند جایی. وقتی چشمم را بازکردند، همه جا تاریک بود. عراقی»

وارها و آهنی کلفتی که شبيه در گاو صندوق بود، پشت سرشان بستند. تنها بودم. پوشش دی

ای جرهمتر و نيم در سه متر مساحت داشت، پن ای سوخته بود. فضا یککف از سراميک قهوه

 (.91-90هم نداشت)

ی کردن المللی اسيران جنگی و با مخفهای بينرژیم بعث عراق بدون توجه به کنوانسيون

صوصی کند شرایط گفتمانی خود را در حوزه خخلبانان و فشار روانی بر آنان تالش می

ب امحا شود. یه سنگين روح عينی گفتمان غالاسيران سرریز نمایند تا روح ذهنی فرد زیر سا

 (41:1388)ر.ک: پاینده، 

 تولیدّقدرت،ّپدیداریّتعاملی-2-1

های متعددی از اگر نظام»داند. از نظر وی را پدیداری تعاملی می« مسئله قدرت»فوکو 

این که چه »و « توان گفتآنچه می»هایی که محدودیت در حوزة گفتمان عمل کننده، نظام

« شود.، آنگاه مسئله قدرت اجتناب ناپذیر می«محدود کند»، «تواند آن را بگویدکسی می

ها دانست؛ بلکه به شکلی توان فراوردة فرعی نظمدرت را نمی( ق97:1396)اليری، 

« دهد.تواند دربارة خود بداند، شکل میتصورات مشخص ممکن را از آنچه فرد می»فزاینده

دهی به تصورات اشخاص، مفاهيمی ( نمونه بارز توليد و شکل228:1388)ریما مکاریک، 

کند، گونه که فوکو اشاره میهمان آید.است که در مواجهه با قدرت مسلط به دست می

رمزگان یا نظم مبتنی بر قدرت با به کارگيری آموزش، مذهب، مسائل پزشکی یا سياسی بر 

یابد. صياد بورانی در روایت خود با اشاره به آموزش خلبانی در آمریکا نظم انسان سيطره می

د پرواز خود را به منظور پذیری از استاحاکم بر اردوگاه آموزشی دوران دانشجویی و اطاعت

شود. وقتی راوی در آخرین پرواز دهی به تصورات اشخاص یادآور مینشان دادن شکل

                                                           
1  --totalism   
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به وی  -عليرغم دلخوری از او-شود، استاد پروازدورة آموزشی  خود با مشکل مواجه می

 کند:دهد و تشویق میتسلی خاطر می

خواهی بروی امروز به تو گفتم تنها می دانم شاگردی هستی که وقتیبه تو اعتماد دارم، می»

بری و دانم این هواپيما را میپرواز به تو استرس وارد شد، ولی اگر به خودت باشد، می

 (517« )آوری.می

دهد. کل میصياد بورانی پس از این سخن استاد پرواز خود به تصورات ممکن دربارة خود ش 

د. استاد گيرد دوباره بپر؛ لذا تصميم میتصویری از شجاعت، توانستن و غلبه بر مشکالت

روم توی برج کنی. من هم میخودت هستی و این هواپيما. ببين چه کار می»گوید: می

تيک آف )پرواز(  )همان( صياد بورانی برای اولين بار به تنهایی« مراقبت، منتظرم که بنشينی.

موخته بود، با استاد پرواز خود آرسد، دستورهایی را که از کند. وقتی به منطقۀ پرواز میمی

 کند: صدای بلند مرور می

کردم. ر میزد، با خودم بلند بلند تکراس ن با من میهایی را که اسميتحين پرواز همان حرف»

کردم که چرا نتوانستم گویم. به این فکر میشنيد با خودم چه میاو در برج مراقبت بود و نمی

 (519« )دهم.یکی یکی آنها را انجام می مانورها را انجام بدهم. حاال

پردازد؛ بنابراین کند که قدرت به مثابۀ تجربه و واقعيت به توليد روایت میفوکو استدالل می

کند. از نظر وی گوید، تجربه و واقعيت را خلق و منتقل میکسی که از قدرت سخن می

ها نيست؛ بلکه متنی است دیشهتاریخ جنون و تاریخ جنسيت سير در زمانی نيروها و تدبير ان

« شود.پردازی میسازد، داستانتاریخ بر اساس واقعيتی که آن را حقيقتی می»که به واسطۀ آن 

(Foucault,1977:193) 
هاست که همانند آبژه شکل عينی و ای از گزارهها شامل مجموعهدر اندیشه فوکو گفتمان

ای ها زنجيرهگيرد. این گزارهنشأت می مادی دارد و آن از عملکرد یا نهادهای اجتماع

ها همچون ناميم. گزارههای اجتماعی میآورند که آنها را نقشمعنابخش را پدید می

گویند؛ ها سخن نمیها دربارة گزارهها پدیدآورندة گفتمان هستند. گفتمانهایی از رگشبکه

فتمان در ساختار اجتماعی ها و موضوعات توسط گدهی گزارهسازند. شکلبلکه آنها را می

های ها برای سلطۀ خود در پی تسلط برگزارهامروز پنهان و الیه الیه است؛ بنابراین گفتمان



 

 

 

 

ای بر آسمان                                کيفي ت قدرت در نظام گفتمانی کتاب کتيبه  

 

 

19 

« 1انفصال یا ناپيوستگی»های دیگر از راه توليدگری است. اصلی که فوکو آن را گفتمان 

هان شمولی اش فاقد جناميد. او شرایط و ساختارهای گفتمان قدرت را عليرغم توليدگری

توان نظری قاطع دربارة جهان شمولی قدرت قائل شد. با پذیرش داند؛ به عبارتی نمیمی

شود، حال آنکه های دیکتاتوری و متصلب باز میقطعيت قدرت عمال  راه برای گفتمان

 قدرت در صيرورت اجتماعی قرار دارد و سيال و توليدکننده است.

ّریزبافتّقدرتّ-2-2

سانی ترین وجوه روابط انکند که در جزئیهایی را ترسيم میریزبافتفوکو برای قدرت 

دهد که چگونه گوید یا نشان میهرکس که به کس دیگری می»یابد. بنا به نظر وی تسر ی می

، انتقال کند. مسئله غرض و هدف در کار نيستکاری را انجام دهد، بر او اعمال قدرت می

( نمونه این 89:1389)بلزی، « اطاعت را به دنبال دارد. دانش مستلزم تعليم است، یادگيری،

 شود:ای بر آسمان دیده میدیدگاه در چند جای روایت کتيبه

رفتيم. در این به کالس هيأت افسری هم می در دورة آموزش خلبانیهمزمان با کالس زبان »

دادند. کالس د میخوانی و آداب و معاشرت یاهيأت به ما آیرودیناميک، بيسيک پرواز، نقشه

وی دست تآداب و معاشرت چهار پنج جلسه بود. اینکه چطور کارد و چنگال یا قاشق و چنگال 

 (124.« )بگيریم، چطور غذا بخوریم، چطور نشست و برخاست کنيم ... 

ال های برشمرده از سبک زندگی آمریکایی به دنبمدرسان دورة آموزشی با ریزبافت 

 شوند.سرکوب فرهنگ بومی شاگردان خلبانی می گسترش کالن فرهنگ خود و

 شود: های سبک زندگی راوی برجسته میدر بخشی دیگر ریزبافت

م. به طوری بروم و به کسی چيزی نگویمرخصی نگرفته بودم. اول فکر کرده بودم همين

ه پایگاه ولی فرماند. باشد»رفيقم، رضایی، سفارش کرده بودم جای من باشد. گفته بود: 

گفته بودم  «باید در جریان باشد که یک وقت اگر تو را خواست و نبودی، برایت بد نشود.

 .شودچيزی نمی

رفتم دفتر سرهنگ  «بروم به فرمانده اطالع بدهم»اما دچار دلهره شده بودم. با خودم گفتم: 

وی دفتر گلچين گذاشتند تهایی که با هم جلسه مینفر از همان بچه سهگلچين، فرمانده پایگاه. دو 

                                                           
1  --  Discontinuity 
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ام چيزی به فرمانده پایگاه رفته، انداحساس کردم فکر کرده .بودند. تا مرا دیدند، دستپاچه شدند

 (108)بگویم

ّجامعهّمبتنیّبرّمراقبتّ–کیفّیتّجامعهّنمایشیّ-2-3

کند، بلکه در نحوة اعمال متفاوت فوکو معتقد است قدرت معموال  در ماهيت خود تغيير نمی

رود؛ به عبارتی از جامعه نمایشی به جامعه مبتنی ای که از سطح به عمق میگونه شود؛ بهمی

ای بر آسمان آمده است که زندانبانان دهد. در  روایت کتيبهبر مراقبت تغيير صورت می

های اول اسارت خلبانان، برای جذب آنان به منظور همکاری اطالعاتی با خود عراقی در سال

های دهند. در سالنشان می« کردندخائنان و کسانی که همکاری نمی»هایی از اعدام صحنه

 بعد به تهدید روی آوردند و سرانجام در برابر مقاومت خلبانان به مراقبت متوس ل شدند.

افسر عراقی از روی ليستی که تو دستش بود، اسم تعدادی از اسرا را خواند ... بين اسامی هم » 

را با ضرب و شتم از بند بردند بيرون. وارد راهرو شدیم. آنجا هم خلبان بود هم غيرخلبان. ما 

پایين گفته  طبقهها پشت سر ما به اسرای هدف چپ و راست کردند... عراقییکی دو نفر را بی

 (263-4« )بریم بغداد تير باران کنيم.بودند، اینها را می

دهند و دیگر دست به تهدید و شکنجه و زندانبانان پس از چندی شيوة خود را تغيير می 

 زنند.اعدام نمایشی نمی

پایين عادی  طبقههای گذشته را نداشتند و اوضاع و احوال گيریها دیگر سختعراقی» 

باشد. ها گفتند هر نيرویی باید متولی اسرای نيروی خودش ( یک روز عراقی346گذشت )می

خواهد اسرای نيروی زمينی ایران را سرپرستی کند و خودش نگهداری نيروی زمينی عراق می

 (.347-8«) کند... بعد از این اتفاق فشاری که روی ما بود برداشته شد.

است. وی معتقد است در مراقبت و تنبيه فوکویی به مثابه همان رفتار در سطح )نمایشی( بوده 

ترین وجوه اجتماعی و روابط آید که تا ژرفبت، سازوکارهایی پدید میجامعه مبتنی بر مراق

هستيم « جامعه مبتنی بر مراقبت»انسانی را در محاصره خویش آورد. در این رویکرد ما شاهد 

 (27:1388)فوکو، « اند.ها عميقا  در محاصرهدر زیر سطح تصویرها، بدن»که 

 دهد:ای در روایت خود توضيح میت را با گزارهصياد بورانی تغيير بنيادین در رفتار قدر 
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کتاب قانونی داشتيم که حدود پنجاه صفحه مطلب داشت. برای آب خوردن، حمام کردن، » 

شدیم، قانون داشتيم. سرهنگ محمودی قانون آفتاب خوری و هر اتفاقی که با آن مواجه می

 (373« )گذاشت و یک گروه چهار پنج نفره تصميم گيرنده بودند.می

« یک گروه چهار پنج نفره»تواند چندان دوام آورد؛ زیرا سلطۀ یک نفر و اما کتاب قانون نمی

را در پی داشت. )سلطه گفتمان قدرت( از نظر فوکو در چنين شرایطی به مرور زمان، 

گيرد و تبدیل به مقاومت های رقيب شکل میگفتمانهای مخالف از سوی خردهگزاره

کند. یابد و قدرت را تعریف میه پس از اعمال قدرت، مقاومت معنا میشود؛ زیرا هموارمی

کند. قدرت خواستار مقاومت است. در نتيجه مقاومت تفاوتی است که قدرت را تعریف می

در واقع قدرت شيئی یا کيفيتی نيست که در تملک این یا آن باشد و بخواهند آن را از دست 

( حرف و حدیث پيرامون 90:1398)بلزی، « زه است.بلکه درجه یا نسبتی از مبار»دهند؛ 

آورد که مانند ای معنابخش را به وجود میچگونگی اجرای قوانين برای اسرا زنجيره

 زند:های منفک را به یکدیگر پيوند میگفتمانها و خردهربایی گزارهآهن

کند، گروه  فرماندهی شوند و فرماندهی ادامه پيدا میبه مرور زمان وقتی همه به هم نزدیک می»

 (373« )دهد.اش را از دست میکارایی

های های گفتمانبرای سلطۀ خود و در پی تسلط بر گزاره« هاگفتمان»بنا بر دیدگاه فوکو  

 نامد:دیگر است که وی آنها را انفصال یا ناپيوستگی می

تواند هی کردن نمیدانست که با امر و نمحمودی چون آدم با هوشی بود و این موضوع را می»

گيری کنند یا اجتماع را کنترل کند، گفت: نفراتی انتخاب کنيم و پنج نفر معتمد بيایند و تصميم

 (373)همان، « همين قانون را اجرا کنند یا کتاب قانون را تغيير دهند.

 تواند فراگيردانستند که گفتمان مسل ط آنان نمیهای اسيران میمسئوالن اردوگاه و گروه 

جویانه شود. نيروهای عراقی بر قطعي ت گفتمان خود تأکيد داشتند، در نتيجه گفتمان سيطره

ای بر آسمان و دیکتاتوری فرمانده و زندانبانان کادر اردوگاه در جای جای روایت کتيبه

 شود:نمایان می

استند زدند، توای گير دادند و تا جایی که میها کشان کشان مرا بردند زیر هشتی، گوشهعراقی»

 (.336همان، «)هوش شدمطوری که بی
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بود، دقيقا  مانند گزارشی است که فوکو در کتاب کتاب قانونی که در اسارت فراهم شده

برد. در ميانه قرن نوزدهم نام می« شواليه پ له»خانه ( از یتيم1975« )مراقبت و تنبيه، تولد زندان»

شدند. قوانين ام عيار هر روز صبح دادگاهی میخانه نوجوانان در مراسمی تمدر این یتيم

...« ها و بيدار باش، مرتب کردن رختخواب، شستن دست»سخت زندگی در آن حاکم بود. 

خانه شهروندانی سر به دهد که چگونه محبوسان یتيمفوکو در توصيف این گزارش نشان می

آموزند با سازد که مییم فاعل/تابعهایی در هردو معنای این اصطالح راه، یعنی سوژه

شان به شکل خود به خود کار کنند. )ر.ک، فوکو، های جامعهگردن نهادن به ارزش

 (89:1398همچنين: بلزی،  223:1378

ای بر آسمان چنين قانونی به همراه تنبيه برای ایجاد نظم برساخت گفتمان در روایت کتيبه

 شود:غالب دیده می

ها چرخشی جاییها شروع شد، جابهبودیم، جابجایی در سلول بعد از شش ماه که در الرشيد»

ها اتفاقی گذاشتند. بعضی وقتها قانون بود. همه به قانون احترام میبود... این تغيير و تحول

ها درگير شدم. شد. یک بار با یکی از بچهافتاد که بر اساس کتاب قانون یکی باید تنبيه میمی

کرد چون زور بازو دارد، انداخت. فکر میدیگران را به دردسر میکرد که سرخود کارهایی می

اش کردند و دو هفته تواند هر کاری دوست دارد، انجام بدهد ... بر اساس کتاب قانون تنبيهمی

 (416-7« )از هواخوری محروم شد.

ّ

ّقدرتّوّرابطهّباّنظامّکیفیّکنترل-2-4

رسيم که در از مناسبات ميان افراد می بخشی« ویژگی کيفی»در تعریف فوکو از قدرت به 

آید تا جامعۀ مفروض را در انقياد خود در آورد. های کنترلی پدید میچارچوبی مشخص نظام

شوند. از منظر گيری نظام منسجم کنترل و تسلط میفرایند و کارکردهایی که منجر به شکل

ن فرایند و کارکردهای ( برای درک ای77:1377داری. )ر.ک، احمدی، فوکو یعنی: حکومت

های متکث ر نقشی روایتهای به حاشيه رانده و پاره گفتمانها یا پارهقدرت، شناخت گفتمان

 اساسی دارند.
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ای ای جامد )عينی و ثابت( به مقولهدر بررسی متون برای درک قدرت، متن از مقوله 

( صياد بورانی در بيان 390: 1، ج1397شود. )پاینده، پذیر )ذهنی و متغير( تبدیل میانعطاف

کند: نخست مناسبات و روابط بين افراد و نظام کنترل )گفتمان مسلط( به سه رابطه اشاره می

روابط اسيران با همدیگر، دوم: روابط اسيران با نيروهای نفوذی و جاسوس. سوم: روابط 

 اسيران با زندانبانان.

نشان « حوزه کنش ممکن دیگران» در هر سه شکل روابط بر شمرده کنش سازمان دادن به

های یادشده ضمن تالش برای شود؛ به عبارت دیگر، رقابت هر یک از گفتمانداده می

سازمان دادن سرشت بازنمایی افراد، در صدد تسلط بر )گفتمان( دیگری است. گفتمان 

اندازی استخبارات حزب بعث برای بر»زندانبانان، سيطره بر تمامی اسيران، نظم و همکاری با 

است. گفتمان نيروهای نفوذی و اسيران ایرانی  تسليم شده به منویات « حکومت ایران

بيشتر است تا مفس ر کالن قدرت)زندانبانان( « برخورداری از تسهيالت»زندانبانان، مماشات و 

 باشند.

حميد نعمتی یکی از خلبانانی بود که در ابتدای جنگ، خود را به نيروهای عراقی تسليم 

آمد تا در اتاقی آوردند، او را میبود. وقتی اسيری را به اردوگاه مخفی خلبانان میدهکر

وگو کند. نعمتی اصرار داشت تا نيروهایی جداگانه با خلبانان تازه به اسارت درآمده گفت

 اند، هر نوع همکاری را با نيروهای بعثی انجام دهند:که تازه به اسارت در آمده

خواهند بهشان بده! بگذار ما این گليسی گفت: اینها هر اطالعاتی که میتا مرا دید به ان»

رژیم)ایران( را ساقط کنيم... به فارسی گفتم: شما خودت را تسليم کردی، من با بمب آمدم 

 (95« )کنم، راه من از شما جداست.اینجا. من با شما خيلی فرق می

نظر وی چيزهایی مانند زن/ مرد،  فوکو  درباره قدرت، رویکردی نوميناليستی دارد. از

آورد )برد، آزادی/حقوق طبيعی وجود ندارد، بلکه اشکال گفتمانی است که آنها را پدید می

اش کاالیی نفيس (. به عنوان نمونه اگر برای خلبانی بهترین هدیه در زمان آزادی116:1382

تواند، بهترین هدیه ا میترین هدایساده -به عنوان شکلی از گفتمان -بود، در زمان اسارت 

 باشد.
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های پارچه کند از تکهدیدم ول نمی« آقا یک توپ برایم درست کن»: محمودی به من گفت

بهترین »:م کرد و گفتچیک توپ چهل تکه برایش درست کردم..توپ را که دید عشق کرد ما

 (366)« .هدیه را به من دادی

 

ّگیرینتیجهّ-3

چگونه حاکميت زندان برای ایحاد انقياد و نظم برساخت در این پژوهش نشان داده شد که 

برد. راوی  خاطرات طی روایت و گفتمانی دیگر را به حاشيه می خود، گفتمانی را برجسته

دارد که قدرت مورد نظر حاکميت زندان در آغازین روزهای اسارت وی و خود بيان می

نبال انقياد آنان است؛ اما به دليل مقاومت دوستانش در ابتدا از طریق تهدید، ارعاب و تنبيه به د

گيرند و انسانی در پيش می ظاهر تدریج با چرخش راهبردی رفتاری به به اسيران، زندانبانان

افزودند. در  مراقبت هایبا دادن امکانات، تغيير زندانبانان خشن و سهميه غذای بيشتر بر جنبه

اما اهداف همان است که از پيش بوده این روش ماهيت قدرت و سرکوب تغيير کرده است، 

 نظر رفتاراز دهینظم و چيدمان است. در نيمۀ دوران اسارت، شيوه جدید تطميع از طریق

کردند این تغيير راهبرد زندانبانان به ای که اسرا احساس میشود؛ به گونهروانی برجسته می

دهند. مجموعه ندان انجام میز« کتاب قوانين»دليل رفتارهایی است که تمامی اسيران مطابق 

نفوذی و بریده در چارچوب این اعمال در گفتمان فردی، بينافردی و دیگری یعنی نيروهای

زیسته وآگاهی از فرایند گفتمان قدرت نشان داده شد. در این بررسی فرایند تجربه

گفتمانی  تنيده از مناسبات هم در ایها و تجارب در شبکهای از ارتباطات، فعاليتمجموعه

اجتماع اسيران وجود دارد که از طریق آن به توصيف ارتباطات ميان طبقات مختلف این 

ای بر آسمان مشخص شد که در انجاميد. با ذکر شواهدی از کتاب کتيبهجامعه انسانی 

های رویکرد جوامع بسته و توتاليتار مانند بازداشتگاه  اسيران، دو عنصر به هم پيوستۀ ضابطه

برداری از گری قدرت به دنبال بهرهو شگردهای انقياد افراد در کشاکش خود تنظيم رفتاری

عناصر تحت سلطه هستند. از سوی دیگر قدرت با روشی مویرگی، غيرملموس و چند وجهی 

هایی مشخص از زندگی درصدد برآمد تا با ترغيب آحاد افراد جامعه )اسيران جنگی( شيوه

است به نحوی قدرت، این کار را با تغيير ا عمال خود انجام دادهرا برای آنان ترسيم نماید. 
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که در ابتدا با ایجاد جامعه نمایشی نظير شکنجه روحی، جسمی و تهدید به اعدام به مراقبت  

ها تنيده گفتمانهای در همو تنبيه تغيير صورت داد، اما در ماهيت هيچ تغييری نيافت. شبکه

د بودند تا حقایق پذیرفته شده خود را در جامعه اسيران در جدالی آشکار و پنهان درصد

های تسر ی دهند. مهمترین دليل ناتوانی گفتمان غالب )زندانبانان( عدم درک درست از پيکره

ای بر های فرعی و حاشيههایی است که به شکل مقاومت و سوژهگفتمانی یا خرده گفتمان

 فتند.     گفتمان غالب و نظام برساخته حاکميت غلبه یا

 

ّنوشتپی
ها در یک مقطع زمانی گفتمان: گفتمان نزد فوکو با جمع شدن عناصر قدرت، دانش، زبان و نهاد یا انگيزه -1

 ( 29:  1389ورگنسن، ی)مشخص تشکيل می شود. 

هایی است که در یک دوره تاریخی به کردارهای گفتمانی موجد اپيستمه: مجموعۀ رویکردها و ارتباط -2

 (113:1390زاده، بخشد. )صالحیهای فکری انسجام میو نظامدانش 

ایدئولوژی گفتمانی است که بر اساس فهرست واژگانی، تقابل های معنایی، طبقه بندی و همچنين بر   -3

 (113:1394اساس الگوهایی روایی در یک لهجه اجتماعی قرارگرفته است. )ر.ک، زیما، 

ّ

ّ

ّ

ّفهرستّمنابع
 . تهران: مرکز.معنایّمدرنیته(. 1377احمدی، بابک. )

 ، ترجمه مهرداد مير دامادی. تهران: نشر مرکز.متفّکرانّجامعهّشناسی(. 1379استونز، راب. )
ّقدرتّوّسیاست(. 1382برد، جی اف. ) ، ترجمه محمدعلی قاسمی. فصلنامه گفتمان، فوکو،

 .140-112صص  112شماره

 ، ترجمه ليال جوافشانی، حسن چاوشيان. تهران: اختران.میشلّفوکو(. 1385اسمارت. ) بری،
ّپساساختارگرایی(. 1398کاترین. )بلزی، ّبر ، ترجمه فرزاد بوبانی. تهران: ماه و درآمدی

 خورشيد.
. فصلنامه زبان و ادب «کاوی الکاننقد شعر زمستان از منظر نظریۀ روان(. »1388پاینده، حسين. )

 .46-27زمستان، صص ، 42پارسی، شماره 
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 ج. تهران: سمت.2، نظریهّوّنقدّادبی(. 1397پاینده، حسين. )
 دربارة او هاینوشته بر تأکيد با فوکو، ميشل دیدگاه از داریدین و آزادی» (.1394توفيقی، فاطمه. )

 .13-1، صصبهار و تابستان، 1شماره پياپی - 1، شماره6دوره  «.ایران اسالمی انقالب
 فصلنامۀ«. بررسی سه قطره خون هدایت بر مبنای نظریه قدرت ميشل فوکو(. »1390خائفی، عباس. )

 .72-59،صص(1391بهار ،11پياپی) 1شماره چهارم سال ،(ادب بوستان) پژوهی شعر
واکاوی تحول مفهومی فلسفه سياسی براساس » (.1397. )محمداسماعيل ،وذرین ،محمدباقر، خرمشاد
پایيز  ،نظری پژوهش سياستمجلۀ«. حقيقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو ۀدو مؤلف

 .290-249، صص24شماره ،و زمستان

سياسی،  نشریه مطالعات«. فوکو ميشل اندیشۀ در قدرتمناسبات تحليل(. »1390) اصغر.علی داوودی،
 . 116 - 93، صص12شماره ،3دوره تابستان،

 ی.نشرن تهران:. دهیجهاند نيخوش و افشرس کوين ۀترجم، فوکو (.1387. )لیژ دلوز،
، ترجمۀ رحمان ویسی و عبداهلل امينی. تهران: فلسفهّنظریهّادبیّمدرنّ(.1394وی. )زیما، پيتر

 داد نو. رخ
 تنها نامۀ نمایش در فوکو قدرت خرد وکار ساز بررسی» (.1393محمد. ) فتحی، فرزان؛ سجودی،

، 9شماره ،5دوره زمستان، و پایيز موسيقی، شمارة و نمایشی هنرهای فصلنامه نامه«. ممکن راه
 .13-1صص
و  یفوکو، معرفت فرهنگشليگفتمان مليبرتحل یدرآمد» (.1390. )یعبدالهاد زاده،یصالح

 .141-113صص شماره سوم، دوم، سال«. یاجتماع
ّآسمان،کتیبه(. 1396صيادبورانی، اکبر. ) شفاهی(، به کوشش ميرعمادالدین )خاطرات ایّبر

 . تهران: حوزه هنری.      فياضی
فصلنامۀ انجمن ایرانی «. بازنمایی زندگی روزمره در خيابان(. »1395حميدی، نفسيه. ) فرجی، مهدی؛

 .178-159، صص 5مطالعات  فرهنگسی و ارتباطات، شمارة 
ّ(. 1378فوکو، ميشل )الف(. ) ّتنبیه ّو )تولد زندان(، ترجمه نيکو سرخوش، افشين مراقبت

 جهاندیده. تهران: نشرنی.
 ، ترجمه باقرپرهام. تهران: آگه.نظمّگفتار(. 1378)ب(. ) فوکو، ميشل

ّتاریخ(. 1388فوکو، ميشل. ) ّتبارشناسیّو ، ترجمۀ نيکو سرخوش و افشين جهاندیده. نیچه،
 تهران: نشرنی.

، ترجمۀ مصطفی یونسی. تهران: پژوهشکدة هایّقدرتچارچوب(. 1379کلک، استوارت. )
 مطالعات راهبردی.

https://occidentstudy.ihcs.ac.ir/issue_403_404.html
https://occidentstudy.ihcs.ac.ir/issue_403_404.html
http://ensani.ir/fa/article/author/2485
http://ensani.ir/fa/article/author/167640
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45161/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/45161/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1397-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-24
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اندیشی جامعه مجموعه مقاالت اولين هم«. درک آثار هنری در جامعه(. »1386کوثری، مسعود. ) 
 شناسی هنر، تهران: فرهنگستان هنر. 

 ، ترجمۀ پيام یزدانجو. تهران: نشر مرکز.فوکوّدرّبوتهّنقد(. 1380کورنزهوی، دیوید. )
 ، ترجمۀ داریوش مهرجویی. تهران: هرمس.بعدّزیباشناختی(. 1385مارکوزه، هربرت. )
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