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چکيده

«رؤيتپذيری» بهعنوان يکي از مؤزفههای اصلي تحليلهای فوکو جايگاه ويژهای
در انديشۀ وی دارد .تأکيد او بر رؤيتپذيری به عنوان يکي از عوامل اصلي در
شکلگيری علوم ،و همچنين يکي از تکنوزوژیهای قدرت ،نشان دهندۀ اين اهميت
است .استناد بر توصيفات تجسمي در تحليلهای فوکو سبب شده است که بسياری از
مفسران وی را فيلسوفي ديداری بدانند ،وزي از ديگر سو ،افشاگری او درباره جايگاه نگاه
در اعمال قدرت ،برخي ديگر را بر آن داشته است که وی را مخازف بيناييمحوری
بينگارند و استدالل کنند که فوکو از نگاه عليه نگاه استفاده کرده است .اين مقازه،
ضمن معرفي جايگاه نگاه و رؤيتپذيری در آثار فوکو ،سعي دارد تصوير دقيقي از نسبت
رؤيتپذيری با قدرت در انديشۀ وی ارائه دهد .بدين منظور ،عالوه بر توصيف مفاهيم
رويتپذيری و قدرت نزد فوکو ،به تحليل مقوالت مرتبط با اين مفاهيم در آثار
ديرينهشناسانه و تبارشناسانۀ وی ميپردازيم .ما نشان خواهيم داد که قدرت ،از يك سو،
پديدآورندۀ رؤيتپذيری هاست و از ديگر سو ،رؤيتپذيریها هستند که به نوبۀ خود
امکان شناخت قدرت ،اعمال آن و اتي مداخله در آن را فراهم ميآورند .قدرت ،چه در
جوامع سلطنتي و چه در جوامع مدرن از رؤيتپذيری بهره برده است؛ گاهي با نمايش
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شکوه خود ،گاهي با پنهان شدن و گاهي با نظارت .فوکو با تأکيد بر رؤيتپذيری های
ادوار مختلف و نسبت آنها با قدرت ،قصد دارد نشان دهد که همۀ راههای رؤيتپذيری
در آن وااد ممکن نيست و در آنچه ميتوانيم ببينيم محدوديتهايي وجود دارد.
واژگان کليدی :فوکو ،رؤيتپذيری ،قدرت ،تبارشناسي ،ديرينهشناسي.


مقدمه
نگاه ،در آثار ميشل فوکو( ،)1815-1848فيلسوف ،جامعهشناس و مورخ فرانسوی ،جايگاه پيچيده و
مسولهسازی دارد؛ وی با رد «نگاه» عيني و بيطرف و معرفي نگاه ،به عنوان برساختهای اجتماعي،
عينيتگرايي معرفت عصر روشنگری را مورد پرسش قرار ميدهد و نفي ميکند .اهميتي که فوکو به
نقش نگاه و رؤيتپذيری در شکل گيری علوم انساني ميبخشد از موضوعات جازب توجه در انديشۀ
اوست .با اين اال ،آنچه اهميت نگاه در آثار فوکو را برجستهتر ميسازد ادراک او از بينايي به عنوان
همراه قدرت است .از آنجا که تحليل قدرت در مرکز مطازعات تبارشناسانۀ فوکو قرار دارد ،نسبت
رؤيتپذيری با قدرت نيز در اين دسته از آثار وی بيشتر مورد تأکيد قرار گرفته است .در اين مقازه،
ميکوشيم پاسخي برای اين پرسش فراهم آوريم که نگاه و رؤيتپذيری چه جايگاهي در انديشۀ فوکو
دارند و طبق آرای وی چه نسبتي ميان قدرت با رؤيتپذيری برقرار است .بدين منظور عالوه بر بررسي
نقش رؤيتپذيری در نظريات فوکو به گردآوری و تحليل آرای آن دسته از منتقدان و مفسراني پرداختيم
که به اين جنبه از انديشۀ فوکو اشاره کردهاند .بديهي است که دادههای اين پژوهش به روش کتابخانهای
گردآوری شده و سپس مورد بررسي تحليلي قرار گرفته اند.
نگاه و اهميت آن در انديشۀ فوکو
نگاه 1از ديدگاه فوکو معنای نگاه متقابل ،دوجانبه و ارتباطي را ندارد ) .(Jay, 1993: 414نگاه ،برای او
هرگز به معنای اهميت دادن يا توجه کردن به فرد نيست ،بلکه نگاهي است که جداسازی ميکند ،نظارت
مي کند و در نهايت غلبه مي کند .فلين ،نيز بر اين باور است که رابطۀ اجتنابناپذير جفت رؤيت پذيری
سلطه در آرای فوکو به طرز عجيبي شبيه رابطۀ سارتری نگرنده/نگريسته است ،که در هيچ کدامشان
عمل متقابل و دو جانبۀ مثبت جايي ندارد)« .(Flynn, 1993: 285سلطۀ نگاه» مفهوم ضمني بيشتر
مطازعات فوکو است ،هر چند وی آگاهانه کوشيده است اين ردپا را از بين ببرد 1.با اين اال ،نميتوان
انکار کرد که از نظر فوکو«نگاهي که ميبيند ،نگاهي است که غلبه ميکند»).(Foucault, 1976 :39
در هر اال ،پيچيدگي امر ديداری و غلبۀآن در آثار فوکو و اهميت درک موضع او نسبت به
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بيناييمحوری به گونهای است که نميتوان اين موضع را در «نگاه سلطه» يا «سلطۀ نگاه» خالصه کرد.
ژيل دزوز ،دوست و مفسر فوکو ،از اوزين افرادی است که اهميت توصيفات بصری در آثار فوکو را دريافته
و دربارۀ آن صحبت کرده است .به اعتقاد وی ،فوکو فيلسوفي ديداری-شنيداری است که به شکل خاصي
نزديك به«فيلم معاصر»است ) .(Deleuze, 1988:72فوکو پيوسته مجذوب آنچه ميديد بود و همين
طور مجذوب آنچه ميشنيد يا ميخواند ،و از نظر او ديرينهشناسي نوعي بايگاني ديداری-شنيداری است
) .( Deleuze, 1988: 73فوکو تاريخنگاری به شدت تجسمي بود؛ نوشته های او پر است از تصوير
سازیها و جدولهايي که نشان دهندۀ عالقهاش به سبك تجسمي در نگارش است .برای مثال ،ميشل
دوسرتو به سه نوع رويکرد تجسمي در توزد زندان اشاره ميکند ،که عبارتند از :توصيفات نمايشنامهای؛
جدولها و فهرستها؛ و همچنين تصويرسازیهای فيگوراتيو مربوط به چاپ ها و عکس های قرنهای
 13تا  . (De Certeau, 1986: 192-96)18اينها تنها انديشمنداني نيستند که اهميت توصيفات
تجسمي در آثار فوکو را دريافتهاند .رويخمن نيز ضمن تاييد رويکرد تجسمي فوکو در نوشتار ،معتقد است
«يکي از اسلوبهای مکرر در نگارش فوکو تصاوير قبل و بعد است؛ يك تصوير از يك عصر نشان داده
ميشود و بعد تصويری از عصری ديگر و بدين صورت چگونگي گذار از يك نظام به نظامي ديگر مجسم
ميشود») .(Rajchman, 1988: 90ااتماال رويخمن در اين اظهار نظر بيشتر دو کتاب توزد 7فوکو را
مد نظر دارد که در آنها توصيفات تجسمي و غلبۀ نگاه به اوج ميرسند و در هر دو مورد با تصاويری
مواجه هستيم که صرفا نميگويند چيزها چه شکلي دارند ،بلکه چگونگي موضوع ديدن قرار گرفتن آنها
و چگونگي عرضۀ آنها به دانش يا قدرت را بيان ميکنند .در توزد زندان دو روشي که جرم در بدن
مجسم ميشود؛ يعني تماشا و نظارت ،مورد پژوهش قرار ميگيرند و در توزد درمانگاه دو روش ساماندهي
فضا به گونهای که بدن ها و چشم ها با هم برخورد کنند ) .(Rajchman, 1988: 91هر چند برخي از
منتقدان گرايش به کاربرد توصيفات و مثال های ديداری را به کل فضای روشنفکری فرانسه تعميم
ميدهند 8،زيکن نمي توان اهميت اين رويکرد را در آثار فيلسوفي که متهم به بيناييستيزی است به
آساني ناديده گرفت .آيا اگر فوکو واقعا به بينايي بدبين بود ،نبايد روش ديگری برای تحليل ها و
توصيفاتش بر ميگزيد؟
علي رغم آنکه بسياری از مفسران فوکو را فيلسوفي ديداری ميدانند و خود او نيز در مصاابهای با
استيون ريگينز اين مطلب را تأييد ميکند ) ،(Kritzman, 1988: 3-4برخي ديگر نيز معتقدند فوکو از
بينايي برای «رسوا کردن بينايي » استفاده کرده است ) .(Jay, 1993: 381از آن جمله مي توان به
ميشل دو سرتو اشاره کرد که گر چه به وضوح بهوجود گرايشهای ديداری در آثار فوکو اشاره ميکند،
(De Certeau,
چنين نتيجه ميگيرد که او نگاه را برای تضعيف بيناييمحوری به کار ميبرد
) .192-96مارتين جي نيز که دوگانگي خاصي را در رابطه با بيناييمحوری در آثار فوکو کشف ميکند
همين نظر را دارد ،با اين تفاوت که از نظر جي ،فوکو «بيش از اد تابع گفتمان ضد ديداری فراگيری بود
که در فضای روشنفکری فرانسه رايج بود» ).(Jay, 1986: 194-95
هر چند اين متفکران معتقدند فوکو از نگاه استفاده کرده است تا بيطرفي و معصوميت بينايي را به
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چازش بخواند 6،از نظر برخي ديگر اين رويکرد نتوانسته خودش را به خوبي توجيه کند و با مخازفتهايي
روبه رو شده است .برای مثال ،رويخمن ضمن اشاره به ديدگاه مارتين جي ميگويد« :هرچند جي اشارات
خوبي به مواردی که فوکو مسائل را بصری توصيف کرده است دارد ،وزي من مطمون نيستم که او به
خوبي محتوای اين توصيفات را دريافته باشد») . (Rajchman, 1988: 90او به اين دزيل چنين ايرادی
را بر جي وارد ميکند که معتقد است جي با اين پيشفرض که گروهي از متفکران مختلف فرانسوی در
نوعي توطوه برای بدنام کردن بينايي باهم متحد شدهاند آغاز به کار ميکند ) .(Ibidگری شاپيرو نيز که
با ديدگاهي متفاوت به مطازعۀ رويکرد فوکو به آثار تجسمي پرداخته ،معتقد است«هر چند فوکو غازبا به
آن دسته از آثار تجسمي تمايل دارد که مانند نقاشي هازس5يا معماری سراسربين ،ااوی نگاه خيرۀ شوم
هستند؛ اما نمي توان گفت که او فکر ميکند کل دنيای تجسمي يا همۀ عرصۀ رؤيتپذيری تحت
نظارت چشمي شوم است» ) .(Shapiro, 2003: 18به نظر ميرسد که تنوع ديدگاههای موجود دربارۀ
نگرش فوکو به نگاه از جهتي ناشي از آن است که خود فوکو هرگز به وضوح موضع مشخصي اتخاذ
نکرده است .با اين اال ،همان طور که رويخمن ميگويد« :ديدن در آثار فوکو ،به عنوان تاريخ نگار و
فيلسوف ،از اين زحاظ اائز اهميت است که وی مي کوشد امر نا انديشيده را در ديدن ما ببيند و همچنين
راه های ناديدهی ديدن را بگشايد») .(Rajchman, 1988: 96اين راه های ناديده از نظر فوکو همان
قدرت و دانش هستند که امکان رؤيت پذير شدن چيزها را فراهم ميآورند .او بيش از هر متفکر ديگری
در اواخر سدۀ بيستم نشان داده است که نگاه به واسطۀ ساختارهای اجتماعي و فرهنگي ساخته ميشود
که نه تنها فرازماني و خنثي نيستند ،بلکه کامال از معصوميت به دورند ) .(cook, 2008: 436برای
درک بهتر اهميت رؤيتپذيری و رابطۀ آن با قدرت و نتايج ااصل از اين رابطه از ديدگاه فوکو الزم است
ابتدا مفاهيم قدرت و رؤيتپذيری تعريف شوند و سپس جايگاه اين مقوالت ،به طور خاص ،در آثار فوکو
مورد بررسي قرار گيرد.
قدرت
مسولۀ قدرت در کانون روششناسي فوکو در فهم وضعيت جوامع انساني قرار دارد؛ وی قدرت را در
رابطۀ آن با دانش و اقيقت و کارکرد مهم آن ،يعني تاسيس سوژه بررسي کند .قدرت از نظر فوکو با
توانايي ،نيرو و زور متفاوت است ،وی در مقازهای تحت عنوان«سوژه و قدرت»که موخرهای بر اثر
دريفوس و رابينو است  ،قدرت را چنين تعريف ميکند:
تا آنجا که بحث قدرت در ميان است ،نخست الزم است که قدرتي را که بر اشياء اعمال
ميشود و توانايي تغيير کاربرد ،مصرف يا تخريب آنها را فراهم ميآورد؛ يعني قدرتي که
مستقيما از توانايي های نهفته در بدن ناشي ميشود و يا به وسيلۀ ابزارهای بيروني انتقال
مييابد ،مشخص سازيم؛ ميتوان گفت اين قدرت «توانايي» است .از سوی ديگر ويژگي قدرتي
که ما تحليل ميکنيم اين است که روابط ميان افراد (يا ميان گروهها) را نمايش ميدهد .نبايد
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خود را فريب دهيم ،اگر ما از ساختارها يا مکانيسم های قدرت سخن ميگوييم ،تنها با اين
فرض چنين سخن ميگوييم که برخي افراد بر ديگران اعمال قدرت ميکنند (و منظور من از
اين بازی برد باخت کامل نيست بلکه صرفا و به طور بسيار کلي منظور مجموعه اعمازي است
که اعمال ديگر را بر ميانگيزد و از همديگر ناشي مي شود) (.)66-768 :1738

از آنجا که فوکو ادعا ميکند نظريه پرداز قدرت نيست و قدرت هرگز به طور مستقل برای او مطرح
نبوده )1738:176( ،هرگز تعريف کامل و جامعي از ماهيت مستقل قدرت ارائه نداده است .به اعتقاد وی
(هدف اين است که کمتر به سوی نوعي «نظريۀ» قدرت و بيش تر به سوی نوعي «تحليل» قدرت
ارکت کنيم؛ يعني به سمت تعريف عرصۀ خاصي که به وسيلۀ روابط قدرت شکل گرفته و به سوی
تعيين ابزارهايي که تحليل آن را ممکن ميسازند ).وی در تاريخ جنسيت تأکيد ميکند « قدرت يك نهاد
يا يك ساختار نيست؛ همچنين نيرويي که ما از آن برخورداريم نيست ،بلکه نامي است که ما به رابطۀ
استراتژيك پيچيدهای در جامعۀ خاصي ميدهيم» ) .(Foucault:1978: 93دزوز نيز در تحليل قدرت از
ديدگاه فوکو نشان داده است که آراء اصلي فوکو در مورد قدرت تحت سه عنوان کلي قرار
ميگيرند :قدرت اساسا سرکوبگر نيست (زيرا قدرت تشويق ،ترغيب و توزيد ميکند)؛ قدرت اعمال
ميشود؛ قدرت از همۀ افراد به يك اندازه ميگذرد (زيرا قدرت از تمامي نيروهای دارای نسبت با يکديگر
ميگذرد) ) .(1988:74از اين روست که فوکو تأکيد ميکند از آنجا که قدرت امری انتزاعي و غير قابل
رؤيت است همواره بايد آن را از نتايج و اثراتش شناخت ،زيرا به اعتقاد وی قدرت همواره اعمازي را
موجب ميشود؛ «قدرت ساختار کلي اعمازي است که بر روی اعمال ممکن ديگر اثر ميگذارد؛ قدرت بر
ميانگيزد ،ترغيب ميکند ،اغوا ميکند ،تسهيل ميکند يا دشوار ميسازد ،نهايتا محدوديت ايجاد کند يا
مطلقا منع و نهي ميکند؛ با اين اال قدرت همواره شيوۀ انجام عمل بر روی فاعل عمل است ،زيرا فاعل
عمل ،عمل ميکند يا قادر به انجام عمل است .قدرت اعمال مجموعه ای از اعمال بر روی اعمال ديگر
است» (دريفوس و رابينو764 :1738 ،مؤخره به قلم فوکو).
در نهايت بايد در نظر داشت که قدرت به مفهوم فوکويي آن محلي و تاريخي است ،تغيير ميکند و
جايگزين ميشود .برای مثال در سدههای هفدهم و هجدهم قدرت از شکل سلطه و سرکوب به شکل
قدرت مشرف بر ايات (با هدف تامين رفاه و سالمت جامعه) درآمد و در سدۀ نوزدهم به شکل آناتومي
سياسي بدن ،با تأکيد بر تکنوزوژی انضباطي ظاهر شد (دريفوس و رابينو .)78 :1738 ،دزوز نيز اين ويژگي
قدرت نزد فوکو را دريافته است و ميگويد « :قدرت محلی است زيرا به هيچ وجه عام و فرامکاني نيست،
اما محلي يا مکان يافته نيست زيرا منتشر است») .(Deleuze, 1988: 26همانطور که قدرت تغيير
ميکند تکنوزوژی ها و ابزارهای اعمال آن نيز تغيير ميکنند ،بههمين ترتيب رؤيتپذيری ها نيز
دستخوش دگرگوني ميشوند .از اينرو ،آنجا که فوکو ميگويد« :جامعۀ ما جامعۀ نظارت است نه تماشا...
ما نه در آمفي تواتر هستيم نه روی صحنه ،بلکه در ماشين سراسربين قرار داريم که ما بر خود تحميل
ميکنيم ،زيرا بخشي از ساز و کار آن هستيم») (1979:217در واقع ،فوکو انواع قدرت در دو عصر
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تاريخي را بر اساس رؤيتپذيریهای آن ادوار تعريف و قياس کرده است .به اين ترتيب اهميت
رويتپذيریها در تحليل قدرت از ديدگاه فوکو تأييد ميشود.
رؤيتپذيری
دزوز در تفسيری که بر فوکو نوشته است بخش قابل توجهي را به تشري ،و تبيين رؤيتپذيری از
ديدگاه وی اختصاص داده است؛ وی معتقد است رؤيتپذيری ها نه افعال فاعل بينايي هستند و نه
دادههای اس بينايي (Deleuze, 1988: 65)،و ميافزايد« :رؤيتپذيریها اشکال اشيا نيستند ،اتي
اشکازي نيستند که در نور آشکار ميشوند ،بلکه اشکازي از درخشندگياند که خود نور آنها را خلق
ميکند و امکان ميدهد که شيوي فقط به مثابۀ نوعي درخشش ،برح يا تألزو وجود داشته باشد».
) . (Deleuze, 1988:52ما نميتوانيم چيزی بيش از آنچه در معرض نور قرار ميگيرد ببينيم ،به همين
ترتيب نميتوانيم روابطي را که اين نور را ايجاد ميکند ببينيم؛ در واقع در معرض نور قرار گرفتن
مناسبات قدرت است که به صورت رؤيتپذيری فعليت مييابد .رويخمن با در نظر گرفتن اين محدوديت،
رؤيتپذيری را ماهيت يك پيکرۀ عملي عيني ،مادی و بي نشان ميداند که وجودش نشان ميدهد
«آزادی ما در آنچه ميبينيم بسيار کمتر از آن است که ميپنداريم ،زيرا ما محدوديت های انديشه را در
آنچه ميتوانيم ببينيم نمي بينيم .در عين اال ،نشان ميدهد که آزادی ما بسيار بيش از آن است که
ميپنداريم ،زيرا عنصر رؤيتپذيری همان چيزی است که باب رؤيتپذيری را به روی تغيير تاريخي يا
تغيير شکل ميگشاند») .(Rajchman, 1988: 93همان طور که در تعريف قدرت اشاره کرديم،
رؤيتپذيری نيز مفهومي تاريخي است بدين معنا که در هر دوره رؤيتپذيریهای خاص آن دوره
وجود دارد؛ از اين روست که هر دانش نوين روشهای جديد ديدن و رؤيتپذيری های نويني را ايجاد
ميکند.
با اين اال ،رؤيتپذيریها در ساخت سامانۀ دانش يا معرفت (اپيستمۀ) يك دوره تنها نيستند؛ «هر
نهاد ضرورتا دو قطب يا دو عنصر دارد .نهاد در واقع رؤيتپذيریهای بزرگ؛ يعني اوزههای رويتپذيری
و گزارهپذيری های بزرگ ،يعني نظامهای گزاره را سامان ميدهد»).(Deleuze, 1988: 77
رؤيتپذيریها نيز به نوبۀ خود در نور شکلگيری های تاريخي ،تابلوهايي را ميسازند که برای امر
رؤيتپذير همان چيزی است که گزاره برای امر بيانپذير 3يا قرائتپذير 4است .دزوز معتقد است،کلمۀ
«تابلو» همواره ذهن فوکو را مشغول ميکرد و فوکو اغلب اين کلمه را چنان کلي بهکار ميبرد که شامل
گزاره نيز ميشود« .به همين دزيل است که فوکو به توصيف تابلوها و همچنين ارائه توصيفاتي تجسمي:
توصيف هايي از آثار هنری ،توصيف هايي تحسين برانگيز از زنجيرۀ محکومان به اعمال شاقه ،يا توصيف
هايي از بيمارستان ،زندان و گاری کوچك ندامتگاهي عالقه نشان داده است ،آن چنان که گويي همۀ
اينها تابلو هستند و فوکو نقاش») .) Deleuze, 1988: 80با اين اال فوکو هرگز رؤيتپذيریها و
گزارهها را قابل تقليل به يکديگر نميداند .برای آنکه هم ارتباط رؤيتپذيری ها با گزارهها و هم ارتباط
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اين دو با قدرت بهتر روشن شود ،به مثازي که دزوز ارائه داده است اشاره ميکنيم:
طبق استدالل فوکو ،در عصر کالسيك« ،ديده بانيهای» گوناگون برای گروههای آدميان
برساخته شدند که اساسا از مدل ساختاری اردوگاه نظامي،که نظارت دقيق را تسهيل ميکرد،
تقليد ميکردند .مدل اردوگاه« ،نموداری از قدرت که به وسيلۀ رؤيتپذيری سراسری عمل
ميکند» ،اساسي فراهم آورد که بر مبنای آن شکل نويني از قدرت پا گرفت ،قدرتي که با
سازماندهي و نظم و ترتيب دادن به فضاها ،مشاهده و نظارت کساني را که درون آن بودند
امکان پذير ميساخت و با مرئي ساختن سوژه های خود ،امکان شناختن آنان و تغيير دادنشان را
فراهم ميکرد .گزاره و رؤيتپذيری به دو افق متفاوت تعلق دارند و قابل تقليل به هم نيستند؛
ساختمان زندان به منززۀ رؤيتپذيری جرم محصول اقوح کيفری نيست ،بلکه ااصل
تکنوزوژی انضباطي است .زذا ،نظام اقيقت به هر دو شکل نيازمند است ،زيرا دو عملکرد
متفاوت دارند .ميان گفتن و ديدن شکافي وجود دارد  ،ميان گزارهها و رؤيتپذيریها ؛ آنچه
ديده ميشود هرگز در آنچه گفته ميشود قرار نميگيرد ).(Deleuze, 2006: 64

بخش اعظمي از مطازعات فوکو به رابطۀ پيچيدۀ رؤيتپذيریها و گزارهها در سامانۀ معرفت ادوار
مختلف اختصاص دارد .به عقيدۀ فوکو«سخن گفتن ديدن نيست») (Deleuze, 1988: 87هر دانشي
ميان امر رؤيتپذير و امر گزارهپذير در ارکت است ،با اين اال اين دو هرگز با هم مطابقت کامل
نخواهند داشت .شايد به همين دزيل است که آثار فوکو از آغاز انباشته است از توصيفات تجسمي ،چرا که
به اعتقاد او بدون مطازعۀ رؤيتپذيری ها در کنار گزارهها تحليل هايش ناقص ميبود .بررسي آثار
ديرينهشناسانه و تبارشناسانۀ فوکو با محوريت نقش و اهميت رؤيتپذيریها و ارتباط قدرت و
رؤيتپذيری ميتواند در رد يا پذيرش اين پيش فرض و همچنين پرسشهايي که پيشتر مطرح شد
راهگشا باشد.
اهميت و نقش نگاه رؤيتپذيری در رويکرد ديرينهشناسی
روش ديرينهشناسي نوعي تاريخنگاری به شيوۀ فوکو است .در اين روش آرشيو از اهميت خاصي
برخوردار است؛ در واقع ديرينهشناسي چيزی نيست جز فهميدن و بيان کردن آرشيوهای ااکام در يك
جامعه و عصر خاص .در روش ديرينهشناسانه بر خالف تاريخ سنتي آنچه اهميت دارد گسست است نه
استمرار؛ فوکو در ديرينهشناسي دانش ميگويد« :چيزی که مورخ در پي کشف آن است مرزهای يك
فرايند ،نقطۀ برگشت يك منحني ،وارونگي ارکتي تنظيمي ،مرز های يك نوسان ،آستانۀ يك کارکرد و
زحظهای است که عليتي دوری فرو مي پاشد») . Foucault, 1972: 9بيشتر آثاری که فوکو در دهۀ
 1858منتشر کرد رويکرد ديرينه شناسانه دارند؛ آثار مهمي مثل ديوانگي و تمدن ،توزد درمانگاه و نظم
چيزها در اين قازب ميگنجند .عليرغم آنکه تصور رايج بر اين است که در آثار ديرينه شناسانۀ فوکو
گزاره اوزويت دارد ،در همۀ اين آثار نگاه و رؤيتپذيری موضوع اصلي يا ضمني اثر است .بايد افزود که
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آن دسته از آثار کمتر مورد توجه قرار گرفتۀ فوکو دربارۀ هنرمنداني چون رنه ماگريت ،رومن روسل ،و
اتي مانه که موضوع اصلي آنها رابطۀ رؤيتپذيری ها و گزارهها ،يا به عبارتي ديدن و گفتن ،است به
اين دوره تعلق دارند .به اختصار مي توان گفت مناسبات پيچيدۀ رؤيتپذيریها و گزارهها و نقش اين دو
در ايجاد دانش موضوع مطازعات ديرينهشناسانۀ فوکو است.
فوکو در اوزين اثر مهمش ،ديوانگي و تمدن ،نشان ميدهد که چگونه تحول بينش و معرفت يك عصر
منجر به تحول نگاه به يك موضوع خاص ميشود ،که در اينجا رؤيتپذير شدن جنون مد نظر است« .در
عصر کالسيك جنون نشان داده ميشد ،وزي در آن سوی ميله ها؛ اگر بود ،در فاصلهای دور قرار داشت،
زير نگاه خرد که ديگر هيچ رابطهای با آن نداشت و هيچ تشابهي را نميپذيرفت ،جنون به موضوع
مشاهده تبديل شد») .(Foucault, 1965: 70تاکيد فوکو بر اين است که در عصر روشنگری «جنوني
غير از آنچه ديده ميشد وجود نداشت (Foucault, 1965: 391)»،و علم بيماری های رواني که در
مکان های طرد ديوانگان توسعه مييافت شامل مشاهده و طبقهبندی بود .از آنجا که جنون برابر بود با
تاريکي ،جايي در فضای روشنگری برای آن نبود ،زذا نظام طرد که در مورد ديوانگان بهکار ميرفت منجر
شد به ايجاد فضاهايي برای رؤيتپذيری؛ رؤيتپذيری جنون .فوکو اشاره ميکند که اتي عليرغم
ايدههای نوين در روانکاوی ،باز هم در عصر روشنگری هيچ مکازمهای با جنون وجود نداشته است ،زذا
«منصفانهتر است که بگوييم روانکاوی مشاهدۀ صرف نگرنده را با مونوزوگ بي پايان نگريسته دو چندان
کرد» .(Foucault, 1965: 250
فوکو ضمن تأکيد بر اهميت نگاه در پيدايش جنون به عنوان موضوع شناخت ،برای بيان مقصودش از
توصيفات تجسمي که مشخصۀ نگارش اوست به خوبي بهره برده است .مارتين جي اين اثر را نشان
دهندۀ «ميزان درک فوکو نسبت به نقش بينايي ،به بيان دقيقتر رژيمهای ديداری خاص ،در ساخت
مقوزههای اجتماعي و همچنين مقاومت او در برابر ادعاهای جهانشموزي روشنگریای که خرد
بيناييمحور خود را به اقيقتي جهاني بدل ميکند» ،ميداند ).(Foucault, 1986: 390
اهميت نگاه در آثار ديرينهشناسانۀ فوکو در توزد درمانگاه به اوج ميرسد؛ عنوان فرعي
«ديرينهشناسي نگاه»که در نهايت اذف شد مويد اين ادعاست .بهطورکلي فوکو در توزد درمانگاه نشان
ميدهد که همانطور که روانشناسي از مشاهدۀ جنون پديد آمد ،علم پزشکي مدرن نيز از مشاهدۀ دقيق
بدن مرده (به جای بدن زنده) ااصل شد؛ « علم پزشکي سدۀ نوزدهم سرشار است از نگاه مطلقي که
جسد زندگي را تشري ،ميکند و در کازبد اين بدن ضعيف شاهرگ گسستۀ ايات را باز
 .وی که تحول علم پزشکي را ااصل چرخش نگاه ميداند ،در
مييابد»
مقدمۀ توزد درمانگاه به وضوح اين رويکرد را بيان ميکند:
تجربۀ پزشکي در درمانگاه منجر به معرفي نگاه دقيقي ميشود که در آن چشم مخزن و منشا
روشنايي است؛ چشم اين قدرت را دارد که يك اقيقت را در معرض نوری قرار دهد که فقط به
همان اندازه که در معرض نور قرارش داده است آن را دريافت ميکند .چشم هنگامي که باز مي
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شود ابتدا اقيقت را ميگشايد :چرخشي که نشان دهندۀگذار از وضوح جهان کالسيك ،از
«روشنگری» به قرن نوزدهم است ).(Foucault, 1973: xiii

در اازيکه طب سنتي به دنبال نشانه های عمومي بيماری و طبقهبندی آنهاست ،طب نوين در عمق
بدن فرد جستجو ميکند ،جايي که بيماری در آن قرار گرفته است .در اين رويکرد دو گرايش جديد وجود
دارد که کل فضای معرفتي عصر مدرن را تحتتأثير قرار ميدهد« :فرديتسازی» و «فضاسازی» .فوکو
تحول علم پزشکي را ااصل فضاسازی ای ميداند که بر موضوع بررسي اعمال ميشود .ايجاد يك نهاد
جديد نگاه پزشکي با معکوس کردن رابطۀ رؤيتپذيری-موضع يابي اتفاح افتاد «،زيرا بيماری اساسا
موضعي (دارای مکان) است و رؤيتپذيری فرع بر آن؛ بيماری در فضا وجود دارد پيش از آنکه در معرض
ديد قرار گيرد») . Foucault, 1973: 187فوکو همچنين به اهميت فرديتسازی در اين دوره که در
ارتباط مستقيم با نگاه است اشاره ميکند« :هيچ نوری نميتواند اکنون آنها بدن ها را در اقيقت
آرماني ال کند ،بلکه بر عکس ،نگاهي که آنها را نظاره ميکند آنها را بر ميانگيزد و در زمينهای از
عينيت برپا ميدارد .نگاه ديگر تقليل دهنده نيست ،بلکه سازنده فرد با کيفيت تقليلناپذير آن است»
) .Foucault, 1973: xivدر واقع چرخش سامانۀ معرفت از عصر کالسيك که در آن تودهسازی تحت
يك اقيقت آرماني صورت ميگرفت به عصر مدرن که در آن ديگر هيچ اقيقت آرماني ای وجود ندارد،
زمينۀ پيدايش نگاه فرديتساز را فراهم ميآورد؛ نگاهي که بر خالف نگاه معصوم و بي طرف عصر
روشنگری ،کامال تحتتأثير سامانۀ معرفت زمان خويش است .به عقيدۀ فوکو همين واقعيت است که
نقطۀ تحول عصر مدرن محسوب ميشود« :درون مايۀ ايدئوزوژيکي که راهنمای همۀ اصالاات
ساختاری از سال  1348است ،آزادی مقتدرانۀ اقيقت است؛ شکوه شدت نور ،که به خودی خود
عازي است ،پادشاهي تاريك و مقيد و محدود دانش را به پايان ميبرد و امپراتوری بي مانع نگاه را آغاز
ميکند»).( Foucault, 1973: 39
محوريت نگاه در ديگر آثار ديرينهشناسانه جای خود را به رؤيتپذيریها و نسبت آنها با گزارهها
ميدهد .فوکو در نظم اشياء نشان ميدهد که رؤيتپذيری چگونه در ادوار مختلف تغيير کرده است؛
چيزی که ما ميبينيم آن چيزی است که امکان ديده شدنش در آن زمان فراهم شده باشد .وی معتقد
است همۀ راه های ديدن يا تفسير و تعبير رؤيتپذيری ها در آن وااد ممکن نيست؛ آنچه ما ميتوانيم
ببينيم دارای محدوديت است .فوکو در اين مورد مثال علوم طبيعي مانند گياهشناسي را بهکار ميبرد که
در عصر کالسيك شاهد تغيير در آن ها هستيم .او بينايي را عامل اصلي طبقه بندی عناصر و ساماندهي
آنها در فضا ميداند .به همين دزيل است که تاريخ طبيعي را چيزی جز نامگذاری رؤيتپذيری ها
نميداند .از نظر فوکو ،علوم طبيعي عصر کالسيك ااصل مشاهده دقيق تر و پيچيده تر نيست بلکه
 .فوکو همچنين سعي کرده است
محصول نوع جديدی از ديدن است
سامانۀ معرفت اعصار مختلف را بر اساس رابطۀ رؤيتپذيریها و گزارهها در آن اعصار که به طور
قراردادی آنها را عصر رنسانس ،عصر کالسيك و عصر مدرن ناميده است توصيف کند .در عصر
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رنسانس ،طبق سامانۀ معرفت آن دوران ،زبان و واژگان ،نماد اشياء يعني عين اشياء بود و اشياء به عنوان
واژگان ديده ميشدند و با آنها تشابه کامل داشتند ،زيرا جهان اجرای کامل طرح خداوند محسوب
ميشد .او نشان ميدهد که در جهان غرب پيش از پايان قرن شانزدهم تصاوير به عنوان هيروگليفهای
کشف رمز شدۀ معنا ادراک ميشدند ،نتيجه اين بود که تمايزی ميان آنچه ديده ميشد و آنچه خوانده
ميشد ،بين مشاهده و شرح ،وجود نداشت و اين منجر به ايجاد يك سط ،وااد و پيوسته ميشد که در
آن ديدار و گفتار به ابديت پيوند ميخوردند ) .(Foucault, 1970: 39در عصر کالسيك؛ يعني هفدهم و
هجدهم ،سامانۀ معرفت مبتني بر شباهت جای خود را به سامانۀ معرفت مبتني بر بازتاب و نمايش داد .در
اين عصر ،واژگان بازنمای اشياء بودند؛ يعني با آنها تفاوت داشتند ،در نتيجه ميان واژگان و اشياء فاصله
افتاد؛ يعني جهان کلمات صرفا نمايشگر جهان اشياء شد .صفحات آغازين نظم اشياء تابلوی نديمههای
والسکز 8را به عنوان «نظامي از نور توصيف ميکند که فضای بازنمايي کالسيك را ميگشايد و آنچه را
که ديده ميشود و کساني را که ميبينند در آن توزيع ميکند؛ تبادلها و انعکاسها را و مکان شاه را که
فقط ميتواند به منززۀ خارج تابلو استنباط شود») .(Deleuze, 1988: 58در اين تصوير همانند همۀ
نمايشهايي که اين مورد نمونۀ آشکار آنهاست ،رؤيتپذيری عميق آنچه ميبينيم به رغم همۀ آيينهها،
بازتاب ها ،تقليد ها و تصويرها ،از رؤيتناپذيری شخص بيننده جداييناپذير است (Foucault, 1970:
) .16در نهايت ،در سامانۀ معرفت عصر مدرن؛ يعني قرن نوزدهم ،ميان واژگان و اشياء جدايي مطلق
افتاد و آنها فاقد هرگونه پيوندی پنداشته شدند .در درون همين سامانۀ معرفت بود که انسان به عنوان
سوژه خودمختار و خودسامان پديدار شد
بدين ترتيب ،در سامانۀ معرفت دوران مدرن است که فوکو موضوع «غلبۀ نگاه» را مطرح ميکند،
دوراني که در آن شکافي ترميم ناپذير ميان گزاره ها و رؤيتپذيری ها وجود دارد و هيچ يك قابل تقليل
به ديگری نيست .او در نظم اشياء به وضوح بر موضع خود نسبت به رابطۀ رؤيتپذيریها و گزارهها تأکيد
ميکند:
مناسبت زبان با نقاشي مناسبتي بيکران است .قضيه اين نيست که واژه ها ناقص يا در
رويارويي با امر مرئي بهنحوی چاره ناپذير نابسندهاند .هيچ يك را نمي توان به ديگری
فروکاست :گفتن آنچه ميبينيم بيهوده است؛ آنچه ميبينيم هرگز در آنچه ميگوييم سکني
ندارد ،و بيهوده است که بکوشيم از راه کاربرد تصاوير ،استعاره ها يا تشبيهها آنچه را ميگوييم
نشان دهيم ).(Foucault, 1970: 9

فوکو پيشتر نيز در چند اثر کمتر مورد توجه قرار گرفتۀ خود بر اين رويکرد تأکيد کرده بود .او برای
نشان دادن رابطۀ پيچيدۀ گفتار-ديدار به دنيای هنر متوسل ميشود؛ همانطور که با استفاده از تابلوی
نديمههای والسکز سامانۀ معرفت عصر کالسيك را توصيف ميکند ،نقاشي های رنه ماگريت را نيز مبين
رؤيتپذيری سامانۀ معرفت عصر مدرن مي داند .نوشتار او دربارۀ مگريت اوزينبار بهصورت مقازه ()1854
و پنج سال بعد به صورت يك کتابچه منشر شد .فوکو در توصيف آثار مگريت ميگويد« :فقدان مناسبت
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(يا دست کم مناسبت بسيار پيچيده و مسولهساز) ميان نقاشي و عنوانش ،مظهر بيرونگي کامال آشکار
عناصر نوشتاری و تجسمي در آثار مگريت است .اين شکاف که اجازه نميدهد ما در آن وااد هم بيننده
و هم خواننده باشيم ظهور ناگهاني تصوير را بر فراز آرايش افقي واژهها تضمين ميکند» (فوکو:1736 ،
.)81
اگر مگريت موضوع مناسبي برای نمونۀ تجسمي نارابطۀ گفتار-ديدار بود ،رمون روسل پيشتر اين
زمينه را در ادبيات فراهم آورده بود .در واقع موضوع اصلي کار فوکو دربارۀ روسل همين درهم تنيدگي
پيچيدهی گفتار و ديدار است؛ مقازهای تحتعنوان «گفتار و ديدار نزد رمون روسل»18که فوکو يك سال
پيش از انتشار کتاب رمون روسل منتشر کرده بود مويد اين ادعاست ) .(Jay, 1986: 395-96فوکو
معتقد است که روسل در آثارش به بازی بين گفتنيها و ديدنيها دست ميزنند و در نتيجه مارپيچ بي
انتهايي را تشکيل ميدهد که راهي به بيرون روشن و آشکار ندارد .او ميگويد « :در اازي که گفتمان
علم مدرن ميکوشد گفتار را به نفع نگاه تجربي اذف کند و در نتيجه باعث گسترش باوری غلط به
صحت مشاهده شود ،ادبيات مدرن که رمون روسل نمونۀ آن است ،مجادزۀ انکارناپذير گفتن و ديدن را
اايا ميکند ،که هيچکدام بر بي صدايي اشياء چيره نميشوند») .(Foucault, 1963: 154شايد بتوان
گفت همين پيچيدگي مناسبات ديدار و گفتار بود که فوکو را به فکر نگارش اثری روششناسانه انداخت؛
در ديرينهشناسي دانش که به شرح روش ديرينهشناسياش ميپردازد ااتماال بايد به ضعفهای اين
روش پي برده باشد که از آن پس به تأسي از نيچه به تبارشناسي قدرت رو ميکند.
اهميت ونقش نگاه ،رؤيتپذيری در رويکرد تبارشناسی
روش تبارشناسي درست درمقابل تاريخ سنتي قرار دارد؛ هدف آن ثبت و ضبط خصلت يکتا و بينظير
وقايع خارج از هرگونه غايت يکدست و يکنواخت است» (دريفوس و رابينو .)185 :1738 ،بهطور خالصه
موضوع تبارشناسي فوکو ،تحليل شرايط تاريخي پيدايش و وجود علوم انساني ،روابط آنها با تکنوزوژی
های قدرت و آثار سوژه ساز و ابژه ساز آنهاست .تحليل اشکال خاص موضوعشدگي و اشکال دانش و
روابط قدرتي که از طريق آنها انسانها تحت سلطه قرار ميگيرند در کانون بحث تبارشناسانه است .در
يك کالم تبارشناسي نشان ميدهد که انسانها چگونه از طريق تاسيس رژيمهای اقيقت بر خود و بر
ديگران اکم ميرانند ( دريفوس و رابينو 18 :1738 ،مقدمه مترجم) .فوکو از اوزين آثارش بهويژه جنون و
تمدن و توزد درمانگاه اساسيتش نسبت به رابطۀ بين شرايط سياسي و اجتماعي مختلف و قدرت عينيت
بخشي نگاه را نشان داده بود ،وزي در اوزين اثر تبارشناختي اش است که مشخصا به بررسي رابطۀ قدرت
و رؤيتپذيری مي پردازد.
تنبيه و مجازات :توزد زندان ،اوزين اثر تبارشناسانه و مهم ترين اثر فوکو از نظر رابطۀ رؤيتپذيری و
قدرت است .فوکو تحليل نظام کيفری را با توصيف دقيق صحنههای شکنجۀ مجرمان در عصر پادشاهي
مطلقه آغاز ميکند؛ فضای رؤيتپذيری در اين عصر فضای تماشاست ،پادشاه مرکز توجه است و هر فرد
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با توجه به نسبتش با او مورد تماشا واقع ميشود ،پايينترين طبقات از کمترين رؤيتپذيری برخوردارند
مگر آنکه همانند نمونۀ به دزيل برخورد با قانون شاه به موضوع نمايش قدرت او بدل شوند .دزوز ضمن
اشاره به توصيف تجسمي صحنههای تعذيب ،زندانها و شهر طاعون زده در آثار فوکو تأکيد
ميکند که او«همواره ميدانست چگونه تابلوهايي خارح ازعاده بر بستر تحليل هايش رسم کند .در اين
کتاب(توزد زندان) تحليل بيش از پيش خرده فيزيکي و تابلوها بيش از پيش جسمي و فيزيکي ميشوند و
اثرهای تحليل نه به زحاظ علي بلکه در چارچوب بصری نور و رنگ بيان ميشوند :از قرمز روی قرمز
تعذيب تا خاکستری روی خاکستری زندان») .(Deleuze, 1988: 24با اين اال ،همۀ ماجرا به اينجا
ختم نميشود؛ مسولۀ رابطۀ(يا به بيان ديگر نارابطۀ) رؤيتپذيریها و گزارهها در تبارشناسي نيز همچنان
برقرار است .زندان به منززۀ رؤيتپذيری جرم از اقوح کيفری به منززۀ شکل بيان مشتق
نميشود؛ بلکه برآمده از افقي ديگر است ،افقي انضباطي و نه اقوقي ) .(Deleuze, 1988: 62دزوز
همانطور که اقوح کيفری را به امر گزارهپذير در اوزۀ جرم مربوط ميداند ،زندان را نيز وابسته به امر
رؤيتپذير ميداند:
زندان نه تنها ميخواهد موجب ديدن جرم و مجرم شود بلکه خودش نوعي
رؤويتپذيری است و پيش از آنکه پيکری سنگي باشد ،نوعي نظام نور است ،و با «اصازت
سراسربيني» تعريف ميشود :با آرايشي بصری و محيط نوراني که در آن مراقب ميتواند همۀ
زندانيان را ببيند بي آنکه زندانيان بتوانند او را يا يکديگر را ببينند ).(Deleuze, 1988: 32

زذا ميتوان گفت رؤيتپذيری همواره نقش اساسي در نظام کيفری داشته ،چه آن زمان که تنبيه و
مجازات با روش های نمايشي اعدام و تعذيب همراه بوده و چه آن زمان که مجرم به ظاهر پشت
ديوارهای زندان پنهان شده است .فوکو معتقد است آموزش هدف رويتپذير بودن مجازات است ،چراکه
محل اجرای عدازت نوعي مدرسه است و تماشاگران بايد بتوانند مجازات را ببينند؛ «کيفر مخفي ،کيفری
.
نيمه تلف شده است»
يکي ديگر از موضوعات مرتبط با رؤيتپذيری در توزد زندان ،پيدايش قدرت انضباطي در جوامع معاصر
است؛ قدرت انضباطي مستقيما بهواسطۀ نگاه اعمال ميشود ،و از اين طريق است که قدرت موفق به
تاثيرگذاری بر روی اعمال سوژههای خود ميشود .فوکو شکلگيری فضاهای انضباطي را به عصر
کالسيك نسبت ميدهد و ميگويد « :طي عصر کالسيك بهتدريج شاهد شکل گيری "رصدگاه
های"کثرت انساني هستيم ،رصدگاه هايي که تاريخ علوم ستايش چنداني از آنها نميکند.هنر مبهم نور
و امر رؤيتپذير بي سر و صدا دانشي نوين دربارۀ انسان فراهم آوردند ،آن هم از رهگذر تکنيكهای به
انقياد درآوردن و سوژهسازی و شيوه های بهرهکشي از او») . Foucault, 1977: 171اينگونه کنترل و
نظارت بر انسان ها منجر به پيدايش فضاهايي شد که هر کدام مجموعهای از قواعد و روشهای
انضباطي را اعمال ميکردند و دانشهايي از اين فضاها سربرآورد .فوکو معتقد است که انسان انسان
گرايي مدرن در اين فضا زاده شد ) .(Foucault, 1977: 152موفقيت قدرت انضباطي نتيجۀ استفاده از
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ابزارهايي ساده است :نگاه پايگان مند ،مجازات بهنجارساز و ترکيب آن دو در روشي که خاص اين قدرت
است :يعني امتحان).(Foucault, 1977: 171
سراسربين که فوکو در توزد زندان به تفصيل از آن صحبت ميکند ،يکي از دستگاههای قدرت
انضباطي است ،دستگاهي که نگاه را به ابزار سلطه و غلبه در سيستم نظارتي بدل ميکند .سراسربين
ماشيني است برای تفکيك جفت ديدن-ديده شدن از يکديگر :در ساختمان القه ای پيراموني همه کامال
ديده ميشوند بي آنکه هرگز چيزی ببينند ،در برج مرکزی همه را ميتوانند ببينند بي آنکه ديده
شوند ) .(Foucault, 1977: 201-202پيش از اين هم افرادی دربارۀ طرح سراسربين جرمي بنتام
صحبت کرده بودند 11،وزي فوکو که اين طرح را شاهکاری تقدير نشده ميداند ،بيش از همه به اهميت
آن پي برده و آن را به کل جامعه تعميم ميدهد .وی در «چشم قدرت» ،بنتام را مکمل روسو و
سراسربيني را فعليت بخشيدن به رويای روسويي(جامعۀ شفاف) ميداند« ،زذا طرح بنتام ايده فني فعليت
بخشيدن به قدرتي سراسربين است که بر اساس يك مضمون مهم روسويي بنا شده است» (Gordon,
) .1980: 152او همچنين نشان ميدهد که چگونه سراسربين در فضايي به وجود آمد که آمادۀ پذيرش
آن بود:
ترسي که نيمۀ دوم سدۀ هجدهم را فرا گرفته بود :ترس از فضاهای تاريك ،از پرده های
تاريکي که مانع رؤيتپذيری کامل چيزها ،انسانها و اقايقاند ....بدون ريشهکن کردن اين
فضاها امکان نظام سياسي و اخالقي جديدی وجود نداشت...قدرتي که نمود اصلي آن قدرت
انديشه است نميتواند چنين فضاهای تاريکي را تحمل کند .اگر پروژۀ بنتام مورد توجه قرار
گرفت به اين دزيل بود که طرح او برای فضاهای زيادی قابل اجرا بود ،طرح اعمال قدرت از
طريق شفافيت ،استيال از طريق روشنايي ).(Gordon, 1980: 153-54

بدين ترتيب فوکو معتقد است که نظارت در جوامع ما منحصر به زندانها نيست بلکه در همۀ نهادها و
عرصههای اجتماعي مانند سربازخانه ،مدرسه ،بيمارستان ،کارخانه و . . .اعمال ميشود .با اين اال
بسياری از منتقدان فوکو بر اين باورند که نظارت در عصر ما صرفا ديداری نيست ،بلکه شنيداری نيز
هست و اتي طرح بنتام نيز امکان استماع صدا را در نظر داشته است ) ، (Jay, 1986: 361پس چرا
تأکيد فوکو صرفا بر جنبۀ ديداری نظارت است؟
هر چند بايد بپذيريم که فوکو به بينايي بيش از اواس ديگر اهميت داده است ،از اين دوره به بعد
تفاوتي در نوع نگاهي که فوکو از آن صحبت ميکند ،مشاهده ميشود .اگر چه در آغاز به نظر ميرسد که
عملکرد اصلي سراسربين نظارت (-اعمال نگاه از بيرون) است ،زيکن به اعتقاد فوکو «در اينجا نگاه
بيروني تبديل به عملکردی دروني و خود تنظيمگر ميشود» ) .(Foucault, 1977: 140فوکو اين
عملکرد را بسيار نزديك به تمايل مذهبيای مي داند که معتقد است کوچك ترين جزئيات از ديدگاه
خداوند پنهان نمي ماند ) .(Ibidبه نظر مي رسد که فوکو با رويکرد به دروني سازی نگاه ،زمينه را برای
آن نوع نگاهي که در تاريخ جنسيت مدنظر دارد فراهم ميآورد .وی در تاريخ جنسيت موضوع جديدی را
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معرفي مي کند :تاريخ نوعي زذت که ما از آنچه ميبينيم دريافت ميکنيم« .او ميپندارد از آنجا که اين
زذت مربوط به جنسيت ماست ،شيفتۀ آن هستيم...شيفتگي و زذتي که مربوط به دانستن
است»  . Rajchman, 1988: 105فوکو مي گويد« :ما در دانستن اين اقيقت زذتي عجيب ااساس
ميکنيم ،در کشف آن و نمايش آن ،و در شيفتگي نسبت به ديدن و گفتن آن»
 .يك بار ديگر مسولۀ ديدار-گفتار در اين آخرين نوشتارهای فوکو ظاهر ميشود ،با اين تفاوت که بر
خالف توزد زندان که در آن نگاه و نظارت نقش محوری داشت در تاريخ جنسيت گفتار و اعتراف غلبه
ميکند .در واقع فوکو معتقد است همانطور که مجموعهای از علوم اجتماعي ابژهساز همراه با گسترش
دستگاههای انضباطي پديدار شدند ،طيف گستردهای از علوم نيز با انتشار تکنوزوژی اعتراف پديد
آمدند«.ساختن و پرداختن غريزۀ جنسي بهعنوان عميقترين معنای بنيادين ،و ايجاد جنسيت به عنوان
شبکهای از مفاهيم و کردارها ،بيشتر نيازمند و مرتبط با مجموعهای از روشها و آيينهای سوژهساز برای
تعبير اعترافات است تا مجموعۀ روشهای ابژهساز برای اعمال کنترل بر بدن ها»(دريفوس و رابينو،
 .)7-781 :1738هرچند ،در اعتراف نيز نوعي دروني سازی نگاه نهفته است؛ فرديتي که هم فاعل نظارت
بر خود و هم فاعل اعتراف است.
نسبت رؤيتپذيری با قدرت
اگرچه رؤيتپذيری غازبا در ارتباط با نظارت يا بهطور کلي تکنيكهای انضباطي مورد بحث قرار گرفته
است ،بايد اشاره کرد که رؤيتپذيری ،بهمعنای عرضه داشتن چيزی يا موضوعي به نگاه ،يکي از اجزای
اساسي همۀ انواع قدرتي است که فوکو به آنها پرداخته است .فوکو معتقد است کاربرد رؤيتپذيری و
نسبت آن با قدرت در طول زمان تغيير کرده است:
تا مدت های مديد ،فرديت معموزي ،فرديت عادی انسان عادی ،زير آستانۀ توصيف شدن بود .اين
امتيازی بود که فردی را نگاه کنند ،تماشا کنند و هر گونه جزئياتي از او را توصيف کنند و روز به روزش
را بي وقفه به رشتۀ تحرير درآورند .وقايع نگاری يك انسان ،روايت زندگي و تاريخنگاری او که در طول
زندگياش تحرير مي شد ،همگي بخشي از آيينهای قدرت او بود .اما روش های انضباطي اين رابطه را
وارونه کردند ،آستانۀ فرديت توصيف پذير را پايين آوردند و از اين توصيف ابزاری برای کنترل و روشي
.
برای استيال ساختند
از نظر فوکو عصر کالسيك «عصر نمايش» است« ،نمايش در عصر کالسيك وسيله ای بود که از
طريق آن همه چيز شناخته ميشد .در نتيجه ،فن دخل و تصرف در نمايش ها و بازنماييها مي توانست
تکنيکي برای نظم بخشي درست و پي در پي به زندگي اجتماعي به دست دهد(»،دريفوس و رابينو،
 ، )151 :1738در اازيکه نظارت عامل اصلي نظم بخشي در جوامع مدرن است .رويخمن نيز بر اين
اصل تاکيد دارد و ميگويد( :همانطور که تلسکوپها ،ميکروسکوپها و منشورها ،نه تنها آنچه را فيزيك
مي توانست ببيند ،بلکه مکان ديدن را تغيير دادند ،تکنيكهای نظارت يا معاينه نيز تنها شخصيتهای
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«نابهنجار» يا «خالفکار» را رويتپذير کردند ،بلکه جايگاه امر رويتپذير در دانش و قدرت را نيز تغيير
دادند) ) .(Rajchman, 1988: 101فوکو اين جابجايي رؤيتپذيری را ،که از اواخر سدۀ هجدهم آغاز
 .قدرت از طريق
شد ،زمينهساز کل بدنۀ علوم انساني ميداند
«نگاه بهنجارساز» فرديت هايي را خلق ميکند که موضوع علوم اجتماعي مدرن را تشکيل ميدهند.
بهعالوه  ،نگاه بهنجارساز قابليت آن را دارد که با درونيسازی نگاه هر فرد را به ناظر خودش بدل کند.
فوکو معتقد است نظارت يکي از کاراترين ابزارهای کنترل است ،او در «چشم قدرت» ميگويد:
نيازی به اسلحه ،خشونت فيزيکي يا محدوديت های مادی نيست .تنها نگاهي خيره  ،نگاهي
نظارتگر ،نگاهي که زير بار آن هر فرد به ادی از دروني سازی ميرسد که تبديل به ناظر
خودش ميشود .زذا هر فرد اين نظارت را بر خود و عليه خود اعمال ميکند
).(Gordon[ed.],1980: 155

نقش رؤيتپذيری در فعليت بخشيدن به قدرت و ايجاد سوژههای منقاد از طريق نظارت
پوشيده نيست .با اين اال ،همکاری قدرت و رؤيتپذيری به اينجا ختم نميشود؛ کاربرد قدرت
در فضا (فضاسازی) و امتحان ،روشهای ديگری هستند که نسبت رؤيتپذيری و قدرت را آشکار
ميکنند.
بخش مهمي از شرح فوکو دربارۀ «فضا» به مسولۀ رؤيتپذيری باز ميگردد؛ در واقع فضاسازی مقدم
بر نظارت است .در آثاری چون توزد درمانگاه و توزد زندان عالوه بر «نگاه» ،پيشاپيش موضوع فضاسازی
در کار بوده؛ فضايي که هم اين نوع مشاهده و هم نظريهپردازی دربارۀ آن را ممکن ميسازد؛ «عمل
نظارت کردن و مورد نظارت قرار گرفتن از ابزارهای اصلي ارتباط افراد در فضاهای انضباطي هستند.
نخستين ازگوی چنين کنترزي از طريق اعمال نظارت و مراقبت و تأمين کارايي بهواسطۀ نگاه کردن و
ايجاد نظم از طريق ساختاری فضايي را ميتوان در اردوگاه نظامي يافت»(دريفوس و رابينو:1738 ،
 .)137فوکو در «چشم قدرت» به تفاوت دو نظام معماری و دو نظام رؤيتپذيری اشاره ميکند و
ميگويد« :به عقيدۀ من معماری در اواخر سدۀ هجدهم درگير مسائلي چون سالمتي ،جمعيت و فضاهای
شهری ميشود دراازيکه تا پيش از اين هنر ساختمانسازی به نياز آشکار ساختن قدرت ،معنويت و
توانايي مربوط ميشد به همين دزيل ،کاخ ،معبد و قلعۀ نظامي سازه های عظيم معماری بودند؛ معماری
قدرت و نيروی پادشاهي و خدا را ابراز ميکرد») .(Gordon[ed.],1980: 148از اين روست که
رويخمن معتقد است از نظر فوکو تاريخ فني هنر معماری تاريخ رابطۀ رؤيتپذيری ها و فضاهای ساخته
شده است:
هنر ساختمانسازی عالوه بر ساير کاراييها ،هنر رؤيتپذير کردن است و در اينجاست که
يکي از ارتباطات اصلي آن با قدرت کشف ميشود .معماری تنها از طريق صرف نمايش قدرت
به «رؤيت پذير ساختن» آن کمك نميکند؛ قضيه تنها اين نيست که يك ساختمان از نظر
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«نمادين» يا «نشانه شناختي» چه چيز را نشان ميدهد ،بلکه اين نيز هست که چه چيزی را در
پيرامون ما و در درون ما رؤيتپذير مي سازد .کاخها و کليساها ممکن است اين کار را با روشي
که ازوهيت سلطنت يا زور را نشان ميدهند انجام دهند ...وزي با معکوس شدن رؤيتپذيری در
طول زمان ايجاد ساختمانها در «هنر نور و امر رؤيتپذير» جديدی ارائه ميشود که ديگر به
باال به سمت شکوه آنان که صااب قدرت يا تجسم آن هستند نظر نميکند ،بلکه به پايين نگاه
.)Rajchman,
ميکند ،به تودۀگمنام ااشيه نشين...

فوکو نيز همين رؤيتپذيری و فضاسازی را در نظر دارد ،وقتي در توزد زندان اظهار ميکند« :روزگار
باستان تمدن نمايش بود؛ امکانپذير کردن نظارت بر شمار اندکي از چيزها برای شمار کثيری از انسان
ها .معماری معابد ،تواترها و سيرکها پاسخي بود به اين مسوله  ...زيکن عصر مدرن مسولۀ معکوس را
مطرح ميکند :رؤيت پذير کردن آني شماری بسيار کثير برای شماری اندک يا اتي يك نفر»
.
به همين دزيل است که رويخمن معتقد است فوکو در بحث از فضاسازی ميخواهد نشان دهد «چگونه
فضاهايي ساخته شدند که چيزها را قابل مشاهده کنند ،آن هم قابل مشاهده به شيوهای خاص فضاهايي
چون بيمارستان ،نوانخانه ،موزه ،امام عمومي ،مدرسه ،خانه و پناهگاه همه فضاهايي هستند که در آنها
ميتوان عقالنيت يك سازۀ ماهرانه را در آنچه رؤيتپذير ميسازد درک کرد؛ آنها فضاهای رؤيتپذيری
ساخته شده هستند») . (Rajchman, 1988: 103بدين ترتيب به واسطۀ استراتژی های نظارتي است
که از سدۀ هجدهم به بعد مسوله قابل رؤيت بودن درون ساختمان يا طرااي ساختمانهايي با اهداف
نظارتي به يکي از مسائل معماری تبديل شد و طرح سراسر ،بين بنتام گل سرسبد اين رويکرد است.
دريفوس و رابينو در اين باره معتقدند با اين که نظام سراسربين از طريق ساماندهي فضا« ،نظارتي کارآمد
بر بدنها اعمال ميکند .وزي اين نظام بيش از آنکه يك ازگوی معماری باشد برای تجسم و نمايش
قدرت ،وسيله ای است برای کاربرد قدرت در فضا»(دريفوس و رابينو.)714 :1738 ،
فوکو در توزد زندان تأکيد ميکند که اعمال قدرت از طريق رؤيتپذيری صرفا وابسته به فضاهای
معماری نيست؛ از آنجا که در جوامع انضباطي تعريفپذيری هويت فردی از ابزارهای کنترل و سلطه
است« ،امتحان» رؤيتپذيری پيوستۀ سوژه را تأمين ميکند .امتحان کاربرد رؤيتپذيری را در کاربرد
قدرت وارونه ميکند؛ بر خالف قدرت شهرياری که از طريق نمايان شدن نيرويش را اعمال ميکرد،
قدرت انضباطي با نامرئي کردن خودش اعمال ميشود؛ فرد انضباطي در نتيجه ديده شدن بي وقفه و
( .امتحان ،کوچكترين
رؤيتپذيری هميشگي است که به انقياد در ميآيد ), 1977: 187
جزئيات دربارۀ افراد-هوش ،خالقيت ،اافظه ،سليقه ،اطالعات و . . .را رؤيتپذير ميکند ،به عالوه کاربرد
امتحان فراگير است و هر فرد در طول اياتش به انحاء گوناگون با آن مواجه ميشود (Gordon,
) .2002: 128-29زذا رؤيتپذيری چه از طريق نمايش و چه از طريق نظارت نه تنها قدرت را تحکيم
ميکند بلکه امکان انتشار و بازتوزيد آن را نيز فراهم ميآورد .با اين اال رابطۀ رؤيتپذيری و قدرت از
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اين هم پيشتر ميرود تا آنجا که ميتوان گفت چون قدرت امری انتزاعي است ،امکان مداخله در آن،
تغيير آن يا تهديد آن نيز به واسطۀ مداخله در رؤيتپذيریها فراهم ميشود.
نتيجهگيری
آنچه فوکو در مطازعاتش ميبيند و سعي دارد به ما نشان دهد موقعيت او بهعنوان يك بينندۀ هوشيار را
اثبات ميکند .با ايناال ،همان طور که پيشتر هم تأکيد شد ،او فيلسوفي ديداری -شنيداری است و
نمي توان همۀ رويکرد بديع او را به نگاهي تيزبين خالصه کرد .تأکيد فوکو بر اهميت ديدن و توصيف-
های تجسمي در آثارش ززوما به دزيل موضعي نيست که ممکن است نسبت به بينايي داشته باشد ،بلکه
راهکاری است برای باطل کردن ادعای خودبسندگي زبان .فوکو همواره تأکيد ميکند که ما نميتوانيم
آنچه را ميبينيم بيان کنيم و همچنين نميتوانيم آنچه را ميگوييم به تصوير درآوريم؛ نکتۀ او اين است
که واژهها و چيزها قابل تقليل به هم نيستند و دانش همواره در شکاف رؤيتپذيریها و گزارهها تشکيل
مي شود و ميان اين دو در نوسان است .پس عجيب نيست که در تحليلهايش هم از گزارهها و هم از
رؤيتپذيریها بهره ميبرد و در نهايت گاهي به اين و گاهي به آن نزديكتر مي شود .آنچه فوکو سعي
دارد در پس رؤيتپذيریها ببيند ،امر رؤيتناپذيری است که ارتباط رؤيتپذيریها با قدرت را آشکار
ميکند.
به عقيدۀ فوکو ،رؤيتپذيریها همانند قدرت در طول زمان تغيير کردهاند .به همين دزيل در رويکرد
ديرينهشناسانهاش نشان ميدهد که چگونه نگاه دور و جدايي افکن عصر مدرن جايگزين ادراک ديداری
عصر کالسيك ميشود و چگونه اين جايگزيني منجر به تغيير علم پزشکي يا شکلگيری علوم انساني
مدرن ميشود و در تبارشناسي هايش تأثير تغيير يا جايگزيني نگاه در انواع سوژه شدن انسانها را دنبال
ميکند .هر چند فوکو در رويکرد تبارشناسانهاش به دنبال برمال کردن رابطۀ نگاه و قدرت و نقش
رؤيتپذيری در اعمال قدرت است ،وزي اين به خودی خود نميتواند نشان دهندۀ موضع او نسبت به نگاه
باشد؛ چرا که از ديدگاه فوکو قدرت اززاما سرکوبگر نيست ،بلکه ترغيب ميکند ،برميانگيزد و توزيد
ميکند .اگر فوکو بر اهميت نگاه در جوامع نظارتي تأکيد ميورزد ،اين نگاه ناب و بي طرف و بيگناه
نيست؛ بر عکس ،نگاهي است که کامال از سامانۀ معرفت زمان خود تأثير ميگيرد و در خدمت قدرت
(يا اتي عليه آن) است .مارتين جي که معتقد است فوکو مخازف بيناييمحوری بوده ،اعتراف ميکند که
(او در تالشش برای مسوله سازی نظام بصری معين و توسعۀ مرزهای آنچه قابل ديدن است ،هرگز
جايگزيني واقعي ارائه نکرده است؛ نه در ديرينهشناسي ،نه در تبارشناسي و نه در روش متأخرتری که
خودش «تحليليات» مي نامد) .درواقع فوکو راه الي برای خروج از سلطۀ نگاه ارائه نميدهد زيرا او،
آنطور که جي ميپندارد ،ضدبينايي نيست ،او فقط مسولهسازی ميکند و از آنجا که ،به قول خودش،
مسولهاش «پرداختن تاريخي به شيوههای گوناگوني بوده که به موجب آنها انسانها در فرهنگ ما به
سوژه تبديل شدهاند(»،دريفوس و رابينو787 :1738 ،موخره به قلم فوکو) برخوردش با مسائلي چون نگاه،
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» در نهايت فوکو موضع از پيش تعيين شده ای نسبت به «نگاه.رؤيتپذيری و قدرت اجتنابناپذير است
 او به دنبال اثبات خوب يا بد بودن چيزها نيست بلکه صرفا موضوعاتي را بر ميگزيند که مسولۀ،ندارد
جوامع معاصر است و ميخواهد نشان دهد آگاهي ما (همانند بينايي) تا چه اندازه برساختۀ شرايط

.اجتماعي است
پینوشتها
1. Le Regard
 «ديرينه شناسي نگاه» عنوان فرعي توزد درمانگاه بود که فوکو آن را اذف کرد تا بر اوزويت گزاره.1
.بر امر رؤيت پذير تأکيد کند
:) و انضباط و مجازات1857(  ديرينهشناسي ادراک پزشکي: توزد درمانگاه، منظور از اين دو اثر فوکو.7
.) است1836( توزد زندان
 برای اطالعات بيشتر درباره ی بينايي محوری در فضای فکری فرانسه و نسبت آن با انديشۀ فوکو.8
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