
  

 
 
 
 

 
 

 فوکو و تحلیل طبقاتی
 

   عادل مشایخی
  

ای از اندیشیدن این است که تبارشناسی ی شیوهمنزلهیکی از تصورات رایج در مورد فوکو و تبارشناسی به
ها و تر به گفتهبدیل رویکرد مارکس است و در آثار فوکو تحلیل طبقاتی اهمیت چندانی ندارد. نگاهی دقیق

های ات دیگر مبتنی بر خوانشدهد که این تصویر نیز مانند شماری از تصورهای فوکو نشان مینوشته
مدرن یا لیبرال و در هر صورت ضد مارکسیسم و ای پستکوشند او را نویسندهای است که میگرایانهتقلیل

را اموری مستقل و فارغ از ستیزهای طبقاتی « گفتمان»گرایی فرهنگی نشان دهند که سیاست و هوادار نسبی
 کند. تلقی می

در ژاپن، ضمن نقد مارکسیسم سنتی و ارتدکس بر وفاداری خود به  1978سال گویی بهفوکو در گفت
 یاصطالح»کند: می« ی طبقاتیمبارزه»ای به ورزد و ضمن تشریح روش خود اشارهرویکرد مارکس تأکید می

 "یطبقات مبارزه"اصطالح  نی. اشودیم یمنسوخ تلق بایوجود دارد که مارکس به کار برده اما امروزه تقر
[ قرار کیاستراتژ دگاهید یعنیبه آن اشاره کردم ] شیپ یاکه لحظه یدگاهیخود را در د یوقت ایآ است.

نهفته  یطبقات مبارزهدر  خیموتور تار دیگویمثال مارکس م شود؟یاصطالح ممکن نم نیا یِشیبازاند م،یدهیم
 نیاست. جامعه شناسان ا ریانکارناپذ یتیواقع نیاند. در واقع، اتز را تکرار کرده نیا هایلیاست. و بعد از او خ

 حالبهتا  به آن تعلق دارد. اما یو چه کس ستیطبقه چ کی ابندیاند تا دررا دوباره مطرح کرده انیپایبحث ب
، "یطبقات مبارزه" مییگویم ی. وقتقیکرده، نه تعم ینه بررس ستیچ "مبارزه"را که  شپرس نیکس ا چیه

 رود؟یم شیجنگ چگونه پ نیمنظور نبرد و جنگ است. اما ا ،مبارزه مییگویم یچون وقت ست؟یچ مبارزه
با اتکا به  لمیآن چه ما است؟ یمبتن یمعقول یهایژگیبر چه و اند؟کدام شیابزارها ست؟یاش چهدف
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طبقات.  یِشناسجامعه یمربوط به جنگ است، نه مسئله کیمارکس مورد بحث قرار دهم روش استراتژ
جاست که دوست دارم مسائل را طرح  نیاز هم متیجاست، و با عز نیمن به مارکس هم یعالقه یشهیر

ای طبقاتی باید ابزارهای مفهومی« ستیزِ»یا « جنگ»، «مبارزه»ها در مورد دادن به این پرسشبرای پاسخ «1کنم.
از دیدگاه آورند. می های اعمال قدرت طبقات فرادست را فراهمدر اختیار داشت که امکان تحلیل شیوه

های رابطه ی طرفمنزلهآمیز اهمیتی بیش از طبقات بهای ستیزهی رابطهمنزلهی طبقاتی بهاستراتژیک، رابطه
ای را بخشد. سرشت هیچ طبقهدارد: در واقع، رابطه مقدم بر طرفین رابطه است و طرفین رابطه را تعین می

با طبقات دیگر شناسایی کرد. برای تحلیل تاریخی به اش ی ستیزهشیوهاش، مستقل از توان مستقل از ستیزهنمی
ی فرادست برای به انقیاد ی تبارشناسانه باید ستیزهای طبقاتی را از دیدگاه استراتژیک تحلیل کرد: طبقهشیوه

کند؟ طبقات فرودست هایی اعمال قدرت میدرآوردنِ طبقات فرودست و تأمین منافع خود به چه شیوه
کنند؟ و چگونه ی فرادست، علیه منافع خود عمل میجای شورش علیه طبقهدهند و بهونه تن به انقیاد میچگ

ای بدیل مبارزه کنند؟ ممکن است از انفعال به در آیند و علیه شرایط فالکت خود و در جهت خلق جامعه
 .2ادست استی فرهای اعمال قدرت طبقهشیوه ی نخستدر وهلهی اصلی  بنابراین، مسئله

که از یننامیده و ا« گفتاری از قدرت-برداشت حقوقی»و « ی سرکوبفرضیه»چه فوکو در مورد نقد آن
خن یار سهای ممنوعیت و حذف و فراموشی نیستند، بسهای قدرت همیشه مکانیسمدیدگاه فوکو مکانیسم

کردن عان ممنورکردشقدرتی را که کا هایاند، اما کمتر به این نکته اشاره شده که فوکو تحلیل مکانیسمگفته
نباشت الزامات ها را براساس ابرد و این مکانیسمداری پیش مینیست، در بطن جوامع سرمایه« نه گفتن»و 

 هدف»ما ارد اها حذف و ممنوعیت هم وجود دکند که در این مکانیسمدهد. او انکار نمیسرمایه توضیح می
ها( است که امکان هایی در افراد )و جمعیتوجود آوردن قابلیتبه های اعمال قدرتاین شیوه« 3اساسی

اید، با تولید افراد مواجه»داری در جوامع سرمایه 4را فراهم آورد.« استفاده از افراد در دستگاه تولید جامعه»
ست آمده ددرت به های قها با استفاده از مکانیسمی اینهای افراد، تولیدگریِ افراد؛ همهای تولید قابلیتگونه

 5«.اند، اما فقط به عنوان ابزارها هم وجود داشتهها ممنوعیتاست که در آن
 

کند که فوکو در آثارش به یکی از به این نکته اشاره می کالیبان و ساحرهسیلویا فدریچی در کتاب 
ای نکرده اشاره ، هیچ«کشیساحره»ها به بدن که در عصر مدرن رخ داده است ، یعنی ترین حملههولناک

دو مقدمه با خواننده در میان -ی یکی، را به مثابه نتیجه«فکت»است. حق با اوست. اما او این امر واقع، این 
واکاوی »هایی از این دست: چون و چرا هستند. مقدمهگذارد که گویا از نظر خودش کامال بدیهی و بیمی

و « ن شده است، فرایند بازتولید را نادیده گرفته استهای قدرت و انضباط که بدن تابع آفوکو از تکنیک
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ها و قبل از طرح به جای بدیهی گرفتن این مقدمه«. تمایز ریخته استتاریخ زنان ومردان را درون یک کل بی»
باب که آیا در آثار فوکو شواهدی از توجه او به مفهوم بازتولید یا ریختنِ تاریخ زنان و پرسشی تجربی در این 

باید این سوال را مطرح کرد که آیا دستگاه مفهومیِ فوکو ، وجود دارد یا نه تمایزدرون یک کل بی مردان
کند؟ یا اینکه به رغم فقدان چنین اشاراتی در آثار فوکو، با اتکا به هایی را اقتضا میها و تحریفچنین کاستی

توان پیش برد؟ هدف از طرح این تری میدستگاه مفهومی او تحقیق در باب این مسائل را با دقت و ژرفای بیش
ها به هیچ وجه دفاع از فوکو نیست. به این دلیل ساده که نگارنده نه صالحیت اجرای نقش وکیل مدافع سوال

های انتقادیِ دستگاه ی اصلی استفاده از قابلیتکردن این نقش. نکتهای به بازیفوکو را دارد و نه عالقه
گرفتن انتقادهای سرسریِ از سنخ انتقادهای فدریچی ممکن است یی که با جدیهامفهومی فوکوست، قابلیت

 ها محروم کنیم. به سادگی خود را از آن
بینیم تا چه نیم و بکشاره ها باید به برخی از سایر نقدهای فدریچی علیه فوکو ااما قبل از رسیدن به این قابلیت

های تکنیک "مولد"فوکو به قدری از سرشت »... ویسد: نی کتاب میحد معتبرند. مثال فدریچی در مقدمه
سبات د منااش هرگونه نقزده بود که در واکاویشود هیجانریزی میها برنامهقدرت که بدن از طریق آن

ن شود که ایمی ی بدن فوکو با این حقیقت تشدیدی نظریهگرانهقدرت را کنار گذاشت. ویژگیِ نسبتا توجیه
ار  استقرگونگیِ چداند، و بیشتر متمایل به توصیف ی اعمالی صرفا گفتمانی میی برساختهنظریه بدن را امر

امری  شود به عنوانی آن. در نتیجه، قدرتی که بدن از طریق آن ایجاد میقدرت است تا تشخیص سرچشمه
ول ا محرک یِآلودخودبنیاد، جوهری متافیزیکی، فراگیر، منفک از مناسبات اجتماعی و سیاسی، به همان راز

ها آنقدر «نقد»به بعد، این  1970ی آشنا با آثار فوکو از سال از دیدگاه خواننده« 6شود.گونه ظاهر میخدای
ا آثار ریچی بها فقط برای نشان دادن سطح آشنایی فدآناند که ارزش مکث هم ندارند. نقل ربطپرت و بی

ی اول در ملهکه ج توان فقط به ذکر این نکته بسنده کردی اعتبار نقدهای اوست. بنابراین، میفوکو و درجه
ورد ماو در  توسط« مولد»ی کاربرد صفت مورد فقدان نقد قدرت در آثار فوکو که ناشی از بدفهمی شیوه

 نیز در بعدی کند؛ و جمالتمناسبات قدرت است، صرفا یاد نقدهای منسوخ  هابرماس به فوکو را زنده می
س از های فوکو پتنکند که حتا اسم مترین حد همدلی و حسن تعبیر این تصور را ایجاد میای با باالخواننده

کنیم و به ها میرنقدهایی از این دست را ( به گوش منتقد نخورده است. بنابراین، شبه1970« )نظم گفتار»
 رسد.تر به نظر میپردازیم که اندکی جدیارزیابیِ نقدی می

کند فوکو هیچ سخنی فوکو اشاره  و ادعا می« زیست قدرتِ»اش به مفهوم کتاب یفدریچی در همان مقدمه
اند به میان نیاورده است و خود را ممکن کرده« قدرتزیست»تر، شرایطی که بسط ها یا به بیان دقیقاز علت

 کشی،پژوهش پیرامون ساحره»کشی این معما را حل کرده است: ی ساحرهاوست که با پژوهش درباره
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کشد و آن را از رمز و رازی که فوکو ظهور این نظام را قدرت را به چالش میی زیستی فوکو دربارهنظریه
از نوعی قدرت که بر اساس  –ی هجدهماحتماال در سده –کند. فوکو چرخشی را پوشاند جدا میدر آن می

زندگی، مانند رشد جمعیت، عمل حق کشتن بنا شده بود، به نوع متفاوتی که از طریق مدیریت نیروهای 
کند. در حالی که اگر این چرخش را در های آن ارائه نمیدهد؛ اما او هیچ نشانی از انگیزهکرد نشان میمی

ی چیزی جز شود، چرا که ترویج نیروهای زندگی نتیجهداری قرار دهیم معما حل میمتن ظهور سرمایه
های جدید حال باید ببینیم آیا فوکو ظهور شیوه« 7نیروی کار نبود. ی انباشت و بازتولیدی جدید دربارهدغدغه

ی مورد نظر فدریچی غفلت ورزیده است «معما»ای از رمز و راز پیچیده است و از حل اعمال قدرت را در هاله
ین ا« داریمتن ظهور سرمایه»های اعمال قدرت در ها پیش با قرار دادن ظهور این شیوهیا اینکه خود او سال

 کند. اش را دچار مالل میرا حل کرده است و فدریچی با تکرار پاسخ فوکو فقط خوانندگانِ کتاب« معما»
« درمان دیوانگان»به « حبس دیوانگان»های متفاوت رفتار با دیوانگان در غرب، گذر از  فوکو در تحلیل شیوه

ی ی متفاوتِ توسعهدو مرحله به با اشاره را« ماری بیمنزلهدیوانه به»به « ی مجرممنزلهدیوانه به»و گذر از  
یابیِ اجتماعی، سیاسی و دولتیِ جوامع آغاز قرن هفدهم آغاز سازمان»دهد. داری در غرب توضیح میسرمایه
ها یابی در مقیاس دولتداری در حال سازمانویژه در فرانسه و انگلستان است. سرمایهداری در اروپا، بهسرمایه
اللفظی معنای تحتای از جمعیتِ عاطل و باطل و بیکار بهای اینچنین، وجود تودهست. در جامعههاو ملت

نسبت ی کار برای همه الزامی است، تعیین منزلت هرکس در شود. وظیفهکلمه ناممکن و غیر قابل تحمل می
ین طریق، توسط کل ی مالکیت توسط کل خانواده و از اضروری است، کنترل و اداره با سازماندهیِ کار

ی اقتصادی و اجتماعی، دیوانه را دیگر شود. در این شکل از توسعهپوشی میپیکر اجتماعی غیر قابل چشم
در  1650تا  1620های ی سالفوکو در این مورد به تأسیس نهادهای حبس در فاصله« 8توانند تحمل کنند.نمی

کند. در این مراکز حبس نه فقط دیوانگان، بلکه ره میمراکز شهری نظیر هامبورگ، لیون، لندن و پاریس اشا
ی شان به عهدههایی که عاطل و باطل و بیکارند، شغلی ندارند، منبع درآمدی ندارند و مخارجتمام آدم»

کنند. به این ترتیب، از طریق نگهداری می« تواند شکمشان را سیر کند... ای است که نمیخانواده
شمار شوند که ضداجتماع و به یک معنا مجرم بهبندی میگان در کنار کسانی دستهسازوکارهای حبس، دیوان

کنند. ...  به داری مانع ایجاد میدهی اقتصادی و اجتماعی سرمایهافرادی که در برابر سازمان»روند، در کنار می
ن بار در غرب، دیوانه نظمی در نسبت با جامعه است که برای نخستیی ناهنجاری و بیمنزلهاین ترتیب و به

شدن، بلکه  حذف دیوانه که نه صرفا به حاشیه راندهی فردی که باید حذف شود درک شد. برای اینمنزلهبه
داری در ی سرمایهجامعهبرای به نحوی مادی، فردی و جسمانی از جامعه آغاز شود، این هنجارهای جدید 

ی چهار ی کار، خانواده و غیره قرار داشت و ابژهر حاشیهقبل از قرن هفدهم دیوانه د .بودحال توسعه الزم 
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داد همچنان در میان سایر افراد باقی بماند. حذف مادی و نظام حذف بود، اما این حذف به او اجازه می
سوی نظامی از دیوارها، حبس دیوانه در قرن هفدهم با ظهور این هنجارهای اقتصادی جدید فرستادن به آن
چه ما هو دیوانه نبود که حذف شد: آنچه باید به آن توجه کرد این نکته است که دیوانه بهنآغاز شد. اما آ
 9«.کار قابل تقلیل نبودند هنجارای از افراد بود که به حذف شد توده

پایان قرن هجدهم و آغاز قرن »گردد. اما در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم به یک معنا ورق برمی 
داریِ داری به یک سرعت متفاوت و یک رژیم متفاوت است: اکنون سرمایهنوزدهم شاهد گذار سرمایه

داری به ی سرمایهعهفوکو برای تشریح الزامات این مرحله از توس« 10یابد.صنعتی است که استقرار می
، ارجاع «قانون عام انباشت سرمایه»، سرمایهو سوم جلد اول هایی از  تحلیل مارکس در فصل بیستبخش

ای از افراد، درون جامعه، خواهد بود که بیکارند و داری صنعتی وجود تودهنخستین الزام این سرمایه»دهد: می
که دستمزدها در ظیم را فراهم خواهند کرد. برای اینهای دستمزدیِ کارفرماها امکان تنبرای سیاست

های تولید در اثر شوند و در نتیجه هزینهکه مطالبات مربوط به دستمزد بیترین حد ممکن باشند، برای اینپایین
یاز از ای از بیکاران در اختیار کارفرمایان باشد تا بتوانند به هنگام نترین حد ممکن باقی بمانند، باید تودهپایین

ها شماری کارگر استخدام کنند و وقتی نیاز برطرف شد همین کارگرهای استخدام شده را دوباره به میان آن
که مارکس از آن سخن گفته بود،  11داریی سرمایهها فرستاد. برساختن این ارتش معروف ذخیرهمیان آن

فرینان پایان قرن هجدهم و آغاز قرن یکی از الزامات کامال واضح و آگاهانه در ذهن سیاستمداران و کارآ
های حبس در های بزرگ مکیدن و تقلیل بیکاری، یعنی جایگاهنوزدهم بود. به همین دلیل است که این ماشین

داری تنها سرمایهاوایل قرن هفدهم و قرن هجدهم نه تنها دیگر مفید نبودند، بلکه مضر و خطرناک شدند. نه
از دیدگاه فوکو، بر « 12خواست ]و با وجودشان مخالف بود[.ها را نمییگر آنها نداشت، بلکه دنیازی به آن

حبس »جای « نظام بیمارستانی»داری صنعتی بود که اساس همین تحوالت و ظهور مقتضیات جدید سرمایه
و سرا گرفت. این نظام بیمارستانی از یک« های اجتماعی تا بدین پایه متفاوتای و فراگیر را که دستهتوده

ی درمان کسانی را به عهده گرفت که به علل جسمانی قادر به کار نبودند و از سوی دیگر، مسئولیت وظیفه
نگهداری و درمان کسانی را که به دالیل دیگری قادر به کارکردن نبودند، دالیلی که از آن پس دالیل 

بستری کردن، از قرن  حبس کالسیک یک نظام بزرگ حذف بیکاری بود.»خوانده شدند. « شناختیروان»
تنها هدف مکیدن یا حذف بیکاری نیست، بلکه درست کند. نهای کامال متفاوت کار میشیوهنوزدهم، به

سو کسانی را که در داشتن بیکاری در باالترین سطح ممکن است. برای این کار، از یکبرعکس، مقصود نگه
کردن تأسیس کردند که مسئول درمان نظام بستری ایمراکز حبس محبوس بودند آزاد کردند، و ثانیا، گونه

ای کامال موقتی نتوانند کارکنند در بازار کار، در رفت به شیوهکردنِ افرادی که امید میبود، یعنی جایگزین
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« ی مجرممنزلهبه»بنابر نظر فوکو، از این برهه و بنابر این دالیل است که جای دیوانه « ی بیکاری و کار.چرخه
ای بیمار روانی ... ]دیوانه»شود: تبدیل می« بیماری روانی»گیرد و دیوانگی به می« ی بیمارمنزلهبه»انه را دیو

داری، منزلت بیمار را پیدا کرده است، یعنی فردی که باید ی سرمایهاست که[ اکنون براساس الزامات جامعه
فدریچی اگر این فرازها را « 13لزامی، برگردد.درمانش کنند تا به مدار کار متعارف، کار بهنجار، یعنی کار ا

ها در متن تکوین های قدرت از طریق گنجاندنِ آنیافت که فوکو نه تنها از تببین تکنولوژیخواند درمیمی
اش غافل نبوده است، بلکه بر خالف خود او، به تفاوت  فازهای مختلف تاریخ داری و الزاماتسرمایه
آورند با توجه به ها میاست و تحلیل مناسبات قدرت و بالیی را که بر سر بدن داری نیز توجه کردهسرمایه
های این فازها پیش برده است. از سوی دیگر، درست است که فوکو حرف زیادی در مورد بالهایی تفاوت

قرار داده آید سخن نگفته است، اما منطق تحلیل را در اختیار ما داری بر سر بدن زنانه میکه در جوامع سرمایه
که پس از این با اشاره کرد و چنان« ی هنجارمنزلهکار به»یا « هنجار کار»طور که دیدیم فوکو به است. همان

تفصیل بیشتری خواهیم دید، به بالهایی که باید بر سر بدن و زندگی بیاید تا با این هنجار سازگار شوند، یعنی 
 فرایندهای نرمالیزاسیون. 

است.  ها در تناظرهایی از بدنمعنای مورد نظر مارکس با وجهی از تولید کثرتبه هر وجهی از تولید 
ی کنندههت ادار)قدر« قدرت-زیست»ها که فوکو مثابه وجهی از تولید با وجهی از تولید بدنداری بهسرمایه

ت؛ یعنی اس« ارزش»ولیدِ دارانه ترو که تولید سرمایهناپذیر دارد؛ و دقیقا ازآننامد پیوندی جداییزندگی( می
« ارزش قانون»کند که مارکس تحت عنوان مثابه ماشین انتزاعی همان قانونی عمل میدر کانون سرمایه به

 اش را آغاز کرد.  تحلیل
های بدن»های منفرد را در سیاست )مکانیسم انضباطی که بدن-قدرت خود مشتمل است بر کالبد-زیست
-کند(. زیستها را ممکن میسیاست )مکانیسم امنیتی که کنترل جمعیت-کند( و زیستترکیب می« جمعی

رخالف که ب ی زندگی؛ انضباط و امنیت. حال نکته این استها و مدیریتِ حسابگرانهی بدنقدرت: اداره
ات ه الزامجاع بگیریِ این دو مکانیسم جدید قدرت را دقیقاً با ارتصور کسانی مانند فدریچی، فوکو شکل

 دهد. سرمایه توضیح می انباشت
را « انباشت سرمایه»و « هاانباشت انسان»گوید ی مارکس، میفوکو با الهام از فصل سیزدهم جلد اول سرمایه

« حفاظت و اداره»ها را سو بدون دستگاه تولیدی که هم قادر باشد انسانتوان از یکدیگر جدا کرد: از یکنمی
سوی  ممکن نیست؛ اما از« هاانباشت انسان»ی اده قرار دهد، حل مسئلهها را مورد استفکند و هم بتواند آن

سازند، حرکت انباشت سرمایه را شتاب ها را مفید میهایی که کثرتِ در حالِ انباشت انساندیگر، تکنیک
بخشند. هر یک از این دو فرایند، دیگری را ممکن و ضروری کرده است؛ هر یک از این دو فرایند، می
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های تولید ها را با تکثیر دستگاهها شمار کثیری از انسانی الگوی دیگری عمل کرده است. انضباطلهمنزبه
معنای خاص کلمه، یعنی را نباید فقط به« تولید»ورزد که در اینجا کنند. البته فوکو تأکید میوجور میجفت

ها در مدرسه، تولید بهداشت و تکار روی مواد خام و تولید محصوالت، فهمید، بلکه تولید دانش و مهار
ترتیب است که فوکو اینگیرد. بهها، و تولید نیروی نابودگر با ارتش را نیز در برمیتندرستی در بیمارستان

، کاپیتالماند: مارکس در جلد اول بدون افتادن در دام اکونومیسم، به رویکرد و روش مارکس پایبند می
دهد که بازتولید گسترده عالوه بر ان میکند و نشتعریف می« زتولید گستردهبا»ی منزلهانباشت سرمایه را به

اش میزان ی طبقاتیِ کار و سرمایه )که اساسافزودنِ بخشی از ارزش اضافی به سرمایه، مستلزم بازتولید رابطه
 نیز هست. « نیروی کار»است( و بازتولید « هنجارِ کار»کردن بدن و زندگیِ جمعی با 

ها را ی جمعیتهراه، مسئلهای مفید و سربهی تولید بدنداری عالوه بر مسئلهمعناست که نظام سرمایه این بدان
ی تنظیم سئلهم. اما های این مسئله اشاره کرده استبه برخی از جنبه تاریخ جنوننیز باید حل کند. فوکو در 

درت انیسم قو مک« سیاست-زیست»طرح ها و حل این مسئله در چارچوب الزامات انباشت سرمایه، با جمعیت
ه بیان ، یا ب«هزند»مثابه موجودی به« جمعیت»شود. آماج قدرت امنیتی تری مطرح میامنیتی، به شکل کامل

سکن و مومی، شناختی جمعیت است. مسائل مربوط به زاد و ولد، طول عمر، سالمت عمتر، هستیِ زیستدقیق
 اند.  دولت مدرنسیاسیِ-ها مسائل اقتصادیمهاجرت: این

برای فوکو از چه دیدگاهی مطرح « سکسوالیته»و « سکس»توان به این نکته اشاره کرد که اهمیت جا میهمین
اش از ای فرهنگی نگاه کرده است و هدفشده است. آیا فوکو به سکس و سکسوالیته به چشم مسئله

توان حدس ایم میکاتی که تا اینجا مرور کردههای فرهنگی است؟ با توجه به نبرداشتن قیود و محدودیتمیان
« سکس»کند که از این جهت برای فوکو اهمیت پیدا می« سکسوالیته»زد که پاسخ این پرسش منفی است. 

. دهدپیوند میسیاست، را به یکدیگر -سیاست و زیست-درواقع، لوالیی است که این دو مکانیسم، یعنی کالبد
« مراقبت از افراد»م به بعد، سکس از این رو در غرب مسئله شد که بر مبنای آن از دیدگاه فوکو، از قرن هجده

شان و شد نوجوانان را در طول زندگیکنترل سکسوالیته می« یبهانه به»و « واسطهبه»شد؛ چون پذیر میامکان
ابزاری در فرایند  مثابهپایید و مورد مراقبت و بازرسی قرار داد؛ یعنی سکس به« در هر لحظه حتا در خواب»

ی سیاست، اهمیت پیدا کرد؛ اما از سوی دیگر، سکس با مسئله-کنترل انضباطی و یکی از عناصر اساسیِ کالبد
شد این نسبت را دستکاری زاد و ولد و نسبت آن با مرگ و میر ارتباط دارد و با سیاستی در باب سکس می

-مثابه ابزاری در فرایند کنترل زیستاست بود، بهسی-که عنصری در کالبدکرد؛ یعنی سکس عالوه بر این
-سیاست و زیست-سیاسی هم کاربرد داشت: همین نقش دوگانه است که سکس را به لوالی میان کالبد

سازد. به این ترتیب، فوکو بدون توجه در غرب بدل میکند و آن را به امری مهم و قابلسیاست تبدیل می
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ی سیاسی در غرب را با ی یک مسئلهمنزلهیافتن سکس بهی اهمیتبطهدرافتادن به دام اقتصادزدگی، را
ی سیاسی دارای اهمیت قطعه»ی نوزدهم به یک دهد: سکس در پایان سدهالزامات انباشت سرمایه نشان می

 بدل شد.« یک ماشین تولید»برای تبدیل جامعه به « ی اولدرجه
رت قد-ی کسانی چون فدریچی، فوکو زیستپایهیبنابراین، کامال روشن است که بر خالف ادعای ب

ا بتی( را امنی های قدرت انضباطی و قدرتسیاست )مکانیسم-سیاست و زیست-ی ترکیب ماشینیِ کالبدمنزلهبه
ته تا ی نگذاشدهد و در این مورد راز و معمایی باقتوضیح می« داریی سرمایهتکوین و توسعه»ارجاع به 

ی ناپذیر در توسعهپوشیشک عنصری چشمقدرت بی-این زیست»حل کند: فدریچی بخواهد افشا یا 
 وتولید  ها در دستگاهی بدنشدهقیمت گنجاندنِ کنترلداری فقط بهی سرمایهداری بوده است؛ توسعهسرمایه

ی توسعه ا اینتوانست تضمین شود. امهای اقتصادی میهای جمعیتی با فراینداز طریق سازگارکردنِ پدیده
ها و در عین حال ها، تقویت آنها و بدنداری الزامات دیگری هم داشت: رشد جمعیتسرمایه

داری ی سرمایهداری ضرورت داشت؛ برای توسعهی سرمایهشان برای توسعهبودنبودن و راماستفادهقابل
د برسانن داکثررا به حطور کلی زندگی ها و بههایی از قدرت ضرورت داشت که بتوانند نیروها، قابلیتروش

ی منزله، بههای بزرگ دولتی دستگاهها را دشوارتر کنند؛ اگر توسعهکه از این طریق، انقیاد آنبدون این
که  نیز سیاست-سیاست و زیست-قدرت، حفظ مناسبات تولید را ممکن کرده است، مبانی کالبد نهادهای

مورد  تمام سطوح بدن اجتماعی ابداع شدند  وقدرت حاضر در  هایتکنیکی منزلهدر قرن هجدهم به
ها( قرار ی جمعیتی نهادهای متفاوت )خانواده و ارتش، مدرسه یا پلیس، پزشکی فردی یا ادارهاستفاده

و  ،دهافراین کننده در اینها و در سطح نیروهای عملی آندر سطح فرایندهای اقتصادی و توسعهگرفتند، 
مل تماعی عبندی اجی عوامل تفکیک و پایگانمنزلهاین مبانی همچنین بهاند؛ عمل کرده ،حافظ این فرایندها

اند؛ ردهکضمین تها اثر گذاشته و مناسبات استیال و اثرهای سلطه را ها و جمعیتکرده و بر نیروهای بدن
ی نیروهای ها توسعهای انسانی ببندی رشد گروهها با انباشت سرمایه، مفصلوجورکردن انباشت انسانجفت

اش های چندگانهها و با روشقدرت در شکل-مولد و توزیع متفاوت سود تا حدودی با اعمالِ زیست
ضروری  برهه دهی به آن و مدیریت توزیع نیروهایش در اینی بدن زنده و ارزشپذیر شد. و محاصرهامکان

 «14شد.
مارکس، مخالف « کردنروسویی»شده، با وسوییورزد او نه با مارکس، بلکه با مارکسِ رفوکو تأکید می

و منظورش از الملل دوم مشکل دارد با مارکسیسم بین شود که اووضیحات فوکو روشن میبا تاست. 
آور تعجب»است: « ی بورژوایی و حقوقیِ قدرتکس در نظریهی مارگنجاندن دوباره»کردنِ مارکس روسویی

ی مرجع حفاظت و منزلهبه ،ی دستگاه دولتمنزلهقدرت بهیستی از اصطالح مارکسنیست که این برداشتِ به
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شود، هنگامی اساساً در سوسیال دموکراسی اروپایی در اواخر قرن نوزدهم یافت میی روبنای حقوقی منزلهبه
توان مارکس را در یک نظام حقوقی که نظام حقوقی بورژوازی بود، به که مسئله دقیقا این بود که چگونه می

های مارکسیستی، توان گفت از اواخر قرن نوزدهم تا امروز برخی جریانبر همین سیاق می «کار انداخت.
ی ی بورژوایی توسعهاند تا مارکس را در نظریهآگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته، در تالش بوده

د انباشت بوده است؛ یعنی تقلیل فرایند ی این تالش برداشتی فتیشیستی از فراینداری بگنجانند. نتیجهسرمایه
هایی که سرشتی صرفا اقتصادی دارند؛ ی طبقاتی و مشتمل بر دقیقهانباشت به فرایندی مستقل از مبارزه

ی طبقاتی فرایندی که بر حرکت درونیِ آن قوانین اقتصادیِ محض حاکم است که به نحو بیرونی با مبارزه
آیند که د. مثال ارزش یا ارزش اضافی مقوالتی صرفا اقتصادی به شمار میگذارارتباط دارد و بر آن اثر می

هایی از این دست تاب نیاورد باید ای صرفا اقتصادی درک و ارزیابی شود و اگر در برابر ارزیابیباید به شیوه
ی سرمایهبا مفاهیم دیگری جایگزین شود: بر همین اساس است که پل سوییزی و پل باران در کتاب 

خود « علمی»را در کانون طرح « مازاد»گذارند و به جایش مفهوم مفهوم ارزش را کنار می انحصاری
طرح ما دعویِ جامعیت ندارد. این طرح بر محور یک مضمون اصلی سازمان گرفته و وحدت ]و »گذارند: می

حصاری. به اعتقاد ما داری انآورد: تولید و جذب مازاد در شرایط سرمایههویت[ خود را از آن به دست می
که همین جمالت به نحوی سمپتوماتیک چنان« این مفیدترین و روشنگرترین عملکرد اقتصادیِ نظام است.

داری به نحوی فتیشیستی از مناسبات سرمایه« عملکرد اقتصادی نظام»دهند در این شیوه از تحلیل نشان می
ادی در روابطی گسسته از میدان نبرد طبقاتی و با های اقتصطبقاتی جدا شده است و به همین دلیل، مولفه

کنند، این عرضه می« مازاد»گیرند. در تعریفی که باران و سوییزی از مورد توجه قرار می«  15جبری»نگرشی 
ادی تفاضل میان آن چیزی است ترین تعریف ممکن، مازاد اقتصالصهبه خ»نکته به روشنی قابل مشاهده است: 

وری و ثروت است و شود. این مازاد شاخص بهرههایی که صرف تولید آن میکند و هزینهمیکه جامعه تولید 
هایی که ممکن است برای خود در نظر گیرد تا چه دهد که یک جامعه برای تحقق بخشیدن به هدفنشان می

ند، چقدر برای کدهد که جامعه از این آزادی چگونه استفاده میاندازه آزادی دارد. ترکیب مازاد نشان می
کند، و چقدر از آن را و کند، چقدر را به اشکال مختلف مصرف میگذاری میگسترش ظرفیت مولد سرمایه

ی های مبتنی بر آن از مبارزهدقیقا با وقوف کامل به استقالل این تعریف و تحلیل«  کند.به چه طریقی تلف می
معنی آن نیست به 16گرفتنِ فرایند کارنادیده»د اعالم کنند بیننطبقاتی است که باران و سوییزی خود را ملزم می

یابد که این ی آشنا با آثار مارکس به روشنی درمیخواننده« 17توجه استطبقاتی بی که این کتاب به مبارزه
گرفتن از مارکس گناه کبیره نیست؛ ها با رویکرد مارکس فاصله دارد. البته فاصلهشیوه از تحلیل فرسنگ

گرفتن از یا نزدیک شدن به مارکس چه آثاری دارد: ما را به چه اهمیت دارد این است که فاصلهچه آن
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های انقیاد دهد یا کاهش؟ رشتهی کارگر را افزایش میانتقادیِ طبقه-تحلیلی سازد؟ تواناییکارهایی توانا می
 تر؟سازد یا مستحکمی کارگر را سست میطبقه

از  عناصری ورند بقاتی دامنداند، یعنی محتوای طهای انباشت ذاتا مقوالتی رابطهاز دیدگاه مارکس مولفه 
کند و می تلقی ها را مقوالت اقتصادیِ محضاند؛ و این اقتصاد بورژوایی است که این مولفهستیز طبقاتی

حلیل تآورد. درواقع، به شمار می« علم اقتصاد»را موضوع علمی مستقل به نام « عملکرد اقتصادی نظام»
را از  انباشت رایندفی کارگر است، اما سوییزی و باران مارکس تحلیل فرایند انباشت سرمایه از دیدگاه طبقه

نباشت دار فرایند ای کارگر باید آگاه باشد که سرمایهکنند. درست است که طبقهدار تحلیل میدیدگاه سرمایه
دار مایهگاه سرتواند خودش را در دیدنگاری استراتژیکِ وضعیت کنونی نمینقشهبیند اما در را چگونه می

خصص تا متتحلیل ببرد و از بسط دیدگاه خاص خودش غفلت ورزد. تقلیل مارکس به یک اقتصاددان یا ح
طور ندار است. هماانداز سرمایهی کارگر در چشماقتصاد سیاسی دقیقا حرکت در جهت محصورکردنِ طبقه

 واضافی  ارزش وی کارگر نه فقط مفهوم ارزش اند، از دیدگاه طبقهکسانی مانند هری کلیور نشان داده که
قاتی وایی طبد نیز محتگرایش نزولیِ نرخ سونظیر ترکیب ارگانیک و  هاییاهیم و انگارهمفنرخ استثمار، بلکه 

به  اندبخشیده ها را تعینرویی که آننی شان، بدون توجه به خطوطدارند و بدون در نظر گرفتن محتوای طبقاتی
ه با نگا وییزیسشوند. بر همین اساس است که پل اهمیت و منسوخ تبدیل میمقوالت اقتصادیِ نامعتبر و بی

اش در تنظرا کند و کینز کهاقتصادیِ محض قانون گرایش نزولیِ نرخ سود را بی اعتبار اعالم می-جبری
توانم این گونه میچه»گوید: ری غیر قابل انکار بر سوییزی گذاشته است میاش  تاثیمورد مارکس و مفاهیم

 سوخی کهدهد؛ کتاب منی )کمونیستی( را بپذیرم که کتاب مقدس خود را برتر و فراسوی نقد جای میآموزه
ن آر ردی دکارب ای به دنیای مدرن و یا، بلکه هیچ توجهاز اشتباه است تنها به لحاظ علمی پردانم نهمی

.ندارد
کند کاپیتال را پر از اشتباه داری را ازدیدگاه بورژوازی نگاه میبدیهی است: کسی که سرمایه« 18

اهی موالی را به گل توانم اعتقادی را بپذیرم کهطور میچه »اند: بیند. جمالت بعدی کینز تصدیق این نکتهمی
ایشان، مام خطاهداند که با تنزاکت را باالتر از بورژوازی و روشنفکرانی میدهد، و پرولتاریای بیترجیح می

 « .اندهای تمامی دستاوردهای بشری بودهیقین حامالن جوانهگُل سرسبد زندگی هستند و به
ومیِ فوکو دقیقا از همین دیدگاه اهمیت دارد: تحلیل فرایند انباشت سرمایه از دیدگاه متفاوت ی مفهزرادخانه 

ی کارگر. البته ممکن است کسی با خواندن سرسری آراء فوکو به این نتیجه برسد که او با و مستقل طبقه
سگفتارهای سال ی دری کارگر. مجموعهتحلیل طبقاتی مخالف است، چه رسد به تحلیل از دیدگاه طبقه

توان بر این توهم غلبه کرد. فوکو فوکو در کولژ دوفرانس یکی از منابعی است که با رجوع به آن می 1976
چه اهمیت دهد که در تحلیل طبقاتی از دیدگاه تبارشناسانه آنتوضیح می 1976ی ژانویه 14در درسگفتار 
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داری از لحاظ اقتصادی ی سرمایهمختلف توسعه هایهای قدرتی است که در برههدارد سازوکارها و تکنیک
ی کارگر ها برای استثمار و انقیاد طبقهسودآور و از لحاظ سیاسی مفید شدند، یعنی بورژوازی به کارایی آن

ها در تواند به یاری دولت با شیوع این تکنیکشود که چگونه بورژوازی میپی برد. به این ترتیب، روشن می
ها و در نتیجه تامین مزد و مواجب را برای کاربرد این تکنیکهادهای آن کارگزارانی بیسرتاسر جامعه و ن

ها هستند: والدین و ی کارگر( به کار گیرد. خانواده و مدرسه آشناترین نمونهمنافع خود )استثمار و انقیاد طبقه
کنند.  بنابراین، فوکو راه تولید میهای انضباطی و امنیتی نیروی کار رام و سربهکارگیریِ تکنیکها با بهمعلم

ی بورژوازی استنتاج ی کودکان را نباید از سلطهشدن دیوانگان، بزهکاران یا سکسوالیتهگوید مسئلهوقتی می
چه او با آن مخالف است تبیین این امور کرد، منظورش این نیست که باید تحلیل طبقاتی را کنار گذاشت. آن

ن، بزهکاران( با استناد به سود اقتصادیِ مستقیم است. درواقع، فوکو با تبیین شدن دیوانگا)یعنی مسئله
 در میان است، تبیین اکونومیستی جا که پایآنورزد، نه با تحلیل طبقاتی. متاسفانه اکونومیستی مخالفت می

ین نکته را مسلّم اش وجود دارد: هر دو گروه اائتالفی غیر رسمی میان برخی از هواداران مارکسیسم و منتقدان
داری باید دنبال سود ی سرمایهای در جامعهبرای تحلیل هر پدیده ،گیرند که بنابر رویکرد مارکسیستیمی

ی آن گشت. بر همین اساس است که منتقدان مارکسیسم مدام آن دسته از اقدامات دولت واسطهاقتصادیِ بی
ها را شواهدی حاکی از نیست، و این دادهل مشاهده ها سود اقتصادی مستقیم قابکنند که در آنرا رو می
چه فوکو در این درسگفتار در مورد تحلیل آورند. آنرد و ابطال رویکرد مارکسیستی به شمار می ضرورتِ

آید و در عین حال هشداری است به مایه و سطحی میگوید دقیقا به کار پاسخ به این نقدهای بیطبقاتی می
انگاری بپرهیزند. برخی از اقدامات نگری و سادهمارکسیستی همدلی دارند تا از سطحیکسانی که با رویکرد 

دولت  کهتوان از چنین شواهدی نتیجه گرفت سود اقتصادی نداشته باشد، اما نمی مستقیما  دولت ممکن است
ی طبقات را همهکند و در موضعی فراطبقاتی بر فراز جامعه ایستاده است و منفعت به نفع بورژوازی عمل نمی

فرودست ممکن نیست؛ استثمار  طبقات« تضمین انقیاد»منافع بورژوازی بدون تأمین در نظر دارد. درواقع، 
ممکن است بنابراین، تواند دوام بیاورد. مدت زیادی نمی ،منقادشدنِ طبقات فرودست-انقیاد، یعنی سوژه بدونِ

اشد، اما از آن حیث که گامی است در جهت تضمین فالن سیاست دولت منفعت اقتصادی بالواسطه نداشته ب
اصطالح های بهتوان به سیاستمی ،مثال برایکند. کارگر، به منافع بورژوازی خدمت ی انقیاد طبقه

حجم  دیگرِ ها رویاشاره کرد: آیا این سیاست 1392تا  1384نژاد از سال ی دولت احمدی«خواهانهعَدالت»
ن منافع بورژوازی در جهت تامیها و سایر اقدامات مستقیم دولت های نهم و دهم یسازخصوصیی سابقهبی

نبودند؟ فوکو تحلیل سازوکارها و  ،اصولگرای بورژوازیاصطالح  بهفراکسیونِ  کمحاکم، یا دست
یم باید ببین»مطرح کرده است: « تضمین انقیاد»ی همین فرایندهای دقیقا با هدف مطالعهرا های قدرت تکنیک
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ها، از لحاظ اقتصادی ی شماری از دگرگونیواسطهای معین، و بهچطور این سازوکارهای قدرت، در لحظه
چه بورژوازی توان نشان داد ... که اساسا آنکنم به راحتی میاند. فکر میسودآور و از لحاظ سیاسی مفید شده

بایست عمل کرد، این نبود که دیوانگان می که سیستم نهایتا در جهت منافع بورژوازینیاز داشت و دلیل این
تواند به کنم: بورژوازی میشد؛ تکرار میبایست کنترل یا منع میشدند یا استمنای کودکان میحذف می

چه احاطه کرد، این واقعیت چه به نفع بورژوازی از آب در آمد و آنها نیز کنار بیاید. آنراحتی با خالف این
های قدرت بود ... میکرومکانیسم ها بود.های حذف آنها و رویهشدند، بلکه تکنیک نبود که این امور حذف

کند وضوح روشن میاین فرازها به« 19 .کرد و برساخت منافع بورژوازی را بازنمایی ای مشخصکه در لحظه
 وجه کنارگذاشتن تحلیل طبقاتی نیست. که مسئله به هیچ

گونه که مارکس در نامه به  ج. تحلیل طبقاتی به تنهایی ضامن نزدیکی به رویکرد مارکسیستی نیست. هماناما 
مدتها ». ستیمتعلق ن مارکسنها با هم به آ یو مبارزه کشف وجود طبقات ازیامتیر توضیح داده است، ویدمه

مارکس در این نامه سهم . «اندکرده فیرا توص یطبقات یمبارزه نیا یخیاز من مورخان بورژوا بسط تار شیپ
آمیز تولید و نقش پرولتاریا در رهبری جنبش انقالبی با مناسبات ستیزه رابطه طبقهخود را مربوط به شناساییِ 

ای های فوکو نشانهها و گفتهکند. آیا در نوشتهی بدیل اعالم میداری و حرکت به سوی جامعهعلیه سرمایه
و را با این طرح نشان دهد؟ این مقاله را با نقل بخشی از سخنان فوکو در نحوی همدلی اهست که به

که نه فقط  استیپرولتار م،یکن یاستثمار مبارزه م هیکه عل یااز لحظه »: بریموگویی با دلوز به پایان میتگف
با  کردنائتالفکند؛ و یم نییتع زیمبارزه را ن یها و ابزارهاها، روشکند، بلکه هدفیم یمبارزه را رهبر

انطباق کامل است.  کی نیمبارزه. ا یبرا شیهازهیانگبازیافتنِ و  یدئولوژیمواضع، ا رفتنِیپذ یعنی ایپرولتار
شود، یها اعمال مشان بر آنانیکه قدرت به ز یکسان یهمه رد،یگیقدرت انجام م هیاگر مبارزه عل یول

 ایها )تیخودشان و براساس فعال یتوانند در حوزهیم ابند،ییم ریناپذکه قدرت را تحمل یکسان یهمه
خودشان است،  یمبارزه که مبارزه نیدر ا رشدنیبا درگ نهایمبارزه شوند. ا ری( خودشان درگیهاانفعال

شوند. یانقالب م ندیوارد فرا کنند نییتوانند تعیرا خودشان م شیهاشناسند و روشیخوب م یلیهدفش را خ
اعمال قدرت تداوم  یهاوهیش نیکارگر، چراکه هدف ا یائتالف با طبقهبدون شک در و 

شوند، واقعا به آرمان یمورد ستم واقع م که ییهادر حوزه دنیبا جنگ نانیا دارانه است.هیاستثمار سرما
 نیدر ا های جنسیو اقلیت هامارستانیدر ب مارانیسربازان مشمول، ب ان،یکنند. زنان، زندانیخدمت م ایپرولتار

شود آغاز یها اعمال مکه بر آن یو کنترل تیخاص قدرت، محدود یهاشکل هیخاص را عل یابرهه مبارزه
از  یو عار کالیشرط که راد نیاند، به امیسه یها عمال در جنبش انقالبمبارزه نیا یاند. همهکرده

ها، عنوان رییصرفا با تغ یاستقرار همان قدرت قبل یبرا یباشند و با هرگونه اقدام یو اصالح طلب یگرسازش
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با  دیبا ایپرولتار یاز آن رو که جنبش انقالبها در پیوندند با جنبش کارگری و این جنبشمخالفت ورزند. 
 که هدف]کنند یم دیرا بازتول یبجنگد که همه جا همان قدرت ییهاتیها و محدودکنترل یِتمام

 «20[.دارانه استهیتداوم استثمار سرما اشاستراتژیک
 
 
 
 

 دریافت از: .01/04/1399.دموکراسی رادیکال «.فوکو و تحلیل طبقاتی»مشایخی، عادل. 
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