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  چكيده
 هـا  آن از خـود  در آثـار  فوكو ميشل كه است هايي روش بازتوليد فوكويي، رهيافت

 تبارشناسانه بررسي ها روش اين. برده است مي بهره مدرن دوران نقد و تحليل براي
 امـروز  واقعيـت  گويـاي  و كند گيري مي مدرن را از آغاز پي دوران شناسانه ديرينه و

اسـت، البتـه    غرب اجتماعيِ تاريخ گذشته خصوصاً گذشته، به رجوع با مدرن عالم
سازي پديده به كشف روابـط بازتوليـد قـدرت و سـوژه      اين فرآيند، بدون تاريخي

هـاي توليـد قـدرت در تـاريخ      كشف روابط قدرتي كـه رسـوب شـبكه    .پردازد مي
جامانده از اين روابط است و چنانچه فوكو  ها و نهادهاي به اجتماعي غرب و سامانه
 حـال  هاي آثار او، فهم روابط قدرت اسـت،  ترين كارويژه خود اذعان داشته، از مهم

 عـالم  هـاي  پديده در جودمو سلطه و استيال قوانين بازشناسي براي ها روش اين اگر
 در سـلطه  هـاي  تكنيـك  بازتـاب  تـوان  مي رود كار به الملل بين روابط ازجمله مدرن
ها نظـام   كرد؛ از جمله اين پديده مشاهده نيز پديده اين در را غرب اجتماعي تاريخ
الملل است، نظامي كه با همه توان در حال بازتوليد عناصر يادشده از سـلطه در   بين

شده است؛ از سويي ديگر، پس از پيروزي انقالب اسـالمي ايـران،    انيساختاري جه
هـاي گسـترده آن    شاهد برخوردهاي مختلف همـين نظـام سـلطه ازجملـه تحـريم     

ايـن  . است  ها طي چند سال اخير با چگالي بيشتري اعمال شده ايم، اين تحريم بوده
عي غـرب بـه فهـم    فوكويي در تـاريخ اجتمـا   مقاله قصد دارد با استفاده از رهيافت

هـا عليـه جمهـوري اسـالمي ايـران       گشايي از حجم گسترده از تحريم چرايي و رمز
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   مقدمه.1
 مربوط مباحث ، )IR( الملل بين روابط دانش حوزه در ها بحث ترين محوري و ترين مهم
 روابـط  مختلـف  هـاي  حـوزه  در خـود  اشـكال  و مظـاهر  تمام با قدرت. است قدرت به
 نظام و المللي بين نهادهاي المللي، بين هاي رژيم الملل، بين روابط دانش از اعم الملل، بين
 مسـائل،  تحليـل  از سـوي ديگـر در  . اسـت  مـداوم  بازتوليـد  و توليـد  حال در الملل بين

 يـاد  توأمـان  صـورت  به قدرت و دولت از دائم طور به ما المللي بين منازعات و رويدادها
كه  طيفي در را ها آن و ارزيابي قدرتشان به با توجه را ها دولت همواره كه چنان. كنيم مي

بـه  . كنيم بندي مي تقسيم ابرقدرت است، يا و بزرگ اي، منطقه كوچك، هاي قدرت شامل
 بـه  محـور  دولـت  هـاي  تحليل به الملل بين روابط دانش جانبه همه اتكاي رسد كه نظر مي

 عرصـه  در هرحال به. باشد قدرت از دولت و دولت از قدرت توليد توأماني همين دليل
 هـا  آن قانونمنـد  هـاي  سياست كه مقتدر هستند بازيگراني ها دولت«  داخلي و المللي بين
 تعامل قانونمندسازي وظيفه خود خودي به مسئله اين و است آور الزام شهروندانشان براي
  )Lake,2008:44(» نمايند مي واگذار ها دولت به جوامع ديگر با را اجتماعات و افراد

 الملل اين نكته نيز حائز اهميت است كه اشكال ذيل بحث محوري قدرت در روابط بين
 روابـط  دربـاره  خـواهيم  مـي  وقتـي  دارند و وجود الملل بين روابط در قدرت از مختلفي

 كنـيم  بازتعريف الملل بين روابط در را فوكو سهم عبارتي به و صحبت فوكو و الملل بين
 سياسـت  و قـدرت  دربـاره  بحث يعني فوكو اصلي دغدغه به توانيم مي كه اينجا است ،

 ناشـنوايي،  كـدام  نابينـايي،  كـدام « : گويد مي سياست به اش عالقه ةدربار فوكو. بپردازيم
 تـرين  مهـم  شـايد  آنچـه  بـه  شدن مند عالقه از مرا بايد ايدئولوژيك ابهام يا تيرگي كدام

 كنـيم،  مي زندگي آن در كه اي جامعه يعني باشد؛ سياست بازداشته وجود ماست موضوع
 و مجازهـا  متعـارف،  هاي صورت كه قدرت نظام و جامعه آن در جاري اقتصادي روابط
 بايـد « كه است معتقد فوكو) 1380الف، فوكو(»  كند مي تعيين ما زندگي در را ها ممنوع

 و كند مي سركوب كند، مي كنترل را اجتماع ةبدن درواقع كه را سياسي قدرت روابط كل
 »نباشـد  آشـكار  چندان روابط گونه اين اگر كنيم، حتي برمال و نشان داده راند، مي واپس

 قـدرت  خصوصـاً  و قـدرت  حـوزه  بـه  فوكو رهيافت ؛ درهرصورت)1380فوكو الف،(
 بـراي  تواند مي كه است انحصار و پيچيدگي همين. است فرد منحصربه و پيچيده سياسي

 ما نگاه تواند مي شود وارد الملل بين روابط ةحوز به رهيافت اين وقتي و باشد جذّاب ما
  .كند بازتعريف حوزه اين به را
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آن  بتوان كه است عقالنيتي دنبال به نهادها و ها نظام ترين ابلهانه و ترين منطق بي در فوكو
 پـي بـرد   نهاد و ساختار آن در قدرت پنهان روابط حقيقت به آن وراي در و كرد نقد را

 رفتارهـاي  همـواره  امـا  شود، مي پنهان اغلب كه است چيزي انديشه«: گويد رو مي ازاين
 در و دارد وجـود  انديشـه  همواره نهادها ترين ابلهانه در حتي انگيزد، برمي را مان روزمره
 در پـي  فوكـو  )322 ،1389فوكـو،  (» .دارد وجـود  انديشـه  همواره خاموش، هاي عادت
 آن سياسـي  اشـكال  و قـدرت  اعمـال  قـدرت،  هـاي  تكنيك از اي مجموعه نسبت كشف
هـم   حـوزه  اين در او هاي تحليل كارگيري به و المللي بين عرصه به ورود بنابراين است،
 براي راه مناسبي تواند امكان مي هم  و ما هاي تحليل براي خوبي ابزار سو تواند از يك مي
  .  باشد الملل موجود كه خود مولود مدرنيسم است، بين نظام و الملل بين روابط نقد
 اسـتفاده  و الملل بين روابط قدرت در روابط ةحوز در فوكو انديشه بسط با مقاله اين در
 سـلطه  نظـامِ  -الملـل  بـين  نظـام  بر حاكم نظام هاي تكنيك تبارشناسي به رهيافت اين از

 هـاي  نظـام  بازسـازي  همـان  درواقـع  فوكـو  نظـر  در تبارشناسـي  زيرا پرداخت؛ خواهيم
 ،1388 فوكـو، (  نمايانـد  مـي  ما به را استيالها آميز مخاطره بازي كه است انقياد گوناگون

 آئـين  يـك  در تاريخ از هرلحظه در سلطه«كه  شود مي مشخص تبارشناسي با پس) 380
 تأسـيس  را دقيقـي  هـاي  روش و كنـد  مـي  تحميل را حقوقي و اجبارها ، شود مي تثبيت
 هـا  بـدن  و چيزها در را خاطرات و كند مي مستقر و تعيين را ها نشان سلطه اين.  كند مي

 بـا  درگذشته، مسائل طرح ةنحو از فوكو نگاري تاريخ) 1388،381فوكو، (  »كند مي حك
 از پـيش  كـه  را چيزي« كه است نحو بدين سوژگي بررسي در او آثار كلي خط پيگيري

 از مسـائلي  به ما نگاه نوع تغيير مثل. دهند جلوه نادرست بود آن صحت بر فرض ها اين
 مردم كه موضوعي به آن تبديل كردن و مسئله يك در جنسيت يا جنايت ديوانگي، قبيل

 فوكـو  ِنظـر  مـد  تبارشناسي در) Warner, 2004(» كنند آن درباره سؤال پرسيدن به شروع
 تـاريخي  اتفاقـاتي  بـه  اسـت  مطـرح  اكنون كه پاسخي هر كه شود مي طرح موضوع اين

 هـا  پاسـخ  بنابراين و نموده محدوديت دچار را مسئله آن طرح چگونگي كه دارد بستگي
است؛ به بيان ديگر به اين پرسـش در رهيافـت    كرده محدود نيز را مسئله اين حل براي

كـه اغلـب    هـاي هـر روزه   محـدوديت شود كـه ايـن    فوكويي و آثار او پاسخ داده مي
ها از كجـا آمـده    ها و ساختارهاي محدود كننده آن شده اند و همچنين نظام  سازي عادي
 هـاي  محمـل  تواننـد  مي كه جنسيت و ديوانگي نظير رو است كه مسائلي از همين است؟
 فوكـو  نظـر  مورد همواره باشند، مسئله توليد و سوژه توليد نحوة از پرسش براي خوبي
 كـردن  تـاريخي  و ارجـاع  نفـي  بـا  كـه  است انتقادي رويكردي تبارشناسي،«. دارند قرار
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 و كنـد  مـي  لـرزان  و سست را آن بنيان ، قدرت اصلي ركن مثابه به ضرورت و حقيقت
عـالم و  (» سـازد  مـي  فـراهم  قـدرت  انواع و حقيقت هاي گونه تمامي نقد براي را فضا

  )1388 يحيوي،
 در فوكـو  هـاي  رهيافت و مطالعات از سازي گيري و كاربردي بهره با دارد اين مقاله قصد

 مـدرن  دوران در قـدرت  ذات از پرسـش  راسـتاي  در همه كه سوژه و تبارشناسي حوزه
 يابـد؛  دسـت  ايـران  اسالمي جمهوري با برخورد در سلطه نظام كارهاي و ساز به ، است
 در سـلطه،  نظـام  برخـوردي  هاي تكنيك كه، است اين مقاله اين در اساسي پرسش پس

   چگونه است؟ ايران اسالمي جمهوري با الملل بين روابط حوزه
 از بيش گذشت از پس آيا ، كه شود مي بعدي پرسش ايجاد باعث خود پرسش، اين البته
 يـا  اسـت  بوده موثر ايران اسالمي جمهوري با برخوردها اين اسالمي انقالب از دهه سه
 خـور  در پاسـخي  نيز پرسش اين به فوكويي رهيافت با توان مي باز كه اين آيا و ؟ خير
  .يا خير؟ و به اين پرسش در نتيجه پاسخ خواهيم داد داد

به مـا  كه  پرداخت خواهيم هايي چند نمونه از تكنيك بررسي به ابتدا در منظور اين براي
 طـول  در سـلطه  غربـي، چگونـه   تمدن حوزه در فوكو انديشه با توجه به خواهند گفت

 معنـي  بـه  با تاكيد بر اين مسئله كه گزينش اين رهيافـت  اما است؟ آمده وجود به تاريخ
 اقـدام  يـك  بلكـه  نيسـت،  غـرب  تمـدني  حـوزه  در سـلطه  هـاي  پديـده  سـازي  تاريخي
 حقيقـت  كشف در پي بودن، انتقادي ضمن كه است مواردي مطالعة براي شناسانه روش
 نظـام  در هـا  تكنيك همين گيري ره با ادامه در. خواهد بود آن هاي تكنيك وراي از سلطه
 پرداخـت  خواهيم منظري از الملل بين روابط در فوكو هاي انديشه بسط به جهاني سلطة

 در فوكو آثار متن به رجوع از است عبارت منظر اين و شده توجه آن به كمتر تاكنون كه
 روابـط  در او آثـار  بـه  دانـش / قـدرت  حوزه در اين از پيش زيرا جامعه، و قدرت حوزه
 انقـالب  حـوزه  در فوكـو  هـاي  تحليل به توجه با نهايت در و است شده توجه الملل بين

 هـا  تكنيـك  ايـن  تحليل به سلطه نظام هاي تكنيك و رفتارها بندي جمع و ايران اسالمي
  .پرداخت خواهيم

  
   فوكو انديشه در آن هاي تكنيك بررسي و سلطه.2

 را او اگرچـه  اوسـت  آثار بودن هنجاري بر مبني صريحا فوكو كه آثار در اي نشانه اندك
 خـود  از تصـويري  اغلـب  او« شناسـند،  مـي  اش اجتمـاعي  و سياسي اهداف واسطه به

 غنـاي  بيشتر حقيقت، در! باشد گرفته تارعنكوبت هاي بايگاني در گويا كه است ساخته
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 بوده تاريخ اي حاشيه هاي چهره كار ةنتيج كه است اسنادي بافتن هم به حاصل او آثار
» .باشـد  رفتـه  ماكيـاولي  يـا  هابز شاهكارهاي سراغ به مستقيم كه نبوده طور اين و است

)Neal, 2009:165 (آن عمـل  نحوه و مدرن دوران در قدرت ذات در پي كه آنجا گرچه 
  )Brown,2006:68( .زند مي دست هابز نقد به ناگزير جاهايي، در است
  آن هـاي  پديـده  و قـدرت  با برخورد براي كه است رهيافتي شامل فوكو معمول رويه اما

 از فراتـر  و واحـد  نظريـة  يـك  ارائـه  از فـارغ  فوكـو  اساسـاً . رسـد  مـي  نظر به متفاوت
 توليد« پي در ايدئولوژيك حصار از رها حتي و خاص شناسي روش يك هاي محدوديت

 فوكـو، (» اسـت  بـوده  غربـي  فرهنگ در انسان شدن سوژه متفاوت هاي شيوه از تاريخي
 مـدرن  سوژگي تاريخ توانست وي كه است اين در فوكو اهميت درواقع) 407 ،1389

 از و پرداخـت  آن عمـل  نحـوه  و سـلطه  ماهيـت  بـه  فوكو درواقع. بگذارد نمايش به را
 »هسـتند  هـا  سـازي  مفهوم محرّك تاريخي شرايط« كه داشت مسئله به اين اعتقاد آنجاكه

 سـامانة  سـراغ  به نيز سلطه همان يا قدرت اعمال حوزه در بنابراين) 409:  1389 فوكو(
 تطبيقي بررسي در و خواند مي كليسا روحاني قدرت آنچه بررسي با و رفت آن تاريخي

 كليسـا  نهـاد  از خارج كه روحاني قدرت كارويژه وجود به را ما توجه مدرن دولت با آن
  .نمود جلب است شده تكثير مدرن دولتهاي در

 عنـوان  به آن از كه است عملي همان كليسا، قدرت زمان در او ِنظر مد روحاني و قدرت
 در افـراد  سـازي  سـوژه  درواقـع  كه] منفردسازي[ سازي فرديت كند؛ مي ياد سازي فرديت

 شده جامعه افراد بر كليسا سلطه ظهورمنشاء  و بروز موجب است، بوده كليسا حكومت
 آيـد،  نمـي  شـمار  بـه  نو رخدادي شود مي تكرار مدرن هاي دولت در كه پديده اين. بود
 آن دربـاره  فوكـو  كه است جديد دوران در سلطه تكنيك يك مندانه روش بازتوليد بلكه
 سـازماندهي  و تـازه  توزيـع  كـه  داد رخ هجدهم قرن حدود در مهمي پديده «گويد  مي

 نظـر  بنـابراين ) 413:  1389 فوكـو (» بـود ] روحـاني  قدرت[ قدرت نوع اين از مجددي
ت  توسط كه ها انسĤن به نسبت را سازي سوژه همان مدرن دولت فوكو مسـيحي  روحانيـ 
 هـدايت  مسئله ديگر ، بار اين اما. است نموده بازتوليد را شد مي سلطه موجب و اعمال
 رسـتگاري  بلكـه  شود نمي طرح كليسا نظر مد اخروي و ابدي رستگاري سمت به مردم
 مي گارسيا نام به مورخي از نقل به فوكو و يابد مي تعين دنيوي رفاه و زميني بهشتي در

  .است گرفته را رستگاري جاي سالمت ما روزگار در: گويد
 نهـاد  از روحـاني  قدرت گرفتن قرض از نظر صرف حتي تجدد ساختار و دولت مدرنيته
 ، زنـد  مـي  سـلطه  اعمال به دست سازي سوژه طريق از كند، مي ياد آن از فوكو كه كليسا
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 در قـدرت  بررسـي  بـه  فرانكفـورت  مكتـب  اعضـاي  آثار از جدا سطحي در فوكو البته
 هژمونيك درك مطالعات اين اكثر در مشترك اشاره مورد واقعيت اما مي پردازد، مدرنيته
 آن در فوكـو  و فرانكفـورت  مكتـب  اعضـاء  همـواره  كـه  اسـت  مدرن هاي دولت بودن
ت  بـه  فرانكفـورت  مكتـب  اعضاي منتها اند عقيده هم 1937( گرامشـي  آنتونيـو  از تبعيـ-

 پردازنـد  مـي  هژموني باورهاي ترويج در هژمونيك روشنفكران فعاليت تحليل به) 1891
 تنهـا  حاكميت« كه نمايد مي استدالل صراحتا زندان هاي يادداشت در گرامشي كه چنان
» هست نيز فرهنگي و سياسي عمده مؤلفه يك داراي بلكه ندارد ريشه اقتصادي قلرو در
 مورد را مدرن گرايي عقل از نوعي فرانكفورت، مكتب اعضاء البته) 1387،70اسميت، (

 فوكـو  ميشل اما دارند قرار چپ انتقادي اردوگاه در نحوي به زيرا دهند مي قرار بررسي
در  ، سازي سوژه توسط قدرت اعمال اين از پنهان هاي اليه درك با و عميق نگاه يك در
  .است سلطه حقيقت كشف پي

 غـرب  تاريخ در را سوژه توليد نحوه كه آنجا از جنسيت نظير مسائلي شد اشاره چنانچه
 جنسـيت،  تـاريخ  اول جلـد  در اسـت،  برخوردار اهميت از فوكو براي كنند مي مشخص

 در و پـردازد  مـي  تاريخي لحاظ از سكس حقيقت توليد به تمام هرچه پيچيدگي با فوكو
 بـدل  معتـرف  اي جامعـه  بـه  رهگـذر  ايـن  از غربي جامعة چگونه كه دهد مي نشان پايان
  .شود مي

 ، لـذت  از حقيقت آن در زيرا داند مي كامجويي هنر از برخوردار را سنتي جوامع فوكو
 در داري خويشـتن  سـنتي  جوامـع  در. شـود  مي فهم تجربه و عمل منزله به لذت و توليد
 انتقال مسير يگانگي مريد به مرشد طريق از انتقال سكس به مربوط اسرار حفظ و سنت

  )Foucault, 1978 ,57. (  است تن به تن اسرار اين انتقال عبارتي به شود، مي موجب را

دغدغـه   كند زيرا اساساً جوامع سنتي نمي اشاره سنتي جوامع در حيا مسئله به فوكو البته
پـردازد بـا درپـي بازنمـايي      او نيست و اگر بـه بررسـي تطبيقـي ايـن نـوع جوامـع مـي       

ا  رود؛ ها مي آن  هاي مدرنيسم به سراغ ها و ناكارآمدي محدوديت درايـن  بتـوان  شـايد  امـ 
 موجـب  كـه  كرد اشاره نيز سنتي جوامع در حيا اهميت اي به و به طور حاشيه خصوص
 علم در اما. شود هم در موقع لزوم مي آن فرزند به مادر طريق زا مثالً انتقال مسير يگانگي

 از پـس  فوكو. است غربي جوامع مخصوص يگانه، صورت به كه جنسي مورد نظر فوكو
 قـرون  از كـه  اعتراف نام به غربي فرهنگ در نهادينه وضعيت درباره طوالني بحث يك

 ايـن  بـه  وسطي قرون از كم دست «:  گويد مي است آمده وجود به جوامع اين در وسطي
 حقيقت توليد ها آن از كه دادند جا اصلي هاي آئين ميان در را اعتراف غربي جوامع سو،
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 انقيـاد  و سـوژگي  بـه  منجـر  اعتـراف  نگـاه  ايـن  در) 69:  1383 فوكو(» رفت مي انتظار
 فوكـو (  »گرفت جا سازي فرديت براي قدرت هاي روش بطن در اعتراف«  شود زيرا مي

بر خـود   استيالي به منجر نهايتاً سازي فرديت اين شد گفته كه طور همان و) 69:  1383
  : است آمده در نمايش به زير )شكل(شماي  در فرآيند اين. شود مي فرد

  1 شماره نمودار
  

 تـرين  زيـر  در را قـدرت  هـاي  رويه و ها تكنيك آن واسطه به فوكو كه است اي شيوه اين
 گرفته، شكل چگونه ها رويه اين« كه دهد مي نشان و كند مي ارزيابي آن سطوح و ها اليه

 چگونه ها اين همه از فراتر حتي و گيرند مي شكل امروز تا و شده داده بسط و جايگزين
 يـا  تـر  كلـي  هـاي  قـدرت  نحوي چه به نهايت در و شوند مي متّصل جهاني هاي پديده با

 همگـي  كه كنند پيدا راه قدرت هاي تكنولوژي اين بين بازي به توانند مي اقتصادي منافع
 ديگـر  عبـارت  به) Foucault 2003 : 30(» هستند كوچك نهايت بي و مختار خود نسبتا
 مـا  به غربي فرهنگ پنهان هاي اليه از مختلف هاي حوزه در خود هاي بررسي با فوكو
 امـروزين  سـلطه  كه امر اين به نگر جزئي حال عين در و تر وسيع ديدي با كند مي كمك
 هـايي  رويه و ها تكنيك برآيند تاريخي كه دريابيم و بنگريم نيست، كلي سلطه يك تكثر
ت  اعترافات و ديوانگان طرد نظير دسـت  ايـن  از و جنسـي  موضـوعات  حتّي با محوريـ 

  . است شده امروزي جوامع در سلطه كلي اشكال گيري شكل به منجر مباحث
 ايـن  بـه  1975 -1976 تحصـيلي  سال در فرانس كلوژودو هاي درس در مثال عنوان به

 قرن ابتداي و شانزدهم قرن اواخر از چگونه كه كند مي اشاره ديوانگي مورد در موضوع
 چگونـه  اينكه از پرسش با سپس شد، حاكميت طبقه به تبدل بورژوازي بعد، به هفدهم

 ديوانگـان  حاكميـت  بـه  بـورژوا  طبقـه  دسـتيابي  اثر بر كه رسيد استنباط اين به شود مي
  برخـوردار  اي فايـده  هـيچ  از صنعتي توليد نظام در ها ديوانه«گويد  مي شوند، محبوس
» شـوند  مـي  طـرد  جامعـه  از آنـان  پـس  شـد،  خـالص  آنـان  شر از بايست مي و نيستند

)Foucault,2003,31 (شـده  داده بسـط  كـه  مركزي امري او نظر در قدرت ترتيب اين به 
 بـا  بايـد  بنـابراين . اسـت  رونـده  بـاال  و صعودي امري قدرت تحليل بلكه ؛ نيست باشد

 سوژه ←اعتراف از ناشي سازي فرديت ←غربي  تمدن ذات در شده نهادينه اعتراف
  سلطه ←آمادگي براي اعمال سلطه ←فرد شدن
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 خـاص  هـاي  تكنيـك  و سير خط تاريخ، كه قدرت در كوچك بسيار هاي مكانيزم تحليل
 دسـت  مـدرن  وضـعيت  از درسـتي  دريافـت  و درك به تا كرد شروع دارند را خودشان

  .يافت
  
  الملل بين روابط در سلطه نظام هاي تكنيك به فوكويي هاي رهيافت.3

و تنبيـه    شناسي دانـش و مراقبـت   ادوارد سعيد به درستي از نتايج روش فوكو در ديرينه
موفقيـت آميـز    برد و شرق شناسي را به مثابه گفتمان تفسير كرد كـه از بـراي اداره   بهره

شناختي، نظامي، ايدئولوژيك، علمي و حتـي   هاي سياسي، جامعه در عرصه» زمين مشرق«
كنـد تـا اثـر گفتمـاني      ، سعيد تـالش زيـادي مـي   ) 20، 1390سعيد،. (تخيلي بوده است

هاي گرامشي و فوكو بازنمـايي كنـد    سياست امپرياليستي را برشرق با استفاده از انديشه
هـاي   لبته سعيد تيزبينانه فوكو را مطالعه كرده است و اهميت شـبكه ا) 37، 1390سعيد،(

امـا  ) 48، 1390سعيد،(دارد  توليد علم را در بازنمايي فوكو در نظم اشيا از نظر دور نمي
هاي  داند اما همه رهيافت سعيد با آنكه خود را تا حدود زيادي مديون كارهاي فوكو مي

بـه اصـطالح   (يافت او در مجموع به مبحث علم شود زيرا ره فوكو در نظر او طرح نمي
 هـم  كنـار  طريـق  از اسـت  درصدد«بنابراين رهيافت فوكويي . شناسي است شرق) رايج

 يـا  ايـده  آن پيـدايي  نحـوه  متكثر و ناهمگون دهاي رون و نيروها از هاي نهادن مجموع
 نيروهـا  از اي مجموعه اثرگذاري برآيند ايده، هر او براي درواقع. توصيف كند را پديده

 ها آن تاريخ، در نقطه يا لحظه يك به ها آن تقليل با سنتي نگاري كه تاريخ است روابط و
 بـه  كـه  مـواردي  اكثر بنابراين در) 1393زاده،  محمدعلي زائري و(» .گرفت مي ناديده را

 ميـان  ةرابطـ  در شده طرح مباحث به توجه بيشتر شده پرداخته الملل بين روابط و فوكو
 حـوزه  همـين  در نيـز  تبارشناسي در فوكو هاي ديدگاه حتي. است بوده قدرت و دانش
 مـدرن  پسـت  انديشه پيشگامان از خود كه اشلي ريچارد. است گرفته قرار ارزيابي مورد
 دانـش  نظري حوزه در فوكو تبارشناسي هاي ديدگاه طرح با ، است الملل بين روابط در
 مـي  سلطه به دستيابي براي تاريخي تحوالت تحليل با روابطه در فوكو اصلي رويكرد به

 امـا  رسـيد  مـي  نظر به بديع خود زمان در اگرچه ها پژوهش اين) Ashley 1987. (پردازد
 شد نمي داده نشان اساسي اقبال فوكو آثار تمام بررسي به آنكه ضمن بود، انتزاعي عميقاً
 همـين  شـود؛  مـي  شامل نيز را مدرن پست حوزه انديشمندان ساير ها پژوهش اين زيرا

 بـه  صـرفاً  اشـلي  آثـار  دريچـه  از الملل بين روابط و فوكو به اقبال كه شد سبب موضوع
 ايـن  به سياست شدن جهاني در نيز اسميت چنانچه شود؛ محصور قدرت/ دانش روابط
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»  است دانش و قدرت بين روابط چگونگي درباره فوكو آثار اصلي مضمون«:  كه جمله
 از دوم و دست سوم حتـي،  دست هاي قرائت به و كرده بسنده)  540: 1383 اسميت،( 

شايد يكي از عوامل اين موضوع نيز ترجمه دير هنگام آثـار   .دهد مي رضايت فوكو آثار
هاي اخير باشد كـه ورود   گفتاري فوكو در كلوژدوفرانس از فرانسه به انگليسي طي سال

  .الملل با وقفه مواجه كرده است ابط بيناين آثار و بازتوليد اين تفكر را در دانش رو
 دچـار  جهـاني  سياسـت  و الملـل  بـين  روابـط  كردن تئوريزه در فوكو هاي انديشه كاربرد

 در مـوثر  صـورت  بـه  فوكـو  از چنانچـه  موضـوع،  اين نتيجه در و است هايي محدوديتي
قراردادي  چارچوب يك در وي هاي ديدگاه كه است نياز شود، استفاده الملل بين روابط

: است بوده مختلف طريق سه به فوكو عملكرد حوزه الملل، بين روابط در« تعريف شوند
 و هـا  بحـث  تحليـل  الملـل،  بـين  روابط ةبينان واقع نظريه بازسازي و منتقدان از حمايت
 نظـم  از بـديع  هـاي  برداشت ايجاد طور همين و الملل بين مدرن سياست ناپيوسته اعمال
 و منتقدانـه  وجـه  به مقاله اين در مختار نظر اما) Selby, 2007(» . حاضر جهاني سياسي
 در آن دنبالـه  بـر  تمركـز  و غربي تاريخ اجتماعيِ جوامع در سلطه نظام از فوكو تحليلي
 يـاد  الملـل  بين روابط عنوان به آن از ما امروز آنچه اساساً زيرا بود خواهد الملل بين نظام
و  تجـدد  عصـر  وراي در انسـان  مفهـوم  از برداشـت  در تحـول  يـك  ميـراث  كنـيم  مي

 روابط يعني امروز الملل بين روابط است؛ گرفته شكل امانيزم بازتعريف مفهوم انسان در
 اول اسـت،  هم به وابسته حال عين در متضاد ظاهراً امر دو كه محصول ها ملت – دولت

  .دارند امانيزم در ريشه دو هر كه استعمار دوم و هجدهم قرن خواهانه آزادي گرايشات
خواهـد بـه    ترين مسائلي است كه فوكو از دريچه آن مـي  بحث گفتمان و قدرت از مهم

دسـت يابـد   ) 13: 1380فوكو ب(» مبارزه و پيروزي و زخم و سلطه و بردگي«شناخت 
هايي نظير ايـن كـه همـه چيـز را      پردازد؛ رويه مي طرد و ممنوعيتهاي  ذيل آن به رويه

تـوان حـرف زد،    ممنوع است و از همه چيز نمـي  "چيز همه"توان گفت زيرا گفتن  نمي
سخن آدابي دارد كه همه بايد به آن ملتزم باشند و حق ممتاز و انحصاري سـخن بـراي   

فـرادي كـه   چنانچه بارها رهبران كشورهاي مختلف يـا ا . شود اي خاص محدود مي عده
هـاي بنيـادي يـا     اند صـرف طـرح پرسـش    المللي داشته دسترسي به تريبوني با ابعاد بين

هـا   العمـل  المللي با شديدترين عكس هاي موجود غرب در روابط بين نگره صحبت از بن
  ...اند و  مواجه شده

انگـاري اسـت؛    بندي و نخواهندگي؛ به تعبير فوكو ديگر رويه مسلط طرد، ديوانـه  تقسيم
شـد كـه گفتـارش قبـول عـام       البته ديوانه در تاريخ مد نظر او عموماً به كسي اطالق مي
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گفتار ديگران را نداشته باشد به هر حال سخن ديوانه، سخني بود كه وجـود نداشـت و   
هـاي او گـوش    شد و اگر هـم بـه حـرف    ديوانگي از خالل سخن ديوانگان در يافت مي

يي براي اين كار تشكيل شده است تا بـه سـخنان   دهند براي درمان او است و نهادها مي
ديوانگان گوش كنند و اين سخن، نه سخني اسـت كـه بـه آزادي رسـيده باشـد، بلكـه       

شود تا مرزهـاي   ريزي مي سخني است كه در نهادهاي برآمده از مدرنيزم براي آن برنامه
  . بندي در آن همچنان حفظ شود تقسيم

چنان امروزه دو رويـة   ها و هم گيرد كه سال نظر مي و در نهايت فوكو مرتبه سومي را در
زائيدة ديدن است نـه خوانـدن و   است كه  پوزيتيويزمديگر را تحت پوشش آورده و آن 

و دسـتگاهي اسـت كـه در جهـان      دهـد  به بررسيدن بيش از تفسير كـردن اهميـت مـي   
ظام حقيقـت  اين همان ن) 14: 1380فوكو ب. (نماياند امروزين، حقيقت و خطا را باز مي

الملـل امـروز    هاي حقيقت متفـاوت در نظـام بـين    رژيم. يا نظام ارادت به حقيقت است
 - كشـند رژيـم پوزيتويسـتي    كارهاي اعمال قـدرت و مراقبـت را بـه چـالش مـي      سازو

هـاي ديگـر، زمينـه     اومانيستي با تحميل فهم خود از مقوله بشر و حقوق بشر بـه رژيـم  
دهد؛ بهرحال نخواهنـدگي و طـرد از لـوازم     ترش مياستيالي رژيم حقيقت خود را گس

شود، شايد اين جمله كه ديوانگان مطرود توانايي توليـد در نظـام    ذات مدرنيزم تلقي مي
گرايانه به نظر برسد اما فوكو با اين عقيـده   اقتصادي غرب مدرن را نداشتند؛ اندكي چپ

ارد زيـرا در اقتصـاد   گويد كشور مطرود در ساختار اقتصـادي جهـاني جايگـاهي نـد     مي
 .كند كند يا براي اقتصاد جهاني توليد نمي جهاني توليد نمي

 آزادي فاقـد  را او كـه  غيـري  در خـود  هويت بازشناسي از پس اروپايي شده رها انسان
 كـرده  طي را آن خود كه تاريخي مسير از افتاده عقب نظر هر از اساساً و خويش مدنظر
 بـه  دسـت  بـود  قائـل  خـود  بـراي  كـه  حقي در پي و دانست محقق را خود يافت بود،

 ، غـرب  در داخلـي  اسـتبداد  چنگ از شده رها انسان اين اما. زد سنتي شكل به استعمار
 اسـتيال  و سـازي  سوژه هاي تكنيك و زند مي المللي بين سطح در استبداد ارتقاء به دست

  .گيرد مي كار به المللي بين نظام در و المللي بين محيط در را
 در كـه  او اسـت  آثـار  متن به رجوع الملل بين روابط در فوكو سهم فهم براي راه بهترين
 فوكـو  زيـرا  بـود،  خواهـد  ارزشـمند  اثـري  كـرد  دفاع جامعه از بايد كتاب آثار اين ميان

 بـراي  كـه  كنـد  مـي  مطـرح  نحـوي  بـه  كتـاب  اين در را قدرت مسائل به خود رهيافت
 سـازمان  آيا كه دائمي پرسش اين مثالً. كارگشا است بسيار الملل بين روابط پژوهشگران

 منـدرج  متحـد  ملل اصول و اهداف در كه است نهادي همان واقعي معناي به متحد ملل
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 اينكـه  بـا  است، شده اشاره آن به صراحتاً اول ماده اول، فصل در سازمان اين منشور در
 موثر جمعي اقدامات به دستيابي براي و ملي امنيت و صلح حفظ« را سازمان اين اهداف

 اعمـال  نمـودن  خنثـي  و صـلح  عليـه  تهديـدات  نمـودن  طـرف  بـر  و ممانعت هدف با
 شـرايطي  يـا  المللي بين منازعات حل يا تعديل و صلح نقض موارد ديگر يا تجاوزكارانه

 بـا  الملل بين حقوق و دادگري اصول با مطابق شود صلح نقض به منجر است ممكن كه
 صـرفاً  يـا  و) Charter of united Nation :  Article 1(» ...آميـز  صـلح  ابـزار  از اسـتفاده 
 قدرت مناسبات از منبعث المللي بين نهادي در قدرت روابط بازتوليد متحد ملل سازمان

  است؟ دوم جهاني جنگ از پس
 نظر در ؛ دهد مي غيرمستقيم پاسخي پرسش اين به»  كرد دفاع جامعه از بايد«  در فوكو

 و قـدرت  روابـط  بازنويسـي  هدف با خاموش جنگ نوعي از استفاده سياسي، قدرت او
  : است افراد بدن و جسم حتي و زبان اقتصادي، هاي نابرابري نهادها، در آن بازنويسي

.  يابنـد  مـي  بروز و ظهور جنگ در كه شود مي نيروهايي تعادل عدم بازتوليد موجب سياست،«
 ايـن  سياسـي،  منازعـات  ايـن  مـدني،  صلح اين درون در كه است اين عبارت اين ديگر مفهوم

 يـا  تـوازن  در تغييـر  – قـدرت  روابـط  در تغييـرات  ايـن  قدرت، سر بر يا قدرت با ها درگيري
 قلمـداد  جنـگ  از اي ادامـه  عنوان به بايست مي را موارد اين همه سياسي، نظام در – برعكس

 مـا . كننـد  مـي  عمـل  جنگ همان هاي جايگزين و ها بخش اپيزودها، بعنوان ها آن درواقع. كرد
 و صـلح  تاريخچه داريم كه وقتي حتي. هستيم  واحد جنگ يك تاريخ نگارش حال در هميشه
  ) Foucault,2003:16( .»نويسيم مي را صلح نهادهاي

 بـراي  را بنـدي  اسـتخوان  حكـم  جامعـه،  آميـز  صلح وضعيت« ، فوكو نزد در حقيقت در
 مـا  پرسـش  به فوكو پاسخ بنابراين ) Kelly,2009: 52(» .دارد جنگ وقوع از پيش حالتي

 يعنـي  صـلح  بـه  موسوم نهاد بزرگترين كه است صلح نهادهاي در جنگ مفهوم بازتوليد
 تحريم مباحث به توان مي روش همين با. گرفت خواهد بر در نيز را متحد ملل سازمان

  مـثال . اسـت  تبارشناسـي  قابـل  فوكـويي  رهيافتي با كه كرد اشاره المللي بين سياست در
 فوكو انديشه«  عبارتي به. است زياد بسيار بدن بر قدرت اعمال نمودهاي بر فوكو تاكيد

 اسـت  مكاني عنوان به بدن بر نظير بي تاكيدي و بسيار شناسانه روش پيچيدگي متضمن
 قـدرت  گسـترده  سـازمان  بـا  اجتمـاعي  كردارهاي ترين جزئي و ترين ظريف آن در كه

 دارد مـي  آن بر را ما فوكو تأكيدات اين ) 1389،57 رابينو، و دريفوس(»  يابد مي پيوند
«  غربـي  جوامـع  در زيـرا  شويم، نزديك الملل بين سياست تحليل به ايده اين بسط با كه

 بـه  تنبيهي هاي نظام اگر حتي: داد جا بدن »سياسي اقتصاد« نوعي در بايد را تنبيهي نظام
 در فوكـو ) 1387،37فوكـو الـف،  (»  نشـوند  متوسـل  خـونين  يـا  خشـن  هايي مجازات
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 نمـايش  بـه  بـدن  سـاماندهي  در را سياسي قدرت هاي تكنيك خود، انتقادي هاي تحليل
 حـوزه  در هـدف  كـه  داد نشـان  مـا  به او كرد ابداع را سياست زيست مفهوم و گذاشت
استياليي كه نفـت را در برابـر غـذا بـراي      .است بوده بدن بر استيالي همواره، سياست
  .خواهد گان مي گرسنه
 و تحـريم  هـاي  سياسـت  بـه  نسـبت  متفـاوت  نگرشـي  به را ما ها تحليل اين بندي جمع

 همـواره  متحد ملل سازمان و ملل جامعه نظير المللي بين نهادهاي پيدايش با كه مجازات
 جنـگ  از پـس  ملـل  جامعه تشكيل زمان از زيرا دهد مي سوق شود مي استفاده ها آن از

 دسـت  امنيـت  نظام از اي كننده تعيين بخش اقتصادي هاي مجازات كنون تا اول جهاني
 كه صلحي نهادهاي در جنگ تاريخ نگارش به توجه با توان مي حال است؛ بوده جمعي
 اعمـال  هـاي  تكنيـك  همـان  را ها مجازات اين بدن، سياست و كند مي ياد ها آن از فوكو
 ايـن  اثربخشـي  عـدم  از وقتـي  امـا . دانسـت  الملـل  بين سياست در شده بازتوليد قدرت

 پيـدا  روشني به 1990 دهه اوائل از«  كه طور همان شود مي ياد ها تحريم و ها مجازات
:  1388 نوسـل ( »اسـت  اثربخشي فاقد جهان سياست در اقتصادي هاي مجازات كه بود

 ريشـه  بـه  سياست زيست تولد حوزه در فوكو نظريات به مراجعه با توان مي باز)  889
  .پرداخت مجازات و تحريم هاي سياست اين كارايي نقد و يابي

  
  كرد دفاع آن از بايد كه اي جامعه و سياست زيست.4

 دانسـت،  مـي  مـدرن  دولت پايدار ويژگي را آن و بدن بر سلطه را سياست زيست فوكو
 – زيسـت  "  و " سياسـت  – كالبـد  " از عبارتنـد  مدرن جوامع در ناب دوكاركرد زيرا

) 112:  1389دلـوز  (شـود   مـي  جمعيتـي  هـر  و بـدن  هر از عبارتند خود كه " سياست
 سوژه با فقط ديگر قدرت«  است، زنده كه اي جامعه يعني سياست زيست تولد بنابراين
 زنده موجودات با بلكه است، مرگ ها آن بر نهايي سلطه كه ندارد سروكار حقوقي هايي
:  1383 فوكو( » شود اعمال زندگي خود سطح در بايد ها آن بر سلطه كه دارد كار و سر

 تبديل زيستي قدرت به مدرن دوران ابتداي در دهنده نظم قدرت ديگر عبارت به) 164
 متكثر و مركز بي اشكال سمت به واحد و مركزي قدرتي از كه جا است اين. است شده

  .كنند مي فراهم را حيات ارتقاي موجبات كه هستيم حركت در قدرت
 دهنـده  نظـم  اعمال وسيله به كه قدرتي روابط به توجه با الملل بين روابط تبارشناسي در
 نمود، ياد پيرامون و مراكز عنوان با آن از توان مي كه روابطي همچنين آن، هاي تكنيك و

 مـي  فوكـويي  رهيـافتي  بـا  اند، آورده بوجود را موجود الملل بين نظام و پذيرد مي انجام
 واحـد  صـورت  بـه  را الملـل  بـين  روابـط  بايست مي چرا كه كرد طرح را سؤال اين توان
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نظـامي بـدون   (واقعـي   انتظـام  بدون نظامي الملل بين روابط كه حالي در كنيم؟ بازتوليد
 ايـن  در. است حركت در خواني ناهم و كثرت سمت به روزافزون طور به و است )نظم

 سياسـت  زيسـت  دربـاره  فوكـو  كـه  چنان پيش از بيش خود الملل بين روابط چارچوب
 مقاومت هاي موقعيت كه كند مي استدالل فوكو« . است شدن راهبرد بي درحال گويد مي

 نظـر  نقطـه  از بنـابراين .  شـود  مي واقع سركوب و فشار كه اند شده واقع نقاطي در دقيقا
 وقـوع  بـه  هـم  سـركوب  و فشـار  برابـر  در مقاومـت  كه ست اي نقطه همان اينجا فوكو،
 يعني هست هم مقاومت نوع يك فوكو نظر از قدرت درواقع) Ryan, 2011( »پيوندد مي

 رفتـار  ديگـر  تسلط و گيرد مي شكل قدرت خود رابطه در مقاومت يك عنوان به آزادي
 اشـكال  و نيسـت  ديگـر  گـروه  بر گروهي يا و ديگر فرد بر فرد يك حيواني و سبوعانه
 بنـابراين  دارد، وجـود  الملل بين روابط در آن طبع به و جوامع در تسلط از هاي چندگĤن

 هـاي  مجـازات  و هـا  تحـريم  كـه  دارنـد  جاي تحريم اين در نيز المللي بين موضوعات
 حسـب  بـر  آن برابـر  در مقاومت كه است انقياد هاي تكنيك اين آشكار نمونه المللي بين
  . است بيني پيش قابل امري فوكو نظر
 رهيافـت  در اي مرحلـه  پنج شناسي روش يك طرح با كرد دفاع جامعه از بايد در فوكو
 بـراي  كه بپردازد مدرنيته نقد به متفاوت نگاهي با تا كند مي تالش قدرت مسائل از خود

  : از عبارتند مرحله پنج اين. بود خواهد كارگشا بسيار الملل بين روابط از ما هاي تحليل
 قـدرت  مدل كردن رد وسيله به قدرت از ما تحليل انداختن مركزيت از هدف با نخست

 كه است مادي هاي تكنيك و قدرت هاي محدوده به نگاه عوض در و واحد مركزيت با
 روابـط  پژوهشـگران  بـراي  رهيافـت  ايـن  ، كنـد  مـي  مداخله زندگي در ها آن واسطه به
 صـحنه  در واحـد  موجـوديتي  بعنـوان  دولـت  بـا  برخورد آگاهانه رد معناي به الملل بين

 ايـن  در آن اعمـال  مختلـف  جزئيـات  عنـوان  با دولت به نگاه عوض در و است جهاني
 وقتـي  خصوص به آن نهادهاي و آن اشكال بيشترين در است قدرت فهم هدف«  روش
 مداخلـه،  بـراي  را مادي اسباب و اند كرده گذاري جاي ها تكنيك و قوانين در را خود
) Foucault,2003:27(»  دهنـد  مي قرار استفاده مورد آميز خشونت صورت به گاهي حتي

 شـده  اعمال ها آن در قدرت كه هايي محدوده در خارجي منظري از قدرت به نگاه دوم
 ها آن در قدرت اشكال كه است هايي موقعيت تجربي مطالعه عوض در و دارد كاربرد و

 سـؤال . دهـد  مـي  بروز را اش واقعي آثار و كرده القاء را خود درواقع كه جايي. موثرند
 در يـا  ؟ افتـد  مـي  اسـتيال  و انقيـاد  پوسته سطح در و لحظه در اتفاقي چه كه است اين

 تنظيم را رفتار اشكال يا و دارد مي وا اطاعت به را ها بدن كه غيرمنقطعي و ممتد فرآيند
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 زيـرا  كنـد  عمـل  هابز خالف خواهد مي فوكو دقيقا جا اين ؟ افتد مي اتفاقي چه كند مي
  : گويد مي

ت  از اي مجموعـه  جز نيست چيزي واقعي غير فردي عنوان به لوياتان طرح« هويـ 
 هـم  با دولت دهنده تشكيل عناصر از اي مجموعه وسيله به كه مجزا و مستقل هاي
 را آن هـابز  كه حاكميت جز نيست چيزيي دولت سر يا قلب در ولي اند شده متحد
 هـاي  جسـم  مركـزي،  روح مسـئله  طـرح  جـاي  بـه  بايد ما و داند مي لوياتان روح

» . دارند موضوعيت قدرت تاثيرات واسطه به كه هايي جسم كنيم مطالعه را پيراموني
)Foucault, 2003:28-29(  

 كـه  رئاليسـتي  نگـاه  در خصوصـاً  الملـل  بين روابط ادبيات بر حاكم روح كه كنيم توجه
هـابزي نظيـر    حيـات  قرائـت  تاثير تحت چقدر است رشته اين بر حاكم پاردايم همواره

 نگاه اين و به عنوان قدرت مسلط و هژمون است لوياتان و آشوبناكي و محيط آنارشيك
 پيشـنهاد  را اسـت  مـوثر  هـا  آن در قـدرت  اشـكال  كه هايي موقعيت تجربي مطالعه فوكو
  .دهد مي

 تأكيـد  آن بـر  كـه  اسـت  هـا  شبكه واسطه به قدرت اعمال سوم مرحله در كليدي جمله
 نگيريم نظر در اي توده يكنواخت دست، يك استيالي يك عنوان به را قدرت« : شود مي
 اسـت  آن قـدرت  آثار اولين از حقيقت در و شود مي اعمال ها شبكه واسطه به قدرت... 
 فرديـت  ايجـاد  باعث تمايالت و حاالت ، ها گفتمان ، ها بدن به بخشي هويت به يا كه
 از يكـي  اينجـا  در فـرد  بلكـه  نيسـت  قـدرت  مقابـل  نقطه ديگر عبارت به فرد شود، مي

-Foucault,2003:29( »اسـت  قـدرت  اثر يك فرد حقيقت در. است قدرت آثار نخستين

 اجتمـاعي  هـاي  جنـبش  حوزه در اخير تحوالت در پي خصوصاً قدرت از معنا اين) 30
 قلـب  بـا  مـرور  به اجتماعي هاي شبكه در قدرت درواقع. است گيري ره و ارزيابي قابل

 جنبش در ابزاري به سلطه نظام هدف كشورهاي در اجتماعي هاي سازي شبكه و مفهوم
 در اسـالمي  بيـداري  ظهـور  بـا  امـا . شد بدل رنگي هاي انقالب و كاذب اجتماعي هاي

 آن در كه درآمد نمايش به رهيافت اين از ديگري صورت خاورميانه مسلمان كشورهاي
ت  بـه  را خـود  جـاي  بـاال  از سـاختگي  و كاذب هويت عليـه  قيـام  و داده اصـلي  هويـ 
هاي اعمال قدرت  چه كه در شبكه گرفت؛ آن صورت ديكتاتوري هاي نظام سازي فرديت

  .گيري به آن خواهيم پرداخت است و مفصالً در نتيجه درواقع به ضد خود بدل شده
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 در ، است پايين به باال از نه باال به پايين از نگاه قدرت به چهارم شناسي روش رهيافت
 جزئيـات  كـرد،  شـروع  كـاربردي  نقـاط  همچنـين  و سـازوكار  با بايست مي نگرش اين

  .ماست به قدرت رفتار دهنده نشان بزرگ تصميمات لزوما نه و كوچك
 هـا  آن از ها ايدئولوژي كه ابزارهايي بررسي و ابتدا در ايدئولوژي با شروع عدم نهايتا، و

 بـه  چگونه ها آن اينكه بررسي و اعمال كارها، و ساز با شروع عوض در و  برد مي بهره
 ايـن  بـه  سياسي هاي انديشه تحليل درچارچوب« .آيند مي در دانش و ايدئولوژي شكل
 مـي  بلكـه  بـدهيم  كـارگزاري  نقش اندازه از بيش ها انديشه و عقايد به نبايد ما كه معنا

 مـي  بازتوليـد  عقايـد  هـا  آن واسـطه  بـه  كه را اعمالي و ها تكنيك كه كنيم سعي بايست
  ) Neal, 2008:168( »بفهميم شوند،

  
  ايران اسالمي جمهوري عليه تحريمي هاي سياست و قدرت هاي تكنيك.5

 بـه  عملـي  پاسـخي  بينيم مي اسالمي جمهوري با غرب رويارويي ةعرص در امروز شايد
« : بـود  كرده طرح روح بي جهان يك روح ايران ةمصاحب در كه است فوكو پرسش اين
 سرسـختي  عليه مردم آن طي كه راهي  فرد، منحصربه راه اين كه پرسم مي خودم از من

 مي جستجو را »متفاوت كامال چيزي«  ، اند بوده ها قرن براي آنچه عليه و سرنوشتشان
 در اسـالمي  انقـالب  ظهـور )  68 ،1387 فوكـو الـف،  ( »برد خواهد تاكجا را آنان كنند،
 فوكـو  براي بود شده نهادينه آن در سكوالريزم و بود آن اصلي عنصر مدرنيته كه دنيايي
 گيري شكل شاهد نزديك از او وقتي كه بود دليل همين به شايد رسيد نظرمي به عجيب
فوكـو  (»  اسـت  غريـب  بسيار ما ذهنيت براي پديده اين«  گويد مي بود اسالمي انقالب
 نظـام «:  كـه  كنـد  مي بيان انقالبي و مسلمان ايرانيان درباره صريحا يا و) 54 ،1387الف،

كه پـيش از ايـن اشـاره    ) 1387،66 فوكو الف،(»  است متفاوت ما نظام با ها آن حقيقت
 شود امـا  هاي ايجاد سلطه محسوب مي شد زيرا در دنياي مدرن نظام حقيقت يكي از راه

  .نگرد مي ايران اسالمي انقالب به رهيافت و ذهنيت با تقدير هر به
 از سـال  سـه  گذشـت  از پـس  تنهـا  رسـدكه  مـي  نظـر  به مهم جهت آن از رهيافت اين

 آن محتـواي  از اين از پيش كه كرد، دفاع جامعه از بايد عنوان با 1975-1976 كالسهاي
 فوكـو  تاكيد. است پرداخته اسالمي انقالب پديده به نگاه و ابزارها همان با شد، صحبت

 طبقـه  وجـود  عدم و ايران انقالبي جامعه در دروني تضاد هاي ديناميك وجود عدم" بر
 برگرفته شناسانه روش هاي رهيافت دهنده نشان همه و همه "اسالمي انقالب در پيشرو

 سـه  گذشـت  از پـس  اكنون آيدكه مي نظر به مهم جهت آن از اين و است اثر همين از
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 مـوج  گسـترش  و ايـران  اسـالمي  جمهـوري  نظير بي مقاومت و اسالمي انقالب از دهه
بـا   تـوان  مـي  اسـالمي  انقـالب  از تبعيـت  به اسالمي كشورهاي ساير در اسالمي بيداري
 درك بـه  او هـاي  رهيافـت  و قـدرت  نقـد  هـاي  حوزه در فوكو آثار از برگرفته تحليلي
  .زد دست ايران اسالمي جمهوري برابر در غرب هاي سياست حقيقت
 مالحظـات  و سياسـت  زيسـت  حـوزه  در فوكو نظريات به مراجعه با توان مي كه گفتيم
 عليـه  تحـريم  هـاي  سياست كارايي نقد و يابي ريشه به قدرت درباب او شناختي روش
 و هـا  ابرقـدرت  خـارجي  سياسـت  در اصلي ابزارهاي از تحريم سياست. پرداخت ايران

 اين«  كه كليدي جمله اين از همواره ها قدرت اين. شود مي محسوب بزرگ هاي قدرت
 تصـميم  اعمـال  در »شـوند  مي اتخاذ تحريم مورد هاي دولت رفتار تغيير براي ها تحريم
 1945 هاي سال اقتصادي تحريم بار 107 از«  كلي طور به كنند، مي استفاده تحريم براي

 طـور  همـين  اسـت  داشـته  دخالت تحريم مورد 74 برقراري در متحده ايالت ، 1990 تا
 زده تحـريم  اعمـال  به دست مرتبه 11 نيز سابق شوروي جماهير اتحاد و بار 13 بريتانيا

گرچه پس از وقايع بحـران اكـراين امـروز روسـيه نيـز در صـف       ) 1387 علومي،( »اند
 زمـاني  انـدك  تحريم سياست تحريم قرار دارد اما درباره انقالب اسالمي وضع و اعمال

 اصلي  علت كه شود مي گفته گرچه درآمد؛ اجرا به ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس
 اعضـاء  گيـري  گروگان و تهران در متحده اياالت سفارتخانه تصرف ايران عليه ها تحريم

 آمريكا خارجي سياست مختلف ادوار در ها تحريم اين هرساله تكرار اما است، بوده آن
 و مختلـف  انحـاء  بـه  كـارتر  از بعد جمهور روساي همه جمهوري رياست دوران در و

 بـه  را  پرسـش  اين متحد ملل سازمان منشور هفتم فصل تحت هاي تحريم شدن اضافه
 مطالعـه  مورد فوكويي منظري از را ها تحريم اين توان نمي آيا كه سازد مي متبادر ذهن
 فوكـو  نظـر  در بدن سياست از و صلح نهادهاي در جنگ ادامه از اين از پيش داد؟ قرار

 بررسـي  و الملل بين روابط حوزه به فوكو نظر بسط با توان مي حال آمد ميان به صحبت
 روابـط  حـوزه  در بـدن  هـاي  سياسـت  ادامـه  را آن هـا  تحريم اعمال در ها تكنيك اين
هـا و زمـان و    بايد توجه داشت اين مقاله در پي ارائـه ليسـت تحـريم    .دانست الملل بين
خواهد اثبات كند كه سياسـت تحـريم سياسـت     ها نبوده بلكه مي هاي مترتب به آن بهانه

الملل امروزين و نظام حاكم بر  برگرفته از تاريخ اجتماعي غرب چه اندازه در روابط بين
  .اردگون و غربي است حضور د آن كه نظامي سلطه

 در. است بوده كردن طرد و انزوا مسئله سازي سوژه در قدرت هاي تكنيك از ديگر يكي
 امـر  ايـن  براي تالش و ايران انزواي از بارها ايران با روابط در سلطه نظام سران ادبيات
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 سـلطه  جهـت  در تكنيـك  اين از استفاده براي آشكار دليل كه است آمده ميان به سخن
  .است

 تكنيـك  ايـن  شد گفته كه چنان ، بود سازي فرديت قدرت هاي تكنيك و ابزارها ديگر از
 ايران اعتراف در غرب تاكيد به توان مي اكنون فوكو نظر بنابر يافت، مي نمود اعتراف در
 مذاكرات از پيش كه مسئله اين. داشت دوباره نگاهي اي هسته مسير در انحراف عدم به

 و) 1385،106اسـتراتژيك،  تحقيقـات  مركـز ( اسـت  بوده مطرح 1382 سال در سعدآباد
 اعتـراف  زيرا. است ارزيابي قابل اعتراف حوزه در فوكو تبارشناسي با دارد، ادامه تاكنون

 بـدل  معترف دولت يا شخص بر سلطه به "1نمودار" در شده ذكر فرآيند طي نهايت در
  .شد خواهد

  
  بازتوليد مقاومت در برابر توليد فشار.6

لبي ممكن است از گسترش رهيافت فوكو در روابط بين الملل اين گفته  وقتـي  «: كـه  سـ
زنـيم خصـلت نقـد     كردن نظم جهاني موجود به ارتقاي آثار فوكو دست مي براي تحليل

يابـد و بازسـازي كننـده تفسـيرهاي ليبرالـي دربـاره صـحنه         ليبراليسم آثار او كاهش مي
طرح شود اما واقعيت در گسترش ايـن رهيافـت   ) Selby, 2007( »شود الملل بدل مي بين

جانبه غرب عليه جمهوري اسالمي  هاي تحريمي همه سياست] تبارشناسي[گشايي به رمز
رسد؛ زيرا بـي ترديـد از انقـالب     جا به نظر نمي زنيم اين انتقاد چندان به ايران دست مي

و  سـرد  جنگ دوران در اسالمي به بعد ايران از دايرة متحدين اقتصاد ليبراليستي جهاني
هاي عليه ايران رقم خورد گرچه  هايي نظير سنتو خارج شد در واقع شروع تحريم پيمان
هايي نظير تسخير النه جاسويي را حتي در راستاي نـوعي از سيسـتم طـرد مـدنظر      بهانه

و هـر   "تـوان گفـت   همه چيز را نمـي  "كه  فوكو  كه در مقاله به آن اشاره شد يعني اين
  .توان كرد، قابل ارزيابي است نمي كاري را

ممكن اسـت از  . الملل در هر زمان از شكل گيري امروزين خود، غربي است روابط بين
كنون بين اروپايي بودن و آمريكايي بودن در نوسان باشد، اما  بعد از جنگ جهاني اول تا

ي گفتمـاني  هاي مراقبت و تنبيـه در آن داراي پيكربنـد   هاي موجود يا همان سامانه روال
اين عاملي است كه انتقاد از نـوعِ انتقـاد گسـترش آثارگرامشـي بـه روابـط       . غربي است

كشـور را   كند؛ زيرا آثار گرامشي مسائل خاص يـك  الملل را در مورد فوكو ناچيز مي بين
هـا ممكـن اسـت تـا      الملـل و ارتقـاي آن   كند و گسترش آراي او به سطح بـين  طرح مي

باشد اما رهيافت فوكو به حـوزه تمـدني غـرب و گفتمـاني     حدودي با دشواري مواجه 
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هايش را چاقوهايي كـه پـس از اسـتفاده ذغـال      مدرنيسم است؛ گرچه فوكو خود كتاب
خواست تا در جاهايي ديگر استفاده نشود، اما واقعيت برنـدگي نقـد او در    شوند، مي مي

  .برابر مدرنيسم است
ي بودن در زندان تمام ديـد بنتهـامي، خـود    بهرحال اين نظر فوكو كه در مدرنيسم زندان

وقفه به عنوان شكلي از  رويه مسلطي براي تقسيم و سوژگي است، كه با درديد بودِن بي
سازماندهي انسان در مكان براي مراقبـت، انضـباط و كنتـرل، انطبـاق دارد و در شـكل      

ي اسـالمي  اي جمهور المللي آن، در نظارت مستمر روي همه اجزاي تاسيسات هسته بين
بازتوليد ايـدة همـواره زنـدان در انديشـه     ) IAEA(اتمي  انرژي المللي بين توسط آژانس
  .فوكويي است

  
  گيري نتيجه.7

بندي، در نظر فوكو نگرشي متفاوت به قدرت وجود دارد كه در اين مقاله  به عنوان جمع
قـدرت در   بر آن تأكيد شده است، در اين انديشه اين مناسبات توليد قدرت هستند كـه 

اي در انديشه فوكو مـورد بررسـي    آيد و اين مناسبات به طور گسترده ها به وجود مي آن
هاي قدرت در حال تبديل از سطح تحليل فرد  گيرد، اين مناسبات در واقع شبكه قرار مي

بيني   به اجتماع و جهان است، فوكو از ريز مناسبات قدرت ايجاد سلطه را در آينده پيش
است؛ بنابر نظر فوكو بازماندگي و ادامه حيـات   افتاده چه در گذشته اتفاق ميكند چنان مي

رابطة قدرت موجود در جهان در گرو مقاومت جبهه مقاومت در برابر آن است و آنچـه  
رابطه قدرت در جهان امروز هست به وسيله مقاومت و روابط جبهـه مقاومـت مشـهود    

زيرا هرجا كـه مقـاومتي   «: وجود داردشود، بدين جهت اين شبكه مقاومت است كه  مي
، 1391ادكينـز، (» درستي آن را رابطه قـدرت ناميـد   نباشد چيزي وجود ندارد كه بتوان به

يابد كـه بـه رونـد تحـوالت      اين شبكه مقاومت جايي شكل نهايي خود را باز مي). 224
كـو  بيداري اسالمي در جهان عرب توجه كنيم زيرا چون انقالب اسالمي كه در نظـر فو 

هـا را بـراي    طبقه پيشرو در آن نبوده است داراي روحي بود كـه توانـايي حـركن تـوده    
 و روشـنفكران  به احتياجي حقيقت، كشف براي ديگر ها توده: انقالب داشت؛ در نظر او

 بهتـر  روشـنفكران  از وهـم،  بـدون  داننـد،  مي كمال به را چيز همه ها آن ندارند، نخبگان
 بيـان  مانع كه دارد وجود قدرت از نظامي ولي. حقايقند بيان به قادر خوبي به و دانند مي

 بنـابراين . شـود  مـي  اجتمـاعي  هاي شبكه وارد زيركانه طور به كه نظمي شود مي حقيقت
 اسـت  عملكـرد  خـود  تئـوري  نيسـت  عملكرد كاربست يا برگردان امروزين هاي تئوري
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گـون در   امـا جبهـه  جمهوري اسالمي با عملكـرد پيشـرو   ) 301-300 ،1387 فوكو ب،(
كـه   هـا  حكومـت  ساختار موجود در ارگانيك هاي تشكل عرصه بيداري اسالمي فارغ از

 مدرنيسم هستند موجود وضعيت توجيه صدد در كه همواره ارگانيك روشنفكران توسط
و  اسـت  داده دسـت  از را آرمـاني  وجه توجيه، اين دليل به آنان نظر در آينده تصاوير و

تصوير روشـني   توليد بود، با ارائه و خواهد امروز همين شبيه چيزي نيز فردا براي آنان،
 درآوردن حركـت  به براي اساسي شرط در وراي عملكرد جبهه مقاومت، پيش آينده از 
 از جديـدي  نسل تربيت و گفتماني هژموني اين شكستن هم و در انقالبي آگاهي توليد و

  .را خواهد داشت موجود وضع نفي تصاوير با ها توده كنار در روشنفكران
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