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  ، خوانش فوکوییسمفونی مردگان
  

  rezaalborzi@ymail.com *رضا البرزي

ادبیات انگلیسیزبان و  ارشد کارشناس  

 دکتر نازیال حیدرزادگان

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي  زبان و ادبیات انگلیسیاستاد 

 چکیده

 و م قدرتتمرکز بر مفاهیبا  ،رمان عباس معروفیسمفونی مردگان،  حاضر با بررسی پژوهش
واست قدرت از در برابر خآیدین  آیا پردازد که، به طرح این موضوع می فوکواز دیدگاه مقاومت

ن هستیم آ در جستجوي پاسخ نوشتارآنچه در این  ؟دن مقاومت کدتوانطرف پدر و برادر می
 و انضباط از گفتمان قدرت. شدن اوستنواده و به حاشیه راندهدین از خاچرایی جداسازي آی

که بفهمیم خواهیم راین میبهاي زیادي از این اثر ادبی ارتباط دارد، بنادیدگاه فوکو با بخش
ت وي از بدن به  و چگونه مجازارسد فرا میقهرمان اثرباط براي ریخی انض تايچه وقت لحظه

 و وضعیت  فوکوییدر برابر محیط مقاومت روشی براي آیا . استکردهروح و روان تغییر
ناپذیر در کند و یا به صورت چاره مقاومتتا مقابل سازگاري  کند پیرامونش پیدا میسراسربینی

با  د و سپسنکنهاي فوکو را تبیین میبتدا نظریه نگارندگان این مقاله ا.زندان خواهد ماندبند 
ل تفاوت پدري را که تحم ي، سلطهسمفونی مردگانفضاي داستانی هاي فوکو در مولفهتحلیل 

 کنندتحلیل و موشکافی می  راکند میسلطه ایجادسازي فرزندان و تضاد را ندارد و براي بهنجار
جر  ز، از نگاه دیگران شدنترآیدین براي طبیعیپرسش نیز پاسخ می دهد که و به این 

   . بیشتري خواهد کشید

16/11/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 5/11/1399: مقالهتاریخ دریافت    
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:مقدمه  

 میـشل  فرانـسوي،  يبرجـسته  فیلـسوف  نقـش  معاصـر،  ادبـی  آثار روي جدي يمطالعه گونههر
 کمتـر  بطوریکـه  ،دهـد را نـشان مـی    فکـري  هـاي زمینه از بسیاري روي بر )1984-1926(فوکو

 متفکـرین  گـذارترین تاثیر از یکی عنوان به را او و است نبوده وي تاثیر تحت یمدرنپست متفکر
 و تـاریخ  نقـد،  مهـم  مباحـث  از یکـی  وي قـدرت  تئـوري  و تبارشناسی .شناسندمی بیستم قرن

  بـر  را خـود  نظـرات  ادبـی،  منتقـدین  از بسیاري و است بوده قرن بیستم  در سیاسی هـاي مبحث
 بسیاري، آثار او از مهمترین کوشـش فکـري زمـان مـا     ي به عقیده  .اندکرده بنا وي عقاید يپایه

هم براي پرورش روش مطالعه روي انسان و هم به منظور بازشناسی وضع فعلی جامعـه    بوده که   
در روابط  نقش قدرت و مقاومت     هاي مطالعاتی فوکو    یکی از زمینه   ). 25: 1373احمدي،  ( است

اعی و رد قدرت در تمـامی سـطوح زنـدگی اجتمـ     با کارک چشم ما را    ”اي که به گونه انسانی است   
  بلکـه در  شکل سیاسی آن، در وي قدرت را نه تنها    ).  208:1373احمدي،( “ه است فکري گشود 

شاید تمامی آثار    . همگانی نیز مشاهده کرد    يمدنی و گستره  ي   خانواده، جامعه  روابط بین افراد،  
کند چه چیـزي بـه   ت می کسی از شما مراقب   وقتی  ”فوکو را بتوان در یک سوال خالصه کرد که          

 این پرسش براي زنـدگی   و) 76،  1380یزدانجو،  ( “ستاند و چه چیزي از شما می      بخشدشما می 
در  پیش آمده بود که اینگونـه         نیز سمفونی مردگان ، شخصیت اصلی     آیدین اجتماعیشخصی و   

 بیش از هـر چیـز بـه ایـن     فوکو در تمامی آثارش. کردمقاومت  برادر و جامعه    مقابل قدرت پدر،  
  دسـت  هـاي جمعـی بـه   نظـام یشتر از   نکته توجه داشت که چگونه اندیشه و زبان، نظم خود را ب           

ه همیـش طبق نظر فوکو، در عصر حاضـر        بر). 127:1373،  احمدي (آورند و نه از منابع فردي     می
 پـدر تـا    از چـشمان ان متفاوت است،هر چند اشکالش   کنندچشمانی در همه جوامع مراقبت می     

هـاي  تا براي ارضـاي خواسـته   استانسان همواره در تالشولی . چشمان دوست و چشمان دیگر    
امـع مـدرن، تـالش      چـالش اصـلی در جو      زیـرا پیرامون خـود را بگـسلد       ، قید و بندهاي     خویش

  .  در پی آن رهایی و آزادي استدست گرفتن تمام یا بخشی از قدرت وفرودستان براي به
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  : بیان مساله
ـ       سمفونی مردگان  رمان     . شـود ر تـاریخ ادبیـات داسـتانی شـمرده مـی        از جمله آثار تاثیرگـذار ب
 بـر  سـمفونی مردگـان   اصلی در این پژوهش تحلیل قدرت، انـضباط و زنـدان در رمـان     يمساله

و بـه آن   کـ مهمترین سوالی که باید در رابطه با نظریات فو        . هاي میشل فوکو است   اساس دیدگاه 
چـه  آنگوید هـر    مارکس می  ؟یا مقاومت در مقابل قدرت امکانپذیر است      آ است که    پاسخ داد این  

شـوند بـا صـبر و عقـل بـا      دمیان ناچار میآ رود وشود و به هوا می   دود می است   سخت و استوار  
 در آیـا . )236: 1389برمن،  (شان با همنوعان خویش روبرو گردند     وضعیت واقعی زندگی و روابط    

به دنبال پاسخ به این سوال هـستیم کـه آیـا     در این مقاله     شود؟دود می   قدرت این اثر ادبی نیز   
 زنـدانی بـراي اصـالح و نرمـال     . بـراي تغییـر  دوزخیشود و دل می براي آیدین به زندانی ب  هخان

ن آخالصـی از  شـاید   و کنددر جهنم چشمهاي مراقب زندگی میاو  .خانه براي او دوزخ شدن و   
 انسانی است که از مقاومت در مقابل قدرت و سلطه به جنـون              ياین مقاله درباره  . ممکن نیست 

همـان  ها گریخت تا بتوان توان از آن چشمباشد که چگونه می   پرسش آیدین شاید این     . رسدمی
 در نهایت آیا آیدین باید زجر بیشتري براي سازگاري با محیط فوکـویی  .کنیشخصیت را حفظ    

    مراقبتی پرورش یابد؟ آیا آیدین باید در یک نوع قدرت ؟بکشد

  : پژوهشيپیشینه
هـاي متعـددي در    در ادبیات معاصـر ایـران، پـژوهش        سمفونی مردگان با توجه به اهمیت رمان      

است و در سالهاي اخیر بیشتر از گذشته مورد توجـه منتقـدان و   این اثر انجام شده خصوص نقد   
 .ان بـه چنـد مقالـه اشـاره کـرد     تومیدر این زمینه . پژوهشگران حوزه ادبیات قرار گرفته است

همچنین زهرا جـان نثـاري نیـز از نگـاه     . محبوبه اظهري نقدي روانکاوانه بر این اثر داشته است        
دکتـر ناهیـد    . اسـت ي مرگ را در این رمان بررسـی کـرده          فواد مولوي در تحلیلی، فضا     والکان  

دکتـر  . استجه قرار داده را مورد تو   سمفونی مردگان دهقانی نیز عوامل موثر بر شتاب روایت در         
 و تاکیـد بـر   مودي نیز تحلیلی روانشناختی بر عنصر مادینه در شخصیت آیـدین حمحمد علی م 

 سـارا حـسینی   و در این رمـان داشـته   نقاط امن و آرامش قهرمان در کنار مادر، خواهر و همسر      
 هـشگران پژو.  را بررسـی کـرده اسـت    خـانواده ن و به نوعی اضـمحالل ایـ  نیز وجه تراژیک رمان   
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 کـه  مانـد مـی  باقی دریغی باز ولی اند،کرده کنکاش و تحقیق مردگان سمفونی روي بر بسیاري
 سـمفونی  بافـت  هزارتـوي  در دیگـري  ابعـاد . است نشده بازگو تمامی به رمان شگرف زیباییهاي

کنون پژوهـشی بـا خـوانش     بنابراین تا .طلبدمی چالش به را دیگر هايبررسی که هست مردگان
به این ترتیب، پژوهش حاضر تـالش دارد تـا بـا    .  انجام نگرفته است   سمفونی مردگان  از   فوکویی

سـمفونی   يوهش دربـاره   پـژ  ي بـه پیـشینه    از منظر فوکـو را    ی، تحلیلی تازه    ارایه چنین خوانش  
  .   بیفزایدمردگان

  :مردگان سمفونیگذري کوتاه بر  
پـیش   آثـاري همچـون   ي نویـسنده از جمله نویسندگان پرکار معاصـر،      ) 1336 (معروفی عباس

 خـانواده  فروپاشـی  تـراژدي ) 1368(مردگـان  سـمفونی  رمان در، آخرین نسل برتر و  روي آفتاب 
 اثـر،  قهرمـان  ”.دهـد مـی  نـشان  را بیمار جامعه یک از نمادي تروسیع نگاهی در و اورخانی جابر

            “اسـت  گیـر در خـویش  جامعـه  و خـانواده  خـود،  بـا  کـه  دهـد می نشان را شده بیگانه شخصی
 شـاعران  هماننـد  و کنـد می مقاومت خویش هنجارسازي مقابل در و)  1078: 1375عابدینی،  (

 وخـیم  وضـعیت  تـسلیم  نهایـت  در و اسـت  شـده  طرد خویش جامعه و خانه از رومانتیسم عصر
   .شودمی خانواده

 در فروشـی  آجیـل  صـاحب  پدر. دهدمی نشان را خانواده یک زوال و زندگی روایت داستاناین  
 فعالیـت  بـازار  در نیـز  پـسرانش  دارد اصرار مغرورکه و سنتی،  متعصب مردي ،است اردبیل بازار

 داسـتان  .خوانیممی را خانواده اعضاي زندگی از اورهان ذهنی تصویرهاي اول، موومان در .کنند
. هـست  نیز خانوده اعضاي بین سرد روابط از سمبلی که شودمی روایت تاریک و سرد فضایی در
 آیـدین  حـذف  و قتـل  بـراي  باشـد می پدر جانشین نوعی به که اورهان داستان ابتداي همان از

 حـسرت  در اورهان. دهدمی تشکیل را اثر اصلی فضاي آیدین و اورهان بین رابطه. کندمی اقدام
 کتابهـاي  سـوزاندن  از پـس در موومانهـاي بعـدي،      . اسـت  ساالري پدر تجربه حال در و زندگی

 مـردي  زنـدگی  وارد اجبـار  بـه  نیـز ، خواهر دوقلوي آیدین، آیدا خانه، از وي  طرد شدن  و ینآید
 از بزرگـی  بهمـن  مثل خانواده زندگی آیدا، خودسوزي از بعد. کندمی خودکشی بعد مدتی شده
 را جلـوش  خواسـت نمـی  یـا  توانـست نمـی  کسهیچ و غلتدمی فرو مرگ دره سراشیبی در برف
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 بـه  .شـود مـی  نیـست  بـه  سر اورهان دست به نهایت در شده فلج کوچکتر، برادر یوسف،. بگیرد
: 1375عابـدینی، ( اسـت  ویرانگـري  و مـرگ  سـوي  بـه  رمان مقصد و مسیر یاوري، حوراي  گفته

 جـز  ،انـد مینمـ  هـیچ  ، که راویان تنهـاي رمـان هـستند،        داستان آدمهاي سرنوشت از).  1079
 زندگی خوشایندنا و سخت هايواقعیت تحمیل” هک دهدمی نشان آیدین زندگی .دیوانه آیدینی

 هـاي تازیانـه  واقعیت که اي که به گونه  ،)39: 1389استراترن،  ( “است اندیشه بر جسم رهگذر از
میلـر،  ( بگـذارد  جاي بر ذهن و روح پیکر بر ناسور و عمیق زخمهاي تا کوبدمی جسم بر را خود

 : شـود کـه  یـادآور مـی    جـویس  جیمز جوانی در هنرمند مرد چهره از این عبارت . )211: 1394
 همچـون  ،“کشدمی زجر نامفهوم و پست زندگانی یک هايتازیانه زیر در استیون حساس طبع”

 هـر  و شودمی نواخته عامدانه و عالمانه افراد یکایک مرگ .نشود پدر تسلیم خواهدمی که آیدین
        قـرار  ابهـام  از ايهالـه  در نـوعی  بـه  آنـان  سرنوشـت  و شـوند مـی  نیـست  به سر شکلی به کدام
با تنـی رنجـور و روحـی    ماند مقاومت آیدین  و آنچه باقی می  )1076: 1375عابدینی،  ( گیردمی

  . در برابر سلطه، قدرت و انضباط اجباري پدر و برادر است آزرده شده 

 :بحث و بررسی 

 شناسانسان و نگار ریختا مقام در اشنویسندگی دوره در فرانسوي مشهور فیلسوف فوکو میشل
 هـاي زمینـه  از بـسیاري  بر عمیقی تاثیر وي. پرداخت غرب مدرن جامعه نقد به عمیقی شکل به

 تـاریخ  تنبیـه،  و اشیا، مراقبت  نظم درمانگاه، پیدایش وي مهم آثار جمله از است گذاشته فکري
 غـرب  در را درتق اعمال و گفتمان خویش، تحقیقات در وي. باشدمی دانستن به اراده و جنون

 از فقـط  گویـد مـی  سـخن  آن از فوکـو  که قدرتی. بود داده قرار کنکاش مورد میانی هايسده از
 انسانی روابط تمام در قدرت بلکه شودنمی اعمال ... و پدر شاه، حاکم، يطبقه و حکومت طریق
 ایـن  خواه باشد، هعاشقان رابطه خواه و شود برقرار زبان با رابطه این خواه ”است، کرده پیدا نفوذ

 یـک  هـا رابطـه  ایـن  يهمـه  در ، )135:1396 اکبـرزاده، ( “سیاسی خواه و باشد اقتصادي رابطه
 قـدرت  توزیـع  جدیـد  نظـام  این در. ببرد فرمان زیر و کند مهار را دیگر طرف تا کوشدمی طرف
 همـواره  قـدرت،  هـاي رابطه این یعنی. نشود منتج مرج و هرج به که دارد وجود نیز آزادي کمی
 رنـگ کم کمی ظاهر در را واقعی يسلطه استراتژیک بازي این و دارند خود در را مقاومت امکان

. شـود مـی  حذف عمومی و خصوصی قلمرو آن در که است ايجامعه توصیف همان این. کندمی



                                       1399پانزدهم زمستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان سمفونی مردگان،خوانش فوکویی 

 

   
 

10

 اصـلی  هـدف . اسـت  شـهروندان  زندگی کدرشدن از جلوگیري و بیشتر شفافیت خواستار قدرت
 قـدرت  بـراي  و شـود  تلقـی  راهسربه و رام بدنی عنوان به که است انسانی تولید انضباطی قدرت

  است محتاج گونهزندان مراقبت و نظارت به انضباطی

 کـه  کـرد  اشـاره ) 1975( زنـدان  تولـد : تنبیـه  و مراقبت کتابتوان به   فوکو می  آثار مهمترین از
 مطـرح  را رهایی و سلطه دانش، ،حقیقت مفاهیم با آن ارتباط و انضباط مقاومت، قدرت، مفهوم

بـان  تاثیر تکنولوژي نظارت سازمان و قدرت تاکید کرده است و دیـده     ”در این کتاب بر      کند،می
 ،فوکـو  تحقیقـات  کلیـدي  پرسش ولی )234: 1378فوکو،  ( “کندتشریح می   را مشرف بر صحنه  

  مقاومـت ایـن  بـه قـدرت و  فوکو نگاه عمیق  .است مدرن يجامعه در قدرتچیستی و چگونگی   
 ایـن مقاومـت هرگـز     نیز وجـود دارد و      مقاومت وجود داشته باشد،  هر جا قدرت    ”که  گونه است   

قدرت در واقع براي برقراري خود نیازمنـد وجـود        )142: همان( “ قدرت نیست  يخارج از رابطه  
ال و اعمـ   آزاد   دبر طبق تحلیل فوکو قدرت تنها بر روي افرا        . شمار کثیري از نقاط مقاومت است     

. زننـد هاي مختلف دست به انتخـاب ب انگیزد تا از میان گزینه  ن را بر می   شود و آنا  آنها اعمال می  
ت، امـا هـر جـا    از همین رو شرط وجود قدرت، رابطه مستمر آن با مبارزه، مقاومت و آزادي اسـ         

 ابـر  فوکـو حـامی مقاومـت آگاهانـه در بر          .رسدرسد، قدرت هم به پایان می     مقاومت به پایان می   
هویـت  پـذیرش   . فشارهاي اجتماعی تحمیلی است کـه سـعی در تعریـف فردیـت افـراد دارنـد                

مقاومت در ”پیشنهاد فوکو، .  نتواند خود را به دلخواه بسازد   فردشود تا   تحمیلی جدید، باعث می   
جامعه، انکار هویت نرمالیزه شده و یـا انکـار خـودي اسـت کـه جامعـه              ي  برابر تاثیرات نرمالیته  

  .  )126: همان( “ه استتحمیل کرد

تیاز کـسب شـده یـا حفـظ     شود و نه تصاحب، و این قدرت ام     قدرت اعمال می  ”: از دیدگاه فوکو  
هاي استراتژیک این طبقه اسـت،      کلی موقعیت ي   حاکم نیست، بلکه اثر و نتیجه      ي طبقه يشده

ی این قـدرت  وانگه. کننداند آن را آشکار و همراهی میلطهاثري که موقعیت کسانی که تحت س   
شود، بلکـه ایـن قـدرت    ت اعمال نمیبر کسانی که آن را ندارند، صرفا به منزله اجبار یا ممنوعی           

 همانکند، درست گذرد، این قدرت بر آنان تکیه می     کند و از طریق آنان می     محاصره می آنان را   
نـان  آه قدرت بر هایی ک خود بر چنگالي خود علیه قدرت، به نوبه    يگونه که آنان نیز در مبارزه     

ایـن  رود، این روابط تا اعماق جامعـه پـیش مـی    بدان معناست که ن ای .کنندمی اندازد تکیه می   
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 بـه  روابط در روابط میان دولت و شهروندان یا در مرز میان طبقات جا ندارد و این روابط صـرفاً                  
       ا بـسنده  هـ هـا، و رفتار هـا، حرکـت  افـراد، بـدن  باز تولید شکل کلی قـانون یـا دولـت در سـطح        

  . )267: همان(“کندنمی

 بــه يشـیوه گونـه کــه   ایـن  .در جهـان مـدرن اســت   بـراي فوکـو، موضــوع مهـم مکـان تنبیــه    
هـاي  ت روش معتقـد اسـ   ه  وي نگاه عمیقی به زندان داشت     . کشیدن زندانیان به زور نیست    زنجیر

اشـاي شـکنجه     تم وقیمـت    هاي مدرن و گـران     کم جایش را به روش    ارزان شکنجه و اعدام کم    
 به جامعه کنونی تـشبیه  وي طرح زندان سراسربین را. ه استجاي خود را به هزارتوي زندان داد 

هـا  تمـام سـلول  . بانی مرکزي قرار دارند ز سلولها که پیرامون یک برج دیده      اي ا حلقه. ه است کرد
لول قرار دارد  در پشت س کهوسیله پنجره بزرگی ه  بانی مرکزي قرار دارند و ب     در مقابل برج دیده   

ول را ببیننـد   تواند داخل سل  بانی باشد می  کسی داخل برج دیده   که هر    طوريشوند به روشن می 
بـانی در معـرض دیـد زنـدانیان     برج دیده. شوند درآن مطلع   انهاي زندانی ز فعالیت  به راحتی ا   و

 را ببیننـد تـا   تواننـد داخـل بـرج    زندانیان نمی؛هاي کور، اما به خاطر ساختار دقیق پنجره      است
وقفه جرمـی   مبدع طرح نظارت مداوم و بی.د یا خیرکن میمراقبتنها را آمتوجه شوند آیا کسی  

 را همـه  زنـدانبان  سراسـربین،  زندان کانونی نقطه درکه  بنتهام انگلیسی در قرن هجدهم است،     
نـدان  ، طـراح ز   امهـ بنت بـسازد،  را جدیـد  سـوژه  بهنجارسـازي  فراینـد  تـا بـا      دارد کنترل تحت

    رده و بـه  هـاي پـست را آسـیاب کـ    این زنـدان آسـیابی اسـت کـه انـسان        ”گوید،  بین می سراسر
 فوکو تحت تاثیر همـین مـدل زنـدان          .)133: 1389مرکیور،  (“کندهاي درست تبدیل می   انسان

 مراقبـت و تنبیـه  ترین عبارت تکان دهندهدر  بخشی از کتاب را به زندان اختصاص داده است و     
هـا و   پادگـان هـا، هـا شـبیه بـه کارخانـه        کـه زنـدان     آیـا عجیـب اسـت      ”: کهنویـسد یاینگونه م 

 حق با   راگ )203: 1373احمدي،  (  “که همگی شبیه زندان هستند؟    هاییانمک. بیمارستانهاست
مراقبـت نیـز نـوعی    . فوکو باشد ما هر جا باشیم در معرض قدرت آمـوزش صـحیح قـرار داریـم            

، تمـام اینهـا    شـوند دعوت  و بهنجارسازيسازي همه به نرمال دهد تا موزش می آموزش است و    آ
  .گدالنه و زیرکانه از قدرت استشکلی متفاوت، سن

تـرین  کـه از جزیـی   اسـت  ه پیچیـده و مخـوف قـدرت        یک شبک  يبردهانسان  طبق نظر فوکو    بر
خواهـد  قـدرت مـی  . دانـد حکوم به گذراندن در قفس طالیی می     م  را اشقلمروهاي زندگی سوژه  
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قدرت انـضباطی از روز اول تولـد و حتـی    . دارد و او را تحت کنترل بگیرد      اعمالی باز   ه را از    ژسو
فوکـو در   . اجتماعی افراد را زیـر نظـر دارد  قبل از تولد براي تعیین نوع تغذیه تا باالترین سطوح    

 آن يور و تقـسیم بنـدي شـده کـه هـر نقطـه       این مکان محص  ” :گوید می مراقبت و تنبیه  کتاب  
جـا کـه نـاچیزترین     نآشـدند،  فراد در مکانی ثابت قرار داده مـی       شد جایی بود که ا    بت می مراق

نوشـتن   يوقفهجا که کار بی      نآشد  جا که همه رویدادها ثبت می      نآ شد،ها کنترل می  حرکت
امل و بدون سلسله مراتب اعمـال  جاکه قدرت به طور ک نآ ساخت،مرکز را به حاشیه مرتبط می     

ن اسـتقرار  آیک طرح سلسله مراتبی به هم پیوسته که همیـشه در         که فرد طبق    جا   نآشد،  می
در . )217: 1378فوکـو،  (“باطی بـود  ها الگویی فـشرده از مکانـسیم انـض        ینشد و همه ا   داده می 

بنـابراین  . تر شدن کشیده شودارد تا اصالح شود و به سوي طبیعی   با روحی کار د    حقیقت، فوکو 
    .  است و سازگارهاي مطیعتولید آدمرت و مجازات چگونگی مهم در نظام نظا ينتیجه

ـ   .  فوکو انسان مدرن چیزي نیست به جز انسان در زندان    به نظر  ا قـرار دادن  انسان بهتـر اسـت ب
امتنـاع از   . کننـد، سـازگاري کنـد     ایی که گفتمان واقعی را تعیین می      هخود در چهارچوب نظام   

رودین جامعـه،    خواسته یا نا خواسته، در کنـار مطـ         سازگار شدن به معناي پذیرفتن جایی است      
اندازد و آنهـا  قدرتی هستند که میانشان فاصله می رحمانه دستخوش اعمال    که بی ... مجرمین و   

هـاي مطیـع و سـر بـه راه      بـدن  صـرفا رسد که مجازات وقتی به موفقیت می.کندمجازات میرا  
بـرادر کـوچکتر     غلـوب کـردن ماننـد     لیکن هدف جدید در هـم شکـستن و م         . ایجاد کرده باشد  

   . تا مطیع پدر و برادر بزرگتر شود دمی باید تربیت و آموزش ببیندآ بلکه بدن ،نیست

 مدیریت زمان،   ضايچون تفکیک ف   هاي کنترلی هم  در جامعه انضباطی نظم از طریق تکنولوژي      
ختن رفتـار  اهـا را بـه منظـور بهنجـار سـ        محبوس کردن، مراقبت و سیستم امتحان، که انـسان        

 نیـست کـه در مالکیـت دولـت،     قـدرت چیـزي  . شـود کنند، حفظ میاجتماعی دسته بندي می 
 بـر طبـق تحلیـل    . حاکمه و یا شخص خاصی باشد، برعکس قدرت یک استراتژي اسـت   يبقهط

هـاي  انگیزد تا از میـان گزینـه  شود و آنان را بر میزاد اعمال میفوکو، قدرت تنها بر روي افراد آ     
ت را بـه عنـوان   هاي عصر حاضر،  شـکل جدیـدي از قـدر   انسان. دنت به انتخاب بزن   مختلف دس 
و ام، چـشم قـدرت،   تهبنبین سرادر دستگاه انضباطی کامل، مثل جامعه سر    . شناسندانضباط می 

جازات نیـست، بلکـه بهنجارسـازي       در این جامعه هدف م    . بیندیا نگاه انضباطی همه چیز را می      
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قـدرت  . کندوشتن به متفاوت بودن دعوت می    و شنیدن و خواندن و ن      فوکو ما را در دیدن     .است
گوید نظـارت و کنتـرل پایـا و پویـا بـر جوامـع       فوکو می. کندزي است که سرکوب می چی اساساً

: 1392دریفـوس،  ( ست که جانـشین قـدرت آشـکار شـاه شـود           امروزي مستلزم قدرت پنهانی ا    
هـاي   خود در آورد، باید ابتدا بر جسم       د را به تسلط   که بتواند افرا    قدرت براي این   بنابراین.)175

هـاي خـود   هافرادي مطیع از سـوژ ”نان شکل دهد، یعنی آآنان چیره شود و هویت جدیدي را از      
   .)324: 1380کارتز، (“بسازد

  : تحلیل داده ها

 در سـمفونی مردگـان   رمـان . شوددر بخش اول تحلیل اثر، مکان تنبیه از نگاه فوکو بررسی می       
د، خـو  روایـی  هـاي تـاب  و پـیچ  در مدرنیـستی،  داستانی ادبیات هايویژگی از برخورداري ینع

 از فـرار  بـراي  داسـتان  قهرمـان  آن در که کشدمی تصویر به را انگیز هراس و سرد تیره، جهانی
 خـوره  مثـل  که بود زخمهایی آیدین زندگی در. بردمی پناه شعر   جهان به خویش واقعی زندگی

 کنـد،  اظهـار  کسی به توانستنمی را دردها این د،یتراشمی و خوردمی انزوا در ستهآه را او روح
 دردهـاي  کـه  بر آن اسـت     عادت عموماً چون ،دانستنمی جدي دردي را دردها آن کسی چون

اگـر بخـواهیم اندیـشه       .شـمرده شـوند    عجیـب  و نادر آمدهاي پیش و اتفاقات جزو باورنکردنی
 ایـن کلمـه بـراي میـشل فوکـو       قطعـاً  نیمها در یک کلمه خالصه ک     فیلسوفان بزرگ تاریخ را تن    

 است که تحقیقـات واقعـی   مراقبت و تنبیهقدرت انضباطی بحث اصلی کتاب . قدرت خواهد بود  
 بر اساس نظر فوکو، مراقبت شـکلی از قـدرت اسـت کـه بوسـیله               .از عملکرد واقعی قدرت است    

گویـد   به آنها مـی  ونچه طبیعی است  آ با   کردن مردم به تطبیق دادن خودشان     و تشویق   ترغیب  
 کند تا مردمی مطیعنقص عمل می تر و با دقتی بی    ظریفاي  مراقبت به شیوه  . چطور رفتار کنند  

.  زندان اسـت ،اي از تجلی قدرت و مراقبت و انضباط  گونه. کنندتولید می و سوژه هاي سر به راه       
به زنجیر کـشیدن زنـدانیان    يولی شیوهترین مکان تنبیهی در جهان مدرن است،       فراگیر زندان

زنـدان  ی عمیـق بـه زنـدان دارد، وي جامعـه را مـشابه طـرح        فوکو نگاه . زور نیست  يبه وسیله 
 بانی مرکـزي قـرار دارنـد، البتـه     پیرامون یک برج دیدهز سلولهااي ا بیند که حلقه  سراسربین می 

  ت نـوعی آزمایـشگاه قـدرت عمـل         صـور بین بـه    سراسر” .دارندها در مقابل برج قرار      تمام سلول 
تواند به نحوي مـوثر و قدرتمنـد در رفتـار    طف مکانیزمهاي نظارت و بازرسی می    کند که به ل   می
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وزش دهـد، از دیوانگـان   نفوذ کند، زندانیان را اصـالح کنـد، بـه شـاگردان آمـ     در جامعه  انسانها  
      ). 233: 1373احمدي، ( “ بر کارگران نظارت کندمراقبت کند و

جهل، حسد، تعصب و تجاوز به حقوق        اي که در خانواده ،  سمفونی مردگان رمان  شخصیت اصلی   
    اش  خـانواده  کـردن  منجـر بـه متالشـی        ، اثر ویلیام فاکنر   خشم و هیاهو   همچون رمان    ،دیگران

 از قـرار بـی  شاید”، است قراربی آیدین .اي براي خودش بسازد زندگی تازهکندشود تالش می می
 و جامعـه  هـاي نگرش بواسطه اششده سرکوب و گمشده لذت جستجوي در پوچی، و روزمرگی

تـاب و   خوانـد، او     بر خـالف دیگـران کتـاب مـی         وي .)984: 1375عابدینی،  ( “ساخته خود گاه
 بیـرون  پـدر  کف از لحظه به لحظه آیدین مهار. تحمل روزمرگی و شکل بهنجار زندگی را ندارد       

 شـد می سرگرم چنان جا آن در او کردند،می حبسش یرزمینز در. نشدنی رام و سرکش. شدمی
 امـال  و خوانـد مـی  بـر  از را کتاب. آمدنمی بیرون کردندنمی اصرار و رفتندنمی سراغش به تا که
 از اسـت،  بیـزار  فروشـی تخمـه  از که کردمی فکر این به تنها و نبود  چیز هیچ بند در. نوشتمی
 بـراي آیـدین رضـایتی بـه         این زندگی  )115: 1380عروفی،  م. (“آمدمی بدش پدر زندگی رتکرا

ا کـردن زنـدگی نـو، خانـه را         گریزد و به قصد بر پـ      وي از این زندگی عادي می     . آوردهمراه نمی 
 حاضـرم  مـن ”: گوید رمان میزدر جایی ا. استزندگی  ي از   دنبال شکل دیگر   و به    کندترك می 

او  )195همـان،   ( .“آورد در زانـو  به مرا خواهدیم پدرم. برسم هدفم به و کنمزندگی غار یک در
 در ایـن راسـتا   هنجار یک مـرد شهرسـتانی فراتـر بـرود و    ه خواهد از زندگی تعریف شده و ب     می

آیـدین بـه   ي  عالقـه  . پدر و برادر نباشد    ي تا روح و روانش تحت سلطه      شودادبیات منجی او می   
 در جستجوي فهم جهان، بلکه درصدد فهم      آیدین نه تنها  . کتاب، شروع اختالف با دیگران است     

   .خویشتن است

کنـد،   پدر تالش می   .تواند به کسی اظهار کند    هایی دارد که نمی   انسان تنهایی است زخم   آیدین  
خواسته یا ناخواسته فرزندان از هم جدا باشند، یوسف که معلول شده، آیدا که ازدواجی اجباري             

  زنـدان را جلـوگیري از هـم    ازهـدف فوکـو  . ی ندارنـد بستگوا و آیدین و اورهان هم  است  داشته  
سـمفونی  سـاختار   .اسـت ها را از هم جدا کـرده  بچه،طور که پدر  داند، همان  و اتحاد می   بستگی
 و اي است که آیدین در آن زندانی اسـت      نمادي از ساختار جامعه    ،فوکویی ، مانند زندان  مردگان

فـردي کـه بـه قـوانین مرسـوم        .انـد سـلطه  و   کند که همه تحت مراقبت    این نکته را گوشزد می    
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جامعه آشنایی نداشته باشد، شاید انگشت نما شود و تمـام افـراد دیگـر جامعـه بـه او احـساس              
 این به توجه با و داندمی خوب را بازار و جامعه مرسوم قوانین اورهان. نندقدرت بیشتري پیدا ک   

 کـه  فوکو معروف جمله این. دارد یشتريب قدرت آیدین جمله از افراد دیگر به نسبت دانش، نوع
 خـانواده  این زندگی از قسمت همین معناي) 45: 1378ضیمران،(“است قدرت دانش ”گویدمی

 و اسـت  جامعـه  در غالـب  گفتمـان  دربـاره  دانـش  داشـتن  دانش، از فوکو منظور واقع در. است
 کـه در بـازار     اورهـان ،  دارنـد  برتـري  و قـدرت  احـساس  باشند داشته بیشتري دانش که کسانی

 مقاومـت  بیـشتر  آیدین چقدر هر .داندداند و آیدین نمی    این قوانین را می    استمشغول کار بوده  
  .کندمی اعمال فشار بیشتر اورهان  برادر خارج کندي تا زندگی خود را از سلطهکندمی

کند کـه   ، فوکو تاکید میمراقبت و تنبیهب اکتدر. قسمت دوم تحلیل مربوط به نوع تنبیه است      
در طول تاریخ دگرگونی خاصی در نوع تنبیه به وجود آمده است، به طوري که تنبیه و مجازات                

چـه هـست بـه آن چـه     پدر معتقد است آیدین باید از آن .از بدن به روح و روان تغییر یافته است
 کند وجود چشم اقتدار و انـضباط اسـت تـا          آنچه پدر براي آیدین عمل می     . کندباید باشد تغییر  

ن را تحت نظـارت      آیدی دتوانها می لحظهي  در همه که  طوري   کند به و را مطیع و بهنجار    بتواند ا 
براي . استسازي  ها، جدا منکوب کردن انسان   يهاي برجسته یکی از روش   .نامحسوس قرار دهد  

کردنـد  از جامعه جدا میاشخاص جذامی را کند که  میح   مطر تاریخ تمدن مثال فوکو، در کتاب     
هـا و  اوایل قرن نوزدهم و بیستم، فقیر، خانه به دوش، زندانی و منحرف جنسی را به زندان          و در   

بر ایـن اسـاس فوکـو معتقـد اسـت در غـرب شـیوه             . ساختند می هاي روانپزشکی روانه  کلینیک
   .آوردن جمعیتبود براي به سلطه دري ابزاري زجداسا

 و از تبعیت بدون آگاهی از   یابدد را نمی  ال خو  آیدین جامعه ایده   نکته حایز اهمیت این است که     
.  اسـت  خـانواده و جامعـه  جامعه، پدر و برادر بیزار است ولی به نوعی درگیـر روابـط بـین افـراد      

گیرد که روابط نامتقارن    اما سلطه آنجا شکل می    ”.  نیروهاست تعریف فوکو از قدرت، روابط میان     
ها در تمـامیتی  تمامی فردیتها و شخصی  نجاست که ت  آسلطه  . و یکسویه و برگشت ناپذیر باشند     

 از همـان آغـاز در   سمفونی مردگـان هاي ، شخصیت)206: 1395فوکو،  ( “شودفراگیر ادغام می  
گفتگـو در رمـان در   . تنـشی دارنـد  دگی پرنـ چهارچوب یک گفتگوي ناتمام با یک قدرت برتر، ز 

، ولی بر قـدرتهاي برتـر   دهندمیند و به یکدیگر پاسخ نزجریان است، شخصیتها با هم حرف می 
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خواهنـد او را مطیـع کننـد،    خانواده است دیگـران مـی     آیدین همیشه تحت فشار      .تسلط ندارند 
    کـاود، فـرو   شـود کـه آن را مـی   مـی  بدن آدمی وارد دستگاهی از قـدرت    ”فوکو هم معتقد است     

  نـضباط و   اهـاي مطیـع و سـر بـه راه و آمـادگی        انـضباط بـدن   . کندشکند از نو بازسازي می    می
 اما آیدین در برابر اعمال انضباط مقاومـت         )76: 1393 ضیمران،   (“کند بیشتر ایجاد می   يسلطه

  . کندمی

  مناسـبات ” قدرت، موقعیت فرد در شرایط انـضباطی اسـت،  يیکی از مهمترین بخشهاي نظریه    
، آن را  بـد کوکند، بـر آن داغ مـی       را محاصره می   گشاید، آن واسطه می قدرت بر بدن چنگالی بی    

 ي، تعذیب و شـکنجه بـه منزلـه   )Bertens, 2001: 70 ( “کندش میکند، تعذیبرام و تربیت می
فوکـو در کتـاب   . دهد مستقیم بستر اجراي سلطه قرار می  نمایش عمومی قدرت، بدن را به طور      

شد و اکنون بـه طـرز   ان دهد که در گذشته جسم شکنجه می    کند نش  تالش می  مراقبت و تنبیه  
شود که هـدفش اصـالح  و   بیند و بدان تجاوز می   که آزار می  نگرتر و هراس آورتر، روح است       ویرا

هـاي زنـدگی آیـدین در    تـرین برهـه  اسیکی از حـس . باشدشدن میبازآموزي و به نوعی طبیعی  
وران د. کنـد آوري را تجربـه مـی  بنیـادین و شـگفت  شدکه در آن دگرگونی و رشد تنهایی سپري 

گاهی او نـسبت  آ آیدین بر اتمطالع. استگیري هویت او همراه      سخت و شکل   تنهایی با مطالعه  
، بـه   اسـت که مدیون کتابهاي ادبی     گاهی  آاین  . افزایدمیبه خودش، دیگران و جهان پیرامونش       

آمد با به نظر می. کردآیدین در عوالم دیگري سیر می ”. بخشدمیاو شخصیتی بانفوذ و پر جذبه       
کـرد، بیـشتر   هرچه کمتر به دیگـران توجـه مـی   . سن و سال خودش متفاوت است     جوانهاي هم 

 که بتواند آگاهانـه  بخشدمیآن دوران به آیدین بصیرتی ). 153: 1380معروفی،  (“دنبالش بودند 
 شـهر  تمـامی  آیـدین،  بـراي .  پدر و برادر مقاومت کنـد يسلطههمچون یک روشنفکر در مقابل   

مـستقیما بـه کـار گرفتـه      پدر، ابزار قـدرت    يدر دروان سلطه   .است شده بزرگ زندانی همچون
، همانند آتش زدن کتابها، در حالی که خشونت و سـلطه در دوران اورهـان بـه صـورت                 شودمی

     کـه اورهـان     بیـانگر آن اسـت    تقیم   ایـن قـدرت غیـر مـس        .نمادین، پنهانی و غیر مستقیم است     
                 .اندقدرتد بدانند مطیع شوخواهدکسانی که قدرت بر آنها  اعمال مینمی

اهد سرنوشـت  خوآیدین می. باشدجستجوي آیدین در پی خود، بیانگر تفسیر کلی از زندگی می        
تـر تـالش   کنند، مـن بـیش   هر قدر که آنها مخالفت می ”یرد؛  دست بگ زندگی خویش را خود به    
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اي جـز اتخـاذ منـشی       ارهن به چنین وضعیت خود آیینی، چـ        براي رسید  )195همان،  (“کنممی
 معتقـد اسـت کـه در صـورتی     اورهـان . بتوان از تهدید و سلطه رها شـد  مبارزه جویانه نیست تا     

در اینجاسـت  . اي وارد نکنـد ه به انسجام و نظم زندگی او خدشـه تواند متفاوت باشدک  آیدین می 
گرایش دارد، ه است هر قدرتی به سلط  نهد و معتقد     بین رابطه قدرت و سلطه تمایز می       که فوکو 
جـایی  بـه  در حـال چـرخش و جـا   اي است که دایماًقدرت رابطه. شودن منتهی نمی  بدا اما لزوماً 

گونه قانون  در حقیقت از دید فوکو هر     . شودهایش دگرگون می  گیري و نسبت  است و مدام جهت   
 .و روابط اجتماعی محصول نوعی تخاصم و جنگ است و خیلی کمتر توافق و تفـاهم و رضـایت                 

 بـرادر  و پـدر  از را چیـزي  نـدارد  حـق  او ،شودمی ممکنغیر تقریبا آیدین براي راز بدون زندگی
 ،کنـد ن مخفـی  را چیـزي  مادر و پدر از رودمی انتظار کودك از که همانطور درست کند، مخفی
 مـدرن  زنـدگی  وحشتناکی طرز به که ياخانه. شودمی محبوس ايشیشه ايخانهدر    نیز آیدین

اوضـاع   تواندمی اورهان قدرت گرفتن   و ترشفاف روز هر باید آیدین زندگی. برد می والس زیر را
 در نـه  عـشق،  در نـه  داشـت،  نخواهـد  خلـوت  ايلحظـه  دیگر آیدین. کند ترتیره آیدین برايرا  

 ایجـاد  آیـدین  زنـدگی  براي را شفافیت که است اورهان رویاي همان این. مرگ در نه و بیماري
    مـا در دنیـایی از      ”از دیـدگاه فوکـو      . کنـد  مهیـا  خـودش  بـراي  امنیـت  شفافیت، این با و کند،

 بنـابراین آیـدین گرفتـار زنـدان         ،)38: 1395فوکـو،   ( “کنـیم هاي انـضباطی زنـدگی مـی      روژهپ
 رفتارهـاي  کـه  باورنـد  این بر همگان .ی همیشه تحت نظارت و مراقبت است    زندان وسراسربینی  

 تـا  دارنـد  او کنتـرل  بـر  سعی او کردن جدا و کردن منزوي با یتنها در و است عاديغیر آیدین
 و کنـد می خطاب دیوانه را وي آیدین پدر. باشد ساري خانواده در همچنان بتواند غالب گفتمان

 را آیـدین  جامعـه،  اسـتانداردهاي  از خـروج  ایـن  و شودمی تلقی غیرعادي فردي دیگران نگاه از
 حاضـرم  مـن : گفت آیدین”. با نظارت مداوم او را مطیع کند خواهدپدر می . دکنمعرفی می  بیمار

 :1380 معروفی،   (“.آورد در زانو به مرا خواهدمی پدرم. برسم هدفم به و کنم زندگی غار یک در
195 (    

گـذارد و  هاي داسـتان تـاثیر مـی   گفتار شخصیتشکارا در تربیت و آساختار پدر ساالرانه جامعه   
مهـار   .برد که از قدرت برتر بترسند و در برابرش بـه زانـو در آینـد   به سمت و سویی میها را نآ
 توانـایی  یـدین آیدا و آ آیا .سرکش و رام نشدنی. آیدلحظه به لحظه از کف پدر بیرون می    یدین  آ
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اورهان نیز به عنوان جایگزین پدر ادامـه   ؟دنپدر را داري هاي زورگویانهمقاومت در برابر خواسته
شوریدگی آیدین از کجا سرچـشمه        این است که   سوال. استهاي غالب   ان همان گفتم  يهندهد

 فـرو  مـرگ  يدره سراشیبی در برف از بزرگی بهمن مثل ما زندگی آیدا مرگ از بعد” ؟گیردمی
 در وقتی آدم کردمی خیال پدر.  بگیرد را جلوش خواستنمی یا توانستنمی کس هیچ و غلتید
 حـس  شـود مـی  شـلوغی  در فقط را تنهایی که دانستنمی. تنهاست باشد تنها خودش يحجره

     بـراي فـرار و مقاومـت     ، هنگـام سـلب شـدن آزادیـش        ه هر انسان ب   طبیعتاً) 140همان،  .( “کرد
از پـس مغلـوب کـردن آنهـا بـر      ن قدر فراوانند که هیچ انـسانی  آاما نیروهاي مخالف   . جنگدمی

د و در نـ کنزوي مـی هـا را منـ    نآد و   نـ آورنمـی گري را تاب    و جامعه این یاغی   ولی پدر   . آیدنمی
  . دن دارانآنطغیان  سعی در به از بین بردن نهایت

فرسـا  هاي طاقتدیگر جسم آدمی در معرض شنکجه”توان فهمید که از نظرات فوکو اینگونه می 
آیا آیدین مـی توانـد کـار        ) 144: 1394میلر،(“گیرد، بلکه هدف اصلی روان آدمی است      قرار نمی 

ایـن  در واقـع  اهلـی شـود؟   تـا  پـذیرد  تا روانش آزاد شود و یا شکست را مـی  ي انجام دهد    دیگر
سرگذشت روح آیدین است که در خاکدان آلوده جامعه فرو افتاده است و روحـش اسـیر زنـدان     

 از شـهر فـرار کنـد و بـه        ”بین بایـد     براي فرار از این زندان سراسر       شاید بنابراین. تن شده است  
شـود و در  اینگونه است کـه آیـدین از خانـه طـرد مـی         . )328: 1383شریعتی،  (“کویر پناه ببرد  

  .شود وابسته میبعیدي به کار و ادبیاتهمچون یک ت و کندتنهایی روزگار سپري می

ود را در مقـام تبعیـدي و   آیدین روشنفکر رمانتیکی است که از وضع موجود راضی نیست و خـ  ”
خواهد خـود  ی ندارد و میزلتن، معی متکی بر قدرت پول   ناسبات اجتما او در م  . بیندشورشی می 

زاد آکوشـد تـصوري کـه جهـان او را در آن زنـدانی کـرده اسـت          مـی  و را وقف خاطراتش کنـد    
نـدارد و عاقبـت تـسلیم قـدرت         هر چند او جسارت جدا شدن را        . )985: 1375عابدینی،  (“کند

توانـد   بیزاري از وضع موجـود نمـی  ضمناو . آوردشود و به همان شیوه زندگی روي می   برادر می 
پدر را عفو .  هرچند با تنی رنجور ،گرددش بگیرد و از کویر به شهر باز می        راه و روشی تازه در پی     

.  قهرمان، دیوانگی است نو آخر و عاقبت ای    . شود با اورهان درگیر می    کند، ولی در بازگشتش   می
عابـدینی،  ( ندشکمیاومتش در هم  و مق بدیامی را ن  انجامد و خودش  میجستجویش به شکست    



                                       1399پانزدهم زمستان شماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان سمفونی مردگان،خوانش فوکویی 

 

   
 

19

کنـد کـه بـه نحـو عجیبـی بـا ازدحـام و           ین در زندگی انزوایی را تجربه می      آید. )1004: 1375
   .میخته استآشلوغی درهم 

در شـرایط سـخت، تمرکـز    وي  . شـود در بخش سوم تحلیل اثر، نوع مقاومت آیدین بررسی مـی          
 حـس  آیـدین  ”. را به نوعی دیگر ادامه دهد  مقاومت  و هگیرد در خانه نماند   کند و تصمیم می   می
 او مثـل  و بـرود  پـدر  يحجـره  بـه  نبـود  حاضر چون. اوست خاطر به قال و قیل این که کردمی

 شـعر  و کتـاب  دنیـاي  در غـرق  و بخوانـد  بنویسد، خواستمی او بشود، شریفی و محترم کاسب
 زیرزمینـی  اتاق در یديتبع آدمهاي مثل شد ناچار و کردند عوض را اتاقش وقتی. باشد خودش
 حـوض  کنـار  را هایشکتاب و ها نوشتهدست وقتی حتی نداد، نشان واکنشی هیچ کند، زندگی

 دسـت بـه  را آنها يهمه نو از که گرفت تصمیم و شد خود کار مجذوب بیشتر کشیدند، آتش به
حـت  کـه چگونـه انـسانها ت      کند  فوکو روشهاي مختلفی مطرح می     )150: 1380معروفی،  .(“آورد

ت پـژوهش  به شی تحه جداسازي اینگونه است که شخص  شیو،اساسبر این   . آیندسلطه در می  
 طـرد   زنـد و آن را مظهـر      جذامی را مثال می   فوکو شخص   . ومنکوب نهاد قدرت تبدیل می شود     

اما فضاي رمان در لحظاتی تیره و تراژیـک اسـت و گـاهی             . کندانسان در قرون وسطی بیان می     
 در،  کـرد مـی  خـرد  زمـان  طول در را شلوغش و سرکش خوي آن پدر” .ودانگیبیانگر امید و جا   

 خواسـت می مادر از. ساختمی رام و آرام دختري او از و ایستادمی او روحی هیجانات تمام برابر
. آشـپزخانه  در بیاموزد خیاطی او به خواهدمی اگر بود گفته. کند تربیت آشپزخانه در را آیدا که

    .)90همان، (“آشپزخانه در بدهد یادش گلسازي

. کننـد مـی  خیـال  دیگران که دانستمی آن از ترجدي را دنیا. داشت تفاوت دیگران با رفتارش”
 کـه  دانستم و بردم،پی خود اشتباه به بعدها اما شده، حالت این دچار ترس از فکرکردم شب آن

 و بلنـد  پـالتو  همـان  بـا  او .ببینـد  را او کسی بود کافی است، گل یک بوییدن از آسانتر او درك
 آفتابـت  داشـتی، برمـی  تنش از که را پوششها این. نداشت ظاهر تنها کهنه پاپاخ و زبر دستباف

رسـد کـه دیگـر طاقـت         می دیوانگی آیدین زمانی به اوج     )224: 1380معروفی،  .(“کردمی طلوع
     پـدر، علتـی     حـد خـشونت ذاتـی و بـی      شرایط محیطـی و     . رفتاریهاي پدر و جامعه را ندارد      کج
ورمه بـه او  پـس از مـادر و آیـدا، سـ        . شود تا آیدین با دلی سرشار از کینه به مادر پناه ببـرد            می

ن نیـز  اورهـا . دهـد خبر میشعر نوشتن آیدین نیز از جنون و وضعیت روحی او  .دهدآرامش می
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 بـرادرش  اي که ازکینه. شود و در پی قبضه کردن همه چیز است     قربانی حرص و جاه طلبی می     
      یـدین وبـال گـردن اورهـان        آآیدین به دل دارد ریـشه در اختالفـات خـانوادگی دارد و جنـون                

در ، بـرادر بزرگتـر،      یوسـف . داردخصیتها در سرتاسر این رمان وجود       پناهی ش رنج و بی   .شودمی
ارد و در یـدا کـه رماتیـسم د   آ. افتد تا تمام عمر الل و معلول بماند   رود و می  کودکی به ایوان می   

سـوزي  ی بـد، خود حز با شرایط روکند و پس از ازدواج نیبر حاکمیت پدر ساالرانه عصیان می     برا
  .شود این شرایط، عاملی براي جدایی آیدین و زوال خانواده میيهمه. کندمی

  مهم براي اورهان، قابل رویت بودن آیدین است، به همـین دلیـل همیـشه پیگیـر بـرادر         ينکته
 اوتحمل شخصیتی مثـل     کند  اي که آیدین در آن زندگی می      جامعه. ا به بازار بیاورد    تا او ر   است

روح جمعـی اجتمـاعی، چـسبندگی و همبـستگی        . خانواده در حـال اضـمحالل اسـت       . را ندارد 
، طبـق نظـر فوکـو   . شـدن اسـت   بافت آن دچار نخ نما وه شدهاجتماعی اندك اندك دچار خدش  

کنند آن را مدیریت کننـد غافـل از       عه هستند و تالش می    زیک و جسم جام   حکومتها ناظر بر فی   
شاید بتوان جامعه را در شـرایط  . شوندن انسانها نشوند موفق نمیاینکه اگر وارد ذهن، روح و روا    

هـا در   ولی اگر ایـن کمبود    . داردنبسیار سخت مدیریت کرد اما احساس رضامندي در آن وجود           
فوکـو معتقـد اسـت کـسانی کـه در           . شودیان می حساس شود آن جامعه دچار طغ     روان جامعه ا  

       اورهـان  و)پـدر (جـابر اورخـانی  ماننـد  برند رت هستند از گفتمان غالب بهره می  درون شبکه قد  
 از بـیش  مراقبـت  فوکو، دید از .است که از این گفتمان بی خبر استفقط آیدین  . )برادر آیدین (

 چنـین  ایـن  را آن جملـه  یـک  در فوکـو  کـه  است امهبنت جرمی سراسربین زندان طرح در همه
ــدمــی توصــیف ــدانیان خــود”: کن ــت هــیچ زن ــدنمــی وق ــدام دانن  شــدن نظــارت حــال در م
 ظهور که کندمی توصیف گونه این را زندان این از هدف فوکو. )322: 1393دریفوس،  (“هستند

 ایـن  هـدف . بخـشد مـی  مجـزا  هايفردیت از ايمجموعه به را خود جاي و رفته کنار جمعی اثر
هـا نیـز     جـدا شـدن بچـه      .است یکدیگر با اشخاص ارتباط عدم و همبستگی از جلوگیري طرح،

 تـو  بـا  خواسـت مـی  دلم که بود وقت خیلی”: گفت آیدا به آیدین .شودهمین هدف را منتج می    
 خیلـی  دیگـر  تـو . باشـی  آنهـا  مثل نباید هم تو. کنمنمی فکر اورهان و پدر مثل من. بزنم حرف
 مـن . نتـرس  چیـز  هیچ از. بگیري خودت بگیري، میخواهی که تصمیمی هر باید. ايشده بزرگ
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 یـا  داري دوسـتش  دانمنمی من. خوب. کرديمی گریه داشتی کارخانه جلو که دیدم را تو امروز
   )136: 1380معروفی، . (“بار یک شیون بار، یک مرگ. نترس اما. نه

 بـه  هوا مرغ که بسازم ازت آدمی چنان. نمک می درستت”: گوید اورهان می  ،در قسمتی از رمان   
 این همان اعمال قدرت از طـرف قـدرت برتـر اسـت کـه بـراي                  .)325همان،  (“کند گریه حالت

رسـد کـه بـدنهاي مطیـع و     مجازات وقتی به موفقیت می .شودکنترل و بهنجارسازي اعمال می
    نجـایی  آیـدین تـا     آکـه   سخن پدر و برادر آیدین شـاید ایـن باشـد             .باشدراهی ایجاد کرده  سربه

وید، تمـامی تفاوتهـا و دیگـر        گندیشد، استدالل کند و سخن ب     نها بی آتواند با آنها باشد شبیه      می
شـود و  زادي و مدرنیته دود مـی آ ادغام شود، و د و فردیت سازي تماماً هایشان به کنار رو   بودگی

تـرین امـور زنـدگی    زیـی  ج بـه ه آیدین، از جنس شـبان و رمـه،  جنس نگاه پدر ب. رودبه هوا می 
تک گوسفندان شناخت دارد و از نیازها        اینگونه است که شبان نسبت به تک       .یدین تسري دارد  آ

نها مراقبت کند و شـاید سـعادت    آاینکه بتواند به خوبی از       يگاهی دارد، برا  و خواست هایشان آ   
سـت، بـه طوریکـه      آیدین معنایش از زندگی متفـاوت ا       ولینها را محقق کند،     آدنیوي و اخروي    

  . پندارد و با همین طرز فکر سعی در مقاومت داردانسانی زندگی کردن را سخت می

ین بـه نـوعی     آیـد ،  )155همـان،   (“ کـنم  تکرار را پدرم زندگی خواهمنمی من”: گویدآیدین می 
    سـبکی جدیـد از زیـستن را    در برابر همگـانی و نرمـالیزه شـدن اسـت و      سمبل اخالق مقاومت    

او ما را به دیدن و شنیدنی متفاوت که منتهی به تفاوت در زیستن و کشف یک خـود       . دآموزمی
فوکو معتقد است که نظارت و کنترل پویا    . کند و وفاداري به خویشتن دعوت می      صیآیینی شخ 

بـراي دارنـدگان قـدرت،     . و پایا، نیازمند قدرت پنهانی است که جانشین قدرت آشکار شاه شود           
اورهان نیز براي رسـیدن بـه قـدرت،       . ه منبع یا وسیله رسیدن به اهداف است       بدن افراد به منزل   

او به عنوان نماینده قدرت در خانواده، سعی در کنتـرل خـواهر و              . سعی در کنترل دیگران دارد    
 آیـدین  .و براي این کار سعی در انزواي آیدین دارد تا براي او خطرنـاك نباشـند              برادرانش دارد 

 شـهر  میان در که غربتی ،زداندامی   چنگ جانش در غربت غم و تنهایی :سعی در مقاومت دارد   
 فکـر  بـه  بارها طوفانی هواي در کاه پر مثل. تنهاست انسان چقدر. است گرفته را گریبانش آشنا
 طاقـت  و دنـ زمـی  نهیب خود به اما کند عبور خودشان کوچه از یا گردد باز خانه به که افتدمی
   .مقاومت براي عدم سازگاري با اورهان است این .)177همان، (آوردمی
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او معتقـد  . کنـد کو درباره نظم مباحثی را مطـرح مـی   فومراقبت و تنبیهدر جایی دیگر از کتاب  
کـه ایـن   ل شـود  یگیرد تا رفتار مردم در جامعه تعد      نظم چیزي است که قدرت به کار می       است  
قد است تمرکـز تمـامی ایـن نهادهـا بـر      فوکو معت. شوداستفاده از نظام مراقبتی میسر می امر با   

ذهن  کنترل بدن و ...  و به عنوان مثال زندانها، مدارس    . کنترل مردم و اعمال قدرت بر آنهاست      
هـا را در جریـان نرمالیتـه قـرار     اطی و اجبار آن  بطبق فرایندهاي انض  . گیرندافراد را در دست می    

آیدین حتی در خانـه نیـز     ل همین دلی  شود و به  مینآیدین مطیع پدر و برادرش       ولی   .دهندمی
  .  تا منافع پدر و برادر تامین شودشودزندانی می

 دیگـر  ينمونـه . گیـرد در بخش آخر تحلیل اثر، جامعه سراسربینی فوکویی مورد تحلیل قرار می 
در قـسمتی   . در تحلیل گفتمان قدرت و مقاومت، آتش زدن کتابهاي آیدین توسـط پـدر اسـت               

 بـا  آنکه بی شد میش و گرگ هوا از اینکه بعد”. سوزاند، کتابهاي آیدین را می     رمان، پدر  دیگر از 
 خورشـید  که ايلحظه در درست و گشود لگد با را زیرزمین در. رفت حیاط به بزند حرف کسی

 پر اتاق” .“) 174همان،  ("کشید آتش به هایشکتاب و اثاثیه تمام با را اتاق آن آمد در ازتیرگی
. بودنـد  رفتـه  آسمان به آتشي  شعله همراه شعرها و کتابها .بود سوخته نیم چوب و خاکستر از

 تـصمیم  لحظـه  یـک . بنـشیند  آن روي ايلحظه بتواند آیدین که شدنمی پیدا هم چیزي حتی
 نـزنم  آتش را اتزندگی اگر: بکشد هوار بعد. پایین بریزد را خانه هايشیشه تمام سنگ با گرفت

. یدین را بـه نمـایش تـشبیه کنـیم         آتوان سوزاندن کتابهاي    می . )174،همان(“نیستم تو يبچه
آتش زدن کتابها مراسمی است براي ایجاد رعـب و تـرس بـراي جلـوگیري از اقـدامات خـالف                     

 ي صـحنه مراقبـت و تنبیـه  همچون فوکو کـه در ابتـداي کتـاب    . شودانضباط خانواده انجام می 
جایی که خیل عظـیم جمعیـت در میـدان      . کندعام توصیف می  مجرمی را در مال   عذاب و اعدام    

ري بدن نمیه جان و هراسان محکوم را به گا       . ور باشند آ ند تا شاهد نمایش خوف    امدهآشهر گرد   
اکم حـ گـویی  . سـوزانند کنند و بدن مثله شده را در نهایت مـی     بندند و وي را چهار شقه می      می

ن لحظـه  آ.  را در مال عام انجام دهد     همچون پدر براي اقتدار ناگزیز است این کشتن و سوزاندن         
 که نمایش مرگ و اقتدار برپا نباشد، حاکم و پدر حضوري پررنگ ندارند و از یـک قـدرت همـه             

این قدرت براي تثبیت دایمی خویشتن همچـون اورهـان،        . جا حاضر و سراسربین خبري نیست     
ابتـدا حـذف   . کنـد ی علنی متنبیه مراقبت وفرایند تصاحب و حذف بدنها را همچون شاه کتاب      
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حال اگر شخص محکوم همچون آیدین به این فراینـد     . یوسف و سپس تالش براي حذف آیدین      
 شـکنجه  ربدن معذب در زیـ  اگر. مقاومت در همین نقطه آغاز شده استتحمیلی، تسلیم نشود،   

ن بـدل  م و محکـوم بـه قهرمـا   دهد و مجرنگاه واژگونی نیروها رخ می  آواندهد و ایستادگی کند،     
. شود و نه آیدین شـکنجه شـده        و محکوم حقیقی همان اورهان می      )366: 1378فوکو،  (ودشمی
 طریـق  از او تنهـایی  بـه  تعرض بلکه شود،نمی او تنهایی آیدین مشکل سراسربینی، موقعیت در

   .شودمی رویت همیشه چیزي، دیدن بدون که طوري است، خانواده طرف از همیشگی مراقبت

 بـر  چیرگـی  آنهـا  غایـت  گرفتند،می نظر در خود محاسبات در هم را آدمی دکالب آنها چند هر”
 اندیـشه  بر تسلط طریق از تنها را آدمی وجود بر قدرت اعمال آنها حقیقت، در. بود آدمیان روان

، کیفر جـسمانی    جدید تنبیه  يدر این شیوه  ). 146: 1375ضیمران،  ( “شمردندمی پذیرامکان او
 امـروزه   .دشو جدید تنبیه بر روح فرد اعمال می       يشیوهیفر نیست، بلکه     ک يدیگر عنصر سازنده  
از پدر، اورهـان   بعددر این رمان نیز . گیرد از انضباط و مراقبت بهره می،ازاتقدرت به جاي مج

ظات تاریخی انضباط آیدین آغـاز   لح،با این نوع مراقبت . قبت کند اسعی کرد از آیدین بیشتر مر     
بـه طـور پنهـانی در    کنـد و    یرکانه و خزنده در انسان رخنه مـی       رت بسیار ز  این نوع قد  . شودمی

 غایـت . اش واکنش نـشان داد ي یک طرفهتوان در مقابل جاده تر می میابد و ک  انسان پرورش می  
انضباط بدنهاي  . است جامعه اعضاي به عبرتی درس دادن که هراس و وحشت ایجاد نه مجازات

 قتـل  ماننـد کنـد،   ایجاد مـی  را بیشتر ي و سلطه  پذیريانضباطي  براراه و آمادگی    مطیع و سربه  
 اسـت  شده فلج یوسف دارد، مبهمی ازدواج خواهر. آیدین براي عبرت براي آیدا آوارگی و یوسف

  .ندارد سازگاري آیدین برادرش با اورهان و

    شـش گو بـه  روز هـر  کـرد، مـی  وارسـی  را کتابهـایش  داشت، نظر زیر را آیدین مدام پس آن از”
 بزرگش پسر که بود معتقد و بشود رفتنش مدرسه مانع کردمی سعی باشد، مراقب که خواندمی
هاي نظارتی جدید، کـردار و      در سایه شیوه   .)122: 1380معروفی،   (“بگیرد پیش را پدر راه باید

شـود و رفتـار   رش تهیـه مـی  زاگیـرد و سـپس از آن گـ   مراقبت قرار میروابط زندانی در معرض   
ی با اقدامات کیفري خاص گیرد و رفتار نابهنجار و انحرافجار مورد ستایش و تشویق قرار می      نبه

در حقیقت هدف غایی مراقبت و نظارت، بهنجار ساختن کردارهاي انحرافی و از        . شودمواجه می 
ور در آنجام تربیـت انـسانهایی مطیـع و سـود       میان بردن بی انضباطی اجتماعی و روانـی و سـرا          
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گیـرد، بلکـه هـدف      ار نمی هاي طاقت فرسا قر   دیگر جسم آدمی در معرض شکنجه     . جامعه است 
 غایت فشارهاي پدر، روان آیدین بـود، پـدر مخـالف    . روان آدمی است ،شناسی جدید اصلی کیفر 

 الزم به ذکر است که خود آیدین هم امیـدي        .درس خواندن و به نوعی آگاهی بیشتر آیدین بود        
ر نداشت و تمام این مشکالت عالوه بـر اخـتالف دیـدگاه بـین افـراد      به تاثیرگذاري بر پدر وبراد    

     . خانواده، به مرور زمان تشدید شد و آیدین را تا مرز نابودي کشاند

. اوسـت  بخـاطر  قال و قیل این که کردمی حس آیدین”:خوانیم که  در قسمتی دیگر از رمان می     
 خواسـت مـی  او بـشود،  شـریفی  و حترمم کاسب او مثل و برود پدر يحجره به نبود حاضر چون

 کردنـد  عوض را اتاقش وقتی. باشد بشود خودش شعر و کتاب دنیاي در غرق و بخواند بنویسد،
. نـداد  نـشان  واکنـشی  هـیچ  کنـد،  زندگی زیرزمینی اتاق در تبعیدي هايآدم مثل شد ناچار و

 حـوض  کنـار  را هاشکتاب و هانوشته دست وقتی حتی و بگذارند سرش به سر علناً که گذاشت
 دسـت بـه  را آنهـا  همـه  نو از که گرفت تصمیم و شد خود کار مجذوب بیشتر کشیدند، آتش به

ام هـ معروفترین مصداق این نهاد انضباطی طرح نظارت فراگیـر جرمـی بنت           .)150همان،   (“آورد
سـوال آیـدین ایـن    دهـیم؟  بین تـن مـی  سرچرا به وضعیت سرا. بین استم سراسرنظاموسوم به   

تـر  ت مراقبت همیشگی هستیم و حتـی مهـم   چرا باید جهانی را بپذیریم که در آن تح         که   است
کنـیم؟ فوکـو ایـن پـذیرش را      بر خودمان نظـارت مـی     هاي نابهنجاري همواره براي یافتن نشانه   

یـد درمـان    شـوند کـه نابهنجارنـد و با       و اشخاص تحت همین قدرت، معتقد مـی       نامد  قدرت می 
 دیـد  معـرض  در ”نویـسد مـی  تنبیـه  و مراقبـت  کتاب در فوکو .شودشوندو قدرت پذیرفتنی می 

 قامـت  در زندانبان ،فوکویی صحنه به مشرف باندیده در. )246: 1378فوکو،  ( “است دام ،بودن
 البته .گیردمی نظر رزی هوشیار چشمانی با را نهاآ و گرفته نظر تحت را زندانیان نامریی متصدي

 در زنـدانبان  مـاجرا  اصـل  در شـاید  و شـود مـی  القا زندانیان بر درونی حس این اوقات اغلب در
ی بـراي   هـ اگر هـم را   . است زندان این از مقاومت نوعی یدینآ فرار. باشد نداشته وجود بانیدیده

  این بند را در سر پروراند؟ ازنمی توان رویاي خالصی آیا خالصی در کار نباشد، 

 بـه  تنبیهـات  زمینه در کنونی عصر و نوزده و دههج قرن جوامع روي بر خود تحقیقات در فوکو
 داشـته  اساسی تغییرات آدمیان رفتار بهنجارسازي یا تنبیه ظاهري شکل که رسدمی نتیجه این

 را بینـی  سراسر و سیستماتیک کنترل روش وي. شودمی دیده روحی شکنجه ردپاي ولی است
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 پیچیــده روش جامعــه، دنــهب کنتـرل  بــا قــدرت دارنــدگان و دانـد مــی مــدرن جوامــع يچـاره 
 هـا انـضباط  تـاریخی  يلحظه ”:گویدمی تنبیه و مراقبت در فوکو. کنندمی پیاده را بهنجارسازي

 تـشدید  یـا  بـدن  مهارتهاي افزایش فقط آن هدف که هنري است، انسان بدن هنر تولد يلحظه
 آن بـه  را بـدن  ار،سـازوک  همان درون در که بود ايرابطه به بخشیدن شکل بلکه نبود، آن انقیاد
 ي لحظـه   در نهایـت    .)172: 1378فوکـو،   (“بـرعکس  و اسـت  مفیـدتر  که سازد تر مطیع اندازه

 از ”پذیرد که در حجره و در کنار برادر مشغول کار شـود      و او می   رسدمطیع شدن آیدین فرا می    
 مـشتري  آنجا،. گشتمی باز اورهان و پدر همراه شب و رفتمی حجره به عصرها آیدین بعد روز
    کـشید، مـی  دسـت  هـا  شیـشه  بـه  شـست، مـی  زمـین  کرد،می وصول مطالبات انداخت،می راه

 زدمـی  علم چوب و نوشتمی را جنس نوع و هاقیمت کرد،می پر سر را تخمه و پسته هايگونی
 حـساب  توانست و شد کار سوار کامالً ماه دو مدت در که کردمی دقت و سوزاندمی دل چنان و

معروفـی،  (“کنـد  تفریـق  و جمـع  چرتکـه  با و بفروشد جنس کند، کل دفتر وارد را زنامهرو دفتر
 نظـارت  بـه  و یافتـه  ايتـازه  قالـب  یافته، ادامه هم امروز جهان تا که مراقبت این .)120: 1380

 نـاظري  نیروي حتی اینکه بدون افراد آن طی که استشده تبدیل خواسته خود و انگیخته خود
 تمـام  از نمـادي  بین سراسر زندان فوکو، نظر به. کندمی کنترل را خود خود، باشد داشته وجود
 مهمتـر  موضـوع . هـستند  اسـیر  خـود  فکـر  و ذهـن  در آن، در مدرن هايانسان که است جهان

    نـوعی  بـه  و منـزوي  منفـی  تـاثیر  اگـر  .هـا بچـه  و آیـدین  کـردن  جدا ،است زندانیان جداسازي
 بر تا آورد فراهم او براي فرصتی خانواده از دوري این بگیریم، هنادید را آیدین براي شدنزندانی

 بـه  خـود  يگذشـته  اشـکال  در تنبیـه  و مراقبت بهنجارسازي، فوکو، عقیده به. بیفزاید دانشش
 در جـایی جابـه  نوعی حاضر، عصر در اما. گرفتمی صورت عمومی هاينمایش و شکنجه صورت
. شـود مـی  اعمال افراد ذهن و روان و روح بر قدرت آن، اساس بر که است داده رخ قدرت عرصه
 نیـست،  نمـایش  بـر  مبتنی ما، جامعه”: که گویدمی چنین مراقبت بر مبتنی جامعه درباره فوکو

فوکـو،  (“هـستند  محاصـره  در عمیقـاً  هـا بـدن  تـصویرها،  سطوح زیر در. است مراقبت بر مبتنی
 محـصورسازي  هـاي تکنیـک  بـر  مبتنـی  بیهوتن مراقبت نوعی استقرار با بنابراین.  )225: 1378
 ماننـد . کنـد مـی  نفـوذ  آدمـی  زندگی زوایاي دورترین و ترینظریف تا قدرت سراسربینی، مانند

     قـرار  سرپرسـتی  تحـت  را او اورهـان  و شـود مـی  آمـاده  بازار به رفتن براي نهایت در که آیدین
 ئجـز  تـرین کوچـک  تـا  جامعه کل بلکه نیست انضباطی قدرت اعمال مقر یگانه زندان .دهدمی
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 تحمیـل  شـرح . شـود  ایجـاد  منـضبط  ايجامعه تا است انضباطی قدرت آرایی صف براي مکانی
 واقعیـت  کـه  آنجـا  .اسـت  اندیـشه  بـر  جـسم  رهگـذر  از زندگی ناخوشایند و سخت هايواقعیت
  .ندک تحمل را هستی بار باید مردگان سمفونی قهرمان و کوبدمی جسم بر را خود هايتازیانه

  : گیرينتیجه
در  و هرا فـراهم کـرد     نـابودي هـر دو نـسل         اسباب ،کندکه آیدین در آن زندگی می      ايجامعه  

شود اما راه ویـران سـازي را از   تنبیه می ،کندمقاومت می وي   .یار شکننده است  مقابل قدرت بس  
سـازي و   بهنجـار   در نهایت   ولی ،کند نگرش خاص خود به زندگی پیدا می       طریق ادبیات و شاید   

ـ   . شـود  انجام می  جداسازي آیدین از دیگر اعضاي خانواده      ر اثـر مقاومـت در برابـر کـج     آیـدین ب
نـدان  توانـد شـرایط محیطـی، ز      دیگـر نمـی   شـود و    ي پدر، برادر و جامعه، دیوانه مـی       هارفتاري
ت نمایـشگر دنیـایی    در حقیقـ سـمفونی مردگـان  . کندرا تحملخشونت ذاتی آنان  بین و   سراسر

ایـن  . شـود مـی ریزان روحی منجـر   به عرقوامکانپذیر نیست   آن  ت در   و مقاوم  باشدمیفوکویی  
ه دیـده شـوند،   نکـ آبـدون   کننـد،  مراقبت میماًئ که چشمانی دادهد را نشان می  ايعهجام رمان

خواسـت و  به امتناع از در نهایت   ها نظارت شود و     آننکه بر   آکنند، بدون   چشمانی که نظارت می   
رانده شـدن وي   به حاشیه هر چند ،است اش، مقاومتپاسخ آیدین به جامعه . شودختم می اراده  

 حـضور  و سـلطه  جدیـد  يگونه به را خویش توجه فوکو، میان، این در. شوداز خانواده منجر می   
 کـه  کنـد میرا تبیین    اصل این و   داشته معطوف انسانی هر زندگی يگوشه گوشه در آن نامرئی
اومـت آیـدین،    مق. کنـد مـی  کنتـرل  را افـراد  نرمالیته، فرایند طریق زا که است مفهومی ،قدرت

مچون قدرت پدر و بـرادر تـا    سخت و استواري ه   تا ثابت کند هیچ چیز     کنداورهان را ناامید می   
  .رود به هوا می وشوددود میوجود ندارد بلکه ابد 
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