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Abstract 
Sci-fi is one of the types of literature that has been introduced in fiction after 
the World War II and the industrialization of societies. One of the themes of 
this literary genre is the study of social and human issues that are more 
important in Arabic literature. Arabic science fiction literature 
conceptualizes the subject of power, which seems to be very close to Michel 
Foucault's theory of "bio-power." The novel "Al-Sayyid Min Haql Al-
Sabankh" by Sabri Musa is one of the most prominent Arabic science-fiction 
works. this study seeks to take a new look at the novel "Al-Sayyid Min Haql 
Al-Sabankh" Based on the "bio-power" theory to discover how an Arabic 
science-fiction work conceptualizes "power". This research has examined 
this novel using a qualitative method and analytical-critical approach, and 
the obtained results indicate that this novel is largely consistent with 
Foucault's theories on bio-power. In this novel, the author demonstrates a 
power that is not only applied in a soft form, but also like the air that is 
breathed. It is current in all social relations and affects all aspects of citizens' 
lives. And the exercise of power is not based on killing but on giving life, 
and the ruling regime guarantees a healthy and safe life for all citizens. 
Power in this novel manifests itself in a different way in society and controls 
all citizens, both individually and as a population, and this is exactly the bio-
power in Foucault's thought. 
 
Keywords: Bio-power, Michel Foucault, Science Fiction, Sabri Musa, Al-
Sayyid Min Haql Al-Sabankh. 
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السید من «تخیلی عربی، خوانشی فوکویی از رمان  -قدرت در ادبیات علمیزیست

 اثر صبری موسی» حقل السبانخ
 یزهره ناعم

  گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. یعرب اتیزبان و ادب اریاستاد 

یفرهنگ مفاخر
1 

  گروه عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  26/01/1400تاریخ دریافت مقال:  
 پژوهشی -علمی 

 چکیده

در  جنگ جهانی دوم و صنعتی شدن جوامعپس از که تخیلی یکی از انواع ادبی است  -ادبیات علمی

، پرداختن به مسائل این نوعِ ادبی های مایه درون ترین مهمرح شده است. یکی از ادبیات داستانی مط

عربی  تخیلیِ -ادبیات علمییافته است.  تری ویژهاجتماعی و انسانی است که در ادبیات عربی جلوه 

» قدرتزیست« تئوریتا حدی نزدیک به  رسد میکه به نظر  کند می سازی مفهومپیرامون موضوع قدرت 

آثار  ترین برجستهیکی از  اثر صبری موسی» نخالسید من حقل السبا«رمان  میشل فوکو است. دیشۀدر ان

 به خوانش ،»قدرتزیست«بر تئوری با تکیه  این تحقیق در تالش استکه  تخیلی عربی است -علمی

» قدرت« بارۀدرتخیلی عربی  -که چگونه یک اثر علمی مشخص شود بپردازد تااز این رمان جدیدی 

نتایج و به بررسی این رمان پرداخته نقدی  -تحلیلیاین پژوهش با استفاده از روش . کند می سازی مفهوم

نویسنده در  ؛قدرت استتئوری زیستکه این رمان تا حد زیادی منطبق با  حاکی از آن است آمده دست به

بلکه همانند هوایی که  شود میدر یک قالب نرم اعمال  تنها نهکه  گذارد میاین رمان قدرتی را به نمایش 

زندگی شهروندان  های جنبهدر تمامی روابط اجتماعی جاری و ساری است و بر تمام  و شود میتنفس 

 کننده تضمیناعمال قدرت نه بر کشتن بلکه بر زندگی بخشیدن تکیه دارد و رژیم حاکم  و گذارد میتأثیر 

جامعه بروز پیدا کرده است که  در بطن از قدرت این نوع تمامی شهروندان است. برای سالم و امن زندگی

ک موجود زنده تحت ی مثابۀ بهو هم جمعیت را  کند مینظارت  شکل فردیهم به را همه شهروندان 

 خود دارد. نظارت
 

من حقل  السیدتخیلی، صبري موسی،  -قدرت، میشل فوکو، ادبیات علمیزیست :یکلیدی ها واژه

 السبانخ.

 

 مقدمه. 1

به تصویر کشیدن  آن بند ترجیعاست که  یکی از انواع ادبیتخیلی  -میادبیات عل

و جهانی  آمیزد میعلم را با تخیل در هم  ،آثار گونه این. نویسنده در است آینده های جهان

علمی و  های پیشرفتآن  شاخصۀ ترین مهمکه  کند میرا موازی با جهان کنونی خلق 

                                                           
                                                        std_farhang.mafakheri@khu.ac.ir                                                         :. رایانامۀ نویسندۀ مسئول1
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سیستم  گردد میآثار مطرح  گونه اینکه در  مسائلی ترین مهمفناورانه است. یکی از 

 بینی پیشآینده است که نویسنده با درک نظریات زمان خود، دست به  های جهانحکومتی 

ادبیات  توان میو در این نقطه است که  ندک می سازی مفهومپیرامون قدرت  و زند میآن 

میشل فوکو های دیدگاهو  آراءتخیلی را با  -علمی
1
»قدرتزیست«پیرامون  

2
 پیوند داد.   

به انجام دادن کاری  دیگرانقدرت را به معنای سنتی آن یعنی وادار کردن  اساساًفوکو 

. او سیری گیرد میو آن را فقط شکلی از اشکال قدرت در نظر  پذیرد نمیمیلشان  برخالف

و معتقد است که در گذشته قدرت دست  دهد میتاریخی را از قدرت در آثار خود ارائه 

اما امروزه این امر وارونه شده و پس از  کرد میادشاه بود و آن را از طریق کشتن اعمال پ

. که متناسب با دوران مدرنیته است گشتهظاهر  نوع دیگری از قدرت داری سرمایهظهور 

سرکوب و کشتار بر زنده ماندن تمرکز دارد تا از نهایت توان  جای به این شکل از قدرت،

قدرت زیسترا  این نوع از قدرتفوکو استای اهداف خود استفاده کند. بالقوۀ افراد در ر

  .نامد می

که در آینده چه نوع قدرتی وجود خواهد داشت؟ آیا  شود میمطرح  مسئلهاکنون این 

قدرت به شکل دیگری ظهور خواهد کرد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال باید سراغ 

ش ذهنی خلّاق و به نوعی یک آفرین ۀزادادبی  هر متن« چراکهتخیلی رفت  -ادبیات علمی

با درک درست آراء و نظریات تخیلی نویسان  -علمی ).89: 1400صالحی و باقری، » (است

حکومتی  و اغلب اند کردهآینده را ترسیم  ،موجود های واقعیتخود و بر اساس  زمانۀ

جامعه  های الیهی که قدرت خود را در تمام شوند میرا متصور  کننده نظارتو  گر سلطه

 کامل دارد. نظارتشهروندان  بر زندگیو  کند میاعمال 

تخیلی  -علمیدر ادبیات  و نحوه اعمال آن پرداختن به موضوع قدرت رسد میبه نظر  

دلیل آن را این امر دانست که اگرچه  توان می که پیدا کرده است تری ویژه ۀجلو عربی

اما همیشه با  ،اند نبودهصنعتی و فناورانه  های تپیشرفپیشگام در  گاه هیچکشورهای عربی 

که  رسد میبنابراین طبیعی به نظر  اند بودهدر چالش  خواه تمامیتتوتالیتر و  های رژیم

 لی عربی انعکاس پیدا کرده باشد.تخی -موضوع قدرت در ادبیات علمی

                                                           
1. Michel Foucault 
2. Bio-power 
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 -اول علمیاز نسل  ای نماینده عنوان به اثر صبری موسی د من حقل السبانخالسیرمان 

نویسنده به تصویر  آنچه رسد میبه نظر  و، به موضوع قدرت پرداخته تخیلی نویسان عرب

میشل فوکو است زیرا در این رمان » قدرتزیست«کشیده است بسیار نزدیک به نظریۀ 

. کنند میشهروندان قدرت را نه به شکل سنتی آن، بلکه به شکلی مدرن زندگی 

ر این رمان نمایان شده است همانند هوایی است که دیده قدرتی که د ،دیگر عبارت به

 جاری و ساری است. شهروندان اما در تمامی لحظات زندگی شود نمی

 تواند میقرار نگرفته است  مطالعه موردچندان  صبری موسیآثار  که اینبا توجه به 

تخیلی  -لمیکه تحلیل آثار ع رسد میه نظر و چنین ب خوبی برای مطالعه باشد نسبتاً ۀحوز

بنابراین سؤال اصلی تحقیق . کندما را در درک بهتر آینده کمک  تواند میدر این قالب 

قدرت زیست ۀبا توجه به نظری آتی خود را، های آرمانصبری موسی است:  قرار ازاینحاضر 

محوری مدنظر او در ساختمندسازی رمانش و  های مؤلفهفوکویی، چگونه ترسیم کرده و 

 چه بوده است؟ »قدرت«حول  سازی مفهوم

 پژوهش ۀپیشین .1-1

کمتر مورد  صبري موسیآثار  طورکلی بهمشخص شد که  شده انجامهای  پس از بررسی

هیچ پژوهشی  تاکنوندر مورد خوانش فوکویی آثار او  ویژه به توجه محققان قرار گرفته و

، ذکر اندرتبطبه تحقیق حاضر م نوعی بههایی که  انجام نشده است. در ادامه پژوهش

 گردد: می

نویسنده در ). 1985عید، ( »قراءة في روایة السید من حقل السبانخ أو یوتوبیا عصر العلم«

بر اساس  24کره زمین در قرن  ۀشکل ادار موردرا در  مختصری توضیح این مقاله

هایی مانند  در قالب بخشرا دهد و نحوه اعمال قدرت  های این رمان ارائه می داده

 دهد.  ها توضیح می های رئیسه در مناطق و اقلیم هیئت

 تکیه اصلی این پژوهش بر ).2020نجدي،( ،»تشکل الشخصیّة في الروایة الدیستوبیة«

پردازی در آثار ویرانشهری است که کارکردی فعال در به تصویر کشیدن  موضوع شخصیت

 ار السید من حقل السبانخرمان  مقاله،شهری آینده دارند. نویسنده در این  دنیای ضد آرمان

 خود انتخاب کرده است.  عنوان یکی از آثار مورد مطالعۀ به

این این است که در  سازد میفوق متمایز  های پژوهشآنچه تحقیق حاضر را از 

السید من ان و چگونگی نمود پیدا کردن آن در رمقدرت زیستتأکید بر روی  پژوهش

میشل نظریات و  ها دیدگاهاست تا بر اساس  به دنبال آناست. همچنین  حقل السبانخ
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 ای اشارهاز آثار فوق به آن  کدام هیچاز این رمان را ارائه بدهد که در خوانشی متفاوت  فوکو

 بدیع و نو است. کامالًنشده و تحقیق از این نظر 

 تحقیق شناسی روش .1-2

ت و رمزگشایی از توانند برای شناخ های خام می عنوان داده بدون شک آثار داستانی به

متقابل میان ادبیات  ۀرابط«د. به عبارت دیگر؛ ای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرنه واقعیت

و اجتماع، بیانگر این است که محیط ادبی بی تأثیر از محیط اجتماعی نیست و به همین 

: 1400 (حقایقی و دیگران،» نسبت، جامعه و احوال اجتماع، سازنده بسیاری از آثار ادبی هستند

در  شده شناختهتقریباً به اصلی امروزه های اجتماعی  با واقعیت ادبیاتاین پیوند میان  .)41

 و تحلیلی کیفی با ماهیت توصیفی های روش ای تبدیل شده است. رشته مطالعات میان

. بنابراین در اند مناسب پردازند میکه به بررسی و تحلیل یک متن ادبی  هایی پژوهشبرای 

 -تحلیلیبا رویکرد  تحلیلیروش  السید من حقل السبانخاضر برای بررسی رمان تحقیق ح

، به قدرتزیستانتخاب شده است تا با تأکید بر نظریات و آراء میشل فوکو در باب  انتقادی

 شوند میشناسایی  ها دادهرمان،  پس از خوانشبه این شیوه که ابتدا تحلیل رمان بپردازد. 

. شوند میتفسیر و تحلیل  ،شدههای مشخصها بر اساس مؤلفهبندی آنو پس از طبقه

 . باشد تحقیق که نتیجه نهایی این مطالعه پاسخی مبسوط به سؤال اصلی رود میانتظار 

 »السید من حقل السبانخ«. صبری موسی و رمان 1-3

م در 1932نگار مصری است که در سال  ) نویسنده و روزنامه1932-2018(صبری موسی «

التحصیل  اط به دنیا آمد. وی از مشهورترین داستان نویسان مصری است که فارغدمی

(بسمة » بوده و آثاری در زمینۀ سفرنامه نویسی، داستان کوتاه و رمان دارد دمیاطمدارس 

تخیلی در ادبیات عربی نیز هست  -موسی یکی از پیشگامان ادبیات علمی ).259: 2019جی، 

اسم او در لیست این نویسندگان قرار » د من حقل السبانخالسی«که پس از نوشتن رمان 

صر ع«کشد و از آن تحت عنوان  میالدی را به تصویر می 24گرفت. او در این رمان قرن 

نگ الکترونیکی غیرقابل سکنه کره زمین پس از یک ج برد. در این عصر، نام می» عسل

ارج از جو کره زمین بنا کنند و در ای را در خ اند سازه ها توانسته و گروهی از انسان گشته

ای که  آنجا به حیات خود ادامه بدهند. شهروندان هرروز با یک روتین مشخص و برنامه

روند و در قالب یک نظم مشخص نهایت  رژیم حاکم مشخص کرده است سر کار می

است که در کارخانۀ  السیدیا  هوموقهرمان داستان شخصی به اسم دهد.  وری رخ می بهره
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احساس  هوموشود که روزی  افکنی داستان ازآنجا شروع می گرهو  کند سفناج کار میا

ریزی که حکومت  گیرد که سر کار نرود و از برنامه کند و تصمیم می خستگی و ماللت می

که زیر نظر رژیم حاکم است » هیئت برقراری نظم«برای او انجام داده است سرپیچی کند. 

از  هوموکند تا او را به روتین روزانۀ خود بازگرداند اما  ش میسرعت وارد عمل شده و تال به

ای  های شخصی خود را زندگی کند و به گذشته خواهد تجربه زند و می این کار سر باز می

شدند بازگردد. این چالش هومو  که در آن احساس، عاطفه، آزادی و ... ارزش محسوب می

گیرد این امر را به رأی بگذارد و  حاکم تصمیم می کند تا اینکه دولت با رژیم ادامه پیدا می

شود که هومو و طرفدارانش از این سازه به کره زمین فرستاده  نهایت تصمیم گرفته می در

 شوند و به حیات طبیعی خود بر روی کره زمین برگردند.

 چارچوب نظری .2

تمام  اندازۀ به تخیلی ارائه نشده و -علمی -از ادبیات و کاملیتاکنون تعریف جامع 

 :معتقد است کهعصام بهی  تعریف وجود دارد. نویسندگان و ناقدان این ژانر، برای آن

که زندگی  استو یا ثابت نشدۀ علمی  شده ثابتتخیلی برگرفته از یک حقیقت  -ادبیات علمی«

که  . در این ژانر، ادبیات لباس زیبایی استکشد میای دور یا نزدیک به تصویر بشر را در آینده

 »از ابهامات هستی را کشف نماید ای گوشهتا بدین شکل بتواند  کند مینویسنده بر تن علم 

 ).57: 1999(بهی، 

 :معتقد است وهبه 

و  کشد میرا به تصویر  یفنّاوراین شاخه از ادبیات داستانی به شکلی خیالی، پیشرفت علوم و « 

گونه با این تفاوت که حوادث این ودش میمحسوب  انگیز شگفتنیز این ژانر نوعی از ادبیات 

 ).187: 1984(وهبة،  »افتد میی زمین اتفاق دور و یا در مکانی غیر از کره ای آیندهدر  ها داستان
»سخت« دو دسته کلی به بندی تقسیمدر یک تخیلی  -ادبیات علمی

1
»نرم«و 

2
 

 .شود می بندی تقسیم

 شدۀ ثابت های واقعیتتا حد امکان  دکن میتخیلی سخت نویسنده تالش  -در ادبیات علمی«

ژول ورنحوزه علوم و فناوری یا علوم طبیعی را به کار بگیرد. این نویسندگان مانند 
3

تا آنجا  () 

تخیلی نرم مانند  -که ممکن است به دقت علمی پایبند هستند. اما در مقابل نویسندگان علمی

علمی و  های پیشرفتات و پیامدهای کنند و به تأثیرثابت علمی عبور میه.ج.ولز از اصول 

                                                           
1.Hard science fiction 
2. Soft science fiction 
3. Jules Verne 



 135/ 1401 زییپا -33 یاپیشماره پ ،14 سال ،ادب ��ی

 ,Steinmuller( »زنند می زنی گمانه و دست به پردازند می عه، فرهنگ و انسانمبر جافناوری 

2003: 4.( 

 قدرت، موضوع گنجد یمتخیلی نرم  -یکی از مفاهیمی که در حوزه ادبیات علمی 

در . و اجتماعی است مباحث در حوزه علوم انسانی ترین کلیدییکی از  طورکلی بهاست که 

 نظارتتوانایی انسان برای انجام «آمده است:  قدرت در تعریف واژه آکسفورد فرهنگ لغت

توانایی یا «در تعریف دیگری از آن آمده است:  و )Oxford, 2003: 335(» کسی یا چیزی

دهند که در کاری را انجام  ها آن که طوری بهظرفیت مجبور کردن دیگران به عمل بر اساس اهداف خود 

در معانی مختلفی که برای این  دقتبا  .)Karaca, 2020: 16( »دادند غیر این صورت انجام نمی

را این دانست که قدرت به معنای  ها آنویژگی مشترک  توان میمفهوم ارائه شده است 

با  معموالًو این کلمه  استخود  های خواستهتوانایی وادار کردن دیگران به عمل بر اساس 

 .کندپیدا میژه دولت پیوند وا

 توان میکه مختلفی انجام شده است  اظهارنظرهایتا به امروز ماهیت قدرت  در مورد 

 از قدرت است 1هابزدسته اول مانند برداشت  کرد: بندی تقسیمرا در دو دسته کلی  ها آن

 که:

وب شدن در حال سرک دائماًو سوژه  شود میاز باال اعمال  اساساًبه عقیده او قدرت 

دیت قدرت و عملکرد موجو اساساًاست. در این دیدگاه قدرت ساحتی سلسله مراتبی دارد و 

 .)12: 1390(میالنی،  استنابودی و سرکوب شدن سوژه  روگِ درآن 

نقطه عطفی در  باید آراء او را حق بهاز قدرت است که  فوکوبرداشت دوم  دستهاما  

این تعریف از قدرت را ناقص و ناکافی  طورکلی هب فوکوتاریخ مفهومی این واژه دانست. 

روشی است که از طریق آن شخصی بر روی کنش  تنها نهقدرت «و معتقد است که داند می

است که در یک شبکه  یدستگاه، بلکه یک ویژگی گذارد میشخص دیگری تأثیر 

در اختیار یک در دولت یا  فقط نهبنابراین آن را  .)Paul, 2011: 1( »شود میاجتماعی ظاهر 

شخص بلکه در تمام نهادهای اجتماعی مانند بیمارستان و مدرسه و آسایشگاه و زندان و 

با نامیده است. » قدرت زیست «این برداشت از قدرت را  فوکودید.  وضوح به توان می.... 

بسته به موقعیت  بلکهواحد ندارد  شکل  یکقدرت  که یابیم درمیمراجعه به آثار او 

قدرت  کسی باشد که بر او تواند می در برابر یک پادشاه فردیک  مثالًتغییر کند.  دتوان می

                                                           
1. Thomas Hobbes 
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در موقعیت یک پزشک یا یک معلم  مثالًاما خود در یک موقعیت دیگر  شود میاعمال 

محدود به یک گروه و یک شخص  توان نمیقدرت باشد. پس قدرت را  اعمال گر تواند می

وجود دارد. بنابراین فوکو در  ای شبکهاعی به شکلی خاصی کرد بلکه در کل روابط اجتم

مورد تردید قرار دهد و شکل قدرت را  شده پذیرفتهنظریات خود در تالش است تا مفهوم 

 شناخته شده است. قدرت زیستکه تحت عنوان  از آن را ارائه بدهد ای تازه

طبق تلقی نگری
1
و هارت 

2
   

، به آن جهت کند میاجتماعی را از درون تنظیم  شکلی از قدرت است که زندگیقدرت زیست« 

مؤثر بر  طور به تواند می. قدرت فقط زمانی کند می بندی مفصل مجدداً، و کند میو جذب  دهد می

کل حیات جمعیت سلطه داشته باشد که به کارکردی حیاتی و مطلق بدل شود و هر فرد در آن 

. شود مینا، زندگی به ابژه قدرت تبدیل باین مشود و فعالیت کند. بر  طابق خواست خود پذیرفتهم

به وضعیتی قدرت زیستو اداره آن است. بنابراین،  این قدرت احاطه کامل زندگی ی ویژه کار

(به نقل از  »ازتولید خودِ زندگی در قدرت استکه در آن مسئله اصلی تولید و ب کند میاشاره 

  .)154 :1393نجف زاده، 

به این معناست که قدرت از باال قدرت زیست فوکودر اندیشه توان گفت  طورکلی می به

و همه افراد جامعه چه در  شود میبلکه از پایین به باال ساخته  شود نمیبه پایین اعمال 

از  فوکومفهوم  ،ترتیب این بهسطح فردی و چه در سطح اجتماعی ابزارهای قدرت هستند. 

که از این نظریه  هایی مؤلفه. است در تضاد با قدرت به معنای سرکوب گاهی قدرت،

از: قدرت  اند عبارتشود  میکاویده » السید من حقل السبانخ«انتخاب شده و در رمان 

 و تنظیم جمعیت. تنبیهرام، مجازات و  های بدنبین،  شبانی، نظارت سراسر

 السید من حقل السبانخقدرت در رمان زیست های مؤلفه .3

قدرت شبانی: 3-1
3
  

آن را از مفاهیم الهیاتی  فوکواست که قدرت زیستتئوری  های مؤلفهیکی از ی قدرت شبان

 ها انسانمنشأ آن در این ایده است که خدا شبان یا کشیش «و  مسیحیت وام گرفته است

 به اعتقاد یحیوی: این نوع از قدرت ).Godamunne, 2011: 19( »(یا گله) است

مسیحیت راه یافت  ی اندیشهدر سیر تحوالتش از شرق به حکومت مؤثر و عملی بر آدمیان،  عنوان به

دولت «عقالنیت حکومتی در جوامع غربی شد و امروزه نیز در اشکالی از  نفوذترین باو بعدها این مدل، 

 ای گسترده. این تصور شبانی از رابطه قدرت در مسیحیت قرون وسطی انتشار کند می نمایی رخ» رفاهی

 ). 9: 1396، یحیوییافت (

                                                           
1. Antonio Negri  
2. Michael Hardt 
3. pastoral power 
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قدرت شبانی فقط سرکوبگر نیست بلکه در مواردی نقش آن مراقبت و تأمین و بهبود 

را  ها آسیب، کند میزندگی شهروندان است به همان شیوه که یک شبان از گله مراقبت 

 :جلوگیری کند. فوکو مدعی است که ها رنجاز  کند میو سعی  کند میدرمان 

یا شبانان، بلکه از طریق  ها کشیشاما نه از طریق ، شود مینقش قدرت شبانی در مدرنیته حفظ  

این  هم آنو  کند میملت مدرن. به گفته فوکو، دولت مدرن قدرت شبانی را با یک تفاوت دنبال -دولت

 ، رفاه، ثروت کافی، استاندارد زندگی و امنیت داده استسالمت به است که معنای رستگاری جای خود را 

)Gormez, 2021: 169(.  

-بسط پیدا می و سلطه نیست بلکه نظارتفوکو محدود به  ازنظرراین مفهوم قدرت بناب
 تواند در دیگر ابعاد زندگی شهروندان نیز جاری گردد. می کند و

و قدرت  داکردهیپنمود » السید من حقل السبانخ«در رمان قدرت زیستاین مؤلفه از 

کرده است، شهروندان را  کونتس غیرقابلحاکم پس از جنگ الکترونیکی که کره زمین را 

را از هر نوع خطری نجات بدهد.  ها آنتا  کند میبه یک سازه شبیه به کره زمین منتقل 

را برای شهروندان فراهم  رفاه کامل اند توانستهدولتی  های کمسیونامنیت و دیگر  گروه

 آورند:

قد وصلت باإلنسانیة إلی  لکترونات وتطوراتها،القرون من االستخدام الحضاري لإل کان مسیرة تل

نظام عام لتوزیع العمل والطعام والدفء السکني والتعلیم والفن والکمالیات الوفیرة... وقد أمکن 

القضاء علی جمیع المیکروبات، وأسباب الحروب السخیفة...وأمکن تنظیم عملیات الوفاة 

والثمار، توزع علی المواطنین کل شيء قد أصبح یدار باحکام شدید و جمیع النتائج  والوالدة.... انّ

).37: 1982(موسی، رخاء و رفاهیة، بطریقة عادلة... وهکذا أصبح اإلنسان حرا 
1 

هر چیزی (یا هر کسی) که مانع عملکرد طبیعی جمعیت شود را  ملت مدرن -دولت

از روتین  هومواینکه  محض ، در این رمان بهکند مییک تهدید بالقوه معرفی  عنوان به

بالفاصله  شود میکه دولت برای او تعیین کرده است خارج  ای برنامهندگی خود و روزمره ز

 دگیر میقرار  نظارتتحت  کامالًو او را  شود مییک تهدید برای جامعه شناسایی  عنوان به

 قدیم نشود:  های رنج گریبان گیرتا جامعه دوباره 

تقع فیه، ومن واجبنا أن  دالعفوي هذا نوعا من الحریة وهذا خطأ شدی کتعتبر تصرف کإن

...فلو أننا أطلقنا الحریة لکل مواطن کی یتصرف علی سجیته، وکما یحلو له، کنصححه ل

النفتحت في النظام آالف الثغرات تدخل منها کل عیوب البشریة القدیمة وأمراضها التخلفیة التي 

اعها ابتداء من الکسل خلصها النظام منها...مثل االهمال والفوضی والمکروبات األخالقیة بأنو

).42: 1982(موسی، واالهمال والکذب الی الرشوة واالختالس والخیانة.... 
2 
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 ها آنکه گله یا جمعیت خود را هدایت و از  کند میاز این نظر دولت مانند شبانی عمل 

و  نظارتو  داند مینجات جامعه  مسئول. قدرت حاکم در این رمان خود را کند میمراقبت 

. بنابراین قدرت مانند یک کشیشی داند میرا یک امر ضروری  اوو طرفداران  موهواصالح 

و  گذرد میچه  ها آنو در روح و روان  دانند میافراد جامعه چه  تک تکباید بداند که 

که در کلیسای مسیحیت باید شهروندان اعتراف کنند که چه اقداماتی انجام  گونه همان

که اعتراف بکند  خواهد می هومون رمان نیز دولت حاکم از داده و چه در ذهن دارند، در ای

چه اتفاقی برای او افتاده است که از سیر عادی زندگی روزمره خارج شده است تا هر  دقیقاً

برای نجات کل گله است که شبان آن را  درواقعچه زودتر او را مداوا کند و این فرآیند 

 .داند میضروری 

نیسراسر بنظارت  .3-2
1
  

است. این نظارت در  فوکو در اندیشۀقدرت زیستدر رابطه با  ارت یک مبحث مهمنظ

مداربسته و  های دوربینپیشرفته مانند  های دستگاهاز طریق  تواند میعصر مدرن 

و امنیت  نظارتاین امر را برای  ها دولتدیگری مانند پهبادها صورت بگیرد.  های روش

 :معتقد است که فوکو. کنند میبیشتر جامعه استفاده 
 جا همهکه در سرتاسر فضای اجتماع توزیع شده است؛ در  است قدرتی در واقع این نوع نظارت 

صحنه، نمایش، نشانه و گفتمان حضور دارد؛ همچون کتابی باز قابل خواندن است؛ با  منزلۀ به

 راه ایدۀبر سر  هایی مانع؛ با قرار دادن کند میکردن مستمر ذهن شهروندان عمل  مند ضابطه

(فوکو،  گذارد میتأثیر  بر الیاف نرم مغز نامرئی ای شیوهو به  کند میجرم، از جرم جلوگیری 

1378 :165(.  

 به قول فوکو: در این نظام

دارند و دنیا شبیه زندانی  خودآگاهیپذیر نسبت به نظارت رؤیت های سوژه عنوان بهشهروندان  

مخفیانه زیر نظر است در برابر  آنجارج مرکزی را که از سایه بلند ب وقفه بیشده است که زندانی 

، بلکه در ایو نه روی صحنه ایم نشسته تئاتر آمفی های پلهدید داشته باشد. در این دنیا ما نه بر 

 بخشیم می، در محاصره اثرهای قدرتی که خودمان آن را تداوم ایم گرفتهجای  نیسراسر بماشین 

یماز آن ماشین ای دنده چرخچون 
 

 .)270(همان: 

شفاف  کامالً کشد میدنیایی که نویسنده به تصویر  السید من حقل السبانخدر رمان 

وجود دارد و از  هرزمانیو  جا همهببینند و دیده شوند. رژیم حاکم در  توانند میاست و همه 

که مشکلی برای  هرلحظهشهروندان  امنیت کامل را برقرار سازد؛ است این طریق توانسته

امنیت ارتباط برقرار کنند.  گروهیا همان » لجنة األمن«با  توانند می سریعاًپیش بیاید  ها آن

                                                           
1. Panopticon 



 139/ 1401 زییپا -33 یاپیشماره پ ،14 سال ،ادب ��ی

به کار گرفته است و زمانی  گیری ارتباطجدید را برای تسریع در این  یها یفنّاوراین رژیم 

 و سپس دهد می گزارش به این اداره سریعاً شود می او شدن گممتوجه  هوموکه همسر 

 : کنند میمکان دقیق او را شناسایی  دهند میتمام شهر را پوشش  که نظارتی های دوربین

و تعبر الباحة إلی البوابة الخارجیة الضخمة و  كلصورة کأنما عیونها هي التي تتحروتحرکت ا

...فتقطعه بسرعة شدیدة دون أن کالسمی کالبالستی يلواسع الطویل بین جدارتسیر في الشارع ا

ها في میدان السفر الخارجي و ابرین فیه، حتی تصل إلی المنعطف، و تجد نفستلمح زوجها بین الع

تقترب، فرأت زوجها جالسا علی أرض المیدان یتطلع إلی األفق  توقفت الصورة وأخذت كهنا

.)19: 1982موسی، (هدوء شدید وهو یمتص شیئا في فمه ب
3

 

 شود میونیکی ذخیره اطالعات مربوط به تمامی شهروندان در عقل الکتر ،عصر این در

سؤاالتی  همۀاست به  و قادرجزئیات مربوط به شهروندان آگاه است  ترین کوچککه از 

نظارت تام و  ،در این رمان نیسراسر ببنابراین پدیده پاسخ بدهد.  شود میکه از او پرسیده 

 تمام قدرت از واحدهای تحت امر خود را فراهم آورده است. 

که  داد میواحدهای فضا را طوری سامان  نیسراسر بزوکار سا«اساس دیدگاه فوکو بر 

 »و مراقبت باشد شناسایی قابل درنتیجهو  رؤیت قابلدائم  طور بهبدون وقفه و  چیز همه

 های مکانمشهود است و ساخت  خوبی بهاین امکان در رمان مذکور ). 153: 1378(ضمیران، 

از  چیز همهگاهی وجود ندارد، فیمخ گونه هیچاست که  ای گونه بهشهری در عصر عسل 

یافت که خارج از  توان نمیپالستیک شفاف ساخته شده است و هیچ گوشه و کناری را 

 کالسمی کبین جدارین مرتفعین من البالستی و وجد نفسه في شارع واسع«....رژیم باشد:  نظارت

کانت توجد فیهما فتحات أو  الدکاکین التي کالشفاف ال توجد فیها فتحات أو نوافذ أو دکاکین مثل تل

).12: 1982(موسی، » نوافذ
4

 

آن را  توان میو  شود میبیشتر رژیم حاکم  بینیسراسراین امر باعث نظارت و  

ها را شکلی از اشکال آن فوکودانست که  هایی بیمارستانو  ها زنداناز  تر پیشرفته ای نسخه

را برای  فنّاورانهعلمی و  های رفتپیشدر عصر عسل رژیم تمامی بنابراین داند. زندان می

. در این نظام اند شدهبین و شهروندان وارد یک نظام سراسر گیرد میجامعه به کار  نظارت

را  بینیسراسررا بیشتر و دامنه  نظارتکه این امر  شوند می بندی طبقهافراد با عددهایی 

 هایی دستگاهسط نیز تو ها انسانو این نظارت به حدی است که افکار  دهد میگسترش 

وترجم لهم «هستند:  نظارتو مردم حتی در سطح فکر کردن نیز تحت  شود میترجمه 
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الشریط اآللي أفکاره... کان یقول لنفسه: إذا کان ما تقوله صحیحا، أیها السید مندوب النظام... فلماذا اذن 

.)38: 1982(موسی، »  تجلسوننی اآلن أمامکم هنا
5 

متصور نویسنده هیچ حریم خصوصی وجود ندارد و هر کس در بنابراین در این دنیای 

و این شفافیت باعث امنیتی شده است که  شودببیند و دیده  تواند میکه بخواهد  هرزمانی

 رژیم حاضر نیست به هیچ وجهی آن را از دست بدهد.

رام های بدن: 3-3
1
  

 کاری دستست که به در اندیشه فوکو اقدرت زیست های مؤلفهرام یکی دیگر از  های بدن

  :. از نظر فوکوشود میفردی مربوط  های بدن نظارتو 

بدن انسان همیشه بخشی از میدان سیاسی است که روابط قدرت بر آن تأثیر مستقیم دارد. آن را 

، مجبورش کنند می اش شکنجه، دهند می، آموزش کنند می گذاری عالمت، کنند می گذاری سرمایه

 ,Kasper( بروز دهدعالئمی را  و یا انجام دهد، مراسمی را انجام دهدتا وظایفی را  کنند می
2013: 22(. 

 :معتقد است که او 

. به این معنا که ابتدا تن بود یافت میانضباط در مراحل اولیه خود بیشتر به قلمرو تن آدمی تسری  

است که به  بردار فرمانکه موضوع انضباط قرار گرفت. غایت انضباط ایجاد و تربیت جسمی مطیع و 

 .)148: 1378ضمیران، به نقل از: ( قرار گیرد برداری بهرهسهولت در معرض انقیاد، تغییر، اصالح و 

در تولید و اقتصاد نقش  تواند میکه  بیند میبدن انسان را همانند ماشینی قدرت زیست 

را  ها آنکند تا  نظارتفردی را نظم بدهد و  های بدنقدرت باید  رو ازاینمهمی را ایفا کند 

 رام و مفید سازد.

رام کردن بدن در رمان السید من حقل السبانخ از همان بدو تولد  های جلوهیکی از 

، ها آن های ژنکه رژیم با انتخاب طرفین ازدواج و بررسی  گیرد میشهروندان صورت 

 :کند میمطیع و طبق خواسته خود را متولد  هایی انسان

موها له منذ خمس سنوات في احدی الحفالت األسبوعیة التي تقیمها لجنة الرقیقة التي قد ..لیالي

ترتیب المجتمع حینما جاء موعد االستجابة لطلب زواجه...هي التي اختارتها اآلالت الحاسبة 

االلکترونیة له، بعد أن أحصت صفاته و صفاتها الموروثة والمکتسبة، وقارنت وافترضت حتی 

هایة الحساب بتلک النتیجة..أنهما أصلح شخصیتین للتکامل بالنسبة لکل منهما، خرجت في ن

دة مع ضمان وفیهما من عناصر التوافق والتناقض، القدر الکافي الذي یمنحهما حیاة بهیجة متجد

).89: 1982(موسی، اح لهما باالنجاب نسل صحیح في حالة السم
6

 

                                                           
1. Docile Bodies 
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و  هوموو افرادی مانند  شوند میظاهر معارض در جامعه  های شخصیتبا این کار کمتر 

، رژیم دلیل آن را ایجاد مشکل اند شدهنیز که از جریان اصلی زندگی روزمره خارج  بروف

را  ها آنروی داده است و باید  انگاری سهلیک نوع  احتماالًکه  داند می ها آندر تولید 

اهم آورده است اصالح کرد. در این عصر رژیم حاکم از طریق نظم و انضباطی که فر

سوژه در امر تولید و  عنوان به ها بدنرا از توان بالقوه  وری بهرهتا نهایت  کند میتالش 

 ک..انهم یعرفون جیدا أن عالج حالتانهم مجرمون، هؤالء السادة مسئولو النظام.«اقتصاد داشته باشد:

).162: 1982وسی، (م »البشریة بطریقة طبیعیة... کتعود إلی استثمار جمیع امکانیات هو أن
7 

پیشرفته صورت  آالت ماشینتوسط یک روتین روزمره و همچنین  وری بهرهاین 

ممکن به سر  زمان ترین سریعدر  ها آنکه هر روز شهروندان را از محل سکونت  گیرد می

و  کند میرا مطیع  ها بدناست که  هایی روش از جملهو این نظم و انضباط  رساند میکار 

کرد. فوکو نمونه  نظارتآن را  توان میخواهد بود زیرا  مفیدترباشد  تر عمطیهر چه بدن 

که بعدها در  کند میو تحلیل  داند می ها زندانبر بدن را در ارتش و  نظارتبارز این نوع 

 به بطن جامعه آورده شده است. تر گستردهیک سطح 

مغزی یا شست  های سلول کاری دستبر بدن، در قالب  نظارتیکی دیگر از نمودهای 

قدرت حاکم پس از  و نمایندهو شوی مغزی شهروندان در این رمان ظهور پیدا کرده است 

توضیح فراوان در مورد دستاوردهای بشری در عصر عسل و لزوم مقابله با افرادی که 

مغزی را راهی برای  های سلولتغییر در ، کنند میخارج از چارچوب مشخص شده رفتار 

بالنسبة للحاالت العارضة التي ظهرت خالل السنوات «: دهد میو توضیح  نددا می ها آندرمان 

األخیرة ممثلة في االنقطاع أو التوقف عن تیار الحیاة المرسوم، فانه یجب البدء فورا بمعالجة عقولها 

).158: 1982(موسی،  .»کیمیائیا عن طریق حقن الخالیا العصبیة
8 

بدن فرد  که گیرد میصورت  با این هدف یمغز های سلول کاری دست یا این معالجه

را نه یک بیماری بلکه  خاص خود این ویژگی بروفو  هومورا دوباره مطیع سازند اما 

و مخالف تصمیم نظام برای تغییر آن هستند. بنابراین در این  دانند مینشان از بیداری خود 

و  گیرند مییاسی قرار در میدان س مستقیماً ،هایی سوژه عنوان به» فردی های بدن«رمان 

یک نیروی  عنوان بهجایی  تا ها بدناین و  گذارد میتأثیر  ها بدنبر  مستقیماًروابط قدرت 

بدن و ذهن  بر نظارتکه مولد و مطیع باشند. بنابراین شهروندان  شوند میمفید شناخته 
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سبک  کووف از همین رو اند شده و در سیستم انضباطی دولت زندانی اند دادهخود را از دست 

 زندگی این شهروندان را با سبک زندگی زندانیان مقایسه کرده است.

برای  ای وسیلهدر این رمان، موسی مواد مخدر و روابط جنسی را نیز  رسد میبه نظر 

آن را برای شهروندان فراهم آورده است و زمانی  حکومتکه  داند میرام  های بدنایجاد 

حب ال های سالنکه او را به  دهد میترجیح  ،شود می که همسر سید هومو متوجه حالت او

برطرف  ،یا عشق آزاد بفرستد تا اگر خللی از جانب جنسی برای او پیش آمده است الحر

 :شوند میتوسط دولت در همه جای کشور دیده  ها سالنشود. این 

واللذة، وغریزة وقد کنا نظن أن اطالق الحریة، لبقیة الغرائز األخری مثل غریزة التنوع الجنسي 

الغرائز  کلمناقشات العامة..تقوم بترویض تلالتعبیر بالکالم، عبر صالونات الحب الحر، ومالهي ا

).151: 1982(موسی،  واشباعها بالشکل الذي یمنع التمرد أو العنف واالعتداء...
9 

برای اشباع غرایز و جلوگیری از سرکشی در مقابل نظام صورت  واقع دراین کار 

برای تولید  نهایت درهمه این اقدامات  .آن را یک نوع دارو دانست توان میکه  دگیر می

اول اینکه ؛ افتد میدو اتفاق  و پس از دستیابی به این امر گیرد میرام صورت  های بدن

اقتصادی به نفع دولت  نظر ازکه  رسند میدر تولید  وری بهرهفردی به نهایت  های بدن

و کنترل بیشتر  امنیت کننده تضمینکه این امر  شوند میمطیع  کامالًو از طرف دیگر  است

 است.

تنبیهمجازات و  .3-4
1
  

مراقبت و مجازات و تعذیب است که فوکو در کتاب قدرت زیست های مؤلفهیکی دیگر از 

تنبیه
2

 کند میفوکو ابتدا سیر تاریخی تنبیه و مجازات را بیان مفصل به آن پرداخته است.   

 نویسد: و می

متناسب باشد، کیفر مرگ فقط برای  ها جرمتا با  شود میکیفرها تعدیل  کم کمبا گذر زمان 

. در شود میلغو  انگیزد برمیکه نفرت انسانیت را  هایی شکنجهو  شود میمجرمان به قتل صادر 

و  : در میان فیلسوفانشود میدیده  جا همهدر  شکنجهدوم قرن هجدهم، اعتراض علیه  نیمۀ

دیگری از تنبیه و مجازات  ی شیوه مجلس نمایندگانو  دانان حقوقحقوق؛ در میان  دازانپر نظریه

 ). 93: 1378(فوکو،  ضروری شد

 :بنابراین ضروری بود که نظام تعذیب و مجازات تغییر کند زیرا

                                                           
1. Punish 
2. Discipline and Punish  
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تعذیبی که در درجه اول قرار بود اقتدار شاه را به رخ دیگران بکشد و قدرت او را تثبیت کند  

بیشتر با سوژه احساس  شدند میو مردمی که برای مراسم تعذیب حاضر  وارونه شد مک کم

 ).63(همان:  از قدرت و اقتدار شاه کم کند توانست میبنابراین  کردند مینزدیکی 

و بدل به کارکردی  تعدیل شد روز روزبهتاریخ  طولدر شدت خشونت این نوع تعذیب  

نه تنبیه کمتر بلکه تنبیه بهتر؛ شاید تنبیهی با « گردید.و هم سو با جامعه  قاعده به

قدرت  تر عمیق؛ جا دادنِ تر ضروریتخفیف یافته اما در جهت تنبیهی فراتر و  گیری سخت

 .)104: 1378(فوکو، » تنبیه در پیکر اجتماعی

 ،است ها آنمعارضی که هومو در صدر  های شخصیتدر رمان السید من حقل السبانخ 

ندارد. مجازات در  ها آنبا  آمیزی خشونتبرخورد قهری و  گونه هیچام وجود دارند اما نظ

به این صورت که اعمال قدرت  فوکو استقدرت زیستاهنگ با نظام هم نسبتاًعصر عسل 

 و قهری نیست: آمیز خشونت صورت بهو مجازات 

ن جمیع ث أفمن وجهة نظر النظام العام، فان فکرة العقاب قد انتهت نهائیا من المجتمع حی«

ا یجب معالجته ت وانقرضت...وأصبح ما یمکن أن یحدث مجرد خطأ، خطمبررات الجریمة قد انته

).34: 1982(موسی، » و لیست معاقبته...
10 

 

مجازات نه متناسب با شرایط در جهان متصور نویسنده،  آید برمیکه از متن  گونه آن

ین دیگر نیازی به مجازات ندارد. از میان رفته است زیرا نظام سراسرب کامالًزمانه بلکه 

بنابراین گویی نویسنده پایه و اساس این اندیشه فوکو را پذیرفته است که مجازات تغییر 

اما معتقد است که شکل نهایی این تغییر از بین رفتن پدیده مجازات خواهد  کند یمپیدا 

برای اصالح  اقعو در شود میکه توسط رژیم انجام  هایی پیگیریتمامی  ،از این رو بود.

 هومونه مجازات و نظام هنگام برخورد با شخصیت معارضی مانند  گیرد میسوژه صورت 

مجازات، امکانات رفاهی بیشتر مانند مرخصی از کار با حقوق و یا فرستادن به  جای به

تا  کند میو تمام تالش خود را  دهد میعشق آزاد و .... در اختیار سوژه قرار  های سالن

نداشته باشد بلکه  هوموو  بروفبرخورد قهری با اشخاص مخالفی مانند  تواند می جایی که

 عصر عسلاجتماعی در  های آرمان برخالفرا متوجه کند که  ها آناز طریق اقناع عمومی 

 . کنند میعمل 

 شود میبیشتر بر زندگی تأکید  ،کشد میکه نویسنده به تصویر  ای آیندهدر  ،روی  این از

نه به دلیل بزرگی «و اگر این پدیده رخ بدهد  شود میکمتر دیده  قدرتیستدر زو مرگ 

 »شود مین در مقابل مجرم، استفاده جرم بلکه با هدف صیانت از جان دیگر شهروندا
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)Karaca, 2020: 28(. که یک تهدید  شود میحق کشتن تنها زمانی انجام  دیگر عبارت به

شته باشد. در رمان به این قضیه اشاره شده است و بیولوژیکی برای جمعیت یا نژاد وجود دا

 را قربانی کند: ها آن گیرد میرژیم حاکم در برخورد با سید هومو و طرفدارانش تصمیم 

النظام في ورطة...وقد  فعال سوف یضع ککت أن ذلفي األمر ونحن داخل المصعد...وأدر لقد فکرت« 

).73: 1982(موسی، » هذه الورطة سید هومو للخالص منإلی التضحیة بال کیضطرهم ذل
11

 

، به کره ها آناما این قربانی کردن به شیوه کشتن نخواهد بود بلکه به انتخاب خود 

و دولت تمامی امکاناتی که برای زنده  گردند بازمیکه خالی از سکنه شده است زمین 

رت امکان به که در زمین بتوانند در صو دهد میقرار  ها آنماندن نیاز هست را در اختیار 

-نوعی اعدام در زیست درواقع ها آنو یاران  هوموو  بروفحیات خود ادامه بدهند. خروج 
قهر و  نهایت درگذشته که  های قدرت برخالفاما اعدامی که  ؛شود میقدرت محسوب 

و رژیم حاکم تمامی  گیرد میاحترام و لطافت صورت  بااین بار  ،گرفت میخشم صورت 

 یکاز  ها آناما صحنه خروج  ؛کند میرای خروج شهروندانش ایجاد امکانات الزم را ب

از کار  توانند میاین است که مردم  هم آنگذشته است و  های سالمشابه اعدام در  جهت 

مرخصی بگیرند و از نزدیک شاهد این خروج باشند و حتی کسانی هم که سر کار هستند 

زنده شاهد این صحنه خروج  طور بهد از محل کار خو نمایشگرهاییاز طریق  توانند می

 . باشد ها آنتا عبرت و پندی برای  کند میباشند. دولت این امکان را برای شهروندان ایجاد 

جمعیت ادارۀ .3-5
1
  

ای است که بقای آن ضروری همانند یک موجود زنده قدرتدر تئوری زیست جمعیت

مقررات مختلف مطابق با آن قدرت مدیریت جمعیت یا نژاد از طریق زیستهدف « است.

ایجاد تعادل، با افزایش طول عمر و تولد و کاهش  منظور بهفرآیندها است. تنظیم جمعیت 

 :Karaca, 2020( »مهم است و به حداکثر رساندن نیروهای جمعیت بسیار ومیر مرگمیزان 
9(. 

؛ در مشهود است خوبی به السید من حقل السبانخاین نگاه نسبت به جمعیت در رمان 

 های لولهاز طریق  ها انسانو  گیرد میقرار  دولتتحت نظارت کامل  تولیدمثل عصر عسل

» لجنة ترتیب المجتمع«در این عصر، یک انجمن به اسم . شوند میگاهی متولد آزمایش

شدن را بر عهده دارد و او  دار بچهازدواج و  درباره گیری تصمیموجود دارد که وظیفه 

کنند یا بالعکس از هم جدا ازدواج  باهمد و تشخیص دهد که دو نفر یم بگیرتصم تواند می

جدا ط جامعه عمل کنند او را از همسرش انضبا برخالفاگر ببیند کسی  گروهاین شوند. 

                                                           
1. Administration of population 
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که  شود میتولید  هایی بدنانواع «، قدرتزیستکه در  کند میاستدالل  فوکو. کنند می

منضبط و متناسب با  های بدنرژیم غذایی  و اندام تناسب و نیاز دارد هاجامعه به آن

 .)Pylypa,1998: 27( »کند میرا ایجاد  داری سرمایه

از قبیل برنامه غذایی منظم توانسته  ییها فنکه رژیم مرکزی با  بینیم میدر این رمان  

عنوان یک و به جمعیت بهافزایش بدهد سال  150دان را به است متوسط عمر شهرون

 دولتو تنظیم آن توسط  ها سیاست، ها گیری جهتکه باید  شود میه موجود زنده نگریست

منجر به تشابه تام میان  نگری لکُانجام شود تا پایداری و ثبات جامعه حفظ شود. این 

البشر قد أصبحوا متشابهین إلی درجة مقلقة فعال یا دافید...نسخ  نّإ«اعضای جامعه شده است: 

).116: 1982(موسی،  » والتفکیر واألداء الحیاتي الیومي..متطابقة من طریقة اللبس والغذاء 
12 

 خواهد میکه  گونه آنتا اوضاع را  دهد میاین کنترل را بر جمعیت انجام قدرت زیست

یک زنگ  عنوان بههمیشه  از طرف دولتنماید. ضمن اینکه یکی از مواردی که  نظارت

سات انسانی است که به یک ، بازگشت به عواطف و احساشود میخطر به آن نگریسته 

در  ها انسانو نزاع میان  ها جنگضعف در عصر عسل تبدیل شده است زیرا عامل اصلی 

جمعیت  ،گذشته به آن نسبت داده شده است. بنابراین رژیم برای تحت امر داشتن این امر

 :کند مییک سوژه انتخاب و در آن دخل و تصرف  عنوان بهرا 

نابیب التي بدأ تطبیقها في النصف قرن الوالدة المعملیة عبر األفي خطة  وقد نجح النظام« 

العواطف  کهذه الناحیة، وشبه متجردة من تل األخیر...وبدأت تولد أجیال جدیدة صحیحة فعال من

).150: 1982(موسی، » قة بالبنوة واألبوة واألمومة....القدیمة المتعل
13 

هاد عاطفی و احساسی نیست بلکه یک بنابراین در این عصر نهاد خانواده دیگر یک ن

روابط خانوادگی نیز و  شود می نظارتاجتماعی است که توسط قدرت اداره و  -نهاد سیاسی

یک حاکم سیاسی بلکه در بطن جامعه وجود  فقط نهقدرت و  شود میمشخص  اواز جانب 

 .کند می نظارتاجتماعی را تنظیم و  روابطدارد و تمامی 

 نتیجه. 4

مشخص گردید که در این رمان نوعی از قدرت  السید من حقل السبانخی رمان با بررس. 1

دارد. در قدرت زیستپیرامون  فوکوکه تشابه بسیاری با آراء و نظریات میشل  شدهنمایان 

. کنند میاین رمان قدرت در بطن جامعه حضور دارد و شهروندان آن را زندگی 
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نیست بلکه زیستنی است که این  شدنی عمالاما شاهد قدرتی هستیم که ، دیگر عبارت به

 است. قدرت زیست از فوکو موردنظرهمان مفهوم 

 تک تکفردی بر  صورت به اوالًقدرت در رمان به دو صورت ظهور یافته است: زیست. 2

یعنی تمامی ابعاد زندگی شهروندان از هنگام تولد تا ازدواج  یابد میشهروندان ظهور و بروز 

اف و نظارت دولت است و هر فعالیت فردی در طی یک برنامه و پیری تحت اشر

 ثانیاً. نماید می نظارتو حتی ذهن شهروندان را  یابد میاز جانب دولت جریان  شده مشخص

جمعیتی مانند  های پدیدهو تمامی در سطح جمعیتی نیز زیست قدرت بروز پیدا کرده است 

 رژیم حاکم صورت بگیرد. نظارت و .... باید با اجازه و تحت تولیدمثلازدواج و 

به دنبال آن نیست که با کشتن و گرفتن جان شهروندان  در این رمانقدرت زیست. 3

بالعکس است و رژیم حاکم تمامی امکانات  کامالًقدرت خود را اعمال کند بلکه قضیه 

 عنوان به ها آنالزم برای یک زیست سالم را برای شهروندان خود مهیا ساخته تا بتواند از 

  را داشته باشند. وری بهرهنهایت  ،اقتصاد و تولید یک سوژه در بحث امنیت،

است که  24قهرمان داستان نماینده بخشی از جامعه در قرن  عنوان بهشخصیت هومو . 5

در یک روتین و برنامه مشخصی که دولت برای او تعیین کرده است حیات  خواهد نمی

و نوع برخورد رژیم حاکم با  که از آن سازه خارج شود ردگی میخود را ادامه بدهد و تصمیم 

است  تحلیل قابل» قدرت زیست «در قالب تئوری  دقیقاًاین شخصیت و همراهان او نیز 

با هومو و طرفدارانش برخورد قهری ندارد بلکه تمامی امکانات را برای  تنها نهزیرا دولت 

اما از طرف دیگر حق ادامه حیات در  ردآو میبر روی کره زمین فراهم  ها آنادامه حیات 

 گیرد و این مجازاتی معادل اعدام است.را از او می» عصر عسل«

 نوشت پی

، انسانیت را به یک نظام کلی برای شد میها استفادۀ تمدنی و پیشرفت ها الکترونکه از  هایی قرنسرنوشت آن . 1

پسند و دالیل نا ها میکروبنده است...و از بین بردن تمامی رسا ها زیبایی، غذا و آرامش در مسکن، هنر و کار تقسیم

همه [نیز] فراهم گشته است...  زادوولد فرآیندهایو [همچنین] امکان مدیریت  شده است پذیر امکانبرای جنگ 

سیم ـش و به روشی عادالنه تقبا آرامش و آسای ها میوهو همه محصوالت و  شود میبا قوانینی محکم اداره  چیز 

 انسان آزاد گشته است. چنین این... و دشومی

ای، و ما  است که در آن افتاده بزرگ دانی و این یک اشتباه تو این رفتار ناخودآگاه خودت را نوعی از آزادی می. 2

وخوی خود و  باید آن را برای تو اصالح کنیم...ما اگر این آزادی را به همه شهروندان بدهیم تا بر اساس خلق

های بشریت قدیم و مرضِ  شود و تمامی کاستی در نظام هزاران شکاف ایجاد می، درفتار کن پسندد میگونه که  آن

های  کند. مانند سستی و نابسامانی و تمام بیماری ای که این نظام از آن پیراسته شده است نفوذ می ماندگی عقب

 .اخالقی از کسالت و سستی و دروغ گرفته تا رشوه و اختالس و خیانت ...
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کند و  کند و از حیاط تا دروازه بزرگ خارجی عبور می و تصویر را حرکت داد گویی چشمان اوست که حرکت می. 3

رود.... و با سرعتی شدید بدون اینکه همسرش را در  های پالستیکی راه می در خیابان گسترده و طویل میان دیواره

یچ رسید و او را در میدان سفر خارجی دید و آنجا تصویر را نگه کرد..... تا اینکه به پ روها ببیند عبور می میان پیاده

، سپس همسرش را دید که بر زمین میدان نشسته است و با آرامشی شدید و ننزدیک شدبه داشت و شروع کرد 

 جود به افق خیره شده است.  که چیزی را در دهانش می درحالی

ر بلند از پالستیک شفاف دید که در آن هیچ روزنه یا پنجره یا و خودش را در خیابانی گسترده و در میان دو دیوا. 4

 هایی داشت.  ها یا پنجره هایی که روزنه دکان مانند بهدکانی وجود نداشت 

گویی  گفت: ای آقای نماینده رژیم اگر آنچه می افکار او را برایشان ترجمه کرد.... به خودش می یرباتنوار . 5

 اید.  ینجا روبروی خودتان نشاندهدرست باشد پس چرا مرا اآلن ا

کرد، نظم جامعه آن را برگزار می گروهگی، که ـهای هفت او را در یکی از جشن پیشسال  5لیالیِ الغراندام که . 6

های الکترونیکی  لیالی) کسی است که ربات(در زمانی که جواب درخواست او برای ازدواج آمد...او  ،اند به هومو داده

زنی کردند تا  ازآنکه صفات وراثتی و اکتسابی آن دو را بررسی و مقایسه و گمانه نتخاب کردند پسبرایش (هومو) ا

ها، بهترین افراد برای تکامل  های هردوی آن نهایت به آن نتیجه رسیدند که آن دو با توجه به ویژگی اینکه در

ای شاد و پیشرفته  به آن دو زندگی کهوجود داشت ای اندازه بههستند، و در هر دو عنصرهای تفاهم و اختالف 

 شد. ها اجازه فرزند آوری داده می اگر به آن  ،داد میهمراه با تضمین نسلی سالم 

به روشی دانند که درمان وضعیت تو این است که  ها خوب می اند، آن حضرات مسئولین نظام...آن ها مجرم آن. 7

 ی.کشی از تمام توان انسانی خودت برگرد به بهرهطبیعی 

های اخیر پدیدار گشته است مانند بُریدن یا توقف از جریان روزمره  های مخالفی که در سال در مورد حالت. 8

 های عصبی کرد. ها از طریق کاشت سلولزندگی، باید سریعاً شروع به درمان شیمیایی مغزهای آن

جنسی و لذت و غریزه سخن گفتن از  و ما گمان کرده بودیم که دادن آزادی به دیگر غرایز مانند غریزه تنوع. 9

ای که مانع از  گونه به ،کند وگوی آزاد... این غرایز را اشباع می های گفت های عشق آزاد و کاباره طریق سالن

 شود. سرکشی و تجاوز و تعرض می

 یافته و از زیرا همه دالیل جرم پایان ؛نهایت از جامعه رخت بربسته است مجازات در اندیشۀ از دیدگاه نظام،. 10

رفته است... و آنچه امکان دارد رخ دهد فقط یک اشتباه است، اشتباهی که باید آن را درمان کرد نه   میان

 مجازات... 

نظام را در یک چالش قرار  ،... و فهمیدم که آن کارمبه این قضیه فکر کردکه داخل آسانسور بودیم  درحالی. 11

 کند تا آقای هومو را برای رهایی از این چالش قربانی کنند. ور میها را مجب احتماالً آنو ... خواهد داد

برابر از طریق لباس و غذا و اندیشه و  هایی نسخه.... اند شدهمشابه هم  کننده نگرانبه حدی  ها انسانای دافید . 12

 .وجود دارد رد روزانۀ زندگیعملک

قرن اخیر آن را انجام داده، موفق شده است.... و تولید  ها که در نیم مثل کارگاهی از طریق لوله نظام در تولید. 13

که از این نظر سالم هستند، و تقریباً خالی از آن احساسات قدیمی مربوط به فرزند و  شده شروعهای جدیدی  نسل

 اند. پدر و مادر شده

 منابع
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