Research Letter of Political Science
Fall 2021, Volume XVI, Number 4, pp.49-80

Research Paper

Politicize Suffering: An Analysis of the Transition from Qajar Ritual
Power to Pahlavi Disciplinary Power
Seyyed Morteza Hafezi1

iD 

Mehdi Najafzadeh2

iD

Mohsen Khalili3

iD

Rohollah Eslami4

iD

1. Ph.D. Candidate in Political Science (Contemporary Iran’s issues), Faculty of Law and Political Sciences,
Ferdowsi University of Mashhad
2. Associate Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
3. Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
4. Assistant Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
DOI: 10.22034/ipsa.2022.445

Receive Date: 09 October 2021
Revise Date: 12 December 2021
Accept Date: 10 January 2022
2021 by the authors, Licensee IPSA, Tehran, Iran. This article is an open access article
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Extended Abstract
Introduction
According to Michel Foucault's special view of power, to gain any knowledge of
what, why, and how power is exercised, one must "accurately describe the ritual
of power." This description describes how the tools and technologies of power
are used, according to which individuals in society become submissive and
critical subjects for power. According to Foucault, the subject does not have a
pre-existing and fundamental nature; rather, it is the product and construct of
historical developments. In her works, she has tried to show how human beings
are dominated by power by being part of a network of power relations. The body
is a phenomenon that is socially constructed, and the kind of control and
supervision that is exercised over the body is the order that society seeks. The
body can be considered the center of some discourse pressures: The body is the
base on which discourses are located; the body is a hotbed of struggle against
discourse.
The main issue of the present article is how in the two historical periods of the
Qajar and Pahlavi eras, the suffering imposed on the bodies of the subjects has
become a political tool and through it, political technology has been realized in
the service of governing politics. It is on this basis that this research begins with
the attention to religious power in the Qajar period and the immediate and
violent domination of the bodies of the subjects. After that, in the
constitutionalist struggles, the political subjects become the founders of a kind of
disciplinary power, which is realized with the help of Reza Shah's modernization
project. This disciplinary power, which exercises violent but mediated
domination over the bodies of citizens, gradually sets the stage for the
sophistication of power technologies and exposes citizens' bodies to structural
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and institutional violence. A look at the history of developments in these two
historical periods shows that the Iranian way of life has changed in interaction
with the mechanisms of power in different historical periods. In this regard, even
the most modern constitution in the Constitutional Revolution could not stop the
government's naked and violent efforts to tame its subjects and subjugate them to
power. It was these violent reforms from above and Reza Shah and her
institutions that provided the cover for justifying and legitimizing these actions.
Methodology
Foucault's lecture series in the late 1970s at the Collège de France, though very
important, is not as well-known as it should be. In this series of lectures,
Foucault offers interesting insights into the nature of government, which is
indeed a turning point in her study of the concept of power. If most of him had
studied the hidden rules of formation of specific formations of knowledge or
discourses with the help of paleontology, here he would have taken a
genealogical approach to finding out what mechanisms are working to turn
human beings into subjects or objects. Foucault sought to show how one seeks
to dominate oneself and others by shaping different truth regimes. In other
words, in genealogy, we are dealing with the question of what are the
mechanisms of exercising power. Therefore, the main discussion here is to
examine the relationship between power and knowledge. For Foucault, the
cognitive agent, the subject of cognition, and the method of cognition are all the
result of the relationship between power and knowledge that evolves with the
emergence and evolution of the humanities. In the paleontological view of
science, it is viewed impartially as the only form of discourse actuality but in
genealogy, a critical attitude emerges that emphasizes the effects of power.
Foucault believes in the definition of genealogy: we must ignore the constructive
subject, get rid of the subject itself, that is, we must achieve an analysis that can
justify the construction of the subject in a historical context, and this is what I
call genealogy. Genealogy is a form of history that can describe the organization
of knowledge, discourses, realms of subjects, etc., without having to refer to a
subject who either has a transcendent position concerning the realm of events Or
in the course of history, it proceeds in its similarity.
The center of the genealogical analysis is the relationship between power and
knowledge, which in the accumulated human bodies, by becoming objects of
knowledge, also bind them. Finding descent is not about building a foundation,
but rather about eliminating the illusion of being fixed. Shred what seemed more
than this unit. Descent shows the heterogeneity of what is considered
homogeneous. Based on these principles, conducting research using Foucault's
discourse genealogy method can begin with how punishment and religious
power were organized during the Qajar period; Reveal the rivalry of forces and
attempts to break the discourse by heterogeneous forces, and finally expose,
through these rivalries and alliances, the transformation of the rebellious body of
the subjects into obedient and submissive objects to the constitutional law and
the first Pahlavi government And to explain in this process what forces, how, in
what process, met and caused subjugation in these two historical places.
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Foucault's method exposes illegitimate violence imposed on those who have
been declared insane, abnormal, "inferior," or "alien." Foucault's thinking
provides us with the methods and materials to demonstrate this injustice by
tracing its historical origins. Genealogy is not about revealing the truth or falsity
of propositions, but about recognizing the results of speeches and revealing those
results.
Result and discussion
The embodiment of power and the fact that any power is applied to another body
is the starting point of this research And the gradual change and characteristics of
the characteristics of this power exercised on the bodies of citizens can highlight
facts from the Qajar and Pahlavi eras; which has so far been neglected behind the
scenes. In this regard, the zero point of interpretation of this research is the
period of Qajar rule By summoning the approaches of the Qajar government and
the method of organizing the body in the Qajar period and the mechanisms of
disciplinary power in the first Pahlavi period, Examine how the "subject"
becomes obedient and submissive objects with respect to the elements and
components that can be traced to the oversight, supervision and expansion of
bio-power in the context of society. In other words, In the Qajar era, individual
individuals were not subject to control in their daily lives, and on the other hand,
the Qajar bureaucracy or administrative structure was not designed accordingly.
In fact, the Qajar political-administrative system was not integrated and based on
the central government, and was mostly based on the local and traditional needs
of each region. The dramatic change that separates the Pahlavi era from the Qajar
era is the interference from the top of the Pahlavi dictatorship in the living world
of individuals. With the beginning of the Pahlavi era and the modernization of
the economy, the way of governing, the person was defined as a controllable
object, and in this regard, the body became the focus of attention in a new way.
This process, which put the production of so-called modern and governable
citizens on the agenda, it was officially announced and followed up with the law
of uniformization of clothes almost from 1307. A process that took the form of
intervention from above to control the body of people in daily life and its
purpose was to produce obedient and obedient bodies with limited and
predefined actions and at the same time high visibility.
Result and discussion
The embodiment of power and the fact that any power is applied to another body
is the starting point of this research And the gradual change and characteristics of
the characteristics of this power exercised on the bodies of citizens can highlight
facts from the Qajar and Pahlavi eras; which has so far been neglected behind the
scenes. In this regard, the zero point of interpretation of this research is the
period of Qajar rule By summoning the approaches of the Qajar government and
the method of organizing the body in the Qajar period and the mechanisms of
disciplinary power in the first Pahlavi period, Examine how the "subject"
becomes obedient and submissive objects concerning the elements and
components that can be traced to the oversight, supervision, and expansion of
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bio-power in the context of society. In other words, the dramatic change that
separates the Pahlavi era from the Qajar era is the interference from the top of
the Pahlavi dictatorship in the living world of individuals. Findings indicate that
with the transition from the Qajar period to the Pahlavi era, the individual was
defined as a controllable object and in this regard, the body was placed in the
center of attention in a new way. This process, which had the production of
modern and manageable citizens on the agenda, led to the control of the body of
individuals in daily life in the form of top-down intervention And its purpose
was to produce obedient and submissive bodies with limited and predefined
actions and at the same time high visibility.
Conclusion
The relationship between the government and the people in the Qajar period
followed the traditional rule of king-servant relations. In this model, the will of
the king was decisive and the subjects were obedient to this will. The king is
completely independent of society and no rights are formed outside his will. It
was the beginning of a change in the process of political power to politicize
suffering, with the political technology of the body that emerged from the Qajar
period. During this period, a multitude of new phenomena emerged in Iran. This
new policy sought to train the new force mentally and physically. In this policy,
the body and the subjectivity of the body were directly targeted. The dramatic
change that separates the Pahlavi era from the Qajar era is the interference from
the top of the Pahlavi dictatorship in the living world of individuals. During the
first Pahlavi era, punishment dominated the spirit of Iranian society. The soul is
the landing place of the teeth of discipline. The bit that is taken from the body is
transferred to the soul. The power of the breadth spreads its dominion over the
soul. The most important features of the dominance of punishment were the
emergence of a care-based society, the emphasis on detention, hierarchical
observation, inspection, and normalization. In this system of thought, in addition
to tormenting the body and body, the torment of the human soul and psyche is
also considered. Through these relations, the ruling power and her tools of
surveillance and punishment used against society developed, turning Iranian
subjects, who enjoyed relative freedom of action in the pre-modern era, into
tame, obedient, and visible objects. Disciplinary power, contrary to the rites and
ceremonies of public display of the Shah's power during the Qajar period,
remained invisible and is a vital change that made its victims visible in society.
As a result, it easily paved the way for a centralized and authoritarian modern
system of the past. It was from this period onwards that in the first Pahlavi
regime a strong tendency was formed towards the expansion of the exercise of
state power over the bio-world of its citizens. In these new circumstances, power
was increasingly reflected, in the form of care policies, in a wide range of
government oversight bodies, and through the exercise of order in society.
Keywords: Politicize suffering: An analysis of the transition from Qajar Ritual
Power to Pahlavi disciplinary power.

52

Seyyed Morteza Hafezi. et.al, Politicize Suffering: An Analysis of the Transition from…

ژپوهشناهم علوم سیاسی

پاییز  ،1400شماره  ،4پیاپی  ،64صص 49- 80

سیاسی کردن رنج؛ واکاویِ گذار از قدرت آیینیِ قجری به قدرت انضباطیِ پهلوی
1

سید مرتضی حافظی

iD

2

مهدی نجفزاده

iD

3

محسن خلیلی

iD

4

روحاله اسالمی

iD

 .1دانشجوی دکترای علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران) ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3استاد علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4دانشیار علوم سیاسی ،دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

لینک گزارب نتیجه ملابهتیابی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/CDECA85B46F32A81/11%
20.1001.1.1735790.1400.16.4.5.4

چکیده
تاریخ دریافت1400/7/17 :

نهادهای
در دوران قاجار ،در نتیجۀ آگاهی از شیوههای نوین سیاستورزی ،از ابزارها و
ِ
تاریخ بازنگری1400/9/21 :
«بهنجارسازی» (با محوریت شاه در عرصۀ سیاست) بهرهبرداری شد .این قدرت شااه،
تاریخ پذیرش 1400/10/20 :نگاه شاه ،و تفسیر شاه از امور بود که با تکیه بر نوعی «قدرت آیینی» بر فراز تمام نیروهاا
حکمرانی میکرد .در دور ِان پهلوی اول ،حکمرانی بر سوژهها باا تا ب بارای تلاکی
دولت مدرن و ایجاد تکنیکهای ویژهای مبتنیبر «قدرت انضباطی» آغاز شاد .در ایان
دگرگونی ،پنداشت «بدن» در حکم یکی از مؤلفههای اصلی عملکارد رواباق قادرت،
اهمیت دارد ،زیرا تمام این کردارها بر بدن سوژه اعمال میشود .برپایۀ چنین مفروضی،
بدن رعایا تحمی میشود ،به یک
نوع مقاله :پژوهلی
پرسش این نوشتار این است که «چگونه رنجی که بر ِ
خادمت حکومتمناد
به
سیاسای
تکنولاوژی
آن،
رهگارر
از
و
شده
تبدی
سیاسی
ار
ز
اب
ِ
شدن سیاست درآمده است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش ،این فرضیه مطرح است کاه
ِ
«در دوران حکوماات قاجااار و پهلااوی اول ،سااوژه و باادنش در فراینااد دگرگااونی
واژگان کلیدی:
سازوبرگهای قدرت آیینی به قدرت انضباطی ،متحول شده و به ابژهای مطیع و ساربهراه
قدرت آیینی ،قدرت
تبدی میشاود» .ایان پاژوهش باا اساتفاده از روب پاژوهش تبارشناسای خااطرات و
انضباطی،
های سیاحان ،دستورات حکومتی و ذینفعاان ،و روایتهاای تااری ی درباار
گزارب ِ
شیو حکومتمندی در این دوران انجام شده است و میکوشد باا تککیاد بار «سیاسای
تکنولوژیهای بدن،
َ
کردن رنج» ،رویکردهای حکومت قاجار و پهلاوی اول را فراخواناد و باا بررسای ایان
قاجار ،پهلوی اول
موضوع ،چگونگی تبدی «رعیت» به ابژههایی مطیع و سربهراه را توضیح دهد.

 نویسنده مسئول:

مهدی نجفزاده
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مقدمه
با توجه به نظرگاه و یژ میشل فوکو 1دربار قدرت ،برای هرگونه آگاهی یافتن از چیساتی ،چرایای
و چگونگ ِی اعمال قدرت ،باید به «توصایف دقیا مراسام قادرت» پرداخات .ایان توصایف،

های اعمال قدرت بهدست میدهد که برپایۀ
یری وسای و تکنولوژی ِ
شرحی از چگونگی بهکارگ ِ

آن ،افراد حاضر در یک جامعه به سوژهها ِیی مطیع و منقاد برای قدرت تبدی میشاوند .باهنظار

فوکو ،سوژه ،سرشت و ماهیتی ازپیشموجود و بنیادین ندارد ،بلکه خاود ،محصاول و برسااختۀ
دگرگونیهای تاری ی است .او در آثار خود کوشایده اسات تاا نلاان دهاد کاه چگوناه انساان
بهواسطۀ قرار گرفتن درون شبکهای از روابق قدرت ،زیر سلطۀ قدرت درمیآیند .درواقاع ،بادن
پدیدهای است که بهصورت اجتماعی ساخته میشود و نوع کنتارل و نظاارتی کاه بار آن اعماال
میشود ،نظمی است که جامعه در پی آن اسات .بادن را میتاوان کاانون شاماری از فلاارهای
گفتمانی بهشمار آورد .بدن ،پایگاهی است که گفتمانها در آن مستقر میشوند؛ بدن ،جوالنگاه
مبارزه با گفتمانها است .فوکو در تحلی عملکرد قدرت ،بر نقاش نهادهاا متمرکاز نمیشاود،
بلکه آن را بیرون از قلمرو نهادها میداند و بههمینسبب ،بدن را یکای از پایگاههاای پیکارهاا و
کلاکشها ِی گفتمانی میداند .درواقع ،بادن ،ساطحی اسات کاه رخادادها بار روی آن نقاش

میبندند (دریفوس و رابینو.)214-215 :1398 ،

برایناساس ،مسئلۀ اصلی مقاله حاضر ،این است که «چگونه در این دو وهلۀ تااری ی ،رنجای
بدن رعایا تحمی میشود ،به یک ابزار سیاسی تبدی شده و از رهگارر آن ،تکنولاوژی سیاسای
که بر ِ
شدن سیاست درآمده است» .برهمیناساس است که این پژوهش از توجه باه
به
ِ
خدمت حکومتمند ِ

قدرت آیینای در دوران قاجاار و سالطۀ بیواساطه و خلاونتبار بار بادنهای رعایاا آغااز میکناد.
پسازآن ،سوژههای سیاسی در فرایند پیکارهای ملروطهخواهی ،پایهگارار ناوعی قادرت انضاباطی
میشوند که بهکمک طرح مدرنیزاسیون رضاشاه محق میشود .این قادرت انضاباطی کاه سالطهای
باواسطه را بر بدن اتباع اعمال میکند ،اندکاندک زمینه را برای پیچیدهتر شدن تکنولوژیهای قادرت
فراهم کرده و بدن اتباع را در معرض خلونت ساختاری و نهاادی قارار میدهاد .نگااهی باه تااریخ
دگرگونیهای این دو وهلۀ تاری ی نلان میدهد که شیو زیست ایرانیاان در تعاما باا ساازوکارهای
قدرت در دورههای گوناگون تاری ی دچار دگرگونی شاده اسات .درهماینراساتا ،حتای مادرنترین
1. Michel Foucault

واکاوی گذار از قدرت آیینی قجری به قدرت انضباطی پهلوی
سید مرتضی حافظی و همکاران  /سیاسی کردن رنج؛
ِ
ِ
ِ
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قانون اساسی در انق ب ملروطه نتوانست سد راه ت بهای عریاان و خلاونتبار حکومات بارای
حات خلااونتبار و از باااالی رضاشاااه و
رامسااازی رعایااا و مطیااع کااردن آنهااا شااود و اصاا
ِ

های او ،پوشلی را برای توجیه و ملروعسازی این اقدامات فراهم کرد.
نهادسازی ِ
 .1پیشینۀ پژوهش

نهادهاای
چگونگی دگرگاونی تکنولوژیهاای قادرت در جامعاه و
پژوهشهای علمی ،دربار
ِ
ِ
سیاسی ایرانی ،تاحدودی جدید بهشمار میآیند .بیلتر پژوهشهای جدید از منظاری تااری ی
حجم گستردهای از آنهاا ،روب تبارشناسای را باهکار بردهاناد .ایان پژوهلاگران
نوشته شده و ِ

کوشیدهاند با نگاهی به تاریخ تحوالت ایران نلان دهند که حکمرانی ایرانی ،شیوهای از چگوناه
بودن را از سد نوزدهم ،زیست و تجربه کارده اسات؛ باهعنوان مثاال ،مجتبی ایو در کتااب
«تبارشناسی حکمرانی و تغییر در ایران ساد ناوزدهم» ( ،)1385باه تبارشناسای ایان تغییار و
چگونگی آشکار شدن آن توجه داشته است .ادعای اصلی این کتاب این است کاه دگرگاونی در
نفوذ افراد یا سوژههای یگانه است.
ایران ،کرداری گفتمانی و فراتر از حیطۀ نقش و ِ

زهره ح  ،در کتاب «تاریخ فرهنگی بدن و بدنمندی در ایران عصر جدیاد» (،)1400

بر این نظر اسات کاه از دهاۀ  1330بهاینساو ،بهتادریج در قلمارو روزماره« ،بادن» ،پاس از
رویارویی با فرهنگ بانفوذ غربی و با تکیهبر کاالمحوری و توس به رسانههای جمعی در هماۀ
فرهنگی جدیادی
سطوح به امکان بازنماییهای نوینی دست مییابد و ازاینراه« ،صورت»های
ِ
سانتی شاهری از آن اساتقبال میکناد .وی در ایان کتااب،
غیر ِ
تولید میشود که طبقاۀ متوساق ِ

جنبههای اجتماعی و مرهبی در فرهنگ همهپسند بدن انسان را بررسی کرده است.

محمدسعید ذکوا و مرام امین در کتاب « درآمادی بار تااریخ فرهنگای بادن در ایاران»
( ،)1398با بهرهگیری از رویکرد گفتماانی در تااریخ فرهنگای بادن و برجستهساازی رویکارد
جامعهشناختی و مطالعات فرهنگی بدن ،صورتبندی جدیدی از تاریخ ایران و تفسیر متفااوتی
از فهم تاریخ ارائه کردهاند .آنان دراینراستا ،تاریخ ایران را به چهار دوره (عصر امپراتوری ،عصر
ملروطیت ،عصر مدرنیته ،و دین) تقسیم کردهاند.
لیال ٌ
پوپل ازدی و همکاران در کتاابی باا عناوان «باستانشناسای سیاساتهای جنسای و
جنسیتی در پایان عصار قاجاار و دوران پهلاوی» ( ،)1397دگرگونیهاای شاگر ایجادشاده
بهلحاظ کنترل زندگی روزمره و بدن فردیای را بررسی کردهاند که عصار قاجاار و پهلاوی را از
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هم متمایز میکند .آنان از این رهگرر ،کنش های معطاو باه بادن را در دو ساطح دربااری و
زندگی روزمر مردم و از چلمانداز نگاه جنسی واکاوی و مقایسه کردهاند.
اضیه شومخنیو و همکاران در مقالۀ «نسبت سازوکارهای حکمرانی قجری و مقاومتهای
عماومی عدالتخاناه» ( ،)1398باا اساتفاده از شایو تبارشناسای فوکاویی ،تغییار رژیمهاای
حقیقت و کردارهای حکمرانی قجری را واکاوی کارده و نحاو شاک گیری مقاومات و امنیتای
شدن آن را توضیح دادهاند .نویسندگان این پژوهش بر این نظرند کاه گفتاار دیوانهاا و محااکم
بهسبب تعوی بیشازحد رسیدگی به امور دیوانی و نلانیده گارفتن اعتراضهاا باهکماک ترفناد
ب گردانی ،زمینهساز مقاومتها میشدند.
محمود مقدس در مقالۀ «سازوکارهای انضباطی ایجاد ابژ بههنجار در عصر پهلاوی اول
برمبنای نظریۀ حکومتمندی فوکو» ( ،)1398در پای پاساخ باه ایان پرساش باوده اسات کاه
«حکومت پهلوی اول ،چرا و چگونه زیستاسیاست ایرانی را شک داده اسات؟» و در پاساخ،
این فرضیه را مطرح میکند کاه « حکومات پهلاوی اول باا ایجااد نهادهاایی همچاون ارتاش،
ثبتاحوال ،و بهداشات ،باهعنوان تکنیکهاای حکمرانایای کاه برآماده از عق نیات سیاسای
خاصی بهنام مدرنیسم بود ،کوشید با تربیت ابژهاشهروندانی بههنجار ،رابطاۀ قادرت را نهادیناه
کرده و زیستاسیاست ایران را تغییر دهد».
فوتح مرادی و همکاران در مقالۀ «پزشکی و قادرت از عصار ناصاری تاا دور رضااخان؛
تبارشناسی سوژ ایرانی» ( ،)1399کوشیدهاند منازعات جامعه در بافت اجتماعی را با نگااهی
تبارشناسانه و با تکیه بر ورود دانش پزشکی بررسی کند.
محمیدلل توانیو و محماود علایپاور در مقالاۀ «بادن ،ساوژه ،و تکنولوژیهاای خاود:
درسهایی از راهح فوکویی برای جامعۀ امروز» ( ،)1394این پرساش را مطارح کردهاناد کاه
«در اندیلۀ فوکو ،چگونه تکنولوژیهای خود سوژ مدرن و بدنش را برمیسازد»؛ «پیامد چنین
وضعیتی چیست؟» و «فوکو چه راهحلی را برای آن ارائاه کارده اسات؟» فوکاو باا طارح فرایناد
سوژهسازی از بدنهایی که بهدست قدرت ساختهوپرداخته شدهاند ،پرده برمیدارد.
مهمترین وجه تمایز این پژوهش با پژوهشهای پیلین ،ایان اسات کاه مقالاۀ حاضار باا

تبارشناسی گفتمانی 1و تککید بار «سیاسایکاردن رناج »2در پای ارائاۀ
بهکارگیری الگوی نظری
ِ
1. Discourse genealogy
2. Politicize suffering
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های قدرت در جامعه و نهادهای سیاسای ایرانای
توضیحی دربار چگونگی دگرگونی تکنولوژی ِ

است؛ و دراینراستا ،توضیح میدهد که در دوران حکومت قاجار و پهلوی اول ،سوژه و بادنش
در فرایند دگرگونی سازوبرگهای قدرت آیینی به قادرت انضاباطی ،متحاول شاده و باه اباژهای
مطیع و سربهراه تبدی میشود .تحول و تکام تادریجی نهادهاای سیاسای ،محما مناسابی
است که در سایۀ آن از ُبرندگی و خلونت ابزارهای قادرت حاکمیات کاساته شاده و از طریا
نهادها و ساختارهای سیاسی ،و بهگونهای شدیدتر بر رعایا ،اتباع ،و شهروندان نظارت دارد.
 .2چارچوب نظری پژوهش
1

روبشناسی فوکو ،پیچیده ،گسترده ،و چندبعدی اسات و از دیرینهشناسای آغااز و باه تبارشناسای

2

ختم میشود .باهنظار فوکاو ،داساتان تااریخ ،حکایات پراکنادگیها ،خلاونتها ،و تصااد ها ،و
خودسریهای بلهوسانه است که در لباس حقیقت و با سیمایی فریبنده عرضه شده اسات؛ درنتیجاه،
بهجز دیرینهشناسی ،میبایست به سمتوساوی تبارشناسای هام رفات تاا بتاوان الیاههای زیارین و
تاری ی اعمال قدرت را کلف و دریافت کرد .تبارشناسی بهتنهایی تحلیا تباار و ههاور آن نیسات.
این دیدگاه «چیزی را که پیشازاین ثابت و بیحرکت پنداشته میشد ،برآشفته و چیزی را کاه یکپارچاه
و متحد بود ،تکهتکه کرده و ناهمگونی چیزی را آشکار میکناد کاه همگاون و در آشاتی باا خاو یش

تصور میشد» (بوچارد.)146-147 :1977 ،3

تبارشناسی ،خاکستری ،دقی  ،و مستند است (می .)66 :2006 ،4موضاوع اصالی تبارشناسای

این است که آدمیان ،چگونه با تولید حقیقت بر خود و دیگران حکومت میکنند .با این روب ،میتاوان
دریافات کاه قادرت ،چگوناه ِاعماال میشااود و گفتمانهاا بهمنزلاۀ عرصاۀ گفتماانی ،چگوناه باار آن
چفتوبست میشوند .تحلی های تبارشاناختی فوکاو باا بررسای ویژگای رواباق قادرت مادرن آغااز

میشود و با این پرسش که قدرت چگونه اعمال میشود و مسئلۀ همراه با آن ،یعنی روابق میاان قادرت
و معرفت ،پرده از پیدایش علوم انسانی و شرایق وجاود آنهاا برمایدارد کاه پیوناد تفکیکناپاریری باا
تکنولوژیهای قدرت دارند .فوکو در این مسیر از تعهد قطعی خود به پیچیدگی و اقتضااهای زمیناهگارا

1. Archaeology
2. Genealogy
3. Bouchard
4. May
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1
های تااری ی و ناگسساته
آگاهی دارد (کوپمن  .)255 :2013 ،تبارشناسی ،خق بط نی بر پیچیادگی ِ
میکلد تا محتم بودگی رویدادهای تاری ی را آشاکار کناد .درواقاع ،تبارشاناس نلاان میدهاد کاه

آغازگاههای تاری ی اهمیتی ندارند و در سایۀ حقیقت مطل  ،زادوولد باستانی خطاها را آشکار مایکناد

(بوچارد .)143 :1977 ،2تبارشناسی آنچه را راکد و ثابت پنداشاته شاده بارهم زده ،آنچاه را کاه متحاد
دانسته شده پارهپاره کرده ،و ناهمگون بودن آنچه را که همگون پنداشته میشاود ،بارهم میزناد .تحلیا
تبارشناسانه ،گزارهها را دریافت کردارهای غیرگفتمانی قارار نمیدهاد ،بلکاه تحلیلای اسات کاه میادان
نیرویی را جستوجو میکنند که ایان کردارهاا در آن اجارا میشاوند؛ بناابراین ،تبارشناسای بایاد ایان

اازی نیروهااا (اوکساااال )65 :2012 ،3را نلااان دهااد .ایاان وهیفااه،
وضااعیت را بااهتصااویر بکلااد و با ِ
تبارشناسی را بهطور مستقیم و تنگاتنگ با قدرت درگیر میکند.

تبارشناسی نلان میدهد که چگونه سازمانهای معاصر و عناصار قادرت از طریا مباارزات
خاص ،درگیریها ،اتحادها ،و تمرینهای قدرت هاهر میشوند که بسیاری از این مراح و فراینادها

امروزه نادیده گرفته شدهاند(گارلند .)372 :2014 ،4تبارشناسی به ما میآموزد که باهجای شااخت
مسئله ،به مناسبات پیرامون آن توجه کنیم؛ یعنی اینکه پدیدهای که امروزه« ،عنصار و جزئای حیااتی»

از زندگی ماست (دریفوس و رابینو ،)223 :1398 ،چگونه وضاعیت فعلای خاود را یافتاه اسات .در
تبارشناسی ،دادهها بر پژوهش حاکم بوده و مسیر آن را تعیین میکنند .کانون تحلی های تبارشناسای،

روابق قدرت و داناش( 5ملاای ی )13 :1395 ،اسات کاه در بادنهای آدمیاان انباشاته شاده و باا

تبدی شدن به ابژههای معرفت ،آنان را بهبند میکلند .درواقاع« ،یاافتن تباار ،بناا نهاادن یاک بنیااد
نیست ،بلکه برعکس ،زدودن توهم ثابت بودن است .تکهتکه کردن آنچاه پایشازایان واحاد باهنظار
میرسید .یافتن تبار ،ناهمگن بودن آن چیازی را نلاان میدهاد کاه همگان باهشامار آماده اسات»
( ِش ِرت .)206 :1387 ،فوکو کوشیده است که فرض پیلرفت تاری ی را منهدم کند و ثابت کناد کاه
هیچ ماهیت ثابت و بنیادین یا غایت متافیزیکیای وجود ندارد (دریفوس و رابیناو .)22 :1398 ،هار

آنچه هست ،گسستها و شاکا هاایی اسات کاه در حوزههاای گونااگون معرفتای یافات میشاود
1. Koopman
2. Bouchard
3. Oksala
4. Garland
5. Knowledge and power
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(بیئلسکی)82 :2008 ،1؛ آنچه را که متحد دانسته شده ،پارهپاره کرده ،و ناهمگون بودن آنچاه را کاه
همگون پنداشته میشود ،آشکار میکند.

2

بهنظر فوکو ،تحلی تبارشناسانۀ گفتمان باید بر اصولی همچون «اص واژگونی »« ،اص

گسساات« ،»3خاااصبودگی ،»4و «برونیاات( »5ضاایمران )38 :1389 ،اسااتوار شااود .اص ا
واژگونی ،ناهر بر این است که در فراگرد مجازات جدید ،کیفر از جسم به جان انتقال یافات کاه
نوعی واژگونی هریف در ساختار و تکنولوژی قدرت بود؛ یعنی رؤ یتپریری قدرت ،جای خود
را به رؤ یتپریری سوژ قدرت داد .اص گسست ،بر گسستهای معرفتشناسانه برپایاۀ عادم
پس گفتار ،بهدنباال معناای پنهاان
تداوم استوار است .اص ناپیوستگی،
ِ
گویای این است که در ِ

گزارهها نباشیم ،بلکه در جستوجوی کارکرد گزارهها باشایم .خااصباودگی ،گفتاار را چوناان
خلونتی درنظر میگیرد که ما به اشیا روامیداریم ،یا بههرروی ،چونان پراتیکی که ماا باه اشایا
تحمی میکنیم ،و در ایان پراتیاک اسات کاه رو یادادهای گفتاار ،اصا قاعدهمنادی خاود را
بازمییابند؛ و سرانجام ،برونیت پژوهلگر را وامیدارد کاه باه رویادادهای گونااگون و شارایق
امکانی م تلف حاکم بر آنها توجه کند .از چلمانداز تبارشناسی ،بازگرداندن گفتار به ویژگای
رو یدادیاب ،و کلف اینکه این رویداد محصول ت قی چه چیزی بوده است ،مهمتارین اصا
است .در پاسخ به این پرسشها است که تبارشناسی وارد تاریخ میشود.
برپایۀ این اصول ،انجام پژوهلی با استفاده از روب تبارشناسی گفتمانی فوکو میتواناد از
چگونگی سازماندهی مجازات و قدرت آیینی 6در دوران قاجاار آغااز شاود؛ رقابات نیروهاا و
ت ب ها برای گسست گفتمانی توسق نیروهای نامتجانس را آشکار کارده و سارانجام ،از درون
ابر قانون
بدن
این رقابتها و همدستیها ،تبدی
شدن ِ
ِ
سرکش رعایا را به ابژهای مطیع و رام در بر ِ
ِ
ملروطه و حکومت پهلوی اول ،برم کند و توضیح دهاد کاه در ایان مسایر ،چاه نیروهاایی،

چگونه ،در چه فرایندی ،با هم ت قی کردهاند و سبب انقیاد در این دو وهلاۀ تااری ی شادهاند.
روب فوکو ،افلاکنند خلونت ناملروعی است که بر کسانی تحمیا شاده اسات کاه دیواناه،
1. Bielskis
2. Rversality
3. Discontinuity
4. Specifity
5. Exteriority
6. Ritual power
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نابهنجار« ،فرودست» ،یا «بیگانه» تل یص داده شدهاند .اندیلۀ فوکاو ،روبهاا و ماادهای را
دراختیار ما میگرارد تا با ردیابی بنیان و خاستگاه تاری ی این بیعادالتی ،آن را آشاکار کنایم.
درواقع ،تبارشناسی ،درگیر فاب کردن صدق و کرب گزارهها نیست ،بلکه درگیر شناخت نتاایج
گفتارها و فاب کردن این نتایج است.
 .3یافتههای پژوهش
بدنمند ِی قدرت و اینکه هر قدرتی بر بدن دیگری اعمال میشود ،نقطۀ آغاز این پژوهش اسات

و دگرگونی تدریجی و یژگیهای این قدرت اعمالشده بر بادن شاهروندان میتواناد حقاایقی از

پس پرد بیتوجهی نادیده
دوران حکومت قاجار و پهلوی اول را برجسته کند که تا پیشازاین در ِ
انگاشته شده است .دراینراستا ،نقطۀ صفر تفسیر این پژوهش ،دوران حکومت قاجار است کاه
ساازوکارهای
ساماندهی بادن در ایان دوره و
با فراخواندن رویکردهای حکومت قاجار و روب
ِ
ِ
قدرت انضباطی 1در دور پهلوی اول ،چگونگی تبدی «رعیت» به ابژهای مطیع و سربهراه را باا
توجااه بااه عناصاار و مؤلفااههایی واکاااوی کنااد کااه برپایااۀ سراسااربینی ،2نظااارت ،و گسااترب

زیستاقدرت 3در متن جامعه قاب پیگیری است.

ماندهی بدن در دورۀ قاجار
« .3-1قدرت آیینی» و روش سا
ِ

حول محور شاه با همۀ اختیارات و محادودیتهای نهااد پادشااهی
سیاست و حکومت در دوران قاجار ِ

میگلت .اگر با نگاه گفتمانی به سیاست در این دوره بنگریم ،نمیتوان از حقاوق پادشااه در سارکوب،

شکنجه ،سربریدن شورشیان و حکومت بر رعایا و ممالک سرزمین پدری چلام پوشاید .حکومات در
این دوران نیز اابهمعنای قدیم آناا بر شیو کنترل رفتار و تملک افراد و گروهها اط ق میشاد و عاام ن
حکومتی نیز شک ک سیک قدرت را بهکار میبردند .بهبیان روشنتر ،شاه در مرکز قدرت بود و باهطور
ا
مستقیم بر دیگران اعمال زور میکرد .این قدرت که کام آشاکار و بیرونای باود ،باههیچروی م فیاناه
عم نمیکرد و همۀ سکنۀ ممالک محروسۀ ایران با قدرت بهمثابه «توانایی» صار و باهمعناای «حا
داشتن» ،که تعاریف سنتی قدرتاند (هیندس )7 :1390 ،روبهرو بودند.
به چنین قدرتی که هد از ِاعمال آن ،رعایت آیینهایی برای هراسافکنی است ،میتاوان
1. Disciplinary Power
2. Panopticon
3. Biopower
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نام قدرت آیینی نهاد که در آن بدن ،بهعنوان تجسام فارد ،فصا مهمای را باه خاود اختصااص
بدن رعایای خاود نیاز هسات.
میدهد .درواقع ،شاه ،تعیینکنند همه و هیچ ،مالک و
صاحب ِ
ِ
ایی شاه هستند و او اصول حاکم بر آنهاا را ملا ص میکناد .درنتیجاه ،آیینهاا و
بدنها ،دار ِ
شدن بیواسطۀ بدنها
مراسم باشکوه تعیینکنندهای که ب لی به تعریب بدنها و برخی به دیده ِ

میانجامد ،توسق شاه برگزار میشوند .قاوانین شااه اسات کاه بار بادنها حکمرانای میکناد؛
بدنهایی که در چنگال قدرت بهدام افتادهاند .درواقع ،بدن بهعنوان اباژه 1آماا قادرت در ایان

گفتمان کلف شد؛ بدنی که دستکاری و اداره میشود ،تربیت و رام میشود ،اطاعت میکناد،
پاسخ میدهد ،مهارت مییابد ،مطیع و فرمانبردار است ،و قاب استفاده و تغییر و تکمی است.
غایت این جنگ نامتقارن نیروها ،بهرخ کلیدن سلطه و برتری ذاتی پادشاه بود« :متنباه سااختن
ِ
بدن محکوم» (دانیالی.)49 :1393 ،
همگان از سیطر مطل ِ حاکم بر ِ
بدن محکومان کانون فرود آمدن قدرت پادشاه بود؛ بنابراین ،قدرت باید بهگوناهای
باریِ ،
افکنادن نظاام جدیادی
اعمال و فنونی بهکار بسته میشد که متناسب با شکن آن مقام باشد .پای
ِ

برای صورتبندی و انضمامی کردن این نظم آیینی ضاروری باود و هرچاه مفااهیم ،نهادهاا ،و
ساختارهای بیلتری بهخدمت گرفته میشد ،انقیاد سوژ  2ایرانی با شدت بیلتری دنبال میشد.
در چنین فرایندی ،شاه که برپایۀ باورهای سنتی ،چوپانی برای رمه بهشمار میآماد ،در تغییاری

معنادار ،به پدری تبدی شد که میبایست از طری آسانسازی ورود ترتیبات مادرن ،آساایش و
رفاه را برای فرزندانش بهارمغان آورد .این مهم امکانپریر نبود ،مگر از طری ایجااد یاک نظام

ساازی
بدون انقیاد 3ابژهها و مطیع
آیینی که بازتابدهند قدرت آیینی شاهی بود که دریافته بودِ ،
ِ
آنها ،نمیتواند نقش پدر قدرتمند را بهخوبی ایفا کند؛ اما تحقا ایان قادرت آیینای ،نیازمناد
ابزارها و سازوکارهایی بود که مهمترین آنهاا ،اطاعاتخواهی ،حابس و باازجویی ،محاکماه،
مندی شاه قاجار بود.
اعدام ،و
نمایش قدرتطلبی و قدرت ِ
ِ

ساماندهی بدن در دور قاجار را از رهگرر
بهطور خ صه میتوان «قدرت آیینی» و روب
ِ

فرایندهای زیر بررسی کرد.

1. Object
2. Subject
3. Subjugation
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 .3- 1-1اطاعت؛ دال مرکزی قدرت آیینی

در دور قاجار ،بهواسطۀ قدرت سالطان ،ایان ذهنیات در جامعاه گساترب مییافات کاه نظام
عمومی و آراملی بر جامعه حاکم است که از سوی خداوند عطا شده است ،و این آراملای کاه
حکمرانی آن را در جامعه ساری و جاری میکند ،همواره توسق دشمنان تهدید میشود .تنها راه
ماندگاری این آرامش خداداده در دوران قاجار ،اطاعت از شاه و فرمانهای او باود .شااه را پادر
ِ
تا دار وطن انگاشتن ،پیامد نهادینه شدن و عمومیت یافتن سلطنت بود (توکلی طرقای:1395 ،
 .)78برایناساس ،نهتنها رعایا هایچ حا و نقلای در جامعاه و سیاسات نداشاتند ،کاه حتای
همنلینان شاه نیز سهمی در آن نداشتند و اصلیترین وهیفۀ آنهاا ،جلاوگیری از مکادر شادن
خاطر شاه و تسلیم و رضا در برابر او بود؛ بهعنوان نمونه ،بر گش در سافری باه درباار سالطان
صاحبقران ،ملاهدات خود از نوروز در دربار پادشاهی را اینگوناه وصاف میکناد« :شااه (از
صدراعظم) میپرسد :خب وضع چگونه است؟ صدراعظم درحالیکه سر فرود میآورد ،پاسخ
ا
میدهد :ازهرجهت خوب و عالی است .خاطر قبلۀ عالم کام آسوده باشد ....شاه به ساؤاالت
خود ادامه میدهد :وضع محصول چطور است؟ ناان فاراوان و خوبسات؟ و صادراعظم در آن
قحطی و گرانی فوقالعاد نان جواب میدهد :قربان انبارها لبریز از گنادم اسات و ناان ،هرگاز
تاایناندازه ارزان نبوده اسات .شااه بااز هام ساؤال میکناد ،صالح و امنیات چطاور اسات؟ و
صدراعظم بازهم سر فرود میآورد و چاپلوسانه میگوید :به اقباال قبلاۀ عاالم ،دشامنان ،هماه
سرکوب شدهاند و هیچیک یارای م الفت ندارند» (بروگش.)624 :2 ،1367 ،
درواقع ،اطاعتطلبی ،تکنیکی بود که از طری صادور فرمانهاا انجاام میشاد؛ هماان
فرمانهایی که پس از تلکی نهادهایی مانند مجلس ،به فرمانهای قانونی تبدی میشادند .در
این نظام ،مافوق از زیردساتان ،اطاعات از فرمانهاا را میخواسات و ناه لازوم تادبیر و فهام و
کیاست .در ک  ،این نهادها بیلتر به بازیچۀ شاه میمانساتند و شااه ،خاود را همانناد اسا
تاری ی خود ،حاکم جان و مال و ناموس مردم میدانست (زرینی .)6 :1384 ،نکتۀ مهام ایان
است که برخ

هاواهر ملاهور و یاا معادودی از تحلی هاا ،انساداد بااب تکسایس هرگوناه

سازوکار جدیاد ،مادنظر شااهان قاجاار نباوده اسات؛ بارای نموناه ،نهادهاایی نظیار مجلاس
داراللورای کبرا ،دیوان مظالم ،و صندوق عدالت ،توسق خاود ناصرالدینشااه تکییاد و تکسایس
شدند؛ اما مسئله این است که حتی در مورد چنین نهادهایی که خصالت ملاورتی و دساتکم
درهاهر ،ویژگی دموکراتیک نلان میدادند نیز «اطاعت» ،حر اول و آخر را میزد (شاامخنیاا
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و دیگران .)99 :1398 ،هد ناصرالدینشاه از تکسیس این نهادها ،محدود کردن قدرت حکام
و فرو کلیدن آنان از اریکۀ قدرت مطلقاه باود (ناوایی و ملاکزاده .)10 :1383 ،ایان اطاعات
برگرفتهشده از قدرت بیحدوحصر شاه ،در رأس هارم قادرت باود کاه امکاان تبادی آن را باه
آیینهایی برای نمایش قدرت فراهم میکرد« .تمام ترقیات دولت و ملت ،بسته به می اوسات و
پادشاه ،سرچلمۀ تمام اقتدارات است و تمام مناصب دولتی ،متعل و در تحات اراده اوسات»
(آدمیت و ناط .)473 ،572 :1356 ،
افزونبراین ،الزمۀ نمایش آیینی قدرت ،استق ل کام پادشاه از جامعه و عدم شک گیری حا
اجتماعی برای رعایا است .درنتیجه ،قانون وجود نداشت و هرآنچه بود ،حتی اگر نام قانون را باا خاود
یدک میکلید ،مساوی با اراده و خواست شااه باود .قادرت مطلقاۀ پادشااه و تواناایی وی در دفاع و
حر مدعیان و سارکوب شورشایان ،از ارکاان سالطنت قاجاار باود کاه آقامحمادخان ،سرسلسالۀ
قاجاریااه ،ایاان اصا را بااا شاادت و جاادیت دنبااال کاارد .همچنااانکااه در ن سااتین گااام ،ماادعیان
درونخاندانی را از میان برداشت که برادرب جعفرقل خون ،ن ستین قربانی آن بود (ملکام،1383 ،
 .)538-539 :3فتحعلیی شییوه نیااز ،در باادو ساالطنت ،عمااویش لل قلیی خییون و باارادرب،
حسینقل خون ،را کور کرد (سپهر .)89 :3 ،1377 ،محمدشاه نیز با مصلحتبینای قائممقاام ،دو
برادرب ،جهونگیرمیرزا و خسرومیرزا و عمو یش حسنعلیمیرزا شجاعالسلطنه را کور کرد (هادایت،
 .)8050 :14 ،1358ملکالمتکلمین که از آزادیخواهان روزهای ن ستین ملروطه باود ،توساق
محمدلل شوه بهدار آوی ته شد (غفاریفرد .)177 :1400 ،لبیوسمییرزا ملاکآرا ،بارادر خردساال
ناصرالدینشاه ،نیز به دستور مادر شاه کور شد (ملکآرا ،)2 :1325 ،و سرانجام ،ظلالسیلاون ،پسار
ناصرالدینشاه ،نیز پس از تلکی و تجهیز قلون مجبور شد باهفرمان شااه آن را پراکناده کناد و دایار
حکااومتش هاام بااه اصاافهان محاادود شااد (دالمااانی .)904-905 :1 ،1378 ،هم اۀ اینهااا،
اطاعت محا
ت بهایی برای گستراندن
ِ

در میاان رعایاا باود کاه پیشازهماه ،م الفاان را نلاانه

میرفت ،و اطاعتطلبی را در کانون گفتمان قدرت آیینی دوران قاجار قرار میداد.
مجازات دلبخواهانه مجرمان
 .3- 1-2آشکارگری
ِ

در سالهای ابتدایی سد نوزدهم ،دو مؤلفۀ سرکوب و م یمت ،در کنار هام ،باه شایو اجارای
قدرت در حکمرانی ایرانی تبدی شدند .پادشاهی مانند آقامحمدخان ،بنا به اقتضاهای قادرت
زمانهاب ،چهر سرکوبگرانهای از اعمال قدرت را بهنمایش گراشت که بهتادریج در حکمرانای
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ا
عصر فتحعلیشاه تعدی شد .دور حکومت تقریبا چه سالۀ فتحعلیشاه ،در ابتدا تداوم همان
الگوی متداول از حکمرانی بود که پیلینیانش اعمال میکردند و پیشازهرچیز ،حر دشامنان
سلطنت باود کاه بهصاورت آشاکار و خلاونتآمیزی تحقا مییافات .درگیریهاای داخلای
فتحعلیشاه (در آغاز سلطنت) با برخای سارداران آقامحمادخان ،وابساتگان پادشااه ،و حکاام
محلی آذربایجان ،بهویژه امرای دنبلی در خوی و ماکو و شورشیان و م الفان خراسان و فارس،
نظیر صودقخون شقوق ااکه پس از قت آقامحمدخان ،دوبااره در ساودای سالطنت افتااد و باا
قلون آذربایجان درگیر جنگ با فتحعلیشااه شدااا از ایان جملهاناد (سااروی-309 :1371 ،
 .)303همچنین ،سرکوب شورب حسینقل خون ،برادر شاه و حاکم فارس و سرانجام ،حابس و
کور کردن وی (مفتون دنبلای73 ،46 ،42 :1383 ،؛ اصافهانی ،)91-100 :1391 ،مجاازات
شدید محمد ل خون قوجو و برخای دیگار از شورشایان کاه در طغیاان حساینقلیخاان باا او
همراهی کرده بودند (شیرازی93 :1 ،1380 ،؛ محمودمیرزا قاجار ،)126 :1389 ،سارکوب
محمدخون زند ،فرزند زک خون ،که برای احیای قدرت زندیه شورب کرد (شایرازی،1380 ،
 ،)79-77 :1للکرکلی برای سرکوب نادرمیرزا ،پسر شوهرخ افشو  ،که در سال  1214هجری
قمری بهقصد دستیابی به قدرت در خراسان شورب کرد و سرانجام ،دستگیری او در سال 1218
هجری قمری کاه باا بارادرانش باهقتا رسایدند (مفتاون دنبلای )50-51 :1383 ،و ماواردی
ازایندست در دوران سلطنت شاهان قاجار ،اقداماتی مرسوم و عادی بهشمار میرفات .ناهتنهاا
کسانیکه سودای سلطنت داشتند ،بلکه برخی از امرا و خوانین نیز از عتاب شاه در امان نبودند.
ِتره ِزل ،در دهۀ ن ست سد نوزدهم گزارب داد که هنگام برگزاری یک نمایش نظامی که ژنارال

گو دان فرانسوی نیز حضور داشته است« :یک عده از رؤسای قسمتهای م تلف سوارهنظام با
یکدیگر بر سر جا و نزدیکتر نلستن به ت تگاه فتحعلیشاه نازاع کردناد ،شااه در تماام مادت
جلوس ،این مطلب را بهروی خود نیاورد ،ولی وقتیکه گاردان رفت ،به دستگیری یاازده نفار از
این خوانین دستور داد و امر کرد ،ایلان را بر زمین انداختند و با تیرهاایی کاه یسااوالن حضاور
همراه دارند به پلت آنها زدند بعد ،از هرکدام امر داد یکچلم بکنند و فقاق یکای را از هاردو
چلم عاری کردند» ِ(تره ِزل .)70 :1361 ،شباهتی که میان این مجازاتهاای گونااگون وجاود
داشت ،این بود که همۀ آنها بهگونهای آشکار و پیش چلم همگان انجام میشد.

چنین سیاستهایی در برابر مردم عادی نیز بههمینشک انجام میشد .نماایش مجرماان
در بازار و محلههای شهر در حضور مردم برای تحقیر آنان ،از مجازاتهای دیگر این دوره باود.
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بر سر چهارسوقهای بازارها ،داروغهها محلی بهنام پایت ت داروغه درسات کارده بودناد و در
کنار آن ،یک زندان زیرزمینی داشتند که پنجرههایی بهطر بازار داشت .کساانی را کاه گناهاان
کوچکی مرتکب میشدند ،زنجیری به گردنلان آوی ته و در پلت پنجرههای زندان در معرض
دیاد عاابران قارار میدادناد؛ اماا افارادی را کااه گناهاان بزرگای انجاام داده بودناد ،باه چااوبی
صلیبمانند میبستند و از سقف چهارسوق میآو ی تند که چند ساعت متوالی به همین حالات
قرار داشت و مردم از زیر جسد او میگرشتند (ثواقب .)38-37 :1394 ،درواقع ،بهرغم تناوع

شیوهها و ابزارهای مجازات ،تککید بر آشکار بودن مراسم تنبیه 1و تعریب ،2بایش از آنکاه جنباۀ
بازدارندگی داشته باشد ،نلاندهند قدرت آیینی و بیحدوحصر شاه بود که احترام و اطاعات را
در میان رعایا برمیانگی ت.
 .3- 1-3آیین بالگردانی و اعدام

قضایی دوگانهای وجود داشت .در یکسو ،محاکم مارهبی یاا شارع
در ایران دور قاجار ،نظام
ِ

بود و در سوی دیگر ،محاکم غیرمرهبی یا عر قرار داشتند .حوز صا حیت قضاایی ایان دو
ا
محکمه ،معموال موضوع موردمناقله بوده و برتری هریاک باه ش صایت شااه بساتگی داشات
(فلور و بنانی .)23 :1388 ،نقطۀ اشتراک هردو مرجع ،تمامیتخواهی در سازوکار قضاایی ،و
مجادلهشان ،بر سر تمامیت مناصب قضا بود (حقادار .)470-482 :1383 ،محااکم عرفای،
مسئولیت رسیدگی به شوربها را بهعهده داشتند و شاه در رأس عالیترین محکمۀ عرفای باود.
اگر رأیی از سوی این دیوان صادر میشد ،باید بهاجرا درمیآمد و بههیچوجه حکم صاادر شااه
قاب فرجامخواهی نبود (کارزن587-590 :1373 ،؛ دروویا  .)190 :1389 ،در ایان شابکۀ
جزایی ،شیو مجازات گناهکاران ،به شرایق دادرسی و وضعیت مجارم بساتگی داشات (از چاه
طبقهای است و چقدر نفوذ دارد) و قوانین مادون و قابا اجرایی بارای هماۀ طبقاات و اصانا
وجود نداشت .بهنظر میرسد ،خأل چنین قوانینی با ایجاد ترس و وحلت زیاد از خ ل مراسام
آیینی تعریب (مانند دار زدن و شکنجه و )...جبران میشد و بهاینترتیاب ،ایان ساازوکار بارای
پیلگیری از جرمهای احتمالی بهکار میرفت .تعریب ،هنر نگهداری زندگی در مرگ است .در
تعریب ،مرگ هزار پاره میشود .این دردها باید الیه به الیه در ذهن تماشاچیان بماند .هر فریااد
1. Punishment
2. Supplice
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دل راشی باید در گوب تماشااچیان نفاوذ کناد .آنهاا بایاد خاود را باهجای مجارم و محکام
بگرارند .درد باید بازتاب پیدا کند؛ نباید محو و گم شود.
مسئلۀ مهم در مجازاتها ،چه در مورد شورشایها و چاه کاارگزاران ،درس عبارت شادن
برای دیگران بود؛ بنابراین ،کسیکه قرعۀ مجازات بهنام او میافتاد ،به ترسناکترین شک ممکن
و بهگونهای که خو در دل دیگران بیندازد ،تنبیه میشد .این تکنیک کاه میتاوان «ب گردانای»
ا
نامید ،عم رایجی بود که هم موقتا غائله را میخواباند و هم قدرت سلطان را باهرخ میکلاید.
در چنین حالتی ،همۀ گناهها به گردن یک نفر انداخته میشد؛ لرا آنیک نفر ،قربانی میشاد تاا
بقیه دستکم تا غائلۀ بعدی در آسایش بهسر برند (شامخنیا و دیگران .)96 :1398 ،در بررسی
سیر دگرگونیهای قضایی دور قاجار به این نتیجه میرسیم که اهدا مجازاتها بیلاتر ایجااد
رعب و ترس ،عبرت دیگران ،و سلب قدرت و جسارت اعتراض مردم باه سالطنت باوده اسات
(ربیعی و راهروخواجه.)1390:24 ،
تونکوان  ،ضمن اشااره باه برپاا باودن چوباۀ داری در میادان مقابا قصار فتحعلایشااه
مینویسد« :دیدن چنین چو بۀ وحلتناک و خو انگیازی ،اهانات فاحلای اسات باه سااحت
تمامی افراد یک ملت .این نمادها هرلحظاه باهیااد میآورناد کاه در سارزمین آزادی نیساتیم»
(تانکوانی .)137 :1383 ،تانکوانی در سفرنامۀ خود ،حلقۀ پیوند بین حکومت ،ماردم ،وآزادی
را چوبۀ دار (نماد خلونت) میداند و نه «قانون»« :شایو حکومات و ادار ماردم در آسایا ایان
است و جز این نیست؛ بهجای اجرای قانون در این سارزمین ،فقاق شا ق و تاوه باهکار بارده
میشود» (تانکوانی .)109 :1383 ،این توصیف ،بهاینمعنا است که چگونه آزادی یک ملت باا
هراس از کف دادن آن ارتباط وثیقی دارد.
رعایا ،هنگام ورود به قصر با چوبۀ دار روباهرو میشاوند و هاراس ایان چوباه کاه نمااد
خلونت است ،همیله و درهمهحال در جانلان بااقی میماناد کاه نلااندهند کیفیات رابطاۀ
حاکم با رعیت است .رهگرران با دیدن این نماد ،ضمن تجسم مراسم اعدام خود ،رفتااری کاه
منجر به این عم میشود را در ذهن خویش بازآفرینی میکنند که نتیجۀ ایان هاراس ،پرهیاز از
ارتکاب جرم و فرجامی است که مباادا روزی بارای خودشاان نمایاان شاود .باهاینترتیب ،هام
مجریان قدرت و هم مردم ،درگیر رابطهای تجسامی میشاوند؛ تجسامی کاه ارتکااب جارم و
بالتبع ،اجرای واقعی خلونت را (درعینحال که هرلحظه و بههردلی با ت لفای ممکانالوقاوع
است) همزمان بهتکخیر میاندازد .چوبۀ دار ،در کناار واقعیات نااگزیر هماراه باا آن ،تصاوری
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میآفریناد کااه آن را بااه نماادی فرضای تباادی میکناد؛ نمااادی کااه پایش و باایش از هرچیااز،
مصداقهای کاربرد یا دالی اجرای آن ،مانند عصیانگری ،بینظمی ،یا شاهکلای را باه بینناده
گوشزد میکند تا اجرای آن را (برپایی یک مراسم اعدام واقعی) .بهبیان روشنتر ،میتوان گفت،
ا
واقعیت قاب ملاهد چوبۀ دار در میدان قصر ،لزوما بهمعنای اجرای هموار یک عملیات اعدام
نیست ،بلکه متضمن درونی کردن آن در افراد ،و القای نحو عقوبت یا چگونگی مجازات یاک
نظمی احتمالی است؛ نوعی هراسافکنای پیلاگیرانه در جانهاا ،باهجای اعماال خلاونت
بی ِ
واقعی بر بدنها (یاور .)124-125 :1395 ،این توصیفها ،نلانگر خلونت همراه باا قادرت
انی شاه قاجار در واقعیت است.
در کردار حکمر ِ

مراسم اعدام ،خود آیین ویژهای بود .اعدام یا بهدار آوی تن محکوم در گررگاهها و ورودیهاای

شهر اجرا میشد و پاسازآن ،جسام اعادامی را شقهشاقه میکردناد و قسامتی از آن بار چوباۀ دار و
قسمتهای دیگر بر دروازههای شهر نماایش داده میشاد (پاوالک .)227 :1368 ،هنگاام اجارای
حکم اعدام ،ن ست ،خنجری در سینۀ محکوم فرو میکردند؛ ساپس ،سارب را از تان جادا کارده و
برای تحقیر ،با لگاد باه در کااخ پرتااب میکردناد و بارای عبارت دیگاران ،آن را در میاان گا والی
میانداختند (درووی  .)190 :1389 ،در این دوره ،مجرمان را سر میبریدند یا دم توه میگراشاتند
ا
و اعضای قطعهقطعهشد بدن آنان را بهعنوان عبرت بر درواز شهر میآوی تناد .تقریباا هار حااکمی
بهمح

احراز مقام حکومت ،چند تن از اش اصی را که به ارتکاب راهزنی مظنون بودناد ،دساتگیر

و بهدار میآوی ت (پوالک .)319 :1368 ،اعدامها پایش چلام همگاان و باا حضاور تماشااچیان
ا
انجام میگرفت .غالبا نیز محکومان را میرغضبها سر میبریدند و بدن آنها را باالی دار ،سااعتها
برای تماشای مردم آویزان میکردناد (باروگش)272 :1389 ،؛ باهعنوان مثاال ،در دور محمدشااه،
سردستۀ شورشیان اصفهان را به وحلیانهترین شک ممکن کلتند .قطعههای ناازک چاوب را در زیار
ناخنهایش فرو کرده ،سپس تمام دنادانهایش را کلایده و روی سارب کوبیدناد و کیساۀ آردی باه
گردنش آو ی تند .وی در این وضع آنقدر گرسنه ماند تا مارد (دوسرسای .)191 :1390 ،گااهی نیاز
فرد محکوم به اعدام را پیش از بهدار آوی تن ،چلمانش را کور میکردند و سپس ،اعضاای بادنش را
مثله میکردند و او را خفه و سارب را بریاده و بار دار میکردناد (بنتاان .)104 :1354 ،ایان شایو
وحلیانۀ مجازات بهصورت آشکار هدفی نداشت ،جز اطاعتطلبی و منقاد کردن بدنهای رعایاایی
که بهناگزیر و بهتناسب موقعیت با این بدنهای آسیبدیده و شارحهشارحه روباهرو میشادند .فوکاو
دراینباره در بر این نظر است که درست همانطور که جاودانگی به شاه بادنی مقادس مایداد اااکاه
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زور
سمب بدن سیاسی استاا چوبۀ دار نیز به قربانی خود بدنی میداد که درست تز م الف حا و ِ
شاهی بود (مرکیور.)128 :1389 ،
قدرت سیاسی در دور قاجار ،آنگونه که در بدن اجتماعی اعمال میشد ،قدرتی ناپیوسته
1

بود ،یعنی شبکههای تور قدرت ،توانایی بهدام انداختن سوژهها را برای منقادساازی نداشات و
همواره این سوژههای سیاسی از فرایندهای کنترل قادرت میگری تناد؛ ازایانرو ،بارای کنتارل
سااوژهها ،اسااتقرار قاادرتی پیوسااته ،دقی ا  ،و ذرهای الزم بااود و بههمینساابب ،پهلااوی اول بااه
بسترسازی گفتمانی روی آورد .منظاور از بسترساازی گفتماانی ،آندساته از طارحموضاوعها،
فضاسازیها ،و مباحثاتی است که در دورهای خاص و توساق حاکمیات یاا نهادهاا و محافا
فرهنگیافکری وابسته به قدرت ،در جامعه انجام میشود تا به انس و آمادگی مردم برای اقدامها
یا اص حات و تغییرات در زندگی آنها منجر شود و توجیهگر اذهان و افکار عمومی ،همچنین،
نظامب ش آن اقدامهای فرهنگای باشاد .در دور پهلاوی اول ،بسترساازی گفتماانی ،توجیاه و
کارکردی بیشاز حد معمول داشت ،زیرا دودمان پهلوی بهشادت خاود را نیازمناد آن مییافات
تا افزونبر زمینهسازی برای سهولت اقدامهای موردنظر خود و توجیه آنها ،ملاروعیت خاود را
تضمین کند (آصف.)80 :1384 ،
 .3-2انتشار سازوکارهای قدرت انضباطی در دورۀ پهلوی اول

قدرت انضباطی ،قدرتی است بهنجارساز؛ قدرتی که میبیناد ،بیآنکاه دیاده یاا لماس شاود؛
قدرتی که با نامرئی کردن خود ،اعمال میشود .قدرت انضباطی ،نه مانند قدرت آیینی و سالطۀ
مستقیم شاه بر مردم ااکه نظارت دقی خود را بر آنهاا اعماال میکرد ا بلکاه باا تاکتیکهاا و
های ویژهای که موقعیت افراد ،حرکتهای افراد ،و مناسبات میانلان را تعیین میکند ،بر
تکنیک ِ

های خود حکمرانی میکند .قدرت انضباطی ،بهجای تمرکاز بیشازحاد قادرت در چناد
سوژه ِ

نقطه (قدرت آیینی) یا تکثر بیشازحد میان مراجع متضاد ،بهسوی شبکهبندی دقی و هریف باه

فضاهای غیرانضاباطی را
شیو پیوسته در اقصینقاط پیکر اجتماعی حرکت میکند .این قدرت،
ِ
بهانضباط میکلد و کارکرد انضباطیاب از فرایند تعمیم یاافتن انضاباطها باهک حیطاۀ پیکار

اجتماعی سرچلمه میگیرد (اسمارت .)118 :1398 ،قدرت باید شک ها و نلانههایش را بار
تن نیروی مولد حک کند .بدن به محاصر قدرت درمیآید ،اماا الزماۀ چناین اساتی یی ،فناون
1. Assujettissement
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انضباطی دقی و حسابشده است .داناش غلباه بار بادن شاک میگیارد و از آن ،تکنولاوژی
سیاسی بدن پدید میآید .استی باید از شک سهمگین و هراسآور خود خار شاود .آنچاه بار
بدن فرود میآید ،نباید بیزاری تن را در پی داشته باشاد .ایان شاک خارد قادرت کاه بهوسایلۀ
دستگاهها و نهادها بر تن اعمال میشود« ،خردهفیزیک قدرت» نام دارد.
با آغاز عصر پهلوی ،فرد ،ابژ قاب کنترل تعریف شد و دراینراستا ،بدن به شیوهای جدیاد
تعریف و در کانون توجه قرار گرفت ٌ
(پاپلی یزدی و دیگران .)13 :1397 ،در دوران پهلوی اول،

1
های مرباوط باه
برای ن ستینبار قدرت حکومات باه زیست اقادرت تبادی شاد و سیاسات ِ

زیستاسیاست 2ایرانای را شاک داد .پهلاوی اول از دو تکنولاوژی سیاسای بارای رسایدن باه

آرمانهای خود بهره برد :ن ست ،تکنیک فردیتساز قدرت (تکنیک انضباطی)؛ تکنولاوژیای
که هد غاییاب ،کنترل بدنها بود؛ دوم ،تکنولوژ ِی زیستاقدرت ،که هدفش جمعیت باود؛
یعنی قدرت ،دیگر تنها بر اتباع (سوژهها) اعمال نمیشود (فوکاو .)188-190 :1398 ،باهبیان

روشنتر ،زیستاقدرت ،دو امر را با یکدیگر تنظیم میکند :انباشت سرمایه و انباشت انسانها
هاای جدیاد قادرت ،ساروکار داشاتن باا
(فوکو .)20 :1399 ،بهنظار فوکاو ،هاد تکنولوژی ِ
تودههای فراگیر است که در آن ،قدرت انسان بهمثابه فرد نیست ،بلکه انسان بهمثابه گوناه اسات

(فوکو .)323 :1390 ،رضاشاه برای اجرای تکنیکهای جدیاد حکمرانای ،باه حار قادرت
موازی و دست یازیدن به قدرت فیزیکی روی آورد .ایجاد دولت متمرکز برای بهسیطره درآوردن
تمام نواحی و یکپارچه کردن کلور با انقیاد اتباع انجام شد و تغییری بنیادین در ماهیات قادرت
سیاسی و خصلت رابطۀ مرکز با ای ت رخ داد (کرونین.)371 :1383 ،
سازوکارهای انضباطی در سراسر پیکر اجتماعی در
بهطور خ صه میتوان توزیع و انتلار
ِ

پهلوی اول را از رهگرر فرایندهای زیر بررسی کرد.
دور
ِ
نهادهای انضباطی
 .3- 2-1گسترش
ِ

های افاراد را امکانپاریر مایکنناد و ضامن
فوکو ،روبهایی را انضباط مینامد که کنترل دقی کنش ِ
نیروهای بدن تحمی میکنناد.
اطاعتافایدهمندی را بر

تضمین انقیاد همیلگی نیروهای بدن ،رابطۀ
ِ

فوکو ،باا پیاروی از نیچیه ،درک خاصای از قادرت دارد کاه در آن بیلاتر چگاونگی ِاعماال قادرت،
1. Bio Power
2. Biopolitics
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تکنولوژی ،و ابزارهای ِاعمال قدرت مدنظر اسات .وی حتای نظاام تنبیهای مادرن را ناوعی اقتصااد

سیاسی بدن معرفی میکند؛ زیرا در این نظام ،بدن و نیروهای آن ،و نیز فایدهمندی و مطیاع باودن آن،
ِ

هد اصلی است .دانلای کاه در اینجاا درباار بادن و نحاو تسالق بار آن وجاود دارد ،منجار باه

شک گیری چیزی میشود که فوکو آن را «فناوری سیاسی بدن» مینامد (ابااذری و حمیادی:1387 ،
1

 .)143دولت برای تحق ِ این فناوری سیاسی بدن و باهانقیاد کلااندن شاهروندان ،از ساازوکارهایی
بهره میگیرد که از یک الگوی ملا ص تبعیات نمیکنناد .دراینراساتا گااهی از اجباار ،توسا باه
سازوکارهای قانونی و مجرمانگاری ،گاهی از م یمت و انعطا  ،و گاه نیاز از ایجااد تغییار در نظاام
ایدئولوژیکی و تغییر در محتاوای آماوزب بهاره میگیارد .انتلاار و اشااعۀ ساازوکارهای انضاباطی
گوناگون در سرتاسر پیکر اجتماعی ،باهمعناای شاک گیری «جامعاۀ انضاباطی» اسات (اسامارت،
 .)119 :1391بهنظر فوکاو ،مهمتارین ویژگای دولتهاای مادرن ،اقاداماتی باود کاه در حوزههاای
اجتماع ،فرهنگ ،و سیاست انجام دادند؛ اقداماتی که هد از آنها ،دراختیار گرفتن امور مرباوط باه
مرگ و زندگی اتباع برای کنترل بهینۀ جامعه و مدیریت آن بود (فوکو.)103 :1396 ،
2

اگر پیشاز ملروطه ،مفهوم اداره کردن زیست افراد ،جایی در حکومتمندی نداشات ،پاساز
ملروطه و بهویژه با تلکی حکومت پهلوی ااکه همانگونه که پیلتر اشاره شد ،در پی تحقا طارح
ملتسازی بوداا سیاست ،محدود خود را تاا ذهان و زنادگی اتبااع اااباهمنظور راهبریشاان بارای
پریرب مفاهیم جدیداا گستراند .حکومتهای پیلین ،هیچگااه نیازمناد دخالات و دساتکاریهای
گسترده در بافت اجتماعیاسیاسی نبودند؛ زیرا نوعی از تعهدات حوزههای پراکند حیاات اجتمااعی
برای ماندگاری حکومت کفایات میکارد (مقادس)159 :1398 ،؛ اماا در دولات مادرن ،باا یاک
تکنولوژی قدرت فایدهگرا روبهرو هستیم که کارکردب ترساندن از زیاان و تلاوی باه کساب ساود و
ِ

اای
آمااجش «ذهاان» و «تصااور ِ
ات» آن اساات .دولاات پهلااوی اول در ایاان دوره بااا برقاراری نظامها ِ
چندساحتی کنترل و تدوین مجموعهای از قوانین ،استفاده از راهبردهای انضباطی و امنیتای ،و کنتارل

ایدئولوژیکی ،دست به مجموعه اقدامات گستردهای زده است .دولت با وضع قاوانینی بارای نظاارت
بر افراد و بازتعریف آن برمبنای قدرت انضباطی ،مجاز شد که به عرصههایی ورود کند که پایشازآن،
حوز نفوذ دولت بهشمار نمیآمد.
ساختار حکومت پهلوی و نهادهای برآماده از درون آن ،مانناد دادگساتری ،شاهربانی ،و
1. Subjectification
2. Governmentality
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ارتش ،با هم فضایی را بهوجود آورده بودند که در سایۀ آن ،برخی از گروههای اجتماعی ،امنیت
کافی نداشتند .شهربانی با گردآوری و تنظایم گازارب علیاه افاراد ،ارتاش باا دخالات گساترد
نظامیان در ادار کلور و تبعید افراد در قالب تبعید پیلگیرانه ،و دادگستری با تهیۀ قوانینی مانناد
قانون مجازات عمومی مصوب  1304و قانون مجازات مقدمین علیه امنیات کلاور ،در ایجااد
فضایی سهیم بودند که در آن ،افراد م الف و منتقد بهراحتی و بدون تناسب با جارم ،مجاازات
میشدند (سادات .)41 :1396 ،پلیس ،جزو دمودستگاههای دولت است و باا اعماال قادرت
فضااهای غیرانضاباطی را
خو یش ،سرتاسر پیکر اجتماع را زیر پوشش میگیرد و درمینوردد و
ِ
بهانضباط میکلد ،و کارکرد انضباطیاب از فرایند تعمیم یافتن انضاباطها باهک حیطاۀ پیکار

اجتماعی سرچلمه میگیرد (اسمارت .)118 :1398 ،در طول سلطنت شانزدهساالۀ رضاشااه،
پلیس و سازمانهای اط عاتیاامنیتی ترسناک او ،در نق

صاریح حقاوق فاردی ،اجتمااعی،

سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگای اقلاار و گروههاای م تلاف ماردم کلاور ،گامهاای اساتواری
برداشتند و موجب دستگیری ،بازداشت ،شکنجه ،و قت دهها تن از ایرانیان شدند.
تمرکز امور سیاسی ،سازمانهای نظامی و انتظاامی توساعه یافتناد و بهمثاباه یکای از
همگام با ِ

خصوصای افاراد را
پایههای اصلی رژیم ،بهتدریج شئون م تلف زیست اجتماعی و سیاسی و حتای
ِ
تحت نظارت گرفتند .دو راهبرد ترساندن و نااتوان کاردن (روزنباان )25 :1382 ،رویکارد عملیااتی

پلیس در دور پهلوی اول بود .در این دوره ،بر ِای ن ستینبار قدرت حکومت به زیستاقدرت تبادی
شد و بههمانترتیب ،سیاستهای مربوطه زیستاسیاسات ایرانای را شاک داد .مفهاوم نظاارت بار
دیگران ،همواره در پی آن بوده است که ضامن گساترب حیطاۀ نظاارت محساوس ،گوناهای القاای
قدرت در ساختاری نامحسوس را بهنمایش بگرارد .در تمام فرایندهای هنری وابسته باه دساتگاههای
قدرت ،این مسئله بهوضوح بهچلم میخورد (حیدری.)174 :1395 ،
 .3- 2-2سلطه بر بدن و ذهن اتباع

رؤیای متصدیان نظم نو ین قدرت ،خل بدن ،زبان ،و ذهن یکدستی باود کاه تاداعیگر ساوژ ملای
مطیع و فرمانبردار باشد؛ سوژهای که با کار بر روی اجزای بادن ،ذهان ،زباان ،لبااس ،و باهطاورکلی
هستیاب ،میبایسات باه اباژهای بارای حاکمیات تبادی میشاد .بادن ،بهمثاباه متنای اجتمااعی،
بازتابدهند روابق قدرت و نحو واکنش و نقد ما به آنها است؛ بنابراین ،میتوان رابطاۀ آشاکاری را
میان آناتومی بدن و نقشهای اجتماعی برقرار کرد که بر تعاما عاملیات و قادرت در فهام تجاارب
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بدنی داللات دارد (ذکاایی و امانپاور .)62 :1393 ،هاد از ایان فنااوری انضاباطی و سیاسات
ا
کالبدشناسی بدن ،شک دهی به بدنی رام ،احتماال بهمنظور رسیدن به هدفی خاص است تا اساتفاده،
دگرگونسازی ،و بهبود وضعیت بدن .در پی این دگرگاونی ،ساوژ ایرانای وارد بساتری از تحاوالت و
شاید تعارضها شد؛ زیرا ازیکسو ،بدن و شک وشمای غربی میخواهد و ازسویدیگر ،باا ذهنیتای
سرشار از روایتها و ارزبهای ایرانی روبهرو است .بههرحال ،نیاز به دانشهای جدید ،بدنها را باه
مکانی برای تولید ثروت ،تنظیم ،و کنترل تبدی کرد .بهگفتۀ فوکاو« ،چنادگانگی ت صاص ،انضاباط
دستگاههای دانش را با حداکثر اثرب لی و حداق هزیناه» (فوکاو ،)78-80 :1398 ،ایجااد کارد.
بهنظر فوکو ،بدن ،مکان غایی کنترل سیاسای و ایادئولوژیک نظاارت و قاعدهمنادی اسات .آنچاه در
نتیجۀ سیاستهای رضاشاه پدید آمد ،شک گیری کردوکاری انضباطی بود که فارد را تحات نظاارت
تازهای قرار میداد .درواقع ،هد این بود که این مراقبت و نظارت بهصورت جازء جداییناپاریری از
تولید کنترل درآید (دریفوس و رابینو.)28 :1382 ،
بنابراین ،همراه با ت ب بیوقفۀ رضاخان برای تکوین شالودههای دولت مادرن ،موضاوعهایی
که پیشازآن در ساحتی غیر از ساحت سیاست سااختهوپرداخته میشادند ،باه موضاوعها و مساائ
اصلی ساحت سیاسی تبدی شادند و حکومات باا وضاع قاوانین ،راهبردهاای انضاباطی ،و کنتارل
ایدئولوژیکی ،درصدد تغییر و هدایت رفتار افراد بلری و تحمی شیوههای یکسان زیسات اجتمااعی
است .بههمیندلی  ،هر چیزی که در این کنتارل ،تغییار ،هادایت ،و عق نای کاردن رفتاار ،نیازمناد
حکومت کردن باشد ،به موضوع حکومت تبدی میشود .از این دوره باهبعاد باود کاه دولات ،اماور
مربوط به زیست انسانها را تحت مراقبت خود گرفت و گرایلای قدرتمناد بهساوی گساترب اعماال
قدرت دولت بر زیستجهان انسانها شک گرفت (فوکو.)319-320 :1390 ،
در شرایق جدید ایران ااکاه باا تکثیرپاریری از ورود دگرگونیهاای نوگرایاناه رخ دادااا قادرت
بهگونهای روزافزون ،بهشک سیاستهای مراقبتی ،در طیف وسیعی از دستگاههای نظاارت دولتای و
از طری اعمال نظم بر جامعه انعکااس یافات (احمادزاده .)4 :1394 ،ایان اقادامات کاه باهمنظور
ایجاد انضباط و مدیریت حکومتی ایجاد شده بود ،موجب شد که مداخلۀ دولت در زنادگی روزماره،
تا مدیریت بر فضاهای کسبوکار و تدوین دستورالعم های پرشمار برای ایجاد همگونی و نظم نیاز
پیلروی کند؛ بهعنوان مثال ،در رسالۀ دستورالعم نظمیه چنین آمده است« :ادار جلیلۀ نظمیاه بایاد
ا
از عد نفوس وارده و قصد ورود آنها بدین شهر ک مستحضر و مطلع باشد؛ مردمانی که ساالها در
این پایت ت بدون حرفاه و شاغ و ناوکری متوقاف و سااکن شادهاند ،راه معااب خاود را بنمایناد؛
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درصورتیکه استعداد کار و شغلی را دارا بودند ،برحسب لیاقت و استعداد برای هریک کاار و شاغلی
تعیین خواهد شد» (رسالۀ دستورالعم نظمیه.)545 :1391 ،
در دور رضاشاه ،نهادهای مرتبق با پزشکی درحال گساترب بودناد کاه پایشاز هرچیاز
حوز تن را درمینوردیدند و نوعی حکومتمندی سراسربین را ایجاد میکردند .این نوع گفتماان
در نلریههای ایران دور رضاشاه و پیشازآن ،با استفاده فراوان از مفاهیم پزشکی ،روانپزشکی،
و س مت ،بستری را برای سوژهسازی فراهم کارد (مارادی .)161 :1399 ،باهگفتاۀ آبراهومییون،
قصد رضاشاه از تکسیس نهادهای جدید« ،گسترب سالطۀ قادرت دولات در هماۀ ب شهاای
کلور بود» (آبراهامیاان .)141 :1389 ،درواقاع ،رضاشااه خواساتار حاکمیات بار بادن بارای
بازنمایی سیاستهای خود بود و این امر از طری شناسایی نفوس و کموکیاف و م تصاات آن
امکانپریر بود که راه را برای مداخلۀ هرچاه بیلاتر نهادهاای انضاباطی میگلاود .باا نگااهی

تبارشناختی ،به همان نتیجهای میرسیم که فوکاو در کتااب «مراقبات و تنبیاه »1رسایده اسات.

قصر ،جایی بود برای راحتی و آسایش بدن پادشاه .ایان قصار باا پیادایش دولات ملای ،تغییار
کاربری داد؛ یعنی از آسایش بدنها به محصوریت و شکنجۀ بدنها رسید .دو بدن ضد هم ،در
یک مکان آشکار شدند؛ بدن شکنجهدیده منجر به تکنولوژی مراقبت و تنبیه شد .رضاشاه بایش
های
از هر پادشاهی از راز بدنها سار درمایآورد .ابتادا بادن بهمثاباه ارتاش را در مقابا بادن ِ
های سیاسی را محصور کارد .او ایان کاار را از طریا ِ تکسایس
شورشگر قرار داد و سپس ،بدن ِ
سرکوب قانونشاکنیها باه کاارکردی باهقاعاده و همساو باا
کردن تنبیه و
زندان قصر و با تبدی
ِ
ِ

جامعه ،برای جا دادن عمی ِتر قدرت تنبیه در پیکر اجتماعی انجام داد.
 .3- 2-3تبدیل میدان دید به قلمرو قدرت

برپایۀ تحلی فوکو ،نظام قدرت در جهان و جامعۀ مدرن ،بسیار ریلهدارتر و ناامرئیتر و اغواکننادهتر
از قدرت در نظامهای سنتی است .هد فوکاو ،برداشاتن نقااب از چهار قادرت در جامعاۀ مادرن
است .او میخواهد نلان دهد که پلت هاهر رهایینمای جامعۀ مدرن ،خواست سلطه پنهاان اسات
(حقیقی .)197 :1381 ،فوکو ،نظریاۀ جدیادی از قادرت و شایو اعماال آن در دنیاای مادرن ارائاه
ٌ
میکند .بهنظر فوکو ،ماهیت قدرت باید در تمام سطوح خرد جامعه تحلی شود :در ساطح خاانواده،
مادارس ،دانلاگاهها ،بیمارساتانها ،کارخانااهها ،و در هماۀ شاک های نهادینهشاده و سااازمانیافتۀ
1. Discipline and Punish
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موجود در جامعه .هنگامیکه فوکو بسیاری از مکانهای اجتماعی ،ازجملاه بیمارساتانهای روانای،
زندانها ،و تبعیدگاهها را برپایۀ توسعۀ تاری ی و از منظر گفتمان قدرت و سلطه بررسای میکناد ،باه
مجموعهای از نهادها یا سازوکارهای سیاسی و اجتماعی نظر نمیدوزد ،بلکه قدرت را باه شاک های
م تلف و در موقعیتها و فضاهای گوناگون میبیناد .او روب خاصای از ساازماندهی آرایشهاای

مکانی زندانها ،مدرسهها ،و کارخانهها را تحلی میکند؛ روشی که باالترین درجۀ رؤیتپاریری 1را
فراهم میکند .این شک از آرایش مکانی ،درواقع ،شاک خاصای از رابطاۀ قادرت و محدودساازی
رفتارها را اقتضا میکند (میلز.)79 :1389 ،
از طری سازوکار وارسی است که افراد در میدان دید قرار میگیرند ،و تابع سازوکار ابژهساازی،
و سپس آما اعمال قدرت میشوند .انضباط ،سازوکار قادرت اسات کاه باا آن باه کنتارل ریزتارین
عناصر در بدن اجتماعی میرسیم و با این عناصر به تکثیرگراری بر خود ذرات اجتمااعی ،یعنای افاراد
دست مییابیم؛ تکنیک فردیتساز قدرت .چگونه هرکسی مراقب شود ،سلوک ،رفتاار ،و تماای تش
کنترل شود ،چگونه عملکردب تقویت شود ،چگونه تواناییها و قابلیتهایش افازایش یاباد ،چگوناه
در جایی قرار گیرد که در آنجا مفیدتر باشد .بهنظر فوکو« ،انضاباط ،کالبدشناسای سیاسای جزئیاات
است» .نظام سراسربین ،قدرت «ذهن بر ذهن» را امکانپریر میکند .در مورد چنین تغییار وضاعیتی
در دور ِان پهلوی اول میبایست به فضای هر ومر گونه و نابهنجاار دوران ملاروطه اشااره کارد کاه

رضاشاه از آن برای گسترب قلمرو قدرت خود بهره گرفت.

در دور رضاشاه و در تحق سیاست تمرکزگرایی ،دولت اقدام به ایجاد نهادهای جدیاد و
بهبود و توسعۀ نهادهای سنتی کرد و ازاینلحاظ شاهد فرمانهای فراوانی هساتیم کاه حکومات
در امور گوناگون ،از نحو راه رفتن در خیابان و نوع پوشاش گرفتاه تاا ازدوا  ،تولاد ،سا مت،
شناسنامه ،و امور دیگر مربوط به زندگی و مرگ افراد ،صادر کرد .قانون سج احاوال و صادور
شناسنامه برای اتباع نیز ازجمله اقداماتی بود کاه باهویژه در ایجااد تغییار در زنادگی ماؤثر باود
(صادقی .)24 :1396 ،قانون ثبتاحوال را میتوان ت ب حکومت بارای شناساایی و انضاباط
ب لیدن به سامان زیستی شهروندان تعبیر کرد؛ زیرا با دراختیار داشاتن آمارهاای دقیا و البتاه
هویتهای جدید مکتوب ،راحتتر میتوانست سیاساتها و برناماههای ازپایشتعیینشاده را
عملی کند .باهاینترتیاب ،دولات در ایان دوره ،صادور شناسانامه بارای اتبااع زن و مارد را در
1. Visibility
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دستورکار قرار داد و به دخالت در اماوری چاون ازدوا  ،زادوولاد ،تحصای  ،سافر ،معاشارت
خانواده ،و اشتغال پرداخت (مقدس.)166 :1398 ،
سیاسات بقاای
ن ستین سیاستی که رضااخان باا بهرهگیاری از فضاای آنومیاک دنباال کارد،
ِ

وضعیت ترس فراگیر بود .تفرقۀ سیاسی و فعالیت نیروهای گریزازمرکز که بر ایران حاکم شاد ،باعا

شده بود که کلور کهنسال ایران ،فرتوت و خسته و ازپاافتاده باشد و در دو دهۀ آخار قارن ،باین  10تاا
 40درصد از جمیعت خود را بر اثر ابت به انواع بیماریهای واگیردار ،قحطی ،و جنگ از دسات داد
(می نی .)15 :1392 ،این شرایق ،زمینهساز بقای وضعیت ترس فراگیر در ذهن جامعاۀ ایرانای شاد.
اقدامات رضاشاه در رویارویی با مرهب نیز که زندگی خصوصی و عماومی ایاران را شاک مایداد،
1
تارس دوگاناه ،کاه
احساس گناه مهیبی را در جامعه ایجاد کرده باود (فرمایاان  .)33 :1975 ،ایان ِ

شاه قدرتمندی که از ابزار الزم بارای حکومات
شام
اس از ِ
ِ
فضای آنومیک و بیشاهی ازیکسو و هر ِ

بر بدن و تن شاهروندان برخاوردار اسات ازساویدیگر ،سابب شاد کاه برپایاۀ تجرباۀ اخیار ،آزادی
ِ
امنیات عریاان
افسارگسی تهای که ایرانیان از آن چیزی جز آشوب و فتنه ندیده بودند ،باهبهاای گازا ِ
ِ
رضاخانی فروختاه شاود .دوماین سیاساتی کاه رضااخان در ساایۀ فضاای آنومیاک پیگیاری کارد،

سیاستزدایی شهروندان بود .رضاشاه به بهانۀ حفظ امنیات عماومی و تکاو ین بساتر مناساب بارای
ایش نقاش ماردم
زندگی ،افراد و گروههای آزادیخواه را سرکوب کرد .اگرچه ِ
ایجاد آگاهی به ِ
منظور افز ِ
در سیاست ،بهواسطۀ تکسیس نهادهای مدرن ،اندک رونقی گرفته بود ،اما ت بهای رضااخان بارای

خصوصی خود ،ملارکت عمومی ،ملروطیت ،و حقاوق مادنی را باه تااق
ندن مردم به حوز
بازگردا ِ
ِ
نسیان کوبید (حافظی و سینایی.)66 :1399 ،

درنتیجه ،با ایجاد چنین فضای هراسانگیزی که دستاورد خأل قادرت در دوران ملاروطه
شدن اتباع در برابر حاکمیت و دردسترس شدن و درمعارض قارار
بود ،رضاشاه به فرایند عریان ِ

گرفتن آنها بهمنظور تولید ابژه های رام و مطیع سرعت ب لید .در چنین مسایری او از تکسایس
ِ
نهادهای انضباطی ،مجازات بدنها ،استفاده از فناوریهای سیاسی بدن بهره بارد و درحالیکاه

همچنان دال مرکزی اطاعتطلبی در کانون گفتمان سیاسی این دوران بود ،با توسعه و گساترب
منقادسازی ساوژهها
نهادهای انتظامی و انضباطی ،بهگونهای مل صتر ،بهعنوان ابزار سلطه و
ِ

بهخدمت حاکمیت درآمد.

1. Farmayan
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نتیجهگیری
سنتی مناسبات شاه و رعیت پیاروی میکارد .در
رابطۀ حکومت و مردم در دور قاجار از قاعد
ِ
ا
این الگو ،اراد پادشاه ،تعیینکننده ،و رعیت ،مطیع بیچونوچرای این اراده بود .پادشاه ،کاام
مستق از جامعه است و خار از دایر خواست او هیچ حقای شاک نمیگیارد .آغاازگر تغییار
سیاسی بدن باود کاه از دور
تکنولوژی
روند قدرت سیاسی برای سیاسی کردن رنج ،بهکارگیری
ِ
ِ

قاجار پدید آمد .در این دوره ،انبوهی از پدیدههای جدید در ایاران سار برکلاید .ایان سیاسات

ساوژگی بادن
بدنی نیروی جدیدی بود .در این سیاست ،بادن و
ِ
جدید ،درصدد تربیت ذهنی و ِ
بهطور مستقیم هد قرار گرفته بود .تغییر شاگرفی کاه عصار پهلاوی را از عصار قاجاار جادا

پهلاوی اول،
میکند ،دخالت از باالی دیکتاتوری پهلوی در زیستجهان افراد اسات .در دوران
ِ
کیفرمندی بر روح و روان جامعۀ ایرانی سایطره یافات .روح ،محا فارود دنادانهای انضاباط

است .گازی که از تن گرفته میشد ،به روح منتق میشاود .قادرت ،خیماۀ سایطر خاود را در
حاکمیت کیفر ،ههور جامعۀ مبتنیبار مراقبات ،تککیاد
روح پهن میکند .مهمترین ویژگی غلبۀ
ِ

بر بازداشت ،ملاهد سلسلهمراتبی ،تفتیش و بهنجارسازی بود .در این سامانۀ فکری ،افزونبار
تعریب بدن و جسم ،تعریب روح و روان آدمی نیز مدنظر است .از طری این مناسابات ،پهناۀ
هی او که علیه جامعه بهکار گرفته میشد ،گساترب
اعمال قدرت حاکم و ابز ِ
ارهای نظارتی و تنبی ِ

ادی عما نسابی برخاوردار بودناد ،باه
های ایرانی را که در دوران پیلاامدرن از آز ِ
یافت و سوژه ِ
ابژههایی رام ،مطیع ،و در دیدرس تبدی کارد .قادرت انضاباطی ،بارخ آیاین و تلاریفات
قدرت شاه در دور قاجار ،نامرئی ماند ،و در یک تغییر حیاتی ،قربانیان خود در
نمایش عمومی
ِ

جامعه را مرئی کرد؛ درنتیجه ،ایان نهااد باهراحتی مسایر ایجااد یاک نظاام ناوآیین تمرکزگارا و
ِ
استبدادی را هموارتر از دوران گرشته کرد .از این دوره به بعد باود کاه در حکومات پهلاوی اول
سوی گسترب ِاعمال قدرت دولت بر زیستجهان اتبااع شاک گرفات .در
گرایلی قدرتمند به ِ

های مراقبتای ،در طیاف
این شارایق جدیاد ،قادرت باهگوناهای روزافازون ،باهشاک سیاسات ِ
های نظارت دولتی و از طری
گستردهای از دستگاه ِ

اعمال نظم بر جامعه بازتاب یافت.
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