فصلنامه علمی ـ پژوهشی
تحقیق در آثار مکتوب شهرسازی
بررسی جایگاه روش

روششناسی علوم انسانی
س ،20ش  ،89زمستان 1395
صفحات  173ـ 194

Methodology of
(نمونه موردی :مجالت معتبر در حوزه نظریههای شهرسازی)
Social Sciences and

173

Humanities Journal
Vol.22, No.89 Winter 2016

ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو
غالمحسین مقدم حیدری

*

چکیده
میشل فوکو در کتاب مراقبت و تنبیه :تولد زندان نظریه جدیدی درباره قددر عِماداآ ب بدر ِفدرِد ید
جامعه ِرِئه می کند که مبتنی بر ِیده معااری زندِب سرِسربین ِست که جرمی بنتام فیلسوف حقوق قدرب
هیجدهم ب رِ ِبدِع کرد .طرح ِین بنا مشتال بر ساختاانی حلقدوی در ییرِمدوب برجدی در مرکدز بدود.
مرِقبانی که در برج قرِر میگرفتند میتوِنستند تاام ِماداآ رفتدار زنددِنیاب رِ رصدد نظدار مرِقبدت
کنند .فوکو معتقد ِست که ِین معااری به ظاهر ساده سبب تغییری بنیادین در شیوه حکومت بر ِفدرِد
به ِنقیاد کشیدب نها شد جامعه ِنضباطی مصر حاضر رِ بده جدود رد .بندابرِین بجاسدت کده بپرسدیم
نخست معااری سرِسربین چگونه ِبدِع شد؟ د م ِین معااری چه یژگدیهدا مالکردهدایی رِ در یدی
دِشت؟ سوم کدِمین یژگی ِین معااری بدر نظریدهیدردِزی فوکدو دربداره تبیدین جامعده ِنضدباطی تدأثیر
دِشت؟ ِین مقاله سعی دِرد با تحلیل بررسی معااری سرِسربین چگونگی تأثیر ب بدر نظریدهیدردِزی
فوکو به ِین یرسشها یاسخ دهد.
واژگان کلیدی :سرِسربینی معااری سوژه-منقادساز تنبیه مجازِ

* استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
تاریخ دریافت95/5/11 :

تاریخ تأیید95/9/5:

فوکو بنتام

gmheidari@gmail.com

174

روششناسی علوم انسانی  /س / 22ش /89زمستان 1395

 .1مقدمه
در قرن هیجدهم ساامئل بنتاام1کا یام مدنادظ میاام در میاریی دریاای ام بساتان بائد با
درخئاست امیرمشینان ریسی سع کرد تا کارخام های صنعت در آمجا احداث کند .ای متئج شاد
ک صرف ساختن کارخام ی ابزار آالت برای صنعت کاردن ریسای کااف میسات ی ای میازمناد با
میریی کاری مجرب است .پس ای باید دهقامان ریس را آمائز ما داد تاا بتئامناد از ابازار آ الت
ا
حرف ای استفاده کنند .الزم بئد هر فرد کاامال تعبایم داده شائد تاا جای ااه معاین را در کارخاما
اشغال کند ی این یعن برقرار کردن امضباط در میان کارگران ک ب مئبا خائد مساتبزم یام تکنیام
جدید قدرت بئد .یی با طراح سراسربین2برای احداث مدرس هنر ریسی ساع کارد تاا تکنیام
جدیدی برای برقراری امضباط در میان کارگران هنر آمئزان ی مربیان ب یجئد آیرد .ای ایان تکنیام
جدید اعمال قدرت را در اختیار برادر جرم بنتام -فیبسئف حقئق قرن هیجدهم -قرار داد.
جرم بنتام از این تکنیم برای برقراری امضباط در زمدان ی بازپریری زمادامیان اساتفاده کارد ی
زمدان سراسربین را طراح کرد .اما یی متئج شد ک م تئان این تکنیم را در ک جامع گستر
داد ی جامع ای امضباط ی کارا ساخت .گرچ ای مئفق مشد ک ایده خئد را ب اجرا درآیرد؛ اما ایان
تکنیم قدرت ب تدریج در خردترین اجزای جامع غرب ِاعماال شاد ی شایئه مائین از هادایت ی
میارت– یا ب طئر خالص حکئمت – بر افراد جامع را ابداع کارد .فئکائ3باا در ایان مکتا مدام
سع کرد تا میری جدیدی از قدرت ی شیئه ِاعمال آن بر افراد جامع در دمیای مدرن ارالا کناد .ای
فص سئم کتاب مراقبت و تنبیه :تولد زندان را با عنئان سراسربین ب این مئضائع اختصااد داد ی
سع کرد تا براساظ ییژگ های معماری سراسربین جامع امضباط را تبیین کند.
در ادام این مقال مشان داده م شئد کا چ ئما یام معمااری تئامسات شایئه حکئمات بار
امسان ها را تغییر دهد؟ برای پاسخ ب این پرسش ابتدا از بررس طراح سراسربین تئسا ساامئل
بنتام آغاز م کنیم ی سپس مشان م دهیم ک چ ئم جرم بنتام از آن برای مقشا زمادان معاریفش
استفاده کرد ی این طراح دارای چ ییژگ های مدم بئد .در بخش دیم مقال مشان داده ما شائد
ک فئکئ تحت تأثیر کدامین ییژگ ها ی عمبکردهای از این معماری میری ی تعریا جدیادی از قادرت
ارال کرد.
1. Samuel Bentham
2.Panopticon
3. Foucault
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 .2مدرسه هنر روسیه
سامئل بنتام در سال  1780ب عنئان مدندظ کشت از طرف میریی دریای ام بستان ب ریسی
رفت .ای ب درخئاست گری ئری پئتمکین1سع کرد تا ایالت کریچئ2را با مرکازی صانعت تبادی
کند .ایلین کار ای ساختن کشت های بئد تا بتئان با آمدا مئاد ایلی ساخت کشت را از دمپر3با بنادر
کرسئن4در دریای سیاه فرستاد .بادین منیائر ای مائع کشات ماارپیچ طراحا کارد کا بعادها
«کرمئار »5مامیده شد .این کشت شام تعدادی قایق جدا از هم بئد ک با هام دی ار متصا شاده
بئدمد؛ ب طئری ک ک آن م تئامست در پیچهای تند ریدخام ها همچئن کرم خم شئد ی ب راحت
راههای پر پیچ ی خم ریدخام ها را طا کناد .ای تعادادی از ایان کشات هاا را بارای حما الائار ی
تئلیدات کارخام های کریچئ شام قطعات مایهای جن

ب مایگان کریم ساخت .این کشات هاا

بیش از  250فئت دراز با آبخئری  6اینچ داشاتند کا شاام آپارتماانهاا ی تختخائابهاای باا
شکئه برای مبک بئدمد.
میریی محرک کشت تئس  120تن پاریزن تأمین م شد ک تحات فرماان ساامئل – کا باا
ببندگئی در عقب کشت ایستاده بئد -هدایت م شدمد .در یاقع ای در امتداای قاایق ما ایساتاد ی
پاریزنها در مقاببش ی در دی طرف قایق م مشستند؛ ب طئری کا ای حکام بارر مراقبات را بارای
هدایت پاریزنها داشت ی ب سبب باالتر بئدن از پاریزنها بر تمام اعمال ی رفتار آمدا اشراف داشت
ی م تئامست آمدا را کنترل ی با تذکرات ک با ببندگئ م داد هدایت کند« .شاید بتئان در ایان قاایق-
های ریس سامئل چیزی از مرکز محئری6برجسات ای را یافات کا مشخصا سراساربین7اسات»
(استیدمن 2012 8د .)4
مامئریت ای برای ساختن کارخام های صنعت در ریسی سبب شد تاا صانعت رام را از ریسای
1. Potemkin
2.Krichev
3. Dnieper
4. Krichev
5. vermicular
6. eccentricity
7. Panopticon
8. Steadman
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استخدام کند؛ اما مشک ی دغدغ اصب ای این بئد ک چ ئم باید این استادکاران صنعت ر را بارای
تعبیم ی تربیت کارگران ب تجرب ای ک بیشتر آمدا دهقان بئدمد ب کار گیارد .در یاقاع ساامئل «باا
مسالب در ارتباط با مدارت ی انض باط میاریی کاار مئاجا بائد» (یرت 1999 1د  .)5عادم
یجئد هیچ گئم امضباط در شیئه آمئز این استادکاران ی کارگران ساده مشکالت زیادی را بارای
سامئل بنتام ب یجئد آیرد .ای مرتب با گزار هاای مئاجا ما شاد کا از تنببا مازاع دزدی ی
مئشیدن مشریبات الک در میان استادکاران حکایت م کرد.
یک از کارمندان ای ب مام جئرر بنسئن – ک ب عنئان یم طراح شیم استخدام شده بائد -ای
را تددید کرد ک درباره این ب میم هاا با پائتمکین شاکایت خئاهاد کارد .هماین تددیاد سابب
مکاتبات بین سامئل ی برادر جرم بنتام – فیبسئف مشدئر قارن هیجادهم -شاد تاا راه حبا
برای این مشک ب دست آید .دی بردار بر این مکت اتفاق میر داشتند ک رفاع ایان مشاک در گاری
امضباط ی کنترل استادکاران ی کارگران ریستای بئد ک در این کارخام ها کار م کردمد.
حال این مسئب پیش م آمد ک این کنترل چ ئم باید امجام شائد؟ با عباارت دی ار مراقبات
کارگران ی استادکاران ب منیئر ایجاد امضباط مئرد میر در امر تعبیم ی تربیت ی کارخام چ ئم باید
اعمال م شد؟ اگر کارخام ب صئرت سالن بزرگ طراح م شد ی افراد در آن ب کار مشغئل م -
ا
شدمد چ ئم کنترل آمدا امکان پذیر بئد؟ اگر کنترلچ در بین افاراد در حرکات بائد یقیناا تعاداد
امدک از افراد را در زمانهای خاد م تئامست بازرس کند ی در متیج ب بازرسان بسیاری بارای
کنترل کارگران میاز بئد ی این م مقرین ب صرف بئد ی م دقت کاف داشت.
پس باید بازرس ب گئم ای امجام م شد ک تعداد ام شات شاماری از بازرساان بتئامناد تماام
کارگران را در هم ایقات کنترل کنند بدین اینک میاز باشد تا ب پیش آمدا بریمد ی یا حت تئس آمداا
دیده شئمد .سامئل راه ح این مشاک را در شایئه طراحا معمااری سااختمان یافات ی در ساال
 1786طرح مشدئر درباره «مشاهده مرکزی»2را ارال کرد .ای متئجا شاد کا تعبایم ی تربیات ی
میارت بر تعداد زیادی از کارگران ریس غیر ماهر ب یسیب «اتاق بازرس »3بدتر امکانپذیر اسات.
« سامئل در تال برای ب کارگیری مفید ی مئثر دهقامان ریسا غیار مااهر در کارخاما هاا اتااق
بازرس مدیری را طراح کرد ک امکان م داد ک هر کارگر ساادهای از جای ااه مشااهده مرکازی
1. Werrett
2. central observation
3. Inspection House
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مئرد میارت قرار گیرد» (سمپ  1999 1د. )100-99
اما طرح ای امکان اجرا پیدا مکرد؛ زیرا پس از درگیری باین ریسای ی عاماام در ساال 1787
پئتمکین ایالت خئد را فریخت ی تمام طرحهای بنتام ماتمام ماماد .در ساال  1805میاریی دریاای
ام بستان ب ای پیشنداد کرد تا دیباره ب ریسی برگردد ی در آمجا کشت های جن ا بارای ام بساتان
بسازد .ای ط مذاکرات ک با یزیر میریی دریای ریسی امجام داد تئافق کرد ک با ازای هار کشات
طراح شده برای ام بستان کشت مشابد را بارای ریسای طراحا کناد .بادین منیائر ساامئل
پیشنداد ساختن «مدرس هنرها »2را در پترزبئرگ ب تزار داد تا صانعت ران ی کشات ساازان ریسا را
تعبیم دهد .افرادی ک قرار بئد در کارخام های تئلید تجدیزات کار کنند ک چئب آالت لباظهاا
پارچ های بادبام ی ابزارآالت دریامئردی را برای میریی دریای فراهم کنند .در سپتامبر سال 1807
ساختمان در حال اتمام بئد ک تازار با ام بساتان اعاالن جنا داد ی ساامئل دیبااره با یطانش
برگشت .برخ از مقش های سامئل درباره مدرس هنر ب شک زیر است:

این شک س مقش – سق

مقطع ی مما -را از مدرس هنر مشان م دهد .ترکیب این س مقشا
1. Semple
2.School of Arts
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را م تئان در شک زیر دید:

ا
همانطئرک مالحی م شئد در این مقش یم استئام دیازده یجد در مرکز قرار دارد ک تقریبا
دارای قطر  28متر است ک پنج بازی ب طئل  21متر ی عرض  6/5متر ب آن متص هستند .ب جاای
بازیی ششم ایئان ی یریدی اصب ساختمان قرار دارد .استئام دارای س حبق هم مرکز است .قطر
حبق مرکزی  5/5متر م باشد ک شش طبق در آن بنا شاده اسات .زیار طبقا همکا تجدیازات
گرمای ی منبع آب قرار دارد .طبق همک شام اتاق اداری برای کارمندان مدرسا اسات .طبقا
همک «اتاق میارت مدیر» است« .میارتهای مئضع » از دی طبقا بااالی آن میاز امکاانپاذیر
است .دی طبق باالی ساختمان بدداری مدرس م باشد ک از سایر بخشها جداست .اطراف ایان
اتاقها فضای حبقئی خال است ک دی متر پدنا دارد ی گالریها ی راه پب های چبیپاای دیرادیر آن
قرار دارمد .سئمین ی خارج ترین حبق  9متر پدنا دارد ی ب دیازده بخش تقسیم شده است ک پانج
بخش آن متص ب بازیهای منشعب از ساختمان هستند .هر بازی دارای چدار طبق است ک تئسا
اتاقهای میارت حبق ایل مراقبت م شئمد.
مدرس هنر ریسی را م تئان با پریژههای دی ر ساامئل مقایسا کارد .یکا از ایان پاریژههاا
طراح مدرس ای برای دامشجئیان دامشکده افسری در ییل ییچ ام بستان بائد کا در دها 1790
طراح شده است .در این مقش ساختمان ب شک میمدایره ب چدار قطاع تقسیم شاده اسات .سا

ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو

179

قطاع اختصاد ب سالنهای سخنرام دارمد ک در هر کدام میزهای برای دامشجئیان طراح شده
ی میز استاد در امتدای باریم قطاع قرار گرفت است .قطاع چدارم خال است ی ب رقا

ی شمشایر

زم اختصاد دارد .در مرکز میمدایره اتاق شیش ای کئچک یجئد دارد ک مراقب م تئامد از آمجاا
اساتید ی دامشجئیان را در حین کار تماشا کند.

در سال  1797سامئل کارگاه را برای گدایان طراح کرد .شک زیر مقش مماا ی مقطاع ایان
کارگاه را مشان م دهد .همانطئرک مشاهده م شئد ساختمان از یم استئام  12یجد در  5طبق
تشکی شده است ک حبق های هم مرکزی در داخ آن قرار گرفت امد .افراد تئس ساکئی یاقاع در
حبق مرکزی ی فضای خال میان آن ی حبق بیریم مئرد مراقبت ی میارت قرار ما گیرماد .بعادها
ادعا شد ک  250تا از این کارگاهها در سراسر بریتامیا ساخت ی  2000مفر در آن جا داده شدهامد.
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مالحی م شئد ک بین این س مقش یم هدف مشتر یجئد دارد« .هدف کبیدی هندس کا
ساختار ...این است ک بر هم دامشجئیان کارآمئزان ی معبمامشان – یقت در مکانهای گئمااگئن
کار م کنند -میارت کند» (استیدمن  2012د  .)11اما باید دقت کرد ک هدف اختراع سامئل
یعن سراسربین تندا میارت بر دهقامان غیر ماهر ریس مبئد؛ ببک بیشتر راهحب برای ایان مسائب
ضریری ی فئری بئد ک « :چ کسا از م دباماان م دباام خئاهاد کارد» (یرت  1999د )7ی
سامئل با طرح هاای کا ارالا کارد تئامسات هام دامشاجئیان ی کاارگران سااده ی هام معبماان ی
استادکاران را تئس بازرسان برر مراقبت مئرد میارت ی رصد قرار دهد.
 .3زندان سراسربین
از مام های ک میان سامئل ی برادر جرم بنتام بجا مامده مشخ

اسات کا دی بارادر دربااره

معماری سراسربین با یکدی ر در تعام بئدهامد .اما در سفری ک بنتام برای دیدن برادر ب ریسای
رفت م تئان مقط عطف را در کارهای ای یافت .در یاقع م تئان دید ک تئج جرم پس از پامزده
سال کار بر ریی مئضئعات میری  -میری قاامئن ی قامئم اذاری -با سائی مئضائعات عمبا -
کیفرشناس

مدیریت عمئم سیاست اجتماع ی اقتصاد -جبب شد .یک از عئام مدما کا

سبب این تغییر عالق ی تئج در ای شد عالق ی درگیری ای با بن اههاای صانعت بارادر ساامئل
بئد .در این میان آمچ تئج ای را بسیار ب خئد جبب کرد ایده «سراسربین» یا «خام میارت» بئد.
در بازگشت ب ام بستان بنتام از فضای سیاس بازی ک ب سبب امقالب فرامس ب یجئد آماده بائد
ب هیجان آمد .ای دستمئشت هایش را مئرد بازبین قرار داد ی ب پاریس فرستاد .این دستمئشات هاا
شام مقاالت درباره تاکتیمهای سیاس ی سازمانهای قضاای ی از هما مدمتار طرحا دربااره
زمدان سراسربین بئد .زمدان سراسربین سع داشت تا حداکار مراقبت را از زمدامیان ب عم آیرد تاا
بتئامد آمدا را دیباره تربیت کند ی ب چرخ کار اجتماع بازگردامد .از این ری «مطابق با اص مراقبات
بنتام دسترس عمئم ب زمدان برای مدیریت مئفق آن اساس بئد» (سمپ  1999د .)295
برخ معتقدمد ک ای در سالهای میام عمر خئیش ک تئج خئد را بر زمدانها متمرکاز کارده
بئد از یظیف اصب خئیش ب عنئان حقئقدان ی میری پرداز دیر شده است .اما باید تئجا کارد کا
«تئج ای ب زمدانها مدیریت گدایان ی اقتصاد سیاس ب ای کمم کرد تا ُبعاد جدیاد مدما را با
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تفکر بدهد .برای پرداختن ب این مئضئعات میاز داشت تا از سطح میری ب سطح ب کارگیری آن
حرکت کند ی مقش های را برای مدادهای یاقع تنییم کند؛ مدادهای همچئن سراساربین ....کا ای
مجبئر بئد رشت جدیدی از مسال مرتب باا مادیریت ی اداره آمداا را در میار ب یارد» (دینئیادی

1

 1989د.)9
سراسربین شیئه مئین از م ر ب امسان ی کنترل ای را مطرح کرد ک تا عصر حاضر هم ماا باا
آن درگیر هستیم .اما مکت جالب تئج در طراح بنتام این است ک ای در طراح این مئع زمادان باا
پارادیکس مئاج بئد؛ از طرف سبئلهای زمدامیان مباید درب داشت باشند زیرا زمدامیان باید ری یت
پذیر باشند؛ اما از سئی دی ر افراد داخ سبئلها زمدامیام بئدمد ک جرم را مرتکب شده بئدمد ی
ا
از این ری باید مئرد محافیت قرار م گرفتند؛ از این ری حتما باید سبئلهای آمدا دارای در م بئد تا
بتئان از آمدا محافیت کرد .جرم بنتام برای رفع این مشک دی راهکار ارال کرد :مخست سبئلها
باید حئل دایرهای جا م گرفتند ک «جای اه ماظر» در مرکز آن قرار م گرفت تا مراقب بتئامد داخا
سبئلها ی افراد آمدا را مشاهده کند ی دیم درب سبئلها دارای پنجرههای بزرگ بئدمد ک هم بتائان
داخ آمدا را مشاهده کرد ی هم سبئل دارای درب باشد تا از زمدامیان محافیت کند.
بدین منیئر ای ی برادر در سال  1787زمدان را ب صئرت استئام ای باا چداار طبقا طراحا
کردمد ک هر طبق دارای دی حبق بئد .سبئلهای تم مفره کئچم بر ریی حبق بزرگتر قرار داشتند
ک بر ریی بیریم ترین سطح استئام قرار م گرفتند .اتاقهای مراقبان بار ریی حبقا کئچامتاری
طراح شده بئدمد ک در یس استئام قرار داشتند .با این تفایت ک این اتاقها در میم طبقات میان
طبقات زمدانها یاقع شده بئدمد .ب طئری ک هر طبق از سبئلهای مراقبان م تئامست دی طبقا از
سبئلهای زمدامیان را مشاهده ی رفتار ی حرکات زمدامیان را رصد کناد .در ضامن هار سابئل پنجاره
بزرگ داشت ک هر جنبش زمدامیان قاب دیدن بئد.
اما مکت بسیار مدم ک باید ب آن تئج کرد این اسات کا جرما ما خئاسات «ایان فرایناد
مشاهده یمطرف باشد؛ ای م خئاست ماظران زمدامبامان ی مالقاتکنندگان زمدان بتئامناد زمادامیان
را تماشا کنند؛ اما ای مم خئاست ک زمدامیان میز بتئامند آمدا را تماشا کنند» (استیدمن  2012د
 .)16ب عبارت دی ر زمدامیان همئاره باید در این هراظ ب سر ببرمد ک تئس مراقبان تحت مشاهده
1.Dinwiddy
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هستند؛ حت گرچ در آن لحی خاد کس ب آمدا م اه مکند« .بازدارمدگ هدف ایلی بائد ی اگار
رمج کشیدن زمدامیان قاب دیدن بئد آم اه مقصئد تنبی بدتار ما تئامسات بارآیرده شائد» (دراپار

1

 2002د.)15
از این ری جرم بنتام پیشنداد کرد تا اتاق مراقبت با پردههای با ریزم های کئچام بار ریی آن
پئشامده شئد تا م دبانها بتئامند از پشت آمدا ب بیرین م اه ی زمدامیان را رصاد کنناد؛ اماا زمادامیان
قادر مباشند ک آمدا را ببینند .از این ری زمدامیان همئاره در این ترظ ب سر م برمد ک کسام در حال
مشاهده آمدا از پشت ریزم ها هستند؛ حت اگر کس در برخ زمانها از پشت ریزم ها ب آمدا م اه
مکند .ب عبارت دی ر مرکز مراقبت در تاریک کم ی بیش کامب قرار داشت.

1- Draper
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بنتام بعدها  -ساالهاای  1787ی  - 1791در جدات رفاع مشاکالت مئجائد در طارح زمادان
سراسربینا طرحهای اصالح دی ری ارال کرد؛ اما این طرحها در زمان حیاات ای هایچگااه با
اجرا درمیامدماد .مادامت اه فیالدلفیاا 36-18221ی مادامت اه پنتئمئیا 2در لنادن 1840-49ایلاین
زمدانهای بئدمد ک مطابق طرح بنتام در قرن مئزدهم ساخت شدمد.

زندان پنتونویل

در مئشت های ک از بنتام برجای مامده است ای برخ ایقاات از «شادر سراساربین» یاا «بارر
سراسربین» سخن م گئید ک خیب گستردهتر از زمدان بئد .ای در طراح این شدر مبئغ خئد را با
عنئان معمار طراح شدری ی باغبان مناظر مشان م دهد .یی راه سرپئشیدهای میان ریدخام ی شدر
در میر گرفت بئد تا بازرسان در هئای بارام بتئامند براحت در آن حرکات کنناد .ایان بناا  15فائت
ارتفاع داشت ی خام های ب ردی در کنار هم داخ دیئار ساخت شده بئدمد .یم یخچاال در ایان
معبر تعبی شده بئد ی باالبرهای برای امتقال چیزها ی افراد از زمین ب باالی دیئارها ی ساق یجائد
داشت.
باغ در اینجا یجئد داشت ک از هر خام دری ب آن باز م شد؛ اما دسترس ساکنان خام هاا
1. Haviland'sEaster State Pennitentiary
2. Pentonville
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ب باغ محدید بئد .کبید این درها در دست بازرسان ی مراقبان بئد ی آمدا م تئامساتند هار یقات کا
بخئاهند ب دلی مسال امنیت این درها را ببندمد .خام ها با آجر ی مائاد ارزان قیمات سااخت شاده
بئدمد .این خام ها تئس بررهای احاط شده بئدمد ک پذیرای بازرسان بئد .ای در تئضایحات کا
درباره این شدر م دهد ریاب بین مردان زمان ی کئدکام ک در آن زمدگ م کنند را ترسیم م کند
(سمپ  1999د.)294-284
این شدرها دارای دهکدههای با ماام «دهکادههاای بارر سراساربین» بئدماد کا «با عنائان
پناه اه برای افرادی با میازهای فیزیک ذهن اجتماع ی اقتصادی خاص (چ آمداا کا یتایم
بئدمد یا بیئه یا بیکار یا سالخئرده ی یا از میر ذهن ی فیزیک مریض بئدمد) در میر گرفت شده بئد.
کسام ک مبادالت غیراشتغال آمئز خاد ی یا مراکز بازپریری  ....مادارظ مئسایق ی دی ار
ری های برای کمم ی ام یزه را میازمند بئدمد» (اسالی 2007 1د .)i i i
ب میر م رسد ک شدر مئرد میر بنتام یم اتئپیا بئد ک در آن مصبحت حاکم باید بار یظاای
ای منطبق باشد .مطابق طرح ای پادا حاکم ب دسات آیردن منفعات اسات ی زمادامیان با یاساط
مراقبت دادگاه ی میارت عمئم از ب رحم ی بدرهکش محافیت م شئمد .بدینگئم بنتام ساع
م کند ب سمت جامع ایده آل خئد پیش رید ک در آن سازیکارهای برای ب یجئد آیردن هارمئم
در جامع یجئد دارمد .آمئزه مراقبت بنتام در طراح زمادان ی شادر ایاده آلا تئامسات سااختار
دمیای جدیدی ک ما در آن زمدگ م کنیم را تشکی دهد .اهمیت ایان آمائزه از میار بنتاام با دیر
مبئد؛ ب طئری ک ای در سالیان پایام عمر سراسربین را چنین تئصی م کند «ابزاری سائدمند
ک با آن من امقالب بنیادین در جدان را تصئر م کنم» (سمپ  1999د.)288
استیدمن معتقد است ک مئرخان معماری ی عبمای عبئم اجتمااع – کا برجسات تارین آمداا
فئکئ است -تأثیرات عییم را برای سراسربین بنتام قال شادهاماد ی «سراساربین را با عنائان مادل
اصب ی ایلی مئع جدیدی از ریاب قدرت میارت دیدهامد ک در سراسر قرن مئزدهم بار مئسساات
حاکم بئده است ک م تندا زمدانها ببک مدارظ بیمارستانها سربازخام هاا ی کارخاما هاا را میاز
شام م شده است (استیدمن  2007د .)3در ادام این «تاأثیرات عیایم »2را بار شاک گیاری
میری قدرت فئکئ بررس م کنیم.
1- slaw
 - 2البته استیدمن نسبت دادن چنین تأثیراتی را عجیب می داند و آن را به چالش می کشد .مراجعه شود به مقاله:
Steadman,Philip(2007), The Contradictions of Jeremy Bentham’s Panopticon Penitentiary
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 .4ماشین منقادساز
فئکئ معتقد است ک تندا چند سال پس از بنتام جامع مئرد میر ای متئلد شد .در ظاهر سراساربین
ا
صرفا راه حب برای رفع یم مشک تکنیک در رابط با ب میم ی ازدحاام در زمادانهاا بائد؛ اماا
آمئزههای ک در آن یجئد داشت مئع کامب از جامع ای جدید را آشکار م کرد .جامع ای کا ماا
در حال حاضر در آن زمدگ ی آن را تجرب م کنیم .ای معتقد بئد ک سراسربین تغییری اساسا در
کارکرد زمدان ایجاد کرد .از میر ای سبئل زمدان دارای س کارکرد بئد« :حبس کاردن محریمیات از
مئر ی پندان کردن» (فئکئ  1387د .)249
سراسربین بنتام تندا کارکرد ایل را حفظ ی دی کارکرد دی ار را حاذف کارد .زمادامیان در سابئل-
هایشان دی ر از مئر محریم مبئدمد؛ ببک برعکس سبئل زمدان طئری ساخت شده بائد کا دارای دی
پنجره بئد .پنجره بزرگ ریی درب سبئل ری ب برر مراقبت قرار داشت ی پنجره دی ری ری ب بیارین
زمدان تعبی شده بئد؛ ب طئری ک مئر خئرشید ب داخ سبئل م افتاد ی تمام آن را ریشن م کرد ی
بازرظ ی ماظر برر مراقبت م تئامستند هر حرکت فرد زمدام را رصد کنند.

چنین طراح از زمدان عمبکردهای چندگام ای را ب همراه داشت ک فئکئ در کتااب مراقبات ی
تنبی ب آمدا اشاره م کند .با بررس ی تأم در این آراء م تئان ایان عمبکردهاا را با صائرت زیار
دست بندی کرد:
 فردیتسازی و رویتپذیریدر گذشت افراد زیادی در یم مکان حبس م شدمد؛ ب طئری کا در زمادانهاا جمعیاتهاای پار
ازدحام ی ماآرام دیده م شد .در حال ک در سبئلهای زمدان سراساربین هار فارد در یام سابئل
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زمدام بئد ک دیئارهای آن مامع تماظ فرد با دی ران بائد .بناابراین در سراساربین زمادامیان مما -
تئامستند دسیس یا دست جمع فرار کنند ی یا طرحهای برای جرمهای آیندهشان پا ریازی کنناد.
بدین گئم مجمئع ای از فردیتهای مجزا ب یجئد آمد ک اجازه در آمیختن شدن آمداا باا یکادی ر
داده مم شد.
اما کارکرد این سبئلها تندا جدا کردن افراد مبئد؛ ببک «سازیکار سراسربین یاحادهای مکاام
را سامان م دهد ک مشاهده ب یقف ی شناسای ب درم را امکان پذیر م کنند» (فئکائ 1387
د .)249سبئلها همچئن قفسهای ممایشا بئدماد کا هار مماایش تنداا یام باازی ر داشات
ا
«بازی ری کامال فردیت یافت ی پیئست رییتپاذیر» (همامجاا) .آیاا زمادام بایاد همائاره مئضائع
مشاهده ب یقف مراقب باشد؟ یاضح است ک مراقبان برر ب سبب محدید بئدن مفرات مم تئامناد
همئاره در هم لحیات ب مراقبت از زمدامیان تمام سبئلها بپردازمد .البت میازی هم ب چنین کااری
میست؛ زیرا هدف از مراقبت آن بئد ک زمدام همئاره احساظ کند ک تحت میارت اسات ی بادین
گئم مراقب اعمال ی رفتار خئد باشد .برر مراقبت چنین کارکردی داشت ی آمئزه بنتام در طراح آن
این بئد ک «قدرت م بایست رییتپذیر ی یارس ماپذیر باشد» (همان د.)250
رییتپذیر بدین معنا ک فرد محبئظ تئس مراقب برر دیده م شد اما ای مم تئامست مراقبان
را ببیند .ای در کامئن رییتپذیری قرار داشت؛ اما معماری حبقئی سبئلها با بارر مراقبتا کا در
مرکز قرار داشت ی پئشیده بئد این امکان را مم داد ک زمدام بفدمد ک چا مائقع در معارض
رییتپذیری است ی چ مئقع کس ای را میاره مم کند .بدین معنا قدرت اعمال شده تئس مراقبان
یارس ماپذیر بئد .این مامرل بئدن مراقبان ضامن میم بئد؛ زیرا در فرد ایان احسااظ همیشا

ی

پایدار را ب یجئد م آیرد ک همئاره در حال رصد شدن اسات؛ حتا اگار در مائاقع مراقاب با
مشاااهده کااردن مپااردازد .بنااابراین ارتباااط میااان زماادام ی مراقبااامش ارتباااط یکساائی باائد .در
سراسربین«زمدام مئضئع (ابژه) اطالعات است اما هرگاز فاع (سائژه) ارتبااط میسات» (هماان
د.)249
 ماشین سوژه-منقادسازدی کارکرد رییتپذیری زمدام ی یارسا ماپاذیری مراقاب امکاان عمبکارد خئدکاار قادرت را با
سراسربین م دهد .فئکئ معتقد است ک معماری سراسربین «ماشاین اسات بارای خباق ی حفاظ
مناسبات قدرت مستق از آن کس ک آن را اعمال م کند» (همان د .)250بدین گئما قادرت
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خئدکار ی غیر فردی م شئد .از این ری دی ر احتیاج ب آیینهای شکنج ی مراسم اعدام میست تاا
اعمال قدرت شخ

پادشاه تضمین شئد ی یا تفایت میان مقام ی شأن اعمالگر قدرت ی آن کس ک

قدرت بر ای اعمال م شئد را مشان دهد؛ ببک این مئع قدرت بر مئع معمااری بناا شاده کا بادن
امسانها ب طئر دقیق در آن تئزیع شدهامد ی «عدم تقارن ی ماهمترازی ی تفایت را تضمین م کند»
(همان د .)251هر کس با هر ام یزهای این ماشین را ب کاار امادازد ی در جای ااه مراقباان قارار
گیرد م تئامد این قدرت را اعمال کناد« .سراساربین ماشاین اعجااب ام یازی اسات کا بار پایا
خئاست ها ی تمای های بسیار متفاایت اثرهاا ی متاایج هم ائم از قادرت را ما ساازد» (هماان
د .)252سراسربین سازیکاری را تشکی داده است ک «بدین ب کاارگیری هایچ ابازار فیزیکا ای
جز معماری ی هندس ب طئر مستقیم بر افراد اثر م گاذارد»(هماان د256ی .)257از ایان ری
م تئان گفت «این مئع قدرت بر مجمئع ای از دست اهها ک سازیکارهای دریم شاان مناسابات را
تئلید م کنند ک افراد در آن گرفتارمد» (همان د )251استئار است .فئکائ معتقاد اسات کا باا
اختراع سراسربین «م تئان هندس ساده ی مقتصدام «زمادانهاای مطمائن» را جاای زین سان ین
«زمدانهای امن» قدیم با آن معماری قبع یارشان کرد» (همان د.)252
سراسربین هم را م تئامد کنترل کند اما چ کس بر مراقبان سراسربین میاارت خئاهاد کارد؟
این کار م تئامد ب سادگ ی تئس بازرس ک سرزده ب مرکز سراسربین م آید امجام پذیرد .بدین
گئم ک عمبکرد مئسس همئاره مئرد قضایت ارزیاب ی میارت قرار خئاهاد داشات .حتا بنتاام
پیشنداد کرد ک درب زمدانها بر ریی مردم باز باشد تا هر زمان ک م خئاهند بتئامناد از آن بازدیاد
کنند« .بنتام ش فت زده بئد ک مدادهای سراسربین م تئامند این هم سبم باشند؛ دی ر ما میبا -
های در کار بئد م زمجیری ی م قف های سن ین؛ فق کاف بئد جداسازیها ریشن ی یاضح باشد
ی مدخ ها ب درست تعبی شده باشد»(همامجا) .بادین گئما بنتاام باا ابازار معمااری ماشاین را
طراح کرده بئد ک هم افراد از جمب مدیر آن هم در این ماشین محبئظ بئدمد « .امقیادی یاقعا
از رابط ای مجازی زاده م شئد»(همامجا)؛ امقیادی ک محصئل یم ماشین بئد ماشین کا ما -
تئامست ب جای زمدام در آن کارگر دامش آمئز ی یا بیمار قرار گیارد .از ایان ری دی ار بارای مبازم
کردن زمدام ب رفتار بدنجار کارگر ب کار ی دامش آمئز ب پشتکار تئس ب زیر ضاریرت مداشات.
در یاقع سراسربین همچئن ماشین عم م کرد ک محصئل آن سئژه-منقادسازی امسانها بئد.
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 معرفتسازیدر زمدان سراسربین یقت مراقبان ب مشاهده زمدامیان م پردازمد در یاقاع عمبکارد هار زمادام را
رصد م کنند .بدین گئم قادر خئاهند بئد استعدادها قاببیتها منش اخالق ی خصئصایات هار
فرد را تعیین کنند ی این امکان ب یجئد م آید ک رفتار بدنجار از رفتار مابدنجار متمایز شائد .بادین
گئم سراسربین همچئن یم طبیع دان ب تعیین ییژگ ها ی طبق بندی زمدامیان م پردازد .مراقباان
در زمدان م تئامند با امجام آزمایشها تأثیر شرای متفایت را – داریها ی تنبی هاای گئمااگئن  -بار
شیئه رفتار زمدامیان بررس کنند .در یم کارخام بازرسان سراسربین م تئامند چ ائم

عمبکارد

کارگران را بررس کنند ی تکنیمهای گئماگئم را برای افزایش بدرهیری کار آمدا ب کار گیرمد.
در یم مدرس میارت سراسربین اجازه م دهد تا شیئههای گئماگئن آمئز تئسا معبماان ی
تأثیر آن ریی دامشآمئزان تجرب ی مطالع شئد .در یم پریرش اه م تئان کئدکاان سارراه ی با
خاممان را با ری های گئماگئن ی در میامهای مختب آمائز داد ی رفتاار آماان را یقتا با سان
هیجده سال

رسیدمد با رفتار کئدکاان دارای خاامئاده مقایسا کارد .در یاقاع «سراساربین جنبا

آزمایش اه میز دارد یعن م تئامد ب منزل ماشین برای امجام آزمایشهاا ی تجربا هاا اصاالح
رفتارها ی تربیت یا بازپریری افراد» (همان د )254-253ب کار گرفت شئد.
امکان مشاهده ی آزمایش شرایط را فراهم م آیرد کا بازرساان یاا کساام کا کاار آمداار را
ارزیاب م کنند بتئامند درباره شیئههای تعبیم ی تربیت افراد در زمدان کارخام ی یا مدرس میریا -
های را مطرح کنند« .سراسربین همچئن مئع آزمایش اه قدرت عم م کند .سراسربین با یمان
سازیکارهای مشاهدها

م تئامد مفئذی مئثر ی تئاممند در رفتار امسانها داشت باشد؛ رشد داماش

بر تمام پیشرفتهای قدرت استئار است ی در تمام سطئح ک قدرت اعمال م شئد مئضائع-
قادرت سراساربین
های برای شناخت کش م کند» (همان د)255؛ بنابراین در مقط اعماال
ِ
تأثیرگذاری بر آن است .ب عباارت

معارف جدیدی متئلد م شئمد ک مئضئع آن امسان ی چ ئم
ا
دی ر اینجا دقیقا مقط تئلد عبئم امسام است .زمام ک این ماشین برای دیئام ان ب کار گرفت شد

ریامشناس ی ریامکایی ب یجئد آمد؛ یقت برای دامشآمئزان ب کار گرفت شد عبائم تربیتا متئلاد
شد؛ زمام ک برای کارگران استفاده شد ریامشناس کار ی عبئم مرتب با بدرهیری ب یجئد آمد ی آن
هن ام ک برای زمدامیان ب کار گرفت شد جرمشناس ی عبئم مرتب با آن پا ب عرص ظدئر گذاشت.
چنین معارف ب مئب خائد سابب اعماال هار چا بدتار قادرت سراساربین ما شائد .یعنا
متخصصان این معارف ب سان «مدندسان کردار ارتئپدهای فردیت» هستند ک «بدنهای مطیع ی
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در عین حال تئاما» (همان د )370م سازمد .آمدا کنترل تکنیک ای را تضمین م کنند کا باا آن
«م تئان افرادی(سئژه ها) مطیع سااخت ی دامشا مئثاق در مائرد آماان شاک داد .ایان تکنیام
امضباط ک بر بدنها اعمال م شئد دی متیج دارد :ریح ک باید شناخت شئد ی امقیادی کا بایاد
حفظ شئد» (همامجا) ی سع م کند پیش از آمک خطا ی جرم رخ دهد از ارتکااب آن جبائگیری
کند.
در یاقع سراسربین رفتار افراد را میارت ی هدایت م کند ی این شیئهای جدید از اعماال قادرت
بئد ک دی ر همراه با سرکئب ی خشئمت مبئد .همین مکت تئج فئکئ را ب خئد جباب کارد ی سابب
شد تا ای تعری جدیدی از قدرت ی شیئههای اعمال آن ارال کناد .بناا بار میریا ای کا برگرفتا از
ا
عمبکردهای سراسربین است قدرت صرفا بر ساختارهای سیاس ی اداره دیلتهاا داللات مادارد؛
ببک ب شیئه هدایت رفتار افراد یا گریهها میز اطالق م شئد .قدرت مسبت از میریهاست ب عباارت
دی ر هر مسبت از میریها یم مسبت قدرت استِ « .اعمال قدرت مجمئع ای از کنشها بار کانش-

های ممکن است؛ ِاعمال قدرت بر م ام یزد ترغیب م کند اغئا م کند تسدی یا دشئارتر م -
ا
کند باز یا محدید م کند کمتر یا بیشتر محتما ما کناد ی در مدایات مبازم ما کناد یاا مطبقاا
ممامعت م کند» (فئکئ  1391د.)426
اما مباید این مکت را از میر دیر داشت ک «در هر حال اعمال قدرت همائاره شایئهای اسات از
کنش بر یم سئژه کنش ر یا بر سئژههای کنش ر ی این از آن ریست ک این سئژهها کنش م کنند ی
یا قادر ب کنشامد»(همامجا) .بنابراین م تئان از حکئمت بر کارگران زمدامیان کئدکاان بیمااران
ریانها جماعتها ی خامئادهها سخن گفت .در هم ایان مائارد ما تائان افاراد را تحات میاارت
گرفت پیئست مئرد قضایت قرار داد رفتارشان را اصالح کرد ی ری های را ک ب میر بدتار ما -
رسند ب آمدا تحمی کرد .در این صئرت « ِاعمال قدرت عبارت است از هدایت رفتارها ی مدیریت

امکانها»(همان د .)427دلئز معتقد است ک فئکئ در کتاب تنبیه و مجازات :تول د زن دان ایان
هدایت رفتارها ی مدیریت امکانها را در قرن هیجدهم در س مسبت ِاعمال میریها بیان کرده است:
 -تئزیع کردن در مکان :ک با حبس چدارچئببندی ی ردهبندی مشخ

م شئد؛

 سامامده در زمان :ک با تقسیمبندی زمان برمام ریزی عم ی تجزی رفتار متعین م گردد؛ ترکیب کردن در مکان-زمان :ک مشتم است بر هم شیئههای ساختن میریی مئلد ک اثاری متیج آن باید برتر از جمع میریهای ایلی تشکی دهنده آن باشد(دلئز  1386د.)110
ا
با تأم در این مسبت میریها در م یابیم ک این مسبتهاا دقیقاا هماان عمبکردهاای چندگاما
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سراسربین هستند .در سراسربین یاحدهای مکاام ای ساامان ما یاباد کا امساانهاا – زمادامیان
کارگران دامش آمئزان ی -...ب گئم ای در آن تئزیع م شئمد ک همئاره تحت مراقبت قارار گیرماد ی
یا ب عبارت بدتر همئاره احساظ کنند ک تحت مراقبت هستند ی این ب مئب خئد میم ی اقتصااد در
زمان را در پ م آیرد؛ ب طئری ک م تئان گفت «سراسربین بنتام تصائیر معمااری ایان ترکیاب
است» (فئکئ  1387د )248ک سبب « افزایش مئلد قدرت» ما شائد .بادین شایئه «قادرت
امکان م یابد ب شیئهای پیئست در بنیانهای جامع حت خردتارین ذره آن اعماال شائد» (هماان
د)259؛ بدین گئم فئکئ با بررس ییژگ های سراسربین ی ارال میری ای جدید از قدرت ب سئی
تبیین جامع امضباط م رید.
 جامعه انضباطییک از ییژگ های سراسربین آن است ک عده امدک مراقب م تئامند عده کایری را تحت میارت ی
مراقبت ب یرمد .از این ری «سراسربین م تئامد از شمار کسام ک قدرت را اعمال م کنند بکاهد ی
در عین حال بر شمار کسام ک قدرت بر آمان اعمال م شئد بیفزاید» (همان د)256؛ بناابراین
سراسربین شیئهای است ک م تئامد در مقیاس یسیع قدرت را اعمال کند .بنابراین اگار ایان شایئه
در جامع اعمال شئد م تئان با ابزارهای همچئن رییتپذیر کردن ثبت ممئدن ی تفایتگذاری ی
مقایس کردن قدرت را در پیکر اجتماع امتشار داد .چنین تکنیک این امکان را فراهم ما کناد کا
قدرت «ب شیئهای پیئست در بنیانهاای جامعا حتا در خردتارین ذره آن اعماال شائد» (هماان
د .)259بنتام با طراح شدر سراسربین سع کرد تا چنین جامع ای را ب تصئیر کشد جامعا ای
ک فئکئ آن را جامع ای امضباط م مامد.
از میر فئکئ «ام ضباط در یاقع سازیکار قدرت است ک با آن ب کنترل ریزتارین عناصار در بادن
اجتماع مای م شئیم ی با این عناصر ب تأثیرگذاری بر خئد ذرات اجتمااع یعنا افاراد دسات
م یابیم .تکنیمهای فردیتساز قدرت چ ئم هر کس مراقبت شئد چ ئم تئامای ها ی قاببیت-
هایش افزایش ی ابد چ ئم در جای قرار گیرد ک در آمجا مفیدتر باشد :با میار مان امضاباط ایان
است» (فئکئ  1391د .)188ای معتقد است ک در عصر کالسیم امضباط تندا در مکاانهاای
خاد همچئن سربازخام ها ی دامشکدهها یجئد داشت؛ حال آمک بنتام با «سامانده سراساربین
در سطح یم سازیکار پای ای ی ب سادگ امتقالپذیر عمبکرد پای ای جامع ای را برمام ریزی ما -
کند ک سازیکارهای امضباط سرتاسر آن را در مئردیده ی در تماام آن رسائخ کاردهاماد» (فئکائ
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 1387د .)260از میر فئکئ «سراسربین اص عمئم یم کالبد شناسی سیاسی مائین اسات
ک مئضئع(ابژه) ی غایت آن مناسبات امضباط است» (همامجا)؛ کالبدشناس ای ک هدف آن کالبد
افراد است ی سع دارد با تئزیع بدنها مسبت ب یکدی ر ی مکانها آمدا را تحت مراقبت قرار دهد.
سراسربین ممئدار قدرت ی ماشین امتزاع است؛ قدرت تبدی شده ب شک آرمام ا ؛ دیدن
فرد بدین دیده شدن .اص عمبکرد مجمئع ای از ری های میارت در جئاماع مادرن اسات .اماا
زمدان تندا ی ام مقر اعمال قدرت امضباط میست؛ ببک ک جامع تا کئچمترین اجزایش مکام
برای ص آرای قدرت امضباط است .از میر ای «ریزگار باستان تمدن مماایش بائد .امک انپ ی ر
کردن بازرسی شمار اندکی از چیزها(ابژهها) برای ش مار کثی ری از انس انه ا؛ معمااری معبادها ی

تئاترها ی سیر ها پاسخ بئد ب این مسئب  ..... .عصر مدرن مسئب معکئظ را طرح کرد :رو ت-
پی ر کردن آنی شمار بسیار کثیر برای شماری اندک ا حتی برای

نر ر» (هماان د .)269ای

معتقد است آمچ بنتام ب منزل یم برمام تکنیک تئصی کرده بئد اکنائن با منزلا یام فرآیناد
تاریخ در زمدگ ما تحقق یافت است .ای با مقایس میان زمدگ کنئم ما با زمدگ یئمان باساتان ی
قرین یسطا م کئشد تا مشان دهد ک
« جامع ما جامع ممایش میست جامع مراقبت است ..... .ما ب مراتب کمتر از آمچ م پنداریم
یئمام هستیم .ما م بر پب های آمف تئااتر مشسات ایام ی ما ریی صاحن ایام؛ ببکا در ماشاین
سراسربین جا گرفت ایم در محاصره اثرهای قدرت ک خئدمان آمدا را تادایم ما بخشایم چائن
چرخ دمدهای از آن ماشینایم» (همان د.)270

اما ما چ ئم آن را تدایم م بخشیم؟ برای پاسخ ب ایان پرساش مبایاد فئکائ را تنداا با عنائان
جامع شناظ در میر ب یریم ک این مئضئع  -چ ئم جئامع رفتار اعضایشان را کنترل م کنناد -را
تحبی م کند؛ ببک باید تئج کرد ک پریژه ای دارای جنب ای معرفتشناخت میز هسات .جنبا ای
ک در آن ب این مسئب م پردازد ک «چ ئم چنین فرآیندهای از قادرت پاریژه سائژهساازی ی با
امقیاد درآیردن را امجام م دهند فرایندی دیگام ک مئع خاص از سئبژکتیئیت را ب افراد م دهد ی
در عین حال آمان را ب امقیاد در م آیرد» (میبر د.)240
در زمدان سراسربین کیفر جسمام دی ر عنصر سازمده کیفر میست؛ ببک شیئه جدیاد تنبیا بار
ریح فرد اعمال م شئد ی جای جالد را ساپاه کاامب از تکنساینهاای ریح ما گیارد -م دباماان
پزشکان کشیشان ریامشناسان ی مربیان تربیت  -ب عبارت دی ر جارم در حائزه اباژههاای درخائر
دامش عبم جا گرفت .ریامپزشک امسانشناس جرم ی جرمشناس ابزارهای را فراهم آیردمد کا
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ب کمم امدا ریح مجرم با احترام تمام یارد فرآیند تنبی شد .فئکئ بر این مکت تأکید ما کناد کا ای
سع دارد تا مشان دهد «چ ئم امسان ریح فرد بدنجار یاا مابدنجاار با منزلا اباژههاای دخالات
کیفری جای جرم را گرفتند ی شیئه خاد ب امقیاد درآیردن با چ ریش تئامست امسان را با منزلا
ابژه دامش برای گفتمام با شأن عبم متئلد کند»« .تکنئلائژی مائین ریح ی داماشهاای کا ایان
تکنئلائژی باار آن اساتئار اساات محصائل ری هااای تنبیا میااارت ی الازامامااد» (میباار 1382
د.)242
 - 5نتیجه
با مریری بر چ ئم پیدایش معماری سراسربین مالحی شد ک چ ئم ایان معمااری در ظدائر
جامع مدرن ی میری پردازی فئکئ درباره قدرت تأثیر گذاشت است؛ اما باید تئج کرد ک سراسربین
تندا یم طرح معماری ساده میست ببک همانطئرک فئکئ متذکر م شئد یم ماشین اسات یام
تکنئلئژی مئین قدرت .عده ای معتقدمد فئکئ در مقش ی تأثیر این معماری در ب یجئد آمدن جامع
امضباط غبئ کرده است .بنا بر میر جانت سمپل سراسربین تندا کتاب بنتام است ک فئکئ خئامده ی
از این ری تفسیر ای از کار بنتام ماق م باشد؛ زیرا سراساربین بنتاام تنداا در بساتر آرای ای از سائد
ام اری قاب فدم ی در است (سمپ  1992د .)106-105از این ری شارحان بنتاام معتقدماد
ک آمئزه سراسربین در کتاب تنبیه و مجازات قاب مقد م باشد ی تحبی فئکئ از آن در این کتااب باا
کاست های فرایام مئاج است .اما آمدا متذکر م شئمد ک مقاالت ک بعاد از ایان کتااب تئسا
فئکئ منتشر شده است مشان م دهد ک فدم فئکئ از فبسف بنتام ی ب ییژه میری سئد ام اری یی ب
تدریج کام تر ی عمیقتر شده است.
بئرمئن -ارمست1معتقد است ک شارحان فئکئ تنداا زماام ما تئامناد عماق میریاات فئکائ را
دریابند ک بتئامند فدم درست از بنتام ب دست آیرمد ی بر عکاس شاارحان بنتاام میاز ما تئامناد از
ریایت فئکئ از حکئمت امضباط در جدیدی از فبسف بنتام ب دست آیرمد؛ اما در مدایت «مبایاد
فرامئ کرد ک فئکئ بنتام را ب خاطر خئد بنتام تفسیر مم کند ببک ای بنتام را ب عنئان مدمات برای
دستئر کار ایدلئلئژیم خئد م یابد .یقت فئکئ بنتام را م خئامد بیش از آمک ب چشم ما آیاد
م بیند» ( 2007د.)14
1. Brunon-Ernst

ارزیابی تأثیر معماری سراسربین بر نظریه قدرت فوکو
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