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چکیده
دي را در فرایند تعـامالت روزمـره   کیفر، همچون دیگر پدیدارهاي اجتماعی، نقش هاي متعد

میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهاي موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می 
در مقابـل، تحمیـل   . شماري از این نقش ها آشکار بوده و بـه سـهولت قابـل شناسـایی هسـتند     . کند

ت که گاه شناخت آنهـا نـه تنهـا بـراي     مجازات نمایشنامه اي از ایفاي نقش هاي پیچیده و پنهان اس
. شهروندان بلکه حتی براي دست اندرکاران نظام عدالت کیفري نیز دشوار خواهد بود

مجازات آخرین زنجیره از سلسله ي واکنش هاي تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکـدیگر و  
مجـازات یـک تحمیـل رنـج     . دنـد نیز با ساختارهاي اعمال کننده ي قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گر

صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکـاري نیسـت؛ مجـازات یـک فنـاوري عقالنـی اسـت کـه در قالـب          
فراتـر از تصـورات مرسـوم در خصـوص اهـداف مجـازات هـا، تمـامی         . اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود

تکـرار بـی پایـان    . قرار کرده انـد اشکال واکنش هاي تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت بر
تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شـهروندانی کـه نخسـت از    –الگوي انضباط 

طریق اجبار به پیروي از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهـره گیـري از   
.  شایسته تر قدرت پذیر می شوندروش هاي تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر 

واکنش کیفري نه مطلقا یـک عکـس العمـل    . مجازات فناوري به غایت پیچیده ي مطیع کردن است
هاي اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده براي وادار کردن شـهروندان  ناخودآگاه براي حراست از ارزش

ه پیروي بـه تناسـب اشـکال مختلـف اعمـال      این اجبار ب. به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ي آن است
. اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش هاي پیچیده ي ساختن و پـرداختن حاصـل مـی گـردد    

به واسطه ي ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییـر در چهـره ي قـدرت موجـب دگرگـونی در      
در این مقالـه، تـالش بـر آن اسـت تـا از      . ددشیوه هاي اعمال آن و از جمله الگوهاي کیفرگذاري می گر

طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ي قدرت و نیز با بهره گیري از تبارشناسی تاریخی اشـکال ایـن مفهـوم،    
. ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش هاي کیفري آشکار گردد
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مقدمه
جامعه شناسی کیفري قلمروي طرح پرسش هاي بنیادینی است که پاسخ بدانها واقعیـت هـاي   

پرسـش هـایی در ایـن    « . پیچیده و پنهان مجازات را در فرایند تعامل اجتمـاعی آشـکار مـی کنـد    
دهـی  خصوص که اجتماع از چه طریق قدرت خود را براي تحمیل مجازات بر بزهکاران سـامان 

کرده و توسعه می دهد؟ دغدغه ي اصلی جامعـه شناسـی کیفـري یـافتن مسـیري بـراي کارآمـد        
بلکه، کاوش در خصـوص ارتبـاط اجتمـاع و مجـازات،     . ساختن عملکرد نهادهاي کیفري نیست

درك این مساله که مجازات چگونه به عنوان یک نهاد اجتماعی اعمـال مـی شـود و نیـز ترسـیم      
& Duff( »ی اجتماعی، در شمار اهداف جامعه شناسی کیفـري قـرار دارد   جایگاه کیفر در زندگ

Garland,1994,22 .(
شماري از جامعه شناسان کیفري کارکردگرا مجـازات را ابـزاري بـراي واکـنش اجتمـاع در      
برابر نابهنجاري و تهاجم به ارزش ها انگاشته و بر این باورند کـه تحمیـل کیفـر تنهـا یـک دفـاع       

چهـارچوب هـاي   ) . 1392،109جوان جعفري و سـاداتی، ( ابر نقض اخالقیات استطبیعی در بر
نظري کـارکردگرا اگـر چـه تـوان توصـیف بخشـی از واقعیـت مجـازات را دارا هسـتند؛ لـیکن،           
. واقعیت پنهان دیگـري کـه در بطـن تمـامی نهادهـاي تنبیهـی نهفتـه اسـت را نادیـده مـی انگـارد           

بیهـی را بـیش از هـر چیـز مـی تـوان در قالـب مناسـبات         مجازات و دیگر اشکال واکنش هـاي تن 
ساختار قدرت تنبیهی کـه ترکیبـی از تولیـد حقیقـت هـاي رفتـاري،       . قدرت مورد توجه قرار داد

قاعده مند سازي و سپس تعذیب است؛ ابزاري مناسب و قابل اتکا براي تـداوم قـدرت محسـوب    
. می گردد

در نتیجـه، الگوهـاي   . ل اقتدار بهره می برنـد اشکال مختلف قدرت از شیوه هاي متفاوت اعما
کیفر گذاري نیز به عنوان یکی از جلوه هاي اعمال اقتـدار بـه تناسـب تغییـر در ماهیـت و اعمـال       

.کنندگان قدرت، دستخوش دگرگونی می شوند
پژوهش حاضر به بحث در خصوص واقعیت عقالنی کیفر و یا بـه تعبیـر دیگـر، مجـازات بـه      

در حقیقت، شناخت روش هایی که بر اسـاس آنهـا قـدرت از    . رت می پردازدمثابه ي فناوري قد
البته باید توجـه داشـت   . طریق مجازات تولید شده و تداوم می یابد؛ موضوع این مقاله خواهد بود

که ارتباط قدرت و مجـازات تعـاملی چنـد وجهـی بـوده و پـژوهش پـیش رو تنهـا مجـالی بـراي           
.چندگانه استبررسی بخشی از ابعاد این تعامل 

نخسـت آنکـه،   : بدین ترتیب، در این مقاله در پی پاسخگویی به چند پرسش بنیـادین هسـتیم  
مجازات چگونه موجب تداوم قدرت می گـردد؟ و دیگـر آنکـه، دگرگـونی در اشـکال قـدرت       
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چگونه موجب تغییر در ماهیت واکنش هاي کیفري می شود؟
ست به بررسی نگرشـی غالـب در قلمـروي    براي پاسخ به پرسش هاي مطرح شده، در گام نخ

جامعه شناسی کیفري پرداخته و نشان خواهیم داد که عدم توجه رویکرد پیش گفته بـه مناسـبات   
قدرت چگونه موجبات شناخت یک سویه و نه چنـدان دقیـق آن از ماهیـت و کـارکرد واکـنش      

تکـا از جایگـاه قـدرت    از آن گذشته، دستیابی به درکی قابل ا. هاي کیفري را فراهم آورده است
نیازمنــد بررســی دقیــق در خصــوص ) بــه عنــوان موضــوع پــژوهش ( در جامعــه شناســی کیفــري

بدین ترتیب، در گـام دوم شـناخت الگوهـاي سـه گانـه اي      . الگوهاي اعمال قدرت کیفري است
که موجب تمایز اشکال متفاوت اعمال اقتدار کیفري می گردنـد را مـورد توجـه قـرار داده و بـه      

ن این مهم می پردازیم که چگونـه، اشـکال اعمـال قـدرت بـه تناسـب میـزان برخـورداري از         تبیی
. الگوهاي سه گانه و نیز روش به کارگیري این الگوها در عمل، متفاوت خواهند بود

همچنین، باید توجـه داشـت کـه فهـم اشـکال متفـاوت اعمـال اقتـدار و تحـول تـاریخی ایـن            
دستیابی به شناختی دقیـق از مفهـوم و جایگـاه پدیـدار قـدرت در      اشکال، تاثیري انکار ناپذیر در 

به همین واسطه، در گام سوم با بهـره گیـري از روش تبارشناسـی تـاریخی،     . سیاست کیفري دارد
تالش بر آن بوده است که اشکال متفاوت اعمال اقتدار بازشناسی شـده و در نتیجـه، زمینـه بـراي     

بـا بهـره گیـري از ایـن روش تبارشناسـی      . ات فـراهم آیـد  فهمی شایسته از ارتباط قدرت و مجـاز 
تاریخی در خواهیم یافت که چگونه دگرگونی در شیوه هـاي اعمـال قـدرت موجـب تحـول در      

خشونت، صنعت و دانـایی، نیروهـاي اجتمـاعی    . کیفیت و کمیت واکنش هاي کیفري می گردد
.اعمال اقتدار فراهم آورده اندهستند که در یک فرایند تاریخی، زمینه را براي تحول در اشکال

مجازات در دوگانگی عقالنیت و احساس.1
حقیقت مجازات، یعنی آنچه در قالب نظریه هاي فلسفی آفریده می شود؛ با نقش هایی که ایـن  

در حقیقـت، فلسـفه   . پدیدار به هنگام اجرا ممکن است به خود بگیرد؛ فاصله اي قابـل توجـه دارنـد   
ي از اهداف معـین شـده اي اسـت کـه در ذهـن فیلسـوف و نـه الزامـا در بطـن          گرایی به معناي پیرو

لیکن، نباید از یاد برد که مجازات بـیش از آنکـه یـک سـاختار     .  واقعیات اجتماعی آفریده می شود
اخالقی باشد؛ یک پدیدار اجتماعی است کـه در شـرایط گونـاگون واقعیـت هـاي      - انتزاعی فلسفی

بنـابراین،  . ش هاي مختلفی را در فرایند حیات اجتمـاعی ایفـا مـی نمایـد    متفاوتی به خود گرفته و نق
کالبدشکافی فیزیک پیچیده ي مجازات، عالوه بـر مطالعـات هنجـاري نیازمنـد تالشـی همـه جانبـه        

. براي فهم واقعیت هایی است که این پدیدار اجتماعی به خودي خود از آن برخوردار می باشد
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پیوسته تاکید می نمایند که مجـازات و دیگـر اشـکال    1ردگراشماري از جامعه شناسان کارک
کارکردگرایـان  . واکنش هاي تنبیهی ابزاري طبیعی براي تداوم و ترمیم انسجام اجتمـاعی هسـتند  

معتقدند جامعه نظامی پیچیده است که بخـش هـاي گونـاگون آن بـه صـورت توامـان در جهـت        
براي تبیین این فراینـد از تمثیـل و تشـبیه انـدامی     ایشان غالبا. ایجاد ثبات و انسجام عمل می کنند

در این تشبیه تمامی اندام هاي بدن یک هـدف ناخودآگـاه و مشـترك دارنـد کـه      . بهره می برند
بـه همـین ترتیـب، تمـامی پدیـدارها، سـاختارها و نیـز تعـامالت         . عبارت از تداوم زنـدگی اسـت  

وم انسجام اجتماعی بـه کـار گرفتـه مـی     اجتماعی به صورت طبیعی و غیر هدفمند در راستاي تدا
به دنبال همـین نگـرش، اندیشـمندان پـیش گفتـه بـه تحلیـل کـارکرد         ). 26، 1391گیدنز،( شوند

اجتمــاعی مجــازات و در حقیقــت، آشــکار کــردن نقــش ایــن پدیــدار در اســتمرار موجودیــت و 
سـی و فرهنگـی   استعاره ي کیفـر بـه مثابـه ي یـک واقعیـت احسا     . یکپارچگی جامعه پرداخته اند

در ایـن نگـرش حفـظ وفـاق     .  بیانگر این شیوه ي شناخت از نقش هاي اجتماعی مجـازات اسـت  
اخالقی و نیز تقدس هنجارها و ارزش ها از اهمیت بسیاري برخوردار بـوده و اعضـاي جامعـه بـه     
صورت طبیعی و ناخودآگاه در برابر تجاوز به این هم بستگی اخالقی از خود عکس العمل نشان 

حالت هاي معین و شدید وجدان جمعی را نقـض مـی نمایـد    « جرم به عنوان عملی که . ی دهندم
؛ از سوي شهروندان با مجازات، یعنی شـدیدترین شـکل واکـنش هـاي     )43، 1387بریث ناچ،( »

شدت کیفر نیز تابعی از شدت تهاجم و نیز میزان تقدس هنجار نقـض  . قهر آمیز مواجه می گردد
).115، 1392عفري و ساداتی،جوان ج( شده است

در نگرش کارکردگرا جرم انگاري محصـول اراده ي حکومـت سیاسـی و در پـی آن تشـریفات      
قانونگذاري کیفري نیسـت؛ بلکـه نیـروي وجـدان جمعـی بـا الصـاق برچسـب مجرمانـه بـه رفتارهـاي            

؛ بـه دفـاع از خـود    نابهنجاري که باورها و ارزش هاي تعین یافته و مورد احترام او را مخدوش می کنـد 
در چنین ترسیمی از اجتماعات انسـانی قـدرت سیاسـی تنهـا نقشـی منفعـل و       ). 114همان،( می پردازد

به بیـان دیگـر، فراینـد سـاخت ارزش هـا، جـرم انگـاري رفتارهـاي نابهنجـار و          . حامی را ایفا می نماید
لـت تنهـا تراوشـات    تحمیل مجازات به بزهکاران از سوي نیروي وجدان جمعـی صـورت گرفتـه و دو   

بریـث  )( 97، 1387دورکهـایم، ( وجدان جمعی را به رسمیت شناخته و به حمایت از آنها بر می خیـزد 
).119، 1387ناچ،

با پذیرش این باور که مجازات ابزاري براي دفـاع از همبسـتگی اجتمـاعی اسـت؛ تغییـر در شـکل       
انسـجام اجتمـاعی   . هد گردیـد این همبستگی موجب دگرگونی در چهره ي واکنش هاي کیفري خوا

1. Functionalist
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مالیمــت ســنتی شــدت و خشــونت کیفرهــا و در مقابــل، انســجام مبتنــی بــر تقســیم کــار و ارگانیــک 
).98، 1387دورکهایم، )Lacapra,2001,79)(Mathiea,2008,60 )( ها را موجب می شودمجازات

یت فرهنگـی و  بر اساس آنچه پیشتر گذشت؛ نگرش کارکردگرا مجازات را از زاویه ي واقع
در این نگرش، مجازات الزاما پدیـداري هدفمنـد و داراي   . احساسی آن مورد توجه قرار می دهد

بلکه نیروي وجدان جمعی به صورت کامال ناخودآگاه و در جریان دفـاع از ارزش  . فلسفه نیست
شی تحمیل مجازات رو. هاي مورد تهاجم، واکنشی قهرآمیز در قالب کیفر از خود بروز می دهد

مناسب براي مخابره ي این پیام از سوي اجتماع است که هر گونه تعرض به ارزش ها با واکنشی 
). Garland,1990,41( مشابه روبرو خواهد گردید

ــیکن،     ــه رغــم آنکــه کــارکردگرایی بخشــی از واقعیــت مجــازات را آشــکار مــی ســازد؛ ل ب
ه جانبه از واقعیت هاي پیچیـده  محدودیت هایی را نیز می آفریند که موجب گمراهی در فهم هم

اگر چه واکنش هاي کیفري ممکـن اسـت جلـوه اي از دفـاع     . ي این پدیدار اجتماعی می گردد
وجدان جمعی در برابر تهاجم به ارزش هاي بنیادین اجتماع باشند؛ اما، آیا مـی تـوان بـه صـورت     

قـش هـاي پیچیـده ي    مطلق پذیرفت که این واکنش ها صرفا مصداقی از دفاع اجتماعی بـوده و ن 
دیگري را ایفا نمی کنند؟ به تعبیر دیگر، آیـا الگوهـاي جـرم انگـاري و کیفرگـذاري تنهـا منشـا        
اجتماعی داشته و بی هیچ کم و کاستی خواسـت جامعـه مبـدل بـه گفتمـان کیفـري رسـمی مـی         
گردد؟ آیا نمی توان ادعا کرد که فرایند جرم انگاري و تحمیـل مجـازات گـاه ممکـن اسـت بـه       

ثابه ي ابزاري براي حفظ منافع طبقاتی، قدرت اقتصادي و یا حتی منافع قدرت سیاسی حاکم به م
چـرا  . کار گرفته شود؟ در صورت رد این ادعا با چالشی به مراتب پیچیده تر مواجه خـواهیم شـد  

که برخالف باور مطلق کارکردگرایان، بسیاري از اعمال جرم انگاري شده اصـوال داراي چهـره   
بدین ترتیب، ارتکـاب آنهـا هرگـز بـه     . قی نبوده و صرفا در شمار جرایم قراردادي هستندي اخال

از آن گذشـته، ارتکـاب ایـن    . معناي نقض هنجارهاي کامال تعین یافته و مقـدس اجتمـاع نیسـت   
اصوال با واکنش جـدي و احساسـی اجتمـاعی مواجـه     ) همچون جاسوسی رایانه اي ( قبیل جرایم
اسطه، نمی توان با قاطعیت اظهار داشت که مجازات همواره یک واکـنش  به همین و. نمی گردد

حتـی  . کامال طبیعی در برابر تهـاجم بـه ارزش هـاي شـدیدا مـورد احتـرام وجـدان جمعـی اسـت         
بسیاري از شهروندان اطالع دقیقی از سیاهه ي جرایم نداشته و در مواردي نیز با الصـاق برچسـب   

.  فت بر می خیزندمجرمانه به برخی رفتارها به مخال
پرسش هاي پیش گفته و تردیدهاي حاصله از آنها زمینه را براي فهم پیچیده تري از واقعیـت  

مجـازات نـه صـرفا یـک واکـنش      . ها و کارکردهاي پنهان واکنش هاي کیفري فراهم مـی آورد 
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این اقـدامات قهرآمیـز اگـر   . طبیعی، که یک فناوري اندیشیده شده براي حراست از قدرت است
چه می توانند از یک زاویه واکنشی کامال ناخودآگاه تلقی شوند که از مسیر حکومت سیاسـی و  
به نمایندگی از جامعه رسمیت می یابد؛ لیکن، همزمان می توانند همچـون یـک تکنیـک کـامال     

. عقالنی براي تداوم و حتی تولید قدرت به کار گرفته شوند
گري، برخورداري از چهره ي اخالقی و نیـز  اصوال، مجازات به واسطه ي خصوصیت سرکوب

قدرت قاعده مند سـازي رفتارهـا همـواره مـورد توجـه حکومـت هـاي سیاسـی و در یـک نگـاه           
از آن گذشته، فراتر از روش هاي رسمی اعمـال مجـازات، در   . بوده است» قدرت « گسترده تر، 

گونـه هـاي   ( فـري اجتمـاعی پیوسـته یـک خـرده سـاز و کـار کی      -بطن تمامی نهادهاي انضباطی
تمامی شهروندان به همان اندازه که موضـوع  . در حال اعمال است) مختلف واکنش هاي تنبیهی 

رت تنبیهـی را بـه دیگـران تحمیـل     انضباط هاي رفتاري قهر آمیز هستند؛ خود نیز اشـکالی از قـد  
نهادهـاي  این روابط تنبیهی دامنه اي به وسعت ساختارهاي اجتماعی داشته و در تمـامی . کنندمی

همـواره جغرافیـاي   ... خـانواده، مدرسـه، دانشـگاه، بیمارسـتان و     . یک جامعه قابل مشاهده اسـت 
اري و نیـز تربیـت اخالقـی تولیـد     اعمال روش هاي قهرآمیزي هستند که براي ایجاد انضـباط رفتـ  

این مجموعه ي به هـم پیوسـته و پیچیـده از روش هـاي سـرکوبگر و کنتـرل کننـده در        . شوندمی
. ار مجازات رسمی قلمرویی وسیع تر به نام قدرت کیفري را شکل می دهندکن

چـرا  . این مجمع الجزایر تنبیه جذابیت واکنش هاي کیفري را براي قدرت دو چندان می کند
که نفس تداوم و جاري بودن تنبیه در تمامی ساختارهاي اجتماعی به خودي خـود بـه ایـن روش    

متعارف بخشـیده و آن را از قالـب یـک حـق انحصـاري بـراي       هاي قهرآمیز چهره اي اخالقی و 
این رفع انحصار پذیرش اصل قدرت تنبیهی و پشـتوانه ي اخالقـی   . قدرت حاکم خارج می سازد

به ویژه که در تصور اجتماع، دولـت بـه نماینـدگی از    . آن را براي شهروندان ممکن خواهد نمود
حـق اعمـال کیفـر جلـوه اي از همـان قـدرت       در نتیجـه، . او به اعمال قدرت کیفري مـی پـردازد  

. تنبیهی است که شهروندان منشا آن بوده و در تمـامی تعـامالت روزمـره از آن بهـره مـی گیرنـد      
. پذیرش این باور تمکین در برابر فناوري مجازات را تسهیل می کند

بـدین ترتیـب، تــداوم و تولیـد قـدرت را مــی تـوان در شـمار واقعیــت هـاي پیچیـده و پنهــان        
مجازات صـرف نظـر از اهـداف از پـیش تعیـین شـده اي همچـون سـزاگرایی،         . مجازات دانست

بازدارندگی و حتی اصالح و بازپروري منجر به تکثیر و تعمیق قدرتی می گردد که آن را اعمال 
تمامی اشکال سلطه از نخستین تعامالت تجربی و فراتجربی بشـري تـاکنون، همـواره از    . می کند

لسـکی،  )( 11-9، 1383گالبرایت، )( 61، 1370لوکس، ( یهی بهره می برده اندنوعی قدرت تنب



15 شناسی کیفريمفهوم قدرت در جامعه

مادر سـاالري و پدرسـاالري بـه عنـوان ابتـدایی تـرین حلقـه از سلسـله ي تحمیـل          ). 350، 1370
سـلطه ي  همـه جانبـه ي اسـطوره هـاي      . قدرت، با تکیه بـر عصـاي مجـازات تـداوم یافتـه اسـت      

). 68، 1382هیلنـز،  ( ه همراه با مفهوم کیفر و پاداش بوده استفراتجربی بر زندگی بشري پیوست
وجه تمایز نخستین حکومت هـاي مقتـدر در بـین النهـرین بهـره گیـري از واکـنش هـاي رسـمی          

و اصوال، این قدرت قهرآمیـز زمینـه   ) 130، 1383نجفی ابرندآبادي و بادامچی، ( سرکوبگر بوده
. لیه در برابر حکومت هـاي باسـتانی فـراهم آورده اسـت    را براي تمکین جوامع غیر ساختارمند او

مدتی پس از آن، حقـوق کیفـري آیـین زردشـتی حـافظ منـافع سیاسـی حاکمـان ساسـانی و نیـز           
).1388،969ژانی، ( موبدان زردشتی بوده است

گانهقدرت کیفري و الگوهاي سه.2
ه بـوده و بـه همـین    باید توجه داشت که قدرت همچـون انـرژي پیوسـته در حـال تغییـر چهـر      

جوامـع در  « اصـوال،  . نیز دگرگونی پذیرند) و از جمله مجازات ( واسطه، ابزارهاي اعمال قدرت
اوال در مقـدار قـدرتی کـه در اختیـار     . ارتباط با قدرت، به انواع و اقسام طرق با هم فرق می کنند

زمانی که در آنها بیشـترین نفـوذ   ثانیا، جوامع از لحاظ نوع سا... افراد یا سازمانهاي آنها قرار دارد 
استبداد نظامی، حکومت دینـی و حکومـت متنفـذان بـا یکـدیگر      : را دارد در عمل فرق می کنند

: ثالثا، جوامع بر حسب تفاوت راههاي دست یافتن بـه قـدرت فـرق مـی کننـد     . فرق فراوان دارند
وحـانی بـزرگ   سلطنت موروثی نوعی فرد قدرتمند پدید مـی آورد و صـفات الزم بـراي یـک ر    

» را نوعی دیگر؛ دموکراسی شکل سوم فرد قدرتمند را پدیـد مـی آورد و جنـگ شـکل چهـارم      
از دیگر سو، الگوهاي سه گانه اي وجود دارند که تعیین کننـده ي اشـکال   ). 30، 1390راسل، (

چهره هاي مختلـف قـدرت بـر اسـاس میـزان بهـره منـدي از ایـن         . مختلف قدرت کیفري هستند
نیز روش به کارگیري آنها اعمال کننده ي اشکال متفاوتی از سیاست کیفـري خواهنـد   الگوها و 

الگوهاي تولید حقیقت، الگوهـاي جـرم انگـاري و در نهایـت، الگوهـاي کیفرگـذاري ایـن        . بود
. مثلث اعمال قدرت کیفري را تشکیل می دهند

الگوهاي تولید حقیقت.2-1
فري تا حدود بسیاري ریشه در میزان بهـره منـدي   تقابل میان اشکال مختلف اعمال قدرت کی

بدین ترتیب، الگوي نخست نقشی تعیـین کننـده در شـکل    . آنها از فرایندهاي تولید حقیقت دارد
در آینـده بـه   ( در واقع، سهم هر کـدام از اشـکال قـدرت   . گیري دو الگوي دیگر نیز ایفا می کند
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تولید حقیقـت بیشـتر باشـد؛ از هزینـه ي اعمـال      که از فرایند ) تفصیل بدانها اشاره خواهد گردید 
قدرت کاسـته شـده و سیاسـت کیفـري از روش هـاي سـرکوبگر بـه روش هـاي قاعـده مندسـاز           

مقصود از حقیقت هاي رفتاري چیست؟ حقیقت ها همان ارزش ها، هنجارها یـا  . گرایش می یابد
اعـت وادار کـرده و آنـان    چهارچوب هایی هستند که مقاومت ها را در هم شکسته؛ افراد را به اط

به موجوداتی از پـیش تسـخیر شـده مبـدل مـی      ) اجتماعی کردن ( را در یک فرایند بهنجارسازي
چنانچه مجموعه اي از قواعد رفتاري را که باید در یک شبانه روز بر اساس آنها به تعامل . نمایند

اعـد رفتـاري کـه البتـه     با دیگران پرداخت از نظر بگذرانیم؛ در خواهیم یافت کـه تمـامی ایـن قو   
شکل هنجار و یا ارزش به خود گرفتـه؛ بـه مثابـه ي مجموعـه اي از حقـایق اخالقـی و اجتمـاعی        

شهروندان نـه فقـط در برابـر ایـن قواعـد سـر تعظـیم        . هستند که افراد را وادار به اطاعت می کنند
همـه ي مـا بـه عنـوان     . دفرود می آورند؛ بلکه تسلیم در برابر آنها را به دیگران نیز توصیه می کنن

شهروندان یک جامعه نه تنها تسلیم در برابـر ایـن تکنیـک هـاي پیچیـده ي قاعـده مندسـاز را بـه         
دیگران توصیه می کنیم؛ بلکه، افرادي را که در مقابل این حقـایق تمکـین نمـی کننـد؛ نابهنجـار      

ده ي رفتـاري  این روش هـاي بسـیار پیچیـ   . تلقی کرده و مستوجب تحمل رنج و عذاب می دانیم
کـافی اسـت   . همان حقایقند که شیوه هاي خاصی از انضباط اجتماعی را به ما تحمیـل مـی کننـد   

اندکی در این خصوص بیاندیشیم که کدام نهادها یا افراد این حقایق و قواعد رفتاري را تولیـد و  
تحمیل می کنند؟

کـردن چـه مفهـومی دارد؟    بهنجارسازي، قاعده مندسازي و یا به تعبیر مشهورتر، جامعه پذیر 
انــدکی از برداشــت هــاي متــداول در خصــوص ایــن مفــاهیم اگــرچنانچــه بــه دقــت بیاندیشــیم؛ 

پرطمطراق گذر کنیم؛ در خواهیم یافت کـه جامعـه پـذیرکردن در حقیقـت بـه معنـاي آمـوزش        
یـا  دادن از طریق سیستم هاي اقناعی و سپس تنبیه کردن با بهره گیري از روش هاي سـرکوبگر و  

ري و یـا حتـی فکـري مـا را هـدایت      اصالحی براي پذیرش حقیقت هایی است که انضـباط رفتـا  
این فرایند بیش از آنکه در معناي واقعی جامعه پذیرکردن باشد؛ بـه تمـام معنـا، قـدرت     . کنندمی

پذیر کردن از طریق درونی نمودن حقیقت هایی است که پیشتر و عموما بـدون مشـارکت ارادي   
البته، مقصود آن نیست که وجـدان جمعـی هـیچ نقشـی در تولیـد هنجارهـاي       . شده اندما آفریده 

رفتاري ایفا نمی کند؛ بلکه هدف از فرایند پیش گفته، ایجـاد ایـن فهـم اسـت کـه مـا فرمـانراوي        
قواعد بسیاري وجود دارند که پیوسته به ناخودآگـاه مـا   . مطلق ارزشگذاري هاي خویشتن نیستیم

یق شـیوه هـاي بـه غایـت پیچیـده ي تبلیغـاتی و مشـروع سـاز مـا را وادار بـه           تحمیل شده و از طر
جامعـه پـذیري چیـزي جـز انقیـاد در مناسـبات       . پذیرش سودمندي و الزامی بودن آنها مـی کننـد  
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. قدرت نیست
در این فرایند اگر چه مجازات بزهکار را به پذیرش انضباط دعوت مـی کنـد؛ امـا بزهکـاري     

حاصله از حقیقت هاي رفتاري ساخته می شود و تحمیل کیفـر بـه بزهکـار    اساسا در بطن انضباط 
مجـازات آخـرین   . اصوال چیزي جز تداوم همان قدرت هاي تنبیهی به دفعات تکرار شده نیسـت 

. حلقه ي تنبیه است
این فرایند تولید حقیقت به ویژه در اشکال مدرن و قاعده مندساز قدرت، شامل دو سـازوکار  

. قـدرت انضـباطی و قـدرت تنبیهـی    : ست که همواره یکدیگر را تقویت مـی کننـد  به هم پیوسته ا
حقیقت ها شهروندان را وادار به پذیرش انضباط رفتاري می کنند و بـه صـورت توامـان، قـدرت     
تنبیهی پشتوانه ي این قدرت انضباطی است تا در صورت سرپیچی از هنجارها، متخلف از طریـق  

.باز اجتماعی شدن متمایل گرددتنبیه ناگزیر به سوي اصالح و

انگاريالگوهاي جرم.2-2
تولیـد  . اشکال مختلف قدرت توانایی هاي متفاوتی در تولید این حقیقت هاي رفتـاري دارنـد  

جـرم بـه   . همین حقیقت هاست که الگوهاي جرم انگاري و سپس کیفرگذاري را تعیین می نماید
هر چه قـدرت تولیـد حقیقـت بیشـتر باشـد؛ جـرم       بنابراین، . معناي نقض هنجارهاي رفتاري است

انگاري هاي صورت گرفته مشروع تر جلوه داده شده و بیشـتر مـورد پـذیرش اجتمـاع قـرار مـی       
قدرت هاي اقتدارگرا کمتر از این امکان برخوردارند که هنجارهاي خود را به بـه ضـمیر   . گیرند

صورت گرفته در قوانین کیفري آنهـا  در نتیجه، جرم انگاري هاي . ناخودآگاه افراد تحمیل کنند
از ایـن  1در مقابل، قدرت مبتنی بر قاعده مندسازي رفتارهـا . کمتر توسط اجتماع پذیرفته می شود

توان بهره مند است که هنجارهاي خود را در فراینـد جامعـه پـذیري درونـی سـاخته و در نتیجـه،       
به آنچه گذشت؛ الگوي دوم، یعنـی  با توجه. نقض این هنجارها را به سهولت جرم انگاري نمایند

روش هاي جرم انگاري نیز به صورت مستقیم از الگوي نخست تاثیر پذیرفته و به همـین واسـطه،   
چـرا کـه در   . اشکال مختلف قدرت روش هاي متفاوتی از جرم انگاري را به نمایش می گذارنـد 

.2حقیقت، نقض همین حقیقت هاي رفتاري وارد سیاهه ي جرایم خواهد شد

. در ادامه در خصوص اشکال مختلف قدرت به تفصیل به بحث خواهیم پرداخت.1
بدین معنا . کارکرد باشدهمچنین باید توجه داشت که ارتکاب جرم نیز از برخی جهات ممکن است براي قدرت داراي .2

. که، وجود میزان معین و کنترل شده اي از جرم می تواند ابزاري براي اثبات سودمندي و مشروعیت قدرت حاکم تلقی شود
چنین به نظر می آید که ایجاد احساس عدالت بیش از آنکه نتیجه ي امحاي کامل جرایم باشد؛ به واسطه ي اقتدار دولت در 

این . و به ویژه جرایمی خواهد بود که بیشتر احساسات اجتماعی را برانگیخته و جریحه دار می کندمقابله با بزهکاري
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الگوهاي کیفرگذاري.2-3
به صورت طبیعی الگوي سوم، یعنی روش هاي کیفرگـذاري نیـز تـابعی از تعریـف و ادراك     

چنانکـه، تعریـف بزهکـاري در قـدرت هـاي سـرکوبگر،       . قدرت حاکم از مفهوم جرم می باشـد 
در نتیجـه،  . قدرت هاي صنعتی و نیز قدرت هـاي مـدرن و پسـامدرن بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت       

. ت و کمیت سیاست کیفري نیز در اشکال پیش گفته ي قدرت کامال متفـاوت خواهـد بـود   کیفی
ــد حقیقــت، جــرم انگــاري و     ــوه هــاي مختلــف قــدرت از الگوهــاي متفــاوت تولی ــابراین، جل بن

.کیفرگذاري بهره می برند
چنانکه پیشتر نیز گذشت؛ در یک تشبیه تجربی قدرت همچون انـرژي اسـت کـه پیوسـته در     

بدین ترتیب، تغییر در اشکال قدرت موجب دگرگونی در شـیوه هـاي   . شکل می باشدحال تغییر
تبار شناسی اشکال قدرت نشـان خواهـد   . اعمال آن و از جمله واکنش هاي کیفري نیز می گردد

داد که هر یک از این شیوه هاي اعمال اقتدار الگوهاي متفاوتی از تولید حقیقـت، جـرم انگـاري    
فهــم ایــن تحــوالت نگــرش مــا در خصــوص . د توجــه قــرار مــی دهنــدو کیفــر گــذاري را مــور

کارکردهاي پیچیده و پنهان مجازات، علل تغییرهاي مکـرر در اهـداف ایـن پدیـدار اجتمـاعی و      
.حتی داوري هاي هنجاري در این باره را دگرگون خواهد ساخت

بـه غایـت   اگر چه یافتن قاعده اي براي به تصویر کشیدن دگرگونی در اشکال قدرت امـري 
دشوار است؛ با این وجود می توان با تکیه بر مطالعـه اي تبارشناسـانه سـه شـکل متفـاوت قـدرت       
مبتنی بر خشونت، قدرت مبتنی بر صنعت و سرانجام قدرت قاعده مند ساز و یا قـدرت مبتنـی بـر    

هـا  قابل توجـه آنکـه، از یـک سـو، جابجـایی در قـدرت نـه تن       . را مورد شناسایی قرار داد1دانایی

در چنین شرایطی است . احساس عدالت عموما خود را در چهره ي نیاز به مقابله و انتقام در برابر جرم به نمایش می گذارد
ز به دفاع جامعه از خویشتن را برآورده ساخته و از سوي که حکومت سیاسی از طریق سرکوب توام با شدت بزه از سویی نیا

البته، تنها میزان کنترل شده اي از جرم ممکن است داراي چنین کارکردي . دیگر، سودمندي خود را به اثبات رسانده است
که قدرت در نهایت، می توان اظهار داشت . باشد؛ چرا که اشباع جرم نیز خود نشانی از ناکارآمدي حکومت سیاسی است

ارتکاب جرم این فرصت را در اختیار . باید سودمندي خود را براي شهروندان به اثبات برساند تا مورد پذیرش قرار گیرد
در حقیقت، بزهکاري فرصت مداخله ي همه جانبه ي قدرت، تعمیق بیشتر آن و در نهایت اثبات . قدرت قرار خواهد داد

.مشروعیت این پدیدار را فراهم می آورد
نکته ي قابل توجه آنکه، ارائه ي این اشکال سه گانه به معناي ایجاد یک مرزبندي دقیق تاریخی براي تحول قدرت .1

بلکه، هدف نشان دادن اصل تحول در اشکال قدرت و تاثیر این . چرا که اصوال، چنین مرزبندي امکان پذیر نمی باشد. نیست
الزم به ذکر است که تحوالت قدرت به صورت مطلق تابع یک الگوي همچنین، . دگرگونی ها بر پدیدار مجازات است

به تعبیر دیگر، اگر چه یک مطالعه ي تاریخی نشان خواهد داد که . خطی نبوده و گاه از الگوهاي افتراقی نیز پیروي می نماید
بتنی بر دانایی جلوه قدرت، نخست در شکل مبتنی بر خشونت و سپس در شکل صنعتی و در نهایت در شکل اعمال اقتدار م

گر شده؛ با این وجود می توان مشاهده نمود که در دوران مدرن نیز قدرت مبتنی بر خشونت در برخی مناطق جغرافیایی و 
. حتی در کنار قدرت قاعده مندساز اعمال می گردد
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شامل تحول در ماهیت این پدیدار، بلکه سببی بـراي انتقـال آن و یـا بـه تعبیـري تغییـر در اعمـال        
این تغییر دو گانه، چنانکـه در ادامـه   ). 13، 1372تافلر، ( کنندگان قدرت نیز محسوب می گردد

ي پژوهش نیز مشاهده می نمـاییم؛ تـاثیري عمیـق بـر تحـول سیاسـت کیفـري بـر جـاي خواهـد           
مجازات به عنوان یکی از شیوه هاي اعمال قدرت، بـه تناسـب اعمـال کننـدگان اقتـدار      .گذاشت

از دیگر سو، هر یک از این اشکال قدرت مبتنـی بـر شـیوه    . شکل هاي متفاوتی به خود می گیرد
هاي خاصی از تولید ثروت بوده و اصوال، تغییر در این اشکال به علت دگرگونی در روش هـاي  

). 21–20همان، ( می گرددتولید ثروت ایجاد 

قدرت مبتنی بر خشونت.3
در انگلیس شکنجه ي وارده به توماس بلنت به خـاطر خیانـت بـزرگ، قـوه ي خیـال را بـه       « 

چالش می کشاند، وي به دار آویخته شد زنده از دار پایین آورده شد تا جالد بتوانـد شـکمش را   
و پیش از آنکـه سـرش را از تـنش جـدا کننـد      پاره کند و امحاء و احشایش را درون آتش بریزد

کیفر چرخ بدین صـورت اجـرا مـی شـد کـه؛ محکـوم را بـر روي        ... بدنش را چهار شقه کردند 
صلیبی می خواباندند، جالد چهار دست و پـاي وي را قطـع مـی کـرد و تنـه ي وي را بـا میلـه ي        

ازوانش را بر می گرداندنـد  گداخته، سوراخ می کردند، سپس وي را به چرخ می بستند، رانها و ب
» بـه وي بچشـانند   و سرانجام استخوان هاي وي را خرد می کردند، تـا طعـم مرگـی زجـر آور را    

).92–50، 1385مارتینژ، (
مردم از این کیفرهاي وحشیانه مشمئز نمی شـدند، و چـه بسـا کـه از تماشـاي اعـدامها و       ... « 

ه کوکولی در زیـر شـکنجه اعتـراف کـرد کـه بـه       هنگامی که مونت... شکنجه ها لذت می بردند؛ 
فرانسوا پسر عزیز کرده ي فرانسواي اول سم داده یا قصد داشته است سم بدهد، دسـت و پـاي او   

مردم بقایـاي جسـدش را ریـز ریـز     ... را به چهار اسب بستند و از چهار سو بدنش را شقه کردند؛ 
ردنـد، فـک هـایش را خـرد کردنـد و      کردند، دماغش را بریدند، چشـمهایش را از کاسـه در آو  

ویـل دورانـت،   ( »سرش را در گل و الي کشیدند تا پیش از مرگش او را هزار بـار کشـته باشـند    
). 898، 1371اصالح دینی،

تصویر نخست به وضوح نشان می دهد که مجازات باید تراژدي هولناکی از بـدن و خـون را   
، قدرت تمایل دارد تا بدون هـیچ نقـابی در معـرض    نمایشی تمام عیار که در فرایند آن. برپا سازد

دید تماشاگران حاضر شده؛ با شمشیري آخته و چنگالی پوالدین جرم هم اکنون تسخیر شـده را  
بـدن، بـه   . به مبارزه طلبیده و پرده اي از یک نبرد توام با خشونت در برابر بزهکـاري را رقـم زنـد   
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. ه ي سرنوشت این بازي خیال انگیز استمنزله ي آماج اصلی خشونت کیفري، تعیین کنند
تصویر دوم بیانگر فرصت قابل توجه ایست که خشونت طلبی اجتماع در اختیار قدرت مبتنی 

بـه رغـم تقابـل دائمـی قـدرت سـرکوبگر بـا جامعـه در ایـن دوران،          . بر سرکوب قرار مـی دهـد  
اجتمـاع  . مـی سـازد  خشونت طلبی پیش گفته پیوندي نامرئی میان قدرت و وجدان جمعی برقرار

خواهان خشونت است و این نیاز مجالی بی نظیر براي برپاسازي نمایش هـاي پرهزینـه ي قـدرت    
حکومت ها بیشترین بهره را از این خشونت طلبی بـرده و بـدین طریـق کیفرهـاي     . ایجاد می کند

.وحشیانه ي خود را مشروع جلوه می دهند
رکوبگر را دوگانگی کلیسا و حکومـت هـاي   پیش از ورود به عصر صنعتی، ساختار قدرت س

به رغم برخی تقابل ها، منافع مشترك گاه پیوندي عمیق میـان کلیسـا و   . پادشاهی تشکیل می داد
این پیوند ریشه در غلبه ي آیین مسیحیت بر امپراطـوري  . حکومت هاي غربی بر قرار می ساخت

سلطنت خود را عطیه اي الهـی بـر   شاه،). 322، 1371ویل دورانت، قیصر و مسیح، ( 1روم داشت
شمرده و حتی در برخی مـوارد، رئـیس حکومـت سیاسـی متـولی کلیسـا نیـز محسـوب مـی شـد          

). 71و 43، 1385مارتینژ، (
در کنار این ترکیب باید توجه داشت که جابجایی قـدرت سیاسـی در ایـن دوران همـواره از     

ي انتقال قـدرت روش هـاي   طریق جنگ، خشونت و سرکوب صورت می گرفت و همین شیوه
چنانکـه، پادشـاه بـراي اعمـال و حفـظ      . اعمال آن را نیز تا حدود بسیاري تحت تاثیر قرار می داد

همـان، لـویی   )( 662، 1371ویل دورانت، رنسـانس،  ( قدرت تنها قبضه ي شمشیر را می شناخت
بـه عنـوان   ). 388، 2د همان، جل)( 80، 1آلبرماله و ایزاك، بی تا، جلد )( 54، 1371چهاردهم، 

نفـر در یـک سـال تنهـا بـه واسـطه ي       150، گاه قریب به 1630مثال، در سال هاي پایانی دهه ي 
از سـوي  ). 67، 1385مـارتینژ،  ( 3به چوبـه ي دار سـپرده مـی شـدند    2مخالفتشان با رژیم کرامول

آن را  در دیگر، کلیسا نیز در برابـر آشـفتگی هـاي مـذهبی کـه بـدون تردیـد، قـدرت مطلقـه ي         
؛ تنهـا خـود را بـه    )185-179، 1374گمپـل،  )( 60، 1385مـارتینژ،  ( معرض زوال قرار مـی داد 

تشکیل محاکم ایمانکاوي و بهـره گیـري از شـکنجه    . سالح خشونت بی حد و حصر مسلح نمود
ها و مجازات هایی که جسم مـتهم را بـه چنگـال رنجـی بـی پایـان مـی سـپرد؛ نمونـه اي از ایـن           

).1385،231مارتینژ،( تشکیل وزارت مذهب در برخی کشورهاي اروپایی بیانگر چنین ارتباط عمیقی است.1
.حکومت کرامول به صورت جمهوري استبدادي اداره می گشت.2
بونودو کارپزو، دانشمند حقوق و قاضی برجسته ي آلمانی  در قرن هفده، به خود می بالد که در خالل مدت طوالنی اي .3

یعنی به ( صادر کرده است؛ بیست هزار حکم محکومیت به اعدام)1666تا 1620از سال ( که بر مسند قضاوت تکیه زده
).61، 1357امیرعالئی،)( نفر در هر سال 430طور متوسط 
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). 1033، 1371ویل دورانت، عصر ایمان، ( کلیسایی استخشونت
الگوهاي تولید حقیقت، جرم انگاري و سپس کیفرگذاري تاثیري قابل توجه از این شـیوه ي  

قابل درك است که جریان تولید حقیقت پیوندي ناگسستنی با مقولـه  . اعمال قدرت می پذیرفت
ت و قاعده مندسازي تعامـل شـهروندان بـا بهـره     بازي تولید حقیق. دارد» انسان قابل شناخت « ي 

گیري از این حقیقت هاي رفتاري، کامال وابسته به دانشی قابل اتکا در خصوص انسـان و هویـت   
بـدین  . موهبتی که قدرت مبتنی بر خشونت تا حد بسیار زیادي از آن بی بهره بـوده اسـت  . اوست

تعذیب حلقـه ي  . نی بر دانایی می گرددترتیب، تعذیب با هدف تداوم اقتدار جایگزین قدرت مبت
پادشاه پیام خود را از طریق نمایش عمومی و پرهزینه ي تعـذیب بـه   . اتصال قدرت و جامعه است

بـرخالف قـدرت مبتنـی بـر دانـایی، در قلمـروي خشـونت ورزي        . شهروندانش مخابره مـی کنـد  
ممنوعیـت هـاي   . قـانون اسـت  بلکه، تنبیـه تمایـل اصـلی    . پادشاه قانون تمایلی به منع کردن ندارد

قـدرت بـدون آنکـه    . رفتاري در صحنه ي نمایش فراگیر قدرت تنها نقشی فرعی را ایفا می کنند
. به قاعده مندسـازي رفتارهـا بیاندیشـد؛ در کمـین کـوچکترین نشـانه اي از تجـاوز نشسـته اسـت         

: مـی شـوند  مجموعه ي قدرت براي حراست از خود دست به دامان مهارتی به مراتب دشـوار تـر   
سکوي تحمیل مجازات، یعنی همان قلمروي رعب انگیـزي کـه   . بازسازي بی کم و کاست جرم

در آن نبردي تمام عیار میان جرم و قدرت برپا می شـود؛ جغرافیـاي هنرمنـدي بـی نظیـر قـدرت       
مهارت بازسازي جرم در نمایش مجـازات بـه مراتـب سـخت تـر و پرهزینـه تـر از تسـخیر         . است

اعمال کنندگان مجازات نخست باید حقیقت مشـهود جـرم را   . دو تولد خواهد بودشهروندان از ب
.در دیدگان تماشاگران آشکار کنند

پس از حقیقت هاي رفتاري، الگوهاي جرم انگاري نیـز تـابعی از شـیوه هـاي اعمـال قـدرت       
چنانکه تجاوز بـه نظـم عمـومی و قـدرت پادشـاه و همچنـین تعـرض بـه         . مبتنی بر خشونت است

مـارتینژ،  ( یسا و شئونات آیین مسیحیت در باالترین درجه ي نمودار جرم انگـاري قـرار دارنـد   کل
کفرگویی و جادوگري مسـتوجب سـوزاندن در تلـی از آتـش بـود و اقـدام بـه هـر         ). 36، 1385

رفتاري که مخاطره اي براي مقام سلطنت بیافریند؛ موجب تحمیل دشـوارترین مجـازات هـا مـی     
به طور کلی در شماري از کشورهاي اروپـایی در آن دوران، ارتکـاب   ). 65-42همان، ( گردید

دویست جرم از جمله گرفتن باج سبیل، سرقت بیش از یـک شـیلینگ و نیـز قطـع نهـال تعرضـی       
نابخشودنی به قدرت پادشاه محسوب گردیده و در نتیجه، کیفر اعدام براي آن هـا در نظرگرفتـه   

ي به مثابه ي ابزاري براي حراسـت از قـدرت مطلقـه محسـوب     جرم انگار). 65همان، ( شده بود
می گردید و از همین رو، حتی تصور تعرض به قدرت حاکم بـا سـخت تـرین و وحشـیانه تـرین      
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در زمان الیزابت، دست راست یک هجونامـه نـویس قطـع شـد و در     « . کیفرها پاسخ داده می شد
دکتـر الیتـون،   . ... ن بریـده مـی شـد   زمان شارل اول نویسندگان جـرایم مطبوعـاتی گـوش هایشـا    

نویسنده اي که علیه سلسله مراتب طبقـاتی کتـابی نوشـت؛ روي گونـه هـایش داغ گذاشـته شـد،        
در چنـین الگـویی   ). 86همان، ( »سوراخ هاي بینی اش شکافته شد و دو گوش وي را نیز بریدند 

مجـازات بایـد بـدن    . از جرم انگاري، تعذیب و مجازات بر هنـر کمـی درد و رنـج اسـتوار اسـت     
بزهکار را به محاصره اي همه جانبه در آورده و چنین القا کند که هیچ یک از اندام ها مصـون از  

براي مقابله با جرایمی که جسارت تعرض به قدرت را داشته اند؛ سلب حیات تنهـا  . عذاب نیست
وزیـع تعـذیب بـر    مجازات پرده اي از هنرمندي قـدرت بـراي ت  . یک تنبیه جزیی به شمار می آید

. از این پس، خـود بزهکـار فاقـد اهمیـت اسـت     . تمامی اجزاي بدن بزهکار را به تصویر می کشد
بلکه، این کارکرد بدن براي حفظ قدرت است که جالد را وادار به تحمیـل خشـونت بیشـتر مـی     

چـرا کـه قـدرت    . این تعذیب حتی باید پس از مرگ نیـز بـر جسـم مجـرم روا داشـته شـود      . کند
. نه در پی آنست تا آخرین نشانه هاي تعرض را نیز نابود کندمصرا

تعذیب مراسمی اسـت بـراي احیـا و    . سیاسی دارد-تعذیب کارکردي قضایی« بدین ترتیب، 
دوباره به تخت نشاندن سلطنتی که براي لحظه اي مجروح شده است و این آیـین، سـلطنت را بـا    

باید در این آیین کیفري، تاییـد پـر طمطـراق از    ... نمایش آن با همه ي درخشش اعاده می کند 
بلکـه برتـري   . و این برتري صرفا برتري حقـوق نیسـت  . قدرت و برتري ذاتیش وجود داشته باشد

. ... نیروي جسمانی پادشاه است که بر بـدن رقیـب اش وارد مـی آیـد و بـر آن مسـلط مـی شـود        
تمـامی ایـن   ... وبـاره فعـال مـی کنـد     تعذیب عدالت را دوباره برقرار نمی کند؛ بلکـه قـدرت را د  

فرایند، مجازات در مال عام را به چیزي بیش از کار عـدالت، یعنـی بـه نمـایش قـدرت بـدل مـی        
کرد؛ یا به عبارت دقیق تر، عدالت به منزله ي قدرت جسمی و مادي مهیب پادشاه در این مراسم 

).  65-64، 1392فوکو، ( »نشان داده می شد 
ر روي سکوي مجازات برپا می گردد؛ بینندگان را به تماشاي دو آیـین و  نمایش قدرتی که ب

بدین جهت که عمل عدالت باید بر روي جسم بزهکـار و  : دو پرده ي  تاثیرگذار دعوت می کند
تنهـا در سـایه ي   . البته براي همگان قابل درك باشد؛ نخسـتین گـام بازسـازي جـرم خواهـد بـود      

راي این پرده از نمایش است که تماشـاگران پـرده ي دوم را   توفیق اعمال کنندگان قدرت در اج
در غیـر ایـن صـورت،    . هم به نظـاره نشسـته و تعـذیب را بـه مثابـه ي عمـل عـدالت مـی پندارنـد         

بدین واسطه، بازسـازي جـرم   . مجازات بزهکار موجب محکوم شدن خود عدالت خواهد گردید
نخسـت آنکـه بزهکـار بایـد بـه      . اسـت مبتنی بر یک هنرمندي تحسین برانگیـز از تولیـد حقیقـت   
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چرخاندن بزهکار در معابر عمومی، قرائت علنـی حکـم   . جارچی محکومیت خویش مبدل گردد
به هنگام رسوایی وي در خیابان ها و کوچه ها و سپس اقرار او بـه ایـن واقعیـت کـه بـه شـیوه اي       

از یـک فراینـد از   شرورانه و خائنانه مرتکب نفرت انگیزترین جـرایم شـده؛ همـه و همـه بخشـی     
پــیش تعیــین شــده اســت کــه نتیجــه ي آن امضــاي حکــم محکومیــت بزهکــار توســط خــود وي 

این شیوه ي تولید حقیقت، پذیرش ضربه ي عدالت را براي همگان آسـان  ). 57همان، ( باشدمی
فراتر از آن، مجـازات کفـاره ي طغیـانی اسـت کـه بزهکـار در برابـر حـاکم الهـی          « . تر می کند

. »شده و هر چه تعذیب مادي او بیشتر باشد؛ از رنج کیفرهاي اخروي کاسته خواهد شـد  مرتکب 
القاي این باور، روشی هنرمندانه براي وادار کردن بزهکار به اعتـراف علنـی و تمکـین نهـادن در     

. برابر رنجی جانکاه بود
گردید تا فراینـد  پس از این آیین اعتراف، تعذیب باید به اندازه ي کافی به خود بزه شبیه می

قرائت جزئیات ارتکـاب جـرم، تاکیـد بـر آثـار نـاگوار آن بـراي        . بازسازي جرم را آسان تر کند
امنیت عمومی، تالش براي شرورانه جلوه دادن آن، اجراي مجازات در مکان ارتکاب جـرم و یـا   

ه بهره گیري از همان ابزاري که بزهکار چندي پـیش بـه وسـیله ي آن قـدرت را مخـدوش کـرد      
عدالت بـا تعـذیب هـا جـرم را در برابـر      « . بود؛ روش هایی براي تحقق این مهم به شمار می آمد

دید همگان تکرار می کرد، آن هم با آشکار کردن حقیقت جرم و در عـین حـال، حـذف آن بـا     
بدین ترتیب، چرخه ي بازتولید حقیقت کامـل مـی گردیـد و همـین     ). 59همان، ( »مرگ مجرم 
.ایش سهمگین قدرت را بیش از پیش بر جسم و روان تماشاگران حک می کردمساله پیام نم

آنگاه که حقیقت جرم مشهود گردید و همه ي شهروندان بـا تمـام وجـود درك کردنـد کـه      
زمان فرود آمدن شمشیر قدرت بر بدن مجرم فرا می ! بزهکار مرتکب چه عمل شنیعی شده است

ي آنکه حقیقت مجازات با شدت جرم برابري کنـد؛  برا. تعذیب هنر توزیع کمی درد است. رسد
محاصـره ي همـه جانبـه ي جسـم بزهکـار و توزیـع تعـذیب بـر تمـامی          : تنها یک راه وجود دارد

از آن گذشـته، تعـذیب بایـد از    . اجزاي بدنی که هر یک در تعرض به قدرت مشارکت داشته اند
ه و در نتیجـه، یـک ضـربه ي    چرا که جرم یک شاه کشی بـالقوه بـود  . خشونت جرم پیشی بگیرد

قابل درك است که تنها یـک خشـونت زایدالوصـف تـوان     . سهمگین به قدرت به شمار می آید
. رقابت با این ضربه ي سهمگین را دارد

همچنین، بـراي برپـایی یـک نبـرد واقعـی کـه در آن جـرم اسـیر قـدرت مبتنـی بـر خشـونت             
ز اراده ي پادشاه نشات می گرفت و نـه  گردد؛ صدور حکم تعذیب و کیفیت اجراي آن باید امی

از تصمیم هیات قانونگذاري مستقل و یا دستگاه قضایی که خود را از هر گونـه سیاسـت زدگـی    
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مجازات نمایش تمام معناي قدرت فردي است که جرم آن را مخـدوش نمـوده   .  مصون می داند
دشاه بپذیرد قـدرت وي احیـا   بدین ترتیب، این نمایش پرهزینه تا جایی ادامه می یابد که پا. است

حتـی  . هیچ واسطه اي جز جالد نباید میان پادشاه و بـدن بزهکـار وجـود داشـته باشـد     . شده است
.  شفقت و بزرگواري در برابر جرم و عفو بزهکار نیز باید از اراده ي پادشاه نشات بگیرد

ود بزهکـار  خـ : در تمامی این آیین باشکوه خون و رنج یک ظرافت مثـال زدنـی نهفتـه اسـت    
بلکـه جسـم وي و تصـوري کـه از تحمیـل مجـازات در ذهـن        . هرگز هدف نهایی تعذیب نیست

مقصـود، تکثیـر و تولیـد قـدرت از     . تماشاگران اعمال قدرت نقش می بنـدد؛ مـورد توجـه اسـت    
طریق ایجاد این فهم عمومی اسـت کـه هرگونـه تقابـل و تعـارض بـا قـدرت حـاکم بـه منزلـه ي           

کامال قابل درك است که مخاطب این پیـام  ! مردم باید با تمام وجود بترسندنابودي خواهد بود؛ 
صرفا تماشاگران و دیگر اعضاي جامعه هستند و بزهکار به مجرد ارتکاب جـرم، فرصـت وسـیله    

جسـم بزهکـار در ایـن آیـین     . بزهکار تنها یـک طعمـه اسـت   . شدن را به قدرت اعطا کرده است
ارتکاب جرم به منزله ي پایـان  . نگون بخت را ایفا می کندوحشیگري، تنها نقش یک پیام رسان

تنها در سایه ي چنـین تحلیـل   . ارزش انسانی بزهکار و آغازي بر نمایش تکراري قدرت می باشد
ابزار انگارانه اي از بدن و حیات بزهکار است که می توان دلیل ایـن خشـونت بـی حـد و حصـر      

و به تعبیري مقاومت در برابـر قـدرت، بزهکـار ایـن     در حقیقت، با وقوع جرم. کیفري را دریافت
اجازه را به قدرت داده است که از او همچون یک وسیله بـراي ارسـال پیـام بـه تماشـاگران و در      

بدیهی است که در این صورت خشونت هیچ محـدودیتی  . نتیجه، بازي تولید قدرت استفاده کند
.   نخواهد داشت

، حـداقل بـراي   )259، 1379دریفـوس و رابینـو،  ( تحمیل مجـازات آیین بی رحمی و سبعیت
اگـر چـه   . مدت هاي مدید پیوندهاي ناگسستنی با حس خشونت طلبی اجتماع برقرار کـرده بـود  

همواره امکان شورش در برابر پادشاه به هنگام نمایش قدرت وجود داشت؛ اما آشفتگی اخالقی 
حـق  . شور مجازات هاي رعب انگیز مبـدل کـرده بـود   در این دوران شهروندان را به هواداران پر

خشونت به رسمیت شناخته شده و پادشاه همچون پدري دلسـوز کـه نیازهـاي فرزنـدانش را ارج     
نخستین مرتبه اي که براي اعـدام از  . می نهد؛ تعذیب هراس آور بزهکار را به مردم اعطا می کرد

یده اند شکایت داشتند و پیوسـته فریـاد سـر    گیوتین استفاده شد؛ مردم از این که هیچ خشونتی ند
).  75، 1392فوکو، ( »طناب هاي دارمان را به ما پس بدهید « می دادند که 

بـدین ترتیـب،   . تعذیب جسمانی بزهکاران، نیاز افکار عمومی به خشونت را ارضـا مـی کـرد   
ن تیـره  بزرگ ترین مخالفان تعدیل مجـازات هـا پـیش از عصـر صـنعتی شـدن،  همـان شـهروندا        
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هـر گـاه   ... « . روزي بودند که ممکن بـود؛ خـود گزینـه ي بعـدي اعمـال قـدرت کیفـري باشـند        
محکومی را به پشت ارابه اي می بستند و تازیانه می زدند، تماشاگران به جـالد مـزد اضـافی مـی     

سنگدلی تماشاگران و جنایتکاران روزهایی را که محکـومی بـه  ... دادند تا سخت تر تازیانه بزند 
مـردم بـراي تماشـاي محکومـانی سـوار بـر       . دار کشیده می شد، چون روزهاي جشن می ساخت

دکه هـا و دستفروشـان نـان زنجبیلـی،     . ارابه به سوي چوبه دار می رفتند و در راه صف می بستند
ویـل  ( »... گردو و سیب به جمعیت می فروختند؛ آواز خوانان دوره گـرد چکامـه مـی خواندنـد     

از هـر دو  « تاریخ نگاران چنین ادعا می کنند که ). به بعد 77، صفحه 1371تر، دورانت، عصر ول
سیاستمداران و قانونگذاران که از مبـارزه ي  . ... نفر اروپایی در آن عصر، یکیشان دزد بوده است

با خوي بشر به ستوه آمده بودند؛ سهولت کار خود را در آن می دیدند کـه بـا وضـع قـوانین بـی      
» دارنـد  اران را کیفر دهند و مردم را با تماشاي شکنجه و اعـدام ایشـان بـه عبـرت وا    رحمانه تبهک

).  894، 1371همان، اصالح دینی،(
انسجام اجتماعی سنتی و مکانیک و به تعبیـر دیگـر ارتبـاط شـیء گونـه ي انسـان و اجتمـاع،        

و سـاداتی،  جـوان جعفـري  ( زمینه را براي رواج خشونت در تعامل شهروندان فراهم می سـاخت 
بی ارزشی نیروي کار و تولید، تحقیر مداوم بدن و جسم انسـان از سـوي کلیسـا و    ). 116، 1392

نرخ باالي مرگ و میر کشتن را به پدیده اي مانوس و روزمره در تعامـل اجتمـاعی مبـدل کـرده     
Garland,1990,140( بود

1    .(

قدرت مبتنی بر صنعت.4
بـرده اي در  : حکـوم همچـون مـایملکی سـودآور تلقـی شـود      کمال مطلوب آن است کـه م « 

چرا جامعه باید زندگی و بـدنی را نـابود کنـد کـه مـی توانـد بـه مالکیـت خـود در          . خدمت همه
آورد؟ مفیدتر آن است که او را بسته به ماهیـت جـرمش بـراي مـدت زمـانی کوتـاه یـا بلنـد، بـه          

ي فرانسـه صـعب العبورنـد و مـانع     صورت بـرده بـه خـدمت کشـور در آورد؛ بسـیاري از راه هـا      
تجارت می شوند؛ باید از دزدان که آنان نیز مانعی بـر سـر گـردش آزادانـه ي کاالهاینـد؛ بـراي       

). 137، 1392فوکو،( »... بازسازي جاده ها استفاده کرد 
دادنـد  توده هاي مردم براي دیدن منظره ي مراسم به دار آویختن طوري شتاب به خرج مـی ... « 

توسط دکتر » مجازات و فناوري قدرت « اثر دیوید گارلند با عنوان » مجازات و جامعه ي مدرن « بخش ششم کتاب .1
: ر این خصوص رجوع نمایید بهبراي مطالعه د. رحیم نوبهار در مجموعه ي تازه هاي علوم جنایی ترجمه گردیده است

، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادي، انتشارات میزان)مجموعه مقاله ها ( ، تازه هاي علوم جنایی)1388(نوبهار، رحیم
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یی به تعطیل و تفریح می روند و گاهی به جالد رشوه می دادند که در تازیانـه زدن بـه یـک    که گو
).695، 1371ویل دورانت، عصر روسو،( »زندانی خصوصا شدت عمل به خرج دهد 

الگوهاي متناقض کیفـر  . عصر قدرت مبتنی بر صنعت دوران تضادهاي بی پایان کیفري است
اوتی نشات مـی گیرنـد؛ سیاسـت کیفـري را در کشـاکش      دهی که هر یک از سرچشمه هاي متف

ولتر، روسو، مونتسکیو و شماري دیگر از نواندیشـان گـام هـاي    . توحش و مدرنیته قرار می دهند
بـا ایـن وجـود، صـاحبان جدیـد      . فلسفی بلندي براي عبور از عصر بربریـت کیفـري برداشـته انـد    

.را به عقالنیت ترجیح می دهندقدرت و نیز آشفتگی اخالقی شهروندان، همچنان خشونت 
روش هاي اعمال قدرت و از جمله عدالت کیفري مدتی پس از عصر رنسانس از طریـق حمایـت   
از اموال و مالکیت، ابزار تولید و شیوه هـاي نـوین تولیـد ثـروت بـه سـمت مبـارزه علیـه دغدغـه هـاي           

خشونت طلبـی پادشـاهان و   عصر قدرت مبتنی بر صنعت آغازي بر پایان. بورژوازي تغییر جهت دادند
اشکال نوینی از تولید ثـروت را مـورد اسـتفاده    ) طبقه ي بازرگان ( صاحبان ابزار تولید. حتی کلیسا بود

. قرار می دادند که آنها را در برابر شمشیر پادشـاه بـه سـالحی بـه مراتـب سـودمندتر مجهـز مـی کـرد         
دسـتیابی بـه روش   . اتی فرارسـیده بـود  دوران انحصار شخصی قدرت پایان یافتـه و زمـان انحصـار طبقـ    

هاي نوین و کارآمد تولید ثروت که مرهون بهره گیري از علوم تجربی و نوآوري هـاي صـنعتی بـود؛    
اگـر چـه بسـیاري از حکومـت هـاي اروپـایی در ایـن        . چهره ي قدرت را تا حـدود بسـیاري تغییـر داد   

نـون دیگـر از عصـر یکـه تـازي هـاي       دوران همچنان به صورت سلطنتی اداره می شدند؛ لیکن، هم اک
طبقـه ي بازگـان از طریـق سـیادت صـنعتی انـدك انـدك        .  پرطمطراق پادشاهان مسـتبد خبـري نبـود   

تولیدات صنعتی بیشتر و در نتیجه ثـروت افـزون تـر،    . حاکمیت سیاسی را نیز براي خود به ارمغان آورد
پارلمـان پناهگـاه ایـن    . مـی سـاخت  جسارت مقابله با پادشاه را بـراي ایـن قدرتمنـدان حقیقـی ممکـن      

.ي صنعتی و مکانی براي قبضه ي تمام عیار قدرت بودطبقه
حیـات طبقـه   . این دگرگونی قدرت البته تنها به کام صاحبان صنعت و ابزار تولید شیرین بـود 

اسـتثمار تاسـف بـار صـنعتی     . ي کارگر بیش از پیش به سوي نکبت و نابودي حرکت مـی کـرد  
ایـن اسـتثمار عبـارت بـود از بـه      « . گان نوین قدرت به مردم نگون بخت بودپیشکش اعمال کنند

هدر دادن زندگی انسان ها در تالش براي کسب سود، استفاده از اطفال شـش سـاله در کارخانـه    
ها یا به عنوان دوده پاك کن، سوق دادن هزاران زن و مرد به چنان فقر و بی چیزي کـه آنهـا بـه    

همـان،  ( »رسند خود را به صورت کارگران اسیر و بی مزد مـی فروختنـد   خاطر اینکه به آمریکا ب
این فشارهاي اقتصادي و اجتماعی بیش از پیش میل به خشـونت را در میـان جامعـه شـعله     ). 694

گاه در قالب حمالتی جنون آور دسته هایی از کارگران بی کـار بـه کارخانـه هـا     . ور می ساخت
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.کشیدندحمله کرده و آنها را به آتش می
. به دنبال جابجایی در قدرت، شیوه هاي اعمال اقتدار نیـز دسـتخوش دگرگـونی عمیقـی شـدند     

چنانکه، الگوهاي جـرم انگـاري و کیفرگـذاري از ایـن پـس ورود بـه مسـیري نـوین را تجربـه مـی           
. تولید حقیقت هاي رفتاري وابسته به دانشی است کـه موضـوع آن هویـت انسـان مـی باشـد      . کردند

عصر صنعت دوران شکوه علمی است؛ لیکن، موضوع این شـکوفایی بیشـتر دانـش تجربـی     اگر چه
در خصوص چگونگی استخراج مواد خام و ابزار تولید بوده و در نتیجـه، نمـی تـوان یقـین حاصـل      
کرد که قدرت مبتنی بر صنعت امکان الزم براي قاعده مندسازي رفتارها چنانکـه در عصـر قـدرت    

تولیـد سرشـار ثـروت الگوهـاي بزهکـاري را      . هده خـواهیم نمـود؛ را داراسـت   مبتنی بر دانایی مشـا 
مجرمیت کالهبردار و محاسـبه گـر جـایگزین مجرمیـت خـونریز شـده و از ایـن        . دگرگون ساخت

پس، بیش از همه اموال و مالکیت، یعنی همان گوهر گرانبهایی کـه قـدرتی مهـار ناشـدنی را بـراي      
در نتیجه، نظام کیفري دسـت  . بود؛ موضوع بزهکاري قرار گرفتطبقه ي بازرگان به ارمغان آورده

الگوهـاي جـرم   . به کار شده و خود را وقف مبارزه با قـانون شـکنی علیـه قـدرت بـورژوازي نمـود      
هـم اکنـون، قـانون،    . انگاري دستخوش تحولی عمیق شده و ارتباط جرم و گناه از هم گسسـته شـد  

رفتارهایی که تا پیش از این در سیاهه ي جـرایم قـرار   . فته بودجرایم علیه اموال و مالکیت را نشانه ر
؛ مـورد توجـه قانونگـذاران قـرار     )16، 1391آشـوري و میرزایـی،   ( نداشته و یا فاقد اهمیـت بودنـد  

در این دوران تحکیم پایـه هـاي صـنعت    . گرفته و مبدل به هدف نخست سرکوبگري کیفري شدند
). 178و 169، 1385مارتینژ، ( دغدغه ي اصلی نظام عدالت کیفري بود

قدرت مبتنی بر صنعت به خوبی دریافته بود که مجـازات بـیش از آنکـه هـراس انگیـز باشـد؛       
از این پس آماج اصـلی خشـونت کیفـري بـدن     . باید در مسیر عقالنیت و سودمندي هدایت شود

اي جـذاب بـراي   بزهکار نبود؛ بلکه هم اینک، توان تولیدي بدن بود که بزهکـاري را بـه گزینـه   
دیگر نیازي به سـرکوب وحشـیانه ي بـدن، توزیـع کمـی      . اعمال کنندگان قدرت مبدل می نمود

درد و نمایش مشمئز کننده ي از هم دریدن نبود؛ در مقابل، خشونت کیفري بایـد در پـس پـرده    
. اي از نگرش هاي اصالح طلبانه قدرت صنعتی را به منابع سرشار نیروي کار متصل مـی سـاخت  

نها یک مساله موجب شد که قدرت مبتنی بر صنعت مرحله ي گذار از کیفرهاي سـالب حیـات   ت
نیـاز بـه نیـروي کـار ارزان زمینـه را      : به مجازات هاي جایگزین و به ظاهر اصالحی را تجربه کند

).Hudson,2003, 26( براي توجه به الگوهاي بازپرورانه فراهم آورد
روي کار کیفرهایی همچون حبس بـا اعمـال شـاقه، پـاروزنی در     در نتیجه ي نیاز روزافزون به نی

کشتی ها و تبعید به مستعمرات با هدف آباد سازي آنهـا جـایگزین مجـازات هـایی نظیـر چهارشـقه       
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البتـه، مجـازات هـاي جدیـد نـافی برخـی       . کردن، زنده زنده سوزاندن و بریدن اعضاي بدن گردید
به تبعید در برخی موارد می توانستند عوایـد حاصـله از   چنانکه، محکومان. اقدامات اصالحی نبودند

یـک زمـین کشـاورزي بهـره منـد شـوند       کار خود را دریافـت کـرده و همچنـین، از امتیـاز داشـتن     
با این وجود، خشونتی بی حد و حصر پشتوانه ي مجازات هاي جدیـد بـود؛   ). 1385،218مارتینژ، (

تـا  1887از سال ... « . ه کمتر مورد توجه قرار گیردخشونتی که البته تمایل داشت تا برخالف گذشت
تـن  10355، 1940نفر تبعید شده را در خود جاي داده بود کـه در  17318، جزیره ي گویان 1938

البتـه ایـن ارقـام،    . در میان آنها بر اثر سختی و خشونت یا شیوع بیماري هاي واگیردار، جـان باختنـد  
).219همان، ( »ریا یا در جنگل هاي گویان گم گشته اند بدون احتساب فراریانی است که در د

قدرت مبتنی بر صنعت در مقایسه با قدرت مبتنی بر سرکوب تکنیک هاي به مراتب عقالنـی  
اگر چه شباهت هر دو شکل قـدرت بـه   . تري را در الگوي کیفرگذاري مورد توجه قرار داده بود
، پادشـاه خشـونت را بـا هـدف حـذف و      کارگیري سطح وسیعی از خشونت است؛ با این وجـود 

نــابودي بــدن بزهکــار بــه کــار مــی گرفــت؛ لــیکن، اعمــال کننــدگان جدیــد قــدرت بــا روشــی   
. هوشمندانه، از خشونت به مثابه ي نیرویی بدون هزینه براي تولید و تکثیر قدرت بهره مـی بردنـد  

نقطـه ي بنیـادین   .بزهکار باید تولید کند؛ در غیر این صـورت وجـود او ارزشـی نخواهـد داشـت     
در دوره ي نخست، بزهکاران در وسط میادین شهرها، جایی که یک . تحلیل دقیقا همین جاست

بـود؛ بـا قسـاوت تمـام کشـته      نمایش همه جانبه و البتـه پـر هزینـه بـراي تولیـد قـدرت برپـا شـده         
به هنگـام  اما اسالف همین انسان هاي تیره روز دهه ها بعد در طبقه ي زیرین کشتی ها . شدندمی

قـدرت مبتنـی   . پارو زدن و یا تحت شکنجه هاي جانکاه در حین ساختن راه ها جان مـی سـپردند  
بر خشونت با هدف تثبیت خود بزهکاران را در مال عام با خشونت تمام سر بریده؛ سـوزانده و یـا   

ن اما در ایـن دوران مجـرمین در درون کارخانـه هـا، بـه هنگـام جنـگ علیـه بومیـا         . مثله می کرد
ممالک مستعمره و یا کار در سرزمین هاي ناشناخته و آکنده از خطر در یک فالکت مثال زدنـی  

اولـی از  . تکثیـر و تـداوم قـدرت   : هدف هر دو نوع سـلب حیـات یکسـان اسـت    . کشته می شدند
طریق اعمال خشونت در نمایش هاي پرهزینه به دنبال تحقق ایـن مهـم بـود و قـدرت صـنعتی بـا       

تردیـدي در ایـن   . ن مجـرم بـراي تولیـد بیشـتر ایـن ایـده را عملـی مـی سـاخت         بهره گیري از بد
خصوص وجود ندارد که قدرت مبتنی بر صنعت روشی به مراتب کم هزینـه تـر را بـراي اعمـال     

.1خشونت و در نتیجه، تولید قدرت به کار می گرفت

در عصر صنعتی همچنان در برخی موارد مجازات اعدام وجود داشت؛ اگر چه در مقایسه با دوران پیشین تا حدود .1
.یم مستوجب سلب حیات کاسته شده بودبسیاري از نرخ جرا
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ارگانیک و عصر قدرت مبتنی بر صنعت دوران گذار از انسجام اجتماعی مکانیک به انسجام
مهـاجرت روزافـزون کـارگران و    . به تعبیري، همبسـتگی اجتمـاعی مبتنـی بـر تقسـیم کـار اسـت       

کشاورزان به مناطق صـنعتی ترکیـب آشـفته و نامتجانسـی از شـهروندان را کنـار یکـدیگر گـرد         
بـدین ترتیـب، چنـین جامعـه اي نمـی توانسـت بـر        . آورده بود که داراي کمترین مشابهت بودند

در نتیجه، نیاز به نیروي کار یکدیگر و تقسیم کـار مبنـاي   . کثر مشابهت ها انسجام یابدمبناي حدا
این دگرگونی در شکل انسـجام اجتمـاعی زمینـه را بـراي تسـاهل در      . وابستگی و انسجام گردید

کاستن از سیاهه ي جرایم مستوجب سلب حیـات و پنهـان   . الگوي هاي کیفرگذاري فراهم آورد
با این وجود، تنش هاي ناشـی از زنـدگی   .  نتیجه ي چنین دگرگونی استشدن خشونت کیفري 

خشـونت را بـه عامـل    ... صنعتی، بی عدالتی در توزیع ثـروت، افـزایش نـابرابري هـاي طبقـاتی و      
. سرنوشت ساز تعامل اجتماعی بدل می ساخت

قدرت مبتنی بر دانایی.5
اري نداشتند یا تا حد امکـان کمتـر بـا    دیگر با بدن ک. روش هاي تنبیهی مالحظه کارانه شد« 

اوتوپیـاي  . ... آن کار داشتند، آن هم براي اینکه به چیزي که خود بدن نیست دسترسی پیدا کننـد 
از محکـوم مـی گیـرد مـانع از آن     در عـین آنکـه زنـدگی را   : مالحظه کاري قضایی چنین اسـت 

بدون آنکه درد و رنجی بـه  شود که آن را حس کند، او را از تمامی حقوقش محروم می کندمی
).21، 1392فوکو، ( »... او برساند 

سرانجام اعمال کیفرهاي مرگ نیز در عمل به عقب می افتاد، زیرا اجـراي آن آثـار شـومی    « 
آن را مـورد توجـه قـرار    را در پی داشـت و تنهـا تماشـاچیان آزار رسـان و مبتالیـان بـه سادیسـم       

).202، 1385مارتینژ، ( »ننگین به شمار می آوردند دادند، ولی دیگران همواره آن رامی
نخست، تصاویر فوق را با آنچه در خصوص قـدرت مبتنـی بـر خشـونت و قـدرت مبتنـی بـر        

این دگرگونی عمیق در اعمـال قـدرت تنبیهـی از یـک سـو و نیـز       . صنعت گذشت؛ مقایسه کنید
جابجـایی  : سـاز هسـتند  رشد مدنیت کیفري از سوي دیگر، محصول تالقی دو جریـان سرنوشـت   

.شگفت انگیز قدرت و سپس ورود به دوران تعامل عاري از خشونت
. بـا ورود بــه عصــر انســان مـدرن، قــدرت، شــیوه هــاي نـوینی از تحمیــل را تجربــه مــی کــرد   

حصارهاي انحصار شخصی و طبقاتی قدرت در هم شکسته و اعمال قدرت از این پس در قالـب  
در دوران مدرن و پسـامدرن هـر یـک از    . اعی جلوه گر می شدعامل پیوند دهنده ي تعامل اجتم

ما از سویی موضوع اعمال قدرت بوده و از سوي دیگر، میزانی از قـدرت را بـه دیگـران تحمیـل     
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مبدل بـه جغرافیـاي پایـان ناپـذیر اعمـال      ... تمامی نهادهاي اجتماعی، روابط شخصی و . می کنیم
مال می شد و دیگر امتیازي در انحصار پادشاه و یـا  از این پس، قدرت صرفا اع. قدرت گردیدند

عامل سرنوشت سازي که هم اکنون شدت اعمال قـدرت را افـزایش داده و   . طبقه ي صنعتی نبود
در این بـازي پیچیـده   . یا کاهش می داد؛ نه قبضه ي شمشیر و نه تولید ثروت مبتنی بر صنعت بود

. تعیین کننده بود» دانایی « ي اعمال قدرت، 
خروج از عصر صـنعتگرایی و ورود بـه دوران   . قدرت، بدون تردید فرزند زمانه ي خود است

در عصـر  . اقتدار اطالعات و فناوري هاي اطالعاتی، اشکال اعمال قـدرت را نیـز دگرگـون کـرد    
دانـایی  ). 20، 1372تـافلر،  ( مدرن و پسامدرن، دانایی تعیین کننـده ي فرجـام بـازي قـدرت بـود     

بـدین ترتیـب شـکل تملـک گونـه ي قـدرت در هـم        . ه ي اعمال قدرت بیشتر استبیشتر به منزل
شکسته و هر آنکس که برخوردار از دانایی باشـد؛ در تعامـل اجتمـاعی خـود قـدرت بیشـتري را       

صـاحبان حکومـت سیاسـی اگـر چـه ممکـن اسـت از طریـق تحمیـل قواعـد           . اعمال خواهد کرد
شـهروندان اعمـال قـدرت کننـد؛ امـا خـود نیـز موضـوع         رفتاري و تنبیه متخلفان از این قواعد، بر 

نیاز به راي شـهروندان، قـدرت تولیـد آنهـا، ثـروت      . تحمیل قدرت همین شهروندان خواهند بود
بنابراین تحت سلطگان نیز به انـدازه ي  . مصادیقی از اعمال قدرت در برابر مدیران است... آنها و 

140، 1385رهبـري،  ( تولید و اعمال آن هستندسلطه گران بخشی از مناسبات قدرت و مسیرهاي 
در حقیقت، دانایی موجب شد تا قدرت از یـک دارایـی قابـل انحصـار بـه یـک خـرده        ). 141و 

. فیزیک فراگیر تبدیل شود
پیوندهاي عمیـق قـدرت مـدرن و دانـش،     . هم اکنون لحظه ي تاریخی تزویرها فرا رسیده بود

ه یک موجود کالبدشکافی شـده؛ یـک عنصـر نـاچیز نمـود      انسان ناشناخته را براي قدرت مبدل ب
که در زیر تیغ برنده ي انبوهی از دانش هاي انسان شناسـانه همچـون روانشناسـی، جـرم شناسـی،      

به موجودي  قابل تملک تبدیل گردید؛ مالکیتی که البتـه بـا صـرف کمتـرین     ... جامعه شناسی و 
ها، دانشگاه ها، مـدارس، پادگـان هـاي نظـامی و     درمانگاه ها، بیمارستان . هزینه به دست می آمد

تمامی نهادهاي اجتماعی به مثابه ي یـک خـرده سـازوکار قـدرت، تنهـا یـک رسـالت بـر دوش         
قدرت مبتنی بر دانـایی در یـک چـرخش مزورانـه     ). 79، 1393ضیمران، ( شناخت انسان: داشتند

تعـذیب  . را دگرگـون سـاخت  ) الگوهاي جرم انگاري و کیفـر گـذاري   ( شیوه هاي اعمال اقتدار
بازیگران قدیمی نمـایش  . این لحظه اي مهم و حیاتی است« . بدن جاي خود را به انقیاد روح داد

شخصــیت جدیــد وارد صــحنه شــد، . تنبیــه، یعنــی بــدن و خــون، جــاي خــود را واگــذار کردنــد 
یی بـی  نوعی تراژدي پایان پذیرفت؛ و کمدي یـی بـا بـازي سـایه هـا و صـداها      . شخصیتی نقابدار
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اینک دستگاه عدالت تنبیهی باید دندان هاي خود را بـر  . چهره و موجوداتی نامحسوس آغاز شد
محاصـره ي همـه جانبـه ي بـدن و روح از     ). 27، 1392فوکـو،  ( »این واقعیت بی بدن فـرو کنـد   

طریق مجموعه اي از دانش هاي تجربی به قدرت آموخـت کـه بـراي تولیـد و تکثیـر خـود بایـد        
اصـالح و بـازپروري بـه    . ونت کشیده و روش هاي کیفی اعمـال اقتـدار را برگزینـد   دست از خش

اصــالح و . ســرعت جــایگزین خشــونت بــی حــد و حصــر در صــحنه ي نمــایش قــدرت گردیــد
بازپروري در پس نقابهاي پرطمطراق انسانیت و حقوق بشر، واقعیتی جز تالش براي وادار کردن 

اصالح، حامل واقعیتی جز تالش براي تولید . نداشتبزهکار به پذیرش هنجارهاي قدرت حاکم 
.و تکثیر قدرت با کمترین هزینه ي ممکن نبود

تولیـد ایـن قواعـد    . قدرت مبتنی بر دانایی جلوه گر اوج هنرنمایی حقیقت هاي رفتاري اسـت 
انسـان  « رفتاري که مرهون بهره گیري از یک دانش به غایت ژرف انسـان شناسـانه و بـه تعبیـري     

است؛ ایده ي تکثیر و تولید قدرت را با روشی به مراتب موثرتر و البته کـم هزینـه   » شناخت قابل 
از ایـن  . تولید این حقیقت ها همـان فنـاوري بـدن هـا و روان هـاي رام اسـت      . تر محقق می سازد

انقیـاد روح و ناخودآگـاه   . پس، براي تسخیر انسان سکوي مجازات و تقابل بدن هـا الزامـی نبـود   
ن از طریق وادار نمودن آنها به پذیرش انضباط رفتاري و هنجارهایی که قـدرت آفریـده   شهروندا

است؛ و نیز محاصره ي همه جانبه ي هویت انسان از بدو تولد از طریق انبوهی از قواعد رفتـاري،  
ایـن انضـباط هـاي    . با کمترین هزینه افراد را به موجوداتی از پیش تسخیر شـده مبـدل مـی نمـود    

. شک انسان مدرن را در یک قفس آهنین اما نامرئی محصور کرده استرفتاري بی
در تقابل با قدرت مبتنی بر خشونت که تمایل دارد هر چه بیشتر دیده شود؛ قـدرت مبتنـی بـر    

طبل تو خالی قدرت سـرکوبگر، اقتـدار   . دانایی الگویی از واژگونی آشکارگی را دنبال می کرد
نمایشی که هر لحظه امکان داشت پادشاه، جـالد  . عمال می کندرا از طریق یک نمایش پرهزینه ا

در مقابـل، قـدرت قاعـده    . و حتی خود عدالت را به محکوم و محکـوم را بـه پادشـاه مبـدل کنـد     
مندساز در پی آن است تا براي کاستن از هزینه هاي اعمال اقتدار، نقاب بـر چهـره گـذارده و بـه     

انقیـاد را در یـک چرخـه ي سراسـربین، رویـت پـذیر       جاي دیده شدن، شهروندان و افراد تحـت  
. چنین واژگونی اي، این امکان را فراهم می سازد تا افراد قدرت را بهتر و آسان تر بپذیرنـد . کند

.  تقابل، اثر قدرت را کاهش می دهد. چرا که دیگر اثري از تقابل نیست
ت قاعده مند سـاز بـه شـیوه    در عین حال نباید فراموش کرد که در قالب این سراسربینی، قدر

؛ البتـه بـدون   )27، 1372تـافلر، ( اي هوشمندانه شمشیر، جواهر و آیینه را توامان به کار مـی بنـدد  
شمشیر استعاره از خشونت، جواهر استعاره از صـنعت و آیینـه،   . اینکه کمترین حساسیتی برانگیزد
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آستانه ي تحمـل  « سان، به خوبی قدرت قاعده مندساز از طریق شناخت ان. استعاره از دانایی است
بـدین ترتیـب، الگوهـاي کیفرگـذاري دسـتخوش      . را رمز گشایی می کنـد » خشونت شهروندان 

خشونت کیفري تا حدود بسیاري کاهش یافته و تنهـا تصـوري از اعمـال    . تحولی عظیم می شوند
آن در پذیرش تصور خشونت از لمـس تمـام عیـار    . خشونت به ذهن شهروندان مخابره می گردد

به سرعت سکوهاي اجراي علنی مجازات از معـرض  . سکوي مجازات بسیار آسان تر خواهد بود
ــده   ــع آوري ش ــان جم ــد همگ ــفندیاري، )( Pratt,2002, 16-19( دی ــراي ) 134، 1394اس و اج

شـهروندان تنهـا مـی    . مجازات تبدیل به یک واقعیت مرموز در پشت دیوارهاي زنـدان مـی شـود   
جازات شده است؛ اما هرگز قساوتی کـه قـدرت در پشـت دیوارهـاي زنـدان      شنوند که بزهکار م

از آن گذشته، تعذیب جاي خود را بـه سـلب حـق    . علیه مجرم به کار می بندد را لمس نمی کنند
مقصود قدرت مبتنی بر خشونت از اعمال مجازات، توزیع کمی درد بـر تمـامی اجـزاي    . می دهد

امـا درسـت صـد سـال پـس از آن،      . رم به چـالش مـی کشـید   بدنی بود که پادشاه را با ارتکاب ج
مجازات هنر تزویر بود؛ بزهکار باید بدون آنکه بفهمـد  . مجازات دیگر هنر توزیع کمی رنج نبود

پـی در پـی روش   . این غفلت، پذیرش هر نوع خشونتی را ممکـن خواهـد سـاخت   . مجازات شود
بزهکـار وارد آورد و نیـز کمتـر موجـب     هایی به کار بسته می شد که کمترین میـزان رنـج را بـر    

.برانگیختگی احساسات گردد
قدرت مبتنی بـر دانـایی تـا حـدود قابـل تـوجهی بـه        . تعذیب، جاي خود را به اقتصاد تنبیه داد

در این دوران سـوژه خـود بزهکـار    . منزله ي پایان جرم انگاري هاي مستوجب سلب حیات است
بزهکـار  . و یا حتی تولید ثروت بیشـتر بـر جـاي مـی مانـد     بوده و تنها سایه اي از نقش تماشاچیان 

البتـه،  . است که باید از طریق تمکین در برابر انضباط همه جانبه به تولید بیشتر قدرت کمک کند
چرا که مجازات . در این دوران بزهکار و بزهکاري از برخی جهات کامال فاقد اهمیت می شوند

در عصـر  . پیوسته در تعامل اجتماعی اعمال مـی گـردد  آخرین حلقه از سلسله ي تنبیهی است که 
تنبیه به صورت مـداوم در حـال تکـرار بـوده و مجـازات      –قدرت مبتنی بر دانایی نوسان انضباط 

در حقیقت، انضباط و جامعه پذیري خود انعکاس دهنده ي . چیزي جز تداوم همین تکرار نیست
قـدرت قاعـده منـد سـاز     . اب جرم نمـی نشـیند  نوعی تنبیهند؛ تنبیهی که براي تحمیل، منتظر ارتک

بـرخالف قـدرت   . اقتداري منفعل و قابل رویت نیست؛ بلکه قدرتی به غایـت فعـال و نهـان اسـت    
سرکوبگر و قدرت صنعتی که تا حدود بسیاري منفعالنه عمل می کنند؛ مناسـبات قـدرت قاعـده    

منتظر ارتکـاب جـرم نخواهنـد    مندساز براي محاصره ي همه ي جانبه ي افراد و انقیاد آنها هرگز
بلکه، از طریق هجوم طیف هراس انگیزي از بایدها، از بدو تولد خود به سراغ افراد رفتـه  . نشست
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. تنبیه قرار می دهند–و از همان ابتدا آنها را در یک فرایند تکراري انضباط 
و یـا یـک   قدرت قاعده مندساز چیزي فراتر از یک انحصار نابخردانه، یک نمـایش پرهزینـه  

یک پازل میلیون ها و شاید . قدرت قاعده مندساز یک میکروفیزیک است. خشونت عریان است
تکثیر کـرده  ... میلیاردها قطعه اي که از طریق خرده ساز و کارهایی که در تمامی نهادها، افراد و 

سیاسـی  این ماشین کامال پیچیده، کم هزینـه و پنهـان را بـا قـدرت    . است؛ پیوسته اعمال می شود
آیا می تـوان پـذیرفت جـایی وجـود دارد کـه در آن هـوا جریـان        ! مبتنی بر خشونت مقایسه کنید

نداشته باشد؟ احتماال پاسخ این است که مکان هاي بسیار اندکی عاري از وجود هـوا یـا حـداقل    
همه جا حضـور دارد و اصـوال، چیـزي    . قدرت قاعده مندساز چنین است. تاثیرگذاري آن هستند

ایـن نـاخود   . اخودآگاه شهروندان نیست که آنها را بی اراده به سوي اطاعت روانه می سـازد جز ن
آگاه، پیشتر از طریق حجم انبوهی از انضباط هاي رفتاري پرورش یافتـه و هـم اکنـون تنهـا یـک      

. شیء تسخیر شده و مطیع است
اگـر  . نخواهد داشـت در چنین فرایندي از تولید و تحمیل قدرت، اصوال بزهکاري اهمیت چندانی

چه بزهکاري نشان از انضباط گریزي مجـرم داشـته و در نتیجـه بایـد اشـکال متفـاوتی از تنبیـه را بـر او         
تحمیل نمود؛ لیکن، این واکنش هاي کیفري چیزي جز تداوم همان مجمـع الجزایـر مجـازات، خـرده     

سـت کـه چنـین شـکلی از     بـدیهی ا . تنبیـه نیسـت  –ساز و کارهاي کیفري و نیز همان نوسـان انضـباط   
–چرا که از طریـق تـداوم عقالنـی نوسـان انضـباط      . قدرت براي تولید و اعمال نیازمند خشونت نیست

اصــوال در چنــین برداشــتی از قــدرت، خشــونت . تنبیــه پیوســته در حــال تکثیــر و تحمیــل خواهــد بــود
عـل خـود ابـزاري بـراي     چرا که هر یک از شـهروندان بـالقوه و بالف  . ناکارآمد و حتی مضر خواهد بود

در نتیجه، سلب حیات و ناتوان سازي به منزله ي از کار انـداختن یکـی   . تکثیر قدرت به شمار می آیند
بدین ترتیب، بهتر است افراد حفظ شده؛ اصالح شـده و موجـب تکثیـر    . از قطعات ماشین قدرت است

مراقبـت اسـت؛ در زیـر سـطح     جامعه ي ما جامعه ي نمایش نیست جامعـه ي  ... « . بیشتر قدرت گردند
تصویرها، بدن ها عمیقا در محاصره اند؛ در پس انتـزاع عظـیم مبادلـه، تربیـت دقیـق و عینـی نیروهـاي        
مفید دنبال می شود؛ مدارهاي ارتباطات و پیام رسانی پایه هاي انباشت و تمرکز دانش اند؛ بـازي نشـانه   

ما کلیت زیباي فرد را تقطیع، سـرکوب یـا   ها تبیین کننده ي لنگرگاه هاي قدرت است؛ نظم اجتماعی
ضایع نمی کند، بلکه فرد در این نظم، به دقت و بـر اسـاس تاکتیـک تمـام و کمـال نیروهـا و بـدن هـا         

ما نه بـر پلـه هـاي آمفـی تئـاتر نشسـته ایـم و نـه روي صـحنه ایـم، بلکـه در ماشـین             . ... ساخته می شود
قدرتی که خودمان آن ها را تداوم مـی بخشـیم چـون    سراسربین جا گرفته ایم، در محاصره ي اثرهاي 

). 270، 1392فوکو،( »چرخ دنده اي از آن ماشین ایم 
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گیرينتیجه
مجازات به عنوان یک پدیدار اجتماعی به هنگام اجرا نقش هاي متعددي را ایفا می کند کـه  

معـه  جا. برخی به سـهولت قابـل شـناخت بـوده و برخـی دیگـر داراي پیچیـدگی خاصـی هسـتند         
شناسان و فیلسوفان کیفري هر یک کوشیده اند تا این پدیدار را از زاویه اي متفاوت مورد توجـه  

چنانکـه، جامعـه شناسـان کـارکردگرا واکـنش هـاي کیفـري را از رهگـذر واقعیـت          . قرار دهنـد 
بـا ایـن وجـود، اگـر چـه مجـازات گـاه واکنشـی         . فرهنگـی و احساسـی آن توصـیف نمـوده انـد     

وي وجدان جمعی براي حراست از ارزش هاي اجتماعی اسـت؛ لـیکن، واقعیـت    ناخودآگاه از س
عقالنی کیفر و یا به تعبیر دیگر، نقش مجازات در فرایند تحمیل و تکثیـر قـدرت را نبایـد نادیـده     

تمــامی واکــنش هــاي قهــر آمیــز از اشــکال بــدوي تنبیــه کــه در تعــامالت روزمــره ي  . انگاشــت
ره ي رسمی مجازات دولتی هـر یـک جلـوه اي از شـیوه هـاي      شهروندان اعمال می شوند؛ تا چه
. اعمال قدرت محسوب می گردند

رمزگشایی از ارتبـاط قـدرت و مجـازات همـواره امـري دشـوار بـوده و نیازمنـد دسـتیابی بـه           
تبارشناسـی تـاریخی قـدرت معیارهـاي     . معیارهایی قابل اتکا براي داوري در این خصوص اسـت 

با بهره گیـري از روش تبارشناسـانه مـی تـوان     . اختیار ما قرار خواهد داداین داوري پیچیده را در 
دریافت که چگونه دگرگونی در اشکال قدرت موجب تحول در دیگر پدیـدارهاي اجتمـاعی از   

بدین ترتیب، با تکیـه بـر ایـن روش تبارشناسـانه مـی تـوان       . جمله واکنش هاي کیفري می گردد
چنانکـه، قـدرت مبتنـی بـر     . کیفري را کالبدشـکافی کـرد  پیوندهاي پنهان قدرت و واکنش هاي 

خشونت الگوهاي کیفري شدید و بدنی را مورد توجه قرار داده و در پی آنست تا با بهره گیـري  
از نمایش علنی تعذیب به بازسازي دوباره ي قدرتی نائل آید که جـرم ارتکـابی آن را مخـدوش    

جازات هنـر توزیـع کمـی درد اسـت و رنـج      در قلمروي قدرت مبتنی بر خشونت، م. نموده است
لـیکن، بـا ورود بـه عصـر صـنعتی      . کیفر باید تمامی اجزاي بدن بزهکـار را بـه محاصـره در آورد   

شدن، ابزارهاي تکثیر و تعمیق قدرت و نیز اعمال کنندگان آن دگرگونی قابل توجهی را تجربـه  
در تقابل با قـدرت  . ر شکل دادنددر نتیجه، واکنش هاي کیفري نیز تا حدود بسیاري تغیی. کردند

مبتنی بر خشونت که صرفا به الگوهاي تعذیبی بـراي انضـباط پـذیر کـردن شـهروندان تکیـه مـی        
مجـازات در ایـن   . کرد؛ قدرت مبتنی بر صنعت از تکنیک هاي کیفري عقالنی تري بهره می برد

اکنون به بـرده ي اعمـال   قلمرو، هنر تولید ثروت با استفاده از نیروي بدنی بزهکاري است که هم 
بدین ترتیب، تبعید به مستعمرات، پارو زنی در کشتی ها بـا  . کنندگان قدرت مبدل گردیده است

هدف کشورگشایی، خدمات عمومی دشوار و عموما بدون مواجـب جـایگزین کیفرهـاي بـدنی     
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درن گذار از قدرت صنعتی به شیوه هـاي مـ  . می گردد... همچون چهارشقه کردن، مثله کردن و 
در عصر جوامـع  . اعمال اقتدار، به مثابه ي پایان یافتن دوران انحصار فردي و طبقاتی قدرت است

مالکـان و  ... پادشاه، سـلطان، حـاکم و   . پیشاصنعتی، قدرت دارایی فردي خاص به شمار می آمد
ورود به عصر صـنعتی شـدن زمینـه را بـراي     . اعمال کنندگان بالمنازع قدرت محسوب می شدند

صار طبقاتی قدرت فراهم آورد؛ به نحـوي کـه در جوامـع صـنعتی طبقـه ي سـرمایه دار و نـه        انح
در تقابـل بـا   . صرفا یک فرد خاص، صاحب ابزار تولید و به تعبیري قدرت محسوب مـی گردیـد  

انحصار فردي و طبقاتی پیش گفته، قدرت مـدرن پـیش از هـر چیـز بـا دانـش پیونـدهایی عمیـق         
ري این پیوند به معناي گسستن ارتباط هاي سـنتی قـدرت بـا خشـونت و     برقرا. برقرار کرده است

نخسـتین اثـر دانـش بنیـان شـدن قـدرت، فروپاشـی مرزهـاي         . سپس تولید مبتنی بر صنعت اسـت 
بدین ترتیب، تمامی شـهروندان در اجتمـاع بـه تناسـب برخـورداري از دانـش،       . انحصار می باشد

.ز قدرت تلقی می شونداعمال کنندگان میزان و شیوه هاي مختلفی ا
قدرت مبتنی بر دانایی یک اقتصـاد تمـام عیـار تنبیـه را بـه نمـایش مـی گـذارد کـه آمیختـه اي           

الگویی که به جاي نابود کردن بـه سـاختن و پـرداختن و    . تنبیه است–هوشمندانه از الگوي انضباط 
سان را از یـک موجـود   پیوند هاي عمیق قدرت و دانش، ان. در نتیجه، قدرت پذیر کردن می اندیشد

بـه دنبـال ایـن پیونـد، تعـذیب جـاي       . ناشناخته به یک هویت کامال در معرض نظارت مبدل ساخت
.خود را به انضباط داد و از آن پس، مجازات هنر مطیع کردن و قاعده مند ساختن بود

تبارشناسی پیوندهاي قدرت و کیفر آشـکار مـی سـازد کـه مجـازات بـراي پذیرفتـه شـدن از         
اجتماع، باید انعکاس دهنده ي همان واکنش هاي تنبیهی باشد که در تعـامالت روزمـره ي   سوي 

مقصود از ایـن گـزاره آن اسـت کـه همـواره نـوعی ارتبـاط میـان شـکل          . شهروندان جاري است
در نتیجه، تغییر در اشـکال قـدرت، ممکـن اسـت     . قدرت و شیوه ي انسجام اجتماعی وجود دارد

بدین ترتیب، در یک جامعه ي مبتنی . م اجتماعی گردد و برعکسموجب تحول در شکل انسجا
بر خشونت، تنبیه قهر آمیز تعیین کننده ي بازي قدرت بوده و گرایش به مجـازات هـاي مالیـم و    

در مقابـل، در یــک جامعـه ي انضــباطی،   . انضـباطی جلــوه اي از بـی عــدالتی بـه شــمار مـی آیــد    
.آن خواهد گردیدخشونت موجب محکومیت قدرت اعمال کننده ي 

در کنار این روش تبارشناسانه بایـد توجـه داشـت کـه اصـوال، الگوهـاي سـه گانـه ي تولیـد          
حقیقت، شیوه هاي جرم انگاري و سپس روش هاي کیفرگذاري معیاري بـراي بازشناسـی گونـه    

در حقیقت، اشکال متفاوت قدرت کیفـري از الگوهـاي سـه    . هاي متفاوت قدرت کیفري هستند
.نحوي متفاوت بهره می برندگانه، به 
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