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تبیین گفتمان ســوژه و قدرت درتامالت فوکو و آثار 
تجسمی هالی با تاکید بر مفهوم زندان
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چکیده
رابطه ســوژه و قدرت، از محورى ترین موضوعات در آراى میشــل فوکو است. او با بهره گیرى از روش تبارشناسى، در پى آن 
است تا سوژه مدرن را به مثابه ابژه گفتمان قدرت صورت بندى کرده، و آن را در پیوند با اَشکالى چون تکنولوژى هاى انضباط 
مورد تامل قرار مى دهد. فوکو معتقد است که نهادهاى سلطه سنتى، کارکرد پیشین خود را از دست داده اند. دیگر نمى توان 
قدرت را به فرد یا گروهى خاص فرو کاست و جامعه به زندان بدل گشته است. به باور فوکو، در جامعه زندان گون مناسبات 
میان اعضا بر مبناى مراقبت، نظارت و منقاد ســاختِن اعضا اســتوار است. در دهه 1980 و از بطن تحوالت هنرى نیمه دوم 
قرن بیستم، شاهد ظهور پیتر هالى هستیم. عمده آثار او، خوانش هاى تجسمى از نوشته هاى نظریه پردازانى چون فوکو است. 
پژوهش حاضر مى کوشــد با تکیه بــر روش توصیف و تحلیل، به گفتمان قدرت در تامالت فوکو و چگونگى تحقق اَشــکال 
نظام مراقبت به مثابه زندان اهتمام داشته و نمود آن را در آثار هالى مورد کنکاش قرار دهد. مى توان دریافت هالى با تاسى 

از فوکو، جلوه هاى نظام هاى ارتباطى و عاملیت هاى سرکوب گِر دنیاى مدرن و وانموده هاى آن را مورد انتقاد قرار مى دهد.
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مقدمه
آثار میشل فوکو1، طیف وسیعى از مباحث مرتبط با علوم انسانى 
و مطالعات فرهنگى را به خود اختصاص مى دهد. "پژوهش هاى او 
در مورد تاریخ فرهنگى، حاوى شمارى از مضامین فلسفى مهم اند، 
هرچند برخى از شــاخص تریِن آنها به ژانر عجیبى تعلق دارند که 
مى توان آن را «فلســفه ى ضدفلســفى» نامید"( ماتیوز، 1378، 
214). اندیشــه هاى او را نمى توان به حوزه اى خاص فرو کاســت، 
اما آنچه پرواضح اســت این اســت که رابطه میان قدرت، دانش و 
ســوژه، درونمایه اصلى آثار او اســت. تحلیل هاى فوکو را مى توان 
بر محور ســه موضوع گردآورى کرد: 1) صورت بندى و دگردیسى 
نظام هاى دانش، و ساخِت نظام هاى حقیقت 2) فناورى هاى خود2، 
و3) شکل گیرى اَشکال سوبژکتیویته (Smart, 2010, 280).  فوکو 
در دو اثر مهم خود، یعنى دیرینه شناسى دانش3 و واژه ها و چیزها 
که به انگلیسى با عنوان نظم امور4 ترجمه شده، گفتماِن5 حاکم بر 
دانش را درون صورت بندى خاص خود مورد مطالعه قرار مى دهد. 
او در مطالعــه و تبیین هــردوره تاریخى خاص، مفهومى جدید از 
«اپیســتمه»6 یا صورت بندى دانایى افــاده مى کند. به زعم فوکو، 
اپیستمه موضوعى شناخت شناسانه است و  با "مجموعه ى کاملى 
از مناسبات" مرتبط است (Foucaut, 2002, 83). فوکو در دیگر 
اثر مهم خود یعنى انضباط و مجازات7 که نام فرعى آن تولد زندان 
اســت، با نقل انواع شــیوه هاى نظارتى به نقش تکنولوژى نظارت 
و ارتبــاط آن با قدرت مى پردازد. فوکو زنــدان را به عنوان نهادى 
انضباطى تلقى مى کند که پیونــدى تنگاتنگ با قدرت دارد، و به 

شکلى گسترده، همه جا را فراگرفته است.

در خالل دهه ى 1980، هنرمند، منتقد و نظریه پرداز امریکایى 
پیتر هالى8، آثارى خلق کرد که به ظاهر در ادامه انتزاِع هندســى 
مدرنیستى است که مى توان گفت با نئو پالستیسیسم9 موندریان10 
به اوج مى رســد و در ســبک هاى لبه بارز11، انتزاع پسانقاشانه12 و 
نقاشــى میدان رنگ13 توســط نظریه پردازى هاى کلمنت گرین 
برگ14 و تئورى "چشــم معصوم"15، جلوه هایى از اوج نظریه هاى 
مدرنیستى را بازتاب مى دهند. اما تقابل زمانى رخ مى نماید که در 
نتیجه مواد بکار برده شده در آنها همچون رنگ هاى بافت دارِ مورد 
اســتفاده در دکوراسیون داخلى16 و یا شبرنگ ها17، این آثار تمایل 
دارند تا جدیت و فاخریت این سنت مدرنیستى را به سخره بگیرند. 
"صورت بنــدى آثار هالى، آکنده از امکان بالقوه ارجاع به اشــکال 
شمایلِى مدرن، همچون زنجیره ها، کانال ها و سلول ها و در پى آن 
جلوه تمام عیارى از شبکه هاى ارتباطى و عاملیت هاى سرکوب گر 
در دنیاى مدرن است. با نشا ن دادن مسائل مربوط به قدرِت نشانه ها 
و وانموده ها، آثار هالى، ردى از تئورى پساســاختگرایِى فرانسه را 
در خــود دارد" (Halley,1976,1042). هالى آثار خود را انتزاعى 
نمى داند و آنها را، سراســر ارجاع به جهان پســاصنعتى معاصر و 

مسائل مربوط به آن تلقى مى کند.
نوشتار حاضر تالش دارد با اتکا بر نظریات فوکو در باب جامعه 
انضباطى معاصــر به مثابه زندان و رابطه ى آن با دانش و قدرت، 
به این پرسش پاســخ دهد که چگونه این مفاهیم قادر است در 
فضاى تجسمى تحقق یابد و اینکه نظریات فوکو در آثار تجسمى 

پیتر هالى چگونه قابل تبیین است.

سوژه و زیست جهان قدرت

هالى، هنرمند، منتقد هنر و کسى است که به شدت با مباحث 
فلســفه ى معاصر، خصوصاً فلسفه اجتماعى درگیربوده و هست. او 
فیلسوف" نقاشى است که به وضعیت اجتماعى جدید و موضوعات 
مرتبط با آن، چه در آثار تجسمى اش و چه در نوشته هایش، التفات 
دارد. بر خالف ظاهر آثــارش که انتزاعى به نظر مى آیند، کارهاى 
او فیگوراتیو، مفهومى و روایت گونه اســت. اغلب کارهاى او داراى 
ســطوحى هندسى است که توســط نوارهاى رنگى به هم مرتبط 
شــده اند. او که آثارش را به شــیوه ى پســت مدرن آگاهانه خلق 
مى کند "نشان داد که تاریخ انتزاع گرایى مى تواند به عنوان ادبیات 
نقاشــانه مورد اســتفاده قرار گیرد" (آرچر، 1388، 170). هالى 
آثارش را با تأثیر از ادبیات فلسفى و مباحث موجود در نوشته هاى 
متفکرین و فیلســوفان معاصر خلق مى کند و در این میان، آراى 
میشــل فوکو و ژان بودریار18، نقشى به سزا در شکل گیرى آثار او 
داشته است. او در نوشته ها و مصاحبه هایش، آثار خود را مرتبط با 
موضوعات وضعیت گرا19 مى داند. به زعم او، این آثار به رابطه انسان 

با جامعه اى مى پردازد که در آن همه چیز پساسیاســى20 اســت؛ 
وضعیتى که در فضاى معاصر، ســوژه را با جامعه اى پساصنعتى21 

 .(Halley,1976,1052-1053) مواجه مى سازد
سوژه در افق اندیشه فوکو، حاوى دو معنا است: یکى اینکه به 
واسطه ى وابستگى و کنترل، مطیع و منقاد دیگرى شدن، و دیگر 
اینکه به وسیله آگاهى در تقید نسبت به هویت خویش برآمدن. در 
هر دو معنى افاده شده، سوژه، با نوعى قدرت و منقادسازى مواجه 
اســت و از این راه، ســلطه طبقاتى دامن گیر جوامع خواهد شد. 
"اگر تکنولوژى هاى سیاسى پیشاپیش به صورت موفقیت آمیزى 
در سطح عملى استقرار نیافته بودند، سلطه طبقاتى پیدا نمى شد؛ 
اگر تکنولوژى هاى سیاسى در آغاز در تشکیل بورژوازى به عنوان 
طبقه، توفیقى نمى یافتند، الگوى سلطه طبقاتى به همین شکل 
پدید نمى آمد؛ بدین معناست که فوکو قدرت را در سراسر جامعه 
جارى مى داند" (دریفوس،314،1392). این همان چیزى اســت 
که به شــکل تجسمى در آثار هالى بازتاب یافته است.  سطوح و 
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خطوط استفاده شده در آثار او، الگویى فرمال از سیستم ارتباطى 
بین شــهرى را نشــان مى دهند. آنها اســتعاره هایى از خطوط 
الکتریکى، اتصاالت الکتریسیته و مدارهاى وانموده شده هستند. 
آثار او، استعاره اى اســت از مدارهاى الکتریکى دستگاه هایى که 
انســان معاصر را در ید قدرت خود داشته و بر زندگى او نظارتى 
بى وقفــه دارد (تصویر 1). قدرتى که "کاال یا منصب یا غنیمت و 
یا نقشــه و تدبیرى نیســت بلکه عملکرد تکنولوژى هاى سیاسى 
در سراســر پیکر جامعه اســت" (همان، 312). هالى با تاســى 
از بودریار، این پرســش را مطرح مى کنــد که هنرمندان چگونه 
قادرند به جهان وانموده بپردازند. اگر به یقین جهان پساصنعتى 
توسط نشانه هایى که بیش از آنکه بازنماینده باشد، وانموده است، 
شناخته مى شــود؛ یک هنرمند به چه نحو مى تواند این وضعیت 
را از طریق اثرش منتقل کند؟ آیا ممکن اســت که او وانمودهاى 
را بازنمایى کنــد؟ (Halley,1976,1043). آثار او، وانموده هایى 
از نظام هــاى مراقبت را بازنمایى مى کند که در ارتباط با دانش و 
در چارچوب نهادهاى نوظهور، عهده دار نقشى انضباطى هستند.

تکنولوژی های مراقبت: نظام سراسربین22

هالى در مقاله معروف خود با عنوان طبیعت و فرهنگ23 ، به نقل از 
فردریک جیمسون24 اظهار مى کند که امروزه در تحلیل فرهنگى، دو 
گرایش مجزا همچنان غالب است: از سویى تئورى وانموده که توسط 
بودریار بسط یافت، و دیگرى نظریات میشل فوکو که فرهنگ معاصر 
را نه به عنوان سطح پر تاللو خودمختارى نشانه ها مى بیند، بلکه به 
مثابه فضایى که در آن تکنولوژى هاى مراقبت25، به هنجارسازى26 و 
طبقه بندى27، زندگى اجتماعى را به گونه اى فراگیر زیر سلطه ى خود 
دارد (Ibid,1054). آثار هالى را مى توان وانموده هایى از اشکال جدید 
مراقبت و اِعمال کنترل و انضباط بر فضاى معاصر دانست. براى مثال 
در اثر  الگو28 (تصویر 2)، او تصویرى اســتعارى از عناصر انتزاعى را 
نشان داده اســت و بدین گونه راز نقشه ها و الگوهاى جامعه مدرن 
را به ذهن مخاطب متبادر مى ســازد؛ چیــزى که در اغلب کارهاى 

او به تناوب به شکلى استعارى تکرار مى شود: سلول و کانال. هالى، 
رویکردى ادبى به عناصر تصویرى دارد. براى مثال ســلول، عنصرى 
که به گونه ى انتزاع هندسى به تصویر درآمده است، از فهم او نسبت 
به نقد هنرى، حاصل شــده اســت و مطابق با دیگر عناصر بصرى 
در کارش جفت و جور شــده اســت. این انتظام بصرى، ترکیبى از 
دینامیسم "پایان باز" ایجاد کرده است که به فراخور امکانات انتزاعى، 
مى توان آن را توســعه داد. کارکرد ســلول  و کانال در آثار او بازتاب 

مشابهت اتفاقات و حوادث در جهان است. 
به عقیده فوکو، "انضباط، نهاد نیســت بلکه تکنیک است؛ این 
تکنیک در برخى نهادها[..] به طور کامل و سراسرى به کار گرفته 
مى شود در حالى که در نهادهاى دیگر[...] براى رسیدن به مقاصد 
خاصى به کار مى رود[...] انضباط صرفاً جانشین اشکال دیگر قدرت 
موجود در جامعه نمى شــود بلکه آنها را «محاصره» و اســتعمار 
مى کنــد ( دریفوس، 1392، 268). او در کتاب مراقبت و تنبیه، با 
ارائه مفهوم «سراسر بینى» از طرح جرمى بنتام29 مثال مى آورد که 
طرحى آرمانى از نظام مراقبت در جامعه مدرن است. بنتام در طرح 
خود موسوم به پان آپتیکان، ساختمانى مدور طراحى مى کند که 
در وسط حیاط آن برجى گرد با پنجره هایى عریض وجود داشت به 
نحوى که از درون سلول ها و غرفه هاى اطراف قابل رویت نبود. اما 
از درون این برِج دیدبانى، مى شد تمامى رفتار زندانیان را تحت نظر 
داشــت. بنتام "هندسه ى ساده و مقتصدانه «زندان هاى مطمئن» 
را جایگزین ســنگینِى «زندان هاى امن» قدیمــى با آن معمارى 
قلعه وارشــان کرد" (فوکو، 1378، 252). در این نظام سراسربین، 
" اصِل ســلول تاریک وارونه شد، به عبارت بهتر، از سه کارکرد آن 
- یعنى حبس کردن، محرومیت از نور، و پنهان کردن- فقط اولى 

حفظ شد و دو کارکرِد دیگر حذف شد" ( همان، 249).
آثار هالى به شکلى تمثیلى نظام سراسربین را وانمایى مى کند. 
مى توان بکارگیرى مواد نامتعارف همچــون رول - اى ـ  تکس که در 
دکوراســیون داخلى کاربرد دارد و نیز استفاده از دى گلو، رنگ هاى 
شبرنگى که داراى تاللو و درخشندگى بسیارى است، در آثارى چون 
زندان (1989)، ســلول (2003)، ســلول قرمز(2003) و نیز پالس 

تصویر1- قدرت، پیترهالی، 1995، اکرلیک، دی ـ گلو، اکرلیک متالیکی و رول ـ  
ای ـ تکس روی بوم.

(http://www.peterhalley.com) :ماخذ

تصویر 2 - الگــو، پیترهالی، 1998، اکرلیک، دی ـگلو ، اکرلیک متالیکی و رول ـ  
ای ـ تکس روی بوم.

(http://www.peterhalley.com) :ماخذ
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ژنراتور(2000) را ناظر بر استفاده از نور در نظام سراسربینى دانست. 
"روشنایِى کامل و نگاه یک مراقب، بهتر از تاریکى که نهایتاً محافظت 
مى کند، در اســارت مى گیرد. رویت پذیرى یک دام است"(همان). 
نمونه هاى معاصر پان آپتیکان را مى توان در بکارگیرى گســترده از 
دوربین هاى مداربسته، طیف وســیع همکارى هاى اشکال نظارتى 
توسط ارتباطات دیجیتالى و عاملیت هایى که به وسیله سیستم هاى 
جمع آورى اطالعات از حریم خصوصى عمل مى کنند، شــاهد بود. 
مى توان گفت پویایى و گونه گونِى نظارت قدرت در پان آپتیکان، نشان 
از جلــوه عمودى نظام قدرت دارد؛ به عبارتى عمل قدرت، مقتدرانه 
و سلســله مراتبى است. این ترجمان سخن فوکو است که مى گوید 

"سراسربین معرِف قفسى بى رحمانه و عالمانه است"(همان، 255).

زندان و مجمع الجزایر زندان گونه

به گفته ى فوکو، "زنــدان به منزله نهادى انضباطى، تنها یکى 
از «مجمع الجزایر زندان گونه»30 به شــمار مــى رود. مراد فوکو از 
«مجمع الجزایــر زندان گونه» مجموعه ى نهادها و ســازمان هایى 
اســت که فراسوى مرزهاى حقوق جزا قرار گرفته اند، اما در قلمرو 
خــود به صورتى غیرمســتقیم بر افراد نظــارت و مراقبت اعمال 
مى کند"(ضیمران،1384، 155). فوکو در انضباط و مجازات معتقد 
اســت که باید حبس و زندان را نــه صرفاً به عنوان مجموعه اى از 
ابزارها و نهادهاى سرکوب، بلکه به عنوان کارویژه اجتماعى پیچیده 
در نظر بگیریم. به زعم فوکو، "زندان، این تاریک ترین بخش دستگاه 
عدالت، مکانى اســت که در آن قدرت تنبیه که دیگر جرات ندارد 
با چهره اى عیان اِعمال شــود، حوزه اى از ابژکتیویته را در سکوت 
ســازمان مى دهد، حوزه اى که درآن، مجازات مى تواند آشــکارا به 
منزله درمان عمل کند و حکم مى تواند در میان گفتمان هاى دانش 
جــا گیرد" ( فوکو، 1378، 318). گرچــه عنوان فرعى انضباط و 
مجازات، تولد زندان مدرن اســت، اما موضوع بررسى آن در واقع 
زندان نیســت بلکه تکنولوژى انضباطى اســت (دریفوس،1392، 
255). او معتقد اســت "جامعه ما جامعه نمایش نیســت، جامعه 
مراقبت است؛ در زیر سطِح تصویرها، بدن ها عمیقاً در محاصره اند؛ 
در پــس انتزاع عظیم مبادله، تربیِت دقیق و عینِى نیروهاى مفید 
دنبال مى شود؛ مدارهاى ارتباطات و پیام رسانى، پایه هاى انباشت 
و تمرکز دانش اند؛ بازى نشانه ها، تبیین کننده لنگرگاه هاى قدرت 

است" (فوکو، 1378، 270).   
"ســلوِل" زندان و "کانال"، از ملزومات ادبیات تصویرى هالى 
است، که به باور او، وانموده اى است از جامعه ى زندان گون."«جامعه 
زندان گونه» به باور فوکو عبارت از جامعه اى است که در  آن اعضا 
دائماً در معــرض مراقبت، نظارت و تربیت هســتند و در تحلیل 
نهایى در گستره قدرت اســیر مى شوند. بدیهى است که به گفته 
او، قدرت را نباید صرفاً به فردى مستبد یا طبقه اى خاص منسوب 
کرد، بلکه از اجتماع عوامل غیرشخصى، از جمله نهادها، هنجارها، 
مقررات، قوانین و گفتمان ها، نشأت مى گیرد و ساختارى دارد و با 
دانش پیوندى انکارناپذیر دارد" (ضیمران، 1384، 156). هالى در 

نوشته هاى خود به نســبت اندیشه هاى بودریار و آثار تجسمى اش 
نیز اشاراتى فروان دارد. زبان او همچون کارهایش داراى استعاراتى 
دشوار فهم است. او در نوشته هایش با ارجاعاتى از بودریار، کارهاى 
خــود را توصیف مى کند. اما توصیف او بــه ابهام کارهایش دامن 
مى زند و به جاى رمزگشــایى آنها، فهم آن را دشــوارتر مى سازد: 
"زندان هاى شخصى من به همراه کانال ها و حفره هاى زیرزمینى به 
فضاى وانموده اشاره دارد. بودریار خاطر نشان مى کند که وانموده از 
میان مدل هایى که بین دیگر مدل هاى محصور در اطراف واقعیت 
محض در جریانند، ســاخته مى شود. در کارهاى من، فضا به مثابه 
یک زمینه دیجیتالى است که در آن سلول ها با بافتى گچ اندود که 
به کانال ها اتصال مى یابد، وانموده شــده است. وانموده، نوستالژیا، 
بازسازى هجوآمیز تخیلِى گذشته از دست رفته، خاطرات تنهایى: 
بــراى من همگى اینها به عنوان مرجعى اســت براى یک ایده در 
مــورد انتزاع و یک ایدئولوژى از پیشــرفت هاى تکنیکى، مرجعى 
براى جایگزینى واقعیت. کارها ترســیمى است از یک سیستم که 
در آن ســاختمان ها همانند نمودار آمارى بازنمایى شده است. به 
عالوه کارهاى من با تغییراتى، شــیوه اى است برخاسته از سبک 
لبه ى بارز و نقاشى میدان رنگ" (Halley,1983, 64). جستجوى 
هالــى، راه جدیدى از نگاه به زندان هــا و کانال ها و کارآیى جدید 
آنهاســت. با این وجود، هر مخاطبى به فهــم این "ایده" نیازمند 
اســت تا به رمزگشایى این آثار دست یابد. این ایده، هم به جامعه 
اشاره دارد و هم در عین حال شکل ها و رنگ هایى است که این اثر 
را شــکل داده است. هالى، جهانى تصویرى ساخته و پرداخته کرد 
"که در آن تصاویر، دیگر بر یک شى حقیقى داللت نداشتند، بلکه 
بیننــده را به تصویرى دیگر ارجاع مى دادند و آن هم در زنجیره اى 
بى پایان به دیگرى. در چنین جهانى، شبیه سازى، نمود یک تجربه 
واقعى نیســت، بلکه خود، تنها واقعیتى است که مى توان آرزویش 

تصویر3- بیا مرا ببین، پیتر هالی، 1995، اکرلیک، دی _گلو، اکرلیک متالیکی و 
رول _ ای _تکس روی بوم.
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را داشــت» (آرچر، 1388، 170-171). براى مثال در اثر«بیا مرا 
ببین»31 (تصویر3)، دو مســتطیل زرد و آبى در باالى شبکه اى از 
خطوط تک رنگ که به هم مرتبط شده، قرارگرفته اند. اگرچه این 
اثردرنگاه نخست انتزاعى هندسى است، اما به گونه اى باور نکردنى 
داراى کیفیتى فیگوراتیو است. مستطیل هاى آبى و زرد، سلول هاى 
زندان را بازنمایى مى کنند و خطوط راست گوشه، به راز داالن هاى 
زیرزمینى اشــاره دارد. عنوان اثر، موضــوع «مالقات مخفیانه» و 
«مراقبت» را تقویت مى کند. رنگ هاى درخشــان، جهانى تصنعى 
و فراتکنولوژیک را نشان مى دهند؛ جایى که نیروهاى سرکوب گر، 
شــخصیت ها را در یک ســلول انفرادى و فضایى ناآشنا و بیگانه، 
مهارکرده و محبوس مى کنند. هالى براى ترسیم سلول هاى زندان، 
از رنگ هاى ساختمانى و گچ اندود مصنوعى استفاده کرده است، تا 
به اثرش بافتى معمارى گونه و احساسى باصالبت بدهد. "سلول ها" 
و راز "داالن هــاى" زیرزمینى، پایه هاى اصطالحات تصویرى هالى 
را تشــکیل مى دهند. تمایالت سیاسى آنها، بر نوشته هاى فالسفه 
 The 20th-) پســت مدرن و تئورى هاى اجتماعى اســتوار است

 .(century Art Book,1999, 183
فوکو در بررسى اشکال سه گانه ى مجازات از شکل سوم زندان و 
نظارت و مراقبت به منظور بهنجارسازى به عنوان تجسم تکنولوژى 
مدرن قــدرت انضباطى یاد مى کند (دریفــوس، 1392، 256) که 
قــدرت از طریق آن بر روى تن تشــخص مى یابد. به زعم هالى، بر 
خالف نظر بودریار در خصــوص دال منفصل32، فوکو امرى پنهان 
در زیر طیفى از دال هاى جامعه معاصر را نشــان مى دهد: مدل هاى 
 .(Halley,1976,1054) پنهان قدرت در شکل طبقه تثبیت شــده
آنچه در آثار هالى به تناوب در اشکال مربع و مستطیل تکرار مى شود؛ 
اشکالى که نزد هنرمندان مدرنیست مقدس شمرده مى شد و هالى 
آگاهانه و تعمدى و به گونه اى آیرونیک، عناوین زندان و سلول به آنها 
مى دهد؛ "سلول ها به طور فزایندهاى، تحلیل رفتن اجتماعى و رشد 

 .(Wallis, 1987, 330)"بینا ارتباطى را تشدید مى کند

فضای سایبرنتیک به مثابه اتوپیای حبس 

بودریار معتقد است که "جهان سرد دیجیتال، دنیاى استعاره و 
مجاز را در خود غرق کرده است و قاعده وانمودگى، بدین طریق بر 
 .(Baudrillard,1984,1018)"قاعده واقعیت و لذت فائق آمده است
فضاهاى آثــار هالى، گاه وانموده اى اســت از بازى هاى کامپیوترى 

میکروچیپ 33 و آفیس تاور34، فضایى که واقعى نیست؛ بلکه مدلى 
است از یک فضاى سلولى که در آن مبادله اجتماعى سایبرنتیکى بر 
پایه محیط عملکردى آن استوار است (Halley, 1983, 65). هالى، 
براى بازنمایِى موضوعات و یا واقعیت هاى اجتماعى، ســعى نمود تا 
مدل ها و یا تفکر بازنمایى اجتماعى از نشانه ها را به گونه اى وانموده 
و بــا تقلیدى هزلى35 بازتولید کنند. او تالش مى کند تا مدل ها و یا 
پارادایم هاى علمى، زبان هاى سایبرنتیکى، محصوالت وانموده و نیز 
تصاویر تولیدى را بازنمایى کند. ســطوح و خطوط استفاده شده در 
آثار هالى، الگویى فرمال از سیســتم ارتباطى بین شــهرى را نشان 
مى دهند. آنها استعاره هایى از خطوط الکتریکى، اتصاالت الکتریسیته 
و مدارهاى وانموده شده هستند. "سلول ها به طور فزاینده اى تحلیل 
 Wallis,) "رفتن اجتماعى و رشــد بیناارتباطى را تشــدید مى کند
330 ,1987). آثار هالى نظیر سلول هاى الکتریکى و نقاشى از کانال ها، 
نقیض هاى از ادعاهاى پرتکلف مدرنیستى است. تصویرپردازى هایى 

.(Crowther, 2003,191) است از بنیاد تکنولوژیِک فرهنگ مدرن
فوکو معتقد است که قدرت، دیگر امرى مطلق نیست، مجموعه اى 
از شبکه ها و مجموعه هاى متداخل را شامل مى شود و وجوه گوناگونى 
را در بــر مى گیرد؛ آنچه او با عنــوان «میکروفیزیک قدرت» از آن 
یاد مى کند؛ به گونه اى که "مى بایست یک زندان- ماشین با سلولى 
رویت پذیر ســاخته شود که زندانى خود را در آن همچون«در خانه 
شیشه اى فیلسوِف یونانى» گرفتار ببیند و نیز یک مکان مرکزى که 
در آن جایگاهــى دائمى بتواند هم زندانیان و هم کارکنان را کنترل 

کند" (فوکو، 1378، 310).
هالى در مصاحبه اى با عنوان از نقد تا تبانى36 در ســال 1976 
با حضور پیتر ناگى37 خاطرنشــان مى کند، مــا در حال حاضر در 
وضعیتى پساسیاسى به ســر مى بریم. به جاى پرداختن به مسائل 
روز، به گمان من هنرمند باید به مســائل انتقادى بپردازد. به زعم 
هالى، مسائل سیاســى موجوِد روز، یقیناً درباره موضوعاتى خاص 
اســت، اما در اثر هنرى، پرسش هاى ساختارى در پس این مسائل 
موردى، که مهم نیز هســتند، پنهان است. هالى آثارش را شدیداً 
متمایل به مســائل پساصنعتى مى داند: مســائلى درباره وضعیت 
Hal-  ) حومه نشین شــده طبقه متوسط در کشورهاى پساصنعتى

ley, 1976, 1052-1053). مشاهدات هالى همچون ساخت گرایى 
انتزاعى، تأثیرات متفاوتى را بر جا گذاشته است. این ساخت گرایى ها 
که عمدتاً مفهومى هســتند، در فرم هاى انتزاعى او تجلى یافته اند 

و نقش جستجوهاى اکتسابى از جهان را با خود به همراه دارند.38

نزد فوکو، زندان تنها ســاختمانى حاشیه اى در کناره یک شهر 
نیست، بلکه وضعیتى نظام یافته در درون شهر است. «استراتژى هاى» 
مشــابه قدرت و دانش در هــر دو موقعیت عمل مى کند و مکانیزم 
انضباط تمامى شــهروندان را تحت کنترل خود دارد. شــیوه هاى 
مشاهده و کنترل که فوکو سرمنشاء آن را در صومعه ها، بیمارستان ها 
و سربازخانه ها جســتجو مى کند، امروزه در قالب پان آپتیکان هاى 

جدید ظاهر شده اســت: زندان هایى شکل گرفته در بطن گفتمان 
قدرت که ماهیتى بسیار پیچیده یافته است. بر طبق نظر فوکو، ما قادر 
به برچیدن زندان نیستیم؛ چرا که شیوه هاى تفکر و تحقق مجازات 
و تنبیه، این اجازه را به ما نمى دهد. زندان، بخشــى از یک شــبکه 
محسوس است که در سراسر جامعه گسترده شده است و همه جا را 
فراگرفته است. قدرت مدرن بر پایه اَبرنگرى93و انتظام بدن ها استوار 

نتیجه

تبییــن گفتمان ســوژه و قدرت درتامالت فوکو و آثار تجســمى هالى با 
تاکید بر مفهوم زندان
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اســت. دانش مدرن که فوکو آن را مرتبط با سرشت و منش انسان 
مى داند، در معیار با هنجارها سنجیده مى شود؛ که به زعم فوکو، یکى 
بدون دیگرى وجود نخواهد داشــت. قدرت و تکنیک هاى مجازات 
وابســته به دانشى اســت که فردیت را خلق و طبقه بندى مى کند؛ 
دانشى که اقتدارِ خود را از ارتباطات گفتمان قدرت حاصل مى کند.

آثار هالى در الیه هایى از ابهامات مفهومى و با تقلیدى نقیضه اى 
از اَشکال انتزاِع هندسى مدرنیستى و با مواد نامتعارف بکارگرفته، 
به شــکلى آیرونیک، روایتى اســت از زندان ها و کانال هایى که نه 
فقــط ترکیب بندى هاى انتزاعى را نشــان مى دهند، بلکه بازنمود 
دیاگرام و نمودارهایى هســتند که به گونه اى استعارى، بدنه هاى 

معمارى گونه اجتماع و نهادهاى نظارتى را نشــان مى دهد. هالى 
متاثر از تفســیرهاى فوکو در باب مناسبات اجتماعى و در جهت 
کاوش هاى تیره و تار او، زبان تجســمى را بکار مى گیرد و با تفکر 
پساسیاســِى خود، در پى بازنمایــِى وانموده هاى انضباط به مثابه 
نوعى قدرت است. مجموعه اى کامل از ابزارها، تکنیک ها، روش هاى 
کاربردى که قدرت را به مثابه یک تکنولوژى ارائه مى دهد. اشکال 
هندسى هالى، از قبیل مربع ها و مستطیل ها نه در تجلیل از نیاکان 
مدرنیست خود و ذهنیت تعالى گرایانه نسبت به رنگ و فرم، بلکه 
ارجاع و بینامتن هایى اســت به موضوعات و تئورى هاى اجتماعى 

برخاسته از فضاى مطالعات پساساخت گراى معاصر.
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