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ਪਤੀਰੋਧ: ਿਸਧਾਂਤਕ ਪਿਰਪਖੇ 

 
(ੳ) ਪਤੀਰੋਧ: ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ 

 
ਸਮੁੱਚ ੇਵਸਤੂਗਤ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਿਨਰੰਤਰ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤ ੇ ਿਵਕਾਸਮਾਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀਮਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਕਿਮਕ 
ਅਤ ੇਛਲਾਂਗਮਈ ਵਰਤਾਰੇ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦ ੇਰਾਹੀ ਂਹੀ ਸਾਡਾ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦਾ ਿਗਆਤ ਇਿਤਹਾਸ ਆਪਣਾ ਯਥਾਰਿਥਕ ਸਰਪੂ ਪਗਟ 
ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਿਭੰਨ ਪਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰਪੂ ਿਵਚ ਪਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪਸਤੁਤੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 
ਇਿਤਹਾਸਕ ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੰੂਘੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਿਧਤਤਾ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਿਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਰਾਹੀ ਂਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸੰਬੰਧਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਪਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ 
ਅੰਦਰ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆ ਂਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਤੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀ ਂਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 
ਦਰਿਮਆਨ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧ ਆਪਣੀ ਹਦ ਹੀ ਨਹੀ ਂਪਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰ ੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕ ਥਾਂ ਰਕੁ ਕੇ ਨਹੀ ਂਰਿਹ ਜਾਂਦਾ, ਿਜਸ ਦ ੇ ਿਸੱਟ ੇਵਜ ਉਤਪਾਦਕ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਿਕਰਤ ਨੰੂ ਸੁੱਖ-ਮਈ ਬਣਾਉਣ ਿਹਤ, ਮਨੱੁਖ ਦਆੁਰਾ ਿਕਰਤ-ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ 
ਕਾਢ ਉਪੱਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਤੇ ਉਿੱਚਤ ਿਗਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਿਜਸ ਦ ੇਫਲਸਰਪੂ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਇੱਛਾ/ਅਣ-ਇੱਛਾ ਦ ੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਕਾਰ ਦ ੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ 
ਸੰਬੰਧਾਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਿਹਤ ਵਸਤੂਆ ਂਦ ੇਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਮਾਲਕੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਗਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਮਾਲਕੀ ਦ ੇਇਸ ਪਗਟੀਕਰਨ ਨੇ ਹੀ ਇਿਤਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦ ੇਸਰਪੂ ਨੰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਂਦਾ, ਿਜਸ ਦ ੇਰਾਹੀ ਂ
ਅਸੀ ਂਪਤੀਰੋਧ ਦ ੇਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੰੂ ਹਦ ਿਵਚ ਆਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।  

ਪਤੀਰੋਧ ਮੂਲ ਰਪੂ ਿਵਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ ੇResistance ਦਾ ਿਹਦੰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਜਉ ਂਦਾ ਿਤਉ ਂਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿਵਰੋਧੀ, ਿਵਪੱਖੀ ਅਤ ੇਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ ਹੈ,1 ਿਜਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਦੰਿਦਆਂ ਪਿਸੱਧ ਪੱਛਮੀ ਿਚੰਤਕ ਸਟੀਫ਼ਨ ਡਕਾਂਬਲੇ (Stephen Duncombe) ਦਾ 
ਆਖਣਾ ਹੈ ਿਕ, “ਪਤੀਰੋਧ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜ ੋਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਜਹੀ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀ ਂਹੈ।”2 ਇਸ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਪਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ 
ਦਾ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਇਿਤਹਾਸ ਛੁਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀਰੋਧ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ 
ਧਰਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਡੰੂਘੀ ਤਰਾਂ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਿਫਰ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤ ੇਉਸ ਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 
’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਪਤੀਰੋਧ ਦੀ ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਠੱ-ਭੂਮੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਅਸੀ ਂਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮੁਹਾਵਰੇ 
ਅਤ ੇ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾ ਂ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਾਨਗਤ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਗਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਖਾਿਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਿਹਤ ਿਨਰੰਤਰ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾਿਜਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤ ੇਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਿਨਯਮੀਕਰਨ ਆਪਣੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦਂਾ ਹੈ, 
ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਅਸੀ ਂਿਜਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਚਾਲਕ ਸਕਤੀ ਦਾ ਪਮੁੱਖ ਕਦਰ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਪਕਾਰ ਦ ੇਸੱਤਾ-ਸੰਦ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੰੂ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਮਾਨ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਭਾਿਵਕਤਾ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸ ੇਕਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਿਵਚ ਜਨਮ ਨਹੀ ਂਲਦੀ, ਸਗ ਇਸ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਪਚੱਿਲਤ 
ਅਤ ੇਸਥਾਿਪਤ ਿਵਵਸਥਾਵਾ ਂ ਨੰੂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦ ੇ ਿਹਤ ਇਸ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਜੁੜ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ। 
ਸਮਾਿਜਕ ਤੋਰ ਦ ੇਇਸ ਸਰਪੂ ਨੰੂ ਹੀ ਅਸੀ ਂਮੌਜੂਦਾ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚ ਹਾਸਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜ 
ਹਣੁ ਦਨੁੀਆ ਭਰ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤ ੇਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚ ਵੀ ਇਕ ਪਕਾਰ ਅਿਜਹੇ ਅਿਹਸਾਸ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਿਜਸ ਦ ੇਨਾਲ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਿਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਸਲ ਿਵਚ ਹਣੁ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ ਬਦਲ ਪਿਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ 
ਹੈ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਅਿਜਹੇ ਪਵਚਨਾ ਂਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀ ਂਭਰਮ-ਮਈ ਐਲਾਨਾ ਂਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਨੱੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਕਾਬ ੂਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਿਬਆਨ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ, “ਮਨੱੁਖ ਅੰਦਰ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਚੇਤਨਾ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਭੌਿਤਕ ਜਗਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ, ਿਵਚਾਰਨਾ 
ਅਤ ੇਅਿਧਆਤਿਮਕ ਅੰਤਰ-ਿਕਿਰਆ ਆਦਮੀ ਦ ੇ ਭੌਿਤਕ ਿਵਵਹਾਰ ਰਾਹੀ ਂਵਿਹਦੰੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਅਸੀ ਂਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪਿਰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦ,ੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਂਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦ ੇਬਾਰ ੇਕੀ ਿਵਵਰਣ ਸੋਿਚਆ, ਪਿਰਕਲਪਤ ਜਾਂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਿਜਊਦਂੇ ਮਨੱੁਖ ਬਾਰੇ ਇੱਥ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਨਹੀ ਂ
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ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀ ਂਇਕ ਵਾਸਤਿਵਕ ਅਤ ੇਸਰਗਰਮ ਆਦਮੀ ਤ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਨਾ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ।3 ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਸਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਿਚੱਤ ਿਲਖ਼ਤ ‘A Contribution to the Political Economy’ ਿਵਚ ਇਸ ਪਕਾਰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ: 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ੇਪਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਪੱਰ 
ਿਨਰਭਰ ਨਹੀ ਂਕਰਦ।ੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਪੱਧਰ ਉਪੱਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਸੰਬਧੰਾਂ ਦਾ 
ਕੁਲ ਜੋੜ ਸਮਾਜ ਦ ੇਆਰਿਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਿਨਆਂਇਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਉਸਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਤ 
ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਚੇਤਨਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆਂ ਉਪੱਰ ਸਮਾਿਜਕ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤ ੇਬੌਿਧਕ ਜੀਵਨ ਦੀ 
ਪਿਕਿਰਆ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦ ੇਅਸਿਤਤਵ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਂਕਰਦੀ, ਬਲਿਕ ਇਸ ਦ ੇਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ ਅਸਿਤਤਵ 
ਤ ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪਿਰਭਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।4 

ਇਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਂ ਇੰਝ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਦ ੇ ਭੌਿਤਕ ਜੀਵਨ ਉਪੱਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਮਾਿਜਕ 
ਪਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਖ਼ਦੁ ਸੱਤਾ ਦ ੇਪਵਚਨ ਅਧੀਨ ਿਵਿਭੰਨ ਤਰਾਂ ਦ ੇਪਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂਹਦ ਿਵਚ ਆਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਵਚਨ ਮਨੱੁਖੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਠੋਸ ਿਹਸੱਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਤਾ-ਪਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਅਿਹਮ ਸੰਦ ਵਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਪਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦ ੇਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀ ਂਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸਰਪੂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸ਼ਕ 
ਅਵਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਿਸੱਧੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਦਿਮਤ ਵਰਗਾਂ ਦ ੇਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ 
ਇਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਵਚਨੀ ਸਰਪੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹ-ੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹ-ੁਸੁਰੀ ਅਤ ੇਬਹ-ੁਆਯਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਬੋਧਕੀ ਪੱਧਤੀਆ ਂਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤ ੇ
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਪਵਚਨ ਦੀ ਸੂਖ਼ਮਤਾਈਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਅਤ ੇ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ 
ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੱਤਾ ਪਵਚਨ ਦਾ ਪਬੰਧਕੀ ਪਾਸਾਰ ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਪਦਾਰਿਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤ ੇਵਰਤ-ਿਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਵਾਸਤਿਵਕਤਾਵਾਂ ਦ ੇਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾ ਨੰੂ 
ਿਵਘਟਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦ ੇਫਲਸਰਪੂ ਇਸ ਪਵਚਨੀ ਿਵਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਤ ੇਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਨਾਂ 
ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾ ਂਦ ੇ ਿਵਕਦੀਕਰਨ ਦ ੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਅਤ ੇਸ਼ੋਸ਼ਕ ਵਰਗਾਂ 
ਦਰਿਮਆਨ ਪਾਪਤ ਖ਼ਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੰੂਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ 
ਇਕ ਸੰਗਿਠਤ ਪਤੀਰੋਧ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਨਹੀ ਂਹੋ ਜਾਂਦੀ।  

ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਸ ਪਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਪੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦ ੇਘਟਕ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਜਨਾਂ ਦ ੇਰਾਹੀ ਂਉਤਪਾਦਨ ਪੱਧਤੀਆਂ ਅੰਦਰ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਿਵਰੋਧਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ, ਪਾਪਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਥਾ ਂਨਵ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਿਹਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਿਹਸੱਾ ਆਪਣੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਿਜਸ ਦ ੇਰਾਹੀ ਂਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੋਿਸ਼ਤ ਵਰਗਾ ਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਚਤਮ ਸਰਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਸਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 
ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਿਦਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਿਹਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮਤਾ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਿਹਤ ਪਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪਵਚਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਚਾਿਲਕਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਧੁਰੇ ਤ ਿਖਸਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਨਾਂ 
ਸੰਚਾਿਲਕਤਾਵਾਂ ਦ ੇਇਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਥਾ ਂਇਕ ਨਵੀ ਂਿਵਚਾਰ-ਿਦਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਹੜੀ ਿਕ ਮੂਲ ਰਪੂ ਿਵਚ ਸੱਤਾ ਉਪੱਰ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰੀਿਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਜਨ-ਿਹਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ ਧਰਾਤਲ ਉਪੱਰ ਲੈ ਕੇ 
ਆਉਦਂੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਜ-ਪਬੰਧ ਆਪਣੀਆ ਂਉਨਾਂ ਹੀ ਸੰਚਾਿਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਦ ਪਗਟ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਕ ਸੱਤਾ ਅਤ ੇ
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਆੁਰਾ ਪਿਤਪਾਿਦਤ ਪਵਚਨੀ ਸੁਰਾਂ ਅਤ ੇਿਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾ ਂਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਬੋਧਕੀ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਦਰ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾਂ 
ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਿਜੱਥੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆ ਂਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪਤੀਰੋਧ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇੱ ਹੀ ਉਸ ਦ ੇਿਵਚਾਰਗਤ-
ਪਬੰਧ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਰੋਧ ਦਾ ਕਦਰ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਿਕਉਿਂਕ ਇਸ ਿਵਚਾਰਗਤ ਪਬੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਆੁਰਾ ਸਮੁੱਚ ੇਸਮਾਿਜਕ ਪਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਿਲਕ 
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤ ੇਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਵਚਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜ ੋਵੀ ਸਰਪੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਪਤੀਰੋਧ ਿਨਰੰਤਰ ਗਤੀਮਾਨ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਕਉਿਂਕ ਪਤੀਰੋਧ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਿਵਚ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਦ ਨੰੂ ਉਭਾਰਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਕੂ ੋਦ ੇਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਸੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਪਤ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ 
ਿਕ ਪਤੀਰੋਧ, ਿਜਹੜਾ ਿਕ ਖ਼ਦੁ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਪੂ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾ ਂਉਪੱਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰੂ ਅਪਭਾਵੀ ਕਰ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਿਜਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਪਿਸੱਧ ਪੱਛਮੀ ਿਚੰਤਕ ਨਾਥਨ ਿਵਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ: 

ਪਿਹਚਾਣ ਦ ੇਇਰਦ-ਿਗਰਦ ਘੰੁਮਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਪਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨੰੂ ਫਕੂ ੋਦ ੇਿਵਆਿਖਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ‘ਸ਼ਕਤੀ 
ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ’ ਦ ੇਿਵਸ਼ਲੇਸਣ ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਤ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦ ੇਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜ ਉਹ ਫਕੂ ੋਦ ੇ
ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਦੁ ਫਕੂ ੋਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਫਕੂ ੋਦ ੇਕਥਨਾਂ ਨਾਲ 
ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਬਲ਼ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਪਤੀਰੋਧ ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਪਸੀ ਿਵਰੋਧੀ ਪਿਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀ ਉਪੱਰ ਪਿਹਚਾਣ ਥੋਪਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਪਭਾਵੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ “The Subject and Power” ਅਦੰਰ ਫਕੂ ੋਆਖਦਾ ਹ ੈ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ 
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ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾ ਿਵਚਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਪਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਿਵਚ ਪਤੀਰੋਧ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦ ੇਉਸ ਪਭਾਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਗਆਨ, ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਉਪੱਰ ਆਧਾਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਤੀਰੋਧ ਦਆੁਰਾ ਿਕਸ ੇਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧ 
ਦਾ ਨਹੀ,ਂ ਸਗ ‘ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਸ ਪਭੁਤਾ’ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਉਪੱਰ ਇਕ ਪਿਹਚਾਣ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। ‘ਿਗਆਨ ਦਾ ਪਭੁਤਵ’ ਹੀ ਿਵਵਹਾਰ 
ਅਤ ੇਉਸ ਦ ੇ ਿਵਚਲਨ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਿਜਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਿਮਕ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਅੰਦਰ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਿਬਕ ਆਚਰਣ ਕਰ।ੇ5  

ਫਕੂ ੋਦ ੇਅਨੇਕਾਂ ਿਵਆਿਖਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਤ ੇ‘ਪਤੀਰੋਧ’ ਦ ੇਦਵੰਦ ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਕੂ ੋਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵਿਕ ਕੁਝ 
ਿਵਦਵਾਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਉਪੱਰ ਪਸ਼ਨ-ਿਚੰਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਫ਼ਕੂ ੋਦ ੇਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਦਆਂ ਜੂਿਡਥ ਬਟਲਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਿਕ ਫਕੂ ੋਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਿਵਚ ਹੀ ਪਤੀਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ 
ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹ ੈ ਿਕ ਫਕੂ ੋਇਸ ਿਵਚਾਰ ਿਵਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਤੀਰੋਧ ਨੰੂ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਤ ਬਾਹਰ’ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦਾ ਪਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੱੁਖਾ ਂ
ਉਪੱਰ ‘ਸਮਾਿਜਕ ਪਿਹਚਾਣ ਥੋਪਦੀ’ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦ ੇ(ਸ਼ਕਤੀ ਦ)ੇ ਦ ੋਪੱਖ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਿਨਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੂ ਿਵਚ ਇਹ ‘ਪਿਹਚਾਣ ਥੋਪਦੀ’ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਪੂ ਉਸ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਮਾਈਕਲ ਹਾਰਟ ਅਤ ੇਅੰਨਤੋਨੀਓ ਨੇਗੀ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਫਕੂ ੋਨੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਅਤ ੇਪਤੀਰੋਧ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਿਵਰੋਧ ਿਦਖਾਉਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ, ਸਗ ਉਸ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ ਪੂਰਨ ਹਨ,6  ਭਾਵਿਕ ‘ਪਿਹਚਾਣ’ ਫਕੂ ੋਦ ੇ ਿਚੰਤਨ 
ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਤ ਉਪਜੇ ‘ਪਰਛਾਵ’ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਿਕ ਿਕਸ ੇ‘ਵਾਸਤਿਵਕ’ ਰਪੂ ਿਵਚ, ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਪਤੀਰੋਧ ਕਮਵਾਰ ਪੈਦਾ ਅਤ ੇਨਸ਼ਟ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਮੇਰੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਬੰਧ ‘ਿਵਸਿਤਤ ਰਪੂ’ ਿਵਚ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸ਼ਕਤੀ 
ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀ,ਂ ਸਗ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ’ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਪਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਭਰਮ ਹ,ੈ ਭਾਵਿਕ ਇਸ ਭਰਮ ਨੰੂ ਹੀ ਗ਼ਲਤੀ 
ਨਾਲ ‘ਵਾਸਤਿਵਕਤਾ’ (ਿਜਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਪਤੀਰੋਧ ਰਾਹੀ ਂਉਤਪੰਨ ਤ ੇਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਮੰਨ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦ ੇਕਾਰਨ ਫਕੂ ੋਦ ੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ 
ਿਵਆਿਖਆ ਪਭਾਿਵਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਲੂ ਸਰਪੂ ਿਵਚ ਇਸ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਬੰਧ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦ ੇ‘ਜਾਣਨ’ ਦ ੇ
ਆਚਰਣਾਂ ਦ ੇਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਤੇ ਇਨਾਂ ਆਚਰਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਂਦ ੇਵਰਗੀਕਰਨ, ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦ ੇਇਹ ਪਯੋਗ ਿਵਿਭੰਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦ ੇਉਸ 
ਖ਼ੇਤਰ ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦ ੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤ ੇਵਰਣਨ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਸ਼ੇਣੀ ਦ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਮਨੱੁਖਤਾ ਦਾ 
ਿਵਕਾਸ ਅਿਧ-ਿਨਰਪੂਣਾਂ (Adjudications) ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਫ਼ਕੂ ੋਤਰਕ-ਮੂਲਕ ਿਨਯਮਵਾਦ ਦ ੇਆਪਣੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।7 
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