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 (2) حكمراني فن

 (فوكو)با محوريت انديشه 

 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

آيد كه برخالف حساب ميدر عرصه سیاست به مفهوم حکمراني از مفاهیم جديد

در ادبیات سیاسي ندارد. رواج  گستردهمفاهیمي مانند حاكمیت، دولت و قدرت استعمال 

ا فوكو است. او كوشید تمیشل  هايمديون پژوهش يتا حدوددر دوره جديد اين مفهوم 

ديگر مانند امنیت،  يفلسفي و در ارتباط با مفاهیم سیر تطور اين مفهوم را در بستر

 1.كندجمعیت و قدرت بررسي 

بود كه  اصلي روش سقراط براي فلسفي زيستن هاياز پیام توجه به خود و تدبیر نفس

سقراطي  س. تدبیر نفكردعنوان موضوعي براي تأمل وارد فلسفه و فرهنگ بشري را به بودگيخود

 شود.حقیر ثروت و قدرت ميها در مقابل تمنجر به بزرگداشت خرد، حقیقت و روح انسان

ديگران و دعوت آنان براي پاسداشت خرد و سخن دادن ، توجه جنبه ديگر تدبیر نفس

 داد.اي از فلسفه سیاست در جهان قديم را تشکیل مياين پیام بخش عمده كه معقول بود

 موجب شکستن بناي اخالق و معرفتظهور ايده مصلحت دولت در دوران جديد 

تا  كرده ده و تالشنموبه غايتي در خود تبديل اين مفهوم بقاي خود را  .ه استكهن شد

                                                 
ادبيات جديد است كه نگاه اثباتي يا هدف از ارائه اين گزارش براي آشنايي با مفهوم حكمراني در  1.

 سلبي به موضوع ندارد.
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 نگه دارد.  پنهانخشونت ذاتي خود را در پوشش قوانین 

 را شودوالت جديدي كه منجر به پیدايش ايده جديد حکمراني ميحت فوكو

عنوان يك فن ساز نگريستن به حکومت بهو معتقد است اين روند، زمینها .كردپیگیري 

اخت علمي و دقیق رهگشاي ، شنحکمراني در اين معناي جديدشده است. بديهي است 

 .يك ملت استمثابه يك فن بوده و اوج عقالنیت ناظر بر اداره حکومت به

 

 مقدمه

ا، انديشه سیاسي و نقد ادبي هنگاري ايدهمتعددي در حوزه تاريخ فوكو به پژوهش

نظم  1تاريخ جنون،»كه مهمترين آنها  هباره به چاپ رسانددر اين يهايكتاباو اخت. پرد

باشد. از مي 5«جار(نو غیرنرمال )نابه 6مراقبت و تنبیه 2شناسي دانش،باستان 2،اشیاء

اند تالش اين چارچوب نوشته شده رهايش دموضوعات پژوهشي اصلي او كه عمده كتاب

 براي تبارشناسي رابطه قدرت و دانش است. 

 قرار دادن قدرت در ساختارهاي ثابت وجاي به هم قدرت توسط او متفاوت بوده وف

بود. معتقد هاي زندگي مانند دولت به پراكندگي و پخش قدرت در همه حوزهايستايي 

كارهاي او  4گیرد.هاي حقیقت را نیز در برمياين پراكندگي قدرت، گفتار، معرفت و رژيم

توان عقايد او را نمي كهاي از تصورات قبلي درباره دولت بود ريشه درباره قدرت گسست

                                                 
1. Michel Foucault, The history of Madness, Landon: Routledge, 2006. 

2. The order of Things, London: Tavistock, 1970. 

3. The Archaeology of Knowledge NewYork: Pantheon 1972. 

4. Discipline and punish, London: Allen Lane, 1977. 

5. Abnormal, London: Verso, 2003. 

6. Paul Rabinow, 1991. 
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متمركز قرار داد. او قدرت را بیش از آنکه  يواز  پیشهاي ايده به آساني در چارچوب

به تملك درآيد به نمايش  بیش از آنکه قدرت د. در اين معنيكربداند پراكنده تصور مي

ها را معین شود و بیشتر از آنکه صرفاً اجبارآور باشد، گفتماني بوده و سوژهگذاشته مي

 1.گرفته شودكار به آنها واسطهبهكند تا آنکه مي

فهم متفاوت از قدرت با دانش را وادار به بازخواني بخش  ناي تبارشناسي رابطه

مرو از مفاهیم ديگري د. حکمراني، جمعیت، امنیت و قلكرها اي از تاريخ انديشهعمده

تا به تبارشناسي آنها در چارچوب  كردگفتارهايش تالش مخصوصاً در درس يوبودند كه 

 روش تحلیل گفتمان بپردازد. 

به ديگر  هاي او نسبتشايان ذكر است كه بخش حکمراني در آرا و انديشه

 بديهي است است.كرده ، توجه كمتري را در ايران به خود جلب موضوعات مورد پژوهش

زيرا انتقال مباحث  ،ا حدودي از داليل اين امر استت يوكه زبان نسبتاً سنگین و مبهم 

 و استبه زبان فارسي  ، ادبیات و الهیات در غرباي از فلسفهاو كه بازخواني بخش عمده

 -كندكه او از آنها استفاده مي براي واژگاني هاي دقیقهاي معادل و جايگزيننبود واژه -

 افزايد.هاي كار ميدشواري بر

درباره حکمراني و مسائل  وي هايو انديشه آرا بییني براي تگزارش حاضر تالش

  .استامنیت  و پیوند با آن مانند جمعیتهم

اريخ تا حدودي مبهم بوده و براي موارد تمضمون حکومت در طول وي از نظر 

يك شخص، كردن حکومت از است. براي مثال در قرن شانزدهم رفته كار متعددي به

ها تا حکومت بر دولت بر زندگان و مردگان، حکومت بر خانه و بچهكردن حکومت 

                                                 
1. Gaventa, 2003. 
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 1وسیله شهريار سخن گفته شده است.به

شود اشاره ر افراد اعمال مياي كه قدرت بعنوان شیوهحکومت بهاز در مواردي  وي

رود تا ميكار به يا جايگزيني براي قدرت عنوان معادلد حکومت بهد. در اين مورشومي

  2عمومي از تحلیل باشد. -اي زمینه نمايانگر

ق پژوهشي فوكو بود. از نظر او تبارشناسي سوژه در ئرابطه قدرت و سوژه از عال

هاي تکنیكهاي سلطه از يك طرف و جوامع غربي نیازمند بررسي همزمان تکنیك

 2.ر استاز طرف ديگ بودگيخود

شمار بهو جدايي میان آنها را مردود  دانستهالبته او اين دو تکنیك را در پیوند با هم 

هاي توان از انديشهه ميچ. به همین دلیل برخي از پژوهشگران معتقدند كه اگرآورده است

از او براي توان ميدر عین حال  اما ،ريخ و علوم اجتماعي كمك گرفتدر فلسفه تا وي

آنچه  تأمالت ما درباره خودمان و -ات ها و امکانساختن مدلي از تحلیل ناظر بر محدوديت

وي كمك بگیريم.  - يابیمالي كه خود را در آن ميحلحظه  مخصوصاً دردهیم كه انجام مي

 6كند.كمك ميبه ما  با خودمان و شناخت الزامات و امکانات بالقوه آن يدر گفتگوي انتقاد

ه ناظر بر وجوه كالن و ساختاري باشد، از تدبیر به موضوع حکمراني پیش از آنک يو

نايي گیري خود و پرداختن به آن را براي تحول معده و روند شکلنفس شروع كر

 شود.بدان پرداخته مياني گزارش كه در فصل اول  نمودهحکمراني مهم ارزيابي 

هاي مسگیري مکانیاي مهم و همچنین شکللهئعنوان مسجمعیت بهظهور در عصر مدرن 

                                                 
1. Burchell et al, 1991. 

2. Graham Burchel, 1996, P19. 

3. Foucaul, 1980. 

4. Mithell Dean, 1996,p 210. 
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 كند. ن توجه ميبه آ وياز موضوعات ديگري است كه  آنامنیتي ناظر بر كنترل 

نیز به موضوع به  و رابطه تدبیر نفس و حکمرانيي ونکته جالب توجه آن است كه 

پردازد و آن را ت ميظاهر كم اهمیتي براي حکمراني يعني قحطي و شیوه مديريت غال

 كند. هاي امنیتي در غرب مهم ارزيابي ميدر ظهور دستگاه

نکته ديگر تمايزي است كه او میان دو نوع قدرت يعني قدرت شباني و سیاسي 

 شود. نوع اول به شرق و دومي به غرب تعلق دارد. قائل مي

و فهم  دانستهمثابه يك فن اساسي فهم سیاسي از قدرت را براي گذار به حکومت به وي

 داند. بلکه حتي يونان و روم باستان بیگانه مي ،تنها دوران جديد غربشباني از قدرت را نه

 كه دنیا داردساير كشورها اروپا و  پیامدهاي جدي براي ،حکمراني مفهوم جديد

شدن  عمال حاكمیت و همچنین دمیدهعنوان قلمرو مشخص براي اِپديدار شدن مرز به

 1آيد.اين دسته پیامدها به حساب مي ءروح حکومت به دولت جز

 

 تدبير نفسـ فصل اول 

اريخ تشیوه تحلیل خود را ذيل عنوان فوكو در آغاز درسگفتارهاي مربوط به حکمراني، 

نگاري يخبراي او متفاوت با شیوه معمول تار كند. تاريخ انديشهبندي ميانديشه طبقه

باشد كه ، تحلیل نکات و موارد كانوني تجربه مياست. از نظر او، انديشهها و عقايد ايده

هاي هنجاري رفتار براي افراد و هاي يك معرفت ممکن، چارچوبدر آن صورت

                                                 
قدري جامع تهيه شده و به محورهاي فن گزارش پيشين با عنوان فن حكمراني )فن توسعه انساني(  .1

انسان سياسي، جامعه سياسي، سياستمداري، شهرداري، قانونگذاري، قانون، حاكميت، دولت، داوري، 
گري فن حكمراني پرداخته بود. اين گزارش اصول حكمراني، فنون حكمراني و اصول تنظيمكشورداري،

ط دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز توس 15159با شماره مسلسل  1931ماه تفصيلي در دي
 هاي مجلس منتشر شده است.پژوهش
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 1شوند.هاي ممکن به همديگر وصل ميهاي بالقوه هستي براي سوژهشیوه

ر و هاي هنجاري رفتاهاي يك معرفت ممکن، چارچوبصورت) سه اصل فوق

د. اين نعد كانوني تجربه نام دارجنبه و بُ (هاي ممکنهاي بالقوه هستي براي سوژهشیوه

داند كه تحلیل خود را آنها را مراحلي مي يوند كه با سه مرحله در ارتباطسه اصل 

 براساس آنها سامان داده است:

به علوم  هاي معرفت با توجهگیري صورتلتالش براي مطالعه شک :مرحله اول

ن هفدهم و هجدهم مانند تاريخ طبیعي، گرامر عمومي و اقتصاد كه تنها وتجربي قر

 ند.هاي معرفت هستگیري صورتل شکلاي از تحلینمونه

در فقط  هاي هنجاري رفتار است. در اين مرحلهتحلیل چارچوب :مرحله دوم

بلکه  ،دهدرخ نميهاي نهادي و عمومي سلطه تحلیل قدرت يا نهادهاي آن و نیز صورت

 كند.دهي مياست كه ديگران را جهتفرايندهايي  باالتر از آن به معني مطالعه فنون و

در اينجا به طرح پرسش از هنجارهاي رفتار برحسب قدرت و نیز قدرتي كه  وي

 عنوان میدان عملپردازد و سپس به تحلیل اين قدرت بهكند مييك نفر آن را اجرا مي

 كند. اني اشاره ميحکمرفرايندهاي 

دهد، عبور از تحلیل هنجار به تحلیل اجراي اي كه در اينجا رخ ميچرخش دوباره

هاي نظم حکمراني است كه مثالفرايندهاي  قدرت و نیز عبور از تحلیل اجراي قدرت به

 و نیز مجرم بودگي مربوط به آن است.انضباط و 

. در شیوه وجودي سوژه استيابي وامگیري و قشامل تحلیل شکل :مرحله سوم

هاي متفاوت تا به تحلیل صورتكرد اي از سوژه، بايد تالش رجوع به نظريهجاي به اينجا

                                                 
1. Foucault, 2010, p3. 
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 1دهد.عنوان سوژه شکل ميپرداخت كه فرد خود را به

تجربه  وي. تاريخ تجربیات است ،منديامکانتحلیل تاريخي حکمراني در چارچوب 

ي را مجزا و منفك از حکمراني بودگجربه مجرمجنون، تجربه بیماري و تديوانگي و 

تواند تحلیل حکمراني نمي بنابراينداند. م ميبلکه آنها را در ارتباط و پیوند با ه ندانسته،

جداي از بررسي حکمراني  ويبودگي باشد بررسي تجربه جنون، بیماري و مجرمدر خأل 

 . ه استبه تحلیل موارد فوق نیز پرداخت

روشنگري )فوكو در درسگفتارهايش درباره مفهوم حکمراني، توجه خاصي به مقاله 

در كانت د بود. دآغازگر گفتار تج وي از نظر، دهد. اين مقالهاثر كانت نشان ميچیست؟( 

. كردرا مطرح  ز مهمترين مفاهیم عصر مدرن يعني عمومي يا همگانياين مقاله، يکي ا

 . است «خصوصي»در مقابل  «عمومي»مفهوم ري لیل كانت از دوره روشنگاوج تح

مواجهه مندلسون با آن  در بیان اهمیت متن كانت درباره روشنگري و نیز وي

آزادي، به ضرورت آزادي  «حق»يا حتي « امکان»من اين دو، فراتر از نظر : بهگويدمي

ه و ناگزير بود وجدان، بلکه آزادي در پیوند با هر آن چیزي كه عمل مذهبيتنها نه مطلق

 2اند.پرداخته ،شودمحسوب مي «خصوصي»عملي 

عنوان مدنظر قرار دادن فلسفه به اب، پرسش كانت از چیستي روشنگري وياز نظر 

براي نخستین بار فلسفه شاهد  - صورتي از عمل گفتماني با تاريخچه خاص خودش

فلسفه به لحظه حال بدين معني است.  بوده -پديد آمدن واقعیت گفتماني رخداد معاصر

طرح پرسش از معناي فلسفي  پديدار شدن رخداد معاصر، دانشعنوان به و كندتوجه مي

                                                 
1. Ibid, p 4-5. 

2. Ibid, p 7-10. 
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واقعیت طرح پرسش فیلسوف از )ما(يي كه او خود نیز متعلق به آن است، الگوي 

 عنوان گفتار تجدد و نیز گفتاري در باب تجدد است. متفاوتي از فلسفه به

از چیستي اقتداري است كه بايد پذيرفت و نیز پرسش از تجدد همزاد پرسش 

بنابراين بايد به  1.ر اين دوگانه قديم و جديد استها دهمزاد پرسش از مقايسه ارزش

 . ه شودعنوان يك معما پرداختمضمون تجدد، بلکه تجدد بهتنها نه تبارشناسي

 ا دودو پرسش كلیدي كانت يعني )روشنگري چیست؟( و )انقالب چیست؟( ر وي

اين  يودهد. از نظر ر ميپرسش از رخداد معاصرش را قرا داند كه در آن اوصورتي مي

یم كل سفه مدرن از قرن نوزدهم )اگر نگوياي از فلتسخیركننده بخش عمده دو پرسش

 فلسفه مدرن( بودند. 

 عنوانو چه بهشده منجر به تجدد اروپايي كه اي عنوان حادثهروشنگري چه به

و  -د كندر شکل تاريخ خرد نمايان مي و همیشگي كه خود را مداومفرايندي 

 -د،ولوژي و اقتدار معرفت را ممکن كرهاي عقالنیت و تکنگیري و توسعه شکلشکل

اند. بنابراين آنچه امروزه ما از همگي از طريق انديشه فلسفي كانت به بعد ممکن شده

به طرف فلسفه بايد يا  كه ترو هستیم بدين شیوه اسهنظر انتخاب فلسفي با آن روب

اي كلي كه خود را به شیوه فلسفه تحلیلي حقیقت به شیوهمتمايل باشیم انتقادي 

شناسانه و رخداد معاصر اي انتقادي كه شکل هستيكند يا به طرف انديشهنمايان مي

 2پیرامون ما را به خود گرفته است.

هگل، نیچه و ... هاي انديشهدوم در ادامه نوع به انتخاب فلسفي وي بديهي است 

                                                 
1. Ibid, p 13. 

2. Ibid, p 21. 
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دهد. پرداخته و تحلیل خود از مفهوم حکمراني را براساس اين شیوه انديشه انتقادي قرار مي

بر اين اساس، روشنگري دقیقاً به بازتولید رابطه میان تدبیر نفس و حکومت بر ديگران 

د را تحت اقتدار هاي انتقادي و نیز خوهاي محدوديت. فراتر رفتن از چارچوبه استپرداخت

قرار  يکديگرديگران قرار دادن، دو جنبه متضاد چیزي است كه كانت آنها را در تقابل با 

 1پروسه روشنگري قرار است كه ما را به آن برساند.اين درحالي است كه دهد و مي

بر توزيع دوباره رابطه میان تدبیر نفس و حکومت بر ديگران كاركرد روشنگري مبني

عد سیاسي عد فردي به طرف بُیر مضمون حکمراني در اين دوره و حركت از بُنشانگر تغی

است كانت  ه كنیم، روشنگري مخالف با سرسپردگياز اين منظر نگااگر . و مدني است

شود. با تشکیل دو قطب نامشروع و ناموجه مشخص مي سرسپردگيشرايط  :معتقد بود

وسیله خلط و ابهام دو پذيرد و دوم بهوسیله اطاعت و فقدان خردورزي صورت ميبه اول

بلوغ زماني پذيرد كه درواقع بايد از هم مجزا باشند. خصوصي و عمومي صورت مي حوزه

شود كه ما به بنیانگذاري مجدد ارتباط صحیح پديدار مي سرسپردگيعنوان نقیض به

 .میان دو قطب ذكر شده بپردازيم

كند تا به پس از ذكر اهمیت روشنگري در تغییر مضمون حکمراني تالش مي وي

تا قرون وسطي پرداخته و روند تحول مضامین  باستان انديشه سیاسي قديم از يونان

در طرح پرسش از تدبیر نفس و  :گويدمختلف مربوط به حکمراني را نشان دهد. او مي

الزام و امکان بیان  ،گوييدهم چگونه حقیقتكنم كه نشان مي حکومت بر ديگران، تالش

عنوان سوژه در گیري فرد بهتواند چگونگي شکلحکمراني ميفرايندهاي  حقیقت در

                                                 
1. Foucault, 2010. 
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 1ارتباط با خود و ديگران را نشان دهد.

حکمراني  لتوجه خاصي براي تحلی وياز مفاهیمي است كه  2گوييمفهوم حقیقت

در ابتدا تنها به  گويي. از نظر او حقیقتاستبراي آن قائل  در چارچوب تاريخ انديشه

شهر و نیز در ارتباط با ساختار سیاسي خاص دولت ، بلکهفردي نبودهمعني شجاعت 

. اين مفهوم ه استشهر بودعي تعدادي از افراد در درون دولتموقعیت سیاسي و اجتما

گفتاري  گويي شامل استفاده از سخن معقول در اجتماع سیاسي به معنيكهن حقیقت

رفته و تنها از طريق ها قرار گصحیح و معقول بود. گفتاري كه در برابر ديگر گفتار

توانست پیروز شود. اعمال قدرت مي دن ديگراندرستي ادعا و نیز قابلیت راضي كر

 توانست به بیان حقیقت منجر شود.كدام نمياستبدادي و موقعیت صرف شهروندان هیچ

 از صحنه سیاست محو نشد. باستان انمفهوم حتي بعد از يون اين

له بیان حقیقت در گستره سیاست با اصطالحاتي جديد در نهادهاي سیاسي ئمس

ور، تشود، تداوم يافت. پرسش از مشاوران امپراوري روم نیز ميتقديم كه شامل امپرا

ور به مالزمان و همنشینان خود براي گفتن يا نگفتن حقیقت تكه امپرا پرسش از آزادي

يا شجاعت او در پذيرش سخن حق همگي  تدهد، نیاز او به گوش دادن به متملقامي

 اند.اي سیاسي تداوم تاريخي داشتهلهئعنوان مسبه

دانست و در را در تشکیل حکمراني بسیار اساسي مي گوييمفهوم حقیقت

له سیاست )عقالنیت آن، رابطه آن با ئما شاهد آن هستیم كه مس :گويددرسگفتارهايش مي

 شود.گويي پديدار ميگیرد( حول اين پرسش از حقیقتكه به خود مي يهايويژگيو حقیقت 

                                                 
1. Ibid, p 42. 

2. Parresia 
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له قانون و نظام سیاسي از ئعنوان حائلي میان مسكه به استگويي مفهومي حقیقت

سیله وگويي بهكند. شأن حقیقتله بازي سیاسي از طرف ديگر عمل ميئيك طرف و مس

گويي انسان سیاسي چیزي است كه بازي شود، اما حقیقتسیاست تعريف و تضمین مي

 كند. مناسب سیاست را تضمین مي

مند بودن روابط قدرت يك جامعه را يافت كه برخالف لهئتوان ريشه مسدر اينجا مي

ص شوندگي واقعي است. مسائل مربوط به حکمراني در خاسیستم نهادين آن، ضامن حکومت

بودگي آن و نیز در ارتباط پیچیده )البته توأم با استقاللش( با نظام سیاسي و سیاست، براي 

 1و فرموله شد. درت از طريق گفتار صحیح، ظاهرنخستین بار حول محور اين مفهوم و اجراي ق

حق سخن گفتن راي نخستین بار تغییر معنايي از گويي، بدر اين مفهوم حقیقت

منظور حفظ هر بفن الزام به سخن گفتن درباره يكدايت آنها به منظور هبهبراي ديگران 

. اين تاريخ طوالني براي تحلیل روابط میان حقیقت و است شدن و در امان ماندن

 .فس و حکومت بر ديگران مهم استسوژگي و نیز روابط میان تدبیر ن

در انديشه  مهمله ئمس ، به چهاراست كه در چارچوب تاريخ انديشه وي در ادامه تحلیل

 :كردخوبي مشاهده بهتوان آن را در انديشه افالطون كند كه ميسیاسي قديم اشاره مي

سیاسي را  ان حقیقت با سازمان شهر و اجتماعآيا تمامي مشکالت روابط می .4

؟ آيا براي شهر و اجتماع سیاسي ممکن است كه كردتوان حل يکبار و براي همیشه مي

له ئمس)د؟ طعي و اساسي با حقیقت برقرار كنق اي واضح،همیشه رابطه يکبار و براي

 .(شودمدينه فاضله در اينجا مطرح مي

اط است. شود كه با اولي در ارتبدر انديشه سیاسي قديم، موضوع ديگري ظاهر مي .2

                                                 
1. Soucault, 2010, p159. 
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شهر با حقیقت پیوند در مناسب زندگي  يکه به شکلچیست؟ آيا براي اين امر خوب و نیك

كنند كه خواهند يا فکر ميمي و توانندكند، بهتر آن است كه همه آنهايي كه مي برقرار

توانند سخن بگويند، مجاز باشند كه چنین كاري را انجام دهند؟ يا بهتر است كه به خرد مي

د؟ بحث سیاسي اصلي كرشود تکیه شهريار حاكمي كه توسط مشاوري خوب راهنمايي مي

 بود: زير هه میان دو قطب متفاوتدر انديشه سیاسي قديم مواج

گويي را دارند و در مقابل كه توانايي حقیقت يدمکراسي و مردم خاصاول قطب 

دادند. مواجهه میان اين دو قطب آنها، شهريار و مشاورانش قطب دوم را تشکیل مي

 .ه استيکي از مسائل مهم انديشه سیاسي قديم قرار داشت مركزمتضاد در 

باشد. اين بندي و تدبیر نفس كه براي سیاست ضروري ميله صورتئظهور مس .3

تواند بر روي روح پادشاه كار كرده و او نفر مي شود: چگونه يكمطرح ميدر اينجا ها پرسش

ل دهد طوري شکرا روح پادشاه  تواندنفر مي را نصیحت كند؟ حتي قبل از اين، چگونه يك

هنگام اجراي قدرت بدان رهنمون كرد گشوده نظر كه بايد او را  كه در مقابل گفتار واقعي

شود كه به ساالري هم قرار داد: چگونه ميتوان در برابر مردمرا مي ين پرسشباشد؟ ا

 دن ديگران را دارند؟كه مسئولیت سخن گفتن و هدايت كر شهرونداني شکل بخشید

فرايندي  رعهده بگیرد؟حقیقت در زندگي سیاسي را ببیان تواند چه كسي مي .1

ساالري با سخنوران توان در بنیان شهر و مدينه فاضله و همچنین در بازي مردمكه مي

است كه به هنرمند عرصه مند عالقه . چه كسيكرد يا شهريار با مشاورانش تصور

اي يا عمل و يا چه پیکره چه نظريه گويي بدل شود؟ چه صورتي از دانش يا فن،حقیقت

سازد؟ فلسفه يا بالغت ممکن ميگويي را دن به اين حقیقتو عمل كرش پذير از دانش
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 1منظور بهترند؟ براي تحقق اينيك  كدام سخنوري

در ادامه به بررسي گفتار حقیقت و حقیقت گفتار مطابق با انديشه سیاسي كهن و 

نظر واجد  افالطون از اين «قوانین»پردازد. كتاب ساالر ميهاي مردمارتباط آن با نظام

كند در را ايفا مي ايبرجستهگويي نقش اهمیت است. در اين كتاب كه مضمون حقیقت

 معنايبه توصیف دوگانه انسان دمکراتیك و شهر يا اجتماع دمکراتیك، شرارت و خباثت،

ان حقیقت گفتار بدين معناست دشود. فقفقدان غلبه درست گفتاري صحیح تلقي مي

دارد كه سخن گفته و تأثیرش را بر اجتماع دمکراتیك بگذارد. كه هركس اين توان را 

توانايي  ،همچنین اين فقدان بدان معناست كه در روان انسان دمکراتیك همه امیال

 شود.مواجهه و كشمکش با همديگر را داشته و عرصه براي بدترين امیال خالي مي

فتیم )آن چیزي كه براي اگويي ميبنابراين ما در مسیر جدا شدن دو صورت از حقیقت

باشد( شهر الزم است و نیز در مقابل، آنچه كه براي روان انسان ضروري مي در زندگي

 2.دنشوگويي مربوط ميگويي سیاسي يا مدني به اين دو صورت متفاوت حقیقتحقیقت

زيرا در اين نامه، جنبه ديگري از  .نامه هفتم افالطون از اين نظر واجد اهمیت است

مثابه نصیحتي براي عمل سیاسي و نیز انديشه انديشه سیاسي يعني انديشه سیاسي به

تر از شود كه بسیار گستردهشدن عمل سیاسي ظاهر ميعنوان عقالنيسیاسي به

داد رانديشه سیاسي از منظر قرادر اينجا هاي سازمان شهر است. بنیانگذاري قانون يا پايه

عنوان بلکه از منظر عقالني شدن عمل سیاسي و نیز فلسفه به ،شوداساسي نگريسته نمي

 شود.يك وسیله بدان نگاه مي

                                                 
1. Foucault, 2010, p195-196. 

2. Ibid, p 159. 
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كه براي تشکیل مفهوم حکمراني مفهوم خودبودگي در ادامه به رابطه فلسفه و 

فهمد كه مي يازد. از نظر او فلسفه، واقعیت خود را در عمل فلسفدپراساسي بود مي

وژه با خود ارتباط برقرار اي از افعال و اعمالي است كه از طريق آن سعنوان مجموعهبه

بر روي خود است. جديت فلسفه تأمل واقعیت فلسفه اين  دهد.ميخود را بسط  و دكنمي

كه بايد در آن زندگي كنند  ياهاي مدينه فاضلهشامل ارائه قوانین به مردم و بیان ويژگي

آن دسته ايد تنها در بلکه در يادآوري دائمي اين نکته است كه واقعیت فلسفه را ب ،تنیس

ان اين امر، شامل اعمال است. همزم يشخوتأمل بر خويشتن برگیرنده يافت كه دراعمالي 

كار ده يا علیه ديگران بهنفر كسب كرهاي دانشي كه يك شود كه تمامي شیوهمي شناختي

 سازد. ميرو روبه ر نهايت شخص را با واقعیت خود هستيدر برگرفته و د هبرد

خالصه شود كه به راضي نگه داشتن دل و  كردنفلسفه بیش از آنکه در توان اقناع 

ها را قادر كند كه روح انسانعنوان كرداري بیان ميجان هركسي بپردازد، خود را به

گويي فلسفي، سازد تا به تشخیص درست و نادرست بپردازند و از طريق حقیقتمي

 1د.كنانجام چنین تمايزي میان درست و نادرست فراهم مي ابزارهاي الزم را براي

رابطه فلسفه و سیاست ديگر موضوعي است كه فوكو در پرداختن به مبحث تدبیر نفس 

از نظر او رابطه بنیادين و ضروري میان اين دو كه  .پردازدو حکومت بر ديگران به آن مي

اي منحصر به فرهنگ اند، پديدهدهنده فلسفه و عمل سیاسي در غرب بودهشك شکلبي

گويي فلسفي ها غايب است. همزيستي عمل سیاسي و حقیقتنگغرب بوده و در ديگر فره

عنوان رخدادي كه بايد به تأسیس آن همت گماشت نگريست. فلسفه و را هرگز نبايد به

اما هرگز نبايد با همديگر مطابقت داده شوند.  ،باشند يکديگر رچه بايد در ارتباط باگسیاست ا

                                                 
1. Ibid, p 305. 
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یر در تضاد با غیسايه افکنده است. اين ت معتقد بود كه بینش فوق بر متون افالطون وي

هاي بخش نظامالهام تفاسیري است كه بعد از جنگ جهاني دوم رايج شدند كه افالطون را

 1دانست.همانند آلمان نازي و شوروي كمونیستي مي خواهيتمامیت

دانست. بلکه پرسش از سوژه در سیاست مي ،پرسش فلسفي را نه پرسش از سیاست 

عنوان شکلي از زندگي تجلي از نظر او جنبه همیشگي و مداوم فلسفه كهن در فلسفه به

به نصیحت سیاسي آشکار و نهان نوعي از عمل  ،عنوان شکلي از زندگييافت. فلسفه بهمي

رگز طرفدار ادغام بود. نصیحتي كه برخالف نوع مدرن آن از جنبه نظري فراتر نرفته و ه

 .ه استمنظور تأسیس مدينه فاضله بر روي زمین نبودو سیاست به هفلسف

از حکمراني در انديشه قديم شايان ذكر  يوه ديگري كه در رابطه با تحلیل نکت

. از نظر او آنچه جالب است تغییر نگاه هاستيونانياز منظر ايران  است، توجه او به

هاي طوالني در انديشه يوناني تاريخ خودشان بود: براي مدتها به ايران در طول يوناني

وري بزرگ و تعنوان امپراانگیز بود. زيرا به ايران بهاي منفي و نفرتقديم، ايران نمونه

 اما در قرن چهارم ،آوردشد كه ديگران را به زير انقیاد خود در ميخشن نگريسته مي

سنتي  ساالرياي كساني كه مخالف مردمداقل براي مثبت ح، ايران به نمونهمیالدي

ه داد. ئختلفي را از ايران در متون متأخرش ارامهاي بودند بدل شد. حتي افالطون مثال

سیستمي  ،بود كه در ايرانبه اين دلیل از نظر فوكو، جذابیت ايران براي افالطون 

ها ، ايرانيد. درواقع در اين متنكنعمل مي صحیحيديد كه به شیوه وري را ميتامپرا

هاي موفق مخصوصاً علیه را بنیان گذاشته بودند كه بر پايه شماري از جنگ وريتامپرا

نگريست كه تنها عنوان سیستمي ميها بهمادها قرار داشت. افالطون به سیستم ايراني

                                                 
1. See, Karl Popper, The open Society and It’s Enemies, Routledge, 1945. 
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شکل غلبه و تحت كنترل درآوردن ديگران تحت اقتدار خود را نداشت، بلکه از طريق 

شايان ذكر است كه فوكو نیز همانند  1بود. ...ها وپیمانها، هماسیونسیستمي از فدر

مورد تأملش بوده  اتاز موضوع «ايران»آن دسته از فالسفه غربي است كه  ءافالطون جز

 2در جريان انقالب اسالمي، چندين بار به ايران سفر كرد.او  و حتي

كه به درسگفتارهايش  انديشهتاريخ در چارچوب  در ادامه تحلیلش از حکمرانيوي 

بحث تدبیر به مباحث مختلفي كه در پیوند با شود، مربوط مي 1932-1936در سال 

به مفاهیم مختلف در فرهنگ و فلسفه  فوكوپردازد، نفس و حکومت بر ديگران است مي

ارزيابي منفي و  و دانديونان پرداخته و نقد جباريت را ويژگي مشترک ادبیات يونان مي

ير تیره و تار از قدرت سلطنتي، فردي و استبدادي را امري مداوم در انديشه يوناني تصو

عنوان شکلي از حکومت كه با كشیدن جباريت به آورد. به تصويرشمار ميبه

كند ايده مشترک در گويي ناسازگار بوده كه در جهت سکوت و تملق حركت ميحقیقت

 آيد. حساب ميفلسفه و ادبیات يونان به

قانون اساسي  زآن نوعي ا ،قیض جباريت(عنوان نساالر )بهدرواقع قانون اساسي مردم

. البته او دو باشدشوندگان كنندگان و حکومتاست كه ضامن امکان جابجايي میان حکومت

 كند: ساالر بودن شهر و اجتماع سیاسي يونان مطرح ميبرانگیز براي فرض مردمادعاي چالش

زيرا به معني آزادي  ،گويي براي شهر خطرناک استدر دمکراسي، حقیقت اول:

 باشد. همگان براي اظهار عقايدشان مي

بلکه حتي براي كسي كه در تالش  ،براي شهر و اجتماعتنها نه گوييحقیقت :دوم

                                                 
1. Foucault, 2010, p 266-267. 

2. See, Foucault and The Iranian Revolution, Janet Afary, Kerin Anderson, 2005. 
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 1.باشدمياست تا آن را ابراز نمايد خطرناک 

دهد، نامد نشان ميمي ه سقراطلئمسچه با اين توضیحات توجه خاصي به آن فوكو

عقالنیت غربي قرار دارد. مرگ سقراط و معني  مركزيتزيرا معنا و ارزش مرگ سقراط در 

له سقراطي، چگونگي ئآن درواقع بنیادي براي گفتار، كردار و عقالنیت فلسفي بود. مس

ه بود. آموزش فضیلت و معرفت الزم براي بهتر زيستن و يا حکمراني بهتر بر شهر و جامع

نگاشته واجد يك پیام مهم  از نظر فوكو همه متوني كه افالطون درباره مرگ سقراط

میان حقیقت . رابطه عنوان خطر و تهديدي جدي براي انسان استبه فراموش كردن خود

بود كه از همان آغاز محاكمه سقراط تا )فراموش نکن(  له اصليئخود و فراموشي خود مس

سقراط، موضوع اصلي محاكمه او و در نهايت مرگ او را تشکیل عنوان آخرين سخنان به

 چیست؟ ،د كه خداوند بر گردن او گذاشتهكرما مأموريتي كه سقراط ادعا ميداد. امي

 مداوم از ديگران و توجه به آنها مانند پدر و برادرانهدف از اين مأموريت، مواظبت 

جاي داشت خرد، حقیقت و روحشان بهبود. غايت از اين كار، تشويق آنها به توجه و نکو

ناپذيري مرتباً در طور خستگيپست و مقام بود. آنچه سقراط به، ثروت، شهرت، افتخار

با تشويق شما به مراقبت از خودتان، من براي كل  كه د اين بودكرتکرار ميدفاعیاتش 

 باشم.شهر و اجتماع مفید مي

شود كه انسان خردمندي همچون ميو، دغدغه تدبیر نفس، منجر به اين از نظر ا

هاي داخل سقراط توجه خود را معطوف به ديگران نیز بنمايد، اما به طريقي كه انسان

 2شهر و اجتماع را متوجه اهمیت و ضرورت توجه به خرد، حقیقت و روحشان كند.

                                                 
1. Foucault, 2011, p36. 

2. Ibid, p 90. 
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خواهند تا تدبیر نقد سقراط به دشمنانش آن بود كه با دروغ گفتن و سخنوري مي

. پس تالش براي تحمیل خود فراموشي بر دنكننفس خود را واگذاشته و خود را فراموش 

تدبیر نفس و مسئله توان در حق او مرتکب شد. ترين خیانتي است كه ميديگري، بزرگ

 باشد.ميآموزگار واقعي سخن معقول  بنابراينراط بود ه سقژمراقبت از جوانان در قلب پرو

 داند:تدبیر نفس سقراطي را عامل پیدايش دو جريان عمده در تاريخ فلسفه غربي مي ،فوكو

دغدغه مراقبت از خود را منتهي به پرسش از حقیقت و  تدبیر نفس و اول انيجر

عنوان آنچه كشف روح بهداند كه بايد دغدغه آن را داشت. درواقع چیستي آن چیزي مي

و مورد تأمل واقع شود حول جريان نخست شکل گرفته است. جريان  بايد مراقب آن بود

 بود.  ش از هنر زندگي كردن و شیوه زيستندوم ناظر بر پرس

ديگر را  نیز زندگيجهاني ديگر و دومي موضوع درواقع اين دو جريان كه اولي 

 اند.ديدار شدهكشد هر دو از بحث تدبیر نفس پپیش مي

له سقراط، از ايده سازگار بودن زندگي شرافتمندانه ئدر خاتمه بحث راجع به مسوي 

گويد، ها سخن ميها و فرهنگاي رايج در میان عمده تمدنعنوان ايدهبا زندگي فقیرانه به

 ،داند كه زندگي درست و حیات فلسفياي متعالي از اين ايده ميسقراط را نمونه وا

 1باشد كه وقف ثروت شده است. ندگيتواند زندگي ثروتمندانه و آن نوع از زنمي

از سقراط به بعد اساساً با  فلسفه يوناني ،گرياز طريق افالطوني :فوكو معتقد است

 ريِجهان ديگاما دشواري ديگري نیز كه در كنار  ،مواجه شده است يديگر جهان مشکل

ي ديگر را دو موضوع و جهان ديگر و زندگبود. او  پديدار شد، مشکل زندگي ديگري

طور مداومي گسترش داده است. اين ايده با داند كه فلسفه غربي بهمي صورت اصلي

                                                 
1. Ibid, p 256. 
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موضوعات سنتي بايد یني بود يزيرا كسي كه پیرو چنین آ ،ین كلبي نیز تركیب شديآ

ديگر و  گرفته و آنها را تبديل به نیاز به زندگي زندگي صحیح و درست را از فلسفه كهن

 شد.نیازي تلقي ميهمچنین زندگي فقیرانه، اوج پادشاهي و بيد. كرمتفاوت مي

فهم افالطوني رايج در تمدن غرب ، بدان پرداخته در ادامهفوكو بحث ديگري كه 

دل تمدن  ني دراست كه با توجه به وجود جرياني قدرتمند از فلسفه و تفکر افالطو

 تواند جالب توجه باشد. مي اسالمي

اين طور سنتي با هم در ارتباط بوده و تا حد زيادي عشق واقعي و زندگي واقعي به

ه بود. درحالي كه پژوهشگران ديگر كه به دانتخاب كرگري مسیحي افالطونيموضوع را 

مثابه الم كه بهدلیل ويژگي وحي در اساند، بهدر تمدن اسالمي پرداخته فهم افالطون

بخشي از متون مسلط در فلسفه كتاب قوانین )نوامیس( افالطون را  1قانون است،

درحالي كه در مسیحیت، وحي منبع شناخت او نه لزوماً 2دانند.اسالم مي سیاسي

 آمد.قانونگذاري به حساب مي

هاي فهم افالطون در عنوان انديشمندي كه خود بر تفاوتحتي لئو اشتراوس به

كتاب بر آنکه در مبنيسینا ابن جمله كرد،تمدن اسالمي و مسیحي تأكید ميستر دو ب

راهگشاي  هي را يافت،اله با نبوت و قانون هتوان برخورد و مواجمي ،)قوانین( افالطون

كتاب خود را كه به شرح )قوانین( آخرين دانست و حتي اش ميخود در مطالعات فلسفي

 2كند.جمله آغاز مي پردازد با اينافالطون مي

                                                 
1. See, Leo Strauss, Persecution and the art of writing, Chicago University press, 1984. 

2. Leo Strauss, How to Begin to Study Medieval Philosophy, 1996.  

3. See, Avicenna, on the Divisions of the Rational Sciences, and  The Argument and 

the Action of Plato’s Laws, Chicago University press, p. 1. 
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تفاوت فلسفه يوناني باالخص افالطون در دو دين ابراهیمي اسالم و مبديهي است كه فهم  

 طلبد.تري ميآن مجال فراخبررسي كه  هاي مهم در زمینه حکمراني استمسیحیت واجد پیام

پردازد. ديگر موضوعي است كه فوكو در تحلیل مبسوط خود بدان مي زندگي فلسفي،

مثابه نوعي به ،توان از هستي فلسفياز آغاز فلسفه در غرب تاكنون، فلسفه را نمي ،نظر اواز 

اين رغم علي شود. البته. تفاوت فلسفه و علم درواقع از اينجا شروع ميكرداز زندگي جدا 

طور اي از زيستن است، فلسفه غربي بهبلکه شیوه ،ادعا كه فلسفه تنها شکلي از گفتار نبوده

 1است.كرده توجهي اي به نام زندگي فلسفي را به حاشیه رانده و بدان بيلهئاي مسيندهآفز

طور باقي نمانده و بهاي بیش ، سايهكه از زندگي فلسفي سیدهاين روند به جايي ر

كه  ستبدين معنا ،توجهي به زندگي فلسفيتوجهي شده است. بياي به آن بييندهآفز

تواند بازنمايي كند. شايان ذكر است ر شکل معرفت علمي مياكنون حقیقت تنها خود را د

اي مربوط به تمدن غرب نبوده و در دوره اسالمي نیز كه زندگي فلسفي تنها ايده

ده و ازي از ايده فلسفي زيستن دفاع كرطرفداراني داشته است. براي مثال، زكرياي ر

مانند فلسفه هايده فلسفه ه البت 2.دانسته استسقراط را الگوي كاملي براي اين زندگي 

 .ه استاي از زيستن در فلسفه اسالمي نیز به فراموشي سپرده شدمثابه شیوهغربي، به

 بود كه فوكو در تحلیلش از پژوهشي اتاز ديگر موضوع (Cynicism)مسلك كلبي 

و تحوالت آن را براي ارزيابي و مطالعه مفهوم  ختهپرداز درباره آن بسیارتاريخ حکمراني 

ي مسلکي هستیم ما نیازمند نگاهي به تاريخ كلب ،وداند. از نظر اي واجد اهمیت ميحکمران

يك عنوان به كلبي مسلکي به ،مثابه يك دكترين يا عقیده نگاه كندكه بیش از آنکه به

                                                 
1. Foucault, 2011, p235. 

 .1931. زکریای رازی، السيرة الفلسفيه، ترجمه عباس اقبال، 2
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هاي اصلي ز پايهرد. اكننده خاص خود بنگسبك زندگي خاص با گفتار توجیه

د فرهنگ يا آموزش نیازمن ،دهنده مسلك كلبي اين عقیده است كه فلسفه دوستيتشکیل

  بیايد.عنوان فیلسوف به دنیا بهتواند ميطور طبیعي به بلکه فرد ،نیست

گونه راز و رمزي يا یت است. هیچفمسلکي اصل شفاهاي كلبي از ديگر ويژگي

از  ،رد كلبي مسلكندارد. ف وجودد در زندگي كلبي پنهان كراي كه بايد از همگان تهنک

نیازي است كه براي يك بیند. اين بينیازي ميده و غنا را در فقر و بيتجمالت پرهیز كر

اري كه يك كلبي مسلك پیدا . درواقع اقتدشوداهانه محسوب ميكلبي، زندگي ش

زيرا  ،يابدحاكمان جهان مي د نمود بیروني خود را در تمسخر و ريشخند نسبت بهكنمي

زندگي كلبي  صورتبرانگیز بهاي انتقادي و مباحثهخود را در شیوهاقتدار يك كلبي 

 است. متعلق كه به خدايان عيسلطنت واقيعني يابد. عنوان تنها سلطنت واقعي ميبه

 در دورهرا به تداوم تاريخي كلبي مسلکي معتقد بوده و از بین رفتن اين جريان وي 

 طوالنيـ تاريخي مسیحي و رهبانیت از داليل تداوم  رد. زهدشممردود ميزماني خاص 

. درواقع نوعي از كلبي مسلکي مسیحي وجود دارد كه خود را ـ كلبي مسلکي است

دهد كه به ستیز با نشان ميدر ضديت با هر نوع نهاد و سازماني عنوان كلبي مسلکي به

از طريق  ياخته است و تا عصر اصالح ديندستگاه نهادين و رسمي كلیسا پرد

 1دهد.م و حتي اصالح ضد كاتولیکي خود را نشان ميسپروتستانی

هاي اين تداوم تاريخي طوالني كلبي مسلکي و پیوند آن با جريانرغم علي البته

روي خود دارد. از پیشاي را هاي عمدهدشواري ريخي، بررسي و مطالعه دقیق آنعمده تا

داليل اين دشواري، ابتدايي بودن چارچوب نظري آنهاست. اين چارچوب نظري ابتدايي 

                                                 
1. Foucault, 2011, p 183. 
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اي با شکلي عام و فراگیر از فلسفه تركیب شده است. در نتیجه مسلك كلبي، فلسفه

از طرف ديگر  سترده در جامعه داشته واست كه از يك طرف حضوري فراگیر و گ

 1محدودي را داشته است.چارچوب نظري ابتدايي و 

آنچه در بررسي مسلك كلبي و رابطه آن با تحول مفهوم حکمراني واجد اهمیت 

. كلبي مسلکي شکلي از فلسفه است است (Parresia)گويي است، ارتباط آن با حقیقت

ند. در و بدون واسطه با هم در ارتباط ي مستقیماًگويشیوه زيستن با حقیقتدر آن كه 

گويي بدون شرم و ترس هاي شکلي متفاوت از زندگي با اصل حقیقتاين مسلك، نیاز

رو روبه د. در مسلك كلبي ما با شکلي از شجاعت در ابراز حقیقتكنپیوند برقرار مي

شجاعت يك كلبي  یم كه با شهامت سیاسي و ريشخند سقراطي متفاوت است.هست

عنوان اصول كه به دن و رد چیزهايي استت دادن به مردم براي محکوم كرئشامل جر

ها به شکل ها و ناامیديمحرومیت، هاي هستيهمه سختي بنابرايناند. بديهي پذيرفته

بدنامي  دهد. درواقع كلبي مسلکي فارغ ازخود تغییر شکل مي ايجابي حکمراني بر عملِ

دلیل نیازي از دنیاي بیرون را بهتاريخي آن اوج تدبیر نفس در فلسفه غربي بود كه بي

 .كردميمیت پرداختن به نفس انسان تبلیغ اه

                                                 
1. Ibid, p 202. 
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 جمعيت، امنيت و مصلحت دولتـ  فصل دوم

بحث امنیت، قلمرو و جمعیت در مراني و تحوالت مربوط به آن، به در بررسي مفهوم حک

تا كرد طوري فشرده تالش پرداخت. او به 1943-1944گفتارهايش در سال  سلسله

بحث حکمراني به بحث و بررسي بگذارد. زيست الت اين مفاهیم را در ارتباط با تحو

و در ككه فو است قدرت، امنیت، مصلحت دولت، جمعیت و امنیت از مفاهیم اصلي

معنايي و تاريخي آنها  حکمراني تحوالتچارچوب )تاريخ انديشه( و براي بررسي مفهوم 

 دهد.را مورد بررسي قرار مي

. براي مثال، اصلي او براي پژوهش بوده است هايهاي عیني و روزمره از دادهواقعیت

 شده و ارتباط آن با نظام قانوني و باره مورد توجه واقعردي است كه در اينقحطي از موا

براي زمان  :گويدبحث مياز پرداختن به اين د. فوكو در آغشوحقوقي نشان داده مي

و سیاسي كه اساساً براي جلوگیري از رخدادي  يوسیله سیستمي قانونطوالني قحطي به

شد: كنترل قیمت، منع احتکار، محدوديت بر صادرات، محدوديت آن بود كنترل مي

بازار  هايي براي جلوگیري از وقوع قحطي بود. تنظیمصادرات غله و ... همگي شیوه

براي مردم و  غله، سود دهقان، هزينه فروش روشوسیله پايین آوردن قیمت فبه

شده و گذاري پايهها دستمزدها، اصول سیاسي بزرگي بودند كه در دوره مركانتلیست

توسعه يافتند. منظور ما از مركانتلیسم آن دسته از فنون حکومتي و مديريتي اقتصادي 

 1مسلط بودند. م تا ابتداي قرن هجدهم بر اروپاقرن هفده عملي از آغاز است كه به شکل

 فرانسه در قرن هجدهم بود. كشور و سیاسي عمده له آزادي غله يکي از مسائل نظريئمس

                                                 
1. Foucault, 2009, p 53- 54. 
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اهمیتي مانند غله و قحطي به ظاهر بي پرداختن به مسئلهدرواقع فوكو با آغاز كردن 

هاي امنیتي مربوط به حکمراني مسخواهد ما را متوجه اهمیت مسائل اقتصادي در مکانیمي

د. از نظر او در چارچوب مفهوم جديد اقتصاد و حتي شايد تحلیل اقتصادي اروپا كن در

له اصلي بنیاني غآزادي تجارت و چرخش  ها بود كهتوسط دكترين فیزيوكراتمعرفي شده 

تنها سود  ،بودها اصل بنیادين فیزيوكراتاين بدل شد. اين روند پیامد نظري و يا حتي عملي 

دن به كرعمل . بازي لیبرالیسم اساساً به معني استخالص در يك كشور سود دهقاني 

هاي خود مساي است كه واقعیت، راه خويش را گرفته و مطابق با قوانین، اصول و مکانیشیوه

د يکي ناممي« ايدئولوژي آزادي»نچه او كند كه آد. فوكو بالفاصله اضافه ميواقعیت عمل كن

 1دارانه اقتصاد است.از شرايط امکان توسعه اشکال مدرن و سرمايه

هجدهم نیز  مسئله اساسي حکومت در قرن شانزدهم )كه حتي در قرن وي

داند. به همین دلیل اقتصاد به شکل عمل سیاسي مي موضوعیت داشت( را نمايان شدن

اطند. از طريق علم حکومت، توجه دوباره به اقتصاد و مسئله جمعیت با هم در ارتب

شود كه گسترش علم به حکومت است كه اقتصاد بر سطحي از واقعیت متمركز مي

از طرف ديگر از طريق علم به حکومت است كه مسئله و  خوانیمامروزه اقتصاد مي

 جمعیت قابل شناسايي شده است.

شناسايي نظم در غرب بود و ايجادكننده هاي حقوقي ـ قانوني مسو قائل به وجود مکانیا

تبارشناسي رابطه قدرت و دانش بود.  هها براي او بخشي از پروژمسزواياي پنهان اين مکانی

در غرب تنها از قرن هجدهم پديدار پديدآورنده نظم  ،هاي حقوقي ـ قانونيمسمکانی

 .نداهها وجود داشتمساين مکانی ،يبلکه در درون خود قواعد حقوقي و قانون ،شوندنمي

                                                 
1. Ibid, p 70. 
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اند. بودهها و تکثرها، نگران همیشه درباره گوناگونيم و همچنین امنیت حاكمیت، نظ

 اند.بودهحوزه طور يکسان دغدغه هر سه عبارت ديگر مسائل مربوط به فضا و مکان بهبه

نظم اساساً  توانست قابل اعمال باشد وو خاص ميحاكمیت در درون يك قلمر 

كند كه يك فضا را منزوي كرده عمل مي يكه نظم تا جاي امركزگراست. بدين معنامري 

يك فضا به شکلي است  ندو قسمت ديگري را اشغال كند. عمل نخست نظم، تعیین كر

هاي هاي قدرت آن كامالً و بدون محدوديت عمل نمايند. دستگاهمسكه توان و مکانی

آنها اساساً مركزگريزند.  دارند و نگسترش يافت اومي درمربوط به امنیت نیز گرايش مد

شناسي، تولید، روان مانند: ديگرند:حال ادغام شدن با يکطور مداوم درعناصر جديدي به

شامل  ،كنندگان، صادركنندگان و بازار جهاني. بنابراين امنیترفتار، خريداران، مصرف

 1.شودتر ميهاي هرچه گستردهوسعه محیطسازماندهي و اجازه دادن به ت

و اجازه فرار را به چیزي  بوده مه چیزه هكنندتعريف، نظم تنظیم ينا بنابر

اصل بلکه  ،دهدخود را پي بگیرند نميعادي اجازه اينکه امور، مسیر تنها نه دهد.نمي

 . دبايد به حال خود رها كرچیزها را ن نترياست كه كوچك اساسي آن

. پس آزاد واهد بودخ بر اصل بگذار رخ بدهددر مقابل دستگاه امنیتي مبتني

خواهد بگويد . فوكو در اينجا ميشیوه نامرئي تا حدودي ضروري است گذاشتن امور به

كه دستگاه امنیتي، اجازه افزايش قیمت گسترش ركود و كمبود مواد غذايي را براي 

 دهد.جلوگیري از وقوع رخدادي ضدامنیتي نمي

 شود وامنیتي با امور مواجه نميعبارت ديگر، نظم به شکل جزئي مانند دستگاه به

اما كاركرد امنیت  ،طور جزئي استنظم ممانعت از رخداد هر چیزي به كاركرد اساسي

                                                 
1. Ibid, p 67. 
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 دن بر جزئیاتي است كه ذاتاً خوب يا بد نیستند. تکیه كر

است كه انجام  1سازيبراي فوكو شايان توجه بود، روند عادي آنچه در بررسي نظم

بل از هر چیز شامل ايجاد مدلي است كه برحسب نتیجه سازي نظم قدهد، عاديمي

مردم  دنوادار كرشامل  شده با نظم سازي انجامشده است. عملکرد عادي تشکیلخاصي 

به اين موجود نرمال به ناچار بنابر. استها براي مطابقت يافتن با اين مدل و جنبش

نابهنجار نیز كسي  ده و شخصه خود را با اين هنجار سازگار كرشود كمي كسي گفته

 2 شود كه ناتوان از سازگاري با هنجار باشد.تلقي مي

امنیت چه  زاين است كه ما ا ،حکمرانيكه فوكو در تحلیلش از مفهوم  پرسش اساسي

هاي مستر مکانیاهمیت خود را در تحلیل دقیق ،اين پرسش راي اوكنیم؟بچیزي را فهم مي

يابد. حت دولت از طرف ديگر مينظم از يك طرف و مفهوم مصل و قانوني نگه دارند و حقوقي

هاي جديد ادعاي فهم و هدايت متفاوت آن را واقع امنیت از كاركردهايي است كه حکومتدر

 د.ما در فهم مفهوم حکمراني كمك كنتواند به تحلیل آن مي بنابراين .دارند

منظور بهآفرين لکرد نظمچوب قانون و عماي از ساختن چار، امنیت شیوهوياز نظر 

ايم. بودهاي در اين مورد هاي عمدههاي خاص امنیت است. ما شاهد دگرگونيمسايجاد مکانی

اند كه در سیستم تنبیهي نقش كنترل اجتماعي را دارند. پديدار شده هاي امنیتيتکنولوژي

هايي هستیم كه قابلیت تغییر مسما حتي در سیستم تنبیهي شاهد پديدار شدن مکانی

 دارند.برعهده شوند اموراتي را كه مربوط به سرنوشت بیولوژيکي نوع بشر مي

شود آن است كه آيا اقتصاد عمومي قدرت در جوامع پرسشي كه اينجا مطرح مي 

                                                 
1. Normalization 

2. Foucault, 2009, p85. 
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د و مسئله مهم كنبرداري ميحاكمیت از مرز بهره 1اند؟ما به قلمرو امنیت بدل شده

درحالي كه نظم به ساختارمندي يك فضا مبادرت  ،نمايدرا مطرح مي جايگاه قدرت

مراتبي عناصر اشاره دارد. امنیت نیز ئله اساسي توزيع كاركردي و سلسلهورزيده و به مس

كوشد تا نقشه محیطي را برحسب حوادث يا عناصر ممکن كه در چارچوب قابل مي

 ترسیم نمايد.تغییري قابل تنظیم است، 

گردد ها در نیمه قرن هجدهم برميوكراتيوع گردش غالت در میان فیزبه موض وي

ها و نظريه آنها درواقع تغییري عمده در فنون حکومتي پشتیباني فیزيوكرات :گويدو مي

عبارت و عنصري اصلي در استقرار آن چیزي بود كه بعدها دستگاه امنیتي نامیده شد. به

عنوان پیامد نظري و همچنین میان غالت به در اينجا شاهد اصل چرخه آزاد ما ديگر

هاي قدرت و همچنین كاربرد فنون دستگاه امنیتي اي در دگرگوني تکنولوژيپرده

  2.الگوهاي معرف جوامع مدرن است اين روند ازكه  هستیم

 :توانیم بشناسیمهاي امنیتي ميچهار بخش اصلي در گسترش بعدي دستگاه وياز نظر 

كوبي شاهد هستیم. از نظارت بر كساني كه را كه در انجام عمل مايه يچیز ،اول

مردم وجود دارد يا خیر  كوبيمايهاينکه آيا احتیاجي به  اند، در محاسبات ناظر بركوبي شدهمايه

ديگر، بیماري  ،كوبي؟ در اين مرحلهدلیل آبله بیشتر است يا مايهکه ريسك مرگ فرد بهو يا اين

 د.آن موقع بر انديشه پزشکي حاكم باش شود كه تافهمیده نمي بیماري رايجوم هبرحسب مف

در بلکه  ،ح جمعينه در سطكرد كه اگر بیماري  بروزواقعیت  كم اين، كمدوم 

دارد، پس با توجه به هر فرد يا گروهي ما توانايي  دادنسطح فردي و گروهي امکان رخ

                                                 
1. Ibid, p 25. 

2. Ibid, p 55. 
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. ما براي هر خواهیم داشتشناسايي ريسك بیماري آبله، امکان مرگ و يا بهبودي را 

توانیم ، يا شغلي، ميكند و نیز در هر گروه سنيفردي در هر سني و جايي كه زندگي مي

 یم. دچار شود يا بمیرد را محاسبه كنکه به بیماري احتمال اين

اي همه افراد تمال خطر بر، محاسبه ريسك احتمالي نشانگر آن است كه احسوم

بنابراين احتمال خطر در  .يا مکاني يکسان نیست در هر شرايطمختلف و سنین  در

چه كه تواند به شناخت آنپس شخص مي .و در مناطق ديگر كمتر استمناطقي بیشتر 

تر از سه سال بیشتر خطرناک است برسد. مثالً با توجه به آبله، خطر در سنین پايین

كنند احتمال ابتاليشان به آبله بیشتر از كساني ي كه در روستا زندگي مياست يا كسان

 كنند.است كه در شهر زندگي مي

و  دهدمير منظم رخ طوناگهاني كه به 1اين پديده باز و بسته شدن ،چهارم 

 ،توان يك بحران نامید. بحران اين پديده باز و بسته شدنرا مي همچنین خنثي شدن

تر يا به وسیله تر و پیشرفتهمي طبیعيساست كه تنها به وسیله مکانی ناگهاني و چرخشي

 2 مصنوعي قابل شناسايي است. مسمکانی

هاي ساسي در تحول دستگاهبیماري، ريسك، خطر و بحران چهار مفهوم ا پس

 اند. بوده امنیتي در غرب

 مفهوم حکمراني به توضیح مفصل جمعیت،ه دربارهايش گفتارسدر ادامه در وي

 پردازيم.مي در ادامه گزارش به آنهاما پردازد كه ميمصلحت و دولت  ،قدرت
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 جمعيت

عنوان يك ايده و چه به عنوان يك واقعیت، در ارتباط با عملکرد قدرت شك چه بهجمعیت بي

. سیاسي مقدم بر قرن هجدهم است اما با توجه به معرفت و نظريه ،رن بودهكامالً مدسیاسي 

حکمروايي كند و اي كه بخواهد قدرتمند باشد به ناچار بايد بر قلمرو گسترده يبراي حاكم

مرزها، اهمیت امورات مالي و  هو محاسبه شود. بنابراين انداز اهمیت امورات مالي تخمین زده

 كننده حضور سربازان بیشترجمعیت وسیع هم تأمین اند.وابستهمديگر همچنین جمعیت به ه

 .خواهد بودروستاها و گردش بازار  ،ي و هم ضامن آباد بوده

تواند نمايانگر تنها در صورتي مي 14در تصورات سنتي قبل از قرن  زيادجمعیت 

 قدرت حاكم باشد كه دو ويژگي را با خود به همراه داشته باشد:

 .آنکه جمعیت گوش به فرمايي و مطیعي باشد ،اول 

 .باشند كه نتیجه آن قدرتمند شدن حاكم است و فعالیتكار به عالقه فراوان دارايآنکه  ،دوم 

در قرن هفدهم و با شروع مركانتلیسم و عصر تجارت اين تصورات دگرگون شد.  

ن وعنوان نیرويي خالق را داشتند و در قرها دغدغه نگريستن به جمعیت بهتمركانتلیس

اي تولید ادين برنیرويي اساسي و بنی به شکلهجدهم و نوزدهم بعد از آنها به جمعیت 

. كردندميگونه تعريف ها بودند كه جمعیت را بدينتلیستواقع اين مركانشد. درنگاه نمي

 1دند. كرانسته و نیرويي خالق تعريف ميآنها جمعیت را منبع ثروت د

 هتحوالت جديد در مضمون جمعیت ارتباط مستقیمي با مفاهیم مدرن در حوز

دن امیال و تولید براساس طبیعي تلقي كر، مديريت جمعیت دارد. با ايدهسیاست 

ما شاهد مفهومي كامالً  ،امیال انساني ي از طريق میدان دادن بهخودجوش منافع جمع

                                                 
1. Ibid, p 98. 
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اخالقي كهن حکومت و اجراي حاكمیت هستیم. از طريق ـ  يمتضاد با مفهوم حقوق

مضمون جديد جمعیت، ما شاهد پديدار شدن مضموني متفاوت از جمع افرادي هستیم 

شوند. ما شاهد ها و مقامشان از هم متمايز ميوسیله موقعیت، مسئولیتبه كه

اي از عناصر و اجزا هستیم كه از يك طرف در درون رژيمي عمومي از مجموعه

شود كه اي اقتدارگرا پديدار مياند و از طرف ديگر رويهموجودات زنده جمع شده

 دهد.اي را انجام ميهاي محاسبه شدهدگرگوني

نامیده  نوع انسانبلکه  ،شوندخطاب نمي ها ديگر بشريتراي نخستین بار انسانب 

شود و از منظر ديگري ني نگاه مياي انساعنوان گونهشوند. از يك منظر به جمعیت بهمي

كه مفهوم اساسي در قرن هجدهم  ، حوزه همگانشود. قلمرو عموميخوانده مي همگان

ها داوريرفتار، رسوم، پیش اشکالهاي عملکرد، بود، جمعیتي بود كه از منظر عقايد، شیوه

اي كامل از از نوع انساني تا قلمرو عمومي مجموعه ؛شدها بدان نگريسته ميو نیازمندي

ناسب ز فضاي مهاي قدرت و نیمسهاي جديد را به معني عناصر مربوط به مکانیواقعیت

واژگوني جايگاه حکومت با حاكمیت و نیز اين واقعیت كه براي عملکرد فرد شاهديم. 

  1 .امالً در ارتباط با جمعیت استحکومت اساساً فراتر از حاكمیت است ك

نوان موجود زنده و ناطق علوم انساني كه به تحلیل انسان بهموضوع انسان و ع

ش جمعیت به عنوان امري در پیوند با قدرت و سوژه د را بايد براساس پیدايپردازمي

زدهم تعريف شده و در مکتب گونه كه در علوم انساني قرن نومعرفت فهمید. انسان بدان

توان شناسانه نیست. ميمعیتفراتر از الگوي ج يموجود ،شودگرايي بازنمايي ميانسان

همان جايگاهي را داراست كه حق در برابر حاكم در برابر جمعیت كه انسان كرد  ادعا

                                                 
1. Ibid, p 106. 
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از يك طرف مفهوم حقوقي حق و قانون  كهلبته شرط تأيید اين سخن آن است دارد. ا

 ارائه شده باشد.وب نظريه حاكمیت تنها زماني وجود داشته باشد كه در چارچ

پیش از پیدايش مسئله جمعیت، هنر حکمراني تنها براساس مدل : فوكو معتقد بود

عنوان امري قابل تقلیل به بعدها جمعیت به شد.هم ميفيعني مديريت خانواده  ،خانواده

هدف نهايي عنوان هدف نهايي حکومت ظاهر شد. اين در نهايت خانواده به ده ظاهر وخانوا

 1 .ه استشدیت و افزايش ثروت و سالمت آنها بهبود شرايط جمع هبرگیرنددر

گويد به نحوي كه جمعیت از مثلث حاكمیت، نظم و مديريت حکومت سخن مي وي

. طرف ديگر استم اساسي آن از سهدف اساسي آن از يك طرف و دستگاه امنیتي، مکانی

اي از حکومت، جمعیت و اقتصاد از نظر او از قرن هجدهم ما شاهد مجموعه در هم تنیده

حتي وقتي كه كسي از اطاعت  2 اپذيرند.نهستیم كه تاكنون نیز از هم جداييسیاسي 

بحث فوكو در خاتمه واضح و آشکاري وجود دارد. طور به گويد، مفهوم جمعیتسخن مي

جمعیت به اين نکته اشاره دارد كه از آغاز قرن هفدهم تا اواسط قرن هجدهم ما شاهد 

 اي از تحوالت براساس مفهوم جمعیت هستیم كه عنصري اساسي در زندگيمجموعه

 . اين روند از طريقآيدبه وجود ميو بدين شیوه علم سیاست از قرن هجدهم  هسیاسي بود

 توجیه كند. را لتمصلحت دوكوشد كند كه ميچارچوبي عمل مي

 

 مصلحت و دولت ،قدرت

ن پرداخته ه آب آثارش پژوهشي فوكو بوده است كه در عمده قدرت از موضوعاتمسئله 

                                                 
1. Ibid, p 141. 

2. Ibid, p 143. 
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هايي كه به ظاهر شده است. از نظر او قدرت منحصر به دولت نبوده و در حوزه

هاي مس. البته قدرت و مکانیكردرا مشاهده  آنتوان ردپاي غیرسیاسي هستند نیز مي

بررسي ه و حکمراني بود درباره هاي اوپژوهش نهان آن جايگاه مركزيشکار يا پعملکرد آ

 . آن ضروري است درمستقل 

مانند جمعیت مهم ارزيابي قدرت ه ها را دربارهو عملکرد مركانتلیستنديشه فوكو ا

سازي اجراي ها نخستین كساني بودند كه به عقالنيمركانتلیست :و معتقد است كندمي

ن بار در انديشه آنها بود كه عنوان عملکرد حکومتي پرداختند. براي نخستیقدرت به

حکومت مورد استفاده قرار  فنونجاي به ستتوانكه ميشکل گرفت تي از دولت شناخ

از مفهوم حکومت در شرق مورد  خود شناسياو دو شکل قدرت را در ريشه 1 گیرد.

 دهد:بررسي قرار مي

 ت،سازماندهي شباني قدر ايده ،اول 

 هدايت روحي و معنوي. ايده ،دوم 

عنوان را به ي از قدرت بود، شاه و حاكمكه ناظر بر فهم شبان ـ رعیت ه اولايد 

ها، گرفت. اين ايده در شرق مديترانه، مصر، آشوريها در نظر ميچوپان انسان

ها عنوان سرور انسان، شاه بهدر مصر . براي مثاله استداشت ها وجودالنهرين و عبريبین

 2شد.و حافظ آنها تلقي مي

و روم دانسته و دومي را مختص باستان او اولي را مختص غرب مخصوصاً يونان 

داند. بديهي است كه پیام فوكو از اين مقايسه آن است كه قدرت سیاسي شرق مي

                                                 
1. Ibid, p 139. 

2. Ibid, p 169. 
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ادعاي در اين معنا تواند ا شاه نیز نميشکل شباني به خود گرفته و حاكم ي تواندنمي

 اي انبوه از افراد را داشته باشد. اي از نوع چوپاني براي گلهرابطه

غیاب مفهوم قلمرو و مرز در تعريف شباني از  ،ه حائز اهمیت استنکته ديگري ك

يابد و مرزهاي گستردگي و تکثر فراوان در قدرت شباني، وحدت نميدرواقع  قدرت است.

در مفهوم جديد حکمراني، ما شاهد پديدار شدن قلمرو و مرز  چهآن نامشخص است. اگر

 ،اسي هستیم، اما در قدرت شبانيبه عنوان مفهومي در پیوند با حکمراني و قدرت سی

 مرزهاي قدرت شاه به عنوان چوپان رعاياي خود نامحدود و نامشخص است.

 پردازد.و در ادامه تحلیلش از نوع شناسي قدرت به قرون وسطاي مسیحي ميا

. قدرت دادشد نشان ميمي واگذاراي كه به آن قدرت شباني خود را در وظیفه

دهد. فوكو تعريف نشان مي پايان و مشتاقانهوان كوششي بيعنبهشباني در ابتدا خود را 

عنوان كسي كه قدرتش چشمان مردم را خیره كند و يا همانند خدايان اين چوپان را به

ماني باز ده و با چشاست كه نظارت كر اين چوپان كسي: گويدكرده و ميباشد رد  ييونان

اي نامشخص اي از قدرت است كه بر تودهقدرت شباني، ايده مواظب رعايايش است. ايده

شود. اين قدرت لزوماً واحد مشخص مانند ها و نه قلمروي مشخصي اعمال مياز انسان

 ندارد. شهر، حاكم و يا مرز خاص را در نظر 

وري روم كامالً با اين دريافت شباني از قدرت تشهر يونان و امپراساختار دولت

حتي در ادبیات يونان، متون متعددي وجود دارد كه به مقايسه صريح و بیگانه بود. 

 1پردازد.آشکار میان قدرت سیاسي و قدرت شباني مي

 يهمچنانکه مشخص است به تمايز میان قدرت سیاسي و قدرت شبانفوكو  

                                                 
1. Ibid, p 174. 
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معتقد  .داندا اين فهم شباني از قدرت مياو حتي قرون وسطي را نیز بیگانه ب ،پردازدمي

در قرون معادشناسي، متن مقدس، عرفان، اجتماع و زهد پنج عنصر كلیدي  :تاس

 1 .باعث شدندهايي بر ضد هدايت و رهبري كلیسا را وسطي، جنبش

 :گويدداند و ميقرون وسطاي مسیحي را آشنا با مفهوم قلمرو و سرزمین مي ،فوكو

از قرون وسطي تا قرن شانزدهم، حاكمیت بیش از هر چیز بر يك قلمرو و در نتیجه بر 

بنیاديني هم براي مفهوم امیرنشین  شد. در اين نگاه، قلمرو عنصرمي ساكنان آن اعمال

هاي ماكیاولي و هم براي حاكمیت حقوقي حاكمي بود كه به وسیله فیلسوفان در انديشه

و ممکن است بارور يا لم شد. بديهي است قلمرو حقوق تعريف ميپردازان قانون يا نظريه

كنند ممکن است ثروتمند يا فقیر باشند و ... مردماني كه در آن زندگي مي و ديزرع باش

تنها در ارتباط با مرز و قلمرو به عنوان پايه و اساس نظام امیرنشین  ،اما همه اين عناصر

 .شودمييا حاكمیت معنادار 

از ديگر مفاهیمي است كه پیوند خاص با حکمراني جديد « لحت دولتمص»مفهوم 

دارد. براساس اين مفهوم، دولت ديگر نبايد دغدغه رستگاري فردي را داشته باشد. دولت 

چه عنوان اجراي وظیفه يا مانند پايان تاريخ، چه به يحتي مجبور به پیروي از مضامین

 شوند نیست. ميبه همديگر متصل  اي كه زمان تاريخي و ابديتعنوان برههبه

اي از قوانین شود كه به درون مجموعهاي تلقي نميحوزه سیاست ديگر ناگزير

عنوان ابزار و و از قانون به بوده نیز سیاست متوجه امورات ديگري ، بلکهدمنحصر بمان

كند، سیاست متوجه ضرورت است. البته مصلحت دولت اگرچه بنا به وسیله استفاده مي

 زيرا ،كندنمي آشکاراما اجراي عادي و معمول آن اين خشونت را ، طبیعت خشن است

                                                 
1. Ibid, p 28. 
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  1پوشاند.عنوان صورت و چارچوب خود ميبهخود را در پوشش قوانین  اين

در طول تاريخ در گفتار مصلحت دولت كه  بديهي است كه او متوجه خشونت پوشیده

مصلحت دولت  :شد. اما او معتقد استباها با آن صورت گرفته است ميترين جنايتشنیع

بلکه قوانین پوشاننده خشونت پنهان در درون آن  ،كندبه شکل عريان عمل نمي معموالً

طرفي هايي است كه قانون را عرصه بيبر ديدگاه يد اساسخود نق ،. اين نکتهخواهند بود

سیاست هابزي  تواند نقدي برد. حتي ميننكمي دگیري آن را ردر جامعه دانسته و جهت

ده و ي، حقوق خود را به حاكم تفويض كرباشد كه بنا بر آن افراد از مجراي قرارداد اجتماع

نیز در اين تعريف هابزي از قوانین  2 دارد.برعهده حاكم نیز وظیفه صیانت از آنها را 

را دلیل وجودي خود را نقض زي ،توانند ناظر بر مرگ فجیع افراد باشندسیاست نمي

هاي خشن د. شايان ذكر است كه بخشي از پروژه فکري فوكو آشکارسازي اليهنكنمي

عمال خشونت علیه افراد جامعه مخصوصاً اند كه در باطن به اِطرفيقوانین به ظاهر بي

 پردازند.هاي خاصي از آن ميگروه

تبديل شده و  سازمان، دولت را از مجموعه اصولي كه از طريق آن به ي در ادامهو

كننده خرد تنظیم دولت، ايدهاز نظر او داند. ناپذير ميجداييكند اعمال حکمراني مي

 ،قعیت استسازي وات قبل از هر چیز در پي اصل عقالنيمدار است. يعني دولحکومت

سازي هنر حکمراني تکیه زده كه در جستجوي عقالني انديشه سیاسي نوعي از زيرا بر

يعني دولت شود. سازي هنر حکمراني پديدار ميانتهاي مسیر عقالني. دولت در است

( تکیه دارد. دريافت باشد چه كه بايدچه كه هست( و )آندن )آنناگزير بر اصل معقول كر

                                                 
1. Ibid, p 345. 

2. See, Hobbes, Leviuthan, Combridge University Press, 1992. 
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 . منظور موفق كردن آن در عرصه واقعیت استناگزير بهفرد از دولت 

ه اسبه و دخالت است كصورتي از انديشه، تأمل، مح كنندهدولت اساساً ايده تنظیم

اين بنابر. ان صورتي عقالني از حکومت استعنوسیاست به كه شودسیاست نامیده مي

راهنماي خود وضع  و نیز واقعي هدايتدولت را به عنوان مبنايي براي مدار خرد حکومت

است كه  داري دستور داده و آن سازمانيخرد حکومتدولت است كه در  د. اينكنمي

 1.اندراي عقالني فرمان ميورت به شیوهمطابق با ضر

ند. در اين كننفسه تعريف مينوان غايتي فيعمصلحت دولت را به ،پردازاننظريه 

اي هیچ قانون موضوعهبه هیچ وجه . پس ت تنها با خودش قابل سنجش استتعريف دول

د. دولت تنها در توان از بیرون بر دولت تحمیل كرطبیعي نمي ياچه قانون اخالقي 

جويد. بازگشت به خود قابل سازماندهي است و خیر خود را بدون هیچ هدف بیروني مي

ها و يا ابدي انسان ستگاريردولت قرار نیست كه به چیزي مانند رستگاري حاكم يا 

 شود. منتهي  هابر تکامل انسانغايتي مبتني

مهمي را دارد. مصلحت  پیامدهايالملل نیز در عرصه بیننظريه مصلحت دولت 

گشوده  يزماندر  وجود دارد، جهاني كهانتها بيمندي دولت در درون جهاني از تاريخ

آورد كه دولت جهاني سر در مي ،عبارت ديگر، از طريق مصلحتدارد. بهن يو پايان هشد

ات ها و غايشود كه قانونها ميضرورتاً و ناگزير براي همیشه واجد تکثر فراوان از دولت

سلطنت اي انتقالي میان ها مرحلهخودشان را دارند. از اين منظر، تکثر دولت خاص

شود، نیست. تکثر وحدت احیا مي دوباره كه وري نهاييمتحد آغازين تاريخ و امپرات

ها در زمان خاص و به عنوان تنبیه و مجازات اي انتقالي كه بر انسانها، مرحلهدولت

                                                 
1. Foucault, 2009, p376. 
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شده و فعالً پديدار كه ها ضرورتي تاريخي است تحمیل شود، نیست. درواقع تکثر دولت

 .كندبه طرف وحدتي نهايي میل نمي

براي  :گمارد و معتقد استها را مردود ميپايان عصر دولت فوكو بدين ترتیب ايده

 ت.قابل تصور نیس يجهاني درحال حاضر پايان هها در گسترتکثر و تعدد كنوني دولت

 كند:بندي ميهاي خود را بدين گونه جمعايده ،فوكو در خاتمه بحث مصلحت دولت

 ناپذير حکمراني مدرن ومصلحت دولت اساساً به عنوان قاعده اولیه و سازش ،اول 

وضع  ،بايستي در زماني نامعین زندگي كندبود كه مي يعلم تاريخي كه ناظر بر انسان نیز

متصور  هااز دست آن گريزيها خواهند بود و راه ها و حکومتشد. پس همیشه دولت

وري را از بین برد و هم امپرات ،تاريخي جديد مصلحت دولتنیست. پديدار شدن مضمون 

. هنگامي كه اجتماع كردهم سلطنت شکل گرفته براساس معادشناسي )كلیسا( را نابود 

كرد و قدرت دولت به درون هاي دولت رها و كنترل سیاسي خود را از دست الزامات

زمان سیاست و يا شايد زمان تاريخي به پايان خود در نتیجه بازگشت،  جامعه مدني

خود طور مداومي قرون نوزدهم و بیستم را بهشناسي انقالبي بهخواهد رسید. اين غايت

)توسط ديگري(،  با اداره و هدايت مشغول كرده بود. نخستین شکل از اين مخالفت

 .برتري جامعه مدني بر دولت استشناسانه تشويق غايت

اساسي در مصلحت دولت بوده و پیوندهاي میان افراد  اطاعت افراد، اصل ،دوم

اي است كه لحظهگیرد. معناي اين روند آن ديگر شکل فئودالي وفاداري را به خود نمي

اجد حقوق اساسي خود و جمعیتدر هم شکسته و  مرزهاي اطاعت بايد بیايد كه همه

شود تا مرزهاي اطاعت در هم شکسته و فريادهاي جاست كه تالش ميشوند. در اين

وند. در شين قوانین ناظر بر اطاعت اتباع جايگز ما يا مطالبه نیازهاي اساسي (حقوق من)
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راي شورش و شکستن شناسي هستیم كه شکل حق مطلق باينجا شاهد نوعي از غايت

 گیرد.خود ميناگزير انقالب را به اطاعت ومرزهاي 

طور ضمني ناظر بر اين پیام است كه دولت و كساني كه مصلحت دولت به ،سوم

ها، جمعیت و انسان داراي حقوق خاص خود در برابر ديگركنند، آن را نمايندگي مي

عنوان بهاين فهم از دولت  باشد. در مقابلميتمام كساني كه در درون قلمرو آن كشورند 

صاحب حق، جريان مخالفي حول ايده ملت شکل گرفت. ملت در اين تعبیر صاحب حق 

باشد. اين ملت خواهد، آنچه كه هست و آنچه بايد انجام دهد مينسبت به آنچه كه مي

 1 است و نه دولت كه حقیقت اجتماع را در خود دارد.

  

 حكمرانيـ فصل سوم 

 كردتوان ادعا مي كه زندمفهوم حکمراني دست ميفوكو به تبارشناسي وسیعي از 

دلیل گستره وسیع است. به كردهتاريخ غرب را بدين منظور بررسي  قسمت عمده

كوشیم كه تا حد در اينجا دشوار است. هر چند مي پژوهشي او، انتقال همه مباحث

 طور فشرده به بحث و بررسي گذاشته شود.او به يممکن آرا

خود در باب حکمراني، از پژوهشگري فرانسوي سخن  يبه آرا قبل از پردازشوي 

گويد كه معتقد بوده است اساساً سه نوع حکومت وجود دارد كه هر كدام موضوع يك مي

اند: تدبیر نفس كه علم اخالق به آن پرداخته است. هنر اداره خانواده كه بخشي علم بوده

ولت كه متعلق به علم سیاست است. از علم اقتصاد بوده است و هنر حکمراني شايسته د

                                                 
1. Foucault, 2009, p353-354. 
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 1.از اين منظر، سیاست ويژگي خاص خود را در قیاس با اخالق و اقتصاد دارد

روندي است كه از قرن  ،در تحلیل حکمراني شايان توجه بودهآنچه ايشان از نظر  

مثابه يك فن يا توسعه دستگاه اجرايي شود و نظريه حکومت بهشانزدهم آغاز مي

يابند. اين روند همچنین با بر يك قلمرو با همديگر پیوند ميمبتنيهاي سلطنت

هاي دانش در ارتباط است كه از پايان قرن شانزدهم ها و صورتاي از تحلیلمجموعه

اين اساس شناخت مربوط به  رسد. برميخود شروع شده و در قرن هفدهم به اوج 

شود. علم به حکومت نامیده مي دولت، عناصر، ابعاد و فاكتورهاي خاص را داراست كه

شود كه تالش هايي مربوط ميمثابه يك هنر با مركانتلیستاين جستجوي حکومت به

به دست آمده از  ني ساخته و در اين مسیر از دانشدند تا عملکرد قدرت را عقالكرمي

هايي كه ناظر بر چگونگي افزايش فتند. آنان همچنین از نظريهگرطريق آمار كمك مي

فیلسوفان يا  رفتند. اين هنر حکمراني تنها ايدهگدرت و ثروت دولت بود كمك ميق

هاي شد كه دستگاه عظیم سلطنت و صورتبلکه تا جايي فرموله مي ،مشاوران شاه نبود

مثابه يك هنر البته حکومت به 2.دانش مربوط به آن با همديگر سازمان يافته بودند

هاي مختلف بلکه در صورت ،هم پديدار نشد هجدهم از سده طور كامل تا پیشبه

 بود.  پنهان شدهسلطنت موجود 

شمرد: براي پوشیده ماندن هنر حکومتداري برميتا اين دوره فوكو داليل متعددي را 

هاي داليل تاريخي محبوس مانده بود. در معناي وسیع كلمه، بحراناين هنر حکومتي به

هاي شهري ساله با پیامدهاي ويرانگر آن، شورشهفدهم مانند جنگ بزرگ سي هسد هعمد

                                                 
1. Ibid, p 132. 

2. Ibid, p 138. 

www.ipwna.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________ 

 

 

41 

 1هفدهم. هدر اواسط اين قرن و نیز بحران مالي در پايان سد يو دهقان

حکومت  ،از قرن هفدهم تا انحالل عقايد مركانتلیستي در آغاز قرن هجدهم 

افتاده بود: از يك طرف  گیر چارچوب نظري متفاوتمثابه يك هنر در میان دو به

عنوان يك عنوان يك مسئله و چه بهچارچوب وسیع، انتزاعي و خشك حاكمیت چه به

كوشید تا با نظريه حاكمیت، از طريق استنباط نهاد قرار داشت. هنر حکومتداري مي

اصول روشنگر هنر حکمراني از نظريه حاكمیت تركیب شود. در اينجاست كه حقوقدانان 

 شوند. ا فرمول قرارداد اجتماعي وارد ميقرن هفدهم ب

از  داري بود.ب براي ادغام اصول كلي هنر حکومتنظريه قرارداد نوعي از چارچو

طرف ديگر، هنر حکومتداري در میان چارچوب وسیع، انتزاعي و خشك حاكمیت از يك 

 2.نظرانه بود گیر كرده بوداز خانواده كه بسیار ضعیف و تنگ طرف و الگويي

كند، ناظر بر چگونگي رهايي هنر فوكو پرسش مهمي را در اينجا مطرح مي

و اين رهايي را بايد در ااي بود كه توصیف شد. از نظر حکومتداري از موقعیت بلوكه شده

كلي و عام قرار داد: گسترش جمعیت قرن هجدهم كه با افزايش ثروت فرايندهايي  درون

حال دركم كمو آهسته فرايندي  درواقع بود. و همچنین گسترش تولید كشاورزي مرتبط

وقوع بود كه علم به حکومت، توجه دوباره به اقتصاد خارج از خانواده و مسئله جمعیت 

ناپذير بودند. از طريق گسترش شوند. سه روند فوق از هم جداييبه همديگر متصل مي

شود توجه انده ميعلم به حکومت بود اقتصاد به سطحي از واقعیت كه امروزه اقتصاد خو

ق علم به حکومت بود كه مسئله خاص جمعیت قابل ، از طرف ديگر از طريكردپیدا 

                                                 
1. Ibid, p 139. 

2. Ibid, p 139-140. 
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 1.ه استشدشناخت 

  :داندپردازد و هدف از اين كلمه را سه معني ميمي فوكو در ادامه به بحث حکمراني

محاسبات ها، يندها، تحلیلاحکمراني به معني كلیتي كه به وسیله نهادها، فر ،اول

دهد. كه اجازه اجرا و عملکرد خاص و پیچیده قدرت را مي ههايي شکل گرفتو تاكتیك

به آن و  قدرتي كه جمعیت هدف آن، اقتصاد سیاسي صورت اصلي معرفت نسبت

 . آن است دستگاه امنیتي وسیله اجرايي

دستیابي  جهتمدت طوالني به ي گرايش و نیرويي كه براي احکمراني به معن ،دوم

ين نوع از قدرت كه حکومت گرايش داشته است. ا به همه انواع قدرت، حاكمیت، نظم و...

حکومتي خاص  هاياي از دستگاهگسترش مجموعه سمتاز يك طرف به  شودنامیده مي

 ده است. ها میل كراي از دانشترش مجموعهگس و از طرف ديگر به سوي

 در آن است كهفرايندي  تر نتیجهعبارت دقیقيند و بهامنظور از حکمراني فر ،سوم

ن پانزدهم و شانزدهم تبديل شده و در وپرور قرون وسطي به دولت اجرايي قردولت عدل

 2نهايت روح حکمراني در آن دمیده شد.

اندازي و دست ،در تجدد و نیز وضعیت كنوني ما آنچه حائز اهمیت استاز نظر فوكو  

شانزدهم را  هبلکه دمیدن روح حکومت به دولت است. او سد ،نیست هسلطه دولت بر جامع

ورود مفهوم حوزه عمومي به ادبیات  ههجدهم را سد هورود به عصر حکومت و سد در

اي كه مورد مسئله ،داند. در حوزه عمومي كه بعدها حوزه سیاست خوانده شدسیاسي مي

دار وظايف تواند عهدهميتوجه قرار گرفت اين بود كه چرا و تا چه میزان قدرت حاكم 

                                                 
1. Ibid, p 140. 

2. Ibid, p 144. 
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دار عمل به حاكمي كه عهدهاكنون  ؟پیشین مربوط به هدايت و راهنمايي اتباع خود باشد

بود  ن وظايف جديدي كه ناظر بر هدايت روح اتباعشخود را در میا ،وظايف خود بود

گونه به طرف انواع ديگر اداره كشور راين ما شاهد گذار از هدايت مذهبيافت. بنابمي

 .امور هستیم ههاي ناظر بر فنون هدايت و اداربلکه شاهد افزايش پرسش ،نیستیم

، راهنمايي و هاي مختلف ادارهعصر شیوهشانزدهم است كه ما وارد  هبا سد 

تا چه  كه شوندهاي متعددي پديدار مياز اينجاست كه پرسش 1.شويمحکومت مي

است كه حکومت بر  يمسئول تکالیف، گیردمیزان كسي كه در رأس قدرت حاكم قرار مي

 گذارد؟اش ميمردم برعهده

 كند: را با دو مشکل مواجه ميي، ما شدرنگ چنین پرسبي 

تواند در چارچوب فکري، شخص مي همطابق با چه عقالنیت، محاسبه يا شیو ،اول

 حاكمیت به فرمانروايي بپردازد؟ 

تأثیرگذاري است. موضوعات خاص يا  ناظر بر موضوعات و حدود ،دوم

خصي قرار ش كه در حوزهحکومتي متفاوت قدرت كاربرد اعمال هاي محدوده

ق با ؟ وظیفه و مسئولیت حاكم سیاسي چیست؟ و حاكم مطابگیرد تا كجاستنمي

 د؟ چه عقالنیتي بايد حکومت كن

اقتدار  هكنندتوماس آكويناس كه توجیه انديشهدر سده شانزدهم تداوم طوالني 

رابطه انسان با حاكم، خداوند، طبیعت و  هسداين شکسته شد. در  ،ها بودپادشاه بر انسان

مطابق با سیستمي كامالً جديد دوباره  ،و بر بنیاني متفاوت پدر خانواده دچار تحول شد

انديشه سیاسي در پايان قرن شانزدهم و آغاز قرن  يالگوي اساس دلیلبهريزي شد. پي

                                                 
1. Ibid, p 307. 
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يف جديد از شکل خاص حکومت با توجه به اجراي حاكمیت بود. اساساً از هفدهم تعر

عنوان كردارهاي كپرنیك و كپلر، فیزيك گالیله و ... به دانشمنداني مانندهاي اصلي علت

نشان دادن اين نکته بود كه خداوند در نهايت از طريق  ،هاي علميگفتماني و پیگیري

. اين قوانین در عین حال ساده و قابل دهدفرمان ميییرناپذير بر جهان قوانین عام و تغ

 بندي ملهم از تاريخبر طبقههاي مبتنيتحلیل ،واریل رياضيفهم بود و به سه شکل تحل

 . قواعد عمومي قابل شناخت هستند طبیعي و يا تحلیل منطقي همانند

ذير بر اما معني اين سخن كه خداوند از طريق قوانین ساده، قابل فهم و تغییرناپ

اند چه بود؟ معني اين سخن آن بود كه خداوند در معناي شباني آن بر رجهان فرمان مي

اي همانند حاكمان و از طريق اصول بلکه او بر جهان به شیوه ،كندي نميياوجهان حکمر

  1.راندو قواعد است كه فرمان مي

رب بود. از نظر در خرد در غ ي عمیقدگرگون ،روند توصیف شده در باال از نظر فوكو

اي هستیم كه به دگرگوني در نظام انديشیدن و خرد ورزيدن او ما شاهد پديده پیچیده

در غرب منتهي شده است. ظاهر شدن اين عقل ناظر بر حکمراني منجر به پديدار شدن 

گري شد. اين همان چیزي است كه دن و محاسبهاز انديشیدن، استدالل كر يشیوه خاص

نبايد فراموش كنیم كه معاصران اين فهم جديد از اين بنابرشود. سیاست نامیده مي

یدن، و تفکر شیوه متفاوتي از انديشعنوان بهسیاست و حکمراني بر آشفته شده و آن را 

اين  .تابیدندبرنمي از رابطه آسمان و زمین قدرت، سلطنت و نیز فهمي متفاوت درباره

اي در میده شد. سیاست خود به وسیلهنامعمول و متفاوت انديشیدن، سیاست نا شیوه

                                                 
1. Ibid, p 307. 
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  1.هاي قبل وجود نداشته در سدهكمداري بدل شد دست هنر حکومت

هايي كه مفهوم جديد حکمراني، به تغییرات و جرح و تعديل فوكو در خاتمه بحث درباره 

 : كرده است بنديتغییرات را در پنج دسته طبقهاو اين پردازد. در اين ايده صورت گرفت مي

د شتا عصر رنسانس، حکومت خوب به حکومتي القا مي در سنت قرون وسطي .4

راند. در نتیجه حکومت خوب باشد كه خداوند بر آن فرمان مي كه بخشي از نظم جهاني

 ، مفهومگرفت. با توجه به اين نظم طبیعيشناختي قرار ميجهانـ در چارچوبي الهیاتي 

ام زيرا واقعیت جديدي را به ن ،اي از دوره قديم خود بودمصلحت دولت گسستي ريشه

یجه ما شاهد گسستي با طبیعي بودن كهن تد. در ندولت با خرد خاص خودش آشکار كر

هاي میانه قرار داشت و مصنوع انگاشتن هستیم كه در قلب انديشه سیاسي سده

 دولت پديدار شدند. حکمراني شهر و اجتماع سیاسي و نیز مصلحت

خاصي از دانش مربوط جديد حکمراني، ما شاهد پديدار شدن صورت  هبا اين ايد. 2

شويم كه همانند معرفت مواجه ميفرايندهايي  . در نتیجه ما بابه حکومت خواهیم بود

ها و علمي، ادعاي شناخت آنها را داريم. ادعاي عقالنیت علمي توسط مركانتلیست

هاي دقیق در حوزه م مطرح شد كه مدعي كاربرد قواعد علميهجده اقتصاددانان قرن

طور به خود ،حکومت باشد و علميكه خودشان بودند. اين شناخت نظري باالجبار بايد 

 اساسي به اين معرفت علمي نیاز داشت.

ديد حکمراني هاي جديد براي مفهوم جظهور ناگهاني مسئله جمعیت در صورت. 3

جمعیت هم به  .عنوان واقعیتي خاص و نسبي پديدار شدهضروري بود. جمعیت ب

جمعیت براي  فردبهيژگي منحصركار نیز اشاره داشت. البته ودستمزدها و هم به امکان 

                                                 
1. Ibid, p 375. 
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 :حکمراني جديد به دو دلیل بود

آنکه جمعیت قواعد خاص خود را داشت و همچنین همانند ثروت موضوع  ،اول

 علوم طبیعي بود. 

يافت جمعیت نیز به همین شیوه شده و افزايش يا كاهش ميثروت دگرگون  ،دوم

 افت. يدگرگون شده و كاهش يا افزايش مي

 اقتصادي چگونه ازفرايندهاي  هاي جمعیتي وجواب اين پرسش كه واقعیت .1

كنند، تغییر چهارم در مفهوم حکمراني جديد بود. جواب اين طبیعي تبعیت ميفرايندهاي 

اي هم به تحمیل بلکه عالقه ،هیچ دلیل موجهي وجود نداردها تننه پرسش آن بود كه

ي پايه اساس .وجود نداردفرايندها  اين دستور و فرمان بر بركننده مبتنيهاي تنظیمسیستم

در اينجا بود. فرايندها  دولت و شکل حکمراني، احترام گذاشتن به طبیعي بودن اين نقش

 گیرد.موضوعات بنیادي حکمراني قرار ميهاي امنیتي به عنوان يکي از مسمکانی

تزريق آزادي به درون حکمراني جديد به معني حق مشروع افراد براي مخالفت با قدرت  .5

ي اساسي براي عنوان عنصربلکه به معني آزادي به ،کومت نیستهاي حاكم يا حو سوءاستفاده

بدل شده و به انواع آزادي  ن ترتیب آزادي به شرط حکمراني پسنديده. بديخود حکمراني است

شود. در اين تعبیر، احترام نگذاشتن به آزادي تنها به معني سوءاستفاده از احترام گذاشته مي

توجهي به حکمراني شايسته و مناسب است. بلکه بیش از هر چیز به معني بي ،حقوق نیست

مديريت جمعیت، قانون اقتصاد،  چگونه یم كهتوانیم اين واقعیت را مشاهده كنبنابراين ما مي

همراه با دستگاه حقوقي، احترام به آزادي، تشکیالت پلیس، ابزارهاي ديپلماتیك و وسايل نظامي 

توانیم به بازسازي تبارشناسي دولت از اينجاست كه مي .شوندچگونه همگي با هم پديدار مي

گ د ماشین بزرشناسي دولتي كه هماننست بزنیم كه براساس هستيدهاي آن مدرن و دستگاه
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هاي مختلف آن براساس تاريخ خرد دولت مدرن و دستگاه كند نیست. تبارشناسيرشد مي

ادي عناصر بنیادين حکمراني جديد حکمراني است. جامعه، اقتصاد، جمعیت، امنیت و آز

 1 كنیم.انواع گوناگون مشاهده مي رهاي مختلف آن را دكه ما امروزه صورتشوند محسوب مي

 

 گيرينتيجه

نتیجه تحوالت تاريخي گوناگوني است كه در پیوند با همديگر  ،پديدار شدن حکمراني

درواقع  اند.ساز ظهور واقعیت جديدي در جهان سیاست به نام حکمراني شدهزمینه

عمومي انجامید خصوصي و  هروشنگري و پرسش كانت از چیستي آن كه به تفکیك دو حوز

ناگزير توجه به  ،بود كه راه را بر گفتار تجدد گشود. اين پرسش كانتي نطفه تحوالت بعدي

را در خود مستتر دارد. تالش براي تبارشناسي مفهوم جديد  و لحظه حال رخداد معاصر

 اين توجه به رخداد معاصر است. حکمراني در چارچوب رابطه قدرت و دانش در ادامه

كند شايد كمتر رخدادي به زندگي مي بديهي است كه براي انساني كه در عصر جديد 

حکمراني جديد را در پیوند با عقالنیت و  ،اندازه حکمراني براي او معاصر باشد. روشنگري

 گويي را آشکار كرد.حقیقت هاي نهفته در ايدهو پتانسیلامکانپذير  آزادي

از سازي نظم بپردازند كوشند تا به عاديهاي امنیتي كه ميپديدار شدن دستگاه

ديگر عناصر بنیادين در مفهوم جديد حکمراني است. درواقع نظم جديدي كه روشنگري 

چه هر آنبا اين برداشت شد. ممکن نمي سازي آندياجز از طريق روند ع ،مدعي آن بود

 گشت. ار تلقي شده و سركوب ميناسازگ ،از نظم و امر بهنجار بیگانه بود

                                                 
1. Ibid, p 448-0452. 
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داشت ردي باز ميفمصلحت دولت كه دغدغه دولت را نسبت به رستگاري  ايده

 تثبیت نظم موجود داشت. ندي اساسي با خشونت پنهان در ايدهپیو

و آن مشخص نبود. حکمراني زيرا قلمر .امدرن فاقد روح حکومت بودپیشدولت 

دمیده شدن روح حکومت به دولت جديد بود كه اعمال با واقع همزاد جديد در

 اين اساس حکمراني . بركردميامکانپذير  حاكمیت را تنها در درون مرزهاي مشخص

ي حاكم بر آن را در شکل حکومت بلکه روح علم ،همزاد روشنگري جديد استتنها نه

 مثابه يك فن، نهادينه ساخته است.به
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