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(تاريخ دريافت 49/01/22 :ـ تاريخ تصويب)49/02/14:

چکيده
رهيافت فوکويي با خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پايهي
حکومتمندي ،مسير جديدي از تحقيق دربارهي ماهيت دولت و اجزاي تحليلي
آنرا مطرح کرده است .فوکو با ابداع مفهوم «حکومتمندي» عالوهبر ترجيح
تمرکز بر کردارهاي حکومتي بهجاي نهادها در نظريهي سياسي ،روند دخالت
ذهنيتها در کردارهاي حکومت را به نمايش ميگذارد و با اينکار پرده از
تحولي در ذهنيتِ حکومت در عصر جديد بر ميدارد که امروزه ابعاد ويژهاي
يافته است .بهطور کلي از نگاه فوکو ،دولت يک پديدهي اختراعي است که از
سويي به «عقالنيتهاي حکومتي» بهعنوان بُعد فکري و از سويي ديگر به «فنون
حکمراني» بهعنوان بُعد کرداري مرتبط ميشود .عالوهبر اين «سامانههاي
حکومتي» را نيز بهعنوان بُعد نهادي دولت ميتوان به اين دستگاه تحليلي افزود
تا ارائهي تحليل سه بُعدي «دولت» (عقالنيت ،کردار ،نهاد) از ديدگاهي انتقادي
بهنحوي تکميل شود که کاربست آن ،دامنه وسيعي از حکمرانيهاي ليبرال و
غيرليبرال را شامل شود.
کليد واژهها :فوکو ،دولت ،حکومتمندي ،عقالنيت حکومتي ،فنون حکمراني،
سامانه.
 .0استاديار علوم سياسي دانشگاه بوعلي سينا)(yahyavi@basu.ac.ir
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مقدمه
«ميخواهم نشان دهم چطور اتصال مجموعهاي از کردارها به رژيم حقيقت،
دستگاه يا آرايه]= سامانه[اي 0از دانش و قدرت را ميسازد که مرز آنچه وجود
ندارد را بهنحوي کارآمد در واقعيت ترسيم و بهطور مشروع تابع تقسيمبندي
درست ـ غلط ميکند( ».فوکو.)99 :0941 ،
آيا انديشههاي ميشل فوکو ( )0499-0421حاوي الگويي براي بررسي
پديدهي دولت هست؟ فوکو چه راهکاري براي شناخت ماهيت و اجزاي دولت
به ما ارائه ميدهد؟ بهنظر ميرسد فوکو در درسگفتارهاي کمتر شناخته شدهي
کلژدوفرانس در سالهاي  0499/94حوزهي جديدي از تحقيق در باب دولت
را ميگشايد که بر مبناي آن ميتوان ابعاد مختلف دولت را مورد کنکاش و
بررسي قرار داد .محور اين بررسي ،مفهوم اخيرا ابداع شده حکومتمندي 2است
که از يکسو بيانگر نقطه عطفي در تحليل فوکويي قدرت است و از سوي ديگر
بر مبناي آن «عقالنيتها ،فنون و سامانهها»ي حکومتي در نسبت با چشمانداز
تاريخياش مورد بررسي قرار ميگيرد .اين جنبه از آراي فوکو در گفتمان
سياسي معاصر ،بسياري از مظاهر مدرن از دولت را (نظير پليس ،ليبراليسم،
امنيت ،اقتصاد اجتماعي ،بيمه ،همبستگي ،رفاه ،مديريت ريسک و ) ...مورد
کاوش قرار ميدهد .محور اصلي اين کاوشها برآمده از اين باور است که
اهداف و کردارهاي دولت ،اموري غريزي و طبيعي نيستند؛ بلکه اموري
اعتباري و اختراعياند« .فوکو از رهگذر تحليل فنون و تاکتيکهايي به سراغ
پرسش دولتِ مدرن ميرود که شکل پيچيدهاي از قدرت را ايجاد کردهاند که بر
افراد و جمعيتها اعمال ميشود» (اسمارت .)090 :0991 ،البته دولت صرفاً
يکي از شکلها يا وضعيتهاي خاص اعمال قدرت نيست؛ بلکه از جهتي همهي
1. Dispositif
2. Governmentality
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صور رابطهي قدرت بايد به دولت بازگردد؛ نه به اين دليل که از آن مشتق
شدهاند ،بلکه به اين دليل که امروزه روابط قدرت بهنحو فزايندهاي تحت کنترل
دولت در ميآيند .بهعبارتي ديگر ،روابط قدرت بهصورت نهادهاي دولتي ،يا
تحت نظارت آنها ،ساخته و پرداخته شده ،عقالني ميشوند و تمرکز مييابند
(اسمارت.)099 :0991 ،
اين مباحث به دورهي متاخر فکري فوکو تعلق دارد که در آن با
فاصلهگيري از «ديرينهشناسي» بهعنوان توصيف گسست ـ محور شرايطِ امکانِ
انديشه (رک :فوکو« ،)0942 ،تبارشناسي» 0يا تشريح قدرت محور دغدغههاي
او شد .ذکر اين نکته ضروري است که درک ارائه شده در اين حوزهي مطالعاتي
که حول مفهوم «حکومتمندي» دولت گرد آمده ،از يک «خصلت انتقادي»
پيروي ميکند که معطوف به روشن ساختن محدوديتها و امکاناتي است که ما
را آنچه «هستيم» و «شدهايم» ساختهاند و با «روشهاي درکمان از خود» مرتبط
است؛ روشهايي که ما «اداره ميشويم» ،با آن سعي ميکنيم بر خود و ديگران
«حکومت کنيم» و در آن اشکالِ دانشِ حقيقت فرض شده بهوسيله مراجع اقتدار
تحقق مييابند (دين .)09 :0444 ،در عين حال تحليل حکومتمندي دولت
مدرن بر قوه مقاومتِ ممکن نيز اشاره دارد و به اينترتيب ميتواند به ابزار
مهمي براي «نقد خِرد سياسي» تبديل شود (لمکه .)20 :0942 ،در ادامه با
وامگيري از بحثهاي فوکو ،يکي از بديعترين دستگاههاي تحليليـ انتقادي
دولت مورد بررسي قرار ميگيرد.
 .0تبارشناسي ( )Genealogyرويکردي انتقاديـ تاريخي به روابط و مناسباتِ قدرت و دانـش اسـت کـه زمـان
حال را نقطهي عزيمت خود قرار داده و براي فهمش ،به گذشته رجوع ميکند .برخالف ديرينهشناسي ،نقطهي عطف
تبارشنا سي ديگر مدلِ بزرگ زبان و تصوير نيست ،بلکه جنگ و ميدان جنگ اساسِ تحليل قرار ميگيـرد (لِمکـه،
 )90 :0942با اين باور که در تحليل «مکان ارجاع ما نبايد مدل ممتازي از زبان (النگ) و نشـانههـا ،بلکـه بايـد
جنگ و نبرد باشد .تاريخي که سرنوشت ما را رقم ميزند بهشکل جنگ است تا زبان .در واقع بهشکل روابط قدرت
است و نه روابط معنا» (فوکو.)009 :0491 ،
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نگاه فوکويي به مسئله دولت
عموماً فوکو را کاشف عرصهي خرده فيزيکِ سياست ميدانند که به عرصههاي
کالن سياست بيتفاوت است .بنابراين باور رايج ،از آنجا که فوکو کانونِ توجه
خود را بر ريزترين سطوح اِعمال قدرت قرار ميدهد ،طبيعي است که بحث
چنداني در مورد سطح کالن سياست نداشته باشد .بيشتر تحليلگران (بهويژه
مارکسيستها) با اقرار به دستاوردهاي فکري فوکو براي تفکر راديکال ،در نقد
وي ،او را به بيتوجهي به سطح کالن سياست و پديدههايي همچون دولت متهم
ميکنند .بهعنوان انتقاد ،حتي گفته شده که پژوهشها و بصيرتهاي بديع فوکو
اگر چه يگانه رخدادِ حقيقي در نيمه دوم قرن بي ستم است ،اما نسبت به ارتباطِ
خرده فيزيک با نظامهاي تماميتخواه ،خاموش است (فرهادپور.)01 :0999 ،
بر اين اساس آموزههاي او تنها قادر به تبيين پديدههاي ظريفترِ سياست هستند
و براي تحليل مسئلهي دولت کارآيي ندارند.
البته بحثهاي بسياري را در آثار فوکو ميتوان يافت که بدفهمي آنان به
اين سوءتفاهم دامن زده و بهعنوان شاهدي بر اين مدعا انگاشته شدهاند؛ مثالً وي
همواره بر اين موضوع تأکيد دارد که در تحليل قدرت نبايد مسئله را به دولت
محدود کرد« .تحليل قدرت ضرورتاً به فراسوي مرزهاي دولت گسترش
مييابد ...زيرا دولت ،با همهي قدرت و تواني که دم و دستگاههايش در اختيار
دارند ،هرگز نميتواند تمامي عرصهي روابط قدرتِ بالفعل و واقعي را اِشغال
کند و ديگر اينکه دولت فقط براساس روابط قدرتِ ديگري که از پيش وجود
داشته ،ميتواند عمل کند .دولت نسبت به کل مجموعهي شبکههاي قدرتي که
بدن ،جنسيت ،خانواده ،خويشاوندي ،معرفت ،فناوري و ...را محاصره ميکند
جنبهي روبنايي دارد (فوکو)022 :0491 ،؛ يا اين هشدار وي که ميگويد
محور قرار دادنِ دولت بهقصد تحليل قدرت چندان ثمربخش نيست« :اين
انديشه که دولت ،بهعنوان سرچشمه يا محل تالقي قدرت ،بايد در تبيين همهي
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تجهيزات و دستگاههاي سازماندهي قدرت در نظر گرفته شود ،از نظر من براي
تاريخ چندان ثمربخش نيست ،يا شايد بهتوان گفت که ثمرات آن تا انتها به
مصرف رسيده است» (فوکو در اسمارت)012 :0991 ،؛ همينطور تمسخرِ
فوکويي عشق به دولت يا بحثهايش عليه دولت هراسي ،هنگامي که ميگويد:
«امروزه تمام کساني که انديشهي دولت هراسانه دارند ،بايد بدانند که در مسير
باد حرکت ميکنند» (فوکو.)219 :0941 ،
بهرغم تمام اين گفتهها ،نبايد از نظر دور داشت که امتناع از ارزشدهي
افراطي به دولت بهمعناي بيتوجهي به مسئلهي دولت نيست .ضمن اينکه
آموزهي «همه جا حضوري قدرت» در انديشه فوکو و لحاظ کردن گسترش آن
در فراسوي دولت نيز بهمعناي غافل شدن از مسئلهي دولت نيست .جدا از
اشارات پراکنده به مسائل کالنِ قدرت و دستگاه دولت ،مشخصاً درونمايهي
برخي از آثار او همچون درسگفتارهاي سالهاي « 0499/94تبارشناسي
دولت مدرن» است (لمکه .)091 :0942 ،چنانکه بري اسمارت خاطر نشان
ميکند «اين نتيجهگيري خطاست که آثار فوکو هيچ ربط و مناسبتي براي درک
توسعه و عملکرد دولت مدرن ندارد» (اسمارت.)019 :0991 ،
با اينکه کندوکاو فوکو دربارهي روابط قدرت بر اين فرض بنا نشده که
قدرت در دولت و دستگاههايش انباشته است؛ اهميت دولت مدرن بهعنوان
«شکل سياسي قدرت متمرکز و تمرکزبخش» تصديق و بررسي ميشود
(اسمارت .)011 :0991 ،جالب اينکه ،تصورِ ناديده انگاشتن دولت در آراي
فوکو در حالي شکل گرفته که خودِ وي در تولد زيست سياست بر اين باور
است که «مسئلهي تحت کنترل دولت قرار دادن و يا «دولتيسازي» در قلب
مسائلي واقع شده است که مطرح کردهام» (فوکو.)009 :0941 ،
عالوهبر اين همانطور که توماس لِمکه ميگويد بازسازي ديدگاههاي مربوط
به «حکومت» در دوره متاخر فکري فوکو بيانگر حلقه رابطي ميان «تبارشناسي
دولت مدرن» و «تبارشناسي سوژگي مدرن» است .بهتعبير ديگر ،طرح مفهومِ
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«حکومت» پاسخِ فوکو به دو مسئله پيچيدهي «دولت» و «سوژگي» است .او در
طي يک جابهجايي نظري ،با مبنا قرار دادن مسئلهي حکومت در تحقيقات
بعدي خود ،از طرفي «تبارشناسي دولت مدرن» را در درسگفتارهاي
 0499/94بررسي ميکند که در مرکز آن ،تحول عقالنيت سياسي مدرن مورد
مالحظه قرار ميگيرد و از طرف ديگر به کنکاش در امر «تبارشناسي سوژه
مدرن» ميپردازد که شرايط ساخت تجارب غربي از سوژگي را دنبال ميکند و
اين تصميم ،موضوع کتاب «تاريخ جنسيت» 0را ميسازد (لمکه،20 :0942 ،
.)091 ،94
شناخت حکومت بهعنوان يک مشکل فراگير در آغاز دوره مدرن ،به فوکو
اجازه داد تا تحليل خرده فيزيکي کردارهاي قدرت را با تأملِ عقالنيت کالن
حکومتي تکميل نمايد (سايمونز )92 :0941 ،و با طرح ايدهي
«حکومتمندي» ،محتواي عيني به روششناسي خود در تحليل قدرت خُرد،
ببخشد .انگارهي حکومتمندي يا بهعبارتي ،روش هدايت رفتار انسانها،
شبکهاي براي تحليل روابط قدرت است .فوکو با اين تعبير نشان ميدهد
«چطور شبکهي مفهومي که ممکن است براي تحليل شيوههاي هدايت رفتار
ديوانگان ،بيماران ،مجرمان و کودکان معتبر تصور شود ،بههمين سان ممکن
است براي تحليل پديدههاي کامالً متفاوت و بزرگ مقياسي چون سياستِ
اقتصادي يا مديريتِ کلِ بدنهي اجتماعي و غيره نيز معتبر باشد ...ميتوان
پذيرفت که تحليل قدرتهاي خرد ،يا روندهاي حکومتداري ،طبق تعريف ،به
قلمرو و مقياس مشخصي محدود نيست؛ بلکه به سادگي بايد آنرا ديدگاه و
روش کشف معتبري براي تمام مقياسها ،صرفنظر از اندازهي آنها ،تلقي کرد»
(فوکو .)219 :0941 ،بنابراين بهنظر فوکو تحليل قدرت ،به «مقياس و بخش»
 .0تاريخ جنسيت عنوان پروژه اصلي فوکو در اواخر عمر اوست که در طي سه جلد حاوي مبـاحثي نظيـر قـدرت،
اخالق و سوژگي به انتشار رسيده است( .رک :فوکو0499 ،؛ فوکو 0491 ،و فوکو)0491 ،
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مربوط نيست؛ بلکه مسئلهاي مربوط به «ديدگاه پژوهشگر» است و از بحثهاي
وي بهعنوان منبعي براي طرح الگويي بهقصد تحليل دولت ميتوان سود برد.

تحليلي بدون نظريه ،دولتي بدون ذات
چگونه ميتوان مسئلهي دولت را با اتکا به دستگاه مفهومي فوکو توضيح داد؟
آموزههاي فوکو چه کمکي به فهم و بررسي مسئلهي دولت ميکنند؟ يا مقدم بر
اين پرسشها از نظر فوکو آيا دولت ذات ،ذره بنيادين ،قلب و قلمرو خاص و
متمايزي دارد؟ در پاسخ به پرسش اخير بايد گفت «نظريه دولت» همواره سعي
کرده فعاليتهاي مدرن حکومت را از تمايالت و خواص ذاتي دولت استنباط
کند؛ بهويژه تمايلِ تصور شدهاش به رشد و استعمار همه چيزهاي بيرون از خود.
در مقابل ،وي بر آن است که دولت هيچ اقتضائات ذاتي و بهطور کلي هيچ
ذاتي ندارد (گُردُن .)9 :0440 ،در مخالفت با ديدگاه ذاتگرايانه که دولت را
داراي ذات و اعتباري مستقل و در عرض ديگر اعتباراتِ عمده در زندگي
انسان ميداند ،فوکو دولت را بهعنوان قالبهايي اختراعي و مصنوع در نظر
ميگيرد که ماهيتي «استعاري» داشته و بهقصد نظمدهي به روابط اجتماعي
«ساخته شده» است .او دولت را فاقد ذاتي اصيل ،اوليه و مستقل ميداند؛
«بههمين لحاظ ،حکومت را نه اعتباري مستقل ،بلکه بايد نوعي «اعتباري از
اعتبار» دانست و تعريف نمود» (فيرحي .)094 :0949 ،بنابراين فوکو
بينظريهاي ذاتگرايانه در باب دولت را گرانيگاهِ بحث خود قرار دهد ،بر مبناي
مفهوم «حکومتمندي» به تحليل مسئلهي دولت ميپردازد و اينگونه از مفهوم
دولت بهمثابهي غذايي دير هضم چشمپوشي ميکند0.پيش بردن بحث بدون

« .0خواهيد گفت که باز هم بدون نظريه دولت [بحث را پيش ميبرم] .خُوب ،جواب مي دهم بله ،همينطور اسـت!
ميخواهم بدون نظريه دولت [بحث را پيش ببرم] و بايد هم چنين کنم .مثل اينکه يکي بتواند و بايد از غذايي ديـر
هضم چشمپوشي کند» (فوکو.)002 :0941 ،

 111فصلنامه دولت پژوهي

نظريهي دولت به چه معناست؟ فوکو هشدار ميدهد که اين کار بهمعناي حذف
حضور و اثرِ سازوکارهاي دولتي از تحليلش نيست؛ بلکه دقيقاً برخالفِ آن،
هميشه در آثارش شاهد يکيسازي 0اِشغال تدريجي و تکهتکه اما مستمرِ
تعدادي از کردارها و روشها و بهعبارتي «حکومتمندي» توسط دولت بودهايم
(فوکو« .)009 :0941 ،طرح بحث بدون نظريه دولت» بهمعني آغاز نکردن با
تحليل طبيعي ،ساختار و کارويژههاي دولت در ـ و ـ براي خود است .مسئله به
هيچوجه استنتاجِ اين مجموعه کردارها از ذاتِ کذايي دولت در ـ و ـ براي خود
نيست .بايد از اين نوع تحليل خودداري کنيم ،به اين دليل مهم که دولت ذاتي
ندارد؛ «دولت نه (امري) عام است و نه منبع مستقل قدرتي در خود .دولت
چيزي نيست جز اثر ،نيمرخ و تصوير متحرکِ دولتيسازي يا دولتيسازيهاي
مداوم» (فوکو .)009 :0941 ،دولت حاصل دادوستدها و فعل و انفعاالتي است
2
که در مناسبات موجود تغيير ايجاد ميکنند« :دولت عبارت است از مبادالت
الينقطعي که منابع مالي ،شيوههاي سرمايهگذاري ،مراکز تصميمگيري ،اشکال و
انواع کنترل ،روابط قدرتهاي محلي ،اقتدار مرکزي و غيره را تعديل يا
تعويض ،يا شديداً دگرگون ميکند ،يا بي سروصدا تغيير ميدهد» (فوکو،
.)009 :0941
خالصه اينکه «دولت قلب ندارد؛ نه به اين معني که هيچ احساسات خوب يا
بدي ندارد ،بلکه به اين معني که دولت هيچ منطقهي درونياي ندارد .دولت
چيزي نيست جز [نتيجه و] اثر متحرک رژيمي از چندين حکومتمندي»9
(فوکو .)009 :0941 ،پيتر ميلر در توضيح اين نوع نگاه به دولت ميگويد:
«دولت انگارهاي توخالي است ،مگر آنکه با ارجاع به مسائل نيرو،
«مجموعههاي انسانهاي مسلح» يا نقش کارکردي دولت در جامعه يا در توليد
1. Identification
2. Transactions

 .9تأکيد از نگارنده است.
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روابط اجتماعي ،به آن معنا دهيم .کار فوکو ،توجه را به بُعد ديگر و شايد مهم-
تري از دولت جلب ميکند ،بُعدي که داراي نمودي ناروشنتر و وضوحي کمتر
است« .حکومتمند شدنِ» 0دولت اصطالحي است که فوکو براي توصيف چنين
پديدهاي ميسازد .دولت واقعيتي ترکيبي است ،نه فقط مرکب از نيروها ،بلکه
مرکب از تنوعي از عوامل» (ميلر.)212 :0992 ،
روشن است که چنين برداشت غير ذاتگرايانهاي از دولت ،در پي کشف قاعده
حاکم بر دولت ،نه از درون آن ،بلکه از بيرون و با توجه به قواعدي است که
بهنحوي استعاري به کردارهاي آن جهت ميبخشند .به باور فوکو تحليل دولت با
بيرون کشيدن اسرار وجود دولت از دل آن حاصل نميشود ـ چنانکه مارکس مي-
خواست راز کاال را از آن بيرون کشد ـ بلکه با خارج شدن از مسئله دولت و با
کاوش و ترديد در آن بر پايه «کردارهاي حکومتمندي» حاصل ميشود.
بنابراين فوکو در تحليل ماهيت حکومت و تحوالت آن در غرب مدرن ،بهجاي
تالش براي طرح نظريهاي در راستاي کشف ذات و يا ذرّهي بنيادين دولت ،به
استعارهي «حکومتمندي» تکيه ميکند .در نظر او در طول تاريخ دولتهايي وجود
داشتهاند که نظام سياسي را اداره ميکردند اما فاقد نظريهي دولت بودهاند ،يعني
بهجاي ابتناي امور دولت به يک نظريه ،اداره حکومت را بر يک
2
 Governmentalityيعني استعارهي حکومتمندي پايهريزي ميکردند.

حکومتمندي
تعريف اصطالح  Governmentalityدشوار است و در زبان فارسي هنوز
1. Governmentalisation

« .2آيا واقعاً مهم است که کسي نظريهي دولت داشته باشد؟ در هر حال انگليسيها تجربهي چندان بدي نداشـته و
دستِکم تا همين چند سال اخير ،بدون نظريهاي دربارهي دولت ،عملکرد نسبتاً خوبي در مورد حکمراني داشتهاند...
بنابراين ميتوان گفت که نظام سياسي انگلستان و آموزهي ليبرال هيچگاه بر اساس نظريهاي دربارهي دولت يا حتي
با تجهيز شدن به آن عمل نکرده است .آنها اصول حکومت را در پيش گرفتند» (فوکو.)090 :0941 ،
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معادل رضايتبخشي براي آن نميتوان يافت .ترجمه آن به حکومتمندي نيز
همچون ساير ترجمهها (نظير حکومتداري ،طرز تفکر حکومت يا «ذهنيت
حکومت») نارسا بهنظر ميآيد؛ مفهوم نوظهور اما پرنفوذي در حوزهي نظريه
سياسي ،در کار فوکو و پيروانش ،که ترکيبي از جنبههاي مختلفي از تحليل
سياسي و فلسفي را داراست و بيشتر با مفاهيمي نظير «عقالنيت حکومتي» و
«فنون حکمراني» مرتبط است .اين مفهوم با تاکيد بر اهميت «اداره» و رهبري،
از يکسو ناظر بر تالشي براي جلب توجه به پيوند ميان مسئله حکومت و
شيوههاي تفکر و بهطور مشخص دخالت تفکر در کردارهاي حکومت است و از
سوي ديگر براي تحليل ظهور شکل خاصي از قدرت در عصر جديد ،به استخدام
گرفته ميشودکه اکنون بهعنوان نئوليبراليسم و فنون حکمراني ويژهي آن،
توسعه يافته است؛ بههمين سبب چنانکه مايکل دين نيز اشاره دارد (دين،
 )29 :0444ميتوان دو معناي گسترده از مفهوم حکومتمندي را در اين
ادبيات از هم تميز دادکه البته معناي دوم بسط تاريخي اولي است.
در معناي نخست مفهومِ حکومتمندي به نگرش ،طرز تفکر ،ديد و ذهنيت
ما نسبت به مسئلهي حکومت اشاره دارد؛ اين موضوع که ما چگونه در مورد
0
حکومت کردن فکر ميکنيم؟ اينکه چگونه با عقالنيتها يا «ذهنيت»هاي
متفاوتي در باب حکومت ميانديشيم( 2دين .)29 :0444 ،به اين معنا ،اصطالح
حکومتمندي ترکيبي است از دو واژهي  Governmentبهمعناي حکومت و
 Mentalityبهمعناي طرز فکر و انديشه است .کوتاهترين تعريف فوکو از
 ،Governmentهدايت کردن امر هدايت يا «ادارهي امر اداره» 9است (فوکو،
1. mentalities

 .2البته برداشت ديگري از آن مطرح است کـه بـهصـورت  Governmental + ityاسـت .طبـق ايـن تفسـير
 Governmentalبهمعناي «حکومتي و يا هرآنچه به حکومت مربوط است» و پسوند  ityبهمعني «مطالعه در ايـن
باره» معرفي شده است.

3. Government is …the Conduct of Conduct...
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 .)042 :2119مايکل دين در توضيح مقصود فوکو از حکومت ميگويد:
«حکومت فعاليت کموبيش منطقي و محاسبه شدهاي است که توسط مقامات و
سازمانهاي متعددي با استفاده از تکنيکها و اشکال دانش مختلفي انجام
ميشود ،که بهدنبال شکل دادن به رفتار از طريق کار کردن بر روي اميال،
آرمان ،منافع و اعتقادات بازيگران مختلف براي اهداف مشخص اما متغير و با
مجموعهاي متنوع از نتايج ،اثرات و عواقب نسبتاً غيرقابل پيشبيني» (دين،
 .)09 :0444روشن است که اين تلقي از حکومت ،محدود بهمعناي سياسي
صرف نيست .در حاليکه حکومت امروزه يک معناي سياسي صرف را داراست؛
فوکو با نگاهي تاريخي به گستردگي و چندگانگي معانياي نظر دارد که اين
مفهوم تا پيش از قرن هجدهم داشته است و به شمار زيادي از مسائل مختلف
مانند تسلط بر خود ،مديريت خانواده و فرزندان ،هدايت و اداره کردن خانه و
روان و ...اشاره دارد .در مقابل ،معني سياسي حکومت که امروزه بهمثابه امري
متعارف مسلم فرض مي شود ،تا قرن هجدهم کامالً ناآشنا بوده است .در نتيجه
فوکو حکومت را بهمثابه هدايتي مستمر ـ که از «حکومت بر خود» تا «حکومت
بر ديگران» را شامل ميشودـ معرفي ميکند (لمکه.)091 :0942 ،
مفهوم  Mentalityنيز بهطرز تفکر يا ذهنيتي «جمعي» اشاره دارد که در
آن ،روش کموبيش نظاممندِ انديشيدن درباره محاسبه و پاسخ به مسئلهاي
ممکن ميشود؛0ذهنيتي که نه بهعنوان فعاليتي انتزاعي و نظري بلکه بهعنوان
يک محصول جمعي در برنامههايي براي هدايت و اصالح رفتار تعبيه شده است.
البته ذهنيت در اينجا صرفاً معنايي عقلگرايانه را با خود حمل نميکند و ممکن
 .0مفاهيم ذهنيت جمعي و ايده «تاريخ ذهنيتها» براي مدت طوالني توسط جامعـهشناسـان (دورکـيم و مـوس) و
تاريخنگاران مکتب آنال در فرانسه استفاده شده است .براي چنين متفکراني ذهنيت يک امـر جمعـي و بـه نسـبت
محدود است و نه بررسي دلبخواهي توسط کساني که در آن ساکنند .ذهنيت ممکن است بهعنوان يک شـرايطي از
اشکال انديشه توصيف شود و در نتيجه به آساني پذيراي اين نيست کـه از درون چشـمانـداز خـودش درک شـود
(دين.)21 :0444 ،
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است شامل عناصر غير عقالني هم باشد .چرا که گفتمان و واژگان سياسي اغلب
بر تصاوير و اساطيري براي تشديد احساسات نيرومند تکيه ميکنند .بهطور
کلي روشهايي که ما با آن در مورد حکومت ميانديشيم متعدد و ناهمگن
هستند و شامل ترکيبي از عناصر و جنبههاي مختلف عقالني و غيرعقالني ،سنتي
و مدرن و مذهبي و سکوالر ميشوند .بنابراين مطالعات مربوط به حکومتمندي
بيشتر با اي ن مرتبط است که چگونه تفکر در قالب روشهاي سازماندهي شده
براي انجام کارهايمان و رژيمهاي کردارمان عمل ميکند .نتيجه مهمي که از
اين بحث حاصل ميشود اين است که تجزيه و تحليل حکومت در ارتباط با
انديشه است؛ چرا که انديشه در بطن وسايل تکنيکي موجود براي شکل دادن و
همينطور تغيي ر شکل دادن کردارها و نهادها حک شده است .بنابراين تجزيه و
تحليل حکومتمندي ،در واقع تحليل «انديشه»اي است که بهصورت امور
«کرداري و تکنيکي» درآمده است (دين)29 :0444 ،؛ چرا که به باور فوکو
انديشه تاثيراتي مادي بر حکومت دارد .رُز و ميلر نيز بر اين باورند که ارتباط
معنايي مفاهيمِ حکومت و طرز تفکر نشان ميدهد که در نظر فوکو ،پرسش از
موضوعهاي حکومت و عقالنيت نميتوانند جدا از يکديگر مطرح گردند (رُز؛
ميلر.)090 :0442 ،
بنابر انديشهي فوکو ،در پسِ اقدامات دولت ،تفکري وجود دارد که بايد
مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد (گُردُن .)9 :0440 ،اما عالوهبر نمايش پيوند
بين دولت و شيوههاي فکر ،مفهوم حکومتمندي معناي دومي نيز در کارهاي
فوکو دارد .در اين معنا ابداع اين مفهوم ،بر ظهور يک شکل جديد و مجزا از
تفکر درباره حکومت و اعمال قدرت در جوامع غربي داللت ميکند (فوکو،
 .)49-010 :2119فوکو در اين معنا از اصطالح «حکومتمندي» براي توصيف
روش خاصي از ادارهي جمعيت در تاريخ مدرن اروپا استفاده ميکند که در
نتيجهي افزايش توجه حکومت به «مسئله جمعيت» و در چارچوب ظهور ايدهي
دولت محقق شد .او بعدها تعريف خود را بهقصد در برگرفتن تکنيکها و
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روشهايي گسترش داد که براي ادارهي رفتار افراد و جمعيت در هر سطح ـ نه
فقط در سطح اداري و يا سياسي ـ طراحي شدهاند 0.بنابراين «حکومتمندي»
ميتواند بهعنوان روشي فهميده شود که حکمرانان براي تحقق سياستهايشان،
از مجراي آن به تربيت شهرونداني بههنجار ميانديشند .اين مفهوم کليهي شيوه-
هاي سازماندهي (ذهنيتها ،عقالنيتها ،تکنيکها و نهادها) که از طريق آن
افراد اداره ميشوند را در بر ميگيرد .در تعريف پيتر ميلر:
«حکومتمندي داللت دارد بر روشهايي که سرشتنماي شکلي از نظارت
دولت بر شهرونداناش ،ثروتشان ،فالکتشان ،آداب و عاداتشان است.
حکومتمندي با کل جمعيت سروکار دارد و از آن ميان ،در صدد ارتقاي شرطِ
جمعيت ،افزايش ثروت آن ،طول عمر و سالمت آن است» (ميلر:0992 ،
.)210
فوکو در درسگفتارهاي تولد زيست سياست مفهوم «حکومتمندي» را در
معناي «روش هدايت رفتار انسانها» بهکار ميگيرد و آنرا «شبکه»اي تلقي
ميکند که تحليل روابط قدرت در آن ممکن ميشود (فوکو.)219 :0941 ،
اگر چه در سال قبلِ آن در پايان يکي از جلسات درسگفتارها 2سه مفهوم از
حکومتمندي که مورد نظرش بود را اينگونه بر ميشمارد« :نخست ،مجموعه-
اي از نهادها ،رويهها ،تحليلها و تأمالت ،محاسبهها و تاکتيکهايي که اِعمال
اين شکلِ خاص و هر چند پيچيدهي قدرت را امکانپذير ميکنند ...دوم،
 .0براي تفکيک اين دو معنا ميتوان اولي را «حکومتمنـدي» و دومـي را «حکومـتمنـدي مـدرن» ( Modern

 )Governmentalityناميد.
 .2اين درسگفتار که در آن براي نخستينبار مفهوم «حکومتمندي» مطرح شد ،چهارمين درسگفتـار از مجموعـه
درسهاي ميشل فوکو در کلژدوفرانس در سال تحصيلي  ،0499-0499تحت عنوان «امنيت ،قلمـرو و جمعيـت»
« »securite territoire et "populationاست که در اول فوريه  0499ارائه شد .اهميت مفهوم حکومتمندي
براي فوکو تا بهحدي است که در جايي از اين متن ميگويد« :اگر ميخواستم به مجموعـه درسگفتارهـاي امسـال
عنوان دقيقتري بدهم ،به طور قطع عنواني را که اول انتخاب کرده بودم يعني «امنيت ،قلمرو و جمعيـت» را نمـي-
دادم .عنواني که اکنون ميخواهم انتخاب کنم چيزي است که «تاريخ حکومتمندي» مينامم» (فوکو.)9 :0999 ،
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گرايش و خط نيرويي که در سرتاسر غرب و از دير باز ،بيوقفه بهسمت تفوق
آن نوع از قدرتي رهنمون شد که ميتوان «حکومت» ناميد ،تفوق بر تمامي
انواع ديگر قدرت يعني حاکميت و انضباط ،که از يکسو منجر شد به تکوين و
توسعهي مجموعهي کاملي از دستگاهها و ابزارهاي خاص حکومت و از سوي
ديگر به تکوين و توسعهي مجموعهي کاملي از دانشها .سرانجام ...،فرآيند ،يا
بهعبارت بهتر ،نتيجهي فرآيندي که از طريق آن دولتِ عادلِ قرون وسطي که
در سدهي پانزدهم و شانزدهم به دولت اداري بدل شده بود ،بهتدريج «حکومت-
مند» 0شد» (فوکو.)29 :0999 ،
در اين درسگفتار ،فوکو با تحليل سازوکارهاي امنيتي ،ظهور مسئلهي
«جمعيت» را بهمنزلهي ابژهي مناسبات قدرت در مرکز توجه قرار داد و «با
بررسي اندکي دقيقتر اين مسائل ،به «مسئله حکومت» رسيد» (فوکو:0999 ،
 .)9وي مسئلهي حکومت را با بحث دربارهي رسالههايي آغاز ميکند که
بهنوعي مربوط به فنون حکومت کردن هستند .او در اين رسالهها شيوهي خاصي
از انديشيدن به حکومت را شناسايي ميکند .از نظر فوکو طرح مسئلهي «اداره
و حکومت» در ابعاد و جنبههاي مختلف ،مشخصهي سده شانزدهم است؛ مسئله
ادارهي خود ،ادارهي کودکان ،ادارهي روان و رفتار ـ که بيشک مسئله تمام
عيارِ شبانکارگي مسيحيت است ـ و در نهايت مسئله ادارهي دولت که شکل
سياسي اين حکومت است ،همان چيزي که ذيل عنوان «حکومتِ دولت» 2فهم
9
ميشود.
1. Governmentalized
2. Government of the State

 .9فوکو ميگويد :اين امر {طرح مسئله حکومت} را ميتوان در محل تالقي دو فرآيند جاي داد :يکي فرآيندي که
با فروپاشي ساختارهاي فئودالي ،در حال استقرار و سازماندهي دولتهاي بزرگ سرزميني و اداري و استعماري بود
و ديگري جريان اصالح ديني و ضد اصالح ديني؛ حرکتي کامال متفاوت که البته تداخلها و تقارنهايي بـا فرآينـد
اولي دارد .به اعتقاد فوکو در تالقي همين دو جنبش ـ تمرکز دولت و اختالف مذهبي ـ است کـه مسـئله حکومـت
يعني مسئلهي «چگونه ،توسط چه کسي ،تا چه حد ،براي چه اهدافي و با چه روشهـايي اداره شـويم؟» بـا شـدتي
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حکومتمند شدن دولت
حکومتي شدن دولت چيست؟ گفته شد «حکومت» مبين نوعي فعاليت است که
در آن توجه به تاثيرگذاري بر کردارِ حکومت شونده از طريق نفوذ بر شيوه
تنظيم رفتار آن صورت ميگيرد .در اين معنا حکومت مشخصا شکلِ خاصي از
قدرت است که ماهيت آن ،تاثير در اَعمال ديگران است؛ با اين تفاوت که در
حکومت عنصري از محاسبه وجود دارد که لزوما در هر اِعمال قدرتي آشکار
نميشود« .فوکو در عين حاليکه بر تداوم اين اشکال متنوع حکومت تاکيد
ميکند ،بر ماهيت متمايز هنرِ حکومت مدرن ـ شکل خاصي از حکومت که
ميتواند در مورد دولت بهصورتي کل مصداق داشته باشدـ نيز اصرار ميکند»
(هيندس .)11 :0999 ،حکومت مدرن ،تالشي سيستماتيک براي تحقق اين
هدف است که دولت بايد طبق «اصول عقل»ي که ذاتي آن است ،حکومت کند.
دعاوي هنجاري اين شکل از فنّ حکومت در درجه اول نه به امر تصدي دولت و
مشروعيت آن بلکه معطوف به کار تنظيم امور مردم است و همانگونه که
هيندس اظهار ميدارد متفاوت از توجيه حکمراني بر مبناي قانون عامي است که
خداوند وضع کرده است (و لذا ذاتي دولت نيست) و يا «معضله شهريار» که در
درجه اول به «توانايي شهريار در حفظ قلمرو خويش مربوط ميشود (هيندس،
.)11 :0999
فوکو در اواخر درسگفتارهايي که بعدها حکومتمندي لقب گرفت ،در
عبارتي تأمل برانگيز توجه ما را به مسئلهي جديدي جلب ميکند که از آن
تحت عنوان فرآيند «حکومتيشدنِ دولت» نام ميبرد« :شايد آنچه براي
مدرنيتهي ما اهميت دارد دولتي شدنِ جامعه نيست ،بلکه آن چيزي است که من
«حکومتمند شدن» دولت مينامم» (فوکو .)29 :0999 ،وي با اين تعبير،
خاص طرح شد (فوکو.)9 :0999 ،
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موفق ميشود آنچه را که بنا به تصور رايج با عنوان «دولتيشدن جامعه» فهميده
ميشود بهمنزلهي «حکومتمند شدنِ دولت» تفسير کند« .حکومتمندي»
بهعنوان تکنيکهاي رهبري ،اشکالي از سوژگي را تنظيم ميکند که دولت
مدرن و جامعهي سرمايهداري بهگونهاي تاريخي بر آن بنا شدهاند .در اين معنا،
حکومتمندي بهمنزلهي «هدايت رفتار» و تالش براي تأثيرگذاري بر اعمال
سوژههاي آزاد تعريف ميشود که ميان روابط با ثبات و سلسله مراتبي «سلطه»
و روابط قابل واژگوني «قدرت» قرار دارد (نش .)99 :0991 ،در واقع
حکومتمندي شکل مدرن قدرت تلقي ميشود که در تقابل آشکار با عقيده
ماکياوليستي حاکميت در مدرنيتهي اوليه قرار ميگيرد .بر اين اساس ايدهي
«حکومتمندي» ،نقد پيشين فوکو بر مدل حقوقي ـ گفتماني «قدرت بهمثابه
حاکميت» را توسعه داد 0.در حاليکه مفهوم «زيست ـ قدرت» زمينه تحليل
درباره بُعد نظام جمعيت را ميگستراند که به نظام ساختمان بدني افراد نزديک
ميشود ،مسئله حکومت يک قدم فراتر رفته و نهتنها زمينهي تحليل را بزرگ
ميکند ،بلکه شکل فکر اصلي آنرا نيز تغيير ميدهد؛ به اينترتيب که قدرت را
هم در مدل حقوقي و هم در مدل استراتژيکي بهمثابه «رهبري» تعريف ميکند
(لمکه.)99 :0942 ،
بهبيان ديگر تحليل فوکويي حکومت ،بُعد جديدي از تحليل قدرت است که
در آن روابط قدرت تحت ديدگاه رهبري بررسي ميشود تا اينکه هم از مدل
حقوقي و هم از مدل جنگ فاصله بگيرد .بنابراين طرح حکومتمندي از سوي
فوکو را ميتوان حوزهي جديدي دانست که در آن هر سه مقولهي «دولت،
قدرت و سوژه» از طريق پيوندي که بين تکنيکهاي «استيال» و تکنيکهاي
 .0کيت نش معتقد است عقايد فوکو در خصوص حکومتمندي ،پوشش دهندهي عقايد قبلياش در مورد انضباط و
توليد بدنهاي رام و مطيع و نيز پوششدهندهي عقايدش در مورد توليد سوژههـايي کـه بـراي تصـديق بـههنجـار
بودنشان به مقامات صاحب قدرت وابسته هستند ،ميباشد (نش.)91 :0991 ،
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«خود» برقرار شده است بههم مربوط ميشوند .ادعاي قابل تأمل فوکو در پايان
اين رساله را ميتوان در همين راستا ارزيابي کرد« :ما در عصر حکومتمندي
زندگي ميکنيم ،حکومتمندياي که در سدهي هجدهم کشف شد .حکومتمند
شدن دولت پديدهاي بهويژه حيلهگرانه و متناقضنما است ،زيرا گرچه مسائل
حکومتمندي و تکنيکهاي حکومت واقعاً بدل شدند به يگانه مسائل سياسي و
يگانه فضاي واقعي مبارزه و نبردهاي سياسي ،با اينحال پديدهاي است که بقاي
دولت را امکانپذير ساخت» (فوکو.)29 :0999 ،
حکومتي شدنِ دولت پديدهاي بهويژه متناقضنما است؛ چرا که در اين
پديدهي جديد هر دو سبکِ رقيب حکمراني ـ يعني فرمانروايي (سلطه) و
کشيشيگري (حکومت) ـ در فرآيند مدرنِ حکومتيکردن دولت با هم گره
خوردهاند .بنابراين از نگاه فوکو دولت مدرن (غربي) نتيجهي رابطهي پيچيده
قدرت «سياسي» و «روحاني» است؛ از اين جهت دولت مدرن ،در عين حال هم
نوعي ساختار حقوقي سياسي است و هم سازمان جديدي از قدرت فردگرايانه يا
شکل جديدي از قدرت روحانيت (لمکه )099 :0942 ،بههمين جهت او
ميگويد« :جوامع ما واقعاً شيطاني از آب درآمدند ،زيرا اين دو بازي ـ يکي
شهر و شهروند و ديگر بازي شبان و رمه ـ را در آنچه نامش را «دولتهاي
امروزي» ميگذاريم ،با هم جمع کردند» (فوکو .)41 :0999 ،به ادعاي فوکو
«در نتيجهي رشدِ فنون سياسي ،آن نوع قدرت جزئي و خاصِ مندرج در مفهوم
کشيش يا پيشوايي را ميتوان با تمرکزِ روزافزون قدرت سياسي ترکيب نمود؛
تمرکزي که از ويژگيهاي ايدهي دولت مدرن است ...فوکو اين فرآيند را
«حکومتيکردن دولت»( 0يا گسترش فنون و بهتبع تمرکز قدرت حکومت در
کشور) مينامد» (الگلين )19 :0999 ،و در اينباره اظهار ميدارد« :و اگر
دولت آن چيزي است که امروزه هست ،احتماالً دقيقاً به يمن همين
1. Governmentalization of the State

 111فصلنامه دولت پژوهي

حکومتمندي است که هم دروني و هم بيروني حکومت است .زيرا اين
تاکتيکهاي حکومتاند که در هر لحظه امکان اين تعريف را ميدهند که چه
چيزي بايد به دولت مربوط باشد و چه چيزي نبايد به آن مربوط باشد ،چه چيزي
عمومي است و چه چيزي خصوصي ،چه چيزي دولتي است و چه چيزي غير-
دولتي .پس دولت را در بقا و محدوديتهايش فقط بايد بر مبناي تاکتيکهاي
عمومي حکومتمندي فهميد» (فوکو.)29 :0999 ،
اگر شکل دولت در شکلبنديهاي تاريخيمان بسياري از مناسبات قدرت
را تسخير کرده است ،به اين دليل نيست که مناسبات قدرت از آن مشتق
شدهاند؛ بلکه برعکس ،به اين دليل است که عملکرد «دولتيسازي مستمر» و
بهعالوه بسيار متغير برحسب مورد ،در سامان تربيتي ،قضايي ،اقتصادي،
خانوادگي و جنسي توليد شده است و ادغامي فراگير را مدنظر دارد .در هرحال،
وجود دولت مستلزم مناسبات قدرت است و نه سرچشمهي اين مناسبات .همان
چيزي که فوکو با گفتن اينکه حکومت نسبت به دولت اولويت دارد ،بيان
مي کند؛ البته اگر حکومت را قانونِ اثر گذاشتن در تمام جنبههايش (حکومت بر
کودکان ،روح و روان مردم ،بيماران ،خانوادهها و ) ...بفهميم (دلوز:0991 ،
.)009
اين «دولتِ حکومتي» که اساساً بر جمعيت استوار است و به ابزار دانشِ
اقتصاد سياسي مسلح است ،منطبق بر جامعهاي است که تحت کنترل
سامانههاي امنيت قرار دارد .ذکر اين نکته ضروري است که از نگاه فوکو
«حکومتمندي بر مبناي الگويي کهن ،يعني الگوي شبانکارهگي مسيحي متولد
شد» (فوکو )24 :0999 ،و بر مبناي تکنيکي سياسي ـ نظامي استوار شد و فقط
به يمن مجموعهاي از ابزارهاي کامالً خاص توانست ابعادي را بيابد که امروز
دارد .در نظر فوکو ،شبانکارهگي و تکنيک نوين سياسي ـ نظامي و سرانجام
پليس سه عنصر بزرگياند که شکلگيري دولت در تاريخ غرب ،يعني
«حکومتمند شدن دولت» بر مبناي آنها امکانپذير شد.
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مهم اينکه فوکو نميخواهد با اين تفسيرها فقط گذار از «نظامي تحت
سيطرهي ساختارهاي حاکميت به نظامي تحت سيطرهي تکنيکهاي حکومت»
را ترسيم کند؛ بلکه بر آن است تا نشان دهد که چگونه ايدهي «حکومت بر
جمعيت» مسئلهي حاکميت را موشکافانهتر کرد« :نبايد مسائل را بر حسب
جايگزيني جامعهي حاکميتمند با جامعهي انضباطي و سپس جامعهي انضباطي
با جامعهي به اصالح حکومتي فهم کرد؛ بلکه در واقع يک مثلث وجود دارد:
«حاکميت ،انضباط ،ادارهي حکومتي» که آماج اصلياش جمعيت است و
سازوکارهاي اساسياش سامانهي امنيت» (فوکو.)214 :0994 ،
پس مجموعههايي از عناصر متوالي وجود ندارد که ظهور نوع جديدي از آن
به ناپديد شدن نوع قبلي بيانجامد .چيزي به اسم عصر حقوق ،عصر انضباطي و
سپس عصر امنيت نداريم .مکانيزمهاي امنيت جايگزين مکانيزمهاي انضباطي
نميشوند و آنها نيز جايگزين مکانيزمهاي حقوقي نشدهاند .در واقع با
مجموعهاي از سازههاي پيچيده روبرو هستيم که البته تکنيکهايشان تغيير
ميکند ،تکميل ميشود و يا در هرحال پيچيدهتر ميشود .اما آنچه بيش از همه
تغيير ميکند ويژگي اصلي يا بهعبارت دقيقتر« ،نظام همبستگي» 0بين
مکانيزمهاي حقوقي ـ قانوني ،مکانيزمهاي انضباطي و مکانيزمهاي امنيت است.
به سخن ديگر ،تاريخي از خودِ تکنيکهاي واقعي وجود دارد (فوکو:2119 ،
 .)22با اين توضيح در باب مفهوم «حکومتمند شدن دولت» ،در ادامه به ترسيم
دستگاه تحليلي فوکو از دولت پرداخته ميشود.

کالبدشناسي دولت
پيش از هر چيز بايد در نظر داشت که محور تحليلهاي فوکو در باب دولت نه
تحليل خاستگاه دولتهاست و نه چگونگي تشکيل يا بقاي آنان؛ بلکه دغدغهي
1. System of Correlation
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فوکو به «مسئلهي عقالنيتي» بر ميگردد که فنون حکمراني با اتکا به آن طراحي
شده و به اجرا در ميآيند .چنانکه ميگويد« :البته قصد من اينجا نه ورود به اين
مسئله است که دولتها چگونه تشکيل ميشوند ،نه بحث دربارهي جريانهاي
اقتصادي و اجتماعي و سياسي مختلفي که خاستگاه دولتهاست و نه تحليل
نهادها يا مکانيسمهاي گوناگوني که دولتها براي تضمين بقاي خود به آنها
مجهز ميگردند .فقط ميخواهم پارهاي قرينهها بهدست دهم در خصوص چيزي
بينابين دولت بهعنوان قسمي از تشکيالت سياسي و مکانيسمهاي آن ـ بهعبارت
ديگر راجع به آن قسم عقالنيت که بهمنظور اعمال قدرت دولت به اجرا در مي-
آيد» (فوکو.)42 :0999 ،
بهعنوان آغاز بحث ذکر اين نکته ضروري است که تحليل فوکويي مبتني بر
مفهوم حکومتمندي از دولت ،به «تقدم کردارهاي حکومتي بر نهادها» باور دارد.
پيشتر ،از آنجاييکه نظريه سياسي بيشتر به نهادها معطوف است و کمتر به
«کردار» ميپردازد ،گرايش تحليلي غالب بر روي دولت بهمثابه امري مقدم بر
مجموعه کردارهاي حکومتي که تجسم بخش آن است متمرکز ميشود (پروکاکي،
 .)049 :0999اين در حالي است که ماهيت نهاد دولت ،از نگاه فوکو ،تابعي از
تغييرات در کردار حکومت است و نه برعکس .نظريه سياسي بيش از حد به
«نهادها» و خيلي کم به «کردار» توجه ميکند .فوکو البته در اينجا همان روش
مراقبت و تنبيه را بهکار ميگيرد ،که در آن تغييرات در منطق و معناي کردارِ
تنبيه بيش از تحوالت در ساختارِ نهادهاي کيفري اولويت داشت (رک :فوکو،
0999؛ گُردُن.)9 :0440 ،
فوکو ترجيح ميدهد بهجاي دولت در باب «کردارهاي حکومتي» بحث کند؛
به اين سبب که معتقد است که «جهانشمولهاي قطعي وجود ندارند» .صحبت
کردن دربارهي کردارهاي حکومتي يا شروع بحث با آن ،بهمنزله اتخاذ
جهانشمولهايي نظير دولت که در تحليلهاي جامعهشناختي ،تاريخي و فلسفه
سياسي به استخدام در ميآيد ،ني ست .بلکه کامالً برعکس؛ فوکو با آغازيدن
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بحث از شکل معين کردار ميخواهد نشان دهد که امور معيني چون دولت و
جامعه چطور شکل گرفتهاند .او ميپرسد «چگونه ميتوانيد تاريخ را بنويسيد،
اگر بهطور پيشيني وجود اموري چون دولت ،جامعه ،حاکم و اتباع را نپذيريد؟»
(فوکو .)00 :0994 ،بر اين اساس مسلماً ميبايست مرتبه و جايگاه دولت و
جامعه را مورد ترديد قرار داد« :بهجاي استنتاج پديدههاي عيني از
جهانشمولها ،يا آغاز بحث با جهانشمولها بهمنزلهي شبکهي الزامي
فهمپذيري کردارهاي عيني معين ،قصد دارم با اين کردارهاي عيني شروع کنم
و بهوسيله شبکهي اين کردارهاي عيني از جهانشمولها درگذرم » (فوکو،
0
.)00 :0941
فوکو در همين درسگفتارها در تالش است که شرايط ظهور نوع خاصي از
عقالنيت در کردارهاي حکومتي را مشخص کند که شيوهي الگوبندي حکمراني،
(در قالب) به اصطالح «دولت» را امکانپذير ميسازد (فوکو .)02 :0941 ،به
اعتقاد او يک عقالنيت حکومتي نوين در طي سده شانزدهم تحت عنوان
«مصلحت دولت» سازمان پذيرفت که ويژگي بارز آن اين بود که دولت را
بهمنزلهي واقعيتي خاص و مستقل تعين بخشيد .از اين منظر مصلحت دولت
دقيقاً نوعي کردار است .بهعبارتي ،عقالنيسازي نوعي کردار است که بين
دولتي معين و دولتي که ميبايست برساخته و تأسيس شود ،قرار ميگيرد .طبق
قاعدهي مصلحتِ دولت ،حکمراني عبارت است از آرايش امور بهنحوي که
دولت مستحکم ،ماندگار و ثروتمند شود (فوکو .)09 :0941 ،در حاليکه در
قرون ميانه عموماً چنين تلقي ميشد که حاکم ميبايست به اتباعش کمک کند
تا در عالم پس از مرگ رستگار شوند؛ در قاعدهي مصلحت دولت ،حکمراني
 .0فوکو بر اين باور است که اين مسير بر خالف تاريخگرايي است :تاريخگرايي از امر جهانشمول آغاز ميکند و
سپس به مالحظه اينکه چگونه تاريخ آنها را کجريخت يا دگرگون ميکند يا سرانجام بياعتبار ميسازد در حاليکـه
کار فوکو ،نه ترديد در جهانشمولها با استفاده از تاريخ بهمنزله روشي انتقادي ،بلکه آغاز بحث از اين رأي اسـت
که جهانشمولها وجود ندارند.
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دولت ديگر خود را با رستگاري اتباعش در آخرت درگير نميسازد .حکمراني
دولت ديگر نميبايست نيکخواهي پدرانهاش را بر اتباعش جاري سازد يا
رابطهي پدر ـ فرزندي با آنها برقرار سازد .بهعبارت ديگر دولت ديگر يک
دربار ،کليسا يا امپراتوري نيست؛ دولت واقعيتي ويژه و منقطع است؛ دولت
فقط براي خودش و در نسبت با خودش وجود دارد (فوکو.)09 :0941 ،
بنابر آنچه از توضيحات وي در اين عبارت بر ميآيد ،دولت همواره با
شيوهي خاصي از حکمراني منطبق با نوعي از عقالنيت تالزم دارد« :دولت نوعي
فرآورده طبيعي ـ تاريخي نيست که از رهگذر ديناميسم خاص خود توسعه يابد؛
همچون يک هيوالي بيرحم که تخمهاي پراکنده شدهاش در لحظهاي مشخص،
بهتدريج در تاريخ دستخوش زوال شده باشد .دولت يک هيوالي بيرحم نيست؛
دولت با شيوهي خاصي از حکمراني تالزم دارد 0.مسئله اين است که اين شيوه
حکمراني چطور توسعه پيدا ميکند ،تاريخِ آن چيست ،چطور گسترش مييابد،
چطور منقبض ميشود ،چگونه به قلمرو خاصي تسري پيدا ميکند و چگونه
کردارهاي نوين را ابداع ميکند ،ميسازد و بسط ميدهد .مسئله اين است ،نه
تبديلکردن دولت به پليسي نمايشي و عروسکگونه که بر پيکرههاي مختلف
تاريخ غلبه دارد» (فوکو.)01 :0994 ،
بهطور کلي بر مبناي اين مباحث فوکو ميتوان اين طرح را استخراج کرد که
دولت مدرن ،اساساً حاصل ايده هنري نويني است که بر مبناي آن حکومت مبتني
بر عقلِ دولت ممکن شد .بر اين اساس در هر نظم سياسي تلقي خاصي از حکومت
وجود دارد که مبتني بر هدف و اصلي بهعنوان «عقالنيت حکومتي» آن است.
چنانکه فوکو در مورد ادبيات سياسي موجود در دوره مورد بحثش (قرن
شانزدهم) ميگويد« :دغدغه مشترک تمام اين مؤلفان فاصله گرفتن از تلقي
خاصي از هنر حکومت بود ،تلقياي که فاقد بنيانهاي الهي و توجيههاي مذهبي
 .0تأکيد از نگارنده است.
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بود و فقط منافع امير را هدف و اصل عقالنيتاش ميدانست ...اين بحثها
ميکوشيدند تا نوعي از عقالنيت را بيان کنند که ذاتي هنر حکومت است بدون
آنکه آنرا تابع مسئله امير و رابطه او با اميرنشين 0تحت حاکميتش کنند»
(فوکو.)01 :0999 ،
از نگاه فوکو ،دولت از سويي به تصوراتي از حکمراني و از سويي ديگر به
فنون حکمراني مربوط ميشود .دولت« ،قاعده و قلمروِ» کاربستِ پيکرهي عيني
9
«فنونِ جديدِ حکمراني» 2است که طبق قاعدهي نوعي «عقالنيت حکومتي»
سازمان ميپذيرند .او واژهي «حکومتمندي» را نيز بر ميسازد تا تکنيکها و
عقالنيتهاي گوناگوني را توصيف کند که دولتها به کمک آنها بر
شهروندانشان حکومت ميکنند (ميلر .)219 :0992 ،بهتعبير پيتر ميلر در نظر
فوکو «تحليل «دولت» کاري پيچيده و غامض است .آيا بهتر نيست که از
زاويهاي متفاوت به اين مسئله نگاه کنيم؟ يعني عقالنيتهاي خاصي که هم
عناصري را ميسازد که دولت بر آنان حکومت ميکند ـ سوژه فردي ـ هم
اصول و عقالنيتهايي را ميسازد که حاکي از مديريت بر کل شهروندانند»
(ميلر.)210 :0992 ،
نتيجه اينکه فوکو با کالبدشکافي دولت به دو مفهوم «عقالنيت حکومتي» و
«فنون حکمراني» ميرسد .بر اين اساس چيزي بهنام دولت وجود ندارد؛ بلکه
همواره فنوني از حکمراني وجود دارد که توسط عقالنيتهاي سياسي هماهنگ و
طراحي ميشوند .در واقع حکومت «زمينه گفتماني»اي مهيا ميسازد که در
درون آن اعمال و اجراي قدرت «عقالني» ميشود .اين مهم از طريق به
کارگيري مفاهيم و نگرشها و با مشخص کردن موضوعات و مرزها و در
اختيار گذاردن توجيهات و داليل بهدست ميآيد .عقالنيت سياسي است که
1. Principality
2. Arts of Government
3. Rationality of Government
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اجازه ميدهد ،مسئلهاي مطرح شود و راهبردها و راهحلهاي مخصوص و
کاربردي آن ارائه شوند .عقالنيتها برنامههايي را تدوين ميکنند و اين برنامهها
صرفا دانش محض نيست که سرانجام بهکار گرفته شده و ابزاري شده باشد،
بلکه همواره انجام واقعيت عقالني را ترسيم ميکند که راهاندازي فناوريهاي
سياسي بر آن ممکن ميشود .در ميان آنها از جمله ميتوان به دستگاهها،
روشها ،نهادها ،شکلهاي حقوقي و غيره اشاره کرد که بايستي اجازه دهند
سوژهها مطابق نوعي عقالنيت سياسي حکومت کنند .اين برنامهها يکسري
تاثيراتي بر واقعيت دارند .آنها خود را در نهادها شکل ميدهند ،رفتارهاي فردي
را ترغيب ميکنند و بهمثابه چارچوبهاي ادراکي و قضاوتي عمل ميکنند
(لمکه092 :0942 ،ـ.)099

عقالنيت حکومتي
از نگاه فوکو انسان حيواني است عقالنيتمند و کارهايش را بر مبناي يک
عقالنيت کامال خاص تاريخي انجام ميدهد؛ زندگي سياسي نيز از اين امر مستثني
نيست .البته مفهوم عقالنيت سياسي در اينجا نبايد هيچگونه ارزيابي هنجاري را به
ذهن متبادر کند .از اين جهت مفهوم عقالنيت کمتر به «عقل» مربوط ميشود و
بيشتر به «رويههاي تاريخي»اي که در سياق آنها راهبردهاي ادراکي و قضاوتي
توليد ميشوند ،ربط پيدا ميکنند؛ به اين معنا هيچ اقدامي بدون نظام عقالني
خاصي وجود نخواهد داشت (لمکه .)294 :0942 ،همواره يک عقالنيت سياسي
که به شکلهاي ديگري از عقالنيت متصل است زندگي سياسي را سامان
ميبخشد .توسعهي اين عقالنيت سياسي کامال به فرآيندهاي اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي و تکنيکي وابسته است .اين عقالنيت همواره در نهادها و استراتژيها
تجسم مييابد و ويژگي خاص خود را دارد .از آنجا که عقالنيت سياسي ريشهي
بسياري از بنانگارهها ،اموري بديهي از هر نوع ،نهادها و ايدههايي است که مسلم
ميپنداريم ،از ديدگاهي نظري و عملي اهميتي دو چندان دارد که اين نقد و تحليل
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«تاريخي» از عقالنيت سياسيمان را دنبال کنيم (فوکو« .)910 :0994 ،اينچنين
برداشتي بايد هم سطوح پنهان يا مورد مالحظه قرار نگرفتهي عقالنيت سياسي را
مورد توجه قرار داده و هم فلسفههاي سياسي متعارف را بهعنوان عقالنيتها
تحليل نمايد» (سايمونز 0.)009 :0941 ،چنانکه خود فوکو در جايي اشاره
ميکند ،مسئلهي عقالنيت همواره از دغدغههاي محوري او بوده است« :من تالش
ميکنم نسبت موجود ميان مجموعهاي از تکنيکهاي قدرت و شکلهايي سياسي
همچون دولت و شکلهايي اجتماعي را نشان دهم و تحليل کنم ...مسئله من
عقالنيسازي ارادهي فردي است .هدف من ارائه تاريخي از نهادها يا تاريخي از
ايدهها نيست .بلکه تاريخي از عقالنيت است ،آنگونه که در نهادها و در رفتار
آدمها عمل ميکند .عقالنيت آن چيزي است که مجموعهاي از رفتار انساني را
برنامهريزي و هدايت ميکند .منطقي در نهادها وجود دارد ،بههمان اندازه که در
رفتار افراد و در مناسبات سياسي وجود دارد .حتي در خشنترين شکلها،
2
عقالنيتي وجود دارد و خطرناکترين چيز در خشونت ،عقالنيتاش است»
(فوکو.)922 :0994 ،
همواره نوع مشخصي از عقالنيت در قدرت دولت وجود دارد .از اين منظر
کساني که در برابر يک شکل از قدرت مقاومت نموده يا شورش ميکنند
نميتوانند تنها به محکوم کردن خشونت يا نقد يک نهاد دلخوش باشند .آنها بايد
 .0فوکو در پي تبيين عقالنيت حکومتي بر ميآيد که در پيوند با ليبراليسم بسط و گسـترش يافتـه اسـت .از نظـر
فوکو از قرن هجدهم سازوکارهايي پيچيدهتر در حکومت و نوعي عقالنيت حکومتي جديد پديدار شده است (فوکو
)20 :0994؛ عقالنيتي که قاعدهي تنظيمکنندهاش نه قانون است ،نه حق حکمراني و نه هيچ قاعدهي بيروني ديگـر،
بلکه قاعدهاي دروني ،اين عقالنيت حکومتي را دچار خود محدودسازي ميکند.
 .2در نظر او ،خشونت بهطور قطع في نفسه وحشتناک است .اما عميقترين لنگرگاه خشونت و مايه استمرارش در
آن شکلي از عقالنيت است که ما بهکار ميبريم .ادعا شده است که اگر در جهاني عقالني زندگي کنيم ،ميتوانيم از
شر خشونت خالص شويم .اين کامالً خطاست .ميان خشونت و عقالنيت ،ناسازگاري و مغايرت وجود ندارد .مسئله
من محکوم کردن عقل نيست ،بلکه تعيين سرشت آن عقالنيتي است که بسيار سازگار با خشونت اسـت» (فوکـو،
.)922 :0994
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بتوانند شکل خاصي از عقالنيت که توجيهکنندهي منطق پديدههايي چون
خشونت و رويههاي سازماني است را شناخته و با آنها به چالش برخيزند
(سايمونز.)001 :0941 ،
در عصر جديد تحول در عقالنيتها منجر به تحول در قدرت سياسي شده
است .قدرت سياسي بهطور روزافزون صورتهاي متمرکزي را در پديدهي
دولت و دستگاههاي اجرايي آن پيدا کرده است که عموماً مورخان و تحليلگران
به آن پرداختهاند .از نظر فوکو عالوه بر اين تحول ،نوع ديگري از دگرگوني
روابط قدرت در کار بوده است که براي جوامع مدرن همانقدر اهميت دارد که
متمرکز شدن قدرت سياسي به شکل دولت .اما او بر آن است که تحليل قسم
ديگري از «تغيير صورت روابط مبتني بر قدرت» را پيشنهاد کند؛ تغيير و
تحولي که بهنظر ميرسد با تحول بهسوي دولت متمرکز در تضاد باشد (فوکو،
 .)91:0999چنانکه بري اسمارت اشاره دارد« :از ميان دو تحولي که به
عقالنيت سياسي زمان کنوني ما مربوط ميشود يعني تمرکز روزافزون قدرت
سياسي بهشکل دولت و دستگاههاي دولتي و ظهور فناوري قدرت شبانوار يا
فرديتساز ،توجه فوکو عمدتاً به دومي است و اين تصميم بازتابي از اين عقيده
است که تحليلهايي که دولت را کانون قدرت گرفتهاند چندان ثمربخش
نبودهاند» (اسمارت.)011 :0991 ،
فوکو با تمييز دو عقالنيت کامالً متفاوت از روابط مبتني بر قدرت از
يکديگر ،توجه را بهسمت آن استعارهاي جلب ميکند که فنون قدرتورزي
بهسوي افراد بهمنظور حکم راندن بر آنانرا بهطور مداوم و هميشگي گسترش
داده است .داللت اين استعاره که تحت عنوان قدرت شباني از آن ياد ميشود
اين است که هدف حکومت افزايش رفاه اتباع خويش بهوسيلهي تنظيم کامل،
دقيق و جزيي رفتار آنها است .بنا بهنظر او ،قدرت شبانوار که بر پايهي رابطه-
ي بسيار نزديکتر و مستمرترِ حاکم و محکوم شکل گرفته ،بيشتر دلنگران
رفاه زيردستانش است تا آزادي آنها و بهطور کلي با دغدغهي آزادي بيگانه
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است (هيندس .)091 :0991 ،بهطور کلي تحليل فوکو از دولت پيش از هر
چيز «متمرکز است بر انواع عقالنيتهاي بهکار گرفته شده در رويههايي که از
طريق آن مديريت دولت رفتار انسان را هدايت ميکند» (سايمونز:0941 ،
.)009

فنون حکمراني
فوکو در آغاز نخستين سخنراني درسگفتارهاي تولد زيست سياست ()0499
ميگويد« :ميخواهم تاريخ آنچه ميتوان «فن حکمراني» ناميد را پي بگيرم».
مراد او از فن حکمراني ،به ترفندهاي مختلف و شيوههاي ممکن موجود براي
راهبري انسانها ،جهتدهي رفتارها ،محدود کردن ،کنش و واکنشها اشاره
دارد .در اي ن راستا او با کنار گذاشتن تمام آنچه که معموال طي ساليان طوالني
بهمنزله حکمراني بر کودکان ،خانهها ،خانواده ،روحها ،اجتماعات و غيره تلقي
ميشد ،تاکيد خود را تنها بر شکل سياسي حکمراني قرار ميدهد« :من تنها
حکمراني بر انسانها تا جايي که بهمنزلهي اعمال حاکميت سياسي نمودار شده
را مورد توجه قرار دادم» و «قصد دارم طرز تاسيس قلمرو کردار حکمراني ،با
مقاصد مختلف ،قواعد عمومي و اهداف فراگير ،بهمنظور حکم راندن به بهترين
شيوه ممکن را مشخص کنم .ميتوان اينرا مطالعهي عقالني شدن کردار
حکومتي در اعمال حاکميت سياسي ناميد» (فوکو01 :0941 ،ـ .)4مايکل دين
در توضيح اين بحث ميگويد «اگر حکومت شامل اشکال مختلفي از انديشه در
باب ماهيت حکمراني و دانشي در باب آنکه بر آن حکومت ميشود ،اگر
تاکتيکها و تکنيکهاي خاصي را براي دستيابي به اهداف خود استخدام
ميکند ،اگر هويتِ تعريف شدهاي براي حاکمان و محکومان ايجاد ميکند و
اگر تمام موارد باال را شامل ميشود ،دستورالعملهاي کموبيش ظريفِ رفتارِ
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حکومت شوندگان را ميتوان فن 0آن ناميد» (دين .)29 :0444 ،بنابراين فن
حکمراني چيزي از جنس تکنيک است.
بهطور کلي تکنولوژي مهمترين دستاورد ملموس مدرنيته در تمام ابعاد
زندگي است؛ اما عالوهبر تکنولوژيهاي صنعتي ،اقتصادي و اطالعاتي ،مدرنيته
تکنولوژيهاي سياسي جديدي را نيز ابداع نموده و توسط آنها تحوالت شگرفي
را رقم زده است .فوکو در تأمالت متأخر خود ،بهطور کلي تکنيکها را به چهار
گروه بزرگ تقسيم ميکند که هر يک معرف چارچوبي از «عقل عملي» است:
« )0تکنيکهاي توليد که به مدد آن ميتوانيم چيزهايي را توليد کنيم ،دگرگون
کنيم و دستکاري کنيم؛  )2تکنيکهاي نظامهاي نشانهها که بهکارگيري
نشانهها ،معناها ،نمادها يا داللت را امکانپذير ميکند؛  )9تکنيکهاي قدرت
که رفتار افراد را تعيين ميکند ،آنانرا تابع اهدافي معين يا تابع استيال ميکند
و سوژه را ابژه ميکند؛  )9تکنيکهاي خود که به افراد امکان ميدهد که
بهتنهايي يا به کمک ديگران ،شماري از عمليات را روي بدن و نفسشان،
انديشهها ،رفتارها و شيوهي بودنشان انجام دهند و امکان ميدهد خودشان را
تغيير دهند تا به وضعيتي از سعادت ،پاکي ،حکمت ،کمال يا ناميرايي برسند»
(فوکو.)919 :0994 ،
کانون توجه وي در اين مطالعات بر محور دو نوع اخيرِ تکنولوژي است که
عموما از نظرها پنهان مانده است .در نظر او تکنولوژيهاي سياسي در مقايسه
با ديگر تکنولوژيها مغفول مانده و کمتر مورد بحث قرار گرفتهاند .اين در
حالي است که «عصر روشنگري يکي از مراحل بسيار مهم در تاريخ ما و در
توسعه تکنولوژي سياسي بوده است» (فوکو .)91 :0992 ،تکنولوژيهاي
سياسي پنهانترين شکل ظهور تکنولوژيهاي مدرن هستند .دستيابي به
تکنولوژيهاي سياسي ،يکي از جهشهاي بزرگ تکنيکي دوران مدرن است که
1. Art
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امکان فرارَوي از شکلهاي سنتي قدرت را فراهم نموده است .دولتمداران از
چهارصد سال پيش فنون ظريف ،دقيق و حساب شدهاي را بهکار بستهاند؛ در
نتيجه ،در عصر جديد سلطه و کنترل در بافت نهادهاي اجتماعي تنيده شدهاند.
اين گسترش تکنولوژيهاي سياسي که کمتر مورد توجه فلسفه سياسي قرار
گرفته ،در يک فرآيند گسترده تاريخي جا دارد؛ اين در حالي است که به اعتقاد
فوکو از زمان پيدايش و نضجگيري دولتهاي جديد و مديريت سياسي جامعه،
فلسفه وظيفه دارد مراقب «قدرتِ بيش از حد عقالنيت سياسي» باشد (فوکو،
.)91 :0992
در نهايت بايد در نظر داشت که فوکو بررسي دولت را نه با تمرکز بر
نهادها ـ ارتش ،دستگاه اداري ،بوروکراسي و غيره ـ و قماش مديران اين نهادها
و نه بر اساس تحليل نظريهها و ايدئولوژيهاي مشروعيت بخش به آن ،بلکه با
پيگيري تکنيکها و کردارهايي که شکلي انضمامي به اين عقالنيت جديد
سياسي ميدهند پيش ميبرد( .فوکو.)912 :0994 ،

سامانه (ديسپوزيتيف)
نظريه فوکويي دولت تا اينجا با اتکا به دستگاه مفاهيمِ خود دو بُعد مهم از پديده
دولت (فکري و کرداري) را با دو مفهوم «عقالنيتهاي آااحکومتي» و «فنون
حکمراني» پوشش داده است .اما آيا اين دستگاه تحليلي ،نسبت به بعد «نهادي»
دولت بيتوجه است؟ چه مفهومي از اين انديشه در تحليل بُعد نهادي دولت
بهکار ميآيد؟
پيشتر گفته شد که فوکو در واکنش به تاکيد بيش از حد نظريههاي سياسي
بر نهادها ،در تالش است که جايگاه کردارهاي حکومتي را در تحليل خود از
دولت برجسته کند و بههمين جهت با اتکا به مفهوم حکومتمندي ،محور قرار
دادن کردارهاي حکومتي را بهجاي نهادهاي دولتي پيشنهاد ميکند .اما اين امر
بدان معنا نيست که در اين نظام انديشه از بحث نهادهاي دولتي غفلت ميشود.
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از آنجا که بحث در خصوص مفهوم نهاد مستلزم پذيرش دوگانگي امور گفتماني
و ناگفتماني يا نهادي است ،فوکو با طرح مفهوم جديدي ،عالوهبر آنکه بُعد
نهادي دولت را مورد توجه قرار ميدهد از اين تمايز موجود اما بيفايده در
نظريه سياسي نيز عبور ميکند .او در تعريف نهاد ميگويد« :اصطالح «نهاد»
بهطور کلي براي هر نوع رفتار کم وبيش محدود شده و فراگرفته شده بهکار
ميرود .هر آنچه که کارکردهايش بهمثابه يک «سيستمِ محدوديت» در يک
جامعه است و هرآنچه که قابل گفتن نيست ،بهطور خالصه تمام زمينههاي
غيرگفتماني اجتماع ،يک نهاد است» (فوکو .)049-049 :0491 ،اما بر چه
اساسي امور نهادي و امور گفتماني را ميتوان از هم تميز داد؟ او اين تمايز را
بياهميت و بيفايده ميداند؛ بههمين جهت در دوره متاخر فکر خود بهسراغ
مفهومي جديدي تحت عنوان «سامانه» ( )Dispositifميرود تا از دوگانهي
0
گفتماني و ناگفتماني پرهيز کند.
«سامانه» چيست؟ بهطور کلي فوکو از اين اصطالح براي اشاره به
«مکانيسمهاي مختلف نهادي ،فيزيکي و اداري و ساختارهاي دانش» استفاده
ميکند که موجب افزايش و حفظ قدرت در درون «بدن اجتماعي» ميشوند.
«سامانه» اصطالح فني تعيينکنندهاي براي استراتژي فکري فوکوي متأخر است.
او از نيمه دوم دهه  0491يعني از هنگامي که خود را سرگرم مضمون
«حکومتمندي» ساخت ،اغلب از اين اصطالح بهره ميجست؛ اصطالحِ
پيچيدهاي که معادل انگليسي رضايتبخشي براي آن نميتوان يافت 2.اگرچه
 .0فوکو ميگويد« :آنچهکه من يک سامانه (آپاراتوس) ناميدم يک مورد بسيار کليتر از اپيستمه است و يا اينکـه
اپيستمه يک سامانه بهطور خاص گفتماني است ،در حاليکه سامانه در شکل کلي آن هر دو گفتماني و غيرگفتماني
را شامل ميشود و عناصر آن بسيار ناهمگنتر است» (فوکو.)049 :0491 ،
 .2مترجمين انگليسي فوکو اصطالح آپاراتوس ( )Apparatusبهمعناي دستگاه را بهعنوان معادل بهکار بـرده انـد
به عنوان تاکيد بر اينکه مفاهيم بهعنوان ابزارهاي تحليلاند .با اينحال اين مفهوم پيش از حد ابهامآميز است .معادل
پيشنهادي دريفوس که البته اذعان ميکند که نارساست نيز «شـبکه معنـا» يـا حصـارپذيري معناسـت (دريفـوس،
 .) 221 :0994اين واژه برساخته فوکو را به دم و دستگاه نيز ترجمه کردهاند؛ اما در کار فوکو نميتوان بـار کـامال
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منظور دقيق فوکو از اين اصطالح روشن نشده است ،اما حوزه مورد اشاره آن
مفهوم نسبتا روشن است .اين مفهوم مانند «اپيستمه» ،ايدهي ناظر بر سوژه
استعاليي را رد ميکند اما از اپيستمه به اين دليل متمايز ميشود که عالوهبر
کردارهاي گفتماني ،در برگيرنده کردارهاي ناگفتماني نيز هست و بهطور کلي
هر کردار سوبژکتيويتهساز را شامل ميشود .0هرچند که فوکو هيچگاه تعريف
جامع و کاملي از اين اصطالح ارائه نداد ،ليکن در مصاحبهاي تحت عنوان
«قدرت /دانش» تا حدي به اين مهم نزديک شد« :آنچه را که من سعي کردم از
طريق اين اصطالح برجسته سازم بيش از هر چيز مجموعهاي کامالً ناهمگن
است که در بردارندهي گفتمانها ،نهادها ،اشکال معماري ،تصميمات نظارتي،
قوانين ،تدابير اداري و اجرايي ،احکام علمي و موضوعات فلسفي ،اخالقي و
بشردوستانه است و بههمين اندازه امور ذکر نشده ديگري را نيز شامل ميشود.
چنين اموري را ميتوان عناصر يک سامانه دانست .سامانه همان شبکهاي است
که مابين اين عناصر شکل ميگيرد .منظور من از اصطالح سامانه نوعي
صورتبندي است که بهعنوان عملکرد اصلياش در يک لحظهي تاريخي معين
متضمن واکنش به قسمي اضطرار است؛ بنابراين سامانه واجد عملکرد
استراتژيک مسلط است .گفتهام که ماهيت يک سامانه امري اساساً استراتژيک
است و اين بدين معناست که ما در باب قسمي دستکاري آشکار مناسبات
نيروها ،نوعي مداخله انضمامي و عقالني در مناسبات نيروها سخن ميگوييم ،چه
بهمنظور بسط و گسترش آنها در جهتي خاص باشد و چه براي سد کردن،
سخت افزاري «دستگاه» را به ديسپوزيتيف بخشيد ،چرا که ديسپوزيتيف حالتي نرمافزاري نيز دارد.
 .0چنانکه ديويد اوون بهدرستي ميگويد مشخصهي گذار از اپيستمه به ديسپوزيتيف اين است که فوکو از واژگان
و کلماتي شبه کانتي در روش ديرينهشناسي به واژگان و کلماتي نيچهاي در روش تبارشناسي گذر ميکند .گذر به
مفهوم ديسپوزيتيف ،عالوه بر گنجاندن کردارهاي ناگفتماني ،نشاندهنده تعهد بـه برداشـتي چشـماندازگرايانـه از
دانش نيز هست ،چشماندازي که درآن هر ديسپوزيتيفي تصديق ميکند که سرشتي سودمحور و نظـامي مبتنـي بـر
بيعدالتي دارد (اوون.)299 :0949 ،
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تثبيت و بهره گرفتن از آنها باشد .در نتيجه سامانه همواره در قسمي از بازي
قدرت ثبت و حک ميگردد ،ليکن از سوي ديگر هميشه در پيوند با حدود
خاصي از معرفت است که از آن پديد ميآيند ،در حاليکه بههمان اندازه آنرا
مقيد و مشروط نيز ميسازد .سامانه دقيقاً عبارت است از مجموعهاي از
استراتژيهاي مرتبط با مناسبات نيروها که هم از طريق انواع خاصي معرفت
مورد تاييد قرار ميگيرد و هم مؤيد آنها است» (فوکو.)049 :0491 ،
جورجو آگامبن تعريف فوق از مفهوم «سامانه» را چنين جمعبندي ميکند:
«آپاراتوس ]= سامانه[ به مجموعهاي از اعمال ،بدنههاي معرفتي ،تدابير و نهادها
اشاره دارد که به مديريت ،حکومت ،کنترل و جهتدهيکردن ـ بهشيوهاي که
مدعي کارآمدي است ـ رفتارها ،ژستها و تفکرات نوع بشر ميپردازد»
(آگامبن .)29 :0994 ،بر اين پايه فوکو نشان ميدهد که چگونه در جوامع
انضباطي سامانه ـ از خالل مجموعهاي از اعمال ،گفتمانها و بدنههاي معرفتي ـ
اقدام به خلق بدنهاي رام اما با اين حال آزاد ،ميکنند ،بدنهايي که هويت و
آزادي (اختيار) خويش را در مقام سوژه ،حتي در بطن فرآيند سوژهزداييشان،
مسلم فرض ميگيرند .بدينترتيب آپاراتوس ،مهمتر از همه ،نوعي ماشين است
که سوژه شدن را توليد ميکند و صرفاً در اين مقام نوعي ماشين حکومتي نيز
بهحساب ميآيد (آگامبن.)92 :0994 ،
ژيل دلوز نيز در مقالهاي با عنوان «ديسپوزيتيف چيست» با اذعان به اينکه
فلسفه فوکو نوعي تحليل سامانههاي انضمامي است سعي کرده جنبههايي از اين
مفهوم را در انديشههاي فوکو مورد بررسي قرار دهد .او سامانه را «ماشين»هايي
تلقي ميکند که «فرد را به ديدن و سخن گفتن وا ميدارند» (دلوز،
 0.)0942:294در نتيجه ،مفهوم سامانه اگرچه قابل تقليل به نهادهاي انضمامي
 .0بههمين جهت اگر نوعي «تاريخمندي سامانه» داشته باشـيم ،قطعـا همـان تـاريخمنـدي رژيـمهـاي نـور و نيـز
تاريخمندي رژيمهاي گفتنها است .از نظر دلوز «ديسپوزيتيفها از خطوط رويتپـذيري ،گفـتن ،خطـوط نيـرو،
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نيست؛ اما در برگيرنده اموري است که شامل نهادها نيز ميباشد و استخدام آن
بهعنوان بُعد سوم تحليل دولت بسيار ميتواند مثمرثمر باشد.
در تحليل رابطهي اين سه بُعد از دستگاه دولت ميتوان گفت اتصال فنون
حکومتي و عقالنيت حکومتي در مفهوم حکومتمندي آشکار ميشود .البته
مناسبتِ ميان عقالنيت سياسي و فنون سياسي ،تبادل نوشتاري کاملِ عالم
گفتمان و عالم اَعمال نيست ،بلکه دقيقا نوعي عدم تبادل نوشتاري ميان هر دو
است که فضاي تحليل تاريخي را ميگشايد (لمکه .)099 :0942 ،از سوي
ديگر فنون حکمراني در پديدهي سامانه صورت عيني و ملموس مييابند که
ميتوان از آن بهعنوان بعد نهادي دولت ياد کرد .عالوهبر اين ،از ديدگاه فوکو
معيار شناخت «نهاد» نيز وجود يک رشتهاي از عقالنيت است .با آنکه
آپاراتوس صرفا امري نهادي نيست و در ترکيبي ناهمگن امور گفتماني را نيز
شامل ميشود اما از آنجا که «تجلي رويتپذيرِ فرآيند ايجاد سوژگي» است
ميتواند بهعنوان بعد سوم دستگاه تحليلي دولت مورد استفاده قرار گيرد.

نتيجهگيري
مقاله حاضر به محوريت اين پرسش شکل گرفت که آيا انديشهي سياسي ميشل
فوکو حاوي الگويي براي بررسي پديدهي دولت است؟ صحبت از وجود الگو
براي تحليل و کالبدشکافي مستلزم ارائه دستگاهي است که ابعاد اساسي دولت
(بُعد فکري ،کرداري و نهادي) را پوشش دهد .به باور اين مقاله ،فوکو در دوره
فکري متاخر با ابداع مفهوم حکومتمندي کوشيد مسئله دولت را از بيرون آن و
بر مبناي مسئله حکومت تشريح کند .وي با طرح مفاهيمي نظير عقالنيت

خطوط سوبژکتيوسازي و خطوط ترکخوردگي ،شکست و گسستهايي تشکيل ميشـوند کـه همـه در همـديگر
ميپيچند و با يکديگر مخطوط ميشوند و برخي ديگـر خطـوط را از خـالل دگرگـونيهـا و حتـي تحـوالت ايـن
سرهمبندي ،تقويت ميکنند يا فرا ميخوانند» (دلوز.)299 :0942 ،
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حکومتي ،فنون حکمراني و سامانههاي حکومتي بهعنوان اجزاي يک دستگاه
تحليلي از دولت ،چارچوب مفيدي را براي فهم مسئله دولت پيشنهاد کند.
دستاورد مهم آن ،قابليت کاربست در گونههاي مختلفي از حکمرانيهاي ليبرال
و غيرليبرال است .اين دستگاه تحليلي از ارزش تشريحي قابل توجهي براي
توصيف اجزاي دولت مدرن برخوردار است و بهنظر ميرسد از طريق اين
دستگاه مفهومي ميتوان به مسئلهي دولت در ايران نزديک شد و به تحليلي از
آن رسيد .اين الگوي تحليلي بشکل زير قابل ترسيم است:
Governmental
Rationality

Art of
Governme
nt
Governmenta
l Apparatus

Governmentality

State
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