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 دهيچک

 يهيبا خارج شدن از مسئله دولت و کاوش در آن بر پا ييافت فوکويره
 يليتحل يت دولت و اجزايماه ي ق دربارهياز تحق يدير جدي، مسيمند حکومت

ح يبر ترج عالوه«  يمند حکومت»را مطرح کرده است. فوکو با ابداع مفهوم  آن
، روند دخالت ياسيس ي هينهادها در نظر يجا به يحکومت يتمرکز بر کردارها

کار پرده از  نيگذارد و با ا يش ميحکومت را به نما يها در کردارهاتيذهن
 ياژهيدارد که امروزه ابعاد ويد بر ميتِ حکومت در عصر جديدر ذهن يتحول

است که از  ياختراع ي دهيک پدياز نگاه فوکو، دولت  يطور کل است. بهافته ي
فنون »گر به يد ييو از سو يوان بُعد فکرعن به« يحکومت يهاتيعقالن»به  ييسو

 يها سامانه»ن يبر ا شود. عالوه يمرتبط م يعنوان بُعد کردار به« يحکمران
افزود  يلين دستگاه تحليتوان به ايدولت م يعنوان بُعد نهاد ز بهيرا ن« يحکومت
 يانتقاد يدگاهيت، کردار، نهاد( از دي)عقالن« دولت» يبُعدل سه يتحل يتا ارائه

برال و يل يهاياز حکمران يعيل شود که کاربست آن، دامنه وسيتکم ينحو به
 شود. برال را شامل يرليغ

، ي، فنون حکمرانيت حکومتي، عقالنيمند فوکو، دولت، حکومت :هاد واژهيکل
  سامانه.

                                                                                                    
 (yahyavi@basu.ac.ir)نايس يدانشگاه بوعل ياسيار علوم سياستاد .0
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 مقدمه

قت، يم حقياز کردارها به رژ ياخواهم نشان دهم چطور اتصال مجموعهيم»
که مرز آنچه وجود  سازد ياز دانش و قدرت را م 0يا]= سامانه[هيآراا يدستگاه 

 يبندميطور مشروع تابع تقسم و بهيت ترسيکارآمد در واقع ينحو ندارد را به
 (.99: 0941)فوکو، « کند. يدرست ـ غلط م

 يبررس يبرا ييالگو ي( حاو0499-0421شل فوکو )يم يها شهيا انديآ 
دولت  يت و اجزايشناخت ماه يبرا يدولت هست؟ فوکو چه راهکار يدهيپد

 ي کمتر شناخته شده يگفتارها رسد فوکو در درسينظر م دهد؟ به يبه ما ارائه م
ق در باب دولت ياز تحق يديجد يحوزه 94/0499  يها کلژدوفرانس در سال

کنکاش و توان ابعاد مختلف دولت را مورد يآن م يد که بر مبنايگشايرا م
است  2يمند را ابداع شده حکومتي، مفهوم اخين بررسيقرار داد. محور ا يبررس

گر يد يقدرت است و از سو ييل فوکويدر تحل يانگر نقطه عطفيسو ب کيکه از 
 اندازچشمنسبت با  در يحکومت ي«هاها، فنون و سامانهتيعقالن»آن  يبر مبنا

 گفتمان در فوکو يجنبه از آرا نيرد. ايگ يقرار م ياش مورد بررسيخيتار
سم، يبراليس، ليپل ريرا )نظ دولت از مدرن مظاهر از ياريبسمعاصر،  ياسيس

( مورد  ...و سکير تيري، رفاه، مديمه، همبستگي، بياجتماع ت، اقتصاديامن
 که استن باور يها برآمده از اکاوش نيا ياصل حورمدهد. يکاوش قرار م

 يامور بلکه ند؛ستين يعيطب و يزيغر يامور ،دولت يها کردار و فاهدا
به سراغ  ييهاکيل فنون و تاکتيفوکو از رهگذر تحل»ند. ايو اختراع ياعتبار

اند که بر جاد کردهياز قدرت را ا يادهيچيرود که شکل پيپرسش دولتِ مدرن م
(. البته دولت صرفاً 090: 0991)اسمارت، « شود يها اعمال متيافراد و جمع

 يهمه يست؛ بلکه از جهتيخاص اعمال قدرت ن يهاتيا وضعيها از شکل يکي

                                                                                                    
1. Dispositif 
2. Governmentality 
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ل که از آن مشتق ين دليد به دولت بازگردد؛ نه به ايقدرت با ي صور رابطه
تحت کنترل  ياندهينحو فزا ل که امروزه روابط قدرت بهين دلياند، بلکه به ا شده

ا ي، يدولت يصورت نهادها گر، روابط قدرت بهيد يعبارت ند. بهيآ يدولت در م
ابند ي يشوند و تمرکز ميم يتحت نظارت آنها، ساخته و پرداخته شده، عقالن

 (. 099: 0991)اسمارت، 
فوکو تعلق دارد که در آن با  يمتاخر فکر ين مباحث به دورهيا 

ِ  محور شرايطِ امکانـ  ف گسستيعنوان توص به  «شناسي ديرينه»از  يريگ فاصله
 يها ح قدرت محور دغدغهيا تشري 0«يتبارشناس»(، 0942)رک: فوکو،  شه ياند

 يمطالعات ي ن حوزهياست که درک ارائه شده در ا ين نکته ضرورياو شد. ذکر ا
« يخصلت انتقاد»ک يدولت گرد آمده، از « يمند حکومت»که حول مفهوم 

ه ما است ک يها و امکاناتتيکند که معطوف به روشن ساختن محدود يم يرويپ
مرتبط « درکمان از خود يهاروش»اند و با  ساخته« مياشده»و « ميهست»را آنچه 

گران يم بر خود و ديکن يم ي، با آن سع«ميشوياداره م»که ما  ييهااست؛ روش
له مراجع اقتدار يوس شده به  قت فرضيو در آن اشکالِ دانشِ حق« ميحکومت کن»

دولت  يمند ل حکومتين حال تحلي(. در ع09: 0444ن، يابند )دي يتحقق م
تواند به ابزار  يب ميترت نيز اشاره دارد و به ايمدرن بر قوه مقاومتِ ممکن ن

(. در ادامه با 20: 0942ل شود )لمکه، يتبد« ياسينقد خِرد س» يبرا يمهم
 يـ انتقاد يليتحل يها ن دستگاهيترعياز بد يکيفوکو،  يها از بحث يريگ وام

 رد. يگ يقرار م يدولت مورد بررس

                                                                                                    
ـ تاريخي به روابط و مناسباتِ قدرت و دانـش اسـت کـه زمـان     ( رويکردي انتقاديGenealogyتبارشناسي ) .0

ي عطف شناسي، نقطهکند. برخالف ديرينهي عزيمت خود قرار داده و براي فهمش، به گذشته رجوع ميحال را نقطه
گيـرد )لِمکـه،    سي ديگر مدلِ بزرگ زبان و تصوير نيست، بلکه جنگ و ميدان جنگ اساسِ تحليل قرار ميتبارشنا
هـا، بلکـه بايـد     مکان ارجاع ما نبايد مدل ممتازي از زبان )النگ( و نشـانه »( با اين باور که در تحليل 90: 0942

شکل روابط قدرت  است تا زبان. در واقع بهشکل جنگ  زند بهجنگ و نبرد باشد. تاريخي که سرنوشت ما را رقم مي
 (. 009: 0491)فوکو، « است و نه روابط معنا
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 به مسئله دولت يينگاه فوکو

 يهادانند که به عرصهياست ميکِ سيزيخرده ف يعموماً  فوکو را کاشف عرصه
ج، از آنجا که فوکو کانونِ توجه ين باور رايتفاوت است. بنابرا ياست بيکالن س

   است که بحث يعيدهد، طبين سطوح اِعمال قدرت قرار ميزتريخود را بر ر
ژه يو گران )به ليشتر تحلياست نداشته باشد. بيدر مورد سطح کالن س ينچندا

کال، در نقد يتفکر راد يفوکو برا يفکر يها  ها( با اقرار به دستاوردستيمارکس
چون دولت متهم  هم ييهادهياست و پديبه سطح کالن س يتوجه ي، او را به بيو
ع فوکو يبد يها  رتيها و بصپژوهششده که گفته  يعنوان انتقاد، حتکنند. به يم

ستم است، اما نسبت به ارتباطِ يمه دوم قرن بيدر ن يقيگانه رخدادِ حقياگر چه 
(. 01: 0999خواه، خاموش است )فرهادپور، تيتمام يها  ک با نظاميزيخرده ف

است هستند يترِ سفيظر يهادهين پديياو تنها قادر به تب يهان اساس آموزهيا بر
 ندارند.  ييدولت کارآ يل مسئلهيتحل يو برا
آنان به  يافت که بدفهميتوان يرا در آثار فوکو م ياريبس يها البته بحث 

 ياند؛ مثالً ون مدعا انگاشته شدهيبر ا يعنوان شاهدزده و به ن سوءتفاهم دامنيا
د مسئله را به دولت يل قدرت نبايد دارد که در تحلين موضوع تأکيهمواره بر ا

دولت گسترش  يمرزها يل قدرت ضرورتاً به فراسويتحل»دود کرد. مح
ار يش در اختيها که دم و دستگاه يقدرت و توان يرا دولت، با همهيابد... زي يم

را اِشغال  يروابط قدرتِ بالفعل و واقع يعرصه يتواند تماميدارند، هرگز نم
ش وجود يکه از پ يگرينکه دولت فقط براساس روابط قدرتِ ديگر ايکند و د
که  يقدرت يهاشبکه يتواند عمل کند. دولت نسبت به کل مجموعهيداشته، م

کند يو... را محاصره م ي، معرفت، فناوريشاونديت، خانواده، خويبدن، جنس
د يگويکه م ين هشدار ويا اي(؛ 022: 0491دارد )فوکو،  ييروبنا يجنبه

ن يا»ست: يچندان ثمربخش ن ل قدرتيقصد تحل محور قرار دادنِ دولت به
 ين همهييد در تبيقدرت، با يا محل تالقيعنوان سرچشمه  شه که دولت، بهياند
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 يقدرت در نظر گرفته شود، از نظر من برا يسازمانده يهازات و دستگاهيتجه
توان گفت که ثمرات آن تا انتها به د بهيا شايست، يخ چندان ثمربخش نيتار

طور تمسخرِ ني(؛ هم012: 0991در اسمارت، )فوکو « ده استيمصرف رس
د: يگو يکه م ي، هنگاميهراس ه دولتيش عليها ا بحثيعشق به دولت  ييفوکو

ر يد بدانند که در مسيهراسانه دارند، با  دولت يشهيکه اند يامروزه تمام کسان»
 (. 219: 0941)فوکو، « کنند يباد حرکت م

 يدهنظر دور داشت که امتناع از ارزشد از يها، نبا ن گفتهيرغم تمام ا به 
نکه يست. ضمن ايدولت ن يبه مسئله يتوجه يب يمعنا به دولت به يافراط
شه فوکو و لحاظ کردن گسترش آن يدر اند« قدرت يهمه جا حضور» يآموزه

ست. جدا از يدولت ن يغافل شدن از مسئله يمعنا ز بهيدولت ن يدر فراسو
 ي هيالنِ قدرت و دستگاه دولت، مشخصاً درونمااشارات پراکنده  به مسائل ک

 يتبارشناس» 94/0499 يها سال يگفتارهاچون درس از آثار او هم يبرخ
اسمارت خاطر نشان  يکه بر (. چنان091: 0942است )لمکه، « دولت مدرن

درک  يبرا يچ ربط و مناسبتيخطاست که آثار فوکو ه يريگجهين نتيا»کند  يم
 (. 019: 0991)اسمارت، « توسعه و عملکرد دولت مدرن ندارد

ن فرض بنا نشده که يروابط قدرت بر ا ينکه کندوکاو فوکو دربارهيبا ا 
عنوان  ت دولت مدرن بهيش انباشته است؛ اهميها قدرت در دولت و دستگاه

شود يم يق و بررسيتصد« قدرت متمرکز و تمرکزبخش ياسيشکل س»
 يده انگاشتن دولت در آراينکه، تصورِ نادي(. جالب ا011: 0991)اسمارت، 

ن باور ياست بر ايست سيدر تولد ز يشکل گرفته که خودِ و يفوکو در حال
در قلب « يسازيدولت»ا يتحت کنترل دولت قرار دادن و  يمسئله»است که 

 (. 009: 0941)فوکو، « ام واقع شده است که مطرح کرده يمسائل
مربوط  يها دگاهيد يد بازسازيگو يطور که توماس لِمکه م ن همانيبر ا عالوه 
 يتبارشناس»ان يم يانگر حلقه رابطيفوکو ب يدر دوره متاخر فکر« حکومت»به 

گر، طرح مفهومِ ير ديتعب است. به« مدرن يسوژگ يتبارشناس»و « دولت مدرن
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است. او در « يسوژگ»و « دولت» ي دهيچيپاسخِ فوکو به دو مسئله پ« حکومت»
قات يحکومت در تحق ي ، با مبنا قرار دادن مسئلهينظر ييجا ک جابهي يط

 يگفتارها را در درس« دولت مدرن يتبارشناس» يخود، از طرف يبعد
مدرن مورد  ياسيت سيکند که در مرکز آن، تحول عقالن يم يبررس 94/0499

سوژه  يناستبارش»گر به کنکاش در امر يرد و از طرف ديگ يمالحظه قرار م
کند و  يرا دنبال م ياز سوژگ يط ساخت تجارب غربيپردازد که شرا يم« مدرن

، 20: 0942سازد )لمکه،  يرا م 0«تيخ جنسيتار»م، موضوع کتاب ين تصميا
94 ،091 .) 

ر در آغاز دوره مدرن، به فوکو يک مشکل فراگيعنوان  شناخت حکومت به 
کالن  تيعقالن ملِأتقدرت را با  يکردارها يکيزيفخرده  ليتحلاجازه داد تا 

 يدهي( و با طرح ا92: 0941مونز، يد )سايل نمايتکم يتحکوم
ل قدرت خُرد، يخود در تحل يشناس به روش ينيع ي، محتوا«يمند حکومت»

ها، ت رفتار انساني، روش هدايعبارت ا بهي يمند حکومت يببخشد. انگاره
دهد ير نشان مين تعبياست. فوکو با ال روابط قدرت يتحل يبرا يا شبکه

 رفتار هدايت هاي شيوه تحليل براي است ممکن که مفهومي يشبکه چطور»
 ممکن سان همين  شود، به تصور معتبر کودکان و ديوانگان، بيماران، مجرمان

 سياستِ چون مقياسيبزرگ  و متفاوت کامالً هاي پديده تحليل براي است
 توان مي... باشد معتبر نيز غيره و اجتماعي يبدنه کلِ مديريتِ يا اقتصادي
 تعريف، به داري، طبق حکومت روندهاي خرد، يا هاي قدرت تحليل که پذيرفت

 و ديدگاه را آن بايد سادگي به نيست؛ بلکه محدود مشخصي مقياس و قلمرو
 «کرد آنها، تلقي ياندازه از نظر ها، صرف مقياس تمام براي معتبري کشف روش

« اس و بخشيمق»ل قدرت، به ينظر فوکو تحل ن بهيبنابرا(. 219: 0941)فوکو، 

                                                                                                    
ـ نظ يمبـاحث  يسه جلد حاو يفوکو در اواخر عمر اوست که در ط يت عنوان پروژه اصليخ جنسيتار .0 ر قـدرت،  ي

 (0491و فوکو،  0491؛ فوکو، 0499ده است. )رک: فوکو، يبه انتشار رس ياخالق و سوژگ
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 يها است و از بحث« دگاه پژوهشگريد»مربوط به  ياست؛ بلکه مسئلهيمربوط ن
 توان سود برد.  يل دولت ميقصد تحل به ييطرح الگو يبرا يعنوان منبع به يو

 بدون ذات يه، دولتيبدون نظر يليتحل

ح داد؟ يفوکو توض يمفهوم دولت را با اتکا به دستگاه يمسئله توانيچگونه م
ا مقدم بر يکنند؟ يدولت م يمسئله يبه فهم و بررس يفوکو چه کمک يها آموزه

ن، قلب و قلمرو خاص و ياديا دولت ذات، ذره بنيها از نظر فوکو آن پرسشيا
 يهمواره سع« ه دولتينظر»د گفت ير بايدارد؟ در پاسخ به پرسش اخ يزيمتما

دولت استنباط  يالت و خواص ذاتيمدرن حکومت را از تما يها تيکرده فعال
رون از خود. يب يزهاياش به رشد و استعمار همه چلِ تصور شدهيژه تمايو کند؛ به

چ يه يطور کل و به يچ اقتضائات ذاتيبر آن است که دولت ه يدر مقابل، و
انه که دولت را يگرادگاه ذاتي(. در مخالفت با د9: 0440ندارد )گُردُن،  يذات

 يگر اعتباراتِ عمده در زندگيمستقل و در عرض د يذات و اعتبار يدارا
و مصنوع در نظر  ياختراع ييهاعنوان قالب داند، فوکو دولت را بهيانسان م

 يروابط اجتماع به يدهقصد نظم داشته و به« ياستعار» يتيرد که ماهيگيم
داند؛ يه و مستقل ميل، اولياص ياست. او دولت را فاقد ذات« ساخته شده»
از  ياعتبار» يد نوعيمستقل، بلکه با ين لحاظ، حکومت را نه اعتباريهم به»

ن فوکو ي(. بنابرا094: 0949، يرحي)ف« ف نموديدانست و تعر« اعتبار
 يگاهِ بحث خود قرار دهد، بر مبنايانه در باب دولت را گرانيگراذات ياهينظر يب

گونه از مفهوم  نيپردازد و ايدولت م يل مسئلهيبه تحل« يمند حکومت»مفهوم 
ش بردن بحث بدون يپ0کند.يم يپوش ر هضم چشميد ييغذا يمثابه دولت به

                                                                                                    
! اسـت  طور نيبله، هم دهم يم خُوب، جواب[. برميم شيپ را بحث]دولت  هينظر بدون باز هم که گفت ديخواه» .0
ـ د ييد از غذايبتواند و با يکينکه يکنم. مثل ا نيچن هم ديبا و[ ش ببرميپ را بحث]دولت  هينظر بدون خواهميم ر ي

 (. 002: 0941)فوکو، « کند يپوش هضم چشم
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حذف  يمعنا ن کار بهيدهد که ايدولت به چه معناست؟ فوکو هشدار م يهينظر
قاً برخالفِ آن، يست؛ بلکه دقيلش نياز تحل يدولت يرهاحضور و اثرِ سازوکا

تکه اما مستمرِ و تکه يجياِشغال تدر 0يساز يکيشه در آثارش شاهد يهم
م ياتوسط دولت بوده« يمند حکومت» يعبارت ها و بهاز کردارها و روش يتعداد

 با نکردن آغاز يمعن به «دولت هينظر بدون بحث طرح»(. 009: 0941)فوکو، 
 به است. مسئله خود يو ـ برا در ـ دولت يهاژهيکارو و ، ساختاريعيطب ليتحل
 خود يو ـ برا در ـ دولت ييکذا ذاتِ از کردارها مجموعه نيا استنتاجِ وجه هيچ

 يذات دولت که مهم ليدل نيا م، بهيکن يخوددار ليتحل نوع نيا از ديست. باين
 دولت. در خود يقدرت مستقل منبع نه است و عام( يامر) نه دولت» ندارد؛

 يهايسازيدولت اي يساز يدولت متحرکِ ريتصو رخ و مياثر، ن جز ستين يزيچ
است  ي(. دولت حاصل دادوستدها و فعل و انفعاالت009: 0941)فوکو، « مداوم

 2دولت عبارت است از مبادالت» کنند:يجاد مير اييکه در مناسبات موجود تغ
، اشکال و يريگمي، مراکز تصميگذار هاي سرمايهوهي، شيکه منابع مال ينقطعيال

ا يل يره را تعديو غ ي، اقتدار مرکزيمحل يهاانواع کنترل، روابط قدرت
)فوکو، « دهد ير مييسروصدا تغ يا بيکند، يداً دگرگون ميا شديض، يتعو

0941 :009 .) 
 اي خوب احساسات چيه که يمعن نيا به نه ندارد؛ قلب دولت»نکه يا خالصه 

 دولت. ندارد يايدرون ي منطقه چيه دولت که يمعن نيا به ندارد، بلکه يبد
 9«يمند حکومت نيچند از يميرژ متحرک اثر[ و جهينت]جز  ستين يزيچ

 د:يگوين نوع نگاه به دولت ميح  ايلر در توضيتر مي(. پ009: 0941)فوکو، 

رو، يکه با ارجاع به مسائل ن است، مگر آن يتوخال يا دولت انگاره»
د يا در توليدولت در جامعه  يا نقش کارکردي« مسلح يها انسان يها مجموعه»

                                                                                                    
1. Identification 
2. Transactions 

 تأکيد از نگارنده است.  .9
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-د مهميگر و شايم. کار فوکو، توجه را به بُعد دي، به آن معنا دهيروابط اجتماع

کمتر  يتر و وضوحناروشن ينمود يکه دارا يکند، بُعدياز دولت جلب م يتر
ن يف چنيتوص ياست که فوکو برا يدولت اصطالح 0«مند شدنِحکومت»است. 

روها، بلکه ياست، نه فقط مرکب از ن يبيترک يتيسازد. دولت واقعيم يا دهيپد
 (. 212: 0992لر، ي)م« از عوامل يمرکب از تنوع

کشف قاعده  يدولت، در پ از يا انهيگرار ذاتين برداشت غيروشن است که چن 
است که  يرون و با توجه به قواعديحاکم بر دولت، نه از درون آن، بلکه از ب

ل دولت با يبخشند. به باور فوکو تحل يآن جهت م يبه کردارها ياستعار ينحو به
-يکه مارکس م شود ـ چنانيدن اسرار وجود دولت از دل آن حاصل نميرون کشيب

ـ بلکه با خارج شدن از مسئله دولت و با رون کشد يخواست راز کاال را از آن ب
 شود. يحاصل م« يمند حکومت يکردارها»ه يد در آن بر پايکاوش و ترد

 يجا ت حکومت و تحوالت آن در غرب مدرن، بهيل ماهين فوکو در تحليبنابرا 
ن دولت، به ياديبن يها ذرّيکشف ذات و  يدر راستا ياهيطرح نظر يتالش برا

وجود  ييهاخ دولتيکند. در نظر او در طول تار يه ميتک« يمند حکومت» ي استعاره
 يعنياند، دولت بوده يهيکردند اما فاقد نظريرا اداره م ياسياند که نظام س داشته

ک يه، اداره حکومت را بر يک نظريامور دولت به  يابتنا يجا به
Governmentality 2کردند.  يم يزير هيپا يمند حکومت ياستعاره يعني 

 يمند حکومت

هنوز  يدشوار است و در زبان فارس Governmentalityف اصطالح يتعر

                                                                                                    
1. Governmentalisation 

نداشـته و   يچندان بد ي ها تجربهيسيدولت داشته باشد؟ در هر حال انگل يهينظر يا واقعاً مهم است که کسيآ» .2
اند...  داشته يدر مورد حکمران يدولت، عملکرد نسبتاً خوب يدرباره ياهير، بدون نظرين چند سال اخيکم تا همدستِ
 يا حتيدولت  يدرباره ياهياساس نظر گاه برچيبرال هيل يانگلستان و آموزه ياسيتوان گفت که نظام سين ميبنابرا

 (. 090: 0941)فوکو، « ش گرفتنديها اصول حکومت را در پز شدن به آن عمل نکرده است. آنيبا تجه
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ز ين يمند افت. ترجمه آن به حکومتيتوان  يآن نم يبرا يبخشتيمعادل رضا
ت يذهن»ا ي، طرز تفکر حکومت يدارر حکومتيها )نظر ترجمهيچون سا هم

ه ينظر يدر حوزه يپرنفوذ د؛ مفهوم نوظهور امايآ ينظر م نارسا به«( حکومت
ل ياز تحل يمختلف يهااز جنبه يبيروانش، که ترکي، در کار فوکو و پياسيس
و « يت حکومتيعقالن»ر ينظ يميشتر با مفاهيرا داراست و ب يو فلسف ياسيس
، يو رهبر« اداره»ت يد بر اهمين مفهوم با تاکيمرتبط است. ا« يفنون حکمران»

ان مسئله حکومت و يوند ميجلب توجه به پ يبرا يسو ناظر بر تالش کياز 
حکومت است و از  يطور مشخص دخالت تفکر در کردارها تفکر و به يها وهيش

د، به استخدام ياز قدرت در عصر جد يشکل خاصظهور  ليتحل يگر برايد يسو
آن،  يژهيو ين حکمراننوسم و فيبراليولئعنوان ن که اکنون بهشوديگرفته م
ن، يز اشاره دارد )دين نيکل ديکه ما ن سبب چنانيهم به ؛استافته يتوسعه 
ن يرا در ا يمند گسترده از مفهوم حکومت يتوان دو معنا ي( م29: 0444

  است. ياول يخيدوم بسط تار يز دادکه البته معنايات از هم تميادب
ت يد و ذهنيبه نگرش، طرز تفکر، د يمند نخست مفهومِ حکومت يدر معنا 

ن موضوع که ما چگونه در مورد يحکومت اشاره دارد؛ ا ي مسئله ما نسبت به
 0يها«تيذهن»ا يها تينکه چگونه با عقالنيم؟ ايکن يحکومت کردن فکر م

معنا، اصطالح ن ي(. به ا29: 0444ن، ي)د 2ميشيانديدر باب حکومت م يمتفاوت
معناي حکومت و  به Governmentي  مندي ترکيبي است از دو واژه حکومت

Mentality ترين تعريف فوکو ازمعناي طرز  فکر و انديشه است. کوتاه به 
Government، است )فوکو،  9«امر اداره ياداره»ا يت يت کردن امر هدايهدا

                                                                                                    
1. mentalities 

اسـت. طبـق ايـن تفسـير       Governmental + ityصـورت  ديگري از آن مطرح است کـه بـه   البته برداشت .2
Governmental و پسوند« حکومتي و يا هرآنچه به حکومت مربوط است»معناي بهity  مطالعه در ايـن »معني به

 معرفي شده است. « باره
3. Government is …the Conduct of Conduct...  
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د: يگو يح مقصود فوکو از حکومت مين در توضيکل دي(. ما042: 2119
ت و است که توسط مقاما يا و محاسبه شده يش منطقيوب ت کميحکومت فعال»

انجام  يها و اشکال دانش مختلفکيبا استفاده از تکن يمتعدد يها سازمان
ال، يام يق کار کردن بر رويدنبال شکل دادن به رفتار از طر شود، که به يم

ر و با ياهداف مشخص اما متغ يگران مختلف برايآرمان، منافع و اعتقادات باز
ن، ي)د« ينيبشيرقابل پيغ ج، اثرات و عواقب نسبتاًيمتنوع از نتا يامجموعه
 ياسيس يمعنا از حکومت، محدود به ين تلقي(. روشن است که ا09: 0444
صرف را داراست؛  ياسيس يک معنايکه حکومت امروزه  يست. در حاليصرف ن

ن ينظر دارد که ا يا يمعان يو چندگانگ يبه گستردگ يخيتار يفوکو با نگاه
از مسائل مختلف  ياديو به شمار زش از قرن هجدهم داشته است يمفهوم تا پ

ت و اداره کردن خانه و يت خانواده و فرزندان، هدايريمانند تسلط بر خود، مد
 يمثابه امر حکومت که امروزه به ياسيس يروان و... اشاره دارد. در مقابل، معن

جه يشود، تا قرن هجدهم کامالً ناآشنا بوده است. در نت يمتعارف مسلم فرض م
حکومت »تا « حکومت بر خود»مستمر ـ که از  يتيمثابه هدا را بهفوکو حکومت 

 (. 091: 0942کند )لمکه، يم يشودـ  معرف يرا شامل م« گرانيبر د
اشاره دارد که در « يجمع» يتيا ذهنيطرز تفکر  ز بهين Mentalityمفهوم  

 يادن درباره محاسبه و پاسخ به مسئلهيشيمندِ اند ش نظاميوب آن، روش کم
عنوان  بلکه به يو نظر يانتزاع يتيعنوان فعال که نه به يتيذهن0شود؛يممکن م

ه شده است. يت و اصالح رفتار تعبيهدا يبرا ييهادر برنامه يک محصول جمعي
کند و ممکن  يانه را با خود حمل نميگراعقل يينجا صرفاً معنايت در ايالبته ذهن

                                                                                                    
ـ  توسط جامعـه  يمدت طوالن يبرا« هاتيخ ذهنيتار»ده يو ا يت جمعيم ذهنيمفاه .0 م و مـوس( و  يشناسـان )دورک

ـ  يت يذهن ين متفکرانيچن ينگاران مکتب آنال در فرانسه استفاده شده است. براخيتار و بـه نسـبت    يک امـر جمع
از  يطيک شـرا يعنوان  ت ممکن است بهيکه در آن ساکنند. ذهن يتوسط کسان يدلبخواه يمحدود است و نه بررس

انـداز خـودش درک شـود     ست کـه از درون چشـم  ين نيا يرايپذ يجه به آسانيف شود و در نتيشه توصياشکال اند
 (. 21: 0444ن، ي)د
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اغلب  ياسيکه گفتمان و واژگان سهم باشد. چرا  ير عقالنياست شامل عناصر غ
طور  کنند. بهيه ميرومند تکيد احساسات نيتشد يبرا يرير و اساطيبر تصاو

 ناهمگن و متعدد ميشيانديم حکومت در مورد با آن ما که ييها روش يکل
 ي، سنتيرعقالنيو غ يمختلف عقالن يهااز عناصر و جنبه يبيهستند و شامل ترک

 يمند ن مطالعات مربوط به حکومتيشوند. بنابرايو سکوالر م يو مدرن و مذهب
 شده يسازمانده يهان مرتبط است که چگونه تفکر در قالب روشيشتر با ايب

که از  يجه مهميکند. نت يکردارمان عمل م يها ميمان و رژيانجام کارها يبرا
با ل حکومت در ارتباط يه و تحلين است که تجزيشود ا ين بحث حاصل ميا

شکل دادن و  يموجود برا يکيل تکنيشه در بطن وسايشه است؛ چرا که اندياند
ه و ين تجزير شکل دادن کردارها و نهادها حک شده است. بنابراييطور تغ نيهم

صورت امور  است که به يا«شهياند»ل ي، در واقع تحليمند ل حکومتيتحل
ه به باور فوکو (؛ چرا ک29: 0444ن، يدرآمده است )د« يکيو تکن يکردار»

ن باورند که ارتباط يز بر ايلر نيبر حکومت دارد. رُز و م يماد يراتيشه تاثياند
دهد که در نظر فوکو، پرسش از  يمِ حکومت و طرز تفکر نشان ميمفاه ييمعنا

گر مطرح گردند )رُز؛ يکديتوانند جدا از  يت نميحکومت و عقالن يها موضوع
 (. 090: 0442لر، يم

د يوجود دارد که با يفوکو، در پسِ اقدامات دولت، تفکر يشهيبنابر اند 
وند يش پيبر نما (. اما عالوه9: 0440رد )گُردُن، يل قرار بگيه و تحليمورد تجز

 يز در کارهاين يدوم يمعنا يمند فکر، مفهوم حکومت يها وهين دولت و شيب
و مجزا از  ديک شکل جدين مفهوم، بر ظهور ين معنا ابداع ايفوکو دارد. در ا

کند )فوکو،  يداللت م يتفکر درباره حکومت و اعمال قدرت در جوامع غرب
 فيتوص يبرا« يمند حکومت» اصطالح از معنا نيدر ا (. فوکو010-49: 2119
کند که در ياستفاده م اروپا مدرن خيتار در تيجمع ياداره از يخاص روش

 ي دهيا ظهور چارچوب و در« تيمسئله جمع»ش توجه حکومت به يافزا يجهينت
 و ها کيتکن برگرفتن در قصد به را خود فيتعر بعدها دولت محقق شد. او
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 سطح ـ نه هر در تيجمع و افراد رفتار ياداره يبرا داد که گسترش ييها روش
« يمند حکومت»ن يبنابرا 0اند.شده يـ طراح ياسيس اي و يادار سطح در فقط

شان، يها استيتحقق س يکه حکمرانان برا ده شوديفهم يعنوان روش تواند به يم
-وهيش يهين مفهوم کليشند. اياند يهنجار مبه يت شهروندانيترب آن به ياز مجرا

آن  قيطر از که( و نهادها ها کيها، تکن تيها، عقالن تي)ذهن يسازمانده يها
 لر:يتر ميف پيرد. در تعريگ يشوند را در بر ميم اداره افراد

از نظارت  يشکل ينماکه سرشت ييهاداللت دارد بر روش يمند حکومت» 
شان است. شان، آداب و عاداتشان، فالکتاش، ثروت دولت بر شهروندان

شرطِ  يان، در صدد ارتقايت سروکار دارد و از آن ميبا کل جمع يمند حکومت
: 0992لر، ي)م« ش ثروت آن، طول عمر و سالمت آن استيت، افزايجمع

210 .) 
 در را «يمند حکومت» مفهوم استيسست يتولد ز يگفتارهادر درسفوکو  

 تلقي اي «شبکه» را آن و گيرد مي کار به «ها انسان رفتار هدايت روش» معناي
(. 219: 0941شود )فوکو،  مي ممکن آن در قدرت روابط تحليل که کند مي

مفهوم از سه  2گفتارهااز جلسات درس يکيان ياگر چه در سال قبلِ آن در پا
-نخست، مجموعه» :شمارد يگونه بر م نيکه مورد نظرش بود را ا يمند حکومت

عمال که اِ ييها  کيها و تاکتها و تأمالت، محاسبهليها، تحلهيها، رواز نهاد يا
دوم، ... کنند ير ميپذقدرت را امکان ي دهيچيخاص و هر چند پ ن شکلِيا

                                                                                                    
 Modern« )مـدرن  منـدي حکومـت »و دومـي را  « منـدي حکومت»وان اولي را ت براي تفکيک اين دو معنا مي .0

Governmentality  .ناميد ) 

گفتـار از مجموعـه   چهارمين درسمطرح شد، « منديحکومت»بار مفهوم  که در آن براي نخستينگفتار اين درس .2
« قلمـرو و جمعيـت  ، امنيت»، تحت عنوان 0499-0499ژدوفرانس در سال تحصيلي لهاي ميشل فوکو در ک  درس

«securite territoire et "population  » مندي حکومت اهميت مفهومارائه شد.  0499است که در اول فوريه
گفتارهـاي امسـال   خواستم به مجموعـه درس اگر مي»گويد: حدي است که در جايي از اين متن مي براي فوکو تا به

-را نمـي « امنيت، قلمرو و جمعيـت »طور قطع عنواني را که اول انتخاب کرده بودم يعني  تري بدهم، بهعنوان دقيق

  (.9: 0999)فوکو، « نامم مي« منديتاريخ حکومت»زي است که خواهم انتخاب کنم چيدادم. عنواني که اکنون مي
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سمت تفوق  وقفه به ير باز، بيکه در سرتاسر غرب و از د ييرويش و خط نيگرا
 يد، تفوق بر تمامينام «حکومت»توان يرهنمون شد که م يآن نوع از قدرت

ن و يسو منجر شد به تکو کيکه از ط، ت و انضبايحاکم يعنيگر قدرت يانواع د
 يخاص حکومت و از سو يها  ها و ابزاراز دستگاه يکامل ي مجموعه ي توسعه

ا يند، يآفر ...،ها. سرانجام از دانش يکامل ي مجموعه ي ن و توسعهيگر به تکويد
 که يقرون وسط عادلِ ق آن دولتِيکه از طر ينديآفر ي جهيعبارت بهتر، نت به

-حکومت»ج يتدر بدل شده بود، به يپانزدهم و شانزدهم به دولت ادار ي در سده

 (. 29: 0999)فوکو، « شد 0«مند
 ي، ظهور مسئلهيتيامن يل سازوکارهايگفتار، فوکو با تحلن درسيدر ا 

با »مناسبات قدرت در مرکز توجه قرار داد و  يابژه يمنزله را به« تيجمع»
: 0999)فوکو، « ديرس« مسئله حکومت»ن مسائل، به يتر اقيدق ياندک يبررس

 که کند يم آغاز ييهارساله يدرباره بحث با را حکومت يمسئله ي(. و9
 يخاص يوهيش هارساله نيا در او. هستند کردن حکومت مربوط به فنون ينوع به
اداره » ياز نظر فوکو طرح مسئله. کند يم ييشناسا را حکومت به دنيشياند از

سده شانزدهم است؛ مسئله  ي مختلف، مشخصه يها در ابعاد و جنبه« و حکومت
شک مسئله تمام  يروان و رفتار ـ که ب ي کودکان، اداره ي خود، اداره ي اداره

دولت که شکل  ي ت مسئله ادارهيت است ـ و در نهايحيمس يکارگارِ شبانيع 
فهم  2«حکومتِ دولت»ل عنوان يکه ذ يزين حکومت است، همان چيا ياسيس
 9شود.  يم

                                                                                                    
1. Governmentalized 
2. Government of the State 

که  ينديفرآ يکيداد:  يند جايدو فرآ يتوان در محل تالق ي}طرح مسئله حکومت{ را م ن امريد: ايگو يفوکو م .9
بود  يو استعمار يو ادار ينيبزرگ سرزم يها  دولت يسازمانده، در حال استقرار و يفئودال يساختارها يبا فروپاش

نـد  يبـا فرآ  ييها ها و تقارن کامال متفاوت که البته تداخل ي؛ حرکتينيو ضد اصالح د ينيان اصالح ديجر يگريو د
ـ است کـه مسـئله حکومـت      ين دو جنبش ـ تمرکز دولت و اختالف مذهب يهم يدارد. به اعتقاد فوکو در تالق ياول

 يبـا شـدت  « م؟ياداره شـو  ييهـا   و با چه روش يچه اهداف يبرا، تا چه حد، يتوسط چه کس، چگونه» ي مسئله يعني
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 مند شدن دولتحکومت

که ت است يفعال ين نوعيمب« حکومت»ست؟ گفته شد يشدن دولت چ يحکومت
وه يق نفوذ بر شيبر کردارِ حکومت شونده از طر يرگذاريدر آن توجه به تاث

از  ين معنا حکومت مشخصا شکلِ خاصيرد. در ايگيم رفتار آن صورت ميتنظ
ن تفاوت که در يگران است؛ با اير در اَعمال ديت آن، تاثيقدرت است که ماه

آشکار  يمال قدرتاز محاسبه وجود دارد که لزوما در هر اِع يحکومت عنصر
د ين اشکال متنوع حکومت تاکيکه بر تداوم ا ين حاليفوکو در ع»شود. ينم
از حکومت که  يشکل خاص ز هنرِ حکومت مدرن ـيت متمايکند، بر ماه يم
« کند يز اصرار ميکل مصداق داشته باشدـ ن يصورت تواند در مورد دولت به يم

ن يتحقق ا يک برايستماتيس ي(. حکومت مدرن، تالش11: 0999ندس، ي)ه
آن است، حکومت کند.  يکه ذات ي« اصول عقل»د طبق يهدف است که دولت با

دولت و  ين شکل از فنّ حکومت در درجه اول نه به امر تصديا يهنجار يدعاو
گونه که  م امور مردم است و همانيت آن بلکه معطوف به کار تنظيمشروع

است که  يقانون عام يبر مبنا يکمرانه حيدارد متفاوت از توج يندس اظهار ميه
که در « اريمعضله شهر»ا يست( و يدولت ن يخداوند وضع کرده است )و لذا ذات

ندس، يشود )ه يش مربوط ميار در حفظ قلمرو خويشهر ييتوانا»درجه اول به 
0999 :11 .) 

لقب گرفت، در  يمند که بعدها حکومت ييگفتارهافوکو در اواخر درس  
کند که از آن يجلب م يديجد يز توجه ما را به مسئلهيبرانگ  تأمل يعبارت

 يد آنچه برايشا»برد: ينام م« شدنِ دولت يحکومت»ند يتحت عنوان فرآ
است که من  يزيست، بلکه آن چيشدنِ جامعه ن  يت دارد دولتيما اهم يتهيمدرن

، رين تعبيبا ا ي(. و29: 0999)فوکو، « نامميدولت م« مند شدنحکومت»

                                                                                                    
 (. 9: 0999)فوکو،  خاص طرح شد
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ده يفهم« شدن جامعه يدولت»عنوان   ج بايچه را که بنا به تصور را شود آنيموفق م
« يمند حکومت»ر کند. يتفس« مند شدنِ دولت حکومت» ي منزله شود به يم

کند که دولت  يم ميرا تنظ ياز سوژگ ي، اشکاليرهبر يها  کيعنوان تکن به
ن معنا، ياند. در ا بر آن بنا شده يخيتار ياگونه به يدار هيسرما يمدرن و جامعه

بر اعمال  يرگذاريتأث يو تالش برا« ت رفتاريهدا» ي منزله به يمند حکومت
« سلطه» يمراتب  ان روابط با ثبات و سلسلهيشود که م يف ميآزاد تعر يها  سوژه

(. در واقع 99: 0991قرار دارد )نش، « قدرت» يو روابط قابل واژگون
ده يشود که در تقابل آشکار با عق يم يقدرت تلقشکل مدرن  يمند حکومت

 ي دهين اساس ايرد. بر ايگ يه قرار مياول يتهيت در مدرنيحاکم يستياوليماک
مثابه  قدرت به» يـ گفتمان ين فوکو بر مدل حقوقيشي، نقد پ«يمند حکومت»

ل ينه تحليزم« ست ـ قدرتيز»که مفهوم  يدر حال 0را توسعه داد.« تيحاکم
ک يافراد نزد يگستراند که به نظام ساختمان بدن يت را ميبُعد نظام جمعدرباره 

ل را بزرگ يتحل ي هنيتنها زم ک قدم فراتر رفته و نهيشود، مسئله حکومت  يم
ب که قدرت را يترت نيدهد؛ به ا ير مييز تغيرا ن آن يکند، بلکه شکل فکر اصل يم

کند  يف ميتعر« يرهبر»مثابه  به يکيو هم در مدل استراتژ يهم در مدل حقوق
 (. 99: 0942)لمکه، 

ل قدرت است که ياز تحل يديحکومت، بُعد جد ييل فوکويگر تحليان ديب به 
نکه هم از مدل يشود تا ا يم يبررس يدگاه رهبريدر آن روابط قدرت تحت د

 يسو از يمند حکومت ن طرحيرد. بنابرايو هم از مدل جنگ فاصله بگ يحقوق
دولت، » يمقوله سه هر آن در که دانست يديجد يحوزه وانتيرا مفوکو 
 يها تکنيک و «الياست» يهاکيتکن نيب که يونديپ قيطر از «سوژه و قدرت

                                                                                                    
اش در مورد انضباط و يد قبليعقا ي دهنده، پوشش يمند د فوکو در خصوص حکومتيت نش معتقد است عقايک .0

هنجـار   ق بـه يتصـد  يکـه بـرا   ييهـا   د سوژهيدش در مورد توليعقا ي دهنده ششز پويع و نيرام و مط يها  د بدنيتول
 (. 91: 0991باشد )نش،  يبودنشان به مقامات صاحب قدرت وابسته هستند، م
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ان يقابل تأمل فوکو در پا يادعا. شونديم مربوط هم به است شده برقرار «خود»
 يمند حکومتما در عصر » کرد: يابين راستا ارزيتوان در هم ين رساله را ميا

مند هجدهم کشف شد. حکومت ي که در سده يا يمند م، حکومتيکن يم يزندگ
را گرچه مسائل يز، نما استمتناقض گرانه ولهيژه حيو به يادهيشدن دولت پد

و  ياسيگانه مسائل سيحکومت واقعاً بدل شدند به  يها  کيو تکن يمند حکومت
 ياست که بقا يا دهيحال پد ني، با اياسيس يها  مبارزه و نبرد يواقع يگانه فضاي

 (. 29: 0999، )فوکو «ر ساختيپذ دولت را امکان
ن ي؛ چرا که در انما استژه متناقضيو به يادهيدولت پد شدنِ  يحکومت 

)سلطه( و  ييفرمانروا يعنيـ  يب حکمرانيد هر دو سبکِ رقيجد يدهيپد
دولت با هم گره  کردن يند مدرنِ حکومتي)حکومت( ـ در فرآ يگريشيکش

ده يچيپ ي رابطه ي جهي( نتين از نگاه فوکو دولت مدرن )غربياند. بنابراخورده
ن حال هم ين جهت دولت مدرن، در عياست؛ از ا« يروحان»و « ياسيس»قدرت 

ا يانه ياز قدرت فردگرا يدياست و هم سازمان جد ياسيس يساختار حقوق ينوع
ن جهت او يهم ( به099: 0942ت )لمکه، ياز قدرت روحان يديشکل جد

 يکيـ  ين دو بازيرا اياز آب درآمدند، ز يطانيجوامع ما واقعاً ش»د: يگو يم
 يها  دولت»شبان و رمه ـ را در آنچه نامش را  يگر بازيشهر و شهروند و د

فوکو  ي(. به ادعا41: 0999)فوکو، « م، با هم جمع کردنديگذار يم« يامروز
و خاصِ مندرج در مفهوم  ي، آن نوع قدرت جزئياسيرشدِ فنون س ي جهيدر نت»

ب نمود؛ يترک ياسيتوان با تمرکزِ روزافزون قدرت سيرا م ييشوايا پيش يکش
ند را ين فرآيدولت مدرن است... فوکو ا يدهيا يها يژگيکه از و يتمرکز

تبع تمرکز قدرت حکومت در  ا گسترش فنون و بهي) 0«کردن دولت يحکومت»
اگر  و» دارد: يباره اظهار م ني( و در ا19: 0999ن، ي)الگل« نامديکشور( م

ن يمن هميقاً به ياست که امروزه هست، احتماالً دق يزيدولت آن چ

                                                                                                    
1. Governmentalization of the State 
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ن يرا ايحکومت است.  ز يرونيو هم ب ياست که هم درون يمند حکومت
دهند که چه يف را مين تعرياند که در هر لحظه امکان احکومت يها  کيتاکت

 يزيد به آن مربوط باشد، چه چينبا يزيد به دولت مربوط باشد و چه چيبا يزيچ
-ريغ يزياست و چه چ يدولت يزي، چه چيخصوص يزياست و چه چ يعموم
 يها  کيتاکت يد بر مبنايش فقط بايها  تيمحدود . پس دولت را در بقا ويدولت

 (. 29: 0999)فوکو، « ديفهم يمند حکومت يعموم
از مناسبات قدرت  ياريمان بس يخيتار يها يبند شکل اگر شکل دولت در 

ست که مناسبات قدرت از آن مشتق يل نين دلير کرده است، به ايرا تسخ
و « مستمر يساز  يدولت»ل است که عملکرد ين دلياند؛ بلکه برعکس، به ا شده

، ي، اقتصاديي، قضايتير برحسب مورد، در سامان تربيار متغيعالوه بس به
ر را مدنظر دارد. در هرحال، يفراگ يد شده است و ادغاميتول يو جنس يخانوادگ

ن مناسبات. همان يا ي وجود دولت مستلزم مناسبات قدرت است و نه سرچشمه
ان يت دارد، بيکه حکومت نسبت به دولت اولو نيکه فوکو با گفتن ا يزيچ
)حکومت بر  شيها کند؛ البته اگر حکومت را قانونِ اثر گذاشتن در تمام جنبه يم

: 0991م )دلوز، يها و... ( بفهم ماران، خانوادهيکودکان، روح و روان مردم، ب
009 .) 
 ت استوار است و به ابزار دانشِيکه اساساً بر جمع «يحکومت دولتِ»ن يا 

تحت کنترل که است  يا، منطبق بر جامعهمسلح است ياسيس اقتصاد
است که از نگاه فوکو  يضرور ن نکتهيذکر ا. قرار دارد تيامن يها  سامانه

متولد  يحيمس يگهکار شبان يالگو يعنيکهن،  ييالگو يبر مبنا يمند حکومت»
استوار شد و فقط  يـ نظام ياسيس يکيتکن ي( و بر مبنا24: 0999)فوکو، « شد
ابد که امروز يرا ب يکامالً خاص توانست ابعاد ياز ابزارها يامن مجموعهيبه 

و سرانجام  ينظامـ  ياسين سيک نويو تکن يگکارهشباندارد. در نظر فوکو، 
 يعنيخ غرب، يدر تار دولت يريگاند که شکليس سه عنصر بزرگيپل
 . ر شديپذها امکانآن يبر مبنا «مند شدن دولتحکومت»
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 تحت ينظام»رها فقط گذار از ين تفسيخواهد با ا ينکه فوکو نميمهم ا 
« حکومت يها کيتکن ي طرهيتحت س يت به نظاميحاکم يساختارها ي طرهيس

حکومت بر » ي دهيم کند؛ بلکه بر آن است تا نشان دهد که چگونه ايرا ترس
د مسائل را بر حسب ينبا» تر کرد: ت را موشکافانهيحاکم ي مسئله« تيجمع

 يانضباط ي و سپس جامعه يانضباط ي مند با جامعه تيحاکم ي جامعه ينيگزيجا
ک مثلث وجود دارد: يفهم کرد؛ بلکه در واقع  يبه اصالح حکومت ي با جامعه

ت است و ياش جمع يکه آماج اصل« يحکومت ي ت، انضباط، ادارهيحاکم»
 (. 214: 0994)فوکو، « تيامن ي اش سامانه ياساس يسازوکارها

از آن  يديوجود ندارد که ظهور نوع جد ياز عناصر متوال ييها پس مجموعه 
و  يبه اسم عصر حقوق، عصر انضباط يزيانجامد. چيب يد شدن نوع قبليبه ناپد

 يانضباط يها زمين مکانيگزيت جايامن يهازميم. مکانيت نداريسپس عصر امن
اند. در واقع با  نشده يحقوق يها زمين مکانيگزيز جايها ن شوند و آن ينم

ر ييشان تغ يها کيالبته تکنم که يده روبرو هستيچيپ يها از سازه يا مجموعه
ش از همه يچه ب شود. اما آن يتر م دهيچيحال پ ا در هريشود و  يل ميکند، تکم يم

ن يب 0«يبستگ نظام هم»تر،  قيعبارت دق ا بهي ياصل يژگيکند و ير مييتغ
ت است. يامن يها زميو مکان يانضباط يها زمي، مکانيـ قانون يحقوق يها زميمکان

: 2119وجود دارد )فوکو،  يواقع يها کياز خودِ تکن يخيگر، تاريبه سخن د
م يبه ترس ، در ادامه«مند شدن دولتحکومت»ح در باب مفهوم ين توضي(. با ا22

 شود.  يفوکو از دولت پرداخته م يليدستگاه تحل

 دولت يکالبدشناس

فوکو در باب دولت نه  يهاليد در نظر داشت که محور تحليز بايش از هر چيپ
 ي آنان؛ بلکه دغدغه يا بقايل يتشک يهاست و نه چگونگل خاستگاه دولتيتحل

                                                                                                    
1. System of Correlation 
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 يبا اتکا به آن طراح يگردد که فنون حکمرانيبر م« يتيعقالن يمسئله»فوکو به 
ن ينجا نه ورود به ايالبته قصد من ا»د: يگويکه م ند. چنانيآيشده و به اجرا در م

 يهاانيجر يشوند، نه بحث دربارهيل ميها چگونه تشکمسئله است که دولت
ل يهاست و نه تحلکه خاستگاه دولت يمختلف ياسيو س يو اجتماع ياقتصاد
خود به آنها  ين بقايتضم يها برا که دولت يگوناگون يهاسميا مکانينهادها 
 يزيدست دهم در خصوص چ ها بهنهيقر ياخواهم پاره يگردند. فقط ميمجهز م

عبارت  آن ـ به يهاسميو مکان ياسيالت سياز تشک ين قسمعنوا ن دولت بهينابيب
-يمنظور اعمال قدرت دولت به اجرا در م ت که بهيگر راجع به آن قسم عقالنيد
 (. 42: 0999)فوکو، « ديآ

بر  يمبتن ييل فوکوياست که تحل ين نکته ضروريعنوان آغاز بحث ذکر ا به 
باور دارد. « بر نهادها يحکومت يتقدم کردارها»از دولت، به  يمند مفهوم حکومت

شتر به نهادها معطوف است و کمتر به يب ياسيه سيکه نظر ييتر، از آنجا شيپ
مقدم بر  يمثابه امر دولت به يغالب بر رو يليش تحليپردازد، گرا يم« کردار»

، يشود )پروکاک يبخش آن است متمرکز م که تجسم  يحکومت يکردارها  مجموعه
 از يدولت، از نگاه فوکو، تابع نهاد تياست که ماه يحال ن دري(. ا049: 0999

 به حد از شيب ياسيس هينظر. برعکس کردار حکومت است و نه در راتييتغ
روش  همان نجايا در البته. فوکو کند يتوجه م «کردار» به کم يليخ و «نهادها»

 کردارِ يمعنا و رات در منطقييتغ آن در رد، کهيگ يکار م ه را بهيمراقبت و تنب
داشت )رک: فوکو،  تياولو يفريک ينهادها ساختارِ در تحوالت از شيب هيتنب

 (. 9: 0440گُردُن،  ؛0999
بحث کند؛ « يحکومت يکردارها»دولت در باب  يجا دهد بهيح ميفوکو ترج 
صحبت «. وجود ندارند يقطع يهاشمول جهان»ن سبب که معتقد است که يبه ا

منزله اتخاذ  ا شروع بحث با آن، بهي يحکومت يکردارها يکردن درباره
  و فلسفه يخي، تاريشناختجامعه يهالير دولت که در تحلينظ ييهاشمول جهان

دن يست. بلکه کامالً برعکس؛ فوکو با آغازيد، نيآيبه استخدام در م ياسيس
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چون دولت و  ينيخواهد نشان دهد که امور معين کردار ميبحث از شکل مع
د، يسيخ را بنويد تاريتوان يچگونه م»پرسد ياند. او مر شکل گرفتهجامعه چطو

« د؟يريچون دولت، جامعه، حاکم و اتباع را نپذ يوجود امور ينيشيطور پ اگر به
گاه دولت و يست مرتبه و جايباين اساس مسلماً مي(. بر ا00: 0994)فوکو، 

از  ينيع يهادهياستنتاج پد يجا به»د قرار داد: يجامعه را مورد ترد
 يالزام ي شبکه يمنزله ها بهشمولا آغاز بحث با جهانيها،  شمول جهان

شروع کنم  ينيع ين کردارهاين، قصد دارم با ايمع ينيع يکردارها يريپذ فهم
)فوکو، « ها درگذرم شمول از جهان ينيع ين کردارهايا ي له شبکهيوس و به

0941 :00.)0 

از  يط ظهور نوع خاصيدر تالش است که شراگفتارها ن درسيفوکو در هم  
، يحکمران يالگوبند يوهيرا مشخص کند که ش يحکومت يت در کردارهايعقالن

(. به 02: 0941سازد )فوکو، ير ميپذرا امکان« دولت»)در قالب( به اصطالح 
سده شانزدهم تحت عنوان  ين در طينو يت حکومتيک عقالنياعتقاد او 

ن بود که دولت را يبارز آن ا يژگيرفت که ويسازمان پذ« مصلحت دولت»
ن منظر مصلحت دولت يد. از اين بخشيخاص و مستقل تع يتيواقع يمنزله به
ن يکردار است که ب ينوع يساز ي، عقالنيعبارت کردار است. به يقاً نوعيدق

رد. طبق يگيس شود، قرار ميته و تأسست برساخيبايکه م ين و دولتيمع يدولت
که  ينحو ش امور بهيعبارت است از آرا يمصلحتِ دولت، حکمران يقاعده

که در ي(. در حال09: 0941دولت مستحکم، ماندگار و ثروتمند شود )فوکو، 
ست به اتباعش کمک کند يبايشد که حاکم ميم ين تلقيانه عموماً چنيقرون م

 يمصلحت دولت، حکمران يرستگار شوند؛ در قاعدهتا در عالم پس از مرگ 
                                                                                                    

کند و يشمول آغاز ماز امر جهان ييگراخياست: تار ييگراخيخالف تار ر برين مسين باور است که ايفوکو بر ا .0
کـه  يسازد در حالياعتبار ميا سرانجام بيکند يا دگرگون ميخت ير خ آنها را کجينکه چگونه تاريسپس به مالحظه ا
اسـت   ين رأي، بلکه آغاز بحث از ايانتقاد يمنزله روش خ بهيها با استفاده از تارشمول د در جهانيکار فوکو، نه ترد

 ها وجود ندارند. که جهانشمول
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 يسازد. حکمرانير نمياتباعش در آخرت درگ يگر خود را با رستگاريدولت د
ا يسازد  ياش را بر اتباعش جارپدرانه يخواه کيست نيبا يگر نميدولت د

ک يگر يگر دولت ديعبارت د با آنها برقرار سازد. به يپدر ـ فرزند يرابطه
ژه و منقطع است؛ دولت يو يتيست؛ دولت واقعين يا امپراتوريسا يدربار، کل

 (. 09: 0941خودش و در نسبت با خودش وجود دارد )فوکو،  يفقط برا
د، دولت همواره با يآين عبارت بر ميدر ا يحات ويبر آنچه از توضبنا 

 يدولت نوع» ت تالزم دارد:ياز عقالن يمنطبق با نوع ياز حکمران يخاص يوهيش
ابد؛ يسم خاص خود توسعه يناميست که از رهگذر دين يخيـ تار يعيفرآورده طب

مشخص،  يااش در لحظهشده  پراکنده يهارحم که تخم يب يواليک هيچون  هم
ست؛ يرحم نيب يواليک هيخ دستخوش زوال شده باشد. دولت يج در تاريتدر به

وه ين شين است که ايمسئله ا 0تالزم دارد. ياز حکمران يخاص يوهيدولت با ش
ابد، ييست، چطور گسترش ميخِ آن چيکند، تاريدا ميچطور توسعه پ يحکمران

کند و چگونه يدا ميپ يتسر يشود، چگونه به قلمرو خاص يچطور منقبض م
ن است، نه يدهد. مسئله ايسازد و بسط م يکند، م ين را ابداع مينو يکردارها

مختلف  يها کرهيگونه که بر پ و عروسک يشيمان يسيکردن دولت به پل ليتبد
 (. 01: 0994)فوکو، « خ غلبه دارديتار

ن طرح را استخراج کرد که يتوان اين مباحث فوکو ميا يبر مبنا يطور کل به 
 يآن حکومت مبتن ياست که بر مبنا ينينو يده هنريدولت مدرن، اساساً حاصل ا

از حکومت  يخاص يتلق ياسينظم س ن اساس در هريبر عقلِ دولت ممکن شد. بر ا
آن است. « يت حکومتيعقالن»عنوان  به يبر هدف و اصل يوجود دارد که مبتن

موجود در دوره مورد بحثش )قرن  ياسيات سيکه فوکو در مورد ادب چنان
 ين مؤلفان فاصله گرفتن از تلقيدغدغه مشترک تمام ا» د:يگو يشانزدهم( م

 يمذهب يها  هيو توج ياله يها  انيکه فاقد بن يايلقد، تاز هنر حکومت بو يخاص
                                                                                                    

 د از نگارنده است. يتأک .0
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ها ن بحثيا... دانستياش متير را هدف و اصل عقالنيبود و فقط منافع ام
هنر حکومت است بدون  يان کنند که ذاتيت را بياز عقالن يدند تا نوعيکوش يم

« تش کننديحت حاکمت 0نيرنشير و رابطه او با اميرا تابع مسئله ام که آن آن
 (. 01: 0999)فوکو، 

گر به يد ييو از سو ياز حکمران يبه تصورات يياز نگاه فوکو، دولت از سو 
 ينيع يکرهيکاربستِ پ« قاعده و قلمروِ»شود. دولت، يمربوط م يفنون حکمران

 9«يت حکومتيعقالن» ينوع ياست که طبق قاعده 2«يدِ حکمرانيفنونِ جد»
ها و  کيسازد تا تکنيز بر ميرا ن« يمند حکومت» يرند. او واژهيپذيسازمان م

ها  به کمک آنها بر ف کند که دولتيرا توص يگوناگون يها تيعقالن
لر در نظر يتر مير پيتعب (.  به219: 0992لر، يکنند )ميشان حکومت مشهروندان

ست که از يا بهتر نيده و غامض است. آيچيپ يکار« دولت»ل يتحل»فوکو 
که هم  يخاص يها تيعقالن يعنيم؟ ين مسئله نگاه کنيمتفاوت به ا يا هيزاو

ـ هم  يکند ـ سوژه فرديسازد که دولت بر آنان حکومت م يرا م يعناصر
« ت بر کل شهرونداننديرياز مد يسازد که حاکيرا م ييها تياصول و عقالن

 (. 210: 0992لر، ي)م
و « يت حکومتيعقالن»هوم دولت به دو مف ينکه فوکو با کالبدشکافيجه اينت 

نام دولت وجود ندارد؛ بلکه  به يزين اساس چيرسد. بر ايم« يفنون حکمران»
هماهنگ و  ياسيس يهاتيوجود دارد که توسط عقالن ياز حکمران يهمواره فنون

سازد که در  يا ميمه يا «ينه گفتمانيزم»شوند. در واقع حکومت يم يطراح
ق به ين مهم از طريشود. ا يم« يعقالن»قدرت  يدرون آن اعمال و اجرا

ها و با مشخص کردن موضوعات و مرزها و در  م و نگرشيمفاه يريکارگ 
است که  ياسيت سيد. عقالنيآ يدست م ل بهيهات و داليار گذاردن توجياخت

                                                                                                    
1. Principality 
2. Arts of Government 
3. Rationality of Government 
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مخصوص و  يها حل مطرح شود و راهبردها و راه يا دهد، مسئله ياجازه م
ها  ن برنامهيکنند و ا ين ميرا تدو ييها ها برنامه تيآن ارائه شوند. عقالن يکاربرد

شده باشد،  يکار گرفته شده و ابزار ست که سرانجام بهيصرفا دانش محض ن
 يها يفناور يانداز کند که راه يم ميرا ترس يت عقالنيبلکه همواره انجام واقع

ها،  توان به دستگاه يم ان آنها از جملهيشود. در م يبر آن ممکن م ياسيس
اجازه دهند  يستيره اشاره کرد که بايو غ يحقوق يها ها، نهادها، شکل روش
 يسر کيها  ن برنامهيحکومت کنند. ا ياسيت سيعقالن يها مطابق نوع سوژه

 يفرد يدهند، رفتارها يت دارند. آنها خود را در نهادها شکل ميبر واقع يراتيتاث
کنند  يعمل م يو قضاوت يادراک يها مثابه چارچوب کنند و به يب ميرا ترغ
 (. 099ـ092: 0942)لمکه، 

 يت حکومتيعقالن

ک ي يش را بر مبنايمند و کارهاتيست عقالن ا يوانياز نگاه فوکو انسان ح
 ين امر مستثنيز از اين ياسيس يدهد؛ زندگ يانجام م يخيت کامال خاص تاريعقالن

را به  يهنجار يابيگونه ارز چيد هينجا نبايدر ا ياسيت سيست. البته مفهوم عقالنين
شود و  يمربوط م« عقل»ت کمتر به ين جهت مفهوم عقالنيکند. از ا ذهن متبادر 

 يو قضاوت يادراک ياق آنها راهبردهايکه در س يا «يخيتار يها هيرو»شتر به يب
 يقالنبدون نظام ع يچ اقدامين معنا هيکنند؛ به ا يدا ميشوند، ربط پ يد ميتول

 ياسيت سيک عقالني(. همواره 294: 0942وجود نخواهد داشت )لمکه،  يخاص
را سامان  ياسيس يت متصل است زندگياز عقالن يگريد يها که به شکل

، ي، اجتماعياقتصاد يندهايکامال به فرآ ياسيت سين عقالنيا ي بخشد. توسعه يم
ها  ينهادها و استراتژت همواره در ين عقالنيوابسته است. ا يکيو تکن يفرهنگ

 ي شهير ياسيت سيجا که عقالن خاص خود را دارد. از آن يژگيابد و وي يتجسم م
است که مسلم  ييها دهياز هر نوع، نهادها و ا يهيبد يها، امورانگاره از بن ياريبس
ل ين نقد و تحليدو چندان دارد که ا يتياهم يو عمل ينظر يدگاهيم، از ديپندار يم
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ن يچن نيا(. »910: 0994م )فوکو، يمان را دنبال کن ياسيت سيعقالن از« يخيتار»
را  ياسيت سيعقالن ي ا مورد مالحظه قرار نگرفتهيد هم سطوح پنهان يبا يبرداشت

ها  تيعنوان عقالن متعارف را به ياسيس يها مورد توجه قرار داده و هم فلسفه
اشاره  ييکو در جاکه خود فو چنان 0(.009: 0941مونز، ي)سا« ديل نمايتحل

من تالش » او بوده است: يمحور يهات همواره از دغدغهيعقالن يکند، مسئله يم
 ياسيس ييهاقدرت و شکل يهاکياز تکن ياان مجموعهيکنم نسبت موجود ميم

ل کنم... مسئله من يرا نشان دهم و تحل ياجتماع ييهاچون دولت و شکل هم
از  يخيا تارياز نهادها  يخياست. هدف من ارائه تار يفرد ياراده يسازيعقالن

گونه که در نهادها و در رفتار ت است، آنياز عقالن يخيست. بلکه تاريها ندهيا
را  ياز رفتار انسان يااست که مجموعه يزيت آن چيکند. عقالنيها عمل مآدم

اندازه که در  همان در نهادها وجود دارد، به يکند. منطق يت ميو هدا يزير برنامه
ها، ن شکليتردر خشن يوجود دارد. حت ياسيرفتار افراد و در مناسبات س

 2«اش استتيز در خشونت، عقالنين چيتر وجود دارد و خطرناک يتيعقالن

 (. 922: 0994)فوکو، 
ن منظر يت در قدرت دولت وجود دارد. از اياز عقالن يهمواره نوع مشخص 
کنند  يا شورش ميقدرت مقاومت نموده  ک شکل ازيکه در برابر  يکسان

د يک نهاد دلخوش باشند. آنها بايا نقد يتوانند تنها به محکوم کردن خشونت  ينم

                                                                                                    
 نظـر  اسـت. از  يافتـه  گسـترش  و بسط ليبراليسم با پيوند در که آيد مي بر حکومتي عقالنيت تبيين در پي فوکو .0

)فوکو  است شده پديدار جديد حکومتي عقالنيت نوعي و حکومت در تر پيچيده سازوکارهايي هجدهم قرن ازفوکو 
ديگـر،   بيروني يقاعده هيچ نه و حکمراني حق است، نه قانون نه اش کنندهتنظيم ي قاعده که عقالنيتي ؛(20: 0994

 . کند مي محدودسازي خود دچار را حکومتي عقالنيت دروني، اين اي قاعده بلکه

ه استمرارش در ين لنگرگاه خشونت و مايترقينفسه وحشتناک است. اما عم يطور قطع ف خشونت به در نظر او، .2
م از يتوانيم، ميکن يزندگ يعقالن يم. ادعا شده است که اگر در جهانيبريکار م ت است که ما بهياز عقالن يآن شکل

رت وجود ندارد. مسئله يو مغا يناسازگارت، يان خشونت و عقالنين کامالً خطاست. ميم. ايشر خشونت خالص شو
)فوکـو،  « ار سازگار با خشونت اسـت ياست که بس يتين سرشت آن عقالنييست، بلکه تعيمن محکوم کردن عقل ن

0994 :922 .) 
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چون  ييها دهيمنطق پد ي کننده هيت که توجياز عقالن يبتوانند شکل خاص
زند ياست را شناخته و با آنها به چالش برخ يسازمان يها هيخشونت و رو

 (. 001: 0941مونز، ي)سا
شده  ياسيها منجر به تحول در قدرت س تيد تحول در عقالنيدر عصر جد 

 ي دهيرا در پد يمتمرکز يهاطور روزافزون صورت به ياسياست. قدرت س
گران ليدا کرده است که عموماً مورخان و تحليآن پ يياجرا يهادولت و دستگاه
 ياز دگرگون يگرين تحول، نوع ديا اند. از نظر فوکو عالوه بربه آن پرداخته

ت دارد که يقدر اهم جوامع مدرن همان يروابط قدرت در کار بوده است که برا
ل قسم يبه شکل دولت. اما  او بر آن است که تحل ياسيمتمرکز شدن قدرت س

ر و ييشنهاد کند؛ تغيرا پ« بر قدرت ير صورت روابط مبتنييتغ»از  يگريد
دولت متمرکز در تضاد باشد )فوکو،  يسو با تحول بهرسد ينظر م که به يتحول

که به  يان دو تحولياز م» اسمارت اشاره دارد: يکه بر (. چنان91:0999
تمرکز روزافزون قدرت  يعنيشود  يما مربوط م يزمان کنون ياسيت سيعقالن

ا يوار  قدرت شبان يو ظهور فناور يدولت يها شکل دولت و دستگاه به ياسيس
ده ين عقياز ا يم بازتابين تصمياست و ا يتوجه فوکو عمدتاً به دوم ساز، تيفرد

اند چندان ثمربخش  که دولت را کانون قدرت گرفته ييها لياست که تحل
 (. 011: 0991)اسمارت، « اند نبوده
بر قدرت از  يت کامالً متفاوت از روابط مبتنيز دو عقالنييفوکو با تم  

 يورزکند که فنون قدرتيجلب م يااستعارهسمت آن  گر، توجه را بهيکدي
گسترش  يشگيطور مداوم و هم را به منظور حکم راندن بر آنان افراد به يسو به

شود ياد مياز آن  ين استعاره که تحت عنوان قدرت شبانيداده است. داللت ا
م کامل، يتنظ ي لهيوس ش بهيش رفاه اتباع خوين است که هدف حکومت افزايا

-رابطه يهيوار که بر پانظر او، قدرت شبان رفتار آنها است. بنا به ييق و جزيدق

نگران شتر دليترِ حاکم و محکوم شکل گرفته، بتر و مستمرکيار نزديبس ي
گانه يب يآزاد يبا دغدغه يطور کل آنها و به يردستانش است تا آزاديرفاه ز
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ش از هر يلت پل فوکو از دويتحل يطور کل (. به091: 0991ندس، ياست )ه
که از  ييها هيکار گرفته شده در رو به يها تيمتمرکز است بر انواع عقالن»ز يچ

: 0941مونز، ي)سا« کند يت ميت دولت رفتار انسان را هدايريق آن مديطر
009 .) 

 يفنون حکمران

( 0499است )يس  ستيتولد ز يگفتارها درس ين سخنرانيفوکو در آغاز نخست
«. رميبگ يد را پينام« يفن حکمران»توان  يخ آنچه ميتارخواهم  يم»گويد:  مي

 يممکن موجود برا يها وهيمختلف و ش ي، به ترفندهايمراد او از فن حکمران
ها اشاره   و واکنش  رفتارها، محدود کردن، کنش يده ها، جهت انسان يراهبر

 يطوالن انيسال يچه که معموال ط ن راستا او با کنار گذاشتن تمام آنيدارد. در ا
 يره تلقيها، اجتماعات و غ ها، خانواده، روح بر کودکان، خانه يمنزله حکمران به
من تنها »دهد:  يقرار م يحکمران ياسيد خود را تنها بر شکل سيشد، تاک يم

نمودار شده  ياسيت سياعمال حاکم ي منزله که به ييها تا جا بر انسان يحکمران
، با يس قلمرو کردار حکمرانيرم طرز تاسقصد دا»و « را مورد توجه قرار دادم

ن يراندن به بهتر  منظور حکم ر، بهيو اهداف فراگ يمقاصد مختلف، قواعد عموم
شدن کردار   يعقالن ي را مطالعه نيتوان ا يوه ممکن را مشخص کنم. ميش

ن يکل دي(. ما4ـ01: 0941)فوکو، « دينام ياسيت سيدر اعمال حاکم يحکومت
شه در ياز اند ياگر حکومت شامل اشکال مختلف»د يگو يمن بحث يح ايدر توض

شود، اگر  يکه بر آن حکومت م در باب آن يو دانش يت حکمرانيباب ماه
به اهداف خود استخدام  يابيدست يرا برا يخاص يها کيها و تکن کيتاکت

کند و  يجاد ميحاکمان و محکومان ا يبرا ياشده  فيتِ تعريکند، اگر هو يم
فِ رفتارِ يش ظريوب کم يها شود، دستورالعمل يموارد باال را شامل ماگر تمام 
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ن فن ي(. بنابرا29: 0444ن، ي)د« ديآن نام 0توان فن يشوندگان را م  حکومت
  ک است.ياز جنس تکن يزيچ يحکمران

ته در تمام ابعاد ين دستاورد ملموس مدرنيترمهم يتکنولوژ يطور کل به  
ته ي، مدرنيو اطالعات ي، اقتصاديصنعت يهايکنولوژبر ت است؛ اما عالوه يزندگ

 يز ابداع نموده و توسط آنها تحوالت شگرفيرا ن يديجد ياسيس يهايتکنولوژ
ها را به چهار  کيتکن يطور کل را رقم زده است. فوکو در تأمالت متأخر خود، به

است: « يعقل عمل»از  يک معرف چارچوبيکند که هر يم ميگروه بزرگ تقس
م، دگرگون يد کنيرا تول ييزهايم چيتوان يد که به مدد آن ميتول يهاکيتکن (0»

 يريکارگ ها که به نشانه يها نظام يها کي( تکن2م؛ يکن يم و دستکاريکن
قدرت  يهاکي( تکن9کند؛ ير ميپذ ا داللت را امکانيها، معناها، نمادها  نشانه

کند  يال ميا تابع استين يمع ياهدافرا تابع  کند، آنان ين مييکه رفتار افراد را تع
دهد که يخود که به افراد امکان م يهاکي( تکن9کند؛  يو سوژه را ابژه م

شان، بدن و نفس يات را روياز عمل يگران، شماريا به کمک دي ييتنها به
دهد خودشان را يشان انجام دهند و امکان مبودن يوهيها، رفتارها و ششهياند
« برسند ييرايا نامي، حکمت، کمال ياز سعادت، پاک يتيبه وضعر دهند تا ييتغ

 (. 919: 0994)فوکو، 
است که  يرِ تکنولوژين مطالعات بر محور دو نوع اخيدر ا يکانون توجه و 

سه يدر مقا ياسيس يهايعموما از نظرها پنهان مانده است.  در نظر او تکنولوژ
ن در ياند. ارد بحث قرار گرفتهها مغفول مانده و کمتر مويگر تکنولوژيبا د
خ ما و در يار مهم در تارياز مراحل بس يکي يعصر روشنگر»است که  يحال

 يها ي(. تکنولوژ91: 0992)فوکو، « بوده است ياسيس يتوسعه تکنولوژ
به  يابيمدرن هستند. دست يهاين شکل ظهور تکنولوژيترپنهان ياسيس

دوران مدرن است که  يکيبزرگ تکن يهااز جهش يکي، ياسيس يهايتکنولوژ

                                                                                                    
1. Art 
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مداران از  قدرت را فراهم نموده است. دولت يسنت يهااز شکل يامکان فرارَو
اند؛ در کار بسته را به ياشده  ق و حسابيف، دقيش فنون ظريچهارصد سال پ

 اند. ده شدهيتن ياجتماع يد سلطه و کنترل در بافت نهادهايجه، در عصر جدينت
قرار  ياسيکه کمتر مورد توجه فلسفه س ياسيس يهايلوژن گسترش تکنويا

است که به اعتقاد  ين در حاليجا دارد؛ ا يخيند گسترده تاريک فرآيگرفته، در 
جامعه،  ياسيت سيريد و مديجد يهادولت يريگش و نضجيدايفوکو از زمان پ

باشد )فوکو، « ياسيت سيش از حد عقالنيقدرتِ ب»فه دارد مراقب يفلسفه وظ
0992 :91 .) 

دولت را نه با تمرکز بر  يد در نظر داشت که  فوکو بررسيت بايدر نها 
ن نهادها يران ايره ـ و قماش مديو غ ي، بوروکراسينهادها ـ ارتش، دستگاه ادار

بخش به آن، بلکه با   تيمشروع يها يدئولوژيها و ا هيل نظريو نه بر اساس تحل
د يت جدين عقالنيبه ا يانضمام يکه شکل ييدارهاها و کر کيتکن يريگيپ
 (. 912: 0994برد. )فوکو،  يش ميدهند پيم ياسيس

 ف(يتيسپوزيسامانه )د

ده يمِ خود دو بُعد مهم از پدينجا با اتکا به دستگاه مفاهيدولت تا ا ييه فوکوينظر
 فنون»و « يآااحکومت يها تيعقالن»( را  با دو مفهوم يو کردار يدولت )فکر

« ينهاد»، نسبت به بعد يلين دستگاه تحليا ايپوشش داده است. اما آ« يحکمران
دولت  يل بُعد نهاديشه در تحلين اندياز ا يتوجه است؟ چه مفهوم يدولت ب

 د؟يآ يکار م به
 ياسيس يها هيش از حد نظريد بيشتر گفته شد که فوکو در واکنش به تاکيپ 

ل خود از يرا در تحل يحکومت يکردارهاگاه يبر نهادها، در تالش است که جا
، محور قرار يمند ن جهت با اتکا به مفهوم حکومتيهم دولت برجسته کند و به

ن امر يکند. اما ا يشنهاد ميپ يدولت ينهادها يجا را به يحکومت يدادن کردارها
شود.  يغفلت م يدولت يشه از بحث نهادهاين نظام انديست که در ايبدان معنا ن
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 يامور گفتمان يرش دوگانگيکه بحث در خصوص مفهوم نهاد مستلزم پذاز آنجا 
که بُعد  بر آن ، عالوهيدياست، فوکو با طرح مفهوم جد يا نهادي يو ناگفتمان

ده در يفا يز موجود اما بين تمايدهد از ا يدولت را مورد توجه قرار م ينهاد
 «نهاد» اصطالح» د:يگو يف نهاد ميکند. او در تعر يز عبور مين ياسيه سينظر

کار  ش محدود شده و فراگرفته شده بهيهر نوع رفتار کم وب يبرا يکل طور به
ک يدر « تيمحدود ستمِيس» کي مثابه ش بهيرود. هر آنچه که کارکردها يم

 يها نهيزم طور خالصه تمام ست، بهيجامعه است و هرآنچه که قابل گفتن ن
(. اما بر چه 049-049: 0491)فوکو، « است نهاد کياجتماع،  يگفتمان ريغ

ز را ين تمايز داد؟ او ايتوان از هم تم يرا م يو امور گفتمان يامور نهاد ياساس
سراغ  ن جهت در دوره متاخر فکر خود بهيهم داند؛ به يده ميفا يت و بياهم يب

 ي رود تا از دوگانه يم (Dispositif) «سامانه»تحت عنوان  يديجد يمفهوم
 0ز کند.يپره يو ناگفتمان يگفتمان

 به اشاره يبرا ن اصطالحيا فوکو از يکل طور بهست؟ يچ« سامانه» 
 استفاده« دانش يساختارها و يادار و يکيزي، فينهاد مختلف يهاسميمکان»
شوند.  يم« ياجتماع بدن» درون در قدرت حفظ و شيافزا موجب کند کهيم
متأخر است.  يفوکو يفکر ياستراتژ يبرا ياکننده نييتع ياصطالح فن« سامانه»

که خود را سرگرم مضمون  ياز هنگام يعني 0491مه دوم دهه ياو از ن
جست؛ اصطالحِ  ين اصطالح بهره ميساخت، اغلب از ا« يمند حکومت»
اگرچه  2افت.يتوان  يآن نم يبرا يبخش تيرضا يسيکه معادل انگل يا دهيچيپ

                                                                                                    
 اينکـه  يا است  و از اپيستمه تر کلي بسيار که من يک سامانه )آپاراتوس( ناميدم يک مورد آنچه»گويد:  فوکو مي .0
گفتماني  آن هر دو گفتماني و غير کلي شکل سامانه در که حالي است، در گفتماني خاص طور سامانه به يک پيستمها

 (. 049: 0491)فوکو، « تر است ناهمگن بسيار آن شود و عناصر را شامل مي

کار بـرده انـد    عنوان معادل به معناي دستگاه را به ( بهApparatusمترجمين انگليسي فوکو اصطالح آپاراتوس ) .2
آميز است. معادل  حال اين مفهوم پيش از حد ابهام اند. با اين عنوان ابزارهاي تحليل عنوان تاکيد بر اينکه مفاهيم به به

س، يـا حصـارپذيري معناسـت )دريفـو    « شـبکه معنـا  »کند که نارساست نيز  پيشنهادي دريفوس که البته اذعان مي
توان بـار کـامال    اند؛ اما در کار فوکو نمي (. اين واژه برساخته فوکو را به دم و دستگاه نيز ترجمه کرده221: 0994
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نشده است، اما حوزه مورد اشاره آن ن اصطالح روشن يق فوکو از ايمنظور دق
ناظر بر سوژه  ي دهي، ا«ستمهياپ»ن مفهوم مانند يمفهوم نسبتا روشن است. ا

بر  شود که عالوه يز ميل متماين دليستمه به ايکند اما از اپ يرا رد م يياستعال
 يطور کل ز هست و بهين يناگفتمان يرنده کردارهاي، در برگيگفتمان يکردارها

ف يگاه تعر چي. هرچند که فوکو ه0شود يرا شامل م ساز تهيويسوبژکتهر کردار 
تحت عنوان  ياکن در مصاحبهين اصطالح ارائه نداد، لياز ا يجامع و کامل

کردم از  يآنچه را که من سع» ک شد:ين مهم نزديبه ا يتا حد« قدرت/ دانش»
کامالً ناهمگن  ياز مجموعهيش از هر چين اصطالح برجسته سازم بيق ايطر

، يمات نظارتي، تصميها، نهادها، اشکال معمار گفتمان ي است که در بردارنده
و  ي، اخالقيو موضوعات فلسف ي، احکام علمييو اجرا ير ادارين، تدابيقوان

شود. يز شامل ميرا ن يگرين اندازه امور ذکر نشده ديهم بشردوستانه است و به
است  ياسامانه دانست. سامانه همان شبکهک يتوان عناصر يرا م ين اموريچن

 يرد. منظور من از اصطالح سامانه نوعيگين عناصر شکل مين ايکه ماب
ن يمع يخيتار ي ک لحظهياش در  يعنوان عملکرد اصل است که به يبند صورت

ن سامانه واجد عملکرد ياضطرار است؛ بنابرا يمتضمن واکنش به قسم
ک ياساساً استراتژ يک سامانه امريت يه ماهام ک ک مسلط است. گفتهياستراتژ

آشکار مناسبات  يدستکار ين معناست که ما در باب قسمين بدياست و ا
م، چه ييگويروها سخن ميدر مناسبات ن يو عقالن يمداخله انضمام يروها، نوعين

سد کردن،  يخاص باشد و چه برا يها در جهت منظور بسط و گسترش آن به

                                                                                                    
 افزاري نيز دارد.  را به ديسپوزيتيف بخشيد، چرا که ديسپوزيتيف حالتي نرم« دستگاه»سخت افزاري 

پيستمه به ديسپوزيتيف اين است که فوکو از واژگان ي گذار از ا گويد مشخصه درستي مي که ديويد اوون به چنان .0
کند. گذر به  اي در روش تبارشناسي گذر مي شناسي به واژگان و کلماتي نيچه و کلماتي شبه کانتي در روش ديرينه

اندازگرايانـه از   دهنده تعهد بـه برداشـتي چشـم    مفهوم  ديسپوزيتيف، عالوه بر گنجاندن کردارهاي ناگفتماني، نشان
محور و نظـامي مبتنـي بـر     کند که سرشتي سود اندازي که درآن هر ديسپوزيتيفي تصديق مي نيز هست، چشم دانش

 (. 299: 0949)اوون،  عدالتي دارد بي
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 ياز باز يجه سامانه همواره در قسميها باشد. در نتاز آنت و بهره گرفتن يتثب
وند با حدود يشه در پيگر هميد يکن از سويگردد، ليقدرت ثبت و حک م

را  همان اندازه آن که به يند، در حاليآيد مياز معرفت است که از آن پد يخاص
از  يا قاً عبارت است از مجموعهيسازد. سامانه دق يز ميد و مشروط نيمق

معرفت  يق انواع خاصيروها که هم از طريمرتبط با مناسبات ن يهاياستراتژ
 (. 049: 0491)فوکو، « ها استد آنيرد و هم مؤيگيد قرار مييمورد تا

کند: يم يبندن جمعيرا چن« سامانه»ف فوق از مفهوم يجورجو آگامبن تعر  
ر و نهادها ي، تدابيمعرفت يها از اعمال، بدنه يا به مجموعه ]= سامانه[آپاراتوس »

که  يا وهيش کردن ـ بهيدهت، حکومت، کنترل و جهتيرياشاره دارد که به مد
« پردازد يها و تفکرات نوع بشر م است ـ رفتارها، ژست يکارآمد يمدع

دهد که چگونه در جوامع  يه فوکو نشان مين پاي(. بر ا29: 0994)آگامبن، 
ـ  يمعرفت يها ها و بدنه از اعمال، گفتمان يا سامانه ـ از خالل مجموعه يانضباط

ت و يکه هو ييها کنند، بدن ين حال آزاد، ميرام اما با ا يها اقدام به خلق بدن
شان،  ييزدا ند سوژهيدر بطن فرآ يش را در مقام سوژه، حتيار( خوي)اخت يآزاد

ست ن ايماش يتر از همه، نوع ب آپاراتوس، مهميترت نيرند. بديگ يمسلم فرض م
ز ين ين حکومتيماش ين مقام نوعيکند و صرفاً در ا يد ميکه سوژه شدن را تول

 (. 92: 0994د )آگامبن، يآ يحساب م به
نکه يبا اذعان به ا« ستيف چيتيسپوزيد»با عنوان  يا ز در مقالهيل دلوز نيژ 

ن ياز ا ييها کرده جنبه ياست سع يانضمام يها ل سامانهيتحل يفلسفه فوکو نوع
  ييها «نيماش»قرار دهد. او سامانه را  يفوکو مورد بررس يها شهيرا در اند مفهوم

)دلوز، « دارند يدن و سخن گفتن وا ميفرد را به د»کند که  يم يتلق
 يانضمام يل به نهادهايجه، مفهوم سامانه اگرچه قابل تقليدر نت 0(.0942:294

                                                                                                    
ـ « سامانه يمند خيتار» ين جهت اگر نوعيهم به .0 ـ رژ يمنـد  خيم، قطعـا همـان تـار   يداشته باش ـ نـور و ن  يهـا  مي ز ي

ـ ، گفـتن، خطـوط ن  يريپـذ  تيها از خطوط رو فيتيسپوزيد»از نظر دلوز  ها است. گفتن يها ميرژ يمند خيتار رو، ي

 



 111   کالبدشناسي فوکويي دولت

 

باشد و استخدام آن  يز مياست که شامل نهادها ن يرنده اموريست؛ اما در برگين
 تواند مثمرثمر باشد.  يار ميل دولت بسيعنوان بُعد سوم تحل به

توان گفت اتصال فنون  ين سه بُعد از دستگاه دولت ميا ي ل رابطهيدر تحل 
شود. البته  يآشکار م يمند در مفهوم حکومت يت حکومتيو عقالن يحکومت

کاملِ عالم  يل نوشتار، تبادياسيو فنون س ياسيت سيان عقالنيمناسبتِ م
ان هر دو يم يتبادل نوشتار عدم  يقا نوعيست، بلکه دقيگفتمان و عالم اَعمال ن

 ي(. از سو099: 0942د )لمکه، يگشا يرا م يخيل تاريتحل ياست که فضا
ابند که ي يو ملموس م ينيسامانه صورت ع ي دهيدر پد يگر فنون حکمرانيد
دگاه فوکو ين، از ديبر ا اد کرد. عالوهيدولت  يعنوان بعد نهاد توان از آن به يم

که  ت است. با آنياز عقالن  يا ک رشتهيز وجود ين« نهاد»ار شناخت يمع
ز يرا ن يناهمگن امور گفتمان يبيست و در ترکين ينهاد يآپاراتوس صرفا امر

است « يگ جاد سوژيند ايرِ فرآيپذ تيرو يتجل»شود اما از آنجا که  يشامل م
 رد. يدولت مورد استفاده قرار گ يليعنوان بعد سوم دستگاه تحل بهتواند  يم

 يريگجهينت

شل يم ياسيس ي شهيا اندين پرسش شکل گرفت که آيت ايمقاله حاضر به محور
دولت است؟ صحبت از وجود الگو  يدهيپد يبررس يبرا ييالگو يفوکو حاو

دولت  ياست که ابعاد اساس يمستلزم ارائه دستگاه يل و کالبدشکافيتحل يبرا
ن مقاله، فوکو در دوره ي( را پوشش دهد. به باور ايو نهاد ي، کرداري)بُعد فکر

رون آن و يد مسئله دولت را از بيکوش يمند متاخر با ابداع مفهوم حکومت يفکر
ت ير عقالنينظ يميبا طرح مفاه يح کند. ويمسئله حکومت تشر يبر مبنا

                                                                                                    
گر يشـوند کـه همـه در همـد     يل ميتشک ييها ، شکست و گسستيخوردگ و خطوط ترک يوسازيخطوط سوبژکت

ـ   يگـر خطـوط را از خـالل دگرگـون    يد يشوند و برخ يگر مخطوط ميکديچند و با يپ يم ـ تحـوالت ا  يهـا و حت ن ي
 (. 299: 0942)دلوز، « خوانند يا فرا ميکنند  يت مي، تقويبند سرهم
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ک دستگاه ي يعنوان اجزا به يحکومت يها و سامانه ي، فنون حکمرانيحکومت
شنهاد کند. يفهم مسئله دولت پ يرا برا يدياز دولت، چارچوب مف يليتحل

برال يل يها ياز حکمران يمختلف يها ت کاربست در گونهيدستاورد مهم آن، قابل
 يبرا يقابل توجه يحياز ارزش تشر يلين دستگاه تحليبرال است. ايرليو غ
ن يق ايرسد از طر ينظر م دولت مدرن برخوردار است و به يزاف اجيتوص

از  يليک شد و به تحليران نزديدولت در ا ي توان به مسئله يم يدستگاه مفهوم
 م است:ير قابل ترسيشکل ز ب يليتحل ين الگويد. ايآن رس
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