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Abstract 

The dominant approach to Islamic governance considers Islam as an 
epistemological system and tries to identify and discover the institutions, 
practices, principles and rules of Islamic governance from within it. In this 
approach, like other epistemological systems, analysis is based on certain 
transcendental axioms. From an epistemological point of view, many works 
and books have been written about Islamic governance. In this article, we 
sought to answer the question that from a non-epistemological point of view, 
how can one think of Islamic governance? To answer this question, the 
hypothesis formulated using the immanent method (Which is in contrast to 
the transcendental method and the epistemological approach) is that in the 
non-epistemological approach to Islamic governance, which can be called 
"Islamic governmentality", Islam will become the active political force in the 
immanent life of subjects, regulating the behavior of subjects through 
changing and daily relations with themselves, resisting the un compromising 
and domineering axioms of the present, and turning Muslim subjects into 
creative forces of government . . The most important example of such a non-
epistemological Islamic governance (Islamic governmentality) can be seen 
in the current Islam in the life of revolutionaries in the years leading up to 
the Islamic Revolution. 
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 یشناخت رمعرفتیغ یکردیاز رو یریگ با بهره یاسالم یحکمران

   قهرمان ثمیم
(، تهران، ی)مرکز اسناد انقالب اسالم یانقالب اسالم یخیمطالعات تار اریاستاد

 رانیا

 
 چکیده

گیرد و از دلِ آن در  ای در نظر می شناسانه اسالمی، اسالم را دستگاه معرفترویکرد غالب به حکمرانی 
ها، اصول و احکام حکمرانی اسالمی را احصا و کشف کند. در این رویکرد  صدد است نهادها، رویّه

شود. از منظر  های معرفتی تحلیل بر روی بدیهیات استعالیی خاصی استوار می همانند سایر دستگاه
تحریر درآمده است. در این جات متعددی به رشته هانه در باب حکمرانی اسالمی آثار و نوشتشناس معرفت

توان به حکمرانی  شناختی چگونه می که از منظری غیرمعرفت هستیم  دنبال پاسخ به این پرسش مقاله به 
ر )در تقابل با ماندگا گیری از روش درون ای که با بهره اسالمی اندیشید؟ جهت پاسخ به این سؤال فرضیه

شناسانه  شرح است که در رویکرد غیرمعرفت شناسانه( تنظیم شده بدین  روش استعالیی و رویکرد معرفت
نامید، اسالم به نیروی سیاسی فعال در « مندی اسالمیحکومت»توان آن را  به حکمرانی اسالمی که می

های متغیر و هر روزه با  نسبت   واسطه را به ها  ها بدل خواهد شد که رفتار سوژه ماندگار سوژه زیستِ درون
های مسلمان به  آورِ زمان حال و تبدیل کردن سوژه خودشان، مقاومت در برابر بدیهیات متصلّب و سلطه

  شناسانه بارز چنین حکمرانی غیرمعرفت  ترین نمونه کند. مهم نیروهای خلّاق حکمرانی، تنظیم و هدایت می
های  های انقالبی در سال توان در اسالم جاری در زیست سوژه المی( را میمندی اسای )حکومت اسالمی

 منتهی به انقالب اسالمی مشاهده کرد.

ماندگار؛  مندی اسالمی؛ زیست درونشناختی؛ حکومت حکمرانی اسالمی؛ غیرمعرفت: واژگان کلیدی
 انقالب اسالمی
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 مقدمه
حکمرانی اسالمی را از یکدیگر  توان دو نوع رویکرد به بندی کلی می در یک تقسیم

متمایز کرد. در رویکرد نخست که رویکرد غالب محافل علمی و دانشگاهی است، 
های معرفتی و مبتنی بر  درون دستگاه« حکمرانی اسالمی»و درنهایت « حکومت»، «اسالم»

حالت، طیف متنوعی از آراء و مسائل   این شوند. در روابط علّی خاصی فهمیده می
مختلف نظیر نسبت دین و دموکراسی، جایگاه مردم در حکومت اسالمی،   ناسانهش معرفت
مراتب قدرت در حکمرانی اسالمی، نسبت قانون موضوعه و قانون شرعی، نسبت   سلسله

های بدیهی و  هذا با محوریت گزاره علی نهادهای دینی و مردمی با یکدیگر و قس
 گیرند. صی مورد تحلیل قرار میاستعالیی و بر اساس روابط علّت و معلولی خا

گیرد که در  ای قرار می شناسانه شناسانه، رویکرد غیرمعرفت در مقابل این رویکرد معرفت
ها،  کنند. در این رویکرد انسان آنْ مفاهیم و روابط علّی، چیزها و امور را بازنمایی نمی

ای را  فتیِ استعالییشان منفک کرد و دستگاه معر توان از زیست ها را نمی مفاهیم و دانش
ای که بتواند بیرون از کارکردی که آن را ممکن کرده است،  شکل داد؛ دستگاه معرفتی

 شناسانه را مشخص کند.  صحیحِ معرفت  حوزه
توان  شناسانه چگونه می شویم: بر اساس رویکرد غیرمعرفت رو می حال با سؤال مهمی روبه

قرار است که   شده برای سؤال فوق بدین تنظیم  از حکمرانی اسالمی سخن گفت؟ فرضیه
های معرفتی است، زمینی قرار  دستگاه  کننده بنیادین استعال که ممکن  درتقابل با حوزه

امکان استعال و هرگونه تفکیکِ معرفتی منتفی است. در این زمین  گیرد که در آن می
 آن ، دستگاه معرفتی ازای علّی میان کلمات و چیزها برقرار کرد. بنابراین توان رابطه نمی

ا تأثیرگذار است، نه به هکند، بر فهم آن ها عمل می جهت که بسان نیرو در زیست سوژه 
شناس جای خود را به تبارشناسِ  منظر معرفت  این اش. درنتیجه از دلیل استنتاجات علّی

 های معرفتی در پی ها به اعماق دستگاه دادن سوژه دهد که برخالف سوق زمان حال می
ا بتوانند هها پرتاب کند تا آن خود، نیرویی را به سمت سوژه  آن است که با کار تبارشناسانه

 زمان حالشان را به نفع شکل دیگری از زندگی آزاد کنند.  شده نیروهای متصلّب

 یِمندحکومت گیرد. مندیِ کارآمد دقیقاً در همین نقطه است که جای میحکومت
کوشد تا تنظیمات و هدایت رفتارش را در نیروی مبهم و تلنگرزننده  وقفه می بی کارآمد
اساس اسالم به جای   این شناسانه. بر های عمیقِ معرفت ها جای دهد و نه در بحث به سوژه
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کننده و تلنگرزنِ جاری در زیستِ  ساز باید به نیروی مبهوت دستگاه معرفتی حکومت
یافته  ها را در برابر زندگی تصلّب شود تا مقاومت سوژه ها تبدیل ماندگار سوژه درون

کوشد تا نیروی مبهم و  حالت مدام می موجب شود. بدیهی است که اسالم دراین
ها برای ساختن زمان حال و  ها پرتاب کند تا از خلّاقیت سوژه تلنگرزننده را به سمت سوژه

ای و جامانده از  د به دانشی حاشیهتوان رو چنین اسالمی نمی این شان بهر بَرَد؛ از آینده
ها بدل شود.گفتنی است ازیکسو ردّ پای اسالمِ تلنگرزن و  زیستِ در حال تغییر سوژه

کننده در برابر بدیهیّاتِ زمان حال را  مسلمانِ مقاومت  دیگر، سوژه  سوی مند و ازحکومت
 ه کرد.های منجر به انقالب اسالمی مشاهد توان در تحوّالت سال وضوح می به

 ماندگاری چارچوب نظری: درون
گیرد. در رویکردهای استعالیی  قرار می 2در مقابل رویکرد استعالیی 1ماندگاری درون

ها بر روی مفاهیمی استوار است، تحلیل 3های معرفتی گیری دستگاه که نتیجه آن شکل
یک دهند. برای مثال هنگامی که شما شوند که مبنای کار تحقیقی را شکل می می

هستید، برای انجام کار تحقیقی باید مفاهیمی مانند  پدیدارشناس در معنای هوسرلی
ا را مبنای تحلیل خود هجهان را بدیهی در نظر بگیرید و آنآوری یا زیستاپوخه، روی

توان شک کرد که بدیهی نمی  این گزاره  تردید در این رویکرد، دربارهقرار دهید. بی
کنند. درنتیجه، فهم درست، فهمی با یکدیگر زندگی می« جهانزیست»ها درون انسان

است که بر این مبنای استعالیی استوار باشد و باید هنگام انجام تحلیل، این مفاهیم 
 استعالیی را بر روی روابط انسانی بیاندازیم. 

                                                                                                                
1. Immanence 
2. Transcendental 

  حوزه هر در کهخاص است  یاستدالالت و استنتاجات علّ ،یشناس معرفت ای یمعرفت یها . منظور از دستگاه3
 نی. بنابراکند یدست را مشخص م نیاز ا یعوامل زوال و انحطاط و موارد ،یستیچ ،یو نادرست یمشخص، درست

هرگونه استنتاجات  یطورکل و به یشناس تیغا ،یشناس ینوشتار است که هست نیطور عام مدّ نظر ا به یشناس معرفت
 نیتر مهم یعبارت . بهردیگ یدربر م اند، قتیحق ییها و بازنما سوژه  به حیفهم صح  ارائه یرا که در پ یعلّت و معلول

ارجاعات رُخ  نیچه که در ا ها است. آن عنوان شرط امکان دانش به اتیارجاع به استعالئ یمعرفت یها خصلت دستگاه
 است. «ها دهیپد یمند خیتار» یبه جا ییقرارگرفتنِ امر استعال دهد یم
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های استعالیی، ساختارِ شناختی مفروض است و بر اساس این به عبارت دیگر، در تحلیل
پردازیم. این همان چیزی است که فوکو هنگام ختارِ شناخت به بررسی حقیقت میسا

تفاوت »گوید: باره میکند. او در اینتمایز تاریخ علم و تبارشناسیِ دانش به آن اشاره می
ها، این است که تاریخ علوم توان تاریخ علوم نامید، و تبارشناسی دانشچه میبین آن

جای گرفته، و این محور حداقل از ساختار  1حقیقتـ اخت اساساً در محور کلی شن
 (.343: 1331فوکو، «)شودشود و به خواست حقیقت منتهی میشناخت شروع می

ها ترین دستاورد این رویکرد، نگاهی استعالیی به انسان است. یعنی انساناولین و مهم
انسانی را کشف  توانند از زیستِ خود منفک شوند و رویکردهای صحیح در روابطمی

شمولیِ فهم انسانی سخن بگویند و خواه از شان از جهان(؛ خواه در تحلیل2کنند)استاد دانا
جهانی خاص بگویند. محدود بودن انسان به شرایط فرهنگی و اجتماعی، زمینه و زیست

کنیم که تحلیلی جهان تصور میدیگر، با وارد کردن عاملِ زمینه یا زیست عبارت به
که  هستیم  ای استعالیی این ماگونهکنیم اما نباید فراموش کرد که باز بهی ارائه میانضمام

ایم و ثانیاً، تعریفی ایم و روابط صحیح را کشف کردهمان منفک شدهاوالً از زندگی
-انسان»، یا «محور استانسان موجودی زمینه»دهیم. برای مثال: استعالیی از انسان ارائه می

رویکرد استعالیی  در پسِدر نتیجه «. کنندجهان با یکدیگر زندگی میها درون زیست
  ( است و ما به مثابهمعلولی و علتعلّی)هستی مبتنی بر روابط است:  نهفته یمهم مفروض

 م.کنی کشف را روابط این توانیم میهای آگاه انسان

                                                                                                                
1. Cognition – truth ax 

 لیکه به دل یدو نوع استاد است؛ استاد انیگذاشتن م کیتفک« استاد نادان»در کتاب  ریژاک رانس یاصل  دهیا .3
در  نیو بنابرا برد یسر م آن به« اعماق»است و در  یمعرفت یخاصش، دانا به دستگاه یسوژگ گاهیاز جا یبرخوردار

 ستیدنبال آموزش ن به رو نیو ازادارد « مدام به دانستن  اراده» ،ییدانا یجا که به  یآموزش است، و استاد نادان یپ
و در  دهد یقرار م ییگرا سقراط مقابلاستاد نادان را در  ریمس رینسبت خود با خود است. رانس رییتغ یبلکه دائماً در پ

 تیبه ن یمانند هر استاد دانشمند زیاست. سقراط ن یسازکودن شدهلیشکل تکم ییگراسقراط»معتقد است:  باره نیا
انسان پرسش کند، نه به شیوه  کی هویاز او به ش دیانسان است با دنی. اما آنکه به دنبال رهانکندیآموزش پرسش م

و  داندیاز شاگرد نم شیاست که ب یقاً کار کسیدق نی. ااموزاندینه آنکه ب اموزد،یبپرسد تا که ب دیدانشمند؛ با کی
 (. 43: 1331ر،ی)رانس« ستاد نادانسفر نرفته است، کار ا نیاز او به ا شیهرگز پ
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رویکرد استعالیی نزد ف یگفتنی است که مراد از رویکرد استعالیی، هیچ ارتباطی به تعر
گونه که گفته شد  فیلسوفی خاص ندارد بلکه رویکرد استعالیی مد نظر این نوشتار همان

بارز آن، بدیهی گرفتن مفاهیمی   گیرد که مشخصه ماندگار قرار میدر برابر رویکرد درون
 کنند. خاص در تحلیل است که امکان بازنمایی روابط انسانی و اجتماعی را فراهم می

وجودی و جوهری  ماندگاری نگاهی به زندگی است که در آن هیچ تفکیکِدرون
های تواند بدون درگیریپذیر نیست مگر برای بازتولید کارکردی. یعنی انسان نمیامکان
اش، فهم و ادراکی داشته باشد. اصوالً هیچ چیزی از چیز دیگر قابل تفکیک نیست زیست

هایی ندارند، به این دلیل است ای بیان چنین تفکیکها چنین آگاهی و شأنی برو انسان
فلسفه نه تاریخاً و نه منطقاً »شوند. به تعبیر فوکو: که در این رویکرد مفاهیم کارکردی می

بندی دانش شرایط و قواعدی دارد که گفتار فلسفی در بانی شناخت نیست؛ بلکه صورت
است، مقید به آن و تابع آن  هر عصر، مانند هر شکل دیگر گفتار که مدعی عقالنیت

یک «  مثابهفهم او از زندگی به  واسطه (. این سخن فوکو را به44: 1334فوکو، «)است
 - درونباید سنجید. در این رابطه باید گفت که « ماندگارزیستِ درون»یا « زندگی

م ای در مقابه سوژه یا چیزها نوعی وحدت مافوق همه به منزله« چیزی»ماندگاری به 
شود، ربط ندارد. ما تنها زمانی از یک سطح کنشی که سنتزی از چیزها را موجب می

ماندگاری نسبت ماندگاری دیگر درونتوانیم سخن بگوییم که درونماندگاری میدرون
-ابژه یا ایسوژه با تواننمی را ماندگاریدرون به هیچ چیز جز خودش نباشد و بس. سطح

 سخن نابی ماندگاریدرون آن از ما .است آن کردن احاطه به قادر که کرد تعریف ای
 امر بلکه زندگی، به نسبت ماندگاریدرون نه. بس و است زندگی یک که گوییممی

-درون زندگیْ یک. است زندگی یک خودش نیست، چیز هیچ در که ماندگاریدرون

 است، کمال و تمام قدرت: است مطلق ماندگاریدرون است، ماندگاریدرون ماندگاریِ
  .(243: 1333)دلوز،  است کمال و تمام سعادت

-تواند بیرون از زیستِ درونماندگار هیچ چیز نمیبه عبارت دیگر، در زیستِ درون

استعالیی قرار داشته باشد و به صورت  ماندگار تولید کند؛ یعنی در قلمرو جداگانه
در این »دهد که: کافکا نشان می آثار  گونه که دلوز دربارهغیرکارکردی تبیین کند، همان

ماندگار است و هیچ چیز در یک سطح ترانساندانس از واقعیت رخ آثار همه چیز درون
(. بنابراین، در تقابل با ایدئالیسم و رویکرد 131: 1331دلوز و گوتاری «)دهدنمی
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و زیستِ  ها پیامد تجربهبخشند، ایدهها به تجربه نظم نمیاستعالیی باید گفت که ایده
ماندگارند. به تعبیر فوکو ما در اندیشه و تحلیل سیاسی، هنوز سرِ پادشاه را قطع درون
مناسبات نیرو  باید تالش کنیم که سازوکارهای قدرت را در همین عرصه»ایم: نکرده

های بسیار مدید قانون که برای مدت –ترتیب، از آن نظام حاکمیت تحلیل کنیم. بدین
را مجذوب خود کرده است، رها خواهیم شد. شاید باید گامی فراتر  ی سیاسیاندیشه

بگذاریم و از شخصیت پادشاه بگذریم و سازوکارهای قدرت را برمبنای استراتژی ذاتی 
ترتیب، نگاه به زندگی بر (. بدین113-113: 1333فوکو، «)مناسبات نیرو رمزگشایی کنیم

که برمبنای مفاهیمی بدیهی استوارند های استعالیی را ماندگاری تحلیلاساس درون
گیرند و تالش را می« پادشاه»جای « مفاهیم»هایی تابد زیرا که در چنین تحلیلبرنمی

 کنند.«بازنمایی»تحلیلی خاص قدرت خود را  کنند با ارائه می

 ماندگارآفرینش درون
تلف واکنش ماندگار نسبت به مسائل مخدرون  بسته به شرایط متغیر و انضمامی، سوژه

اش را حفظ کند یا با خالقیت و آفرینش، زندگی، فهم یا دهد تا یا زیستنشان می
)دلوز و  «استعداد در اقلیت بودن است»اش را گسترش دهد، این گسترش زندگی، تجربه

هدف این آفرینش باید نه بازشناخت حاالت موجود »(. به تعبیر پیتون 31: 1333دیگران، 
ها و اَشکال موجود حیات، بلکه قلمروزدایی مطلق اندیشه شامور یا توجیه نگر

(. بنابراین، آفرینش معرفتی، از بدیهیات مفهومی  شروع به 34: 1334پیتون، «)باشد
کند یعنی یک پدیدارشناس یا مارکسیست با انداختن مفاهیم بدیهی روی آفرینش می

ندگار به جریان انداختن ماکند اما خالقیتِ درونگری میها است که آفرینشپدیده
های متقابل از مسیر اراده یعنی امتناع، کنجکاوی و ابداع است ها و اثرپذیریاثرگذاری

ماندگار بر اساس مفهومی خاص برای کشف حقیقت  تنها زیستِ درون که در آن نه
 روها روبهها و اثرپذیریاثرگذاری  گذارانهیابید، بلکه مدام با تکرار تفاوتاستعال نمی

سنتز، سنتزِ نیروهاست، »شوند: یم که مفاهیم در آن به صورت کارکردی استفاده میهست
سنتز تفاوت و بازتولیدِ نیروها؛ بازگشت جاودان سنتزی است که خواستِ توان اصلِ آن 

تواند با تعیینِ تعجب کنیم: چه کسی جزء خواست می« خواست» است. نباید از کلمه
(. بنابراین 33: 1331دلوز، «)اصلی برای سنتزِ نیروها عمل کند؟ منزله نسبت نیرو با نیرو، به
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ای است که هستی اخالقی، اراده بازگشت ابدیِ خواست یا اراده، یک اخالق است؛ اراده
 (.114: 1333)هارت،  کندرا اداره می

ها و آنچه تاکنون گفتیم حاکی از آن است که فهم ما تجلیِ نیروها و اثرگذاری
توانیم مفهومی را از این زیست جدا فرد و تکین است که نمی به های منحصرپذیریاثر

های اجتماعی و انسانی ای استعالیی بر روی پدیدهگونهتببین و به کنیم و به بهانه
ماندگار دیگر، زیستِ درون عبارت اند. بهبیاندازیم، در این حالت مفاهیم صرفاً کارکردی

ماندگار را تبیین کند. بنابراین، هیچ مفهوم و یا پرسوناژهای درونتواند هستیِ نمی
میدان نیروها و سطحِ  توانند هستی را به چنگ خود درآورند. هستی به مثابهمفهومی نمی

 «کند ا تاگشایی میهزند و از آنموجی واحد که مفاهیم را تا می»سانِ ماندگاری، بهدرون
(Deleuze & Guattari,1994: 36) همواره در حرکت و صیروریت است و حامل ،

نیروهای بالقوه و رخدادهایی خارج از کردارهای گفتاری و غیرگفتاریِ یک زیست 
ای ماندگارِ چیزی غیر از خودش نیست. چنین صفحهماندگاری، درونسطح درون»است: 

(. سطحی Deleuze & Guattari,1994: 47) گرایی رادیکال باشدبسا یک تجربهچه
توان های این سطح را نمیکسی؛ داده« برای»چیزی هستند نه « درباره»ها که نه از داده

(. به تعبیر 33: 1333)مشایخی، شمار آوردقائم به آگاهی یا حاکی از واقعیتی متعال به
ای یکسان به همه چیز حمل شیوهگردند، چون هستی بهها حول خود میتفاوت»فوکو 

رو وحدتی نیست که همه چیز را هدایت و توزیع کند، بلکه شود و هستی به هیچمی
هاست... هستی بازآمدنِ تفاوت است... حذف مقوالت، ی تفاوتها به منزلهتکرار آن

معنایی هستی، انقالبِ مکررِ هستی حول تفاوت، همین است که تفاوت سرانجام تک
روست که فوکو این (. از133: 1331)فوکو، «شرطِ اندیشیدن به وهم و رویداد است

بیند که ای از مناسباتِ همواره در حالِ گسترش و فعالیت میهمواره قدرت را شبکه
 (. 33: 1343)فوکو، مستلزم آن است که نبردی دائمی الگوی این قدرت دانسته شود

 ماندگاری و نیروی خارج: حکومتمندی درون
شود سوژه فهمی از ب میهایی است که موجها و اثرپذیریتجربه محصول اثرگذاری

ها و اعمال دیگران تردید این فهم، از کنشهای خود(؛ بی)تکنیک خود داشته باشد
جا حاضر واقع حکومتمندی همین )نسبت خود با دیگری(. در غیرقابل تفکیک است

ای با خودش نسبت برقرار کند و اخالقی گونهای که فرد بهگونهشود: هدایتِ رفتار به می
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خواه پیروی از قاعده و قانون باشد ،ند که اهداف و کارکردی را بازتولید کندزیست ک
شود زیرا که قدرت در )اما تحلیلِ تبارشناسی از قاعده و قانون شروع نمی مانند مسیحیت

( و خواه به شکل یک زُهد 1شودروابط خُردِ زیست جاری است و اعمال می
های قدرت از های خود و تکنیکبنابراین تکنیک شناسانه باشد مانند یونان باستان. زیبایی

 اند. یکدیگر غیرقابل تفکیک
ای از فعل و انفعاالت و به معنای مجموعه« یک تجربه»تاکنون از زیستی سخن گفتیم که 

ست با نسبت ماندگاریکه عینِ درون« خود»هاست که در آن ها و اثرپذیرییا اثرگذاری
-ها و اثرپذیریست و در آن پر از اثرگذاریماندگاریدرونبرقرار کردن با خود که عینِ 

یک »کند که این فهم اش پیدا میست، فهمی نسبت به پیرامونهایِ خود و دیگری
مدامِ این رفتارها و  است. حکومتمندی نیز هدایت کردنِ« گرایییک تجربه»و یا « زندگی

-. حال با سؤالی مواجه میگیرد و رفتار کندهاست تا خود، آزادانه فهمش شکلکنش

شود حکومتمندی برای هدایتِ رفتار، دائماً خالق و شویم: آن چیزی که باعث می
استعالیی باشد  تواند هیچ مفهومِاین سؤال نمی شک پاسخِاستراتژیک باشد، چیست؟ بی

 ماندگار باشد.های درونبلکه باید از جنس اثرگذاری
سانِ یک زیست، همواره در معرضِ نیروها و ی بهبا توجه به آنچه گفته شد، هر حکومت

های کنجکاو و مبدع را سوژه توانند فهمِ زبانی و غیرزبانیِرخدادهای خارج است که می
 اند که خارج از زیستتحتِ تأثیرِ خود قرار دهند. نیروی خارج، آن نیروهای سیالی

نسبتی  ر لحظه تجربه شوند وای سیال قرار دارند و ممکن است هماندگار ما به گونهدرون
تواند به ما کمک می« 3نمودار»نو پدید آید. قبل از فهم نیروی خارج، توضیح مفهوم 

دهد که چگونه ماندگاری است، به ما نشان می کند. نمودار که بیان دیگری از درون

                                                                                                                
 ییکارا دگاهیکند، دیم قانون ازیامت نیگزیجا را هدف دگاهید که میکن حرکت قدرت از یبرداشت سمت به دیبا. 1

 نیگزیجا را روین مناسبات الیمتکثر و چندگانه و س یحوزه لیکند و تحلیم تیممنوع ازیامت نیگزیجا را یکیتاکت
شوند. یم دیتول ستند،یثابت ن کامالً هرگز که الیاست ریفراگ یکه در آن اثرها یاکند، حوزهیم تیحاکم ازیامت

 (.113: 1333)فوکو،حقوق یالگو نه و کیاستراتژ یالگو
2. diagramme 
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 اند.سوژه ماندگارِنهایی، درون هایند و در تحلیلماندگار دانشروابط قدرت درون
 ی خارج کمک زیادی کند.تواند به ما در فهم اندیشهبنابراین، توضیح نمودار می

ی فوکو نوشته است، دلیلی را که موجب شد فوکو به دلوز در کتابی که درباره
مراقبت و تنبیه دو مسئله را طرح »دهد: گونه توضیح میتبارشناسی روی آورد، این

ها را طرح کند، زیرا از دانش و از اولویت ست آنتوانشناسی دانش نمیکند که دیرینه می
ها، یک طور کلی و خارج از این شکلگزاره در دانش فراتر نرفت. از یک سو، آیا به

ی اجتماعی وجود دارد؟ از سوی دیگر، چگونه ماندگار عرصهعلت مشترکِ درون
ای متغیر در هر ها در یکدیگر به شیوهی متقابل آنآرایش و تنظیم این دو شکل و رخنه

  (.21: 1332)دلوز،  «شود؟یممورد انضمامی تضمین 
کند که سراسربینی نزد فوکو به این نکته اشاره می کردنِدلوز در ادامه با مطرح

فوکو به هنگام تعریف سراسربینی، »شود: سراسربینی نزد فوکو به دو معنا به کار برده می
نمای کند که سرشتی یا نوری تبیین میگاهی آن را به طور انضمامی، آرایشی بصر

تنها در مورد کند که نهرا به طور انتزاعی، ماشینی تعریف می زندان است، و گاهی آن
اندازه کارگاه، پادگان، مدرسه و )زندان و به همان طور اعمپذیر بهموادی رؤیت

 پذیر را درزارهطور کلی تمام کارکردهای گرود، بلکه همچنین بهبیمارستان( به کار می
نیست، بلکه « دیدن بدون دیده شدن»گیرد. پس عبارتِ انتزاعیِ سراسربینی، دیگر بر می

گانگیِ گانگی انسانی است. فقط باید تصریح کنیم که بستحمیل هر رفتاری به هر بس
مورد نظر باید محدود شود به فضایی محدود، و تحمیل رفتاری مشخص باید از طریق 

. 1مکان انجام گیرد –بندی در زمان ن، ترتیب و تسلسل در زمان و ترکیبتوزیع در مکا
نیافته، و نیافته و سازماناین فهرستی است نامحدود اما همواره مرتبط با مواد شکل

نیافته، یعنی دو متغیری که ارتباطی ناگسستنی با نشده و غایتکارکردهای صوری
ترین دقیق ربا توان نامید؟ فوکو یکچه مییکدیگر دارند. این بُعد جدید غیرصوری را 

به دور از هرگونه مانع یا »یعنی عملکردی  .«است« نمودار»نام را به آن داد: این یک 

                                                                                                                
کارکرد ناب را کشف  ـاز ماده  یگریکه اراده به دانستن جفت د ترندیضرور مراتب به رو آن از حاتیتصر نیا .1
 یاداره» بلکه ستین رفتار کی لیتحم گرید کارکرد و است، باز ییفضا در و شمار پُر یگانگبس بار نیا: کندیم

 .است «یزندگ
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 رنمودا «.را کردبای خاص ماستفاده مقاومت یا اصطکاکی... که باید آن را از هرگونه
ای ری است، نقشهنگاشنیداری یا دیداری نیست، بلکه نقشه و نقشه دیگر بایگانیِ

نمودار ماشینی انتزاعی است که با کارکردها و مواد  .ی اجتماعیگستره با کل عرصه هم
گیری شود و هرگونه تمایز شکلی میان محتوا و بیان، میان شکلغیرصوری تعریف می

و کور  یاً اللماشینی تقری رگیرد. نموداگیری ناگفتمانی را نادیده میگفتمانی و شکل
 .شودچند که همین ماشین است که موجب دیدن و موجب سخن گفتن میاست، هر

روست که هر نموداری از آن دبسیاری وجود دار نموداریِ موادِ ااگر کارکردها و حت
های رو که به همان اندازه که عرصهزمانی است و نیز از آن -گانگی مکانییک بس

 ارد. فوکو در رابطه با جوامع مدرنِاجتماعی در تاریخ وجود دارد، نمودارها نیز وجود د
کل  تکند، جوامعی که در آن قدری نمودار اشاره میانضباطی ما است که به انگاره

است که شهر « طاعون»کند: اگر الگویی وجود دارد، الگوی بندی میعرصه را چارچوب
که  رود. اما هنگامیترین جزئیات پیش میکند و تا کوچکبندی میبیمار را چارچوب

بینیم که این جوامع نیز بدون نمودار نیستند، گیریم، میسلطنتی را در نظر می پیشینِ جوامعِ
هرچند با مواد دیگر و کارکردهایی دیگر: در این جوامع نیز نیرویی بر نیروهای دیگر 

 کردنِکردن و نه برای جمع و ترکیب کردن؛ برای تقسیم کسر شود، اما برایعمال میاِ
 بندی کردنببرای تبعید کردن و نه برای چارچو ؛جزئیات نه برای جداکردنِ ها وتوده

دیگری است، ماشینی دیگر که بیشتر به تئاتر شبیه  . این نمودارِ(است« جذام»این الگوی )
ی عالوه، نمودارهایی میانجی را به منزلهاست تا به کارخانه: مناسبات دیگری از نیروها. به

ناپلئونی که در آن  نمودارِ ،ای دیگر داریم. برای مثالجامعه گذار از یک جامعه به
عمال قدرت پادشاهی با اِ ساالرانه و آیینیِعمال تکی اتصال اِدر نقطه»کارکرد انضباطی 

شود. از ، با کارکرد حاکمیت ادغام می«پایانبی مند و همیشگی انضباطِپایگان
مواد و کارکردها را درهم  هوقفل است و بیثبات یا سیابی اًنمودار اساسه روست ک همین

آورد. سرانجام این که هر نموداری هایی را به وجود میای که جهشآمیزد، به گونهمی
جهانی از  اجتماعی و در حال شدن و دگرگونی است. نمودار هرگز برای بازنماییِمیان

جدیدی از حقیقت را کند، بلکه نوع جدیدی از واقعیت و الگوی پیش موجود عمل نمی
ی تاریخ نیست. نمودار با تجزیه زدگیِی تاریخ یا بیرونکند. نمودار سوژهتولید می

پیوندهای  وهای پیشین و با ساختن نقاط ظهور یا خالقیت بسیار ها و داللتواقعیت
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سازد. نمودار تاریخ را با دگرگونی تاریخ را می ،غیرمنتظره و پیوستارهای نامحتمل بسیار
 (.23-21: 1332)دلوز،  «دکنو شدن دوال می

تری از نمودار ارائه دقیق ماندگار توضیحِدرون کند با مفهوم علتِدلوز در ادامه تالش می
نمودار چیست؟ نمودار نمایش مناسبات نیروهایی است که قدرت را بر مبنای »دهد: 

ی میان لوال، یا مبدلّ اًی سراسربین صرفسامانه»سازند. شده می تحلیل های قبالًویژگی
ای است برای به کار انداختن مناسبات سازوکار قدرت و یک کارکرد نیست؛ بلکه شیوه

قدرت در یک کارکرد، و برای به کار انداختن یک کارکرد از طریق این مناسبات 
 و اینقطه چند استراتژیک، فیزیکی، خُرده مناسبات نیروها یا مناسبات قدرتْ«. قدرت

 سازند.را می ناب کارکردهای و بخشندمی تعیّن را هاگیتکینه مناسبات این و ،منتشرند
ی تراکم و شدت که از طریق نقشه ؛ی مناسبات نیروهاستانتزاعی نقشه نمودار یا ماشینِ

یا »گذرد، ای میکند و در هر لحظه از نقطهیابی عمل میپیوندهای اولیه و غیرقابل موضع
شک نمودار هیچ ربطی بی «.ی دیگرنقطه ای باای میان نقطههر رابطهبهتر، در  عبارت به

ئولوژیک؛ همچنین هیچ ربطی ندارد به زیربنای ی متعالی، یا به روبنای ایدهندارد به ایده
اقتصادی که پیشاپیش در جوهرش توصیف شده، و در شکل و کاربردش تعریف شده 

گستره با کل بخش و همماندگار ناوحدتدرونی علت نمودار به منزله ،حال این  است. با
هایی انضمامی کند. ماشین انتزاعی همچون علت آرایشی اجتماعی، عمل میعرصه

، بلکه در «نه در باال»و این مناسبات نیروها  ؛کنندها را عملی میاست که مناسبات آن
 کنند، حضور دارد.هایی که این مناسبات تولید میخود بافت آرایش

ماندگار علتی است که در علت درون ؛ماندگار در این جا به چه معنا استعلت درون
اش خود را متمایز شود و در معلولاش ادغام مییابد، در معلولاش فعلیت میمعلول

اش آن را فعلیت ماندگار علتی است که معلولدرون بهتر، علت عبارت کند یا به می
متقابلی وجود دارد  سازد. همچنین رابطه و استلزامِیز مکند و متمایبخشد، ادغام می می

های آرایش های انضمامی )و همینمیان ماشین انتزاعی و آرایش ،میان علت و معلول
بخشند از ها فعلیت می. اگر معلول(نامد می« هاسامانه»انضمامی است که فوکو اغلب 

ثبات، محوشونده، ه، بالقوه، بیقدرت فقط نهفت روست که مناسبات نیروها یا مناسبات آن
کنند، مادامی که در های تعامل را تعریف میها و احتمالاند، و فقط امکانو مولکولی
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ی سیال این تواند شکلی به مادهای که میاند، مجموعهای کالن وارد نشدهمجموعه
 (.22-23: 1332)دلوز،  مناسبات و کارکردهای منتشرشان دهد

ی خود با خود نبود. براساس آنچه رباب نمودار گفته شد، از منظر رابطهتاکنون هر آنچه د
 تاکنون گفته شد:

 ایم.ی امور گفتمانی و غیرگفتمانی مواجهی عرصهها به مثابهما با دانش (1

هایند. برای مثال نمودار ماندگار این عرصهی نمودارهایی درونروابط قدرت به مثابه (3
ها نیروها است. این نمودارها هم بر ممکن شدن دانش ی مناسباتانضباطی که نقشه

 ماندگارِها درونگیرند. نمودارها و دانشها تأثیر میگذارند و هم از آناثر می
قدرت مدام  واقع، توسط روابطِ ها را یکی فرض کرد. دریکدیگرند و نباید آن

رغیب کردن، اند، مانند تیابیاثرهای کنشی و فعال که سیّال و غیرقابل موضع
برانگیختن، تولید کردن؛ یا اثرهای واکنشی نظیر ترغیب شدن، برانگیخته شدن، تعیین 

روی یکدیگر  (، بر111: 1332)دلوز،  داشتن« مفید»شدن برای تولید کردن و اثری 
 شوند. گذاشته می

م، به کردها و غیره را مطالعه میها، زندانوقتی تیمارستان»گوید: باره میفوکو در این
بنامیم « انضباط»توانیم های استیال تمرکز داشتم. آنچه میگمانم بیش از حد بر تکنیک

ای از هنر حکومت کردن بر مهم در این نوع از نهادهاست اما این فقط جنبه چیزی حقیقتاً
گیرانه بفهمیم. مردم در جوامع ماست. نباید اعمال قدرت را خشونت ناب یا اجبار سخت

ای است از تافته و پیچیده است. این روابط شامل مجموعهروابطی درهمقدرت محصول 
های تکنولوژی ها محصول آمیزش ظریفهای عقالنی و کارایی این تکنیکتکنیک

 - وبیش فرویدیهای خود است. به باور من ما باید از چارچوب کماجبار و تکنولوژی
ی خود. کردن قانون به وسیله یخالصی یابیم، چارچوب درون ـ که شما با آن آشنایید

ی حکومت را بر تر از این چارچوب است. خالصه پس از آن که حوزهامور بسی پیچیده
ویژه در  خواهم حکومت را بههای آتی میهای استیال مطالعه کردم در سالمبنای تکنیک

 (.13-13: 1332)فوکو،  «های خود مطالعه کنمی سکسوالیته با عزیمت از تکنیکحوزه
ی نمودارها گفته شد، روابط قدرت همواره سیّال و غیرقابل  گونه که دربارههمان

ی میدان نیروهاست همواره در معرض اثرپذیری ای که به مثابهاند و در هستییابی موضع
ی مناسبات نیروها)نمودار( قرار دارند، هنر حکومت کردن در این از نیروی خارج از نقشه
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دیگران را تحت تأثیر قرار  هه با نیروی خارج بتوانیم جوری رفتارِاست که در این مواج
ای تجربه کنند که گونهها چنین نیروی خارجی را اصالً تجربه نکنند یا بهدهیم که یا سوژه

اش  های دانشِ مسلط یا قواعد و قوانینمناسبات حاکم از طریق تثبیت همان گزاره
شود، باید این  تغییرات از نیروی خارج شروع می ی بازتولید شود. بنابراین، وقتی همه

کردنِ آن  نکردنِ خارج، یا با تجربهیا با تجربه« ماندگاری درونسوژه»یا « 1خود»
 ای خاص، علیه قوانینِ دانش مسلط مقاومت نکند.  گونه به
ها و به حاشیه رفتن دانشی خاص را باید از نیروی دیگر، تغییر و تحول دانش عبارت به

رفته  مند نبودن و عدم توانایی دانشِ به حاشیهکند و حکومتتجربه می« خود»خارجی که 
ی شروع همواره نسبت خود با  ها و رفتارهایش فهمید. درنتیجه، نقطهدر بازتولید گزاره

شماری وجود های بیها و اثرپذیریخود است که درون این خود همواره اثرگذاری
ها نبوده گاه گسست دانششناسی هیچی فوکو در دیرینهمسئلهمعنا است که دارند. بدین

ها در مواجهه با نیروی خارج، با نسبتی که با است، بلکه مسئله این بوده که چگونه سوژه
توانستند جلویِ این گسست را بگیرند و در عین حال کردند، میخود و دیگران برقرار می
 مچنان مسلط باقی بمانند و به حاشیه رفتند.شان نتوانستند هبه دلیل حکومتمند نبودن

هنر عبارت است از حرکت از »ترتیب نزد فوکو و دلوز زندگی یک اثر هنری است. بدین
یک فرم به فرمی دیگر و در هیچ کدام توقف نکردن. همیشه ناتمام، همیشه در میانِ فرم 

 تصرفِ ،در هنر ترتیب،(. بدین33: 1333زاده، )سلیمی «یافتن، همیشه در حال شدن
ی نقاش  باره، دیدگاه دلوز درباره این نیروها است که از اهمیت اساسی برخوردار است. در

دیگر   سوی یکسو حکومتمندی و از از تواند کمک فراوانی به فهمِاش میو اثر هنری
کند، نمودار مداخله شروع می 2نقاش با یک شکل فیگوراتیو»حال کند:  تبارشناسیِ زمانِ

شود، زند، و شکلی با ماهیتِ کامالً متفاوت از نمودار پدیدار میکند و آن را برهم میمی
                                                                                                                

 حفظ و باشد داشته خودش با تواندیم سوژه یمنزله به انسان که است یارابطه نوع[ خود« ]soi» از من منظور. 1
 دهد یرأ تواندیم او که است نیا یاسیس یاسوژه از منظور. باشد یاسیس یاسوژه شهر در تواندیم انسان مثالً. کند

 با یاسیس یارابطه در سوژه یمنزله به انسان نیا که است یارابطه نوع آن« soi. »رهیغ و کنند استثمارش گرانید ای
 فکر و ستین بخشتیرضا و خوب نیا اما خواند« subjectivite» یفرانسو زبان در را آن توانیم. دارد خودش

 (.124: 1332)فوکو،  است بهتر« soi» کنم یم
 یمجاز و نهفته ،یلیتمث شکل. 3



 032 |  قهرمان ثمیم

صورت آنی  صورت تدریجی و هم به دهیم... فیگور هم بهرا می« 1فیگور»که به آن نام 
؛ آنجا که امر کلی در یک آن داده شده است، 1342شود؛ به مانند تابلو نقاشی پدیدار می

-313: 1333)دلوز،  «شودهمان زمان به صورت تدریجی ساخته می درحالیکه تسلسل در
333 .) 

 (1)اخالقیات حکومتمندی در شکلِ پیروی از مفاهیم بنیادی و قوانین
از آنِ خود  هایش باید هنرِگزاره منظر حکومتمندی، دانشِ حکومتمند برای بازتولیدِ از

یعنی جوری نیروی خارج را  ؛باشدت کردن را داشته محکو نیروی خارج و یا هنرِ کردنِ
اش مسلط باقی بمانند و دیگران های بنیادین دانشبازتولید کند که همچنان گزاره

ها را با رفتارشان یا نسبت خود با خودشان تجربه کنند )در این حالت همچنان آن گزاره
ر آن سوی تبع آن فیگور وفادار است(، اما د نقاش همچنان به شکل فیگوراتیو اولیه و به

گر و کنجکاو است. کسی که مدام با طیف، برای دلوز، نقاش یک خودِ امتناع
دهد تا فرمی و ی خارج قرار میکنجکاوی، نمودار روابط نیروها را در معرض تجربه

 معنا نقاش یک تبارشناس زمان حال است.زندگیِ جدیدی را خلق کند. بدین
ای استراتژیک نسبتی نو با این نیروهای خارج هگونمستقر نتواند به چه حکومتمندیِچنان

ها را از آنِ خود کند و به مفاهیم بنیادیِ خود نزدیک کند، نه برقرار کند و یا نتواند آن
های هایش نیز به دانششود بلکه دانشها دورتر میروز از زیستِ سوژهتنها روزبه

 گوید هیچگونه که خود مینشوند. از این منظر است که فوکو هماای تبدیل می حاشیه
اش این بوده که چطور سوژه ها سخن نگفته است بلکه دغدغهموقع از گسست در دانش

رفتنِ دانشی را بگیرد و این کار را نکرده است. به این خاطر توانست جلوی به حاشیهمی
مندی شدن، اخالق، حکومتشناسی دانش را نیز از نگاه فوکو به سوژهاست که باید دیرینه

ی من تاریخِ شیوه»های خود با خود فهمید: و هدایت و تنظیمِ خالقانه و مدامِ نسبت
ای معین را و گفتمانِ حقیقت مرتبط به آن در برهه« خود»بر « خود»استقرارِ بازتابندگیِ 

 (. 132: 1333)فوکو،  «نویسممی

                                                                                                                
 درآمده تیفعل به شکل. 1

2. moral  
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مقاومت جهت  توان به موارد فوق، مورد دیگری نیز اضافه کرد: یعنی شروع از می
برخورداری از حکومتمندی کارآمد، در ادامه این شکل از حکومتمندی مورد بررسی 

 گیرد.  قرار می

 (، شرط حکومتمندی کارآمد1)اخالق جویانه و مقاومترویکردی مبارزه
خود با  نسبتِ خود با خود و نسبتِ حکومتمندی در معنایی که توضیح داده شد تالقیِ

تواند شکل پیروی از اصول و مفاهیمِ بنیادی، قاعده و قانون را دیگری است، که هم می
ی مستقر به مثابه به خود بگیرد )اخالقیات( یعنی در مواجه با نیروی خارج، حکومتمندیِ

ها در نسبت خود با خود آن اصول، ای عمل کند که سوژهگونهای استراتژیک، بهسوژه
کنند. در بخش قبل به این سنخ از حکومتمندی  های بنیادین را بازتولیدمفاهیم و قانون

 پرداخته شد.
ی میدان نیروها مثابه ماندگاریِ زندگی و شرایطی که مدام هستی )به با درنظرگرفتنِ درون

دهد، ها قرار میماندگار(، نیرویی را از خارج در معرض تجربه و سطح درون
ری عمل کنند که قوانین و ها باید طوای که در آن سوژه گونه بودن به مند حکومت

که در بسیاری از  طوری رسد به نظر می مفاهیمی خاص بازتولید شوند، کار دشواری به
جای « حکومتِ قانون»تدریج  ناپذیر خواهد شد و به موارد استفاده از روابط سلطه اجتناب

ای ماندگار بر جای توجه به زیستِ درون دیگر، به بیان حکومتمندی را خواهد گرفت. به
 کنند. کردن استعال پیدا می اند که برای حکومت کردن، این قواعد و قوانین حکومت

کند و تفاوتش را با حکومتمندی فوکو این نوع حکومتمندی را در مسیحیت مشاهده می
 روم و یونان در»دهد. اخالقی یونان و روم باستان با محوریت هرمنوتیکِ سوژه نشان می

 مسیحی نوعاً «ابداعی» سوژه هرمنوتیک نتیجه در ندارد. وجود سوژه هرمنوتیک باستان
 خود مورد در حقیقت یگفتن به اجبار ،باستان فلسفیِ مکاتبِ بطنِ در واقع در. است

 کردنِدگرگون بیشتر مکاتب این هدفِ چون ،داشت ناچیز و اهمیت کم نسبتاً جایگاهی
 ارشادِ منظورِ به فرد درون تعالیمِ از ایمجموعه سازیِفعال طریق از دگرگونی بود، فرد

 بر تسلط: اهداف از شماری به رسیدن امکانِ و زندگی هایوضعیت تمامیِ در او رفتار
 آوریِزبانبه بر کمتر پس. هذاعلىقس و روح و بدن خلوص و پاکی روح، آرامش خود،

                                                                                                                
1. ethic  
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 کامالً مرشد و مرید یرابطه و شدمی تأکید مرشد گفتمانِ بر بیشتر و شدمی تأکید مرید
 فردِ رساندنِ آن هدف که بود نظر مورد موقتی ایرابطه: بود مقتضیات برحسب و موقتی

. شدمی متوقف نتیجه این به دستیابی محض به و بود استقالل از ایدرجه به شدههدایت
 پنهانی حقیقتی ای کند خود تحلیلیِ کاوش به مبادرت فرد که نداشت ضرورتی ،درنتیجه

 (.33: 1332سی و دیگران،)کرمونه «دهد ارائه دیگری به را خود از

ی مسیحی که مبتنی بر قوانین بود، امساک در زهد  درواقع، برخالف زهد راهبانه
-مبتنی بر انباشت نیرو و قدرت بود. به عبارت دیگر، رویکردی مبارزه ،شناسانه زیبایی

ها وجود داشت: ی لذت امانهجویانه در یونان باستان نسبت به ساختن خود، پیرامون س
( که Foucault,1990:66) «کردار اخالقی درخصوص لذت، نبردی برای قدرت بود»

تابید. برای مثال، ی انفعالی که از قانون خاصی بیاید را برنمی گونه موضع و رابطههیچ
مثبت و نفسه هیچ ارزش باستان فعالیت و انرژی جنسی بود که فی برای یونانیانِ 1افرودیسیا

ی  منفی ندارد که بتواند براساسِ آن، خود را به شکل قاعده و قانون دربیارد، بلکه نحوه
مراقبت »های جنسی بود. همچنین فوکو در ها و انرژیبخشی به فعالیتدهی و سبکشکل

تمرینی  ،دهد که امساک و پرهیز نزد رواقیونرود و نشان میبه سراغ رواقیون می« از خود
نگاهِ رواقیون به ضرورت تولیدِ  برای مثال درخصوصِ ؛مند ساختنِ سوژه بودنبرای توا

در شود تا سربازهایی آماده در شرایط صلح که از رهگذر پرهیز و تمرینِ خود حاصل می
قبلِ رسیدنِ شرایط »گوید: فوکو می .شرایطِ جنگی و بحرانی شکست حاصل نشود

باید  ،باشی که برای پیکار آماده باشد و نگریزد خواهی نیرو و مردی داشتهبحرانی اگر می
 (. Foucault,1986:59) «او را تمرین دهی

ها از جنس اخالق، هنرِ زیستن و تکنیکِ از نظر فوکو در یونان باستان ممنوعیت ،درنتیجه
 یونانی اخالق بازتاب بازسازی اگر»دیگر،  عبارت زندگی بود تا قانون )اخالقیات(. به

 تعیین صرفاً تواندنمی مسئله اخالقی، تکلیف این به توجه با بنابراین اشد،ب درست فوکو
 «جنسی اخالق. »کند جدا ممنوع افعال از را مجاز افعال که باشد مندنظام قوانینی مجموعه

 و اعمال پویایی بر بیشتر بلکه است متکی عمل خود شناسیریخت بر کمتر یونانی
 طریق از آن. کنندمی تعریف را امیال صحیح کاربرد شرایط که کندمی تأکید ها روش

                                                                                                                
1. Aphrodisia 
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 با افقی ترازیهم طریق از بلکه شود،نمی تعریف موجود قوانین با عمودی تطابق
 (.332: 1333)لمکه،  «شودمی تعریف سوژه فعالیت با هاآن یرابطه و افعال های زمینه

کند، یک جو می و جهان باستان جست یشناسانهچه فوکو در زهد زیبایی درواقع، آن»
« هرمنوتیک سوژه» ای که بردر ضمیمه 1. فردریک گرو«است« ماندگاراخالق درون»

 ییابد، ایدهباستان می یآنچه فوکو در اندیشه»گوید: نویسد، در این ارتباط چنین میمی
طریق ماندگار که نه از وارد کردن یک نظم در زندگی شخص است، اما نظمی درون

هنجارهای  یشود و نه به شکل بیرونی به واسطههای استعالیی حمایت میارزش
 شناسیِخالق یونانی بر مسائل انتخاب شخصی، زیباییاشود: اجتماعی مشروط و مقید می

دانستنِ این »گوید:  باره می این (. فوکو در334: 1333)دانیالی،  «شودیزیستن متمرکز م
 ،کند تا به آنشخصی خود را اداره می چگونه هر فرد زندگیِنکته مدنظرم بود که 

های آینده تا )در چشم دیگران، در چشم خود و در چشم نسل زیباترین شکلِ ممکن را
شان الگو و سرمشق باشد( دهد. این همان چیزی است که من تالش کردم بازسازی برای

آن خودسازیِ خویشتن در  ی نوعی کردارِ خود که هدفگیری و توسعهکنم. یعنی شکل
 (. 313: 1333)فوکو،  «زیباییِ زندگیِ خود است یمقام سازنده

ها بهره بُرد.  تری از خالقیتِ سوژه توان به شکل آزادانه بر اساس آنچه گفته شد، می
آید و پیوسته از خارج  اگر اندیشه از خارج می«: »ظهور خارج در داخل»تعبیر دلوز  به

ونه ممکن است خارج در داخل ظهور نکند، همچون آنچه اندیشه به گیرد، چگ منشأ می
تواند بیندیشد؟ بنابراین امر نیندیشیده در بیرون نیست، بلکه در قلب  اندیشید و نمی آن نمی

کند... گویی  اندیشه است، همچون عدم امکان اندیشیدنی که خارج را دوال یا گود می
یابد تا آستری بسازد و نسبتِ با خود را ظاهر کند و  خورد و انحنا می مناسباتِ خارج تا می

، «enkrateia»یابد:  شود و مطابق بُعدی خاص گشایش می داخلی را بسازد که گود می
شود، در  ی تسلط بر خود، قدرتی است که بر خود اِعمال می منزله یعنی نسبت با خود به

حکومت بر دیگران را  توان ادعای شود )چگونه می قدرتی که بر دیگران اِعمال می
اصل »شود به  نحوی که نسبت با خود بدل می داشت، اگر نتوان بر خود حاکم بود؟(، به

                                                                                                                
1. Frederic Gros  
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ها  ی سیاست، خانواده، فصاحت و بازی های سازنده در نسبت با قدرت« دهی درونی سامان
 .(«111-141: 1332)دلوز،  و حتا فضیلت

ای عمل کنند که گونهتوانند به ا میهحالت یعنی با نفوذ خارج در درون، سوژه در این
خود را برای مثال به عنوان دانشجوی نمونه، شهروند خوب، استاد و یا در هر جایگاه 

اینکه  مگر از رهگذرِ ،سوژگی که هستند، تقویت کنند؛ چنین تقویتی ممکن نخواهد شد
حال خود را شانْ بدیهیات زمانِ  ی تخصصی ی روشنفکران خاص در حوزه مثابه ها به سوژه

اندازی نو  شدنی، ضمن آنکه چشم ها مقاومت کنند. از طریق چنین سوژه نقد و دربرابر آن
آید. در  ی تخصصی پدید می شود، فضای آزادی بیشتری نیز در آن حوزه گشوده می

درست چند ماه پیش از  1334ای در ژانویه راستای آنچه گفته شد، فوکو در مصاحبه
های حقیقت در کار شما اینک بازی»کننده که ی مصاحبهلهمرگش در تأیید این جم

شوند که سوژه با آن خود دیگر نه به کردارهای اجبارآمیز بلکه به کردارهایی مربوط می
توان کرداری همینطوراست. این چیزی است که می»کند: ، این گونه بیان می«سازدرا می

ی برای زهد در نظر بگیریم، یعنی نه به زاهدانه نامید، با این شرط که معنایی بسیار کل
ای ممارست و یا کار کردن گیرانه بلکه به معنای گونهگیرانه و گوشهمعنای اخالقی کناره

کند خود را بسازد، دگرگون کند و به تالش می سوژهروی خود که از طریق آن 
 (.Foucault,1997:282) «ای از وجود دست یابدشیوه

شناسانه باعث گذر از  ماندگار و غیرمعرفت ه در رویکرد درونچ دیگر، آن بیان به
به « ی فیگوراتیو شکل مجازی و نهفته»شود، تبدیل شدنِ  می« اخالق»به « اخالقیات»
برای برقراریِ « شور»یا « اراده»ها از رهگذر  توسط سوژه« ی فیگور یافته شکلِ فعلیت»

عبارتی برخالف اخالقیات که  است. بهها  های تازه با نیروهای جاری در زیست آن نسبت
تبعِ آن، پیروی از  شناسانه و به های معرفت دستگاه ها درون اعماقِ ناشی از زیستنِ سوژه

های معرفتی و مفاهیم  خاصی است که دستگاه علّیِ قواعد، قوانین و استنتاجاتِ
های  دنِ امکانکر جویانه برای تبدیل دهند، اخالق، کنشی مبارزه بازنمایاننده ارائه می

که از بدیهیات  ی متفاوت است تا ضمن آن یافته های فعلیت ی زندگی به شکل نهفته
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. 1های دیگر زندگی نیز محقّق شود زدایی صورت گیرد، امکان متصلّبِ زمان حال، بداهت
ماندگار )که در آن صرفاً با روابط نیروهای  در زیستی درون« اخالقی»رو برای کنش  ازاین

های  ها به اعماق دستگاه جای هُل دادنِ سوژه ایم(، نیروها باید به تفکیک مواجه غیرقابلِ
)و   ها را به سرحداتِ مبهم و نامعرفه معرفتی )پایبندی به روابط علّی یا اخالقیات( آن

شناختی،  ای این ابهام معرفت واسطه همین دلیل سرشار از انرژی( رهنمون سازند تا به به
ها به امید ساختن آینده و ابداعاتی تازه  ی، کنجکاوی و مقاومت سوژهگر ی امتناع روحیه

و « نیرو»ماندگار از جنس  اخالقی زیستن در زیستی درون ،دائماً از نو تولید شود. درنتیجه
 ماندگار است. ی زندگیِ درون  های نهفته امکان و معطوف به گسترشِ« مقاومت»

خود را به زیستی زیبا بدل  منقادسازی این است که باید زیستِ ـی سوژه بنابراین شیوه
( که 444: 1331)فوکو،  شناختی استای زیباییمنقادسازی شیوه ـی سوژه کرد؛ شیوه

داری نیز چنین چیزی را مشاهده نئولیبرالیسم و سرمایه فوکو در تفسیرش از حکومتمندیِ
شناختی: به بیان فوکو: نقادسازی زیباییم ـیعنی حرکت از قانون به سمت سوژه  ؛کندمی

 ها،جمعیت و هابدن افزایش داشت؛ ضرورت داریسرمایه برای بیشتری چیزهای اما»
 داریسرمایه برای شانبودن رام و بودن استفاده قابل حال همان در و هاآن تقویت

 بتوانند که داشت ضرورت قدرت از هاییروش داری،سرمایه برای داشت؛ ضرورت

                                                                                                                
 سندگانینو کردیرا دارد، رو« خود ی دغدغه»که  یا به سوژه یشناس و فلسف معرفت ی در گذار فوکو از سوژه .1

 ییگرا تجربه» کی اتیادب یکرد. نزد بالنشو و باتا فایرا ا ییسزا نقش به اتیبه ادب یبالنشو و باتا رینظ یفرانسو
 «ریگذرناپذ» اتیفوکو ادب ریرا دارد. به تعب« خود ی دغدغه»صرفاً  اتیادب رو، نیاست و ازا «کالیراد

(Intransitive) ندارد.  یشناخت معرفت یها ییبه بازنما یازین شیمعنا شدنِ لیتکم یکه برا معنا نیاست بد
 تیّکل کیدادنِ به  مختلف با هدف شکل یها ییمحل گذار بازنما یبالنشو و باتا یبرا اتیادب ن،یبرا عالوه
است.  «کالیراد ییگرا تجربه» کی ی مثابه به« خود»تنها بسط  دهد یچه در آن رُخ م بلکه آن ست،ی( نیتی)توتال
بر ضرورت  دشیتأک یزیاز هر چ شیب دیگو یخود )مراقبت از خود( سخن م ی فوکو از دغدغه که یهنگام نیبنابرا

 تیّکل کی هدادنِ ب مختلف با هدف شکل یها ییمحل گذار بازنما« خود)»است « خود یریگذرناپذ»مراقبت از 
اساس، مراقبت از خود بسط  نی(. بر ادهد یرخ م« خود» یبرا یمعرفت یها که درون دستگاه یاتفاق ست؛ی( نیتی)توتال

تا به  دی( است )مراقب باشانهیمعطوف به شناخت بازنما ییگرا )نه تجربه «کالیراد ییگرا تجربه» کی ی مثابه به« خود»
هنرِ کمتر  یکردن همان نقد در معنا مراقبت نیا قتی. درحقدیبدل نشو یشناخت معرفت یها ییمحل عبور بازنما

 شدن است(. حکومت
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 در انقیاد به حال این با آنکهبی برسانند، حداکثر به را زندگی کل در و هاقابلیت نیروها،
 (. 123: 1333)فوکو،  «کنند دشوارتر را هاآن آوردن

 داری اشارهی سرمایهخالقانه ی خود با آنتونیو نگری به حکومتمندیِدلوز نیز در مصاحبه
ای باید بر تحلیل سیاسی ی[ هر فلسفهمن و گتاری فلیکسما ] دانی که از نظرمی»کند: می

های رشد و گسترش آن تکیه داشته باشد. چیزی که در سخن داری و شیوهسرمایه
 داری به عنوان یک نظام درونمارکس برای من بسیار جالب است، تحلیل او از سرمایه

شود و سپس هایش چیره می[ است که به طور مدام بر محدودیتماندگاریدرون] بودی
(. به عبارت 33: 1333)دلوز و دیگران،  کندتر عرض اندام میبار دیگر به طرزی پرهیمنه

های بندیداری برخالف صورتی سرمایهبرای دلوز، به پیروی از مارکس، جامعه»دیگر، 
ها مبتنی نیست اجتماعیِ پیشین که بر نظریه، قانون، مسئولیت و هویت مبتنی بودند بر آن

دهد )تولید به منظور تولید(؛ این کار اساس آن را فرآیند مستمر تولید شکل می بلکه
مستلزم نوعی از بازنگری، پیکربندیِ دوباره و تشدید روابط در فرآیند تنظیم و غلبه بر 

است و  یا شکل خاصی از شدن –معنا، اصل بر تفاوت و شدن  ها است. دراینمحدودیت
 (.Thoburn,2003: 2) «استاین اصل از اولویت برخوردار 

)لزوم بازگشت  شدن مقاومت اسالمی در حکومتمندی اسالمیِ کارآمد ضرورت نهادینه
 رادیکال به انقالب اسالمی(

یا « ماندگاریک زیستِ درون»ماندگار صرفاً با طور که گفته شد، در رویکرد درونهمان
-ایم. این زیستِ درونجهموا« یک نسبتِ خود با خود»یا « ماندگاری درونیک سوژه»

ها است، این ها و اثرپذیریاست که درونِ آن پُر از اثرگذاری« یک اثرگذاری»ماندگار 
ی استعالیی، تاریخ، و شناسی، سوژهتوان به روشهای غیر قابل تفکیک را نمیاثرگذاری

کردی های علّی، مفاهیم را غیرکاردست، تفکیک کرد و بر اساس زنجیرهمفاهیمی از این
گیرد، ها است که فهمی شکل میها و اثرپذیریبه کار بُرد، زیرا که درونِ این اثرگذاری

دهد برای کارکردی ممکن شده شناسیِ مستقلی را ارائه میحتی فهمی که چنین روش
های خود با خودِ دیگر، در شرایطی که ما با نسبت تعبیری است و قابل تبارشناسی است. به

ی کنیم، این تجربهکه عدم کارآمدی را تجربه میایم، زمانیواجهماندگار مدرون
ناکارآمدی ربطی علّی و استنتاجی به نظریه و مفاهیم یا عدم اجرای قوانین ندارد بلکه 

 ماندگار مرتبط است.صرفاً به عدم حکومتمندی یا هدایت و تنظیمِ این خودهای درون
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ماندگار، اگر به جای مفاهیم رویکرد درون شویم: بر اساسحال با سؤال مهمی مواجه می
اند، های استعالییشناسیی شروع و اساسِ تحلیل در رویکردها و روشاستعالیی که نقطه

، درونِ ماندگار مواجه باشیم که بر اساس آن فهم یا تجربههای درونبا زیست
توان چگونه می شود،های غیرقابل تفکیک از یکدیگر ممکن میها و اثرپذیری اثرگذاری

ها را ی حکومت کردنِ کارآمد و هدایت رفتار انساناز اسالمی سخن گفت که داعیه
 دارد؟

مند صرفاً پس از حادثه و برای اثباتِ تعهدش به دیسیپلینی خاص اسالمِ حکومت
کند بلکه در دلِ حادثه و با تولید مدام، رفتارهای کارآمد اسالمی را گذاری نمی ارزش

ی آزادی عمل مند از رهگذر کاربردِ سنجیدهکند. اسالمِ حکومتیم میخلق و تنظ
های مخالفانش را فرصتی برای ای استراتژیک، متون و تصویرسازیگونهکند و حتی به می

که زندگی را  تر، مادامی دقیق عبارت گیرد. بهتر کردن خود درنظر میخالقیت و قوی
ی نیرویی سیاسی در نظرگرفته  مثابه ریم، اسالم بهپندا ماندگار می مناسبات نیروهای درون

ها  ماندگارِ سوژه ِ درون بایست مدام در زیست شود که جهت حکومتمند بودن می می
های معرفتیِ صِرف و حکومت قانون خالصه  جریان داشته باشد و خود را در چارچوب

 گوییم منظور چیست؟ نکند. اما وقتی از نیروی سیاسی سخن می
قبل به این موضوع پرداخته شد که حکومتمندی کارآمد در بهترین شکلِ آن در بخش 

جویانه  ای مبارزه شیوه ها با کارکردنِ روی خود به ای شود که سوژه باید منجر به نتیجه
ای از وجود دست یابند و  شیوه تالش کنند خود را بسازند، دگرگون کنند و به

یکسو برای  ه شوند. بنابراین حکومتمندی ازهایشان چیر ترتیب، مدام بر محدودیت بدین
ها  خارج در درونِ سوژه نیرویی دارد که با تا کردنِ  اش نیاز به زدنِ کارآمدیِ هر روزه رقم

ترتیب از  ها در جهت خاصی شود و بدین آن موجب امتناع، کنجکاوی و مقاومتِ
ن نیرو بدل به وجه دیگر، ای های آزادشْ بیشترین بهره را ببرد و ازسوی خالقیت سوژه

ها  که در تقابل با آن طوری های موجود شود به ی حکومتمندی با سایر حکومتمندی ممیزه
هویت و موجودیت حکومتمندی حفظ شود. برای مثال، نیروی بازار آزاد در 

های نئولیبرال موجب  داری نئولیبرال را درنظر بگیرید. این نیرو در بسیاری از سوژه سرمایه
ها با تا کردنِ نیروهای خارج درون خود، از رهگذر مقاومت دربرابر  آن شود که می

داری داشته باشند و  بدیهیاتِ زمان حال، مشارکت فعالی در فرآیند تولید سرمایه
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طریق کارآمدی  داری تبدیل و از این ی فعالِ سرمایه ترتیب، خود را به سوژه بدین
ی حکومتمندی کارآمدِ اسالمی به که برا حکومتمندی را بازتولید کنند. درحالی

جهت تبدیل کردنِ   گرایانه های مبارز و خالقِ دیگری نیاز است که نیروی مقاومت سوژه
 گیرند. )نه بازار آزاد( می ای خالق را از اسالم خود به سوژه

شود انسانْ نیروی  عنوان نیروی سیاسی آن کرداری ]پراکتیسی[ است که باعث می اسالم به
کند،  وسیله ضمن آنکه با خود نسبتی متفاوت برقرار می رونی سازد و بدینخارج را د

کند.  های دانشِ حاکم مقاومت می وقفه در برابر بدیهیات زمان حال و گزاره بی
)که تغییر و  شود نیروی خارج ی نیرویی که باعث می اندازه دیگر، هیچ نیرویی به عبارت به

تواند جریان و شور  شود( درونی شود، نمی اصل میمقاومت با نسبت برقرارکردنِ با آن ح
زندگی را به آن بازگرداند. بنابراین، چنانچه اساسِ حکومتمندی اسالمی، شورِ مقاومت و 

ای  توانیم شاهد کارآمدترین نوع حکومتمندی اسالمی باشیم؛ حکومتمندی تغییر باشد، می
سان از جایش کنده شود، ان»شود  ی اسالمی موجب می گرایانه که با کردار معنویت

دگرگون شود، زیرورو شود تا آنجا که از فردیت خاصِ خودش، از وضعیت خاصِ 
 (. 34: 1411)فوکو،  «بودنش چشم پوشد سوژه

اش در برابر بدیهیات زمان حال،  گرایانه تنها با نگاه مقاومت چنین معنویت اسالمی نه
ها  ماندگار سوژه م را در زیستِ درونگیرد و همچنان اسال دورترین فاصله را از تحجر می

رود که با  شمار می داری نئولیبرالی به ترین رقیب سرمایه سازد، بلکه مهم جاری می
 ها حداکثر استفاده را کند.  کوشد از خالقیت سوژه گیری از نیروی بازار آزاد می بهره

 ها جای گیرد وژهشود نیروی خارجْ درونِ س فوکو این نیروی اسالمی را که مدام باعث می
 شدن و ابداعی نو را فراهم کند، در زیست انقالبیونِ اصطالح دوال شود( و امکان سوژه )به

ی  ی اراده نامد. او در پاسخ به این پرسش که خصیصه شناسی دینی می ایران نوعی آخرت
ای که  درواقع دشوارترین نکته»دهد:  گونه توضیح می عمومی انقالبیون چه بود؟ این

ها  شد خیلی ساده گفت که آن شود و می توان بر سر آن بحث کرد همین است. می می
همین خالصه کرد. اما به   ی عمومی را فقط به خواستند و این اراده دیگر این رژیم را نمی

خواستند و این  ها درواقع چیز دیگری می کنم، آن باور من و شاید در این مورد اشتباه می
ند دقیقاً نه رژیم سیاسی دیگری بود نه حکومت روحانیون، خواست چیزی دیگر که می

نظرم  انداختند آنچه به خطر می شان را در تظاهرات به بلکه وقتی تقریباً هر روز جان
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شان  نگاه در کُنهِ شان بود، آنچه عمیقاً در سر داشتند یا ی ضمنی وبیش خواسته رسد کم می
ناسی دینی بود. خالصه شکلی که این ش وجود داشت، آنچه جویایش بودند نوعی آخرت

نظرم نوعی  یافت شکل خواست دولت یا سازمان سیاسی نبود بلکه به ی عمومی می اراده
 (.44-42: 1411)فوکو،  «شناسی دینی بود آخرت

ی نیروی سیاسی یا  مثابه توان چنین نتیجه گرفت که در انقالب ایران، اسالم به بنابراین می
تبعِ آن نقد زمان حال را  شناسی دینی امکان زیست در سرحدات و به آخرتتعبیر فوکو  به

این »دهد:  گونه شرح می خوئی نو که فوکو آن را این کرد. نوعی خلق ممکن می
شماری کرد. نوعی سلوکِ  توان نوعی رویکردِ سرحدی ویژگی خوی فلسفی را می خلق
ل شانه خالی کرد؛ باید در داخ-پذیرش مورد نظر نیست. باید از دوشِقی خارج عدم

ها است. اما اگر پرسش کانتی  ها و تأمل بر آن واقع تحلیل محدودیت سرحدات بود. نقدْ به
رسد  نظرم می نظر کند، به هایی صرف این بود که شناخت باید از فرارفتن از چه محدودیت

ه بخشی پرسش انتقادی امروز باید به پرسشی ایجابی بدل شود یعنی به این پرسش که چ
از آنچه به ما جهانشمول، ضروری و الزامی ارائه شده است تکین، تصادفی و ناشی از 

رفته باید نقد برحسب محدودیتِ ضروری را به  هم قیدوبندهای اختیاری است؟ روی
 (.141-141: 1411)فوکو،  «نقدی عملی درقالب فرارویِ ممکن بدل کرد

انتقادی مربوط به زمانِ حال را مشاهده  ریِدیگر، فوکو در انقالب نوعی پرسشگ بیان به
اش، اسالمی  ی جاری در زیست انسانی ای که نیروی محرکه انتقادی کند؛ پرسشگریِ می

شدن سوژه با این پرسش اساسی که  است که امکان مقاومت را از رهگذر مواجه
گری نوع دیگری از پرسش و وجه دیگری از پرسش»کند:  فراهم می« مان چیست اکنونیت»

نگری  ی روشن ی مدرن و معاصر وجود دارد که دقیقاً در پرسش درباره انتقادی در فلسفه
ایم؛ این سنتِ دیگر انتقادی این پرسش را طرح  ی انقالب شاهد تولد آن یا در متن درباره

تحلیل « مان کدام است؟ ی کنونی تجارب ممکن مان چیست؟ عرصه اکنونیت»کند که  می
شناسی  توان نوعی هستی نیست بلکه منظور آن چیزی استکه می صدق و حقیقت مدنظر
رسد انتخابی فلسفی که  نظرم می مان نام نهاد و به شناسی خویشتن زمان حال، نوعی هستی

ای انتقادی را برگزینیم که خود را  توانیم فلسفه ایم این است: می اکنون با آن مواجه
ای  توانیم اندیشه کند یا می عم معرفی میطور ا ی تحلیلی درباب حقیقت و صدق به فلسفه
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شناسی اکنونیت  مان، نوعی هستی شناسی خویشتن انتقادی را برگزینیم که نوعی هستی
 (.113: 1411)فوکو،  «است

 ی نیروی اساسیِ جاری در زیستِ مثابه در تحلیل نهایی، حکومتمندی اسالمی بر اسالم به
مان چیست،  انتقادی را که اکنونیت این پرسشِطرح  استوار است؛ نیرویی که امکانِ مردم

)نه  ای که نوید بازگشتِ رادیکال به انقالب اسالمی پرسش انتقادی؛ کند فراهم می
 دهد.  حکومت قانون( را می

 گیری نتیجه
گویند.  ، سخن می«توانند و چه باید بکنند چه می»ها  که سوژه های معرفتی از این دستگاه
های علّت و  در رابطه  کنند و مفاهیم بدیهی را بازنمایی می 3«یزهاچ»، 1«کلمات»ها  در آن

 دارند. شده برمی معلولی، پرده از حقیقتِ استنتاج
ی  در زمینی که در آن امکان استعال و هرگونه تفکیکِ معرفتی منتفی است، نبود رابطه

باشد گفتار،  چه عیب هم تعبیر بالنشو عیب نیست؛ چنان به« چیزها»و « کلمات»علّی میان 
توان مانند  گیرند. بنابراین در این زمین، هم می شان را از آن می غیر گفتار و انسانْ ارزش

ها را به  را به تعویق انداخت و انسان 1کنشِ ادراک 4«رنه مگریت»و  3«موریس بالنشو»
شناسان و اساتید دانشگاهی،  توان نظیر معرفت سرحدِ آزادی و شدن بُرد و هم می

ها و دانشجویان درقالب شناخت  آلود علّت و معلولی را به سوژه ای جدّی و اَخمه عمق
 صحیح عرضه کرد و مرگ انسان را موجب شد.

در متون بالنشو کلماتِ معلّق روی فضا بدون بنیادی ثابتْ نیروی خارج را درونِ خود 
رویی که برخالف کنند؛ نی ترتیب، نیرویی را سمت خواننده پرتاب می زنند و بدین می 2«تا»

است. « کنش ادراک»شناسْ کارش خُردکردن کل به ذرات و به تعویق انداختنِ  معرفت
شود که هر چه خُردتر،  انسان در برابر متون بالنشو به بخشی از ذرات خُردی تبدیل می

 شود. شان دشوارتر و به همین دلیل از انرژی باالتری نیز برخوردار می تشخیص
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بر خود  ،سانی بر خودش متکی است هم»ت نیز مانند متون بالنشو، های مگری در نقاشی
آورد. دیگر انگشتی نیست که از بوم بیرون را  های خود سر بر می خورد و از چین چین می

 آرایشِ کند که درونِ هایی را آغاز می نشان دهد تا به چیزی دیگر اشاره کند. بازی انتقال
شوند، و نه چیزی را  یابند، منطبق می شوند، افزایش می شوند، تکثیر می نقاشی جاری می

 نمایند. کنند و نه چیزی را بازمی یید میأت
روابط علّی  1«بازنماییِ»کنیم آنچه نزد بالنشو و مگریت حائز اهمیت است نه  مشاهده می

زدن بر سر مرز  ی متفاوت، بلکه پرسه شناسانه های معرفت ی تفاسیر و تصویرسازی و ارائه
شدن به حدّ غایی ابهام است تا  ناشدنی با هدف نزدیک نشدنی و تصاویر رؤیت اهیم بیانمف

اندازی نو که در  های معرفتی به سطح سرحدی امکانِ خلق چشم سوژها از اعماق دستگاه
بَرَد، رهنمون شوند؛  سر می اش به در کمترین نسبت علّت و معلولی« کنش ادراک»آنْ 

سان بهشت برای آن که رقصیدن را نیک  خِ لغزانی است بهسطحی که به تعبیر نیچه ی
 داند. می

فوکو دقیقاً در همین نقطه یعنی  3«تبارشناسی زمان حال ]اکنونیت[ ـشناسی  دیرینه»روش 
ی نیرویی که ]از  واسطه گیرد. در این روش به جای می« به تعویق انداختن کنش ادراک»

ها  شود، آن ها جاری می ماندگارِ سوژه زیستِ درونتبارشناسانه[ در  ـشناسانه  کار دیرینه
های دانش سوق  شدن به عمق روابط علّت و معلولی( به سرحدات نظام جای رهنمون )به

و « کلمات»ست که تعویق کنش ادراکْ آن را آکنده از  شوند. سرحدات جایی داده می
روابط علّی و ی سرگردان کرده است. منظور از سرگردانیْ آمدن از اعماق «چیزها»

« زیرا»و « برای خاطر»، «برای»معرفتی به سطح بازیگوشانه و مبهمی است که در آن 
ترین شکل  توان اراده را در ناب که می طوری دهند به جایگاه و اعتبارشان را از دست می

ی  ازپیش سوژه ی ناب بیش خود تجربه کرد؛ این سرگردانی کلمات و چیزها و این اراده
شدنی نو بر «تا»ی  ار را در معرض نیروی خارج و کلمات و چیزها را آمادهماندگ درون

ماندگار )که کلمات و چیزها از او  ی درون حالت سوژه کند. دراین روی یکدیگر می
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« خود»ی دیگری از زندگی، نسبتی نو با  تواند به نفع شیوه غیرقابلِ تفکیک است( می
 برقرار کند.

که توصیف شد، حکمرانی کارآمد )حکومتمندی( رفتار ماندگاری  براساس فضای درون
کند، تنظیم و  ها جاری می ماندگار سوژه ها را از رهگذر نیرویی که در زیستِ درون سوژه

آوری که به جریان  ی نیروی ابهام حالت حکومتمندی به واسطه کند. دراین هدایت می
گیرد. بنابراین  کار می به ها را برای ساختن خودشان اندازد خالقیت نامتناهی سوژه می

شناسانه نخواهد بود بلکه  مبنای حکومتمندی کارآمد، دیگر روابط علّت و معلولیِ معرفت
اش به سرحدات تغییر و دگرگونی )برای ساخت یک زیست  ها باید با نیروی مبهم سوژه

یروی دیگر، کارآمدی حکومتمندی بسته به توانِ ن بیان شوند. به شناسانه( رهنمون  زیبا
ماندگار دارد، نه استنتاجات علّی و  های درون در زیست سوژه  از سوی آن،  یافته جریان
 دهد. ای که ارائه می شناسانه معرفت

ترین نیروی تأثیرگذار در زمان حال  درنتیجه، در حکومتمندی اسالمی، اسالم باید به مهم
گار به زندگی است، ماند تبدیل شود تا حکومتمندی اسالمی که ناظر بر نگاه درون

عنوان نیرویی فعال  ترین شکل ایفای نقش اسالم به کارآمدی خود را بازتولید کند. فعال
کند، شور و شوق  ی نیرویی که اسالم ایجاد می واسطه ها این است که به در زیست انسان

 ها فراهم شود )چنین ایفای نقشی را در مقاومت در برابر بدیهیات زمانِ حال برای سوژه
تردید این  توان مشاهده کرد(. بی وضوح می های منتهی به انقالب اسالمی به تحوّالت سال

مقاومت اسالمی، خلّاق و تولیدکننده است اما برخالف نئولیبرالیسم، تولیداتش را از 
گیرد که از  ای می گری و کنجکاوی گیرد بلکه از نیروی امتناع نیروی بازار آزاد نمی

 آید. اسالم می
اش، اسالم را  راین، حکومتمندی کارآمد اسالمی، در کارآمدترین شکل ممکنبناب
گیری از این نیرو نسبت به بدیهیات  هایش با بهره خواهد که سوژه ی نیرویی می مثابه به

داری، به  ترتیب، درتقابل مدام با نیروی بازار آزادِ سرمایه زمان حال مقاومت کنند و بدین
تردید، اسالم در حکومتمندی کارآمدِ اسالمیْ موتور  . بیآفرینش و تولید بپردازند

تبع آن، تولیدگری است نه  ی این مقاومت در برابر بدیهیات زمان حال و به محرکه
 چارچوب معرفتیِ صرف که باید از آن قوانین حکومت کردن استخراج شود.
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