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 مقدمه
بـه دو   یاسـ یدانـش س  هیپا مثابهتحول مفهوم حکومت به یچگونگ يمقاله، فهم نظر یاصل تیغا

 یاساس هدف مقاله، بررسـ  نیدر دوره معاصر است. بر ا يمندو حکومت یحکمران زیقلمرو متما
آن  یمعاصـر اسـت. سـؤال اصـل     یاسـ یس هی) حکومت در قالب نظریاپی(مداوم و پ یچهره ژانوس

شـکل   يداریـ و پد یمعاصر به امکان گذار از حکومت به حکمران یاسیس هیظراست که واکنش ن
امـر   نیـ مقاله بـر ا  هیاست؟ فرض حیقابل توض يبه چه نحو يمنداعمال قدرت در حکومت دیجد

معاصـر حضـور    یاسـ یس شـه یدر حوزه اند بیرق انیدو جر ،يادیاستوار خواهد شد که به طور بن
ـ اند. جربوده رگذاریتأث یحکمراندر امر  ردر گذا ياگونهبه کیدارند که هر  شـه یدر اند یاصـل  انی

 یکنـون  تیخوب متمرکز است، وضع یگذار از حکومت به حکمران تیکه اساساً بر محور یاسیس
 یبـا نـوع   يانتقـاد  انیـ جر گـر ید ییو اما در سو کندیم یابیخوب ارز یدر حالت حکمران زیرا ن
 يهـا نظـام  دیدارد و بر بازتول دیتأک يمندحکومت يالگوبر  ،یاصل انیجر دگاهینسبت به د دیترد
مقاله متـأثر از   هیفرض بیترتنیمتفاوت متمرکز است. بد ياگونهبه يمنددر شکل حکومت یاسیس

شده، ساختار مقاله بر چند بخش متمرکـز  خواهد بود. با توجه به نکات ارائه دگاهیدو د نیا لیتحل
اسـت،   يانتقـاد  کـرد یرو انگریـ مقاله کـه ب  يچارچوب نظر هاست: پس از مقدمه، در بخش دوم ب

ـ     یپرداخته خواهد شد. در بخش سـوم، بـه بررسـ     میخـواه  یسـطوح تحـول در مفهـوم حکمران
بر آن اسـت کـه    لیاست. در سطح اول، تحل یحکمران يمایسه س ایپرداخت که شامل سه سطح 

ــ  ــه چــه معناســت؟ در ســطح دوم حکمران ــه چــه معناســت؟ و  یحکومــت ب ســطح ســوم  ردب
هـا  آن پردازانهیسطوح و نظر نیاز ا کیهر لیبه تحل نهیزم نیبه چه معناست؟ در ا يمندحکومت

 ينگـاه وبـر   ک،یکالسـ  يمفهوم حکومت به معنـا  نهیاول و در زم يمایپرداخته خواهد شد. در س
دوم و در گـذار از مفهـوم حکومـت بـه      يمایو توجـه قـرار خواهـد گرفـت. در سـ      لیمورد تحل

 ییخواهـد بـود. مرحلـه سـوم، در مرحلـه غـا       برالیمتفکـران نـول   اتیـ توجـه بـه نظر   ،یمرانحک
کوشـش   ياگونـه فوکو مورد کاوش قرار خواهد گرفـت. بـه   شلیم يانتقاد دگاهید ،يمندحکومت
تحول در امـر   یچگونگ انیگانه ذکر شده و بسطوح سه انیوجوه تفاوت م فیو توص لیمقاله تحل
 قیـ نـوع تحق  ،یاشاره داشت که از منظر روش دیاست. با دیجد یاسیس هیردر عرصه نظ یحکمران
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نوشته شده اسـت. مقالـه از منظـر     یلیتحل -یفیمقاله به روش توص نیاست و ا یفیمقاله ک نیدر ا
 فوکو به نگارش درآمده است. یتبارشناخت -يانتقاد دگاهید

 

 نظري چارچوب یک سويبه: انتقادي نظریه .الف
 رهیافـت  در دانـش . اسـت  کـرده  تـدوین  سیاسـت  علم براي را جدیدي رهیافت انتقادي رویکرد
 و اصـول  بـه  رسـیدن  سـو یـک  از اجتماعی حیات سازوکار شناخت. است دو وجه داراي انتقادي
 و انسـانی  بلـوغ  سـوي بـه  راهبـر  که یکدیگر با رابطه در آدمیان اعمال و انسانی عمل براي قواعد
 -زبـانی  موجـوداتی  آدمیـان  انتقـادي،  رهیافت در دیگر، سوي از است و اجتماعی -انسانی رهایی

 زیستمانی وجوه این اما اند؛آدمی زیستمانی شاخصه سه کار و تعامل زبان،. شوندمی دیده تفاهمی
 باشـد؛  خـود  توانـد نمی او و شده مخدوش اقتصادي و سیاسی قدرت مشخص هايکانون توسط
 تـابع  دیگـران،  بـا  تعامـل  جـاي بـه  لذا باشد دیگران با تفاهمی رابطه در تواندمی اصالتاً که خودي
 تعیـین  او بـراي  هـا قدرت آنچه اساس بر و شناسدنمی را خود نفع و خود حتی او. هاستقدرت

 نفـع  بـه  ظـاهر  در آنچـه  کـه  شـود  واقف امر این به نسبت اگر اما زند؛می عمل به دست اند،کرده
 نـه  و اسـت  دیگران با تفاهم و دیگران با رابطه در او شده و حیاتتحمیل او به حقیقت در اوست

 زیسـتن  و عمـل  براي خود وضع از آدمیان وقوف. کندمی عمل دیگر ايگونهبه ها،آن با رقابت در
 رهیافـت  ایـن  در. دهدمی انجام انتقادي دانش که است کاري باشند، توانندمی اصالتاً که گونهآن و

 آدمیـان  آنچـه  بـارزکردن  و قدرت اثر آشکارسازي بلکه نیست، سیاست مطالعه صرفاً سیاست علم
 از کـه  زنـدگی  بـراي  انسـانی  هـاي ظرفیـت  آشکارسازي و بروز یعنی هست؛ نیز باشند توانندمی

 تفکـر  هـدف  انتقـادي  رهیافـت . باشـد  فـارغ  سـامانی، بـی  و پریشانی خویش، از خبريبی سلطه،
 اجتمـاع  در عادالنـه  و خـوب  زنـدگی  یـک  براي آدمیان قادرساختن یعنی سیاست براي کالسیک
 داده سـازش  جامعـه  از علمـی  دانـش  به دستیابی یعنی مدرن اجتماعی اندیشه هدف با را سیاسی

 پنهـان  و آشـکار  منازعـات  بـا  مواجهـه  رهیافت، این محور بنابراین).Bernstein, 1974: 30( است
) Dallmayr, 1981: 32. (اسـت  عمیـق  عـدالتی بـی  هـاي واقعیـت و  عـدالت  هايآرمان بین مداوم

 کـرد  مشخص سیاسی موقعیت یک در توانمی چگونه که است این رهیافت این در اصلی پرسش
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 سیاسـت  علـم  دغدغـه . اسـت  ممکـن  عینـاً  حـال درعین و ضروري اخالقاً یا عمالً چیزي چه که
 آنچـه  دربـاره  عملـی  گیريجهت علمی، دقت شدنگرفتهنادیده بدون چگونه که است این انتقادي
 ). Habermas, 1974: 44(گردد می ممکن است، عادالنه و درست
 باشـد،  توانـد می یا باید آنچه و هست آنچه بین تفاوت همانا سیاسی امر انتقادي الگوي در
 معـانی  انضـمامی  الگوهـاي  و انسـان  منـد نیـت  هايکنش کندمی تالش انتقادي پژوهش. است

 اجتمـاعی  و سیاسـی  شـرایط  دقیق مطالعه دربردارنده هم توضیح این. دهد توضیح را اجتماعی
 پـژوهش . اسـت  شـرایط  ایـن  بطـن  در انسانی تمناهاي تفسیري ارزیابی یک شامل هم و است

 علـوم  بـه  را انتقـادي  سیاسـت  علـم  که ايلحظه دو. است عمل و فهم لحظه دو داراي انتقادي
 دیسـیپلین  بـه  ارسـطو  کـه  اسـت  بنیادین خصوصیت بیانگر لحظه دو این. زندمی پیوند انسانی

 ایجاد دنبال به که شودمی ممکن دیالکتیکی -انتقادي تفحص با کار این. کندمی اطالق سیاست
 هـاي خواسـته  و اکتشـاف  سـو یـک   از اجتمـاعی  یـا  رفتـاري  فرایندهاي حسی تبیین بین پیوند
. اسـت  دیگـر  سـویی  از انسـان  آزادي با طبیعیشبه و طبیعی ضرورت قلمرو بین یعنی مندنیت

 قـدرت  توزیـع  و تولید سطح در که است محذوراتی آشکارکردن پی در تنهانه انتقادي تفحص
 تفـاهم  قـراردادن  مـالك  طریـق  از ارزیابی این. زندمی هاآن ارزیابی به دست بلکه کنند،می کار

 ).Dallmayr, 1981: 34( شودمی انجام اصلی هنجارهاي عنوانبه بیناذهنی

 مورد توجه بارهدراین نیز را فوکو انتقادي موضع توانمی مقاله نظري چارچوب راستاي در 
 بـا  آن رابطـه  و قـدرت  و سـلطه  مانند کلیدي مفاهیم باید انتقادي اندیشه او نظر از که داد قرار

 اقتصـادي  و سیاسی متفاوت سطوح و اشکال در را سلطه باید فوکو نظر از. کند تحلیل را سوژه
 . )Foucault, 1988: 18( داد قرار سؤال مورد

 انتقـادي  دیدگاه در موجود مواضع ترینپیشرفته بعد به 70 دهه هاينوشته در فوکو طورکلیبه
 نظـر  بـه . اسـت  انتقـادي  نظریـه  بـه  دوبـاره  دهـی جهت نوعی بیانگر امر این. کندمی ارائه را خود
 ,Jonson(اسـت   انتقادي هايآموزه براي موردنیاز منابع تأمین درصدد فوکو زمینه، این در رسدمی

 بـه  را فلسـفه  بنیـادین  هـدف  چیست؟ روشنگري عنوان با خود مقاله پایان در فوکو). 653 :1997
 معرفـی  انتقـادي  نظریـه  نـوعی  را خـود  تفکر اساساً و دانسته حال زمان با انتقادي درگیري معناي

 اسـت  رسـیده  وي بـه  و فرانکفـورت  انتقـادي  مکتـب  به وبر ماکس و نیچه و هگل از که کندمی
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 دوره، سـه  در. دهـد مـی  تشـکیل  را فوکـو  تفکـر  اصلی شاهراه انتقادي اندیشه). 7: 1370 فوکو،(
 تـاریخی  ارائـه  درصدد فوکو آن در که شناسیدیرینه دوره: است تحلیل قابل فوکو انتقادي اندیشه
 دوره. اسـت  کانـت  انتقادي عقالنیت پروژه دهندهادامه که رسدمی نظر به که است ایده از انتقادي

 حـال  و گذشـته  میـان  گسسـت  بیـان  هدفش که دهدمی ارائه را انتقادي تاریخ یک نیز تبارشناسی
 و نکـات  بـدن،  سیاسـی  محاصـره  و قدرت فیزیک خرده اساسی نکته دو دوره، این آثار در. است
 فوکـو  جدید تلقی چون موضوعاتی. دارد ايویژه توجه هاآن به فوکو که هستند انتقادي هايآموزه

 اجتمـاعی  کردارهـاي  تـرین ظریف آن در که مکانی عنوانبه بدن بر وي نظیربی تأکید و قدرت از
 ایـن . دانسـت  دوران ایـن  مهـم  دسـتاورد  تـوان می را است قدرت گسترده سازمان با پیوند داراي

 بـراي  مبنـایی   نگـري،  آنتونیو و آگامبن جورجو و دلوژ ژیل چون متفکرانی آثار در مهم دستاورد
 یـک  بیـانگر  فوکـو  انتقـادي  چرخش واپسین. است گرفته قرار آنان انتقادي هايپروژه و هانگرش
 بـر  خـود  متأخر آثار در فوکو است. سوژگی از ايدرجه پذیرش یعنی انتقادي اندیشه مهم ویژگی
 انتقـادي  تفکـر  در اصلی مسئله سه کار، این با رسدمی نظر به دارد. تراساسی تأکیدي سوژه مفهوم

 مشـخص  طـور  به فوکو توسط فردي، رفتار مسئله و قدرت مسئله حقیقت، مسئله از اندعبارت که
 از بعـدي  ایده توانمی را فوکو بنیادین ایده که داردمی اذعان دلوز ژیل. شودمی مطرح هم کنار در

 بـه  امـا  اسـت  دانـش  و قدرت از برگرفته ايگونهبه که دانست مقاومت مبناي عنوانبه منديسوژه
 در فوکو دیدگاه در انتقادي پروژه طورکلیبه ترتیببدین). 172: 1386 دلوز،. (نیست وابسته هاآن

 اندیشـه  در کـه  داشت اشاره باید. گیردمی قرار مالحظه مورد اساسی دوره سه طی او حیات طول
 بیـانگر  امـر  ایـن . اسـت  اساسـی  ايدغدغـه  و عنصـر  ناانسـانی،  امور به واکنش بشر رهایی فوکو،
 تنگناهـایی  تحلیل تماماً فوکو هدف رسدمی نظر به. است مدرن انسان سرنوشت به او منديعالقه
 .است روروبه آن با مدرنیته عصر انسان که است
 
 منديحکومت حکمرانی، حکومت، هايبنديصورت تحلیل ب)

 حکومـت،  حـوزه  در تحلیلی سطح سه بررسی به انتقادي رهیافت از گیريبهره با بخش این در
 درباره بحث شد، ارائه قبلی هايبخش در که گونههمان. پردازیممی منديحکومت و حکمرانی
 در ابتـدا  اول سطح در. است تحلیل قابل سطح سه در معاصر سیاسی نظریه حوزه در حکمرانی
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 بخـش  در سـپس  گیـرد. مـی  قرار مورد توجه آلمانی اندیشمند وبر ماکس آراي حکومت حوزه
 مکتـب  و فوکویامـا  آراي بـه  حکمرانـی  مفهـوم  تحلیـل  از پـس  حکمرانی به حکومت از گذار

 بـه  حکمرانـی  از گـذار  در نیـز  آخـر  سـطح  در. خواهد شـد  پرداخته سطح این در نئولیبرالیسم
 .پرداخت خواهیم فوکو میشل یعنی منديحکومت بحث اصلی متفکر دیدگاه به منديحکومت

 
   حکومت سطح: اول بنديصورت .1

 بـراي  ملـی  سـطح  در کـه  دارد نهـادي  و رسمی فرایندهاي به داللت عموماً حکومت، اصطالح
 اصلی کارکردهاي اصل بنابراین روند؛می کار به اجتماعی کنش کردنآسان و عمومی نظم حفظ

 مـوارد  بعضـی  در). قضاوت( قانون تفسیر و قانون اجراي گذاري،قانون: از اندعبارت حکومت
 قـوه  متـرادف  را حکومت مواردي چنین در و دانندمی حکومت تنهاییبه را سیاسی اجرایی قوه

 دیربـاز  از که است آن بیانگر تعریفی چنین). 446: 1389هیوود، . (دانندمی دولت یعنی اجرایی
 هـابز  از و ماکیـاولی  تا ارسطو از سیاست نظریه حکومت راهنماي جایگاه و مفهوم از تلقی این

 مقصـود  و معنا تواندمی وبر ماکس دیدگاه از نظري وجه این مختصر بررسی. است بوده وبر تا
 .بگذارد نمایش به را حکومت تعریف از اصلی
 اغلـب  کـه  کنـد مـی  ارائـه  حکومـت  و دولـت  از تعریفـی  وبروبري:  مفهوم به حکومت •

 و انحصـارآفرین  نهادهـاي  مجموعـه  دولـت  وبـر،  پیـرو . دارنـد  اجماع آن بر اندیشمندان
 بـا . پـردازد مـی  اجبار و خشونت ابزارهاي از گیريبهره به که شوددانسته می قلمرومندي

 خواهـد  چنـین  و وبـري  تعریف همان دولت از ما تعریف همگانی، پذیرش این به توجه
 در را فیزیکـی  زور از مشـروع  اسـتفاده  انحصـار  کـه  انسـانی  اجتمـاع  یـا  نهاد نوعی: بود

 بـراي  تعریـف،  ایـن  بر پایه .)Weber, 1958: 78( دارد برعهده معین قلمرویی چارچوب
 مشـروعیت  و قلمرومنـدي  انحصـار،  زور، چهارگانه عناصر دولت به نهاد یک شدنتبدیل

 شـمار  به دولت الزم شرایط توانرا می عناصر چهارگانه نامبرده .باشند داشته حضور باید
 گرو در سیاسی ساختار انواع شناخت وبر، نظر از). Hall & Ikenberry, 1989: 34. (آورد

 بـراي  پیکـار  کـه ازآنجـایی . اسـت  اداري و سیاسـی  قـدرت  مـادي  ابـزار  کنتـرل  شناخت
 رهبـران  نبـرد  وي دارد، بـاالیی  اهمیـت  جامعـه  اداره و حکومـت  وسـایل  آوردندستبه
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 ویژگـی  تـرین اصـلی  را) نظـامی  و مـالی ( حکومت سخت ابزارهاي تصرف براي سیاسی
 یـک  در زور مشـروع  کـاربرد  انحصار جز چیزي را دولت او خواند.می اروپا در سیاست
 نسـبت  نهادهاست، دیگر از حکومت نهاد متمایزکننده وبر نظر از آنچه. داندنمی سرزمین

 ).56: 1385 بشیریه،. (است سیاسی قدرت همان یا قدرت از خاصی نوع با آن
 

   حکمرانی سطح در حکومت فهم: دوم بنديصورت .2
 پرسـش  ایـن  بیـانگر  حکمرانـی  بـه  حکومـت  مفهوم از گذار در تحول و خوب حکمرانی مسئله

 کالسـیک  مفهـوم  در چنانهم حکمرانی، امر و سیاسی نظریه حوزه آیا امروزه در که است بنیادین
 پاسـخ  در اسـت؟  گردیده نمایان حکومت مفهوم از جدیدي وجه آنکه یا بریممی سر به حکومت

 معنـاي  به حکومت وضعیت از گذار بیانگر اخیر دهه چند تحوالت و هازمینه که داشت اشاره باید
 خـوب،  حکمرانی طرح هايزمینه راستاي در است. بوده جدید دوره در حکمرانی به آن کالسیک

 زنـدگی  سـپهر  در اساسـی  تحـوالت  و تغییـر  از اندعبارت که اندبوده تأثیرگذار بنیادین تحول دو
 تغییـرات  از ايگسـتره  شـامل  کـه  شـناختی معرفـت  تغییرات و تکنولوژیک؛ و سیاسی و اقتصادي

 یـا  قطعیت عدم مباحث طرح جمله از. است گراییفرااثبات به پوزیتیویسم یا گراییاثبات از نظري
) دکارتی سوژه( شناسا فاعل از مشهود انتقاد همچنین و واقعیت بودندیدگاهی و شناخت در یقین

 .پساحقیقت و گفتمان گراییمتن ظهور و بروز و بیناذهنیت به تأکید و
 سیاسـت  مباحـث  در دیرباز از حکومت مفهوم به ابتدا باید حکمرانی بحث به ورود حوزه در
 دیگـران  کـردن کنتـرل  یـا  کردنفرمانروایی معناي به را حکومت هیوود اندرو چنانکه. داشت اشاره

 آن راه از کـه  اسـت  سازوکاري هر دربرگیرنده او نظر از حکومت درست تعبیر به. کندمی تعریف
 ,Goodin & Klingemannو 39: 1389 ، هیـوود . (نمود اجرا و حفظ را منظم فرمانروایی توانمی

 قـرن  نیمـه  در. بـود  برخوردار استحکام از هاقرن طول در حکومت، از برداشت این).  629 :1998
 از گسـترده  هـاي اعتـراض  ظهـور  سیاست، در مردم نقش افزایش مانند عواملی ظهور با و نوزدهم

 تخصـیص  جهـت  بـه  سیاست عرصه شدنتخصصی براي تالش تا جامعه فرودست طبقات سوي
 دولت از هامسئولیت تا ایمبوده حکومت از تمرکززدایی براي فشارهایی شاهد ها،ارزش ترمناسب

 از امـر  ایـن  در شـدن جهـانی  گسـترش . کنـد  پیـدا  انتقال سیاسی و اقتصادي سطح چند یا یک به
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 هـا حکومـت  کـه  شـد  معلوم شدنجهانی فرایند در دیگرعبارت به  بود؛ برخوردار بنیادین اهمیتی
 آن ترتیـب  ایـن به  شدنجهانی. دهند انجام را پیچیده جوامع اداره وظیفه راحتیبه توانندنمی دیگر
 وارد حکمرانـی  مرحلـه  بـه  آن لویاتـانی  ماهیت و حکومت مرحله از را ما که است تاریخی لحظه
 بایـد  اکنـون  کـه  شـد  اسـتنباط  شـرایط  ایـن  بـه  توجه با. )Ohmae, 2008: 223-228(. است کرده

 اولیـور . بیاید دولت کمک به خوب حکمرانی شدهباب تازه عبارت قالب در خصوصی هايبخش
 اقتصـادي  علـوم  در میالدي 1979 سال در را خوب حکمرانی مفهوم بار نخستین براي ویلیامسون

 قـرار  اسـتفاده  و مـورد توجـه   سیاسی علوم عرصه در میالدي  80 دهه از مفهوم این اما کاربرد؛ به
 ملـل  سازمان به وابسته نهادهاي مانند متفاوتی نهادهاي همچنین و پردازاننظریه از بسیاري. گرفت

 اساسـی  نقـش  حکمرانـی  مفهـوم  گسـترش  در مـیالدي  90 و 80 دهـه  طـول  در جهـانی  بانک و
 )Rosental & Poluha, 2002: 204. (اندداشته

 امـر  در فراگیـر  نهادهـاي  از یکـی  خـود  حکومـت  کـه  اسـت  آن بیـانگر  حکمرانـی  اصطالح
 فضـاي  و هـا شـبکه  هـا، مراتـب سلسـله  بازارهـا،  ماننـد  عناصري از. شودمی تلقی مداريحکومت

 واژه ایـن  ملمـوس  اخیـراً  کـاربرد . بـرد  نـام  حکمرانـی  اصـلی  ابزارهاي عنوانبه توانمی هاجریان
 سیاسـت  هـاي شبکه فزاینده اهمیت مدیریت، جدید هايشکل ایجاد مانند هاییدگرگونی نمایانگر

 مهمـی  آثـار  از یکی. است چندسطحی حکمرانی یعنی فروملی و فراملی هايسازمان بیشتر تأثیر و
 حکومـت  بازآفرینی تأثیرگذار کتاب درآمد، نگارش به روند این توضیح در و 90 دهه اوایل در که
 کـه  کنـد مـی  کـار  بهتـر  وقتـی  حکومـت  دو، این پژوهش طبق. است گابلر و بورن از مشترکی اثر

 کـه  هاییمجموعه به باید را سیاست اجراي رواز این . خدمات باشد دادن و سازيسیاست کارش
). Osborne & Gaebler, 1992: 68-72( کـرد  واگـذار  اندخصوصی هايبخش و دولت کارگزاران

 حکومـت  ساختار از شدن،جهانی با چگونه که دهدمی توضیح خود اخیر پژوهش در هیوود اندرو
 جدیـد  شـرایط  بعضی با را خود داریم نیاز آن در که رسیممی وضعیتی به سیاسی عرصه در وبري

 دیگـر  وجـوه . اسـت  حکومـت  نقـش  اصـالح  و تعریف لزوم شرایط، این رأس در. کنیم سازگار
 هـاي حوزه مناسب احیاي بازارها، و حکومت میان مسئولیت ها،نقش تفکیک و تمایز از اندعبارت

 بـه  غیرمنعطف مراتبیسلسه و عمودي حکومت از تغییر ضرورت سرانجام و عمومی و خصوصی
). Heywood, 2008( شـود مـی  زدایـی مرکزیت روند تسریع سبب که هاشبکه یا ايشبکه حکومت
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 پنجـاهمین  برگـزاري  بـا  زمـان هـم  تا شد موجب آن، با همسو تحوالت و هادیدگاه این گسترش
 را گزارشـی  جهـان  کمیسـیون  اداره تشـکیالت  ،1995 سـال  در متحد ملل سازمان عمومی مجمع
 از ايمجموعـه  قالـب  در اندیشـه  ایـن . دهـد  پیشـنهاد  را جهـانی  حکمرانـی  اندیشه و کند منتشر
 گـزارش،  ایـن  طبـق . شـد  ارائـه  جهـان  بهینـه  اداره براي ترعملی طورکلیبه و ترمعتدل هايطرح

 جهـانی  امـور  مـدیریت  و المللیبین همکاري هايشیوه در اصالحاتی صورتبه جهانی حکمرانی
 ).248: 1381تاملینسون،. (رسدمی نظر به ضروري امري

 بیـان  زیـر  متغیرهـاي  بـا  را خوب حکمرانی هايویژگی نیز جهانی بانک شرایط این به توجه با 
 و بالنـده  انتخابـات  ماننـد  هـایی شـاخص  داراي کـه  حکومـت  بـر  نظـارت : از انـد عبارت که کندمی

 و اثربخشـی  آن شـاخص  کـه  هـا سیاسـت  تدوین براي هادولت است؛ ظرفیت حکومت پاسخگویی
 و قـانون  حاکمیت با که اجتماعی و اقتصادي تعامالت نهادمندسازي سرانجام و است مقررات کیفیت
 گـري اداره حسن به گذار و تحول این در که کنیممی مالحظه رو از این. شودمی تأیید فساد با مبارزه

 و مختلـف  شـئون  در مـردم  مشـارکت  و رقابـت  دارنـد:  اساسی نقش عنصر دو خوب، حکمرانی یا
 خـود  پـژوهش  در گـریفیتس  اسـاس،  ایـن  بر. گوناگون هايعرصه در حکومت پاسخگویی دیگري
 پاسـخی   گـري اداره حسـن  موضـوع  نخسـت : است داده نشان توجه نکته چند به مقوله این پیرامون

 در کـه  رنگـارنگی  هـاي پیشینه و دشوار تجربیات ویژهبه 1980 دهه در توسعه هايشکست به است
 شکسـت  بـه  اعتـراف  معنـی  بـه  موضـوع  ایـن  دوم،. شـد  حاصـل  ساختاري تعدیل هايبرنامه زمینه

 کـارایی  پیرامـون  پـول  المللیبین صندوق و جهانی بانک در نظراتفاق پیدایش و دستوري اقتصادهاي
 آفریقـا  در ساالريمردم هوادار هايجنبش سربرآوردن سوم،. است توسعه نولیبرالی راهبردهاي نسبی

 گـوتر پاسـخ  هـاي شـکل  و گـري اداره حسـن  بـراي  تقاضا با توسعهدرحال جهان هايبخش دیگر و
 وجـود  بابـت  این از ايفزاینده نگرش چهارم،. است بوده همراه هاجنبش این محور مثابهبه حکومت

 و دهـد؛  بـاد  بـه  را توسـعه درحـال  هـاي دولت خارجی و داخلی منابع گسترده، فساد که است داشته
 و داخـل  در گـذاري سیاسـت  سـالم  هـاي محـیط  ایجـاد  ضـرورت  شدنجهانی چشمگیر رشد پنجم

 ).444 -445: 1388 گریفیتس،. (است برده باال را اقتصادي مدیریت
 متفکـران  هـاي دیـدگاه  از مختصري توانمی حکومت از تمایز در حکمرانی منطق ایضاح با
 .گذاشت نقادانه بررسی به را زمینه این در مطرح
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 نظریـه  طـرح  خـاطر  بـه  ترپیش که االصلژاپنی متفکر فوکویاما: فوکویاما نظر از حکمرانی •
 2013 سـال  در که چیست؟ حکمرانی عنوان با خود مقاله در است، شده مشهور تاریخ پایان

 حکمرانـی  ابتدا در فوکویاما. است کرده تشریح حکمرانی درباره را خود آراي گردید، منتشر
 کنـد، مـی  معرفـی  خـدمات  رسـاندن  و قـوانین  اجراي و ایجاد در دولت توانایی عنوانبه را

 از را دموکراتیک پاسخگویی او آنکه دلیل. خیر یا باشد دموکراتیک دولت آنکه از نظرصرف
 و حکمرانـی  میـان  رابطه بتواند بعداً خواهدمی که است آن کند،می مستثنا حکمرانی تعریف

 در حکمرانـی  مسـئله  در جداگانـه  بعـد  دو باید وي باور به. کند پردازينظریه را دموکراسی
 هـم  فوکویامـا  دیدگاه از ظرفیت. خودمختاري دیگري و حکومت ظرفیت یکی گرفت: نظر

 و اداري کارکنـان  اعضـاي  میـان  در گـري ايحرفـه  از درجـاتی  شـامل  هـم  و منـابع  شـامل 
 میـان  متقابـل  عملکـرد  عنـوان به نهایت در او نظر از حکمرانی کیفیت. شودمی بوروکراتیک

 بررسـی  بـراي  مسـتقل،  طـور  بـه  و تنهاییبه هاآن از هریک و است خودمختاري و ظرفیت
 نیـاز  هـا دولـت  کـه  کندمی پیشنهاد فوکویاما نهایت در. بود خواهد ناکافی حکمرانی کیفیت
 طریـق  از امر این که کنند اداره پراکنده، صورت به را خود دهندهتشکیل هايبخش که دارند

 و ظرفیـت  معیارهـاي  عنـوان به او آنچه همه و حکومت سطح نواحی، تقسیم ها،آن عملکرد
 این امکان براي آشکاري، طرز به وي، دیدگاه از البته. است پذیرامکان داند،می خودمختاري

 مـوردنظر  انـدازه  بـه  کشـوري  هیچ براي که است ممکن حتی و ندارد وجود کشورها بیشتر
 بـا  را آمریکـا  در خودمختـاري  و ظرفیت معیارهاي او راستا این در. باشد نداشته وجود وي

 تـا  اینکـه  و کندمی معرفی آغازین نقطه الگو، یک عنوانبه حکومت عملکرد سطح به توجه
 مـورد توجـه   را یافت دست هاآن به توانمی و دارد وجود فاصله آن معیارهاي از میزان چه
 ).Fukuyama, 2013: 16. (دهدمی قرار

 و هـا چـالش  بـا  کالسیک هايلیبرال هايدیدگاه که زمانی :نئولیبرالی تلقی در حکمرانی •
 سیاسـت  پردازاننظریه و شد مواجه بیستم قرن نخست نیمه در حداقلی دولت هايبحران

 وارد آزاد بـازار  بـر  متکـی  حکومت سنتی نهاد ناکارامدي بر را جدي حمالت و انتقادات
 گـري حمایـت  اصل برابر در راست هايلیبرال از قدرتمندي جریان 1970 دهه از کردند،
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 نـام صاحب متفکرانی. کردند ظهور حکومتی نهادهاي از دموکراتسوسیال تفسیر و دولت
 .دارند اهمیت زمینه این در فریدمن و نوژیک و هایک چون

 اشــکال  بردگـی  سـوي بـه  راهیهمچون  خود آثار همه در هایک هایک: فون فریدریش •
 اسـتبداد  خطـر  مـورد  در و است برده سؤال زیر را اقتصاد در دولت گريمداخله مختلف

 نظــر  از چــه  را آزاد رقابـت  مقابـل،  در. دهـد مـی  هشـدار  دولتـی  ریـزي برنامه از ناشی
 رقابـت  بـا وجـود   کـه  کنـد می تأکید و داندمی مفید اجتماعی و سیاسی چـه و اقتصـادي

 از. شـود مـی  منتفـی  دولـت  اجباري دخالت و آگاهانه اجتماعی کنتـرل هرگونـه بـه نیـاز
 غیـره  و فاشیسم کمونیسم، قبیل از دولت کنترل و دخالت مختلف اشکال بین هایک نگاه

 مخـرب  و آزادي مـانع  همـواره  دولت دخالت. نیست تفـاوتی آثارشـان، بودنمنفی ازنظر
 وي. اسـت  اجتمـاعی  دهـی سـازمان  شیوه بهترین مثابهبه آزاد رقابت مانع همواره و است

 افـراد  و اسـت  توتالیتاریسـم  سـاز زمینـه  دولتــی  کنتـرل و دخالـت کـه کندمی اسـتدالل
 نقـد  تمرکـز  ضمن هایک. وارندبرده زنـدگی بـه مجبـور که کشاندمی سمتی به را جامعه

 از یکـی . کـرد  ارائـه  لیبرالیسـم  از دفـاع  در تـري مفصل مباحث سوسیالیسـم، بـر خویش
 یــا  خودانگیختــه  نظــم . اسـت  خودانگیختـه  نظم از دفـاع وي، مباحـث در مهم نکات

 میـان  تبـادل  و تعامـل  طریـق  از شـده تعیـین  پـیش  از برنامـه  و طـرح  بـدون  خودجوش
 در نظــم  کـاراترین . شودمی تشکیل اند،خویش منافع و اهداف تعقیب در کـه هاییانسان

 عــدالت « هایــک  راسـتا  همین در. است خودجوش بازاري نظم هایک نظـر بـه اقتصـاد
 جــدي  تهدیــدي  عمـل  در که داندمی سرابی را هاسوسیالیست شدهداده وعده اجتماعی

 بـه  کینـزي  و رفـاهی  دولـت  اقتصادي هايسیستم از حتی هایک. است آزاد جوامع علیـه
 ).Hayek, 1991: 176( .»کندمی انتقاد خودانگیخته نظم از اقتصاد دورکردن خاطر

 کنـد می دفـاع دولتی از هایک، حکومت حداقلی نظرات ادامه در نوزیک نوزیک: رابرت •
 برابـر  در افـراد از محافظـت و قراردادهـا اجـراي چون اموري به محدود اختیاراتش کـه
 و زور از اســـتفاده انحصــار  بــا اینکــه  حـداقلی  دولـت . اســت فریـب  و تجـاوز  و زور

 بـه  را هـا آن توانـد نمی اما دارد، برعهده را شهروندان حقوق از حفاظت بـراي خشـونت
 از نیســت  مجـاز  دولـت  ایـن . کنـد  مجبـور  شـده تعریف حدود از فراتـر کارهایی انجام
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 خیـر  یا عمومی منفعت نـام بـه اقتصـادي هايفعالیت در دخالت بـراي خـویش قـدرت
 اقتصـاد،  چـون  امـوري  در دولـت دخالـت. کنـد اسـتفاده شـهروندان آن خـود صالح و

 کــه  زمانی و است حداقلی دولت همان دولت ترینعادل. اسـت شهروندان حقوق نقض
 آســیب  دیگــران  حقـوق  بـه  زیرا شودمی ناعادل و بزرگ کند،می عبور حـداقل مـرز از

 عــدالت . اســت  عدالت نقض درواقع ثروت، بازتوزیع به شدهبزرگ دولت اقدام. زندمی
 بـا نوزیـک مبنـا، این بر. دولت سوي از توزیع نه شود،می تعریف افراد مالکیت حـق بـا

 ).Nozick, 1974: 281( کندمی مخالفت رالز، عدالت تئـوري

 بـر  مبنـی  هـا دموکراتسوسیال هدف اینکه به اشاره با فریدمن میلتون فریدمن: میلتون •
 گســترده آزادي ایــده از نـــدارد، وجـــود آزادي و سوسیالیســم بــین منســجم آمیــزش
 اقتصـادي،  فعالیـت  ســازمان  از دولـت کنتـرل حـذف بـا بازار. کندمی دفاع اقتصادي

 آنکه جايبه اقتصـادي قـدرت کـه شودمی موجب و بردمی بین از را اجبار ایجاد منبع
 عمـل  آن کنتــرل  براي ابزاري صورت به باشد، سیاسی قدرت پشتیبان نیروي نقش در

 متمرکـز  آن در قـدرت  زیـرا  اسـت  اساسـی  ایـراد  یک داراي سوسیالیستی سیستم. کند
 قـدرت  مسـتقل  هـاي کـانون  آزاد، بـازار از برخوردار داريسرمایه جامعه در اما است،
 بـه  دسترسـی  راه بـرد، می بـاال را عمـومی رفـاه ایـنکـه ضمن اقتصادي آزادي. زیادند
 ورود نقـد  در انتخـاب  آزادي کتـاب  در فریدمن. کندمی هموار نیز را دیگر هايآزادي

 نظـارت  اهمیـت بـر و است برده سؤال زیر را دولت نظارتی نقش اقتصـاد، بـه دولـت
 از درآمــد  برابــري  راه کــه  ايجامعـه . دارد تأکید آزاد بازار اقتصادي عوامل سوي از

 برابـري  به بلکه کند،می قربانی را آزادي تنهانه کند،می انتخاب را دولـت اجبـار طریق
 همـوار  قـدرت  از کننـده سوءاسـتفاده  نیروهـاي  بـراي  را راه سیسـتم این. رسدنمی هم
 همواره کنند،می کار عمومی منافع به خدمت نـام بـه دولـت درون کـه کسانی. کندمی

 بـه  هـم  کنـد،  انتخـاب  را آزاد بـازار  جامعه اگـر دارند. قرار شخصی منافع تأثیر تحت
 محـدودتر  و تـر کوچـک  دولت هرچه. یابدمی دسـت بیشتر برابري هم و بیشتر آزادي
 را عمـوم  منافع و گیردمی قرار خاص هايگروه منافع خدمت در کمتر کارهایش شود،
 ).Friedman, 2002: 104( کندمی نمایندگی بهتر
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   منديحکومت سطح: سوم بنديصورت .3
 بـه  حکمرانی امر در گذار حوزه در حکمرانی، و حکومت به مربوط هايدیدگاه بررسی از پس

 خـواهیم  فوکـو  میشـل  دیـدگاه  از منـدي حکومت یعنی تحول این نهایی بنديصورت و مفهوم
 بایـد  شناسـانه معرفت منظري از فوکو، هايدیدگاه به ورود از پیش که رسدمی نظر به پرداخت.

 اختصـار  بـه  نیـز  او از پـیش  متفکـران  توسـط  منديحکومت مفهوم هايزمینهپیش و بسترها به
 کـه  تأثیرگذارنـد  منـدي، حکومـت  ایـده  بنـدي مفهوم در متفکر دو راستا این در. نمود اياشاره

 .هستند متأثر مارکسیسم جریان از هردو که آلتوسر و گرامشی از اندعبارت
 بـا  فوکـو،  میشـل  از پـیش  و اسـت  بـوده  مارکسیسم از متأثر که خود نگرش با گرامشی 

 عنـوان بـه  را سـلطه  و قـدرت  اعمـال  هـاي ایـده  و قـدرت  مفـاهیم  هژمونی، مفهوم کاربست
 میـان  هـایی تفـاوت  وجـود  بـا  بـود.  کـرده  بیـان  مفـاهیم  ایـن  درباره فوکو نگرش هايزمینه

 تحمیـل  بـاال  از قدرت« اینکه مانند هازمینه برخی آنها در وگرامشی، فوکو نظري هايدیدگاه
 مربـوط  نیـز  قـدرت  مخاطـب  پذیرش به هاآن برتري و قدرت عملکردهاي« بلکه »شودنمی

 ایـن  بـر  همچنین و »شودمی بازتولید و تولید روزمره زندگی در اثناي قدرت« اینکه و »است
 نظریۀ). 30-54: 1390هالوب، ( دارند نظراتفاق ،»است حاضر جاهمه در قدرت« که موضوع
 اجمـاع  و »رضـایت  و خـودانگیختگی « چـون  مفـاهیمی  که است آن بیانگر گرامشی هژمونی
 که شودمی موجب را فرایندي شود،می پدیدار مدنی جامعه در هژمونی واسطه به که فرهنگی

 نمـایش  بـه  عریـان  زور و سـرکوب  جايبه رضایت، و سلطه با توأمان ايگونهبه افراد آن در
 ایـدئولوژي،  قـدرت،  مفـاهیم  با متفاوت، هايسویه از هژمونی عرصه. یابندمی پیوند قدرت،
 گرامشـی،  کـه  اسـت  گونـه  بدین. است پیوند داراي فرهنگ و مدنی جامعه و عمومی عرصه

 و سیاسـی  احـزاب  روزنامـه،  دیـن،  مدرسه، خانواده، تلویزیون، مانند هارسانه چون عناصري
 قـدرت  بـه  افراد هاآن طریق از که کندمی قلمداد هژمونیک عوامل و عناصر عنوانبه را غیره

 نظر از. پذیردمی انجام خشونت و سرکوب از استفاده بدون کار این و خورندمی پیوند حاکم
 بـا  »هژمـونی « دیگـر،  جهتـی  از و گیـرد می قرار دولت کنار در خشونت و سرکوب گرامشی

 افـراد  رضـایت  جلـب  درصـدد  توأمان دو، این و گرفته قرار یکدیگر کنار در »مدنی جامعه«
 ).Thomas, 2009: 133-194. (هستند جامعه
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 بحـث  هـاي زمینـه  دولـت  ایـدئولوژیک  هـاي دسـتگاه  عنـوان  بـا  خـود  مقاله در نیز آلتوسر
 ارائه حدودي تا زمینه این در را فوکو با او آراي شباهت که است کرده فراهم را منديحکومت

 اصـطالح  آن، سـازوکارهاي  و قـدرت  مسـئلۀ  پیرامـون  خـود  مطالعـات  در فوکو میشل .کندمی
 در ودسـتگاه دم مفهـوم  با مترادف توانمی را مفهوم این. بردمی کار به را "Dispositf" فرانسوي

-Foucault, 1980: 194(. دانست او دولت ایدئولوژیک هايودستگاهدم نظریه و آلتوسر اندیشه

 ،)مجریـه  قـوه ( دولـت  ماننـد  نهادهـایی  طریـق  از را خود سلطه دولت آلتوسر دیدگاه ) در288
 ایـن . کنـد مـی  اعمـال ... و پلـیس  ارتـش،  قضایی، سیستم سیاسی، احزاب سیاسی، هايسازمان
 هـاي ودسـتگاه دم را هـا آن تـوان مـی  کـه  هسـتند  مـرتبط  قـدرت  بـا  آشـکار  صورت به نهادها،

 اشـاره  بایـد  امـا  باشند؛می نیز دولت قدرت عریان چهره نمایانگر که دانست دولت گرسرکوب
 اشـتراك  وجـه  ظـاهراً  کـه  دارد هـم  دیگـري  کارگزار نهادهاي قدرت آلتوسر نظر از که داشت

 تـا  مـدارس  نظـام  شامل آموزش نهاد دین، نهاد« ندارند. سیاسی قدرت با مستقیمی و مشخص
 هـاي حـوزه  فرهنگی نهادهاي خانواده، نهاد گیرد،برمی در نیز را روشنفکري عرصه که دانشگاه

 مفهـوم  بـا  یعنـی  دولـت  قـدرت  پنهـان  چهـره  بـا  کـه ...» و ورزش هنر، حتی ادبیات، گوناگون
 ).37: 1386 آلتوسر،( هستند ارتباط ایدئولوژي در

 
 قدرت نوپدید چهره فوکو •

 وبـري  حـدودي  تـا  و هابزي مضمونی با خود کالسیک مفهوم همان به قدرت فوکو از پیش تا
 یـک  از قـدرت  فوکـو  دیدگاه در اما رفتمی کار به دیگران انقیاددرآوردنبه یا سلطه ابزار یعنی
 نـوعی بـه   اسـت  سیاسـی  امـر  دارایی و تملک در که ویژه بسیار کاربردي با محدود ساده ابزار

بـر ایـن بـاور     فوکـو  شـود. می تبدیل است، غیرانحصاري هايویژگی داراي که خاص موقعیت
 دانـش  و هاتیمارستان ها،نوانخانه و کندمی عمل انسانی علوم و نهادها طریق از قدرت که است

 خصـلت  بـر  شـناختی هسـتی  تفسیري در ) او360: 1392فوکو، ( هستند آن عینی ابعاد پزشکی
 یعنـی  قـدرت ( قـدرت  بعـدي تک بازتاب در هماره که دهدمی نشان توجه »قدرت شکلمویی«

. شـود مـی  همراه تکثیرشده وجه با قدرت کالسیک چهره حالدرعین. است شده رها) حکومت
 مطیـع  جهت در زیستی قدرت بر نیز حال زمان شناسیهستی در فوکو اسکمبلر قول به کهچنان
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 نهـاد،  یـک  قدرت« قرار این از) 261: 1396اسکمبلر، . (است کرده تمرکز هابدن منقادسازي و
 اسـتراتژیک  پیچیـده  وضـعیت  یـک  بـه  ما که است نامی بلکه نیست دارایی یک یا ساختار یک
 مسـتلزم  قـدرت  پیچیـده  رونـد  از آگاهی که دهدمی هشدار را ما او وضعیت این در». دهیممی

 )115: 1399قزلسفلی، . (است انضباطی مجازات هايفناوري سازوکارهاي از آگاهی
 شـئ  قـدرت  هـا برخـوردار اسـت:   از این ویژگـی  فوکو، فکري نظام در قدرت مجموع در
 امکـان  یـک  دارد؛ قـدرت  واگـذاري  قابلیـت  نـه  شودمی تقسیم نه شود،می تصاحب نه نیست؛
 یـا  اقتصـاد  ماننـد  هاحوزه سایر با باشد؛ قدرت داشته دادندست از یا تصرف قابلیت که نیست
حـائز   بسـیار  قـدرت  و بـدن  رابطـه  فوکو اندیشه کند (درمی برقرار درونی روابطی جسم حتی

 لـذت  کنـد،  تولید کند، تعظیم کند، اطاعت شودمی خواسته بدن از نهایت در زیرا است اهمیت
 پیونـد  در اساسـاً  روي از ایـن . است »بدن سیاسی تکنولوژي« قدرت فوکو نظر از . ...و ببخشد

 تـرین کـالن  تـا  روابـط  تـرین بینـی ذره یابد)؛ قـدرت می تبلور که هاستحوزه سایر با ارگانیک
) 29: 1384 زاده،نقیـب ( باالسـت  بـه  پـائین  از آن طبیعی حرکت و دهدمی پوشش را مناسبات
 سیسـتم  از خـروج  تکـاپوي  در که آنان براي و نیست آن از خارج کسی که است امري (قدرت

 .ندارد) وجود امنی حاشیه هستند، آن
 

 حکومت و فوکو •

 یــا »کــردنحکومــت« اســاس، ایــن بــر. اســت تــاریخی نگــاه یــک حکومــت بــه فوکــو نگــاه
 هـایی تکنیـک  و هـا محاسـبه  تأمالت، و هاتحلیل ها،رویه نهادها، از ايمجموعه »رانیحکومت«

 نظـر  طبق شیوه این. کنندمی پذیرامکان را قدرت از ايپیچیده و خاص صورتی اعمال که است
 قـدرتی  نـوع  آن تفـوق  سمت به وقفهبی دیرباز، از و غرب سرتاسر در که است گرایشی فوکو،

 و حکومـت  تحول و تکوین سیر مطالعه براي او البته. نامید »حکومت« توانمی که شد رهنمون
 شـروع  حکومـت  و دولـت  مطالعه در او عزیمت نقطه اما کشدمی سرك تاریخ اعماق به دولت
 را روشـنگري  عصـر  و رنسانس عصر که بعد به وسطیقرون اواخر از یعنی است، مدرن دوران
 کنـد مـی  تأکید مدرنیته عصر در پوشانیدرهم روندهاي اهمیت بر اینجا در فوکو. شودمی شامل

 شـدن دولتـی « مفهـوم  برابـر  در وي را مفهوم این. خواندمی »دولت مندشدنحکومت« را آن که
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 کـه  دارد داللـت  زندگی امور همه در دولت دخالت بر جامعه شدندولتی. دهدمی قرار »جامعه
 هـا آن اصـلی  هدف که هاییتکنیک رانی،حکومت الگوي در. است همخوان حاکمیتی الگوي با

. شـود است، مطرح می »خودمقیدسازي« فرایندهاي بهتر بیان به یا »خودتنظیمی وضعیت« ایجاد
 ظهـور  بـا  معاصـر  رود،می شمار به نیز آن مدرن مفهوم به دولت گیريشکل زمانه که عصر این

 رسـاله  ویـژه به ماکیاولی آثار نظرگرفتن در با فوکو. است »ماکیاولی نیکولو« و پادوایی مارسیلیو
 »لوایه دوالموت فرانسوا« مانند او از بعد یا معاصر اندیشمندان دیگر آثار برخی او و نیز شهریار

 نقـل  به فوکو. پردازدمی حکومت و دولت تکوین نحوه به ايپایه شکلی به ،»دوالپرییر گیوم« و
 اخـالق  موضـوع  را آن تـوان مـی  کـه  »خـود « درست شامل اداره حکومت از شکل سه لوایه از

 دولـت  و حکومت درست گنجد؛ و ادارهمی اقتصاد حوزه در که خانواده درست دانست؛  اداره
 در کنـد. فوکـو  مـی  بررسی و نموده مطرح را )13: 1384 فوکو،( است سیاست علم که موضوع

 از یعنی دارد وجود ذاتی پیوستگی عامل سه این بین که رسدمی نتیجه این به بررسی این خالل
 عنوانبه اقتصاد که پیداست ناگفته. است برقرار وابستگی نوعی سومی به دومی و دومی به اولی
 عنصـر  واردکـردن  فوکو زعم به و است برخوردار برتري جایگاه از دیگر عامل دو اتصال حلقه

 دوالپرییـر  بـا  رأيهم او روياز این  است کردنحکومت اساسی مسئله سیاسی، عمل به اقتصاد
 بـه  تـا  ایـم گرفتـه برعهـده  را مسئولیتشان که است چیزهایی درست چیدمان حکومت: «گویدمی

 از برداشـتی  چنـین  بـه  عنایـت  با فوکو میشل). 15: 1384 فوکو،( »شوند هدایت مناسب سمتی
. »منديحکومت« نام به افزایدمی سیاسی اندیشه عرصه به را جدیدي کلیدواژه حکومت، فرایند
 :اسـت  چیـز  سـه  منـدي حکومـت  از مـن  منظـور : گویـد می جدید کلیدواژه این درباره او خود

 اقتصـاد  جمعیـت، « پایـه  سه بر که هاتاکتیک محاسبات، نهادها، ها،رویه از اينخست، مجموعه
 در] حکومـت  تأسیس[ انضباط و برتر حاکمیت استیالي اند؛ دوم،شده استوار »امنیت و سیاسی
 تـا  و شـده  آغـاز  وسطیقرون از که بروکراسی و سوم، فرایندي تقویت و دانش توسعه راستاي

 وضـعیت  بـه  آن شـبانکارگی  ابتـدایی  شـکل  از دولـت  آن طـی  و اسـت  یافتـه  ادامه حال زمان
 ).27: 1384 فوکو،. (است داده ماهیت تغییر کنونی مندحکومت

: افزایـد مـی  پلـیس  یـا  شـبان  وظائف به حکومت وظائف نمادین تقسیم با فوکو میشل
 نهـایی  هدف اما است آخرت جهان در فردي رستگاري تضمین شبانی قدرت نهایی هدف
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 اسـت ... و آمـوزش  امنیـت،  بهداشـت،  تضـمین  طریـق  از جهـان  این در رستگاري پلیس،
 ترکیـب  گـویی  فوکـو،  میشـل  نظـر  مـورد  منـدي حکومت کلیدواژه ).85:1390 سایمونز،(

 فوکـو . معنویـت  تعمیق با همراه رفاه گسترش یعنی است، پلیس و شبان اهداف و وظائف
 شـک بـی  اما باشد داشته متعددي اهداف منديحکومت فرایند طرح از است ممکن اگرچه

 کـارگیري بـه  راه از حکومت توانمندسازي :دهدمی اولویت اهداف سایر بر را هدف دو او
 دولـت  گیريشکل به رویکرد این توانا که و دانا نیروهاي وسیلهبه آن بدنه تقویت و دانش

انجامـد و  مـی  برخـوردار  طبقـه  فقـط  نه و جامعه اقشار همه خدمت در موفق حکومت یا
 و دولـت  کـه نحـوي بـه   یکـدیگر  به جامعه و حکومت بیشتر هرچه کردنهمچنین نزدیک

 .باشند هم یاور و رفیق بلکه نباشند یکدیگر رقیب مردم
 را مسئولیتشـان  کـه  چیزهـایی  درست چیدمان یعنی حکومت فوکو، میشل تعریف در 

 رصـد  قابـل  نکتـه  چنـد  تعریف این در. شوند هدایت مناسب سمتی به تا ایمگرفتهبرعهده
 چیـدمان  ایـن  هـاي بخـش  آنکـه  دوم. است درست چیدمان یک حکومت آنکه اول است:
 وظیفـه  آنکـه،  سـوم . داریـم  عهده بر را هاآن اجراي مسئولیت ما که هستند مواردي همان
 ایـن  و هـا مسـئولیت  آنکـه  چهـارم . نمـائیم  هدایت مناسب سمتی به را چیدمان این داریم
و تعیـین  گفتمـانی  بینـاذهنیِ  روابـط  خالل در باید و اندنشده تعیین قبل از مناسب سمت 
 .  شوند تبیین

. کنـد مـی  اسـتفاده  »منـدي حکومت« کلیدواژه از خوب داريحکومت تبیین براي فوکو
 معنـی  بـه  »منتـالیتی « و کـردن حکومـت  معنی به »گاورن« بخش دو از جدید کلیدواژه این

 یـا  عقالنیـت  اساس بر حکومت آن لفظیتحت معنی که است شده تشکیل فکري و عقلی
 را منـدي حکومـت  از خـود  هايتحلیل فوکو. شودمی حکومت در عقل و فکر کارگیريبه

 بلکـه  کنـد نمـی  منحصـر  و محـدود  دولـت  سیاسـی  قدرت یا سیاسی هايسازمان در تنها
 از تـر گسترده بسیار آن وظیفه که داندمی کردنحکومت خوب هنر نوعی را منديحکومت

 حکـومتی  اسـت  معتقـد  فوکو تعریف، این در. است جامعه هدایت و روزمره اجرایی امور
 براي او. نماید نزدیک گراییواقع مرزهاي به را گراییآرمان مرزهاي بتواند که است موفق

 دقیـق  تبیـین  طریـق  از دولـت  توانمندسـازي : نمایـد می پیشنهاد را رویکرد دو منظور این
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 و نیز جذب غیردولتی هايبخش به گريتصدي واگذاري نظارتی و و ریزيبرنامه وظایف
کشـور و   بروکراسـی  بدنـه  در متخصـص  و دیـده آمـوزش  انسـانی  نیـروي  کـارگیري به و

 هـاي شـبکه  انـدازي راه بـه  مساعدت طریق از مدنی دولت گیريشکل زمینه ساختنفراهم
 و واگـذاري  مـدنی  داوطلبانـه  هـاي فعالیـت  هدایت و اي، تشویقمنطقه و محلی اجتماعی

 داراي هـم  خـوب  حکومـت  فوکو دیدگاه در. نهادها این به دولت هايمسئولیت از برخی
 نیازمنـد  که داندمی هنري را حکومت چون اما است نرم قدرت داراي هم و سخت قدرت

 اقناع کاربهدست نرم قدرت از استفاده با حکومت کندمی توصیه است، ظرافت و خالقیت
 تحلیـل  در ).6: 2009 کـولیر، . (نهـد  کناري به را سرکوب و تحمیل اندیشه و شود جامعه
 فوکـو،  منـدي حکومـت  انـداز چشـم  کـه  کـرد  خاطرنشـان  باید فوکو منديحکومت نهایی

 طریـق  از آن در سـوژه،  و قـدرت  دولـت،  مسـئله  سـه  که است جدید ايحوزه راهگشاي
 که اندازيچشم. شوندمی مربوط هـم بـه خودبرقرارشده، هايتکنیک و استیال هايتکنیک

 متفـاوت  هـاي فناوري خالل از دانشش، هايابژه با همراه که است حقیقتی به توجه پی در
  ).Foucault, 2007: 16. (شودمی برساخته حکومت، دستخوش و

 از فقـط  نـه  که داندمی منديحکومت را قدرت اهداف و هاابژه ابزارها، در تغییر فوکو
 و هـا سـوژه  رفتـار  هدایت براي پذیريحکومت هاياستراتژي بلکه رسمی نهادهاي طریق
 سیاسـی  امـر  در را فضا اهمیت نوپدید بحث این دیگر سوي از. است مطیع هايبدن تقید
 آلتوسـر  بعد و گرامشی امثال از اینپیش  که طورهمان اینجا در. کندمی روشن ازپیشبیش

 دیگـر  و ارتـش  هـا، بیمارسـتان  هـا، دانشـگاه  مـدارس،  چـون  نهادهایی بودند، کرده توجه
 خواهـد مـی  فوکو. شوندمی منديحکومت و قدرت بحث وارد روزمره زندگی هايعرصه
 و هـا تحلیل هارویه نهادها، شامل نخست سطح: کند جلب قدرت سطح سه به را ما توجه

 را قـدرت  پیچیده و خاص کامالً اشکال اعمال که است هاییتاکتیک و هامحاسبه تأمالت،
 آن اصـلی  دانـش  و اسـت  جمعیـت  قدرت، اعمال این اصلی آماج. کنندمی میسر و ممکن
 آن تکنیکـی  ذاتـی  ابزارهـاي  عنـوان به توانمی را امنیتی هايسامانه و است سیاسی اقتصاد
 آن برتـري  جهـت  در گذشته از و غرب جهان در که است جریانی دوم سطح .کرد قلمداد
 دیگـر  انواع تمام میان در اندوکرده گذارينام حکومت را آن که است کرده حرکت قدرتی
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 انضباط و حاکمیت از ايگونه خود با یعنی برتري این. است ايویژه برتري داراي قدرت،
 از و شـد  حکومـت  خـاص  هـاي دسـتگاه  کامل دهندهتوسعه جهتی از که دارد همراه به را

 نهـایی  سـطح  در .آورد فـراهم  را هـا دانش از کاملی مجموعه توسعه موجبات دیگر جهتی
 عـدالت  دولـت  آن، واسـطه  بـه  کـه  اسـت  فراینـدي  نتیجـه  فوکـو،  نظر از مندي،حکومت

 تـدریج به بود، شده تبدیل اداري دولتی به که شانزدهم و پانزدهم هايسده در وسطیقرون
 ).261: 1389 فوکو،( گردید مندحکومت

 بـا  که را آنچه رایج تصور به بنا که دهدمی فوکو به را امکان این منديحکومت اصطالح
 او. کنـد  تفسـیر  دولـت  مندشـدن حکومـت  منزلهبه شود،می فهمیده جامعه شدندولتی عنوان

 علـت  هـم  و است دولت محدودیت شرط هم که داندمی شرطی را دولت مندشدنحکومت
 سیاسـی  نبردهـاي  و مبارزه فضاي یگانه که حالدرعین منديحکومت فوکو نظر از. آن تداوم
 از فوکـو  منظـور  هینـدس ). 262: 1389 فوکـو، ( آیدشمار می به نیز دولت بقاي علت است،

 در ابزارهـا  از ايمجموعـه  عنـوان به دولت خود گنجاندن معناي به را حکومت دولتمندشدن
 هـاي ارگـان  فوکـو  آراي از او تفسـیر  اسـاس  بـر . داندمی حکومت تروسیع هايبرنامه داخل
 از بخشـی  مثابهبه و بوده حکومت ابزارهاي از مجموعه یک عنوانبه بقیه با مقایسه در دولت

 ).128: 1380 هیندس،( شودمی ظاهر شوند، حکومت هاآن بر باید که جمعیت
 دولـت  بـا  ارتبـاط  حیطه در اموري چه اینکه تعریف در را حکومت هايتاکتیک فوکو

 عمـومی  حـوزه  به مربوط مسائلی چه نیست، دولت با ارتباط حیطه در اموري چه و است
 دولتـی  آنچـه  هر دیگر بیانی به و است خصوصی حوزه به مربوط موضوعاتی چه و است
 معناي به میلر و رز نظر از که چیزي. یابدمی کنندهتعیین است، غیردولتی آنچه هر و است

 .)Rose & Miller, 1992: 177( است دولت هايمحدوده از سیاسی قدرت فراتررفتن
 

 گیرينتیجه
 راستاي در آن هايویژگی معاصر، سیاسی اندیشه در حکمرانی مسئله تحلیل جهت به مقاله این

 در گـذار  فراینـد  و حکمرانی و حکومت امر به مربوط تحوالت همچنین و دولت شدنکوچک
 هـاي بنـدي صـورت  تحلیـل  ضـمن  تـا  کوشـیدند  مقاله نگارندگان. درآمد نگارش به حوزه این
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 مقالـه  هدف که شد داده نشان. بپردازند هاآن هايویژگی نظري مبانی بیان به حکومت، متفاوت
 معاصـر  سیاسی نظریه. است بوده معاصر سیاسی نظریه در حکمرانی مسئله به نظري رویکردي

 بـه  حکومت یعنی اول نوع بنديصورت از متفاوت بنديصورت نوع سه با حکمرانی حوزه در
 دوره در منـدي حکومـت  یعنی سوم نوع بنديصورت سپس و حکمرانی دوم نوع بنديصورت
 قـرار  بررسـی  مورد وبر ماکس آراي حکومت، یا نخستین بنديصورت در. است رسیده کنونی
 در مشـروع  زور انحصـاري  کـارگیري بـه  بـر  مبنـی  دولـت  و حکومـت  از او تعریـف  تا گرفت

 تحـوالت  فرایند در سپس. گیرد قرار موردتوجه حکومت براي مبنایی عنوانبه خاص، قلمرویی
 خـوب  حکمرانـی  که شد داده و نشان شد پرداخته خوب حکمرانی مسئله به حکومت از گذار

 مکتـب  اندیشـمندان  نیز و فوکویاما چون متفکرانی هايدیدگاه نیز و عملکرد و هابنیان حیث از
 برخوردار دولت فقطنه  و فرادولتی بازیگران نقش بر تأکید با متفاوت رویکردي از نئولیبرالیسم

 تـا  اسـت  بـوده  آن بـر  تالش منديحکومت مرحله یعنی سوم بنديصورت در نهایت در. است
دهـیم.   قـرار  ارزیـابی  و مـورد توجـه   را معاصـر  انتقـادي  رویکـرد  متفکـر  فوکـو  میشل دیدگاه

 اختیـارات  محـدودیت  مسـئله  بـر  فوکـویی  منـدي حکومت نگارندگان به این نتیجه رسیدند که
 اجـزاي  سـایر  میـان  در کـردن حکومـت  اجـزاي  از یکـی  تنهـا  عنوانبه  دولت حضور و دولت

 تعریـف  حـوزه  در نوین رویکردي عنوانبه امروزه فوکویی رویکرد. دارد ویژه تأکید حاکمیتی،
 و هـا دولـت  عملکـرد  واقعیت تر،عمیق بسیار نحوي به دولت اختیارات محدودیت و حکومت
 .کندمی عرضه همگان براي را معاصر سیاسی اندیشه و معاصر دنیاي در هاحکومت
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