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لی به شک بتوانم مایلم راحت سخن بگویم و با توجه به اینکه در میان جمعی از متخصصان حضور دارم،

های جامعة ایران سخن بگویم و ش از جلسه از من خواسته شد دربارة بحرانپی همه چیز را نقد کنم. بنیادی

است  واقعیت این ا رو به رو شد؟هص به این پرسش پاسخ بدهم که چگونه باید با این بحراندر مقام متخص

 سازی است. حتی به نظرمانکه جمهوری اسالمی اساسا رژیم بحران است و حیات و تداوم آن وابسته به بحر

د، بحران را کنترل کر توانجای اینکه از من بپرسید چگونه میبه  اید و در این جلسات،راه را به خطا رفته

های بیشتری ساخت تا توان بحرانبه این سؤال پاسخ دهند: چگونه مید باید کسانی را دعوت کنید که بتوانن

 داورم جمهوری اسالمی تقویت شود؟ت

 های نظری این موضوع را شرح خواهم داد.ریشه در این جلسه    

های ترین متفکران حکومتاین متفکر آلمانی که یکی از مهم اید؛را شنیده« 1کارل اشمیت»احتماال نام     

خواهید قواعد ؛ به این معنا که اگر می«ستثناستقواعد تمرکز بر ا دن همةراه از بین بر»گوید ستی است میفاشی

ت بتواند مبتنی بر حکومبسازید تا  «وضعیت اضطراری»تأکید کنید. سپس از استثنا  «استثنا»را نابود کنید، بر 

وضعیت سال گذشته همواره  40اسالمی در های استثنایی عمل کند. از این رو به نظرم جمهوری این وضعیت

ابتدای انقالب، درگیری با  هایگذاری، ترورهای استثنایی از جنس بمباستثنایی ساخته است؛ این وضعیت

پس  .های استثنایی کشور ما بوداست. جنگ یکی از دشوارترین وضعیتسازمان مجاهدین، جنگ و ... بوده 

های اضطرار شد و این نگرانی را ایجاد کرد که آقای هاشمی وضعیت ز فرایند توسعه خود یکی ازاز جنگ نی

 باز این ماجرا اوج گرفت. خرداد ل او ایستاد.در دومبا اقدامات خود نظام را زیر سؤال برده است و باید در مقاب

یت کشور ن مخل نظم و امنای را به عنوار و ... . اساسا ما همواره مسألهطوای هم همینهای زنجیرهدر قتل

سال است  40ایم؛ یعنی عمال ر کشور وضعیت استثنایی ساخته و کشور را بستهو با این کار د ایممطرح کرده

 کنیم.مدیریت وحشت می به جای مدیریت توسعه، مدیریت آزادی یا حتی مدیریت اندیشة دینی، که ما

مدیریت وضعیت استثنایی دست برداریم خواهم از این سخن بگویم که چرا ما باید از در این سخنرانی می    

برویم. این وضعیت استثنایی که از آن سخن گفتم فقط مختص کشور ما نیست؛ « زیست سیاست»و به سمت 

وع اتفاق افتاد و وقتی به هیتلر موض سوزیآتش در پارلمان آلمان، به عنوان مثال در زمان قدرت گرفتن هیتلر

سوزی بود یا هنگام قدرت هیتلر مسئول آن آتش درواقع خودِ«. راه است این تازه آغاز»را اطالع دادند گفت 

دادن انفجاری در یکی از مناطق روسیه، پوتین به ، با رخشناختکسی چندان او را نمی هنوز ین کهگرفتن پوت

                                                           
1 Carl Schmitt 
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له ترین مسأشرایطی امنیت تبدیل به مهم بهانة مدیریت آن وضعیت، کنترل اوضاع را به دست گرفت. در چنین

ه دست ن قدرت کنترل اوضاع را بوقتی امنیت تبدیل به مسأله اصلی شد، به این بهانه صاحبا شود؛کشور می

خطرناک است اما وقتی در پی  خودِ من شخصی دید برای منافع گیرند. البته مطرح کردن این زاویةمی

 دید ناگزیرم. شناسی موضوع هستم، از اتخاذ این زاویةآسیب

زیست »در کتاب « 1توماس لمکه»نسبت زندگی با سیاست وجود دارد و  وریک چهار مدل میاناز نظر تئ    

های فوکو و شما اگر با اندیشهها را توضیح داده است. خیرا ترجمه شده، به خوبی این مدلکه ا« سیاست

قرار  از اینه های چهارگانوسوها کشیده خواهید شد. مدلآشنایی داشته باشید، طبیعتا به این سمتآگامبن 

 است:

های مدنظر خود را اعمال شود که سیاستاین مدل به صاحبان قدرت گفته می مدل توسعة پایدار: در .1

ال ثکنید اما این اعمال سیاست را با توجه به فرهنگ منطقه، جغرافیا و محیط زیست آن انجام دهید؛ م

جا اکثرا اهل سنت هستند و ه مردم آنزنید، باید توجه داشته باشید کوقتی در عسلویه پاالیشگاه می

از این  ایهای فرهنگی و جغرافیایی و زیست محیطیکنند. باید به ویژگیدر کنار دریا زندگی می

ه به هر حال سیاست قدرتی است کدست دقت داشته باشید تا منطقه را با آسیب مواجه نکنید، چون 

 های خود را عملی کرده و پیش ببرد.تواند برنامهمی

های خود را گوید سیاست: این الگوی حال حاضرِ جامعة ماست که می« محورسیاست»حکومت  .2

عه خواهد آمد. در این مدل شما چه بر سر جام مهم نیست با این شیوة اعمال سیاستاجرا کن و 

این شنوید؛ منویات مقام عالی وزارت، منویات رئیس جمهور و ... . در را بسیار می« منویات» واژة

برد. در نتیجه جامعه را های خود را پیش میعتناست و فقط برنامهادل سیاست اساسا به جامعه بیم

و نتیجة توسعه و ساختن سد بدون  ما پیش آمد ند؛ مثل همین مشکل آب که در جامعةکتخریب می

مینقلیم ایران بود. در این مدل زندگی و سیاست به هم پیوند های زیست محیطی اتوجه به ویژگی

 زندگی را وسعه پایدار، سیاست تمایل داردخورند و اشکال اصلی آن همین است. در مدل نخست ت

حتی  سیاست لحاظ کند، اما در مدل دوم نه تنها پیوندی میان سیاست و زندگی برقرار نیست بلکه

 کند.زندگی را لحاظ هم نمی

                                                           
 . ترجمة مستانه فرنام. تهران: روزنه.زیست سیاست(. 1396لمکه، توماس. ) 1
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ست و زندگی بینیم که سیاکنند، میمیبه ما معرفی  «2آگامبن»و  «1فوکو»که در دو مدل بعدی . 4و 3

خورند و اصوال جدا از هم نیستند و اساسا در مدل فوکویی بیشترین پیوند میان چگونه با هم پیوند می

سیاست و زندگی و ایجاد  و مدل آگامبن چگونگی جدایی دوبارة شود،زندگی دیده میسیاست و 

و آن را مناسب جامعه خواهم پیشنهاد کنم ه من میدهد. مدلی کرا به ما توضیح می« وضعیت استثنایی»

است؛ البته فوکو این مدل را به شکل انتقادی در غرب  مندیحکومت ن مدل فوکوییم همیدانایران می

 خواهمن مدل را در غرب نقد کرده، من میدیده اما من آن را به صورت ایجابی مطرح خواهم کرد. او ای

گویند زندگی و که به ما می هایی هستندها مدلاش سخن بگویم. اینرهبه عنوان مدلی برای اجرا دربا

از «. دانش زندگی همان دانش سیاسی است»گویند م پیوند بخورند و اصوال به ما میسیاست باید با ه

داریم؛ « شناسیسیاست». ما فقط نداریم «گذاریسیاست»و  «ورزیسیاست»نگاه فوکو ما چیزی با عنوان 

ها را اجرایی کنیم. این جامعه و زندگی است که مبناست نه های جامعه را بشنویم و آنسیاست یعنی باید

اند و سائل جمعیت همان مسائل سیاستبه عبارت دیگر م که در ادامه آن را توضیح خواهم داد. ،سیاست

ی زو این همان چی های جمعیت نیستشناسایی مسائل جمعیت و حل بحران اصوال سیاست چیزی جز

است که در جمهوری اسالمی وجود ندارد، چون جمهوری اسالمی به جای اینکه جمعیت و مسائل 

معیت های جامعه را حل کند، اصوال نافی جمعیت و مسائل جت را بشناسد و از این طریق بحرانجمعی

و هست؛  هاز قبل درگیر مسائلی بودای که بر آن حاکم است، است. جمهوری اسالمی به واسطة ایدئولوژی

بیند. به همین دلیل در ابتدای سخنم گفتم نباید از مدیریت بحران سخن بگویید، از این رو جامعه را نمی

فتم اید. آنچه گگویید گویی در نفی جمهوری اسالمی سخن گفتهچون وقتی از مدیریت بحران سخن می

در  تدر حال اجرا اس« لیبرالیسمنئو»یا « لیبرالیسم»در غرب تحت عنوان  ای از نظر فوکو بود کهخالصه

م شکل گوید که حتی اگر زیست سیاست همی تر توضیح خواهم داد. اما آگامبن از این سخنمفصلادامه 

کند و در شکاف میان ست مجددا خود را از زندگی جدا میچرا که سیا شود؟بگیرد، چگونه ویران می

)انسان هوموساکر»یا  «حیات عریان»را  که آگامبن آن سازدو زندگی، حیات جدیدی شکل می خود

 انیاید؛ مثال دختراید اما حذفدر ذیل سیاست ادغام دگی عریان یعنی اینکه شمازن .نامیده است «قربانی(

محض اند اما به قانون، ذیل قانون جمهوری اسالمی ها در ایرانشهر مخابره شد، مطابقکه خبر تجاوز به آن

شوند و قانون و وضعیت حساس مانع می ها سخن می گوییم، به بهانه امنیتناینکه از حمایت و دفاع از آ

قانون به عنوان کند. آقای موسوی براساس قانون این کشور شورش کرده و طبق ها را حذف میآن

گوییم پس طبق همین قانون باید برای او دادگاه تشکیل داد و مثال شود، اما وقتی میشورشگر شناخته می

                                                           
1 Michel Foucault (1926-1984) 
2 Giorgio Agamben (1942) 
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کند. وضعیت استثنایی یعنی همین؛ شود و سکوت میم میاختیارش گذاشت، قانون در اینجا تماوکیل در 

یا مثال آقای محمد ثالث که طبق قانون  کند.شود اما حمایت نمینی قانون وجود دارد و اجرا هم مییع

اشته وکیل دنیز باید برای او دادگاه تشکیل شود،  طبق همین قانون جمهوری اسالمی مجرم شناخته شد،

باشد و مراحل دادرسی را پشت سر بگذارد، در حالی که هیچ یک از اینها انجام نگرفته و او را اعالم 

 است که در آن دانش سیاست، دانش زندگی« وضعیت استثنایی»کردند و تمام. این همان به تعبیر آگامبن 

 تبدیل شده است. «دانش زندگی»به  «دانش سیاست»نیست، بلکه به عکس 

« 1تئاتر فلسفه»که از نظر من شاهکار این فرد است و در کتاب « مندیحکومت»ای دارد با عنوان فوکو مقاله    

با عنوان  های بعدی اوهمچنین کتاب تمام کارکنان وزارت کشور باید این اثر را بخوانند. چاپ شده است.

ه مسئوالن سیاست است ک های بنیادی حوزة؛ اینها کتاب«3باید از جامعه دفاع کرد» و« 2تولد زیست سیاست»

ی ام مفهومهیچ مسئول حکومتی تاکنون نشنیدهها را مطالعه کنند، در حالیکه از زبان این حوزه حتما باید آن

مندی شوند. در مقالة حکومتها اصال خوانده نمیدهد این کتابمینشان  ها مطرح شود. این امراز این کتاب

و به طور خاص تا پیش از  16تا قبل از قرن  گوید؛ به این صوزت کهمیومت سخن فوکو از دو الگوی حک

به بعد الگوی حکومت تغییر  18و به ویژه قرن  16قرن  ایم و از نیمةیک الگوی حکومت داشته 18آغاز قرن 

و  (است ما حاکم )تقریبا همین الگویی که در جامعة نامدمی« الگوی حاکمیت»گوی نخستین را . الکرده است

انش ددر آن  ر دیگر آن همین زیست سیاست است وکه تعبی شکل گرفته« مندیالگوی حکومت» 18از قرن 

مسائل جمعیت بنیان الگوی حکومت مندی است و هیچ چیز دیگری غیر  زندگی همان دانش سیاست است.

ر د و نه هیچ چیز دیگر. نه خون، نه فتح قدس مهم است ،از این مهم نیست؛ نه آسمان مهم است در این الگو

ا ر الگوی نخست، حاکمان ارتباط بیرونی با جامعه دارند مثال یا خون برتر دارند یا دستور الهی دارند و خود

اند. از این رو در آن الگو رابطة میان خالصه اینکه از دل جامعه نیامده دانند؛نایب خدا و امام و پیامبر می

دانند. حتی سرنوشت مردم را ورای جامعه و مردم می و حاکمان خو را بیرونی است حاکمان و مردم رابطة

ند و اصوال جامعه یعنی حاکم. کنگیرند، به جای مردم فکر میکنند؛ به جای مردم تصمیم میها تعیین میآن

. درست است که اقتدار و دستگاه شودهم گسسته می دیگر اینکه چون رابطه بیرونی است به راحتی نکتة

روپاشی است. بنیان این و در معرض ف ن رابطه در اساس بسیار شکنندهدارد اما ایمی ی این رابطه را نگهپلیس

کومت تعریف رعیت را حاکم مشخص جامعه است. در این نوع ح متمایز بودن حاکم از همةها نوع حکومت

                                                           
 کو سرخوش. تهران: نی.ترجمة افشین جهاندیده و نی . ...و وگوهاگفت ها،نوشتکوتاه درسگفتارها، از یاگزیده؛ تئاتر فلسفه(. 9613فوکو، میشل. ) 1

 زاده. تهران: نی.. ترجمة رضا نجف8197-9197فرانس  دو کلژ ؛ درسگفتارهایتولد زیست سیاست(. 1396فوکو، میشل. ) 2

 زاده. تهران: رخداد نو.. ترجمة رضا نجف1975-1976ای کلژ دو فرانس ؛ درسگفتارهباید از جامعه دفاع کرد(. 1390فوکو، میشل. ) 3
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اند رعیت فر چون حزب اللهیمیلیون ن 5د یا مثال این انتواند بگوید تا اصفهان رعیت منکند؛ مثال میمی

توانید نکشید. اگر غذا و دارو در ها را بکشید میتوانید آن؛ میند و خارج از این محدوده مهم نیستندامن

ومت تعریف چون در این نوع حک ؛اگر هم نگرفت همچنان مهم نیست ،اختیارشان قرار گرفت که هیچ

داریم. از سوی  «غیرخودی»و  «خودی»ا طبعا ما هکند. در این نوع حکومتجمعیت را حاکم مشخص می

تا اصفهان را به عنوان سرزمین تعریف  است کند؛ مثال ممکنریف سرزمین را نیز حاکم معلوم میدیگر تع

و علم  ستتا سوریه را در بر بگیرد. یعنی جغرافیا، علم جغرافیا، سیا یممکن هم هست مرزهای سرزمین ،کند

ند. اآلن در همین کشور تقسیمات کشوری مختل شده است و در همه جا اعم از کسیاست را حاکم تعیین می

حوة ها و نین مرزهای این تقسیمات، جمعیت آنسوریه و یمن و فلسطین و ... تقسیمات کشوری داریم. تع

وزارت کشور هم نیست و اساسا مشخص نیست چه کسی متولی آن است. بعدها آگامبن  توزیع منابع به عهدة

و نیز ا کند و خودِام این تقسیمات را حاکم تعیین میوضیحات را کامل کرد و نشان داد که اصوال تماین ت

در جامعة خودمان تفکیکی داریم میان  گیرد و استثناست. اگر دقت کنید اآلن ماخارج از این قواعد قرار می

 و نظام مشکلی ندارد؛ در ستدولت ا ن است که بگوییم اشتباهات به عهدةگویی راهبرد چنی دولت و نظام؛

انی بوده اما نظام چیز نژاد و هاشمی و موسوی و خاتمی و روحمدیاح ال به عهدةای تقصیرها مثهر دوره

ها را کنار تواند دولتکند!؟ مین اوصاف چرا خودِ نظام حکومت نمی. خب با ایست و استثناستا دیگری

زمان کنند. هر ها تنها منویات خود را دنبال میین نوع حکومتدام کند. بنابراین ابگذارد و خود مستقیما اق

ه اند و بتصور نکنید اینها خارج از قانونند. البته اها استثنا هستند و در مرزهم مشکلی پیش بیاید خودِ آن

یان مرز م هستند و در قانونی در مقابل اینها ایستاد. خیر! اینها خود آغازگر قانون نیزتوان به جرم بیراحتی می

 ،کنید. همین اآلن نیز در این جامعهها را حس نمیرو شما استثنا بودن آن اند، از اینقانونی ایستادهقانون و بی

شته رسند. بنابراین توجه دارهایی که ظاهرا قانونی به نظر میما قواعدی از قبیل انتخابات داریم و ساز و کا

نیز هست؛ یعنی  کامال قانونیدر چهارچوب قانونِ خود ت و اتفاقا قانونی نیسباشید که استثنا به معنای بی

دقیقا به همین معناست. نظام فرد نیست بلکه  هم شود. نظاماو اجرا نمی کند اما بر خودِقانون را تعیین می

ای هشود. فوکو بهترین نمونهکند اما نظارتی بر آن اجرا نمین دستگاهی است که اعمال قانون میمنظور از آ

نیکوالس « »1شهریار»ترین آن دهند که مهممیداند که پند و اندرز هایی میاین نوع حاکمیت را در کتاب

یت شود به خاطر دفاع از مردم و جمعها داده میدر این کتاباز نظر فوکو پند و اندرزهایی که  است.« ماکیاولی

بود ز اینجا میدکتر فاضلی عزی اآلن خواستتر کردن حکومت است. دلم میجامعه نیست، بلکه برای طوالنی

                                                           
 توسط 1532 سال در سال در بار نخستین که Niccolo Machiavelli نوشتة ،Il Principe ایتالیایی کتاب از است ایترجمه «شهریار» کتاب 1

 .شد منتشر ایتالیا فلورانس در Antonio Blado انتشارات
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ه ت. اآلن همکوماند به نصیحت کردن حاد است؛ یعنی کسانی که شروع کردهین تیپ افرای از همکه نمونه

کنند اما نصیحت کردنشان نه از باب رعایت صالح جامعه، بلکه برای تضمین هر چه حکومت را نصیحت می

ها را کنترل کن، چون نگاه به بحران ت،خاطر حفظ هر چه بیشتر خودبیشتر قدرت است؛ یعنی ای حاکم به 

کنیم؛ مثال آقای منتظری ه پند و اندرزگویی میسال است ک 40جامعه از باال به پایین است. در این کشور اساسا 

ه صورت ب با امام از طریق پند و اندرز درگیر بود و نهایتا نتوانست قدرت را تغییر دهد بلکه این قدرت بود که

ها یکی پند و اندرزگویی است و ترین تکنیک در این نوع حکومتاختاری او را حذف کرد. اصوال مهمس

 دیگری سفارش.

و ناظر به الگوی دوم فوک دیگری از متون رو به رو هستیم که به بعد با دستة 16گوید از میانة قرن و میفوک    

 کند. اما بیایید ببینیم اصول این الگو از چه قرار است؟یاد می مندی از آنهستند و با عنوان الگوهای حکومت

ک عه یبه این معنا که ما در جام ؛«همه جای جامعه قلمروی سیاست است»اینکه  در این الگو نخست نکتة    

قلمروهای زندگی حاکم داریم؛ مثال پدر در خانواده حاکم است، مدیر مدرسه در  حاکم نداریم بلکه به اندازة

در ماشین خود حاکم است. پلیس در خیابان حاکم  هدرسه حاکم است، روحانی در مسجد حاکم است، رانندم

قلمروهای زندگی الگوی حکومت دارید.  ست. پس به اندازةاست. استاد دانشگاه در کالس درس خود حاکم ا

نیکی کست تاز این رو سیاست خرد است، سیاست کوچک است، سیاست ریز است. سیاست فنی است. سیا

فهمند. کسی قواعد مدیریت مهدکودک را می کنند بیش از هرها را کنترل میاست. مثال کسانی که مهدکودک

اند که مدیریت دانشگاه را در دست داشته باشند، چون بیش از هر ر کسی شایستهها بیش از هاساتید دانشگاه

. پس در از این دست اشراف و آشنایی دارندکسی به قواعد دانش، قواعد پژوهش، قواعد فرهنگ و قواعدی 

جامعه حاکم دارد؛ از این رو دانش زندگی دانش سیاسی  گوشةایم که در آن گوشهاین مدل با الگویی مواجه

شود که هایی میاین الگو چیزی موضوع گفتگوی آدم گوید درآید که میاست. در اینجا بحثی زبانی پیش می

جنگ کلی آدم روانی ساختیم؛ منظور از  ان مثال ما در این جامعه به واسطنومتخصص آن حوزه هستند. به ع

اند. جنگ انبوهی از افراد روانی را پس از خود به جا گذاشت؛ انی هستند که با فشار عصبی مواجهروانی کس

ة ی که جامعادست دادند. افراد از جنگ برگشته زنانی که شوهر از دست دادند، فرزندانی که والدین خود را از

هایی که که فرزند از دست دادند. خانواده پیش از جنگ نبود. مادرانی ها جامعةپس از جنگ دیگر برای آن

هایی زندان در آن معتاد شدند. خانوادههایی که پس از شهادت و مرگ پسر بزرگ، بقیه فرخانوادهفروپاشید. 

ها شد. فرایند دیم که مسأله روان، مسأله اول آنش که دچار فقر شدند. خالصه اینکه با انبوه افرادی مواجه
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شهر یعنی افزایش « 1زیمل»از سوی دیگر روند عصبی شدن افراد جامعه را افزایش داد. به تعبیر  نیز شهرنشینی

ثل مستریک یعنی زنی که هم باید تولیدزن و مرد هیستریک ساختیم. زن هی در این شرایط میزان عصبی شدن.

اصوال زندگی شهر به زبان  مدیریت کند هم کار کند و هم مراقب بدن و زیبایی خود باشد. کند، هم خانه را

زندگی شهری تعداد و تنوع  زیرا در سازد.زن و مرد عصبی می« 2تاریخ جنسیت )سکسوالیته(»فوکو در کتاب 

دوم خرداد با آزادی مواجه  را نداریم. بعد با وقایع هاسامان دادن به همة آن های ما زیاد است و ما توانفعالیت

شدیم و سپس مجددا به سرکوب آن پرداختیم. حاصل تمام این وقایع در این جامعه چه بوده است؟ بنابراین 

گرفتند با عنوان  را موضوع گفتگو کردیم. یعنی گروهی افراد شکل« روان»حاصل این شد که ما مفهوم 

ازار کتاب در دسترس ا موضوع روانشناسی که به وفور در بهای بدرمانگر و نیز انبوهی کتابروانشناس، روان

اختیار مردم قرار دارد.  درمانی به وفور دراند و داروهای رواناست. اآلن همة افراد جامعه روانشناس شده

ها باید در دست مسئوالن آن، اند. مثال مدیریت مهدکودکگونهقلمروهای زندگی نیز همینگفت فوکو می

والدین کودکان باشد. اگر مطابق الگوی فوکو بپذیریم که هر گوشه از جامعه حاکم مخصوص  روانشناسان و

کنید، بلکه قواعد را از که برای مهدکودک قواعد تعیین می به خود را دارد، آنگاه دیگر این شما نیستید

د در مورد ید کرد. متخصصان بامتخصصان تکیه خواهی های ثبت شدةمتخصصان خواهید پرسید و بر گزارش

 تکه شده وحکومت تکهتحت مدیریت خود گزارش بدهند. از نگاه فوکو وقتی این دانش خلق شد،  حوزة

 شود.در جامعه پراکنده می

 درمانگرسازد. ابتدا سوژه روانمی« سوژه»ر قدرت است ابتدا ز جنس زبان است. اوال زبانی که دقدرت ا    

 ته و با ادبیاتوقتی در مطب خود نشس درمانگرکه فرد نیست؛ روان درمانگردر دنیای روان خلق شد. روان

د. شونها خلق میگفت در قلمروهای زندگی سوژهگوید یک سوژه است. فوکو میتخصصی خود سخن می

پریش، ناهنجار، کودک منحرف و گوییم کودک باهوش، کودک روانسازیم؛ میسوژه میها مثال در مهدکودک

ها باید سوژه ساخت افتد. در مهدکودکاری از این اتفاقات در جامعه نمیاینها سخن بگوییم بسیو و... . اگر از 

بط کرد و جامعه باید به سخن درآید. اگر از بحرانی که د سخن گفت. اینها را باید ثبت و ضو از این موار

ای هر جامعه، در قلمروهگفت فوکو میوجود دارد سخن نگویید اصال وجود نخواهد داشت. از این رو بود که 

 های خاص حوزةحال حاضر شما در وزارت کشور سوژهسازد. در های خود را میزبان آن قلمرو سوژه

تخصصی خود را دارید اعم از فرماندار، استاندار و ... . استاندار که فرد و شخص نیست، بلکه باید در منطق 

                                                           
1 Georg Simmel 

 منتشر شده است: 1383و با مشخصات زیر در سال « اراده به دانستن»جلد نخست این کتاب در ایران با عنوان  2

 . ترجمة نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. تهران: نی.اراده به دانستن(. 1383فوکو، میشل. )   
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دار، ندار بودن را ندارد، اساسا استاندار نیست. استاناگر فرد دانش و تخصص استامدیریت سیاسی تعریف شود. 

اید. به همین دلیل ها را خلق کردههایی است در حوزة سیاست که شما آنندار، بخشدار، شهردار و ... واژهفرما

میلیونی جمعیت یک جامعه نیست،  80گفت زیست سیاست یعنی تولید سوژه. دقت کنید که جمعیت فوکو می

ر خانه پدر میلیون نفر به عنوان مثال صبح د 80رد نفر جمعیت داریم. چرا؟ چون هر یک از این بلکه ما میلیا

است. در محل کار کارمند است. در خیابان شهروند است و ... . پس  شود، رانندهاست. از منزل خارج می

نُک و فقیر است، چون تُسازی ها کنید. جامعة ما به لحاظ سوژهمیلیون را ضرب در تعداد سوژه 80 شما باید

دهد یم، در حالیکه این دانش اجازه میسازته شود و از این جمعیت مفهوم نمیدهیم سوژه ساخاجازه نمی

رد میکند که چه بسا تبدیل به زندان فداشته باشید. )البته فوکو این فرایند را در غرب نقد می هم شما فرد را

دوربینی گویم و اینکه باید اینها را در جامعه به وجود آورد. ن مییجاب سخشود(، اما من در اینجا در مقام ا

سازد. اینجاست که دانش ها سوژه میگیرد، درواقع از آنهای متخلف عکس میکه سر چهارراه از ماشین

زندگی دانش سیاست و دانش مدیریت جامعه است. پس در این الگو ما دیگر حاکم نداریم، بلکه مدیریت 

گوید چه باید کرد. در اینجا دیگر چزی به نام دولت وجود وت زندگی را داریم که به مدیر میفاقلمروهای مت

شوند و دولت را شکل میا در یک انتزاع تاریخی انباشت میندارد چون قدرت ریز و خرد است. البته اینه

اسی یعنی دانش سی دانش جامعه است. کنندةازگر دانش سیاسی نیست، بلکه مصرفدهد، اما چنین دولتی آغ

داریم  می چون ایدئولوژیآید نه از سطوح باال. اما ما در جمهوری اسالاکمان ما از سطوح پایین جامعه میح

ایم، این فرض را در نظر داریم که حقیقت آشکار است و در دست رهبر و و چون حکومت اسالمی ساخته

 شن است که باید تبدیل بهف جامعه هم روروحانیت است. در این نگاه مفسر حقیقت آشکار است و تکلی

نهایت هم تکلیف همگان سازیم. در تی شود. بنابراین فقط یک سوژه میباید تبدیل به موجود بهش چه بشود؛

واهید خوانند زندگی کنند. شما به زور میباید قواعد ما را گردن نهند تا بت پنداریم و معتقدیمرا روشن می

ژه ایم. این پروسال است این روند را تکرار کرده 40 شود!نمیخوان بسازید. انسان بهشتی و موجود قرآن

بسیاری آمد اتفاقا اگر از پایین میواعد از سطوح پایین جامعه باال بیاید. شکست خورده است چون باید این ق

سالم داری فرد کند. برای جهان سرمایهان کاری که دنیای سرمایه داری میشد. هماز این اهداف نیز محقق می

ها مهم این است که اگر رانندهرستکار مهم نیست، بلکه از نظر آنخالفکار یا د و لواط کار مهم نیست. رانندة

ی داردلیل است که سرمایهگوید تو باید ثبت شوی. به همین کرد چیزی به نام قانون هست که میای خالف 

کنیم و تصورمان بر این ه غرب را متهم به فساد اخالقی میرتواند سازگار شود. ما هموابا همه نوع انسانی می

و را ذیل یک قلمرو تخصصی داری مهم نیست، بلکه بالفاصله تفاسدند. خیر! اینها برای سرمایه است که اینها

ام، باید سخن و را در چهارچوب قانون قرار دادهگوید قواعدت را به من بگو و حاال که تهد و میدقرار می
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کند؟ چه کسی صاحبخانه است؟ گرا چه کسی آشپزی میشمای زوج همجنس باید بگویی در رابطة. بگویی

کند. من گیرد و سپس آن را مدیریت میاست؟ و ... . دانش را از آنها میسند ملک و ماشین به اسم چه کسی 

جامعه ما وجود  گرایی در غرب نخواهیم داشت اما به وفور درسال آینده ما همجنس 50-100نم که مطمئ

ها این رابطه را ذیل دانش زندگی وارد کردند و آن را به عنوان نوعی الگوی زیستن دارد. چرا؟ چون آن

ما در نهایت آنچه از دهند اا نیز به تمام این امور اهمیت میپذیرفتند. نه که آنها مخالف اخالق باشند. نه! آنه

دهد می در اختیار متخصص قرار گیرد،ها میزندگی را از آندانش تر است، اجرای قواعد است. همه چیز مهم

 گوید آن را کنترل و مدیریت کن.و آنگاه به متخصص می

لمروهای حکومت هم به اندازه تا اینجا گفتیم که براساس الگوی فوکو تعداد حاکمان زیاد شد و تعداد ق    

سیاست یعنی چیدمان »گوید تعریف سیاست کدام است؟ می گسترة زندگی است. حال ببینیم در این بستر

در  د کهبه بعد تعریف سیاست چنین است. توجه داشته باشی 18براساس این الگو و از قرن «. درست چیزها

پس کل جامعه همان «. چیدمان درست»و دیگری « چیزها»؛ یکی همین تعریف کوتاه دو واژة مهم وجود دارد

ها هستند. و چیزها همان سوژه فوکو به همین معنای نظم کل جامعه است.« 1نظم اشیاء». چیزها یا اشیاء است

هاست. فوکو برای نشان دادن شیوة درست ن چیزها به هدف آنمنظور از چیدمان درست، درست رساند

و دیگری « لملکة زنبورهای عس»گیرد؛ یکی حکمرانی در این الگو و نظم اشیاء از دو استعاره کمک می

در  «چیزها»کند؟ کشتی او به مثابة جامعه است که باید بار خود را به مقصد برساند. ناخدا چه می«. اخدان»

جامعه نیز همین وضعیت را دارند؛ هر بخش از جامعه و هر قلمرو از زندگی که دانش تخصصی خود را دارد، 

ا ت مسائل است که باید شکل بگیردهدف و . این تنظیم میان شناسدخود را بهتر از دیگران می و مسائل هدف

هدف محقق شود، نه اینکه نهاد قدرت هدف را از باال تعیین و به جامعه تحمیل کند. خیر! بلکه کار درست 

ها در گفت همین که سوژهخصصی است. عالوه بر این، فوکو میبه رسمیت شناختن اهداف این قلمروهای ت

شود. اآلن ها برای آن تنظیم مینامهواعد و مقررات و آیینای از ققلمروهای تخصصی خلق شدند، مجموعه

اراست. فوکو سپس بر آن هر یک قواعد خاص خود را د ،در خانواده پدر، مادر، فرزند و حتی خودِ زندگی

را « سامانه»یا « نظم»، خود خاص هایسازی در زبان، با آیینو این سوژه «2گفتمان» این موعةمج است که

 ،سمت و سوی مخصوص به خود را دارد. به همین دلیل حتی در خانواده نیز اگر ببینیددهد و شکل می

؛ در «3پذیرسیبپدران آ»ی دارم با عنوان اواعدی بر پدر حاکم است. من مقالهقواعدی بر مادر حاکم است. ق

                                                           
 ات فرهنگی و اجتماعی.. ترجمة یحیی امامی. تهران: پژوهشکدة مطالعنظم اشیاء(. 1394فوکو، میشل. ) 1

2 Discourse 
 http://www.hamooniran.com/item/9592 برای مطالعة متن کامل به این آدرس مراجعه کنید: 3
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می و روانی و ... در داریم که به دلیل مشکالت عدیدة جسام که در این جامعه تعداد قابل توجهی پآنجا گفته

سانی که این پدران را به دلیل بیتوانند قواعد پدری خود را رعایت کنند. این مردان را نکوبید! اولین کنمی

کنند، خودِ همسران و فرزندان اینها هستند. در اینجا شما می پولی یا بیماری یا ... از مناسک پدری محروم

یبی هستند از زبان، های ما درواقع ترکآن محروم هستید. پس نظمان اجرای قواعد پدرانگی دارید اما از امک

سازند. از نظر فوکو یکی از معانی چیدمان درست، رساندن ساز، آیین و بعد با نهاد، نظم را میگفتمان، سوژه

 به هدف است.

از  عسل است؛زنبورهای  گیرد، تعبیر ملکةرای توضیح این مدل از آن بهره میاستعارة دیگری که فوکو ب    

هایی؟ اوال ملکه زنبور عسل چگونه و با چه ویژگیهای زنبور عسل باشند. نظر او حاکمان باید مثل ملکه

گیرد، همان دانش جامعه و دانشی که از آن بهره می کند نه با شمشیرا دانش حکومت میدارد و ب حکمت

است؛ به عنوان مثال اگر همان دانش جامعه کند، بان و کردار و مناسک بازنمایی میاست. آنچه جامعه در ز

و قواعدش را  خواهد تخت جمشید را ستایش کند، به جای برخورد قهرآمیز با او، او را بشناسجامعه می

مثال وقتی در بیمارستان گذارد؛ به عنوان را خود در اختیار تو می بفهم. جامعه دانش الزم برای مدیریت جامعه

، اما در مقابل اطالعات بیمار بینیدنام پزشک، پرستار و بخش اسم می اطالعاتدر کنار  شوید،بستری می

بینید. اصال بیمار اسم ندارد چون پزشک با شخص بیمار کاری ندارد و اطالعات الزم را از اطالعات شماره می

رق پزشکی کند. فکند و با دانشی که از بدن بیمار آمده کار میآزمایشگاهی و رادیولوژی و ... کسب می

ار گرفت. ی عمل قرو دانش بدن مبنا؛ در اینجا کالبدشناسی اتفاق افتاد کالسیک با پزشکی مدرن همین است

کشی نیز حکمت دارد، موجود شکیبا و زحمتزنبورهای عسل عالوه بر اینکه  گفت ملکةفوکو همچنین می

 فاعباید از جامعه د»ید که او در کتاب کند؛ اما توجه داشته باشبه جای همه زنبورهای عسل کار می هست. او

گوید این کار کردن و حکومت کردن یک ویژگی خاص دارد؛ به این معنا می« تولد زیست سیاست»و « کرد

سطوح  اال برقدرت از ب مت نکنم؟ در الگوی حکومت گذشتهکه باید بدانم چگونه حکومت کنم که زیاد حکو

گرفت، اما در حکومت مدرن دغدغه این است که چگونه م میشد و برای آن تصمیپایین جامعه جاری می

حکومت کنم که زیاد حکومت نکنم؟ به این معنا که هر قلمرو زندگی طبیعت خاص خود را دارد؛ مثال بازار 

یگری د تواند به طبیعت حوزةها نمیعت خود را و هیچ یک از این طبیعتطبیعت خود را دارد و دانشگاه طبی

ت؛ طبیعت به معنای نظم خاص آن حوزه اس از آسمان تعیین کننده باشد و در اینجا بیعتی کهتحمیل شود یا ط

سم و فاشی های حداکثری؛ در نهایت از دل حکومت«حداکثری است -حداقلی»می از این رو حکومت مفهو

در کشورهای « اهرف -دولت»نند های حداقلی را نیز با عناوینی ماشود و حکومتنازیسم و مانند اینها متولد می

انی و زب سیاست دانشی ،کمترین دخالت را در جامعه دارند. با این اوصاف حوزة اسکاندیناوی می بینیم که



 
 های و الگوی سیاسی مناسب برای گذار از آنهای جمهوری اسالمبحران 11

ای در اردبیل دهید مثالی ساده بزنم؛ من خانهاست که در گسترة کل جامعه وجود دارد. اجازه ب تکنیکی

یل محیط سردسیر شوم. به دلتاه بودن سقف آن میکنم متوجه کو خواهم لوستر آن را نصبام و وقتی میخریده

ها را خارج نشود، اما در جنوب سقف خانهگیرند تا گرما از محیط ها را کوتاه در نظر میاین شهر سقف خانه

ها در جنوب زیاد است خانه خنک شود یا تعداد درب خانه سازند تا گرما در باال قرار بگیرد و محیطبلند می

برخالف مناطق سردسیر که تنها یک در دارد. بنابراین این دانشِ ساختِ  ،کندها کمک خانه تا به خنک کردن

را بیاموزد و آن را در  شناسد. حکومت باید این دانش زندگیهر محیطی بنا و معمار آن محیط میخانه را در 

باشد در اجرای ا سازی روستاهه همچون کشور ما در پی طرح یکسانمندی خود لحاظ کند، نه اینکحکومت

خواست. با این طرح روستاها را این غلط بود؛ همه روستاها آب نمیکشی به روستاها. طرح آبرسانی و برق

کرد و در های خود تأمین مینیاز خود را از طریق چاهنابود کردید در وزارت کشور. اگر روستایی آب مورد 

« دنیتکنولوژی م»اینجاست که اصطالح  برسانی بود؟این امر مشکلی نداشت، چه نیازی به اجرای این طرح آ

قرار نیست در همه جا دانشگاه ساخته  خیزد.رود؛ تکنولوژی مدنی از دل همین دانش زندگی بر میبه کار می

شود. دانشگاه آزاد با این کار وزارت علوم را نابود کرد. مگر قرار است همه جا دانشگاه برود؟ مگر قرار است 

 فرستادیم؟ ما نایی بفرستیم به این شکلی کهبه همه جا دا

صل افزایش جمعیت بوده است و تاوردها در دنیای غرب حاگفت تمام این دسدیگر اینکه فوکو می نکتة    

ری این چرخه را حاصل چند عامل گیومت و امنیت. او شکلای وجود دارد میان جمعیت و حکچرخه

های عه و اینکه جامعه توانست در حوزهجام در . رشد ثروت3زی . رشد کشاور2. تحول اقتصادی 1 دانست:می

گوید ایش جمعیت برای فوکو مهم است؟ می. چرا افزتر() از همه مهم . افزایش جمعیت4 متفاوت کار کند

افزایش جمعیت یعنی افزایش مسائل جمعیت و آمارهای مربوط به جمعیت. و این دانش همان دانش سیاست 

ئل جمعیت است نه علم مسائل شود چون علم آمار علم مسا؛مار در اینجا معلوم میهمیت علم آا است.

. آمار جمعیت مهم است نه آمار شودمار از اقدامات حکومت داده میحاال ببینید در کشور ما مدام آ حکومت!

معه را داشته بینیم در حالیکه باید بیان سخنان جااین جامعه بیالن کار دولت را می اقدامات حکومت. ما در

ر دستش کارمندان زی ه آشناست نه اینکه به چه میزان برایباشیم. مدیر باید بگوید به چه میزان با سخن جامع

فایده است. به همین خاطر است که فوکو به مسألة قیقاتی آماده کرده است. اینها بیجزوة کاری و گزارش تح

 دنیای غرب به خاطر مسأله جمعیت رخ داده است.گوید تمام این اتفاقات در جمعیت تأکید دارد و می

 دو شکل و وجه پیدا کرده است؛ یکی معطوف این الگوی زیست سیاست که تاکنون دربارة آن سخن گفتیم    

ت قدر»به بدن و انضباط بدن است و دیگری معطوف به جمعیت و امنیت جمعیت؛ فوکو مورد نخست را 
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به  از پایین دانست؛ پس هم دانش بدن جامعه بایدزیست سیاست می و ترکیب اینها را نامیدمی« انضباطی

 سطوح باالتر بیاید و هم امنیت جامعه.

چگونه در غرب مسأله شد؟ از نظر او چهار استراتژی در غرب وجود داشت « بدن»پرسد مفهوم حال می    

 که بدن را مهم کرد:

؛ چون زنان هم غرب آمد گفتن جامعة و بدن زن به کانون سخن: زن گیری بدن هیستریک زنشکل .1

 ، مسألةبه عنوان کانون و جوهر جامعه زنان باید به طور کلی داری.د، هم خانهکردنباید تولید مثل می

عیت جامعه هم از میان رفته است. پس باید از ند و اگر زنان از بین بروند جمجمعیت را تضمین کن

 این بدن هیستریک سخن گفته شود.

امعه و ... در جسکس کودک: موضوعاتی مانند استمناء کودک با بدن خود، لواط کودک  تربیتی شدن .2

 گو شد.ومطرح و موضوع گفت

اید کودک سالم مثل باجتماعی شدن مسألة تولیدمثل: به این معنی که هر تولیدمثلی مفید نیست. تولید .3

توانید در کتاب ع را میخن گفته شد. شرح این موضوبدن س جامعه بدهد. پس اینجا نیز دربارة به

 پیگیری کنید. «اراده به دانستن»

 شد اجتماعی شدن سکس منحرف: مرد و زن خیانتکار مسأله شد. مرد و زن ناتوان در سکس مسأله .4

 و باز بدن مرد و زن مسأله شد.

.. سوژة . ببینید که چقدر جالب بدن در جامعه مسأله شد! و مراکزی مانند بیمارستان، تیمارستان، داروسازی و

اطع سکس و غریزة سکس نیست، بلکه محل تق فقط بدن را خلق کردند. بنابراین در نگاه فوکو سکسوالیته،

اید ب قدرت بین زن و مرد است، محل تقاطع مسائل بدن مرد و زن است. سکسوالیته که فقط سکس نیست.

آن آیین و مناسک و کردار و های زبانی خلق شد که بعدها متخصصین برای دید بدن چگونه در استراتژی

بتنی بر م مانند اینها نوشتند و مراکزی مانند مطب پزشک، تیمارستان، بیمارستان و ... همه نهادهایی هستند که

ت که باید بگوید آیا مطب این جامعه اس .ی قدرتباال سوی سطوح اند نه ازهمین دانش بدن خلق شده

 50قدرت مجوز مطب صادر کنند. در یکی از روستاهای نروژ نه اینکه نهادهای  .خواهد یا خیرپزشک می

ری را بگیرد کند تا اجازه ساخت پل دیگل است که شهردار با مردم صحبت میسا 50سال پیش پلی ساختند. 

کنند؛ شهرداری که قرار نیست هر جا خواست پل بسازد. به همین دلیل است که شما ولی مردم موافقت نمی

کنند تا زودتر فروبریزد؛ چون متعلق به شود، مردم نیز کمک میین کشور پلی خراب میبینید وقتی در امی
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سازید باید مبتنی بر نیاز بدن و جمعیت و مسائل ها نبوده است. چیزی که شما میها نیست و خواستة آنآن

 جمعیت باشد.

ست(، ت سیاست )الگوی زیسنکتة دیگری که فوکو به آن اذعان دارد این است که منطق این الگوی سیا    

ساخت مبتنی بر منطق جنگ دنی ظاهرا در صلح است اما در ژرفگوید جامعه ممنطق جنگ است. فوکو می

بعدها فوکو در این مبحث از آن استفاده  ای دارد که، متخصص جنگ، جمله«1کالزوویتس»به چه معنا؟ است. 

 شکل دیگریفوکو همین جمله را به «. ارهای دیگرجنگ همان سیاست است ولی با ابز»گوید: کرده است؛ می

حلیل نباید های سیاسی موضوع تدر تحلیل«. سیاست همان جنگ است ولی با ابزارهای دیگر»کند: بیان می

های سیاسی گوید در تحلیلمی. گوی حاکمیت کالسیک بوده استتحلیل مربوط به ال حاکمیت باشد، این شیوة

. چیزی به نام نفوذ 2. ما چیزی به عنوان مرکز سیاست و قدرت نداریم. 1شته باشید: باید دو نکته را در نظر دا

شود، آیین و مناسک شود؛ سوژه در زبان خلق می؛ چون سیاست در لحظه خلق میقدرت و سیاست هم نداریم

که به لاست نپردازید، بسیاست است. بنابراین به تحلیل شرایط سی شود و این لحظه، لحظةبر آن اجرا می

ر تضاد و ای است که منافع طرفین دپردازید. لحظة واقعی سیاست همان لحظهواقعی سیاست ب تحلیل لحظة

کند و منافع آندر منزل به همسرش اعمال قدرت می ای که مردیمثل لحظه گیرد.قدرت با یکدیگر قرار می

در جامعه نیز وضع به همین منوال است؛  گیرد.شکارا در تضاد با یکدیگر قرار میها در پی این اعمال قدرت آ

صلح و آشتی است، چون اشباع  ا مدام در جنگیم، اما این جنگ خودآشتی و صلح ما جنگ است و م زیرِ

ها نیست که در پشت مرزها صورت است. در این نگاه جنگ صفت حکومت جنگ در جامعه صلح ساخته

شباع جنگ است، منطق آن منطق صلح است؛ به عنوان بگیرد، بلکه کل زندگی اجتماعی جنگ است، اما چون ا

ها مام مدت به وسیلة پلیس، با دیگر رانندهید که تاشوید یک راننده زنمثال شما صبح که از منزل خارج می

ن الگوی زیست سیاست هم الگوی شوید و در جنگید. بدانید که این مرد هستند و ... مدام کنترل میکه رانندگا

های کالسیک مانند حکومت . به همین دلیل در نگاه فوکو جامعه شبکه است و رابطه در آنباشی نیستخوش

بری که در مرز کاال وارد کشور میهرمی نیست. در شبکه منافع افراد به یکدیگر گره خورده است؛ مثال کول

سان را فقط یک انکنید، از این رو وقتی به کولبر شلیک میکند با دهنیت خریدار تهرانی در ارتباط است، 

اید، کنید، فقط یک فرد را نکشتهدرویشی را که در زندان اعدام می اید.را مختل کردهاید، درواقع شبکه نکشته

ی این فرد ارتباط است و وقتگفتاردرمانی، با بودیسم، با آرامش و ... در  بلکه این فرد با متن دین، با یوگا، با

ی موسوی را در حصر کنیم آقالرزه درآورده اید. ما فقط فکر می درواقع کل شبکه را به ،کشیدرا می

کسانی که خواهان او با  او با دانشگاهیان در ارتباط است، با کسانی که او را دوست دارند و ایم؛نگهداشته

                                                           
1 Carl von Clausewitz (1780-1831) 



 
 های و الگوی سیاسی مناسب برای گذار از آنهای جمهوری اسالمبحران 14

فسردگی مطلق است؟ چون یکی ایم. چرا جامعة ما امروز در احصر او، تمام شبکه را مختل کرده هستند. ما با

ن یاشتباه ما ا های این شبکه در حصر است و به عبارت دیگر کل جامعه در حصر قرار گرفته است.ز گرها

 ایم تا نظم هرمی را برقرار کنیم.است که نظم شبکه را مختل کرده

. قدرت از سطوح 1 پیشنهادات من که تاکنون نیز تلویحا در کالمم مشخص بود از این قرار است:و اما     

ود، ش. قدرت بر جامعه اعمال نمی3 . دانش جامعه همان دانش سیاسی است2آید نه از باال معه میپایین جا

گذار(. اجازه بدهید مثالی شنو هستند و بعد سیاستشود )حاکمان ابتدا سیاستبلکه قدرت از جامعه گرفته می

دهد تا درمان ی که به شما دارو میانید روانکاوکنید، باید بد؛ شما وقتی به روانکاو مراجعه میبرایتان بزنم

دهد کار درستی نکرده ریزد و مشاوره مینداده است، یا روانکاوی که با شما اشک میشوید، کار درستی انجام 

ند؟ او کگوید. روانکاو چه میدرست بیمار به شیوة تداعی آزاد با روانکاو سخن می است. بلکه در روانکاویِ

صدای  ارایم تا بیمد کردهد بلکه به تعبیر آگامبن در این شیوه فقط یک فرم ایجادههیچکار مشخصی انجام نمی

. های خود سخن بگویدتواند از سرکوبه بیماری روانی مبتال شده که نمیخود را بشنود. بیمار به این دلیل ب

انکاو باعث شده است ها را تخلیه کند. درواقع روای است تا بیمار این سرکوبروانکاو و اتاق روانکاوی بهانه

ا به ر ست. باید مقابل جامعه بنشیند و جامعهصدای خودت را بشنوی. کار دولت هم دقیقا همین ا ی بیمارتو

تداعی آزد، بدون ترس، بدون رعایت گرامر سخن بگو و این  سخن گفتن فرابخواند و به او بگوید به شیوة

گفتند، دیگر های ما سخن میاگر همة مهدکودکخودت خودت را مدیریت کن.  سخن را به خود برگردان و

ها صدای اگر این مهدکودک آمد که نسبت به کودکان خشونت بورزد.کودک در اردبیل به وجود نمی آن مهد

توانند آن را در اختیار وزارت آموزش و پرورش سازند و میرفته قواعد خود را مییکدیگر را بشنوند رفته

 باید قواعد را بشنود و بگوید این و پرورش وضع قاعده نیست، بلکه ارت آموزشبگذارند. بنابراین کار وز

ام و صرفا به عنوان ناظر بیرونی عمل نظارت را به شماست که من فقط به آن نظم داده خود ، سخنِسخن

 عهده دارم.

مرتکب اشتباهی د که فوکو کند، اما آگامبن در اینجا اشاره میآنچه تاکنون گفتم شرح زیست سیاست بو    

 وید، اماگسخن می از تولید مناسک و آیین گوید وشده است مبنی بر اینکه فوکو از تولید دانش سخن می

ا ید به قالب زندگی بیاید و ممرگ را ندیده است. البته فوکو مرگ را دیده است ولی معتقد است که مرگ با

ن صورت نیست و حتی در زیست گفت فرایند به ایرگ را تقویت کنیم. اما آگامبن میم ،توانیم با مرگنمی

سازد. این ضعیت استثنایی میهای مختلف وب شکل گرفته است، حکومت به بهانههایی نیز که در غرسیاست

ت که این اس«. کیست حاکم کسی است که بگوید استثنا کدام است و دشمن»گفت تعریف اشمیت بود که می

هایی زند؛ در موقعیتدوباره زندگی را کنار می سیاست های استثناییتآگامبن بر آن است که در این وضعی
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روند و اینجاست ها کنار میشود و آزادیق میپس قانون تعلی د حکومت نظامی، شورش سیاسی و ... .مانن

آید که از یک سو او را ذیل قانون یا انسان قربانی به وجود می گیرد و هوموساکرکه حیات عریان شکل می

کنیم. توجه داشته باشید که اینها فقط در ایران هم ذیل همین قانون از او حمایت نمی بریم و از سوی دیگریم

نجات  ید آمریکا از دست رفته و به بهانةگوین است، ترامپ هم همین است که میهم همنیست، در گوانتانامو 

جددا پیوند م تجمیع شده موقعیتی قدرتِایجاد کرده است. نکته اینجاست که در چنین وضعیت استثنایی  ،آن

اگر پیوند میان زندگی و سیاست  چه در آلمان نازی ،چه در ایران ،شکند؛ چه در آمریکاخود را با زندگی می

این « 1اسنایدر»اینگونه خواهد شد. به همین دلیل گسسته شود و سیاست بخواهد اعمال قدرت کند، ناگزیر 

شان دهد که چگونه ا پس از انتخاب ترامپ در آمریکا نوشت تا به مردم نر« 2بیست درس قرن بیستم»کتاب 

. پس از نظر آگامبن در این اند و ترامپ چگونه با فریب مردم سعی در حاکم کردن استبداد داردفریب خورده

 گردیم.و دوباره به وضعیت نخستین باز میشود خاص، استثنا خلق می هایوضعیت

نم که جمهوری اسالمی باید از ایدئولوژی از باال و از شکل حکومت هرمی دست کبندی میچنین جمع    

ای تغییر دهد. خود را به شکل شبکه بردارد. جمهوری اسالمی اگر بخواهد ماندگار شود باید حکومت

جمهوری اسالمی باید دانش جامعه اعم از دانش جمعیت و دانش بدن را دانش خود قرار دهد. الگو را قرار 

لگوی اسالمی الگویی که جامعه خواهد داد ا بله! دهد.یم، بلکه الگو را جامعه به ما میت ما از باال تعیین کننیس

اند. اند و عاشق حسین و علیاین ملت خود با تمام وجود بهشتی اسالمی است. است چون جامعه، جامعة

بر ایجاد عشق علی و حسین در وجود  مگر فقط روحانیون در این جامعه مسلمانند؟ اتفاقا روحانیت با اصرار

 اجازه دهید که سوژه را جامعه دمردم این عشق را نابود کرد و مردم حسین و علی را رها کردند. شما ناگزیری

های ماست و سنت آن نون برای ما مانده است، باقیماندة سنتهایی نیز که اکخلق کند. همین اندک داشته

ه دوباره سوژه ست. از این رو جمهوری اسالمی باید اجازه بدهد که جامعچیزی است که جامعه تولید کرده ا

 کند این استآنچه جامعة ما را نابود می ما و که پاشنة آشیل جامعةکنم ام و مجددا تکرار میبسازد. بارها گفته

عه گفته گوید. منافع جامعه باید در زبان جامو جامعه از خود سخن نمی ما خفه شده است که زبان جامعة

های کند، نقش نوشتن، نقش سایت، نقش شبکهاست که نقش مطبوعات اهمیت پیدا میشود و باال بیاید. اینج

اطره خ در گذشته زمانی بود که ما دفترچة یادداشت و دفترچة مجازی و ... . اجازه بدهید جامعه سخن بگوید.

فتن کنیم سخن گما سرکوب مطلقیم و تصور می ایم؛فانه این را هم نداریم و خفه شدهداشتیم که امروز متأس

گویند، باید آن ها و منافع فردی خود سخن میاینکه مردم حتی وقتی از خودخواهیفایده است. نکته دیگر بی

                                                           
1 Timothy D. Snyder (1969) 

 حدی. تهران: گمان.(. در برابر استبداد؛ بیست درس قرن بیستم. ترجمة بابک وا1396اسنایدر، تیموتی. ) 2
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عه مشنوا بشود. زبان جا پس از اینکه سخن گفت، گوشِ جامعه را به اشتراک بگذارند و نهاد مدنی بسازند.

رد. افراد جامعه وقتی سخن گفتند باید سخنگینیست؛ زبان شنیدن را نیز در بر می تنها به معنای سخن گفتن

ها؛ نه  NGOها و های مدنی، صنف، سندیکا، نهادند و تجمع شکل بگیرد؛ گروههای یکدیگر را نیز بشنو

محیط  اد فعالیت کنند آن هم فقط در حوزةنه 200در وزارت کشور ثبت شود اما فقط  NGO 5000اینکه 

هایی که در این NGOگفتن دروغ است و جای افتخار ندارد. تمام  NGOبا این اوصاف سخن از  زیست.

ن جامعه نیست، بلکه مسائل کنند در حوزة محیط زیست است؛ اصال محیط زیست مسألة ایجامعه فعالیت می

گوییم که مثال دولت میأله کرده است، اما ما به دروغ تری وجود دارد که محیط زیست را تبدیل به مسبنیادی

مروها شکل بگیرند ها باید در تمام قلNGOسازد و این دروغ است. می  NGOاطالح طلب یا دولت اعتدال 

نیست! داشتن  NGOها در ایام محرم. این که ست یا فقط در مورد بهداشت خیابانمحیط زی نه فقط در مسألة

NGO ن مدنی و فعالیت سیاسی شکل بگیرد؛ سخنان جامعه الهای جامعه فعااجازه بدهیم در تمام حوزه یعنی

واعد خود این سخنان قدر کنار هم قرار بگیرد و گفته و شنیده شود. وقتی هم گفته و هم شنیده شد، خود به 

ر من اینگونه است که سازند و به نظآیند. سپس مناسک و کردار و نهاد میسازند و باال میجامعه را می

 و توسعه یافته دانست. دای پویا، انسانی، رو به رشتوان آن را جامعهیرد که میگای شکل میجامعه


