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ی س ُکشندهی جهانگستری ویروای که در زمانهاحتمااًل اولین خبر روزانه
از ومیر ناشی رسد آخرین آمار مرگمان میناخواه به گوشخواه 19-کووید

کننده از ابتال به ویروس باشد. مرگ اینبار در شمایلی نامنتظر و با شتابی خیره
ی سنگین وحشتی هرروزه را بر گسترِی جهانشمولش خیمهراه رسیده و سایه

آنکه توانسته باشد ها پهن کرده است. با اینهمه، عصر مدرن بییکایک زندگی
وبیش کامیاب بوده مرگ کمسودای بشرِی نامیرایی را محقق کند در تعویق 

از بازآرایی  –ترین دستاوردهای نوع بشر کنندهاست. بسیاری از تعیین
ی جمعیت تا کشف درمان انواع و ی بهینهساختارهای حکمرانی برای اداره

ی مهندسی ی تکنولوژیک در زمینهها، از ابداعات فزایندهاقسام بیماری
مستقیم یا غیرمستقیم در  –مومی پزشکی تا ارتقای سازوکارهای بهداشت ع

اند. عمل کرده (life expectancy)« امید به زندگی»خدمت افزایش 
ی اخیر پیوسته در مقیاسی جهانی همینکه متوسط طول عمر جمعیت در سده

ی ارتقای کیفی زندگی از مجرای افزایش یافته است خود بارزترین نشانه
ها ی است که عمومًا به دست دولتهای تنظیمی و مراقبتانبوهی از مکانیسم

اند. و خوِد این، معنایی جز این ندارد که مرگ به آهستگی عقب اجرا شده
اش برای همیشه از سر زندگی کنار رفته باشد. آنکه سایهنشسته است، بی

آلود این ایم بازی زندگی و مرگ و نسبت همواره تنشچنانکه از فوکو آموخته
کننده شد که مشخصًا در دستخوش چرخشی تعیین دو از قرن هفدهم به بعد

ی ها، مؤسسات و همهها، سازمانهای قدرت )دولتدگرگونی استراتژی
ی امور( ریشه داشت. در الگوی کالسیک حکمرانی که مراجِع درگیر در اداره

اش را بتوان در سیمای حاکم هابزی سراغ گرفت ترین تجلیشاید برجسته
تواند آن را برداشت کند و از محصولی که حاکم می زندگی چیزی نیست جز

اش بر زندگی را به رخ ترین حدی که قدرت حاکم تسلطفرد بستاند. عالی
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کم آنجایی که پای جرم، دست –ای است که حِق ُکشتِن فرد را کشد لحظهمی
گذارد. حاکم به اجرا می –تخطی، سرپیچی، شورش یا خیانت در میان باشد 

گذاشتن یا یار انحصاری برخوردار است که در قبال زندهاز این اخت
سپردن زندگی افراد تصمیم بگیرد. کردوکار قدرت اما از جایی به بعد مرگبه

ی ُکشتن یا تهدید به ُکشتن به نمایش اش را در لحظهعوِض اینکه اوج سلطه
زش ی نیرویش را به خود زندگی معطوف کرد تا آن را پیوسته آموبگذارد همه

ور سازد، بهینه کند و ثمربخش گرداند. اگر حد نهایی قدرت دهد، بهره
توان با فوکو حِق آن به تصاحب زندگی و تحمیل مرگ باشد آنوقت می حاکم

شود وبیش موافق بود که در یک مسیر تاریخی که از قرن هفدهم آغاز میکم
 power of)« قدرت حاکمیت»و تا همین امروز ادامه دارد از 

sovereignty) ُکشد یا ای کاسته شده )حاکم هر چه کمتر میبه طور فزاینده
کم نه به راحتی( و در عوض پای تواند یا حق ندارد بکشد، دستدیگر نمی

هر چه بیشتر به  (power’s hold over life)« قدرِت ُمشرف بر حیات»
هدف ها )به بخشیمیان کشیده شده است که از مجرای ترکیبی از انضباط

ها )به سودای کنندگیهای مطیع( و کنترلهای مولد و سوژهساختن بدن
زندگی  کند. با چرخِش پارادایمی قدرتهای زندگی( عمل میارتقای مؤلفه

ی اجزایش به موضوع سازوکارهای یا همان انسان در مقام موجود زنده با همه
تربیت و  باطیقدرت و گفتارهای دانش بدل شد تا توسط سازوکارهای انض

 مراقبت شود. به تعبیر خود فوکو: های کنترلیبه دست رویه

قدرت قدیمی مرگ که نماد قدرت حاکم بود، دیگر جای خود را »
ی زندگی داد. طی ها و مدیریت حسابگرانهی بدنکاماًل به اداره

ها ها، پادگانمدارس، کالج –های گوناگون عصر کالسیک، انضباط
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ی کردارهای سیاسی به سرعت توسعه یافتند؛ در حوزه –ها و کارگاه
و مالحظات اقتصادی نیز مسائل مربوط به موالید، طول عمر، 
سالمت عمومی، مسکن و مهاجرت مطرح شدند؛ و در نتیجه، 

ها و انقیاد درآوردن بدنهای گوناگون و ُپرشماری برای بهتکنیک
یش یافت. بدین ترتیب آوری افزای سرسامها به گونهکنترل جمعیت

 (161: 1383)فوکو، « آغاز شد.« قدرت-زیست»عصر 

جدید حکمرانی  هایی شیوهقدرت که اساسًا همبستهبا آغاز عصر زیست
ی های مدرن به یک اندازه و با گسترهملت-ی دولتآنکه در همهبی –است 

ر( به کمیت زندگی )یا همان طول عم –نفوذ مشابهی به کار افتاده باشد 
های های بهداشتی، شیوهسازی کیفی آن از راه گسترش مراقبتمیانجی بهینه

ها، بهبود تغذیه، نظارت بر های مؤثر مقابله با بیماریکارآمد درمان، روش
ها و امثالهم افزایش سازی سکونت، انواع و اقسام بیمهشرایط کار، استاندارد

ی سازوکارهای دانش به سطهیافت و به این اعتبار، مداخالت قدرت به وا
درون فرآیندهای زندگی نفوذ کرد تا خوِد زندگی را هر چه بیشتر مولد کند، 

ی هشدارهای بارور سازد و ارتقا دهد. به بیان دیگر، قدرت )که به رغم همه
فوکو که نباید آن را با دولت یکی گرفت بیش از هر نهاد دیگری به میانجی 

دارشدن مسئولیت زندگی آن را در اختیار گرفت کند( با عهدهدولت عمل می
های ی رویهشناختی و همهترتیب، امر زیستو خود را در آن جا کرد. بدین

زندگی به موضوع مدیریت سیاسی بدل شد. در اینجا تعریف ارسطویی از 
ی حیوان سیاسی داللت جدیدی به خود گرفت: حیات انسان انسان به مثابه

های سیاسی شد یا، به تعبیر سازیی مسئلهوارد گستره در مقام موجود زنده
های آن را به بودِن جمعیت و کیفیات و ویژگیِصرِف زنده دیگر، سیاست
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های خود اضافه کرد. حیات حیوانی انسان، همان مندیی دغدغهگستره
ی دیگر حیوانات شریک است، دیگر که در آن با همه (zoé)حیاِت ِصرف 

ی بایست به ابژهحال خود واگذاشته شود بلکه میتوانست به نمی
شد تا برکشیده شود و به های استراتژیک قدرت بدل میگذاریسیاست

توانست فقط درآید. دلیل این مهم نمی (eudaimonia)کسوت حیات نیک 
این باشد که زندگی انسان به خودی خود مهم شده بود و حِق بقا یا حِق 

بندی که در صورت –ی سیاسی قرن هفدهم رنیتهی مدصیانت نفس در نتیجه
به کسوت  –در آرای هابز و الک ریشه داشت « حق طبیعی»جدید مفهوم 

ها به موجب الزامات ناشدنی بشر در آمده بود و دولتیکی از حقوق سلب
شان در برابر شان به محافظت از زندگی شهروندانقانونی و وظایف اجرایی

های زم شده بودند بلکه، از این بیش، به ضرورتتهدیدات و مخاطرات مل
های زنده که گشت که نه فقط به بدنداری برمیی تولید سرمایهی شیوهتوسعه

راه نیاز داشت که نیروی کار و های مولد و در عین حال سربهبه بدن
شان به حداکثر رسیده باشد. به بیان دیگر، با عبور جامعه های زیستیقابلیت
( و آغاز 164)همان: « شناختیی زیستی مدرنیتهآستانه»قول فوکو، از، به 

کند تا آن را هر چه بیشتر سیاست، قدرت در زندگی دخالت میعصر زیست
ی به مثابه (keeping life alive)داشتن زندگی نگهزنده نگه دارد. اما زنده

 کردنش مستلزم آن بود کههای زیستن به قصد طوالنیبهبود کیفیت
کردن از راه مهار هر چه بیشتر های زندگیاحتماالت حیات و فرصت

ها افزایش یابد. و در نتیجه، تهدیدها، خطرات، تصادفات، کمبودها و نقصان
تسلط نسبی بر زندگی برخی از تهدیدهای »به بیان گویای خوِد فوکو، 

 (163)همان: «. الوقوع مرگ را دور کردقریب
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سیاسی مترادف های زیستو استقرار مکانیسمگیری چنانکه پیداست شکل
بازآرایی مناسبات قدرت بود که در قاموس فوکویی نام دقیقی دارد: 

قسمی  ؛(governmentalization of state)مندسازی دولت حکومت
دهی به سازی و آرایشدهی، مرتبکردن، ساماندهی، چیدمان، جهتاداره

سازی کارکردها، تای بهینهندها( در راسها، اشیا و فرآیچیزها )اعم از انسان
مندی امور به اتکای پذیری مخاطرات و غایتوری نیروها، مدیریتبهره

ها( و گفتارهای های قدرت )نهادها، سازوکارها، رویهای از آپاراتوسمجموعه
 (.1389دانش )ن.ک به فوکو، 

ر به بعد کم از زمان صدارت میرزا حسین خان سپهساالآنچه در ایران، دست
عصر »شمسی( به قیاس از نظم دیوانی امپراتوری عثمانی،  1250)

اش به اقدامات میرزا محمدتقی خان که طلیعه –شد خوانده می« تنظیمات
وبیش کم –گشت برمی 1230ی ی دوم دههفراهانی )امیرکبیر( در نیمه

مندی به معنای همسان و همراستای همان چیزی است که ما از حکومت
فهمیم. پیش از پاگرفتن نخستین تمهیدات و تقالهای کویی کلمه میفو

بیش از هر چیز با قسمی « تنظیمات ایرانی»گریخته، کورمال و ابتدایِی جسته
تر، نوعی ولنگاری، رهابودگی چیزها به حاِل خود سروکار داریم. به بیان ساده

ث، اساسًا با دولتی خیالی در قبال امور در کار است و از این حیقیدی و بیبی
کند و مهار چیزها را در اختیار ندارد. طرفیم که آنقدرها حکومت نمی

ها، چیز، از جمعیت، مستغالت، اراضی و حریم شهری تا خیابانهمه
اند و به ندرت ها، به حال خود واگذاشته شدهها و بیماریها، آلودگیجاده

آنها « مراقبت دولتی»اطق کردن یا آنچه هما نآید که برای ادارهپیش می
(. به تعبیر 27: 1358نامد هیچ طرح و تمهیدی در کار باشد )ناطق، می
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ی چندانی برای حکمرانی ندارد و دیگر، دولت حاکم به رغم استقرارش ابژه
وبیش فاقد نمود عینی است و حضورش در جامعه به به این اعتبار، کم

ماند که هم هست هم ن میالبال یک روح سرگرداهای فارغگردیپرسه
قمری نه تنها  1236نیست. محض نمونه، دولت در بلوای وبای بزرگ سال 

کوچکترین تصوری از چگونگی مدیریت امور نداشت بلکه خود، به نوعی، 
ی بیماری ها و رهاکردن چیزها به اشاعهکاریها، مخفیاز ِقَبل آسانگیری

 زد:دامن می

و عواقب وبا مسئولیت  حکومت وقت در سرایت و گسترش»
ُحکام راه گریز در پیش  مستقیم داشت. هنگام بروز ناخوشی

ساختن حقیقت و فریبکاری رسمْی مردم را در گرفتند، با پنهانمی
ها خبر کردند، و کارگزاران از بیم مسدودشدن راهمیان مهلکه رها می

ردن داشتند، و با برقرارکناخوشی را به سایر ممالک هم اعالم نمی
های قرنتین ]قرنطینه[ که مستلزم گردآوری آذوقه و غالت و هزینه

 (.25: )همان« ورزیدندگوناگون بود مخالفت می

ها و ی ماجراست. درست همهنگاِم این رهاسازیاین اما صرفًا یک سویه
ها و ی درگرفتن بحرانها که چه در زمان عادی و چه در هنگامهوانهادگی

گذاشت )انگار اصاًل دولتی ردپایی از دولت باقی نمیباالگرفتن مخاطرات 
در کار نیست که حکومت کند(، با دولتی مواجهیم که از مجرای قسمی 

ی آن ریشه دارد در انبوهی از مهار که در قدرت حاکمانهخودسرانگی بی
ی در قبال چیزها های ملوکانهَبَرد و به اعتبار فرمانکارها و قلمروها دست می

ای که دست بر قضا الدوله در رسالهکند. میرزا ملکم خان ناظمنهی می امر و
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ی دولت اشاره های دلبخواهانهُبردشهره شد به دست« دفتر تنظیمات»به 
 کند:می

ل در ایران یک طاعون دولتی هست که تمام والیت را گرفته، حاص»
کند، زند، بنیاد جمیع بناهای دولت را زیر و زیر میُملک را آتش می

کند. جا برمیی آبادی را از همهسازد و ریشهشهرها را سرنگون می
نامند، ها میاین بالی مهیب را که در سایر دول، َارَذل و اّشر دزدی

ها است که این مملکت را گویند و سالمی« َمداِخل»در ایران 
 ی راغریق دریای ذلت دارد و هنوز هیچیک از وزرا رفع این بالی مل

 (. 26: 1388)میرزا ملکم خان، « اندالتفات نشمردهقابل 

در واقع درآمدهایی بود که عمومًا از راه باج و غارت و « َمداخل»
شد. در اینجا اما ی دولت میحساب و کتاب وارد خزانههای بیستانیمالیات

توان آن را همچون نامی عام برای هر شکلی از خودسرانگی مداخالت می
 ambivalent)رفت. با این وصف، قسمی دولت دوسویه دولتی در نظر گ

state) کند و هم بر مسند امور است که هم بیش از اندازه حکومت می
کند. به تعبیر دیگر، با قسمی دولت حاضر و/یا آنقدرها که باید حکومت نمی

غایب طرفیم که آنجایی که باید باشد نیست و آنجایی که نباید باشد، هست. 
و کمینگِی همهنگاِم حکمرانِی دولت در واقع گویای ویژگی  این بیشینگی

ی نوسازی آن در عصر ناصری است، پارادوکسیکال خوِد دولت در آستانه
پارادوکسی که تنظیمات ایرانی اساسًا سودای بعید رفع آن را در سر داشت: 

دولتی از یک سو )چنانکه دولت و ایادی حکومتی نه از « مداخل»ساماندهِی 
خودسرانگی که از روی حساب و کتاب و به ُحکم قانون در کارها روی 

ی دولت در قلمروهای تا پیش از این رهاشده، از دخالت کنند( و مداخله
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ی چیزها، مدیریت ی ادارهسوی دیگر )چنانکه دولت مشخصًا وظیفه
تر، به موازات ها و مهار مخاطرات را بر عهده بگیرد(. به بیان سادهبحران

ی مداخالت دولتی که قرار بود خوِد دولت را به معنای دقیق گستره گسترش
ی مداخله هم «مدبرانه»های ی شیوهکلمه به نهادی حکمران بدل کند مسئله

مند یا تنظیماتِی بایست آن را به یک دولت حکومتدر میان بود که می
ین داد: مداخله در بیشترین قلمروهای ممکن به کارآمدترارتقا می« خوب»

رفت تا خواهی میی مشروطههای مقتضی. آنچه چند سال بعد در برههشیوه
یابِی همزماِن این گرایش دوگانه بود: هم مهار به ثمر بنشیند در ُحکم عینیت

ی دولتی به اتکای قانون و هم بسط دخالت دولت از مداخالت خودسرانه
ه را باید عماًل های جدید. با این وصف، عصر مشروطمجرای تأسیس سازمان

تنظیمات -ی عصر تنظیمات فهمید. به این اعتبار، با عصر مشروطهدر ادامه
اند: ی متقارن داشت که عماًل پشت و روی یک سکهطرفیم که دو سویه

ی بازسازی حاکمیت سیاسی و بازآرایی منطق حکمرانی در مقام دو قوه
شود دولت مربوط میی دولت مدرن. تا جایی که به وجه حاکمیتِی برسازنده

سازی به های مشروطاین بود که قدرت فرمانفرمایی آن به اتکای رویه مسئله
درآید تا حدود و ثغورش، برخالف « حاکمیت قانونی»هیأت قسمی 

ی پیشین، پیشاپیش ترسیم شده باشد. اما دولت حاکم خودسرانگی حاکمانه
(sovereign state)  قرار نبود صرفًا کسوت قانونیت(legality)  به تن کند
ها و چیزها حکومت کند و بایست بیش از قبل بر انسانبلکه، همپای این، می

های جدید حکمرانی که دولت شد مگر از راه برپایی سازماناین ممکن نمی
تری از امور ی هر چه گستردهکرد که در گسترهرا به یک نهاد فراگیر بدل می

تنظیمات -و ترتیب دهد. با آغاز عصر مشروطهکند تا آنها را نظم دخالت می
تدبیر »اش تأسیس پا گرفت که مسئله« حکمت عملی»مقدمات قسمی 
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ی امور ی بهینهای ملی، قسمی ایکونومیای ُپِلتیک: ادارهبود در گستره« منزل
 ای از مداخالت مؤثر و مفید دولت.یک قلمرو سرزمینی از مجرای مجموعه

... 

مندسازی دولت از راه تکوین ی حکومتایرانی به مثابه در الگوی تنظیمات
یا « دارالخالفه»و اول از همه جمعیت  –سیاسی، جمعیت های زیسترویه

از جمله نخستین مسائلی بود که به موضوعی برای  –همان پایتخت 
جمعیت  شدنکردن بدل شد. تهران که تا پیش از پایتختمدیریت

ی شهر با افزایش ناگهانی جمعیت داشت به موازات توسعهشماری اندک
کرد ای طلب میی خود الزامات حکومتی تازهشد. این موضوع به نوبهروبرو 

شناسی و علم آمار انجامید. و خوِد این نیز با گیری گفتار جمعیتکه به شکل
را ی جغرافیایِی فضای شهر پیوند وثیقی داشت، چراکه اساسًا جمعیت گستره

شد اش در قلمروهای شهری )و بعدها روستایی( نمیجز در توزیع فضایی
های توضیح داد. دولِت دستخوِش تنظیمات که در عصر ناصری نخستین گام

داشت به تدریج به همبستگی احوال اش را به ُکندی برمیافتان و خیزان
گاه می گاهی اما عمیقًا در یک جمعیت با ترقی مملکت آ شد. این آ

هایی برآمد ها و تناقضتصات مادی ریشه داشت و از دِل مسائل، بحرانمخ
رسید. با این وصف، که دانش قدیم از رودرویی مؤثر با آنها ناتوان به نظر می

گاهی عملی عجین شد که زاده« عقل دولت» ی اقتضائات به مرور با قسمی آ
کشورداری  تاریخی منطق حکمرانی بود. دولتی که به ُحکم الزامات عملی

بدل شود و به مراتب  (administrative)ناگزیر بود به یک دولت اداری 
بایست از حال وفتق کند و در کارها دست ببرد میبیش از گذشته امور را رتق

کردن شدن و موضوع مدیریتی ادارهو روز چیزهایی که اساسًا قرار بود به ابژه
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ی این حتمااًل مهمتر از همهکرد. اپیدا می« علم»بدل شوند به اصطالح 
دست موضوعات، یکی جمعیت بود و دیگری قلمرو سرزمینی یا همان 

و « تشخیص نفوس»اراضی شهری. ضرورت شناخت اولی به تکوین دانش 
هایی چون آمارگیری، انجام اولین محاسبات جمعیتی و تأسیس سازمان

خت دومی به ی ثبت احوال انجامید و ضرورت شنااحصائیه و بعدها اداره
ی برداری، ترسیم حریم شهری و تعیین محدودهنقشهگیری دانش شکل

(. با این وصف، 1375قانونی ساخت و سازها راه ُبرد )ن. ک به حبیبی، 
هایی بودند که مالزم فرآیندهای برداری از اولین دانششناسی و نقشهجمعیت
ورداری ادغام در ایران پا گرفتند و در منطق کش مندسازی دولتحکومت

سازی خوِد دولت درآمدند. تبارشناسی تکوین شدند و در خدمت تنظیماتی
باید نشان دارد( میاش را برمیهای آغازینعلوم جدید در ایران )که هنوز گام

گیری یکایک این علوم به رغم خاستگاه به اصطالح دهد که شکل
و در نسبت  شان تا چه پایه در متن شرایط بومی ریشه داشتغیربومی

 اداری شکل گرفت.-های سیاسیمندسازیتنگاتنگ با مسئله

گردد که به نخستین آمارگیری از ساکنان تهران به زمان صدارت امیرکبیر برمی
گاهی از جمعیت جهت شناسایی کسبه و تجار بازار برای مالیات ستانی و آ

یز به دالیل (. بعد از آن ن27: 1377برای سربازگیری انجام گرفت )اتحادیه، 
شمارش نفوس، اطالع از موقعیت مستغالت و اراضی، ممیزی  –مختلفی 

ی های پراکندهآمارگیری –ها و از همین دست امالک، شناسایی بیماری
دیگری هم در تهران انجام شد. اما نخستین سرشماری به روش جدید در 

دوله الشمسی، در اواسط عهد ناصری، به دست عبدالغفار نجم 1246سال 
ترین اساتید دارالفنون که دست بر قضا کنندهانجام گرفت، یکی از تعیین
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ترین شمسی، چهارمین و دقیق 1266همان کسی است که بعدها، سال 
؛ 1348ی تهران را پس از سالها ممارست پیگیرانه تهیه کرد )امانی، نقشه

« ی تشخیص نفوس دارالخالفهرساله»(. عبدالغفار در 1353پاکدامن، 
تهران به « دقیق»ها و روش اجرای اولین سرشماری عالوه بر گزارش یافته

برای اولیای »)آمار( « علم استاتیستیک»تشریح فواید، مزایا و ضرورت 
کند که ای تشبیه می«خانهجبه»پردازد و نتایج حاصل از آن را به می« دولت

ببینید هر کس در آنجا وارد شود هرگونه سالحی که مناسب حال خود »
ی نانچه ناپلئون این جداول استاتیستیک را صندوقچهکند، چاختیار می

ی «رساله»(. احتمااًل 293: 1394الدوله، است )نجم« اسباب نامیده
عبدالغفار نخستین متنی است که صراحتًا دانش جدید را به قدرت سیاسی 

ای کند و از ضرورت نوع خاصی از دانش برای بازسازی سازوکارهوصل می
1گوید.قدرت سخن می برای عبدالغفار روشن بود که دانش نوظهور  

« علم ُپِلتیک»شناسی باید به خدمت مناسبات جدید قدرت درآید و جمعیت
ی العهی فن حکمرانی را ارتقا دهد، چراکه این دانش از راه مطبه مثابه

اسباب و عللی را که دخالت دارند »های جمعیت روشمند صفات و ویژگی

                                                           
جهان »به فرمان  زینفوس دارالخالفه به دست عبدالغفار، در شهر قم ن صیسال پس از تشخ کیدرست  1

دقت شمارش نفوس از  ثیخانه انجام گرفت که از حبهخانه یسرشمار کی «یمطاع اقدِس شاهنشاه
 هایرشمارس نیا یبندکم نداشت. البته، چنانکه از نظام مقوالت و سامان طبقه یزیعبدالغفار چ ینسخه

« قم مانیداراال یِاعداد نفوس اهال»که از  یااند. کتابچهانجام شده گریکدیدو مستقل از  نیا داست،یپ
الدوله عبدالفغار نجم یمانده است برخالف رساله ی( باقیقمر یهجر 1285 /یشمس یهجر 1247)

 یرساله یگفتمان یکنندگنییفاقد تع ث،یح نیو از ا دیگویخود نم کیپراگمات-یاز منطِق نظر یزیچ
 فیتوص آن در محالت و ییفضا عیشهر، توز تیاز جمع اشقیمذکور است اما به اعتبار گزارش دق

که آمار و ارقام  ینیدستخوش تکو یاست از برهه یرینظآنها شاهد کم تیفیاش از مستغالت و کمفصل
 یحکمران یسازوکارها ییدر بازآرا زیشهرها ن گریتهران که در د ینه فقط در دارالخالفه یشناختتیجمع

 (1397 ان،یرهبر یو احمد یی. )ن.ک به روستاکنندیم فایا یکیسهم استراتژ
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کند تا بتواند در آنها تصرف شناسایی می« در ترقی و نیکبختی بعضی ممالک
« تغییرات سودمند در اوضاع و قواعد ما حاصل آورد»( و 297کند )همان: 

نکه نام یک الدوله بیش از آ(. از این حیث، عبدالفغار نجم299)همان: 
استراتژیک است که نیروهای دانش و -ی تاریخیشخص باشد نام یک دقیقه

خورند تا اثرگذاری قدرت برای بازآرایی کردارهای حکمرانی به هم گره می
اش ی اصلیکنند. علم پلتیک در مقام علمی که مسئلهیکدیگر را تشدید 

قواعد »یستیک که تواند از علم استاتی آن است نمیجمعیت و فنون اداره
نیاز باشد و درست از همین کند بیرا استنباط می« وجود و بقایای انسان

ی ُملَتقائی هست زیرا که دو راه میان این دو علم ]به[ ناچار نقطه»روست که 
(. اما کدام مقصود؟ در 298)همان: « مختلفند برای وصول به یک مقصود

ًا به چشم عبدالغفار در مقام یک کالم: ارتقای کیفیت بقای جمعیت. اساس
سازی حکمرانی به اتکای ساز در تاریخ معاصر عقالنیای سرنوشتلحظه
های جدید، موضوع علم پلتیک هیچ نیست مگر جمعیت. اما جمعیت دانش

ی آن هم هست، به این دلیل ی پلتیک نیست بلکه، به نوعی، سوژهصرفًا ابژه
(. با اینهمه، 301ست )همان: ا« قوت و بضاعت دولت»ساده که جمعیت 

ی عددی ی کّمی یا سرمایهجمعیت را نباید صرفًا همچون یک اندوخته
شود. تا جایی که فهمید که ِصرِف ازدیادش به افزایش قدرِت دولت منجر می

تر از کمیت آن است. کنندهگردد، کیفیت جمعیت تعیینبه عبدالغفار برمی
ندی کیفی از جمعیت سروکار داریم که ببنابراین در اینجا با قسمی صورت

ِکشد. به بیان نفوس را پیش می« طرز زندگِی »بار پرسش از برای نخستین
مؤثر « ترقی قوت دولت»در « عدد مجموع اشخاص»دیگر، بیش از آنکه 

 نویسد:الدوله میاست که اهمیت دارد. نجم« نوع جمعیت»باشد 
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ِر عدِد اشخاِص  تکثیآوردِن اسباِب باید مقید شد به فراهم»...
العمر نه عدد اشخاصی که امروز متولد شده و قلیِل مدت طویل

شوند. در دو مملکت ممکن است بعد به امراض و غیره هالک می
عدد نفوس برابر باشد ولیکن از حیثیت انسانیت کمال اختالف 

وقت زیاد داشته باشند، چنانکه در یکی تولید و تناسل و مرِگ بی
 منِد دیگر، فواید بسیار برگیرند از اشخاِص کامِل دانش باشد و در

. «باهوش. ظاهر است که اختالِف میاِن این دو ُملک چه قدر است
 (300: 1394الدوله، )نجم

جمعیت ی در اینجا با چرخشی آغازین در عقل عملِی حکومت در اداره
های دگرگونی در منطق حکمرانی را از رود تا نخستین گاممواجهیم که می

بردارد. چنانکه پیداست در « بهبود حال ملت»ی دولت در انداز وظیفهچشم
ی اول قرن سیزدهم شمسی کیفیت زندگی نفوس به تدریج برای اواخر نیمه

تفاوت بود و یب« بقای آدمی»شد به دولت به یک مسئله بدل شد. دیگر نمی
بایست از راه آن را به دست بخت و اقبال رها کرد و از همین رو، دولت می

مداخله « قواعد حیات و ممات»در « ترقی در امور تربیت و آسایش ملت»
به افزایِش طوِل متوسِط حیات »کند. کاشف به عمل آمد که قوت دولت 

یط زندگی ممکن و ارتقای کمی جمعیت جز از راه ارتقای کیفی شرا« است
ای از شئون سازی از کثرت فزایندهشود. طبعًا این امر مستلزم مسئلهنمی

زندگی اجتماعی بود که مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع کیفیِت زندگی ربط 
شان از مجرای سازوکارهای نوآییِن بهداشتی، داشت، شئونی که ارتقای کیفی

شتر جمعیت را ضمانت کند. با بایست بقای هر چه بیدرمانی و مراقبتی می
ایرانی بیش سیاست ی زیستاین تفاصیل، همگرایی دانش و قدرت در آستانه
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از هر چیز در موضوع مراقبت از جمعیت نمود پیدا کرد، آنهم، به ویژه، از 
ومیرهای نابهنگاِم ناشی از امراض حیث ضرورت دخالت دولت در مهار مرگ

« حیثیت انسانِی »کند از یک سو، و ارتقای را زائل می« امید به زندگی»که 
به سودای برخورداری « اشخاِص کامِل دانشمنِد باهوش»جمعیت و تربیِت 

 از نیروی کار مولد، ُپرتوان و سالم، از سوی دیگر. 

ها در اولین ی تهران و تصویب نخستین قانون بلدیهبا تأسیس رسمی بلدیه
ضوع تشخیص نفوس و شمسی مو 1286مجلس شورای ملی در سال 

ها محول شد و به هیأت یکی از شناختی به بلدیهآمارهای جمعیت
 (1384سازوکارهای اداری نظام مدیریت شهری درآمد. )ن. ک به حقدار، 

شمسی  1301ی تهران در سال در نخستین گزارشی که از اقدامات بلدیه
 احد مذکور آمده است که و« ی احصائیهدائره»منتشر شد در بخش مربوط به 

-ی جریانات اجتماعیخود را موظف دانسته است که از کلیه»
ی ِی شهر اطالعات کسب نموده بوسیلهاخالقی و َصح-اقتصادی

مه های متعدده عوامل و نتایج را به انظار عاارقام مثبته و گرافیک
ه ببرساند. مسلم است بدون ارقام مثبته و بدون احصائیه، بلدیه 

از نتایج عملیات  ود اقدامات سودمندی نموده توانوجه نمیهیچ
گاهی یابد  (. 259: 1388)ططری، « خود آ

سازی فنون حکمرانی از رهگذر پیشرونِد سازوکارهای عقالنی
گیری توانست بدون شکلمندسازی دولت نمیسازی یا حکومتتنظیماتی

ممکن شود،  (administrative knowledges)« های اداریدانش»
ی امورند و در غیاب آنها مدیریت چیزها ی که عماًل در خدمت ادارههایدانش
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های جدید یابی دانشماند. اساسًا استقرار نهادی و سازمانو کارها لنگ می
شان با وسختباید در اتصال سفتدر ایران عصر ناصری به بعد را می

« اقدامات سودمنِد »کردن توضیح داد. های نوظهور حکومتضرورت
هایی بود و ِت نوتأسیِس دولت تنظیماتی در گرو تکوین چنین دانشتشکیال

 شد.  ی آنها ممکن میفقط به واسطه

... 

گیری تدابیر سیاسی برای مراقبت سازی دولت در ایران و شکلتنظیماتی
ساختن اسباب آسایش آن که از همان ابتدای کار دولتی از جمعیت و فراهم

ترین وظایف دولت نفوس را به یکی از استراتژیک یورانهداشتن بهرهنگهزنده
کند، ی اروپا روایت میبدل کرد، برخالف آنچه فوکو در قبال تجربه

اش بهبود زندگی، افزایش طول عمر، مراقبت از سیاستی را که هدفزیست
سیاستی نکرد که به های زیستن است جایگزیِن مرگحیات و ارتقای فرصت

کوشد سیاستی که میدهد. این دو، زیستشتن میُکشد یا به کُ سهولت می
سیاستی که َنَفس زندگی را مستقیم یا غیرمستقیم زنده نگه دارد و مرگ

ی دو سازوکار مدیریت جمعیت در معیت هم همچنان گیرد، به مثابهمی
ی اندرکارند. و پارادوکس دولت دقیقًا همینجاست: قدرت حاکمانهدست

سیاسی پیش آمده است. بخِش حکمرانِی زیستدگیپای قدرت زنُکشتن پابه
تواند به اتکای سازوکارهای قانونی بُکشد و قدرت دولت حاکم هنوز هم می

ی حِق حاکمانه»جا به بالمنازع خود در ِاعماِل مرگ را به رخ بکشد و جابه
ی سازوکارهای چنگ بزند اما در عین حال، از مجرای اشاعه« ُکشتن

ندرکار محافظت از فرآیندهای زندگی و ارتقای کیفیت اسیاسی دستزیست
امید »آن نیز باشد. دولت مدرن ظاهرًا بیش از هر زمان دیگری پروای افزایش 
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شروط و »الدوله، جمعیت و مهیاسازِی، به قول عبدالغفار نجم« به زندگِی 
را در سر دارد و به این اعتبار، « لوازم آسایش و تعییِن مدِت بقای اهل بلد

است. اما درست همهنگاِم این، « بخشیدندگیزن»اش ی محوریکارویژه
دهد یا ُکشد یا در معرض مرگ قرار میهایی از جمعیت را مستقیمًا میبخش

گرفتن یا طردکردن آنها ، نادیدهی رهاکردنشان را به واسطهاحتمال ُمردن
داشتن دارد. نگهدهی زنمیراند و هم دغدغهدهد. هم با آسودگی میافزایش می

ی حاضر احتمااًل البال دولت در زمانهتفاوت و فارغی سرد، بیبا اینهمه چهره
کردن رود تا از راه معافکند که دولت میبینی را ُمجاب میی واقعهر بیننده

گام خود از وظایفی که زمانی در قبال مراقبت از جمعیت بر عهده بهگام
 سیاست یکی شود.ای قسمی مرگشت بیش از همیشه با سیمدا

 

 

 

 

 

 

حرفه: »ی نشریه 76ی ی این جستار در شمارهی اولیهنسخه بعدالتحریر:
( انتشار یافت. جستار حاضر برای انتشار در 99)تابستان و پاییز « هنرمند

اش مسیر ای دقایقبازبینی شد، شرح و بسط یافت و در پاره پروبلماتیکا
 دیگری در پیش گرفت. 
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 منابع:

 ، تهران: نشر تاریخ ایراناینجا طهران است( 1377اتحادیه، منصوره )

 ، در نامة علوماولین سرشماری جمعیت در تهران(، 1348امانی، مهدی )
 3اجتماعی، دورة قدیم، شماره 

الملک و تشخیص نفوس میرزا عبدالغفار نجم( 1353پاکدامن، ناصر )
 ، تهران: فرهنگ ایران زمیندارالخالفه

 ن ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرااز شار تا شهر( 1375محسن ) حبیبی،

هران: مهر ت، مجلس اول و نهادهای مشروطیت( 1384اصغر )حقدار، علی
 نامگ

ی ِاعداد نفوس کتابچه( 1397روستایی، محسن و احمدی رهبریان، حسین )
 پژوهی، بنیاد قماهالی داراالیمان قم

ی وره، در پیام بهارستان، دبلدیة تهراننخستین گزارش ( 1388ططری، علی )
  6ی ، شماره2، سال 2

ی نیکو سرخوش و افشین ، ترجمهاراده به دانستن( 1383فوکو، میشل )
 جهاندیده، تهران: نشر نی

ی نیکو سرخوش و افشین ، ترجمهمندیحکومت( 1389فوکو، میشل )
 ، تهران: نیتئاتر فلسفهجهاندیده، در 
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های میرزا ملکم خان رساله( 1388الدوله )ممیرزا ملکم خان ناظ
 ، تهران: نیالدولهناظم

 ، تهران: نشر گسترهمصیبت وبا و بالی حکومت( 1358ناطق، هما )

، در ی تشخیص نفوس دارالخالفهرساله( 1394الدوله، عبدالفغار )نجم
، تهران: ی جدید ایرانیتاریخ اندیشهفرامرز معتمد دزفولی )ویراستار(، 

 ی کتابشیرازه

 

 

 

 


