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   دهكيچ
لي است كه نويسـندگان  ئاقتضائات دوران جديد و رفتار دولت ازجمله مساپديدة تقابل دو 

دارد.  مـي خود وا  بهشناسي و علوم سياسي را  هاي مختلف از مديريت گرفته تا جامعه حوزه
دار رفتارهاي دولت و نظام ديـواني سـه    طرف و تا طرف هاي بي نوشتههاي انتقادي تا   نوشته

شناسان  از جامعه ،ميشل كروزيه ،ميان كنند. دراين طيفي هستند كه در اين زمينه خودنمايي مي
از   هاي فرانسوي پـس  ساالران، با بررسي دولت دست و منتقد رفتارهاي دولت و ديوان به قلم

امـا بـر ايـن     ،بيند ها را واجد صفت خوددانابيني و خودتواناپنداري مي ني آنجنگ دوم جها
يابي به اهداف  هاي يادشده در دست هاي دولت ناكاميست كه تحوالت دوران در كنار ا باور

چـون آمـوزش و سـالمت، ضـرورت يـك       هايي هم حوزهويژه در  هب ،اجتماعي و اقتصادي
منشي كه بايد تجلي خود را در فروتني ؛ سازد مي بازنگري اساسي در منش دولت را آشكار

 .داند نمايش گذارد. او دولت مدرن را بدون سياست فروتن ناممكن مي به

  .دولت، تكبر دولتي، فروتني دولت، شهروندمداري، قدرت عمومي :ها هواژكليد
  

  مقدمه .1
هـايش   نوشـته  ةواسطهبكه  ،آشناي فرانسوي شناس نام جامعه ،)2013 - 1922ميشل كروزيه (

ل عمـومي توجـه بسـياري از محققـان و     ئو مسا ،ها ساالري، سازمان دولت، ديوان ةزميندر 
                                                                                                 

  malekgl@yahoo.com ،دانشگاه تهران ،استاد گروه علوم سياسي *
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چون پير بورديو و  عصري بزرگاني هم همخود جلب كرده و از   بهمندان اين حوزه را  عالقه
 ةسـد از نـيم   هاي پيش زند كه هنوز هم نوشته ميبرد چنان قلم  آلن تورن در فرانسه سود مي

 بخشي از ،كنند. درواقع مي) جذاب و تازه خودنمايي 1963 ،يكبوروكرات ةپديد( اش شتهگذ
گردد كه گـاه   ها بازمي سازمان ةدرباراو  ةواسط بي ةتجرباين طراوت مفهومي و نوشتاري به 

گري پـدرمĤب در چشـمان خواننـده پـيش      توصيهمحابا و گاه   او را تا سرحد يك منتقد بي
شـود كـه    ل دولـت و سـازمان مربـوط مـي    ئبـه تكرارشـوندگي مسـا   برد و بخش ديگر  مي

نماياند و  اي بازمي هرازچندي با همان شكل كهنه يا صورتي جديد خود را به ساحت انديشه
فقـط بـه    نـه  دقـت  كروزيه است كه با موشكافي و دوستاني چون هاي قلم  ميان، نوشته دراين

ـ  خواننـدة  زنـد تـا    ها دسـت مـي   تحليل مفاهيم بلكه گاه به آفرينش آن الي همشـتاق را از الب
سـوي   اي قرار دهد بلكه گاه آنان را به تفكرات كروزيهدايرة تنها در  جمالتي كوتاه و پرمغز نه

كه نام  »توان جامعه را با فرمان تغيير داد نمي«چون  هايي هم راستا بكشاند. گزاره انديشيدني هم
با هر  ،شوند كه خواننده چنان كوبنده ظاهر ميخود گرفت   به 1978كتاب كروزيه را در سال 

او در  آزادي زيادي برخوردار باشـد. حاشية ها از  تواند دربرابر تصديق آن مشكل مي ،مسلكي
راه  هـا را كـوره   آن ،خود ،مطالب دانشگاهي فرانسوي كهجادة اغلب از  ،پيمود مسيري كه مي

  ها تجربه كرده بود پروبال دهد. سال چه زد تا آزادانه به آن خواند بيرون مي ميدانشگاه 
 براي هايياستراتژي مدرن، دولت فروتن، دولتبه نگارش كتاب  1987كروزيه در سال 

 ةعرصـ دنبـال بـروز تحـوالتي شـگرف در      بـه و سه سال بعـد،   زند ميدست  ديگر تغييري
گفتاري نو از نو  ويژه در اروپاي شرقي، آن را پيشهب ،هاي بزرگ ايدئولوژيكي ساالري ديوان

بـه   ،آقـاي دكتـر مجيـد وحيـد     ،قلم همكار فاضل بهخواندني كه  ةنوشتاين  سازد. منتشر مي
دهـد بـه    مـي اسـت و وجـوهي چندگانـه را در خـود جـاي       شـده اي فاخر تبـديل   ترجمه
 »دولـت «ماند كه موضوع اصلي بررسي خويش يعني  فكر تيزبين مي هاي يك روشن دغدغه

كند. دولت درنگاه كروزيه چنان بزرگ است كه براي  مياز دورتر نگاه  را نه از نزديك بلكه
بلكه بالعكس بايد چند گام به عقب برداشت تـا از زوايـاي    ؛بين نيست ذرهديدنش نيازي به 

خـوبي ديـد و او بـراي ديـدن دولـت بزرگـي كـه متكبـرش          بهمختلف اين هيبت عظيم را 
گـر   دگان فرانسوي و غيرفرانسوي خويش نظارهدهد تا با خوانن خواند نمايشي ترتيب مي مي

  جديد باشد. ةدورهاي اين دولت و بايدونبايدهاي آن در  كنش
بـا ديگـر نقـدهاي     ،شـود  مـي اي از جـنس نقـد ظـاهر     قالب نوشته كه در حاضر ةنوشت
تـرين آن تـالش    هايي را داراست كه مهم از برخي جهات تفاوت ،متون جهاني ةكنند بررسي
نقدكشيدن نگاه كلي نويسنده و ميزان انطباق ادعاهاي كتاب با شرايط جديد جهـاني   بهبراي 
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بر نقـد   اخير است. بدون شك، اين نوشته قصد تغيير رويكرد كلي حاكم ةدهويژه در يك هب
هايي از آن  جنبهلذا در بخش فرجام به  پروراند و وف را در سر نميألم ةشيوكتب جهاني به 

آن اتخـاذ چنـين    ةنويسـند بـودن كتـاب و البتـه     خـاص دليـل   بهما ا؛ اشارت خواهد داشت
  نمايد. رويكردي يك ضرورت مي

  
  مكان باالنشين پايين .2

گمـان   بـه كند دولتي پرطمطـراق اسـت كـه     ميتصويري كه كروزيه از دولت فرانسه آشكار 
صـندلي   تـوان بـر   واقع، موجودي كـم  بهاما  ؛تواند ميداند و همه كار  ميچيز را  همهخويش 
دار است كه ناتواني خود را از ديد همگان پنهان كرده است. چنين دولتـي اسـت كـه     چرخ

ازاندازه از سياست كناره گرفتـه   رو، مردم فرانسه بيش سياست را به بحران كشانده و ازهمين
را مندي  اين قدرت ةريشاند. كروزيه  فكران كنج عزلت گزيده و سكوت پيشه كرده و روشن

هاست زيربـار خـود    داند كه فرانسه را سده جه با اعتراض سنتي دولتي طوالني ميتر موا كم
توان ساخته است. اما همين تصوير  همهدان و  همهظاهر از دولت موجودي  بهسنتي كه  ؛دارد
 اقتصـادي  ـ  هاي عناصـر اجتمـاعي   الي چرخهنقص از توان دولت فرانسه در الب ظاهر كم به

قضاييه و از ناتواني نظام  ةقوهاي  مين اجتماعي تا گرفتاريأگي نظام ت پرهزينهاز  ،ساز بحران
حسـب  بركـه شـايد   را برصدر  نشستهاين دولت  يملي آموزش تا آشفتگي سيستم دانشگاه

اي به ديده و شنيدن هم ندارد با يـك   بودن عالقه دولتضرورت سرشت  بهاتفاق تاريخي يا 
اش  ش و سپس درمقابل مشروعيت صدرنشينيا نخست دربرابر توانايي بزرگال ؤسعالمت 

  رو كرد.هروب
ـ  ةانديشـ ياري كروزيه و  بههاي آخرين دهه از قرن بيستم  سال او از دولـت آمـد.    ةنقادان

هاي عظيم بوروكراسي دولتـي در شـرق    دنبال آن، سازه به ،فروريختن نظام اتحاد شوروي و
چـه   ديـواني را بـراي كروزيـه زودتـر از آن    هـاي   برداري از ناكامي دستگاه  شايد انتظار پرده

انديشيد برآورده ساخت. كروزيه اين پديـده را ضـرورتي بـراي ورود در دنيـاي جديـد       مي
اي  پـردازد. ايـن انديشـه    بيان تز اصلي خويش مي بهپندارد و ازپي چنين طرحي است كه  مي

ـ  اي بي كروزيه را جامعه ةانديشبيت  شاهاگر  ناصواب است ت و سـركوب آن بـه   نياز از دول
مخالفت كروزيه نه با اصل دولت كه با اخالق دولـت   هاي آنارشيستي بپنداريم. رسم انديشه

تولـد   ةنقطجا  اين باشد. دليلش مي آن در صدرنشيني بي ةفخرگرايانيعني خوي تكبرمĤبانه و 
ن جديد ساز با اقتضائات دورا دولت فروتن در تفكر كروزيه است. او تولد اين انديشه را هم
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آميـزي تـابلويي    اي ده فصلي، گاه تند و گاه آرام، به رنـگ  گاه در قالب نوشته پندارد و آن مي
  پردازد كه از فروتني دولت كشيده است. مي

  
  يك گام به عقب براي تشخيص تصويري دقيق .3

به آن داده نگاهي بـه تـاريخ    »تشخيص«خود كه نام كلي  ةنوشتكروزيه در چهار فصل اول 
هاي تصميم جمعي و حكومـت و  سازي روابط انساني و شيوه مشكل مدرن ةزمينفرانسه در 
اندازد. فرانسـه از ايـن    يعني دوران جنبش دانشجويي مي 1968ل تاريخي از سال ئبيان مسا

شارهاي هاي چنداليه و ف هاي جديد براي بحران پاسخ ةتهيزمان است كه بايد دست به كار 
 ،پنـدارد كـه ژرژ پمپيـدو    كروزيـه چنـين مـي    شـد.  مراتب سـازماني مـي   سلسله ةيافت  تجمع

ه ئلقدر كه در تشخيص مسـ  همان ،عنوان وارث اين مشكالت به ،جمهور وقت فرانسه يسئر
خواست  ترين اشتباهش اين بود كه مي نمود و بزرگ ميحل ناكام  راهتشخيص  در ،موفق بود

هـاي او   حـل   ط بر نظام را با مكملي از رشد اقتصادي پاسـخ دهـد. راه  بحران ساختاري مسل
ازحد وابسته به دولت و واردكردن صدهاهزار كارگر  هاي صنعتي بيش گروهاندازي  شامل راه
رسـيدن شـوك    هاي رفاهي پرهزينه بود كه بـا ازراه  تبار به فرانسه و اجراي سياست افريقايي

 و پنچرشدن چرخ نظام رفاهي انجاميد. ،ل نژاديئمسابه بحران صنعت،  1973نفتي سال 
 يعني نه دموكراسي ماليم ژيسكاردسـتني و  ،هاي مردان بعدي دولت سياستكدام از  هيچ

 و مشكالتي مانند فشار نظام اداري، تمركزگرايـي، تكبـر نخبگـان،    ،نه رونق اقتصادي ميتراني
داري كه در قالب  سابقههاي  كراتتكنوزوال آموزش سنگيني سنديكاها را نتوانست حل كند. 

امور سازمان يافته بودند گاه ناتوان از فهم واقعيت و يا حتي ادارة هاي كاري مختلف براي  تيم
هـاي   انصافي باشد اگر دليل تشـابه شكسـت   شايد بي ).44: 1390 (كروزيه دريافت آن بودند

كننـدگان بپنـداريم.    فرانسه درطي بيست سال دربرابر موانعي مشـابه را سـوءنيت اداره   ةجامع
سان ناشي از قواعـد اجبـارآميز نظـام     دربرابر مشكالت يك را سان كروزيه اين اشتباهات يك

كنـد كـه    كشـاند و فرقـي هـم نمـي     مـي سـوي رفتارهـايي ناسـازگار     بـه داند كه افـراد را   مي
خواني ميان دولت و جامعه  نوعي ناهم به  كروزيه ها. باشند يا ليبرال ها بر سر كار سوسياليست

خواني را در فهـم پيـام ايـن     بروز اين ناهماو  كند. ميدر فرانسه در عصر پسامدرن نيز اشاره 
ثر از الزامـات،  أداند. او جامعـه را متـ   مييادشده يعني دولت و جامعه شناسندة عصر براي دو 

كـه دولـت و    درحـالي  ؛بينـد  واكـنش مـي  آمـادة  عصـر پسـامدرني و   مدهاي آ پيو  ،رخدادها
اند. اين نقطه بروز گسست ميان  حل وامانده راههم مانند گذشته از تشخيص  ها باز تكنوكرات
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فرانسـوي در واكـنش   جامعة كه  )61: همان( ستا اين باور هدولت و جامعه است. كروزيه ب
يعني انقالب كار و انقالب آداب و رسوم، قابليت آن را دارد كـه   ،نسبت به دو انقالب جديد

تـرين   كهنـه شدن بـه   ديگر، دولت كه درحال تبديل درسوي ،اما ؛خوبي منطبق سازد بهخود را 
  وجود ندارند. ها اصالً كند كه گويي اين بخش نظام اجتماعي فرانسه است چنان رفتار مي

همـان   ةمـردم شايسـت  : «نوشـته بـود   انسـداد  در ةجامعدر كتاب  1970كروزيه در سال 
كـه پـرده از    ،پيدايي اين شـكاف  اما اينك نظر او تغيير كرده بود. »حكومتي هستند كه دارند

هـاي مواجهـه بـا آن ميـان دو      راهخواني در دريافت اقتضائات دوران جديد و شناخت  ناهم
كشاند كـه فرانسـه    عقيده ميسوي بيان اين  بهدارد، كروزيه را  دولت و جامعه برمي ةشناسند

  هاي خود در گذشته است. قرباني انتخاب
  گيـرد و اش برمـي  او در پايان كالم خـود در ايـن بخـش نقـاب از مفهـوم موردعالقـه      

سرعت به اين نكته  اما به ؛داند ميداشتن دولتي فروتن  فرانسوي را درگروِ ةجامعماندن  زنده
گـذار و   معناي احترام ريختگي نيست بلكه به هم كند كه فروتني مساوي ضعف و به اشاره مي

راند بلكه در خدمت جامعـه   نمياين دولتي است كه فرمان  هاي خود است.  آگاه از نادانسته
و  ،گرايـي، تمركـز   اي از ملـي  او وضعيت فعلي دولت را در فرانسه آميزه. )73: همان( است

جا حاضر است. هر كاري كـه در هـر    همهدولتي كه در  ؛پندارد مراتب مي سلسلهوفاداري به 
از آموزش و سـالمت تـا فرهنـگ و     ،كند نوعي با جمع و اجتماع ارتباط پيدا مي  قلمرويي به

يا حـداقل   ،شود كه بايد موافقتش را كسب كند، سهم او را بدهد رسانه، با دولتي مواجه مي
  او را در جريان بگذارد.

تر بـا دنيـاي جديـد     بين شده كه كم دبزرگدولت فرانسوي موردانتقاد كروزيه دولتي خو
آيـد منافـات    سازگار است و اين با مفهوم فروتني ازنگاه كروزيه كه سازگاربودن از آن برمي

فرانسـوي اسـت كـه     ةجامعاما گويي اين  ،داند دارد. كروزيه دولت را درخدمت جامعه مي
و پنهان كه شايد در او از يك جريان ظريف  درخدمت دولت و اهداف آن قرار گرفته است.

نظـام ديـواني    ).98: همان( شود نيز سخن مي گويد لباس نوعي پارادوكس برايش ظاهر مي
هايش را تغيير داده، امـا   ها و روش ساز شده و تكنيك نوعي مدرن بهكه  زمان با اين فرانسه هم

ـ     هاي سنتي خود را نيز تقويت كرده است. اما هـم   گرايش ه خـواني ايـن دو گـرايش چگون
پـردازد و   صراحت به پاسخ اين جرقه در ذهن خواننده نمـي بهتواند باشد؟ كروزيه شايد  مي

هاي فريباي دولت فرانسه در  شايد هم قصد دارد كه خواننده خود به پاسخي از ظاهرسازي
بـر   مبتنيسياسي گذشته  ـ  باطني به حفظ تاروپود روابط اجتماعي ةعالقتوجه به نوشدن اما 

  مخدوم برسد.ـ  خادمگيري  جهت
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 ساز هاي دولتي مشكل دخالت .4

سـو و   ايـن  به كه ازپي يافتن مشكالت له است كه دولت درحاليئكروزيه دربند بيان اين مس
 باشـد.  ساز مي هاي اوست كه مشكل رود از اين حقيقت غافل است كه اين دخالت  مي سو آن

دولت ازنگاه كروزيه به اصل وجود  سازي دخالت تر نيز اشاره شد مشكل كه پيش البته چنان
جـايي   بلكـه او بـي   ؛گـردد  بـازنمي  ،گونه كه ماركسيسم و آنارشيسم اعتقاد داشت آن ،دولت

حـق و   ةواژشـايد دو   ،كند. بنابراين ميوجهي آن را مشكل اصلي تلقي  دخالت دولت و بي
شتار خـويش  اوراق اين بخش از نو ةمجموعيند واژگاني باشند كه كروزيه در اصالحيت بر

  ها اشاره نموده است. شكلي ضمني به آن به
. او )119: همـان ( كشد چالش مي بهاي است كه كروزيه آن را  حوزهاقتصاد اولين  ةعرص

زيرا توانايي برآوردن نيازها در عصر جديـد   ،داند ميمحكوم  اقتصادهاي دستوري را عموماً
كروزيـه مشـكل اصـلي درنگـاه      نيسـت. ني ثرا دارا نيستند و فرانسه نيز از اين قاعـده مسـت  

داند.  تنظيم مي ةلئمسهاي فرانسوي از  بازار و تنظيم آن را فهم بوروكرات ةپديدفرانسوي به 
 گـر را ندارنـد   منصبان فرانسوي توان فهم تنظيم بدون تنظيم صاحبست كه ا او بر اين باور

طرف بايد سـخن گفتـه شـود ايـن      بيگر  كه از يك تنظيم زمانيدليل،  همين به). 122: همان(
  شود. ها ظاهر مي آن ةانديشقد در  تمامشكلي  بهدولت است كه 

دسـت   ميـان كروزيه وجود نوعي تقابل  ةانديشتر  پايينهاي  جا شايد بتوان در اليه از اين
كه اشـاره   چناننامرئي بازار و دست مرئي دولت را موردتوجه قرار داد. او فروتني دولت را، 

 تجسـم پديـده  اي  كروزيـه كند. دولت فـروتن   نميچيز تعبير  همهپوشي از  چشمبه نموديم، 
 هـاي  يـدگاه د يـل تحم ياسـت كـه بـرا    يبلكـه دولتـ   ،بـه شـكل كامـل آن نيسـت     فر  لسه
يـاري بـراي تنظـيم      به د و درعوض،كن عمل نمي خويش ازطريق دستور ةگرفت شكل پيشاز

اي هستند كـه   لفهؤمجا سادگي قواعد و همكاري شهروندان دو  امور برخاسته است. در اين
  كنند. مياقتصاد ياري  ةصردولت را در ع

 ةعالقگيري چنان است كه گويي هم بدان  سراغرود. اين  ميسراغ اجتماع هم  بهكروزيه 
گراي  يكمتر و  تخصصي ةحوزتر در مقايسه با  دليل توان فكري بيش بهتري دارد و هم  بيش

اقتصـاد و اجتمـاع سـخن     ةعرصـ او از تمايز ميـان دو   آيد. آن برمي ةعهدنيكوتر از  اقتصاد
پندارد و اجتماع  گويد. كروزيه امر اقتصاد را قلمرو عقالنيت محض و تابع درك كمي مي مي

 ،»اجتمـاعي «البتـه او از اصـطالح    ).146: هماندهد ( ميرا در قلمرو احساس و ارزش قرار 
ترين  گذاري اجتماعي نظر دارد و لذا بيش اجتماعي و سياست ةحوزهاي  استسيبه  ،تر بيش
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بحث كروزيه  وپرورش است. مين اجتماعي و آموزشأت ةزمينآورد در  هايي كه مي مثالميزان 
هـايي   حـوزه آورد. آيـا   يـاد مـي   بهجا يك بار ديگر تقابل دو دست مرئي و نامرئي را  در اين

دستان دولت  هاي سنگين و كمرشكن را بايد در اجتماعي با هزينهمين أزش و توچون آم هم
، نگيرند اگر دربند بازتنظيم قرار هحوزنگاه داشت يا به بازار سپرد. او عقيده دارد كه اين دو 

سـوي فـروريختن    بـه ها را  اصل آن )152: همان» (ترخواهي آنان بيش هرچهجنون مطالبات «
نفعان اين  سوي تقويت نقش ذي تنظيم را به ةلئي ماهرانه مسشكل بهجا كروزيه  برد. در اين مي

گونـه خـدمات مشـتري بايـد در امـر توليـد        اينقيده دارد در تمتم عاو  ها مي كشاند. حوزه
كنـد و ايـن    آموزد و بيمار خـود را درمـان مـي    آموز به خود مي مشاركت داشته باشد. دانش

شوند. كروزيه بـار   مياي است كه توسط معلم و پزشك آموزش داده و درمان  اندازههمان به
جـاي   بهخيزد و  برميها  زمينهگر الزامات دولتي در اين  هاي تحميل ديگر به مخالفت با جنبه

هـاي نظـارت بـر     آور و فرمـول  تالش در اعمال كنترل ازطريق تحميـل سـاختارهاي الـزام   
هـا و   وليتئنمـودن مسـ   دار عهـده و  ،ها ها و كوشش الشنفعان در ت ذيكردن  سهيم ،مديريت

  كند. ميمدتر را مطرح آتبديل افراد به شركاي فعال و كار
روايـي مطلـق    پـردازد و پايـان دوران فرمـان    ميكيفيت  ةلئكروزيه در مبحثي ديگر به مس

جا همان دولتي كه هنـوز ازنگـاه او بـه فروتنـي      در اين ).165: همان( كند ميكميت را اعالم 
زيـرا دولـت هـم داراي امكانـاتي زيـاد و       ؛ده در اين كار بزرگ استنكن تعييننرسيده عاملي 

گرايـي   سمت كيفيت بهرو، حركت  ازاين ؛كند ميه ئگسترده است و هم خدمات فراواني را ارا
انجام  ها به چون مدارس و دانشگاه هايي هم عرصهويژه در هچيزي است كه دولت بايد آن را ب

ها هسـتند   زيرا انسان ،داند هاي انساني مي تفاوتگذاري در  سرمايهاين كار را الزمة رساند. او 
آورند و اين كار را ازنظر كروزيه بايد با آمـوزش عـالي آغـاز     ميبار هكيفيت را ب كه درنهايت

ها در  عقيده دارد وضعيت فعلي دانشگاهجا محل تربيت نخبگان است. كروزيه  زيرا اين ؛نمود
ترين تصـميمات و   سادهها قادر به اتخاذ  فرانسه يك خودمختاري ظاهري است و درعمل، آن

سوي آنـاني   بهها نيستند. او اعتقاد دارد دولت براي حل مشكالت بايد دست   اجراي سياست
 هـاي  مسـئوليت شـهروندان در   توانند اين كار را انجام دهند و اين يعني ر ميتدراز كند كه به

  برد. سوي فروتني پيش مي بهعملي خويش. اين كار است كه دولت را 
  

  سازي جامعه سوي مدرن به .5
كنـد. او ايـن    ميبرها عرضه  كروزيه سومين و آخرين بخش از كتاب خويش را با عنوان راه

پنـدارد. يـك حركـت     فرانسه مي ةجامعسازي  مدرنسوي  بهبردها را در راستاي حركت  راه
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ها به آينده معطوف باشد. كروزيه در اين بخـش   نگاهگيرد كه  مياصالحي تنها زماني شكل 
و  ،بردي يعنـي اهـداف، منـابع    هاي استدالل راه قطبتفكر استراتژيك  ةحوزگيري از  بهرهبا 

ترين  مدهد. او عقيده دارد منابع مه ل اصلي موردتوجه قرار ميئعنوان مسا بهها را  محدوديت
همـان   از ديگر موارد توجه نمود. ايـن منـابع ازنظـر كروزيـه     له است و بايد به آن بيشئمس

فرانسـوي   ةجامعـ سـازي   بـرد مـدرن   ناپذير راه نخبگان و كارگزاران هستند كه منبع اجتناب
هـا بـراي    انـد و تمـام قابليـت آن    شدهها در وضعيت فعلي بلوكه  اما آن شوند. ميمحسوب 

كروزيـه نظـام اداري در نابينـايي و     ةگفت به شود. ميماشين دولت استفاده  درآوردن حركت به
شـود   ناشنوايي نسبت به جهان خارج يعني نسبت به واقعيت خدماتي كه به مردم عرضه مي

 رساند ميانجام  بههاي غيرمرتبط با عمل  موريتأپايان را براي بهبود خود با انجام م بيتالشي 
مـدد   آورانـه بـه   زبـان هـاي   انگاري بسيار برمبناي اسـتدالل  سهليمات با تصم ).214: همان(

انـد   گيران وارد شده تصميم ةچرخها و منافع مختلفي كه به  پايان ميان برداشت بي هاي جدل
 ت دريـ و تنهـا واقع  نـد ا ارتبـاط  ها بي كنندگان در تصميم با واقعيت شوند. مشاركت مياتخاذ 

نظام اداري انجـام   ةوسيلهبي است يعني محاسباتي داخلي كه هاي كم واقعيتها  دسترس آن
شوند. كروزيه حتـي سـنديكاها و    ميشود و آمارهايي كه با ديدگاه سنتي غالب تحريف  مي

بردن نقششـان فاقـد آشـنايي بـا تنظيمـات       الؤاي فرانسوي را بدون زيرس هاي حرفه سازمان
  داند. ميار هستند د ها را عهده هاي انساني كه نمايندگي آن سيستم

حـل اصـالح نظـام كشـور     هدنبـال يـافتن را   بهاي كه حريصانه  چون نويسنده كروزيه هم
 ،هاي گوناگون اداري در كشورهاي مختلف ازجمله اياالت متحده، ژاپـن  نظامخويش است 

كند كه آيا  ميرا مطرح ال ؤسدهد و هر بار اين  و گاه انگلستان و آلمان را موردتوجه قرار مي
سازي چنين چيزي در فرانسه هم وجود دارد؟ و هر بار با چنان حجم سنگيني از  پيادهمكان ا

شود كه در يافتن جواب درسـت بـراي    ميرو هو سياسي روب ،متغيرهاي فرهنگي، اجتماعي
 ةجامعـ  ةبرگزيدهرحال، مشكل را در تكنوكراسي  به ،شود. او ميبا مشكل مواجه ل ؤاساين 

 ةسلطست كه هر نوع اصالحي نيازمند تغيير در نظام فعلي تحت ا بر آنبيند و  ميفرانسوي 
چـون   استدالل بوروكراتيكي را كه ما هـم  ةشيوزيرا اين افراد ؛ ها در فرانسه است تكنوكرات

  كنند. ميو توجيه  ،تحميل، حفظ ها در آن زنداني هستيم آن
وتن ممكـن نيسـت.   گيرد كه دولت مدرن بـدون سياسـت فـر    نتيجه مي كروزيه درپايانْ

 دولت فروتن ازنگاه او دولتي است كه به شهروندان احترام بگذارد و براي آنان كار كنـد. او 
امـا ايـن نـه خـداي      ؛يك بار ديگر، خدايي درحال فناست«با صدايي بلند فرياد مي زند كه 

سياسـت ايـن    ئلةمسـ . )282: همـان (» ابراهيم و يعقوب بلكه خداي لنين و توتسكي اسـت 
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ست كه به انسان اجـازه بدهـد   ا اصلي آن ةلئها بگويد چه بكنند بلكه مس انسانكه به  نيست
  خود را بيابد كه چه كند.

  
 رفته بازگشت لوياتان و فروتني ازدست .6

يادمانـدني او يعنـي    بـه ياد بـروس لـي و فـيلم     بهرو را  پيشِ ةنوشت ةاين عنوان شايد خوانند
كـه لوياتـان و    شـرط  بدان ،وجه نيست بيبيندازد. البته اين تداعي چندان هم  اژدها بازگشت

آيـد از   كـه از نـام كتـابش برمـي     چنانسان بپنداريم. كروزيه  اژدها را واژگاني مترادف و هم
كنـد و از   ماندن جامعه را به فروتني دولت منـوط مـي   گويد و زنده فروتني دولت سخن مي

نمايـد.   ده مـي ام را اراريختگي بلكه نوعي آميختگـي بـااحتر   هم فروتني نه معناي ضعف و به
خـواه كروزيـه دولتـي اسـت كـه فرمـان        داند آگاه است. دولـت دل  چه نمي دولتي كه به آن

راند بلكه در خدمت جامعه است. دولتي است كه انحصار منـابع عمـومي را در اختيـار     نمي
هـاي سـنتي آن را كنـاري نهـاده      باالنشـيني مردانه و  هاي دولت ندارد. دولتي كه فخرفروشي

  است. برداشتهخويش پرده  ةدر اين نوشت اي است كه كروزيه بارها از آناين خواسته است.
هـاي   ارچوبهـ ويژه دولت فرانسه، در چهب ،ها زند كه دولت كروزيه در فضايي نفس مي

 ةنويسـند ايـن  متصلب ديواني خودساخته گرفتـاراني ناآگـاه از گرفتـاري خـويش بودنـد.      
اجتماع  ةادارهاي كار  ظرافتبه  ،سو ازيك ،گر نظام ديواني امريكا پردغدغه فرانسوي ستايش

ش مانع از ا ديد كه بزرگي آسا را مي غولديگر، دولتي  و دستگاه ديواني نظر داشت و ازسوي
تغييـر بـود و    چيز درگـروِ  همهشد. حال،  ميهاي ظرافت جو  عرصهورود روان و چابك در 

شد و  ازكارافتادگي آن منجر ميبه دنبال آن  بهتغييرندادن اين وضعيت به درجازدن جامعه و 
مانـد كـه لبـاس     اگر هم قرار بود تغيير بدون الزامات اساسي آن صورت گيرد به تبرزني مي

  شد. جراحي بر تن كرده و به قصد مداواي بيمار راهي بيمارستان مي
) بحـث از كـارايي   1987( شد فروتن دولتقلم نوشتن كتاب  به تدسكه  زمانيكروزيه 

هـايي   خوش چـالش  مند ديواني در سطح جهان، دست هاي قدرت ويژه در نظامهب ،ها دولت
بناهـاي  « 1990اين كتـاب در سـال    گفتار بر گاه نگارش دومين پيش  جدي شده بود. اما به

حوادثي كه ناخواسته بـرق اميـد   ؛ »اروپاي شرقي درحال فروريختن هستند ةبينان بزرگ خود
چـه اتفـاق    هايش را بـا آن  وقت كه استدالل جا و به بهتقارني  ؛را در چشمان كروزيه نشاند

منـد  هـاي قـدرت   دسـتگاه توانست در تمجيد ايـن   نميكرد. ديگر كسي  ميسو  افتاد هم مي
از ديگـري درحـال فروپاشـي بودنـد. امـا در       چـون يكـي پـس    ،كند سرايي مديحهديواني 
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آوردنـد. در   مـي ارمغـان   بـه سـوز را   خالئي بنيانچون  ،كوبي كرد شد پاي نبودشان نيز نمي
از ايـن   دولتي كه پـس  ؛گويد جديد عمل دولتي سخن مي ةچنين شرايطي، كروزيه از فلسف

گرانـي   مطيع به كنش ها بايد به فروتني تن دردهد و شهروندانش را از رعايايي فرازونشيب
  تبديل نمايد. جو مشاركت

هواي بروز ايـن  و هاي نگارش كتاب و در حال اي در همان سال جا، اگر خواننده تا بدين
ناگـاه   بهپرداخت،  ميهاي كروزيه  نوشته ةتغييرات جهاني با تمركز بر اردوگاه شرق به مطالع

ت. اما امروز اگر همـان خواننـده   بس ميروند گردش ايام بر ذهنش نقش  ةپشتوانييدي به أت
اي  ع كند، آن را نوشـته ون رجبه آگذرد بار ديگر  بعداز ربع قرن كه از نگارش اين نوشته مي

مـل ازنگـاه   أت هـايش را قابـل   چنان خوانـدني امـا در فضـايي بسـيار متفـاوت و توصـيه       هم
  خواهد يافت. سنجي امكان

از ديگـري اتفـاق افتادنـد     يكي پـس سوم ميالدي  ةهزارحوادثي كه در نخستين دهه از 
هـاي كروزيـه گـوش سـپارد، بـا وضـعيتي        توصـيه خواست بـه   حتي اگر هم مي ،دولت را
امريكا و اعالم آغـاز   ةمتحدساخت. ناقوس يازدهم سپتامبر در اياالت  جو مواجه مي مداخله

جنگ عليه تروريسم، حضور نظامي و پررنگ ارتـش ايـن كشـور و ارتـش متحـدانش در      
هــا دورتــر از ســرزمين اصــلي، بحــران اقتصــادي پرقــدرت در اردوگــاه  فرســنگي منــاطق

هاي غربي را در  هاي زندگي خانواده جنبهايش هنوز تمامي ه لرزه  داري جهاني كه پس رمايهس
هاي مسلح ايدئولوژيكي گروهپرشمار  ةآخر، ظهور بالنسب دهد و دست معرض خود قرار مي

اي با لباسـي    اسالم در كشورهاي مختلف، تصوير دولت كروزيهراديكال با القابي منتسب به 
شـك،   بي هاي نظامي و تجهيزات جنگي تبديل كرده است. لباسخدمتي را به دولتي با  پيش

زيـرا بـروز رخـدادهايي كـه      ؛فرانسوي ربطي ندارد ةنويسنددولت به اين  ةفروتني بربادرفت
داد چنـان   را موردفراخـوان قـرار مـي    ترين كاركرد دولت يعني حفظ امنيـت جامعـه   قديمي

  اي عمومي تبديل كرد. پرحجم ظاهر شد كه بازگشت لوياتان را به خواسته
نيازهـا بـود.    بازگشت لوياتان نه يك بازگشت ساده بلكه بازگشتي با تمام لوازم و پـيش 

 ،امـا در كنـار آن   ؛لوياتان آمده بود تـا نقـش سـنتي خـويش را در حفـظ امنيـت ايفـا كنـد        
هـا بـود هيبـت جنگـي او را چنـين نديـده بودنـد دسـت          زدگان اقتصادي كـه سـال   نبحرا
 ةيندشـد آ سويش دراز كردند تا به زنـدگي نـاخوش   به ــ ضرورت بههرچند ــ  خواهي ياري

  ها نيز نظري بيفكند. اقتصادي آن
ي مارك تواين شده، اگـر  گدا و شاهزادهاي از  نسخه شبهكه  ،اي كروزيهسناريوي دولت 
بايد متواضعانه  ،سو ازيك ،گردد. او با يك پارادوكس اساسي مواجه مي ،بخواهد محقق شود
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و  ،هاي حضور و اقتـدار خـويش را كـاهش دهـد، از انحصـار منـابع دسـت بـردارد         حوزه
ديگر، لبـاس   چه مستلزم فروتني و خدمت به شهروندان است در پيش گيرد و ازسوي هرآن

از تمامي منابعي كه در انحصـار و اختيـار دارد بـه حفاظـت از     رزم بر تن كرده و با استفاده 
ديگـر دارنـد. ايـن     جان و مال شهروندان همت گمارد و اين دو الزاماتي بس متفاوت با يك

اقتضاي گذشت ايام و چـرخش   بهاز نگارش كتاب  سال پس 25همان پارادوكسي است كه 
هـاي كـاركردي    وش كرد كـه حـوزه  توان فرام نمي ،ديگر وجود آمده است. ازسويهدوران ب
هـاي جداسـاز وظـايف دولـت      ديوارههايي منفصل و پراكنده نيستند. تراوايي  حوزهدولت، 

گـذارد. لوياتـاني كـه سـالح بـر دوش       چنان است كه تغيير در هركدام بر ديگري اثـر مـي  
كنـد. بازگشـت اژدهـا     گفتنش نيز تغيير مـي  شود و سخن هايش نيز عوض مي گيرد كفش مي

  عيار و كامل است.   بازگشتي تمام
  

  گيري نتيجه .7
 مـدرن،  دولـت  فـروتن،  دولـت با نگارش كتـاب   ،تواناي فرانسوية نويسندميشل كروزيه، 

خـود مشـغول    بـه ها ذهن او را  سالاي كه  پرده از دغدغه رگيد ييريتغ يبرا هايي استراتژي
اقتضـاي   خـواني نـدارد.   متكبرانه همكرد برداشت. اقتضائات دنياي مدرن با رويكردهاي  مي

 جـو در كنـار دولتـي فـروتن و در     مشـاركت دنياي نو تبديل رعايايي مطيع به شـهرونداني  
گردد  نخست به نظام اداري فرانسه بازمي ةوهلخدمت جامعه است. نگاه كروزيه اگرچه در 

 گويد ميچنان سخن  ،كند هاي بعداز جنگ آغاز مي از حكومت و را با فرانسه هايش بحثو 
  گردد. يافته تبديل مي كم گويي به منطقي تعميم كه كم

وبرگشت  هاي خرد در رفت سوي بحث بهسوي مباحث كالن و زماني  بهنگاه كروزيه گاه 
درنگـاه   ،سـازد. نويسـنده   ريختگي مواجه مـي  گر را با نوعي درهم تحليلخوانندة است و گاه 

او را مدنظر دارد و درنگاه خرد، نظام اداري كشـورش را  هاي برخورد با  شيوهكالن، دولت و 
خواننـده   ،كشد و تفكيك اين دو، گاه چالش مي بهچون آموزش و سالمت  هايي هم در عرصه
ديگر موردتوجـه قـرار    نوعي درطول يك گزد. هرچند بعيد نيست اين دو نگاه را بهرا آرام مي

منظـر   همه، گاهي ازايـن  سخن بگويد. بااين مجريهقوة داده باشد و از كليت دولت در معناي 
  .گويد ميدولت سخن وسيلة بهفلسفي تغيير انسان  شبهرود و از بحث  فراتر مي
سوم ميالدي از حمالت  ةهزارهاي آغازين  آخر، بروز رخدادهايي شگرف در سال  دست

ا تروريسم تاريخي اعالن جنگ ب ةحادثاي تا   نظامي كشورهاي غربي به كشورهاي خاورميانه
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هـاي كروزيـه را بـا ضـرورت بازگشـت       هاي تودرتوي اقتصـادي اجـراي توصـيه    و بحران
گفت يك بار ديگر با  رو ساخت. خدايي كه كروزيه از رفتنش ميهمند روب هاي قدرت دولت

  قدرت در صحنه حاضر شده است.
دولت از چند وجه حائزاهميت است: نخست، در بسياري موارد ايـن   ةاين حضور دوبار

اقتصادي،  ةويژه در حوزهب ،ت خويشيهاست كه براي اصالح وضع مردم و افكار عمومي آن
شـدن فضـاي عمـومي     كه امنيتي ديگر اين ؛هاستمند و پررنگ دولت ر قدرتوخواهان حض

به  ،بدون شك ،ي دولت در حفظ امنيتهاي سنت عنوان فراخواني براي تقويت نقش جهاني به
كـه در ايـن ميـان بـاقي      ياهد شد. تنها چالشوهاي ديگر منجر خ جلوآمدن دولت در عرصه

مدت مشكالت است كه چون رقيبي ديگر در ايـن   ها در حل كوتاه دولتناكارآمدي  ماند مي
 ؛افكـن دانسـت   تـوان آن را چـالش دولـت    عرصه براي حل مشـكالت وجـود نـدارد، نمـي    

 جديد باز ةسابقنهادهاي كروزيه براي دولت در شرايط كم ، روشن نيست آيا پيشترتيب بدين
  خود جلب كند يا خير. خواه منتظر اين روزها را به منصبان قدرت تواند نظر صاحب هم مي

چه تاكنون در نقد عـدم انطبـاقش بـا اقتضـائات دوران      آن از  كتاب دولت فروتن جداي
هاي يكي از متفكران فرانسـوي   خواندني است و خواننده را با ديدگاه جديد گفته شد كتابي

شايد جاي آن داشت  وجوداين،سازد. با كه تا همين اواخر ديده از دنيا بر نبسته بود آشنا مي
اي سوم بر كتاب به اين نكتـه اشـاره    در مقدمه هاي واپسين عمر خويش كه كروزيه در سال

ال ؤهاي قديم را موردسـ  آور بسياري از ديدگاه كه تحوالت جديد با سرعتي سرسام نمود مي
  و ابهام جدي قرار داده است.

انـد   تحريـر درآمـده   ةرشـت  بـه  1990و  1987 هاي كتاب كه در سال ةنگاهي به دو مقدم
گردد. از آن زمـان   از يك ربع قرن پيش بازمي  حكايت از آن دارند كه نگارش كتاب به بيش

تـوان   اي مـي  تربرهـه  جهان شاهد حوادثي بوده كه در كم ،ويژه در ده سال گذشتههب ،اكنونت
گرفت. اين رخدادها  ،ي و چه در مقياس كيفيچه در بعد كم ،سراغ از چنين رخدادهايي را

نظير  ثيراتي كمأها ت چنين نگاه مردم به دولت و انتظارات آن ها و هم بر نگرش و كنش دولت
 ةتـر چهـر   گردند بـيش  از اين دوران بازمي ها پيش هايي كه به سال  و لذا تحليلگذارده است 

  گيرند. خود مي  هايي تاريخي را به تحليل
ت كه به كمند قلم مغفول ازنگاه كروزيه بيان شد بسيار جاي آن داش ةعنوان نكت چه به آن

 ،آگاه اگر توجهي به سال نگارش كتاب نداشته باشـد  ةزيرا خوانند ،افتاد ميمترجم محترم در
 ،چـه  هـاي كروزيـه بـا آن    هاي پاييني ذهن خويش بـه عـدم انطبـاق گفتـه     در اليه ،شك بي
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ه ئلدر دنياي سياست و جامعه در جريان است پي خواهد برد. هرچند اين مس ،حاضر درحال
مترجم  ةندك در بخش مقدموجود توضيحي ا وجوداين،با ،كند ايرادي را متوجه مترجم نمي

اي  هاي ظـاهري ماننـد بيـان واژه    برخي كاستي ،ديگر ازسوي گشا باشد. توانست راه شايد مي
در مـتن و پـاورقي    »راكسـيس پ«سان در زبـان فارسـي و التـين ماننـد      واحد با تلفظي يك

لفـظ ماننـد    ة) يا عـدم اسـتفاده از واژگـان مرسـوم و تخصصـي بـدون ترجمـ       19  همان:(
بودنش » بازرس ويژه«هاي جاري بر معناي  كه لفظش به همين شكل در نوشته »آمبودزمان«

  سازند. ) مواردي هستند كه البته خللي به نوشته وارد نمي247همان: سبقت جسته (
  
  نامه كتاب
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