
  

 
 
 
 

 
 کثرت استِیاقتصاد: س-ستیز/استیس-ستیز

  
 موریتزیو التزاراتو

 یتقو میمر یترجمه
 

گرفتن فرازهای پرشمار آثار فوکو که به تشریح تو در این مقاله با نادیدها: التزارتوضیح مترجم
، اختصاص داردی فوکو با مارکس و اهمیت ستیز طبقاتی در چارچوب مفهومی او نسبت اندیشه

نظر از ارزیابیِ کاری که صرفاما تبدیل کند. « انبوه خلق»کوشد فوکو را به متفکری در سنت می
کند، یکی از امتیازات این مقاله تو در این مقاله با فوکو و چارچوب مفهومی او میاالتزار
چه  «ی کارگرطبقه» جایبه« انبوه خلق»کاربرد مفهوم  ساختن این نکته است کهروشن

ای با ساختن واژهجایگزین ای دارد، و مسئله صرفاًعملی های نظری و چه پیامدهایفرضپیش
مثابه کردِن ستیز طبقاتی بهترین پیامدها عبارت است از جایگزینای دیگر نیست. یکی از مهمواژه

بر  این بدان معناست که«(. حکومت»و دولت )یا « جامعه» ی اصلی سیاست، با رویاروییِهسته
های قدرتی که در ی و تکنولوژیبه جای توجه به ستیز طبقات« محور-انبوهه»اساس رویکرد 

شوند )تحلیلی که سرشت طبقاتی دولت یا نظام سیاسی را مناسبات طبقاتیِ تولید به کار گرفته می
های مثابه یک کلیت )متشکل از کثرتی از سامانهکند(، باید مناسبات جامعه بهآشکار می

مثابه جایگاه تجمیع لت بهگذارند( را با دونامتجانس که بر مجموعه شرایط زندگی اثر می
تو از رویکردهایی که جامعه را االتزار ،ها مورد توجه قرار داد )البته در پایان مقالهمندیحکومت

کند، اما خود او با آمیز یاد میکنند با لحنی سرزنشتلقی می «ملت»مثابه دست بهکلیتی یک
ای شیوهبه« های حکومتی تکنیکبستههم»مثابه به« جامعه»کنارگذاشتن ستیز طبقاتی و تلقی 
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های ناشی از ستیز کوشد بحراندیگر در این دام افتاده است(. در شرایطی که بورژوازی می
 موجود جلوه دهد و در قالب های غلط نظام سیاسیِگیریها و جهتنتایج لغزش طبقاتی را صرفاً

قات و خواستار یک نظام سیاسی دموکراتیک جا سایر طبراز تهمخود را  ،«جامعه علیه حکومت»
مثابه جایگزین به« انبوه خلق»محور و در کانون آن، مفهوم -که رویکرد انبوههبزند، تشخیص این

، در میدان ستیز نیروها در کدام جبهه ایستاده است، کار چندان دشواری نیست «پرولتاریا»
ی یکی از ترفندهای منزلهچه را فوکو بهتو آناتزارتوان به این نکته اشاره کرد که الجا می)همین

 دهد(.کند، به خود فوکو نسبت میکردن ستیز طبقاتی شناسایی میدانش بورژوایی برای نادیدنی
چه اهمیت آن توان از آثار فوکو بیرون کشید یا نه،که آیا چنین برداشتی را مینظر از اینصرف

فتیشیستی از حکومت و جایگاه و  پیامدهای نظری و سیاسی این برداشتِ مل در مورددارد تأ
نظر از استراتژی نویسنده، این مقاله قطعات مهم و همه، و صرف. با ایناستکارکرد آن 

تو اهایی دیگر، و حتا علیه استراتژی التزاردر چارچوب را هاتوان آنارزشمندی در بر دارد که می
  ، به کار گرفت.«(انبوه خلق»اش )اصحاب و همفکران

*** 

 

پرسی در مورد قانون برای همه کارزارهای تبلیغاتی ی دوراناندازهگاه بهی لیبرالیسم را هیچکلمه
فهم کردن ر قابلی این مباحثات پرشور تاثیری دایم. ولی آیا همهاروپا نشنیده یاتحادیه اساسی

منتشر  [2004]اکتبر  تازگیمیشل فوکو که به گفتاراند؟ پس از دو درسمنطق لیبرال داشته
 توان به چنین فرضیی، مسیاست-زایش زیستو  امنیت، قلمرو، جمعیتاند، یعنی شده

 شک کرد.

ای کنند که عبارت است از شیوهای تبارشناسی و تاریخ لیبرالیسم را ترسیم میاین دو کتاب گونه
ی سیاسی و فلسفه کند و هم ازداری که خود را هم از مارکسیسم متمایز میبرای خوانشِ سرمایه
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ی میان اقتصاد و توجه خود را بر رابطه اقتصاد سیاسی. من در نسبت با این تبارشناسی لیبرالیسم،
 دست فوکو بسط یافته است، متمرکز خواهم کرد. به کهچنان، آن«کار»و نیز بر پرسش  سیاست

ز این کند، اگیریِ آن میشکل داری از آغازتوجهی که فوکو وارد تاریخ سرمایهنوآوری قابل
هایی حل ها و سامانهآورد، تکنیکسیاست پیش میی اقتصاد و ای را که رابطهقرار است: مسئله

ز ا، «دیگری»ین اند و نه از سیاست. مقصود همانا پرسش از اکنند که نه از اقتصاد مشتق شدهمی
نه از  سیاست دانیم، کارکرد، اثرگذاری و نیروی اقتصاد وکه امروز میاست. چنان« خارج»این 

ها به آن گیرد که نسبت، بلکه از عقالنیتی نشئت میهاستشکلِ عقالنیتی که درونیِ این منطق
 نامد.می« هاحکومت بر انسان»بیرونی است و فوکو آن را 

به  1های شبانی/روحانیِ مسیحیاست که دولت مدرن از آیین« ای انسانیتکنولوژی»حکومت 
(، توان یافت و نه در سنت رومیارث برده است )تکنیک خاصی که نه در سنت یونانی می

ها به حکومت بر اش از حکومت بر نفسساختن و جابجاکردنتکنیکی که لیبرالیسم با دگرگون
کردن حکومت اش کرده و آن را غنا بخشیده است.اش را تغییر داده و تعدیلجهت ها،انسان

توان رفتار دیگران را اداره کرد. کردنِ این پرسش است که چگونه میمعنای طرحبه
کردن روی کردن عملهای ممکن است. حکومتنجام کنش روی کنشکردن احکومت

 ها را آزاد در نظر گرفت.هایی است که باید آنسوژه

های تنظیم و کنترلِ بیماران، فقیران، بزهکاران، را برای توضیحِ سامانه« حکومت»تر فوکو پیش
های خُرد برای ی قدرتنظریهکار برده بود. در این تبارشناسیِ لیبرالیسم، دیوانگان و غیره به

ایی هها با نوآوریی اینشود، و همههایی به کالنِی اقتصاد به کار گرفته میتوضیحِ پدیده
های خُردش را بر آن رو که قدرتز افقط  2لیبرال مندیِحکومت-گیرد. کالنچشمگیر انجام می

ناپذیراند. کالن[ جدایی ]خُرد و کند ممکن نشده است. این دو سطحیک کثرت اِعمال می

                                                           
1 . pastorale chrétienne 
2 . macro-gouvernementalité libérale 
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ها پیوند دارد، نه با مقیاس )تحلیلِ ها و دیدگاهی روشهای خرد با مسئلهی قدرتنظریه
 های خاص مانند دیوانگان، زندانیان و غیره(.جمعیت

 اقتصاد و سیاست

  هجدهم به مسئله تبدیل شد؟ ی قرنی اقتصاد و سیاست در میانهچرا رابطه

مندانه باید در یک گریِ حاکمیتحکومت دهد: هنربه این طریق پاسخ می فوکو این پرسش را
هایی اقتصادی در این سو سوژههایی حقوقی اِعمال شود، اما از قرن هجدهم بدینقلمرو و بر سوژه
انسانِ  که از حقوقی برخوردار باشند، منافع و عالئقی دارند.اند که بیش از آنفضا اسکان یافته

، 5انسان قانونی یا 4انسان حقوقی وجودی است نامتجانس و غیر قابل انطباق برم 3اقتصادی
 تقلیل به انسان حقوقی یا قانونی.موجودی غیرقابل

های ط سوژهشوند: فقی حقوقی در دو فرایند مطلقاً نامتجانس برساخته میاقتصادی و سوژه انسان
 های حقوقی ادغامی سوژهعهپوشی در مجموحقوقی از طریق دیالکتیک اِعراض یا چشم

ی حقوقی مستلزم آن است که سوژه سیاسی و قانون اساسی تأسیس حقوق شوند. درواقع، می
 د.( پوشی کننفع کسی دیگر چشم حقوقِ خود را به کسی دیگر انتقال دهد )از حقوق خود به

ی جموعهمی منافع در تکثیِر خودانگیختهبرعکس، انسان اقتصادی نه با انتقال حقوق، بلکه با 
منفعت  ی ازاقتصادی(. کس تاسیس نظام سیاسی براساس منافعشود )های اقتصادی ادغام میسوژه

ه اهانناپذیر منافع خودخوگیریِ خستگیکس، با پیکند؛ بلکه درست برعپوشی نمیخود چشم
 ود. شاست که نیازهای همگان تکثیر و برآورده می

ها را مجالِ بروز داده ناپذیریِ اقتصاد به سیاست شمار عجیب و غریبی از تأویلظهور این تقلیل
آدام اسمیت جای دارد، چراکه او از حیث تاریخی و  آثار است. این مسئله به وضوح در مرکز
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 . Homo juridicus 

5
 . Homo legalis 
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ان باز وقفه بدی مفسران بیی عطفی قرار دارد که از دو قرن پیش تاکنون همهنظری در نقطه
کند، اسمیت خالصه می ترین شیوه، که این بحث را شاید به کامل6گردند. از نظر ادلینو زنینیمی

کوشد دلیل این امر را پیدا اقتصاد سیاسی، بلکه آخرین فیلسوف اخالقی است که می گذارنه بنیان
 سازگار و هماهنگکلی  کند که چرا دیگر اخالق و اقتصاد و سیاست بر یکدیگر منطبق نیستند و

رسد: نسبت ای می. بر طبق نظر زنینی، آدام اسمیت در نهایت به چنین نتیجهدهندرا تشکیل نمی
. ادغام در یک کل منسجم است ناپذیر و غیرقابلناشدنی، هماهنگیمیان اقتصاد و سیاست حل

درحقیقت راهی را که  گذارد، آیندگانی کهی آیندگان میاین معما را به عهده اسمیت حل
 فیلسوف اسکاتلندی ترسیم کرده بود پی نگرفتند. 

( را 7مربوط به منزل ضرورت، نیاز و منفعت خصوصی )امور هانا آرنت، اقتصاد سیاسی از نظر
سیاسی تعریف چه را سنت کالسیک یونانی و رومی غیری عمومی کرد، یعنی هر آنوارد حوزه

ای ی عمومی، سیاست را به گونهکه اقتصاد با اشغال حوزهکرد. به این طریق است می
  اندازد.ناپذیر از کار میبرگشت

، زیرا است اثر کردن سیاستزدایی و بیسیاست از نظر کارل اشمیت، منطق اقتصاد سیاسی عامل
ه ب (. دولتواهاکاسبکاران )بورژ شود به رقابت میاننبرد تا سر حد مرگ میان دشمنان تبدیل می

ران کنندگان، کارگشناختیِ مصرفجامعه شود، و وحدت سیاسی ملت به کثرتجامعه تبدیل می
این  اقتصاد میتاش کند، اما از نظراثر میآرنت اقتصاد سنت کالسیک را بی و کارفرماها. از نظر

 کند.های اروپایی میکار را با سنت مدرن حقوق عمومیِ ملت

ی حقوقی( تناقضی ی اقتصادی( و شهروند )سوژها )سوژهوبورژاز نظر مارکس، شکاف میان 
نسبت میان بورژوا و شهروند نسبت زیربنا و  ای دیالکتیکی تأویل شود.است که باید به شیوه

ماند. شود و در آسمانِ سیاست از نظر پنهان میروبناست. واقعیتِ مناسبات تولید رازآمیز می
 خورده است. فاین جهان شکا انقالب بشارت آشتی
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کند. بدیع پیشنهاد می کامالحلی  پذیرد و راههای نگریستن را نمییک از این شیوهفوکو هیچ
توان به یک های متفاوتِ سیاسی، اقتصادی و اخالقی را دیگر نمینخست، نسبت میان این عرصه

رویایش را در سر سنتز فروکاست، به وحدتی که آرنت، اشمیت و مارکس، هر یک به طریقی، 
یک قادر به ی اقتصادی، نه قانون و نه بازار، هیچی حقوقی و نه نظریهداشتند. دوم، نه نظریه

 8ی جدیدی الزم است، میدان جدیدی، سطحِ ارجاعِ تجانس نیستند. عرصه دادنِ این عدمآشتی
های اقتصادی. ی سوژههای حقوقی باشد و نه مجموعهی سوژهتواند مجموعهجدیدی که نه می

ای شوند که بتوان مجموعهاداره می این دو عرصه ]یعنی حقوق و اقتصاد[ فقط در صورتی قابل
ای کامل از عناصر و عالئق جدید را نیز ها، بلکه سلسلهتعریف کرد که نه تنها پیوند و ترکیب آن

 پدیدار کند و هر دو عرصه را در بر بگیرد. 

 به دو شاخه تقسیم نشود )هنرو   فراگیرِ خود را حفظ کندمندی سرشتِکه حکومتبرای این
ای حقوقی(، لیبرالیسم کردن به شیوهحکومت ای اقتصادی و هنرحکومت کردن به شیوه

آزماید که روی سطحِ ارجاعِ جدیدی کند و میهای حکومت را ابداع میای از تکنیکمجموعه
نامد. اما در اینجا، می« 9اجتماعی امر»، یا «جامعه»، «یی مدنجامعه»شوند که فوکو آن را اِعمال می

گیرد. بلکه عبارت است ی مدنی فضایی نیست که در آن استقالل نسبت به دولت شکل میجامعه
واسطه، بلکه بخشی از ی نه واقعیتی بدوی و بیی مدنهای حکومت. جامعهتکنیک 10یاز همبسته

مندی است. جامعه نه واقعیتی در خود است، و نه چیزی که وجود تکنولوژیِ مدرنِ حکومت
ندارد، بلکه مانند دیوانگی یا سکسوالیته، واقعیتی ترکیبی است. در برخوردگاه مناسبات قدرت و 

شوند که به نحوی میانجِی هایی ترکیبی متولد میگریزد، واقعیتین مناسبات میچه پیوسته از اآن
 اند. شوندهگر و حکومتحکومت

حکومت برساخته  هنرِی در این برخوردگاه، در مدیریتِ این میانجی است که لیبرالیسم به منزله
 شود. سیاست متولد میشود. در این برخوردگاه است که زیستمی
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قدرتِ  آزادی در مقابل 11یقابل تجزیه، از نظرِ فوکو، انسانِ اقتصادی نه اتمِ غیربنابراین
است که به « سنخی خاص از سوژه»ناپذیر به حکومتِ حقوقی، بلکه مند، عنصرِ تقلیلحاکمیت

کند و اصولِ اقتصادی تحدید و تنظیم  دهد خود را بر اساسمی رخصتکردن یک هنرِ حکومت
جا که ممکن است کمتر حکومت آن تا»توان سازد که چگونه میمیبه این ترتیب، مشخص 

هجدهم  ای است که از قرنطرف، هماورد، یا عنصرِ اساسیِ عقِل حکومتی انسانِ اقتصادیْ«. کرد
 به بعد صورتبندی شده است. 

ای ونهگ، بلکه ای سیاسیای اقتصادی است و نه نظریهبنابراین، لیبرالیسم در گامِ نخست، نه نظریه
ی حقیقت منزلهعقالنیت، به ی ابزارمنزلهی آزمون، بهمنزلهکردن است که بازار را بهحکومت فن

 تشکل ازمگی ی، فرهنپذیرد. منظور از جامعه مجموعه روابط حقوقی، اقتصادو مقیاسِ جامعه می
 نخستین ا بهقرن هجدهم م فوکو، با فرارسیدن اند(. از نظرهاست )که طبقات بخشی از آنسوژه

ی کاالها به مبادله یافته بر اساسشدنِ روابطِ انسانیِ تعینو فرایندِ بیگانگی و تبدیل کاپیتالکتاب 
ای اس سائقهر بر اسگذاریم. بازاید، پا نمیروابطِ میانِ چیزها، و رازی که باید از کاالها بیرون کش

ن دل از آبرو شود. آن بازاری هم نیست کهدهد تعریف نمیسوی مبادله سوق میها را بهکه انسان
وکو داری نیست. فتقلیل به سرمایه گاه قابلهیچ خودخودیبهگوید، بازاری که سخن می

ها نه تجار، سوژه ینجاگوید منظور از بازار نه برابری در مبادله، بلکه نابرابری و رقابت است. امی
مند و مبتنی بر اوت تفهای اقتصادی و منطقِبلکه کارفرماها هستند. به همین دلیل بازار بازارِ بنگاه

 است.  هاآن نابرابری

 قدرت های نامتجانسی سامانهی ادارهمنزلهبه لیبرالیسم

دهد. این حکومتی را توضیح می عقالنیت های عملکردطریقی همچنان بدیع، شیوهفوکو به
)دولت( و فردی که بر حسبِ منطقی استراتژیک در  12عقالنیت بر اساس تضاد میانِ تنظیم عمومی

های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر در تناقض کند. سامانهفعالیت است، عمل نمی
                                                           
11

 . atome insécable 

12
 . la régulation publique 
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ها، ها، اصطکاکاند. در نظر فوکو، این عدم تجانس به معنای تنشنیستند، بلکه نامتجانس
های متفاوت است. حکومت ن این سامانههای موفق یا ناکام میاهای متقابل و سازشناسازگاری

کند و گاهی گیرد، گاهی بر یک سامانه تکیه میای دیگر به کار میسامانه ای را علیهگاهی سامانه
هایش همواره ی استراتژیای دیگر. در اینجا با نوعی پراگماتیسم روبروایم که سنجهبر سامانه

های متفاوت از قانون، از فراتررفتن از برداشت بازار و رقابت است. منطق لیبرالیسم معطوف به
در  (های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی جریان دارندفرایندهایی که در سامانه) آزادی و از حق

نیست. برحسب نظر فوکو، منطق لیبرالیسم دیالکتیکی نیست. منطق دیالکتیکی  ،یافتهتمامیتی آشتی
ها را در سازشی گذارد که آشتیِ آنحدهای متناقض را در محیطی متجانس به نمایش می

های ممکن میاِن دادن این است که اتصالدهد. کارکرد منطق لیبرالیسم نشانیافته نوید میتمامیت
 اند. مانند کداماهمخوان باقی میحدهای ناهمخوانی که ن

کند که با اولویت سیاست اشمیت و آرنت به همان اندازه را توصیف می 13فوکو سیاست کثرتی
بخشِ اقتصاد یا سیاست را با فوکو اصل تمامیتدر تعارض است که با اولویتِ اقتصادِ مارکس. 

و درجاتی اتفاقی از وحدت را  کند که واحدهای استوارِ بسیارهایی جایگزین میتکثیر سامانه
هایی ی کارگر و غیره( را با سوژهی حقوقی، طبقه)سوژه 14های اکثریتیسازند. او سوژهبرمی

های تکین ها و قطعهها، تکهخردهایش کند که واقعیت را با آرایش و افزجایگزین می« 15اقلیتی»
« کلِ»اقتصاد است و نه در « کلِ»در ها، نه ها و تکهخرده ها،این قطعه« حقیقتِ »سازند. برمی

 سیاست. 

تر برای نهماهرا یابد، با قابلیتی هموارهی بازار و جامعه گسترش میکردن از میانههنر حکومت
همه، از این مداخله، عقالنیت و سازماندهیِ مجموعه مناسبات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، و

 دیدگاه منطق بنگاه اقتصادی. 

                                                           
13

 . une politique de la multiplicité 

14
 . sujets majoritaires 

15
 . minoritaires  
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 جمعیت/طبقه

خواند. می« جمعیت»شود که فوکو با استفاده از زبان اقتصاد سیاسی حکومت بر کثرتی اِعمال می
 خلقی بوده است، انبوه« 17خلق انبوه»فراگیرِ قدرت همواره  ی مدیریتمنزلهحکومت به 16موضوعِ

 اند. هایی از آنهای اجتماعی بخشهای حقوقی و سوژههای اقتصادی(، سوژهکه طبقات )سوژه

شان شود که موضوعهایی کشیده میها و دانشداری، خط تمایز میان تکنیکدر تحلیل سرمایه
 اند. از نظرها طبقاتها و دانشگونه که موضوع برخی از تکنیکجمعیت است، همان –کثرت 
ده اندیشی اقتصاد-ای مربوط به زیستی مسئلهمنزلهی جمعیت بهداری مسئلهاز آغازِ سرمایهفوکو، 

معیت ِم جی جمعیت را دور بزند و حتا خودِ مفهوکوشد مسئلهکه مارکس میشده است، حال آن
قالِب ر مفهوم را نه د که اینهمه، برای این( را کنار بگذارد، و اینخلق )در زبانِ قدرت، انبوه

 د. سیاسیِ رویارویی و ستیز طبقاتی بازیاب-اقتصادی، بلکه در قالبِ تاریخی-زیست

 ولیدجمعیت را در دو جنبه باید درک کرد. از یک سو، نوعِ انسان است و شرایط بازت
 غیره(، گی ونگارانه، خطرهای پیوسته با زندجمعیت تولد و مرگ، مدیریت شناختی )تنظیمزیست

رنشان خاط جتماعیِ آن، و از سوی دیگر، امر عمومی است، افکارِ عمومی. فوکواقتصادی و ا
ین دهم به ااند. از قرن هجکند که اقتصاددانان و متخصصانِ تبلیغات در یک زمان متولد شدهمی

ز ای اقتصاد و افکار عمومی است. به این ترتیب، کنش حکومت سو، هدف حکومت اداره
 ده است،ی گشوقابل تسخیری که امرِ عموم اختیِ نوعِ انسان تا سطحشنزیست-بازتولید اجتماعی

  ، امتداد دارد.«های ایدئولوژیکِ دولتدستگاه»های قدرت و نه ی سامانهمنزلهبه

کردن ملعهای جدیدی از ی عمومی با واقعیتی جدید مواجهیم، با شیوهاز نوعِ انسان تا عرصه
گفتن خنسهای رفتارکردن و ها برای تغییردادنِ شیوهروی رفتارها، عقاید و سوبژکتیویته

 های سیاسی.های اقتصادی و سوژهسوژه

                                                           
16

 . objet 
17 . multitude 
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 و امنیت انضباط

چه دارد نآکه از نظر فوکو داری داریم، در صورتیاز سرمایه طیانضباامروز ما همچنان تصویری 
ای شتهز گذهای امنیت است. گرایشی که در جوامعِ غربی وجود دارد و ایابد سامانهتفوق می

 و طیانضباهای ی امنیتی است که سامانهآید، گرایش جامعهدور، از علوم انتظامی، می
تر از یشپکند، بر حسبِ منطق استراتژیکِ عدم تجانسی که  که حذفمند را بدون اینحاکمیت

دهد یقرار م برداریپیوندد، مورد بهرهدهد، به یکدیگر میآن سخن گفتیم، موردِ استفاده قرار می
 کند.و تکمیل می

 بندد و تثبیتیحدها و مرزها را م انضباطکنیم. و امنیت را خیلی سریع مرور می انضباطتفاوت 
گذارد، از میبدارد، اما دومی درها را کند. اولی بازمیاما امنیت گردش را تضمین میکند، می

ده و کند، دومی سازنکند. اولی آزادی را محدود میکند، وسوسه میانگیزد، حمایت میبرمی
تمرکز مست، مرکزگرا انضباطمولد آزادی است )آزادی فعالیت اقتصادی، آزادی فرد کارفرما(. 

دهد، کند، اما امنیت مرکزگریز است، بسط میکند، حبس میکز را مشخص میکند، مرمی
یریم. ر بگکند. مثال بیماری را در نظکردن ادغام میپیوسته عناصر جدید را در هنر حکومت

)برای  نخست ی یا بر حسب منطق امنیتی نگریست. در حالتانضباطای شیوهتوان بهبیماری را می
منزوی  حبس و وآلودگی را با جداکردن بیماران و افراد سالم، کوشند میمثال، در مورد جذام( 

های جدید ها و دانشهای امنیت با استفاده از تکنیککردن بیماران از بین ببرند. اما سامانه
ظر نالم در اد س)واکسیناسیون( کل جمعیت را بدون ناپیوستگی، بدونِ گسست میان بیماران و افر

 گیرند. می

ی توانند نادیده بگیرند(، نقشههای امنیت نمیفاده از آمار )دانش دیگری که سامانهبا است
ی سنی، کنند و خطر ابتال را برای هر شاخهای از وضعیت بهنجار ترسیم میگذاری شدهتفاوت

کنند. به این ترتیب، با تعیین موقعیت خطرها، برای هر حرفه، هر شهر، هر محله و غیره محاسبه می
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رسند. تکنیک امنیتی عبارت است از های متفاوتِ هنجارمندی مینجام به تابلویی از منحنیسرا
 ها با بهنجارترین منحنی. ترین منحنیترین و پُر انحرافی نامطلوبتالش برای مقایسه

آورند. یود مبنابراین، با دو تکنیک سروکار داریم که دو سنخ متفاوت از بهنجارسازی به وج
ی  هنجاراساسِ کند، بر اساس یک الگو، براصر را بر اساس نظامی از رمزها توزیع میعن انضباط

ها ینجارمندهگذارِ کند. امنیت مدیریتِ تفاوتکه مجاز و ممنوع، بهنجار و ناهنجار را تعیین می
بیعی و طهایی ها و خطرها را نه اموری خوب یا بد، بلکه پدیدهو خطرهاست، و این هنجارمندی

رسازی هنجابکند، و عملیات ای از این توزیع ترسیم میکند. امنیت نقشهگیخته تلقی میخودان
 های متفاوت نسبت به یکدیگر.یی امنیتی[ عبارت است از سنجش هنجارمندشیوه]به

کند، انضباط یک فضا را حاکمیت قلمروی را به مرکز و پیرامون تقسیم می
مند و کارکردیِ عناصر توزیع پایگاناش ی اصلیکند و مسئلهمعماری می

هایی از رویدادهای است، اما امنیت محیطی را بر اساس رویدادها یا سلسله
هایی که باید در چارچوبی چندارزشی و قابل کند، سلسلهممکن مرتب می

  .18تغییرشکل نظم یابند

عطوف مه چیزی ین ببنابراشود و نه امورِ واقع. منیت در نسبت با رویدادهای محتمل واردِ عمل میا
ر خالف بنیت است که ناپایدار و موقتی است، به چیزی که در حالِ وقوع است. و سرانجام، ام

 ، علمِ جزئیات است. انضباط

19سیاستِ زندگی
 

ی بنگاه اقتصادی، بازار و کار، و همچنین نیروی خودانگیخته« شناختیِهستی»فوکو توان 
که بنگاه کند. او به جای اینهای اکثریتی )کارفرما و کارگر( را نسبی میی سوژهبرسازنده

های تولید ثروت )و تولید واقعیت( تبدیل اقتصادی، بازار، کار، کارفرما و کارگر را به سرچشمه

                                                           

18 . FOUCAULT, Michel, Sécurité, territoire, population, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 22. 

19
 . Vitalpolitik (politique de la vie) 
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دهد که می کنند، نشانای نظری میاسی به شیوهها و اقتصاد سیکه مارکسیستچناند، آنکن
را فعال، « جامعه»شوند که ها نتیجه میای از سامانهها از عملکردِ مجموعهی اینچگونه همه

 اقتصادی، بازار و کار نه قوای خودانگیخته، بلکه چیرهایی کنند. بنگاهتحریک و نیروگذاری می
 هستند که حکومت لیبرال باید ممکن کند، چیزهایی که باید به وجود آوَرَد. 

، ولی با وجود این، سازوکاری است 20گرِ اقتصادی و اجتماعیِ کلیبرای مثال، بازار یک تنظیم
در بنیانِ جامعه جای داشته باشد. اندیشند، های کالسیک میکه لیبرالچنانطبیعی نیست که آن
اند. مدام باید تقاضا و عرضه( شکننده ها، قوانینازوکارهای بازار )قیمتدرست برعکس، س

بازار را ]نیرویی[ تلقی  مندیْشرایط مساعدی آفریده شود تا این قوانین کار کنند. اگر حکومت
های دولتی، بلکه کند، نه برای از کارانداختنِ دخالتکند که دخالتِ دولت را محدود میمی

  هاست.کیفیتِ این دخالت برای تغییردادنِ

های آلمانی به روشنی نشان داده است. درواقع، ی بازار و دولت را نظریه و کردار لیبرالرابطه
آزادیِ بازار سیاستی )»های کینزی پرشمار باشند ی دخالتتوانند به اندازههای لیبرال میدخالت

ها آماج و هدف دیگری دارند. ، اما این دخالت«(21طلبدزنگ میهبفعال و بسیار هشیار و گوش
ها، محاسبه بر کردنِ رقابت، عملکرد قیمتهدف ممکناست.  22ها امکانِ بازارغایتِ این دخالت

گویند، می اهکه اردُلیبرالاساسِ عرضه و تقاضا و غیره است. نه دخالت در بازار، بلکه چنان
نفع بازار. نباید در بازار دخالت کرد، چون بازار بنیاد عقالنیت است، جایگاه تشخیص دخالت به

 ها.حقیقت، معیار دخالت

                                                           
20 . régulateur économique et social général 
21 . FOUCAULT, Michel, Naissance de la biopolitique, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 139.  

22 . possibilité du marché 
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هایی ، باید روی داده23های آلمانیپس دولت در چه چیز باید دخالت کند؟ بنا بر نظرِ اردُلیبرال
گیریِ اقتصاد بازارند. ان شکلعمل کرد که به طور مستقیم اقتصادی نیستند، بلکه شرایط امک

سیاستِ »حکومت باید در خودِ جامعه حکومت کند، در سطح و در عمقِ جامعه. به تعبیرِ ایشان، 
سیاستی است که باید به فرایندهای اجتماعی توجه کند و خود مسئولیتِ این فرایندها را به « جامعه

سازوکارهای بازار فراهم آورد. برای  عهده گیرد تا در درونِ خودِ این فرایندها جایگاهی برای
ها، نگاری، تکنیککه بازار ممکن شود، باید روی چارچوبِ کلی عمل کرد: روی جمعیتآن

ی حقوقِ مالکیت، شرایِط اجتماعی، شرایطِ فرهنگی، آموزش، تنظیماتِ قضایی و غیره. اندیشه
( vitalpolitik) 24یاستِ زندگیکردنِ بازار در نهایت به اندیشیدنِ یک سها برای ممکنلیبرال

مانند یک سیاست اجتماعی سنتی معطوف به افزایشِ  یک سیاستِ زندگی که اساساً»رسد: می
نباشد، بلکه از کلِ وضعیتِ زیستیِ کارگر، از وضعیِت واقعی و  دستمزدها و کاهشِ ساعاتِ کار

 .25«با خبر باشد ،اش، از صبح تا شب و از شب تا صبحانضمامی

نولیبرالیسمِ  تا از [ای ]بودتر ملهم از این لیبرالیسمِ قارهتونی بلر بیش« راهِ سومِ »رسد که می به نظر
 آمریکایی. 

 کار و کارگران

 ، برای به چنگ آوردن«بیرونِ بازار گذر کرد»کردنِ بازار[ باید به گونه که ]برای ممکنهمان
و « جامعه» گذر کرد. و گذرکردن به بیرون، درنوردیدن 26کار« به بیرونِ »کار نیز باید  «توان»
ی کارگران لیبرال باید روی سوبژکتیویته کار، حکومت« ممکن کردن»است. برای « زندگی»

                                                           
23

در داانشگاه فرایبورگ شکل گرفت و  1930ی ی آلمانی لیبرالیسم است که در اوایل دههنسخه« مکتب فرایبورگ» . اردلیبرالیسم یا 
ست. اهای اقتصادی ی بنگاهشرایط الزم برای رقابت آزادانهآوردن مأموریت اقتصادی دولت فراهمی اصلی آن این اعتقاد است که هسته

ی اردو ها در نشریری خود اصول اعتقاد آرمک-و آالفرد مولدر ، کسانی مانند والتر اویکن، ویلهم روپکهنخستین نمایندگان این مکتب
(ORDOمنتشر می )کردند. م 

24.  une politique de la vie 

25 . FOUCAULT, Michel, Naissance de la biopolitique, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 164.  

26 . à l’extérieur du travail 
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ای انجام دهد که هایشان، و این کار را به شیوهها و تصمیمنیروگذاری کند، یعنی روی انتخاب
ها تبدیل شود )به ی[ نفسی[ رفتارها، به اقتصاد ]یا تدبیر و اداره]یا تدبیر و اداره اقتصاد به اقتصاد

این ترتیب، نخستین تعریفی که پدرانِ کلیسا از حکومت عرضه کرده بودند، دوباره کنونی 
 شود.(می

اردو کت و ریویژه اسمینما از اقتصاد سیاسی کالسیک و بههای آمریکایی انتقادی متناقضنولیبرال
ایه، ین، سرمد )زماقتصاد سیاسی همواره نشان داده است که تولید به سه عامل بستگی دار کنند:می

 «.کار هنوز نامکشوف باقی مانده است»ها کار(، اما در این نظریه

 ار آغازک وردتوان گفت که اقتصاد آدام اسمیت با تأملی در مگوید که بدون تردید میفوکو می
 ریکایی[های آماما ]از دیگاه نئولیبرال»اقتصادی است.  تحلیل رو که کار کلیدشود، از آنمی

ود را ختر، هِمِّ نفسه تحلیل نکرده است، یا به بیان دقیقاقتصاد سیاسی کالسیک کار را فی
اهمیت یبمان زاش به عاملِ دادنکار کرده است، و کار را با تقلیل اهمیت جلوه دادنمصروف بی

 «ده است.جلوه دا

]از دیدگاه نئولیبرالیسم آمریکایی[ کار یکی از عواملِ تولید است، اما عاملی که به خودیِ خود 
گذاری. فوکو این نقد را یابد مگر به برکتِ میزانی از سرمایهمنفعل است و کاربرد و فعالیتی نمی

 27امه است.ی مارکسی نیز قابل اقگوید که چنین نقدی علیه نظریهدهد و میتعمیم می

اند؟ اهمیت جلوه دادهآمیز کار را بیای تناقضچرا اقتصاددانانِ کالسیک و حتا مارکس به گونه
شود و شان در بررسی سازوکارهای تولید، مبادله و مصرف خالصه میهای اقتصادیزیرا تحلیل
ها و فیِ انتخابهای کیحالت ها و تغییرهای کیفیِ کارگر، دستکاریحالت ها و تغییردستکاری

ها دانانِ کالسیک و مارکس، نولیبرالگیرد. در تقابل با اقتصادهایش را نادیده میرفتارها و تصمیم

                                                           
های آمریکایی در این گوید نئولیبرالمی« زایش زیست قدرت»گفتارهای از مجموعه درس 1979مارس  14فوکو در درسگفتار .  27

ان را ، زم«کار نیروی» و« کار»ارکس با بسط این برداشت و تمایز قائل شدن میان جا که مآورند اما از آننقد، اسمی از مارکس نمی
وی خود چنین یان دوپهلزتو با بشمار آید. التراتواند آماج این نقد بهکند، مارکس نیز میتبدیل می« نیروی کار»ی اصلی سنجه و به مولفه

  م داند.، این نقد را به مارکس وارد میهای آمریکاییکند که فوکو نیز همدل با نئولیبرالالقا می
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ی رفتاری ی رفتاری اقتصادی مطالعه کنند، اما پیش از هر چیز به منزلهمنزلهخواهند کار را بهمی
کند و مورِد محاسبه برد، عقالنی میمیآورد، به کار اقتصادی که فاعلِ کار آن را به اجرا در می

 دهد.قرار می

ی یهنظر کردنِ این تعمیقِ منطقِ حکومت، ازکردنِ این گذار، برای روشنفوکو برای روشن
 کند.بسط یافته است، استفاده می 70و  60های که در دهه« ی انسانیسرمایه»

کارگر، دستمزد قیمت فروش نیروی کار [ از دیدگاهِ کنند کههای آمریکایی ادعا می]نئولیبرال
آمدِ حاصل از . اما درآمدِ حاصل از چه چیزی؟ در28ای درآمد استنیست. دستمزد گونه

پذیر نیست و با ای انسانی که از کسی که آن را اختیار دارد جداییی کارگر، یعنی سرمایهسرمایه
بارت است از رشد، انباشت و اصالِح ، مسئله عکارگر خودِ او یکی است. بنابراین، از دیدگاه

 ی انسانی.سرمایه

ها در گذاریمایهگذاری و مدیریتِ سراما ایجاد و اصالحِ سرمایه چه معنایی دارد؟ یعنی سرمایه
برای نه )ثباتی و تحرک، در عواطف، در روابط از هر گوآموزش تحصیلی، در سالمتی، در بی
ست، رکس( نی)ما ز کارگر کارگر به معنای کالسیکِ کلمهمثال، ازدواج(. درواقع، اینجا منظور ا

ین اکارش.  مانِزیرا مسئله عبارت است از مدیریتِ زمانِ زندگیِ یک فرد، و نه فقط مدیریتِ ز
ی تِ عواطفی نوزاد به کمیهای آیندهشود، زیرا موفقیتمدیریتِ زمانِ زندگی با تولد آغاز می

ی برا« نیی روادرآمد»نند، و در قالبِ درآمدی برای او و کبستگی دارد که والدین خرِج او می
 شود. والدین به سرمایه تبدیل می

های سیاست«. کار گذر کرد به بیرونِ»گذار، باید بنابراین، برای تبدیلِ کارگر به کارفرما و سرمایه
ه در کنند کرا تعریف می« پذیریوسیع و انعطاف»های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی چارچوب

ها و رفتارها ها، تصمیمشوند. و انتخابکنند متحول میها افرادی که انتخاب میدرون آن

                                                           
ای کنند. اما التزارتو هیچ اشارهرا احیا می« تعریف قدیمی اروینگ فیشر»های آمریکایی دهد که در اینجا نئولیبرالفوکو توضیح می.  28

  م وکو است.ها نظرات فدوپهلویی نوشتارش چنین القا کند که اینرار دارد با ابهام و صکند و گویی همچنان ابه این نکته نمی
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های امنیتی سامانه ها از طریقکردنِ آنتنظیم ای از رویدادها که مقصود دقیقاًرویدادند، سلسله
  است.

د اقتصادی به تحلیل رسیم، و از تحلیلِ فراینبه این ترتیب، از تحلیل ساختار به تحلیل فرد می
اش. این عملِ انتخاب از چه نظام ها و شرایط تولید زندگیسوبژکتیویته، به تحلیلِ انتخاب

عقالنیتی باید تبعیت کند؟ از قوانینِ بازار، از الگوی عرضه و تقاضا، از الگوی 
وند به یابند تا تبدیل شهایی که در سراسر پیکر جامعه تعمیم میگذاری، الگوهزینه/سرمایه

الگویی برای روابطِ اجتماعی، برای خود زندگی، نسبت فرد با خودش، با زمان، با محیط، با »
بدیل  محدود به اهداف منابع ی تخصیصی شیوهاقتصاد مطالعه«. 29آینده، با گروه، با خانواده

 است. 

لکه بیست، نبازار ی آشوبناک توسعه برخالف نظر پوالنی و مکتب تنظیم، تنظیم بازار تصحیحِ
ظر ید در نای که باگونه واژگون کنیم؟ زیرا نکتهتأسیس آن است. چرا باید نظرگاه خود را این

ود آوری وجر نوی نوآوری. اگای است که اقتصاد تقریباً نادیده گرفته است: مسئلهگرفت، مسئله
همه این»، شودمیکشف ری وشکال جدیدی از بهره، اگر اَ شوددارد، اگر چیزِ جدیدی تولید می

 «.هایی که روی خود انسان شده استگذاریی مجموعه سرمایهچیزی نیست جز نتیجه

گذاری گذاری مادی شاخصی سرمایهتوان صرفاً براساس مسئلهرشد اقتصادی را نمی یسیاست
 کار عاتِن در ساضرب تعداد کارگراسو، و حاصلی فیزیکی از یککرد، یعنی بر اساسِ سرمایه

ای ت، و بری انسانی اسچه باید دستکاری و تعدیل کرد، رتبه و محتوای سرمایهاز سوی دیگر. آن
کرد، یکرا تحر «زندگی»ها را بسیج کرد و باید کثرتی از سامانه« سرمایه»اثرگذاشتن روی این 

 برانگیخت و روی آن نیروگذاری کرد. 

                                                           

29 . FOUCAULT, Michel, Naissance de la biopolitique, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 247.  
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کند می ای تعریف«جامعه»)آگامبن(، بلکه سیاستِ «  نژادهاتنظیمِ »سیاست را نه فقط فوکو زیست
ن از همی گذارند، واثر می «زندگی»های نامتجانس بر مجموعه شرایطِ که در آن کثرتی از سامانه

گیرند. یمهای فردی هدف ها و تصمیمکردن انتخابطریق برساختنِ سوبژکتیویته را با تحریک
  و دخالت در رویدادهاست.« های ممکنروی کنشکنش »در همین معناست که قدرت 

ای ]مواجهیم[ که در ی جامعهبرنامه-مایه]در اینجا[ ... با تصویر، ایده یا درون 
 ای که در آن میدان برایهای تفاوت وجود دارد، جامعهسازیِ نظامآن بهینه

اقلیتی مدارا گر باز گذاشته شده است، و با افراد و کردارهای فرایندهای نوسان
گران، بلکه روی قواعدِ بازی ای که در آن کنش نه روی بازیشود، جامعهمی

منقادسازیِ درونیِ -ای که در آن دخالتی نه از سنِخ سوژهگیرد، جامعهانجام می
  30افراد، بلکه از نوعِ محیطی وجود دارد.

کردن روی )زیرا مقصود عملکنند تعریف می« 31گل و گشاد»های امنیتی چارچوبی نسبتاً سامانه
هایی را که دیگران امکان« آزادانه»سو، فرد بتواند امور ممکن است( که در درون آن، از یک

قدر قابل دستکاری و اداره باشد که بتواند به اند انتخاب کند، و از سوی دیگر، آنتعیین کرده
 کند، پاسخ دهد.  ما اقتضا میکه نوشدنِ همیشگیِ جوامعِاش، چنانهای اتفاقی محیطتغییر شکل

 ]تبارشناسی[ ی خاصی بهتوان ادعا کرد که فوکو عالقهپس از خواندن این دو درسگفتار، می
ای کند گونهچه در لیبرالیسم توجه او را جلب میرسد که آنلیبرالیسم دارد. درواقع، به نظر می

های رسد که این متنبه نظر می ی مدیریت کثرت.منزلهمدیریت قدرت به ؛سیاستِ کثرت است
واسطه، در های سیناپسیِ بیها و انفصالها مدارهای فکریِ فوکو را، با اتصال، که در آن32زمینی

ی چیزی ی چیزی که هست، بلکه به منزلهمنزلهخوانند که قدرت را نه بهبینیم، ما را فرا میکار می
چه هست نه قدرت، بلکه قدرتی ایستد(. آنباز میشدن شود )و از اِعمالبنگریم که ِاعمال می

ها و ها، قانونها، آرایشکثرتی از سامانه است که در درگیریِ مستقیم با رویدادها و از خالل

                                                           

30 . FOUCAULT, Michel, Naissance de la biopolitique, Paris, Seuil/Gallimard, 2004, p. 265.  

31 . lâche 

32 . Ces textes telluriques 
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دهند ای عقالنی و از پیش تعیین شده )یک برنامه( را شکل نمیشود که پروژهها ِاعمال میتصمیم
 ک تمامیت بسازند. نظام و تمامیتی همواره اتفاقی. توانند با یکدیگر یک نظام، یاما می

 یاستی کثرت است، سهاست در نظرگیرترین تحوالتِ خود فلسفهی فرانسوی مدتاگر فلسفه
 تمامیت، واحد و وحدت است. اینجاست که راست و چپِ  هاست که سیاستفرانسوی مدت

را در  نکته این شوند. تأییدبه یکدیگر ملحق می یست یا سوسیالیست( )اعم از مارکس فرانسوی
 تنها در کلهناعالمِ نتایج، راست و چپ  ایم. در همان شباتحادیه اروپا دیده پرسیهمه زمان

به  ، بلکهمحبوس شدند، کلی که درواقع هیچگاه از آن خارج نشده بودند« ملت» بخشاطمینان
بخش مینانه اطکند تا مشکلِ بیکاری را حل کنند، کلِّی که به همان اندازه کلی دیگر فراخواند

 شناسد.نمی« خارج»سیاستِ تمامیت  خاصیت نیز بود: کار/حرفه.بود بی

 ک عدماشی از یتر به آن اشاره شد[ نای که پیشپرسی]در همه« نه»یا « آری»ناتوانی مدافعانِ 
یافته ی جوهریت«هاکل»ی همه امکانِ اندیشیدن به سیاستِ کثرتی که به بیرون امکان است: عدم

 هایی چون کار، بازار، دولت، ملت. گذارد: کلقدم می
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