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 فوکو و اقتصاد نامرئی 

 اوته تلمن 
 ترجمه: بابک سلیمی زاده

 

پذیری مندی یک رویتدهد که تا چه حد حکومتاین مقاله این موضوع را مورد بحث قرار می   خالصه: 
که فهم مفهومی و   کندسازد. این بحث را مطرح میاش را میسر می انتقادی اقتصاد ورای تخیل لیبرال

انداز اقتصاد در چشمزدایی از  -مندی لیبرال دو ویژگی دارد که مانع یک تمرکزحکومتو از  فوک  تاریخی
انکه نسبت دچن  شودمندی منتج میتقارن مداوم مفهوم حکومتشود. نخستین مانع از عدمفوکویی می

مندی در خطر  ازینرو حکومتماند.  مجهز باقی می  صرفاًکردن یک شرح یکپارچه از دولت  به جایگزین 
قدرویت از  تحلیل  یک  آنکه  جای  به  دارد  قرار  اقتصاد  با  ناپذیرکردن  متناسب  که  کشد  پیش  را  رت 
پذیری اقتصاد را که بودگی این عرصه باشد. اشکال دوم مربوط به این است که فوکو چگونه رویتخاص

کند که که فوکو بر این تاکید میدهد. درحالیدر گفتمان لیبرال مطرح شده است مورد خوانش قرار می
دید کلی است، این  ی  دربارهای گستاخی حاکم  چگونه »دست نامرئی« بیانگر یک محدودیت انتقادی بر

نامرئی گره خورده است بیرون میمقاله یک سیاست پیچیده به اقتصاد  آورد. این  تر از حقیقت را که 
بودگی لیبرال اقتصاد در عوض  دهد که نامرئیمقاله که بر مواد تاریخی برگزیده استوار است نشان می

کند. این  های نوین و انتقادی اقتصاد عمل میپذیری ی رویتسعهکننده در برابر توهمچون یک سد منع
ی بودگی دوگانهانداز فوکویی در مورد اقتصاد، از شکافتن این نامرئی گیرد که یک چشم مقاله نتیجه می
 برد.  اقتصاد نفع می 
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 مندی، دست نامرئی، اقتصاد، فوکو. لیبرالیسم، حکومت واژگان کلیدی:

 

I.  مندی حکومت های  وعده 

مندی قرار دارد. از طریق  ی حکومت ی سیاسی و اقتصادی در قلب انگارهپیکربندی ژرف حوزه-یک باز
حکومتعدسی حل های  بخشی  همچون  اقتصاد  عقالنیتمندی،  از  مدرن  ناشدنی  سیاسی  های 

به    –  مدیغیرع طور  گرچه به  –شکنی »هیوالی سرد« دولت او را  نماید. اشتیاق فوکو برای شالودهمی
های بازار، اقتصاد، و انسان اقتصادی رهنمون ساخت. او با چنین کاری خود  پرداختن همزمان به انگاره

مقوله این  مقوله طبیعت  این  کرد.  دگرگون  را  معرفتها  دعویات  از  عاری  عنوان  شناختیها،  به  شان، 
. در نتیجه، فوکو همزمان  شوندپذیر می کردن فهمهای سیاسی لیبرال حکومتهای عقالنیتپیچیدگی

 دو »هیوالی سرد« را برگزیده است: اقتصاد و دولت.

بر خنثی مقاله  گفتماناین  همزمان  بهسازی  فوکو مطرح میراث های  که  و دولت  اقتصاد  مورد  برده در 
میمی تمرکز  میانتقاطع    نماید.کند  از    سرحدات  یکی  عنوان  به  را  سیاسی  امر  و  اقتصادی  امر 

شکی نیست که فوکو  گیرد.  مندی درنظرمیهای مفهوم حکومتآمیزترین جنبه ین و دسیسهترنوآورانه
از زدایی همزما-تمرکز  و شروع چنین   کشیدنپیش های شگرفی برای  ابزارهای قدرتمند و بصیرت  نی 

به موضوعات مورد    مندیپرسد، مفهوم حکومت دهد. اما تا کجا، این مقاله میارائه می  را  دولت و اقتصاد
مندی آیا مفهوم حکومت   گوید؟که بطورضمنی و آشکار دربردارد پاسخ می  ایهوشمندانه بحث نظری  

برای به چالش  پردازی رایج از اقتصاد به همان اندازه سودمند است که  برای به چالش کشیدن مفهوم
به دنبال نشانمفهومیدن  کش از دولت؟ متاسفانه، همانطورکه این مقاله  دادن آن است،  پردازی رایج 

کند. به طورهمزمان را حفظ نمیسازی هر دوی این »هیوالهای سرد« به ی خنثیمندی وعدهحکومت
دایی از  ز-در پیوند با تمرکز  طرز نیرومندیمندی به اهمیتی، معماری مفهومی حکومتهای قابلشیوه

شدن به موضوع مناسب »تحلیل قدرت« فوکویی مصون که اقتصاد از تبدیل ماند، درحالیدولت باقی می
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می به  1ماند.باقی  رفت،  خواهد  آن  بحث  همانطورکه  اقتصاد،  انتقادی  بنابراین  و  مهم  معنایی 
خوانی انتقادی گفتمان اقتصادی توسط فوکو، بازار نزد او  -علیرغم باز  2.شودمی  نامرئی  طورتحلیلیبه 

های ماند، که توسط سوژهباقی می  بودندر نهایت، همچنانکه برای خود لیبرالیسم، یک فضا از نامرئی 
مشروط   نفع ذی توسط  که  است،  شده  انتخاباشغال  میشدن  حکومت  واهی    شوند.هایشان  امیدی 

گذاری باشیم که  مندی و ارزشمندی، مکانپذیر زمانهای انعطافیلی از شکل است که به دنبال تحل
اقتدارهای  در پی  دهد، که  یی ارائه نمینظم اقتصادی چیزهافوکو به ما هیچ    ذاتی در امر اقتصادی باشد؛

قابشناختمعرفت مقایسهی،  و فضاهای  قانونی  به   های  را  اجتماعیت  که  ابژهبیاید،  پول  میانجی  و  ها 
پیکربندی حکومتی امر اقتصادی ما را به آنچه یک تخیل لیبرال آشنا از -در عوض، باز  دهد.  سازمان

 3. گرداندآید بازمیبازار از کار درمی

تحقیق فوکو   توسط خود شخصیت  مند کردن اقتصاد نامرئی ادعاییو مسئله  سنجشنگاه بهتر برای  نقطه 
به این شخصیت تحقیق دو وظیفهارائه شده است. همانطور که  ی تحلیلی  خوبی دانسته شده است، 

می پیش  را  »نظام برد:  مرتبط  راستیشکافتن  رویت  و  آزمایی«های  یک  و  آشکارکردن  نوین  پذیری 

 
انگار  - 1 این  از  فوکو  کاربردهای  فوکو،  برای  میشل  به  کنید  نگاه  جلده  مقدمه.  یک  سکسوالیته.  )نیویورک:    I  تاریخ 

 . 82(، 1990های وینتج، کتاب
گزیند، به را به عنوان دو منبع اصلی خود برمی   سیاستتولد زیست، و  امنیت، قلمرو، جمعیتاین مقاله دو درسگفتار    - 2

که ساده  دلیل  برجسته  این  به  قدرت  آنها  روابط  از  تحلیل  یک  از  بخشی  عنوان  به  را  اقتصاد  از  پرسش  شکل  ترین 
انگلیسی:  78-1977امنیت، قلمرو، جمعیت: درسگفتارها در کلوژ دو فرانس  نمایانند )میشل فوکو:  می . هوندسمیل، 

)هوندسمیل،    79-1978سیاست، درسگفتارها در کلوژ دو فرانس  تولد زیست( و میشل فوکو،  2008،  یالنپالگراو مکم
 ((. 2008انگلیسی: پالگراو مکمیالن 

تر در شرح فوکو از اقتصاد و لیبرالیسم همچنین نگاه کنید به ویلیام والترز، »تمرکززدایی برای ضرورت کاوش عمیق  - 3
اقتصادی.«   جامعهامر  و  می323-312(:  1999)  2،  28،  اقتصاد  تمرکز  موضوع  این  بر  بیشتر  او  بحث  چگونه  که  کند  . 

ریکاردو،    ماند. ی مجزا از واقعیت بازمیعنوان یک عرصه« بهدرستی پرداختن به تولد »امر اقتصادمندی از بهحکومت
       ای باشد.جای آدام اسمیت، باید لنگرگاه مناسب برای چنین ظهور گفتمانیبه 
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نگار« فوکو با »نقشه  4. اندهانتقادی از امر اجتماعی، که در آن خطوط نیرو و شکنندگی آنها به سطح آمد
جایگاهی که ژیل    –گذارد  های نوین و انتقادی تاکید میپذیری رویتخواندن خودش بر اهمیت تولید  

پذیری  به رویت  همینطور، فوکو یک تعهد ژرف  5کند. اش آن را تصدیق میاش از دوستدلوز در تجلیل
آید این  بحثی که در پی می  6شود. سازد، که به عنوان اثر یک عملکرد انتقادی فهمیده میرا آشکار می

رویت برای  جستجو  این  و  تحقیق  نقطه شخصیت  عنوان  به  را  انتقادی  برای  پذیری  برترش  نگاه 
 . گزیندمندی برمی ناپذیری ممتد اقتصاد درون حکومترویتمندکردن مسئله

متعاقباً می که  این پرسش می آید دربردارنده بحثی  به  آنها  که هر دوی  که  ی دو بخش است،  پردازند 
میانجی  چگونه اقتصاد و گفتمان آن، گشوده به یک »تحلیل قدرت«اند و درون یک »سیاست حقیقت« به 

 
ای که خطوط قوت و ضعف پدیدار شود؛  »کشف رمز یک الیه از واقعیت به شیوه  کند:ه چنین خوانش میبخش مربوط  - 4

های ممکن است که من ها. این یک واقعیت از مبارزهشده و تقاطعمسیرهای ترسیم نقاط مقاومت و نقاط ممکن حمله،
 (. 633(،  2001س: گالیمار،  )پاری  II،  1976-  1988گفت و نوشت  ام که در معرض نور قرار دهم.« )میشل فوکو،  به دنبال آن

تولید )وندی براون، »سیاست -همچنین نگاه کنید به شرح وندی براون از تبارشناسی برای بحثی از این فهم از دانش
 (. 45(، 1998)تاوزند اوکز، کالیفرنیا: سیج،  ، ویراست جرمی موسفوکوی متاخر: سیاست و فلسفهتبارشناسانه،« در 

  ، Iگفت و نوشت  میشل فوکو،  کند )، چنین می1975، در مارس  »روی فرش«با عنوان    اخبار ادبی  ای با او در مصاحبه  - 5
گالیمار،  1954-1975 پروژه1588(،  2001.)پاریس:  این  بر  فوکو  از  دلوز  شرح  نقشه(.  میی  تمرکز  از    کند.نگارانه  او 

گوید. )ژیل دلوز،  سازد سخن میپذیری ما را میپذیری و گفتنهای رویتشنیدن ساختن« آنچه رژیمدیدن و قابل»قابل 
کند یک کاربرد تاکتیکی و  خواست دانشی که تولید می(. اینکه فوکو می42(،  1986پاریس: ادیسیون دو مینوی،  )  فوکو

پیوندهای استراتژیک و گزارش از نیروها را ارائه دهد یک موضوع مداوم در  بود  استراتژیک داشته باشد و از اینرو الزم  
باید از جامعه ژانویه در درسگفتار    7ها، درسگفتارها، و نوشتارهایش است. برای مثال، نگاه کنید به درسگفتار  مصاحبه

کرد   فوکو،  دفاع  کلوژ دو فرانس،  )میشل  از جامعه دفاع کرد: درسگفتارها در  و  76-1975باید  برتانی  مائورو  ویراست   ،
    (. 2003آلساندرو فونتانا، )نیویورک: پیکادور، 

دادن و افشاکردن  چنانکه توسط پل ریکور ترتیب یافته است مبتنی است بر نشان  بحث علیه »هرمنوتیک سوءظن«  - 6
اجازه می بودگی چیزها  سطحی که  ارشد،  و  برتر  از جایگاهی  »مرور،  او در یک رویت در یک  برابر  در  پذیری دهد عمق 

همانطور که فوکو در یک اثر  گیرد،«  عنوان یک راز مطلقاً سطحی دوباره جای میعمق به تر به سطح آید؛  تر و ژرفژرف
میشل  شده در هربرت ال. درایفوس و پل رینبو.  ، نقل1967کند. )فوکو  ، خاطرنشان مینیچه، فروید، مارکس  اولیه،

ای با میشل فوکو، )شیکاگو، ایل:  ای از و مصاحبه. ویراست دوم. همراه با خاتمهفوکو: ورای ساختارگرایی و هرمنوتیک
  (.107(، 1983انتشارات دانشگاه شیکاگو، 
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ی بندی خاص حوزهدر سرتاسر این بحث، مفصل   7.شوندیابی میزمینهمندی  یک تحلیل از حکومت
بخش نخست این  بودگی اقتصاد امری حائز اهمیت است.سیاسی و گفتمان اقتصادی برای فهم نامرئی 

مندی تقارن مداوم در مفهوم حکومتماند زیرا یک عدم کند که اقتصاد نامرئی باقی می بحث را مطرح می 
ای بخشد. اقتصاد هیچگاه به ابژه ی یک نقد فوکویی ارجحیت میهبه دولت در برابر اقتصاد به عنوان ابژ

ها از دیده دور  میانجی پول و ابژه؛ ازینرو وساطت روابط قدرت بهدر مقام خود تبدیل نشدتحلیل    برای
خاص می نتیجه،  در  امر  ماند.  عنوان  به  آن  به  ما  که  ناخالص،  بااینحال  و  متمایز  شکل  این  بودگی 

مندی به یک آزمودن همزمان عمل علیرغم اشتیاق حکومت  شود.دهیم، ناپدید می ارجاع میاقتصادی  
مندی در هدف و  های اقتصادی و سیاسی، خود مفهوم حکومتشدن گفتمان برساخته -متقابل و باهم

انتقادی میبار  باقی  نامتقارن  دلیماند.  اش  نخستین  برای  پس  درون رویتل  اقتصاد  مداوم  ناپذیری 
درستی خطاب قراردادن امر سیاسی درون امر مندی، از شکست این مفهوم برای بهش حکومت پژوه

پذیری انتقادی اقتصاد ما را به این بحث رهنمون گیرد. دلیل دوم برای فقدان رویتاقتصادی نشات می
  فهمد. فوکو چگونه »سیاست حقیقت« که درون گفتمان اقتصادی بدان اشاره شده را می  سازد کهمی

ی اصلی مجادله خوانش فوکو از »دست نامرئی« است. بر طبق این خوانش، فهم لیبرال از اقتصاد نقطه 
از یک حد معرفت  نامرئی علیه  حاکی  که  قرار می  اشتیاقشناختی است  اقتصادی«  گیرد: یک »حاکم 
 8. زندمیهم طورمنتقدانه بررا به نگاه برتر  برای دیدن یک تمامیت اجتماعی از یک نقطه فرض    هرگونه

شایستگی از  خوانش  این   نامرئی  به بازار  تنها  اما  دارد  را  خودش  به  های  نابسنده  پرابلماتیک  طور 
ی فراگیر پردازد. استعارهبودگی در خطر است میفضای نامرئیای که در دیدن بازار به عنوان  سیاسی
به همان میزان در تنظیم رژیمنامرئی  بدن اجتماعی در  های رویتبودگی  پذیری که در سرتاسر خود 
پذیر گردد و  طورمشروع رویت به تواند  کند که چه چیز می شود، و تعیین میگذاری میاند سرمایه گردش 

دهد که چگونه خود لیبرالیسم در واقع با توجه تر از این استعاره نشان میی کاملچگونه. یک تبارشناس
تقسیم می به سیاست رویت تا حدنکته  –شود  پذیری  که  لیبرالیسم    از  زیادی  ای  از  فوکو  تبارشناسی 

 
خاطر  بااینحال، به این یا آن روش، و به عنوان تحلیل سیاست حقیقت تعریف نمود: »به   اش را فوکو شکل انجام فلسفه  - 7

، یعنی، سیاست حقیقت، زیرا من  شوده مربوط میدهم چیزی است که به فلسفیدالیل واقعی ساده، آنچه من انجام م
   .(3، امنیت، قلمرو، جمعیتکنم )فوکو، جدای از این« مشاهده نمی ؛فلسفه’ی چندان تعاریف دیگری از واژه

 .283، سیاستتولد زیستفوکو،  - 8
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های کوچک« در زیر یک سنت  دادن »پراکندگی« و »انحراف فوکو، که همواره مایل به نشانگریزد.  می
بهمت است،  ناخواستهحد  لیبرالیسم  از  طور  چندگانه این  سیاست  و  متغیّر   بودگینامرئی   یهای 

نامرئی بسیار  بطور    9.گذرددرمی واقعیت« سریع،  نقد  برای  »ابزاری  همچون  اقتصاد  نظر   10بودگی  در 
به  است،  شده  مزیت گرفته  که  شود  گرفته  درنظر  دیدن  برای  ماشینی  عنوان  به  آنکه  های جای 

 های دانش آن، الزم است تشریح گردند. شناختی آن، خطوط محرومیت و تکنولوژیمعرفت

 

II.   دیدن همچون یک دولت   – منظرهای نامتقارن     

بی بر  هیچگاه  اقتصاد  از  فوکو  شرح  معنا،  یک  موضوع امیلیبه  این  به  او  آن  با  که  نیامد  فائق  ی 
پرسش می دغدغهپرداخت.  هیچگاه  اقتصاد  به  مربوط  اولیههای  نبودهی  فوکو  به  اند؛  ی  عوض  در  او 

اش، مبارزه علیه یک شکل مارکسیستی  زدن آنهاست. از زمان نوشتارهای اولیهو برهم   دور زدندنبال  
اقتصادگرایی   پروژهاز  به دایر کردن  را  برای مطالعهاو  به اش  ی قدرت، رفتار، سوبژکتیویته و حقیقت 

 11. ی مناسب روابط اقتصادی دور کردمطالعهپذیر رهنمون ساخت و از  وضوح تفکیک ای به عنوان عرصه
الیه  یک  همچون  نباید  قدرت  روابط  که  نکرد  انکار  را  این  هیچگاه  او  عرصهالبته،  درون  اضافه  ی ی 

شوند: های سایر روابط مستقر می در همین شکاف آنها در عوض    12اقتصادی فهمیده شوند. -اجتماعی
به داشتن تراکم   یبااینحال، چنین روابط  13اند ]...[«. های قدرت بخشی ذاتی تمام این روابط »مکانیسم

الزام امور  و  غیرخودشان  ادامه میاقتصادی-آور مشخصاً  به  شان  »رفتار  شکل دهند، همچنانکه  دادن 
 

های منتخب از  ها و مصاحبه، کردار: مقالهی متقابلحافظه زبان،»نیچه، تبارشناسی، تاریخ.« در  میشل فوکو، - 9
 .146(، 1977)ایتاکا، نیویورک: انتشارات دانشگاه کورنل،  ، ویراست دونالد بوشالردمیشل فوکو

 . 320، سیاستتولد زیست، فوکو - 10
  . II، 629گفت و نوشت  فوکو، - 11
ویراست    فوکو،میشل    - 12 در  قدرت«،  و  رینبو،  »سوژه  پل  و  درایفوس  و هربرت  ساختارگرایی  ورای  فوکو:  میشل 

 .  218(، 1983، ویراست دوم )شیکاگو، ایل: انتشارات دانشگاه شیکاگو، هرمنوتیک
ای با پاسکال  مصاحبههای تحلیل او از قدرت در . همچنین نگاه کنید به پیچیدگی2 امنیت، قلمرو، جمعیت، فوکو، - 13

قدرت  1978در    پاسکوینو مورد  در  )»توضیحات  منتقدان«  برخی  به  پاسخ  نوشت  فوکو،  .  و  صفحات   II،  625گفت  و 
 .(.بعدی
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معطوف مبارزهاند،  رفتار«  مقاومتو  و  میها  بار  به  را  خودشان  »این  های  رفتارشورش"آورند:    "های 
دارندخاص را  خود  شورشبودگی  از  یا  :  سیاسی  شکل های  و  مقصود  در  متمایزند.« اقتصادی   14شان 

کند، این استفاده همواره یک ترانهش کامال عمدی و  اقتصاد استفاده می ی هرگاه فوکو خودش از انگاره
درون    استراتژیکِ به  میاست   قدرت  یعرصهمعنایش  مخالفت  و  بازی  مارکسیستی  سنت  با   کند: ، 

، همچون  گویدسخن میه عنوان یک »اقتصاد سیاسی بدن« یا قدرت ب 15بنابراین، او از »اقتصاد قدرت«
ی حکومت بر لنگر ماتریالیستی که همواره با اقتصاد همراه است، به درون انگاره  16.انضباط و تنبیهدر  

می  ترانهاده  ارائه  –شود  زندگی  اقتصادی  نه  و  حکومتی  پرابلماتیک  یک  عنوان  به   17. گرددمی   که 
اقتصادگرایانه    هاینحلهاش برای کنارزدن  سان به نوعی مناسب است که گفته شود فوکو، در تالشبدین 

میسازندهتمامیتو   دور  را  اقتصاد  موضوع  مارکسیستی،  سنت  بردارد. ی  را  آن  آنکه  جای  به  زند 
روی  اش را توسعه داد، با این طفره مندیی حکومتدرسگفتارها در کلوژ دو فرانس، که در آن او انگاره

طور پارادوکسیکال  اینبار این دور زدن بهتر نشان داده شد،  یابد. همانطور که پیشاستراتژیک ادامه می
عقالنیت از  پرسشی  به  دولت  از  پرسش  ترانهادن  برد.  راه  اقتصاد  قلب  تکنولوژیبه  و  های  ها 

گفتمانحکومت در  را  او  بحث  ساخت.  کردن  گرفتار  اقتصادی  شبههای  تفاوت  جای  به  -فوکو 
کند که یک  یشنهاد را مطرح میشناختی معموال مفروض میان افق اقتصادی و سیاسی، این پ هستی

طور راسخ ترتیب، او بهبدینگیرد.  ها و تامالت حکومتی هر دو حوزه را فرامیوقفه از استراتژی بی  سطح
 زدن شکل آن.با پیامد برهمگام در قلمرو خود اقتصاد نهاد، 

قابل  حکومتبنابراین  شود  گفته  که  است  همز  مندی،توجیه  خوانش  یک  ناخواسته،  از  هرچند  مان 
ی نظری نهد. از این لحاظ، فوکو به یک برنامه برساخت هم امر اقتصادی و هم امر سیاسی را پیش می

می  نزدیک  از  معین  فرارفتن  خواستار  که  است،  کرده  بحث  مدتها  آن  جهت  در  التور  برونو  که  شود 
برساخت مشترک و    آشکارساختن  های سنتی است که توسط مدرنیته فرض گرفته شده است باتفکیک 

 
 .196، امنیت، قلمرو، جمعیت فوکو، - 14
 . II، 631گفت و نوشت  فوکو، - 15
 (.  1995های وینتج، )نیویورک: کتاب انضباط و تنبیه: تولد زندان میشل فوکو، - 16
 و بعدتر.   140، تاریخ سکسوالیتهبه فصل آخر فوکو،  لحاظ پارادایمینگاه کنید به - 17
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دهد، فوکو به آنچه التور در رابطه با تفکیک میان جامعه و طبیعت پیشنهاد می  18. شانپیچیدهدرهم
حوزه مورد  در  ضمنی  میطور  پیشنهاد  سیاسی  و  اقتصادی  درحالی  19دهد.ی  میاما  فوکو  تواند که 

از   رویاپردازی  پرسش  و  کندمتقارن  ساختن  را مطرح  سیاست  و  ماقتصاد  از حکومت،  او  مندی  فهوم 
نیاز کند. برای فهم این طبیعت نامتقارن و حدهایی که دربردارد،  کلی نامتقارن را حفظ میساختاری به

مندی صورت انداز حکومتداریم به طور خالصه بازدیدی از عناصر اصلی بحث فوکو از اقتصاد از چشم
 .دهیم

نوان یک »سطح از واقعیت« نباید همچون اثر صرف  دهد که معنای مدرن اقتصاد به ع فوکو پیشنهاد می
 20فهمیده شود.جامعه    مرتبط با لحاظ عملکرد  درون یک زیرنظام به   اقتصاد به  مفروضشدن  یک متفارق

کردن متعلق است که بدن اجتماعی  شدن سیاسی عقالنیت خاص حکومت در عوض، به یک پرابلماتیزه 
پردازی اقتصاد را به عنوان بخشی از یک »اپیزود به عنوان یک کل را منظور دارد. بنابراین فوکو مفهوم

نگرد که میشدن این تکنیک سازوبرگ امنیت  های قدرت و یک اپیزود در نصب دگرگونی تکنولوژیدر  
ویژگی به  از  یکی  نوعی جوامع مدرن است.«نظرم  تکنولوژی  21های  عنوان هدف  این  به  را  ها جمعیت 

این سلسله نزد فوکو سیاست مدرن را    –امنیت، جمعیت و حکومت    22گزینند.شان برمیاصلی مداخله
 23سلسله قرار دارند. ی اینای در زیرالیه طور برجستهبه های اقتصاددانش و عقالنیت تعریف نمود.

خودمفهوم واقعیت  یک  عنوان  به  اقتصاد  از  نوین  سوژهتنظیم-پردازی  تولد  و  جدید گر  جمعی  ی 
در عملکرد مشترک   ناپذیریجدایی طوربهکند،  فوکو در نقاط مختلف چنین ادعایی مطرح میجمعیت،  

 
مطالعاتی در تاریخ و   شناسی علم،«سوی یک انسانهایی بهگام! سادگی غیرمدرن»پسامدرن؟ نه، به برونو التور، - 18

 .  171-145(:  1990) 1، 21، ی علمفلسفه 
و صفحات   13(، 1993: انتشارات دانشگاه هاروارد، ماساچوست)کمبریج،  ایمما هیچگاه مدرن نبودهبرونو التور،  - 19

 بعدی. 
 . 95، امنیت، قلمرو، جمعیتفوکو،  - 20
 .  34همان،  - 21
 .  95و بعدتر؛   64همان،  - 22
 و بعدتر.   76همان،  - 23
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ضمن تکامل در    24اند.یکدیگر گره خوردهکردن به  های حکومتها و تکنیکها، تکنولوژیبندی ابژه قاب
ابژه  اقتصاد  از تکنیککنار هم، مفهوم مدرن  را  اداری پولیسیهای کمرالیستی  ی جمعیت  با منطق   ،

معنای اقتصاد را    حال، مفهوم جمعیتدرعین  25. کندشان، عاری میالمعارفیکنترل خرد و دانش دایره
محدوده  از  خارج  تنگ  به  می های  مناسبخانگی  مدیریت  به  دیگر  که  اقتصاد  یا   (oikos)خانه    برد. 

ابزاری صرفهپیشنهاد محتاطانه را  ، یک هستی دهدارجاع نمی  جویی در  طرح  شناسی اجتماعی تازه 
سیالنمی از  سطحی  طبیعیافکند:  گردشی،  درونی، های  نیروهای  و  درهم   و  بودگی  علّی یک  پیچی 

ی گردش و علیت است که در  بنابراین این مسئله  26« سازد.اش را میپیچیده میان یک محیط و جمعیت
شود.  انجام می  این انگاره از محیط مطرح است ... پس محیط آن چیزی خواهد بود که در آن گردش

مجموعه دادهمحیط  از  طبیعی  ای  مردابرودخانه   –های  تپهها،  مجموعه  –ها  ها،  دادهو  از  های  ای 
از    –مصنوعی   اثرات  است  غیره  ها، وافراد، خانه تراکمی  از  و جامع    شدهترکیب. محیط شمار معینی 

زندگی می  آن  که در  آنها  تمام  بر  که  برجسته   27«.شودکنند تحمیل می است  بسیار  انگاره بطور  ی ای، 
ی کند که دربردارنده بندی میمحیط و ساختار گردشی آن جمعیت را به عنوان یک فیگور مرکّب مفصل 

طبیعی، موق  شرایط  شهری،  عیتعادات،  قوانین  یا  امورها  سایر  میان  بدین از  است.  اقتصاد ،  ترتیب 
که   شود،تازه است پدیدار می  (dispositif)  سازوبرگسیاسی به عنوان شکلی از دانش که جزء درونی یک  

 کند.شود را رد میامر سیاسی حفظ میی حوزهاش تفکیک متداولی که میان اقتصاد و  های کلیطرح 

بهترتیب مفهومبدین  اقتصاد  قرار گرفته طور محکمی درون عرصهپردازی  ی عقل و تکنیک حکومتی 
که   –د  شوای از اقتصاد و کردارهای اقتصادی را موجب میپردازیتا چه حد این ترانهش مفهوم است.  

 
نامتعین است. در درسگفتارش، فوکو فهم طور بدنامی ها در فوکو بهی تکنیک و تکنولوژیانگاره گذاری میانتفاوت - 24

میتکنولوژی پیشنهاد  متقابل«  ارتباط  »نظام  یا  پیچیده«  »عمارت  همان  عنوان  به  را  قدرت  آن  های  در  که  دهد، 
خاصتکنیک متفاوت  مثال    -  های  عنوان  به  سلول«    های»تکنیکمانند  یک  در  کسی  دادن  قرار  تراز  هم   -انضباطی 

تار روابط متقابل« و»تاریخ بیشتر تیرهها  ها دقیق و پرگویانه است، تاریخ تکنولوژیکه تاریخ تکنیکشوند. درحالیمی
 (. 8، امنیت، قلمرو، جمعیتکند )فوکو، ی غالب« را تعریف میاست که »خصیصه 

   . 328و بعدتر و  323، سیاستزیستتولد   فوکو، - 25
 .  45و بعدتر؛  30؛ 94، امنیت، قلمرو، جمعیت فوکو، - 26
 .  21همان،  - 27
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ی  گری به وسیلهمیانجیدهد که بر  دهی ارجاع می های نظمبودگی شیوهبه خاص نحو سستی  اکنون به
ابژهپول ارزش،  است  گذاریها،  استوار  یک    -ها  توسط  قاب  سازوبرگچنانکه  مجسم امنیتی  و  بندی 
پذیری سازوبرگ امنیتی  پرسیدن این سوال یک بازی با کلمات نیست، بلکه در عوض زیست  ؟شودمی
که قادر است دولت عمل کند  ی  رنبرای اینکه به عنوان دستگاه تحلیلی متقاکند  مطرح و آزمایش می را  

به را  بازار هر دو  برد.  و  در  به  از جا  برابر  تنها در شرح طور  اقتصاد  آیا گفتمان در مورد  بیان دیگر:  به 
بندی دولت است؟ یا مفصل -بازمعطوف به  که خودش منحصراً  شود،  ی قدرت موفق میتازه  سازوبرگ

چشمتوسعه  آیا یک  تحلیلی  ی  خطابچالشانداز  به  قادر  که  اقتصاد  مورد  در  در  گر  آن  قراردادن 
 ؟آوردرا فراهم می اش باشدبودگیخاص

تکنولوژیتصمیم  از  فوکو  ناتمام  قدری  تحلیل  از  بحثی  مستلزم  پرسش  این  مورد  در  و گیری  ها 
می  28است. گ  سازوبر-امنیتهای  تکنیک نشان  او چنین  کلی،  طرح  با  را    گسازوبر-امنیتدهد،  این 
فضای    29گذارد.دهی فضا، زمان و هنجارهاشان پیش هم می های انضباطی بر حسب سازمانتکنیک
سلول  سازوبرگ-امنیت درون  شبکهدیگر  و  سازمانها  انضباط  نمیهای  بر دهی  همچنانکه  شود، 

نمیزمان تکیه  نیز  زمان  همگن  واحدهای  فردی  کند،  مندی  بدن  بر  را  انضباطی  رفتار  هنجارهای  یا 
بختکی رویدادها وقوع الل   گیرد،شده از گردش را به خود می کند. در عوض، یک محیط دادهحمیل نمی ت

شود  ای که در سطح جمعیت محاسبه میبودگی آماریمگیرد، و هنجارهایش را از تنظیخود میرا به
یش از هر چیز و  ها است که پگیرد که این یک »ایده از حکومت انسانکند. فوکو نتیجه میاستنتاج می

 30ها.«و نه دیگر طبیعت شریر انساناندیشد طوربنیادین به طبیعت چیزها میبه 

 
های تحلیلی فوکو بیش از حد بر  به این شکایت منجر شد که استراتژی  امنیتی توسط فوکو  سازوبرگتوضیح سرسری   - 28

  مندی، نقد، سیاست،«»حکومت  شیرینگ، لورنا ویر و کلیفورد    و مالی،تکند )پای نظری و متنی محض تمرکز میماده
به باروری  ی متفاوتی دارد:  شود دغدغه. پرسشی که در اینجا مطرح می(517-501(:  1997)  4،  26،  جامعهاقتصاد و  

 دربردارد.  ترتر یا مادیتر، و جزئیی یک شرح غنیتوسعه پردازد که تحلیل فوکو برایالهامی می 
 و بعدتر.   44 ،امنیت، قلمرو، جمعیتفوکو،  - 29
 .  49همان،  - 30
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 سازوبرگمقایسه با مادیت انبوه و جزئیاتی نیست که او در توصیف  قابل  سازوبرگتحلیل فوکو از این  
تنظیم یا  انضباطی  سکسوالیته  تصویب رویت های  و  دانش  نشانپذیری،  ترتیب  به  بااینحال،  داد  ها   .

و هنجارها  مندی  دهی فضامندی، زماناند زیرا توجه را به نظمبخشتامالت اجمالی او بر این سوژه الهام
ها از کنند. اما علیرغم این ستایش های اقتصادی گردش جلب می های منحصربفرد رژیم به عنوان جنبه

امری که توسط یک   به عنوان  اقتصادی  دهی زمان، فضا و هنجارهای  زماناز سا خاص    سازوبرگامر 
تعدیل می طریق تحقیقات اقتصادی  از  طور مداوم  به  پژوهش  این خط  نمیشود،  پیگیری  . شوداش 

. آنها به حفاری آنچه دنشوبه سمت فهم گردش چیزها و پول هدایت نمی   سازوبرگ-امنیت  هایتحلیل
و بر اش  شناختی، حقوقی، فضایی و استراتژیکتواند یک »نظم اقتصادی از چیزها« در ابعاد معرفتمی

. امروز، همچنانکه مهندسی ژنتیک، تنظیم کنندشود اشاره نمی  خواندهحسب اثرات منحصربفردشان  
فکری، تکنیک  مالکیت  فراکاشتمشتقات و  و سنجشالتزام شناسی،  هستیهمین    ،های  به    که   هاها 

 . شودبیشتر برجسته می   ها حتیاین نظم   افتادنازقلمکنند،  را بازسازی می  نظم چیزها گره خورده است
اراده اثر متقابل میان یک محیط و  به  به موجب آن  سوژه  ها و منافعدر عوض، فوکو توجه ما را  ها که 

می بگذارد« »شخص  اثر  جمعیت  بر  میجهت  31کوشد  اظهار  دهی  فوکو  که  همانطور  مطمئناً،  کند. 
 32ست.«»چندگانگی افراد دیگر مربوط نیست، بلکه جمعیت مناسب ا،  سازوبرگ-امنیتدارد، درون  می

تا  کند »کننده در تحلیل او از حکومت اقتصادی جمعیت ایفا میبااینحال، فرد همچنان نقشی تعیین
درستی مدیریت، حمایت و تشویق گردد، آن چیزی را ممکن خواهد گرداند که شخص  جاییکه، اگر به 

آورد.می دست  به  است  مربوط  آنچه  سطح  در  به   33«خواهد  جمعیت  فیگواگرچه  یک  مرکّب عنوان  ر 
این فیگور هرچه بیشتر به ترکیبی های فضایی است، ی چیزها و زمینهمعرفی شده است که دربردارنده

شده  های دادهشان به انگیزهبا محاسباتشود که  نفع تبدیل میکننده و ذیکننده، ارادهاز افراد احساس
می به  34دهند.پاسخ  رفتار«  اداره»رفتار  منفعت  میانجی  بااهمیتکردن  کلید  به  برای    واحدترین 

 
 . 21همان،  - 31
 .  42همان،  - 32
 همان.   - 33
که بطور ، درحالیمورد نقض قرار گرفته انداز تحلیلیچگونه قلمرومندی از چشم استوارت الدن بحث کرده است که - 34

کند که این غفلت  او بحث می  .امنیت، قلمرو، جمعیتشود: درسگفتار مجسم می عنوانهمان  ای درون بسیار برجسته
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ای پذیری تحلیلی عنوان یک پیامد، رویت. به شودتبدیل می   سازوبرگپذیرکردن این  طورتحلیلی فهمبه 
فهم ی  شدهشناخته  هایای به طرح طور فزاینده به  شودمی  اقتصاد داده-انداز فوکو به بازارکه در چشم

می پیدا  شباهت  اقتصاد  از  رایج  از    کند.لیبرال  ذیل  آشنای  بسیار  خیال  درسگفتارهایش،  وارسی  با 
یک فضای محدود از یابیم:  پیکربندی حکومتی را می -ای از بازاقتصاد )بازار( به عنوان بخش و بسته 

می پاسخ  واقعیت  نیروهای  خود  به  است،  به گردش  انگیزهدهد،  میمیانجی  تنظیم  دربارهها  ی  شود. 
طور به   گیرد.گر قرار می در مقابل دولت رفاه مداخله  -تکرار تضادهای معمول    –و    مبادله و رقابت است

گسیختن تضادها و  های فوکو قدرت تحلیلی خود را از یک ازهمشناسیها و دیرینه سنتی، تبارشناسی
گفتمانشناخته  هایانتخاب سطح  در  پیشاپیش  که  دریافت  شده  است  شده  داده  نشان  مسلط  های 

ر« منظور نظر  اث-»فوکونظر در دستیابی به این مندی به در خصوص پرسش از اقتصاد، حکومت اند.کرده
 ماند.ناکام می

می  نظر  به  نامتقارنبنابراین  مفهومی  آناتومی  یک  با  گفتمان  مواجهیم  سازوبرگ-امنیت  از  رسد   :
ی پیشنهاداتی  دربردارنده   دهد کهرا توضیح می  سازوبرگ-ی اقتصاد یک عقالنیت خاص از امنیت درباره

»بدون دولت  به  اندیشیدن  برای  و    پذیرفتنی  است،امعاء  این   آنکهحال  احشاء«  ساخت  پیچیدگی 
طور آزمایشی عنوان کردم، نظم اقتصادی  از توضیح خود نظم امر اقتصادی، یا، همانطور که به  سازوبرگ

مندی های حکومتشود در اینکه چگونه پیچیدگی ساخت تکنیکحدی آشکار می  ماند.چیزها بازمی
بودگی ضمنی هم دولت و  وشاململ برای جابجایی عام تواند همچون یک امر اکتشافی کاالواقع میفی

بندی  مفصل -بازکه به معنای گفتن این نیست که امر اقتصادی را تا میزان معینی    –هم بازار عمل کند  
ها، از جمله شرکت  متفاوت، های اجتماعیمکانهای حکومتی خاص در  یافتن این استراتژی   کند.نمی

درون    این نوع از قدرتطور عمیق  سازد که چطور بهنمایان میها،  کننده یا بوروکراسیهای مصرف برنامه 
استشکل  گرفتار  اقتصادی  استهای  قادر  فوکو  رویکرد  وجود،  این  با  استراتژی ا  تنه  .  از آن  هایی 

انگیزهبه   کردن را تشخیص دهد کهحکومت به ها عمل میمیانجی  آنکه  بدون  آمیز طور موفقیتکنند، 

 

  اما با این وجود این محوشدن عجیب را تواند درون همان چارچوبی جبران گردد که توسط فوکو مطرح شده است،می
)استوارت  لحاظ تحلیلی از قلمرومندی مجزا شده است.کند، به قیمت شرح منحصربفردی از جمعیت که بهعنوان می 

   (.580-562(: 2007) 25، : جامعه و فضاDریزی زیست و برنامه محیط الدن، »حکومت، محاسبه، قلمرو،«
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شرح حکومتی   که مبنی بر این  – ی وندی براون  . گزارهپردازی کنداش مفهوم اقتصاد را ورای تخیل لیبرال
استراتژی دربارهاز  نئولیبرال  نیستهای  اقتصاد  رادرحالی  –  ی  بازار  پیش  که  میبه  ،  آوردزمینه 

 35.انتظار داشت تواناز آن چیزی است که میتر مناسب

کلوژ دو این دو دوره در  انتهای  امری خالصه   در  به عنوان  را  لیبرالیسم«  از  فرانس، فوکو »تفسیر«ش 
ها  اند که رفتار انسانی با آنهایی به انجام رسیدهاشاره بر آن »انواع از عقالنیت دارد که در روش کند که  می

کننده است که فوکو  آور و گمراهمطمئناً شگفتی  36شود.«دهی میمدیریت دولتی جهتمیانجی یک  به 
تحلیلحوزه میی  محدود  دولتی«  »مدیریت  به  را  خاصاش  از  آگاهی  فوکو  رویکرد  اما  بودگی کند. 

های »دیدن همچون یک دولت« مجهز  دهد چنانکه نسبت به تشریح شیوه مندی را نشان میحکومت
با توجه   37. گیریم میمشهور اسکات را وام  عنوان    یبرانگیز تاحدی مسئلهطور  بهدر اینجا    –   ماندباقی می

کننده شوند، این ادعا گمراهکردن در سرتاسر بدن اجتماعی جاری میهای حکومتبه اینکه تکنولوژی
ی مجادله در مورد اینکه نقطه گیرد. مندی را دربرمی وجود بار نامتقارن مفهوم حکومتاما با این  .است

او بر فراز  ای که  یه افق سیاسیآورد علفوکو چگونه پرسش از اقتصاد را به درون مدار عقل سیاسی می
برم بر این استوار  پیش می  ای که من در اینجای مجادلهدهی نشده است. نقطه جهت  گستردمی  اقتصاد

دهی، های اقتصادی نظمکردن »امر سیاسی« در شکلدهد: حفاریاست که او چگونه این را انجام می
بودگی  ی یک »تحلیل قدرت« مختص به خاصتوسعه  به معنای  اندازی فوکویی،تواند و باید، از چشممی

های  امر اقتصادی است، با نه وساطت کاویدنمندی، این به معنای . اما درون حکومتاین عرصه باشد
طورکامل خطاب قرار گیرند. به این معنا است که اقتصاد درون هایی که به ابژه  و نهپول  میانجیروابط به

 ماند. باقی می نامرئیمندی انداز امر سیاسی حکومتچشم

 

 
 (.2003) 3 ،7نظریه و رویداد،  «،لیبرالیسم و پایان لیبرال دموکراسی-وندی براون، »نئو - 35

http://muse.jhu.edu/journals/tae/v007/7.1brown.html#copyright  (.2008ژوئن،  16)دسترسی 

 . 322، سیاستتولد زیستفوکو،  - 36
 )نیو هیون،  اند.ها برای بهبود وضع بشر شکست خوردهدیدن همچون یک دولت: چگونه برخی طرحجیمز اسکات،      - 37

 (.1998یل، کورت: انتشارات دانشگاه ی
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III.  دیدن همچون یک بازار   –ناپذیری  های رویت استعاره 

امنیترویت از  فوکو  دقیق  شرح  غیرعمدی  اثر  یک  تنها  اقتصاد  همچنین   سازوبرگ- ناپذیری  نیست، 
اقتصادی که فوکو در تحلیلبه  تبارشناسی گفتمان  ارائه میطور صریح درون  به رمز درآمده  اش  دهد 

کند: دست نامرئی نقشی برتر و پارادایماتیک در گزارش فوکو از سیاست لیبرال حقیقت ایفا می  است.
شناختی است که تدار معرفتی کلیدی در مورد این تفسیر حکومتی از دست نامرئی پراکندگی اقنکته 

درمی  اجرا  تحلیل به  در  تاثیرش  و  به آورد،  کامل  پرداخت  از  فوکو  خوانش  اما  حاکم.  اقتدار  بردن 
سیاسی رویت رویت  پرابلماتیک  و  بازمیپذیری  اجتماعی  بدن  در  یک   ماند؛ناپذیری  تنها  ازینرو 

ای که به عملکرد انتقادی رشناسیشود، تباجانبه از دست نامرئی پدیدار میتبارشناسی جزئی و یک 
نامرئی ارجحیت می این استعاره تحمیل میکه محدودیتدهد درحالیدست  را  هایی که توسط  شود 

. پرسش از اینکه چه چیز به عنوان نامرئی یا مرئی در نسبت با بدن اجتماعی تعیّن  گیردکم میدست
تری دارد از آنچه ، بافت سیاسی بسیار وسیعیابدای با چه کسی وفق میپذیری و چنین رویت  یابد،می

های درونی با تفاوتتر فوکو قادر است در درسگفتارهایش منتقل کند. بعالوه، این بافت سیاسی وسیع
 دهد، کلور در رابطه با جان الک با نمونه نشان می سنتی که، همانطور که مک  –سنت لیبرال مرتبط است  

خود لیبرالیسم در رابطه    38. های قضاوت هدایت و آشفته گشته استهای دانش و معیارهمواره با پرسش 
به منظور ترسیم    ثبت شده است یکپارچه نیست.وبا »سیاست حقیقت«ی که درون دست مرئی حک 

شود، بحث پیش ظاهراً متحد از آن یاد میهای ذاتی درون آنچه به عنوان یک سنت لیبرال  این تفاوت
به  تنها  اگرچه  شتابرو،  مادهطور  بر  است.زده،  متکی  برگزیده  بطورتاریخی  اندیشه   ی  یکسو،  ی از 

کم-لیبرال رادیکال  سدهدموکراتیک  برمی  هجدهمی  عمر  )کهرا  توماس    گزیند  دو    پینبا  مارکی  یا 
ای الیه   دهد، کهبه اثر فردریش آ. هایک ارجاع می شود(، و، از سوی دیگر،  نمایی میکوندورست نمونه 

های . این تفکیک میان الیهدهدی نوزدهم برجسته بوده است ارائه میمهم از لیبرالیسم را که از سده
ها با تمایز و نه این الیه کند نیست.  ها را از هم جدا میای که آنلیبرالیسم قابل تقلیل به شکاف تاریخی

نئو و  لیبرالیسم  برجسته-میان  بطور  فوکو  که  می لیبرالیسم  بحث  به  میتری  ارتباط  در گذارد  یابند. 

 
، )ایتاکا، نیویورک: انتشارات دانشگاه کورنل،  سیاست الکی و حدهای توافق:  کنندهحقوق قضاوتکلور،  کریستیه مک  - 38

 .  69؛ 63( 1996
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که امری ضمنی درون سنت لیبرالی است    نمایانندمیعوض، یک تفاوت درون سیاست حقیقت را پیش 
ی تاریخی  شود، اما از این لحظهطورخاص بدخیم تبدیل می ه امری به ی هجدهم بکه در انتهای سده

می میرودفراتر  فوکو  همچنانکه  هنوز،  بااینحال  ترکیب.  لحظهدانست،  این  خاص  کردن  تاریخی  ی 
ها در در گردش سدهی گسست میان معرفت کالسیک و مدرن  وقتی که به شرح تاریخچه  آموزنده است،

مندی لیبرال، این گسست  برانگیزی، برای گزارش او از حکومتپرداخت. به طرز کنجکاوی  نظم چیزها
نمی بازی  در    کند.نقشی  او  چیزهاآنچه  می  نظم  بهاشاعه  اقتصاد دهد،  در  گفتمانی  تغییرات  ویژه 

از   مطالعاتش  در  که  اقتصاد  از  لیبرال  گزارش  تبارشناسی  در  میحکومتسیاسی،  ارائه  دهد مندی 
کردن به این تناقضات صرفاً تمرینی در فضل دانشورانه نیست: با دقت اشاره  39.ماندرچه باقی مییکپا

ها در »سیاست حقیقت« مشمول در خود سنت لیبرالی مرتبط است، و به همین  ها با تفاوت این تفاوت
ی  ی از استعارهها، توضیح این تفاوت  بازیابیبرای    سازد.هایی انتقادی را برمیدلیل غیاب آنها غفلت

 .شود، الزم استمیانجی تحلیل محدود فوکو مشاهده میدست نامرئی، چنانکه به 

شناسی مرتبط با آن امری مرکزی است در این مورد که چگونه فوکو  پذیری و معرفتپرسش از رویت
همین سرحد سازی لیبرال حکومت مرتبط ساخت. فوکو به دنبال این بود که  مفهوم اقتصاد را با عقالنی

به عنوان یک برساخت معرفتمیان حیطه و اقتصاد  د: »اقتصاد  بفهم  ص راشناختی خاهای سیاست 
فرمول در  حتی  بود،  مهم  نظری سیاسی  به بندی  این  اما  تاجائیکه،  فقط  )و  تاجائیکه  امر  اش،  وضوح 

باشد   داشته  اشاره  حکومت  به  است(  میخطیری  باید  که  کردارآنجا  حقیقت  اصل  تا  حکومتی    رفت 
  و نه   ،کننده نه این یا آن نظریه یا امر واقع اقتصادی بخصوص استموضوع تعیین  40خودش را بیابد.« 

 
یک    به سمتکه در شرح پیشین یک موضع میانه بین دوران مدرن و کالسیک را اتخاذ کرده بود، بعدتر    آدام اسمیت،  - 39

نظم    ها« که فوکو درپارادایمی برای عقالنیت سیاسی لیبرال مدرن گردش کرد. همچنین »محدودیت مدرن انسان فیگور  
رسیدگی به این تغییر جهت به   نشده است.مندی ترجمه دهد، به نحو مقتضی به شرح او از حکومتتشخیص می  چیزها

که به طور    -سیاست و اقتصاد یاری رساند  ی میان زیستی پاسخ به پرسش از رابطهتواند در ارائه سمت محدودیت می
نگاه کنید به سیاست و اقتصاد برای بحثی در مورد پیوند مفقود میان زیستکافی توسط فوکو بدان پرداخته نشده است. 

بر سرمایهاولریش  انسانی،  اقتصاد  انسانی،وکلینگ،  زیست  یکی  اقتصاد  در  نقد  میان انضباطسیاسی.  زندگی.  های 
  (.  2004و دیگران. )توبینگن، آلمان: انتشارات گونتر نر،  ، ویراست اولریش بروکلینگشناسی، ادبیات و سیاستانسان 

 . 32، سیاستتولد زیستفوکو،  - 40
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دارد.  وجود  اقتصاددانان«  »سرهای  درون  حقیقت  ساختار    41این  همین  امر  مهمترین  عوض،  در 
مطابق  ی سیاست درون لیبرالیسم،  پیوستگی میان عقل سیاسی و حقیقت است. عقل سیاسی و حیطه

 .آزمایی« گره خورده است»دادگاه راستینظر فوکو، به بازار به عنوان یک 

ی کردن برقرار شد یک رابطه های حکومت پیوندی که توسط لیبرالیسم میان حقیقت بازار و عقالنیت
سازد. امر کلیدی برای لیبرالیسم طبیعت پارادوکسیکال این رابطه است چنانکه عقل  سرراست را برنمی

ماند. به بیان دیگر، اقتصاد اشتیاق  ناپذیر باقی میدهد که رویتدانش ارجاع میی  سی را به یک ابژهسیا
طور  به   آورد.شناختی پارادوکسیکال را به بار میی معرفتکند، و یک زمینه به دانستن را تحریک می 

بینای یک  اقتدار  در  انقطاع  این  از  اسمیت  آدام  نامرئی«  »دست  جانبداری  پارادوکسیکال،  حاکم  ی 
کند. طبق نظر فوکو، بندی می را مفصل   واحد  ی برتربودن دیدن کل جامعه از یک نقطه کند؛ ناممکن می

کند. کلمات پیش رو،  پذیری حد قدرتی است که تولید میدر رابطه با این رویتی تکین  مهمترین نقطه 
دهد به خوبی این  قرار می  انسان اقتصادیکه فوکو در یک گفتگوی ساختگی با حاکم حقوقی در دهان  

ن  گوید: تو نباید. اما چرا او نباید؟ تو نباید چواو همچنین به حاکم میدهد: »حالت را با نمونه نشان می
نمی نمیتو  تو  و  بیتوانی.  »تو  که  معنا  این  به  بیتوانی  چرا  و  هستی«.  چرا قدرت  هستی،  قدرت 

 42« توانی بدانی.دانی چون نمیدانی و تو نمیتوانی چون نمیتوانی؟ تو نمی نمی

شان دارد.  ازینرو، فیگور اقتصاد نامرئی نقشی محوری برای شروع گفتمانی این حدها و اثرات حکومتی 
فوکو تاکید    اش.  و سلف فیزیوکرات  شود میان عقالنیت سیاسی لیبرالوکو بر این اساس تمایز قائل میف

جدول    یک  ، بلکه برخالف،ارجاع ندادند  ها عقل سیاسی را به یک اقتصاد نامرئیکند که فیزیوکرات می
ک  اقتصادی بر فراز کل باشد را ممکن  را حاصل کردند  بینایی حاکم که  . حقیقت بدن  گرداندمیه یک 
های حاکم شفاف است، این بود که تصمیم حاکم را هدایت کند، بدون سیاسی، که به چشم-اجتماعی

بیرون کند.   از جا  را  او  با  آنکه  به تمام معنا،  لیبرالیسم  از از دیگر سو،  بدن    دفاع  از  بینایی بسته  یک 
ی اقتصادی را به عنوان  اندیشه  سگفتارهافوکو در جاهای مختلفی طی این در  43. شوداجتماعی آغاز می

 
   .30همان،  - 41

 .  283همان،  - 42
 و بعدتر.   285همان،  - 43
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هایی بنیادی  سازد، که به شیوهکند که چنین حدهایی را برقرار میای توصیف میهمان سنگر گفتمانی
ی سیاسی، فوکو لیبرالیسم را،  ا خرد فلسفه شناختی است. بنابراین، در تقابل بهمچنین حدی معرفت

او خاطرنشان   44زند.ی اقتصاد گره میبلکه به گفتمان دربارهاش، نه به شکل قانون  های اساسیدر جنبه
که  می پلیس»بدعت کند  با-گذاران«  خودبزرگ  دولت  وسواسی»فانتزی  و  جامعهپندارانه  یک  از  ی اش 

مدیریت به  و   45شده« تمامی  تراکم  که  نمودند  مطرح  را  واقعیت  یک  چراکه  بودند  اقتصاددانان 
نقدی از دولت پلیسی را بر حسب تولد بودند که    اقتصاددانانبودگی خودش را دارد: »]...[ این  طبیعی

تازه هنر  یک  ممکن  یا  ساختنداحتمالی  برپا  حکومت  درباره  46.ی  انگاره گفتمان  با  اقتصاد،  های ی 
گردشسیالن آن،  ی،  های  با  مالزم  تصادفی  وقایع  و  منافع  برابر  محیط،  برای  در  اشتیاق  هرگونه 

به همان میزان که بینایی حاکم بر    –گیردقرار می  جزئیطور دقیق و  طور مستقیم، به کردن بهحکومت
  میانجی اقتصاد سیاسیبه   »امکان محدودیت و پرسش از حقیقت هر دواین فرایندها را ناممکن ساخت:  

به»فکر می  47اند:« معرفی شده  به عقل حکومتی بود که تضمین کنم  اقتصاد سیاسی  این  بنیادی  طور 
 48محدودسازی عقل حکومتی را ممکن ساخت.«-خود

استعارهبدین  از  فوکو  خوانش  قلب  به  نامرئی ترتیب  بهی  و  اساسی  فهم  رسیدیم:  اقتصاد  لحاظ  بودن 
بر مشهور  نامرئی«  »دست  از  مربوط  می   محدودیتیهمان    سیاسی  کهتمرکز  برای    یابد  حاکم  غرور  بر 

اداره و  از موضعی مرکزی تحمیل میدانستن  اقتصادش  و  جامعه  باکنکردن کل  فوکو  تقریباً   د.  ذوقی 
این نکته را، پس از آنکه خطوط موازی میان حدهایی که کانت بر کاربردهای مناسب از عقل    آورشگفتی 

 
ه اقتصاد سیاسی به کموکداً تاریخی است، همچنان  برای آنکه دقیق باشیم، باید اضافه کنیم که بحث فوکو در اینجا  - 44

  (. 321،  سیاستتولد زیستعنوان شکلی از دانش لیبرال نیست »چه به موجب فضیلت چه به موجب طبیعت« )فوکو،  
عنوان یک حد  ی میان قانون در عملکردش به عنوان یک حد و استیضاح اقتصاد بهتر از رابطه برای یک بجث گسترده

   (. سیاستتولد زیست )فوکو،  1979ژانویه  17طبیعی، نگاه کنید به درسگفتار 
،  شناسیبریتانیایی جامعهژورنال    های حکومت،«نیکوالس روز و پیتر میلر، »قدرت سیاسی ورای دولت: پروبلماتیک  - 45

43 ،2 (1992 :)189 . 
 . 347، امنیت، قلمرو، جمعیتفوکو،  - 46
 . 17، سیاستتولد زیستفوکو،  - 47
 .  13همان،  - 48
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ی عقل سیاسی که توسط اقتصاد سیاسی وضع شد از سوی دیگر را  محدودگر-محض از یکسو، و خود
-»بنابراین جهان اقتصادی بطور طبیعی مات و بطور طبیعی غیر  49: دهدترسیم کرد، با دقت شرح می

استتمامیت نقطه یابی  چندگانگی  یک  از  قطع  طور  به  و  اصل  در  ]...[  نگاه .  است  شده  برساخته  ها 
ی بدون خدا است؛ اقتصاد یک رشته  ی بدونآتئیستی است؛ اقتصاد یک رشتهی  اقتصاد یک رشته

به نشاناقتصاد رشتهتمامیت است؛   نه تنها بیای است که آغاز  بلکه همچنین ناممکن دادن  معنایی 
این اقتصاد   50.« کندمی  نمایدی حاکم از دید بر فراز تمامیت دولتی که او باید حکومت  بودن یک نقطه 

 .بیندابزار این محدودسازی را تدارک می ست کهنامرئی ا

نامرئی  از  به عنوان عدم این شرح  اقتصاد  با امکان یک چشم بودن  ارتباط است  انداز حاکم مطمئناً در 
ساختارگرایی،  - بودگی که توسط پساشاملوشناختی مدرن و دعویات در مورد عامنقدهای اقتدار معرفت 

نظریه  و  پسافمینیسم  هیچ استعماری  -ی  از  »دید  است.  شده  توسط ارائه  حاکم  به    کجا«ی  ارجاع 
اقتدارچشم اجتماعی  بدن  عمق  درون  محدود  و  گوناگون  می-اندازهای  یک بدین شود.  زدایی  ترتیب 

کند. این عالقه هیچگاه او را  بودن را ملون میی نامرئی ی معین شرح فوکو از استعارهمجاورت و عالقه
زدایی را برش  ی محدودیتشده اعالن  شخصیتهایی که این  که مکانیسم   از گفتن داستانی از لیبرالیسم

نساخت.می  روایترا    دهندمی آنکه    کند متوقف  از  بیش  بحث حاضر  های به شایستگی  سادگیبه اما 

 
تواند تمامیت  گفت که او نمی »کانت نیز، کمی بعدتر بعالوه، باید به انسان می   :کنداین مقایسه به این نحو خوانش می  - 49

بداند.   را  به حاکم می خب، چند دهه قبلجهان  باید  اقتصاد سیاسی  نمیتر،  تو هم  فرایند گفت: حتی  توانی تمامیت 
ی بسیار مهمی  د. این نکتهای وجود نداراقتصادی را بدانی. هیچ حاکمی در اقتصاد وجود ندارد. هیچ حاکم اقتصادی

اندیشه تاریخ  در  عقل  است  تاریخ  در  چیز  هر  از  بیش  و  همچنین  اما  مطمئناً،  اقتصادی،  )فوکو،  حکومتیی  تولد  « 
 (.  283، سیاستزیست

از   ، که فوکو مدعی است. بنابراین دست نامرئی برای لیبرالیسم امری ضروری است282،  سیاستتولد زیستفوکو،    - 50
ای از حکومت تعریف گردد که تواند »به عنوان تکنولوژیجو اشغال شده است و میپیش توسط حکومت محدود یا صرفه

توسط پرسش ثابت از اینکه اصال چرا باید حکومت کرد و   (.319محدودگری خودش است ]...[« )همان، -هدف آن خود
من مایلم در لیبرالیسم شکلی از تامل انتقادی بر کردار  ]...[  خود را تابع نقد مداوم خویش قرار داد تسخیر شده است،  

  ی ژنوس لیبرالیسم چهره(. موضوع حکومت محدودشده و موتیف نقد، طبق نظر فوکو،  321حکومتی را ببینم )همان،  
از شکلمحدود و مشخص می   را به عنوان یک پیچیدگی  غالباً غیرمستقیم فرمانروایی  کند:  به که می   – های  طور تواند 

  (. 320و همچون »ابزاری برای نقد واقعیت« )همان،  – پارادوکسیکال کامال وسیع از کار درآید
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های نظری آن  و اثرات و غفلتبودن اقتصاد ی نامرئی بپردازد، به خوانش ویژه تحلیل فوکو از لیبرالیسم 
 .پردازدمی

تواند با بازدید از ضبط تاریخی درک  می  اندازدرا از قلم می  کنندهینتعیهایی  اینکه این خوانش جنبه
بلماتیک  اپرکلیدهایی را برای حفاری    قرار گرفته  کاریدوبارهمورد    انداز تبارشناختیِگردد. یک چشم 

کند. تاریخ بیند نسبت به آنچه روایت فوکو ارائه میپذیری تدارک می تری از رویتبسیار وسیعسیاسی  
اقتصادی روفسچایلد  احساسات  استعاره  اما  سمت  به  را  ما  گرفتهتوجه  قرار  مباحثه  مورد  ی های 

سده رویت انتهای  در  می پذیری  جلب  هجدهم  می کنی  تاکید  او  در  د.  که  است  زمانی  این  که  آن  کند 
حیطه میان  بهسرحدات  چندان  هنوز  سیاسی  و  اقتصادی  بود. های  نشده  ترسیم  به    51وضوح  گردش 

که چگونه و برای  بود  بیداری انقالب فرانسه، مملو از مرافعات بر سر این    در پی  ی نوزدهم،سمت سده
اجتماعی رویت  امر  بود.که  عمومیدر یک معنای  در معرض خطر    بلماتیک سیاسیاپر  پذیر  تر  بسیار 

ی برده میراثموقعیتی که توسط پرسشگری شدید از ساختارهای به  دیدن درونِ  قطعیتِپیرامون عدم
 گردد. برخالف، اگر شرح فوکو را دنبال کنیم، شود میی تعریف می اقتدار در یک زمان از تحول سیاس

ی نوزدهم و در میان سدهترتیب  توان چشمداشت تفاوت عمده درون سنت لیبرال را داشت که به می
سده گرددنئولیبرالیسم  ساکن  بیستم  تبارشناسانهی  شرح  یک  اما  دقیق.  تا    تر،ی  است  آن  بر  که 

مبارزه »تخصیص مرافعات،  و  واژگان« ها،  درمی  52های  عوض  در  سازد،  آشکار  چنین را  که  یابد 
هنوز یک حد اکید برای   وقتی که عقل اقتصادیمربوط و موجود بودند،    1800  در حوالیهایی  شکاف 

آسانی این شلدون وُلین خاطرنشان کرده است که چطور به   53اش را پیش ننهاده بود.ی مقابل عمل نقطه 
بهتفاوت لیبرالیسم  در  می ها  توجه  از  مرافعه   54. گریزندنظر  در  فرانسه،  انقالب  زمان  حوالی  در  ای اما 

 
انتشارات دانشگاه هاروارد،   )کمبریج:  ، آدام اسمیت، کوندورست، و روشنگری  .احساسات اقتصادیاما روفسچایلد،    - 51

2001 ،)50 . 
 و بعدتر.   154، و میشل فوکو، »نیچه، تبارشناسی، تاریخ«، جامعه دفاع کرد باید از فوکو،  - 52
 و بعدتر.   38روفسچایلد،  - 53
وُلین،    - 54 اندیشهشلدون  در  ابداع  و  پیوستگی  بینایی:  و  غربیسیاست  سیاسی  مبسوط،  .  ی  )پرینستون، ویراست 

هایی را نه به عنوان  . شلدون ولین بیشتر تمایل دارد که چنین تفاوت263(،  2004جی: انتشارات دانشگاه پرینستون،  ان 
شوند« درک امری درونی لیبرالیسم، بلکه به عنوان امری که اشاره بر دو سنت متفاوت دارد که به آسانی »با هم جمع می
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ی تاریخی  . مادهآینداقتصادی به پیش می-بدن اجتماعی  های دیدن و دانستنِشدید پیرامون پرسش
های درون  تا تفاوت  کنداستفاده میدهد، از این لحظه  ی هجدهم ارجاع نمیتنها به پایان سدهذیل  

ای آدام اسمیت، و از دیگر و تا اندازه  نظیر توماس پین، کوندورست  لیبرالیسم میان از یکسو، متفکرانی
 سو، فردریش فون هایک را نشان دهد. 

اقتصادی صرفاً نسبت به حاکم نامرئی فرض  -آموزیم که بدن اجتماعیی تاریخی می ما از این پیشینه
داد ی بر آنها گواهی میابودگی جامعه و کوری مرتبط با آن همچنین به طور برجستهنامرئی   :بودنشده  

، آنها که جز »سهم خصوصی محدودی از عقل« نداشتند،  شدندمی ی سیاسی حاضر  که تازه در صحنه
به  بورک  ادموند  که  میهمانطور  خاطرنشان  نمیگفته به  کند.طورمشهوری  که  بودند  آنها  توانستند ای 

ماند. ژاک برایشان اساساً نامرئی باقی میوقوع  های اجتماعی و ساختارهای در شرف ببینند و ضرورت
کنند، تنها  نکر، وزیر دارایی در آن زمان، بر آن بود که مردم مثل کودکان هستند، بدون تامل عمل می 

شود ... بیش از فردا  همچنانکه »در این فضای عظیم که آینده نامیده می  یابند،شان تعلیم میبا غریزه 
کوری    باکرد که »هر قدم و هر حرکت از انبوهه  ه، آدام فرگوسن شکایت میطور مشاببه  55بینند.«را نمی

است.«  شده  ساخته  آینده  به  نسبت  درحالی  56یکسانی  بیآنها  توسط  تنها  ادراککه  های واسطگی 
اجتماعی  دندشخودشان هدایت می  قواعد  آوردن  نظر  از در  بازمی-و  نحو مقتضی  به    ند، دمانسیاسی 

. »توده«، همانطور که محقق مشهور جمعیت و  پذیری و بینش الزم بوداقد فهمشان فاظهارات سیاسی
های واقعی برانگیخته شده خاطر رنج با خشمی به کند، » خاطرنشان می توماس روبرت مالتوس  اقتصاد  

 

رادیکالیسمکند درحالی  :  دارد،  تعلق  اولی  به  پین  توماس  لیبرالیسم.  و  اما دموکراتیک  دومی.  به  اسمیت  آدام  که 
، که همواره بیشتر به ی نوزدهم را ترسیم نمایدهای میان آدام اسمیت و لیبرالیسم سدهکند تفاوتروفسچایلد تالش می 

آیند ها در اینجا به عنوان اموری به حساب می اوت شناختی( بالمنازع تمایل داشت. این تفتامین بنیادهای نظم )معرفت
رسانند. اما البته، مهم است که به ذهن  ناپذیری یاری میپذیری یا رویتها با توجه به سیاست رویتکه به تفکیک تفاوت

      سازی حکم امری عمیق بود. نسبت به دموکراتیک گرایی آدام اسمیت و دیوید هیومبسپاریم که شک
 . 23؛ 39به نقل از روفسچایلد،   - 55
 .  123همان،  - 56
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سادگی به به آن خاطر، به   57ها از آن سرچشمه گرفته بودند.« اما کامال ناآگاه از محلی بود که آن رنج  بود
بهشدند که »وهم این سمت سوق داده می دنبال کنند« و  را  اندیشه« و »پروازهای خیال  سادگی  های 

»که    ،های رادیکالی نظیر توماس پین هم بودنداما البته فیلسوفان و لیبرال  « .ی نمودها بودندفریفته »
را   نشاخود  جامعه  ساختار  با  ناآشنا  استتماماً  داده  و  رویت  58.«ن  کوری  بینایی،  و  ،  جهالتپذیری 
هایشان  ای آنها را با نظریه گفته و آنها که به گوناگون در میان حاکم، مردم،    به انحاء  ها و فسادهافضیلت

توجه را به  ای  ای تاریخیترتیب، حتی چنین تصاویر لحظه. بدیندادند نسبت داده شده بودفریب می
بحث چندگانه،    اظهارات مورد  ب  بسیار  و  گرفته  دربارهسنگینی  هقرار  جلب  بارشده  دانش  دعویات  ی 

 کند. می

های دوتایی  از  فوکو خودش پیشنهاد داده است که هرگونه نوشتار تبارشناسی دانش در این دوره باید
. در عوض، باید  قرار دارند دور بماند  جهالتروشنگری که در میان کوری و بینایی، شب و روز، دانش و  

شکلیافتهبسط ی  مبارزه میان  بلکه  جهالت،  و  دانش  میان  نه  کند.،  درک  را  دانش  مختلف   59های 
ن غرور دانش حاکم و کرددهد که خنثیطور حداقل، نشان میکردن این خطوط تخاصم، حتی به دنبال

رویت  یک  حرکت  اظهار  دو  ساختاری  رویت ناپذیری  با  که  متفاوت  متمایزند  اثرات  با  و  ناپذیری 
 . اندهمبسته

ژرفمی گفتمانی  گسست  یک  لیبرالرا    توان  سدهمیان  رادیکال  دموکراتیک  نظیر  های  هجدهم  ی 
یا کوندورست از سده   توماس پین  لیبرالیسم  نمود.و شکل متعاقباً مسلط  نوزدهم مشاهده  برای    60ی 

 61نمود. اش میافتادههمو نامعین در تمام روابط روی  آوری پیچیده«طور ترس دومی، بدن اجتماعی »به 

 
؛  501،  (1986. ویراست ششم )لندن: ویلیام پیکرینگ،  ی اصل جمعیتای دربارهمقالهتوماس روبرت مالتوس،    - 57

494 . 
 .  505؛ 526مالتوس،  - 58
 25  سخنرانینگاه کنید به    دهد.مییافتن دانش با دقت شرح  فوکو این را در بحث در مورد فلسفه و علم و انضباط  - 59

    . دفاع کرد جامعهباید از در درسگفتار فوکو،  فوریه
 وُلین و روفسچایلد.   - 60
کوندورست،-آنتونی  - 61 دو  انسانی  نیکوالس  ذهن  پیشرفت  از  تاریخی  تصویر  یک  برای  و  طرحی  ویدنفلد  )لندن:   .

 .  131(، 1955نیکولسن، 
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هستی اجتماعیاین  اقتصادی  شماربی   متقابل  هایوابستگی  اقتصادیِ-شناسی  به شفا  جدول  را  ف 
ی لیبرال اولیه مشغول  . با اینحال، اندیشهداشترست همانطور که فوکو انتظارش را می، دکشید  چالش

اقتصادی بود که به این پیچیدگی پاسخ گوید.  -ی بدن اجتماعیهای معینی از دانش دربارهتولید شکل
نمود   ابداع  را  اجتماعی«  »ریاضیات  و  کوندورست  نامعین  عقاید  میان  در  را  محتمل  حقیقت  یک  تا 

درحالیحالدر بازیابد،  ماند.تغییر  باقی  محتاط  جامعه  از  حقیقت  یک  طرح  به  نسبت  همواره   62که 
های تمدن  ی سهمدانش حسابگرانه و سیاسی دربارهتوماس پین به همان اندازه مشغول با تعیین یک  

تر باشد که »سیاست  کمالوشناسی تاریخی تمامی یک معرفتتواند وظیفه که توزیع شوند بود. این می
تر برای این بحث این امر واقع صرف بود  ی مهم. اما نکتهبا آن همبسته است را بازگشایدحقیقت«ی که  

نه حتی هرگز ناپذیری ساختاری جامعه اظهار شده بود،  ی و نه یک رویتناپذیری عمومکه نه یک رویت
با    -پدر«  یک موضع مطمئن که بتوان از آن قضاوت کرد و دانست فرض شده بود. آنها یک »جهان بی

که رو از اصطالحی  ابداع کرد  فاستفاده  اقتدار معرفت   –سچایلد  بیاز  نامعین  شناختی  و  را طرح بنیاد 
. حتی آدام  نمودندناقتصادی را فرض -مسدود در نسبت با پیچیدگی اجتماعی  بیناییک ، اما یریختند

 63است«   "حماقت انسان"اش او را به این سمت سوق داد که فرض گیرد »سیاست  گرایی اسمیت، که شک
اقتصادی گردد. -پذیری نظری امر اجتماعیبودن هرگونه شکل از رویتجرات نکرد که مدعی ناممکن 

رو که  بهفهمانطور  متقاعدکنندهسچایلد  میطور  استدالل  نامرئی«  ای  »دست  اظهار  ساختار  کند، 
از  کنندهمنع عمیقی  رو  بیناییی  نداشت.  اسمیت  میفدر  بحث  اینطور  اسمیتسچایلد  نزد  که  ، کند 

روشنی »حالت  کوندورست،  نزد  درحالیهمچنانکه  بود.  نامعین  وضعیتی  هیچ  یافته«  نبود  قرار  که 
»جهان   64پردازی و رویاپردازی بود.شناختی معینی وجود داشته باشد، مستلزم نظریه ی معرفتزمینه

اما    بیناییمعین هیچ  ناهای  « قضاوت پدرِبی ارائه نداد،  یا معینی  خاصی هم در  هیچ ممنوعیت  حاکم 
 . خود تحمیل نکردخودیپذیرساختن امر اقتصادی به مورد رویت

 
هیلبرون  - 62 نظریه ،  یوهان  اجتماعیصعود  امی  )مینئاپولیس،  مینسوتا،  ،  دانشگاه  انتشارات  و  168(  1995ان:   ،

 و بعدتر.    178روفسچایلد، 
جی: ، )پرینستون، ان اشپیروزیداری قبل از  های سیاسی برای سرمایهها و منفعت: بحث اشتیاقآلبرت هیرشمن،    - 63

 .  104(، 1997انتشارات دانشگاه پرینستون،  
 .  123روفسچایلد،  - 64
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استعاره رویتاما  منع ی  مانعی  به  بعدها  اجتماعیناپذیری  جهان  مورد  در  رویاپردازی  برای  -کننده 
لیبرالیسم سده نوزدهماقتصادی تبدیل شد.  بود، ی  اقتصاددانان کالسیک گذشته  آثار  از صافی  که   ،  

بسیار بیشتر صرف برقراری بنیادهای بالمنازع نظم شده بود. لیبرالیسم هایک، که بیشتر معطوف به  
 )بر خالف آنچه روایت تاریخی فوکو مدعی است( امری پارادایماتیک  ادموند بورک است تا توماس پین

ه، طبق نظر ناپذیری کل است کهمین رویت  65:است  ناپذیری و بنیادنهادن برای اظهار همزمان رویت
 66« ایم.ایم، و هیچگاه نفهمیدهکند »که ما هیچگاه نساختهاطاعت از آن قواعد رفتار را ایجاب میهایک،  

می  تصدیق  پذیرفته  او  آسانی  به  مغرور«  »عقل  یک  توسط  که  است  تلخ«  »ضرورت  یک  این  که  کند 
امر دادهی تسلیمکنندهی تعیینلحظه  67شود.نمی به قواعد و تنظیمات  بر زمینهشدن  این  شده  های 

است. رویت شده  نهاده  بنیان  ذاتی  می یافتهبسط   نظم   68ناپذیری  پاسخ  چیزی  آن  به  بازار  که  ی  گوید 
و تولید    رود، آنچه دانشی را ترکیبآرزوها و مقاصد ما، و ادراکات حسی ما می  ی فهم،»فراتر از حیطه

انسانی و هیچ سازمان  می ابداع کند.نمی   واحدیکند که هیچ مغز  یا  اقتصاد   69« تواند آن را دارا باشد 

 
نگاه   ی آن است،لیبرالیسم که هایک نماینده-ادموند بورک و شکلی از نئو  کاریگذار محافظهبرای روابط میان بنیان  - 65

تاسیس  ی  ، که به طور موازی با ادموند بورک در ضمیمهعنوان یک »ویگ قدیمی«کنید به شناسایی هایک از خودش به 
محافظه آزادی   یک  من  »چرا  عنوان  میبا  ترسیم  نیستم«  هایک،  کار  آ.  )فردریش  آزادیشود.  )شیکاگو،  تاسیس   ،

ای بحث کاریکننده است. هایک علیه محافظه(. این عنوان گمراه409و بعدتر،    399(،  1960انتشارات دانشگاه شیکاگو،  
کند خود را، و همچنین ادموند بورک میل است. بنابراین سعی می طور نامشخصی نسبت به هرگونه تغییر بیکند که به می

»توریرا،   از  نوعی  پذیرش  کارمحافظه-از  دنبال  به  که  کند  متمایز  آنچه   گریآزمایشی«  به  نسبت  است  کمتری 
اندازه  گیرد.دربرمی همان  به  توری»من  یک  اندکی  هایک،  محافظه -ی  آ.  )فردریش  بود.«  بورک  ادموند  که  هستم  کار 

، جلد  هایکمجموعه آثار فردریش آگوست    .غرور کشنده: خطاهای سوسیالیسم»جهان اسرارآمیز تجارت و پول«، در  
کاری سیاسی و این رشته از لیبرالیسم،  (. برای پیوندهای نزدیک میان شکلی از محافظه 53(،  1988. )لندن، راتلج،  1

(( 1997. )2،  4،  صور فلکیویلیام شویرمن، »اتحاد نامقدس کارل اشمیت و فردریش آ. هایک،«  همچنین نگاه کنید به  
مک پی.  جان  بحث  همچنین  این  و  از  از  کورمیک  مکمحافظهنوع  پی.  )جان  از  کورمیک،  کاری  اشمیت  کارل  نقد 

   (.و بعدتر 303(، 1997)کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج،  لیبرالیسم: علیه سیاست به عنوان تکنولوژی
 . 14هایک، »جهان اسرارآمیز تجارت و پول«،  - 66
 .  76؛  64همان،  - 67
 .  77همان،  - 68
 .  71همان،  - 69
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جهت تنها شکل از دانش است  و ازاین  70ی »پراکندگی اطالعات«نظریه است درباره-برای هایک یک فرا
بودن شناخت  . هایک ناممکن کندهای موّلد مطلع میکه ما را از حدهای خودمان برای دانستن به شیوه 

ی این آگاهی درباره-دوام خودشکل قابل امر اقتصادی از یک موضع حاکم را به تجویز اقتصاد به عنوان  
آنچه فوکو با یک عملکرد   –  ی حدهای عقلظاهر انتقادی دربارهزند؛ او تامالت بهحالت هستی گره می

پردازی، یعنی، با ممنوعیت رویاپردازی ز در مورد نظریه آمیرا با یک منع تخطئه  –کند کانتی همراه می 
 .زندطور تنگاتنگی پیوند می« )هایک( در یک نور متفاوت بهیافتهبسط  »نظم

ناپذیری کردن میان یک امکانبندیکند تنها در شرطناپذیری ذاتی که او مطرح میپارادوکس رویت
 های دانشموضع-نیست. همچنین در همین واژگونی سوژهانتقادی برای دیدن و ممنوعیت آن نهفته  

می عملی  را  آن  شخص  که  خود  منفعت  ورای  دیدن  برای  تالش  عمومی  اتهام  است.  نهفته  نیز  کند 
به عنوان سطح زیرین شود را  یک محل که در آن بدن اجتماعی قابل خواندن میبرساخت بازار به عنوان  

اظهار میخود   بدارد. هایک  »این  از کند:  نوعی  به عنوان  را  از یک استعاره است که نظام قیمت  یش 
در شرح هایک، به یک    71« توصیف کنیم ]...[  آالت برای ثبت تغییر، یا نظامی از اطالعات دوربردماشین

می  تبدیل  اطالعات  برای  انتقال  میکمربند  تولید  را  دانش  از  میزانی  و  دارای شود،  کل  برای  که  کند 
است. میکل  »  72عملکرد  عمل  بازار  یک  عنوان  عرصه به  زیرا   ... آنها  کند  محدود  فردی  بینش  های 

اطالعات مربوطه به همگان مراوده های متعدد  گیرند تا به میانجی وساطتقرار میهمطوربسنده رویبه 
  کند، اقتصادِ اینکه ترین امر واقع در مورد این نظام اقتصاد دانش است که با آن عمل می شود ]...[ مهم 

بنابراین، بازار »مانند یک تلسکوپ« است،    73« کنندگان فردی آن نیاز است بدانند ... چقدر اندک شرکت 
نه فهمیده می اما خودش  امر مربوطه،  دانستن  برای  قرار  ابزاری  قرار است مورد تجدیدنظر  نه  شود، 

ای را فرض شناختیدادن به بازار که چنین موضع معرفتبدون اجازهکند که  هایک تهدید می   74.گیرد

 
 .  88همان،  - 70
 . 527: 1945، ( 4) 35، جلد ی اقتصادی آمریکایینشریه، در فردریش آ. هایک، »کاربرد دانش در جامعه« - 71
 . 94، هایک، »جهان اسرارآمیز تجارت و پول« - 72
 و بعدتر.   526هایک، »کاربرد دانش در جامعه«،  - 73
 . 104هایک، »جهان اسرارآمیز تجارت و پول«،  - 74
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ر  گیرد تمدن  از  دیگری  »نوع  است  ممکن  دهیم،ما  توسعه  موریانه  ا  دولت  به  75ها« مانند  سادگی  یا 
  76های انسانی موجود« را قربانی خواهیم کرد. های هستیی انبوهه»تغذیه 

به   بازار  گفتمانی،  برساخت  این  کلدرون  از  دانش  این  تولید  مشروع  محل  می   یگانه   شود.تبدیل 
روند. ما بر روی دست هم پیش میدرستاش دشناختیناپذیری بازار و برساخت اقتدار معرفترویت

شامل فرض  وتواند عام دهد میی نم بودگی خود را نمایش  ایم: تنها آنچه خاص یک برساخت آشنا لغزیده 
تواند یک بینایی قابل دوام را نوید دهد. در این زمینه، دست نامرئی تنها یک بازار نامرئی میگردد؛  

کند. بیشتر در  قتصادی« نیست، چنانکه فوکو خاطرنشان میفقط در مورد ضدیت با غرور »حاکمیت ا 
شکل با  ضدیت  انتقادی رویت  هایمورد  است.  پذیری  همراه  فوکو  آثار  با  معموال  که  است  ای 

چشم رویت همان  علیه  بر  بازار  تحلیلیناپذیری  جهت انداز  فرض  ای  نوعاً  فوکو  که  است  شده  دهی 
دنبال  کهگیرد،  می معماری  به  و  مواضع،  وسایل،  اریافتن  و  ادعاها  چنین  که  است  های  یتجح هایی 

بودگی کردن نامرئی کند. یک رویکرد نوعی بیشتر فوکویی آغاز به خنثیای را تولید می شناختیمعرفت
به بازار  و  اقتصادی  »اطالعاتامر  و  نامرئی  »تلسکوپ«  یک  می-عنوان  معنای  ماشین«  به  این  کند. 

 .نشدهخود بازار دیدهجای دیدن همچون اختن خود »ماشین دیدن« بازار است، بهپذیرسرویت

ازقلم مجموع:  پذیرفتن در  به  را  فوکو  است  ممکن  لیبرالیسم  گفتمان  درون  پراکندگی  انداختن 
اقتصاد  نامرئی  عالقهبودن  به  با  توجه  باشد.  داده  سوق  زیاد  بسیار  متفاوت »سیاست حقیقت«  این  ی 

اقت با  بهمرتبط  نامرئی  بسط صاد  فوکویی  تبارشناسی  یک  مستلزم  همچنین یافتهسادگی  اما  است.  تر 
تاکید بر خطوط محرومیت است که در یک نظم گفتمانی حاضر است، که فوکو گاهی کمتر   مستلزم یک

جستجو برای عنصر سیاسی درون این فیگورهای گفتمان اقتصادی   77ناپذیر است.در مورد آن تزلزل

 
 . 528هایک، »کاربرد دانش در جامعه«،  - 75
 . 100هایک، »جهان اسرارآمیز تجارت و پول«،  - 76
به ای  طور برجستههای گفتمان الزم است که به جودیت باتلر همیشه بحث کرده است که نظم   برای اصالح این جنبه،  - 77

ی حدهای گفتمانی هایی که اهمیت دارند: دربارهبدنشان خنثی شده است نسبت یابند )جودیت باتلر،  آنچه در میانه 
شود و پذیر میآنچه فهم  میان هایککیتف بر(. بطور بسیار مشابهی، ژاک رانسیر 8(، 1993)نیویورک: راتلج، « »سکس.

های امر محسوس  ها و نظمشود تاکید کرده است. تبحر سیاسی در ابداع این تفکیکآنچه به سروصدای صرف محول می
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نسبتهدربردارند گفتمان  ی  خود  سطح  شکل دادن  و  مواضع  میبه  ارائه  که  است  دیدنی  دهند.  های 
کشفحکومت در  باهممندی  یک  انگاشتن  در  است؛  محق  اقتصادی  امر  درون  سیاسی  امر  - کردن 

مقولهبرساختن   و  سیاست  وظیفه جهان  اما  است.  محق  اقتصادی  کردارهای  و  کشف ها  امر ی  کردن 
 .رودفهمیدن این برساخت مشترک از دسترس این مفهوم فراتر می سیاسی و 

 

IV.  موخره          

 مندیمندی بود. مفهوم حکومتحکومتی  نشدهبرآورده  یبحثی که گذشت به دنبال مشغولیت با وعده
می را  این  جاینوید  که  اقتصاد  ی  یابندهمادیتهای  مقوله  دهد  و  باسیاست  انتقادی  رویت  را  پذیری 

به مدار دسترسی  ،غیرعمدی ، هرچند بطور. امر اقتصادی راعوض کند خطوط نیرو و سیاست حقیقت
که بطور ژرف با گفتمان اقتصادی در این رگه اشتغال داشت، حائز  اما درحالی.  کرد  اش نزدیکانتقادی

محروم پارادوکسیکال  انتقادی تاثیر  عملکرد  از  اقتصاد  بساختن  باقی اش  نامرئی  اقتصادی  امر  ود. 
ای سنجیده شود که فوکو در جای دیگر تولید کرده است. دو های انتقادیپذیری رویتماند اگر علیه  می

که درون است  تقارن مداومی  نخستین عبارت از عدم  انتخاب شده است.  بودننامرئی دلیل برای این  
گفتمان اقتصادی در شرح حکومتی از دولت که  مندی ریشه دوانده است. درحالیخود مفهوم حکومت 

ابژه-ذات به  اقتصادی  امر  است،  شده  تبدیل زدایی  خودش  جایگاه  در  قدرت«  از  »تحلیل  یک   ی 
استراتژی   .شودنمی تکثیر  ادارهالبته،  »رفتار  به   -کننده«  های  تکنیککه  مسئولمیانجی  سازی،  های 

. گرددطور یکسان یافت  ی عمومی و خصوصی بهتواند درون حوزهمی  –کند  ارزیابی، و انتخاب کار می
این شکل  فهم  با  معادل   بااینحال،  اقتصادتصنع  زماننیستی  های  فضامندی،  که  و  ،  مندی 

رون  بودن امر اقتصادی دکنند. بحث دوم در مورد نامرئیتولید می  گذاری راهای ارزششناسیمعرفت
 ی لیبرال اقتصاد نامرئی، مندی خود را با خوانش فوکو از »دست نامرئی« درگیر ساخت. استعارهحکومت

می  مشخص  می چنانکه  پاسخ  متفاوتی  حقیقت«  »سیاست  به  درحالیشود،  میگوید.  طور به   ندتواکه 

 

مینهفته   تعبیر  او  که  همانطور  دربارهاست،  تز  »ده  رانسیر،  )ژاک  سیاست،«  کند  رویدادی  و   . ( 2001)  3،  5،  نظریه 
http://muse.jhu.edu/journals/theory_and_event/v005/5.3ranciere.html   (.2008ژوئن  16)دسترسی) 
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پردازی، نظریه   همچنین با یک ممنوعیت رویاپردازی و  ،کرده باشدموثر »حاکمیت اقتصادی« را مسدود  
از  . در این خصوص، فوکو درون این نظرگاه  استگذاری شده  ، سرمایه مناقشه  هرچقدر نامعین و مورد

 . کندپذیرد و عمل میبه عنوان برترین امر و ماشین نامرئی تولید دانش می بازار 

مندی باید توانست بگوید که مفهوم حکومتمیداشت،  ی موردش هراس نمیاگر شخص از اغراق درباره
ی دیدن همچون یک دولت و دیدن همچون یک بازار محافظت شود. خوشبختانه،  در برابر خطر دوگانه 

    دهد. های مناسب را ارائه میابزار فوکو خودش حفاظجعبه
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