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فوکو منجر شتتده و  1ستتیاستتتبه مفهوم زیستتتبه تجدیدعالقه  13-گیری کوویدعالم

ای درک نادرستی از این مفهوم وجود طور گستردهعالوه بر آن نشتان داده است که به 

یا  «سیاستِ سالمت»مثابه قسمی سیاست بهدارد. بستیاری مفستران به تیریز زیست  

ای از مفستتران اند. دستتتهتکیه کرده گوییبستتنده به ک ی« ستتیاستتتِ حیا  »نوعی 

اند که خواه در جوامع انضباطی دانستههای تمامیتدولت ستیاست را همنشین زیستت 

رو زند و ازاینی مردم دست میستازی مداخال  حکومت در زندگی روزمره به بیشتینه 

)البته شتتاید بتوان این تیریز را  2آوردلوازم تهدید و تحدید دموکراستتی را فراهم می

ثنایی، به عنوان نزدیک به چیزی دانستتتت که آگامبن در اشتتتاره به وستتتییت استتتت 

مشروعیت یافتن اقداما  فراقانونی حاکم در تق یل زندگی شهروندان به حیا  عریان، 

یاست سزیست»بینانه از امکان تحقق ای دیگر با برداشتتی خو  کند( و دستته یاد می

                                                      
1 biopolitcs 
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. رویکرد دوم که میموالً با تأستتی به آرای فوکو ستتیی 1رانندستت ن می« دموکراتیک

ماً ستوبژکتیو آگامبن از وستییت استثنایی پاسد دهد، مش ًاً حاکی   دارد به نگاه تما

شتود که از درک سازوکار بسیاری از اقسام  استت از ستوفتفاهمی عمده که ستبی می   

طور مشتت ن نولیبرالیستتم در مواجهه با ویروس کرونا عاجز  های بازار بنیاد و بهنظام

ک سیاست دموکراتیت و زیستستتیاستتترتیی از زیستت ها بهبمانیم. تیاریفی را که آن

 طور اجمالی به این تیاریز بپردازیم:دهند باید رد کرد. بگذارید بهمی

هایی که سیی در تضمین ای از رویهعنوان مجموعهبه« ستیاست زیستت . »1

 ایگویانهها به چنین تیریز ک یدارند. آن «هاجمییت»روی( سالمت )و بهره

 استفاده کنند« سیاستزیست»د از اصطالح خواهنکنند زیرا میاستتناد می 

های ستتیاستتی مربو  به بهداشتتت را مورد بح  ای از رویهتا طیز گستتترده

های متنوعی شتتتود که رویهقرار دهند. به عنوان مثال چنین استتتتدالل می

، مبارزه با اچ 13-ی پاندمی کویدگذاری اجتماعی در بحبوحههمچون فاص ه

تیمال دخانیا  در فضتتاهای عمومی بستتته و  آی وی )ایدز(، ممنوعیت استت

 سیاست هستند.سرپوشیده، همه ب شی از زیست

کنند، صتتحبت می« ستتیاستتت دموکراتیکزیستتت»ها از . هنگامی که آن2

توانند از راه ستتتیاستتتتی میهای زیستتتتمنظورشتتتان این استتتت که رویه

 مشروعیت یابند.« گیری جمیی مبتنی بر دانش و درکفرآیندهای تًمیم»

ستتیاستتت دموکراتیک تحقق نیافته این تیریز دال بر این استتت که زیستتت

سیاست دموکراتیک پیشاپیش وجود داشته استت. از این گذشته، اگر زیست 
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نمتایتتد. بته طور خالصتتته:   بتاشتتتد، پس پرستتتش از امکتان آن بیهوده می  

گیری افتد که فرآیندهای تًمیمسیاست دموکراتیک زمانی اتفاق میزیست

ب شند، و دعوی بر آن می« مشروعیت»سیاست و جمیی به زیستت عاقالنه 

 سیاست دموکراتیک هم اکنون وجود ندارد. است که زیست

 

ها دو نوع بستتتیار متفاو  بتاید این تیاریز را به دو دلیل رد کنیم. ن ستتتت، آن 

آمیزند: های ستتتالمت را که فوکو به مطالیه پرداخت با یکدیگر در هم میستتتیاستتتت

فرآیندهای »مثابه . دوم، اگر دموکراستتی را به1ت و کالبدستتیاستتت. ستتیاستت زیستتت

تیریز کنیم، بنتابراین، حتداقل در جوامع بربی،   « گیری عتاقالنته و جمیی  تًتتتمیم

 2تسیاستولد زیستستیاستت دموکراتیک پیش از این تحقق یافته استت. در    زیستت 
ه ستتیاستتت بی تاری ی و بنی از چگونگی مشتتروعیت یافتن زیستتتفوکو یک مطالیه

دهد. عالوه بر این، گیری آزاد، منطقی و جمیی ارائه میی فرآیندی از تًتتمیمواستتطه

تر و ویرانگرتر از چیزی استتت که به نظر ستتیاستتت دموکراتیک بستتیار خشتتن زیستتت

شود که هر یک به یکی از ی حاستر در ادامه به دو ب ش تقسیم می رستد. نوشتته  می

 پردازد.این مشکال  می

 

 سیاستسیاست و کالبدتمایزگذاری میان زیست

ستیاست را با تقابل  فوکو زیستت  9امنیت، ق مرو، جمییتگفتارهای در مجموعه درس

 کند.  آن با کالبدسیاست تیریز می

(. بدان 240 )ص.است « ستیاستت میطوب به بدن انسان  »کالبدستیاستت قستمی    

مینی که کالبدستتیاستتت به تمامیو فنون ستتیاستتی که ستتالمت جمییت را دگرگون   

دن ب شتتتود، ب که تنها به فنونی ارجاع دارد که به طور مستتتتقیم برکند اطالق نمیمی
                                                      
1 anatomo-politics 
2 Birth of Biopolitics 

0 Security, Territory, Population    ستتطور نقل شتتده از این کتاب توستتن نگارنده ترجمه

 اندشده
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کنند. باالخن، کالبدستیاستت ستیی در دادن نظم و انضتتبا  به بدن    انستان عمل می 

« رودانضبا  همواره بدن را نشانه می»دارد، طور که فوکو اظهار میانستان دارد. همان 

شویم، بدان میناست که بدن ما به مند می(. هنگامی که ما تأدیی و ستابطه 242)ص. 

رای به ب»تر رفتار کند. کالبدسیاست مولدتر و سودمند شود کهطور مستتقیم وادار می 

تواند مورد استتتفاده قرار گیرد... تا از طریق تمرین، ها میدستتت گرفتن کنترل بر بدن

 همان(. «)ها را بیشینه کردمشق و آموز  و از این قبیل، نیروی مولد آن

پزشکی ی روانتواند درمان در یک موستتستتهمثالی خوب برای کالبدستیاستت می  

الم و ی سکند تا بیشینهها استفاده میباشتد. درمانگر از تمام اقستام تمرینا  و مشتق   

ا  را ستتمانت کند. مثال خوب دیگر، قرار دادن دستتتگاه تنفس بر مولد بودن بیماران

برد، در تالشتی بر کنترل و به حداکثر رساندن  رنج می 13-بیماری استت که از کووید 

 سالمت بدن.  

های های میطوب به بدن، ب که ستتیاستتتستتیاستتت نه ستتیاستتتزیستتتدر عوض، 

(. این نوع از سیاست، به مانند 249کند )ص. را توصتیز می « میطوب به نژاد انستان »

بن با های مرتسیاست، اصطالحی بدون قید و شر  نیست که برای تمام سیاستکالبد

ر این سیاست دزیست ها به کار بسته شود. تفاو  میان کالبدسیاست وستالمت انسان 

ن به کند که به انضبا  دادهایی را توصیز نمیسیاست فنون و تکنیکاست که زیست

سان به یا ان« نژاد»سالمت « امنیت»پردازد که هایی میفرد مشغولند، ب که به تکنیک

توانیم ستتتالمت یک جامیه را تنها با بررستتتی آورند. نمیرا فراهم می« هاگونه»مثابه 

ردی بستنجیم. برای مثال، این حقیقت که درمان سالمت یک بیمار را تضمین  موارد ف

گوید. بنابراین، به جای ها نمیی ستتتالمت گونهطور مشتتتهود چیزی دربارهکند بهمی

فرآیندهایی نظیر نستتبت زادوولد به »ستتیاستتت به  بانی و کنترل افراد، زیستتتدیده

اتکا دارد « مییتت، و از این قبیل ومیر، نرخ میزان تولیتد مثتل، بتاوروری یتک ج    مرگ

 کنند.)همان(. این فرایندها سالمت کل جمییت را از طریق آمار سنجش و تنظیم می

ی شهری باشد که از نرخ کنندهتواند دولت ادارهسیاست میمثالی خوب از زیستت 

های م ت ز، برای توزیع تیداد ها و ناحیهدر ب ش 13-میزان مرگ نتاشتتتی از کووید 

 وری هرجا آشکارا افزایش بهرهکند. هدب در ایندستگاه تنفس، استفاده می محدودی
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 های تنفستتیی توزیع دستتتگاهی نحوهفرد نیستتت. در حقیقت، این تًتتمیما  درباره

مرگ برخی افراد را تستریع خواهند کرد. به جای منضبن کردن هر بدن، هدب تدابیر  

یامد است. پ ی جمییت به طور ک یومیر برانرخ مرگ« امنیت»سیاستی تأمین زیستت 

ترل بر ی کنسیاست نیازی به بیشینههمه که گفته شتد این است که زیست  تمام این

سیاست به آن اندازه که دست به ت مین و تیدیل م اطره یا حیا  فرد ندارد. زیستت 

باالترین نرخ ارتکاب جرم پردازد. بانی و کنترل نمیزند چندان به دیدهمی «ریسک»
ها تمام این متی ق به کجاستتتتر نرخ ابتال به بیماریر میزان استتتتیمال مواد م درر

 سیاسی است. سواالتی زیست

یاست در سشده از زیستتوان دید که بیشتتر تیاریز به کار بسته در این بافتار می

گیری های م ت ز در برابر همههای متفاو  و گاه متناقضتتتی که دولتمواجهه با رویه

فی ی که  ستتیاستتتآمیز استتت. زیستتتدار و مغالطهاند مستته هات اذ کرده 13-کووید

تر منتقتدان )از جم ه یووال نوح هرراری، استتتالوی  یژک و نیز به تیبیری خود  بیش

ده نمود کنناست. این برداشتِ گمراهکنند بیشتتر کالبدستیاست   آگامبن( توصتیز می 

یاست س)احتماالً در تقابل با قسمی زیست «راسیاست اقتدارگزیست»خود را در تیبیر 

ستازد که آشتکارا سترمشتق خود را در حکومت چین جستجو     دموکراتیک( نمایان می

ی وستتییی از اند که چین به کمک زرادخانهکند. بستتیاری مفستتران اظهار داشتتته می

 تبانی و نظار  که دولت در اختیار دارد توانستتتهای دیدهفشتتتار، تدابیر و تکنولو ی

ع از ای وسیکار ببندد. با این حال، زرادخانهسیاست را بهای اقتدارگرانه از زیستنس ه

تر به مراقبت، انضتتتبا  و بستتتیار نزدیک« بانی و نظار دیده»های تدابیر و تکنولو ی

 سیاست. کالبدسیاست است تا به زیست

کند، ز میستیاست را در تقابل با کالبدسیاست تیری طور خالصته، فوکو زیستت  به

دقیقاً به این ع ت که دو استتراتژی تاری ی متفاو  برای تنظیم سالمت را از هم تمیز  

ستیاست به مثابه اصطالح  دهد. مشت ن نیستت که چرا منتقدان از اصتطالح زیستت    

جا که حداقل تا آن -آمیزی را کنند. اما نباید چنین تیریز مغالطهفراگیر استتتفاده می

ح یل سیاست را برای تپذیرفت، تا بتوان زیست -گردد باز میبه دستتگاه فکری فوکو  

 آنچه فوکو در نسبت با آن برساخته بود برای فهم اقتًاد سیاسی امروز به کار بست.
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 سیاستنولیبرالیسم، دموکراسی و زیست
ستتیاستتت از لحار تاری ی  ای را که زیستتتفوکو باور داشتتت که اگر ب واهیم نحوه

به ویژه،  - ب که لیبرالیسم« سیاست اقتدارگرازیستت »نیم، نه مشتروعیت یافت درک ک 

ی نولیبرالیستتتم برای درک بهتر را بتتایتتد مطتتالیتته کنیم. مطتتالیتته -نولیبرالیستتتم 

تولد گفتارهایی با نام ی او در مجموعه درسسیاست یکی از اهداب اعالم شدهزیستت 
دوران حاسر وی، ی است. این تنها جایی است که فوکو به مطالیهستیاست  زیستت 

 پردازد.ی بیستم مییینی سده

لیبرالیستتتم نامیده  تنها با شتتتناخت آنچه این ر یم حکومتیْ

توانیم پی ببریم که زیستتت ستتیاستتت چیستتت. ... ج و استتت، می

خواهم رفت و از لیبرالیسم آلمانی میاصر س ن خواهم گفت... در 

تر لیبرالیسم، یا به عبار  دقیق 1ی بیستم آزادیی دوم سدهنیمه

 (93ست که از آلمان به ما رسیده است. )ص. ایوا ه

ه ه ویژب -ها نامد زیرا به باور او بستتیاری از لیبرالفوکو لیبرالیستتم را یک ر یم می

خواستتتند کنترل مستتتقیم دولت بر بازار را محدود حتی در حالی که می -ها نولیبرال

یرومنتد و قدرتمند بودند. برای اببا  این دعا، فوکو به کار  کننتد خواستتتتتار دولتی ن  

ی دموکرا  مسیحی، ( از اتحادیه1369- 66صتدراعظم آلمان بربی )  2لودیگ ارهارد

ًاد باید اقت» نویسد که آورد. ارهارد میی نولیبرالیسم، روی مییکی از طرفداران اولیه

با این حال ارهارد اقتًاد آزاد را  (.111)ص. « های دولتی رها کنیمرا از دست کنترل

بهترین شیوه برای تبدیل آن به  -به دولت مشتروعیت ب شتیدن    بهترین شتیوه برای 

کند که اقتًاد آزاد سروری است دید. او استدالل میمی -دولتی مستتحکم و ماندگار  

تواند به طور زیرا فقن دولتی که آزادی و مستتتهولیت شتتتهروندان را تأمین کند، می»

(. به عبار  دیگر، بازار پررونق و 111 -113)صن « شتروع به نام مردم س ن بگوید م

                                                      
1 liberty 
2 Ludwig Erhard 
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باشد. این امر موجی مشروعیت « مسهول»و « آزاد»تواند نشانگر شهروندان رقابتی می

گفت. استتتدالال  ارهارد برای ستت ن می« به نام مردم»شتتدز زیرا که دولت آلمان می

ب شند. آیند، ب که به آن مشروعیت میدولت برنمیوجه در ت الز با هیچلیبرالیسم به

هر چه بیشتتتر دولت قادر به برپا ستتاختن فضتتایی اقتًتتادی باشتتد که مردم درون آن 

عمل کنند، بیشتتتر از پیش دولت خود را بیشتتینه  « آزادی و مستتهولیت»توانند با می

 کند.می

 های سایر نقا  جهانهای آلمانی )و نولیبرالالبته، این بدان میناست که نولیبرال

ها بودند( میتقد بودند که اقتًتتاد آزاد تنها زمانی رخ خواهد داد که که تحت تأبیر آن

گذاری کند دولت باید جامیه را چنان با جدیت مقررا امر به رخ دادن آن دهد. دولت 

 شتریاببا  ب یبراپدیدار شود. « گیری آزاد، جمیی و عقالنیتًمیم»که فضتایی برای  

 یرانسوف  سوبیدولت قدرتمند و فیال بودند ، فوکو به ف کیها خواهان برالینول هنکیا

شد  تحت تأبیر نولیبرالیسم آلمانی بود و آبار  کند، که بهرجوع می 1یهرو  سیلوئ

(. رو یه، در 226بود )ص. « ی عطز لیبرالیسم کالسیک و نولیبرالیسمنقطه»نمایانگر 

ها، های کالسیک و نولیبرالدر یک نشست مهم لیبرال 1393یک ست نرانی به ستال   

زار آزاد رقابتی و قوانینی که برای میان چارچوب حقوقی مورد نیاز برای تأسیس یک با

 زند:  سنجی میی ترافیکی الزم است دست به هماحداث یک سامانه

گوید بگذار [ که میلیبرال بودن شتتتباهتی ندارد ...  به نگرشتتتی

خواهند حرکت وستتتاین نق یته به میل خود در هر جهتی که می 

ین، پتایتان را به دنبال آورند. همچن  کننتد و ازدحتام و حوادث بی  

میتقد به تثبیت ستتتاعا  « ریزانوبرنتامه »لیبرال بودن بتا نگر   

ی نق یه باید در پیش گیرد، استتتفاده و مستتیرهایی که هر وستتی ه

راهنمای مقررات قرابتت نتدارد. لیبرال بودن بته مینی تتدوین     

کنیم که راهنمای خاص وستتتایل استتتت، و قبول می  2بزرگراه

ای عًتتتر درشتتتکه و گاری ی پرشتتتتاب، لزوماً همان راهنمنق یه

                                                      
1 Louis Rougier  
2 Highway Code 
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فهمیم که یک های بزرگ مینیستتتت. امروز ما بهتر از کالستتتیک

اقتًاد حقیقتاً لیبرال متضمن چیست. اقتًاد حقیقتاً لیبرال تابع 

کنندگان که ی مًربای دوگانه استت: داوری خودانگی ته داوری

ها، بین پرسی قیمتمطابق ترجیحا  و عالیقشان و از طریق همه

گیردز و کنند، صتتور  می خدماتی که از بازار دریافت می کاالها و

 از ستتتوی دیگر[ داوری عام دولت که آزادی، شتتتفافیت و کارایی 

 (.  226کند )ص. بازار را تضمین می

 

 ایستتنجی، ترافیک مانند بازار استتت، و هیچ نظم طبییی خودانگی ته در این هم

تنها  -هیچ نظمی وجود ندارد منفتک از نظم حقوقی وجود نتدارد. بدون نظم حقوقی   

خًتتوص  آمد یک نظم حقوقی به ازدحام و حادبه. نظم بازار همچون نظم ترافیک، پی

 است.

ها از استتراتژی ستیاسی   با این حال، ست نرانی رو یه حاکی از این استت نولیبرال  

بسیار متفاوتی از استراتژی انضباطی کالبدسیاست هواداری خواهند کرد. درست همان 

ی دقیق استتتتفاده از ستتتنجی رو یه الگویی برای نحوهدر هم« ریزانبرنامه»که طور 

ی نق یه باید طی کند( دارند، بزرگراه )ستتاعا  استتتفاده از آن، مستتیری که هر وستتی ه

نظم و انضتتبا  نیاز به الگویی دارد که دقیقاچ چگونه هر شتت ن رفتار خواهد کرد. اما  

بازار آزاد تنها در صورتی آزاد  -ند بازار آزاد ایجاد کند تواالگویی مانند این احتماالً نمی

استتتت که رفتار هر بازیگر تماماً از پیش تحمیل نشتتتده باشتتتد. و بنابراین، اگر دولت  

خواهد به خود مشتتروعیت بدهد، قستتمی استتتراتژی دیگر باید جایگزین   نولیبرال می

 استراتژی ک ی تأدیی و انضبا  شود.

ستتیاست، را با واکاوی مفًتل و دقیق زیستتت  ستیاستت  زیستت تولد اگر چه فوکو 

های کوتاه او رستتتاند، اما گفتهی آن بود، به انجام نمیگونته کته امیتدوار بته ارائته     آن

کند که او میتقد استتت که ی استتتراتژی نولیبرالیستتم این مستته ه را روشتتن میدرباره

ثال برای م کند.یرا ات اد م امنیت ستتیاستتی نولیبرالیستم قستتمی استتراتژی زیستتت  

تح یتل فوکو از استتتتراتژی نولیبرالی در مقتاب ه با جرم را در نظر بگیرید. درک دولت   
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عنوان روشتتتی برای کنترل و اصتتتالح هر فرد برای انضتتتبتاطی از عتدالت کیفری به  

« آزادی و مسهولیت»نولیبرالیستم کار ن واهد کرد. این استراتژی کنترل هر یک از ما  

ی نولیبرال جرم و کند. در مقابل، اندیشتتتهار ستتتالم را تضتتتییز میالزم برای یک باز

مجرم هر شتت ًی است که »فهمد: می خطریا  ریستک عدالت کیفری را در ارتبا  با 

 )ص« پذیرد.کند و خطر باخت را نیز میگذاری میبرای کستی سود در عم ی سرمایه 

942) 

در ارتبا  « خطر»ه با ندارد ب ک« رفتتار بد »اگر بزهکتاری و مجرمیتت ربطی بته    

ها کاری ندارد، ب که به استتت، پس مبارزه با جرم دیگر به تأدیی و منضتتبن کردن بدن

 -ستتیاستی جمییت های زیستتتها و ارزیابیپردازد. از پیمایشارزیابی میزان خطر می

های ناشتتی از حمل نستتبت جرم و جنایت، آمار استتتیمال مواد م در، نستتبت مرگ  

 -و از این قبیل  13-افراد زیر خن فقر، نسبت مبتالیان به کوویداست حه، نستبت نرخ   

پوستتتت و برای توجیه حضتتتور ستتتنگین پ یس در برخی جوامع )نظیر، جوامع رنگین

 حضتتورشتتود، و نیز همزمان برای توجیه تقریباً عدمپوستتت آمریکا( استتتفاده میستتیاه

های آمیز این شتتتیوهپ یس در دیگر جوامع. هدب طبقاتی، نژادپرستتتتانه، و خشتتتونت

هایی را هدب قرار ستتیاستتتی دیگر کنترل رفتار هر فرد نیستتت، ب که جمییت زیستتت

، خطری ویژه را در برابر خودشتتان، دیگران و بازار آزاد «ریبه لحار آما»دهند که، می

 کنند.اقامه می

 ایناست، بنابر گیری آزاد، جمیی و عقالنیاگر دموکراسی تنها یک فرآیند تًمیم

اند. های نولیبرال پیشاپیش از طریق بازار دموکراتیک به خود مشروعیت ب شیدهدولت

 است. وجود« ستیاستت اقتدارگرا  زیستت »اصتطالح  تر از بهکنندهاین امر، بستیار نگران 

د تا کننکار می« آزاد و مسهول»سیاست دموکراتیک به این میناست که مردمی زیست

سد »ظاهر هایی از ما که بهب شتند، حتی آن  ستیاستت مشتروعیت   هر روز به زیستت 

این نوع  یهستیم. ک یدوا ه« ستوسیالیست »یا « ستد تبیی  طبقاتی »، «نژادپرستتی 

کنیم، ما در استت. ما هر روز در قسمی بازار آزاد رقابت می « تدبیر»ستیاستت   زیستت 

ید خر کنیم که ر ی ندهیم، و برایدهیم یا انت اب میانت تابتاتی دموکراتیک ر ی می  

 یزنیم. و به نوبههای عقالنی میمان دستتت به گزینش کاالهای مًتترفی مورد عالیق 

کنند، که بر طبق خود، تمامی این ستازوکارها امنیت اقتًتادی پررونق را تضمین می  
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طور آزادانه، جمیی و عقالنی حق منطق نولیبرالیستتتم، اببتاتی کافی استتتت که ما به 

ایم. زیرا تا زمانی که نولیبرالیستتم را تحمل ی  کردهحکومت بر خود را )به دولت( تفو

است سیعالوه، زیستایم. بهسیاست دموکراتیک آن را هم تحمل کردهکنیم، زیستمی

، بر عکس، جهنمی بر روی زمین استت. بیهوده نیست که   ب ش نبودهنولیبرال، رهایی

رای یاست اقتدارگست توتالیتر نیز در کوتاه مدتی الگوی زیستت های شتبه حتی حکومت

طر ی ریسک و ختر محاسبهاصطالح چینی را کنار گذاشته و به سازوکارهای پیچیدهبه

 روی آوردند.   
 
 

 منابع:
Foucault, Michel. Security, Territory, Population: Lectures at 
the Collège De France, 7711-7711. 7002. 

، 1393-1391گفتارهای کُ ِژ دو فرانس ستتیاستتت: درس تولد زیستتت فوکو، میشتتل.

 هایی در ترجمه.()به همراه تیدیل 1931زاده. تهران: نشر نی، ترجمه رسا نجز


