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چکیده
این جستار کوشیده است تا با رویکرد بین رشتهای  ،نئولیبرالیسم را به مثابة لیتووررایی ،نوت ت
نشر و سطحی کردن ،به بوتة نقد بگذارد .در ب د زیبایی شتاسانه ،لیتوررایی ،اثر هتوری را از اا
تهی و راززدایی کرده و به امر اقتصادی تقلیل میدهد .در ب د اقتصوادی ،بوا ارتوراو ووب قابول
چاپ به جای سکه ،قدر

انتشار و اشغاب سطوح را به دلیل عدم محدویت سکههای یلویی از

حیث مییان موجود در عالم رارج ،به دست آورده و ماهیتی همه ریر و توتالیتر مییابود .در امور
سیاسی نیی ،دولت نئولیبراب به عتوان نظامی سراسربین و یا مکانییم کتترب نامحسوو ،،آزادی را
به رونهای نامحسو ،تحدید میکتد .روند «سکوالرییاسیون یا عرییکوردن» رونودی اسوت کوه
تهیکردن محتوای رویش ،قدر

«انتشار» در سطح و اشغاب وسیعتر را به نئولیبرالیسم میدهد و

بدین طریق ،نوعی توتالیتاریسم و یراریریِ سراسری و اا زدوده را به رخ میکشاند .این مقالوه،
با نقد بر تکتولوژیک شدن هتر ،سیاست و اقتصاد ،به متیلة بدیل ،رویکرد بیتارشتهای و بازرشت
ن گاه قدسی را یشتهاد داده است .در ی این مدعای انلی کوه نئولبیرالیسوم ،لیتورراییوککوردن
یرهتگ (نت ت نشر ،کپی ررایی و سطحی کردن مفاهیم در سه عرنة سیاست ،هتور و اقتصواد
است ،رسش انلی مبتی بر این که چه نسبتی میان نئولیبرالیسم و تکتولوژی وجوود دارد ،موورد
مداقه و ام ان نظر قرار رریته است .نوآوری این مقاله ،نشاندادن زنجیرة هم یوند سطحیشدن از
رودبیگانگی در همة عرنه های حیا

اجتماعی مدرن ،از جمله هتر است ،هتوری کوه کسوانی

چون هایدرر و مکتب یرانکفورتیها آن را عامل رهایی میدانتد.
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اا زدایی و راز زدایی را رودآراه و نارودآراه در دستور کار قرار داده است .این اا زادیوی و
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مقدمه
این ژوهش ،با رویکرد یلسفة یتاوری به متیلة چارچوپ ،وارد مباحوث روود رشوته
است .از دیگرسو ،یتاوری یلسفه یا یتاوری شدن یلسفه را در نقد لیبرالیسم بوهعتووان
یک ابتکار یرارو نهاده است؛ بدین مفهوم که با نگاهی یلسفی ،تکتیکویشودن هتور و
حتی یلسفه در لیبرالیسم را به مهمیی نقد کشانیده است و این لحظوه ،لحظوة حروور
یلسفة یتاوری است .لحظة دیگر ،نقد عقالنیت نوری و روزمرّرری یلسفه و اندیشه
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است که از آن ،تحت عتوان یتاوری یلسفه یاد کوردهایوم .نخسوت بایود دیود یلسوفة
یتاوری به متیلة یک رویکرد بین رشتهای به چوه م تاسوت و نیوی الیاموا

اهتوی و

عیتی آن چه بوده است؟ شایان اکر است که نگاه بین رشتهای به یتاوری ،حانل دو
ضرور

یا الیام اهتی و عیتی بوده است .در ب د اهتوی ،شکسوت وزیتیویسوم و در

ب د عیتی ،شکست اندیشة بهشت زمیتی لیبرالیسم در اثر وقوو دو جتگ جهانی یا ی

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

و نیی سر برآوردن یاشیسم از اندیشة لیبرالیسوم .وقتوی بشور قودر

تخریوب مهیوب

تکتولوژی و حوادثی چون بمباران اتمی را دید ،متوجه شد که در کتوار تکتولووژی و
یشریت آن ،یکر و یلسفة آن نیی باید حرور داشته باشد تا بوا رویکورد نقادانوه موانع
تخریب طبی وت و انسوان و جا م وه (بوه ت بیور قودما جوان و جهوان شوود .یلسوفة
تکتولوژی به عتوان مدرلی بیتارشتهای در این جوا ههوور مویکتود .در هموین رابطوه،
بحث های مهمی توسط مارتین هایدرر ،1کارب یاسپر 2،و هربر

مارکوزه 1به همراه

دیگر یرانکفورتیها درمیریورد .بوه بواور موارکوزه ،جام وهای نوت تی کوه بور ایوة
سازمان های تکتولوژیک رود را بتیان نهواده باشود ،کوارش بوه توتالیتاریسوم رواهود
کشید .توتالیتاریسم تتها روشی وحشتتاک سیاسی نبایود تلقوی شوود ،بلکوه هم توین
دستگاهی اقتصادی -تکتولوژیک است که به نام تأمین متایع عمومی در تموام شوئون
یک کشور آشکارا اعماب نفوا میکتد و مسلم است که در شرایط وحشتانگییی کوه

1

Martin Heidegger
Karl Jaspers
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Herbert Marcuse
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توتالیتاریسم در یک سرزمین دید آورده است ،مخالفت با این سیستم ممکن نیسوت
(ماکوزه. 13 :1132 ،
 .3زیباییشناسی و «امر سیاسی»
مارکوزه بهدرستی ،از زیبایی شتاسانه شدن سیاست توسط دولت لیبراب آمریکوا سوخن
میروید .مثاب او برای این مدعا ،شکل زیبای بمبهای اتمی قارچیشکل در بمبواران
هیروشیما و ناکازاکی است که دستور آنها توسط هری تورومن نوادر مویشوود .در
نگواه موارکوزه ،یاشیسوم سیاسوت را زیبواییشتاسوانه مویکتود (مثواب شوکل زیبوای
قارچی شکل بمب اتمی و کمونیسم (لتیتیسم و استالیتیسم زیباییشتاسی را سیاسوی
میکتد (مارکوزه1183،الف . 31 :نیدیکترین ررایش به یاشیسوم را مویتووان سوبک
هتری اکسپرسیونیسم دانست .این سبک در اسوطورهشتاسوی ییرعقالنوی ریشوه دارد.
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سبک رلّاقانة آن به سبک عاطفی ،بالیی ،تظاهر و سختوری رورایش دارد ،اموا از آن
اکسپرسیونیسم( 1حجم ررایی کامالً با امپریالیسم توس هیایتة لیبرالیسم سازرار اسوت.
تاریخ است مار یربی عمدتاً بر دوش لیبرالیسم سووار بووده اسوت .حتوی ایکوار ودر
سیاسی لیبرالیسم (جوان الک اشوغاب سورزمین هوای شورقی جهوان را مؤیود اسوت.
نئولیبرالیسم نیی ررچه به مراتب کمتر از لیبرالیسم سابقة است ماری دارد ،اما روالی از
سابقه نیست (بلوخ. 21-22 :1131،
 .2تبارشناسی فلسفی «تکنولوژی»
تاریخ علم در یرب را به طور کلی میتوان به سه دوره تقسویم کورد؛ از دوران یونوان
باستان تا قرون وسطی (دورة وحد
کثر

و از نیمة دوم قورن بیسوتم توا کتوون (دورة وحود

نخستین ،دورة وحد
3

 ،از رنسوان

توا نیموة دوم قورن بیسوتم (دورة
در عوین کثور

 .دورة

علوم بوده است؛ همه دانشها در ایل یلسفه قرار میرریتهاند

اکپرسیونیسم یا هیجان نمایی ،مکتبی است در هتر که در ی نشان دادن احساساتی مانتد تر ،،نفر  ،عشق و اضطراب است .در

این سبک ،هترمتد برای القای احسا ،از رنگهای تتد و ایراق بهره میجوید .این سبک ،شیوهای تهی از طبی تررایی است و
عتانر آرامبخش را از اثر کتار مینهد .استفاده از اشکاب کج و م وج و رارج از چارچوب ،از دیگر رصایل این سبک است.
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سو ،لیبرالیسم مدعی عقالنیت نوری و ییرعاطفیبودن است .از هموین روسوت کوه

و هویت تخصصی به رسیمت شتارته نمی شده است.

از این ،در دوران رنسان

به دل یل تأکیدی که بر جیءکاوی ،متطق استقرایی و مشاهده عیتی میشد ،بوا «سویطرة
کمیّت» (هم تین نام کتابی از رنه رتون است  ،هویت تخصصی انوالت موییابود و
علوم از هم جدا می رردند ،تا این که یامدهای متفوی آن روود را آشوکار مویکتود و
ایوونجاسووت کووه از نیمووة دوم قوورن بیسووتم بووه ایوونسووو ،بحووث میووانرشووتهای
( Interdisciplinaryمطرح می شود .دورة سوم ،دورة نفی تخصص نیسوت ،بلکوه بور
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این تأکید می شود که تخصصهای مختلف باید در روشههای مشترک ررد هم آیتود.
مطال ا

بیتارشتهای را بدینطریق ،می توان آشتی علوم رواند .این تغییر ،در سه سبد

هستی شتاسی ،م ریت شتاسی و روش شتاسی قابل ارزیابی است .این تغییور را را بایود
همیمان با تولد یلسفة تکتولوژی و حتی متتاهر با آن دانست .قراردادن دسوتاوردهای
مختلووف علوووم در ایوون سووه سووبد ،موویتوانوود بووه حوول م روول عقالنیووت نوووری،
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مصرفررایی ،سود زدری ،ریع سیطرة کمیّت ،نقد و انالح علوم توسوط یکودیگر و
ریع نگاه یک جانبه در آنها و مت اقب این تغییرا

جلووریری از توکتوازی دیودهای

مانتد دولت یا اقتصاد و یا هر چیی دیگر در حیا

انسانی است .چتدجانبهررایوی کوه

در بیتارشتهای وجود دارد تا حد زیادی میتواند مانع از یکجانبوهررایوی ،انحصوار و
توتالیتاریسووم علمووی ،اقتصووادی ،سیاسووی و دیتووی شووود .سووه سووبد هسووتیشتاسووی،
م ریتشتاسی و روششتاسی به شرح ایل است:
الف -سطح هستیشناختی

در اسخ به اینکه در هستی شتاسی بین رشتهای چه چییی وجود دارد ،باید رفت که
دیدة واحد یا مسألة متفرد وجود دارد ،اما کثیرالوجه است ،که هر وجهی از آن بایود
در رشتهای مطرح و بحث شود .نکتة مهم دیگر و در رور این مقاله اینکه مطال وا
بیتارشتهای کار رود را با نقد تخصص و تخصصررایی آیاز میکتد .رفتوه مویشوود
که شاعر یا نقاش نسبت به اثر رود ،احسا ،از رودبیگانگی نکتود ،اموا یوک کواررر
کاررانه در یک رط تولید دچار روزمرّری و ازرودبیگانگی نسبت به کار یوا حانول
کار رویش می شود .این از جمله دیدیههاییست که مکتب یرانکفور

را دلمشوغوب

رویش می سازد .اما در این جستار ،مشابه همان عمل کاررانوه در تولیود یوک قط وه
توسط کاررر ،با نت ت نشر در هتور مواجوه هسوتیم کوه سوبب از رودبیگوانگی اثور
می شود .بتابراین ،از جهاتی نقد به تکتولووژی و نیوی لیبرالیسوم در ایون مقالوه ،شواید
نقدی بتیانیتر باشد؛ بدین ترتیب ،هترمتد نیی در قباب اثر رود ،مثالً یک تابلو میتواند
از رودبیگانه شود و این از رودبیگانگی ،در هتر ستمدرن که «سود» را بوه ریوتن در
موزهها ترجیح میدهد ،به اوج میرسد .اینجاست که میتوان اتحاد ستمدرنیسم و
نئولیبرالیسم را علیریم نقدهای آتشین ستمدرنها بر نئولیبرالیسم مشاهده کرد.
ب -سطح معرفتشناختی
شاید کمتر کسی باشد که تمثیل م ریتی ییل در نید موالنا را نشتیده باشد .این تمثیل،
داب بر آن است که نمی توان با یهمیدن جیئی از حقیقت به حقیقت کلی ی برد .لیوم
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نگاه کلررایانه ،می تواند م رل م ریتی حاکم بر جهان کتونی را تا حد زایدالونوفی
کلررایان وارد است اینکه جیء را اسا ،شتارت کل قرار میدهتد و میرویتود کوه
از کتار هم رذاشتن و یا ترکیب اجیا می توان به کل رسید .در حالی که بسیاری مواقع
این شدنی نیست .برای مثاب ،آیته

از شکستن به اجیایی تقسیم میشود ،اما هرری

از کتار هم رذاشتن آن تکهها ،دوباره آیته شکل نخستین رود را نمییابد .ایوالً ،نووو
نگاه مختار این جستار در باب کلررایی به رشتة تحریر آمده است.


روایت معناگرا

3

روایت میانرشته ای م تاررا ،مبیین نفی جیءررایی و تأکید بر کل است .ایون روایوت،
طیف وسی ی از سارتارررایی یرانسووی توا دیدارشتاسوی و هرمتوتیوک را دربرموی
ریوورد .هررووی مقونوود ایوون نوشووتار از کوولررایووی ،آن چیوویی نیسووت کووه در نووید
سارتارررایان وجود دارد ،چه آنان آزادی و امکان یرد در سارتارهای دیده و نادیوده
مستحیل سارته و امکان رهایی را مسلوب و مصلوب میسوازند .هرمتوتیوک نیوی بوا
1

برای آراهی از تقسیم بتدی چهاررانة رهیایتهای میانرشته ای ر.ک به :چهار روایت در یهم م تای مطال ا

احمدوند ،شجاو و حمیدی ،سمیه ،یصلتامه مطال ا

میانرشتهای،

میانرشتهای در علوم انسانی ،دوره ششم ،شماره ، 1زمستان 3131
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مرتفع سازد .م ریت شتاسی اره اره راهگشوا نیسوت .انتقوادی بوهجوا کوه بور برروی

وجود م تاررا بودن ،اما م انی را از اا

تهی و به امری زبانی تقلیل مویدهود ،چتوان

که رود سوژه و یورد نیوی یوده ای زبوانی و بتوابراین نووری و اقتروائی مویشوود.
سارتارررایان ،یرد را امری مستحدثه و مصتوو انگاشته و به «آراهی انسوانی» وق وی
نمینهتد.


روایت نقد

در میان ررایشهای کل ررایانة انتقادی ،در ررایش رهاییبخشی هم ون آنچه که در
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اندیشة هابرما ،مطرح می شود نیی ،امکان رهایی انیل وجود ندارد ،چراکه هابرما،
قایل بدان است که رود است الءرر وجود ندارد .بتابراین با وجود قایل شودن وی بوه
ی عقالنی برای نقد ،اموا از آن جوایی کوه وی نوه بوه نصور
یک متظر یوقان ِ

الهوی و

مفاهیمی چون تیکیه بهاء میدهد ،در دام نوعی ماتریالیسم و م تاررایی موادی ایتواده،
و از برکشاندن اهن رود به ساحت رهایی و نقدی که بیورون از جهوان بایسوتد ،بواز
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می ماند .او نیی رریتار همان دیدارشتاسوی مویشوود .هم توانکوه هایودرر ،عبوور از
روزمرّری را ،یک عبور در رود جهوان دانسوته و دازایون (هسوتی-آنجوایی را یوک
موجود تاریخمتد دانسته که با مرگ ایان می ذیرد .بتابراین ،مرگآراهی هایودرر نیوی
انیل است و تتها در تتور نت ت نشور،

یک مرگآراهی سطحی و یارغ از تو و اا
کپی و روزمرّری و مادهررایی رواهد دمید.


روایت

این روایت با باژرونکردن تمامی نظاما

عموودی و نیولوی و ایقویسوختن آن ،اوج

زبونی انسانها ،تسلیم و ایقیشدن همهچیی به نام درهمشکستن سلسولهمراتوبهوا را
رقم میزند و بهطورکلی می توان رفت ،سوژه انسوانی را مقهوور رخدادروی ،قودر ،
بازی های زبانی (متوأثر از ویتگتشوتاین متوأرر و  ...م ریوی مویکتود .از میوانبوردن
یراروایت و کو ،مرگ یراروایتها که توسط لیوتار به نودا درمویآیود ،روود یوک
یراروایت است ،اما یراروایتی که نومیدی و مسلوببوودن انسوان و رریتارشودن او در
ب د ایقی و سطح و روزمرّه را به ارمغان میآورد .بوا توجوه بوه آنچوه کوه رذشوت،

م ریت شتاسی برای یلبه بر بیماریهای تکتولوژی ،کلررایانه اسوت اموا نوه هرروی از
ستخ رلرراییهای مرسوم و مسموم.
ج .سطح روششناختی

روش شتاسی مطال ه در علوم از انسانی تا یتی و طبی وی بایود مبتتوی برکثور ررایوی
روشی باشد .این کثر ررایی روشی -ونه لیوماً ارزشوی -موانع نگواه توکب ودی یوا
تک ساحتی علوم شده و آنها را از سطحیبودن یا به ت بیر این مقالوه نوت ت چواپ
(نئولیبرالیسم به میلة نت ت چاپ میرهاند .در حقیقت بیتارشتهای عمدتاً رهیوایتی
برای رروج از سطحیبودن است .اییون بر بهرهریری از سایر روشها ،رهیایت دیتی
یا یلسفی و یا همان ستتی بهعتوان یکی از ارکان بیتارشوتهای کوه جهوان اموروز آن را
متروک رذاشته ،میتواند عمقکاوی و رسیدن به اا

اشیاء و اموور را مقودور سوازد.

ترکیب روشهای قدیم و جدیود ،بوه محقوق دیودی یراتاریخیوتمتدانوه و جوامعتور
اکتشایی و ...نیی آن مهمی است که بیآن نتوان به نگاهی کلررایانه در م تایی انویل
دست یازید.


1

بعد ذهنی در روش

در ب د اهتی ،این رویکرد حانل شکست روژة وزیتیویسم در یورب بووده اسوت.
همان رونه که وزیتیویسم محصوب انتقاد بر رهیایت هتجاری -ستتی یا یلسوفی بووده
اسوت ،تولوود رهیایووت یووا رویکوورد یلسوفة یتوواوری هم ووون کلیّووت بیتارشووتهای یووا
میانرشتهای محصوب انتقاد بر وزیتیویسم است.


هربر

بعد عینی در روش

مارکوزه هم ون دیگر اعرای مکتب یرانکفور  ،به تکتولوژی و م روال

آن بسیار اندیشید .او نیی نگران و دب مشغوب رهوایی ( Emancipationانسوان بوود و
رونهای ارادوکسیکالیتی را در این میان متوجه بود .بدینسوان ،وی و دیگور اعروای
مکتب یرانفکور  ،یلسفة تکتولوژی را یکوی از مهومتورین وروژههوای ژوهشوی و
1

یازیدن به معنای رسیدن نیست ،بل به معنای نزدیک شدن به چیزی است.
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میبخشد .ریت و آمد میان روشهای اسوتقرائی و قیوا ،،عقلوی و نقلوی ،تجربوی و
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دیدیه های رود قرار دادند .نگاه بیتارشته ای تحت لوای یلسفة تکتولووژی کوه میوان
یلسفه و تکتولوژی آشتی و لی برقرار کرده است ،متشأ آن رواهد بود که تکتولوژی
به عتوان امری نامت و ییرزنده ،بتواند بر مشکال
سپ

اهتی و زیسوتانة روود واقوف و

یایق شود .تقویت ب د نرماییارانة تکتولوژی از رهاوردهای بویبودیل یلسوفه و

نیی بدون تردید و به طریق اولی دین رواهد بوود .در مکتوب یرانکفوور  ،موارکوزه
بیش از همه به مشکلة تکتولوژی ردارته و در این راه توییقوا
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ایویونتوری داشوته

است .او به عتوان کسی که یوندی را میان زیباییشتاسی و سیاسوت برقورار سوارت،
بحث شایان توجهی را در هتر و نیی در سیاست میرشواید و بوا نگواهی بیتارشوتهای
مویق می شود تا رده از م رالتی در این دو رشوته بوردارد .وی نشوان مویدهود کوه
چگونه نت ت لیتوررایی 1یا چاپ ،اثر اولیه را از اا

و تقد ،تهوی ،اموا در عوو

ماهیت همگانی و دموکراتیک بدان میبخشد؛ از ارزش درونی آن میکاهد ،اما اجوازه

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

می دهد تا بوه نهایوت اشوتهار ،انتشوار و محبوبیوت برسود؛ محبووبیتی کوه از جوت
دموکراتیک است ،اما اثر را راززدوده میکتد .والتر بتیامین نیی مویرویود« :اثور هتوری
همواره بازتولید ذیر بوده است .هر آنچه آدمی سارته بود ،هموواره مویتوانسوت بوه
دست آدمیان باز سارته شود .بازسارتنهایی از اینرونوه را شوارردان بورای تمورین
هترورزی انجام می دادند ،استادان برای رسترش آثارشان و سر انجام رروه سومی کوه
سودارران بودند این باز نشر را ادامه دادند .در این راه ،بسیاری اوقا

همان شوارردان

یا هترمتدان به استخدام رریته شدن و در ردمت سودارری قرار رریتتد و حتی روود
به سوداررانی در این راه مبدب رشتتد ».شوکی نیسوت کوه ایون رونود ،سکوالرشودن
مراعف اثر هتری را ی ایکتده است.
نوعی روند سکوالرییاسیون و عریی شدن اثر رخ میدهد .مرهون تکتولووژی
چاپ ،اثر هتری به طرزی المحالوه تجواری موی شوود و موضووو سوود و زیوان قورار
میریرد .این جا ،تَوَسع اقتصاد به هتر قابل ردیابی است که حکایت از متطقوی لیبوراب
دارد که ییالتهایه اولویت و یایت در آن اقتصاد و سود است .دورانة هتر که تا ویش
از این ،زشت-زیبا بوده است ،اکتون با دستکاری تکتولوژیک و چیرری تکتیک برآن،

به دورانة سود -زیان به متیلة دورانة ویژة اقتصاد تحویل مییابد .روویی هور چیویی
برای همهریر شدن ابتدا باید به دورانة سود -زیوان تون دردهود .سیاسوت نیوی بودین
مفهوم ،به م تای اقتصاد سیاسی است که م تی مییابد و جانودار و قووی مویشوود.1
همان اقتصاد سیاسی ،که یون هایک آن را مبتای ت یین وزن هر چیوی و هور کو

در

جام ه م ریی میکتد.
والتر بتیامین ،به بازتولید تکتیکی آثار هتری توجه مویکتود و ایون امور را در
طوب تاریخ متتاوب و با وقفه های دور از هم ،اما با شدتی ییایتده تونویف مویکتود.
وی نشان می دهد که هر چه زمان جلوتر آمده ،بازتولیود تکتیکوی آثوار هتوری نیوی از
لحاظ ت داد و شمارران بیشتر شده است .با این روند بهوجود آمدن عکاسی را در امر
بازتولید آثار تصویری و به وجود آمدن نت ت چاپ را در امور بازتولیود آثوار چوا ی
امری مهم دانسته و هتر سیتما را اوج این بازتولید تکتیکی م ریی میکتد.
در عصر یشریت لیتوررایی ،عکاسی و سپ

ییلمبرداری دائماً نسخهها و تصواویری

از اثر اولیه که رالق آن داویت ی بوده ،رلق مویشوود .در طوی ایون یرایتود ،مونوالییا
به عتوان یک اثر هتری و واجد اکتونی و ایتجایی 2در دستر ،همگان قرار مویریورد.
در همه جا و همة متازب امکان داشتن تصویری از نسوخة انولی و مشوابه آن وجوود
دارد ،اما این عوالوه بور آن کوه شووق دیودن اثور انولی را کوه حوایی انوالتمتودی
( Authenticityاست یرومیکاهد .آن هاله ( Auraو قدسیّت یا رازناکی اولیه اثور را
هم از میان می برد .در اثر یشریت تکتیکی از یک سوو مونوالییا در دسوتر ،همگوان

 1کارب اشمیت م تقد است که اقتصاد ،ارالق ،هتر و سیاست دورانه های ویژه رود را دارند .دورانة ارالق را روب  -بد ،دورانة
اقتصاد را سود  -زیان و دورانة هتر را زشت  -زیبا و در نهایت و مهم تر از همه ،دورانة ویژة سیاست را دوست  -دشمن میداند و
م تقد است هر کدام از حوزههای یش رفته برای آن که به سطح سیاست ارتقاء یابتد ،باید بتوانتد دیگریِ رود را بهعتوان دشمن
ت ریف کتتد .این نگاه الهیاتی اشمیت به سیاست ،حاکی از اولویت و سروری سیا ست نسبت به سایر حوزههای انسانی است
(اشمیت. 11- 12 :1132،
2

اکتون و ایتجا ،به این م تاست که اثر مونالییا یک بار در وض یتی متحصر به یرد (یکه آیریده شده و دیگر این اکتونی و ایتجایی

به عتوان هاله ،بازرشتتی نیست ،دست کم به همان کیفیا
نخستین است.

و اعتبار اولیه .متظور از هاله ،آن ایسون و رازآمییی نخستین اثر یا اثر
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نقاشی مونالییا را در نظر آورید .این اثر روزراری یکه ( Uniqueبوده اسوت.
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قرار رریته و دموکراتییه مشود ،اما از سوی دیگر امکان ریتن به کته اثور و موشوکایی
راز و رمی آن (لبختد ژکوند را یراهم میآورد .اینها سبب آن میشود که اثر ایسوون
و رازداری رود را از دست بدهد و نیی از زیبایی آن کاسته شود.
این هاله که متشاء تقد ،،عظموت درونوی و ارزش ااتوی اثور اسوت ،در اثور
انتشار لیتورراییک اثر به همهجا توسع مییابد و سطوح حیوا
درمی آورد ،اما در اثر همین انتشار از اا
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انسوانی را بوه اشوغاب

تهی و رازدوده میشود .عوالوه بور ایون ،از

طریق دانش ییییک و یشریت دوربینهای حسا ،،بوه راز لبختود ژکونود وی بورده
میشود و با عیانشدن دلیل علمی این امر ،رده میایتد و راز میمیرد .از ایون حیوث،
تکتولوژی هوم از رهگوذر نوت ت چواپ و هوم از رهگوذر دسوتگاههوای مشواهدة
آزمایشووگاهی ،راز را از مونووالییا موویریوورد (بتیووامین و دیگووران. 13-13 :1187 ،
بدینسان ،امر قدسی ( Sacredبه امر عریی ( Secularیروکاهیده میشود.

1

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

مونالییا کماکان ارزش بی بدیلی دارد ،اما هرری دیگر آن راز و هراسوی را کوه
در بیتتده می آیریده است ،قوادر نیسوت تکورار کتود .در هور رانوهای هرچتود محقور
بهراحتی می توان متوقع دیدن چاپشدة یوک اثور هتور رورانقیموت و مووزهای بوود؛
بتووابراین لیتوووررایی ،هتوور را دموکراتیووک موویکتوود و همیمووان موواهیتی لیبرالووی و
سودمحورانه بدان میبخشد .ایتجا تالزمی میان دموکراسی بوه م توای اموروزی آن بوا
لیبرالیسم قابل بحث است؛ تالزمی که ایده و مدعای اسالوی ژیوژک مبتوی بور عودم
تالزم لیبرالیسم و دموکراسی را با تردید مواجه میسازد .از این بحث کوه دربگوذریم،
شکی نیست که متطق نئولیبرالی از سویی به هتر ،شان

انتشار را میدهد ،انتشاری از

رهگذر نت ت و باآلرص نت ت نشر حانل می شود ،اما از سویی هتر را از دورانه
زشت -زیبای رود تا حد زیادی تهی و به دورانة اقتصادی سود -زیان درمییلتاند.

1

 .راز زدایی که گاهی تحت عنوان «اسطورهزدایی» نیز از آن یاد میشود ،اشاره به فرآیندی کلی در تمامی عرصههای حیات فکری و

زیست انسانی دارد ،اما مهمترین معنای آن علمی شدن است؛ به تعبیر اخری ،سکوالریزاسیون به معنای علمیشدن است و در واقع مهمترین
معنای آن است (نصری.)161 :3131،

نگاه زشت -زیبای هتر کامالً از حیث ارالقی و دیتی تهوی و بوه حیوث یوا سواحت
زیبایی شتاسانه بوه م توای کوییرکوهرواردی آن موی لغوید؛ ی توی هتور دیگور چتودان
زیباشتاسانه ( Estethicنیست ،بلکه بیشتر به طرز و لبا ،اقتصادِ هتر درآموده اسوت.
ب د زیبایی شتاسی هتر دیگر نه عموماً یک ب د زیبامحور از نگاه هتری و نخبهررایانوه
و ممتاز است که یالباً رصلتی عامیانه ،یرنتطلبانه و سودجویانه میریرد.

1

مقصود او از ساحت زیبایی شتاسانه ،ساحتی است که انسوان بوه ایونکوه چوه
رانه ای زیباتر است ،چه یذایی لذیذتر است ،چه زنی یا مردی جذابتر اسوت ،چوه
رودرویی شیک تر است و از این قسم مویاندیشود .ازیونرو ،نگواه وی داب بور نووو
نگاهی بدبیتانه بدین ساحت است.
دومین ساحت ،ساحتی است که انسوان ،ارالقوی زنودری مویکتود .در ایون
ساحت ،دیدیة دیگران و رعایت حقوق آنها به چشم میآید.
ربری نیست .شهسوار این عرنه در نگاه وی حرر

ابراهیم (و اسوت ،رصونواً

آنجا که با شوریدری در عین ایمان و عیم رللنا وذیر مشوغوب ابوحکوردن حرور
اسماعیل (و میشود« .شور ایمان» آن چییی اسوت کوه در ایون سواحت برجسوتگی
دارد .یک نوو اضطراب مقد ،و مقتدر که یورد موؤمن حانول و محصول آن اسوت
(کا لستون. 128 :1182،
نت ت نشر در لیبرالیسم به انیوای ایراد متتهی میشود .همانرونه که اثر هتری
را به رانة ایراد می برد و دیگر نیازی نیست توا آنهوا بورای دیودن اثور بوه مووزههوا و
رالریها بروند ،در سایر حوزه ها نیی نوعی یردررایی ،تأکید بر محویط رصونوی بوه
جای عرنة عمومی و انالت سوژة یردی ،در واقوع حوریم عموومی را از مشوارکت
رسترده و انتقادی که م موالً به سود سیاستمداران نیست ،محروم میسازد.
1

برای توضیح مدعای مزبور ناچاریم از تقسیمبندی فلسفی کییرکهگارد در باب فلسفة زندگی  -ونه فلسفة هنر  -مدد بگیریم .وی سه

ساحت را برای انسان برمیشماد .3 :ساحت زیباییشناسانه یا استحسانی . 1ساحت اخالقی و  .1ساحت دینی یا ایمانی (کییرکگور:3111،
.)66
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ساحت سوم ،ساحت دین است که در آن ایمان وجود دارد ،اموا از آراموش
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 .1صنعت نشر و کپیشدن افراد؛ ظهور جامعة تودهای و فاشیسم
نت ت نشر و یا نئولیبرالیسم به متیلة نت ت نشر ،همه جا را تحت اشغاب درمیآورد
و نیی زندری رصونی ایراد را ،اما با ایجواد حو

تتهوایی در انسوانهوا ،زمیتوهسواز

احسا ،یقدان آرامش و امتیت در ایراد شوده و زمیتوة رشوونت را یوراهم مویآورد.
اریش یروم دربارة دالیل ههور یاشیسم و یوستن هفوده میلیوون آلموانی بوه نازیسوم

131

سیاست جهانی

می روید که احسا ،ناامتی در اثر تتهایی ،آلموانیهوا را بوه جتبشوی سراسوری مانتود
نازیسم ملحق و الصاق میسازد .بوه نظور وی ،هرچوه آزادی انسوان بویشتور باشود،
احسا ،تتهایی ،وچی و بیگانگی او بیشتر است و برعک

هرچه آزادی یورد کمتور

باشد احسا ،امتیت او اییونتر رواهد بود (یروم 1131،؛ الصاقی که ایوراد را مانتود
بررههای چاپ شدة یک دیتر رالی از نوشتار ،به نحوی لیتورراییک و سوطحی کتوار

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

هم می رذارد .م تای جام ه توده ای همین است؛ ایراد مانتد محصووال

مشوابه یوک

کاررانه در کتار همدیگر قرار می ریرند و این اتفاقی است که با یشریت تکتولوژیک
رره رورده است ،همان سان که دولت توتالیتر تتها با اتکای بوه تکتولووژی بوهوجوود
میآیود .دولوت هوای اسوتبدادی در جهوان قبول از انقوالب الکترونیوک و ارتباطوا
نمیتوانسته اند حریم رصونی ایراد را کتترب کتتد .مثالً دولت قاجار در ایوران قوادر
نبوده است در عین اقتدارررابودن ،توتالیتر و یراریر نیی باشد .حریم رصونی در آن
دو ران از آزادی رانی بررالف حریم عمومی برروردار بوده است .دولت در حریم
رصونی درالتی نمیکرده و علیاالنوب ،چتدان توانی برای این کار نداشته است.
 .1-3میکروفیزیک و فناوری قدرت به مثابه ابزار فردیتساز و کلیّتساز
ت بیر «میکروییییک قدر » در برابر ماکروییییک قدر  ،اشاره به حکشودن قودر
بر بدن یرد دارد .قدر
قدر

ماهیتی درونی می یابد و بتابراین ،یورد ویش از آن کوه نظوام

و سیاست بر او چییی را حقته بکتد ،رود آن یرد این مأموریوت را بوهطورزی

شبهداوطلبانه به عهوده مویریورد .نظوام سراسوربین ( Panopticonبتتوامی بوه هموین
م تاست .مثاب بارز آن برجهای دیدهبانی در زندانهوا اسوت .قبول از آنکوه زنودانیان

توسط برج دیده بانی رند و کتترب شووند ،توسوط رودشوان و ترسوی کوه از هوم و
رصوناً وجود جاسو ،در بین یکدیگر دارند ،همدیگر را کتتورب مویکتتود (یوکوو،
 . 12 :1182یوکوو ،مفهووومِ «رودانقیووادی» را درمویایکتوود (لمکووه . 1 :2111 ،او بووه
واسطة این مفهوم می کوشد رابطة مفهوم قدر

را (که از یرودسوت و سوطوح ردورد

ی آن روشون سوازد .ایون
می جوشد با دولوت مودرن و عقالنیوت راهبرنودة حکوومت ِ
عقالنیتی ترستاک میتواند باشد ،چرا که ررچه ایراد را در راهبری هرییتهوای شوان
آزاد می رذارد ،اما در نهایت ،آن هرییتها را با دیدیههای دولوت ادیوام مویکتود و
«دولت مدرن را تبدیل به یک ماشینِ هولتاک یردیتسازی و کلیّتسازی میکتد .این
ادیام ،همانطورکه باعثِ اییایشِ قدر ِ دولت میشوود ،هرییوتهوای یوردی را نیوی
اییایش میدهد( ».سایمونی( 11 :1332،آقاجانیاده. 1131 ،
 .1-2منطق لیبرال دموکراسی در نگاه فوکو؛ صنعت نشر و نظارت
جدید یا نئولیبرالیسم را به چالش و مهمیی انتقاد مویکشواند .آنچوه در وی مویآیود
درنگی اجمالی در مواجه و مهاجة وی با لیبراب دموکراسی جدید است.
لوکیشن یوکو ،جهان سرمایهداری اسوت .او مویرویود کوه ووب ،سورمایه و
اقتصاد سیاسی یقط همین ها نیستتد ،بلکه مرمون جهوان موا را توضویح مویدهتود و
وجهی هستی شتاسانه دارند .سخن رئورگ زیمل نیی مشابه همین اسوت کوه چگونوه
اقتصاد توضیحدهتدة بتیادیترین سطح هستیشتاسی انسوان اسوت .ویش از زیمول و
یوکو ،مارک
همة آنا

نیی این رونه برداشتی از اقتصاد داشت .در نگاه او ،اقتصاد توضیحدهتدة

بشر است.
روژة یوکو در زیست -سیاست ( ، Bio politicsبررسی جهوان سورمایهداری

به مثابة «شبکة حبسی» است ( . Focault,1979: 305یرآیتدی که دولت به جای انجام
وهایف ت ریف شده در حیطة سیاست ،بدب می شود به الگوی سوازماندهی جم یّوت.
روژة وی ،محورهای کثیری دارد ،اما یک هدف را ی می ریرد :کالبدشکایی دولت و
لیبرالیسم .یوکو با واکاوی تاریخ نشان می دهد که چگونه دولت از مفاهیم «حقبتیواد»
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یوکو در نقد رود ،ماهیت آزادی و بسویاری انووب موورد ادعوای لیبورابدموکراسوی
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یا «طبی تبتیاد» (حقوق طبی ی به «نفعبتیاد» تبدیل میشوود و ایون رخداد را شویفتی
بوویرگ و الگووووارهای موویدانوود .در جهووان قوودیم ،دولووت بوور مبتووای مشووروعیت
( Legitimacyبود .از اینرو ،تلقی از سیاست و دولت در آن جهان ،بر مبتای «حوق»
استوار است .دولت مدرن قدیم (تا قرن بیستم در قباب قرارداد اجتماعی ،متتسب بوه
ردابودن و ...مشوروعیت موی یایوت ،اموا دولوت کتوونی در نظور یوکوو دیگور یاقود
مشروعیت محوری یا مشروعیتِ ااتی است .این است که یوکو دولت در م تای ی لی
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را یاقد قلب و درون م ریی میکتد .به ت بیری واضحتر ،دولت تبدیل بوه شوبکهای از
کارکردها شدهاست (یوکو . 13-11 :1131،البتوه ایون تلقوی یوکوو از دولوت جدیود،
دربارة دولتهای لیبراب یا مدعی بیایدئولوژی بودن و نیوی ایودئولوژیزدایوی اسوت،
وررنه در متظر وی ،دولتهای ایدئولوژیک -مانتد جمهوری اسالمی -از قلب ،درون
یا اا

برروردار هستتد.

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

یوکو بر آن میشود که دولت و اندیشة لیبراب با مفهوم «دولتهراسی» یونود
رورده اسوت .یاشیسوم در جام وة لیبوراب بوه نوور

داب یوا نشوانهای درآمود کوه

دولتهراسی را بازتولید میکرد .اما باید دید این دولتهراسوی چوه کوارکردی بورای
لیبرالیسم دارد؟ در واقع ،کارکرد استراتژیک دولوتهراسوی تسوریع و تقویوت وروژة
کوچک شدن دولت در لیبرالیسم است .مفهووم «دولوت کوچوک شوونده» کوه مبلغوان
لیبرالیسم از آن بهعتوان یکی از میایای لیبرالیسم دیاو میکتتد ،در نگاه یوکو حربوهای
برای بیشتر به بتدکشیدن انسانها و جام ه است .در نگاه وی ،ما انسانها تا میشتویم
که دولت می رواهد کوچک شود ،به یلط یکر میکتیم که دولوت مویرواهود آزادی
بدهد ،حاب آنکه قصد دارد از اینطریق و با کمتورکوردن مشوغلههوا و آشوفتگیهوای
رویش ،کتترب بیشتر و همهجانبه تری بر جام ه اعماب کتود و حوالتی یرازرونوهتور و
ریاستی تر داشته باشود .هموین مسوأله اسوت کوه زیسوت-سیاسوت یوکوو را یرآیتود
تبدیل شدن قدر

در حکو

به مدیریت و سوازماندهی زنودری م توی مویکتود .در

لیبرالیسم کالسیک دولت باید از بازار حراست کتد که ت ادب به هوم نریوید ،اموا ب وداً
این رابطه م کو ،می شود و این بازار است که متطق رود را به سیاست میبخشد و

از این رو ،بازار یا مارکت مفهومی یلسفی و بتیادین مییابد .دموکراسی لیبراب رادیکاب
نیی متأثر از این تغییر در اندیشة یون هایک بیش از هر متفکر دیگری متجلی میشود.
یردریش آروست یون هایک مویرویود کوه وزن هور کسوی را در سیاسوت ،اقتصواد
سیاسی ت یین میکتد (اقتصاد لسه یر سیاسی و این متطق مارکت ( Marketاست که
متطق سیاست را ت یّن مویبخشود (کاشوی . 1131/2/3 ،در واقوع ایون قاعوده ،نقطوة
عییمووت لیبرالیسووم بوورای یرمالییاسوویون یووا لیتورراییووککووردن همووهجانبووه اسووت.
یرمالییاسیون و سطحیکردن دولت به این م تاست کوه دولوت از توو و اا

و دورن

تهی شده و به کارکردها و کارایی تقلیل می یابد .اما بوه آن متظوور کوه بتوانود سوطح
بیشتری را به اشغاب رویش درآورد .اساساً وقتی چییی را از درون آن تهی کوردیم و
بیرون کشیدیم ،قدر

انتشار در سطح و اشغاب رسترة بیشتری را یدا میکتد.

« .1-1پول» به مثابه اقتصاد لیتوگرافیک
جدید دریابیم ،قدری به تفسیر دررشان رئوورگ زیمول از ووب و یرموالییهشودن آن
می ردازیم .زیمل در کتاب «یلسفة وب» ااعان میدارد که زمانی وب ،روودش ارزش
بود و رودش ارزش داشت .به بیان ساده تر ،ارزشش را از طبی تش میرریت ،نوه از
قرارداد وض ی میان انسان ها .برای مثاب ،طال ارزشی ااتی داشت و سوکة طوال ارزش
رود را از طالبودنش و رصاب طبی ی و استثتایی طال میرریت .زیمل بوه ایون نکتوه
نیی اشاره میکتد که مقدار ط ال ،نقره و یا هر یلی دیگر در جهان ثابوت اسوت .از ایون
حیث ،به دلیل محدودیت متابع وب در جهان قدیم ،وب نمیتوانسته حروری یراریر
و بدون محدودیت در جهان و زندری انسان ها داشته باشد .اموا وقتوی ووب کایوذی
رایج می شود ،وب از اا

و طبی یبودن تهی ،سپ

یرمالییهشوده و از ایونرو ،تووان

انتشار و اشغاب همهجا را بدست می آورد .وب از طریوق نووری شودن و رهواکوردن
ماهیت ثابت رود ،قدر

توسع به همه جا را یایته و اییون بر این ،میتواند چییهوای

دیگر را نیی ارزش رذاری کتد .وب کایذی که رود یاقد ارزش ااتی و طبی ی است و
از ارزش ااتی و درون و قالب تهی شوده اسوت ،حواب موی توانود سوایر اموور نظوام
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برای اینکه مقصود یوکو را در برمالکردن ماهیت توتوالیتر و هموهجوارواه لیبرالیسوم
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سوورمایهداری را ارزشرووذاری کتوود ( . Jameson,1983:19همووین رصوولت وووب و
توتالیتر شدن آن ،دربارة لیبرالیسم ،سرمایه داری و نیی دولت لیبراب جدیود نیوی نوادق
است .میتوان نوعی وب ررایی یا مانیتاریسم جدید را به کول ماهیوت سورمایهداری،
رصونا دولتهای لیبراب نسبت داد.
 .4لیبرالیسم به منزلة صنعت
از آن چه رفته شد ،باید در مقام یک نظریه ،لیبرالیسم را نوت ت روانود .نوت تی کوه
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ستت را باژرونه کرده است ،اما رود ،ستتی نوین و ریشهدار و همهجایی است .ستتی
که کانون رانی ندارد و امپراتوری آن قابل تسخیر نیست .تصور کتید در رذشته بوه
راحتی می شد با تسخیر کاخ یک حکوموت ،آن را سورنگون کورد .قودر

در جهوان

کالسیک دارای کانون واحدی بود .به مدد تکتولوژی و نت ت نشور یوا بهتور بگوویم
نت ت و تکتولوژی که ماهیت لیتورراییک (نئولیتورراییک آنها در بازنشر و حداکثر

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

نشر است ،قدر

سرمایه داری جدید تا حد زیادی ییرقابل تسخیر مینماید .ماهیوت

همه جایی آن سبب رشته که یا نتووان بوا آن مبوارزه کورد و یوا دسوت کوم ،قوادر بوه
مبارزه ای مسخرساز و براندازانه نبود .بیهوده نیست که ژان بودریار از یوکو که قدر
را چتدکانونی میدانست نیی یراتر ریته و بر آن میشود کوه «قودر  ،نوامرئی اسوت»
( . Miller,1987:27این نامرئیبودن ،امکان مواجوه و مقابلوه بوا قودر
می کتد .قدر

را سوختتور

نئولیبرالیسم که بیش از هر اندیشه و مسلک دیگری در نظر و عمل در

هتة ریتی متتشر شده و هر روز توسط جوامع در حاب توس ه ،به نحوی لیتورراییوک
کپیبرداری می شود ،بیش از هر قدر

دیگری هم چتدکانونی شده و هم نامرئی.

ماهیت توتالیتر نئولیبرالیسم ،دنیای مردران را نیی به زیر سایة روود کشوانیده
است .اقتصاد لیبرالی کالسیک قایل به جدایی دین و دولت و دین بازار و نیی بوازار و
دولت بود ،اما اقتصاد جدید با ماهیتی لیتورراییک -اتوماتیک (شاید بتوان رفت همان
دست تهان آدام اسمیتی دولت را نیی میبل د و حتی میرواهد قبرسوتان را نیوی بوه
اشتماب و قلمروی رود ضمیمه سازد .توضیح اینکه تا قورن ویش قبرسوتانها حوالتی
یک دست داشت و یا چتدان میان ستگ قبوور تفواوتی وجوود نداشوت .بورای مثواب،

حرور در قبرستان و یک شکلیِ آن در کتار سوادری قبوور آدموی را بسویار بویش از
امروز یاد ردا می اندارت ،اما امروزه قبرهای طبقاتی داریوم؛ نیوی میوان قیموت قبوور
تفاوتهای یاحشی وجود دارد و ازاینروست که همان نظام طبقانی دنیوای زنودران در
دنیای مدرران نیی مت ک
تبلیغا

و مشواهده مویشوود .در قبرسوتان نیوی روی سوتگقبرهوا

حجّار رودنمایی میکتد و نیی در کتار یسالخانه ،بانک دیده میشود و ایتهوا

همه و همه داب بر ان کا ،متاسبا

سرمایهداری جدید بر تموامی عرنوههوا و هتوة

عمومی و رصونی است.
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 .5عبور از سیاست رهاییبخش به سیاست زندگی
در مجموعة مباحث «سیاست زندری» در نگاه آنتونی ریدنی ،این مرومون بوه عتووان
سیاست انتخاب ،سیاست شیوة زنودری و سیاسوت تصومیمریوریهوایی کوه هویوت
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شخصی را تحت تأثیر قرار میدهتد ،به طور جدی دنبواب شوده و بوه نووعی جووهرة
که قبل از هر چیی م طوف به آزادسازی ایراد و رروه ها از قید و بتودهایی اسوت کوه
آنها را از دستیابی به یرنتهای موجود در زندریاشان بازمیدارد؛ بوه سیاسوتی کوه
مبتتی بر یرد و عالیق و متایع اوست( ».ریدنی . 223 :1182 ،در توضیح اب اد سیاست
زندری ،1آن را سیاست رهایی میداند که کانون توجه رود را امور شخصی یرد قورار
داده و نقطووة عووییمتش توجووه بووه انتخوواب شوویوة زنوودری اسووت .تووالش ریوودنی در
روشن کردن مفهوم این سیاست ،ابتدا او را به ت ریف سیاست رهاییبخش  2میکشاند
میکشاند « :من سیاست رهاییبخش را به عتوان نوعی نگرش عام ت ریوف مویکوتم
که قبل از هر چیی م طوف به آزادسازی ایراد و رروهها از قید و بتودهایی اسوت کوه
آنها را از دستیابی بوه یرنوت هوای موجوود در زنودری شوان بوازمیدارد .سیاسوت
رهایی بخش مترمن دو عتصر عمده است :تالش برای رسویختن یول و زنجیرهوای
برجای مانده از رذشته ،به قصد تغییر و تبدیل ریتارها و کردارهوا در جهوت آیتوده و
Life Politics
Emancipator politics

1
2
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حرکت او از سیاست رهاییبخش به سیاست زندری است« :حرکت از نگرشوی عوام

تالش برای درهم شکستن سلطة نامشروو ب ری ایراد یا رروهها بر دیگران( ».ریودنی،
 . 223 :1182درک ریدنی از این سیاست بررریته از ب د اوب قدر
رهاییبخش در واقع با نوعی مفهوم سلسولهمراتبوی از قودر

اسوت« :سیاسوت

سوروکار دارد؛ قودر

ی تی توانایی یک یرد یا رروه برای تحمیل ارادة روود بور دیگوران( ».ریودنی:1182 ،
 . 233از همین روست که این سیاسوت هوا م موو ًال رواسوتار کواهش یوا لغوو کامول
استثمار ،نابرابری و ستمگری هسوتتد .اموا سیاسوت زنودری چیسوت؟ ایون سیاسوت
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مستلیم سطح م یتی از رهایی است :رهایی از ثبا

و تغییرنا ذیربودن ستت و رهایی

از سلطة نظام های لکانی .سیاست زندری ،در وهلة نخست سیاست انتخواب اسوت.
سیاست رهاییبخش نوعی سیاست یرنت های زندری است ،در حالی کوه سیاسوت
زندری نوعی سیاست شیوههای زندری است« .سیاسوت زنودری بوه واقوع ،سیاسوت
محقق سارتن رویشتن در محیطی است که به طرزی بازتابی سوازمان یایتوه اسوت و

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

این بازتابتدری رود و بدن یرد را با نظام هایی به مقیا ،جهانی مرتبط مویسوازد .در
این میدان ی الیت ،قدر
موضوو قدر

بیش از آن که لکانی باشد ،زایتوده اسوت (ایون ت بیور بوه

مولد یوکو نیدیک است  .سیاست زندری همان شیوة زندری اسوت».

(ریدنی . 111 :1182 ،آنچتان که رذشت ،سیاسوت زنودری ،سیاسوت روزمورهشودن
زندری و سیاست است که دامدم از عمق تهی و سطحیشدن را انتشوار مویدهود؛ آن
هم در محیطی که به طرزی بازتابی یا ان کاسوی سوازمان یایتوه و بتوابراین از ژریوا و
اا

عاری میرردد .در این سیاست ،جایی برای انقالب و رهایی و رطرکردن بواقی

نمیماند ،بلکه یکّهتاز عرنه ،ریاه و عاییتاندیشی رواهد بود.
 .5-3جذابیّت صوری؛ سرمایهداری به منزلة امر مجازی
آن چه در ی می آید ،حکایت از آن دارد کوه یرهتوگ نوولیبرالی ،بوه یایوت نووری،
نور ررا ،هاهر ستد ،زیباییجو ،از اا تهیشده ،ییرحقیقی و حتی حقیقوترریوی،
متتشر و لیتورراییک ،نمایشی و ان کاسی ،تصویرررا و ناراستین است .یلبة تصویر بر
واق یّت ،همیمان هم ویژری جهان ستمدرن و هم جهان نئولیبراب است؛ ایون یلبوه

بتابر درجة توس ه یایتگی ،در مراتب متفاو

در همه جای ریتی وجوود دارد؛ هرچوه

توس هیایتهتر ،نمایشیتر و سطحیتر.
 .5-2وانمایی زیباییشناختی «تروریسم»
ییگور یایی جذابیّت امر واق ی همان امکانی است که وبسایتهای هرزهنگار بورای
دیدن درون بدن از دید یک دوربین کوچک نصبشده بور نووک یوک دیلودو یوراهم
میکتتد :وقتی بیش از حد به ابژة مطلوب نیدیک شویم ،شویفتگی اروتیوک بودب بوه
نفر

از امر واق ی جسم برهته میشود (ژیژک . 12 :1182،این بوررالف آن چیویی

است که یوکو در مرکی تکتولوژی سیاسی زندری قرار میدهد و نقطة عییموت آن را
قرن هفدهم به این سو ،رصوناً عصور ویکتوریوایی م ریوی مویکتود؛ عصوری کوه
مشخصة آن «سرکوب» است ( Foucault, 1980: 155؛ اینبار سطحیشدن ،راززدایوی
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و عیان شدن سکسووالیته اسوت کوه تکتولووژی (تکتولووژی سیاسوی آن را بودب بوه
ارر اشتیاق به امر واق ی ،به هاهر نابِ جلوة تماشاییِ امر واق ی متتهی مویشوود ،در
این نور  ،در یک وارونگی ،عالقة شودید یوا اشوتیاق سوت مودرن بوه هواهر ،بوه
بازرشتی رشونتآمیی به اشتیاق به امر واق ی متجر میشود (ژیژک. 12 :1182،
از نظر اکثریت مردم ،انفجارهوای مرکوی تجوار

جهوانی رویودادهایی روی نوفحة

تلویییون بودند .قاببتدی نمای نحتههای رییش سوارتمانهوا و یورار موردم شوبیه
نماهای تماشایی در ییلمهای یاج ه بود .جلوههای ویژهای که از همة جلوههای ویوژه
یشی رریت (ژیژک . 13 :1182،حمله به مرکی تجار

جهانی نسوبت بوه یویلمهوای

یاج ووة هووالیوودی ،هم ووون ورنوووررایی رشوون در مقابوول یوویلمهووای ورنوووی
سادومازوریستی ،م مولی به نظر می رسد .این همان سخن کارب هایتتی اشوتوکهاوزن
است که رفت بررورد هوا یماها به مرکی تجار
میتوان یروریختن برج های مرکی تجار

جهانی ،حد اعالی اثر هتری اسوت:

جهانی را اوج عالقة شدید دانست که هتور

قرن بیستم به امر واق ی داشته است و این عالقه اینرونه در قرن بیسوت و یکوم بوه
اوج میرسد .رود تروریستها نیی این کار را به سبب زیوانهوای موادی آن ،کوه بوه
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روزمرری و بیماری جدید انسان میکتد.

راطر جلوة تماشایی و زیبایی آن انجام دادهانود (ژیوژک . 17 :1182،ژوئیسوان  1در
ناب ترین شکل رود در مواجه با تصاویر انهدام مرکی تجار

جهانی ،در ایراد ایجواد

می شد .عالوه بر این ،وقتی یوروریختن بورجهوای دوقلوو را روی نوفحة تلویییوون
میدیدیم ،این امکان شکل میرریت که ج لیبودن شوهای تلویییون را تجربه کتیم.
مووردم در قالووب ایوون یوویلمهووا نقووش رووود را بووازی موویکتوود و بووا وجووود
ییرواق یبودن آنها ،اما آنها را جدی می ریرند ،هرچتود اوب رموانهوا و یویلمهوا و

172

سیاست جهانی

نمایش نامه قید شود که کاراکترهای این متن همگی ریالی هستتد یا هررونه تشابه بوا
کاراکترهای زندری واق ی ،کامالً تصادیی است.
مردم در دامان سرمایهداری ،در توهم ارانویایی اینرونهای زنودری مویکتتود؛
توهمی که این ییلمها واق ی است و به همانسوان تووهمی روه زنودری آنهوا واق وی
است .تمثیل بارز آن را در ییلم نمایش ترومن ( 1383سارتة یتر ویر میبیتیم که در

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

آن جیم کری ،نقش کارمتدی در یک شوهر کوچوک را بوازی مویکتود و بوه تودریج
درمییابد که قهرمان یک نمایش تلویییونی بیستوچهارساعتة دائمی است کوه در آن
دوربینها مدام ت قیبش میکتتد (ژیژک . 18 :1182،درونمایة این یویلم آن اسوت کوه
بهشت کالیفرنیاییِ مصرفزدة سرمایه داری سین (متأرر دقیقاً بوه نووعی ییرواق وی
عاری از جوهر و تهی از ماندایی مادی است .همین واق یتزدایی از وحشت،
انهدام برجهای تجار

از

جهانی ادامه یایت :در حالی که شومار قربانیوان – 1111نفور-

همواره تکرار می شد ،اما در کماب نابواوری چیویی از کشوتار واق وی نمویبیتویم ،نوه
بدنهای مثله شده ،نه رون ،نه چهره های مستأنل مردم در حواب مورگ و  ...ایون در
تقابل آشکار است با ریارشهای مربوط به یجایع جهان سوم؛ جوایی کوه در آن ،کول
مطلب عبار

است از تولید ربور داغ دسوت اوب از جیئیوتهوای دلخوراش :اهوالی

سومالی که دارند از ررستگی می میرند ،مردانی با رلوهای بریده ...این نماهوا هموواره
با هشدار یشا یشی همراه هستتد مبتی بر آن که تصواویری کوه مویبیتیود بوینهایوت
3

این اصطالح فرانسوی (  ،)Jouissanceتبارشناسی پیچیده ای در اندیشه و سمینارهای مختلف الکان دارد .تمامی معانی شامل اوج

لذت جنسی ،التذاذ مفرط ،تملک قانونی را در خود دارد و از سوی مفسران مختلف به شکل های مختلف بیان شده است (برای اطالع
بیشتر نک :راباته ،میشل ،ژان ،پیش درآمدی بر ژاک الکان ،ترجمة فتاح محمدی ،ارغنون ،پاییز  ،3131شمارة ).11

زندهاند و ممکن است به کودکان لطمه بینتد؛ هشداری که در ریارشهای مربووط بوه
انهدام برج های تجار

جهانی نشتیدیم .این رواهی بر این است که وحشوت واق وی

در جهان سوم اتفاق میایتد نه در آمریکا به عتوان مهود سورمایهداری (ژیوژک:1182،
 . 13بتابراین ،یقط این نیست که هالیوود نور

هاهری از زندری واق یِ تهویشوده

از وزن و ماندایی مادیّت را به نموایش درمویآورد؛ در جام وة مصوریی سورمایهداریِ
متأرر ،رود زندری اجتماعی واق ی نیی تا حدودی رصونویا

یوک زنودری بودلیِ

نمایشی را دارد (هموان  .بودین سوان ،حقیقوت جهوان م تویوتزدودة متف وتطلوبِ
سرمایهدار عبار

است از مادیتزدایی از رود زندری واق ی و تبدیل آن به نمایشوی

شبحرون (ژیژک. 21 :1182،
ییلم ماتریک

( 1333اثر برادران واکویسکی این نموایش شوبحروون را در

نهایت رود نشان میدهد :واق یت مادیای که اطرایمان تجربه میکتیم ،یک واق یوت
می شود .وقتی قهرمان ییلم چشم به واق یتِ واق وی مویرشواید ،متظورة ویرانوهای را
میبیتد از ررابههای سورتة بوهجوامانوده از جتگوی یراریور .مووریی  ،رهبور روروه
مقاومت با این جملة حکیمانه به استقباب میآید« :به برهو
در یازده سپتامبر نیی شهروندان با همین «برهو

حقیقت رووش آمدیود».

حقیقوت» رو در رو شودند .از نظور

مردمی که هالیوود زده هستتد ،این چشمانوداز بورجهوای در حواب یوروریختن یقوط
یادآور نحتههای ییلمهای یاج ه هستتد (ژیژک . 21 :1182،اینکه رسانهها بیوقفوه
مخاطبان را با هراسواندن از تروریسوتهوا بمبواران مویکردنود ،بررووردار از نوبغة
لیبیدوئی بود .توضیح اینکه قبل از ایون یائلوه ،یویلمهوای یاج وهای مانتود «یورار از
نیویورک» یا «روز استقالب» را باید در نظر آوریم که مدام وعدة رخدادی یاج هآیرین
مانتد یازده سپتامبر را به اهن القاء می سارتتد .در یازده سپتامبر ،ابژة ریاب یا یوانتیی
که هالیوود عامل آن بود ،به واق یت یوست و این یک سو ریی بود .دقیقاً

از ایون

اتفاق ،تتارون به هالیوود متوسل میشود :در آیواز اکتبور  2111روزناموههوا رویارش
دادند که رروهی متشکل از هترمتدان و کاررردانوان هوالیوود ،متخصصوان یویلمهوای

سیاست جهانی
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مجازی است که توسط ابرکامپیوتر یوب یکری که همه به آن متصل هستیم ،مودیریت
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یاج ه ،به تشویق تتارون تشکیل شده است تا ییلمتامه احتمالی حملة تروریستها و
نحوة مقابله با آن را به تصور و تصویر درآورند .این واق ه و وقایع مشابه ب ودی ،داب
بر آن است که هالیوود به متیلة یک سوازوبورگ ایودئولوژیک دولوت عمول مویکتود
(ژیژک. 21- 22 :1182،
 .5-1درمان الگووارهای فرهنگ تکنولوژیزده
از نظر کانت ،این تخیل است که میانجی و واسطة بین حوا ،و ررد یا اهن و تن و
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چییی است که بین زایش هتر و بُ د زیباشتارتی بسیار حیاتی است .بتوابراین ،کانوت
نیاز دارد که یک میانجی بین عقل عملی و عقل نظری قرار ریرد .هگل نیی اثر هتوری
را به عتوان وحد

اهن و عین و چییی که از عین و اهون برتور اسوت ،مویسوتود.

محض نمونه ،نقاش تصویر یک واق یت را بر بوم میکشد؛ تصویری که ابتدا در هتور
رود میسازد .بدین سان ،اثر تبدیل به وحد

عین و اهن میشود و بوه نظور هگول،

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

همیمان از تصویر اهتی و هم از واق یت زیباتر میشود.
به نظر مارکوزه – مشابه همان چییی کوه کانوت و هگول مویرویتود -در تجربوة
زیباشتاسانه و بازی ،تراد بین عقل و ح

از بین میرود ،تا حدی که «عقول ،حسوی

میشود و حسیّت ،عقالنی( ».مارکوزه1183 ،ب. 213 :
این چتین مارکوزه نیی تالش می کتد ،دورانگی بین عقل و احسا ،،تن و اهن
و در واقع دو ارری سوژه و ابژه دکارتی را از بین ببرد تا رهایی شکل ریرد .مارکوزه
میروید« :از یرط عشق (ارو ،است که نفی و انتقاد واق یت بر مویریوید .در ایون
رهگذر نور

محبوب واق یتی بهتر ،عادالنهتر ،انسانیتور هموواره در و

از اهون

است( ».ماکوزه 1183 ،الف. 72 :
م رل سکوالریسم ،آن دشوارهای است که یورب و نیوی روود موا رریبوانگیر آن
هستیم .م رلی که ریشة دورانهانگاری است و یا حتی میتوان رفت دورانهانگواری،
ریشة آن است .آن چه هگل ،مارکوزه و دیگران بیتوجه بدان بودهاند ،عوار

ناشوی

از دورانه انگاری روح و جسم و ایوب ساحتهای قدسی است که ریشة بغاو زدری
و بحران م تا در جهان م انر رشته است .تالشهای کسانی مانتد هگول و موارکوزه

برای کشیدن زهر دورانه انگاری و دمیدن روح یکانگی و آرامش در انسان م انور ،از
آن جایی که وق ی به مفهوم نصر

الهی و حکمت الهی نمینهد ،نایرجوام و سوترون

رواهد بود .ریشه های سکوالریسم به عتوان رصلتی حاکم بور لیبرالیسوم ،در ثتویوت
دکارتی و دورانهانگاری روح و جسم است .باور به این دورانه ،به ترتیب به جودایی
دنیا و آرر

و سپ

علم و قدسیت و درنهایت دین و سیاسوت رواهود انجامیود.

شاید جدایی دین و نوو حکومت رهاوردی باشد که بتووان از آن دیواو نموود ،حتوی
یراتر از این ،شاید جدایی سیاست و دین نیوی قابول دیواو باشود ،اموا جودایی دنیوا و
آرر

و جسم و روح جی مسلوب و ملوبشدن انسانهوا را در وی نخواهود داشوت.

ی آمد آن نه تتها از رودبیگانگی مورد نقد مکتب یرانفورتیهایی مانتد موارکوزه ،کوه
از دیگربیگانگی ،از طبی تبیگانگی و تراد میان انسان و همه چیی رواهد بود.
ندرالمتألهین ،به نیکی در بحث «نف

جسمانیه الحدوث و روحانیوه البقوا»

می رود ،حرکتوی کوه از آن تحوت عتووان ریوتن از تجسوم بوه توروح یواد مویشوود
(شیرازی ،1138،ج123 :8و 123؛ بدین م تا که نخست جسم انسوان شوکل رریتوه و
سپ

این جسم به سمت روحشدن میرود ،نه آنکه هم ون تلقوی سوتتی ،از بیورون

روحی بر جسم دمیده شود .بدین م تا ،نف

در موجودیتیایتن رود به جسم محتاج

است ،اما برای بقاء تتها به روح نیاز دارد .بدین ترتیوب ،میوان جسوم و روح یونودی
حیاتی وجود دارد و نف  ،بدون واسطة جسم موجودیت نخواهد یایت .یالمحسوین
ابراهیمی دیتانی در این باره میروید« :مالندرا میروید روح و بدن بوا هوم ترکیوب
نمیشوند ،دو تا نیستتد که بیایتد به هم ب سبتد .روح از همان آیاز ،همان بدن است.
نف

از آیاز ،ماده است و جی ماده چییی نیست ،اما ماده حرکت جوهری دارد .ایون

حرکت جوهری را هم ب ریها بد یهمیدهاند .حرکوت جووهری مالنودرا ،حرکوت
مکانیکی نیست ،حرکت انتقالی نیست ،حرکت عرضی نیست .ما تا حرکت میروییم،
حرکت انتقالی ماشیتی ،حرکت دوری ایتها را مییهمیم .حرکوت جووهری هوم قابول
تصور ایتطوری که ما تصور می کتیم نیست ...بدن و ماده که انسان از اوب ماده اسوت،
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نشان می دهد که میان جسم و روح هیچ ترادی نیست؛ جسوم بوه سومت روحشودن

315

مادة ماده با حرکت جوهری به تروح میرود .حرکت جوهری طوی مکوان نمویکتود،
طی زمان نمی کتد ...بهترین ت بیری که رود مالندرا کرده از تجسم به تروح .ی توی
جسم هی به طرف روح میرود ،ترکیب نمیشود ،میرود بواال هور چوه مویرود بواال
باالی عمودی نه باالی ایقی ،این باال هم ،باالی م ریتی است ،بواالی جهتوی نیسوت،
ی تی جسم میرود باال در جهت باال نمویرود ،بوه کوره موریخ نمویرود ،بوا هوا یموا
نمی رود .این باال ریتن ،ی تی ت الی یدا کردن .باال ی تی ت والی ،ت والی ی توی جهوت
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م توی یدا کردن .بدن به م ریت تبدیل میشود ،ی تی بدن م ریت یدا میکتود .ایون
م ریت را شما با بدن یدا میکتی اما م ریت دیگوه بودن نیسوت .ب وه وقتوی متولود
می شود م ریت ندارد هیچ چیی نمیداند اما با حرکت جوهری تودریج و تودریجاً بوه
م ریت دست یدا می کتد همین بدن بوده این بدن تبدیل می شود به م ریت ،نه ایتکه
م ریت میآید می رود توی بدن .انالً م ریت که جا ندارد ،مکان ندارد ،مجرد اسوت

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

م

ریت.

بدن با حرکت جوهری هوی توروح یودا مویکتود .حتوی مون کلموه تبودیل هوم
نمی رویم ،قدری احتیاط میکتم .تجسم و تروح هی تروح ی تی هر چه میشود هوی
روحانی تر و روحانی و روحانیتر می شود تا یک روزی روح محض میشوود تجورد
محض یدا کردن .تجرد محض یدا کردن ی تی ایتکه بدن در حد بدن باقی مویمانود،
اما آن دیگر مجرد می شود؛ این م تی مالندرا است و مالندرا چوه نتوایجی از ایون
بحث میریرد؟ که ب داً م اد جسومانی و  ...و

مالنودرا ارتبواط نفو

و بودن را

ترکیبی نمیداند که ایتها از دو جا آمده و با هوم اتصواب یودا کورده و مالقوا
باشتد .هیچ یک از این ترکیبا

کورده

قتد و شیریتی و بو و رل و  ...نیسوت (ی توی تحووب

بدن به روح است حرکت جوهری ی تی این جسمانیه الحدوث هم ی توی انسوان در
آیاز حدوثاً یقط جسم است ،روح نیست .در بدو یودایش حودوث ،ی توی یودایش
انسان یدا می کتد مرقه علقه و جتین ایتها همه جسم است ،اما این تحووب توا وقتوی
که جتین شد و متولد شد هی به تروح میرود ،ی تی این به سمت روح میرود ،رود
این جسم روح میشود .ریلیها ایون را بود یهمیودهانود و یکور مویکتتود جسومانیه

الحدوث و روحانیه البقا رود روح با جسم همراه متولد موی شوود .ایون یوک اشوتباه
بیرگ است .مالندرا می رواهد بگوید انسان در آیاز امر یقط بدن است یقط جسوم
است اما این جسم با حرکت جوهری روح مویشوود ،اموا نوه ایتکوه بوا هوم ترکیوب
میشوند و ترکیب شیمیایی میشوند( ».ابراهیمی دیتانی. 1131 ،
نتیجهگیری
با توجه به آن ه رذشت ،بررالف ادعای لیبرالیسم جدید یا نئولیبرالیسوم کوه مودعی
براندازی نظاما

توتالیتر است ،ماهیت روود نئولیبرالیسوم ،همانوا توتالیتاریسوم ،بوه

بتدکشیدن انسانها و نظار

سراسربین در زندری انسانها است ،نظارتی که بوه مودد

تکتولوژی بر رییترین عرنههای رصونی زندری ایراد در یورب اعمواب مویشوود.
امروز انسان یربی در جام ة سانت تی (که سرمایة مالی بور سورمایة نوت تی چیوره
توتالیتاریسم نوین نئولیبرالیسم رریتار آمده است .زیسوت -سیاسوت ی توی چیرروی
سیاست در همه شئونا

انسانی که در جام وة مودرن و سورمایهدار یربوی مویزیود.

اقتصاد سیاسی و چیرری اقتصاد «بر» و «در» این زیست  -سیاسوت مشخصوة انولی
زندری انسان یربی است .دولت کوچک شوندة لیبراب در واقع دوربوین موداربسوتهای
است که کوچک و کوچکتر میشود تا به چشم نیاید و بهتر بتواند جام وه را کتتورب
کتد .این دولت در ی امتیت رود است و امتیت جام ه را تتها برای حفو و تقویوت
کارکردهای اساسی رود مطلوب می داند .به مدد یتاوری یوق یشریته ،انسوان یربوی
همهجا در بتد و کتترب تمامقد است .دولتی که از اا

و مبتتیبودن بر حوق الهوی یوا

حق طبی ی و مشروعیت رروج یایته و تتها به کارکردها و متف ت یروکاسوته شوده و
م تایی اقتصادی رریته است ،ابیاری در دست اقلیت سرمایهدار است .آن چیویی کوه
نمود شارص آن را در جتبش واب استریت دیدیم .دولتی که از اا
همراه ولی که از اا

تهی میشود ،به

تهی شده است ،ابیارهایی در ردمت متطق بازار سورمایهداری

قرار می ریرند و از رهگذر همین بیااتی و بویمحتووایی یوا نووریشودن رادیکواب،
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رشته است و علم و سرمایه ،یوندی رادم و مخدوم یایتهاند ،در بتد وب ،مصرف و
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تمامی عرنههای زندری ایراد را درمینوردند و طوموار آزادی انسوان یربوی و روود
آزادی به عتوان مدعای انلی لیبرالیسم توسط رود لیبرالیسم -نئولیبرالیسوم -در هوم
ی یده می شود .در این میان ،این سرمایه است کوه تولیود قودر

مویکتود توا آنکوه

قدر  ،تولید سورمایه کتود .در واقوع ،ماهیوت اقتصواد بوازار و نئوولیبراب بوه مراتوب
توتالیترتر از ماهیت دولت نئولیبراب است .چراکه در لیبرالیسم کالسیک و انل لسهیر
آدام اسمیت ،تتها رواسته ،همانا جدایی دولت و بازار و به حواب رودرذاشوتن بوازار
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بود ،اما لیبرالیسم جدید با برتری اقتصاد سیاسی ،دیگر تتها رواهان جدایی از دولوت
نیست ،بلکه دولت را نیی در سایه و چتبرة رویش میرواهد .آن ه میتوان به عتووان
حوالت تاریخی امروز بر یوراز نئولبیرالیسوم و سورمایهداری دیود ،توالزم اررانیوک و
الیتفک لیبرالیسم و نت ت است .لیبرالیسم (نئولیبرالیسم دیگر حاکمیت قانون نیست
که حتی در نور

نبود تکتولوژی قابل اجرا باشد ،بلکه لیبرالیسوم جدیود یوا هموان

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

نئولیبرالیسم بهدنباب یادهکردن قانون میان انبوهی از جم یوت بوا ی یودری ،ت وداد و
ت دد بی سابقه است و ازین رو ناچار است برای کتترب و مودیریت ایون جم یّوت ،بوه
تکتولوژی متوسل و متکی باشد .بیهوده نیست که یوکو دانوش سیاسوت را در دوران
حاضر ،دانش کتترب جم یت میداند« .مشروعیت» بوه «مویقیوت» تبودیل مویشوود و
حکومتمتدی ( Governmentalityجای دولت می نشیتد .ریاره میبور شورح دولوت
نئولیبراب است که دیگر از اا

تهی شده و چوه کسوی حکوموت مویکتود حتوی در

بایگانی نیی سوزانده شده و تتها بر چگونهحکوموتکوردن و کوارایی تکتیکوی تأکیود
می شود .سیطرة تکتیک ،این چتین سیاست ،ارالق و نیی هتر را استحاله میکتود .هتور
نیی هم ون شویء تولیودی توسوط کواررر ،موضووو از رودبیگوانگی هترمتود قورار
میریرد .در ایان این نکته را نباید از نظر دور داشت کوه آنچوه در ایون جسوتار بوه
متیلة رصایل لیتورراییک دولت نئولیبراب مطرح شد ،در واقع ،ویژرویهوای عموومی
دولووت موودرن اسووت؛ از ایوونرو ،ت موویم آن بووه تمووامی دولووتهووای موودرن اعووم از
سوسیالیستی ،لیبرالیسیتی و مذهبی مقودور اسوت .موعهوذا ،ایون رصوایل در دولوت
نئولیبراب یشریته و از حیث تکتولوژیک توس هیایته ،به مراتب برجستهتر و جدیتور

است .آن چه که کسی مانتد یوکو تحت عتوان تکتولوژی انرباطی ،تکتولوژی سیاسی
بدن ،نظام سراسربین بتتامی و ییره مطرح میکتد ،نقد بتیوادین بوه ماهیوت قودر

و

سیاست در دنیای مدرن یه طور عام و در دنیای لیبوراب و نئوولیبراب بوه طوور روا
است .اییون بر این ،یوکو عصر کالسیک و رنسان

را از نقود تتود روویش در اموان

نمی رذارد .وی عصور کالسویک را عصور بازنموایی و نظوم سراسورررا مویدانود کوه
طبقهبتدی نمایتدرارها ( Representationsو نشانهها ( Signsاز ویژریهای آن است
( . Foucault,1973: 58به هر روی ،رصلت سراسربیتی ،سطحیشدن و توتالیتاریسوم
با تکتولوژی به اوج و قوام رود رسیده است .برای هموین نمویتووان از دولوتهوای
کالسیک و مطلقه به عتوان دولتهای توتالیتر و سراسربین و یراریور یوا لیتورراییوک
یاد کرد ،هم تان که هانا آرنت و دیگران در مباحث رود ،تفاو

میان اسوتبداد  -کوه

حریم رصونی را ریند چتدانی نمیتواند برسواند -و توتالیتاریسوم  -کوه بوه مودد

ی نوشت ها:
1حمیدرضووا آیووت اللهووی بووا اشوواره بووه تووأثیرا
کثوور

اسووت و چیوویی کووه مثووار کثوور

تکتولوووژی بوور یلسووفه ،موویرویوود« :تکتولوووژی مثووار

اسووت ی تووی دور کووردن نفوو

یلسووفه مالنوودرا مووی رواهوود مووا ر ا بوودان نیدیووک کتوود ،وو

وجووود اسووت .همووان حقیقتووی کووه

بایوود بووه مبووانی یلسووفی در تکتولوووژی

عمیقاً بیتدیشیم».
آیووت اللهووی از آموووزش ،موودیریت و رسووانه بووه عتووووان مهمتوورین تکتولوووژی هووای نوورم یوواد کووورده و
موویرویوود « :مووارک

اولووین کسووی بووود کووه بووه نحووو ایراطووی ،تکتولوووژی را ابوویار ت یووینکتتوودة عواموول

روبتووایی روانوود و رفووت :تکتولوووژی نظووام جبریووت دارد و ابوویاری اسووت کووه رووودش را بووه مووا تحمیوول
موویکتوود( ».مووارک

ایوون موضوووو را تحووت عتوووان یلسووفة کووار ( Praxisمطوورح موویکتوود؛ بوودینم تووا

که انسانها ابیارِ ابیار تولید میشوند و کار آنها ،آنها را میآیریتد (مؤلفان .
«هایوودرر راه عالجووی بوورای مووا موویرووذارد؛ اوالً مووی رویوود مووا بایوود تکتولوووژی را بشتاسوویم کووه چووهکووار
بووا مووا مووی کتوود و راه حوول دوم بحووث هتوور را بووه میووان مووی کشوود .او از طریووق هتوور ،یلبووة تکتولوووژی را
تلطیووف مووی کتوود .نظووام هووای تکتولوووژی یووک تحمیلووی از جانووب رووود تکتولوووژی دارنوود  ...امووا ریلووی
از آنهووا نظووامهووای تحمیوولشووده بووه وسوویلة اا

رووود تکتولوووژی اسووت ،بووهطوووریکووه رووود یلسووفه بووه

موواهو یووک م ریتووی اسووت کووه تکتولوووژی بوور آن مووؤثر بوووده اسووت( ».آیووتالهووی . 1132 ،تکتولوووژی
بوودینسووان بووا همووه چیووی درموویایتوود .در واقووع ،رصوولت تکتولوووژی همووان رونووه کووه هایوودرر در مقالووة
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تکتولوژی ،راند رصونیترین عرنهها است -را نشان دادهاند.
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دررشووان رووود ( رسووش از تکتولوووژی تصووریح موویکتوود ،همووین درایتووادن یووا ت وور

اسووت کووه بووه

تخریووب و اریوورهسووازی طبی ووت متجوور مووی شووود .ایوون رصوولت از نظوور هایوودرر ،انکشووایی اسووت کووه
بر سراسر تکتولوژی حاکم است (هایدرر. 11 :1131 ،
مقالووة وویش رو نشووان مووی دهوود کووه هتوور نیووی تکتولوژیووک شووده اسووت و تتهووا چوواره ،دیوون (مشخصوواً و در
نگوواهی حووداقلی مق صووو مووا ،نگوواه الهووی اسووت و نووه لیوموو ًا دیوون رسوومی اسووت .تتهووا بووا دیتوویشوودن
تکتولوووژی اسووت کووه مووی توووان زهوور آن را کشووید و از آن بهوورة مثبووت ،انسووانی و ارالقووی بوورد .نگوواه
الهووی اعووم از دیوون و دیتووداری اسووت .میووان دیوون و دیوونداری نیووی چتووانکووه زیموول بووه درسووتی تأکیوود
موویکتوود ،تمووایی وجووود دارد و چووه بسووا کسووی بوودون الوویام و تقیوود بووه دیتووی رووا
احساسا
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 ،دیووندار و اهوول

و ریتارهای دیتی باشد (زیمل. 11 :1131،

هم تووین آیووتاللهووی از تووأثیرا

تکتولوووژی بوور یلسووفه موویرویوود« :اوالً تکتولوووژی کوواری کوورده اسووت

کوووه متاییییوووک طووورد شوووود؛ دوم تکتولووووژی ،نسوووبیررایوووی را در آرای یلسوووفه بووورای موووا عوووادی کووورده
اسووت و سوووم مووا را از تجریوودهووای اولیووه دور موویکتوود و مووا را درریوور مسووائل دمدسووتی کوورده اسووت کووه

سیاست جهانی

بووا ایوون کووار تهووی کووردن یلسووفه از رویکوورد عقلووی محووض را بووه دنبوواب دارد .چهووارمین تووأثیر تکتولوووژی
بوور یلسووفه ،تحمیوول ارزشهووای جدیوود بوورای قروواو هووای یلسووفی اسووت و ووارادیم مفیوودبووودن بووه
م تووای نووریاً ریوواه را بوورای مووا م تووی موویکتوود و تجمووین تووأثیر ،تبوودیل موودبهووایی بوورای تبیووین عووالم
برای زندری انسانی است( ».آیتالهی ،یشین .

نئولیبرالیسم به مثابة صنعت لیتوگرافی

توجووه و متظووور مؤلفووان در ایوون مقالووه ،نووری ًا تووأثیرا

تکتولوووژی بوور یلسووفه نیسووت ،بلکووه تکتولوووژی

یلسووفه هووم موودنظر اسووت کووه اشوواره بووه تکتولوژیووکشوودن یلسووفه دارد و هووم طوورد یلسووفیبووودن
تکتولوووژی .بوودین سووان ،یلسووفه موواهیتی روزموورّه ،رارماتیسووتی و سووحطی و کثوور ررایانووه مووییابوود و
می توان از تکتولوژی یلسفه یا یلسفه به متیلة تکتولوژی نام برد.
1

زیبوووایی شتاسوووی ،یلسوووفة سیاسوووی ،یلسوووفة هتووور و یلسوووفة اقتصووواد و یلسوووفة ووووب از آبشوووخورهای

انلی مقالة حاضر است.
 - 1لیتووووررایی از واژروووان التووین و از ترکیو وب دو کلموووة لیتوووو lithos( ،بوووه م توووای «سوووتگ» و کلموووه
رراییووا ( graphiaبووه م تووای «نوشووتن» سووارته شوودهاسووت .در قوورن نوووزدهم ،چوواپ سووتگی در ارو ووا
تتهووا روش بوورای «چوواپ تصووایر رنگووی در تیووراژ بوواال» بووود .ایوون روش چوواپ ،امووروزه تتهووا در زمیتووة
هترهوووای تجسووومی کووواربرد دارد .مقصوووود ایووون مقالوووه از کاربسوووت عتووووان لیتووووررایی ،نوووریاً چووواپ
سووتگی نیسووت ،بلکووه چووون ایوون اولووین نوووو چوواپ در دوران جدیوود بوووده اسووت ،آن را بوورای شوورح
لیبرالیسوووم و رصونووواً نئولیبرالیسوووم بررریتوووه اسوووت .ماهیوووت لیتورراییوووک دولوووت نئوووولیبراب ،بسووویار
ییرعیتووی و از سووتخ کتتوورب نامحسووو ،اسووت و شوواید بتوووان عتوواویتی مانتوود قوودر

نوورم و ...را بوودان

نسووبت داد ،بتووابراین ،سووتگیبووودن بووهعتوووان نووفتی کووه در چوواپ سووتگی یووا لیتورراییووک وجووود دارد،
نمو ویتوانووود در اشووواره بوووه ماهیو وت جبارانوووة دولوووت نئوووولیبراب باشووود؛ ایو ون جباریّو وت کو وامال مرمووووز و
نامحسووو ،اسووت .اروور در دورانووی مانتوود مانتوود قوورون وسووطی ،بووا ریوووتین ،قوودر

شوواه بووه رخ کشوویده

موویشوود ،امووروزه دولووتهووای موودرن و بوواآلرص نئووولیبراب بووهرونووهای دیگوور و بووا کتتوورب ااهووان و اعموواب
قوودر

بوور ااهووان بووه جووای ابوودان ،مطووامع رووود را وویش موویبرنوود .ررچووه هتوووز زود اسووت تووا دیگوور از

سیاسووت «بوودن سووخن» نگوووییم .میشوول یوکووو بووهعتوووان مهوومتوورین اندیشوومتدی کووه بحووث میبووور را

موویرشووواید ،کماکوووان در تقسوویمبتوودی روووود از قووودر
بیرونووی ( ، Eticقوودر
حووک شووده اسووت .قوودر

بوووه عتوووان قووودر

درونووی ( Emicو قووودر

را امووری دورنووی موویدانسووت کووه نووه در بیوورون ،بلکووه در درون و بوور بوودن مووا
بووه م تووای موودرن ،دیگوور یووک رابطووة یرمووانروا و یرمووانبردار نیسووت .تتهووا یووک

توورابط نیسووت ،بلکووه قوودر  ،موواهیتی سوویّاب ،چتوودکانونی و متکثوور مووییابوود و ایوون البتووه بووه م تووای
ضووو یفشووودن و یوووا انسوووانیشووودن آن نیسوووت ،بلکوووه در ایووون حالوووت ،قووودر

مووواهیتی بوووه مراتوووب

همووهریرتوور ،رسووتردهتوور و ق وویتوور ی ودا م ویکتوود .آیوواز ای ون تغیی ور نگوواه بووه قوودر

و تأس وی یوکووو را بای ود

در یوووردریش نی وووه و نظریو وة ارادة قووودر

( The will powerوی دانسوووت .او بووورای نخسوووتین بوووار

بووه قوودر  ،م تووایی هسووتیشتاسووانه و بتیووادی بخشووید ،امووا در عووین حوواب بووا اتکووای بووه همووین نظریووه ،بووه
راززدایووی و حتووی قداسووتشووکتی از تمووامی ارزشهووای انسووانی و الهووی مبووادر

نمووود .او بووه م تووای

دقیووق کلمووه ،یووک شوومایلشووکن ( iconoclastاسووت ،چراکووه شوومایلشووکن بووه کسووی رفتووه موویشووود
کووه بووه باورهووای جوواایتوواده یووا «مقدّسووا » حملووه نموووده و نمادهووا و شوومایل ایوون باورهووا را موویشووکتد
(سوولگی . 128 :1132،در مقووام عیتوویتوور ،برکشوویدهشوودن مبوواحثی مانتوود آنچووه کووه بووهعتوووان «قوودر
نوورم» ( Soft powerیوواد موویشووود ،حکایووت از وسوویعتوورشوودن اب وواد قوودر

در ب وود ایقووی و انتشووار

سوووطحی دارد .انتشووواری سوووطحی کوووه اشوووتماب و شووومولیت آن بووور جهوووانیشووودن نیوووی حووواکم اسوووت.
جهوووانیشووودن مترووومن سوووه یرایتووود یرعو وی اسوووت :سووورمایهداری ،موووکدونالدیسوووم و امریکووواییشووودن.
م اشوورتی اسووت .مووکدونالدیسووم مفهووومی اسووت کووه بووه رسووترش عقالنیووت نوووری در قلمروهووای
زنوودری اشوواره موویکتوود .آمریکوواییشوودن نیووی بوودین م تاسووت کووه امریکووا بووه یرهتووگ دوم هوور یووردی
تبوودیل موویشووود .ایوون در حووالی اسووت کووه بووه زعووم جووورج ریتوویر ،جریووانهووای مخووالفی هووم در
جهووانیشوودن وجووود دارنوود کووه چیوویی ارزشوومتد را عرضووه موویدارنوود ،امووا بووه نظوور وی جریووانی کووه
ویوووایی و تحووورک بیشوووتری دارد ،هموووان جهوووانیشووودنِ ووووچی و بووویم توووایی اسوووت (ریتووویر:1171 ،
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