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   فوكو، ميشل ديدگاه از يدار دين و آزادي
  ايران اسالمي انقالب دربارة او يها نوشته بر تأكيد با

  *توفيقي فاطمه

  چكيده
 آيا كه است اين كرده درگير را فوكو انگر پژوهش ذهن كه االتيؤس ينتر مهم از يكي

 .كند مي فراهم شورش و آزادي اعمال براي موقعيتي قدرت دربارة او نظريات
 كه است بوده اين انگر پژوهش روي    ِپيش  معماهاي از يكي سؤال اين پي در چنين، هم

 داشته قدرت و آزادي دربارة كه مواضعي با چگونه ايران انقالب دربارة او مواضع
 تأكيد با را فوكو آثار در سوژگي و آزادي نقش مقاله اين در .دياب مي سازگاري است

 جا همه در قدرت كه موقعيتي در ،وي نظر از .كرد خواهم بررسي ايران انقالب بر
 هاي تمرين« )سوژگي( فاعليت      ا عمال براي مهم هاي امكان از ييك است، كرده نفوذ

 .دشو مي انجام خودسازي جهت در كه ها فعاليت از اي مجموعه يعني ؛است »معنوي
 از بسياري زيرا گذاشت، نمايش به را سوژگي نوع اين از اي نمونه ايران انقالب
 باور فوكو .ندپرداخت مي بيروني تحول ايجاد و دروني خودسازي به زمان هم ونيانقالب
 فراهم را آزادي      ا عمال امكان باطني رويكردهاي وجود دليل به انقالبي تشيع كه داشت

 براي ،گنجيد نمي غربي ذهني يها مقوله در كه جا آن از تركيبي چنين البته .كند مي
 .نبود شدني هضم ايشان

  .سياسي معنويت ،)سوژگي( فاعليت قدرت، ايران، انقالب فوكو، ميشل :ها دواژهيكل
  

  مقدمه .1
 جنسيت تاريخ تا جنون و زندان تاريخ ةدربار آثارش با جهاني علمي محافل در فوكو ميشل

 اين .دآشناين نيز ايران اسالمي انقالب ةدربار او يها نوشته با ايرانيان اما ،دشو مي شناخته
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 گزارش قالب در نخست :ددارن تفاوت وي ديگر يها نوشته با جهت دو از ها گزارش
 لحنشان سبب اين به و دانشگاهي سخنراني يا مكتوب پژوهشي اثر نه و اند اي روزنامه
 كه اي تبارشناسانه پژوهشي كار از ايران به مربوط يها نوشته در دوم، ؛تنيس اي حرفه چندان

 مشاهدات بر مبتني ها نوشته ينا .نيست اثري گرفت مي صورت آرشيوها و اسناد در
 با چنين هم او .است )نتهرا در      ًعمدتا ( انقالبيون با برخاستش و نشست و او شخصي

 در فوكو .)Foucault, 2005a: 201( است داشته وگويي گفت شريعتمداري اهللا آيت
 بر مبني نيز شاهدي هيچ و كند مين اشاره فرانسه در انقالبيون با مالقات به يشها نوشته
 به يفراوان اشارات او يها نوشته در كه اين وجود با .ندارد وجود )ره( خميني امام با او ديدار
 هانري ماسينيون، لويي يها نوشته از را اطالعات اين تر بيش گويا دارد، وجود اسالم و تشيع
 اين در چه آن اما ).Carrette, 2000: 136-141( است آورده دست به ژامبه كريستيان و نكرب

 دشو مي ذكر بارها شريعتي نام و است تشيع از شريعتي علي تفسير زند مي موج ها گزارش
)Foucault, 2005b: 186; Foucault, 2005c: 207-208(. و انقالب اين از فوكو حمايت 
 جاي حاالت بهترين در بود شبيه بسيار انقالب رهبران رسمي روايت به كه روايتي ئةارا

 از پس او خود .بود فوكو بيني كوته از انتقاد محل وضع بدترين در و داشت شگفتي
 مرگش تا آن از پس و داد ادامه ايران دربارة نظر اظهار به 1979 مه تا فقط انقالب پيروزي

  .كرد سكوت باره اين در 1984 سال در
 آن از ويژه به كنند، آشتي ايران دربارة فوكو يها نوشته با توانستند تر كم گران تحليل اما
 با آنان .بود كشيده چالش به تر پيش را غربي آزادي ةاسطور فرانسوي متفكر اين كه جهت
 در قدرت نفوذ دربارة فوكو آثار ةمجموع چگونه كه كردند مي نرم پنجه و دست پرسش اين

 غربي تفكر مطلوب هاي آزادي با كه( ايران اسالمي انقالب از او فراوان ستايش با جامعه
 بر عالوه ،فوكو اتينظر ايراني خوانندگان ،ديگر سوي از 1.است سازگار )داشت فاصله
 غيرواكنشي وجوه از كه اند هكرد انتقاد او از غربي، خوانندگان هايانتقاد مشابه هاييانتقاد

 ضعف به گرفته، ناديده را اقتصادي تحوالت و وابستگي مانند عواملي كرده، غفلت انقالب
 نكرده دوري شناسانه شرق هاي ديدگاه از ،)1392 كاران، هم و محمدي( شده دچار نظري

 از استفاده عين در ،پسامدرن تفكر به وابستگي دليل به و )1384 ،نرگسي رمضان همان؛(
 چنين هم ).همان( است مانده ناتوان انقالب كامل درك از مدرنيسم، نقد براي ايران انقالب

 اند هكرد تفسير قدرت دربارة او نظريات قالب در را فوكو يها گزارش ايراني خوانندگان
 و ذوالفقاري ؛1383 ،خوشروزاده ؛1382 ،خوشروزاده ؛88- 86 :1387 ،ملكوتيان(

 آثار     ِغربي  و ايراني خوانندگان كه درس مي نظر به اما ).1385 ،شاكري ؛1393 ،محمدميرزايي
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 و اند هكرد توجه قدرت مدرن سازوكار دربارة او نظريات به     ًصرفا  او ديدگاه و فوكو
  .اند هگرفت ناديده را اخالقي تبيين طريق از سوژگي دربارة وي هاي ديدگاه
 در ايران انقالب و دين دربارة او يها گزارش خواندن كه داد خواهم نشان مقاله اين در
 مهم پرسش دو به زمان هم كه كند مي كمك اخالق و ،تاريخ جامعه، دربارة او آثار كل بستر
  :شود داده پاسخ فوكو دربارة
 است، كرده نفوذ مدرن انسان زندگي هاي ساحت همة در قدرت كه زماني در .1

  د؟ياب مي امكان چگونه سوژگي
 باشد؟ سازگار انسان آزادي دربارة فوكو اتينظر با دتوان مي ايران اسالمي انقالب چگونه .2

 و قدرت دربارة يو نظريات به مختصر اي اشاره نخست پرسش، دو اين به پاسخ براي
 او متأخر يها نوشته به توجه اب را )سوژگي( فاعليت امكان سپس .تداش خواهم گفتمان
 ايران، انقالب دربارة او يها گزارش واكاوي با ،سرانجام .كرد خواهم بررسي اخالق پيرامون
 ديگر سوي از و است سازگار وي آثار ساير با سو يك از ها نوشته اين كه داد خواهم نشان
  .بود خواهد تر آسان شانفهم و درك شود، مطالعه ها نوشته آن قالب در اگر

 

  قدرت و ،يآزاد فوكو، .2
 پاسخ پرسش اين به دوشيك مي او يعني ؛است مدرن جامعة ساختار فوكو آثار اصلي موضوع

 با )هفرانس انقالب با زمان هم       ًتقريبا  و هجدهم قرن از يژهو به( مدرن ةجامع گونهچ كه دهد
 و ردك مي تمركز معرفت و قدرت ميان ةرابط بر وي .ددار تفاوت آن از پيش ةجامع

 طب، جنون، مجازات، گونهچ كه اين :دبودن باره اين در موردپژوهي تر بيش او هاي تابك
 ساختار و دارد تفاوت آن از پيش با مدرن دنياي در...  و جنسي رفتار امنيت، آموزش،
 دنياي در امور اين تفاوت ةدربار كس هيچ كه است روشن البته .دهد مي بازتاب را قدرت
 مدرنيته پنداشتند مي كه عموم تصور فبرخال ،ماا .تنداش ترديدي پيشامدرن و مدرن

 نشان آثار اين در فوكو است، شده اجتماعي و شخصي امور در انسان تر بيش آزادي موجب
 در آنان از بيش شايد لكهب ت،نيس نياكانش از تر كم مدرن انسان محدوديت قضا از كه داد
  .باشد قدرت كنترل گرفتار زندگي هاي جنبه ةهم

 خودمختار موجودي را مدرن انسان كه است يگر روشن ديدگاه بر نقدي فوكو موضع
 اطرافش محيط از كه اين بدون بگيرد، اصيل هايي تصميم خود براي دتوان مي كه ستندا مي
 و ماده به كه بودند گرا چپ هاي ديدگاه زمان آن تا يگر روشن رقيب ينتر مهم .پذيرد تأثير
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 بايد اما 2.تاس شده متهم گرايان چپ راه دادن ادامه به نيز فوكو البته .ددندا مي اصالت بافت
 نگاري تاريخ بلكه ،برد نمي كار به فلسفي روش ها ماركسيست برخالف فوكو كه داشت توجه
 با وي ديگر تفاوت .نآ غير يا ماركسي يا هگلي فلسفي سير نه و است اسناد بر مبتني وي
 ره زيرا ؛ندك مين فراهم قدرت عليه شورش براي امكاني او كه است اين گرايان چپ

  .است قدرت نفوذ ةدهند نشان شخود يقدرت ضد شورش
 يگر روشن از كانت تعريف مقابل در مدرنيته از فوكو نوين تفسير شد، گفته كه چنان

 مهم ويژگي )1784( »ت؟چيس يگر روشن« ممه بسيار ةمقال در كانت گرا .ددار قرار
 در ،وي اخالق مانند كانتي »انديشيدن«       ًاحتماال  ،ستندا مي »انديشيدن جرئت« را يگر روشن
 »رويه« يا »نگرش« نوعي را مدرنيته فوكو ماا .بود »شمول جهان« ،بودن فردي عين
  ).Foucault, 1997b: 303-319( دشو مي بيان ethos يوناني ةواژ با چه آن ،نستدا مي

 مدرن را خود كه است اين مدرن انسان بودن مدرن از مهمي بخش ،ديگر عبارت به
 يك انقالب از پيش فرانسه در اگر اما .كند زندگي مدرن انسان مانند دارد بنا و دندا مي

 به بزرگ حاكم آن ،انقالب از پس رد،ك مي تصرف اموري در و بود جامعه حاكم سلطان
 تا دولت از ؛دواندند مي ريشه انسان زندگي سراسر در كه شدند تبديل خردي هاي حاكم
 مروزها كه اي گونه به ،... و ها خانه تا ها بيمارستان از ،ها زندان تا مدارس از قضايي، نظام
 نفوذ جا همه در چنان حاكم درتق .تنيس امان در )sovereignty( حاكميت اين از جا هيچ
 اقتضا فراگير حاكميت اين .تاس آن تأييد نوعي به آن برابر در مقاومت حتي كه كند مي
 عبارت به .دباش قدرت ساختار با مطابق نيز مدرن انسان )تمانفگ( معرفتي نظام كه ردك مي

 جامعه سطوح ةهم در قدرت نفوذ ةتوسع مسير در نيز فناوري و علمي يها رفت پيش ،ديگر
 منجر هم توليد افزايش به بلكه ،نيستند منفي مدرن هاي محدوديت اين ،نتيجه رد ؛تاس بوده
 به باشد انسان آزادي كردن محدود پي در كه آن از بيش قدرت ديگر، عبارت هب .اند هشد

  ).Foucault, 2002: 120( دده مي جهت او هاي آزادي
 يك با زن يك ةرابط يعني جنسي ةرابط نوع يك فقط مدرن جوامع در اگر ،نمونه براي

 هاي رشته در علمي اكتشافات و مطالعات با سو يك از امر اين د،شو مي پذيرفته مرد
 است انجاميده يا جنسي اعمال كردن محدود به ديگر سوي از و است بوده همراه گوناگون

 ايجاد سبب ها بندي دسته اين ،چنين هم .دگير نمي صورت ها آن در مثلي توليد هيچ كه
 نعنوا با را خودش هويت يكس گذشته در ،عنيي ؛تاس شده جنسيتي هاي هويت

 جنسي روابط يعني ؛درك مين تعريف قبيل اين از چيزي يا »گرا جنس همنا« ،»گرا جنس هم«
 ترتيب، دينب .دنبو انسان هويت از بخشي و شد مي محدود كنش سطح به فقط
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 نيز دشو مي انگاشته اش آزادي جوالن محل كه انسان وجودي هاي ساحت ترين خصوصي
  ).Foucault, 1978: 38-40( تاس قدرت ةسيطر تحت
 به است، كرده نفوذ جا همه در قدرت اگر كه است آن پرسش ينتر مهم ،شرايط اين در
 )سوژگي( فاعليت انسان چگونه است، آن پذيرفتن نوعي به آن بر شوريدن حتي كه اي گونه
 ها حاكميت ـ رد ُخ  بر شورش و آزادي براي اي حفره هيچ آيا ؟گذارد مي نمايش به را خود
 دارد؟ وجود
 

 )يسوژگ يبرا يراه( اخالق و فوكو .3

 نتيجة در و( جنسيت تاريخ هاي پژوهش از پس ويژه به ،عمرش آخر هاي دهه در فوكو
 تاريخ عةمجمو در كه ليئمسا از كيي .ردك منتشر اخالق ةزمين در را خود آراي )ها آن

 شد بررسي )le souci de soi( »نفس از تمراقب« زيرعنوان با سوم جلد در ويژه به ،جنسيت
 كرد مشاهده باستان يونانيان بازي غالم بررسي در او .دبو جنسي سوژه گيري شكل چگونگي

 شانگاه جاي بلوغ از پس اما ،اند هبود جنسي ةابطر )مفعول( ةابژ بلوغ از پيش تا پسران كه
 براي ابژه بلكه نبود؛ يجسم  ًا صرف وضعيت تغيير ينا .يافت مي تغيير جنسي )فاعل( ةسوژ به

 رفتارهاي اين وكوف .ددا مي انجام را روحي و جسمي يها فعاليت سري يك سوژه به تحول
 دوران در كه حالي در وي، نظر زا .دنامي يم »سنف از مراقبت« ار منسجم و يئجز بسيار
 داشت، هميتا )خودشناسي و خودسازي( سنف معرفت هم و نفس از مراقبت هم باستان

 انسان تمركز ةنقط خودشناسي دكارتي ةفلسف و مدرن علم ظهور از پس ويژه به و تدريج به
 خودسازي اما .تراستاس اين در مدرن كاوي روان ويژه به انساني علوم از بسياري ظهور .دبو
 به خودسازي مسيحيت ظهور از پس    ًمثال  نداشت؛ يسان يك شكل ها دوران ةهم در نيز

 كمك او به كه گرفت مي پيش در را رفتارهايي فرد يعني ؛دبو )زهد يا( خود ترك معناي
  ).Foucault, 1997c: 93-106; Foucault, 1997d: 223-252( دبگذر خود از ردك مي

 شكل همان به ابتدا از سوژه ،كانت ادعاي برخالف ،كه كرد ثابت فوكو ترتيب بدين
 حقيقت شكل همين به .دساز مي را خود تدريج به يفرايند طي بلكه ،دندار وجود خودمختار

 در )truth( »حقيقت« يمعنا بررسي در وكوف .تاس سوژه معنوي يها فعاليت به وابسته نيز
 و صدق كه اي زارهگ( تحقيق مدرن مفهوم كه رسيد نتيجه اين به باستان يونان اسناد
 پسادكارتي اي برساخته     ًصرفا  )ودش سنجيده خاص هاي روش با ابتدا بايد آن كذب

 يافت مي معنا هآزادان اعالم يا گويي حقيقت بستر در تر بيش قيقتح گذشته در .تاس
)Foucault, 2005f: 17-18.( آن ةگويند اما ،شد مي اعالم آزادانه كه بود چيزي آن حقيقت 
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 كه آن از بيش حقيقت ديگر، عبارت به .درك مي طي را مراحلي و شتدا مي شرايطي بايد
 زا اي مجموعه اعمال اين .دبو معنوي مناسكي طي كشف مستلزم باشد، آزمايي راستي نيازمند

 كه است بديهي .ددندا مي تشكيل را آن اعالم و حقيقت به رسيدن براي »معنوي هاي تمرين«
 ةگويند از مستقل قيقتح دشو مي تصور كه اي گونه به د،كر تغيير مدرن شرايط در امر اين
 كه اين عين در ديگر، عبارت به 3.است وابسته انسان معرفتي ابزار به فقط و رددا وجود آن
 آن در نيز »خودسازي« ةنحو اما بود، وابسته گفتمان و قدرت به ها دوران همة در قتحقي
 كشف پي در هميشه مانند فوكو نيز جا اين در كه است روشن .است داشته نقش

 »خودسازي« ةشيو كه كوشيدند حال عين در شپيروان و او اما .دبو تاريخي هاي گسستگي
)self-fashioning( كنند كشف گوناگون هاي دوره در را. 

 هايي حفره و است گسترده جا همه در را خود ةساي قدرت كه شرايطي در ترتيب، بدين
 با نيز »يخودساز« ،كند مي تأييد را قدرت    ًعمال  هم دارد وجود آزادي اعمال براي كه

 تبعيت طريق از )subjectivation( شدن سوژه ديگر، عبارت به .است هماهنگ غالب نگفتما
)subjection( گفتمان بر شورش براي هايي راه حال، عين در .دهد مي رخ حاكم گفتمان از 

 )reverse discourse( »وارونه نگفتما« از استفاده سوژگي اعمال راه يك ؛ددار وجود حاكم
 بود شده طرد ها آن با كه برد مي كار به را واژگاني همان سوژه كه شكل اين به است،

)Foucault, 1978: 101-102.( شكل به نندك مي سعي جدي و طنز زبان در ها اقليت از بسياري 
 .دهند بروز را خود سوژگي شكل بدين و اند هساخت آنان از اكثريت كه درآيند هايي كليشه

 يها گزارش به توان مي فوكو، ةانديش در اخالق و معنويت از اجمالي توضيح اين از پس
 ايـن  بـدفهمي  يـل دال از ييكـ  كـه  داد خـواهم  توضـيح  بخش اين در .پرداخت ايران از او

 نظـر  از دشـو  مي مربوط او عمر اواخر به كه فوكويي اخالقيات كه است بوده آن ها گزارش
  .است مانده دور

 
 »ياسيس تيمعنو« و فوكو .4

 به مثبتي نگاه المللي بين هاي رسانه 1357 بهمن به مانده باقي هاي ماه در يمندا مي كه چنان
 .ددا گزارش آن رةدربا و كرد سفر ايران به زمان اين در نيز فوكو .دداشتن ايران انقالب
 در چيزي آن به هم او كه است اين ايران دربارة او يها نوشته از تبيين ترين قوي بنابراين
 هم اگر .دبودن شده مند عالقه آن به ديگر افراد از بسياري كه بود شده مند عالقه انقالب
 علت اين به تر بيش است، پررنگ وي آثار در اجتماعي تحول براي شيعي اسالم هاي قابليت
 .درك مي دريافت مذهبي ـ ملي هاي گرايش با افرادي از را اطالعاتش او كه است بوده
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 و بود ها زبان سر بر )ره( خميني امام و شريعتي دكتر نام 1357 زمستان و پاييز در ،چنين هم
 .خورد مي چشم به بسيار فوكو يها گزارش در نيز اسالم دين از انقالبي قرائت نتيجه در

 فهم قابل اخالق دربارة وي آثار كمك به ايران دربارة فوكو يها نوشته درس مي نظر به
 انقالبي وضعيت توصيف براي او كه »سياسي معنويت« مهم بسيار مفهوم نمونه، براي .باشد
 به بار يك فقط را عبارت اين او .است بوده الؤس محل و مبهم      ًمعموال  برد مي كار به ايران
 را امكانش كه چيزي اين جويو تجس اهميت ]ايران[ سرزمين اين ساكنان براي« :ردب ركا
 از چيست؟ سياسي، معنويت يعني ،ايم كرده فراموش مسيحيت بزرگ بحران و رنسانس از
 »]مندا مين ايران دربارة زيادي چيز كه من[ بشنوم را ها فرانسوي ةخند صداي متوان مي ناال
)Foucault, 2005d: 255.( تعريف قالب در »سياسي معنويت« معناي كه درس مي نظر به 

 بود اين كرد بلج را فوكو توجه چه آن .دشو مي تر روشن »معنوي هاي تمرين« از يفوكوي
 با شان رابطه بودن، ةشيو« خواستند مي بلكه نبودند، سياسي نظام تغيير پي در فقط ايرانيان كه

 مبناي بر خودسازي اين .دهند تغيير نيز را )ibid( »... و خدا با ازليت، با چيزها، با ديگران،
 :بود اسالم دين از خاصي دريافت

 طور به را آنان سوژگي كه بود چيزي يافتن براي تضميني يا وعده مانند آنان براي دين
 اش باطني محتواي و تعاليم با كه است اسالم از شكلي      ًدقيقا  تشيع .هدد مي تغيير بنيادين
 كه هنگامي .دشو مي لئقا تمايز عميق معنوي زندگي و شريعت از بيروني پيروي ميان
 با     ًكامال  امر اين ردند،ك مي رجوع اسالم به خويش سوژگي در تغيير براي آنان گويم مي
 آنان به قبل از و داشت وجود    ًقبال  اسالمي سنتي عمل كه است سازگار واقعيت اين

 چيزي انقالبي نيروي نقش در اسالم دين مبناي بر زندگي شيوه اين در .دبخشي مي هويت
 كل كه داشت وجود ليم نيا بلكه بود؛ شريعت از تر انهمؤمن پيروي به ميل از غير

 يعيش اسالم خود رد ردندك يم تصور كه دهند رجوع يمعنو يا تجربه به را وجودشان
  .)ibid( افتي خواهند

 كه بود چيزهايي آن يادآور فوكو براي       ًاحتماال  1357 ايران در شيعي انقالبي معنويت
 طريق از       ًاحتماال  كه شيعي باطني هاي سنت .دبو خوانده باستان يونان و روم حكيمان ةدربار
 بود رسيده او به مذهبي ـ ملي انقالبيون نيز و هژامب كريستيان و ماسينيون لويي كربن، هانري

 نخستين قرون در يونانيان و وميانر »معنوي هاي تمرين« زني و ارسطويي فضيلت اخالق به
 در .تداش فراواني شباهت )دبو دريافته جنسيت تاريخ هاي پژوهش در او كه نانچ( ميالدي

 مشاركت از بود عبارت مسلماني .بود دروني و بيروني زمان هم ديني »يخودساز« فرايند اين
 .نبودند ريپذ تفكيك هم از دو اين كه نحوي به معنوي،   َ   م ل كات رعايت با زمان هم انقالبي
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 دين بخش، رهايي الهيات در .آيد نمي دست به بخش رهايي الهيات از       ًضرورتا  چيزي چنين
 سياسي معنويت در اما ؛دآور مي فراهم اجتماعي عدالت مسير در حركت براي را ييها امكان
 جايي معنويت از خارج انقالبي فعاليت و دشو مي تبديل انقالبي حركتي به خود ديني عمل
 به دارد جاي خرد گفتمان يا كالن گفتمان در كه رفتارهايي ةملك با سوژگي اين .ندارد
 بر( خودسازي به جوانان از توجهي جالب      ًنسبتا  گروه اهتمام ايران، انقالب در .دآي مي دست
 سوژگي اين اما .دش مي سبب را ايشان سوژگي )است شيعي تعاليم پنداشتند مي چه آن مبناي

 شريعت باطن به تشيع توجه سو يك از فوكو، ديدگاه از .دبو معادل نيز سياسي نظام تغيير با
 فعاليت مسير در نيز شريعت ظاهر اجراي ديگر سوي از و دبو گام هم انقالبي ةروحي با

 و دين ةدربار مدرن هاي انسان عمومي دريافت با      ًمسلما  معنويت اين .تگرف مي قرار خياباني
 گرايانه چپ گرايي مادي مبناي بر انقالبي ابزار ترين قوي كه شرايطي در .ددار تفاوت سياست

 تمايز وضعيت اين در .ردك مي هئارا انقالبي حركت براي تازه اي گزينه شيعي معنويت بود،
  :كرد اعالم يمشهور سخن در فوكو .بازد مي رنگ ماده و ايده ميان

 از پيش بالفاصله كه اي جمله .تهاس ملت افيون دين كه نندك مي قول نقل ماركس از      ًمعموال 
 پـس  .تاسـ  روح بـي  جهـاني  روح ديـن  كـه  است اين دشو مين نقل گاه هيچ و آيد مي آن

 جهـاني  روح كـه  جهت اين به نبود ها تمل افيون 1978 سال در اسالم كه بگوييم بگذاريد
  ).ibid( دبو روح بي

 سراسر در افراد از بسياري ةعالق مانند تنها نه ايران انقالب به فوكو ةعالق رو، اين از
 بدان هايش پژوهش در كه ستندا مي چيزي آن تبلور را انقالب اين او بلكه بود، جهان
 مشكل دو با ايران انقالب از فوكو تصورات اما .دپروران مي سر در را خيالش و بود رسيده
 درك مي تصور او يعني ؛بود هگرايان ذات بسيار انقالبي تشيع از او تلقي نخست ؛شد رو روبه

  .دساز مي مهيا انقالب براي را آن تشيع خود در چيزي
 از نوين دريافت كه دارد توجه او گرچه،بينيم مي فوكو از باال قول نقل در كه طور همان
     ًذاتا  را تشيع فراواني موارد در است، نداشته وجود اين از پيش تشيع در شريعت
 تاريخ زهدان از را آن كه داشته اي قابله به نياز بخشي رهايي اين گويي ؛دندا مي بخش رهايي

 انقالبي ةسوژ گيري شكل در اجتماعي و اقتصادي عوامل سو يك از اما .دبياور جهان به
 ةصحن در شيعي اسالم تعليمات از متأثر انقالبيون ةهم ،ديگر عبارت به ؛تداش دخالت
 تمركز تشيع از انقالبي ـ معنوي قرائت بر اگر ،ديگر سوي از ؛دنيافتن حضور سياسي كنش
 ؛است بوده گوناگون سياسي ـ اجتماعي شرايط از متأثر قرائت اين خود كه يمياب ميدر كنيم،

 كشورهاي با دولت مناسبات تا اقتصادي رشد از الجزاير، انقالب تا گرايي چپ گسترش از
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 كتاب از( دبو همراه انتظار و عاشورا از نويني هايي قرائت با كه انقالبي تشيع . ... و همنطق
 مطهري مرتضي قلم به يحسين ةحماس تا آبادي نجف صالحي اهللا نعمت ةنوشت جاويد شهيد

 حكومت يزن و شريعتي علي اثر اعتراض مكتب انتظار و صفوي تشيع و علوي تشيع و
بستر  نياگر ا .آن از پيش هن و شدند زاييده شرايط اين در همه و )يخمين امام اسالمي
 .يا نه آمد يم شيكشف آن پ يبرا يبعد از آن فرصت ستيمعلوم ن د،ش يفراهم نم ياجتماع
 حالتي در زيادي موارد در دين از يآفرين تحول هاي قرائت چنين كه است اين فرض يك

 دين از باطني قرائت 4.ندياب مي تالقي موعودگرايانه امر و عرفاني امر كه گيرد مي شكل
 در ).Carrette, 2000: 138( دشو مي مردم بر حكومت و خود بر حكومت يگانگي موجب
 كه كند مي فراهم اجتماعي تحول براي امكاني دين غربيان از بسياري انتظار برخالف ،نتيجه

 يها نوشته دوم لةئمس به جا اين در .گيرد مي فاصله ي  ّسر  امور و مادي امور ةدوگان از قضا از
  .يمرس مي ايران انقالب دربارة فوكو

 دين، دربارة غربيان يها فرض پيش با ،داشت توقع هم خودش كه چنان ،او سخنان
 زمان از غربيان كه داشت ياد به او ،شد اشاره كه طور همان .نبود سازگار انقالب و آزادي

 فوكو نظر از .اند هسپرد فراموشي به را اجتماعي تغيير براي ديني يها امكان رنسانس
 دهقانان هاي جنگ زمان به غرب در اجتماعي تغيير براي ديني يها امكان تجليات آخرين

 قرن مونستر در ها آناباپتيست پانزدهم، قرن فلورانس در ساوناروال شانزدهم، قرن آلمان در
 شد مي مربوط هفدهم قرن در كرامول زمان در انگليسي هاي پرزبيتري و شانزدهم

)Foucault, 2005a: 201.( )بخش رهايي الهيات ؛تنيس دقيق چندان فوكو برداشت اين البته 
 متفاوت يها دوران و گوناگون مناطق در طلب تحول ديني ـ اجتماعي نيروي عنوان به
 الهي امر ايران، انقالب مانند شرايطي در .)تاس داشته حضور بيستم قرن دوم نيمة در ويژه به
 البته .دنمو مي ناممكن       ًتقريبا  پيوندشان كه شدند دست يك هم با وضعيتي در سياسي امر و

 نيست، ديني حكومت تشكيل ديني يها امكان اين از فوكو مقصود كه داشت توجه بايد
 مؤمن نفس ساختن يعني ؛تاس عبادي رفتار و سياسي كنش انگاري سان يك معناي به بلكه
 .نباشد ممكن ظاهر و باطن تمايز كه اي گونه به ،است بيرون جهان ساختن با همراه
 بهترين در غربي تفكر در كه »سياسي معنويت« مفهوم معرفي از پس فوكو ،رو اين از
 از ،است دين از ابزاري ةاستفاد ةدهند نشان حالت بدترين در و نماست متناقض يك حالت

 J’entends déjà des: ديشن يها را م يفرانسو ةخند يداص )already،déjà(همان زمان 

Français qui rient. كنيم، استفاده ماجرا توصيف براي پسامدرن اتاصطالح از بخواهيم راگ 
 را سياسي كنش ةدربار غربي هاي ابرروايت فوكو »سياسي نويتمع« مفهوم بگوييم يمتوان مي
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 و ماده جدايي نيز و الهي امر و سياسي امر جدايي ةدربار ما مرسوم ذهني يها مقوله بر كه
  .شكست هم در است شده ساخته هايد

 شرايط تبيين تر بيش را ايران ةدربار فوكو يها نوشته كه باشد درست شايد ،رو اين از
 تحول جمله از چيز همه يگر روشن از پس غربي سياسي تفكر .بدانيم غربي سياسي

 سياست ةصحن در و ستندا مي مادي شرايط در تغيير يا انسان آزادي قالب در را اجتماعي
 و استراتژي از خارج اي نشده بيني پيش يها امكان معنوي امر .نبود لئقا معنويت براي نقشي

 1979 مه در ).Oksala, 2012: 151-153( گذارد مي جامعه و فرد اختيار در محاسبه
 انقالب دربارة اظهاراتش به انتقادها موج با فوكو كه هنگامي ،)1358 خرداد ـ ارديبهشت(

 دربارة كه بپرسند من از اگر :گفت باره اين در اش گيري موضع آخرين در بود، مواجه ايران
 گويد مي كه است كسي استراتژيست .است قرار اين از من پاسخ دارم، تصوري چه كارهايم

 در اصل فالن و همگان نيازهاي به توجه با شورش اين يا خشم، اين مرگ، اين چگونه«
 مدار، سياست استراتژيست اين كه ندارد هم فرقي »دارد؟ اهميت ما خاص موقعيت
 سوي در من نظري اخالق زيرا ،باشد اهللا آيت دار طرف يا شاه دار طرف انقالبي، دان، تاريخ

 نظير بي امر يك كه هنگامي بايد انسان .است »استراتژيك ضد« من اخالق .دارد قرار مخالف
 ،كند مي تجاوز كلي امور از دولت كه اين محض به و بگذارد احترام آن به كند مي ظهور
 تا كند نگاه خيتار وراي به يكم ديبا انسان .است دشوار اما ،ساده انتخابي اين .باشد گير سخت
 و بنشيند استيس وراي يكم و اندازد يم شور به و گسلد يم هم از را آن يزيچ چه ببيند

 كسي تنها يا فرد نخستين من .دكن يم محدود رمشروطيغ طور به را آن كه باشد يزيچ مراقب
  ).Foucault, 2005e: 267( ام كرده انتخاب را آن من اما ؛دهد انجام كاري چنين كه نيستم

 خشونت به هم دتوان مي و است دولبه شمشيري محاسبه بدون و استراتژيك ضد اخالق
 يها مقوله قالب در چيزها ةهم دادن قرار و آن گرفتن ناديده اما .بينجامد آزادي به هم و

 ييها امكان ؛بندد مي فراوان يها امكان به را گر پژوهش چشم استراتژيك و گرانه حساب
  .انقالبي تشيع در سياسي معنويت چون هم

  
  يريگ جهينت .5

داده شده  يمتعدد يها انسان مدرن در آثار فوكو پاسخ يو سوژگ يآزاد زانيبه پرسش مهم م
 موضوع از خارج و اهميت كم وي آثار ميان در تنها نه ايران انقالب يها گزارش ةنمون .است

 خود )سوژگي( فاعليت اعمال براي انسان آزادي از وي دريافت بهتر فهم به بلكه نيستند،
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 و اخالق دربارة فوكو متأخر آثار كمك به ها نوشته اين خود ،ديگر سوي از .نندك مي كمك
 در قدرت مدرن دنياي در فوكو نظر در ديديم، كه چنان .ترند فهم قابل »معنوي هاي تمرين«
 كه اي گونه به است، كرده نفوذ گوناگوني خصوصي و عمومي هاي عرصه در تربيت البق

     ِبروز  راه تنها شرايط اين در اما .است حضورش پذيرفتن معناي به آن بر شوريدن حتي
 »معنوي هاي تمرين« اين از اي نمونه ايران انقالب .است نفس از مراقبت و خودسازي سوژگي

 فرد بيروني و دروني اعمال وضعيت اين در .ددا مي نشان بود اجتماعي اصالح مسير در كه را
 .ردندك مي تقويت را ديگر يك خياباني شورش و فردي عبادات و نيستند پذيرتميز انقالبي
 بروز سياست و معنويت تلفيق از توجهي جالب هاي ويژگي زمان آن در كه انقالبي تشيع
 از تندي به غربي گران تحليل رو اين از .كرد رو روبه چالش با را غربي رگ حساب ذهن ددا مي
  .دهد مي توضيح خوبي به را چالش اين فوكويي اخالق كه حالي در كردند، انتقاد او

  
  ها نوشت پي

 

   :   است      آمده   ر ي ز      كتاب     وست ي پ    در    ها       گزارش       نگارش      زمان      همان    از          انتقادها   ن ي ا    از    يي  ها       نمونه   .1
Janet Afary and Kevin B. Anderson (2005). Foucault and the Iranian Revolution: 

Gender and the Seductions of Islamism, London and Chicago: The University of Chicago 
Press, 179-278. 

 :است شده داده نسبت او به گوناگوني هاي گرايش گرايي چپ بر عالوه كه است جالب .2
 نهان، يا آشكار    يست ضدماركس گرا، پوچ نهان، يا آشكار    يست ماركس گرا، چپ يست،ارشآن«

 يستيماركس كه داشت گله يكاييامر ياستاد .يرهغ و يبرالنول يسم،گول خدمت در يتكنوكرات
 علت به مرا يشرق ياروپا يكشورها مطبوعات و است شده دعوت يكاامر به من مانند ينهان
 كه كند يم ادعا وكوف اما ).Foucault, 1997a: 113( »دكردن طرد ام بوده دست هم مخالفان با كه ينا
 از است عبارت آن و تاوس يكردرو در يتيخاص ةدهند نشان گوناگون يها يگذار برچسب ينا

 امر كه كند يم مطرح را ييها پرسش بلكه رسد، ينم يقطع يپاسخ به مطالعاتش رد او كه اين
 ).ibid: 114( يدگو پاسخ آن به كامل طور به تواند ينم ياسيس

  َ  ا دو .است جسته بهره  َ  ا دو ري يپ يها افتهي از اسناد، ةمطالع بر عالوه ،افتيدر نيا در فوكو شليم .3
 شد، ليتبد مردم عموم و لسوفانيف يزندگ از فارغ يذهن ياتيعمل به يامروز ةفلسف كه كرد ادعا
 يها نيتمر« قيطر از را »يزندگ ةويش« فلسفه باستان انيروم و انيوناني انيم در كه يحال در

 ةفلسف فوكو داشت باور رايز نبود، يراض چندان فوكو نييتب از ادو اما .كرد يم نييتب »يمعنو
 يحال در است، كرده منحصر نفس يريگ شكل به زين و اخالق به را يزندگ ةويش ةمثاب به باستان

  ← .است داشته نفوذ فلسفه گوناگون يها بخش در امر نيا كه



 ... او هاي نوشته بر تأكيد با فوكو، ميشل ديدگاه از داري دين و آزادي   12
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