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 دربارۀ انقالب اسالمی ایرانفوکو 
 محمد مالعباسیترجمۀ    محمود خاتمینوشتۀ  

 

 مقدمه

ايِ جالب توجهش دربارة انقالب هاي روزنامه( یکی از فيلسوفان بزرگ زمانة ما بود که بر روي گزارش1984-1926ميشل فوکو )

 را که این انقالب بر اندیشة او داشته استو تأثيري  1978او از انقالب  راوان شده است. به هر حال، قرائتِاسالمی ایران، بحث و جدل ف

اساساً ریشه در  ،که عالقة فوکو به انقالب ایرانروشن کردن این مسئله است  ،اند. هدف این نوشتة کوتاهبه چندین شيوه تفسير کرده

 هاي او از انقالب ایرانقرائتماند(. در این سياق، به استراتژي اصلی باقی می 1رویکرد فلسفی او به غرب دارد )و نتيجتاً ]تحليلی[ غربی

رد، قدرت را متأثر ک-استراتژي فوکو در رابطة دانش ،ع خواهم کرد. بخشی از ادعایم در اینجا این است که انقالب اسالمی ایرانرجو

ياق، به . در این سة یک نيروي سياسی آشکار مواجه نمودچرا که انقالب اسالمی ایران، فوکو را در دوران معاصر با ظهور دین، به مثاب

خاص از اسالم  قرائتیایران را که به دنبال آن، نوظهورِ گردم تا ایدة باز می 3و هانري کربن 2نسوي، لویی ماسينيونشناسان فراکار شرق

 يدین[ را به مثابة امر]فوکو دربارة دین،  هايکند که در مجموع معضلهایده پشتيبانی می ، از اینقرائتیچنين . آفتابی کنم، شودایجاد می

 د.گيرسياسی در نظر می

 دربارۀ دین و انقالب

تحقيق  دایی از سوژه، واندازي که از استراتژي او براي مرکززُکند، چشمبررسی می فوکو انقالب ایران را در سياقِ دیدگاه اصلی خود

رهنگ را با ف کند تا دینقدرت، برآمده است. عالوه بر این، انتقاد او از دین هم مورد توجه بوده است، او تالش می-دربارة روابط دانش

نِ کوشد تا بدن و جنسيت را براي به روي زمين آوردجایی دین، کنار بزند؛ او میادغام کند، و جنبة استعالیی دین را به نفع حضور همه

گویی یا سکوت دینی را نشان دهد، و ]از سوي دیگر[ تکنولوژيِ هاي سخنپررنگ و مهم جلوه دهد، تا بتواند ميکروسياست ،باورها

                                                             
1 occidental 

2 Louis Massignon 

3 Henry Corbin 
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 دربارۀ انقالب اسالمی ایرانفوکو 
 محمد مالعباسیترجمۀ    محمود خاتمینوشتۀ  

 

را شرح « معنویت سياسی»، فوکو کوشيد تا مفهوم 1970از این منظر، در دهة روشن سازد. دینی بر نفس را  1گريبخشی و حکومتظامانت

که  پرسشی»مدنظر داشت. به اعتقاد او، ]در فرهنگ غرب[ از فرهنگ غربی را « شدهاي فراموشجنبه»دهد، مفهومی که از آن و بسط 

. او خصوصاً أ «شودشد، ناپدید میوقفه تکرار میسياست، ميان عرفان و قدرت، ميان جهان معنوي و مادي، بیدربارة رابطة ميان دین و 

 ب کند؟جاد میای« روابط قدرتِ جدید»را با بسط و گسترش « استيال هايشکل»پرسيد چگونه مسيحيت میمسيحيت بود و  مشغولدل

ظري متأخر ن عضلة، این م(هاي اخالقیعملهاي نفس، قدرت کشيشی، تکنولوژياگرچه بحث اصلی او دربارة مسيحيت بود )اعتراف، 

بحث و . ت ایرانيان، محرکِ نيرومندتري پيدا کرد 1978نگریست، در خالل شکوفایی انقالب که دین را به مثابة سياستِ استيالگري می

هاي گزارش در« معنویت سياسی»رتباط مابين ایدة او دربارة هاي فوکو از انقالب ایرانيان را پُر کرده، درکِ اجدلی که پيرامون گزارش

، 1978او در سال  وار کرده است. این ارتباط ظاهراً هنگامی کههاي مسيحی غرب را دشایران و کار او دربارة قدرتِ دینی در دوره

. به این دليل است که عالقة فوکو به ث شودرا از رنسانس به بعد فراموش کرده است، برقرار می« معنویت سياسی»یابد که غرب درمی

 کند. در انقالب ایرانيان را به هم متصل می 2گريبحث او دربارة دین و انتظام« معنویت»و « گفتمان سياسی»

با  هانجه شد، یکی از آهاي چندي مواهاي دهة هفتاد بود که سؤال دینی او با تنشچند سالی قبل از انقالب اسالمی، یعنی در ميانة سال

 معنویت»در قالب  ،از دین بود تا تأکيدي متفاوت را در بحث خود ایجاد شده بود. از آن زمان او کوشيده 4و عمل 3باور تضاد دوگانة

ج گرفته تجددنظرشده از مسيحيت، نض یبرداشت در چارچوببسط دهد. عالوه بر این، برداشت فوکو از دین، مدرنيستی است و « سياسی

بخشی به زبان، زندان، جنسيت و انتظام گارد،آوانرش دربارة دیوانگی، تَنگرانهمسيحيت[ که او در مطالعات جزئی. برداشتی ]از است

                                                             
کنترل بر »بخشيدن، یا « نظم و ترتيب»است، گاهی به معناي « حکومت کردن»است. این واژه در آثار فوکو، معانی پيچيده و گوناگونی دارد. گاهی به معناي  governmentواژة فوکو،  1

 مترجم. –بخشيدن براي ترجمة این واژه استفاده شده است ا انتظامکردن یهایی چون حکومتبا توجه به این معناهاي چندگانه، الجرم از معادل«. بخشيدناساس نظم

2 governmentality 

3 Belief  

4 Practice 
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 دربارۀ انقالب اسالمی ایرانفوکو 
 محمد مالعباسیترجمۀ    محمود خاتمینوشتۀ  

 

استفاده  و پدیدارشناسانه اي کُلیبه منزلة واژه« دین»، از ايشدهورزانة نهادینهکار گرفته بود. به عالوه، او براي ارجاع به هر سنتِ ایمان

و  «دین»گيرد، اما این براي آن است که از واژة اي به خدمت میدینی را براي ارجاع دادن به هر ایمانِ «معنویت»واژة  کند. او بعدهامی

 . ج شدة سنتی، پرهيز کندمعناهاي دینی مخدوش

جربة انسانی ه الگوهاي تاند کهایی مبدل شدهاند و به استراتژيدین و معنویت، از منظر فوکو، از یک نظمِ استعالیی جدا شدهدر نتيجه، 

ه زبانِ شود و بروح و ماده خارج می گفتمان دینی از تضاد دوگانة« تحقيق»د. نماینکنند و تحميل مید، کنترل میندهرا شکل می

 د. رتوان رویکرد فوکو به انقالب ایرانيان را مطالعه کشود. در این سياق است که میقدرت و تجسم، بازنویسی می-هاي دانشپویایی

 های دینمعضله

در  این نقدي بر پدیدار دینی]به واقع[ دین در غرب را نشان دهد: « معضلة»کوشد تا فوکو در خالل تفسير انقالب اسالمی ایران، می

که ه دليل اینب« معنوي»امر گيرد که نتيجه می فتمان دینی در غرب بازگرداند. اورا به گ کند تا بدن و سياستو سعی میغرب است؛ ا

در « معنوي». امر ح «اي براي رسيدن به نحوة خاصی از بودنسوژه»است، دربرگيرندة نوعی تغيير شکل در سوژه است: « شکلی از استيال»

ین، دهند. داین معنا، ساختی از سوژه است که در خالل یک سري از روابط قدرت قرار گرفته که زندگی، بدن و نفس را شکل می

ارها، ساختو رف امر سياسی، در ظ« معنوي»دهد؛ امر ا سامان میه و در خالل سازوکار اقتدار، نظامی از کنترل رروابط قدرت را وضع کرد

فوکو تأکيد کرد که آنچه او در انقالب ایران،  .خ ، وجود داردبرایش هستند ابتدایی یی که داراي اهميتیهامنديالزامات، قوانين و قاعده

 .د بوده است« 2هاي زندهشورش»بلکه « 1خرقة ایدلوژیک»بدان عالقه پيدا کرده بود، نه 

هاي دینی را براي نگه داشتن ، در تالشش براي بيرون انداختن شاه، تمام قدرت پدیده1978به گفتة فوکو، انقالب اسالمی ایران در 

. دین تشيع در ذ کنددهی میدر برابر قدرت نهادي را شکلعامل کليدي رویارویی مردم « معنویت»شکار کرد، در واقع آ« ارادة جمعی»

                                                             
1 ideological cloak 

2 live revolts 
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. پدیدة ر خشيده استبه مردم ب« ها را بنياناً تغيير دهدقول و تضمينی براي یافتن چيزي که قرار است ذهنيتِ آن»ایران، بنا به گفتة فوکو، 

 «اندازدارادة جمعی را به راه می“( »سطح اضافه شدة معنایی”ابة[ یک)]به مث« معنوي»اي که امر بود و شيوه فتهاي که در دین یاانقالبی

 . ز الخصوص مفتونشان شده بودچيزهایی بودند که فوکو علیآن

ش کرده ین( فرامو)نهضت اصالح د“ بحران بزرگ مسيحيت”را از رنسانس و « معنویت سياسی»گوید که فوکو از غرب چنان سخن می

تر به کار برده شده بود، جایی که فوکو آن را به سؤال گسترده 1978زودتر هم در یک ميزگرد در مِی « معنویت سياسی»مفهوم  .س است

 دهد.ربط می« حقيقت»و « حکومت»

 را تحليل کرد؟ ...بر خود و دیگران  انتظام بخشيدنهاي هاي تشخيص درست و غلط و راهتوان ارتباط ميان راهچگونه می

اي کشف رجستجو براي یافتنِ بنيان جدیدي براي هر یک از این کردارها، به خودي خود و در ارتباط با آن دیگري، اشتياق ب

« سياسی معنویت»بر خود، در خالل شيوة متفاوتی از تقسيمِ خوب و بد، این چيزي است که من  راه جدیدي براي نظم بخشيدن

  .ش خواهم ناميد

همجوشی امر سياسی و امر معنوي، با انقالب ایران، اهميت زیادي پيدا کرد، چرا که براي فوکو پدیدار شدن دین به عنوان یک نيروي 

سالم را خاص از ا این ایدة نوظهورِ ایران، قرائتیبفهميم که  سياسی آشکار در دوران معاصر را به منصة ظهور رساند. به عالوه مهم است

ی فوکو دربارة هاي کلشناسان فرانسوي، بسط پيدا کرده و معضلهآورد که در کار لویی ماسينيون و هانري کربن، شرقمیخود به دنبال 

 .ص دین، به مثابة امر سياسی را پشتيبانی کرده است

 جسمانیت معنوی

تعبيرات  را در ه اگرچه دشوار است تا آنهومی کمطالعه کرد، مف پرداختندمی« واژة هورقليا»ه به اي از متون اسالمی را ککربن، مجموعه

جایی است که روح و جسم، یک چيزند، جایی که روح، جسمی به »آنجا دهد، طور که کربن توضيح میعقالنی بازگو کرد، اما همان
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ت که چگونه در دهد این اساش از معنویت شيعه نشان میآنچه کربن در مطالعه. ض «شودمی“ 1کالبد روحانی”گيرد و تبدیل به خود می

در مطالعات کربن از اسالم، اگرچه « کالبد روحانی». مفهومِ ط «این جهان، آستانة جهان معنوي است»هاي مشخصی از اسالم بنديصورت

نگی وگاآورد. جایگاه روح در کالبد، چه با آن نوعی درا به ذهن می« کالبد روحانی»در شکلی بنياناً متفاوت، کارهاي پيشينِ فوکو دربارة 

 کند. گرداند و به ماده و سياستِ بدن مرتبط میرا بازمی« معنویت»را بسازد و چه نسازد، 

. ظ کندپيدا می «یالکتيکبيرون از د»اي بالنشو، در یافتن اندیشه کلوشفسکی و باتاي، منطق جذابيت کار کربن را باید در تضادي دید که با

هایی کند، و سالدر طول بازيِ خيال، ستایش می« 3دیگر»و « 2همان»اي فراتر رفتن از فوکو کلوشوفسکی را به خاطر تالش بر 1964در 

در انقالب « سياسی» و سوژة« معنوي»فوکو براي ترکيب و تداخل سوژة  تفکراتبعد از به چالش کشيده شدنِ دوئاليسمِ بنيادین دینی، در 

کار او  ع «شود.می در هم شکسته ،گفتمان دینی او از بدن و تکنولوژي سياسی نفس در با تلفيق ،استعال» جبريِ زند. منطقِایران جرقه می

ر از کار کردن بر کند، دیگپردازي میها را مفهوماز جهان« ترکيبی» اوت است، بدین گونه که فوکو، وقتیبا تفسير کربن از اسالم متف

 . غ کشددست می« معنوي»امر  روي ایدة سلسله مراتبِ

« معنوي»ر ام یکدیگرِ جدا از هاي دوگانةمقوله« ندر هم آميخت»فوکو، نوعی امتزاج واژگان است، «ِ معنویت سياسی»و « وحانیکالبد ر»

دین  کند. چنين چيزي، کلِ فهماستحاله می« گريانتظام»این آرایش جدید، سرتاسر قلمروي دین را به فرایندي درونی از  «.مادي»و امر 

ه موضوعات ورزيِ سوژه، بکند که بدن و سياستاي به مسئلة خود تبدیل میفوکو زبانِ دین و تجربه را به شيوهکشد. را به چالش می

 غيرقابل اجتناب گفتمان دینی بدل گردد. 

                                                             
1 caro spiritualis 

2 same 

3 other 
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 جستجو برای معنویت

راي اه یافتن جایگاهی بدر ر را فهميده باشد یا نه، کوششی است شود، چه او اسالم و انقالب ایرانفوکو روشن می هايآنچه از گزارش

نگارانة فوکو دربارة ایران و اسالم وجود داشت، اما هاي بسيار بزرگی در کارهاي روزنامهگرایی غربی. مسلماً گژفهمیمعنویت در ماده

 نویسد:یم دادن به زندگی انسانی، روشن است. تحت این تأثير اودینی در شکل ر جلب توجه او به قدرت ذهنيتِتأثير انقالب اسالمی ب

کند، جنبشی که منقش به دینی است که نسبت به فعل و انفعاالتِ این جهان، هاي سياسی را رد میگيريجبنشی که منحل شدن در تصميم

 .ف گویدبيشتر از ماورا سخن می

سياري از بکه  وجود دارد، شماري در راه تالش براي فهم تفسير فوکو از اسالم و انقالب ایرانهاي بیها و پيچيدگیابهامات، نقصان 

ستاید، معنوي را می رسد فوکو باور دینی وبه نظر می ق .اندها قائل است، مغشوش شدهپدیدهها در احترام و ارزشی که او براي این آن

درت حکومت، سيلة ق، اما همين را به مثابة پيکاري براي نوع خاصی از استيال هم بر نفس و هم در دیگران، به و«از معنا ترسطحی اضافی»

کند. پرهيزِ ریاکارانة باورهاي دینی از صداقت و راستی، آور آنکه او پيوسته باور دینی را عمل دینی جدا میشگفت ک کند.تلقی می

ون افي هایش دربارة ایران مشهود است. تفسير دین، نه به عنوانمشخصاً در بازگشت او به تفسير مارکسيستی از دین، در یکی از مصاحبه

، هاي متافيزیکی آناین ستایش از نيرومندي دین، همزمان با دور انداختن دعوي ل «.روحروح یک جهان بی»ها، بلکه به عنوان توده

 گذارد. راهنمایی کليدي براي ارزیابی فوکو از دین، در اختيارمان می

 گیرینتیجه

کند يات وارد میاه الهفوکو چالشی مرکزي را به دوئاليسم سراسري دستگ، «کالبد روحانی»و « معنویت سياسی»هاي در فرایند ایجاد ایده

. آنچه او نشان کشدرا در آن به چالش می ، امر مادي و امر معنوي، امر دینی و امر سکوالرسازي مقوالتی همچون بدن و روحو نهادینه

 کوشد تا نوعی انحصار در تجربه را از خاللدین می الي گفتمان دینی است. او معتقد استدر البه« قدرت تکنولوژیک»دهد، یک می

 آورد.کند و تحت استيال درمیبندي میفرامينش خلق کند که زندگی انسانی را مقوله
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استراتژي او این بود که  م کند.تمرکز فوکو بر انقالب ایران، دین را براي او، به مثابة مطالعة روابط مابين تجربه، دانش و قدرت مطرح می

در تعليق باشد، جایی که امر معنوي، سياسی است و امر سياسی، معنوي، « مادي»و امر « معنوي»توان ميان امر می« معنوي»ن دهد امرنشا

اي عجيب که در آن بازي»شوند، و براي ]به دست آوردن[ فضایی در جایی که این دو، در شبکة واحدي از روابط قدرت منحل می

به صورت شکلی از قدرت گفتمانی « معنوي»امر  کنند.مبارزه می ن «هاي شخصیافراد و هویت زندگی، مرگ، حقيقت، اطاعت،

  کند تا زندگی انسانی را نظم بدهد.آید که تالش میدرمی
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