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 ميشل فوكو و انقالب اسالمي
 

 حكايت ميشل فوكو و ايران به سالهاى قبل از انقالب اسالمى در اين كشور باز مى گردد؛ زمانى كه در كنار فيلسوف نامدار ديگر 
ه ها و اعالميه هاى تند را عليه شاه و رژيم استبدادى او و به طرفدارى از مردم و روشنفكران ايرانى نام, فرانسوى ژان پل سارتر

. امضاى فوكو به چشم مى خورد, پاى اكثريت قريب به اتفاق اعالميه هاى امضا شده توسط سارتر در اين زمينه . صادر مى كرد
 . كمتر به فوكو اجازه مطرح شدن را مى داد,ند و سنگينى سارترسايه بل, ولى در اينجا نيز همچون عرصه تفكر و انديشه

,  درست در كوران مبارزات انقالبى مردم ايران و به درخواست يك روزنامه ايتاليايى1356تا اينكه ميشل فوكو در شهريور 
 با عناوين گويا و جالب توجه براى مقاله9به تهران آمد و در طى اقامت خود در ايران به پا خاسته " كوريردالرسرا" روزنامه مشهور 

" . ايمان و اعتقاد در مقابل شاه: تهران" . " شاه صد سال عقب است" , "ارتش زمانى كه زمين مى لرزد: " آن رزنامه ارسال مى داشت
هاى ضبط صوت شورش و قيام مردم ايران سوار بر نوار". " گزارش عقايد" . " دهن كجى به اپوزيسيون". " قيامى بادستهاى خالى" 

" تنها مقاله فوكو در نشريات فرانسه تحت عنوان ". انبار باروتى به نام اسالم" و " رهبر افسانه اى قيام ايران". " گسترش مى يابد
عنوانى " روح جهانى بى روح" به چاپ مى رسد " لونوول ابزرواتور"  در مجله 1365در مهرماه " ايرانيان چه رويايى در سر دارند؟ 

بعد از پيروزى انقالب . به مصاحبه خود با فوكو درباره انقالب ايران ميدهند" انقالب به نام خدا: ايران" كه نويسندگان كتاب است 
منتشر " قيام بى فايده است؟" نوشته و مقالهاى استفهامى تحت عنوان " نامه سرگشاده اى به مهدى بازرگان" فوكو , اسالمى ايران

پاسخ به يك خواننده زن : " در دو نوبت به حمالتى كه عليه او در نشريات صورت گرفته پاسخ مى گويدفوكو همچنين . مى نمايد
عناوين جوابيه هاى فوكو به كسانى است كه او را به طرفدارى از انقالب ايران متهم نموده " پاسخ به ميشل فوكو و ايران" و " ايرانى

 . و به او تاخته اند
نو بودن آن از يك : " مردم ايران فوكو را به شدت مجذوب خود ساخته و او را شيفته خويش مى نمايددو چيز در حركت انقالبى 

دو , تقريباً در تمام مقاالتى كه فوكو قبل از پيروزى از انقالب اسالمى منتشر كرده. از جانب ديگر" منحصر به فرد بودنش" و " طرف
شاه " استبدادى شاه و موضعگيرى تند عليه اين رژيم كه در مقاالتى همچون نفرت آشكار از رژيم , يك: چيز كامالً مشهود است

مشاهده مى شود؛ و ديگرى عالقه و همدردى قابل توجه نسبت به مردم انقالبى ايران و رهبر انقالب اسالمى " صد سال عقب است
: تهران" در مقاالت . به چشم مى خورد" رهبر افسانه اى قيام ايران" اين كشور؛ يعنى حضرت امام خمينى كه درمقاالتى نظير 

انقالب ايران " يكه بودن" و " نو بودن" فوكو " انبار باروتى به نام اسالم" و " قيامى بادستهاى خالى" , "ايمان و اعتقاد در مقابل شاه
 . رابه تصوير مى كشد

ن روشها در تحليل مسائل و پديده هاى اجتماعى فوكو از واقعيت گرايانه تري, بررسى و تحليل انقالب اسالمى ايران, در مطالعه
به هنگام مطالعه انقالب , ذهنيت و فرهنگى غربى در شخصيت و تفكر است, فوكوى فرانسوى كه داراى تربيت. بهره مى گيرد

انى كه به همين جهت در ميان انبوه كس. شكل گرفته در غرب است" خود" ايران فردى خالى شده از پيشداوريها و تهى گشته از 
 . او تحليلى بسيار متفاوت ارائه مى كند, در همان زمان و از هان سرزمين به سراغ انقالب اسالمى ايران مى آيند



فوكو از ارائه و اعالن آنچه در انقالب اسالمى ايران يافته است ابايى ندارد و به همين جهت است كه حمالت همكيشانش عليه او 
اتهام او , او يك قدم هم عقب نشينى نمى كند, )معنويت گريز( و بايكوت جهان الئيك على رغم حمالت . تند و سخت است

, در حالى كه آنچه فوكو از آن طرفدارى مى كرد, مذهبيون و آيت اهللا ها در ايران بوده است, طرفدارى از انقالب اسالمى ايران
سم يافته و آشكار شده بود و فوكو توانسته بود با مصداق عينى يافته هاى نظرى خودش بود كه در انقالب اسالمى ايران تج

 . فوكو نمى توانست خود و يافته هايش را انكار كند. متدهاى علمى نوين آن را كشف نمايد
آن را فراموش , فوكو در انقالب اسالمى ايران توليد و ظهور نوعى از حكومت و تقسيم قدرت را مى يابد كه غرب از رنسانس به بعد

اين پديده نوظهور دردامن اسالم همانى است كه مسيحيت از زمان بحرانهاى بزرگ قرون وسطى به بعد فراموشش . كرده است
. در نتيجه به نظر فوكو آنچه انقالب اسالمى ايران به جهانيان عرضه نموده است در عين نو بودنش بسيار قديمى است. نموده است

انقالب اسالمى ايران را در زمره منطق " معنويت گرايى سياسى" لذا فوكو . تالبته اين قدمت به مفهوم بازگشت به گذشته نيس
به عنوان محور و قطب اصلى " معنويت گرايى سياسى" به اعتقاد او اين . بازگشت به ارزشهاى باستانى دسته بندى نمى نمايد

عقالنيت " در صدد ارائه تعريف جديدى از , بيش از آنچه ناظر بر گذشته و بازگشت به ارزشهاى كهن باشد, انقالب اسالمى ايران
اين همان ويژگى اختصاصى انقالب اسالمى ايران . است؛ عقالنيتى كه در آن معنويت هم سهم و جايگاه عظيمى دارد" سياسى
 نوآورى .اين همانى است كه انقالب اسالمى را از ساير انقالب ها متمايز نموده و آن را به الگوى جديدى تبديل مى نمايد. است

آنچه دراين ميان حائز اهميت . همين جمع بين عقالنيت و معنويت در سياست است, انقالب ايران درميان سلسله انقالبهاى موجود
اينجا ديگر سخن از . اين است كه در جريان روند حوادث انقالب اسالمى ايران اين اجتماع تحقق مى يابد, بوده و جالب توجه است
اين همان است كه فيلسوف و جامعه شناس فرانسوى را . سخن از عينيتى است كه تحقق يافته است. يك مقوله نظرى نيست

براى تحقق يك , فوكو در اداره تمامى آحاد يك ملت به كثرت و بزرگى ملت ايران. مجذوب و محسور خويش مى نمايد, شيفته
" نوع نوينى ازحكومت" و " نظام جديدى از حقيقت" حكومت اسالمى اين آرزو وخواست را مى يابد كه ايرانيان در صدد جمع بين 

 . آنان در صدد گشودن راهى براى معنويت در سياست هستند, مى باشند" معنويت گرايى سياسى" آنان به دنبال . هستند
اولين شورش بزرگ عليه نظامهاى زمين و "  نخستين انقالب فرا مدرن عصرحاضر و يا به تعبير ديگر او از نظر فوكو انقالب اسالمى

 . است" مدرنترين شكل قيام
متحول مى , آن وقايعى كه انديشه ناميده مى شوند" دل مشغولى اصلى وى در پرداختن به انقالب ايران اين نكته وبد كه چگونه 

و ) physis(پايانه نخست مربوط است به پارادايم : بر سه پايانه تئوريك استوار است, ى از انقالبروايت و". شوند و مى ميرند
 (Disvipline and Punish(كه در كتاب انضباط و تنبيه , يا دو انتهايى بودن ساختار پروژه هاى حكومت انسانى, سازمان
هاى تحت انقياد و محلى عليه حقايق مسلط استقرار و تصديق شورش دانش" دومين پايانه به آموزش . بدان پرداخته است) 1977)
مربوط است و سومين " روحانيت و معنويت مذهبى به مثابه يك تكنيك ساخت واعمال قدرت از پاين" و نيز به پارادايم , "يافته

 . خنثى بودن نسبى فن آوريهاى قدرت ارتباط دارد" پايانه با 
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