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 بررسی نسبت انقالب اسالمی و دولت مدرن 

  با تکیه بر آراء میشل فوکو

  

  2زاده ، حسین اژدري1ضا چاکريحمیدر

  

  )08/05/1400تاریخ پذیرش  ،22/01/1400 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

در مقالۀ حاضر آراء میشل فوکو دربارة انقالب اسالمی ایران بازخوانی شده است و 

سازي در جامعۀ پساانقالبی ایران با تکیه بر تحلیل فوکو از دولت  هاي دولت سپس چالش

یل مفهومی موردنقد و بررسی قرار گرفته است. فوکو انقالب اسالمی مدرن با روش تحل

ایران را تجلی ارادة جمعی ایرانیان براي مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی 

خواستند به کمک اسالم شیعی مسیر جدیدي در تاریخ  عقیدة فوکو ایرانیان می دید. به می

گرگون کنند. از طرف دیگر، دولت مدرن باز کنند و تجربۀ زندگی و هویت خود را د

سیاست  مندي و زیست بر اصل مصلحت دولت شکل گرفته است که با حکومت مبتنی

داند.  پیوند خورده است و تحکیم  و توسعۀ قدرت دولت را مقدم بر هر امر دیگري می

هاي امنیتی و  کند که دولت با کمک ضوابط حقوقی، تکنولوژي مصلحت دولت ایجاب می

رو،  هنجارسازي و تنبیه مردم بپردازد. ازاین ههاي انضباطی به نظارت، کنترل، ب ولوژيتکن

  دار خواهد بود. اي مسئله رابطۀ بین انقالب و دولت مورد، رابطه
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سازي در جامعۀ  سازي شکافی پرنشدنی وجود دارد. دولت گري و دولت بین انقالبی

پیش نخواهد رفت و همواره بین مصلحت  هاي انقالب پساانقالبی الزاماً بر مبناي آرمان

  شده، تنش وجود دارد. دولت و آزادي و عدالتی که در انقالب مطالبه می

  

میشل فوکو، انقالب اسالمی ایران، معنویت سیاسی، دولت مدرن،  واژگان کلیدي:

  مندي. سیاست، حکومت مصلحت دولت، زیست

  

  مقدمه و بیان مسئله

ق و اثرگذار فرانسوي در قرن بیستم است. کار فکري فوکو میشل فوکو یکی از متفکران خال

هاي علمی  هاي معمول رشته توان به رشتۀ خاصی محدود کرد. تفکر فوکو در قالب را نمی

اي دارند و در مرز مشترك تاریخ،  رشته ). کارهاي او خصلت میان1393، 1گنجد (تسیمر نمی

گیرند. او از  شناسی، و حقوق قرار می روانشناسی،  شناسی، علوم سیاسی، معرفت فلسفه، جامعه

کند تا پیوند میان دانش، حقیقت، قدرت،  هایش استفاده می ها در تحلیل هاي این رشته بصیرت

هاي مختلفی در  ). به همین نسبت، آراء فوکو بر حوزه1390و ذهنیت را عیان کند (ضیمران، 

مان شده است.  از زمینه و زمانۀ زندگیعلوم انسانی اثر گذاشته و باعث پیشرفت خودآگاهی ما 

ادعاي گزافی نیست اگر بگوییم که پس از فوکو فهم ما از جنون، بیماري، پزشکی، نظام قضائی، 

  دولت، نظارت، مراقبت، سکسوالیته، و اخالق دگرگون شده است.

در قرن  2هایش به عصر روشنگري فوکو به سنتی از روشنفکري تعلق داشت که ریشه

کند و  رسید. این سنت بر تعهد متفکران در قبال جامعه و مردم تأکید می هجدهم می

هایی مانند ولتر در قرن هجدهم، مارکس در قرن نوزدهم و ژان پل سارتر در قرن بیستم  چهره

نشین و منزوي و جداافتاده از اجتماع  عاج شود. بر این اساس فوکو متفکري برج را شامل می

کرد و به حمایت از  عصرش شرکت می هاي اعتراضی و مدنی هم نبشنبود، بلکه فعاالنه در ج

ها، حمایت از زندانیان  پرداخت. حمایت از جنبش دانشجویی، مبارزه براي اصالح زندان ها می آن

طرف  ). فوکو محققِ بی1393ها حاکی از چنین گرایشی است (تسیمر،  سیاسی و نظایر آن

ودش و دیگران متعهد بود. او حتی کارهاي فکریش را دانشگاهی نبود. او قویاً به آزادي خ

دانست  هایی در ساختنِ ابزارهایی براي مقابله با انواع ستمگري و سرکوب و سلطه می مداخله

  ). 1390، 3(گوتینگ
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هایی که توجه فوکو را به خود جلب کرد، انقالب اسالمی ایران در سال  یکی از جنبش

فرصتی براي ایجاد تغییرات مثبت  1357و  1356هاي  سالبود. او در اعتراضات عمومی  1357

نفع زندانیان  دید. فوکو از چندي قبل در راستاي حمایت از مخالفان شاه و به در ایران می

به او  1کوریره دال سراسیاسی در ایران مشغول فعالیت بود و هنگامی که روزنامۀ ایتالیایی 

در ایران بنویسد، قبول کرد. او در بحبوحۀ اعتراضات پیشنهاد کرد که مقاالتی دربارة اعتراضات 

و تظاهرات به ایران سفر کرد تا از نزدیک با وضع کشور در آستانۀ انقالب آشنا شود. فوکو در 

سفرهایش به ایران به مالقات با رهبران انقالب و نیز مصاحبه با مردم عادي پرداخت و درنهایت 

ها منتشر  ها و مقاالت و مصاحبه اي از گزارش قالب مجموعهنظراتش را دربارة انقالب اسالمی در 

ترین روشنفکران  شده یکی از شناخته 1970). فوکو در اواخر دهۀ 1999، 2کرد (لیزنبرگ

رو، همدلی و همراهی او با انقالب بسیار  برد. ازاین سر می فرانسوي بود و در اوج شهرت خود به

به  وانی در محافل روشنفکري غرب برانگیخت. باتوجههاي موافق و مخالف فرا مهم بود و بحث

هاي فوکو دربارة انقالب اسالمی و نسبت آن با سازوکارهاي قدرت  این امر بررسی آراء و دیدگاه

ایم به بررسی این مهم بپردازیم که  یابد. در مقالۀ حاضر کوشیده در دولت مدرن اهمیت می

ربارة انقالب اسالمی و نیز نظراتش دربارة ماهیت هاي فوکو د توان با بررسی دیدگاه چگونه می

سازي بعد از انقالب را بررسی کنیم. این مسئله  دولت مدرن، رابطۀ انقالب اسالمی با دولت

هاي  تواند به ما کمک کند تا با استفاده از آراء فوکو، محدودیت رو اهمیت دارد که می ازآن

سازي  را در دوران پس از انقالب فهم کنیم. نظامبخشی انقالب  استمرار بخشیدن به جنبۀ رهایی

بخش  ها و کردارهاي رهایی هایی را بر آرمان ناخواه محدودیت سازي بعد از انقالب خواه و دولت

گیري خودآگاهی  تواند در شکل کند و فهم این امر در پرتو نظریات فوکو می انقالب تحمیل می

. به این منظور ابتدا شرحی از آراء فوکو دربارة تاریخی در جامعۀ پساانقالبی ایران کمک کند

هاي دولت مدرن در کارهاي  کنیم. سپس به بررسی ویژگی ماهیت انقالب اسالمی ایران ارائه می

  گیري بپردازیم.  کوشیم به بحث و نتیجه پردازیم. در انتها می فوکو می

  

  فهم فوکو از انقالب اسالمی ایران

اي آشنایی با اعتراضات علیه نظام شاهنشاهی و نگارش مقاالتش اولین سفر فوکو به ایران بر

) 1357مهر  2شهریور تا  25( 1978سپتامبر  24تا  16یک هفته بعد از واقعۀ میدان ژاله، از 

صدر دریافت کرد و  هاي الزم را از احمد سالمتیان و ابوالحسن بنی بود. او پیش از سفر راهنمایی

_______________________________________________________ 
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چه کسانی برود و با چه کسانی در ایران مالقات کند. ازآنجا که برایش مشخص شد که به دیدار 

روِ  مالقات با رهبران مذهبی انقالب دشوار بود، فوکو ترجیح داد با نیروهاي سکوالر و میانه

اهللا کاظم شریعتمداري مالقات  دخیل در مبارزات، مانند اعضاي نهضت آزادي ایران و نیز آیت

ن سال از ایران به فرانسه بازگشت به همراه گروهی از کند. فوکو وقتی در اکتبر هما

اهللا خمینی چه  اهللا خمینی دیدار کرد. مشخص نیست که در دیدار با آیت نگاران با آیت روزنامه

اهللا  دانیم که در آن زمان آیت هایی بین فوکو و رهبر روحانی انقالب رد و بدل شد، اما می صحبت

نظران اروپایی بدون ورود به جزئیات به بیان سخنان  صاحبخمینی در دیدار با خبرنگاران و 

پرداخت. در این برهه از زمان بود که فوکو اولین  مبهم و کلی دربارة ایدة جمهوري اسالمی می

 1نوتل اُبزرواتورو نیز در  کوریره دال سرامقاالتش را دربارة انقالب اسالمی ایران در روزنامۀ 

  ).1999منتشر کرد (لیزنبرگ، 

آبان  24تا  18( 1978نوامبر  15تا  9دومین سفر فوکو به ایران در بحبوحۀ انقالب، از 

) بود. او در این سفر با افرادي از طبقۀ متوسط شهري و نیز با کارگران صنعت نفت در 1357

بود. این  3و کلر بریه 2آبادان دیدار کرد. نتیجۀ این سفر چند مقاله و یک مصاحبه با پیر بالنشه

اهللا  ین سفر او به ایران بود، اما آخرین تماسش با وقایع ایران نبود. او براي بدرقۀ آیتآخر

به فرودگاه پاریس رفت و این اقدام  1979خمینی در بازگشت از فرانسه به ایران در اول فوریۀ 

و با  اش به انقالب و انقالبیون ایران تعبیر شد. فوکو پس از پیروزي انقالب اي از عالقه او نشانه

ها و تصفیۀ  هاي انقالبیون در اعدام مقامات رژیم سابق و مصادرة اموال آن مشاهدة خشونت

اش از بنیادگرایی  علت حمایت غیرانتقادي مخالفان، در قبال انقالب ایران سکوت پیشه کرد و به

پس  ویژه فرانسه متحمل شد. او اسالمی انتقادات فراوانی را از جانب محافل روشنفکري غرب به

هایی سرگشاده به مهدي  اي از انقالبیون، طی نامه از غائلۀ تسخیر سفارت آمریکا توسط عده

  ).1999بازرگان مراتب تأثر خود را از این اقدام به وي اعالم کرد (لیزنبرگ، 

ها دربارة فهم و دریافت فوکو از وقایع انقالب اسالمی ایران ضد و نقیض بوده است.  قضاوت

ها و مقاالت فوکو را در قبال وقایعی  یلسوف سیاست، مواضع سیاسی و بیانیهمایکل والزر، ف

، و انقالب اسالمی ایران 1970ها در اوایل دهۀ  ، شورش در زندان1968همچون می 

 1از اصطالح یونانی هامارتیا 6). یوهان بوکس1380، 5خواند (والزر می 4»گرایی کودکانه چپ«
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کند. هامارتیا در نزد  و دربارة انقالب اسالمی ایران استفاده میبراي اشاره به داوري نادرست فوک

خطایی تراژیک با پیامدهایی «معناي  ارسطو، به 2فن شعریونانیان، براي مثال در رسالۀ 

). واضح است که وقتی کسی موضع فوکو در قبال انقالب ایران 2009است (بوکس، » بار فاجعه

کند که در  بار قلمداد می اي نادرست و فاجعه گیري ا موضعداند، آن ر را از مقولۀ هامارتیا می

تواند ارزش معرفتی چندانی داشته باشد. آفاري و  درك وضعیت ایران در جریان انقالب، نمی

دانند و معتقدند که فوکو  مواجهۀ فوکو با انقالب اسالمی را غیرانتقادي و نادرست می 3اندرسون

هاي ارتجاعی یک انقالب مذهبی،  خطا پیموده و به جنبههاي سیاسی اسالم راه  دربارة جنبه

هایی مانند زنان توجه نکرده است (آفاري و  ویژه در دامن زدن به خشونت و نقض حقوق گروه به

  ).2005اندرسون، 

، 4هاي انتقادي، برخی دیگر از محققان (براي مثال نک. قمري تبریزي در مقابل این دیدگاه

توان به مواجهۀ متفکري همچون فوکو با انقالب اسالمی  که نمی ) قائل به این هستند2016

کوشند آراء فوکو دربارة انقالب ایران را  نگرانه نظر کرد. این گروه اخیر می ایران تا این حد ساده

هایش دربارة سوبژکتیویته، قدرت، و مقاومت فهم کنند.  در بستر تفکر کالن وي و دیدگاه

بر چنین رویکردي است. به عقیدة ما، عالقۀ فوکو به انقالب  مبتنیدیدگاه ما در مقالۀ حاضر 

به  اش در قبال غرب ریشه دارد و باید آراء وي در این زمینه را باتوجه اسالمی در رویکرد فلسفی

  این اصلِ مبنایی فهم کرد. 

ند مقاالتی که فوکو دربارة انقالب اسالمی ایران نوشته است، بیشتر خصلت ژورنالیستی دار

تا فلسفی. اما فوکو عقیده داشت که بین ژورنالیسم و فلسفه وجه اشتراك مهمی وجود دارد و 

خواست به کمک  کنند. درواقع فوکو می آن این است که هر دو بر ماهیت زمان حاضر تأمل می

دست » تاریخ زمان حاضر«نامید، در آینۀ انقالب ایران به فهمی از  می» ها رپورتاژ ایده«آنچه 

هایی است که فوکو را به اتخاذ  نگاري زمان حال یکی از دغدغه ). تاریخ1999بد (لیزنبرگ، یا

واداشت. فوکو در قرائتش از مقالۀ  5سخنی با کانت رویکرد تبارشناختی سوق داد و به هم

کانت، نوع جدیدي از پرسش را وارد قلمرو تفکر فلسفی کرد و آن، » روشنگري چیست؟«

). پرسش از زمان حال بر این مسئله متمرکز است که 1395ست (فوکو، پرسش از زمان حال ا

چیست که ما همه در آن سکنا » اکنون«دادن است و این  در زمان اکنون چه چیز درحال رخ 

                                                                                                                                               
1.Hamartia 
2.Poetics  
3.Janet Afary; Kevin B.Anderson 
4.Ghamari-Tabrizi 
5.Kant 



 1400، تابستان 2ة شمار ،پانزدهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

32  

). برمبناي همین تلقی کانتی است که فوکو ماهیت انقالب ایران را مدرن 2003، 1داریم؟ (فوکو

ویژه از طریق نقد  تواند به بود که حوادث انقالب ایران می دانست و حتی معتقد ـ انتقادي می

  ).2009تلقی غربی از انقالب، نقد جاري در باب مدرنیته را تقویت کند و وسعت بخشد (بوکس، 

کاربرد «دانست که در قالب  می» شجاعت دانستن«کانت ذات روشنگري و بلکه مدرنیته را 

. کاربرد همگانی عقل نوع خاصی از عقالنیت است )1370یابد (کانت،  تجسم می» همگانی عقل

گیرد: انقالب  که مقید به دین نیست. اینجاست که تلقی انتقادي ـ مدرن از انقالب شکل می

سمت ترقی و پیشرفت. به  مثابۀ رخدادي سکوالر براي رهایی عقل از قیود دینی و حرکت به به

نفسه  هایش فی ها و ناکامی ریزي ها و خون تلهمین دلیل بود که کانت انقالب فرانسه را با همۀ ق

دانست. وضع خاص انقالب اسالمی ایران در  سوي آزادي و خودمختاري می نشانۀ ترقی بشر به

شود. در اواخر قرن بیستم انقالبی در یک کشور  تالقی با این دیدگاه انتقادي ـ مدرن معلوم می

نفسه  یاسی دین است. چنین رخدادي فیاش کاربرد عمومی و س دهد که ویژگی غیرغربی رخ می

توان گفت که پرسش از انقالب ایران،  شود و لذا می اي فلسفی بر مدرنیته محسوب می تعلیقه

  خود پرسش از ماهیت مدرنیته است. 

توجه فوکو به انقالب اسالمی ایران، بخشی از پروژة انتقادي او در قبال مدرنیته بود. در اینجا 

توان در آثار فوکو سه معنا از نقد را  طور کلی می و دربارة نقد الزم است. بهتوجه به دیدگاه فوک

نوشته شده است.  1978بیان شده که در سال » نقد چیست؟«مشاهده کرد. معناي اول در مقالۀ 

حاکمیت نباشد و اجازه ندهد بر  داند که فرد تحت در این مقاله فوکو نقد را اهتمام به این می

روشنگري و انقالب در نظر «گفتار  کومت دیگران باشد. معناي دوم در درسح وجهی خاص تحت

دانست؛ یعنی  زمان حاضر می 2بردن بیان شده است که نقد را زیرسؤال  1983در سال » کانت

لحظۀ اکنون  3شناسی گذرد. این معناي نقد به هستی پرسش از آنچه در زمان حال و در اکنون می

» روشنگري چیست؟«در مقالۀ  1984ي سوم نقد نزد فوکو در سال در تاریخ معطوف است. معنا

داند. این معنا از  بیان شده است و نقد را اهتمام به یافتنِ نقاط تفاوت و خروج از زمان حاضر می

هاي کنونی تفکر را دریابد و براي  هاي شیوه است و درصدد است محدودیت 4نقد، تبارشناختی

مثابۀ  ). بین این سه معنا نسبتی وجود دارد. نقد به2005، 5پاتنها تالش کند ( فرارفتن از آن

ها و مرزهاي اکنون، مجال مقایسه و یافتنِ تفاوت و  نگارش تاریخ زمان حال و شناسایی محدوده

_______________________________________________________ 
1.MicheilFoucalt 
2.problematization 
3.ontology 
4.genealogical  
5.Paul R. Patton 
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کند و این خروج به معناي مقاومت در برابر سلطه و تالش براي  خروج از زمان حاضر را فراهم می

توان گفت که فوکو در انقالب اسالمی ایران لحظۀ  بر این اساس میتحت حاکمیت نبودن است. 

وجوي عالمی جدید و بدیع را  مقاومت در برابر زمان حال و نه گفتن به قدرت حاکم و جست

  رو به همدلی و همراهی با آن پرداخت.  دید و ازاین می

وضع در بین مردمِ هاي اصیل و بدیع تهی است و این  فوکو معتقد بود که زمانۀ ما از ایده

شده و طردشده نمود بیشتري دارد. انقالب اسالمی ایران از دید فوکو نداي این مردم  سرکوب

یافتند. براي فوکو  هاي بدیع می شده و طردشده بود که اینک خود را در پیوند با ایده سرکوب

تن دهند و جالب بود که بفهمد چرا مردم ایران حاضرند به خطر زندان و شکنجه و حتی مرگ 

به حاکمیت مستقر نه بگویند. فهم خاستگاه این ارادة قهرمانانه براي فوکو بسیار جذاب بود 

). تالش براي فهم این موارد در راستاي رسالت هر روشنفکر متعهد است. از 1999(لیزنبرگ، 

نوعی درگیر سیاست نباشد. درگیر شدن و حضور  نظر فوکو هیچ روشنفکري وجود ندارد که به

نحوي باشد که مؤثرترین،  یافتن روشنفکر در حیات سیاسی در شرایط کنونی جهان باید به

شدگان و طردشدگان کمک  ترین نتایج ممکن را به بارآورد و به سرکوب ترین، و درست مشروع

  ). 1378کند تا بتوانند از زیر بار سلطه خالصی یابند (فوکو، 

یت انقالب اسالمی ایران براي فوکو، ارادة جمعی ترین وجه اهم طور که اشاره شد، مهم همان

هدایت  1357اي که اقشار مختلف مردم را در انقالب  مردم در نه گفتن به سلطه بود؛ ایده

). مقاومت در برابر قدرت 18: 1377(فوکو، » خواهیم ما دیگر این رژیم را نمی«کرد این بود:  می

تواند باعث شود رابطۀ قدرت و جهت انتشار  نظمی دائمی قدرت است که می یکی از عوامل بی

  ). 1388ها تغییر کند (گیالسیان،  ها و جان آن و سازوکارهاي اعمال آن بر بدن

انقالب اسالمی ایران مقاومتی بود براي تغییر سازوکارهاي قدرت؛ مقاومتی که فوکو آن را 

فرایندهایی که براي هدایت  هاي مبارزه و مقاومت علیه صورتنامید. ضدرفتار به می 1»ضدرفتار«

). بر این اساس انقالب اسالمی ایران یک 2،2013اند اشاره دارد (مک کال دیگران ایجاد شده

ضدرفتار بود که در نقطۀ مقابل قدرت دولت قرار داشت. این ضدرفتار در درجۀ اول در مقابل 

خواست عناصري از  یاي سیاسی هم م عنوان پروژه قرار داشت که به» گراي شاه نوسازي کهنه«

جاي هویت شیعی حفظ کند و هم به زور فساد و استبداد،  گرایی باستانی و آریاگرایانه را به ملی

گرایی و الییسیته و  ملی«مظاهر تمدن مدرن را در ایران مستقر سازد. این ملغمۀ 

ائل نیست رو، فوکو ق چیزي بود که موردمخالفت همۀ مردم ایران واقع شد. ازاین» مدرنیزاسیون

_______________________________________________________ 
1.Counter-conduct 
2. Corey Mccall 
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شود، بلکه  مانده نمایندگی می که انقالب اسالمی حرکتی مرتجعانه است که توسط اقشار عقب

پرستی است نه  حال کهنه اي که درعین تمامی یک جامعه و یک فرهنگ است که به نوسازي«

در احتضار رژیم کنونی ایران، ما شاهد آخرین «دهد:  ). او ادامه می19: 1377(فوکو، » گوید می

هاي دورانی هستیم که کمابیش شصت سال پیش از این آغاز شده است؛ دوران کوشش  لحظه

همین نوسازي است که «در جریان انقالب ». براي نوسازي کشورهاي اسالمی به سبک اروپایی

در ایران آن که «گیرد:  ). فوکو درادامه چنین نتیجه می21(همان: » شود از بنیاد نفی می

اه است: او پنجاه سال، صد سال دیر آمده است. او به اندازة حاکمان سال است خود ش کهن

  پرورد که کشور خود را به زورِ الییک افتاده را در سر می شکارگر عمر دارد و این خیال ازرونق

پرستی پروژة نوسازي شاه، ارتش استبدادي او و نظام  کردن و نوسازي فتح کند. امروز کهنه

تنها انقالب اسالمی ایران را  ). فوکو نه23(همان: » خود رژیم استپرستی  فاسد اوست. کهنه

شاید این نخستین قیام بزرگ بر ضد «داند، بلکه معتقد است که  گرا نمی ارتجاعی و کهنه

را از » همۀ ما«خواهد  که می» وارترین صورت شورش ترین و دیوانه هاي جهانی باشد، مدرن نظام

  ). 65(همان:  خالص کند» بار نظم جهانی«شر 

ران آن باشد،  عقیدة فوکو انقالب اسالمی ایران انقالبی طبقاتی نیست که پرولتاریا پیش به

اند: زنان، بازاریان، دانشجویان، کارگران، روحانیون،  رانِ آن بلکه تمامی ملت در کلیت آن پیش

اند (فوکو،  گونی رژیماند و خواهان سرن روشنفکران، و باقی اقشار جامعه فعاالنه در انقالب دخیل

قیام همۀ ملت علیه قدرتی که بر آن ستم «). انقالب اسالمی ایران عبارت است از 1377

علت همین وضعیت است که تحلیل انقالب ایران براساس تفکر  ). به54: 1380(فوکو، » راند می

یت شناخته رسم عقیدة فوکو در تفکر غربی، هر انقالب تنها در صورتی به غربی دشوار است. به

شود که دو دینامیک در آن مشاهده شود: اول، دینامیک تضادهاي درونی جامعه یعنی  می

مبارزات طبقاتی و دوم، دینامیک سیاسی یعنی وجود یک طبقه، حزب یا ایدئولوژي سیاسی 

رو بسیاري از  شود و ازاین یک از این دو نشانه مشاهده نمی پیشگام. اما در انقالب ایران، هیچ

  اند (همان).  نفکران غربی در فهم این انقالب با دشواري مواجهروش

این رویداد «هاي ماهوي انقالب اسالمی ایران این است که  عقیدة فوکو یکی از ویژگی به

کند که نوعاً گمان  ). فوکو اشاره می57(همان: » کند اي مطلقاً جمعی را نمایان می انقالبی اراده

براي تحلیل نهادها در » ابزاري نظري«است که » مفهوم«اً یک صرف» ارادة جمعی«شده که  می

کرده که  کند که خود او گمان می دهد. فوکو اقرار می دانان و فیلسوفان قرار می اختیار حقوق

توان با آن  ارادة جمعی چیزي از سنخ روح یا خداست که کامالً انتزاعی و مجرد است و نمی

صورت  اسر ایران با ارادة جمعی ملتی مواجه شده و آن را بهرو شد، اما وي در تهران و سر روبه
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خواهد روابط  صرفاً نمی» ارادة جمعیِ ملت«). این 1380ملموس و عینی دریافته است (فوکو، 

گوید که  بر این به مردم می المللی را تغییر دهد، بلکه عالوه سیاسی، اقتصادي، نظامی، و بین

مان با دیگران، با چیزها، با ابدیت، با  د شیوة بودنمان و رابطهباید خودمان را تغییر دهیم. بای«

مان است که  اي در تجربه خدا و غیره کامالً تغییر کند و تنها در صورت این تغییر ریشه

  ). 60(همان: » انقالبمان انقالبی واقعی خواهد بود

معنویت «ن به دید که از آ اي را می بر این اساس فوکو در انقالب اسالمی ایران پدیده

براي مردمی که روي این خاك «پرسد:  کرد. فوکو از مخاطب غربی می تعبیر می 1»سیاسی

ها امکان آن را پس از رنسانس و  وجوي چیزي که ما غربی کنند جست [یعنی ایران] زندگی می

اکنون  وجوي معنویت سیاسی؟ هم ایم چه معنا دارد: جست بحران بزرگ مسیحیت ازدست داده

). 42: 1377(فوکو، » کنند دانم که اشتباه می شنوم، اما من می ها را می خندة فرانسويصداي 

زند.  پیوند می» حقیقت«معنویت سیاسی است که هر ملت را در لحظۀ انقالب با مسئلۀ 

معناي ساختن تاریخ از طریق دگرگون کردنِ خود است؛ کشف مبنایی جدید  معنویت سیاسی به

بر خود و دیگري است؛ اراده به کشف شیوة متفاوتی از حکومت بر  براي شیوة حکومت کردن

). با 2000خود از طریق ابداع شیوة متفاوتی از فرق گذاشتن بین حقیقت و کذب است (فوکو، 

پرورد که بتواند نسبتی دیگر با حقیقت  معنویت سیاسی، هر ملت این امکان را در خود می

ها از امور کاذب  صاص ارزش صدق به امور و تفکیک آنبرقرار کند و شیوة دیگري را براي اخت

اي در تاریخ بود که مردم ایران را به آستانۀ این معنویت  ابداع کند. انقالب اسالمی ایران لحظه

شود و امر نو و بدیع  سیاسی رساند. در چنین وضعیتی است که خالقیت وارد عرصۀ تاریخ می

انقالب است. اصوالً توقع ما از انقالب این است که امر نماید. ظهور این امر بدیع نتیجۀ  رخ می

تبدیل  2اي و باتایی ارمغان بیاورد. در اینجا کنشگر سیاسی به هنرمند نیچه بدیع را براي ما به

هاي مرسوم را درنوردد و امري بدیع و انقالبی بیافریند  تواند مرزهاي تحلیل شود که می می

  ).2005(آفاري و اندرسون، 

داند.  ویژه تلقی شیعی از اسالم می استگاه اصلی این معنویت سیاسی را اسالم و بهفوکو خ

رانِ انقالب، مجالی  عنوان یکی از نیروهاي ماهوي پیش وي معتقد است که اسالم و تشیع به

تأثیر لویی ماسینیون و هانري کربن،  براي بازسازي تجربۀ ایرانیان فراهم کرده است. فوکو تحت

اند، تشیع را  هاي باطنی و عرفانی اسالم تحقیق کرده اس فرانسوي که دربارة جنبهشن دو اسالم

داند که با تعالیم باطنی خود بین اطاعت صرف بیرونی (شریعت) و زندگی  شکلی از اسالم می

_______________________________________________________ 
1.Political spirituality 

 ) نویسندة شهیر فرانسوي.George Batailleمنسوب به ژرژ باتاي (. 2
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شود و با تأکید بر جنبۀ باطنی دین، امکان تغییر در  عمیق معنوي (طریقت) تمایز قائل می

). در نظر فوکو اتکاي مردم به اسالم شیعی 1380کند (فوکو،  یویته را ایجاد میتجربه و سوبژکت

در جریان انقالب صرفاً به معناي اطاعتی وفادارانه از قانون شریعت یا فقه نیست و نباید مطالبۀ 

مردم براي برقراري حکومت اسالمی را به مطالبۀ حاکمیت روحانیون بر مردم یا ایجاد حق 

ت براي متدینان یا اجراي حدود و تعزیرات توسط حکومت تقلیل داد. فوکو انحصاري حاکمی

آورد که افرادي که آشکارا گرایش الئیک یا مارکسیستی داشتند در  شواهد متعددي می

کردند که  حال تأکید می اند و درعین گفته مصاحبه با او از برقراري حکومت اسالمی سخن می

محور را  زده و فقه گرا و شریعت خواهند حکومتی واپس میاین سخنشان به این معنا نیست که 

توانستند حالت  کمک آن می دیدند که به ها در اسالم مأمنی می حاکم گردانند. آن

ها در اسالم  ومانی ناشی از مدرنیزاسیون غربی را درمان کنند. آن  خان شدگی و بی کن ریشه

هاي اصیل  رانِ تجربه راي مردم نیروي پیشجستند. اسالم ب مأوایی براي ایجاد هویت واقعی می

گوید که  کرد. بر این اساس فوکو می منظور ایجاد تغییر بنیادین در شیوة زیست را فراهم می به

: 1377(فوکو، » هاست دین افیون توده«دارتر از این جمله نیست که  چیز خنده ها هیچ نزد ایرانی

جملۀ دیگري دارد » هاست دین افیون توده«ۀ کند که مارکس پیش از جمل ). فوکو اشاره می29

است و این » روح دین روح یک جهان بی«شود. آن جمله این است که  که معموالً نقل نمی

تنها افیون  کند. در انقالب ایران دین نه جمله بیشتر درمورد انقالب اسالمی ایران صدق می

هاي علی  مۀ برخی از کتابروح است. فوکو که ترج ها نیست، بلکه روح یک جهان بی توده

دانست که فرد معتقد را در قالب  شریعتی را مطالعه کرده بود تشیع را مذهب انتظار و مبارزه می

دارد و از این طریق از وضع موجود  وجوي امام نگه می ایدة انتظار همواره در جست

تلقی از مذهب خواهد براي بهتر شدن جهان بکوشد. این  کند و از فرد می زدایی می مشروعیت

شود که ایفاي نقش اسالم در انقالب  عنوان مذهب انتظار و اعتراض مانع از آن می شیعه به

  گرایانه بدانیم.   اسالمی را حرکتی واپس

  

  هاي دولت مدرن از دیدگاه فوکو ویژگی

اکنون که فهم فوکو را دربارة انقالب اسالمی ایران بررسی کردیم، وقت آن است که به 

شدن ماهیت دولت مدرن در تفکر  ر او دربارة ماهیت دولت مدرن بپردازیم. با روشن بررسی نظ

فوکو، خواهیم توانست نسبت انقالب اسالمی با دولت مدرن را دریابیم. هیچ انقالبی غایت لنفسه 

سازي رخ  سوي استقرار یک نظم ثابت که در قالب دولت نیست، بلکه وضع انقالبی پلی است به

اهللا خمینی است که از ارادة انقالبیون  جملۀ معروف آیت» کنم دولت تعیین میمن «دهد.  می
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هاي دولت مدرن در تفکر فوکو  رو، مهم است که ابتدا ویژگی داد. ازاین سازي خبر می براي دولت

» معنویت سیاسی«توان  به این اوصاف، آیا می را بررسی و سپس مشخص کنیم که باتوجه

هاي  آشتی داد؟ و آیا تشکیل دولت اسالمی با این داعیه که آرمان سازي انقالب را با دولت

  بینانه است؟   انقالب اسالمی را محقق کند، تا چه حد واقع

ها را جدا از هم موردبررسی قرار داد.  توان آن اند و نمی تنیده دولت و قدرت دو مفهوم درهم

اند فوکو درصدد بوده  ن کردهتوجه خاص فوکو به مقولۀ قدرت تاحدي بوده است که برخی گما

هاي انسانی و اجتماعی را بر حسب قدرت تبیین کند. اما فوکو معتقد است این تلقی  همۀ پدیده

چیز  تواند همه ام قدرت چیزي است که می هرگز فرض نکرده«گوید:  یک سوءتفاهم است. او می

زین تبیینی استوار بر را تبیین کند. مقصودم این نبود که تبیینی استوار بر قدرت را جایگ

داند که  کننده نمی ). بنابراین فوکو قدرت را اصلی تبیین114-113: 1397(فوکو، » اقتصاد کنم

چیز را در جامعۀ مدرن تبیین کرد، بلکه معتقد است قدرت خود نیاز به  توسط آن بشود همه

رهاي اعمال قدرت داند و بیشتر به سازوکا شدن دارد. البته او قدرت را یک جوهر نمی تبیین 

خواهد دریابد که در جامعۀ مدرن، سازوکارهاي اعمال قدرت در دو سطح فردي و  نظر دارد و می

جمعی چگونه بوده است. قدرت دیگر مثل سابق جوهر یا ذاتی متعین ندارد. قدرت مطلق 

شود؛  نیست و در دست یک شخص هم نیست. قدرت در جامعۀ مدرن به یک تکنولوژي بدل می

  ). 1390کند (استراترن،  وسیلۀ آن، هر جامعه اعضایش را اداره و کنترل می نیکی است که بهتک

شود، بلکه میدان یا موقعیت یا  وسیلۀ یک شخص یا یک طبقه یا یک نهاد ایجاد نمی قدرت به

، 1گیرند (کریسمس دهد که همۀ افراد و نهادها در چارچوب آن قرار می اي را شکل می صحنه

نحو ریزومی در همۀ سطوح اجتماعی  عقیدة فوکو راه فراري از قدرت نیست. قدرت به ). به1379

کند و  جا خود را به ما تحمیل می گسترده است. قدرت سیال و محلی است و هر روز و در همه

). همین تلقی موسع از قدرت 162: 1391مصرف و متالشی کرد (عضدانلو،  توان آن را بی نمی

این سوءتفاهم دچار کرده که فوکو منکر مبناي مادي براي قدرت است. از  است که برخی را به

هاي انضباطی را  سیستم«کند که  نظر فوکو قدرت انتزاعی و بدون چهره نیست. فوکو تأکید می

(فوکو، » شونده هست کنند. تفاوتی بین حاکم و حکومت گروهی از مردم بر گروهی دیگر اعمال می

که معتقد است آثار فوکو از فقدان تبیین دولت  2خالف نظر آنتونی گیدنز). درواقع بر128: 1397

) باید گفت که 294: 1386خواند (گیدنز،  می» انگیز کمبودي شگفت«برد و این فقدان را  رنج می

  هاي مهم قرن بیستم را دربارة سازوکار دولت مدرن ارائه داده است.  فوکو یکی از تحلیل
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طبیعی ـ تاریخی نیست که مطابق با  1شدة یک امر دادهفوکو معتقد است که دولت 

دینامیسم خاص خود توسعه پیدا کند. هیچ چیزي درمورد دولت در میان نیست که موجب 

شود آن را امري بدیهی بدانیم. دولت برساختی است که با شیوة خاصی از حکمرانی مالزمه 

یابد و چطور قبض  تاریخ توسعه می دارد. مسئلۀ فوکو این است که این شیوة حکمرانی چطور در

دهد. در ارتباط با  کند و بسط می کند و چگونه کردارهاي جدید را ابداع می و بسط پیدا می

شدنِ کردار حکومتی در اعمال حاکمیت   دولت مدرن، دغدغۀ فوکو مطالعۀ چگونگی عقالنی

اي  ازد به شیوهس شدن چیزي است که دولتی معین را قادر می سیاسی است. این عقالنی 

  ب). 1389اش را محقق کند (فوکو،  شده، سنجیده، و معقول حداکثر امکان وجودي حساب

بر نوعی رژیم حقیقت است که فوکو آن را  این عقالنیت حکومتی در دولت مدرن مبتنی

ب). براساس مصلحت دولت، اعمال قدرت در چارچوب 1389نامد (فوکو،  می 2»مصلحت دولت«

دولت است که هدفی جز حفظ، تقویت و گسترش خود ندارد. دولت امري است چیزي به اسم 

اندیشد  کند، نه به اجراي شریعت می گسسته از طبیعت و شریعت؛ نه از قوانین طبیعت تبعیت می

). براساس قاعدة مصلحت دولت، آنچه 1395و نه درپی رستگاري اخروي اتباعش است (مشایخی، 

نحوي تنظیم کند که دولت مستحکم، ماندگار، و  که امور را بهبراي دولت مهم است این است 

کنند سخت و استوار باشد. هر  ثروتمند شود و در مقابل چیزهایی که موجودیتش را تهدید می

اي  شدن به امپراتوري  دولت باید از منافع خاص خود دفاع کند. دولت نباید در سوداي تبدیل

دافش را محدود کند، استقالل خود را تضمین کند و روا باشد، بلکه باید اه مطلق و جهان

به سایر کشورها و  حال مطمئن شود که نیروهایش در حدي است که هرگز نسبت درعین

  ب). 1389همسایگانش، و لو قدرتمندترینشان در مقامی فرودست قرار نخواهد گرفت (فوکو، 

 هاي شبانی مسیحی ، کردارهاي حکومتی نه به کردار»مصلحت دولت«در رژیمِ حقیقت

گونه که در  اند و نه به کردارهاي سلطنتی. براي مثال، در کردار حکومتیِ شبانی، آن شبیه

شود، هدف نهایی قدرت تضمین رستگاري افراد در  کلیساي کاتولیک قرون وسطایی مشاهده می

جات شدن بخشی از اتباع براي ن جهان آخرت است. برخالف قدرت سلطنتی که خواهان قربانی 

شود، بلکه آماده است خود را براي  راندن خالصه نمی  تاج و تخت است، قدرت شبانی در حکم

زندگی و رستگاري رمۀ خداوند قربانی کند. قدرت شبانی صرفاً دغدغۀ کل جمعیت را ندارد، 

بر  نگران هر فرد خاص در تمام طول عمرش است. و درنهایت، قدرت شبانی مبتنی بلکه دل

ترین  ها براي برمال کردن درونی ها و وادار کردن آن ت افراد، کنکاش در نفس آنشناخت ذهنیا
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شود. اعتراف براي شناخت زیر و زبر وجدان  نمودار می» اعتراف«رازهایشان است که در آیین 

 الف). 1389هاست (فوکو،  منظور هدایت آن افراد به

شود که  ي از رژیم حقیقت میبر نوع جدید اما از قرن هجدهم به بعد، قدرت دولت مبتنی

نامید. با ظهور این نوع » مصلحت دولت«عبارت بهتر  و به» قدرت شبانیِ جدید«توان آن را  می

سمت رستگاري در آخرت نیست، بلکه هدفش  جدید قدرت، هدف دولت دیگر هدایت مردم به

ختلفی هاي م تضمین این رستگاري در همین دنیاست. این رستگاري دنیوي و زمینی صورت

زمان با این  ها. هم کند: رفاه (دارایی مکفی)، امنیت، محافظت در برابر حوادث و نظایر آن پیدا می

تغییر، متولیان این قدرت جدید نیز تکثر یافتند. اگر در قرون وسطی فقط کلیسا بود که متولی 

مددکاري، هاي  قدرت شبانی بود، اکنون در دولت مدرن نهادهاي متعددي مانند پلیس، انجمن

هاي خصوصی، بنیادهاي خیریه و نظایر  خانواده، مدرسه، بیمارستان، تیمارستان، زندان، بنگاه

بر  اند. و درنهایت، برخالف قدرت شبانی کلیسایی، قدرت مبتنی ها مشغول اعمال قدرت آن

کند، بلکه جمعیت در کلیت  مصلحت دولت فقط به تولید دانشِ ناظر به تحلیل فرد اکتفا نمی

  دهد (همان).  آن را موضوع تولید دانش قرار می

برد. در رژیم  کار می به 1»مندي حکومت«فوکو مفهوم مصلحت دولت را در ارتباط با مفهوم 

هنر «نیستند، بلکه از سنخ  2»فرمانروایی«حقیقت مصلحت دولت، کردارهاي حکومتی از سنخ 

» اندرزنامه به امیر«هاي موسوم به  ههستند. شیوة حکومت فرمانروایی در رسال» حکومت کردن

شود. فرمانروایی  ماکیاولی دیده می شهریاراند که نمونۀ بارز آن در  الملوك) بیان شده (نصیحت

طلبیدن و  دادن و اطاعت  راندن بر رعایا در یک قلمرو با وضع قانون یا فرمان  مستلزم حکم 

دهد که در فاصلۀ قرن شانزدهم تا هجدهم  گرفتن از ناقضان فرمان است. فوکو توضیح می انتقام 

بینیم که  دیگر می ماکیاولی شاهد هستیم و ازسويشهریار سو متون معتنابهی را در نقد  ازیک

» هنر حکومت کردن«شوند که به  نوع دیگري از رسائل نوشته می» اندرزنامه به امیر«جاي  به

شود،  ها پرداخته می به آن» کردنهنر حکومت «پردازند. ازجمله موضوعاتی که در رسائل  می

هنر حکومت بر خود و هنر حکومت بر چیزهاست که در گفتمان اندیشۀ سیاسی غرب کامالً 

» هنر حکومت کردن«عقیدة فوکو خاستگاه دولت لیبرال به طرح  اند. به بدیع و نو بوده

م؛ کنی مندي زندگی می گردد که در آن زمان پی ریخته شد. ما در عصر حکومت برمی

مندي،  اي که در سدة هجدهم کشف شد. برمبناي این طرح جدید از حکومت مندي حکومت

برخالف منطق فرمانروایی که بر یک قلمرو تمرکز ». حکومت چیدمان درست چیزهاست«
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اي  مندي آنچه حکومت با آن ارتباط دارد قلمرو نیست، بلکه مجموعه داشت، در منطق حکومت

شود و دولت بر  وارد عرصۀ سیاست می» جمعیت«. بدین ترتیب ها و چیزهاست متشکل از آدم

اي از  مندي منوط به مجموعه شود. حکومت متمرکز می» امنیت ـ جمعیت ـ حکومت«زنجیرة 

اش جمعیت است و  هاست که آماج اصلی ها، تأمالت، محاسبات، و تاکتیک ها، تحلیل نهادها، رویه

  الف). 1389دارد (فوکو،  به کمک دانشِ علمی سعی در مدیریت جمعیت

کند؛ یعنی  مندي را با مفهوم دیگري در اندیشۀ فوکو مرتبط می حکومت» جمعیت«انگارة 

سیاست سیاست ناظر به جمعیتی خاص است. تنظیم و کنترل و  . زیست1»سیاست زیست«

 گیرد. سیاست دولت مدرن قرار می تفکیک و تربیت و انضباط جمعیت و زندگی، در قلب زیست

شود و از طریق سرشماري جمعیت،  بدل می» فیزیک قدرت«سیاست علم آمار به  در زیست

هاي مختلف  وخوي جمعیت، شناسایی دسته تعداد زاد و ولد، تعداد وفات، تعداد بیماران، خلق

شود و براي اعمال  هاي جمعیت کشف می مندي ها، قاعده هر یک و نظایر آن  افراد و میزان ثروت

مثابۀ سوژة نیازها و  گیرد. بدین ترتیب جمعیت به رل بر آن مورداستفاده قرار مینظم و کنت

شود (همان). فوکو دو خط کلی را در  اي در دستان حکومت ظاهر می مثابۀ ابژه تمایالت و نیز به

عقیدة  مندسازي جمعیت. به ها و ضابطه کردنِ بدن دهد: منضبط  سیاست تشخیص می زیست

سیاست است. تنها با پیدایش لیبرالیسم است که این  رچوب کلی زیستفوکو لیبرالیسم چا

هایی که هم موجودات  ها حکومت کرد؛ سوژه توان بر سوژه آید که چگونه می پرسش پیش می

  ). 1396اند و هم اشخاص حقوقی (لمکه،  زنده

از اي است که در آن علوم طبیعی و انسانی مدرن و مفاهیم مأخوذ  سیاست منظومه زیست

سیاست  موجب زیست کند. به دهند و اهداف آن را مشخص می ها به عمل سیاسی شکل می آن

یابد. حتی فوکو معتقد است که  شناختی در موجودیت سیاسی بازنمود می موجودیت زیست

هاي  اي وارد استراتژي عنوان مسئله آستانۀ مدرنیتۀ هر جامعه زمانی است که زندگی نوع بشر به

سیاست به این واقعیت داللت دارد که دولت زندگی و مرگ  شود. زیست ه میسیاسی آن جامع

کردن،  مدیریت و کنترل دارد. این نوع جدید از قدرت به دنبال اداره  شوندگان را تحت حکومت

  عقیدة فوکو  ). به1396، 2تأمین امنیت، شکوفا کردن، و پرورش زندگی است (لمکه

گر، سرکوبگر،  قدرت ــ اینکه بگوییم تبعیض ما باید قطعاً از توصیف آثار منفی

راستی  کار است ــ دست برداریم. به گذار و پنهان سانسورچی، دزد، سرپوش

قدرت تولیدکننده است؛ تولیدکنندة واقعیت؛ تولیدکنندة قلمرو عینیات و 
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دست آورد به این تولید  شعایر حقیقت است. فرد و دانشی که ممکن است به

  ). 290: 1392، 1نقل از تامپسون ، بهتعلق دارند (فوکو

هاي ما را برحسب حقایق علوم  سازد. قدرت هویت قدرت چیزي است که ما را سوژه می

). قدرت 1390، 2کند (سایمونز مندي بدل می کند و ما را به سوژة رام حکومت انسانی تعریف می

دهنده دارد و از  پرورشدر جامعۀ مدرن صرفاً جنبۀ نهی و نفی ندارد، بلکه خصلت تأییدگر و 

هنجار  ها را به افرادي متعارف و به هاي اعمال و افعالشان آن ها به سوژه طریق تبدیل انسان

  ).1397کند. قدرت صرفاً حامل نیروي منع و بازدارندگی نیست (چامسکی؛ فوکو،  تبدیل می

کند:  یسیاست براي کنترل زندگی مردم از سه ابزار استفاده م عقیدة فوکو زیست به

بر قوانینی  تنظیمات حقوقی، تکنولوژي انضباطی، و تکنولوژي امنیتی. تنظیمات حقوقی مبتنی

کند. در مقابلْ تکنولوژي انضباطی  مند تبدیل می است که هنجارها را به قواعد نظام

 کند و افراد را به عادي و غیرعادي، سازگار و ناسازگار، مراتبی ایجاد می هاي سلسله تمایزگذاري

هاي  کند. تکنولوژي ها تقسیم می توانا و ناتوان، سالم و بیمار، خودي و غیرخودي و نظایر آن

امنیتی سازوکارهایی (براي مثال نیروي پلیس) هستند که در هر جامعۀ لیبرال خطر را از 

). در این 1396کنند (لمکه،  کنند و از این طریق از آزادي افراد محافظت می جمعیت دور می

کنند. کنترل و نظارت بر جمعیت از  اي ایفا می کننده هاي انضباطی نقش تعیین کنولوژيمیان ت

شود که در نهادهایی مانند مدرسه، زندان، بیمارستان،  هاي انضباطی میسر می طریق تکنولوژي

شوند. از طریق  ها با استفاده از دانش علمی اعمال می تیمارستان، کارخانه، سربازخانه و نظایر آن

  شود.  هاي انضباطی فرایند پرورش سوژه و کنترل آن تکمیل می ن تکنولوژيای

گاه دانش و قدرت هستند. از طریق کاربست نهادمند دانش،  هاي انضباطی تالقی تکنولوژي

پزشکی  شناسی و روان شوند. کاربرد دانش روان هاي متعارف و بهنجار تبدیل می ها به سوژه سوژه

، کاربرد دانش پزشکی بالینی در نهاد بیمارستان، کاربرد دانش قضائی در نهاد آسایشگاه روانی

شناسی در نهاد پلیس، کاربرد دانش تعلیم و تربیت در نهاد  در نهاد زندان، کاربرد دانش جرم

ها از  کند که در آن سوژه اي مراقبتی تبدیل می ها جامعۀ مدرن را به جامعه مدرسه، و نظایر آن

شوند. هدف این شبکۀ انضباطی تکثیر انسان  بندي و کنترل می دسته طریق تفکیک و تمایز،

بر مصلحت دولت به کارآمدي عقالنی و فنی آن  مطیع است که عقالنیت رژیم سیاسی مبتنی

هاي مدرن تولید و  وابسته است: موجودي مطیع، پرکار، باوجدان، و مفید که در برابر تاکتیک

نامد؛ گویی جامعه زندانی بزرگ  می 3اي را جامعۀ محبسی رفاه تسلیم باشد. فوکو چنین جامعه

_______________________________________________________ 
1.Thompson 
2.Simons 
3. Panopticon 
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دانان، معلمان و  شناسان، حقوق است که لشکري از کارشناسان و مراقبان مانند پزشکان، روان

هاي  ). انضباط درپی تولید بدن1389، 1نظر و مراقبت دارند (مرکیور جاي آن را تحت غیره همه

سازد، و افراد ابژه و  د را تولید کند. انضباط افراد را میرام است. انضباط باید قابلیت و استعدا

ها  اند. زندان، کارگاه، مدرسه، ارتش، بیمارستان، تیمارستان، و نظایر آن ابزار اعمال انضباط

شوند و به کل اجتماع  هاي انضباط ابداع می ها تکنولوژي هاي بزرگی هستند که در آن آزمایشگاه

هاي  اند. دانش اي فقط از طریق دانش قابل ابداع هاي انضباطی وژيیابند. چنین تکنول تسري می

ها براي گسترش  ترین دانش شوند از مهم آغاز می 2»روان«ها که با پیشوند  ویژه آن ناظر به فرد به

هاي جدید اخالق،  اند. انبوهی از تکنیسین سیاست دولت مدرن نظارت بر زندگی مردم در زیست

شوند تا عدول از  کار گرفته می به» ارتوپدهاي فردیت«قول فوکو  و به مهندسان رفتار فردي،

ها را در نهادهاي  خورند، آن هنجارها را رصد کنند و با شناسایی کسانی که انگ منحرف می

درمان و بهنجارسازي قرار دهند. تنبیه و علوم  تر نام بردیم تحت اي که پیش مراقبتی و نظارتی

بندي  ها بخشی از یک چارچوب واحدند؛ یک صورت م نیستند؛ آنانسانی دو چیز جدا از ه

تعبیر فوکو:  ). به1384اند (میلر،  که در خدمت تنظیم قدرت دولت» شناختی ـ قضائی معرفت«

کننده زندگی  جا وجود دارند. در جامعۀ معلمانِ قضاوت هاي بهنجارکننده در همه قضاوت«

کننده؛ سیطرة عمومی  مددکارانِ اجتماعیِ قضاوتکننده،  کنیم، در جامعۀ پزشکان قضاوت می

یابد  شود؛ و هر فرد فارغ از اینکه خودش را چگونه می ها بنا می هنجار براساس همین نقش امر به

شود؛ بدنش، حرکاتش، رفتارش، استعدادهایش، و دستاوردهایش. شبکۀ  تابع و منقاد قضاوت می

هاي توزیع، مراقبت و  هاي فراگیرش، نظام اماش، و با نظ حبس، در اشکال فشرده و پراکنده

نقل از: اوون،  (فوکو، به» ترین حامی قدرت هنجاري در جامعۀ مدرن بوده است مشاهده، بزرگ

1392 :284 .(  

  

  گیري بحث و نتیجه

دیدگاه فوکو درمورد قدرت دولت مدرن اساساً بدبینانه است. او قدرت اجتماعی دولت را که 

مندي در سراسر اجتماع و در زوایاي پنهان  سیاست و حکومت ت و زیستدر قالب مصلحت دول

داند  کند، اساساً محدودکنندة آزادي و ابزاري براي کنترل می روح و جسم مردم نفوذ می

گرانۀ  هاي مقاومت ). بدیهی است که این خصلت دولت در نقطۀ مقابل خصلت1397، 3(ویکس

دانست؛  لحظۀ مقاومت و تحمیل ارادة جمعی به تاریخ می گیرد. فوکو انقالب را انقالب قرار می

_______________________________________________________ 
1.Merquior 
2. Psycho 
3.Wicks 
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توانند تجربۀ تاریخی خود را از اساس دگرگون کنند. فوکو مقاومت  اي که افراد در آن می لحظه

(فوکو، » هرجا قدرت هست، مقاومت هم هست«گفت:  دانست و می را در نقطۀ مقابل قدرت می

سازي که درصدد استقرار  تنشی ذاتی بین دولت ). بنابراین174: 1385، 1نقل از: اسمارت به

قدرت است با انقالب که درصدد مقاومت در برابر قدرت مستقر است وجود دارد. این تنش در 

جامعۀ پساانقالبی ایران هم خود را نشان داد؛ یعنی زمانی که انقالبیون در صدد برآمدند 

  تصرف خود درآورند.  نهادهاي قدرت را به

داند که فقط به  امري سیال و منتشر در همۀ نهادهاي اجتماع میفوکو قدرت را 

شود. بر  هاي انضباطی را هم شامل می شود، بلکه تکنولوژي هاي امنیتی منحصر نمی تکنولوژي

هاي انقالبی درمورد نتایج حاصل از انقالب که جامعۀ  این اساس تصورات بسیاري از جنبش

هاي انقالبی  شود. معموالً جنبش چالش کشیده می شد، بهمند خواهد  ها بهره پساانقالبی از آن

کنند که اگر یک دولت سرنگون شود و دولتی جدید به جایش بیاید اوضاع بهبود  گمان می

تر منطق  یابد. حال آنکه آنچه اهمیت دارد صرفاً نهادي به اسم دولت نیست، بلکه مسئلۀ مهم می

جاي اجتماع نفوذ کرده است.  در جاي» مصلحت دولت«دولت مدرن است که در قالب اصل 

رغم تغییرات گسترده در ادارات  رو، شاهد آن هستیم که در جامعۀ پساانقالبی ایران به ازاین

هاي عمومی، بنیادهاي اقتصادي، و مراکز نظامی تغییري در منطق قدرت ایجاد  دولتی، سازمان

نحو  ربۀ جامعۀ ایرانی را بهنامید و توقع داشت تج می» معنویت سیاسی«نشد. آنچه فوکو 

راه به جایی نبرد. آن نوع تغییر » مصلحت دولت«اي دگرگون کند، در مقابل اصل  ریشه

ترین  وجویش بودند مستلزم زدودن رد پاي قدرت در ظریف بنیادینی که انقالبیون در جست

انقالب جزئیات زندگی ایرانیان بود و البته واضح است که چنین امري ناممکن بوده است. 

ریزي امري کامالً اصیل و بدیع ناممکن است. قدرت  معناي رهایی مطلق از قدرت و پی به

منحصر در یک مرکز (براي مثال دولت مدرن) نیست، بلکه قدرت وضعیتی دارد که فوکو از آن 

کرد. میکروفیزیک قدرت به این معنا داللت دارد که  یاد می» میکروفیزیک قدرت«با عنوان 

سازند  مرکزهاست که در پیوند با یکدیگر کلیت شبکۀ قدرت را می اي از خرده وعهقدرت مجم

تنها نتوانست تغییري در میکروفیزیک قدرت بدهد  ). جامعۀ پساانقالبی ایران نه1390(گوتینگ، 

ها،  ها، نظام قضائی، بیمارستان ها، زندان اي همچون کارخانه هاي انضباطی و تکنولوژي

دلیل  اي دگرگون کند، بلکه در اغلب موارد به نحو ریشه ها را به رس و نظایر آنها، مدا تیمارستان

التقاط معنویت سیاسی با مصلحت دولت، کارکرد این نهادها را حتی نسبت به پیش از انقالب 

  گرد کرد. دچار اختالل و عقب

_______________________________________________________ 
1.Smart 
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ب اسالمی هاي انقال بیند. او یکی از ویژگی ورزي شکاف می گري و سیاست فوکو بین انقالبی

دانست؛ یعنی اوالً، سرباز زدن از اینکه رژیم شاه و  می» به سیاست اعتصاب نسبت«ایران را 

ها و سازمان اداري و اقتصادي آن به کارشان ادامه دهند و ثانیاً، سرباز زدن از مذاکره  دستگاه

هایش را  تیغملت ایران مانند خارپشت همۀ «درمورد قانون اساسی آینده. تعبیر فوکو این است: 

: 1377(فوکو، » بیرون داده است: خواست سیاسی او این است که نگذارد سیاست سر بگیرد

گري تجلی ارادة جمعی نیست. سیاست در  ورزي برخالف انقالبی عقیدة فوکو سیاست ). به45

اي چندپاره، مردد، و  تواند نفس بکشد که ارادة جمعی وجود نداشته باشد و به اراده جایی می

ردرگم تبدیل شود. البته این وضع انقالبی، گذرا خواهد بود. وقتی امواج انقالب فروبنشیند س

گري چه زمانی و  ورزي خواهد داشت. اما اینکه در ایران انقالبی ادارة کشور نیاز به سیاست

ورزي بدهد، براي فوکو مبهم بود و او تصور واضحی از این امر  چگونه جاي خود را به سیاست

ورزي آتی ایران خواهد داشت  که آن معنویت سیاسی انقالبی چه جایگاهی در سیاست نداشت

  ). فوکو از یک چیز مطمئن بود و آن اینکه: 1377(فوکو، 

کنیم درکش کنیم و ما را به زمانی فراخواهد رسید که این پدیده که تالش می

واهد شدت مجذوب خود کرده است  ــ یعنی خود تجربۀ انقالبی ــ خاموش خ

حال همۀ آنان را شد. دقیقاً نوري بود که در همۀ این مردم روشن بود و درعین

در خود غرق کرد. این نور خاموش خواهد شد. آنگاه نیروهاي متفاوت سیاسی 

هایی صورت خواهد گرفت و  هاي متفاوت سر برخواهند آورد، سازش و جریان

  ). 62- 61: 1380فوکو، دانم چه کسی پیروز خواهد بود ( من به هیچ وجه نمی

ورزي جایی براي معنویت سیاسی وجود نخواهد داشت،  فوکو معتقد بود که با آغاز سیاست

بلکه ما با فرایندهایی متعلق به سطحی دیگر و متعلق به واقعیتی دیگر مواجه خواهیم بود. در 

د که هاي سیاسی باقی خواهند ماند و هیچ تضمینی نخواهد بو چنان زمانی فقط محاسبه

  ). 1380سازي شود (فوکو،  هاي انقالب در قالب دولت اسالمی پیاده آرمان

دید. او معتقد  سازي در انقالب ایران می گري و دولت فوکو تنش دیگري را هم بین انقالبی

اي جمعی که  سو اراده بود که آنچه به جنبش ایران قدرت بخشید یک ویژگی دوگانه بود: ازیک

اي زندگی. به نظر  دیگر اراده به تغییر ریشه مستحکم شده بود، و ازسوي از لحاظ سیاسی کامالً

سازي در جامعۀ پساانقالبی ایجاد خطر کند؛  توانست هنگام دولت فوکو این حالت دوگانه می

پرستی افراطی یا زیرپا گذاشتن حقوق  نوعی میهن ها و نهادهایی متکی باشد که به یعنی به سنت

کردن افراد منتهی شود (همان). فوکو سرشت سرکش قدرت را نیک بشر و خودي/ غیرخودي 

گري،  سازي، انقالبیون مرتکب افراطی بسا هنگام دولت داد که چه شناخت و این احتمال را می می

  عدالتی شوند. نگري، و بی جانبه یک
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عدالتی نقطۀ حساس هر انقالبی هستند: آن، جایی است که  عدالت و بی«عقیدة فوکو  به

(فوکو، » کنند آیند و نیز اغلب جایی است که راهشان را گم می خاطر آن پدید می ها به البانق

زدن  بندي مردم و انگ  شود، طبقه سازي نمودار می ). اقتضاي قدرت که در دولت282ب: 1388

هاست و این خطر دقیقاً در جامعۀ  ها با عنوان منحرف، غیرخودي، دگراندیش و نظایر آن به آن

کلمۀ دولت به خودي خود کافی است تا «گوید:  البی ایران خود را نشان داد. فوکو میپساانق

زنگ و مراقب کند. هیچ صفتی ــ دموکراتیک، سوسیالیستی، لیبرال، مردمی،  به آدمی را گوش

). هشدار فوکو 283-282(همان: » [اسالمی] ــ دولت را از تعهداتش رها و آزاد نخواهد کرد

ت. دولت کارگزار قدرت است و باید مراقب بود که این کارگزار حقوق مردم را حق اس کامالً به

ها از رعایت حقوق شهروندان سرباز زنند.  اي نباید باعث شود که دولت پایمال نکند. هیچ بهانه

ویژه اگر دولتی داعیۀ نمایندگی یک انقالب عظیم را داشته باشد باید بیشتر در این زمینه  به

ر دولتی که پس از جامعۀ انقالبی ساخته شده است مردم باید بتوانند آزادانه و مراقبت کند. د

  ب). 1388بدون ترس مطالباتشان را فریاد بزنند (فوکو، 

اي به مهدي  هاي پس از انقالب احساس خطر کرده بود در نامه فوکو که از مشاهدة محاکمه

کند  دنِ موارد فوق، به او یادآوري میبازرگان، اولین رئیس دولت بعد از انقالب، ضمن گوشزد کر

خواهانۀ انقالب مخدوش شود و  جویانه و آزادي هاي عدالت سازي، نباید آرمان که در فرایند دولت

بند باشد.  دولت پساانقالبی باید به تعهدات بنیادین خودش در تضمین حقوق شهروندان پاي

  گوید:  فوکو خطاب به بازرگان می

کمیت هستند خوب است بتوانند برخیزند و نشان حا براي کسانی که تحت

کنند اعطا  ها حکومت می ها فقط حقوق را به کسانی که بر آن دهند که آن

تواند از  نکردند، بلکه قصد دارند وظایفی را نیز تحمیل کنند. هیچ دولتی نمی

هایی که در ایران در   نظر، محاکمه آن وظایف بنیادین فرار کند و از آن نقطه

هاي سیاسی همواره  انجام است چیزي جز اعالم خطر نیست ... محاکمهحال 

کار نیستند، بلکه  خاطر اینکه متهمان هرگز جنایت سنگ محک هستند، نه به

شود و خود را در محک  خاطر اینکه مرجعیت جامعه بدون نقاب ظاهر می به

  ). 283سازد (همان:  گر می قضاوت درمورد دشمنانش جلوه

راحتی دیگران را تنبیه و مجازات کند، اما این  تواند به سیاست می ۀ زیستواسط دولت به

شدن تنبیه و   ضابطه سازي پس از انقالب بی مند باشد. از خطرات دولت تنبیه باید کامالً ضابطه

مجازات است. دولت باید نشان دهد تحت چه شرایطی، به چه نحوي، و براساس چه اصولی 

نام حکومت باشد. همچنین باید نحوة رفتاري که از او سر  کردن به  تواند مدعی حق تنبیه می

گونه نیست که حاکمیت فقط باید  ها در سراسر جهان باشد. این زند موردپذیرش همۀ انسان می
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گوي افکار عمومی جهانی بداند. این نامش  گو باشد، بلکه باید خود را پاسخ به خودش پاسخ

ها نیست. دولت انقالبی از دیدگاه فوکو در معرض این خطر کردن در امور داخلی کشور دخالت 

هاي انقالبی است از تعهداتش شانه خالی کند. این در  است که به بهانۀ اینکه مورد تأیید توده

حالی است که براي جلوگیري از ایجاد دیکتاتوري اکثریت، چنین دولتی باید پذیراي تعهدات 

العاده  ن یک حق تملک نیست، بلکه یک وظیفۀ فوقکرد تري باشد. حکومت  تر و دقیق سخت

کردن را حق  سازي پساانقالبی این خطر وجود دارد که انقالبیون حکومت  مشکل است. در دولت

خود و کشور را ملک خود بدانند. اگر چنین شود نتیجه چیزي جز سرخوردگی مردم از انقالب 

آن آزاد کردند تأسف خواهند خورد (فوکو، ها از نیروي طغیانی که خود را با  نخواهد بود و آن

کند همیشه  قدرتی که یک انسان بر انسان دیگر اعمال می«ب). فوکو معتقد بود که 1388

کند که این قدرت از طرف انقالبیون  ) و فرقی نمی289الف: 1388(فوکو، » خطرناك است

سازي در معرض همان  اعمال شود یا از طرف جبهۀ مقابلشان. انقالبیون هم در فرایند دولت

ضد «رو، فوکو اخالقی  ها بود. ازاین خطرهایی هستند که رژیم قبل از انقالب در معرض آن

که براساس آن به محض » ضد ساختار قدرت«کند؛ یعنی اخالقی  پیشنهاد می» استراتژیک

گیرانه با آن  کند باید سخت اینکه قدرت، ازجمله قدرت انقالبی، یک اصل عام را نقض می

  الف). 1388رخورد کرد (فوکو، ب

دید این بود که روحانیت  سازي پس از انقالب می خطر دیگري که فوکو در فرایند دولت

هایی که به  آن«کند:  اند. او این عقیده را رد می ها انقالب کرده سبب آن مدعی شود مردم به

رکی با دولتی مرگ نزدیک شده بودند به چنان معنویت معناداري دست یافتند که فصل مشت

). انقالب اسالمی ایران یک 288(همان:  » که فقط منافع روحانیت را درنظر داشته باشد، ندارد

هاي طبقاتی و حزبی ظهور و  سازي گرایش انقالب طبقاتی یا حزبی نبود، اما در فرایند دولت

  بروز یافت و تنشی مداوم و غیرضروري در ساخت قدرت پیدا شد. 

الشی براي تابانیدن خورشید حقیقت و معنویت بر صحنۀ سیاست بود و انقالب ایران که ت

دنبال داخل کردن  تعبیر فوکو، جنبشی از سنخ و ذات معنویت در پایان قرن بیستم که به به

عنصري معنوي در ساحت گفتمان ارادة معطوف به حقیقت، در زندگی سیاسی مردم بود و 

ی براي اینکه سیاست یک بعد معنوي پیدا کند. اثبات کوشش و تالشی در هژمونی ارادة جمع

  گرچه او دوست نداشت که حکومت اسالمی را ایده یا حتی آرمان بنامد. 

هاي پایانی  هایی که در سال رسد که فوکو انقالب اسالمی ایران را براساس نشانه به نظر می 

ی روحانی، از سنخ وسیلۀ شخصیت ویژه رهبري انقالب به دید و به رژیم پهلوي در ایران می

دید، بلکه آن را نشانۀ مقاومتی در مقابل مناسبات قدرت و درخواست  هاي سیاسی نمی انقالب
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مثابۀ یک حقیقت درخواست قدرت کرد. بنابراین  یافت. با انقالب، اسالم به مناسباتی متفاوت می

ف قدرت خواست تأسیس نظام سیاسی متکی بر دین و اسالم، بردن حقیقتی تاریخی به مصا

بوده است. آشکار است که قدرت و سیاست داراي قواعد و الزامات خاص خود است و ازجمله 

  کند. اینکه به امري بیرون از قدرت تمکین نمی

گري فارغ از  موضوع دیگر اینکه چگونه در مکانیسم و سازوکار سلطۀ اندیشۀ انقالبی

ة باید و نباید و خودي و غیرخودي اي سیاسی شده و ریخت و ساز عقالنیت، آزادي بیان مسئله

با نگاهآرایش خطوط قرمز، به خود گرفته است؛ درحالی که عنصر آزادي در بستر حقیقت، خود 

ترین موضوع و  اي اخالقی بوده و توازي و توازن حقیقت و قدرت و سیاست مهم مسئله

  ترین دغدغۀ فکري فوکوست.  اصلی

اندیشد که به نهادهاي سنتی  اول به حرکتی میداند که حکومت اسالمی در قدم  فوکو می 

خواهد کاري بکند که  جامعۀ اسالمی در زندگی سیاسی نقش دائمی بدهد و در مرحلۀ بعد می

گاه و  این زندگی سیاسی مثل همیشه سد راه معنویت نباشد، بلکه به پرورشگاه و جلوه

رب فکري، فوکو را شدیداً هاي این نحله و مش خمیرمایۀ آن تبدیل شود؛ تفکرات و اندیشه

صورت یک آرمان، بلکه  اي که وي نیز حکومت اسالمی را نه به گونه تأثیر قرار داده است، به تحت

کند. متفکر  تواند بشر را از گرداب مدرنیته نجات دهد، نگاه می صورت یک واقعیت که می به

شت که از احساسات مذهبی نیز انگا شناسی قدرت ابتدا انقالب ایران را انقالبی معنوي می دیرینه

تواند از خطر افتادن  برد، اما بر این باور بود که انقالب می منزلۀ بخشی از پوشش خود بهره می به

در دام تعصب درامان بماند، احساسات پاك مذهبی و ارادة جمعی بر تحقق عدالت اجتماعی 

دور از غلبۀ جریان  وکو بهبراي برپا داشتن جامعۀ اخالقی و سیاست معنوي تأکیدي بود که ف

  ایدئولوژیک در ساختارهاي قدرت بدان اعتقاد داشت. 

هاي مشابه ضرورت تأمل دربارة نسبت انقالب و دولت را بیشتر  هاي یادشده و تنش تنش

  ورد. آ میان می به
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