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 بازنگری فوکو و انقالب ایران

 ی آیدین ظریف/ ترجمه اندرسون ژانت آفاری و کوین

 

فوکو و »ای است از کتاب مفصل ژانت آفاری و کوین اندرسون به نام : جستار حاضر در واقع، به نوعی، فشردهتوضیح پروبلماتیکا

اند نشان (. نویسندگان در کتاب، و نیز تا حدی در همین جستار، کوشیده5002« )گراییهای اسالمانقالب ایران: جنسیت و اغواگری

ارتااط با کلیت کارها و آثار وی ارزیابی الساعه و بیهایی خلقگیریب ایران را نااید موضعی انقالاند که چرا مواضع فوکو دربارهداده

شود چیزی چون تعایر می« خطای فوکو در قاال انقالب ایران»کرد. آفاری و اندرسون بر این باورند که آنچه اغلب از آن به 

 ی نظری خود فوکو ریشه دارد. ، در منظومهنیست بلکه، بیش از این« موضعی گذرا»یا « اشتااهی محاسااتی»

برای آنکه امکان انتشار جستار حاضر فراهم شود چند عاارت از آن را با هماهنگی نویسندگان بازنویسی کرد و چند پروبلماتیکا 

روشنی و صراحت متن کلمه را کنار گذاشت. با اینهمه، ساختار اصلی مقاله به قوت خود باقی است و دعوی نویسندگان را به همان 

اری جستارشان ای که برای انتشار و ویراستتوان در این نسخه نیز ارزیابی کرد. از ژانت آفاری و کوین اندرسون بابت اجازهاصلی می

 اریم. به ما دادند، سپاسگز

 

... 
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م محمدرضاشراه رژیر نفرر،ها میلیونمشارکت با  ایتوده شهری انقالب روند یکدر  ،8797ی تا فوریه 8791از سپتامار مردم ایران 

 سررنگون کردنرد. ،تصادی و فرهنگی را پی گرفته بروداق مدرنیزاسیون یشدت اقتدارگرایانهبهی که برنامهرا  (8797-8798) پهلوی

هرا و دمروکرات گرایران سرکو،ر،ملریاهلل خمینی بر قیام علیه حکومرت کره روحاهلل گرا به رهاری آیتجناح اسالم ،8791در اواخر 

عهرده داشرتند و ایرن  بررا  اعتراضاتدهی ها و سازمانشعار اسالمگرایان، .تسلط یافتند ند،در آن مشارکت داشتگراها همچنین چپ

خرود را برا آنران  ترر ایررانمسلمانان سرنتی ابراز هماستگی با برای ناگزیر بودندمعترض سکو،ر  د که بسیاری از زنانن معنی بوابد

یرک  گیررد.بدست  بهنی از تاعید بازگشت تا قدرت را خمیاهلل آیتو  ه بودشاه کشور را ترک کرد 8797ی در فوریه .هماهنگ کنند

بره  بالفاصله، .ایران را جمهوری اسالمی اعالم نمود ،کرد که با اکثریت قریب به اتفاق دومی را در سطح کشور برگزاراو رفران ماه بعد،

 ورق برگشت. ،مطلق را به دست گرفت تقریااً قدرتِخمینی  اهللآیت کهحض اینم

در عرین  .داشرتند ایمتفاوت و پراکنرده یآراهایشان از انقالب ایران گرای سراسر دنیا در ارزیابیروشنفکران پیشرو و چپ دا،در ابت

فوکرو  .دادندجمهوری اسالمی از خود نشان می یایدهبه  نساتتر شور و اشتیاقی کردند اما کممیاز سرنگونی شاه حمایت  حال که

 مراقارت و تنایره تازگیبرهاو  اش برود.فکرری او در اوج قردرت . در آن زمران،ی آن نوشرتکرد و درباره دیداردر این دوره از ایران 

هرا از زمران این نوشتهبود.  آنروی جلد دوم و سوم  در حال کار (را منتشر کرده بود و8791) تاریخ سکسوالیتهو جلد اول  (8792)

قردرت و  دانرش، سروالیته،سک جنسریت، های نوین و مهمیبه شیوه اند تاو به ما کمک کردهاند انتشارشان شهرت روزافزونی داشته

سرنوشرت متفراوتی را تبربره  ی انقالب ایررانهای او دربارههای گسترده و مصاحاهنوشته حال،اینبا .پردازی کنیمرا مفهومفرهنگ 

 اند.نادیده گرفته و یا طرد شده ،اندمتفکرینی که به دیدگاه فوکو نزدیک سوی ازحتی ها ؛ این نوشتهاندکرده

 ،«غیرفوکرویی»های نوشرته حتریو یرا  «اشتااه محاسرااتی» یمثابهی ایران بههای فوکو دربارهراندن نوشتهحاشیهبرای به هاتالش

وقتری مرا  او نوشرت از آن انتقاد کررده برود. «چیست؟ مولف» اش،8717ی معروف سال الهکه خود فوکو در مق یادآور چیزی است

 «درجه دو»اند و یا دهنوشته ش «متفاوتساکی »و مابقی را که به  آوریمبه حساب میای یک نویسنده بعضی آثار را در زندگی حرفه

 دادن برهبرا ارجحیرت ایرن کرار را مراافرزود کره او  کنریم.و انسبام نظری ایباد می یوحدت ساک نوعی کنیم،نی میهستند مستث

 ،باید باشد تطابق ندارنرد ه مولفچاز آن دیدگاه ما با ها کهمابقی نوشتهکردن نیو مستث اصیل هاییهمچون نوشتههای خاصی نوشته

نشران داده  عنرام مرا از تکثیرر ی هررا شریوهاز خالل آن که  یابدایدئولوژیک می ریخت و هیئتی لفؤم درنتیبه» :دهیمانبام می

 «د.شومی

 مغازلرهزیسرتند و برا مرر  مری مخراطرهه مرردم در کاست  هبود هاییموقعیت درکبه معنی  همواره ،فوکو از اصالت نظرمد مفهوم

کره بره  را هنرمنردی فوکرو دریش نیچره و ژرژ باترای،یفردر سنت  گیرد.می نشئتخالقیت از آن  آفرینش و موضعی که کردند،می

کره  نوشرتهرایی مریتعقالنیرنادفاع از  رو با شور و شوق فراوان د شد، با آغوش باز پذیرا میردبُهای عقالنیت یورش میمحدودیت

اهلل خمینری انقالبی آیت فیگوررا در  ایمرزشکنانهعاصیانه و های ن قدرتچنیفوکو  ،8791در . شکستندجدید را درهم میی مرزها

دانسرت کره چنرین می او .انداختند، پیردا کررده برودجان خود را به خطر می ،انقالب جریانها نفری که با تاعیت از او درو میلیون

ایرن  .کرردمیرو مشتاقانه از انقالب ایرران حمایرت های نوینِ خالقیت بینبامند، و ازاینتوانند به فُرمای می«حدومرزی»های تبربه

 .را در پی داشتغربی ی غیری یک جامعههای او دربارهترین نوشتهبود و گسترده انقالبی دست اول فوکو از تنها تبربه

 ضع متمایزامو
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ی تاعیردش در حومره دوران خمینی در اقامتگاهاهلل[ ]آیتاز ایران دیدن کرد و سپس در اکتار با  8791فوکو اولین بار در سپتامار 

ی طر .به ایران سفر کررد، رسیدقالبی علیه شاه به اوج خود میجناش انکه زمانی، او برای دیدار دوباره در نوامار .مالقات کردپاریس 

 ی اول آن روزنامره منتشرردر صرفحهش تمقا،بود و  کوریر د، سرایایی ی ایتالی برجستهی روزنامهخارنگار ویژهفوکو  این دو سفر،

 ینامرهو هفتره لومونردی از جمله روزنامه الت فرانسوی،ها و مبی ایران را در روزنامههایش دربارهبخش دیگری از نوشتهاو  شد.می

فعا،ن دانشبویی حداقل یکی از مقا،ت او را به فارسی ترجمه کردند و در پراییز  کرد.میمنتشر ابزرواتور  نوول پرمخاطب گرایچپ

 ند.چسااندبه در و دیوار دانشگاه تهران  8791

تنهرا  کرهایرن خاطری به تا حد]این مواضع[ در نظر داشت.  خاص سیاسی و نظری مواضع ای ازمبموعهانقالب ایران  پیرامونفوکو 

دامرن  وجردلتر به بحثکم زباندر جهان انگلیسی ی ایران به انگلیسی منتشر شدند،ی او دربارهسه مقاله از پانزده مقاله و مصاحاه

های که نوشته ایمما بر این عقیده بینند.طای سیاسی میرا نامتعارف و یا محصول یک خ هااین نوشته بسیاری از فوکوشناسان .زدند

 دارند.طرات مدرنیته اخمهای قدرت و ی گفتمانهای نظری کلی او دربارهی ایران درواقع ارتااط نزدیکی با نوشتهفوکو درباره

اسرت. انقرالب  ی ازفردبهمنحصر نوعکه ایران شاهد  – و این درخور تحسین است –د متوجه ش تر از سایر مفسرانبسیار قال فوکو

حرول  انقرالباو نوشرت کره  های مدرن پیرروی نخواهرد کررد.بینی کرد که این انقالب از مدل دیگر انقالباو پیش ی اول،در وهله

 جدیردگفتمران  عظیمفوکو قدرت  نامید.می «سیاست معنوی»آن را که مفهومی  سازماندهی شده است، ،شدت متفاوتبه یمفهوم

 ارال انفصرالبره دن جدیردگررای و نشان داد که جناش اسرالما بلکه در سطح جهان، بازشناخت. برای ایران، فقط نه اسالم ماارز را،

اتحراد جمراهیر شروروی و چرین  از و به همان میرزان،درن غربی از نظم مُسیاسی  فرهنگی و اجتماعی بنیادین و همچنین گسست

 .است

بره  نسرات ود کره سرونظن فوکرورگمران مری معمرو،ً اول؛ .پریش کشریدی فوکرو اندیشه برای نیز اساسی یی ایران سوا،تربهتب

ترر از کماو را  ،تمامیرتبره جرای  تکینگریکیدش بر تفراوت و أشمول و تجهانامور و  ی کالنهاروایت اش بادشمنی ی،ایتوپیاگریو

زندگی و افکار  بازآرایی رادیکالکه  هاییسیاست ،کندمتمایل می های اقتدارگرایانهکردن سیاسترومانتیزه گرایش بهپیشینیان چپ

دهند کره او چنردان هرم از ی ایران نشان میهای فوکو دربارهنوشته ،وجود اینبا  .اندداده ، نویدمردم را برای منافع آشکار خودشان

اروده مصرون ن چین اتخرا  کررده بودنرد، داًنسات به اتحاد جماهیر شوروی و بع گرایان غربیتوهماتی که بسیاری از چپ دسته آن

[ هرای جدیرددر فررم] ،سرلطه دینری و کهرنِهرای ولوژیتکنکه در آن  انتظار پیدایش یک دولت مدرن دیگر را نداشتفوکو  .است

امپریالیستی چپ درهم آمیخت و در عرین های ضدگرا )اسالم( را با گفتماندولتی که یک ایدئولوژی سنت ؛نهادینه شوندبازآرایی و 

ی بسریار رابطره در مورد ایرران، دوم، جنگاوری و پروپاگاندا تبهیز کرد. نظارت، دهی،های مدرن سازمانحال خودش را به تکنولوژی

فوکرو اظهراراتی را کره از  ،هرای معردودیموقعیتدر  رود.ی ابهرام فکرری فراترر مرییک نقطه برانگیز فوکو با فمینیسم از حدبحث

 پیرامکنرد امرا هرگرز مری نشررباز شنیده است، رویکرد احتمالی جمهوری اسالمی به تمایز جنسیتیی های مذهای دربارهشخصیت

مانری  را فوکو هشدارهای فمینیستی ،همچنین دهد.اسالمگرایان را مورد سوال قرار نمی (separate but equal) «اما برابر شدهتفکیک»

شناسانه شرق یاو این هشدارها را چیزی بیش از حمالت ظاهراً .نادیده گرفت ،دارددر جهت نادرستی گام برمیارد که انقالب دبر این

فوکرو نسرات بره  ترر،در سطح کلری .ساخت حوادث ایران محروم بهتر وازنمت اندازیچشمدر نتیبه خودش را از  دید،به اسالم نمی

کره  او این واقعیت را نادیده گرفرت باقی ماند. تفاوتداد، بیثیر قرار میأزنان را برخالف مردان تحت ت ،های مختلفی که قدرتروش

حمایرت  مرسروماز این انتقاد  های فوکو،نوشتهبررسی  سوم؛ اند.اغلب زنان و کودکان بوده پیشامدرن، عمال نظمهای اِروش قربانیان

 غربری.نظر بسریاری از جوامرع غیرخصوص از نقطهبه ،تبدیدنظر شود یطور جدیته بهی او به مدرنهسوینقد یک باید در کهکند می
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ایرن  انرد.کررده پنبره نررموی روشنگری دستی خودشان از پروژههابا نسخهدی از روشنفکران خاورمیانه تعدا ی گذشته،طی سده

های سکو،ر یرا مرذهای مسرتاد نظمی تحت سلطه آیا چنین جوامعی که عمدتاً اند.محسو  مشخص و مسائل در خاورمیانه کامالً

ی قدرت فوکو و نقدش به مدرنیتره هایی از نظریهتوانند جناهکه مییا این قانونی غرب را نادیده بگیرند؟-حقوقیمیراث باید  اند،بوده

 برین ویرژه ایرران وبه  ،خاورمیانه در بسیاری از کشورهای ای است که امروزهاین مسئله یک دولت سکو،ر مدرن ترکیب کنند؟ را با

خرر عمررش اواکه خود فوکرو در مانی بر این وجود دارد هایینشانه در حقیقت، مورد بحث است.شدت بهدر تاعید،  های ایرانیگروه

را  موضرعی (Rabinow 1984« )روشرنگری چیسرت؟» خرود بره نرام 8719سال  یدر مقالهاو  کرد.داشت به چنین جهتی حرکت می

 .بود اششینپیموضع  تر ازبینانهباریککه  ه کردئروشنگری ارا عصر نسات به

 تحلیل فوکو

مشراجرات پرس از حمرالت  در برای مثال، ند.اخوبی شناخته شدهی ایران بهههای فوکو دربارنوشته پیرامون وجدلبحث در فرانسه،

حسا  نیاز به برانگیز و بدون ابحث یطرزبهی فرانسوی یک مفسر برجسته در نیویورک و واشنگتن، 5008سپتامار  88تروریستی 

دهرد کره میشرل فوکرو را یکسرره مردافع عملکررد دولرت ارجراع می ی یک لوموندای در صفحهسرمقاله به ترهرگونه توضیح بیش

برانگیز شدت مسئلهبه به ماهیت زبان هستند،کو همراه و همتر با فومفسران فرانسوی که بیش حتیکند. پساانقالبی ایران معرفی می

و دوسرت  اُبزرواترورنروول ی که خود عضو هیئت تحریریره (Didier Eribon) دیدیه اریاون اند.نسات به ایران ا عان کردهموضع فوکو 

ی ایرران برا آن اش دربراره"اشرتااه"هایی که فوکو بره خراطر و طعنه اتانتقاد: »استنوشته  بود، ی اونامهزندگی ینویسنده وفوکو 

ها بعرد از تا مدت» افزاید:اریاون می« .ندی جلد اول تاریخ سکسوالیته افزودنقادانهبه دلسردی ناشی از پذیرش محدود و  ،مواجه شد

ی ترین گفتمان حال حاضر را دربارهترین و متعادلاریاون دقیق« کرد.اظهارنظر می ی سیاست و ژورنالیسمرت دربارهفوکو به ند ،آن

دوسرت فوکرو  او نیرزکره  ،(Jeannette Colombel) ژنت کلمال نویس فرانسوی دیگری،نامهزندگی ده است.عرضه کرفوکو و ایران به ما 

 .«او را رنباندند» مباد،ت ]پیرامون انقالب ایران[ید که گومی ،هبود

 در ایرن مرورد، یرک اسرتثنا .را شراهد بروده اسرتایرران  یدربرارههرای فوکرو نوشرته بر سرتری زبان مااحثات کمجهان انگلیسی

ی های فوکو دربرارهنوشته میلر ( نوشته شده است.James Miller) جیمز میلر ای است که توسط فیلسوف سیاسی،فکری ینامهزندگی

در شرور و  ، مر نسات بهفوکو شیفتگی دهد نویسی است که نشان مینامهندگیتنها ز دانسته است. او« انگاریساده» نوعیایران را 

 David) یسرادیویرد مموضرع  .داشرته اسرت نقرش کید داشرتند،أجمعی تکه روی شهادت دسته گراهای اسالمایرانی برای شاشوق

Macey)، خاطر بره هرا بره فوکروفرانسوی حمالت انتقادیی اسم .استتر دوپهلو ی فوکو تا به امروز،نامهگیترین زندی جامعنویسنده

 در ایرانِچه آن «ثیرأتحت ت» قدرآن کند که فوکوا عان می حال،اینبا اما داند،میآمیز و خردکننده را اغراق هایش درباره ایراننوشته

که  زبانجهان انگلیسی ردیگ نقاطدر  رد.بد تعایر ک «ای را که شاهدش بودتحو،ت احتمالی آینده»که  قرار داشت دیده بود، 8791

هرا نوشرتهاین  ،نشده بودترجمه  اش به او اصالًعصران فرانسویو پاسخ هم شدهترجمه  گزینشیی ایران تنها های فوکو دربارهنوشته

– ها در پاسخ بره سرایر روشرنفکران فرانسروی انتقراداتی راکه در آن ی ایران،ی آخرش دربارهدو مقاله .تری داشتندزخورد مالیمبا

 مخاطاران که به انگلیسی منتشر شده و ترا امرروز، هایی هستنداز آن مقالهکند، اسالمی مطرح می حکومتسات به ن – هرچند دیر

جلدی تحرت هی سی ایران هستند که در یک مبموعههای او دربارههایی از نوشتهها تنها نمونهآن .اندرا به خود جذب کرده یوسیع

 Foucault) چرا  شرده اسرت «نیو پر »انتشارات  توسط اخیراً . این مبموعهیافت می شوند میشل فوکو اساسیهای نوشتهعنوان 

2000). 
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غفلرت هرای ایرانری و غربری هشدارهای فمینیست از تا حدودی به این خاطر بود که او یگرایی ایرانفوکو با اسالم داربرخورد مسئله

ترر ترر و انتقرادیرویکرردی متعرادل از آغراز، گرایانی که، چپرا نادیده گرفته بود گراهای سکو،رهای چپکه هشدارطورمانه ،کرد

از ماهیت رژیم شاه و اپوزیسیون  یهای ارزشمندتحلیل، جهات دیگراز ارزش آنچه را  مسئله این نسات به انقالب اتخا  کرده بودند.

 .پایین آورد آمدند،به حساب می گرایشاسالم

از  تحلیلری واکاوانره کوریر د، سرای برای مبله (8)«ان عقب استشاه صدسال از زم»ای تحت عنوان در مقاله 8791در اکتار  فوکو

در مقرام یرک  او است. شاه را تغییر داده یهای اقتدارگرایانهرم سیاستفُ «مدرنیزاسیون» او نوشت که در ایران، .ارائه کرد رژیم شاه

 اسرت که میراث پدرش رضاشراه،و مدرنیزاسیون یزاسیونی محمدرضاشاه برای سکو،رشهد که نقرکاستد،ل می مدرن،متفکر پُست

تروان جرا مریر ایرند .استگذشته منسوخ و تاریخ ،خود ارتباعیخودیبه –اشمعروف «های خیرهنگاه» با آن رحمبی یدیکتاتور –

دولت/وضرعیت انضرااطیِ شراهان پهلروی نگهاانران  ترر منتشرر شرده برود.که سه سال پریش او را شنید مراقات و تنایهز پژواکی ا

فوکرو از  ترر،از همره مهرم کررد.شران مریی اربابرانشدت خیره های بهتمام مردم ایران را تابع نگاهبودند که  شدنمُدرندستخوش 

هرایش وحشریانه و ها و شیوهروش ، کهساواک – شاپلیس مخفی بدنامرژیم محمدرضاشاه و  انضااطیهای یهو رو یتهای نظارروش

 کرد.انتقاد می – ارتباعی بود

انارار » ای برا عنرواندر مقالره فوکرو خمینی قدرت را در دست گرفرت، اهللآیت کهدرست پس از این ،8797ی در فوریه ،اندکی بعد

کره عقیرده  را انی و فرانسویهای ایرامید مارکسیست این او .کرد ایانههوشمند بینیِپیش، سرا در کوریر د، «باروتی به اسم اسالم

زدن پرده بازی کرده دین نقش خود را در کنار» به سخره گرفت: گیرد،میخمینی تحت فشار چپ مارکسیست قرار اهلل آیتداشتند 

دارد شرروع  نمایش ی اولپرده .در حال تغییر است دکور .شوندجا پراکنده میدر همه ،های خاص خودجامهبا  روحانیونحا،  است؛

 «دهی کند و غیره.ها را سازمانو حزبی که توده مسلح تازانپیش ،طاقات ناردِنمایش  شود:می

و جرایگزین  گیرنرددر مرکز صرحنه جرای می کسیستمار گرایانسکو،ر یا چپ هایناسیونالیست حال که این ایدهتمسخر  فوکو با

 از خرود بره نمرایش گذاشرت، تروجهیاو تیزبینی قابرل در واقع، ه کرد.ئارا  ی نیروهاموازنهارزیابی تندوتیزی از  ،شوندمیروحانیون 

ترری کره او ی مهرمنکتره ای نداشت.هیچ دانش تخصصی ایران، یدرباره ی اسالم و نهاو نه درباره ویژه با توجه به این واقعیت کهبه

-و حتری برر جنرگ اسررائیل مرزهای ایرران، سویفرا براز جناش انقالبی پدیدار شده که  ینوع جدید این بود که بدان توجه کرد،

نداشرته  ایشدهشناخته "انقالبی"ش با مدل ابستگی به انطااق اما شاید اهمیت تاریخی آن» خواهد داشت:تأثیری شگرف فلسطین 

نتیبره  در که برای واژگونی وضعیت سیاسی موجرود در خاورمیانره و است پتانسیلی اش را مدیوناهمیتاین مدل  در عوض، باشد.

کنرد کره تهدید می ،را قوام بخشیدهاش قدرتکه تا این نقطه  تکینگی این مُدل، درنتیبه، تعادل استراتژیک جهانی دارد.زدن برهم

توانرد کرل منطقره را ، مری«اسرالمی»یک جنراش  یمثابهبه درست است که بگوییم، در حقیقت، آفریند.ش را میاگسترش قدرت

زنردگی یک سراک بلکه  ،یک دین سادهنه که  – اسالم .سازدها را ویران ترینها را سرنگون و باثااتترین رژیمثااتبی ور کند،شعله

در سرطح صردها  را شدن بره یرک انارار براروت برزر فرصت خوبی برای تادیل – عیار و دلاستگی به یک تاریخ و تمدن استتمام

 «میلیون نفر دارد.

گرایری اسالم نسات بهانتقادی او غیرموضع  با گویی بود،پیشنوعی  قطعاً گرایی،شدن اسالمجهانیی فوکو درباره بصیرتکه حالیدر

 دادن برود،های سراسری در ایرران در حرال رخکه اولین اعتصابزمانی ،8791در اکتار  تضعیف شد. ،یک جناش سیاسی یمثابهبه

در سرر  ییرایؤایرانیان چه ر»ای تحت عنوان به فرانسوی در مقاله ی ایران،هایش را دربارهدیدگاه برای اولین بار تصمیم گرفت فوکو

وضرعیت در  آیردبه نظر مری» :کندمیای توصیف طورهاس هایفوکو ماارزات فعلی را در قالب منتشر کند. اُبزرواتورنوول  در «دارند؟
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یک مسرتاد  دست،ی تهیهاو تاعیدی حاکم مسلح و قدیس، شاه نمادهای ،بدل شده ای بزر  تحت نمادهای سنتیبه ماارزهایران 

 «ستایند.او را می ردمیکند و ممردی که با دستان خالی ایستادگی می دربرابر

در » به این نکته اشاره کرد کرهاو  .دهد یدلگرم ،«یک حکومت اسالمی» خمینی از اهلل آیت یاتِدفاع در رابطه با کردسعی می فوکو

بلکره ، تنهرا دموکراتیرک اسرتروحانیرت نره .«غایرب اسرت به مریدان ()حتی از لحاظ مالی وابستگی»و  «له مراتبسلس ،روحانیت

منظرور مرا یرک حکومرت  ،«جمهروری اسرالمی» گوییموقتی می یک چیز باید روشن شود.» ست دارد:اندازی خالقانه در سیاچشم

؛ تصروری حال مربوط به آینده استعینو در بسیار کهنای این ایده آن نقش کنترل یا نظارت دارد... اسالمی نیست که روحانیت در

احیرای کره در آن  و دوردسرت ی درخشرانطهحرکت به سوی یک نقحال عینو در مان پیامار بوده،چه اسالم در زبازگشت به آن از

همرراه برا  (legalism) گرایریادی به قانوناعتمبی ،در راه رسیدن به این آرمان به نظر من، .جای ابقای اطاعت، ممکن باشدبه صداقت

 «.اساسی است ،ان به خالقیت اسالمایم

منرابع  خاطرجمع کنرد. های قومی/مذهای بودند،اش را که نگران حقوق زنان و اقلیتخوانندگان آن دسته از کوشیدفوکو همچنین 

لطمه که به دیگران جایی تاها مدارا خواهد شد با آن ها،در ارتااط با آزادی» :ددابه او اطمینان می ،گرایان نزدیک بودکه به اسالم او،

کره بره اکثریرت آسریب مشروط بره ایرن ،ند زندگی کننداآزاد خواهند بود هرطور مایل آنان شد و دها حمایت خواهاقلیتاز  نزنند؛

 او« شان هست.بین های طایعی وجود دارد،که تفاوتآنباییاز بین زن و مرد در حقوق هیچ نابرابری نخواهد بود اما تفاوت، ؛رسانندن

او نوشرت  برد.در ایران و فقدان چنین سیاستی در اروپای مدرن، به پایان می «سیاست معنوی»اهمیت مقاله را با اشاره به جایگاه پر

ی دریافرت او که پیشاپیش آمراده« ایم.از زمان رنسانس و بحران بزر  مسیحیت فراموش کرده احتما،ً»که این چیزی است که ما 

 احساسی روشنفکران پاریس دریافرت خواهنرد کررد،ها در مااحثات بسیار دیدگاه گونهایندانست تیزی بود که میهای تندوواکنش

دانرم کره در اشرتااه مری» :گفرتاما او در پاسرخ  .«دندخنمی» ایبندیچنین صورتداند خوانندگان فرانسوی به می اظهار کرد که

 .«هستند

 اسالم به مثابه نیروی سیاسی

کره  چرهحتی شاید بیش از آن؛ ز آب درآمددرست ا دامن خواهد زد،جدل وبه بحث اُبزرواتورنوول اش در ی فوکو به اینکه مقالهاشاره

زن  –هرر . با نرام مسرتعار آتوسرا  را ی فردیهایی از نامهگزیده نوامار خود، ششی در شماره نوول ابسرواتور او انتظارش را داشت.

–داشرت گرایان اعتراض شدیدی و به موضع غیرانتقادی فوکو نسات به اسالم کردکه در فرانسه در تاعید زندگی میگرا چپ ایرانی

 خرونین شراه برا جااریرت شدنجایگزین که چپ فرانسه از احتمال از تفسیرهایی واقعاًمن »گوید: آتوسا در آن نامه می منتشر کرد.

ه قررار گرفتر "معنویت اسرالمی"ثیر أتحت ت عمیقاًفوکو رسد به نظر می» :نویسداو می (5)«.ام، بسیار آشفتهکندمی مذهایحکومتی 

با اشاره آتوسا « .اش آغاز شده استفروپاشیکه  ای، دیکتاتوریباشد داریخوی سرمایهدیکتاتوری درنده بسا بهتر ازرش چهکه به نظ

پرن  سرال سرکوت و وبیسرت پس از»چرا مردم ایران باید  گویدمی ،8721گرای مصدق در سال به سرنگونی دولت دموکرات و چپ

قرار  هبمهها مورد حباب در خیابانبی زنانِ ،حاضرحالدر یکی را انتخاب کنند؟ «تعصبساواک و »مباور شوند بین  «سرخوردگی

اسرالمی  فقه «زنان باید مطیع ،خواهند بسازندها میحکومتی که آندر » اند کهخمینی روشن ساختهاهلل[ ]آیتگیرند و حامیان می

بره اکثریرت آسریب  کرهترا جایی»شان برخوردار خواهنرد برود های قومی و مذهای از حقوقکه اقلیت بیانات با اشاره به این باشند.

 «کند؟به اکثریت می "زدنآسیب"شروع به  از چه زمانی اقلیت» پرسد:می صراحتاً هر .آتوسا  ،«رسانندن
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عردالت در عربسرتان سرعودی اشراره  ]اجررای[ آمیزخشونت هایفُرمبه  حکومت اسالمی، دارِبا بازگشت به مفهوم مسئلهآتوسا هر . 

 مرن، مثلها بسیاری از ایرانی» برد:پایان میگونه به اش را ایناو نامه «.شوندبریده می زناکارانی دزدان و هاسرها و دست» کند:می

برار سرنگینی برر دوش  مکرن اسرتقروانین مایرن هستند...چپ لیارال غربی باید بداند که  آشفته و نگران چنین حکومتیاز تصور 

از خرود درد بردتر  درمرانی را بخورنرد کره احتمرا،ً ها نااید به خود اجازه دهند تا فریربِآن ی تغییر هستند.جوامعی شود که تشنه

 .هرری آتوسرا نوشرت چیرزی کره در مرورد نامره منتشر شرد، اُبزرواتورنوول وتاهی که یک هفته بعد در ی کفوکو در جوابیه «است.

 اسرت. «انهمتعصرا»دینری  یمثابههاسالم ب انتقاد ازو سپس  فُرمای اسالم در یک هفُرمی همه «نآمیختدرهم» بود، «ناپذیرتحمل»

 امرا .«اسرتای اساسری مسرئلههای آینرده سالی ما و برای دورهسیاسی  یوینیر یمثابهبه»ش یادآور شد که اسالم افوکو در پاسخ

اش را او جوابیره ،در عوض .کاهش یافتشدت به به اسالم سیاسی، آتوساهای اش از پاسخ به نقدبینی با امتناع مطلقاین پیش ارزش

این است  ،با حداقل هوشمندی (اسالم)به آن شدن نخستین شرط برای نزدیک» گونه به پایان برد:، اینهر .دادن آتوسا قراربا خطاب

گرو وایرن گفرت آغراز شرد، هرااقلیتعلیه زنان و  هاگیریسختکه زمانی ،8797ریل آودر مار  و « .مکه با بغض و نفرت آغاز نکنی

 گریاان فوکو را گرفت.

کره ترا جرایی شرده بودنرد، 8791ی فرانسوی درگیر شور و شوق تحو،ت ایران در اواخر که بسیاری از روشنفکران برجستهحالیدر

 از فوکو پیروی نکرد. ناسیونالیست، گرایانسکو،ر و چپ هایعلیه مارکسیستگرایان در جاناداری صریح از اسالمدانیم هیچکس می

ی فرانسروی، ماکسریم پژوه برجسرتهویژه اسرالمبره –داشرتند ترریبیش یتاریخ خاورمیانه سابقه ی[]مطالعه ی که دردیگرکسان 

در سنت مارکسیسرتی کرار کررده و  8720ی نگاری که از دههتاریخرودنسون درمقام  بین بودند.تر خوشمبموع کمدر –رودنسون 

ی بسریار گرایانرهنگاشته بود، اعتاار چپ (8711) اسالم و سرمایه داری( و 8718) ])ص([ محمدی کالسیک نامهزندگی آثاری چون

ی صرفحه در 8791در دسرامار  ،«بیداری بنیادگرایی اسرالمی؟» تحت عنوان ی اوپیشگویانه قسمتیسه یمقاله .قدرتمندی داشت

 (1)منتشر شد. لومونداول 

 .نوشرت «سیاسرت معنروی»بره تصرویر  هنری فوکرو از  را در واکرنشاین مقاله  اعالم کرد، ها بعد علناًهمانطور که سال نسون،دور

هرای فوکرو هرایی کره در فرانسره نوشرتهگرچه بررای آن برد.نامی از فوکو نمی به رسم سنت مااحثات روشنفکری پاریس، هرچند،

 ، همانطورکرهنردبود روشنبه قدر کافی ( 8791دسامار )به تاریخ در این مقاله  رودنسونکرده بودند، اشارات ی ایران را دناال درباره

بخرش در ایرران رهرایی پیامدیکه به  گرایانیآب پاکی را روی دست بسیاری از چپ رودنسون .واضح بودندخود فوکو  رایشک بیب

 :کنردایبراد میمسائل و مشکالت بسریاری های خاصی اشاره کرد که ایدئولوژی یک دولت اسالمی شیوهبه او  .، ریختامیدوار بودند

ا،رث زنران را ترا نصرف کراهش تا دست دزدان را قطع و سرهم داند،زم می بر اسا  قرآن، ،حداقلی اسالمی بنیادگراییحتی یک »

ترر یرا ...هیچ چیز راحت]احکام شریعت را جاری ساخت[  باید خواهند،گونه که دینداران میهمان ،باشد به سنت اگر بازگشتی دهد.

 های ماتریالیسرم تراریخیاندازچشرمبرا یرادآوری او « ."دشرمن خداسرت"مخالف مرن، نخواهد بود:تر از این اتهام پرسابقه خطرناک

تراریخ  یشدهتصدیققوانین یکی از بهترین هنوز هم ضروری است که  ،ی مشترکها تبربهاست که پس از قرن عبیب» نویسد:می

های ضعیفی بررای تعیرین پایه ،شده باشندشده باشند چه نیید أالوهیت ت مقام ازسویچه  های خوب اخالقی،نیت را یادآوری کنیم.

نه تنها به رهایی منبر نشود بلکه بر  او ابراز نگرانی کرد که آنچه در ایران در شرف وقوع است،« ها هستند.های عملی دولتسیاست

 ها بیافزاید. ی محدودیتدامنه

برر اش را رههرچ جدیرد حکومت ،8797روز جهانی زنان در هشتم مار  در تظاهرات  ها با، گرفت.جدلوبحث ،8797با آمدن بهار 

 در تهرران، طرفدارشراندان و مرر حقوق زنران ایرانی فعا،ن ،آن روزدر  .کردآشکار  المللی انقالب ایران کامالًبسیاری از حامیان بین
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زن و مررد در هزار اش به پنباهادامه یافت و در اوجها برای پن  روز تظاهرات زنان تظاهرات کردند. رایب ضرورت حباب علیه فرمان

 قاومرتم گرفتهشکلتازه هایمهاجمان مسلح از گروه در برابر گرا با تشکیل کمربندی اطراف زنان،برخی از مردان چپ تهران رسید.

ن بررای آزادی و برابرری دادنرد و بره اینکره سودایشراهای تنردی میشعارهای جدید در مخالفت با محدودیت معترضین کردند.می

هایی در حمایت از که تظاهراتپس از اینشان عمدتاً عملی بود. های مسلح، در برابر، جوابانتقاد داشتند. گروه نتیبه مانده استبی

حقروق  از دفاعالمللی کمیته بین"ما » ی هماستگی را صادر کرد:مار  بیانیه 87سیمون دوبووار در  ،ها در پاریس برگزار شدایرانی

شان ما را بره شردت تکران شان و طغیانکه وضعیتزنانی  ،یماهراه انداختبه  را در واکنش به فریاد شمار زیادی از زنان ایرانی "زنان

ایرم و بره همرین دلیرل مصرمم درک کررده را به زانو درآورندزنان ایرانی خواهند با آن که دیگران می را ما عمق تحقیر مطلقیداد...

 «.ماارزه کنیم در دفاع از آنانتا  ایمشده

وضعیت ایرانِ بعرد از علیه  هاییسرمقاله که گرای چپاروزنامه؛ منتشر شد نتَالوموکو در ای بسیار جدلی علیه فمقاله مار ، 59در 

کلرودی و  ،فمینیست نگارانی روزنامهداشت و نوشته عنوان(9)«در سر دارند؟ یاییؤر فیلسوفان چه» مقاله که .کردمنتشر میانقالب 

پرس از بازگشرت از میشل فوکو چند مراه قارل، » :شیدکمی نقدبه گرا را جناش اسالماز ی فوکو ستایش مشتاقانه ژاک بورویل بود،

نظرش را جلرب اسالمی  ی حکومتکه در پروژه "عدی معنوی در سیاستبرای گشودن بُ تالش" "ثیرأتحت ت"اظهار کرد که  ،ایران

کنرد و این معنویرت کره مراقارت مری» گویند:می فوکو مراقات و تنایهبا اشاره به نگار این دو روزنامه..« .بود، قرار گرفته استکرده 

ایرن  آیرا بداننرد برایشان جالب اسرت که گویندمی گیرند ورا به سخره می «سیاست معنوی»م فوکو از ها فهبورویل« کند.تنایه می

اعتراف کنرد کره  خواهنداز فوکو می ها همچنینآن یا نه.ارد دگذرد اینک در ایران میآنچه هم «نای معنویمع»ارتااطی با  ،مفهوم

او نوشت که واکرنش نشران  اود.نپاسخ  درواقع عد منتشر شد،پاسخ فوکو که دو روز ب .است بوده «برخطا»افکارش درمورد ایران در 

 او در ادامره نوشرت: «نردارم. از این کارغدی برای آا،ن هم قص م.جدلی شرکت نکرد در هیچ "امزندگی"طول  درزیرا » نخواهد داد،

 او احضراری با شیوهها هستند که کند که این بورویلطور غیرمستقیم اشاره میاو به .«ام تا به خطاهایم ا عان کنماحضار شدهمن »

 .زنندمی فکرکنترل  دست به به چالش پاسخگو بودن،

 چون و چرابی  همدردیِ

برا،  ،منتشرر شرد  خر مراراواکه در ، انقالب به نام خدا: ایرانبا عنوان  ونشهو پیر بل هبا کتاب کلر بری ،هالجدوبحثدر این مرحله 

که به  مصاحاه، دهند.حوادث ایران را مورد بحث قرار می در آن که است با فوکو نویسندگانای طو،نی کتاب شامل مصاحاه گرفت.

 نام گرفته است.« روحروح یک جهان بی ایران،» ،انبام شده باشد اهلل خمینی در ماه فوریه،رسیدن آیتقدرتبهرسد پیش از نظر می

پرس از  کره –های کتراب نقدوبررسی در کَرّاتبهگرای ایران ی جناش اسالمرشور و شوق دربارهی پُاین مااحثهبه  بد فوکو، از بختِ

کتراب بره خراطر  .اشراره شرد –گردیرد منتشرر  هاخشرونتهرای روزافرزون از تظاهرات زنران در مراه مرار  و در میران گرزارش

ی انقرالب شرده دربرارهدادهترین عنوان نمرایشبرجستهها بعد همچنان شد و ماه اعتااری ناگزیردچار بدنامی و بی ،شابودنموقعبی

 پاریس بود.های ایران در کتابفروشی

بری همدردی  همان ،شدن آنی شناساندهشیوهوقایع ایران و »که  کرده آغاز یش از ایران را با این گالافوکو تحلیلدر این مصاحاه، 

ناخرسرندی چرپ غربری را در مواجهره برا »او  «.شاهد بودیم، برنیانگیخرتپرتغال و یا نیکاراگوئه در مورد  مثالً که راچون و چرایی 

دین چیزی فراترر  که در ایران،افزود او  .کردمحکوم  «انتظار است از غریب و دوروبسیار عبیبای که برای  هنیت سیاسی ما پدیده

تروان درام تراریخی که در آن میزمان بوده و درامی بی هاآیین واژگان،ای از مبموعه درواقعدین » کند:می هئئولوژی را ارااز یک اید

گ ایرران فرهنجزوی از  هابرای سده تشیعکه آنبایی از« کند.می ماارزه اشحاکمدر برابر  آن رف وجودکه صِ دادجای را  مردمیک 
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مارارزه و  هبذمر» – فوکو بر این عقیده برود کره تشریع که درام انقالبی از طریق این گفتمان مذهای اجرا شد،خاطر اینو به  بوده

نظرام گفتمرانی  یمثابرهفوکرو بره آنچره کره .«ضات را می پوشاندعارت» بازی نخواهد کرد کهنقش یک ایدئولوژی مدرن را  –« ایثار

الشرعاع تحت «سرشار برود »از آنها  «ایران یجامعه» کهرا  «عارضاتیت»آن  ظاهراً کرد،ی ایران درک میهیکپارچفرهنگی  -تاریخی

 را تصدیق کرده بود.هایش وجود آن ،ی حرف،به، تعارضاتی که فوکو بود قرار داده

در  نقادانرهغیر خرسرندیی دربراره ،چین ی انقالب فرهنگی دردوره در هو بری دشی خوبا ارجاع به تبربه ونشه، وقتی بلبراینعالوه

برا در مخالفرت صرریح فوکرو  .کنردرا رد می ترانهتر و پرسشگرانتقادیفوکو الزام اتخا  موضعی  دهد،وقایع ایران هشدار می رابطه با

برین عناصرر  ینزاعر یمثابرهبه انقالب فرهنگی قطعاًوجود این، با » :ورزدایران در مقایسه با چین اصرار می وقایعِ یکتاییِ ، برونشهبل

چیزی که در  ،حال و یا بین جمعیت و حزب و غیره. بین عناصر مشخصی از حزب و دیگران، مشخصی از جمعیت و دیگران رخ داد،

حرال عینچنین زیاایی و درچیزی که  ین عناصر متفاوت نیست.این است که هیچ نزاعی ب ،ثیر قرار دادهأایران احساسات مرا تحت ت

برا هرا را بین تمامی یک ملرت و قردرت حکرومتی کره آن بخشد این است که تنها یک ماارزه وجود دارد:ای به آن میچنین جا به

 «مرردم»اینباست که انکار فوکو مانی بر وجود هرگونه تمایز اجتماعی یا سیاسی در میران « کند.یش تهدید میهاو پلیسها سالح

 .نمایدانگیز میواقعاً حیرت ایران،

کنرد در انقالب ایران ا عران مری عارض واحدفوکو به یک ت ،هو بری ونشهتر بلاز تلنگرهای بیش پس، مصاحاه نود درصد در درنهایت،

ش را اتروانیم تمرامکه این اظهارنظر بسیار کوتاه و مختصر است میآنباییاز هرا  است.بیگانه ناسیونالیسمهمان یهودستیزی و که 

 یهراتظراهرات .وجود داشرته اسرت به نفع یهودستیزی خصمانهف، حرسطح حداقل در اظهاراتی، : »گویدمی ابتدااو در  نقل کنیم.

سپس  «، وجود داشته است.که برای کار به ایران آمده بودند ها بلکه علیه کارگران خارجیتنها علیه آمریکایینهای نیز هراسانهبیگانه

ی ااراده از یرک طررف، .ثاات دوگانه بوده استنوعی  اش را داده،العادهچیزی که به جناش ایران قدرت فوق» افزاید:می کمی جلوتر

اما  در زندگی عادی. ایی ریشهبه تغییر یتمایل و از طرف دیگر، ،بیان شده و حدت شدتا لحاظ سیاسی بکه به وجود داشته جمعی

کننردگی برا و طرد ناسیونالیسرم ،منیسرشووسهمی از بر نهادهایی که  ها بنیاد گذاشته شود،تواند بر سنتاین ادعای دوگانه تنها می

 «.واجد جذابیت بسیاری هستندبرای افراد  و دارند خود

گرایران از طریرق های مذهای و ملی کره اسرالما عان کرد که اسطوره ش درمورد ایران،ابرای اولین بار در مااحثات جا،ایندر فوکو 

چیرزی کره باعرث درواقرع  حرال،عریندر .«کننردگیناسیونالیسرم و طرد نیسرم،شووَ»ر اسرت از پُر انرد،ها را بسی  کردهها تودهآن

هرا گرایران بره تحریرک دهی توانرایی اسرالمقدر شریفتهآناین بود که فوکو  تر شد،دیدگاهی انتقادی اتخا  شدن امکانگذاشتهکنار

فوکرو از  در تمام طرول مصراحاه، طرز چشمگیری،به دید.ها شده بود که دیگر خطرات آن را نمیهمین سنت با میلیون نفر از مردم

– گرایرانسف برای اسالمأالاته با ابراز ت – هکه بریحتا بعد از این ،میان نیاوردخطراتی که زنان ایرانی با آن مواجه بودند صحاتی به 

 تهدیرد بره ،8791 ی در سالتظاهرات طی نگارروزنامه ازمردان گروهی به پیوستن برای اشتالش خاطر بهکه  بازگو کرد ای راصحنه

 برخورد فیزیکی شده بود.

موضرع فوکرو را  مصراحاه،ایرن کیرد برر أبرا ت ،لومونردنقردی در  انقالب به نرام خردا: ایرانپس از انتشار  کمی مار ، ماه در پایان

 ژانکره توسرط چرا  شرد  اُبزرواترورنوول های یکی از مقاله نقدی دیگر بر فوکو در ،از آن چند روز بعد خوانده بود. «برانگیزالؤس»

را برا یرک  یمسرائل مهمر» ،مطرح کرده بود کره کتراب ه،کوت .نوشته شده بود – کارس کهنهنوینامهنگار و زندگیروزنامه –ه ،کوت

 افزایرد،مری هترو،ک «شرود.تر مریی دو نویسنده با میشل فوکو آشکارکند که در گفتگوی پایانآور مطرح میپروا و تعببسادگی بی

چیرزی  کید شرد.أت سویهیک به صورت «جناش صدایکت خصلت» بر بود که در آن ی فوکو روشیترین مشکل کتاب و مقالهبزر 
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انتقراد شردید  .مشراهده شرد نیز میالدی 10ی ب فرهنگی چین در دههانقال طی ،برای اسالم «لمهوحدت ک»این به اصطالح  شایهِ

برنارد اولمان نوشت  نگار برجسته،منتشر شد که در آن روزنامه – روپرمخاطب و میانهای نامههفته – لواکسپر دیگری بالفاصله در 

 اسالمی در ایران ندارد. حکومتاحتمالی یک  پیامدهایدر برآورد  ی کتاب رابقیه «حزم و احتیاط»فوکو ی که مصاحاه

 جرواب نرداد. شرد،مطرح می انقالب به نام خدا ایران:های که در نقد و بررسی فراوانی طور مستقیم به این انتقادهاگاه بهفوکو هیچ

 او پیرامون هایبه ندرت کسی از نوشته اشیا، مار به نظوسارتر و دوبو اتمثل انتقاد ش،اهای پیشینبرخی انتقادها به نوشتهبرخالف 

فوکو بره سرادگی  نوشت نتَاوملبود که در  – یست پساساختارگرافمین – ناملِکاترین کِ در این مورد، یک استثنا کرد.ایران دفاع می

 در سرنت مرا، "حقروق بشرر"ازجمله  هیچ طرحی،» و «تشخیص دهد کری ما دور مانده،اندازهای فاز چشمتالش کرده تا آنچه را »

دو  8797 همر و ریلودرآفوکو « اش را از فرهنگ خودش گرفته است.که انقالبکشوری  در این کشور اجرا شود، تواند مستقیماًنمی

 سسرپ برود.کررده انتقادهای مالیمری از انقرالب  در آن بود و دلومونها برای یکی از آنکه ی ایران منتشر کرد ی دیگر دربارهمقاله

 فرو رفت. در سکوت ی ایراندرباره

 اهمیت جنسیت

المللیِ مرورد انتظرارش به نتای  بین ،هایی که توسط انقالب ایران ایباد شدلرزه ،8797گذشته از  ]سه دهه و نیم[ نیم و در دو دهه

و در ایرن مرورد برا حمایرت ایرا،ت  – در تعدادی از کشورها از البزایر تا مصر و از سودان تا افغانستانگرایان رادیکال اسالم .نرسید

هرا مسرئول هرا و جنراشاین حکومت اند.گری راه انداختههای داخلی ویرانجنگو یا  قدرت را به دست گرفته – ]از طالاان[ همتحد

ای در دوره []افراطریِ گرایریاسالم اند.حقوق زنان در جهان اسالم بوده یزمینه در یمتعدد هایگراییواپسهزار نفر و کشتار صدها

در حرال  انرد،هندو و یهودی که به همان اندازه ارتباعی های بنیادگرای مذهای مسیحی،پیدا کرد که جناش قدرت و نفو ی چنین

نراک ای دراماتیک و هرا سپتامار نمونه 88حمالت  ناسازگاری و خصومت داشتند.ها هم با حقوق زنان سر ی آنرشد بودند و همه

 گرایی مذهای است.از خطرات چنین تعصب

 ها انحرافی  هنری برود کره عمردتاًآیا این نوشتهکه، این اول .توان طرح کردیم دو پرسشهای فوکو در مورد ایران از نوشتهامروزه، 

 دهرد.ش به فوکو نشان مریادر انتقادات رودنسوناین چیزی است که ماکسیم  اند؟فرهنگ ایران بودهگرفتن تاریخ و محصول نادیده

 متفاوت اتخا  کردنرد های فرانسوی موضعی کامالًوار و دیگر فمینیستودانیم که دوبگونه ناوده است. میایم که اینما بر این عقیده

 بره براور مرا، ایرران داشرتند. یدربارهها هم دانش تخصصی کمی آن هرچند – کارکردش را حفظ کرده استکه تا امروز موضعی  –

ویژه به، دهندنشان می – شدههرچند در صورت اغراق – ی ایران برخی مشکالت موجود در دیدگاه کلی او راهای فوکو دربارهنوشته

 افزاید.به فهم ما از این فیلسوف اجتماعی برجسته میهای فوکو درمورد ایران نوشته ،از این لحاظ اش از مدرنیته.سویهدر نقد یک

بحران مدرنیته را  بحث درمورد 5008سپتامار  88از پردازد که به موضوع بنیادگرایی دینی می ،مطرح است امروزکه ی دوم مسئله

 المللری،در سرطح برین دینی،ننده درمورد بنیادگرایی کی پاسخی قانعشکست چپ برای ارائه است. تر کردهاز هر زمان دیگری مهم

یرک  یارائره هرمهرای گذشرته که در دهرهاینکما آسانی نیست، و این کار روز این مشکل ما هم هست.ام مشکل فوکو نیست.فقط 

اومانیسرم  با چاشنی اهبعد رودنسونکه ماکسیم طورهمان .دشوار بوده استیسم یمستقل از استالینیسم و مائو یگرایانهدیدگاه چپ

که در امپراتوری تزاری سرابق اتی های جنایهای مدید گزارشمدت تا – ی این سطورمانند نگارنده – هایی کهآن» :نوشت فرانسوی،

اگرر بره خراطر دیربراوری را باور نداشتند،  از انقالب شورویهای انسانی ناشی تراژدی و نیزشده انبام می فاتحو به نام سوسیالیسم 

، زیررا دناایرد تحقیرر کررمیشرل فوکرو را انرد. لطفی کردههای مسلمان نسات به خورشید درخشان امیدشان عصاانی شود، کمتوده
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خواسرت امیردش را از کره نمیبره خراطر این ی جهان اسالم، ناامیدی بیافریند. ویآبادها و روستاهای گرسنهخواست در حلاینمی

طورکره در برا، و همان «ها از دسرت بدهرد، قابرل سررزنش نیسرت.خواست امیدش را به اهمیت جهانی امید آندست بدهد یا نمی

 ل کرد.ای نقادانه که پیش از هر چیز از اهمیت جنسیت در عصر بنیادگرایی دینی آگاه است، تعدیدیدیم، امید را باید با روحیه

 

 ای است از:این متن ترجمه

http://newpol.org/print/content/revisitingfoucaultandiranianrevolution 

 ها:نوشتپی

ی آن اند. همرهی کتاب آفاری و اندرسون اخذ شدهی ایران از ضمیمهفوکو دربارههای های دیگر از نوشتهقولقول و نقل( این نقل8)

 اند.ها برای نخستین بار، در آن کتاب ترجمه شدهها، و بسیاری از آننوشته

 ی کتاب آفاری و اندرسون ترجمه شده است.( این نامه در ضمیمه5)

 اند.ی کتاب آفاری و اندرسون ترجمه شدهاولین بار، در ضمیمهها برای ( انتقادات رودنسون بر فوکو، برخی از آن1)

 اند.ی کتاب آفاری و اندرسون ترجمه شدهها در ضمیمهی برویلی دوبووار و مقاله( بیانیه9)
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