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کانت ،فوکو و سنت انتقادي
رضا داوری اردکانی -مالك شجاعی جشوقانی

*

استاد فلسفه دانشگاه تهران  -دانشجوی دکتری فلسفه معاصر دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت مقاله91/11/7 :؛ تاريخ پذيرش مقاله)92/1/1 :

چكيده
روشنگری قرن هجدهم يكی از مهمترين بنيادهای فرهنگ مدرن است و میتووان فلسوفم معاصور غور را
ديالكتيك و گفتوگوی روشنگری و جريانهای منتقد آن دانست .گرچه سابقم مضامين فكری روشنگری را
در اواخر قرون وسطی و حتی قبل از آن ريشهيابی کردهاند ،برای نخستين بار در جستار روشنگری چيست؟
(و البته به نحو تلويحی در نقدهای سهگانه و آثوار سياسوی) کانوت اسوت کوه روشونگری و وضون مودرن
صورتبندی فلسفی خود را میيابد .ميشل فوکو ،فيلسوف پست مدرن فرانسوی در با رسالم روشونگری
کانت ،سه جستار منتشر کرده که نشانگر نوعی چرخش قابل مالحظه در نگاه او به روشونگری اسوت؛ نقود
چيست؟( )1971کانت ،روشنگری و انقال ( )1911و روشنگری چيست؟( .)1911اين مقاله کوشيده تا از
راه تحليل و مقايسه چيستی روشنگری نزد کانت و فوکو به تبيين اين چرخش بپردازد .فوکو روشنگری بوه
مثابم يك دوره با اصول و مبانی جهان شمول را نفی کرده  ،اما روشنگری به مثابوم توداوس سونت انتقوادی و
هستیشناسیِ زمانِ حال (به عنوان يكی از جريانهای مهم سنت فلسفی غر ) را میپذيرد.
واژههاي کليدي :کانت ،فوکو ،روشنگری سنت انتقادی ،هستیشناسی زمان حال

* Email: malekshojaei@ut.ac.ir
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مقدمه
جنبش روشنگری به لحاظ تاريخی ،در ميانم قرن هفدهم در انگلستان آغاز و در ميانوم قورن
هجدهم در آمريكا و فرانسه رواج و باالخره درست قبل از ابتدای قرن نوزدهم بوه آلموان و
اروپای شرقی و جنوبی رسيد .در زبانهای مختلف اروپايی ،اسامی گونواگونی دربوارا ايون
دورا تاريخی به کار رفته است؛ عصر تاريخی در زبان انگليسی ،عصور روشونايی 1در زبوان
فرانسه ،آفكلرونگ در زبان آلمانی و روشنگری 2در زبان ايتاليايی.
روشنگری گرچه در تاريخ غر

به عنوان يوك دورا تواريخی خواط مطورت اسوت و

ريشه های آن را تا اواخر قرون وسطای مسيحی و حتی پيشتر از آن میتوان برد ،اموا بورای
نخستين بار در فلسفم کانت  -در قالب نقدهای سهگانه و رساله های سياسوی -اوسوت کوه
وضن مدرن ،صورتبندی مفهومی و فلسفی خود را يافته و روشونگری مدرنيتوه ،بوه خوود
آگاهی میرسد .آغازگاه اين خودآگاهی ،جستار روشنگری چيست؟ کانوت اسوت کوه سوير
تاريخی خود را در ايدهآليسم آلمان و بعدها در آثار فالسفهای چون مارکس ،نيچوه ،مكتوب
فرانكفورت و انديشم پست مدرن دنبال میکند.
اين مقاله ضمن اشاره به مهمترين ويژگی های روشنگری همچون اومانيسوم ،عقالنيوت،
کل گرايی و انديشه پيشرفت ،به بازخوانی جايگواه کانوت در روشونگری اروپوايی بوه ويوژه

روشنگری آلمانی پرداخته است .در گاس بعدی با طرت مضوامين اصولی جسوتار روشونگری
چيست؟ به ويژه تفكيك ميان کاربرد خصوصی و عمومی عقل ،میکوشد تا با تمرکز بر سه

جسووتار  .1نقوود چيسووت؟( .2)1971کانووت ،روشوونگری و انقووال ( .1)1911روشوونگری
چيست؟ به تحليل خوانش فوکو از روشنگری بپردازد  .وی در جسوتار روشونگری کانوت،
آغازگاه نوعی رويكرد به فلسفه را يافته است که از آن با تعابيری چوون «اخوال فلسوفی»،
«هستیشناسی زمان حال» و «سنت انتقادی» در فلسفه معاصر غربی ياد میکند .بهنظر فوکوو
خصيصووم متمووايز فلسووفه بووه عنوووان گفتمووان مدرنيتووه ،طوورت فلسووفهورزی بووه مثابووم
–––––––––––––––––––––––––––––
1. lage de lumiere
2. illuminismo
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«مسئلهسازکردنِ» اکنونيت است که از کانت آغاز شوده و یيول آن متفكرانوی چوون کانوت،
مارکس ،نيچه ،مكتب فرانكفورت و انديشه پست مدرن و ...قابل طرتاند.
مفسرانی چون جيمز اشميت ،ارنست کاسيرر ،گلدمن ،آيزايا برلين ،فردريك کاپلسوتون،
السدر مك اينتاير و ،...برخی عناصر شاخص را بوه عنووان ويژگوی فكوری روشونگری بور
شمردهاند که به اهم آنها اشاره میکنيم.
اومانيسم
ريشه های اومانيسم روشنگری را اغلب در حمله به مسيحيت و دين به معنای عاس کلموه در
غر

پس از قرون وسطی میدانند ،گرچه اين جريان پيشتر و در درون کليسا (از قورن)12

آغاز شده بود .در ميان مفسران روشونگری در بوا

اهميوت و تعوداد ويژگویهوای فكوری

روشنگری اختالف نظر است اما تقريباً بر سور اومانيسوم بوه عنووان مهومتورين يوا يكوی از
مهمترين اين ويژگیها نوعی اجماع وجوود دارد .برخوی فالسوفه همچوون هايودگر ،سواير
ويژگیها را به همين اومانيسم برگرداندهاند .انسان محوری روشنگری به اين معناسوت کوه
اين جهان را «شايد» خدا آفريده باشد ،اما اکنون عرصم انسان با ارزشها ،عواطوف ،آرزوهوا
و ترسهايش است .اومانيسم روشنگری در نقدهای کانتی به اوج خود میرسد.
عقالنيت
عقالنيت دوران روشنگری شامل فيلسوفان عقلگرای قرن هفودهم (دکوارت ،اليوب نيتوز و
اسپينوزا) و فالسفه تجربه گرای قرن هجدهم (الک ،بارکلی و هيوس) میشود .قورن هجودهم
به عنوان «عصر عقل» خوانده شده است.عقل روشنگری از لحاظ بی اعتمادی به «نظاس»های
فكری و نظاس سازیهای عقلگرايان قرن هفدهم ،متأثر از جان الک است .ايون عقول چنوان
که بعدها کانت تبيين کرد ،از حدود عالم تجربه فراتر نمیرود .منهذا ،عقل يا فهم آدمی در
قلمرو پديدارها ابزاری قابل اتكاء است ،به ويژه وقتی که از روش دانشمندانی چون نيووتن
بهره گيرد .به همين جهت فالسفم روشنگری به دنبال تاسويس «فيزيوك اجتمواعی» بودنود،
چنان که فیالمثل ديويد هيوس در آرزوی آن بود تا «نيوتنِ علوس انسانی» باشد .
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کلگرايی
عقيده به واحد وجهان شمول بودن طبيعت و عقل بشری و اينكه انسانها – در هر فرهنوگ
و جغرافيا و تاريخی -به حقايق علموی واحودی معتقدنود ،از دسوتورات اخالقوی واحودی
پيروی میکنند ،ساختارهای سياسی واحدی را میپذيرند و خدای واحدی را میپرستند ،بوه
معنای کلگرايی يا جهان شمولی روشنگری است.
انديشه پيشرفت و تاريخیگري
ريشه های اعتقاد به پيشرفت در آثار دو سخن گوی علوم جديود يعنوی فرانسويس بويكن و
دکارت به چشم میخورد؛ هرچند عناصر اصلی اين انديشه در مجادلم سنتگرايان و تجودد
طلبان که در اواخر قرن هفدهم درگرفوت ،حضوور دارد .در قورن هجودهم – بوه ويوژه در
فرانسه -انديشمندان به اين باور دست يافتند که با کاربرد روش علمی در تمواس زمينوههوای
اجتماعی و اخالقی و با رفن مووانعی کوه بور سور راه ايون کواربرد وجوود دارد ،اصوالت و
پيشرفت همه جانبه ای نصيب انسانيت خواهد شد .کامل ترين و گيراتورين بيوان ايموان بوه
طرت تصوير تاريخی پيشرفت یهن بشری ( )1793اثور کندرسوه

انديشم پيشرفت ،در کتا

آمده است .بعدها اين انديشه در فالسفم تاريخگرايی چون کانت ،هگل ،موارکس ،آگوسوت
کنت و حتی پراگماتيستهوای آمريكوايی و پوزيتيويسوتهوای منطقوی -البتوه بوا جورت و
تعديلهايی -تداوس يافت.
کانت و روشنگري آلمانی
روشنگری تحقق يافته در فرانسه و انگليس ،در آلمان و در فلسفه کانت ،يعنی درست جوايی
که روشنگری هرگز به طور کامل تحق نيافت ،صورتبندی فلسوفی خوود را پيودا مویکنود.
کانت ،آثار روسو را میخواند ،آيزاک نيوتن را هم بزرگ میدانست و البته به آئين لووتر نيوز
دل سپرده بود و انقال

فرانسوه را پويش چشوم داشوت .او بايود ايون وضوعيت وجوودی-

تاريخی -انضمامیِ چهارگانه را در فلسفه خود و به نحو منسجمی ،صورتبندی میکرد.
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اگر در انگلستان ،انقال
آلمان) ،انقال

صنعتی و در فرانسه ،انقال

کپرنيكی کرد .انقال

سياسی رخ داده بوود ،کانوت (در

کپرنيكی کانت از وجوه بسيار قابل بررسی اسوت اموا

میتوان گفت که در تماميت آن ،تثبيت اصول مبانی مدرنيسم را میتوان ديد.
همه اصولِ دوران جديد از قبيل عقل گرايوی ،سوبژکتيويسوم ،فردگرايوی ،سكوالريسوم،

انسانگرايی ،ليبراليسم و ديگر انديشههای اساسی اين دوران به نوعی در رسواله روشونگری
کانت حضور دارد .فلسفم کانت (در نقدهای سه يا چهارگانه – نقد چهارس ،کتوا ديون در
محدودا عقل تنها) و رسائل مابعد  -نقدی او (در با

تاريخ ،صلح پايدار ،نزاع دانشكدهها،

و )...که یيل عنوان کانت سياسی قابل طرت است ،آغاز يك تفسوير مونظم از انديشوههوايی
است که به تدريج در جريان تحوالت تواريخی مغور

زموين از اواخور قورون وسوطی توا

روزگار کانت شكل گرفت (خاتمی . )1117،
طرت سؤال روشنگری چيستِ؟ کانت ،در زمينه و زمانهای خاط بوده و قبول از کانوت
هم ،دغدغم جمعی از معاصرانش بوده و سابقهای نزديك به دوقورن دارد ). (Schmit,1996
انجمن چهارشنبه برلين ،انجمن سری دوستداران نهضت روشنگری بود کوه در سوال 1171
تأسيس شد .موضوع اصلی گفتگوهای انجمن ،چشماندازها و نتوايج روشونگری بوود و بوه
قول مندلسون ،جايگاهی بود که بخش روشن شوده ملوت مویتوانسوت عقايود خوود را بوا
دوستی و اعتماد متقابل طرت کند .در  17دسامبر 1711ويلهم موزن ،مقالوهای تحوت عنووان
«برای روشنگری شهروندان چه بايد کرد؟» ارائه میدهد .پرسوش اصولی او ايون اسوت کوه
«بايد به طور دقيق ،بدانيم که روشنگری چيست؟ چرا روشنگری افكار عمومی جامعوه موا،
تاکنون پيشرفت چندانی نداشته است؟»( ،)Ibid:10بسياری از اعضاء از جمله زولنوز و زلوه
در ماه ژانويه ،مطالبی در اين با

ارائه کردند.

قبل از سخنرانی موزن در  1711با عنوان «برای روشنگری شوهروندان چوه بايود کورد؟»
مقالووهای از يوهووان فريوودريش زولنووز ،مووتكلم و مصوولح تربيتووی ،در شووماره دوس نشووريه
« »Berlinischemonat sschriftدر دسامبر  1711به چاپ رسيده بود که در آن در خصوط
مراسم ازدواج غير دينی ،انتقاد و به طرت اين پرسش پرداخته بود که« :روشنگری چيسوت؟
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به اين سؤال که تقريباً به اندازه سؤال حقيقت چيسوت؟ اهميوت دارد ،بايود پويش از آنكوه
شروع به روشنگری نمود ،پاسخ داد» (.)Ibid

کانت اما در پاسخی که ارائه داد (و بعدها به رسالم روشنگری معروف شد) ،روشونگری
را «خروج از نابالغی به تقصير خويشتن» و نابالغی را «ناتوانی از به کار بوردن عقول و فهوم
خويشتن بدون اتكاء به مرجعيت و اقتدار غير» دانست ) .(Kant ,1989 :54در اين عبوارت
دو واژا کليدی وجود دارد «نابالغی» و «عقل»؛ نابالغی کانتی به چه معناست؟
نابالغی که کانت میگويد ،نوعی نابالغی است که مقصرش خود مردس هستند .اگر کانت مویگفوت،
مهجوريت (نابالغی) قهری بوده و پيش از اين عقل و نقادی وجود نداشته است ،ناگزير میشود در
نقد خرد محض ،و نقد خردعملی تجديد نظر کند و عقل را در هر دو اثر ،امری تاريخی بداند .اين
تلقی ،اگر به نقد اول آسيب نمیرساند ،نقد دوس را ويران يا منتفی میکنود .عقول تواريخی چگونوه
][1

میتواند احكاس تنجيزی مطلق صادر کند؟ (داوری ،بی تا.)2 :

يكی از نكات مهم در رساله روشنگری ،آن است که ديگر ما باکانتی مواجه نيسوتيم کوه
از فهم و عقل جهان شمول و غير تاريخی سخن میگويد .بلوغ ،در قرن هجدهم رخ داده و
مردمان قبل از اين زمان از اين عقل و بلوغ محروس بودهاند؛ اينجاسوت کوه نووعی تعوار
ميان نقدهای کانتی با رساله روشنگری ديده میشود .مقصود کانوت هوم از« عقول» ،عقلوی
است که انسان در قرن هجدهم صاحب آن شده است.
کانت از سوی ديگر ،عقل انتقادی را جزء طبيعت آدمی میداند .اگر اين عقل ،یاتی بشر
است ،چرا پيش از کانت -و قرن هجدهم -با اينكه نظاسهای فلسفی گسوترده ههوور کورده،
سئوالی از روشنگری به ميان نيامده است؟
پاسخ کانت اين است که به کار انداختن عقل ،مستلزس دليوری اسوت .مقصوود کانوت از
«دليری» آن است که «عقل انتقادی کانت ،مسبو به ارادهای بود که کانوت آن را بوه دليوری
تعبير کرد .اگر اين ارادا به کار بردن عقل نبود ،از عقل کاری بر نمیآمد» (همان) .
از همين جاست که در کنار ديگر بصيرت های کانتی ،از جملوه در نقود دوس-کوه در آن
آدمی عين اراده است – می توان از کانت به عنوان موسس مابعدالطبيعم اراده سوخن گفوت.
مابعدالطبيعم اراده البته از دکارت و فالسفه عقلگرای قرن هجدهم آغاز میشود و اين سوير
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به کانت رسيده و بعد از او در کسانی چون فيخته ،شلينگ و شوپنهاور بسط میيابد .کانوت
معتقد است که ارادا به کار گرفتن عقل ،مسبو به يك فعل است ،آن هوم فعول خوروج از
نابالغی و اکنون وقت خروج از نابالغی است .منظور او از اکنون ،پايان قرن هجودهم اسوت.
اما پايان قرن هجدهم ،چه امتيازی بر ديگر زمانها دارد؟ اين زمان ،زمانِ خود آگواهیِ عقول
به امكانات و محدوديتهای خويش ،و زمانی است که عقل خود را نقد میکنود .کانوت در
نقد اول به اين نتيجه رسيد که ما به جهان صورت میبخشيم و آن را تغيير میدهيم .حاصل
آنكه نقدهای سه يا چهارگانه کانتی ،گفتار در روش متحقق ساختن عقولِ روشونگری بووده
است .روشنگری از نظر کانت ،به چيزی جز آزادی نياز ندارد ،آن هم کم زيانترين نووع آن
يعنی آزادی کاربرد عقل خويش در امور همگانی ،پس روشنگری عالوه بر عقل و دليری به
کاربردن آن ،به آزادی هوم نيواز دارد .بوه هموين جهوت کانوت ،نابوالغی در اموور دينوی را
اهانتبارترين نوع نابالغی میداند ).(Kant ,1989
برای دست يابی به روشنگری به چه چيز نياز داريم؟ پاسخ کانت اين است که با کاربرد
عمومی عقل میتوان به روشنگری رسيد .کانوت ميوان کواربرد عموومی و خصوصوی عقول
تفكيك قائل میشود؛ کاربرد عمومی عقل ،کاربردی است «کوه هورکس مویتوانود در مقواس
فردی اهل علم ،خطا

به تماس جماعت اهل مطالعه آن را به کار گيرد» ).(Ibid:55

در استفاده خصوصی از عقل اما ،فرد به طور انفعالی به عنوان بخشوی از يوك دسوتگاه،
طبق قراردادی ،موهف به پيگيری برخی «اهداف عمومی» است .در ايون چوارچو  ،بحو
کووردن مجوواز نيسووت .فوورد ،هنگوواس کوواربرد عمووومی عقوول بووه عنوووان عضوووی از جامعووه
مشترکالمنافن ،يا حتی جامعه جهانی عمل میکند .در اينجا فرد میتواند عمالً تا حودی در
مقاس شخصی خود و بدون وارد کردن لطمه به اموری که در آن به کار گمارده شوده اسوت،
به بح

بپردازد ) .(Ibid-56محدوديتهای استفاده خصوصی از عقل ،با هودف روشونگری

تناقض ندارد اما استفادا عمومی عقل بايد آزاد باشد زيورا تنهوا ابوزار تحقوق روشونگری در
قلمرو اعتقادات و آراء اسوت .ايون درحوالی اسوت کوه در مقابول شوعار روشونگری يعنوی
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«شجاعت داشته باش در بهکارگيری فهم خويش» ،از همه سو دعوت مویشوويم بوه اينكوه
عقل نورزيد!
فوکو و سنت انتقادي روشنگري
ميشل فوکو در با

رساله روشنگری کانوت ،سوه جسوتار -در اواخور عمور خوود -منتشور

میکند که به باور برخی مفسران ،نگاه قبلی او به عنووان نقواد راديكوال مدرنيتوه را تعوديل

میکند ،اين سه جسوتار عبارتنود از؛ نقود چيسوت ؟( ،)1917کانوت ،روشونگری و انقوال
( )1911و روشنگری چيست؟(.)1911

 .1جستار نقد چيست؟
فوکو در جستار نقد چيست؟ به کاوش بيشتر در تاريخ «نقد» میپردازد« :نمیتوان پنداشوت
که ابتدا نگرش انتقادی پديد آمد ،بیآنكه بدين ناس ناميده شود؟ و بعد انتقاد و نقد ،مفهوومی
برجسته و ممتاز و مُهر جهان جديد شد؟» .فوکو اين فور

را مطورت مویکنود و بوه ارائوه

نوعی تفسير از تاريخ نگرش انتقادی میپردازد .اين تفسير مبتنی بر سه رکن است:
( :)1روحانيت مسيحی فعاليتی انجاس داد که نگرش انتقادی را ناگزير ساخت .روحانيوت
مسيحی خود را شبان مردمان میپنداشت و خواستار آن بود که هر فردی تحوت مراقبوت و
حكومت او قرار گيرد .اين وضعيت ،همان «کوودکی و بوه بلووغ نرسويدگی» کوانتی اسوت،
بنابراين رفتهرفته انديشم انتقادی در ایهان کسانی که نموی خواسوتند بورای هميشوه کوودک
بمانند شكل گرفت.
( :)2رکن دوس نقد ،متوسل شدن به حقو طبيعی يا فطری است.
( :)1رکن سوس نقد عبارت است از به کارگرفتن عقل خود برای تشخيص حق از باطول
و درست از نادرست (همان .)222 ،حاصل آنكه فوکو در اين جستار ،پيدايش نگرش نقادانوه
را نوعی پاسخ به گسترش نظامی از قدرت میداند که از آن به «حكومتّيت» 1تعبير میکند.
–––––––––––––––––––––––––––––
1. governmentality
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فوکو از اين واژه چه معنايی را مراد مویکنود؟ وی در سوميناری در دانشوگاه ورمونوت
( )1912بوا عنووان تكنولووژی خويشوتن (نفوس) ،حكومتّيوت را بوه معنوای «تالقوی ميوان
تكنولوژیهای سلطه بر ديگران و سلطه برخويشتن» دانسته است (همان) .وی از سه تكنيوك
حكومتيت سخن میگويد؛ تكنيك يونانی«خود تعين بخشی» ،1تكنيوك شوبانی مسويحيت و
«عقل ناهر به دولتِ» دوران مودرن .مطالعوات فوکوو در بوا

حكومتّيوت ،بوه تبوارشناسوی

تاريخی تكنيكهای کنترل سياسی که نهايتاً به اشكال مودرن قودرت انضوباطی مویانجامود،
میپردازد.
وی در کتا

مراقبت و تنبيه به بهترين شكلی به اين تبارشناسوی پرداختوه اسوت .نكتوه

مهمی که در اين کتا

بدان اشاره شده ،آن است که در برابر هر شوكلی از قودرت ،نووعی

«مقاومت» در برابر آن شكل میگيرد.
کاری که فوکو در مقاله نقد چيست؟ میکند ،درواقن شرحی از تكوين شكل خاصوی از
مقاومت در برابر حكومتّيت است .وی در اين مقاله «نقد» را به مثابه «فن [هنر] تحت منقواد
حكومت نبودن ،به هر شيوهای» میداند ).(Foucault Michel ,1996
اين نوع نقادی ،متوجه مرجعيت روحانی کليسا و مرجعيت دنيوی قواعد مودنی بووده و
تمرکز آن بر شبكهای از روابط است که قدرت ،حقيقت و سووژه را بوه هوم گوره مویزنود.
بنابراين درحالیکه حكومتّيت ،افراد را به قدرتی که داعيه حقيقت دارد محكوس میکند ،نقد،
جنبشی است که «از طريق آن ،سوژه بوه خوودش حوق مویدهود حقيقوت را در خصووط
معلولهای قدرت و قدرت را درباره گفتارهايش از حقيقت ،بوه پرسوش بگيورد .نقود ،فون
[هنر] سرپيچی اختياری از بندگی و نافرمانی مدبرانه خواهد بود» (فوکو.)222 :1171 ،
در يك کالس ،کارکرد اساسی نقد از ديدگاه فوکو ،فاعول زدايوی و سووژه زدايوی 2از آن
چيزی است که میتوان تدابير يا سياستهای حقيقت ناميد .فوکو پس از ارائوه شورت فوو
در با

خاستگاه های اين تلقی از نقد ،به ارزيابی تعريف کانتی روشنگری میپردازد .فوکوو
–––––––––––––––––––––––––––––
1. Self- determinig
2. desubjectification
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در تعريف کانت ،نوعی در هم تنيدگی متقابل «نقد» و «حكومتيت» را میبيند .تعريف کانتی
روشنگری« ،خروج از نابالغی به تقصير خويشتن» است ،اينكه آدمی نواتوان از بوهکوارگيری
فهم خويش بدون راهنمايی ديگران باشد و اينكه اين نابالغی خوود خواسوته اسوت و بايود
شجاعت دانستن داشته باشيم .در اين تلقی از روشنگری ،میتوان در هوم تنيودگی «نقود» و
«حكومتيتِ» مورد نظر فوکو را ديد (همان.)226 :
روشنگری کانتی (يا همان نقد فوکويی) ،محصولِ تواريخی فرآينود «حكوومتيتتی شودن»
جامعه بوده است .فوکو معتقد است که کانت در دفاع از روشنگری ،متوجم درهوم تنيودگی
«نقد» و «قدرت» بوده است ،چرا که شعار روشونگریِ «شوجاعت دانسوتن داشوته بواش» ،از
طريق امر و نهی منسو

به فردريك دوس که میگفت «ماداس که اطاعت مویکننود ،هور قودر

میخواهند تعقل کنند» ،تعديل میشود.
کانت به تمايز ميان کاربرد عمومی و خصوصی عقل پرداختوه و ايون تفكيوك بوه بواور
فوکو ،نشاندهندا آن است که کانت محدوديتهای نقد را تصوديق کورده اسوت .شوجاعتِ
دانستن ،درعين حال شجاعت ایعان به محدوديتهای عقل اسوت و چنوين عقلوی ،کواربرد
مجاز خود را فقط در کاربرد عمومیاش میيابد.
آيا حقيقتاً ،چنان که فوکو میانديشد ،کانت متوجه اين بازی متقابول قودرت و حقيقوت
بوده است؟ آيا کانت ،هوشمندانه به تصديق بازی متقابل حقيقت و قدرت مویانديشويد يوا
اينكه زمينه و زمانم تاريخی -سياسی کانت او را به اين تفكيك کشانده بود؟ کانت به خوبی
از محدوديتها و قيود زمانهای (قرن هجدهم) آگاه بوود کوه اکثريوت وسويعی از موردس بوه
داليل و عللی ،توانايی بسط و توسعه عقل انتقادی خود و بهادادن به «خودمختواری» 1خوود
را نداشتند.
دغدغم کانت و کثيری از متفكران روشنگری آن بود که چگونه در عين اينكه به تخريوب و
اصالت پيش داوریها و تعصبات غير عقالنی که مويتد نظم سياسی مستقر هستند مویپردازنود،
پيوستگی اجتماعی و ثبات سياسی را حفظ و جامعه را در باتال هرجومرج رها نكنند.
–––––––––––––––––––––––––––––
1. authonomy
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از اين رو هرچند فوکو به عنوان يك فيلسوف مستقل ،خوانش خود از روشنگری کانت
را دارد و میتواند داشته باشد ،بهنظر میرسد اين مواجهه ،مواجههای غير تاريخی بوا کانوت
بوده و متوجه دغدغهها و مقاصد کانت و زمانم او نمیباشد .کانت بيشتر بوه دنبوال تحكويم
ايده آل های روشنگری يعنی«خود مختاری» و «عموميتوت» اسوت توا تصوديق بوازی متقابول
قدرت و حقيقت.
فوکو با برقرار کردن نوعیتورادف ميوان «روشونگری» کانوت و «نقود» چنوان کوه خوود
میفهمد ،مرگ ايدهآلهای روشنگری در قرن نووزدهم را بوه مثابوه اسوتمرار پوروژا نقادانوه
کانتی میداند ،آن هم پروژا نقادانهای که نقدش متوجه خود روشنگری است.
سه اتفا باع

میشود تا جهتگيری اين «نقد» يا «روشنگری» متوجه خود ايدهآلهوای

روشنگری شود؛ اول :توسعم علوس پوزيتويستی ،دوس :ههور تلقی غايت شناسانه (در فلسوفه
هگل) و تكنوکراتيك (در انديشوه سون سويمون) از دولوت و سووس :درهوم تنيودگی علووس
پوزيتويستی و دولت در آن چه که میتوان از آن به «علم دولت» تعبير کرد.
نهضت انتقادی فرانسوی در آثار مورخان و فيلسوفان علمی چون باشالر و کوانگولهم،1
نهضتی در تاريخنگاری علم است کوه رويكوردی انتقوادی -تواريخی بوه عوواملی دارد کوه
موجب ههور و سلطم احتمالی يك شوكل خواط از عقالنيوت شوده و از ايون راه ،جهوان
شمولی و سلطه يك شكل خاط از عقالنيت را به چالش میکشد.
فوکو در مصاحبهای به تشريح اين نكته پرداخته است .نقشِ فلسفه قورن نووزدهم طورت
اين پرسش است که:
اين چه لحظه ای است که عقل به استقالل میرسد؟ معنای تاريخ عقول چيسوت و چوه ارزشوی را
میتوان به اين سلطم عقل در جهان مدرن نسبت داد؟ سلطهای که به واسطم سه شكل مهوم ممكون
شده است؛ انديشه علمی ،دستگاه فنی -تكنيكال و سازمان سياسی( .همان .)221-229 :

فوکو ،يكی از کارکردهای اصلی فلسفه زمانه ما را بررسی اين سه قلمرو میدانود توا بوه
طرت پرسشهای چالش برانگيز مبادرت کند .وی معتقد است که با جريوان تواريخ علوم در
–––––––––––––––––––––––––––––
1. canguilhem
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فرانسه ،سئوال کانتی از چيستی روشنگری در فرانسه شكل دقيق و شايد ناکافی «تاريخ علم
چيست؟» را به خود گرفته و سؤال به اين صورت طرت میشوود کوه در فاصوله رياضويات
يونانی و فيزيك مدرن چه اتفاقی رخ داده که منجر به شكلگيری «جهانِ علم» شوده اسوت.
به باور فوکو ،نقش فلسفی تاريخ علم از آگوست کنت تا دهوه  ،1961دنبوال کوردن هموين
مسئله بوده است .اما در آلمان ،داستان به شكل ديگری است و اين پرسش که ،تاريخ عقول
يعنی تاريخِ صورتهای عقالنی در اروپا چيست؟ در جريان انديشه آلمانی از ماکس وبر توا
نظريه انتقادی تا هابرماس طورت مویشوود و هموين پرسوش ،کوانون توأمالت ،ارزشهوا و
هنجارهاست .لذا اين نكته طرت میشود که «رابطه اين مسئله با تاريخ عقل ،با سلطم عقل و
با صورتهای متفاوت عملكرد اين سلطه چيست؟» (کلی.)121 -129 :1112 ،
فوکو و مكتب فرانكفورت ،هر دو در کار طرت اين پرسش نقادانهاند که چگونه عقالنوی
سازی ،به طغيان قدرت میانجامد؟ و هر دو با پرسش کانتی روشنگری دست بوه گريبوان و
هردو ادامهدهندا جريان استنطا از عقل هستند که با کانوت آغواز شوده اسوت .فوکوو ايون
استنطا از عقل را شيوهای تاريخی -فلسفی میداند که مانند فلسفم تاريخ و تواريخ فلسوفه
نيست ،بلكه امری مربوط به ساختن تاريخ خود انسوان اسوت ،اموری مربووط بوه بازسوازی
تاريخ از طريق روايتی بازسازی شده و مجعوول 1کوه پرسوش از روابوط ميوان سواختارهای
عقالنيت با آن در تضاد خواهد بود ،ساختارهايی که گفتار حقيقی و ساز و کارهوای اسوتيال
را که به آن گره خوردهاند ،بيان میکند  .پرسش روشنگری چيستِ؟ کانوت ،موا را بوه ايون
پرسش امروزیتر (در زمانم فوکو) سو میدهد که:
چه چيز است آنچه من هستم؟ منی که متعلق به اين انسانيت هستم ،شايد به اين لحظه .اين لحظوه از
انسانيت که محكوس شده است به قدرت حقيقت به طور عاس و قدرت حقايقی به طور خاط .من کوه
متعلق به اين ابنای بشر ،شايد متعلق به اين حاشيه ،متعلق به اين لحظه ،متعلوق بوه ايون لحظوه ابنوای
بشر ،که در قيموميت قدرت حقيقت بهطور عاس و حقايق بهطور خاط است ،چيستم؟ (همان.)212:
–––––––––––––––––––––––––––––
1. fiction
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هدف چنين جستار تاريخی -فلسفی« ،سوژه زدايی» از پرسوش فلسوفی فوو از طريوق
مراجعه به محتوای تاريخی آن و آزاد کردن اين محتوی با پرسش از معلوولهوای قودرت و
پرسش از حقيقتی که گمان میرود آنها حفظ میکنند ،میباشد.
 .2جستار کانت ،روشنگري و انقالب
در اينجا برخالف جستار قبلی ،روشونگری در پيونود نزديوك بوا ايودا «نقود»  -بوه عنووان
تكنيك(های) مقاومت در برابر حكومتّيت  -مطرت نمیگوردد .آنچوه در ايون جسوتار مهوم
است ،روشنگری به مثابه رويكردی است که به جهت تلقی خاط نسوبت بوه «اکنونيتوت» و
آگاهی خاط از اين اکنونيتت در کانون توجه و تفسير قرار میگيرد.
به باور فوکو ،بر خالف پرسشهای فلسفی متداول که فرا زمانی -مكانی هستند ،کانوت
به طرت نوع جديدی از پرسش مبادرت میورزد؛ پرسش از «زمان حال» و اين کوه «اکنوون»
چه میگذرد؟ اين نوع پرسش از «لحظم معاصر» در تاريخ فلسفه  ،تا قبل از کانت بیسوابقه
بوده است ). (Foucault , 1983
اهميت پرسش کوانتی در طورت نووع جديودی از تأمول فلسوفی اسوت کوه بوا جسوتار
روشنگری آغاز می شود؛ يعنی طرت فلسفهورزی به مثابم «مسئله ساز کردن» اکنونيتت .بهنظر
فوکو ،ويژگی متمايز فلسفه به عنووان گفتموان مدرنيتوه ،هموين ويژگوی مسوئلهسواز کوردن
اکنونيت است .با ههور روشنگری ،نوع جديدی از پرسش فلسفی مطورت مویشوود کوه در
رابطهای طولی با دوره باستان نيست بلكه نوعی رابطه عرضی با اکنونيتت دارد.
فوکو در ادامه به بح

از جستار نزاع دانشكدههای ( )1791کانت ،با تمرکوز بور بحو

کانووت و انقووال فرانسووه موویپووردازد .بووهنظوور او پيونوود وثيقووی ميووان جسووتار روشوونگری
چيست؟( )1711و نزاع دانشكدهها وجود دارد .هر دو جستار ،دغدغم آشكار کوردن معنوای
زمان حال و لحظه معاصر را دارند .در روشنگری چيست؟ کانت میکوشد تا به پرسشی که

به او عرضه شده است پاسخ دهد؛ اينكه روشنگری که ما بخشی از آنيم چيست؟ و در نزاع
دانشكدهها به پرسشی که واقعيت دوران به او تحميل کرده  -پاسوخ مویدهود کوه انقوال
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چيست؟ .فوکو به اين نكته اشاره میکند که طرت پرسوش از حوال حاضور ،و از خويشوتن،
يكی از کارکردهای مهم فلسفم مدرن است.
درواقن کانت در روشنگری چيست؟ به پرسشی پاسخ مویدهود کوه زمانوهاش بورای او
طرت کرده است و در نزاع دانشكدهها به انقال

فرانسه يعنی واقعيتوی کوه زمانوهاش بوه او

تحميل کرده ،میپردازد .تحليل کانت از انقال

فرانسوه ،یيول يوك پرسوش عواستور طورت

می شود و آن اين است که آيا نژاد بشر مستمراً در حال پيشرفت است؟ به باور فوکو ،بورای
پاسخ دادن به اين پرسش ،کانت به دنبال رويودادی در تواريخ بشوريت بوود کوه دارای سوه
ويژگی «يادآورندگی ،نشانگرانه و پيشگويانه» باشد.
فوکو می گويد اين رويداد بايد نشان دهد که هميشه چنين بوده اسوت (يادآورنودگی) و
هم اکنون نيز چيزهايی که دليل پيشرفت باشد روی میدهد (نشوانگرانه) و سورانجاس نشوان
دهد که هميشه نيز چنين خواهد بود (پيشگويانه) .درواقن ،اهميت اين رويداد آن است کوه
نشان میدهد يك علت دائمی که بشريت را بهسوی پيشرفت رهنمون میکند وجوود دارد و
اين علت همواره بوده ،هست و خواهد بود .بعد از اين است که ما مطمئن خواهيم شد کوه
علتی که پيشرفت را ممكن میکند ،فقط در يك لحظه خاط از تاريخ عمل نمیکنود ،بلكوه
يك گرايش و تمايل عمومی نژاد بشر به عنوان يك کل است که در جهوت پيشورفت سوير
میکند (محمودی .)1111 ،
کانت ،نشانم چنين پيشرفتی را در انقال
انقال

فرانسه میبيند .برای کانت اهميتوی نودارد کوه

فرانسه به اهداف خود دست يابد يا شكست بخورد ،بلكه آنچه برای او مهوم اسوت

همدلی ناهران انقال

با پديدهای است که نشانگر ترقی و پيشرفت نژاد بشری اسوت  .ايون

همدلی بهنظر کانت معلول چيزی جز يك استعداد اخالقی در بشر نيست.
وی اساس ًا به دنبال تووجيهی بورای توفيوق يوا شكسوت انقوال

فرانسوه نيسوت ،بلكوه

می کوشد تا اهميت آن را برای زمان حال تفسير کند .برخوی شوارحان فوکوو گفتوهانود کوه
کاربرد ارادا معطوف به انقال

در فوکو دارای ريشههای نيچهای است و اين امر ،جلووهای

از ارادا معطوووف بووه قوودرت اسووت ) .(D’Entre’ves ,1999جسووتار روشوونگری کانووت از

11
کانت ،فوکو و سنت انتقادي

مصاديق بارز نوعی فلسفه ورزی است که از زمان کانت تا فوکو ادامه پيدا کرده و مویتووان،
خط سير اين روش فلسفی را از سده نوزدهم تا زمانه فوکو دنبال کرد:
با اين دو متن میتوان گفت که ما در سر منشأ و در نقطه آغاز سلسلهای از پرسشهای فلسفی قرار
داريم ،اين دو پرسش ،دو صورتاند که به واسطه آن کانت سئوال زمان حال خود را مطرت کرد .به
اعتقاد من اين دو سئوال ،اگر نه برای کل فلسفم مدرن از قرن نوزدهم به اين سو ،دست کوم بورای
بخش بزرگی از اين فلسفه همواره مطرت بوده است ).(Foucault , 1993:17

فوکو در ادامه به اين نكته اشاره میکند که روشنگری بوه عنووان رخودادی کوه آغوازگر
مدرنيته اروپايی است ،صرفاً يك دوره تاريخی در فرهنگ غور

نيسوت بلكوه يوك سوبك

پرسش فلسفی ،آن هم پرسش از «تاريخمندیِ فكری که ناهر به امر جهانشمول» 1میباشود.
در ادامه فوکو به دو سنت انتقادی نشئت گرفته از کانت ،اشاره میکند:
بهنظر من ،کانت بنيانگذار دو سنت بزرگ انتقادی است که فلسفه مودرن را بوه دو بخوش تقسويم
کرده است؛ نخست سنت «تحليليت حقيقت» که به توصيف شرايطی میپردازد که تحت آن شرايط،
دانش حقيقی ممكن است و دوس سنت «هستیشناسی زمان حال» يا هستیشناسیِ «ما» که پرسوش
اصوولی آن ايوون اسووت کووه حووال حاض ورِ مووا چيسووت؟ حوووزه کنووونی تجربووم ممكوون چيسووت؟
(.)Foucault , 1993

بهنظر فوکو ،آنچه انتخا

فلسفی امروز ماسوت ،هموين سونت دوس اسوت کوه از آن بوه

«هستیشناسی زمان حال» يا «هستیشناسی خود» تعبير میکند .ايون شوكل از فلسوفهورزی
است که «از کانت و هگل آغاز و به واسطه نيچه و ماکس وبر تا مكتب فرانكفورت» نووعی
از تأملِ فلسفی را بنيان گذاشته که فوکو هم به تصريح خود ،در حدود آن کار میکند (.)Ibid
 .3جستار روشنگري چيست؟
بهنظر فوکو ،کانت روشنگری را به گونهای سلبی و نه ايجابی تعريوف کورده اسوت .وی از
روشنگری به عنوان نوعی «خروج و گذار» يواد کورده اسوت؛ او خواسوتِ زموانِ حاضور را
–––––––––––––––––––––––––––––
1. historicity of the thought of the universal
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همچون موردی متمايز به بح

گذاشت و در جسوت و جووی تفواوت و اينكوه چوه چيوز

امروز را از ديروز متفاوت کرده میباشد (.)Foucault , 1984
روشنگری ،بيانِ خود آگاهیِ عصر جديد است ،عصری که از افراد میخواهد تا خوود را
از «موقعيت کودکی» يعنی موقعيت عدس بلوغ برهانند .روشنگری به عنوان فرآينودی رهوايی
بخش است که افراد را از نابالغی خود خواسته رهايی میبخشد .روشنگری درواقن ،نسوبت
ميان سه چيز را دگرگون میکند؛ ( :)1ما ( :)2اقتدار ( :)1کاربرد عقل.

0

در شعار روشنگری يعنی «شجاعت دانستن داشته باش» ،کانت واژهای آلموانی بوه کوار
برده که به معنای نوعی درس ،رهنموود و را ِه چواره اسوت ،رهنموودی کوه خوود بايود بوه
خويشتن ارائه کنيم .چون بنا بر همين شعار ،قرار است که خود تصميم بگيريم.
به اين اعتبار ،روشنگری ،خودآگاهی است .دورانی است که به موقعيت خود ،آگاه شده
است .در متن روشنگریِ کانت ،بارها از «انسوانهوا» و« انسوانيت» يواد شوده اسوت .او واژا
آلمانی 1را به کار برده تا نشان دهد که روشنگری ،راه چارا مشكل آدمی را پويش کشويده و
آغازگر رهايی نوع انسان و نه فقط دستهای از انسانها میباشد.
کانت ،دو شرط برای بلوغ عقل مطرت میکند :نخستين شرط ،کاربرد عقل اسوت ،فوکوو

توضيح می دهد که واژه ای که کانت ،برای عقل 1در زبان آلمانی بوه کوار بورده ،بوه معنوای
شكل خاصی از عقالنيت است .اين واژه در هر سه نقد کانت ،به معنی به کوار بسوتن عقول
به ياری خود عقل و نه چيز ديگری آمده است .عقل ،دو کاربرد عمومی و خصوصوی دارد؛
ما در مسائل شخصوی «همچوون جزئوی از يوك دسوتگاه» ،عقول را بوه کوار مویگيوريم ،و
می آموزيم که عقل را در «وضعيتهای تعيين شده» بوه کوار بنوديم ،اموا روشونگری بوه موا
آموزش میدهد که عقل را آزادانه به کار بنديم.
نتيجه
اينكه فوکو از سويی در آثاری چون نظم اشياء ،روشنگری را زمينهساز پيدايش علوس انسانی
مدرن دانسته و به نقادی جدی آن میپردازد و از سوی ديگر در جستارهای سهگانوم فوو ،
–––––––––––––––––––––––––––––
1. wahlpruch
2. menschleit
3. razonieren
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نوعی رويكرد همدالنه به روشنگری دارد ،به باور برخی فالسفه و شارحان ،نشوانگر نووعی
تناقض در کار فكری وی است .با توجه به تحليل فوو  ،آنچوه در روشونگری بورای فوکوو
اهميت دارد ،نگرش انتقادی به «زمان حال» است  ،چيزی که فوکو از آن به نووعی« ،اِتووس
فلسفی»« ،هستیشناسی انتقادی» يا «هستیشناسی ناهر به زمان حال» تعبير میکنود .کوارکرد
اصلی اين اخال فلسفی ،نقد مستمر دوران تاريخی است .اِتوسِ فوکويی ،نووعی اسوتنطا ِ

فلسفی 1است که هم زمان ،روابط انسان با زمان حال ،شيوا تاريخی بودن فرد و تقويم خود
به عنوان سوژه خودمختار را تبديل به مسئله میکند .بهنظر نويسنده ،توجه همدالنه فوکو به
ميراث فكری -فرهنگی روشنگری به معنای چورخش از مواضون ضدمدرنيسوتی او نيسوت
بلكه به معنای تداوس بخشی به همان اِتوس فلسفیای است که برای نخستين بار در جسوتار
روشنگری کانت ،آشكار شده است .کاری که فوکو میکند آن است که اين اِتوس فلسفی را
در با

خودِ دوره روشنگری به کوار مویگيورد .اِتووس فلسوفی بوه زبوان فوکوويی ،هموان

تبارشناسی است که متوجه مشكلِ «سوژه» در فرهنگ و فلسفه غربی شده اسوت .درواقون بوه
روشنگری می توان دو نگاه داشت که نزد فوکو ،روشنگری به مثابوم يوك دورا تواريخی بوا
اصول و مبانی جهان شمول ،پذيرفتنی نيست ،اما روشنگری به مثابم نوعی پرسشگوری کوه
ناهر به تاريخمندی امر جهان شمول است ،قدر ديده و بر صدر مینشيند.
پینوشت
 .1اين قطعه از نوشتم منتشر نشدا منبن شمارا  1فارسی نقل شده است کوه توسوط نويسوندا محتورس آن در
اختيار بنده قرار گرفته است.
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