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  گرايي و سوسياليسم از روسو تا فوكو شك: تبيين پست مدرنسيم   

  1مهدي بنايي

  

  

  مقدمه

- مدرن نه فقط براي اهالي كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، بلكه حتي براي آنان كه در جوامع توسعه يافته نيز بهفهم وضع پست

شود، ها اطالق ميوضعي است و به چه مقطع تاريخي و با كدام ويژگيكه وضع پست مدرن دقيقا چه اين. برند دشوار استسر مي
بار براي هميشه به آن پاسخ داد و بار ضرورت بازانديشي در باب آن را ناديده گرفت يا از پرسشي نيست كه بتوان به روشني و يك

هاي فهم وضع پست مدرن نه كه دشواري توان گفتاين مهم البته در خصوص خود مدرنيته نيز صادق است و حتي مي. عهده برداشت
با وجود اين، دشواربودن . شده استگرفته و ناشي فقط از دشوار بودن فهم مدرنيته جدا نيست بلكه حتي الاقل به جهاتي از آن مايه 

تجدد پيش آمده خاسته و مضاعف شده است كه در آن دركي از اضطراب آمال عالم مطريق فهم وضع پست مدرن، از اين ناحيه نيز بر
كوشيده است تا طريق ، به نوبه و سهم خود، »تبيين پست مدرنيسم«در اين ميان، نويسنده كتاب . استرفتهآيندگي آن سخن و از بي

هاي آن در آراي متفكراني چون روسو، كانت، هگل، ماركس و نيچه دشوار فهم اين وضع تاريخي را از طريق بررسي سرچشمه
هيدگر نشان دهد و آن را در  راسل، ويتگنشتاين، پوپر، ماركوزه وبزرگاني چون اشپنگلر،  تداوم آن را در انديشهجستجو كند و سير 

قطعا انجام امري به اين گستردگي و اهميت، عهده . تحوالت فكري متفكران پست مدرني چون دريدا، ليوتار، فوكو و رورتي پي گيرد
بايست تنها به مثابه است و البته كه اين اثر را مي مذكورراختر از اندازه و ظرفيت كتاب دار مسئوليتي سنگين و طالب مجالي بس ف

در واقع اين مقصود جز با بازانديشي موشكافانه فلسفه . درآمدي به آن مقصود در نظر گرفت و در همين حدود از آن انتظار داشت
رد و پرواضح است كه برعهده گرفتن اين نحو و اندازه از بازانديشي جايي ببتواند راه بهشود و نميجديد و معاصر غربي ميسر نمي

در عين حال، كتاب مذكور، وضع . كاري نيست كه در حجم محدود كتابي از اين دست بگنجد و در مجالي به اين اختصار حاصل آيد
رسد كه نظر ميع تاريخي نبوده و بههاي اساسي مربوط به اين وضپست مدرن را سرسري طرح نكرده و فارغ از درك بسياري از پرسش

هايي در وضع پست مدرن از سوابقي تاريخي و ريشه. اين توفيق را داشته است كه براي مخاطبان خود راه دركي به اين مهم بگشايد
د اين كتاب به مد. اي در فضاي تفكر معاصر آشكار و تحول آفرين شده استژرفناي گذشته ضرورت و تكوين يافته و با چنين پشتوانه

تامل  گرفت و از اين رهگذر در نسبت آن با اين انديشهدوره مدرن پي پاي تكوين و تاسيس انديشهپست مدرن را پابه توان انديشهمي
و  هاپرسش يك ازتواند رو به سوي پاسخ به كداميراستي كتابي از اين دست، چه جايگاه و اهميتي در ميزان ما دارد و ماما به. دكر
شود كه در باب نسبت ما با تاريخ غربي، مواضع و جهت متفاوت مي ها از آنپاسخ به اين پرسش، راه سير؟  در مائل ما باشدمس

اهميت توجه به آن تا مرتبه بستگي تمام اكنون و آينده ما به اين  و نفيهاي متفاوتي وجود دارد و از سطح انكار اين نسبت برداشت
با اين همه، تاريخ معاصر ما گواه گويايي است كه ما در مجال تاريخي اخيرمان هرگز از تامل درباب نسبت . يردگنسبت را در بر مي
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ايم مسائلي از مسائلمان را در غياب طرح و بررسي اين نسبت توضيح دهيم و تعريف و نخواسته يا نتوانسته خويش با غرب فارغ نبوده
هي را نشاني از اهميت و اعتبار پرسش از اين نسبت بدانيم، به جايگاه و اهميت اين كتاب در مسير اكنون ما به ميزاني كه اين گوا. كنيم

بازانديشي در اين نسبت اعتراف خواهيم داشت و طرح و بررسي مباحثي از اين دست را نه فقط موجه و شايسته ، كه بس ضروري 
  . خواهيم يافت

  و پرسش از مدرنيته پست مدرنيسم

جد از خود مدرنيته پرسش كنيم و شرايط كه به شايد اين مجال را نيابيم، ي، پست مدرن را به مثابه مرگ مدرنيته تلقي كنيماگر به آسان
پست مدرنيسم را بيشتر بايد با تعهد به اين بازانديشي و گشودن راهي به خودآگاهي . تحقق و تدوام آن را مورد بازانديشي قرار دهيم

پرسش از مدرنيته بدانيم،  اگر پست مدرنيسم را به مثابه. شناخت و مورد تامل قرار داد» مدرنيته خودآگاه«مدرنيته يا تحقق به اصطالح 
- و بهي امكان پرسش از يك حادثه و دوره تاريخ ساززمينه ايم كهدر طرح و تعريف آن بيشتر به وضع و شرايطي توجه كرده و انديشيده

- مياي به ما روشنفكران برجسته«رو در كتاب هيكس، سخني از اين دست كه از اين .گشاينده راه خودآگاهي تاريخي استعبارتي، 

- به معناي پايان يافتن دوره مدرن و آغاز شدن دوره ديگري كه بعد از مدرن مي) 13 ،1394 هيكس،(» گويند كه مدرنيسم مرده است

و عبور  آزاد نگشته در دوره مدرن داشتهكسي هنوز مدعي آغاز دوره جديدي نشده و بشر از عهدي كه . تواند بيايد نيستخواهد و مي
 ه و خرديمدرنيته مضطرب شد آمال و آيندهست و آن را بايد مورد توجه و محل تامل قرار داد اين است كه چيزي كه ه. است نكرده

آن با  وثيق و از نسبت و پيوند در معرض پرسش قرار گرفتهكه مدرنيته به آن قوام يافته بود اكنون ديگر آن اعتبار گذشته را ندارد و 
توان از اصول روشنگري سخن گفت و به آمالي اميد بست كه در آغاز هيچ ميديگر در چنين شرايطي آيا . است قدرت سخن رفته

مدرنيسم بر پست. كندمدرنيسم كل پروژه روشنگري را رد ميپست«پاسخ هيكس آن است كه  ه است؟شددوره مدرن طرح و ترويج 
» .اندها اكنون به اوج انحطاطشان رسيدهنبودند و نمودهاي فرهنگي آن آن است كه اصول مدرنيستي روشنگري از همان آغاز قابل دفاع

 مدرن، خود جبههپستانديشه كه  موجب اين گمان شودگويد، اي بسا وقتي هيكس از رد روشنگري سخن مي )27، 1394هيكس، (
در  دو گروه مقابل، اساسا مبارزه و كارزاري اي در كار نيست و ميانكه در اين ميان اصال جبههعليه مدرنيته، حال آن اي استمبارزه
كرد و دوره پست مدرنيسم، دوره زوال اين اعتقاد و روشنگري اعتقاد به دوره و قدرت عقل و علم را تثبيت و ترويج مي. استنگرفته
اصول روشنگري تحميل نشده نكته اين است كه اين زوال و خلل از ناحيه نيرويي بيرون از مدرنيته بر . خلل در آن قدرت استظهور 
اختصاص به شك به قدرت عقل و ترديد در اعتبار علم،  .شايد اين نكته را بتوان با بررسي سرآغاز فلسفه علم بهتر توضيح داد. است

نگرفته و تا زماني كه مبادي علم در معرض ترديد قرار . يافتعلم نيز  پيدايش فلسفه منشا توان درمدرن ندارد و آن را ميانديشه پست
. شدنيازي به اين ظهور احساس نمياساسا اعتقاد به اعتبار علم دچار خللي نشده بود، شرايط و ضرورتي مقتضي ظهور فلسفه علم نبود و 

 فلسفه علم، هر چند كه در اين نقطه آغازين علم مورد پرسش قرار گرفت و بر سر اعتبار آن چون و چرا آغاز شد، ،با اين خلل و ترديد
تواند راهي به ميتامل در منشا تاريخي ظهور فلسفه علم،  .بودمدرن به قوت و جديت خود طرح نشده و آغاز نگشته پست انديشه هنوز

فهم اين مهم بگشايد كه ترديد در اعتبار علم و شك به عقل نه حاصل مبارزه ايجابي يك جبهه با اصول روشنگري، كه برآمده از 
توان شرط اصلي توفيق تاريخي پوشاندنشان را ميناپذير قدرت عقل است، ابهام و ضعفي كه چاره ضعف دروني اين اصول و ابهام



٣ 
 

فلسفه علم و انديشه پست مدرن از هتك اين پوشش و آشكار شدن آن ابهام و و ظهور تاريخي  ضرورت .حساب آوردروشنگري به
    .خيزدضعف برمي

  

  پست مدرنيسم نابهنگام

يكي از آن جهت كه : گشايد، الاقل از دو سو راه بصيرت يافتن به وضع پست مدرن را بر ما مي»رنيسم نابهنگامپست مد«تعبير تامل در 
صورت وضعي تاريخي آشكار شود نيز در انديشه متفكران مختلفي وجود كه بهبدانيم پست مدرنيسم، مقدم بر خود، يعني پيش از آن

سو اما در عين حال متفاوت با ظهور آن در وضع مدرن را هر چند همكه وجه پيشيني پستو ديگر اين 2استداشته و به وجهي طرح شده
-بر اين اساس، گرچه از همان آغاز دوره مدرن، با سويه .بودن آن با اين نشويمو مقطع تاريخي متاخرش بيابيم و قايل به يكي و عين هم

يركگارد، شوپنهاور، نيچه و نتني، روسو، هيوم، كانت، شلينگ، كيموهايي از تفكر پست مدرن در انديشه و آثار متفكراني چون 
اما اين هرگز آن داللت را ندارد كه  يابيم،شاعري چون بودلر مواجهيم و صدا و صبغه آشكاري از آن را در آثار متفكران روسي مي

چه در انديشه و آثار گذشتگان طرح شده پرداخته اي نداشته و تنها به بازخواني و تكرار آنآورد تازهمدرن هيچ دستتفكر متاخر پست
نسبت و  استاي از خود دوره مدرن، تنها در همين مقطع تاريخي امكان ظهور يافتهوضع پست مدرن به مثابه مرحله .استو توفيق يافته

دوره مسيحي و يا حتي در آغاز دوره تجدد انتظار  در نبوده است كه بتوان تحقق آن را در يونان يا چنان با چنين مقطعي از تاريخ آن
 ساختهتنها در اين مرحله از تاريخ دوره مدرن است كه ضرورت بازانديشي ويژه در شرايط و جوهره آگاهي، خويش را آشكار  .داشت

است اي نبودهنوع ريشه و سابقه در عين حال، اين وضع تاريخي يك حادثه ناگهاني و فاقد هر .استاي دست يافتهو به چنين نتايج نقادانه
است و اگر اين تاريخ مدرن را در حدود همين دوره جديد خالصه و منحصر و پيش از خود نيز همراه با تاريخ مدرن وجود داشته

مولف كتاب البته متعهد بررسي پست مدرنيسم بر اساس اين دوره  .توانيم نقاط آغازين آن را در انديشه يونانيان نيز بيابيمنكنيم، مي
است كه آن را بر مبناي حضور و تداوم آن در انديشه و فلسفه جديد غربي بكاود و مورد تامل قرار ديرين تاريخي نشده و بيشتر كوشيده

                                                            
. ، بلكه به مفهوم مرتبه و رتبه تلقي كردبه معنايي زمانينه بايد را» پست مدرنيسم«و » پسامدرنيسم«در » پست«يا » پسا«از اين جهت، پيشوند . ٢

مدرنيته و  هايبنيان به مثابه نقد آن گيرد وپست مدرنيسم چون عين نقد و بازخواني مدرنيته است، به لحاظ رتبه بعد از مدرنيته قرار مي
هاي اساسي آن در آثار بزرگاني چون گيريكه در متن آمده، برخي از جهتهاي كالن آن، از آغاز با خود مدرنيته وجود داشته، و چنانروايت

هستند كساني كه در  عالوه بر اين،.پيش آمده استبا تحقق و بسط مدرنيته ، گام به گام ...يركگارد، نيچه ومونتني، روسو، هيوم، كانت، كي
برخي «دانند و بر اين باورند كه ، خود را مقيد به قرار دادن و منحصر كردن آن در سنت غربي نمي»پست مدرنيسم«تعريف و تعيين تاريخي 

توانند شوند، و بنا براين ميها گرفتار نقد پست مدرن از مدرنيته نمياند، به اين معني كه آنهاي سنتي غير غربي آشكارا پست مدرنفلسفه
] كساني چون[اين ادعا، ادعاي . مدرنيسم داشته باشد، از مدرنيته فراتر رودبه پستكه نياز به توسل آنراهي به غرب بنمايانند كه غرب بي

  )279، 1388كهون،  (» .ديويد هال است
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به خودآگاهي رسيده در فلسفه جديد  يه سوژهكوشيده تا به اين بصيرت مهم دست يابد ك »مدرنيسمتبيين پست« نويسنده كتاب 3.دهد
پذيري خويش را به همراه داشته و اين تناهي و تنگنا در فضاي انديشه چه متفكراني ظهور هايي از تناهي و پايانغربي، از آغاز چه نشانه

و بسط وجود سوژه از آن برخاسته و تاريخ  هايي نيست كه ضرورت تكوين، تداومالبته اين به معناي نفي آن خاستگاه .استو بروز يافته
در اين خصوص، . استمدرن مورد بازانديشي و ترديد قرار گرفتههايي كه در وضع پست؛ خاستگاهاستجديد غربي را ساخته و راه برده

هاي ن عليه ايده ضرورتهاي متمامي تحليل« :ان فوكو نقل كرده است توجه كردچه نويسنده كتاب از زبتوان به آنعنوان مثال ميبه
  )14، 1394هيكس، ( ».معناستخرد، حقيقت يا دانش بينام سخن گفتن به...شمول در وجود انسان استجهان

پردازيم كه هيكس در كتاب مي متفكرانياز  يكي انديشه به بررسي اقتضاي اين نوشته كوتاه، تنهاو به اختصاربا اين توضيح اكنون، به
  .كانت ايمانوئل :وضع و انديشه پست مدرن نشان دهدرا با  تا پيوند وثيق او كوشيده خود

  مدرنكانت و انديشه پست

هيكس با . آيدحساب ميبه سازنقطه عطفي دوران او هدارد و انديشكننده ترديد كانت در تاريخ تفكر جديد غرب، نقشي بسيار تعيينبي
مهمي  ، بر نشان دادن آن نواحيمدرن آشكار سازد با انديشه پستكه پيوند وثيق فلسفه او را براي آنتوجه به اين جايگاه اساسي كانت، 

اين ناحيه . دهدناپذير بودن قلمرويي از ناداني بشر را مورد توجه قرار ميورزد كه محدوديت عقل و چارهاز انديشه كانت تاكيد مي
  :ان يافت و نشان دادتوناپذير ناداني را مثال در اين عبارت كانت ميچاره

پذيرند، چيزي جز نمودها، يعني هاي تجربه كه براي ما امكانشود و بنابراين، تمامي ابژههر چيزي كه در مكان يا زمان شهود مي«
موجوديت اي از تبدالت، شوند، به مثابه موجودات ممتد، يا به مثابه مجموعهاي كه بازنمايي ميهاي صرف نيستند كه به شيوهبازنمايي

  4».هاي ما ندارندمستقلي بيرون از انديشه

در آن و  نخواهد برد و امكان هيچ دخل و تصرفي داراي موجوديتي مستقل از آگاهي ماستراهي به آنچه ما  براين اساس، علم و دانايي
ق و دين براي هميشه خاموش ها به اخالتمامي اعتراض«از اين طريق است كه . طرح هيچ نقد و اعتراضي درباب آن را نخواهد داشت

اما اين مهم را  5.»ترين دليل بر جهالت معترضانوسيله روشناي سقراطي صورت خواهد گرفت، يعني بهخواهند شد، و اين امر به شيوه
د ساختن ومحديابيم كه با انكار يا نميهيچ بينيم و نشاني از اين آرمان كانتي نميما در انديشه پست مدرن بايد در نظر داشت كه 

ها و مباني كانت را در جهت نيل به نتايج شكاكانه و و توان فرضيهدرست است كه مي .معرفت، جايي و مجالي براي ايمان گشوده شود
چه در سويي مطلق انديشه كانت با آنبه معني هم نقادانه انديشمندان پست مدرن مورد بازانديشي و تامل دوباره قرار داد، اما اين هرگز

تبيين پست «بدين جهت، گرچه نويسنده تواناي كتاب، در مسير دشوار  .دتواند باشگذرد نيست و نميمدرن مي فضاي تفكر پست

                                                            
گرايي شك«: استوسو تا فوكو دانسته و در عنوان كتاب چنين آوردهمولف آشكارا، حدود تعهد خود در مسير تبيين پست مدرنيسم را از ر. ٣

ه و صرفا از همين آغاز تري نداشتاما اين حدود آن معنا را ندارد كه انديشه پست مدرن هيچ سابقه ديرين. »و سوسياليسم از روسو تا فوكو
  .ريشه گرفته و آغاز شده استديد دوره ج

٤.kant, ١٧٨١, B٥١٩/A٤٩١  
٥. kant, ١٧٨١, Bxxxi 
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-اما در عين حال به اين خطر نيز نزديك يا مبتال ميگشايد، اي در نظام فلسفي كانت مي، چشم ما را به امكان بازانديشي تازه»مدرنيسم

 .فهميمب تقليل يافته در فضاي نظام تفكر فلسفي كانتن را نه در پيوند با وضع تاريخي و انضمامي خويش، كه سازد كه تفكر پست مدر
مدرنيستي تفكرش، يك فيلسوف مدرن است و اين نكته چنان ژرفنا و واقعيتي دارد كه بر مبناي هاي قوي پسترغم اين سويهكانت به
كانت از محدوديت  .يافتنت راه تجدد گشوده نبود و عالم متجدد امكان ظهور نميتوان به قطع گفت كه بي نظام فكري كاآن مي

گيرد كه نظم ورزد اما از دل همين محدوديت، نظمي را نتيجه ميناپذير بودن اين محدوديت نيز تاكيد ميگويد و بر چارهسخن مي
تاريخ را فاقد  و شرايط باور به اين نظم را از دست داده و ها مقدماتكه پست مدرنتجدد است و رو به فراگيري و كمال دارد، حال آن

از  .اندو انديشيده هاي تاريخي توجه كردهها و گسستهمين جهت، غالبا به تاريخو به تقليل يافتن به نظم و ادب تجدد يافته هايزمينه
هايي است كه در انديشه پست مدرن عتبار فراروايتساز طرح و ارغم محدوديتي كه براي عقل قايل است، زمينهطرفي، گرچه كانت، به

هاست، كه مرحله اعتماد به علوم و فراروايت فلسفه كانت به آن مقطع از تاريخ غربي تعلق دارد .گيرداعتمادي قرار ميمورد نقد و بي
ليوتار خود اين . ماندمدرن باقي نميهاي عالم رود و اعتباري براي فراروايتكه در وضع پست مدرن اين اعتماد از دست ميحال آن

اعتمادي به مثابه بياگر بخواهم اصطالح پست مدرن را به حداكثر ساده كنم آن را به«: دهدوضع را به اختصار چنين توضيح مي
- كته از آنتوجه به اين ن) 494، ص 1388ليوتار، (» .اعتمادي بدون شك محصول پيشرفت علوم استاين بي. كنمتعريف مي فراروايت

مدرن، در زمانه پيشرفت سخنان كانت را در وضع تاريخي پيش از پيشرفت علوم با سخنان متفكران پستتفاوت رو ضروري است كه 
ست كه فيلسوفان پست مدرن به البته اين نكته بدان معنا ني. باشيمشرايط و پيامدهاي تاريخي هر يك توفير متذكر جد بهدريابيم و  علوم

تفاوت انديشه . انديشنداند و به ضديت و ستيز با تجدد ميشرايط تاريخي متفاوت، برخالف كانت با تجدد مخالف اقتضاي درك
توان در سطح موافقت و مخالفت با فيلسوفان پست مدرن با نظام فلسفي كانت، از جنس تفاوت در ساليق نيست و آن را نبايد و نمي

جا كه فيلسوفان خود را نه در مقام شكل بخشيدن به زمان، بلكه در زمان دارد و از آن اين اختالف ريشه. امري نشان و توضيح داد
آمد و بدآمد خويش خوش اقتضايو به يابند و دلبخواهانهمجالي براي موافقت و مخالفت نمي دانند،سخن آن ميكشف و طرح جوياي 

كه نظر به  توان دريافتمدرن، ميبا توجه به اين نكته و با نظر به اختالف موقع تاريخي كانت و فيلسوفان پست .شوندبا امور مواجه نمي
  .دآورآن فراهم مي اي براي نقدزمينه گشايد و در انديشه پست مدرنمي كانت راهي به تاسيس و بسط تجدد محدوديت عقل در فلسفه

اگر «: دهدگونه توضيح ميتنگناي كانتي برآمده از محدوديت عقل را، پس از تمهيد مقدماتي اين، »مدرنيسمتبيين پست«نويسنده كتاب 
ها را اموري در نظر بگيريم كه ربطي به جهان گويند، پس بايد آنمفاهيم را اموري در نظر بگيريم كه چيزي كلي و ضروري به ما مي

ريم كه به جهان تجربه حسي مرتبطند، پس بايد ايده شناختن هرگونه حقيقت تجربه حسي ندارند؛ و اگر مفاهيم را اموري در نظر بگي
توان راهي به قبل از كانت، البته هيوم نشان داده بود كه از حوزه تجربه نمي )49، 1394هيكس، (» .كلي و ضروري واقعي را  رها كنيم

ناپذيري يافت عقل محض را درست از دل همين شكاف چاره خويش از مسئله اساسي و مسير اصلي نقدكانت . ضرورت گشودكشف 
از  قادر نيست داد كه علمسخن  و موضع هيومي آشكارا نشان مي .بود و نشان داده دهو ضرورت كشف كر كه هيوم آن را ميان تجربه

رچه در حوزه تجربه همواره با نشان دهد خرد، گ و كانت جوياي آن بود كه حقايق كلي درباره جهان تجربي سخني قابل اعتماد بگويد
كه به ضرورت دست  اين امكان برخوردار است ، ازهويت نيستمحدوديت و تنگنا مواجه است  اما  چون خويش لوحي سفيد و بي

اما اين امكان و سازندگي در وضع  .شودو علم جديد مي آورد و سازنده جهان تكنيكسوژه كانتي از دل همين امكان سر بر مي .يابد
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كه اشاره شد، چنان گرچه، آيدبه ميان مي سخن حتي از مرگ سوژهدر آن شود كه پست مدرن چنان دچار فطور و شكستگي مي
 6.مدرن در باب مرگ سوژه و مدرنيته را نبايد كامال بديهي و خالي از ابهام و پيچيدگي دانستصراحت و قطعيت سخنان متفكران پست

- سازد و نشانه بودن انديشه او را از اساس نفي نميمدرن را زايل نميت سخنان فيلسوف و متفكر پستالبته اين پيچيدگي و ابهام اهمي

به انديشه واضح و اعتقاد جازم اختصاص دهيم كه در اين صورت اصال نبايد و  اهميت داشتن و نشانه بودن را تنها ما كهكند، مگر آن
  .راهي به تامل در آن گشود داخت ومدرن پربه انديشه پست يمتواننمي
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