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Abstract
In this paper we try to study the relation of God and human being in the triple episteme of the book
The order of Things. The main issue of Foucault in the book is how to form human being as the
subject of science in the history of evolution episteme (from Renaissance to Modern) centered on the
relation between words and things. On one hand, based on Episteme and dominant thought in each era,
the possibility is provided to recognize that based on which order science and knowledge are formed
and on the other hand, human being's different interpretations and his stand in each era of history of
ideas are appeared. In the present paper, we are trying to contemplate the relation and relevance which
human being establishes in this area with God as well as how to genesis the human concept as the
subject of science. Additionally, since Episteme and epistemic space of each era is always making
over and changing, the relation of human being and God can't also have a stable quality and remain in
a single status. We make effort, therefore, to study the backgrounds that although slight, polish our
understanding about the world around us and our relations to the nature, words and eventually our
relations to God differently.
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چکیده
این پژوهش تالش می کند چگونگی نسبت انسان و خدا در اپیستمههای سه گانۀ کتاب نظم اشیا را بررسی کند .مسئلۀ
اصلی فوکو در این کتاب ،چگونگی شکل گیری انسان بهعنوانِ «سوژۀ» دانش در تاریخ تحول اپیستمه (از رنسانس تاا
مدرن) با محوریت نسبت میان واژگان و اشیا است .براساسِ اپیستمه و فکار حااکم در هار عصار ،از ساویی امکاان
تشخیص اینکه دانش و معرفت در هر عصر براساسِ چه نظمی شکل می گیارد ،فاراهم مای شاود و از ساوی دیگار،
برداشت های متفاوت از انسان و جایگاه او در هر دوره از تاریخ اندیشه آشکار می شود .این پژوهش در صادد اسات
در کنار چگونگی تکوین مفهوم انسان بهعنوان سوژۀ دانش ،نسبت و ارتباطی را بررسی کند که انسان در ایان گساتره
با خداوند برقرار می کند .همچنین از آن رو که اپیستمه و فضای معرفتای هار عصار هماواره در تحاول و دگرگاونی
است ،نسبت انسان و خدا نیز نمیتواند کیفیتی ثابت داشته باشد و بار یا

حاال بااقی بماناد .بناابراین تاالشِ ایان

پژوهش بر آن است که به بررسی هرچند اندک پیشزمینههایی بپردازد که درک ما از جهان پیراماون و مناساباتمان باا
طبیعت ،واژگان و چیزها و درنهایت نسبتمان با خدا را دستخوش تأویلهای متفاوت میکنند.
واژگان کلیدی :اپیستمه ،زبان ،دانش ،انسان ،خدا.
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علوم بسیار گوناگون ،وحدت زالب ی

مقدمه
میشل فوکو ( )1322-13۹۱در ساال  1322کتااب

واژه ها و چیزها را نوشت که در ترجمۀ انگلیسی ،نظم
اشیا :دیرینهشناسی علاوم انساانی ناام گرفات .عناوان
کتاب واژه ها و چیزها باه مناسابت پیوناد میاان نظام
واژه ها و شناخت چیزها از دوران رنساانس تاا زماان
حال اشاره دارد و عنوان نظم اشیا بیشتر بر نظام اماور
عالم و نحوۀ شناخت آن داللت میکند.
این اثر که به دورۀ نخست 1فعالیت فکاری فوکاو
تعلق دارد ،دربرگیرندۀ سه دورۀ رنساانس (تاا،)1221
کالساای

(1221تااا )1۹11و ماادرن (1۹11تااا)1391

است .مطاابق باا شاواهدی کاه فوکاو در ایان کتااب
جما آوری ماایکنااد ،حاادود زمااانی ایاان سااه دوره،
متفاوت از تقسیم بندی معمولی است که همگان به آن
معتقدند؛ زیرا تقریباً بیشاتر فالسافه آزااز مدرنیتاه را
عصر رنسانس می دانناد؛ در حاالی کاه فوکاو شارو
عصر مدرن را نیمۀ دوم قرن هجدهم می داند و فاصلۀ
معرفای

بین دوران رنسانس و مدرن را عصر کالسی

ماایکنااد .فوکااو معتقااد اساات هاار دورۀ تاااریخی
صورت بنادی خاا
صورتبندی خا

خاود از معرفات را دارد؛ ایان
 ،اپیستمه 1یا فضای معرفتی است.

مفهوم اپیستمه در دساتگاه فکاری فوکاو باه طاور
صریح با برداشت پیشینیان از این واژه متمایز است .او
در کتاب دیرینه شناسی داناش ایان واژه را ایان گوناه
تعریف میکند:
«اپیستمه ...کل روابطی است که در طی ی
خا

عصر

 ،موجب وحدت کردارهای گفتمانیای میشود که

به ظهور اجزا و عناصر معرفتشناختی ،علوم و نظامهای
رسمیتیافته (صوری) میانجامند ...اپیستمه ،شکلی از
معرفت یا نوعی عقالنیت نیست که با گذار از مرزهای

روح تاریخی و یا ی

موضو یا ی

عصر را نشان دهد؛ بلکه اپیستمه

مجموعۀ روابطی است که در ی

عصر خا

میتوان

میان علوم یافت؛ به شرط آنکه این علوم را در سطح
قاعدهبندیهای گفتمانی تحلیل کنیم» (1972: Foucault,

.)191

در اپیستمه با مجموعهای پیچیده از مناسبات
حاکم بر ی

عصر مواجه میشویم که دانش ،اندیشه

و اعتقادات از دل آن بیرون میآیند .از جملۀ این
مناسبات ،شیوۀ حضور و چگونگی انتظام «چیزها» و
نسبت آن با «واژهها» است؛ در قلمرو معرفتی که در
آن پدیدار میشوند .هر اپیستمه نمایانگر رابطهای
خا

میان واژگان و اشیا و عناصر زیربنایی سازندۀ

دانش است که در پی دستیابی به عمقی از دانش در
هر عصر و پردهبرداشتن از قوانین ،عناصر و
پیشزمینههایی است که دور از دسترس آگاهی در
جریاناند.
هدف فوکو از تحلیل اپیستمه ،پرداختن به فضای
معرفتی یا سیستمهای دانشی است که انسان را شکل
میدهند .به عبارت دیگر ،او اپیستمههای حاکم بر هر
دوره را بررسی میکند تا در پایان بتواند ظهور و
سقوط انسان به مفهوم جدید آن سوژه را نشان دهد.
از این رو آنچه تاکنون وجود داشته ،صرفاً چگونگی
تکوین مفهوم انسان و جایگاهش در اپیستمه بوده و
به نسبت انسان و خدا در اپیستمه کمتر توجه شده
است؛ بنابراین ،تأمل دربارۀ نسبت انسان و خدا تاب
درک مختلف از فضای معرفتی هر عصر و همچنین
تاب امری متقدمتر ،یعنی نحوۀ ترتیب و تنظیم یافتن
واژگان و چیزها نسبت به یکدیگر از عصر رنسانس
تا عصر جدید است .به این معنا که اگر تجربۀ نظم
تغییر کند و پیوند جدیدی میان موجودات برقرار

Episteme

1

گردد ،معرفت صورت تازهای به خود میگیرد و
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حاصل آنکه نسبت انسان و خدا دستخوش تغییر

حتای باین انساان و زیرِانساان تفااوت وجاود نداشات»

میشود .پژوهش حاضر بهمنظورِ بررسی چگونگی

).(Jacob,1974: 33

نسبت انسان و خدا در فضای معرفتی رنسانس،
کالسی

و جهان مدرن نگاشته شده است و میکوشد

تا به سؤاالت دیگری نیز پاسخ دهد :انسان در هر
فضای معرفتی چه جایگاهی دارد؟ آیا انسان موجودی
متناهی است و تاب ی

موجود نامتناهی و متعالی

دیگر است و بهخودیِخود فاقد جایگاه است و یا
اینکه انسان است که محور هستی و خدای خود
است؟

شبکۀ معناایی شاباهت در قارن شاانزدهم بسایار
گسترده است؛ اما فوکو در کتاب نظم اشیا چهار گروه
از همانندی و مشابهت را ارائه می کند که در اپیساتمۀ
رنسانس زالب بود:
نخستین شکل همانندی مناسبت 2است« .تناسب،
اشیای مشابه را به هم نزدی

میکند و اشیای مجاور

را شبیه به هم میسازد» (فوکو)91 :19۹3 ،؛ برای
مثال ،بدن و روح با یکدیگر «مناسب» هستند« :روح
باید متراکم ،سنگین و اینجهانی ساخته شود تا خدا

 -1اپیستمۀ رنسانس :شناخت از طریق هماننددی و
مشابهت

آن را در دل ماده جای دهد» (همان« .)91 :گیاه با
حیوان ،زمین با دریا و انسان با تمام چیزهای اطرافش
مرتبط میشود .گیاه برای چهارپایان مناسب است،

نخستین دورهای که فوکاو در نظام اشایا بررسای
می کند ،رنسانس (تاا )1221اسات .باا آزااز اپیساتمۀ
رنسانس ،اشیا و موجودات براساسِ نظمای برآماده از
مشابهت 1شناخته میشدند .بدین معنا کاه در سااختار
معرفتی فرهنگ زرب همه چیز اعم از اجسام ،گیاهان،
حیوانات و انساانهاا همساانی داشاتند و موجاوداتی
مشابه تلقی می شدند .فرانسوا ژاکوب (،)1321-2119
تاریخ نگار علم و زیستشیمیدان معروف قرن بیستم،
نظام اندیشۀ رنسانس را که فوکو تاا حادودی نادیاده
میگیرد ،چنین توصیف میکند:
«تااا پایااان ساادۀ هجاادهم هاای ماارز روشاانی میااان

چهارپایان نیز برای انسان مناسباند» (همان .)93 :این
پیوندها آنچنان دقیق به پیش میروند که همچون
ریسمان به نظر میرسند؛ «ریسمانی که از علت
نخستین تا پایینترین و کوچ ترین چیزها ،از طریق
ارتباطی متقابل و مستمر کشیده میشود .در چنان
روشی فضیلت برتر ،در حالی که پرتوهایش را
میپراکند ،به آنجا میرسد که طی آن اگر ما ی
انتهای این ریسمان را لمس کنیم ،بقیۀ ریسمان نیز به
لرزه خواهد افتاد و حرکت خواهد کرد» (همان).
9

دومین شکل همانندی مشاکله یا تقلید است .مشاکله

موجودات و چیزها وجود نداشت .موجود زناده بای های

بهمعنای «همانندی در عین دوری و وسیلهای است که

گسستی تا موجود زیرزنده تداوم مییافت .هار چیازی در

براساسِ آن اشیای پراکنده در جهان میتوانند به

جهان تداوم داشت و به گفتۀ بوفون« ،میتوان گام به گام از

یکدیگر پاسخ دهند .صورت انسان از دور با آسمان

کاملترین مخلوق تا بیشکلتارین مااده ،از ساازمانیافتاه

مانند میشود؛ برای مثال ،آسمان مانند انسان دو چشم

ترین حیوان تا سادهترین کانیها پایین آماد» .هناوز های

دارد؛ ماه و خورشید و یا فکر انسان انعکاس ناکاملی

تقسیمبندی بنیادینی میان موجود زناده و زیرِزناده وجاود

از عقل خداوند است» (همان) .سومین شکل

نداشت .درواق  ،تفاوت و تمایزی بین آنها وجود نداشت؛
Resemblance

1

Convenientia
Aemulatio

2
3
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همانندی همگونی 1است .در همگونی ،دو مورد قبلی

دانسته می شد و همۀ تفاوت هاا در باازی ایان جاذباۀ

یعنی مناسبت و مشاکله با یکدیگر تلفیق میشوند.

همگانی حل می شدند .به عبارتی نیروی تشاابه چناان

«همگونی بیش از آنکه براساسِ شباهت چیزها باشد،

عظیم انگاشته می شد که اگر به خود واگذاشته می شد،

برپایۀ شباهت روابط قرار دارد .همگونی از رابطۀ

می توانسات سراسار جهاان را باه یا

«هماان» [یاا

ستارگان با آسمان آزاز میشود و به رابطۀ گیاهان و

یکسااانی مطلااق] تساالیم کنااد» (مرکیااور-29 :19۹3 ،

زمین تا مواد معدنی همانند الماس و سنگهایی که

« .)2۱دوره ای که انسان ها و هماراه آناان جاانوران و

الماسها در آن دفن شدهاند [و] بین اندامهای حسی

هرچیز زنده یا بیجان و چهرههای خااموش زماین را

و ...ادامه مییابد» (همان )29 :و باالخره شکل چهارم

با انحرافی مشابه ،سقوطی مشاابه ،صاعودی مشاابه و

همانندی همحسی 2است؛ «همان چیزی که جهان و

دوره ای مشابه به دنبال خود میکشاد» (فوکاو:19۹1 ،

اشیا را به جنبش و حرکت درمیآورد و آنگونه که

.)21

فوکو میگوید ،به یاری این نیرو در کوتاهترین

بنابراین اصل مشابهتْ همۀ اجازای جهاان اعام از

لحظهای میتوان گستردهترین فضا را پیمود .به

اشیا ،موجودات و حتی انسان و خدا را به هم نزدیا

عبارتی همحسی ،همان نیرویی است که اصل

ماایکنااد .ایاان اصاال آنقاادر مرکزیاات دارد کااه

جابهجایی را به وجود میآورد» (همان )22 :و تقریباً

کیهانشناسی ،9گیاهشناسی ،فلسفه و انسانشناسی ایان

همهچیز را به همهچیز فارغ از هرگونه هویت ،مانند

عصر را تحت تأثیر خود قرار می دهد .از مجموعۀ این

کرد.

مشابهت ها «زنجیرۀ عظیم هستی» به وجاود مای آیاد؛

عبارت گویایی که فوکو دربارۀ این عصار باه کاار

زنجیره ای وحدت بخش که دنیا را با همۀ تکثر و تنو

می برد این است که «جهان بر روی خاودش تاا شاده

به هم پیوند میدهد؛ بهگونهای که های چیازی در آن

است» (همان)99 :؛ یعنی در اپیستمۀ رنسانس زمین و

خالی از تشابه با چیز دیگر نیست .باه عباارت دیگار،

آسمان بهعنوان دو جهان یا دو عالم تصور مایشادند.

«کتاب عظیم طبیعت» بار مبناای تماام ایان تشاابهات

عالم صغیر یا تحتاألرض و عالم کبیار یاا مااورا کاه

وحاادت ،هماااهنگی و یکدسااتی جهااانی را آشااکار

«همچااون آیینااهای تصااویر یکاادیگر را ماانعکس

میکند.

می کردنند .هر چیزی در روی زمین تصویری از عاالم
ماورا و جهان آسمانی است .تعداد موجاودات در آب

 -1-1زبان و دانش

و در روی زمین باه انادازۀ تعاداد موجاودات آسامان

زبان نیاز در اپیساتمۀ رنساانس از سایطرۀ فراگیار

است ،ساکنان دریاها و زمین با ساکنان آسمان متنااظر

اصل تشابه بیرون نیست .از این جهت باین واژه هاا و

هستند» (همان.)9۹ :

اشیا هستی مشترکی برقرار بود؛ بهگونهای کاه جادایی

آنچه این تناظر و هماهنگی را در سطح دو جهاان

بین آن دو تصورشدنی نبود .زبان موجودی هم عارض

فراهم می آورد ،اصل تشابه است« .از طریاق مشاابهت

بااا سااایر موجااودات اساات و واقعیتاای نظیاار سااایر

هر تکه از واقعیت قابلِ جذب شادن باه تکاهای دیگار

واقعیت های عالم دارد .از این رو واژگاان عاین اشایا

Analogy
Sympathy

1
2

Cosmologie
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هستند و اشیا به عنوان واژگان دیده می شوند و با آنهاا

فوکو نشاانهشناسای را داناش زالاب عصار رنساانس

تشابه کامل دارند .به نحوی که هر واژه (دال) فقط باه

میداند.

شیء (مدلول) خود ارجا دارد و آن را نشان می دهد؛

خداوند نشانه ها را برای درک زبان خاود و اسارار

به گونه ای که میان آنها شفافیت و وضوح قطعی برقرار

هستی عالم در طبیعت نهاده بود؛ بناابراین «جهاان باا

میکند.

تمامی اجزا و موجودات آن ،چه نشانه ها و چاه آنچاه

امضا یا نشاانه 1اصاطالح مهمای اسات کاه بارای
اپیستمۀ رنسانس به کاار مایرود .های یا
شباهت بادون وجاود «امضاای» خاا

از ماوارد

ِ خاود اصاالً

وجود ندارند .جهان شاباهت فقاط مای تواناد جهاان
نشانه ها باشد .فوکو در ایان بااره مای گویاد« :داناشِ
همانندی ها بر آشکارسازی و کشف این امضاها بنیاان
گذاشااته شااده اساات» (فوکااو« .)11 :19۹3 ،شااباهت
عامل ارتباط دو رکن نشانه (دال) و آنچاه نشاان داده
می شد (مدلول یا شیء) است .نشانه بهمثابۀ مُهری کاه
صان بر مصنو خود مایزناد و یاا باهمثاباۀ امضاای
چیزهاساات» (مرکیااور .)29 :19۹3 ،از ایاان رو باارای
درک مشااابهت میااان موجااودات بایااد نشااانههااا را
دریافت .از دید انساان عصار رنساانس ،خادا هماان
صانعی است که برای درک آسان ما از مشابهت حاکم
میان موجودات و اشیا ،بر همه چیز نشاان یاا امضاایی
نهاااده اساات و ایاان نشااانهااا ضااامن معتبااری باارای
مشابهتها هستند.
با ورود نشانه باه ایان عصار «معرفات باه معناای
جست وجو برای کشف قانونی است که بار نشاانه هاا
حاکم است .با آشکارسازی و کشاف مشاابهت میاان
چیزها ،معناهای پنهانی و دور از دسترس آنهاا بار ماا
مکشوف میشوند» (فوکو.)12 :19۹3 ،

نشانه ها نشان می دادند ،برای انساان همچاون کاالم و
داللت های خداوند تلقی مای شاد .خداوناد همچناان
نشانهها را برای سخنگفتن با انسان به کار میگرفات.
بنابراین هار زماان کاه نشاانه ای کشاف و داللات آن
روشن می گردید ،درواق مستقیماً سخن خداوندی باه
انسان منتقل میشد» (کچوییان.)112 :19۹2 ،
«در این عصر رابطۀ بین عالم ماورا و تحت االرض
هم بهعنوان تضمین دانش و هم محدودۀ گساترش آن
در نظر گرفته میشد .اما معرفات و داناش باین عاالم
ماورا و تحتاالرض ،به جهان مااورا تعلاق داشات و
مبنایی برای دانش به جهان زیرین تلقی می شد .همین
عامل بود که دانش را وادار ساخت تا جادو و علام را
در سطح یکسانی بپذیرد» (فوکو .)۹1 :19۹3 ،بنابراین
برای دست یافتن به چنین معرفتی و باازخوانی اسارار
نهفته در نشانه ها ،تفکر نظری با عالقه به کیمیا ،ساحر
و جادو آمیخته بود و الزام به پذیرش ساحر و توجاه
به متون کهن ،هم عرض با دانش و تفکر نظری قلمداد
می شد .از این رو میتوان نتیجه گرفات کاه علاوم در
گذشته عمیقاً به ماوراءالطبیعه وابسته بودند و عملکرد
دانش و معرفت به تفسیر ،بازخوانی اسارار طبیعات و
فهم زبان موجودات عالم خالصه می شاد و درنهایات
تقدس خصیصۀ ماهوی دانش به حساب میآمد.

از ایاان رو هرجااا شااباهت وجااود دارد ،تأویاال و
تفسیر نیز هست .نشاانههاا باهمثاباۀ کادها و رماوزی

 -2-1انسان و خدا در اپیستمۀ رنسانس

پنهانی اند که نقش اساسی در شاکل گیاری معرفات و

در چنین فضای معرفتی ،شاناخت انساان و زباان

عصر هساتند؛ باه هماین جهات،

هم عرض باا شاناخت ساایر موجاودات و اشیاسات.

مولد معنا برای ی

انسان با تماام چیزهاای اطارافش مارتبط مای شاود و
Signe

1
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طبیعت را در قیاس با خود تفسیر می کند .باه عباارتی

می شود .از طرفی هر شیء جزئی آیینۀ کل جهان هام

«هر شناختی از طبیعت شاناخت خاود اوسات .تاأثیر

هست .گرچه این تعبیر تا حادودی عرفاانی باه نظار

اشیا را در خود ادراک میکند و میبیند که اشایا بایش

می رسد ،می توان گفت :خدا در طبیعت و طبیعات در

از خودش ،او را محدود و مشروط می سازند .بنابراین

خداست .خداوناد خاود را در آثاار و آیاات طبیعات

به آنها فعالیت ها و نقش هایی نسبت می دهد که مشابه

عیان ساخته است و انسان می تواند با شناختن طبیعت

چیزهایی هستند کاه در خاود مای یاباد» (کاپلساتون،

به معرفت خداوند نائل شود.

 .)912 :19۹۹در قلمروی که انسان براساسِ تشاابهات

در این عصر ،حقیقت و واقعیت بهگونهای به هام

میاندیشد ،بهنادرت مایتاوان تفااوتی بنیاادین میاان

آمیختاهاناد کاه بارای شاناخت هریا

از آنهاا ابازار

انسان و زیرِانسان یافت .سؤالی که مطرح می شود این

جداگانه ای طلب نمی شود؛ از ایان رو آنچاه واقعیات

است که خدا چگونه خود را به انساان مای شناسااند؟

یافته را باید در حقیقت خدا جساتوجاو کارد .از آن

انسان هر شیء متناهی ای را در ارتباط با چیزی کاه از

رو که حقیقت صفت شناخت است ،شناخت حاصال

قبل میداند و یا از راه مقایسه ،تشاابه ،عادمِتشاابه باا

عمل خادایی و گویاای حضاور خداوناد در صاحنۀ

چیزی می شناسد؛ اما خدا در عصر رنساانس هماواره

طبیعت است؛ نه محصول فکر انسان .مقصاود داناش

متعال ،فهم ناپذیر و نامتنااهی اسات« ،شابیه باه های

درک و دریافت معنایی است که هر جزء در رابطه باا

موجود متناهی ای نیست و حمل محموالت معاینن بار

کل و در درجۀ اول با خداوند دارد .معنا و حقایقی که

خدا تشبیه خادا باه اشایا و قیااس او باا اشایا اسات.

در بطن خود ،انسان را به زایت و زارضِ خداوناد از

درواق محموالت متمایزی که درمورد اشیای متنااهی

خلق هستی رهنمون می کند؛ زیرا حقیقات مخلوقاات

به کار میبریم ،در خدا بهنحوی منطبق باه یکدیگرناد

همگی در خدا پنهان است .درنهایت خادا در جایگااه

که از توان فهم ما فراتر است» (همان.)2۹1 :

بزرگ ترین موجود ،مرکز و محایط جهاان و وحادت
کاملی است که همۀ موجاودات متنااهی و محادود را

از آن رو که طبیعت مجسامۀ زناده و آییناۀ خادا
محسوب می شد ،مطالعه به یاریِ انحاای تجلای خاود

با تکثرات و تضادها در خود دارد ،بی آنکاه بسااطتش
خدشهدار شود.

خاادا در طبیعاات ،راه اصاالی باارای شااناخت خاادا
محسوب می شد .طبیعت شکلی سراسر نمادین داشت

 -2اپیستمۀ کالسیک :شناخت از طریق طبقه بندی و

که خدا بر هر چیزی نشانی به جاای گذاشاته باود .از

بازنمایی

این رو «خدا دربردارندۀ هر چیزی است؛ او شامل کل

با آزاز اپیستمۀ کالسی

( )1221-1۹11در زرب،

است .هر چیزی مشمول بساطت الهای اسات و آنهاا

شباهت و وحدت که رکن اساسی معرفت در اپیستمۀ

بدون خدا چیازی نیساتند» (کاپلساتون.)2۹۱ :19۹۹ ،

رنسانس تلقی می شاد ،باه تادری جاای خاود را باه

در چنین نظامی هر شیئی هرچناد جزئای (از واژه تاا

گسست و تفاوت داد .به عقیدۀ متفکران و دانشامندان

اشیا ،موجودات و انسان) تجلای 1خداوناد محساوب

عصر کالسی

مشابهت با نقصی عمده روباه رو باود؛

زیاارا شااباهت همیشااه راه را باارای مشااابهتی تااازه
Manifestation
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میگشود« .بازی مشابهت ،حدی نمیشناخت و نهایتااً

چیزی که می دانیم فقاط درباارۀ یکای از آنهاا صاادق

هی گاه منجر به قطعیت و تمامیات نمای شاد .جهاان

است» (فوکو.)11۱ -119 :19۹3،

مشابهت صاورت هاایی آشافته و مابهم از واقعیات و

نظریااۀ بااتهااای ذهناای را باایکن ارائااه کاارد کااه

چیزها ارائه می داد و به مانعی برای درک دانش تبدیل

تکملهای بود بر نظر دکاارت و رد شاباهت باهعناوان

شده بود» (کچوییان.)111 :19۹2 ،

رکن اصلی معرفت .روایت او از نظریۀ بت هاا نموناۀ

تفکر دساتوریِ پاورت ا روایاال 1از آن رو کاه بار

برجسته ای از مشابهت هایی زیرواقعی است کاه ذهان

نظریۀ بازنمایی تأکید و تمرکز دارد ،یکی از نابتارین

انسان عالقاه مناد باه برقرارکاردن آنهاا در باین اماور

باه شامار مای رود .نازد

مختلف دارد .بهعقیدۀ بیکن «دلبستگی به ایان باتهاا

دکارت ( ،)1932-1291هابز ( )19۹۹-1213و الیاب

مان اساسی در راه شناخت درست اسات و اذهاان را

نیااتس ( ،)12۱2-1112طبیعاات بااه کلیاات آنچااه بااه

از تعقیب شیوۀ درست علام ورزی باازمی دارد .بادین

مفهومی در سطح «قابلِبازنمایی» اسات (آنچاه امکاان

منظااور بایااد تااالش کناایم از اسااارت ایاان بااتهااا

بازنمایی اش وجود دارد) تبدیل می شود .همچناین در

(مشاابهتهاا) در حادی کاه ممکان اسات ،خااود را

حکم بازنمایی ،ارائه اش به وسیلۀ نشانه های قاراردادی

خالصی بخشیم تا بتوانیم درست بیندیشیم» (همان).

نمونه های معرفت کالسای

ممکن است .بهنظرِ فوکو «گوهر شاهوار اپیستمۀ نظام

ساااختار معرفتاای بازنمااایی و تمثاال 2بااهعنااوان

و وضوح است و بیگفتوگو بهترین زینت بر گاردن

مشخصۀ اصلی اپیستمۀ کالسی  ،خود نظامی متشکل

فلساافۀ دکااارتی اساات» (مرکیااور .)39 :19۹3 ،باایکن

از ریاضیات و علم طبقه بندی عناصر و تحلیال اسات.

( )1921-1222و دکاااارت دو نموناااه از متفکاااران

در این عصر روابط بین اشایا و موجاودات در قالاب

با داللیل متفااوت ،معرفات

نظم ،البته «نظمای عاام کاه بتواناد بار کالِ مجموعاۀ

برآمده از شباهت را دانشای ناامعتبر دانساتند و آن را

معرفاات تااأثیر بگااذارد ،فهمیااده ماایشااود .در سااایۀ

محکوم کردند و در تالش برای معرفی روشی بودناد

ریاضیات عام و اندازه گیری ،امکان درک منظم تاوالی

که ضامن دست یابی به کمال و قطعیت بارای رسایدن

و تعاقااب میااان اشاایای مختلااف وجااود دارد» (میلاار،

به دانش باشد.

 .)131 :19۹2از این رو در عقل گرایای قارن هفادهم،

کالسی

بودند که هری

به عقیادۀ فوکاو جملاۀ دکاارت در ابتادای کتااب

نظام چینشای متفااوت بااه اشایا بخشاید .شااناخت و

قواعد این تالش را به خوبی آشکار می کناد؛ هنگاامی

معرفت اشیا و موجودات در این عصر ،تاب درک نظم
میان اشیا و خصوصیات متمایز هری

که میگوید:

از آنهاست کاه

«این عادتی متداول است که وقتی شباهت هاایی را

از ساده ترین عناصر تا پیچیده ترین عناصر باه گوناه ای

بین دو شیء کشف میکنیم ،به هر دو بهیکسان چیزی

نظم وار طبقه بندی شده اند .بهنحوی که رابطۀ دانش باا

را نسبت مای دهایم؛ حتای درباارۀ ویژگای هاایی کاه

ریاضی امکاان مای داد میاان چیزهاا ،حتای چیزهاای

[براساسِ آن] آن دو در واقعیت متفااوت هساتند ،آن

زیرقابلِ اندازه گیری ،توالی منظمی برقرار شود .دکارت
که متفکری با ذهن ریاضیاندیش بود ،میخواسات از

Logique de Port-Royal
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طریق جستوجویِ روشی که ضامن قطعیت باشد باه

شوند ،هویت خویش را حفا کنناد ،از هام متفارق

یقین دست یابد .مفاهیم اساسای در نازد او مقایساه و

شوند یا در کنار یکدیگر قرار گیرند .به واسطۀ نشانه ها

نظم بودند.

همۀ چیزها را می توان به نظم فروکاست و در جادول

«مقایسه ،روشی با محتوای تعمایمگراناه و مبتنای بار

مرتب کرد .همان طور که پیش تر گفته شاد ،در عصار

کشف ماهیات ساده و بسیط در موضاو ماورد مطالعاه و

رنسانس به اعتبارِ مشابهت ،گویی موجاودات جهاان و

تأسیس نظرات براساسِ آنها بود .دکارت معتقد بود که اگر

واقعیااتهااا در نقطااهای باار روی هاام فروریختااه و

امور بسیط باهدرساتی تجزیاه و مشاخص شاوند و روش
بناکردن استدالل براساس آنها مطمئن باشد ،در آن صورت
میتوان با کمال یقین از بسیطترین باه مرکابتارین اماور
رسید .ما مجموعهای در نظر مایگیاریم کاه در آن مقولاۀ
اول ،ماهیتی است که آن را مستقل از هر ماهیت دیگری به
شهود درمییابیم .بدین شیوه کل پرساشهاای مرباوط باه
یکسانی و ناهمسانی را میتوان از طریق کاربرد روش ،باه

یکدست می شدند« .فعالیت ذهن نیز صرفاً باه کشاش
اشیا باه ساوی یکادیگر محادود مای شاد و شاباهت
به عناوان ماهیات مشاترک و پنهاان در چیزهاا تلقای
میشد؛ چنانکه تمایزی بین آنها (حتای باین انساان و
زیرِانسااان) وجااود نداشاات» (مرکیااور.)22 :19۹3 ،
برعکس در عصر کالسی  ،یکسانی تنها پاس از درک

مسائل مربوط باه نظام فروکاسات» (فوکاو-112 :19۹3 ،

تفاوتهاا خاود را ظااهر مایکناد .درواقا در ساایۀ

.)111

طبقهبندی و نامگذاری میتوان از صورتهاای آشافتۀ

از دیااد فوکااو زمینااۀ ناخودآگاااه دانااش در عصاار

واقعیت و چیزها فاصله گرفت و در عوض باه وسایلۀ

اساساً طبقه بندی است؛ اما ارجا به ریاضای

تمااایز ،تفاااوتگااذاری ،اناادازه و نظاام واقعیاات را

به این دلیل است که ریاضیات قادر است باه سانجش

دسااتهبناادی کاارد و آنهااا را در پیااداکردن هویاات

و طبقه بندی اشیا بپردازد و همچناین «در درون خاود

اختصاصی و فردیت و مشخصاههایشاان یااری کارد.

حاملِ طرح نظم بخشیدن کامل و سراسری به جهاان و

فوکو در کتاب نظم اشیا دربارۀ کاربرد زباان در عصار

کالسی

معطوف باه کشاف عناصار سااده و ترکیاب فزاینادۀ

کالسی

میگوید:

آنهاست؛ از این رو در کانون خود جدولی 1را تشکیل

«زبان تا جایی که بازنمایی می کند ا زباانی کاه اشایا را

نظاام

نام گذاری می کند ،شکل می دهد ،ترکیب میکند و باه هام

می دهد که بر روی آن معرفت باه صاورت یا
نمایش داده میشود» (همان.)191 :

ماارتبط و از هاام جاادا ماایکنااد ،وقتاای کااه اشاایا را در
شفافیت ِواژگان دیدنی می سازد .زبان در این نقاشْ تاوالی
ادراکات را به جدول بدل می کند و پیوستار موجاودات را

 -1-2زبان
تحلیل عام و طبقه بندی اشایا نیازمناد طبقاه بنادی

به الگویی از نشان هاای ویاژه .جاایی کاه گفتماان اسات،
بازنماییها منظم و همنشین میشاوند و اشایا باا یکادیگر

نظام نشانههاست؛ بهگونهای که بتوان تمام تفاوتها را

دسته بندی و مفصل بندی میشوند .رساالت سانگین زباان

براساسِ میزان پیچیدگی مرتب کرد و انعکاسی از نظم

کالسی

تصاویر باوده

اشاایا در جهااان را در جاادولی فااراهم آورد .درواق ا

است» (فوکو.)929 :19۹3 ،

نشانه ها و واژگان ،اشیا را قاادر مای ساازد تاا متماایز
Table

1

همیشه ایجااد یا

جادول ا یا

بدین اعتبار زبان در عصر کالسی

جایگاه ویژهای

پیدا کرد؛ زیرا نمودار صورت ذهنی و ابازار بازنماایی

نسبت انسان و خدا در اپیستمههای سهگانه11/

به شمار می رفت .درواق زبان صرفاً بیان کنندۀ اندیشه

اساات» (کچوییااان .)119 :19۹2 ،اکنااون وجااود آنهااا

نبود؛ بلکه تحلیل اندیشه را نیاز در بار مایگرفات .از

بسته به ذهن و عالمی است که آنها را به کار می گیرد.

زبان کم کم جایگاه خاود را

آنها دیگر در سکوت به انتظار این نخواهناد باود کاه

از موجودی هم عارض باا ساایر واقعیاات در جهاان

عالمی آنها را کشف کند؛ از این رو نشانهای که ذهان

بیرونی به موجاودی ذهنای تغییار داد .در حاالی کاه

انسانی ساخته و به اختیار او و نه چیاز دیگار سااخته

«نشانه و زبان در عصر رنسانس در کنار ساایر اشایای

می شود ،بیش از نشانۀ طبیعی ارزش می یابد و از ایان

عالم بودند ،در میان آنها می زیساته و ارتبااطی مشاابه

جهت ،هی معنایی خارج یا متقادم بار نشاانه وجاود

با ارتبااط دیگار موجاودات عاالم داشاتند .در عصار

ندارد.

این رو در عصر کالسی

خط فاصل عبورناپذیری میاان قلماروی کاه

تفاوت دیگر ،تقابل آشکار نظام سه گاناۀ نشاانه در

کالسی

نشانه ها بدان تعلق داشته و جهان موجودات خاارجی

دورۀ رنسااانس بااا سااازمانی کااامالً دوتااایی در عصاار

کشیده می شود» (کچوییان .)112 :19۹2 ،نشانۀ دیگار

کالسی

است؛ زیرا در عصر رنساانس نظریاۀ نشاانه

همچااون دورۀ پیشااین رابطااۀ تناااظر میااان واژههااا و

متضمن سه عنصر کامالً مجزا بود :آن چیزی که نشان

چیزها ،شکلی از حقیقت و امضای چیزها نیست؛ زیرا

داده میشد (پدیدهها یا مدلول) ،آن چیازی کاه عمال

پااس از اسااناد اساام بااه اشاایا باارای تعیااین هویاات و

نشان دادن را انجام می داد (نشانه یاا دال) و آن چیازی

طبقه بندی ،هستی اشیا به هستی اسمها وابساته شاد و

که امکان این امر را فراهم میکرد که در اولی عالمات

کلمات به ترجمۀ چیزها نه خود چیزها اشاره میکند.

دومی دیده شود و این عنصر آخری شباهت بود .ایان

چرخش از شناخت رنساانس باه ساوی شاناخت

نظریه جایگزین نظامی دوتایی شده که باه وضاوح در

را میتوان با بیاان تفااوتی دیگار روشانتار

منطق پورتارویال بیان شده است« :نشاانه دو تصاور

ساخت .پیش از عصر کالسی  ،نشانههاا ،نشاانههاای

را در بر میگیرد؛ تصور چیزی که بازنماایی مایکناد،

طبیعیاند؛ یعنی رابطۀ دال (نشانه) و مادلول (اشایا) و

تصور چیزی که بازنماایی مایشاود و ماهیات نشاانه

هر رابطه ای متعلق به جهان خارجی و طبیعای اسات.

عبارت است از بارانگیختن اولای باه واساطۀ دومای»

می سازند

(فوکو .)19۱-199 :19۹3 ،در این نظریه نشانه به دلیلِ

و بود و نبودشان به شخص شناساگر و عالمی که آنها

استقاللش می تواند با ازخودگذشتگی ]بی آنکاه بارای

را دریابد ،بساتگی نادارد .باالعکس ،نشاانه در عصار

خود چیزی باشد[ در خدمت بازنمایی چیزهاا باشاد؛

وظیفۀ تحلیل و جداسازی مادلوالت و اشایا

چرا که داناش از جاناب واژه هاا باه جاناب ایاده هاا

را به عهده دارد« .نشانه یا دال و عمل داللت از جهان

(تصورات) تغییر می کند و این خود باه خلاق مفهاوم

خارجی به جهان ذهنی نقلِ مکان می کناد و از اعماال

بازنمایی میانجامد.

کالسی

نشانه ها مدلوالت خود را به یکدیگر نزدی

کالسی

ذهنی محسوب می شود؛ زیرا ذهن عنصاری از جهاان
اشیا انتخاب کرده ،آن را نشانۀ وض خاصی راج باه

 -2-2بازنمایی

شیء مشخص نموده است .بنابراین تمامی نشاانه هاا،

«بازنمایی یعنی استفاده از زباان ،نشاانه و تصااویر

نشانه های وضعی اند؛ چون ذهن آنها را نشاانه سااخته

باارای گفااتن چیزهااایی معنااادار دربااارۀ جهااان و یااا
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ساطح باه

نمایاندن جهاان باه دیگاران .باه عباارت دیگار ایان

بازنمایی اش وجاود داشاته باشاد ،در یا

خاصیت وجود ذهنی یاا تصاورات حاصال در ذهان

تصویر میکشد و از این جهت «بین ماهیات ساوژهای

است که مابازاء یا متعلق خود را ارائه می دهاد؛ یعنای

که کار بازنمایی را انجام می دهد با ابژه ای که باازنمود

ذهن می تواند تصاویری از اشیا و جهان مدلوالت کاه

می شود تفاوتی نیست .در تصویری که زبان به دسات

معرف آنهاا باشاد ،ارائاه دهاد» ).(Hall,1997:15-16

می دهد ماهیت انسان هی برتری ای نسبت به ماهیات

همچنان که فوکو می گوید «بازنمایی را نباید بهمعناای

چیزها ندارد» (کلی.)32 :19۹9 ،

بازتولیدی بیارون از اندیشاه فهمیاد؛ بلکاه بازنماایی

انسان در عین اینکاه از دیادگاه نظاری قاادر باود

اساساً در درون ذهن اتفاق مایافتاد .بازنمااییهاا باه

به شکلی کامل جهان چیزها را بیان کند و کار بازنمایی

جهانی که باه آنهاا معناا دهاد وابساته نیساتند؛ بلکاه

را انجام دهد ،خود یکی از آن چیزها نبود که ذهانش

خودشان را به روی فضایی باز می کنند که مختصشاان

در دوران کالسی

است و شبکۀ درونی اش معنا به بار مای آورد» (فوکاو،

جهت انسان به گونه ای کامل با قدرت حااکم خاردش

 .)19۹-191 :19۹3بنابراین بازنمایی بهعنوان مشخصۀ

یکی دانسته می شد و نمای توانسات باه بیاان درآیاد.

خاستگاه خود را نه در

از هساتی

اصلی دانش در عصر کالسی

بیان می کرد و باز می نمود .از ایان

بنابراین «ماهیت انسان در اپیستمۀ کالسی

طبیعت ،بلکه در ذهن میجوید و کار ذهن و بهتب ِ آن

او در جایگاه بیاانگر (کسای کاه بازنماایی مای کناد)

عملکرد دانش تنها در تصویرسازی از واقعیت و خلق

جداییناپاذیر اسات .ایان جاداییناپاذیری هساتی و

وجااودات ذهناای مطااابق نسااخههااای عیناای منحصاار

بازنمااایی بااه بهتاارین وجااه در جملااۀ معااروف «ماان

میگردد.

میاندیشم ،پس هستم» دکارت جم بندی شده اسات.

تصویر صورت های ذهنی ،دیگر مانند گذشته قائم

همسانی میان فرمان فرمایی انسان در مقام سوژۀ بیانگر

به جهان خارج نیست؛ بلکه وجاودی قاائم باه خاود

و خود انسان ،همان چیزی است کاه سابب مایشاود

دارد .بر این اساس بازنمایی پیوند مساتقیم خاود را از

انسان در عصر کالسی

ظااهر نشاود» (برناز:1919 ،

پدیده های خارجی می گسلد و به امری انتزاعای بادل

 .)111یعنی بازنمایی با همۀ گستردگیاش ،هماهچیاز

میشود.

جز ذهنیت و حضور ساوبژکتیو خاود بیاانگر را بیاان

بنابراین آنچه بر آرایش رواباط واژگاان و چیزهاا

میکند .از این رو بهعقیدۀ فوکاو از آن رو کاه انساان

حکومت یافته ،زباان را در مقاام بیاانگری و باازنمود

نمی تواند موضو بیانگری قرار گیرد ،هنوز نمی تواناد

است .همان طور که فوکو مای گویاد «زباان در عصار

در قلمرو دانش ظاهر شود.

کالسی

وجود ندارد؛ بلکه عمل می کند؛ همۀ وجاود

زبان در نقش بازنماییگرش جاا دارد» (فوکاو:19۹3 ،
 .)193لذا زبان قابلیت و وظیفۀ بازنمایی هماۀ چیزهاا

 -3-2انسان و خدا در اپیستمۀ کالسیک
دریافتیم که در عصر کالسی

نظام جهاان نظمای

را داشت و به دلیلِ تحقق بازنماایی در اندیشاه ،زباان

نمایش دادنی در جدولی است که تمام اشایا و هساتی

عامل بازنمایی اندیشه نیز محسوب میشد .به عباارت

آنچه را امکاان بازنمااییاش وجاود دارد ،باه تصاویر

دیگر ،زبان دستگاهی است که هر چیزی را که امکاان

میکشاند .درواق با شرو بازنمایی ادراک همهچیز از

نسبت انسان و خدا در اپیستمههای سهگانه29/

معبر ذهن می گذرد .حقیقت هر چیزی ،اعم از اشایا و

بدین سبب نقش انسان «ارائۀ توصایفی دسات دوم

جهان خارج و حتی خدا در گرو به تمثل درآمادن آن

از نظمی است که پیشاپیش وجاود دارد؛ اماا نماایش

برای ذهن است؛ چنان که دکاارت در کتااب تاأمالت

نظم جهانی و نظام هستی به عهادۀ او نیسات .انساان

می گوید« :هار مفهاومی فعال ذهان اسات ،طبیعاتش

سازندۀ اصلی ،خاالق اصالی یاا خادا نیسات؛ بلکاه

طوری است که به خودیِ خود ،مقتضی های واقعیات

به منزلۀ موض توضیح ،فقط ساازنده و خاالق اسات.

صوری نیست؛ مگر آنچه از ذهان یاا تفکار ،اقتبااس

وقتی فوکو می گوید که در عصار کالسای

نظریاه ای

کنااد» (دکااارت .)۱9 :1923 ،یعناای او ماایخواهااد

دربارۀ معنابخشای وجاود نداشات ،منظاورش هماین

«معرفت به هرچیز را در درون خاویش یاا در کتااب

است .انسان [معانی را] توضیح می داد؛ اما نمی آفریاد.

بزرگ جهان بیاباد» ( .)Descartes,1988: 20-22ایان

او منب استعالیی معنابخشی نبود .پس انسان نه جهان

عقیده تا بدانجا پایش رفات کاه باه پنادار همگاونی

را می آفریند و نه نشاانه هاای بازنماایی آن را .او تنهاا

طبیعت و ذهن انجامید .بدین معنا که قواعد «کاارکرد

زبانی مصنوعی از نشانهها را ساخته بود؛ اماا محتاوای

ذهن» و قواعد «جهان» یکسان انگاشته شد.

معانی این زبان و منظومه را انساان ایجااد نمای کارد»

با پندار همگونی طبیعت و ذهان «جهاان گفتماان

(دریفوس و رابینو.)۹2 :19۹1 ،

واسطهای طبیعی و کامل بود کاه پیوناد آن باا جهاان
خارج پیوندی از پیش تعیین شده بود .هر عنصاری در

 -3اپیستمۀ مدرن

جهان ،عنصری طبیعی در دنیاای نشاانههاا داشات و

فروپاشی مفهوم بازنمایی در پایان قارن هجادهم،

برقراری ارتباط میان این دو جهان صاورتی مکاانیکی

حکایت از پایان عصرکالسی

و ظهاور عصار مادرن

داشت که بیهی حجاب و مانعی از مسایر تصاورات

( )1۹11-1391داشت .عصری که بهطور کلای تحات

حسی باال میرفت.

سیطرۀ تفکر امانوئل کانات ( )1۹1۱ -112۱اسات .از

انسان نشانههای زبانی را باه عناوان واقعیاتهاای
طبیعی به کار مایگرفات و تصاورات را باه یکادیگر

این جهت فوکاو ،کانات را آزاازگر مدرنیتاه معرفای
میکند.

مرتبط میساخت؛ اما همۀ اینها را به عنوان امور طبیعی

در عصاار کالساای  ،اندیشااه خاصاایت و وجااود

و بیاارون از مداخلااه و مهااار خااود انجااام ماایداد»

آیینه ای دارد .به عقیدۀ دکارت ذهن آیینۀ طبیعت است.

(کچوییان.)193 :19۹2 ،

آنچه ذهن به خود باز مای نمایاد و تصاویر مای کناد،

الجرم در این فضا برای اینکه اعتبار نظام معرفتای

مشخصااً بااازنمود دو تصااویر جهااان ممتااد و اجاارام

بازنمایی متزلزل نشود؛ همچنان که دکارت معتقد باود

مستقر در آن ذهن ،تصویری است از آنچاه بیارون آن

تضامین مایکناد کاه

ایستاده؛ یعنی فضای جهان واقعی و خاارجی و زماان

آنچه ذهن به خود می نماید و تصویر می کند ،مشخصاً

به همراه اجسام و رویدادهای درون آن .اما باا وجاود

بازنمود و تصویر جهان ممتاد و اجارام مساتقر در آن

این ،فضای جهان خارجی از تصویر وجود ذهن خود

باشد؛ پس خدا تضامینکننادۀ اعتباار نظاام بازنماایی

استقالل دارد .ازنظرِ کانت انسان آیناۀ طبیعات نیسات

است.

که تصویرگر جهان اشیا باشاد و تصاورات برآماده از

درنهایت خدا یا فکری محا
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تجربیات را منعکس کند .معرفات نیاز واقعیات هاای

/111ب  .)23واژۀ تصور یا بازنمود« ۱بر تصرف فعاال

موجود در قالب تصورات و وجودات ذهنای نیسات.

یعنی ترکیب آنچه نمودار می شاود 9داللات مای کناد؛

مطابق نظر کانت «ناه ترکیاب ،ناه ترکیابزدایای ،ناه

ترکیب عبارت است از کثرتی کاه متصاور [باازنمود]

تحلیاال بااه]خصااایص[ مشااابه و متفاااوت هاای ی ا

می شود؛ یعنی کثرتی که به عنوان امری واضح در یا

نمی تواند اتصال تصورات به یکدیگر را توجیاه کناد؛
از این رو تفکر خود به مهمتارین معماا و ابهاام بادل
میشود» (کچوییان.)191 :19۹2 ،
حال میتوان پرساید :آن ویژگای برجساتهای کاه
کانت را به تعبیرِ فوکو آزازگر مدرنیته معرفی می کناد،
چیست؟ کانت با نقد بازنمایی به دنبال آن سرچشامه
و خاستگاهی می گاردد کاه بتاوان تماام بازنماایی هاا
(تصورات) را بر مبنای آن قرار داد.
در چنااین فضااایی «دانااش و اندیشااه بااه عقااب
مااینشاایند و بااه بیاارون از فضااای بازنمااایی هاادایت

2

تصور ارائه می شود .بنابراین واژۀ بازنمود بر فعالیات
و وحدت داللت دارد که زیرِ از انفعال و کثرت است؛
زیاارا انفعااال و کثاارت ویژگاای حساساایت بماااهو
حساسیت است و برطبق آن شناخت دیگر به ترکیاب
تصورات 1تعریف نمی شود؛ بلکه این خود تصاور یاا
بازنمود است که به مثابۀ شاناخت تعریاف مای شاود»
(دلوز .)99 :19۹2 ،سؤالی که مطرح می شود این است
که آیا ترکیب باه تنهاایی بارای تقاوم شاناخت کاافی
است؟
کانت به دنبال آن بنیانی می گردد کاه بتاوان تماام
بازنمایی ها را بر مبناای آن قارار داد .مطاابق باا نظار

می شود .به عبارت دیگر ،این خودبازنماییهاا نیساتند

کانت ،شناخت مستلزم دو چیازی اسات کاه از خاود

که طبق قوانین درونی شان می توانند به گونه ای مستقل،

ترکیب فراتار مای رود؛ یعنای «شاناخت هام مساتلزم

حرکات از طریاق تجزیاه،

آگااهی ۹واحاد

مستقر شوند؛ یعنی در ی

آگاهی ،یعنی تعلق تصورات باه یا

تجزیه شوند و مجدداً از طریق سنتز ترکیب شاوند؛ از

است که باید در درون آن با هم مرتاب شاوند و هام

این رو تنها چیزی که می توان بر بازنمایی مبتنی کارد،

مستلزم رابطه با ی

عین (ابژه) است» (کانات:1931 ،

تجرباه یااا مشاااهدات تجرباای اساات» (فوکااو:19۹3 ،

 /1۱2 -1۱1الااف  1۹و ب  .)119از ایاان رو «آنچااه

 .)۱19 -۱1۱در ادامااه بااه شاارح ایاان مهاام پرداختااه

مقونم شاناخت اسات صارفاً ایان نیسات کاه کثارات

میشود.

ترکیب می شوند؛ بلکه عملی است که طی آن کثارات
متصورشده به ی

کانت میاان «تصاور یاا باازنمود و آنچاه نماودار
2

عین مربوط می گردند .این دو تعین

میشود »1تفاوت قائل میشود .بهعقیدۀ او «ابتدا عین ،

شناخت عمیقاً با یکدیگر مرتبط اند .تصاورات مان از

آن گونه است که ظاهر می شود و آنچه خود را بار ماا

آن جهت متعلق به من هستند که در وحادت آگااهی

نمودار می کند یا آنچه در شهود ظاهر می شود ،پدیاده

به یکدیگر پیوند می خورناد» (هماان) .اکناون انساان

به مثاباۀ کثارت تجربای 9محساوس (پساین) اسات».

ماایتوانااد دساات تصااویرگر خااود را پااس تصااویر و

بنابراین از دیدگاه کانت «پدیدار ناه باه معناای نماود،

حضور خاویش را در صاحنۀ تصاویرگری اندیشاه و

بلکااه بااهمعنااای نمودارشاادن اساات» (کاناات:1931 ،

آگاهی بهوضوح ببیند.
4
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منطبق نمیشود؛ بلکه این شیء است کاه باا فهام ماا

 -1-3ظهور انسان در اپیستمۀ مدرن
این آگاهی واحاد (مان اساتعالیی) منبا اساسای

انطباق مییابد .بنابراین اشیا باید قابالً بار مان عرضاه

تصورات و تجربۀ ما ،فاعلیت ،1ارادۀ نهفتاه در پشات

گردد تا بتوانم تعینات کلی طبیعت را از آنها دریافات

اعمال ما و منب زنی شناخت پیشینی و بهخودیِخاود

کنم» (.)Kant,1989: 42

شرطی برای وجود عالم و اخالق ماست .کانت به دو

یعنی ویژگای ظااهری جهاان پدیادارها محصاول

نو «من» قائل است :من تجربی و من استعالیی .اولی

فعالیت ذهن افراد انسانی است و علم به جهان خارج

ابژه یا متعلق شناخت محسوب می شود و دومی سوژه

شناختی است که متناسب با ذهن فاعل شناساا شاکل

یا فاعل شناسایی.

میگیرد و متناسب با کارکرد ذهن انسان است .بهبیاانِ

«انشااقاق دوگانااه در ذات ”ماان“ نتیجااۀ ماهیاات

دیگر ،انقالب کپرنیکی کانت ،تأکید بر ذهان و فاعال

خودآگاهی است .کانت می گوید” :اینکه مان از خاود

شناسا و تعیین سهم آن اسات .بناابراین آنچاه کانات

من دوگانه

انقالب کپرنیکی خودش نامید ،نشااندن اصال تبعیات

است“ .دلیل این دوگانگی این است کاه ”مان“ بایاد

ضروری عین از ذهن به جای نظریۀ همااهنگی میاان

آگاهم ،فکری است که از پیش حاوی ی

9

هم به عنوان متعلق شهود اندیشیده شود و هم به عنوان

ذهن و عین (توافق زایی ) است کاه سابب مایشاود

موجودی که می اندیشد .قسم اول مانِ نفساانی اسات

انسان نسبتی جدید به خود بگیرد .ایادۀ بنیاادینی کاه

که زمینۀ تمام ادراکات و ارتباط آنهاسات و ادراک آن

کانت دنبال می کند این است که چگونه اصول طبیعت

موجب تأثر سوژه است .این بخش را می تاوان متعلاق

با اصول طبیعت انساانی منطباق مای شاود؟ و فرایناد

شهود به شمار آورد و قسم دوم متعلق شهود نیست و

شناخت ما از عالم چگونه ممکن است؟
در فضای فکری کانت «ذهن انسان منفعل و صرفاً

به همین دلیل توصیف آن دشوار است و فقط مرجا
پدیاااادههااااای درون ذهاااان انسااااان اساااات»

به منزلۀ محل ادراک یا انتقاش صور اشیا نیست؛ بلکاه

).)Caygill,1995:233

ذهن فعالی است که نظم خودش را به طبیعت تحمیل
2

می کند» (سولومون .)۱9 :1913 ،روش او اشااعۀ دیاد

آزاز کرد .بناا باه تصاور متعاارف ،زالاب نظاامهاای

تازه ای باه شاناخت انساان اسات؛ حاالتی اساسای از

متافیزیکی با قبول عالم در مقابل انسان پیریزی شاده

شناخت که چیزی بیش از دریافات و تأویال انفعاالی

بودند .این عامل سبب می شد عالم در آنجاا بیارون و

دریافت های حسی و اساسی تر از دساتکاری انتزاعای

مستقل از تجربۀ ما قرار گیرد؛ اما کانت اعالم کرد کاه

اندیشه هاست؛ شاناختی کاه الزماۀ تجرباه و باا ایان

جهانِ روبه روی ما نتیجۀ صورت بخشای خاود فاعال

وصااف مسااتقل از تجربااه اساات .نحااوۀ قیااام عااالم

شناسا است .نظم و قانون و سااختاری کاه باه جهاان

(پدیدار) سوژه را تببین می کند .طبق این انقالب ،عالم

نسبت میدهیم ،نشائت گرفتاه از خاود انساان اسات.

خارج از انسان را نمی توان عالمی جدا از انسان تلقای

کانت در تمهیدات چنین ماینویساد« :فهام باا شایء

کرد که بتواند بدون انسان تحقق داشته باشد .خاارجی

کانت مسئلۀ شناخت شناسی را با انقالب کپرنیکی

(بیرونی) بودن عالم ،قائم به انساان اسات؛ از ایان رو
Agency
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کاران منادی

انسان معیار شناخت در سراسر جهان است و باید هم

 .)1۱۹ -۱11کانت با پیش کشیدن بحا

باشد .ازنظرِ کانت «امکان شناخت درست ،نه در خود

یادآور میشود که انسان تنها بهمیزانی تن باه شاناخت

ذهن ،بلکه در نقطاۀ مقابال آن قارار داشات .جهاان،

می دهد که سخن بگوید و کاار و زنادگی کناد؛ زیارا

جهان تجربۀ ماست؛ نه چیزی بیرون از آن .ما جهاانی

«انسان در این عصر نهتنها شکلدهناده کاه خاود نیاز

را که در ما تأثیر می گذارد و منفعالناه آن را دریافات

شکل گرفته و تجسدیافته در درون تولید ،زیسات واره

می کنیم ،هرگز به طور مستقیم نمای شناسایم؛ بلکاه باا

و زبان می باشد؛ زیرا ایان قلمروهاا مسایر شاکوفایی

دادن صورت هاای اساسای در آن تاأثیر مای گاذاریم»

انسان را باز میکنند» (کچوییان .)131 :19۹2 ،انساانی

(همان.)۱۹-۱2 :

که خود را خالق تصاورات و معاانی ،واضا قاوانین،

از تماایزی کاه کانات باین مان اساتعالیی و ماان

فاعل شناسا و شرط امکان کل اماور واقا  2مایداناد،

تجربی قائل می شود ،می توان نتیجه گرفات کاه بارای

همچنین باید خود را به منزلۀ موجودی طبیعای ،نظیار

کانت «انسان بودن صرفاً به معنای شناخت نیست؛ بلکه

سایر موجودات طبیعی و واقعیتی عینی در میان ساایر

بهمعنای انجاامدادن نیاز هسات» (هماان .)99 :انساان

واقعیات عینی قلمداد کند .حال آنکه مای زیاد ،تولیاد

بهمنزلۀ قوۀ شناخت قاانونگاذاری اسات کاه قاوانین

میکند و سخن میگوید .بناابراین الزماۀ کارانمنادی

خودش را از طبیعت نمی گیرد ،بلکه آنها را به طبیعت

ایاان اساات کااه پاایششاارطهااای معرفاات از طریااق

فرمان می دهد .جهان آن سااختارهایی را دارد و بایاد

مضمون های کامالً تجربی در زندگی انسانی مشاخص

داشته باشد که ما به آن تحمیال مای کنایم؛ از ایان رو

و معلوم شوند.

میبینیم تماایز میاان مان اساتعالیی و تجربای هماان
«تمایز میان ”من“ در مقام شناسنده و ”مان“ در مقاام
بازیگر است» (همان).

 -2-3زبان و دانش در اپیستمۀ مدرن
پیش تر مالحظه شد کاه چگوناه هساتی زباان باا

فوکو معتقد است باا زوال بازنماایی و درسات از

مسائل اساسی دانش مرتبط است .هرجاا زباان دچاار

زمان کانت ،انسان در جایگاهی دوگانه قرار می گیارد.

تغییر می شود ،در دانش و معرفت ما از پیرامونمان نیز

«این انسان (من) هم زمان هم جایگاه سوژۀ اساتعالیی

تغییری تعیین کنناده روی مای دهاد .در عصار مادرن

که در آن سوژه هرگز در معرض تجربه قرار نمی گیرد

اهمیت زبان و کااربرد آن در شاناخت انساان آشاکار

(زیرا تجربی نیست؛ اما کاران مناد اسات) ،مسالط در

میشود« .زبان نه همچاون عصار رنساانس در جهاان

کال را پذیرفتاه

خارجی و در کار مشابهت آفرینای و ایجااد مشاابهت

سوژۀ تجربی را در جهانی که

در

جهان و در برابر جهان همچون یا
است و هم جایگاه ی

میان واقعیت بیرونی و نه همچون عصار کالسای

در آن به عنوان ابژه ای در میان ابژه های دیگار حضاور

مقام تسمیه و در کار بازنمایی و نمایش اسات؛ بلکاه

دارد» .همچنین او معتقاد اسات تقابال میاان دو بُعاد

در جهان خا

خویش یعنای جاایی در ذهان آنکاه

تجربی و استعالیی انسان «نخستین همزادی است کاه

سخن می گوید ،در کار آفرینش گری های خا

کران مندی 1انسان را شاکل مای دهاد» (فوکاو:19۹3 ،
Finitude

1

خاود

ظاهر می گردد .زبان وظیفۀ داللت بر معانی را به عهده
Facts

2
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دارد؛ اما معانی مذکور را نه از ذهن خدا و طبیعت که

فروپاشاای عصاار کالساای

از ذهن انسان می خواند» (همان .)1۹3 :درواق پس از

داللت گری و علم از تصویرگری ،ایان ساؤال مطارح

شکستهشدن تناظرِ بین زبان و جهان ،چیزها و باهتبا ِ

شد که دانش چیست و چگونه انسان می تواند از عالم

آن جهان مادی دیگر حامل معنا نیستند؛ بلکه خاستگاه

تصویر علمی برگیرد؛ چگونه با پیونددادن تصورات یا

معنا در ذهن انسانی است که گمان میکناد هماهچیاز

وجااودات ذهناای بااه یکاادیگر درکاای از عااالم میساار

نسبت به او معنادار می شود و عالوه بر سوژۀ شناساا،

میشاود (کچوییاان .)212 :19۹2،باا چناین ساؤاالتی

سوژۀ معنابخش نیز هست.

و بازایسااتادن زبااان از

شناخت شناسی آزاز شد .با آزاز بح

شناختشناسی

وقتی که زبان دیگر کاار ویاژۀ بازنماایی را انجاام

توسط کانت «امکاان داناش ،ریشاه در ذهان متعاالی

نمی دهد تا شناخت را بدین وسیله ممکان کناد ،کاار

می یابد .از دید فاعل شناساایی کاه باه اعتباارِ ماهیات

بازنمایی به مشکلی بنیادین تبدیل مایشاود .از آن رو

استعالیی و بیارون از تجرباه آن هرگاز باه حاس در

که بازنمایی خاستگاه موجودات ،اشیا و واژگاان باود،

نمی آید ،شرایط کلای داناش را در رباط باا موضاو

کار ذهن و دانش نیز تنها در تصویرسازی از واقعیات

شناخت یا واقعیت تعیین مای کناد» (هماان) .در ایان

و خلااق وجااودات ذهناای مطااابق نسااخههااای عیناای

تعبیر شناخت برخالف تعبیر سنتی ،کشف نمایشاود؛

منحصر می گردید و تنها برپایۀ مقایساه واقعیات هاا و

بلکه ساخته یا تولید می شود .اما از منظر فوکو میتوان

مشخص سازی یکسانی ها و تفاوت های آنها تعریف و

امکان شناخت را در موضو شناخت نیز جستوجاو

تحصاایل ماایشااد .امااا بااا فروپاشاای بازنمااایی فوکااو

و ردیابی کرد« .از این مسیر نه آنکه مای شناساد بلکاه

میگوید:

نفس آنچه مورد شناسایی قرار می گیرد ،وجاود فاعال

«بازنماییای که فرد از اشیا برای خودش می کند دیگر

شناسا و تجربۀ آگاهی را ممکن می سازد .موضاوعاتی

نباید در فضایی مستقل ،جدولی را به کار گیارد کاه در آن

نظیر نیروی کار ،قدرت سخن و انرژی حیاات ،منااب

اشیا قبالً منظم میشدند .بازنمایی ،برای آن فرد تجربایای

امکان شناخت و نشان دهندۀ کران مندی انسان هستند»

که انسان است ،پدیدار (احتمالً حتی کمتر ،نماود) نظمای
است که اکنون به خود اشیا و به قانون درونایشاان تعلاق
دارد؛ از ایاان رو ]بااا فروپاشاای بازنمااایی[ موجااودات
اینهمانیشان را در بازنمایی آشکار نمیکنند؛ بلکه رواباط
خارجیای را که با انسان برقرار میکنند ،آشکار مایکنناد»
(فوکو.)921-922 :19۹3 ،

یعنی کار ویژۀ ممکن سااختن بازنماایی باه عهادۀ
انسان می افتاد .از ساوی دیگار ،در عصار کالسای ،
دانشْ صورتی واحاد داشات .از آن رو کاه شاناخت
صااورتی زیاار از صااورت تصااویرگری و بازنمااایی
نداشت تا با آن مقایساه شاود ،شاناخت شاناخت یاا
شناخت شناسی در این عصر امکاان نداشات؛ اماا «باا

(همان.)211 :
در چنین فضای معرفتی ،انسان در جایگاهی مابهم
قرار می گیرد؛ زیرا «هم زمان هام باه چناگ آگااهی و
شناخت درمیآید (ابژۀ شاناخت) و هام از حادود آن
فراتر می رود (سوژۀ شناخت) .اگر بخواهد بنیان گاذار
و زمینه ساز دانش (آگاهی) باشد ،باید در فضای ورای
اندیشه و محجاوب از تفکار بایواساطه بایساتد؛ اماا
به عنوان موجودی ساکن در قلمرو عینیاات و موجاود
در جهان اشیا و موضوعات تجربی ،نمی تواند یکساره
از آگااهی و اندیشااه زایااب و پنهاان گااردد» (همااان:
« .)21۱شخص انسان که به واسطۀ خودآگاهی در برابر
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خود حضور می یابد (به خود نموده میشود) بایاد باه
مح

 -3-4انسان و خدا در اپیستمۀ مدرن

آنکه از خود به سانِ وجودی مستقل و در عین

با ظهور عصر مدرن انسان به مفهاومی کاه اماروز

حال محدود آگاه می شود ،کار اَبرانساانیِ تثبیات نظام

میشناسیم آشکار میشود .انسان پیوند وثیق خود را با

چیزها را به عهده بگیرد .به همین دلیل است که فوکو

موجودات ،جهان و اشیا میگسالد و دیگار باه خاود

معتقد است صورت مدرن دانش از همان آزااز نشاانِ

همچااون شاایئی (ابااژه) در کنااار سااایر اشاایا جهااان

این معضل را بر خود دارد که سوژۀ دانا از دل ویراناه

نمینگرد؛ بلکه به خود از منظر فاعل شناسا ،داننادهای

ساار برماایآورد تااا بااا آگاااهی از

آگاه و تصویرگر ذهنی اشیا نگاه می کند که مای تواناد

قدرتهای محدود خود کاری را به انجام برسااند کاه

جهان خود و اشیایی را کاه در میاان آنهاا جاا گرفتاه

نیازمنااد قاادرت نامحاادود اساات .مدرنیتااه بااا ایاادۀ

است خلق کند و یا تغییر دهد .انسان تنهاا آن چیازی

شگفتانگیز و در عین حال زیرعملای ،هساتیای کاه

است که انجام می دهد و ایان را وجاه اصالی هساتی

دقیقااً بااهدلیال اساایربودنش ،1قاادر و مختااار 2اساات،

خود میشمرد.

هااای متافیزیاا

هستی ای که محدودیت هایش به او امکان گرفتن جای

در تحااول عماادهای کااه در عصاار ماادرن روی

خدا را داده است ،آزاز مایشاود» (کلای-3۱: 19۹9 ،

می دهد ،انسان به مقیاس و معیاار هماه چیاز و فاعال

.)39

شناخت در میان موضو های شناخت تبدیل می گردد.

این امر ازنظرِ معرفت شناسی انسان را در وضاعیتی

ارزش ها و معناها که قبالً به مفهاومی در عاالم اعلای

ظریف و دشوار قرار می دهد؛ به نحوی که هی راهای

متعلق بودند ،در حوزۀ انتخاب فرد و ارادۀ انسان قرار

بااارای زلباااه بااار ناپایاااداری دوگاااانگی مفهاااومی

می گیرند .از سوی دیگر انسان به این امر نیاز وقاوف

استعالییاتجربای وجاود نادارد؛ جاز اینکاه گفتماان

داشت که خود جزئی از اشیا و اباژه هاایی اسات کاه

انسانشناسانه کنار گذاشته شاود و بتاوان پرساید :آیاا

جهاااان تجربااایاش را سااااختهاناااد .از ایااان رو در

انسان واقعااً وجاود دارد؟ فوکاو معتقاد باود «انساان

جست وجوی فهم خاویش نیاز برمای آیاد و خاود را

چیست» که کانت مطرح کارده باود ،اساسااً پرسشای

موجودی متناهی و اسیر در پیکر زیسات واره ،جهاان

بیهوده است؛ زیرا «انسان مخلوق کامالً جدیدی اسات

تولید و دنیای زبان می بیند .بنابراین انسان به مفهاومی

که پروردگار داناش کمتار از دویسات ساال قبال باا

که امروز می شناسیم ،یعنی فاعل شاناخت و موضاو

دستهای خاودش جعال کارده اسات؛ اماا او چناان

شناخت خود ظهور می کند که در هی دوره ای به این

سری رشده کرده است که به راساتی تصاور ایان امار

معنا وجود نداشته است.

آسان است که او برای هزاران سال در تاریکی منتظار

انسااانمااداری عصاار ماادرن بااه دنبااال وامگیااری

این لحظه روشانایی باوده اسات؛ روشانایی ای کاه او

برداشت خداشناسانه و متافیزیکی خاا

درنهایاات در آن شااناخته شااد» (فوکااو.)921 :19۹3 ،

انسانی است .درواق هنگامی سوژه مرکزیت یافات و

پس ناگزیر باید سؤال از انسان را طرد و طنین «مارگ

خودامرجا  9شاد ،هار مرکزیات دیگاری (مرکزیات

انسان» را نواخت.

خورشااید ،خداونااد ،مااذهب و متافیزی ا ) جااز ایاان
Being enslaved
Sovereign

از سرشات

1
2

Autonomous

3
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سرنوشتی پیش روی خود نداشت که یا جای خاود را

گشودگی و تمایز باه های رو وجاود نادارد ،انساان

به انسان دهد و به حاشیه رانده شود و یا به طور کلای

جزئی از هستی نامتناهی قلمداد مایشاود کاه نااگزیر

از میان برود؛ از این رو میبینیم اندیشهای که خداوناد

وابساته باه ساایر اجازای هساتی مایشاود؛ بنااابراین

را منب شناخت ،تغییار و معنااآفرینی مای دانسات باا

استقالل فرد ،امری تحققناپذیر است و هری

از افراد

مدرنیته انکار شد و جای خود را به انساان متنااهی و

بهتنهایی ،کمالنایافته و ناقصاناد .انساان باه طبیعات

در عین حال منشأ معنا ،ارزش و شاناختی داد کاه در

تکیااه دارد و طبیعاات همااراه بااا تمااامی کثاارت و

آستانۀ اولوهیت گام نهاد و مرگ خدا را رقم زد.

تفاوتهایش به خدایی که آن را آفریده وابسته اسات.
با توصیف و تفسیر طبیعت ،امکاان معرفات باه خادا

پینوشتها

فراهم می شود؛ زیرا خداوند خود را در آثاار و آیاات

 -1فوکو در دروۀ نخست فعالیت فکری اش (قبال

طبیعاات عیااان ساااخته اساات؛ از ایاان رو اپیسااتمۀ

از دهۀ  )1311روش دیرینه شناسی را در آثاری مانناد

رنسانس ،دوران شکوفایی امر نامتنااهی اسات کاه در

دیوانگی و تمدن :تاریخ جنون در عصر خرد (،)1321

هستی خداوند متجلی میشود .این امار نامتنااهی کاه

تولد درمانگاه :دیرینه شناسای پزشاکی ( ،)1329نظام

اصل و منشاأ اقتادار اسات ،بار تنااهی انساان ساایه

اشااایا :دیریناااهشناسااای علاااوم انساااانی ( )1322و

میافکند و او را تاب خود میکند؛ باهگوناهای کاه در

دیرینه شناسی دانش ( )1323به کار می گیرد .موضاو

این فضا یا انسان به چشم نمیآید و یاا اگار هام باه

مشترک این آثار کاه باه دورۀ اول فعالیات فکاری او

چشم آید در زیر سایۀ خداست.

تعلق دارناد ،شاکلگیاری «ساوژه» اسات .او در ایان

در اپیستمۀ کالسی  ،تمام اماور از جملاه ارتبااط

دوران تحت تأثیر اندیشه های ساختارگرایان به بررسی

میان واژه ها و چیزها ،متکی به بازنمایی و طبقاه بنادی

شرایطی میپردازد کاه در آن انساانهاا ساوژۀ داناش

است .علاوم باه مشااهده ،طبقاهبنادی و انتظاام اشایا

میشوند.

مشغول اند تا از این رهگذر نظم آنها را کشاف کنناد.
نظم ریاضیاتی و تصور کمی بر عالم سیطره می یابد؛ تا

جمعبندی و ارزیابی:

آنجا که جایگزین نظم کیهانی مای شاود و باه مادد آن

در اپیستمۀ رنسانس ،نظم کیهانی بر انساانشناسای

طبیعت از فروبستگی و خاموشی به سوی گشودگی و

مقدم اسات .در چناین فضاایی تماام اماور از جملاه

تمایز که در اپیستمۀ پیشین به هی رو وجود نداشت،

ارتباط میان واژهها و چیزها در راساتای نظام کیهاانی

سااوق داده ماایشااود .مشااابهتهااا در هاام شکسااته

انتظام می یابد و از پرداختن به اماوری خاارج از ایان

می شوند و گرایش به تمایز و پیداکردن هویات مجازا

گفتمان ممانعت به عمل می آیاد .مشاابهت باهعناوان

در اشیا پدید مای آیاد؛ باه نحاوی کاه گسسات هاایی

نقطۀ کانونی در این اپیساتمه ،تاا حادی باین اشایا و

برگشت ناپذیر بین واژه ها و اشیا رخنه مای کنناد .ایان

واژگان وحدت برقرار میکند که رؤیتپذیر نیسات و

شکاف نظام همانندی بیکران و نامتناهی را باه ساوی

امکان مرزبندی و تمایز بین اجازای هساتی مشاکل و

تفاوت های کران مند و محادود مای کشااند .از ساوی

شاید محال به نظر می آید .در چنین فضایی که امکاان

با فضای بازنمایی روبه روست.

دیگر اپیستمۀ کالسی
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طبیعت به صحنۀ نمایشی بین خداوناد و انساان بادل

نه خدایی که عمالً ارتباط و اتصالی باا انساان داشاته

می شود .در چنین فضایی جهان آفریدۀ خداسات؛ اماا

باشد .بنابراین درنهایت ،شأن او شأنی معرفت شناختی

خدا متعلق ایمان قرار نمی گیرد؛ بلکه «صان طبیعات»

است که از سایطره و دخالات مساتقیمش در هساتی

است و انسان مانند سایر اشیا مصنو اوست .بناابراین

جلوگیری میکند.

انسان سازنده و خالق اصلی محسوب نمای شاود؛ اماا

در اپیسااتمۀ ماادرن ،بااا محوریااتیااافتن بحاا

آنچه او را از سایر مصنوعات دیگار متماایز مای کناد،

معرفت شناسای ،شااهد واژگاونی بنیاادین در نسابت

داشااتن روح و ذهاان اساات و همااین ویژگاای الزمااۀ

انسان و خدا هساتیم .عصاری کاه انساان مایکوشاد

بازنمایی جهان است؛ زیرا ماهیت بازنمایی وابسته باه

شناخت نظام جهان و موقعیت خاویش را باا سارعت

ذهن انسان است .به همین سبب جایگاهی کاه انساان

بیشتری به جریان اندازد .در ایان جهاانبینای ،انساان

در این مقط پیدا میکند ،بسیار فراتر از جایگااه او در

مدرن دیگر خود را جزئای از نظام کیهاانی و بخاش

اپیستمۀ پیشین است .اما همین انساان در ایان صاحنه

ناچیزی از آن به شمار نمیآورد؛ بلکه همراه باا تغییار

ادزام شده است و هنوز نمایتواناد در قلمارو داناش

نگرش نسبت به خود و موقعیتش ،قرائتهای تاازهای

ظاهر شود؛ زیرا وقتی آگاهانه می کوشد بر تفکر خاود

از مفهوم خدا ،جهان پیرامون و مقاوالت دیگار ارائاه

محیط شود ،ناگزیر ناتوان از بازنماایی خاود باهمنزلاۀ

می دهد .شناخت در گذشته تنها تصاویری از طبیعات

مرکز فعال آگاهی است و بازنماایی خاارج از اراده و

ارائه می کرد و جهان واق به تعبیرِ متافیزیکی به دنباال

کنترل او رخ می دهد .بنابراین به عنوان ضرورت ،بایاد

نوعی وحدت و ثبات در اشیا بود .در اپیساتمۀ مادرن

به دنبال آن سرچشمه و خاستگاهی گشت کاه بتاوان

انسان از جهانی که بیشاتر بار جنباه هاای متاافیزیکی

تمام بازنماییها (تصورات) را بر مبنای آن قرار داد .از

متکی است به جهاانی کاه در آن زنادگی مای کناد و

این رو اعتبار این نظام علمی و معرفتای را تنهاا یا

سخت مقرون به واقعیت است نقلِ مکان می کند .دامنۀ

ایده و تصور عقالنی تضمین میکند که معادل با خادا

شناخت گسترده می شود و علوم از حالت عام بیارون

است.

می آیند و به تدری استقالل می یابند و متکثر می شوند.

در این تحلیل ،خدا تنها تبیین ممکن بارای چناین

طبیعت نیز صرفاً دربابِ شرایط تولید سخن میگویاد.

نظامی است و حضور مطلقش در عاالم انکاار نشاده

در عصر مدرن ،متفکاران از تواناایی عقال انساان در

است .انسان نیز بهمنزلۀ موجاودی متنااهی ،تااب ایان

تمام شئون حیات انسان دفا می کنند؛ یعنی در صادد

موجود نامتناهی است؛ اما از آن رو که هناوز تفکیا

محوریت دادن تاام و تماام باه ذهان و فاعال شناساا

جدی میان نامتناهی واقعای (خادا) و ناامتعینی عاالم

هستند .بنابراین هر چیزی تماماً باید انسانی شود و به

طبیعاات وجااود ناادارد و در برخاای مااوارد یکسااان

رنگ «سوژه» درآید تا معنادار شود .در چنین فضاایی،

پنداشااته ماایشااوند ،ایاان موجااود نامتناااهی یاا

انسان از جهان پیرامونش به قدری فاصله می گیارد کاه

«شکلا خدا» است که تا سرحد ایدهای ذهنی و اصالی

طبیعت را مناب طبیعی اثر و کار خود و سایر افاراد را

فلسفی تنزل یافتاه اسات .ایان خادای مفهاومی تنهاا

مناب انسانی تلقی می کند .یعنی نگاه او از منظر «فاعل

ابزاری در جهت در ساماندهی جهان مکانیکی اسات؛
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شناسا»یی است که جهان و هرچه زیار از خاود را در

پیاادا کاارده اساات .ایاان عاادمِاسااتقالل و تبعیاات و

چارچوب «متعلق شناسا» و یا «ابژه» تبیین میکند.

عقبنشینی خدا از جایگاه حقیقیاش ،با مفهوم مارگ

میتاوان گفات جهاان ،خادا و امار نامتنااهی کاه

برابری می کند؛ بنابراین همراه خدا هرچیز کاه خاارج

پیشتر مستقل بودند ،فقط از نظرگاه انساانِ متنااهی و

از قلمرو تناهی انسان است ،می میرد؛ اما خاود انساان

ساااختمان ادراکاایاش موجااود انگاشااته ماایشااوند.

نیز بهدلیلِ جایگاه مبهم و دوگانهاش بهگفتۀ فوکاو باه

از حقیقات الهای ،بیشاتر باه

میشاود .بناابراین هماانگوناه کاه

درحقیقت به جای بح

مرگ خود نزدی

نو نگرش انسان از خدا توجه مای شاود .خادا منشاأ

نیچه از «مرگ خادا» خبار داده باود ،فوکاو از مارگ

درون ذهنی و ایدئالیستی پیدا می کند؛ یعنی ایان ذهان

میرانندۀ او ،یعنی «مرگ انسان» خبر میدهد.

ماست که مفهوم خدا را می سازد و آن را به پدیاده ای
تاب خود تبدیل مای کناد .از ایان رو انساان میازان و
محااور همااۀ هسااتی و حتاای خااالق خاادای مفهااومی
خویش است.
این نگاه با کانت عمق و شتاب بیشاتری باه خاود
می گیرد .کانت که بیش از دیگران بر دورۀ جدیاد اثار
گذاشت ،مبرهن ساخت که وجود خدا و امار قدسای
در فلسفۀ مدرن اثبات شدنی نیست؛ زیرا هی واقعیات
مفروضی مابازای تصور ماا از خادا نیسات .درنتیجاه
خدا موضو معرفت نیسات تاا آنگوناه کاه دکاارت
می پنداشت ،حقیقت بازنمایی را ضمانت کند .خادای
مدنظر کانت زیرِقابلِ شناسایی است و نیاز به اثبات باا
عقل نظری نادارد؛ گرچاه در نظار او ،خادا علات و
هماهنگ کنندۀ ارادۀ انسان و طبیعت است تاا ساعادت
انسان دست یافتنی باشد و در واقا باه عناوان ضاامن
نظام اخالقی ،به جاای ضاامن نظاام معرفتای معرفای
می شود؛ اما خدای کانت ،حتی بیش از خدای دکارت
مفهومی است و به ذهن انسان وابسته است و عینیتش
در هالهای از ابهام فرو رفته است.
این خدا بیش از آنکاه بار عاالم و انساان محایط
باشد ،محاط در ذهنیت انسان است و زاییدۀ تفکارات
فلسفی است .به عبارت دیگر ،همه چیز وابسته به ارادۀ
انسانی است که ارادۀ الهی را کنار زده و شأن خادایی
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