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مقدمه
طی قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم مجموعه جديد از آراي اجتماعی و سیاسی اهمیت
پیدا كردند .متفكرانی همچون ولتر ،ديدرو ،مونتسكیو ،هیوم ،آدام اسمیت و ...به منزله
شخصیتهاي اصلی دوران موسوم به روشنگري شناخته شدند .آنان به چند ايده قدرتمند پشت
گ رم بودند ،آرايی هم چون عینیت علم ،حركت دو شادوش پیشرفت علمی و اجتماعی ،وحدت
بشر ،تكامل بشريت از شرق تا غرب و گذار از ظلم و ستم به آزادي.
تاريخ سیاسی و فرهنگی غرب مدرن بر اساس اين آراء شكل گرفت .ايمان عمیق و ابدي
دردل اين دسته از افكار قرار داشت ،اين كه آدمیان بتوانند با كمك علم و نهادهاي دموكراتیك،
جهانی آزاد و عادلانه براي همه بنا كنند .حتی منتقدانی هم چون ماركس و هابرماس معتقدان
پرو پا قرص افكار روشنگري و امید به پیشرفت بودند .اما بسیاري از اين افكار از دهه  0591به
بعد به چالش كشیده شدند .طغیان در برابر استعمار غربی در آفريقا و ساير نقاط جهان ،عصیان
زنان ،هم جنس خواهان ،رنگین پوستان و معلولان ،واقعیت بیرحمِ استثمارگر  ،تبعیض گزار و
كشتار دستهجمعی را در قلب غرب به نمايش گذاشت .منتقدان میگفتند در حقیقت روشنگري
به معناي آزادي و عدالت براي همه نبود .پس از فرونشستن گرد و غبار ناشی از جنگ جهانی
دوم ،انديشمندان سیاسی و اجتماعی شروع به اظهار نظر درباره تغییراتی عظیم در زندگی
اجتماعی و سیاسی كردند كه تمامیجوامع غربی را در بر میگرفت .اقتصاد صنعتی مبتنی بر
تولید كارخانهاي جاي خود را به اقتصاد پسا صنعتی با رويكرد خدماتی میداد ،فرهنگی كه بر
انباشت ثروت تأكید میكرد حال پرچمدار مصرف و لذت بود ،دموكراسی و حقوق در حال
پیشرفت بودند ،اما به نظر میرسید كه آزاديهاي واقعی انسانها در حال تحلیل رفتن بود.
رسانهها و نظامهاي اطلاعاتی جديد به شكلهاي غیر منتظرهاي صورتهاي تازهاي به زندگی
روزمره بخشیدند ،مرزهاي میان علم و سیاست در حال كم رنگ شدن بود .برخی متفكران
عنوان كردند ديگر نمیتوان جوامع غرب ی را با استفاده از آراي نظريه پردازان سیاسی -اجتماعی
كلاسیك فهمید (سیدمن.)200-202 :0831 ،
زيرا به نظر آنان تبیین تحولات جديد اجتماعی ديگر از عهده نظرياتی چون مدرنیته و
نوسازي بر نمیآيد وتبیین اقتصاد پسا صنعتی ،جامعه جهانی و فرهنگ رسانه محور،
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ديدگاههاي جديد میطلبد .در اين احوال بود كه انديشمندان پسا مدرن به توضیح و ارزيابی
شرايط جديد پرداختند تا نظم جديد پسا نوين را در چارچوبهايی چون پايان عصر فرا
روايتهاي معطوف به ترقی ،پیشرفت ،اعتلاي قدرت رسانهها بر تكوين زندگی روزمره و غناي
قدرتهاي غیر حقوقی و غیر دولتی تشريح نمايند (محمدي اصل.)293 :0835 ،
با توجه به تحولات فوق ،در ادامه پس از ذكر مبانی پارادايم مدرنیته و مؤلفههاي سهگانه
مذكور در اين پارادايم ،به بررسی رويكرد ساختار شكنانه پست مدرنیسم میپردازيم تا نشان
دهیم كه چگونه اين رويكرد ساختار شكن ،مدرنیته و مبانی معرفت شناسی ،هستی شناسی و
انسان شناسانه آن را به چالش كشیده است.
گفتار اول :مدرنيته؛ مبانی جهان بينی مدرن
ريشه واژه مدرن از لفظ لاتین « »modernusاست كه خود از قید « »modoمشتق شده
است »modo« .به معناي امروز ،اخیر ًا و به تازگی است اما در مفهوم تاريخی به دوره ما بعد
رنسانس اطلاق می شود .به عقیده ويلیام كانولی مدرنیته خود را در تقابل با دورههاي قبل
تعريف میكند كه تاريكت ر هستند ،عقلانی نیستند ،تولیدي نیستند ،فاقد مدنیت هستند،
دموكراتیك نیستند ،متساه ل نیستند ،و از لحاظ فنی توسعه يافته نیستند .مدرنیته به اين معنا
يعنی روزگار پیروزي خرد انسانی بر باورهاي سنتی ،رشد انديشه علمیو خرد باوري ،افزون
شدن اعتبار ديدگاه فلسفه نقادانه كه همه همراهند با سازمان يابی تازه تولید و تجارت ،شكل
گیري قوانین مبادله كالا و بتدريج سلطه ي جامعه مدنی بر دولت (انصاري )20:0830 ،مدرنیته
به يك معنی به جهان نگري 0مدرن ،شیوه ي نگرش انسان نوبه جهان اطلاق میشود كه در
طول سدههاي جديد از سده ي پانزدهم تا نیمه سده بیستم میلادي در غرب تكوين يافت و در
ديگر نواحی جهان گسترده شد .از نظر نگرش جامعه شناختی ،مدرنیته بر عقلانی سازي
اقتصادي و اداري و تفكیك و تمايز ساختاري جهان اجتماعی ،تفكیك واقعیت از ارزش و
تفكیك حوزههاي اخلاقی از حوزههاي نظري دلالت دارد .ت جربه مدرنیته به تعبیر شارل بودلر
بهعنوان پديده يی زود گذر ،بی دوام و حادث مرحله اي متمايز در تاريخ تكامل جامعه بشري
1. World view
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است كه با گسستی راديكال از طبیعت ايستاي جهان سنتی همراه شد و طی آن رابطه انسان
با طبیعت از انقیاد چرخه تكرار شونده تولید كشاورزي رها گرديد .البته دوران بزرگ پارادايم
مدرن را میتوان به دورههاي كوتاهتر تقسیم نمود ،سدههاي پانزدهم و شانزدهم میلادي به
منزله دوران مدرسی نوزايی (رنسانس) يا دوره كلاسیك مدرنیته ،سده هفدهم به منزله دوره
خردگرايی انتزاعی و سدههاي هجدهم و نوزدهم به منزله ي دوره خرد باوري انضمامیعصر
روشنگري به همراه تعلقات اجتماعی و عملی آن .در طول اين دوران بزرگ مدرن ،دستگاه
فكري مدرنیته عناصر بنیادين خود را در كلیتی يكپارچه بوجود آورده است (ساوجی:0833 ،
.)072-078
در موارد ديگر مدرنیته را آغاز پله حكومت خرد ،باور به عقل پیشرفت عقل انسانی ،رشد
اقتصادي ،افزايش شهر نشینی ،پیشرفت ابزار ارتباطی و اطلاعاتی ،خردباوري و تلاش براي
بخردانه كردن هر چیز ،شكستن و ويران نمودن عادتهاي اجتماعی و باورهاي سنتی و در يك
كلام شیوههاي مادي و فكري زندگی كهن تعريف كردهاند (احمدي.)01- 00 :0838 ،
عبد الكريم سروش روشنفكر معاصر ايرانی ،مدرنیسم را نوعی ايدئولوژي میداند ،نوعی ايدئو
لوژي كه در پی جايگزين كردن مدرن به جاي كهنه است (سروش .)823 :0878 ،مدرنیسم
معادل با صنعتی شدن و علمیشدن و حركت به سوي تكنولوژي نیز به كار برده شده است ،در
اين ديدگاه مدرنیسم معادل توسعه است (سريع القلم )008:0872،بدين سان در نهايت میتوان
مدرنیته را مجموعه فرهنگ و تمدن اروپايی از رنسانس به اين سو نامید.
علیرغم تمامی نگرشها ،تفاسیر و تعاريفی كه در باب مدرنیته وجود دارد ،در اين نوشتار
با توجه به اين نگرشها ،پارادايم مدرنیته را در ابعاد معرفت شناسی ،هستی شناسی و انسان
شناسی در مقايسه با پارادايم پسا مدرن مورد بررسی مورد قرار میدهیم.
الف) معرفت شناسی (شناخت شناسی) مدرن
معناي لغوي معرفت شناسی عبارت است از علم يا فلسفه شناخت .به زبان «بلیكی»
شناختشناسی معطوف است به ادعاها يا فرضهايی درباره شیوههايی كه كسب شناخت در
مورد واقعیت را امكانپذير میكنند .پرسش شناخت شناسی اين است كه شرايط كسب شناخت
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دربارهي آنچه وجود دارد چیست؟ (هاي« .)015 :0839 ،هاوزن» معرفت شناس ی را به سه دوره
تقسیم كرده است :دوره باستان ،دوران مدرن و دوره معاصر.
او ارسطو را نماينده معرفت شناسی دوران باستان ،جان لاك را نماينده دوران مدرن و
كواين را نماينده دوره معاصر معرفی میكند .براي ارسطو بیولوژي اهمیت داشت و بر اساس آن
معرفت شناسی خود را سامان می دهد .در نظر جان لاك فیزيك نیوتن اهمیت دارد كه به امكان
شناخت شناسی تجربی میانجامد و براي كواين الگوي معرفت متأثر از فیزيك انیشتین است
(قزلسفلی .)022 :0831 ،به جهت تاريخی ،معرفت شناسی ،اولین بار توسط سقراط مطرح شد.
به نظر سقراط ما دو نوع معرفت داريم:
معرفت علمی و معرفت سطحی او براي معرفت حقیقی از اصطلاح « »Epistimeو براي
معرفت ظاهري از واژه « »Doxaاستفاده میكند .معرفت حقیقی از نظر او معرفتی است كه به
چرايی ،خود آگاهی دارد ،در حالی كه معرفت ظاهري ،ممكن است واقعیت داشته باشد ،ولی
قادر به بیان چرايی خود نیست .به نظر سقراط ،انسان توانايی رسیدن به معرفت حقیقی را دارد.
اين تقسیم بندي بعدها توسط شاگردش ،يعنی افلاطون بهصورت دقیقتري درآمد .بهنظر
افلاطون ،كسب معرفت حقیقی ممكن است ،ولی چون در عالم مثل وجود دارد فقط عده خاصی
قادر به دريافت آن هستند .نظريه افلاطونی معرفت ،نظريه اي نخبه گرايانه است ،فقط فیلسوف -
شاه میتواند به معرفت حقیقی دست پیدا كند .ارسطو اگر چه ديدگاهی تجربه گرايانه تر از
افلاطون داشته ،ولی بر اين اعتقاد بود كه معرفت همواره به كلیات تعلق میگیرد .ما به اشیاء
خاص تا آنجا معرفت داريم كه آنها را مصاديق امر كلی بشناسیم و كلی را نیز در جزئی
میشناسیم (هاملین ) 07 :0873 ،معرفت شناسی قرون وسطايی نیز آمیزه عجیب و غريبی از
معرفت شناسی افلاطونی -ارسطويی و الهیات مسیحی است .سنت آگوستین بهعنوان فیلسوفی
مهم در قرون وسطی ،همانند افلاطون بهصورت كلی اعتقاد داشت ،ولی بر خلاف افلاطون
معتقدبود كه صور ،افكاري در ذهن خداوند هستند ،در حقیقت نوعی صعود از اشكال پست تر
معرفت مانند ادراك به اشكال والاتر كه در رأس همهي آنها معرفت به خداوند است وجود دارد
(انصاري .)25 :0830 ،اما معرفت شناسی در عصر مدرن ،خود را از كشف حقايق و صور كلی
افلاطونی  -آگوستینی جدا میكند .معرفتشناسی عصر مدرن بر دو پايه عقل و تجربه استوار
است.
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 -9معرفت شناسی تجربه گرا
معرفت شناسی تجربه گرا بهعنوان يكی از پايههاي معرفت شناسی مدرن ،متأثر از روش
علمیمتفكرانی چون كپلر ،گالیله ،نیوتن و بیكن ،علم را ابزار شناخت میدانست و بر آن بود كه
به صورت استقرايی يعنی تجربه ،آزمايش و اندازه گیري بدست میآيد .روش جديد شناخت
تجربی با گالیله پیريزي شد .او معتقد بود علمیكه از تجربه كه مايه همه يقین هاست حاصل
نمیشود و با مشاهدات سروكار ندارد ،يعنی همه ي علومی كه منبع يا روش و نتیجه آن با يكی
از حواس پنجگانه سرو كار ندارد ،باطل و پراز اشتباه است (قزلسفلی.)081 :0831 ،
تجربه باوران مدعی شدند كه فقط آنچه از طريق حواس قابل تجربه و آنچه از طريق
آزمايش تجربی ،قابل آزمون و تأيید است دانش به حساب میآيد (شرت .)291 :0837 ،جان
لاك به تأسی از نظام معرفتی نیوتن كه تجربی بود ،بنیان اصلی معرفت شناسی مدرن را كه
مبتنی بر دريافت حسی بود بنا گذاشت .او معتقد بود كه ملاحظات تجربی ماست كه بن
مايههاي انديشه را براي عقلمان فراهم میكند (رندال )837 :0873 ،هیوم با صراحت
تجربهگرايی را ادامه داد و اعلام كرد هر معرفتی كه بر پايه ي ادراك حسی نباشد ،نمیتواند
درست باشد هیوم اعتبار مفهوم عقل آن طور كه نظريه پردازان قانون طبیعی و حقوق طبیعی
به كار برده بودند به مبارزه خواند ،چرا كه اين نظريه پردازان معتقد بودند كه هنجارهاي عمل
اخلاقی پیشینی هستند و عقل میتواند آنها راكشف كند و احساس نیز بايد تابع عقل باشد و
فقط عقل راه درست را نشان میدهد ،اما هیوم معتقد بود كه عرصه استفاده از عقل محدود
است و بر عكس ارزشهاي بشري را احساسات تعیین میكند .به نظر هیوم« :عقل برده احساس
است».
هیوم معتقد بود ارزشها فقط از راه تجربی قابل شناخت هستند نه از راه عقل و اصول
اخلاقی از سودمند بودن میآيند .اصولی مانند قانون ،عدالت ،اخلاق و ...پیشینی نیستند و میزان
اعتبار آنها به میزان سودمندي آنها بستگی دارد (عالم.)838-833 :0833 ،
قرينه معرفت شناسی در نظريه ي تجربی ،اخلاق سودمندگرايی نام دارد .بنیانگذار
سودمندگرايی جرمی بنتهام است .او میگويد تنها اصولی كه انسان بر پايه آن عمل میكند
انگیزه لذت جويی و رنج گريزي است .كسب لذت و گريز از درد ،اساس تفكر سودمندگرايی
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بنتهام است (ديل .)035 :0839 ،آيین بنتهام مبتنی بر نوعی لذت گرايی يا اصالت لذت بود،
يعنی اينكه هر موجود انسانی بالطبع طالب كسب لذت و دفع رنج است (كاپلستون.)28 :0871،
 -7معرفت شناسی خرد گرا
مسیر ديگر معرفت شناسی مدرن از باور به حقانیت عقل و متأثر از رساله گفتار در روش
دكارت بود .شك فلسفی دكارت يعنی «میانديشم پس هستم» ،سوژه 0يا فاعل شناسا را از
بد اهتی كه از هستی خويش نتیجه گرفته بود خلق كرد و معرفت بر مدار عقلانیت انسان مدرن
استوار گرديد .از نظر دكارت تنها تجزيه و تحلیل عقل است كه مارا به چیستی و ماهیت اشیاء
رهنمون میكند و آنچه حواس عرضه می دارند در بوته عقل به معجون معرفت بدل میشود
(تابعی .)33:0833 ،آنتونی آربلاستر در اثر بر جسته خود يعنی ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب
از اسپینوزا ،دكارت و لايب نیتس بهعنوان خرد گرايان نام میبرد .اسپینوزا معتقد است كه همه
چیز در قلمرو عقل قرار میگیرد ،جهان منطقی و معقول است ،ادراك حسی كنترل نشده كه از
ديدگاه لاك م نشأ معرفت است از نظر اسپینوزا از بنیاد بی ارزش است ،زيرا از اين رهگذر فقط
معرفت آشفته و ناقص حاصل میشود.لايب نیتس مستقیم تر از اسپینوزا ،تجربه گرايی را مورد
ترديد قرار می دهد .از نظر وي تجربه اگر از راهنمايی عقل بهره نگیرد و بوسیله آن تصحیح
نشود قابل اعتماد نیست .از نظر عقل گرايان ،عقل قوهاي است كه میتواند ما را از شرايط
معمولی عبوديت در برابر میل و شهوت نجات بخشد و به چنان مرتبهاي برساند كه اعمال مان
به انگارهاي غايتمند و پايدار تبديل شود ،نه آنكه بوسیله هر توهم يا احساس گذاري تعیین
گردد (آربلاستر )203- 209: 0833 ،اما علیرغم وجود اين دو نحله فكري در معرفت شناسی
مدرن ،غالباً از فلسفه «ايمانوئل كانت» فیلسوف آلمانی بهعنوان سنتز معرفت شناسی مدرن ياد
می كنند و فلسفه اورا يك انقلاب فكري و يك سنتز فلسفی میان تجربه گرايی و خرد گرايی
میدانند.

1. Subject
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 -8فلسفه كانت :سنتز معرفت شناسی مدرن
كانت میان دو مكتبی كه هر يك به تنهايی خود را بر حق میدانستند گیر افتاده بود .كانت
كه معتقد بود هر دو گروه به خطا رفتهاند ،كوشید تا روشی فلسفی ارائه نمايد كه حقايق دو
نظام را در خود جاي دهد و از خطاهاي آن دو پرهیز نمايد (اسكروتن .)91 :0879 ،علاوه بر اين
كانت مشكل ديگري نیز احساس می كرد آن هم از جانب كسانی بود كه از نفوذ روز افزون علم
تجربی براي تضعیف ايمان مسیحی استفاده میكردند .پس وي عزمش را جزم كرد تا ديدگاه
فلسفی را تدوين كند كه در آن واحد تجربه باوري ،عقلگرايی و مسیحیت بدون تعارض در آن
همزيستی كنند .در اين راستا يك نظام فلسفی جهان شمول توسط كانت شكل گرفت كه به
سنتز فلسفی و انقلاب كپرنیكی در فلسفه غرب مشهور شد.
كانت در نظام فلسفی خود جهان را به دو بخش تقسیم كرد:
در يكسو جهان واقعی كه میتوانیم آن را مشاهده كنیم ،مثل درخت ،جنگل ،كوه و ...از نظر
كانت میتوانیم اين جهان پديدار واقعی را از طريق مشاهده تجربی بشناسیم .اما از سوي ديگر
جهان ديگري نیز وجود دارد :جهان ايدهها ،ايدههاي راجع به خدا ،اخلاق ،عدالت و....وجه
مشترك اين ايدهها اين است كه به تجربه حسی در نمیآيند و شناخت تجربی نسبت به اين
جهان ايدهها امكان پذير نیست .از نظر كانت عقل باوري در اين حوزه قرار میگیرد و ما
میتوانیم در مورد ايدهها ،فكر كنیم.
پس كانت در نظام فلسفی خود تجربه باوري و عقل باوري را متعلق به حوزههاي متفاوتی
میداند ،دانش تجربی به جهان واقعی تعلق دارد و انديشه عقلانی تنها راه رسیدن به جهان
ايدههاست.
كانت در پايان و دو شادوش روشنگري ،مسیحیت را در جهان ايدهها قرار داد ،تا جايی كه
هر چیزي بايد در دادگاه خرد حاضر شود .در الگوي كانت ،مسیحیت نیز ناگزير بود تا دلايل
عقلانی براي ايمانش ارائه كند .كانت مثال اعلاي روشنگري بود كه بنیان تمامینظام فلسفی
خود را بر خرد و عقلانیت بنا نهاد (شرت .)291-297 :0837 ،روشنگري زمانی هويت خود را
كسب كرد كه مقاله كانت تحت عنوان روشنگري چیست؟ در سال  0733به چاپ رسید .كانت
در اين مقاله روشنگري را رهايی انسان از مرحله صغارت و ناپختگی تعريف میكند ،فرار از
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زندان صغ ارت و ناپختگی و قدم گذاشتن به بیرون آن ،از مهمترين ويژگیهاي دورهاي است كه
كانت آنرا دوره روشنگري میخواند .به نظر كانت دورهي روشنگري را میتوان در شعار حكمت
آمیز شجاع باش و جسارت انديشیدن داشته باش (آزادباش و بینديش) خلاصه نمود .كانت
میخواست تمام امور توسط انسان به زير ذره بین عقل و خرد كشانده شود (رزاقی:0877 ،
.)50-52
ب) هستیشناسی مدرن
هستی شناسی در چارچوب نگرهاي شناختی در سده هفده هم بهعنوان شاخهاي از
متافیزيك سر برآورد كه خود را مشغول اين پرسش واره كرد كه :آنچه وجود دارد چیست؟ و
داراي چه ماهیتی است؟ طبق اين ملاحظات در تاريخ دو مكتب هستی شناسی شكل گرفت:
يكی مادي گرا 0و ديگري معنا محور يا ايدئالیست .2هستی شناسی در حقیقت به ديدگاه و
جهان بینی نسبت به ماهیت وجود موجودات هستی اشاره دارد و اين را با فرض ماديگرا يا
ايدئالیستی به پاسخ مینشیند .يونانیان از واژهاي كیهان شناسی 8براي توصیف آن استفاده
می كردند .در چارچوب مبانی هستی شناسی كلاسیك (ما قبل مدرن) نوعی كیهان شناسی
حكم بود (قزلسفلی.)028-023 :0831 ،
كیهان شناسی كلاسیك در مقايسه با هستی شناسی قرون وسطايی ،البته سكولار بود .اما
هستیشناسی مدرن با هستیشناسی يونا ن باستان و قرون وسطی تفاوت دارد .سده هفدهم كه
سرآغاز تحولات مدرن از جنبه علمی بود ،سرآغازي براي پرسشواره هستی نیز بود و با توجه به
معرفتشناسی دوران مدرن ،هستی خصلتی مادي ،مكانیكی و رياضی گونه در قالب قوانین
مشخص پیدا كرد و با تأثیراز لايب نیتس شايد بتوان گفت كه حساب و كتاب جهانی بر چیزها
در هستی حاكم شد و انسان مدرن هستی را به پرسش میخواند .معرفت نیوتن -دكارتی،
قوانین را به هستی ديكته میكند.

1. Materialist
2. Idealist
3. Cosmology
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«الكساندر پوپ» در ستايش چنین امكانی و ستايش آن قوان ین در شناختهستی ،چنین
عبارت حماسی را سرود :طبیعت و قوانین در تاريك نهان بود  /خدا گفت نیوتن باشد و همه
چیز روشن شد.
هستی شناسی مدرن انسانگرايانه و سكولاريستی است (همان )082 ،با شكلگیري جهان
بینی مدرن ،هستی و طبیعت به منزله ماده خامی است كه با آن میتوان جهانی مناسب با
انسان و نیازهاي او ساخت و بدين ترتیب تسخیر طبیعت يكی از اصول اساسی دنیاي مدرن
میباشد (آشوري.)7-3 :0879 ،
«هانا آرنت»در كتاب وضع بشر ،جنبههاي سكولاريستی هستی جديد انسان را روشن
میكند .به نظر وي در قرون وسطی ،يك نقطه ارشمیدسی وجود داشت كه با توجه به آن
انسان ،جهان و خودش را تعريف میكرد .ملاكهاي ارزيابی انسانها در بیرون از خودش قرار
داشتند .ولی در عصر مدرن ،همه اين ملاكها به يك سوژه يعنی به انسان يا فاعل شناسا تقلیل
يافتند .ديگر نقطه ارشمیدسی در بیر ون از كیهان و هستی وجود نداشت« ،انسان ملاك همه
چیز شد» و در تعبیر دكارتی «من میانديشم پس هستم» من در جمله دكارت ظهور همین
سوژه يكه وفا علی است كه در سراسر دوران جديد ديده میشود .به نظر آرنت اين «من»
هستی جهان و زمین را به دست فراموشی سپرد و پديده ي بیگانگی از جهان محصول همین
پیدايش سوژه است .در عصر مدرن ،عدالت كیهانی يونانی كه مبتنی بر رعايت حدود میان
انسان ،جامعه و طبیعت بود در هم شكسته شد و انسان به عنوان سرور كائنات حق مدار شد،
ديگر میتوانست ارزش ها و هنجارهاي خودش را بیافريند و علاوه بر آن هنجارها و قوانین
طبیعت را كشف و دگرگون كند (انصاري.)28- 23 :0830 ،
در قالب نمودار زير میتوان به وابستگی مستقیم میان هستی شناسی و شناخت شناسی پی
برد:
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هستی شناسی

شناخت شناسی

چه چیزي براي شناختن
وجود دارد ؟

چه شناختی می توانیم (امیدوار
باشیم) درباره آن بدست آوريم ؟

روش شناسی

چگونه می توانیم آن
شناخت را بدست آوريم؟

نمودار  -9وابستگی مستقيم هستی شناسی ،شناخت شناسی و روش شناسی (هاي)999: 9881 ،

ج) انسان شناسی مدرن
بهطور كلی بايد گفت ،پديد آمدن «انسان شناسی» حاصل توجه جديد انسان به خويش
است .توجهی كه در عصر جديد با كتاب «در باب منزلت آدمی» اثر پیكو دلامیراندولا شكل
میگیرد .در مقام تعريف بايد گفت ،انسان شناسی ،دانش انسان متناهی درباره خويش است
(قزلسفلی )029 :0831 ،با اين تعاريف بايد گفت كه انديشه يونانی صرفنظر از انديشه
سوفسطايی ،انديشهاي انسان گرايانه در مفهوم مدرن نیست .سقراط فلسفه را از آسمان و اتم
شناسی به انسان متوجه كرد ،ولی انسان هرگز آخرين هدف فلسفه سقراطی و به تبع آن ،
افلاطونی و ارسطويی نبود (انصاري )22 :0830 ،اتین ژيلس ون در اثر برجسته خود يعنی «روح
فلسفه قرون وسطی» مینويسد:
افلاطون و ارسطو هیچ يك از علو و قدر انسان از ان لحاظ كه شخص است تصوري نداشتند
تا در توجیه آن بكوشند .سقراط در آثار افلاطون ،با همه اشتهاري كه دارد از آن لحاظ كه
شخصی به نام سقراط است ،ملحوظ نیست ،بلكه اهمیت او در اين است كه فیض وافري از
مفهوم «كلی» برده است .مفهوم كلی انسان ازلی ،ثابت و ضروري است و حال آنكه سقراط مثل
ساير افراد موجود ،موقت و عرضی است (ژيلسون .)808 :0811 ،انسان در قرون وسطی و در
مذهب كاتولیك ،به رغم مذهبی بودن و اتصال به كلیسا و خدا ،حقیر بود و در واقع تحقیر شده
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و از منزلت واقعی و همه جانبه و كامل آدمی بیبهره ،دست كم ،كم بهره بود .انسان قرون
وسطايی ،انسانی با تكالیف تعیین شده الهی بود و به دلیل گناه اولیه به زمین هبوط كرده و به
همین دلیل آلوده و گناهكار شده بود (كسرايی .)33:0833 ،اما انسان مدرن متفاوت از انسان
قرون وسطايی و انسان باستانی بود .از منظر انسان شناسی پارادايم مدرن بر خود مختاري،
فاعلیت و سوژگی انسان به عنوان موجودي خودشناس و جهان شناس تأكید داشت .بر اين
اساس انسان از عقلی مستقل برخوردار و بر فراز جهان و طبیعت ايستاده و بدان مینگرد .انسان
بايد از وضع طبیعی خارج و به وضع مدنی بگرايد (بشیريه .)320 :0831 ،به عبارت ديگر
مدرنیته جهتگیري در مقابل تمامی نگرش قرون وسطايی به انسان ،جهان و خداست و امید و
آرزو بستن به امكان باز سازي انسان و جهان بر بنیاد عقل و قوه شناسايی انسان و همچنین
جابجايی محور هستی از خداوند به انسان است .در برابر اين جمله كتاب مقدس كه خدا انسان
را بهصورت خود آفريد ،فوير باخ آن سخن معروف را گفت كه« :انسان خدا را به صورت خود
آفريد»  .يعنی خدا چیزي جز صورت آرمانی انسان از انسان نیست و اين نهايت ديد مدرن از
انسان است (آشوري .)7 :0879 ،انسان در فضاي تمدن مدرن از حاشیه به مركز كشیده شد و
همچون عنصر مركزي شناخت ه شد و از عمل شونده به عملكننده ،از مفعول به فاعل شناسنده
بدل گرديد .انسانی كه تا پیش از اين در سايه اسطوره و اوهام میزيست به موجودي اثر
گذرانده ،خلقكننده و شناسنده تبديل شد و اين همانی اس ت كه ادبیات مدرنیته در غرب به
درستی از آن بهعنوان سوژه نام برده است .اگر مدرنیته انسان را از يك پديده معمولی به سوژه
بدل میكند ،پس از غیر انسان ،نیز بايد تعريفی ويژه ارائه دهد .اگر سوژه عملكننده است ،پس
غیر سوژه عمل شونده است ،يعنی آن چه سوژه بر آن عمل میكند .در نزد سوژه مدرن هر
غیري عمل شونده است ،و هر عمل شوندهاي ابژه (مفعول) است .براي سوژه غیر سوژه طبیعت
است ،سوژه دخالت گراست (ساعی ارسی .)202- 208 :0835 ،انسان مدرن هم چنانكه نیچه
فیلسوف آلمانی در «دانش طربناك» ،0میگويد در دوران «خدا مرده است» زندگی میكند.
يكی از شعارهاي معروف نیچه مرگ خداست ،او میگويد خدا مرده است ،مراد او از خدا،
حقیقت استعلايی مستقر در فرا سوي عالم طبیعی است ،همین حقیقت در روزگار كنونی اعتبار
 -0نیچه درباره  029كتاب «دانش طربناك» موضوع مرگ خداوند را مطرح میكند.
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خود را از كف داده است (ضیمران )03- 01 :0832 ،بر اساس برداشت تازه ،انسان ديگر جزيی
از كائنات نیست و هويت خود را خود تعیین میكند و بر خلاف گذشته كه تصور میشد زندگی
راستین نوعی فعالیت برتر به قصد آماده شدن براي دنیاي ديگر است ،براي انسان مدرن مركز و
معنی زندگی و آرمان آن را بايد در خود زندگی معمولی و عادي انسان در اين جهان جست.
انسان ديگر موجودي منفعل نیست بلكه داراي تأثیر بسزايی در زندگی خودو در برخورد با
طبیعت است .براساس برداشت جديد از انسان ،انسان مركز و محور هستی است و موجودي
خود سامان است .گوهر فكري تجدد را بايد در تصور جديد از خويشتن انسان و باور به خود
سامانی او جست (كسرايی )51:0833 ،ه مه اين مسائل باعث كه روشنگرانی چون كانت به قصد
بیدار كردن فیلهاي خفته ذهن ،لحظه اي فرياد نترس را قطع نكنند و هم اوست كه روشنگري
را خروج انسان از قیومیت می داند (علیپوريانی .)87:0875 ،انسان مدرن توانايی اين را دارد كه
خود بر زمین حكم براند ،از نابالغی خارج شود و بدون هدايت هیچ عنصري زمینی يا فراز مینی
صلاح و غا يت خويش را بیابد و براي رسیدن به آن برنامهريزي كند .بهطور خلاصه در گفتار
نخست به اين مساله پرداخته شد كه پارادايم مدرنیته و جهانبینی مدرن كه شیوه نگرش
جديد به جهان اطلاق میشود چه نگرشی نسبت به مبانی معرفت شناختی ،هستی شناسی و
انسان شناسی دارد به عبارت ديگر وراي پارادايم مدرنیته يك تلقی از معرفت ،هستی و انسان
وجود دارد كه اين تلقی در گفتار اول مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه منطبق با اين چار چوب
پس از ذكر مبانی انديشه ساختار شكن پس ت مدرنیسم به نگرشهاي معرفت شناختی ،هستی
شناختی و انسان شناختی در اين پارادايم فكري میپردازيم ،تا به چالشها و افتراقات موجود
در پارادايم پسامدرنیسم نسبت به پارادايم مدرنیته از منظرهاي سه گانه ي فوق پی ببريم.
گفتار دوم :پسامدرنيسم  :گریز و گذار از مدرنيته
آيا پسا مدرنیسم را میبايد بخشی از جهان مدرن دانست؟ آيا پسامدرنیسم حاصل يك
تداوم يا يك گسست راديكال است؟ آيا پسامدرنیسم يك تحول اساسی ،يك وضعیت يا حاكی
از يك مشرب و حالت فكري است؟ (ساراپ.)077 :0832 ،
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طی سالهاي  0511-71میلادي شاهد سر بر آوردن جريانات فكري متعددي در حوزههاي
مختلف دانش بشري بويژه در علوم انسانی و اجتماعی هستیم .از جمله اين حركتها میتوان به
ظهور مكتب پساساختار گرايی در اوايل دهه  0571در حیات روشنفكري فرانسه اشاره كرد كه
در واقع گسترش جريانات انتقادي در برابر ساختار گرايی به شمار میرود .مكتب پسا ساختار
گرايی با دست شستن از هر گونه داعیههاي مكتب ساختار گرايی در خصوص عینیت ،قطعیت
جامعیت و كنار گذاشتن و در نهايت طرد و نفی اين قبیل داعیهها ،راه تازهاي رابراي تحقیقات
و پژوهشهاي علوم اجتماعی و انسانی گشود ،يعنی به جاي مفاهیم يكدست ،كلی جامع و
جهان شمول يا همگانی پذيرفته شده در ساختار گرايی ،بركثرت ،چند گانگی ،فرديت و
پركندگی مفاهیم تأكید میورزد .علاوه بر اين پسا ساختار گرايی ،هر گونه قطببنديها،
تقابلها و دو گانگیهاي ثابت و مُ سلم ايجاد شده از سوي ساختار گرايی را رد كرده است .پسا
ساختارگرايی راه را براي ظهور جريان نیرومند و چالش بر انگیز ديگري فراهم ساخت اين
چالش نیرومند جديد چیزي نبود جز جريانی به نام پست مدرنیسم ،كه اصول و مبانی آن
عمدتاً همان اصول و مبانی پسا ساختار گرايی بود و بدين ترتیب پست مدرنیسم طی سه دهه
آخر قرن بیستم سر برآورد .رويكرد پس ت مدرن قبل از هر چیز بیانگر نوعی واكنش علیه
مدرنیسم و به تعبیري نوعی حركت ،انحراف يا گسست و فاصله گرفتن از آن به شمار میرود.
هسته اصلی پس مدرنیسم را بايد در عدم اعتماد يا ناباوري كلی و عمومینسبت به هر گونه
نظريهها و كار بستهاي كلان ،نفی هرگونه ايدئولوژيها ،آموزهها ،اعتقادات ،دكترينها ودر يك
كلام نفی هر گونه فراروايتها يا روايتهاي كلان در تمامی عرصههاي دانش ،شناخت و معرفت
بشري دانست (نوذري . )030-038 :0839 ،پست مدرنیسم پیش از آنكه مربوط به يك دوره
تاريخی خاص باشد ،يك انكار بزگ است :انكار مدرنیته .اين نكار بزرگ نحلههاي گوناگون پس ت
مدر نیسم را در كنار يكديگر نگاه میدارد .به هر حال پست مدرنیسم با يورش به مدرنیته
شناخته میشود(معینی علمداري .)023:0839،پسا مدرنیته ،مدرنیته را مورد انتقاد قرار
میدهد كه نتوانسته است به وعدههاي خود عمل نمايد و در نتیجه جوامع مدرن را به بحران
كشیده است .مدرنیته نتوانسته است به وعدههاي خود مبنی بر برپايی جهانی بهتر و مرفه تر
براي بشريت عمل نمايد (ساعی ارسی« .)205 :0835 ،كنت تامپسون» ،ويژگیهاي زير را براي
پست مدرنیسم بر میشمارد:
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 - 0پست مدرنیسم واكنشی بر ضد میرا ث روشنگري و پديدههاي چون قدرت ،فناوري ،علم،
عقل و پیشرفت است؛
 - 2پست مدرنیسم با وحدت و هم گرايی مخالف است و به فزون واقعیت و كثرت گرايی باور
دارد؛
 - 8اين انديشه به جهت خاص سیاسی در پی رد كردن امپريالیسم روشنگرانه و اولويتهاي
سیاسی با قرائتها و برداشتهاي خاص لیبرالیستی يا ماركسیستی است؛
 - 3به چند گانگی ،اداره محلی و محور قرار دادن مسائل اقلیتها مانند سیاهان ،زنان ،گروههاي
مذهبی ،هم جنس گرايان و به حاشیه رانده شدها توجه دارد (عباشی اشلقی.)51-50 :0833 ،
در قالب نمودار زير به تفاوتهاي اساس میان مدرنیسم و پست مدرنیسم در حوزههاي مختلف
اشاره میكنیم:
پست مدر نيسم

مدرنيسم
در سیاست
0
2
8
3

دولت گرايی
اقتدار گرايی
اجماع
برخورد طبقاتی

9
1
7

فورد يسم
سرمايه انحصاري
متمركز

3
5

تأكید بر كاربرد صحیح كلمات
نخبه گرايی

01
00

مونیسم
ماتريا لیسم

02
08
03

الحاد
خدا مرده است
افسون زدايی

مناطق /پیكره ها و واحدهاي فراملی
دمكراتیك
اجماع مورد مناقشه
مسائل جديد در دستور كار  :سبزها
در اقتصاد
پسا فورديسم
سرمايه داري سوسیالیزه قاعده مند
اقتصاد جهانی غیر متمركز
در فرهنگ
رمز گذاري مضاعف
توده ها
در فلسفه
پلورالیسم،كثرت گرايی
نگرش نشانه شناختی
در دين
توحید
معنويت معطوف به آفرينش
تجديد افسون
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در جهان بینی
09
01
07
03

مكانیكی
سلسله مراتبی
انسان محوري
پوچی انسان

05
21
20

مكانیكی (ماشینواره)
خطی
جبر گرايانه

بوم شناختی – اكولوژيك
نا ترتیبی
جهت گیري كیهان شناختی
خوش بینی تراژيك

در علوم
خود سازمان دهنده
غیر خطی
خلاق ،باز و آزاد

نمودار  :7تفاوتهاي ميان مدرنيسم و پست مدرنيسم (نوذري)848-841 :9881 ،

الف) معرفت شناسی پسا مدرن
نحله پسا مدرن از پايان شناختشناسی سخن میگويد ،اين خود سبب شده رويهاي نسبی
گرايانه بر مواضع ش ناختی حاكم شود .اگر در انديشه ي مدرن ،عقل و تجربه وسیله فهم و
ادراك به شمار میرفتند ،در انديشه پسا مدرن اين دو عامل از محدوديت فهم و حتی مانعی بر
سر راه آن تلقی میشوند .ما با زبان و آگاهی به سراغ شناخت اشیاء میرويم ،پس معرفت
محدود به زبان و آگاهی است  .به ديگر سخن فهم ما از واقعیت مقید به گفتمان هايی است كه
در درون آنها میانديشیم .معانی ذاتی نیستند ،بلكه گفتمانی هستند ،میان انسان و جهان خارج
همواره پرده زبان و گفتمان بر قرار است( .بشیريه )322 :0831 ،در باب شناخت شناسی و
اركان معرفت در انديشه پست مدرنیسم میتوان به موارد زير اشاره كرد:
 -9ضدیت با ذات گرایی
در باب شیوههاي تحلیل مفاهیم اساسی علوم اجتماعی ،سه نگرش كلی وجود دارد:
نگرش اول ذات گراست كه به وجود عقلانیتی راستین و واقعاً مسلم باور دارد در اين نگرش
مسائلی مانند حقوق طبیعی ،وطن ،نژاد و ....به صورتی ازلی و ابدي وجود دارند و وجود آنها
تحتالشعاع ساختارها و تدبیرها قرار نمیگیرد.
نگرش دوم ،درست بر عكس نگرش اول ،ابزار گرا و يا فايده گرا است كه تبار خود را مطابق
محاسبه تعیین میكند .در اين نگرش ما و محیط اطر اف ما همواره در معرض تغییر و و ساخته
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شدن هستیم هويت ما در حال شكل گیري است ،هويتها داده نمیشوند بلكه ساخته میشوند.
سنتز اين دو نگرش كانستراكتیويسم است كه بر خلاف دو نگرش ذات گرا و ابزار گرا ،به تلفیقی
از آن دو معتقد است .در اين نگرش ،اختیار فردي به اقتضاي هنجارهاي حاكم و علايق هويتی
صورت میپذيرد.
اما میشل فوكو بهعنوان يكی از نظريه پردازان كلیدي پست مدرنیسم ،ضديت با ذاتگرايی
را از اركان اصلی تحلیل پست مدرنیستی میداند .از ديد او هويتها و ساختارها ،وابسته به
شرايط تاريخی هستند و نمیتوان از هويت و ساختاري ازلی -ابدي دفاع كرد .اين تلقی فوكويی
به طور گسترده مورد توجه و استناد و فعالان در زمینه حقوق اقلیتها و زنان قرار گرفته است.
فعالان مذكور با استناد به فوكو ،خود را مقهور سلطهاي میدانند كه ريشههاي موهومی داشته و
اساساً بی ريشه هستند و ارجاع هر ادعايی به تباري دور دست ،نوعی توجیه براي تداوم سلطه
موجود است (نصري.)5-01: 0839 ،
 -7نفی علوم اجتماعی مدرن
يكی از علائم مدرنیسم ،تعمیم علم به حوزه مسائل اجتماعی است و متفكران برجستهاي
چون آگوست كنت به دلیل استوارساختن علوم اجتماعی بر اصل اسقراء و استنتاج رياضی امور،
از شهرت خاصی برخوردارند .نگاه پوزيتیويستی اين انديشمندان خشم پست مدرنیستها را بر
انگیخته است .اينان چهار انتقاد عمده را به شرح زير بر علوم اجتماعی مدرن وارد میكنند.
 - 0پست مدرنیستها معتقدند كه علوم اجتماعی بر مفاهیم عینی استوار نیستند؛
 - 2كاستی ديگر علوم اجتماعی مدرن از نظر پست مدرنیستها اين است كه تولیدات اين علوم،
نوعی تجربهگرايی بیهدف و نظريهپردازي بیغايت شده است .هرچه علم پیش میرود ،از
واقعیت زندگی فاصله میگیرد؛
 - 8پست مدرنیستها ،نظريه عمومی يا فرا روايت و يا فراگفتمان را نفی میكنند و معتقدند كه
تلاش علوم اجتماعی در توجیه فراگفتمان نه ممكن است و نه مطلوب ،زيرا تلاش براي تعمیم و
تحمیل يك گفتمان بهمعناي ناديده گرفتن متون ،فرهنگ ،تمدنهاي ديگر و در نتیجه تحمیل
نوعی خشونت است؛
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 - 3از نگاه پست مدرنیستها ،عالمان علوم اجتماعی مدرن ،آلوده به مناسبات قدرت بوده و
استقلال ندارند .پست مدرنها بر اين باورند كه هیچ دانشی نیست كه متضمن روابط قدرت
نباشد ،به تعبیر «فوكو» هر جا قدرت اعمال شود ،دانش نیز تولید میشود (همان)01-00 ،
 -8بی اعتمادي به فراروایتها
ژان فرانسوا لیوتار در تعريف مشهور خود ،پست مدرنیسم را به منزله بی اعتقادي و عدم
ايمان به فرا روايتها توصیف و تعريف میكند و معتقد است اين بی اعتقادي يا بیايمانی بدون
ترديد محصول پیشرفت در علوم است (لیوتار.)93: 0838 ،
اما منظور لیوتار از فرا روايت چیست؟ او هر كوشش نظري براي يافتن اصل يا اصول كلی
حاكم بر همه فعالیتهاي بشري و همه روابط اجتماعی (به قول خود او همه انواع گوناگون
بازيهاي زبانی) را فراروايت بزرگ میشمارد .به گمان او در جهان پست مدرن بهدلیل
گوناگونی ماهوي بازيهاي زبانی جايی براي اصل يا اصول كلی حاكم بر همه آنها نیست .پس
هر كوششی برا ي يافتن روايت بزرگ ،ناگزير محكوم به شكست است .به نظر لیوتار ،فلسفه
اخلاق و سیاست و دانش مدرن كه با دكارت آغاز شد و از راه كانت و هگل به ماركس رسید،
مبناي شكلگیري نخسههاي مدرن روايت بزرگ است .به گمان او ،اين فلسفه بیانگر تجربههاي
بشر امروز نیست و در دنیاي معاصر ديگر كارايی ندارد (حقیقی .)88 :0838 ،بدينترتیب لیوتار
هر دوي سنت و مدرنیته را دو روي يك سكه میپنداشت كه در هر كدام فرا روايتهاي خاصی
غالب بودند و وضعیت پست مدرن را نوعی ناباوري به همین فرا روايتها ،نوعی كفرگويی ،ارتداد
و ...تلقی میكند ،و ضعیتی خاص كه در آن انسانها بدون وجود هیچ معیاري درباره قضاوت و
داوري ،به داوري درباره حقیقت ،زيبايی و عدالت میپردازند .به زعم لیوتار اكنون ديگر هیچ
گونه زمینه اي براي باور مردم به دو فرا روايت روشنگري فرانسوي (عقل) و روايت دانش آلمانی
(علم) كه رسالت خود را تحقق پیشرفت ،آزادي و سعادت براي بشريت میدانستند وجود ندارد.
انسانها از زمان جنگ جهانی دوم بهتدريج ايمان و اعتقاد خود به اين دو روايت را از دست
دادهاند ،زيرا براين اعتقادند كه با استفاده از همین دو روايت علم و عقل و بهرهبرداري از
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دستاوردهاي آنها بود كه صاحبان قدرت و تكنو لوژي توانستند ،میلیون ها انسان را به كام مرگ
بفرستند (تاجیك و پورپاشا كاسین.)25 :0833 ،
در مجموع بايد گفت كه جامعه ايدهآل لیوتار متشكل از يك مجموع اعمال متنوع است .يك
مجموعه اي كه هیچ فراروايت و هیچ معیار خاصی ندارد .جامعهاي كه متشكل از مجموعهاي از
اجتماعات و گروههاي پرا كنده با قوانین و اصول اخلاقی و اجتماعی گوناگون ،ناهمگن و گاه
متضاد است و در نهايت میتوان نتیجه گرفت همانگونه كه به نظر ويتگنشتاين زبان مجموعهاي
است از بازيهاي زبانی بدون قاعدههاي كلی حاكم بر همه آنها ،جام عه نیز به نظر لیوتار
مجموعهاي است از اجتماعات كوچك و فعالیتهاي گوناگون كه هیچ قانون و قاعده كلی بر آنها
حاكم نیست (همان )83 ،سه ركن كلیدي مذكور يعنی ضديت با ذات گرايی ،نفی علوم
اجتماعی مدرن و ايمان نیاوردن به فراروايتها ،نگرش پست مدرنیستی را كاملاً در جبهه مقابل
نگرش مدرن قرار میدهد با توجه به سه ركن اخیر ،تحلیل پست مدرنیستی را میتوان در قالب
روش پست پوز يتیوي ستی كه طی نیمه دوم قرن بیستم مورد اقبال انديشمندان پست مدرن
واقع شد ،دستهبندي كرد.
ب) پست مدرنيسم و نگرش پست پوزیتيویستی
نگرش پست پوزيتیويستی چهار مفروض كلیدي پوزيتیويسم را نفی میكند ،انديشمندان
معتقد به پوزيتیويسم بر آن بودند كه اولاً  :حقیقتی عینی وجو دارد كه میتوان آنرا كشف كرد،
ثانیاً عقل تنها ابزار كشف اين حقیقت بوده و فقط استدلال عقلانی يا عقل استدلالی را میتوان
روش خرد ورزي دانست .ثالثاً تجربه حسی يا مشاهدتی ،طريقی معتبر و بیبديل براي استدلال
میباشد و بالاخره اينكه آنها معتقد بودند كه میتوان بین مشاهدهگر و امر مورد مشاهده او
تمايز قائل شد.
حال سوال اساسی اين است كه پست مدرنیستها با نفی نگرش پوزيتیويستی به قضايا از
چه روشی استمداد می جويند؟ در پاسخ به اين پرسش است كه بايد دقايق تحلیل پست
پوزيتیويستی را توضیح داد .پست پوزيتیويسم همانند پوزيتیويسم مفروضانی دارد اين
مفروضات عبارتند از:
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 - 0عقل ابزاري (كه در نگرش پوزيتیويستی اساسی ترين وسیله شناخت است) ابزاري براي
اعمال سلطه و انكار تفاوت هاست و سوداي يكسان سازي دارد (نصري)02- 08: 0839 ،؛
 - 2آگاهی و شناخت محصول ساخت اجتماعی است و مفاهیم معنايی ازلی ندارد كه در كشف
آنها بكوشیم .ما معناي مفاهیم را كشف نمیكنیم ،بلكه اين معانی را به آنها نسبت میدهیم
(برگرولوكمان)239 :0879 ،؛
 - 8نمیتوان مشاهده گر و موضوع مورد مشاهده را از يكديگر تفكیك نمود .مشاهده گر
نمیتواند ذهنیت و علائق خود را به حالت تعلیق در آورد؛
 - 3امور بومی بر امور جهانی ،مسائل عینی بر مسائل ذهنی و مواردخاص بر موارد عام تقدم
دارند .از اين منظر كاوش در سطح ظاهر امور ب ر تفحص براي يافتن معناي مكنون در مفاهیم،
مقدم است (كوال.)10 :0875 ،
ج) هستی شناسی پسامدرن
اگر در پاراديم مدر ن حساب و كتاب جهانی بر چیزها در هستی حاكم شد ،در پاراديم
پسامدرن با استفاده از تعابیر متفكرانی چون فوكو ،بايد گفت كه دوران كنونی عصر عقب
نشینی حساب و كتاب از جهان است .در پاراديم پسامدرن مسا له اين نیست كه آيا جهان مادي
يا روحانی است؟ بلكه اين موضوع اولويت دارد كه چرا در يك عصر جهان مادي و در عصر
ديگري روحانی است؟ پاسخ به اين گونه پرسشها را فوكو در آثار خود از جمله «نظم چیزها»
مورد توجه قرار داده است .پاسخ او اين بود كه گفتمانها به واقعیت جهت و معنا میبخشند .به
تعبیر خود فوكو در كتاب تاريخ ديوانگی ،همان گونه كه پديده ديوانگی در طی سه دوره
تاريخی يعنی رنسانس ،كلاسیك و عصر مدرن ساخته و پرداخته شده است ،هستی نیز در هر
دوره به اقتصادي معرفت آن دوره معنا می يابد .فوكو مانند نیچه دست به تبار شناسی میزند و
وظیفه آن را نقاب افكنی از چهره ي گفتمان هايی میداند كه بدنه ي معرفت در هر عصري را
تشكیل می دهند و طبق آن امكان روايت خاصی در باب هستی در هر عصري فراهم میشد.
انديشه پسامدرنیسم در باب هستیشناسی به جهان واقع نمینگرد ،بلكه به نگاههايی
مینگرد كه به جهان شده ،يا به آن گفتمانهايی نگاه میكند كه به دخل و تصرف در هستی
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میپردازند (قزلسفلی .)033-031 :0831 ،اما در باب هستی شناسی در انديشه پسامدرن بايد
به «هايدگر» توجه ويژهاي داشت .از ديدهايدگر ،فرض دكارت درخصوص جدايی میان فاعل
شناسايی و موضوع شناسايی (سوژه  -اب ژه) به وضعی انجامیده كه در آن علم به مثابه معرفت
برتر و مجزا تفوق يافته و مبناي هستی شده است .از ديدگاه دكارتی ،جهان پیكره منفعل و
مادي است كه موضوع شناخت قرار میگیرد ،پس فاعل شناساي دكارتی بدنبال شناخت هستی
و جهان بود .مدرنیته به روايت دكارتی وضعیتی است كه ويژگی اساسی آن انكار در جهان بودن
انسان است و جهان فقط تصوير و عكسی است كه در ذهن انسان شكل میگیرد و انسان تنها
بدنبال شناخت جهان است .در مقابلهايدگر از بازگشت به حس موقعیت مندي انسان در جهان
دفاع می كند .حضور دكارتی انسان در جهان فقط نوعی رابطه است ،اما هايدگر از بازگشت به
هستی دفاع میكند ،چرا كه هستی از نظرهايدگر خانه ي انسان است (بشیريه.)810 :0833 ،
به نظرهايدگر ،بیخانمانی و دورماندن از اصل خويش ،ريشهاي دكارتی دارد .طرح انسان
بهعنوان ذه نِ مدرك مستلزم حذفِ جاي او در جهان كه خانه اوست ،بوده است .بی خانمانی
مترادف است با از خودبیگانگی ،خودمحوري ،جدايی از طبیعت و بیگانگی با محیط ،و اين همه
محصول حذف هستی است.
حذف هستی موجب شده تا انسان در دروران جديد خود را مركز عالم بداند ،و اين به بهاي
از دست دادن جاي خود در جهان (هستی) است .ولیهاي دگر معتقد است وقتی با هستی همراه
باشیم ،ديگر جهان يك عكس نیست ،بلكه جهان همان هستی و حقیقت است و ما را گريزي از
جهان نیست ،زيرا هركجا رويیم در قلمرو هستی هستیم (خاتمی.)253-259 :0837 ،
د) انسانشناسی پسامدرن
در نقد پسامدرن ،اومانیسم يا تجربه سوژه ،كه همواره مقدم بر مناسبات اجتماعی است و
به مثابه منبع شناخت و مكانی كه حقیقت (صدق) از آن برمیخیزد تلقی میشود ،فرو میريزد.
پسامدرنیسم به فراسوي خودِ فردِ خودبنیاد میرود و تحت تأثیر ساختار گرايی و پس اساختار
گرايی ،استقلال ذهن و سوژه ي خودبنیاد و كنشگري انسان باورانه را نفی میكند .در
پس اساختارگرايی سوژه ي دكارتی به مثابه منشأ آگاهی انكار میشود« .ژاك لاكان» در مقابل
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توهم( ،من میانديشم پس هستم) مدعی است كه «من فكر میكنم ،در كجا نیستم ،بنابراين
در جايی هستم كه فكر نمیكنم يا فكر میكنم در جايی كه نمیتوانم بگويم كه هستم» .پس
در نتیجه خود با ثبات امري خیالی است (ساوجی .)032-038 :0833 ،در انديشه پسامدرن
تصور دكارتی و كانتی از سوژه رد میشود و به قوللاكان نمادها زندگی انسان را در شبكهاي
فراگیر در بر میگیرند و پیش از آنكه انس ان زاده شود ،نمادها يعنی كسانیكه انسان را با گوشت
و خون میآفرينند ،به هم میآمیزند و تولد وي را رقم میزنند (گِیر .)017 :0831 ،از منظر
انسان شناسی ،در انديشه پسامدرن ،انسان وجود ندارد ،بلكه ساخته میشود .انسان در پرتو
گفتمانهايی متفاوت ظهورات گوناگونی پیدا میكند .در پاراديم پسامدرن ،هنگامیكه سخن از
مواضع انسانشناختی به میان میآيد الگوهاي متفاوتی هم چون انسان شناسی پسا مدرن ،
انسان شناسی بازتابنده ،انسان شناسی پساساختارگرا و انسان شناسی سايبرنتیك به چشم
میخورد كه با تمام تمايزاتی كه با هم دارند در يك مسا له مشتركند و آن هم نوعی تلقی
پس اانسانی است ،چیزي به نام پايان انسان و فروپاشی هويتهاي يكپارچه نیز مطرح شده است.
ايده انسان در مركز عالم مدرنیته  ،با آثار متفكرانی چون لاكان ،دلوز ،لیوتار ،در يدا و فوكو از هم
پاشید و از نظر اين متفكران ديگر انس ان مركزي وجود ندارد .در رأس اين متفكران آثار میشل
فوكو قرار داد .او در كتاب «نظم اشیاء» به پیروي از نیچه ايده پايان انسان را اعلام كرد ،همان
گونه كه نیچه مرگ خدا را اعلام كرده بود .ايده فوكو مبتنی بر اختراعی بودن انسان است .فوكو
معتقد است آنچه در نهادهايی چون زندان ،تیمارستان ،مدارس و ...ظهور كرد بدنهايی بودند
كه سودمند ،مطیع و مولد بودند .البته فوكوبیان میكند كه فرايند فروپاشی انسان به آراي
0
ماركس ،نیچه و فرويد باز می گردد كه در سايه اين متفكران ،سنت اصالت ذهن سوژه و يا خود
مورد ترديد قرار گرفت .متفكرا نی چون لاكان و فوكو بر آن شدند كه خود با ثبات و وحدت
يافته پیوسته يك توهم بوده است .انسان محصول گفتمان و زبان است .امروز به جاي
جستجوي مدر نیستی صمیمانه براي دستیابی به خودي عمیق و اصیل به شناسايی و گاه
تجلیل از واگرايی ،تمايلات تجزيه شده و هويت به عنان چیزي قابل خريد میپردازيم
(قزلسفلی.)031-033 :0831 ،
1. Ego
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نتيجه گيري
مقايسه دو پاراديم مدرنیته و پس امدرنیسم از منظرهاي معرفت شناسی ،هستی شناسی و
انسانشناسی در اين نوشتار مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به مطالب بررسی شده از منظرهاي
سه گانه فوق در دو پاراديم مذكور ،در باب نتیجهگیري كلی پژوهش میتوان به موارد زير اشاره
نمود:
 )0هرچند در پاراديم مدرنیته اختلافاتی مبتنی بر راههاي دستيابی به معرفت وجود دارد ،و
اين اختلافات منجر به ايجاد دو طیف تجربه گرا و خردگرا شده است ،اما در تحلیل نهايی بايد
گفت كه پاراديم مدرنیته قائل به شناخت و نیل به حقیقت میباشد .از اين رو پاراديم مدرن
شناخت را مقوله دست يافتنی میداند .در حالی كه پاراديم پسامدرن از پايان شناخت شناسی
سخن میگويد ،و اين مساله سبب شده رويهاي نسبی گرايانه بر مواضع شناختی حاكم شود.
چشم انداز گرايی و ديدگاهی بودن واقعیت مهم ترين مسائلی هستند كه میتوان براي شناخت
شناسی پسامدرن در نظر گرفت.
 )2با توجه به معرفت شناسی ،انسان شناسی و ظهور فاعل شناساي مدرن ،هستی در پاراديم
مدرنیته خصلتی مادي ،مكانیكی و رياضی گونه در قالب قوانین مشخص پیدا كرد .انسان مدرن
هستی را به پرسش میخواند ،معرفت نیوتن -دكارتی ،قوانین را به هستی ديكته میكند .به
گونه اي ديگر بايد گفت ،هستی در پاراديم مدرنیته به منزله ماده خامیتلقی میشود كه
می بايست با استفاده از تكنولوژي مدرن مورد دخل و تصرف قرار گیرد .حركت عظیم انسان به
سوي فتح طبیعت و شناسايی همه قلمروهاي موجود يا ممكن هستی از ويژگیهاي مدرنیته
است ،اما در پاراديم پسامدرن از منظر هستی شناسی،هاي دگر به عنوان يكی از نقادان بزرگ
مدرنیته ،خواهان بازگشت به هستی است ،چرا كه هستی از نظرهايدگر خانه انسان است .از
منظر پسامدرنی ،دوران كنونی عصر عقب نشینی حساب و كتاب از جهان و هستی است.
 )8طبیعی است انسان شناسی دوران مدرن متأثر از معرفت شناسی آن به پديداري و ظهور
سوژه آگاه و قائل شدن به آزاد سازي انسان منجر شود .پاراديم مدرن برخود مختاري ،فاعلیت و
سوژگی انسان به عنوان موجودي خودشناس و جهان شناس تأكید داشت .انسان مدرن ،خالق،
منبع و معیار همه چیز گشت ،انسان مدرن خواهان خداوندگاري بر جهان است .اما در نقد
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پس امدرن ،اومانیسم يا تجربه سوژه كه همواره مقدم بر مناسبات اجتماعی است فرو میريزد.
پس امدرنیسم به فراسوي خودِ فردِ خودِ بنیاد میرود و تحت تأثیر ساختارگرايی و
پساساختارگرايی ،خودبنیادي و كنشگري انسان را نفی میكند .از منظر انسانشناسی ،در
انديشه پسامدرن انسان وجود ندارد ،بلكه ساخته میشود.
ديگر نمیتوان از طبع و طبیعت بشر به شیوه پاراديمهاي كلاسیك و مدرن سخن گفت.
اينگونه است كه میشل فوكو به پیروي از نیچه ،ايد ه پايان انسان را اعلام كرد ،همان گونه كه
نیچه مرگ خدا را اعلام كرده بود .ايدهي فوكو مبتنی بر اختراعی بودن انسان است.
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