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 بیان مسئله 

هرایاصرلیایرنسرعتشگرفگستر پستمدرنیسم،ازمعماریوهنرربرهمثابرهخاسرتگاه

هایفرهنگی،فلسرفی،اجتمراعیوسیاسریدرمردتزمرانکوتراهیپرسازان،بهسایرعرصهجری

هراییکرهبرهآنهایبنیادینیکهتقریبادرتمرامیحروزه الش گیریونضجآن،ازیکسووشکل

تروانبره،بابنیادهایاساسیهرحروزه،ازسرویدیگرر،مسرئلهمهمریاسرتکرهنمریکردهرسوخ

مدرنیسرموسرتیزبراتمرامیذشت.بدونتردیدهمینخصلت الشبرانگیزپسرتسادگیازآنگ

ناپرذیرهاییمتمادیبهمثابهامروریپرسرشهاییکهقرنهاوضرورتها،بداهتها،قطعیتحتمیت

ایبهآنبخشیدهکهبهشدتآنراافسرونگرسراختهاسرت.اگررهایویژهاند،جذابیتدهکرتجلی

هراینفرو یخرویشمدرنیسمدربیشرترحروزهردستاوردهایمهمیشدکهپستتوانمنک هنمی

بررایرناعتقادنردکرهدرعرصرهمقالرهحتیعرصهسیاستبههمراهآوردهاست،امانگارندگاناین

کهنقشیایجابیداشتهباشد،نقشیسلبیومنفیداشرتهاسرتومدرنیسمبیشترازآنسیاست،پست

کارانرهوحتریمخررببرودهپستمدرنیستیبرایعرصهسیاسرت،محافهرهپیامدهایرویکردهای

روباطرحاینپرسشکه هنسبتیمیرانپسرتمدرنیسرموسیاسرتوجروددارد؟برهاست.ازاین

بندیاینفرضیهپرداختهشدهکهپستمدرنیسمبههنگامتطبیرقدرعرالمسیاسرت،متراثرازصورت

،رویکرردی9وحوزهاخر، 9شناسانه،معرفت8شناسانههایهستیوزهگرایانهدرحهاینسبینگر 

دهردکرهوبدبینانهمبتنیبرشکاکیتنسبتبرهحروزهقردرتوحکومرترااراهرهمری4نگرانهنسبی

کشاند.امکانهرگونهقضاوتوکنشسیاسیرابهتعلیقمی

گیرریازیرک رار وبکهبابهررهاندکردهجهتآزموناینفرضیه،نگارندگانت، 

گیرریوسازد،بهکندوکاودرجریانشکلمفهومی،کهامکانیکبررسیجامعرافراهممی

هرایاجتمراعی،نضجپستمدرنیسمبپردازند.لذاابتردابراتبارشناسریپسرتمدرنیسرم،زمینره

گیرریازرویکرردیکرهکاپلسرتوناراهرهسیاسیوفکریآنواکاویگردیدهوسپسبابهره

ودربسیاریمنرابعمعتبررازآنبهررهگرفترهشردهاسرت،وجروهمختلرفجریرانپسرتکرده

 مدرنیسمموردبررسیقرارگرفتهاست.

                                                                                                                                             
1. Ontologic 
2. Epistemologic 
3. Ethics  
4. Relativistic Approach  
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،دربررسیفلسفهاف،طون،برهبررسرینهریره"تاریخفلسفه"کاپلستوندرجلداولکتاب

)وجرهاخ،قری(وشناسی(،نهریرهاخر، صوریامثل)هستیشناسی(،نهریهمعرفت)شناخت

پردازدوهمینالگورادرمجلردهایدیگرروبررسریسپسبحثمدینه)وجهسیاسی(ویمی

،اثرر"تاریخفلسفهدردورهیونانی"بندد.اینالگودرکتابهایسایرف،سفهبهکارمیاندیشه

و،اثررمشرترچ نردترنازاسراتیدفلسرفه ررب"فلسفهیراجسرتجویحقیقرت"امیلبریهو

اثررر. ."مبرانیوتراریخفلسرفه ررب"همچنریننوشتهپاپکینواسرترولو"کلیاتفلسفه"

شدهاست.لذاجهتیرکبررسریجرامع،درایرنهالینگومنابعمختلفدیگربهکارگرفته

هرایمدرنیسرمدرحروزهگیرریازایرن رار وبنهرری،وجروهمختلرفپسرتبابهررهمقاله

ژیک،اخرر، وسیاسررتمرروردبررسرریقرررارگرفتررهانرردتررااثررراتوآنتالوژیررک،اپیسررتمولو

 امرسیاسیمشخصشود.عرصهسیاستوپیامدهایآندر
 

 پست مدرنیسم 1تبارشناسی
کهبهیکدورانخاصتاریخیمربوطباشد،بهضردیتمدرنیسمبیشوپیشازآنپست

اجهتتبارشناسیفراتجدد،رجرو بره.فلذداردهایمدرنارتباطبامدرنیتهوانکارفراروایت

گیرریمدرنیترهوهایشکلرو،بابررسیسر شمهتجددیامدرنیسم،گریزناپذیراست.ازاین

هراو هایمختلفو الشگیریمو سیرتطوراتوتحوالتموجوددرآنکهمنجربهشکل

یفکرری،سیاسریوهراهاییکرهزمینرههاو الشهایاساسیدرآنشدهاست،بحرانبحران

گیرریآنرابرهاجتماعیپستمدرنیتهرادردرونخودمدرنیسمپروراندهوموجبراتشرکل

وجودآوردند،موردبررسیوواکاویقرارخواهندگرفت.

توانبهمثابرهبسرترشود،رامیعنوانعصرنوزاییدراروپاتلقیمیهکهب9دورانرنسانس

هرایتکامرلاجتمراعیسازبسیاریازتحوالتشدوزمینرههزمینه؛بستریککردمدرنیتهتلقی

اندیشررهمرردرنرارقررمزد.درادامرره،رفورماسرریونکررهبررهپیشرراهنگیکررالونولرروتر،دوران

گیررد.برا،درامتدادایرندورانقررارمریکرداص،حاتمذهبیوجنبشپروتستانیتزمراخلق

شامسیحیاروپا،یعنیرجو بهیونانورومباسرتاندربازیابیوبازخوانیفرهنگواندیشهپی

شدناقتدارقرونوسطاییکلیساوپاپدرنهضرتاصر،حدورانرنسانسوبه الشکشیده
                                                                                                                                             
1. Genealogy 
2. Renaissance 
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دینی،زمینهبرایصورتبندیروشنگریبهمثابهمضموناصلیمدرنیته،فراهمشرد.لیبرالیسرم،

9،ایمرانبرهعلرم4قادبرهپیشررفتوتکامرل،اعت9،سوژهمحوری9گرایی،تجربه8خردباوری
و 

ترینمضامینوتعابیریهستندکهروشنگریباخرودبرههمرراهآورد.،ازمهم6ضدیتباسنت

وقو انق،بصنعتیورشردوگسرتر ،همآمیختگیاینمفاهیمباتحوالتتکنولوژیکدر

.اماخصلتانتقرادیکردو مبدلداری،مدرنیتهومدرنیسمرابهگفتمانیمسل ومشرسرمایه

هایمدرنیترهازیکسرووتناقضراتمدرنیتره،برهمثابرهیرکطررحومایههمچونیکیازدرون

رهراوراصرورتمتحقرقشردهمدرنیترهدربرخروردبراسراختاتروانآنآرمانباآنچهکهمری

تکنولوژیکبرایرنهایعینیازقبلموجودنامیدوهمچنینتاثیررشدشتابانتحوالتواقعیت

هایگفتمانیانتقادی،ازخودمدرنیتهومدرنیسمراشکلدادکهبعردهادرهیئرتمسئله،نطفه

.کردمدرنیسمتجلیپیدا الشیسهمگینباآن،درقالبفراتجددیاپست

ایخودمختراروراسیونالیسم،اومانیسم،لیبرالیسم،کارگزاریتاریخیانسانبهمثابرهسروژه

حصربهواسطهقدرتشگرفعلمکهموجبراترهراییوآزادیانسرانراحدوترقیبیاصل

هایگفتمانمدرنیتهبود.امااینگفتمانبرهواسرطهدودسرتهسازد،ازمهمترینمولفهفراهممی

سرازدودوم،خرودرامری7هایازعوامل،تحدیدگردید:یکی، هنیتخودتجددکه یریت

کند.هاییکهتجددباآنهابرخوردمییمقاومتاست؛یعنیواقعیتهامربوطبهحوزه

اسرت.براوهرورتجردداسرتکره1هایتجدداولیره،سرنتهاومحدودیتازجمله یریت

اسرت.هشود. یریتدیگر،جامعهوحشیانو یرمتمدنانمفهومسنتوجامعهسنتیپدیدارمی

گیررد. یریرتحصرریگفتمرانیصرورتمریازدایرهعقلتجردد،2بااخرا سنتوتوحش

کرهفوکروآنرامطررحکرردهاسرت.اسرتنسبتبهعقرل80بودگیعرصهجنوندیگر،دیگر

،بایرد88همچنین،درخصوصدیگربودگیطبیعتووضرعطبیعریدرتقابرلبراجامعرهمردنی

                                                                                                                                             
1. Rationalism  
2. Empiricism  
3. Subject-Centerism  
4. Progressivism  
5. Scientism 
6. Anti-Traditionalism 
7. Otherness 
8. Tradition 
9. Primitivism  
10. Madness  
11. Civil Society  
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سرانایبررایارتقرایانداردکرهوسریله8گفتکهتجددنسبتبهطبیعتبرداشرتیابزارگونره

شودکرهبایردبراعقرلوعلرمتلقیمی" یر"آید.طبیعتامریبیرونیومتمدنبهحسابمی

شناسینیزباوهورعلرمجدیرد،تنهراتجربرهواسرتقرا،برهعنروانمهارگردد.درعرصهمعرفت

شرناختازوشروندوبردینسران،هرگونرهعرصرهتجربرهمجاریدستیابیبهحقیقتتلقیمی

:8919شروند)بشریریه،شناسریتجرددمریهاییبرایتعیینهویتمعرفرت یریتنوعیدیگر،

918-977.)

هرایمقاومرتهرایاجتمراعیوحروزهامادرعرصهعملنیز،تجدددربرخوردباواقعیرت

داریوای،ازجملهتشدیدهویتطبقاتی،گردید.برارشردسررمایههایعمدهد ارمحدودیت

یابد.تجددبررشودوتجددمرزطبقاتیمییسمد ارمحدودیتمیوهورهویتطبقاتی،اومان

ایوسنتیحملهبردتاهویتانسانیرابرکرسیبنشاند.ولیبراگرذرهایمذهبی،قبیلههویت

داری،د ارتناقضشدوبهانسانهویتطبقاتیبخشید.همچنرین،براتفکیرکازمسیرسرمایه

هیکهبررایزنرانبراسراسحرقرایمالکانرهومردانرهدوحوزهعمومیوخصوصیوجایگا

تعریفکرد،تحدیدجنسیتییافت.مرزگذاریدیگر،تحدیدملیتیبود؛وهورمفراهیمدولرت

(.919-8919:912)بشیریه،کردملی،ناسیونالیسموملیت،اومانیتهرامنقسم

همدرنیترهواردشردکرهها،نقدهاییاساسیبسازیهاو یریتدرواکنشبهاینمحدودیت

هرایهرایسوسیالیسرتی،نهضرتموجباتبحرانوتحولدرآنرافراهمساخت.وهورجنبش

هراییبرودگریآن،ازجملهمهمترین الشفمنیستی،بحثازمسئولیتدولتولزومدخالت

گیرریکهموجباتتجدیدنهردرتجدداولیهرافراهمساخت.ازدلاینتحول،شراهدشرکل

یافتررهویافترره،جامعررهسررازمانیافتره،علررمسررازمانیافتررههسررتیم.دولررتسررازمانتجرددسررازمان

هایتوتالیتر،محصولتجرددایرنهایرفاهیودولتیافتهدرقالبدولتداریسازمانسرمایه

گیردوعناصرجدیدیبهمثابرهدوراناست.دراینجاستکهنو جدیدیازمعرفتشکلمی

،پافشراری9وتاکیدبررفترارگرایی9یابند.پارادایماثباتیگفتمانمدرنیتهوهورمیعناصرمقوم

ناپرذیرتراریخ،وهرورعلروماجتمراعیوتاکیردبررسراختارها،روایتگرربعردبرقوانیناجتنراب

گرایتجدداست.انضباط
                                                                                                                                             
1. Instrumental  
2. Positivism 
3. Behaviorism 
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ییرردرهایکینرزی،ت داریوشکستسیاستبابحراناقتصادیسرمایه8210امادردهه

دهیاقتصرادیبرهشریوهتیلوریسرم،گررایشبرهسرویرواب کاروسرمایه،بحراندرسازمان

هایضدفوردیستی،تضعیفبنیادهایدولتملیوبحرانبوروکراسیزداییوگرایشتمرکز

هرایبهمعنایعدمامکاناستمرارنهرارتواشررافدولرتبررحیراتجامعره،وهرورجنربش

هایکر،نوبرزر ،پردازیبحرانمشروعیتاحزابتودهای،عصرنهریهاجتماعیجدیدو

شکسرتنداد،بهپایانرسیدومو سومتجددکهعصرردرهرمکهمو دومتجددراشکلمی

(؛عصریکهبه989-8916:987هایعاموجهانشمولبود،آ ازشد)بشیریه،اینگونهنهریه

مدرنیسرم،مدرننامید.درحقیقرت،وهرورپدیردهپسرتپستتوانآنراعصرتعبیرلیوتار،می

8260شناسانهبودهاست.اینتحوالتازاواس دهرهحاصلت،قیتحوالتسیاسیوشناخت

ترریپیردامری،دی،برهتردریجشرکلمنسرجم8270می،دی،بهآرامیشکلگرفتودردهه

یفلسرفیپسرتمدرنیسرم(انجامیرد)برازو8بهپیدایشفراسراختارگرایی8210کردهودردهه

(.8920:881)معینی،

لریکرهموجبراتبحرراندریایازعوامرلودالواربهمجموعرهایفهرستدرباالبهشیوه

شرد،اشرارهگردیردکرههرایکر،نمشرخصمرییافتهراکهباویژگریروایرتتجددسازمان

اینرد.اگرربخرواهیمبرهشریوهتردریجفرراهمآوردهگیریپستمدرنیسمرابهایشکلزمینه

هرایمدرنیسمبپرردازیم،بایسرتیسر شرمههایپستتربهکالبدشکافیزمینهترودقیقمبسوط

ایراکهپدیدهپستمدرنرابهمنصهوهرورمختلففکری،سیاسی،اجتماعیوتکنولوژیکی

رساندند،بیانکنیم.

هرریوفلسرفیمتعرددیدارد.هراینهایفکری:جریانپستمردرن،سر شرمهسر شمه

ویژهشریفتهنقردهایهایردگریازمتافیزیرکوتفسریرهایهاندیشمنداناینرویکردفکری،ب

اند.بهع،وه،هرکدامازآنهاکوشیدندکهباسوسروروگرایانهازنیچهگرایانهونسبیضد اتی

هیسیوروانکاواتریشری،فرویدتسویهحسابکنند.اگر هطرزبرخوردآنهابازبانشناسسو

انردهموارهبهیکشکلنبودهاست،ولیآنانبهنوعی،عقایدایندورادرآثارشانگنجانیده

(.8920:882معینی،)

مدرنیسرمرابایرددرفرانسرهودرهایسیاسیواجتماعی:خاستگاهسیاسیپسرتسر شمه
                                                                                                                                             
1. Post- Structuralism  



 242 مدرنیسم و امر سیاسی نسبت میان پست
 

.درمحافرلکرردباخترهبرود،جسرتجوایکهنفو فکریامثالسارترومرلوپونتیرنرگدوره

گراییبررگراییوتخصصاییفکریدانشگاهیفرانسه،برخ،فآمریکاکهجنبهفنیوحرفه

کردند.اینموضو روحیرهآنحاکمبود،روشنفکرانفرانسهخودرادرگیرمساهلسیاسیمی

شرنفکرانتر یربشردندرو،روکرد.ازایرنانتقادیرادرمحافلدانشگاهیفرانسهتقویتمی

هرایپسرتترجامعهبپردازند.اینموضو تاثیرزیادیدرگستر نهریرهکهبهمساهلعمومی

مدرنوفراساختارگراداشت.

هایاگزیستانسیالیستیبود.بهدنبرال،دههبیاعتبارشدناستالینیسموافولنهریه8290دهه

ندبینتعهدسیاسریورو علمریسراز کوشیدآن،گروهیازروشنفکرانفرانسویکهمی

گریررزیوایجررادکننررد،بررهسررویسرراختارگراییکشرریدهشرردند.آنررانسرررخوردهازسیاسررت

،8261هرایمرههایمتداول،درساختارگراییبهدنبالپناهگاهیبودند.اماشور ایدهولوژی

اختارگراییقرادرگرایانهسروشنفکرانراازساختارگراییسرخوردهکرد؛زیرانگر صورت

بهتوضیحواقعیتزندگیسیالاجتماعینبودونتوانستجامعهدرحالگذارصنعتیرادرچ

کند.وهورپستمدرنیسرممحصرولایرناعتراضراتبرود.ازنهرراجتمراعی،پسرتمدرنیسرم

ایدرزنردگیمحصولجامعهفراصنعتیاست.درایندوره،عنصرردانرشازاهمیرتفزاینرده

شود.درگذشته،نقشجامعهبراساسپیوندخوردنقردرتواجتماعیبرخوردارمیسیاسیو

جرایگزینآنشردهاسرت.امراایرن،شد.درایندوره،پیوندقدرتودانرشمالکیتتعیینمی

رانیرزآوردهاسرت.پسرت9وشرکاکیت8تحوالتصنعتی،بههمراهخرودایردهعردماطمینران

(.890:8920معینی،هایایندورهاست)ردیدهاودوگانگیها،تمدرنیسم،محصولشکاکیت

نیمگذشرته ویژهازدههآخرقرنبیستموطییکدههوهتحوالتتکنولوژیکینیز،کهب

خصوصدرحوزهتکنولروژیکرامپیوتریوفنراوریارتبراطیرخهیکمبازآ ازقرنبیستو

هرایهوشرمندوی،دنیایاینترنرتوگوشریاهایماهوارهدادهاست،ازجملهدنیایتلویزیون

فضایمجازیمانندفیسبوچ،توهیتر،تلگرام،وایبر،واترسآپواینسرتاگراموحجرمانبروه

براوریوهایتولیردواراهرهشردهوانتقرالسرریعاخبراروارتباطرات،تراثیرمهمریدربریداده

شکاکیتپستمدرنیستیداشتهاست.
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سیمشخصگردید،پستمدرنیسمدرواقعخودمحصولمدرنیترهکهدراینتبارشنا نان

وحاصلتحوالتسیاسی،اجتماعی،فکری،وتکنولولوژیکیاستکهازدرونمدرنیتهسرربر

آوردهاستوبارادیکالکردنگفتمانانتقادیکهآنهمخودزادهمدرنیتهبوده،به الشبا

واجتمراعیپرداخترهاسرت؛ الشریکرهتبعراتهایفکری،سیاسریمدرنییتهدرتمامیعرصه

شودکهشیوهنگر زیادیبههمراهداشتهاست.درادامهبرایروشنشدناینامر،ت، می

هایمختلفودروجوهگوناگونموردبررسیقرارگیرد.اینجریان،درحوزه



  1شناسانه وجه هستی

یدستیابیبرهنهرگراهیکرهبتروانبرا کشفحقیقتهستی، پیبردنبهکنهعالموجودو

ایبرهقردمتاساسآنتبیینکررد،همروارهازاهمیرتویرژه رویدادهایعالمرابر حوادثو

تاریختفکربشربرخورداربودهاست.بنابراین،بشرهمیشهباخودایرند د رهراحمرلکررده

مختلرفهرایهراییاسرت؟وبخرشاستکه ه یزیوجوددارد؟وجوددارای رهبخرش

هرایمتعارضریکرهبرهپرسرش هرایمتفراوتوبایکدیگردارند؟پاسخ9هستی هاندرکنشی

هایمعرفتری،اخ،قریهابرسایرحوزهشوند،برنو رویکردهایانسانوجودشناختیدادهمی

شناسرانهدرحروزهرو،تفراوتدررویکردهرایهسرتیگذاربرودهاسرت.ازایرنوسیاسیتاثیر

هاییاساسیراشکلدادهاست.بهتعبیردیگر،اندیشرهسیاسریدارایسینیزتفاوتتحلیلسیا

سرازد.رویکرردشناسریبخشریازبنیراداندیشرهسیاسریرامریهستیبعدیآنتالوژیکاستو

شناسانهپستمدرنیسمکهبرتفاوتوتکثراستواراست،درتقابلبارویکردهرایسرنتیهستی

نگاهسنتی،یافتنعالمیورایعالممحسوس،کهاف،طرونازآنتحرتومدرنقراردارد.در

گراهحقیقرتبرد،موضوعیتدارد.دراینرویکررد،عرالممثرلتجلریعنوانجهانمثلناممی

آیدوتجلیهستیواقعیرافق بایددراینعالمجسرتجووابستهبهشمارمیبرتر،اصیلو یر

توانبرههایمتنو وتحولیابندهاستکهمیوواهرکثراتوگونهوتنهابافراتررفتنازکرد

(.8960:861جوهر، اتوماهیتاصیلهستیدستیافت)پاپکینواسترول،

شناختی،درمابعدالطبیعهدکرارتیدردورانمردرننیرزازودوانگاریهستی9همینثنویت
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ح،سروژهوابرژهوانفصرالمیرانروآیرد.دوگرانگیمیرانجسرمواصولاساسیبهشرمارمری

حقیقتوزندگیروزمره،درفلسفهدکارتینیزوجوددارند.اماشراخصاساسریواصرلیدر

گونهدیدنساختارهستیدانسرت.دکرارتسروژهشناسیدورانمدرنرابایددرریاضیهستی

آننقشیاساسیرابهعنوانعنصریمستقلازدنیایمادیعرضهکردودرادامه،کانتبرای

نیروتنی،در–ایهایعلومطبیعریومکانیرکگالیلرهدرساماندادنبهجهانقاهلشد.تئوری

گونرهاسرتومکانیرکانرد.درنرزدآنران،جهرانریاضریایننو نگراهنقشریاساسریداشرته

گرفتهبراینمبنا،خرودبرهصرورت رار وبیمفهرومیبرهنحرویایرنجهرانراسرامانشکل

.اعتقادبرهعینیرتومفررورگررفتنانسرجام،همسرانیوکلیرت(8919:89د)خالقی،دهمی

داند،دررویکرردهستیوباوربهنهمیکههمه یزرادارایحسابوکتابدقیقریاضیمی

گراییومخالفتباریاضیگونهکرردنهسرتی،برهپستمدرنبانفیعینیت،خردباوری،علم

شود. الشکشیدهمی

رایننگر بهجایهمسانی،برناهمسانیوبهجرایوحردتوتمامیرت،بررناسرازیود

شود.هستینهیکپار هوداراینهمریاضی،بلکهگسستهونراهمگناسرتوتجزیهتاکیدمی

هاوتعبیرهایگوناگون،کههیچکدامنیزقطعیتوحتمیتندارنردوایازتاویلخودبرساخته

 .استبرند،فتامکانیشکنندهبهرهمیتنهاازنوعیمعر

شناسیبنیادین،باتصویریامکانی،گسسرتهوکشیدنیکهستیبنابراین،امکانبهتصویر

شناسیمدرن،شاهدنوعیتجریدوافترا میانتفکررواندیشرهشود.درهستیسیالعورمی

م.امرادرپسرتمدرنیسرم،گراییهستیتاثیرفردیت،خردباوریوعلماززندگیروزمرهتحت

ازدیرد"؛ راکهاساسا یرزیورایآنوجرودنردارد.هستیمشاهدرجو بهزندگیروزمره

هراومواضرعگونراگونتقریبرابریهایمتفاوتوازدیدگاهها،دنیابهصورتپستمدرنیست

ماازطریرقشود. نینتجاربی،ازلحاظفرهنگیوزمانی،خاصهستند؛زیرانهایتتجربهمی

هراییکرهازیابیم.افزونبرایرن،گفتمرانهابهدنیایاجتماعیوسیاسیخوددستمیگفتمان

دهنرد،درزمرانواحرد،ازفرهنگریبرهپذیریمو ار وب هنیماراشرکلمریآنهاتاثیرمی

کنند.فرهنگدیگروباگذشتزمان،در ار وبیکفرهنگت ییرمی

هاییهستندبازتابانندهونشانگربستریفرهنگریکرهدرهایماسازهبدینترتیب،شناخت

هایبرالقوه،کرهها،تنو مواضعودیدگاهگرفتناینتفاوت ار وبآنقرارداریم.بادرنهر
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گرردد.لرذادنیرایمرادنیرایعردمتجرانس،شایدازمنهرآنهابهدنیانگریستهشود،بیشرترمری

همتاهستندونمودفراینردهاییعرامیاستوتجاربماواحدوبی یریت،تفاوتوگوناگون

تروانعرضرهکرردکنند.هیچتبیینکلری،نمریوحتیپیوندیباآنهابرقرارنمینیستندیاکلی

(.امرراایررننررو نگرراه966-8919:967زیرررازبررانیرراگفتمررانیعرراموجررودنرردارد)هررای،

وربهناهمسرنجیآنهراوعردمامکرانقیراسمیرانآنهراوشناسانه، شماندازباورانهوباهستی

ناپذیربهتردیددرهرگونرهایاجتنابها،بهگونهاعتقادبهاحترامبهتنو وتکثرتمامیدیدگاه

تررینمفهرومشرناختشناسرانه،شودواصرلیبنیاداپیستمولوژیکوادعایشناختکشیدهمی

د.دهیعنیمفهومحقیقت،راهدفقرارمی



   1شناسانه وجه معرفت

بهمعنایEpistemologyدریونانیبهمعنایمعرفت،علمیادانشاستو Epistemoواژه

(.درواقرع،درایرنحروزه8964:99شناسییاشرناختشناسریاسرت)هالینرگدیرل،معرفت

؟ایرنتوانبهشناختجهراندسرتپیرداکرردشوند: گونهمیمساهلیازایندستمطرحمی

گوییبهاینمساهل،بایردبرهکنردوکاودربنیادهرایشناختتا هحددقیقاست؟برایپاسخ

کرهشناختی،دربدوامربامنشاءومبنایدانرشوایرنهایمعرفتمعرفتیپرداخت.درپرسش

برایسیاسرت،دهایمعرفتیروهستیم.جستجویاینبنیاهاینمبنا گونهقابلاثباتاست،روب

هرایسیاسریبرراسراسهمرینمقردماتمعرفتریسراماناهمیتزیرادیدارد.درواقرع،نهریره

توانیمدرموردیابند.شناختشناسیبامساهلیازاینقبیلسروکارداردکهتا هاندازهمیمی

باشریم؛ادعاهرایمربروطهایخودبگیریم،یقینمشرو داشتهخواهیمازتحلیلنتایجیکهمی

ایفراترازبسرتریکرهمشراهداتمراتوانبهحوزهاختخاصومعینراتا هاندازهمیبهشن

(.8969:619،در ار وبآنصورتگرفتهاند،تعمیمداد)کاپلستون

و"حقیقت"شناسانه،یعنیمفهومدرمباحثاینبخش،بهمهمتریند د همباحثمعرفت

شرود.ویژهاززاویهارتباطقدرت/دانشپرداخترهمریههابهاینمفهوم،برویکردپستمدرن

گوینردوبراهرگونرهبنیرانومبنراسرخنمری"شناختشناسی"هااگر هازپایانپستمدرن

توانگفتکههمینادعایسرستیزدارند،اماخوددارایمبانیخاصمعرفتیهستند؛یعنیمی
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گیرد.شناسیقرارمیشناسی،خوددرزمرهمباحثمعرفتپایانشناخت

گونرهبنیراننهراییبررایواقعیرتوامکرانشرفافدیردنها،وجودهردرنزدپستمدرن

ت، اف،طونبرایدستیابیبهپسنمودیابه اتنهانواقعیت"حقیقتامریبیهودهاستو

هراییازالیره.معناییدرپسامورواشیاءپنهاننیست؛تنهرا(Rorty, 1991: 118)نتیجهاستبی

اندوصورتیازحقیقت،ضرورتوبرداهتتعبیردرکاراستکهبرهم،انباشتهومتراکمشده

.همچنین،ازاینمنهرتاکیرددکرارتبررسروژهوآگراهی(Bielskis, 2008: 82)اندکردهپیدا

زبرانبرهجرایآگراهیودرکرانونقررارکرردنثمراست.باجانشینبرایکشفحقیقت،بی

شروند.برا ررخشهایآگاهیمحوروسوژهمحوربه الشکشیدهمریگرفتنزبان،روایت

اینایدهکهمامرجعقطعیشناختهستیم،یعنریبراور-8شود:زبانی،سهایدهبنیادیننفیمی

ایجهانبهگونره-9ترین یزفق  هنماستومایکحیطهمستقلهستیمکهواضحبهاین

وسریلهشرواهدیقطعیرتهتواناینبازنمراییجهرانرابرمی-9زنماییشدهاستدر هنمابا

  (Habermas, 2000: 28).بخشید

دررویکردپستمدرن،برخ،فرویکردهایمدرنیکهباکانونیشردنزبران،عینیرترا

کنند،)مانندساختارگرایانویاکسانیهمچرونهابرمراسکرهحقیقرتجستجومی"زبان"در

سرازند(درزبرانریرادرقالبمباحثزبانشناسانه،جانشینرویکردهایسوژهمحورمریگفتا

شودونهامکانسراماندهیبرهحقیقتریکرهبرخاسرتهاززبرانباشرد،ممکرننهعینیتیدیدهمی

شناسانهممتازیوجودنداردکهبهمامجرالدهردکره.بهاعتقادآنها،هیچزبانشناختکندمی

کره،بهموضو واقعشدهدسترسیپیداکنیم.اینامرمیسرنیست؛زیرابرایآنبدونتشویش

کهبایدوشاید،تطبیقیاعدمتطبیقبینمفاهیموجهانرااندازهتعیینکنیمکهاینزبان نان

:8918گیرد،احتماالبهزباندیگرینیازداریمتاکفایتاینیکیراتعیینکند)ایگلترون،می

تروان(.بهطورقطع،دردرونپرارادایمزبرانشرناختی،حقیقرتیرکقضریهرانمری980-902

صرورت،مرابایردقرادرباشریمدرآندارایتطابقبا یزیدرجهاندانست؛ وندر یراین

 :Rorty, 2000).کنیم،ازقلمرووحوزهزبرانخرار شرویممقطعزمانیکهاززباناستفادهمی

نهیرکزبرانشرفافکره هایزبانیمختلفسخنگفتوتوانازبازیق میرو،فازاین(40

 سازد.امکانکشفحقیقترامیسرمی

ایوفوکرویی،برااعتقرادبرهدرهرمحقیقت،برویژهدرروایرتنیچره ایننگاهبهمعرفتو



 (23)پیاپی  31 تابستان، 23شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 222
 

گیرد.تفکرپستمردرنمبرانیفلسرفیوایبهخودمیتنیدگیقدرت/دانش،وضعیتویژه

نهردونراوربررنقردهریخویشرابراساسنقدوبدبینیبهگفتمانفلسفیمدرنیتهبنیانمرین

ویژهنقدخرویشرابرهروشرنگری،برهمثابرههرادیکالعقلوگفتمانفلسفیمدرنیتهاستوب

نفری دارد. ار وبکلیایندیدگاهمبتنیبربسترومضموناصلیفلسفهمدرن،معطوفمی

هادرکردارهاواشکالزندگی،انکرارترککنندگیگفتمانک،ن،تاکیدبرتعیینهایروایت

معنابودنکلماتومتون،نفیهرگونهوحدتوقطعیت،بساطتوکمرال،انکرارتمرایزمیران

عمررقوسررطحوبررهطررورکلرریردامکرراندسررتیابیبررههرگونررهحقیقررتاسررتوایررنمرروارد

(.منشااینجریران8918:998دهند)بشیریه،راشکلمیترینمواضعتفکرپستمدرناساسی

تروانگرددواو ایرنجریرانرامریوسیلهنیچهبازمیهفکری،بهنقدمبانیمتافیزیک ربیب

 .کردنزدفیسلوفانپساساختارگرایفرانسویمانندمیشلفوکوولیوتارمشاهده

شرودواثرراتعرددزورآفریردهمریفوکومعتقداستکهحقیقتتنهابهوسیلهاشرکالمت

(.ایرنروایرت،خواسرتقردرتیرااراده897:8910کنرد)تیلرور،منتهمقردرتراایجرادمری

کنردجویی)یاخواستحقیقت(معرفیمیمعطوفبهقدرترابهعنوانجوهرو اتحقیقت

(.نفریحقیقرت8971:996پرردازد)فرهرادپور،وبهنفیحقیقت،بهمثابهامریمتافیزیکال،می

شرود؛یعنریگراییوبهتبعآن،نفیکرلحقیقرتمریمتافیزیکیدراینروایت،منجربهنسبی

درنرزدفوکرو،آنچرهحقیقرت(8919:82،رود)فرهرادپورمنطقکشفحقیقتزیرسوالمی

شود،فراوردهتلقیرخدادهاوبرخوردنیروهاسرتکرهدرطریتراریخی یرقطعریوتلقیمی

تروانشربکهرخردادهاییراکرهبرهاست.حقیقتهرمتراریخیداردومریایجادشدهشکننده

اند،بازیافتوبازشناختو وندر نینفرایندیسراختهشرده،ممکرنپیدایشآنانجامیده

(.8976:92استویرانشود)دریفوسوپلرابینو،

سرکوبگراست؛ راکهاگرر8لیوتارنیزمعتقداستکهحقیقت،اعتقادبهیکفراروایت

هایقاهلبهوجودیکحقیقتباشیم،اینامرمنجربهنادیدهگرفتهشدنتکثرگراییوتفاوت

داندوبررایرنبراورجوواقتدارگرامیهاراخطرناچ،سلطهشود.لیوتارفراروایتفرهنگیمی

(.بنابرایندرتلقی8918:88کنیم)الین،استکهمادروضعیتپستمدرن،بهآنهاشکمی

پستمدرنیستی،حقیقتدر ار وبمناسباتقدرتودرجهتحفر آن،آفریردهوخلرق
                                                                                                                                             
1. Metanarrative 
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یابدوفق منهرهراوجروددارنرد؛شود.بدینسان یزیبهمنزلهحقیقتامکانوجودنمیمی

تروانیهرامرهرتعردادمنناپذیر.لذادرایرنروایرت،برهانردازهیعنیفق طیفیازحقایققیاس

شود.دراینروایرت،اعتقرادساختهونسبیبدلمیحقیقتیافتوبنابراین،حقیقتبهامریبر

؛تنهراکراریهرمکندمیهایسرکوبگرقدرترابازآفرینیبرایناستکهحقایقصرفاٌرژیم

ست.شکنیحقایقوستیزومبارزهباآنهاکهدرمقابلآنهابایدانجامداد،افشاوشالوده

شناسری،بندیکلی،هستیدریکجمع"درآمدیانتقادیبرتحلیلسیاسی"هایدرکالین

کند:شناسیپستمدرنیسمرا نینترسیممیشناسیورو شناخت

 (383:1363 ،ی)ها سمیمدرنپست یشناسو روش یشناسشناخت ،یشناسی: هست1جدول شماره 
 

 شناسی روش شناسی شناخت شناسی هستی
بیرون ه یزیبرایدر

شناختنوجوددارد؟
 هشناختی)امیدوارباشیم(
دربارهآنبهدستآوریم؟

توانیمبهآنشناخت گونهمی
دستیابیم؟

شناسیتفاوت:هستی


دنیابهصورتیمتفاوتتجربه-
شودمی




اینتجاربازلحاظفرهنگی-
.وزمانیخاصهستند







متاهاینتجاربواحدوبی-
هستند

آنهابافرایندهایعامپیوند
ندارندونمودهایآنهاهم

.نیستند

تردیدگراییشناختشناسانه:


مواضعمتفاوتفاعلشناسا،-
ادعاهایشناختیمتفاوتیرا

دهندشکلمی



شناختدیدگاهمبناستو-
هایمتفاوتقیاسدیدگاه

ناپذیرند


گوییراادعاهایحقیقت-
ورتتجربیتوانبهصنمی

.ارزیابیکرد


پافشاریبرادعایحقیقت-
آمیزوماهیتاگویی،تعصب

.تمامیتخواهاست

شناسیواسازانه:رو 


تردیدگراییرو شناختی،مانع-
گوییگزافازادعاهایحقیقت

ایکهشایدنوعیشود)بهگونهمی
رهیافتواسازانهراحف کند(

دیدگاههایمدرنیستیهمچنان-
کنندکهدردسترسیبهرمیفر

واقعیت،جایگاهیممتازدارند؛
فرضیدفا ناپذیرودارایآثار

بالقوهتوتالیتر


توانند نینفرافنونواسازانهمی-
هایخطرناکیرا،ازطریقروایت

جلبکردنتوجهبهدیگرهایبه
حاشیهراندهشدهد اراخت،ل

.وفروپاشیکنند
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   1وجه اخالقی

گیردونقردهرفتارانسانی،ازاینحیثکهبهعنوانخوبیابدموردداوریقرارمیمطالع

هراییآلهایدهاوکه هآرمانهایمتعالیاخ،قیوکوششبرایفهمیدناینوتحلیلارز 

:8919،طورکلیاهمیتدارند،اخ، یافلسفهاخ، نرامدارد)گنسرلرهبرایحیاتانسانیب

وجرودهاییازایندستقابلطرحاست:آیااصولاخ،قیوالدراینحوزه،پرسش(.معم99

دارندکهتحتتمامشرای معتبرباشند؟یاقواعدومقرراتاخ،قینسبتبهنیازهاو ایاتو

ا رارخاص،گوناگونهستند؟یاپرسشیازاینجرنسکره،منشراءعقایرد،افکرارواحکرام

،خوبیابد، یست؟آیااینعقایدشهودیاستکرهازیرکحرسیرادربارهصوابیاخطا

توانگفت؟یرامحصرولخرردوجداناخ،قیناشیشدهاستکهدربارهآن یزدیگرینمی

کهتوس هیاتحاکمرهسیاسریبررهستند؟یاموضو اقتضاءومصلحتدرکاراست؟یااین

بررسیوجرهاخ،قری،ازایرنمنهرردارای.اهمیت(8919:99گنسلر،مردمتحمیلشدهاند؟)

هایطرحشردهدرایرنحیطره،منهرگراهخاصریرااهمیتاستکه گونگیپاسخبهپرسش

سازد.بهعبارتدیگر،رویکردهایسیاسریبرحسربآنبرایاندیشهوعملسیاسیفراهممی

صرهسیاسرتنیرزبرهسازند،درعرکهدرمنطقفلسفیخود هنسبتیباحوزهاخ، برقرارمی

هابهحوزهاخ، ،بدیعوبسیاررادیکرالومدرنشدتازآنمتاثرخواهندبود.رویکردپست

براندازانهاستوبهشدتمتاثرازنگر آنهابهحوزهحقیقتوقدرتاست.

کهدربخشقبلیشرحدادهشرد،روایتریکرهازآنبرهعنروانپسرتمردرنیرادهمچنان

شود،ناوربرنقدرادیکالعقلوگفتمانفلسفیمدرنیتهاست.ایرنروایرتبرانفریتمرامیمی

دهنرد،اساسرابرهنسربیبرودنحقیقرتحکرمهاییکهمبناییبرایحقیقتبهدستمیروایت

شود.کند.دراینمنهر،اخ، نیزبهتبعحقیقت،بههمانسرنوشتد ارمیمی

گرردد.نیچرهبراها،برهتفکرراتنیچرهبرازمریمدرنپستستیزانهآبشخورنگر اخ، 

رسردکره یرزی یراخ،قریبرهنرامارادهمعطروفبرهبهایننتیجرهمری9تبارشناسیاخ، 

ایناساس،بنیراداخر، رابره(وبر8919:944،منشاءاخ، بودهاست)یاسپرس،9قدرت

کهبهاخ، باورداریم،زنردگیماتاجایی"دهد.ویمعتقداستکهاخ،قیرجعتمیبی
                                                                                                                                             
1. Ethical 
2. Ethics Genealogy 
3. The Will to Power 
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یاسرپرس،کنیم،پسبایداخر، رانیسرتکنریمترازنردگیراآزادسرازیم)رامحکوممی

همتخویشستیزیراوجهه(.ازایندیدگاه،ویویرانکردناخ، واخ، 8919:942

قریمردونستیزیوی،ع،وهبرتفسیرمسریحیازاخر، واصرولاخ،دهد.اخ، قرارمی

پدیدارهایمطلقاخ،قی،کهبهعنواناصرولف،سفهیاقراردادهایاخ،قیدرجامعه،همه

گیررد.درواقرع،ویبرااند،رادربرمییافتهوتثبیتشدهجنبههمگانیبهخودگرفتهقطعیت

خواهبهصورتاصیلوخودبسندهفلسفی،خواهازآنحیثکرهامرری،مطلقبودناخ، 

(.نیچهتبارشناسیرادرمطالعره992:8919یاسپرس،کند)رگرفتهازدینباشد،مخالفتمیب

تاریخبهکارگرفتتانشاندهدکهتعریفمفاهیمبرمبنای اتیآنهاوتوصیفمفاهیمبرا

اسرتصفتخوبیابد،ریشهدرخاسرتگاهیتراریخیداردکرهبرهفراموشریسرپردهشرده

(.90:8920،)سایمونز

وکراردارد.هایبنیادیننهفتهدر هرنانسرانسررتبارشناسینیچهباواژگونهکردنفرر

برایدستیابیبهاینهدف،نیچرهبرهمفراهیمی رونعردالت،قرانونوکیفرر،برادیردهتردیرد

نگریستودرآنهاتجدیدنهرکرد.ویبرایاینکار،ابترداپیشرامدوتصرادفراجرایگزین

هاسرشرت اتریندارنرد،بلکرهبرانیروهراتارخسنتیکردتانشاندهدارز وحدتنهفتهدر

(.توصیفاتی8911:889کنند)اسپینکر،اندودرطولزمانت ییرمیومصالحتاریخیخلقشده

کند،عمیقاریشهدراینامرداردکهاخر، جوامرعاروپراییازکهنیچهازمفهومابرانسانمی

کرهطریایرنهاییبودهبر هرهحقیقیخواستقدرتواینکنون،تنهانقابدورانباستانتا

هرایتوانندپشرتوانهزمانمعلومشدهاستکهکسانیکهادعایعینیتبرایاخ، دارند،نمی

توانگفتکهت، نیچرهدرمجمو می(.در8919:89عقلیبرایآنقاهلشوند)شهریاری:

ترینمفاهیماخ،قی،اخ،قیو یراخ،قیاصلیهایپیشااختنمنشاتبارشناسیاخ، ،برم،س

گذاریبرررویهایارز وشیوه"آرمانزهدوتقوا"،"عدالت"،"وویفه"،"خیر"ازجمله

اعمالانسانیتحتعنواناخ، ،است.

هرایایاستکهبهضدیتبااخر، وآمروزههابااتکابهاینرهیافتنیچهپستمدرن

عق،نیتنرزدآنران،اخر، اعتبارگشتنامکانهرگونهحقیقتوخیزند.بابیاخ،قیبرمی

آنتلقریومحصرولگرددواخ، بهعنروانرویدیگررمناسرباتقردرتاعتبارمینیزبی

کننرد،منطقراکهآنهاباتمامیابعادقدرتوسلطهمخالفتمیشود.همچنینبهدلیلاینمی
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گذاریمثبتواولویتبخشیبههاارز گیرند.برایپستمدرناخ، قرارمیدرستیزبا

هاوطردبعضیدیگر،تنهاحاصلقدرتوسرلطهاسرتودرنهایرتبعضیمفاهیموآموزه

هامعتقدندکهاصرولاخ،قریوسیاسریهمیشرهبرراسراس.پستمدرناست یرقابلدفا 

حقرایقتوانردبرهتعبیرهاند،امازباننمیانسانبناشدهنوعیاسطورهجوهریراجعبهطبیعت

هرایاخ،قریواصرولسیاسریتقریبراواجداصالتجوهریبپردازدوبهاینجهرت،ارز 

:8910انرد)رابینسرون،هاتحمیرلشردهانساناندکهبربقیههمیشهجعلیاتنهادهایخودکامه

98.)

انردازخاصریحقیقرتقتتنهاازمنهرو شمکهحقیمتفکرینپستمدرنمعتقدندهمچنان

اندازخاصاخ،قریبرهنهرراندوآنچهازیک شمهایاخ،قینیزنسبیشود،آموزهپنداشتهمی

گراییاخ،قی،مشعربررآناسرتشود.ایننسبیتاخ،قیتلقیمیرسد،ازمنهریدیگر یرمی

هرایاخ،قرینیرز یررعبارتدیگرر،داوریکههمهمعتقداتاخ،قیواجدارز یکسانندوبه

(.8910:69رابینسون،اندوزباناخ،قینیزفاقدمعناست)قابلارزیابی

شناسریم،همرانقردرتاسرتها،آنچهکهبهعنوانزباناخ،قیمیدرنزدپستمدرنیست

یباسرت.پسرتشکنیوستیزبااینفرما،شالودهراندولذاوویفهکهاززباناخ، سخنمی

ها،معتقدندکهت، روشنگریبرایبناییکفلسفهاخ،قریهاباردتمامیفراروایتمدرن

هرایآنبرهجرایمانردهباشکستوناکامیمواجهشدهاستوتنهرا یرزیکرهازفراروایرت

هاییراکرهقرادربرهتقلیرلاست،بینشیانگر اخ،قیتهیوضعیفیاستکهتمامیارز 

ایگفتماناخ،قیفاسردشردهنوعیکند؛یاوهورفتنبهکاراییابزارینیستند،سرکوبمییا

هرایقردرتهاواولویتهایاخ،قی یزیجزپوششیبرایخواستهاستکهدرآن،ارزیابی

شرود(.تالیمنطقیاینرویکرد،بهایننتیجهختممی8972:999،شوند)نو ریمحسوبنمی

توانبراتبارشناسریاندومیهایاخ،قی،درمقاطعزمانیخاصیزادهشدهگزارهکهمفاهیمو

اینمفاهیم،دالیلبیرونیزادهشدنآنهارابهتصویرکشیدوبهوضوحنشراندادکره گونره

سرازییرکنرو الگرویخراصازبرایاستتتاریکسریمنرافعودرکرل،برهمنهرورموجره

هرایاخ،قریوجرهباهمبستهشدنمنرافع،قردرتواخر، ،آمروزهاند.قدرت،بهوجودآمده

شود.متعالیخویشراازدستدادهوستیزباآنهابهیکاولویتتبدیلمی
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  1یاسیس وجه
نکترهمهرممروردمدرنیسم،ضررورتدارددوقبلازپرداختنبهوجهسیاسیازمنهرپست

نهرربرودهاسرتومردرسیاسیکرهدراینجراگیرد:نخستمفهومیازسیاستوامتوجهقرار

شدهمیاناندیشهپسرتمردرنوامرسیاسریدوم،توجهبهخوانشمرجحیکهازنسبتبرقرار

درایننوشتارموردتوجهبودهاست.

شایدبیشازمتفکراندیگر،دومتفکرشناختهشدهپستمدرن،یعنی:یاسیمفهوم امر س

انرد.دربیشرترآثرارادهمیانسیاستوامرسیاسریتوجرهنشراندالک،ووموفبهبحثتمایز

بره"بارهامرسیاسی:تفکردرعمل در"(و8229)"بازگشتامرسیاسی"ویژهدوکتابآنها،ب

اند.اینمرزبندیمفهومی،بیرانگربحثدربارهمفهومامرسیاسیوتمایزآنباسیاستپرداخته

شنانهومرزبندیجدیدمفهومیبینعلمسیاسرت)مبتنریفتمعر–شناختینوعیتفاوتهستی

برتجربهومربوطبهکردارهایسیاسیجاریدموکراتیرککرهمعطروفبرهایجرادنهرمودر

سطحانتیکاست(ونهریهسیاسیمتاخر،بهعنروانحروزهبحرثدربرارهمفهرومامرسیاسریو

:8926،)نهریاستشناختی(هستییابیجامعهوکردارهایمندر درآن)بحثینحوهساخت

قابرلص یرریازایجاداینتمایز،توجهبهبعردانتاگونیسرتیسیاسرتوخصراآنها(.هدف991

قدرت،رقابت،دیگری،هژمونیو...درامرسیاسی،درتقابلباسیاسرتاجمرا :حذفیمانند

بتروانازایرنطریرقمحورلیبرالیوحذفبعدآنتاگونیسمسیاسریدرایرنرویکررداسرتترا

مبناییبرایرادیکالدموکراسیموردنهرشانرافراهمآورند.وجهسیاسریمروردبررسریدر

داسرتاناسرت،امرادرصردداینمقاله،اگر هدرتعریفموسعازامرسیاسیبااینتمرایزهرم

دننشانکرهدففق خاطرپیگیریملزوماتمنطقیتفکیکایجادشدهتوس آنهانیستو

ایمدنهراستکرهکرلقلمررواینجاسیاستوامرسیاسیبهگونهاینمسالهمهماستکهدر

ینردهاوکردارهرارانبایردآاجتماعیراشاملشود. نینالزامیبدینمعناستکهرویدادها،فر

پایرهنامیرد.برر"فراسیاسری"یا" یرسیاسی"گیریآنها،صرفابهدلیلبستریامتنخاصشکل

ینتعریفی،قلمروحکومت،بیشرترازقلمرروفرهنرگ،حقرو یراحروزهخصوصری،ماهیترا ن

کند،تاکیدیاستکهبرروجرهسیاسریسیاسینیست.آنچهیکتحلیلسیاسیراسیاسیمی

(.بنابراینوجهسیاسیموردبررسیدراینجا،بهآننو 8919:90،رواب اجتماعیدارد)های
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اط، شدهاستکهبهرواب قدرتمحورموجودومستتردرروابر ازسیاستوامرسیاسی

کند.ازاینلحاظسیاست،نهبرپایهکانونعملکردآنکهبرحسبماهیرتاجتماعیتوجهمی

(.8919:98شود)های،آن،بهعنوانفرایندتعریفمی

وتکثرررویکردیکهخودمنرادیتفراوت:سمیمختلف از پست مدرن یها تکثر خوانش

نگرریمعرفرتشناسرانهومتردولوژیواسرازانهتبعیرتشناسریتفراوت،نسربیاستوازهستی

رهیافتویایکقراهتباشرد.وتواندداراییکنحلهکند،بهبداهتروشناستکهنمیمی

برایناساس،توجهبهاینامرضرورتداردکهدراینجاآنقراهرتازفراتجرددمردنهرربروده

توانآنرافراتجرددبردبینلقربداد.کاریسیاسیبیانجامدومیتواندبهمحافههمیاستکه

پرذیراسرتهایدیگریازفراتجددامکرانهاورویکردهاوخوانشاینبدانمعناستکهنحله

تواندنوعیازشور ورادیکالیسرمراشود،بلکهحتیمیکاریختمنمیکهنهتنهابهمحافهه

داشتهباشد.اشارهتعمدیبهالک،ووموفوهردفآنهراازایجرادتمرایزمیرانامررنیزدرپی

انداختنسنخیازدموکراسیکهپسروندرادیکرالرانیرزبراخرودسیاسیوسیاست،جهتدر

وریایررنمسررالهبررودهاسررتدآهمررراهدارد،درابترردایایررنبخررشازبحررث،دقیقرراجهررتیررا

هرایفمنیسرتیویراجنبش"،"سیاستدوستیدریدا"،"موفرادیکالدموکراسیالک،وو".

هرایهراییازخروانشو...نمونه"هایپستمدرنهموسکشوالرادیکالالهامگرفتهازاندیشه

روایرنرویکرردتواننادیدهگرفتوازایرنکارانهازپستمدرنیسماستکهنمیمحافهه یر

بینانرهازهتقلیلداد.درموردامکرانخروانشخرو کارانتوانصرفابهخوانشیمحافههرانمی

،"سیاسرتپسرتمدرنیتره"مدرنیسم،بهعنوانمثال،دراثرگیبیزوبوریمر،یعنریکترابپست

بینانهازپستمدرنیسماراههشدهاست.آنهاباتقسیمپستمدرنیسمبهدونحلرهخوانشیخو 

نرهبرهنگرردرسیاسرتنرهمفیرداسرتویکلیخو بینوبدبین،معتقدندکرهرویکرردمنفر

توانردحراویدسرتاوردهایمفیردیدرسیاسرتباشرد.امرانگرمریمصلحت.امارویکردمثبت

انجامرد.بینموردنهرآنها،بهنوعیعدولازمبانیاصرلیپسرتمردرنمریمدرنخو پست

هبتوانردبرهجامعیرتاسرتکرالگویپستمدرنیستیدرسیاستفاقدآندرجرهازانسرجامو

(.درواقع،نکتهاساسیموردنهر8918:9پیشبردیکپروژهسیاسیبیانجامد)گیبینزوبوریمر،

مدرنیسمبراتوجرهبرهمبرانیآنتالوژیرکونگارندگاندراینمقاله،توجهبهوجهسیاسیپست

دوخیرزاپیستمولوژیکآناست.بردینمعنراکرهازایرنمبرانی،ایرنسرنخازسیاسرتبررمری
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هرایشرور "کاریرادرعرصهسیاستویرانروعیازوفاداریبهاینمبانینوعیازمحافهه

هرایدیگرریکرهبرهرسدکهنحلرهرابههمراهخواهدداشتوبهنهرمی"طلبانهشیکعافیت

انردویراازایرنبنیادهراعردولمدرنیسرموفرادارنبرودهاند،اساسابهمبانیپستاینسمتنرفته

اند)کهالبتهاثباتاینمسالهخودموضو بحثدیگریاست(.ازدیگرسو،براتوجرهبرهدهکر

محافرلآکادمیرکآن،پسرتمدرنیسرمبیشرتربرهعنروانرویکرردیکرهکرهدرایررانوایرن

دهد،شناختهشدهاست،لذادراینجرابرهایرنقراهرتازپسرتمردرنرادیکالیسمراترویجمی

شناسری،معرفتریواخ،قریآنراتدادمنطقیوفاداریبهبنیادهایهستیتکیهشدهاستکهام

ساختناینبعدازاندیشهفراتجدددروجرهسیاسری،دهدوبات، درجهتبرجستهنشانمی

نکترهمهرم،هایدیگرازآنپرداختهنشدهاست.باتوجهبهایندوهایدیگروخوانشبهنحله

پردازیم.روجهسیاسیدراندیشهپستمدرنمیدراینجابهبررسیتبلو

کهروایتفراتجددتمامیمفاهیمکلیدیمدرنیترهرابره رالشهدرمباحثقبلینشاندادهشد

هرایپذیرفترهشردهفلسرفه رربدرمعرررهراومیرزانرو،تمامیمبرانی،شرالودهکشیدهوازاین

هاومفاهیمفلسفیماننردحقیقرت،اخر، ،ز گیرند.همچنینبیانگردیدکهارشکاکیتقرارمی

شروند.پیامردایرنرویکررددرحروزهسیاسری،درمعرفت،سوژهو... گونهبه رالشکشریدهمری

دهرد.درزدهخرودرانشرانمرینگرشیبهشدتبدبینانهوبهدسرتدادنتصرویریسراسررقردرت

کنندهبقا،کمالوسرعادتعمرومینشودکهتامیاندیشهمدرن،قدرتسیاسیضرورتیپنداشتهمی

ضامنبقایافراد،دولرتمطلرقهگلرینماینردهروحکمرالیافترهودولرتهابزاتانیلوافراداست.

شوند.بدینسران،اندیشرهمردرنبرانگرشریکرهدرپرولتاریاحاملرسالتنجاتبشرمحسوبمی

(.امانگرر 8918:99،منو هریپردازد)گرقدرتسیاسیاست،بهمقولهقدرتمینهایتتوجیه

ایدیگررپستمدرنبهشدتدرتقابلباایننگر ،رویکردیانتقادیداردوقردرترااززاویره

شناسریوحروزهشناسری،معرفرتهایهستینگرد.درواقع،درحوزهسیاستنیزبهتاثرازحوزهمی

ازآنبراعنروانب،موضرو شردنتروانکننردکرهمریهارویکردیرادنبالمیاخ، ،پستمدرن

مفاهیمآزادی،رهایی،عدالت،کنشجمعیوامکانساماندهیبهیکنهمدموکراتیک،برمبنرای

خردومصلحتهمگانینامبرد.

طلبری،سرلطهونهایترادرایندیدگاه،مصرلحتهمگرانیجرزصرورتدیگرریازقردرت

ناپیداکرانررهمناسررباتمبتنرریبرررسررتمگریوسرررکوبنیسررتوسیاسررت،همگسررترهبررامیرردان
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(.فراتجددتصویریانضرباط8976:94،گریاست)فوکوهایسلطهاستراتژی مداریوقدرت

هایقدرت،فراگیروهمرهدهد.درایندیدگاه،سیستمزدهوقدرتزدهازجامعهبهدستمی

یواجتمراعیگریوقدرتمداریمنحصربههیچدسرتگاهسیاسرهستندوسرکوب8جاگستر

هراینیست؛بلکهدرسراسرشبکهپیچیدهکنترلاجتماعیپراکندهاسرتوفنرونوتکنولروژی

سران،(.بردین46-8976:49فوکرو،انرد)سلطهوکنترلدربافتنهادهایاجتماعیتنیدهشرده

تمرا شوندکهرهاییازآنهاامکانپذیرنیست؛ راکهاجاینمایانمیمناسباتسلطهبهگونه

:8919،یابدکهدرجوهرهخود یرزیجرزقردرتنیسرت)خرالقیبرمبنایروابطیسامانمی

(ودردرونجامعههیچفضاییعاریازقدرتوجودنردارد.قردرتدرهمرهجراوجرود996

گیرد،بلکهبرهایرندلیرلسرادهکرهازهمره یرزمیبردارد؛نهبهایندلیلکههر یزیرادر

.قدرت،یکنهاد،ساختار،یایکدارایینیست؛بلکهنامیاستکهمابرهیرکشودناشیمی

(.8971:49دهیم)بهنقلازنش،وضعیتپیچیدهاستراتژیکمی

پردازقدرتدراینروایت،معتقرداسرتکرهقردرتتریننهریهمیشلفوکوبهعنوانمهم

شخصی،پراکندهودربینامشدنگردد.گرایشآن یرشود،بلکهاعمالمیصرفاقبضهنمی

واسرطهتکنولروژیهایاززنردگیاجتمراعیبرودرعینحال،اعمرالسرلطهبررابعرادفزاینرده

(.دراندیشرهمردرن،وی8976:998،شود)دریفوسوپرلرابینروانضباطیممکنومتبلورمی

هایفرراوان،ترکقمکانیزمگرفتهوازطریداندکههمهجامعهرادربرایمیانضباطراپروژه

(.برهاعتقررادوی،هرردف8919:989دهررد)خررالقی،ترکافرررادجامعرهوهمررهراپوشررشمری

هراییرامودرکارگاه،مدرسره،بیمارسرتانوزنردان،سراختنانسران9هایانضباطیتکنولوژی

دلیرلاسرت(.برههمرین8976:98،مطیعاستکهقابلاستفاده،استحالهواص،حباشند)فوکو

دانرد.وآنرااسراسنهرمسیاسریواقتصرادیمریداردکهویبرپیونددانشوقدرتتاکید

فوکوباتبارشناسیقدرتمعتقداستکهدرتمدنمردرن،مجرازاتنمرادینوعلنریبرهمثابره

تواناییدستگاهحاکمبرایتحمیلرنجودردبراتبرا خرود،جرایخرودرابرهتوانراییبسریار

دهریوبنرابراین،بازشرکلودهرییرونامشهودوشومیکدولت یرمتمرکزبرایشکلفراگ

(.8919:904،دهد)هایهایمدرنمیساختنع،یقوس،یقوحتیروحوهویتانسان
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است؛یعنیزنردانیکره"Panopticon"دراستعارهنقدفوکویی،جامعهبهمنزلهپانوپتیکون

ایناساس،قردرتخرود(.بر8910:48اند)رابینسون،هتحتکنترلدرآن،همهکسوهمیش

کنرد؛ویرابخشد،اعمالوتحمیلمریایکهبهفردهویتمیرابرزندگیروزمرهب،واسطه

پیونردد؛قرانونیسرازد؛اورابرههویرتخرود مریبانشانفردیتخاصخود مشخصمی

دآنراتصدیقکندودیگرانهرمبایردآنرادرکندکهخوداوبایحقیقتیبرویتحمیلمی

کنرد.وجوداوبازشناسند.اینقدرت،نوعیازتواناییاستکرهافررادرابرهسروژهتبردیلمری

سوژهدومعنیدارد:یکیبهمعنیمنقاددیگریبودنبهموجبکنترلووابسرتگی،ودیگرری

.هردومعنی،حاکیازاستخودشناسیبهمعنایمقیدبههویتخودبودنبهواسطهآگاهییا

(.8976:941وجودنوعیقدرتهستندکهمنقادومسخرکنندهاست)دریفوسوپرلرابینرو،

بدینترتیب،دراینروایت،مفهومفردیتوهویتجمعیوبهتبعآن،مصلحتهمگرانیبره

اسرت،تلقریشرودوبرهمثابرهفراروایتریکرهرویدیگررقردرتوسررکوبمیپرسشگرفته

گردد.8شکنیشالوده گرددکهبهمانندیکحقیقتنمایاحقیقتوارهبایدواسازیومی

شودکهتمرامیصرورتلقیدرهمتنیدگیقدرت/دانشنزدفراتجدد،بهاینامرمنتجمی

؛بردینمعنریکرهقردرتشرودگریقردرتتجلریدانشوعق،نیتبهمثابهصورتیازفریب

وعق،نیتمتناسرببراخرویشرادرادواروجوامرعمختلرفتولیردوبازتولیردهموارهدانش

هرابرهتمرامیاشرکالکند.براسراسایرنرویکررد،پسرتمردرنوازطریقآنعملمیکرده

حکومتوازجملهدمکراسی،بدبینهسرتندوتمرامینهادهرایدمکراتیرکمردرنراکرهبره

یفضایاامکانیبرراینهرارتبررقردرتهسرتند،اشکالمختلفمدعیفراهمآوردنواعطا

هنجارکردن،رامسازیواعمالانضباطمتناسبباخواسرتقردرتهفق وفق درراستایب

کنند.آنهابهایندلیلکهاعتقراددارنردتنهراارادهمعطروفبرهقردرتدرمناسربتارزیابیمی

هایانسانیرابهعنواننتیجرهارز اجتماعیوسیاسیحاکماست،تمامیمفاهیم،معتقداتو

هراییکرهتحرتعنروانگیرندوبنابراینتمامیآمروزهسرکوبیاحتماالتجانشیندرنهرمی

هاییازشوندراصرفاگونههایدمکراتیک،مطرحمیمصلحتجمعی،فضیلتمدنیوارز 

دانندکهقصدتحمیلسلطهرادارند.ارادهمعطوفبهقدرتمی
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 گیری هنتیج
شناسریدهدکهاینرویکردبرااراهرههسرتیواکاویوجوهمختلفپستمدرنیتهنشانمی

قطعیتهرنرو معرفرت،رداصرولمطلرقاخ،قریونسربیمتفاوت،باوربهونیبودنوعدم

هراوبنیادهرایمدرنیترهوروشرنگریهادربنیادهایباورخویشبهتمرامیارز ارز کردن

شناسرریومدرنیسررمبررابررهپرسررشکشرریدندسررتاوردهایعلمرری،رو پسررتبرررد.حملررهمرری

زدایی،کرلزدایی،تعریفشکنی،ترکیبهایاجتماعیمدرنیتهوروشنگری،بهشالودهنگر 

:8971،گمرارد)تاجیرکهایمترداولهمرتمریهاوبینشزدایی،وراززداییازتمامیزمینه

تروانکاویوجوهمختلفاندیشهپسرتمردرن،مریبندیکلیبراساسوا(.دریکجمع894

:کردمواضعپستمدرنیستیرادر ندنکتهخ،صه

نقدحضوریانمایشواقعیتوبهجایآنتاکیدبرربازنمراییوسراختواقعیرت:هریچ -

هااستق،لندارد.بهعبارتدیگرر،هریچگونرهواقعیتیب،واسطهحاضرنیستواززبانونشانه

ایدرکارنیست؛بلکهواسطهزبرانوبازنمراییهمروارهحضروروشفافوب،واسطهدادهعینی

 سازد.داردونمایشعینیواقعیتراناممکنمی

 نفیاصلپذیر پدیدارها:درپسهیچمتنی،هیچمعنایعمیقیدرکارنیست. -

انشده،درواقعمتکثراست؛انسرنفیوحدت:هرآنچهتاکنونمتضمنوحدتتلقیمی -

اند.هیچمتنیمعنایواحدوکاملینردارد؛بلکرهوکلماتومعانیومتونهمگیفاقدوحدت

 هرفردی ندگانهو ندالیهاست.بهانحاءمختلفقابلقراهتاستو

هاوهنجارها:دعراویحقیقرت،عق،نیرت،عردالتوخیررنفیویژگیاستع،ییارز  -

 اند.تمانوقدرتمحصولفرایندهایاندیشهوسخنوگف

هراوجرزآن،هاونهریهکننده ات:انسانومعنیواندیشهاندیشه یریتبهمنزلهتعیین -

آورنردهمگیوحدتوراهریخرودراتنهراازطریرقفراینردحرذفو یریرتبرهدسرتمری

 (.909-8910:904،)بشیریه

ایازاندیشرهعمردهدرارتباطبانسبتپستمدرنیسمباامرسیاسی،گفتهشردکرهبخرش

شناسرانهوشناسرانه،معرفرتسیاسی،بهنحویامتردادویرامحصرولبسر رویکردهرایهسرتی

هادراینمبرادی،تبعراترو،نو نگاهپستمدرنیستهایاخ،قیاست.ازاینگذاریارز 

وپیامدهاییاساسیدرنگر آنهابهامرسیاسیداشتهاسرتکرهدربررسریوجرهسیاسریبره
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هنجارسرازی،کرهههایبنمودهایآندرقالببررسیمفهومقدرت،سلطه،انضباطوتکنیک

هابهآنمعتقدهستند،پرداختیم.بااینتفاسیروباتوجهبهشرحوبسر وجروهپستمدرنیست

توانپیامردهایزیانبرارومخرربآنررا،مختلفاندیشهپستمدرن،اکنونتاحدودزیادیمی

.کردکنند،مشخصکارانهرادرعرصهسیاسیایجادمییواکنشیمحافههکهبهنوع

بحثازانضباطوسلطهفراگیروازدسترفتنهرگونهمعیراراخ،قریبررایبرترریدادن

روارز یککنشسیاسیبرکنشدیگر،واعتقادبهدرهمتنیدگیدانش/قدرت،وازاین

گرذاریمیران،امکانهرگونهتمایز"هایسرکوبگرحقیقترژیم"دیدنتمامیحقایقبهمثابه

دارد.نتیجررهمترتررببرررایررنامررر،ایرردهولوژیومکاترربمختلررفسیاسرریراازمیررانبرررمرری

گراییشدید،فقدانهرگونهم،چداوری،ونینبودنبههرنو اندیشهوعمرلسیاسرینسبی

شناسریسان،نقرادیرادیکرالشرناختونهایتاتعلیقکنشسیاسیوپایانسیاستاست.بدین

هایعق،نیرتروشرنگریوبررم،سراختنونقراببررگررفتناز ربیوشالودهشکنیارز 

هنجارسرازمدرنیتره،برهههرایبرنررمهاینامرهیقدرتوتبارشناسیمروازیناخ،قریودست

فهررهکارانررهایپارادوکسرریکالوبرراورنکردنیبررهشورشرریشرریک،عافیررتطلبانررهومحاشرریوه

،کنردمیهایسرکوبگریکهپستمدرنخودرادرتقابلباآنهاتعریفپسندهماننهادمورد

اندازتعلیقتحلیلوقضراوتسیاسریانجامد؛ راکهالزاماتاساسی نینموضعیعبارتمی

وبهمحا رفتنهرگونهکنشگریدرعرصهامرسیاسری.خطررپسرتمدرنیسرم،براتوجرهبره

جهمنطقیآن،قربانیکردنتواناییدفا ازعملسیاسری،برهپرایاحتررامقابرلسرتایشبرهنتی

ایکارانرهعمردهبردارندهالزاماتوپیامدهایمحافهرهتفاوتاست.بنابراینپستمدرنیسمدر

(.اگرمرابایردمسرئولیتاخ،قریخروددرقبرالافررادگرفتراردردام8919:924،است)های

انضباطبخشجوامععمیقانابرابررابشناسیم،بایداصلامکراندگرگرونیسیاسریساختارهای

توانیمتحلیلسیاسیمترقیانهرادرپایاحترامبهتفراوتمندومترقیراحف کنیم.مانمینهام

شرکنیوافشراگریصررفونشراندنبودنبرهشرالوده(سرگرم408:8919ای،قربانیکنیم)ه

پریشان،بدونورفیتالزمبرایپیشبردیکپرروژهسیاسری،تنهرابرهکنرارهجهانیازتصاویر

رو،بایدگفتتازمرانیکرهپسرتمدرنیسرمایرنقابلیرتوانجامد.ازاینجوییازسیاستمی

،امکانهرنو اقدامفردییاجمعی،بهمنزلهکنشیسیاسی،کندنمیورفیترادرخودایجاد

 ستمدرنیسمممتنعخواهدبود.هایخودپبنابررویکرد
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فضایسیاستدرجامعهایرانیهموارهمتراثرازروایرتاول،یعنریبااینتفاصیل،اگر ه

نگاهمتافیزیکباورانهبهامرسیاسی،بودهاست،ودرافقفهمگروهکثیریازسیاسیون،مقولره

وفراتراریخیتبعیرتنحوهمدیریتامرسیاسیهنروزازحقیقرتعراموفرافرهنگریسیاستو

کندکهبهنحویانتزاعیونهرورزانهاست،امراسرنخدیگرریازنگراهبرهمقولرهسیاسرت،می

هنریوبخشریازنخبگرانفکرریروا داردکرهبیشرترنتیجرها لبدربینقشردانشگاهیو

تحوالتتکنولوژیکوهمچنینسعیوجهدوافرگروهیازنخبگانواندیشرمنداندراشراعه

توانردهایفراتجدد،برهویرژهمریباشد.استقبالبیشازحدازاندیشهتفکرپستمدرنیسممی

تبعاتناخوشایندیازجملهنیهیلیسموانفعرالوناامیردیرابرهبرارآوردوعر،وهبررایرن،برا

تواناینمسرئلهخصوصمیهوضعیتموجوددرجامعهومنطقهمابهشدتناهمخواناست.ب

مدرنرارنهرآوردکهاگرماپیروانصدیقیبرایاینتفکرباشیمونسبیاندیشیتامپساراد

رابرا"القاعرده"و"داعرش"هراییماننردباورداشتهباشیم،آنگاهبایدحقیقتموردنهرگرروه

برامرث،مردلمترقریکنفدرالیسرمدمکراتیرکارزبدانیموتفراوتیمیرانآنهراسایرحقایقهم

شناسریایرنبهتصرورنگارنردگان،آسریب.درشمالوشر سوریهقاهلنشویمختهشدهبرسا

هرادرفضرایسیاسریایرران،مفیردباشردوبرویژهسرنخیتتواندباحذرازاینآسیبتفکرمی

 بیشتریرابامبانیفرهنگیواعتقادیجامعهدربرداشتهباشد.
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