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 هنر، سياست، اقتصاد، علم، امروزه يك حرآت است آه) مپ(پست مدرنيسم 
با زبان (اين مقاله . است دهفن آوري و فرهنگ را حتت تأثري خود قرار دا

مي يامدهاي آن پو ديدگاه فلسفي پم راجع به علم  توصيفبه ) مدرنيسيت
 .پردازد

 
 

يك حرآت است، عليه هر بنيان فكري و هر ) پم(پست مدرنيسم  
دليل تعريفي واحد از آن در اين به ، و ارزش جاويد و جهاني

ا تقليد از بپم در ابتدا حرآيت در معماري بود و . دست نيست
 پست ،در هنر. معماري مدرن را نفي آردالگوهاي سنيت، 

آيد روي اشكال أ با ت،مدرنيستها با منادها و عالئم فاقد معنا
با استفاده از رنگها، مواد و روشهاي نامهگن به و  ،ناقص

و  موسيقي داهناي پست مدرن از ملودي . جهان پرداختندتوصيف
 داستاهناي نويسندگان پست مدرنمهچنني . هارموني اجتناب آردند

اين  . آردندهئاراخود را با راويان متعدد و به صورت نامتام 
 نا مشخص آه پم توسط چه آسي يا از چه زماني شروع شده است

 آه هنر،  آليدي تبديل شده است هامروزه پم به يك آلم.است
سياست، اقتصاد، علم، فن آوري و فرهنگ ما را حتت تأثري خود 

   .استکشيده اده و مهه چيز ما را به چالش قرار د
  

پم براي هيچ چيز تكوين نيافته است، هيچ خط مشي مشخص و 
تغيري ناپذيري ندارد، يك ديدگاه اسطوره اي و فرا طبيعي 
تلقي مي شود آه در قدم اول هر آنچه را به زندگي معين  و 
جهت مي دهد، مانند حق و باطل، واقعيت و خيال، عقل و 

، را مردود ... مدرن و سنتی، خري و شر، زيبا و زشت و تقليد،
مي داند و هر چه را آه ادعاي حقيقت مطلق بنمايد، چه علم 
باشد و چه هر مكتب فكري نفي مي آند و پوچ مي مشارد و با 
شعار هيچكس هيچ چيز مني داند به نسيب گرايي در مهه چيز تأآيد 

درنيسم تلقي آرد مي توان پم را عكس العملي به م. مي ورزد
آه بعد از جنگ جهاني دوم و نا تواني نسبی علم در حل مشكالت 

  .جلوه گر شد... بزرگ انسان مانند بيماري، پريي ، مرگ و
  

مدرنيسم دوره اي است آه بعد از رنسانس شروع گرديد و تا 
اواسط قرن بيستم با شدت و حدت بر متام حوزه هاي فكري و 



از ديدگاه فلسفه علم بايد گفت آه . عملي انسان سايه افكند
  :مدرنيسم بر وجود موارد ذيل تأآيد مي ورزد

 چيزي قائم به ذات، مستقل از ادراك آدمي و :واقعيت)الف
فراسوي چارچوب زمان و مكان، موسوم به واقعيت، وجود دارد 

  .آه انسان مي تواند با به آار بردن روش علمي آن را دريابد
لم به عنوان يك حكم درست يا حقيقت  آن چه توسط ع:حقيقت)ب

معريف مي شود، عيين است و انسان مي تواند آن را براي تسلط 
  .بر طبيعت و آنرتل امور به آار بربد

استدالل، قاضي آن چه حقيقت دارد، آن چه خوب است، :عقالنيت)ج
مي باشد و عقالنيت جانشيين براي مرجعيت ... آن چه زيباست و 

  .ي استقرون وسطاي) تقليد(
 زبان بايد واضح باشد و واژه ها مشعر به :زبان شفاف) د

اشيايي عيين هستند و بني دال و مدلول ارتباطي مستحكم وجود 
  .دارد

 خود را مستقل از هـطبيعلء اماورا علم با نفي :سكوالريزم) ه
روش به ويژه در آن مرجعيت با . آموزه هاي مذهيب مي داند

  . جانشني شده استعلمی
 علم، جهان را منظم مي داند و به دنبال نظم است و :ظمن) و

بي نظمي را حمصول . يت اجنام مي دهدناين آار را به آمك عقال
خطاي مشاهده گر، ضعف ابزار هاي مشاهده و اندازه گريي و نيز 

  .  مي داندنامناسبفرضيه 
  
  .ما پم با چندين مؤلفه منايش داده مي شودا
  

 مدرنيسيت را آه جهان ه اين ايد پم:طرد واقعيت عيين) الف
. خارجي به طور عيين وجود دارد و قابل شناخت است طرد مي آند

بنا به پم، انسان واقعيت را براي خودش و بر مبناي 
. احتياجها، عاليق، پيش داوريها و سنتهاي فرهنگيش مي سازد
 هاين واقعيت مشابه خوانده مي شود، بدون اين آه هيچ نسخ

در پم . ته باشد، مهچون بازي هاي آا مپيوتريداش اصلي وجود
وجود دارد، بدون داللت شونده ) واژه(فقط داللت آننده 

، به عبارت ديگر هيچ چيز اصيلي آه واژه ها )واقعيت عيين(
پم با نشانه ها سر و آار . مشعر به آن باشند وجود ندارد

ثال دارد و حمتواي آهنا را خملوق ختيل بشري مي داند به عنوان م
ست مدرن است آه مي پفتوشاپ، منونه اي از يك نرم افزار 

تواند تصاويري خمتلف خلق منايد به طوري آه متيز واقعيت و 
  . جماز، به معناي آالسيك، ناممكن گردد

يك ساختار فرهنگي ... واقعيت مانند موسيقي، خرافه، شعر و
مي  ديگر تغيري هدارد آه با زمان و گذر از جامعه اي به جامع

به عالوه گرچه . آند و مي تواند مورد نقد قرار گريد
 منطق رهنمود هدانشمندان مدرنيست ادعا مي آنند آه به وسيل

مي شوند، ويل پست مدرنيستها قوانني منطق را چيزي جز راههاي 
  .  ازپيش تعيني شده توسط جامعه مني دانند



ي ذاتي در وراسرشت و  پم مي گويد هيچ :نفي حقيقت مطلق )ب
اشياء وجود ندارد آه بتواند به صورت حقيقت مطلق ارائه 

هر ادعايي به نام حق در نژاد پرسيت، جنسيت گرايي يا . شود
جاه طليب ريشه دارد، دروغ است و فايده اش سر پوش هنادن بر 
اختناق، حفظ ساختار قدرت و آمك به استثمار از طريق تريه 

 مورد شك قرار گريد، ساخنت ذهن آدميان است، لذا نه فقط بايد
دانش نيز چنني پنداشته مي . بلكه بايد منفور پنداشته شود

شود و ميشل فوآو حيت معتقد است آه دانش و قدرت مني توانند 
آسي آه بيشرت يا هبرت از ديگران بفهمد . از يكديگر منفك شوند

  . آار نيست وجود ندارد و لذا متخصصي در
ايده هاي بزرگي که شامل  را  پم روايات آبري:روايات آبري )ج

به صورت حکايتهايی حقيقت، واقعيت، و  مانند خدا ،انسان،
داروينيسم و فرويديسم هستند و براي معنا  مانند مارآسيسم،

چرا  دادن و جهت خبشيدن به زندگي به آار مي روند طرد مي آند
آه آهنا را نقابي بر بي ثباتيها و تناقضهايي مي داند آه در 

ه اي وجود دارد و ابزاري مي داند براي حفظ ساختار هر جامع
 فاضله و معناي جاويد و جهاني هپم قائل به هيچ مدين. قدرت

 و جهان را مانند يک پياز که با برداشته براي زندگي نيست
در عوض پم . شدن اليه هايش به هيچ می رسد تلقی می کند

 موضعي، استفاده از روايات صغري را آه مفاهيم و داستاهنايي
 به ارائه دليل براي درسيت آهناضرورتی شخصي و موقيت هستند و 

  . وجود ندارد، پيشنهاد مي آندبه کسی
ساختار شكين . تأکيد داردساختار شكين پم بر  :ساختار شکين) د

 جتزيه يك ؛ قوانني و نظمهاي موروثي، مرزها، باورهايعين شكسنت
 حوزه هاي  تضادها ومنت براي دريافت معاني چندگانه آن، آشف

 فرار از هر نوع  سراجنام و؛ بازنگري نظامها وناشناخته
 آه مني توان مهه چيز را به يك باريد وپم می گ. تعريف و اصل

ه دريدا متذآر مي شود  کو براي مهيشه تعريف آرد، زيرا چنان
 شنونده و بسرت ، ميان گويندهمبهم از روابط پيچيدهجمموعه اي 

 آه معنا دادن در آن اجنام مي شود، وجود دارد  فرهنگي–تارخيي
   .آه تسلط آامل بر معنا را از بني مي برد

  
 پم هيچ چيزي را به عنوان حقيقت مطلق يا :پلوراليسم )ه

خوبي مطلق مني پذيرد و بر چند گانه بودن ديدگاهها، روشها، 
معاني، ارزشها، فرهنگها و دانشها تأآيد مي ورزد و معتقد 

چ عقيده اي را حيت به صرف علمي بودن مني توان به است آه هي
ديگران حتميل آرد و آن را حق يا خوب و بقيه را باطل يا بد 

با پم . پنداشت، زيرا مالآي براي تصميم گريي وجود ندارد
بر اين آه متام مليتها، فرهنگها و نژادها فرقي با هم تأکيد 

با ويران نيز ندارند و هيچ يك بر ديگري برتري ندارد و 
 به دنبال ،آردن متام حقوق و برتريهاي قومي ، فرهنگي و جنسي

قدرت برابر براي مهه است و جامعه را مرآز فعاليت فرهنگي 
براي مهگان مي داند و به فكر ادغام متام فرهنگها، مليتها و 

 هدر اين راستا و به منظور آزاد آردن انديش. نژادها است



ن استثناء نابود آرده است و آدمي، پم مهه ارزشها را بدو
بدون هر گونه معيار قطعي و ثابت و متأثر از فرهنگ حاآم بر 

  .جامعه در مورد خوبي و بدي قضاوت مي آند
  

آه بنا به آن ( نسبيت اينشتني هعلم پست مدرن شامل نظري
چگونگي ديدن عامل به نقطه اي آه از آجنا اين عمل اجنام مي 

آه جهان را متشكل از (انتوم ، نظريه آو)شود وابسته است
 رابطه هآه به مطالع (آشوبو نظريه ) امور متضاد فرض مي آند

متغري بني نظم و بي نظمي به آمك دستگاههاي غري خطي مي 
رياضيات پست مدرن نيز بيشرت بر دستگاههاي غري . است) پردازد

خطي به عنوان يك شاخه جديد در رياضيات جتربي نگاه مي آند و 
  .دنها نيز به مطالعه هبرت اين دستگاهها آمك مي منايرايانه 

 ما هپم ديگر به دنبال يك توضيح هنايي براي جهان پيچيد
در عوض انسان با علم پست مدرن و از طريق ارائه . نيست

. فرضيه هاي روشن و موقيت به دنبال فائق آمدن بر دنيا است
.  شوددر يك جامعه پست مدرن، دانش با آاربردهايش مشخص مي

در مدرنيسم، علم، عيين و خردمآبانه است و به عالوه پيش 
آه  فرض مي شوند، در حايل) بديهي(فرضهاي آن حقايقي آشكار 

اند و فقط براي   ذهين فرض شده،هاي علوم در پم متام بنيان
اي ديگر  گروهي از مردم درست هستند و از يك جامعه به جامعه

د وجود دارد آه چون آلمات به مهچنني اين اعتقا. آنند تفاوت مي
به معناي جمموعه باورها و روشهاي (آار رفته در يك پارادامي 
 )ندان در يك جامعه و يك زمان معنيبه آار رفته توسط دانشم

ها  اين پارادامي، تواند به زبان پارادامي ديگري ترمجه شود مني
توانيم  بگوييم آه يكي از  غري قابل قياس هستند و لذا مني

  .آند تر از بقيه توصيف مي ها واقعيت عيين را دقيق نآ
پم چنان آه فايرآبند گفته است به علم به مثابه جادو 

پم هيچ فرقي . آند نگرند آه ختيل در آن نقشي اساسي بازي مي مي
گذارد و قوانني را به مثابه  هاي علمي و افسانه مني بني فرضيه

معتقد است در وراي نگرد، چرا آه  ها مي باورهاي خرايف توده
 را تشكيل دهد و مستقل  اشياء هيچ واقعيت هناني آه سرشت اشيا
مريضي به بنا براين  و از فاعل شناسايي باشد وجود ندارد

مريضي به دليل ارواح خبيثه هر دو به يك  دليل ويروس و
 قابل  آه باآرتي آامًالفته شودشايد گ ( .هستند اندازه معترب

آه يك طبيب سنيت چيين نيز معتقد  توجه منود ايد ويل ب؛يت استؤر
گويد   مي" اساساپم. )است آه مي تواند ارواح خبيثه را ببيند

هاي  آه متايزي بني واقعيت و جماز وجود ندارد مهچنان آه در فيلم
 سازي هاي آامپيوتري مرز بني  اين دو از بني  ختيلي و شبيه

  .رفته است
گويد آه  پم مي. نگرند ك ميپم به مهه انواع دانش به ديده ش

علم آشف شدني نيست، بلكه توسط انسان ساخته و پرداخته 
، معلولعلم پست مدرن متايزهاي متافيزيكي بني علت و . شود مي

بني عني و ذهن، بني عقالنيت و ديوانگي، و بني قطعيت و احتمال 



نظمي در هر  پم قائل به خلطي از نظم و بي. است را ويران آرده
هاي مدرنيسيت،  آند آه بر خالف آموزه هي است و ادعا ميدستگا

  .نظم پايه دانش و بي نظمي دمشن حقيقت نيست
رود آه بر طبق  در علم مدرن، قوانني منطق ارسطويي به آار مي

مبتنی بر در يك جهان . اي يا درست و يا غلط است آن هر گزاره
 به ندرت  تغيري مي آند و١و٠شوب ، ارزش درسيت يك گزاره بني آ

  .پذيرد  را مي١و٠ارزشهاي 
رورتي، بر آموزش حقوق به عقيده ، مدرسهآموزش پست مدرن در 

شهروندي به آودآان و چگونه خوب ريسنت تأآيد دارد و در 
هاي خمتلف راجع به يك موضوع،  مراحل باالتر به ارائه ديدگاه

آه از  ويژه با به آار بردن اينرتنت، مي پردازد بدون اين به
هاي مورد نظر معلم   خبواهد از يكي از ديدگاهزانانش آمود

 است يعين ما علم را نه  علم پست مدرن آارآردي. آنند تبعيت 
مدرسه . گريمي براي دانسنت بلكه براي به آار بردن آن فرا مي

هاي گوناگون فكر آردن را  آموزان راه نيز جايي است آه دانش
  .يت را فرا بگريندآموزند، نه اين آه حقايق مدرنيس مي
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