
 

 
  
  

   بحران معنای زندگی مدرنیسم و چالش پست
  *سیداحمد رهنمایی    

  

 چكيده
 و برداشـت  و ريتفسـ  هـر  بـا − را مـدرن  پسـت  يفكر انيجر نقش است درصدد رو شيپ ةمقال
 بـر  كوتـاه  هرچنـد  يمـرور . كنـد  نيـي تب يزنـدگ  يمعنا بحران جاديا در −شود هئارا كه يليتحل

ـ  »مـرگ  تـا  والدت از انسـان « موضـوع  كـه  دهـد  يم نشان مدرن تپس يشناس انسان  هـر  از شيب
 بـه  مربوط مسائل واقع، در. است كرده جلب خود به را مدرن تپس ةفالسف نظر يگريد موضوع
ـ ا. رونـد  يم شمار به مدرن پست پردازان هينظر توجه مورد مسائل عمده از يشناس انسان قلمرو  ني
ـ زوا نيـي تب و سـم يمدرن پست يشناس مفهوم از پس مقاله  ةشـ ياند مواضـع  و اصـول  سلسـله  از يياي
 جاديا در آن نقش و انسان به نسبت يفكر انيجر نيا از برگرفته  دگاهيد اختصار، به مدرن پست
ـ آ يم دست به حاضر قيتحق از. دهد يم قرار يبررس و نقد مورد را يزندگ در معنا بحران  كـه  دي

 يانسـان  يزنـدگ  و انسان به نگرش در ياساس رييتغ در ديبا را مزبور بحران از رفت نبرو راه تنها
  .كرد جستجو داريپا و لياص ح،يصح يها باورداشت و معتبر ينيب جهان براساس
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  مقدمه

شمار رفتـه  برانگیزترین مسائل جهان بشری به از چالشاز دیرباز تاکنون، بحران معنای زندگی یکی 
گیر جوامع بشری است، چـه بسـا بحـران معنـا  است. به گواهی شرایط و اوضاع و احوالی که دامن

همچنان در جایگاه نخست و سرآمد همۀ مشـاکل زنـدگی انسـانی بـاقی بمانـد. پرسـش اساسـی 
مثابـۀ  به−و چرا و چگونه چنـین بحرانـی  گیرد اینجاست که بحران معنا چیست و از کجا نشئت می

یابـد؟ طبیعـی اسـت  گسـترش و تـداوم مـی −شـناختی جـدی و قابـل سـرایت یک آسـیب انسـان
تواند در ایجاد و یا رفع بحران معنای زندگی مـؤثر  ها به انسان و جهان می ها و نوع نگرش بینی جهان

سکوالر، نظر به تنگناهای بینشـی و ارزشـی گرای الئیک و  های مادی بینی باشد. در این میان، جهان
افزایـی در  زایی و بحران آورند، نقش بسزایی در بحران وجود می شناسی به خاصی که در قلمرو انسان

شناسی، از  مدرنیسم از جمله با توجه به تفسیری که در ساحت انسان کنند. پست زندگی بشر ایفا می
ارایـه داده اسـت، براسـاس مبـانی و اصـول خودپرداختـۀ آغاز و تبار و راه و فرجـام زنـدگِی انسـان 

زند. در این مقاله تالش شده به اختصار، ضـمن نقـد و  نادرست، به بحران معنا در زندگی دامن می
مدرن در مورد انسان، به ارایۀ راهکار پیشگیری و یا رفع بحران معنا  های بنیادین پست بررسی اندیشه

 در زندگی پرداخته شود. 
  

  مدرنیسم شناسی پست مفهوم

مدرنیسم ارائـه شـده اسـت کـه  های گوناگونی از پست ها و ترجمه در فرهنگ واژگان انگلیسی، برداشت
وبسـتر، −مدرنیسـم اسـت (مریـام گر گذر تاریخی دورۀ مدرنیسم و آغاز دورۀ جدید پست اغلب تداعی

منظور  ، بـه١٩۵٠دهـۀ  مدرنیسـم، در واژۀ پسـت 2بنا به روایت دانشـنامۀ فلسـفه، 1).٩٧٠، ص٢٠٠۵
فرهنگی و ادبی جدید در نقطـۀ مقابـل قـوانین جـاری مـرتبط بـا −توصیف یک جنبش معماری و هنری
 3کار گرفتـه شـد (بـورچرت، های هنـری سـنتی بـه ها و سبک گری وحدت و انسجام برخاسته از روایت

بش فکری و یا یـک ). در مواردی نیز در تفسیر این واژه بیش از همه بر واکنش یک جن٧٢٩، ص٢٠٠۶
های مدرن  شود، بدون اینکه خواسته باشد به اندیشه طرز اندیشه در برابر اندیشۀ رایج مدرنیسم تأکید می

مدرن همچنـین گـاهی بـه نمونـه  واژۀ پست 4)٩٧٠، ص٢٠٠۵وبستر، −به نگاه تاریخی بنگرد. (مریام
                                                           
1  . of, relating to, or being an era after a modern one <postmodern times> <a postmodern metropolis>. 

2  . Encyclopedia of Philosophy 

3. Donald Borchert 

4  . of, relating to, or being any of various movements in reaction to modernism that are typically 

characterized by a return to traditional materials and forms (as in architecture) or by ironic self-reference 

and absurdity (as in literature).  
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های مدرن در خصوص  ها و اندیشه فرضیهدیدگاهی نظر دارد که بر نوعی بازنگری تند و افراطی نسبت به 
از آن  1فشارد، این بار نیز بدون یک نگاه تـاریخی (همـان). فرهنگ و هویت و تاریخ و زبان و... پای می

مدرنیسم، در راستای نقد کارکرد عقل در  گذشته، گروهی از فالسفۀ آلمانی و فرانسوی از اصطالح پست
معیار دانش و اخـالق و یـا در راسـتای نقـد فرهنـِگ مـدرن در  کنندۀ شمول و تعیین جایگاه مبنای جهان
  ).٧٢٩، ص٢٠٠۶اند (بورچرت،  برندۀ دانش و اخالق استفاده کرده جایگاه عامل پیش

مدرنیسم در اصطالح کاربرانش نیز با همین پراکنـدگی مـورد برداشـت و  باید دید آیا واژۀ پست
آیـد  از ترجمۀ مریام و وبسـتر بـه دسـت مـی گونه که تفسیر است؟ یک برداشت این است که همان

ظهور  ای از اندیشه و طرز تفکری است که پس از مدرنیسم در غـرب بـه منصـۀ مدرنیسم دوره پست
مدرنیسم به مکتبی اشاره دارد که با گذر زمان و فارغ شدن از دوران  رسید. بدین ترتیب، مفهوم پست

ان جدید در عرصـۀ فرهنـگ و اندیشـۀ غـرب رخ مدرن و فراهم آمدن شرایط و فضای الزم برای دور
مـدرن  داد. بر این اساس، با رویدادی این چنین عصر مدرنیسم به فرجام خود رسید و دوران پسـت

آغاز شد. در واقع، این برداشت تفسیر واژگان پست و مدرنیسم به مفهوم رایج و اولیۀ آن است، امـا 
دهـد؛ البتـه چنـین برداشـتی توسـط  دست نمی مدرنیسم به برخالف تصور، تعریف دقیقی از پست

مدرن به همین صورت که بیان شد، ارائـه شـده اسـت. افـرادی  برخی از مدعیان اولیۀ اندیشۀ پست
به چنین نگرشی تن دادند تا بیـان دارنـد کـه پـس از دوران  3و فرانسوا لیوتارد 2بی چون آرنولد توین

فکنده است که تـا حـدود زیـادی بـا آنچـه در مدرن فضای جدیدی بر اندیشه و فرهنگ بشر سایه ا
). ١٣٢، ص١٩٩٣ 5؛ سـاروپ،١، ص١٩٩٣ 4گذرد، تفاوت دارد (ر.ک: دوچرتی، دوران مدرن می

دانسته، بر این باور است که با  6مدرنیسم را فرامدرن و نافی و طردکنندۀ مدرنیسم این برداشْت پست
بـرای حضـور و گسـترش مدرنیسـم و  مدرن، دیگر از دیـدگاه تـاریخی، فضـایی ظهور دوران پست

). بـه دیگـر سـخن، ١٩٩٣ 8و وود، ٢۴ص  ،١٩٩٢ 7ماند (ر.ک: اسمارت، اندیشۀ مدرن باقی نمی
مـدرن در  واژۀ پسـت«یابد. پیرو چنین برداشـتی اسـت کـه  اندیشه که تغییر یافت فضا نیز تغییر می

                                                           
1  . of, relating to, or being a theory that involves a radical reappraisal of modern assumptions about 

culture, identity, history, or language <postmodern feminism>.  

٢ .Arnold Toynbeeت تا آنچـه را کار گرف مدرنیسم را به اصطالح پست ١٩٣٩پرداز غربی است که در سال  : اولین نظریه
 ها پیش در خصوص پیدایش فضایی پس از فضای مدرنیسم به ذهنش خطور کرده بود، تفسیر کند.  که مدت

٣ .Jean-Francois Lyotarشده مدرنیسم را به شدت  یافته و قانونمند : نخستین شخصیتی بود که معیارها و موازین کلیت
  ) هجوم آورد.the grand narratives» (روایت بزرگ«رد کرد و به اندیشۀ به اصطالح 

4. Tomas Docherty 

5. Madam Sarup 

6 .oppositional postmodernismمدرنیسـم مقاومـت ، در مواردی از این برداشـت بـا عنـوان پسـتpost modernism of 
resistance  یسم ترسیم نموده باشد.مثابۀ جریانی ویرانگر مدرنیسم و مقاوم در برابر مدرن مدرنیسم را به شود تا پست یاد می  

7. Barry Smart 

8. Elizabeth Wood 
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ان شـکوفایی مدرنیسـم و افـول ایـن طور فزاینده به مفهوم فراگیر خود به پایـان دور های اخیر به دهه
  ).١٩٧، ص١٣٩۵(رهنمایی، » دوران پس از اوج ظهور مدرنیسم در قرن بیستم اشاره دارد

گرای فرهنگ و اندیشه است که از درون  مدرنیسم یک جریان تحول براساس برداشت دوم، پست
بخـش آن اسـت. تعبیـر  کننـده و تـداوم مدرنیسم سر زد که در واقع نه نافی مدرنیسـم، بلکـه تثبیـت

بخش و مکمل  مدرنیسم را تداوم از جمله بیانگر برداشتی است که پست 1کننده مدرنیسِم تثبیت پست
  ). ٢۴، ص١٩٩٢داند (ر.ک: اسمارت،  مکمل مدرنیسم می

مدرنیسم نه نافی مدرنیسم و طردکننـدۀ آن اسـت و نـه  برداشت سوم حکایت از این دارد که پست
کننده و احیاکنندۀ آن است. از آنجا که تفکر و اندیشـۀ مـدرن  ای تقویت گونه هتکامل و تداوم آن؛ بلکه ب

مدرن آمـد تـا از نـابودی اندیشـۀ مـدرن  ضعف و نقص و کاستی گراییـده اسـت، اندیشـۀ پسـت رو به
جلــوگیری کنــد و آن را تقویــت نمایــد تــا همچنــان بــر جایگــاه و ارزش خــود پابرجــا بمانــد. تعبیــر 

شود به کـار  ترین تعبیری باشد که برای این برداشت خاص می چه بسا مناسب 2مدرنیسم احیاگر پست
که واژۀ پست را به مفهـوم  استمدرنیسم  نمایندۀ یک چنین برداشتی از پست 3بست. زیگمونت بومن

مدرنیسم به این معنی نیست کـه  در نگاه بومن پست«بعد تقویمی و زمانی نگرفته است. بدین ترتیب؛ 
» پذیری مدرنیسم نامید، متولـد شـده اسـت ای که بتوان آن را لحظۀ فنا و پایان در لحظه از جنبۀ زمانی

های گسترده و  ). از این دیدگاه، باید به شرایطی توجه کرد که طی آن تالش١٩٨، ص١٣٩۵(رهنمایی، 
هر دلیلی متوقـف و یـا بـه بیراهـه کشـیده شـده اسـت. در چنـین شـرایطی کـه  ثمربخش مدرنیسم به

هـای خـود هسـتند، جریـانی بـه نـام  ظران مدرنیته شـاهد افـول و هـدررفت ثمـرات تـالشن صاحب
ای دیگر، غیر از وضـع موجـود،  گونه آید تا با ایجاد موجی جدید وضعیت را به مدرنیسم پدید می پست

  ).١٠، ص٢٠٠٠رقم بزند تا چه بسا مدرنیسم را از حالت افول و انقراض به در آورد (ر.ک: بومن، 
بینـد و بـر  مدرنیسم این واژه را فاقد هرگونه ساختار و تعریف روشنی می نگاه به پست چهارمین

این باور است که به سختی بتوان تعریف وصورت جامع و گویا و روشنی از این اصـطالح ارایـه داد 
مدرنیسـم از اینجـا  ). این ناتوانی در ارایۀ تعریفـی روشـن از پسـت۶، ص١٩٩٠ 4(ر.ک: فلیندرز،

مدرنیسم را  ه که دیده و یا احساس شده است هر کسی براساس برداشت خاص خود پستناشی شد
  به تصویر کشیده است.  

بـه هربیـان و −مدرنیسـم  برانگیز در برداشت از اصطالح پست رسد تنگناهای چالش به نظر می
                                                           

١ .affirmative postmodernismمدرنیسم واکـنش  ، در مواردی نیز تعبیر پستpost modernism of reaction کار  بـه
  مدرنیسم در واقع حاصل نوعی واکنش مدرنیسم به شرایط و اوضاع جاری است. رود تا نشان دهد پست می

 .٢ reviving postmodernismها استفاده شده باشد.  ، این تعبیر پیشنهاد نگارنده است، ندیدم توسط غربی  
3  . Zygmunt Bauman 

4. Neil Flinders 
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هـای  ین برداشـتبندد. تفصیل بحث از چن بینانه از آن می راه را به سوی هر برداشت واقع −تفسیری
مدرنیسـم در  در ادامه به بررسی نقـش پست 1متفاوت و بعضًا متناقض را به جای خود واگذار کرده،

کید بر نارسایی ایجاد بحران معنا در زندگی می شـناختی و  هـای هسـتی پردازیم. در این مجال، با تأ
هـای فکـری و  حرانمدرنیسم، نقش چنین نگرشی در ایجاد ب شناختی پست شناختی و انسان معرفت

  از جمله در دامن زدن به بحران معنا تا حدود زیادی روشن خواهد شد.
  

  مدرن در بوتۀ نقد و نظر های بنیادین پست اندیشه

شناسی، تمام واقعیت هستی را بـه ماتریالیسـم سـنتی پیونـد زده،  مدرنیسم، در ساحت هستی پست
کنـد  تجربی تفسیر می−گرایی حسی و تحصل گرایی نظام هستی را پدیدارشناسانه در چارچوب ماده

نگـری کـامًال  مدرنیسم در برابـر کـالن رو پست رود؛ از این و از این برداشِت ماتریالیستی فراتر نمی
مخالفـت  2»ها فراروایت«کند و از اساس آشکارا و با صراحت تمام با اصل و مبنای  گیری می جبهه
مدرن، ژان فرانسـوا لیوتـارد، اصـول و  رجسـتۀ پسـتپرداز ب ). نظریه۵، ص١٣٧٧ورزد (گیدنز،  می

هـا  که نسبت به بسیاری از جریان−یافته و فراگیر مدرنیسم را  معیارهای قانونمند شده و احکام کلیت
و یـا   grand narrativesو رویدادها و امور جاری زندگی شمول دارد و اصطالحًا از آنها با عنـوان

metanarratives رو،  از ایـن .)٧۴، ص١٩٨٧دهـد (لیوتـارد،  هجمه قرار مـی مورد −شود یاد می
شناسـی  ها را وجهۀ اساسی مدرنیسم برشـمرده اسـت، در معرفت لیوتارد، با توجه با اینکه فراروایت

مدرن  آورد. از آن فراتر، در گفتمـان پسـت میان می ها سخن به مدرن از پایان فراروایت فرهنگ پست
هـای  شود. اگر هم قـبًال براسـاس آمـوزه قش و جایگاهی یافت نمیبرای موجودی به نام خدا هیچ ن

دینی خدایی وجود داشته است، اکنون آن خدا مرده است و دیگر هـیچ شـأنی در نظامـات زنـدگی 
بینـی  مدرن از جنس جهـان بینی پست ). بر این اساس، جهان٢، ص١٩٩۵ 3انسانی ندارد (لونتلی،

ایـدئولوژی بـا یکپـارچگی، «تابـد؛ زیـرا  ثابـت را برنمـی گرایی است که هیچ نوع ایدئولوژی تحول
خـوانی  مدرنیسم هـم تمامیت و جزمیت اصولی سازگار است و اینها اموری است که با اصول پست

  ). ١، ص١٩٨۴ 4و جیمسون، ١٣٠، ص١٩٩٣(ساروپ، » ندارد
و مشـیت، و  تنها برای وجـود خداونـد، وحـی و الهـام، و قضـا و قـدر مدرن نه در اندیشۀ پست

توان سـراغ داشـت؛ بلکـه فراتـر از آن هـر موضـوع و  مصلحت الهی کمترین شأن و جایگاهی نمی

                                                           
  .١٩۶−١٩۵، ص١٣٩۵. به منظور مطالعه و بررسی بیشتر ر.ک: رهنمایی، ١

2  . metanarratives 

3. Michael Luntley 

4. Fredrick Jameson 
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طرح و یا اجرا شود. این نگرش تا آنجا پیش رفـت  1مسئله و پدیده و رفتاری باید بدون حضور خدا
هـایی در  کتابهای عملیه و  که حتی بر تشییع جنازه و دفن اموات نیز سایه افکند و مقاالت و رساله

گرایی و سـازگاری دارد.  این دیدگاه بیشتر با دیدگاه اومانیستی هم 2این خصوص نوشته و منتشر شد.
از این منظر، هر عامل ماورایی که بخواهد با وضع و القای اصول و قوانینی بر انسان حکومت کنـد، 

شود و درستی و نادرسـتی  محکوم به فناست. هر اندیشه و باوری باید با سنجۀ دانش بشری ارزیابی
آن باید به محک تجربه درآید و در دایرۀ سنجش دانش تجربی انسان قرار گیرد تا در صـورت اثبـات 

مدرنیسـم،  ). از آن گذشته، براسـاس پسـت١۶−١۵، ص١٩٧٣ 3تجربی بتوان آن را باور کرد (کرتز،
بـدین ». شـناختی اسـت لطور سرشتی فاقد هرگونه اصـول غیرقابـل تغییـر و تبدی اندیشۀ بشری به«

تـوان در نظـر  مدرن نمـی های فرابشری هیچ جایگاهی در اندیشۀ پست گذاری صورت، برای ارزش
بـه هـر «هـای شخصـی و فـردی  گـذاری ). در چارچوب ارزش٢٠٧، ص١٣٩۵گرفت (رهنمایی، 

، توان از زوایای گوناگون نظر انداخت و آن را زشت یـا زیبـا، نیـک یـا بـد، خیـر یـا شـر چیزی می
هـا در ایـن  مدرنیسـت (همان). پست» ای از دو یا همۀ اینها دانست خواستنی یا نخواستنی، یا آمیزه

براسـاس روحیـۀ منتقدانـۀ «ورزند. آنان  اصرار می» گرایی حقیقی بر نفی هرگونه تعین«موقعیت نیز 
حثـات الخطاب مبا پردازند که درصدد است فصل خویش به انکار هر نوع قطعیت و ثبات عینی می

  ).٣٧٢و  ٣۶۵−٣۶۴، ص١٩٩۵ 4(اوزمن و کراور،» و مناظرات قرار گیرد
های حسـی و تجربـی بسـنده کـرده، بـرای  شناسی به معرفت مدرنیسم در ساحت معرفت پست

مـدرن خبـری از  های بشری سهم و ارزشی قائل نیست. نظر بـه اینکـه از نگـاه پسـت دیگر معرفت
گرایـی را بـه  شناسـی، مطلـق و یکنواخت و ماندگار نیست، این نوع معرفـت 5حقیقت ثابت و عینی

مانـد. حقیقـت  وفادار و پایبند می 6گرایی آورد و به ذهن گرایی روی می کند و به نسبی شدت نفی می
مدرن به لحظۀ حال تعلق دارد و از زمان گذشته بریده است و نسبت بـه آینـده بیگانـه  در نگاه پست

بـدین ترتیـب،  7».چ اسـتاندارد معـین و مشخصـی در مـورد باورهـا وجـود نـداردهی«است؛ زیرا 
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ویژه در خصوص دانش الهیات و  به 2ساز، و کلی 1نگر مدرنیسم با هر اندیشه و طرز تفکر کلی پست
 3کنـد (تـپن و بـرون، شناسی که باشد با رویکرد انتقادی برخورد مـی متافیزیک، از هر سنخ معرفت

مدرنیسم تالش کرده است فلسفۀ خود را از ترکیـب چنـدین  ن گذشته، پست). از آ١٠١، ص٢٠٠۶
مـدرن  دهـد اوًال، فلسـفۀ پسـت فلسفه و نظریه بسازد و ارائه دهد که این امر به نوبۀ خود نشان مـی

هـا و  مدرن با تلفیقـی نامتقـارن و نـامتوازن از مجمـوع فلسـفه اصالت ندارد؛ ثانیًا، در فلسفۀ پست
  و خواهیم بود.ر ها روبه نظریه

ها و بایدها و نبایدها بـه  بینی این است که باورها به قلمرِو عقل نظری و ارزش ترین نوع جهان کامل
بینی از انسـجام الزم بـین ارکـان خـود برخـوردار  شوند. بدین بیان، آن جهان حوزۀ عقل عملی مربوط 

مـدرن در ناحیـۀ  بینـی پسـت جهان ها و بایدها و نبایدهایش تابعی از باورهایش باشند. است که ارزش
ای  اندیشـد و هـیچ نـوع ثبـاتی را در هـیچ ناحیـه باورها و بایدها و نبایدها به تغییر و تحول مستمر مـی

بینِی فردگراِی افراطی، هنر هر فردی این اسـت کـه از خـود قـدرت و توانـایی  تابد. در این جهان برنمی
خویش را در زندگی برگزیند، بلکه در تبدیل و تغییـر سـبک تنها راه مورد پسند و دلخواه  نشان دهد و نه

زندگی خود حتی به صورت روزمره همواره بر وفق میل و پسند خود رفتار کند. وقتی امیال و پسـندها و 
ناپسندها معیار سنجش بایدها و نبایدها قرار گیرند، در نتیجه اصول و موازین ثابت و تغییرناپذیری کـه 

بازند و جای خـود را  اند یک به یک رنگ می نی و یا فطری و یا عقلی سرچشمه گرفتهاز مبانی استوار دی
). وقتـی ١٠، ص٢٠٠٠و بـومن،  ٣٢−٣١، ص١٩٩٢ 4سپارند (میبنک، به تمایالت شخصی افراد می
های گوناگون اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... مرتبط باشـند،  این بایدها و نبایدها به ساحت

های مزبـور  پدیدار گشتن تکثر، پراکندگی، از هم گسیختگی و رکود انسانی در ساحت این امر موجب
  خواهد شد و زندگی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. 

ُبعـد فـردی و نـه از ُبعـد −شناسـی نیـز انسـان را نـه از  مـدرن در سـاحت انسـان جریان پست
اساس، از آنجا که هویت انسان همـواره داند. بر این  دارای هویتی منسجم و پایدار نمی −اجتماعی

های انسان نیز که به جّد وابسته به شخصـیت و  ثباتی است، افکار و اندیشه دستخوش دگرگونی و بی
). از ایـن دیـدگاه، ١٣٠، ص١٩٩٣ثبات خواهند بود (سـاروپ،  هویت انسان هستند، ناپایدار و بی

الخطاب همـۀ  مـداری را فصـل گـرد و انسـانن مدارانه به انسان مـی مدرنیسم با رویکرد انسان پست
ای سـیمای انسـان مـورد نظـر خـود را بـه  گونه ها به مدرنیست داند. پست ها می ها و نگرش برداشت
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های گوناگون، از هـر کـدام  دست آمده از مکاتب و دیدگاه اند که گویی از تعاریف به تصویر کشیده
اند. ایـن بـدین معناسـت کـه در  انسان ارائه دادهعنصر یا عناصری را وام گرفته و در تعریف خود از 

رو،  رسـد. از ایـن نظر مـی مدرنیسم دستیابی به یک تعریف اصیل از انسان ناممکن بـه اندیشۀ پست
الی تعـاریف از قبـل ارائـه شـده توسـط برخـی  مـدرن از انسـان را بایـد البـه ریشۀ تصـویر پسـت

منظور دریافـت سـیمای روشـنی از انسـان  بـهپـردازان غربـی جسـتجو کـرد. بـدین ترتیـب،  نظریه
های گوناگون در مورد  ای از دیدگاه کم با نگاه اجمالی به پاره مدرن، الزم است پیشاپیش دست پست

پردازانی همچون هیوم، داروین، مارکس، نیچه و  ها، دیدگاه نظریه انسان آشنا شد. از میان این نگرش
  کند.  فروید بیش از همه خودنمایی می

تـر و  که عقل انسان را در تشخیص راه و اهـداف و مقاصـد زنـدگی انسـان بسـیار ضـعیف 1ومهی
داند بر این باور است که بیش از هر عاملی این امیـال و عـادات و رسـوم  محدودتر از امیال و غرایز می

، ١٣٨٢رونـد (ر.ک: تریـگ،  شـمار مـی تـرین راهنمـای انسـان در زنـدگی به انسانی هستند که بزرگ
ها و غرایز طبیعـی،  با عقل جدای از انگیزه«نیز به پیروی از هیوم معتقد بود  2). داروین١٢٣−١٢٢ص
داروین همچنین بر این نکته اصرار داشت کـه خصوصـیات ». توان طبیعت انسان را مشخص کرد نمی

» دگیرنـ در اصل از تغییرات تصادفی برخاستْه و آنگاه موضوع گزینش طبیعی قـرار مـی«طبیعی انسان 
). وی تأثیر عادات و اوضاع و روابط اجتماعی را بر رفتار انسان بسیار شـگرف ١۴۴−١۴٣(همان، ص
هـا جزمـًا بخشـی از دنیـای  انسـان«نیز بـا بیـان اینکـه  3). مارکس١۴٣دانست (همان، ص و قوی می

لکـرد فشرد و هویت انسـان و عم ، بر جبر تاریخی و اجتماعی جهان مادی و انسانی پای می»اند مادی
ما به خاطر آن چیزی که در جهان مـادی اتفـاق «... دارد:  داند و اظهار می او را متأثر از جبر مزبور می

، ٢٠٠۴و ر.ک: مـارکس، انگلـس،  ١۶٢(همـان، ص» نمـاییم کنـیم و عمـل مـی افتد، فکـر مـی می
د و از اندیشـ مـی» ارادۀ متعلـق بـه قـدرت«در تفسیر انسان بیش از هر عاملی به  4) نیچه۵٩−۵٧ص
که اخالق سنتی و قید و بنـدهای جامعـه او را محـدود «داند  خود را فردی می» ئال قهرمان اید«رو  این
  دار هـیچ بهترین نوع انسان آن نوع استثنایی است که وام«در برداشت نیچه از چیستی انسان ». کند نمی

آزاد، خودمختار و فـرااخالق ها  کس نباشد. او فرد قدرتمندی را که فقط مثل خودش از اخالق و سنت
شـوند و بـه تمجیـد  کند که اخالق و خودمختاری با هم جمع نمی کند. او اظهار می باشد، تمجید می

در تفسـیر هویـت  5). فرویـد١٨٧و  ١٨۵، ص١٣٨٢(تریگ، » دهد خود از این فرد رها شده ادامه می
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ورزید و مانند هیوم  ار انسان تأکید میانسان بیش از همه بر نیروی جنسی و نقش برانگیزانندۀ آن در رفت
؛ بلکـه حـداکثر بتوانـد »توانـد حقیقتـًا حـاکم و فرمـانروا باشـد هرگـز نمـی«باور کرده بود کـه عقـل 

  (همان). » احساسات و عواطف ما را کنترل کند«
ها را در  مدرنیست هایی است که تا حدود زیادی نظر پست آنچه به اجمال بیان شد نمونه دیدگاه

دارند که در تفسیر ماهیت  تفسیر انسان به خود جلب نموده است. آنان هرچند به صراحت بیان نمی
انـد، امـا برداشتشـان از انسـان  و هویت و شخصیت انسان از چه کسی یـا گروهـی تـأثیر پذیرفتـه

هـا در  برداری از دیگر دیدگاه هایی است که به بخشی از آنها اشاره شد. این گرته کنندۀ دیدگاه تداعی
گاه در ارائۀ تفسیر روشـنی  مدرن هیچ پردازان پست دهد که نظریه قلمرو بیان چیستی انسان نشان می

  اند.   اند و تفسیر اصیلی از انسان ارائه نداده از انسان مستقل نبوده
گیـرد؛ بنـابراین، اصـالِت  مداری وام می مدرن از مکتب انسان شناسی پست روح و مبنای انسان

مـداری،  مداری از انسان خواهد بود. از منظر انسان مدرن تابعی از تفسیر انسان نگاه پستانسان در 
گـرای داروینیسـتی اسـت کـه  یعنی برآیند قانون تحول 1سرشت انسان برآمده از فرایند مداوم حیات

ان تنها انس طور تصادفی در اثر تحوالت طبیعی پدید آمده است. از این نگاه، نه طی قرون متمادی به
که تمام موجودات محصول چنین تحولی هستند. بنابر قوانین داروینیسـم، تبـار و سرشـت اصـیلی 

های طبیعـی سـراغ و منظـور داشـت، چراکـه هـر موجـودی نـوع  شود برای موجودات و پدیده نمی
  یافته از موجودات قبل از خود است.  تحول

آمده اسـت و −دارد، جهان خود اعالم می 2مداری گونه که اصل اول و دوم بیانیۀ اول انسان همان
). ٨، ص١٩٧٣آمـده اسـت (کرتـز، −آمده است، خود−انسان نیز که بخشی از جهاِن طبیعِت خود

کند که هرگونه دوگانگی بین روح و جسـم را  چنین برداشتی از وجود انسان و سرشت او ایجاب می
گونـه کـه  زند، نادیـده گرفـت و همان که اندیشۀ دینی و وحیانی و دکترین آفرینش الهی از آن دم می

کند، هر دو عنصر روح و بدن را برگرفته از سـاحت  مداری تصریح می اصل سوم از بیانیۀ اول انسان
مدرن را  شناختی پست ). برداشت یاد شده مبنای انسان٨، ص١٩٧٣طبیعی و مادی برشمرد (کرتز، 

  دهد. تشکیل می
هر نوع محـدودیتی پـیش روی  3مداری ۀ دوم انساندو اصل پنجم و ششم از سلسله اصول بیانی

                                                           
1  . continuous process of life 

2  . Humanist Manifesto 

) تنظیم شد و با ویرایش پاول Raymond Braggتوسط ریموند براگ ( ١٩٣٣مداری در آمریکا در سال  بیانیۀ نخست انسان
) رسـید. ایـن بیانیـه John Deweyاز روشنفکران غربی از جمله جـان دیـویی (نفر  ٣۴)، به امضای Paul Kurtzکرتز (

کید می بیشتر بر انسان  ).١٩٧٣ورزد (کرتز،  مداری در جایگاه یک دین جدید تأ
3  . Humanist Manifesto II 
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های جنسی،  ویژه در قلمرو امور و فعالیت اش از زندگی را، به برداری انسان و هر مانعی در برابر بهره
داند. اشـخاص بایـد کـامًال  خالف کرامت و ارزش واالی انسانی برشمرده، محکوم به شکست می

). پـیش از ١٩−١٨ان مایل هستند، رفتار کنند (همان، صآزادانه بیندیشند و به هر قسمی که خودش
این در اصل یازدهم از بیانیۀ اول تصریح شده بود که انسان باید یاد بگیرد که چگونه خودش بر پایۀ 

رو شـود و آنهـا را برطـرف  های زندگی روبه دانش خویش و بدون اتکا به هر عامل ماورایی با بحران
  ).  ٩کند (همان، ص

ــًا جبــری انســان پســت اجتمــاعی و یــا −مــدرن همچنــان در مســیر تحــوالت طبیعــی و احیان
های زنـدگانی وی بـه یـک منطقـۀ  تاریخی خویش در حرکت است. با این وصف، همۀ راه−جبری
مدرن به طبیعت و جهان مادی  شود؛ فرجامی که به اقتضای مبانی و اصول پست ثبات منتهی می بی

گرایـی  گونـه بنیـان رود. از ایـن منظـر، هیچ فضـا بـاالتر نمـیشود و از آن  در حال گذر محدود می
پذیرفتنی نیست و برای انسان نیل به سعادت جز از طریق ایجاد رابطه با طبیعت و دنیای مادی گذرا 

 و ناپایدار میسر نخواهد بود. 
  

  بحران معنای زندگی  − معنای زندگی

در تفسیر و تبیـین معنـای زنـدگی ارائـه شـود، های گوناگونی که ممکن است  نظر از برداشت صرف
به کجایی زنـدگی −در کجایی−منظور از درک معنای زندگی در این نوشتار، درک ماهیت از کجایی

است. به دیگر سخن، معنای زندگی، همـان روح زنـدگی انسـانی و چرایـی و حکمـت آن اسـت؛ 
ی دسـتیابی بـه آن بـه انجـام کننـد و بـرا حقیقتی که همۀ آحاد انسانی در جستجوی آن تـالش مـی

منـد دریافـت  توان یافت کـه دغدغـه دهند. در واقع، کسی را نمی های مقتضی و الزم تن می فعالیت
معنای زندگی و چیستی و چرایی و چگونگی آن نباشد؛ آیا همۀ کسـانی کـه در جسـتجوی معنـای 

فت معنای زنـدگی، زندگی هستند به آن دست خواهند یافت؟ در حقیقت، در راستای کشف و دریا
ز کجـا ابـه روشـنی تمـام بتوانـد پاسـخ دهـد؛  به کجا−در کجا−از کجایک فرد باید به سه سؤال 

آیا همه در درک جواب درسـت و  ام؟ کجا هستم؟ و سرانجام به کجا رهسپار خواهم شد؟ آمده
رسیدن به پاسخ صحیح و حقیقی موفق خواهند بود؟ چنانچه کسـی یـا کسـانی در کشـف معنـای 

ندگی به بیانی که گذشت موفق نشوند، چه محذوری برایشان پیشامد خواهد کرد و با چـه بحرانـی ز
ها و از جمله بحران معنا در زندگی از این ناحیه  رو خواهند شد؟ بدیهی است بسیاری از بحران روبه

                                                           
 Edwinادوین اچ. ویلسـون ( توسط پاول کرتز و ١٩٧٣رود در سال  شمار می مداری که در واقع تکملۀ بیانیۀ اول به بیانیۀ دوم انسان

H. Wilson نفر از روشنفکران غربی از جمله بی. اف. اسکینر ( ١٢٠) تدوین یافت و به امضایB. F. Skinner .رسید (  
Cf. Wikipedia, Humanist Manifesto II, 2017. 
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 جـاییسـه ک یابد که انسان نداند و یا نخواهد و یا نتواند درک درست و روشنی از پرسش نشئت می
  به دست آورد.

هایی پی برد کـه  توان به گستره و عمق بحران شناختی می شناختی و جامعه با اندکی بررسِی روان
های جاری،  امروزه ذهن و اندیشۀ بسیاری از افراد و جوامع را اشغال کرده است. از میان همۀ بحران

به خـودی خـود بـه بسـیاری از ترین بحران را باید بحران معنای زندگی دانست؛ بحرانی که  اساسی
گونه که اشـارت رفـت، بحـران  گرداند. همان زند و عرصه را بر صاحبش تنگ می ها دامن می بحران

دهد که انسان از درک منشأ وجودی خویش و جایگاه و راه و مقصد خود و بـه  معنا هنگامی رخ می
رو، پـرداختن بـه  . از ایـنعبارتی از کشف و بیان چیستی و چرایی و چگونگی زندگی نـاتوان باشـد

موضوع معنای زندگی و بررسی و تجزیـه و تحلیـل ابعـاد آن، ارزش و جایگـاه خاصـی را در میـان 
  موضوعات و مسائل عالم انسانی به خود اختصاص داده است. 

گاه نباشد و  بحران معنا چیست و از کجا ناشی می شود؟ هنگامی که انسان به اصالت خویش آ
خود در گردابی از اوهام و  به چنان که شاید و باید، پی نبرد، وی خود موجودات، آنبه منظور پیدایش 

گیرد و این چنانچه یک بحران تلقی نشود، قطعـًا آغـاز یـک بحـران  خیاالت واهی و سست قرار می
تـر  است و به ایجاد بحران معنا خواهد انجامید. اوضاع و شـرایط زنـدگی انسـانی هنگـامی وخـیم

نه منشأ پیدایش انسان و نه فرجام زندگی انسان و نه حکمت و هدف انسان از زندگی  خواهد بود که
در این جهان برای وی یا روشن نباشد و یا اگر هم برحسب ظاهر به نظرش روشن برسد، با حقیقت 

  چنان که باید فاصلۀ بسیار داشته باشد.  و روح زندگی آن
مدرنیسم تعریف شـود،  موردنظر و پذیرش پستهای  چنانچه زندگی انسانی با معیارها و شاخص

از چنین تعریفی تنها معنایی در سطح و محدودۀ زندگی مادی و این جهانی و غریزی حاصـل خواهـد 
شد و چیزی فراتر از آن در حد نصاب معنای حقیقی زندگی به دست نخواهد آمـد. در ایـن صـورت، 

ا و بایدها و نبایدهایی خواهد بود که تحـت تـأثیر اعتبار و ارزش زندگی انسانی به اعتبار و ارزش باوره
مدرن  شوند. از نگـاه پسـت لیبرالیستی تنظیم و ارائه می−های سکوالریستی ها و کنش ها، گرایش بینش

هایی ورای حس و تجربه و مشهوداتی جز مشهودات مادی وجود ندارد تا مبنای یـک تعریـف  واقعیت
شود کـه  تر می عالی آن قرار گیرد. این نکته هنگامی روشنحقیقی از زندگی و تعیین هدف و حکمت مت

فیلسـوف بـزرگ های فردریک نیچه،  ها و دیدگاه براساس مستندات تاریخی، دریابیم که افکار و اندیشه
مدرنیسم فراهم کرد. کافی است قدری در باب  های الزم را برای ظهور و بروز پست زمینهقرن نوزدهم، 
  درستی سنجیده شود.  ابی صورت پذیرد تا اعتبار آن بهی مدرن ریشه اندیشۀ پست

کید بر مقوالتی چون فردستیزی، مبنـاگریزی و جوهرسـتیزی، ضـمن انحـالل سـوژۀ  نیچه با تأ
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مدرن  های پسـت گرا بنیان نهاد. چنین موادی، شالوده آموزه گریز و نسبیت استعالیی، نظامی حقیقت
نفی هرگونه ضـرورت، چـه از نـوع طبیعـی و یـا مـاوراء را فراهم کرد. ... جوهرستیزِی نیچه باعث 

محـور،  هـای حقیقـت هـا، ادیـان، فلسـفه شود. به این ترتیب، جوهر اخـالق، ارزش طبیعی آن می
خواه و هر آنچه را که تصور الزام و ضرورت از آن داشته باشیم، در فلسفه نیچه فرو  نهادهای تمامّیت

  ).٣۵، ص١٣٩٠، طاهری سرتشنیزی و عزیزخانیپاشد ( می
کید می هایی است  آدمی سراسر تن است و بس و روح و عقل واژه«ورزد که  نیچه بر این نکته تأ

). با این بیان، چنانچه عقل معطل بماند و یا نادیـده ۵٩، ص١٩۶۶(نیچه، » برای بخشی از این تن
هـا  ه عقـل و ارزششود بـدون در نظـر گـرفتن جایگـا ها فرو بپاشد، آیا دیگر می گرفته شود و ارزش

  نسبت به دریافت معنای اصیل و راستین زندگی امیدوار بود؟ 
مدرنیسـم ارائـه داده اسـت نیـز  برداشت فلسفی خاصی که دانشنامۀ بریتانیکا از اصطالح پست

مـدرن  یابیم که چرا جریان پسـت کشد. آنگاه در می تصویر می مدرنیسم را به وضوح به ناتوانی پست
مدرنیسم جنبشی متعلق به اواخر  اقعی زندگی ناتوان است. پیرو این تعریف، پستاز تأمین معنای و

و نادیـده  3گرایـی ذهـن 2گرایـی، نسبی 1گرایی، شود که سراسر با شک قرن بیستم میالدی معرفی می
همچنـین بـا  4گرفتن هنر و ذکاوت عقل و معرفت عقالنی و یا فـرو کاسـتن از ارزش کاشـفیت آن،

و یـا هـر نـوع گـرایش ایـدئولوژیک همـراه اسـت  5تقـادی در برابـر ایـدئولوژیحساسیت کامًال ان
 .)٢٠١٧ 6(دویگنان،

انگارانـه و منتهـی بـه  های عینی مستقل از ذهنیت و برداشت انسانی را ساده جریانی که واقعیت
و یـک  8دانـد و بـه آن فقـط در حـد یـک فرضـیۀ مفهـومی افتاده می پا و پیش 7گرایی ساده یک واقع

اندیشـد و  تواند بر بار معنایی زندگی انسانی فراتـر از آنچـه مـی نگرد، چگونه می خالقیت زبانی می
  باور دارد بیفزاید؟ (همان).

شناسی  داند و برای روان مدرنیسم تشکیل هویت انسان را نتیجۀ تعیین و جبر اجتماعی می پست
ی و ذاتی انسان که از بدو تولد و قبل از تعامل ها و احوال و امیال طبیع فردی و آن بخش از توانمندی

اجتماعی با خود همراه دارد اهمیت و ارزشی قائل نیست، بلکه همۀ این امور و یا بخش اعظم آنهـا 
                                                           
1  . skepticism 

2  . relativism 

3. subjectivism 

4  . a general suspicion of reason 

5. an acute sensitivity to the role of ideology 

6  . Brian Duignan, the senior editor in philosophy at Britannica 

7  . naive realism 

8  . conceptual construct  
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هـای  داند که کـامًال توسـط جامعـه و در اثـر کـنش و واکـنش شناسی انسانی می ای از روان را جنبه
اصالتی ندارند (همان). طبیعی است چنین نگرشی بـه  رسند و از خود اجتماعی به منصۀ ظهور می

تـوان بـرای آن  دهد که نمـی انسان همواره او را در معرض شرایط نامشخص و احیانًا مبهمی قرار می
بخش بـا  توانـد بـه یـک معنـای اطمینـان فرجام معینی را در نظر گرفت. در این صورت، انسان نمی

باشد. شرایط اجتماعی هم که به نوبۀ خود همواره درگیـر  ثباتی، مستقل از شرایط اجتماعی امیدوار
نوسانات است. بنابراین، هنگامی که نسبت به یک هدف و منظور مشخص بـرای زنـدگی نتـوان بـه 
اطمینان الزم دست یافت، به تدریج انسان گرفتار بحران معنا در زندگی خواهد شـد و در نتیجـه از 

  .    زندگی بهره و لذت الزم را نخواهد برد
فشـارد  مدرنیسم بر این باور پای مـی های پست یکی از مشهورترین چهره 1از آن گذشته، لیوتارد

ویژه در ساحت سیاست و جامعه سرآمده است؛ ثانیًا دستیابی  که اوًال عصر ساخت و تولید نظریه به
ی و جهان امـری باشد؛ ثالثًا معنا دادن به زندگ گرای اخالقی و ارزشی میسر نمی به یک نظریۀ مطلق

نسبت  3لیوتارد همچنین دیرباوری 2).١٣٧٨نسبی و کامًال شخصی و خصوصی است (جمشیدی، 
شـمرد (لیوتـارد،  مدرنیسـم برمـی های پست به مبانی و مفاهیم ثابت و تغییرناپذیر را از دیگر ویژگی

نـدگی شود درصدد جستجوی یک معنـای پایـدار از ز ). با این اظهارات چگونه می٧۴، ص١٩٨٧ 
ها امیدی برای زندگی به قصد تحقق هدف و یا اهـدافی متعـالی  گیری برآمد؟ اصًال آیا با این موضع

ها و مکاتبی که به مجموعشـان مبـانی و اصـول و  تک دیدگاه باقی خواهد ماند؟ و سرانجام، اگر تک
درسـت و  اند توانستند به زندگی انسـانی جهـت و معنـای مدرنیسم را تشکیل داده های پست ارزش

ها نیز باید بتواند به چنین منظـوری دسـت  مدرنیسم برآمده از آن اندیشه کامل و ثابتی بدهند، پست
مدرن نادیده گرفته شده است، انتظار وصول به معنای  یابد؛ اما وقتی چنین اقتضایی در اندیشۀ پست

  حاصل خواهد بود.   جا و بی مزیور بی
  
  گیری نتیجه

های زندگی انسانی گره خورده است. هـر انـدازه ایـن  مبانی، اصول و روشتصویر معنای زندگی به 
یابـد.  تـری مـی تر و پایدارتر باشند، زندگی معنـای روشـن تر، دقیق ها مطمئن مبانی و اصول و روش

های مورد نظر ناپایدارتر و نارساتر و از اطمینـان کمتـری  بالعکس، هر اندازه مبانی و اصول و روش
یابـد و در  گشتگی و خودفراموشی و خدافراموشی در جامعه رواج بیشتری مـی ، گمبرخوردار باشند

                                                           
1  . Jean-François Lyotard 

2  . http://postmodir.blogsky.com/1387/03/13/post-27/ 

3  . increduality 
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نتیجه زندگی معنا و مفهوم درست خود را از دسـت خواهـد داد. بـه دیگـر سـخن، زنـدگی انسـان 
کند که انسان بداند و به روشـنی دریابـد کـه از کجـا آمـده اسـت، بـرای چـه  هنگامی معنا پیدا می

انجام به کجا رهسپار خواهـد شـد. در چنـین شـرایطی اسـت کـه انسـان منظوری آمده است و سر
منزلت خویش پی خواهد برد و مشمول رحمت بیکران الهـی خواهـد شـد و از زنـدگی خـویش  به

هایی است که با تمام  برداشت و بهرۀ بهتر و بیشتری خواهد داشت. این ویژگِی ممتاز مختص انسان
اند و رابطۀ خود بـا دنیـا و آخـرت را بـه  یان خود و خدا پی بردهوجود با خویشتن آشنایند و به مرز م

  اند. درستی سامان بخشیده
ها و مختصات انسانی مسـتلزم پایبنـدی بـه یـک  گونه که بیان شد، دستیابی به این ویژگی همان

بخشـد و  های پایداری است که به زندگی انسـانی معنـا مـی سلسله مبانی و اصول و اهداف و روش
رفـت از هرگونـه  گردانـد. بنـابراین، بـه منظـور برون روح آن را از زندگی حیوانی متمایز میعرصه و 

بر توجه به ارزش حس و تجربه در زندگی انسـان، بـه  نارسایی و یا بحران معنای زندگی، باید افزون
ارزش وجودی و کاربردی عوامل و عناصر دیگری چون فطرت و عقـل و وحـی نیـز پـی بـرد تـا بـا 

تـر،  چالش به معنای واقعی زندگی دست یافت و به بحران معنا خاتمه داد. به بیـانی روشـن کمترین
دهد انسان فکر و خیال و اندیشه و توان و انگیزۀ خـود  دغدغۀ تأمین روح و معنای زندگی اجازه نمی

 کنـد، نیندیشـد. مدرنیسم به بند کشد و فراتر از آنچه چنین نگرشی ایجـاب مـی را در تنگنای پست
رفت از بحران معنای زندگی این است که اوًال، انسان با هدف آفرینش انسـان  بر این، راه برون افزون

و جهان آشنا شود؛ ثانیًا، مبـانی، اصـول و سـبک زنـدگی انسـانی را بشناسـد؛ ثالثـًا، نظـام روابـط 
 −ان طبیعتها، خود و خویشتن، خود و اشیا و جه مابین خود و خدا، خود و دیگر انسان−چهارگانه 

مـدرن انسـان را بـه جهـان  بینِی پست را به درستی کشف و برقرار کند. این در حالی است که جهان
یافته، آن هم به منظور استثمار هر کسی و هر چیزی در راستای اهداف و منویات شخصـی و  فردیت

فراتـر از  کنـد و انداز زندگی انسانی را در همین محدوده مسدود مـی خواند و چشم خصوصی فرامی
  اندیشد.  این افق مادی و نفسانی نمی

    



      ٩١  زندگی معنای بحران چالش و مدرنیسم پست
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