
شماره 20
تیر 95

53

نه
سا
تر
ری
دی
وم
م
س
رنی
مد
ت
س
پ

مقد مه
پیش از ورود  به بحث د ر خصوص مد رنیته الزم 
است تصویري اجمالي از روید اد هاي مهم تاریخ 
تکامل اجتماعي ملل مغرب زمین که د ر واقع 
تکوین  و  ظهور  اساسي  بسترهاي  و  زمینه ها 
رخساره اجتماعي مد رنیته را فراهم ساخته اند ، 
ترسیم نماییم. )نوذري، 1385: 6( این حواد ث و 
روید اد ها به لحاظ ترتیب زماني عبارت هستند  از:

y رنسانس )نوزایي( از قرون چهارد هم میالد ي
y  قرن د یني(  اصالح  )جنبش  رفورماسیون 

شانزد هم میالد ي
y  عصر روشنگري از اواخر قرن هفد ه و اوایل

قرن هجد ه

y  انقالب صنعتي نیمه د وم قرن هجد ه و نیمه
اول قرن نوزد ه

د ر این پژوهش به صورت کامال خالصه و فقط 
جهت آشنایي شرایط اجتماعي و تفکري سر 
برآورد ن تفکرات پست مد رن، این سیر تکامل 

نگاشته شد ه است.
رنسانس

معموال آغاز رنسانس به قرن چهارد هم میالد ي 
و شهر فلورانس ایتالیا باز مي گرد د  که د ر آن جا 
آرا و عقاید  و افکار اومانیستي د ر حال ظهور و 
سر برآورد ن بود . عالوه بر این پا به پاي ظهور 
افکار اومانیستي، توجه و عالقه مند ي به آثار 
کالسیک عهد  عتیق، همراه با ناتورالیسم ذاتي 

پست مد رنیسم و مد یریت رسانه
قاسم�صفایی�نژاد���

د انشجوی د کتری مد یریت رسانه، د انشگاه تهران
safaeinejad@ut.ac.ir

چکید�ه
است.  مطرح  ما  مباحث عصر  از جد ید ترین  یکی  عنوان  به  مد رنیته  پست 
همواره د ر علوم مختلف به خصوص علوم انسانی و به خصوص مطالعات 
فرهنگی و آثار هنری سخنی از پست مد رن و د ید گاه های پست مد رنیست ها 
اجمالی  معرفی  با  که  است  پژوهش سعی شد ه  این  د ر  به گوش می رسد . 
د وران مد رنیسم - که د ر واقع پس از طی این د وره، پست مد رن می تواند  
عرض اند ام کند  - به چگونگی شکل گیری نظریات پست مد رن پرد اخته 
این مکتب به طور خالصه معرفی شوند  و د ید گاه های  اند یشمند ان  شود ، 

آنان به صورت مختصر و مفید  به اطالع خوانند ه برسد . 
شود ؛  پرد اخته  اساسی  موضوع  د و  به  است  شد ه  سعی  اد امه  د ر  همچنین 
یکی نظریات مد یریتی مرتبط با پست مد رن و د یگری چگونگی استفاد ه از 

د ید گاه های پست مد رنیسم د ر رسانه ها.
از مجموع مباحث فوق، نگاه  بتواند   تا  این است  بر  د ر واقع سعی نگارند ه 

پست مد رن به مد یریت رسانه را تشریح نماید .
با توجه به نو بود ن د ید گاه های پست مد رن بر مد یریت رسانه ها از تمامی 
اساتید ، پژوهشگران و مد یران رسانه د ر جهت تکمیل این پژوهش خواستار 

یاری هستم.
واژگان�کلید�ی

مد یریت رسانه، پست مد رنیسم، مد رنیسم، رسانه، مد یریت
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آن و وفاد اري و پایبند ي آن به طبیعت نیز رشد  
و گسترش فراواني یافت. )نوذري، :1385 11( 

از قرن چهارد هم تا اواخر قرن پانزد هم میالد ي 
به رنسانس اولیه یا آغازین موسوم است و از 
پایان قرن پانزد هم به بعد  به رنسانس عالي یا 
است.  مشهور   )high renaissance( پیشرفته 
طي این د وره شهرهاي ونیز و رم نیز پا به پاي 
فلورانس د ر شکوفایي و رونق هنر، اد بیات و 
گام  اجتماعي  اند یشه هاي  تکامل  و  فرهنگ 
از جمله مهم ترین شخصیت هاي  برمي د ارند . 
و  فرهنگي  فکري،  عظیم  جنبش  این  اولیه 
هنري مي توان به نویسند گاني چون فرانچسکو 
 ،)Dante( د انته الیگیري ،)Petrarch( پترارک
جیوواني بوکاچیو )Boccaccio( و جیوتو د ي 
اشخاص  کرد .  اشاره   )Giotto( نقاش  بوند ن 
نیز  آنژ  میکل  و  د اوینچي  لئونارد و  مانند  
نمونه هاي برجسته »مرد ان رنسانس« به شمار 
مي روند ، شخصیت هایي آرماني که د ر تمامي 

حوزه هاي هنر و آموزش برجسته بود ند .
از نظر تفکري نیز ظهور نخستین نگرش ها و 
د ید گاه هایي که به تکوین و پید ایش رنسانس 
اساسي  مفهوم  طور  همین  و  شد ه اند ،  منجر 
باید   را  فرهنگ«  نوزایي  و  »احیا  زیربنایي  و 
طي  ایتالیایي  پژوهشگران  و  نویسند گان  به 
قرون 14، 15 و 16 میالد ي نسبت د اد . این 
از آن جا که بخش اعظم د غد غه  نویسند گان 
خاطر و اشتغال فکري خود  را مطالعه و بررسي 
 the( آن چه که امروز تحت عنوان علوم انساني
humanities( یا انسانیات شناخت شد ه است، 

اختصاص د اد ه بود ند ، لذا به همین خاطر بعد ها 
به »اومانیست ها« یا انسان  گرایان مشهور شد ند . 
چهره هاي  مشهورترین  )نوذري، 1385: 13( 
این د وره د ر این حوزه »فرانچسکو پترارک«، 
و  اومانیست ها  پرنس  به  ملقب  »اراسموس« 

»بورکهارت« هستند .
رفورماسیون

تاریخ  د ر  تأثیرگذار  و  مهم  حاد ثه  د ومین 
اجتماعي مغرب زمین، جنبش اصالح مذهبي 
یا رفورماسیون است که د ر قرون شانزد هم به 

منظور اعمال اصالحاتي د ر نظریات، عقاید  و 
کاربست هاي د یني کلیساي کاتولیک رم آغاز 
گرد ید  و منجر به تأسیس کلیساهاي پروتستان 
به  را  حاکم  کلیساي  مخالف،  گروه هاي  شد . 
مراتب  سلسله  و  قد رت  اند وزي،  ثروت  د لیل 
د اد ه  قرار  انتقاد   مورد   آن  شد ید   ساختاري 
بود ند  و بر ضرورت بازگشت به ساد گي، زهد  
مقد س  کتاب  د ر  که  د نیوي  عالیق  ترک  و 
آمد ه بود ، تأکید  مي ورزید ند . )نوذري، 1385: 
27( آثار نویسند گان اومانیست نظیر اراسموس 

الهام بخش جنبش اصالح مذهبي بود .
معموال آغاز رفورماسیون را د ر سال 1517 و از 
شهر ویتنبرگ )Wittenberg( مي د انند . د ر این 
سال مارتین لوتر رساله معروف خود  یعني »نود  
و پنج تز« د ر انتقاد  از اقد ام کلیساي کاتولیک 
مبني بر فروش عفو و بخشش را صاد ر و منتشر 
کرد . کلیساي کاتولیک با سوءاستفاد ه از جهل 
و احساسات مذهبي تود ه ها و به منظور کسب 
سود  و ثروت د ر اقد امي بي سابقه شروع به عفو 
و بخشش الهي د ر ازاي پرد اخت پول به کلیسا 
نمود ! لوتر د ر نود  و پنج تز خود  به انتقاد  از 
موارد  د یگري که د ر کلیساي حاکم کاتولیک به 
صورت اصولي مقد س و خد شه ناپذیر د ر آمد ه 
بود ند  نیز پرد اخت؛ از جمله مسئله معصومیت 
و عاري از خطا بود ن پاپ ها، تجرد  کشیش ها 
)ممنوعیت ازد واج کشیش ها و راهبه ها(، عقید ه 
به استحاله جوهري )یعني این اعتقاد  که نان و 
شراب مصرفي د ر آیین عشاي رباني مسیحیان 
هنگام ورود  به بد ن شخص تبد یل به جسم و 
خون عیسي مسیح مي گرد د ( و فساد  موجود  
د ر میان اولیاي کلیسا و محافل مذهبي را مورد  

حمالت و انتقاد ات شد ید ي قرار د اد .
این جنبش به مرور د ر سایر کشورها به رهبري 
گرفت.  پا  کالون  بعد ا  و  مونتسر  تسوینگلي، 
کالونیسم به فرانسه، آلمان، هلند ، اسکاتلند  و 
ایاالت متحد ه نیز تسري یافت. )نوذري، 1385: 

)28
روشنگري

روشنگري جنبشي فکري و نهضتي فرهنگي، 



شماره 20
تیر 95

55

نه
سا
تر
ری
دی
وم
م
س
رنی
مد
ت
س
پ

اجتماعي، سیاسي است که ایمان به عقل به 
عنوان کلید  اصلي د انش، شناخت و پیشرفت 
بشري، مفهوم تساهل د یني و مبارزه با هر گونه 
خرافه پرستي محورهاي اصلي آن محسوب مي 

شود . )نوذري، 1385: 49(
منطقي  اد امــه  مي توان  را  روشنگري  آراي 
د ستاورد هاي رنسانس و رفورماسیون د انست. 
د ر تعریف عامي که از روشنگري ارائه مي شود  
معموال آن را جنبش فکري و اعتقاد ي مي د انند  
که به مفاهیم به هم پیوسته و د اراي ارتباط 
متقابل متعد د  نظیر خد ا، عقل، طبیعت و انسان 
مي پرد ازد  که د ر میان روشنفکران اروپایي قرن 
هفد هم رواج گسترد ه اي د اشتند . روشنگري، 
شیوه زند گي اروپاییان را به باد  حمله گرفت و با 
اعتقاد  به این که عقل سلیم قاد ر به کشف و ارائه 
د انش مفید  و شناخت سود مند  براي انسان ها 
است، بر آن بود  تا با فراهم ساختن بسترهاي 
خوشبختي  و  سعاد ت  بتواند   آزاد ي،  مناسب 

انسان ها را محقق سازد .
جریان مهم د یگري که د ر این روند  رخ د اد ، 
اند یشگي  یا قالب  پید ایش چارچوب ارجاعي 
و  نتایج  تأثیرات،  تا  مي رفت  که  بود   تازه اي 
این  بگذارد ؛  جاي  به  مهمي  د ستاورد هاي 
یا  شروع  جز  نبود   چیزي  ارجاعي  چارچوب 
ظهور علم جد ید ، رشته یا مبحثي که د یري 
د یني  لفاظي هاي  با  خود   تضاد هاي  نپایید  
و موهومات یوناني و رومي را آشکار ساخت. 
)نوذري، 54:1385( این جریان د ر واقع همان 

انقالب علمي بود .
به  مي توان  د وره  این  مؤثر  شخصیت هاي  از 
بیکن، د کارت، کانت، الک، نیوتن، ولتر، هیوم، 

گالیله، بارکلي اشاره کرد .
انقالب صنعتي

چهارمین ستون یا رکن که بناي مد رنیته بر آن 
استوار است انقالب صنعتي است که از نیمه 
د وم قرن هجد ه تا نیمه اول قرن نوزد ه میالد ي 
امتد اد  مي یابد . این تحوالت بد وا از انگلستان 
شروع شد  و به تد ریج سایر کشورهاي اروپایي 
را د ر بر گرفت. ویژگي شاخص آن را مي توان 

قد رت  با  ماشین هاي  جایگزیني  و  جابجایي 
مکانیکي و قوه بخار به جاي ابزار د ست ساز و 
نیروي کار ید ي و تمرکز صنعت د ر تأسیسات 

عظیم د انست. )نوذري، 1385: 77(
طي این روند  بخش اعظم نیروي کار از بخش 
کشاورزي به بخش صنعت کشید ه شد ند . وقوع 
تحوالت عمد ه د ر ابزار و شیوه هاي کشاورزي، 
سبب آزاد ي کارگران یا نیروي کار براي فعالیت 
د ر کارخانه ها گرد ید . صنایع نساجي و بافند گي 
د ر این میان نمونه بارز روند  صنعتي شد ن به 
شمار مي روند . عالوه بر آن، شمار عظیمي از 
معاد ن ذغال سنگ و آهن نیز عامل مهمي د ر 

رشد  صنعتي انگلستان محسوب مي شوند . 
صنعتي  انقالب  کالم  یک  د ر  ترتیب  بد ین 
بیانگر انتقال و گذار از جامعه ثابت و ایستاي 
کشاورزي و تجاري به جامعه صنعتي مد رن 
به شمار مي رود . البته انقالب صنعتي د ر کنار 
د ر  تحول  موجب  که  مثبتي  د ستاورد هاي 
شرایط زند گي انسان ها گرد ید ، معضالتي را نیز 
د ر پي د اشت: افزایش تضاد  کارگر و کارفرما، 
افزایش سختي و مشقات کار و مهم تر از همه 

آلود گي محیط زیست.
»انقالب«  جهت  این  از  را  مهم  پد ید ه  این 
اجتماعي  و  ساختاري  تحوالت  که  نامید ه اند  
واژه  این  د اشت.  پي  د ر  بنیاد یني  و  عمیق 
ابد اع گرد ید  و هد ف  نخستین بار د ر فرانسه 
از آن مقایسه انقالب صنعتي با انقالب فرانسه 
تغییر  به  مي توان  تحوالت  این  از جمله  بود . 
ساختارهاي جمعیتي، تغییر د ر بافت زند گي 
د ر  ارتباطات،  د ر  تحول  شهري،  و  روستایي 
سبک زند گي، د ر تعهد ات و روابط میان افراد ، 
د ر مناسبات د یني و اخالقیات و مهم تر از همه 
د ر ماهیت و کارکرد  نهاد هاي سیاسي جوامع 

اشاره کرد . )نوذري، 1385:  81-77(
د ستاورد ها و تحوالت مد رنیسم

د ر  عمیق  ریشه هاي  با  مد رنیسم  و  مد رنیته 
تحوالت تاریخي نزد یک به شش قرن متماد ي، 
که  آن چه  مي روند .  شمار  به  آن  میراث خوار 
تحت عنوان مد رنیته از آن یاد  مي شود  چیزي 
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سیاسي،  عمیق  د ستاورد هاي  جز  نیست 
اجتماعي، اقتصاد ي، فکري، فرهنگي و ... د ر 
تمامي حوزه هاي حیات فرد ي و اجتماعي بشر. 
د ستاورد ها و تحوالتي که به صورت خالصه و 

فهرست وار به آن اشاره مي شود :
د ر حوزه اجتماعي: تقسیم بند ي هاي اجتماعي؛ 
نظام  ساختن  متحول  یا  و  د گرگوني  ایجاد  
و  تغییر  این  رایج.  اجتماعي  بند ي  تقسیم 
تحول از اواخر قرن هجد هم شروع شد ، د ر قرن 
نوزد هم گسترش یافت و د ر قرن بیستم به ویژه 
سال هاي پس از جنگ جهاني د وم به اوج خود  
رسید . حوزه هاي فرعي ایجاد  شد ه د ر تقسیم 
بند ي اجتماعي عبارت هستند  از: حوزه طبقه، 

حوزه جنسیت و حوزه نژاد . 
د ر حوزه سیاست: د ر اینجا منظور عرصه سیاست 
به معناي اعم آن است. شامل تغییر د ر نظام هاي 
و  حکومت  سیاست،  که  هنجاري  و  ارزشي 
د ولت بر آن استوار هستند ؛ پید ایش نظام هاي 
برآمد ن  رژیم کهن،  فروپاشي  سیاسي جد ید ،  
نظام هاي جمهوري، پید ایش د موکراسي، جوامع 
سرمایه د اري پیشرفته صنعتي متأخر، تحول د ر 
عرصه نظام هاي قد رت، تضاد  و نظارت، تحول د ر 
فرهنگ سیاسي و ظهور جنبش هاي سیاسي- 
اجتماعي، تغییر نگرش کارگزاران و بازیگران د ر 
صحنه رقابت هاي سیاسي، تضاد هاي اجتماعي، 
سیاسي-  راد یکالیسم  و  انقالبي  جنبش هاي 

اجتماعي.
غالب  زیرساخت هاي  تغییر  اقتصاد :  د ر حوزه 
میان  اقتصاد ي  روابط  د ر  تحول  اقتصاد ي، 
شهروند ان، پید ایش نظام هاي اقتصاد ي جد ید  
کارتل هاو  عصر  ظهور  رفاهي،  د ولت  ظهور  و 
تراست هاي عظیم صنعتي، شرکت هاي چند  
ملیتي، فورد یسم یا عصر صنایع نوین، پید ایش 
نوع جد ید ي از تقسیم کار و تغییر د ر الگوهاي 
و  مشاغل  جد ید   طرح هاي  پید ایش  شغلي، 
راهبرد هاي تعاوني، تغییر و تحول د ر الگوهاي 

مصرف و سبک زند گي.
د ر حوزه فرهنگي: تغییر و تحول د ر نظام هاي 
فرهنگي، تحول د ر الگوهاي نگرش به مسائل 

ایجاد  حوزه هاي خاص زنان و پید ایش  زنان، 
فرهنگ  حوزه  د ر  تحول  فمنیسم،  نسبي 
نگرش  نحوه  د ر  تحول  نمایشي،  و  تجمسي 
به مسئله بهد اشت، امنیت فرد ي و اجتماعي، 
امنیت رواني و فیزیکي، تغییر د ر نگرش هاي 
رایج به جسم و بد ن انسان و جنسیت، تحول 
د ر حوزه هاي آموزش و پرورش، امور تربیتي 
مذهب ،  عرصه  د ر  تحول  تربیت،  و  تعلیم  و 
د ر  تحول  اید ئولوژي،  و  هنجارها  و  ارزش ها 
جمعي  ارتباط  وسایل  و  گروهي  رسانه هاي 
انفجار  عصر  و  تکنوترونیک  عصر  پید ایش  و 
اطالعات ماهواره اي، پید ایش د هکد ه جهاني و 
از میان رفتن فاصله هاي زماني و مکاني د ر اثر 
انتقال سریع اطالعات، تغییر الگوهاي زیستي 
و تحول روستا به شهر و پید ایش ماد رشهرها 
بي رویه  گسترش  نتیجه  د ر  کالن شهر ها  و 

شهرنشیني. )نوذري، 1985:  109-108(
با وجود  تأثیرات مثبتي که مد رنیسم بر زند گي 
بشر و پیشرفت آن د اشت اما نقد هاي فراواني 
نقد هاي  این  از  بخشي  است.  وارد   آن  بر  نیز 
ساختاري و ریشه اي به د انشمند اني بازمي گرد د  
که از اواخر د هه 1960 به بیان مطالبي د ر نقد  
مد رن ها«  به »پست  که  پرد اختند   مد رنیسم 
باره  این  د ر  بعد ي  فصل  د ر  مشهور هستند . 

مفصال توضیح د اد ه شد ه است.
پساساختارگرایي

میالد ي  و 1970  د هه 1960  سال هاي  طي 
فکري  جریانات  برآورد ن  سر  شاهد   اروپا  د ر 
مختلف  حوزه هاي  د ر  متعد د ي  نظري  و 
د انش بشري به ویژه د ر علوم انساني و علوم 
اجتماعي هستیم؛ جریاناتي که با عروج خود ، 
از  د اشتند .  پي  د ر  را  پیشین  جریانات  افول 
جمله مهم ترین این حرکت ها مي توان به ظهور 
مکتب پساساختارگرایي د ر اواخر د هه 1960 و 
اوایل د هه 1970 د ر حیات روشنفکري فرانسه 
اشاره کرد  که د ر واقع بسط و گسترش جریانات 
انتقاد ي د ر برابر ساختارگرایي به شمار مي رود . 
کل پیکره پساساختارگرایي بر مبناي اصول و 

نظریات مختلفي بنا شد ه بود ، از جمله:
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y شالود ه شکني فلسفي ژاک د رید ا
y آثار متأخرتر روالن بارت
y  نظریه هاي روانکاوانه پسافروید ي و پسایونگي

ژاک الکان و ژولیا کریستوا
y نقد ها و چالش هاي تاریخي میشل فوکو
y  فلیکس و  رواني ژیل د لوز  زباني-  مفاهیم 

گاتاري
y  آثار فلسفي، سیاسي، فرهنگي و اد بي لیوتار

و بود ریار. )نوذري، 1385:  181(
از  شستن  د ست  با  پساساختارگرایي  مکتب 
هرگونه د اعیه هاي ساختارگرایي د ر خصوص 
عینیت، قطعیت و جامعیت و کنار گذاشتن 
د اعیه ها،  قبیل  این  طرد   و  نفي  نهایت  د ر  و 
راه تازي را د ر برابر تحقیقات و پژوهش هاي 
به  یعني  گشود .  انساني  و  اجتماعي  علوم 
جامع  کلي،  یکد ست،  واحد ،  مفاهیم  جاي 
د ر  شد ه  پذیرفته  همگاني  یا  جهان شمول  و 
ساختارگرایي، بر کثرت، چند گانگي، جزییت، 
پراکند گي، عد م انسجام و فرد یت مفاهیم تأکید  
مي شود . و د ر مقابل فوریت، آني ات، ضرورت، 
تعلل ناپذیري معاني و مفاهیم بر عد م فوریت، 
تعلل پذیري معاني و مفاهیم تأکید  د ارد . عالوه 
بر این، پساساختارگرایي هرگونه قطب بند ي ها، 
تقابل ها و د وگانگي هاي ثابت، مفروض و مسلم 
ایجاد  شد ه از سوي ساختارگرایي را رد  کرد ه 
و به وجود  متضاد  یا ابعاد  متباین و متخالف 
اقتد ار  گونه  هر  اساس  این  بر  ند ارد ؛  عقید ه 
قاهره )authorial authority( را نفي مي کند . 

)نوذري، 1385: 182(
پست مد رنیسم

د ر  پساساختارگرایي  که  پایه هایي  و  بسترها 
د ر  بود ،  آورد ه  وجود   به  مختلف  عرصه هاي 
واقع راه را براي ظهور و سر برآورد ن جریان 
نیرومند  و چالش برانگیز د یگري فراهم ساخت 
که به تد ریج توانست حتي پساساختارگرایي و 
د یگر جریانات سازند ه آن را نیز تحت الشعاع 
نیرومند  جد ید  چیزي  این چالش  قرار د هد . 
نبود  جز جریاني به نام »پست مد رنیسم« که 
اصول و مباني آن عمد تا همان اصول و مباني 

و  تغییر  آن ها  د ر  که  بود   پساساختارگرایي 
تعد یل هایي وارد  ساخته بود . )نوذري، 1385: 

)182
سال هاي  طي  مد رنیسم  پست  ترتیب  بد ین 
بازتاب  سه د هه آخر قرن بیستم سر برآورد . 
اولیه این جریان را د ر حوزه هنر به طور اعم 
مشاهد ه  مي توان  اخص  طور  به  معماري  و 
نمود . پس از آن د ر حوزه هاي نقد  اد بي، نقد  
هنري، نقاشي، فیلم و... نیز مي توان نخستین 

رویکرد هاي پست مد رن را د ید . 
د ر تمامي این حوزه ها رویکرد  پست مد رن قبل 
از هر چیز بیانگر نوعي واکنش علیه مد رنیسم 
و به تعبیري نوعي حرکت یا انحراف یا گسست 
و فاصله گرفتن از آن به شمار مي رود . د ر این 
رابطه هسته آن را مي توان به موارد  زیر خالصه 

کرد :
y  و نظریه ها  به  نسبت  عمومي  اعتماد   عد م 

کاربست هاي کالن
y  نفي هرگونه اید ئولوژي، آموزه، اعتقاد ات و

د کترین ها
y  نفي هرگونه فرا روایت ها یا روایت هاي کالن

د ر تمامي عرصه هاي د انش و معرفت بشري
y  ،د وگانه آمیز،  ابهام  پیچید ه،  رابطه  نوعي 

معضل آفرین و الینحل با پاراد ایم هاي مد رن.
همان طور که بیان شد ، پست مد رنیسم د ر 
ابتد اي امر به طور اخص از مباحث مربوط به 
معماري آغاز شد . پست مد رنیسم، مد رنیسم 
د ر معماري را نفي مي کرد  ولي نه با انگیزه هاي 
مد رن  مطلوبیت  بلکه  راد یکال،  و  انقالبي 
د ر کنار بازگشت به اشکال و صور کالسیک 
اختالط  و  ترکیب  نوعي  کار  گذشته؛ حاصل 
چند گانه و کوالژگونه بود . د ر واقع تصویر مد رن 
و رمانتیک هنرمند  خالق، تنها و د لتنگ، جاي 
خود  را به تکنسین شاد  و سرزند ه اي د اد  که 
قاد ر به بازسازي و ترکیب مجد د  آفرینش هاي 

هنري مختلف و متضاد  است.
یکي از معروف ترین آثار معماري پست مد رن، 
ساختمان مرکزي AT & T د ر نیویورک است 

که توسط فیلیپ جانسون طراحي شد ه است.
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به طور نمونه د ر حوزه مد یریت پروژه مي توان 
بیان د اشت که د ر د وره مد رن، جستجو براي 
پروژه،  مد یریت  اند از  چشم  به  یافتن  د ست 
مد ت زمان قابل مالحظه اي، توجه پژوهشگران 
را به خود  معطوف کرد . د استان با پروژه نامید ن 
مجموعه اي از تالش هاي انجام شد ه به د ست 
انسان که د اراي ترتیب زماني هستند ، پایان 
فرجام  به  را  تالش ها  این  که  راهي  و  یافت 
رساند ، مد یریت پروژه خواند ه شد . اما د ر د وره 
پست مد رن، با د ر نظر گرفتن شکافي که میان 
آن  کاربرد   روش  و  پروژه  مد یریت  د کترین 
است، مي توان گفت د ر تغییر )شیفت کرد ن( 
از مد رنیسم به پست مد رنیسم نیاز نیست همه 
ریخته  د ور  مد رن  شیوه  روش هاي  و  ابزارها 
حذف  با  ابزارها  و  روش ها  این  بیشتر  شود . 
استفاد ه  قابل  آن ها  مد رن  ویژگي هاي  برخي 
بود .  خواهند   مد رن  پست  متد ولوژي هاي  د ر 

)McKenna, 2012(
پست  بلکه  نیافت،  پایان  جا  همین  به  کار 
مد رنیسم حتي د ر مقوله »د رک«1، زاویه د ید  
د گرگونه اي تصویر کرد . د ر این د ید گاه پست 
مد رن«  پست  »فهم  واژه  برابر  د ر  مد رنیسم 
آگاهي«  و  مد رن  پست  »انسان  تبیین  به 
پرد اخت. فوکو )Foucault( معتقد  است تاریخ 
یک فرایند  یکه و خطي یا مسیر فراگیر نیست 
بلکه خوشه اي از رخد اد ها، د ید گاه ها و اطالعات 
است. از این رو مقوله پسا تاریخ2 به عنوان یک 
تغییر د ر مقوله تاریخ، با رد  امر مطلق و اید ه 

)Ligorio, 2004( .حقیقت ساخته شد ه است
پست مد رنسیم هر گونه اثبات پذیري د ر امر 
مورد  بررسي را نفي مي کند . پست مد رنیسم از 
یک سو امري قد یمي است، چرا که از عناصري 
ذاتا قد یمي سخن به میان مي آورد ،  لیکن از 
سوي د یگر »نو« است، چرا که با رویکرد هایي 

از همه گرایش ها به جد ل مي پرد ازد .
)Kemp, 2013( 

پست مد رنیسم، فلسفه مشابهي پیرامون واقع 

1  - understanding

2 - post-history,

گرایي انتقاد ي د ر د انش با مد رنیسم د ارد . د رک 
این نکته که پتانسیل خطا د ر تمامي شئون 
اد عاهاي علمي وجود  د ارد ، د ر کنار حمایت از 
فروتني، ارزیابي را همپایه راستي آزمایي توصیه 

)Miller and Tsang ,2011( . مي کند
اند یشمند ان

مد رنیسم  پست  متفکرین  و  اند یشمند ان 
از آن میان »فرانسوا  بسیاري وجود  د ارد  که 
فوکو«،  »میشل  ــد ا«،  د ری »ژاک  لیوتار«، 
د لوز«،  بود ریار«، »کنث گرگن«، »ژیل  »ژان 
جیمسون«،  »فرد ریک  گاتاري«،  »فیلیکس 
»ژاک  ــاروي«،  ه »د یوید   حسن«،  »ایهاب 
الکان« و »چارلز جنکز« از سایرین مشهورتر 
عد م  د لیل  به  پژوهش  این  د ر  که  هستند  
اطاله کالم به زند گینامه و د ید گاه ها و آثار 5 

اند یشمند  نخست پرد اخته مي شود .
لیوتار

ژان فرانسوا لیوتار د ر سال 1924 د ر فرانسه 
متولد  شد . او د ر الجزایر، برزیل و کالیفرنیاي 
استاد    1968 سال  د ر  کرد ،  تحصیل  آمریکا 
فلسفه د انشگاه پاریس شد  و د ر سال 1985 
به عنوان رئیس کالج بین المللي فلسفه انتخاب 

شد .
به  موسوم  گروه  با  لیوتار  ساله  همکاري 15 
کمونیسم  نقد   د ر  توحش«  یا  »سوسیالیسم 
لیوتار  که  د اد   رخ  آن  از  پس  شوروي  سبک 
به مارکسیت ها بسیار نزد یک  تا سال 1944 
از آن پس به تد ریج فاصله گرفت. د ر  بود  و 
کارگري 1968   - د انشجویي  جریان جنبش 
د ر پاریس فاصله گرفتن لیوتار از مارکسیست 
از  که  جایي  تا  گرفت  شد ت  سوسیالیسم  و 
1971 میالد ي به بعد  را د وران تفکرات مابعد  
مارکسیستي لیوتار مي نامند . طي این مرحله از 
تکامل فکري، او تأمالتي د ر باب فلسفه، زبان، 

هنر و سیاست د اشت.
عنوان  با  خود   کتاب  انتشار  از  پس  لیوتار   
»وضعیت پست مد رن: گزارشي د رباره د انش« 
فرانسه  زبان  به  میالد ي  ســال1979  د ر  که 
انگلیسي  به  ــال1984  س د ر  و  شد   نگارش 
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ترجمه شد ، شهرت و آوازه فراواني به د ست 
آورد . بسیاري از صاحب نظران، کتاب مزبور را 
به عنوان نشانگر آغاز جنبش پست مد رن تلقي 
مي کنند . ولي د ر واقع، واژه هاي پست مد رن 
و پست مد رنیسم قبل از لیوتار نیز به ویژه د ر 
عرصه هنر به کار مي رفتند ، ولي کتاب لیوتار 
از یک نظریه  این واژه ها را به عنوان نمود ي 

اجتماعي و فرهنگي فراگیر مطرح ساخت.
از مارکس، فروید ، الکان، نیچه، کانت و هاید گر 
مي توان به عنوان شخصیت هاي مؤثر بر لیوتار 

نام برد .
سرانجام لیوتار د ر سال 1998 د ر حال رفتن به 
کنفرانس »پست مد رنیسم و نظریه رسانه ها« 

بر اثر سرطان خون د رگذشت.
د ید گاه هاي لیوتار

آرا و اند یشه هاي لیوتار نیز به مانند  عد ه   کثیر 
د ر  ابتد ا  اخیر  سد ه    روشنفکران   از  د یگري  
چارچوب  اند یشه هاي  مارکسیسم  شکل  گرفت، 
از  د یگر  بسیاري   مانند   به  نیز سپس   اما وي  
را  د یگري   مسیر  و  گرفت   فاصله   مارکسیسم  
پیمود . فعالیت هاي د انشجویي لیوتار منجر به 
تفکرات پست مد رن او شد  که محوریت آن ها 
نقد  مد رنیته و مخالفت با سلطه عقل گرایي بود . 
لیوتار معتقد  بود  د انشجویاني  که  د ر جریانات  و 
قیام هاي  سال  1968 شرکت  د اشتند ، متأثر از 
هیچ یک  از نظریه هاي  کالن  نبود ند ، بلکه تنها 
با نظم مستقر  اید ه مخالفت صرف  بر اساس 

موجود  عمل مي کرد ند .
عقل  د وره  روشنگري  مي خواست  با مبنا قرار 
د اد ن  علم  تجربي  و کاربرد ي  کرد ن  علم  ریاضي  
د ر علوم  ماد ي  و مبتني  کرد ن  علوم  طبیعي  
بر ریاضي، جامعه  انساني  را به  سعاد ت  برساند . 
لیوتار معتقد  است  مد رنیسم  نه  تنها نتوانست  
به  اهد اف  خود  برسد  که  اینک  با بحراني  عمیق  
رو به رو است. ظهور نوعي  خرد ستیزي  و عقل  
علم   این که   به   نسبت   مرد م   ترد ید   و  ناباوري  
بتواند  سعاد ت  شان  را تضمین  کند ،  نشانه هاي  
این  بحران  است. لیوتار معتقد  است  که  پست  
از مد رنیسم  است؛   فراترروي   مد رنیسم  نشانه   

نه  یک  گذشتن  ساد ه  که  حرکتي  با مباني  و 
شالود ه هاي  فکري  عمیق. 

راوي  »خرد   مي نویسد :  باره  این  د ر  لیوتار 
بود ه  راوي اصلي د ر عصر مد رنیسم  یا  اعظم 
پایان  به  راوي  این  تک گویي  اکنون  و  است 
رسید ه است و پسا مد رنیسم د ر واقع به معناي 
خالص شد ن از زیر بار راوي و روایت تک گویي 
مي باشد ؛ اکنون مي توانیم به راحتي د ریابیم که 
نه فقط خرد  باوري د وره هاي گذشته، بلکه خرد  
تنها یکي از راویان بود ه است، تازه چند ان هم 
روایتگر خوبي نبود ه است. شاید  براي کساني، 
د ر لحظاتي، چیز هاي خوبي روایت کرد ه باشد . 
اما به هر حال یکي بود ه است میان د یگران، 
بهتر  کنند ه  توجیه  )یعني  مقتد رتر  هر چند  
اقتد ار( بود ه است، پس او را یگانه راوي معرفي 

کرد ند .« )عضد انلو، 1373(
فلسفي   نقایص   بیشتر  تشریح   براي   لیوتار 
اشاره   زباني   بازي هاي   نظریه   به   مد رنیسم  
بهره   لیوتار  فرهنگي   گرایي   نسبیت   مي کند . 
جان   که   زبان شناسي   روش هــاي   از  فراواني  
لنگشاوآستین  و ویتگنشتاین  به  آن  پرد اخته اند ، 
به   فالسفه   روي   بیراهه   علل   از  یکي   مي برد . 
معناي   د رباره   ویتگنشتاین  پرسش   عقید ه ي  

تعابیر مسلم  است.
د ر حالي  که  پرد اختن  به »معنا« اشتباه  است  
بلکه  باید  به »موارد  استفاد ه« و »کاربرد « زبان  
توجه  د اشت. لیوتار این  گفته  ویتگنشتاین  را 
کاربرد   از  او  تعبیر مي کند  که  منظور  چنین  
زبان ، اموري نظیر جمله  سازي، د ستور د اد ن، 
اد اي  موارد  زباني  - کرد اري، آرایه  توصیف  اد بي، 
د استان سرایي، نقل  حکایت، روایت  و امثال  آن  
است. هر کارکرد  و بازي  قواعد  خاص  خود  را 
د ارد . همان طور که  بازي  فوتبال  و بسکتبال  
قواعد  خاص  خود  را د ارند  و هیچ یک  از این  

قواعد  بر د یگري  برتري  ند ارند .
لیوتار از این  گفته ها مي خواهد  این  نتیجه  را 
فلسفه    علوم  طبیعي  که   و  ریاضي   بگیرد  که  
مد رن  مي خواهد  بنیاد  عقل  را بر آن  بنا نهد ، 
تنها یک  بازي  زباني  هستند  که  از قواعد  خاص  
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خود  بهره  مي گیرند  و هیچ  مزیتي  بر بازي ها و 
زبان هاي  د یگر ند ارند .

علم،  براي   اگر  حتي   که   است   معتقد   لیوتار 
د ر  استفاد ه   مورد   معیار  از  متفاوت   معیاري  
زبان هاي  د یگرقائل  شویم  یعني  معیار معطوف  
به »صد ق« د ر بازي  زباني  علمي، و معیارهاي  
اخالقي، زیباشناختي  و معیارهاي  شناختي  د ر 
زبان هاي  د یگر، باز هم  تالش  مد رنیسم  براي  
مشروعیت  بخشید ن  به  نقش  علم  با شکست  
مواجه  شد ه  و مي شود ، چرا که  حتي  علم  نیز 
با معیارهاي  اسطوره  و افسانه ها و د استان هاي  
و  مي گیرد   ــرار  ق قضاوت   ــورد   م مرد مي  

مشروعیتش  مورد  تأیید  واقع  مي شود .
وي  د ر این  باره  به  د و اسطوره ي  اساسي  اشاره  
مي کند : اسطوره   علم  به  مثابه  منجي  بشریت  
کلي   نظام   مثابه    به   علم   هگلي   اسطوره ي   و 
د ر  را  اسطوره ها  این   اعتبار  او  بشري.  د انش  
این   یافته  تلقي  مي کند .  پایان   جامعه   معاصر 
پایان  یافتگي  خلع  ید  علم  را نیز به  همراه  د ارد . 
پرسش هاي   معرض   د ر  علمي  خود   عقالنیت  
زیرا که  مشروعیتش   قرار گرفته  است   جد ي  
به  روایت هاي  ساد ه  وابسته  شد ه  است. د ر این  
را  روشنگري   پروژه   مي توان   چگونه   شرایط  

هم چنان  استوار به  عقالنیت  علمي  د انست.
پست   سوي   به   باید   که   است   معتقد   لیوتار 
مد رن  رفت  که  د ر آن  از روایت هاي  فراگیر و 
وعد ه هاي  خیر و سعاد ت  ابد ي  خبري  نیست. 
نظریات  کل گرا و جهان گرا از قبیل  مارکسیسم  
و یا جامعه   کالمي  که  هابرماس  مي خواهد  آن  
را بر اساس  عقالنیت  فرهنگي  و کنش  ارتباطي 
بنا کند ، سخت  مورد  مخالفت  و انتقاد  لیوتار 
است. وي  د ل  به  ابتکارات  محلي  و راهکارهاي  
منطقه اي  د ر مقیاس هاي  کوچک  بسته  است. 

او به  ماهیت  قضاوت  و د اوري  مي پرد ازد  و این  
ماهیت  را جریاني  پراگماتیکي  عنوان  مي کند . 
وابسته   قضاوت   است   معتقد   او  عبارتي   به  
به  کاربرد  زبان  است  و د ر هر حوزه   فرهنگي  
با حوزه   د یگر متفاوت   و مرد مي  کاربرد  زبان  
است. یعني  قضاوت  اختصاص  به  یک  گفتمان  

د ارد  و گفتمان ها نیز با یکدیگر متفاوت هستند .
مشهورترین کتاب لیوتار: وضعیت پست مد رن

د ر  کاناد ا  کبک  حکومت  براي  کتاب  این 
اثر،  این  د ر  وي  شد .  نوشته   1979 سال 
فرا  به  »بي باوري  عنوان  به  را  پست مد رنیسم 
روایت هایي  فرا  مي کند ،  تعریف  روایت ها« 
فراگیر د ر  و  به عنوان د استان هاي جامع  که 
معارف  که  انساني  نژاد   اهد اف  و  تاریخ  مورد  
و  است  نهاد ه  بنیان  را  فرهنگي  روش هاي  و 

مشروعیت مي بخشند ، د رک مي شوند .
مهم ترین  و  اساسي  بحث هاي  کتاب  این  د ر 
زباني،  بازي هاي  مــورد   د ر  لیوتار  نظریات 
مشروعیت زد ایي از علم، فرا روایت ها و د ورنماي 
آن ها و نیز وضعیت جوامع کامپیوتري شد ه معاصر 
بستر کلي پست مد رنیسم جامعه شناختي  د ر 

مطرح مي شوند .
براي  که  کهن  روایت هاي  فرا  کتاب،  این  د ر 

لیوتار مهم هستند  عبارتند  از:
y  سمت به  مترقي  امــري  مثابه  به  تاریخ 

روشنگري اجتماعي و رهایي.
y  د انش به مثابه امري رو به ترقي به سوي

تام گرایي.
y مد رنیته به مثابه عصر فرا روایت
y  فرا شکست  عنوان  به  پست مد رنیته  عصر 

روایت ها
خرد ه   از  مي کند   ترسیم   لیوتار  که   د نیایي  
روایت ها و مقیاس هاي  کوچک  تشکیل  شد ه  
است، که  هیچ  مقیاسي  بر مقیاس  د یگر برتري  
ند ارد . لیوتار برتري  و سلطه  را ناشي  از غلبه   یک  

بازي  زباني  بر بازي  زباني  د یگر مي د اند .
استد الل  مــد رن،  پست  وضعیت  د ر  لیوتار 
تغییر  د انش  موقعیت  و  ماهیت  که  مي کند  
یافته است. عصر صنعتي - که با تولید  انبوه، 
روشنگري  آل هــاي  اید ه  و  علمي  پژوهش 
به  مي شود -  مشخص  پیشرفت  و  عقالنیت 
اینک د ر وضعیت  پایان رسید ه است. ما هم 
را  آن  لیوتار  که  مي کنیم  زند گي  جد ید ي 
پست مد رن مي نامد ، و د ر این وضعیت فناوري 
کارآمد ي  بر  و  است  بود ه  حاکم  اطالعات، 
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مي گرد د .  تأکید   عمل گرایانه  ارزش هــاي   و 
روایت ها  فرا  به  باور  رفتن  د ست  از  واقع،  د ر 
مشخصه د وران کنوني است. یکي از تعاریف 
مهم پست مد رن به مثابه بي اعتقاد ي به فرا 
روایت ها را لیوتار ارائه مي د هد . منظور لیوتار 
روایت هاي  کالن،  روایت هاي  یا  روایت  فرا  از 
فعالیت ها،  توجیه  براي  که  هستند   مسلطي 
به  فرهنگي  اشکال  و  ارزش هـــا،  نهاد ها، 
کار مي بریم. این روایت ها، اید ئولوژي ها، اد یان، 
رواني  تحلیل  سود مند ي  پیشرفت،  مفاهیم 
مي شوند . شامل  را  د اري  سرمایه  مزایاي   یا 

علمي،  رویه  و  تبیین  عیني  ماهیت  برخالف 
یا فرا روایت ها که  از کالن روایت  یک سري 
وجود  علم را توجیه مي کنند ، پایه هاي آن را 
نیز تشکیل مي د هند . این فرا روایت ها همان 
باورهاي مد رن به پیشرفت هستند  که عقل را 
به عنوان نوید  بخش شاد کامي، رفاه و آزاد ي 
مي د انند . لیوتار استد الل مي کند  که ما د یگر به 
این توجیهات باور ند اریم. علم نیز فقط به یک 

سري از بازي هاي زباني تبد یل گشته است.
یا  روایــت  فرا  نوع  هر  با  سرسختانه  لیوتار 
از  نظریات،  این  است.  مخالف  کالن  نظریه 
اید ئولوژي هاي تمام عیاري مانند  مارکسیسم، 
سوسیالیسم، ملي گرایي، لیبرالیسم، فاشیسم 
مانند   د امنه اي  کم  نظریات  تا  گرفته  و... 
اقتصاد ي  مشي  خط  یا  اجتماعي  مهند سي 
که  است  معتقد   لیوتار  مي شود .  شامل  را 
آفرینند گي و تنوع سبک هاي زند گي اجتماعي 
انسان، به قد ري است که هیچ گونه فرا زبان 
نظریه کالن نمي تواند  د رباره  یا  روایت  فرا  یا 
بتوان استد الل  صحت آن د اوري نماید .شاید  
کرد  که د لیل رویگرد اني لیوتار از اید ه هاي عصر 
باشد ،  اید ه ها  نوع  این  تمامیت خواهي  مد رن، 
چرا که این اید ه ها تالش د ارند  تا خود  را بر 
تمامي عرصه ها تحمیل کنند  و از سوي د یگر 
اجازه بروز و ظهور به هیچ گونه نظام فکري 

متفاوت با خود  یا غیر همسو را نمي د هند .
د رید ا

ژاک د رید ا الجزایري االصل د ر سال 1930 د ر 

تا سال 2004 که سال  و  فرانسه متولد  شد  
پایان حیات او بود ، تأثیرات بسیاري را د ر علوم 
د انشجوي  ابتد ا  او  اجتماع گذاشت.  و  فلسفه 
د انشگاه سوربون فرانسه و سپس استاد  فلسفه 
به  د ر سال 1972  اینکه  تا  بود   د انشگاه  این 
عنوان استاد  مهمان د انشگاه هاروارد  به آمریکا 
رفت. نکته جالب توجه این که د رید ا د ر آمریکا 
بیش از فرانسه مورد  توجه قرار گرفت و نظریات 

او شهرت بیشتري یافت.
شناسي  پد ید ار  د رباره  را  کتابش  اولین  د رید ا 
نوشت که این اثر او به سرعت مورد  توجه محافل 
اد بي ـ فلسفي قرارگرفت. چرا که او »فلسفه« 
سال  د ر  مي نوشت.  ــي«  »اد ب شیوه اي  به  را 
1967 با انتشار سه کتاب د رید ا تحت عناوین 
»گفتار و پد ید ه«، »نوشتار و تمایز« و »د ر باب 
گراماتولوژي« د رید ا یکي از مهم ترین مباحث 

خود  را با عنوان پساساختارگرایي آغاز کرد . 
او با نقد  فلسفه مرزهاي بین فلسفه و اد بیات را 
مورد  ترد ید  قرار د اد  و فلسفه را وارد  حوزه هایي 
چون هنر، معماري، حقوق، سیاست و... کرد . به 
طوري که پاي مسائلي چون نژاد پرستي، هویت 
ملي، فعالیت هاي فمینیستي، آپارتاید  و... را به 

فلسفه و پاي فلسفه را به این حوزه ها باز کرد .
د ید گاه هاي د رید ا

یکي از اساسي ترین د ید گاه هاي د رید ا و حتي 
پست مد رنیسم، بحث »شالود ه شکني« است 

که د رید ا د رباره آن مي گوید :
»من با شالود ه شکنی د ر واقع انتقام اد بیات را 
از فلسفه گرفتم و قلب فلسفه کالسیک را نشانه 
رفتم. شالود ه شکنی آخرین مد ل نظریه های 
اد بیـ  فلسفی و نوعی نوهاید گرگرایی خطرناک 
آن  با  احتیاط  با  باید   د لیل  همین  به  است 

برخورد  کرد .«
د ربــاره  ــد ا  د ری نظریات  و  آرا  اعظم  بخش 
آرا  این  شد ه اند .  ارائه  و  مطرح  شالود ه شکني 
د اللت،  یا  و  مد لول  به  مربوط  نظریه هایي  بر 
د ال، نشانه، مفهوم یا معني متمرکزند .« )کوپر، 

)497 :1380
هرمنوتیکي  حرکت  خالف  بر  شالود ه شکني 
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براي بازیابي و بازسازي معناي متن، عمل زیر 
سوال برد ن ایمان به معناي متن است. این کار 
به واسطه یافتن لحظاتي د ر سبک زمان متن 
صورت مي گیرد  که د ر آن پیش فرض وحد ت 

معنا شکست مي خورد . )کونز، 1381: 365(
غرب  فلسفه   سنت  به  د رید ا  رویکرد   لچت 
بازاند یشي  به  د رید ا  د لبستگي  به  توجه  با  را 
وابستگي این سنت فکري به منطق اینهماني 
و سست کرد ن پایه هاي این د لبستگي مي د اند : 
»این قوانین اند یشه نه تنها انجام منطقي را 
پیش فرض مي گیرند ، بلکه به طور کلي ضمني 
چیزي را بیان مي کنند  که براي سنت فکري 
مورد  بحث به همان اند ازه اساسي و شاخص 
است. و آن این است که واقعیتي ذاتي - یک 
خاستگاه - وجود  د ارد  که این قوانین به آن 
قوانین  این  که  است  پید ا  مي کنند ...  استناد  
مستلزم ویژگي هاي معیني از قبیل پیچید گي، 
وساطت، و تفاوت و د ر یک کالم ویژگي هاي 
پیچید گي هستند .  یا  ناخالص  تد اعي کنند ه  
شالود ه شکني  که  رویکرد ي  یاري  به  د رید ا 
)deconstruction( نام گرفته است، تحقیقي 
و  غرب  متافیزیک  سرشت  د رباره   را  اساسي 
کرد ه  آغاز  اینهماني  قانون  یعني  آن  مبناي 

است.
د اد ن  نشان  شالود ه شکني  هد ف  بنابراین 
اما  است  غرب  فلسفه ي  بنیاد ي  تضاهاي 
مساله اي که باید  به آن توجه کرد  این است که 
شالود ه شکني مد عي ارائه  یک نظریه منسجم و 
یکد ست نیست. هد ف ساخت شکني همواره و 
به طور کلي بي وقفه و بي امان خالي کرد ن زیر 
پاي هر اد عا و تظاهر به حاکمیت نظري و توهم 
عقل د ر توانایي د ست یافتن و شناخت پیش 
انگاشت هاي خود  است. هد ف ساخت شکني بر 
آشفتن رویاي عقل د ر رسید ن به د رک قطعي 
است«  اولیه  معناهاي  و  حقیقت ها  نهایي  و 

)حقیقي، 1379: 49(
نظر د رید ا د ر کلي ترین شکلش این است که 
عصر حاضر د وران گریز از مرکز است. یعني 
گریز از آواها گریز از کالم، قومیت و به خصوص 

خود  یافتن.
د رید ا  اصلي  مضمون هاي  از  یکي  بنابراین 
است. مختلف  متن هاي  د ر  مراکز  شناخت 

یعني مرکز د ر یک متن به چه معنا است و چه 
تاثیري بر خوانش ما از متن مي گذراد .

براي فهم یک متن هیچ راهي جز تعبیه یک 
مرکز د ر متن ند اریم. و د ر واقع غرب همواره با 
تعبیه مرکز د ر متن، به خوانش متون پرد اخته 
و کل تفکر غرب بر همین اساس است. اما مثال 
د ر قبایل باستان اشخاصي وجود  د اشتند  که »به 
طور کلي« مي د انستند . اما تاریخ غرب د انستن 
را تقسیم مي کند  به جاد و هنر و علم و … و 
بعد  علم هم شاخه هاي جزیي تري مي یابد  که 
چنین تقسیم بند ي هایي جز از طریق لوگوس و 

مراکز معنایي امکان پذیر نیست.
Deconstraction ترجمه هاي مختلف 

واژه  deconstractionکلید ي ترین واژه د رید ا 
است که از سوي نویسند گان سال هاي اخیر 
شالود ه  واســازي،  مثل  پیشنهاد ي  برابرهاي 
شکني، ساختار شکني، ساختار زد ایي د اشته 
است. د رید ا د ر جواب مترجمي ژاپني که قصد  
ترجمه این واژه به زبان خود  را د اشت، بعد  از 
 deconstraction این که توضیح مي د هد  که
د ر واقع چه چیزهایي نیست، مي گوید : »نه این 
و نه آن، هم این و هم آن. د کنستروکسیون چه 
چیزي نیست؟ همه چیز البته. د کنستروکسیون 
چیست؟ هیچ چیز البته.« )د رید ا، 1381: 22( 
ضمیران د ر کتاب »متافیزیک حضور« این گونه 
استد الل مي کند  که: »این واژه د اراي د و جهت 
تقابلي است. یکي جنبه سلبي واژه که همان 
ساختار زد ایي است و بعد  ایجابي که شالود ه 
افکني و طرح اند ازي است. د ر زبان فارسي واژه 
»بنیان فکني« یا »بن فکني« شاید  به معنا 
مورد  نظر د رید ا تا حد ي نزد یک باشد . زیرا که 
افکند ن د ر زبان فارسي د اراي ایهامي است هم 
به معناي اند اختن و خراب کرد ن است و هم به 
معناي گسترد ن و پهن کرد ن، ساختن و بنیان 
گذارد ن. بنابراین تا حد ي همان ایهامي را که 
واژه  deconstraction وجود  د ارد  را به فارسي 
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منتقل مي کند .« )ضمیران، 1379، 14(
بنیان فکني و د شواري هاي آن

جان الس مي گوید  همه تالش هایي که براي 
توضیح و تحلیل این واژه به کار رفته است تا 
به حال ناکام ماند ه است. زیرا بحث از ماهیت 
نقض  جز  نیست  چیزي  پي افکني  معنایي  و 

غرض.
طرفد اران این رویکرد  معتقد  هستند  که این 
فلسفي  مفاهیم  سایر  مانند   نمي توان  را  واژه 
به آساني تبیین کرد ، زیرا شالود ه شکني خود  
از  نمي شود   و  است  جد ید   منطق  گونه اي 
مقوالت منطق سنتي مثل توصیف و تحلیل 

براي تبیین آن استفاد ه کرد . 
یاد آور  افشانش  باربارا جانسون مترجم کتاب 
واژه   با  مي توان  را  فکني  شالود ه  که  مي شود  
نقد ، نقاد ي و سنجش پیوند  د اد . اما د ر واقع 
به  یکي  را  شالود ه شکني  و  نقاد ي  نمي شود  
حساب آورد . زیرا نقاد ي کوششي فلسفي است 
و بر پایه  قطعیت و کالم محوري استوار است. 
از ناسره  و د ر واقع هد ف نقد  تشخیص سره 
با  پیوسته  و  بود ه است  ناد رست  از  و د رست 
د ارد .  نزد یک  پیوند   استد الل  و  عقل  و  کالم 
بنابراین نقد  و نقاد ي با »حال« سر و کار د ارد ، 
اما شالود ه شکني به د نبال فهم و د ریافت امور 
غیابي است و فراگرد  شالود ه شکني به هیچ وجه 
خود  را محد ود  به د وگانگي د رست و ناد رست 
نمي کند . و هیچ وقت به د نبال تکیه زد ن به 
خواهان  بلکه  نیست  فلسفه  یقیني  باورهاي 

روي گرد اند ن از کالم محوري است. 
اساسي  نقش  به  که  نقاد ي  و  نقد   خالف  بر 
و  و فهم ماهیات  یعني خرد ورزي  متافیزیک 
از  شالود ه شکني  د ارد ،  تکیه  معتد ل  جواهر 
کلیات و معتد الت چشم مي پوشد  و پیش پا 
افتاد ه ترین و حاشیه اي ترین پد ید ه هایي که از 
نظر د ور ماند ه اند  را مورد  توجه قرار مي د هد . 
از این رو به اعتباري مي توان آن را »نقد  نقد « 
نقد  مورد   به آن چه که  پرد اختن  یا  و  شمرد  

غفلت قرار مي د هد . )ضمیران، 1379: 38(
شالود ه شکني  مفهوم  ــاره   د رب خود   ــد ا  د ری

مثال  است،  شد ه  ساخته  »چیزي  مي گوید : 
یک نظام فلسفي یا یک سنت یا یک فرهنگ 
و کسي مي خواهد  آن را آجر به آجر خراب کند  
تا بنیاد هاي آن را تحلیل کند  و آن را مستحیل 
چگونگي  و  مي نگرد   نظامي  به  فرد ي  نماید . 
ساخت آن را وارسي مي کند  تا معلوم د ارد  که 
زاویه ها و سنگ هاي پایه کد ام است و چنان چه 
آن ها را جا به جا کند ، از قید  اقتد ار نظام رها 

خواهد  شد . )ضمیران، 1379: 43(
بر خالف آن چه د ر نگاه نخست به نظر مي آید  
شالود ه شکني یک متن به معناي ویران کرد ن 
آن نیست. هد ف از میان برد ن شالود ه نیست تا 
نشان د هیم که فاقد  معناست. شالود ه شکني از 
ویراني د ور و به تحلیل متن نزد یک است... د ر 
متني که شالود ه اش شکسته مي شود  با ساالري 
یک وجه د اللت بر سویه هاي د یگر د اللت از 
میان مي رود  و متن به این اعتبار چند  ساحتي 

مي شود « )احمد ي، 1380: 338(
شالود ه شکني باید  از راه یک سیماچه مضاعف، 
پي  مضاعف  نوشتار  یک  مضاعف  علم  یک 
گرفته، نوعي واژگوني د ر تقابل کالسیک و از نو 
طرح ریزي کلي نظام را موجب شود ؛ و تنها به 
این شرط است که شالود ه شکني ابزار مد اخله 
مي کشد ،  نقد   به  که  را  تقابل هایي  حوزه   د ر 
فراهم کند . چرا که شالود ه شکني به منزله  رو 
کرد ن از یک مفهوم به مفهومي د یگر نبود ه، به 
منزله  حفظ و از نو طرح ریزي یک نظم مفهومي 
و نیز نظم غیرمفهومي است که نظم نخست د ر 

آن تبیین مي شود « )د رید ا، 1381: 7(
از سویي د یگر آثار د رید ا به نوعی نقد  فلسفه و 
بنیان آن است. او »حقیقت« و »شناخت« را 
زیر سؤال می برد ؛ د ر واقع د رید ا با نقد  فلسفه 
مرز بین اد بیات و فلسفه را متزلزل می کند . او 
فلسفه را با قلمی اد بی می نویسد  و به اد بیات با 

د ید ی فلسفی می نگرد . 
او حرفش را با صراحت نمی زند ، راهش را به 
روشنی ارائه نمی د هد ، هیچ نظریه ای را صریحا 
رد  یا تکذیب نمی کند  و از طرفی هیچ نظریه 
نمی د هد . همه  ارائه  را هم  روشن و صریحی 
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چیز بر پایه نوعی شک و ترد ید  و د وگانگی و 
چند پهلویی است. 

»د ر  مي گوید :  باره  این  د ر  خود ش  د ریــد ا 
نوشته هایم د و مهره اصلی وجود  د ارد  که سر 
نخ فهم مطالبم است. با پید ا کرد ن »اختالل 
ارتباطی« و »بالتکلیفی« می توانید  یک نظریه 

کلی را از نوشته هایم استخراج کنید .«
د غد غه د رید ا »زبان« و به طور خاص »نوشتار« 
بود  او با »زبان« به »زبان« می پرد اخت برای 
اثبات اهمیت »نوشتار«. نوشته های او باعث شد  
تا تصورات معمول د ر مورد  »متون«، معانی و 
مفاهیم متزلزل شود . د رید ا فلسفه را د ر وهله 
اول نوشتار می د انست و از آنجا که او خود  را 
متن«  »فهم  و  »نوشتار«  می نامید ،  فیلسوف 
د غد غه اصلی او بود . قصد  او رمزآلود  ساختن 
کلمات  از  فکر می کنند   افراد   که  بود   چیزی 
می فهمند . بازي های زبانی، تقابل های د وتایی 
واژگان، استعاره، ابهام و چند  پهلویی از اصول 
را  نوشتار  او  نظر  از  د رید ا هستند .  »نوشتار« 

همین تقابل ها می سازند .
»متن«  مثابه  به  تمام هستی  د رید ا،  زعم  به 
محسوب می شود . د ر خوانش هر متن، خواه این 
متن کتاب باشد ، یا طبیعت، جامعه و یا وجود  
خود  خوانند ه، خوانند ه آن را بازآفرینی می کند . 
به این اعتبار هر متنی به تعد اد  مخاطبین خود  
نوشتاری  خوانشی،  هر  د ارد .  تفسیر  و  تعبیر 
صورت  آگاهانه  هرگز  که  است  بی پایان 
نمی پذیرد . از این رو، مخاطب نیز همچون خود  
مؤلف اثر هرگز نمی تواند  به نیت مؤلف پی برد . 
»غیاب« بر »حضور« غالب است و ما د ر متن 
تنها رد  غایب ها را د نبال می کنیم. آن چه د ر 
حاشیه متن یا د ر فضای میان خطوط پنهان 
اهمیت  متن  واژگان  اند ازه  به  د رست  است، 
د ارند  و چون هر خوانشی د ر حقیقت همان 
نوشتار است، الجرم جریانی از تعابیر و توجیه ها 
را خواهیم د اشت که د ر عمل به چند صد ایی اثر 
بد ل می شود . بد ین ترتیب هر آنچه که د ر عالم، 
شروع به تبلور کند ، شالود ه شکنی چون حاللی 

د ر خود  حل خواهد  کرد .

منتقد ان د رید ا
و  د اخل  د ر  سرسختی  مخالفان  د رید ا  ژاک 
و  آنگلوساکسون  د ر  ویژه  به  فرانسه  خارج 
سوی  از  د رید ا  د اشت.  کمبریج  د انشگاه های 
اینان متهم به بغرنج سازی، فریب و شیاد ی 
شد ه بود . منتقد ین او را نه یک فیلسوف بلکه 
یک »ترد ست شیاد « می د انستند  که نظریات 
غلط اند از و سطحی او تهد ید ی برای فلسفه بود  

وخود ش ننگی بر جامعه روشنفکری!
این  منتقد ان  سوی  از  قضاوتی  چنین  د لیل 
چارچوب  د ر  د ریــد ا  آثار  و  افکار  که  است 
اکثر  و  نیست  شــد ه ای  پذیرفته  معیارهای 
نوشته هایش وضوح، شفافیت و صراحتی را که 
بنیاد  هر نظریه علمی است، ند ارد  و چنان فنی 
و د شوار هستند  که برای خوانند ه غیرمتخصص 
قابل د رک نیست و چنان پرحجم، سنگین، پر 
مفاهیم  د ارای  و  زبانی  بازی های  و  لفاظی  از 
پیچید ه هستند  که حتی بسیاری از متخصصان 
هم اعتراف می کنند  که به فهم د قیق و همه 

جانبه مطالب او پی نمی برند . 
میشل فوکو

میشل فوکو )1926- 1984( د ر پواتیه فرانسه 
تحصیالت  آمد ،  د نیا  به  بورژوا  خانواد ه  د ر  و 
مقد ماتي خود  را د ر مد ارس محلي به پایان برد ، 
د ر سال 1945 به پاریس رفت و د ر کالس هاي 
آماد گي براي شرکت د ر آزمون ورود ي »اکول 
آغاز  این  و  کرد ،  شرکت  سوپریور«  نورمال 
آشنایي فوکو با استاد ش ژان ایپولیت بود  که 
بعد ها تاثیر بسزایي بر اند یشه او گذاشت. فوکو 
موفقیت  با  را  ورود ي  آزمون  سال 1946  د ر 
پشت سر گذاشت، و د ر همین سال بود  که براي 
 )PEC( چند  ماهي به »حزب کمونیست فرانسه

پیوست و د ر اکتبر سال بعد  از آن جد ا شد .
آسیب  مد رک  فوکو  آن،  از  پس  سال  یک 
تد ریس  به  و  کرد ه  اخذ  را  روانــي  شناسي 
حاصل  پرد اخت.  زمینه  این  د ر  پژوهش  و 
مطالعات این د وره کتابي با نام »بیماري رواني 
و شخصیت« بود  که د ر سال 1953 منتشر 
شد . )ویراست بازنگري شد ه این کتاب بعد تر، 
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د ر سال1964، تحت عنوان »بیماري رواني و 
روان شناسي« منتشر شد . )یزد انجو: 1380(

پایان 1960  تا  پاییز 1955  فاصله  د ر  فوکو 
به عنوان رایزن فرهنگي به کشورهاي سوئد ، 
لهستان، و جمهوري فد رال آلمان سفر کرد ه، 
د ر د انشگاه هاي اوپساال، ورشو، و هامبورگ به 
تد ریس پرد اخت. او د ر این مد ت، به ویژه به 
اثر  نخستین  طرح  اوپساال،  د ر  اقامت  هنگام 
عمد ه خود  )به گفته خویش نخستین اثرش( را 
د رباره تاریخ د یوانگي پي ریخته و به مطالعات 
به  طرح  این  زد .  زمینه  این  د ر  گسترد ه اي 
راهنمایي ژرژ کانگییم، یکي د یگر از استاد ان 
رساله  عنوان  به  فوکو،  اند یشه  بر  تاثیرگذار 
د کتري او ارائه شد ، و سرانجام د ر سال 1961 
با عنوان »جنون و بي عقلي: تاریخ جنون د ر 

عصر کالسیک« انتشار یافت.
انتشار  و  خود   رساله  از  د فاع  از  پیش  فوکو 
پید ایش  د رباره  خود ش  بعد ي  اثر  طرح  آن، 
د رمانگاه ها را د ر سر مي پروراند ، و این کتابي 
کتاب  با  نزد یکي  بسیار  که همبستگي  است 
پیشین او د اشت. فوکو د ر فاصله انتشار این اثر 
اخیر به پژوهش د رباره نویسند ه سورئالیست 
مقد مه اي  پرد اخت؛  روسل  ریمون  فرانسوي، 
بر مکالمات ژان ژاک روسو نوشت و »انسان 
نیز  آن  بر  و  کرد ه  ترجمه  را  کانت  شناسي« 

مقد مه اي نگاشت. 
استاد   سمت  به  رسما  فوکو   1964 سال  د ر 
فلسفه د ر د انشگاه کلرمون - فران منصوب شد . 

د ر سال 1968، ژان ایپولیت د ر گذشت و فوکو 
د ر سال 1970 به جاي وي به سمت استاد ي 
د ر تاریخ نظام هاي اند یشه د ر »کلژد وفرانس« 
برگزید ه شد  و سخنراني افتتاحیه اي با عنوان 
»نظم گفتمان« د ر د وم د سامبر همین سال 
برگزار کرد . با انتشار جستار »نیچه، تبارشناسي 
ایپولیت،  ژان  پاسد اشت  به   ،)1971( تاریخ« 
د وره تازه اي د ر پژوهش هاي فوکو که به د وره 
شد .  آغاز  است،  شد ه  مشهور  تبارشناسي ها 

)یزد انجو، 1380:4(
است   مد رنیست   پست  یک   نمونه   فوکو 

نهایتا  و  است  کرد ه   آغاز  مارکسیسم   از  که  
و  هرج   مخالفِت  و  افراطي   نسبي انگاري   به  
مرج طلبانه  با هر نوع  سازمان  و نیست انگاري  
تمام  عیارِ معرفتي  و اخالقي  مي رسد . فوکو از 
زیاد ي   تا حد ود   نیز  و  فروید   مارکس ،  نیچه ، 

هاید گر تأثیر پذیرفته  است .
د ید گاه هاي فوکو

شهرت فوکو د ر آن است که او نخستین کسي 
است که از فرضیه روشنگري د رباره عیني بود ن 
شناخت، خلع ید  کرد ه است. فوکو عنوان کرد  
که زبان، حقیقت جهان را بیان نمي کند ، بلکه 

بازتابي از تجربه شخصي فرد  است.
انسان شناختي خود  مطرح  او د ر مطالعات   
قد رت،  و  زبان  از  استفاد ه  میان  که  مي کند  
که  گونه اي  به  د ارد ،  وجود   نوعي همبستگي 
زبان براي قد رتمند ان و صاحبان امتیاز جنبه 
پایگاه  از  حمایت  و  حفظ  د ر  و  د ارد   ابزاري 

اجتماعي-سیاسي آن ها عمل مي کند .
 نزد  فوکو، وظیفه هرمنوتیک خلع ید  از قد رت 
نهفته د ر وراي متني است که مي خوانیم. د ر 
نتیجه، او نسبت به مضبوطات و اسناد  تاریخي 
نظر  از آن د ست که عرضه مي شوند ، چنین 
د ر  و  و تحریف شد ه اند   د ارد  که همه ذهني 
واقع جهان بیني نویسند ه و خوانند ه را بازتاب 
مي کنند . او معتقد  است رخد اد هاي تاریخي اي 
که ما ضبط مي کنیم، آن هایي است که د ر واقع 

با میل ما به قد رت تناسب د ارند .
یک  اجتماعي،  رابطه  هر  که  مي گوید   فوکو 
که  مي شود   یاد آور  او  اما  است.  قد رت  رابطه 
هر رابطه قد رت، الزاما به سلطه ختم نمي شود . 
از نظر او، قد رت د ر اجتماع مد رن، نظامي از 
د انش/قد رت(  )شبکه  د انش  بر  مبتني  روابط 
است که فرد  را د ر د رون خود  جا مي د هد . به 
این معنا که فرد ، همزمان که شناخته مي شود  
)د ر د فاتر خارجي ثبت مي شود  و یا از د رون 
خود  را مطابق هنجارها و د انش تحمیل شد ه از 
سوي اجتماع مي فهمد  و طبقه بند ي مي کند ( 
پزشکي،  چون  د انش هایي  نظام  تحت  یا 
روان شناسي و یا آموزش قرار مي گیرد ، مرئي 
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مي شود  و به این ترتیب، تحت سیطره قد رت 
قرار مي گیرد  )مراقبت و تنبیه، 1378(.

و  آموزش  طریق  از  نیز  را  افراد   بد ن  قد رت، 
نظم د اد ن به محیط زند گي تحت تأثیر قرار 
مي د هد  و به همین د لیل مي توان از زیست- 
که  زد   حرف  سیاستي  زیست-  یا  قــد رت 
را  آن  و  اعمال شد ه است  بد ن  بر  مي خواهد  
)تاریخ  د ر نظم مورد  نظر خود  سازمان د هد  
جنسیت، 1384(. اما، فوکو د ر نهایت مي گوید  
که قصد  اصلي او، بررسي قد رت نبود ه است و 
مي خواسته مسئله سوژه را بررسي کند . یعني 
چگونگي شکل گیري فرد  به عنوان کسي که 
مي شناسد  و البته، به نظر فوکو هم زمان خود  را 
تحت انقیاد  قرار مي د هد  )فراسوي ساختگرایي 

و هرمنوتیک، 1378(.
فوکو و انقالب اسالمي ایران

که  است  اند یشمند اني  از  یکي  فوکو  میشل 
توجه ویژه اي نسبت به انقالب اسالمي ایران 
نشان د اد ه است. او قبل از پیروزي انقالب به 
حمایت از انقالب و مرد م ایران برمي خیزد  اما 
او  از  مطالبي  انقالب  پیروزي  از  بعد   د رست 
منتشر مي شود  که ظاهرا نشان مي د هد  نظر او 
نسبت به این انقالب تغییر کرد ه است. )رمضان 

نرگسي، 1384(
فوکو د ر کوران مبارزات انقالب مرد م ایران به 
د رخواست یک نشریه ایتالیایي، نشریه مشهور 
سال  د ر  مسافرت  د و  طي  سرا«  د ال  »کوریر 
1357 از 25 شهریور تا 2 مهر و از 17 تا 24 
اقامت  او د ر مد ت  به تهران آمد ه است.  آبان 
خود  د ر ایران، 9 مقاله با عناوین گویا و جالب 
»ارتش،  مي د ارد :  ارسال  روزنامه  براي  توجه 
سال  صد   »شاه  مي لرزد «،  زمین  که  زماني 
د یر آمد ه است«، »تهران، د ین بر ضد  شاه«، 
»ایراني ها چه رویایي د ر سر د ارند ؟«، »شورش 
با د ست خالي«، »آزمون مخالفان«، »شورش 
نوار ضبط صوت پخش مي شود «  ایران روي 
)رمضان  ایران«.  شورش  اسطوره اي  »رهبر  و 

نرگسي، 1384(
و  بري یر«  »کلر  خانم  توسط  نیز  مصاحبه اي 

خصوص  د ر  فوکو  میشل  با  بالنشه«  »پي یر 
انقالب ایران صورت گرفت که د ر سال 1979 
د ر پاریس به چاپ رسید ؛ ترجمه فارسي آن 
نیز تحت عنوان »ایران روح یک جهان بي روح« 
به همراه 9 مصاحبه د یگر د ر ایران نیز چاپ 
شد . فوکو بعد  از پیروزي انقالب اسالمي ایران، 
نامه سرگشاد ه اي به مهد ي بازرگان و مقاله اي 
استفهامي تحت عنوان »طغیان بي حاصل« د ر 
انتقاد  از عملکرد  جمهوري اسالمي منتشر نمود .

با توجه به مطالب فوق الزم است:
y  با کاوش د ر اند یشه هاي وي بر کشف علت

حمایت اولیه او از انقالب ایران برآییم.
y  بررسي شود  آیا او از نظرات اولیه خود  د رباره

انقالب عد ول کرد ه است یا نه؟
y  با تأمل د ر اند یشه هاي این متفکر آیا مي توان

جایگاه نظري خاصي د ر تفکر پست مد رن 
غرب براي این انقالب د ر نظر گرفت؟

چارچوب نظري فوکو د ر تحلیل انقالب اسالمي
میشل فوکو، انقالب ایران را نوید بخش ظهور 
جد ید ي  عرفاني  سیاسي-  راد یکال  گفتمان 
مي د اند  که از د ل مفاهیم و آموزه هاي مذهبي 
الیه هاي  پس  د ر  متماد ي  قرون  د ر طي  که 
غبار خرافه، ارتجاع و نسیان مد فون شد ه بود ، 

سربرآورد ه است.
با توجه به نگاه خاص فوکو به قد رت که نقش 
»اراد ه« را د ر آن حیاتي مي د اند ، د ر انقالب ایران 
نیز د و عنصر اراد ي مهم را قابل اتکا مي د اند : 
یکي اراد ه جمعي مرد م د ر تغییر خود ، جامعه 
و نهاد هاي اجتماعي؛ د وم نقش امام خمیني 
د ر حواد ث انقالب که نقش محوري بود ه است. 
تا جایي که فوکو د ر مقاله اي مي نویسد : نقش 
آیت اهلل خمیني پهلو به افسانه مي زند . )رمضان 

نرگسي، 1384(
جد ید   تعاریف  و  فوکو  خاص  نگاه  هم چنین 
فوکو نسبت به قد رت نیز د ر انقالب ایران هم 
مورد  توجه قرار گرفته است. فوکو اراد ه جمعي 
را مظهر قد رت مرد م ایران مي شمارد  و آن را 
سیاسي«  »اسطوره اي  یک  اند یشمند ان  که 
مي بیند .  یافته  تحقق  ایران  د ر  مي د انستند ، 
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فوکو اد عا مي کند  که »اراد ه جمعي یک ملت« 
اراد ه  این  و  است  نمود ه  مشاهد ه  عیان  به  را 
جمعي یک »موضوع، یک مقصد  و یک هد ف 
بیشتر ند اشته است و آن عبارت بود ه است از 

خروج شاه«. 
اما ویژگي د یگر اند یشه هاي فوکو، نقد  مد رنیسم 
است که از این زاویه نیز به انقالب ایران نگریسته 
است. فوکو معتقد  است که د ر این انقالب هیچ 
یک از د و ویژگي کالسیک حرکت هاي انقالبي 
معمول و متد اول یافت نمي شود : »د ر این حرکت 
نه اثري از »مبارزات طبقاتي« یا حتي »جبهه 
بند ي اجتماعي« مي توان یافت و نه نشاني از یک 
»د ینامیک سیاسي« و »اقد امات انقالبي طبقه 
پیشرو« وجود  د ارد . د ر این انقالب »نه یک طبقه 
خاص، حزب معین، اید ئولوژي سیاسي مشخص 
و نه د سته اي خاص از پیشگامان انقالبي که با 
خود ، همه ملت را به د اخل جریان بکشاند «، 

یافت نمي شود .
علل اصلي انقالب ایران از نظر فوکو

فوکو معتقد  است که این انقالب با انگیزه هاي 
د ر  که  چرا  است،  نگرفته  شکل  اقتصاد ي 
شرکت  آن  د ر  نباید   مرفه  اقشار  صورت  این 
مي کرد ند . فوکو د ر شناخت علل این انقالب، 

علل مفتاوتي را ذکر مي کند :
اراد ه  اصلي  فوکو علت  شکست مد رنیسم: 
را  انقالب  تحقق  براي  ایــران  ملت  جمعي 
که  است  معتقد   د انسته،  مد رنیسم  شکست 
نوسازي و مد رنیسم د ر ایران امتحان خود  را 
پس د اد هاست  و د وران آن به سر آمد ه است: 
»د ر آن لحظه احساس کرد م که د ر روید اد هاي 
اخیر عقب ماند ه ترین گروه هاي جامعه نیستند  
که د ر برابر نوعي نوسازي بي رحم،  به گذشته 
روي مي آورند ، بلکه تمامي یک جامعه و یک 
فرهنگ است که به نوسازي که د ر عین حال 
کهنه پرستي است »نه« مي گوید . بد بختي شاه 
پرستي، هم د ست  این کهنه  با  که  است  این 
شد ه است. گناه او این است که مي خواهد  به 
زور فساد  و استبد اد ، این پاره گذشته )نوسازي( 
ند ارد ، حفظ  را د ر زماني که د یگر خرید اري 

کند . آري! نوسازي به عنوان پروژه سیاسي و به 
عنوان اساس د گرگون سازي جامعه د ر ایران به 
گذشته تعلق د ارد ... پس تمنا مي کنم که این 
قد ر د ر اروپا از شیرین کامي ها و شوربختي هاي 
حاکم متجد د ي که از سر کشور کهنسالش هم 
زیاد  است، حرف نزنید . د ر ایران آنکه کهنسال 
است، خود  شاه است؛ او پنجاه سال، صد  سال 
پروژه  پرستي  کهنه  امروز  است.  آمد ه  د یر 
نوسازي شاه، ارتش استبد اد ي او و نظام فاسد  

اوست. کهنه پرستي خود  رژیم است.
معتقد   فوکو  تشیع:  مذهب  ویژگي هاي 
است که به صورت طبیعي باید  غرب که مهد  
مد رنیته است د ر مقابل مد رنیته قیام مي کرد  و 
د لیل این که چرا ایران بعد  از یک قرن تالش 
براي مد رن شد ن د ر مقابل مد رنیته قیام کرد  را 
د ر مذهب تشیع جستجو مي کند . فوکو معتقد  
است که مذهب تشیع ویژگي هایي د ارد  که د ر 

فرهنگ غرب مفقود  است: 
y  زند گي د ر  او  نقش  و  زمان  امام  به  اعتقاد  

مرد م شیعه: به اعتقاد  فوکو د ر جامعه شیعه 
ایران، مرد م نه تنها تحصیل وضع مطلوب 
را غیرممکن نمي د انند  بلکه وقوع آن را نیز 
حتمي و الزم مي شمارند  و این تأثیر زیاد ي 
د ر برانگیختن آن ها به قیام و تالش براي 
بهبود ي اوضاع د ارد . فوکو مي نویسد : »امام 
د وازد هم، هر چند  پیش از ظهور از چشم ها 
غایب  قطعي  و  کلي  طور  به  است،  پنهان 
نیست؛ خود  مرد م هستند  که هر چه بیشتر 
نور بید ارگر حقیقت بر د لشان بتابد ، بیشتر 
د ر  مي کنند .  فراهم  را  او  بازگشت  اسباب 
برابر قد رت هاي مستقر، تشیع پیروان خود  
را به نوعي بي قراري مد ام مسلح مي کند  و 
د ر ایشان شوري مي د مد  که هم سیاسي و 

هم د یني است.
y  وجود  روحانیت شیعه و نقش آن ها د ر حفظ

د ین: به عقید ه فوکو یکي د یگر از ویژگي هاي 
اختصاصي شیعه،  وجود  مرجعیت شیعه به 
عنوان رهبران طبیعي و واقعي مرد م است. 
جامعه  بر  رسمي  فرمانروایي  که  حالي  د ر 
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نیروي  هم چون  زیاد ي  هزینه هاي  به  نیاز 
انتظامي و نهاد هاي اجرایي و قانون گذاري 
و ... د ارد ، مرجعیت شیعه بد ون این هزینه ها 
فرمانروایي واقعي جامعه را بد ست مي گیرد  
و مرد م نیز با آن که برخي از آنان از د ولت 
کارگزاري  عمل  د ر  اما  مي گرفتند ،  حقوق 

مرجع تقلید  بود ند .
ویژگي هاي منحصر به فرد  انقالب اسالمي

فوکو براي انقالب اسالمي ایران چند  ویژگي را 
معرفي مي نماید : 

y  برابر د ر  ملت  جمعي  کامال  اراد ه  نمایش 
قد رت حاکمه

y  تغییر به  مرد م  اراد ه  د ر  د ین  فعال  نقش 
ریشه اي زند گي خود 

y وجود  رهبر منحصر به فرد  و افسانه اي انقالب
y ارتباط بین آیین هاي مذهبي و اراد ه جمعي
y وارد  کرد ن معنویت د ر سیاست
y  موضع فوکو د رباره انقالب اسالمي پس از

پیروزي
فوکو د ر مصاحبه اي با روزنامه لیبراسیون، د ر 
جواب خبرنگاري که متذکر خشم غرب از ایران 
شد ه بود  و مي پرسید  »آیا نباید  خشمگین و 
یک  یا  ارتجاعي  انقالب  یک  از  هراسناک 
استبد اد  د یني باشیم؟« مي گوید : »باید  نگران 
ناتواني  هراس  باشیم:  سومي  هراس  و  خشم 
طور  به  انقالب«.  این  تبیین  و  فهم  از  غرب 
خالصه مي توان گفت فوکو معتقد  بود  که غرب 
حق ند ارد  ارزش ها و الگوهاي مورد  پسند  خود  
را به این انقالب تحمیل کند . اما فوکو بعد  از 
پیروزي انقالب سخناني د ارد  که انسان را د ر 

ثبات رأي او به شک مي اند ازد .
فوکو د ر نامه سرگشاد ه اي براي د کتر بازرگان 
از اقد امات د ولت او انتقاد  مي کند  و د ر مقاله اي 
تحت عنوان »طغیان بي حاصل« سعي مي کند  
اعد ام هاي انقالبي را با جنایات ساواک مقایسه 

کند .
د ر تحلیل سخنان فوکو چند  احتمال مي توان 

مطرح کرد :
y  که حمالتي  و  اتهامات  از  شخصي  د فاع 

انقالب  از  به د لیل طرفد اري  او  به شخص 
اسالمي شد ه است.

y  د ر فوکو  مد رنیستي  پست  تفکر  ناتواني 
شناخت صحیح از انقالب اسالمي ایران: با 
توجه به اینکه بخش سلبي تفکر پست مد رن 
بر وجه ایجابي آن غلبه د ارد ، د ر قسمت نفي 
زماني که انقالب بخشي از عناصر مد رنیسم را 
رد  مي کند ، فوکو به حمایت از آن مي پرد ازد  
اثبات، پست  بخش  د ر  این که  د لیل  به  اما 
مد رنیسم حرف چند اني براي گفتن ند ارد ، به 

همان مباني مد رنیسم پاي بند  است.
y  بر شناسي  شــرق  جریان  تسلط  ــه  اد ام

فوکو:  جمله  از  کنوني  غرب  اند یشمند ان 
غرب علم و سیاست و تکنیک جد ید  را نه 
با  یگانگي  بلکه  مي د اند ،  خود   آورد ه  فقط 
آن ها را شرط و مالک انسان قرار د اد ه است؛ 
بنابراین اصل، هیچ فرهنگي جز فرهنگ غرب 
و هر  ند ارد   اهمیت  و  اعتبار  و شیوه غربي 
چیز غیر غربي باشد ، باید  د ر آن به عنوان 
ماد ه و شرط امکان و وسیله اي براي بسط 
غرب و تسلط آن بر همه جا نظر کرد . د ر 
واقع شرق شناسي هرگز نمي توانسته است 
به  آن،  بر  مسلط  تاریخي  فضاي  از  بیرون 
تحویل  و جز  بنگرد   فرهنگ هاي غیرغربي 
این فرهنگ ها به جایگاهي د ر مفهوم غربي 
چنین  با  است.  ند اشته  چاره اي  تاریخ،  از 
تصوري از تاریخ، تاریخ ها و تمد ن هاي شرقي 
ناگزیر د ر جایگاهي ماقبل تمد ن غربي جاي 
مي گرفته اند  و به آن ها همچون میراث هاي 
زند ه بشري، بلکه همچون چیزهاي متعلق به 
گذشته نگریسته اند . )رمضان نرگسي، 1384(

بود ریار
ژان بود ریار د ر سال 1929 میالد ي د ر فرانسه 
تولد  یافت. نسب او از اجد اد ي کشاورز است که 
پد ر و ماد ر او شهرنشیني اختیار کرد ند . بود ریار 
هیچ گاه نتوانست پست د انشگاهي و آکاد میک 

ثابتي براي خود  د ست و پا کند .
این که  بود ریار  مورد   د ر  توجه  جالب  نکته 
چارچوب  د ر  د هه 1960  د ر  او  اثر  نخستین 
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مد رنیسم بود  و بود ریار تا سال 1980 میالد ي 
بود  و  نکرد ه  استفاد ه  واژه پست مد رنیسم  از 

جهت گیري مارکسیستي د اشت.
نظریات بود ریار

وانمود ه  اید ه هایي هم چون  به واسطه  بود ریار 
حاد   واقعیت  یا  ابرواقعیت  و   )simulation(
)hyper-reality( شهرت یافت. او را به واسطه 
مالحظه عجیبي که د ر سال 1991 د ر مورد  
جنگ خلیج فارس ارائه کرد  نیز مي شناسند ؛ او 
گفت: »جنگ خلیج فارس رخ ند اد .« با ساخته 
شد ن فیلم ماتریکس که سازند گان آن بود ریار 
را یکي از سرنخ هاي فکري فیلم معرفي کرد ند  
فارس  خلیج  جنگ  د رباره  که  مباحثي  با  و 

د رگرفت نام او بیش از پیش مطرح شد .
بود ریار معتقد  بود  که انسان ها د یگر د ر زند گي 
خود شان هم د خالتي نمي کنند . د ر مقاله اي 
کار  چه  خوشگذراني  از  »بعد   عنوان  با  که 
اشاره  مطلب  این  به  کرد   منتشر  مي کني؟« 
مي کند  که چگونه نیروهاي آزاد شد ه مد رنیسم 
- یعني آزاد ي جنسي و نژاد ي، آزاد ي بیان و 
الغاي امتیازات طبقاتي- به تد ریج د ر پیوند  با 
یکد یگر »جامعه نمایشي« را ساخته اند  و د ر 
این جامعه به ضد  آن چیزي که د ر اصل انتظار 

مي رفت، بد ل شد ه اند .
جهان  پسامد رن  جهان  است  معتقد   بود ریار 
لند   د یزني  د لیل  همین  به  و  است  وانمود ه 
تشکیل  را  آمریکا  واقعیت هاي  تلویزیون  و 
فرا  جهان  وارد   ما  بود ریار  نظر  از  مي د هند . 
واقعي شد ه ایم. به عبارت د یگر، واقعیت تولید  
مي شود ، ولي از قد رت ما خارج است. بود ریار 
حتي مقاله اي راجع به جنگ خلیج فارس د ر 
اوایل د هه 1990 نوشت و اشاره کرد  که این 
جنگ، کامال ساخته و پرد اخته رسانه ها بود  و 

آن ها چنین جنگي را براي ما تصویر کرد ند . 
او معتقد  است آن چه که ما از واقعیت و جهان 
واقعي مي بینیم د ر واقع تصویري است که به 
ما نشان د اد ه مي شود . رسانه به صورت د ریچه 
نگاه ما به جهان عمل مي کنند . حتي وقتي که 
د اري  نظام سرمایه  این  با  مخالفت  د ر صد د  

آن  از  بخشي  به  بالفاصله  باشیم،  پیشرفته 
تبد یل مي شویم. 

از نظر بود ریار پیروي عقل ابزاري بر شیوه هاي 
زند گي بشري موجب انحالل سوژه اجتماعي و 
خصوصي شد ن بعد  سیاسي شد ه است. این 
انحالل که همراه با انحالل کامل سوژه هگلي به 
د نبال نقد  نیچه اي از متافیزیک است، متفکران 
نسبي گرایي  نوعي  سوي  به  را  پسامد رن 
فرهنگي سوق مي د هد  که همراه با پلورالیسمي 
نگرش هاي  و  اید ئولوژي ها  سقوط  افسون زد ا 

سهوگرایانه را فراهم مي آورد .
کنث گرگن

د ر  او  است.  سال 1935  متولد   گرگن  کنث 
د کتراي  اخذ  به  موفق  میالد ي   1963 سال 
روانشناسي از د انشگاه د وک )Duke( شد . پس 
از آن به عنوان استاد یار گروه روابط اجتماعي 
د ر د انشگاه Harvard مشغول به تد ریس شد  و 
اکنون، استاد  د انشگاه Swarthmore است. او از 
افراد  برجسته و تأثیرگذار بر جریان رشته هاي 
روانشناسي و جامع شناسي است تا جایي که 
او را به عنوان بزرگترین فرد  د ر ساختارگرایي 

اجتماعي مي شناسند .
گرگن معتقد  است که د و نگاه به منشا پست 

مد رنیسم وجود  د ارد :
)Epoche-یک د وره جد ید  )اپوخه

کاربرد   د ر  که  باستان  یوناني  زبان  از  واژه اي 
فلسفي آن، لحظه اي نظري را توصیف مي کند  
هستي  یا  وجود   د رباره  قضاوت ها  تمامي  که 
نتیجه تمام کنش ها د ر  جهان خارجي و د ر 
واژه  این  مي آید .  د ر  تعلیق  حالت  به  جهان 
د ر فارسي »تعلیق«، »بازد اشت« و »توقیف« 
ترجمه شد ه است، ولي معموال به همان صورت 
اپوخه استفاد ه مي شود . این اصطالح به وسیله 

اد موند  هوسرل متد اول گرد ید .
د وره اي که با نقد  مد رنیسم آغاز شد ه است: د ر 
این عقید ه پست مد رنیسم با نقد  اصولي که 
پایه هاي مد رنیسم به شمار مي آیند ، پا به عرصه 

وجود  نهاد ه است. 
اند یشمند ان  از  بسیاري  مانند   به  نیز  گرگن 



شماره 20
تیر 95

70

که  مي پسند د   را  د وم  نظر  مد رنیسم،  پست 
پست مد رنیسم را نقد  مد رنیسم مي د اند  و بر 
این عقید ه است که 3 اصل به عنوان پایه هاي 

مد رنیسم شناخته مي شود :
y  : عقالیي بود ن انسان؛ با خصوصیاتي مانند

کرامت بخشي به عقالیي بود ن انسان، حمله 
به توتالیتریسم مذهبي- سلطنتي، د وري از 

ماوراء الطبیعه و نزد یکي به انسانگرایي.
y  بر تأکید   که  سیستماتیک؛  تجربه گرایي 

قد رت مشاهد ات فرد ي، شروع اثبات گرایي 
د ارد .
y  کانال از  )انتقال  نمایند ه  عنوان  به  زبان 

ذهني- عیني- ذهني(.
گرگن بیان مي د ارد  که پست مد رنیسم براي 
به لرزه اند اختن پایه هاي مد رنیسم ابتد ا به ابزار 
مد رنیسم یعني زبان حمله مي کند . به د لیل 
این که زبان د ر افراد  متفاوت، د ر فرهنگ هاي 
متفاوت و حتي د ر طبقات اجتماعي- شغلي 
متفاوت است، مي توان نتیجه گرفت که زبان 
وسیله اي براي مکنونات فرد ي نیست بلکه تابع 
کارکرد هاي فرهنگ است. زبان ذاتا محصول 

تباد الت جانبي میان انسان ها است.
تولید  یک سیستم نماد ي براي خود  از میان 
بسیاري از نماد هاي موجود ، د ر اصل نوعي ابتال 
به توهم است. بنابراین زبان زند ه، وابسته به 
همکاري جمعي یا عمل مشترک د و یا چند  
نفر است. ایجاد  معنا یک د ستاورد  جمعي است. 
حال اگر منطقي بود ن اساس یک د ستاورد  د ر 
از  شکل  یک  ذاتا  عقالنیت  پس  است،  زبان 
مشارکت جمعي است. صحبت کرد ن عقالني 
مفاهیم  طبق  بر  کرد ن  صحبت  معناي  به 
قرارد اد ي یک فرهنگ است. موجود یت عقالني 
یک موجود یت فرد ي نیست، بلکه یک عمل 

هماهنگ فرهنگي است.
پست مد رنیسم تالش د ارد  تا از مفاهیم پایه اي 
مد رنیسم به اصولي فراتر توجه کنیم و براي 
این امر به جاي استفاد ه از روش تجربي، توجه 
د ر  مي د ارد .  معطوف  اجتماعي  ساخت  به  را 

واقع گرگن با استفاد ه از این جمله بیتسون1 
که »نقشه واقعا قلمرو نیست« نقص زبان د ر 
بیان مفاهیم به شکل کامل را نمایان مي کند  
و معتقد  است که زبان با چند  فرهنگي شد ن 

معناها را د گرگون ساخته است.
)Generative Theory(  تئوري مولد

گرگن معتقد  است که د ر پست مد رنیسم به 
پایان عصر تئوري هاي کالن و جهان شمول 
ریختن  د ور  براي  تئوریسین ها  و  مي رسیم 
تئوري هاي قد یمي بسیار شجاع مي شوند . د ر 
مي توانیم  افراد   تعد اد   به  مد رن  پست  جهان 
تئوري د اشته باشیم، هر فرد ي مي تواند  یک 
تئوریسین باشد  و تمام مجریان خود  مي توانند  

نظریه پرد ازي کنند .
پست مد رنیسم و مد یریت

د ر عصر مد رن اصالحات، مد یریت از روش هاي 
مبتني بر »قوانین« فاصله گرفت و به سمت 
مد یریت »واقعیت« گام نهاد ، واقعیت هایي که 
از طریق پژوهش هاي علمي و تجربه ثابت شد ه 
بود  )کوپر، 1990؛ گلد من، 1977؛ کلوپنبرگ، 
نسبت   )2011( بویر   .)1982 الک،  1988؛ 
به پیشرفت مرد د  است. شک گرایي حتي د ر 
مورد  »امر نیک« هم د ر پیشرفت هاي علمي 
به وجود  آمد ه است که خود  معرف فناورین 
نوین شد ه است، اما عقاید  متضاد  د یني منجر 
به تشویش عمومي  به خاطر انقالب صنعتي با 
تمرکز بر ثروت د ر اختیاري تعد اد ي اند ک د ر 
)Kemp, 2013( .کاپیتالیسم منسجم« گشت«
د ید گاه هاي پست مد رنیسم د ر مد یریت 

رسانه
پست مد رنیسم، بیانگر یک نظریه سیستماتیک 
و جامع نیست و به د ریافت ها، تشخیص ها و 
شناخت هاي متفاوت و به کثرت گرایي باور د ارد . 
پست مد رنیسم، محیط سازمان را متالطم و 
متغیر مي د اند  و د ر نتیجه با طرح هر گونه نظریه 

جامع د ر مورد  مد یریت مخالف است.
جونز مي گوید : مد رنیسم د ر تعریف مد یریت 

1 - Bateson
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پست مد رن بسیار بسیار ناتوان است، چرا که 
مستلزم »ساد ه سازي مفهومي« است. )2003 

 )Jones,

هستي شناسي مد رنیستم د ر تقابل مستقیم 
با پست مد رنیسم د ر موضوع تئوري سازماني 
است. د ر نتیجه د انشمند ان علم سازمان با د و 
حقیقت متناقض روبرو هستند  که اجماع کمي 
د رخصوص د رستي هریک از ایشان وجود  د ارد . 

)Boisot, 2010(
رویکرد  پست مد رنیسم به عنوان یک وضعیت 
جد ید  د ر د انش، براي مد یریت یک امر ضروري 
رویکرد   این  که  چرا  است،  ناپذیر(  )اجتناب 
کسب و کار را از د وره صنعتي وارد  د وره پسا 

)Kemp, 2013( .صنعتي نمود ه است
کاربرد  منطق مد یریتي مد رن د ر کارایي با شعار 
پست  پاراد ایم  د ر  بد ه«  انجام  د رست  را  »کار 
پست  مي د هد .  از  را  خود   پاید اري  مد رنیسم 
مد رنیسم بر این باور است که کارایي از رهگذر 
)Gergen, 2004( . اثربخشي حاصل خواهد  آمد

یکي از بنیاد هاي متعالي تحلیل سازماني پست 
این مسئله  نظریه پرد ازي حول  مد رن، صرف 
تغییر  و  تفاوت  بازاند یشي،  چگونه  که  شد  
د انش،  تولید   مسیر  د ر  را  سازمان  بازآمایي 
تغذیه مي کنند ؟ د ر خأل مطالعات سازماني، 

پاسخ این پرسش ها هنوز د اد ه نشد ه است:
امروز ما د ر نظریه تحلیل سازمان چه چیزي به 

کمک قد رت/د انش مي توانیم بسازیم؟
محد ود یت هاي موضوعي ما چه چیزهایي است 
و چگونه مي توانیم از آن رها شویم؟ یا به قول 
فوکو و کانت: گوهر وجود ي حاضر ما چیست؟ 

)Chan, 2000(
محور،  د انش  د نیاي  و  صنعتي  فرا  تکنولوژي 
نیازمند  این است که افراد  همواره د ر تصمیم 
مؤثر  اجراي  شوند .  د رگیر  مهم  هاي  گیري 
کارهاي د انش محور، نیازمند  آن است که هر 
و  معمول  غیر  هد ف هاي  فهم  به  قاد ر  فرد ي 
اعمالي باشد  که برگرفته از فرایند  پیچید ه کار 

است .
نظریه هاي کالسیک، نئوکالسیک و نظریه هاي 

رفتارگرایي، زیر عنوان نظریه هاي پیش نوگرا 
مطرح مي شوند . رویکرد  سیستمي و مد یریت 
اقتضایي از جمله نظریه هاي نوگرا محسوب 

مي شوند .
نظریه هاي پست مد رن مد یریت نیز، شامل 
مجازي،  سازمان  جامع،  کیفیت  مد یریت 
سازمان  د انش،  مد یریت  اي،  شبکه  سازمان 

یاد گیرند ه و سازمان یاد د هند ه هستند .
مفهوم  که:  است  باور  این  بر   )1989( پیترز 
د هه  د ر  مد رنیسم  پست  اجتماعي  و  علمي 
1960، با پرسش و ترد ید  د ر مورد  مرجعیت 
عقل و وضع هر گونه نظریه جامع و مطلق پا 

به عرصه گذاشت و با د و مورد  د ر ارتباط بود :
y تغییر ساختار اقتصاد ي؛
y .مبارزه با اصول بنیاد ي نظریه پرد ازان نوگرا

پست مد رنیسم، فرضیه مرگ فرا روایت را مطرح 
مي سازد . د ر روایت نوگرا، مد یریت علمي و روابط 
انساني هد ف هاي مد یر را تشکیل مي د اد ند . فرد ، 
یک ابزار مکانیکي بود  که به گونه علمي قابل 
کنترل بود . مشاغل باید  رسمي سازي، استاند ارد  
سازي، متمرکز سازي و تخصصي مي شد . روایت 
پست مد رنیسم بر سازمان شبکه اي، با خطوط 
بین  روابط موقتي  و  افقي  مسطح، هماهنگي 
فروشند ه، مصرف کنند ه و کارکنان، تأکید  د ارد ؛ 
یک شبکه پاسخگو ، موقتي و بخش بخش که 
همه مرزهاي سازماني را محو مي کند . ) بوج و 

د نهي، 2000 (
جنبش پست مد رنیسم د ر سازمان ها این موارد  

را شناسایي و مطرح کرد : 
y  نقش آزاد  شد ه زنان و اقلیت ها د ر محل کار؛
y نیاز به مهارت آموزي مجد د  همه کارکنان؛
y نیازهاي اساسي آموزش و پرورش؛
y  تأکید  هم بر فرد ، هم بر گروه و هم بر جامعه

)بوج و د نهي، 2000 (.
بر  د ر واقع پست مد رنیسم د ر سازمان تکیه 
مفاهیمي مانند  اختیار، توانایي شکار موقعیت، 
د رون گرایي،  شتابند ه،  زمان  نسبیت گرایي، 
نهفته  تعامل  و  ارتباطات  فوریت،  فرد گرایي، 
د ارد . هم چنین پست مد رنیسم به عنوان یک 
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موارد ي همچون  د ر سازمان  فرهنگي  پد ید ه 
تحمل ابهام، ارج نهاد ن نوآوري، ساختارزد ایي 

از واقعیت، تأکید  بر تنوع را تقویت کرد . 
پیتر د راکر د ر سال)1992( با طرح پرسش هایي 
براي نخستین بار از مد یریت پست مد رن نام برد :

»آیا ما فراتر از عصر ماشین هستیم؟ فراتر از 
زماني که افراد  د ر کار هیچ مهارتي ند اشتند ؟ 
آیا کار کرد ن د ر تیم هاي خود  گرد ان، د ر یک 
را  افراد   باز،  روابط  و  و مسطح  شبکه جهاني 
کمتر  و  مي سازد   کنترل تر  خود   و  توانمند تر 

استثمار مي کند ؟
باورند  که: »د ر مد یریت  این  بر  و د نهي  بوج 
پیش از مد رن، مد یریت مهارت مد ار د ر د ستور 
مد یریت  مد رن،  د وره  د ر  و  د اشت  قرار  کار 
هرم مد ار اما آن چیزي که د ر پست مد رنیسم 

مالک عمل است، مد یریت شبکه مد ار است.«
اند یشمند ان مد یریت بر این باورند  که به جاي 
وظایف اصلي مد یریت د ر مد رنیسم که عبارت 
بود ند  از برنامه ریزي، سازماند هي، فرماند هي، 
هماهنگي، کنترل به مفاهیمي مانند  نوآوري 
و ابتکار، سازماند هي فعال، ترغیب، هم آفریني، 
خود کنترلي تکیه مي کند  که د ر ذیل به آن 

مي پرد ازم:
نوآوري

سازمان ها براي مؤثر بود ن باید  عد م قطعیت 
و هر احتمالي را د ر محیط اد اره کنند . عد م 
قطعیت به این معنا که تصمیم گیران اطالعات 
زیاد ي د ر مورد  محیط ند ارند  و براي پیش بیني 

تغییرات د چار مشکل هستند ، بنابراین براي 
ماند گاري خود  باید  به طور مستمر اید ه هاي 
نو ارائه د هند . عالوه بر آن، ارزش هاي افراد  و 
و  مي کند   تغییر  واقعیات  با  همراه  سازمان ها 
این تغییرات به نوبه خود  تعد یل د ر برنامه ها و 
تجد ید  نظر د ر هد ف ها و راه هاي رسید ن نیل 
به هد ف ها را ضروري مي سازد  )ایکاف، 1375(. 
به  ریزي  برنامه  از  نمي توان  د یگر  نتیجه  د ر 
مفاهیم  و  گفت  سخن  آن  کالسیک  مفهوم 

نوآوري و اختراع و ابد اع مطرح مي شوند . 
سازماند هي فعال

براي  که  اهمیتي  د لیل  به  مد رنیسم،  پست 
سازماند هي  مفهوم  است،  قائل  زد ایي  تمرکز 
فعال را د ر تقابل با سازماند هي مطرح مي کند ، 
که عبارت است از الگویي که بر مبناي اطالعات 
حاصل از شناسایي شرایط محیط، هد ف ها و 
فني  موقعیت  و  فناوري  و  اطالعات  وظایف، 
اتکاي  انتخاب مي شود  و  و راهبرد ي سازمان 
از  روابــط  رسمي  و  ساخت هاي  به  کمتري 
پیش تعیین شد ه د ارند . سازماند هي پهن، غیر 
با الیه ها و طبقات کم، منعطف و  متمرکز، 
مسطح براي تیم هاي خود  مختار مورد  تأکید  
سازماند هي  د ر  د نهي،1999(.  و  )بوج  است 
کنترل  نمود ارهاي  به وسیله  کارکنان  فعال 
کیفیت آماري و فناوري اطالعات، کارشان را 

سرعت مي بخشند .
ترغیب

با  تقابل  د ر  مد رنیسم  پست  د ر  که  ترغیب 

سازماند هی فرانوگراسازماند هی نوگرا

سازماند هی

1. یک فرد ، یک شغل و مشاغل 
تخصصی.

2. تقابل مد یریت و کارمند .
3. تقسیم بخش ها و شعبه ها.

4. ساختار بلند .
5. تقویت تجانس و مشابهت ها.

6. چنین فرض می شود  که 
تخصصی سازی، رسمی سازی، 
عاد ی سازی و تقسیم کار باعث 

افزایش کارایی می شود .

سازماند هی فعال

1. تیم های کار، کارکنان چند  مهارتی.
2. همکاری مد یریت و کارمند .

3. شبکه های انعطاف پذیر با مرزهای 
نفوذ ناپذیر.

4. ساختار مسطح.
5. تقویت تنوع و تفاوت ها.

6. چنین فرض می شود  که از طریق 
تخصصی سازی، رسمی سازی، عاد ی 

سازی و تقسیم کار  باعث کاهش 
کارایی می شود .

جدول 1- تفاوت سازماندهی نوگرا و پست مدرنیسم
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فرماند هي مطرح مي شود ، به این اشاره د ارد  که 
مد یریت هنر و توانایي پیگیري آرزوهاي جد ید  
و ایجاد  تعهد  به پي جویي آن ها است. د ر د وران 
جد ید ،کارکنان فرهیخته هستند  و د ر نتیجه 
مشارکت و همکاري د ر گروه ها به یک آرمان 
مشترک د ست مي یابند  و از این راه به هد ف ها 
متعهد  مي شوند  و براي رسید ن به آن ها تالش 

مي کنند  )کئو و تابین،2000(. 
هم آفریني

هنگامي که هماهنگي د اوطلبانه، غیر رسمي، 
و  افــراد   توسط  سازماني،  تشریفات  بــد ون 
آفریني  هم  شود ،  ایجاد   سازماني  واحد هاي 

صورت مي پذیرد .
و  خود   هد ف هاي  باید   کارمند   مورد   این  د ر 
واحد  خود  را بشناسد ، تصویر روشني از آنچه 
با  را  خود   و  باشد   د اشته  نظر  د ر  د ارد ،  نیاز 

سازمان و هد ف هاي آن وفق د هد . 
د ر هم آفریني، فرد  به گونه ذهني و عاطفي، 
د ر یک وضعیت گروهي، د رگیر مي شود  و این 
د رگیري وي را واد ار مي کند  تا به هد ف هاي 
گروه کمک کند  و خود  را د ر مسئولیت هاي آن 
گروه سهیم بد اند  و براي به انجام رساند ن آن ها 

تفکر و تالش کند .
خود  کنترلي

از راه پذیرش مسئولیت فرد ي  خود  کنترلي 
براي کارهاي خود  صورت مي پذیرد . از آن جا 
که سازمان فرا نوگرا، اساس رابطه و حضور را 
به ارزش ها و گرایش هاي مشترک مي گذارد ، 

انتظار مي رود  که به د لیل کشش هاي د روني 
بیروني و موضوع هاي  کارکنان و جاذبه هاي 
سازماني، مشکالت انضباطي به کمترین میزان 

د ر آن پد ید ار شود .
سازمان پست مد رن

تنوع،  از  شبکه اي  مد رنیسم،  پست  سازمان 
خود  رهبري و تیم هاي خود  کنترل با چند ین 
مرکز است که رفتارهاي سازماني خود  را به 
اقتضاي شرایط هماهنگ مي کند . این سازمان 
خواهان تغییر است و از آن استقبال مي کند  و 
مشارکت و تعاون به معناي واقعي کلمه و با 
حضور کارکنان رد ه هاي مختلف سازمان محقق 
که  مي کند   توصیه  مد رنیسم  پست  مي شود . 
سازمان ها ویژگي هایي همچون خود  مختاري، 
استقالل د اخلي، کار تیمي، رهبري مشارکتي 
و تنوع فرهنگي را توسعه د هند . سلسله مراتب 
مسطح، مد یریت ماتریسي، یاد گیري مشارکتي 
و مد یریت پروژه بعضي از رویکرد هاي معمول 
د ر این زمینه هستند . تافلر سازمان متناسب با 
عصر پست مد رنیسم و فرا صنعتي را سازمان 
موج سوم مي نامد  و سه ویژگي: قابلیت انعطاف، 
خالقیت و نوآوري را براي آن بر مي شمارد . د ر 
نهایت مي توان گفت که تفکر سازماني پست 
مد رنیسم، د ید گاه هاي مرد م ساالر و تکثرگرا را 
موقعیت هاي  اد اره  براي  روش هایي  عنوان  به 

غیر قابل کنترل تشویق مي کند .
کابوس پست مد رن؟!

سه  به  مد رن  پست  فرا  و  پست مد رن  رویاي 

جدول 2- مقایسه متغیرهای سازمانی در سازمان های مدرن و پست مدرن

سازمان های پست مد رنسازمان های مد رنمتغیرهای سازمانی
اهد اف استراتژیک
ترتیبات کارکرد ی
هماهنگی و کنترل

قابلیت محاسبه
روابط کاری

انگیزش
کیفیت

رابطه عملکرد  - پاد اش
روابط بین شخصی

تخصصی شد ن
بوروکراسی

توجه به توانمند سازی ابزاری 
سازمانی

ساختارمند 
پاد اش و تنبیه

بیرونی
فرد ی

رو به انحطاط

یکپارچگی
مرد م ساالری

تمرکز بر توانمند سازی انسانی
د رونی

بد ون ساختار
تعهد  و اطمینان

د رونی )فرهنگ سازی(
تیمی
زایند ه
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نخست،  است.  شد ه  تبد یل  کابوس  به  د لیل 
خیره کنند ه  شروعي  د نبال  به  مد رن،  پست 
د ر هنرهاي ظریف گامي بلند  به سوي علوم 
اجتماعي با انتظارات فراوان برد اشت )روسوریال 
1993؛ بست و کلنر، 1991: 1997: 2001(. 
بسیاري گمان کرد ند  که د وره پست  مد رن از 
راه رسید ه است و پایاني خواهد  بود  بر د وران 
یغماگر و استثماري و غیرقابل تحمل د وره آخر 
مد رن )بوژه و د ني، 1994(. این گام بلند  به 
سوي علوم اجتماعي متنوع منجر به چند پاره 
شاید   و  رقابت  به  مد رن  پست  تئوري  شد ن 
واقعیت هاي بي تناسب شد : پست مد رني شاد  
پست  فناوري  تاریک  گوشه  نمي توانست  که 
مد رن را اذعان نماید  )برگ کوئیست، 1993( 
سوررئال  زیبایي شناسانه  بعد   د ر  ریشه  که 
پست  علوم   )2003 هانکوک،  و  )کار  د اشت 
مد رنیسم  پست  یک   ،)2001 )بوژه،  مد رن 
ساد ه د ر عصر تغییر که پیش بیني پایاني بر 
مد رنیته ناموزون مي کرد  )کلگ، 1990(، پست 
مد رني که عصر بعد ي را پیچید ه تر مي ساخت 
و کلنر، 1991؛  بورل، 1988؛ بست  و  )کوپر 
پست  تئوري  یک  و  د یگران، 1996(  و  بوژه 
مد رن انتقاد ي )الوسسون و د یتز، 1996؛ بست 
و کلنر، 1997؛ بوژه، 2001( که عصر تغییر، 
رابطه  نفع  به  را  و پست مد رن ساد ه  جشن، 

هیبرید  با نظریه انتقاد ي رد  مي کرد . 
کاپیتالیسم  مــد رن  ــر  اواخ فرم هاي  ثانیا، 
جنبش هاي پست مد رن را متناسب مي ساخت. 
از  بهره برد اري  به  شروع  مد یران  نمونه،  براي 
زبان پست مد رنیست ها ) و پساساختارگرایان( 
کرد ند  تا مد ل هایي از مد یریت و سازماند هي 
ایجاد  نمایند  که »پست مد رن« نامید ه مي شد . 
تبلیغات شرکت نایک ساختار مصرف گرایي خود  
را مي شکند ، مک د ونالد  شروع به فروش ساالد  
کرد  د ر حالي که فست فود هاي خود  را د اراي 
د انش،  مد یریت  مي کرد .  تبلیغ  غذایي  ارزش 
سازمان یاد گیرند ه، مشاوره تعاملي »کارگران 
د انش«، »قد رت زایي« و »پیچید گي« را ایجاد  
نمود ند  که مد ل هایي پست بوروکراتیک، پست 

فورد یست، پست تیلوریست بود ند . 
تازگي  به  مد رن  پست  تاریک  گوشه  ثالثا، 
موضوع بحث و بررسي شد ه است. مثال، علوم 
محور  حول  بیشتر  که  ماد امي  مد رن  پست 
نظیر  نوین  فناوري هاي  مي گرد ند ،  اخالق 
بیوتکنولوژي، بازمهند سي ژنتیک، شبیه سازي 
و  بشر  براي  را  خطرناکي  عواقب  نیز   ... و 
گونه هاي غیر بشر بالقوه د ارا هستند . )2006 

)Boje,

پست مد رنیسم و رسانه ها
مد عي  مد رن  پست  نظریه پرد ازان  از  گروهي 
ظهور و شکل گیري نوع جد ید ي از جامعه اند  
عد ه  این  است.  متفاوت  کامال  گذشته  با  که 
سر  پشت  حال  د ر  اکنون  ما  هستند   معتقد  
گذاشتن »عصر اول رسانه ها« و شاهد  ظهور 

»عصر د وم رسانه ها« هستیم. 
عصر اول رسانه ها

عصر اول رسانه ها که با تکنولوژي هاي ارتباطي 
فیلم، راد یو، تلویزیون و وید ئو شناخته مي شود ، 

امتد اد  و توسعه جریان ارتباطي تلفن است. 
تلفن  جریان  از  بعد   رسانه ها،  اول  عصر  د ر 
که یک نفر با یک نفر ارتباط برقرار مي کرد ، 
تولید کنند گان مي توانستند   از  گروه کوچکي 
اقشار  براي  را  اخبار  و  آگاهي ها  اطالعات، 
معني  این  به  بفرستند ؛  از مخاطبان  وسیعي 
که با انتشار د ست اول اطالعات و اخبار، یک 
ارتباط »برتر« و یک جانبه برقرار مي شد  و به 
خصوص آن که، نشر د ر انحصار تولید  کنند گان 
محد ود  و مصرف کنند گان بي شمار پیام ها بود . 
غرب  فرهنگي  سلطه  فرهنگي،  وابستگي 
بزرگ  شرکت هاي  سلطه  سوم،  جهان  د ر 
ارتباطي و تولید کنند گان فیلم هاي تلویزیوني 
و سینمایي آمریکا بر جهان سوم و غربي شد ن، 
مهم ترین پیامد هاي عصر اول رسانه ها از منظر 
نظریه پرد ازان مکتب وابستگي و منتقد ان جد ي 

عصر اول رسانه هاست.
عصر د وم رسانه ها

عصر د وم رسانه ها که از د ید گاه نظریه پرد ازان، 
با ظهور و شکل گیري نوع جد ید ي از جامعه 
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همراه شد ه است، از طریق اد غام تکنولوژي هاي 
جد ید  ارتباطي ماهواره اي با رایانه، تلویزیون و 
تلفن ظاهر شد ه است. د ر اثر چنین اد غامي، 
که  قبلي  سیستم  براي  تازه اي  جانشین هاي 
وجود   به  د اشت،  جد ي  فني  محد ود یت هاي 
مي گیرد   قوت  بسیار  احتمال  این  و  آمد ه 
تولید کنند گان،  از  مشترک  نظامي  که 
توزیع کنند گان و مصرف کنند گان به وجود  آید . 
نظریه پرد ازان  از   )Mark Poster( پاستر  مارک 
پست مد رنیسم د ر تشریح عصر د وم رسانه ها 
از مرتبطان همواره  چنین مي نویسد : »برخي 
فکر  اما  بود .  خواهند   د یگران  از  قد رتمند تر 
بزرگي که د ر پشت قصه هاي )این رسانه هاي 
براي  است که  آن  نهفته،  الکترونیکي جد ید ( 
بسیار،  عد ه اي  با  بسیار  عد ه اي  بار،  نخستن 
که  اشخاصي  روز  هر  مي شوند ،  صحبت  وارد  
استطاعت تهیه لوازم رایانه و پرد اخت صورت 
حساب تلفن خود  را د ارند ، مي توانند  تهیه کنند ه، 
مجري، سرد بیر و شنوند ه خود  باشند . هر روز 
که مي گذرد ، د استان هاي آن ها بیشتر و بیشتر 
د اراي سبکي خاص، تحت تأثیر کنش متقابل 
و توأم با فرد گرایي مي شود . د استان هایي که د ر 
مید ان هاي مختلف براي شنوند گان گوناگون و به 

روش هاي متفاوت بیان مي شود .« 
»این انفجار متکي به نوعي فناوري است که 
با چاپ و رسانه هاي الکترونیکي نخستن عصر 
د ر  انعطاف پذیر،  ارزان،  د ارد :  تفاوت  رسانه ها 

د سترس فوري و د اراي سرعت است.« 
همان طور که مالحظه مي شود  برخالف عصر 
اول رسانه ها که به قول آد ورنو و هورکهایمر تضاد  
ذهني همیشه میان چند  مرکز معد ود  تولید  و 
گروه بسیار وسیعي از مصرف کنند گان متفرق 
رسانه ها  د وم  عصر  د ر  بود .  برقرار  پراکند ه  و 
ظاهرا تضاد  انحصاري میان تولید کنند گان و 
مصرف کنند گان پیام ها از بین مي رود  و تولید  
نه تنها د یگر یک طرفه نخواهد  بود ، بلکه د ر 

انحصار گروهي خاص قرار نخواهد  گرفت.
بود ریار و رسانه پست مد رن

به اعتقاد  »ژان  بود ریار« بشر، امروز قطعا د ر 

بود ریار  مي برد .  سر  به   پسامد رن   وضعیت  
مشخصه  د وران  پسامد رن را گسستگي  میان  
ارائه   جهان   از  علوم   و  رسانه ها  که   تصویري  
مرگ  د الیل  همین  به  او  مي د اند .  مي د هند ، 
که  هایي  رسانه  کند .  مي  اعالم  را  ها  رسانه 
د ر پوست مغز و استخوان مخاطبان به ویژه 
با پیشرفت تکنولوژي اینترنت و وب، به طرز 
ناگواري جا گرفته و از اصل و ماهیت خود  د ور 
افتاد ه اند . رسانه که د ر ارتباط بسیار نزد یکي با 
پیام است نیز شالود ه شکني مي شود . به گفته 
بود ریار: »رسانه پیام است، این هم به معناي 
مرگ پیام است و هم به معناي مرگ رسانه، 

چون د یگر رسانند ه نیست.«
منابع

د انش . 1 بازخواني   ،)1387( سید مهد ي  الواني، 
سیاست گذاري د ر زمینه پست مد رنیسم: شکل گیري 
خط مشي د ر عصر پست مد رن، فصل نامه روش 
شناسي علوم انساني، شماره 56، پاییز 1387، صص 

122-99
2 .)www.ensani.ir( پرتال جامع علوم انساني
جهاند ید ه، افشین و نیکو سرخوش )1378(، مراقبت . 3

و تنبیه تولد  زند ان )ترجمه اثر میشل فوکو(، نشر ني
رمضان نرگسي، رضا )...(، د غد غه هاي میشل فوکو . 4

بهار  آموزه،  فصلنامه  ایران،  اسالمي  انقالب  د رباره 
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