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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻬﻢ وﺿﻊ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ-
ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ دﺷﻮار اﺳﺖ .اﻳﻦﻛﻪ وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن دﻗﻴﻘﺎ ﭼﻪ وﺿﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﺎ ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد،
ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﻲ و ﻳﻚﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺑﺎر ﺿﺮورت ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ در ﺑﺎب آن را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ از
ﻋﻬﺪه ﺑﺮداﺷﺖ .اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮد ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ دﺷﻮاريﻫﺎي ﻓﻬﻢ وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ از دﺷﻮار ﺑﻮدن ﻓﻬﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﺗﻲ از آن ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ،دﺷﻮارﺑﻮدن
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻬﻢ وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن درﻛﻲ از اﺿﻄﺮاب آﻣﺎل ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺠﺪد ﭘﻴﺶ آﻣﺪه
و از ﺑﻲآﻳﻨﺪﮔﻲ آن ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪاﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب »ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ،ﻛﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮﻳﻖ
دﺷﻮار ﻓﻬﻢ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي آن در آراي ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﭼﻮن روﺳﻮ ،ﻛﺎﻧﺖ ،ﻫﮕﻞ ،ﻣﺎرﻛﺲ و ﻧﻴﭽﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﺪ و ﺳﻴﺮ ﺗﺪاوم آن را در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن اﺷﭙﻨﮕﻠﺮ ،راﺳﻞ ،وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ،ﭘﻮﭘﺮ ،ﻣﺎرﻛﻮزه و ﻫﻴﺪﮔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و آن را در
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻜﺮي ﻣﺘﻔﻜﺮان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻲ ﭼﻮن درﻳﺪا ،ﻟﻴﻮﺗﺎر ،ﻓﻮﻛﻮ و رورﺗﻲ ﭘﻲ ﮔﻴﺮد .ﻗﻄﻌﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و اﻫﻤﻴﺖ ،ﻋﻬﺪه
دار ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺲ ﻓﺮاﺧﺘﺮ از اﻧﺪازه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ را ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
درآﻣﺪي ﺑﻪ آن ﻣﻘﺼﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪود از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ .در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﺑﺒﺮد و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ و اﻧﺪازه از ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ
ﻛﺎري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﻛﺘﺎﺑﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﮕﻨﺠﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻛﺘﺎب ﻣﺬﻛﻮر ،وﺿﻊ
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺳﺮﺳﺮي ﻃﺮح ﻧﻜﺮده و ﻓﺎرغ از درك ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد راه درﻛﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ .وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن از ﺳﻮاﺑﻘﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و رﻳﺸﻪﻫﺎﻳﻲ در
ژرﻓﻨﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮورت و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪاي در ﻓﻀﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ آﺷﻜﺎر و ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﺪد اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﭘﺎﺑﻪﭘﺎي ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺪﻳﺸﻪ دوره ﻣﺪرن ﭘﻲﮔﺮﻓﺖ و از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر در ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺗﺎﻣﻞ
ﻛﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪراﺳﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﻣﻴﺰان ﻣﺎ دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ،راهﻫﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﺮﺑﻲ ،ﻣﻮاﺿﻊ و
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد و از ﺳﻄﺢ اﻧﻜﺎر اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﻔﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم اﻛﻨﻮن و آﻳﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﺴﺒﺖ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﮔﻮاه ﮔﻮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻣﺠﺎل ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺧﻴﺮﻣﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﺎﻣﻞ درﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ
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ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻏﺮب ﻓﺎرغ ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻳﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻤﺎن را در ﻏﻴﺎب ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ و ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻛﻨﻴﻢ .اﻛﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻲ را ﻧﺸﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ از اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ در اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ و ﻃﺮح و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ را ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ  ،ﻛﻪ ﺑﺲ ﺿﺮوري
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ و ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﺎل را ﻧﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺪ از ﺧﻮد ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ
ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺪوام آن را ﻣﻮرد ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ و ﮔﺸﻮدن راﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ
ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه« ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار داد .اﮔﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ،
در ﻃﺮح و ﺗﻌﺮﻳﻒ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﻣﻜﺎن ﭘﺮﺳﺶ از ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ و دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﻪ-
ﻋﺒﺎرﺗﻲ ،ﮔﺸﺎﻳﻨﺪه راه ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو در ﻛﺘﺎب ﻫﻴﻜﺲ ،ﺳﺨﻨﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﻛﻪ »روﺷﻨﻔﻜﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ-
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﻣﺮده اﺳﺖ« )ﻫﻴﻜﺲ (13 ،1394 ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ دوره ﻣﺪرن و آﻏﺎز ﺷﺪن دوره دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرن ﻣﻲ-
ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻛﺴﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﺪﻋﻲ آﻏﺎز دوره ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺸﺪه و ﺑﺸﺮ از ﻋﻬﺪي ﻛﻪ در دوره ﻣﺪرن داﺷﺘﻪ آزاد ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻋﺒﻮر
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ و آن را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار داد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎل و آﻳﻨﺪه ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪه و ﺧﺮدي
ﻛﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻮام ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻛﻨﻮن دﻳﮕﺮ آن اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪارد و در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﺴﺒﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺛﻴﻖ آن ﺑﺎ
ﻗﺪرت ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ آﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﻲﺗﻮان از اﺻﻮل روﺷﻨﮕﺮي ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ آﻣﺎﻟﻲ اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز
دوره ﻣﺪرن ﻃﺮح و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻴﻜﺲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ »ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﻛﻞ ﭘﺮوژه روﺷﻨﮕﺮي را رد ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ روﺷﻨﮕﺮي از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آنﻫﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ اوج اﻧﺤﻄﺎﻃﺸﺎن رﺳﻴﺪهاﻧﺪ«.
)ﻫﻴﻜﺲ (27 ،1394 ،وﻗﺘﻲ ﻫﻴﻜﺲ از رد روﺷﻨﮕﺮي ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،اي ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﮔﻤﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ،ﺧﻮد ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺒﺎرزهاي اﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ،ﺣﺎل آنﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺻﻼ ﺟﺒﻬﻪاي در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺒﺎرزه و ﻛﺎرزاري در
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .روﺷﻨﮕﺮي اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دوره و ﻗﺪرت ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ را ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻲﻛﺮد و دوره ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ،دوره زوال اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد و
ﻇﻬﻮر ﺧﻠﻞ در آن ﻗﺪرت اﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زوال و ﺧﻠﻞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﻴﺮون از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل روﺷﻨﮕﺮي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد .ﺷﻚ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﻘﻞ و ﺗﺮدﻳﺪ در اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻧﺪارد و آن را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻨﺸﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدي ﻋﻠﻢ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ دﭼﺎر ﺧﻠﻠﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﺮورﺗﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻇﻬﻮر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺒﻮد و اﺳﺎﺳﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﻬﻮر اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﺷﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﻠﻞ و ﺗﺮدﻳﺪ ،ﻋﻠﻢ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮ اﻋﺘﺒﺎر آن ﭼﻮن و ﭼﺮا آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ،
ﻫﻨﻮز اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺟﺪﻳﺖ ﺧﻮد ﻃﺮح ﻧﺸﺪه و آﻏﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻇﻬﻮر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻲ ﺑﻪ
ﻓﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮدﻳﺪ در اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻢ و ﺷﻚ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺒﺎرزه اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل روﺷﻨﮕﺮي ،ﻛﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﺿﻌﻒ دروﻧﻲ اﻳﻦ اﺻﻮل و اﺑﻬﺎم ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻗﺪرت ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،اﺑﻬﺎم و ﺿﻌﻔﻲ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺸﺎن را ﻣﻲﺗﻮان ﺷﺮط اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
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روﺷﻨﮕﺮي ﺑﻪﺣﺴﺎب آورد .ﺿﺮورت و ﻇﻬﻮر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن از ﻫﺘﻚ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ و آﺷﻜﺎر ﺷﺪن آن اﺑﻬﺎم و
ﺿﻌﻒ ﺑﺮﻣﻲﺧﻴﺰد.

ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم
ﺗﺎﻣﻞ در ﺗﻌﺒﻴﺮ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم« ،ﻻاﻗﻞ از دو ﺳﻮ راه ﺑﺼﻴﺮت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ :ﻳﻜﻲ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ،ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺶ از آنﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت وﺿﻌﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﺷﻜﺎر ﺷﻮد ﻧﻴﺰ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﺟﻬﻲ ﻃﺮح ﺷﺪهاﺳﺖ 2و دﻳﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ وﺟﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ ﭘﺴﺖﻣﺪرن را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢﺳﻮ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻇﻬﻮر آن در وﺿﻊ
و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺘﺎﺧﺮش ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ و ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ و ﻋﻴﻦ ﻫﻢﺑﻮدن آن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺸﻮﻳﻢ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ،ﮔﺮﭼﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز دوره ﻣﺪرن ،ﺑﺎ ﺳﻮﻳﻪ-
ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در اﻧﺪﻳﺸﻪ و آﺛﺎر ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﻮﻧﺘﻨﻲ ،روﺳﻮ ،ﻫﻴﻮم ،ﻛﺎﻧﺖ ،ﺷﻠﻴﻨﮓ ،ﻛﻲﻳﺮﻛﮕﺎرد ،ﺷﻮﭘﻨﻬﺎور ،ﻧﻴﭽﻪ و
ﺷﺎﻋﺮي ﭼﻮن ﺑﻮدﻟﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻴﻢ و ﺻﺪا و ﺻﺒﻐﻪ آﺷﻜﺎري از آن را در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﻜﺮان روﺳﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ آن دﻻﻟﺖ را ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻫﻴﭻ دﺳﺖآورد ﺗﺎزهاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ و ﺗﻜﺮار آنﭼﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ و آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻃﺮح ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي از ﺧﻮد دوره ﻣﺪرن ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻣﻜﺎن ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ
آن ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺤﻘﻖ آن را در ﻳﻮﻧﺎن ﻳﺎ در دوره ﻣﺴﻴﺤﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در آﻏﺎز دوره ﺗﺠﺪد اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ دوره ﻣﺪرن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ وﻳﮋه در ﺷﺮاﻳﻂ و ﺟﻮﻫﺮه آﮔﺎﻫﻲ ،ﺧﻮﻳﺶ را آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻘﺎداﻧﻪاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،اﻳﻦ وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ
و ﭘﻴﺶ از ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرن وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرن را در ﺣﺪود ﻫﻤﻴﻦ دوره ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺎط آﻏﺎزﻳﻦ آن را در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ .ﻣﻮﻟﻒ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ دوره
دﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﺸﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮﺷﻴﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻀﻮر و ﺗﺪاوم آن در اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻜﺎود و ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار

 .٢از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ »ﭘﺴﺎ« ﻳﺎ »ﭘﺴﺖ« در »ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« و »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« راﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺗﺒﻪ و رﺗﺒﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد.
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ ﭼﻮن ﻋﻴﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻨﻴﺎنﻫﺎي ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ و
رواﻳﺖﻫﺎي ﻛﻼن آن ،از آﻏﺎز ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ،و ﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﻣﺘﻦ آﻣﺪه ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻬﺖﮔﻴﺮيﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ آن در آﺛﺎر ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن
ﻣﻮﻧﺘﻨﻲ ،روﺳﻮ ،ﻫﻴﻮم ،ﻛﺎﻧﺖ ،ﻛﻲﻳﺮﻛﮕﺎرد ،ﻧﻴﭽﻪ و ،...ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ و ﺑﺴﻂ ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ »ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« ،ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮدن آن در ﺳﻨﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ »ﺑﺮﺧﻲ
ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻲ آﺷﻜﺎرا ﭘﺴﺖ ﻣﺪرناﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻘﺪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
راﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺮب ﺑﻲآنﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رود .اﻳﻦ ادﻋﺎ ،ادﻋﺎي ]ﻛﺴﺎﻧﻲ ﭼﻮن[
دﻳﻮﻳﺪ ﻫﺎل اﺳﺖ ) «.ﻛﻬﻮن(279 ،1388 ،
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دﻫﺪ 3.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب »ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺼﻴﺮت ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺳﻮژهي ﺑﻪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪه در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﻏﺮﺑﻲ ،از آﻏﺎز ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻨﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﺎنﭘﺬﻳﺮي ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻫﻲ و ﺗﻨﮕﻨﺎ در ﻓﻀﺎي اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭼﻪ ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﻇﻬﻮر
و ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻔﻲ آن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﺗﻜﻮﻳﻦ ،ﺗﺪاوم و ﺑﺴﻂ وﺟﻮد ﺳﻮژه از آن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺗﺎرﻳﺦ
ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮﺑﻲ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و راه ﺑﺮدهاﺳﺖ؛ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در وﺿﻊ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﻣﻮرد ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب از زﺑﺎن ﻓﻮﻛﻮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد» :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺪه ﺿﺮورتﻫﺎي
ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ...ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﺮد ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎ داﻧﺶ ﺑﻲﻣﻌﻨﺎﺳﺖ) «.ﻫﻴﻜﺲ(14 ،1394 ،
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻛﻨﻮن ،ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر و ﺑﻪاﻗﺘﻀﺎي اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎه ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﻜﺲ در ﻛﺘﺎب
ﺧﻮد ﻛﻮﺷﻴﺪه ﺗﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺛﻴﻖ او را ﺑﺎ وﺿﻊ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ :اﻳﻤﺎﻧﻮﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ.
ﻛﺎﻧﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرن
ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻔﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮب ،ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه دارد و اﻧﺪﻳﺸﻪ او ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ دورانﺳﺎز ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ .ﻫﻴﻜﺲ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺮاي آنﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺛﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﻪ او را ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد ،ﺑﺮ ﻧﺸﺎن دادن آن ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻬﻤﻲ
از اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲورزد ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻘﻞ و ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ از ﻧﺎداﻧﻲ ﺑﺸﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﺎداﻧﻲ را ﻣﺜﻼ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد:
»ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در ﻣﻜﺎن ﻳﺎ زﻣﺎن ﺷﻬﻮد ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﮋهﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﻧﻤﻮدﻫﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﺻﺮف ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﻛﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﺘﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﺒﺪﻻت ،ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﻴﺮون از اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ«.
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ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻋﻠﻢ و داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎ راﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ داراي ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و اﻣﻜﺎن ﻫﻴﭻ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻲ در آن و
ﻃﺮح ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺪ و اﻋﺘﺮاﺿﻲ درﺑﺎب آن را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﻼق و دﻳﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﺳﻘﺮاﻃﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن« 5.اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻧﺸﺎﻧﻲ از اﻳﻦ آرﻣﺎن ﻛﺎﻧﺘﻲ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺟﺎﻳﻲ و ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ را در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﺎﻛﺎﻧﻪ و و
ﻧﻘﺎداﻧﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﻮرد ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺎﻣﻞ دوﺑﺎره ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻢﺳﻮﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎ آنﭼﻪ در
ﻓﻀﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻣﻲﮔﺬرد ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎي ﻛﺘﺎب ،در ﻣﺴﻴﺮ دﺷﻮار »ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺴﺖ

 .٣ﻣﻮﻟﻒ آﺷﻜﺎرا ،ﺣﺪود ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ را از روﺳﻮ ﺗﺎ ﻓﻮﻛﻮ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻋﻨﻮان ﻛﺘﺎب ﭼﻨﻴﻦ آوردهاﺳﺖ» :ﺷﻚﮔﺮاﻳﻲ
و ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ از روﺳﻮ ﺗﺎ ﻓﻮﻛﻮ« .اﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﺪود آن ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﻳﺮﻳﻦﺗﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ از ﻫﻤﻴﻦ آﻏﺎز
دوره ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« ،ﭼﺸﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﺗﺎزهاي در ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ-
ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﻧﻪ در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و اﻧﻀﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮﻳﺶ ،ﻛﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻓﻀﺎي ﻧﻈﺎم ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﻗﻮي ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮش ،ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﺪرن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭼﻨﺎن ژرﻓﻨﺎ و واﻗﻌﻴﺘﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
آن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮي ﻛﺎﻧﺖ راه ﺗﺠﺪد ﮔﺸﻮده ﻧﺒﻮد و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﺠﺪد اﻣﻜﺎن ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻲﻳﺎﻓﺖ .ﻛﺎﻧﺖ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و ﺑﺮ ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲورزد اﻣﺎ از دل ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،ﻧﻈﻤﻲ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﻈﻢ
ﺗﺠﺪد اﺳﺖ و رو ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي و ﻛﻤﺎل دارد ،ﺣﺎل آنﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرنﻫﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎور ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﻢ را از دﺳﺖ داده و ﺗﺎرﻳﺦ را ﻓﺎﻗﺪ
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ادب ﺗﺠﺪد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎ و ﮔﺴﺴﺖﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪهاﻧﺪ .از
ﻃﺮﻓﻲ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﻘﻞ ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ ،زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﻃﺮح و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮارواﻳﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻘﻄﻊ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﺮارواﻳﺖﻫﺎﺳﺖ،
ﺣﺎل آنﻛﻪ در وﺿﻊ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد از دﺳﺖ ﻣﻲرود و اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺮاي ﻓﺮارواﻳﺖﻫﺎي ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺪرن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ .ﻟﻴﻮﺗﺎر ﺧﻮد اﻳﻦ
وﺿﻊ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﺻﻄﻼح ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎده ﻛﻨﻢ آن را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ
ﻓﺮارواﻳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻢ .اﻳﻦ ﺑﻲاﻋﺘﻤﺎدي ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم اﺳﺖ) «.ﻟﻴﻮﺗﺎر ،1388 ،ص  (494ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از آن-
رو ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺨﻨﺎن ﻛﺎﻧﺖ را در وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻔﻜﺮان ﭘﺴﺖﻣﺪرن ،در زﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻮم درﻳﺎﺑﻴﻢ و ﺑﻪﺟﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ
اﻗﺘﻀﺎي درك ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد ﻣﺨﺎﻟﻒاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺿﺪﻳﺖ و ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،از ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻼﻳﻖ ﻧﻴﺴﺖ و آن را ﻧﺒﺎﻳﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
اﻣﺮي ﻧﺸﺎن و ﺗﻮﺿﻴﺢ داد .اﻳﻦ اﺧﺘﻼف رﻳﺸﻪ در زﻣﺎن دارد و از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺟﻮﻳﺎي ﻛﺸﻒ و ﻃﺮح ﺳﺨﻦ آن ﻣﻲداﻧﻨﺪ ،ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و دﻟﺒﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﻪاﻗﺘﻀﺎي ﺧﻮشآﻣﺪ و ﺑﺪآﻣﺪ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺎﻧﺖ و ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﭘﺴﺖﻣﺪرن ،ﻣﻲﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻘﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﺎﻧﺖ راﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺑﺴﻂ ﺗﺠﺪد ﻣﻲﮔﺸﺎﻳﺪ و در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن زﻣﻴﻨﻪاي ﺑﺮاي ﻧﻘﺪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد.
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻛﺘﺎب »ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭘﺴﺖﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ« ،ﺗﻨﮕﻨﺎي ﻛﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻘﻞ را ،ﭘﺲ از ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ» :اﮔﺮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را اﻣﻮري در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻠﻲ و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را اﻣﻮري در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را اﻣﻮري در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻛﻠﻲ و ﺿﺮوري واﻗﻌﻲ را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﻢ) «.ﻫﻴﻜﺲ (49 ،1394 ،ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﻮم ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺣﻮزه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان راﻫﻲ ﺑﻪ
ﻛﺸﻒ ﺿﺮورت ﮔﺸﻮد .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺴﻴﺮ اﺻﻠﻲ ﻧﻘﺪ ﺧﻮﻳﺶ از ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺾ را درﺳﺖ از دل ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﻮم آن را ﻣﻴﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺿﺮورت ﻛﺸﻒ ﻛﺮده و ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﺳﺨﻦ و ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻴﻮﻣﻲ آﺷﻜﺎرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ از
ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻛﻠﻲ درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺳﺨﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺧﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺧﻮﻳﺶ ﻟﻮﺣﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻲﻫﻮﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،از اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﺪ .ﺳﻮژه ﻛﺎﻧﺘﻲ از دل ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻲآورد و ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﻬﺎن ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در وﺿﻊ
٥

ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﻓﻄﻮر و ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺣﺘﻲ از ﻣﺮگ ﺳﻮژه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآﻳﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺎنﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺘﻔﻜﺮان ﭘﺴﺖﻣﺪرن در ﺑﺎب ﻣﺮگ ﺳﻮژه و ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺪﻳﻬﻲ و ﺧﺎﻟﻲ از اﺑﻬﺎم و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ داﻧﺴﺖ.
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اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و اﺑﻬﺎم اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻴﻠﺴﻮف و ﻣﺘﻔﻜﺮ ﭘﺴﺖﻣﺪرن را زاﻳﻞ ﻧﻤﻲﺳﺎزد و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻧﺪﻳﺸﻪ او را از اﺳﺎس ﻧﻔﻲ ﻧﻤﻲ-
ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻣﺎ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻦ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻮدن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ واﺿﺢ و اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎزم اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺻﻼ ﻧﺒﺎﻳﺪ و
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﭘﺴﺖﻣﺪرن ﭘﺮداﺧﺖ و راﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻞ در آن ﮔﺸﻮد.
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