
 
  
  
  
  
  
  
  

پستمدرنيسم به سبکی خوشبين*  
جهانگير معيني علمداري  

  
گفتمان پستمدرن در سالهای اخير جای خود را در ميان محققان علوم اجتماعی باز کـرده اسـت و
تعداد طرفداران اين شيوة خاص جهاننگری و تحقيق به تدريج رو به افزايش دارد. هر از چندگاهی اثری 
با عنوان اصلی يا فرعی پستمدرن منتشر میشود و اذهانی را متوجه خود میکند. البته اين آثـار همگـی
در يک سطح نيستند و برخی از آنها هيچ حرف جديدی در خود ندارند و بيشـتر از مـد و سـليقة عمـومی
پيروی میکنند. متأسفانه بسياری تنها به اين دليل به بررسی پستمدرنيسم میپردازند کـه تـازگی دارد و
میتواند خوانندگان بيشتری را به سمت خود جلب کند. طبعاً  اگر اين گرايش حالت افراطی پيدا کنـد و از
حد خود بگذرد، در آن صورت شکل بازاری و کاسبکارانهای به خود میگيرد؛ چون به جای علمانـدوزی و
پاسخگويی به يک معضل يا حل مسئلهای به فکر جلب مشتری است. يقيناً چنـين رويکـردی مخـرب و

مخالف با روح تحقيق است.   
    به هرحال، خواسته يا ناخواسته و سطحی يا عميق نوشتههـای پسـتمـدرن ديـدگاههـای تقريبـاً 
مشابهی را مطرح میکنند و در اصول، فرق زيادی ميان آنها مشاهده نمیشود. از اين رو، میتـوان گفـت
که در سالهای اخير پارادايمی به نام پستمدرن به تدريج شکل گرفته و شيوههای خاص خـود را بـرای
تعريف، توصيف و شيوههای حل مسئله در اختيار دارد و در ضـمن از آبشـخورهای فکـری و فلسـفی بـه
خصوصی الهام میگيرد. در کلية آثـار پسـتمـدرن کـم و بـيش از مطـالبی ماننـد نسـبیگرايـی، پايـان
شالودهگرايی، سياست تفاوت، چند فرهنگگرايی، نقد فراروايتها، لزوم نقد کليت و فـرارفتن از مدرنيتـه،
نقد حقيقت، تأکيد بر گفتمان، ضـعفهـای روشـنگری، عـدم اعتمـاد بـه عقالنيـت و طـرحهـای کلـی،
برجستهکردن خردهروايتها، خردهگيری بر علم جديد، مبارزه با اروپامداری، نقـد عينيـتگرايـی و فلسـفه
سنتی و دفاع از تنوع و تکثر صحبت میشود. اين مبانی فکری عموماً در آثار پستمـدرن مـورد پـذيرش
است و به طور غيررسمی مالکهای شناخت متفکران اين نحله دانسـته مـیشـود. تکـرار ايـن افکـار در
نوشتههای گوناگون گاه به آنها حالت خطابی و تکراری میدهد. بـدون شـک، نويسـندگان پسـتمـدرن
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ـ    نمیتوانند به اين کليات بسنده کنند و خـواه نـاخواه مجبورنـد کـه در مراحـل بعـدی مسـائل سياسـی
اجتماعی و فرهنگی را با توجه به همين اصول فکری به نحو انضمامیتری تحليل کنند.  

رشد اين گرايش و عالقة نسل جديد نويسندگان پستمدرن به پرهيز از کليگويی و توجه به مسـائل
موجب شده که اخيراً تالشهای نسبتاً بيشتری برای آوردن نظرات پستمدرنيستی بـه درون رشـتههـای
مختلف علوم اجتماعی صورت گيرد. هدف از اين کار ارائة ابزار تحليلی جديدی بـرای بررسـی موضـوعی
تکتک اين رشتههاست. به همين نحو، مطالعات جديدی در زمينة علوم سياسی در حـال انتشـار اسـت و
برخی محققان علوم سياسی تحت تأثير آراء و افکار کسانی مانند ميشل فوکو، ژاک دريدا، آنتـونی گيـدنز،
مارتين هايدگر، ژيل دولوز، ژاک الکان، ژوليا کريستوا، روالن بارت و ژان بودريار شروع بـه تجديـدنظر و
بازسازی ايدهها و روشهای سياسی کردهاند. اين نسل جديد پژوهشگران به طور مستقيم يـا غيرمسـتقيم
از انديشههای پستمدرنيستی الهام گرفتهاند. در اين زمينه میتوان به نـام افـرادی ماننـد سـيون بـراون،
فيليپ کرنی، ويليام کانلی، رابرت کوپر، جان هوفمان، نانسی فريزر، ليندا نيکلسون، آن فيليـپس، پـائولين

روزنو و آن پيتمن اشاره کرد.   
اين نويسندگان تلقی يکسانی از سياست ندارند. برخی راديکال و برخی ليبرالتراند، ولی در يک نکته 
توافق دارند: بايد از دستاوردهای جديد فلسفی برای بازسازی سياست و دميدن روح تازهای به آن اسـتفاده
کرد. همگی آنها خواستار بازسازی مبانی سياسی و انطباق آن با شرايط جديداند و از جريان فکری اصـلی
حاکم بر علوم سياسی ناخرسنداند. و به دنبال بديلی برای آن میگردند که از آن منعطفتر باشد و تساهل 
بيشتری نشان دهد. نفوذ روزافزون اين موج جديد فکری در دانشکدههای علوم سياسی در غرب نـه تنهـا
موجب تجديدنظر در متون درسی و موضوعهای مورد بحث در کالسهای درس شده است بلکه به نوبـة 

خود وسايل انتشار کتابهای سياسی با گرايش پستمدرن را فراهم میآورند.  
پستمدرنيته، نوشتة جان گيبينز و بوريمر با ترجمـة آقـای منصـور انصـاری در زمـرة  سياست  کتاب
همين آثار قرار دارد. برگردان فارسی اين کتاب در سال 1381 در 296 صفحه توسط انتشارات گام نـو در
تهران به چاپ رسيده است. اين کتاب درحال حاضر جزء معدود آثار سياسـی پسـتمـدرن اسـت کـه بـه
فارسی ترجمه شدهاند و از اينرو میتواند اطالعات تازهای دربارة رويکرد پستمدرن به سياست در اختيار 
خوانندگان ايرانیاش قرار دهد. البته بايد گفت روايت ارائه شده در کتاب به هيچوجه به عنوان تنها قرائت 
موجود از سياست پستمدرن نيست. زيرا همانگونه که در کتاب اشاره شده دسـتکـم دو قرائـت کـامالً 
متفاوت از سياست در ميان صاحبنظران پستمدرن وجود دارد؛ گيبينز و بوريمر از اين دو رويکرد رقيـب و
متعارض تحت عنوان پستمدرنيسم خوشبين و بدبين نام میبرند و خود را جزء دستة خوشبينهـا قـرار
میدهند و تلويحاً  از رويکرد دوم انتقاد میکنند و آن را فاقد توانايی الزم برای پـيش بـردن يـک پـروژة 
سياسی واقعی میدانند. اگرچه هر دوی اين ديدگاهها از مدرنيته و طرز تفکر مدرن انتقاد مـیکننـد، ولـی
آنقدر با يکديگر اختالف دارند که از هم قابل تمييز باشند و به نتيجهگيریهای سياسی متفـاوتی برسـند.

نويسندگان کتاب بر اين نکته تأکيد دارند و در بخشهای مختلف آن را مرتب يادآوری میکنند.  
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پستمدرنيسم سياسی؛ خوشبين يا بدبين؟  
انواع بسيار متنوعی از پستمدرنيسم وجود دارد و اين موضوع تا حدود زيادی به تنوع فکری افـرادی
مربوط میشود که به اين جريان فکـری پيوسـتهانـد: بخـش بزرگـی از آنـان سوسياليسـتهـای سـابق،
آنارشيست، فمينيست، هوادار حفظ محيطزيست، ضدغربی، ساختارگرايان سابق و غيره هستند و هرکـدام
از چشماندازی خاص، پستمدرنيسم را تعريف میکنند. طبعاً اين وضعيت باعث بروز جريانهـای فکـری
بـوريمر  فرعی در درون پستمدرنيسم میشود و اصناف مختلف پستمدرن را پديد میآورد، اما گيبينـز و
ترجيح میدهند که از دو گروهبندی عمده نام ببرند: پست مدرنيستهای «خوشبين» يا «مثبـتنگـر» و 
پستمدرنيستهای شکاک. اين دو طرز تلقی سياسی کامالً متفـاوتی دارنـد. شـکاکان از لحـاظ سياسـی
الادریاند و به کنارهجويی از سياست تمايل دارنـد؛ در حـالی کـه خـوشبـينهـا بـه مشـارکت سياسـی
بها میدهند و مخالف هيچانگاری سياسی گروه ديگراند. از نظر بدبينها تنها واقعيـت سياسـت و زنـدگی
هيچانگاری و بیيقينی و نسبی بودن امور است؛ در حالی که خوشبينها به دنبال تجربـههـای جديـد در
زندگی میگردند و معتقدند از طريـق بازسـازی انديشـههـا و روشهـای سياسـی مرسـوم مـیتـوان بـه
32). بـه عقيـدة آنهـا از صورتبندیهای جديد سياسی و شيوههای مطلوبتر زندگی سياسی رسـيد (ص

طريق ايجاد تحول فرهنگی میتوان به اين مقصود رسيد (ص 33).  
به ويژه به اين دليل از رويکرد مثبتانديش در پسـتمدرنيتـه پستمدرنيته سياست نويسندگان کتاب
حمايت میکنند که بتوان از اين طريق پتانسيلهای پيشروندة پسـتمدرنيتـه را بهتـر گسـترش داد. بـه
عقيدة آنها پستمدرنيته تنها زمانی کارآمدی خواهد داشت که بتواند امکانات موجود را فعليت ببخشد و به 
نحوی اثباتی از فرصتهای موجود استفاده کند. بنابراين، آنچه اهميت دارد صـرفاً عرصـة نظـر نيسـت و
نبايد به نظريهپردازی صرف بسنده کرد، بلکه زمان ارائة راهکارهای علمی برای بهبود زنـدگی انسـانهـا
فرارسيده است (ص 219). طبعاً در چارچوب چنين برداشتی نمیتوان فقط به استداللهای فلسـفی عليـه
مدرنيته اکتفا کرد بلکه مهم اين است که بتوان روشهايی را برای تغيير سبک زندگی سياسـی ارائـه داد.
البته گيبينز و بوريمر قضيه را به عملکردهای سياسی محدود نمیکنند بلکه میگويند اين تحـوالت بايـد
ساير عرصههای زندگی از جمله فرهنگ عامه، زيباشناسی، روابط خانوادگی، هنر، ارتباطات و غيره را نيـز

متحول کند.  
    مسئلة اصلی اينجاست که اين تحول بايد در عمل صورت بگيرد و تنها در قالب انتقاد فرهنگی يـا
کلبیگری فلسفی نمیتوان به آن نايل شد. پستمدرنهای خـوشبـين از ضـرورت اسـتفاده از امکانـات
موجود و گسترش آنها سخن میگويند؛ در حالی که بدبينها در همه جا بحـران مـیبيننـد و اميـدی بـه
استفاده از امکاناتی که قبالً دنيای مدرن فراهم آورده ندارند (ص 191). اين رويکرد باعـث مـیشـود کـه
ـ  بـهخصـوص پستمدرنيسم خوشبين از ضرورت استفاده از ظرفيت و توانايی اشـکال سياسـی مـدرن
ـ  دفاع کند. به طور کلی، خوشبينها هيچ مشکلی در بکارگيری برخی عبـارات مـدرن دمکراسی ليبرال
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ندارند و مخالف گسست و قطع ارتباط با گذشتهاند. از اين رو شايد بتوان آنها را ميـان متفکـران مـدرن و
پست مدرنيستهای شکاک قرار داد.  

    فضای سياسی که آنها در پيش روی مخاطبانشان به تصوير میکشند، از برخی جهات بـا الگـوی
مسلط در جوامع غربی فاصله زيادی ندارد و فاقد برخی انتقادهای قبلی پستمدرنيستی از برخـی مفـاهيم
سياسی مانند حقوق بشر است. بوريمر و گيبينز در کتاب خود به صراحت به اين موضوع اشاره میکنند. به 
طور مثال، در صفحه 191 کتاب حاضر میخوانيم که «دمکراسیهای ليبرال غربی که زندگی خـود را بـا
سرمايهداری میگذرانند، به نظر میرسد به شکل بینظيری آمادة پاسخگويی به تقاضاهای اساسی هستند 
و میتوانند در صورت نياز خود را از نو تجهيز کنند». با اين حال، بايد گفت که پستمدرنيسم خوشبـين،
در عين آنکه برخالف شکاکان از فروپاشی دمکراسی ليبرال حمايت نمیکند، ولی ضمناً نسبت به توانايی 
دموکراسی غربی در اجابت خواستههای جديد عامة مردم نيز مشکوک است و اينگونه نظامهای سياسـی
را عقبماندهتر از آن میداند که بتوانند به موج جديد خواستههـای عمـومی دمکراتيـک در جهـان پاسـخ
شايستهای بدهند. بنابراين خوشبينها نيز مانند ساير همگنان خود در ميان پستمدرنها به دنبـال ارائـة 

بدليل مناسبی برای نظامهای غربیاند.   
   

عقبنشينی يا بازسازی؟  
در اينجا اين پرسش قابل طرح است که آيا پستمدرنيسم خـوشبـين در واقـع نـوعی عقـبنشـينی
محترمانه از مواضع سياسی قبلی پستمدرنيستها و بازگشت به نوعی ليبراليسـم خفيـف نيسـت؟ بـدون
شک، بوريمر و گيبينز در کتابشان از اصطالحهايی استفاده میکنند که در ادبيات ليبرالـی کـاربرد زيـادی
داشتهاند؛ واژههايی مانند جامعة مـدنی، حقـوق شـهروندی، آزادیهـای فـردی و دمکراسـی. ايـن قبيـل
اصطالحات در گذشته در ادبيات سياسی پستمدرن نمود چندانی نداشـت و برخـی از آنهـا حتـی مـذموم
بودند، ولی اکنون به تدريج در اين نوشتهها کاربرد بيشتری پيدا میکنند، دربارة دليل بهکـارگيری بيشـتر
ايـن قبيـل واژههـای آزاديخواهانــه در ادبيـات پسـتمـدرن بايــد گفـت کـه اوالً هرچقـدر پژوهشــگران 
ـ  اجتمـاعی بيشـتر پستمدرنيسم از حالت انتزاعی صرف خارج میشـوند و بـه مسـائل عينـی سياسـی
میپردازند، حالت کنارهجويی از ساير سنتهای فکری در آنها بيشتر رنگ میبـازد و ضـرورت اسـتفاده از

تجربههای قبلی را بيشتر درک میکنند.   
    شايد نتوان اين روند را يک عقبنشينی ناميد و شايد بهتر باشد آن را واقعبينانه ارزيابی کرد. دوم، 
الگوهای پستمدرنيستی در سياست هنوز از آن درجه از انسجام و جامعيت برخوردار نيسـتند کـه بتواننـد
يک طرح کامالً مستقل و همه جانبة سياسی ارائه دهند. به ويژه آنکه متفکران عمـدة پسـتمـدرن هـيچ
کدام دارای تخصص سياسی نبودهاند. در نتيجه، سياستشناسان پستمدرن خـواه نـاخواه مجبورانـد کـه
برای توجيه و تدوين نظراتشان از الگوهای قبلی عاريه بگيرند و اين امر از اصالت فعاليت آنها تا حـدودی



پست مدرنيسم به سبکي خوشبين/ جهانگير معيني علمداري  □  185  
 

میکاهد و حتی میتواند مرزبندیهای سابق ميان مدرنيسم و پستمدرنيسم را بر هم بزند و از تشـخص
طرحهای پستمدرنيستی در عرصة سياست و اجتماع بکاهد و آن را به طرحهای قبلی تشبيه کند.  

اما در اين ميان، نبايد يک نکته را فراموش کرد و اتفاقاً در کتاب حاضر به صراحت بـه ايـن موضـوع
اشاره شده است: نوع تفسير پستمدرنيستی از جامعة مدنی اصل شهروندی، مفهوم سياست، دموکراسـی،
جمهوریخواهی، عدالت، دولت، اخالق سياسی و ساير واژگان سياسی با تعابير رايج در نظريههای ليبرالی 
تفاوت کلی دارد و از برخی جهات کامالً غيرقابل قياس است، به همين دليل، نمـیتـوان تعـابير سياسـی
بـوريمر ميـراث ليبرال و پستمدرن خوشبين را همعرض يکديگر تصور کرد. در واقع، اگر چه گيبينـز و
سياسی ليبرال را از برخی لحاظ سودمند میدانند، ولی آن را به هيچ وجه کافی نمیدانند و به جـای آن از

رويکردی راديکال به سياست جانبداری میکنند.  
آن دو از يکسو با نگاه سنتی چپگرايانه مخالفاند و اصول آن را برنمـیتابنـد و از سـوی ديگـر بـا
ديدگاههای ليبرالی نيز موافق نيستند و میخواهند از تقسيمبنـدی چـپ و راسـت فراتـر برونـد و انقـالب
کپرنيکی تازهای را در سياست پديد آورند. اين انقالب تنها ابعاد نظری ندارد بلکه بايد در چـارچوب عمـل
با هدف نشان دادن اين تفاوت مبنـايی در اصـول بـه پستمدرنيته سياست نيز پياده شود. در واقع، کتاب

رشتة تحرير درآمده است.  
   

مبانی سياست پست مدرن  
اگر بخواهيم آنچه را که تاکنون دربارة نگاه خاص نويسندگان کتاب به سياست گفته شد، جمعبنـدی
بکنيم، بايد بگوييم که از ديدگاه آنها اوالً رويکرد شکاکانه در پستمدرنيسم بـه صـالح نيسـت و نتيجـة 
ـ   تحـوالت فرهنگـی بـه مثبتی را عايد نخواهد کرد و دوم، الگوهای ليبرال و سوسياليست نيـز بـا توجـه
اجتماعی جوامع ديگر به کار نمیآيند. بنابراين به مبانی جديدی برای سياست نيـاز هسـت کـه در قالـب
صورتبندیهای سياسی قبلی قابل بيان نيست. اين مبانی جديد در چارچوب رابطة فرد با دولت و جامعـه
شکل میگيرد و به صورت رابطة سياسی جديدی نمود پيدا میکنـد. بنيـاد ايـن رابطـة سياسـی جديـد را
افزايش امکانات فرد برای بيان خواستههای شخصیاش تشکيل میدهد. اين بيان سياسی فردی بـه دور
از فشارها، محدوديتها و تحميالت هويتها و گروهبندیهای فوق فردی صورت میگيرد و بيانگر نيـات

و خواستههای واقعی فرد است.  
نويسندگان کتاب برای تشريح اين موضوع از اصطالح «اکسپرسيونيسم» استفاده میکنند که مترجم 
گرامی آن را به «بيانگرباوری» ترجمه کرده است. به عقيدة نويسندگان کتاب اين مفهوم بهتر از مفـاهيم
ديگر «ساختار احساسی» را منتقل میکند که مشخصة خواستها و اهداف مردم در پستمدرنيتـه اسـت.
اکسپرسيونيسم در تعامل پيچيدة انسانها با ساختارها توسعه پيدا مـیکنـد. زنـدگی روزمـره سـريعتـر از
گذشته در حال تغيير است. سبکهای زندگی مردم مرتب نـو مـیشـود و انسـانهـا بـه درک تـازهای از 
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 .(13 خويشتن رسيدهاند و به اصطالح نويسندگان کتاب «خود»هـای آنـان از نـو سـاخته مـیشـوند (ص
مسئلة ديگر بروز تحوالت فرهنگی وسيع و تغيير نقش سنتها در زندگی است.  

به عبارتی، جامعة پستمدرن فرصتهايی برای ابراز خود در اختيار مینهد که قبل از آن هرگز قابـل
تصور نبوده است. در واقع، يکی از اهداف اصلی پستمدرنيسـم در سياسـت فـراهم آوردن امکانـات الزم

برای ارضای اين «خود»های جديد است.  
بر همين اساس میتوان گفت که بوريمر و گيبينز در آينة پستمدرنيسم سياسی نوعی «فردگرايـی» 
جديد را مشاهده میکنند. کما اينکه مینويسند: «منظور ما از بيانگرباوری ميل و ظرفيت برای به فعليـت

رساندن هويتهای شخصی است» (ص 84).   
اکسپرسيونيستها کسانیاند که اطمينان دارند میتوانند به هويت «خود» شـکل بدهنـد. آنهـا توجـه
زيادی به آزادی خود، توانايی و قدرت برای محققّ  کردن پروژههای خودآفرينیشان نشان میدهند (ص 

  .(93
آنچه در قالب مفهوم بيانگرباوری در رويکرد بوريمر و گيبينز به پستمدرنيسم مطرح میشود، تأکيـد
بر تکثر و تعدد هويتهای شخصی است. به عبارتی، بيانگرباوری در واقع رهيافت مردمی است که تالش 
میکنند تا همواره هويت «جديدی» برای خودشان تعريف کننـد، بـر طبـق ايـن هويـت جهـان خـود را
سروسامان دهند و دست به عمل بزنند. بيانگرباوری اين احساس را ايجاد میکند که هـر مـؤلفی ممکـن
92). ايـن چنـين تعبيـری از تکثـر است يک روايـت از خـود بـینظيـر، بـرای گفـتن داشـته باشـد (ص
«هويت»های شخصی با طرح مدرنيته برای رسيدن به يک تشخص خاص هويتی و قبوالندن عامنگـری
فرق کلی دارد و در عين حال نمادی از تندتر شدن و گسترش يافتن طرح قديمی ليبرالی بـرای برجسـته

کردن نقش فرد در برابـر ديگـران اسـت. هـر چنـد ريمـر و گيبينـز مـیکوشـند نشـان دهنـد کـه ايـن  
ظرفيت باالی خودمختاری شخصی لطمهای به علقههای اجتماعی نمیزند و فعاليتهای جمعـی در دورة 
پستمدرن را در قالب جنبشهای جديد اجتماعی تقويت میکنـد و حتـی از امکـان شـکلگيـری نـوعی
«جمهوریخواهی جديد» در آينده سخن به ميان میآورند که به صورت احيای کنش عمومی برای حل و 
فصل منازعات بر سر هويت و سياستگذاری بين شهروندان آزاد در يک فضای عمـومی عمـل مـیکنـد
(ص 216)؛ با اين حال، نشانههای چندان مشخصی از ايجاد چنين وضعيتی در جوامـع مختلـف فعـالً بـه

چشم نمیخورد.  
به طور کلی، میتوان چنين گفت که تعبير نويسندگان کتـاب دربـارة پسـتمدرنيسـم سياسـی در دو
جهت سير میکند. جهت نخست به سوی توجيه بيانباورگرايی و گسترش ظرفيـتهـای بيـانی فـردی و
پيروی آن از سليقهها و اميال شخصی خويش است. اين مقصود در دورة پسامادهگرايـی در غـرب مجـال
بروز بيشتری يافته است. جهت دوم به سوی گسترش علقههای اجتماعی و گريز از ذرهبـاوری ليبرالـی و
ـ  سياسی شهروندان در چارچوب يک دموکراسی  گرايش به «باهمادگرايی» و تقويت پيوندهای اجتماعی
رايزنانه و گفتوشنودی سير میکند. اين گرايش در حال حاضر در جوامع غربی کمتر مشاهده میشـود. و
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هنوز معلوم نيست که آيا نسبیگرايی پست مدرن و برخی گرايشهای لذتجويانه در اين طرز فکر امکان 
رشد اقدامات جمعی را فراهم میآورد يا خير.  

کثرتگرايی حلقة واسـط ميـان ايـن فرديـت جديـد و عمـل جمعـی مدرنيته پست سياست در کتاب
محسوب میشود. اين کثرتگرايی ابعاد مختلف سياسی، فرهنگی و فلسفی دارد. بـه عقيـدة نويسـندگان
کتاب تکثر فرهنگی جوامع يک واقعيت جهانی است (ص 200) به صورتی که بايد نياز به تنـوع بـا يـک
سياست چندفرهنگی پيوند بخورد. اين گفته به شکلهای ديگر توسط ساير نويسندگان پستمدرن مطرح 
شده و جزء لوازم فکری اين مکتب است؛ به همين دليل همگی از الگـوی جامعـة چنـدفرهنگی حمايـت

میکنند.  
بدون ترديد ميان اين کثرتگرايی فرهنگی و اصل آزادی انتخاب سبک زنـدگی ارتبـاط وجـود دارد.
تنوعطلبی پست مدرنيستی میطلبد که از انفجار سبکهای متفاوت زندگی جانبداری کنـد و از حـق هـر
کسی در پيروی از سبک زندگی و فرهنگ خاص خود سخن بگويد. نويسـندگان کتـاب از ايـن وضـعيت
تحت عنوان «رهايی فرهنگی» نام میبرند (ص 107). بنابراين از اين ديدگاه کثرتگرايـی فرهنگـی بـه
معنای گسترش محدودههای «آزادی» است. اگر بخواهيم از بيرون به اين قبيل تفکـرات نظـر بينـدازيم،
آنگاه میتوان چنين استدالل کرد که هواداری پست مدرنيسم از چندگانگی فرهنگی و از جمله تالش آن 
برای احيای فرهنگهای بومی و غيرغربی دليلی بر گرايش آن به سنتگرايی نيست بلکـه در واقـع ايـن

ديدگاه از گسترشيافتگی ليبراليسم فرهنگی نشأت میگيرد و توجيهگر تکثر فزايندة زندگی روزمره است.  
پست مدرنيسم براساس همين ديدگاهها دربارة فرديت، هويت، کثرتگرايی و آزادی به درک خاصـی
از مفهوم دموکراسی میرسد. گيبينز و بوريمر به وجود نوعی دموکراسی پستمدرن قائلاند کـه بـا انـواع
مدرن و پيشامدرن آن فرق کلی دارد. ايـن دو معتقدانـد کـه پسـت مدرنيسـم حـامی دمکراسـی اسـت و
مینويسند: «پست مدرنيستها به فعاالن و مشارکتکنندگان و حاميان دموکراسی تبديل شدهانـد کـه از
اعتماد بااليی درخصوص کارآمدی و اثربخشی خود در عرصة سياست برخوردارنـد» (ص 148). آن دو در 
درجة نخست اميدوارند که ارزشهای متجلی شده در سبک زندگی بر رفتار سياسی و رويکردها نسبت به 

حکومت تأثير بگذارد (ص 149).  
از آنجا که پستمدرنيسم از همسطح کردن «خود»های جديد و نياز به بيان بیواسطهای نيات درونی 
ـ  جانبداری میکند، طبعاً نمیتواند با نحوة سازماندهی سـنتی و مـدرن موافـق ـ  هر چه میخواهد باشد
باشد و از اين رو مخالف اشکال سلسله مراتبی حزبی، پارلمانی و ديوانساالرانه اسـت و بـه جـای آن بـه
فعاليتهای غيرمتعارف و غيررسمی گـرايش دارد. پسـتمدرنيسـتهـا در وهلـة نخسـت اميدوارانـد کـه
فرايندهای پستمدرنيته بتواند به تدريج از طريق افزايش امکـان بيـانهـای فـردی و جمعـی از فشـار و
سيطرة سازمانها، احزاب و دولتها بر فرد بکاهد. بنابراين، الگوی پستمدرنيسم دربارة دموکراسی باعـث
بـوريمر و  شده که اين ديدگاه شکل دولتمدارانه نداشته باشد و شهروندمحور باشد. آنچـه کسـانی ماننـد
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گيبينز طلب میکنند، شهروندان فعال و مسئوليتپذيری است که با گروههای سياسی پاسخگوتر مرتبط و 
از درجة  باالی روشنبينی برخوردار باشند (ص 193).  

   
نتيجهگيری   

نويسندگان کتاب نظام سياسی ايدهآل خود را «جامعة مدنی دمکراتيک کثرتگرا» معرفـی مـیکننـد
ـ  ملـت (ص 193). طبق چنين الگويی فرايندهای پست مدرنيزاسـيون و جهـانی شـدن ماهيـت دولـت
155)؛ بـه تـدريج سرزمينی و همچنين ارزشها و نهادهای سياسی را دستخوش دگرگونی مـیکنـد (ص
ـ  ملت حاکم جای خود را به شکل متکثرتر جامعة مدنی میدهد و حکومت به حلقهای واسط بـين دولت
گروهبندیهای اجتماعی و سياسی درهم تنيده تبديل میشود (ص 200)، مسـئلة اصـلی حکومـت حفـظ
صلح اجتماعی است و دخالتهای آن در امور بايد کمتر شود (ص 201)، اصل شهروندی بايد تقويت شود 
232) و سياسـت تفـاوت، و علم سياست به حرفهای گفت و شنودی، بازانديشانه و بازتر تبديل شـود (ص
حاکم گردد. به گونهای که گروهبندیهای مختلف از سياست به عنوان شکلی از تحقـق هويـت اسـتفاده
کنند (ص 214). اينها کم و بيش اصولی هستند که به عقيدة نويسندگان کتاب پايههـای اصـلی تـأمالت
پستمدرنيستی در سياست را میسازند. به نظر میرسد، مخالفت يا موافقـت بـا ايـن اصـول و عملـی يـا
غيرعملی فرض کردن آنها میتواند دستماية داوری دربارة درستی يا نادرستی افکار سياسی پستمـدرن
باشد. البته بوريمر و گيبينز با ديدگاهی کامالً مدافعهجويانه از اين اصول دفـاع مـیکننـد و بـه نقـد ايـن
ديدگاهها نمیپردازند. در خاتمه فهرستوار به برخی از نقدهای احتمالی اشاره میکنم. البته برای تجزيه و 

تحليل اين نقدها و توضيح کم و کيف آنها به فرصت ديگری نياز هست.  
    در درجهی اول اين پرسش قابل طـرح اسـت کـه تصـوير مـورد نظـر نويسـندگان تاچـه حـد بـا
واقعيتهای سياسی زندگی معاصر قابل جمع است و اصوالً پستمدرنيستها کدام ضمانتهای اجرايی را 
برای به کرسی نشاندن مطالباتشان در اختيار دارند؟ به نظر ميرسد، روال زندگی اکثريت مردم در جوامـع

غربی و غيرغربی با شاکلة مورد پسند نويسندگان کتاب فاصلة درخور توجهی داشته باشد.  
    دوم در کتاب حاضر و اغلب ادبيات سياسی پستمدرنيستی به طرز معناداری دربارة عنصر قـدرت،
سکوت شده است. جايگاه قدرت در کتاب حاضر اصالً  مشخص نيست. قـدرت همـواره يکـی از عناصـر
مهم سياست محسوب میشده و جزء ارکان نظريههای سنتی و مدرن بوده اسـت، ولـی اينـک در قالـب
نظرات پستمدرن مسئلة قدرت يا فراموش میشود يا آنکه صرفاً تبارشناسی میگـردد، شـايد بـه همـين
«ضـد دليل پست مدرنيستها، از جمله نويسندگان کتاب مورد بحث مـا، از فـرارفتن از سياسـت و حتـی
سياست» (ص 201) سخن به ميان میآورند؛ در حالی که به نظر نمیرسد بتوان بـه ايـن آسـانی از کنـار

مسألة قدرت گذشت و آن را ناديده گرفت.  
سوم، پست مدرنيستها رغبت اندکی به نقد فرهنگی نشان میدهند و به نظر میرسد که سياسـت را
تابعی از فرهنگ عامه میدانند. در واقع، مناسبات حاکم بر فرهنگ عامه چنان بر ايـن ديـدگاههـا مسـلط
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است که پيشنيازهای سياسی تا حدود زيادی بر اساس آن تعريف میشود. اين امر از استقالل سياست در 
برابر فرهنگ میکاهد. به عالوه، پستمدرنهای خوشبين چنان مسحور تنوع و رنگارنگی و سليقههـای
متفاوت فرهنگی جامعه شدهاند که نمیتوانند نقش عوامل فرهنگی در تخدير و بيگانهسازی انسـانهـا را

در نظر بگيرند. اين امر تا اندازهای از جنبة انتقادی نويسندگان مزبور میکاهد.  
چهارم، عدم توجه کافی پستمدرنيستها به صورتبندیهای اقتصادی نيز مشکلآفرين است. بدون 
46)، ولـی شک، آنها از برخی جنبههای اقتصاد سياسی سرمايهداری مانند فوردگرايی انتقاد میکننـد (ص
اين قبيل انتقادها محدود است و به نقد مناسبات سرمايهداری نمیانجامد. بوريمر و  گيبينز اذعان میکنند 
که «در پستمدرنيته نيز سرمايهداری همچنـان حکمفرماسـت ولـی نـوع سـرمايهداری حـاکم در آن بـا
سرمايهداری مسلط در دورة مدرنيته فرق دارد. سرمايهداری پسـتمدرنيتـه سـرمايهداری بـیسـازمان يـا
سازمان نيافته است» (ص 41). اين پرسش قابل طرح است کـه بـه راسـتی چـه تفـاوت مـاهوی ميـان

سرمايهداری سازمانيافته با سرمايهداری بیسازمان وجود دارد؟  
پنجم، اين موضوع نيز سؤال برانگيز است که چرا صـاحبنظران پسـتمـدرن در عرصـة سياسـت بـه
مسائل حاد کمتر عالقه نشان میدهند و بيشتر به مسائل جزئیتری مانند ماجرای توقف صادرات گوشـت
گوساله (ص 146) توجه نشان میدهند. البته مسائل بااهميتی مانند حقوق زنان، وضـعيت محـيطزيسـت،
خطر ناشی از آلودگی اتمی، مبارزه با نژادپرستی و مخالفت با جنـگطلبـی در آثـار آنهـا بـه وفـور يافـت
میشود، ولی در مجموع پستمدرنيستها سطح مسائل سياسی حاد مورد بحث در آثارشان را بسيار پايين 
آوردهاند و به برخی مسائل [به ظاهر] پيشپا افتاده بيش از اندازه اهميت میدهند و در طرح مسائل حادتر 

خوددارترند.  
با همة اين اوصاف، میتوان چنين نتيجهگيری کرد که پستمدرنيسم در حال متحول کـردن پـروژة 
سياست است. به قول نويسندگان کتاب در اين چارچوب «سياست در حال تبديل شدن بـه يـک فعاليـت
بيانی يا ابراز وجود است، به اين معنا که سخن گفتن و فعاليت سياسی نه بيانگر واقعيت بلکـه بيـان نـوع

خاصی از سبک زندگی و شکل زندگی خواهد بود» (صص 193ـ194).  
ريمر و گيبينز ادعا ندارند که توانستهاند مدعاهای کلية نگـرشهـای پسـت مـدرن را در ايـن زمينـه
جمعبندی کنند. زيرا به عقيدة آن دو هيچ چـارچوب واحـدی وجـود نـدارد کـه همـة پسـت مـدرنهـا و
گفتمانهای پستمدرن درخصوص آن به توافق رسيده باشند (ص 40). با اين حال، سـعی کـردهانـد کـه
ديدگاههای بخش خوشبينتر اين نحله را بازگو کنند و حد و مرزهای آن را با ساير جريـانهـای فکـری

مشخص کنند و در اين زمينه به نظر میرسد، موفق بودهاند.  
در مقايسه با ساير آثار ترجمه شده به زبـان فارسـی، زوايـای پستمدرنيته سياست به هر حال کتاب

تاريک نگرشهای پستمدرن دربارة سياست را روشنتر میکند.  



  
  


