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 ۱۴۰۰)، بهار و تابستان ۱۲۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و هفتم، شمارۀ اول (پیاپی پژوهش

 : فلسفۀ معضل فرهنگی 
  ارادایم با اپیستمهمواجهۀ پ

 ١مریم شیبانیان          
 ٢سید مجید صابری فتحی  

 چکیده
های زیادی انجام شده اسـت امـا شـناخت در علوم مدرن در مورد فرهنگ بحث

. دلیل ادعای خنثی بودن این علوم همواره مغفـول مانـده اسـتمعضل فرهنگی به
. دهـیمیـن علـوم ارائـه مـیدراین پژوهش تعریفی برای معضل فرهنگی برمبنـای ا

و پارادایم پرداخته سپس به بیان مکانیسـم  ابتدا به تعریف مفاهیم اپیستمه، روازاین
، ایـن مکانیسـم بـه باتوجه. تغییر اپیستمه برمبنای تغییر پارادایم اشاره خواهیم کرد

 های متناظر بـامدرن و پسامدرن و اپیستمه، های شاخص سه دوران باستان پارادایم
را معرفـی ) » واقعیـت مجـازی« و» توجه بـه دیگـری«، »خودمرکزی« ( هریک

تضـاد ، وجود آمدن معضل فرهنگـی علت به، شود که  بیان مي همچنین. کنیممی
. دهـدبا پارادایمی جدید رخ می نتیجۀ التقاط میان اپیستمه ای است که دراندیشه

در ایـن نوشـتار . اسـت اپیستمه و ُکندی تغییرات امر تغییر سریع پارادایمعلت این
نهایـت فـرد را  طریق در این وجود آمده ازای بهنشان خواهیم داد که تضاد اندیشه

                                                 
 . ۱۰/۰۸/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۲۸/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
 مشهد. فردوسی انسانی، دانشگاه علوم و ادبیات فرانسه، دانشکده ادبیات و زبان استادیار، گروه .١

 sheibanian@um.ac.ir 
 علـوم، دانشـگاه شناسانه، دانشکده هستی ای رشته میان مطالعات پژوهشی هسته و فیزیک دانشیار، گروه .٢
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رساند و در اجتماع ناهنجاری و معضل فرهنگـی می» ازخودبیگانگی« نوعی از به
گاهی ، ترتیببدین. آوردوجود می را به اولین گام برای مقابله با معضل فرهنگی آ
تبیین فلسفی . ای ناشی از التقاط بین اپیستمه و پارادایم استجود تضاد اندیشهو  به

ــا معضــل فرهنگــی مــی ــارزه ب ــرای مب ــافتن راهکارهــای مناســب ب ــرای ی ــد ب توان
 . های اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد ناهنجاری

 . معضل فرهنگی، پارادایم، تمدن، فرهنگ، اپیستمه واژگان کلیدی:

 مقدمه
 در بررسی فلسفی، طلبدمی» گراچیستی« ه مطالعۀ فلسفی هر مقوله نگاهیآنجاک از

هرچنـد موضـع . الزم است ماهیـت آن مـورد کنکـاش قـرار گیـرد ١»معضل فرهنگی«
های اجتمـاعی اسـت و در علـوم اجتمـاعی بایـد بررسـی معضل فرهنگی در ناهنجاری

نه که در این مقاله نشـان گو  همان. اما خاستگاه آن در نحوۀ اندیشیدن انسان است، شود
. جسـتجو کـرد» ایتضاد اندیشه« توان دررا می» معضل فرهنگی« ریشۀ، شود داده می
از ایـن . تضاد در مفروضات و مفاهیم مبنایی اندیشه اسـت، »ایتضاد اندیشه« منظور از

شـوند عبارتنـد مطرح مـی» چیستی معضل فرهنگی« سؤاالت اساسی که در تبیین، نظر
خواسته است یا ناخواسته؟ آید؟ این تضاد خودوجود می چگونه به» ایاندیشه تضاد«: از
گاهی دارد؟ تبیین فلسفی، دیگر  عبارت به توانـد مـی» معضل فرهنگی« آیا انسان به آن آ

مخـتص » معضـل فرهنگـی« آیـا: دست نیز رهنمون شود این به یافتن پاسخ سؤاالتی از
معضـل « دیگـر نیـز وجـود داشـته اسـت؟ رابطـۀدورۀ کنونی است یا در دوران تاریخی 

» روش علمی تجربـی« پذیرفتن، طور خاصهای شناخت چیست؟ بهبا روش» فرهنگی
 دارد؟ » معضل فرهنگی« وجود آمدن چه نقشی در به، در باور غالب مردم

 های پژوهشاهداف و پرسش -۱
ان امـری عنو  شناسـی فرهنگـی بـه فرهنـگ در انسان، گونه که ذکر خواهد شدهمان

یر بوردیو تنها به تعریف تمایز فرهنگـی و نـه معضـل پی، رو از این. شود خنثی مطرح می

                                                 
1. Cultural issue. 
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چیسـتی معضـل « تبیـین، گـذاری این عدم ارزش، پردازد اما از طرف دیگر فرهنگی می
های خأل پژوهشی موجـود در بـاب  یکی از ریشه. سازد را با مشکل مواجه می» فرهنگی

 از، هـدف از ایـن پـژوهش، با توجه به این امر. ین امر باشدتواند هم معضل فرهنگی می
وجود آمـدن آن اسـت و از  تعریف معضل فرهنگی و بررسی چگـونگی بـه، طرف  یک

 : های مطروحۀ زیر وجوی پاسخی برای پرسشجست، طرف دیگر
 آید؟   وجود می معضل فرهنگی چیست و چگونه به

 قش دارند؟ وجود آمدن آن ن چه عامل و یا عواملی در به
 برخی از مظاهر تجلی معضل فرهنگی در دوران کنونی چیستند؟  

 روش تحقیق -۲
در ایـن روش بـه تحلیـِل . تـاریخی اسـتروش تحقیق در ایـن مقالـه روش تحلیلـی

تـاریخِی یــا تحلیـل ســیر تحــولی اندیشـه و باورهــای افــراد جامعـه در گــذر زمــان و در 
در همـین . شـأ معضـل فرهنگـی روشـن شـودشود تـا من های مختلف پرداخته می دوران
ها و نگرش افراد  سیر تحوالت کالن در فیزیک و ادبیات به عنوان محمل پارادایم، راستا

جامعه و محل انعکاس تغییرات اپیستمه و باورها در اجتماع مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 
رهنمـون هـای فرهنگـی تاریخی بـه سرمنشـأ گسسـتاین تحلیل ، ترتیب بدین. گیردمی
 . دست آوردهای پژوهش ب تا پاسخی برای پرسششود  می

 پیشینۀ پژوهش -۳
صـورت گرفتـه اسـت کـه » فرهنـگ« های بسیاری در مورد مقولـۀ تا کنون پژوهش

تـوان بـه  رابطـه می  نیدر ا. اسـت  منجر به ارائۀ تعاریف گوناگونی از فرهنـگ نیـز شـده
سنده در یری اشاره کرد که در آن نو فرهنگ پیشرو اثر عالمه جعف، کتاب فرهنگ پیرو

که تاکنون از فرهنگ ارائه شده  یف گوناگونیتعار  ین کتاب به بررسیصفحۀ آغاز  ۱۲۵
هـای مختلـف دارای فرهنگ در زبـان«:سدینو  ین خصوص میاو در ا. پردازد یاست م
های آن در لغت و ادبیات اقـوام و های متفاوت است ولی کلمۀ فرهنگ و مترادفریشه
وجود داشته است و جامع همۀ آن معانی کاشتن و ، اندی که از تمدن برخوردار بودهملل
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استعداد از زراعت و زندگی حیوانی تا رسیدن به مجموع مظاهر زندگی فکری و هنـری 
  .)۲۱: ۱۳۸۸، جعفری(» و شکل ظریف شدۀ آن بوده است

گرفتـه  درنظـر شناسی فرهنگی به عنوان امری علمی یا خنثـیفرهنگ از منظر انسان
ذائقۀ « بوردیو تقابلی که بین، برای رسیدن به منشأ تمایزهای فرهنگی، رو این از. شود می

زنــد تــا دو مفهــوم فرهنــگ از منظــر اســت را بــر هــم مــی» ذائقــۀ فکــری« و» حســی
نظر  نقطـه توانـد ازوسیله او مـیبدین. شناسی و فرهنگ واالی کانتی را تلفیق کند انسان

هدف بوردیـو بررسـی ایـن  .)۳۱-۳۰: ۱۳۹۱، بوردیو( های اجتماعی بپردازدتعلمی به تفاو 
له است که طبقـات اجتمـاعی گونـاگون چگونـه بـین خـود و دیگـران تمـایز قائـل أمس
هـای اجتمـاعی را از  او تفاوت. شوند یا چگونه سعی در پنهان کردن این تمایز دارند می

شدن ایـن تمایزهـا بـه مقایسـۀ نـوع  دیدگاهی فرهنگی بررسی نموده است و برای روشن
 . پردازدتشخص و سایر عادات رفتاری می، پوشاک، خوراک

دهد که چندین فرهنگ  در یک سازمان یا اجتماع وقتی روی می» لۀ فرهنگیأمس« 
ایـن تفـاوت فرهنـگ در یـک شـرکت ، مثـال  بـرای. کنند مختلف با هم تقابل پیدا می

  در ایـن. زبان و غیره کارگران آن شـرکت باشـد، نتواند ناشی از تفاوت دی انگلیسی می
، کــارگران غیــر مســیحی و غیــر انگلیســی زبــان در برگــزاری مراســم مــذهبی، صــورت
 ١ای فرهنگـی لهأتوانند منشأ ایجاد مشکل و مس می ارتباطات اجتماعی و غیره، تعطیالت

ضـل مع« مفهـوم. وجود آمـده اسـت کـه از تقابـل دو فرهنـگ بـهدر این شرکت باشند 
لۀ فرهنگی است و بـر اثـر أله استفاده شده است متفاوت از مسکه در این مقا» فرهنگی

معـادل . آیـد و کـامًال درون فرهنگـی اسـت وجود می تغییر هنجارها در یک فرهنگ به
توانـد مناسـب باشـد کـه  برای معضل فرهنگی تاحدودی می Cultural issue انگلیسی

هنگ ممکن است هنجار باشد اما در فرهنگـی مفهوم آن این است که امری در یک فر 
چون بر مقایسۀ بین دو فرهنگ داللت ، البته این معادل نیز دقیق نیست. دیگر ناهنجاری

 شناسـی در غـرب با توجه به نگاه خنثی بـه فرهنـگ در حـوزۀ انسان، در حقیقت. دارد
. ده اسـتای منظور نشـ مورد توجه قرار نگرفته است و برای آن واژه» معضل فرهنگی«

                                                 
1. Cultural problem. 
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بـه ایـن مهـم پرداختـه » معضل فرهنگـی« رغم ضرورت تبیینتاکنون علی، در ایران هم
در این مقاله با تلفیق مفاهیم پـارادایم و اپیسـتمه چیسـتی معضـل فرهنگـی . نشده است
اپیستمه و پارادایم مورد مداقـه ، اما قبل از آن الزم است مفاهیم فرهنگ؛ شودمطالعه می
 . قرار گیرند

 عریف مفاهیمت -۴

 اپیستمه و پارادایم -۴-۱
صــورت باورهــایی کــه در ذهــن وجــود دارد و بــر نحــوۀ  میشــل فوکــو اپیســتمه را به

گـذار اسـت تأثیر صحبت کردن و بـه تصـویر کشـیدن جهـان توسـط انسـان ، اندیشیدن
کند عنوان می، او درجایی دیگر .)Chomsky, Foucault,2006: 5-7( تعریف کرده است

هـای گونـاگون تمام روابطی است که در یـک دوره بـین حـوزه«، ز اپیستمهکه منظور ا
های علمـی های ارتباطی بین علوم یا بین گفتمانهمۀ این پدیده .علم وجود داشته است

» گـویمسازد که من به آن اپیسـتمۀ یـک دوره مـیهای گوناگون چیزی را میدر بخش
)Foucault-Preti,1972(. اپیسـتمه مشخصـۀ فرهنـگ یـک دوره هـر ، ازنظر میشل فوکو

 .)Juignet: 2015( دهـد کـه اپیسـتمه تغییـر کنـداست و تغییر فرهنـگ وقتـی روی مـی
تغییر اپیسـتمه در تـاریخ و بـا رونـدی . دهد رو اپیستمه بنیان فرهنگ را تشکیل می ازاین

ن یورگ. شود دهد و منجر به بسیاری از تغییرات ژرف در اجتماع میبسیار ُکند روی می
آن را به مفهوم شکلی از دانـش ، نگردشناسی به اپیستمه میهابرماس که از نگاه هستی

 :Habermas,1988( کنـدرا تعیین مـی ١»پیشینۀ تاریخی فهم بودن« کند که تعریف می

کند درک انسان از هستی خود و نقشی که برای خود تعریف می، دیگر عبارت  به؛ )305
لـذا در ایـن معنـا اپیسـتمه . بـرای او در طـول تـاریخ دارد ریشه در باورهای ساخته شده
منظـور از اپیسـتمه بـاوری ، که ذکـر شـد به آنچه  توجه با. متقدم بر شناخِت وجود است

  عبارت  به، اجتماعی است که بر هر اندیشه و گفتمانی محیط است و فراتر از آنها است
وجـود « )بـاور بـه( اپیستمۀ، مثال  نوانع به. یک اندیشه قویًا متأثر از اپیستمه است، دیگر

                                                 
1. L'a priori historique de la compréhension de l'Être. 
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نوعی باوری ُعرفی و فهم متعـارف جامعـه اسـت در ابتـدا که به» واقعیت مستقل از بشر
در مکانیـک کوانتـومی » وجود واقعیت وابسته به نـاظر« شود پذیرش پارادایم باعث می

یسـتمه و میـان اپ تـأثیر. توسط برخی از دانشمندان مانند اینشتین بـا چـالش روبـرو شـود
این تغییراِت پارادایمی هسـتند ، بلکه در بسیاری از موارد، ی یکسویه نیستتأثیرپارادایم 

زیـرا ، تغییرات اپیستمه بسـیار حـائز اهمیـت هسـتند. شوند که منجر به تغییر اپیستمه می
این تغییرات منجر به تغییر فرهنگ و متعاقبًا تغییر ، گونه که در سطور قبل ذکر شد همان
 . شوند ر در حوزۀ عمومی میرفتا

ه کالسـیک و مـدرن سـ، برای سه دورۀ رنسـانس ١فوکو در کتاب کلمات و چیزها
نگاه حاکم بر تفکر در دوران رنسـانس نگـاهی ، بر این اساس. گیردنظر می اپیستمه در

راز این نظم و هماهنگی در . بخشدچیز نظم می  کیهانی است که در درون خود به همه
. شودهایی برای کسانی که قادر به خواندن آن هستند آشکار میرت نشانهصو  طبیعت به

هـای موجـود میـان آنچـه رخ رو انسان این دوره به دنبال یـافتن تمثیـل و شـباهت این از
بینـی و اهمیـت طـالع .)Foucault,1966: 61-64( هـای کیهـانی اسـتدهد و پدیـده می

در . گردد مین و امور آن به این امر بـازمیآنها نسبت به ز تأثیرشناخت مواضع سیارات و 
چیز   دارد که به همهاپیستمۀ دوران کالسیک عقالنیت و تفکر منطقی انسان را بر آن می

او پیوسته به دنبال کشـف . شده بنگرد  از منظر روابط ریاضی و قواعد مکانیکی کشف
با استفاده ، جهت دینب. ساختارهای معنایی از این دیدگاه و ترسیم تابلویی از جهان است

هـایی دارد کـه خـالق هسـتی در از قواعد مکانیکی و ریاضی سـعی در بازنمـایی نشـانه
شـود در اما در دوران مدرن که با کانـت شـروع مـی؛ )۷۳: همان( طبیعت قرار داده است

در  .)۲۶۲: همـان( گیرنـدُابـژۀ مطالعـه قـرار مـی، کـار و زبـان، زندگی، بعدی فضایی سه
 شـودمبدل شدن انسان به ُابژۀ دانـش باعـث پیـدایش علـوم انسـانی مـی، رناپیستمۀ مد

   .)۳۲۱: همان(
او در یادداشت الحاقی که به . دارای دو مفهوم است، پارادایم از نظر توماس کوهن
 : های علمی اضافه کرده است آورده استچاپ دوم کتاب ساختار انقالب

                                                 
1. Les mots et les choses. 
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ــارادایم در دو  ــًا در تمــام ایــن کتــاب پ . شــده اســت مفهــوم متفــاوت استفادهتقریب
ها و آنچـه در بـین اعضـای یـک اجتمـاع  فن، هاارزش، به طیفی از باورها، طرف ازیک

داللت بر نوعی عنصر ، از طرف دیگر. شودطور مشترک وجود دارد اطالق می خاص به
 عنوان مدل هایی عینی از معماها وجود دارد که به حل کند که در آن راهدر این طیف می

حل معماهای باقیماندۀ هایی برای راه عنوان پایهتوانند بهشوند و میبرده می کار یا مثال به
 شـناختی اسـتهوم عبارت اول جامعـهمف. علم بهنجار جایگزین قواعد صریح آن شوند

)Kuhn,1996: 175(.  
 در همین یادداشت الحاقی کوهن رابطۀ پارادایم و ساختار جامعه را مورد بحث قـرار

تـوان از روی رفتـار اعضـای یـک جامعـۀ  هـا را می کند که پارادایم دهد و عنوان می می
او معتقـد اسـت کـه پـارادایم نمـودی ، دیگـر  عبارت به .)۱۷۶: همان( خاص کشف کرد
 ژان پیـاژه مفهـوم اپیسـتمه در نـزد فوکـو را بـه، راسـتا  همـین در. کند اجتماعی پیدا می

 .)Piaget,1970: 132( دانـد رادایم در نـزد کـوهن میمفهـوم اول پـا» شـدت یـادآور به«
پـس از ایجـاد تبـدیل بـه ، رغم اینکه خاستگاه پارادایم علوم تجربی اسـتعلی، بنابراین

» پـارادایم« بـرای بـاور علمـی از واژۀ، در این مقاله. شود می) اپیستمه( باوری اجتماعی
» اپیستمه« ی تبدیل شود از واژۀشود و هنگامی که این باور به باوری اجتماع استفاده می

 . شود برای آن استفاده می
ای برای حل و الگو است و پایه» سرمشق« مفهوم دوم پارادایم در علوم طبیعی به معنای 

تواند جانشـین قـوانین و قواعـد پارادایم می، در این معنا. ١»علم بهنجار« ماندۀمعماهای باقی
توانسـت بـروز ، »علـم بهنجـار« ارائـۀ مفهـوم کـوهن بـا .)Kuhn,1996: 174( صـریح شـود

اما بـرخالف کـوهن ؛ های علمی بیان کندناهنجاری در علم را دلیل تغییر پارادایم و انقالب
تواند دینامیکی برای تغییر اپیستمه مشـخص کنـد زیـرا بـرای باورهـای فوکو نمی، در پارادایم

 هرچنـد دریـدا بـا ابـداع مفهـوم. توان معیاری همانند علم بهنجار تعیـین کـرداجتماعی نمی
   .)Derrida,1967: 330( شود موفق به تبیین فرایند تغییر اپیستمه می ٢»رد«

                                                 
 بنـا) را تحقیقاتی تعریف کرده است که بر پایۀ علم یا علوم پیشـین normal scienceعلم بهنجار ( کوهن .١

   ).Kuhn,1996: 10نهاده شده باشند (
2. Trace.  
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ای از از نظر او پـارادایم مجموعـه. داندکوهن پارادایم را مقدم بر قواعد و قوانین می
در مکانیـک نیـوتنی ، مثـال  برای. باورهایی است که در یک جامعۀ علمی وجود دارند

، در واقـع .)Netwom,1999: 409( رام مستقل از یکدیگر و همچنـین از فضـا هسـتنداج
لـذا در . یابـدمـی» تعمـیم« یک پارادایم است چون به سایر علوم نیز» استقالل اجرام«

 صـورت اهمیـت مفهوم پارادایم استقالل اجسام از فضـا و از همـدیگر به، شناسی جامعه
  .)دوران باستانبه بخش  ،ک. ر( شود عنوان می١»فرد«

وجود آوردن فهرسـتی از مسـائل جدیـد دو  پذیری پارادایم در علوِم دیگر و بـهتعمیم
کـوهن  .)Kuhn,1996: 10( خصوصیتی است که کوهن برای پـارادایم قـرار داده اسـت

هـای بطلمیوسـی بـا انـد را از پـارادایمهایی که منجر به انقالب علمی شده تغییر پارادایم
و از  )۷۵: همـان( ٣محـوری به کـوپرنیکی بـا مشخصـۀ خورشـید ٢رکزیممشخِصۀ زمین

 در )۱۰۲: همان( از اجسام به امواج، دیگر  عبارت به، مکانیک کوانتومی فیزیک نیوتنی به
 . گرفته است نظر

فقط  نـه( هـافوکو متمرکز بر روابط بـین انـواع گفتمـان، در مفهوم اپیستمه، رو این از
کـه در  درحالی، بر تقابل بـین آنهـا و همزیسـتی آنهـا اسـت ه با تکی) های علمیگفتمان

های ذهنی است که منجر به جهش پارادایمی یا کوهن متمرکز بر بحران، مفهوم پارادایم
فوکو فقط بـا نگـاهی بـه علـوم اجتمـاعی  .)Piaget,1970: 132( شودانقالب علمی می

. نظر داشته استطبیعی را نیز در الوه بر آن علوم اما کوهن ع؛ کنداپیستمه را معرفی می
هرگاه از لفظ پارادایم در مقابل اپیستمه استفاده شده است منظور پارادایِم ، در این مقاله

صـورت جدیـد و نـارس اسـت کـه در  اِی آن به نوظهور در علوم طبیعی و نمود اپیسـتمه
  مۀ قدیم و نهادینهاپیست، منظور از واژۀ اپیستمه نیز. وجود انسان کامًال نهادینه نشده است

 . باشد شده در وجود انسان می

 معضل فرهنگی -۴-۲
در منابع غربی تعریفی از معضل فرهنگی ارائه نشده ، گونه که تاکنون ذکر شد همان

                                                 
1. Individual. 

2. Geocentrism. 

3. Heliocentrism. 
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 ۀمسـأللۀ فرهنگی آثـاری وجـود دارد کـه در آنهـا مفهـوم أکه در مورد مس است هرچند
 زیـرا، جامعه تعریـف شـده اسـت ها در یک سازمان یا فرهنگی براساس تقابل فرهنگ

که در فرهنگ  درحالی، تواند در فرهنگ اجتماعی خاص پذیرفته شود یک موضوع می
هنجارها و متقابًال ، اگر به تعاریف فرهنگ که ذکر شد دقت شود، رو این از. دیگر خیر
شوند و ممکن  های ذهنی موجود در اجتماع در فرهنگ هر جامعه تعریف می ناهنجاری
آداب و رسـوم یـک جامعـه نیـز منطبـق بـا همـین . جامعۀ دیگر متفاوت باشـند است با
بـا » معضل فرهنگـی«، رو این از. باشند های ذهنی از امر پسندیده و یا مذموم می انگاره

بـا مطالعـۀ تلفیـق دو ، در پژوهش حاضر. شود مطالعۀ درونی فرهنگی خاص تعریف می
معضـل « هـا در جامعـه ف هنجارهـا و ناهنجارتعریـ روند بـاز، مفهوم اپیستمه و پارادایم

تواند بـه بـرهم  گیرد تا مشخص شود چگونه این تلفیق می مورد بحث قرار می» فرهنگی
زیرا با التقـاط اپیسـتمه و . ریختن ثبات فرهنگی جامعه و ایجاد معضل فرهنگی بینجامد

ه مقیـد بـه افـرادی از جامعـ، گونه کـه در ادامـه شـرح داده خواهـد شـد همان، پارادایم
که اکثریت جامعه مقید  شوند درحالی می) های جدید بر پارادایم مبتنی( هنجارهای جدید

تقابل » معضل فرهنگی« مقصود ما از، بنابراین. به همان هنجارهای گذشتۀ خود هستند
هنجارهای جدید و قدیم در اجتماع است که منجر به تضاد در رفتار گروهی از جامعـه 

توانـد موجـب فروپاشـی  گونه که خواهیم دید ایـن امـر می همان. شود با گروه دیگر می
توان سیر تاریخی تغییـر غـرب در  می، مثال  عنوان به. تمدن یا ساختارهای اجتماعی شود

های علمی در آن منجر به بروز تغییرات  گرفت که تغییر پارادایم سالۀ اخیر را درنظر ۴۰۰
مانند خـانواده ، است و ساختارهای اجتماعیدر اپیستمه و سپس تغییرات فرهنگی شده 

بـه یکـی از معضـالت » تنهایی« این تغییرات باعث شده است که. را از بین برده است
 . ١اصلی این جوامع و همچنین یکی از علل مهم باال بودن میزان خودکشی تبدیل شود

ُکنـد بـودن ) الـف ،وجود آمـدن معضـل فرهنگـی های پژوهش حاضـر در بـه فرض
در حـالی ، دهد یعنی جامعه به راحتی باورهای خود را تغییر نمی، ات اپیستمه استتغییر 

گونـه کـه در سـطور تغییر پـارادایم همـان) ب ،دهد که تغییرات پارادایمی سریع رخ می

                                                 
 وجو کنند.  را جست» loneliness«مندان به این بحث واژۀ  عالقه. ١
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طور حداقلی از طریـق  این تغییر به. شود منجر به تغییر اپیستمه می، پیشین شرح داده شد
گرایی  همانند تقابل تجربه( ثری از طریق تقابل مبانی شناختیطور حداک ابزار تمدنی و به

بنـابراین معضـل . شـود حاصـل می) گرایی در دورۀ قبـل از آن در عصر حاضر بـا عقـل
و در صـورت تعـارض بـین هنجارهـای اپیسـتمه بـا   بـه دو فـرض فـوق  توجه فرهنگی با

 . شود های پارادایم ایجاد می هنجار
 معضل فرهنگی براساس خنثی گرفتن فرهنـگ، ن جستارشود که در ای یادآوری می

. گذاری تعریف شـده اسـت و عاری از هرگونه ارزش) شناسی فرهنگی مطابق با انسان(
 تلقی متفـاوتی از معضـل فرهنگـی) مدار ارزش( وجود فرهنگ واال  بدیهی است باور به

ــه( ــه می) های فرهنــگ واال عنوان عــدول از مشخصــه ب ــانی  دهــد کــه خــارج از ارائ مب
کلی  ای به عده، همچنین. گیرد و مد نظر این مقاله نیست شناسی فرهنگی قرار می انسان

طور طبیعـی فرهنـگ در  کنند زیـرا معتقدنـد بـه وجود مقولۀ معضل فرهنگی را نفی می
 شـود هـر هر تغییری مجاز و عـادی شـمرده می، دیدگاه  این از. کند طول زمان تغییر می

 زیراکـه مفهـوم، ها و تعارضـات عمیـق اجتمـاعی شـود افچند که باعـث ایجـاد شـک
در این مقاله . شود محدود می» تمایز فرهنگی« یا» تغییر فرهنگی« به» معضل فرهنگی«

سعی بر این است که نشان داده شود این امر در طول تاریخ نه تنهـا عـادی نبـوده اسـت 
مند  خواننده عالقه. است ها یا ساختارهای اجتماعی نیز گردیده بلکه باعث نابودی تمدن

های زیادی از معضالت فرهنگـی را در جوامـع مختلـف بـه  تواند در این رابطه نشانه می
وجو کنـد از جملـه موضـوعاتی  جست -که مهد باور مذکور هستند  -خصوص غربی 

ـــاالی خودکشـــی ـــار ب ـــر آم مشـــکالت ناشـــی از ، بلـــوغ زودرس در کودکـــان، نظی
 . گرایی و غیره جنس هم

هـا بندی دوران تـاریخی براسـاس تغییـر پـارادایمتقسیم، به موضوع این مقاله  هتوج با
های اپیسـتمۀ هـر دوران  عنـوان شاخصـهات مهم آنها بر انسان بهتأثیر گیرد و  صورت می

اما قبل از ؛ ای فوکو متفاوت استبندی دورهنظر با تقسیم این شود که ازگرفته می درنظر
م است مکانیسم تغییر اپیستمه بر مبنـای تغییـر پـارادایم بررسـی بندی الز ارائۀ این تقسیم

 . شود
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 های پژوهشیافته -۵

 مکانیسم تغییر اپیستمه بر مبنای تغییر پارادایم -۵-۱
ها و رویکردهای جدیـد بـا الگوهـایی متفـاوت در حـل تغییر پارادایم و بروز فرضیه

با تعمیم ، نتیجه دهد و درده میناپذیر در علم بهنجار درک جدیدی از پدی توضیح مسأله
در . گـرددمی ١هایی جدیدشود که منجر به تولید فناوریآن شناخت جدیدی ایجاد می

های جدید انسان نیاز به ایجاد عادات تازه و ترک برخـی عـادات  استفاده از این فناوری
ری جدیـد فنـاو ، بنـابراین. های انسان تغییر خواهد کردگونه برخی از ذهنیتبدین. دارد
گاه و به به  . ٢شودتدریج منجر به تغییر باور و اندیشه میطور ناخودآ

هـای انقالبـی زیـادی در علـوم ماننـد کوانتـوم و در صدوبیست سال گذشته نظریه
وجود آمده است که اثرات آنها منجر به پیشرفت سریع فنـاوری ماننـد ایجـاد   نسبیت به
. گیری از آن از نیمۀ دوم قرن بیستم به بعـد شـد کشف لیزر و بهره، اینترنت، ترانزیستور
پیشرفت سریع . بسزایی داشته است تأثیرها در تغییر عادات و نحوۀ اندیشیدن این فناوری

هـا موجب ایجـاد تغییـرات سـریع در پـارادایم، حاضر عصر ها در علوم طبیعی و فناوری
نـد تغییـرات اپیسـتمه گونه تناسبی بـا آهنـگ کُ سرعت این تغییرات هیچ. گردیده است

هـای ذهـن انسـان نیازمنـد انقالبـی درونـی در او و تغییر اپیستمه، دیگر  عبارت به؛ ندارد
این امـر یکـی . پذیر نیستهای علمی امکانراحتِی انقالبانقالبی که به، اجتماع است

 . های اجتماعی استاز دالیل اساسی بروز بسیاری از معضالت فرهنگی و ناهنجاری
مدرن و پسامدرن و ، در ادامۀ این مقاله سه دوران باستان مسألهروشن شدن این برای 
شوند که متفاوت های فیزیک معرفی میهای شاخص آنها برمبنای تغییر پارادایم اپیستمه
بندی فوکو دوران مدرن از زمان کانت در تقسیم، مثال  برای. بندی فوکو هستند با تقسیم
شود و در زمان نیوتن محقق  ارادایم از زمان کوپرنیک آغاز میاما تغییر پ؛ شود شروع می

                                                 
 توان از وسایل کنترل از راه دور بر اثر توصیف کوانتومی پدیدۀ فوتوالکتریک نام برد. مثال می برای. ١
های دیداری منجر به تغییرات رفتاری در نوجوانان و به وجـود آمـدن مثال، افزایش استفاده از رسانه برای. ٢

 ).Noro,2009( ، انحرافات جنسی، الکل و سیگار شده استخشونتمعضالت اجتماعی برای آنها مانند 
فاده از جنسـیت را روشـی بـرای مثال اسـت ها و باورها در آنها تغییر کرده است و برایای که ارزشگونهبه

  همان).دانند (فروش کاالها می
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دلیـل آغـاز تـدریجی   بـه، شروع دوران مدرن در این مقاله از زمان کوپرنیک. ١شود می
تغییر اپیستمه از آن زمان است که نمود خود را در دورۀ کانت و انقـالب فرانسـه نشـان 

یابـد کـه نشـان  زدهم مـیالدی نمـود میاین تغییرات در ادبیات از اوایل قرن نو . دهدمی
های  آنجا که در دوران از. دهندۀ وارد شدن با تأخیر این اپیستمۀ جدید در اجتماع است

گرفتـه  نگاه به طبیعت همواره برطبـق اصـول فیزیـک صـورت می، متفاوت زندگی بشر
سـبک زنـدگی و فرهنـگ ، های آن بر فناوری و سپس بر کیفیـت است و تغییر پارادایم

توان با شروع پارادایم جدید در آن  ها را می آغاز تغییر اپیستمه، گذار بوده استتأثیر ردم م
 . گرفت درنظر

 دوران باستان -۵-۱-۱
جهان باستان و تصویر شدۀ ارسطویی بر بـاور ایسـتایی و خـودمرکزگرایی بنـا نهـاده 

ــود ــده ب ــع. ش ــر بما، درواق ــدون تغیی ــدا ب ــا خ ــاز داشــت ت ــتایی نی ــه ایس ــطو ب ــدارس  ن
)Aristotle,1924,Book VI, Ch. 1(  و خودمرکزگرایی نیز الزم بود برای آنکه هـر کـس

، چراکـه جهـان ایسـتا جهـانی اسـت کـه در آن سـلطان، در جایگاه خویش قرار گیـرد
اگر هم گـاه تمـّردی از ایـن ایسـتایی سـر بزنـد یـا  .»رعیت«، باشد و رعیت» سلطان«
طبیعـی بـوده اسـت یـا بـر اثـر تغییراتـی کـه در  یمبنای تقدیر و دخالت عوامل ماورابر

بینی گویـای همـین بـاور تر گفته شد طالعگونه که پیشدهد و همانها روی میآسمان
صورت کـه مطـابق شـواهد  بدین، ریاضیات را با الهیات درآمیخت« افالطون نیز. است

تـویی از دهنـد کـه پر موجود ادعا نمود که سیارات با سیر مدور و منظم خود نشـان مـی
ها سان کوشید تا از هرگونه تغییری در آسمان افالطون بدین. هماهنگی کرات باال هستند

در جهان باستان شناخت طبیعت بر مبنای ، عالوهبه .)۱۵۶: ۱۳۸۸، برنال(» جلوگیری کند
ترین شـکل  دایـره کامـل« طبـق نظـر ارسـطو، گیرد و در این هندسههندسه صورت می

شده مثابۀ یک دایره فرض می عالم به، بنابراین؛ )Aristotle,1996, 246a10: 120(» است
اهمیت  در هندسه وجود مرکز برای رسم دایره بسیار با. اما دایره دارای مرکز است؛ است
مرکز عالم جایی است که انسان است چراکه انسان در مراتب وجـود در ، بنابراین؛ است

                                                 
 البته این امر خود داللت بر این دارد که تغییر اپیستمه متأخر از تغییر پارادایم است. . ١
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، آنجاکه زیستگاه انسان در زمـین اسـت رد و ازای باالتر از سایر موجودات قرار دا مرتبه
 .)Aristotle,1924,Book XII, Ch. 8( مرکـز عـالم اسـت» حکـم عقـل« پس زمین بـه

 ١داند به خودمرکزگراییداند و خود را حاکم بر آن میانسانی که زمین را مرکز عالم می
 . رسد می

هـای کـی از ویژگـیی، ازنظر ژان پیاژه. خودمرکزگرایی به معنای خودخواهی نیست
زیـرا آنهـا بـاور ، خودمرکزگرایی است و این به معنی خودخواهی آنهـا نیسـت ،کودکان

انسان خـودمرکزگرا درصـدد  .)Bereger, 2008: 232( کننددارند همه مثل آنها فکر می
رصد وقایع است و با محور قرار دادن رفتار خود به مقایسۀ رفتار دیگـران بـا رفتـار خـود 

ــی ــردازدم ــان ،پ ــهم ــه در هی ــه ک ــیأگون ــین، ت بطلمیوس ــارادایم زم ــتپ ــزی اس  مرک
)Kuhn,1996: 75(. شـده اسـتمحوریت تمام رفتار عالم بر زمین اسـتوار مـی، رو ازاین 
چیز در  همـه) مرکـزیزمین( ت بطلمیوسیأعملکرد هی، وصف این با .)۱۷۳: ۱۳۸۸، برنال(

خـودمرکزگرایی در انسـان ، ترتیب  ینهم  به. شودعالم را در قالب زمین ریختن تعبیر می
تودوروف . چیز را در قالب خود توصیف کردن یا با خود قیاس کردن است به معنی همه

یکی ، ها ارزش کلی با طورهای خود بهیکی دانستن ارزش« صورت خودمرکزگرایی را به
 )Todorov,1984: 42-43(» پارچـه اسـتدانستن من با عالم و اعتقاد به اینکه عالم یـک

. دانـدانسـان خـودمرکز خـود را در مرکـز توجهـات مـی، دیگر ازطرف. کندتعریف می
 . ٢ایستایی اوست، گرفته همانند جهانی که در آن قرار، خصوصیت دیگر انسان این دوره

تـوان از مطالعـات پیـاژه بهـره  می، در زمینۀ شناخت بهتر خودمرکزگرایی و ایسـتایی
، اژه خودمرکزگرایِی کودکان مستقل از طبیعت اسـتهرچند که در مطالعات پی، گرفت
پیاژه مـانع . تواند تصویری از انسان خودمرکِز منفعل از طبیعت ارسطویی را بدهد اما می

یا تمایل به تمرکز بر یک جنبه برای  -اصلی در منطقی بودن کودکان را خودمرکزگرایی 
ین موضوع به تفکـر ایسـتا در پیاژه از ا .)Bereger,2008: 232( داندمی -حذف دیگران 

                                                 
1. Egocentrism. 

فرایند تدریجی بالفعل شـدن شـیء بـالقوه اسـت کـه آن را بـه کمـال مطلـوب » حرکت«از نظر ارسطو . ٢
داند و جوهر را ثابـت درنظـر  او حرکت را در َاعراض می. )؛ Aristotle, Physics,1996, 201aرساند ( می
 گیرد.  می
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رود و اگـر کـودک بـه حمـام مـی؛ معنا که جهان ایستا است بدین، کندکودکان یاد می
 تلویزیون را خاموش کرده است پس از بازگشت از حمام انتظار دارد ادامه برنامه را ببیند

کسـی کـه هسـت راضـی اسـت کـه ایـن  انسان در جهان ایسـتا همـواره بـه آن .)همان(
 . هندۀ تالش او در راستای حفظ وضعیت موجود است نه عدم تالشد نشان

های پارادایمی ایـن دوره بـه خـوبی در  عنوان مؤلفهخودمرکزگرایی و ایستایی به تأثیر
های  ای از باورهـا و اپیسـتمه عنـوان آیینـهویژه ادبیات و نقد ادبـی بـه ری بههای هن ه حوز

شـود و در  از عهـد باسـتان آغـاز می تـأثیر این. موجود در جامعۀ آن دوران مشهود است
در این دوره هنرمندان در خلق آثار خـود بایـد از . رسد عصر کالسیک  به اوج خود می

. شـد مفهومی مطلق و جهانی تلقی می» زیبایی« چراکه، کردند قواعد معینی تبعیت می
های  وحـدت« نویسـندگان ملـزم بـه رعایـت اصـل، در خلـق نمایشـنامه، مثـال  عنوان به
ارسطو  )Aristote,2013( این اصول که برای اولین بار در کتاب فن شعر. بودند» گانه سه

تر معیـار اصـلی قضـاوت در  هر چه تمام یریگ در قرن هفدهم میالدی با سخت، آمدند
، »وحـدت زمـان«: انـد از ن اصـول کـه عبارتیمطابق ا. مورد آثار نمایشی قرار گرفتند

سـت و چهـار ید در عـرض بیـکـل نمـایش با، »وعوحـدت موضـ« و» وحدت مکان«
 رخ دهـد) هیثانو  یبدون ماجراها( ك مکان واحد و حول یک اتفاق اصلییدر ، ساعت

)Kahnamouipoor and Khattat, 1995: 14-15(. ن سـه اصـل یـاز ا یکـیکـه از  یآثار
ته و شدند که از هنجارهای زیبایی فاصله گرف عنوان آثاری معرفی می کردند به یم یتخط

، مورد  این در. گرفتند ین قرار میمورد حملۀ منتقد، رو ازاین. باشند فاقد ارزش هنری می
ــه نقــد بســ یم ــوان ب ــیالدییت ــرن هفــدهم م ــدین ق ــد منتق ــه نمایشــنامۀ الســ، ار تن  ١دیب
)Corneille,1970( اشاره کـرد کـه در آن اصـل وحـدت مکـان و وحـدت  یر ُکرنیاثر پ

 . موضوع رعایت نشده بود
هـای آن در ایـن دوره بـه خـوبی  و ویژگی» انسان آرمانی« تلقی جامعه از، نینهمچ

چنین انسانی دارای فضایل مشخص و تعریف . دهندۀ اپیستمۀ غالب باشد تواند نشان می
برخورد  بسیار خوش، از کاریزما و جذابیت برخوردار بود، نظر اجتماعی از. ای بود شده

                                                 
1.  Le Cid. 
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انسـان ، هـای ذهنـی ازنظـر ویژگی. رفتـار را داشـت ها در کالم و هنر تکریم خانم، بود
نکـه بـه یا ایمتخصص باشد و  ینۀ خاصیای داشت بی آنکه در زم ایدئال دانش گسترده

ف او بـود یـدۀ عقـل و روح لطییـص او زایآنجاکه حـس تشـخ از. بپردازد یفروش فضل
ن مرتبـه یدر واالتـر  ین انسـان آرمـانیا، زین ینظر اخالق از. کرد یشه درست عمل میهم

  .)Bénac, 1995: 190-191( شد و اهل اعتدال بود یتصور م

انداز  چشم  نیا از. شد ین دوره منعکس میات ایدر ادب یخوب به ین انسانیر چنیتصو 
ستا و یا یریمذکور بوده است و تصو  یمیمتأثر از اصول پارادا یخوب به یپرداز تیشخص
داستان  یت اصلیشخص، ن دورهیدر ا. دهد یارائه م ین شده از انسان آرمانییش تعیاز پ
ۀ یك شـوالیـکـه هماننـد  یچـه زمـان، آل را دارا بود دهیك قهرمان ایات یخصوص یتمام

اش نائل شود و چه از قـرن  د تا به وصال دلدادهیخر  یشجاع همۀ مخاطرات را به جان م
را  که ذکـر گردیـد، »یانسان آرمان« كیات یخصوص یهفدهم میالدی به بعد که تمام

 ١یشخصـیت اصـلی رمـان کِللـ .)Bénac, 1988: 190-191( ساخت یم یدر خود متجل
)Scudéry, 1654-1660( یقهرمــان ین الگــو یــنمونــۀ بــارز ا یاثــر مــادلن دو ِاســکوِدر 
، ل قرن نوزدهم مـیالدییدر طول قرن هجدهم و اوا، بین ترتیبه هم یآثار ادب. باشد یم

بر دو  یمبتن یتیدادند که ساخته و پرداختۀ ذهن یئه مارا یثابت و آرمان یاز انسان مفهوم
 . بود ییو خودمرکزگرا ییستایا، مشخصۀ اپیستمۀ دوران باستان

هـای آن از  دوران مدرِن علمی و پارادایم، پردازیم در ادامه به بررسی دوران مدرن می
ینـد فرا، واقـع امـا در، شـود قرن هفدهم میالدی با پیدایش مکانیـک نیـوتنی محقـق می

های مختلف علمی آغاز شـده  تحقق آن از حدود صد سال قبل از آن به واسطۀ پیشرفت
های پویایی و توجه بـه دیگـری در حـوزۀ باورهـای علمـی  در دوران مدرن پارادایم. بود
های ایسـتایی و خـودمرکزگرایی در بـاور عمـومی تـا قـرن  امـا اپیسـتمه؛ آیند وجود می به

 . مانند نوزدهم میالدی هنوز باقی می

 دوران مدرن -۵-۱-۲
، ویژه بـه( با انقالب کپرنیکی و همچنین با انجام مشـاهدات بیشـتر، در دوران مدرن

                                                 
1. Clélie.  
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حکـم « دیگر زمین به، گراییو بروز تجربه) ١واسطۀ اختراع تلسکوپ و میکروسکوپ به
تغییر در عالم مطـابق قـوانین طبیعـی انجـام ، اندازازاین چشم. مرکز عالم نیست» تجربه
در شناخت . دهدهمچنین ایستایی جای خود را به پویایی می، حکم تقدیر پذیرد نه بهمی

جای خـود را بـه مکانیـک نیـوتنی  )Leibniz,1989: 91-93( مکانیک هندسی، طبیعت
 شـوند و قـدرت کـنش بـا یکـدیگر دارنـد دهد که در آن اجسام از فضا مسـتقل می می

)Netwom,1999: 417(. من اندیشنده« همان انسان، دیگر ازطرف «)کوژیتوی دکارت (
گونـه کـه اجـرام از فضـا در مکانیـک همـان، شودانسان از خدایگان مستقل می. است

توانند به همه می، ویژگی مکانیک نیوتنی، باوجود پویایی، بنابراین. شوندنیوتنی جدا می
ری از انسان کوژیتوی دکارت سرآغاز ارائۀ مفهوم دیگ، جا برسند و در این وضعیت همه
و  )Rousseau,2001,84( روسـو طـرح دموکراسـی: طور مجمـل در ایـن دوران بـه؛ است

را در کتاب قـرارداد  )۱۳۷: همان( و حق رأی عمومی و انتخابات )۸۲: همان( تفکیک قوا
انقالب کبیر فرانسه بـا هـدف و ؛ دهدارائه می )۲۰۰۱( اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی

 - کانـت؛ رسـد بـه ثمـر می )Liberté, Égalité, Fraternité( برادری، برابری، شعار آزادی
فلسفۀ اسـتعالیی و نقصـان  -روسو و مکانیک نیوتنی است ، که متأثر از انقالب فرانسه

» بنـده« هگـل دیالکتیـک تکامـلو  )۱۳۶۲، کانـت( کنـدگذاری مـیعقل محض را پایه
گـاهی از حالـت  آورد وجود می این امکان را به )۱۹۳-۱۸۵: ۱۳۸۹، هگل( که بنده بـا خودآ

خواسته یا ناخواسته منجر به  مسألهاین . برسد و مالک خود شود» فردیت« ُابژه به حالت
انسـانی کـه (» انسـان خداگونـه« وجود آمـدن اپیسـتمۀ تضعیف اپیستمۀ خداباوری و به

: شـود نیچـه بگویـد آنچه کـه باعـث می، شود در دوران مدرن می) مربی خویش است
[مفهـوم] انسـان  ۱۸تا قبل از اواخـر قـرن « میشل فوکو نیز معتقد است که .»مردخدا «

او انسان را در دورۀ کالسیک بـه تصـویر  .)Foucault,2002: 319(» وجود نداشته است

                                                 
شـده  منفی انجام میشکلی  بهکه مشاهده از قرن هفدهم یک دانش حساس است که  کندمیان بیفوکو . ١

در قـرن امـا داده اسـت؛ قبول همـه را نمـی رداست، زیرا اجازۀ یک تحلیل عمومی از اجزای منفرد و مو 
دان کور است، نه یک متخصص علوم طبیعی، چون اشیاء در هندسه خط، هجدهم، در مشاهده، هندسه

هـای سطح و غیره هستند، اما در علوم طبیعی با اختراعاتی همچون میکروسکوپ و تلسکوپ محدودیت
 )Foucault,1966: 144-145( گرددجدید می اشیاءمتوجه شده و انسان در مشاهده کمتر 
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واقعـی  کند که هرچند نمایشی از انسان است امـا غیـرتابلویی نقاشی در آیینه تشبیه می
تنها نـــاقض   نــه» خـــود« در ذهــن» ریدیگـــ« تشـــکیل تصــویر از .)همــان( اســت

در اینجا نیز اختالف زمانی قابل توجه . بلکه مؤید آن نیز هست، خودمرکزگرایی نیست
شود که بیش از یـک قـرن  میان ظهور پارادایم جدید و اپیستمۀ متناظر با آن مالحظه می

 . انجامد به طول می
دیگری غیر از خود به میان  ژاک روسو وجود در این جهاِن تغییریافته است که با ژان

بیند کـه زنـدگی های انسان میجهت تشکیل جامعه را منشأ بدبختی روسو از آن. آیدمی
ــارت می ــت و اس ــوانین مالکی ــاد ق ــث ایج ــاعی باع ــرز  اجتم ــه ط ــر ب ــن ام ــردد و ای گ

، ترتیب بـدین .)Rousseau,2002: 54( شـود می» عـدم تسـاوی« ناپـذیری منشـأ اجتنـاب
بر گـذار  در اصل مبتنی -شود زمان با انقالب فرانسه شروع میکه هم -اومانیسم غربی 

» توجـه بـه دیگـری« سوی به رسمیت شناختن حقوق دیگران یابه» خودمرکزگرایی« از
پـارادایم ( با ایجاد فناوری جدید مانند ماشین بخار که منـتج از مکانیـک نیـوتنی. است
دیگـر فئودالیسـم تحمــل ، یشـود و در چنـین فضــایاسـت جهـان صــنعتی مـی) جدیـد
عتی بنابر اصـل رقابـت امکـان اما در جهان صن؛ زیرا جهان فئودال ایستاست، ١شود نمی
مشخصۀ جهان . وجود دارد) به مسئول و غیره، از کارگر به سرکارگر( اعضای آنی ارتقا

 . آن است) پویایی( صنعتی دینامیکی بودن
اما ، شودزیستانسیالیسم نیز مطرح میپل سارتر در فلسفۀ اگ توسط ژان» دیگری« بیان

سارتر رابطۀ انسان را بـا دیگـری رابطـۀ سـوژه و ابـژه . بر خودمرکزگرایی با نگاهی مبتنی
واسـطۀ  که به چرا، کندانسان را مبدل به ُابژه می، در این رابطه قضاوت دیگران. داند می

حسـاس خوشـبختی لـذا دیگـری همـواره مـانع ا. گیرد آزادی را از انسان می، قضاوتش
گویـای ، )Sartre, 1947: 92(» است» دیگری«، جهنم«، جملۀ معروف سارتر. شود می

نظر سارتر تاحدی است که حتی برداشت انسـان  در» دیگری« اهمیت. همین امر است
ماهیت ارتباط بین خود و دیگری ، نظر او از. داندبر قضاوت دیگری می از خود را مبتنی

انسان محکوم است بـه اینکـه یـا ابـژه شـدن  .)Sartre,1943: 502( بر جدال است مبتنی
                                                 

های شمال و جنوب آمریکاسـت کـه در آن جنـوب، مظهـر جامعـۀ فئـودالی، درمقابـل نمونۀ آن جنگ. ١
 شود. شمال، مظهر جامعۀ صنعتی متحمل شکست می
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آزادی که سارتر . توسط دیگری را قبول کند و یا اینکه دیگری را به ابژۀ خود تبدیل کند
آن را محـدود » دیگـری« گیرد آزادی مطلـق و فـردی اسـت کـهبرای انسان در نظر می

را فراتر از مفهومی فردی  ١حقیقیسیمون دوبوار آزادی ، مقابل در .)۲۵۹: همان( کند می
الزمـۀ آزادی انسـان آزادی دیگـران اسـت و تنهـا آزادی « معنا که بدین، کندتعریف می
های آزاد دیگر درمقابـل وجود انسان  انسان به. تواند باعث آزادی انسان شوددیگری می

ــاز دارد ــدین .)de Beauvoir,1944: 96(» خــود نی ــوار نگــاه ، ترتیب ب ــهســیمون دوب  ب
توجـه بـه « بر به نگاهی مبتنی، داند بر خودمرکزی می را که سارتر آن را مبتنی» دیگری«

سـیمون دوبـوار در مبحـث اخـالِق فلسـفۀ ، با این تغییر نگـرش. دهد تغییر می» دیگری
ـــد بســـت می اگزیستانسیالیســـم ســـارتر را از بن ـــه. رهان ـــارت ب  در اینجـــا، دیگـــر عب

او را در مبحـث ، ای از اندیشۀ سـارتر وجـود داردهکه در بخش عمد» خودمرکزگرایی«
ای پدیدارشناسـانه و ناشـی از پـارادایم کـه فلسـفه -اخالق در فلسفۀ اگزیستانسیالیسـم 

توجـه بـه « سیمون دوبـوار بـه ُیمـن اپیسـتمۀ مـدرن. رساندبست میبه بن -مدرن است 
سارتر و دوبـوار وجـود  با مرور زندگینامۀ. کندبست فلسفی مزبور را رفع میبن» دیگری

 . شود تر می تفاوت در اپیستمۀ حاکم بر اندیشۀ آنها روشن
ات یـو ادب ینقد ادب یارهایمع یر تحولیم در سیر پاراداییتغ تأثیر، در دوران مدرن نیز

 یتلقـ، بیترت نیبد. مشهود است یستمۀ غالب در جامعه به خوبیاز اپ ییبه مثابۀ نمودها
مطلــق و ثابــت در قــرن نــوزدهم مــیالدی مــردود شــناخته  یمعنوان مفهــو بــه» ییبــایز «
ثابت از قرن  یارهایآثار با مع یسنجش ارزش هنر ید در درستیترد ، قتیدرحق. شود یم

 یبر خلق آثـار ادبـ یمیط اقلیشرا تأثیردر مورد  ٢ویهجدهم میالدی با نقطه نظر مونتسک
ۀ مـادام دو یـمـورد بـا نظر ن یـسم در ایسیشۀ کالسیاند یاما شکست واقع، شود یآغاز م

استال نظرات خود در این خصـوص دو مادام. خورد ید میل قرن نوزدهم کلیاستال در اوا
 ,Madame de Staël( را به ویژه در دو کتاب مطالعۀ مناسبات ادبیات با نهادهای اجتماع

ات یـادب، مطـابق نظـر او. کنـد مطرح می )Madame de Staël, 1808( و از آلمان )1800
ند خلـق یدر فرا یرا هر اثر ادبیز ، ن شده قضاوت شودییش تعیاز پ یارهایتواند با مع ینم

                                                 
1. Liberté authentique. 

2. Montesquieu. 
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ازجملـه ، ده انگاشـته شـده اسـتیـاست که تاکنون ناد  یمتأثر از عوامل گوناگون، خود
کند  یم یکه خالق اثر در آن زندگ یا منطقه یمیاقل یفرهنگ، یاجتماع، یخیط تار یشرا

. و آداب و رسوم مردم در جامعه دارد یاجتماع یبا نهادها که اثر یو ارتباطات تنگاتنگ
فرد هـر اثـر در  بـه منحصـر یهـا یژگیت شـناختن و یط خلق اثر و بـه رسـمیبه شرا توجه

 یگـریو توجـه بـه د  ییایـپو  یژگـیامد رسـوخ و یجز پ ست بهین یزیو نقد آن چ یابیارز 
 یطرۀ تفکر مبتنیسم و سیتشه با ظهور رمانین اندیا. ها ت شناختن تفاوتیق به رسمیازطر 

ت آزاد یـخالق، هنرمند یان احساسات فردیت و بیآن ازجمله توجه به فرد  یها بر ارزش
. شـود یل میشۀ غالـب تبـدیسم به اندیسیکالس یها یمند ل قاعدهیبه دور از تحم یهنر
 یا را بـه گونـه یگریو توجه به د  ییایکند تا اصل پو  یسم ظهور میرئال، سمیاز رمانت پس

از  یر آرمـانیاز تصـاو  یابد دوری یت میسم اهمیچرا که آنچه در رئال، گر محقق سازدید 
در  یداستان یها تیشخص، رو نیا از. باشد یت میواقع ینیت و انعکاس درست و عیواقع

، نقـص یروز و بـیـشـه پیان قهرمانان همیگر نه از مید ، همچون آثار بالزاك یستیآثار رئال
 یر خـود بـرایها در مسـ تین شخصـیـا. شـوند یانتخاب م یلمعمو  یها بلکه از دل آدم

 یدر برخـ یشوند و حت یز مواجه مین  روزمره با شکست یدن به هدف همانند زندگیرس
. شـمار آوردشـان بـهیل ایون فضایتوان مد یکنند را نم یکه کسب م ییها تیموارد موفق

 یبـرا، پاسـان مو دو یوشتۀ گن، )Maupassant,1885( یقهرمان رمان ِبل آم، مثال  عنوان به
 ,Flaubert( یبوار ا در رمـان مـادامی؛ کند یها استفاده م خود از زن یها یطلب تحقق جاه

هـا و  از هوس یرو خاطر دنبالـه خـود را بـه یداستان خوشـبخت یت اصلیشخص، )1857
 . زند یم یدهد و سرانجام دست به خودکش یش از دست میها یاپردازیرؤ 

ز یبرانگ ه و انزجاریکر  یایت همراه با زوایانعکاس برهنۀ واقع، سمیرالش ناتو یدایبا پ 
، جالـب توجـه اسـت یش فکـرین گـرایـاما آنچه در ا. ردیگ یآن در مرکز توجه قرار م

، سمیسردمدار ناتورال، ل زوالیاز نظر ام. ردیپذ یگرایی علمی م است که از تجربه یتأثیر
را مـورد  یانسـان یکه به کمك آن بتوان رفتارها فا کندیرا ا یشگاهید نقش آزمایرمان با

؛ قرن اسـت یجۀ تحول علمینت یرمان تجرب«: دیگو  ین مورد میاو در ا. مطالعه قرار داد
 یرمان تجربـ؛ ك استیز یو ف یمیبر ش ید که مبتنیآ یم یولوژیز یل فین رمان در تکمیا

ن مطالعۀ یگز یط را جایز محو متأثر ا ییایمیو ش یکیز ین فیتابع قوان، یعیمطالعۀ انسان طب
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» اسـت یات عصر علمـین رمان ادبیا، ك کلمهیدر . کند یك میز یو متاف یانسان انتزاع
)Zola, 1902: 22(. رمـان روُگـن ماکـار یست جلـدیزوال در مجموعۀ ب )Zola,1963( ،

دهد که چگونه انسـان  یکشد و نشان م یر میك خانواده را به تصو یچند نسل از  یزندگ
در تمامی قرن نوزدهم و همچنـین در نیمـۀ اول . خود است یموروث یها یژگیمغلوب و 

ادبیـات ، قرن بیستم میالدی که در آن اپیستمۀ غالب توجه بـه دیگـری و پویـایی اسـت
در بسـیاری از ، های پیشـین شود بلکه بر خالف دوره دیگر برای طبقۀ حاکم نوشته نمی

شـدند  لبًا مرتبط با طبقۀ اشراف دانسـته میرذایل اخالقی موجود در جامعه که غا، موارد
 ,Zola( توان به رمان ژرمینـال در این رابطه می. شد از خالل آثار ادبی به نقد کشیده می

هـای اجتمـاعی کـه ایـن  اثر زوال اشاره کرد که زندگی طبقۀ کارگر و محرومیت )2004
یژه در مجموعـه و  بـه، موپاسـان، همچنین. کشد شدند را به تصویر می طبقه متحمل می

او در کتاب . پردازد به نقد جامعه و به خصوص طبقۀ حاکم می، های کوتاه خود داستان
ریا و تظاهر در میان طبقات اشرافی و تجار را در زمان جنگ  )Maupassant,1879( تپلی

دهد که چگونه شخصیت اصلی داستان کـه  دهد و نشان می هدف قرار می »پروس«با 
پرسـتی و صـداقت  مواجهه با افسر دشمن به مراتـب از حـس وطن زنی بدکاره است در

 ی اثـر بـالزاکـــمجموعـۀ کمـدی انسان، نمونـۀ بـارز دیگـر. بیشتری برخـوردار اسـت
)Balzac: 1976( هـا بـه نقـد طبقـۀ بـورژوازی  که متشکل از نود اثر است و در اکثـر آن

انجامـد  طـول میاین مجموعه که نگارش آن بیسـت و یـک سـال بـه . شود پرداخته می
های مختلف اجتماع و نقد آن متمرکز است که در ابتدا نویسنده  حدی بر مطالعۀ الیه به

های  بـالزاک معتقـد اسـت کـه هماننـد گونـه. گـذارد نام آن را مطالعات اجتمـاعی می
باشـند کـه  های مختلف اجتمـاعی می ها نیز دارای گونه انسان، شناختی جانواران زیست

 . ثابۀ تاریخ طبیعی نوع بشر به دقت مورد مطالعه قرار گیردم هر یک باید به
ز یـقرن نـوزدهم ن ینقد ادب یکردهایگرایی علمی در رو  از تجربه یطرۀ تفکر ناشیس 
 ٢ت ِتنیپولیه، نیو همچن ١بوو اگوستن سنت توان به شارل یمورد م نیا در. شود یان مینما

. ات ارائه دهنـدیبه ادب یکرد علمیرو  بر ینقد مبتن یها وهیکردند ش یاشاره کرد که سع
                                                 

1. Charles-Augustin Sainte-Beuve. 

2. Hippolyte Taine. 
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متـون مـورد مطالعـۀ  یهـا یژگیو  یبند ف و دستهیشناسان به توص اهیسنت بوو همانند گ
داد و ِتن  یسنده مطابقت مینامۀ نو یدست آمده را با زندگپرداخت و اطالعات ب یخود م

شنهاد یاثر را پت ادبی یفیدر ک یار اصلیسه مع تأثیر یبررس، یآثار ادب یمطالعۀ علم یبرا
ن سـه یا تأثیرگرفتن  درنظر، است یهیبد. مکان و زمان خلق اثر، نژاد خالق اثر: کرد یم

ت هر اثـر را وابسـته یفیکند و ک ینگرانه به آثار را محکوم م ینگاه کل، یعامل بر اثر ادب
ات با گوستاو النسون بود کـه یبه ادب یاما تسلط نگرش علم. داند یط خلق آن میبه شرا

و  ینـیکـردی عیعنـوان رو به» یخ ادبیتار « جیاو با ترو . شد ید و جهانیبه اوج خود رس
ل یات تبـدیـادب یس دانشـگاهین نگرش را به نگرش غالب در تـدر یا، اتیبه ادب یعلم
 یو فراادب یطیط محیشرا تأثیراذعان به ، پذیرش این نگرش .)Lanson, 1910: 391( کرد
گـرفتن شـرایط  صورت نسبی و با درنظـر زیابی هر اثر بهار ، ترتیب بدین. ات استیبر ادب

شـوند و  آثار با معیارهای کیفِی بیرونی و مطلق سـنجیده نمی، گیرد خلق اثر صورت می
 . شود فرد هر اثر درنظر گرفته می به های منحصر ویژگی

بر توجه به دیگری و پویایی در ادبیـات مرهـون نظریـات علمـی  تسلط اندیشۀ مبتنی
گذارترین ایـن تأثیر از میان . قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیستم میالدی نیز است دیگر در
 .)Sarraute,1956: 16( مارکس و پاولوف اشاره کرد، توان به نظریات فرویدها مینظریه

طـور مشـترک بـه آن اذعـان دارنـد بـه، های موجودرغم تفاوتعلی، آنچه این سه نظریه
علـت رفتـار ، چراکه از نظر فروید. یت بر خود و دنیاستراندن انسان از جایگاه حاکم

گاه او جستجو کـرد اقتصـاد ، نظـر مـارکس از؛ انسان را باید در غریزۀ جنسی و ناخودآ
، نظـر پـاولف و از کنـدزیربنایی است که انسان را به سمت و سویی خاص هدایت می

ارگانیسم است که این واکنش مکانیکی انسان به محرکات بیرونی و فرایند شرطی شدن 
رنـگ شـدن اختیـار کـم، آیدآنچه از هر سه نظریه برمی. کنندۀ رفتار انسان است تعیین

انعکاس . خصوص فیزیولوژیک در رفتار است انسان و تشدید نقش عوامل محیطی و به
اعتمادی به توانایی نویسنده در شناخت درونی انسان و این تغییر نگرش در ادبیات به بی

تـوهم تحلیـل . شـودشـناختی منجـر مـی فایـده شـمردن توصـیفات روانکوچک و بـی
دهد که از توصـیف بیرونـی قهرمـان و روانشناختی شخصیت جای خود را به یقینی می

هـای خوبی در رمـان این تحول بـه .)همان( شودموقعیتی که در آن قرارگرفته حاصل می
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تواننـد بـه تغییـر یـد مـیدهد که چگونه اصول علمی جدکافکا نمایان است و نشان می
فـرض ، دیگـر  عبارت بـه؛ شناختی و اپیستمۀ حاکم بر یک دوره بینجامـد نگرش معرفت

پـذیری بـه انسـان تأثیر ایـن . اساسی در این سه نظریه متأثر شدن انسان از محـیط اسـت
 . دهد که با ایستایی و خودمرکزی در تضاد استخاصیت دینامیکی یا تغییرپذیری می

 مدرنن پسادورا -۵-۱-۳
تـرین تعـابیر ایـن  یکـی از مهم. شودقرن بیستم میالدی با نظریۀ کوانتومی شروع می

گونه تصور شود که  نباید این، بیان بوهر  به. نظریه بستگی  واقعیت خارجی به ناظر است
 انفرادی و مسـتقل از چیـنش آزمایشـگاهی دارنـد، های کوانتومی خواصی ذاتیسیستم

)d'Espagnat,1999: 251(. وجـود   گیری در بـه معناست که ابزار انـدازه این سخن بدین
تـوان خاصـیتی  گیری نمی یعنـی قبـل از انـدازه، گـذار اسـتتأثیر آمدن واقعیت فیزیکی 

خاصیت جسم بعد از ، گرفت برای جسم میکروسکوپی درنظر) معلوم یا نامعلوم( معینی
، ایـن رابطـه در. شـود گیـری تعریـف می گیری و بر اثر تعامل جسم با ابزاِر اندازه اندازه

افتـد را  اگر ما بخواهیم آنچه در رویدادهای اتمی اتفـاق می« کند که هایزنبرگ بیان می
نه در ، شودبرده می کار افتد فقط در مشاهده بهکلمۀ اتفاق می، واقع در، توصیف کنیم

ری اطـالق گیـاین [کلمه] به عمل مـادی و نـه ذهنـی انـدازه. وضعیت بین دو مشاهده
دهـد ای روی میتوان گفت که گذار از ممکن به واقعیت در همان لحظه شود و می می

» افتـد گیـری و بنـابراین بـا بـاقی جهـان اتفـاق میکه تعامل سیستم بـا دسـتگاه انـدازه
)Heisenberg,958: 54(.  

پذیری است یعنـی اگـر بینیاصل علیت به مفهوم پیش، نکتۀ دیگر اینکه در فیزیک
 بینـی کـردتـوان آینـدۀ آن را توسـط قـوانین طبیعـی پـیش می، ل سیستم معلوم باشـدحا

)Popper,1988: 31(. ناپـذیری بینیاصل عدم قطعیت هایزنبرگ به مفهوم پیش، رو ازاین
معنا ، واژگانی همچون ساختار، بنابراین؛ و عدم یقین نسبت به حالت آیندۀ سیستم است

پذیرنـد  معـانی متفـاوتی میو  شـوند ول عدم یقین میو اندیشه در تحول کوانتومی مشم
» دارای هـیچ معنـایی نیسـت» اندیشـه«، نـوعیبـه«: گویـدای کـه دریـدا مـیگونـه به
)Derrida,1972: 66-67(. ــومی ــان ارزش، پــس در عصــر کوانت ــا بنی گــذاری ســنتی ب
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 پاشد و اصل عـدم قطعیـت در فیزیـک منجـر بـه شکنی پساساختارگرایان فرومی شالوده
این تحول بنیـادین در ادبیـات . شودحاکمیت اصل حقیقت متکثر در اندیشۀ معاصر می

آنچه در ادبیـات ایـن . خوبی مشهود است به، عنوان یکی از مظاهر تجلی اپیستمه به، نیز
شناختی قهرمان است و نه روایـت مـوقعیتی کـه  دیگر نه توصیف روان، دوره مهم است

شـده بـه  واقعیـت عرضه، در هر یک از ایـن حـاالتچراکه ، شخصیت در آن قرار دارد
خواننـده « و» مـرگ مؤلـف« بـا. خواننده متعلق به نویسنده و دریافت او از دنیا اسـت

رمـان « شخصـیت در. شود معانی متعددی برای یک متن مشروع شناخته می» محوری
، صـورت، ازجملـه لبـاس، هرگونه توصیف بیرونی شخصیت. شودکالبد زدایی می» نو
نمـایی  دن و روابط اجتماعی او غیرضروری بوده و حتی به تعبیر ناتالی ساروت بـه واقعب

گذشته و ، اطالعات مربوط به هویت .)Jefferson,2004: 82( کندرمان خدشه وارد می
. شود که به تداعی هیچ مرجـع بیرونـی نینجامـدای ارائه می اندازه حتی نام شخصیت به

ای است که منشأ گفتـار حاالت درونی گذرا و ناشناختههدف از نگارش رمان تأمل در 
آنچه در این تحـول حـائز اهمیـت اسـت ایـن اسـت کـه . شوندو اعمال انسان تلقی می

این در تولید معنا با  از ای که بعدخواننده، شودجستجوی حقیقت به خواننده واگذار می
واقعیـت خـارجی بـه ، که در تعبیری از نظریـۀ کوانتـومی همچنان. نویسنده سهیم است

بـدیهی اسـت در . معنای متن نیز به خواننـده وابسـته اسـت، مشاهدۀ ناظر بستگی دارد
 . هرگونه ادعای وحدت معنا با تردید روبرو است، اندازیچنین چشم
ابهام و دوگانگی چه ، گسیختگی روان، دیگراندیشی، تناقض، ترتیب در ادبیات بدین

های اصلی آثار  محتوای داستانی اثر به عنوان مؤلفهدر پردازش عنصر شخصیت و چه در 
 ها را به ضـد ها قهرمان این ویژگی .)Hassan, 1987: 92-93( روند شمار می مدرن به پست

کنند و موجب واسازی آنچه که تا کنـون ارزش پنداشـته شـده اسـت  قهرمان تبدیل می
یان داسـتان بـاز اسـت و پا؛ دهد پنداری در داستان پسامدرن رخ نمی ذات هم. گردند می

های چندگانـه از یـک مـتن  ها و ُبعد معماگونۀ روایت خواننـده را بـا برداشـت پیچیدگی
نویسـندۀ معاصـر ، )Le Clézio,1963( جلسه اثر لوکلزیو از رمان صورت. سازد روبرو می
، آدام، در ایـن رمـان. گونـه آثـار نـام بـرد این نمونۀ بـارزی از  عنوان توان به می، فرانسوی

دانـد از سـربازخانه گریختـه اسـت و یـا از آسایشـگاه  شخصیت اصلی داستان کـه نمی
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ای را بـدون اجـازۀ  او بـرای پنهـان مانـدن از مـردم خانـه. گریز است فردی مردم، روانی
زند و از خشـونت و  برای گذران زندگی دست به دزدی می، کند صاحبان آن اشغال می

او مبـتال بـه ، های دیگر داستانی از نگاه شخصیت، همچنین. تجاوز به عنف ِابایی ندارد
در طـول داسـتان سـعی در شـناخت حقیقـت ، امـا. های جدی روانـی اسـت ناهنجاری

کنـد و در فراینـدی خودشناسـانه سـعی  به روزمرگـی اکتفـا نمی، وجودی نوع بشر دارد
نـات کند به هستی جاری در کیهان و در سطوح دیگِر وجود از جمله گیاهان و حیوا می

ها معـانی عمیـق فلسـفی در  ها و گفتگوهـای او بـا سـایر شخصـیت گویی تک. بپیوندد
جای تعقـل ازجملـه  استفاده از خلسـه و جـایگزین کـردن حـواس پنجگانـه بـه. بردارند

هایی است که او برای پرده برداشتن از حقیقت وجود و تجربۀ هستِی یگانۀ جاری در  راه
هایی اسـت کـه  ای از تمـام انسـان امـا آدام نمونـه. کنـد همۀ اجزای طبیعت پیشنهاد می

اند و  از زندگی روزمـرۀ دنیـای شـهری خسـته شـده، درحال گذار از دورۀ مدرن هستند
رفتـار یـک شورشـی را ، عملکـرد آدام. برنـد دنبال کشف حقیقت به طبیعت پنـاه می به
خواهد  یگر نمیگریزد و د  های مستولی بر دنیای مدرن می کشد که از ارزش تصویر می به

جو بـودن آدام  حقیقت، زمان پریش بودن و هم روان. مطابق هنجارهای جامعه رفتار کند
دهـد تـا  شکند و بـه او اجـازه می می های موجود را در ذهن خواننده درهم تمامی کلیشه

مدرن  گونه که در جامعۀ پستهمان، ها بپردازد داوری به بازآفرینی ارزش بدون هیچ پیش
وجود  های فکری را در انسان بـه رود که تلقی اصل عدم قطعیت چنین چالش یانتظار م

 . آورد و تعامل او با جامعه را دگرگون سازد
القای نگرشی متفاوت بـه واقعیـت ، های کوانتومیآوردهای فناورییکی دیگر از ره

بـا  امروزه دنیای مجازی در ذهن انسان. شوداست که از آن به واقعیت مجازی تعبیر می
هـای اجتمـاعی در حـال اینترنـت و شـبکه، هـای کـامپیوتریبـازی، هااستفاده از رسانه

هـای آینـده بـاوجود پیشـرفت روزافـزون ات آن در سـالتـأثیر گیری است که البته شکل
» فرهنـگ« و» اجتمـاع« این پارادایم بـه تـدریج مفهـوم. بیشتر هم خواهد شد فناوری

. آمیختن تخیل با واقعیت اسـت  مشترک این ابزار درهم فصل. بومی را از بین خواهد برد
یـا در ؛ امری بسیار سهل و بدون هزینه اسـت» قتل«، در بازی کامپیوتری، مثال  عنوان به

توان هویتی را به راحتی جعل کـرد یـا بـا افـرادی مـرتبط و هـم های اجتماعی می شبکه
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. هـا وجـود ندارنـده آنکنـد مشـابسخن شد که در اجتماعی که فرد در آن زندگی مـی
نهایـت  نوعی منجر به دوگـانگی شخصـیتی و در ترکیب نامتعادل واقعیت و تخیل هم به

در ُبعد اجتماعی ایجـاد و پـذیرش دنیـایی تـوهمی و خـارج از و  ازخودبیگانگی در فرد
 . جامعۀ زیستی انسان است

 بروز ناسازگاری ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم -۵-۲
» التقـاط« ابتـدا الزم اسـت در مـورد معنـای» التقاط اپیسـتمه و پـارادایم« در بحث

دست آوردن یا چیـدن است که به معنی به» لقط« از ریشۀ» التقاط« .توضیح داده شود
اصل در التقاط به دست آوردن چیزی بدون توجه و اعتنـا کـردن . چیزی از زمین است

دسـت آوردن  به» التقـاط« ده اسـت کـهعرفه آماز قول ابن .)۲۲۲: ۱۰ج ، مصـطفوی( است
التقـاط « منظور از عبـارت، بنابراین؛ )۲۷۱: ۴ج ، طریحی(، بدون طلب و قصد کردن است

زمان اپیستمه و پارادایم در اندیشه دریافتی است که بر اثر امتزاج هم، »و پارادایم اپیستمه
گاهبدون قصد و طلب کردن حاصل می  . نباشد شود و ممکن است انسان به آن آ

 بـر. خود خوب یا بد نیست خودی فرض بر این است که هیچ اپیستمه و پارادایمی به
ــن ــاس  ای ــتمه، اس ــایاپیس ــه دیگــری« و» خــودمرکزی« ه ــه » توجــه ب ــارغ از هرگون ف
ــر ارزش ــه می گــذاری درنظ ــوند گرفت ــتان همچنان؛ ش ــه در دوران باس ــا، ک ــتمۀ « ب اپیس

کانـت اذعـان دارد کـه . انـدود داشـتههـای خـوب و نیکوکـار وجـانسان» خودمرکزی
 خودخواهی مقدم بر قانون اخالقی است و اگر توسط قانون اخالقی کنترل شود به خود

یکی از همین قـوانین  .)۱۲۳: ۱۳۹۲، کانت( شود و مذموم نیستدوستی عقالنی تبدیل می
توجـه بـه « قـانون شـهروندی براسـاس، در اپیسـتمۀ مـدرن. اسـت ١»ریاضت« اخالقی

لـذت «، رو ایـن از. دهـدبنیان نهاده شده است و به انسان آزادی مشروط مـی» ریدیگ
لـذت طلبـی « کـه از التقـاط  حـالی در. شـودجـایگزین ریاضـت مـی» طلبِی مشـروط

 . شودجویی و آزادی مطلق حاصل می لذت، خودخواهی» خودمرکزی« و» مشروط
و » فـرد« گرفـت کـه یکـی درنظر تواندو خاستگاه برای اپیستمه یا پارادایم می، واقع در
نکتـه توجـه داشـت کـه  در مورد خاستگاه فردِی اپیستمه باید بدین. است» اجتماع« دیگری

                                                 
1. Asceticism. 
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قـرار  تـأثیرفقط بخشی از رفتار فرد را تحت ) مثًال خودمرکزگرایی( ممکن است یک اپیستمه
) جـه بـه دیگـریبرای مثـال تو ( که رفتارهای دیگر او متأثر از اپیستمۀ دیگری  حالی در، دهد
 .  در شخصیت افراد طیفی از خصوصیات بعضًا متناقض هم وجود دارد، بنابراین. باشد

شـوند کـه  بر یک اپیستمه در صورتی تبدیل به هنجـار می رفتارهای مبتنی، همچنین
صـورت  در غیر این، تعداد افراد دارای این چارچوب فکری غالب مردم را تشکیل دهند

رفتار ناشی از اپیسـتمۀ جدیـد در ابتـدای ، بنابراین. شوند تلقی میاین رفتارها ناهنجاری 
تدریج و با اقبال مردم به اما به؛ کندصورت یک ناهنجاری اجتماعی نمود می بروز آن به

آیـد و از ایـن می صورت رفتاری هنجار در شود و بهآن از شکل رفتار ناهنجار خارج می
عنوان رفتـار ناهنجـار نمـود پیـدا  سـتمۀ قـدیم بـهزمان است که رفتار افراد بـر مبنـای اپی

دهد که یکی از دالیل دیوانـه میشل فوکو در کتاب تاریخ جنون خود نشان می. کند می
زعم او یکـی از  به. خطاب شدن دیوانگان کم بودن تعداد آنها نسبت به افراد سالم است

آنها با » تفاوت« به دلیلصرفًا ، ها جداسازی دیوانگان از جامعهدالیل پیدایش تیمارستان
دهـد او نشان مـی؛ )Foucault,1972: 268( شده توسط افراد سالم است هنجارهای تعیین

، نه براساس نظر پزشکان« که تشخیص دیوانگان برای محبوس کردن آنان در تیمارستان
  .)همان(» گرفته استالبداهه و جمعی افراد سالم صورت می بلکه براساس قضاوت فی

، شـودآنچه منجر به ایجاد معضل فرهنگی می، که در سطور قبل بیان شد ونهگهمان
هـای جدیـدی های موجود در یک فرهنـگ در نتیجـۀ ورود پـارادایمتضاد میان اپیستمه

بروز تضاد بین اپیستمه و پارادایم گـاه . اندافتد که هنوز تبدیل به اپیستمه نشده اتفاق می
علت افول یک تمدن را  ١ادوارد هالت کار. گردد دنتواند منجر به فروپاشی یک تممی
، چنان عمیقًا از سنن« کند که آن تمدنچنین عنوان میرسد این که به اوج خود می وقتی

هـا و تواند خود را بـا خواسـتهای عصر پیشین اشباع است که نمی عالیق و ایدئولوژی
نوعی به مرحلۀ متأخر بیان او به .)۱۶۲: ۱۳۸۷، کار(» اوضاع و احوال دورۀ بعد تطبیق بدهد
آنجاکه در حقیقت خاستگاه اپیستمه و پـارادایم  از. التقاط اپیستمه و پارادایم اشاره دارد

. شـود خودبیگـانگی  توانـد منجـر بـه ازالتقاط آنها در ذهن هـر فـرد مـی، در فرد است

                                                 
1. Edward Hallett Carr. 
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شـود  می تعارض میان مبانی فکری متضاد و دشواری جایگزینی یک اپیستمه گاه باعث
که یک جامعه و فرهنگ خاص گرایش شدیدی بـه حفـظ اپیسـتمۀ اولیـۀ خـود داشـته 

اشخاص سالمند « گونه کهکند که همانادوارد کار از لیند نقل می، در این رابطه. باشد
به زمان شباب و نیرومندی خود گرایش دارند و در برابـر تهدیـد آینـده ، غالبًا به گذشته
طور ممکن است که تمامی یک فرهنگ در مراحـل مقـدم از همین. ورزندمقاومت می

زندگی حال را به رخوت بگذراند و گرایشی بـارز ، دست دادن نسبی قدرت و فروپاشی
  .)Lynd,1939: 88به نقل از ، همان(» رفته داشته باشد  به عصر طالیی ازدست

ه و پـارادایم ازخودبیگانگی به عنوان یکی از پیامدهای التقاط اپیسـتم، در بخش بعد
 . گیرددر فرد مورد بحث قرار می

 ازخودبیگانگی ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم -۵-۳
گرفـت و بـه تعریـف آن  تـوان درنظـر دو نوع مختلـف می» از خودبیگانگی« برای
» نمود« ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم است و به سبب تفاوت بین، اول نوع. پرداخت

 را در آیینـۀ» خـود« بـر اثـر، نـوع دوم. آیـد وجود می در انسان بـه) واقعیخودِ (» بود« و
ناشـی از دوگـانگی » ازخودبیگـانگی«، در نـوع اول. آیـد وجود می دیدن بـه» دیگری«

شخصیتی است که بر اثر تضاد بین اپیستمه و پارادایمی که در ضمیر هر پدیـدۀ تمـدنی 
نوعی نمـود آن  از آن پدیـدۀ تمـدنی بـهکـه اسـتفاده  چـرا، آیـدوجود مـی نهفته است به
گذشته تحصیل علم یک فضیلت بـوده اسـت و در قبـال  در، برای مثال. فرهنگ است

 ١»کـارکردی« علم جنبـۀ، در تمدن جدید. شدگونه مدرکی اعطا نمیتحصیل آن هیچ
شود که شده است و مدرکی اعطا می» عاِلم« جایگزین» متخصص« پیداکرده است و
 بـا» مـدرک« معـادل دانسـتن، نتیجۀ التقـاط ایـن دو مفهـوم. ریابی استکارکرد آن کا

ای کـه فـرد از خـود بـه چهـره(» نمـود« هرچه شکاف بین، رو این از. است» فضلیت«
دوگـانگی شخصـیتی فـرد ، شـودبیشتر می) خودواقعی(» بود« و) دهد دیگران نشان می

او از خـوِدواقعی خـود ، نیسـت رفتار چنین فردی دیگر با نهاد او سازگار. شودبیشتر می
 . شودمی» از خودبیگانگی« شود و دچاردور می

                                                 
1. Performative. 
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نظـر قـرار  را مد» دیگری« دو نوع، »هرمنوتیک خود« پل ریکور در پدیدارشناسی
» عنوان جزئی از نهادهای اجتمـاعی دیگری در روابط بین فردی و دیگری به«: دهد می

)Ricoeur,1995: 80(. کنـد کـه ب خود همانند دیگری بیان میاو در توضیح عنوان کتا
مثابـۀ  مفهوم خـود به با دیگری داللت دارد بلکه بـه ١تنها به مقایسۀ خود نه« کلمۀ همانند

هرمنوتیـک « ریکـور معتقـد اسـت در مقولـۀ .)Ricoeur,1990: 14(» دیگری نیز است
 ارتبـاط میـانبلکه بایـد ، خود توجه کرد تنها باید به دیالکتیک میان خود و غیر نه» خود

ــرار داد ٣»خوِدیکســان« و ٢»خــوِدمتغیر« ــورد توجــه ق ــز م از نظــر او  .)۲۸: همــان( را نی
» خود« که برای شناخت بهتر چرا، گر متفاوت استتحلیل با من) کوژیتو( اندیشمند من

عنوان ُابـژه مـورد تحلیـل و  باید از اندیشیدن فاصله گرفت تا بتوان خـود اندیشـمند را بـه
  .)همان( داد کنکاش قرار

که ذهنیـت انسـان  زیرا هنگامی، گرایی استپارادایم تجربه تأثیردهندۀ  این امر نشان
بـه » خود« انسان برای فهم، جهت این از. دهدشود به مشاهده اصالت میگرا میتجربه

که ادراک انسـان  آنجایی اما از؛ شودُابژۀ خود می، نوعی پردازد و به مشاهدۀ رفتارش می
توانـد بـه ادراکـی از شـیئی تنهایی نمی انسان به، آنها است یا بر مبنای درک تفاوتاز اش
، »خـود« در فهـم و درک، بنابراین؛ دیگر مقایسه کند یبدون اینکه آن را با اشیا، برسد

بخشی ، درحقیقت. انسان به دنبال مشاهدۀ رفتار خود و مقایسۀ آن با رفتار دیگری است
، در مطالعات پدیدارشناسـانه، رو این از. وف به دیگری استفرد همیشه معط» خود« از

 کـههنگـامی، »پدیدارشناسـی خـود« بنابراین در؛ ناپذیر استاجتناب» دیگری« وجود
امـا ؛ آید وجود نمی بپردازد مشکل هویتی به» خودمتغیر« نقد و داوری به » خودیکسان«

دهد کند و مورد داوری قرار میبژه میرا اُ » یکسانخود«، »متغیرخود« وقتی، در مقابل
بخشـی از خـود کـه ، حالـت این که در چرا، آیدوجود می به» ازخودبیگانگی« تدریج به

                                                 
درنظـر گرفتـه اسـت کـه حتـی فراتـر از  ختیشـناای و هسـتی) را در جایگاهی اپیستمهsoiریکور خود ( .١

   ).Ricoeur,1990: 27( کوژیتو استکوژیتو و آنتی
 یجـۀکـه درگـذر زمـان و درنت بخش از هویت انسان است نزد ریکور به معنی آن) ipséité» (خوِدمتغیر. «٢

 شود. تعامالت بین فردی دستخوش تغییر می
هویت انسان است که در نگـاه او بـه گذشـته و در آن بخش از ریکور  ازنظر) mêmeté» (خوِدیکسان. «٣

 است.  مانده یخاطرات او همواره بدون تغییر باق
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گـرایش » غیرخـود« سـمت گیرد خودمتغیر است که دائمـًا به عهده می نقش منتقد را به
التقـاط اپیسـتمه و « ممکـن اسـت براثـر» خودیکسان« این مورد داوری قرار دادِن . دارد

وجود آید و منجـر  به» دیگری« واسطۀ قیاس با یا در نوع دوم ازخودبیگانگی به» ارادایمپ
ای ناشـی از التقـاط به علت تضـاد اندیشـه، صورت این شود که در» ازخودبیگانگی« به

وجود  بـه» توجـه بـه دیگـری« بر با تفکر مبتنی» خودمرکزی« بر چارچوب فکری مبتنی
 . آیدمی

دیگر از خـود بیـرون آمـدن و خـود را در قالـب  عبارت بـه، گینوع دوم از خودبیگان
شـده  نوعی دیگـر نشـان داده  نیـز بـه، اثر معروف کـامو، دیگری دیدن در کتاب بیگانه

گاهانه، طور مدام انسان به، در این اثر. است گاهانه یا ناآ دنبال توضیح عقالنی رفتار  به، آ
از زبـان خـود همچـون ، سـتانشخصـیت اصـلی دا، ١روایت زندگی مورسو. خود است

مانند فرِد دیگر فقـط از  ی که به» خود«، پذیردصورت می» خود« از» غیرخود« روایت
ای سـخن  گونـه اسـت به» او« که روایتگـر زمانی، ترتیب بدین. مشاهده است بیرون قابل

از  شخصـیت داسـتان کـامو بـیش .)Tachibana: 1978( است» من« گوید که انگارمی
عدم توجیه عقالنی رفتار مورسـو بـیش از . با خود بیگانه است، نیا بیگانه باشدآنکه با د

میان خودیکسـان ، دیگر ازطرف، چیز گویای شکست او در برقراری ارتباطی منسجم هر
کـامو  ٢مفهوم پوچی. میان خودمتغیر او و دیگری است، دیگر طرف و خودمتغیر او و از

 نوع ازخودبیگانگی که منشأ آن اپیستمۀ مدرن این. گیرداندازی شکل میدر چنین چشم
وجود  بـه» خـودمتغیر« است با محور قرار دادن دیگری و رهـا کـردن) توجه به دیگری(

 . آیدمی
ناشی ) نوع اول( گرایی با ازخودبیگانگِی اختالط مادی، که شرح داده شد گونه همان

کـه   حالی در، شودقی میای منجر به تخلفات قانونی و َاعمال ضد اخالاز تضاد اندیشه
گرایـی بـا مـادی، که در شخصیت مورسو مطرح شـد، اختالط نوع دوم ازخودبیگانگی

 . شودمنجر به پوچی می

                                                 
1  . Meursault. 

2. Absurdité. 
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 گیرینتیجه
چیسـت و  چگونـه از تضـاد یـا » معضل فرهنگی« این مقاله نشادن داده شد که در

، رو این از، آید وجود می تناقضی درون فرهنگی از التقاط پارادایم و اپیستمه در اجتماع به
همچنین نشان . متفاوت است، آید وجود می لۀ فرهنگی که از تقابل دو فرهنگ بهأبا مس

ــا امــری اجتنــاب» معضــل فرهنگــی« داده شــد کــه ناپــذیر اســت و جامعــه همــواره ب
در بیان مظاهر معضل فرهنگی نشـان داده شـد . های ناشی از آن مواجه است ناهنجاری

تنها به ازخودبیگانگی فردی و ناهنجاری  از التقاط اپیستمه و پارادایم نهکه تناقض ناشی 
، شـودبلکه در حوزۀ اندیشـه نیـز باعـث گمراهـی اندیشـمند مـی، انجامداجتماعی می

. بست اخالق در نظریۀ اگزیستانسیالیسم سـارتر مالحظـه شـدکه در مورد بن گونه همان
گذار اسـت و منجـر بـه حصـول نتـایج تأثیر ها نیز گذاریای در سیاستگمراهی اندیشه

اولین گام در پیشگیری از آسـیب ناشـی از ، رسدمی نظر به. شود نامطلوبی در جامعه می
گاهی به، التقاط اپیستمه و پارادایم در فرایند اندیشه وجود  وجود این التقاط و امکان بـه آ

الزمـۀ کـم ، ایـن مقالـه شـده در  به مطالب ارائه  توجه با. آمدن تناقض ناشی از آن است
بـرآورد ، کردن معضالت فرهنگی ناشی از التقاط اپیستمه و پارادایم توجـه بـه مخاطـب

ها در مقابل ورود ابزار تمدنی جدیـد تمایزهای اجتماعی و واکنش، های اجتماع ظرفیت
زیرا ممکن است تحقق ایده یا سیاستی برای یک جامعه نتایج خـوبی بـه همـراه ؛ است

 . که برای جامعۀ دیگر نامناسب باشد درحالی داشته باشد
ناشی از نظریـۀ کوانتـوم معضـل » واقعیت مجازی« ظهور پارادایم، در دوران حاضر

ترتیب بـه  بـه» بـومی فرهنـگ« و» جامعـه« تـدریج بـا تبـدیل مفـاهیم ای را به فرهنگـی
در  زیـرا. آورد وجود مـی بـه» فرهنگ جهـانی« و» دهکدۀ جهانی« های جدیدِ اپیستمه

به باورها و   امری که باتوجه، توانند یکسان شوند همۀ رفتارها یا باورها می، دنیای مجازی
، روایـناز . ناپـذیر اسـت های ملل گوناگون در خـارج از دنیـای مجـازی امکان اپیستمه

گرایـی را بـا سـازی و  چنـدفرهنگ المللـی جهانیهای بینشود که سازمان مالحظه می
هـا دهند زیرا بنیـاد ایـن سـازمان کنند و آموزش می انیسم تبلیغ میمحوریت غرب و اوم

 . های غربی استاپیستمه
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توان علت برخـی از تضـادها  می، عنوان مظهری دیگر از معضل فرهنگی همچنین به
ــراد  جامعــه به ــار اف . کردگان دانشــگاه را دریافــت خصــوص برخــی از تحصــیل در رفت

های اومانیستی موجـود در کتـب درسـی  از پارادایمتعارضات رفتاری ناشی ، مورد دراین
به اهمیـت   توجه با. دانشگاهی است که با باورهای خداباورانه اجتماعی در تضاد هستند

زمینـه احسـاس   این نیاز به انجام تحقیقات وسیع توسط اندیشمندان بومی در، مسألهاین 
گام کوچکی در این مسـیر تواند  تبیین فلسفی معضل فرهنگی در این مقاله می. شودمی
 . باشد
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