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گرایی پسامدرن: حقیقتی وجود ندارد حتی این حقیقت که پوچ

 حقیقتی وجود ندارد
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 چکیده
شید که پس خود ای  حقیقت وجود دارد یرا  هرگاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد، ای  سؤال پیش می

جز ای  حقیقت کره  که حقیقتی وجود ندارد، توان پاسخ داد. اول ای ندارد؟ به ای  سوال به دو شکل می
تی وجود ندارد، حتی ای  حقیقرت کره حقیقتری    که حقیقگرایی مدرن(. دوم ای حقیقتی وجود ندارد )پوچ

کنرد؛ یعنری   گرایی پسامدرن(. ای  مقاله پاسخ دوم را با تشریح مصادیق شن واکاوی میوجود ندارد )پوچ
کره  انرد؟ درحرالی  گرایی پسامدرن چیست و مصادیق شن در پسامدرنیته کدامدهد منظور از پوچنشان می

گوید که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد و گرایی میوجود ندارد، پوچگوید هیچ حقیقت مطلقی تکثرگرایی می
تعبیرر  گرایری پسرامدرن بره   گوید خود ای  حقیقت هم حقیقت نردارد. پرس پروچ   گرایی پسامدرن میپوچ

شرناختی  گرا خودبازتابی است. پساساختارگرایی از لحرا  معرفرت  تعبیر پوچباور، خودمتعارض و بهحقیقت
دعی است هیچ معرفتی قابل تعمیم و قابل انطبراق برر جهران نیسرت. امرا از لحرا        گراست، زیرا مپوچ
شکنی برای کسی که پیرو کند. شالودهگرا نیست، زیرا اصل داللت را نفی نمیشناختی احتماالً پوچنشانه
گرایانه و مخر  است اما مفهوم غیا  نزد دریدا مترادف نیستی محوری و مرکزمحوری است، پوچمول،
ای است، برا ایر  حرال برخری     ای نگران نیستیِ نهایی توسط یك فاجعة هستهگراییِ هستهیست. پوچن

دهندة نابودی و نفی هویرتِ  گرایی پسااستعماری هم نشانزننده نیست. پوچگرایی شسیبمعتقدند که پوچ
گرایریِ  تان. پروچ پوسهای نژادی مثالً سیاهدهندة نفی هویت اقلیتسرزمی  استعمارزده است و هم نشان

گراییِ نظریة نابهن اری، هر گونه بهن اریِ جنسی، جنسیتی و پردازد و پوچجنسیتی به نفی جنسیت می
 کند. هویتی را نفی می
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 مقدمه

شیرد کره پرس خرود ایر       ل پیش میهر گاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد، ای  سوا
کره  تروان پاسرخ داد. اول ایر    حقیقت وجود دارد یا ندارد؟ به ای  سوال به دو شکل مری 

که حقیقتی وجود جز ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. دوم ای حقیقتی وجود ندارد، به
مردرن  گراییِ ندارد، حتی ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. اولی پاسخی است که پوچ

دهد. ای  پرژوهش پاسرخ دوم را برا    گرایی پسامدرن میدهد و دومی پاسخی که پوچمی
کره حقیقتری   دهد که منظرور از ایر   کند، یعنی نشان میتشریح مصادیق شن واکاوی می

گرایری  وجود ندارد حتا ای  حقیقت که حقیقتری وجرود نردارد، چیسرت و مصرادیقِ پروچ      
 اند.پسامدرن کدام

 نیهیلیسرم  دربرارة  فکرری نیچره   ( نشان داده بود که طرره 1811اهد )پیش از ای ، ز
 تراریخ،  و انسان متافیزیك، گرایانه ازمطلق هایگریروایت ها باموجب شد پسامدرنیست

پسامدرن چیست.  گراییپوچ خود به مخالفت برخیزند؛ اما مشخص نکرده بود که منظور از
گرایری و  و معتقد اسرت نسربت میران پروچ    کند ( ای  مفهوم را باز می2003اسلوکومب )

توضیح داد، منتهی دیدگاه او معطوف بره   1توان با رابطة شن با امر واالپسامدرنیسم را می
شناسی مدرن و پسامدرن است و صبغة فلسرفیِ  مطالعات ادبی و نقش امر واال در زیبایی

 بهره است. بیویك نیز تر پسامدرنیسم در قرن بیستکمتری دارد و از تحوالت تازه
توانرد در واکرنش بره وضرعیت     گراییِ پسامدرن مدعی است که اندیشه تنها مری پوچ

گرایی و امر گوید ارتباط میان پوچ( می2009تاریخی خود وجود داشته باشد اما وودوارد )
شود ما با وضعیت معاصر خود به نحوی مواجه شویم که بخواهیم به پسامدرن موجب می

کره صررفاً موضرعی    ها را نقد کنیم، نه ای ای بگردیم و شنوجودی تازه هایدنبال امکان
گیرد تری را در برمیتدافعی و واکنشی داشته باشیم. کتا  وودوارد مباحث فلسفی عمیق

پرداز خاص پسامدرن یعنی لیوتار، بودریار و واتیمرو محردود شرده    اما صرفاً به سه نظریه
 1گرایری یعنری انزواطلبری   بره چهرار شرکل پروچ     ( هم در کتا  خود2009است. دیکِ  )
گرایری  )اراده به نفی( و پوچ 4گرایی افراطی)نفیِ اراده(، پوچ 8گرایی منفعل)سیاسی(، پوچ

گرایری، تاکیرد برر    در دوران معاصر پرداخته است و برای فائق شدن بره پروچ    1عیارتمام
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نمایرد. امرا وی نیرز    شنهاد میرا پی 1جوییو پادستیزه 0جوییمفاهیمی چون رویداد، ستیزه
پردازانری ماننرد   های اجتماعی معاصر و با تأکید بر شرای نظریهگرایی فقط را در جنبهپوچ

 بررسی کرده است. 3ژیژک و بوم 
گرایری چگونره در   دهد کره پروچ  ها دقیقاً نشان نمیکدام از ای  پژوهشبنابرای  هیچ

ساخته است. به همی  منظور در ای  مقاله گر های مختل، پسامدرنیسم خود را جلوهحوزه
شرود و  انگیز تشرریح مری  عنوان یك مسئلة مناقشهابتدا مدعای وجود نداشت  حقیقت، به

هرای  گرایری در حروزه  گردد. ستس پروچ تفاوت شن در تفکر مدرن و پسامدرن روش  می
 شناسری و گرردد: نظریرة پساسراختارگرایی در نشرانه    مختل، پسامدرنیسرم بررسری مری   

نظریرة  هولوکاسرت،   مطالعات در فلسفه و نظریة ادبی، شکنیشالودهنظریة ، شناسیزبان
 ی )کوئیر(.نابهن ار ةو نظری نظریة پسااستعماری ای،هستهمطالعات  پسامدرن، فمینیسمِ

 . حقیقتی وجود ندارد۶
 هرای اندیشره یرا زنردگی    جنبره  ةنفی، رد یا انکار بعضی یا هم»گرایی یا پوچ 1نیهیلیسم
، 11، نفری 11، نیسرتی 11نیهیلیسم به معنای گرایش به هیچ ةواژ. (Crosby, 1998« )است
بره معنرای   « 14اِکرس نیهیلرو  »و « نیهیرل »التی   ةباشد و از ریشمی 18وپوچ و خ هیچ
و از زمانی که افالطون و ارسطو هر یك به شریوة   گرفته شده است« از هیچ»و « هیچ»

اره در تراریخ فلسرفه مرورد بحرث بروده اسرت       پرداختنرد، همرو  « خلق از هریچ »خود به 
(Gleede, 2012: 91&92). به معنی نفی هر گونه حقیقرت   11شناختیگراییِ حقیقتپوچ

( Slocombe, 2003در  Carr, 1992شرناختی تفراوت دارد )  گرایی معرفتاست و با پوچ
چرا که ممک  است کسی مدعی باشد که حقیقرت وجرود دارد امرا شرناخت شن ممکر       

گویرد حقیقتری وجرود نردارد،     اا میشناختی در شکل مدرنگراییِ حقیقت. پوچ10نیست
گوید حقیقتی وجرود  اا میجز ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد؛ در شکل پسامدرنبه

(. طبیعی اسرت کره   Slocombe, 2003ندارد، حتی ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد )
پذیرا شمیز و غیرقابلشکل ای  مدعا تناقهبرای کسی که به حقیقت باور دارد، هر دو 

براوران بروده اسرت.    گرایان برا حقیقرت  رسد. ای  دعوایی همیشگی میان پوچبه نظر می
مشکل این است که ای  دو گروه هیچ زمینة مشترکی برای بحث ندارند تا به کمرك شن  
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سرر وجرودِ   بتوانند به تفاهم برسند، زیرا بحث بر سر موجود ال، یرا   نیسرت بلکره برر     
 حقیقت و حقیقتِ وجود است. 
پس خود ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد، وجود دارد یا »در واقع ای  سوال را که 

باور ممک  است پرسیده باشد، چون اوست که جهان برایش به ، فقط یك حقیقت«ندارد؟
 چه هست فقرط حقیقرت اسرت و   پندارد که شنحقیقت و ناحقیقت تقسیم شده است و می
، ناحقیقت نیسرت بلکره   «حقیقت ندارد»گرا از شنچه حقیقت نیست، نیست. اما منظور پوچ

باور همی  هیچ را هرم بره عنروان یرك     است. ولی مشکل این است که حقیقت« هیچ»
کس که بره حقیقرت   کند شنگرا فکر میفهمد. به ای  ترتیب از یك طرف پوچهست می

ای فلسرفیِ شن عراجز اسرت، و از سروی دیگرر      در معنر « خ »باور دارد، از درک مفهوم 
تواند ای  هیچ را توضیح دهد مگر به عنوان چیزی. و باز از سوی دیگرر  گرا هم نمیپوچ
خواهد هیچ را تأیید یا اثبات کند. باز گرا نیازی ندارد که هیچ را توضیح دهد زیرا نمیپوچ

بر تأیید شن ندارد بتذیرد. اما تواند چیزی را که شاهدی باور هم نمیاز سوی دیگر، حقیقت
 برگزیند. یمتفاوت هایتواند رویکردمی، خود کندکسی که حقیقت را نفی می

 حقیقتِ مطلقی وجود ندارد: تکثرگرایی ۶. ۶
یعنی اگرچه حقیقرت وجرود دارد، امرا امرری      .تواند بگوید حقیقت نسبی استنخست می

با هم مقایسه شوند  حقیقت مختل،ِ هاینیازی نیست ای  جنبه ؛است وابسته به موقعیت
 . (Vicente & Arrieta, 2016: 2) خود صحیح است نسبیِ چون هر یك در موقعیتِ

شران  یی در کارند که مرجع مشترکی بررای مقایسره  «هاحقیقت»تواند بگوید دوم می
زه ها به یرك انردا  حقیقت ةدو ناسازگار باشند اما همتوانند دوبهها میحقیقت وجود ندارد.
اند. حقیقت امر واحدی نیست که از زوایای نسبیِ مختل، بره شن نگریسرته شرده    صحیح
 & see Vicenteدهرد ) زیرا هر مردعایی فقرط بخشری از حقیقرت را نشران مری       باشد

Arrieta, 2016: 2.)  ممکر   نتی ه ای  که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و هر چیزی
جهرانی را نشران   کرالن  یی نام دارد، موضرع . ای  اندیشه که تکثرگرایاست درست باشد

 . نگردبه حقیقت میجهانی خُرد ایزاویهگرایی که از در مقابل نسبی ؛دهدمی
را در نظرر   حصراری دهد. نشان می (فنس) حصار اسلوکومب تفاوت ای  دو را با مثال
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د و از از سمت ال،، سفی حصار اند وناظر ال، و   ایستاده ، دوبگیرید که در دو طرف شن
از منظر ال، سفید  حصارگوید گرایی می. نسبی(8)نمودار  سمت   سیاه رنگ شده است

کنرد و  اختیرار مری   حصاراست و از منظر   سیاه. تکثرگرایی موضع ناظر ج را در باالی 
 سیاه و سفید است.  حصارگوید می

 
 .قیقتگرایی و تکثرگرایی نسبت به حدید نسبی ةتمثیلی از زاوی. 1نمودار 

 گراییمطلقاً حقیقتی وجود ندارد: پوچ 3. ۶
حقیقتی وجود دارد. یعنی انکار  انکار کند که اصالً کنندهاما رویکرد سوم ای  است که نفی

گرایری اسرت. در حرالی کره تکثرگرایری      پوچ ،وجود دارد. ای  موضع سومحصار کند که 
مطلقرا هریچ   » :گویرد کره  یگرایری مر  ، پوچ«هیچ حقیقتِ مطلقی وجود ندارد» :گویدمی

گوید هرر  که تکثرگرایی می(. و در حالیSlocombe, 2003: 118« )حقیقتی وجود ندارد
 پس:هیچ چیزی درست نیست. گوید مطلقاًگرایی میچیزی درست است، پوچ

  ،«طور نسبی درست استال، به» :گویدگرایی مینسبی
 «ال، و   درست هستند» :گویدتکثرگرایی می

 ,Slocombe« )کننداند و همدیگر را رد میال، و   نادرست» :گویدگرایی میو پوچ

2003: 220). 
گرایری هرم   و گفرت پروچ   بست توان علیه خودا به کارگرایی را میای  ادعای پوچ

گرایی پسامدرن، خودبازتابی است و شگاهانره  یکی از ای  مدعاهای نادرست است. اما پوچ
نیستند ولی با ای  حال هرر   شدنیییدأداند که تاهایی میخودا را بخشی از همی  مدع

 داند. مدعای دیگری را هم نادرست می
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کره  وجود ندارد؟ ای  ادعا یعنی ایر   حقیقتیگوید که هیچ گرایی میطور پوچولی چه
 ،گرایی قابل بررسی اسرت مختل، پوچ ةزمین چند ای  نفی، در .وجود ندارد حصاری اصالً
وجود  حصار. 11شناختیشناختی، متافیزیکی، اگزیستانسیال و نشانهمعرفت گراییِپوچیعنی 

خواهد میان شگاهی و نیست )فارغ از هر نسبتی که می حصار، حصارندارد چون شگاهی از 
خاصری از جهران نرزد موجرودی      چیزی جز بازنمراییِ  حصارو چون  ؛برقرار باشد( حصار
و چرون   ، مکان و گفتمانی معری  اسرت؛  و هر ادراکی محصور در زمان مند نیستادراک
رنگریِ  کند تا مانع بیشمیزی میمحصول معنایی است که انسان با شن دنیا را رنگ حصار
نام هیچ نسبتی برا هرم   و شن چیزِ بی «حصار» ةو چون نشان ؛معنا شودشور اشیای بیتهوع

 اند. شکل ناگزیری از هم جدا شدهندارند زیرا زبان و جهان به
ای  است کره فهرم    ، یکیچه دشوار استای  مدعاها دشوار نیست. شن حتوایفهم م

چیزها؛ خود چیزها  ةای  مدعاها مستلزم اندیشیدن به خود چیزهاست؛ خود چیزها نه نشان
نه مصادیق چیزها؛ خود چیزها نه معنای چیزها. معنای چیزها خود چیزها نیسرت. و چره   

اما محصول ایر  اندیشریدن بره خرود چیزهرا       دشوار است ای  اندیشیدن به خود چیزها.
که چیست،  و شاید اصالً ممک  نباشد تعیی  کرد شودچیست؟ محصول نهاییِ شن را نمی

خواهد خودا را که می )مثالً زبان( شن، نفی چیزهاست. نفی هر چیزی ةاما محصول اولی
هرر  فرسرتادن  محصرول شن،  چیرز هسرتم.    «همان»به شگاهی تحمیل کند و بگوید م  

که حقیقتی وجود نردارد، خرود   اما شیا ای است.  و انکار حقیقت ای به درون نیستیهستی
 یك حقیقت است؟ پاسخ مدرنیسم و پسامدرنیسم به ای  سوال متفاوت است.

حقیقتی وجود ندارد، جز ایین حقیقیت کیه حقیقتیی وجیود نیدارد:        6. ۶

 گرایی مدرن پوچ

مردرن یعنری    ةگرایری در دور زی برای ظهور پوچساگری، زمینهروش  ةبا رسیدن به دور
خداناباوری و  ةسازی بر پایشود. ای  زمینهمی شغاز نیچه گراییِطور مشخص ظهور پوچبه

 معیرار قررار دادنِ  چنری   یعنی انکار خدا یا هر موجود استعالیی و هرم  ؛گرایی استانسان
گرایی بسیار پیش از نیچه وجرود  . اما باید دانست که پوچزندگی ةانسانی برای ادام ةبرنام

انگاریِ فیخته، توان به بدبینیِ شوپنهاوری، داروینیسم،  ه داشته است و منشأ شن را می
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تر به فلسفه و تراژدی یونان نسربت  طور پیششکاکیت دکارت، بدبینی پاسکال، و همی 
کند. اد میمدگرایی قلاصلی پوچ ةمسیحیت را ریش خود، نیچهکه در حالی است  ای داد. 

ارزا سراخت   ها شروع بره بری  مسیحیت، ارزا هبا از بی  رفت  باورهای انسان مدرن ب
 ,Nietzsche) 13ارزا ساخت  مشخص نیستچراییِ ای  بی گویدنیچه می کنند.خود می

شن دردناک  ةکند که ت ربو نیستی می انسان را وارد خ  ،ارزشیبی ای  اما(، 91 :1901
 تواند بار ای  پوچی را به دوا کشد.و فقط ابَرانسان است که می است کنندهو مضطر 

گرایری را در دو  و یکم، بهتر است پوچ اما با پیشرفت مدرنیته در قرن بیستم و بیست
گفتمان مدرن و پسامدرن بررسی نمود. اشتنگلر معتقد بود تمدن مردرنِ غرر ، مراحرل    

(. یعنری  Pratt, 2019گذارد )را پشت سر میگراییِ دینی، هنری و سیاسی رفتة پوچپیش
هرا ابتردا در حروزة    های گذشرته اسرت. ایر  نفری    مدرنیته در صدد نفیِ شناخت و ارزا

دهد و گرایی شلمانی نشان میشناسی، خود را در پوچشناسی و معرفتمتافیزیك و حقیقت
(. 41: 1811شناسری، در روسریه )کریچلری،    ستس در حوزة سیاسی، اجتماعی و زیبرایی 

گرایی مدرن، نفی واقعیت عینیِ مسرتقل اسرت و نفری حقیقرت و نفری      پوچ ،ترتیبی دب
که هیچ حقیقتی وجود های تازه. یعنی ای منظور ای اد ارزاهای گذشته معموالً بهارزا

گرایی مدرن نفری  ندارد، جز ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد. به ای  ترتیب شنچه پوچ
شرود  گرایری نمری  گیرد، و شامل خود پروچ خود فضای گفتمان قرار می کند، بیرون ازمی

 (. 1)نمودار 
 
 
 
 
 
 

 (.Slocombe, 2003: 150) ،گرایی مدرن. نسبت نفی و گفتمان در پوچ1نمودار 

 

 

 فضای گفتمان

 «وجود ندارد یقتیحق»
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توانرد در هریچ فضرای    که حقیقتی وجود ندارد نمری توان گفت ای در نقد ای  دیدگاه می
کننرد. در دفراع از شن   ابطی است که صدق شن را تأیید میگفتمانی نباشد و خود، تابعِ ضو

ای ناظر برر خرود نیسرت، بلکره     توان گفت ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد، گزارهمی
ناظر به بیرون از خود است. مثالً اگر گفته شود اتراق تاریرك اسرت و هریچ چیرز دیرده       

تروان  طرور مری  د، پس چهشوتوان اشکال گرفت که اگر هیچ چیز دیده نمیشود، مینمی
توان بیناییِ خود بیننده را زیرر سروال   شود. یعنی میشود یا نمیگفت که چیزی دیده می

ماند. ناپذیرباقی میبرد و با ای  حسا ، ای  ادعا که اتاق تاریك است، برای همیشه اثبات
شود ه نمیاا باز است و شنچه دیدتوان گفت بیننده ادعا دارد که چشماناما در پاسخ می

 چیزی است که بیرون از خود اوست. هر شن
رسد ای  ادعا را که حقیقتی وجود ندارد مگر ای  حقیقت که حقیقتی وجود نظر میبه

افتاده است و یگانه که خارج از گفتمان است و حقیقتی تكتوان به صرف ای ندارد، نمی
 کره هریچ حقیقتری وجرود     حقیقتِ صادق است، زیر سوال برد. اما معلوم هم نیست حاال

توان فهمید که ای  حقیقت تنها حقیقتِ مورد تأییرد اسرت.   ای میندارد، پس با چه قرینه
ولی در پاسخ ای  هم باید گفت ای  ما هستیم که نیاز به قرینره و ادلره و اثبرات داریرم     

ی خرود  ای را بررای مردعا  گرا نیازی به ادله ندارد که هیچ، اصالً هر گونه ادلهوگرنه پوچ
گرایی را به عنوان یك نظریره و حقیقرت معری  و    خواهد پوچشمارد چون نمیمردود می

 گرایی فقط نفی، رد و انکار است، نه تأیید و اثبات. مشخص ارائه کند. کار پوچ

حقیقتی وجود ندارد حتی این حقیقیت کیه حقیقتیی وجیود نیدارد:       1. ۶

 گرایی پسامدرنپوچ
یژگی کلی پسامدرنیته شناخته شده است. با ای  حرال توصری،   عنوان وگرایی گاه بهپوچ

گرا هستند و یا شنها پردازان پسامدرن همگی پوچبسیار نادقیقی است که گفته شود نظریه
تر شنها بر ای  باورنرد  اما بیش گرا هستند.پوچ شدتگرایند، به یك معنی و با یك که پوچ
های مختل،، نیاز است براور بره حقیقرت    حوزههای مدرنیسم در با ناکام ماندن شرمان که

 حتی در شکل  هنی شن کنار گذاشته شود. 
گراییِ پسامدرن عبارت است از نفی حقیقت اعم از عینی و  هنی، و نفی بنابرای  پوچ
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هرای ترازه، و همچنری  نفری خرود      ها، بدون تالا برای جرایگزی  کرردن ارزا  ارزا
کنرد،  گرایی پسامدرن نفری مری  ات. پس شنچه پوچعنوان راهکاری برای ن گرایی بهپوچ

شرود  گرایری هرم مری   گیرد، بلکه شامل خود پروچ بیرون از خود فضای گفتمان قرار نمی
 (. 1)نمودار 
 

 

 

 

 

 
 

 (.Slocombe, 2003: 151گرایی پسامدرن ). نسبت نفی و گفتمان در پوچ8نمودار 
 

دارد و ای  حقیقت که حقیقتی وجود که حقیقتی وجود نگرایی پسامدرن یعنی ای پس پوچ
گرایی پسامدرن را نقرد کنریم بایرد بگروییم کره      ندارد هم، وجود ندارد. اگر بخواهیم پوچ

ترر از  پرده اسرت کره بریش   قدر ششکار و بیاست، اما ای  تناقه شن« تناقه»مبتنی بر 
یم بگروییم  توانکه نقد باشد، یك توصی، است. حال اگر بخواهیم از شن دفاع کنیم میشن

 :Slocombe, 2003ای  حقیقت که حقیقتی وجود ندارد نه درست است و نه نادرسرت ) 

همانی است، به ای  معنری کره هریچ    گرایی پسامدرن مبتنی بر نفی ای (؛ یعنی پوچ151
گوییم که حقیقتی وجود چیزی چیز دیگری نیست و نیز هیچ چیزی خودا نیست. ما می

کنیم که ای  عبرارت تنهرا در چرارچو  زبران،     انیم و اقرار میدحال میندارد، اما درعی 
ازای کره مابره  تاریخ، ساختار  هنیِ در حال تغییر، و گفتمان ماست که معنا دارد، نره ایر   

گرایری پسرامدرن نره    دهرد کره پروچ   چیزی در جهان یا در  ه  باشد. ایر  نشران مری   
ر به خود دارد و خودا را هم خودمتناقه، که در اصل خودتأملی و خودبازتابی است؛ نظ

 کند. کند، و همی  است که شن را پسامدرن مینفی می
های مختلر، فلسرفی ادامره پیردا     گرایی در حوزهکه حقیقت نفی شد، پوچپس از شن

 فضای گفتمان

 

 «حقیقتی وجود ندارد»
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خرواه باشرند، و یرا    و تحرول « فعاالنره »تواننرد  هرا مری  پرردازی کند. حال ای  نظریره می
لیوتار هیچ روایتی را برای توصی، حقیقرت  مثالً ند. و رو به سکون باقی بمان« منفعالنه»

کند که بتوان با اجماع و عقالنیت به الگویی جهانی با هابرماس مخالفت میو  پذیردنمی
ها شئون مختل، زندگی، با پذیرا تفاوت دربارةبا ای  حال  ، امابرای زیست  دست یافت

ما در »گوید: در مقابل، بودریار می .(134و101و11: 1811)لیوتار، اندیشد ها میو نسبیت
ترر  ترر و کرم  تر و معنایی کرم تر و بیشکنیم که در شن اطالعاتی بیشجهانی زندگی می

مرا محکروم بره فروپاشری هسرتیم؛      »و در نتی ة شن  (111: 1811)بودریار، « وجود دارد
نری  دنیرایی   طوری که در چبه (30: 1818)بودریار،  «بار یا فروپاشی شرامفروپاشی فاجعه

 . شودگرایی محسو  میگرا بودن نوعی شرمانحتی پوچ
 ,Benso & Schroederبیند )گرایی میییدی در پوچأاثباتی و ت یخصلت حتی واتیمو

اندیشریدن اسرت؛ اخرتالل  هنری نیسرت،       ی بررای گرایی روشر پوچاو برای . (1 :2010
 :Sosnoski, 1992ه اسرت ) کند برای هایدگر و نیچه چنی  نبرود طور که ادعا میهمان

ای اسرت کره   بینری مهارت شزاد کردن اندیشه از قید هر جهان ،گراییپوچدر واقع (. 310
 خواهد خود را واقعیت نشان دهد. می

نماید: نظریرة  های مختل، پسامدرنیسم رسوخ میگرایی در جنبهبه همی  ترتیب پوچ
در فلسفه و نظریرة   شکنیشالودهیة نظر، شناسیشناسی و زبانپساساختارگرایی در نشانه

نامی است کره  در علوم اجتماعی و سیاسی. پساشخرالزمان  پساشخرالزمانمطالعات و  ادبی
نظریرة  هولوکاست،  مانند: مطالعاتتر کوچك هایبرخی حوزهبعضی نویسندگان بر روی 

 )کروئیر( ی نابهن ار ةو نظری نظریة پسااستعماری ای،هستهمطالعات  پسامدرن، فمینیسم
 . (Heim, 2018: 4&55 و Berger, 2000 د )مثالً نگاه کنید بهگذارنمی

  پساساختارگراییگرایی در . پوچ3
دانسررت زیرررا  یانررهگراترروان پرروچشناسرری مرریپساسرراختارگرایی را از لحررا  معرفررت 

 اندیشند و درساختارهای مشترکی نمیدر ها و شیوه هها بپساساختارگرایان معتقدند انسان
رسند. هر شناختی منحصرر اسرت فقرط بره مردمری      نتی ه به شناخت مشترکی هم نمی

خصوص و قابل تعمیم به افق ادراکی دیگری نیست. در نتی ه خاص در زمان و مکانی به
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کسری از  حراال کره شرناخت هریچ     به دیگری نیست و ثانیاً تعمیمهیچ معرفتی قابل  اوالً
 تروان گفرت کره چره شرناختی واقعراً      نمی جهان مانند شناخت دیگری نیست، پس اصالً

پذیر نیست. از شن ا که پساساختارگرایان منطبق بر جهان است، و بنابرای  شناخت امکان
شناسانه نیز فهمند، پس از لحا  نشانههای متفاوتی میها جهان را به شیوهمعتقدند انسان
معینری   ةتوان رابطر ها نمیلها و مدلوگرایانه هستند که میان دالپوچ ةدارای ای  اندیش

 پیدا نمود. 
شناسانه نیست گرایی نشانهپوچ ایگونهگوید که پساساختارگرایی دیگر می یاما تحلیل
توانند جهان را بازنمایی کنند و بنابرای  ارتباط یرك  ها نمیگوید نشانهگرایی میزیرا پوچ

هرا و بردون حضرور    ز دالگوید جهان از طریرق تمرای  توهم است اما پساساختارگرایی می
که معنا نشمند است. ای  یعنی شود؛ ولی ای  بازنمایی نسبی و زمانها بازنمایی میمدلول
 ,Slocombeپذیرد )معنا را می ةفرافکنی است پس پساساختارگرایی  ات فرافکنان نوعی

 داند.پذیرد اما شن را فرافکنانه می، یعنی معنا را می(129 :2003
گرایی باشد، اید بتواند فرافکنیِ معنا را طوری توجیه کند که مبرا از پوچای  تحلیل ش

را توجیره کنرد. زیررا بعیرد اسرت بتروان گفرت         11سختی بتواند براور بره دالِ تهری   اما به
های فاقرد مردلول یرا    دال ها، وبه بازی شزادانة دال که ی مانند بارت و دریداپردازاننظریه

طورکلی توان بهای  دیدگاه را نمی لبته. امنکر حقیقت نیستند، دال تهی معتقدند اصطالحاً
 به پساساختارگرایی نسبت داد. 

 و اندیشۀ دریدا شکنیشالودهگرایی در . پوچ6

هرای متفراوت و   ، دیردگاه نههست یا  گرایانهپوچ ترفند نوعیشکنی که شالودهای  ةدربار
عنی نابود کردن مداوم معنا، مقصرد،  شکنی یگویند شالودهمتعارضی وجود دارد. بعضی می

شکنی نوعی بازی با مت  است و ل، و هر گونه ثبات اندیشه. اما بعضی معتقدند شالودهؤم
کنرد و در پری   شورد، لذت خوانش مت  را افزون میخواننده را به ارمغان می ازقضا شزادیِ
 ,Slocombeهرای مختلر، نگراه کنیرد بره      های مت  است )برای دیدگاهکش، ظرفیت

درک مثبتری از   کرالر کرامالً  جاناتران  بارت و روالن که در حالی مثالً (.123-126 :2003
گوینرد کره   مری  شکنی دارند، رنه وِلِك و میر شبرامرز صرریحاً  پایان شالودههای بیداللت
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لفی در کار است نه ارتبراطی برا   ؤگوید نه مجدید است. ولك می گراییِشکنی پوچشالوده
فسیر صحیحی در کار است، نه تمایزی میان هنر و ناهنر، و نره حقیقتری در   نه ت .واقعیت

هرایی هسرتند کره مطالعرات ادبری را ویرران       ها نفری ای »جز نیستی؛  ،میان است؛ هیچ
 کنند.(. بعضی نیز دیدگاهی میانه اختیار میSlocombe, 2003: 124) «کنندمی

دا از جهات مختلر، قابرل بررسری    دری در تفکرگرایانه های پوچدر کل، وجود اندیشه
ثر از نیچه و هایدگر است که هرر دو بررای گریرز از متافیزیرك، بره دامران       أاست. او مت

کنرد )دریردا،   اند. دریدا همراه با لویناس از خودتنهاانگاری دفاع مری گرایی پناه شوردهپوچ
یرت را تاییرد   (، همراه با شرتو، هم خداناباوری، هم قساوت علیره زبران و واقع  114: 1810
فرض هرگونه مرکز و ثبرات  نیز (، و 411تا411و431: 1810کند )نگاه کنید به دریدا، می

توانرد در  گوید هیچ مرکزی وجود ندارد؛ مرکز نمیکند و میرا برای اندیشه و معنا رد می
 . داندغیا  را به حضور ارجح می ،و در نهایت ؛(13: 1811هستی به تصور دربیاید )دریدا، 

 گوید و متافیزیكِغیا  سخ  بسیار می شکنی وکه دریدا از شالودههمه و با ای ا ای ب
 یگرایر توان غیا  را همان نیستی دانست و دریدا را پوچکند، اما شیا میحضور را نفی می

، «منشا»یا « غایت»یا « م »یا « ساختار»گوید دشوار است. دریدا نمی عیار خواند؟تمام
. حضور ندارند معنایش ای  نیست که «حضور ندارند»گوید اند، بلکه می(ستنی)یا  موهوم

اا هسرت. برودن   وجود ندارند. وقتی گفته شود چیزی وجود دارد یا هست، یعنی مطلقراً 
شود حاضر نیست،  اما اگر گفته بردار نیست. یا در وجود هست یا در وجود نیست.مناقشه

را نفری کررد و    أکره منشر  شود بدون ای می مثالً شود.انگیز میوجود، مشروط و مناقشه
همره  »توان گفرت  حاضر نیست. می أوجود ندارد، گفت که منش أکه گفت منشبدون ای 

 :1810)دریردا،  « هیچ چیز پیش از تکرار نبروده اسرت  »یا « چیز با تکرار شغاز شده است
یید أهم گفت که ت شودشود. نمینفی می أتوان گفت که منشجا نمی(. در ای 111 و 114
 و به شن اندیشید. توان توقع حضور چنی  چیزی را داشتشود. بلکه نمیمی

شغازی  و « فراسوی اصل لذت»و « تکرار»یا « حیات مر  است» :گفته شود شایدیا 
توان پرسید (. می410: 1810کنند )دریدا، همزاد همان چیزی هستند که از شن تخطی می

ام؟ تولد م  در خدمت مر  مر  اسرت یرا    م یا در حال مردنام  در حال زندگی کردن
های م ، بره شمردن مر  وفادارنرد یرا بره       های م ، سلولام در خدمت تولدم؟ انداممر 
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توان با یك روند دوری یا تضایفی مسئله را توضیح داد، چون نمی یجا حتام؟ در ای رفت 
به  اند، نه بر سر اموری که متقابالًهخیر افتادأاند و به تبحث بر سر اموری است که معوق

بلکه شود. است که در این ا امر شغازی  به نیستی حواله نمی اند. حال نکته ای هم وابسته

تراخیرِ شغرازی    » :کره و ای « را همیشه باید زیر ضربدر فهمید آغازین» :گویددریدا می

)دریردا،  « شریدنی هسرتند  تحت مفهوم زمان نااندی یهمانی یا حتای  تحت اقتدار منطقِ
 ای  غیر از انکارِ شغاز است.  لیتواند حاضر باشد و(. شغاز نمی411: 1810

« هسرت  مطلقراً »توان برا  کنی را نمیشدهد که دریدا و شالودهها نشان میای  مثال
گرایی توضیح داد. به همی  دلیل برخی یعنی پوچ« نیست مطلقاً»یا  11گرایییعنی مطلق
-Mortson, 2004: 102گرایری قررار دارد )  گرایری و پروچ  مطلق ةو در میانمعتقدند که ا

روی، تولرد کرودک اندیشره در    هدف از ایر  میانره  توان گفت طور استعاری میبه(. 105
تثبیت شده است که مستلزم نفی و نابودی ستاه مردگان و پرهیز از ی هاقبرستان اندیشه

و بوی شرقیِ ای  طررز فکرر، نویسرندگانی را    حقیقتی تازه است. رنگ  بازشفرینیِ ةوسوس
دریدا را با مدیتیش  و بودیسم شرق مقایسه کنند )نگاه کنید گرایی پوچواداشته است که 

گرایی غربری مشرخص سرازند.    ( و البته تمایز شن را با پوچMarianucci, 2015: 528به 
 ةگرایانر لت پوچدریدا، روا خوبی برای ششکارکردن خص ةبودیسم شرق با فلسف مقایسة
ها نیست، بلکه تالا برای پی بردن معنای پدیده ةکننددریداست. مدیتیش  نفی ةاندیش

به شن معنای نهایی است که در پشت ای  معانی پدیداری جریان دارد. در مقابل، دریدا نه 
هرگونه ساختار و مرکزی  یهای معنایی است که وجود هر حقیقت یا حتتنها منکر مدلول

 د. ندهگرایی سوق میسوی پوچاو را به ست کهها  ویژگیهمیود و شمنکر می را هم
کنرد بلکره   این ا هم نباید فراموا کرد که دریدا داللت معنایی را نفی نمری  یاما حت

ها دال-سازند، بلکه دالها نمیمدلول-دال را معنا گویداو می کند.فقط مدلول را نفی می
معنا نه پایدار اسرت و نره بره چیرزی     اا به ای  است که ای  نگرا بوداما پوچسازند؛ می

 خارج از خود زبان اشاره دارد؛ معنایی هراکلیتی و بینامتنی.

 پساآخرالزمانگرایی در . پوچ1
خورد و برای بست تکاملی برمیانسان به ب  ةپسامدرنیته شاید همان دورانی باشد که گون
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گرایی فلسفی نیست؛ خودِ خرود نیسرتی اسرت.    وچیك پصرفاً شود. ای  همیشه نابود می
اینك شخرالزمان، خدا مرده، دجال قیام کرده، هر چیرزی شزاد و رواسرت، و برا ایر  حرال      

 خیر و شر نیست.  هکند و خبری از ستامن ی ظهور نمی
های  هر  مضرطربی باشرد کره از ورود بره عصرر ژنتیرك،        پردازیاینها شاید خیال

کند تاریخ فکر می یدیگر ةنتیك حیرت زده شده و مثل هر دورمیکروالکترونیك و سیبر
ها دارنرد همردیگر و   به پایان رسیده است. اما مسئله، یك مرحله بعد از ای  است. انسان

صاحب زمری   رسد. خِردی که انسان را ها نمینکس به داد شکنند و هیچنابود می را زمی 
ع نابودی او از روی زمی  شود. با رسیدن به تواند مانمالك زمی  کرده بود، اکنون نمیو 
پرس از پایران:   سوم، نویسندگانی همچرون جیمرز برگرر برا انتشرار شثراری چرون         ةهزار
 هرا گوییم: پیشتشخرالزمان قرن بیس ای برمقدمه( و یا 1999) پساشخرالزمان ودهایبازنم
برریم.  سرر مری   ( اعالم کردند که ما در دوران پرس از شخرالزمران بره   2000)شمدها و پی

تر ادبیات و علوم اجتماعی، امروز شکل دانشگاهی ةویژه در حوزمطالعات پساشخرالزمان به
طور (. انسان پسامدرن بهHeim, 2018اند )مثال نگاه کنید به تری به خود گرفتهو علمی

 ةسرلط جنرگ بیولوژیرك،    گراه، اندیشد؛ به نرابودی زیسرت  می ایجدی به نابودی هسته
های شزمایشگاهی انسان. ای  شخرالزمان نیسرت. شخرالزمران در سرکوت    و کتی هاماشی 

 .برگزار شده و به پایان رسیده است. ای  پساشخرالزمان است
کنیم. جهرانی کره   زندگی می 11شدهزداییما در جهانی کافئی گوید اکنون ژیژک می

خامه را بدون چربی،  زمان چیزهاست. ما قهوه را بدون کافئی ،خواستار بودن و نبودن هم
ریزی، سکس را بدون سکس، پساساختارگرایی را بردون خشرونت، و   جنگ را بدون خون

کنیم واقعیرت  (. تالا میDiken, 2009: 1&2خواهیم )مارکسیسم را بدون انقال  می
گرایانره و  ایر  وضرعیتی پروچ    ه را نرداریم. دزدایی کنیم اما قدرت تسلط برر مرا  را کافئی 

خواهیم شنچه هست را در خدمت شنچه نیست بره کرار بگیرریم؛    میراکه متناقه است چ
 یعنی هستی را در خدمت نیستی.

شمیز از امر واقع، تمایل به خ  و باور به احاطه شدن ما توسط خ ، از تخفی، ةاستفاد
ی ژیژک است. ناتوانی ما از اندیشیدن به ماده، ما را ناگزیر گرایانهپوچ ةهای اندیشویژگی

 ,Poundکنرد ) ییرد نیسرتی مری   أاست، یعنی ناگزیر بره ت « چیز»یید شنچه مقدم بر أه تب



 1811پاییز  ،08 ، شمارة10سال  ، و فلسفه حکمت   ۶23

و  «هستیم»ای  فرض بنا شده که ما قادر به درک ماده  ة(. اما جهان ما بر پای69 :2008
ظاهرا ژیژک واقعیت را مبتنی بر خ  و . توانیم ارتباطی معنادار با هستی داشته باشیممی

وی در شثاری رسند. ملو از امور ناممک  که برای ما واقعی به نظر میپندارد و منیستی می
طرور  ( بره 2017)جرئرت ناامیردی   ( یرا  2002)به بیابران واقعری خروا شمدیرد     همچون 
انسان معاصر در کشاکش نفی پردازد. وی معتقد است گرایی میتری به مسئلة پوچجدی
هرای  شن، واقعیرت  ةد امرا نتی ر  اا تحمیل کنخواهد به محیطییدهایی است که میأو ت

 گراییِ سیاسی و اجتماعی معاصر است. متعارضی است که محصول پوچ

 18و هولوکاستی 11ایهستهگرایی . پوچ1
است که اگر رخ دهد  ایفاجعهای و سخ  گفت  از انسان پسامدرن نگران نابودی هسته

وقرت  حقیقرت هریچ   چیزی که در شن سخ  بگوید. ةکس باقی نخواهد ماند تا دربارهیچ
 کسی که شن را درک کرده باشد، دربارة شن سخ  نگفته و نخواهد گفت. نابودی کامرل! 

جهان پس از ما، که درست مانند جهان است پیش از ما. طره جلد کترا    !ی صفرنقطه
ای است طوالنی در تاریکی شرب کره در   ، جاده1111انتشارات راتلد در سال  گراییپوچ

(. زاویه دید، در وسط جاده Diken, 2009ای رخ داده است ) ار هستهانتهای شن یك انف
دهندة مسیر حرکت انسان معاصر به سروی  که نشانو در ارتفاع چشم انسان قرار گرفته 

  ای است.نابودیِ هسته
دهرد کره رهبرر    شخصیتی به نام کربس را نشان مری  گربه ةگهواروونگات در رمان 

الوقوع است و در منزل شخصیت اصلیِ داسرتان و در  بای قریهنرمندان در جنگ هسته
بینرد  مری  ،گرردد کنرد. وقتری شخصریت اصرلی برمری     غیا  او، یك مهمانی برگزار مری 

 نیهیلیسمدیگر »گوید: ستس میگرایانه داغان شده است. های پوچبا عیاشی ااشپارتمان
 ،ریرت کرربس  ومأباشرم. م  نیهیلیستخواست م  خورد. کسی یا چیزی نمیبه دردم نمی

: 1811)وونگرات،   «خودا خبر داشت یا نه، ای  بود که مرا از شن فلسرفه مرأیوس کنرد   
 (.111و111

گرایانه، بلکه پیش از وقوع فاجعره،  ای پوچای نه فقط فاجعههسته گراییِدر این ا پوچ
تفراوتی و القیردی در شن   جور بری گرایانه نیز هست. وونگات یكاخالق پوچ ةکنندتروید
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رمان حول محور  ةکند، ولی باید دانست که تمام ادامدهد و از شن پرهیز میشخیص میت
گرایی رسد و ای  وضعیت، پوچحلی نمیچرخد و در نهایت به سران ام یا راهای میهسته

 دارد. را پابرجا نگه می
ای خرط پررنگری   گرایی و ساله هسرته مقابل، تارتاگلیا میان پوچ ةاما درست در نقط

« تواند شسیب برساندرساند و نه میگرایی نه به کسی شسیب میپوچ»گوید کشد و مییم
(Tartaglia, 2016: 6پوچ .)ای کره  های هستهگرایی درست برعکس واقعیتی مثل ساله

رنگ واقعیرت   که صرف دست یافت  به شن مذموم است، تنها وقتی ممک  است بد باشد
وبی برای سن ش نیست زیررا ریاضریات هرم در عمرل     گیرد. اما ای  معیار خبه خود می

(. در هر صورت نویسندگان Tartaglia, 2016: 6شمدهای ناگوار داشته باشد )تواند پیمی
ای یرك شخرالزمران هسرته    ةمختلفی در سرتاسر دنیا مشغول بررسی و هشداردادن دربار

( Bousquet, 2016: 21هستند که امکان دارد با فشار دادن یك دکمه به وقوع بتیوندد )
کسانی کره دیگرر نیسرتند     ةو نیستیِ کامل را ای  بار نه در نظریه، که در واقعیت به هم

 نشان بدهد. 
گرایری  ای باشرد، پروچ  از طریق انف ار هسرته نگران نیستی  ،ایگرایی هستهاگر پوچ

دست خودا است. هنوز که هنوز است کشی انسان بهدیگری وجود دارد که نگران نسل
که ای  خواست کلری  اند یا ای که شیا سران نازی بانی هولوکاست بودهها بر سر ای بحث

گراییِ شلمانِ بعد از جنگ بوده اسرت، ادامره دارد   که عواقب پوچملت شلمان بوده، و یا ای 
. هولوکاست بخشی از شخصیت (Vitale & Clothey, 2019: 51-55)مثالً نگاه کنید به 

کنرد کره چنری  عمرل     ان پسامدرن است و مدام بره او یرادشوری مری   ی انساقرن بیستم
 . توست عقالنیت محصول دقیقاً بربریت که ةنه نتی  قضا از و شیدبرمی تو از خودنابودسازی
گوید ششویتس در میان ما باقی مانده است و در ما احسراس شخرالزمران را   بالنشو می
چنران ادامره دارد   انگرار کره فاجعره هرم     ؛زیمتوانیم از شن بگریدارد. ما نمیزنده نگه می

(Slocombe, 2003: 170در اسرائیل، هولوکاست همچون چارچوبی تلقی می .) شود که
 :Aharony, 2014کنرد ) بودن فعالیتی فرهنگی، هنری یا سیاسی را تعیری  مری  مشروع

قرمرزِ   (. اما هولوکاست نه فقط برای یهودیان، بلکه برای بسیاری اندیشمندان، خرط 111
شود. نویسندگان زیادی نیچه و هایدگر را به خاطر دام  زدن بره  گرایی محسو  میپوچ
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امثرال   ةواسطگرایی بود که بهاند اما پرسش ای  است که شیا پوچای  فاجعه مالمت کرده
 ةکره ایر  هولوکاسرت برود کره اندیشر      نیچه و هایدگر به هولوکاست من ر شد و یا ای 

ساخت و باور بره تکثرگرایری را موجرب شرد؛ یعنری اندیشرمندان را       گرایی را محقق پوچ
امکان یك نظام فکری عقالنی در معنای مدرن تردیرد کننرد و هرگونره     ةواداشت دربار

 حقیقت و ارزا را انکار کنند. 

 یپسااستعمارگرایی . پوچ۱
تعمار پس از دوران اسر  زده عمدتاً پسااستعماری به تحلیل وضعیت جوامع استعمار ةنظری
کره در ارتبراط برا     یا فردی غیا  هویت اجتماعی یا ملی هپردازد. پسااستعمارگرایی بمی

 شناسری شرق ادوارد سعید، اصلی کتا  ةپردازد. ایددهد، میزمان و مکان خاصی رخ می
(Said, 1978)،  هرر چیرزی    ةشناسری دربرار  مبتنی بر همی  غیا  و نیستی است. شررق

دانشرگاهی در   یعنی ابژه کردن شرق به عنوان موضروع شناسی یهست جز شرق. شرق
شرق برای توضیح دادن خود به عنوان یك موجود و فرهنگ زنده. وقتری   غر  و غیا ِ

دهرد  شناسانه خرودا را نشران مری   شرق گراییِرود، پوچانسان غربی به سمت شرق می
(Azam, 2016: 56وقتی شرق روی میز مطالع .)شرود،  یمر های غربی بررسی مقیاس ة

  ماند.شرق بودن او باقی نمیچیزی از 
زده، تحول یا جایگزینی زبان بومی  استعمارروی تری  تاثیر قدرت استعماری بر ساده

 :Cristante, 2016شود )گرایی در معنای زبان میبا زبان استعمارگر است که موجب پوچ

که دهد هنگامیی دست میاگزیستانسیال که به فرد تبعید گراییِو یا احساس پوچ ،(116
در کشور استعمارگر اقامرت دارد. او مردام از خرود     یا کسی که از زادگاه خود دور است و

پرسد م  کیستم؟ باید چگونه خودم را معرفی کنم؟ هویت برای او چیزی نیست کره  می
 خواهد شن را بسازد اما فقطرود و میاا کلن ار میدر حال زیست  شن باشد؛ او با هویت

گراه  اا را اختیار کنرد، برا زیسرت   رسد. اگر هویت زادگاهبه هویتی دوپاره یا چندپاره می
ا رتوانرد گذشرته   اا بیگانه است، و اگر هویت جدیدا را بتذیرد، چگونه میواقعی فعلی

 انکار کند؟ چیزی را که در شن ریشه دارد. 
ینرده را از دسرت   اگر حال را فدای گذشته کند و هویرت نوسرتالژیك اختیرار کنرد، ش    
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دهرد. هرم   اا را با دنیرای واقعری کره در حرال اسرت از دسرت مری       دهد زیرا ارتباطمی
ای است که دیگر نیست، هرم هردف و   اا پوچ است چون فقط وابسته به گذشتههویت

 معنایی برای ادامه ندارد، چون نسبتی با شینده ندارد. 
اا را اسرت و براز پروچی دامر     ریشگی را پذیرفته اگر گذشته را فدای حال کند، بی

 ةای اسرت کره ریشره در گذشرت    ای بسازد، شیندهبتواند شینده در ای  حالت گیرد. و اگرمی
 بومی او ندارد. 
زنده است. هولوکاسرتِ در جریران امرا نره از نروع       یچون هولوکاستمه ای  وضعیت

کشری، بلکره از   سازی نه از طریق اصاله نژادی و نسلفیزیکی، بلکه متافیزیکی. نابودی
اا متافیزیکی و پرسش هولوکاستِ»پوستان. در سیاه هویت، مثالً ةطریق نفی و استحال
هولوکاست  مثالًمختص به یهودیان نیستند.  ( وWarren, 2018: 23« )هنوز با ما هستند

پوسرت یرك انسران    سیاه»کند. فریقایی را نابود میشمتافیزیکی است که مختصات وجود 
برای سفر وجودیِ او  یراه ة، بلکه توش«14برای او یك مسئله نیست تیهسنیست، چون 

 ،(. به ای  ترتیب هولوکاسرت مترافیزیکی  Warren, 2018: 27در راه انسان شدن است )
« های ترور، خشونت و تحقیروریااز طریق فن 11بودن مند سیاهاختفا، هبوط و منع نظام»

 نیز معروف است. « 10یاهگرایی سپوچ»( که به Warren, 2018: 13است )

 و فمینیستی  11یجنسیتگراییِ . پوچ3
، چنری  شخصری م برور اسرت رفترار و      «زن»یا « مرد»شود وقتی به کسی خطا  می

رود تنظریم  اا را طبق هن ارها و توقعات معینی که از جنسریت مررد یرا زن مری    هویت
کره در واقرع   حرالی گیرری نمایرد. در   نماید، مثالً به شیوة خاصی رفتار، شرایرش و جفرت  

شمار و گونراگون هسرتند امرا جنسریت یرك دوراهرِی اجبراری را پریش رو         ها بیهویت
گراییِ جنسیتی به معنی باور به نابودیِ هویت در زیر تسرلط  گذارد. به ای  ترتیب پوچمی

 شود. جنسیت است که توسط گفتمان اجتماعی تحمیل می
زن و زنانگی، در یرك   ةای دربارر نشانهاگر کسی باور داشته باشد که هترتیب، ی دب

گفتمان مردانه یا یك گفتمان اجتماعیِ مسلط گرفتار و غایب شده است و در نتی ه هیچ 
در  زنانگی است. ةای دربارگرایانهدیدگاه پوچ دارای شخصی چنی  اثری از زن وجود ندارد،
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 (:Slocombe, 2003: 250) تواند به یکی از ای  موارد مرتبط باشدغایب می کل زنانگیِ
 زن به عنوان چیزی غایب در دنیای مردانه. . 1
 وسیلة شکل زنانة شخرالزمان.. نابودی مردانگی به1

 که باید کش، شود. «معنای غیا »حس  ةزنانگی به مثاب. 8

 توان با تصویری که زن در شینه دارد مقایسه نمود؛ تصرویری بره  زنانگی غایب را می
پرس   (.Ann Doane, 1999: 214تصرویری م رازی اسرت )    صررفاً افتراده کره    تاخیر
تواند به معنی امکان می متقابالًاما  شود.گرایی فمینیستی باید با نفی خود زن شروع پوچ

سراالر. خصرلت   زن ةیك جامع ةامکان تشکیل دوبار یمردانه نیز باشد؛ حت ةنابودی سلط
نفری جنسریت، و در    دانگی، و اساساًچنی  طرز فکری عبارت است از نفی مر ةگرایانپوچ
 (.4شن نفی هر گونه ماهیت و طبیعت برای انسان )نمودار  ةتری  مرتبعمیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .فمینیستی و جنسیتیگرایی مراتب نفی در پوچ. 4نمودار 
 

کره بررای    تعراریفی که م  خودم باشم، الزم است که زن نباشم وگرنه بایرد از  برای شن
اند پیروی کنم. برای ای  کار الزم است کره مرردی نباشرد، کره برر      هتعیی  شد نمبودزن

عنوان شن جنس دیگر توضیح داده شوم. و برای ای  کار الزم است کره  اساس شن م  به
که ها بر اساس شن به مرد و زن تقسیم شوند. و باز برای ای جنسیتی نباشد که شدم اصالً

یتی برای انسان وجود نداشته باشد که بخواهد ماه اًشید که اساسجنسیتی نباشد، الزم می
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گوید مردمحروری واقعیرت   سیکسو می مرد/زن تعیی  بشود. ةدوگان شن بر اساسِ چیستیِ
تاریخی ماست، اما ای  به معنای شن نیست که مردمحروری امرری طبیعری یرا ضرروری      

(. 101: 1811)سیکسرو،   خود مردها یحت« مردمحوری دشم  است. دشم  همه»است. 
 ایهیچ چیزی به عنوان طبیعت یا ماهیت وجود ندارد؛ شنچه هست ساختارهای زندهاصالً 

است که شنچنان گرفتار موقعیت تاریخی خود هستند که توانایی اندیشیدن  )به نام انسان(
 (. 101: 1811را ندارند )سیکسو،  سوای مرد/زن به چیزی دیگر

جنسریتی اسرت. ایر  خرود      کره اساسراً  گرایی دیگر فمینیستی نیست، بلجا پوچاز ای 
گرایری  پروچ گویرد  یرك نویسرندة جروان مری    گیررد.  مورد نفی قرار می هجنسیت است ک

اا نفی بنیادی  است. اا نابودی جنسیت، و رواجنسیتی، مبنایش ضدانسانی، خواسته
هیچ  ات انسانی وجود ندارد. خودِ استعالیی وجود نردارد. ]...[ خرود، محصرول قردرت     »

نیسرت کره بره شن    « مر  »، یرك  «م  یك زنرم »یا « م  یك مردم»در « م »است. 
م   ة، حقیقتی را دربار"سازندمی"را « م »قدر که ها شنها رسیده باشد. ای  گزارهگزاره

گرایی جنسیتی از مرزهرای  (. به ای  ترتیب پوچEscalante, 2015: 3« )کنندششکار نمی
 گیرد. شناختی را در برمیمتافیزیکی و معرفتهای رود و جنبهفراتر میهم اجتماعی 

 ی و دگرباشینابهنجارگرایی در نظریۀ . پوچ3
یا کوئیر اشاره دارد به تمایالت جنسی به نادگرجنس، به چنرد جرنس،    ینابهن ارنظریة 

های میان هویت جنسیتی، بدن تمایل به امور خارج از هن ار، و همچنی  توجه به تفاوت
جنسریتی، و  خرواهی، ترك  هرای دگررجنس  در نتی ه تقابل با ایرده  جنسی، میل جنسی و
تری هرم  معنای گستردهی نابهن ارنظریة (. اما Piantato, 2016: 3هن ارهای جنسی )

هرای اجتمراعی   شرود کره در چرارچو    دارد که به هر گونه رفتار یا تمایرل اطرالق مری   
   .شودیا طرد می جایگاهی ندارد

براوری  نخسرت ضردماهیت   :گرایی مناسربت دارد نبه با پوچاز دو ج نظریة نابهن اری
هن ارهرای   ةجانبهای دیگر شخصیت انسانی، و دیگری نفی همهجنسیت یا جنبه ةدربار

های فرهنگتقویت خرده ةوسیلبه ینابهن ار ةحاکم. تا جایی که برخی معتقدند که نظری
: 1814شود )برتنس، می هایی برای تضعی، ایدئولوژی مسلطجنسی، موجب ای اد کانون
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اا گرایی پسامدرن است زیرا هدفپوچای گونهواقعا  ی،نابهن ار ةگراییِ نظری(. پوچ101
انکار و تخریب هر تعریفی از هویت جنسی یا جنسیتی اسرت، بردون جرایگزی  سراخت      

 بندی یا الگوی جدیدی برای رفتار جنسیتی. هدف نفی مطلق است. تقسیم
که مخف، لرزبی ، گری، دوجنسری،     13ل. .د.تدگرباشی یا جنبش که در حالی مثالً
مریکرا جرای خرود را پیردا     شدر اروپا و  تدریدبه( Price et al., 2019: 9است ) تراجنسی

عنروان مثرال جریران اصرلی     متوجه شدند که بره  ینابهن ار ة، اندیشمندان نظریکردمی
(. به ای  دلیل 101: 1814نس، کند )برتدرستی هدایت نمیفمینیسم، موضوع لزبی  را به

ها و مختصات خاص خود تبدیل که لزبی  دارد به هویت جدیدی برای زنان، با چارچو 
توانرد  لحا  اجتماعی یا زیستی مری گوید زن بهگرایی جدید که میگردد. یك ماهیتمی

خرواه هرم باشرد و ایر  چیرزی نیسرت کره یرك         جرنس خواهی، همعالوه بر دگرجنس
ای را گزینهخواهد نظام تك. او نمیباشددنبال شن گرا بهو یك پوچ ینابهن ار پردازنظریه

ای را متالشی کند. جودیرت  نظام گزینه خواهد اساسِای تبدیل کند، بلکه میبه دوگزینه
 پذیر نیست زیرا اصرالً امکان یك هویت جنسی خاص اساساً باتلر معتقد است که انتخا ِ

محصول تکرار یك چیز مشرخص اسرت،   »ک  نیست. م  مم« م »تعیی  هویت برای 
 (. 108: 1814)برتنس، « کندچیزی که تصویر دروغی ِ پیوستگی یا انس ام را تولید می

جنس و غیره، در شخرر نیراز   جنس تمایل دارد و دیگری به همپس اگر کسی به ناهم
ر نظر گرفتره  های جنسیتی و هویتی دبندیی تقسیمعنوان تتمهاست یك نابهن اری به

 11ل. .د.ت.ن ،ترتیرب ی دبینی باز باشد. بر پیششود تا جا برای هرگونه هویت غیرقابل
( تا جریان Price et al., 2019: 9) شودمی دگرباشی )ل. .د.ت()ن: نابهن ار( جایگزی  

بندی جدید متوق، نشود. به همری  دلیرل اسرت کره     یك طبقه ةوسیلنفی به ةگرایانپوچ
فقرط  قدرت خیلی زیادتری نسبت به کلماتی مانند گی یا لزبی  دارد. نره  یرنابهن ا ةکلم

ناپذیری را همراه چون هنوز عمومی و عادی نشده، بلکه چون با خود سردرگمی و قاعده
 Hoogestraat) دهد چیزی به نام ماهیتِ مشروع وجود داشته باشداجازه نمیشورد و می

& Glasby, 2019: 2 .)  
بخش و شرمانی ایی در نظریة نابهن اری و دگرباشی ممک  است رهاییگراگرچه پوچ
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گرایی دنبال دارد و ای  پوچباشد اما پیامدهای اجتماعی، جمعیتی و سیاسی جدی هم به 
که به ای  پیامدها نظر داشته باشد، بره سرامان بخشریدن وضرعیت جنسری و      بیش از شن

تقسیم هویت انسانی به زن و مرد، یرك  توان پذیرفت که جنسیتیِ فردی توجه دارد. می
بندی فرضی و یا قراردادی است، اما حتی اگر چنی  باشد باز هرم نبایرد فرامروا    تقسیم

منظور ای اد نظم اجتماعی، کنترل جمعیرت،  کرد که ای  فرض یا قرارداد نخستی  بار به 
نفی کرردن  انس ام خانوادگی و مواردی ای  چنی  وضع شده و یا تصور شده بوده است. 

تواند برای همان مردمی که از قید دوگانة زن/مرد خرالص  های سنتیِ جنسیت میشکل
اند، تبعات روانی، هویتی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از منظر انتقرادی، نظریرة   شده

نابهن اری شاید نوعی درگیری در تشخیص واقعیت جنسیتی و مصداق اسکیزوفرنی بره  
گررای پسرامدرن شراید    پسامدرنیته باشد. اما از دیدگاه یرك پروچ  عنوان بیماری عمومی 

انتخا  کردن یا نکردن جنسیت، انتخابی است میان پذیرا یرك جنسریت موهروم یرا     
 پذیرا جنسیت سیال.

 گیرینتیجه
اند امرا وجره   های مختلفی حقیقت، شناخت و ارزا را نفی کردهها به شیوهپسامدرنیست

ی  است که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد حتا ای  حقیقرت کره   مشترک نسبی شنها باور به ا
های مختل، پسرامدرن، بره   حقیقتی وجود ندارد. از بررسی مصادیقِ ای  دیدگاه در حوزه

 توان دست یافت:سه نتی ة کلی می
گرایی پسامدرن هرم محصرول و   اول، اگرچه نویسندگانی مانند وودوارد معتقدند پوچ

توانرد صرحیح باشرد امرا     رنیته است و اگرچه ای  گفته مری هم واکنش به وضعیت پسامد
شوند مختص پسامدرنیته نیسرتند و نبایرد   گرایی پسامدرن نفی میاموری که توسط پوچ

تصور نمود که نفی حقیقت، واقعیت، جنسیت، و غیره تنهرا در پسرامدرنیته قابرل اعمرال     
منظرر فرردی هسرتند و     ها وابسرته بره  گرایی پسامدرن نشان داد که حقیقتهستند. پوچ
کوشرد نشران دهرد، ایر      اند، و بر خالف شنچره تکثرگرایری مری   طور بودههمیشه همی 

 کنند. ها با هم قابل جمع نیستند بلکه همدیگر را رد میحقیقت
های سنتی را گرایی مدرن ای  است که شناخت و ارزاکه خاصیت پوچدوم، در حالی
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شرود،  ی عقالنی و انسانیِ تازه اهمیت قائرل مری  هاکند و برای شناخت و ارزانفی می
هرای خرود یعنری    گرایری پسرامدرن ایر  اسرت کره بره شرناخت و ارزا       خاصیت پروچ 

پسامدرنیسم به همان اندازه مشکوک است که به سنت و مدرنیته. حقیقت و واقعیرت در  
. قدر مفقود است که در جامعة سنتی و مدرن؛ و شاید حتی بیشرتر جامعة پسامدرن همان

قدر منفصل از جهان و فاقد مابازای عینی یا  هنری اسرت   دال همان-ای دالنظام نشانه
توانرد منشرأ، مر ، و    قدر نمیشکنی همانمدلول؛ بلکه حتی بیشتر. شالوده-که نظام دال

رفتة مت  را تفسیر کند که متافیزیك. فمینیسم پسامدرن مدعی نیست که هویت از دست
گرایی جنسیتی در صدد نیست یك نظام جنسریتی عقالنری و   پوچ تواند بازیابد.زن را می

 انسانی را پیشنهاد کند. 
توانیم دست از فکر کردن برداریم، دهیم چون نمیپردازی ادامه میسوم، ما به نظریه

 ای برای راه و دلیلی برای ن ات داریم. که نقشهنه ای 
 

 هانوشتپی
1. the sublime 

1. escapism 

8. passive nihilism 

4. radical nihilism 

1. perfect nihilism 

0. agonism 

1. antagonism 

3. Zygmunt Bauman 

1. nihilism 

11. nothing 

11. nothingness 

11. negation 

18. void 

14. ex nihilo 
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11. alethiological 

پذیر است اما متعلَق شن حقیقت سطوه خاصی امکان. نیز ممک  است بر ای  باور باشد که معرفت در 10
 نیست بلکه اموری است وضعی یا وابسته به منظر و یا امور زبانی. 

 اند.گرایی را معرفی نمودهای دیگر که در دست انتشار است، انواع پوچ. نگارندگان در مقاله11

13. Was bedeutet Nihilism? Daß die obersten Werthe sich entwerthen. Er ist 

zweideutig. 

11. floating signifier of empty signifier 

11. absolutism 

11. decaffeinated 

11. nuclear nihilism 

18. holocaust nihilism 

 خورده است. . منظور هستیِ خط14

11. blackness 

10. black nihilism 

11. gender nihilism 

13. LGBT 

11. LGBTQ 
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