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چکیده
هرگاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد ،ای سؤال پیش میشید که پس خود ای حقیقت وجود دارد یرا
ندارد؟ به ای سوال به دو شکل میتوان پاسخ داد .اول ای که حقیقتی وجود ندارد ،جز ای حقیقت کره
حقیقتی وجود ندارد (پوچگرایی مدرن) .دوم ای که حقیقتی وجود ندارد ،حتی ای حقیقرت کره حقیقتری
وجود ندارد (پوچگرایی پسامدرن) .ای مقاله پاسخ دوم را با تشریح مصادیق شن واکاوی میکنرد؛ یعنری
نشان میدهد منظور از پوچگرایی پسامدرن چیست و مصادیق شن در پسامدرنیته کدامانرد؟ درحرالیکره
تکثرگرایی میگوید هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد ،پوچگرایی میگوید که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد و
پوچگرایی پسامدرن میگوید خود ای حقیقت هم حقیقت نردارد .پرس پروچگرایری پسرامدرن برهتعبیرر
حقیقتباور ،خودمتعارض و بهتعبیر پوچگرا خودبازتابی است .پساساختارگرایی از لحرا معرفرتشرناختی
پوچگراست ،زیرا مدعی است هیچ معرفتی قابل تعمیم و قابل انطبراق برر جهران نیسرت .امرا از لحرا
نشانهشناختی احتماالً پوچگرا نیست ،زیرا اصل داللت را نفی نمیکند .شالودهشکنی برای کسی که پیرو
مول،محوری و مرکزمحوری است ،پوچگرایانه و مخر است اما مفهوم غیا نزد دریدا مترادف نیستی
نیست .پوچگراییِ هستهای نگران نیستیِ نهایی توسط یك فاجعة هستهای است ،برا ایر حرال برخری
معتقدند که پوچگرایی شسیبزننده نیست .پوچگرایی پسااستعماری هم نشاندهندة نابودی و نفی هویرتِ
سرزمی استعمارزده است و هم نشاندهندة نفی هویت اقلیتهای نژادی مثالً سیاهپوستان .پروچگرایریِ
جنسیتی به نفی جنسیت میپردازد و پوچگراییِ نظریة نابهن اری ،هر گونه بهن اریِ جنسی ،جنسیتی و
هویتی را نفی میکند.
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مقدمه
هر گاه گفته شود که حقیقتی وجود ندارد ،ای سوال پیش میشیرد کره پرس خرود ایر
حقیقت وجود دارد یا ندارد؟ به ای سوال به دو شکل مریتروان پاسرخ داد .اول ایر کره
حقیقتی وجود ندارد ،بهجز ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد .دوم ای که حقیقتی وجود
ندارد ،حتی ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد .اولی پاسخی است که پوچگراییِ مردرن
میدهد و دومی پاسخی که پوچگرایی پسامدرن میدهد .ای پرژوهش پاسرخ دوم را برا
تشریح مصادیق شن واکاوی میکند ،یعنی نشان میدهد که منظرور از ایر کره حقیقتری
وجود ندارد حتا ای حقیقت که حقیقتری وجرود نردارد ،چیسرت و مصرادیقِ پروچگرایری
پسامدرن کداماند.
پیش از ای  ،زاهد ( )1811نشان داده بود که طرره فکرری نیچره دربرارة نیهیلیسرم
موجب شد پسامدرنیستها با روایتگریهای مطلقگرایانه از متافیزیك ،انسان و تراریخ،
به مخالفت برخیزند؛ اما مشخص نکرده بود که منظور از خود پوچگرایی پسامدرن چیست.
اسلوکومب ( )2003ای مفهوم را باز میکند و معتقد اسرت نسربت میران پروچگرایری و
پسامدرنیسم را میتوان با رابطة شن با امر واال 1توضیح داد ،منتهی دیدگاه او معطوف بره
مطالعات ادبی و نقش امر واال در زیباییشناسی مدرن و پسامدرن است و صبغة فلسرفیِ
کمتری دارد و از تحوالت تازهتر پسامدرنیسم در قرن بیستویك نیز بیبهره است.
پوچگراییِ پسامدرن مدعی است که اندیشه تنها مریتوانرد در واکرنش بره وضرعیت
تاریخی خود وجود داشته باشد اما وودوارد ( )2009میگوید ارتباط میان پوچگرایی و امر
پسامدرن موجب میشود ما با وضعیت معاصر خود به نحوی مواجه شویم که بخواهیم به
دنبال امکانهای وجودی تازهای بگردیم و شنها را نقد کنیم ،نه ای کره صررفاً موضرعی
تدافعی و واکنشی داشته باشیم .کتا وودوارد مباحث فلسفی عمیقتری را در برمیگیرد
اما صرفاً به سه نظریه پرداز خاص پسامدرن یعنی لیوتار ،بودریار و واتیمرو محردود شرده
1
است .دیکِ ( )2009هم در کتا خود بره چهرار شرکل پروچگرایری یعنری انزواطلبری
(سیاسی) ،پوچگرایی منفعل( 8نفیِ اراده) ،پوچگرایی افراطی( 4اراده به نفی) و پوچگرایری
تمامعیار 1در دوران معاصر پرداخته است و برای فائق شدن بره پروچگرایری ،تاکیرد برر
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مفاهیمی چون رویداد ،ستیزهجویی 0و پادستیزهجویی 1را پیشنهاد مینمایرد .امرا وی نیرز
پوچگرایی فقط را در جنبههای اجتماعی معاصر و با تأکید بر شرای نظریهپردازانری ماننرد
ژیژک و بوم  3بررسی کرده است.
بنابرای هیچکدام از ای پژوهشها دقیقاً نشان نمیدهد کره پروچگرایری چگونره در
حوزههای مختل ،پسامدرنیسم خود را جلوهگر ساخته است .به همی منظور در ای مقاله
ابتدا مدعای وجود نداشت حقیقت ،بهعنوان یك مسئلة مناقشهانگیز تشرریح مریشرود و
تفاوت شن در تفکر مدرن و پسامدرن روش میگردد .ستس پروچگرایری در حروزههرای
مختل ،پسامدرنیسرم بررسری مریگرردد :نظریرة پساسراختارگرایی در نشرانهشناسری و
زبانشناسی ،نظریة شالودهشکنی در فلسفه و نظریة ادبی ،مطالعات هولوکاسرت ،نظریرة
فمینیسمِ پسامدرن ،مطالعات هستهای ،نظریة پسااستعماری و نظریة نابهن اری (کوئیر).
 .۶حقیقتی وجود ندارد
نیهیلیسم 1یا پوچگرایی «نفی ،رد یا انکار بعضی یا همة جنبرههرای اندیشره یرا زنردگی
است» ( .)Crosby, 1998واژة نیهیلیسم به معنای گرایش به هیچ ،11نیسرتی ،11نفری،11
هیچوپوچ و خ  18میباشد و از ریشة التی «نیهیرل» و «اِکرس نیهیلرو »14بره معنرای
«هیچ» و «از هیچ» گرفته شده است و از زمانی که افالطون و ارسطو هر یك به شریوة
خود به «خلق از هریچ» پرداختنرد ،همرواره در تراریخ فلسرفه مرورد بحرث بروده اسرت
( .)Gleede, 2012: 91&92پوچگراییِ حقیقتشناختی 11به معنی نفی هر گونه حقیقرت
است و با پوچگرایی معرفتشرناختی تفراوت دارد ( Carr, 1992در )Slocombe, 2003
چرا که ممک است کسی مدعی باشد که حقیقرت وجرود دارد امرا شرناخت شن ممکر
نیست .10پوچگراییِ حقیقتشناختی در شکل مدرناا میگویرد حقیقتری وجرود نردارد،
بهجز ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد؛ در شکل پسامدرناا میگوید حقیقتی وجرود
ندارد ،حتی ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد ( .)Slocombe, 2003طبیعی اسرت کره
برای کسی که به حقیقت باور دارد ،هر دو شکل ای مدعا تناقهشمیز و غیرقابلپذیرا
به نظر میرسد .ای دعوایی همیشگی میان پوچگرایان برا حقیقرتبراوران بروده اسرت.
مشکل این است که ای دو گروه هیچ زمینة مشترکی برای بحث ندارند تا به کمرك شن
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نیسرت بلکره برر سرر وجرودِ

بتوانند به تفاهم برسند ،زیرا بحث بر سر موجود ال ،یرا
حقیقت و حقیقتِ وجود است.
در واقع ای سوال را که « پس خود ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد ،وجود دارد یا
ندارد؟» ،فقط یك حقیقتباور ممک است پرسیده باشد ،چون اوست که جهان برایش به
حقیقت و ناحقیقت تقسیم شده است و میپندارد که شنچه هست فقرط حقیقرت اسرت و
شنچه حقیقت نیست ،نیست .اما منظور پوچگرا از «حقیقت ندارد» ،ناحقیقت نیسرت بلکره
«هیچ» است .ولی مشکل این است که حقیقتباور همی هیچ را هرم بره عنروان یرك
هست میفهمد .به ای ترتیب از یك طرف پوچگرا فکر میکند شنکس که بره حقیقرت
باور دارد ،از درک مفهوم «خ » در معنرای فلسرفیِ شن عراجز اسرت ،و از سروی دیگرر
پوچگرا هم نمی تواند ای هیچ را توضیح دهد مگر به عنوان چیزی .و باز از سوی دیگرر
پوچگرا نیازی ندارد که هیچ را توضیح دهد زیرا نمیخواهد هیچ را تأیید یا اثبات کند .باز
از سوی دیگر ،حقیقتباور هم نمیتواند چیزی را که شاهدی بر تأیید شن ندارد بتذیرد .اما
کسی که حقیقت را نفی میکند ،خود میتواند رویکردهای متفاوتی برگزیند.
 ۶ .۶حقیقتِ مطلقی وجود ندارد :تکثرگرایی
نخست میتواند بگوید حقیقت نسبی است .یعنی اگرچه حقیقرت وجرود دارد ،امرا امرری
است وابسته به موقعیت؛ نیازی نیست ای جنبههای مختل ِ،حقیقت با هم مقایسه شوند
چون هر یك در موقعیتِ نسبیِ خود صحیح است (.)Vicente & Arrieta, 2016: 2
دوم میتواند بگوید «حقیقتها»یی در کارند که مرجع مشترکی بررای مقایسرهشران
وجود ندارد .حقیقتها میتوانند دوبهدو ناسازگار باشند اما همة حقیقتها به یرك انردازه
صحیحاند .حقیقت امر واحدی نیست که از زوایای نسبیِ مختل ،بره شن نگریسرته شرده
باشد زیرا هر مردعایی فقرط بخشری از حقیقرت را نشران مریدهرد ( & see Vicente
 .)Arrieta, 2016: 2نتی ه ای که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد و هر چیزی ممکر
است درست باشد .ای اندیشه که تکثرگرایی نام دارد ،موضرعی کرالنجهرانی را نشران
میدهد؛ در مقابل نسبیگرایی که از زاویهای خُردجهانی به حقیقت مینگرد.
اسلوکومب تفاوت ای دو را با مثال حصار (فنس) نشان میدهد .حصراری را در نظرر
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بگیرید که در دو طرف شن ،دو ناظر ال ،و ایستادهاند و حصار از سمت ال ،،سفید و از
سمت سیاه رنگ شده است (نمودار  .)8نسبیگرایی میگوید حصار از منظر ال ،سفید
است و از منظر سیاه .تکثرگرایی موضع ناظر ج را در باالی حصار اختیرار مریکنرد و
میگوید حصار سیاه و سفید است.

نمودار  .1تمثیلی از زاویة دید نسبیگرایی و تکثرگرایی نسبت به حقیقت.

 3 .۶مطلقاً حقیقتی وجود ندارد :پوچگرایی
اما رویکرد سوم ای است که نفیکننده انکار کند که اصالً حقیقتی وجود دارد .یعنی انکار
کند که حصار وجود دارد .ای موضع سوم ،پوچگرایری اسرت .در حرالی کره تکثرگرایری
میگوید« :هیچ حقیقتِ مطلقی وجود ندارد» ،پوچگرایری مریگویرد کره« :مطلقرا هریچ
حقیقتی وجود ندارد» ( .)Slocombe, 2003: 118و در حالیکه تکثرگرایی میگوید هرر
چیزی درست است ،پوچگرایی میگوید مطلقاً هیچ چیزی درست نیست.پس:
نسبیگرایی میگوید« :ال ،بهطور نسبی درست است»،
تکثرگرایی میگوید« :ال ،و درست هستند»
و پوچگرایی میگوید« :ال ،و نادرستاند و همدیگر را رد میکنند» ( Slocombe,
.)2003: 220
ای ادعای پوچگرایی را میتوان علیه خودا به کار بست و گفرت پروچگرایری هرم
یکی از ای مدعاهای نادرست است .اما پوچگرایی پسامدرن ،خودبازتابی است و شگاهانره
خودا را بخشی از همی مدعاهایی میداند که تأییدشدنی نیستند ولی با ای حال هرر
مدعای دیگری را هم نادرست میداند.
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ولی چهطور پوچگرایی میگوید که هیچ حقیقتی وجود ندارد؟ ای ادعا یعنی ایر کره
اصالً حصاری وجود ندارد .ای نفی ،در چند زمینة مختل ،پوچگرایی قابل بررسی اسرت،
یعنی پوچگراییِ معرفتشناختی ،متافیزیکی ،اگزیستانسیال و نشانهشناختی .11حصار وجود
ندارد چون شگاهی از حصار ،حصار نیست (فارغ از هر نسبتی که میخواهد میان شگاهی و
حصار برقرار باشد)؛ و چون حصار چیزی جز بازنمراییِ خاصری از جهران نرزد موجرودی
ادراکمند نیست و هر ادراکی محصور در زمان ،مکان و گفتمانی معری اسرت؛ و چرون
حصار محصول معنایی است که انسان با شن دنیا را رنگشمیزی میکند تا مانع بیرنگریِ
تهوعشور اشیای بیمعنا شود؛ و چون نشانة «حصار» و شن چیزِ بینام هیچ نسبتی برا هرم
ندارند زیرا زبان و جهان بهشکل ناگزیری از هم جدا شدهاند.
فهم محتوای ای مدعاها دشوار نیست .شنچه دشوار است ،یکی ای است کره فهرم
ای مدعاها مستلزم اندیشیدن به خود چیزهاست؛ خود چیزها نه نشانة چیزها؛ خود چیزها
نه مصادیق چیزها؛ خود چیزها نه معنای چیزها .معنای چیزها خود چیزها نیسرت .و چره
دشوار است ای اندیشیدن به خود چیزها .اما محصول ایر اندیشریدن بره خرود چیزهرا
چیست؟ محصول نهاییِ شن را نمیشود و شاید اصالً ممک نباشد تعیی کرد که چیست،
اما محصول اولیة شن ،نفی چیزهاست .نفی هر چیزی (مثالً زبان) که میخواهد خودا را
به شگاهی تحمیل کند و بگوید م «همان» چیرز هسرتم .محصرول شن ،فرسرتادن هرر
هستیای به درون نیستی و انکار حقیقت است .اما شیا ای که حقیقتی وجود نردارد ،خرود
یك حقیقت است؟ پاسخ مدرنیسم و پسامدرنیسم به ای سوال متفاوت است.
 6 .۶حقیقتی وجود ندارد ،جز ایین حقیقیت کیه حقیقتیی وجیود نیدارد:
پوچگرایی مدرن
با رسیدن به دورة روش گری ،زمینهسازی برای ظهور پوچگرایری در دورة مردرن یعنری
بهطور مشخص ظهور پوچگراییِ نیچه شغاز میشود .ای زمینهسازی بر پایة خداناباوری و
انسانگرایی است؛ یعنی انکار خدا یا هر موجود استعالیی و هرمچنری معیرار قررار دادنِ
برنامة انسانی برای ادامة زندگی .اما باید دانست که پوچگرایی بسیار پیش از نیچه وجرود
داشته است و منشأ شن را میتوان به بدبینیِ شوپنهاوری ،داروینیسم ،ه انگاریِ فیخته،
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شکاکیت دکارت ،بدبینی پاسکال ،و همی طور پیشتر به فلسفه و تراژدی یونان نسربت
داد .ای در حالی است که نیچه خود ،مسیحیت را ریشة اصلی پوچگرایی قلمداد میکند.
با از بی رفت باورهای انسان مدرن به مسیحیت ،ارزاها شروع بره بریارزا سراخت
خود میکنند .نیچه میگوید چراییِ ای بیارزا ساخت مشخص نیستNietzsche, ( 13
 ،)1901: 91اما ای بیارزشی ،انسان را وارد خ و نیستی میکند که ت ربة شن دردناک
و مضطر کننده است و فقط ابَرانسان است که میتواند بار ای پوچی را به دوا کشد.
اما با پیشرفت مدرنیته در قرن بیستم و بیست و یکم ،بهتر است پوچگرایری را در دو
گفتمان مدرن و پسامدرن بررسی نمود .اشتنگلر معتقد بود تمدن مردرنِ غرر  ،مراحرل
پیشرفتة پوچگراییِ دینی ،هنری و سیاسی را پشت سر میگذارد ( .)Pratt, 2019یعنری
مدرنیته در صدد نفیِ شناخت و ارزاهای گذشرته اسرت .ایر نفریهرا ابتردا در حروزة
متافیزیك و حقیقتشناسی و معرفتشناسی ،خود را در پوچگرایی شلمانی نشان میدهد و
ستس در حوزة سیاسی ،اجتماعی و زیبراییشناسری ،در روسریه (کریچلری.)41 :1811 ،
بدی ترتیب ،پوچ گرایی مدرن ،نفی واقعیت عینیِ مسرتقل اسرت و نفری حقیقرت و نفری
ارزاهای گذشته معموالً بهمنظور ای اد ارزاهای تازه .یعنی ای که هیچ حقیقتی وجود
ندارد ،جز ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد .به ای ترتیب شنچه پوچگرایی مدرن نفری
میکند ،بیرون از خود فضای گفتمان قرار میگیرد ،و شامل خود پروچگرایری نمریشرود
(نمودار .)1
فضای گفتمان
«حقیقتی وجود ندارد»

نمودار  .1نسبت نفی و گفتمان در پوچگرایی مدرن.)Slocombe, 2003: 150( ،
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در نقد ای دیدگاه میتوان گفت ای که حقیقتی وجود ندارد نمریتوانرد در هریچ فضرای
گفتمانی نباشد و خود ،تابعِ ضوابطی است که صدق شن را تأیید میکننرد .در دفراع از شن
میتوان گفت ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد ،گزارهای ناظر برر خرود نیسرت ،بلکره
ناظر به بیرون از خود است .مثالً اگر گفته شود اتراق تاریرك اسرت و هریچ چیرز دیرده
نمیشود ،میتوان اشکال گرفت که اگر هیچ چیز دیده نمیشود ،پس چهطرور مریتروان
گفت که چیزی دیده میشود یا نمیشود .یعنی میتوان بیناییِ خود بیننده را زیرر سروال
برد و با ای حسا  ،ای ادعا که اتاق تاریك است ،برای همیشه اثباتناپذیرباقی میماند.
اما در پاسخ میتوان گفت بیننده ادعا دارد که چشماناا باز است و شنچه دیده نمیشود
هر شنچیزی است که بیرون از خود اوست.
بهنظر می رسد ای ادعا را که حقیقتی وجود ندارد مگر ای حقیقت که حقیقتی وجود
ندارد ،نمیتوان به صرف ای که خارج از گفتمان است و حقیقتی تكافتاده است و یگانه
حقیقتِ صادق است ،زیر سوال برد .اما معلوم هم نیست حاال کره هریچ حقیقتری وجرود
ندارد ،پس با چه قرینهای میتوان فهمید که ای حقیقت تنها حقیقتِ مورد تأییرد اسرت.
ولی در پاسخ ای هم باید گفت ای ما هستیم که نیاز به قرینره و ادلره و اثبرات داریرم
وگرنه پوچگرا نیازی به ادله ندارد که هیچ ،اصالً هر گونه ادلهای را بررای مردعای خرود
مردود میشمارد چون نمیخواهد پوچگرایی را به عنوان یك نظریره و حقیقرت معری و
مشخص ارائه کند .کار پوچگرایی فقط نفی ،رد و انکار است ،نه تأیید و اثبات.
 1 .۶حقیقتی وجود ندارد حتی این حقیقیت کیه حقیقتیی وجیود نیدارد:
پوچگرایی پسامدرن
پوچگرایی گاه بهعنوان ویژگی کلی پسامدرنیته شناخته شده است .با ای حرال توصری،
بسیار نادقیقی است که گفته شود نظریهپردازان پسامدرن همگی پوچگرا هستند و یا شنها
که پوچگرایند ،به یك معنی و با یك شدت پوچگرا هستند .اما بیشتر شنها بر ای باورنرد
که با ناکام ماندن شرمانهای مدرنیسم در حوزههای مختل ،،نیاز است براور بره حقیقرت
حتی در شکل هنی شن کنار گذاشته شود.
بنابرای پوچ گراییِ پسامدرن عبارت است از نفی حقیقت اعم از عینی و هنی ،و نفی
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ارزاها ،بدون تالا برای جرایگزی کرردن ارزاهرای ترازه ،و همچنری نفری خرود
پوچگرایی بهعنوان راهکاری برای ن ات .پس شنچه پوچگرایی پسامدرن نفری مریکنرد،
بیرون از خود فضای گفتمان قرار نمیگیرد ،بلکه شامل خود پروچگرایری هرم مریشرود
(نمودار .)1

فضای گفتمان
«حقیقتی وجود ندارد»

نمودار  .8نسبت نفی و گفتمان در پوچگرایی پسامدرن (.)Slocombe, 2003: 151

پس پوچگرایی پسامدرن یعنی ای که حقیقتی وجود ندارد و ای حقیقت که حقیقتی وجود
ندارد هم ،وجود ندارد .اگر بخواهیم پوچگرایی پسامدرن را نقرد کنریم بایرد بگروییم کره
مبتنی بر «تناقه» است ،اما ای تناقه شنقدر ششکار و بیپرده اسرت کره بریشترر از
شنکه نقد باشد ،یك توصی ،است .حال اگر بخواهیم از شن دفاع کنیم میتوانیم بگروییم
ای حقیقت که حقیقتی وجود ندارد نه درست است و نه نادرسرت ( Slocombe, 2003:
)151؛ یعنی پوچگرایی پسامدرن مبتنی بر نفی ای همانی است ،به ای معنری کره هریچ
چیزی چیز دیگری نیست و نیز هیچ چیزی خودا نیست .ما میگوییم که حقیقتی وجود
ندارد ،اما درعی حال میدانیم و اقرار میکنیم که ای عبرارت تنهرا در چرارچو زبران،
تاریخ ،ساختار هنیِ در حال تغییر ،و گفتمان ماست که معنا دارد ،نره ایر کره مابرهازای
چیزی در جهان یا در ه باشد .ایر نشران مریدهرد کره پروچگرایری پسرامدرن نره
خودمتناقه ،که در اصل خودتأملی و خودبازتابی است؛ نظر به خود دارد و خودا را هم
نفی میکند ،و همی است که شن را پسامدرن میکند.
پس از شنکه حقیقت نفی شد ،پوچگرایی در حوزههای مختلر ،فلسرفی ادامره پیردا
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میکند .حال ای نظریرهپرردازیهرا مریتواننرد «فعاالنره» و تحرولخرواه باشرند ،و یرا
«منفعالنه» و رو به سکون باقی بمانند .مثالً لیوتار هیچ روایتی را برای توصی ،حقیقرت
نمیپذیرد و با هابرماس مخالفت میکند که بتوان با اجماع و عقالنیت به الگویی جهانی
برای زیست دست یافت ،اما با ای حال دربارة شئون مختل ،زندگی ،با پذیرا تفاوتها
و نسبیتها میاندیشد (لیوتار11 :1811 ،و101و .)134در مقابل ،بودریار میگوید« :ما در
جهانی زندگی میکنیم که در شن اطالعاتی بیشتر و بیشتر و معنایی کرمترر و کرمترر
وجود دارد» (بودریار )111 :1811 ،و در نتی ة شن «مرا محکروم بره فروپاشری هسرتیم؛
فروپاشی فاجعهبار یا فروپاشی شرام» (بودریار )30 :1818 ،بهطوری که در چنری دنیرایی
حتی پوچگرا بودن نوعی شرمانگرایی محسو میشود.
واتیمو حتی خصلتی اثباتی و تأییدی در پوچگرایی میبیند ( Benso & Schroeder,
 .)2010: 1برای او پوچگرایی روشری بررای اندیشریدن اسرت؛ اخرتالل هنری نیسرت،
همانطور که ادعا میکند برای هایدگر و نیچه چنی نبروده اسرت ( Sosnoski, 1992:
 .)310در واقع پوچگرایی ،مهارت شزاد کردن اندیشه از قید هر جهانبینریای اسرت کره
میخواهد خود را واقعیت نشان دهد.
به همی ترتیب پوچگرایی در جنبههای مختل ،پسامدرنیسم رسوخ مینماید :نظریرة
پساساختارگرایی در نشانهشناسی و زبانشناسی ،نظریة شالودهشکنی در فلسفه و نظریرة
ادبی و مطالعات پساشخرالزمان در علوم اجتماعی و سیاسی .پساشخرالزمان نامی است کره
بعضی نویسندگان بر روی برخی حوزههای کوچكتر مانند :مطالعات هولوکاست ،نظریرة
فمینیسم پسامدرن ،مطالعات هستهای ،نظریة پسااستعماری و نظریة نابهن اری (کروئیر)
میگذارند (مثالً نگاه کنید به  Berger, 2000و .)Heim, 2018: 4&55
 .3پوچگرایی در پساساختارگرایی
پساسرراختارگرایی را از لحررا معرفررتشناسرری مرریترروان پرروچگرایانرره دانسررت زیرررا
پساساختارگرایان معتقدند انسانها به شیوهها و در ساختارهای مشترکی نمیاندیشند و در
نتی ه به شناخت مشترکی هم نمیرسند .هر شناختی منحصرر اسرت فقرط بره مردمری
خاص در زمان و مکانی بهخصوص و قابل تعمیم به افق ادراکی دیگری نیست .در نتی ه
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اوالً هیچ معرفتی قابل تعمیم به دیگری نیست و ثانیاً حراال کره شرناخت هریچکسری از
جهان مانند شناخت دیگری نیست ،پس اصالً نمیتروان گفرت کره چره شرناختی واقعراً
منطبق بر جهان است ،و بنابرای شناخت امکانپذیر نیست .از شن ا که پساساختارگرایان
معتقدند انسانها جهان را به شیوههای متفاوتی میفهمند ،پس از لحا نشانهشناسانه نیز
دارای ای اندیشة پوچگرایانه هستند که میان دالها و مدلولها نمیتوان رابطرة معینری
پیدا نمود.
اما تحلیلی دیگر میگوید که پساساختارگرایی گونهای پوچگرایی نشانهشناسانه نیست
زیرا پوچگرایی میگوید نشانهها نمیتوانند جهان را بازنمایی کنند و بنابرای ارتباط یرك
توهم است اما پساساختارگرایی میگوید جهان از طریرق تمرایز دالهرا و بردون حضرور
مدلولها بازنمایی میشود؛ ولی ای بازنمایی نسبی و زمانمند است .ای یعنی شنکه معنا
نوعی فرافکنی است پس پساساختارگرایی ات فرافکنانة معنا را میپذیرد ( Slocombe,
 ،)2003: 129یعنی معنا را میپذیرد اما شن را فرافکنانه میداند.
ای تحلیل شاید بتواند فرافکنیِ معنا را طوری توجیه کند که مبرا از پوچگرایی باشد،
اما بهسختی بتواند براور بره دالِ تهری 11را توجیره کنرد .زیررا بعیرد اسرت بتروان گفرت
نظریهپردازانی مانند بارت و دریدا که به بازی شزادانة دالها ،و دالهای فاقرد مردلول یرا
اصطالحاً دال تهی معتقدند ،منکر حقیقت نیستند .البته ای دیدگاه را نمیتوان بهطورکلی
به پساساختارگرایی نسبت داد.
 .6پوچگرایی در شالودهشکنی و اندیشۀ دریدا
دربارة ای که شالودهشکنی نوعی ترفند پوچگرایانه هست یا نه ،دیردگاههرای متفراوت و
متعارضی وجود دارد .بعضی میگویند شالودهشکنی یعنی نابود کردن مداوم معنا ،مقصرد،
مؤل ،و هر گونه ثبات اندیشه .اما بعضی معتقدند شالودهشکنی نوعی بازی با مت است و
ازقضا شزادیِ خواننده را به ارمغان می شورد ،لذت خوانش مت را افزون میکنرد و در پری
کش ،ظرفیتهای مت است (برای دیدگاههرای مختلر ،نگراه کنیرد بره Slocombe,
 .)2003: 123-126مثالً در حالیکه روالن بارت و جاناتران کرالر کرامالً درک مثبتری از
داللتهای بیپایان شالودهشکنی دارند ،رنه وِلِك و میر شبرامرز صرریحاً مریگوینرد کره
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شالودهشکنی پوچگراییِ جدید است .ولك میگوید نه مؤلفی در کار است نه ارتبراطی برا
واقعیت .نه ت فسیر صحیحی در کار است ،نه تمایزی میان هنر و ناهنر ،و نره حقیقتری در
میان است؛ هیچ ،جز نیستی؛ «ای ها نفریهرایی هسرتند کره مطالعرات ادبری را ویرران
میکنند» ( .)Slocombe, 2003: 124بعضی نیز دیدگاهی میانه اختیار میکنند.
در کل ،وجود اندیشههای پوچگرایانه در تفکر دریدا از جهات مختلر ،قابرل بررسری
است .او متأ ثر از نیچه و هایدگر است که هرر دو بررای گریرز از متافیزیرك ،بره دامران
پوچ گرایی پناه شورده اند .دریدا همراه با لویناس از خودتنهاانگاری دفاع مریکنرد (دریردا،
 ،)114 :1810همراه با شرتو ،هم خداناباوری ،هم قساوت علیره زبران و واقعیرت را تاییرد
میکند (نگاه کنید به دریدا431 :1810 ،و411تا ،)411و نیز فرض هرگونه مرکز و ثبرات
را برای اندیشه و معنا رد میکند و میگوید هیچ مرکزی وجود ندارد؛ مرکز نمیتوانرد در
هستی به تصور دربیاید (دریدا)13 :1811 ،؛ و در نهایت ،غیا را به حضور ارجح میداند.
با ای همه و با ای که دریدا از شالودهشکنی و غیا سخ بسیار میگوید و متافیزیكِ
حضور را نفی میکند ،اما شیا میتوان غیا را همان نیستی دانست و دریدا را پوچگرایری
تمامعیار خواند؟ دشوار است .دریدا نمی گوید «ساختار» یا «م » یا «غایت» یا «منشا»،
موهوم یا (نیست)اند ،بلکه میگوید «حضور ندارند» .حضور ندارند معنایش ای نیست که
وجود ندارند .وقتی گفته شود چیزی وجود دارد یا هست ،یعنی مطلقراً هسرت .برودناا
مناقشه بردار نیست .یا در وجود هست یا در وجود نیست .اما اگر گفته شود حاضر نیست،
وجود ،مشروط و مناقشهانگیز میشود .مثالً میشود بدون ای کره منشرأ را نفری کررد و
بدون ای که گفت منشأ وجود ندارد ،گفت که منشأ حاضر نیست .میتوان گفرت «همره
چیز با تکرار شغاز شده است» یا «هیچ چیز پیش از تکرار نبروده اسرت» (دریردا:1810 ،
 114و  .)111در ای جا نمیتوان گفت که منشأ نفی میشود .نمیشود هم گفت که تأیید
میشود .بلکه نمیتوان توقع حضور چنی چیزی را داشت و به شن اندیشید.
یا شاید گفته شود« :حیات مر است» یا «تکرار» و «فراسوی اصل لذت» شغازی و
همزاد همان چیزی هستند که از شن تخطی میکنند (دریدا .)410 :1810 ،میتوان پرسید
م در حال زندگی کردنام یا در حال مردنام؟ تولد م در خدمت مر مر اسرت یرا
مر ام در خدمت تولدم؟ اندامهای م  ،سلولهای م  ،بره شمردن مر وفادارنرد یرا بره
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رفت ام؟ در ای جا حتی نمیتوان با یك روند دوری یا تضایفی مسئله را توضیح داد ،چون
بحث بر سر اموری است که معوقاند و به تأخیر افتادهاند ،نه بر سر اموری که متقابالً به
هم وابستهاند .حال نکته ای است که در این ا امر شغازی به نیستی حواله نمیشود .بلکه
دریدا میگوید« :آغازین را همیشه باید زیر ضربدر فهمید» و ای کره« :تراخیرِ شغرازی
تحت اقتدار منطقِ ای همانی یا حتی تحت مفهوم زمان نااندیشریدنی هسرتند» (دریردا،
 .)411 :1810شغاز نمیتواند حاضر باشد ولی ای غیر از انکارِ شغاز است.
ای مثالها نشان میدهد که دریدا و شالودهشکنی را نمیتوان برا «مطلقراً هسرت»
یعنی مطلقگرایی 11یا «مطلقاً نیست» یعنی پوچگرایی توضیح داد .به همی دلیل برخی
معتقدند که او در میانة مطلقگرایری و پروچگرایری قررار دارد (Mortson, 2004: 102-
 .)105بهطور استعاری میتوان گفت هدف از ایر میانرهروی ،تولرد کرودک اندیشره در
قبرستان اندیشههای تثبیت شده است که مستلزم نفی و نابودی ستاه مردگان و پرهیز از
وسوسة بازشفرینیِ حقیقتی تازه است .رنگ و بوی شرقیِ ای طررز فکرر ،نویسرندگانی را
واداشته است که پوچگرایی دریدا را با مدیتیش و بودیسم شرق مقایسه کنند (نگاه کنید
به  )Marianucci, 2015: 528و البته تمایز شن را با پوچگرایی غربری مشرخص سرازند.
مقایسة بودیسم شرق با فلسفة دریدا ،روا خوبی برای ششکارکردن خصلت پوچگرایانرة
اندیشة دریداست .مدیتیش نفیکنندة معنای پدیدهها نیست ،بلکه تالا برای پی بردن
به شن معنای نهایی است که در پشت ای معانی پدیداری جریان دارد .در مقابل ،دریدا نه
تنها منکر مدلولهای معنایی است که وجود هر حقیقت یا حتی هرگونه ساختار و مرکزی
را هم منکر میشود و همی ویژگیهاست که او را بهسوی پوچگرایی سوق میدهند.
اما حتی این ا هم نباید فراموا کرد که دریدا داللت معنایی را نفی نمریکنرد بلکره
فقط مدلول را نفی میکند .او میگوید معنا را دال-مدلولها نمیسازند ،بلکه دال-دالها
میسازند؛ اما پوچگرا بودناا به ای است که ای معنا نه پایدار اسرت و نره بره چیرزی
خارج از خود زبان اشاره دارد؛ معنایی هراکلیتی و بینامتنی.
 .1پوچگرایی در پساآخرالزمان
پسامدرنیته شاید همان دورانی باشد که گونة انسان به ب بست تکاملی برمیخورد و برای
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همیشه نابود میشود .ای صرفاً یك پوچگرایی فلسفی نیست؛ خودِ خرود نیسرتی اسرت.
اینك شخرالزمان ،خدا مرده ،دجال قیام کرده ،هر چیرزی شزاد و رواسرت ،و برا ایر حرال
من ی ظهور نمیکند و خبری از ستاه خیر و شر نیست.
اینها شاید خیالپردازی های هر مضرطربی باشرد کره از ورود بره عصرر ژنتیرك،
میکروالکترونیك و سیبرنتیك حیرت زده شده و مثل هر دورة دیگری فکر میکند تاریخ
به پایان رسیده است .اما مسئله ،یك مرحله بعد از ای است .انسانها دارنرد همردیگر و
زمی را نابود میکنند و هیچکس به داد شنها نمیرسد .خِردی که انسان را صاحب زمری
و مالك زمی کرده بود ،اکنون نمیتواند مانع نابودی او از روی زمی شود .با رسیدن به
هزارة سوم ،نویسندگانی همچرون جیمرز برگرر برا انتشرار شثراری چرون پرس از پایران:
بازنمودهای پساشخرالزمان ( )1999و یا مقدمهای بر شخرالزمان قرن بیستم :پیشگوییهرا
و پیشمدها ( )2000اعالم کردند که ما در دوران پرس از شخرالزمران بره سرر مریبرریم.
مطالعات پساشخرالزمان بهویژه در حوزة ادبیات و علوم اجتماعی ،امروز شکل دانشگاهیتر
و علمیتری به خود گرفتهاند (مثال نگاه کنید به  .)Heim, 2018انسان پسامدرن بهطور
جدی به نابودی هستهای میاندیشد؛ به نرابودی زیسرتگراه ،جنرگ بیولوژیرك ،سرلطة
ماشی ها و کتی های شزمایشگاهی انسان .ای شخرالزمان نیسرت .شخرالزمران در سرکوت
برگزار شده و به پایان رسیده است .ای پساشخرالزمان است.
ژیژک میگوید اکنون ما در جهانی کافئی زداییشده 11زندگی میکنیم .جهرانی کره
خواستار بودن و نبودن همزمان چیزهاست .ما قهوه را بدون کافئی  ،خامه را بدون چربی،
جنگ را بدون خونریزی ،سکس را بدون سکس ،پساساختارگرایی را بردون خشرونت ،و
مارکسیسم را بدون انقال میخواهیم ( .)Diken, 2009: 1&2تالا میکنیم واقعیرت
را کافئی زدایی کنیم اما قدرت تسلط برر مراده را نرداریم .ایر وضرعیتی پروچگرایانره و
متناقه است چراکه میخواهیم شنچه هست را در خدمت شنچه نیست بره کرار بگیرریم؛
یعنی هستی را در خدمت نیستی.
استفادة تخفی ،شمیز از امر واقع ،تمایل به خ و باور به احاطه شدن ما توسط خ  ،از
ویژگیهای اندیشة پوچگرایانهی ژیژک است .ناتوانی ما از اندیشیدن به ماده ،ما را ناگزیر
به تأیید شنچه مقدم بر «چیز» است ،یعنی ناگزیر بره تأییرد نیسرتی مریکنرد ( Pound,
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 .)2008: 69اما جهان ما بر پایة ای فرض بنا شده که ما قادر به درک ماده «هستیم» و
میتوانیم ارتباطی معنادار با هستی داشته باشیم .ظاهرا ژیژک واقعیت را مبتنی بر خ و
نیستی میپندارد و مملو از امور ناممک که برای ما واقعی به نظر میرسند .وی در شثاری
همچون به بیابران واقعری خروا شمدیرد ( )2002یرا جرئرت ناامیردی ( )2017برهطرور
جدیتری به مسئلة پوچگرایی میپردازد .وی معتقد است انسان معاصر در کشاکش نفی
و تأییدهایی است که میخواهد به محیطاا تحمیل کند امرا نتی رة شن ،واقعیرتهرای
متعارضی است که محصول پوچگراییِ سیاسی و اجتماعی معاصر است.
18

 .1پوچگرایی هستهای 11و هولوکاستی
انسان پسامدرن نگران نابودی هستهای و سخ گفت از فاجعهای است که اگر رخ دهد
هیچکس باقی نخواهد ماند تا دربارة شن سخ بگوید .چیزی که در حقیقرت هریچوقرت
کسی که شن را درک کرده باشد ،دربارة شن سخ نگفته و نخواهد گفت .نابودی کامرل!
نقطهی صفر! جهان پس از ما ،که درست مانند جهان است پیش از ما .طره جلد کترا
پوچگرایی انتشارات راتلد در سال  ،1111جادهای است طوالنی در تاریکی شرب کره در
انتهای شن یك انف ار هستهای رخ داده است ( .)Diken, 2009زاویه دید ،در وسط جاده
و در ارتفاع چشم انسان قرار گرفته که نشاندهندة مسیر حرکت انسان معاصر به سروی
نابودیِ هستهای است.
وونگات در رمان گهوارة گربه شخصیتی به نام کربس را نشان مریدهرد کره رهبرر
هنرمندان در جنگ هستهای قریبالوقوع است و در منزل شخصیت اصلیِ داسرتان و در
غیا او ،یك مهمانی برگزار مریکنرد .وقتری شخصریت اصرلی برمریگرردد ،مریبینرد
شپارتماناا با عیاشیهای پوچگرایانه داغان شده است .ستس میگوید« :دیگر نیهیلیسم
به دردم نمیخورد .کسی یا چیزی نمیخواست م نیهیلیست باشرم .مأموریرت کرربس،
خودا خبر داشت یا نه ،ای بود که مرا از شن فلسرفه مرأیوس کنرد» (وونگرات:1811 ،
111و.)111
در این ا پوچگراییِ هستهای نه فقط فاجعهای پوچگرایانه ،بلکه پیش از وقوع فاجعره،
ترویدکنندة اخالق پوچگرایانه نیز هست .وونگات یكجور بریتفراوتی و القیردی در شن
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تشخیص میدهد و از شن پرهیز میکند ،ولی باید دانست که تمام ادامة رمان حول محور
هستهای میچرخد و در نهایت به سران ام یا راهحلی نمیرسد و ای وضعیت ،پوچگرایی
را پابرجا نگه میدارد.
اما درست در نقطة مقابل ،تارتاگلیا میان پوچگرایی و ساله هسرتهای خرط پررنگری
میکشد و میگوید «پوچگرایی نه به کسی شسیب میرساند و نه میتواند شسیب برساند»
( .)Tartaglia, 2016: 6پوچگرایی درست برعکس واقعیتی مثل سالههای هستهای کره
صرف دست یافت به شن مذموم است ،تنها وقتی ممک است بد باشد که رنگ واقعیرت
به خود میگیرد .اما ای معیار خوبی برای سن ش نیست زیررا ریاضریات هرم در عمرل
میتواند پیشمدهای ناگوار داشته باشد ( .)Tartaglia, 2016: 6در هر صورت نویسندگان
مختلفی در سرتاسر دنیا مشغول بررسی و هشداردادن دربارة یرك شخرالزمران هسرتهای
هستند که امکان دارد با فشار دادن یك دکمه به وقوع بتیوندد ()Bousquet, 2016: 21
و نیستیِ کامل را ای بار نه در نظریه ،که در واقعیت به همة کسانی کره دیگرر نیسرتند
نشان بدهد.
اگر پوچگرایی هستهای ،نگران نیستی از طریق انف ار هسرتهای باشرد ،پروچگرایری
دیگری وجود دارد که نگران نسلکشی انسان بهدست خودا است .هنوز که هنوز است
بحثها بر سر ای که شیا سران نازی بانی هولوکاست بودهاند یا ای که ای خواست کلری
ملت شلمان بوده ،و یا ای که عواقب پوچگراییِ شلمانِ بعد از جنگ بوده اسرت ،ادامره دارد
(مثالً نگاه کنید به  .)Vitale & Clothey, 2019: 51-55هولوکاست بخشی از شخصیت
قرن بیستمای انسان پسامدرن است و مدام بره او یرادشوری مریکنرد کره چنری عمرل
خودنابودسازی از تو برمیشید و از قضا نه نتی ة بربریت که دقیقاً محصول عقالنیت توست.
بالنشو می گوید ششویتس در میان ما باقی مانده است و در ما احسراس شخرالزمران را
زنده نگه میدارد .ما نمیتوانیم از شن بگریزیم؛ انگرار کره فاجعره هرمچنران ادامره دارد
( .)Slocombe, 2003: 170در اسرائیل ،هولوکاست همچون چارچوبی تلقی میشود که
مشروعبودن فعالیتی فرهنگی ،هنری یا سیاسی را تعیری مریکنرد ( Aharony, 2014:
 .)111اما هولوکاست نه فقط برای یهودیان ،بلکه برای بسیاری اندیشمندان ،خرط قرمرزِ
پوچگرایی محسو میشود .نویسندگان زیادی نیچه و هایدگر را به خاطر دام زدن بره
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ای فاجعه مالمت کردهاند اما پرسش ای است که شیا پوچگرایی بود که بهواسطة امثرال
نیچه و هایدگر به هولوکاست من ر شد و یا ای کره ایر هولوکاسرت برود کره اندیشرة
پوچگرایی را محقق ساخت و باور بره تکثرگرایری را موجرب شرد؛ یعنری اندیشرمندان را
واداشت دربارة امکان یك نظام فکری عقالنی در معنای مدرن تردیرد کننرد و هرگونره
حقیقت و ارزا را انکار کنند.
 .۱پوچگرایی پسااستعماری
نظریة پسااستعماری به تحلیل وضعیت جوامع استعمار زده عمدتاً پس از دوران اسرتعمار
میپردازد .پسااستعمارگرایی به غیا هویت اجتماعی یا ملی یا فردی کره در ارتبراط برا
زمان و مکان خاصی رخ میدهد ،میپردازد .ایدة اصلی کتا ادوارد سعید ،شرقشناسری
( ،)Said, 1978مبتنی بر همی غیا و نیستی است .شررقشناسری دربرارة هرر چیرزی
هست جز شرق .شرقشناسی یعنی ابژه کردن شرق به عنوان موضروعی دانشرگاهی در
غر و غیا ِ شرق برای توضیح دادن خود به عنوان یك موجود و فرهنگ زنده .وقتری
انسان غربی به سمت شرق میرود ،پوچگراییِ شرقشناسانه خرودا را نشران مریدهرد
( .)Azam, 2016: 56وقتی شرق روی میز مطالعة مقیاسهای غربی بررسی مریشرود،
چیزی از شرق بودن او باقی نمیماند.
سادهتری تاثیر قدرت استعماری بر روی استعمار زده ،تحول یا جایگزینی زبان بومی
با زبان استعمارگر است که موجب پوچگرایی در معنای زبان میشود ( Cristante, 2016:
 ،)116و یا احساس پوچگراییِ اگزیستانسیال که به فرد تبعیدی دست میدهد هنگامیکه
از زادگاه خود دور است و یا کسی که در کشور استعمارگر اقامرت دارد .او مردام از خرود
میپرسد م کیستم؟ باید چگونه خودم را معرفی کنم؟ هویت برای او چیزی نیست کره
در حال زیست شن باشد؛ او با هویتاا کلن ار میرود و میخواهد شن را بسازد اما فقط
به هویتی دوپاره یا چندپاره میرسد .اگر هویت زادگاهاا را اختیار کنرد ،برا زیسرتگراه
واقعی فعلیاا بیگانه است ،و اگر هویت جدیدا را بتذیرد ،چگونه میتوانرد گذشرته را
انکار کند؟ چیزی را که در شن ریشه دارد.
اگر حال را فدای گذشته کند و هویرت نوسرتالژیك اختیرار کنرد ،شینرده را از دسرت
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میدهد زیرا ارتباط اا را با دنیرای واقعری کره در حرال اسرت از دسرت مریدهرد .هرم
هویتاا پوچ است چون فقط وابسته به گذشتهای است که دیگر نیست ،هرم هردف و
معنایی برای ادامه ندارد ،چون نسبتی با شینده ندارد.
اگر گذشته را فدای حال کند ،بیریشگی را پذیرفته اسرت و براز پروچی دامر اا را
میگیرد .و اگر در ای حالت بتواند شیندهای بسازد ،شیندهای اسرت کره ریشره در گذشرتة
بومی او ندارد.
ای وضعیت همچون هولوکاستی زنده است .هولوکاسرتِ در جریران امرا نره از نروع
فیزیکی ،بلکه متافیزیکی .نابودیسازی نه از طریق اصاله نژادی و نسلکشری ،بلکره از
طریق نفی و استحالة هویت ،مثالً در سیاهپوستان« .هولوکاستِ متافیزیکی و پرسشاا
هنوز با ما هستند» ( )Warren, 2018: 23و مختص به یهودیان نیستند .مثالً هولوکاست
متافیزیکی است که مختصات وجود شفریقایی را نابود میکند« .سیاهپوسرت یرك انسران
نیست ،چون هستی برای او یك مسئله نیست ،»14بلکه توشة راهی برای سفر وجودیِ او
در راه انسان شدن است ( .)Warren, 2018: 27به ای ترتیب هولوکاسرت مترافیزیکی،
«اختفا ،هبوط و منع نظاممند سیاه بودن 11از طریق فناوریهای ترور ،خشونت و تحقیر»
است ( )Warren, 2018: 13که به «پوچگرایی سیاه »10نیز معروف است.
 .3پوچگراییِ جنسیتی 11و فمینیستی
وقتی به کسی خطا میشود «مرد» یا «زن» ،چنری شخصری م برور اسرت رفترار و
هویتاا را طبق هن ارها و توقعات معینی که از جنسریت مررد یرا زن مریرود تنظریم
نماید ،مثالً به شیوة خاصی رفتار ،شرایرش و جفرتگیرری نمایرد .در حرالیکره در واقرع
ی اجبراری را پریش رو
هویتها بی شمار و گونراگون هسرتند امرا جنسریت یرك دوراهر ِ
میگذارد .به ای ترتیب پوچگراییِ جنسیتی به معنی باور به نابودیِ هویت در زیر تسرلط
جنسیت است که توسط گفتمان اجتماعی تحمیل میشود.
بدی ترتیب ،اگر کسی باور داشته باشد که هر نشانهای دربارة زن و زنانگی ،در یرك
گفتمان مردانه یا یك گفتمان اجتماعیِ مسلط گرفتار و غایب شده است و در نتی ه هیچ
اثری از زن وجود ندارد ،چنی شخصی دارای دیدگاه پوچگرایانهای دربارة زنانگی است .در
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کل زنانگیِ غایب میتواند به یکی از ای موارد مرتبط باشد (:)Slocombe, 2003: 250
 .1زن به عنوان چیزی غایب در دنیای مردانه.
 .1نابودی مردانگی بهوسیلة شکل زنانة شخرالزمان.
 .8زنانگی به مثابة حس «معنای غیا » که باید کش ،شود.
زنانگی غایب را می توان با تصویری که زن در شینه دارد مقایسه نمود؛ تصرویری بره
تاخیر افتراده کره صررفاً تصرویری م رازی اسرت ( .)Ann Doane, 1999: 214پرس
پوچگرایی فمینیستی باید با نفی خود زن شروع شود .اما متقابالً میتواند به معنی امکان
نابودی سلطة مردانه نیز باشد؛ حتی امکان تشکیل دوبارة یك جامعة زنسراالر .خصرلت
پوچگرایانة چنی طرز فکری عبارت است از نفی مردانگی ،و اساساً نفری جنسریت ،و در
عمیقتری مرتبة شن نفی هر گونه ماهیت و طبیعت برای انسان (نمودار .)4

نمودار  .4مراتب نفی در پوچگرایی فمینیستی و جنسیتی.

برای شنکه م خودم باشم ،الزم است که زن نباشم وگرنه بایرد از تعراریفی کره بررای
زنبودنم تعیی شدهاند پیروی کنم .برای ای کار الزم است کره مرردی نباشرد ،کره برر
اساس شن م به عنوان شن جنس دیگر توضیح داده شوم .و برای ای کار الزم است کره
اصالً جنسیتی نباشد که شدمها بر اساس شن به مرد و زن تقسیم شوند .و باز برای ای که
جنسیتی نباشد ،الزم میشید که اساساً ماهیتی برای انسان وجود نداشته باشد که بخواهد
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چیستیِ شن بر اساسِ دوگانة مرد/زن تعیی بشود .سیکسو میگوید مردمحروری واقعیرت
تاریخی ماست ،اما ای به معنای شن نیست که مردمحروری امرری طبیعری یرا ضرروری
است« .مردمحوری دشم است .دشم همه» حتی خود مردها (سیکسرو.)101 :1811 ،
اصالً هیچ چیزی به عنوان طبیعت یا ماهیت وجود ندارد؛ شنچه هست ساختارهای زندهای
(به نام انسان) است که شنچنان گرفتار موقعیت تاریخی خود هستند که توانایی اندیشیدن
به چیزی دیگر سوای مرد/زن را ندارند (سیکسو.)101 :1811 ،
از ای جا پوچگرایی دیگر فمینیستی نیست ،بلکره اساسراً جنسریتی اسرت .ایر خرود
جنسیت است که مورد نفی قرار میگیررد .یرك نویسرندة جروان مریگویرد پروچگرایری
جنسیتی ،مبنایش ضدانسانی ،خواستهاا نابودی جنسیت ،و روااا نفی بنیادی است.
« هیچ ات انسانی وجود ندارد .خودِ استعالیی وجود نردارد ]...[ .خرود ،محصرول قردرت
است« .م » در «م یك مردم» یا «م یك زنرم» ،یرك «مر » نیسرت کره بره شن
گزارهها رسیده باشد .ای گزارهها شنقدر که «م » را "میسازند" ،حقیقتی را دربارة م
ششکار نمیکنند» ( .)Escalante, 2015: 3به ای ترتیب پوچگرایی جنسیتی از مرزهرای
اجتماعی هم فراتر میرود و جنبههای متافیزیکی و معرفتشناختی را در برمیگیرد.
 .3پوچگرایی در نظریۀ نابهنجاری و دگرباشی
نظریة نابهن اری یا کوئیر اشاره دارد به تمایالت جنسی به نادگرجنس ،به چنرد جرنس،
تمایل به امور خارج از هن ار ،و همچنی توجه به تفاوتهای میان هویت جنسیتی ،بدن
جنسی ،میل جنسی و در نتی ه تقابل با ایردههرای دگررجنسخرواهی ،تركجنسریتی ،و
هن ارهای جنسی ( .)Piantato, 2016: 3اما نظریة نابهن اری معنای گستردهتری هرم
دارد که به هر گونه رفتار یا تمایرل اطرالق مریشرود کره در چرارچو هرای اجتمراعی
جایگاهی ندارد یا طرد میشود.
نظریة نابهن اری از دو جنبه با پوچگرایی مناسربت دارد :نخسرت ضردماهیتبراوری
دربارة جنسیت یا جنبههای دیگر شخصیت انسانی ،و دیگری نفی همهجانبة هن ارهرای
حاکم .تا جایی که برخی معتقدند که نظریة نابهن اری بهوسیلة تقویت خردهفرهنگهای
جنسی ،موجب ای اد کانونهایی برای تضعی ،ایدئولوژی مسلط میشود (برتنس:1814 ،

۶23

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،10شمارة  ،08پاییز 1811

 .)101پوچگراییِ نظریة نابهن اری ،واقعا گونهای پوچگرایی پسامدرن است زیرا هدفاا
انکار و تخریب هر تعریفی از هویت جنسی یا جنسیتی اسرت ،بردون جرایگزی سراخت
تقسیمبندی یا الگوی جدیدی برای رفتار جنسیتی .هدف نفی مطلق است.
مثالً در حالیکه جنبش دگرباشی یا ل. .د.ت 13که مخف ،لرزبی  ،گری ،دوجنسری،
تراجنسی است ( )Price et al., 2019: 9بهتدرید در اروپا و شمریکرا جرای خرود را پیردا
میکرد ،اندیشمندان نظریة نابهن اری متوجه شدند که برهعنروان مثرال جریران اصرلی
فمینیسم ،موضوع لزبی را بهدرستی هدایت نمیکند (برتنس .)101 :1814 ،به ای دلیل
که لزبی دارد به هویت جدیدی برای زنان ،با چارچو ها و مختصات خاص خود تبدیل
میگردد .یك ماهیتگرایی جدید که میگوید زن بهلحا اجتماعی یا زیستی مریتوانرد
عالوه بر دگرجنسخواهی ،همجرنس خرواه هرم باشرد و ایر چیرزی نیسرت کره یرك
نظریهپرداز نابهن اری و یك پوچگرا بهدنبال شن باشد .او نمیخواهد نظام تكگزینهای را
به دوگزینهای تبدیل کند ،بلکه میخواهد اساسِ نظام گزینهای را متالشی کند .جودیرت
باتلر معتقد است که انتخا ِ یك هویت جنسی خاص اساساً امکانپذیر نیست زیرا اصرالً
تعیی هویت برای «م » ممک نیست .م «محصول تکرار یك چیز مشرخص اسرت،
چیزی که تصویر دروغی ِ پیوستگی یا انس ام را تولید میکند» (برتنس.)108 :1814 ،
پس اگر کسی به ناهمجنس تمایل دارد و دیگری به همجنس و غیره ،در شخرر نیراز
است یك نابهن اری بهعنوان تتمهی تقسیمبندیهای جنسیتی و هویتی در نظر گرفتره
11
شود تا جا برای هرگونه هویت غیرقابلپیشبینی باز باشد .بردی ترتیرب ،ل. .د.ت.ن
(ن :نابهن ار) جایگزی دگرباشی (ل. .د.ت) میشود ( )Price et al., 2019: 9تا جریان
پوچگرایانة نفی بهوسیلة یك طبقهبندی جدید متوق ،نشود .به همری دلیرل اسرت کره
کلمة نابهن اری قدرت خیلی زیادتری نسبت به کلماتی مانند گی یا لزبی دارد .نرهفقرط
چون هنوز عمومی و عادی نشده ،بلکه چون با خود سردرگمی و قاعدهناپذیری را همراه
میشورد و اجازه نمیدهد چیزی به نام ماهیتِ مشروع وجود داشته باشد ( Hoogestraat
.)& Glasby, 2019: 2
اگرچه پوچگرایی در نظریة نابهن اری و دگرباشی ممک است رهاییبخش و شرمانی
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باشد اما پیامدهای اجتماعی ،جمعیتی و سیاسی جدی هم به دنبال دارد و ای پوچگرایی
بیش از شنکه به ای پیامدها نظر داشته باشد ،بره سرامان بخشریدن وضرعیت جنسری و
جنسیتیِ فردی توجه دارد .میتوان پذیرفت که تقسیم هویت انسانی به زن و مرد ،یرك
تقسیمبندی فرضی و یا قراردادی است ،اما حتی اگر چنی باشد باز هرم نبایرد فرامروا
کرد که ای فرض یا قرارداد نخستی بار به منظور ای اد نظم اجتماعی ،کنترل جمعیرت،
انس ام خانوادگی و مواردی ای چنی وضع شده و یا تصور شده بوده است .نفی کرردن
شکلهای سنتیِ جنسیت میتواند برای همان مردمی که از قید دوگانة زن/مرد خرالص
شدهاند ،تبعات روانی ،هویتی و اجتماعی به همراه داشته باشد .از منظر انتقرادی ،نظریرة
نابهن اری شاید نوعی درگیری در تشخیص واقعیت جنسیتی و مصداق اسکیزوفرنی بره
عنوان بیماری عمومی پسامدرنیته باشد .اما از دیدگاه یرك پروچگررای پسرامدرن شراید
انتخا کردن یا نکردن جنسیت ،انتخابی است میان پذیرا یرك جنسریت موهروم یرا
پذیرا جنسیت سیال.
نتیجهگیری
پسامدرنیستها به شیوههای مختلفی حقیقت ،شناخت و ارزا را نفی کردهاند امرا وجره
مشترک نسبی شنها باور به ای است که مطلقاً حقیقتی وجود ندارد حتا ای حقیقرت کره
حقیقتی وجود ندارد .از بررسی مصادیقِ ای دیدگاه در حوزههای مختل ،پسرامدرن ،بره
سه نتی ة کلی میتوان دست یافت:
اول ،اگرچه نویسندگانی مانند وودوارد معتقدند پوچگرایی پسامدرن هرم محصرول و
هم واکنش به وضعیت پسامدرنیته است و اگرچه ای گفته مریتوانرد صرحیح باشرد امرا
اموری که توسط پوچگرایی پسامدرن نفی میشوند مختص پسامدرنیته نیسرتند و نبایرد
تصور نمود که نفی حقیقت ،واقعیت ،جنسیت ،و غیره تنهرا در پسرامدرنیته قابرل اعمرال
هستند .پوچگرایی پسامدرن نشان داد که حقیقتها وابسرته بره منظرر فرردی هسرتند و
همیشه همی طور بودهاند ،و بر خالف شنچره تکثرگرایری مریکوشرد نشران دهرد ،ایر
حقیقتها با هم قابل جمع نیستند بلکه همدیگر را رد میکنند.
دوم ،در حالیکه خاصیت پوچگرایی مدرن ای است که شناخت و ارزاهای سنتی را
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نفی میکند و برای شناخت و ارزاهای عقالنی و انسانیِ تازه اهمیت قائرل مریشرود،
خاصیت پروچ گرایری پسرامدرن ایر اسرت کره بره شرناخت و ارزاهرای خرود یعنری
پسامدرنیسم به همان اندازه مشکوک است که به سنت و مدرنیته .حقیقت و واقعیرت در
جامعة پسامدرن همانقدر مفقود است که در جامعة سنتی و مدرن؛ و شاید حتی بیشرتر.
نظام نشانهای دال-دال همانقدر منفصل از جهان و فاقد مابازای عینی یا هنری اسرت
که نظام دال-مدلول؛ بلکه حتی بیشتر .شالودهشکنی همانقدر نمیتوانرد منشرأ ،مر  ،و
مت را تفسیر کند که متافیزیك .فمینیسم پسامدرن مدعی نیست که هویت از دسترفتة
زن را میتواند بازیابد .پوچگرایی جنسیتی در صدد نیست یك نظام جنسریتی عقالنری و
انسانی را پیشنهاد کند.
سوم ،ما به نظریهپردازی ادامه میدهیم چون نمیتوانیم دست از فکر کردن برداریم،
نه ای که نقشهای برای راه و دلیلی برای ن ات داریم.
پینوشتها
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
 .10نیز ممک است بر ای باور باشد که معرفت در سطوه خاصی امکانپذیر است اما متعلَق شن حقیقت
نیست بلکه اموری است وضعی یا وابسته به منظر و یا امور زبانی.
 .11نگارندگان در مقالهای دیگر که در دست انتشار است ،انواع پوچگرایی را معرفی نمودهاند.
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
 .14منظور هستیِ خطخورده است.
11. blackness
10. black nihilism
11. gender nihilism
13. LGBT
11. LGBTQ
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