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خالصه

پس�ت مدرنیس�م )پ�م( ی�ك حرك�ت علی�ه بنیان های فكری اس�ت 
ك�ه  امروزه هن�ر، س�یاست، اقتص�اد، عل�م، فناوری و فرهن�گ را 

تحت تأثیر خود قرار داده است.
در ای��ن س��خنرانی، ب��ه توص��یف دیدگاه فلس��فی پ��م راج��ع ب��ه 

ریاضیات و پیامدهای آن می پردازد.



پ�م در ابتدا حركت�ی در معماری بود و معماری مدرن را ك�ه بر طرد س�نت و عالق�ه 
ای�ن ص�ورت ك�ه در نیمه دوم قرن مفرط ب�ه نوگرای�ی اس�توار بود ب�ه  ، نف�ی كرد. 

حفظ بیس�تم ب�ا  و  كرده  اجتناب  مدرن  الگوهای  پیروی  از  معماران  از  بعض�ی   
چن�د ، آمیزه ای از محاس�ن آ�ن ب�ه اشكال س�نتی راغ�ب گردیدن�د ك�ه در نتیج�ه آ�ن

سبك در یك ساختار پدید آمد. 
.



 
، پس�ت مدرنیس�تها ب�ا توج�ه ب�ه ریش�ه های تاریخی-اجتماع�ی ب�ا نمادها در هن�ر

مواد و ، كی�د روی اشكال ناق�ص و ب�ا اس�تفاده از رنگه�ا، ب�ا تأق�د معن�او عالی�م فا
توص�یف جهان از طری�ق زبان هن�ر پرداختن�د، موسیقی روشهای ناهمگ�ن ب�ه 

دانهای پس�ت مدرن از ملودی و هارمون�ی اجتناب كردن�د، و نویسندگان پست 
مدرنیس�ت تجربیات خود را ب�ا چیزهای�ی غی�ر از پدیداره�ا، با راویان متعدد و 

به صورت داستانهای ناتمام آغاز كردند.
.



 فیلس�وف مدرنیست و نورگ�ن هابرماس، منتق�د پ�م، هگ�ل را نخس�تیی
با این حال روی این مطلب كه نیچه را اولین پست مدرنیست می داند. 

ات اس��ت  كس��ی  چ��ه  مدرنیس��ت  پس��ت  از فاولی��ن  ندارد.  وجود  نظر  اق 
پیرو معاص��ر  ژان متفكران  دریدا،  ژاك  فوكو،  میش��ل  از  توان  م��ی  پ��م   ِ

نام برد.فرانسوا لیوتار، ریچارد رورتی، ژان بودریار، و فلكس گتاری 



را نق�فالس�فهاز بعض�ی  و ضع�ف آن قوت د مدرنیس�م و درك نقاط ، پ�م 
نیسم رژ�ه مدادانس�ته اند و عده ای آ�ن را ادام�ه مدرنیس�م تلق�ی کرده ان�د. و

در اینج�ا اشاره ب�ه فلس�فه دوران�ی دارد ك�ه پ�س از رنس�انس )یعن�ی تجدید 
فرهنگ�ی و حیات  اجتماع�ی  هنری،  قرون ،  تاریك  دوران  از  ب�ع�د  علم�ی 

و  است  درنوردیده  را  روشنگری  عص��ر  گردیده،  آغاز  اروپ��ا  در  وس��طی( 
جنبشهای زیبایی شناختی آ�غاز قرن بیستم را در بر می گیرد.



ویژگی های مدرنیسم
جانشین�ی اقتص�اد س�رمایه داری ب�ه جای اقتصاد ،  شه�ر نشین�یرش�د

طبیع��ت بر  س��نتها، مبتن��ی  ب��ه  تقی��د  مدنی، عدم  نهادهای  ، ایجاد 
تجس�م بخشیدن به ، جدای�ی دی�ن از عل�م، جدای�ی دی�ن از حکوم�ت

توسعه ، قای�ل شدن حقوق فردی یكس�ان برای هم�ه، طبیع�ت در هن�ر
رفاه ایجاد  برای  از طبیع�ت  برداری  بهره  فردی،  جانشینی ، آزادیهای 

خرد ناس�وتی انس�ان ب�ه جای خرد الهوت�ی خدا، جس�ارت انسان برای 
، قرار گرفت�ن انس�ان به عنوان ه�ر چی�زال بردن ؤب�ه زی�ر س�دانس�تن و 

از دكارت( و كانون حقیق�ت، معنی و  فاع�ل شناس�ایی )اندیش�ه ای 
كان�ت( از  ای  )اندیش�ه  به ، غای�ت  ذهن�ی  از  اندیشیدن  مت�د   تغیی�ر 

عینی، جستجوی نظم از طریق عقالنیت و . . . 



مدرنیس���م اشاره ب���ه دورة تاریخ���ی بی���ن قرن هفده���م و اوای���ل قرن بیس���تم دارد ک���ه از 
دیدگاه فلسفة علم بر موارد ذیل تأكید می ورزد:

. چیزی قای�م ب�ه ذات، مس�تقل از ادراك آدم�ی و فراس�وی چارچوب زمان و واقعیتال�ف( 
مكان، مو�س�وم ب�ه واقعی�ت، وجود دارد ك�ه تجربیات و مشاهدات م�ا )موس�وم ب�ه نمود( 
مشع�ر ب�ه آ�ن اس�ت. ب�ه عالوه انس�ان ب�ا ب�ه كار بردن عل�م و ب�ه شیوه ای خاص� ک�ه روش 

علمی خوانده می شود می تو�اند فاص�لة نمود و واقعیت را کاهش دهد. 
 آنچ�ه توس�ط عل�م ب�ه عنوان ی�ك گزاره درس�ت )ی�ا حقیق�ت( معرف�ی م�ی شود .حقیقتب( 

عین�ی و ب�ی طرفان�ه اس�ت و انس�ان م�ی توان�د آنه�ا را برای تس�لط بر طبیع�ت و كنترل امور 
به كار ببرد.

. اس��تدالل مبتن��ی برعق��ل اس��ت و قاض��ی آنچ��ه حقیق��ت دارد، آنچ��ه خوب عقالنیتج( 
است و آنچه زیباست می باشد.

. زبان واض�ح اس�ت. واژ�ه ه�ا ب�ه اشیای�ی عین�ی راج�ع م�ی شو�ن�د و بی�ن� شفافی�ت زباند( 
دال و مدلو�ل ارتباطی مستحكم وجود دارد.

. جهان منظ��م اس��ت. عل��م ب��ه دنبال یافت��ن نظ��م اس��ت و ای��ن كار را ب��ه كم��ك نظمه( 
عقالنی���ت انجام م���ی دهد. ب���ی نظم���ی محص���ول خطای مشاهده گ���ر، ضع���ف ابزارهای 

مشاهده و اندازه گیری، و نیز فرضیة نامناسب است. 



 مبتن��ی بر خرد ناباوری اس��ت و پ��م حركت��ی
معین لذا منابع اطالعاتی آن فاقد تعریفی 

یا  و  مدون  نظری��ه  ی��ك  پ��م  اس��ت.  آ��ن  از 
ای  آمیزه  بلكه  نیس��ت  جام��ع  ای  فلس��فه 

است از:
بدبین����������ی معرف����������ت شناخت����������ی، 
س��������������اختارشكنی، شك گرای��������������ی، 
ناس��������ازگاری، ابهام، نف��������ی امی��������د، 
دیدگاههای متضاد، طرد یكنواخت��ی، 
هزل، نف�����ی قوانی�����ن جهان شمول، 
انزواطلب����ی، عدم قطعی����ت، تقلی����د، 

عقل ب����ی نظم����ی، نف����ی كلی����ت  ،
و . . . ناباوری، پلورالیزم، نهیلیس�م،  



مشخصه های اصلی پم در ارتباط با علم عبارتند از:
 پ�م بر ای�ن نكت�ه تاكی�د دارد ك�ه حقیق�ت بیان شدن�ی اس�ت نه :طرد حقیق�ت مطل�ق

در مورد انس�ان، طبیع�ت، جامعه و. . . وجود هی�چ حقیق�ت مطلق�ی كش�ف شدن�ی و 
ندارد ك�ه قاب�ل اس�تنتاج باش�د، چرا ك�ه نتیج�ه� گیری ی�ك فرد ناش�ی از دیدگاه فرهنگی 
وی و وابسته به موقعیت او در زمان و مكان است. در پم چگونه دیدن مطرح است، 

نه چه دیدن.
ای�ن دیدگاه مدع�ی اس�ت ك�ه ه�ر ادعای�ی ب�ه آگاه�ی، اص�ل موهوم�ی اس�ت كه همچون 

. معتقدند و حف�ظ س�اختار قدرت ب�ه كارگرفت�ه م�ی شودمخالفان س�الحی برای س�ركوب 
د مورد تردید دانست بلك�ه باید آن را دور انداخت و یا حداكثر ها باینته که حقیقت را ن
برای آن قایل شد.، و نه كلی، جهانی و جاوید ، موضعی و موقتیمعنایی جزیی



ارزشه�ا هم�ه  سازی : نف�ی  ره�ا  مدع�ی  پ�م 
ِ جزمی�ت اس�ت و به افكار انس�انی از اس�ارت

فتوا می  ارزشه�ا  نف�ی هم�ه  ب�ه  دلی�ل  ای�ن 
دهد. در پم تفاوت میان خوب و بد، و آزاد 
رفته  میان  از  اندیش��ه  تحج��ر  و  اندیش��ی 

 ب�ه عقیده پس�ت مدرنیس�تها قربانی اس�ت.
لزوما خواری  آدم  و  آدم  اشتباه كردن   ً

نیس�تند، فق�ط درفرهن�گ م�ا رای�ج نیس�تند و 
لذا م�ا قادر ب�ه درك و قضاوت در مورد آنها 

نیستیم.



 پ�م را "جهان ب�ی كتاب" نامیده اند، :ب�ی معن�ی بودن جهان
جهان�ی ك�ه در آ�ن هی�چ مشروعیت�ی، یعن�ی مالک�ی برای تعیین 
ای�ن ك�ه چ�ه چی�ز قانون�ی، چ�ه چی�ز معت�بر و چ�ه چی�ز صحیح 

 نیس�ت. ب�ه زع�م لیوتار ه�ر ك�س از چشم اندازی اس�ت در كار
معین به جهان می نگرد؛ ولی معیاری عقلی جز یك انتخاب 
یا  و  اجتماع��ی  فرهنگ��ی،  ویژگیهای  مبنای  بر  ه��م  آ��ن  آزاد 
تاریخ�ی وجود ندارد. پ�م دنی�ا را ب�ه مثاب�ه ی�ك پیاز م�ی بین�د كه 
وقت�ی تمام الیه های�ش را یكای�ك بشكافی�م، در انته�ا ب�ه هیچ 

.می رسیم



شكن�ی: زند. س�اختار  می  را  اول  س�اختار شكن�ی حرف  پ�م  در   
س�اختار شكن�ی یعن�ی شكس�تن مرزه�ا، قالبهای س�نتی، باورها و 
نظمهای موروث�ی و قوانی�ن؛ و ی�ا تجزی�ه ی�ك مت�ن برای دریافت 
معان�ی چندگان�ه آ�ن، كش�ف تضاده�ا و حوزه های ناشناخته و 

بازنگری نظامها؛ و سرانجام فرار از هر نوع تعریف و اصل. 



مح�و می می یداو ت با ثبات عیواق در پم ایده :مجاز و واقعیت میان زیتما نفی
شود. ب�ه زعم پست مدرنیس�تها فقط سطوح وجود دارند، بدون عمق. به عبارت 
تنه�ا کپی وجود  ندارد؛  اص�یلی وجود  ژان بودریار، هی�چ  بر مبنای نظ�ر  و  دیگ�ر 

ک�ه هی�چ نسخه دارد. نوارهای کاس�ت موس�یقی،  ی�ا  لوحهای فشرده   همچون 
یکس�ان هستند.  ارزش  دارای  آنه�ا  ب�ه عالوه هم�ه  و  ندارد  وجود  آ�ن  از  اص�لی 
نمون�ه ای دیگ�ر، واقعی�ت مجازی اس�ت ک�ه از طری�ق شبی�ه س�ازی )مانن�د آنچه در 

بازیهای کامپیوتری مشاهده می شود( خلق می شود. 



 منظور از روایتهای كبی�ر اص�ول و احكام كل�ی، :كبی�ر تاروای نف�ی 
معن����ی دهنده و هدفمن����د حاك����م بر هم����ه فعالیتهای بشری و 

. مانن���د ای���ن روای���ت بزرگ در امریك���ا ك���ه رواب���ط اجتماع���ی اس���ت
"دموكراس�ی خردمندان�ه تری�ن نوع حكوم�ت اس�ت". پ�م م�ی گوی�د 
چنی�ن روایات�ی تاب مقاوم�ت در برابر تجزی�ه و تحلی�ل را نداشت�ه و 

فقط به درد كتمان تناقضها می خورند.



در مدرنیس�م روش علم�ی موج�د پیشرف�ت و كمال اس�ت. ام�ا پ�م عل�م ب�ه مثاب�ه افس�انه و جادو: 
ص�حبت كرد ول�ی پیشرف�ت حرک�ت منك�ر ه�ر تعبیری از پیشرف�ت اس�ت. م�ی توان از تغیی�ر و 

ز چی��ت و متنوع در مورد هم��ه ومعنای��ی ندارد. شناخته��ا،  تجارب، تعابی��ر و اطالعات متفا
، به هر حال، انجام شده است. وجود دارد و هر چه در هر زمینه انجام شود

؛ در مدرنیس�م عل�م تجرب�ی در مقاب�ل افس�انه قرار م�ی گیرد ك�ه ب�د، ابتدای�ی و نابخردان�ه است
حا ف��ی نفس��ه مفی��د و ص��رف یادگیری هرچ��ه بیشت��ر آ��ن س��ودمند اس��ت. در ، ل��ی ك��ه عل��مدر 

اه پژوه�ش بلك�ه از طری�ق تخی�ل، رحال��ی ك�ه پس�ت مدرنیس�تها م�ی گوین�د ك�ه دان�ش ن�ه� از 
همچون افس�انه ب�ه دس�ت م�ی آی�د، ضمن�ا" دان�ش عملكردی اس�ت، یعن�ی یاد م�ی گیری�م ول�ی 

بلكه برای به كار بردن آنها.، برای دانستننه 



ب�ا مفی�د بودن�ش مشخ�ص� م�ی شود و به در  پ�م، دان�ش 
عالوه ظهور تكنولوژیهای رایان�ه ای ك�ه شیوه های تولید، 
توزی�ع و کاربرد دان�ش� را در جامع�ه دچار دگرگونی نموده 
ای  عده  حتی  اس��ت.  س��ازگارتر  پ��م  ویژگیهای  ب��ا  اس��ت، 
نداش�ته  پذیری  دیجیتال  قابلی��ت  هرچ��ه  ك��ه  معتقدن��د 

باشد، دانش محسوب نمی شود.
را  علم  بتوانی�م  ك�ه  ندارد  وجود  چی�ز  گوی�د هی�چ  م�ی  پ�م 
حر بدانیم. لذا مریض�ی ب�ه دلیل ویروس و  متفاوت از س�ِ
مریض�ی ب�ه دلی�ل ارواح خبیث�ه ه�ر دو ب�ه ی�ك اندازه معتبر 
قاب�ل رؤیت  هس�تند. )شای�د گفت�ه شود ك�ه باكتری كامالً 
اس�ت؛ ول�ی بای�د توج�ه نمود ك�ه ی�ك طبی�ب س�نتی چینی 

نیز معتقد است كه می تواند ارواح خبیثه را ببیند.(



مکتب انسان گرایی  و ریاضیاِت پست مدرن
کام�ل، قطعی،  ب�ه عنوان دانش�ی  ریاضیات  از دو هزار س�ال  بی�ش 
ش�ک ناپذی�ر، دقی�ق و مطل�ق ک�ه حقای�ق جهان مادی را ب�ه دس�ت می 
تاریِخ ریاضیات  زیادی در طول  ام�ا بحرانهای  ده�د تص�ور م�ی ش�د. 
را مشکوک س�اختند؛ بحرانهای�ی همچون کش�ف اصم  ای�ن دیدگاه 
زمان  در  آن  ضل��ع  طول  ب��ه  مرب��ع  ی��ک  قط��ر  طول  نس��بت  بودن 
فیثاغورس�یان در طرد ای�ن ک�ه هم�ه کمیتهای ه�م جن�س� متوافقند 
)یعن�ی نس�بت آنه�ا ی�ک عدد گوی�ا اس�ت(، انتقادات جورج برکلی در 
قرن هفده�م از مبه�م بودن بینهای�ت کوچکهای حس�ابان ک�ه توسط 
نیوت�ن و الیبنیت�ز ارای�ه ش�د، کش�ف هندس�ه های نااقلیدس�ی در قرن 
اقلیدس�ی تنه�ا هندس�ه  ایده ک�ه هندس�ه  ای�ن  هجده�م و تشکی�ک 
نظریه  پارادوکس�های  اس�ت،  انس�ان  ذه�ن  س�اختار  ذات�ی  و  ممک�ن 
مجموع�ه ه�ا در اواخ�ر قرن نوزده�م و اوای�ل قرن بیس�تم ک�ه سست 

بودن بنیانهای شهودی ریاضیات را نشان داد.



ب�ه ای�ن ترتی�ب از اواخ�ر قرن نوزده�م ب�ه مبانی ریاضیات و 
ماهیت  ریاضیات،  چیس��تی  مورد  در  فلس��فی  مباح��ث 
اش�یاء ریاض�ی و روش شناختیِ� ریاض�ی توج�ه گردید و در 

این راستا مکاتب ریاضی بوجود آمدند.
منطق  از جمل�ه  ریاض�ی،  فلس�فی  مکات�ب  ای�ن  از  بعض�ی 
گرای�ی ک�ه ریاضیات را شاخ�ه ای از منط�ق م�ی دان�د و آن را 

 را ایجاب م�ی کند" P ، Qمتشک�ل از احکام�ی ب�ه ص�ورت "� 
تلق�ی م�ی کن�د و نی�ز ص�ورت گرای�ی ک�ه م�ی گوید ریاضیات 
دس�تگاه قیاس�ی ص�وری س�ازگار متشک�ل از نمادهای فاقد 
ب�ا قوانی�ن ) اص�ول موضوع�ه ( معی�ن است،  معن�ا همراه 
مطلق گرایند؛ به این معنا که معتقدند واقعیت و حقایق 

ریاضی، کامل، الیتغیر و مس�تقل از تفکر آدمی هستند.



را خطاپذیر،  پویای�ی وجود دارن�د ک�ه ریاضیات  اینه�ا مکات�ب  در مقاب�ل 
اص�الح پذی�ر و بخش�ی از فرهن�گ و فعالی�ت بشری م�ی دانن�د و ب�ه ویژه 

پندارند نم�ی  حتم�ی  و  مطل�ق  را  ریاض�ی  مکاتب حقای�ق  ای�ن  از  یک�ی   .
  ارایه شد. 1980انس�ان گرای�ی اس�ت ک�ه توس�ط روب�ن هرش در ده�ه 

می  اجتماعی-تاریخی-فرهنگ�ی  پدیده  ی�ک�  را  ریاضیات  گرای�ی  انس�ان 
دان�د و، چنان ک�ه پاتنام عقیده دارد، آ�ن را ی�ک عل�م شب�ه تجرب�ی که بر 
نماید.  می  تلق��ی  گیرد  م��ی  شک��ل  زندگ��ی  و  علوم  احتیاجات  اس��اس 
انس�ان گرای�ی اشیاء ریاض�ی را شبی�ه پول، کارت دعوت و . . .، و احکام 
ریاض�ی را شبی�ه قانون، مذه�ب و . . . ک�ه موجودی در ی�ا مؤلفه ای از 
آگاهی اجتماعی ما هستند، می داند و معتقد است که بدون انسانها، 
ریاضیات�ی وجود ندارد. ب�ه عالوه چنان ک�ه الکاتوش متذک�ر شده است 
انسانهای  ک�ه توس�ط  بن�ا م�ی شون�د  ریاض�ی روی مفروضات�ی  برهانهای 
خطاپذی�ر وض�ع شده ان�د لذا قطعی�ت ریاض�ی ب�ه مفهوم مکات�ب مطلق 

گرا نفی می گردد.



های  ایده  اثبات  و  کشف  راههای  ه��ا  رایان��ه  امروزه 
بر  مبتنی  برهانهای  و  ان��د  کرده  دگرگون  را  ریاض��ی 
در  را  خود  جای  احتماالت  و  ای  رایانه  محاس��بات 

.ریاضیات باز کرده اند
كار می  ب�ه  ارس�طویی  منط�ق  قوانی�ن  عل�م مدرن،  در 
رون�د ك�ه بر طب�ق آنه�ا ه�ر گزاره ای ی�ا درس�ت و ی�ا غلط 
کنترل  جهت  و  پیچیده  جهان  ی���ك  در  اس���ت. 
برای  الگوهایی  طراح��ی  و  خط��ی  غی��ر  س��یستمهای 
س�یستمهای مبه�م، از منط�ق فازی اس�تفاده می شود 

  1 و 0ک�ه در آ�ن ارزش درس�تی ی�ك گزاره عددی بین 
اس�ت و ن�ه ای�ن ک�ه لزوماً ) همچون منط�ق کالسیک ( 

  باشد.1  و  0فقط یکی از دو عدد  



 پیامدهای آموزشی
آموزش پس�ت مدرن در دبس�تان، چنان ك�ه رورت�ی بیان كرده است، 
بر آموزش حقوق شهروندی ب�ه كودكان و چگون�ه زیس�تن تأكید دارد 
یك  ب��ه  راج��ع  مختل��ف  های  دیدگاه  ارای��ه  ب��ه  باالت��ر  مراح��ل  در  و 
موضوع، ب�ه ویژ�ه ب�ا ب�ه كار بردن اینترنت و نرم افزارهای کامپیوتری 
م�ی پردازد؛ بدون ای�ن ك�ه از دان�ش آموزان بخواه�د از یكی از دیدگاه 

های مورد نظر معلم تبعیت كنند.
را ن�ه برای دانستن  عل�م پس�ت مدرن كاركردی اس�ت یعن�ی م�ا عل�م 
می  فرا  آ�ن  بردن  كار  ب�ه  برای  بلك�ه  عام  قوانی�ن  و  قطع�ی  حقای�ق 

گیریم.
مدرس�ه جای�ی اس�ت ك�ه دانش آموزان یاد می گیرند چطور فكر كنند. 
کالس�های درس محلی برای بح�ث آزاد اس�ت. در آ�ن ج�ا دانش آموزان 
یاد م�ی گیرن�د ب�ه عقاید و ارزشهای دیگران احترام بگذارند. آموزش 
از یکدیگر  ای�ن معن�ی ک�ه معل�م و شاگرد  ب�ه  ی�ک طرف�ه نیس�ت  نی�ز 

درس می گیرند.



بر  مدرنیسم   پس�ت  ریاضیات،  آموزش  در  عالوه  ب�ه 
تدریس مواد و روشهای زیر تأکید دارد:

افزارهای  نرم  نااقلیدسی،  و  اقلیدس�ی  های  هندس�ه 
مسأله،  ح��ل  آشوب،  نظری��ه  فراکتاله��ا،  ای،  رایان��ه 
به  مشاهدات  و  توضیحات  بر  تکی�ه  فاجع�ه،  نظری�ه 
جای روشهای ص�وری، دس�تگاههای غیرخط�ی، منطق 
فازی، نظریه رسته به جای روشهای بورباکی، شانس، 

احتمال، شهود به جای تجرید و . . . .
و سر انجام، به نظر می رسد این نوع ریاضیات درباره 
قابل  تنه��ا  ن��ه  ک��ه  اس�ت  آ�ن  از  بخش��ی  و  م��ا  زندگ�ی 
دسترس است بلکه هر کس می تواند آن را یاد بگیرد 

و دوست بدارد. 
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