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اندیشه پست مدرنیسم وجایگاه زن

  
فرح نادري*
         مرضیه مشعل پور **

چکیده
پست مدرنیسم به عنوان یک جنبش فکري عظیم امروزه هنر، سیاست، اقتصاد، 
علم، فرهنگ، هویت، درمانگري و.... را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر 
وجامعه  شناختي  ابعادمعرفت  بررسي  وتحلیلي ضمن  اسنادي  روش  به کمک 
شناختي پست مدرنیسم، اصول بنیادي آن را معرفي مي نمایدوبه بررسي تاثیرات 
به عنوان یک علم میان رشته اي  بر دانش روان شناسي  اندیشه  این  گوناگون 
مي پردازد. پست مدرنیسم اساسا منطق نفي است وبا رد هربنیان فکري وهر ارزش 
جاوید وجهاني، برنسبي گرایي در همه امورتاکید مي ورزد. دراین راستا هویت 
به عنوان مهمترین جنبه شخصیت انساني متاثر ازنسبیت گرایي پست مدرنیسم 
معنایي دگرگون یافته وسایر حوزه هاي تفکر واندیشه بشري همچون جایگاه زنان 
ومردان در اجتماع، هویت شخصي و اجتماعي ورویکرد درماني و... را دچار 

تغییراتي نموده است.
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مقدمه
بحث درباره گرایشات پست مدرنیسمي1، به شکل نوین آن از اواخر دهه ی 60، عمدتاً از فرانسه 
سربرآورد و از آن جا به سرزمین های دیگر گسترانده شد. از اواخر قرن نوزدهم، در حرکت عظیم 
مدرن سازی و فتح یک به یک سنگرهای طبیعت از سوی انسان، تردید هایی پدیدار شد. نیچه2 اولین 
متفکر بزرگی است که در مقابل همه ارزش ها و آرمان های مدرن ایستاد و از چند و چون آن ها سؤال 
کرد و کوشید آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. با ظهور جنگ جهانی اول و دوم، امید به پیشرفت مطلق 
در پناه اندیشه مدرنیته مورد شک و تجدید نظر قرار گرفت و بحث درباره اندیشه های پسامدرنیستی در 

1960 شکل یافت)قبادیان،1389(. 
باتوجه به بینش مدرن وپست مدرن پرسش  اساسي پژوهش حاضر این است که چرابا وجودآنکه 
پست مدرن شعار رهایي بشریت از بند سنت ها،باید هاو اصول را سر مي دهد، در رساندن انسان امروزي 

به کمال وسعادت ناتوان بوده است؟
 بر اساس فرضیه ي تحلیلي این مقاله،پست مدرنیسم هرچند به نقد مباني معرفت شناختي مدرن پرداخته 
است، اما با دفاع از تکثر هستي شناختي نه تنها نتوانسته بر تعارضات مدرن غلبه کند، بلکه کلیت انساني 

رانیز به گونه اي التیام ناپذیر متکثر ساخته است. 

معرفي اندیشه پست مدرن
پست مدرن در فارسي به فرامدرن وپسامدرن نیز ترجمه شده است که منظور شرایط بعداز مدرن ویا 

مرحله تاریخي بعد از مدرن3 است )ایهاب1985،4(. 
در دهه ی 1980، دوران تاخت و تاز، رشد و در عین حال دگرگونی پست مدرنیسم آغاز شد؛ تا 
به عناوین  که  پیوست،  به وقوع  و جدید  از حرکات خاّلق  زنجیره ای  دهه،  این  اواخر  در  جایی که 
مختلف، پست مدرن خوانده می شدند؛  مانند پست مدرنیسم ساخت گرا، پست مدرنیسم محیط زیستی، 
پست مدرنیسم اصولی و پست مدرنیسم بازسازی گرا. از جمله نظریه پردازان و متفکران پست مدرنیسم که 
عمدتاً فرانسوی هستند، می توان از چهره هایی مثل لیوتار5، میشل فوکو6، ژان بودریار7 و. . . . . نام برد 

)کرباسیان،1389(. 
پست مدرن نقد مدرن در فرایندتاریخ مدرنیته است وهرگز نباید آن را با هرگونه ضدیت ازمواضع 
سنتي اشتباه گرفت، هدف متفکران پست مدرن بازگشت به دوران ماقبل از مدرن نیست،زیرا دوران 
ماقبل از مدرن و مدرن ازنگاه پست مدرن ها، هردو در یک مسئله مشترک است وآن هم این است 

1. postmodernism
2. Nietzsche
3. modern
4. Ihab
5. Lyotard
6. Michel Foucau
7. Jean Budrya
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که هردو به نوعي کلیت ثابت وامر عام وتوتالیته قایل هستند. منتها توتالیته دوران ماقبل از مدرن یک 
کلیت مذهبي است وتوتالیته دوران مدرن،عقل جدید است. پست مدرنیست ها با نفي فراروایت ها و 
نفي پیش فرض هاي »معرفت شناختي نظام مند«، در واقع با نفي تقسیم بندي هاي کالسیک و مدرن از 
مقوالت مختلف از جمله زن و مرد، به فمینیست ها نیز فرصت ابراز وجود داده اند. پست مدرن ها با نفي 
حقیقت هاي کالن که یکي از خصایص آن تعریف هر چیزي از جمله زن و مرد است، در واقع تعاریف 
تاریخي، عام و مطلق مقوالت مختلف اجتماعي، فرهنگي و. . . را نفي کرده اند و این کمک بزرگي 
است که پست مدرنیسم به ظهور فمینیسم نموده است. منطق پست مدرن اساسا منطق نفي است ونه اثبات 
یعني شورش علیه توتالیته عقل روشنگري وافکار وهرگونه حاکمیت مطلق اصول ومعیارهاي ثابت وعام. 

اگرچه پست مدرنیسم به عقل مدرن پشت کرد، اما روبه سوي مشخصي ندارد )آغاجري،1380(. 
با وجود ماهیت شناور و آنارشی گونه این تفکر، باید گفت، این واژه به مفهوم عام کلمه در دهه های 
اخیر به طور فزاینده، به پایان دوران شکوفایی مدرنیسم و افول آن پس از اوج ظهورش در قرن بیستم 
اشاره دارد. به این ترتیب در یک نگاه کلی پست مدرنیسم، به مثابه ی یک پیکره ی پیچیده، مبهم، متنوع 
و چندچهره و یک جریان پرنفوذ و قدرتمند فرهنگی، سیاسی و روشنفکری است؛ که ویژگی اساسی 
آن، چالش با علم و عقل مدرنیته و دکترین های جهان مدرن و روایت های کالن آن و نقد و اعتراض 
به بسامدها و دستاوردهای بحران خیز آن است. در واقع عصر پست مدرن را می توان عصر هویداشدن 
بحران های عمیق فلسفی و معنوی برخاسته از پروژه ی روشن گری و عصر شکست و گسست در 

قطعیت های مدرنیته ی سازمان یافته، دانست )کرباسیان،1389(. 
نکته مشترک در مورد همه فالسفه پست مدرن این است که عقالنیت،قطعیت علمي وخردگرایي 
محض مدرن را زیر سوال مي برد. از دیدگاه پست مدرن،مشکالت امروز جوامع مدرن مانند کم بها 
شدن حیثیت انسان، بي هویتي،بحران فرهنگي،خشونت بیش از حد، جنگ هاي ویرانگر،کم رنگ 
شدن روابط انساني وباالخره سیطره تکنولوژي بر زندگي انساني به سبب شرایطي است که مدرن وبینش 
مدرن براي انسان به وجودآورده است و براي توجه به آن باید مدرنیته مورد بررسي مجدد قرارگیرد. 
همه فالسفه این تفکر در مورد مباني این نهضت هم راي وهم نظر نیستند، اما بعضي از خطوط فکري 
مشترک در مورد آنها قابل مشاهده است. نظریات پست مدرنیسم ونقد آن از مدرنیسم در موارد زیر قابل 

بررسي است : 
1-عقالنیت:  یکي از وجوه شاخص وعمده نقد پست مدرنیسم ازمدرنیسم،عقالنیت وخرد اندیشي 
مدرن است. استینار کوال1 از چهره هاي برجسته در زمینه پست مدرن وروان شناسي مي نویسد : عصر 
مدرن با مفهوم ساده ومحدودي از عقالنیت سرو کار داشت که در آن، عقالنیت فني ابزار – هدف 
وجه غالب را داراست. در حالیکه در عصر مدرن بر طرح، برنامه ریزي،محاسبه دقیق پیش بیني،کنترل 
ونظارت تاکید دارد، مسولیت زیادي بر دوش عقل وعلم نهاده شده بود وتمام مشکالت انسان مي بایست 

در دراز مدت به کمک ابزارعلم وتکنولوژي مرتفع مي شد. 
1. Stinare quell

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

46

نیچه فیلسوف آلماني در اواخر قرن نوزده از افرادي بود که عقل تک محوري مدرن را زیر سوال برد، 
او که به احساس بیش از عقل باور داشت، معتقد بود که عقل خالقیت زندگي را از بین مي برد. ماکس 
وبر1 جامعه شناس آلماني معتقد است که عقل نه به رویاي فیلسوف در مورد آزادي بلکه به اسارت در 
قفس آهنین مي انجامد. زیگموند فروید2 روانشناس اتریشي با بیا ن  ضمیر ناخود آگاه، عقل مداري را 
زیر سوال مي برد ونشان مي دهد که عقل انسان جزیره کوچکي است در اقیانوس پهناور نیروهاي تاریک 

وناخود آگاه بشري. فروید ضمیر آگاه وخرد انسان را در سیطره ناخود آگاه مي داند)قبادیان،1389(. 
2-ایدئولوژي:در تعریف ایدئولوژي باید گفت :ایدئولوژي بسته بندي کردن ایده اي براي اهداف 
مشخص سیاسي است،نوعي مکتب که هدفش بسیج مردم براي اهداف سیاسي وآرمان هاي خاص 
تحت لواي ایده هاي معین است. پست مدرن با هر گونه ایدئولوژي مخالف است. اگر مدرنیسم عصر 
ایدئولوژي آفرین است،پست مدرنیسم عصر پایان ایدئولوژي است. ایدئولوژي هاي مدرن همچون لیبرالیس
م،کمونیسم،ناسیونالیسم،سوسیالیسم و. . همه ازنظر پست مدرنیسم ها موردانتقاد است)احمدي،1375(. 

3-کثرت گرایي: مدرنیسم همیشه به دنبال وحدت است، چه در اندیشه وچه در هنر، ولي پست 
مدرنیسم کثرت گرا است. از نظر پست مدرنیسم امروزه همه چیز مجاز است. جوامع امروزي غرب عمدتا 
کثرت گرا هستند ودر اکثر شهر ها ي بزرگ نژاد ها وفرهنگ هاي مختلف در کنار یکدیگر زندگي 
مي کنند. ساکنان این شهر ها هر روز با گوناگوني هاي مختلف فرهنگي،نژادي،زباني، مذهبي،اعتقادي 
وهنري مواجه هستند. در جوامع سنتي اکثر مردم در بستر فرهنگي واحد ومستقلي به سر مي بردند. افراد 
هر جامعه مي توانستند فارغ وبي اعتنا به جوامع بیگانه زندگي کنند. ولي در حال حاضر عصري شروع 
شده است که در آن همه ما داریم به دنیاي واقعیت هاي متنوع ومتکثر عادت مي کنیم. همه ما در حال 
خارج شده از حصار ها ي امنیتي قبایل، سنت ها، ادیان و جهانبیني هاي خود و وارد شدن به تمدني 

جهاني هستیم )نوذري،1380(. 
ناتواني  ادعاي  به  پاسخ  در  پست مدرن  فمینیست هاي  آن  تبع  به  و  پست مدرن ها  زن:  هویت   -4
پست مدرنیسم در مواجهه واقعي و همه جانبه با مقوله هویت زن و پرداختن به مسایل مربوط به نابرابري ها و 
تبعیض هاي مربوط به زنان، با تأکید بر عنصر ساختارزدایي و نفي تفاوت، خواهان از بین بردن تفاوت هاي 
ساختگي، غیر واقعي و تاریخي بین زن و مرد هستند. یکي از اساسي ترین مضامین مبحث پسامدرن،حول 
واقعیت،یا فقدان واقعیت یا چند گانگي واقعیت مي چرخد وهیچ انگاري، مفهومي نیچه اي است که 
با این معناي سیال وبي ثبات از واقعیت رابطه تنگاتنگي دارد)قبادیان،1389(. فمینیست هاي پست مدرن 
معتقدند دامن زدن به تفکر منحصر به فرد یا منحصر به فرد دانستن زنان، یعني دامن زدن به این نظریه که 
زنان به مثابه ي موجوداتي غیر و دیگري  با مردان متمایز هستند، این تمایز خود به محرومیت زنان منجر 

مي شود)سجادي،1386(. 
5- زبان :از نظر فالسفه پست مدرن زبان نقش اساسي وتعیین کننده اي در طرز تفکر واندیشه انسان 

1. Max weber
2. Sigmund Freud
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دارد. مارتین هایدر 1)1976(فیلسوف الماني که جزء فالسفه پست مدرن محسوب مي شود معتقد است 
:انسان در زبان زندگي مي کند وهمچون زبان است. . . حضور ما در جهان به زبان وابسته است. براي ما 

در هر لحظه اموري همچون زبان، داللت ومعنا مطرح مي شود )احمدي،1375(. 
6- ساختارشکني :ساختارشکني یا ساختارزدایي یکي از خصایص اندیشه پست مدرن است که به نفي 
هرگونه ساختار نظام مند و منطقي حاکم بر امور و نفي گفتمان و تصورات مفروض پیشین مي اندیشد. 
گفتمان هاي پست مدرن از آن جهت »ساختارشکن« هستند،که ایجاد شک مي کنند و ما را از عقاید قبلي 
مربوط به حقیقت، دانش، قدرت، خود  و زبان دور مي سازند. به گمان پست مدرن ها، حقایق اعم از 
حقایق معرفتي،  اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و از جمله هویتي و جنسیتي، نه اموري بدیهي و مسلم، بلکه 

اموري ساختني هستند که تنها به واسطه ي گفتمان امکان ساختن آن ها پدید مي آید)سجادي،1386(. 
7-تکنولوژي:تاکید بر علم وتکنولوژي،همواره از شاخصه هاي اصلي مدرنیسم بوده است. اگر چه 
پست مدرن اهمیت تکنولوژي را نفي نمي کند و عصر تکنولوژي پیشرفته از خصیصه هاي بارز عصر 
پست مدرن محسوب مي شود،ولي نگرش پست مدرن ها به تکنولوژي بسیار متفاوت از آن چیزي است 

که مدر نیسم باور دارد )قبادیان،1389(. 
استدالالت مدرنیته در ابعاد سیاسي، اجتماعي، روان شناختي ودیگر ابعاد بر خودگرداني عاملیت 
انساني تاکید داشت، مهمترین ویژگي افراد انساني در نگرش مدرن وجود استقالل واعمال منطقي است. 
در این دید گاه تصور بر آن بود که انسان بر اساس دانش علمي ومنطقي خود عمل مي کند.  پست 
مدرن این موقعیت ممتاز ومقدس افراد بشر را زیر سوال برد. پست مدرنیسم تحوالت زیادي را در عرصه 
فرهنگ، فناوري، اقتصاد، هنر ودیگر حوزه ها به ارمغان آورد، در ادامه به برخي ازاین تحوالت پرداخته 

مي شود )فرهنگي،حسینقلي وخانلي،1387(.

پست مدرن ودرمانگري
امروزه درمانگران به طورفزاینده اي معتقدند که کمک رساني موثر به افراد مرتبط با فرهنگ است. بسیاري 
از راهکار هاي درماني دریک بافت فرهنگي کارا هستند، در حالي که  در فرهنگ دیگر ممکن است موثر 
نباشند. آنها معتقدند که : - الگوهاي زبان وارتباط با ساختار قدرت در درون سیستم خانوادگي پیوند دارد. 
– آسیب شناسي در هویت فرد به تنهایي به وجود نمي آید، بلکه درون الگوهاي تعاملي خانواده واقع شده 
است. – واقعیت هر فرد در درون فرهنگ خانواده اش تعریف مي شود. - در هر کدام از این مفروضات  
وجودمرکزیت زبان، تحت تاثیر اندیشه پست مدرن است. درمانگران تحت نفوذ اندیشه پست مدرن اغلب از 
زبان براي تغییر احساسات استفاده مي کنند، چراکه معتقدند حقیقت یک ساختار زباني است. در روش در ماني 
پست مدرن همه چیز متفاوت است. آنها معتقدند، زندگي افراد به عنوان متني میان احساساتي که افراد تعریف 
مي کنند در نظر گرفته مي شود)به نظر پست مدرنیسم ها هر زندگي داستاني است(. پست مدرنیسم ها معتقدند 
که، فرض اینکه ساختاري که درمانگران از واقعیت مي سازند درست تر است از آنچه که بیمار از واقعیت 
1. Martin Hyder
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مي سا زد وروایت مي کند، متکبرانه است. طبق این تفکر،دیدگاه درمانگر باید منطبق با فرهنگ بیمارباشد، 
بنابراین درمانگر مي تواند ادعا کند، هیچ تعبیري برتر از تعبیر بیمار نیست. درمانگران پست مدرن تالش نمي 
کنند تا آنچه را که بیمار روایت مي کند با مقایسه کردن آن با هر روایت استانداردو درستي اصالح کنند. 
در عوض درمانگران پست مدرن سعي مي کنند تا روایت هاي شخصي بیماران رابا مربوط کردن ووصل 
کردن این روایت هاي شخصي به فرم هاي مرجع، متوقف کنند. آنها تغییر دادن معاني را دنبال مي کنند وبه 
موضوعات فرعي به حاشیه رانده شده یا تفاسیر دیگر اشاره دارند. روان شناسي پست مدرن معتقد است که 
باید رده خود1 حذف شود، هیچ فرد دیگري نمي تواند تعیین کند چه چیزي براي یک زن یا یک مرد ایمن 

است  )فیدلبوس2010،2(.
رویکردهای مطروحه تحت تاثیر روانشناسی مدرن، تاکید فراوانی بر پرورش روش های منطقی و تجربی 
کشف حقایق عینی داشت و تصور می کرد، قوانین معتبر و تعمیم پذیر درباره ی رفتار آدمی از طریق تکرار 
پژوهش اثبات می شوند و مترادف با واقعیت قابل مشاهده از همان رفتار هستند. در دوره ي مدرن خانواده 
درمانگران الگوي خاصي را براي یک خانواده ي سالم در نظر مي گرفتند و زماني که یک خانواده براي درمان 
مراجعه مي کرد، او را با الگوي مورد نظر مقایسه مي کردند و مشکالتي را تشخیص مي دادند و به ارائه ي راه 
حل مي پرداختند. اما تحوالت اخیر در خانواده درماني، شاهد طرد تفکر علمي و فشارهاي پنهان دوره مدرنیسم 
است وبه نظر می رسد، گفتگوهاي سنتي انسان گرایانه در خانواده درماني کنار گذاشته شده اند و به جاي آن 
بر تکنیک هاي مشارکتي تأکید می شود. رویکردهای  درماني پست مدرن بر اساس فلسفه پست مدرن شکل 
گرفته اند. به لحاظ فلسفی، پسامدرنیسم منکر وجود جهانی عینی قابل فهم است و قبول ندارد که دانش بی 
طرف، فارغ از سوگیری، خنثی و مستقلی وجود داشته باشد که»حقیقت«را منعکس کند. بنابراین درمانگر پست 
مدرن، به فرض ها یا پندارهایی عالقه مند است که اعضای خانواده در خصوص یک مشکل دارند. خانواده 
درمانگر پسامدرن هیچ الگوي خاصي از یک خانواده ي کامل را در سر نمي پروراند و عقیده دارد با وجود 
تغییرات زیاد جوامع و انواع و اقسام خانواده ها نمي توان گفت که کدامیک از دیگري بهتر است. به عبارتي هر 
یک از شیوه هاي خانواده در اثر شرایطي به وجود آمده اند و احتماالً بهترین شق ممکن در این زمان هستند. 
همچنین این خود خانواده است که باید براي مسائلش راه حل پیدا کند، زیرا مسائلي که به نظر خانواده درمانگر 
مي رسد، احتماالً مناسب زندگي خودش است؛ نه خانواده ي جویاي درمان. بنابراین خانواده درمانگر از موضع 
ندانستن به خانواده نزدیک مي شود و تنها کاري که مي کند این است که راه هاي گفتگو را که در خانواده 
مسدود شده باز نماید. خانواده درمانگر پسامدرن عقیده دارد، خانواده قبالً آنقدر در مورد مشکل جاري در 
خانواده صحبت کرده، که به یک همرایي نامطلوب در خصوص مشکل دست یافته و به عبارتي به بن بست 
رسیده است و حال مي کوشد تمرکز خانواده را از مشکل بر راه حل بیاورد و مسیر گفتگو ها را باز کند تا آنقدر 

در خصوص راه حل ها حرف بزنند که به آن اعتقاد پیدا کنند )جرجن2001،3(. 

1. self
2. Fidelibus
3. Gergen
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هویت، مدرن وپست مدرن
پست مدرنیسم اشاره به یک مکتب یا سبک ندارد. در پست مدرنیسم مفاهیمی همچون »خرد«، 
»حقیقت«، »سنت«و »اخالق« که مسیر زندگی انسان ها را تعیین می کرد و به آنها معنا می بخشید، معانی 
خود را یکسره از دست داد و حقیقت بر پایه این مکتب، امری نسبی فرض شد. هویت در میان تمام این 
مفاهیم برای بشر، امری است حیاتی که در دگرگونی های گذارهای تاریخی، همسو با دیگر مفاهیم، 
دستخوش تغییر شده است. اگر دوره های تاریخی را به سه بخش پیش مدرن، مدرن و پسامدرن تقسیم 
بندی کنیم، هویت در هر کدام از این دوره ها شکلی خاص خود راداشته است. در دنیای پیش مدرن، 
هر فرد وارث هویت نیاکان خود بود و هویت امری موروثی تلقی می شد. اندیشه او در چارچوب معینی 
قرار داشت و راه و روش زندگی او از پیش تعیین شده بود. روابط میان افراد در جوامع پیش مدرن 
محدود به روابط میان قبیله ای بود و هر کس در اجتماع نقشی واحد را ایفا می کرد. انسان هویتی فردی 
و در یک کالم »خویشتنی« واحد داشت. در دنیای مدرن که با عصر روشنگری آغاز شده است، هویت 
برای نخستین بار با بحران روبه رو می شود. اجتماع و قوانینی که بر آن حاکم است، گسترش می یابد، 
نیازهای انسانی رو به فزونی می گذارد و انسان برای بر آوردن این نیازها، احتیاج به روابط اجتماعی 
بیشتری با دیگر افراد دارد و دیگر آن اجتماع کوچک قبیله ای هویت فرد را تعیین نمی کند. هر فرد در 
اجتماع مدرن نقش های متفاوتی را می پذیرد. از قبیل:پدر، پسر، خویشاوند، شهروند، مترجم، متفکر و 
هنرمند. به واسطه این روابط بود که فرد می توانست هویت خود را بازیابد. درهمین دوران، اندیشمندان 
به این نتیجه رسیدند که مطالعه هویت فرد، بدون در نظر گرفتن روابط او در زمان و مکان مشخص، 
کاری بی فایده است. در این دوران انسان با این پرسش رو به رو شد که کیست یا چه کسی می تواند 
باشد. او تصور می کرد که هویتی کاذب دارد، اما در زیر تمام نقش هایی که می پذیرفت، خویشتنی 
واقعی داشت که حداقل در خلوت خود با آن روبه رو بود. دنیای پست مدرن، امروز بسیار پیچیده تر از 
دنیای مدرن است. انسان، امروزه با خواسته های زیادی رو به رو است که در گذشته برایش بیگانه بوده 
است. در پست مدرنیسم از همان روزی که پساساختارگرایی مضامین انسانی را پاره پاره و مرکز زدایی 
شده تلقی کرد، مفهوم متعارف هویت هم دستخوش دگر گونی های گوناگون شد. به عنوان مثال، پست 
مدرنیسم به تأثیر از »هربرت مید1« هویت را امری نسبی تعریف کرد. هربرت مید، با عنوان کردن پدیده 

نسبیت، هرگونه تصور موقعیت و فضا و زمان مطلق را بر هم ریخت)احمدي،1373(. 
 براساس دیدگاه پسامدرنیسم، هویت به وسیله گفتمان، باز نمایي وبرساخته مي شود، لذا ماهیتي نا استوار 

دارد و هواداران شالوده  پست مدرن هر گونه ذات باوري را مردود مي شمارند)زالوسکي2000،2(. 
 بنابراین هویت امری نسبی است و هر کس در فضا و زمان خاص هویتی متفاوت از خود نشان 
می دهد. در واقع هویت، نامی است که بر ارتباط ها و برخوردهای هر فرد با هر پدیده در زمان و مکان 
خاص گذاشته می شود.  به عنوان نمونه پست مدرنیسم با پرداختن به گفتمان های جنسیت و هویت های 

1. Herbert Mead
2. Zalewaski 
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بومی به بیان رابطه میان هویت و موقعیت پرداخته است. بر این اساس، چیزی با عنوان هویت فردی و 
اساسی زیر سؤال می رود. در دنیای تکه تکه امروز، در فرصت های کوتاه، آدمی باید نقش های بی 
شماری را بازی کند و همین امر داشتن هویتی یکپارچه را غیر ممکن می سازد. در دوران مدرن، انسان 
در میان روابط اجتماعی گسترده به دنبال هویتی یکپارچه می گشت، اما در دوران پست مدرن امروز، 
انسان به دنبال همان هویت تکه تکه است. دیگر هویت امری موروثی نیست، بلکه اکتسابی و حاصل 
معاشرت و زندگی کردن با دیگران است و تمام نگاه ها معطوف به روندی است که در جریان آن 
هویت ساخته و پرداخته می شود. بر اساس همین اندیشه ها امروز دو نظریه و نگرش در باره هویت 
وجود دارد: یکی »هویت سنتی« که برخی عوامل مانند طبقه، نژاد، مذهب و جنسیت را در پدید آوردن 
یک هویت مشخص و منسجم سهیم می داند و دیگری »هویت ساختگی« که بر ساختار هویت نظر دارد 
و بر آن است که هر هویت در فرآیندی مشخص و معین شکل می گیرد و هنگام مطالعه آن هم باید 
عوامل روان شناختی و هم عوامل جامعه شناختی را در نظر داشت. در فلسفه پست مدرن به جای تاکید 
بر هویت منسجم فرد، بر دگرگونی و بی ثباتی در هویت فرد و جامعه تاکید می شود. از آنجا که انسان و 
اندیشه الزم و ملزوم یکدیگرند و تنها از راه اندیشیدن است که انسان می تواند از سایر موجودات متمایز 
شود، هنگامی که یکی از این دو، بشر یا اندیشه ی بشری دستخوش تغییر و تحول و بی ثباتی باشد،طبعا 
دیگری نیز در معرض تغییر و تبدیل خواهد بود. این برداشتی است که پست مدرنیسم از هویت تحول 
پذیر فرد و جامعه ارائه می دهد. بدین صورت، پست مدرنیسم به انکار تمامی مفاهیم اصولی و متعالی 
مربوط به سرشت انسانی می پردازد و انسان را به بی هویتی و پوچی سوق می دهد. اگر انسان بی هویت، 
جامعه ی بی هویت و جامعه ی بی هویت،انسان بی هویت می سازد پس تحول مثبت اجتماعی از کجا 
آغاز می شود در حالی که تارخ شاهد است که حتی یک انسان با هویت جامعه ای را با هویت می سازد 

)احمدي،1375(. 

فمینیسم وپست  فمینیسم1
پست مدرنیسم به طور اساسي، مفاهیمي چون منشأ، ماهیت و سرشت را زیر سؤال مي برد و در نتیجه، 
زمینه را براي ورودي جدید به مبحث فمینیسم فراهم مي کند. فمینیست هاي پسا مدرن این اندیشه را 
مورد تردید قرار مي دهند که  یک سوژه ذاتي وجود دارد که باید کشف شود ونیز با استناد به آن بتوان 

سیاست هویتي راپي گیري کرد )زالوسکي،2000(. 
فمینیسم در سیر تحول خود بویژه در دویست سال اخیر دوره هاي متفاوتي را طي ومتناسب با دگرگوني 

شرایط تاریخي، فرهنگي وسیاسي، رویکردهاي متفاوتي را انتخاب کرده است )مشیر زاده،1385(. 
فمینیسم بخصوص در نیمه دوم قرن بیستم، متاثر ازبنیاد هاي فکري مدرنیسم وبا هدف هویت بخشي به 
زنان در مقابل نظام مرد ساالري، به تولید دانش رهایي بخش پرداخت. هریک از گرایش هاي فمینیسم 
مدرن )لیبرال،سوسیالیست ورادیکال ( داراي معرفت شناسي، سیاست واهداف منحصر به فرد خود بودند. 
1. postfeminism
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این جنبش اجتماعي سپس تحت تاثیر مبناي معرفت شناسي پسا مدرنیسم وبا تاثیر پذیري از مکتب پسا 
ساختارگرایي فرانسوي، افول سوژه روشن گري را اعالم کرد. جنبش جدید با حفظ درون مایه خود در 
مورد دفاع از حقوق زنان تحت تاثیر تفکر پست مدرنیسم از حیث بینش معرفتي و روش سیاسي تغییر 
جهت یافت. به این ترتیب فمینیسم پست مدرن با نقد اصالت ذات وشکستن شالوده هاي معرفت شناختي 
وتردید در ساختار هاي اجتماعي، جایگاه هاي شاخص جامعه غربي ازجمله برتري جنس مذکر،نژاد 

سفید و. . . را به چالش کشید)زالوسکي،2000(. 
رویکرد فمینیستي با طرح مسئله زنان، پدر ساالري وعدالت جنسي دیدگاه هاي جدید رابراي فهم 
پیچیدگي هاي جوامع بشري ومعرفت شناختي واجتماع مرد ساالرانه ایجاد کرد. اما از سوي دیگر 
موجب گشت تا مفاهیم دوگانه جدیدي آفریده شوند. دانش پدر ساالر با دوگانه گرایي معرفتي خود 
به تولید سوژه مردانه وتابعیت محض زنانه مي پردازد و دانش فمینیستي نیز بدون برقراري رابطه گفت 
وگویي با مردان، آن ها را همچون یک رده و مقوله طبیعي بر مي سازد و از آنها به عنوان ذاتي ستمگر 
سخن مي گوید. در حقیقت اهداف سیاسي فمینیسم مدرن معطوف به رهایي بخشي عام وکلیت انساني 
نیست و هر چند هدف رهایي زنان را مطرح مي کند اما به علت نادیده گرفتن مقوله کلیت انساني )نادیده 
گرفتن مردان( عمال قادر به وصول آن نیست. از سویي دیگرفمینیسم پسامدرن نیز به نقد مباني فمینیسم 
مدرن مي پردازد،اما با دفاع از تکثر هستي شناختي نه تنها نمي تواند بر محدودیت هاي معرفت شناختي 
فمینیسم مدرن غلبه کند،بلکه کلیت انساني را به گونه اي التیام ناپذیر متکثر مي سا زد. نویسندگان 
مختلف دو روایت متعارض از اندیشه هاي پسا فمینیستي ارائه داده اند: پسا فمینیسم در فرهنگ عامه1 و 

نظرات دانشگاهي فمینیسم2. 

پسا فمینیسم در فرهنگ عامه 
این روایت از پسا فمینیسم، فمینیسم را یک بر چسب کهنه واز مد افتاده مي داند و جنبش آزادي زنان را 
منبع بسیاري از مشکالت رایج در میان زنان در پایان دهه ي 1980 مي داند و اعتراضي است به مبدل ساختن 
زن به یک سوژه ي یگانه که زنان را وادار مي کند تا تنها چیزي را دنبال کنند که به عنوان پیروزي تعبیر 
مي شود. پسا فمینیسم در این تعریف، در ادبیات رسانه اي به عنوان جنبشي ارائه مي شود که زنانگي را در 
معناي سنتي آن تعریف مي کند. براي مثال برایت وایت3 به شکل افراطي بر هویت مستقل زن ومرد تاکید 
دارد و زن را موجودي جذاب در حوزه ي مادري، ازدواج وبچه دارشدن مي داند )گالسبرگ2006،4(. 

پسا فمینیسم دانشگاهي 
در مطالعات دانشگاهي پسا فمینیسم نه به عنوان واکنش واپس زني که مبارزات زنان براي نیاز ها 
وحقوق اساسي خود را انکار مي کند، بلکه به شیوه مثبت تر به کار مي رود. براي برخي،پسافمینیسم به 

1. Popular theories of postfeminism
2. Academic theories of postfeminism
3. Briaith wait
4. Glasburgh

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

52

معناي اصالح محدودیت هاي تحلیل فمینیستي از زندگي زنان وشاخص کردن جنبه هایي از اندیشه هاي 
فمینیستي است که باید براي موثر بودن در عصر پسامدرن دگرگون گردد و دستاورد هاي فمینیستي را به 

گونه اي دگرگون سازد، تا با مفهوم کلیت معرفتي و انساني پیوند زند)الیس2000،1(. 
 فمینیسم پست مدرن از متأخرترین گرایش های فمینیسم است که تحت تأثیر آموزه های پست مدرن 
به  انسان  ها و  با تأکید بر اصل  زنان و مردان، تردید در تفاوت  شکل گرفته است. جریان مذکور 
ویژه تفاوت های میان زنان و روایت های کالن و مفروضات پیشینی مربوط به حقیقت و نفی مبانی 
معرفت شناختی و متافیزیکی هویت مدرنیستی، بر این باور است که نمی توان زن را با قالب مشخصی 
تعریف نمود و یک ساختار فرهنگی- اجتماعی ثابت برای وی در نظر گرفت. رویکرد فوق از سوی 

جریانات فمینیستی رادیکال و لیبرال مورد نقد قرار گرفته است)سجادي،1386(. 
با  ومتعارض  منولوگ وحدت گرایانه  ارائه ي یک  به  را  مدرن  مدرنیسم،فمینیسم  پسا  فمینیسم 
سیاست هاي رهایي بخش فمینیستي متهم مي کند. فقدان کلیت معرفت شناختي در اندیشه هاي 
فمینیستي مدرن وپسا مدرن باعث شد تا معناي انسان وجنسیت از سوي گروهي دیگر از فمینیسم هاي 
متاثر از جریان پسا مدرن که پسافمینیسم نامیده مي شود، مورد باز اندیشي قرار گیرد. پسافمینیسم با توجه 
به آموزه ي پسا مدرن )تفاوت(،به مقوله ي جنسیت مي اندیشد، اما تالش دارد تا آنرا به گونه اي مثبت 
اندیشانه تر به کار گیرد. در این رویکرد، به باز گرداندن پایگاه جنسیتي به انسان ودر عین حال، تعریف 
انسان به عنوان واقعیتي داراي جنسیت هم مردانه وهم زنانه توجه مي شود. پسافمینیسم در برابر نگاه 
وحدت گرایانه ي جنسیتي فمینیسم مدرن به مثابه نوعي خوانش مبتني بر خشونت زنانه ونگرش جنسیتي 

چندپاره ي فمینیسم پسامدرن، بر دوپاره بودن واقعیت جنسیتي اصرار مي ورزد )گامبل2002،2(. 
پسافمینیسم برتري جنسیتي را نفي مي کند و صحبت درباره ي مردان را درکنار زنان به رسمیت مي 
شناسد ومعتقد است که مطالعه شیوه ي اندیشه، عمل ودرک زنان، به تنهایي هدف رهایي بخشي انسان 
را تامین نمي کند. پسافمینیسم از سوژه ي دوپاره و متشکل از زن ومرد درکنار هم سخن مي گوید که 
حیات آزاد ومعناي هویت جنسیتي شان در گرو تولید دانش رهایي بخش فمینیستي است. ازاین رو، 
فمینیسم نباید به تولید دانش زنانه یا مردانه بپردازد، بلکه بایدمولد دانش جنسیتي باشد تااز یک سو با مقوله 
کلیت انساني همساز باشد و از سوي دیگر، همگام با جنبش هاي اجتماعي جدید در راستاي آزادي و 

رهایي بخشي نوع انسان حرکت کند)گالسبرگ،2006(. 
پست مدرنیست ها سعي مي کنند فمینیسم یا حرکت هاي فمینیستي را به سمتي سوق دهند که به جاي 
تأکید محض بر مسأله برابري جنسي یا توزیع عادالنه شأن و منزلت زنان و مردان و برخورد با تبعیض هاي 
موجود بین زن و مرد، به جنبه هاي اجتماعي مسایل زنان و مردان )مقوله جنسیت و هویت جنسي( توجه 
بیشتري صورت گیرد؛ چرا که در میان فمینیست هایي که به برابري جنسیتي تأکید دارند، دو گرایش 
عمده وجود دارد که هر کدام از آن ها به نحوي به مقوله برابري جنسیتي تأکید خاص دارند. یکي از این 

1. Alice
2. Gamble 
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جریانات فمینیستي، فمینیسم لیبرال است و دیگري فمینیسم رادیکال. فمینیست هاي رادیکال بر این باورند 
که زنان باید در قدرت مطلق )قدرت نابرابر و برتر نسبت به مردان( قرار گیرند و فمینیست هاي لیبرال 
نیز معتقدند که دولت باید برابري جنسیتي بین مردان و زنان را تضمین نماید؛ اما پست مدرنیست ها و به 
تبع آن فمینیست هاي پست مدرن بر این عقیده اند که جامعه ي امروز، تعریف جنس را تغییر داده است؛ 
چرا که به زعم آنان مسیري را که یک کلمه یا لغت طي مي کند تا مورد استفاده و استعمال افراد آن 
جامعه قرار گیرد، مسیري است که طي آن، معناي آن لغت یا کلمه عوض مي شود؛ به نحوي که دیگر 
آن لغت یا کلمه معني واقعي خود را ممکن است دارا نباشد. به عبارت دیگر، یک متن یا یک کلمه 
دیگر همیشه معني واقعي خود را به همراه ندارد. چنان که تعریفي که جامعه ي امروز از جنس و جنسیت 
ارایه مي کند، تنها بخشي یا قسمتي از معني واقعي آن را لحاظ مي کند. کلماتي چون پرورش دادن  و 
مراقبت کردن متأسفانه به نحوي معني و تفسیر مي شوند که تنها نیمي از جمعیت جهان )یعني زنان( را 
دربرمي گیرند؛ در حالي  که این کلمات ذاتاً چنین معنایي را ندارند؛ معنایي که در انحصار جنس خاص 
)مرد یا زن( باشد؛ بلکه این واژگان به نحوي هستند که سوگیري جنسیتي از آن ها استنباط نمي شود؛ 
چنان که معني واقعي کلمه اي هم چون جنس را مي توان به نحوي ارایه کرد که هم مرد و هم زن را 
شامل شود. بدینسان،فمینیسم تحت تأثیر پست مدرنیسم، نباید فقط به مسأله برابري جنسیتي توجه کند؛ 
بلکه باید به تصویر بزرگتر از این مسأله بپردازد. این تصویر بزرگ نیز، همان »هماهنگي اجتماعي«  است 
که باید منطبق با آن به تبیین و تعریف مقوالت مختلف از جمله هویت، جنسیت و. . . پرداخت؛ چرا 
که هماهنگي اجتماعي، هیچ کس را محدود نمي کند؛ بلکه همه چیز و همه کس را شامل مي شود. 
هماهنگي اجتماعي به این معني است که همه زنان، نژادها و جنسیت ها، حق برابري دارند؛ همان حقي را 
که مردان سفیدپوست دارند. با تحقق هماهنگي اجتماعي، جنسیت ها حقوق یکساني را به دست خواهند 
آورد. از منظر پست مدرنیست ها، فمینیست هاي غیر پست مدرن، از آن رو که خود را پیشاپیش درگیر 
مقوله اي به نام درست  و نادرست یا حق و باطل کرده اند، دیگر قادر به دیدن »تصویر بزرگ تر«  که همان 

هماهنگي اجتماعي است، نیستند )سجادي،1386(. 
پسافمینیسم ها برتفاوت زنان ومردان،تاکید مي کنند وبنابر این مفهوم برابري به معناي تفاوت زدایي بین 
زنان ومردان را کنار مي گذارندوبه عبارت دیگر »برابري وتفاوت« را دو سویه ي عدالت مي دانند. زنان 
ومردان که باید از حقوق برابر انساني بر خوردارباشند، درعین حال از حیث گرایش هاي خود با همدیگر 
تفاوت دارند. به نظر اینان برابري واقعي باید هم زنان وهم مردان را در بر گیرد ودر این حال این برابري 
انساني با تفاوت هاي جنسیت ي تعارضي ندارد. پسا فمینیسم براي فاصله گرفتن از ذات گرایي زنانه 
ومردانه به عنوان دوجوهر متفاوت از یکدیگر، به جاي دو واژه ي زنان ومردان، از دو اصطالح »زنانگي« 
و»مردانگي« استفاده مي کند. بدینسان پسافمینیسم طرح جدید زنانگي – مردانگي در مقابل دوگانگي 
سنتي زنان – مردان را بیان مي کند. زنانگي ومردانگي نه دوذات متفاوت، بلکه دو ساخته ي فرهنگي  
وزباني هستند که در فرایند جامعه پذیري به زنان ومردان منتقل مي شوند. این دوسازه فرهنگي با یکدیگر 
تفاوت دارند ودر عین حال همدیگر را تکمیل مي کنند. زنان ومردان که از ویژگي هاي زیست شناختي 
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متفاوتي برخوردارند در فرایند هاي جامعه پذیري با مخلوطي از ویژگي هاي زنانه ومردانه پرورش مي 
یابند والبته فرهنگ هاي بشري تمایل دارند که توزیع ویژگي ها را با توزیع جسم هاي متفاوت تقارن 
بخشند، اما همیشه زنان نیز داراي برخي ویژگي هاي مردانه ومردان نیز داراي برخي از ویژگي هاي 
زنانه هستند. چیزي که سر کوب مي کند لزوما مردان نیستنند، بلکه مردانگي است که گاهي نیز از 
جسم مونث، یعني زنان، برمي خیزد وچیزي که سرکوب مي شود، لزوما زنان نیستند، بلکه زنانگي 
ست. به همین دلیل است که امکان اعتالف بین زنان ومردان براي نجات زنانگي وجود دارد، اما هدف 
این اعتالف نه سرکوب مردانگي بلکه جلوگیري از تک صدایي آن است. ویژگي هاي مردانه عبارتند 
از: عدم وابستگي،استقالل، خرد، اراده، سلسله مراتب، تسلط، فرهنگ، تعالي، زهد، جنگ ومرگ 
وویژگي هاي فرهنگي زنانه عبارتند از: وابستگي متقابل، اجتماع، ارتباط، اشتراک گذاري، عاطفه، 

اعتماد، فقدان سلسله مراتب، طبیعت، درونمان، لذت، صلح وزندگي)مشیرزاده،1383(. 
 پسافمینیسم مي کوشد تا ساختار دو گانه سلسله مراتبي فمینیسم مدرن را که به ساخته شدن یک گروه 
فروتر مي انجامد کنار بگذارد. در زبا ن دوگانه فمینیستي، هر نوع همکاري با طرف دیگر ویرانگر جلوه 
مي کند. این ساختار ارزشي باعث اولویت زن گرایي در مقابل مردگرایي مي شود که حاصل آن از 
ارزش انداختن فمینیسم به مثابه ي دانش رهایي بخش براي سوژه هاي متکثر یا دوگانه ي انساني است. 
پسا فمینیسم به عنوان یک گرایش پسامدرن مثبت اندیش ونیز به عنوان یک جنبش اجتماعي جدید مي 
کوشد به سوي برداشتي نظام یافته تر وانساني تر گام بر دارد. کردار فمینیستي برپایه ي بنیاد هاي معرفت 
شناسي مدرن، آن را دچار تناقض مي سازد به گونه اي که موجب سلطه جنسیتي مي گردد. سلطه اي که 
خود دائما درصدد نقد آن بر مي آید. پسافمینیسم معتقد است که بخشي از وجود انسان بر حسب معیار 
جنسیت سنجیده مي شود وانکار آن عمال صورت مسئله را حذف مي کند ومفهوم رهایي بخشي ومقوله 

کلیت انساني را در معرض تردید قرار مي دهد)گامبل،2002(. 

بحث و نتیجه گیري
شروع جنگ جهاني دوم که از پیشرفته ترین کشور  هاي آن زمان از لحاظ علم و فلسفه و اقتصاد آغاز 
شده بود، این یقین را که انسان تنها در سایه مدرنیسم، تکنولوژي و روشنگري به سعادت دست نخواهد 
یافت، به ارمغان آورد. بدین ترتیب عدم توانایي نجات بخش بودن مدرنیسم وروشنگري  زمینه را براي 

ظهور اندیشه فرا مدرنیسم یا پست مدرنیسم فراهم ساخت. 
پست مدرنیسم وقایع را به چالش کشید وبه موجب آن واقعیت ها حالتي ساختگي و ذهني پیدا کرده 
است، تفکرات نسبت به ماهیت انسان فرق نموده وبرداشت عیني ومنطقي از انسان به انساني ذهني تبدیل 
گردیده است. پست مدرنیسم به دلیل انکار هر گونه  اصول ومفروضه هاي بنیادي  در اخالقیات، ایدئولوژي، 
معنویت، هویت ،عدالت و. . . بشریت را دچار سردرگمي وگمگشتگي حاصل از کثرت گرایي  نموده است. 
ظهوراندیشه پست مدرنیسم موجب تاکید  هرچه بیشتر برفردگرایي، خودآییني و استقالل و تکثردرگزینش 
و انتخاب گردید. این ارز ش ها باعث پدید آمدن این باور گشتند که در دنیاي امروز افراد باید جداي از 
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ارزش  ها و شیوه هاي رفتار پیشین، خود اقدام به تعریف خویشتن کنند،که این امر منجر به ایجاد احساس 
سنگیني بار انتخاب و گزینش گردیده است. ازآنجایي که در پست مدرنیسم مفاهیمي همچون »خرد«، 
»حقیقت«، »سنت«و »اخالق« که مسیر زندگي انسان ها را تعیین مي کرد و به آنها معنا مي بخشید، معاني 
خود را یکسره از دست داد، حقیقت نیز بر پایه این مکتب، امري نسبي فرض شد. بدین ترتیب هویت انساني 
نیز تابع این اصل نسبیت قرار گرفت و چه سخت وگیج کننده است براي بشر پست مدرن که هویت خود 
را در هر لحظه وهر مکان و بسته به شرایط نسبي خود در یابد. در این راستا ماهیت اندیشه هاي انسان در 
مورد فمینیسم،هویت،درمانگري و. . . . دگرگون گشته است. نظام مدرن مبتني بر اندیشه هاي دو به دو مانند 
فرهنگ- طبیعت، عقل- عاطفه و مردان – زنان است. در چنین اندیشه اي مردان بدلیل انجام فعالیت هاي 
فرهنگي وعقالني شایستگي حظور در مجامع عمومي را دارند و داراي پایگاهي باالتر نسبت به زنان مي 
باشند. در حالیکه در گفتمان مدرنیسم پایگاه برتر متعلق به مردان است، سیاست فمینیسم به دنبال بر هم 
زدن این معادله است و تالش دارد با انکار خصوصیت سنتي زنانه و اتخاذ سیاست زن محوري، این بار 
قطب بندي پایگاه اجتماعي – سیاسي  را به نفع زنان تغییر دهد، اما فمینیسم به دلیل تعارضاتي که در دانش 
واهداف آن وجود دارد نمي تواند سعادت وسالمت کلي انساني را تامین کند. فمینیسم مدرن ایجاد کننده 
اندیشه گسترش سلطه جنسیتي است، این همان سلطه اي است که خود آن را نقد مي کند. پسافمینیسم به 
عنوان یک گرایش پست مدرنیسمي مثبت اندیش و به عنوان یک جنبش اجتماعي جدید مي کوشد به 
سوي برداشتي انساني تر ومنطقي تر از انسان گام بردارد. در فمینیسم پست مدرن تاکید بر تفاوت هاست. 
در این بینش زن تنها  یک سوژه ي سیاسي نیست، بلکه موجودي با جنبه هاي مختلف اجتماعي، سیاسي و 
شخصیتي است که در کنار طرف دیگر هویت جنسیتي یعني مردانگي قرار دارد. بدین ترتیب فمینیسم پست 
مدرن به جاي تولید یک دانش تقابلي و تک محوري زنانه، شرایط را براي درک کلیت انساني و تولید 

دانشي رهایي بخش که زمینه ي هم اندیشي و همکاري همگاني را دارد فراهم مي سازد. 
به کار گیري اندیشه پست مدرن در رویکرد درمانگري، این اندیشه را که این تنها در مانگر است که به 
دنبال کشف مشکل، راه وتکنیک درمان را ارائه مي دهد، مردود مي شمارد و این بینش را به درمانجو انتقال 
مي دهد، که خود با اندیشیدن وگفتمان در خصوص مشکالت روبه رو توان دستیابي به راه حل را که خاص 
او و مشکالتش است را دارد، همچنین در میابد که »حقیقت« از پیش تعیین شده اي ویا یک الگوي درماني 
خاص که از پیش براي درمان او تعیین  شده باشد وجود ندارد وبدین ترتیب  درمانگر با تمرکز بر فرض ها 
وگفتمان افراد نقش فعال تر ومحوري تري را در راه درمان به درمانجو واگذار مي کند وپیوسته به منحصر 

به فرد بودن هرفردوهر مراجع ومشکالتشان وراه حل هاي منحصر به فرد آنها توجه دارد. 
به طور کلي، با اندیشیدن پیرامون بینش ها ي مدرن و پست مدرن، در مي یابیم که تنها راه نجات و رهایي 
انسان از بحران ها وپیچیدگي هاي دنیاي ماشیني امروز، پناه بردن به معنویت و دین است. دین راه روشني 
است که به منظور اجراي معنویت و کمال گرایي در زندگي بشر توسط پیامبران براي انسان از طرف 
پروردگار به ودیعه نهاده شده تا انسان دچار بي هویتي،سردرگمي  و پوچي نگرددو همواره راه سعادت، 

آرامش و تعالي را با پناه جستن به معنویت در یابد. 
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