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1. مقدمه
اینمقالهبرآزموناینفرضیهاستوارشدهاستکه
سیاسی، مدرنیتة چیرگیآفرینِی نقِد با همراه لیوتار
امكانفراروِیزیباشناختیازتنگناهاوکاستیهاِیآن
راممكنمیداند.برایآزموِناینفرضیه،نخستباید
مولفههاییرادراندیشةوییافتکهبامدرنیتةسیاسی
همارزباشدوپسازآندرپِینسبتسنجِیاینمولفهها
امری فرضیه این برآمد. وی زیباشناختِی رویكرِد با
بدیهینیست؛چراکهازسوئیلیوتاربهروشنیسخنیاز
مدرنیتةسیاسینمیگویدورونداستداللِیاینمقالهبا
با ارز هم مولفههای یافتِن با که  آغاز مدلی تدوین
مدرنیتةسیاسیدراندیشةلیوتاروچینششاندرکنار
مدرنیتة از وی برداشِت تا میشود برساخته یكدیگر
سیاسیوکاستیهاوچیرگیآفرینیهایموجوددرآن
روشنشودوازسوئیدیگراینفرضیهبهروشنیدربرابر
تفسیرهاِیرایجکسانیچونژیمنزجایمیگیردکهبه
چرخِشفرهنگِیزیباشناسیدراندیشةلیوتارباوردارند
فرضیه، این منطقی پیامد .)353 :1378 )ژیمنز،
به او رویكرد در سیاسی چرخِش به باور بهروشنی
زیباشناسیاست.آنگونهکهویهمراستاباجریان
انتقادیاندیشه،بهویژهکسانیچونآدورنو،برآناست
به هنر بازگرداندن با آوانگارد هنر انتقادِی سویة که
نهادهای قدرت برابر در میتواند روزانه، زیسِت کانوِن
را سرگرمیساز صنعِت رسانههای که فرهنگی
مولفههاِی بر که قدرتی کند. پایداری بهکارمیگیرد،
)لیوتار، است شده استوار سیاسی مدرنیتة برسازندة
هم- این که است گفتن به الزم البته .)71 :1374
راستاییبهمعنایبرداشتییكسانازمدرنیتةسیاسی

نیست.
باید بیاغازیم را فرضیه این آزمون آنكه از پیش
روشنشودکهمدرنیتةسیاسیدرچهچارچوِبمفهومی
طرحمیشودوابزارروشناختِیمابرایرویاروییبامتِن
مدرنیتة با مولفههایهمارز یافتِن و لیوتار نوشتههای

سیاسیدرآنهاچیست.

2. چارچوب مفهومی  و روِش پژوهش 
چیستِیمدرنیتةسیاسی،چونانابزاریرهنمونی،1

مارادرخوانِشنوشتههایلیوتاریاریمیدهد.مدرنیتة
سیاسیدرنتیجهافسونزداییازهمانبنیادهاوپدید
آمدِنفردباوری)Taylor,1991: 1-10(وتمایزیابِیروی
:1382b )وبر،  میانبخش-هایمختلِفجامعه، داده
جامعة از دولت آن، نتیجة در که میآید پدید )378
مدنیجدامیشود.درایندگرگونِیبنیادیونوپدید،
قلمرویعمومیازپهنةخصوصیجدامیشود؛بااین
پنداشتکهجامعةمدنیمصونازچیرگیآفرینِیدولت
خواهدبودوجامعةمدنی،خودآئینِی2انسانراتضمین
سیاسِی بندهاِی و تنگناها از رهیده انساِن میکند.
به متفاوت چهره دو چارچوب این در نیز پیشامدرن
خودمیگیرد.آنگونهکههمشهروندیاعضِودولتاست
عضِو که است فردی هم و دارد شهروندی حقوِق و
و دارد شده تضمین حقوقی که است مدنی جامعه
میتواندبهخودآئینیبرسد.البتهاینامربااینپنداشت
نیزهمراهمیشودکهحقوقشهروندی،زمینهمشارکِت
شهرونددرسازوکارهایچیرگیآفرینوآزادِیسیاسی
بنمایه که جدایی انگارة این میکند. فراهم را وی
پنداشتهای و سیاسی مدرنیتة به باورمندان اندیشه
همراهباآنراتشكیلمیدهد؛دردرازایچندینسده
درغربپدیدآمدهاست)باربیه،19:1383(.باورمندان
بهمدرنیتةسیاسیآنراچونانبرترِیحقوخودآئینی
سیررویكردانتقادی برچیرگیمیپندارندودربرابِرخِطّ
آنان درشمار میتوان نیز لیوتار که میگیرند جای
دانست.اینجریانبرآنهستندکهمدرنیتةسیاسیبه
»برترِیچیرگی«برحقوخودآئینیمیرسد.بنابراین
مدرنیتةسیاسیبهصورتیانضمامیبه»برتریچیرگی«
فروکاستهخواهدشدودراین»برترِیچیرگی«برپایه
اقتضاهایروششناسِیتاریِخایدههایالوجوی،چونان

یکواحد-انگارهخواهدبود.
تاریخ ایدههااست.  تاریِخ ایننوشتار،روِش روش
و »درزماني« سویة دو از روش، یک عنوان به ایدهها
»همزماني«بادیگرروشهایيکهبهخوانِشمتنهاو
لحاظ به دارد. مرزبندي میپردازد، اندیشهها واکاوي
»درزماني«،ایننگرش،بهپیوستاِرزمانيتاریخاندیشه
از باروشهایي این»روِشمتنگرا«آشكارا دارد. باور
پیدا مرزبندي اسكینري، روِش مانند متن، خوانِش
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ميکندکهخوانِشخودرابرپایهآمیزهايازسنجِش
متنوزمینهاستوارميکند.چراکهکسيچوناسكینر
براینباوراستکهمفهومهایيبيزمانوایستا،همچون
:1387 )بوشه، ندارد وجود دولت، یا عدالت طبیعت،

.)27
به نسبت روش این نیز همزماني نگاِه لحاظ به
رویكردهایينیزکهدرتاریخاندیشهبهسراغاندیشمندان
»تاریخ روش دارد. مرزبندي مي-روند، مكتبها و
ایدهها«،روشکاربستهماندیشههاراچوناننظامدر
آنان،عنصرهایسازندة نظرميگیردوهمدربررسی
آنانرابرجستهمیکندکهآنانراواحد-انگاره3مینامد
تناوبي جدول در شده گنجانده اتمهاي چونان که
شیمي،بخشهايتجزیهناپذیراندیشهراميسازند.به
هنگامي تنها اندیشه، تاریخ در پژوهش که گونهایي
کامیابميشودکهاندیشهبهبخشهاِيتجزیهناپذیرش

.)Lovejoy, 1939: 3-6(بازگرداندهشود
دراینمقالهواحد-انگارةبنیادی»برترِیچیرگی«
برحقوخودآئینیاستوباتوجهبهاینكهابزارگرایی
پیامدمنطقِیباوربهمدرنیتهاست،»منطقابزارگرایی«

بااینواحد-انگارههمراهخواهدشد.

3. برداشت لیوتار از مدرنیتة سیاسی
بنیاِد بر سیاسی، امر به نسبت لیوتار رهیافت
فرانظریهایاستواراستکهموجبمیشودارزیابِیوی
حقیقی و عینی گزارشی چونان سیاسی، مدرنیتة از
شیوهای چارچوب در را سیاسی مدرنیتة وی نباشد.
بنیاد سفارش زبانِی بازیهای با رویارویی از نامطلوب
بر پابرجایی»برترِیچیرگی« به مینگردکهمیتواند
حقو»خودآئینی«بیانجامد.مدرنیتةسیاسیاینکاررا
ازرهگذردرآمیختِندوبازِیزبانِیداللتگروسفارش
کننده،انجاممیدهد.ایندرآمیختنبهدوشیوهانجام
میشودوهرشیوهبریكیازدوکالنروایتنظریو
روایِت کالن با شیوه نخستین میشود. استوار رهایی
نظریهمارزیداردکهگونهایازعلِمعلماست.این
آمیزش،ازاینباورژرفبرآمدهاستکهجامعهسرشتی
عینیوحقیقیداردوهمخوانیبااینسرشت،سنجهای
برایارزیابیدادگریدرجامعهخواهدبود.براینپایه،

بادستیابیبهسفارشهاییحقیقتبنیادکهبهافزایش
عدالتمیانجامدوبرآوردنآنازیکگزارشیعینی،
اینفراینددر ازحقیقتمیشود. امِردادگرانهبخشی
چارچوبدانشیانجاممیشودکهجامعةسالموعادالنه
ابژهشناسایِیویاستوپسازترسیمدورنمایچنین
جامعهای،سازوکارهاییرامینمایاندکهمیتواندمارادر
روشنی به لیوتار کند. یاری جامعهای چنین برپایی
قدرت، روابط از بستری بر چیزی چنین که میگوید
در انسانها، زندگی کهشیوة آنگونه میشود، راهبری
چارچوبآنرابطهتعیینمیشود،بیآنكهسازوکارهای
به امرسفارش-کننده، به امرحقیقی از راهبرِیگذار
پرسشگرفتهشود.براینپایهحقیقِتامِرمطلوباز
پیشپذیرفتهشدهاستوهرآنکسکهازآن،روی

بتابدکیفرخواهددید)لیوتار،81-79:1380(.
و زبانیسفارشکننده بازِی دومینشیوةآمیزِش
کالن پایه بر سیاسی، مدرنیتة چارچوِب در داللتگر
روایِترهاییاستوارمیشود.دراینشیوهامرسفارش
از برآمده را دارد؛خود توجه دادگری به کنندهایکه
با همراه که میدهد مردمینشان عمومِی خواسِت
»خودآئینی«،هرآنچهکهدرسردارند،برزبانمیآورند
وآنچهکهمیگویندسنجهایبرایسنجِشدادگرایانه
بودِنقانونگذاریخواهدبود.بهنظِرلیوتار،اینشیوه
به نسبت امپریالیستی خواهِی تمامیت به میتواند
جامعههایدیگروتمامیت-خواهینسبتبهکسانیدر
Lyotard, 1985: 30-(جامعهبیانجامدکهاقلیتهستند

.)31

بنابراینبهنظروی،هردوشیوهدروضعیِتمدرنیتة
سیاسیبه»برترِیچیرگی«میانجامدواینوضعیت
به »برترِیچیرگی« تا فراهممیکند آنگونه را زمینه
نقطةاوجشبرساندوچیرگیرافزونازاندازهگسترش
دهد.وضعیتیکهلیوتارازآنبانامتمامیتخواهیو

حكومِتتروریادمیکند.
مدرنیتة چیرگیآفریِن شرایِط در لیوتار، نظِر به
انسانهادوسویهخواهد ناکامیبرای و آسیب سیاسی،
بود.آنگونهکهازسوییقربانیانیدراینوضعیتوجود
دارندکهحقزندگیوگفتِنرأیوباورشانراندارندو
همراه دیگری ناکامِی و آسیب با امر این دگرسو از
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تواِن آسیبدیدگان این که است این آن و میشود
یک چارچوب را خود آسیبدیدگِی به دادن گواهی
عبارتی4ندارندکهدریکنهاِدرسمیشناساییشدهاز
درستِی و شود طرح دادگاه( )مانند جامعه سوی
ارزیابی خودشان گفتمانِی ژانر چارجوب در گواهشان

شود.
درشرایطمدرنیتةسیاسی،دوکالنروایتنظریو
رهایی)همارزباعلممدرن(امرسیاسیراکهسرشتی
سفارشکنندهوارزشبنیاددارد،برپایةحقیقتیعینی
قرارمیدهندوازرهگذرآنبازِیزبانیویژهایراچونان
فرازبانیحقیقتبنیادواستعالیینمایشمیدهندتادر
مدرنیتة در کند. داوری مختلف زبانِی بازیهای میاِن
سیاسیقانونموضوعهوژانِرگفتمانیدستگاهقضایی
چنیننقشیمیآفریندوباورمندانبهمدرنیتةسیاسی
بامرزگذارِیمیان فرازبانمیتواند این میپندارندکه
اقتداروحقازسوییودولتوجامعةمدنیازسویی
»چیرگی« بر »خودآئینی« و حق برتری به دیگر،
بیانجامدواقتداررابهبندبكشد.ولیلیوتاردربرابرآنان،
و نظری روایت کالن دو فروپاشی با که است آن بر
مختلف زبانی بازیهای پسامدرن، وضعیت در رهایی
چونانیکستیزه5حلناشدنیخواهدبود.یعنیگونهای
ازاختالِف)دستِکمدوسویه(کهبهدلیِلقیاسناپذیرِی
برای که بود نخواهد مطرح قانونی آنان، زبانی بازِی
طرفهایستیزهبهکاررودتاازمسئلهایگرهگشایی
کندکهدرگیریوستیزآنانرابرانگیختهاست.بنابراین
منطقحاکمدرقانونموضوعهمدرنکهدادرسیرادر
و برحق را یكی صفر، جمع حاصِل با بازی چارچوب
نامشروعمیداند،دیگرپذیرفتهنخواهدبود را دیگری
)Lyotard, 1988: xi(ومدرنیتةسیاسیستیزهایازاین

دسترادرچارچوبقانونموضوعهوکالنروایتهای
 حِقّ و کاهد فرومی دادرسِیحلشدنی یک به مدرن
افراِدجامعهرابرپایهیکفرازبانبازنماییمیکند،بدون
بازیهای از درهریک بنگردکهحق امر این به آنكه
ازاینروبهنظرلیوتار بازنماییمیشود. زبانی،چگونه
برآمدهازفرازباِنقانوِنموضوعهمدرن،نمیتواندبه حِقّ
که بیانجامد کسانی بهویژه جامعه، افراد »خودآئینِی«
شیوةمتفاوتیاززیسترابرگزیدهاندودرنتیجه»برترِی

شد خواهد پایدار و استوار »خودآئینی« بر چیرگی«
.)Ibid: 12(

لیوتاردربرابربرآناستکهمدرنیتةسیاسیکهبه
انساننویدرهاییو»خودآئینِی«سیاسیمیدهد،دیگر
چندانمعتبرنیست.همچنانکهنویدهایشدرخصوص
رهاییازنادانیدرحوزةعلمورهاییازفقردرحوزة
اقتصادیدیگرخریداریندارد.بهنظرویمدرنیتهدر
همهاینحوزههادرچارچوبانگارةتوسعهوبرنامههای
نمونههای به باتوجه و پیگیریمیشود ازآن برآمده
رخدادهای و مدرنیته نویدهای با ناهمخوان تاریخِی
بانویدهایتوسعه،دیگرنمیتوانمدرنیتهرابه ناساز
پای امر این بر حتی وی برشمرد. مشروع کلی، طور
میفشاردکهناکامیهایپدیدآمدهدربرنامههایتوسعه
برای که نیست غیِرمدرنی تنگناهاِی از برآمده محور،
هم توسعه در کامیابی بلكه بیافریند، تنگنا مدرنیته
میتواندگونههایتازهایازفقروبیكاریدرکشورهای
و سیاسی حوزه در چیرگی« »برترِی سوم، جهاِن

ناآگاهسازِیرسانهایبیانجامد)لیوتار،174:1384(.

4. افزایش فزون از اندازه و برگشت پذیر »برترِی 
چیرگی« و منطق »ابزارگرایی« در دولت و جامعه 

مدنی
همانطورکهگفتهشدلیوتار»برتریچیرگی«در
بردوکالن استواریآن از برآمده را مدرنیتةسیاسی
روایتنظریورهاییمیکندوچونایندوکالنروایت
شبكة و مدرنیته در »ابزارگرایی« منطق سامانبخش
ارتباطیآناست،میتوان»برتریچیرگی«راصورتی
که دانست سیاسی حوزة در »ابزارگرایی« منطق از
گسترشآنمیتواندبهافزایشفزونازاندازه»برتری
چیرگی«بیانجامدکهلیوتارازآنباناِمتمامیتخواهی

وحكومتتروریادمیکند.
البتهبایدازهمینآغازبراینامرپافشاریداشتکه
لیوتارتنهااینگسترشفزونازاندازهرابرگشتپذیر
نمیداند.ویبراینباورنیستکهکمینهایاز»برترِی
چیرگی«درمدرنیتةسیاسیگریزناپذیرباشد.چراکه
درسرمیپروراند. پسامدرنیته نام با وضعیتیمطلوب
آنگونهکهپسامدرنیتةسیاسیوینهتنهابرایگسترِش
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آن،  کِلّ برای بلكه سیاسی، مدرنیتة ازاندازة فزون
همه رو این از میشود. برشمرده مطلوب جایگزینی
منطِق گسترش با که را سیاسی مدرنیتة سویههای
است، همراه مدنی جامعة و دولت در »ابزارگرایی«
که است برآن وی میداند. پذیر برگشت و برنمیتابد
که موضوعهای قانون بر پافشاری با سیاسی مدرنیتة
چونانیکفرازباِناستواربرکالنروایت،بهسرکوبو
ناشدنی ازستیزهایحل »چیرگِی«دستِکمیکسو
میانجامدکهآسیِبعینیورنِجروانیـذهنِیسرکوب
شدگانرادرپیداردوناگزیربایدازدستآنبهدامن

پسامدرنیتهایسیاسیپناهآورد.
مدرنیتة به نسبت وی کلِی روادارِی عدِم رغم به
سیاسی،ویبازبرآناستکهاینسرکوبو»چیرگی«
زمانیمیتواندگسترشیفزونازاندازهیابدکهنهتنها
قرار موقعیتی در شوندگان سرکوب و آسیبدیدگان
گیرندکهنتوانندآسیبورنجخودرااثباتکنندوحتی
باازمیانرفتنهمهچیزهاییکهمیتواندگواهیبرای
این در آنان ادعای هرگونه باشد، آنان رنج و آسیب
خصوصبیپایهبنماید.لیوتارحتیبرآناستکهاین
»ابزارگرایی« منطِق کاربسِت با میتواند زمینهسازی
رسانههای و دیوانسالری چارچوب در نمونه )برای
مدرن(نظاممندشود.بهگونهایکهسازوکارهایدیوان
دانشگاهی- و رسانهای زمینهسازیهای با ساالرانه
پژوهشیهمراهمیشودوچیزهاییراکههمگانچونان
چونان داشتند، یقین وجودش به عینی، رخدادهای
گمان-هاییبدونپشتوانهعینیجابزنند.بهنظِرویاین
ازاندازهدردولتوجامعة سرکوبو»چیرگِی«فزون
مدنیتوسطیکژانِرگفتمانیانجاموژانرگفتمانیو
گرفته نادیده شوندگان سرکوب حقیقِت رژیمهای

میشود.
تاریخ اخالقِی رسالِت و وظیفه وی پایه، این بر
نگاری،هنر،ادبیاتوفلسفهراانگشتگذاشتنبرچنین
بازنماییهایدروغیِنرخدادهاییمیداندکههمبرآمده
ازمدرنیتةسیاسیاستوهمباگسترِشفزونازاندازه
آندرچارچوِبمنطق»ابزارگرایی«،بهگونهایبازنمایی
و است نداده روی وجه، به»هیچ« گویی که میشود
شدگان سرکوب بر واردشده ستِم و آسیب بنابراین

یک در حقیقتی رژیم هر که چرا میشود. دوچندان
بازی یک چارچوب در و میآید پدید ارتباطی شبكه
زبانیوژانرگفتمانیدربردارندهچهارسویخطابگر،
مخاطب،پیاموعبارتخواهدبودومنطق»ابزارگرایی«
چنان آن چهارسو، این از هریک برای تنگناآفرینی با
راسامان ارتباطیدردولتوجامعةمدنی شبكههای
میدهدکهژانرگفتمانیطرفهایسرکوبشدهنهتنها
نمیتوانددربازِیعدالتشرکتکندوخوانشخوداز
حقیقتودادگریرابرهمگاننمایانکند،بلكهآسیبی
راکهبرویرواداشتهشدهاستنیزدیگردردولتو
جامعه، تمامیِت سوی رسمیاز بهگونة مدنی، جامعه

 .)Lyotard, 1988: 9-10(شناسایینمیشود
بهنظِرلیوتاراینخاموشِیبرآمدهازمنطِقابزارگرایی
درمدرنیتةسیاسی،کهنسبتبهرخدادهایستمگرایانه
درتاریخ)ازشماِرآشویتس(وجوددارد،نشانهایاست
داللتکنندهبراینامرکههمچنانچیزیبرایگفتن
درچارچوبعبارتهاییوجودداردکههنوزگفتهنشده
فلسفه، درچارچوِب آن برایخوانِش و است مبهم و
هنر،ادبیاتوتاریخنگاری،بایدازارائةگزارشیتجربی-
تاریخیبرپایةسندهایبرجایمانده،بسیفراتررفتو
بهچیزیگوشدادکهدرچارچوبقاعدههایپذیرفته
شدهدانشوعلممدرن،نمایشناپذیراست.چراکهاین
دوچندان آسیب نمیتواند شده پذیرفته قاعدههای
رواداشتهشدهبرایستمدیدگانراآنگونهنشاندهد

کهرخدادهاست)مالپاس،104-102:1388(.
اینستِمدوچنداندرحكومِتترورو باوِروی به
و تمامیتخواهانهدوچندانمیشود وضعیِتسیاسِی
نازیسمواستالینیسمدونمونهازآنهستند.بهنظروی
سازوکارهایبهخاموشیکشاندِنتمامیتخواهانهدر
هنری »آفریدة فراگیرسازِی رهگذِر از نازی، آلماِن
بودند، گذارش پایه واگنر و پسارمانتیسم که کامل«
رشتة چند آن چارچوب در و میشود برجستهسازی
باهم اپرا ناِم با تئاتر، و موسیقی شماِر از هنری
درمیآمیزند)کهسینمانیزکاریكاتوریازاینآمیزش
است(تادریکوضعیتتمامیتخواهانةسیاسی،هویِت
آموزِش بهجای و داشتهشود پاس گروهِییکملت
انگارههایآرمانیبهشهروندان،تالشمیشودمخاطبان
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و مردمییگانه که کنند امر این پذیرِش به وادار را
بیمانندهستند.لیوتارحتیبرپاییجشنهایباشكوه
ملیرانیزبااینعملكرِدهمگنسازانههمسومینگرد
کهچونانچارهایبرایبحراِنهویتملِیآلمان،پساز
جنگجهانینخست،بهکارگرفتهشد)لیوتار،1384:

.)100-101
تمامیت همگنسازِی دوم گونه نیز استالینیسم
خواهانهاستکهبهحكومتترورمیانجامد.اینگونه
دومنیزهمچونگونهنخست،برآمدهازگسترِشفزون
ازاندازهمنطِق»ابزارگرایانه«و»برتریچیرگِی«درپِی
آوانگارد6 هنِر گونه، دو هر در لیوتار نظِر به است. آن
در باوهاوس پروژة نازی آلماِن در نمیشود. برتافته
معماریبهکنارمیرودودرشورویهنرمندپیشتازی
چونمالهویچمنزویمیشودودرهردووضعیت،بیش

ازپیشبرعملكرِدهمگنساِزهنرپافشاریمیشود.
ازاینرواستکهلیوتارنهتنهاافزایشفزونازاندازة
خود بلكه چیرگی«، »برتری و »ابزارگرایی« منطق
مدرنیتةسیاسیرانیزبرگشتپذیرمیداندکهدربخش

بعدیبدانپرداختهمیشود.

5. رویارویی لیوتار با مدرنیتة سیاسی و 
گره گشایی از کاستی های آن

به درپِی گوناگون ساحتهای در همواره لیوتار
زبانی بازیهای که است انگارههایی گرفتن پرسش
مدرنیتهرابرمیسازد.پیامدهایسیاسِیاینفرارویرا
کهازاینرهگذرپدیدمیآید،نمیتواننادیدهگرفت.
لحاظ به را آن میتوان پیامدها این ارزیابی با حتی
سیاسی،رادیكالنیزپنداشت.چراکهبهچالشکشیدن
باورهایپابرجاونامطلوبدرخصوصبازنماییواقعیت،

پیامدهایژرفیدرحوزةسیاسیدارد.
آوانگارد هنر و پسامدرن علم سطح دو در لیوتار
وهنِر برایعلم وجایگزین )چوناندوشكلمطلوب
نامطلوبیکهنهتنهابامدرنیتةسیاسیهمخوانیدارند،
بلكهکارکردشاننتیجهجزبازآفرینیمدرنیتةسیاسی
نخواهدداشت.(بهپرسشافكنیهاییدستمیزندکه
سیاسی مدرنیتة برای فرارونده پیامدهایی میتواند
داشتهباشد.دراینبخش،پیشازاینكهاینپرسشرا

رهگذِر از افكنیها چالش این چگونه که دهیم پاسخ
چارچوب )در مدرن علِم زبانِی بازیهای برآشفتِن
پیرامنطق7(وبههمزدننمایشگریزیباشناختی)در
چارچوبهنرآوانگارداستواربرامِرواال8(،بهچهکنش
و سیاسی مدرنیتة با ناهمخوان سیاسی برداشِت یا
فراروندهازآنمیانجامد؛درآغازبهچگونگیاینپرسش
نخست دیگر گفتهای به شد. خواهد توجه افكنیها
)در سیاسی مدرنیتة با لیوتار مستقیم غیِر رویارویی
چارچوبعلمپسامدرنوهنرآوانگارد(وپسازآنبه

رویاروییمستقیمویتوجهمیشود.
ازدیدگاهلیوتار،نوآورِیبرآمدهازهنرآوانگارددر
را انگارههایی نّقاشیمیتواند ادبیاتوهنرهای زمینة
مدرنیتة بنیادی پیشانگارههای که بكشد بهچالش
سیاسیبرپایهآناستواراست.لیوتاربرآناستکهدر
دورانمدرن،گونهایازرکودووارفتگیبرفضایهنردر
بازتولیدکنندة استکههممیتواند فرما جامعهحكم
مدرنیتةسیاسیوهمزمینهسازگسترشفزونازاندازه
»برتریچیرگی«برآمدهازآنباشد.بهنظرویاینفضا
کمفروغ را آوانگارد هنرمنداِن فرمبنیاد تالشهاِی
ازمیان را هنری نوآورِی هرگونه امكان و میکند
فضای این آنچه و )35-36 :1374 )لیوتار، برمیدارد
وارفتهرابازتولیدمیکندسبكیازکاِرهنریاستکه
مینامد. واقعگرایی را آن ویژهاش تعریِف پایة بر وی
لیوتارمدرنیسموپسامدرنیسمدرهنرراچونانپایگاهی
برابرآنچهویواقعگراییمیخواند، برایمقاومتدر
واقع امِر وی که داشت توجه باید البته برمیشمرد.
درچارچوبسه را پسامدرن امِر و امِرمدرن گرایانه،
سبکزیباشناسیمینگردنهسهدورةتاریخی،آنگونه
کههرسههمزمانمیتواننددرهمهدوره-هایکار
هنریباهمهمزیستیداشتهباشند.براینمونهوی
برآننیستکهامِرپسامدرنوضعیتیباشدکهپساز
در وی نظِر به بلكه شود، پدیدار مدرن، امِر کهنگِی
دگرگونی زایِش مرحله )چونان مدرنیته سراسِر
امِر چون واقع در و دارد حضور پیوسته مدرنیستی(
و نوآوری برای پیوسته تالشهای خاطِر به مدرن
بهخودِی میبرد، بهسر آشوب وضعیِت در پیشرفت،
چهرهای و هست نیز پسامدرن امِر دربردارنده خود
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رادیكالترنسبتبههنرمدرنمییابد)مالپاس،1388:
.)65-66

پیشازواکاویآنچهکهلیوتارازواقعگراییدرهنر
و سیاسی مدرنیتة بازتولید برای پایگاهی )چونان
اندازهآن(ودرهم از زمینهسازیبرایگسترِشفزون
تنیدگِیامِرمدرنوامِرپسامدرن)چونانپایگاهیبرای
مقاوتورویارویی(درسردارد،بپردازیم؛ضروریاست
تابرایآشكارساختِنپیوندمیانهنرباامِرسیاسیدر
نگاهلیوتار،بهمرزبندِیویبابرداشتهابرماسازاین
توجه آدورنو( با وی نزدیكی همچنین )و پیوند
شود.هابرماسبرآناستکهباچندپارهشدنجامعهو
تخصصهای از گروهی به زندگی کلیِت بخشبندِی
مستقلازهمکهبهمهارِتمحدوِدکارشناسانواگذار
شده،مدرنیتهشكستخوردهاست)لیوتار،36:1374(
به تنها تكنولوژی و علم پیشرفِت آن چارچوب در و
افزایشکاراییاقتصادیوسیاسیانجامیدهاست،بدون
که گونه آن کند. بهتر را روزانه زندگِی وضعیِت آنكه
لذتخواهی و بامصرفگرایی که افراد روزانة زندگِی
همراهاست،دریکسوجایمیگیردودرسویدیگر
اخالق، علم، همچون دیگری تخصصِی حوزههای
سیاستوهنر،یكسرهبدوِنپیوندبازندگِیمصرفزدة
افراد،روزبهروزباکاربسِتهرچهبیشترشاخِصکارایی،
پیچیدهترمیشوندوافرادعادییابیشتِرافرادجامعه،
را حوزهها این به مربوط مسئلههای نمیتوانند، دیگر
افزون باشند. نقشآفرین آن زبانی بازی در یا دریابند
حوزة گفتماِن بر حاکم زبانِی بازیهای میاِن برآن
حوزههای گفتمانهای زبانی بازیهای با سیاسی
میآید پدید پرنشدنی شكافی اخالقی، و شناختی
)همان:37(.هابرماسدرچارچوبانگارةرهاییوپروژة
دست وضعیت این از چارهاندیشی به مدرنیته، ناتماِم
ازهم گوناگوِن اینحوزههای باید وی، باوِر به میزند.
با هستند، مدرنیته شكسِت بر نشانی که را گسسته
پیراموِن ارتباطی کنش با تا کرد سازگار یكدیگر
قاعدههایاخالقیوسیاسی،اجماعیپدیدآید.هدف
نظریةسیاسینیزیافتِنشرایطیاستکهمیتوانبه
میتواند هنر وی نظِر به یافت. دست اجماعی چنین
و کند زمینهسازی اجماعی چنین به دستیابی برای

با را سیاسی گفتماِن زبانِی بازیهای میاِن شكاِف
گفتمانهایعلمواخالقپرکند)مالپاس،60:1388-

.)58
لیوتاردررویاروییباهابرماس،برآناستکهچنین
نقشسیاسِیهمگنسازینهتنهاناممكناست،بلكه
میتواندپیامدهایزیانباروآسیبزاییچونافزایِش
فزونازاندازه»برتریچیرگی«بهبارآوردکهویازآن
بانامتمامیتخواهیوحكومتتروریادمیکند.بهباور
هنر در پسامدرنیستی و مدرنیستی سبکهای وی
میتوانددربرابرسبکزیباشناختِیواقعگرا،همجلوی
گسترِشفزونازاندازه»برترِیچیرگی«رابگیردوهم
برای را شرایط که بكشد بهچالش را پیشانگارههایی
مدرنیتةسیاسیبازتولیدمیکنندتادیگرسبکواقعگرا
بزند دست فرهنگی حوزه در همگنسازی به نتواند

)لیوتار،49-50:1374(.
منظورلیوتارازسبکزیباشناختِیواقعگرا،هنری
یک انگارههای و باورها که است پرمخاطب و تودهای
فرهنگرانهتنهابهچالشنمیکشد؛بلكهبازنماییخود
رابرپایةآناستوارمیکندوهمانهایرابدوِنمیانجی
بازتاب مردم توده برای دریافت، قابِل گونهای به و
میدهد.بهباوِروی،واقعیت،یکامِرطبیعینیستبلكه
امریفرهنگیاست.بنابرایندرواقعگرایی،هنربهجای
آنكهتصویریزندگیمانندازجهانواقعیرابازنمایاند،
پیامدهای و نمودها )بهویژه جهان تا میکند تالش
مدرنیتةسیاسی(همانگونهکههست،واقعیوطبیعیبه
نظررسد.حتیویالتقاطگرایی9درهنررانیزازشمار
وارفتگیمیداندکهازهنرواقعگراوهمگنسازبرآمده
استودرچارچوبآنهرگونهفرآوردههنری-فرهنگی
ساده کوالژی به هنری آفریدههای و دانسته مجاز
رادیكالدرحوزة تأثیری فروکاستهمیشوندکهدیگر
سیاسینخواهندداشتوتنهادرچرخةمصرفجای
میگیرند.اینچرخهمصرف،درحقیقتهمانشبكة
ارتباطِیمورِدتأکیِدلیوتاراستکهعلموهنردرآن
دادوستد کارایی شاخص و »ابزارگرایی« منطق برپایة
میشوند)مالپاس،68:1388-67(.برپایهاینضرورِت
واقعگرایانهکهمؤلفههاییکآفریدةهنریونشانههای
برسازندةآندردومحوِرهمنشینیوجانشینِیآندر
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حوزهادبیوهنرهایدیداریباید،بهگونهایباشدتابه
سرعت،رمزگانهایآنتوسِطمخاطبرمزگشاییشود؛
برتری ادبیات و نگارگری بر سینما و عكاسی صنعِت
یافت،تاهرچهبیشترواقعیِتبرساختهفرهنگوهویِت
و کند استوار و پابرجا را مخاطبان سیاسی-اجتماعِی
همگنِیفزایندهایدرجامعهپدیدآورد.بهنظروی،این
سویةمبتذِلواقعگرایی،زمانیچیرهمیشودکهقدرت
شاخصهای شرایط این در و باشد سرمایه ازآن
زیباشناختیبه-سودالزامهایانباشِتسرمایهیاشاخِص
کارایی،بهکنارمیروندوارزیابِیکارهایهنریبرپایة
منطِق الزامهای و بودن« بازده »دارای شاخص
بیشتر فروِش در که میشود انجام »ابزارگرایی«
آفریدههایهنریوافزایشمخاطببراِیآنهانمود
مییابد.ولیدرزمانیکه»برترِیچیرگی«درمدرنیتة
سیاسی،فزونازاندازهشود،واقعگراییدرقالبرویكرد
رسمی-دانشگاهیبههنر10،باتمامیتگراییوحكومِت

ترور،همنوامیشود.
بذِر تنها واقعگرایی که دریافت میتوان نتیجه در
همگنسازِیبرآمدهازگسترِشفزونازاندازه»برترِی
و آوردِن پدید با بلكه نمیکند؛ پراکنده را چیرگی«
بازتولیِدآننیززمینهسازیمیکند.بهنظِرلیوتار،این
مدرنیتة در »برترِیچیرگی« اندازه از فزون گسترِش
وضعیِت مانند قدرت که رویمیدهد زمانی سیاسی،
آلماِننازیواستالینیسم،بهجایآنكهدردستسرمایه
این در گیرد. قرار سیاسی یکحزب دردست باشد،
شرایط،هنرآوانگاردمدرنوپسامدرن،بهکنارمیروند
)مانندپروژهباوهاوسدرزمانآلماِننازیوکناررفتِن
هنِردیدارِیپیشتاِزمالهویچدرپسازانقالِباکتبر(.در
اینشرایطتنهاداورِیزیباشناختیپیراموِنآفریدههای
یک که بود خواهد باره این در تصمیمگیری هنری،
آفریدةهنریباقانونهاییهمخواناستکهپیشاز
آفرینششانشكلگرفتهاند.ازاینروباتحمیلمعیارهای
شدة برساخته واقعیِت تنها نه زیبایی، پیشاتجربِی
برای درمانی تا میشود عرضه توده برای فرهنگ
واقعیتیکه این بلكه باشد؛ آنان وارفتگِی و افسردگی
و باورها برساخته شود، ارزیابی روشن خیلی باید
گسترِش با که بود خواهد حزبی همان آرمانهای

»برتریچیرگی«درمدرنیتةسیاسی،جایسرمایهرا
گرفتهاست)لیوتار،38-42:1374(.

6. رویارویِی زیباشناختِی لیوتار با گسترِش 
فزون از اندازه »برتری چیرگی« در مدرنیتة 

سیاسی
پسامدرن و مدرن آوانگارد هنر لیوتار، دیدگاه از
میتواندازرهگذِرامِرواال،دربرابردوشكلواقعگرایی
)هممدرنیتةسیاسیوهمگسترشآن(رویاروییکند.
امِرواال،برآمدهازتفاوتیاستکهکانتدرنقدقوةحكم
وزیباشناسی،میاِنامِرزیباوامِرواالمیگذارد.درنگاه
در موضوعی که میشود احساس زمانی زیبایی وی،
ذهن،یكسرهدریافتشودودرانسانشادمانیبرانگیزد.
از فراتر که است چیزی با رویارویی واال امِر برابر در
تنگناهایتجربهاستوباتوجهبهناتوانیدرنمایشآن
برمیانگیزد را شادی و غم  حِسّ همزمان انسان در
زمانی زیبایی دیگر گفتهای به )مالپاس،70:1388(.
پدیدمیآیدکهمیاننیرویپنداشتیکچیزونیروی
ارائةمفهومِیآنبهدیگران،گونهایازرابطةاینهمانی
ایجادشودکهشادیآفریناست.ولیزمانیکهنیروِی
شكِل در را آن نتواند که دریابد را چیزی گمان،
مفهومیبهدیگراننشاندهد،آنچیزامریاستواالو
)لیوتار، برمیانگیزد غم و شادی احساسی همزمان
44:1374(.درواقعهنِرآوانگاردمیتواندنشاندهدکه
چیزینمایشناپذیروجودداردکهکسیبداننیاندیشیده
زبانی بازیهای چارچوب در را آن نمیتوان و است
اینهنرچونان رو این از بازنماییکرد. را آن موجود
و میشود نمایان جامعه ارتباطی شبكة در ناسازهای

منطِق»ابزارگرایِی«آنرابهچالشمیکشد.
تواِن واال، امِر برپایه آوانگارد هنر این بیگمان،
جلوگیریازهمگنسازِیبرآمدهازواقعگراییراداردکه
درنتیجهگسترِش»برترِیچیرگی«درمدرنیتةسیاسی
پدید سیاسی حزِب یک مطلِق چیرگِی رهگذِر از و
میآید؛ولیمسئلهایکهاکنوندرمی-گیردایناست
را سیاسی مدرنیتة سویههای همه لیوتار اگر که
را آوانگارد هنر رویارویِی باید میداند؛ برگشتپذیر
بسندهبهگسترِشفزونازاندازه»برترِیچیرگی«نكند.
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اگرچنین برانگیختهمیشودکه اینجا از ولیپرسش
برکنِشسیاسی تاثیریبی-میانجی باشد،کارهنری
برجایمیگذاردوبراینپایهمیتوانبهلیوتارهمان
درآمیختن درخصوص بههابرماس وی که زد اتهامیرا
بازِیزبانیحوزةزیباشناختیباامِرسیاسیزدهاست.
استوار بنیاد این بر پیامِدبیمیانجیای چراکهچنین
بازی به میتوان را زیباشناختی زبانِی بازی که است
سیاسیفروکاستومیتواننتیجهگیریکردکهلیوتار
نیزهمچونهابرماس،برداشتیهمگنسازازهنربرگزیده

است.
سیاست، در اثرگذاری این که داشت توجه باید
مدرنیتة با بامیانجی رویارویِی و اثرگذاری از گونهای
سیاسیاست.چراکههنِرآوانگاردتنهاازرهگذِرتاثیربر
فرهنِگ برساختة که واقعیتی بازنمایی شیوههای
باشد، ترور حكومِت تمامیتخواهِی یا سرمایهدارانه
میتواندزمینهرابرایبهچالشکشیدِنمدرنیتةسیاسی
فراهمکند.ولیزمانیکه»برترِیچیرگی«درمدرنیتة
سیاسیفزونااندازهشود،هنرآوانگارداستواربرامِرواال،
و کرد خواهد ستیز گسترش این با خود خودِی به
چنین چون بود. خواهد مستقیم سیاسیش اثرگذارِی
از شده بازنمایی فرهنگ در ناسازهای همچون هنری
و خواهی تمامیت برابر در فراگیر، حزِب سوی
خواهد مقاومت ترور حكومت از برآمده همگنسازی

کرد.
بهروشنیمیتواندریافتاینرویارویِیزیباشناختی
سیاسی مدرنیتة دانشی-ارزشِی همگنسازِی برابر در
نمیتواندبهانگارةانقالببیانجامد.بهنظرمیرسدکه
برداشتویازمقاومتوجایگزینیابِیویدرچارچوِب
پسامدرنیتةسیاسی،بیشازهرچیزیبربستِرسیاسِی
جامعههایپساصنعتیاستوارمیشودکهدرآنهرگونه
انگارهایپیرامونطبقه،ملّتوباوربهغایتیفراگیردر
برجستهسازی با و میبازد رنگ سیاسی، حوزه
سیاستهایفرهنگیوهویتی،اندیشهوکنِشسیاسی
رامتوجهسطِحخرِدسیاستوزندگِیروزانهمیکند.
حتیخوِدلیوتارنیزپسامدرنیتةسیاسیرازمانیتحّقق
ازحاشیهبه افزایشیورش با بتوان یافتهمینگردکه
برای ابزاروسازوکارهایروایی متِنمدرنیتةسیاسی،

است، شده نهادینه و فراگیر که را واقعیت بازنمایِی
ازمیانبرداشت.اینازمیانبرداشتندرزندگِیروزانهو
سازوکارهای آنكه بدون میشود، انجام هنری حوزة
حزبیوجنبِشسیاسیدرسطحکالنبهکارگرفتهشود
چیرگی« »برترِی بازتولید برای سیاسی مدرنیتة که
-232 :1383 )وارد، میگیرد کار به را آنان همواره

.)228
بهنظِرلیوتارزیباشناسِیامِرواالهمتواِنرویارویی
با»چیرگِی«برخواستهازمدرنیتةسیاسیراداردوهم
میتواندباگسترِشفزونازاندازةآنبستیزد.البتهوی
ایندوگونهازرویاروییرامتفاوتبرمیشمرد.چونبا
وجودآنکهدرهردووضعیِتسیاسی»چیرگی«برحق
»چیرگِی« شرایط ولی دارد، برتری »خودآئینی« و
فزونازاندازه)کهوینازیسمواستالینیسمراازشمارآن
میداند(،همچونشرایِطسیاسیمدرنیتةسیاسی)که
در نیست. میکند( یاد سرمایهداری ناِم با آن از وی
شرایط»چیرگِی«فزونازاندازه،این»چیرگی«آشكاراو
استواربرخواستیپیشینبهکاربستهمیشود.ازاینرو
برایمشروعیت درگسترش»چیرگی«،همهتالشها
یاطبقه ملّت افراددرچارچوب بههمگنسازی دادن
گماردهمیشودولیدربرابردروضعیتسرمایه-دارانة
مقتضای که جایی تا همگنسازی سیاسی، مدرنیتة
کاراییباشدانجاممیشود.حتیبرخوردایندوگونهنیز
مدرنیتةسیاسِی در است. متفاوت نیز آوانگارد هنِر با
سرمایهدارانه،پیشتازاِنمیداِنهنرمنزویمیشوندیا
فرهنِگ صنعِت با همكاری به سودجویی برای
»چیرگِی« وضعیت در و واداشته سرگرمیساز
فرونازاندازهبهزندانیامرگمحكوممیشوند.برپایة
هنر که میگیرد نتیجه وی که است تفاوتها این
آوانگاردبرایرویاروییباگسترشمدرنیتةسیاسیتوان
افزونتریداردوبیشازآنكهبتواندبامدرنیتةسیاسی
تمامیت گسترش پس از کند، رویارویی سرمایهدارانه
خواهانةآنبرخواهدآمد.ازهمینرواستکهتمامیت
خواهِیبرآمدهازحكومتتروربیشازمدرنیتةسیاسِی
سرمایهدارانهازهنرآوانگاردبیزاراست)لیوتار،1384:

.)130-131
دردیدگاهلیوتاراینهنرآوانگاردکهازشماِرادبیات
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نظریة یک از بیش میشود، دیداری هنرهاِی و
علمیپیراموِن»چیرگِی«دیوانساالرانهمدرنیتةسیاسی
میتواند منطِق»ابزارگرایی« فزونازاندازة گسترش و
نتیجهبخشباشد.ویبرآناستکهمیاِنیکنظریة
علمیمدرن)حتیاگرانتقادیهمباشد(کهمیخواهد
همهچیزراتوضیحدهدبادیوانساالرِیمدرِناستوار
هردو و دارد وجود همدستی »ابزارگرایی«، منطِق بر
درپِیآنهستندتاحوزةمربوطبهخودرایكسرهمهار
کنند.ازاینرواستکهویبهنقِشهنرآوانگارد،بیش

ازیکنظریةانتقادیوعلمیاطمیناندارد.
رمان ادبِی گونة برای زیادی قابلیِت بهویژه لیوتار
برایرویاروییباچیرگِیفزونازاندازةمدرنیتةسیاسی
روایتگر رمان، در که زمانی وی نظِر به برمیشمارد.
آن چارچوب در و باشد رویدادها چنبرة درگیِر خود
روایتی به است، روایتگر خود که داستان قهرماِن
در دیگرهمچونسوژةشناسا بزند، جداگانهایدست
ارزیابی که بود نخواهد استعالیی مدرن، علمِی نظریة
انجامشدهازمدرنیتةسیاسی،)بهظاهروبرپایةادعاهای
دسترسیناپذیِراستعالیی(ازدغدغههایزندگِیروزانة
این که چرا باشد. بهدور ناخودآگاهش دنیای و سوژه
بهدوربودنسازوکاریبازتولیدکنندهدرمدرنیتةسیاسی
نشانه-های رخدادبودگِی تا میشود موجب و است
تاریخیدرزندگیروزانهبیرنگشوند،نشانههاییکه
چونانناسازههاییدرمدرنیتةسیاسیهستندوقابلیت
بهپرسشگرفتنآنرادارند.براینپایهاستکهبهنظر
ویگونةادبِیرمان،نسبتبهعلمیخودبازتولیدکنندة
بهچالش برای زیادی قابلیت است، سیاسی مدرنیتة
کشدنآنمییابد.همچنین»برترِیچیرگِی«برآمدهاز
مدرنیتةسیاسیبامیلهایفردیپیونددارد،آنگونهکه
میلهای و انسان تنانگِی آن، بر حاکم وضعیِت در
برخواستهازآندگردیسیپیدامیکندودرگسترِش
»برترِیچیرگِی«آندرشكِلتمامیتگراییوحكومِت
و مییابد فزونی بدن، دگردیسِی و پیوند این ترور،
پیچیدهترمیشود.ازاینروسوژهایاستعالییکههماز
دگیریدرچنبرةزندگیروزمرهوهمازدنیایناخودآگاه
بهدورباشد،نمیتواندازدگردیسِیتنخودآگاهشودو
تنهاهنرآوانگاردیچونرمان،بهخوبی،یاراِیمقاومت

دربرابرآنراخواهدداشت.
غیِر و ستیزهجو شناسای سوژه زمینهمندِی این
زندگی دغدغههای با را خود شناسایی که استعالیی
روزانهوالهامهایجهاِنناخودآگاهدرمیآمیزدباسوژِه
ازیکسومیخواهدساماِن کنشگریهمارزاستکه
دیوانساالرانهومنطِق»ابزارگرایی«رابههمبریزد،ولی
احساِس آن، منطِق و سامان این به نسبت دگرسو از
در را اینضعف میکوشد و میکند ناتوانی و کمبود
گفتهای به بپوشاند. آن از برآمده »چیرگِی« و اقتدار
دیگرباغیِراستعالییشدنسوژهبرداشتنمرزسوژهو
یكسره نیز کنشگر سوژِه نیز آن با همارز شناسا، ابژه
در و بود نخواهد سیاسی مدرنیتة برابر در ستیهنده
خواهد نیز سازشکار نیمهای رمان، هنرِی ارائة شكل
همزمان نیز زمینهمند سوژة با همخوان و داشت

ستیزهجووکارپذیرخواهدبود.
به »زیباشناختی-سیاسی«، »سوژه-کنشگِر« این
میانجِینوشتار)بهویژهرمان(،همبامنطِق»ابزارگرایِی«
مدرنیتةسیاسیدرمیآمیزدباآنکامجویی11میکندو
همباآنمیستیزد.درستهمانگونهکهدرنوشتنباید
باگفتنچیزیکه بتوان مگر تا استفادهکرد زبان از
تاکنوندرزبانگفتهنشدهاستازبندروزمرگِیبرآمده
اززبانَرست.درواقعدرلحظةزایِشنوشتاریکهبتواند
چیزیبگویدکهتاکنوندرچارچوِبزباننبودهاست،
سیاسی، مدرنیتة فزونازاندازة چیرگِی« »برترِی
حتی لیوتار نگاه در میشود. گرفته بهپرسش
تمامیتخواهیبرآمدهازحكومِتترورهمزمانیکامیاب
میشودتابتواندجلویزایِشمهارنشدنیوپیشبینی
ناپذیِرچنیننوشتاریرابگیرد.چونکهبااینکاراست
پوچ را امور از برخی رخدادبودگِی سویِه میتواند که
نشاندهدوحتیآنهاراچونانگواِهبرحقبودِنخود
تمامیِت از برآمده نظم که کند بازنمایی کسانی برای
خواهیرادرونینكردهوحكومِتتروِربرآمدهازگسترِش
بازنمایی اینگونه اگر برنتافتهاند. را سیاسی مدرنیتة
نشودکههمهچیزآنگونهرویدادهاستکهدرتمامیِت
شناختیازپیشاندیشدهشدهاست،تمامیتشناختی-
با آوانگارد هنر و میشود کشیده بهپرسش ارزشی،
برای تاریخی، نشانه رخدادگِی سویه برجستهسازِی
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که آنگونه و میکند تالش شكستنی، درهم چنین
حساسیت کالبِد بر رخدادهایی چنین میگوید لیوتار
انسانزخمیواردمیکند،زخمیکهنهتنهادرهمان
لحظهواردشدندردآوراست؛بلكهدرآیندهنیزتوسط
پیشتازاِنمیدانادبیاتوهنرهایدیداری،سربازمیکند
وانسانرابرمیانگیزاندکهکنشواندیشهایناسازبا
بنیادهایمدرنیتةسیاسیدرپیشگیردوافقیدیگرگون
درچارچوِبپسامدرنیتةسیاسیگشودهشود.البتهاین
نخسِت گام تنها و دارد ناروشن افقسویهای گشودن
پسامدرنیتة برسازندة که است چیزی به دستیابی
سیاسیاست.مدرنیتةسیاسیبرایجلوگیریازگشودِن
برایپیشتازاِنمیدانهنرو افقهاییاستکه چنین
ادبیات،تنگنامیآفریندتاچنینزخمهایرخدادگون
درمانوبهفراموشیسپردهشوندتانشانههاِیتاریخِی
انسانها برای و ببازد رنگ سیاسی مدرنیتة با ناساز
ازشگفتی برنیانگیزاندکهنشان را هیچگونهاحساسی

برخودداشتهباشد)همان:159-168(.

مدرنیتة  با  زیباشناختی  رویارویِی  جایگاه   .7
سیاسی در نوشته های گوناگوِن لیوتار

شیوههای به خود مختلِف نوشتههای در لیوتار
مختلفبهپیونِدزیباشناسیوامِرسیاسیونقشیاشاره
سیاسی مدرنیتة با رویارویی در میتواند که میکند
بررسی ادامه در که مختلف شیوههای این بیافرید.

خواهد،همهبایكدیگرهمارزوهمخوانهستند.
پسامدرنیسم پرسِش به پاسخ نوشتاِر در لیوتار
چیست؟)لیوتار،51:1374-35(سخنازهنرآوانگاردی
طرحمیکندکهبرامِرواالاستواراست.ویبرآناست
که است رخدادی همچون هنری، چنین آفریدة که
که آنگونه میشود، آفریده پیشبینیناپذیر بهگونهای
میگیرد، جای برآن که پیشانگارههایی و قاعدهها
بهگونهایخودانگیختهوهمراهباآفرینِشهنریپدید
میآیند.ازاینرونمیتوانآنرابابهکارگیرِیقانونهایی
تعیینکنندهومقولههاییشناختهشده،داوریکرد.چرا
چنین جستجوِی در به-خودیِخود هنری آفریدة که
قانونهاییبرمیآید.همانگونهکهدربخشپیشنهم
گفتهشد،اینهنرآوانگارددربرابرسبِکهنرِیواقعگرا

نمایانسازی پِی در واال امِر بهجای که میگیرد جای
واقعیتیفهمپذیربرایمخاطبانتودهایخوداست.

مناقشه مورِد عبارتهای ستیزه: کتاب در وی
)Lyotard, 1988(نیزچنینهنِرآوانگاردیرااستواربر

نمینگرد. ازپیشموجودی گفتماِن ژانِر یک قاعدههای
ژانِر یک قاعدههای بر و باشد این از غیر اگر چون
پابرجا و بازتولید به بگیرد، شكل پایدارشده گفتمانِی
کردِنهرچهبیشتِرآنژانِرگفتمانیدستمیزندوتنها
را مخاطبان برای آشنا واقعیِت ژانر این چارچوِب در
واال امِر بر که آوانگاردی هنر ولی میکند. بازنمایی
استوارشود،بابرهمزدِنقاعدههایآشناِینمایشگرِی
آشناییزدایندهعمل واقعچونانرخدادی درهنر،در
گفتمانی، ژانِر یک اجماِع درهمشكستِن با و میکند
برسازندِه اندیشِه و کنش برابر در نیمهروشن افقی
پسامدرنیتةسیاسیمیگشاید.درحقیقتایندستاز
میاِن ستیزِه گرهگشایی به آنکه بدون هنری، کاِر
را تازهای شیوههای بزند؛ دست گفتمان ژانرهای
میآزمایدتاروندهایبهخاموشیکشاندِنیکیاچند
سوِیستیزهایخاصرابنمایاندودرچارچوِبامِرواال
بدانگواهیدهد.لیوتاربهویژهکارویژةمهمیبردوش
ادبیاِتپیشتازمیگذاردتادوشادوِشعلمپسامدرنو
فلسفهبتواندبهگونهایانضمامی،تاقاعدههایژانرهای
فراگیِرگفتمانرابازنویسیکندوستیزهوستمیراکه
ژانرآنراپوشاندهاست،نشان این ازآنبرخواستهو
وضعیِت دگرگونِی برای چشماندازی اینرو از دهد.
کنونیبهدستمیآیدوفضاییدراختیارژانرهاییقرار
میگیردکهطردشدهاند)Ibid: 11-13(.بایدپافشاری
شودکههنریکهواقعیِتبرآمدهازاجماعبرسِریک
واقعگرایی سبِک با میکند بازتولید را گفتمانی ژانر
اینهماناست.اینگونهازهنردرچرخةشبكةارتباطِی
بهکاالیی را آفریدةهنری و سرمایهدارانهکارمیکند
نمایش با و فرومیکاهد شبكه این در دادوستد برای
مدرنیتة با مردم، توده برای شده پذیرفته واقعیِت

سیاسی،پیوندیتقویتکنندهپیدامیکند.
زمان بازاندیشِی ناانسانی: کتاِب در همچنین وی
برابر در را آوانگارد هنر دوباره نیز )1393 a )لیوتار،
سبِکزیباشناختِیواقعگراجایمیدهدوبرآنمیشود
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کهارزشهنرنبایدبراینپایهارزیابیشودکهبتواند
برایتودهایازمخاطبان،جّذابوسرگرمکنندهباشد.
هنرِی کاِر موضوِع را انسانی امِر کتاب، این در وی
واقعگرامیداند،سبكیکهمیخواهدبهشیوهایانسانی
واداشته هنر کار، این براِی کند. گفتگو انسانها با
انگارههایپذیرفتهشدهازسویژانِر میشودتاهمان
فراگیِرگفتمانرابهکارگیردکهبنیادیبرایسازماندهِی
پایدارسازِی و مخاطبان سیاسی-اجتماعی هویت
وضعیِتکنونِیسیاسیاست.دربرابربهنظِروی،هنر
برای که میکند پافشاری ناانسانی امِر بر آوانگارد
مخاطبانناآشنااستولیدرعوضمیتواندالهامبخش
باشد.درواقعلیوتاردراینکتاببرآنمیشودکههنر
آوانگاردباتوجهبهامِرناانسانیوطبیعینیانگاشتِنامِر
انسانی،بنیادهایاومانیستِیمدرنیتةسیاسیرابهچالش
از انگارهای و انسانی امِر نظِروی به میکشد.چراکه
در کنش و اندیشه حوزههای همه بنیاِد که انسان
تاریخی-فرهنگی برساختهای است؛ غربی جامعههای
خواهدبودوهنرآوانگاردباپافشاریبرامِرناانسانی،از
میکند. فراروی مدرنیتةسیاسی اومانیستِی بنیادهاِی

)همان:7-9(
فرهنگی- سازهای چونان انسانی، امِر حقیقت، در
ژانِر اجماع از برآمده آشناِی واقعیِت همان تاریخی،
فراگیِرگفتماناستواینژانر،امِرانسانیرادرچارچوِب
شبكةارتباطِیموجوددرمدرنیتةسیاسیسرمایهدارانهای
کهبرمنطِق»ابزارگرایی«استواراست؛بهامِرتكنیكی
نمیتواند دیگر انسانی امر بنابراین فرومیکاهد.
در قطعه یک به شدن تبدیل با و باشد شگفتانگیز
ماشیِنمدرنیتةسیاسیسرمایهدارانه،درشبكةارتباطِی
آندادوستدمیشود.هنِرواقعگرانیزبراینامِرانسانی
پافشاری گفتمان، فراگیِر ژانِر سوی از برساختهشده

میکند.
در »ابزارگرایی«، منطِق بر استورا انسانِی امِر این
واقع،ناانسانیاستوبهانسانیتزدائیازانسانانجامیده
است.دربرابِراینشكلازامِرناانسانیکهپیشانگارههایش
میتواند ناانسانی امِر از دومی شكِل است؛ اومانیستی
در و میافكند بهسوئی را پیشانگارهها این که باشد
اینشكِل فراسویمنطِق»ابزارگرایی«جایمیگیرد.

دومدرحقیقت،آنسویهایازانسانبودناستکهدر
چنگ از و میگیرد جای ناخودآگاه میلهای چنبرة
مدرنیته در پرورش و آموزش سازوکارهای و نهادها
میگریزدوهنرآوانگارددرپِینمایانسازِیآناست.در
واقعاینسویهازرهگذِرهمانامِرواالینمایشناپذیر
نشانههای از اندیشهنشده خوانشی و میشود نمایان
این لیوتار نظِر به میدهد. بهدست ستیزهها، تاریخِی
شكِلدوِمامِرناانسانی،همزمانهمبرآشوبندهاستو
هممیتواندزمینهساِز»خودآئینی«درمیداِنسیاسی

باشد)مالپاس،125-126:1388(.
لیوتاربرآناستکههنرآوانگاردمیتوانداینسویه
ازانسانبودنرابرجستهسازیکند.درنگاِهوی،همینکه
انسان،انسانزادهنمیشودوضروریاستتاکودکاز
رهگذِرفرایندهایآموزشوپرورش،چونانیکانسان
پذیرفتهشود،نشانازبرساختگِیبنیادهایاومانیستیو
این از میتواند آوانگارد هنر و دارد انسان انگارة خوِد
سیاسی مدرنیتة در شدِه برنامهریزی و آشنا سویة
سرمایهدارانه،فرارودوبهداماِنشكلدومامِرناانسانی
پایداری است. انسانبودن ناآشنای سوی که بجهد
کودکیدرشخصیتبزرگسالنشانازاینسویهدارد.
کودکپیشازآنکهآموزشوپرورشرادریافتکند،
و نیمهآگاهانه خواستههاِی از مجموعهای سوی از
از پس ولی میشود راهبری اجتماعینشده میلهای
همچنان انسانبودگی، از سویه این نیز بزرگسالی
و دیداری هنرهای لیوتار باشد. برانگیزاننده میتواند
امِر دوِم شكل این دادِن گواهی به را پیشتاز ادبیاِت
ناانسانیفرامیخواند.ویبهروشنیمیگویدکهکارایِی
بنیادِیشكِلنخسِتامِرناانسانیوسوگیرِیآننسبت
»ابزارگرایی« منطِق و تكنیكی امر با که پیشرفت به
جایگزینیابِی برای را امیدی هرگونه دارد؛ اینهمانی
مدرنیتةسیاسی،بربادمیدهدوهرگونهسیاستورزی
انقالبیدرحوزهکنشواندیشهبیهودهبرشمردهمیشود
وتنهاراهرویاروییباآنجزازرهگذِرتوجهبهآنسویه
ناآشنایانسانبودگیممكننخواهدبود)لیوتار،1393:

.)14-17
ویحتیدرکتاِبدیگریباناِماقتصاِدلیبیدویینیز
ازشكِلنخسِتامِرناانسانیناممیبردوبرآنمیشود
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کهافرادنگاهیهمراهباکامجویی12نسبتبهاینسویه
چیرگِی« »برتری با که انسانبودگی برنامهریزیشده
میگیرند درپیش است؛ همپیوند سیاسی مدرنیتة
در زیست حتی وی نظِر به .)Lyotard, 1993: 111(

شرایِطکنونیدرمدرنیتةسیاسی،بابرساختهشدِناین
سویهاستکهرواپذیرمیشود.چراکهاینامِرناانسانی
درچارچوِبانسانیتزداییازانسان،بدِنویومیلهای

برآمدهازآنرادگرگونمیکند.
ویبااشارهبهاینبیریختشدگی13کهبرایبدنو
میلرویمیدهد؛کارویژهایدیگربرایزیباشناسِیامِر
واال،بهویژههنرهایدیدارِیپیشتازبرمیشمرد.نمونة
مطلوبیکهویبرایایندستازکاِرهنریبرمیشمارد،
که آنگونه است. دوشان مارسل حاضر-آمادههای14
آوردن پدید در را دوشان هنری سبک
بیریختشدگیهاییکهتنهاازیکزاویةخاصبهشكل
اصلیودرستدیدهمیشوندودرچشماندازهایدیگر
بهصورتاشكالدرهموبیمعنابهنظرمیآیند؛چونان
گواهیبربیریختشدِنتنانگیمینگرد.دردیدگاهوی
هنرِی آفریدههای در پیشتاز، هنرِی کاِر از گونه این
راچونان باآن انسانوکامجوییهمراه تنانگی خود،
زمینهساز و میدهد نمایش کژدیسگی از گونهای
خودآگاهِیمخاطبازآنخواهدبودوافقیناروشناز
سویهناآشنایانسانبودگیوحتیپسامدرنیتةسیاسی،

.)25-28:b1393،خواهدگشود)لیوتار
براینمونهویحاضر-آمادههایمكانیكِیدوشانرا
نمونهایازچنینهنریبرمیشمردکهدربرابِرجهاِن
و شگفتانگیز »ابزارگرایی« منطِق بر استوار صنعتِی
برآشوبندهبهنظرخواهدآمدودرمیداِنهنرپرسشهایی
افكند. درخواهد پایدار و فراگیر باورهای پیراموِن را
باورهاییکهباسرشِتآفریدههایهنریوبرداشتیدر
پیوندهستندکهازآنشكِلنخستامِرناانسانیاست.
شكِل این نابهسامانِی و بنفكنی به پرسشافكنی این
نخستمیانجامدومیتواندزمینهسازیبرایآگاهیاز
بیریختشدگِیبدنومیلهایبرخواستهازآنباشدو
چوناینبیریختیبرایهمخوانسازِیانسانهابرای
خودآگاهِی میشود، انجام سیاسی مدرنیتة در زیست
میتواند دوشان مارسل حاضر-آمادههای از برآمده

باشد سیاسی مدرنیتة در کنونی وضعیِت برهمزننده
)مالپاس،132-133:1388(.

البتهلیوتاریادآوریمیکندکههنرآوانگاردیچون
حاضرآمادههایدوشاننمیتواندامِرناانسانِیجایگزینی
پدیدآورد،بلكهتنهابابرآشوفتِنتنانگِیدگردیسیشده،
الهامبخِشکنشهاواندیشههاییخواهدبودکهمیتواند
شدن پدیدار با و باشد سیاسی پسامدرنیتة برسازنده
امِر دوم کهشكل است اندیشههایی و چنینکنشها
ناانسانینمودیعینیبهخودمیگیردوشرایِطتنانگی
ومیلدگرگونمیشود.روشناستکهاینپسامدرنیتة
دربردارنده مدرنیتةسیاسی، سیاسی،چونانجایگزیِن
در و نیست تعیینشده ازپیش اندیشههایی و کنش
بخشبعدیبهگونهانضمامیتربدانخواهیمپرداخت.

8. نتیجه گیری: دموکراسِی رادیکال، جایگزین 
پسامدرِن مدرنیتة سیاسی و فضایی مطلوب 

برای هنر آوانگارد
لیوتار،نگاهیانتقادینسبتبهدموکراسیموجود
درمدرنیتةسیاسیدارد.ازدیدگاهوی،ایندموکراسی،
برآمدهازشیوةدوِمآمیزِشبازِیزبانِیداللتباسفارش
درمدرنیتةسیاسیاستکهدرآغازاینبخشبهآن
که سیاستی دوم، شیوة این چارچوِب در شد. اشاره
سفارشبنیادومعطوفبهدادگریاست،گمانمیرود
کهبرپایةخواسِتآزادمردمِیاستوارشدهاستکهبه
یافتهاند.آنگونهکههرآنچهکه »خودآئینی«دست
پنداشته دادگرانه یكسره باشند، داشته سر در مردم
میشود.برپایةاینالگوازمدرنیتةسیاسی،ادعامیشود
کههمةافراددرشكلگیریقانونهایموضوعةمدرن
درجامعهدرگیرهستند،تاآنجاکهخودراباآنجامعه

همسانمیپندارندوبهآرمانهایآنباوردارند.
همانگونهکهدرآغازنیزگفتیم،درنگاهلیوتار،این
الگوِیدموکراتیکدرهنربهتمامیتخواهِیامپریالیستی
چیرگیآفرین، تمامیتخواهِی و بیگانگان به نسبت
همگان همچون که میانجامد اقلیتهایی به نسبت
نمیاندیشند.ازاینروآزادانهترینوعادالنهترینآرمانها،
برآمدهازآرمانهایافرادیاگروهیخاصخواهدبودو
اینامرموجبمیشودکهعملكرِدبیگانگانودیگراِن



38

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 23، تابستان 1396

دروِنجامعه،برپایهقانونهاییسنجیدهشودکهخود
چیرگی« »برترِی به نتیجه در و ندارند باور بدان

میانجامد)مالپاس،82-83:1388(.
در موجود دموکراسِی نمیتواند لیوتار بنابراین
مدرنیتةسیاسیرابربتابد.البتهستیِزویبادموکراسی،
یكسرهمطلقنیست.ویبرآناستکهبافرارویازاین
در اومانیستی، بنیادهای گذاشتِن کنار و دموکراسی
خصوِصسوژهوبرگزیدِنبنیادهاِیزبانی-گفتمانیبرای
استعالزداییازآن،میتوانازرهگذررادیكالکردنش،

چهرهایمطلوببدانبخشید.
ایندموکراسِیرادیكالکهبافروپاشِیدوکالنروایِت
آوانگارد هنِر سیاسِی نقشآفرینِی و رهایی و نظری
همارزیدارد؛دوشیوةارزیابِیدادگرانهبودِنسیاسِت
زبانِی بازِی دیگر و میگذارد کنار را سفارشبنیاد
سفارشیراکهسیاستبخشیازآناست،بهبازِیزبانِی
داللتگرفرونمیکاهد.بهگفتهایدیگرهمانگونهکهدر
علِممدرن،کالنروایت،همهبازیهایزبانیرابهچیزی
آنان بر و میشود پنداشته فرازبان که فرومیکاهد
چیرگیمییابد؛بافروپاشِیکالنروایتهاوجایگزینی
روایتهایخرِدرقیبوقیاسناپذیربهجاِیآن،فرازبان
دیگراعتبارینخواهدداشت.دراینوضعیتاستکه
سیاسی پسامدرنیتهای و میشود رادیكال دموکراسی
پدیدارمیشودکهدرچارچوِبآنسیاسِتسفارشبنیاِد
معطوفبهدادگری،دیگربهحقیقتیعینیکهبرآمدهاز
تاچونان نمیشود زده پیوند است؛ زبانِیداللت بازی
امریحقیقیوعینیدرجایگاِهیکفرازبانجایگیرد
وبابازنماییدیگربازیهایزبانی،ژانرگفتماِنخودو

رژیمحقیقتبرخواستهازآنرابدانهاتحمیلکند.
دربرابردرپسامدرنیتةسیاسی،درنبوِداینفرازباِن
و گوناگون زبانِی بازیهای کالنروایت، از برآمده
هر اندازه به و میشوند شناسایی آنان، قیاسناپذیرِی
خواهیم سنجه دادگری و حقیقت برای زبانی، بازِی
داشت،بدوِنآنکهبههرکدامازآنانبیتوجهیشود.
بهگونهای زمینه بهدستمیآیدکه زمانی امر این
مختلِف ژانرهای در زبانی، بازِی هر تا باشد فراهم
گفتمان،حقیقتودادگریراهمانگونهکهدرسردارد
اموِرسیاسیرابرپایهسنجةدادگرِی بیاوردو برزبان

خودداوریکند.اینشرایطدرنگاِهلیوتاردادگرایانهو
مطلوباستودرنگاهویدرغیرازاینشرایطوضعیت
و ترور تمامیتخواهی، به و بود خواهد بیدادگرایانه
دموکراسی بنابراین میانجامد. دیگری نابودسازِی
رادیكاِلمورِدنظِرلیوتار،عدالتراگونهایازبازیزبانی
چارچوِب در بتواند گفتمانی ژانر هر که میپندارد
بازنمایِی بازِی در خود، ویژه زبانِی بازِی و قاعدهها
سنجههایدادگریوداورِیدادگرایانه،مشارکتیبرابر
داشتهباشد)Lyotard, 1988: 66-67(.دراینشرایطهم
از هم و است فراهم آوانگارد هنر برای فضا سویی از
سوییدیگرآفرینشهایچنینهنریمیتواندنمودهایی
عینیازفرارویازپیشانگارههایمدرنیتةسیاسیارائه

کند.
درپایانمیتوانچنیننتیجهگیریکردکهبهنظر
لیوتارنقشهنرآوانگارددردموکراسِیرادیكالآناست
درپِی هم و دهد نشان را ژانرها میان ستیِز هم که
شیوههاییباشدتادرچارچوِبیکدموکراسِیرادیكال،
ژانریکهجهاِنعبارتشسرکوبشدهاست،برادعای
این و دهد گواهی دادگری و حقیقت درباره خود
گواهیدهیدرشكلیرسمیونهادینهشدهانجامشود؛
مدرنیتة در دموکراسی رهیافِت همچون آنکه بدوِن
سیاسی،یکژانِرفراگیر،پدیدآمدهباشدتاقاعدههای
آنبرایهمهژانرها،کاربستپذیرباشدوستیزههادر
چارچوِبقانوِنموضوعهمدرن،ناپدیدشوند.قانونیکه
نقش-آفرینیمیکند فرازباِنحقیقتبنیاد چونانیک

.)Lyotard, 1988: 142(
بهطورکلّیبهنظرمیرسدکهسنجشامكانیکه
لیوتارازهنرآوانگارددرفرارویازمدرنیتةسیاسیدارد،
باخوشبینیهمراهاست.اینامرچهدرفرارویازگونة
سرمایهدارنةآنوچهدرگونهایازآنکهچیرگیدرآن
میشود. دیده است، داشته فزونازاندازهای گسترش
افزونبراین،صرفنظرازوجودچنینامكانی،نقدوی
مدرنیتة بر حاکم وضعیت در پدیدآمده تنگناهای از
سیاسی،بهویژهکاستیهاییکهطرحقانونموضوعیبر
عنوان )به فرازبان قالبیک در و عینی پایةحقیقتی
ستیزههایاجتماعی(بهبارمیآورد، سازوکاریبرایحِلّ
سازوکارهای چنین گذشتن کنار به نسبت نمیتواند

مجابکنندهباشد.
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