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1. مقدمه
بر  چيره  فرهنگی  وضعيت  به  انتقادی  رويكرد 
از  رهايی  امكاِن  مسئله  چيزی  هر  از  بيش  مدرنيته، 
تنگناها و كاستی  هایِ برشمرده  شده در اين رويكرد را 
 پيش می كشد و چون در اين رويكرد، گسترِش منطِق 
»ابزارگرايی« و پيامدِ افسون  زداينده آن، چونان گونه  ای 
انسان،  برای »خودآئينِی«  كاستی و همچنين تنگنايی 
به  ميان  اين پرسش  نمايانده می  شود؛ در گام نخست، 
فرهنگِی  وضعيت  در  می  توان  اندازه  چه  تا  كه  می  آيد 
منطِق  كه  يافت  را  حوزه هايی  مدرنيته،  بر  چيره 
اين  نيز  دوم  گام  در  نباشد.  چيره  آن  بر  »ابزارگرايی« 
مسئله مطرح می شود كه حوزه هنر و زيباشناسی در اين 
وضعيت، چقدر از اين منطق، به  دور است و تا چه ميزان 
می  توان امكانی برای رهايی از آن، از رهگذر »خودآئينِی« 
زيباشناختی، فراهم كرد. از اين  رو، پرسِش بنيادی اين 
نوشتار بر كانونِ امكان  سنجِی »خودآئينِی« زيباشناختی، 

در شرايِط چيرگِی منطِق »ابزارگرايی« استوار است.
به منظوِر واكاوِی جزئياِت اين پرسش بنيادْی بايد 
بگوييم كه منظور از رويكرد انتقادی به وضعيِت فرهنگِی 
از  تأثير  نتيجة  در  كه  است  رويكردی  مدرن، 
چشم اندازباورِی1 نيچه ای، نگاهی تاريخی به خردگرايی 
دارد و به شيوه ای متافيزيكی با اين مقوله برخورد نمی-
 كند. اين امر به آنجا می  انجامد كه انديشمنِد انتقادی در 
پِی تبييِن شكلی تاريخی از خرد برآيد كه در فرهنگی 
از  دست  اين  نگاه  در  می  يابد.  عينی  نمودی  خاص 
ـ  تاريخی  شكِل  »ابزارگرايی«،  منطِق  انديشمندان، 
فرهنگی چيره بر خرد مدرن است و ويژگی اصلی آن 
در  است.  فرهنگ  ساحِت  در  فن،  و  خرد  همنشينی 
نتيجه، به باورشان خرد ديگر چونان عامِل رهايی انسان 
تنگناآفرينی  بر  به جای آن  از چيرگی قدرت نيست و 
»ابزارگرايی« و هم سرشتِی آن با قدرت و سلطه پافشاری 

می شود.
كه  است  سيری  خِطّ  همان  انتقادی،  رويكرد  اين 
فوكوِی واپسين، انديشه خود را در آن جای می دهد و به 
بر  استوار  كانت،  كه  است  برآمده  پاسخی  از  وی  باور 
»روشنگری  پرسِش  به  اكنون،  امِر  هستی شناسِی 
چيست؟« داده است و با آغاز از نيچه و وبر به مكتِب 

فرانكفورت می رسد. )فوكو، 1370: 66(2 در نگاه وی، در 
در  فرهنگ  عقالنی شدن  و  علم  نقش  به  رويكرد،  اين 
پديد آوردن وفوِر قدرت، با بدگمانی نگريسته می شود و 
و  می شوند  همنشين  تكنيک  و  خرد  آن  چارچوِب  در 
هدفی جز نقِد رابطه های ميان طرح بنيادی علم و طرح 

بنيادی تكنيک ندارد. )فوكو، 1387: 229-228(
بنابراين، با وجود بسياری از تفاوت ها مياِن فوكو و 
منطِق  با  نظری  رويارويِی  در  دو  اين  ميان  وبر، 
به  كه  به گونه ای  ديده می شود.  »ابزارگرايی«، همسانی 
رويكردی  گرفتِن  پيش  در  با  فوكو  كه  می رسد  نظر 
و  فرهنگ  شدِن  عقالنی  وبر  به  نسبت  انضمامی تر 
»ابزارگرايی« را در حوزه های گوناگونی بررسی می كند 
ديوانگی،  همچون  بنيادی،  تجربه های  از  يک  هر  كه 
بزهكاری و جنسيت، در آن مطرح می شود و  بيماری، 
همچنين در تبيين رابطه ميان عقالنی شدن فرهنگ و 
قدرت، به جای آنكه قدرت را از ديدگاه عقالنيت درونی 
رويارويِی  پايه  بر  را  قدرت  رابطه های  كند،  تحليل  آن 
راهبردهای قدرت، می سنجد. )همان، 1379 الف: 345-
يا  عقالنيت  نام  با  »ابزارگرايی«  منطق  از  وی   )346
فناوری سياسی و حتی با نام فِنّ حكومت كردن نيز ياد 
نبودن همراه  زير حكومت  فِنّ  با  نمی تواند  كه  می كند 
نباشد. فوكو انديشه انتقادی در غرب را استوار بر كانون 
پرسش از حكومت مندی می داند. )همان، 1378: 224( 
و  عقالنيت  از  فوكو  برداشت  كه  است  نمايان  يكسره 
تكنيک چه همانندی هايی با مقوله درستی تكنيكی وبر 
سنجِش  برای  شاخص  ارائه  رهگذر  از  آن  پيشرفت  و 
درست و نادرست، در يک حيطه اجتماعی خاص، دارد. 

)وبر، 1382الف: 66(
رويكرد ليوتار نيز به چيرگِی منطِق »ابزارگرايی« در 
وضعيت فرهنگی مدرن نيز بدون همانندی با وبر و فوكو 
ـ  فرهنگی  نگاهی  دو  آن   همچون  نيز  ليوتار  نيست. 
تاريخی به خرد دارد و خرد را در چارچوِب فرهنِگ غربی 
اين  كه  است  آن  بر  و  می داند  همنشين  تكنيک  با 
همنشينی می تواند زمينه ساِز چيرگِی قدرت و سلطه بر 
)ليوتار،  پسامدرن  وضعيت  كتاب  دو  در  و  شود  انسان 
1380( و ناانسانی )ليوتار، 1393(، دو خوانشی متفاوت 
از منطق »ابزارگرايی« به دست داده است كه در كتاب 
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نخست رويكردی خوش بينانه تر از كتاب دوم دارد و در 
ناانسانی، به دليل اثرپذيری بيشتر از مكتب فرانكفورت، 
خوانش بدبينانه تری از اين منطق دارد و بيشتر به وبر 
نزديک می شود. هرچند هر دو استوار بر بن مايه يكسانی 
شبكه ای  چارچوب  در  را  گرايی«  »ابزار  منطق  و  است 

ارتباطی تبيين می كند.
شبكه  اين  عملكرد  پسامدرن،  وضعيت  در  وی 
تصوير  به  زبانی  بازی های  چارچوِب  در  را  ارتباطی 
پديد  جامعه  نهادهای  برای  تنگناهايی  كه  می كشد 
می آورند و هر فرد با نقش آفرينی در چارچوِب فرستنده 
پيام، مخاطب، و مرجع3، به انتقاِل پيام مشغول است و 
هر كنش اجتماعی را ستيزی برمی  شمرد كه از رهگذر 
پاره  گفتاری  جايگزين  پاره  گفتاری4  نهاد،  يک  در  آن، 
ديگر می  شود. وی، همچنين، برتری پيام  های برآمده از 
چيرگِی  نشانگِر  را  سنجشی6  و  سفارشی5  گزاره  های 
زيرا  می  داند،  ارتباطی  شبكه  بر  »ابزارگرايی«  منطقِ 
به  اجتماعی  نظام  ديدگاه  های  و  نفع  ها  با  همسو 
می  انجامد.  نظام  در  سود  و  اجرايی  توان  بيشينه سازی 

)ليوتار، 1380: 81-87(
در  را  »ابزارگرايی«  چيرگی  ناانسانی،  در  ليوتار، 
تبيين  علمی7،  فنی-  نام دستگاه  با  مقوله  ای  چارچوب 
می كند كه در جامعه  های صنعتی و پساصنعتی بر همه 
مناسبت  های انسانی، چونان ذهنی فراانسانی و رايانه ای، 
چيره می  شود و در جايگاه يک حافظه فراانسانی و يک 
پاالينده زمانمند8 به هم  نهاد ساختِن9 زمآن های جدا از 
هم، در يک زنجيره روايتی دست می  زند. در نگاه وی، 
يافتِن  ارتباطی  قابليِت  و  دسترسی پذيری  به  امر  اين 
كاالهای فرهنگی و در نتيجه به بربريِت جديد و منسوخ 
شدنِ روح می  انجامد و بدن نيز در تنگنای اين دستگاه 
فناورانه  زندگِی  شرايط  با  سازگاری  به  علمی،  فنی- 

واداشته می  شود. )همان، 1993: 95-92(
اكنون استوار بر مسئله بنيادی اين نوشتار و با توجه 
فوكو،  و  ليوتار  وبر،  انتقادی  ارزيابی  ميان  همسانی  به 
نسبت به منطِق »ابزارگرايی«، در ادامه اين نوشتار بر آن 
كه  دهيم  پاسخ  پرسش  اين  به  تا  بود  خواهيم 
ناپسندشماریِ اين منطق نزد اين  سه  انديشمند، تا چه 
»خودآئينِی«  و  زيبايی  و  هنر  پاس داشِت  به  ميزان 

زيباشناختی، چونان امكانی برای رهايی از »ابزارگرايی« 
مقايسه  ای  بررسی  به  بهتر  گفته  ای  به  و  می  انجامد 

رويكردشان به اين مسئله بنيادی خواهيم پرداخت.

2.روش پژوهش
روش ما در سنجِش مقايسه ای رويارويِی نظرِی وبر، 
ليوتار، و فوكو نسبت به اين مسئله بنيادی، روِش تاريِخ  
دو  از  روش،  يک  عنوان  به  ايده  ها  تاريخ  است.  ايده  ها 
سوية »درزماني« و »هم زماني« با ديگر روش هايي كه به 
مي  زنند،  دست  انديشه  ها  واكاوي  و  متن  ها  خوانشِ 
مرزبندي پيدا مي  كند. به لحاظ »درزماني«، اين نگرش، 
به پيوستاِر زماني تاريخ انديشه باور دارد و يكسره به كار 
اين پژوهش مي  آيد كه در پِي سنجِش پيوستاري ضِدّ 
روشنگري است كه از نيچه آغاز می شود و با ميانجِي وبر 
به انديشمندان پسامدرني چون فوكو و ليوتار مي  انجامد. 
اين روش متن  گرا آشكارا با روش  هايي از خوانِش متن، 
مانند روشِ اسكينري، مرزبندي پيدا مي  كند كه خوانِش 
خود را بر پاية آميزه اي از سنجِش متن و زمينه استوار 
كه  است  باور  اين  بر  وي  كه كسي چون  مي  كند. چرا 
مفهوم  هايي بي  زمان و ايستا، همچون طبيعت، دادگري 

يا دولت، به  ميان نيست. )بوشه، 1387: 27(
به  نسبت  روش  اين  نيز  هم  زماني  نگاهِ  لحاظ  به 
رويكردهايي كه در تاريخ انديشه به سراغ انديشمندان و 
مكتب  ها مي  روند، مرزبندي پيدا مي  كند. رويكرِد نخست 
در تاريخ انديشه بر اين باور است كه براي درِک نيروهاي 
پويا بايد به سراغ يافته  ها، دريافت  ها، و بينِش نموديافته 
در نوشته  هاي انديشمند رفت. اين رويكرد، كمبودهايي 
چونان  پنداشت  ها  به  اينكه  جای  به  كه  چرا  دارد، 
ساختارهايِ متمايز معنايي بنگرد كه چشم  اندازي براي 
انديشه پديد مي  آورند، به آن ها فقط به عنوان دنباله يا 
براي  آن كه  بدون  مي  كند  نگاه  انديشمند  از  سايه  اي 
پنداشت  ها و باورها پيوندهايي مستقل و پيوسته در زمان 
در نظر بگيرد. به لحاظ نگاهِ هم  زماني اين روش همچنين 
را  انديشمندان  كه  مي كند  پيدا  مرزبندي  رويكردي  با 
كنار مي  نهد و آغازگاه واكاوي خود در تاريخ انديشه را 
مكتب  ها و ايسم  ها مي  داند. )نيسبت، در دست چاپ: 1(

اما، به رغم اين برتري اين رويكرد نيز كمبودهايي 
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دارد كه تاريخ ايده ها مي كوشد از آن فرارود. چرا كه اين 
ناديده  را  يگان هايي  كليت،  بر  افزون  تأكيد  با  رويكرد 
مي  گيرد كه سازنده ي نظام  هاي فكری هستند. در برابر، 
در روش »تاريخ ايده  ها« هم انديشه  ها را چونان نظام در 
برجسته  سازی  به  آنان  بررسی  در  هم  و  مي  گيرد  نظر 
عنصرهای سازندة آنان دست می  زند كه آنان را واحد ـ 
در  گنجانده  شده  اتم  هاي  چونان  كه  می  نامد  انگاره10 
جدول تناوبي شيمي، بخش  هاي تجزيه  ناپذير انديشه را 
مي  سازند، به گونه  اي كه پژوهش در تاريخ انديشه، تنها 
بخش  هاي  به  انديشه  كه  مي  شود  كامياب  هنگامي 
 Lovejoy,( .نخستين و تجزيه  ناپذيرش  بازگردانده شود

)1939: 3-6

3. روش کاربست نظریه و داده  گزینی
همين  پايِة  بر  نيز  پژوهش  مسئله  با  ما  رويارويِی 
رويكرد روش  شناختی استوار خواهد بود. همان  گونه كه 
در مقدمه گفته شد، چارچوب نظری در اين مقاله خِطّ 
سيری است كه فوكو از انديشه انتقادی ترسيم می  كند. 
استوار بر اين بيناد برای پاسخگويی به پرسش طرح  شده 
ما دو واحد- انگاره »ابزارگرايی« و »خودآئينی« برگزيده 
می  شود و اين دو واحد- انگاره در چارچوب روش تاريخ 
ايده  های الوجوی، ابزاِر رهنمونی در برخورد با نوشته های 
وبر، ليوتار، و فوكو خواهد بود تا بتوان به گونه  ای دقيق تر 
سنجش  با  تا  زد  دست  ليوتار  و  فوكو  وبر،  مقايسة  به 
جايگاه آن ها در بافت فكری اين سه  تن، شاخصی برای 
مقايسه، رويكردشان به »خودآئينِی« زيباشناختی، پديد 

آيد.
اما، اين واحد ـ انگاره كه اين چنين در روِش تاريِخ 
ايده  ها برجستگی می  يابد، چيست؟ واحد ـ انگاره بر پاية 
به   جامعه شناسی  سنتِ  كتابِ  در  نيسبت  كه  تعريفی 
دست می دهد، يک جنبة فكری، يک چارچوب و يا يک 
مقوله )به مفهوم كانتی( است كه در درون آن گمان ها و 
آن  دروِن  در  و  می  خورد  پيوند  يكديگر  به  واقعيت  ها 
چونان  و  می  آيند  هم  گردِ  مشاهده  ها  و  برداشت  ها 
و  می  كند  روشن  را  منظره  يک  از  بخشی  نورافكنی، 
بخشی ديگر را در تاريكی جای می  دهد، و بخش تاريكی 
نيز برپايه برداشتی كه از بخشِ روشن به  دست می  آيد، 

خوانش می  شود. وی در ادامه می  گويد كه اهميتی ندارد 
كه مفهوم غائی از آن در نزد ما برداشتی افالطونی بيابد 
و يا تنها رويكردی كاربردشناسانه نسبت به آن در پيش 
گيريم، بلكه مهم اين خواهد بود كه هنگاِم كاربست آن، 
چونان يک روش در تاريِخ انديشه، همزمان هم كهن الگو 

خواهد بود و هم برنامه ای برای كنش.
خود  پژوهش  برای  را  ايده  ها  تاريخ  روش  كه  وی 
برگزيده است، چهار شاخص را در خصوص كاربسِت آن 
به  ميان می  آورد. كه می  تواند برای گزينِش واحدـ  انگاره 

سودمند باشد.
بدان  كه  می  نامد  عموميت  را  نخست  معيار  وی 
شماِر  در  بايد  انگاره  ها  ـ  واحد  همة  كه  معناست 
چشم گيری از نوشته  های انديشمندان وجود داشته باشد 
با  پيوند  در  نباشد.  بسنده  گروه،  با  فرد  يک  به  تنها  و 
انگاره  هايی  ـ  واحد  بايد  نيز  ما  پژوهش  اين  مسئله  ای 
انديشه  های  در  مشترک  مخرجی  چونان  كه  برگزينيم 
وبر، فوكو و ليوتار به  شمار می  رود و در بيشترِ نوشته  هاِی 
بنيادی اين سه به  ميان باشد. معيار دوم پيوستگی نام 
دارد و نيسبت در اين  باره می گويد: »بايد در دوره  های 
آغازين و همچنين پايانِی يک دوره قابل تشخيص باشند 
و همان  گونه كه در گذشته مطرح بودند، در زمان كنونی 
نيز مطرح باشند.« شاخص سومی كه وی برمی شمارد 
تمايز نام دارد: »بايد بتوان نمود واحدـ  انگاره  ها را در آن 
چه يک مكتب را به گونه  ايی چشم  گير از ديگر مكتب ها 
متفاوت می  كند، مشاهده كرد.« شاخص چهارم نيسبت 
تا اندازه ای ابهام دارد، وی در اين باره می  گويد كه واحد 
ـ انگاره  ها بايد در مفهوِم كامِل  خود باشند. )نيسبت، در 

دست انتشار: 9(
در بخش بعدی به كاربست اين روش برای سنجش 
مقايسه  ای انتقادهای اين سه انديشمند، نسبت به واحد- 
انگاره »ابزارگرايی« خواهيم پرداخت و در بخش بعد از 
بافت  در  را  انگاره »خودآئينی«  ـ  واحد  نيز جايگاه  آن 

فكری اين  سه  تن بررسی خواهيم كرد.

افسون زدائی11،  به  فوکو  و  لیوتار  وبر،  نگاه   .4
چونان پیامِد بی میانجِی »ابزارگرایی«

پيش از آن كه به ارزيابی مقايسه  ای نگاه اين سه  تن به 
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منطق  از  رهايی  امكان  و  زيباشناختی  »خودآئينِی« 
به  آن ها  نگاه  ارزيابی  به  بايد  بپردازيم  »ابزارگرايی« 
فرهنگ مدرن  در  اين منطق  افسون  زداينده  پيامدهای 
دست بزنيم. به نظر می  رسد كه به طور كلی، با وجود 
در  »ابزارگرايی«،  ناپسندشماری  در  همسانی شان 
همداستان  چندان  آن،  پيامدهای  نكوهش  خصوص 
نيچه  ای، كنار  ليوتار در چارچوبی  نمونه،  برای  نباشند. 
آمدن  پديد  با  را  پسامدرن  در وضعيِت  فراروايت  رفتِن 
از  نمودی  كه  می  بيند  هم خوان  فرهنگی  هيچ  انگاریِ 
دامنه  در  مقوله  اين  به  وی  است.  افسون  زدائی 
مشروعيت زدايی از فراروايت  های سده نوزدهم می  پردازد. 

)ليوتار، 1380: 126-125(
اين رويكرد به علمْ ناهمانندی  هايی با خوانش وبری 
از افسون  زدائی دارد. زيرا اگر هيچ  انگاری را برآمده از كنار 
رفتنِ فراروايت  ها بدانيم، غايتی كه در اين ميان زدوده 
ديگر  نگاه،  اين  در  و  است  »ابزارگرايی«  می  شود، خوِد 
نگريسته  افسون  ساز  عاملی  چونان  »ابزارگرايی«، 
نمی شود؛ بلكه قربانی افسون  سازی خواهد بود. از سويی 
ديگر، اين سويه از افسون  زدايی، در برابر خوانِش غم باِر 

وبری، امری مطلوب برشمرده می  شود. 
می  توان  كه  همان گونه  گفت،  بايد  نيز  فوكو  دربارة 
ديرينه  شناسی و تبارشناسی را دو سطح از ارزيابی وی از 
را  سطح  دو  اين  می  توان  برشمرد،  »ابزارگرايی« 
تكميل كننده تحليل انتقادی وبر از افسون  زدايی، چونان 

پيامِد »ابزارگرايی« در نظر گرفت. 
سامان  كتاِب  در  به ويژه  ديرينه شناسی،  سطح  در 
چيزها، رويكرد فوكو  به جايگزينِی شكلـ  انسان با شكل 
ـ خدا را می  توان خوانشی متفاوت از افسون  زدايی وبر )و 
در حتی شايد بيش تر خوانشی از مرگِ خدایِ نيچه  ای( 
چونان  انسان  ديرينه شناس،  فوكوِی  نگاه  در  برشمرد. 
اندركنِش  از  برآمده  كه  تاريخی  برساخته  شده  شكِل 
نيروهای درونِی انسان با نيروهای بيرون از وی، در دوره 
مدرن برساخته شده است و قرار نيست اين شكل برای 
هميشه پابرجا باشد. تا پيش از اين در دوره كالسيک، 
شكلـ  خدا، به  ميان بود كه از رهگذِر اندركنِش نيروهای 
درونِی انسان )از شماِر انديشه، يادآوری و خواستن( با 
دو  دربردارنده  نيرو  هر  و  است  آمده  پديد  بی  كرانگی 

بخش در نظر گرفته می  شود، نخست، واقعيت كه قابِل 
فرازجويی تا بی  كرانگی است و دوم تنگنايی است كه در 
برابر اين بی  كرانگی وجود دارد. بر پايه آميزش اين دو 
بخش، زنجيره ای پايگانی در هستی پديد می  آيد كه در 
سر آن شكلـ  خدا از آميزش نيروهای قابِل فرازجويی تا 
بی كرانگی است و نيروهای پايين  تر، نه با سرشِت حقيقِی 
اثباِت وجود  برای  نتيجه  ای كه می  توانند  با  بلكه  خود، 
خداوند ارائه دهند، شناسايی می  شوند. از اين   رو، شاخِص 
زنجيره  ای  در  چيز  آن  گنجاندن  چيز  هر  بودن  علمی 
پايگانی خواهد بود كه به بی  كرانگیِ غايت  مند ره می  برد. 
)ارزش ساز(  پايگانِی  زنجيره  چنين  مدرن  دوره  در 
نيروهاِی كرانمنِد  با  انسان  نيروهای درونی  می گسلد و 
زيست، كار و زبان، نسبت برقرار می  كنند و سامان های 
)دلوز،  می رود.  ميان  از  يكسره  بی كرانگی،  بازنمايی 
1386: 183-196( اين خوانش از مرگ خدای نيچه در 
وضعيِت فرهنگی مدرن، با رويكرِد وبری نسبت به فراهم 
به  خودیِ  خود  غايت هایِ  از  ارزش زدائی  زمينه  شدنِ 
نتيجه گسترش منطِق  دارد كه در  ارزشمند، همسانی 

»ابزارگرايی« روی می  دهد.
وی در تحليل تاريخِی تبارشناختِی خود نيز، گزارشی 
دست  به  »ابزارگرايی«  منطِق  عملكرِد  و  پيدايش  از 
می دهد كه در چارچوِب نهادهای گوناگونی چون زندان، 
بر  وی  می  شود.  چيره  افراد  بر  ديوانه  خانه،  و  درمانگاه 
از رهگذر آن پديد می  آيد،  اين چيرگی  شيوه  هايی كه 
وضعيت  در  بودن  به  هنجار  و  انضباط  می فشارد.  پای 
افسون زدايی  از  وبر  تحليِل  ادامه  در  می توان  را  مدرن 
متفاوتی  پژوهشی  كار  شيوة  دو،  هر  هرچند  برشمرد. 
دارند و سويه ای متفاوت در برخورد با وضعيت مدرن در 

پيش گرفته اند.
به  نسبت  تن  سه  اين  شد  مشخص  كه  همان  گونه 
پيامدهای افسون زدايندة »ابزارگرايی« چندان همداستان 
و  هنر  حوزه  در  كه  می نمايد  اين گونه  ولی  نيستند، 
چونان  افسون زدايی،  به  رويكردشان  مياِن  زيباشناسی، 
بنابراين،  باشد.  بيشتر  همسانی  »ابزارگرايی«،  پيامد 
واكاوی همانندی رويكردشان به اين مقوله، كه چونان 
واحد ـ انگاره ای خودبنياد نگريسته نمی شود، بر كانون 
مقوله زيباشناسی استوار خواهد شد تا سيمايی نزديک 
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و  افسون زدايی  به  فكريشان  بافِت  همانندی  از  واقع  به 
حتی اثرپذيری ليوتار و فوكو از وبر، در نگاه به اين مقوله، 
روشن  تر شود. بر اين پايه، نخست گزارشی از ارزيابِی وبر 
به ميان خواهد آمد و پس از آن به سراِغ ليوتار و فوكو 

خواهيم رفت.
منطِق  گسترِش  و  خردورزی  پيشرفِت  وبر،  باوِر  به 
دو  مياِن  مناسبت های  هم  خوردِن  بر  به  »ابزارگرايی« 
حوزه ارزشی يا دو ساماِن زيستی دينی و هنری انجاميده 
است. پيش از اين دگرگونی، با وجود بی  اعتبارِی هنر نزِد 
دين، رابطه  ای هماهنگ ميان اين دو حوزه وجود دارد؛ 
چرا كه برای مخاطبانِ آفريده  های هنری ايمان بر حِسّ 
اين  درون  مايه  بنابراين  و  دارد  برتری  زيباشناختی 
آفريده  ها ارزشِ بيشتری نسبت به فرمِ آن پيدا می  كند. 
ِه ناظر بر  هنرمند نيز آفريده خود را برآمده از گونه  ای فرَّ

توانايی يا خودانگيختگی می داند.
برهم  هماهنگی،  اين  »ابزارگرايی«،  گسترِش  با 
عملِی  و  نظری  فزاينده  فشارهای  زيِر  هنر  و   می خورد 
ارزش هايی  رستگاری  بخش،  دين  به  نسبت  خردگرايی، 
خودبنياد می يابد و در رقابت با دين، تحّقِق رستگارِی 

اين  جهانی را برعهده می گيرد. )وبر، 1382الف: 391(
در نگاه وبر، اين خودبنيادی و خودقانون گذاری12 در 
حوزه زيباشناختی، پيامدهايی اخالقی نيز دارد. چرا كه 
رستگاریِ اين  جهانی كه هنر درپِی آن است، بر حّسی 
غيِر  اخالقی،  لحاِظ  به  استوار می شود كه  زيباشناختی 
داوری  های  از  مدرن  انسان  پرهيزِ  به  و  است  مسئوالنه 
زمينه  در  ارزش  گذاری  هرگونه  و  می انجامد  اخالقی 
و  سليقه  نسبی،  امری  زيباشناختی،  داورِی  به  اخالق 
ذائقه ای شخصی فروكاسته می شود و هنجار اخالقی و 
اعتبار فراگيِر آن، رنگ می بازد. )همان، 1382الف: 392( 

و هيچ انگارِی فرهنگی جايگزيِن آن می شود.
فرهنگی  از جايگاِه هنر در وضعيت  ليوتار  برداشت 
به  نسبت  وبر  رويكرد  با  بسياری  نزديكی  مدرن، 
افسون زدايی هنر در مدرنيته دارد. به باوِر ليوتار، فرهنگ 
مقوله  كه  می گنجد.  فيگور  و  گفتمان  بخِش  دو  در 
نخست، رهگذری برای ارتباِط زبانی است و دومی، يک 
بستِر مشترک از معنا مياِن افراِد جامعه است كه سرشتی، 

و  ديداری  امِر  بر  و  دارد  گفتمانی  غيِر   - غيِرزبانی 
قابِل دسترس، استوار است و  پيچيدگی رازآميز و غيِر 
هنر در اين حوزه جای می گيرد. در نگاه وی، در وضعيت 
مدرن، هنر ديگر همچون گذشته، كاركرِد دينی ندارد و 
ديگر اين گونه نيست كه حوزه فيگور بنياد و غيِرگفتمانِی 
زندگِی روزمره، تنها در تنگنای امِر قدسی باشد. چرا كه 
رهگذِر گسترِش  از  زيباشناسی،  عقالنی شدن حوزه  با 
دليِل  به  اين،  از  پيش  كه  فيگور  حوزه  »ابزارگرايی«، 
قدسی بودن، قابِل بازنمايی نبود، بر پايه اقتضاهای توليد 
امكان  و  است  شده  سركوب  سرمايه  داری،  مصرفِ  و 
برقراری رابطه ميان انسآن ها در چارچوب فيگور از ميان 

 )Lyotard, 1984: 72( .رفت
بنابراين، همسو با خوانشِ وبر از افسون  زدايِی هنر در 
فرهنِگ مدرن، ليوتار بر آن است كه سازگارِی فزاينده 
فرهنگ غرب با منطِق »ابزارگرايی«، بازِی آزادانه تخيل، 
در  را  نوآور  و  آفريننده  انديشه  و  می شود  سركوب 
چارچوب تقاضاهای بازار، جای می دهد. پيامدهايی كه 
تأثيرهای  با  اين فرايند برمی شمارد  از  انتقال  ليوتار در 
ميان  از  همچون  وبر،  نوشته های  در  شده  برشمرده 
تنگناِی  در  هنر،  آئينِی  شكل های  گام به گاِم  برداشتِن 
»ابزارگرايی« جای گرفتِن نوآوری و پيشگامِی هنری در 
)گين،  دارد.  هماهنگی  ارزشی،  خردگرايِی  چارچوِب 

)164-163 :1389
به نظر می رسد كه فوكو نيز در موضع گيری در مورد 
زيباشناسِی وجود، به چنين خوانشی از افسون زدايی هنر 
همسانی  كه  باشد  داشته  باور  مدرن،  وضعيت  در 
برجسته ای با رويكرد وبر دارد. وی نيز بر آن است كه در 
از  را  خود  گذشته  مذهبِی  ويژه  كار  هنر  مدرن،  غرِب 
دست می دهد و در اثرپذيری از منطِق »ابزارگرايی«، به 
هدِف  گونه  هيچ  كه  می شود  تبديل  هدفمند  كنشی 
چشم گيری ندارد و دست يافتن به زيبايی و آفريدن آن، 
كار  بی  آن كه،  می شود؛  پيگيری  آن،  خودِ  خاطرِ  به  تنها 
و  لحاِظ سوگيری  به  و  باشد  داشته  جامعه  در  ويژه ای 
 :1390 )سايمونز،  می شود.  خودبنياد  يكسره  ارزش، 

)159-158
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5. سنجش مقایسه ای رویکرد وبر، لیوتار و فوکو 
پیراموِن امکاِن »خودآئینی«

شد،  نمايان  پيشين  بخش  در  كه  گونه  همان 
وبر،  نزد  در  انگاره،  ـ  واحد  يک  چونان  »خودآئينی«، 
ليوتار، و فوكو با »ابزارگرايی«، همنشينی منطقی دارد و 
رهگذِر  از  سه،  هر  نزد  در  »خودآئينی«  امكان  سنجِی 
ارزيابِی امكاِن فراروی از تنگناهای منطِق »ابزارگرايی« 
و  همانندی ها  واكاوی  به  پايه  اين  بر  می شود.  انجام 
ناهمانندی های رويكرد اين  سه  تن به اين واحد ـ انگاره، 

خواهيم پرداخت.
يكسره روشن است كه اين سه نسبت به »خودآئينی« 
پرسِش  به  كانت  پاسِخ  از  برآمده  شناختِی  ـ  اخالقی 
روشنگری چيست؛ مرزبندی و ستيز دارند. ولی، پرسشی 
كه مطرح می شود اين است كه تا، چه ميزان اين سه در 
پِی به دست دادِن جايگزينی برای »خودآئينِی« كانتی 
برمی آيند تا مگر انسان بتواند در تنگناهای پديدآمده در 
نتيجه گسترِش »ابزارگرايی«، به »خودآئينِی« حقيقی 

دست يابد.
مقايسه رويكرِد اين سه، نسبت به اين واحد ـ انگاره، 
نشان از نزديكِی ليوتار و فوكو در برابر وبر دارد و همچنين 
به  نظر می رسد كه وبر، دستِ  كم در ساحِت فرهنگ، از 
سفارِش جايگزينی برای تحقِق »خودآئينِی« انسان در 
وضعيِت مدرن، سر باز زده است. )پيراموِن جايگزين يابِی 
وبر در دو ساحِت علم و سياست در دو فصِل پيِش رو، 
بحث خواهد شد.( چرا كه گسترِش منطِق »ابزارگرايی« 
برای وبر، داللت بر مجموعه ای از گرايش های هم پيوندی 
دارد كه در شيوه های گوناگون يا زيرسيستم های مختلف، 
وجود دارد و به صوری شدن و ابزاری شدِن رابطه های 
افرادِ جامعه و ديوان  ساالرِی فزاينده ای می انجامد كه با 
اين  فراگير و نظام مند هم خوانی دارد.  الزامی  گسترِش 
گرايش ها، نشان از ناهم خوانِی وضعيِت كنونی در فرهنِگ 
غرب، با آرماِن »خودآئينی« در روشنگری دارد. بنابراين، 
فرِد داراِی »خودآئينی«، كه آفريده و كشِف تاريِخ اروپاِی 
مدرن است؛ در نگاِه وی ناپديد شده است و يا تنها در 
خود  زيسِت  به  شخصيت زدايی شده،  سيستِم  حاشيه 
ادامه می دهد. )Welmer, 1988: 134( بنابراين در ارزيابِی 
وبر از وضعيت مدرن، امكانی برای طرِح جايگزينی برای 

»خودآئينی« در ساحِت فرهنگی، به  ميان نيست.
بخِش پيشين دربارة »ابزارگرايی« را با افسون زدايی 
هم بستگی  به  توجه  با  برديم.  پايان  به  زيباشناسی  در 
تالش خواهد شد،  »ابزارگرايی«،  با  بخش  اين  منطقِی 
نخست امكان سنجِی ليوتار و فوكو، دربارة »خودآئينی«، 

از رهگذِر زيباشناسی، بررسی شود.

نگاِه لیوتار و فوکو به »خودآئینِی« زیباشناسانه 
در مقایسه با وبر

مقاومتی  به  جز  وبر،  شد،  گفته  كه  همان گونه 
و  علم  ساحِت  دو  در  كاربردشناسانه  و  پارسامنشانه 
سياست، به هيچ گونه فراروی از تنگناهای »ابزارگرايی«، 
ليوتار و فوكو، در خصوِص  اين رو، ميان  از  ندارد.  باور 
امكاِن »خودآئينی«، همانندی به ميان است. البته، بايد 
تأكيد شود كه اين همانندی يكسره مطلق نيست؛ چرا 
كه فوكو، در برابر وبر و ليوتار، به وجوِد حوزه ای پادعقالنی 
به  ليوتار،  برابر،  در  و  ندارد  باور  هنر(  يا  علم  )از شماِر 
گونه ای پيرازيباشناسی و حتی بدون آنكه اشاره مستقيم 
آن  بر  و  دارد  باور  پيراشناخت شناسی  گونه ای  به  كند؛ 
است كه در دو حوزه علم و هنر می توان جايگزين هايی 
»ابزارگرايی«،  منطِق  برابر  در  پيرامنطقی،  و  پادعقالنی 
بنياد گذاشت. با وجود اين فوكو به امكاِن »خودآئينی«، 
از  فراروی  درباره  وی،  انديشه  بافِت  هرچند  دارد.  باور 
و  پيچيدگی  ليوتار،  به  نسبت  »ابزارگرايی«  تنگناهای 

درهم تنيدگِی افزون تری دارد.
منطِق  براندازِی  امكاِن  به  فوكو،  برابر  در  ليوتار 
كه  هنر،  از  خاص  گونه ای  رهگذِر  از  »ابزارگرايی« 
كه  علم،  از  خاص  گونه ای  و  می نامد؛  آوانگاردش 
پيرامنطقی اش می خواند؛ باور دارد. وی همچون وبر، به 
وضعيِت  در  »ابزارگرايی«  منطِق  وراِی  حوزه ای  وجوِد 
فرهنگِی مدرْن، باور دارد و از اين رو، هنر را در اين حوزه 
می گنجاند. البته، وبر با وجود فراعقالنی دانستِن حوزه 
زيباشناسی، در علم، چونان حرفه، بر آن است كه اين 
تنگناهای  به  دادن  تن  جز  سرنوشتی  پايان  در  حوزه 
هرگونه  به  نسبت  همچنين  وی  ندارد.  »ابزارگرايی« 
دستاويز قرار دادِن امِر پادعقالنی و رمانتيک، برای رهايی 
از منطقِ »ابزارگرايی«، هشدار می دهد و بر آن می  شود 
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كه اين شيوه رهايی از خردورزی، می  تواند به پيامدهايی 
داشته اند،  سر  در  آن  به  باورمنداِن  آنچه  با  كه  برسد 
يكسره ناهمخوان باشد. )وبر، 1382ب: 165-166( وی 
حتی هنر و زيباشناسی را به لحاِظ بی معنايی و ناتوانی 
از رويارويی با غايت  های زندگی، همسنگ علم می  داند و 
می  گويد كه زيباشناسی تنها در پِی كشِف شرايطی است 
كه اثِر هنری در چارچوِب آن آفريده می شود و در پی 
با  آن  همخوانِی  سنجِش  و  هنری  اثِر  بر  ارزش گذاری 
)وبر،  نيست.  انسان ها  مياِن  برادرِی  يا  اشرافی  روحيه 
1382ب: 167( و حتی به اين پرسش نيز نمی پردازد كه 

آيا به آفرينِش هنری نيازمند هستيم يا نه.
»خودآئينِی«  به  وبر  رويكرِد  بودن  نمايان  رغِم  به 
زيباشناختی، پژوهشگری چون گين حكم به همانندِی 
باوِر ليوتار و وبر به امكاِن براندازِی »ابزارگرايِی« از رهگذر 
كه  می پندارد  چنين  به گزافه  و  است  داده  هنری  كاِر 
ليوتار، به پيروی از وبر، حوزه زيباشناسی را دارای تواِن 
مدرن  وضعيِت  بر  چيره  عقالنِی  ساختارهای  فروپاشِی 
برای  وی  كه  دليل هايی  )گين، 1389: 162(  می داند. 
اثباِت مدعای خود برمی شمرد، نخست تأكيدی است كه 
وبر بر غيرعقالنی يا پادعقالنی بودِن ارزش ها در حوزه 
اين  وجود  با  وبر  گفته شد،  كه  دارد. همان طور  هنری 
تأكيد به هيچ رو جايگاهی برای خود در نظر نمی گيرد 
تنگناهای  از  فراروی  برای  هنجاری  سفارِش  به  كه 
»ابزارگرايی« از رهگذِر كاِر هنری دست بزند و تنها به 

مقاومت در دو حوزه علم و سياست پافشاری می كند.
نوشتار  وبر در  از سخِن  به بخشی  گين، همچنين، 
»دنياگريزِی مذهبی و سوگيرِی آن« اشاره می كند كه 
وبر هنر را دارای كاركرد رستگارِی13 پادعقالنِی اين جهانی 
و  رستگاری  به  دين  با  رقابت  در  كه  می گيرد  نظر  در 
رهايی انسان، مشغول است. وی با انگشت نهادن بر اين 
سخن، بر آن می شود كه وبر، دست كم در نظر، گريز از 
برمی شمرد.  ممكن  را  مدرنيته  عقل گرايِی  تنگناهای 
كه:  است  قرار  اين  از  وبر  )همان، 1389: 164( سخن 
»هنر، جدا از اينكه رستگاری اين جهانی، چه خوانشی را 
برمی تابد، تحقِق اين رستگاری را برعهده می گيرد. هنر، 
رستگاری را بر مبنای روش های زندگی روزمره، به ويژه 
بر مبنای فشارهای فزاينده نظری و عملِی عقل گرايی، 

فراهم می آورد.« )وبر، 1382ب: 391( در صورتی كه در 
نقل قول گين چه در متن انگليسی و چه متن ترجمه، به 
جای رستگاری بر مبنای فشارهای فزاينده، رستگاری از 
از  بخواهيم  اگر  است.  آمده  عقل گرايی  فشارهای 
اختالف های گريزناپذير در ترجمه نوشته های آلمانِی وبر 
چشم بپوشيم، باز اين نكته مطرح می شود كه اين گفته 
ادعای گين، هيچ گونه پيوند منطقی  با  از وبر  نقل شده 
ندارد. چرا كه وبر كاركرد رستگاری پيدا كردن هنر را 
چونان پيامد افسون زدايی از فرهنگ می نگرد كه در اين 
و خودقانون گذار  ارزشی، خودبنياد  لحاظ  به  ميان هنر 
می پردازد.  رستگاری بخش  ديِن  با  رقابت  به  و  می شود 
در  هنجاری  سفارِش  به  ليوتار،  همچون  وبر،  بنابراين، 
حوزه زيباشناسی دست نزده است و فقط كاركرد هنر در 
وضعيت فرهنگِی مدرن را تبيين می كند. وی در ادامه، 
كه به داورِی اين وضعيت می پردازد، نگاه بدبينانه خود 
به خودقانون گذاریِ در حوزه  زيباشناسی را پنهان نمی كند 
كه در چارچوِب آن هرگونه داورِی اخالقی به داوری بر 
پايه ذائقه و سليقه فروكاسته می شود. )همان، 1382ب: 

)392
ديگر  به  توجه  و  خود  بحِث  ادامه  در  گين  البته 
نوشته های وبر، همچون علم، چونان حرفه، به دوگانگِی 
برمی خورد و برای رفِع آن نخست می گويد كه وبر تنها 
در مقاِم نظر، به رهايی زيباشناسانه باور دارد و پس از 
نوشتار »دنياگريزِی  را منحصر در  وبر  اين رويكرد  آن، 
مذهبی و سوگيرِی آن« می داند. بنابراين، می توان باور 
ليوتار به امكان و ضرورِت پديدآورِی جايگزينِی هنری- 
علمی در برابر تنگناهاِی »ابزارگرايی« در فرهنِگ مدرن 
برابر وبر و حتی فوكو برشمرد. پيش از سنجش  را در 
مقايسه ای »خودآئينِی« زيباشناختی ليوتار و فوكو بهتر 
ليوتار  زيباشناختِی  »خودآئينِی«  واكاوِی  به  است 

بپردازيم. 
»خودآئينِی«  گفتيم  آغاز  در  كه  همان گونه 
زيباشناختِی ليوتار در چارچوِب گونه ای از پيرازيباشناسی 
يا پيراشناخت شناسی می گنجد و وی بر به ميان آوردِن 
در  كه  می فشارد  پای  هنری  ـ  علمی  جايگزيِن  يک 
كلی،  طوِر  به  نباشد.  »ابزارگرايی«  منطِق  تنگنای 
بر  استوار  ليوتار،  فلسفِی  نوشته هاِی  بيشتِر  درون مايه 
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نامطلوب انگارِی گسترِش و آسان سازِی ارتباط های زبانی 
بيشتِر  در  درون مايه  اين  است.  مدرن  وضعيِت  در 
ناانسانی  و  پسامدرن  وضعيت  همچون  وی،  نوشته های 
ديده می شود. برای نمونه در وضعيِت پسامدرن، جايگاه 
شبكه های  چارچوِب  در  را  مدرن  فرهنِگ  در  انسان 
ارتباطی می نگرد كه انسان از پيش در چارچوب ساختاِر 
فرستنده،  يک  چونان  آن،  بر  چيره  زبانِی  بازی های 
دريافت كننده و يا مرجِع پيام، به نقش آفرينی می پردازد. 
نوشته های  از  كه  نيز  ناانسانی  در  و    )1380 )ليوتار، 
واپسيِن ليوتار به شمار می رود، اين شبكه ارتباطی را در 
چارچوِب دستگاهی فنیـ   علمی می بيند كه با پيشرفِت 
همه  فراانسانی،  حافظه ای  و  خاطره  چونان  فناوری، 
ارتباط های انسان را سامان می دهد و همچون يک موناد 
كامل، در معنای اليب نيتسی آن، يكسره روبه پيچيده 
فرايندهای  همه  آن  چارچوب  در  و  دارد  بيشتر  شدن 
واحدهای  بازيابی  و  سامان دهی  اطالعات،  ذخيره  سازی 
موضع گيری   )1393 )ليوتار،  می شود  انجام  اطالعاتی 
شناخت شناسانه و زيباشناسانه ليوتار نيز در واكنش به 
اين شبكه ارتباطی است كه بر وضعيت فرهنگی مدرن 
زيباشناسی،  حوزه  در  ليوتار  و  است  شده  چيره 
»خودآئينی« از رهگذِر امكان سنجی پيراموِن فراروی از 
كه  شبكه ای  می كند.  واكاوی  را  شبكه  اين  تنگناهای 
يكسره بر پايه الزام ها و نيازهای منطِق »ابزارگرايی« كار 

می كند.
كتاِب  سه  در  را  زيباشناختی  سوگيرِی  اين  ليوتار 
تعريِف پسامدرن برای بچه ها )1384(، گفتمان و فيگور 
مجموعه  حتی  و   )1988( يهوديان  و  هايدگر   ،)1971(

مطرح   )1984( ناخواسته  نوشته های  نام  با  نوشتارهايی 
می كند و در همه آن ها به شيوه های مختلف می كوشد 
ارتباطِی  شبكه  برابر  در  زيباشناختی ای  جايگزينی 

سامان يافته بر بنياِد منطِق »ابزارگرايی« پديد آورد. 
برای نمونه در بخِش نخسِت كتاب تعريف پسامدرن 
برای بچه ها كه به پرسِش چيستِی امِر پسامدرن پاسخ 
می گويد، بر آن است كه روِح زمانه با هنِر آوانگارد در 
ستيز است و در برابر آن بر گسترش هنری همه پسند 
پی  در  كه  می دارد  آن  بر  را  هنرمند  و  می فشارد  پای 
يافتِن يک دريافت كننده يا مخاطب14 برای آفريده خود 

باشد و آفرينش هنری خود را با سليقه مخاطبان همراه 
كند، آن گونه كه آفريده خود را چونان پيامی برشمارد 
كه به مرجعی در واقعيِت بيرونی اشاره دارد و به مخاطبی 
و  ادبی  نويسندگان  به همه  و  مشخص منتقل می شود 
آغوش  به  می شود  ديداری سفارش  كارهاِی  هنرمنداِن 
جامعه بازگردند و يا دستِ كم در صورِت بيمارِی جامعه، 
گيرند.  دوش  به  را  آن  درمان  وظيفة  پزشكی  چونان 
)ليوتار، 1384: 16( از اين رو همگام با پيشرفِت فناوری، 
به عكاسی، بيش از نقاشی، و به سينما بيش از ادبيات بها 
داده شد. چرا كه توانايی بيشتر برای همخوانی با شبكه 
ارتباطِی موجود در فرهنِگ مدرن داشتند. البته، به نظر 
وی )در مرزبندی با صنعِت فرهنِگ مكتِب فرانكفورت( 
و  نگارگری  برای  بيرون  از  چالشی  سينما،  و  عكاسی 
ادبيات برشمرده نمی شوند و درواقع، عكاسی گام پايانی 
دادن  سامان  برای  پانزدهم  سدة  در  كه  بود  برنامه ای 
جهاِن ديداری در چارچوِب نگارگری می كوشيد و سينما 
نيز گاِم پايانِی فرايندی برای هم نهاد كردن ناهم زمانی هايی 
بود كه از سده هيجدهم در چارچوب رمآن های آموزشی، 
آغاز شد. از اين رو، مؤلفه های ارتباطی در كارهای هنری 
در  آن  مرجِع  و  پيام  يافتند؛  افزون تری  استوارِی 
الزام به  اين  آفريده های هنری ساماِن بيشتری يافت و 
ميان آمد كه آفريده هنری بايد به گونه ای گردآوری شود 
كه گيرنده يا مخاطِب آن، به سادگی آن را رمزگشايی 
كند تا هم از هويِت خود آگاه شود و هم ديگران وی را 

شناسايی كنند. )همان: 19-18( 
را  دگرگونی  اين  آدورنو  با  مرزبندی  با  وی  البته، 
و  علم  كه  است  آن  بر  و  نمی  پندارد  نامطلوب  يكسره 
صنعِت موجود در عكاسی و سينما توانايی كمتری نسبت 
به نگارگری و ادبيات برای به پرسش گرفتِن واقعيت و 
هويتی كه در چارچوِب منطِق »ابزارگرايی« پديد آمده 
است ندارد. در نگاه ليوتار، اين چالش، استوار بر قانوِن 
غيِر واقعی پنداشتِن واقعيت انجام می شود. قانونی كه به 
نظر وی، روِح مدرنيته و نشانگر آن است كه واقعيتی به 
انگاره ای  پيراموِن  چند كس  آن كه  به  جز  نيست،   ميان 
خاص، هم داستان شوند و يا بر مسئوليت  هايی يكسان، 
در برابر آن گواهی دهند. وی بر اين امر، پای می فشارد 
و  دارد  جريان  آوانگارد  و  مدرن  هنِر  در  قانون  اين  كه 
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چشم اندازباورِی نيچه ای بازتابی از اين قانون است. وی 
البته بيش از آن كه اين قانون را برآمده از چشم اندازباورِی 
واالی  امِر  مفهوِم  كه  است  باور  اين  بر  بداند،  نيچه ای 
و  است  قانون  اين  كهنه تری  بسيار  طنيِن  كانتی، 
استوار  واال  امِر  زيباشناسِی  بر  را  خود  پيرازيباشناسِی 

می كند. )همان: 26-25(  
در توضيِح امِر واال بايد گفت، همان گونه كه دانش 
زمانی وجود دارد كه نخست گزاره ای قابِل فهم باشد و 
پس از آن از رهگذِر تجربه، بتوان نمونه هايی هم خوان با 
آن را يافت و آن را به امری قابِل ارائه تبديل كرد؛ سليقه 
توافقی  و  است  اين گونه  نيز  زيباشناسی  در  لذت بخش 
ميان نيروی تصور زيبايی و نيروی ارائه آفريده هنری، در 
چارچوِب يک انگاره به لّذت از اثِر هنری می انجامد. به 
نظر ليوتار زيباشناسی امر واال يا پيرازيباشناسی، در برابر 
را  خود  نمی تواند  و  می گيرد  قرار  سليقه  زيباشناسی 
بر  افزون  بنابراين  كند.  ارائه  انگاره،  يک  با  هم خوان 
لذت بخشی، رنج آور نيز خواهد بود. به نظِر وی رسالِت 
هنِر جايگزين يا هنر مدرن )پيرازيباشناسی( آن خواهد 
بود كه ابزار و فن خود را صرِف ارائه حقيقتی كند كه 
ناهمخوان با شبكه ارتباطی در جامعه، ارائه شدنی نباشد 
و  حاضر  ساخته های  و  آفريده ها  وی   )28-26 )همان: 
دست  اين  از  آرمانی  نمونه ای  را  دوشان  مارسل  آماده 

هنرها برمی شمرد. 
پيرازيباشناسِی  نيز  فيگور  و  گفتمان  كتاِب  در  وی 
پيشنهادی خود را به منظور به چالش كشيدِن شبكه های 
ارتباطِی سامان يافته بر پايه »ابزارگرايی« مطرح می كند 
و بر آن است كه هنر می تواند در چارچوِب فيگور، چونان 
داللِت  ارتباطِی  در شبكه  بازنمايی  قابِل  كه  جايگزينی 
گفتمانی نباشد، اين منطق را به پرسش بگيرد. چرا كه 
امكاِن  ناخودآگاه،  انرژی  آزادانه  بازِی  از  برآمده  فيگور 
فروپاشِی همه شكل های عقالنی را فراهم می كند. )گين، 
هنر  كه  است  نمايان  يكسره   )166-165  :1389

فيگوربنياد با زيباشناسِی امِر واال، اين همانی دارد.
نام  با  خود  نوشته های  واپسين  از  يكی  در  ليوتار 
هايدگر و يهوديان نيز امر استعاليی را هم ارز اين دو و 
در دامنه پيرازيباشناسی جای می دهد. به اين صورت كه 
پرسش  به  را  مدرن  فرهنگی  وضعيِت  استعالئی،  امر 

می گيرد. وضعيتی كه در آن همه چيز ارزيابی و در يک 
شبكه ارتباطی همه ابژه ها، حتی ابژه های زيباشناسی، از 
پيش تحميل می شود. وی بر آن است كه استعال ذهن را 
وامی دارد تا در پی شكل های تازه ای برای ارائه باشد و 
بدين سان خرد را از الگويی دور می كند كه بر پايه منطق 
»ابزارگرايی« استوار است و با جستجوی امر ناشناخته، 
شكل های فرهنگی مدرن را به پرسش می گيرد. )ليوتار، 

)171 :1384
»خودآئينِی« زيباشناختِی ليوتار به يافتِن جايگزينی 
برای »ابزارگرايی« می  انجامد. با توجه به عدِم مرزبندی 
مياِن علم و هنِر رهايی بخش نزِد ليوتار، وی به گونه ای 
باور دارد كه می تواند پابه پای هنر  علم پيرامنطقی نيز 
زيباشناختی  »خودآئينِی«  به  را  ما  پيرازيباشناختی 
برساند. چرا كه وی اين هنر راستين را دارای ويژگی هايی 
همسان با علم پسامدرن يا پيرامنطقی می داند. آن گونه 
كه علم در پی واكاوِی امِر ناشناخته از رهگذر پيرامنطق، 

با جستجوی هنری امر واال، همسان خواهد بود.
فوكو، در برابر ليوتار، از اين جايگزين يابی در حوزه 
از  فوكو  كه  برداشتی  است.  كرده  پرهيز  زيباشناختی 
منطق  از  فراروی  و  زيباشناختی  »خودآئينِی« 
»ابزارگرايی« دارد از مرزبندی ای ريشه می گيرد كه وی 
منطق  )چونان  عقل گرايی  به  خود  رويكرِد  مياِن 
مكتِب  وبر،  چون  انديشمندانی  با  »ابزارگرايی«( 
فرانكفورت، و حتی ليوتار برقرار می  كند و آنان را چونان 
نظر  به دوشاخه  شدن عقل در مدرنيته در  باورمندانی 

می گيرد. 
خِطّ  در  انديشه اش  داشتن  جای  بر  به  بارها  فوكو 
 سيری پای فشرده است كه از نيچه آغاز و با ميانجِی وبر 
به مكتِب فرانكفورت می رسد. ولی، در گفتگويی كه با 
ژرار روله در ساِل پايانِی عمر خود انجام می دهد تنها بر 
همانندیِ انديشه اش با اين خِطّ  سير انگشت نمی گذارد، 
بلكه به مرزبندی رويكرِد خود با آن نيز دست می زند. 
دهة  در  جريانی  به  وابسته  را  خود  گفتگو  اين  در  وی 
از نظريه  شصِت فرانسه می داند كه بر پايه ناخشنودی 
تاريخی  تبييِن  پِی  فراتاريخی در  پديدارشناختِی سوژة 
بودِن خردگرايی برآمدند و در گسست از پديدارشناسی 
بنيادی  می آورند. هرچند وی سرچشمه  روی  نيچه  به 
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چيست؟«  »روشنگری  كانتِی  پرسِش  را  رويكرد  اين 
می داند كه برای بارِ نخست، پرسش از لحظه  ای تاريخی 
به صورتی  آن، عقل  ميان می آورد كه در چارچوِب  به  
 :1379 )فوكو،  می  آيد.  پديد  قيم  بدون  و  بنياد  خود 
118-115( اين خِطّ سير، به ويژه در وبر و پس از آن در 
مكتِب فرانكفورت، همراه با بررسِی تاريِخ عقل، بر پيوند 

عقل با چيرگیِ بر افراد جامعه نيز تأكيد می  كند.
همسان  سير،  خِطّ   اين  با  را  خود  اين جا  تا  فوكو 
می بيند. ولی با تأكيد بر مفهوم »دوشاخه شدِن عقل« 
مرزبندی  مفهوم،  اين  و  سير  خِطّ   اين  و  خود  ميان 
در  نيز  ليوتار  كه  كنيم  تأكيد  بايد  همچنين  می كند. 
آن سویِ مرز قرار می  گيرد و از باورمنداِن به دوشاخگی 
خرد برشمرده می  شود. آن چه فوكو از دوشاخگِی خرد در 
سر دارد اين است كه »ديالكتيِک خرد« در اثر نيروی 
خاص خود، دگرگون و به يک دانِش تكنيكی فروكاسته 
می شود. به گفته  ای ديگر، منطِق »ابزارگرايِی« چيره بر 
فرهنگ مدرن، بر پايه رويكرِد »دوشاخگِی خرد«، چونان 
صورتی انحطاط  يافته از عقل نگريسته می  شود. آن گونه 
و  شناخت  شناسانه  يا  زيباشناختی  »خودآئينیِ«  كه 
رهايی از آن، جز از رهگذرِ بازانديشی و تصحيحِ آن به  
به  نيز  »خودآئينی«  از  ليوتار  خوانِش  نمی  آيد.  دست 
اين  در  يكسره  فرانكفورت  مكتِب  از  اثرپذيری  دليل 

چارچوب جای می  گيرد.
فوكو تأكيد می كند كه از وبر به اين سو، به  ويژه در 
آن  بيرون كشيدِن  بنيادی،  پرسِش  فرانكفورت،  مكتِب 
شكل از عقل  گرايی انحطاط يافته و آشكار كردِن آن در 
پيوند است و اين شكل از خرد تنها يكی از شكل های 
ممكن عقل گرايی به  شمار می رود كه به اقتضاء شرايِط 
تاريخِی خاصی، پديد آمده است. ولی فوكو در برابر اين 
خطِّ  سير كه ليوتار هم در آن می  گنجاند15؛ بر آن است 
كه آنگونه نيست كه در يک لحظه خاص در تاريخ، ِخَرد 
به عقل تكنيكی فروكاسته شود و به  يك بار عقل دوشاخه 
شود و منطِق »ابزارگرايی« بر فرهنِگ مدرن چيره شود. 
وی در برابِر اين خِط سير، سخن از دوشاخگِی پيوسته 
خرد و حتی چندشاخگیِ خرد، به  ميان می  آورد و به  
جای آن كه پديد آمدِن عقِل تكنيكی و گسترِش منطِق 
»ابزارگرايی« را با گسترشِ فناوری جديد هم  زمان بداند؛ 

سخن از تخنه  ها يا فناوری های خود، به ميان می  آورد كه 
حتی از زماِن يوناِن باستان، انسان و زندگِی انسانی، در 
لحاِظ  از  و  می شود  آن  پيونِد  در  دانِش  و  آن  انقياد 
فناورِی  با  يكسره  »ابزارگرايی«،  منطِق  شاخص  های 

كنونی در دوره مدرن، هم خوانی دارد. 
از فناوری و منطِق »ابزارگرايی« است  اين خوانش 
كه فوكو را در برابر وبر و ليوتار جای می  دهد. فوكو، به  
ويژه در برابر ليوتار با هرگونه كار بنيادگذارانه  ای، چه در 
شناخت  شناسی،  سطحِ  در  چه  و  زيباشناسی  سطحِ 
»خودآئينِی«  از  وی  برداشِت  از  اين  رو،  می ستيزد. 
برداشِت  با  يكسره  شناخت  شناسی،  و  زيباشناختی 
پيرامنطقیِ ليوتار متفاوت می  شود كه »خودآئينی« را از 
پيراشناخت شناسی،  و  پيرازيباشناسی  ارائه يک  رهگذِر 
برابر  در  كه  است  برآن  برابر،  در  فوكو  می  داند.  ممكن 
تاريخ عقل  گرايی نمی  توان رويدادی را بازشناخت كه به 
وی،  باوِر  به  بينجامد.  ِخَرد  بنياديِن  گوهِر  كژديسِی 
شكل های گوناگوِن خرد در نتيجه خودآفرينِی عقل پديد 
می  آيند و اين شكل  ها يكديگر را می  آفرينند و روياروِی 
هم قرار می  گيرند. در نگاه فوكو هيچ امرِ ديده  شدنی يا 
گزاره َ پذيری، بيرون از ساخِت دانش- قدرت وجود ندارد 
و چون منطِق »ابزارگرايی« در نگاه فوكو با اين ساخت 
هم  دامنه و منطبق است؛ می  توان گفت كه در نگاه فوكو 
منطق  از  بيرون  گزاره  پذيری  يا  ديده  شدنی  امرِ  هيچ 
شمار  )از  پيرامنطقی  امِر  و  نيست  »ابزارگرايی« 
وجود  نمی تواند  پيراشناخت شناسی(  و  پيرازيباشناسی 
داشته باشد. )همان، 1379: 119-124( در برابر ليوتار 
بر امكان فروپاشی منطق »ابزارگرايی« از رهگذر پديد 
»خودآئينی«  چارجوِب  در  آن  برای  جايگزينی  آوردِن 
نوشتارهای  مجموعه  در  به  روشنی  و  می  كند  تأكيد 
كه  می  فشارد  پای  امر  اين  بر  ناخواسته  نوشته  های 
انرژی  و  ميل  بر  زيباشناختی  »خودآئينِی«  استوارِی 
قدرت  و  دانش  ناتوان  سازی  و  فروپاشی  به  ناخودآگاه، 

)Lyotard, 1984: 47( .می  انجامد
در گفتگوی روله با فوكو، حتی پرسيده می شود كه 
اگر پسامدرنيته را آن  گونه كه ليوتار می  پندارد؛ فروپاشِی 
مدرنيته و عقل، چونان يک فرا روايت بپنداريم، آن  گونه 
كه عقل تنها در ميان ديگر روايت  ها نگريسته شود كه 
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می  توان در وضعيِت كنونی روايِت ديگری جايگزيِن آن 
كرد، آن گاه انديشه شما نيز پسامدرن قلمداد می  شود؛ به  
ناپديد  چنين  كه  می  گويد  و  می  دهد  نه  پاسخِ  روشنی 
شدن  ها و فروپاشی  هايی را پيرامونِ عقل نمی  پذيرد و در 
شگفت می  شود كه چرا اين جريان، اين دگرگونی  ها را 
زوال عقل و يا كژديسیِ خرد می  خوانند. وی در برابر، بر 
آفريده  پيوسته  عقل  گرايی  شكل های  كه  است  آن 
منطِق  تعبيری  به  يا  را كه عقل  گزاره  اين  و  می شوند 
»ابزارگرايی« روايتی است كه اكنون به  پايان رسيده و 
روايتی ديگر آغاز می  شود، يكسر بی  معنا در نظر می گيرد. 
)فوكو، 1379ب: 131( وی همچنين در گفتگو خوانِش 
اين  همان  پندارِی عقل و قدرت در انديشه اش را نادرست 
می  داند. وی به  روشنی، اين گزاره را »عقل همان قدرت 
است و در نتيجه بايد هم از عقل و هم از قدرت رهايی 
يافت« نمی  پذيرد و آن را خوانشی نادرست از انديشه  اش 
ديگری  نشانه  موضع  گيری  اين   )140 )همان:  می  داند. 
پيراموِن  را  ليوتار  با  فوكو  رويكرد  مرزبندی  كه  است 
نگاه  در  كه  چرا  می  دهد.  نشان  »خودآئينی«  چگونگیِ 
ليوتار خرد با چيرگی هم  دامنه است و از اين رو، بايد از 

خرد همچون قدرت رهايی يافت.
تاكنون به گونه  ای سلبی و در مقايسه با وبر و ليوتار، 
رويكرد فوكو نسبت به »خودآئينی« را بررسی كرده  ايم؛ 
به  اين است كه فوكو  ولی پرسشی كه مطرح می شود 
»خودآئينی«  خصوِص  در  رويكردی  چه  ايجابی  لحاظ 

دارد؟
فوكو فراروی از منطِق »ابزارگرايی« و »خودآئينی« 
را در چارچوب امكان  سنجی برای سوژه  مندی تازه برای 
فراسوی  بتواند  انسان  كه  آن گونه  انسان مطرح می  كند. 
تنگناهای انسان  باوری16 به كنش و انديشه دست بزند. 
فوكو در جاهای مختلف، بنياِد كاِر فلسفی خود را استوار 
می  داند.  سوژه مندی  فرايندهای  و  زمينه  ها  واكاوی  بر 
)همان: 344( و برآن است كه تحليِل تبارشناختِی وی، 
تحليِل  با  كه  است  انتقادی  هستی  شناسِی  از  گونه  ای 
فلسفی،  رويداِد  يک  همچون  اكنون،  امِر  تنگناهای 
مطلق  و  می  كند  نمايان  را  آن  آمدن  پديد  اقتضاهای 
نبودن محدوديت  های آن، به  گونه  ای غيِراثباتی17، تأييد 
به  به نظر فوكو، فراروی و »خودآئينی«  البته  می  شود. 

معنای از ميان رفتنِ تنگناهای انسان  باورانه »ابزارگرايی« 
نيست و در چارچوِب تبيينی پيچيده، فرا روی و تنگناها، 
به صورتی دوسويه به يكديگر نيازمند خواهند بود. در 
اين چارچوب تنگناها بدونِ آن كه از ميان بروند، تنها در 
نقض  آن،  از  برآمده  »خودآئينِی«  و  فراروی  نتيجه 
می شوند و خود فراروی نيز در برابر، بودن خود را وامدار 
است.  آفريده  »ابزارگرايی«  منطِق  كه  است  تنگناهايی 
فن  های  و  سازوكارها  از  بيرون  فوكو،  نگاه  در  كه  چرا 
قدرت، فضاِی تهی و نيستی وجود دارد و بودِن هرگونه 
فضای تهی، به پربودگِی انباشته شده ای وابسته است كه 
در درون آن جای دارد و شناسايِی هردوسو با يكديگر 

انجام می  شود. 
فوكو همچون ليوتار، ادبيات و هنِر آوانگارد را چونان 
»خودآئينیِ« زيباشناختی درنظر می  گيرد، ولی همچون 
وی،  نگاِه  در  ندارد.  باور  مطلق،  پيرازيباشناسِی  به  وی 
آفريده  های فيلسوف ديوانه و هنرِ آوانگارد، نمی  تواند در 
و  مدرن  دانايِی  صورت  بندی  از  ناب،  شوريدگیِ  يک 
تنگناهاِی اومانيستی آن كه با منطِق »ابزارگرايی« هم 
 ارز است، فرارود و جايگاهی برای رهايی از اين منطق 
لبه  در  می  توان  تنها  »خودآئينی«  با  بلكه  آورد؛  پديد 
»خودآئينِی«  وی  نگاه  در  بنابراين،  زد.  پرسه  پرتگاه 
نيست،  تنگنا  از  فراروی  ليوتار،  همچون  زيباشناختی، 
بلكه تشخيِص كرانمندی و ايستادن در آستانه فراروی و 

امِر پيرامنطقی است.
انگاره  های  كاربسِت  با  سايمونز  نام  با  پژوهشگری 
كوندرايی، خوانشی زيبا از اين برداشِت پيچيده فوكو، به 
 دست می  دهد. در اين خوانش، نه  تنها رويكرِد فوكو به 
قطِب  دو  ميان  يكسر،  وی  انديشه  بلكه  »خودآئينی«، 
 - قدرت  الزام آوِر  و  توان مندساز  تنگناهای  آشتی  ناپذيرِ 
به  برای دستيابی  آن  و جايگزين  های  يك سو،  از  دانش، 
رهايی، از سويی  ديگر، در نوسان است. وی با كاربسِت 
واژگانی كوندارايی، قطِب نخست را سنگينِی بار هستی و 
قطبِ دوم را سبكیِ بارِ هستی می نامد و بر آن می  شود 
كه فوكو در برابر گرانش به هر يک از قطب  ها مقاومت 

می  كند. )سايمونز، 1390: 139-145(18
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نتیجه گیری
به  فوكو  و  ليوتار،  وبر،  نگاه  مقايسه  ای  ارزيابی 
»خودآئينی« زيباشناختی، نشان از آن دارد كه فوكو در 
و  هنر  كه  ندارد  باور  امر  اين  به  ليوتار  و  وبر  برابر 
وی،  باشد.  »ابزارگرايی«  منطِق  فراسوی  زيباشناسی، 
داشته  وجود  پادعقالنی  امری  كه  نمی  پذيرد  همچنين 
فراسوی  وی،  خود  تعبير  به  يا  خرد  فراسوی  كه  باشد 

رابطه دانش ـ قدرت، باشد.
از سويی ديگر وبر در برابر ليوتار و فوكو به ستيز با 
منطق »ابزارگرايی« در چارچوب امر واال و هنِر آوانگارد، 
»خودآئينِی«  و  رهايی  برای  امكانی  و  ندارد  باور 
به  كه  است  رو  اين  از  نمی  گيرد.  نظر  در  زيباشناختی 
سفارِش هنجاری در اين حوزه )بر خالف حوزه علم و 

سياست( دست نزده است.
همچنين، الزم به گفتن است كه با وجود همسانی 
باور ليوتار و فوكو به »خودآئينِی« زيباشناختی و رهايی 
به  ميان  نيز  ناهمسانی  هايی  آوانگارد،  در چارچوب هنر 
»خودآئينِی«  ليوتار،  برابر  در  فوكو  كه  چرا  است. 
عقالنی  امر  آستانه  در  جايگيری  را  زيباشناختی 

برمی شمرد نه گذار به امر پادعقالنی.

پی نوشت
1. perspectivism

2. البته، فوكو در ديگر نوشته های خود، همچون سميناری كه 
در آمريكا پيرامون تبارشناسی حقيقت گويی در تمدن غرب، 
ارائه كرده است؛ برای جريان نگرشی انتقادی در تمدن غرب 
پيشينه ای ديرپای برمی شمرد و ريشه آن را در يونان باستان 

می داند. )فوكو، 1390الف: 210(
3. Referent
4. Utterance
5. Prescriptive
6. Evaluative
7. Techno-scientific apparatus
8. Temporal filter
9. Synthetize
10. Unit-Idea
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17. Nonpositive affirmation
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