
بررسی-نسبت-امر-واالی-پست-مدرن-در-اندیشه-لیوتار-با-مفهوم-رخداد-در-آراء-
هایدگر*
احمدعلیحیدری**
هادیفیاض***

چکیده
اکثر-محققان-حوزه-آثار-لیوتار-رویکرد-وی-به-امر-واال-را-صرفاً-در-حوزه-تحریرات-وی-در-خصوص-امر-واالی-مدرن-و-برپایه-
تاثیرپذیری-آن-از-واالی-کانتی-جستجو-می-کنند.-این-نوشتار-درصدد-آن-است-که-بر-پایه--نوشتارهای-پراکنده-لیوتار-در-مورد-آنچه-
که-در-برابر-واالی-مدرن-قرار-می-گیرد-و-آن-را-واالی-پست-مدرن-می نامیم،-به-بررسی-ابعاد-آن-بر-اساس-مفهوم-رخداد-بپردازد.-به-
نظر-نگارنده-آنچه-می-توان-در-اندیشه-لیوتار-واالی-پست-مدرن-نامید،-نه-بر-اساس-تعریف-کانت-از-امر-واال-که-بر-پایه-تعریف-ادموند-

برك-شکل-گرفته-و-در-برخی-آثار-وی-جنبه-ای--هستی-شناختی-می-یابد.
امر-واال-در-تقریر-غیرمتافیزیکی/-پست-مدرن-آن،-رخدادی-است-که-ارتباطات-گسترده-ای-با-حوزه-های-گوناگون-فلسفه-و-
-Erfahrung-همچنین-زندگی-انسانی-دارد. امر-واالی-لیوتار-تعریف-و-توضیح-یک-اتفاق-نیست-بلکه-خود-رخداد-است.-بیش-از-آنکه
باشد-Ereignis-است.-امر-واال-موقعیتی-است-که-به-دلیل-سقوط-اندیشه-و-پیش-پا-افتادگی-آن-و-شوك-هستی-شناختی-که-ایجاد-
می-کند ـ چیزی-که-تفسیر-هایدگری-ممکن-است-آن-را-unheimlichkeit-امر-واال-بنامد ـ اندیشه-اصیل-را-شعله-ور-می-سازد؛-این-

یک-رخداد-زایشی-است-که-به-بازسنجی-و-بازخوانی-مفاهیم-فلسفی-پیشتر-تبیین-شده-اجازه-بروز-می-دهد. 

کلیدواژه ها:امرواال،پستمدرنیزم،ژانفرانسوالیوتار،رخداد،هایدگر

*.اینمقالهمستخرجازرسالهدکتریهادیفیاضباعنوان«بررسینسبتامرواالیپستمدرندراندیشهلیوتاربامفهومرخداددرآراءهایدگرباتكیهبرمفهوم
خوف«میباشد.ٍ

Email: aah1342@yahoo.deدانشیاردانشگاهعالمهطباطبایی.**

 Email: fayyaz.ha@gmail.com  دانشجویدورهدکتریفلسفههنردانشگاهعالمهطباطبایی.***

تاریخدریافت:94/4/12
تاریخپذیرش:94/6/8



22

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 15، تابستان 1394

مقدمه 
امرواالدرفلسفهپستمدرندارایجایگاهمهمی
استوشایدبتوانگفتیكیازمهمترینوجوهتمایز
مدرنیتهوپستمدرنیتهدرمفهومامرواالجلوهمییابد.
لیوتاربهعنوانمبدعمفهومپستمدرن،اولینشخصی
استکهپایامرواالرابهاینحیطهبازمیکند.چنانكه،
ارایه پستمدرن و مدرن هنر بر که تعاریفی در وی
میدهد،وجهتمایزاساسیایندوهنررادرنوعوشیوه
اثر لیوتار نظر از مییابد. آنها در واال امر جلوهگری
هنریمدرنبهدنبالعرضهامرغیرقابلارائهدرقالب

محتواییمفقودهاستبهبیاناو:
به را، خود اندک فنی تخصص که را هنری »من
تعبیردیدهرو،وقفارایهاینواقعیتمیکندکه»امر
یعنی مینامم، مدرن هنر دارد« وجود ارایه قابل غیر
مرئیساختنایننكتهکهچیزیوجودداردکهمیتوان
آنرابهتصوردرآورد،ولینهمیتوانآنرادید،ونهآن
اینچیزیاستکهدر )قابلدیدن(ساخت. رامرئی

نقاشیمدرنمطرحاست.«)لیوتار،193:1387(
امرغیرقابلارائهیاunpresentable مفهومیاساسی
استکهلیوتارآنراازمفهومواالیکانتیوامگرفته
است.درنزدکانتواالچیزیاستکهدرتخیلآدمی
نگنجدامادرقالبایدههایعقالنیقابلفهمباشد.قابل
فهمبودنوغیرقابلتخیلبودنامرواالباعثایجاد
لذتودردمیشود.دردیناشیازعدمتواناییفرددر
تخیلموردواالولذتناشیازقدرتفهمعقالنیآندر
قالبایدههایعقالنی.بنابرایندرنزدلیوتارهنرمدرن
همراهبادردیاوحشتوهمچنینلذتپسازآناست.
زیراهنرمدرنامریغیرقابلتخیلیاغیرقابلعرضه
راازطریقتأکیدبرنبودآنارائهمیکندواینمسأله

دردآوریاوحشتزااست.
در وی موضع عنوان به عموماً لیوتار رویكرد این
دیده بعضاً اما میشود تلقی مدرن واالی خصوص
واالی از وی تعریف به را فوق تعریف که میشود
که نمیرسد نظر به میدهند. نسبت نیز پستمدرن
از مستقلی تعریف پی در که لیوتار همانند متفكری
پستمدرنیتهاستبههمینسادگیتعریفیهمساناز
ادعا این مصدق دهد. ارائه پستمدرن و مدرن واالی

تعریف در آثارش برخی در وی که است جمالتی
جنبههاییازپستمدرنیتهارائهکردهاستکهمیتوانیم
آنراتعریفیبرواالیپستمدرنبنامیم.برایناساس
ازنظراوواالیپستمدرنبهگونهایمتفاوتازمدرن
قابل غیر امر بر نیز پستمدرن واالی میکند. عمل
عرضهتأکیدمیکند،امانهبهوسیلهارائهموضوعمفقود
درمحتواییکاثر،بلكهبابههمزدنقواعدموجودو
ارائهقاعدهجدیدآنراعرضهنمودهوپیشنهادمیکند.

»پستمدرن،جریانیخواهدبودکه،درمدرن،امر
غیرقابلعرضهرادرنفسعرضهپیشنهادوارائهمیکند.
جریانیکهازآرامشصورتهایخوبواجماعسلیقهای
کهامكانتقسیمنوستالژیبرایامرغیرقابلحصولرا
فراهممیآورد،خودرامحروممیسازد؛جریانیکهدر
بهره منظور به نه است، جدید عرضههای جستجوی
مفهوم رساندن و بیان منظور به بلكه آنها، از بردن

قدرتمندتریازامرغیرقابلعرضه.«)همان،198(

امر واال در نزد لیوتار
همانطورکهدرالبهالینقلقولهایذکرشدهاز
لیوتارمشخصاست،امرواالیکانت،دررویكردویبه
مقولهامرواالدارایجایگاهبسیارمهمیاست.درواقع
تعریفاوازامرواالیمدرنبرپایهتعریفکانتازامر
واالاستواراستوتعاریفدیگرمتفكرانهمانندادموند
برکویالونگینوسدراینرویكردتأثیرچندانیندارد.
مجموعه در لیوتار که است حد بدان تا اهمیت این
درسهاییکهبعداقالبیککتابباعنواندرسهایی
دربابتحلیلامرواالبهخودگرفتبهشرحمفهومامر
واالدرنزدکانتمیپردازد.تعریفکانتازامرواالتنها
درتعریفلیوتاربرواالیمدرنتأثیرگذارنبودهاستو
میتوانبهجراتبیانکردکهامرواالیکانتیدرکل
فلسفهلیوتارداراینقشیبسیارکلیدیاستوبهنوعی
تفاوتاصلیمدرنیسموپستمدرنیزمراشكلمیدهد.
لیوتارواالیمدرنراباوحشتیاterrorهمسانقلمداد
میکند.ازنظراومدرنیتهوحشتنوستالژیكیبهجهت
انطباقامرمفهومومحسوسبهماتحمیلکردهاست.
درکتاب»درسهاییدربابتحلیلامرواال«هدفاصلی
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کانتازنگارشنقدسومیعنیمرتبطساختندوحوزه
نظروعملدرنقدهایاولودوم،ازاصلیترینمسائل
موردبحثاینکتاباست.لیوتاردراینکتاباینایده
کانتراغیرعملیاعالممیکند.اوعدمتواناییحكم
تأملیدرحوزهامرواالبهجهتانطباققوهتصوروارائه
)امریکهدرحوزهامرزیبابهراحتیامكانپذیراستو
ایجادلذتمیکند(رامعضلبزرگیبرایفلسفهکانت
ناتوانی مسأله این است معتقد و میآورد حساب به
مذکور حوزه دو دادن پیوند بهجهت را کانت فلسفه
آشكارمیکند.درواقعامرواالنشانهآناستکهمادر
طبیعتباکیفیاتیروبرومیشویمکهقادرندبزرگیو
عظمتیرامطرحکنندکهبهتصوردرنمیآیند.امری
کهبرایمادردناکجلوهمیکند.هرچندکانتمعتقد
استکهدردحاصلازعدمامكانتخیلامرواالبالذت
ناشیازمفهومسازیازآنرفعمیشودامالذتحاصل
ازامرواالبالذتحاصلازامرزیبایكسرمتفاوتاست.
لذتحاصلازامرواالرابایدنوعیرفعدردبهحساب
آوردکهبرمفهومبهجتDelightدرآراءادموندبرک

منطبقاست.درادراکامرواال:
تجربه را آنی و زودگذز مقابلهای نیروهایحیاتی،
میکنند،نوعیجلوگیریازبروزاحساسات،آنهاعقب
نگهداشتهمیشوندوسرکوبمیگردند.همهآنچیزی
رخ بعدی لحظه در کوبندهای و قدرتمند طور به که
انرژی این ومصرف نیروها این رهاشدن داد، خواهد
پتانسیلاستکهنوعیاحساسغمواضطرابآنیو
باعث اظطراب، و غم احساس میکند. ایجاد زودگذر
واال امر در ندانیم. بازی یک مانند را واال امر میشود
دارد. دخالت و نقش موثری و جدی طور به تخیل
برخالفذوق،احساسامرواالیکهیجاناستکهبین

)Sim, 1996: 101(.یکنهوآریموثردرجریاناست
تحت زیبا امر به کانت توجه است معتقد لیوتار
سیطرهگفتمانروشنگریپدیدآمدهتابهکالنروایت
کنار را مساله این واال امر اما کند. کمک بشر آزادی
میزندومحدودیتهایفراروایتآزادیوعقالنیترا
فراروایتهای )Lyotard,1994: 54-55( میکند. آشكار
توضیح پی در که اموری عنوان به عقالنیت و آزادی
دادنهمهچیزبهوسیلهسیطرهیافتنبرتمامبازیهای

بیستم قرن در را وحشتناک تجاربی هستند زبانی
آفریدند.تجاربیکهناشیازحذفشدنهربازیزبانی
بودندکهباگفتمانحاکمهمخواننبود.مارکسیزم-
لنینیسمشورویونازیسمآلمانیرنجهایعظیمیبودند
تجربه تمامیتطلبی این واسطه به بشری کهجامعه

نمود.
کانتمیدانستکهآنها)حوزهعملونظر(ازهم
به میتواند استعالیی توهم یک تنها و هستند جدا
او اما باشد. امیدوار تمامیت یک تحت آنان وحدت
است. توهموحشت این بهای که همچنانمیدانست
وحشت از اشباع حد به را ما بیستم و نوزدهم قرون

)Lyotard, 1992: 15-16(.رسانیدهاند
تفكر از نوعی بسط به لیوتار نظر مورد واالی امر
تاملیکمکمیکندکهمبتنیبرشناساییتفارقاست.
وایننقطهرامیتواننقطهعزیمتلیوتارازفلسفهکانت
دانست.درنزدلیوتارزیباییشناسیوحكمتاملیودر
یککالمداوری،رویكردیسیاسیواخالقیدرحوزه
تصمیموعملمییابد.دراینجاتفارقنتیجهبرخوردو
رویاروییدوامرمطلقاست.مطلقیکهبهطورکاملبه
ارائه و شده اندازهگیری که مطلقی و درآید مفهوم
میشود.مفاهیمخواهانبیانشدنهستندامابیانامر
واالناممكناست.تفارقمذکوربوسیلهذوققابلبیان
نیستودرنتیجهدرنابودییكیبهدستدیگریاست
کهخودراآشكارمیکند.امریکهخشونتووحشترا
بههمراهدارد.بنابراینمهمتریننتیجهرویكردلیوتاربه
امرواال،نابودیطرحکلیکانتبرایوحدتحوزهنظر
وعملازطریقزیباییشناسیوحكماست.نتیجهای
کهالبتهازگسترشآراءکانتدرنقدسومدربارهامرواال

حاصلشدهاست.
امابرخالفوحشتمدرنکهخصیصهواالییمدرن
است،واالییپستمدرنبهجهتارائهبازیهایزبانی
جدیدمخاطبخودرابانوعیسرگیجهوسردرگمیو
یاشایدنوعیخلسهبهجتانگیزروبهرومیکندواین
چیزیاستکهدرنگاهاولدرتعریفکانتیازامرواال
واالی تعریف در که بگوییم باید لذا نمیگنجد.
عمل کانتی ازسنت متفاوت لیوتار ظاهراً پستمدرن

میکند.
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»آثارپسامدرن،سرگردانکنندهاند:قواعدرازیرپا
میگذارندومقوالتیراکهخوانندهیابینندهبهآنها
ودرخودساختارشان عادتکردهمغشوشمیکنند،
اینپرسشهاراپیشمیکشندکه»هنرچیست؟«و

»واقعیتچیست؟«)مالپاس،74،1388(
همانطورکهذکرشد،درسنتکانتیامرمشخصی
کهقابلیتبهتخیلدرآمدنرانداردوفقطتوسطعقل
ادراکمیشودبهعنوانموضوعامرواالقلمدادمیشود،
نداردکه امرمشخصیوجود واالیپستمدرن امادر
و سرگردان نشانههای شود. ادراک عقل توسط بتواند
بدونمدلولمشخصچیزیجزسردرگمیوسرگیجه
ایجادنمیکنندواگربتوانیمایناحساسهاراواالبنامیم

مسلماًباواالیکانتییكسرمتفاوتند.
چندان لیوتار منظر از پستمدرن واالی ماهیت
ایجاد خارجی علتهای به صرفاً او نیست. مشخص
احساسواالیپستمدرناشارهمیکندامادربرابراین
پرسشکهاحساسواالیپستمدرنازمنظرویدقیقا
حس همانند مبهم الفاظ یكسری با صرفاً چیست
در همچنین میشویم. مواجه سردرگمی و سرگیجه
ارائه برای مطلبی لیوتار نیز فلسفی روانشناسی حوزه
واالی که نمیکند مشخص وی دیگر زبان به ندارد.
پستمدرنچگونهبرانگیختهمیشودوتحتتأثیرچه

قواییازذهنانسانیبهوجودمیآید.
همانطورکهذکرشدلیوتاربهپیرویازکانت،امر
واالیمدرنراحاصلرابطهتخیلوعقلمیدانستاما
کامال حوزه این در پستمدرن واالی مقوله در وی
ساکتاست.شایدبتوانگفتکهدلبستگیهایسیاسی
واجتماعیوی،اوراازپرداختنبهاینمسألهبازداشته
وآنرامبهمباقیگذاشتهاست.امریکههمچونامر
واالیپستمدرنبرایمحققآثارلیوتار،دراینحوزه

سرگیجهوسردرگمیبهارمغانمیآورد.
همچنینلیوتاردرپرداختنبهآثارهنریومخصوصاً
درآثارهنریتجسمیمرزیمشخصمیانواالیمدرن
وپستمدرنتوصیفنمیکند.همانطورکهگذشت،
مدرن واالی موجد را مفقود مضمون جایی در وی
میدانستامادربرابرآثارآوانگاردیهمچونآثارنیومن
میداند پستمدرن هنرمند یک بارز نمونه را او که

به را آثار این در مشخص مفهوم ارائه عدم و سكوت
رویكردیپستمدرنتعبیرمیکند:

»یکبومنیومن،تضادیمیانداستانهاوهماهنگی
وقتی گفت میتوان میکند...چه ترسیم اش شكلی
چیزیدرمیاننیست؟توصیفکردندشوارنیست،اما
هر که است درست میزان همان به توصیفی هر
وجود کردن مصرف برای چیزی واقع در تفسیری...

)Lyotard, 1991: P80(».ندارد
نیست، اکنون از بیش چیزی که نیومن، »اکنوِن
برایآگاهیبیگانهاستونمیتواندبهوسیلهآنشكل
گرفتهباشد.بهعكسایناکنونچیزیاستکهآگاهی
کنار را آگاهی که است چیزی میشكند، هم در را
میزند،چیزیاستکهآگاهینمیتواندتبیینشکند،
حتماًچیزیاستکهآگاهیبرایشكلدادنبهخود
فراموششمیکند.آنچهازعهدهتبیینشبرنمیآییم،
ایناستکهچیزیاتفاقمیافتد...یابهبیاندقیقتر،و
بهتعبیرسادهتر،اینکهاتفاقیمیافتد...نهیکرخداد
بزرگبهمعنیرسانهایاش،نهحتییکرخدادکوچک.
صرفاًیکواقعه...یکرخداد،یکواقعه...بینهایتساده
است،اماتنهاازطریقیکحالتحرمانمی توانبهاین
سادگینزدیکشد.آنچهفكرمینامیمبایدخلعسالح

شدهباشد.«)همان،90(
 )The Sublime(مطلبقابلتوجهیدرکتابامرواال
نوشتهفیلیپشاووجودداردکههرچندبهصورتکلی
بهمفهومامرواالدرتاریخفلسفهپرداختهامادراینبین
شرحقابلاعتناییرابرپرسشموردنظرمابرمفهومامر
واالدرفلسفهلیوتارارائهدادهاست.ایناثرسعیمیکند
کهمسالهچگونگیایجاداحساسواالیپستمدرنرا

درذهنتوضیحدهد:
»امرواال)ِیپستمدرن(همانندبرقیاستکهدر
تجربه با را همخوانی و تقارن عدم خود، کوتاه دوره
معمولماکهنهقوهعاقلهونهفاهمهقادربهحلآن
نیستندنشانمیدهد...امرواالتأییدمارابرناممكنی
پیونددوحوزهنظروعملطلبمیکند.وچنانكهلیوتار
ادعامیکنداینمسألهبهوسیلهحفظمفهومامرواالبه
ما حكم میشود... انجام مشخص نا رخدادی عنوان
دربارهاینرخدادهمیشهازنوعآینده-کاملاستونه
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ازنوعقانونیبرایزمانحال.واینجاییاستکهلیوتار
ازکانتجدامیشودزیراهدفنقد)سوم(اینبودکه
...تاحكمشرا امرواالرابهقوهعاقلهتفویضنماید،
نگه ناتمام واالیپستمدرنحكم امادر نماید، صادر
داشتهمیشودواختصاصیبودنآنبهحالتعلیقدر

 )Shaw, 2006: 123-24(».میآید
واالی امر که میکند ادعا شاو دیگر بیان به
پستمدرنحتیبهصورتمفهومعقلینیزقابلدرک
نیستوبایدامرییكسرناشناختهباشد،تاالیقعنوان
واالگردد.اینتعبیرراهرابرتوجیهسرگیجهوسرگردانی
حاصلازواالیپستمدرنمیگشاید،چراکههرآنچه
از اما هست. نیز کننده سرگردان باشد ناشناخته که
طرفدیگرامرناشناختهدلهرهآوروترسناکنیزمیتواند
باشد.وبنابراینبایداذعانکردکهامرواالیپستمدرن
باتوجهبهاینتعبیرامریترسناکوسرگردانکننده
واالی امر از لیوتار تعریف با مسأله این که است
پستمدرنمبنیبربهجتآوربودنآنناسازگاراست.
عالوهبراینوقتیکهماراهعقلوخیالرابرادراکامر
ادراک مانده باقی راه تنها ببندیم، پستمدرن واالی
مستقیمحسیاست،یعنیامرواالیپستمدرنبایدبه
و شود ادراک حسی مستقیم محرک یک عنوان
بنابراین شود. باعث را عصبی مستقیم واکنشهای
تعریفارایهشدهتوسطشاوامرواالیپستمدرنراتا
بررسیهای حیطه در که عصبی محرک یک حد
روانشناختِیفیزیولوژیکوعصبشناختیاستپایین
نبوده لیوتار نظر مورد مسأله این مسلماً که میآورد

است.

بررسی رابطه واالی پست مدرن با  لذت و درد در 
آراء ادموند برک

دومقولهلذتودردازمولفههایاساسیمفهومامر
تمامی نزد در آن بر ارائهشده تعاریف تمامی در واال
متفكرانهستند.ادموندبرکازتأثیرگذارترینمتفكران
برتعاریفارائهشدهبرامرواال،آنرابهدومقولهلذتو
دردتقسیممیکندومعتقداستکهامرواالامریاست
بابرطرفشدن کهدرمرحلهنخستدردناکاستو
برطرف همان که )Delight( منفی لذتی درد، عامل

 Burke, 1844:( شدندرداستجایگزینآنمیشود.
و گرفته قرار کانت توجه مورد برک رویكرد این )47

تعریفکانتازامرواالدرنقدقوهحكموینیزبرپایه
همینرابطهمیانلذتودرداستوارمیشود.همانطور
تعریف بر را واال امر از تعریفخود لیوتار کهگذشت
کانتیبنانمودهولذالذتودرددرتعریفوینیزنقشی

تعیینکنندهداشتهدارد.
همانطورکهدیدیملیوتاردرتعریفخودبرواالی
که دردآور عاملی عنوان به بروحشت تاکید با مدرن
ناشیازمحتوایمفقودهاثرهنریمدرناستآنرابه
عنوانعنصراساسیواالیمدرنمعرفیمینماید.امر
واالترکیبیازدوعنصردردولذتاستوبنابهنظر
برکوکانتمتوقفماندندردردوعدمورودبهحوزه
لذتمانعازایجاداحساسواالمیگردد.بهزباندیگراز
آنجاکهتارفعترسازعنصرترسناکقوةحكمقادربه
لذا نیست نظر مورد موضوع واالیی مورد در قضاوت
نمیتوانموضوعیراکهصرفاًدارایوجهترسناکاست
واالدانستزیراعقلمیبایستبتوانددرشرایطیآرام
این و نماید استنباط ترس موضوع بر را خود برتری
مسألهباشرایطموجوددرتعریفلیوتاربرواالیمدرن
واالی بر لیوتار تعریف در هرچند زیرا نیست. سازگار
معرفی هنری اثر صورت یا فرم لذتزا عنصر مدرن
میشودکهقابلیتالقاءآرامشرابهمخاطبداراستاما
حتیخودلیوتارنیزمعترفاستکهاینترکیباحساس

واالیواقعیراایجادنمیکند.
»زیبایشناسیمدرن،زیباییشناسیامرواالاست،
امكان شناسی زیبایی نوع این آن، نوستالژیک گرچه
ارائهامرغیرقابلعرضهراتنهادرشكلمحتوایمفقوده
فراهممیسازد؛لیكنفرمیاصورتبهخاطراستحكامو
ثباتقابلتشخیصآنهمچنانبهخوانندهویابیننده
ارائهمیکند. آرامشولذت برای )تماشاگر(موضوعی
وجود به را واقعی واالی احساس احساسات، این ولی
نمیآورد،احساسیکهدرتلفیقواقعیلذتوالمنهفته
است:یعنیاینلذتکهعقلبایدفراتروبرترازتمام
عرضههاباشد؛واینالمکهتخیلیاحسپذیرینباید

معادلمفهومباشد.«)لیوتار،197-198:1387(
امادرحوزهواالیپستمدرن،لیوتاربههمینمقدار
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نیزدرخصوصرابطهمیانلذتودردسخننمیگوید
خلسه، نوعی با برابر صرفاً را پستمدرن واالی و
واالی نماید.گوییدر قلمدادمی وگیجی سرخوشی
پستمدرنازدردخبرینیست.زیرادنیایپستمدرن
از خسته پستمدرن، جامعه است. متفاوت کامال
ایدئولوژیهایتمامیتخواهانهوکاماًلآگاهازگونهگونی
لیوتار دلیل این به است. سالیق تفاوتهای و ها
فراروایتها« به اعتقادی بی و »انكار را پستمدرنیزم
میخواند.جامعهپستمدرنرابایدتجمعخردهروایتها
انكار هنر »باید را لیوتار پستمدرن واالی و دانست
نامید.انكاریبیپایان...شكلگرفتهبرپایهنقدمداوم
بازنمایشیکهمیبایستدرحفظتنوعوتكثرشرکت

)Bertens, 2005: 128(».جوید
اینجا در مدرن واالی مقوله عكس دیگر بیان به
لذتخلسهآمیزی واالیپستمدرن اتفاقمیافتد.در
مستقل و نیامده وجود به درد از پس که دارد وجود
است.مسلماستکهایننوعتعریفازواالیپستمدرن
بههیچعنوانباواالیکانتیهمخوانیندارد.امامیتوان
باتعریفادموندبرکمطابقتداد.تعریفبرک آنرا
تعریفیروانشناختیاست.درنزداوواالچیزیاستکه
برطرفشدن با حال عین در و موجبشده را ترس
عاملترساحساسلذترادرمخاطبباعثشود.گویا
توان می و است. دسته این از نیز پستمدرن واالی
اینگونهادعاکردکهخلسهناشیازمواجههباگونهگونی
رفتن کنار از ناشی جامعه در فعال روایتهای خرده
وحشتناشیازسیطرهفراروایتهادردورهمدرناست.
اینرویكردبههنرواالیپستمدرنبهعنوانهنری
بهجتانگیزوخلسهآوردرنزدسایرمتفكرانپستمدرن
خلسه و شادی بودریار چنانكه است. توجه مورد نیز
به را ازگونهگونینشانههادرجهانپستمدرن ناشی
پوچیتعبیرمیکندیااینكهچارلزجنكزمنتقدمشهور
نوشتههایویدرحوزهپستمدرنیزم معماریکهدر
موردتوجهاستسبکمعماریبهوجودآمدهبراساس
واجد را ساختارشكنی همانند پسامدرنی تئوریهای

نوعیخلسهولذتسبكسرانهمیداند.

به  رویکرد هستی شناختی  و  پست مدرن  واالی 
مفهوم رخداد

همانطورکهگذشتلیوتارهرگزبهصورتمستقیم
بهخوانندهخودمفهومامرواالراتوضیحنمیدهد.بلكه
باماازوجودآنسخنگفتهودراینراهمثالهاییاز
رخدادامرواالارائهمیدهد.دراینجامیتوانگفتکه
رویكردویبدیندلیلاستکهامرواالازتوصیفشدن
میگریزدولیوتارهرگزسعینمیکندآنراتوصیفکند.
آنجا در را خود ما که میکند اشاره لحظاتی به بلكه
مییابیم،جاییکهآنرخمیدهد،هرچهکههست،
قبلازاینكهچیزیباشد.لیوتاررسالههایطوالنیدر
در که دیگری نمونههای مانند زیباییشناسی مورد
ننوشته میشود یافت شوپنهاور و کانت برک، فلسفه
است.متوناوکوتاهندوازارائهتعاریفیاماهیتامر
واالدوریمیکنند.گوییلیوتار،درهرمقالهیایادداشت
خودلحظهایمتفاوتومشابهازامرواالراابرازمیکند
ودرنهایت،انچهکهویارائهمیدهدیکنظریهنیست،
بلكهشبكهایازمطالببیشماریاستکهبراساسباور

اوبهامرواالتعلقداشتهوآنرامیسازند.
رویكردلیوتاربهامرواالازمرزهایزیباییشناسی
میگذرد،چیزیکهامرواالهموارهبهآنمحدودشده
است.درواقع،بایدگفتکهلیوتارمحدودهامرواالرابه
حوزههستیشناسیتوسعهداده،وحتیازآننیزفراتر
رویكردی واال امر از مدرن تفاسیر معموال میرود.
واالی امر اما دارند. واال امر تجربة یک به متافیزیكی
لیوتاردرتجربهارائهنمیشود،وحقیقترابربینندهآن
حقیقت سمت به ابزار یک فقظ آن نمیکند. آشكار
نیست.بلكهدریکمعناحقیقتاست،چراکهظهورامر
واالبینندهآنرابراییکلحظهواردیکقرابتنزدیک
را آن لیوتار که است چیزی این میکند. وجود با
در گش رودلف مینامد. هستیشناختی« »جابجایی
کتابشرافتتفكربهداللتهستیشناسانهامرواالی
لیوتاراینگونهاشارهمیکند:»دریافتلیوتارازامرواالاز
دریافتاوازامرهستیشناختیجداییپذیرنیست...امر
واالیلیوتارامكانوجودوامكانتوامانغیر-وجودرا
مینمایاند.«)Gasche, 2007: 321(دربخشیدیگرگش
بااشارهبهواالیهستیشناختیلیوتارعنوانمیکندکه
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محدوده به زیباشناختی حدود از »میبایست واال امر
هستیشناختیعظیمتکند...ژرفاینابودن،هیچبودن
وبیمعناییتنهادراحساسبهتحاصلازامرواالبه
درستیادراکمیشود.«)همان،326(اگرچهامرواالی
پستمدرنرابطهخودرابهصورتکاملباتبیینمدرنی
کهازآنسرچشمهمیگیردقطعنكردهاست،امااین
رابطهدرمواردیکهبهتجربهامرواالمربوطمیشود
لیوتار که میرسد نظر به میگیرد. قرار بازبینی مورد
زیباییشناختی پدیده واالیک امر که اظهارمینماید
است.بااینحالدر»هایدگرویهود«اودرواقعامرواال
رابهدلیلغیرقابلارائهبودنماهویآنیکمخدر)نا
وامدار بیشتر که میکند1، توصیف زیباییشناختی( ـ
غیر امر پیچیدگی لیوتار ادراکحسی3. تا است تاْثر2
قابلارائهرانهتنهابایونانباستانبلكهبامسیحیتو
یهودیتنیزمرتبطمیکند.ازنظراوادراکحسیمسأله
محوریدرپیچیدگیامرواالاستبااینحالازنظراو
زیباشناختی دنیای به که حیطهاست حسی« ادراک
مرتبطاست.درحالیكهامرغیرقابلارائهچیزیاستکه
تعلق محدودهای به نه و گذاشته سر پشت را مرزها
)Lyotard,1990:34(»داشتهونهدرمحدودهایوجوددارد
لیوتارادامهمیدهد:»ادراکحسیتنهامیتواندواقعیت
رانشاندهد،همانندشكوهیک تأثرآور امر )ظاهری(
میدهد.« نشان دلها در را مسیح حضور که کلیسا

)همان(
از را واال امر که دارد تمایل وی دیگر مواردی در
نیازمند منظرنقاشییاموسیقیتبیینکند،کهالزاماً
یکمالحظةزیباییشناختیاند.بااینحال،مامیبایست
لیوتارتفكررابرمیانگیزدـ امرواالی نشاندهیمکه
تفكریدرموردامرغیرقابلارائه.مامیتوانیمبانگاهی
در کانت تأملی حكم قوة بررسی از لیوتار خوانش به
کتابدروسیبرتحلیلامرواال،تاْثریاپاتوس،ادراک
حسیآئیستسیس،ونوئسیسرادستهبندیکنیم.وی
تفكر  اساس تأملی حكم قوة که میکند استدالل
انتقادیاست،که»درتأملخودآنرادراختیاردارد،
تعیین درحالتیکهدرآنیکتجزیهمشخصهنوز
نشده،نوعیپیش-منطقفراتجربی.دومینمورددر
فقط که چرا است، شناختی زیبایی امر نوعی واقع

تا را )thought(واقعی اندیشه احساسیاستکهتمام
جاییکهاندیشهمحضباشدتحتتاثیرقرارمیدهد،
اندیشهایکهخودراهمتفكر)thinking(وهماندیشه
احساسمیکند.)Lyotard, 1994: 32(.تفكردرامرواال
آناندیشهایاستکهخودراتفكراحساس تاملیاستـ
میکند،بنابراینهردویاحساسواندیشهاستـواین
تفكرخودموثر»درواقعیتیکامرزیباییشناختی«
است.اماتفكرخودمؤثریکمترادفسادهبرای»قوة
مفهوم تقریر برای دیگر شیوهای یا تأملی« حكم
زیباییشناسیکانتنیست.لیوتارآنرافراتجربیوامر
واالمییابد،بهمفهومکانتیبرایتمامفلسفه.یعنی،
تعبیرغیرارتدوکسلیوتارازقوةحكمتأملیدراهمیتی
کهلیوتاربرقوةحكمتأملیبعنوانیکظرفیتتمهیدی
قرارمیدهدوجوددارد،یاهمانطورکهدرباالذکرشد
آنرا»پیش-منطقفراتجربی»میداند،کهپیششرط

فلسفهبههرصورتاست.
امرواالیکانت،دردستانلیوتاربهذهنایناجازه
رااحساس رامیدهدکهیک»بهجتروحیمهیج«4
Begeisterndeکند،چیزیکهکانتدرنقدسومآنرا
Wohlgefallenمینامد،کهخودچیزینیستجزصدای

خرد،یاdieStimmederVernuft،کهاندیشهرابهمقصد
به اندیشیدن به میخواند، فرا  Bestimmun  به ، آن
فراترمیرود، نمود5 قوه از مطلق.چراکهمطلقخود
بهجتیکهذکرشدبهنظرمیرسدکهمطلقباشد،و
بنابراین،»تعالیبرGeistesstimmungداللتمیکند،به
انعكاس)تامل(میکندیا اندیشه،کهبرخود جابجایی
تجربهمینماید«.6امرواالزیباییشناختیاستتاجایی
کهبصورتماهویاحساساندیشهایباشدکهخودرا
اندیشیدناحساسمیكند.امرواالمیتواندازیکمنظر
نا-زیباییشناختیباشدهرچندنمیتواندچیزیباشد
کهفردازطریقحواسدرککندبلكهپاتوسیاتاثرآن
است،کهرابطهنزدیكیباخودتأثرپذیریاندیشه7دارد.
از را آن که خوداگاهی، با اندیشه پذیری8 تامل زیرا
توسط بلكه نمیشود تعریف میکند جدا احساس
خودتأثیری9،قوةحكمتأملی،بهعنوانامرتأثربرانگیز10،
زیباییشناختیخواهدشد.امرواال،نامیکهلیوتاربه
و تأثر11 زیباییشناختی، کنشهای برخورد محل
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ادراک12دادهاست؛نوعیتاملزیباییشناختیاستکه
زیربنایتمامتفكراتانتقادیوفلسفیقرارمیگیرد.13
واالی امر میتوانیم ما توضیحات، این به توجه با
لیوتاررایکاندیشهبنامیم.درواقع،امروااللحظهای
استکهدرآناندیشهاصیِل)زیباییشناختی،تأملی،
چنین میزند.14 جرقه فلسفی( و انتقادی مؤثر، خود
تبیینیقطعاًامرواالرابهزیباییشناسیپیوندمیدهد،
امابهشیوهایکههمنظریهزیباییشناسیوهمامرواال
حیطهای در را واال امر اینكه نه میسازد، رها را
زیباییشناختیمحدودسازد.امرواالیپستمدرن/غیر
متافیزیكِیلیوتاربهوضوحبهآنچیزیدستمییابد
کهبهشیوهایمكنون،درامرواالیمدرن/متافیزیكی

است.
هم و زمانی هم است، »مكان« لیوتار واالی امر
فضایی،کهدرآنذهندرمواجهمحضباخودمعلق
مسألهکل این دارد. آنوجود لحظه، آن در میشود.
نمیدهد.هیچ روی بیشتری وهیچچیز است. قضیه
حقیقتمكنونیدراینتجربهاشكارنمیشودجزاینكه
آناتفاقمیفتد.نهتنهاذهندرلحظةامرواالمعلق
است،بلكهتمامتجربةذهنگرای،وروزمرةانسانیمعلق
میشود.چیزیبهجزوجودداردوجودندارد.لیوتاربه
صحنة به ما آن در که لحظاتی که میدهد نشان ما
در میتوانند شدهایم آورده دارد وجود با ارتباط
مشغولیتهایبیشمارمادراینجهانوبایكدیگرروی

بدهند.
دراینجاسعیخواهیمنمودتاتعاریفمتنوعلیوتار
ازامرواالراارائهنمایم.اصطالحاتمتفاوتیراکهتحلیل
میکنیم،هرچندتمامآنهابرایاطالقبهامرواالبهکار
چه در واال امر که داد خواهند نشان بیشتر میروند،
رفع با باشد. داشته وجود میتواند ای گستره
محدودیتهایگذشتةزیباییشناسی،امرواالدرتقریر
که است رخدادی آن، پستمدرن غیرمتافیزیكی/
و فلسفه گوناگون حوزههای با گستردهای ارتباطات
همچنینزندگیانسانیدارد.جریانیکهدرامرواالی
چندنامیلیوتارجاریاستبهاینشرحاست:امرواال
پا پیش و اندیشه سقوط دلیل به که است موقعیتی
ایجادمیکند افتادگیآنوشوکهستیشناختیکه

unheimlichkeitچیزیکهتفسیرمدرنممكناستآنرا«
امرواالبنامد«اندیشهاصیلراشعلهورمیسازد؛این
بازخوانی و بازسنجی به که است زایشی رخداد یک
مفاهیمفلسفیپیشترتبیینشدهاجازهبروزمیدهد.
رخداد از مثال هر »در زمانها همه و هر در واال امر
خود«یکتولددوبارهاست،یکرنسانسازخودفلسفه.
 ereignet یا arrive-t-il(»آیاآندرحالاتفاقاست؟«
گش است. لیوتاری واالی امر از بنیادین سوالی )es

مینویسد»زمانیکهمابهسؤالآیاآندرحالاتفاق/
با طورغریزی به اندیشه میدهیم، پاسخ است؟ وقوع
احساسامرواالپیوندمیخورد.«15رخداد،اتفاقمحض،
لحظةامرواالاست.تمامچیزیکهفردمیتوانددرمورد
اینلحظهبپرسدایناستکهآیاآندرآنلحظهدر
حالاتفاقهستیاخیر.نیرویاینسؤالرامیتواندر
امرواالیبرکمشاهدهکرد،کهخودلیوتاراغلببهآن
اشارهورزیدهاست.بهزعملیوتار،چیزیکهزیباییشناسی
برکبهآناشارهمیکند)ودرامرواالیکانتغایب
است(ایناستکه»امرواالبااینتهدیدکههیچچیز
 Lyotard,(».دیگریاتفاقنمیافتد،برانگیختهمیشود
99 :1991(ترسیکهبرکبهامرواالنسبتمیدهد،به

برایمثال، بهیکمحرومیتمتصلاست؛ لیوتار باور
ترسیکهدرتاریكیکاملوقوعمییابد.محرومیتاز
مادر برایحواسوقسمتجسمانی تنها نه نور،که
احساس و امنیت برای بلكه است، حیاتی جهان،
تندرستیباعثایجادیکاحساسترسمیشود.قابل
مشاهدهناگهانغیرقابلمشاهدهمیشود،وفردمیترسد
این در نبیند. وقت دیگرهیچ است بالقوه،ممكن که
لحظه،آناتفاقمیافتددرمعرضخطراتفاقنمیافتد
لیوتار اما است، مثال یک تنها نور میگیرد. قرار
ذکر نیز را زبان و دیگران اشیاء، فقدان از مثالهایی
میکندکهآنهانیزبهترتیب،بهترسازخالیبودن،

تنهاییوسكوتمنجرمیشود.)همان(
و اشخاص چیزها، این فقدان موارد، این تمام در
شرایطکهمارادربرمیگیردوبافتجهانمارامیسازد
»فقدانتمامآنچهکهجهانراراحت،قابلفهم،وقابل
ادارهمیسازد«باعثمیشودکهفرداحساسترسکند،
امانوعیترسبخصوصکهدرایناحساسنهفتهاست



29

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� درنسو حورت  مر ا خی موت مبنز دن  حبیاش لنی ان دا م هیپ ن ب د دن  ن س  ایب ر

کههیچچیزدیگریاتفاقنخواهدافتاد.16
زمانیکهبافقدانیازایننوعطرفیم،فردبااشتیاق
»آن« میافتد؟ اتفاق آن آیا میپرسد: را سؤال این
لحظهایازامرواالاستکهمادرمفاهیملیوتارازرخداد
یاحتیآنوجودداردمییابیم،کهازمیانتاریكیو
ترسمیگذردوبهاینسؤالپاسخمیدهدـبله،اتفاق
امااینهمهقضیهاست.اگرچه،شیوهایکه میفتد،
گش که طور همان میدهد، پاسخ رخداد به اندیشه
که است اندیشیدن از »شیوهای میسازد خاطرنشان
نموده تعریف امر بنیادیترین عنوان به را آن لیوتار

)Gasche, 323(.»است،آنخودوظیفهاندیشهاست
گرفته کار به را آن لیوتار که درمعنایی »رخداد«
Ereignis را  آن هایدگر که است چیزی مشابه است
میخواند.هایدگردردربارهزمانوهستی،همانطور
کهازعنوانآنپیداستاونتولوژیوزمانمندی17رادر
تعریفینوبرایبرطرفنمودنمشكالتنظریهپیشینش
بهره هستی و زمان درباره کتاب در دو آن رابطة از
میگوید وی آنها مشترک عزم تبیین در میگیرد.
»چیزیکههردویآنها،همزمانوهمهستی،در
را یكدیگر، با آنها داشتن تعلق در یعنی، آنها، خود
تخصیص واقعه ،Ereignis را آن باید میکند تعیین
را واقعه این )Heidegger, 2002: 19(هایدگر بنامیم.«
»نهتنهایکرخدادساده،بلكهچیزیکههررخدادیرا
بنابراین )همان(. میکند تعریف میسازد« ممكن
Ereignisحاویامرفرارونده،یانیمه-فراروندهایاست..

خودلیوتاردرتفاوط،Ereignisراموردمداقهقرارمیدهد
اگرچهنهدربافتزمانوهستی،بلكهدربافتبودنو
نبودن.ویاظهارمیداردکهسؤالزمان»توسطیک
احساسفراخواندهمیشود:آیاهیچچیزممكناستکه
اتفاقبیافتد....ایناحساساضطراب)خوف(یاتعجب
چیز.« هیچ نه و دارد وجود چیزی آنجا است:
)Lyotard,1988: 74-75(اگرچهلیوتارباسؤالزماندر

اینمتندرگیراست،اماباوجوداثرلیوتاردرموردامر
واالیکانتوجذباوبهسمتامرواالیبرک،ازآنچه
که است مشهود کاماًل نمودهایم مشاهده تاکنون که
کلماتاورامیتوانبههمانصورتبرایسؤالدرمورد
امرواالبهکاربرد.وحشتامرواالبااینمسألهکههیچ

اتفاقینخواهدافتادبرطرفنخواهدشدبلكهزمانیکه
برخیوقایعخاصاتفاقبیفتند،ویابهشكلیسادهتر
زمانیکهرخدادیاEreignisاتفاقمیفتدبرطرفمیشود.
فردتنهادرآن)quod(وجودداشتناستکهبهبهجت

دستمییابد.18
دراینجامیتواندیدکهتمایللیوتاربهامرواالی
برکبهدلیلآسانیآندربهتصویرکشیدنخلوصو
نابّیتلحظهامرواالاست،کهدرهرفاصلهیاحدمیان
بر تأکید جای به برک میافتد. اتفاق نبودن و بودن
احساسعلّو)کهبرایمثالدرکانتدیدهایم(،بررهایی
ازاحساسفقدانهستیتأکیدمیکند.برایلیوتاراین
تكثر18مینماید. از بهحسی تبدیل را واال امر مسأله،
»کثرت که مینویسد لیوتار تكثرچهچیزی؟هستی.
Ly-( همراهجابجاییوتغییرمكانیاونتولوژیکاست«
»جابجایی این از لیوتار منظور .   )otard,1991:101

شده«، داده »حرکت که است چیزی اونتولوژیک«
»انتقالدادهشده«توسطـقرابت”19هستیدرلحظه
امرواال.امرواالبّرندهاست»کهواقعیتبنیادینوجود
در فوریت یک برگیرنده در که میشكافد، را داشتن
بهسادگیغیرقابلدستیابی باهستیاستکه رابطه
است،چراکهدرمسائلروزمره»پوشاندهشده«است.
دراینجااستکهجا-بجاییاتفاقمیافتد.فردبهیک
»مكان«انتقالدادهمیشودکهدرآنهستیمستقیماً
بهزبانمیآید،امابهشیوةمعمولگفتن«منهستم.«
درزندگیهایروزمرهما،»منهستم«بصورتپیوسته
ایازماپنهانمیشودتوسطهرگزارهایکهبهدنبال
اینکلماتبیاید.»منیکدانشآموزهستم.منقد
بلندهستم.مناهلجاییهستم.«ـتماماینهایک
واقعیتسادهراازدستمیدهند:منهستم.استفادهاز
ضمیراولشخصبرایقضاوتیااستدالل،لهوعلیه
چیزیاستفادهنمیشوند.بلكهمیخواهیماینمطلبرا
بهقلبتجربه را امرواال بافتخودقراردادهو داخل
انسانیواردکنیم،کهدرآنهموارههویتهاییراتأیید
»چه یا کسی« »چه ما میکنند سؤال که میکنیم
چیزی«هستیم.امرواالدیوارهویتراسوراخمیکند،
چیزیکهوجودداردرابرهنهمیسازد،هرچیزیکه
ممكناستباشد.ازنظرلیوتارکلماتخداونددرهیبت



30

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 15، تابستان 1394

که 3:14 اکسودوس در موسی به مشتعل بوته یک
که میدارد اظهار  هستم.« که هستم »من میگوید
گفتن به قادر بودنی است، بودن زمینة خداوند الزاماً
»منهستم«کهبنیانبودناست)کسیکه(قادراست
میان از را آن اگر لیوتار نظر به هستم.« »من بگوید
بنیانمذهبیاشبیرونبكشیم،آنچیزینیستبهجز
بشارتاینكهوجوددارد،کههمانطورکهدرجایدیگری
درلیوتارخواهیمدید،بشارتهستیاست.کثرتیکه
درلحظهامرواالرویمیدهدازهستیاستوازقرابت

فردبههستیکهبدانمكاندستیافتهاست.

نتیجه
واالیی خصوص در لیوتار شد ذکر که همانطور
جای به خود از چندانی منسجم مطالب پستمدرن
پایه بر و واال امر خصوص در آنچه و است نگذاشته
رویكردکانتبهرشتهتحریردرآوردهبرتعریفویازامر
واالیمدرنمنطبقاست.بابررسینوشتههایاودر
اینطور میتوان پستمدرن واالی امر و هنر خصوص
نتیجهگرفتکهواالیپستمدرندرنزدویبرخالف
واالیمدرنباتعریفادموندبرکازامرواالهمخوان
بودهورویكردیروانشناختی-هستیشناختیداردتا
متافیزیكی.آنچهلیوتاربهعنوانامرواالیپستمدرن
معرفیمیکندحاصلیجزاحساسشعفوخلسهای
زودگذرناشیازاتمامدورانتحملرنجایدئولوژیهای
تمامیتخواهانهمدرنوجایگزینیآنباتنوعوتكثر

پستمدرنندارد.
تفكری آن، است. چندنامی لیوتار واالی امر
Ereignis،استquod،خودموثر19است،وجوددارداست
یارخداداست،بشارتبودنومطالبدیگریکهلیوتار
بهآننسبتمیدهد.صرفنظرازاسامیآن،یکویژگی
امرواالیلیوتاربهعنوانبیانپستمدرنآنبارزشده
وآناینکهامرواالیکامرغیرتجربیاست.مااینرا
تأملیکانتمیبینیم، قوةحكم از لیوتار بازخوانی در
همچنیندرتأکیداوبرآنیتquoddity لحظةامرواال.
درمورداول،اندیشهخودموثرقلبتپندةپروژهانتقادی
پوشش ساختن عریان آن هدف که پروژهای است،
بنابراین، ممكنمیسازند. را تجربه که است شرایطی
اینشرایطبایدالزامابرتجربهپیشیبگیرند.ازسوی
دیگرزمانمواجههبانوشتههایاصلیلیوتاردرموردامر
نمیتواند که میبینیم آن در سادگی و خلوص واال،

توسطتجربهپیچیدهشود.
بهوضوحدردستهزیباییشناسی لیوتار امرواالی
سنتینیست.اگرچه،علیرغمنزدیكیآنباهستی،در
دستههستیشناسینیزقرارنمیگیرد.درلیوتار،مااز
توصیفیکتجربهدورشدهوبهلحظهایواردمیشویم
 Erfahrung، بهجای یعنی نیست. کهتجربهحاویآن
Ereignis داریم.ایننمیتواندموضوعیهستیشناختی
باشد،چراکهدرآن،هیچشناختیبرایمطالعهدرآن
وجودندارد.بااینحال،امرواالهمچنانیکمادهاست
دریکمعنامادةهستی.بههمینترتیب،اندیشهخود
از احساسی است زیباییشناسی یک همچنان مؤثر
اندیشهکهخودرادرحالاندیشیدنحسمیکنداما
دیگریکتجربهزیباییشناختینیست.بنابراین،وراییا
قبلاززیباییشناسیوهستیشناسی،امروااللیوتار
یکهستی-زیباشناختاست.امرواالاندیشهمیکند
کهخودرادرحالاندیشیدناحساسمیکند،احساس
،,quodمیکندکهدرحالاندیشهاست،واینآن،این
همانبودناست.درامرواال،اندیشهرویارویبابودن
کردن احساس توسط تنها را این و میگیرد، قرار

اندیشیدنخودمیشناسد«.
امرواالاندیشهایاستکهاحساسمیکنددرحال
اندیشیدناست،همچنین،وبهطورهمزمان،احساس
بودنمیکند،درآنیتخود.رخدادامرواالاندیشهرا
لمسمیکند،واندیشهآنلمسرااحساسمیکند،که
همانلمسهستیاست.کانتاشتباهنمیکردزمانی
کهامرواالرابااحساسمطلقهمراهمیدانستوحتی
میتواناستداللنمودکهتوصیفاوازامرواالازمنظر
یکدوگانگیمتضادتالشیاستبرایپیچیدهساختن
تجربهایکه،بهزعملیوتارهرگزتجربهنشدهونمیتواند
شود.امرواالیکپیش-وجودوزایندهتجربهاست،چرا

کهآنرخدادبودن)Ereignis(است.
تا برویم بهسراغهایدگر اینجا اجازهدهیدکهدر
ترسیم را هستی-زیباییشناختی واالی امر اهمیت
کنیم.درهستیوزمان،هایدگردازاینراهستندهای
تعریفمیکندکههمهستیخویشداردـبهعنوان
موجودیکهدرموقعیتیمنحصربفرددررابطهباهستی
میایستدوقادراستمعنایآنرازیرسؤالببرد.به
نظرمیآیدکهدرافقیهستیشناختیامرواالیلیوتار
نیزبهاینوضعیتمنحصربهفردمیانهستیوهستها
)موجودات(مرتبطاست.اینلحظهامرواالاستکهبه
دازاینانگیزةابتداییزیرسؤالبردنمعنایهستنرا
میدهد،چراکهامرواال،آنهستیاستکهخودرابه
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صورت به و نماید احساس را آن تا نمایانده دازاین
منحصربفردیقادربهزیرسؤالبردنمعنایبودناست،
اتفاق آن »آیا لیوتار: معروف سؤال پرسیدن به قادر

میافتد؟«
میان قرابت که دارد وجود دیگری مثال اینجا در
اثر لیوتاروهایدگررانشانمیدهد.درکتابسرآغاز
جستارهای در پرسش مهم نقش بر هایدگر هنری،
خویشدربابهنرتأکیدمیکند.نگرانیاوارائهیک
بلكههمانطورکه نیست، اثرهنری از تعریفخوب
میگوید، کتاب آن خاتمة از خط اولین در وی خود
قرار موضوع این قلب در که معمایی تا میخواسته
میگیردرانشاندهد:»تأمالتفعلیدرزمینهمعمای
هنر،معماییکهخودهنراست،بسیارازارائهراهحلی
برایآنبهدورهستند.کارماایناستکهاینمعمارا
اولویت اینجا، در )Heidegger,1971: 79( ببینیم.«
پرسشتأکیدوبازتأکیدشده،وخودپرسشدرهمان

چندصفحةنخست،خطمشیهایدگرقرارمیگیرد.
معرفی را تمی هایدگرهمچنین برپرسش، عالوه
میکندکهدرونمتنرخمیدهدوتكرارمیشود«با
نامحلقه.اندیشةهایدگردربحثدرمورداجزاییکاثر
هنریبهمنظورتعیینمكانیکهبایدبهدنبالسرآغازو
منشأ مورد در متفاوت حلقه سه به گشت، آن منبع
دستمییابد:1.هنرمندمنشأاثراست،لیكناثرنیز
با آنها دوی هر منشأ هنر .2 است، هنرمند منشأ
یكدیگراست،هنرمندواثر،لیكنهنرمندواثربایكدیگر
منشأهنراند،3.ذاتهنرازاثرقابلدریافتاست،لیكن
اثرازذاتهنرشناختهمیشود.اینحلقههارانمیتوان
گشود،وهایدگراعترافمیکند،کهبطورکلی،حلقهها
منطقیرازیرپامیگذارندکهدرآنمفهومآنیتماقرار
گرفتهاست.هایدگراینمسألهرامشكلآفریننمیداند،
وحلقهرادرگردشخودتأییدمیکند.ویمیگوید،
»بنابراینمامجبوریمکهازاینحلقهپیرویکنیم.این
نهیکنقصاستونهیکچاره.واردشدنبهاینمسیر
قدرتاندیشهاست،تداومآنامكاناندیشهاستبااین
فرضکهاندیشههمانندیکامرمصنوعاست«.)همان،
18(لیوتاروهایدگراندیشیدنراازیکدیدمینگرند:
واقعیترین،قویترین،وشجاعترینحالتدرپرسیدن
قرارمیگیرد،درباقیماندندرحلقه،دردرنگکردن.
آمادهبودنبرایاندیشیدنبهچیزیکهآمادةاندیشیدن
نیست،یااندیشیدنیکهدرحلقه،زمانیکهمیگردد،
امكانمییابد،بهاینباورکارفلسفهاستواینکاردر
لحظةامرواالآشكارمیشود،کهنیازمندایناستکه

فردخودغیرقابلاندیشهرابیندیشد.واینیکنیاز
آشكار الزام در را خود »بودن میگوید لیوتار است.
میکند.«)Lyotard,1991: 88(لذابودنخودرادرامر

واالآشكارمیکند.
 dieامااینسؤالهاوایننوعپرسشمادهوماهیت
Sache  فلسفهاند.میتواناینگونهاندیشیدکهتحلیل
امرواالیلیوتاربهماکمکمیکندتابپرسیم:فلسفه
چگونهمیتواندآغازشود؟تحتچهشرایطیانسانبه
فلسفیدنرویمیآورد؟مادیدهایمکهامرواالیهستی
-زیباییشناختی،کهآنلحظةخود-مؤثری،واندیشة
تحتتأثیرهستیاستحداقلیکتوضیحبرایپیدایش
جستجویفلسفیاست.امرواالیکظرفیتفراتجربی
آن که چرا دارد، اندیشه دادن قرار تأثیر تحت برای
این اندیشهتوسطهستیاست. احساسرخدادلمس
یکاحساس unheimlich است»احساسیهماننددرخانه
به دارد، عادت شدن ثبت به اندیشه که نبودن«چرا
quid،.اماایناندیشیدنفردرابهپرسشبرمیانگیزد،
در بررسیکردن،جستجوکردن،شگفتزدهشدن به
خود و اطمینان پیله از را فرد واال امر هستی. مورد
خشنودیبیرونمیراند.جهان،زندگیهایما،خودما،
غیر غرابتی برسیم، نظر به عجیب برایخودمان باید
تا شناختن، غیرقابل یا ناشناخته رعبآور، انكار، قابل
شگفتیوشگرفیتپندهدرقلبفلسفهتولیدشود.این
که است احساسی نمیشوند، ظاهر اصاًل که ظواهر،
هستی توسط که زمانی میکند، حس را آن اندیشه
لمسمیشود،درلحظةامرواال.واژةیونانیdeinos،را
یا»شگرف« ـ»وحشتناک«،»شگفتآور« به میتوان
ترجمهکرد.اینواژةمتلون،deinos,ونهhupsos ـ که
اصطالحیالنگینوسی)Longinus(استوتنهابهارتفاع
و میکند، توصیف را واال امر درستی به دارد« اشاره
توصیف را فلسفه تولد که است وار  deinos چیزی
همه با فلسفه قلمرو به اینكه از پیش بسیار میکند.
یک احساس، یک کنیم، ورود امروزینش جزییات
اندیشه،یکاحساسیازاندیشهوجودداردکهاندیشیدن
رابهحّدآنمیرساند،کهدرآنهمبهدرونخودفرو

رفتهوهمازورایخودمیگذرد.
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پی نوشت
1. Anaesthetic 
2. Pathos
3. Aisthesis
4. Soul-Stirring Delight
5. Presentation

6.همان،81
7. Thought’s auto-affection
8. Reflexivity
9. Self affection
10. Pathetic
11. Pathos 
12. Noesis 
امر تحلیل بر درسهایی کتاب از فصل نخستین عنوان .13
Aesthetic Reflec�( واالیلیوتار»تاملزیباییشناختی«
tion(است.لیوتارمینویسد:»باتامل،بهنظرمیرسدکهقوه
باشد.چراکه انتقادیدرخدمتخودداشته عاقلهسالحی

امكاناصلیفلسفهانتقادیتاملاست.«)همان،31(
14.سایمونگشمعتقداست:»درلحظهخلسهگونهتجربهامر
دقیق خود اصلی کار حوزه به فلسفی تفكر که، است واال

Gasche, 326 ».میشود
15. Gasche, 323
لیوتاری مفهوم میان جالبی شباهت توان می اینجا در .16
امرواالبهخاطرفقدانومفهومهایدگریخوفبه تجربه

هنگاممواجهدازاینباهیچبرقرارکرد.
17. Temporality, Zeitlichkeit

 quidوquod18.لیوتاردرکتابناانسانیخودبسیاربرتفاوت
تأکیدمیکند.

19. intensification
20. Nearness
21. Auto-affective thinking 
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