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مقدمه

انديشمند  )4291-8991م(1،  ليوتار  فرانسوا  ـ  ژان 
نيمة  انتقادی  فالسفة  نامدارترين  زمرة  در  فرانسوی، 
عمده ترين  می آيد.  شمار  به  ميالدی  بيستم  قرن  دوم 
زمينه های فكری وی، گستره هايی چون فلسفة سياسی 
و نقادی فرهنگی اند و تحليل های هنری و ادبی وی نيز 
در چنين قلمروهايی معنا دارند. به طور كلی و جهت 
سهولت در بررسی، می توان دوران حيات فكری ليوتار را 

به دو بخش تقسيم كرد:
دورةنخست: از سال 1954م تا 1979م، موسوم 
به دوران پيش از نگارش كتاب وضعيت پسامدرن2 كه 
هدف عمدة ليوتار تحليل، بازخوانی و، در نهايت، نقادی 
كامل ماركسيسم و نيز بررسی و نقد ساختارگرايی است.

به  تا 1998م، موسوم  از سال 1979م  دورةدوم: 
دوران  اين  در  كه  پسامدرن«  وضعيت  از  »پس  دوران 
تكية عمدة ليوتار بر تحليل های نامتعارف )و در حقيقت 
ضد تحليل(، بازخوانی های ويژه و نوآورانة آراء و متون 
اين  در  ليوتار  است.  مذهبی  و  ادبی،  هنری،  فلسفی، 
مقطع از كار فكری خود با بهره گيری از نوعی شكاكيت 
و  فلسفی  انديشه های  بازخوانی  به  بنيادين،  و  عميق 
ماهيتاً  ايده هايی  طرح  و ضمن  پرداخته  گذشته  زبانی 
)در  »پارالوژی«3  يا  مغالطه  هم چون،  ضدمفهومی 
وضعيت پسا مدرن( تخالف4 )در تخالف: ستيز جمالت(، 
باالخره  و  آوانگارد(،  و  واال  امر  و  ناِانسانی  )در  رويداد5 
مدرنیسم »پست پرسِش به  پاسخی  )در  واال6  امِر 
دربارة  درس هايی  و  آوانگارد  و  واال  امر  چیست؟«، 
تحليل امر واال( چارچوب سيال انديشه خود را به ايفای 
نقش عامل چالش برانگيز و ـ در اصطالح اين نوشتار ـ 
متاستازيِک7 مقاوم در برابر هرگونه نظام سازی مشروط 
نمود. ليوتار هر چند در آثار دورة نخست انديشة خود 
به »امر تصويری« يا »انگاره نما«8 در دِل گفتمان چنين 
نقشی را واگذار می كند، اما اين گونه نقش آفرينی ها در 
مكمل  جنبه ای  »پيشاپُست مدرن«،  به  موسوم  دورة 

اهميت اند.  دارای  نظام  چارچوب  در  هم چنان  و  دارند 
بدين ترتيب، ليوتار مانند بسياری از انديشمنداِن معاصر، 
درصدد تأسيس دستگاهی فكری برنمی آيد، بلكه تمام 
تالش خود را مصروف كشف صداهای خاموش، منازعاِت 
الينحل، مغالطات و امور مختل كنندة گفتمان ها، ژانرها 
و در يک كالم كليت ها می كند. در صحنه آرايی هميشه 
پويای انديشة ليوتار عوامل متاستازيک به منزلة بازيگران 
نمايشی متأمالنه به شمار می آيند، از اين رو آنچه برای 
ليوتار حائز اهميت است، توجه به نقش روابط نامتعينی 
است كه ميان واالی ناسازگار و سنجه ناپذير با ديگر عوامل 
متاستازيک هم چون، »انگاره نما«، »رويداد«، »تخالف«، 
از  هدف  مجموع،  در  می شود.  برقرار   ... و  »ناانسانی« 
صحنه آرايی انديشة ليوتار را می توان تالش برای نمايش 
آشكاره گی عامل مقاوم متاستازيكی دانست كه همواره:

پوست  گفتمان،  عليه  را  پيكره نما  يا  تصويری  امر 
را  روايت  عمل گرايی  بدن سازمند،  عليه  را  ليبيدويی 
عليه قاعده و قانون فرا يا كالن روايت ها، زيبايی شناسِی 
عليه  را  اخالق  و  هنر،  جامعه شناسِی  عليه  را  واال 
 Readings,( می كند.  َعلَم  سياست  تماميت خواهی 

)2006: xv

گونه ای  به  بايد  عوامل  اين  از  يک  هر  نقش آفرينی 
باشد كه همه اين عوامل نه قابل فروكاهی به يک عامل 
باشند و نه اين كه در مجموع كلّيتی سازمند را تشكيل 
در  پسامدرن  منتقد  يا  انديشمند  وی،  نظر  به  دهند. 
بازخوانی و تفكر خود ضمن در نظر گرفتن نقادی بايد 
به نمايندة امور متاستازيک غير قابل عرضه، مقاوم، و در 
غايتمند  كلّيت ساز  مكانيسم های  پادزهرهای  يک كالم 
از  مكانيسم هايی  وحشت آفرينی  برابر  در  و  گردد  بدل 
كنار  در  آن  اشكال  بايستد. هنر شامل همه  قبيل  اين 
ادبيات و نوشتار، در تئاتر فلسفی ليوتار جايگاهی بسيار 
آثار  به  خود  متون  تمام  در  تقريباً  وی  دارد.  بااهميت 
نقش  اين رهگذر دو  از  و  نموده  اشاره  هنری متعددی 
برای آن ها در نظر گرفته است.  را  انضمامی و تحليلی 
نقش انضمامی آثار هنری بيش تر در متون غير هنری 
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ليوتار مشهود است، حال آن كه وی در متون هنری خود، 
به تحليل نقش آفرينی  را  انديشه خود  بنيان  از  بخشی 

هنرمندانی خاص و آثار آن ها مشروط نموده است.
ليوتار از اوايل دهة 1970مـ  كه نخستين متون خود 
را دربارة هنر سينما به نگارش درآورد ـ تا اواسط دهه 
1990م هيچ گاه از اهميت هنر غافل نبود. وی با توجهی 
هنرمندانی  آثار  به ويژه  و  تجسمی  هنرهای  به  خاص 
فرانسيس،(  و  نيومن  بوِرن،  دوشان،  )چون  آوانگارد 
نظام مند  انقياد  از  تجسمی  هنرهای  رهايی  صدد  در 
رسميت  به  ضمن  و  برمی آيد  سياسی  ايدئولوژی های 
غير  حيث  به  اهميت  و  نوآوری  و  خالقيت  شناختن 
از هنر می پردازد  اثر هنری، به كشف وجهی  بازنمايانة 
كه به موجب آن يک اثر از محدوده ها و قواعد از پيش 
به  و  می گشايد  را  مرزهای جديدی  و  رفته  فراتر  مقرر 
و  افكار سياسی  الهام بخش  و  عبارتی موجب آشكارگی 
اخالقی غير منتظره می گردد. با توجه به اين توضيحات، 
در اين مبحث به بررسی مختصر آراء ليوتار دربارة هنر با 
محوريت ديدگاه های او دربارة پاره ای هنرمندان معاصر 
يک  نگره های  برخی  رهگذر  اين  از  تا  شده  پرداخته 

فيلسوف معاصر دربارة هنر آشكار گردند.

1.دوشان:تراندیسندههایناسازه

ليوتار در سال 1977م نخستين كتاب خود دربارة هنر 
را به نام »تراديسنده های دوشان«9 منتشر كرد. اين كتاب 
را می توان يكی از نخستين خوانش های غير متعارف از 
آثار هنرمنِد جنجال برانگيز فرانسوی »مارسل دوشان«10 
دانست. اهميت نام دوشان در تاريخ هنر به واسطة اين 
است كه وی نخستين تالش ها را برای دگرگونی رابطة 
صورت و محتوای هنری به عمل آورد و ضمن اين كه به 
ايجاد ضد هنر داشت،  يا  باور خود سعی در هنرزدايی 
اُبژه يا عين هنری را نيز بازتعريف نمود. بسياری از آثار 
دوشان هم چون چشمه يا »پيشابدان«11ـ  كه يک سنگ 
توالت امضاء شده استـ  و نيز »جابطری«12، در حقيقت 
اشيائی حاضر آماده13اند كه به عنوان آثار هنری معرفی 

می شوند. مفهوم حاضر آماده پس از دوشان، به تفكری 
رايج در دنيای هنر تبديل شده و چنين اتفاقی موجب 
مورد  بالفاصله  نيز  سبک شناختی  »معيارهای  كه  شد 
ترديد واقع شده« )لوسی اسميت، 1385: 31( و به چالش 
كشيده شوند. دوشان در عين حال در آثار تجسمی خود 
به حركِت سينماتيک نيز توجه ويژه ای مبذول می داشت 
و با بازنمايی اين حركت در آثاری هم چون »پايين آمدن 
برهنه از پلكان«14، به تحريف و از شكل انداختن بدن 
انسان توجه نمود. ليوتار بررسی خود دربارة آثار دوشان 
آيا   ...« می گويد:  و  می كند  آغاز  گمانه زنی  نوعی  با  را 
می توان چنين گفت كه آقای دوشان، در قلمرو فضا و 
و  كرده  را جستجو  ناسازگاری15  و صورت،  ماده  زمان، 
يافته؟ يا ترجيح می دهد از قياس ناپذيری سخن بگويد؟« 
(Lyotard, 2011: 49) ليوتار نخستين بار در اين اثرِ خود 

و در عرصة هنر به پرسش از امر ناسازگار و قياس ناپذير 
و سپس  نامرئی  يا  نامحسوس  امر  با  را  آن  و  پرداخته 
نااِنسانی مرتبط می كند. وی بر اين باور است كه دوشان 
با آثار خود ما را فريب می دهد و به نوعی دچار خفگی مان 
می كند. با ديدن آثار او چيزی نمی توانيم بگوييم؛ برخی 
داده  »يا  )تصوير 1(  بزرگ«16  او هم چون »شيشة  آثار 
شده )معلوم(«17 به جز نمايش چيزهايی پيش پاافتاده، 
برای همين  ندارند، ولی  برای ديدن  هيچ چيز ديگری 
هيچ چيز ديده می شوند. با ديدن آثاری هم چون »داده 
شده« بيننده »ديگر آگاه نيست كه آن )حفره مادينه ای( 
هست يا نيست. فكر می كند كه می بيند هر آنچه را كه 
می خواهد ببيند.« (ibid, 2011: 50). به عبارتی، بيننده 
در عين حال از اين نيز آگاه است كه ديگر نمی خواهد 
با اين شكل  از مواجهه  اين گونه بينديشد و در نتيجه، 
می شود.  ديداری  و  ادراكی  اختالل  نوعی  دچار  غريب 
دوشان به گونه ای طنزآميز كنجكاوی بيننده را تحريک 
می كند و در اين حالت نيز بيننده وادار می شود كه در 
ذهنيت خود به تكثير انگاره هايی نامتعارف بپردازد كه، 
ناتوانی  به  را  او  تخيل  تداعی ها  زنجيرة  اين  نهايت،  در 
و  نقاشی ها  در  دوشان  مارسل  عبارتی،  به  می كشاند. 
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و  عجيب  »چيزی  به  را  هنری  ابژة  خود،  مجسمه های 
 Malpas, 2005: ) »غريب، موجد اختالل و حتی مسخره
از  و  استحاله موجب حيرت  اين  و  تبديل می كند   (95

خود بی خود شدن بيننده می گردد.18 

2.بوِرن:عملگراییپنهان

ليوتار  از هنرمندانی است كه  بوِرن19 يكی ديگر  دانيل 
است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  آثارش  ويژه  صورتی  به 
و  تجسمی  آثار  در  فرانسوی،  مينی مال  هنرمند  اين 
فضا  اهميت  به  خاصی  دلبستگی  خود  چيدمان های 
برای  دارد.  بيننده  در  دگرگونی  ايجاد  در  آن  نقش  و 
نمونه، بوِرن در يكی از چيدمان هايش با عنوان »در دو 
گالری  برای  سال 1976م  در  كه  رنگ«20  دو  با  طبقه 
و  موجود  فضای  »نامنظمی  بر  لندن ساخت،  ليسون21 
روابط نسبتاً غير منتظره قسمت های مختلف آن تأكيد 
ايجاد  با  بورن   .)193  :1385 )لوسی اسميت.  می ورزد.« 
پايه های  راه راه و دارای رنگ های مختلف در  شيارهای 
نمايش  به  بيش تری  شدت  با  را  سطح  اختالف  ديوار، 
1975م  سال  نوشته های  از  يكی  در  ليوتار  می گذارد. 
ضمن  می كنند؟«22،  نقاشی  را  چيز  »چه  نام  با  خود 
اشاره به فضاسازی های غير گفتمانی بورن و تالش وی 
برای نمايش امر نامحسوس و نامرئی می گويد: »اما اين 
پارادوكس تجسمی است و نه زبان شناختی. متشكل از 
ايجاد چيزی مرئی است كه در طبقه يا سطحی تجسمی، 
ليوتار،  نظر  به   .(osterling, 2009: 36) است...«  نامرئی 
در اين حالت بازتاب مادی سبب ايجاد نوعی حساسّيت 
ناگفتنی  و  نامحسوس  امر  دريافت  برای  بيننده  در 
معموالً  كه  می كند  تجسمی  را  چيزی  بورن  می شود. 
نمايندة  كه  هنری،  نمايشگاه های  در  اما  است،  پنهان 
و  مفروض  پيش  از  تجسمی اند،  و  هنری  سازمان های 
آشكار پنداشته شده است. ليوتار در يكی از نوشتارهای 
مهم خود بار ديگر به آثار بورن می پردازد. اين جستار 
آثار:  عمل گرايی  دربارة  مقدماتی  »يادداشت هايی  كه 
در سال 1979م  بار  نخستين  دارد،  بوِرن« 23نام  دنيل 

در نشرية اكتبر24 به چاپ رسيد. ليوتار در اين نوشتار 
ضمن بررسی هشت اثر بورن موسوم به »درون و ورای 
بوم های  از  چيدمانی  از  متشكل  2(كه  )تصوير  قاب«25 
رشته ای آبی و سفيد رنگی و كابل های فلزی بودند و در 
سال 1974م در قالب نمايشگاهی گروهی در بروكسل 
عرضه شدند، به بررسی كاركرِد اثر هنری می پردازد. از 
نظر ليوتار كاركرد اثر هنری، روشنگری و راستی آزمايی 
اثر  و  است«  ديگری  زبانی  بازی  »ابداع  بلكه  نيست 
هنری اگر در بستر مرسوم هنرمندانه قرار گيرد به امری 
Ly-)  جزمی بدل می شود زيرا »چگونگی ديدن و فهم«

otard, 1979: 65)  را می آموزد. به عقيدة ليوتار در اين 

معنای جزمی، موزه و گالری بدل به نهادهای دانشگاهی 
جديدی می شوند و به ثبت و ايجاد گفتمان آگاهی ياری 
می رسانند. در ثبت و ايجاد اين گفتمان، »كاركردهايی 
فراعملگرايانه«26 به عنوان امور تعليمی عمل می كنند. 
تناقض  ايجاد  نوعی  بوِرن  دنيل  آثار  در  ليوتار،  نظر  از 
در كاركردهای فراعمل گرايانه و بستر مرسوم هنر وجود 
دارد؛ به عبارتی، هنر وی »نمايشی از عمل گرايی پنهان 
نمايشگاهی  يا زمينة عرضه  هنر است كه توسط بستر 
نهان شده است« (ibid)، بورن سعی می كند كه در آثار 
خود، عمل گرايی پنهان را هم چون امری نامحسوس و 
نامرئی به نمايش بگذارد. ليوتار در اين جستار بار ديگر 
اشاره  نما27  انگاره  گفتمان،  كتاب  در  خود  نظريات  به 
نامحسوس  امر  نقش  به  توجه  بوِرن  آثار  در  و  می كند 
يا نامرئی و تالش برای كشاندن آن به كنِش ديدن را 
واسطة  مجدد  برساختن  با  بوِرن  می داند.  اهميت  حائز 
هنری و تغيير جايگاه تكيه گاهی بوْم سوژه ای را شكل 
می دهد كه توانايی تصور مرئيت اثر نقاشی شده را در 
فضا و زمان واسازی شده دارد. ibid: 66)). هنرمندانی 
نظير وی ضمن تالش »برای بسط دادن محدوديت های 
ادراك حسی« در جهت »مرئی يا قابل مشاهده ساختن 
روی  نامرئی  و  ناديده  صورتی(  )به  اكنون  كه  چيزی 
بوِرن  آثار  در  می روند.  پيش  به   (ibid: 67) می دهد« 
ديگر با آموزه قراردادی نهاد هنر مواجه نيستيم بلكه با 
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پالودگی راهبردهايی مواجهيم كه تأثيرگذاری را به اثر 
هنری می بخشند، از اين رو بورن به ديدگاه های متقدم 
و از پيش اصالت يافته در سلسله مراتِب عمل ديدن قائل 
به  را  زمان  و  فضا  پيشينی  مقوالت  »هيچ گاه  و  نيست 
اثر هنری  اين رهگذر،  از   (ibid) رسميت نمی شناسد.« 
تنها يک پيام را انتقال می دهد و آن عبارت از اين است 
انتقال دهد« (ibid)، در اين  كه »چگونه بايد پيامی را 
معنا كه چگونگی ارتباط دارای اهميت نيست بلكه اثر 
با بيان اين كه »مرا درك نمی كنيد يا فهميدن من زمان 
صورت  در  دگرگونی  ايجاِد  ضمن   ،(ibid) برد«  خواهد 

زمان منْد چگونگی باور به ارتباط را می رساند.

3.نیومن:امرواالیهنریوانتزاع

به پرسش: پسامدرنيسم  »پاسخ  ليوتار در جستار مهمّ 
وضعيت  كتاب  مغالطه شناسانة  نگرش  از  چيست؟«28 
است؛  كرده  پيروی  هنر،  نقش  تحليل  برای  پسا مدرن، 
به عبارت بهتر، »وضعيت پسامدرن« گزارشی از موقعيت 
»از  پرسش  به  پاسخ  و  است  متأخر  جامعة  در  دانش 
موقعيت و ارزش هنر در فرهنگ معاصر بحث می كند.« 

(Malpas, 2005: 34)

ليوتار بحث خود را دربارة رابطة ميان واقع گرايی و 
بازنمايی آغاز می كند. از نظر وی، كاركرِد نقاشی از قرن 
ساختارهای  به  دادن  سنديّت  بعد  به  ميالدی  پانزدهم 
قوانين  همراهی  با  مذهبی  و  سياسی  ـ  اجتماعی 
افراد  كه  بوده  چنان  مسئله  اين  است.  بوده  پرسپكتيو 
می توانستند به كمک آثار شناخته شده و تسلط و مهارت 
فنی قابل مالحظه، هنرمند را مورد تحسين قرار دهند. 
به عبارتی، مهارت و چيره دستی اساتيد كهن بيش ترين 
اهميت را داشته است. از آنجا كه نقاشی به عنوان ايجاد 
تصويری در واقع گرايانه ترين شكل ممكن مطرح است، 
بازنمايی نيز دارای بيش ترين ارزش و اعتبار بوده است. 
خدمِت  در  دو  هر  هنرمند،  مهارت  كنار  در  بازنمايی 
بر  متكی  واقع گرايِی  اين  در  واقعيت اند.  توهم  آفرينش 
بازنمايی، جهان مطابق قراردادهايی كه مخاطب از پيش 

با آن ها آشنايی دارد، به تصوير كشيده می شود. به باور 
واقع گرايی در هنر وجود  برای  تعريف  تنها يک  ليوتار، 
دارد و به موجب آن واقع گرايی همواره در پی آن است 
از بحث و چالش بگريزد و جايگاه آن همواره »بين  تا 
)ليوتار،  باشد.  نوسان«  در  كيچ29  و  گرايی  فرهنگستان 
1384: 21( واقع گرايی مورد نظر ليوتار جنبة َسبكی و 
مطابق  هنری  آثار  كه  دوره ای  هر  در  و  ندارد  تاريخی 
چشم  به  شوند  ساخته  معينی  و  مشخص  الگوهای  با 
می آيد. گسترة اين واقع گرايی، از تابعيت صرف به قواعِد 
كمپوزيسيون و پرسپكتيو تا رئاليسم سوسياليستی مورد 
تأييد استالين30 و ژدانف31 و كاالهای فرهنگی معاصر را 
با  استالينی  اهداف واقع گرايی  شامل می شود، هر چند 
واقع گرايی سرمايه داری متفاوت به نظر می رسد؛ بدين 
خاطر كه اولی به كمک ارعاب درصدد وفق دادن همه 
گرايش ها با خود است و دومی به ياری واقع گرايی پول 
خود را با تمام گرايش ها منطبق می كند، اما در نهايت از 
آنجا كه هر دو گرايش به دنبال ايجاد كلّيت و تماميت 
»انسجام،  طلب  معنای  به  را  واقعيت  طلب  هستند، 
سادگی، قابل انتقال بودن و توانايی ارتباط برقرار كردن« 

)همان( در نظر می گيرند.
می داند  اَشكالی  را  پسامدرنيسم  و  مدرنيسم  ليوتار 
كه در مقابل اين واقع گرايی تماميت خواه می ايستند و 
الگوهای تثبيت شده آن را به چالش می كشند. مدرنيسم 
هنری از اواخر قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم ميالدی 
بيش تری  را شتاب  بازنمايی  از  و گسست  روند جدايی 
بخشيد، ظهور مكتب هايی چون امپرسيونيسم، كوبيسم، 
اكسپرسيونيسم و آبستره )انتزاعی( را می توان نخستين 
نشانه های ابطال الگوهای بازنمايانه دانست. ليوتار در ادامة 
بحث خود، ضمن تأكيد بر هنر غير بازنمايانه، به بررسی 
مدرنيسم و پسامدرنيسم و شباهت ها و تفاوت های آن ها 
اين  از  و پسامدرنيسم  نظر وی مدرنيسم  از  می پردازد. 
نظر كه با ترديد در مورد باورها به پيش می روند و در اين 
روند از طريق »نشان دادن يا نمودن آنچه »نانمودنی«32 
كليت سازی  مكانيسم  در  اختالل  ايجاد  به  است« 
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دهند  نشان  كه  برمی آيند  درصدد  دو  هر  می پردازند، 
نشان دادنی  اما  است،  قابل درك  كه  »چيزهايی هست 
قرار  جبهه  يک  در  رو،  اين  از  و   ،)28 )همان:  نيست« 
ناشی  تعادل  پسامدرن،  و  مدرن  هنری  آثار  می گيرند. 
از تفاهم و هماهنگی به دست آمده از احكام مربوط به 
تشخيص امر زيبا را به هم می زنند و مانع ايجاد سليقه يا 
معيار ذوق می شوند؛ به عبارتی، هنِر مدرن و پسامدرن 
را می توان »ضد زيباشناختی«33 ناميد. از اين رو، ليوتار 
با به كارگيری نظريات »كانت«34 در كتاب نقدقوة حكم، 
هنر مدرن و پسامدرن را نازيباشناسانه می داند. ليوتار با 
نسبت دادن امر زيبا به قلمرو واقع گرايی، رويكردی ضد 
زيباشناختی اتخاذ می كند و در عين حال با اشارة مجدد 
به  را  آراء كانت، ضد زيباشناسی مدرن و پسامدرن  به 
مبتنی  واال  امر  احساس  می كند.  منتسب  »واال«35  امر 
رنج  و  لذت  از  تركيبی  و  صورت  نبود  ناهماهنگی،  بر 
است و به گفتة ليوتار، برآمده از نزاعی است كه ميان 
ادراكی  »توانايی های  يا  فرد  مختلف  توانايی های  يا  قوا 
و توانايی اش در عرضه و نمايش دادن چيزی« )همان: 
29( در می گيرد. اين نزاع به واسطة اين كه يادآور امور 
ناسازگاری چون امر تصويری، رويداد، تخالف، و نااِنسانی 
ليوتار بسيار حائز اهميت  انديشة  است در صحنه آرايی 
ضد  اصلی  خطوط  خود  بحث  ادامة  در  ليوتار  است. 

زيباشناسی واال را چنين ترسيم می نمايد:
اگر بحث از نقاشی آبستره يا تجريدی در ميان باشد 
بديهی است كه چيزی به عنوان مفهوم واال می تواند 
ندادن  نشان  طريق  از  كار  اين  اما،  شود؛  داده  نشان 
موضوعی  بر  نقاشی  چنين  بنابراين،  می شود.  ممكن 
بازنمايی نخواهد كرد  مبتنی نخواهد بود و چيزی را 
اين  ماند.  مالِويچ، سفيد خواهد  مربع  مثل  و، درست 
نوع نقاشی برای نشان دادن چاره ای ندارد جز آن كه 
ديدن را ممنوع كند. و تنها از طريق رنج دادن بيننده 

موجبات لذتش را فراهم كند. )همان(

هنر غير بازنمايانه يا انتزاعی برای ليوتار دارای اهميت 
را  مالِويچ«36 چيزی  است. هنرمندانی چون »كازيمير 

خصلت های  از  عاری  كه  می دهند  قرار  بيننده  فراروی 
آثار  است.  نمايشی  جنبة  فاقد  و  بازنمايانه  فيگوراتيو، 
مالِويچ ضمن تلقين ايدة ايجاد يک فرم يا صورت از هيچ 
چيْز او را به خالء دعوت نموده و نشان از امر غير قابل 
نمايش يا نانمودنی می دهند. اهميت امر واال در جستار 
به  آن  آشوبگرانة  نقش  واسطة  به  پرسش«،  به  »پاسخ 

شكل گيری اشكال هنر پيشرو منجر می شود. 
ليوتار در جستار مهم ديگری به نام »نمايش دادن 
امر نانمودنی يا غير قابل نمايش«37 )1982( بار ديگر به 
نقش هنرمندان آوانگارد تأكيد نمود. وی در اين نوشتار 
به دغدغة نقاشان مدرنی پرداخته كه همواره برای يافتن 
امر نانمودنی، آمادة حمله به قواعد از پيش استقرار يافته 

بوده اند؛ ليوتار در اين باره چنين می گويد:
 نقاشان مدرن كشف كردند كه بايد وجود چيزی را 
قواعد  اگر  حتی  دهند،  نشان  نبوده  نمايش  قابل  كه 
پرسپكتيو... مورد پيروی قرار گيرند. آنان برای دگرگون 
كردن داده های تجسمی مفروض آماده حمله شدند تا 
ميدان ديدی را كه هم زمان پنهان می شود و نيازمند 
نامرئی شدن است، آشكار كنند، بنابراين، آن به منزلة 
چيزی است كه نه با چشم بلكه با روح مرتبط است. 

 (Lyotard, 1982: 68)

هنر  در  را  نانمودنی  امر  به  عالقه  اوج  نقطة  ليوتار 
آبستره يا انتزاعی می بيند. از نظر وی، شدت عالقه به امر 
نانمودنی سبب ايجاد حركتی شد كه حتی از بدنة هنر 
آبستره نيز فراتر رفت. به عبارتی، ماهيت تجسمی هنر 
آبستره نيز دچار نوعی دگرگونی گرديد و عامل محرك 
امر  به  اشاراتی  و  »گريزها  حقيقت  در  دگرگونی  اين 
نامرئی يا نامحسوس در قالب امر تجسمی يا محسوس« 
(ibid) بودند. می توان چنين گفت كه از نظر ليوتار، در 

نيز وجود دارد. در  نوعی وااليش تجسمی  آبستره  هنر 
اين وااليش، عالوه بر زدايش بازنمايْی صورت های هنری 
افزايش  با  می شوند.  پااليش  و  تقليل  نوعی  دچار  نيز 
ميزان اين پااليش و زدايْش حسرِت يافتن امر نانمودنی 
به  نقاشان مدرنيست  ليوتار،  از نظر  نيز فزونی می يابد. 
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توانايی  بی صورتی،  يا  بی شكلی  نوعی  به  تمايل  واسطة 
بيش تری برای اشاره به »آنچه كه قابل نمايش نيست« 
دارند. در مجموع، به باور ليوتار، هنرمندان آوانگارد به 
»پاسخ به پرسِش نقاشی چيست؟« عالقه مند هستند و 
اين عالقه را به واسطة تالش برای اشاره به امر نامرئی و 
نامحسوس در اثر هنری آشكار می كنند. با توجه به آنچه 
ليوتار به هنرمندان  گفته شد می توان رازِ عالقه بسيار 
انتزاعی  نقاش  نيوَمن38،  »باروخ«  بارنِت  به ويژه  انتزاعی 

آمريكايی را دريافت. 
ليوتار در دو نوشتار بسيار مهم خود به نام های »امر 
واال و آوانگارد«39 و نيومن: لحظه40 كه ابتدا به صورت 
مجزا در سال های 1984 و 1985م و سپس در كتاب 
ناانسانی: تأمالتی دربارة زمان41 منتشر شدند، به كشف 
مجدد آثار نيومن پرداخت. نكته مهم در هر دو نوشتار 
اين است كه ليوتار به رابطة اثر هنری با رويداد توجهی 
ويژه مبذول می دارد. ليوتار جستار »امر واال و آوانگارد« 
را با نگاهی به يكی از آثار نيومن به نام انسان واال قهرمان 
)تصوير 3( آغاز می كند و از همان آغاز برای مخاطب/ 
بيننده اين مسئله را آشكار می سازد كه با اثری متعارف 
مواجه نيست. ليوتار ضمن اشاره به نوشته های نيومن به 
اشاره  زمان«  از  معنايی  به  برای »دست يابی  او  دغدغة 
می كند كه به موجب آن زمان به احساسات نوستالژيک 
يا تاريخ مربوط نيست. (ibid, 1991: 89) به عبارت ديگر، 
از  را  بوده كه خود  اين  اين كه درصدد  بر  نيومن عالوه 
اين  مشتاق  بخشد؛  رهايی  بازنمايانه«  زمانِی  »در  قيد 
و  كند  درگير  »اكنون«  يک  در  را  خود  كه  هست  نيز 
اين اكنون، زمان رويداد است و در سير زمانی متعارف 
ايجاد اختالل می كند. »رويداد« از آنجا كه رها از امور 
پيشينی است، طی روند تجربة آگاهی به عنوان عاملی 
ناسازگار عمل می كند و از اين رو، آگاهی قادر به هضم و 
شاكله مندی آن نيست. به گفتة ليوتار، »اكنوِن رويداد« 
در اثر هنری نيومن غريب و منحصربه فرد است و چنين 

ويژگی هايی دارد:
برای  نيست،  اكنون  از  بيش  ديگر  كه  نيومن  اكنوِن 

)آگاهی(  آن  توسط  نمی تواند  و  است  غريبه  آگاهی 
تشكيل شود. بلكه چيزی است كه آگاهی را خلع سالح 
می كند، چيزی است كه آگاهی را عزل می كند، آنچه 
آگاهی نمی تواند قاعده مندش كند و حتی چيزی است 
ياد  از  را  آن  نمودن خود  شاكله مند  برای  آگاهی  كه 

(ibid: 90) .می برد... چيزی )است( كه اتفاق می افتد

به  هيدگر42  مارتين  نظريات  تأثير  تحت  ليوتار 
 Ereignis بررسی ايدة رويداد می پردازد. هيدگر از واژة
يا نوعی آشكارگی  به معنای »افشای ويژه ـ داشت«43 
 Heidegger, 2001:) می كند.  استفاده  وجودی  خاِص 
xxi) اين تعبير از نظر ليوتار به معنای يک رويداد است؛ 

يعنی»چيزی كه نمی توانيم قاعده مندش كنيم... »چيزی 
اتفاق می افتد«44. به زبان ساده تر، روی می دهد.... نه يک 
رخداد  يک  حتی  نه  رسانه ای،  معنای  به  عمده  رخداد 
 Lyotard,) رخداد45.«  يا  اتفاق  يک  تنها  بلكه  كوچک، 
غير  و  گريزان  امری  رويداد  ليوتار،  نظر  از   (1991: 90

قابل بيان است و هرگونه چارچوب موجد بازنمايی را از 
بلكه  هم فرومی پاشد. رويداد يک شیء يا وضع نيست 
لحظة  با  رويداد  است.  زمان   / فضا  در  حداقل  وقفه ای 
»رويداد  عبارتی  به  و  است  مرتبط  »اكنون«46  يا  حال 
بودنِ رويداد، غرابت و منحصربه فرد بودن ريشه ای اتفاق 
است، »روی دادن« يا »رخ می دهد«47 متمايز از چيزی 
كه »رخ می دهد يا اتفاق می افتد«48 است. رويداد ما را 
است.«  نامتعين  حكم  نيازمند  و  وامی نهد  معيار  بدون 
(Readings, 2006: xxiii-xxiv). از نظر ليوتار، در بررسی 

رويداد، ابتدا نبايد به چيستی و معنای آن توجه كرد زيرا 
رويداد به قلمرو ُحس يا واقعيت تعلق ندارد، بلكه بايد به 
آنچه اتفاق افتاده توجه كرد و به عبارتی، »آنچه اتفاق 
می افتد از چه چيزی اتفاق افتاده )؟( پيشی می گيرد... 
رويداد به عنوان عالمِت سؤالی قبل از رخداد يا اتفاق49 
 Lyotard, 1991:) ».به عنوان يک پرسش قرار می گيرد
90) توضيح ليوتار دربارة ناممكن بودن بحث از چيستی 

تمايزش  به  بودن آن  ناپذير  تبيين  نتيجه  و در  رويداد 
شناخت  از  نمی توان  عبارتی،  به  می انجامد؛  رخداد  با 
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امور پيشينی رويداد سخن گفت بدين خاطر كه امری 
نامتعين است.

بزرگ  ابعاد  و  بازنمايی  به  نيومن  مطلق  بی توجهی 
بيننده  ذهن  در  سؤال  عالمت  و  تالطم  نوعی  او،  آثار 
قوانين  كشيدن  پرسش  به  با  آثار  اين  می كند.  ايجاد 
هر  هنری،  سازمان های  و  نهادها  معيارهای  به  مربوط 
سادگی  می نمايند.  آشكار  را  نامتعين  امر  بيش تر  چه 
اين نقاشی ها، بی توجهی به تركيب بندی، ابعاد بزرگ و 
تأكيد بر بی شكلی و سطح نقاشی به جای شكل و عمق، 
مجموعه مواردی هستند كه در كنار هم گرد آمده اند تا 
به  ارائه كنند.  نامتعين  به منزلة رويدادی  را  اثر هنری 
نظر ليوتار، هنرمندان آوانگاردی هم چون نيومن همواره 
بايد به دنبال ثبت لحظة »اكنوِن رويداد« باشند. اينان 
همواره بايد در اين فكر باشند كه چيزی روی می دهد. 
رويداد، در گرو دغدغة  برای  آوانگارد  انتظار هنرمندان 
به  است.  هنری  اثر  خلق  فرايند  طی  آنان  سؤاِل  طرح 
نقش آفرينی  برای  را  صحنه  بايد  هنرمندان  عبارتی، 
لحظات امور ناسازگاری چون امر نامرئی، رويداد، منازعة 
الينحِل تخالف، و امر واال آماده نمايند و به آن ها موهبِت 
تعادل  ناسازگار  امور  ديگر  و  رويداد  ببخشند.  ديدْن 
قواعد ژانر را به هم می زنند، زيرا به شيوه ای تأملی بر 
رژيم ها يا امور متعين هجوم می آورند. از اين رو، رويداد 
تعينی  داروی  برابر  در  و  نمی گنجد  هيچ چارچوبی  در 
نظير  كه  عبارتی  در  ليوتار،  می كند.  مقاومت  بازنمايی 
آن را در كتاب تخالف: ستيز جمله هـا« )1983( آورده 
صفحه ای  يا  بوم  با  مواجهه  در  تنها  »نه  می گويد:  بود 
خالی، در هنگام شروع كار، بلكه در هر زمان بايد منتظر 
چيزی بود... :« (ibid: 92) از اين روست كه انتظار برای 
است.  نمودن  پرسش  طرح  همواره  منزلة  به  واقعه ای 
با  همواره  و  نمی پذيرد  پيش  از  را  چيز  هيچ  رويداد 
ليوتار، در ادامة بحث خود به  شّكاكّيت هم بستر است. 
بررسی امر واال در آثار هنری می پردازد و نقش رويداد 
را بدان تفويض می كند و ضمن مقايسة هنر آوانگارد با 
امر واالی اگزيستانسياليستِی برك50 بر اين عقيده است 

تكانه ای  ـ  است  رويداد  يک  اساساً  هنری  »چنين  كه 
ما  ترس  شيوه،  اين  در  می دهد.  شهادت  لحظه  بر  كه 
از همه لحظاتی كه به پايان می رسند كاسته می شود.« 
(Crowther, 205: 2003) پيوند واالی اگزيستانسياليستِی 

برك با رويداد هنری سبب آشكارگیِ زيبايی شناسی )و 
در اصطالح شناسی ليوتار نازيباشناسی( امر واال می شود 
و با ظهور آن »موضوع بحث هنر در قرون نوزده و بيست 
تََعُين  عدم  كه  )است(  حقيقت  اين  بر  گواهی  ميالدی 
وجود دارد.« (Lyotard, 1991: 101) در اين حالت، اُبژه 
يا عين هنری پسامدرن »ديگر در مقابل الگوها تعظيم 
نمی كند، بلكه سعی می كند تا اين حقيقت را نشان دهد 
از  ديگر  است؛  نمايش  و  بازنمايی  قابل  غير  كه چيزی 
طبيعت تقليد نمی كند (ibid)، به عبارتی اُبژة هنری، يک 

مصنوع 51يا يک وانموده52 است. 
اصطالحات  از  يكی  خود،  بحث  ادامة  در  ليوتار 
مكتب  انتقادی  متفكر  آدورنو53،  تئوُدر  استفاده  مورد 
می گيرد  وام  را  »ريزشناسی«،54  به  موسوم  فرانكفورت 
از  منظور  می پردازد.  هنری  رويداد  با  آن  مقايسة  به  و 
ريزشناسی در انديشة آدورنو شناسايی منافذ و درزهايی 
در كلّيت و تمامّيت تفكر يا ثبت رخداد انديشه يا تفكری 
به مثابه امری به تفكر نيامده55 است. ريزشناسی می تواند 
الينحل  منازعة  هم چون  متاستازيكی  عوامل  مطالعة 
نيز  آوانگارد  ليوتار  نظر  از  باشد.  واال  و  رويداد  تخالف، 
دارای عمل كردی مشابه ريزشناسی است، بدين خاطر 
كه »سعی هنرمند آوانگارد... ثبت )چيزی (.. . است كه 
اكنون نمی تواند نمايانده شود« (ibid: 103)، اين امر غير 
قابل نمايش تا نابودی نظام های عظيم بازنمايانة نقاشی 
منتظر می ماند تا به نمايش درآيد. ليوتار در تحليل آثار 
خارج  واقع گرايی  حاْد  قلمرو  از  را  رويداد  ثبتِ  نيومن، 
از حاْد واقع گرايی هنری  می كند و به تفكيک آوانگارد 
رأی می دهد. هر چند زنجيرة وانموده ها در آثار نيومن 
آثار  از  يک  هر  كه  آنجا  از  اما  است،  قابل جستجو  نيز 
وی ضمن انكار هرگونه جنبة بازنمايانه، در تالش برای 
تكرار  دام  در  برمی آيند،  تجسم  از  مجزا  لحظه ای  ثبت 
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شبيه سازی حاْد واقع گرايی گرفتار نمی شوند. آثار هنرمند 
آوانگاردی چون نيومن گويی در اضطراب هميشگی »آيا 

روی می دهد؟« (ibid) حضور دارند.
به گونه ای  لحظه«  »نيومن:  كوتاه  نوشتار  در  ليوتار 
انضمامی تر به بررسی آثار نيومن می پردازد. از نظر وی 
آنچه نقاشی های نيومن را از انتزاع آمريكايی و حتی بدنة 
پرسش  و  مسئله  با  درگيری  می كند،  مجزا  آوانگاردها 
زمان نيست، بلكه پاسخی نامنتظره به آن است. منظور 
اين پاسخ است كه زمان خوِد تصوير يا به عبارت ديگر 
 ibid:) ».موضوع نقاشی خود آن »َدم يا لحظه«56 است«
79) به باور ليوتار، اين لحظه برقی از نور است كه چشمان 

را خيره می كند و به عبارتی يک »تجلی«57 است. اين 
خيره  نگاهی  نابه هنگامِی  بازنمايی  آشكارگی،  يا  تجلی 
است. نوارهای زيپ شكل آثار نيومن از چيزی كه مابيِن 
ناپيداست خبر می دهند و گواهی بر وجود يک  سطور 
برهنگی پوشانيده شده اند. بوم های نقاشی نيومن نوعی 
اندوخته های  و  تجسمی  عناصر  برهنگی  ميان  تضاد 
عبارت  به  می كشند،  تصوير  به  را  عناصر  اين  داستانی 
بهتر، »همه چيز آنجا هست ـ ابعاد، رنگ ها، خطوط ـ 
اما )در عين حال( هيچ گونه اشاره ای )به آن ها( در كار 
نيست.« (ibid: 80) در اين حالت، وقتی كه هيچ اشاره ای 
وجود ندارد و هيچ چيز عرضه نشده، چيزی هم نمی توان 
و  ظاهری  سادگی  علی رغِم  نيومن  نقاشی های  گفت. 
رمززدايی ظاهريشان، بيننده را به خود جلب می كنند 
و او در اين مواجهه به اين معنا پی می برد كه »احساس 
به  اشاره  ليوتار ضمن   (ibid) است.«  آنی  َدم،  يا  لحظه 
تشابه ديدگاه عارفانه تاِمس هس58 مبنی بر اين كه آثار 
با  هستند  پيدايش  داستان  از  كبااليی  نمادی  نيومن 
نوشته ای از نيومن كه بحث خلقت از هرج و مرج آغازين 
يا عماء59 را مطرح می كند، بر اين باور است كه وی به 
عمل پيدايشی اشاره می كند كه توسط چيزی يا كسی 
انجام نشده بلكه »چيزی است كه در دِل امری نامتعين 
با  مطابق  نامتعين،  امر  اين   (ibid: 82) می دهد.«  روی 
خوانش كبااليی، نور بی كران است، چنين نوری سبب 

شكل گيری ِكلی60 يا ظرف و پارصوف يا كالبد61 می شود. 
نورانی  لّذت  برقراری  يا  شخينا  نام  به  حالتی  ايجاد  با 
به  ليوتار  دو سويه ای، پيدايش روی می دهد.62 هرچند 
صورتی دقيق به بازخوانی اين رابطه نمی پردازد، اما اشارة 
او به خوانش هس از نيومن، ضمن در نظر گرفتن نوعی 
با خوانش كبااليی  اين كنشمندی،  رابطة هم زمانی در 
مشابهت هايی دارد. از جمله نكاتی كه در اين زمينه مورد 
تأكيد ليوتار است اشاره به اصطالح كبااليی »ماكوم« و 
مشابه دانستن آن با حضور است.63 از نظر ليوتار، حضور 
»َدم يا لحظه ای است كه هرج و مرج تاريخ را دچار وقفه 
می كند، چيزی كه »آنجا هست« را به ياد می آورد، حتی 
پيش از اين كه داللت و معنايی در كار باشد« به عبارتی، 
حضور هم چون يک امر ناسازگار به مثابه رويداد يا لحظة 
واال »چنان روی می دهد كه داللت، تماميت يا هويت، 
در عين   (ibid: 87) ندارند.«  اِعراب  از  هيچ كدام محلی 
حال، حضور در آثار نيومن به مثابه نشانه ای به رهايی 
نيز هست، همان وسوسة غريب انتظار موعود يا ماشيح64 
در سنِت يهود كه به موجب آن حضور ماشيح می تواند 
 (ibid) )يا مرگ( و معنا«  ايجاد »مصالحة وجود  سبب 
گردد. به بيان كبااليی نيز حضور در حالت شخينا، باعث 
پيش آمدن نوعی »جای گيری« می گردد و در اين حالت 
لّذت  اين  دادن  روی  و  می دهد،  روی  لّذتی  كه  است 

پاسخی به رنج موجد آن است.
می توان  ليوتار،  خوانش  دادن  قرار  نظر  مد  ضمن 
هر يک از نقاشی های نيومن را نمايشی تجسمی از نوار 
موبيوس65 در نظر گرفت. اهميت سطح در نقاشی های 
نيومن، هرگونه پيش فرض دربارة معنای كالسيک مكان 
هندسی را زير سؤال می برند. نوارهای روی نقاشی های وی 
مانند نوعی مرز عمل می نمايند كه ضمن نمايان ساختن 
محدوديت سطوح به چيزی اشاره ميكنند كه به واسطة 
اين محدوديت، نامحدود و بی شكل باقی می ماند. ليوتار 
در نوشتار خود به نوارهای رنگی يا زيپ های موجود در 
آثار نيومن نيز اشاره می كند. زيپ در آثار نيومن از يک 
تا سه خط از لحاظ رنگی متضاد تشكيل شده كه ميدان 
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اشعة  هم چون  زيپ  می كند.  تقسيم  را  يكپارچه  رنگی 
خلقت، ضمن اين كه مانند منشوری نور را به رنگ های 
سطحی  امتداد  در  را  آن ها  می نمايد  تجزيه  مختلفی 
مانند كيهان می آرايد. از سوی ديگر زيپ در معنای كلّی 
می تواند همانند قانون نيز عمل كند، يعنی اينكه »بوم 
را به دو نيمه تقسيم می كند؛ همان گونه كه قانون انسان 
 Slaughter, 2004:) »را از )غريزه( خودش جدا می كند
255)، زيپ رويدادی مختل كننده را نمايش می دهد و 

می تواند با امر نااِنسانی مورد نظر ليوتار مشابهت داشته 
ايجابی و سلبی  بدين خاطر كه دارای دو جنبة  باشد، 
توسط  كه  تقسيم كردنی  عمل  ليوتار،  تفسير  در  است. 
»چيز  وجود  نااِنسانی،  هم چون  می شود،  انجام  زيپ 
ديگری غير از خود )انسانی( را تصديق می نمايد« يعنی 
امری اخالقی كه ناشی از دو وجه است و نه يک وجه. 
(ibid: 256) ليوتار در بخش های پايانی نوشتار خود بار 

ديگر به ماهيت هنر آوانگارد اشاره می كند و ضمن تأكيد 
چالش  به  را  گفتمانی  ژانر  كه  هنر  رويدادی  جنبه  بر 
باور است كه »هنر ژانری مشخص در  می كشد بر اين 
در  لّذت  موجب  )كه  نيست  نهايتی  يا  غايت  با  نسبت 
قوانينش  كه  است  بازی ای  آن  از  غير  گردد(،  مخاطب 
نظر  به   (Lyotard, 1991: 88) می بايد مكشوف شوند.« 
ليوتار هنر وظيفه ای تاريخی ـ وجودی را بدون تكميل 
به  به وجود رويداد  نو  بايد »از  و  انجام مي رساند  به  آن 
دهد.«  گواهی  دادن،  روی  برای  دادن  اجازه  واسطة 
(ibid). هنر بايد ما را مجاب كند كه خود را برای ديدن 

و شنيدن رد پا و نجواِی امر غير قابل نمايش ُمهيا كنيم، 
گرديم.  مستغرق  آن  در  و  دهيم  شهادت  آن  وجود  به 

(Slaughter, 2004: 255)

4.فرانسیس:یقینلرزانرنگ

زيبايی  موقعيت  واال،  امر  از  »پس  جستار  در  ليوتار 
شناسی«66 )1987(، كه بعدتر در كتاب ناِانسانی منتشر 
شد، از دو اصطالح »نوانس«67 و »طنين« يا »َزنگ«68 
استفاده می كند. نوانس در اصطالح موسيقی به معنای 

ظريف  اختالفی  يا  موسيقيايی  نُت  يک  نواختن  شدت 
را می توان همانند  نوانس  و كندی صداست.  تندی  در 
سايه روشن در نقاشی در نظر گرفت؛ طنين يا زنگ صدا 
نيز ناشی از اختالفی جزئی در صدايی ايجاد شده است. 
و  »اختالفات  از  عبارت اند  زنگ  و  نوانس  ليوتاْر  نظر  از 
بين  و  هستند  ادراك  قابل  سختی  به  كه  تفاوت هايی 
 (Lyotard, 1991: 140) ».رنگ ها يا اصوات وجود دارند
چنين تفاوت هايی از طريق مشخصه های فيزيكی مربوط 
به تعيين بسامدهای صوتی يا زمانی و طيف نگاری قابل 
نوانس و َزنگ نيز همانند  اين رو  از  تشخيص نيستند، 
نمی توان  آزمايشگاهی  شرايط  با  كه  هستند  منافذی 
از  ناشی  می توانند  تفاوت ها  اين گونه  سنجيد.  را  آن ها 
نوانس و زنگ در پيش گرفته اند،  عمل كردی باشد كه 
به عبارتی، نتی مشابه و در عين حال متفاوت كه از يک 
در  كه  مشابه  رنگی  يا  می رسد  به گوش  پيانو  يا  ويلن 
نقاشی رنگ روغن يا آبرنگ ديده می شود؛ بدين خاطر، 
نوانس و زنْگ سبب ايجاد تفاوت و تعويق می گردند. اين 
دو موجب می شوند كه »تفاوتی بين نُتی كه با پيانو )اجرا 
می شود( و همان نُت كه با فلوت )اجرا می گردد( ايجاد 
باعث مي شوند كه چيزی شناسايی و  گردد، همين طور 
تشخيص آن نت را به تعويق بيفكند.« (ibid) از نظر ليوتار 
در درون فضای ناچيزی كه توسط يک نُت يا يک رنگ 
اشغال شده و در حكم كارت هويت آن دو است، نوعی 
عدم تعين و بی كرانِی هارمونيک وجود دارد. به عبارتی، 
چنين عدم قطعيتی درون چارچوبی قرار گرفته كه به 
ظاهر توسط هويت، متعين گرديده است. اين چارچوب 
امری  خود  دل  در  كه  است  شده  شناسايی  ساختاری 
غير قابل تعين را جای داده است. می توان چنين نتيجه 
گرفت كه نوانس و زنگ هم چون امور ناسازگار و مقاومی 
در قلب ژانرها و تركيب بندی های هنری عمل می كنند، 
به ديالكتيک و ديالوگ تن نمی دهند و هميشه از اشارات 
هنرمند  كه  است  حالتی  چنين  در  هستند.  گريزان 
آوانگارد بايد به وجود اين ناگقتنی ها كه در گفتمان های 
فرهنگی و هنری در قالب عواملی متاستازيک نقش امور 
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چالش برانگيز را بر عهده می گيرند، گواهی دهد.
فرانسوی  آمريكايیِ  نقاش  فرانسيس«69  »َسم  آثار 
نامنتظره را آشكار می كنند كه در آن ها  تبار، لحظاتی 
رويدادهای رنگی به واسطة حركاتی شبح گون، ظريف و 
نوانسی، حضوری شورانگيز و شگرف دارند؛ بدين خاطر، 
نقاشانة  ليوتار به واسطة عالقه ای كه به فضاسازی های 
به  را  از نوشتارهای خود  غريب فرانسيس داشت، يكی 
معرفِی آثار اين هنرمند اختصاص داد. اين اثر با عنوان 
بار در سال  َسم فرانسیس ـ درِس تاريكی70 نخستين 
1993م منتشر شد. َسم فرانسيس نسبت به هنرمندان 
رنگ ـ ژست گرا و كنشی، به شيوه هايی نقاشانه تر تمايل 
داشت، از اين لحاظ وی در نقطة مقابل هنرمندانی چون 
»جكُسن پوالك«71 قرار داشت. فرانسيس خود را بيش تر 
متأثر از هنرمندانی چون »مارك روتكو«72 و »كليفورد 
نقاش  را  او  بود كه  اين  و منكر  استايل«73 می دانست 
در  وی  حال،  اين  با  بنامند.  انتزاعی  اكسپرسيونيست 
برخی آثار خود هم چون »آبی در يک نقطه«74 )1958( 
انتزاعی  اكسپرسيونيسم  خصوصيات  رعايت  ضمن 
می افزايد.«  جنبش  اين  به  را  اروپايی  سليقة  »نوعی 
)لوسی اسميت، 1385: 60(. در آثار فرانسيس رنگ دارای 
بيش ترين اهميت است. وی با استفاده از رنگ هم چون 
ريخت شناسی  نوعی  تأثير  تحت  و  مينياتوريست  يک 
حياتی، تعاليِم ذن و نظرياِت يونگ75 درباره ناخودآگاه 
جمعی به خلق آثار خود می پرداخت. ليوتار در تحليل 
شاعرانة خود، به خوبی تنوعات ظريف معانی در استفاده 
فرانسيس از رنگ را تشخيص می دهد. وی آثار هنری 
»نقاشی های  و  تاريكی«  »درس های  را  فرانسيس  َسم 
يک مرد نابينا« می نامد. (Lyotard, 2010: 21) فرانسيس 
هرچند در آثار خود شكوه و باروری رنگ و كثرت امور 
قابل لمس و حسی را ستايش می كند؛ به واسطة رنگ به 
تحريک و آشكارگی عشق و شور و شهوت می پردازد؛ اما 
طبق نظر ليوتار، بذر تشويشی نيز در اين فضای پرنشاط 
آكنده است. به عبارتی، می توان احساس كرد كه هنرمند 
روشن بين امور مرئی، نابيناست. مرئيت رنگ ها در عين 

اين كه جلوه ای از خود را نمايان می سازند، اما خود را »به 
نگريستن نمی سپارند« و ماده نيز »به لمس شدن تن 
نمی دهد.« (ibid: 22) از نظر ليوتار نقاشی خود را تقليل 
می دهد تا ديده شود و به عبارتی »تصويِر سمپتومی يا 
 (ibid) ».عارضه اِی ميل به رنگ كردن و كشيدن است
نقاشی ممكن است يک وهم و خيال نيز باشد، بين ديدن 
يک تصوير و ايجاِد آن ممكن است رابطه ای مستقيم وجود 
داشته باشد، از اين رو می توان نقاشی را »يكی از راه های 
دلبستگی به ايجاد آن )تصوير( دانست.« (ibid: 41). در 
ساختاری  ضد  و  ساختاری  تقابل  نوعی  فرانسيس  آثاِر 
رابطة مبهم مورد  از  ناشی  وجود دارد كه ممكن است 
اشاره ليوتار، يعنی ديدن و ساختن باشد. وی در برخی 
آثار خود هم چون »آبی اشباع شده«76 ضمن اشباِع كامل 
رنگی، ساختار را می زدايد و در آثاری چون »تقابل ها«77 
ساختاری در قالب واحدهای سلولی گرفتار در يک حركت 
ريتميک را به تصوير می كشد، ساختارهای نامتعينی به 
رنگ های آبی و قرمز با شدت و تندی بسيار كه يادآور 
پروتوپالسم78 ها يا عناصر بنيادين سلول های حياتی اند، 
از اين رو توجه فرانسيس به نزاع ميان متعين و نامتعين، 
می سازد.  نمايان  را  منفعل، جنبشی هميشگی  و  فعال 
فرانسيس در برخی آثار خود به رنگ سفيد توجه ويژه ای 
می كند. از نظر ليوتار رنگ سفيد در آثار فرانسيس نشانی 
از يک درام و رهايی است، سفيد از نابينايی نيز سخن 
از  و  است  مرتبط  خالء  با  ندارد؛  نامی  چون  می گويد، 
طرفی شامل تمام رنگ هاست و از برش های قراردادی 
خيال برای نام گذاری رنگ ها می گريزد. به عبارتی، فرد 
»هيچ را در سفيد می بيند.« (ibid: 23). رابطة رنگ با 
هنرمند و بيننده رابطه ای مبهم و دوپهلوست؛ اين رابطة 
مبهم ميان امر مرئی و نامرئی نيز وجود دارد. به گفتة 
ليوتار رنگ از سويی ما را فرامی خواند و می گويد: »بيا، 
تسالی تو هستم، ماليخوليايت را شفا می بخشم، به من 
عشق بورز« و در عين حال ما را از خود می راند و در 
فنا زنده می كند و می گويد: »برو! اغفالت می كنم، مانعت 
می شوم، خود را گم كن. )آگاهی از حقيقت مفقود بس 
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است.« (ibid: 113)، به عبارتی رنگ ها تنها می گذارند كه 
امر نامحسوس و ناپيدا به يک نظر ديده شود. ليوتار در 
بررسی خود از تابلو »ايستر يا عيد پاك«79 )تصوير 4( 
)1977(،ضمن اشاره به نام سموئل كه هم نام كوچک 
هنرمند و هم يكی از نام های خدا در عهد عتيق است، 
اسرار  كه  می كند  توصيف  بصری  نابغه ای  را  فرانسيس 
مرئيت را از فرشتة خدا ستانده است. فرانسيس ضمن 
برای  نزاعی هميشگی  به جهان رنگ ها، درگير  خيانت 
آوردن  ديده  به  و  محسوس  امر  اسرار  نمودن  آشكار 
بزمی  پاك«  »عيد  نقاشِی  چنان كه  است،  نامرئی  امر 
سرخوشانه و بدون طلب مغفرت می نمايد و به گفتة ليوتار:

يک  هر  نامشخص،  بوكس بازی  مسابقة  )همچون( 
مقاربتی  )هم چون(  می كنند  عوض  جا  حريفان(  )از 
ببازد  كس  هر  كه  ناكام  معاشقه ای  وسواس گونه، 
ياد  به  صبحگاه  در  را  شدن  لنگ  يعقوب  می برد... 
می آورد. نقاشی خود را به شبانگاه اختگی الوهی نشان 

(ibid: 205) .می دهد، از نامرئيت به در می آيد

دارای  فرانسيس  آثار  دربارة  ليوتار  تحليِل  در  آنچه 
اهميت است توجه به اين نكته است كه كنش ها، اشارات 
و حالت های هنِر آوانگارد هرگونه اقتدار و يقينِ ـ ولو ـ 
لرزان موجود در رنگ ها را به تعويق می افكنند. نقاشی 
از لحاظی يک نوشتار است، امری ناممكن در آن وجود 
دارد كه تكيه بر رنگ را همچون تكيه بر واژگان، ممنوع 
در  فراموش شده  چيزی  هميشه  عبارتی،  به  می كند. 
طيف رنگی و بينايی باقی می ماند و از اين سو به آن سو 
نوسان می كند و گريزان است؛ نوانسی در ميان است كه 

(ibid: 218) .مقاومت می كند

5.نتیجه

ضدزيباشناختی  تعبيری  به  يا  زيبايی شناختی  رويكرِد 
ُمضَمر در بسياری از آثار ليوتار، اثر هنری را به عنوان 
تجربه ای »پارالوژيک« يا »مغالطه شناسانه« يا »سرپناهی 
در  كه  می كند  توصيف  تخالف«،  الينحل  منازعة  برای 

حالت نخست مشروعيِت گفتمانی و قوانين از پيش مستقر 
را زير سؤال می برد و در حالِت دوم ضمن جابه جايی و 
دگرگونی در جايگاه مؤلف و مخاطب، گيرنده و فرستنده، 
زمينه را برای فروپاشی ژانر و انحالل رژيم های جمله ای 
فراهم می كند. هنر پسامدرن مورد نظر ليوتار جويای اين 
از چارچوب  زيباشناختی  تجربة  است كه ضمن حذف 
تاريخی آن و از اسارت فراروايت ها رهايی يابد و در عوض 
با »رويدادی منحصربه فرد« و  بر برخورِد فردی سيالی 
هنری  اثر  آن  موجب  به  كه  باشد  متكی  »نامتعين« 
خارج از هر نوع چارچوبی است. »نوانس، امر نامرئی و 
صدايی ناشنيده در محفظه ای عايق«، تعابيری هستند 
كه ليوتار برای وضعيِت »رويدادی« به كار می گيرد. در 
آثار هنری آوانگارد عاملی »ناِانسانی« و »واال« وجود دارد 
كه هيچ گونه ادعايی برای سنجش صحت و درستی اثر 
هنری را برنمی تابد، و ضمن عبور از حدود تجربة ذوقی 
امر زيبا، بازنمايی روايت های كالن را مورد هتک حرمت 
قرار می دهد و سبب ايجاد نوعی دگرگونی و چندگونگی 
فرهنگی در قالب روايت های خرد و منفرد می گردد. در 
هنر آوانگارد پسامدرن نوعی گسست به وجود آمده كه 
به موجب آن »اُبژه يا عيِن زيبا شناختی از زمانمندی 
به  ديگر  و  شده«  ُمنفک  اصيل  خالقيت  در(  )مندرج 
عنوان كااليی در گردش بين منتقد و هنرمند به شمار 
آثار  در سراسر  ليوتار   (Readings, 2006: 42) نمی رود. 
هنر  نهادينه شدة  الگوهای  از  پرسش  طرح  ضمن  خود 
با  تأملی، ضمن درگيری  ياری قضاوت  به  و سياست و 
هرگونه الگوی اجتماعی و تماميت خواه، همواره درصدد 
مقاوِم  و  موقعيت های شكنندة خودآيين  و خلق  حفظ 
برمی آيد.  نقادی هنری و سياسی  فردی در عرصه های 
ليبيدويی80 كه  اقتصاد  از رويكرد خود در كتاب  ليوتار 
و  شكل  تغيير  و  جنسی  انرژی  نقش آفرينِی  بر  مبتنی 
تراديسنده های  كتاب  در  بود،  سازمند  بدن  فروپاشی 
دوشان بهره گرفت و در تحليل خود از آثار بوِرن نقش 
امر تصويری و محسوس را كه پيش تر در كتاب گفتمان، 
بود  داده  قرار  بحث  مورد  مفصل  صورت  به  انگاره نما 
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ليوتار در  نمود.  تفويض  پنهان  پاره ای عمل كرد های  به 
تحليل آثار بارنت نيومن عامل ناسازگار را به رويداد و 
امر واال تغيير شكل داد و از تجربة وااليی سخن گفت 
كه از طبيعت به عرصة رنگ كشيده می شود و گواهی 
نمايش است. هنرمندان  قابل  امر غير  نامتعين  ايدة  بر 
آوانگارد با طرح پرسش »آيا روی می دهد؟« به خلق آثار 
می پردازند، رويداد گواه به غرابت زمانی نامتعينی است 
كه همواره به سود امر غيرقابل نمايش به تعويق می افتد. 
َسم  آثاِر  دربارة  خود  شاعرانه  تحليل های  در  ليوتار 
اثر  در  رنگی  نوانس های  اغواگرانة  ماهيت  به  فرانسيس 
هنری می پردازد. او هر چند از امر زيبای دخيل در ايجاد 
تشويش ذكری به ميان نمی آورد، اما توصيف به شّدت 
حسی او می تواند گواهی بر وجود نوعی زيبايی مبهم باشد 
بسياری  اوست.  زيبايی زدايانه  رويكرد  با  تناقض  در  كه 
تعابير  در  موجود  ابهام  كه  معتقدند  ليوتار  منتقدين  از 
پسامعرفت شناسانة  ديدگاه  از  ناشی  هنر،  دربارة  ليوتار 
وی است؛ به عبارت ديگر، وی به عنوان يک انديشمند 
فرهنگی، حضور هنر برای هنر را ناديده می انگارد و آن 
را در چنبره ای از منازعات الينحل و كنش های سياسی و 
اخالقی پنهان می سازد. با اين حال، نمی توان تفاوت هايی 
را كه در تحليل های ليوتار دربارة آثار برخی از هنرمندان 
)برای نمونه، َسم فرانسيس( را با ديدگاه معرفت شناسانة 
وی وجود دارد ناديده گرفت. نظريات ليوتار دربارة هنر، 
علی رغم ابهام موجود در آن ها، از اين حيث كه ترديد 
موجود در خلق اثر هنری را به رسميت می شناسند و 
ماهيت هنر را به امری مسئله برانگيز تبديل می نمايند، 
انتظار هيجان برانگيز جهت كشف  زمينه را برای نوعی 
چنين  در  و  می كنند  فراهم  ادراكی  نامنتظره  لحظات 
حالتی است كه موجبات دگرگونی بنيادين در نقد هنری 

را فراهم می سازند. 
نزد ليوتار چهره های پيشرويی كه از دل هنر عامه 
برآمده اند، آوانگاردهايی به رسميت شناخته شده نيستند، 
بلكه همواره تنها نوعی آوانگارديسِم ناب، ضد زيبايی و 
در عين حال نخبه گرا، برتر دانسته می شود و نقش انرژی 

از  يا  رويدادی درهم تنيدگی هنر نخبه گرا و عامه پسند 
اين كه  يا  می شود،  فروكاسته  رخدادی  انرژی  به  پيش 
می كند  سعی  اين كه  علی رغم  ليوتار  ندارد.  جايگاهی 
نوعی ماهيت هنری واال به فرايند فلسفه ورزی ببخشد، 
اما از آنجا كه »ايدة امر واال در ناشناخته، در سياه چالة 
 Morawski, 1996:) »وجود، در امر غير مادی ريشه دارد
51) در نهايت، غرابت حسی ـ بدنی هنر را در كام خود 

فرومی برد و آن را به صورتی سلبی به خدمت می گيرد 
ليوتار  گفت  می توان  رو،  اين  از  فرومی پاشد.  هم  از  و 
همواره از فاصله ای فلسفی به هنر می نگرد و به عبارتی 
»آنچه باقی می ماند... نوعی پيرازيبايی شناسی است كه 
می شود«  همراه  بالعكس(  )يا  هنرمند  فيلسوف  كار  با 
(ibid: 53)؛ بدين خاطر، صحنه آرايی عوامل ناسازگار در 

پيرازيباشناسی و حفظ  بدون وجود  نيز  زيبايی شناسی 
اين فاصلة فلسفی، امكان وقوع ندارد. می توان گفت كه 
با  كانتی  صورتمند  زيبای  نقش آفرينی  هم ارزی  ليوتار 
گفتمان را از پيش اثبات شده می پندارد و ضمن پايبندی 
امكان  به  تعاريف كانت دربارة زيبای محدود، هرگز  به 
دگرگونی نقش آفرينی آن از كليشه ای از پيش مقرر به 
امكان وجود نوعی زيبايی فرارونده و وجود نوعی غرابت 
حسی ممكن در زيبايی توجه نمی كند. او، در عين حال، 
در اشاره به واالی مدرنيستی يا ماليخوليايی نمی تواند 
اين مسئله را نيز مسكوت بگذارد كه غرابتی ممكن است 
نيز  واال  به  می تواند  كه  باشد  داشته  وجود  زيبايی  در 
مرتبط باشد و نقش عاملی ناسازگار را به صورتی متفاوت 
ايفا كند. می توان چنين گفت كه باور عميق ليوتار به 
يهودی  انديشمندان  از  تبعيت  به  پيرازيبايی شناسی 
مكتب انتقادی فرانكفورت، و اصرار بر چيرگی تجربة واال 
بر  يونانی، می تواند گواهی  به  انديشة يهودی  و  زيبا  بر 
وجود نوعی پارساگرايی و وااليش لذت مادی و حذف 
تمام عيار زيبابينی در عرصة هنر باشد؛ هر چند، در عين 
به  پيرازيبايی شناسی هم چنان  كه  حال، می توان گفت 
عنوان »سايه ای كمرنگ« و به عبارتی، تصويری نگاتيو 
از زيباشناسی باقی می ماند با اين تفاوت كه ديگر »در 
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انعطاف  قابل  »معيارهای  وجود  و  الگوها«  فقدان  رثای 
حال،  اين  با   .)ibid( نمی كند.  سوگواری  ارزش گذاری« 
ليوتار در برخی تحليل های هنری خود )از جمله دربارة 
آثار سم فرانسيس( ضمن حفظ و پنهان ساختن حالتی 
از اشتياق پارساگرايانه به احساْس موضع ميانه و دورگه 
يهودیـ  يونانی را در پيش می گيرد و پيرازيبايی شناسی 
ـ  فرانسوا  ژان  نمی كند.  تأييد  يا  رّد  قطعی  طور  به  را 
در  مخفيانه  كه  پنداشت  هنرمندی  می توان  را  ليوتار 
معبد فلسفه به فعاليت هنری می پردازد. لحن وی، كه 
ميان نوعی جّديِت و حساسّيت ماليخوليايی در نوسان 
است در تحليل های فلسفی با پيش زمينه ای شاعرانه و 
آنارشيسم فكری نجيبانه اش، وی را به هنرمند/ متفكری 
تبديل می كند كه حتی با مخالفت خود نيز مخالف است.

پینوشتها

1. Jean-François Lyotard
2. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge
3. Paralogy
4. Differend
5. Event
6. Sublime

مغالطه،  تخالف،  واال،  هم چون  اموری  برای  نگارنده   :Metastatic  .7
رويداد و... در انديشه ليوتار نام عوامل متاستازيک را برگزيده است. 
فرايند متاستاز به مرحله ای از رشد سلول های سرطانی گفته می شود 
كه در آن روند رشد اين سلول ها در مرحله ای ظاهراً متوقف می شود 
و سپس به شكلی كاماًل متفاوت، در بخشی ديگر از ساختار بدن 
به  اين فرايند روند رشد سلول های سرطانی  ظاهر می گردد، طی 
صورتی ناهمگن تسريع پيدا می كنند و در نهايت موجب فروپاشی 
كل ساختار ايمنی و يكپارچة بدن می گردند. عوامل متاستازيک در 
انديشة ليوتار به مثابه نيرويی عمل می كنند كه ضمن حمايت و 
قوام كثرت فرا اِستدالل های محدود و اجماع درونی قدرت تبيين 
كليت ساز را فرومی كاهند.برای بحث دربارة رابطه مجموعه عوامل 
موسوم به متاستازيک در انديشه ليوتار، نكـ: عزيزيان گيالن، حامد 
)1390(، زيبايی شناسی پسامدرن: تجربه امر واال )بررسی آراء ژان 
ـ فرانسوا ليوتار و جرمی گيلبرت ـ ُرلف( دانشگاه عالمه طباطبايی، 

پايان نامه مقطع كارشناسی ارشد فلسفة هنر.
8. Figure
9. Duchamp’s TRANS/formers
10. Marcel Duschamp(1887-1968)
11. Fountain
12. Bottle Rack
13. Readymade

14. Nude Descending a Staircase
15. contrariety
16. The Large Glass
17. Given

ناقدين  و  هنرمندان  از  برخی  كه  است  ضروری  نكته  اين  ذكر   .18
معاصر نقش آفرينی دوشان در عرصه هنر های تجسمی و ديداری 
را چندان سازنده نمی دانند.به عنوان مثال، جرمی گيلبرت ـ رلف، 
نقاش و منتقد آمريكايی انگليسی تبار، بر اين باور است كه مشكل 
اُبژة  قتل  به  كمر  دوشان  مارسل  كه  شد  آغاز  زمانی  هنر  دنيای 
هنری و ادراك انضمامی آن زد. دوشان با خلق اشياء حاضر آماده، 
بنيان گذار نگرشی در دنيای هنر شد كه به موجب آن امر رتينال 
يا ديداری، اعتبار خود به عنوان عاملی حايز اهميت در ادراك اثر 
به مثابه يک بدن را از دست داد. برای آگاهی بيش تر در اين باره 
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