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  مقدمه. 1
هاي   بر خوانش تر بيشهاي فراگيري كه از وبر انجام شده است و در آن   فراروي از برداشت

اي   هـاي نيچـه    ما را به سـويه  )Cohen et al., 1975: 22( شود  پارسونزي انگشت گذاشته مي
هـاي وي را چونـان     كنـد؛ نوشـته    مـي  نمـايي  راههاي وبر در نقد مدرنيتـه    ها و نوشته  انديشه
 سـان  يـك دهد و بنيـاد    نشان ميه چنياثرپذيري پسامدرناني چون ليوتار و فوكو از  جي ميان

  .كند  ها را پررنگ مي  و واكنششان به اين آسيبسه از مدرنيته و برخورد    يابيِ اين  آسيب
شود،   هايي كه اين نوشتار بر بنياد پاسخ بدان استوار مي  به طرح پرسشپرداختن پيش از 

 گامـان  پـيش يكـي از   در مقـام  ،وبـر  ،در نگـاه مـا  . بايد خوانش خود از وبر را روشن كنيم
گونـه    آن ؛نقد مدرنيته داشته اسـت شناسي، نقشي بزرگ در گسترش بنياد نظري براي   جامعه

انديشمندان پسـامدرن   يها  يابيم كه بسياري از انگاره  وي درمي ةانديش تر بيشكه با واكاوي 
 اخـالق در اين خوانش هشدارهاي پايـاني كتـاب   . شود  هاي وي ديده مي  از پيش در نوشته

شـود و بـا     برجسـته مـي   يساالر ديوان» قفس آهنين«پيرامون  داري  سرمايه روح و پروتستان
» هـا   توجيـه ارزش «و يـا  » توجيـه خـود  «نـاتواني علـم بـراي     دربارةاي وي   هاي نيچه  گفته
آدورنو و  چون همبر نسل نخست دبستان فرانكفورت  ،اين سويه از وبر، نخست. آميزد  درمي

توان   را مي و اثرپذيري از آني يراستا همهايي از   و پس از آن سويه تأثير گذاشتهوركهايمر 
  .)291: 1373مرتضويان و اباذري، (در پسامدرناني چون ليوتار و فوكو يافت 

اسـت كـه در    ميـان    دردر برابر اين رويكرد پسامدرن به وبر، خوانشي مدرن از وي نيز 
 يخوان همبا بنيادهاي نظري دبستان نوسازي  سره يكعلمي ما خوانشي چيره است و  ةجامع
ش، مفهوم وبري خنثي بودن ارزش نشاني بر پشتيباني وبر از علم و پرهيز در اين خوان. دارد
شناسـان    ايـن خـوانش از آن جامعـه   . شـود   سوگيري انگاشته مـي  هر گونهآميزش با  زاوي 

ماركسيسـم، پيرامـون    بـا است كه پس از جنگ جهـاني دوم رويكـردي متفـاوت    ي يمريكاا
البته خوانش سـومي نيـز از   . در پيش گرفتند ،اقتصادي در جهان سوم ـ  دگرگوني اجتماعي

از آن  فقطولي  ،پذيرد  است كه رويكرد انتقادي وبر پيرامون مدرنيته را ميآمده  ميان دروبر 
  .)همان(جويد تا وي را چونان يك هوادار ناسيوناليسم آلماني نشان دهد   سود مي

 ةبرجسـت داشت كه ويژگـي   در برابر، ما در اين نوشتار به خوانشي از وبر توجه خواهيم
 يمچرا كه ما در پي آن ؛يي وبر با انديشمندانِ پسامدرني چون ليوتار و فوكو استراستا همآن 

چـه   ةدربردارنـد هـاي فرهنگـي مدرنيتـه      مؤلفهو فوكو پيرامونِ  ارليوتكه تبيينِ انتقاديِ وبر، 
البتـه مـا در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش          مشـتركي اسـت؟   فكـري هايِ   مايه  ها و بن  تفاوت
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 اي نظـري چهـارچوب  برآمده از  سره يكخواهيم بست كه  تر به كار      هايي انضمامي  شاخص
ـ فقـط  است كه اين نوشتار بر بنياد آن استوار است و در اين ميان  هـاي فرهنگـي     مؤلفـه  رب

نظـري خـود   چهـارچوب  اسـاس   بـر كوشـيم    گونه كه مـي   آن ؛مدرنيته متمركز خواهيم بود
 ،هاي واكاوي مـتن   كاربست شيوه گذر رههاي فرهنگي مدرنيته را بيابيم و پس از آن از   مؤلفه

وبـر،   ةانديشـ ناپـذيري در    است، عناصـر تجزيـه  » الوجوي«هاي   كه در اين مقاله تاريخ ايده
پرسـش مـا ايـن     ،بر اين پايـه . هاي فرهنگي باشد  مؤلفهارزِ آن   بيابيم كه همرا ليوتار و فوكو 

فرهنگـي، تمايزيـابيِ ارزشـي،     يسـان  همهايي چون   واحد ـ انگاره خواهد بود كه هريك از 
ي در تبيـين انتقـادي آن از وضـعيت مدرنيتـه     گاه جايخودمختاري انسان و ابزارگرايي چه 

   ؟است   داشتهتن چه چينش و آميزشي    فكري اين سه ةزنجيردارند و 
  

  پژوهش ةپيشين. 2
خـوانش   بـر اسـاس  كـه   در دسـت اسـت  هاي پرشماري   ها و مقاله  در زبان انگليسي كتاب

سـيرِ     با شناسـايي خـط   ،كه است ميان درولي آثار اندكي  ،است  اي از وبر نگاشته شده  نيچه
 بـراي   اي جـي  ميـان بيسـتم، مـاكس وبـر را چونـان      ةسد ةانديشدر تاريخِ  گري روشنضد

 .گيردب نظر دراثرپذيري انديشمندان پسامدرن از نيچه 
 :شـود   ديده مـي  سيرِ  خط در آن شناسايي اين نگاشته شده است سه كتاب  ،در اين ميان

در اين كتاب، ژرژ  ،وي. است مدرنيته فلسفيِ گفتمانها كتابي از هابرماس با نامِ   نخستين آن
گونـه كـه     بـدين  ؛داند  وبر و انديشمندانِ پسامدرني چون دريدا و فوكو مي جي ميانباتاي را 

 انجامـد    شود و به فوكو مـي   آورند كه از نيچه آغاز مي  ي در تاريخ انديشه پديد ميسيرِ  خط
هاي وبري با پسامدرنيسـم    البته بايد گفت كه هابرماس به پيوند انگاره .)507: 1376صالح، (

در  ،وي. دانـد   آغازيني براي انديشيدن انتقادي به مدرنيته نمي   ةنقطو نيچه را  كند  اشاره نمي
دانـد    ارچوبي فلسـفي مـي  هـ هگل را سرآغاز خودآگاهي مدرنيته و واكـاوي آن در چ  ،برابر

)Habermas, 1990: 28(.  
نـام دارد كـه در آن    خرد تگيِفآش و فوكو و وبر نيچه،: مدرنيته و رشديافتگيكتاب دوم 

 تانكپيدايش گفتمان فلسفي مدرنيته در نقدهاي نيچه از  چگونگينويسنده در پي واكاوي 
وبر در  ،در اين كتاب. انجامد  شود و به فوكو مي  پردازد كه از نيچه آغاز مي  ي ميسيرِ  خط به 

 سيرِ  خط  آن با  ةماي  درونپذير دانستنِ فوكو از وبر تأثيرشود و با   گنجانده مي گري روشنضد
يابد، ولـي بـا ايـن حـال ايـن كتـاب         نسبي مي يخوان همآمده در اين پژوهش  ميان   به ةمسئل
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و اثرگـذاري وبـر را بـه نگـاه پسـامدرن       گـري  روشـن ضد  سيرِ  خط نتوانسته است كه اين 
هاي وبري   بزند كه ميان انگارهي دست سان يكهاي   مايه  سازي بن  گسترش دهد و به برجسته

  .ميان است درپسامدرن  انديشةو 
شناسـي    جامعـه قلـم  بـه  نـام دارد كـه    وبـر  ميـراث  پسـامدرن  هـاي   داللت ديگركتاب 
 تـأثير هاي پسامدرن وبر به   تبار به نام كشول نگاشته شده است و در بررسي داللت  پاكستاني
زدايي وبري بر رويكرد پسامدرن به دانش بسنده كرده است و سخني پيرامـون نگـاه     افسون

  .)Koshul, 2005: 123(ميان نياورده است    هاي فرهنگي مدرنيته به  مؤلفهانتقادي وبر به 
نام دارد كه به فارسي نيز برگردان شده اسـت   پسامدرن نظريةوبر و  ماكسكتاب پاياني 

بيستم پرداخته است و  سدة انديشةدر تاريخِ  گري روشنضد  سيرِ   خطو نويسنده در آن به 
ويژه كه در واكاوي   به ؛دارد يخوان هممطرح در اين پژوهش  مسئلةبيش از دو كتاب ديگر با 

پسامدرن فوكو و ليوتار را برگزيده اسـت و ايـن پيونـد را     انديشةهاي وبري با   پيوند انگاره
  .)10: 1389گين، (شمارد   فرافردي و جرياني برمي

بايد گفت كه در  ،در اين پژوهشمطرح  مسئلةاين كتاب با  ةماي  درون يخوان همبه رغم 
شـود و    فرهنگـي كـانوني مـي    ةحـوز اين كتاب پاسخ وبر، ليوتـار و فوكـو بـه مدرنيتـه در     

 ،چنين هم. شود  اخالقيات علمي و سياسي در حاشيه قرار داده مي ةحوزگيري آنان در   موضع
نيست كـه   راه همشده    تعيين   وبر با فوكو و ليوتار با شاخصي از پيش ةمقايس ،در اين كتاب

 ةنويسندكه   هاي مدرنيته استوار باشد و ديگر اين  ها و مشكل  بر بنياني نظري پيرامون بيماري
ندارد كـه  مشخصي    شناسيِ از پيش  هاي وبر، ليوتار و فوكو روش  كتاب در بازخواني نوشته

هاي آنان پيرامونِ تبيين انتقادي از مدرنيتـه و    برداريِ متني از نوشته  گزيني و نمونه  به كارِ داده
  . دهند بيايد  پاسخي كه مي

نخست به گزارشي گزيـده از   ،يميبرآها   گويي و آزمون فرضيه  در پي پاسخ كه آنپيش از 
  .نظري و روش كاربست آن خواهيم پرداختچهارچوب 

  
  نظريچهارچوب . 3

 دربـارة هاي رويكرد انتقادي وبـر، ليوتـار و فوكـو      يسان همها و نا  يسان همبراي ارزيابي 
كار خـواهيم     را به» چارلز تيلورمدرنيتة هاي   بيماري« نظريةهاي فرهنگي مدرنيته،   مؤلفه
وي سـه  . اسـت  اصـالت  اخـالقِ اين نظريـه برگرفتـه از فصـل نخسـت كتـابِ      . گرفت
هـا را    شـمارد و آن   هـايِ فردگرايـي، خردابـزاري و نبـود آزادي برمـي       بـا نـام   مايه درون
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ديگـر سرچشـمه   مقولـة  سوم از دو مقولة نامد و بر آن است كه   هاي مدرنيته مي  بيماري
  .)Taylor, 1991: 1-10(گيرد   مي

 هاي  بيماري كهكنيم  بررسي كه شده اين است آن استوار ةپايدورنمايي كه اين نوشتار بر 
 وبر، چون هايِ انديشمنداني  نوشته در بازتابي چه مدرنيته فرهنگيِ وضعيت در شده برشمرده

 در سـه  ايـن  ميـان  اي مفهـومي  ـ  نظري نسبت چه كه اين ديگر و است داشته فوكو و ليوتار
  .استبرقرار  آندربارة  انتقادي پرسش طرح و مدرنيته پيرامون آنان پردازي  نظريه

كـار     الوجـوي بـه  ) history of ideas(هـاي    براي سنجش اين نسبت، روش تاريخ ايـده 
  .بسته خواهد شد

  
  كاربست آن چگونگيروش پژوهش و . 4

هـاي فرهنگـيِ     مؤلفـه  از فوكـو  و ليوتـار  وبـر،  انتقادي تبيين اي  مقايسه سنجشِ روش ما در
ها چونان نظامي   روش، نخست انديشهدر اين . هاي الوجوي است  تاريخِ ايده روشِ مدرنيته

كـه   ندشـو   مـي  وجـو  جسـت ناپذيري   هاي تجزيه  شوند و پس از آن بخش  نظر گرفته مي در
) unit-idea(انگـاره   ـ  ناپذير واحد  اين عنصرهاي تجزيه. اند فكريِ آن نظام ةزنجير ةبرسازند
  .)Lovejoy, 1939: 3-6(نام دارد 

بـا خـرد   » ابزارگرايي« ةانگار ـ نظري، واحدچهارچوب  اساس برو چهارچوب در اين 
و » تمايزيابي ارزشـي « ةانگار ـ  با نبود آزادي و دو واحد» يآيينخود« ةانگار ـ  ابزاري، واحد

هركدام از اين  گاه جايبه واكاوي  ،در ادامه. دارد يخوان همبا فردگرايي » فرهنگي يسان هم«
ليوتـار و فوكـو از وضـعيت فرهنگـيِ دوران مـدرن       انگاره در ارزيـابي وبـر،   ـ  چهار واحد

  .خواهيم پرداخت
  

 هاي چهارگانه در نوشتارهاي وبر، ليوتار و فوكو  انگاره ـ واحد گاه جاي. 5

 هاي فرهنگي مدرنيته  مؤلفهرويكرد انتقادي وبر به  1.5

نگاه پژوهشي وي . پردازي وبر جاي دارد  هاي فرهنگي مدرنيته در كانون نظريه  مؤلفهارزيابي 
به فرهنگ با نقد مدرنيته و نگاهي بدبينانه به گسترش نمودهاي فرهنگي نوسازي در تمـدن  

به باور وي، به زدودن معناي زندگي در وضعيت فرهنگي  ،روندهايي كه ؛است راه همغربي 
يابي رويكرد انتقادي وبر بـه  ، به ارز»ها  تاريخ ايده«بر اساس  ،در اين بخش. انجامد  مدرن مي
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 ةانگـار  ـ  چهـار واحـد   گـاه  جـاي سنجش  گذر رهاين ارزيابي از . پردازيم  فرهنگ مدرن مي
  .شود  فكري وبر انجام مي ةزنجيربرده در  نام

  مدرن فرهنگ در ابزارگرايي به وبر نگاه 1.1.5
فشـارد و سـاختار     وبر در ارزيابي خود از فرهنگ مدرن بر چيرگي خـرد ابـزاري پـاي مـي    

وي اين فراينـد  . نگرد  هاي فني مي  ها به سنجش  كاستن غايت فرهنگ غرب را برآمده از فرو
بـه نظـر وي، ايـن     ،چنـين  هـم . دانـد   ارز مي  ها هم  زدايي از ارزش  خردگرا شدن را با افسون

هـاي    بينـي   با پـيش  راه همها، رفتارهاي افراد   حوزه ةهمدر  ،دگرگوني موجب شده است كه
هـاي    دگرگـوني همـة  وي حتـي  . هسـتند » ابزارگرايـي «دقيقي باشد كه اسـتوار بـر منطـق    

وي . دهـد   ها نسـبت مـي    هاي غربي را به خردگرا شدن فرهنگ اين جامعه  اجتماعي جامعه
كنـد معنـاي آن را توضـيح      نامد و تالش مي  مي» عقالني رفت پيش«با احتياط اين فرايند را 

سير    با جاي گرفتن در خط ،كه ويدهيم توضيح  است الزمالبته  .)65: الف1382وبر، ( دهد
  .)22: 1384گين، (داند   انسان نمي رفت پيشرا » عقالني رفت پيش«، »گري روشنپاد «فكري 
را  رفت پيشدر فرهنگ غربي، اين » عقالني رفت پيش«در پاسخ به پرسش چيستي  ،وبر

چـه وبـر از     آن. از لحاظ كاربست تكنيك درسـت اسـت   داند كه  در گسترش رفتارهايي مي
از نظر «افراد جامعه به رفتارهايي است كه  تر بيش   چه در سر دارد سوگيري هر» ابزارگرايي«

اسـت   راه هـم » تكنيكي رفت پيش«با » درستي تكنيكي«اين  ،در نگاه وي. باشد» فني درست
البته وبر بر آن است . رازناي زمان استهاي كارايي فني در د  شدگي شاخص  كه به معناي به

بـه   ،دهـد   هاي مشـخص كـردار اجتمـاعي رخ مـي      در حيطه فقطشدگي تكنيكي   كه اين به
  .)71- 65: الف1382وبر، (كند   ها ايجاد مي  اي كه استانداردهاي دقيقي در آن حيطه  گونه

و نويدهاي  گري روشنممكن است وبر چونان انديشمندي باورمند به  ،در نگاه نخست
شدگي   گونه كه در آغاز گفتيم، وي به  همان. شدگي وضعيت انسان نمايان شود  آن پيرامون به

ناپذير   هاي ابهام  داند و بر آن است كه ارزيابي  شدگي وضعيت انسان برابر نمي  تكنيكي را با به
را خـاص رفتـاري    ةحيطدر همان  فقطتكنيكي و چهارچوب در  فقطهاي تخصصي   رشته

پايـان و    بـا چنـدگانگي بـي    ،هـا   بيرون از اين ارزيابي ،بنابراين انسان مدرن ؛كنند  سفارش مي
  .رو خواهد بود  هاي غايي روبه  اي از ارزيابي  كننده  سردرگم

  مدرن فرهنگ در خودآييني به وبر نگاه 2  .1  .5
» ابزارگرايي«چرا كه  ؛شود ميمطرح » ابزارگرايي«پيرامون » يآيينخود« ،فكري وبر ةزنجيردر 

با فروكاستن غايت زندگي » ابزارگرايي« ،نخست :كند  را محدود مي» يآيينخود« گذر رهاز دو 
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كنش خالقانـه   هر گونهانجامد و امكان   انگاري مي  ناپذير به هيچ  هاي ارزيابي ابهام  به موضوع
پـذيري پايگـاني در     افـزايش سـامان  بـه  » ابزارگرايي« دوم، گسترش منطق ؛برد  را از ميان مي
  .انجامد  ي ميساالر ديوانچهارچوب 

فرهنگي از خط سيري تاريخي  ةپديدبه باور وبر، اين  ،انگاري بايد گفت كه  پيرامون هيچ
چهـارچوب  گرايـيِ پيشـازباني در     ورزي انسان از طبيعـت   برآمده است كه از دگرگوني دين

چـون   شـمولي   جهـان هـاي    ديـن چهـارچوب  بنياد در   زبان گراييِ  آييننمادگرايي و  وجادو 
در  ،و به اخالق پروتسـتاني و ) Weber, 1978: 399-404(شود   يهوديت و مسيحيت آغاز مي

 ،به بـاور وي  .)47- 46: 1389گين، (رسد   انگاري فرهنگي در مدرنيته مي  به هيچ ،گام پاياني
اخالقي  يمعنا كه آنبي  ود،ش  مياي علّي ديده   ها، جهان چونان زنجيره  زدايي ارزش  با افسون

  .)409: ب1382وبر، (خاصي داشته باشد 
انسان است و » يآيينخود«انه بر انسان دومين عامل تنگناآفرين براي ساالر ديوانچيرگي 

چهـارچوب  در  غـايي هـاي    چرا كـه جهـان ارزش   ؛دارد بار و گريزناپذير دربر  اي غم  نتيجه
انجامـد    زدايـي از زنـدگي اجتمـاعي مـي      و به شخصيت دياب  ميهاي تكنيكي سامان   مالحظه

چهـارچوب  پـذير شـدن مناسـبات اجتمـاعي در       بيني  با پيش ،بنابراين .)316: 1385كوزر، (
  .شود  ابزاري براي دستيابي به هدفي خاص نگريسته ميچونان ي، انسان ساالر ديوان
  مدرن فرهنگ در ارزشي تمايزيابي به وبر نگاه 3.1.5

خرد ابزاري و  زمان همانتقادي وبر، برآمده از گسترش  ةانديش، در بافت »تمايزيابي ارزشي«
از » ابزارگرايـي «منطـق   ،به بـاور وي . زدايي است كه در دو بخش پيشين ارزيابي شد  افسون

د؛ ولـي خـود   بـر   داوري ارزشي را از ميان مي هر گونهكند و امكان   زدايي مي  فرهنگ غايت
وبر به اين . روي داده است» تمايزيابي« گذر رههايي است كه از   گشايي از تنش  ناتوان از گره

زندگي  خوان همهاي نا  شمار استقالل نظام ازنگرد كه   مختلف مي ةسويانگاره از دو  ـ  واحد
  .هاي ارزشي است  گيري  ناپذيري موضع  از دين و قياس

موجـب  » ابزارگرايي«افزون منطق   بايد گفت كه كاربست دم ،نخست ةسويدر خصوص 
شود و هر حيطه بـه    ديني مي ةحوزو از  ديگر يكهاي كردارهاي اجتماعي از   استقالل حيطه

ـ وي در . زنـد   خـود دسـت مـي    ةحيطهاي مربوط به   اي خودبنياد به توليد ارزش  گونه  ةمقال
كنـد و بـه لحـاظ      هـا را تبيـين مـي     نظـام ايـن  » هـاي آن   گيـري   دنياگريز مـذهبي و جهـت  «

اي آرمـاني بـراي     گونه چون هم، »زندگي خوان همهاي نا  نظام«آن است كه  شناختي بر  روش
  .)370- 369: ب1382وبر، (كار آيد    فرهنگ مدرن، به» تمايزيابي«درك 
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هـا آكنـده از سـتيزهاي      در فرهنـگ مـدرن زنـدگي انسـان    » تمايزيابي ارزشي«نتيجة در 
اي   شناسـانه   هايي چون دين بتوانند ارزيـابي غايـت    مرجعيت كه آنبدون ، ارزشي خواهد بود

بار نينجامد، سـطحي شـدن زنـدگي      اگر اين امر به ستيزي خشونت ،به باور وي. ارائه دهند
و  شـوند   هـا در ايـن روزمرگـي غـرق مـي      چرا كه انسـان ؛ را در پي خواهد داشتروزمره 

ناپـذير آگـاه باشـند و تصـميمي پايـاني پيرامـون برتـري          هاي سازش  ارزشاز خواهند   نمي
  .)42- 41: الف1382وبر، ( ها بگيرند  ارزش

  موجود در فرهنگ مدرن ساني هموبر به  نگاه 4 . 1  .5
نگرد و بر آن   مي» تمايزيابي ارزشي«رفت منطقي بحث   را چونان پي» فرهنگي يسان هم«وبر 

بر زيسـت انسـان چيـره     سره يك» ابزارگرايي«در وضعيتي كه منطق  ،يسان هماست كه اين 
 ةانگـار  ــ  انگاره نسـبت بـه دو واحـد    ـ  از اين رو اين واحد. باشد، گريزناپذير خواهد بود

چرا كه  ؛پيشيني خواهد بود» يآيينخود«پسيني است و نسبت به » تمايزيابي«و » ييابزارگرا«
  .انجامد  به تنگناآفريني براي انسان نيز مي

هـاي    رغم شكاف ميـان ارزش  به ،به اين دليل است كه» فرهنگي يسان هم«گريزناپذيري 
» ابزارگرايي«هنجاري ناگزير از سنجشي استوار بر منطق  ـ  داوري ارزشي هر گونهفرهنگي، 

كـار بسـته      تواند به  سنجش ابزاري مي گذر رههر ارزشي از  كه اينبا توجه به  ،خواهد بود و
 ،بـر ايـن پايـه    .اي خواهـد رفـت    فزاينده» يسان هم«وضعيت فرهنگي مدرن به سوي شود، 

  .)77: همان(تحليلي از يك واقعيت بيروني خواهند بود  ةسويدو » تمايزيابي«و » يسان هم«
  مدرن فرهنگ هاي  مؤلفهبرداشت وبر از  بندي  جمع 5 . 1  .5

» ابزارگرايـي «ـ انگارة   از برجستگي واحدهاي وبر پيرامون فرهنگ مدرن نشان   واكاوي نوشته
انگـارة  چرا كه سه واحـد   ،دهد  ديگر را نشان ميـ انگارة   پيراموني سه واحد گاه جايدارد و 

هاي   انگاره  مفهومي پيشـ   رفت منطقي  سه پي گونه كه هر آن؛ شوند  ديگر در پرتو آن تبيين مي
؛ نشـينند   بـار مـي     مفهومي مختلف بـه وزة حهستند كه با كاربست در سه » ابزارگرايي«منطق 

اي   مايـه  درونو  سـان  هـم آيد كه فرمـي    واقعيتي پديد مي» ابزارگرايي«گونه كه با گسترش   آن
  .براي انسان خواهد بود تر بيشچه  آن تنگناآفريني هرنتيجة متمايز خواهد داشت و 

بايـد گفـت كـه ميـان     پيرامـوني،   ةانگـار  ـ  ايـن سـه واحـد    گاه جاي يسان همبا وجود 
، چونان يك »يآيينخود«چرا كه  ؛تفاوت وجود دارد» يآيينخود«با » يسان هم«و » تمايزيابي«

تنگناهاي پديدآمـده از  فقط شود و   روشني در بافت رويكرد وبر ديده نمي بهانگاره،  ـ  واحد
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ر د» يسـان  هـم «و » تمايزيـابي «نخسـت و گسـترش    ةدرجدر » ابزارگرايي«گسترش  گذر ره
  .رساند  فكري وبر مي ةزنجيرانگاره در  ـ دوم ما را به اين واحد ةدرج

  
 هاي فرهنگي مدرنيته  مؤلفهرويكرد انتقادي ليوتار به  2 . 5
ويـژه در نقـد    بـه داللتي فرهنگـي   ةدربردارندهاي ليوتار   خوانش از نوشته هر گونهگمان   بي

نمـايي ادعـاي     دستاويزي براي درستحتي بسياري نيز از وي، چونان . فرهنگ مدرن است
در ايـن بخـش    .)Lemet, 1993: 456(انـد    بـاوري، بهـره گرفتـه     خود پيرامـون چنـدفرهنگ  

هـاي    مؤلفـه رويكـرد انتقـادي وي پيرامـون    » هـا   تاريخ ايده«كوشيم تا با كاربست روش   مي
آميـزش  با توجه به چرخش فكـري ليوتـار، چيـنش و     ،فرهنگي مدرنيته را بررسي و سپس

  .ارزيابي كنيم را ها در ليوتار واپسين آن
  مدرن فرهنگ در ابزارگرايي به ليوتار نگاه 1 . 2  .5

خردگرايـي در فرهنـگ مـدرن     ةشـد   عينـي را چونان صورت فراگيـر و  » ابزارگرايي«ليوتار 
دهـي    داند كه چونان شاخصي بـراي سـامان    يابي علم مي  ارز مشروعيت  نگرد و آن را هم  مي

ي مرجعيتـي فراطبيعـي   وجـو  جستاين امر زماني است كه هر گونه . فرهنگي جامعه است
از  فقـط  نما  هاي واقعيت  اين گزاره گويي .ها پافشاري شود  بر درستي گزاره فقطكنار رود و 

بـه   كه آنبدون  ،)146: 1389گين، (آيد   دست مي   برهان تجربي و استدالل منطقي به گذر ره
را نـاممكن   نداشـتن  در برابـر، ادعـاي پيونـد    ،ليوتار. با بافت اجتماعي توجه شودپيوند آن 

، چونـان  »ابزارگرايـي «ي مشروعيت در علم مـدرن بـر   وجو جستداند و با پافشاري بر   مي
  .كند  مي تأكيد ،سرشت فرهنگ مدرن
كه  كند، ولي بر آن است  در تبيين وضعيت علم توجه مي فقطانگاره  ـ  وي به اين واحد

اي   را پديده» ابزارگرايي«از اين رو  ؛است استوار هاي سود و بازده  فرهنگ مدرن بر شاخص
  .)7: 1384ليوتار، (گذارد   مي تأثيرداند كه بر سرشت كااليي يافتن علم   فرهنگي مي

ـتوار بـر منطـق      در نقد فرهنگ مدرن، جامعه ،وي باشـد  » ابزارگرايـي «اي را كه فرهنگ آن اس
  .دارد را »ابزارگرايي«چالش كشيدن منطق    نامد و بر آن است كه علم پسامدرن توان به  مي» صدا  بي«
  مدرن فرهنگ در خودآييني به ليوتار نگاه 2 . 2  .5
جا كـه از   رويارويي مفهومي دارد و آن» ابزارگرايي«فكري ليوتار، با  ةزنجير، در »يآيينخود«
بـه  » يآيينخـود «كنـد، پـاي     سـنجي مـي    امكانرا كند و فراروي از آن   انتقاد مي» ابزارگرايي«
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مقاومت در چهارچوب در » يآيينخود«شود و   رويكرد انتقادي ليوتار از فرهنگ مدرن باز مي
  .شود  مطرح مي» ابزارگرايي«برابر 
 ،رو از اين ؛ليوتار پيراموني است ةانديشانگاره در بافت  ـ چونان يك واحد» ابزارگرايي«

توان دريافت كه آن نيز نمودي برجسته نزد ليوتار   ، مي»يآيينخود«با توجه به رويارويي آن با 
سفارش هنجاري پيرامون ظرفيت علـم پسـامدرن بـراي فـراروي از      گذر رهاز فقط ندارد و 

داشت كه وي دستاوردهاي علم  تأكيدالبته بايد . شود  ثروت مطلوب شمرده مي ـ  پيوند علم
گيرد و بـر امكـان برپـايي فرهنگـي       نظر نمي فرهنگي در ةحوزپسامدرن را بدون داللت بر 

  .دارد تأكيدبراي فرهنگ مدرن ن نشيجا
فرهنگ پسـامدرن   تر بيش   چه هر» يآيينخود«زمينة هايي كه در نگاه وي   از شمار ظرفيت

اشاره كرد كه به فـرد  ) paralogy(شكني   ها و منطق  اروايتتوان به نفي فر  كند مي  را فراهم مي
هـاي مـدرن سـفارش      فراروايتبا دهد كه   هاي اخالقي و فرهنگي را مي  توان چالش قطعيت

وي حتي بـر آن اسـت   . هاي زباني نوپديدي دست يابد  تواند به بازي  شود و فرد با آن مي  مي
هايي از بازبودگي در علـم پسـامدرن وجـود      ، باز سويه»ابزارگرايي«با وجود تنگناآفريني  ،كه

  .)150- 149: 1389گين، (تواند نويدبخش آزادي براي فرد باشد   دارد و فرهنگ پسامدرن مي
  مدرن فرهنگ در ارزشي تمايزيابي به ليوتار نگاه 3 . 2  .5
. ليوتار را برانگيختـه اسـت  دغدغة هاي پيشين،   انگارهـ   ، بيش از دو واحد»تمايزيابي ارزشي«

تمايزيـابي  «وي بـه  . رويـارويي مفهـومي دارد  » فرهنگـي  يسـان  هم«انگاره نيز با ـ   اين واحد
مطلوب جانشيني » يسان هم«تواند در برابر   رويكردي مثبت دارد و بر آن است كه مي» ارزشي
طلوب چيره بر فرهنگ مدرن دست بشويد و در هنگامي كه ليوتار از انتقاد وضعيت نام. باشد
از . فكري وي برجستگي خواهـد يافـت  زنجيرة انگاره در ـ   باشد، اين واحديابي   جانشينپي 

هـاي    فراروايـت بر هاي فرهنگي مربوط   ارچوبهاين روست كه وي بر ناسازگاري دروني چ
برآمـده  » يسان هم«نگاه وي  گونه كه در آن ؛)387: 1387زاده،   نقيب(گذارد   مدرن انگشت مي

  .شود  مدرن مي هاي غير  فرهنگ  ها پشتيبان خرده  روايت  بازد و خرده  ها رنگ مي  از فراروايت
 ةنظريـ ليوتـار ريشـه در اثرپـذيري وي از     ةانديشـ انگـاره در   ــ  برجستگي اين واحـد 

 هـاي   بـازي  از نـاهمگن  اي  مجموعـه  جامعه وي، نگاهدر . هاي زباني ويتگنشتاين دارد  بازي
 كـنش  چونـان  بـازي  هـر  در شـركت  كـه  گونـه  آن شود؛  يبرشمرده م گوناگون بسيار زباني

 فرازبـاني  و يسـت اسـتوار ن  تجربـي  يـا  ذهني بنياد هيچ بر كه شود  مي مندي  قاعده اجتماعي
)metalanguage (نيست هم )527: 1372 ي،مگ.(  
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 خـوان  همهـاي زبـاني نـا     استوار بر بازي يكشاكش چون همرا  يفرهنگ هاي  پديده ليوتار
مرجعيتـي برخواسـته از امـري     كـه  آنبـي   ،شده است» تمايزيابي«هايشان   داند كه ارزش  مي

كـار باشـد و بتوانـد بـراي داوريِ هنجـاري ميـان        فرازباني براي نماياندن عيني واقعيت در
  .آفريني كند  هاي زباني نقش  بازي

ناپـذيري    برآمـده از بـاور ليوتـار بـه قيـاس     » تمايزيابي ارزشـي «بينيم   كه ميطور  همان
هـاي فرهنگـي مدرنيتـه      مؤلفهبراي وي چونان يكي از ) 65: 1384قمي، (هاي زباني   بازي

بـه  . دانـد   مي نيز آن را در وضعيت پسامدرن گريزناپذير زمان همهرچند وي ، مطلوبيت دارد
زباني ديگر چيـره شـود و دوام عـدالت بـه تـداوم      باور وي، يك بازي زباني نبايد بر بازي 

» تمايزيـابي «است و حتي هنر نيـز رسـالتش در برپـايي دادگـري برخواسـته از      » تمايزيابي«
  .)166: 1379نوذري، ( خواهد بود
مطلـوب و گريزناپـذير    زمـان  هـم ، براي ليوتار، »يسان هم«در برابر » تمايزيابي« ،بنابراين

تواننـد برهـان     ي در نبود يك شاخص فراطبيعي و فرازباني نميهاي زبان  است و چون بازي
» تمايزيـابي «نبـود   هر گونه ،تجربي يا استداللي منطقي براي درستي ادعاي خود ارائه دهند

  .باشد راه همدادگري و سركوب   با بي ممكن است
  يتهدر مدرن يفرهنگ ساني همبه  يوتارنگاه ل 4 . 2  .5

به منظور  ،دهد كه وي  نشان مي» ها  تاريخ ايده«روش چهارچوب هاي ليوتار در   بررسي نوشته
سازي   ها در يك نظام و يگانه  دگرسانيهمة اي كه در پي گردآوري   گرايانه  هاي كل  نفي نگرش

تواند ظرفيـت آنـان در     ها مي  چرا كه باور به فراروايت؛ كند  ها را نفي مي  ، فراروايتاست آنان
توانـد بـه     هاي آن مي  شناخت را به فرهنگ گسترش دهد و داللتحوزة در » يسان هم« ايجاد

جـا   آنفرهنگي تـا  حوزة در » يسان هم«وي در نفي . بينجامدمدرن  هاي غير  فرهنگ  نفي خرده
 اين واحـد  .)386: 1387زاده،   نقيب(آورد   ميان مي   به» شكني  منطق«رود كه سخن از   پيش مي

هـاي    يابد، بلكه در نوشته  ليوتار برجستگي نمي ةشناسان  شناختدر نوشتارهاي فقط انگاره  ـ
و تـوان  ) the sublime(وي پيرامون زيباشناسي نيز با توجـه بـه پافشـاري وي بـر امـر واال      

هنرهاي نگارگري و ادبيات چهارچوب فرمي در » يسان هم«بخشي هنر آوانگاردي كه   رهايي
  .)37: 1374ليوتار، (نماياني دارد را بشكند برجستگيِ 

دسـت يـازد   » يسـان  هـم «سازوكاري كه به اجماعي بـراي ايجـاد    هر گونه ،در نگاه وي
) hierarchical(اي پايگاني   آن رابطه گذر رهخواهد از   نيازمند كاربست خشونتي است كه مي

  .كندها برقرار   روايت  ها و خرده  فرهنگ  هاي مختلفي از خرده  ميان گونه
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ارز آن فرهنگ مدرن غربي در برابر فرهنگ   دانش روايي و هم ـ دانش علمي ةدوگانوي 
بـا پافشـاري بـر     ،داند و بر آن است كه دانش علمـي   ها مي  شمار اين رابطه درغربي را  غير

هـايي را كـه بـر دسـتاوردهاي ايـن دانـش         ها، دانش روايي و فرهنگ  گزاره) truth(درستي 
با طرح اين ادعا كه فراسوي بافت اجتماعي واقعيـت عينـي را    ،كند و  سركوب مي نداستوار

وي ايـن  . دهـد   عقالني از فرهنگ نشـان مـي   هايي غير  ها را صورت  روايت سايرنماياند،   مي
تمـدن غربـي    ةويـژ نامد و بر آن است كه اين امپرياليسم   سازوكار را امپرياليسم فرهنگي مي

و ) 146: 1389گـين،  (آيد   يابي دانش علمي پديد مي  ندهاي مشروعيترو گذر رهاست و از 
در نبـود   ،ارزي دارد و  برآمـده از آن هـم  » فرهنگي يسان هم«با فراروايت مدرنيته و  سره يك

شـود    مـي » يسان هم«گزين  هاي بومي جاي  فرهنگ  ياب، ستيز ميان خرده  يك فرازبانِ حقيقت
  .)48: 1384ليوتار، (

ارزي حركـت بـه سـوي      بـه هـم   كـه  آنبـا وجـود    ،بايد گفت كـه ليوتـار   ،كليبه طور 
با گذار به مدرنيتـه بـاور دارد، بـر آن اسـت كـه پيونـدهاي اجتمـاعي سرشـتي         » يسان هم«

انگاره، زماني كـه    با توجه به اين پيش. هاي زباني استوار است  شناختي دارند كه بر بازي  زبان
هاي   ها جاي خود را به روايت  وضعيت پسامدرن فراروايت دهد كه با پيدايش  وي حكم مي

پديدآورنـدة  سـازوكارهاي  ، ندهـاي زبـاني محلـي اسـتوار      دهند كه بر بـازي   مدرني مي غير
  .شود  مختل مي» يسان هم«

  وي فكري چرخش به توجه با مدرن فرهنگ هاي  مؤلفه از ليوتار برداشت بندي  جمع 5.2.5
 ارزيابي را فرهنگ پيرامون ليوتار انتقادي رويكرد »ها  ايده تاريخ« بر استوار بخواهيم اگر

 انگاره ـ واحد دو عنوان به ،»فرهنگي ساني هم« و »ارزشي تمايزيابي« كه بگوييم بايد كنيم،
 دومي و مطلوب وي براي نخست كه دو، اين. دارد برجستگي وي انديشة بافت در

 و »خودآييني« يعني ديگر، انگارة ـ واحد دو با پيوند در است، نامطلوب وي براي
 كه چرا دارند؛ ليوتار فكري زنجيرة در پيراموني گاهي جاي كه دارد قرار »ابزارگرايي«

 »ساني هم« گذر ره از نيز دومي و شود  مي سازي  زمينه »تمايزيابي« گسترش گذر ره از اولي
  .آيد  مي پديد

چونان فراروايت » ابزارگرايي«در وضعيت پسامدرن، ديگر  ،وي از سويي بر آن است كه
هاي فرهنگـي، بـه     با توجه به باور وي به سرشت زباني داشتن پديده ،اين امر. مطرح نيست

و تنگناهــاي » فرهنگــي يســان هــم« ةپديدآورنــدانجامــد كــه وي ســازوكارهاي   مــيجــا  نآ
  .را چندان كارا نداند» تمايزيابي«و » يآيينخود«
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شــود و وي نســبت بــه ظرفيــت   دگرگــون مــي 1980دهــة بينــي ليوتــار   خــوشولــي 
و » ابزارگرايـي «براي سست كردن منطق ) language agonistics(بخشي جدل زباني   رهايي
شـود    دچار ترديـد و بـدبيني مـي   » فرهنگي يسان هم«پديدآورندة سازوكارهاي كنندة  مختل

شـود كـه     تكنولوژيك متمركز و بر آن مـي ي كارايو بيش از گذشته بر ) 160: 1389گين، (
يـك   گاه جايبه » امر انساني«شود و در نتيجه   ي تكنيكي فروكاسته مييبه كاال» امر انساني«

  .)126- 125: 1388مالپاس، (شود   قطعه در ماشين فروكاسته مي
سـنجي بـراي يـافتن      امكاندربارة نشان از آن دارد كه ليوتار واپسين،  سره يكاين تبيين 

تر از ليوتار آغـازين دارد و    رويكردي بدبينانه ،»يآيينخود« گذر رهاز » ابزارگرايي«گزين  يجا
كـه روي  را چـه    توانـد هـر آن    آورد كه مي  ميان مي   علم به ـ حتي سخن از چيزي به نام فن
  .)87: 1393ليوتار، (در آورد » فرهنگي يسان هم«اي از   زمين است به صورت زنجيره

  
 هاي فرهنگي مدرنيته  مؤلفهرويكرد انتقادي فوكو به  3 .5

داند كه با هگـل آغـاز و از     فوكو در جايي خود را انديشمندي انتقادي و وابسته به سنتي مي
ان تـو   مـي  ،بنابراين .)183: 1379حقيقي، (رسد   نيچه و وبر به مكتب فرانكفورت مي گذر ره

 ،در اين بخـش . هاي وي دريافت  رويكرد انتقادي وي از فرهنگ مدرن را در پس نظرورزي
 گاه جايبه واكاوي برداشت انتقادي وي و سنجش » ها  تاريخ ايده«شناسي   روش بر اساسما 

 .هاي وي خواهيم پرداخت  انگاره در نوشته ـ اين چهار واحد

  در فرهنگ مدرن يينگاه فوكو به ابزارگرا 1.3.5
 ،بـه طـور كلـي   . نگـرد   قـدرت مـي   ـ  سـاخت دانـش  چهـارچوب  را در » ابزارگرايي«فوكو 
برشـمرد كـه ديـري    » ابزارگرايـي «ارزيابي انتقادي منطق  چون همتوان   هاي وي را مي  نوشته

هاي وي سـتيزي    چرا كه در نوشته ،)180: 1389گين، (است بر فرهنگ مدرن چيرگي دارد 
خرد چيره بر فرهنـگ مـدرن ويژگـي     ،در نگاه وي ؛شود  شدن فرهنگي ديده ميبا خردگرا 

گذارترِ سلطه بـر طبيعـت و انسـان    تأثير   چه يابي آن در كاربست هر دارد و كام» ابزارگرايي«
  .)263: 1379حقيقي، (است 

بر فرهنـگ مـدرن قابليـت    » ابزارگرايي«بايد توجه داشت كه در نگاه وي چيرگي منطق 
دو دوره از چيرگـي   ةدربردارنـد وي بر آن است كـه زمانـه پـس از سـنت      ؛بندي دارد  دوره

دوم بـا هنـر    ةدورگـذارد و    كالسيك و مدرن نام مـي  ةدوراست كه وي بر آن » ابزارگرايي«
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شناخت و قـدرت روي داده كـه    ةحوزدو دگرگوني در  ،در نگاه وي. ي داردزمان هممدرن 
اي ويژه از آن در   كالسيك و پديد آمدن گونه ةدوردر » ابزارگرايي«موجب دگرگوني منطق 

  .)189- 188: 1383لش، (است شده مدرن  ةدور
منظور از استعال . شود  استعال ميين نشجاشناسي   ماندگاري شناخت  مدرن درون ةدوردر 

عينـي خـود را    سرة يكاستعاليي موضوع شناخت  ةسوژيعني  ؛دوگانگي سوژه و ابژه است
مـدرن، علـم بـا خـردي      ةدورولـي در  . كنـد   بندي مي  ها بازنمايي و رده  واژهچهارچوب در 
بنابراين انسان هم سوژه خواهـد   ؛اي ذهني دارد  روست كه از آنِ ابژه است و ابژه سويه  روبه

  .بود و هم ابژه
در . پديد آمد» ابزارگرايي«شناخت، دگرگون شد و امكاني تازه براي  چون هم ،قدرت نيز

گرفت كـه بـا امـر      گفتماني جاي مي ـ الگوي قضاييچهارچوب كالسيك، قدرت در  ةدور
شناخت، استعالزدايي و بـا   چون هم ،قدرت ،مدرن ةدوراجتماعي مرزبندي داشت؛ ولي در 

آن،  ةنتيجشود و در   شناخت، پراكنده مي چون هم ،قدرت چنين هم. شود  پيوند مي  فرهنگ هم
  .)194- 188: همان(گيرد   با استعالزدايي قدرت در بافت فرهنگي جاي مي» ابزارگرايي«

  مدرن فرهنگ در آيينينگاه فوكو به خود 2.3.5
انديشـي بـراي فـراروي از تنگناهـاي تحقـق آن در        و چـاره » يآيينخود«با توجه به اهميت 

هـاي    چـه زمـاني كـه شـكل    . توان اهميت آن را نـزد وي دريافـت    فوكو، ميفكري  ةزنجير
دانـد    مـي » ابزارگرايـي «برآمده از  ةسلطفلسفه را نقد  ةوظيفكند و   گوناگون سلطه را نقد مي

 ةانگـار  ــ  فشـارد؛ واحـد    مـي  و چه هنگامي كه بر امكان مقاومت پا) 183: 1379حقيقي، (
  . ايجابي برجستگي داردسلبي و  ةگونبه دو » يآيينخود«

در فرهنگ مدرن در نـزد فوكـو، نخسـت بايـد بـه      » يآيينخود«براي واكاوي تنگناهاي 
  .ارزيابي وي از قدرت بپردازيم

وي انگشت  ةانديششكل در  ـ  نيرو ةدوگانبراي نماياندن برداشت وي از قدرت بايد بر 
. آورد  ها دانش را پديد مـي   بندي  چرا كه اندركنش نيروها قدرت و اندركنش شكل ؛گذاريمب

وي قدرت را نسبت . دارند ديگر يكو هم نيازمندي دوسويه با گن  مناهاين دو هم سرشتي 
اثرگذاري بر نيروهاي ديگر و اثرپذيري از نيروهاي ديگر  گذر رهداند و هر نيرو از   نيروها مي
نامد   را كاركرد نيرو مينيرو و قدرت اثرپذيري  ةمادوي قدرت اثرگذاري را . شود  تعريف مي

شـده و مـاده بـا گوهرهـاي       هاي صوري  بنابراين كاركرد با شكل .)113- 112: 1386دلوز، (
  .گرفته مرزبندي دارد  شكل
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اي چون آموزش، درمان و تنبيـه بـر     شده  هاي صوري  در سطح دانش، شكل ،براي نمونه
گذارنـد و در سـطح قـدرت نيـز       اي چون زندانيان و بيماران اثـر مـي    گرفته  گوهرهاي شكل

هاي محدودي دارند بر شمار   نهادهايي كه دامنه ةهماست كه در  سراسربيني قدرتكاركرد، 
  .)256: 1378فوكو، (هاست   خام نيز بدن انسان ةمادكند و   محدودي از افراد نظارت مي

ن نيـز  شـكل اسـت و مناسـبات آ     تري دارد و بي  بندي منعطف  قدرت ساخت ،رو از اين
فوكـو مناسـبات قـدرت را چونـان نمـوداري داراي      . ثبـات و پراكنـده اسـت     موضعي و بي

در برابـر، دانـش كـه امـري     . شـود   داند كه بر اندركنش نيروها منطبق مي  هايي ويژه مي  نقطه
بايد توجه داشت كه نسبت اين . بندي محكمي دارد  پذير است ساخت  شدني و يا گزاره  ديده

 ـ  سرشتشـان بـه شـكاف عملـي    گـوني   مناهانتزاعي و انضمامي نيست، بلكه  دو نسبت امر
  .)114- 113: 1386دلوز، (گردد   نظري بازمي
ولـي فوكـو در   . دهـد   شناختي را نشـان مـي  » يآيينخود«گيري ناممكن بودن   اين نتيجه
ادغـام   گـذر  رهانديشد؟ بايد گفت كه چون فوكو ايجـاد دانـش از     چه ميگري  زمينة كنش

داند   شدني يكي مي  نيروهاي قدرت و ترسيم خطوط كلي آنان را با برآمدن كردارهاي ديده
تـوان    گنجاند، مـي   شده را با دانش در يك مقوله مي بندي  شكلو امر اجتماعيِ ) 116: همان(

بـا   ،ولي بايـد اشـاره كـرد كـه    . در نگاه فوكو دادرانه گ كنش» يآيينخود«حكم به محدويت 
هـاي تـازه از     كنندگي قدرت، وي بر امكان مقاومت و ايجاد شـيوه   وجود باور وي به تعيين

تـوان بـه مقاومـت و      جا قدرت هست، مي هر ،گويد كه  فشارد و مي  مندي نيز پاي مي  سوژه
هرچند به بـاور بسـياري برداشـت وي از     .)174: 1385اسمارت، (نيز انديشيد » يآيينخود«

  .)125: 1393لمكه، (دارد   را از ميان برمي» يآيينخود« ر گونههقدرت امكان 
  در فرهنگ مدرن يارزش يزيابينگاه فوكو به تما 3.3.5

منـدي    زمينـه بـر  فكري فوكو، هم بايـد بـر بـاور وي    زنجيرة در » تمايزيابي ارزشي«براي واكاوي 
گـذاريم و هـم نگـاه     پيوندي آن با نمودار قدرت انگشـت   هاي يك جامعه و هم  شناخت و ارزش

  .كنيم را بررسي هاي موجود در يك فرهنگ  اي ارزش  فوكو به شاخصي برتر براي سنجش مقايسه
باوري   تواند با نسبيت  ارزش مي ـ رسد كه ناباوري فوكو به جدايي كانتيِ دانش  به نظر مي

هـر امـر    ،وي در نگـاه . جامـد نبي» تمايزيابي ارزشي«ارز باشد و به   فرهنگ هم ةزمينوي در 
بـراي   ،بر اين پايـه . چه علم باشد و چه ارزش ،گنجد  دانش مي ةمقولاي در   شده  بندي  شكل

شناسـي و    هـاي جامعـه بايـد بـه دو سـطح ديرينـه        منـدي ارزش   بررسي باور فوكو به زمينه
  .تبارشناسي بپردازيم
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آن  آورد و بـر   ميان مي   بهسخن هاي ژرف در اپيستمه   شناسي، وي از دگرگوني  در ديرينه
 .)180: 1389گـين،  (دارد  يخـوان  هماي از فرهنگ،   هاي تازه  ها، با شكل  است كه دگرگوني

هـاي    ناپذيري هريك از ارزش  ميان اين دو دوره و قياس» تمايزيابي ارزشي«بندي به   اين رده
  .)100: 1379دريفوس و رابينو، (انجامد   اي ويژه مي  استوار بر اپيستمه

استعاليي براي سوژه  گاه جاي هر گونهيافته است و   در تبارشناسي نيز دانش امري شكل
در ايـن   .)188: 1379حقيقـي،  (گستر نخواهـد داشـت     شود و سوژه اعتباري جهان  نفي مي

» تمايزيـابي ارزشـي  «ارز و   ها، با نموداري از قدرت، هم  عقالني نماياندن ارزش ،ارچوبهچ
  .شود  پذير مي  توجيه

ميـان نمودارهـاي قـدرت    » تمايزيـابي «پـذيري    پيوند توليد حقيقت با قـدرت، بـه توجيـه   
  درون يك نمودار چيست؟» تمايزيابي«اصلي اين است كه نگاه فوكو به مسئلة انجامد، ولي   مي

با توجه بـه بـاور فوكـو بـه اخـالق تفـاوت، نـه بـه          ،بايد توجه داشت كه تبارشناسي
چـرا كـه   ؛ انجامـد   آفرين مدرن مـي   سازوكارهاي انضباطكارامدي طرفي ارزشي و نه به   بي

كنـد و بـه مطلـوب      رفته را بازسـازي مـي     حاشيه   هاي به  پافشاري بر اخالق تفاوت ارزش
بـر مطلوبيـت و گريزناپـذيريِ سـتيز     تأكيـد  بـا   ،انجامـد و   مي» تمايزيابي ارزشي«پنداشتن 

گـذارد    نيـز كنـار مـي   را گذاري   طرفي در ارزش  فراگير، هرگونه بي هاي  هميشگي با ارزش
)Foucault, 1967: 18(.  

خدا اشاره كـرد   ـ  انسان با شكل ـ  شكل نشينيجاتوان به   پيرامون گام دوم مسئله نيز مي
رسد كه برداشت راديكالي كه   به نظر مي. دهد  كه با دگرگوني از كالسيك به مدرن روي مي

ويژه پيرامـون   بهمدرن،  ةدورفوكو از مرگ خداي نيچه دارد به تبييني از تنگناهاي انسان در 
دهنـدة   نشـان تبيينـي كـه    ؛)191- 188: 1386دلوز، ( دهد  ميمندي و مرگ انسان، پايان  كران

بـا نـامطلوب    راه هـم » تمايزيابي ارزشـي «براي نفي  غاييهاي   ناباوري وي به وجود ارزش
  .دانستن آن است

  يتهدر مدرن يفرهنگ ساني همنگاه فوكو به  4.3.5
چهـارچوب  اسـت و در  » ابزارگرايـي «براينـد گسـترش   » فرهنگـي  يسان هم«در نگاه فوكو 

توانـد    رو، واكاوي اين پيوند بهتر مـي  اين از ؛آيد  قدرت با دانش پديد مي ةدوسوينيازمندي 
  .ديانبنمارا » يسان هم«برداشت وي از 
بينـد و بـه     گسـتر نمـي    را فراينـدي جهـان  » ابزارگرايي«فوكو گسترش  كه اينبا توجه به 
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هايي چون   را در حوزه» يسان هم«جزئي باور دارد و پيامدهاي آن بر » ابزارگرايي«هاي   منطق
در ارزيـابي انتقـادي وي از فرهنـگ،     ،)181: 1385اسـمارت،  (نگـرد    ديوانگي و جرم مـي 

شود كه برآمده از قدرتي نوپديد است كه هم   سنجيده مي اي هاي ويژه  در موقعيت» يسان هم«
كند و هم نظامي از تشويق و تنبيه را   سازي مي  جا زمينه  براي ديده شدن عمومي همه در همه

هـاي    ابـژه چهـارچوب  شـود و در ايـن     مي گير چشمقلمروي آن  ،در نتيجه. گيرد  كار مي   به
  .)115- 112: همان(آفرين خواهد بود   شناخت همان آماج قدرت انضباط

 ةدورسـازي نسـبت بـه      برداشت فوكو از ايـن دگرگـوني فرهنگـي وارونگـي فرديـت     
 تـر  بيشمندتر بود،  چه قدرت شخص هر ،پيش از اين ،وي بر آن است كه. پيشامدرن است

و  شـد  نظارت انضباطي انجام خواهـد مدرن با  ةدورسازي در   ولي فرديت ؛يافت  فرديت مي
 هـاي  انسـان ين شـ نجاهاي خـاص    شوند و انسان  شناخت نيز مي ةابژافراد با ثبت رفتارشان 

به زايش علوم انساني و گسترش علوم انسـاني  » يسان هم«د و گسترش نشو  پذير مي  سنجش
  .)241- 240: 1378فوكو، (انجامد   مي» يسان هم« تر بيش   چه هم به استواري هر

 كـه  اسـت  ايـن  شـود   انگاره برانگيخته مـي ـ   پرسشي كه پيرامون نگاه فوكو به اين واحد
و طرد و اصالح افراد  هنجارسازي   گذر رهاز  مدرن، جامعة در انضباطيـ   علمي سازوكارهاي
  باشد؟ ياب كام و كارامد تواند  يچه حد م تا ،»يفرهنگ ساني هم«آوردن  يدناهنجار در پد

يـاب   كـام  سـره  يـك » يسان هم«پديدآورندة با باور فوكو به مقاومت ديگر سازوكارهاي 
هـايي    ، به عنوان فضايي كـه گـروه  )heterotopia(مفهوم دگرجا  گذر رهوي از  .د بودننخواه

هاي فراگير جامعـه را    با ارزش خوان همتوانند در آن هنجارهاي نا  خاص و حتي ناهنجار مي
شـمرد    را برمـي » فرهنگـي  يسـان  هـم «هايي از ناكارايي سـازوكارهاي    ونهپيش گيرند، نم در
)Foucault, 1967: 19(.  
  مدرن فرهنگ هاي  مؤلفهبرداشت فوكو از  بندي  جمع 5 . 3 . 5

 ةانگـار  ـ  هاي فرهنگي مدرن نشان از برجستگي واحـد   مؤلفهواكاوي رويكرد فوكو پيرامون 
ي گـاه  جـاي ديگر،  ةانگار ـ  در نسبت مفهومي با سه واحد ،اي كه  به گونه ؛دارد» يآيينخود«

اي   بر دغدغه» ابزارگرايي«طور كه گفته شد، بررسي وي از چيستي منطق   همان. كانوني دارد
به همين دليل اسـت كـه وي منطـق    . دارد» يآيينخود«تنگناهاي  بارةدراستوار است كه وي 

 در ،وي اصـلي  ةمسـئل  دارد كهكيد أتوي حتي . پيوندد  مي  را به قدرت و سلطه » ابزارگرايي«
 نـه  بوده اسـت،  آن تاريخي گيري شكل و سوژه ةمسئل اش،  نظري ـ تاريخي هاي  پروژه ةهم

  .)343: 1379دريفوس و رابينو، (قدرت  ةمسئل
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سـتايش و  » يآيينخود«سازي براي   با توجه به نقش آن در زمينه ،نيز» تمايزيابي ارزشي«
و عامـل تنگنـاآفرين بـراي    » ابزارگرايـي «برايند منطـق   مثابة، به »فرهنگي يسان هم«در برابر 

  .شود  نكوهش مي» يآيينخود«
  

 گيري  نتيجه. 6

هـا    يسان مدرن نشان از هم يفرهنگ يها  و فوكو به مؤلفه يوتاروبر، ل يانتقاد يكردرو يواكاو
 يرامـون آنـان پ  ةشدن دغدغ يختهبرانگ كه ينبا ا. در نقد فرهنگ مدرن دارد ييها  يسان و ناهم

 »يفرهنگـ  يسـان  هـم « و »ارزشي تمايزيابي« ،»يينيآخود« ،»ييابزارگرا« ةانگار ـچهار واحد  
چهـار واحـد ـ انگـاره در      ينا ،دارد يگر پاد ـ روشن  يرگرفتنشان در خط س ينشان از جا

گسـترش منطـقِ    ،در هـر سـه  . اسـت  يافتـه  يـژه و ينشو چ يزشكدام آم هر يفكر يرةزنج
گـذر   از ره ،كردار و دانش منطق، اين در است؛ يينيخودآ يبرا ينتنگناآفر يعامل ييابزارگرا
منطـق در فرهنـگ    يـن ا شـدة   ينينمود ع يفرهنگ يسان هم .شوند  يپوشان م مه ياد،بن  علم فن

 گونـه  آن ؛شـود   ي، به آن مربوط مـ زدايي  يتغا واسطةبا  يز،ن يارزش يزيابيمدرن است و تما
 كـه  آورد  مـي  پديد ناپذير  قياس فضايي ارزشي، لحاظ به زدايي،  غايت با ابزارگرايي منطق كه
 يزيـابي تما يي،با منطق ابزارگرا يزيابيتما يونددر كنار پ البته،. انجامد  مي ارزشي تمايزيابي به

 ،در برابـر  و، اسـت  تنگنـاآفريني  جـنس  از پيونـد  اين وبر براي. دارد پيوند نيز آيينيبا خود
 هـاي   جنبـه  بـه  آييني،خـود  يبـرا  يزيابيتما يناآفرنبا وجود توجه به اثر تنگ يوتار،فوكو و ل
 .انديشند  مي نيز آن بخش  رهايي

شـود و    يمـ  ييزدا  يتغا ،اجبار  است، به ييابزارگرا   از منطق يرونچه ب وبر آن يكرددر رو
 غـايتي  منطـق  اين خود ليوتار و فوكو براي ولي است، نامطلوبي امر آن از برآمده يزيابيتما

آوردن  يـد از آن و پد زدايـي   يـت در چهـارچوب غا  يينيشود و خودآ  مي برشمرده نامطلوب
و  يشناسـ   يرينـه گـذر د  گونـه كـه فوكـو از ره     آن ؛شود  يم شمردهمطلوب  يارزش يزيابيتما

ها   يتفراروا يِبا نف يندفرا ينا يوتاركند و در نزد ل  يرا كامل م ييزدا  يتغا يرةزنج يتبارشناس
خود از مرگ انسان  يكالبا خوانش راد ي،فوكو تا حدود يوتار،البته برعكس ل. شود  يانجام م
شـكل ـ خـدا بـه شـكل ـ        نشينير اثر جاب ،آن از برآمده فرهنگيِ يتبار خواندن وضع و غم

 بـا  را يننشيجا يناز ا يو يينِتب توان  مي كه چرا شود؛  يتر م  يكبه وبر نزد يانسان، تا حدود
امـر در   ينا البته. دانست ارز  هم مدرن فرهنگ در غايي هايِ  ارزش زداييِ  افسون از وبر تبيين

  .يستمطلق ن سره يكو فوكو  يوتارخصوص ل
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اي ميـان فوكـو و ليوتـار، از      برجسته يسان همنسبيِ وبر و فوكو، نا يسان همبا وجود اين 
زدايي از منطقِ   شود كه برآمده از ممكن برشمردنِ غايت  سو، ديده مي و وبر، از دگر ،يك سو

ناپذير دانستنِ اين منطق از سـوي وبـر     ابزارگرايي از سوي فوكو و ليوتار و در برابر برگشت
تواند بپذيرد در وضعيت فرهنگيِ دورانِ مدرن چيزي فراسوي منطقِ   چرا كه وبر نمي ؛است

فرهنگي در اين  يسان همآن تمايزيابي ارزشي و  گذر رهاز  ندبتواكه  ميان باشد   درابزارگرايي 
هـاي    با فراروي از تنگناآفريني ،چالش بكشد و   وضعيت را كه نمود عينيِ اين منطق است به

  .ي شناسايي كندآييناي خوداي بر  اين وضعيت، حوزه
بيـرون از منطـق ابزارگرايـي     ندتوان  ميهايي است كه   شناسي و هنر از شمار مقوله  زيبايي
سنجي براي فراروي از وضعيت فرهنگيِ دوران مـدرن يـاري     د و ما را در امكاننفرض شو

باور ندارد كه هنر و زيباشناسي فراسـوي منطـقِ    ،در برابر وبر و ليوتار ،هرچند فوكو. (دنده
عقالني وجود داشته باشد كه فراسوي  پذيرد كه امري پاد  نمي چنين هموي . ابزارگرايي باشد

ليوتار  چون هم، اين وجود  قدرت باشد؛ با  ـ دانش ةرابطبه تعبير خود وي، فراسوي  ،خرد يا
  .)داند  ش ميبخ  زيباشناسي در شكل هنرِ آوانگارد را رهايي

در برابر ليوتار و فوكو،  ،داند  ناپذير مي  كه وبر منطقِ ابزارگرايي را برگشت  با توجه به اين
امر واال و هنرِ آوانگارد باور ندارد و امكاني براي چهارچوب به ستيز با منطق ابزارگرايي در 

چهارچوب گيرد كه بتواند نمودهاي عيني آن در   يِ زيباشناختي در نظر نميآيينرهايي و خود
  ).393- 390: ب1382وبر، (چالش بكشد    فرهنگي را به يسان همتمايزيابي ارزشي و 

» يِآيينخـود «بـاور ليوتـار و فوكـو بـه      يسـان  هـم بـا وجـود    ،كه گفتني است چنين هم
چرا كه  ؛ميان است درهايي نيز   يسان همهنر آوانگارد، ناچهارچوب زيباشناختي و رهايي در 

 ،شمرد  امر عقالني برمي ةآستانگيري در  يِ زيباشناختي را جايآييندر برابر ليوتار، خود ،فوكو
  ).145: 1390سايمونز، (عقالني  نه گذار به امر پاد
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