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چکید ه

میشل فوکو به تاسی از نیچه به نقد  مبانی متافیزیک غربی می پرد ازد . او د ر این راستا با افشاء و واژگونی معیارها و اصول 

بد یهی د ر ساختار قد رت، به تبیین اشکال مختلف غیریت اهتمام د ارد . یکی از این اشکال جنون است که به زعم فوکو 

د ر آثار هنری عصر مد رن متجلی است. هنر د ر آثار فوکو پیرامون سه مفهوم متمرکز است نخست آن که آثار هنری 

می توانند  فضای فکری خاص یک مقطع تاریخی را تا حد  زیاد ی آشکار کنند . د وم، آثار هنری می توانند  مفاهیمی را که 

ما از شخصیت د ر ذهن خود  د اریم مورد  پرسش جد ی قرار د هند . سوم، مفاهیم سبک و خالقیت هنری می توانند  ما را 

به سوی تفسیری مجد د  از انسان یا فاعل تجربه هد ایت کنند .  د ر این مقاله سعی شد ه است که تحلیلی از شاهکار »د یه گو 

والسکز« یعنی ند یم  ها ارائه شود  که مصد اق اند یشۀ نخست فوکو است و سپس تحلیلی از یکی از نقاشی های سورئالیستی 

رنه ماگریت که بیانگر فضای روحی و معنوی خاص تفکر فرهنگی غرب د ر قرن بیستم است ارائه می شود . همچنین با 

ارائه شواهد ی از هنر مد رن به ویژه د ر آثار گویا جنون هنری از منظر فوکو و ارتباط هنر با امر د یونوسوسی نیچه تبیین 

می شود  و د ر نهایت هنر به منزلۀ امری رهایی بخش از ساختارهای مسلط قد رت قلمد اد  می شود . 
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مقد مه
چه  آن  که  مطلب اند   این  گویای  فوکو  آثار  از  عمد ه ای  بخش 
و  جهان شمول  طبیعی،  روزه  هر  زند گی  د ر  کرات  به  را  خود  
تغییرناپذیر می نمایاند  د ر واقع محصول عملکرد های خاص اجتماعی 
فوکو  تأمل  می گیرند .  صورت  معینی  زمان  و  مکان  د ر  که  است 
ارزش های  اجتماعی،  ساخت های  این  عیان ساختن  سازوکارهای  با 

آزاد ی بخش را متبلور می سازد .
به  را  آن  بر خالف شیوه های تک سونگرانۀ د رک جهان،  فوکو 
وجهی برد بارانه تر، چند سویه تر و گسترد ه تر می نگرد ، امری که تا 
 .)583 اوست)استورات، 1387:  بر  نیچه  تأثیر  از  ناشی  زیاد ی  حد  
آثار هنری  نشان د هد  که چگونه  تا  مقاله می کوشد   این  این رو  از 
که  همچنان  گویند .  سخن  فلسفی  د ید گاه های  با  متناظر  می توانند  
می توان د ر نقاشی د ارالمجانین گویا، قیام نیروی د یونوسوسی نیچه ای 

را د ر برابر سرکوب نشان د اد .
برای فوکوی جوان سه عامل د یگر نیز د ارای اهمیت قطعی بیشتری 
بود ند . ابتد ا سُنت فرانسوی تاریخ و فلسفه علم بود  مخصوصًا به شکلی 
د انشگاه  بود  که د ر تشکیالت  بیان شد ه  که توسط جرج کانگیلم 
فرانسوی شخصیتی قد رتمند  بود ، فرد ی که کار او د ر تاریخ و فلسفه 
علوم  تاریخ  بر روی  فوکو  بعد ی  آثار  برای  نمونه ای  زیست شناسی، 
انسانی بود . کانگیلم از تز د کترای فوکو د رباره تاریخ جنون حمایت 
می کرد  و د ر کل د وران حرفه ای او یکی از مهم ترین و مؤثرترین 
که  علم)د ید گاهی  تاریخ  به  کانگیلم  نگرش  ماند .  باقی  او  حامیان 
از  نیرومند   د رکی  فوکو  به  یافت(  بسط  باچالرد   گاستون  آثار  از 
ناپیوستگی د ر تاریخ علمی و فهم عقالنی از نقش تاریخی مفاهیمی 
مستقل  شناسان  پد ید ه  متعالی  خود آگاهی  از  را  آنها  که  د اد   را 
ساختارگرا  زبان شناسی  د ر  اند یشه  این  که  د ریافت  فوکو  می کرد . 
و  الکان،  جک  توسط  روانشناسی  د ر  سوسور،  و  فرد نیاند   توسط 
اثر پیش از ساختارگرایی جورج د ومزیل د ر مورد  مذهب تطبیقی 
استحکام و توسعه یافته اند . این د ید گاه های ضد ذهنی، زمینه را برای 
به حاشیه راند ن موضوع)سوژه( د ر تاریخچه های ساختارگرای فوکو 
به نام »پید ایش د رمانگاه« د ر مورد  ریشه های پزشکی مد رن و »نظم 

امور« د ر مورد  ریشه های علوم انسانی جد ید  فراهم کرد ند .
فرانسه  آوانگارد   اد بیات  شیفته  فوکو  متفاوت،  کاماًل  تمایلی  د ر 
مخصوصًا نوشته های جورج باتال و موریس بلنشوت بود ، زیرا د ر این 
آثار عینیت تجربی پد ید ه شناسی اگزیستانسیال را بد ون فرضیه های 
فلسفی د وگانه د ربارۀ ذهنیت پید ا می کرد . آنچه او د ر این اد بیات 
برانگیختگی تجربه های محد ود   بود  که ما را  عالقه خاصی د اشت 
به بی نهایت سوق می د هد ، جایی که مقوله های مرسوم د رک پذیری 

شروع به د رهم شکستن می کند .
شیوه های  و  ذهنیت  نقد   مطالب  و  موضوعات  فلسفی،  این محیط 

به  که  را  شجره ای  و  نسبی  باستان شناسی  متناظر  تاریخ نگاری 
گذاشت  او  اختیار  د ر  بخشید   غنا  فوکو  تاریخی  نقد   پروژه های 

 .)Foucault, s tandford, 2013:   87(

پیشینه پژوهش
د ر باره موضوع مقاله حاضر به طور پراکند ه د ر مقاالت و کتب 
مختلفي  بحث شد ه است. فوکو، روشنگری و هنر آفرینش خویشتن

اثر ساکي و د یگران  فوکو نشان مي د هد  که او نه تنها ارزش هاي 
روشنگري را ناد ید ه نمي گیرد  بلکه به بازسازي برخي از این مفاهیم 
مي پرد ازد . گفتمان میشل فوکو د ر فرهنگ و هنر نوشته رفاهي و 
صباغیان این گفتمان به این موضوع مي پرد ازد  که مفاهیم سبک و 
خالقیت هنري مي توانند  ما را به سوي تفسیري مجد د  از انسان یا 
فاعل تجربه هد ایت کنند . تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه بررسی 
د یگران  تنهایي و  اثر  قواعد  هنری د ر جامعه معاصر  شکل گیری 
به  گفتماني،  صورت هاي  از  فوکو  تحلیل  برمبناي  مقاله  این  د ر 
تحلیل چهار قاعد ه شکل گیري یک گفتمان یعني وحد ت موضوع، 
وحد ت اسلوب هاي بیاني، وحد ت نظام مفاهیم و وحد ت استراتژي 
ویژگي هاي  صورت بند ي  تا  شد ه  پرد اخته  خاورمیانه  د ر   هنر 
فوکو  میشل  اند یشه  د ر  هنری  گفتمان  گرد د .  روشن  آن  گفتماني 
با تأکید  بر مفهوم بازنمایی نوشته مازیار و احمد ي د ر این مقاله 
جایگاه هنر و ارتباط آن با شیوه تحلیل گفتماني فوکو مورد  بررسي 
قرار گرفته است. تبیین گفتمان سوژه و قد رت د ر تأمالت فوکو 
و آثار تجسمی »هالی« با تأکید  بر مفهوم زند ان، نوشته حامد ي و 
رضوي د ر این مقاله با تکیه بر روش توصیف و تحلیل به گفتمان 
قد رت د ر تأمالت فوکو و چگونگي تحقق اشکال نظام مراقبت 
آثار»هالي« مورد   نمود  آن را د ر  د اشته و  اهتمام  مثابه زند ان  به 
روایت  به  فوکو  میشل  هنر  فلسفه  کتاب  مي د هد .  قرار  کنکاش 
جوزف تنک مترجم مجید  پروانه پور نشر قطره این کتاب شامل 
9 مقاله از تنک است که بر مبناي کتاب »کلمه ها و چیزها«ي 
اثر  این  با کاوش د ر  فوکو نوشته شد ه است. تنک تالش مي کند  
د ریابد  که آیا مي توان مباني اي  را به عنوان فلسفه هنر از منظر 
فوکو از این کتاب برد اشت کرد  و یک صورت بند ي از فلسفه هنر 

او به د ست آورد . 
شاهکار  از  تحلیلی  که  است  شد ه  سعی  حاضر  پژوهش  د ر 
»د یه گو والسکز« یعنی ند یمه ها ارائه شود  و سپس تحلیلی از یکی 
روحی  فضای  بیانگر  ماگریت«که  سورئالیستی»رنه  نقاشی های  از 
ارائه  است  بیستم  قرن  د ر  غرب  فرهنگی  تفکر  خاص  معنوی  و 
می شود . همچنین با ارائه شواهد ی از هنر مد رن به ویژه د ر آثار 
امر  با  هنر  ارتباط  و  فوکو  منظر  از  هنری  گویا جنون  فرانسیس 
امری  منزله  به  نهایت هنر  د ر  تبیین می شود  و  نیچه  د یونوسوسی 
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رهایی بخش از ساختارهای مسلط قد رت قلمد اد  می شود .
گفتمان هنری د ر اند یشه میشل فوکو

از منظرهای گوناگون مورد  بررسی  آثار هنری همواره 
و ارزیابی قرار گرفته اند . عد ه ای هنر را حقیقتی می د انند  
ارجاع  د یگری  امر  هیچ  به  و  د ارد   د رون  د ر  غایتی  که 
هنر  برای  هنر  مکتب  و  کانت  ایمانوئل  پیروان  نمی یابد . 
هنر  د یگری  نظریه پرد ازان  مقابل  د ر  د سته هستند .  این  از 
می د انند .  اجتماع  د ر  گرفته  شکل  و  اجتماعی  امری  را 
این منظر براساس فرهنگ و تفکر حاکم بر یک  از  هنر 
جامعه شکل می گیرد  و امری جد ای از آن نیست. میشل 
فوکو متفکری است که با نظام گفتمانی خویش د ر د سته 
ویژگی های  می تواند   هنر  او،  نظر  از  می گیرد .  قرار  د وم 
د ر  همواره  و  د هد   نشان  را  د وران  یک  د ر  رایج  فکری 

چیزهایی  کلیه  و  سند ها  کتاب ها،  بررسی  کنار  د ر  بررسی هایش، 
هنر  د هد ،  نشان  را  د وره  یک  بر  حاکم  فکری  نگرش  بتواند   که 
این  می آید .  به حساب  فوکو  میشل  تحقیق های  جد ایی ناپذیر  بخش 
مسأله را می توان د ر کتاب هایی چون »تاریخ جنون«، »نظم اشیا« و 
»این یک پیپ نیست« مشاهد ه کرد . هنر از منظر فوکو همواره به 
بارز  نظر گرفته می شود  که می تواند  ویژگی های  ابژه ای د ر  عنوان 
یک اپیستمه را نشان د هد . به عنوان مثال د ر کتاب »تاریخ جنون« 
نقاشی هیرونیموس بوش مربوط به قرن 15 را به عنوان نشان د هند ه 
شیوه تفکر نسبت به جنون معرفی می کند . د ر کتاب »نظم اشیا« که 
فوکو بازنمایی را به عنوان ویژگی بارز اپیستمه کالسیک د ر نظر 
می گیرد ؛ نقاشی »الس منیناس« اثر والسکوز را نمایند ه نگرش فکری 
حاکم براین د وره شناسایی می کند  و به تحلیل عناصر بازنمایی د ر 
آن می پرد ازد . همچنین برای تحلیل ویژگی های د وره مد رن، فوکو 
به بررسی و تحلیل آثار »رنه مگریت« می پرد ازد . این نکته مشخص 
از منظر فوکو د رکنار سایر گفتمان های  می کند  که گفتمان هنری 
د یگر د ر نظر گرفته می شود  و امری جد ا از عصر خود  نیست. فوکو 
یکد یگر  کنار  د ر  را  د وره  یک  د ر  موجود   مختلف  گفتمان های 
گفتمان ها  همه  بین  د ر  ترسیم خطوطی  به  سپس  و  می کند   بررسی 
می پرد ازد  که براساس آن می توان ویژگی های حاکم بر یک د وره 

تاریخی را شناسایی کرد .
د هه 1960  آثار  از معروف ترین  یکی  از  نخستین فصل  د ر  فوکو 
تاریخی، جامعه شناختی و  اشیاء« مطالعه ای  یعنی »واژگان و  خود ، 
قرن  تا  شانزد هم  قرن  از  شناخت  اروپایی  شیوه های  د رباره  فلسفی 
نوزد هم ارائه د اد ه و تحلیلی به یاد ماند نی از شاهکار د یه گو والسکز 
نقاشی  این  کمپوزیسیون  ساختار  فوکو  نظر  از  د ارد .  ند یمه ها  یعنی 
شیوه ای از بازنمایی را نشان می د هد  که حاکم بر اند یشۀ قرن های 
هفد ه و هجد ه، یا آنچه او عصر کالسیک توصیف می کند . د ر تابلوی 

ند یمه ها »بازنمایی می کوشد  خود  را با همه عناصر خویش بازنمایی 
اثر  اصلی  مایۀ  نقش  بازنمایی متضمن »غیبت ضروری  این  اما  کند « 
است. شخصی که نقاشی به او شباهت د ارد  و شخصی که د ر نگرش 
 .)Foucault, 1973: 16(»است شبیه سازی  نقاشی صرفًاً یک  او، 
که  کسانی  انعکاس  مرحله ای  د و  فاصله  نمایش  با  تنها  نقاشی  این 
یعنی  آن،  مفروض  موضوعات  هم  و  تابلواند   مفروض  ناظران  هم 
فیلیپ چهارم و ماریانا ترزا، پاد شاه و ملکه اسپانیا، این اند یشه را 
واقعی  شخصیت های  میان  د ر  آنها  غیبت  اهمیت  می بخشد .  تجسم 
این نقاشی آشکار است، زیرا موضوع اصلی این نقاشی این است که 
شاه  چهره های  نه  کند ،  بازنمایی  را  خود   کار  می خواهد   والسکز 
سلطنتی  این شخصیت های  که  هنگامی  را)تصویر1(  اسپانیا  ملکه  و 
تابلوی ند یمه ها را د ر زند گی واقعی خود  د ید ند ، تنها باز نمود های 
قابل تشخیص آنها، تصاویر ناروشنی بود  که والسکز د ر آینه ای د ر 
د ورد ست منعکس ساخته بود  و جای آنها را به د ختر پنج ساله شان، 
مارگارتا ماریا ترزا د اد ه بود . این تابلو را از منظری د یگر، می توان 
برجسته ترین مصد اق شالود ه شکنی د ر تاریخ هنر پس از رنسانس به 
شمار آورد . البته پیشینه ی این اند یشۀ کانونی د ست کم به ایمانوئل 
هیچ  »من  است:  گفته  محض  عقل  نقد   د ر  که  می گرد د   باز  کانت 
برخود   من صرفًاً همانی ام که  زیرا  ند ارم،  ذات خویش  از  شناختی 

می نمایم«)استورات، 1387: 584(.
تعریف  را  کالسیک  د وران  حال وهوای  ند یمه ها  که  همانگونه 
فضای  بیانگر  نیز  ماگریت  رنه  سورئالیستی  های  نقاش  می کنند ، 
است.  بیستم  قرن  د ر  غرب  فرهنگی  تفکر  خاص  معنوی  و  روحی 
بر  اصل  د و  نوزد هم،  قرن  پایان  تا  پانزد هم  قرن  از  فوکو می گوید : 
نقاشی غرب حاکم بود ه است. نخست، واژگان و تصاویر عمومًا از 
یکد یگر جد ا بود ه اند  و هر آنجا که هر د و د ر یک تابلو حضور 
قرار  د یگری  تابع  هنری،  اهمیت  لحاظ  به  آنها  از  یکی  د اشته اند ؛ 
گرفته است و د وم، هر زمان که تصویری منقوش به شیء د ر جهان 

)http://www. slideshare.net. :تصویر 1.  تابلوی »ند یمه ها« اثر د یه گو والسکز)مأخذ
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تابلو، به  از  بیرون  به  شبیه بود ه، تصویر معمواًل توجه نظاره گر را 
حضور شیء د ر جهان معطوف می کرد ه است. واژگان د ر نقاشی ها 
عمومًا تابع تصاویرند ، و تصاویر منقوش خود  تابع آن اشیاء واقعی اند  

که بازنمایی شان می کنند .
فوکو معتقد  است که تابلوی »این یک چپق نیست«)تصویر2( که 
این هر  است که  ترکیبی  د ارای  آفرید ه،  د ر 1926  را  ماگریت آن 
د و اصل را نقض می کند . فوکو د ر کتابی که با همین عنوان نوشته 
می گوید : تابلو تصویری واقعی و روشن از یک چپق را نشان می د هد  
ولی د رست د ر زیر تصویر چپق، جملۀ این یک چپق نیست با حروف 
این  د ر  اشاره می کند  که  فوکو د ر ضمن  نقاشی شد ه است.  د رشت 
جمله، واژه Ceci)این( ایهام د ارد  اشاره اش می تواند  متوجه تصویر 
چپق، یا خود  جمله و یا کل تابلو باشد  و نتیجه می گیرد  که نقاشی 
ماگریت اساسًا د ارای ایهام است و به هیچ تأویل واحد  و منحصر به 
فرد ی تن نمی سپارد . فوکو این قابلیت پذیرش تأویلهای متعد د  را نیز 
از ویژگی های عمد ه هنر قرن بیستم می د اند . )استورات، 1387: 586( 
پس از د ید گاه فوکو، از ویژگی های هنر قرن بیستم می توان به د و 
مورد  تا اینجا اشاره کرد . نخست آن که، امکان تفسیرهای گوناگون 
از اثر وجود  د ارد . مثل تابلوی »این یک چپق نیست«، د وم آن که 

هنر قرن بیستم د ارای ایهام است مثل تابلوی ند یِمه ها.

د ارالمجانین؛ عرصه قیام نیروی د یونوسوسی د ر برابر سرکوب
تخیل  و  ذهنیت  صوری،  نوآوری های  با  اسپانیایی،  نقاش  گویا، 
نامتعارف خود ، و همچنین به خاطر تصاویر مخوف، تخیلی، غریب 
و کابوس وارش د ر تاریخ هنر شناخته شد ه است. صحنه های هولناک 
و ظلمانی با باالرفتن سن گویا و بیماری ای که ناشنوایی او را رفتم زد ، 

بیش از پیش وارد  نقاشی هایش شد .
باسمه های معروف به بوالهوسی ها، ناجورها و نقاشی هایی که بر 

د یوار خانه اش کشید ، از این د ست هستند .
او د ر نقاشی د ارالمجانین، وضعیت د یوانگان را تصویر کرد ه است. 

فوکو د ر تحلیل این نقاشی، به مناسبات جنون د ر مواجهه با قد رت 
اشاره می کند )تصویر 3(.

گویا، د ارالمجانینی را تصویر کرد ه که د ر آن د یوانگان با بد ن های 
و  است  تهی  و  سرد   فضایی  د ارالمجانین،  می لولند .  هم  د ر  برهنه 
از  فوکو  تفسیر  می د هد .  نمایش  را  زند ان، حقیقت حبس  میله های 

این تصویر را می توان از د و وجه بررسی کرد : 
نخست آن که اعمال قد رت بر این د یوانگان را می توان از بد ن های 
ملتمس و عریان د ر کنار د یوارهای خالی د ریافت د ر آنجا بد ن های 
بی د فاع د ر برابر زنجیر و تازیانه به تصویر کشید ه شد ه اند  و قد رت 
را هوید ا می سازند . این وضعیت موهن و غیر انسانی د ر د ارالمجانین 
اجباری بود  که د ر آغاز قرن نوزد هم منجربه اقد امات اصالحی و 

تولد  آسایشگاه شد .
به  پینل و توک نخستین کسانی بود ند  که د ر مقابل د ارالمجانین 
تأسیس آسایشگاه روانی اقد ام کرد ند  و د یوانگان را از این وضعیت 
اسفناک د ر د ارالمجانین خارج ساختند . با تأسیس آسایشگاه روانی، 
وضوح حضور قد رت کم تر شد  و د یوانه از غل و زنجیر و میله های 
فرایند   او طی  د ارد ،  تأکید   فوکو  که  اما چنان  آزاد  گشت،  زند ان 
تصویر،  این  د یگر  وجه  گرد ید .  وجد ان خویش  زند انی  پیچید ه ای، 
آن چیزی است که از سلطۀ ساختارهای قد رت د ر عصر گویا د ر 
امان ماند ه است. آنچه که هذیان و جنون نقش بسته بر چهره های 
این د یوانگان را نفی می کند  سرشاری و طراوات نیرویی است که د ر 

بد ن های سالم آن ها موج می زند .
نقاشی د ارالمجانین بر خالف چهره های عجیب وغریب جنون د ر 
بد ن های  قد رت  و  نیرو  از  نمایشی  بوالهوسی ها،  تصاویر  مجموعه 
جوان کاماًل یکسان و همانند  است. این نیرو متضمن مقاومتی است 

تصویر 2. تابلوی »این یک چیق نیست« اثر رنه ماگریت)مأخذ:
(http://www. escargot-art- maniac.blogspot.com

تصویر 3. »د ارالمجانین«، اثر فرانسیسکو گویا)مأخذ:
)http://www.rogerdhan.wordpress.com
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علی رغم  د یگر  عبارت  به  می گیرد .  نشأت  انسانی  حقیقتی  از  که 
ساختار  د ر  انکار  و  نظام های حبس، طرد   واسطه  به  قد رت  اعمال 
انسانی  نیروی سرشار حضوری  و  این جوانی  از  د ارالمجانین ها،  این 
سر بر می آورد  که گویی از ازل طبیعی، رها و آزاد  بود ه است. این 
نیروی سرشار است که از بند  استیالی نظام ها و نهاد ها آزاد  است. 
آزاد ی  و  د ر رویاهای خود  غرقند   زند ان مخوف  این  د ر  د یوانگان 
تاریکشان را پاس می د ارند . فوکو فیلسوفی پسا نیچه ای است و نیچه 

را الهام بخش خود  می د اند )رورتی، 1385: 132(.
با  است  متناظر  گویا،  د ارالمجانین  د ر تحلیل  فوکو  توصیفات 
توصیفات نیچه از امر د یونوسوسی. فوکو بر سرشاری و طراوت و 
نیروی بد ن تأکید  د ارد  و نیچه نیز پیشتر د ر کتاب غروب بت ها از 
سرشاری نیرو سخن به میان آورد ه بود : »من نخستین کسی هستم که 
برای فهم غریزه د یرینه تر هلنی، د ر روزگاری که هنوز پربار بود  و 
همچنین سرشار، آن پد ید ه شگفتی را جد ی گرفتم که د یونوسوسی 
شرح  را  آن  که  است  چیزی  تنها  نیرو  سرشاری  است.  گرفته  نام 

می توان کرد )نیچه، 1381: 166(.
ریزی  پایه  بزرگ  اصل  د و  براساس  را  هستی شناسی اش  نیچه 
اساطیر  د ر  د یونوسوس  آپولونی.  امر  و  د یونوسوسی  امر  می کند ؛ 
بعد   به  رنسانس  »از  است.  باروری  و  شور  شراب،  خد ای  یونانی، 
را  او  اروپایی، صحنه های میگساری  از هنرمند ان برجسته  بسیاری 
به تصویر کشید ه اند « )پاکباز، 1381: 982- 983(. امر د یونوسوسی 
به  را  زند گی  می پرد ازد ،  زند گی  ستایش  به  نیچه،  د ر هستی شناسی 
این  به  د یونوسوس  »واژه  است.  آغوش می کشد  و آری گوی جهان 
معناست: یک سر زیر پرشور، اراد ه ای جاود انی از برای زاد وولد « 
)نیچه، 1377: 105(. آپولون د ر اساطیر یونان »خد ای خرد  و پاکی، 

خد ای روشنایی و خورشید  است« )پاکباز، 1381: 965(.
امر آپولونی قلمرو اصل تفرد ، هستی پد ید اری، و نمود ها است. از 
سوی د یگر امر د یونوسوسی مقر وحد تی است فراتر از هر تصوری 

)باز نمود ی( و فراتر از هر سوژه و ابژه ای)شفر، 1385: 314(.
امر  و  د یونوسوسی  امر  کیهانی  برای جد ال  است  عرصه ای  هستی 
نمایش  است.  عقالنی  مرزهای  از  فراتر  د یونوسوسی  امر  آپولونی. 
رهایی و آزاد ی است. فرد ی که روح د یونوسوسی او را د ر چنگال 
خود  گرفته است پوسته اجتماعی قواعد  عقل مد ارانه را وا می گذارد  
و کاماًل از خود  بی خود  می شود  )مک د انیل، 1379: 18(. د ر تفسیر 
د یونوسوسی  نیرویی  د یوانگان،  جنون  د ارالمجانین،  از  نقاشی  فوکو 
می کند .  قیام  و حبس  علیه غل وزنجیر  و  می کشد   بر  است که سر 
آزاد   و  مد ارانه  عقل  قواعد   از  د ر گریز  را  د یونوسوسی  نیچه روح 
از آن توصیف می کند . همچنان که فوکو نیروی مبهم و بیان ناپذیر 
بد ن عضالنی این د یوانگان را منشأ رهایی از قید  بند گی د انست. امر 
ابتنای بر  د یونوسوسی سرمایۀ د یوانه ای است»که گویی از ازل و با 

.)Foucault, 1989: 279(»حقی طبیعی رها و آزاد  بود ه است
اراد ۀ  تجسم  عقلی،  قواعد   از  رهایی  و  نابخرد ی  جنون،  این 
است.  شد ه  متجسد   و  متجسم  گویا  آثار  د ر  که  است  د یونوسوسی 
فوکو به تبع نیچه قصد  ند ارد  به استقرار فرا تاریخی معناهای اید ه آل 
و غایت شناسی های نامشخص د ست بیازد ، او از نیچه آموخته است 
که د ر جستجوی سرآغازها نباشد . »سرآغاز شکوهمند  و واال چیزی 
جز مصد اقی متافیزیکی نیست که از این باور برمی خیزد  که همه 
بنیاد ی ترین حالت خویش  چیز د ر بد و پید ایش، د ر گرانبهاترین و 

است«.
شیوه  به  که  متافیزیک  د ر  نه  را  و جنون  نابخرد ی  مفهوم  فوکو 
جد ال  جنون،  تاریخ  کتاب  د ر  او  می کند   جستجو  تاریخ  د ر  خود  
خرد  و نابخرد ی)جنون( را د ر گذر تاریخ د نبال می کند . این جد ال را 
می توان د نبالۀ جد ال امر آپولونی و امر د یونوسوسی نیچه د انست به 
بیان د یگر می توان گفت فوکو د ر قالبی د یگر، جد ال د یونوسوسی و 

آپولون را به تصویر د ر می آورد .

گویا و اپیستمه د وران
فوکو د یرینه شناسی خود  را براساس نسبت گفتمان هنر با اپیستمه 
هر د وره مورد  مطالعه قرار می د هد  و بر این اساس د یرینه شناسی 
خود  را به سه د وره استوار می سازد :  1. د وره رنسانس از قرن پانزد هم 
پایان  تا  هفد هم  قرن  از  کالسیک  د وره   .2 هفد هم،  قرن  نیمۀ  تا 
باید   تاکنون  نوزد هم  قرن  آغاز  از  مد رن  د وره   .3 و  هجد هم  قرن 
تأکید  کرد  که اپیستمه گونه ای از جهان بینی نیست بلکه محملی از 
اند یشه هاست که برحسب آن د ر یک د وره زمانی معین برخی از 
گزاره ها به عنوان د انش، معرفی، توصیف و تبیین می شوند . این د انش 
بر اصولی متکی است که اصول بد یهی انگاشته می شود . گفتمان هنر 
نیز د ر نسبتی که با اپیستمه د وران خود  د ارد  تحلیل می شود . به زغم 
و  آثار هنری  اپیستمه و  میان  نسبت  د ر هر د وره ای می توان  فوکو 
اد بی را د ریافت و بررسی کرد . می توان اذعان د اشت که آثار هنری 
به فضای فکری اپیستمه د وره خود  نزد یک است و می تواند  کمابیش 

آن را نمایان کند .
اپیسته فوکویی، ناجورها د ر تقسیم بند ی فوکو به  براساس مفهوم 
لحاظ زمانی د ر آغاز د وره مد رن به تصویر د ر آمد ه اند . د ر تصاویر 
ناجورها، جلوه د یگری از جنون به تصویر د ر آمد ه است. گویا د ر 
این نقش ها نه تصویر د یوانگان د ر د ارالمجانین، بلکه خود  جنون را 

تصویر کرد ه است)تصویر 4(.
البته پیش از گویا نقاشان د یگری موضوع جنون را به تصویر د ر 
آورد ه بود ند  مثل اثر کشتید یوانگان و د رمانجنون مربوط به د وره 
است.  اول  اپیستمه  جزء  فوکو  نظر  از  آثار  این  اپیستمه  رنسانس، 
فوکو، علی رغم تأکید ی که بر اپیستمه هر مربوط به د وره رنسانس. 
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اپیستمه این آثار از نظر فوکو جزء اپیستمه اول است. فوکو، علیرغم 
د ارد   د وره  آن  هنری  گفتمان  با  د وره  هر  اپیستمه  بر  که  تأکید ی 
د وره خود   اپیستمه  بر  تنها  نه  یافت که  نیز می توان  را  نمونه هایی 
این  اپیستمۀ شناخته شد ه تناظر ند ارند .  با هیچ  واقف نیستند . بلکه 
آثار برآنند  تا نوعی عبور از اپیستمه را اثبات کنند  و   عد م تناظر با آن 
را نشان د هند . مثاًل د ر مجموعۀ ناجورها )تصویر 5( شاخه ای نقاشی 
شد ه که معلوم نیست از کد ام د رخت رویید ه است. د ر این تصویر 
هیچ پس زمینه ای وجود  ند ارد . د ر اینجا می توان د رخت را به مثابه 
نقاشی  د ر  کرد .  تفسیر  د کارت  د انش  د رخت  مقابل  د ر  استعاره ای 
گویا شاخه د رخت، بد ون تنه و ریشه های آن تصویر شد ه است اما 
د رخت د انش د کارت، بنیان تنه د رخت بر متافیزیک استوار شد ه 

است. متافیزیک وضوح و تمایز گزاره ها)د کارت، 1376: 145(.
متافیزیکی  و  فیزیکی  زمینه ی  هیچ  گویا  نقاشی  د ر  آنکه  حال 
هیچ  همچنین  و  روشنگری  خرد   تمایز،  و  وضوح  از  ند ارد .  وجود  
این  د کارتی،  وضوح  مقابل  د ر  د رست  بلکه  نیست.  خبر  خرد ی 
جنون، آشفتگی و بی بنیاد ی است که رخ می نماید  و سعی د ارد  از 
این   طریق د ر مقابل هر بنیاد ی و اختصاصًا بنیاد  قد رت بایستد . نقاشی 
است  نمایان  تنه ای  نه  هیچ،  از  رویید ه  است  شاخه ای  تصویر  گویا 
بی انتهای جاد وگران است.  این شاخه محمل وراجی  نه ریشه ای.  و 
شخصیت های این نقاشی سرگرد ان، وحشت زد ه و غریب می نمایند . 
ارنست  هنر،  مورخ  که  همچنان  سرزمینند .  بد ون  موجود انی  آنها 
گامبریج د رباره آثار گویا می نویسد : »شخصیت های گویا به جهان 

د یگری تعلق د ارند «)گامبریج، 1380: 477(.
فوکو به د نبال نسبت هنر و اپیستمه د وران است اما اثر هنری الزامًاً 
معلول زمینه تاریخی و اجتماعی خویش نیست این تفاوت نگاه فوکو 
با رویکرد  مارکسیسم است. د ر رویکرد  مارکسیسی آثار هنری به 
نحو سر راست و منطقی بازنمای زیربنای اقتصاد ی و اجتماعی د وره 
اپیستمه  حد ود   از  گویا  نقاشی های  چون  آثاری  اما  است.  خویش 
را  گویا  فوکو،  می روند .  فراتر  خود   عصر  از  و  می گذرد   د ر  خود  
 )Foucault,  1989:  281( گسسته از عصر خویش توصیف می کند
و گامبریج، آثار گویا را حاصل»گسست از سنت می خواند «)گامبری

ج، 1380:  478(. گسستی که د ر نتیجه آن، نقاشان برای به تجسم د ر 
تا  که  کنند   احساس  را  آزاد ی  آن  توانستند   تخیالت خود ،  آورد ن 
آن زمان فقط شاعران از وجود ش بهره مند  بود ند )گامبریج، 1380: 

.)478 -480
علیرغم اینکه نیچه به د و نیروی د یونوسوسی و آپولونی قایل است 
امر  جد ال  می د اند .  د یونوسوسی  نیروی  را  وجود ی  نیروی  تنها  اما 
د یونوسوسی و امر آپولونی مقابله د و اصل مستقل نیست؛ د ر اصل، 
که  د یونوسوسی  امر  از  پد ید اری  جهان  اصل  مثابه  به  آپولونی  امر 
اولیه ای  اصل  د یونوسوسی  امر  می آید .  پد ید   است،  اصل هستی  تنها 
نظر کند   برخویش  آپولونی  بازنمود   د ر جهان  است که می خواهد  
یا به سخن د یگر، می خواهد  نقطه مقابل خود  را هستی بخشد )شفر، 

.)314 :1385
نیچه  و  می خواند   وجود   وجه  باطنی ترین  نمایش  را  هنر  فوکو 
را  هنر  نیچه  می د اند .  د یونوسوسی  امر  را  نیروی وجود   باطنی ترین 
نمایش هستی د رونی جهان می د اند ، هنر، نمایش سرشاری   د یونوسوسی 
است. رشد  هنرها از این حالت د یونوسوسی، از این پایکوبی و هستی 

است)شفر، 1385: 315(.
فوکو نیز به نسبت هنر با جنون توجه د ارد  و به زعم او جنون 
به مثابه جلوه ای از امر د یونوسوسی با هنر نسبتی عمیق یافته است. 
او به ویژه بر رشد  و جلوگیری هنر مد رن بر محمل جنون تأکید  

تصویر 4. »خواب خرد « از مجموعه ناجورها اثر فرانسیسکو گویا)مأخذ:
)http://www. scihi.org/ francisco-de-goya-herald

تصویر 5. »زمانی که خرد  خوابید ه، هیوالها بید ار می شوند «، اثر گویا)مأخذ:
)http://www. invaluable.com 
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می کند )Foucault,  1989:  286(. د ر عصر مد رن حیات بی خرد ی 
جلوه  آرتو  و  نیچه  نروال،  هولد رین،  چون  افراد ی  آثار  د ر  تنها 

.)Foucault, 1989: 288( می نماید
جنون هنرمند  مفهومی است که د ر نسبت جنون و هنر، مضمونی 
اثر هنری  د ر  د یگر  این مضمون هنرمند   د ر  است،  برانگیز  پرسش 
آمیز  جنون  مضامین  به  نمی کند .  بازنمایی  را  د یوانه  تصویر  خود  
اهتمام ند ارد  بلکه د یوانگی و جنون برخود  هنرمند  عارض می شود . 
از  بعد    1889 سال  د ر  که  هلند ی  نقاش  نگوک،  و  نسان  و  مانند  
مشاجره ای که با گوگن د اشت، د ر بحرانی روحی فرو رفت و د ر 
د ر  خود ش  خواست  به  و  برید   را  خود   گوش  عصبی  حمله  یک 
آسایشگاه روانی بستری شد  از این د ست نمونه ها بسیار وجود  د ارند . 

مثل ژرژ باتای- مارکی د وساد  و....
برید ه  گوِش  و  قربانی  مثابه  به  »مثله کرد ن  مقاله  د ر  باتای  ژرژ 
اقد ام  و  ونگوگ  هنری  آفرینش  نسبت  به  ونگوگ«  ونسان  شد ه 
فوکو،  چون  باتای  می کند .  توجه  گوشش  برید ن  د ر  او  جنون آمیز 

جنون هنرمند  را د ر نسبت با آثارش د ر نظر می گیرد :
»نقاشی هایی که »مرد  گوش برید ه« از خورشید  کشید ه بود ، شهرۀ 
خاص و عام است و بعید  است که عد ه کمی این نقاشی ها را بپسند ند . 
با این حال نقاشی های مذکور تنها هنگامی قابل د رک اند  که آنها را 
نفس بیان شخصیت نقاش)یا چنان که احتمااًل برخی مد نظر د ارند ، 

بیان بیماری نقاش( د انست«)باتای، 1387: 194(.
او را نشان می د هند  و  یا کاراکتر  نقاشی های ونگوک شخصیت 
با جنون و قطع عضو او پیوند  د ارند . هنر ونگوک از زخمی د رمان 
ناشد نی بر می آید . همچنان که تأثیر عمیق و همه گیر فسلفه نیچه از 
جنون او جد ایی ناپذیر می نماید . جنون نیچه یعنی فروپاشی تفکر او، 
همان چیزی بود  که خود  را به مثابه اند یشه بر جهان مد رن گستراند . 
جنون امکان اند یشید ن را از نیچه گرفت. اما آن اند یشه جنون آمیز 
را به نزد یک ما حاضر کرد . جنون چیزی بود  که اند یشید ن را از 
اوریک،   .)196  :1387 )باتای،  سپرد   ما  به  را  آن  و  گرفت  نیچه 
د وست نیچه، پس از مرگش نوشت: »او با جنون به د نیا نیامد ه بود  

بلکه جنون محصول طرز زند گی او شد «)همان(.
فوکو، از هنرمند  می خواهد  تا فریاد  جنون د ربند  شد ه د ر د وران 
مد رن را -که صد ایش د ر نهاد های قد رت خفه شد ه بود - د ر آثار 
هنری مد رن بشنویم. او اساسًا هر نوع اعتراض د ر معنای عام را د ر 

سایۀ این آثار هنری ممکن می د اند .
به زعم فوکو، این هنر آمیخته با جنون هنرمند  است که آزاد ی 
امکانپذیر می کند . همچنان  نهاد های سرکوب  قید وبند   از  را  انسان 
که نیچه روح د یونوسوسی را که خاستگاه رشد  هنرها بر می شمرد  
نمایش  را  د یونوسوسی  روح  او  می د اند .  عقالنی  مرزهای  از  فراتر 

رهایی و آزاد ی می خواند )مک د انیل، 1379: 18(.

هنرمند ان با جنون خود  د ر مقابل تعاریف جهان شمول و بد یهی 
نمایش  به  انسان  از  د یگر  تصویری  و  می کنند   مقاومت  انسان  از 

می گذارند  که تاریخ جنون، تاریخ د یگری است.
د ر تصویر د یگری از مجموعۀ ناجورها به نام غول)تصویر5(، گویا 
غولی را تصویر کرد ه که بر لبه جهان به نظاره نشسته است. هالل 
نازک ماه حکایت از ظلمت و تاریکی شب د ارد . این غول را می توان 
نماد ی از جنون و بی خرد ی د انست چرا که به تعبیر گویا، زمانی 
که خرد  خوابید ه است، هیوالها زاد ه می شوند .گارد نر، گرایش گویا 
را د ر سال های پایان عمر گرایش به سبک تاریک د ر د رون رنگ 

های شوم شبانگاهی می خواند )گارد نر، 1365: 570(.
این امکان را پیش روی جهان غرب گشود  که به شیوه ای  گویا، 
خشن از خرد  خود  فراتر رود  و وعد ه های د یالکتیک را پشت سر 
بگذارد  و به تجربه های تراژیک چنگ بیند ازد  و بی خرد ی جزء 
اثری هنری  آن چیزی شد  که می خواست  و الینفک هر  ضروری 

.)Foucalt, 1989: 285( باشد
د ر عصر مد رن روانکاوی و روانشناسی کوشید ند  تا جنون را د ر 
چنبرۀ خود  اسیر کنند . با خلق مضامینی چون هنجار رفتاری، اعتد ال 
و سالمت روانی حد  وحد ود  آن را تعیین کنند  و آن را   به سنجش 
د رآورند . اما این هنرمند ان هستند  که با نیرو و توان خود  د ر برابر 
این زند ان بزرگ اخالقی که ما بنابر عاد ت آن را آزاد ی د یوانگان 
 Foucault,( کرد ند   مقاومت  می خوانیم،  توک  و  پیتل  د ست  به 
282 :1989(. هنرمند ان نه تنها از حد  و حد ود  و تعاریف جنون 

می گریزند ، که خود  معیار سنجش را تعیین می کنند .

نتیجه گیری
تبیین فوکو از مضمون جنون د ر هنر د ر طرح کلی فلسفه فوکو قابل 
و  معیارها  افشا و واژگونی  فیلسوف  این  است. طرح فکری  رد یابی 
اصول بد یهی اشاره شد ه د ر متافیزیک غرب است که ساختار قد رت 
با تکیه برآن، انسان بهنجار را تعریف می کند . این تعریف با کنترل 

)http://www. fardmag.ir:تصویر 6. »غول« از  مجموعه  ناجورها اثر گویا)مأخذ
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صورت  غیریت  مختلف  شکل های  گذاشتن  کنار  و  حبس  طرد ،  یا 
می پذیرد . یکی از این اشکال غیریت، جنون است که د ر مقابل خرد  
تعریف می شود . د ر تبیین فوکو، جنون هنری د ر مقابل فرایند  بهنجار 
آثار  د ر  را  هنری  جنون  این  نمونه  فوکو  می کند .  مقاومت  سازی 
فرانسیس گویا جستجو می کند . توصیفات فوکو از تحلیل آثار هنری 
به ویژه نقاشی های گویا با تکیه بر مفهوم جنون با توصیفات نیچه 
از  هنری  جنون  بین  شباهت های  است.  متناظر  د یونوسوسی  امر  از 
منظر فوکو و امر د یونوسوسی که د ر این مقاله بر آنها تأکید  شد ه 

است عبارتند  از:
- امکان تفسیرهای گوناگون از اثر هنری؛

- د ر هنر مد رن ایهام وجود  د ارد ؛
که  شد   چیزی  آن  هر  الینفک  و  ضروری  جزء  بی خرد ی-   -

می خواست اثر هنری باشد ؛
- رهایی امر د یونوسوسی از مرزهای عقالنی؛

- سرشاری نیروی جنون د ر هنر و سرشاری نیروی د یونوسوسی؛
- هنر به زعم فوکو نمایش د رونی ترین وجه وجود  است و از منظر 

نیچه امر د یونوسوسی، باطنی ترین نیروی وجود  خواند ه می شود ؛
- د ر د ید گاه نیچه، رشد  هنرها از حالت د یونوسوسی است. فوکو 
با جنون توجه د ارد  و به ویژه بر رشد  و جلوه  نیز به نسبت هنر 

گیری هنر مد رن بر محمل جنون تأکید  د ارد ؛
هنر  نیز  فوکو  است.  آزاد ی  و  رهایی  نمایش  د یونوسوسی،  امر   -
آمیخته با جنون هنرمند  را ضامن آزاد ی انسان از قید وبند  نهاد های 

سرکوب می د اند ؛
مطرح  فوکو  مباحث  د ر  که  نابخرد ی)جنون(  و  خرد   جد ال   -
می شود  می تواند  نماد ی از جد ال امر آپولونی و امر د یونوسوسی نیچه 

باشد .

پی نوشت ها
1. Francisco Josel de Goya Lucientes )1745-1828)

2. The Caprichos.

3. The Disparates

4. این تصاویر به نقاشی های خانه مرد  ناشنوا معروف است.
5. The Madhouse

6. William Tuke

7. Philip Pinel              

8. Ursprung origin
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Rahpooye Honar/ Visual Arts
Abstract

Foucault’s first major book , Madness and Civilization, 

is an examination of the evolving meaning of madness in 

European culture, law politics, philosophy and medicine 

from the middle ages to the end of the eighteenth century. 

It marks a turning point in Foucault’s thought away from 

phenomenology toward structuralism: though he uses the 

language of phenomenology to describe an evolving expe�

rience of the mad as “the other”, he attributes this evolu�

tion to the influence of specific powerful social structures. 

Foucault’s intellectual indebtedness to Nietzche is appar�

ent in his writing, yet the precise nature, extent and nu�

ances of that debt are seldom explored. Foucault himself 

seems sometimes to claim that his approach is essentially 

Nietzchean. It is well known that Nietzche plays a special 

role in Foucault’s thought, but instead of a lively scholarly 

interest in the relationship between the two philosophers, 

one has become accustomed to the somewhat mythical ac�

count that reading Nietzche, on a beach under the Italian 

sun in 1953, liberated Foucault from the influence of the 

three Hs _ Heggel, Hussrel and Heidegger that dominated 

French philosophy at the time. Following Nietzche, Mi�

chel Foucault, the French philosopher and litetetary critic , 

puts the foundations of western metaphysics under ques�

tion and criticism. Accordingly, he endeavors to clarify the 

various forms of otherness through revelation and inver�

sion of the definite criteria and principles in the structure of 

power.One of these forms of otherness is madness that, in 

Focault’s view, is manifested in the artworks of modern 

era. In Focault’s works, art is centered around three con�

tents. The first one is that artworks can largely disclose the 

specific intellectual atmosphere of a historical period.Sec�

ond, artworks can seriously question our mentality about 

characters. Third, the contents of style and artistic creativ�

ity can lead us to a new interpretation of human, who is the 

subject of experience.For over 350 years,art lovers have 

been fascinated by Las Meninas. This complex and contro�

versial oil painting is an incredibly nuanced depiction of 

life in the court of King Philip.The title which translates to 

Ladies in Waiting, is a turning point in art history for the 

way in which Velazquez broke from the stiff formal por�

traits that typically defined royalty.  Perhaps one of the 

most important paintings in all western art history, this 

masterpiece continues to influence artists today. This essay 

tries to give an analysis of Diego Velazquez's masterpiece, 

Las, which is an evidence for Focault’s first notion. Then, 

an analysis of one of Rene Magritte’s surrealistic paintings 

is presented which expresses the specific spiritual ambi�

ance of western culture in 20th century.The artistic mad�

ness in Foucault’s opinion and the relationship between art 

and Nietzche’s Dionysian matter is also clarified by pre�

senting evidences from modern art and specially works of 

Francisco Goya.  Finally, art is considered as a liberating 

factor from the dominating  structures of  power.
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