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مقدمه
اندیشهورزیانتقادیدرقرنبیستموبهخصوصدر
نیمةدوماینسده،ارتباطتنگاتنگیباهنروادبیاتپیدا
کردهاست.تصلبفكریپسازجنگدوموشكستباور
راستینبهخردنابروشنگری،موجبآنشدکهتوجهی
ایندرگاه،عقل از و امرهنریمعطوفگردیده به ویژه
انتقاد به آن با پیوسته خواهی شمول و فلسفی محض
برابر امرخاصدر از آنكهزماندفاع گرفتهشود.گویی
مقام در آدورنو بود. فرارسیده مفهومی کلیتسازیهای
یكیازبنیانگذارانتفكروزیباییشناسیانتقادیپساز
راگوشزدمیسازد.وی رویكردی جنگ،ضرورتچنین
عقالنیت نقد راههای از یكی میتواند »هنر مینویسد:
عقالنی خصیصة با صرفاً نمیتواند خود چند هر باشد،
که است عقالنیتی هنر عبارتی به شود. مشخص بودن
ببندد« رخت آن از بیآنكه میکند، نقد را عقالنیت

.)Adorno, 2002: 55(
درفضایتحتسیطرۀساختاستیالییامرکلی،هنر
میتوانستباعقالنیتخاصخود)یوتوپیایی-ناابزاری(1،
فراهم را ازفضاییسرکوبگر انتزاعی امكانیکگسست
در که تمدن، و اروس کتاب در مارکوزه دیدگاه آورد.
سالهایپسازجنگدومنگاشتهشدوبهنوعیپاسخی
امیدبخشبهدیدگاهبدبینانةفرویددرتمدنوماللتهای
آناست،دراینخصوصجالبتوجهاست:درحالیکه
یقین قطع را آزاد تمدن یک شكلگیری امكان فروید
ازدریچةهنر، برآناستکه مارکوزه ناممكنمیداند،
هنوزهمامكانشكلگیریتمدنیناسرکوبگروجوددارد
)مارکوزه،202:1388(.بنابراینمارکوزهامكانرهاییرا
درهنرجستوجووگوشزدمیسازد.دریدانیزبهعنوان
یكیازاندیشمندانمتأخرتراینعصر،برذاتتعینگریز
ادبیاتتأکیدکردهومعتقداست:»ادبیاتبهعنوانبنیادی
تاریخیباابداعاتوقوانینخودش،بنیادیدرتخیلکه
اجازهمیداد رامیدهد، گفتنهرچیزی اجازۀ اصولش
قوانینآنرابشكنیم،آنهاراجابهجاکنیموبهاینترتیب
تفاوتسنتیطبیعتوبنیاد)طبیعتوقرارداد/طبیعتو
تاریخ(راپایهریزیکنیم،ابداعکنیمیاحتیبهآنهاشک

کنیم«)دریدا،40:1381(.
رفع برای وسیلهای تنها هنر، به نقادانه رجوع این

احتیاجبهیکلذتآنیوفراغتازپوچوارگیعینیتیافتة
عقلکلینبود،بلكهبهمنزلةساحتیدوبارهکشفشده
در فكری مناقشات از بسیاری ملجأ میتوانست که بود
فضاییجدیدترباشد.هنروادبیاتدراینکشفدوباره،
میدانیوسیعبرایزورآزماییهایفكریدرراستاییک
هدفاساسیبود؛رهایی.درواقعآنآرزویدیرینهایکه
اکنوندرلوایبسطهمهجانبةامرمانع،بهغیبترفتهبود.
معطوف ادبیات و هنر به دوره این در توجهعمیقیکه
گردید،مالزمآنبودتابسیاریازقیدوبندهایسنتیکه
دستوپایاینعرصهراتنگمیکرد،برداشتهشودتا
و میدان این در فلسفی عمیق مناقشات رخداد امكان
معناشناسی، نشانهشناسی، از اعم آن متعدد حوزههای

زبانشناسیو..فراهمآید.
)به هرمنوتیكی دیدگاههای ترویج و نشر زمان از
اندیشیهای تمامجزم پایة گادامر(، نظرگاه در خصوص
فكریوفلسفیبهطورمحسوسیبهلرزهدرآمدورویكردی
تكثرگراجانشینبرداشتهایتكینانگارگردید.اینکفهم
معناییبهمثابهیکواقعهتلقیمیشد2،بهامرییگانه،
بنیاد است:»فهمدر معتقد گادامر تكرارناپذیر. و موناد3
به و شناسایی به مرتبط ناب طور به امری فقط خود
اصطالحامریمعرفتینیست.فهمجایگاههستیشناسانة
مارادرجهان،همچونهستندگانیتأویلگرروشنمیکند.
هرفهمحتیسادهترینشكلآن،نمایانگرایننكتهاست
کهمابابرخیپیشداوریهاکارمانراآغازکردهوپیش

بردهایم«)احمدی،100:1380(.
بنابراینفهموبرداشتمعنایی،امریزمینهایودر
نتیجهمتكثراستکهتنهادریکافقمشترکمیتواندبه
فهم و ادراکی سیالیت به باور یابد. دست انتقال تجربة
متكثرازمعنا،زمینةموردنظررابرایظهوروبروزامر
خاصفراهممیآورد؛موجودیتیکهدرتفكرمفهومیانكار
میشدواینکمعرفتاشراقیبرایاحیاءبذرآنزمینی
به هنر ذات در باید اکنون میآمد. حساب به مساعد
کنكاشبرایجستنعنصریپرداختکهبتوانچندانگاری
وتفاوتراازدریچةآناستنباطنمود؛عنصریکهگویی
دیگرشاخههایشناختازآنتهیبودهاست.آدورنودر
میمسیس4 را مفقوده حلقة این زیباییشناسی، تئوری
ارزیابیمیکندوبرپایةاحیاءوبازتعریفآن،شالودۀنوعی
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خاصاززیباییشناسی،کهمیتوانآنرازیباییشناسی
تفاوتنامید،پیمیافكند.آدورنومینویسد:»میمسیس
کهذاتخالقةاثرهنریاست،هنرراباتجربةفردانسانی
دریچة ]از هنر میدهد. پیوند دریافتکننده[ مقام ]در
واقعیت که را کلی امر فروپاشی حكم میمسیس[،
 Adorno,( »نمیخواهدآنرابیانکند،صادرمیسازد

.)2002: 53
در کلیدی مفهومی به بدل که میمسیس بنابراین،
زیباییشناسیآدورنوییمیگردد،برآناستکهبانشان
سوژۀ مقام به را مخاطب هنر، نامتعَین جوهر دادن
خودبنیادارتقاءدادهونویدرهاییهستیاجتماعیرابه
آدورنو، برای گفت میتوان عبارتی به آورد. ارمغان
میمسیسپیامآوردرکحضوردیگریوفهمتفاوتهاست.
آدورنوخودازپیشگاماندرعرصةرویكردفلسفیجدیدبه
هنروادبیاتدردورۀپسازجنگبود.ویپسازمشاهدۀ
شكسترویكردفلسفةهگلیدربارهتكاملمثبتتاریخ،در
قالببروزفاشیسمواستالینیسم،بانوعییأسازپراکسیس
سیاسی-فلسفی،منادیتوجهاساسیوعمیقبههنرو
ادبیاتبرایشكلگیریجامعةمطلوب)بهتعبیرخودوی
شیوهای به جامعه که نكته »این گردید: منفی( جامعة
ایدئولوژیكیوانتقادیدرآثارهنریظاهرمیشود،مستعد
فلسفی - تاریخی رازوارگی یک و ابهام به که است آن
منجرگردد.تفكرتأملیبهراحتیاغفالمیشودتابپندارد
کهیکهماهنگیازپیشبرقرارشدهمیانجامعهوآثار
هنریوجوددارد.درحالیکهرابطةحقیقیایندو،تفاوت
است؛اینتفاوتدرچرخشبرسازندهایازجامعةحقیقی
)آدورنو،38:1385- میزند« بداندست هنر که است

.)37
در سیری با تا است آن دنبال به پیشرو پژوهش
زیباییشناسیانتقادیآدورنو،بهبررسیمكانیسمتفاوت
مقولة از اندیشمند این برداشت چگونگی وی، تفكر در
ساحت در تكثر و پریشانی با آن ارتباط و میمسیس
از امكانگسستورهایی نهایت دریافتپرداخته،ودر
وضعیتیمتعَینوسرکوبگربهواسطةشناختهنریرا،از

دیدگاهایناندیشمندموردکنكاشقراردهد.

مکانیسم تفاوت: طرد امر همسان 
موضوعیکههموارهدرهیأتیکمسألهبرایآدورنو
مطرحبودهاست،نقدعلمباورینهفتهدرتفكراثباتیاست.
اودردورۀحیاتخویشبهنوعیشاهدشكستایننوع
تفكرودعویآنمبنیبرنویدزندگیبهتروآزادتربود.
آدورنوباعلمدرمقامامریفینفسهسرجدالندارد،بلكه
آنچهدرتیررسنقدویقراردارد،اسطورهسازیازعلمی
در او بود. داده سر اسطورهزدایی ندای خود که است
دیالكتیکروشنگری،استداللمیکندکهعلمروشنگری
و توجیهگر ماهیت خاطر به را خرافه و اسطوره که
اسطورهای به بدل خود میکرد، طرد آن تمامیتخواه
جدیدشدهاستتاهرچیزیراتوجیهوتفسیرکردهودر
هیأتعدددرآورد:»اسطورهسازیدرموردتساویایدهها
بااعداددرآثارمتأخرافالطون،بیانگرتمنایذاتیهمة
قانون و بدینترتیب،عدداصل صوراسطورهزداییاست.
روشنگریاست...اسطورههاییکهقربانیروشنگریشدند،
خودمحصوالتآنبودند.توصیفیکهقباًلتفكردرقالب
اسطورهازرخدادهابهدستدادهبود،اینکتوسطمحاسبة
علمیرخدادهالغومیشود«)آدورنووهورکهایمر،1384:

.)36-37
آدورنو نقد مورد علمباوری همان برداشتی، چنین
است.روشنگریبراسطورهوجادوخطبطالنمیکشدو
ایمانراستینبهعلمراجایگزینآنمیسازد.تنهاعلم
استکهمیتواندبررؤیایدیرینةانسانمبنیبرتسخیر
طبیعت-کهخودناشیازترسازمجهوالتطبیعیبود
گهوارۀ با را انسان بدینترتیب و بپوشاند عمل جامة -
نخستینخویشبیگانهسازد.آدورنومیافزاید:»اسطورهبه
روشنگریبدلمیشودوطبیعتبهعینیتصرف.آدمیان
چیزی از شدن بیگانه با را خویش قدرت افزایش بهای
میپردازندکهاینقدرترابرآناعمالمیکنند«)همان:

.)39
طبیعت از را انسان نهایت در روشنگری علمزدگی
شناخت برای موضوعی صرف به را آن  و کرده بیگانه
برطبیعت انسان آنكه از قبل اما تقلیلمیدهد. ابزاری
سیطرهیابد،بایدبرترسخودناشیازناشناختگیوغربت
آنچیرهگشتهوطبیعترابهچیزیآشنا،نزدیکودر
نهایتبهپدیدهایازجنسخودبدلکند:»مردعلماشیا
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راتاآنحدمیشناسدکهبتواندخودسازندۀآنهاباشد.
او برای به اشیاء، درخود ]ذات[ که است بدینترتیب و

تبدیلمیشود«)همان(.
بدینترتیب،اُبژهوسوژهکههرکدامدارایکیفیات
همین مییابند5. تقلیل یكسان چیزی به است خاصی
مسأله)همسانی(استکهانتقادازآن،شالودۀدیالكتیک
منفی6آدورنوراتشكیلمیدهدوهموارهدرفلسفةوی
فلسفة آدورنو »فلسفة میآید: حساب به اصلی دغدغة
ناهمسانیاست.دیالكتیکمنفیهرچندناگزیراستکه
درپیكرمفاهیمکارکند،امانابسندگیمفاهیمرانشان
نباشند،که اگرچیزهاهمانند آدورنو[ نظر میدهد.]در
نیستند،وقتیآنهارازندانیمفاهیممیکنیم،راهیباز
میماندتادریابیمکهادعایهمسانیمفهوموابژهباطل
که است آن بر آدورنو .)219 :1379 )احمدی، است«
فرضهمسانیسوژهوابژه-ولذاهمسانیمفاهیموابژهها
وبهطور -امریغیرطبیعیاست؛بهعبارتیاگراساساً
طبیعیمفهوموابژهاینهمانند،پسچهنیازیاستکه
آنقدربراینهویتتأکیدگرددودرنتیجهآنراچیزی
این بر منفی دیالكتیک در وی داد. جلوه مصنوعی
مصنوعیتوتأکید،انگشتمیگذاردوهمسانیراچیزی
طبیعینمیداند:»اندیشةهمسانیسوبژکتیواست.یعنی
و ابژهها همسانسازی فرض که دارد وجود سوژهای
مفاهیم،یكیبودنرمزهاومعناهاراپیشمیکشد.این
باژگونیواقعیتبهسودسوژهتماممیشود،سوژهدرپی
بهرهایاجتماعی،برآوردهشدنخواستیونیازیچنین

.)Adorno, 1973: 183(»میکند
ذهنشناسادرپیتسخیروبهرهکشیازابژه)تسلط
برطبیعت(وبنابرایندرپییکسودمندیاستکهفرض
مقالة در آدورنو میکند. مطرح ابژه با را خود همسانی
کنایی گونهای به عقالنی«، غیر خرد چنبرۀ در »جهان
مینویسد:»روشنگریکهدرگستردهترینمعنابهمثابه
پیشرفتتفكر،فهمشدهاست،هموارهآزادکردنموجودات
را عالم مقامسروران آناندر نشاندن و ازهراس بشری
هدفقراردادهاست.بااینحالکرۀخاکیکهاکنونبه
ازتأللؤاینمصیبتغرورآمیز، تمامیروشنشدهاست،

تابناکاست«)آدورنو،41:1390(.
محكوم را روشنگر علم نیز و فلسفه تاریخ آدورنو،

میکندکههموارهبرهویتسوژهوابژهتأکیدکردهاندو
توسط ابژه کشاندن انقیاد به برای بازیچهای همواره لذا
سوژهبودهاند.بهاعتقادوی:»ازپارمنیدستاراسل]تاریخ
فلسفه[،وحدتشعاراصلیاست«)آدورنووهورکهایمر،

.)37:1384
آدورنوبرآناستتافلسفهازهمانگامنخستوبا
تأکیدبرساحتشناختشناسی،حكمبههمسانیسوژهو
ابژهدادهاست؛یعنیازجاییکهسوژهتصمیمگرفتخود
تلقی این »در بشناساند: خویش خویشتن به را
شناختن نتیجه در و اندیشیدن راه از شناختشناسانه،
استکهنفسدرمییابدکهوجوددارد،زیراخودشرانیز
خود، از سوژه ادراک در میکند. فرض چیزی همچون
به شناخت میشود، مطرح ابژهای همچون که خودی
گفتةآدورنوبهخاطرهمیپیوندد...پساطمینانازوجود
خودنیزبهمعنایفرضوجودنفسهمچونچیزیاست...
اما بشناسد، را خود یعنی شود، خودآگاه میتواند نفس
دانای سوژه همان یعنی را خودش باید کار این برای
موارد از یكی یعنی ابژه به تبدیل را کنشگر شناسای
شناساییکند«)احمدی،204:1379(.اینگونهاستکه
فلسفه،سوژهرادرراستایشناختخود،باابژهاینهمان
میکند.بهنظرآدورنو:»ازمدتهاپیش،فلسفهمیتوانست
به برعكس، کند. درک را خود رسالت که میبایست و
منادی و کرد، بسنده یاسرچشمه نخستین اصل یافتن
 Adorno, 1973:( شد«  دروغین کلیتی و همسانی

.)143-144
آدورنوبهخصوصبهفلسفههگلمیتازدوآنرابه
خاطرتأکیدبروحدتازطریقتكیهبرکلیت،موردنقد
قرارمیدهد.هگلهموارهازامریکلی،فراگیروتامحرف
میزند؛ازجامعیت،ازمطلقوازروحکلی.هگلبدینسان
تمام هگل میسازد. مضمحل کلی امر در را خاص امر
ناهمسانیهاوتفاوتهاییراکهمرزامورجزییباهمدیگر
تمامیتی همه از و میزند کنار کلی امر قالب در است
یكپارچهمیسازد:»بهاعتقادآدورنودقیقاًهمانمسایلی
کههگلدرهماهنگیکاملباسنتمتافیزیک،آنهارا
راهگشای و مسائل جالبترین بود، دانسته بیاهمیت
رسالتفلسفهاند.اینمسائلعبارتندازتمامچیزهاییکه
بهزندانمفهومیشدنتننمیدهند،منفرد،خاص،یكه
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ناهمسانند« بقیه با کالم یک در و تكرارنشدنیاند و
)احمدی،218:1379(.بدینترتیبدیالكتیکهگلتنها
راهبهاثباتمیبرد؛اثباتوحدتوهمسانی.ازاینجهت
شر از را دیالكتیک »باید مینویسد: آدورنو که است
همة و نفی در نفی و کرد آزاد هگلی اثباتی تعینهای
چیزهاییراکهدراندیشهوروشکارهگلراهبراثباتو
کنار میکاهند، نقادی امكان از و میگشایند، پذیرش
آدورنو .)Adorno, 1973: 334-338( گذاشت«
انتقاد باد به زاویه همین از را روشنگری علم همچنین
بهمنزلة را قبل،فقطچیزهایی از میگیرد:»روشنگری
تحت را آنها بتوان که میشناسد باز رخداد یا موجود
وحدت بر مبتنی علم ساختار درآورد.. وحدت شمول
هموارهیكسانبودهاست...اصلموضوعةبیكندرمورد
وجوبیاضرورتوجودعلمواحدعام،همانقدرباامور
با پیوندناپذیرخصومتمیورزدکهمعیارعامالیبنیتس
به آنچه هر روشنگری دید از انفصال.. یا گسست دیدۀ
اعدادونهایتاًبهاحدیایگانه،تحویلنیابد،موهوموخیالی

است«)آدورنووهورکهایمر،35-36:1384(.
علمبابهقالبدرآوردنتمامیکیفیاتدرحصارتنگ
عدد،تفاوتهایشانرانادیدهمیگیردوبدینشكلآنهارا
پنجکمتر از بدلمیسازد:سه قیاس قابل بهچیزهایی
است.بنابراینعلموفلسفهکهادعایعقالییبودندارند،
مسلط جایگاه در را سوژه سوژه، در ابژه اضمحالل با

نشاندهاند.
آدورنوکهبهنوعیازمعرفتمفهومی-عقلینومید
شدهوآنراراهگشایبهنجاتنمیدید،بارقههایامیدرا
درمعرفتشهودیوهنریجستوجومیکرد.ویحتی
شناسایی را چیزی آن ردپای اسطوره، عصر جادوی در
میکندکهدرمعرفتمفهومیغایباستوازاینجهت
میپردازد: اسطوره و جادو تراژیک ستایش به نوعی به
و اثر اکنون که میکرد حفظ را تمایزاتی جادو »جهان
ردپایآنهاحتیدراشكالزبانینیزمحوگشتهاست.
نفع به بینموجودات، متنوع و متكثر قرابتهای اکنون
رابطهیانسبتیواحدسرکوبمیشود؛رابطةبینسوژهیا
ذهنیکهمعنامیبخشدوابژهیاعینفاقدمعنا،رابطهای
میانداللتعقالنیوحامالنتصادفیآن«)همان:41(.

دردیدگاهآدورنو،هنرنیزخلفعقالنیترجادوست؛با

عقالنیتیکهخاصةآناست.ویدرتئوریزیباییشناسی
مینویسد:»دروهلةنخست،اثرهنریدارایاصلعقالنیت
استکهبهجداییآنازسلطةقلمروجادوواسطورهاشاره
داردودروهلةدوم،هنردرمقابلعقالنیتکهخودقلمرو
 Adorno, 2002:( میایستد« است جدیدی سلطة
54(.ازاینمنظر،هنروادبیاتباعقالنیتخاصخود-
عقالنیتمنفیویوتوپیایی-دربرابرعقالنیتاثباتیکه
بههمسانیتأکیددارد،میایستد.آدورنودرمقالةخودبا
است: معتقد تكنیک و زیبایی زشتی، باب در عنوان
بگیرد، بهره ]هنری[ نقشمایهها این از که »عقالنیتی
یاری ترمیمزخمهایعقالنیتمحض، رادر ما میتواند

دهد«)آدورنو،49:1386(.
هنروادبیاتازآنرودرنزدآدورنوازجایگاهرفیعی
برخورداراستکهمنادیناهمسانیاستوتنبهوحدت
واینهمانیرمزهاومعناهانمیدهد.اماهنرنیزمانندهر
معرفتدیگریممكناستدچاراستحالةکارکردیگردد.
ازاینروستکهآدورنوبینهنرمدرنوهنرتودهایکه
یک بر و میبرد نام آن از فرهنگ7 عنوانصنعت تحت
وحدتمكانیستیاستوارگشتهاست،تمایزقایلمیشود8.
آدورنودرصنعتفرهنگسازی؛روشنگریبهمثابهفریب
تودهای،چنینبیانمیکند:»اینکفرهنگ،یكسانیرابه
همهچیزسرایتمیدهد...هرشاخةفرهنگدرخودیک
دستوهمگینیزباهمیکدستویکنواختاند.تحت
نظامانحصاری،همةاجزایفرهنگتودهاییكساناند،و
خطوطمربوطبهاستخوانبندیاینفرهنگ،یعنیهمان
رفته رفته انحصار، توسط شده ساخته مفهومی آرماتور

نمایانمیشود«)آدورنووهورکهایمر،36-37:1380(.
اماهنرمدرنبرخالفهنرتودهایکهدربرابرواقعیت
میسازد، ترسیم موعود بهشتی آن از و کرده خم سر
وجهیانتقادیداردودرعوضبهتصویرکشاندنبودهها،
بایستههاتأکیدمیکند:»بهگمانآدورنو،هنرمدرن بر
اصلکانتیاستقاللهنرراثابتکرد،وایناصلاکنونبه
عنوانبرداشتیمتافیزیكیازتجربةهنریمدرنیتهدرست
و نقادانه کاستیهایش، از جدا مدرن، هنر است..
و است، دستاوردهایسنت نقد هنر این منفیگراست...
بنیانخودرادرنابسندگیآنچیزیمییابدکهخودرا
بسندهجلوهمیدهد...هنرمدرنباانكارتقلید،رونویسیو
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ایننكتهراآشكارساختهاست...کهبرخالف بازسازی،
است« همانی این عدم هنر اساس عامیانه، برداشت

)احمدی،229-230:1388(.
هنرمدرنکهازاستتیکمنفی9بهرهمیبرد،حاوی
وجهییوتوپیااستوبههمیندلیلازتندادنبهواقعیت
پرهیزکردهوازاینهمانیباآنمیگریزد.بهعبارتیهنر
مدرنبانفیآنچههست،چیزدیگریراترسیممینماید؛
وضعیتیکهموجودنیستوبایدبهوجودآید.بنابراینهنر
امر برابر در کارکردی ازکرنش هرچهخودآیینترگردد
واقعطفرهمیرود.هنرمدرنکهآدورنوازآنباعنوانهنر
خودبنیادیادمیکند،هنریمستقلازاجتماعوآزاداست
وازسویجامعهتعیننمییابد.ویدرمقالهایباعنوان
خودبنیادیهنر،اذعانمیداردکه:»هنربدینسببامری
اجتماعینیستکهمحتوایمادیاشراازجامعهمیگیرد،
بلكهبدانخاطرامریاجتماعیاستکهعمدتاًدرتقابلبا
درون خود کردن منعقد با هنر میگیرد. شكل جامعه
وجودیکهروبهخویشدارد،بهجایآنكهازهنجارهای
لحاظ به امری اینرو از و کند اطاعت موجود اجتماعی
اجتماعیکارابهحسابآید،جامعهرانقدمیکند،آنهم

صرفاًبابودنخویش«)آدورنو،27-28:1385(.
نسبتهنرخودبنیادباجامعهنسبتیتفاوتیاستنه
اثباتی؛یعنیبهجایآنكهبرحقانیتامربالفعلاجتماعی
صحهبگذارد،بهساختالمكانجامعهایمتفاوتوبالقوه
از خاص نوعی شاکلة امر همین درست میکند. اشاره
که میکند پایهگذاری آدورنو نزد در را زیباییشناسی
میتوانآنرازیباییشناسیمبتنیبرتفاوتنامید.هنر
با واقعی، امور از استقالل همین دریچة از دقیقا مدرن
جامعهپیوندیافتهوتعهدخودرامشخصمیسازد؛تعهدی
کهدرذاتدروننگرآننهفتهاست.آدورنودرمقالة»تعهد«
مینویسد:»درنظریةزیباییشناسی،تعهدرابایدازگرایش
این معنایخاص به متعهد ازهنر متمایزساخت.قصد
یا و قانونی فرمانهای اصالحی، اقدامهای که نیست
در که است آن هدف بلكه شود، ایجاد عملی نهادهای
سطحنگرشهایبنیادیکارشود«)آدورنو،الف1391:
تعهد آدورنو، نظرگاه در عبارتیمیتوانگفت به .)261
بهپراکسیسسیاسی بهمعنایپرداختمستقیم هنری
نیست،بلكهتعهدهنردرتغییربنیادینهسِتاجتماعیاز

به است. انسان آگاهی ساخت در ریشهای تحول طریق
عنوانمثالشعریرادرنظرآوریدکهدرآنمردیچنان
توصیفشدهکهدرکنارساحلیزیباودریاییصافوآبی،
باخیالیآسودهوفارغازدغدغههایاجتماعی،پرواززیبا
ویکدستمرغاندریاییرابهنظارهنشستهاست.در
ظاهرچنیناستکهایناثرادبیفارغازهرگونهدغدغة
جمعیاستوبهجایتصویرامورواقع)فاکت(مثلفقر،
بیماری،جنگو..تصویریبیدغدغهآفریدهاست.امادر
آگاه کمبود یک از اثر این خواندن با مخاطب حقیقت
به که فراغتی نیست، و باشد باید که چیزی میشود؛
واسطهمسخذهنیانسانهادردنیایتكنولوژیکازبین
تا وامیدارد تأمل به را اثرخواننده بنابراین رفتهاست.
جامعةخودرابهپرسشبگیردوباانتقادازآنبهدنبالراه
این آنچه که گفت باید باشد. وضعیت این از گریزی
سیالیت،ناهمسانیوپویاییرابهاثرهنریوادبیبخشیده
روح دارد، پی در را سپهر این به آدورنو مثبت نگاه و
مجرای از هنر عبارتی به است. هنری اثر میمتیک
میمسیساستکهندایتكثروچندگانگیسرمیدهدو

بدینسانخاستگاهیبرایرهاییانسانمیگردد.

میمسیس به مثابه بیانگری
تئوری در که آدورنو اندیشة در اساسی مفهوم
میمسیس شده، آن بر زیادی تأکید وی زیباییشناسی
کرده مطرح آدورنو که نیست مفهومی میمسیس است.
لیكن است، هنر فلسفة کل اندازۀ به آن قدمت و باشد
شاکلة که دارد مفهوم این از خاص برداشتی آدورنو
زیباییشناسیتفاوتبرآناستوارمیباشد.»میمسیسکه
تشبیه،محاکات،تمثیل،بیان10وتقلیدازآنمرادمیشود،
ازکلیدواژههایمهمتاریخنظریةهنرقلمدادمیشود...در
بازتولید معنای به میمسیس پیشاسقراطی، باستان عهد
یکواقعیتخارجینبوده،بلكهداللتبربیانیکواقعیت
درونیداشتهاست..میمسیسدرنزدسقراطوافالطونبه
معناینسخهبرداریازظاهراشیاءمیباشد.اینمفهومدر
نزدارسطوباتماموفاداریاشبهافالطوندراینزمینه،
تنهایکنسخهبرداریوفادارانهنبوده،بلكهرویكردیآسان
وآزادتربهواقعیتبود«)تاتارکویچ،329-331:1388(.
میمسیسدرنظرگاهافالطونبهطورخاصوبهمیزان
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کمتریدرنظرگاهارسطو،تقلیدمنفعالنهورونوشتواراز
افالطون بدگمانی دلیل همان دقیقاً این است. واقعیت
از محض تقلید افالطون که چرا است؛ هنر به نسبت
نمیدانست. حقیقت به راهگشای را خارجی واقعیت
دیگر تعریفی آدورنویی، زیباییشناسی در اما میمسیس
مییابد.بهنظروی:»تعاملزیباشناختیباابژهکهاجازۀ
فرآیند بیآنكهدر رامیدهد، اثر در ناهمسان امر ظهور
عمومیسازیوکلیسازیتبدیلبهسوژهشود،میمسیس
نامیدهمیشود.پسمیمسیسیعنیرابطةغیرمفهومی

.)Adorno, 2002: 30(»تولیدسوژهبادیگریخود
بنابراینبرایفهممفهوممیمسیسدراندیشةآدورنو،
بایدنقبیبهتصورویازرابطةسوژهوابژهزد.آدورنونشان
یكسانانگاری تاریخ تاریخمعرفتمفهومی، بودکه داده
ذهنوعینودرنهایتتسخیردومیبهوسیلةاولیاست.
لذاآدورنودرآثارخودبهدادخواهیازابژهبرخاستولیبر
آننبودکهباتأکیدبرابژه،رابطةهژمونیکبینسوژهو
آدورنومینویسد: نماید. بازتولید دیگر گونهای به را ابژه
جایگاه در را ابژه که نیست این انتقادی اندیشة »هدف
اندیشة بود...هدف ازآنسوژه زمانی بنشاندکه رفیعی
Ador-( انتقادیایناستکهپایگانراازمیانبردارد«
آدورنو دیدگاه از دیگر عبارت به .)no, 1973: 181
»نسبتسوژهوابژهنهیگانگیمسلماستونهدوگانگی
نهاییوقطعی،نهقطعیتجداییآنهاونهپردهایکه
وحدتآنهارابپوشاند«)Ibid: 194(.گوییازنظروی،
رابطةایندونهرابطهایطولیاستکهیكیبردیگری
استیالوچیرگییابدونهرابطهایکهآنانراباهماین
همانکند.میتوانگفتدراندیشةآدورنو،رابطةعینو
ذهنرابطهایدیالكتیكیاست؛بدینمعناکههریکدر
پی در میسازد، متعین و محدود را دیگری آنكه عین
هژمونیبرقطبمقابلنیستوهریکدرآنواحدکه
فردیتخودراحفظمیکند،فردیتوموجودیتدیگری
رامستحیلنمیسازد؛بهعبارتیعینوذهنبهجایآنكه
یكدیگرراتكرارکنند،بهدرکیازحضورهمدرمقامیک
دیگریمیرسند.آدورنودراینبارهمعتقداست:»مفهوم،
هر ویژگیهای وحدت مبین را آن ]اکنون[ معموالً که
میشود واقع مفهوم شمول تحت که میدانند چیزی
)شیء(،درآغازباآندررابطهایدیالكتیكیقرارداشت«

)آدورنووهورکهایمر،49:1384(.
و فاعل بین غیرمفهومی و دیالكتیكی رابطة همین
مفعولشناختمیباشدکهپایةتعریفآدورنوازمیمسیس
تقلید مثابه به میمسیس به نمیتواند آدورنو میگردد.
اعتقادیداشتهباشد؛چراکهدرتقلید-بدانسببکهبر
تكراراستواراست-رابطةعینوذهنرابطهایمبتنیبر
داللتولذاانقیادیاست؛یعنیآنكهیكیمقیدبهدیگری
شدهودرآنحلمیشودواینچیزینیستجزتأیید

همسانی.
آدورنو،میمسیس تفكر نظرمیآیدکهدر به چنین
همچونمعبریاستکهازطریقآنهنرمیتواندمنادی
تكثروتعینگریزیباشد.بدبینیویبههنررئالیستیو
تأکیدبیشترشبرهنرمدرن)بهطوراخصسوررئالیسمو
اکسپرسیونیسم(بهمعنایآناستکهآدورنومیمسیسرا
درمعنایتقلیدازواقعیتخارجینمیپذیرد؛چراکهدر
مبشر نمیتواند وجه هیچ به میمتیک هنر صورت این
را موجود واقعیت تنها بلكه باشد، نامتعینتر شرایطی
بازسازیمیکند.ویدرمقالهایباعنوان»جایگاهراویدر
رمان »اگر مینماید: اشاره مسأله این به معاصر«، رمان
بخواهدبهمیراثواقعگرایانةخودوفاداربماندوواقعیت
اموررابیانکند،بایدآننوعواقعگراییرارهاسازدکه
در ظاهر این نقش واقعیت، ظاهر تولید تجدید با صرفاً
استتارواقعیتراتحكیممیکند...آنچهسویةضدواقعگرایانة
پیش را آن مابعدالطبیعی ساخت همان یا مدرن رمان
میکشدوبرجستهمیسازد،موضوعحقیقیرماناست؛
یعنیهمانجامعهایکهدرآنآدمیانازخودوازدیگری

جداشدهاند«)آدورنو،411:1374(.
برخالف آدورنو،هنرخودآیین تفكر بدینترتیبدر
واقع، امر با باهمپالگیووحدتخود وعلمکه فلسفه
تاناتوس روح نتیجه در و گشته موجود واقعیت تسلیم
)غریزۀمرگ-تسلیم(درآنهاحلولکردهاست،دربرابر
چنینوضعیتیمقاومتکردهودرایننبرد،تنبهمرگو
اضمحاللنمیسپارد:»هنر،نمایچیزیاستکهمرگبه
این در .)Adorno, 2002: 48( ندارد« دسترسی آن
سبک به که بكت نمایشی آثار از بارها آدورنو زمینه
نوشتهشدهاند، درونی( هیجانات )بیان اکسپرسیونیستی
حمایتکردهاست:»آدورنودرآثاربكت،مقاومتیآگاهانه
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علیهزیباییشناسی]بهمفهومرایجآن:استتیکمثبت[
مییافت،ومیگفتکهمدرنیسمبكتعلیهشكلمسلط
ارتباط،ونیزآنکلیتدروغینیاستکهفرهنگنامیده

میشود«)احمدی،226:1388(.
میتوانچنینبرداشتنمودکهدرنظرورزیآدورنو،
میگردد. مقاومت( - زندگی )غریزۀ اروس جلوهگاه هنر
هنراینوضعیتاروتیکخودراوامدارمیمسیساست.اما
نهدرمعنایتقلیدورونوشتآن؛چراکهدراینصورت
هنرنیزبهوادیتسلیمومرگفرومیلغزد؛یعنیهمان
هنرخنثیوفاقدارزشیکهافالطونازآنسخنمیگفت.
درنتیجهآدورنوازبرداشترایجازمیمسیسدرفلسفة
فاصله دارد، قرار افالطونی اندیشة تحتالشعاع که هنر
گرفتهوچنینمینویسد:»رویةمیمتیکچیزیراتقلید
نزدیک و شبیه چیز آن به را خودش بلكه نمیکند،
میسازد« )Adorno, 2002: 110(.آدورنوتلقیخود
ازمفهوممیمسیسبهمثابهرویهایازشباهتونزدیكی
در وی میکند. شناسایی هنر تاریخی ریشههای در را،
عصر جادوی در را هنر ریشههای روشنگری دیالكتیک
»]در است: معتقد آدورنو مینماید. جستوجو اسطوره
مرحلةجادویی[،رابطة]بینتصویروشیء[نهمبتنیبر
قصدونیت،بلكهرابطهایازنوعخویشاوندی]ونهتقلیدو
تكرار[بود.جادونیزچونعلماهدافیراتعقیبمیکند،
ولیجادومیکوشدتاازطریقمیمسیسبههدفخود

دستیابد«)آدورنووهورکهایمر،42:1384(.
جادووقوعامریبودکهدرطبیعتپیرامونمحسوس
درصدد جادو سخن، دیگر به نمینمود؛ دستیافتنی و
تولیدتشابهیفریبكارانهازامرطبیعیبود.ازاینروتصاویر
جادوییتنهاتكرارکنندۀموجودیتهاییویژهنبودند،بلكه
آنگونهترسیممیشدندکهشمنبرایآنموجودیتخاص
آرزوداشت،مانندتصویرحکشدۀحیوانیوحشیکهبا
طرز چنین بر آدورنو است. شده زخمی برنده جسمی
هنر در را آن و میگذارد انگشت میمسیس از تلقیای
یعنیفرزندعقالنیترومتعالیترجادونیزبازمینمایاند.
اینخویشاوندیآرزومندانةنهفتهدرمیمسیسجادویی،
درواقعذاتبالقوهدیالكتیكیوبیانگرانةمیمسیسراکه
به برسد فعل به هنر یعنی آن اعالتر نوع در است قرار
تصویرمیکشد.ازاینروستکهآدورنوهنررامأمنبیان

میداندنهداللت،ومینویسد:»امروزهبیانصرفاًدرهنر
میزید.هنرفینفسهقادربهسخنگفتناستوتحقق
 Adorno,(»اینامرازطریقمیمسیسامكانپذیراست

.)2002: 112
بنابراینمیتوانچنینبرداشتکردکهآدورنوباپشت
مفهوم به میمسیس، از سقراطی برداشت به کردن
پیشاسقراطیآندرمعنایبیانكردنبازمیگردد:بیانیک
و اکسپرسیونیستی آثار بر آدورنو تأکید دورنی. واقعیت
توجهاوبههنرمندخودآیینودرونیاتویبهجایتمرکز
برمخاطبنیز،ازهمینمشربآبیاریمیشود.درنتیجه
میتوانگفتزیباییشناسیمبتنیبرتفاوت،بهجایآنكه
فلسفةدریافتباشد،فلسفةپرداختاست.دراینرویكرد،
هنرمندفراغبالداردتاهنریاصیلوخودجوشخلق
کندکهحاصلدغدغههایدرونیوتجربیاتشخصیوی
باشد. متعالیتر هستی یوتوپیایی تصویر خلق جهت در
درونگراییهنرمدرندربیانالنهمیکند،بیانیکهدرآن
-تک رابطهایطولی مفهوم و ابژه یا معنا و رمز رابطة
خطیوانقیادآورنیست،بلرابطهایمتقابلوآزادیبخش
است.دربیانیكسانیمطرحنیست،بلكهخویشاوندیو
درسطحیباالترناهمبودگیمطرحاست.هنرمیمتیک-
اروتیک11،بهواسطةبیان،پایبندمحدودیتهانمیشودو

جهانیفراخپیشرویخودمیگشاید.

هست  از  گذار  به  دریچه ای  فهم؛  یگانگی  طرد 
متعَین 

یعنی میمسیس، بیانگری وجه بر تأکید با آدورنو
ساحت پیشاروی نو افقی هنری، اثر خالقة روح همان
معناییدرهنروادبیاتبازمینماید.هنرمیمتیک،هنری
اروتیکنیزهست؛بنابراینچونروحاروسوپویندگیدر
آندمیدهشدهاست،ازتسلیموکرنشدربرابرواقعیت
حاضر،بازسازیآنودرنهایتهویت)همانشدگی(باآن
سربازمیزند.دراندیشةآدورنو،اثرهنرمندبهامریآشنا،
اُبژکتیووحاضر-واقعیتیخارجی-داللتندارد.ایناثراز
چیزیغایبویوتوپیاییحرفمیزند،درنتیجهمخاطب
و غربت همین سبب به دقیقاً آن، با مواجهه در نیز
امر آن از خاصی معنایی( )برداشت فهم آشناییزدایی،
غایبوآرمانیداردکهالزاماًبانیتهنرمندیكساننیست.
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اجبار«، تحت »مصالحه عنوان با خود مقالة در آدورنو
ذهن مدرن، »هنر مینویسد: خودآیین هنر پیرامون
میکند« آشوب دچار را سادهانگار واقعگرای و متعارف

)آدورنو،ب227:1391(.
باز میمتیک هنر زبانخاص به نوعی به مسأله این
میگردد،زبانغیرداللتگریکهاثرهنریبهواسطةآنبه
یكتایی راهحل نمیتوان که میشود بدل گونهای معما
برایکشفآنوضعنمود.ازاینروستکهویبهنقدهنر
تودهایویابهتعبیرخودشصنعتفرهنگمیپردازد؛چرا
کهصنعتفرهنگازذاتاصیلهنریفاصلهگرفتهاست.
و مخاطبین ذائقة تخریب بر عالوه فرهنگ صنعت
کلیشهمندساختنآن،باتثبیتهمسانیهاواینهمانیها
درتفكرایشان،درکامرناهمسانرابرایمخاطبینمبدل
بهچیزیغریبنمودهوبدینترتیبناآرامیوپریشانی
امریغیر رادرحد وهنری ادبی اثر از ادراکی معنایی
عادیوشگفتآورارتقادادهودستنیافتنیجلوهمیدهد.
تنزیل و کردن لوث بر عالوه فرهنگ عبارتیصنعت به
مشخص و بدیهی امری )هنر(، واال و شكوه با امری
تبدیل انتزاعی و غریب چیزی به را معنایی( )پریشانی
مینماید.آدورنوصنعتفرهنگراماحصلزیباییشناسی
مثبت)تأییدگر(میداندولذادربرابرآناززیباییشناسی
انتقادی)منفی(کهمبتنیبردیالكتیکمنفیاست،دفاع
با میکند.زیباییشناسیهمسانیبهدنبالآناستکه
یكتاجلوهدادندرکمعناییواینهمانیفهممخاطببا
هنرمند،ذهنویرامسخوروحگزندهوبیقرارعصیانو
انتقادکهپیششرطرهاییاستراخاموشسازد.بدین
سبباستکهآدورنودرمصالحهتحتاجبار،ازرئالیسم
لوکاچیمیگریزدوآنراموردنقدقرارمیدهد؛چراکه
رئالیسمدرلحظهایکهقصدانتقادازوضعیتموجودرا
دارد،بابازسازیمحتواییواقعیتدراثرادبی،دردامتأیید

واینهمانیباآنقرارمیگیرد.
فهمهنردروننگربدینخاطرمنفیوناآراماستکه
میگوید. »نه« اثر از کلیشهای برداشتهای تمام به
با که جاست همین در آدورنو انتقادی زیباییشناسی
زیباییشناسیهگلیزاویهمیگیرد.آنجاکههگلازمرگ
هنردرعصرجدیدحرفمیزند12،آدورنونظریعكسآن
دارد.دورۀمدرنکهازمنظرهگلدیگرنمیتواندآبستن

ازدریچةتفكر باشد، آننوعزیباییشناسیمدنظروی
زیباییشناسی گهوارۀ میتواند بالقوهای طور به آدورنو،
راستینباشد.ویبارهادرنوشتههایگوناگونخود،بكت
مورد مدرن هنر زمینة در آثارشان خاطر به را کافكا و
تحسینقرارمیدهد،ازآنروکهآثاربكتوکافكاباگریز
ازتندادنبهپرداختامرطبیعی،بهطورهمزمانعالوه

برنقدآن،ازآنفراترمیرود.
هنر با مواجهة در فهم شدن مخدوش علت آدورنو
تودهایرادرازبینرفتنمفهومهماهنگی13جستوجو
میکند:»هنگامیکهازهماهنگیسخنگفتهمیشود،دو
شیءیادومقولهمدنظرندکهازارزشوجایگاهیكسانی
ندارد. برتری و تفوق دیگری بر یک هیچ و برخوردارند
آدورنوبراینباوراستکهمیاندومولفةهماهنگدرفهم
مانوعیعدمتعادلبرقرارشدهاست.بهنظرویاینکدر
به عقلی، کلیات و حسی کثرات هماهنگی فهم، تحقق
گونهایاستکهدرآنروحدربرابرکثراتخاصازتفوق
برخوردارگردیدهاست...امابایددانستکهچنینگرایشی
]سرکوبتفاوتها[بابنیادهایتألیفیوتقویمیفهمما
ناسازگاراست.بدونمؤلفههایناهمسان،احساسناظربه
ازدستمیدهدودرخأل را پایگاههایخود عالمفهم،
جریانمییابد.سرکوبناهمسانها،ساختارفهمرادچار
مخاطرهمیکند«)حیدری،71:1387-70(.گویاازنظر
تعادلدر اینعدم ادبیاتمدرنمیتواند و آدورنو،هنر
هماهنگیبینکثراتحسیوکلیاتعقلیرامرتفعسازد؛
چراکهروحعاصیهنرخودآیینبهجایآنکهباسیطرۀ
کلیاتعقلیهمنواییوهنجارمندیکند،بهطردونفی
آنمیپردازد.آدورنوفهمهمسانرافهمیمخدوشدراثر
با معدومیتهماهنگیمیداندوفهماصیلدرنظروی
اصلهماهنگیودرنتیجهباتعویقوپریشانیهمراهاست:
»درنظرگاهآدورنو،فهمآدمیدرمواجههبایکاثرهنری
دچارعدماطمینانیبنیادیناست.ویاینعدماطمینان
راناشیازتنشبینمادهوطرحاثرهنریمیداند.مفهوم
مادهناظربهمادۀاثرهنریاستکهبهنحوحسیقابل
]همان و.. طنینها واژگان، رنگها، مثل است حصول
کثراتحسی[.مرادازطرح،صورتفلكی،سازماننهفته

دراثرو...]همانروحکلی[است«)همان:77(.
گوی آری منطق تسلیم هنر که فرهنگ درصنعت
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به را خود جای طرح، و ماده بین نزاع این است، شده
بر اثر، محتوای عبارتی به و )طرح( کلی روح استیالی
کثراتحسی)ماده(ویابعداستتیکآندادهاست.بدین
ترتیبآدورنوبهجایتأکیدبرمحتوا،تأکیدبرفرماثررا
سرمشققرارمیدهد.البتهبایدتوجهداشتکهاینتأکید
نهبرایایجادسلطهایدرجهتمعكوس،کهدرراستای
آدورنو است. هماهنگی برای الزم تعادل مجدد تولید
صنعتفرهنگرابهتمرکزبرمحتواییکهصرفاًمنطبقبا
آگاهیکاذبباشد،متهمساختهومعتقداستکههنررا

ازساحتزیباییشناسانهآنتهیساختهاست.
و فرم بر تكیه بین خاصی پیوند آدورنو، نظرگاه در
تأکیدبرزباناثربرقراراست.واژگان،رنگها،طنینهاو
همگی واقع در میدهند، تشكیل را اثر فرم که غیره
محصوالتزبانیاندوهمازاینروستکهآدورنوبرزبانو
خاصهزبانادبیتأکیدخاصیدارد.بهعبارتیتأکیدوی
بریكی)زبانیافرم(،تلویحاًتأکیدبردیگرینیزمیباشد.
آدورنودرسخنیپیرامونشعرغناییواجتماع،مینویسد:
»درکلادبیاتوحتیدرنثر،زباناولیاست...زباننیز
همانندغنادوگونهاست:طرحکلیزبانچناناستکه
انگارنهتنهاتمامیزباندرکالبدحرکتهایذهنیجای
است« ذهنی حرکتهای موجد زبان که است گرفته
)آدورنو،256:1377-255(.آدورنونشانمیدهدکهزبان
ادبیپدیدهایمنفعلوایستانیستبلكهحائزقوۀخالقهای
است؛یعنیبهمحضپرداختشدن،خودازدریچةذهن
مخاطببهخالقیتمیپردازد.علتآنرانیزبایددروجه
میمتیکزبانادبیجستکهبهجایداللت،بیانمیکند
وبهجایمحصوریت،آزادیمیآفریند14.بهنوعیمیتوان
گفتکهزبانبیانگرانةادبی،خودبهتكلمدرمیآیدوبا
هرکسبهزبانخودشسخنمیگویدوازاینروستکه
فهممعناییازاثرپلورالیتهمیشود:»عالیترینمتنغنایی
متنیاستکهدرآنشناسندهبدونبهرهگیریحتیاز
که بگوید زبانسخن درون در آنقدر مصالح، سادهترین

زبانخودبهسخندرآید«)همان:256(.
فردی »من« که است بیانگر زبان همین واسطة به
قبل از نه و - بهصورتیخودانگیخته یاشاعر نویسنده
طراحیشده-به»من«کلاجتماعبدلمیشود؛شاعرکه
بیآنكه داشت، را خود درونی حاالت بیان قصد تنها

را جامعه تجربةکل یكباره به باشد، کار در مصنوعیتی
فریادمیزند.آدورنوپیرامونشعرغناییکهبهواالییازآن
سخنمیراند،مینویسد:»شرطاعتالیهرچهبیشترشعر
غناییایناستکهمتنشکمتربهمضمونرابطةمیان
منواجتماعبپردازدوبگذارداینرابطهبهخودیخودو
)همان: کند« پیدا تبلور متن در بهشكلیخودانگیخته
254(.بدینترتیبدرنظرآدورنورابطةهنربااجتماعنه
رابطهایتصنعیکهخودانگیختهبودهوهنربواسطةهمین
منادی که است اجتماعی تعینات از خودبستدگیاش
از »رهایی وی: خود تعبیر به میگردد. نجات و رهایی
باامریممكناستبیانشودکهخودبه سرکوبتنها

سرکوبتندرندهد«)آدورنو،30:1385(.
آدورنوباتأکیدخاصخودبرهنر،ازبرداشتهایچپ
ارتدوکسدرزمینةشرایطآزادیانسان،فاصلهمیگیرد؛
چراکهدرخالقیتهنری-ادبی،دروهلةاولهنرمنداین
بستهای و بند به توجه بدون که میکند پیدا را آزادی
دغدغههای و بپردازد درونگرا اثری خلق به اجتماعی،
نامتعینتر جهانی تصویرکردن همانا که خود راستین
میباشدرابدونارجاعوفروکاستناثربههستموجود،
بیاننماید.دروهلةدوممخاطبدرمواجههبایوتوپیای
آن از درونی - فردی فهمی اثر، در بیانشده و موعود
نمودهوبهواسطةاینفهموبابازاندیشی15درموقعیت
سرکوبگرخود،ازکمبودچیزیکهبایدباشدونیست،آگاه
میگردد.ازدریچةاینآگاهیبنیادینکهخودمحصول
به انتقادی رویكردی فرد است، مدرن و آوانگارد تأملی
وضعیتطبیعیجامعهپیداکردهوآنرابهمثابهموقعیتی
غیرطبیعیتعبیرمیکندکهبایددچاراستحالهایریشهای
گردد.بدینترتیبهنریکهدرنقطةانعقادوفعلیتیافتن
خودازمخاطبواجتماعمیگسلد،درلحظةنابدریافت

هنری،نطفةنیلبهرهاییرادرذهنفردمیپروراند.

نتیجه گیری
معرفت هر از بیش را، متعِین امر از رهایی آدورنو
دیگری،درهنرقابلحصولمیداند.درآزمونیکهفلسفه
وعلمازآنسربهزیربیرونآمدهونتیجهایجزشكست
که است هنر نداشتهاند، همراه به انسان برای تاریخی
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و اروس روح رجعت، این در درونگرا، هنر بازگردد.
پویندگیرابرایسوژۀشناسایخودبهارمغانمیآوردتا
هنر بیندیشد. آن در خویش زبان با دهد اجازه وی به
رازورزی حفظ عین در خود، بازگشت این در مدرن
میمتیکخویش،فاصلةخودبامخاطبیابهتعبیرآدورنو
همانفاصلةزیباییشناختیرامحومیسازد.فاصلهایکه
پیشترودرسنتهنریکالسیکهموارهثابتبودهوشاعر
یاراویداستانازدریچةآنبهعنوانموجودیتیباالدست،
پیامخودرابهدریافتکنندهتحمیلمیکرد.بهعبارتی
رابطة در را قدرت اقتدارگرا، رویكردی در سنتی هنر
مقام در دریافتکننده بر فرادست مثابه به هنرمند
فرودست،اعمالمینمود.محوفاصلةزیباییشناختی،به
مخاطباینامكانرامیدهدکهدررابطهایدموکراتیک
باخالقاثرواردشدهوبهفهمییگانهوتكینازاثردر
از البته فهمی چنین یابد. دست خویش زبانی قاموس
تجربةهنرمندمنفکنیست،بلكهدرهماهنگیکاملباآن
که همان، این رابطهای نه تجربه این با و داشته قرار
ارتباطیدیالكتیكیبرقرارمیسازد.پیامدمهمیکهزایل
دارد، همراه به مدرن هنر در زیباشناسانه فاصلة شدن
که تأملی با نیز بازاندیشی این است. بازاندیشی قابلیت
محصولهنرسنتیاست،متفاوتمیباشد؛درواقع،این
ریشهای استحالة به که بوده پیشرو بازاندیشی نوعی
بنیادهایآگاهیسوژهکهدربندآگاهیکاذبقرارگرفته
از یوتوپیک دفاعی به تأملی چنین میانجامد. است،
سوبژکتیویتهدرجهتاحیایمجددآنبهمثابهنیرومحرکة
فاعلیتاجتماعیمنجرخواهدشد؛فاعلیتیکهمیخواهد
باعبورازمرزهایسرکوب،شاکلةهستیاجتماعیرهاتری

رابنیاننهد.

پی نوشت ها
1.همانگونهکهازدیدگاهآدورنوبرمیآید،عقالنیتهنردرکیفیتبا
عقالنیتمفهومیمدنظرفلسفهمتفاوتاست.هنربواسطةجوهر
منظر، این از و برده راه )یوتوپیا( المكان به خود گریز واقعیت

رویكردرئالیستِیکارکردگرایانه-اثباتیراپشتسرمینهد.
دریافت که بوده آن از حاکی واقعه، مثابه به معنایی فهم تلقی .2
هنری،محصولنابنوعیتصادفشخصیبااثراست.اگرچهفردبا
انباشتیکآگاهیتاریخیبااثرمواجههمیشود)افقانتظارات(،
امااینتاریخمندیبهشیوهایشخصیوکاتورهای،درلحظةحال،

بازتعریفمیگردد.

هنریک، هستیشناسی باشد. نجات منادی میتواند
هیچگونه دعوی که است فروتنانهای هستیشناسی
شمولگراییوکلیتخواهیندارد؛بهعبارتیدرایننوع
مجالی سرکوبشده، جزیِی امر که است هستیشناسی
خود اساساً که چرا یافت؛ خواهد بروز و تنفس برای
محصولیکتجربةزیستةشخصیوزاویةمنحصربهفرد
ازدیدناست.نگاههنربهپهنةهستیاجتماعی،نگاهیاز
باالدرمقامدانایکلنیست،بلكهچونانفرزانهایفروتن،
خودرادرمعرضمكالمهباسوژههایمنفردقرارمیدهد.
بر که مفهومی تجربة برخالف هنری، تجربة در
است، مبتنی هستیشناسیک فاکتهای با پیوستگی
گسستحرفاولوآخرخواهدبود.همانگونهکهخود
آدورنواذغانداشتهآنچهمیخواهدآزادیبخشدبایددر
جوهرخودآزادباشد.اینانفصالبهمعناینادیدهگرفتن
پیرامونوبیتوجهیبداننیست؛بلكهبیشتردرمقامطرد
جمالشناختیآنقابلتعریفاست.ازآنجاییکهآنچهدر
بیرونازهنررخمیدهدتالشداردخودرابهمثابهمعنای
)خاصه دهد نشان انسانی زندگی واقعی منطق و اصلی
مصرفدرتمامیابعادآن(،جریانهایرادیكالوپیشرو
هنریقرنبیستم،زیباییشناسیغیرمنطقیرابهمثابه
خطمشِیخودپذیرفتهاند.زیباشناسِیمنطقگریز16،با
ارجاعبهدرونخودبهجایارجاعخارجی،اصالتمعناو
کنار یكسر را - بورژوایی مصرِف اصالت لذا و - داللت
بحث هنر تاریخ پیرامون هگل که همانگونه مینهد.
مینماید)ن.ک:هگل،1391(،هرچهازدورۀباستانیبه
دورۀکالسیکومتأخرنزدیکمیشویم،رویكردانتزاعیو
تجریدیهنربیشترمیشود.اینگسستمجرددرهنر
از اماگسست اوجخودمیرسد. به بیستمی مدرنقرن
واقعیت،درعینحالگسستازابعادمالزمآنیعنیمكان
وزماننیزهست.ازاینجهتاستکههنرمدرنبهوادی
یوتوپیا)المكان(پرتابشدهوبرداشتخطیاززمانرابه

سودیکتصوردایرهایوانضمامیازآن،کنارمینهد.
لحظة در اگرچه خودبنیاد هنر آدورنو، دیدگاه در
لحظة در ولی میگسلد، اجتماعی امر از شكلگیری
شكلدهیبهموطنخودبازمیگردد؛گوییهنردراین
تكامل و خودسازی نوعی پی در خود، تعمدی گسست
شروع نقطة به گرانبها ودیعهای با تا است بوده روحی
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3. Monad
4. Mimesis
5.بایدتوجهنمودکهتفكرآدورنودرنهایتذیلمفهوممدرنیسمقرار
دارد.ولیدیدگاهویرویكردپیشرفتهترینسبتبهدوگانهانگاری
دکارتیذهن/بدن،بهخودمیگیردواگرچهبایكسانانگاشتن
آنهامخالفاستولیوجهیازهمآمیزیایندوراکهشاکلة

تولیداتهنریآوانگاردقرنبیستماسترامیپذیرد.
6. Negative Dialectics
7. Culture Industry
8.اگرچههردونوعهنرمدنطرآدورنوازلحاظزمانیمتعلقبهیک
برههازتاریخ)مدرنیته(هستند،امابرخالفصنعتفرهنگکه
بهجنبشهای هنرمدرن است، بورژوازی پرداختة رسانهاِی هنر

آوانگاردآغازقرنبیستماشارهدارد.
9.استتیکمنفی)Negative Aesthetics(،خودرادرقالبنفِی
زیباییشناسیرئالیستی)استتیکمثبت(نمایانمیسازد.استتیک
منفی،خاصیتدایرهاِینفیرابرذاتخطِیاثباترجحانمیدهد.
ایندیدگاهدرجنبشهاییهمچونسوررئالیسمواکسپرسیونیسم
شناسی زیبایی منفی، استتیک است. شناسایی قابل خوبی به
و پدر اسطورۀ مرگ آن بارز مؤلفة که است عصری بر مسلط

سرنگونیحاکمیِتآلتخطیرجولیتمیباشد.
10. Expression
11.ازمنظرفروید،زندگیانسانیعرصةستیزدوغریزۀبنیادیاست:
غریزۀحیات)Eros(وغریزۀمرگ)thanatos(.هنرواقعگرااز
آنجهتکهبهوادیتكراروبازتابفرومیغلتد،دربرابرزشتِی
آنچهواقعیاستتسلیممیگرددواینهمانهنرتاناتوئیک)مرگ
آفرین(استکهدرتعبیرفرویدیماللآوراست.اماهنرآوانگارد
کهبربازتعریفمیمسیساستواراست،بابدعتوسرپیچیازتكرار،
میلبهحیاتوتازهشدگیرادرخودتصعیدمیسازد.اینهمان
هنرمیمتیک-اروتیکخواهدبود.میتوانگفتباتعبیرفرویدی،
بیاندایرهای،غیرخطیوغیررواییادبیاتوبخصوصشعرپیشرو
معاصر،بیارتباطباتصورناخودآگاهازآلتتناسلیزنانهکهمحمل

لذتوتداومنسل)حیات-اروس(میباشد،نیست.
12.ر.ک.بههگل1391.دراینمورداتفاقنظربهطورکاملوجود
نداردوعدهایچنینتلقیایازنظریةهگلیراناصوابمیشمارند.
13. Zusammenspiel
شد گفته که همانگونه میِمسیس( بر )مبتنی میمتیک زبان .14
کمترینارجاعپذیریرابهبیرونازخوددارد.اینزباندرونیاست
ولذاصرفاًبهدرونخودارجاعمیدهد.همینشخصیشدنمنجر

بهآزادیاست.
15. Contemplation
16.زیباشناسیمبتنیبرتفاوِتآدورنو،بهطردمنطقّیتهنریبه
مفهومکالسیکآنکهبیشتردرلوایپرداختیکروایتخطی
)خاصهدرادبیات(قابلنمودبوده،میپردازد؛چراکهاساساًازبیان
منطقیکهنتیجهایجزاقتدار،کانالیزهشدگیوسرکوبپریشانی

معناییندارد،پرهیزمیکند.
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