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چکیده

باور "آدورنو" به نقشهایي که هنر ميتواند در بسترهای مختلـف زنـدگي انسـان ایفـا
کند ،متفاوت از جزم اندیشيهایي است که فرهنگ و فلسفة سنتي تاکنون آن را بهمثابـه
کارکردهایي برای هنر در نظر گرفته است .به اعتقاد آدورنو ،مهمترین کـارکرد و نقشـي
که هنر ميتواند داشته باشد ،کارکرد «انتقادی» و نقش «رهایيبخشي» آن در راسـتای
تحليل و نقد ساختارهای سلطه و سرکوب است .از همينرو ،باور او به نظریـة انتقـادی
هنر دربارة جامعه و نقش هنر در تغيير آگاهي اجتماعي به آن چيزی باز ميگردد که وی
آن را «محتوای معطوف به حقيقت» هنر و اثر هنری مينامد .مهـمتـرین چالشـي کـه
آدورنو را برای این نقد و تفحص برميانگيزد ،پرسش از رابطة «هنر» و «حقيقت» و نيز
نقش اجتماعي و کارکرد معرفتيای است که هنر ميتواند داشته باشـد .در ایـن مقالـه،
برخي از مهمترین و اصليترین ایدهها و مفاهيم اندیشهورزی آدورنو بهمنظور روشـنتـر
شدن موضوع «محتوای معطوف به حقيقت هنـر» ،در کتـاب نظریـة زیباشـناختي وی،
مورد بحث قرار ميگيرد.
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مقدمه
شاید پرسش از نسبت «هنر» و «حقيقـت» قـدمتي بـه انـدازة خـود فلسـفه یـا حتـي پـيشتـر از آن
داشته باشد؛ چرا که فلسفه با تالشهای افالطون برای بـه چـالش کشـاندن اعتبـار و مرجعيتـي شـکل
گرفت که هنرِ اسطورهپرداز و اسطورهساز شاعراني همچون "هومر"" ،هزیـود" و "پينـدار" بـا خـود بـه
همراه داشت .این چالش و کشمکش با اخراج شاعران و هنرمندان از جمهوری "افالطون" که وی آن را
بر اساس عقل و حقيقت محض ساخته بود ،ادامه یافت .گرایش کلي در فلسفة افالطون بيارزش ساختن
هنر بود ،زیرا از نظرِ وی هنر ،توان و قوای معرفتي و کارکرد شناختي و بـهتبـع آن تـوان بنيـانگـذاردن
هيچ گونه نگرش و بينشي را نداشت .بدینسان ،هرچند «زیبـایي» ) (beautyهمچنـان مـيتوانسـت در
بستر متافيزیکي فلسفههای نوافالطوني جایگاهي داشته باشد ،اما هنر بـهطـور کلـي از سـاحت فلسـفه و
سنت فلسفي برکنار ماند و تنها نقشي فرعي و تبعي را ایفا کرد .این روند همچنان ادامه داشـت تـا آنکـه
عقالنيتِ روشنگری و دوران مدرن ،مطرودسازی هنر از کسوت حقيقياش را -حتـي بـا تأکيـد بيشـتری
نسبت بدانچه افالطون در نظر داشت -اجرا کـرد ،زیـرا هنـر در مقایسـه بـا عقالنيـت -یعنـي همـة آن
چيزهایي که تبدیل به امور و اقدامات مهم عقالني شدهاند -همواره اثباتناشـدني و قيـاسناپـذیر بـاقي
ميماند؛ و با توجه به چنين معياری ،شناختي هم که از طریق هنر بهدست ميآید ،کـاذب و غيرحقيقـي و
در نتيجه به دور از حقيقت است .از اینرو ،دوران مدرن با هنر همچون چيزی که در تقابـل بـا شـناخت،
حقيقت ،اخالد و عمل درست قرار ميگيرد برخورد کرد ،و تصور هنر بهعنوان امری «صرفال» زیباشناختي
جایي که زیباشناسي به معني فهم زیبایي و هنر به معنای امری غيرشناختي است -به بيگـانگي هرچـهبيشترِ هنر از حقيقت ،معرفت و اخالد منجر شد .همچنان که "هگل" به «مرگ هنر» )(death of art
یا «پایان هنر» ) (end of artاشاره ميکند و از بيگانه شدن آن با خود ميگوید ،تجربة هنـر بـهعنـوان
امری صرفال زیباشناختي به معني تجربة هنر به عنوان امری است که از توان خود برای سخن گفتن دربارة
حقيقت محروم شده است ،زیرا روشهـا یي را بـرای بيـان حقيقـت داشـته و دارد کـه بنـا بـر معيارهـا و
مالکهای عقالنيت مدرن روشهایي مطرود و منزویاند .با وجود این ،آنچنانکه در ایـن مقالـه خـواهيم
دید ،بهنظر ميرسد هنر و زیباشناسي تا حدودی حقيقيتر از «حقيقت تجربي ،»1عقالنـيتـر از عقالنيـت
روشمند ،عادلتر از عدالت ليبرالدموکرات ،و اخالقـيتـر و ارزشـمندتر از اخالقيـات عمـل کـرده اسـت
()Bernstein, 1992, pp. 1-4؛ و اگر چنين باشد ،هنر نميتواند موضوعي صرفال از جنس ذود و سليقه
و فروکاسته به امر زیبا باشد.
اگر برداشت معهود و مألوف از «زیباشناسي» ،در معنای محدود خود به فهم هنر بـهمثابـه ابـژة ذوقـي
خارج از حقيقت و اخالد اشاره دارد« ،نظریة انتقادی هنر» که ميتوان آن را نظریهای «پسازیباشناختي»
) (post-aestheticناميد ،نقدهایي بر شناخت صرفال حقيقي و نوعي فراروی از زیباشناسـي کالسـيک و
سنتي است ( .)Ibid, p.4درست همانطور که اخيرال فلسفههای پساپوزیتيویسـتيِ )(post-positivism
علم ،علم و ابژة آن یا متعلقات شناختاش را همچـون برسـاختههـایي تـاریخي مـيبيننـد ،نظریـههـای
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پسازیباشناختيِ هنر -که نظریة زیباشناختي آدورنو بهطور خاص و نظریههای انتقادی هنر بهطور عـام در
آن جای ميگيرند -نيز سعي دارند تا هنر را بهلحا تاریخي مـورد بررسـي قـرار دهنـد .در فلسـفة هنـر
کالسيک و سنتي ،این پرسش که هنر چيست ،همواره از منظری غيرتاریخي پرسيده ميشد ،حـال آنکـه
در نظریههای انتقادیِ هنر از چشماندازی تاریخي پرسيده ميشود که هنـر چـه بـوده و چـه شـدهاسـت.
بنابراین ،نظریههای پسازیباشناختيِ هنر یا نظریههای انتقادیِ هنر آن دسته از نظریههایي هستند که هنر
را بهمنظور به چالش کشاندن شناخت صرفال حقيقي به کار ميگيرند .درحاليکه این نظریهها به حرکت در
جهت پرسش از معنا و هستي هنر از منظری تاریخي تمایل دارند ،آن را از ساحتي معرفتي یعني از حيـث
ارتباط یا عدم ارتباط آن با حقيقت مدنظر قرار ميدهند.
پیشزمینهها
آدورنو که همچون "هگل" و "شلينگ" بر افشاگری حقيقت بهوسيلة هنر تأکيد دارد ،برای اثر هنـری
«معتبر» ) (authenticکه باید اثری «خودآیين» ) (autonomousنيز باشـد« ،محتـوای معطـوف بـه
حقيقت»ای ) (truth contentقائل است که کارکردی معرفتـي بـهویـژه در عرصـة اجتمـاع دارد .ایـن
کــارکرد معرفتــي هنــر نــزد آدورنــو نشــان دادن واقعيــت موجــود جامعــه اســت ،آنچنــان کــه هســت ،و
حقيقــت هنــر نيــز بــهمعنــای یــادآوری امکــان تحقــق جامعــهای بهتــر اســت .از ایــنرو ،آدورنــو
در نظریة زیباشناختي ،زیباشناسي فلسفي را در برابر زیباشناسي سنتي و کالسيک قـرار مـيدهـد و ایـن
گفتة "شلگل" را سرلوحة کار خود که «در آنچه فلسفة هنر ناميده ميشود ،یا فلسفه از دست مـيرود یـا
هنر» ) (Schlegel, 1967, p. 148تا بدینترتيب بتواند نظریهای فلسفي را دربارة هنر ارائه دهد کـه در
آن نه فلسفه و نه هنر از دست رود .بدینمنظور ،آدورنو نظریهای را دربـارة هنـر و زیباشناسـي بـهدسـت
ميدهد که همچون نظریهای دربارة عقل است ،یعني نقد عقـل مـدرن (ابـزاری) ،و سـعي دارد تـا ميـان
«عقالنيت غيرمباحثهای» )( (non-discursive rationalityیـا غيراسـتداللي) -کـه مـيتـوان آن را
همچون نوعي «شهود» ) (intuitionدرک کرد -و «عقالنيت مباحثهای» )(discursive rationality
(یا استداللي) تمایز قائل شود؛ وی در اینباره ميگوید« :هنر عقالنيتي است که عقالنيت را نقد ميکنـد،
بيآنکه از آن رخت بربندد» (.)AT, p. 55
برای انجام این کار ،آدورنو به بازبيني آرای اسالف خویش ،بهویژه "کانـت" و "هگـل" ،در ایـنبـاره
ميپردازد .کانت از یکسو رأی به استقالل هنر داد ،اما از سویدیگـر آن را از هرگونـه شـأن اخالقـي و
کارکرد معرفتي عاری ساخت .آدورنو ایدة خودمختاری هنر را از کانت ميپذیرد ،امـا بـه ادامـة رأی او در
اینباره بهشدت بدبين و منتقد است .به هميندليل ،توجه خود را به هگل و نقد او بـر زیباشناسـي کانـت
معطوف ميدارد .انتقاد هگل بر کانت این بود که او دیدگاهي سوبژکتيو نسبتبه هنر و پدیدههای هنـری
دارد و تحليل او از آفرینش و حکم هنری تنها به سوژه مربوط ميشود .آنچه آدورنو از این نقد هگـل بـر
زیباشناسي کانت ميفهمد ،این است که دیدگاه کانت هنـر و آثـار هنـری را از رفيـت شـناختيای کـه
ميتوانند داشته باشند ،تهي ميکند .در واقع کانت با قائل شدن به جنبة سـوبژکتيو و ذهنـي بـرای هنـر،
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«کليت» را که یکي از دو شرط «ضرورت و کليت» برای حقانيت یک حکم است ،نادیده ميانگارد و این
درحالي است که آثار هنری با ابژه هایي حقيقي سروکار دارنـد کـه جـدا از ذهـن فاعـل شناسـا و دیـدگاه
سوبژکتيو وی وجودی واقعي و عيني دارند .باوجود این ،آنچه زمينه را برای کارکردشـناختي و بـهتبـع آن
محتوای معطوف به حقيقتِ هنر ،بهویژه نقشهای اجتماعي آن فراهم سـاخت در آرای کانـت نيـز دیـده
ميشود؛ کانت در نقد قوة حکم گفته بود« :هنرِ زیبا نحوة تصوری است کـه فـينفسـه غایتمنـد اسـت و
گرچه عاری از هر غایت [معيني] است ،با این حال به پرورش قوای ذهني برای ارتبـاط اجتمـاعي یـاری
ميرساند» (کانت.)88 § ،1311 ،
اگر کانت در نقد قوة حکم اهميت اندکي به اثر هنری داد ،فلسفة هنر شـلينگ بـرخالف کانـت نقـش
مهمي را برای هنر در فلسفه قائـل شـد .شـلينگ هنـر را «ارغنـون حقيقـت» )(organon of truth
ميدانست ،و وابستگي دروني و دوطرفهای را ميان هنر و فلسفه ميدید .سهم عمـدة شـلينگ در فلسـفة
هنر ،بي شک ،سد کردن راه رویکرد فلسفي سيستماتيک به هنر بود تا بتوان راه مسـتقيمي را بـه فلسـفة
هنر گشود .در واقع ،شلينگ با این کار خود راهي را آغاز کرد که بعدها توسط "هایدگر" و "آدورنو" ادامه
یافت .ایدة محوری بحث شلينگ در کتـاب فلسـفة هنـر ) (Philosophy of Artوی مفهـوم «طنـز» یـا
«کنایه» ) (ironyاست .کنایه از نظر او تدبير و راهکاری برای پل زدن ميان فلسفه و هنر است .درسـت
همانطور که فلسفه صرفال ميتواند طنز و طعنه را توصيف کند ،اما این هنر است که ميتواند آن را بهکار
بندد .به همينترتيب ،فلسفه صرفال ميتواند امر مطلق را توصيف کند ،اما این هنر است که ميتواند آن را
بهکار گيرد (] .)Schelling, 1988 [1802-3طبق نظر شلينگ ،مشارکت هنر در امر تفکر یـا بـهعبـارت
دیگر در فلسفه ،مشارکتي حياتي است ،زیرا هنر هنوز هم ميتواند کارکردهایي را داشته باشد که اندیشـة
مفهومي نمي تواند ایفا کند؛ هرچند در نهایت هنر به فيلسوفي نياز دارد تا بتواند شاهکار هنری و موفقيـت
آن را تفسير کند.
کانت در نقد قوة حکم ،هنر را نه از منظری تاریخي نگریسته و نه برای آن کارکردی تـاریخي درنظـر
گرفته بود؛ اما هگل هنر را چه در اصل و خاستگاه و چه در کارکردهای آن ،بهمثابه امری تاریخي در نظر
گرفت .هگل به محتوای معطوف به حقيقت هنر باور داشت .به عقيدة او ،محتوای معطوف به حقيقت هنر
ميباید سبب خودآگاهي هرچه بيشتر شود .این امر از نظر هگل به معني آن است که هنـر و اثـر هنـری
وجهي عينيتر ،انضماميتر و در نتيجه اجتماعيتر پيدا کند .او معتقد است که وجه شخصـي و سـوبژکتيو
هنر فقط به عواطف و احساسات فردی تکيه دارد و از اینرو نميتواند در امر شناختشناسانة هنر کـه بـا
مشارکت اذهان و در نتيجه بهنحوی جمعي شکل ميگيرد ،نقشي داشته باشد .بنابراین ،باید به وجه عيني
و ابژکتيو هنر توجه نشان داد .از همينرو ،هگل هنر دوران مدرن را هنری انتزاعي ميداند ،زیـرا از بسـتر
کارکردهای اجتماعي خود جدا افتاده است .همين ویژگي است که برای آدورنو اهميت خاصي مـيیابـد و
تأکيد هر چه بيشتر وی را بر محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری و پراکسيس اجتمـاعي آن بـه همـراه
دارد.
اندیشة هایدگر دربارة مضاميني همچون «حقيقت هنر» نيز متأثر از هگل است .هایدگر در خاستگاه اثر
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هنری 8به پيروی از هگل که و يفة هنر را آشکارگي حقيقت ميداند ،این آموزه را مطـرح مـيکنـد کـه
اثر هنری بزرگ ،روی دادن حقيقت موجودات است (یانگ ،1328 ،ص  .)30هایدگر اولين فيلسوفي است
که در قرن بيستم -پيش از آدورنـو و دریـدا -دیـدگاه شـلينگ دربـارة واالیـي هنـر را بـهمثابـه ابـزاری
مهم برای شناخت بازسازی کرد .او که به بازخواني هگل و "نيچه" پرداخته بود ،ادراک زیبـایي را امـری
حسي و همراه با لذت نفساني نميدانست؛ بلکه آن را در برقرار کردن نسبتي با حقيقـت و وجـود تعریـف
ميکرد .در واقع ،نوشتههای هایدگر دربارة هنر ،الگو و پارادایم رمانتيکها را در فلسفة هنر قرن بيستم از
نو زنده ميکند .او با شلينگ همعقيده و موافق است که هنر رخـدادی اسـت کـه در آن حقيقـت آشـکار
و برجسته ميشود .هایدگر حتي همچون شلينگ -که اغلب از ادای دین خود به او پرهيز ميکنـد -هنـر
را برتر از علم و حتي فلسفه مي داند ،اما با او در این نظـر کـه هنـر تنهـا و واالتـرین راه بـرای رسـيدن
به حقيقت است ،موافق نيست؛ چراکه هایدگر به راههای دیگری هم باور دارد کـه حقيقـت مـيتوانـد از
طریق آنها خود را بر ما آشـکار سـازد؛ و یکـي از ایـن راههـا «زبـان» اسـت .پـس بـرای هایـدگر جـز
هنر« ،زبان» نيز ابزاری برای گشودگي و آشکارگي جهان است .هایـدگر نيـز همچـون هگـل بـه زبـان
اهميت ميدهد ،اما نه به این دليل که ميتوان با آن مفاهيم فلسفي را انتقـال داد ،بلکـه بـه ایـن خـاطر
که زبان ،هستي و حقيقت وجود را برای انسان آشکار ميسازد ،حتـي پـيش از آنکـه او بتوانـد بـه خلـق
اثر هنری بپردازد .پس زبان نزد هایدگر بر هنر و اثر هنری تقدم ميیابد 3.بنـابراین ،دیـدگاه هایـدگر بـه
دليل تلقي وی از هنر همچون حقيقت ،همچنان به شلينگ نزدیک ميماند .هایدگر بر این اعتقـاد اسـت
که در عصر ویرانگری و تخریب چيزها و سلطة تکنولوژی بر طبيعـت ،انسـان و جهـان ،هنـر اسـت کـه
ميتواند مانع از اضمحالل و نابودی آنها شود .بدین ترتيب ،هنر نيز همچون علم توانایي سخن گفتن در
ساحت شناختشناسـي را دارد ،امـا حقيقتـي کـه بـه آن مـيپـردازد ،متفـاوت از حقيقـت علمـي اسـت
8
(.)Hammermeister, 2002, p. 189
بنابراین ،آدورنو از یک سو ایدة خودآیيني هنر را از کانت و دارا بودن رفيت شـناختي هنـر را از هگـل
ميگيرد و آنچه خود بر آنها ميافزاید ،تعریف هنر به وجهي سلبي است« :هنر را تنها ميتوان بر مبنـای
قوانين حرکتِ خودش درک کرد ،و نه براساس مجموعهای از اصول و قواعد تغييرناپذیر .هنر بـر اسـاس
رابطهاش با غير هنر تعریف ميشود .امر هنری ناب در هنر باید بهطور عيني از امر متضادش ناشي شـود؛
تنها همين شرط است که ضـرورتهـای یـک زیباشناسـي ماتریاليسـتي-دیـالکتيکي را بـرآورده خواهـد
ساخت» ( .)AT, p. 3این دیدگاه بنای نظریة سلبي هنر آدورنو را شکل ميدهد که در ادامه ابعاد مختلف
آن را بررسي خواهيم کرد.
 .2نظریۀ زیباشناختی و محتوای معطوف به حقیقت
نظریة زیباشناختي آدورنو همچون سایر آثارش ،به سبکي «ضد سيستماتيک» نوشته شده اسـت ،زیـرا
وی به دليل نقد «کليت» و «تماميتخواهي» در سبک نوشتاری خود نيز این امر را رعایت ميکنـد و بـه
شکلي قطعهقطعه مينویسد .از اینرو ،بيان نظریة زیباشناسي آدورنو در قالبي نظاممند دشوار است .شـاید
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تنها «روشِ» مشخص و آشکار در نوشتههای وی همـان روش دیـالکتيکي او باشـد کـه آن را در حـوزة
فلســفه در دیالکتيــک ســلبي در حــوزة نظریــة اجتمــاعي در دیالکتيــک روشــنگری و در حــوزة تحليــل
درونماندگار موسيقایي در فلسفة موسـيقي مـدرن شـرح داده اسـت ) .(Paddison, 1987, p. 356بـا
وجود این بهنظر ميرسد مفاهيم مهم نظریـة زیباشـناختي آدورنـو همچـون بخـشهـایي از «منظومـة»
) (constellationایدههای او حول هستهای مرکزی بـه نـام «محتـوای معطـوف بـه حقيقـت» جـای
ميگيرند (نمودار زیر این مطلب را نشان ميدهد) .همچنان کـه بسـياری از مفسـران آثـار آدورنـو اشـاره
داشتهاند ،ایدة محتوای معطوف به حقيقت -که گاه از آن بـه صـورت «حقيقـت هنرمندانـه» (artistic
) truthیاد ميشود -موضوعي محوری در زیباشناسي آدورنوست .این ایده در سراسر نوشتههـای آدورنـو
حضـــور دارد ،از اولـــين نقـــدهای ادبـــي او در مقالـــة «اکسپرسيونيســـم و حقانيـــت هنرمندانـــه»
) )1086( (Expressionism and Artistic Truthfulnessگرفته تا آخرین مقاالت فلسفيای که در
پایان زندگي خود ( )1000نوشت ;(Zuidervaart, 1991, pp. 194-197; Wellmer 1991, pp. 1-35
) .Jarvis, 1998, pp. 90-123اما برای دستیافتن به این نقطة مرکزی بایـد موقتـال نظریـههـای معيـار
دربارة ماهيت حقيقت را اعم از نظریههایي که در آنها از تنا ر ،پيوستگي یا عملي بودن حقيقـت سـخن
مي رود ،به تعليق درآورد و به خاطر داشـت کـه حقيقـت هنرمندانـ اه دیـالکتيکي ،افشـاگر و غيرگـزارهای
) (non-propositionalاست .البته استفادة آدورنو از مفاهيمي چون «حقيقت» و «محتوای حقيقي» در
ارتباط با هنر و اساس لا تمـامي وجـوه غيرمفهـومي هنـر تـا حـدودی گنـگ و مـبهم مـينمایـد کـه ایـن
امر -همچنان که اشاره شد -به دليل همان سبک چندپاره و قطعهنویسي او است.

منظومة فکری آدورنو در نظریة زیباشناختي

«هنر» و «حقیقت» درنظریۀ زیباشناختی آدورنو
)("Art" and "Truth" in Adorno's Aesthetic Theory

02

آدورنو در کتاب نظریة زیباشناختي برخالف ایدة بيغرض بودن زیباشناسي از نظر کانت ا هار ميدارد
که« :ایدة خنثا بودن زیباشناسـي بـه لحـا ارزشـي مزخـرف اسـت» ( .)AT, p. 371افـزون بـر ایـن،
اینکه تصور او از ارزش ،کيفيت و اعتبار یک اثر هنری مستقيمال با «محتوای حقيقـيِ» آن اثـر در ارتبـاط
است ،هنگامي آشکار ميشود که در فلسفة موسيقي مدرن به گفتـة هگـل اشـاره مـيکنـد و مـيگویـد:
«در هنر انساني ،ما صرفال با اسباب و بازیچهها سروکار نداریم ،بلکه بـا آشـکارگي حقيقـت در ارتبـاطيم»
( .)PMM, p. 3همچنان که هگل در زیباشناسي خود ميگوید و آدورنو نيز بـدان بـاور دارد« :کـار هنـر
آشکارگي و عریانسازی حقيقت است» (.)Hegel, Aesthetics, I, p. 55
ا هارات و ادعاهای آدورنو دربارة هنر ،ریشه در «جنبش هنر مدرن» دارد .از اینرو ،برای بحث دربـارة
فلسفة هنر و نظریة زیباشناسي وی همـواره بایـد بـه «مـدرن» بـودن آن توجـه داشـت .کتـاب نظریـة
زیباشناختي با تأمل بر خصيصة اجتماعي هنـر مـدرن آغـاز مـيشـود و بـا آن نيـز بـه پایـان مـيرسـد.
دو ایدة کلي و مهم به طرز بارزی در این تأمالت بهچشم ميخورند :یکي پرسش امروزی شدة هگلـي در
اینباره که «آیا هنر ميتواند در جهان سرمایهداری کنوني زنده بمانـد و بـه حيـات خـود ادامـه دهـد؟»،
و ایدة دیگر ،این پرسش امروزی شدة مارکسي است که «آیا هنر ميتواند به دگرگونسازی و تغيير شکل
این جهان کمکي کند؟» هنگامي که آدورنـو ایـن دو پرسـش را مـدنظر قـرار مـيدهـد ،ایـن ایـده را از
کانت مي گيرد که مشخصة هنـر ،خودمختـاری و اسـتقالل اسـت و آن را بـا تأکيـد هگـل بـر دریافـت
عقالني-تاریخي ،و نيز با تأکيد مارکس بر کاالشدگي هنر در جامعه تلفيق ميکند .به عبارتدیگر ،آدورنو
خودآیيني زیباشناختي را از کانت وام ميگيرد ،آن را با مفهوم محتوای معطوف به حقيقتِ هگلي و شرایط
تاریخي اثر هنری پيوند ميدهد ،و از طریق مفهوم مارکسيستيِ تعيّنِ اجتماعيِ هنر به بسط آن ميپردازد
(.)Hamilton, 2007, p. 254

نظریة زیباشناختي با تفسير آثار هنری و نقد نظریههای زیباشناختيِ سنتي و صـوری سـروکار دارد .در
واقع ،این کتاب تالشي برای فراتر رفتن از موقعيتي است که اکنون ميتوان آن را «مدرنيسم کالسيک»
ناميد ،بهسوی نوشتن دربارة زیباشناسيای که از آغاز ،هرگونه نظریة نظاممند و کلي را دربارة هنر معاصر،
با توجه به چندپارگي و تکثرگرایي -که خصيصة هنر قرن بيستم است -نامحتمل ميداند .در عـينحـال،
این کتاب تفکر دربارة هنر را بهطرز اجتنابناپذیری مبتني و مشروط بر پـيشفـرضهـایي مـيدانـد کـه
منطبق با سنت زیباشناسي قرنهای هجدهم و نوزدهم است ،حتي هنگامي که در مخالفت بـا آنهاسـت
( .)Paddison, 1987, p. 357درواقع ،آدورنو در نظریة زیباشناختي خود ،جنبش هنر مـدرن را از منظـر
زیباشناسيِ فلسفي از نو ميسازد ،در همان حال که زیباشناسـي فلسـفي –بـهویـژه زیباشناسـي کانـت و
هگل -را نيز از چشمانداز هنر مدرن بازسازی مي کنـد .او بـا انجـام ایـن دو کـار قصـد دارد تـا اهميـت
اجتماعي-تاریخي هنر و فلسفه را برجسته سازد و مورد بحث قرار دهد .در سـطور آغـازین کتـاب نظریـة
زیباشناختي ،آدورنو اشاره ميکند که هنر به دليل فقدان یقين و قطعيتاش و «بحران معنـا»یـي کـه در
زیباشناسي معاصر وجود دارد ،دیگرگویي حتي حقي برای حيات ندارد« :بدیهي است که دیگر هـيچ چيـز
دربارة هنر بدیهي نيست ،نه حيات درونياش ،نه ارتباطاش با جهان و نه حتي حـقاش بـرای زیسـتن و
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وجود داشتن» ( .)AT, p. 1از اینرو ،برای آدورنو و يفـة اصـلي زیباشناسـيِ نظـریِ مدرنيسـم ،تبيـين،
توضي و تفسير این تنگناست؛ او بر این امر تأکيد دارد که هنر در انتظار تبيين است ( ،)AT, p. 484آثار
هنری نيازمند تبيين اند تا اساسال بتوانند فهميده شوند .از نظر آدورنو ،در ایـن ميـان دو هـدف وجـود دارد:
یکي تفسير اثر هنری به روش «تحليل درونماندگار» ) ،(immanent analysisو دیگری تبيين نحـوة
ارتباط اثر هنری با جامعه .به عبارت دیگر ،زیباشناسي باید توانایي تأمل بر خود را داشته و فعاليتي انتقادی
باشد .از اینرو ،زیباشناسي دیالکتيکي آدورنو در پـي ایـن اسـت کـه از یـکسـو اثـر هنـری را بـهمثابـه
«موناد خودآیين» و واقعيتي تفسير کند که بهواسطة اجتماع شکل گرفتـه اسـت ،و از سـویدیگـر ،روش
نظریِ هنر را در رویکردی که به خود دارد تبيين سازد .بنابراین ،فلسفهورزی دربارة هنر و ماهيت تجربـة
زیباشناختي خود موضوعي برای بررسي انتقادی ميشود؛ از همينرو است کـه موقعيـت تـاریخي هنـر و
ارتباطش با ایدئولوژیهای مسلط مدنظر قرار ميگيرد (.)Paddison, 1987, pp. 357-358
« .1زیباشناسی رهایی» :در میان اتوپیا و دیستوپیا
به باور آدورنو هر اثر هنری یک محتوای حقيقي دروني دارد؛ چنين محتوای معطوف به حقيقتي ،ایـده
یا جوهری متافيزیکي نيست که بيرون از اثر هنری شناور و معلق باشد ،امـا سـاختة صـرف انسـاني هـم
نيست .این محتوای حقيقي امری تاریخي اما نـه دلخواسـته اسـت ،غيرگـزارهای اسـت امـا از ادعاهـای
گزارهای برای ساختن خود استفاده مي کنـد؛ در رسـيدن و نائـل شـدن بـه اهـدافش اتوپيـایي اسـت ،در
عين حالي که به شدت به شرایط اجتماعي خاصي (دیستوپيا) پيوند خـورده اسـت .محتـوای معطـوف بـه
حقيقتِ هنر راهي است که در آن اثر هنری به طـور همزمـان نحـوة بـودن چيزهـا و امـور را بـه چـالش
ميکشاند (نقد دیستوپيا) و در عين حال پيشنهاد ميدهد که چيزها و امور چگونـه مـيتواننـد بهتـر از آن
چيزی که هستند باشند (آرمان اتوپيا) ،اما عمالل همانها را دستنخورده باقي ميگذارد (در ميـان اتوپيـا و
دیستوپيا).
آدورنو در نظریة زیباشناختي خود و دیگر آثارش نظریة رهـایيبخشـي هنـر یـا «زیباشناسـيِ رهـایي»
) (aesthetics of redemptionرا طرح ميکند ( .)Bolanos, 2007, p. 26از نظر او ،یک اثر هنری
ميتواند خود را در تقابل با شرایط موجود ارائه دهد و از اینرو حال را رو بهسوی آینده بگشاید ،آینـدهای
که قلمرو اميد و شادماني است .اما هنر تضميني نميدهد که آینده بهتر از حال باشد .نهایـت کـاری کـه
هنر ميتواند انجام دهد این است که ما را عليه «شيءشـدگيِ» ) (reificationتماميـتخـواهي کـه در
جامعة امروزی در حال وقوع است یاری رساند؛ چرا که حتي خود هنر هم ممکن است تبدیل بـه کـاالیي
مصرفي شود (این چيزی است که در روزگار ما اتفاد افتاده و درواقع هنر هم بـه چيـزی شـبيه بـه یـک
کاالی مصرفي بدل گشته است) .پس بدینمعنا ،اثر هنری چيزی بيش از یک «نمود» یا «صورت اهر»
) (semblanceنيست که درواقع فقط ميتواند «تظاهر» به بودن و وجود داشتن کند .آدورنو در اینبـاره
مينویسد« :اثر هنری یک نمود/صورت اهر است ،نه فقط بهعنوان آنتيتز وجود بلکه بنـا بـر مقتضـای
هستي خویش نيز» ( .)AT, p. 138با وجود این امر ،یعني حقيقي و در عـينحـال تـوهمي بـودن هنـر،

«هنر» و «حقیقت» درنظریۀ زیباشناختی آدورنو
)("Art" and "Truth" in Adorno's Aesthetic Theory

09

نظریهپردازان انتقادی دستکم در یک چيز مشترکاند« :اميد بـه داشـتن دنيـایي بهتـر» .هرچنـد بـرای
آدورنو این اميد ـکه هنر اصليترین راه رسيدن به آن است -همواره امری سلبي باقي ميماند ،زیـرا هنـر
به خود این اجازه را نميدهد که توسط مفاهيم سادة انساني یا مشـيتي مـاورایي توجيـه شـود .از ایـنرو،
«زیباشناسي رهایيِ» آدورنو نقش انتقادی هنر را در جامعه برجسته ميسازد .جدا از آنکه هنر ابزاری برای
اصالح تضادهای دروني جامعه است ،در پویایيِ دیالکتيکيِ جامعه و فرهنگ نيز شرکت ميکند و خـود را
همچون محصول این دیالکتيک مشخص ميسازد و در نتيجه خود را در مقابل فرهنگِ پذیرفتـهشـده یـا
همان ایدئولوژیِ مسلط تجهيز ميکند .بدینروی ،هنر امری سلبي باقي ميماند و تنها از طریـق سـلبيت
است که از خوشبينيِ خامِ علم و دانش مدرن و صنعت فرهنگ آن ميگریزد .از ایـنجهـت ،بـه اعتقـاد
آدورنو تا آن اندازه که هنر نقد ایدئولوژی است ،آشکارساز وضعيت واقعـي جامعـهای اسـت کـه همچـون
«ویرانشهر» ) (dystopiaاست .با وجود این ،آدورنو سریعال گامي را بهسوی مفهومسازی سادهای از اتوپيا
برنميدارد ،زیرا فلسفة او همچنان سلبي باقي ميماند ،یعني چيزی در ميان آرمانشهر (اتوپيا) و ویرانشـهر
(دیستوپيا).
آدورنو بر این اعتقاد است که ميان هنر و فلسفه ميباید توافق و همسازیای وجود داشـته باشـد .ایـن
و يفة هنر است که به فلسفه خطر «دیستوپيا» و اشتباهات بزرگاش را یادآور شود ،و و يفة فلسفه هـم
این است که هر گونه خوانشي از اتوپياها را از منظر هنر انجام دهد .فلسفه باید روشنکنندة راهـي باشـد
که در آن هنر با خصلت رهایيبخشي هميشگياش ما را بهسوی امر «نو» رهنمـون باشـد ،و بـه اعتقـاد
آدورنو این کار با نقد گذشته و حال است که امکانپذیر ميگردد .هنر به ما وعدة یک اتوپيا را نمـيدهـد.
کورسوی اميدی که هنر نشان ميدهد همواره سلبي است و باید چنين باشد ،زیرا به باور آدورنو هنر نباید
به خود این اجازه را دهد که براساسِ مفاهيمِ صرفِ انسانشناختي ،غایـتشـناختي ،یـا مشـيتي مـاورایي
توجيه شود ،بلکه تنها توجيه برای آن آنتيتز جامعه بودن است .آدورنو قویترین دادخواست خود را بـرای
این اميد اجتماعي در اخالد صغير ا هار ميدارد« :تنهـا فلسـفهای کـه مـيتوانـد مسـئوالنه در صـورت
مواجهه با نااميدی به راه خود ادامه دهد تأمل دربارة تمام چيزهایي است که مـيتواننـد خـود را از منظـر
رهایي نشان دهند» ()MM, p. 247؛ هرچند بهزعم آدورنو ،باید بسيار مراقب و هشيار بود تا این رهـایي
به افسانة بنيادگرای «تفکر همسانساز» باز نگردد و از آنجا که از نظر وی ،احمقانه خواهـد بـود کـه بـه
عقلِ محض یا صرفِ مشيت الهي پناه بریم و به وعدهای خيالي بـرای خوشـبختي در جهـاني دیگـر دل
خوش داریم ،پس ناگزیر درميیابيم که وضع و حال کنوني جامعة ما نتيجـة کارهـای مـا و سـاختة خـود
ماست .اما از سوی دیگر ،آدورنو بر این باور است موقعيتي را که هنر نسـبت بـه جامعـة موجـود بـه خـود
ميگيرد ،صرفال ناشي از تقابل لحظات آن با اجتماع نيست ،بلکه به دليل هستي خود هنر نيـز هسـت کـه
فقط از منطق دروني خود پيروی ميکند و در پي فایده و سودمندی هم نيست ،زیـرا هـر آنچـه بخواهـد
مفيد باشد به ناچار تبدیل به کاالیي برای مبادله ميشود« :هنر جامعه را فقط با موجودیت و هستي خـود
نقد ميکند .هيچ چيزی نيست که برای به نقد کشيدن و تقبي حقارتي که جامعة تماميتخواهي کـه بـه
مبادلة کاال ميپردازد دچارش ميشود ،خالص و مطابق با قانون دروني هنر ساخته شده باشد مگر هسـتي
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و وجود خود هنر» ( .)AT, p. 226به هميندليـل درحـاليکـه هنـر کمبودهـای جامعـه را صـریحال نقـد
ميکند ،از ترسيم و نقاشي کردن تصویری از سياست و اجتماعي بهتر در مدینهای فاضله اجتناب ميورزد.
آدورنو از نسبت دادن هرگونه اتوپيا به آثار هنری خودداری ميکند« :تسالی آثار هنری بزرگ کـمتـر بـر
آن چيزی تکيه دارد که دربارهاش حرف ميزنند و بيشتر به آن واقعيتي متکي است کـه بـهرغـم وضـع
موجود وجود دارد[ .چنين آثار هنریای] هر چه مهجورتر و متروکتر باشند ،بـه احتمـال زیـاد اميـدواری
بيشتری را هم با خود همراه دارند» ( .)MM, p. 223برای آدورنـو ایـن واقعيـت کـه هنـر وجـود دارد،
بدینمعناست که به ما ميگوید جامعه نباید بدین شکلي که هست باشـد .همـة آنچـه هنـر بـا خـود دارد
خواست تغيير و تحول است ،حتي اگر به قيمت ناپدید شدن درون زندگيای تمام شود که دیگر نيازی به
هنر ندارد .اندوه هنر هم به خاطر این واقعيت است که ذات و گوهرة آن با خواستاش برای غلبه بر خود
ملوث شدهاسـت .درحـاليکـه هنـر از زنـدگي عليـه جامعـهای دفـاع مـيکنـد کـه در آن «تانـاتوس»
)(Thanatosیا نيروی مرگ هر چه بيشتر فراگير ميشود ،ناگزیر به همان خواستِ برانـدازی و امحـاء
خویش پناه ميبرد (.)Hammermeister, 2002, p. 207
 .9انتقاد ،خودآیینی و محتوای حقیقی هنر
این گفتة هولدرلين در مقدمة رمان هيپریون که «هنر نه تأمل محض است و نه لـذت صـرف» -کـه
هگل نيز در زیباشناسي خود بدان اشاره ميکند -بر آدورنو تأثير بسيار داشت .پرسش کليدی برای آدورنو
این است که آیا هنر برای تفری و سرگرمي است یا چيزی بيش از تفری صرف است؟ آنچـه در نظریـة
زیباشناختي مد نظر آدورنوست ،ارتباط ميان تفکر فلسفي و اثر هنری ،و حقيقتي است که در ایـن رابطـه
خود را بيان ميکند ( .)Rischter, 2006, p. 124بههمين دليل ،آدورنو از پرداختن بـه هنـر بـهعنـوان
سرگرميِ مفرح و لذتبخش به جد امتناع ميکرد و در عوض ميخواست تا راهي پيدا کند کـه از طریـق
آن هنر بتواند با اجتماع و با اميد به دنيایي بهتر و عادالنهتر و از همه مهمتر با ایدة حقيقت ارتبـاط یابـد.
آدورنو خودآیيني در هنر را پيششرط حقيقت ميداند و دستيابي به حقيقـت را فرآینـدی تـاریخي کـه تـا
تحول بنيادین جامعه بهدست نميآید .او و دیگر اعضای مکتب فرانکفورت در آرا و آثار خود نشـان دادنـد
که چگونه روابط قـدرتي کـه درون جنبـههـای سـرمایهدارانـة توليـد قـرار دارد و نيـز فرآینـد پيشـرفت
سرمایهداری که مشخصة آن عقالنيسازی همة امور است ميتواند بر حوزههای مسـتقل و خـودآیيني در
هنر همچون ادبيات ،هنرهای بصری و موسيقي تأثيرگذار باشد و در آنها خـود را بازتوليـد کنـد .از نظـر
آدورنو ،هنر خودآیين هنری است که کارکردی انتقادی در قبال اجتماع دارد و از پذیرش هرگونه نقـش از
پيش تعيينشده و ضرورت ایفای عملکردی اجتماعي رهایي یافته و پيرو قوانين خاص خود است ،قوانيني
که در تعارض با جامعة مبادلهای قرار ميگيرد .بهعبارتدیگر ،هنر به این معنا خـودآیين اسـت کـه قابـل
تقليل به نيازهای جامعه نيست تا خود را با آن مطابق سازد ،و کليتـي هماهنـگ و بامعنـا ارائـه دهـد؛ از
همينرو است که به اعتقاد آدورنو وقتي هنر «دگرآیيني» را تصدیق کند ،تبدیل به تبليغـات و آوازهگـری
سياسي ميشود (.)AT, p. 243
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از نظر آدورنو ،قلمرو هنر و تجربة زیباشناسي ميتواند ارائهدهنـدة طرحـي بـرای «رهـایي» از سـلطة
عقالنيت محض یا همان عقل ابزاری در جامعه باشد .و بدینترتيب ،نقد آدورنـو بـر «صـنعت فرهنـگ»
) (culture industryدرآمدی بر نظریة زیباشناختي وی نيز هست؛ در واقع ،اعتراض آدورنو به فرهنـگ
معاصر و صنعت آن دقيقال به دليل ناکامي محصوالت فرهنگي در تحقق امکاناتشـان بـرای مخاطبـان و
مصرفکنندگان است ،یعني در اینجا امکانهای دروني آثار هنری (که محصوالت فرهنگي شکل واژگونة
آنهاست) قرباني ميشوند ،زیرا همه چيز باید با الگوهای موجود و از پيش تعيينشده ،همخوان ،همسـان
و سازگار باشد؛ ویژگيهایي که هنر در هيچ یک از آنها سـهيم نيسـت .آنچـه از نظـر آدورنـو در اینجـا
اهميت ميیابد ،ارتباط ميان کليت و تماميت اجتماعي با حوزة خودآیينِ هنر و زیباشناسي است ،چرا که او
بر «وساطت» ) (mediationهنر تأکيد دارد« :تاریخ هنـر مجموعـهای از روابـط علوـي ميـان دو پدیـده
نيست ،بلکه هنر به واسطة تماميت اجتماعي ،یا دقيقتر ،بهواسطة سـاختار مسـلطي کـه درون آن اسـت
شکل ميگيرد» ()AT, p. 300؛ و این ارتباط چيزی جز تنشي آشتيناپذیر ميان هنر و واقعيت اجتمـاعي
نيست ،دغدغهای که آدورنو نه فقط در نظریة زیباشناختي که در سایر نوشتههایش دربـارة زیباشناسـي و
جامعهشناسي هنر نيز بدان توجه دارد.
برداشت آدورنو از زیباشناسي عجيب و ویژه است .به عنوان یـک هنرمنـد هـم موسـيقي کالسـيک را
فراگرفت و هم در موسيقي مدرن مهارت داشت و حتي ميتوان گفت طرفدار آوانگارد بود .برداشـت او از
زیباشناسي به هيچوجه ساده نيست ،او مينویسد «خصوصياتي که واژة «فرهنگ» نياز داشت [بـه دنبـال
روی کار آمدن بورژوازی در قدرت سياسي] اجازه داد تا این طبقة نوخاسته به اهـداف خـود در اقتصـاد و
تبليغات برسد» ( .)Adorno, 2006, p. 77بدینترتيب ،صنعت که انگلي بـرای فرهنـگ بـود ،بـهطـور
خاص برای هنر هم چنين شد .آدورنو به مـا مـيگویـد کـه «هـيچ شـخص نسـبتال حساسـي نمـيتوانـد
به ناراحتي و رنجي غلبه کند که نتيجة آگاهي وی از فرهنگي است کـه در واقـع اداری و نظـارتي شـده
است» ()CI, p. 108؛ و اینکه پيامد غایي این امر آن است که «فرهنگ هنگامي که طراحـي و نظـارت
شود آسيب ميبيند» ( .)Ibidافزون بر این ،نه فقط «آنچه فرهنگي است چيـزی اسـت کـه از ضـرورت
محضِ زندگي حذف شده است» ) ،(CI, p. 109بلکه فرهنگ بهنحوی آسيبشناسانه خصلتي «بتواره»
) (fetishismرا بسط ميدهد .قدرت مغلوبکنندگي نمادها و تخيل از طریق تبليغات ،مظهر مسلم سلطه
است .تجاری کردن هنر و به شکل کاال درآوردن آن بخشي از گرایش تماميتخواهانـة صـنعت فرهنـگ
است ،چرا که «اینک فرهنگ مُهر یکساني را بر همه چيز حـک مـيکنـد» (دیالکتيـک روشـنگری ،ص
 .)860کاالشدگي هنر «نياز»ی جعلي را در مصرفکنندگان پدید ميآورد و از ایـنرو هنـر را بـه جایگـاه
تفری و سرگرمي صرف فروميفرستد .صنعت فرهنگ نه تنها خودآیيني هنر را تحليل ميبرد بلکه منطق
دروني آن را نيز ریشهکن ميکند .صنعت فرهنگ منطقي بيروني را به هنر تحميـل مـيکنـد کـه همـان
«همگونسازی» و «عقالنيسازی» است ( .)CI, p. 100اثر هنـری مطـابق بـا آن معيـاری کـه بـرای
مصرفکنندگان آشنا و متعارف است درميآید ،آشنایي و یکنواختسازیای که صنعت فرهنگ از پيش آن
را معين ساخته است .فرآیند توزیع هم باید عقالنيسازی شود ،البته همگونسازی ذاتـيِ همـين قالـب و
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چارچوب است .این شکل از سلطه ،از نظرِ آدورنو عجيب است؛ زیرا او از یکسو ،صـنعت فرهنـگ را بـه
دليل توليد تکنولوژیکي و مکررسازی نيازها بهمثابه سازوکاری تماميتخواه برای نظارت ميداند ،تا جایي
که «امروزه عقالنيتِ تکنيکـي همـان عقالنيـتِ سـلطه اسـت» (دیالکتيـک روشـنگری ،ص )811؛ و از
سویدیگر ،چنين نمياندیشد که مصرفکنندگان بهسـادگي فریـب صـنعت فرهنـگ را بخورنـد .آدورنـو
مينویسد« :مفهوم نظمي که صنعت فرهنگ بر انسانها تحميل ميکند ،همواره همان وضـعيت موجـود
است» (« ، )CI, p. 104حتي اگر این وضع موجود کاميابي بسيار گذرایي را برایشـان تضـمين کنـد ،بـا
اینحال آنها خواستار فریبي ناپيدایند») .(C I, p. 103همگونسازی مشخصة این شکل از سلطه است
و صنعت فرهنگ بهمثابه یک ایدئولوژی تبدیل به نوعي دین عامهپسند ميشود که وعـدة فـراهمسـازی
معياری برای خواستها و تمایالت انسانها را برای به نظم درآوردن دنيایي آشفته و پرآشـوب مـيدهـد
(.)Bolanos, 2007, p. 29
بنابراین ،هنر دارای دو جنبه است؛ از یکسو همواره در معـرض آسـيب سوءاسـتفادة صـنعت فرهنـگ
است ،اما از سویدیگر ،هنوز نقـش بسـيار مهمـي را در پـيشبينـي و آگـاهي دادن نسـبت بـه ماهيـت
«ناکارامد» دنيای صرفال کارکردگرا دارد .آدورنو مينویسد« :قدرت ایدئولوژیِ صنعت فرهنگ چنـان اسـت
که همگونسازی را جایگزین آگاهي ميکند» ( (CI, p. 104؛ شاید همين امر ،بزرگترینِ خطر صـنعت
فرهنگ برای ما است .این آسيب هـای مسـتقيم صـنعت فرهنـگ نيسـت کـه آدورنـو را از خطـرات آن
ميترساند؛ بلکه تحميقِ تودههاست که او را به وحشت مياندازد ،یعني آسيبي که نتيجة نقصانِ شکاکيت
انتقادی است .از اینرو ،نقش انتقادی هنر بهمثابه وجه متقابل سرگرميِ محـض بـر اسـاس ایـن ادعـای
آدورنو شکل ميگيرد که وی برای هنر «محتوایي معطوف به حقيقت» قائل است .نزد آدورنو ،هنر تـا آن
اندازه که محصول جامعه است ،خصلتي دیالکتيکي دارد ،بدینمعنـي کـه محتـوای معطـوف بـه حقيقـت
اثر هنری «در سلبِ مسلمِ امـر غيرحقيقـي ریشـه دارد» ()Jarvis, 1998, p. 104؛ در واقـع ،هنـر بایـد
سازگار با دیالکتيک سلبي آدورنو باشد .در همين معناست که هنر فشار متقابلي به جامعه است -جامعهای
که با همسانسازی دچار عقده و آسيب شده است -آدورنو بر این باور است که هنر دارای خصلتي اسـت
که در پي «یاری رساندن به امر ناهمسان است که در واقع تحت اجبـارِ واقعيـت بـه همسـاني ،سـرکوب
شده است» ( .)AT, p. 5همانطور که آدورنو ميگوید «این و يفة نقد است تـا محتـوای معطـوف بـه
حقيقت را به دست آورد» ( .)AT, p. 194این امر دوپـارگي بنيـادیني را در نظریـة زیباشـناختي آدورنـو
ميان هنر خودآیين (کانت) و هنر کاالشده (مارکس) سـبب شـده اسـت؛ از همـين رو اسـت کـه آدورنـو
ميگوید «هنر دارای خصلتي دوگانه است ،هم خودآیين اسـت و هـم واقعيتـي اجتمـاعي» (.)AT, p. 5
ادعای اصلي آدورنو این است که هرچند خودآیيني و کاالشـدگي بـا یکـدیگر در تـنش و چـالشانـد ،بـا
وجود این هر یک به دیگری نيازمند است .آنها در تناقضي دیالکتيکي بهسر مـيبرنـد« :هنـر خـود را از
واقعيت تجربي و از این رو از بستر کارکردگرای جامعه جدا ميکنـد امـا در عـينحـال بخشـي از همـان
واقعيت تجربي و بسـتر کـارکردگرای اجتمـاع اسـت» ( 5.)AT, p. 146پـس هنـر بـهطـرز فزاینـدهای
در معرض خطر بازاری شدن و خصلت کاالیي به خود گرفتن قـرار مـيگيـرد .ایـن یکـي از جنبـههـای
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هنر آوانگارد است که به لحا تاریخي از معضل ازخودبيگانگي هنر و کاالشـدگي آن بـاخبر اسـت و بـه
خود نقشي خوداندیش و نقاد و مخالف مي دهد و همين ویژگـي اسـت کـه از نظـر آدورنـو تـواني بـرای
رهایيبخشي دارد ) .(Hamilton, 2007, pp. 253-254آدورنو در اینباره مينویسد:
«آثار هنری بيغرضاند ،بدینمعنا که از واقعيت و از تدابير سودمندانة شخصي برای بقا
کنار گذاشته ميشوند .دقيقال بههمين دليل است که مـا در هنـر ،بـهرغـم شـباهتهـای
آشکاری که ميان معنا و غایتشناسيِ درونماندگارِ غـرض وجـود دارد ،دربـارة «معنـا»
سخن ميگویيم و نه «غرض» .به لحا تاریخي ،مشکالتي که هنر بـرای طـرحریـزی
معنایي پيچيده داشته است ،بيشتر و بدتر هم شدهاند .پاسخ نهایي به این موقعيـت نفـي
همين ایدة معنا است ،پاسخي که امروزه ما آن را به اشکال گوناگوني ميبينيم .بهعنوان
رهایي سوژهای که حتي تعداد بسـيار بيشـتری از سـاختارهای از پـيش بناشـده و نظـم
معنایي را ویران کرده است ،مفهوم معنا همچنين شروع به از دسـت دادن باورپـذیری و
معقوليت خود در الهيات ميکند .الهيات آخرین پناهگـاه معنـا بـوده اسـت .امـا الهيـات
دروغي تصدیقآميز برای تالش در نسبت دادن معنایي ایجابي به زندگي است .دروغـي
که مدتها پيش از آشویتس وجود داشته است» (.)AT, p. 152
سلب معنا در چنين آثاری بدین معني نيست که آثار هنری بيربط و بيمعنایند؛ «نيستي» آنهاست که
باید به نحوی ایجابي درک شود ،یا به عبارتدیگر یک «سلبيت ایجـابي»  -همچنـان کـه آدورنـو آن را
چنين مينامد -که مطرح شدن کليت مسألة معناداری را یکبار دیگر ناشي از وضع و حـال آن در دوران
مدرنيته بداند بيآنکه جایگزین دیگری برایش داشته باشد .بهعبارتدیگر ،آدورنو قصد دارد تا این بحـران
معنا را با سلب معنا به منظور دست یافتن به معناداری تبيين کند .برخالفِ انتقاد برخـي منتقـدان کـه بـه
دليل خصلت سلبي بودن اندیشة آدورنو فلسفة وی را فلسفهای منفي و نااميد توصيف مـيکننـد ،بـهنظـر
ميرسد که او به قدر کافي دربارة اميد اجتماعي نوشته است؛ برای مثال در نظریة زیباشناختي مـيگویـد:
«در مرکز تعارضات معاصر این امر قرار دارد که هنر باید و ميخواهـد اتوپيـا شـود؛ هـر چقـدر کـه نظـم
کارکردگرای واقعي مانع اتوپيا شود ،به همان اندازه هم اتوپيا حقيقيتر ميشود .اما در عين حال هنـر ،بـه
دليل خيانت نکردن به اتوپيا با فراهم نساختن توهم و تسال ،ممکن نيست که اتوپيا شود .اگر اتوپيای هنر
واقعيت یابد همانا پایانِ ایندنيایي هنر خواهد بود» ( .)AT, p. 41در اینجا آدورنو نقش انتقـادی هنـر را
بهکار ميگيرد؛ هنر ساحتي از آزادیِ تصورشده را خلق ميکند .چنين آزادیای نسبت به موقعيـت سـلبيِ
نقد حساس است .ساحت اتوپيایي که هنر خلق ميکند ،امری ایجابي نيست بلکه در واقع لحظهای اسـت
که در آن «فقداني» احساس ميشود؛ بدینمعناست که هنر امری سلبي است .هنر بهعنوان نقد جامعهای
که توسط شيءانگاری آسيب دیده است ،به افشایِ ناحقيقي بودن کل ميپردازد .هنر ميباید سلبي بـاقي
بماند تا به کارکرد خود به عنوان به یادآورندة هميشگيِ این امر کـه تـالش عقـل بـرای بـه زمـينزدن و
تسخير طبيعت گستاخي است ،خيانت نکند .از اینرو ،نقش هنر یادآوریِ یک فقدان اسـت ،یعنـي اینکـه
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جامعة کنوني دچار فقدان و کمبود چيزی است .تشخيص ایـن فقـدان پـيششـرط نقـد اجتمـاعي اسـت
( .)Bolanos, 2007, p. 30بنابراین ،هنر خودآیين و مستقل از نظر آدورنو یعني هنـری کـه کـارکردی
انتقادی در قبال اجتماع داشته باشد؛ هنر به این علت اجتماعي است که منتقد جامعه است.
 .0حقیقت هنری و تفسیر فلسفی
به اعتقاد آدورنو ،از زمان بودلر و خودپرسشگری هنر آوانگـارد ،یکـي از مهـمتـرین پـيشفـرضهـای
زیباشناسي سنتي مورد تردید واقع شده است ،این پرسش که «آیا اساسال فهم آثار هنری ممکـن اسـت؟»
چرا که از نظر آدورنو دقيقال همين فهمپذیری آثار هنری است که در هنر مدرن مسألهساز شده اسـت و از
همينرو است که آنها نيازمند تفسير و فهم خود هستند« :و يفة زیباشناسي فهم آثـار هنـری بـهمثابـه
ابژههایي هرمنوتيکي نيست؛ در وضعيت معاصر این فهمناپذیری آثار هنـری اسـت کـه نيازمنـد فهميـده
شدن است» ( .)AT, p. 118البته این و يفة زیباشناسي محض نيست که فهمناپـذیری آثـار هنـری را
تبيين کند بلکه این و يفة «زیباشناسي فلسفي» است تا به فهم آنهـا نایـل شـود .آدورنـو در ایـنبـاره
مينویسد« :فلسفه و هنر در محتوای معطوف به حقيقتشـان همگراینـد .بـرای خودآگـاهي معاصـر کـه
تمرکز بر روی موضوع خاصي همچون موضوعات محسوس و بيواسطه دارد ،بنا کردن چنين ارتباطي بـا
هنر آشکارا مشکالت بزرگي را دربر دارد؛ با این حال بدون این ارتباط ،محتوای معطوف به حقيقـت هنـر
دسترسناپذیر باقي ميماند .تجربة زیباشناختي ،تجربهای اصيل نيست مگر آنکه به فلسـفه بـدل شـود»
( .)AT, pp. 130-131آدورنو با این حرف و با گفتن اینکه« :هنر به فلسـفه نيـاز دارد تـا آن را تفسـير
کند» ( ،)AT, p. 113به ارتباط حسـاس و مخـاطره آميـز فلسـفه و هنـر یعنـي تفسـير تـأملي و توليـد
زیباشناختي اشاره دارد .از یکسو هنر –دستکم هنر واالی مدرنيستهایي همچون "شونبرگ"" ،آلبـان
برگ" و "ساموئل بکت" که همگي از قهرمانان آدورنو هستند -نيازمند گفتمان فلسفي است تـا سـاختار
فراچنگآوردني ،مفهومي و گزارهای محتوای معطوف به حقيقت آن را به هنگام غيـاب توضـي و تنـویر
انتقادی به پيش برد .از سویدیگر ،همين چيزی را که فلسفه مدعي است که اثر هنری بيانگر آن است و
خود فلسفه بهمثابه نوعي مترجم مفهومي برای آن عمل ميکند ،فقط وقتي ميتوانـد توسـط اثـر هنـری
بيان شود که اثر دربارة آن ساکت باشد .اگر اثر هنری عمالل آن چيزی را که مـيخواهـد بگویـد در قالـب
گزارهای مفهومي و شفاف بيان کند ،دیگر اثری هنری نخواهد بود ،بلکه شرحي فلسفي خواهد بود دربارة
محتوای مفهوميای که دیگر نميتواند مدعيِ بودن در قلمرو هنر باشد .پس چگونه مـيتـوان ادعاهـای
فلسفه دربارة محتوا و معنای اثر هنری را آشکار و تبيين کرد؟ اصالل چرا هنر نيـاز بـه خـدمت ترجمـهای
فلسفه دارد؟ این پرسشها تأکيد آدورنو را به سوی این فرض کشاند که آثار هنری با تفسير فلسفيِشـان
است که آشکار ميشوند (.)Rishter, 2006, p. 122
خواست حقيقت در آثار هنری توسط خود اثر شکل ميگيرد و نه توسط مخاطب آن تا هر آنچه را کـه
مایل است برداشت کند« :آنچه اثر از مخاطباش طلب ميکند شناخت است ،البتـه شـناختي کـه بـا آن
منصفانه برخورد شود :اثر ميخواهد حقيقت و دروغاش فهميده شـود» ()AT, p. 15؛ پـس آثـار هنـری
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نيازمند تأویل فلسفياند .اما نميتوان آنها را در قالبهای مفهومي و گزارهای درآورد ،زیرا اثـر هنـریای
که تمامال به تأویل و تفسير درآید ،دیگر اثر هنری نيست« :آثار هنریای که در برابر درنگ و تأمل تمامـال
آشکار شوند بيآنکه هيچ باقيماندهای از آنها بر جای ماند دیگـر اثـر هنـری نيسـتند» ()AT, p. 121؛
بنابراین ،خصلت آثار هنری این است که قابل فهماند اما نه بهطور کامـل .بـدینترتيـب ،از نظـر آدورنـو
نميتوان حقيقت دروني یک اثر هنری را بهسادگي در آن مشخص کرد ،چنان که گویي حقيقت اثر فورال و
بدون کار تأویل فلسفي دستیافتني است ،پس اثر هنری نياز به تأویل فلسـفي دارد و ایـن فقـط فلسـفه
است که ميتواند و باید هنر و آثار هنری را تفسير کند و حقيقت آنها را آشکار سازد .این درحـالي اسـت
که آدورنو بر این باور است که در عينحال نميتوان حقيقت اثر هنری را به شکلي مفهومي دریافت ،چـرا
که به محض تبدیل آثار هنری به خالصههای مفهومي ،معنای راستين آنها رنگ ميبـازد؛ و ایـن خـود
بدان معناست که فلسفه نميتواند به فهم اثر هنری نائل شود .پس گویي فلسـفه هـم نمـيتوانـد و هـم
ميتواند و باید هنر را تأویل کند .دیدگاه آدورنو بهنظر متناقض ميرسد ،زیرا از یکسو ميگوید نباید آثـار
هنری را تفسير فلسفي و مفهومي کرد و از سویدیگر ،آنها را بدون تأویل فلسفي بيهدف ميداند ،چـرا
که اساسال زیباشناسي همانا تأمل فلسفي دربارة هنر است :هنر به فلسفهای نياز دارد که به هنـر نيـاز دارد.
پس چگونه ميتوان این دیدگاه متناقض را توضي داد؟
این رویکرد به اهر متناقض آدورنو نسبت به آثـار هنـری کـه هـم آنهـا را نيازمنـد تأویـل فلسـفي
ميداند و هم مقاوم در برابر آن ،تحت تأثير کتاب روح آرمانشهر ) (The Spirit of Utopiaنوشتة "ارنست
بلوخ" ( )1255-1011متفکر مارکسيست آلماني است ( .)Bluch, 2000, p. 14هدف اصلي کتـاب ایـن
بود که نشان دهد اگر هنر تنها بهعنوان موضوع سليقه و پسند شخصـي مطـرح شـود ،معنـای خـود را از
دست ميدهد :هنر پرسشي از «امر حقيقي» و «امر واقعي» است .برای مثال ،ممکن است مـا اصـوات و
آواهایي را با گوش خود بشنویم که بسي بيشتر از آنچه باشد که تـوان توضـي اش را در قالـب کلمـات
داشته باشيم یا افکار و رؤیاهایي را در سر بپرورانيم که بسياری از اوقات خارج از توان مفهومي مـا بـرای
بيان خود هستند .از اینرو ،هنر را نميتوان مستقيمال و به طور کامل مفهومي کرد ،یعني نمـيتـوان آن را
فورال به فلسفة جاافتاده و ازپيش تثبيتشده برگرداند .دليل این امر آن نيست کـه هنـر ربطـي بـه فلسـفه
ندارد؛ بلکه این است که هنر به نوعي شناخت دسترسي دارد که فلسفه پيش از مواجهه با تجربة هنری از
0
آن بيبهره بوده است (ویلسون ،1320 ،ص .)00
بهنظر ميرسد تنها راه برای تعریف محتوای معطوف به حقيقت اثـر هنـری تعریفـي اسـت کـه در آن
نشان دهد محتوای حقيقي اثر هنری آن چيزی نيست که خود اثر هنری هست .بهعبارتدیگر ،همچنـان
که آدورنو در نظریة زیباشناختي قصد دارد تا محتوای حقيقي هنر را به واسطة آنچه نيست دریابـد -زیـرا
آن را امری منفي و سلبي ميداند ( -)AT, p. 197ميباید تعریفي سـلبي نيـز از محتـوای حقيقـت اثـر
هنری ارائه داد مبني بر اینکه محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری تجربهها و اندیشـههـایي کـه توسـط
هنرمند و با قصد و نيت وی وارد آن شده باشد نيست ،بلکه تعامل ميان اهداف یا «محتوا» ) (contentو
تکنيک یا «فرم»هایي ) (formاست که در طول توليد اثر هنری توسط هنرمند بهکار گرفتـه مـيشـود.
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اما در رابطه با محتوای حقيقي اثـر نـه محتـوای آن بـه تنهـایي اسـت و نـه فـرم یـا شـکل آن ،بلکـه
رابطة دیالکتيکي ميان فرم و محتواست که سبب ایجاد محتوای حقيقت اثـر هنـری مـيشـود .بنـابراین،
مي توان گفت محتوای معطوف بـه حقيقـت هنـر هنگـامي بـه دسـت مـيآیـد کـه هنرمنـد در عمـل و
بــه نحــوی پراتيــک بــه اهــداف خــود در ارتبــاط بــا خلــق و توليــد اثــر هنــریاش دســت یافتـه باشــد
()Zuidervaart, 1991, pp. 194-197؛ چرا که اثر هنری واقعيـت اجتمـاعي و نـاحقيقي بـودن آن را
صرفال به تصویر نميکشد یا در آن مبالغه نميکند ،بلکه آن را دقيقال از طریق «فرم» خود به عنوان اثـری
هنری که ارتباطي مخالف و مغایر با واقعيت دارد ،انعکاس ميدهد .بدینترتيب ،اثر هنری تنها مـيتوانـد
هویت خود را از طریق همين مخالفت و ضدیت با واقعيت بهدست آورد .بهعبارتدیگر ،اثـر هنـری قصـد
دارد تا با صرفنظر کردن از بستر اجتماعيِ آنچه صرفال بهنظر ميرسد که موضوعي برای تجربة بيواسطه
است ،به تجربهای ذاتال فهمپذیر تبدیل شود .این فرایند شاید بتواند به شـکلي روشـن بـا ارجـاع بـه آثـار
"ساموئل بکت" مشخص شود .نمایشنامههای بکت که آدورنو قصد داشت تا کتـاب نظریـة زیباشـناختي
خود را به وی تقدیم کند ،حاکي از چنين امری هستند .آدورنو نمایشنامههـای بکـت را بـيش از هـر اثـر
هنری دیگری حقيقيتر ميداند .آثار بکت هرگونه کوششي را برای بيرون کشاندن پيغامي معنادار و مجزا
از درون خود بيقواره ميکند و از شکل مياندازد ،زیرا اثر در فضایي حرکت ميکند که مقـوالتِ واقعيـت
اعتبار خودشان را در آنجا از دست دادهاند .آثار بکت سعي دارند تا محتوا را دقيقال از نفي محتـوا بـهدسـت
آورند[ ،یعني] از عناصری از خود واقعيت (.(AT, pp. 248-250
بدین سان ،آدورنو موکودانه ،همراه با شلينگ و عليه کانـت ،پرسـش از حقيقـت زیباشـناختي را مطـرح
ميسازد .از نظرِ او نه فقط هنر ميتواند ارائهدهندة شناخت باشد ،بلکه همچنين ميتواند چنـين شـناختي
را در جایي ارائه دهد که مفاهيم فلسـفي از انجـام آن عـاجز مـيماننـد .آدورنـو اذعـان دارد کـه نظریـة
کانت دربارة «لذت بيعالقه» یا «ذود بيغرض» تحقيـر روح اسـت ،زیـرا روح را صـرفال بـه موجـودی
تأملکننده و تحسينگر ابژة مطبوع زیباشناختي فروميکاهد ،بيآنکه هـيچ مالحظـهای دربـارة محتـوای
حقيقي اثر هنری و زیباشناختي آن داشته باشد؛ پس هنر به هـيچوجـه بـيعالقـه و بـيغـرض نيسـت.
اگرچه آدورنو با نظرِ شلينگ دربارة هنر به عنوان ابزاری برای شناخت که از نظریه پيشي ميجوید موافـق
است ،با وجود این ،او بر این اعتقاد است که محتوای شناختي اثر مستلزم تفسير مفهومي اسـت؛ هرچنـد
تفسير بهجا و مناسب از اثر هنری نميتواند توسط علوم تاریخي دربارة هنر مانند لغتشناسي ،تاریخ هنـر
یــا موســيقيشناســي عرضــه شــود ،بلکــه تنهــا تبيــين کــافي و شایســته از هنــر بایــد فلســفي باشــد
(.)Hammermeister, 2002, p. 205

از اینرو ،حقيقتي را که اثر هنری دربر دارد ،مستلزم ترجمه به زبان فلسفي است؛ به هميندليل اسـت
ال وجـود
که به اعتقاد آدورنو « تجربة اصيل زیباشناختي یـا بایـد بـه فلسـفه تبـدیل شـود یـا اینکـه اصـ ل
نخواهد داشت» ) .(AT, p. 197از یکسو« ،هنر نيازمند فلسفه است که آن را تفسير کند و آنچه را که
هنر نميتواند بگوید بيان دارد؛ حال آنکه تنها در هنر ميتوان حرفي زد بيآنکه کالمـي بـه زبـان رانـد»
( .)AT, p. 113از سویدیگر ،ارتباط هنر و فلسفه تنها در قالب زبان و نوشتار است که شکل مـيگيـرد:
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«آثار هنری تنها در قالب نوشتار است که به بيان درميآیند .حتي اگر اثر هنری یـک گـزاره هـم نباشـد،
[با این حال] هر اثر هنری مشتمل بر عناصری است که از یـک گـزاره مشـتق شـده اسـت و دربردارنـدة
وجهي از درست و نادرست بودن ،و حقيقي و کاذب بودن است» ( .)AT, p. 124با در نظر داشتن همـة
اینها ،تبيين اینکه چگونه آدورنو حمایت از محتوای حقيقي هنر را در تفسير و ترجمة آن به فلسفه در نظر
دارد و بر تبدیل تجربة زیباشناختي به تفکر تأکيد ميکند ،کار چندان سادهای نيست؛ با ایـنحـال ،اشـتباه
است که جابجایي تجربة زیباشناختي با فلسفه را بهعنوان فرآینـدی مفهـومسـاز و مفهـومپـرداز در نظـر
بگيریم ،چرا که لحظة ناهمسان و ميمتيک هنر هرگز نميتواند از حوزة زیباشناختي آن محـو شـود .هنـر
شکلي از عقالنيت است که عقالني بودن محض را نقد ميکند (در بخشهای بعدی توضيحات بيشتری
در این باره خواهد آمد) .پيشرفتي را که هنر در برابر تفکر مفهومي بهدست آورده است ،هرگز در تفسـير از
بين نمي رود .آدورنو در اینجا قـدری بـه خصـلت معماگونـة هنـر از دیـدگاه هایـدگر نزدیـک مـيشـود:
«خصلت معمایي هنر در این تفسير باقي ميماند که نيازمند پاسخ است» (.)AT, p. 189
 .1معمابودگی هنر
«معمای آثار هنری ازهمگسيختگي آنهاست .اگر تعاليای در آنها ميبود ،رازورزانه مـيشـدند و نـه
معماگونه؛ آثار هنری معمایند ،زیرا بهواسطة ازهمگسيختگيشان آن چيزی را نفي ميکنند که بـهراسـتي
دوست ميدارند باشند .فقط در دوراني نه چنـدان گذشـته -بـرای مثـال در داسـتانهـای پـردرد و رنـج
"کافکا" -این ازهمگسيختگيِ هنر موضوع و مضموني یافته است» ( .)AT, p. 126به باور آدورنو ،هنـر
ميتواند تبدیل به زباني رمزی برای فرایندهایي شود که در جامعه روی ميدهد؛ البته فقط آثار هنـریای
که در مقابل شبيه شدن به وجوه موجودِ توليد و مبادله مقاومت ميکنند ،یعني همـان هنـر برتـر مـدرن،
چنيناند و نه آثاری که در برابر کاالزدگي و مصرفي شدن مقاومتي ندارند ،یعنـي آثـار توليدشـده توسـط
صنعت فرهنگ .آدورنو دربارة خصلت معمابودگي آثار هنری مينویسد:
«تمامي آثار هنری به همراه خود هنر همگي معما هستند؛ از عصر باستان تـاکنون ایـن
امر خشم و رنجشي را نسبت به نظریـة هنـری سـبب شـده اسـت .آثـار هنـری چيـزی
ميگویند و در همان دم آن را پنهان ميدارند ،و این بيانگر معمابودگي از چشـمانـدازی
زباني است .به طور خاص ،آثار هنری شبيه به معماهای تصویریای هستند که آنچـه را
که پنهان ميکنند قابل مشاهده است و همين مشاهدهپذیری آنهاست که پنهـانشـان
ميکند .آثار هنریای که آشکارا تأمل و تفکری را نشان دهند بيآنکه اثـری هنـری از
آنها باقي بماند ،اصالل آثار هنری نيستند[ .با این حال] هنر نميتواند گشوده شود ،فقـط
فرم آن است که مي تواند رمزگشایي گردد ،و این دقيقال شرط الزمي بـرای فلسـفة هنـر
است .هرچند درک کردن و فهميدن هنر ،معمابودگي آن را فرونمينشاند .حتي بهتـرین
اثر تفسيری نيز در پي فهم بيشتر است ،چنانکه گـویي در انتظـار واژهای رهـایيبخـش
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است تا تاریکي قوامیافتة آن را برطرف سازد .دنبال کردن آثار هنری از طریـق تخيـل،
کاملترین و فریبندهترین جانشين برای فهميدن و درک آن است» (.)AT, p. 120
از نظر آدورنو آثار هنری با معماها در یک چيز سهيماند و آن «دوگانگيِ قطعـي بـودن و عـدمقطعيـت
آنهاست .آنها عالمت سؤالاند ،و حتي از طریق همنهاد (سنتز) هم یکي نمـيشـوند .همچنـان کـه در
معماها و چيستانها ميبينيم ،پاسخ به وسيلة ساختار هم پنهان و هم طلب ميشود .ایـن کـارکردِ منطـق
دروني اثر است ،کارکردِ مشروعيتي که به درون آن رخنه ميکند ،هدف آثـار هنـری تعـيّنِ امـر نـامتعين
است .آثار هنری فينفسه غایتمندند ،بيآنکه هيچ گونه غایت محصلي فراسوی نظم و ترتيب خود داشـته
باشند»()AT, p. 124؛ حتي پس از تفسير هم ،اثر هنری همچنان یک معما باقي ميماند .آدورنو ،بهرغم
مخالفت با هایدگر ،معتقد است که چنين برداشتي از ویژگي معمایي هنر ميتواند مفهوم ایدة زیباشناختي
را ازنو زنده کند ،زیرا تمامي آثار بزرگ در نهایت همچون یک راز و معمـا بـاقي مـيماننـد .آثـار هنـری
همواره به چيزی بيش از شرح و تفسير و تالشهای تازه برای درک حقيقت خود نياز دارند .همچنان کـه
هنر بدون فلسفه نميتواند به هيچوجه فهميده شود ،فلسفه هم برای درک کامل هنر کافي نيست .بهزعم
آدورنو« ،تصویر معمایي هنر ترکيبي از ميمسيس و عقالنيـت اسـت .ایـن معمـابودگي از درون فرآینـدی
تاریخي برميخيزد .هنر آن چيزی است که پس از از دست رفتن آنچه گمان ميرفت کارکردی جادویي و
سپس آیيني دارد ،باقي ميماند .چرایي هنر-اگر بخواهيم بـهطـرزی متنـاقض آن را بـهکـار بـریم یعنـي
عقالنيت کهن آن-از دست رفت و به عنصری از فينفسه بودنش تغيير شکل داد .پس هنر تبدیل به یک
معما شد .البته هر اثر هنری معتبری راه حل معمای الینحل خود را نيز ارائه خواهد داد»).(AT, p. 127
 .6محتوای حقیقی هنر ،عقالنیت و میمسیس
آدورنو بر این اعتقاد است که تفسير فلسفي از طریق دیالکتيک «ميمسيس» و «عقالنيت» ،یعني وارد
شدن جهان خارج به درون دنيای سحرآميز اثر هنری ،امکانپذیر است .چنانچه دیدیم ،آدورنو سـعي دارد
تا گفتمان فلسفي را به گفتمان زیباشناختي نزدیک و شبيه سازد؛ به این اميـد کـه شـاید از طریـق ایـن
شباهت و نزدیکي ،فلسفه بتواند خصایل انتقادی ابژههای زیباشناختيای را که دربارهشان سخن ميگویـد
بهدست آورد؛ کاری که او آن را تنها از طریـق «ميمسـيس» ) (mimesisامکـانپـذیر مـيدانـد .آنچـه
آدورنو در اثر هنری و فلسفه مشتاد آن است ،در واقع نـوع متفـاوتي از ميمسـيس اسـت :ميمسـيس آن
چيزی که هنوز وجود ندارد ،نشانههای سلبيِ آیندهای که نميتواند پيشاپيش پيشـگویي یـا برنامـهریـزی
شود ،اما با این حال خود را در اثر هنری یا فلسفه بـهمثابـه غيریتـي ناهمسـان و سـلبي حـک مـيکنـد
)« .(Rishter, 2006, p. 129ميمسيس» از نظر آدورنو ،تقليد یا بازنمایيِ محض جهان خارج نيست؛ در
واقع ،ميمسيس گونهای ارتباط دیالکتيکي ميان سوژه و ابژه است ،یعني نوعي همگونسازی یا شبيهشدن
به امر مورد تقليد ،یا همانندی سوژه با یک ابژه که مستلزم از بين بردن تفود سوژه بر ابژه اسـت ،بـرای
رسيدن به صل و آشتي و نه سلطه و سرکوب 7.از همينرو است که هنرِ ميمتيـک مـيتوانـد حقيقـت را
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بازتاب دهد و سبب تحقق ابژکتيویته شود.
آدورنو و هورکهایمر در دیالکتيک روشنگری نشان دادند که هور و بروز شکل جدیـد عقالنيـت ،هـر
شکل دیگری از شناخت و معرفت را که مطابق با مجموعـهای از پيشـفرضهـای معـين و محدودکننـده
علمي نباشد ،از قلمرو مجاز و مشروع عقالني کنار ميگذارد .از اینرو ،اثـر هنـری  -کـه در ایـن حيطـة
تعریفشده نميگنجد -ناگزیر است تا ارتباط ميان منطق و معاني ،علم و هنر ،و نظریـه و عمـل را از نـو
مفهوميسازی کند .بهنظر ميرسد آدورنو بهدليل تمایلش به نشـاندادن محتـوای شـناختيِ معطـوف بـه
حقيقتِ اثر هنری بر این باور ميرود کـه هنـر و اثـر هنـری معتبـر دارای محتـوایي شـناختي همـراه بـا
خصيصهای غيرگزارهای است .از اینرو ،محتوای معطوف به حقيقتِ غيرگزارهای به شهودی گـره خـورده
است که در آن اهميت شناختيِ یک اثر هنری یا یک متن فلسفي توسط مجموعة گزارههـای صـحيحي
که آنها را دربر دارد مورد بحث قرار نميگيرد ،بلکه آنچه اهميت ميیابد ارتبـاط ميـان ایـن گـزارههـا و
روشي است که آنها در آن شـکل مـيیابنـد ( .)Jarvis, 1998, pp. 90-103دریافـت آدورنـو از هنـر
بهمثابه فرآیندی است که در آن هنر با استفاده از مادة خاص خود -کـه مـادهای تـاریخي و غيرگـزارهای
است -به نقد و سلب هنجارهای تاریخي و اجتماعي ميپردازد .هنر بـهعنـوان وجهـي از «شـناخت غيـر
مفهومي» از عقالنيت استفاده ميکند تا عقالنيتي را که صرفال بر اساس هدف -وسيله توجيـه مـيشـود،
نقد کند ()Paddison, 1987, p. 362؛ همچنان که آدورنو اشاره ميکند« :هنر بخشي از آن عناصـری
است که ،بنا بر گفتة "ماکس وبر" از جهان افسونزدایي ميکنند .هنر بهطرز گریزناپـذیری بـا عقالنيـت
گره خورده است» ( .)AT, p. 80آدورنو ،از یکسـو ،عقالنيـتِ هنـر را از وجـه ميمتيـک آن جداناپـذیر
ميداند؛ و از سویدیگر ،ميمسيس و عقالنيت را با یکدیگر آشتيناپذیر ميداند ،در عينحالي که هر دو به
هم نيز وابستهاند و دیالکتيک دروني اثر هنری ،یعني دیالکتيک بيان و سـاختار اثـر ،را شـکل مـيدهنـد.
تنشي که توسط اثر هنری پدید ميآید نتيجة برخورد ميان انگيزة ميمتيک یا بيان کور  -کـه تهدیـد بـه
فروافتادن در دامن جادو ميکند  -و عقالنيت به مثابه ساختار یا منطق فرم اثر است که جنبة خودتـأملي
آن است و کيفيت کور اثر یا همان ميمسيس آن را با افسونزدایي و روشنگری عقالني تهدیـد مـيکنـد
( .)Paddison, 1987, p. 363تنش ميان این دو لحظه است که به هنر هم خصـلتي زبـاني (منطقـي/
استداللي) و هم خصلتي معمایي (معنایي  /غيراستداللي) ميدهد .چيزی که آدورنو آن را وجه ذاتـي هـر
اثر هنریِ خودآیين ميداند این است که« :آثار هنری چيـزی را مـيگوینـد و در همـان دم آن را پنهـان
ميکنند» ( .)AT, p. 176این کيفيت متناقضنمای آثار هنری یعني معمابودگيشان است کـه آنهـا را
نيازمند تفسير فلسفي ميکند -همچون معمایي که قابليت حل شدن را دارد اما راهحلي نهایي ندارد.
 .7هنر معتبر و ناهمسان
آدورنو ،در نظریة «هنـر سـلبي» خـود کـه بنـای آن را در کتـاب دیالکتيـک سـلبي مـيگـذارد ،آثـار
مدرن هنری را جایگزیني برای شناخت محض علمي و عقالني ميداند و اعتبار زیباشناسـانة آنهـا را در
تعارضشان با هنجارهای موجود و هنر غالب و مسلط مي بينـد .او در صـدد اسـت تـا راهـي یابـد بـرای
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حفظ «ناهمسـاني»هـا ) (non-identityکـه بـه بـاور او در فلسـفة مـدرن و در «دیالکتيـک ایجـابي»
) (positive dialecticsآن که مبتنيبر منطق «اینهماني» است و فقط به «همساني»هـا )(identity
رسيده ،حذف شده است .همچنان که کمي بعد خواهيم دید ،آدورنو تجربـة زیبـایيشـناختي را بيشـتربـه
معنای شکل «ابژکتيو» و پيکربندی اثر هنری ميفهمد تا بهمعنای رویکردی خـاص یـا طـرز برخـوردی
از جانب «سوژه» .هدف اثر هنری نزد آدورنو دستیـافتن بـه «همسـاني بـا خـود» بـه منظـور سـاختن
اثر هنری به مثابه امری معقول است .اثر هنری مي تواند فقـط ایـن همسـاني را بـه طـرزی بنيـادین بـا
صرف نظر کردن از بستر اجتماعيِ «معنا» ) ، (meaningکه اساسال توسط «امر کلي» در جهان ارتباطات
کاالیي شکل داده شده است ،تحقق بخشد .و يفة نظریة زیباشناختي «فهميدن فهمناپذیری اثر هنری»
( ،)AT, p. 118از طریق فراچنگ آوردن آن برحسـب ارتبـاط خـاصاش بـا واقعيـت اجتمـاعي اسـت.
فهمناپذیری اثر هنری از این واقعيت ناشي ميشود که اثـر هنـری فقـط مـيتوانـد ایـنهمـاني خـود را
تحقق بخشـد ،یعنـي مـوقعيتي را بـرای فهـم و درک خـود برحسـب خـود و موقعيـت فهـمپـذیریاش
فراهم سازد؛ به هميندليل هم باید در برابـر «دگرآیينـي» ) (heteronomyاجتمـاعي بایسـتد یـا از آن
صرف نظر کند تا بتواند اساسال تبدیل به اثری هنری شود .آدورنو در درس گفتارهایش دربارة زیباشناسي از
«نامعقوليت بنيادیني» سخن ميگوید که ضميمة اثر هنری است ( .)Tichy, 2007, p. 233اثـر هنـری
باید فهمپذیر باشد اما از آنجا که فقط ميتواند کليت خود را از طریق تضاد با بستر کلي اجتماعي در بـاب
فهمپذیری تحقق بخشد ،پس به ناگزیر و به این معنا (یعني از منظر سياد اجتماعي) فهمناپـذیر بـهنظـر
ميرسد.
بدین ترتيب ،آدورنو بر این باور است که اثر هنریِ معتبر و اصيل اثـری اسـت کـه از اجبـار همسـاني
رهاست« :هر اثر هنری تکرار دوبارة خویش است .آثار هنری شبيه به خـود هسـتند و از اجبـار همسـاني
رهایند» ( .)AT, p. 125آدورنو به این رویه که باید آثار هنری با طرحهای مفهومي از پيش تعيـينشـده
مطابقت داشته باشند و امور جزئي و خاص ميباید تحت لوای امری کليو نظامي انتزاعي واقع شوند ،انتقاد
داشت .به نظر او این خصيصه نه فقط متعلق به زیباشناسي کالسيک ،بلکه منش کل خرد مـدرن اسـت.
برای آدورنو دقت به مسائل جزئي و خاص بهمنظور بارآوری و حاصلخيزی هر چه بيشتر فلسـفي اسـت و
نه برای اثبات یا رنگ و جال دادن به تصورات و نهادههایي از پيش تعيين شده .از همـينرو ،او ميـان دو
نوع هنر تمایز قائل است )1 :هنر «معتبر» ) (authenticکه درگير بحران معناسـت و در آن سـلب معنـا
همچون کيفيتي سلبي شکل ميگيرد و معنادار ميگردد؛  )8هنر «مستعفي» ) (resignedکه بـه لحـا
ادبي و شکلي دارای معاني قراردادی و مثبت و ایجابي است که در آن بـيمعنـایيِ عـاری از خوداندیشـي
کامالٌ بازتاب دارد و اگر سلب معنایي هم صورت بگيرد در راستای همنوایي بـا وضـع موجـود اسـت کـه
بيواسطه است و سوژه را کنار ميگذارد ( .)AT, p. 154این تقسيمبندی متنا ر بـا تمـایزی اسـت کـه
آدورنو در کتاب دیالکتيک سلبي ميان تفکر «ناهمسان» و تفکر «همسان» مـيگـذارد .تفکـر ناهمسـان
سلب مفهوم توسط مفهوم است (که در هنر ميشود سلب معنای سنتي و عقالنيت بر اساس تهي و مبهم
بودنشان به لحا عقالني) ،و تفکر «همسان» همان تأیيد ایجابيِ همسانيِ کلي ميان مفهـوم و واقعيـت
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است (که در هنر تأمل ساده و غيرمنتقدانه دربارة وضع موجود ميشود) .با وجود این و بهرغم سلب معنـا،
بر حسب مقوالت سنتي و رویههای هنرمندانه ،هنر معتبر نميتواند کمکي به حل بحران معنا و وضع معنا
بکند ،مگر آنکه همچنان به حفظ ماهيت متخالف خود ادامه دهد .آنچه حقيقت و کيفيت هنر معتبر را نزد
آدورنو نشان ميدهد ،محدودهای است که در آن هنر معتبر مـيتوانـد ایـن تضـاد را درون سـاختار خـود
آشتيناپذیر نگه دارد و با آن مواجه شود .آدورنو در گفتوگـویي بـا "لوسـين گلـدمن" ،منتقـد فرهنگـي
مارکسيست ،در اینباره ميگوید« :کيفيت آثار هنری بر اساس ميزان ناسازی و مخالفتي اسـت کـه درون
اثر هنری شکل ميگيرد و کليت آن از طریق همين مخالفت و ناسازی بهدست مـيآیـد و نـه از چيـزی
بيرون از آن» ) .(Adorno & Goldman, 1976, p. 145بنابراین ،محتوای معطوف به حقيقت هنـر
بيان خود را در آثار متفاوت و متمایز هنری پيدا ميکند تا در برخي مفاهيم مجزای هنـری بـهطـور کلـي
()AT, p. 198؛ از اینرو آدورنو استفاده از مفهوم زیبایي را بهمنظور وضع قوانيني برای توليد عمليِ آثـار
هنری نميپذیرد .تنها «قانون»ی که او پيشنهاد ميدهد این است که هنرمند باید در قلمـرو هنـر از هـر
چيز کلي ،تعریفنشده و مبهم بپرهيزد ) .(AT, pp. 73-74ارتباط و پيوستگي هنر نسبت به اثـر هنـریِ
مورد پرسش باید دروني باشد و به هميندليل است که آدورنو اثر هنری را بهمثابه امـری ذاتـال خودمختـار
2
ميفهمد.
 .1محتوای حقیقی هنر و رهایی سوژه
محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری و رهایي سـوژه نـزد آدورنـو هنگـامي آشـکار مـيشـود کـه او
در نظریة زیباشناختي خود ،محتـوای حقيقـي اثـر هنـری را همچـون «صـدای سـوژة بـالغي» مـيدانـد
«که از اسطوره و آشتي با آن رهاست» ) .(AT, p. 211آدورنو بر این باور است که بررسي آثـار دوران
بورژوازی ،یعني اواخر قرن هفدهم تا قرن بيستم ،پيشرفت غيرقابل انکاری را نشان ميدهد .او در اینباره
مينویسد« :تردیدی نيست که مـواد و سـلطة بـر آنهـا -یـا بـه معنـایي تکنيـک -بـه لحـا تـاریخي
پيشرفت ميکند» ( ،)AT, p. 210مثالي که او از هنرها ميزند «ابداع پرسپکتيو در نقاشي و پليفوني در
موسيقي است» ()Ibid؛ وی همچنين ادامه ميدهد که این پيشـرفت بـا افـزایش عقالنيـتِ رویـههـای
هنرمندانه مشخص ميشود و در نهایت به «افزایش آگاهي روح [بـه معنـای هگلـي آن] از آزادی خـود»
( )AT, p. 211ميرسد .اما آدورنو بر این امر تأکيد مـيورزد کـه پيشـرفت در تکنيـک و در رویـههـای
هنرمندانه «ضرورتال به معنای پيشرفت در کيفيت هنری نيست» ( .)AT, p. 210پيشـرفت در کيفيـت و
اعتبار -که درنهایت به معنای محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری ميرسد« -پيشرفت روح بـه معنـای
هگلي آن است ،یعني افزایش آگاهي روح از آزادی خود» ) .(AT, p. 211به هميندليل اسـت کـه آثـار
هنری را نميتوان امری صرفال سوبژکتيو دانست ،چرا که «بهواسطة رهایي سوژه در آثار هنری ،آثار هنری
کمتر از شناخت استداللي سوبژکتيوند» (.)AT, p. 126
هدف دیالکتيک هنری از نظر آدورنو ،صورتبنـدی کـردن سـوژة بيـانگر یـا همـان «روح» )(spirit
در قالب ساختار ابژکتيو اثر هنری است .به نظر وی ،افزایش آگاهي سوژة بيانگر از ماهيت نيازهـای خـود
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صرفال منشأیي طبيعي ندارد بلکه تمایالت تاریخي و اجتماعي او را نيز دربر ميگيرد؛ این مطالبات هنـری
در واقع همان مطالبات اجتماعياند ) .(PMM, pp. 32-37از اینرو ،ميتوان تأکيد آدورنو بر تقدم ابـژه
را ،که خود را در قالب اثر هنری نشان ميدهد ،از طریق تحليل درونماندگار بهدست آورد؛ همچنـان کـه
خود وی در سخنراني سال « 1000دربارة مسألة تحليل موسيقایي» ميگوید« :اثر هنری بر این امر تأکيد
دارد که ما پرسش از حقيقت یا ناحقيقت را بهنحوی درونماندگار مطرح ميکنـيم ،نـه اینکـه بـهطـرزی
دلخواسته مقياس و ميزاني از گوناگونيهای فلسفي ،فرهنگي و انتقادی را از بيرون به اثر اعمـال کنـيم»
(.)Adorno, 1982, p. 177

بنا بر گفتة آدورنو ،درست همان طور که مواجهه با هنر واال سوبژکتيویتة مخاطب یا دریافتکننـدة اثـر
هنری را درهم ميشکند ،هنر واال نيز ميتوانـد تمـام تـالشهـای سـوبژکتيو هنرمنـد را تعـالي بخشـد
( .)AT, p. 57او که در اینجا بسيار شبيه به هایدگر سخن ميگویـد ،سـریعال فاصـلهای را ميـان خـود و
هایدگر ميگذارد؛ درحاليکه برای هایدگر شعر واال هور و بروز قرباني کردن خود برای هستي است ،نزد
آدورنو شعر واال مشتمل بر صل و آشتي «خود» و «زبان» اسـت« :لحظـة بـيخودبـودگيای کـه در آن
سوژه در زبان غوطهور ميشود و پنهان ميماند ،قرباني شدن آن برای هستي نيست؛ اینطور نيسـت کـه
[این امر] خشونتي عليه سوژه باشد بلکه آنچه هست صل و آشتي است :زبان فقط وقتي سخن ميگویـد
که دیگر نسبت به سوژه بيگانه باشد ،اما در عوض چنان سخن ميگوید که گویي صـدای خـود اوسـت»
(.)Ibid

 .3محتوای حقیقی هنر و تقدم ابژه
اهميتي که آدورنو به تقدم ابژه ميدهد بدینمعني نيست که او در پي این اسـت کـه جایگـاهي را کـه
تاکنون از آنِ سوژه بوده است به ابژه اعطا کند؛ بلکه تالش او برداشتن و رفع هر گونـه برتـری و تفـود
یکي بر دیگری است؛ چرا که بهنظر او سوژه و ابژه ضمن بهرهمندی از ساختاری مستقل ،نسبتي دروني با
یکدیگر دارند ،و با تحليلي که آدورنو با استفاده از معرفتشناسيِ فرویـدی دربـارة اودیسـة هـومر انجـام
ميدهد ،نشان ميدهد که سوژه همواره از پيش ابژة خود بوده است .آنچه برای نقد ساختار سـوبژکتيویته
الزم است نه بازگشتي به شکل اولية آن بلکه حرکتـي پيشـرونده از درون آن چيـزی اسـت کـه همـين
سوبژکتيویته پيش از این بوده است .در واقع ،باید بـه ایـن بيـنش اصـلي بـا دنبـال کـردن نقـد آدورنـو
از محدودیتهای تفکر سوبژکتيو دست یافت .درگيری و سروکار داشتن آدورنو با موسيقي ،هنـر ،ادبيـات
و عالقة خاص او به فلسفه در بهترین شکل خود بهمثابه توانایيِ غلبه یافتن یـا دسـتکـم طفـره رفـتن
از سفت و سخت شدن تجربه به دست تفکر است کـه نمونـة ایـن صـلبِ فکـر را مـيتـوان در اندیشـة
سوبژکتيو یافت که در ایـن معنـا سـوژة انسـاني حتـي بـرای خـود نيـز تبـدیل بـه یـک ابـژه مـيشـود
(.)Huhn, 2004, p. 12

به زعم آدورنو ،حقيقت هنر از توانایي آن برای از نو صورتبندی کردن روابط موجود ميان سوبژکتيویته
و ابژکتيویته و حفظ و بقای امر ناهسمان ناشي ميشود .از همينرو است که از نظر وی حقيقـت در ابـژه
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قرار دارد و صرفال طرح و نقشة از پيش تعيينشدهای حاصل ذهن و تفکـر سـوژه نيسـت .بـا وجـود ایـن،
محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری بهمثابه ابژه فقط ميتواند از طریق تفسير فلسفي آشکار شود :یعني
از طریق معرفت و تجربة از پيش موجودی که سوژه بر آن تأثيرگذار است .تفسير فلسفي در پي آن است
که ابتدا از طریق «تحليل درونماندگار» )( (immanent analysisکـه بایـد بـا دقـت و از نزدیـک بـه
ابژهاش بنگرد ،نه اینکه مشخصههای بيروني و ازپيش تعيينشده بر آن تحميـل کنـد) ،بـه دقـت هرچـه
تمام دیالکتيک دروني خود اثر ،یعني ساختار ،ارتباط اجزا با کل ،پيشـرفت مـادة اثـر ،و غيـره را توصـيف
کنــد و ســپس دیالکتيــک بيــان ســوبژکتيو و تکنيــک ابژکتيــو را کــه ســازندة اثــر اســت ،از طریــق
«تحليل جامعهشناختي»  analysis) (sociologicalبرحسب محتوای اجتماعي اثر و اینکـه چگونـه بـر
دیالکتيک جامعـه تأثيرگـذار اسـت ،تفسـير کنـد ( .)Paddison, 1987, p. 363بـدینترتيـب ،پـس از
صورتبندیِ مجدد روابط ميان ابژه و سوژه ،آدورنو بر این اعتقاد است که هنر ميباید بهمثابـه شـکلي از
نظریة اجتماعي فهميده شود؛ هرچند تا زماني که تفسير فلسفي و سنجش زیباشناختي دربـارة آن سـخن
نگفته باشند ،خود خاموش و بي صداست .در نهایت آدورنو بر این امر تأکيـد دارد کـه «هنـر و جامعـه در
محتواست که با یکدیگر همگرایند ،نه در چيزی خارج از اثر هنری» ()AT, p. 324؛ و این محتوا جمعي
است.
 .23محتوای جمعی هنر
هنــر بــرای آدورنــو ،در اصــل بــه معنــای «پراکســيس» ) (praxisو عمــل اســت و نــه «پــوئزیس»
) (poesiesیا شـاعری و خالقيـت .او معتقـد بـه «هنـرورزی» ) (art doingبـهجـای «هنرپـردازی»
) (art makingاست؛ نظریهپردازی در پي یکسانسازی و کليت بخشيدن است و حال آنکه در کـنش و
عملورزی ،نایکسانيها و کثرات فرصت ابراز خود را خواهند داشت .پس آنچه مهم اسـت ،روش اجـرای
هنری و نه پردازش آن است .البته این هنرورزی فقط در خانه و بهطور شخصي و فردی انجام نميشـود،
بلکه باید ارتباطي با جامعه نيز داشته باشد ()Huhn, 2004, p. 11؛ از همينروست که آدورنو ميگویـد:
«هنر در تقابلش با جامعه است که اجتماعي ميشـود ،و ایـن وضـعيت را فقـط بـهمثابـه هنـر خـودآیين
ميتواند بهدست آورد» ( .)AT, p. 226یا «آنچه در هنر اجتماعي اسـت ،جنـبش مانـدگار عليـه جامعـه
است» ( .)AT, p. 227آدورنو دربارة محتوای جمعي هنر در کتاب نظریة زیباشناختي مينویسد:
شرط امکانپذیر بودن همگرایي و نزدیکي فلسـفه و هنـر مـيبایـد در عنصـر کلـيای
جستوجو شود که هنر به واسطة مشخصة خود به عنوان زباني یگانه و منحصر بـهفـرد
داراست .این کليت جمعي است ،درست همچون کليت فلسفي که زماني برای آن سوژة
استعالیي بهمثابه عالمت و نشاني بود که بـه سـوژة جمعـي اشـاره داشـت .هرچنـد در
تصاویر زیباشناختي ،دقيقال به این معنا که جمعي است و از «من» عقب مينشيند ،جامعه
در محتوای معطوف به حقيقت جای دارد .هور و بروزی که بهموجب آن اثر هنـری از
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سوژة محض بسيار پيشي ميگيرد ،فوران ذاتِ جمعيِ سوژه است .در انگيزشي که ناشي
از حالت خاصِ سوژه است ،شکل جمعيِ واکنش آشکار ميشود .به هميندليـل ،تفسـير
فلسفي از محتوای معطوف به حقيقت باید آن محتـوای معطـوف بـه حقيقـتِ جزیـي را
به طرزی راسخ بسازد .به دليل عنصرِ بيانگرِ این محتوا که به طرزی سوبژکتيو ميمتيـک
است ،آثار هنری ابژکتيویتة خود را بهدست ميآورند .آنها نه انگيزشي محض و نه فرم
آن هستند ،بلکه در عوض فرآیند سفت و سختياند که ميان این دو روی مـيدهنـد ،و
این فرآیند اجتماعي است (.)AT, p. 131
پینوشتها
 .1منظور از حقيقت تجربي همان دانـش ( )knowledgeبـه مثابـه ردهبنـدی جزئيـات ذیـل مفـاهيم
یا انواع ذیل قوانين است؛ و حقيقت به مثابه ارتباط ميان احکامِ قانوني ،نظری و جز اینهـا بـا واقعيـات و
امور مسلم.
 .8این کتاب با عنوان سرآغاز کار هنری ،توسط پرویز ضياءشهابي ترجمه شـده اسـت؛ ر.ک .هایـدگر،
مارتين .)1328( .سرآغاز کار هنری ،ترجمة پرویز ضياءشهابي ،تهران :هرمس.
 .3آدورنو نيز همچون هایدگر به نقش زبان که در واقع تأویل و تفسير فلسفيِ اثر هنری اسـت ،بسـيار
اهميت ميدهد و راه درک و دریافت اثر هنری را به واسطة آن ميداند ،زیـرا هنـر و اثـر هنـری نيازمنـد
فهميدهشدن هستند که این کار از طریق ابزار فلسفه کـه خـود ابـزاری زبـاني و کالمـي اسـت ،صـورت
ميگيرد.
 .8بهنظر ميرسد توازی شگفتانگيزی ميان آرا و اندیشـههـای آدورنـو و هایـدگر –بـهرغـم تقابـل و
مخالفتش با او -وجود دارد ،و آدورنو تأکيد بر حقيقت هنر که سرانجام خود را آشکار خواهد ساخت و زبانِ
فلسفه ابزاری برای تبيين و تعبير آن خواهد بود ،از سوی هایدگر ميپذیرد.
 .5آدورنو در اینجا از مثال «موناد»های الیبنيتسي برای نشان دادن این موضوع اسـتفاده مـيکنـد .از
نظر الیبنيتس واقعيت از اجزای مختلفي ساخته شده است که هيچ یک از آنها ارتباطي با جهان بيروني
ندارد ،اما هرموناد کل ساختار جهان بيرون را در درون خویش بازتوليد ميکند .پس ساختارهای جامعـه از
قبل در درون خود اثر بازتوليد ميشوند .به عبارت دیگر ،در اثر هنـری «امـر کلـي» ( )universalیعنـي
همان حقيقت که به هر حال باید از طریق مفـاهيم عـام و کلـي مطـرح شـود ،از طریـق «امـر جزئـي»
( )particularبيان ميشود و این دقيقال چيزی است که اثر هنری را از فلسـفه و گفتـار مفهـومي کـامالل
مجزا ميکند (فرهادپور ،1328 ،صص .)180-130
 .0شاید در اینجا باید به نوعي «شهود» ( )intuitionیا حتي ،با اندکي تسام  ،به گونـهای «اشـراد»
( )illuminationاشاره کرد ،یعني شناختي متفاوت از شناخت علمي ،تحليلي و مفهومي؛ آدورنـو در ایـن
باره مينویسد« :آناني که صرفال با [ابزار] فهم به بررسي هنر ميپردازند آن را به چيزی ساده و آسان بدل
ميکنند ،که بسيار دور است از آن چيزی که هست .اگر کسي در پي این باشد که نگاهي دقيق و نزدیک
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به رنگينکمان بيندازد ،رنگينکمان ناپدید ميشـود» ( .)AT, p. 122از همـين رو اسـت کـه« :و يفـة
زیباشناسي درک آثار هنری همچون ابژههای هرمنوتيکي نيست؛ در وضعيت معاصر ایـن ادراکناپـذیری
آثار هنری است که باید درک شود» (.)AT, p. 118
 .1دربارة معنای ميمسيس از نظر آدورنو ،مقالهای با عنوان «مفهوم «ميمسيس» در نظریة زیباشناختي
آدورنو» نگاشتهام که در مجلة کيميای هنر ،سال اول ،شماره  ،3صـص  ،00-28تابسـتان  1301منتشـر
شده است.
 .2برخــي اوقــات آدورنــو مفهــوم «اعتبــارِ» ( )authenticityزیباشــناختي را بــهجــای «اســتقالل»
( )independenceبهکار ميگيرد .اعتبار در معنای اصلي خود تفاوت بين ثبات کلي و ثبات دروني یـک
اثر هنری خاص را بيان ميکند .البته منظور آدورنو از اعتبار که گاه به اصالت نيز ترجمه ميشود ،متفاوت
است از آنچه برای مثال آدورنو در کتاب زبان اصالت نشان ميدهد و فيلسوفاني چون بوبر ،یاسپرس و به
خصوص هایدگر را مد نظر دارد .برداشت آدورنو از ) (authenticityکه در اینجا «اعتبار» معني ميدهـد
و نه «اصالت» ،پاسخ مناسبي است که به تغييرات مطالبات باواسطة تاریخي و اجتماعي مادة هنـری داده
ميشود؛ و بنابراین همچون نقدی به آن برداشتهـای غيـر تـاریخي بـه اصـالت اسـت کـه بـر مبنـای
«وجود محض» و بيواسطه (دازاین) یا منشأهایي غایياند.
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