
 

 
 
 
 

 

 آدورنو یباشناختیز ۀینظر در «قتیحق» و «هنر»

 ∗نوشین شاهنده

 نویسنده مسئول

 ∗∗ حسینعلی نوذری

 چکیدهچکیده
 فـا یا انسـان  يزنـدگ  مختلـف  یبسترها در توانديم هنر که یيهانقش به "آدورنو" باور
 مثابـه به را آن تاکنون يسنت فلسفة و فرهنگ که است یيهايشیاند جزم از متفاوت کند،

 ينقشـ  و کـارکرد  نیترمهم آدورنو، اعتقاد به. است گرفته نظر در هنر یبرا یياکارکرده
 یراسـتا  در آن «يبخشیيرها» نقش و «یانتقاد» کارکرد باشد، داشته توانديم هنر که
 انتقـادی   نظریـة  به او باور رو،نيهم از. است سرکوب و سلطه یساختارها نقد و ليتحل
 وی که گرددمي باز چيزی آن بهي اجتماع يآگاه رييتغ در هنر نقش و جامعه دربارة هنر
 کـه  يچالشـ  نیتـر مهـم . نامدمي یهنر اثر و هنر «حقيقت به معطوف محتوای» را آن

 زين و «قتيحق» و «هنر» ةرابط از پرسش زد،يانگيبرم تفحص و نقد نیا یبرا را آدورنو
ـ ا در. باشـد  هداشت توانديم هنر که است یايمعرفت کارکرد و ياجتماع نقش  مقالـه،  نی
 تـر روشـن  منظور به آدورنو یورزشهیاند ميمفاه و هادهیا نیترياصل و نیترمهم از يبرخ

 ،یو نظریـة زیباشـناختي   کتـاب  در ،«هنـر  قتيحق به معطوف یمحتوا» موضوع شدن
 . رديگيم قرار بحث مورد

 ،یيرهـا  قـت، يحق بـه  معطـوف  یمحتـوا  ،يباشـناخت یز ةینظر آدورنو، :کلیدی گان واژ
 ه. ابژ سوژه، ت،يعقالن س،يمسيم
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 مقدمه

 تـر از آن  تـر از آن  قـدمتي بـه انـدازة خـود فلسـفه یـا حتـي پـيش        قـدمتي بـه انـدازة خـود فلسـفه یـا حتـي پـيش        « « حقيقـت حقيقـت »»و و « « هنرهنر»»شاید پرسش از نسبت شاید پرسش از نسبت 

 های افالطون برای بـه چـالش کشـاندن اعتبـار و مرجعيتـي شـکل       های افالطون برای بـه چـالش کشـاندن اعتبـار و مرجعيتـي شـکل       داشته باشد؛ چرا که فلسفه با تالشداشته باشد؛ چرا که فلسفه با تالش

بـا خـود بـه    بـا خـود بـه      ""پينـدار پينـدار ""و و   ""هزیـود هزیـود ""، ، ""هومرهومر""اعراني همچون اعراني همچون ساز شساز شپرداز و اسطورهپرداز و اسطورهگرفت که هنرِ اسطورهگرفت که هنرِ اسطوره
که وی آن را که وی آن را   ""افالطونافالطون""  ییجمهورجمهورهمراه داشت. این چالش و کشمکش با اخراج شاعران و هنرمندان از همراه داشت. این چالش و کشمکش با اخراج شاعران و هنرمندان از 

ارزش ساختن ارزش ساختن بر اساس عقل و حقيقت محض ساخته بود، ادامه یافت. گرایش کلي در فلسفة افالطون بيبر اساس عقل و حقيقت محض ساخته بود، ادامه یافت. گرایش کلي در فلسفة افالطون بي
گـذاردن  گـذاردن    تبـع آن تـوان بنيـان   تبـع آن تـوان بنيـان     توان و قوای معرفتي و کارکرد شناختي و بـه توان و قوای معرفتي و کارکرد شناختي و بـه هنر بود، زیرا از نظرِ وی هنر، هنر بود، زیرا از نظرِ وی هنر، 

توانسـت در  توانسـت در  همچنـان مـي  همچنـان مـي    (beauty)« « زیبـایي زیبـایي »»سان، هرچند سان، هرچند   گونه نگرش و بينشي را نداشت. بدینگونه نگرش و بينشي را نداشت. بدین  هيچهيچ
طـور کلـي از سـاحت فلسـفه و     طـور کلـي از سـاحت فلسـفه و       های نوافالطوني جایگاهي داشته باشد، اما هنر بـه های نوافالطوني جایگاهي داشته باشد، اما هنر بـه بستر متافيزیکي فلسفهبستر متافيزیکي فلسفه

کرد. این روند همچنان ادامه داشـت تـا آنکـه    کرد. این روند همچنان ادامه داشـت تـا آنکـه    ار ماند و تنها نقشي فرعي و تبعي را ایفا ار ماند و تنها نقشي فرعي و تبعي را ایفا سنت فلسفي برکنسنت فلسفي برکن
حتـي بـا تأکيـد بيشـتری     حتـي بـا تأکيـد بيشـتری     -اش را اش را عقالنيتِ روشنگری و دوران مدرن، مطرودسازی هنر از کسوت حقيقيعقالنيتِ روشنگری و دوران مدرن، مطرودسازی هنر از کسوت حقيقي

یعنـي همـة آن   یعنـي همـة آن   -اجرا کـرد، زیـرا هنـر در مقایسـه بـا عقالنيـت       اجرا کـرد، زیـرا هنـر در مقایسـه بـا عقالنيـت         -نسبت بدانچه افالطون در نظر داشتنسبت بدانچه افالطون در نظر داشت
 ناپـذیر بـاقي   ناپـذیر بـاقي   ناشـدني و قيـاس  ناشـدني و قيـاس  همواره اثباتهمواره اثبات  -انداندهایي که تبدیل به امور و اقدامات مهم عقالني شدههایي که تبدیل به امور و اقدامات مهم عقالني شدهچيزچيز

آید، کـاذب و غيرحقيقـي و   آید، کـاذب و غيرحقيقـي و   دست ميدست مي  ماند؛ و با توجه به چنين معياری، شناختي هم که از طریق هنر بهماند؛ و با توجه به چنين معياری، شناختي هم که از طریق هنر بهميمي
ه در تقابـل بـا شـناخت،    ه در تقابـل بـا شـناخت،    رو، دوران مدرن با هنر همچون چيزی کرو، دوران مدرن با هنر همچون چيزی ک  در نتيجه به دور از حقيقت است. از ایندر نتيجه به دور از حقيقت است. از این
زیباشناختي زیباشناختي « « صرفالصرفال»»عنوان امری عنوان امری   گيرد برخورد کرد، و تصور هنر بهگيرد برخورد کرد، و تصور هنر بهحقيقت، اخالد و عمل درست قرار ميحقيقت، اخالد و عمل درست قرار مي

به بيگـانگي هرچـه   به بيگـانگي هرچـه     -جایي که زیباشناسي به معني فهم زیبایي و هنر به معنای امری غيرشناختي استجایي که زیباشناسي به معني فهم زیبایي و هنر به معنای امری غيرشناختي است-
  (death of art)« « مرگ هنرمرگ هنر»»به به   ""هگلهگل""  بيشترِ هنر از حقيقت، معرفت و اخالد منجر شد. همچنان کهبيشترِ هنر از حقيقت، معرفت و اخالد منجر شد. همچنان که

عنـوان  عنـوان    گوید، تجربة هنـر بـه  گوید، تجربة هنـر بـه  کند و از بيگانه شدن آن با خود ميکند و از بيگانه شدن آن با خود مياشاره مياشاره مي  (end of art)« « پایان هنرپایان هنر»»یا یا 
عنوان امری است که از توان خود برای سخن گفتن دربارة عنوان امری است که از توان خود برای سخن گفتن دربارة   امری صرفال زیباشناختي به معني تجربة هنر بهامری صرفال زیباشناختي به معني تجربة هنر به

 یي را بـرای بيـان حقيقـت داشـته و دارد کـه بنـا بـر معيارهـا و         یي را بـرای بيـان حقيقـت داشـته و دارد کـه بنـا بـر معيارهـا و         هـا هـا حقيقت محروم شده است، زیرا روشحقيقت محروم شده است، زیرا روش

اند. با وجود این، آنچنانکه در ایـن مقالـه خـواهيم    اند. با وجود این، آنچنانکه در ایـن مقالـه خـواهيم    هایي مطرود و منزویهایي مطرود و منزویهای عقالنيت مدرن روشهای عقالنيت مدرن روشمالکمالک
تـر از عقالنيـت   تـر از عقالنيـت   ، عقالنـي ، عقالنـي ««11حقيقت تجربيحقيقت تجربي»»تر از تر از رسد هنر و زیباشناسي تا حدودی حقيقيرسد هنر و زیباشناسي تا حدودی حقيقينظر مينظر مي  دید، بهدید، به

تـر و ارزشـمندتر از اخالقيـات عمـل کـرده اسـت       تـر و ارزشـمندتر از اخالقيـات عمـل کـرده اسـت       دموکرات، و اخالقـي دموکرات، و اخالقـي   از عدالت ليبرالاز عدالت ليبرال  ترترروشمند، عادلروشمند، عادل
((Bernstein, 1992, pp. 1-4))تواند موضوعي صرفال از جنس ذود و سليقه تواند موضوعي صرفال از جنس ذود و سليقه ؛ و اگر چنين باشد، هنر نمي؛ و اگر چنين باشد، هنر نمي

 و فروکاسته به امر زیبا باشد.و فروکاسته به امر زیبا باشد.
مثابـه ابـژة ذوقـي    مثابـه ابـژة ذوقـي      ه فهم هنر بـه ه فهم هنر بـه ، در معنای محدود خود ب، در معنای محدود خود ب««زیباشناسيزیباشناسي»»اگر برداشت معهود و مألوف از اگر برداشت معهود و مألوف از 

   ««پسازیباشناختيپسازیباشناختي»»ای ای توان آن را نظریهتوان آن را نظریهکه ميکه مي« « نظریة انتقادی هنرنظریة انتقادی هنر»»خارج از حقيقت و اخالد اشاره دارد، خارج از حقيقت و اخالد اشاره دارد، 
(post-aesthetic)     ناميد، نقدهایي بر شناخت صرفال حقيقي و نوعي فراروی از زیباشناسـي کالسـيک و   ناميد، نقدهایي بر شناخت صرفال حقيقي و نوعي فراروی از زیباشناسـي کالسـيک و

  (post-positivism)  های پساپوزیتيویسـتيِ های پساپوزیتيویسـتيِ يرال فلسفهيرال فلسفهطور که اخطور که اخ  . درست همان. درست همان((Ibid, p.4))سنتي است سنتي است 
هـای  هـای  بيننـد، نظریـه  بيننـد، نظریـه  هـایي تـاریخي مـي   هـایي تـاریخي مـي   اش را همچـون برسـاخته  اش را همچـون برسـاخته  علم، علم و ابژة آن یا متعلقات شناختعلم، علم و ابژة آن یا متعلقات شناخت
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طور عـام در  طور عـام در    های انتقادی هنر بههای انتقادی هنر بهطور خاص و نظریهطور خاص و نظریه  که نظریة زیباشناختي آدورنو بهکه نظریة زیباشناختي آدورنو به-پسازیباشناختيِ هنر پسازیباشناختيِ هنر 
لحا  تاریخي مـورد بررسـي قـرار دهنـد. در فلسـفة هنـر       لحا  تاریخي مـورد بررسـي قـرار دهنـد. در فلسـفة هنـر         ي دارند تا هنر را بهي دارند تا هنر را بهنيز سعنيز سع  -گيرندگيرند  آن جای ميآن جای مي

شد، حـال آنکـه   شد، حـال آنکـه   کالسيک و سنتي، این پرسش که هنر چيست، همواره از منظری غيرتاریخي پرسيده ميکالسيک و سنتي، این پرسش که هنر چيست، همواره از منظری غيرتاریخي پرسيده مي
اسـت.  اسـت.    شود که هنـر چـه بـوده و چـه شـده     شود که هنـر چـه بـوده و چـه شـده     اندازی تاریخي پرسيده مياندازی تاریخي پرسيده ميهای انتقادیِ هنر از چشمهای انتقادیِ هنر از چشمدر نظریهدر نظریه

هایي هستند که هنر هایي هستند که هنر های انتقادیِ هنر آن دسته از نظریههای انتقادیِ هنر آن دسته از نظریههای پسازیباشناختيِ هنر یا نظریههای پسازیباشناختيِ هنر یا نظریهریهریهبنابراین، نظبنابراین، نظ
ها به حرکت در ها به حرکت در که این نظریهکه این نظریه  گيرند. درحاليگيرند. درحاليکشاندن شناخت صرفال حقيقي به کار ميکشاندن شناخت صرفال حقيقي به کار مي    منظور به چالشمنظور به چالش  را بهرا به

معرفتي یعني از حيـث  معرفتي یعني از حيـث    جهت پرسش از معنا و هستي هنر از منظری تاریخي تمایل دارند، آن را از ساحتيجهت پرسش از معنا و هستي هنر از منظری تاریخي تمایل دارند، آن را از ساحتي
 دهند. دهند. ارتباط یا عدم ارتباط آن با حقيقت مدنظر قرار ميارتباط یا عدم ارتباط آن با حقيقت مدنظر قرار مي

 هانهیزمشیپ

وسيلة هنر تأکيد دارد، برای اثر هنـری  وسيلة هنر تأکيد دارد، برای اثر هنـری    بر افشاگری حقيقت بهبر افشاگری حقيقت به  ""شلينگشلينگ""و و   ""هگلهگل""آدورنو که همچون آدورنو که همچون 
ـ   »»نيز باشـد،  نيز باشـد،    (autonomous)  ««خودآیينخودآیين»»  که باید اثریکه باید اثری  (authentic)  ««معتبرمعتبر»» ـ   محتـوای معطـوف ب ه ه محتـوای معطـوف ب

ویـژه در عرصـة اجتمـاع دارد. ایـن     ویـژه در عرصـة اجتمـاع دارد. ایـن       قائل است که کارکردی معرفتـي بـه  قائل است که کارکردی معرفتـي بـه    (truth content)ای ای ««حقيقتحقيقت
 کــارکرد معرفتــي هنــر نــزد آدورنــو نشــان دادن واقعيــت موجــود جامعــه اســت، آنچنــان کــه هســت، و کــارکرد معرفتــي هنــر نــزد آدورنــو نشــان دادن واقعيــت موجــود جامعــه اســت، آنچنــان کــه هســت، و 

ــه   ــز ب ــر ني ــت هن ــه  حقيق ــز ب ــر ني ــت هن ــه    حقيق ــق جامع ــان تحق ــادآوری امک ــای ی ــه  معن ــق جامع ــان تحق ــادآوری امک ــای ی ــن معن ــت. از ای ــر اس ــن ای بهت ــت. از ای ــر اس ــو   ای بهت ــو رو، آدورن  رو، آدورن
دهـد و ایـن   دهـد و ایـن   زیباشناسي فلسفي را در برابر زیباشناسي سنتي و کالسيک قـرار مـي  زیباشناسي فلسفي را در برابر زیباشناسي سنتي و کالسيک قـرار مـي    ،،زیباشناختيزیباشناختي  نظریةنظریةدر در 

رود یـا  رود یـا  شود، یا فلسفه از دست مـي شود، یا فلسفه از دست مـي در آنچه فلسفة هنر ناميده ميدر آنچه فلسفة هنر ناميده مي»»سرلوحة کار خود که سرلوحة کار خود که را را   ""شلگلشلگل""گفتة گفتة 
ارائه دهد کـه در  ارائه دهد کـه در  ای فلسفي را دربارة هنر ای فلسفي را دربارة هنر ترتيب بتواند نظریهترتيب بتواند نظریه  تا بدینتا بدین  (Schlegel, 1967, p. 148)  ««هنرهنر

 دسـت  دسـت    ای را دربـارة هنـر و زیباشناسـي بـه    ای را دربـارة هنـر و زیباشناسـي بـه    منظور، آدورنو نظریهمنظور، آدورنو نظریه  بدینبدین  ..آن نه فلسفه و نه هنر از دست رودآن نه فلسفه و نه هنر از دست رود
ای دربارة عقل است، یعني نقد عقـل مـدرن )ابـزاری(، و سـعي دارد تـا ميـان       ای دربارة عقل است، یعني نقد عقـل مـدرن )ابـزاری(، و سـعي دارد تـا ميـان       همچون نظریههمچون نظریه  دهد کهدهد کهميمي
تـوان آن را  تـوان آن را  کـه مـي  کـه مـي  -  يراسـتداللي( يراسـتداللي( )یـا غ )یـا غ   (non-discursive rationality)  ««ایایعقالنيت غيرمباحثهعقالنيت غيرمباحثه»»

  (discursive rationality)  ««ایایعقالنيت مباحثهعقالنيت مباحثه»»  وو  -درک کرددرک کرد  (intuition)« « شهودشهود»»همچون نوعي همچون نوعي 
کنـد،  کنـد،  هنر عقالنيتي است که عقالنيت را نقد ميهنر عقالنيتي است که عقالنيت را نقد مي»»گوید: گوید: باره ميباره مي  تمایز قائل شود؛ وی در اینتمایز قائل شود؛ وی در این  )یا استداللي()یا استداللي(

 . . ((AT, p. 55))  ««آنکه از آن رخت بربنددآنکه از آن رخت بربندد  بيبي
 بـاره  بـاره    ، در ایـن ، در ایـن ""هگـل هگـل ""و و   ""کانـت کانـت ""ویژه ویژه   ای انجام این کار، آدورنو به بازبيني آرای اسالف خویش، بهای انجام این کار، آدورنو به بازبيني آرای اسالف خویش، بهبربر
دیگـر آن را از هرگونـه شـأن اخالقـي و     دیگـر آن را از هرگونـه شـأن اخالقـي و       سو رأی به استقالل هنر داد، اما از سویسو رأی به استقالل هنر داد، اما از سوی  پردازد. کانت از یکپردازد. کانت از یکميمي

امـا بـه ادامـة رأی او در    امـا بـه ادامـة رأی او در    پذیرد، پذیرد، کارکرد معرفتي عاری ساخت. آدورنو ایدة خودمختاری هنر را از کانت ميکارکرد معرفتي عاری ساخت. آدورنو ایدة خودمختاری هنر را از کانت مي
دليل، توجه خود را به هگل و نقد او بـر زیباشناسـي کانـت    دليل، توجه خود را به هگل و نقد او بـر زیباشناسـي کانـت      شدت بدبين و منتقد است. به همينشدت بدبين و منتقد است. به همين  باره بهباره به  ایناین

های هنـری  های هنـری  به هنر و پدیدهبه هنر و پدیده  دارد. انتقاد هگل بر کانت این بود که او دیدگاهي سوبژکتيو نسبتدارد. انتقاد هگل بر کانت این بود که او دیدگاهي سوبژکتيو نسبتمعطوف ميمعطوف مي
شود. آنچه آدورنو از این نقد هگـل بـر   شود. آنچه آدورنو از این نقد هگـل بـر   سوژه مربوط ميسوژه مربوط مي  دارد و تحليل او از آفرینش و حکم هنری تنها بهدارد و تحليل او از آفرینش و حکم هنری تنها به

ای کـه  ای کـه  فهمد، این است که دیدگاه کانت هنـر و آثـار هنـری را از  رفيـت شـناختي     فهمد، این است که دیدگاه کانت هنـر و آثـار هنـری را از  رفيـت شـناختي     زیباشناسي کانت ميزیباشناسي کانت مي
کند. در واقع کانت با قائل شدن به جنبة سـوبژکتيو و ذهنـي بـرای هنـر،     کند. در واقع کانت با قائل شدن به جنبة سـوبژکتيو و ذهنـي بـرای هنـر،     توانند داشته باشند، تهي ميتوانند داشته باشند، تهي مي  ميمي
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انگارد و این انگارد و این برای حقانيت یک حکم است، نادیده ميبرای حقانيت یک حکم است، نادیده مي« « ضرورت و کليتضرورت و کليت»»رط رط را که یکي از دو شرا که یکي از دو ش« « کليتکليت»»
هایي حقيقي سروکار دارنـد کـه جـدا از ذهـن فاعـل شناسـا و دیـدگاه        هایي حقيقي سروکار دارنـد کـه جـدا از ذهـن فاعـل شناسـا و دیـدگاه          درحالي است که آثار هنری با ابژهدرحالي است که آثار هنری با ابژه

تبـع آن  تبـع آن    باوجود این، آنچه زمينه را برای کارکردشـناختي و بـه  باوجود این، آنچه زمينه را برای کارکردشـناختي و بـه  سوبژکتيو وی وجودی واقعي و عيني دارند. سوبژکتيو وی وجودی واقعي و عيني دارند. 
های اجتماعي آن فراهم سـاخت در آرای کانـت نيـز دیـده     های اجتماعي آن فراهم سـاخت در آرای کانـت نيـز دیـده     ویژه نقشویژه نقش  معطوف به حقيقتِ هنر، بهمعطوف به حقيقتِ هنر، بهمحتوای محتوای 

نفسـه غایتمنـد اسـت و    نفسـه غایتمنـد اسـت و    هنرِ زیبا نحوة تصوری است کـه فـي  هنرِ زیبا نحوة تصوری است کـه فـي  »»گفته بود: گفته بود:   نقد قوة حکمنقد قوة حکمشود؛ کانت در شود؛ کانت در ميمي
ری ری گرچه عاری از هر غایت ]معيني[ است، با این حال به پرورش قوای ذهني برای ارتبـاط اجتمـاعي یـا   گرچه عاری از هر غایت ]معيني[ است، با این حال به پرورش قوای ذهني برای ارتبـاط اجتمـاعي یـا   

 (.(.8888  ¦¦، ، 13111311)کانت، )کانت، « « رساندرساندميمي
اهميت اندکي به اثر هنری داد، فلسفة هنر شـلينگ بـرخالف کانـت نقـش     اهميت اندکي به اثر هنری داد، فلسفة هنر شـلينگ بـرخالف کانـت نقـش       نقد قوة حکمنقد قوة حکماگر کانت در اگر کانت در 

 (organon of truth) « « ارغنـون حقيقـت  ارغنـون حقيقـت  »»مهمي را برای هنر در فلسفه قائـل شـد. شـلينگ هنـر را     مهمي را برای هنر در فلسفه قائـل شـد. شـلينگ هنـر را     

دید. سهم عمـدة شـلينگ در فلسـفة    دید. سهم عمـدة شـلينگ در فلسـفة    فه ميفه ميای را ميان هنر و فلسای را ميان هنر و فلس  دانست، و وابستگي دروني و دوطرفهدانست، و وابستگي دروني و دوطرفهميمي
شک، سد کردن راه رویکرد فلسفي سيستماتيک به هنر بود تا بتوان راه مسـتقيمي را بـه فلسـفة    شک، سد کردن راه رویکرد فلسفي سيستماتيک به هنر بود تا بتوان راه مسـتقيمي را بـه فلسـفة    هنر، بيهنر، بي

ادامه ادامه   ""آدورنوآدورنو""و و   ""هایدگرهایدگر""هنر گشود. در واقع، شلينگ با این کار خود راهي را آغاز کرد که بعدها توسط هنر گشود. در واقع، شلينگ با این کار خود راهي را آغاز کرد که بعدها توسط 
یـا  یـا  « « طنـز طنـز »»وی مفهـوم  وی مفهـوم    Art)  (Philosophy of  فلسـفة هنـر  فلسـفة هنـر  ب ب یافت. ایدة محوری بحث شلينگ در کتـا یافت. ایدة محوری بحث شلينگ در کتـا 

است. کنایه از نظر او تدبير و راهکاری برای پل زدن ميان فلسفه و هنر است. درسـت  است. کنایه از نظر او تدبير و راهکاری برای پل زدن ميان فلسفه و هنر است. درسـت    (irony)  ««کنایهکنایه»»
کار کار   تواند آن را بهتواند آن را بهتواند طنز و طعنه را توصيف کند، اما این هنر است که ميتواند طنز و طعنه را توصيف کند، اما این هنر است که ميطور که فلسفه صرفال ميطور که فلسفه صرفال مي  همانهمان

تواند آن را تواند آن را تواند امر مطلق را توصيف کند، اما این هنر است که ميتواند امر مطلق را توصيف کند، اما این هنر است که ميرتيب، فلسفه صرفال ميرتيب، فلسفه صرفال ميتت  بندد. به همينبندد. به همين
عبـارت  عبـارت    . طبق نظر شلينگ، مشارکت هنر در امر تفکر یـا بـه  . طبق نظر شلينگ، مشارکت هنر در امر تفکر یـا بـه  ((Schelling, 1988 [1802-3]))کار گيرد کار گيرد   بهبه

شد که اندیشـة  شد که اندیشـة  تواند کارکردهایي را داشته باتواند کارکردهایي را داشته بادیگر در فلسفه، مشارکتي حياتي است، زیرا هنر هنوز هم ميدیگر در فلسفه، مشارکتي حياتي است، زیرا هنر هنوز هم مي
تواند ایفا کند؛ هرچند در نهایت هنر به فيلسوفي نياز دارد تا بتواند شاهکار هنری و موفقيـت  تواند ایفا کند؛ هرچند در نهایت هنر به فيلسوفي نياز دارد تا بتواند شاهکار هنری و موفقيـت  مفهومي نميمفهومي نمي

 آن را تفسير کند. آن را تفسير کند. 
هنر را نه از منظری تاریخي نگریسته و نه برای آن کارکردی تـاریخي درنظـر   هنر را نه از منظری تاریخي نگریسته و نه برای آن کارکردی تـاریخي درنظـر     نقد قوة حکم،نقد قوة حکم،کانت در کانت در 

مثابه امری تاریخي در نظر مثابه امری تاریخي در نظر   خاستگاه و چه در کارکردهای آن، بهخاستگاه و چه در کارکردهای آن، بهگرفته بود؛ اما هگل هنر را چه در اصل و گرفته بود؛ اما هگل هنر را چه در اصل و 
گرفت. هگل به محتوای معطوف به حقيقت هنر باور داشت. به عقيدة او، محتوای معطوف به حقيقت هنر گرفت. هگل به محتوای معطوف به حقيقت هنر باور داشت. به عقيدة او، محتوای معطوف به حقيقت هنر 

شود. این امر از نظر هگل به معني آن است که هنـر و اثـر هنـری    شود. این امر از نظر هگل به معني آن است که هنـر و اثـر هنـری      باید سبب خودآگاهي هرچه بيشترباید سبب خودآگاهي هرچه بيشترميمي
تر پيدا کند. او معتقد است که وجه شخصـي و سـوبژکتيو   تر پيدا کند. او معتقد است که وجه شخصـي و سـوبژکتيو   تر و در نتيجه اجتماعيتر و در نتيجه اجتماعيميميتر، انضماتر، انضماوجهي عينيوجهي عيني

شناسانة هنر کـه بـا   شناسانة هنر کـه بـا   تواند در امر شناختتواند در امر شناخترو نميرو نمي  هنر فقط به عواطف و احساسات فردی تکيه دارد و از اینهنر فقط به عواطف و احساسات فردی تکيه دارد و از این
ه عيني ه عيني گيرد، نقشي داشته باشد. بنابراین، باید به وجگيرد، نقشي داشته باشد. بنابراین، باید به وجنحوی جمعي شکل مينحوی جمعي شکل مي  مشارکت اذهان و در نتيجه بهمشارکت اذهان و در نتيجه به

داند، زیـرا از بسـتر   داند، زیـرا از بسـتر   رو، هگل هنر دوران مدرن را هنری انتزاعي ميرو، هگل هنر دوران مدرن را هنری انتزاعي مي  و ابژکتيو هنر توجه نشان داد. از همينو ابژکتيو هنر توجه نشان داد. از همين
یابـد و  یابـد و  کارکردهای اجتماعي خود جدا افتاده است. همين ویژگي است که برای آدورنو اهميت خاصي مـي کارکردهای اجتماعي خود جدا افتاده است. همين ویژگي است که برای آدورنو اهميت خاصي مـي 

اکسيس اجتمـاعي آن بـه همـراه    اکسيس اجتمـاعي آن بـه همـراه    تأکيد هر چه بيشتر وی را بر محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری و پرتأکيد هر چه بيشتر وی را بر محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری و پر
 دارد. دارد. 

خاستگاه اثر خاستگاه اثر نيز متأثر از هگل است. هایدگر در نيز متأثر از هگل است. هایدگر در « « حقيقت هنرحقيقت هنر»»اندیشة هایدگر دربارة مضاميني همچون اندیشة هایدگر دربارة مضاميني همچون 
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   کنـد کـه  کنـد کـه  داند، این آموزه را مطـرح مـي  داند، این آموزه را مطـرح مـي  به پيروی از هگل که و يفة هنر را آشکارگي حقيقت ميبه پيروی از هگل که و يفة هنر را آشکارگي حقيقت مي  88هنریهنری
(. هایدگر اولين فيلسوفي است (. هایدگر اولين فيلسوفي است 3030، ص ، ص 13281328)یانگ، )یانگ، اثر هنری بزرگ، روی دادن حقيقت موجودات است اثر هنری بزرگ، روی دادن حقيقت موجودات است 

 مثابـه ابـزاری   مثابـه ابـزاری     دیـدگاه شـلينگ دربـارة واالیـي هنـر را بـه      دیـدگاه شـلينگ دربـارة واالیـي هنـر را بـه        -پيش از آدورنـو و دریـدا  پيش از آدورنـو و دریـدا  -که در قرن بيستم که در قرن بيستم 
پرداخته بود، ادراک زیبـایي را امـری   پرداخته بود، ادراک زیبـایي را امـری     ""نيچهنيچه""مهم برای شناخت بازسازی کرد. او که به بازخواني هگل و مهم برای شناخت بازسازی کرد. او که به بازخواني هگل و 

دانست؛ بلکه آن را در برقرار کردن نسبتي با حقيقـت و وجـود تعریـف    دانست؛ بلکه آن را در برقرار کردن نسبتي با حقيقـت و وجـود تعریـف    ميميحسي و همراه با لذت نفساني نحسي و همراه با لذت نفساني ن
ها را در فلسفة هنر قرن بيستم از ها را در فلسفة هنر قرن بيستم از های هایدگر دربارة هنر، الگو و پارادایم رمانتيکهای هایدگر دربارة هنر، الگو و پارادایم رمانتيککرد. در واقع، نوشتهکرد. در واقع، نوشتهميمي

 عقيده و موافق است که هنر رخـدادی اسـت کـه در آن حقيقـت آشـکار      عقيده و موافق است که هنر رخـدادی اسـت کـه در آن حقيقـت آشـکار      کند. او با شلينگ همکند. او با شلينگ همنو زنده مينو زنده مي
 هنـر  هنـر    -کنـد کنـد که اغلب از ادای دین خود به او پرهيز ميکه اغلب از ادای دین خود به او پرهيز مي-شود. هایدگر حتي همچون شلينگ شود. هایدگر حتي همچون شلينگ برجسته ميبرجسته مي  وو

 داند، اما با او در این نظـر کـه هنـر تنهـا و واالتـرین راه بـرای رسـيدن        داند، اما با او در این نظـر کـه هنـر تنهـا و واالتـرین راه بـرای رسـيدن        را برتر از علم و حتي فلسفه ميرا برتر از علم و حتي فلسفه مي
توانـد از  توانـد از  حقيقـت مـي  حقيقـت مـي    های دیگری هم باور دارد کـه های دیگری هم باور دارد کـه به حقيقت است، موافق نيست؛ چراکه هایدگر به راهبه حقيقت است، موافق نيست؛ چراکه هایدگر به راه

 اسـت. پـس بـرای هایـدگر جـز      اسـت. پـس بـرای هایـدگر جـز      « « زبـان زبـان »»هـا  هـا  ها خود را بر ما آشـکار سـازد؛ و یکـي از ایـن راه    ها خود را بر ما آشـکار سـازد؛ و یکـي از ایـن راه      طریق آنطریق آن
نيز ابزاری برای گشودگي و آشکارگي جهان است. هایـدگر نيـز همچـون هگـل بـه زبـان       نيز ابزاری برای گشودگي و آشکارگي جهان است. هایـدگر نيـز همچـون هگـل بـه زبـان       « « زبانزبان»»هنر، هنر، 

 انتقـال داد، بلکـه بـه ایـن خـاطر      انتقـال داد، بلکـه بـه ایـن خـاطر      توان با آن مفاهيم فلسفي را توان با آن مفاهيم فلسفي را دهد، اما نه به این دليل که ميدهد، اما نه به این دليل که مياهميت مياهميت مي
 سازد، حتـي پـيش از آنکـه او بتوانـد بـه خلـق       سازد، حتـي پـيش از آنکـه او بتوانـد بـه خلـق       که زبان، هستي و حقيقت وجود را برای انسان آشکار ميکه زبان، هستي و حقيقت وجود را برای انسان آشکار مي

بنـابراین، دیـدگاه هایـدگر بـه     بنـابراین، دیـدگاه هایـدگر بـه       33یابد.یابد.اثر هنری بپردازد. پس زبان نزد هایدگر بر هنر و اثر هنری تقدم مياثر هنری بپردازد. پس زبان نزد هایدگر بر هنر و اثر هنری تقدم مي
ماند. هایدگر بر این اعتقـاد اسـت   ماند. هایدگر بر این اعتقـاد اسـت   به شلينگ نزدیک ميبه شلينگ نزدیک مي  دليل تلقي وی از هنر همچون حقيقت، همچناندليل تلقي وی از هنر همچون حقيقت، همچنان

 که در عصر ویرانگری و تخریب چيزها و سلطة تکنولوژی بر طبيعـت، انسـان و جهـان، هنـر اسـت کـه       که در عصر ویرانگری و تخریب چيزها و سلطة تکنولوژی بر طبيعـت، انسـان و جهـان، هنـر اسـت کـه       
ترتيب، هنر نيز همچون علم توانایي سخن گفتن در ترتيب، هنر نيز همچون علم توانایي سخن گفتن در   ها شود. بدینها شود. بدین  تواند مانع از اضمحالل و نابودی آنتواند مانع از اضمحالل و نابودی آنميمي

 پـردازد، متفـاوت از حقيقـت علمـي اسـت     پـردازد، متفـاوت از حقيقـت علمـي اسـت     امـا حقيقتـي کـه بـه آن مـي     امـا حقيقتـي کـه بـه آن مـي     شناسـي را دارد،  شناسـي را دارد،  ساحت شناختساحت شناخت

((Hammermeister, 2002, p. 189.).)88   
سو ایدة خودآیيني هنر را از کانت و دارا بودن  رفيت شـناختي هنـر را از هگـل    سو ایدة خودآیيني هنر را از کانت و دارا بودن  رفيت شـناختي هنـر را از هگـل      بنابراین، آدورنو از یکبنابراین، آدورنو از یک

توان بر مبنـای  توان بر مبنـای  ا تنها ميا تنها ميهنر رهنر ر»»افزاید، تعریف هنر به وجهي سلبي است: افزاید، تعریف هنر به وجهي سلبي است: ها ميها مي  گيرد و آنچه خود بر آنگيرد و آنچه خود بر آنميمي
ای از اصول و قواعد تغييرناپذیر. هنر بـر اسـاس   ای از اصول و قواعد تغييرناپذیر. هنر بـر اسـاس   قوانين حرکتِ خودش درک کرد، و نه براساس مجموعهقوانين حرکتِ خودش درک کرد، و نه براساس مجموعه

طور عيني از امر متضادش ناشي شـود؛  طور عيني از امر متضادش ناشي شـود؛    شود. امر هنری ناب در هنر باید بهشود. امر هنری ناب در هنر باید بهاش با غير هنر تعریف مياش با غير هنر تعریف ميرابطهرابطه
دیـالکتيکي را بـرآورده خواهـد    دیـالکتيکي را بـرآورده خواهـد    -ریاليسـتي ریاليسـتي هـای یـک زیباشناسـي مات   هـای یـک زیباشناسـي مات   تنها همين شرط است که ضـرورت تنها همين شرط است که ضـرورت 

دهد که در ادامه ابعاد مختلف دهد که در ادامه ابعاد مختلف   . این دیدگاه بنای نظریة سلبي هنر آدورنو را شکل مي. این دیدگاه بنای نظریة سلبي هنر آدورنو را شکل مي((AT, p. 3))« « ساختساخت
 آن را بررسي خواهيم کرد. آن را بررسي خواهيم کرد. 
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نوشته شده اسـت، زیـرا   نوشته شده اسـت، زیـرا   « « تماتيکتماتيکضد سيسضد سيس»»آدورنو همچون سایر آثارش، به سبکي آدورنو همچون سایر آثارش، به سبکي   نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختي
کنـد و بـه   کنـد و بـه   در سبک نوشتاری خود نيز این امر را رعایت ميدر سبک نوشتاری خود نيز این امر را رعایت مي« « خواهيخواهيتماميتتماميت»»و و « « کليتکليت»»وی به دليل نقد وی به دليل نقد 

مند دشوار است. شـاید  مند دشوار است. شـاید  رو، بيان نظریة زیباشناسي آدورنو در قالبي نظامرو، بيان نظریة زیباشناسي آدورنو در قالبي نظام  نویسد. از ایننویسد. از اینقطعه ميقطعه ميشکلي قطعهشکلي قطعه
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ی همـان روش دیـالکتيکي او باشـد کـه آن را در حـوزة      ی همـان روش دیـالکتيکي او باشـد کـه آن را در حـوزة      های وهای ومشخص و آشکار در نوشتهمشخص و آشکار در نوشته« « روشِروشِ»»تنها تنها 
 و در حــوزة تحليــل و در حــوزة تحليــل   دیالکتيــک روشــنگریدیالکتيــک روشــنگریدر حــوزة نظریــة اجتمــاعي در در حــوزة نظریــة اجتمــاعي در   دیالکتيــک ســلبيدیالکتيــک ســلبيفلســفه در فلســفه در 

بـا  بـا    ..(Paddison, 1987, p. 356)شـرح داده اسـت   شـرح داده اسـت     فلسفة موسـيقي مـدرن  فلسفة موسـيقي مـدرن  ماندگار موسيقایي در ماندگار موسيقایي در دروندرون
  ««منظومـة منظومـة »»هـایي از  هـایي از  اشـناختي آدورنـو همچـون بخـش    اشـناختي آدورنـو همچـون بخـش    رسد مفاهيم مهم نظریـة زیب رسد مفاهيم مهم نظریـة زیب نظر مينظر مي  وجود این بهوجود این به

(constellation)  جـای  جـای  « « محتـوای معطـوف بـه حقيقـت    محتـوای معطـوف بـه حقيقـت    »»ای مرکزی بـه نـام   ای مرکزی بـه نـام   های او حول هستههای او حول هسته  ایدهایده 
دهد(. همچنان کـه بسـياری از مفسـران آثـار آدورنـو اشـاره       دهد(. همچنان کـه بسـياری از مفسـران آثـار آدورنـو اشـاره       گيرند )نمودار زیر این مطلب را نشان ميگيرند )نمودار زیر این مطلب را نشان ميميمي

 artistic)  ««حقيقـت هنرمندانـه  حقيقـت هنرمندانـه  »»ه گاه از آن بـه صـورت   ه گاه از آن بـه صـورت   کک-اند، ایدة محتوای معطوف به حقيقت اند، ایدة محتوای معطوف به حقيقت داشتهداشته

truth)  هـای آدورنـو   هـای آدورنـو   موضوعي محوری در زیباشناسي آدورنوست. این ایده در سراسر نوشتهموضوعي محوری در زیباشناسي آدورنوست. این ایده در سراسر نوشته  -شودشودیاد ميیاد مي
ــة    ــي او در مقالـ ــدهای ادبـ ــين نقـ ــور دارد، از اولـ ــة   حضـ ــي او در مقالـ ــدهای ادبـ ــين نقـ ــور دارد، از اولـ ــه »»حضـ ــت هنرمندانـ ــم و حقانيـ ــه اکسپرسيونيسـ ــت هنرمندانـ ــم و حقانيـ  ««اکسپرسيونيسـ

(Expressionism and Artistic Truthfulness)  ((10861086گرفته تا آخرین مقاالت فلسفي )گرفته تا آخرین مقاالت فلسفي ) ای که در ای که در
 ;Zuidervaart, 1991, pp. 194-197; Wellmer 1991, pp. 1-35)  ( نوشت( نوشت10001000پایان زندگي خود )پایان زندگي خود )

Jarvis, 1998, pp. 90-123)..  هـای معيـار   هـای معيـار   یافتن به این نقطة مرکزی بایـد موقتـال نظریـه   یافتن به این نقطة مرکزی بایـد موقتـال نظریـه     اما برای دستاما برای دست
ها از تنا ر، پيوستگي یا عملي بودن حقيقـت سـخن   ها از تنا ر، پيوستگي یا عملي بودن حقيقـت سـخن     هایي که در آنهایي که در آنههنظرینظری  دربارة ماهيت حقيقت را اعم ازدربارة ماهيت حقيقت را اعم از

    ایایرود، به تعليق درآورد و به خاطر داشـت کـه حقيقـت هنرمندانـها دیـالکتيکي، افشـاگر و غيرگـزاره       رود، به تعليق درآورد و به خاطر داشـت کـه حقيقـت هنرمندانـها دیـالکتيکي، افشـاگر و غيرگـزاره       ميمي
(non-propositional)   در در « « محتوای حقيقيمحتوای حقيقي»»و و « « حقيقتحقيقت»»است. البته استفادة آدورنو از مفاهيمي چون است. البته استفادة آدورنو از مفاهيمي چون

 نمایـد کـه ایـن    نمایـد کـه ایـن    اساسال تمـامي وجـوه غيرمفهـومي هنـر تـا حـدودی گنـگ و مـبهم مـي         اساسال تمـامي وجـوه غيرمفهـومي هنـر تـا حـدودی گنـگ و مـبهم مـي           ارتباط با هنر وارتباط با هنر و
 نویسي او است. نویسي او است. به دليل همان سبک چندپاره و قطعهبه دليل همان سبک چندپاره و قطعه  -همچنان که اشاره شدهمچنان که اشاره شد-امر امر 
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دارد دارد کانت ا هار ميکانت ا هار ميغرض بودن زیباشناسي از نظر غرض بودن زیباشناسي از نظر برخالف ایدة بيبرخالف ایدة بي  نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختيآدورنو در کتاب آدورنو در کتاب 
   افـزون بـر ایـن،   افـزون بـر ایـن،     (.(.AT, p. 371))« « ایدة خنثا بودن زیباشناسـي بـه لحـا  ارزشـي مزخـرف اسـت      ایدة خنثا بودن زیباشناسـي بـه لحـا  ارزشـي مزخـرف اسـت      »»که: که: 

آن اثـر در ارتبـاط   آن اثـر در ارتبـاط   « « محتوای حقيقـيِ محتوای حقيقـيِ »»اینکه تصور او از ارزش، کيفيت و اعتبار یک اثر هنری مستقيمال با اینکه تصور او از ارزش، کيفيت و اعتبار یک اثر هنری مستقيمال با 
 گویـد:  گویـد:  کنـد و مـي  کنـد و مـي  گـل اشـاره مـي   گـل اشـاره مـي   به گفتـة ه به گفتـة ه   فلسفة موسيقي مدرنفلسفة موسيقي مدرنشود که در شود که در است، هنگامي آشکار مياست، هنگامي آشکار مي

« « ها سروکار نداریم، بلکه بـا آشـکارگي حقيقـت در ارتبـاطيم    ها سروکار نداریم، بلکه بـا آشـکارگي حقيقـت در ارتبـاطيم    در هنر انساني، ما صرفال با اسباب و بازیچهدر هنر انساني، ما صرفال با اسباب و بازیچه»»
((PMM, p. 3)) کـار هنـر   کـار هنـر   »»گوید و آدورنو نيز بـدان بـاور دارد:   گوید و آدورنو نيز بـدان بـاور دارد:   خود ميخود مي  زیباشناسيزیباشناسي. همچنان که هگل در . همچنان که هگل در

 . . ((Hegel, Aesthetics, I, p. 55))« « سازی حقيقت استسازی حقيقت استآشکارگي و عریانآشکارگي و عریان
رو، برای بحث دربـارة  رو، برای بحث دربـارة    دارد. از ایندارد. از این« « جنبش هنر مدرنجنبش هنر مدرن»»ا هارات و ادعاهای آدورنو دربارة هنر، ریشه در ا هارات و ادعاهای آدورنو دربارة هنر، ریشه در 

نظریـة  نظریـة  بـودن آن توجـه داشـت. کتـاب     بـودن آن توجـه داشـت. کتـاب     « « مـدرن مـدرن »»فلسفة هنر و نظریة زیباشناسي وی همـواره بایـد بـه    فلسفة هنر و نظریة زیباشناسي وی همـواره بایـد بـه    
 رسـد.  رسـد.  و بـا آن نيـز بـه پایـان مـي     و بـا آن نيـز بـه پایـان مـي     شـود  شـود  با تأمل بر خصيصة اجتماعي هنـر مـدرن آغـاز مـي    با تأمل بر خصيصة اجتماعي هنـر مـدرن آغـاز مـي      زیباشناختيزیباشناختي

خورند: یکي پرسش امروزی شدة هگلـي در  خورند: یکي پرسش امروزی شدة هگلـي در  چشم ميچشم مي  دو ایدة کلي و مهم به طرز بارزی در این تأمالت بهدو ایدة کلي و مهم به طرز بارزی در این تأمالت به
 ، ، ««داری کنوني زنده بمانـد و بـه حيـات خـود ادامـه دهـد؟      داری کنوني زنده بمانـد و بـه حيـات خـود ادامـه دهـد؟      تواند در جهان سرمایهتواند در جهان سرمایهآیا هنر ميآیا هنر مي»»باره که باره که   ایناین

سازی و تغيير شکل سازی و تغيير شکل تواند به دگرگونتواند به دگرگونآیا هنر ميآیا هنر مي»»ست که ست که و ایدة دیگر، این پرسش امروزی شدة مارکسي او ایدة دیگر، این پرسش امروزی شدة مارکسي ا
 دهـد، ایـن ایـده را از    دهـد، ایـن ایـده را از    هنگامي که آدورنـو ایـن دو پرسـش را مـدنظر قـرار مـي      هنگامي که آدورنـو ایـن دو پرسـش را مـدنظر قـرار مـي      « « این جهان کمکي کند؟این جهان کمکي کند؟

 گيرد که مشخصة هنـر، خودمختـاری و اسـتقالل اسـت و آن را بـا تأکيـد هگـل بـر دریافـت          گيرد که مشخصة هنـر، خودمختـاری و اسـتقالل اسـت و آن را بـا تأکيـد هگـل بـر دریافـت            کانت ميکانت مي

دیگر، آدورنو دیگر، آدورنو   عبارتعبارت    کند. بهکند. بهبر کاالشدگي هنر در جامعه تلفيق ميبر کاالشدگي هنر در جامعه تلفيق مي  تاریخي، و نيز با تأکيد مارکستاریخي، و نيز با تأکيد مارکس-عقالنيعقالني
حقيقتِ هگلي و شرایط حقيقتِ هگلي و شرایط     بهبه    گيرد، آن را با مفهوم محتوای معطوفگيرد، آن را با مفهوم محتوای معطوفخودآیيني زیباشناختي را از کانت وام ميخودآیيني زیباشناختي را از کانت وام مي

  پردازدپردازددهد، و از طریق مفهوم مارکسيستيِ تعيّنِ اجتماعيِ هنر به بسط آن ميدهد، و از طریق مفهوم مارکسيستيِ تعيّنِ اجتماعيِ هنر به بسط آن ميتاریخي اثر هنری پيوند ميتاریخي اثر هنری پيوند مي
((Hamilton, 2007, p. 254.).)   

های زیباشناختيِ سنتي و صـوری سـروکار دارد. در   های زیباشناختيِ سنتي و صـوری سـروکار دارد. در   با تفسير آثار هنری و نقد نظریهبا تفسير آثار هنری و نقد نظریه  نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختي
« « مدرنيسم کالسيکمدرنيسم کالسيک»»توان آن را توان آن را واقع، این کتاب تالشي برای فراتر رفتن از موقعيتي است که اکنون ميواقع، این کتاب تالشي برای فراتر رفتن از موقعيتي است که اکنون مي

مند و کلي را دربارة هنر معاصر، مند و کلي را دربارة هنر معاصر، ز آغاز، هرگونه نظریة نظامز آغاز، هرگونه نظریة نظامای که اای که اسوی نوشتن دربارة زیباشناسيسوی نوشتن دربارة زیباشناسي  ناميد، بهناميد، به
حـال،  حـال،    داند. در عـين داند. در عـين نامحتمل مينامحتمل مي  -که خصيصة هنر قرن بيستم استکه خصيصة هنر قرن بيستم است-با توجه به چندپارگي و تکثرگرایي با توجه به چندپارگي و تکثرگرایي 

دانـد کـه   دانـد کـه   هـایي مـي  هـایي مـي  فـرض فـرض ناپذیری مبتني و مشروط بر پـيش ناپذیری مبتني و مشروط بر پـيش طرز اجتنابطرز اجتناب  این کتاب تفکر دربارة هنر را بهاین کتاب تفکر دربارة هنر را به
  هاسـت هاسـت   های هجدهم و نوزدهم است، حتي هنگامي که در مخالفت بـا آن های هجدهم و نوزدهم است، حتي هنگامي که در مخالفت بـا آن ناسي قرنناسي قرنمنطبق با سنت زیباشمنطبق با سنت زیباش

((Paddison, 1987, p. 357)) خود، جنبش هنر مـدرن را از منظـر   خود، جنبش هنر مـدرن را از منظـر     نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختي. درواقع، آدورنو در . درواقع، آدورنو در
ویـژه زیباشناسـي کانـت و    ویـژه زیباشناسـي کانـت و      بـه بـه ˚سازد، در همان حال که زیباشناسـي فلسـفي   سازد، در همان حال که زیباشناسـي فلسـفي   زیباشناسيِ فلسفي از نو ميزیباشناسيِ فلسفي از نو مي

کنـد. او بـا انجـام ایـن دو کـار قصـد دارد تـا اهميـت         کنـد. او بـا انجـام ایـن دو کـار قصـد دارد تـا اهميـت         انداز هنر مدرن بازسازی ميانداز هنر مدرن بازسازی مينيز از چشمنيز از چشمرا را   -هگلهگل
نظریـة  نظریـة  تاریخي هنر و فلسفه را برجسته سازد و مورد بحث قرار دهد. در سـطور آغـازین کتـاب    تاریخي هنر و فلسفه را برجسته سازد و مورد بحث قرار دهد. در سـطور آغـازین کتـاب    -اجتماعياجتماعي

ـ یـ ««بحران معنـا بحران معنـا »»اش و اش و کند که هنر به دليل فقدان یقين و قطعيتکند که هنر به دليل فقدان یقين و قطعيت، آدورنو اشاره مي، آدورنو اشاره ميزیباشناختيزیباشناختي ي کـه در  ي کـه در  ی
بدیهي است که دیگر هـيچ چيـز   بدیهي است که دیگر هـيچ چيـز   »»زیباشناسي معاصر وجود دارد، دیگرگویي حتي حقي برای حيات ندارد: زیباشناسي معاصر وجود دارد، دیگرگویي حتي حقي برای حيات ندارد: 

اش بـرای زیسـتن و   اش بـرای زیسـتن و   اش با جهان و نه حتي حـق اش با جهان و نه حتي حـق اش، نه ارتباطاش، نه ارتباطدربارة هنر بدیهي نيست، نه حيات درونيدربارة هنر بدیهي نيست، نه حيات دروني
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ظـریِ مدرنيسـم، تبيـين،    ظـریِ مدرنيسـم، تبيـين،    رو، برای آدورنو و يفـة اصـلي زیباشناسـيِ ن   رو، برای آدورنو و يفـة اصـلي زیباشناسـيِ ن     . از این. از این((AT, p. 1))  ««وجود داشتنوجود داشتن
آثار آثار   (،(،AT, p. 484))توضي  و تفسير این تنگناست؛ او بر این امر تأکيد دارد که هنر در انتظار تبيين است توضي  و تفسير این تنگناست؛ او بر این امر تأکيد دارد که هنر در انتظار تبيين است 

اند تا اساسال بتوانند فهميده شوند. از نظر آدورنو، در ایـن ميـان دو هـدف وجـود دارد:     اند تا اساسال بتوانند فهميده شوند. از نظر آدورنو، در ایـن ميـان دو هـدف وجـود دارد:     هنری نيازمند تبيينهنری نيازمند تبيين
، و دیگری تبيين نحـوة  ، و دیگری تبيين نحـوة  (immanent analysis)« « ماندگارماندگارتحليل درونتحليل درون»»یکي تفسير اثر هنری به روش یکي تفسير اثر هنری به روش 

دیگر، زیباشناسي باید توانایي تأمل بر خود را داشته و فعاليتي انتقادی دیگر، زیباشناسي باید توانایي تأمل بر خود را داشته و فعاليتي انتقادی   ارتباط اثر هنری با جامعه. به عبارتارتباط اثر هنری با جامعه. به عبارت
 مثابـه  مثابـه    سـو اثـر هنـری را بـه    سـو اثـر هنـری را بـه      رو، زیباشناسي دیالکتيکي آدورنو در پـي ایـن اسـت کـه از یـک     رو، زیباشناسي دیالکتيکي آدورنو در پـي ایـن اسـت کـه از یـک       باشد. از اینباشد. از این

دیگـر، روش  دیگـر، روش    واسطة اجتماع شکل گرفتـه اسـت، و از سـوی   واسطة اجتماع شکل گرفتـه اسـت، و از سـوی     و واقعيتي تفسير کند که بهو واقعيتي تفسير کند که به« « ينينموناد خودآیموناد خودآی»»
ورزی دربارة هنر و ماهيت تجربـة  ورزی دربارة هنر و ماهيت تجربـة  نظریِ هنر را در رویکردی که به خود دارد تبيين سازد. بنابراین، فلسفهنظریِ هنر را در رویکردی که به خود دارد تبيين سازد. بنابراین، فلسفه

نـر و  نـر و  رو است کـه موقعيـت تـاریخي ه   رو است کـه موقعيـت تـاریخي ه     شود؛ از همينشود؛ از همينزیباشناختي خود موضوعي برای بررسي انتقادی ميزیباشناختي خود موضوعي برای بررسي انتقادی مي
   ..((Paddison, 1987, pp. 357-358))  گيردگيردهای مسلط مدنظر قرار ميهای مسلط مدنظر قرار ميارتباطش با ایدئولوژیارتباطش با ایدئولوژی

 ایستوپید و ایاتوپ انیم در: «ییرها ی باشناسیز». 1

به باور آدورنو هر اثر هنری یک محتوای حقيقي دروني دارد؛ چنين محتوای معطوف به حقيقتي، ایـده  به باور آدورنو هر اثر هنری یک محتوای حقيقي دروني دارد؛ چنين محتوای معطوف به حقيقتي، ایـده  
از اثر هنری شناور و معلق باشد، امـا سـاختة صـرف انسـاني هـم      از اثر هنری شناور و معلق باشد، امـا سـاختة صـرف انسـاني هـم        یا جوهری متافيزیکي نيست که بيرونیا جوهری متافيزیکي نيست که بيرون

 ای اسـت امـا از ادعاهـای    ای اسـت امـا از ادعاهـای    نيست. این محتوای حقيقي امری تاریخي اما نـه دلخواسـته اسـت، غيرگـزاره    نيست. این محتوای حقيقي امری تاریخي اما نـه دلخواسـته اسـت، غيرگـزاره    
کنـد؛ در رسـيدن و نائـل شـدن بـه اهـدافش اتوپيـایي اسـت، در         کنـد؛ در رسـيدن و نائـل شـدن بـه اهـدافش اتوپيـایي اسـت، در         ای برای ساختن خود استفاده ميای برای ساختن خود استفاده ميگزارهگزاره
یط اجتماعي خاصي )دیستوپيا( پيوند خـورده اسـت. محتـوای معطـوف بـه      یط اجتماعي خاصي )دیستوپيا( پيوند خـورده اسـت. محتـوای معطـوف بـه      حالي که به شدت به شراحالي که به شدت به شرا  عينعين

 طـور همزمـان نحـوة بـودن چيزهـا و امـور را بـه چـالش         طـور همزمـان نحـوة بـودن چيزهـا و امـور را بـه چـالش           حقيقتِ هنر راهي است که در آن اثر هنری بهحقيقتِ هنر راهي است که در آن اثر هنری به
تواننـد بهتـر از آن   تواننـد بهتـر از آن   دهد که چيزها و امور چگونـه مـي  دهد که چيزها و امور چگونـه مـي  کشاند )نقد دیستوپيا( و در عين حال پيشنهاد ميکشاند )نقد دیستوپيا( و در عين حال پيشنهاد ميميمي

گذارد )در ميـان اتوپيـا و   گذارد )در ميـان اتوپيـا و   نخورده باقي مينخورده باقي مي  ها را دستها را دستباشند )آرمان اتوپيا(، اما عمالل همانباشند )آرمان اتوپيا(، اما عمالل همانچيزی که هستند چيزی که هستند 
 دیستوپيا(.دیستوپيا(.

« « زیباشناسـيِ رهـایي  زیباشناسـيِ رهـایي  »»بخشـي هنـر یـا    بخشـي هنـر یـا    خود و دیگر آثارش نظریة رهـایي خود و دیگر آثارش نظریة رهـایي   نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختيآدورنو در آدورنو در 
(aesthetics of redemption)  کند کند را طرح ميرا طرح مي((Bolanos, 2007, p. 26)) او، یک اثر هنری او، یک اثر هنری . از نظر . از نظر

ای ای سوی آینده بگشاید، آینـده سوی آینده بگشاید، آینـده   رو حال را رو بهرو حال را رو به  تواند خود را در تقابل با شرایط موجود ارائه دهد و از اینتواند خود را در تقابل با شرایط موجود ارائه دهد و از اینميمي
دهد که آینده بهتر از حال باشد. نهایـت کـاری کـه    دهد که آینده بهتر از حال باشد. نهایـت کـاری کـه    که قلمرو اميد و شادماني است. اما هنر تضميني نميکه قلمرو اميد و شادماني است. اما هنر تضميني نمي

خـواهي کـه در   خـواهي کـه در   تماميـت تماميـت   (reification)« « شيءشـدگيِ شيءشـدگيِ »»تواند انجام دهد این است که ما را عليه تواند انجام دهد این است که ما را عليه هنر ميهنر مي
جامعة امروزی در حال وقوع است یاری رساند؛ چرا که حتي خود هنر هم ممکن است تبدیل بـه کـاالیي   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      مصرفي شود )این چيزی است که در روزگار ما اتفاد افتاده و درواقع هنر هم بـه چيـزی شـبيه بـه یـک      

« « صورت  اهرصورت  اهر»»یا یا « « نمودنمود»»عنا، اثر هنری چيزی بيش از یک عنا، اثر هنری چيزی بيش از یک مم  کاالی مصرفي بدل گشته است(. پس بدینکاالی مصرفي بدل گشته است(. پس بدین
 (semblance)بـاره  بـاره    به بودن و وجود داشتن کند. آدورنو در اینبه بودن و وجود داشتن کند. آدورنو در این« « تظاهرتظاهر»»تواند تواند نيست که درواقع فقط مينيست که درواقع فقط مي

تز وجود بلکه بنـا بـر مقتضـای    تز وجود بلکه بنـا بـر مقتضـای    عنوان آنتيعنوان آنتي  اثر هنری یک نمود/صورت  اهر است، نه فقط بهاثر هنری یک نمود/صورت  اهر است، نه فقط به»»نویسد: نویسد:   ميمي
حـال تـوهمي بـودن هنـر،     حـال تـوهمي بـودن هنـر،       با وجود این امر، یعني حقيقي و در عـين با وجود این امر، یعني حقيقي و در عـين   ..((AT, p. 138))  ««هستي خویش نيزهستي خویش نيز
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 هرچنـد بـرای   هرچنـد بـرای   «. «. اميد بـه داشـتن دنيـایي بهتـر    اميد بـه داشـتن دنيـایي بهتـر    »»اند: اند: کم در یک چيز مشترککم در یک چيز مشترک  پردازان انتقادی دستپردازان انتقادی دستنظریهنظریه

ـ  ـ آدورنو این اميد  ماند، زیـرا هنـر   ماند، زیـرا هنـر   همواره امری سلبي باقي ميهمواره امری سلبي باقي مي  -ترین راه رسيدن به آن استترین راه رسيدن به آن استکه هنر اصليکه هنر اصلي  آدورنو این اميد 
رو، رو،   دهد که توسط مفاهيم سادة انساني یا مشـيتي مـاورایي توجيـه شـود. از ایـن     دهد که توسط مفاهيم سادة انساني یا مشـيتي مـاورایي توجيـه شـود. از ایـن     ود این اجازه را نميود این اجازه را نميبه خبه خ
سازد. جدا از آنکه هنر ابزاری برای سازد. جدا از آنکه هنر ابزاری برای آدورنو نقش انتقادی هنر را در جامعه برجسته ميآدورنو نقش انتقادی هنر را در جامعه برجسته مي« « زیباشناسي رهایيِزیباشناسي رهایيِ»»

کند و خـود را  کند و خـود را  يز شرکت مييز شرکت مياصالح تضادهای دروني جامعه است، در پویایيِ دیالکتيکيِ جامعه و فرهنگ ناصالح تضادهای دروني جامعه است، در پویایيِ دیالکتيکيِ جامعه و فرهنگ ن
شـده یـا   شـده یـا   سازد و در نتيجه خود را در مقابل فرهنگِ پذیرفتـه سازد و در نتيجه خود را در مقابل فرهنگِ پذیرفتـه همچون محصول این دیالکتيک مشخص ميهمچون محصول این دیالکتيک مشخص مي

ماند و تنها از طریـق سـلبيت   ماند و تنها از طریـق سـلبيت   روی، هنر امری سلبي باقي ميروی، هنر امری سلبي باقي مي  کند. بدینکند. بدینهمان ایدئولوژیِ مسلط تجهيز ميهمان ایدئولوژیِ مسلط تجهيز مي
جهـت، بـه اعتقـاد    جهـت، بـه اعتقـاد      گریزد. از ایـن گریزد. از ایـن گ آن ميگ آن ميبينيِ خامِ علم و دانش مدرن و صنعت فرهنبينيِ خامِ علم و دانش مدرن و صنعت فرهناست که از خوشاست که از خوش

ای اسـت کـه همچـون    ای اسـت کـه همچـون    آدورنو تا آن اندازه که هنر نقد ایدئولوژی است، آشکارساز وضعيت واقعـي جامعـه  آدورنو تا آن اندازه که هنر نقد ایدئولوژی است، آشکارساز وضعيت واقعـي جامعـه  
ای از اتوپيا ای از اتوپيا سازی سادهسازی سادهسوی مفهومسوی مفهوم  است. با وجود این، آدورنو سریعال گامي را بهاست. با وجود این، آدورنو سریعال گامي را به(dystopia) « « ویرانشهرویرانشهر»»

ماند، یعني چيزی در ميان آرمانشهر )اتوپيا( و ویرانشـهر  ماند، یعني چيزی در ميان آرمانشهر )اتوپيا( و ویرانشـهر  سلبي باقي ميسلبي باقي مي  دارد، زیرا فلسفة او همچناندارد، زیرا فلسفة او همچنانبرنميبرنمي
 )دیستوپيا(.  )دیستوپيا(.  

ای وجود داشـته باشـد. ایـن    ای وجود داشـته باشـد. ایـن    باید توافق و همسازیباید توافق و همسازیآدورنو بر این اعتقاد است که ميان هنر و فلسفه ميآدورنو بر این اعتقاد است که ميان هنر و فلسفه مي
لسفه هـم  لسفه هـم  اش را یادآور شود، و و يفة فاش را یادآور شود، و و يفة فو اشتباهات بزرگو اشتباهات بزرگ« « دیستوپيادیستوپيا»»و يفة هنر است که به فلسفه خطر و يفة هنر است که به فلسفه خطر 

کنندة راهـي باشـد   کنندة راهـي باشـد   این است که هر گونه خوانشي از اتوپياها را از منظر هنر انجام دهد. فلسفه باید روشناین است که هر گونه خوانشي از اتوپياها را از منظر هنر انجام دهد. فلسفه باید روشن
رهنمـون باشـد، و بـه اعتقـاد     رهنمـون باشـد، و بـه اعتقـاد     « « نونو»»سوی امر سوی امر   اش ما را بهاش ما را بهبخشي هميشگيبخشي هميشگيکه در آن هنر با خصلت رهایيکه در آن هنر با خصلت رهایي

دهـد.  دهـد.  ر به ما وعدة یک اتوپيا را نمـي ر به ما وعدة یک اتوپيا را نمـي گردد. هنگردد. هنپذیر ميپذیر ميآدورنو این کار با نقد گذشته و حال است که امکانآدورنو این کار با نقد گذشته و حال است که امکان
دهد همواره سلبي است و باید چنين باشد، زیرا به باور آدورنو هنر نباید دهد همواره سلبي است و باید چنين باشد، زیرا به باور آدورنو هنر نباید کورسوی اميدی که هنر نشان ميکورسوی اميدی که هنر نشان مي

شـناختي، یـا مشـيتي مـاورایي     شـناختي، یـا مشـيتي مـاورایي     شناختي، غایـت شناختي، غایـت به خود این اجازه را دهد که براساسِ مفاهيمِ صرفِ انسانبه خود این اجازه را دهد که براساسِ مفاهيمِ صرفِ انسان
ترین دادخواست خود را بـرای  ترین دادخواست خود را بـرای  تز جامعه بودن است. آدورنو قویتز جامعه بودن است. آدورنو قوین آنتين آنتيتوجيه شود، بلکه تنها توجيه برای آتوجيه شود، بلکه تنها توجيه برای آ

توانـد مسـئوالنه در صـورت    توانـد مسـئوالنه در صـورت    ای کـه مـي  ای کـه مـي  تنهـا فلسـفه  تنهـا فلسـفه  »»دارد: دارد: ا هار ميا هار مي  اخالد صغيراخالد صغيراین اميد اجتماعي در این اميد اجتماعي در 
تواننـد خـود را از منظـر    تواننـد خـود را از منظـر    مواجهه با نااميدی به راه خود ادامه دهد تأمل دربارة تمام چيزهایي است که مـي مواجهه با نااميدی به راه خود ادامه دهد تأمل دربارة تمام چيزهایي است که مـي 

زعم آدورنو، باید بسيار مراقب و هشيار بود تا این رهـایي  زعم آدورنو، باید بسيار مراقب و هشيار بود تا این رهـایي    هرچند بههرچند به  ؛؛((MM, p. 247))« « شان دهندشان دهندرهایي نرهایي ن
باز نگردد و از آنجا که از نظر وی، احمقانه خواهـد بـود کـه بـه     باز نگردد و از آنجا که از نظر وی، احمقانه خواهـد بـود کـه بـه     « « سازسازتفکر همسانتفکر همسان»»به افسانة بنيادگرای به افسانة بنيادگرای 

اني دیگـر دل  اني دیگـر دل  ای خيالي بـرای خوشـبختي در جهـ   ای خيالي بـرای خوشـبختي در جهـ   عقلِ محض یا صرفِ مشيت الهي پناه بریم و به وعدهعقلِ محض یا صرفِ مشيت الهي پناه بریم و به وعده
یابيم که وضع و حال کنوني جامعة ما نتيجـة کارهـای مـا و سـاختة خـود      یابيم که وضع و حال کنوني جامعة ما نتيجـة کارهـای مـا و سـاختة خـود      خوش داریم، پس ناگزیر درميخوش داریم، پس ناگزیر درمي

 دیگر، آدورنو بر این باور است موقعيتي را که هنر نسـبت بـه جامعـة موجـود بـه خـود       دیگر، آدورنو بر این باور است موقعيتي را که هنر نسـبت بـه جامعـة موجـود بـه خـود         ماست. اما از سویماست. اما از سوی
يل هستي خود هنر نيـز هسـت کـه    يل هستي خود هنر نيـز هسـت کـه    گيرد، صرفال ناشي از تقابل لحظات آن با اجتماع نيست، بلکه به دلگيرد، صرفال ناشي از تقابل لحظات آن با اجتماع نيست، بلکه به دلميمي

کند و در پي فایده و سودمندی هم نيست، زیـرا هـر آنچـه بخواهـد     کند و در پي فایده و سودمندی هم نيست، زیـرا هـر آنچـه بخواهـد     فقط از منطق دروني خود پيروی ميفقط از منطق دروني خود پيروی مي
هنر جامعه را فقط با موجودیت و هستي خـود  هنر جامعه را فقط با موجودیت و هستي خـود  »»شود: شود: مفيد باشد به ناچار تبدیل به کاالیي برای مبادله ميمفيد باشد به ناچار تبدیل به کاالیي برای مبادله مي

خواهي کـه بـه   خواهي کـه بـه   و تقبي  حقارتي که جامعة تماميتو تقبي  حقارتي که جامعة تماميت  کند. هيچ چيزی نيست که برای به نقد کشيدنکند. هيچ چيزی نيست که برای به نقد کشيدننقد مينقد مي
شود، خالص و مطابق با قانون دروني هنر ساخته شده باشد مگر هسـتي  شود، خالص و مطابق با قانون دروني هنر ساخته شده باشد مگر هسـتي  پردازد دچارش ميپردازد دچارش ميمبادلة کاال ميمبادلة کاال مي
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 کـه هنـر کمبودهـای جامعـه را صـریحال نقـد       کـه هنـر کمبودهـای جامعـه را صـریحال نقـد       دليـل درحـالي  دليـل درحـالي    . به همين. به همين((AT, p. 226))« « و وجود خود هنرو وجود خود هنر
ورزد. ورزد. ای فاضله اجتناب ميای فاضله اجتناب ميیری از سياست و اجتماعي بهتر در مدینهیری از سياست و اجتماعي بهتر در مدینهکند، از ترسيم و نقاشي کردن تصوکند، از ترسيم و نقاشي کردن تصوميمي

تـر بـر   تـر بـر   تسالی آثار هنری بزرگ کـم تسالی آثار هنری بزرگ کـم »»کند: کند: آدورنو از نسبت دادن هرگونه اتوپيا به آثار هنری خودداری ميآدورنو از نسبت دادن هرگونه اتوپيا به آثار هنری خودداری مي
رغـم وضـع   رغـم وضـع     تر به آن واقعيتي متکي است کـه بـه  تر به آن واقعيتي متکي است کـه بـه  زنند و بيشزنند و بيشاش حرف مياش حرف ميآن چيزی تکيه دارد که دربارهآن چيزی تکيه دارد که درباره

تر باشند، بـه احتمـال زیـاد اميـدواری     تر باشند، بـه احتمـال زیـاد اميـدواری     ای[ هر چه مهجورتر و متروکای[ هر چه مهجورتر و متروکدارد. ]چنين آثار هنریدارد. ]چنين آثار هنریموجود وجود موجود وجود 
. برای آدورنـو ایـن واقعيـت کـه هنـر وجـود دارد،       . برای آدورنـو ایـن واقعيـت کـه هنـر وجـود دارد،       ((MM, p. 223))« « تری را هم با خود همراه دارندتری را هم با خود همراه دارندبيشبيش
ارد ارد گوید جامعه نباید بدین شکلي که هست باشـد. همـة آنچـه هنـر بـا خـود د      گوید جامعه نباید بدین شکلي که هست باشـد. همـة آنچـه هنـر بـا خـود د      معناست که به ما ميمعناست که به ما مي  بدینبدین

ای تمام شود که دیگر نيازی به ای تمام شود که دیگر نيازی به خواست تغيير و تحول است، حتي اگر به قيمت ناپدید شدن درون زندگيخواست تغيير و تحول است، حتي اگر به قيمت ناپدید شدن درون زندگي
اش برای غلبه بر خود اش برای غلبه بر خود هنر ندارد. اندوه هنر هم به خاطر این واقعيت است که ذات و گوهرة آن با خواستهنر ندارد. اندوه هنر هم به خاطر این واقعيت است که ذات و گوهرة آن با خواست

 ««تانـاتوس تانـاتوس »»ر آن ر آن کنـد کـه د  کنـد کـه د  ای دفـاع مـي  ای دفـاع مـي  کـه هنـر از زنـدگي عليـه جامعـه     کـه هنـر از زنـدگي عليـه جامعـه     اسـت. درحـالي  اسـت. درحـالي    ملوث شدهملوث شده

(Thanatos) شود، ناگزیر به همان خواستِ برانـدازی و امحـاء   شود، ناگزیر به همان خواستِ برانـدازی و امحـاء   تر فراگير ميتر فراگير ميیا نيروی مرگ هر چه بيشیا نيروی مرگ هر چه بيش
 ..((Hammermeister, 2002, p. 207))برد برد خویش پناه ميخویش پناه مي

 هنر ی قیحق یمحتوا و ینییخودآ انتقاد،. 9

کـه  کـه  -« « ت و نه لـذت صـرف  ت و نه لـذت صـرف  هنر نه تأمل محض اسهنر نه تأمل محض اس»»که که   هيپریونهيپریوناین گفتة هولدرلين در مقدمة رمان این گفتة هولدرلين در مقدمة رمان 
بر آدورنو تأثير بسيار داشت. پرسش کليدی برای آدورنو بر آدورنو تأثير بسيار داشت. پرسش کليدی برای آدورنو   -کندکندخود بدان اشاره ميخود بدان اشاره مي  زیباشناسيزیباشناسيهگل نيز در هگل نيز در 

نظریـة  نظریـة  این است که آیا هنر برای تفری  و سرگرمي است یا چيزی بيش از تفری  صرف است؟ آنچـه در  این است که آیا هنر برای تفری  و سرگرمي است یا چيزی بيش از تفری  صرف است؟ آنچـه در  
ثر هنری، و حقيقتي است که در ایـن رابطـه   ثر هنری، و حقيقتي است که در ایـن رابطـه   مد نظر آدورنوست، ارتباط ميان تفکر فلسفي و امد نظر آدورنوست، ارتباط ميان تفکر فلسفي و ا  زیباشناختيزیباشناختي

عنـوان  عنـوان    همين دليل، آدورنو از پرداختن بـه هنـر بـه   همين دليل، آدورنو از پرداختن بـه هنـر بـه     بهبه  ..((Rischter, 2006, p. 124))  کندکندخود را بيان ميخود را بيان مي
خواست تا راهي پيدا کند کـه از طریـق   خواست تا راهي پيدا کند کـه از طریـق   کرد و در عوض ميکرد و در عوض ميبخش به جد امتناع ميبخش به جد امتناع ميسرگرميِ مفرح و لذتسرگرميِ مفرح و لذت

تر با ایدة حقيقت ارتبـاط یابـد.   تر با ایدة حقيقت ارتبـاط یابـد.   تر و از همه مهمتر و از همه مهمدنيایي بهتر و عادالنهدنيایي بهتر و عادالنه  آن هنر بتواند با اجتماع و با اميد بهآن هنر بتواند با اجتماع و با اميد به
ی تـاریخي کـه تـا    ی تـاریخي کـه تـا    فرآینـد فرآینـد داند و دستيابي به حقيقـت را  داند و دستيابي به حقيقـت را  شرط حقيقت ميشرط حقيقت ميآدورنو خودآیيني در هنر را پيشآدورنو خودآیيني در هنر را پيش

آید. او و دیگر اعضای مکتب فرانکفورت در آرا و آثار خود نشـان دادنـد   آید. او و دیگر اعضای مکتب فرانکفورت در آرا و آثار خود نشـان دادنـد   دست نميدست نمي  تحول بنيادین جامعه بهتحول بنيادین جامعه به
 پيشـرفت  پيشـرفت    فرآینـد فرآینـد دارانـة توليـد قـرار دارد و نيـز     دارانـة توليـد قـرار دارد و نيـز     هـای سـرمایه  هـای سـرمایه  ه چگونه روابط قـدرتي کـه درون جنبـه   ه چگونه روابط قـدرتي کـه درون جنبـه   کک

های مسـتقل و خـودآیيني در   های مسـتقل و خـودآیيني در   تواند بر حوزهتواند بر حوزهسازی همة امور است ميسازی همة امور است ميداری که مشخصة آن عقالنيداری که مشخصة آن عقالنيسرمایهسرمایه
از نظـر  از نظـر  يـد کنـد.   يـد کنـد.   ها خـود را بازتول ها خـود را بازتول   هنر همچون ادبيات، هنرهای بصری و موسيقي تأثيرگذار باشد و در آنهنر همچون ادبيات، هنرهای بصری و موسيقي تأثيرگذار باشد و در آن

آدورنو، هنر خودآیين هنری است که کارکردی انتقادی در قبال اجتماع دارد و از پذیرش هرگونه نقـش از  آدورنو، هنر خودآیين هنری است که کارکردی انتقادی در قبال اجتماع دارد و از پذیرش هرگونه نقـش از  
شده و ضرورت ایفای عملکردی اجتماعي رهایي یافته و پيرو قوانين خاص خود است، قوانيني شده و ضرورت ایفای عملکردی اجتماعي رهایي یافته و پيرو قوانين خاص خود است، قوانيني پيش تعيينپيش تعيين

ر، هنر به این معنا خـودآیين اسـت کـه قابـل     ر، هنر به این معنا خـودآیين اسـت کـه قابـل     دیگدیگ  عبارتعبارت  بهبه  گيرد.گيرد.ای قرار ميای قرار ميکه در تعارض با جامعة مبادلهکه در تعارض با جامعة مبادله
تقليل به نيازهای جامعه نيست تا خود را با آن مطابق سازد، و کليتـي هماهنـگ و بامعنـا ارائـه دهـد؛ از      تقليل به نيازهای جامعه نيست تا خود را با آن مطابق سازد، و کليتـي هماهنـگ و بامعنـا ارائـه دهـد؛ از      

گـری  گـری  را تصدیق کند، تبدیل به تبليغـات و آوازه را تصدیق کند، تبدیل به تبليغـات و آوازه « « دگرآیينيدگرآیيني»»رو است که به اعتقاد آدورنو وقتي هنر رو است که به اعتقاد آدورنو وقتي هنر   همينهمين
   ..((AT, p. 243))شود شود سياسي ميسياسي مي
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از سـلطة  از سـلطة  « « رهـایي رهـایي »»دهنـدة طرحـي بـرای    دهنـدة طرحـي بـرای    تواند ارائهتواند ارائهاز نظر آدورنو، قلمرو هنر و تجربة زیباشناسي مياز نظر آدورنو، قلمرو هنر و تجربة زیباشناسي مي
« « صـنعت فرهنـگ  صـنعت فرهنـگ  »»ترتيب، نقد آدورنـو بـر   ترتيب، نقد آدورنـو بـر     عقالنيت محض یا همان عقل ابزاری در جامعه باشد. و بدینعقالنيت محض یا همان عقل ابزاری در جامعه باشد. و بدین

(culture industry)  و به فرهنـگ  و به فرهنـگ  بر نظریة زیباشناختي وی نيز هست؛ در واقع، اعتراض آدورنبر نظریة زیباشناختي وی نيز هست؛ در واقع، اعتراض آدورن  درآمدیدرآمدی
شـان بـرای مخاطبـان و    شـان بـرای مخاطبـان و    معاصر و صنعت آن دقيقال به دليل ناکامي محصوالت فرهنگي در تحقق امکاناتمعاصر و صنعت آن دقيقال به دليل ناکامي محصوالت فرهنگي در تحقق امکانات

های دروني آثار هنری )که محصوالت فرهنگي شکل واژگونة های دروني آثار هنری )که محصوالت فرهنگي شکل واژگونة کنندگان است، یعني در اینجا امکانکنندگان است، یعني در اینجا امکانمصرفمصرف
شده، همخوان، همسـان  شده، همخوان، همسـان    تعيينتعيين  شوند، زیرا همه چيز باید با الگوهای موجود و از پيششوند، زیرا همه چيز باید با الگوهای موجود و از پيشهاست( قرباني ميهاست( قرباني مي  آنآن

ها سـهيم نيسـت. آنچـه از نظـر آدورنـو در اینجـا       ها سـهيم نيسـت. آنچـه از نظـر آدورنـو در اینجـا         هایي که هنر در هيچ یک از آنهایي که هنر در هيچ یک از آنو سازگار باشد؛ ویژگيو سازگار باشد؛ ویژگي
یابد، ارتباط ميان کليت و تماميت اجتماعي با حوزة خودآیينِ هنر و زیباشناسي است، چرا که او یابد، ارتباط ميان کليت و تماميت اجتماعي با حوزة خودآیينِ هنر و زیباشناسي است، چرا که او اهميت مياهميت مي

ای از روابـط علوـي ميـان دو پدیـده     ای از روابـط علوـي ميـان دو پدیـده     ریخ هنـر مجموعـه  ریخ هنـر مجموعـه  تاتا»»هنر تأکيد دارد: هنر تأکيد دارد: (mediation) « « وساطتوساطت»»بر بر 
واسطة سـاختار مسـلطي کـه درون آن اسـت     واسطة سـاختار مسـلطي کـه درون آن اسـت       تر، بهتر، بهنيست، بلکه هنر به واسطة تماميت اجتماعي، یا دقيقنيست، بلکه هنر به واسطة تماميت اجتماعي، یا دقيق

ناپذیر ميان هنر و واقعيت اجتمـاعي  ناپذیر ميان هنر و واقعيت اجتمـاعي  ؛ و این ارتباط چيزی جز تنشي آشتي؛ و این ارتباط چيزی جز تنشي آشتي((AT, p. 300))« « گيردگيردشکل ميشکل مي
هایش دربـارة زیباشناسـي و   هایش دربـارة زیباشناسـي و   که در سایر نوشتهکه در سایر نوشته  نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختيط در ط در ای که آدورنو نه فقای که آدورنو نه فقنيست، دغدغهنيست، دغدغه

 شناسي هنر نيز بدان توجه دارد. شناسي هنر نيز بدان توجه دارد. جامعهجامعه
عنوان یـک هنرمنـد هـم موسـيقي کالسـيک را      عنوان یـک هنرمنـد هـم موسـيقي کالسـيک را        برداشت آدورنو از زیباشناسي عجيب و ویژه است. بهبرداشت آدورنو از زیباشناسي عجيب و ویژه است. به

بود. برداشـت او از  بود. برداشـت او از  توان گفت طرفدار آوانگارد توان گفت طرفدار آوانگارد فراگرفت و هم در موسيقي مدرن مهارت داشت و حتي ميفراگرفت و هم در موسيقي مدرن مهارت داشت و حتي مي
نياز داشت ]بـه دنبـال   نياز داشت ]بـه دنبـال   « « فرهنگفرهنگ»»خصوصياتي که واژة خصوصياتي که واژة »»نویسد نویسد وجه ساده نيست، او ميوجه ساده نيست، او مي  زیباشناسي به هيچزیباشناسي به هيچ

روی کار آمدن بورژوازی در قدرت سياسي[ اجازه داد تا این طبقة نوخاسته به اهـداف خـود در اقتصـاد و    روی کار آمدن بورژوازی در قدرت سياسي[ اجازه داد تا این طبقة نوخاسته به اهـداف خـود در اقتصـاد و    
طـور  طـور    انگلي بـرای فرهنـگ بـود، بـه    انگلي بـرای فرهنـگ بـود، بـه      ترتيب، صنعت کهترتيب، صنعت که  . بدین. بدین((Adorno, 2006, p. 77))« « تبليغات برسدتبليغات برسد

 توانـد  توانـد  هـيچ شـخص نسـبتال حساسـي نمـي     هـيچ شـخص نسـبتال حساسـي نمـي     »»گویـد کـه   گویـد کـه   خاص برای هنر هم چنين شد. آدورنو به مـا مـي  خاص برای هنر هم چنين شد. آدورنو به مـا مـي  
به ناراحتي و رنجي غلبه کند که نتيجة آگاهي وی از فرهنگي است کـه در واقـع اداری و نظـارتي شـده     به ناراحتي و رنجي غلبه کند که نتيجة آگاهي وی از فرهنگي است کـه در واقـع اداری و نظـارتي شـده     

فرهنگ هنگامي که طراحـي و نظـارت   فرهنگ هنگامي که طراحـي و نظـارت   »»  ؛ و اینکه پيامد غایي این امر آن است که؛ و اینکه پيامد غایي این امر آن است که((CI, p. 108))« « استاست
آنچه فرهنگي است چيـزی اسـت کـه از ضـرورت     آنچه فرهنگي است چيـزی اسـت کـه از ضـرورت     »». افزون بر این، نه فقط . افزون بر این، نه فقط ((Ibid))« « بيندبيندشود آسيب ميشود آسيب مي

« « وارهوارهبتبت»»شناسانه خصلتي شناسانه خصلتي نحوی آسيبنحوی آسيب  ، بلکه فرهنگ به، بلکه فرهنگ به(CI, p. 109)« « محضِ زندگي حذف شده استمحضِ زندگي حذف شده است
 (fetishism)تخيل از طریق تبليغات، مظهر مسلم سلطه تخيل از طریق تبليغات، مظهر مسلم سلطه   کنندگي نمادها وکنندگي نمادها و  دهد. قدرت مغلوبدهد. قدرت مغلوبرا بسط ميرا بسط مي

خواهانـة صـنعت فرهنـگ    خواهانـة صـنعت فرهنـگ    شکل کاال درآوردن آن بخشي از گرایش تماميتشکل کاال درآوردن آن بخشي از گرایش تماميت  است. تجاری کردن هنر و بهاست. تجاری کردن هنر و به
ـ الکتالکتییدد))« « کنـد کنـد اینک فرهنگ مُهر یکساني را بر همه چيز حـک مـي  اینک فرهنگ مُهر یکساني را بر همه چيز حـک مـي  »»است، چرا که است، چرا که  ـ ي   صص  ،،ییروشـنگر روشـنگر   ککي

رو هنـر را بـه جایگـاه    رو هنـر را بـه جایگـاه      آورد و از ایـن آورد و از ایـن پدید ميپدید ميکنندگان کنندگان ی جعلي را در مصرفی جعلي را در مصرف««نيازنياز»». کاالشدگي هنر . کاالشدگي هنر ((860860
برد بلکه منطق برد بلکه منطق فرستد. صنعت فرهنگ نه تنها خودآیيني هنر را تحليل ميفرستد. صنعت فرهنگ نه تنها خودآیيني هنر را تحليل ميتفری  و سرگرمي صرف فروميتفری  و سرگرمي صرف فرومي

کنـد کـه همـان    کنـد کـه همـان    کند. صنعت فرهنگ منطقي بيروني را به هنر تحميـل مـي  کند. صنعت فرهنگ منطقي بيروني را به هنر تحميـل مـي  کن ميکن ميدروني آن را نيز ریشهدروني آن را نيز ریشه
. اثر هنـری مطـابق بـا آن معيـاری کـه بـرای       . اثر هنـری مطـابق بـا آن معيـاری کـه بـرای       ((CI, p. 100))است است « « سازیسازیعقالنيعقالني»»و و « « سازیسازیهمگونهمگون»»

ای که صنعت فرهنگ از پيش آن ای که صنعت فرهنگ از پيش آن سازیسازیآید، آشنایي و یکنواختآید، آشنایي و یکنواختکنندگان آشنا و متعارف است درميکنندگان آشنا و متعارف است درميمصرفمصرف
سازی ذاتـيِ همـين قالـب و    سازی ذاتـيِ همـين قالـب و    سازی شود، البته همگونسازی شود، البته همگون  توزیع هم باید عقالنيتوزیع هم باید عقالني  فرآیندفرآیندرا معين ساخته است. را معين ساخته است. 
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سو، صـنعت فرهنـگ را بـه    سو، صـنعت فرهنـگ را بـه      از نظرِ آدورنو عجيب است؛ زیرا او از یکاز نظرِ آدورنو عجيب است؛ زیرا او از یک  چارچوب است. این شکل از سلطه،چارچوب است. این شکل از سلطه،
داند، تا جایي داند، تا جایي خواه برای نظارت ميخواه برای نظارت ميمثابه سازوکاری تماميتمثابه سازوکاری تماميت  دليل توليد تکنولوژیکي و مکررسازی نيازها بهدليل توليد تکنولوژیکي و مکررسازی نيازها به

(؛ و از (؛ و از 811811، ص ، ص دیالکتيـک روشـنگری  دیالکتيـک روشـنگری  « )« )امروزه عقالنيتِ تکنيکـي همـان عقالنيـتِ سـلطه اسـت     امروزه عقالنيتِ تکنيکـي همـان عقالنيـتِ سـلطه اسـت     »»که که 
 سـادگي فریـب صـنعت فرهنـگ را بخورنـد. آدورنـو       سـادگي فریـب صـنعت فرهنـگ را بخورنـد. آدورنـو         کنندگان بهکنندگان بهاندیشد که مصرفاندیشد که مصرف  نمينمي  دیگر، چنيندیگر، چنين  سویسوی
کند، همواره همان وضـعيت موجـود   کند، همواره همان وضـعيت موجـود   ها تحميل ميها تحميل ميمفهوم نظمي که صنعت فرهنگ بر انسانمفهوم نظمي که صنعت فرهنگ بر انسان»»نویسد: نویسد: ميمي
حتي اگر این وضع موجود کاميابي بسيار گذرایي را برایشـان تضـمين کنـد، بـا     حتي اگر این وضع موجود کاميابي بسيار گذرایي را برایشـان تضـمين کنـد، بـا     »»، ،   ((CI, p. 104))« « استاست
سازی مشخصة این شکل از سلطه است سازی مشخصة این شکل از سلطه است . همگون. همگون(C I, p. 103)««ها خواستار فریبي ناپيدایندها خواستار فریبي ناپيدایند  ننحال آحال آ  ایناین

سـازی  سـازی  شود که وعـدة فـراهم  شود که وعـدة فـراهم  پسند ميپسند ميمثابه یک ایدئولوژی تبدیل به نوعي دین عامهمثابه یک ایدئولوژی تبدیل به نوعي دین عامه  و صنعت فرهنگ بهو صنعت فرهنگ به
دهـد  دهـد  ييها را برای به نظم درآوردن دنيایي آشفته و پرآشـوب مـ  ها را برای به نظم درآوردن دنيایي آشفته و پرآشـوب مـ  ها و تمایالت انسانها و تمایالت انسانمعياری برای خواستمعياری برای خواست

((Bolanos, 2007, p. 29)).. 
سو همواره در معـرض آسـيب سوءاسـتفادة صـنعت فرهنـگ      سو همواره در معـرض آسـيب سوءاسـتفادة صـنعت فرهنـگ        بنابراین، هنر دارای دو جنبه است؛ از یکبنابراین، هنر دارای دو جنبه است؛ از یک

بينـي و آگـاهي دادن نسـبت بـه ماهيـت      بينـي و آگـاهي دادن نسـبت بـه ماهيـت      هنوز نقـش بسـيار مهمـي را در پـيش    هنوز نقـش بسـيار مهمـي را در پـيش      ،،دیگردیگر  است، اما از سویاست، اما از سوی
درت ایدئولوژیِ صنعت فرهنگ چنـان اسـت   درت ایدئولوژیِ صنعت فرهنگ چنـان اسـت   قق»»نویسد: نویسد: دنيای صرفال کارکردگرا دارد. آدورنو ميدنيای صرفال کارکردگرا دارد. آدورنو مي« « ناکارامدناکارامد»»

ترینِ خطر صـنعت  ترینِ خطر صـنعت  ؛ شاید همين امر، بزرگ؛ شاید همين امر، بزرگ  CI, p. 104)))« « کندکندسازی را جایگزین آگاهي ميسازی را جایگزین آگاهي ميکه همگونکه همگون
 هـای مسـتقيم صـنعت فرهنـگ نيسـت کـه آدورنـو را از خطـرات آن         هـای مسـتقيم صـنعت فرهنـگ نيسـت کـه آدورنـو را از خطـرات آن         فرهنگ برای ما است. این آسيبفرهنگ برای ما است. این آسيب

اندازد، یعني آسيبي که نتيجة نقصانِ شکاکيت اندازد، یعني آسيبي که نتيجة نقصانِ شکاکيت ييهاست که او را به وحشت مهاست که او را به وحشت مترساند؛ بلکه تحميقِ تودهترساند؛ بلکه تحميقِ تودهميمي
مثابه وجه متقابل سرگرميِ محـض بـر اسـاس ایـن ادعـای      مثابه وجه متقابل سرگرميِ محـض بـر اسـاس ایـن ادعـای        رو، نقش انتقادی هنر بهرو، نقش انتقادی هنر به  انتقادی است. از اینانتقادی است. از این

قائل است. نزد آدورنو، هنر تـا آن  قائل است. نزد آدورنو، هنر تـا آن  « « محتوایي معطوف به حقيقتمحتوایي معطوف به حقيقت»»گيرد که وی برای هنر گيرد که وی برای هنر آدورنو شکل ميآدورنو شکل مي
 معنـي کـه محتـوای معطـوف بـه حقيقـت       معنـي کـه محتـوای معطـوف بـه حقيقـت         ي دیالکتيکي دارد، بدیني دیالکتيکي دارد، بدیناندازه که محصول جامعه است، خصلتاندازه که محصول جامعه است، خصلت

؛ در واقـع، هنـر بایـد    ؛ در واقـع، هنـر بایـد    ((Jarvis, 1998, p. 104))« « در سلبِ مسلمِ امـر غيرحقيقـي ریشـه دارد   در سلبِ مسلمِ امـر غيرحقيقـي ریشـه دارد   »»اثر هنری اثر هنری 
ای ای جامعهجامعه-سازگار با دیالکتيک سلبي آدورنو باشد. در همين معناست که هنر فشار متقابلي به جامعه است سازگار با دیالکتيک سلبي آدورنو باشد. در همين معناست که هنر فشار متقابلي به جامعه است 

آدورنو بر این باور است که هنر دارای خصلتي اسـت  آدورنو بر این باور است که هنر دارای خصلتي اسـت    -دچار عقده و آسيب شده استدچار عقده و آسيب شده استسازی سازی که با همسانکه با همسان
 یاری رساندن به امر ناهمسان است که در واقع تحت اجبـارِ واقعيـت بـه همسـاني، سـرکوب      یاری رساندن به امر ناهمسان است که در واقع تحت اجبـارِ واقعيـت بـه همسـاني، سـرکوب      »»که در پي که در پي 
این و يفة نقد است تـا محتـوای معطـوف بـه     این و يفة نقد است تـا محتـوای معطـوف بـه     »»گوید گوید طور که آدورنو ميطور که آدورنو مي  همانهمان  (.(.AT, p. 5))« « شده استشده است
 . این امر دوپـارگي بنيـادیني را در نظریـة زیباشـناختي آدورنـو      . این امر دوپـارگي بنيـادیني را در نظریـة زیباشـناختي آدورنـو      ((AT, p. 194))« « ه دست آورده دست آوردحقيقت را بحقيقت را ب

 ميان هنر خودآیين )کانت( و هنر کاالشده )مارکس( سـبب شـده اسـت؛ از همـين رو اسـت کـه آدورنـو        ميان هنر خودآیين )کانت( و هنر کاالشده )مارکس( سـبب شـده اسـت؛ از همـين رو اسـت کـه آدورنـو        
. . ((AT, p. 5))« « هنر دارای خصلتي دوگانه است، هم خودآیين اسـت و هـم واقعيتـي اجتمـاعي    هنر دارای خصلتي دوگانه است، هم خودآیين اسـت و هـم واقعيتـي اجتمـاعي    »»گوید گوید ميمي
 انـد، بـا   انـد، بـا   ای اصلي آدورنو این است که هرچند خودآیيني و کاالشـدگي بـا یکـدیگر در تـنش و چـالش     ای اصلي آدورنو این است که هرچند خودآیيني و کاالشـدگي بـا یکـدیگر در تـنش و چـالش     ادعادع

هنـر خـود را از   هنـر خـود را از   »»برنـد:  برنـد:  سر مـي سر مـي   ها در تناقضي دیالکتيکي بهها در تناقضي دیالکتيکي به  ننآآوجود این هر یک به دیگری نيازمند است. وجود این هر یک به دیگری نيازمند است. 
شـي از همـان   شـي از همـان   حـال بخ حـال بخ   کنـد امـا در عـين   کنـد امـا در عـين   واقعيت تجربي و از این رو از بستر کارکردگرای جامعه جدا ميواقعيت تجربي و از این رو از بستر کارکردگرای جامعه جدا مي

 ای ای   طـرز فزاینـده  طـرز فزاینـده    پـس هنـر بـه   پـس هنـر بـه     5..((AT, p. 146))« « واقعيت تجربي و بسـتر کـارکردگرای اجتمـاع اسـت    واقعيت تجربي و بسـتر کـارکردگرای اجتمـاع اسـت    
 هـای  هـای  گيـرد. ایـن یکـي از جنبـه    گيـرد. ایـن یکـي از جنبـه    در معرض خطر بازاری شدن و خصلت کاالیي به خود گرفتن قـرار مـي  در معرض خطر بازاری شدن و خصلت کاالیي به خود گرفتن قـرار مـي  
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 خبر اسـت و بـه   خبر اسـت و بـه   هنر آوانگارد است که به لحا  تاریخي از معضل ازخودبيگانگي هنر و کاالشـدگي آن بـا  هنر آوانگارد است که به لحا  تاریخي از معضل ازخودبيگانگي هنر و کاالشـدگي آن بـا  
 دهد و همين ویژگـي اسـت کـه از نظـر آدورنـو تـواني بـرای        دهد و همين ویژگـي اسـت کـه از نظـر آدورنـو تـواني بـرای        خود نقشي خوداندیش و نقاد و مخالف ميخود نقشي خوداندیش و نقاد و مخالف مي

 نویسد:نویسد:باره ميباره مي  آدورنو در اینآدورنو در این  ..(Hamilton, 2007, pp. 253-254)بخشي دارد بخشي دارد رهایيرهایي

ا ا معنا که از واقعيت و از تدابير سودمندانة شخصي برای بقمعنا که از واقعيت و از تدابير سودمندانة شخصي برای بق  اند، بدیناند، بدینغرضغرضآثار هنری بيآثار هنری بي»»
هـای  هـای  رغـم شـباهت  رغـم شـباهت    همين دليل است که مـا در هنـر، بـه   همين دليل است که مـا در هنـر، بـه     شوند. دقيقال بهشوند. دقيقال بهکنار گذاشته ميکنار گذاشته مي

« « معنـا معنـا »»ماندگارِ غـرض وجـود دارد، دربـارة    ماندگارِ غـرض وجـود دارد، دربـارة    شناسيِ درونشناسيِ درونآشکاری که ميان معنا و غایتآشکاری که ميان معنا و غایت
ریـزی  ریـزی  به لحا  تاریخي، مشکالتي که هنر بـرای طـرح  به لحا  تاریخي، مشکالتي که هنر بـرای طـرح  «. «. غرضغرض»»گویيم و نه گویيم و نه سخن ميسخن مي

اند. پاسخ نهایي به این موقعيـت نفـي   اند. پاسخ نهایي به این موقعيـت نفـي   و بدتر هم شدهو بدتر هم شدهمعنایي پيچيده داشته است، بيشتر معنایي پيچيده داشته است، بيشتر 
عنوان عنوان   بينيم. بهبينيم. بههمين ایدة معنا است، پاسخي که امروزه ما آن را به اشکال گوناگوني ميهمين ایدة معنا است، پاسخي که امروزه ما آن را به اشکال گوناگوني مي

ای که حتي تعداد بسـيار بيشـتری از سـاختارهای از پـيش بناشـده و نظـم       ای که حتي تعداد بسـيار بيشـتری از سـاختارهای از پـيش بناشـده و نظـم       رهایي سوژهرهایي سوژه
ز دسـت دادن باورپـذیری و   ز دسـت دادن باورپـذیری و   معنایي را ویران کرده است، مفهوم معنا همچنين شروع به امعنایي را ویران کرده است، مفهوم معنا همچنين شروع به ا

کند. الهيات آخرین پناهگـاه معنـا بـوده اسـت. امـا الهيـات       کند. الهيات آخرین پناهگـاه معنـا بـوده اسـت. امـا الهيـات       معقوليت خود در الهيات ميمعقوليت خود در الهيات مي
آميز برای تالش در نسبت دادن معنایي ایجابي به زندگي است. دروغـي  آميز برای تالش در نسبت دادن معنایي ایجابي به زندگي است. دروغـي  دروغي تصدیقدروغي تصدیق

 . . ((AT, p. 152))« « ها پيش از آشویتس وجود داشته استها پيش از آشویتس وجود داشته استکه مدتکه مدت

هاست که هاست که   آنآن« « نيستينيستي»»معنایند؛ معنایند؛ ربط و بيربط و بيمعني نيست که آثار هنری بيمعني نيست که آثار هنری بي  سلب معنا در چنين آثاری بدینسلب معنا در چنين آثاری بدین
همچنـان کـه آدورنـو آن را    همچنـان کـه آدورنـو آن را      -« « سلبيت ایجـابي سلبيت ایجـابي »»دیگر یک دیگر یک   نحوی ایجابي درک شود، یا به عبارتنحوی ایجابي درک شود، یا به عبارت  باید بهباید به

بار دیگر ناشي از وضع و حـال آن در دوران  بار دیگر ناشي از وضع و حـال آن در دوران    که مطرح شدن کليت مسألة معناداری را یککه مطرح شدن کليت مسألة معناداری را یک-نامد نامد چنين ميچنين مي
دیگر، آدورنو قصد دارد تا این بحـران  دیگر، آدورنو قصد دارد تا این بحـران    عبارتعبارت  آنکه جایگزین دیگری برایش داشته باشد. بهآنکه جایگزین دیگری برایش داشته باشد. بهد بيد بيمدرنيته بدانمدرنيته بدان

منظور دست یافتن به معناداری تبيين کند. برخالفِ انتقاد برخـي منتقـدان کـه بـه     منظور دست یافتن به معناداری تبيين کند. برخالفِ انتقاد برخـي منتقـدان کـه بـه       معنا را با سلب معنا بهمعنا را با سلب معنا به
نظـر  نظـر    کننـد، بـه  کننـد، بـه  مـي مـي   ای منفي و نااميد توصيفای منفي و نااميد توصيفدليل خصلت سلبي بودن اندیشة آدورنو فلسفة وی را فلسفهدليل خصلت سلبي بودن اندیشة آدورنو فلسفة وی را فلسفه

گویـد:  گویـد:  مـي مـي   نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختيرسد که او به قدر کافي دربارة اميد اجتماعي نوشته است؛ برای مثال در رسد که او به قدر کافي دربارة اميد اجتماعي نوشته است؛ برای مثال در ميمي
خواهـد اتوپيـا شـود؛ هـر چقـدر کـه نظـم        خواهـد اتوپيـا شـود؛ هـر چقـدر کـه نظـم        در مرکز تعارضات معاصر این امر قرار دارد که هنر باید و ميدر مرکز تعارضات معاصر این امر قرار دارد که هنر باید و مي»»

شود. اما در عين حال هنـر، بـه   شود. اما در عين حال هنـر، بـه   تر ميتر ميتوپيا حقيقيتوپيا حقيقيکارکردگرای واقعي مانع اتوپيا شود، به همان اندازه هم اکارکردگرای واقعي مانع اتوپيا شود، به همان اندازه هم ا
دليل خيانت نکردن به اتوپيا با فراهم نساختن توهم و تسال، ممکن نيست که اتوپيا شود. اگر اتوپيای هنر دليل خيانت نکردن به اتوپيا با فراهم نساختن توهم و تسال، ممکن نيست که اتوپيا شود. اگر اتوپيای هنر 

. در اینجا آدورنو نقش انتقـادی هنـر را   . در اینجا آدورنو نقش انتقـادی هنـر را   ((AT, p. 41))« « دنيایي هنر خواهد بوددنيایي هنر خواهد بودواقعيت یابد همانا پایانِ اینواقعيت یابد همانا پایانِ این
ای نسبت به موقعيـت سـلبيِ   ای نسبت به موقعيـت سـلبيِ   کند. چنين آزادیکند. چنين آزادی؛ هنر ساحتي از آزادیِ تصورشده را خلق مي؛ هنر ساحتي از آزادیِ تصورشده را خلق ميگيردگيردکار ميکار مي  بهبه

ای اسـت  ای اسـت  کند، امری ایجابي نيست بلکه در واقع لحظهکند، امری ایجابي نيست بلکه در واقع لحظهنقد حساس است. ساحت اتوپيایي که هنر خلق مينقد حساس است. ساحت اتوپيایي که هنر خلق مي
ای ای ههعنوان نقد جامععنوان نقد جامع  معناست که هنر امری سلبي است. هنر بهمعناست که هنر امری سلبي است. هنر به  شود؛ بدینشود؛ بدیناحساس مياحساس مي« « فقدانيفقداني»»که در آن که در آن 

باید سلبي بـاقي  باید سلبي بـاقي  پردازد. هنر ميپردازد. هنر ميبودن کل ميبودن کل ميکه توسط شيءانگاری آسيب دیده است، به افشایِ ناحقيقي که توسط شيءانگاری آسيب دیده است، به افشایِ ناحقيقي 
زدن و زدن و   عنوان به یادآورندة هميشگيِ این امر کـه تـالش عقـل بـرای بـه زمـين      عنوان به یادآورندة هميشگيِ این امر کـه تـالش عقـل بـرای بـه زمـين        بماند تا به کارکرد خود بهبماند تا به کارکرد خود به

فقدان اسـت، یعنـي اینکـه    فقدان اسـت، یعنـي اینکـه      رو، نقش هنر یادآوریِ یکرو، نقش هنر یادآوریِ یک  تسخير طبيعت گستاخي است، خيانت نکند. از اینتسخير طبيعت گستاخي است، خيانت نکند. از این



 حسینعلی نوذرینوشین شاهنده،  0101
(Noushin Shahandeh/ Hussein Ali Nozari)  

 

شـرط نقـد اجتمـاعي اسـت     شـرط نقـد اجتمـاعي اسـت     جامعة کنوني دچار فقدان و کمبود چيزی است. تشخيص ایـن فقـدان پـيش   جامعة کنوني دچار فقدان و کمبود چيزی است. تشخيص ایـن فقـدان پـيش   
((Bolanos, 2007, p. 30))    بنابراین، هنر خودآیين و مستقل از نظر آدورنو یعني هنـری کـه کـارکردی    . بنابراین، هنر خودآیين و مستقل از نظر آدورنو یعني هنـری کـه کـارکردی .

 ه منتقد جامعه است.ه منتقد جامعه است.انتقادی در قبال اجتماع داشته باشد؛ هنر به این علت اجتماعي است کانتقادی در قبال اجتماع داشته باشد؛ هنر به این علت اجتماعي است ک

 . حقیقت هنری و تفسیر فلسفی0

هـای  هـای  فـرض فـرض تـرین پـيش  تـرین پـيش  به اعتقاد آدورنو، از زمان بودلر و خودپرسشگری هنر آوانگـارد، یکـي از مهـم   به اعتقاد آدورنو، از زمان بودلر و خودپرسشگری هنر آوانگـارد، یکـي از مهـم   
« « آیا اساسال فهم آثار هنری ممکـن اسـت؟  آیا اساسال فهم آثار هنری ممکـن اسـت؟  »»زیباشناسي سنتي مورد تردید واقع شده است، این پرسش که زیباشناسي سنتي مورد تردید واقع شده است، این پرسش که 

ساز شده اسـت و از  ساز شده اسـت و از  پذیری آثار هنری است که در هنر مدرن مسألهپذیری آثار هنری است که در هنر مدرن مسأله  فهمفهمچرا که از نظر آدورنو دقيقال همين چرا که از نظر آدورنو دقيقال همين 
مثابـه  مثابـه    و يفة زیباشناسي فهم آثـار هنـری بـه   و يفة زیباشناسي فهم آثـار هنـری بـه   »»ها نيازمند تفسير و فهم خود هستند: ها نيازمند تفسير و فهم خود هستند:   رو است که آنرو است که آن  همينهمين
ناپذیری آثار هنـری اسـت کـه نيازمنـد فهميـده      ناپذیری آثار هنـری اسـت کـه نيازمنـد فهميـده      هایي هرمنوتيکي نيست؛ در وضعيت معاصر این فهمهایي هرمنوتيکي نيست؛ در وضعيت معاصر این فهمابژهابژه

ناپـذیری آثـار هنـری را    ناپـذیری آثـار هنـری را      . البته این و يفة زیباشناسي محض نيست که فهم. البته این و يفة زیباشناسي محض نيست که فهم((AT, p. 118))« « شدن استشدن است
 بـاره  بـاره    آدورنـو در ایـن  آدورنـو در ایـن  هـا نایـل شـود.    هـا نایـل شـود.      است تا به فهم آناست تا به فهم آن« « زیباشناسي فلسفيزیباشناسي فلسفي»»تبيين کند بلکه این و يفة تبيين کند بلکه این و يفة 

شـان همگراینـد. بـرای خودآگـاهي معاصـر کـه       شـان همگراینـد. بـرای خودآگـاهي معاصـر کـه       فلسفه و هنر در محتوای معطوف به حقيقتفلسفه و هنر در محتوای معطوف به حقيقت»»نویسد: نویسد: ميمي
واسطه دارد، بنا کردن چنين ارتباطي بـا  واسطه دارد، بنا کردن چنين ارتباطي بـا  بر روی موضوع خاصي همچون موضوعات محسوس و بيبر روی موضوع خاصي همچون موضوعات محسوس و بي  تمرکزتمرکز

هنر آشکارا مشکالت بزرگي را دربر دارد؛ با این حال بدون این ارتباط، محتوای معطوف به حقيقـت هنـر   هنر آشکارا مشکالت بزرگي را دربر دارد؛ با این حال بدون این ارتباط، محتوای معطوف به حقيقـت هنـر   
ـ  ماند. تجربة زیباشناختي، تجربهماند. تجربة زیباشناختي، تجربهناپذیر باقي ميناپذیر باقي ميدسترسدسترس ـ  ای اصيل نيست مگر آنکه به فلسـفه ب « « دل شـود دل شـود ای اصيل نيست مگر آنکه به فلسـفه ب

((AT, pp. 130-131)) . . :هنر به فلسـفه نيـاز دارد تـا آن را تفسـير     هنر به فلسـفه نيـاز دارد تـا آن را تفسـير     »»آدورنو با این حرف و با گفتن اینکه: آدورنو با این حرف و با گفتن اینکه
آميـز فلسـفه و هنـر یعنـي تفسـير تـأملي و توليـد        آميـز فلسـفه و هنـر یعنـي تفسـير تـأملي و توليـد          ، به ارتباط حسـاس و مخـاطره  ، به ارتباط حسـاس و مخـاطره  ((AT, p. 113))« « کندکند

آلبـان  آلبـان  ""، ، ""شونبرگشونبرگ""ون ون هایي همچهایي همچکم هنر واالی مدرنيستکم هنر واالی مدرنيست  دستدست˚سو هنر سو هنر   زیباشناختي اشاره دارد. از یکزیباشناختي اشاره دارد. از یک
نيازمند گفتمان فلسفي است تـا سـاختار   نيازمند گفتمان فلسفي است تـا سـاختار     -که همگي از قهرمانان آدورنو هستندکه همگي از قهرمانان آدورنو هستند  ""ساموئل بکتساموئل بکت""و و   ""برگبرگ

ای محتوای معطوف به حقيقت آن را به هنگام غيـاب توضـي  و تنـویر    ای محتوای معطوف به حقيقت آن را به هنگام غيـاب توضـي  و تنـویر    آوردني، مفهومي و گزارهآوردني، مفهومي و گزاره  فراچنگفراچنگ
ي است که اثر هنری بيانگر آن است و ي است که اثر هنری بيانگر آن است و دیگر، همين چيزی را که فلسفه مدعدیگر، همين چيزی را که فلسفه مدع  انتقادی به پيش برد. از سویانتقادی به پيش برد. از سوی

توانـد توسـط اثـر هنـری     توانـد توسـط اثـر هنـری     کند، فقط وقتي ميکند، فقط وقتي ميمثابه نوعي مترجم مفهومي برای آن عمل ميمثابه نوعي مترجم مفهومي برای آن عمل مي  خود فلسفه بهخود فلسفه به
خواهـد بگویـد در قالـب    خواهـد بگویـد در قالـب    بيان شود که اثر دربارة آن ساکت باشد. اگر اثر هنری عمالل آن چيزی را که مـي بيان شود که اثر دربارة آن ساکت باشد. اگر اثر هنری عمالل آن چيزی را که مـي 

ری هنری نخواهد بود، بلکه شرحي فلسفي خواهد بود دربارة ری هنری نخواهد بود، بلکه شرحي فلسفي خواهد بود دربارة ای مفهومي و شفاف بيان کند، دیگر اثای مفهومي و شفاف بيان کند، دیگر اثگزارهگزاره
تـوان ادعاهـای   تـوان ادعاهـای   تواند مدعيِ بودن در قلمرو هنر باشد. پس چگونه مـي تواند مدعيِ بودن در قلمرو هنر باشد. پس چگونه مـي ای که دیگر نميای که دیگر نميمحتوای مفهوميمحتوای مفهومي

ای ای فلسفه دربارة محتوا و معنای اثر هنری را آشکار و تبيين کرد؟ اصالل چرا هنر نيـاز بـه خـدمت ترجمـه    فلسفه دربارة محتوا و معنای اثر هنری را آشکار و تبيين کرد؟ اصالل چرا هنر نيـاز بـه خـدمت ترجمـه    
شـان  شـان  ها تأکيد آدورنو را به سوی این فرض کشاند که آثار هنری با تفسير فلسفيِها تأکيد آدورنو را به سوی این فرض کشاند که آثار هنری با تفسير فلسفيِششفلسفه دارد؟ این پرسفلسفه دارد؟ این پرس
 . . ((Rishter, 2006, p. 122))شوند شوند است که آشکار مياست که آشکار مي

گيرد و نه توسط مخاطب آن تا هر آنچه را کـه  گيرد و نه توسط مخاطب آن تا هر آنچه را کـه  خواست حقيقت در آثار هنری توسط خود اثر شکل ميخواست حقيقت در آثار هنری توسط خود اثر شکل مي
کند شناخت است، البتـه شـناختي کـه بـا آن     کند شناخت است، البتـه شـناختي کـه بـا آن     يياش طلب ماش طلب مآنچه اثر از مخاطبآنچه اثر از مخاطب»»مایل است برداشت کند: مایل است برداشت کند: 

؛ پـس آثـار هنـری    ؛ پـس آثـار هنـری    ((AT, p. 15))« « اش فهميده شـود اش فهميده شـود خواهد حقيقت و دروغخواهد حقيقت و دروغ  منصفانه برخورد شود: اثر ميمنصفانه برخورد شود: اثر مي
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ای ای ای درآورد، زیرا اثـر هنـری  ای درآورد، زیرا اثـر هنـری  های مفهومي و گزارههای مفهومي و گزارهها را در قالبها را در قالب  توان آنتوان آناند. اما نمياند. اما نمينيازمند تأویل فلسفينيازمند تأویل فلسفي
ای که در برابر درنگ و تأمل تمامـال  ای که در برابر درنگ و تأمل تمامـال  آثار هنریآثار هنری»»رآید، دیگر اثر هنری نيست: رآید، دیگر اثر هنری نيست: که تمامال به تأویل و تفسير دکه تمامال به تأویل و تفسير د

؛ ؛ ((AT, p. 121))« « ها بر جای ماند دیگـر اثـر هنـری نيسـتند    ها بر جای ماند دیگـر اثـر هنـری نيسـتند      ای از آنای از آنآنکه هيچ باقيماندهآنکه هيچ باقيماندهآشکار شوند بيآشکار شوند بي
 نـو  نـو  ترتيـب، از نظـر آدور  ترتيـب، از نظـر آدور    طور کامـل. بـدین  طور کامـل. بـدین    اند اما نه بهاند اما نه بهبنابراین، خصلت آثار هنری این است که قابل فهمبنابراین، خصلت آثار هنری این است که قابل فهم

سادگي در آن مشخص کرد، چنان که گویي حقيقت اثر فورال و سادگي در آن مشخص کرد، چنان که گویي حقيقت اثر فورال و   توان حقيقت دروني یک اثر هنری را بهتوان حقيقت دروني یک اثر هنری را بهنمينمي
یافتني است، پس اثر هنری نياز به تأویل فلسـفي دارد و ایـن فقـط فلسـفه     یافتني است، پس اثر هنری نياز به تأویل فلسـفي دارد و ایـن فقـط فلسـفه     بدون کار تأویل فلسفي دستبدون کار تأویل فلسفي دست

شکار سازد. این درحـالي اسـت   شکار سازد. این درحـالي اسـت   ها را آها را آ  تواند و باید هنر و آثار هنری را تفسير کند و حقيقت آنتواند و باید هنر و آثار هنری را تفسير کند و حقيقت آناست که مياست که مي
توان حقيقت اثر هنری را به شکلي مفهومي دریافت، چـرا  توان حقيقت اثر هنری را به شکلي مفهومي دریافت، چـرا  حال نميحال نمي  که آدورنو بر این باور است که در عينکه آدورنو بر این باور است که در عين

بـازد؛ و ایـن خـود    بـازد؛ و ایـن خـود    ها رنگ ميها رنگ مي  های مفهومي، معنای راستين آنهای مفهومي، معنای راستين آنکه به محض تبدیل آثار هنری به خالصهکه به محض تبدیل آثار هنری به خالصه
 توانـد و هـم   توانـد و هـم   نائل شود. پس گویي فلسـفه هـم نمـي   نائل شود. پس گویي فلسـفه هـم نمـي   تواند به فهم اثر هنری تواند به فهم اثر هنری بدان معناست که فلسفه نميبدان معناست که فلسفه نمي

گوید نباید آثـار  گوید نباید آثـار  سو ميسو مي  رسد، زیرا از یکرسد، زیرا از یکنظر متناقض مينظر متناقض مي  تواند و باید هنر را تأویل کند. دیدگاه آدورنو بهتواند و باید هنر را تأویل کند. دیدگاه آدورنو بهميمي
داند، چـرا  داند، چـرا  هدف ميهدف ميها را بدون تأویل فلسفي بيها را بدون تأویل فلسفي بي  دیگر، آندیگر، آن  هنری را تفسير فلسفي و مفهومي کرد و از سویهنری را تفسير فلسفي و مفهومي کرد و از سوی

ای نياز دارد که به هنـر نيـاز دارد.   ای نياز دارد که به هنـر نيـاز دارد.   اسي همانا تأمل فلسفي دربارة هنر است: هنر به فلسفهاسي همانا تأمل فلسفي دربارة هنر است: هنر به فلسفهکه اساسال زیباشنکه اساسال زیباشن
 توان این دیدگاه متناقض را توضي  داد؟ توان این دیدگاه متناقض را توضي  داد؟ پس چگونه ميپس چگونه مي

 هـا را نيازمنـد تأویـل فلسـفي     هـا را نيازمنـد تأویـل فلسـفي       این رویکرد به  اهر متناقض آدورنو نسبت به آثـار هنـری کـه هـم آن    این رویکرد به  اهر متناقض آدورنو نسبت به آثـار هنـری کـه هـم آن    

ارنست ارنست ""نوشتة نوشتة   (The Spirit of Utopia)روح آرمانشهر روح آرمانشهر تأثير کتاب تأثير کتاب   داند و هم مقاوم در برابر آن، تحتداند و هم مقاوم در برابر آن، تحتميمي
. هدف اصلي کتـاب ایـن   . هدف اصلي کتـاب ایـن   ((Bluch, 2000, p. 14))( متفکر مارکسيست آلماني است ( متفکر مارکسيست آلماني است 12551255-10111011))  ""بلوخبلوخ

عنوان موضوع سليقه و پسند شخصـي مطـرح شـود، معنـای خـود را از      عنوان موضوع سليقه و پسند شخصـي مطـرح شـود، معنـای خـود را از        بود که نشان دهد اگر هنر تنها بهبود که نشان دهد اگر هنر تنها به
است. برای مثال، ممکن است مـا اصـوات و   است. برای مثال، ممکن است مـا اصـوات و   « « امر واقعيامر واقعي»»و و « « امر حقيقيامر حقيقي»»ز ز دهد: هنر پرسشي ادهد: هنر پرسشي ادست ميدست مي

اش را در قالـب کلمـات   اش را در قالـب کلمـات   تر از آنچه باشد که تـوان توضـي   تر از آنچه باشد که تـوان توضـي   آواهایي را با گوش خود بشنویم که بسي بيشآواهایي را با گوش خود بشنویم که بسي بيش
داشته باشيم یا افکار و رؤیاهایي را در سر بپرورانيم که بسياری از اوقات خارج از توان مفهومي مـا بـرای   داشته باشيم یا افکار و رؤیاهایي را در سر بپرورانيم که بسياری از اوقات خارج از توان مفهومي مـا بـرای   

تـوان آن را  تـوان آن را  توان مستقيمال و به طور کامل مفهومي کرد، یعني نمـي توان مستقيمال و به طور کامل مفهومي کرد، یعني نمـي رو، هنر را نميرو، هنر را نمي  خود هستند. از اینخود هستند. از این  بيانبيان
شده برگرداند. دليل این امر آن نيست کـه هنـر ربطـي بـه فلسـفه      شده برگرداند. دليل این امر آن نيست کـه هنـر ربطـي بـه فلسـفه      فورال به فلسفة جاافتاده و ازپيش تثبيتفورال به فلسفة جاافتاده و ازپيش تثبيت

مواجهه با تجربة هنری از مواجهه با تجربة هنری از   ندارد؛ بلکه این است که هنر به نوعي شناخت دسترسي دارد که فلسفه پيش ازندارد؛ بلکه این است که هنر به نوعي شناخت دسترسي دارد که فلسفه پيش از
 0(.(.0000، ص ، ص 13201320بهره بوده است )ویلسون، بهره بوده است )ویلسون، آن بيآن بي
رسد تنها راه برای تعریف محتوای معطوف به حقيقت اثـر هنـری تعریفـي اسـت کـه در آن      رسد تنها راه برای تعریف محتوای معطوف به حقيقت اثـر هنـری تعریفـي اسـت کـه در آن      نظر مينظر مي  بهبه

دیگر، همچنـان  دیگر، همچنـان    عبارتعبارت  نشان دهد محتوای حقيقي اثر هنری آن چيزی نيست که خود اثر هنری هست. بهنشان دهد محتوای حقيقي اثر هنری آن چيزی نيست که خود اثر هنری هست. به
زیـرا  زیـرا  -قصد دارد تا محتوای حقيقي هنر را به واسطة آنچه نيست دریابـد  قصد دارد تا محتوای حقيقي هنر را به واسطة آنچه نيست دریابـد    یة زیباشناختيیة زیباشناختينظرنظرکه آدورنو در که آدورنو در 

باید تعریفي سـلبي نيـز از محتـوای حقيقـت اثـر      باید تعریفي سـلبي نيـز از محتـوای حقيقـت اثـر      ميمي  -((AT, p. 197))داند داند آن را امری منفي و سلبي ميآن را امری منفي و سلبي مي
ط ط هـایي کـه توسـ   هـایي کـه توسـ   ها و اندیشـه ها و اندیشـه بر اینکه محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری تجربهبر اینکه محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری تجربه  هنری ارائه داد مبنيهنری ارائه داد مبني

و و   (content)« « محتوامحتوا»»هنرمند و با قصد و نيت وی وارد آن شده باشد نيست، بلکه تعامل ميان اهداف یا هنرمند و با قصد و نيت وی وارد آن شده باشد نيست، بلکه تعامل ميان اهداف یا 
   شـود. شـود. کار گرفتـه مـي  کار گرفتـه مـي    است که در طول توليد اثر هنری توسط هنرمند بهاست که در طول توليد اثر هنری توسط هنرمند به  (form)هایي هایي ««فرمفرم»»تکنيک یا تکنيک یا 
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 شـکل آن، بلکـه   شـکل آن، بلکـه     اما در رابطه با محتوای حقيقي اثـر نـه محتـوای آن بـه تنهـایي اسـت و نـه فـرم یـا         اما در رابطه با محتوای حقيقي اثـر نـه محتـوای آن بـه تنهـایي اسـت و نـه فـرم یـا         
 شـود. بنـابراین،   شـود. بنـابراین،   رابطة دیالکتيکي ميان فرم و محتواست که سبب ایجاد محتوای حقيقت اثـر هنـری مـي   رابطة دیالکتيکي ميان فرم و محتواست که سبب ایجاد محتوای حقيقت اثـر هنـری مـي   

 آیـد کـه هنرمنـد در عمـل و     آیـد کـه هنرمنـد در عمـل و     توان گفت محتوای معطوف بـه حقيقـت هنـر هنگـامي بـه دسـت مـي       توان گفت محتوای معطوف بـه حقيقـت هنـر هنگـامي بـه دسـت مـي       ميمي
  ه باشــده باشــداش دســت یافتــاش دســت یافتــاهــداف خــود در ارتبــاط بــا خلــق و توليــد اثــر هنــریاهــداف خــود در ارتبــاط بــا خلــق و توليــد اثــر هنــری  بــه نحــوی پراتيــک بــهبــه نحــوی پراتيــک بــه

((Zuidervaart, 1991, pp. 194-197)) چرا که اثر هنری واقعيـت اجتمـاعي و نـاحقيقي بـودن آن را     چرا که اثر هنری واقعيـت اجتمـاعي و نـاحقيقي بـودن آن را     ؛ ؛
خود به عنوان اثـری  خود به عنوان اثـری  « « فرمفرم»»کند، بلکه آن را دقيقال از طریق کند، بلکه آن را دقيقال از طریق کشد یا در آن مبالغه نميکشد یا در آن مبالغه نميصرفال به تصویر نميصرفال به تصویر نمي

توانـد  توانـد  ترتيب، اثر هنری تنها مـي ترتيب، اثر هنری تنها مـي   دهد. بدیندهد. بدینهنری که ارتباطي مخالف و مغایر با واقعيت دارد، انعکاس ميهنری که ارتباطي مخالف و مغایر با واقعيت دارد، انعکاس مي
دیگر، اثـر هنـری قصـد    دیگر، اثـر هنـری قصـد      عبارتعبارت  دست آورد. بهدست آورد. به  هویت خود را از طریق همين مخالفت و ضدیت با واقعيت بههویت خود را از طریق همين مخالفت و ضدیت با واقعيت به

واسطه واسطه رسد که موضوعي برای تجربة بيرسد که موضوعي برای تجربة بينظر مينظر مي  نظر کردن از بستر اجتماعيِ آنچه صرفال بهنظر کردن از بستر اجتماعيِ آنچه صرفال به  دارد تا با صرفدارد تا با صرف
ود. این فرایند شاید بتواند به شـکلي روشـن بـا ارجـاع بـه آثـار       ود. این فرایند شاید بتواند به شـکلي روشـن بـا ارجـاع بـه آثـار       پذیر تبدیل شپذیر تبدیل شای ذاتال فهمای ذاتال فهماست، به تجربهاست، به تجربه

  نظریـة زیباشـناختي  نظریـة زیباشـناختي  های بکت که آدورنو قصد داشت تا کتـاب  های بکت که آدورنو قصد داشت تا کتـاب  مشخص شود. نمایشنامهمشخص شود. نمایشنامه  ""ساموئل بکتساموئل بکت""
هـای بکـت را بـيش از هـر اثـر      هـای بکـت را بـيش از هـر اثـر      خود را به وی تقدیم کند، حاکي از چنين امری هستند. آدورنو نمایشنامهخود را به وی تقدیم کند، حاکي از چنين امری هستند. آدورنو نمایشنامه

داند. آثار بکت هرگونه کوششي را برای بيرون کشاندن پيغامي معنادار و مجزا داند. آثار بکت هرگونه کوششي را برای بيرون کشاندن پيغامي معنادار و مجزا تر ميتر ميهنری دیگری حقيقيهنری دیگری حقيقي
کند که مقـوالتِ واقعيـت   کند که مقـوالتِ واقعيـت   اندازد، زیرا اثر در فضایي حرکت مياندازد، زیرا اثر در فضایي حرکت ميکند و از شکل ميکند و از شکل ميقواره ميقواره مياز درون خود بياز درون خود بي

دسـت  دسـت    تـوا بـه  تـوا بـه  اند. آثار بکت سعي دارند تا محتوا را دقيقال از نفي محاند. آثار بکت سعي دارند تا محتوا را دقيقال از نفي محاعتبار خودشان را در آنجا از دست دادهاعتبار خودشان را در آنجا از دست داده
   ..AT, pp. 248-250)))آورند، ]یعني[ از عناصری از خود واقعيت آورند، ]یعني[ از عناصری از خود واقعيت 

 سان، آدورنو موکودانه، همراه با شلينگ و عليه کانـت، پرسـش از حقيقـت زیباشـناختي را مطـرح      سان، آدورنو موکودانه، همراه با شلينگ و عليه کانـت، پرسـش از حقيقـت زیباشـناختي را مطـرح        بدینبدین
 تواند چنـين شـناختي   تواند چنـين شـناختي   دهندة شناخت باشد، بلکه همچنين ميدهندة شناخت باشد، بلکه همچنين ميتواند ارائهتواند ارائهسازد. از نظرِ او نه فقط هنر ميسازد. از نظرِ او نه فقط هنر ميميمي

 ماننـد. آدورنـو اذعـان دارد کـه نظریـة      ماننـد. آدورنـو اذعـان دارد کـه نظریـة      را در جایي ارائه دهد که مفاهيم فلسـفي از انجـام آن عـاجز مـي    را در جایي ارائه دهد که مفاهيم فلسـفي از انجـام آن عـاجز مـي    
 تحقيـر روح اسـت، زیـرا روح را صـرفال بـه موجـودی       تحقيـر روح اسـت، زیـرا روح را صـرفال بـه موجـودی       « « غرضغرضذود بيذود بي»»یا یا « « عالقهعالقهلذت بيلذت بي»»کانت دربارة کانت دربارة 

دربـارة محتـوای   دربـارة محتـوای     ایایآنکه هـيچ مالحظـه  آنکه هـيچ مالحظـه  کاهد، بيکاهد، بيگر ابژة مطبوع زیباشناختي فروميگر ابژة مطبوع زیباشناختي فروميکننده و تحسينکننده و تحسينتأملتأمل
 غـرض نيسـت.   غـرض نيسـت.   عالقـه و بـي  عالقـه و بـي  وجـه بـي  وجـه بـي    حقيقي اثر هنری و زیباشناختي آن داشته باشد؛ پس هنر به هـيچ حقيقي اثر هنری و زیباشناختي آن داشته باشد؛ پس هنر به هـيچ 

جوید موافـق  جوید موافـق  عنوان ابزاری برای شناخت که از نظریه پيشي ميعنوان ابزاری برای شناخت که از نظریه پيشي مي  اگرچه آدورنو با نظرِ شلينگ دربارة هنر بهاگرچه آدورنو با نظرِ شلينگ دربارة هنر به
مستلزم تفسير مفهومي اسـت؛ هرچنـد   مستلزم تفسير مفهومي اسـت؛ هرچنـد     است، با وجود این، او بر این اعتقاد است که محتوای شناختي اثراست، با وجود این، او بر این اعتقاد است که محتوای شناختي اثر

شناسي، تاریخ هنـر  شناسي، تاریخ هنـر  تواند توسط علوم تاریخي دربارة هنر مانند لغتتواند توسط علوم تاریخي دربارة هنر مانند لغتجا و مناسب از اثر هنری نميجا و مناسب از اثر هنری نمي  تفسير بهتفسير به
ــد فلســفي باشــد  یــا موســيقيیــا موســيقي ــد فلســفي باشــد  شناســي عرضــه شــود، بلکــه تنهــا تبيــين کــافي و شایســته از هنــر بای   شناســي عرضــه شــود، بلکــه تنهــا تبيــين کــافي و شایســته از هنــر بای

((Hammermeister, 2002, p. 205)) . . 
دليل اسـت  دليل اسـت    ي را که اثر هنری دربر دارد، مستلزم ترجمه به زبان فلسفي است؛ به هميني را که اثر هنری دربر دارد، مستلزم ترجمه به زبان فلسفي است؛ به همينرو، حقيقترو، حقيقت  از ایناز این

 تجربة اصيل زیباشناختي یـا بایـد بـه فلسـفه تبـدیل شـود یـا اینکـه اصـالل وجـود           تجربة اصيل زیباشناختي یـا بایـد بـه فلسـفه تبـدیل شـود یـا اینکـه اصـالل وجـود           »»که به اعتقاد آدورنو که به اعتقاد آدورنو 

که که   هنر نيازمند فلسفه است که آن را تفسير کند و آنچه راهنر نيازمند فلسفه است که آن را تفسير کند و آنچه را»»سو، سو،   . از یک. از یک(AT, p. 197)« « نخواهد داشتنخواهد داشت
« « آنکه کالمـي بـه زبـان رانـد    آنکه کالمـي بـه زبـان رانـد      توان حرفي زد بيتوان حرفي زد بيتواند بگوید بيان دارد؛ حال آنکه تنها در هنر ميتواند بگوید بيان دارد؛ حال آنکه تنها در هنر ميهنر نميهنر نمي

((AT, p. 113.).)  گيـرد:  گيـرد:  دیگر، ارتباط هنر و فلسفه تنها در قالب زبان و نوشتار است که شکل مـي دیگر، ارتباط هنر و فلسفه تنها در قالب زبان و نوشتار است که شکل مـي   از سویاز سوی
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 ر اثر هنری یـک گـزاره هـم نباشـد،     ر اثر هنری یـک گـزاره هـم نباشـد،     آیند. حتي اگآیند. حتي اگآثار هنری تنها در قالب نوشتار است که به بيان درميآثار هنری تنها در قالب نوشتار است که به بيان درمي»»
حال[ هر اثر هنری مشتمل بر عناصری است که از یـک گـزاره مشـتق شـده اسـت و دربردارنـدة       حال[ هر اثر هنری مشتمل بر عناصری است که از یـک گـزاره مشـتق شـده اسـت و دربردارنـدة         ]با این]با این

. با در نظر داشتن همـة  . با در نظر داشتن همـة  ((AT, p. 124))  ««وجهي از درست و نادرست بودن، و حقيقي و کاذب بودن استوجهي از درست و نادرست بودن، و حقيقي و کاذب بودن است
ي هنر را در تفسير و ترجمة آن به فلسفه در نظر ي هنر را در تفسير و ترجمة آن به فلسفه در نظر اینها، تبيين اینکه چگونه آدورنو حمایت از محتوای حقيقاینها، تبيين اینکه چگونه آدورنو حمایت از محتوای حقيق

حـال، اشـتباه   حـال، اشـتباه     ای نيست؛ با ایـن ای نيست؛ با ایـن کند، کار چندان سادهکند، کار چندان سادهدارد و بر تبدیل تجربة زیباشناختي به تفکر تأکيد ميدارد و بر تبدیل تجربة زیباشناختي به تفکر تأکيد مي
پـرداز در نظـر   پـرداز در نظـر   سـاز و مفهـوم  سـاز و مفهـوم  ی مفهـوم ی مفهـوم فرآینـد فرآینـد عنوان عنوان   است که جابجایي تجربة زیباشناختي با فلسفه را بهاست که جابجایي تجربة زیباشناختي با فلسفه را به

تواند از حوزة زیباشناختي آن محـو شـود. هنـر    تواند از حوزة زیباشناختي آن محـو شـود. هنـر    اهمسان و ميمتيک هنر هرگز نمياهمسان و ميمتيک هنر هرگز نميبگيریم، چرا که لحظة نبگيریم، چرا که لحظة ن
تری تری های بعدی توضيحات بيشهای بعدی توضيحات بيشکند )در بخشکند )در بخششکلي از عقالنيت است که عقالني بودن محض را نقد ميشکلي از عقالنيت است که عقالني بودن محض را نقد مي

دست آورده است، هرگز در تفسـير از  دست آورده است، هرگز در تفسـير از    باره خواهد آمد(. پيشرفتي را که هنر در برابر تفکر مفهومي بهباره خواهد آمد(. پيشرفتي را که هنر در برابر تفکر مفهومي به  در ایندر این
 شـود:  شـود:  رود. آدورنو در اینجا قـدری بـه خصـلت معماگونـة هنـر از دیـدگاه هایـدگر نزدیـک مـي         رود. آدورنو در اینجا قـدری بـه خصـلت معماگونـة هنـر از دیـدگاه هایـدگر نزدیـک مـي         ن نمين نميبيبي
   (.(.AT, p. 189))« « ماند که نيازمند پاسخ استماند که نيازمند پاسخ استخصلت معمایي هنر در این تفسير باقي ميخصلت معمایي هنر در این تفسير باقي مي»»
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شـدند و نـه   شـدند و نـه   انه مـي انه مـي بود، رازورزبود، رازورزها ميها مي  ای در آنای در آنهاست. اگر تعاليهاست. اگر تعالي  گسيختگي آنگسيختگي آنمعمای آثار هنری ازهممعمای آثار هنری ازهم»»
راسـتي  راسـتي    کنند که بـه کنند که بـه شان آن چيزی را نفي ميشان آن چيزی را نفي ميگسيختگيگسيختگيواسطة ازهمواسطة ازهم  معماگونه؛ آثار هنری معمایند، زیرا بهمعماگونه؛ آثار هنری معمایند، زیرا به

هـای پـردرد و رنـج    هـای پـردرد و رنـج    بـرای مثـال در داسـتان   بـرای مثـال در داسـتان   -دارند باشند. فقط در دوراني نه چنـدان گذشـته   دارند باشند. فقط در دوراني نه چنـدان گذشـته   دوست ميدوست مي
. به باور آدورنو، هنـر  . به باور آدورنو، هنـر  ((AT, p. 126))« « گسيختگيِ هنر موضوع و مضموني یافته استگسيختگيِ هنر موضوع و مضموني یافته استاین ازهماین ازهم  -""کافکاکافکا""

ای ای دهد؛ البته فقط آثار هنـری دهد؛ البته فقط آثار هنـری تواند تبدیل به زباني رمزی برای فرایندهایي شود که در جامعه روی ميتواند تبدیل به زباني رمزی برای فرایندهایي شود که در جامعه روی ميميمي
کنند، یعني همـان هنـر برتـر مـدرن،     کنند، یعني همـان هنـر برتـر مـدرن،     که در مقابل شبيه شدن به وجوه موجودِ توليد و مبادله مقاومت ميکه در مقابل شبيه شدن به وجوه موجودِ توليد و مبادله مقاومت مي

الزدگي و مصرفي شدن مقاومتي ندارند، یعنـي آثـار توليدشـده توسـط     الزدگي و مصرفي شدن مقاومتي ندارند، یعنـي آثـار توليدشـده توسـط     اند و نه آثاری که در برابر کااند و نه آثاری که در برابر کاچنينچنين
 نویسد: نویسد: آدورنو دربارة خصلت معمابودگي آثار هنری ميآدورنو دربارة خصلت معمابودگي آثار هنری مي صنعت فرهنگ.صنعت فرهنگ.

تمامي آثار هنری به همراه خود هنر همگي معما هستند؛ از عصر باستان تـاکنون ایـن   تمامي آثار هنری به همراه خود هنر همگي معما هستند؛ از عصر باستان تـاکنون ایـن   »»
 ی چيـزی  ی چيـزی  به نظریـة هنـری سـبب شـده اسـت. آثـار هنـر       به نظریـة هنـری سـبب شـده اسـت. آثـار هنـر         امر خشم و رنجشي را نسبتامر خشم و رنجشي را نسبت

انـدازی  انـدازی  دارند، و این بيانگر معمابودگي از چشـم دارند، و این بيانگر معمابودگي از چشـم گویند و در همان دم آن را پنهان ميگویند و در همان دم آن را پنهان ميميمي
ای هستند که آنچـه را  ای هستند که آنچـه را    طور خاص، آثار هنری شبيه به معماهای تصویریطور خاص، آثار هنری شبيه به معماهای تصویری  زباني است. بهزباني است. به
شـان  شـان  هاست که پنهـان هاست که پنهـان   پذیری آنپذیری آنکنند قابل مشاهده است و همين مشاهدهکنند قابل مشاهده است و همين مشاهدهکه پنهان ميکه پنهان مي

آنکه اثـری هنـری از   آنکه اثـری هنـری از   ای که آشکارا تأمل و تفکری را نشان دهند بيای که آشکارا تأمل و تفکری را نشان دهند بيکند. آثار هنریکند. آثار هنریميمي
تواند گشوده شود، فقـط  تواند گشوده شود، فقـط  ها باقي بماند، اصالل آثار هنری نيستند. ]با این حال[ هنر نميها باقي بماند، اصالل آثار هنری نيستند. ]با این حال[ هنر نمي  آنآن

تواند رمزگشایي گردد، و این دقيقال شرط الزمي بـرای فلسـفة هنـر    تواند رمزگشایي گردد، و این دقيقال شرط الزمي بـرای فلسـفة هنـر      فرم آن است که ميفرم آن است که مي
نشاند. حتي بهتـرین  نشاند. حتي بهتـرین  عمابودگي آن را فرونميعمابودگي آن را فرونمياست. هرچند درک کردن و فهميدن هنر، ماست. هرچند درک کردن و فهميدن هنر، م

بخـش  بخـش  ای رهـایي ای رهـایي اثر تفسيری نيز در پي فهم بيشتر است، چنانکه گـویي در انتظـار واژه  اثر تفسيری نيز در پي فهم بيشتر است، چنانکه گـویي در انتظـار واژه  
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یافتة آن را برطرف سازد. دنبال کردن آثار هنری از طریـق تخيـل،   یافتة آن را برطرف سازد. دنبال کردن آثار هنری از طریـق تخيـل،   است تا تاریکي قواماست تا تاریکي قوام
   (.(.AT, p. 120))« « ترین جانشين برای فهميدن و درک آن استترین جانشين برای فهميدن و درک آن استترین و فریبندهترین و فریبندهکاملکامل

قطعيـت  قطعيـت    دوگانگيِ قطعـي بـودن و عـدم   دوگانگيِ قطعـي بـودن و عـدم   »»اند و آن اند و آن از نظر آدورنو آثار هنری با معماها در یک چيز سهيماز نظر آدورنو آثار هنری با معماها در یک چيز سهيم
شـوند. همچنـان کـه در    شـوند. همچنـان کـه در    نهاد )سنتز( هم یکي نمـي نهاد )سنتز( هم یکي نمـي   اند، و حتي از طریق هماند، و حتي از طریق همها عالمت سؤالها عالمت سؤال  هاست. آنهاست. آن  آنآن

شود. ایـن کـارکردِ منطـق    شود. ایـن کـارکردِ منطـق    لب ميلب ميوسيلة ساختار هم پنهان و هم طوسيلة ساختار هم پنهان و هم ط  بينيم، پاسخ بهبينيم، پاسخ بهها ميها ميمعماها و چيستانمعماها و چيستان
کند، هدف آثـار هنـری تعـيّنِ امـر نـامتعين      کند، هدف آثـار هنـری تعـيّنِ امـر نـامتعين      دروني اثر است، کارکردِ مشروعيتي که به درون آن رخنه ميدروني اثر است، کارکردِ مشروعيتي که به درون آن رخنه مي

گونه غایت محصلي فراسوی نظم و ترتيب خود داشـته  گونه غایت محصلي فراسوی نظم و ترتيب خود داشـته    آنکه هيچآنکه هيچنفسه غایتمندند، بينفسه غایتمندند، بياست. آثار هنری فياست. آثار هنری في
رغم رغم   ماند. آدورنو، بهماند. آدورنو، بهنری همچنان یک معما باقي مينری همچنان یک معما باقي ميحتي پس از تفسير هم، اثر هحتي پس از تفسير هم، اثر ه؛ ؛ ((AT, p. 124))««باشندباشند

تواند مفهوم ایدة زیباشناختي تواند مفهوم ایدة زیباشناختي مخالفت با هایدگر، معتقد است که چنين برداشتي از ویژگي معمایي هنر ميمخالفت با هایدگر، معتقد است که چنين برداشتي از ویژگي معمایي هنر مي
ماننـد. آثـار هنـری    ماننـد. آثـار هنـری    را ازنو زنده کند، زیرا تمامي آثار بزرگ در نهایت همچون یک راز و معمـا بـاقي مـي   را ازنو زنده کند، زیرا تمامي آثار بزرگ در نهایت همچون یک راز و معمـا بـاقي مـي   

های تازه برای درک حقيقت خود نياز دارند. همچنان کـه  های تازه برای درک حقيقت خود نياز دارند. همچنان کـه  ز شرح و تفسير و تالشز شرح و تفسير و تالشهمواره به چيزی بيش اهمواره به چيزی بيش ا
زعم زعم   بهبه  وجه فهميده شود، فلسفه هم برای درک کامل هنر کافي نيست.وجه فهميده شود، فلسفه هم برای درک کامل هنر کافي نيست.  تواند به هيچتواند به هيچهنر بدون فلسفه نميهنر بدون فلسفه نمي

ی ی فرآینـد فرآینـد تصویر معمایي هنر ترکيبي از ميمسيس و عقالنيـت اسـت. ایـن معمـابودگي از درون     تصویر معمایي هنر ترکيبي از ميمسيس و عقالنيـت اسـت. ایـن معمـابودگي از درون     »»آدورنو، آدورنو، 
رفت کارکردی جادویي و رفت کارکردی جادویي و خيزد. هنر آن چيزی است که پس از از دست رفتن آنچه گمان ميخيزد. هنر آن چيزی است که پس از از دست رفتن آنچه گمان ميخي برميخي برميتاریتاری

کـار بـریم یعنـي    کـار بـریم یعنـي      طـرزی متنـاقض آن را بـه   طـرزی متنـاقض آن را بـه     اگر بخواهيم بـه اگر بخواهيم بـه -ماند. چرایي هنرماند. چرایي هنرسپس آیيني دارد، باقي ميسپس آیيني دارد، باقي مي
به یک به یک   نفسه بودنش تغيير شکل داد. پس هنر تبدیلنفسه بودنش تغيير شکل داد. پس هنر تبدیلاز دست رفت و به عنصری از فياز دست رفت و به عنصری از في-عقالنيت کهن آنعقالنيت کهن آن

 ..(AT, p. 127)««معما شد. البته هر اثر هنری معتبری راه حل معمای الینحل خود را نيز ارائه خواهد دادمعما شد. البته هر اثر هنری معتبری راه حل معمای الینحل خود را نيز ارائه خواهد داد
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، یعني وارد ، یعني وارد ««عقالنيتعقالنيت»»و و « « ميمسيسميمسيس»»آدورنو بر این اعتقاد است که تفسير فلسفي از طریق دیالکتيک آدورنو بر این اعتقاد است که تفسير فلسفي از طریق دیالکتيک 
چنانچه دیدیم، آدورنو سـعي دارد  چنانچه دیدیم، آدورنو سـعي دارد  پذیر است. پذیر است. ی سحرآميز اثر هنری، امکانی سحرآميز اثر هنری، امکانشدن جهان خارج به درون دنياشدن جهان خارج به درون دنيا

تا گفتمان فلسفي را به گفتمان زیباشناختي نزدیک و شبيه سازد؛ به این اميـد کـه شـاید از طریـق ایـن      تا گفتمان فلسفي را به گفتمان زیباشناختي نزدیک و شبيه سازد؛ به این اميـد کـه شـاید از طریـق ایـن      
گویـد  گویـد  شان سخن ميشان سخن ميای را که دربارهای را که دربارههای زیباشناختيهای زیباشناختي  شباهت و نزدیکي، فلسفه بتواند خصایل انتقادی ابژهشباهت و نزدیکي، فلسفه بتواند خصایل انتقادی ابژه

 آنچـه  آنچـه  دانـد.  دانـد.  پـذیر مـي  پـذیر مـي  امکـان امکـان   (mimesis)« « ميمسـيس ميمسـيس »»ست آورد؛ کاری که او آن را تنها از طریـق  ست آورد؛ کاری که او آن را تنها از طریـق  دد  بهبه
آدورنو در اثر هنری و فلسفه مشتاد آن است، در واقع نـوع متفـاوتي از ميمسـيس اسـت: ميمسـيس آن      آدورنو در اثر هنری و فلسفه مشتاد آن است، در واقع نـوع متفـاوتي از ميمسـيس اسـت: ميمسـيس آن      

ریـزی  ریـزی  مـه مـه تواند پيشاپيش پيشـگویي یـا برنا  تواند پيشاپيش پيشـگویي یـا برنا  ای که نميای که نميهای سلبيِ آیندههای سلبيِ آیندهچيزی که هنوز وجود ندارد، نشانهچيزی که هنوز وجود ندارد، نشانه
کنـد  کنـد  مثابـه غيریتـي ناهمسـان و سـلبي حـک مـي      مثابـه غيریتـي ناهمسـان و سـلبي حـک مـي        شود، اما با این حال خود را در اثر هنری یا فلسفه بـه شود، اما با این حال خود را در اثر هنری یا فلسفه بـه 

(Rishter, 2006, p. 129)« .« .در در از نظر آدورنو، تقليد یا بازنمایيِ محض جهان خارج نيست؛ از نظر آدورنو، تقليد یا بازنمایيِ محض جهان خارج نيست؛ « « ميمسيسميمسيس
شدن شدن   سازی یا شبيهسازی یا شبيهي همگوني همگوناست، یعني نوعاست، یعني نوع  ای ارتباط دیالکتيکي ميان سوژه و ابژهای ارتباط دیالکتيکي ميان سوژه و ابژهواقع، ميمسيس گونهواقع، ميمسيس گونه

به امر مورد تقليد، یا همانندی سوژه با یک ابژه که مستلزم از بين بردن تفود سوژه بر ابژه اسـت، بـرای   به امر مورد تقليد، یا همانندی سوژه با یک ابژه که مستلزم از بين بردن تفود سوژه بر ابژه اسـت، بـرای   

توانـد حقيقـت را   توانـد حقيقـت را   رو است که هنرِ ميمتيـک مـي  رو است که هنرِ ميمتيـک مـي    از هميناز همين  7رسيدن به صل  و آشتي و نه سلطه و سرکوب.رسيدن به صل  و آشتي و نه سلطه و سرکوب.
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 بازتاب دهد و سبب تحقق ابژکتيویته شود. بازتاب دهد و سبب تحقق ابژکتيویته شود. 
نشان دادند که  هور و بروز شکل جدیـد عقالنيـت، هـر    نشان دادند که  هور و بروز شکل جدیـد عقالنيـت، هـر      دیالکتيک روشنگریدیالکتيک روشنگریهورکهایمر در هورکهایمر در   آدورنو وآدورنو و

هـای معـين و محدودکننـده    هـای معـين و محدودکننـده    ای از پيشـفرض ای از پيشـفرض شکل دیگری از شناخت و معرفت را که مطابق با مجموعـه شکل دیگری از شناخت و معرفت را که مطابق با مجموعـه 
کـه در ایـن حيطـة    کـه در ایـن حيطـة      -رو، اثـر هنـری   رو، اثـر هنـری     گذارد. از اینگذارد. از اینعلمي نباشد، از قلمرو مجاز و مشروع عقالني کنار ميعلمي نباشد، از قلمرو مجاز و مشروع عقالني کنار مي

ناگزیر است تا ارتباط ميان منطق و معاني، علم و هنر، و نظریـه و عمـل را از نـو    ناگزیر است تا ارتباط ميان منطق و معاني، علم و هنر، و نظریـه و عمـل را از نـو    -گنجد گنجد شده نميشده نميعریفعریفتت
بـه  بـه      دادن محتـوای شـناختيِ معطـوف   دادن محتـوای شـناختيِ معطـوف     دليل تمایلش به نشـان دليل تمایلش به نشـان   رسد آدورنو بهرسد آدورنو بهنظر مينظر مي  سازی کند. بهسازی کند. بهمفهوميمفهومي

شـناختي همـراه بـا    شـناختي همـراه بـا      رود کـه هنـر و اثـر هنـری معتبـر دارای محتـوایي      رود کـه هنـر و اثـر هنـری معتبـر دارای محتـوایي      حقيقتِ اثر هنری بر این باور ميحقيقتِ اثر هنری بر این باور مي
ای به شهودی گـره خـورده   ای به شهودی گـره خـورده   رو، محتوای معطوف به حقيقتِ غيرگزارهرو، محتوای معطوف به حقيقتِ غيرگزاره  از ایناز این  ای است.ای است.ای غيرگزارهای غيرگزارهخصيصهخصيصه

هـای صـحيحي   هـای صـحيحي   است که در آن اهميت شناختيِ یک اثر هنری یا یک متن فلسفي توسط مجموعة گزارهاست که در آن اهميت شناختيِ یک اثر هنری یا یک متن فلسفي توسط مجموعة گزاره
هـا و  هـا و  یابد ارتبـاط ميـان ایـن گـزاره    یابد ارتبـاط ميـان ایـن گـزاره    گيرد، بلکه آنچه اهميت ميگيرد، بلکه آنچه اهميت ميها را دربر دارد مورد بحث قرار نميها را دربر دارد مورد بحث قرار نمي  که آنکه آن

. دریافـت آدورنـو از هنـر    . دریافـت آدورنـو از هنـر    ((Jarvis, 1998, pp. 90-103))یابنـد  یابنـد  ها در آن شـکل مـي  ها در آن شـکل مـي    روشي است که آنروشي است که آن
ای ای ای تـاریخي و غيرگـزاره  ای تـاریخي و غيرگـزاره  کـه مـاده  کـه مـاده  -ی است که در آن هنر با استفاده از مادة خاص خود ی است که در آن هنر با استفاده از مادة خاص خود فرآیندفرآیندمثابه مثابه   بهبه

شـناخت غيـر   شـناخت غيـر   »»عنـوان وجهـي از   عنـوان وجهـي از     پردازد. هنر بـه پردازد. هنر بـه ميميبه نقد و سلب هنجارهای تاریخي و اجتماعي به نقد و سلب هنجارهای تاریخي و اجتماعي   -استاست
   شـود، شـود، وسيله توجيـه مـي  وسيله توجيـه مـي  -کند تا عقالنيتي را که صرفال بر اساس هدف کند تا عقالنيتي را که صرفال بر اساس هدف از عقالنيت استفاده مياز عقالنيت استفاده مي« « مفهوميمفهومي
هنر بخشي از آن عناصـری  هنر بخشي از آن عناصـری  »»کند: کند: ؛ همچنان که آدورنو اشاره مي؛ همچنان که آدورنو اشاره مي((Paddison, 1987, p. 362))نقد کند نقد کند 

طرز گریزناپـذیری بـا عقالنيـت    طرز گریزناپـذیری بـا عقالنيـت      کنند. هنر بهکنند. هنر بهزدایي ميزدایي ميجهان افسونجهان افسون  ازاز  ""ماکس وبرماکس وبر""است که، بنا بر گفتة است که، بنا بر گفتة 
 سـو، عقالنيـتِ هنـر را از وجـه ميمتيـک آن جداناپـذیر       سـو، عقالنيـتِ هنـر را از وجـه ميمتيـک آن جداناپـذیر         . آدورنو، از یک. آدورنو، از یک((AT, p. 80))  ««گره خورده استگره خورده است

حالي که هر دو به حالي که هر دو به   داند، در عينداند، در عينناپذیر ميناپذیر ميدیگر، ميمسيس و عقالنيت را با یکدیگر آشتيدیگر، ميمسيس و عقالنيت را با یکدیگر آشتي  داند؛ و از سویداند؛ و از سویميمي
دهنـد.  دهنـد.  اند و دیالکتيک دروني اثر هنری، یعني دیالکتيک بيان و سـاختار اثـر، را شـکل مـي    اند و دیالکتيک دروني اثر هنری، یعني دیالکتيک بيان و سـاختار اثـر، را شـکل مـي    وابستهوابسته  هم نيزهم نيز

کـه تهدیـد بـه    کـه تهدیـد بـه      -آید نتيجة برخورد ميان انگيزة ميمتيک یا بيان کور آید نتيجة برخورد ميان انگيزة ميمتيک یا بيان کور تنشي که توسط اثر هنری پدید ميتنشي که توسط اثر هنری پدید مي
ت که جنبة خودتـأملي  ت که جنبة خودتـأملي  و عقالنيت به مثابه ساختار یا منطق فرم اثر اسو عقالنيت به مثابه ساختار یا منطق فرم اثر اس  -کند کند فروافتادن در دامن جادو ميفروافتادن در دامن جادو مي

کنـد  کنـد  زدایي و روشنگری عقالني تهدیـد مـي  زدایي و روشنگری عقالني تهدیـد مـي  آن است و کيفيت کور اثر یا همان ميمسيس آن را با افسونآن است و کيفيت کور اثر یا همان ميمسيس آن را با افسون
((Paddison, 1987, p. 363))..      /تنش ميان این دو لحظه است که به هنر هم خصـلتي زبـاني )منطقـي/    تنش ميان این دو لحظه است که به هنر هم خصـلتي زبـاني )منطقـي

که آدورنو آن را وجه ذاتـي هـر   که آدورنو آن را وجه ذاتـي هـر   دهد. چيزی دهد. چيزی استداللي( و هم خصلتي معمایي )معنایي / غيراستداللي( مياستداللي( و هم خصلتي معمایي )معنایي / غيراستداللي( مي
 گوینـد و در همـان دم آن را پنهـان    گوینـد و در همـان دم آن را پنهـان    آثار هنری چيـزی را مـي  آثار هنری چيـزی را مـي  »»داند این است که: داند این است که: اثر هنریِ خودآیين مياثر هنریِ خودآیين مي

هـا را  هـا را    شان است کـه آن شان است کـه آن نمای آثار هنری یعني معمابودگينمای آثار هنری یعني معمابودگي. این کيفيت متناقض. این کيفيت متناقض((AT, p. 176))« « کنندکنندميمي
 حلي نهایي ندارد. حلي نهایي ندارد.   بليت حل شدن را دارد اما راهبليت حل شدن را دارد اما راههمچون معمایي که قاهمچون معمایي که قا-کند کند نيازمند تفسير فلسفي مينيازمند تفسير فلسفي مي

 . هنر معتبر و ناهمسان7

 آثـار  آثـار  گـذارد،  گـذارد،  مـي مـي   دیالکتيـک سـلبي  دیالکتيـک سـلبي  خـود کـه بنـای آن را در کتـاب     خـود کـه بنـای آن را در کتـاب     « « هنـر سـلبي  هنـر سـلبي  »»آدورنو، در نظریة آدورنو، در نظریة 
هـا را در  هـا را در    داند و اعتبار زیباشناسـانة آن داند و اعتبار زیباشناسـانة آن مدرن هنری را جایگزیني برای شناخت محض علمي و عقالني ميمدرن هنری را جایگزیني برای شناخت محض علمي و عقالني مي

 بينـد. او در صـدد اسـت تـا راهـي یابـد بـرای        بينـد. او در صـدد اسـت تـا راهـي یابـد بـرای        ا هنجارهای موجود و هنر غالب و مسلط ميا هنجارهای موجود و هنر غالب و مسلط ميشان بشان بتعارضتعارض



 حسینعلی نوذرینوشین شاهنده،  1010
(Noushin Shahandeh/ Hussein Ali Nozari)  

 

  ««دیالکتيـک ایجـابي  دیالکتيـک ایجـابي  »»کـه بـه بـاور او در فلسـفة مـدرن و در      کـه بـه بـاور او در فلسـفة مـدرن و در        (non-identity)هـا  هـا  ««ناهمسـاني ناهمسـاني »»حفظ حفظ 
(positive dialectics)  هـا  هـا  ««همسانيهمساني»»است و فقط به است و فقط به « « همانيهمانيایناین»»بر منطق بر منطق   آن که مبتنيآن که مبتني(identity)  

بـه  بـه  شـناختي را بيشـتر  شـناختي را بيشـتر  همچنان که کمي بعد خواهيم دید، آدورنو تجربـة زیبـایي  همچنان که کمي بعد خواهيم دید، آدورنو تجربـة زیبـایي  حذف شده است. حذف شده است. رسيده، رسيده، 
 معنای رویکردی خـاص یـا طـرز برخـوردی     معنای رویکردی خـاص یـا طـرز برخـوردی       فهمد تا بهفهمد تا بهو پيکربندی اثر هنری ميو پيکربندی اثر هنری مي« « ابژکتيوابژکتيو»»معنای شکل معنای شکل 

 بـه منظـور سـاختن    بـه منظـور سـاختن    « « همسـاني بـا خـود   همسـاني بـا خـود   »»یـافتن بـه   یـافتن بـه     هدف اثر هنری نزد آدورنو دستهدف اثر هنری نزد آدورنو دست«. «. سوژهسوژه»»از جانب از جانب 
تواند فقـط ایـن همسـاني را بـه طـرزی بنيـادین بـا        تواند فقـط ایـن همسـاني را بـه طـرزی بنيـادین بـا        ثر هنری به مثابه امری معقول است. اثر هنری ميثر هنری به مثابه امری معقول است. اثر هنری مياا

در جهان ارتباطات در جهان ارتباطات « « امر کليامر کلي»»، که اساسال توسط ، که اساسال توسط   (meaning)  ««معنامعنا»»نظر کردن از بستر اجتماعيِ نظر کردن از بستر اجتماعيِ   صرفصرف
« « ی اثر هنریی اثر هنریناپذیرناپذیرفهميدن فهمفهميدن فهم»»کاالیي شکل داده شده است، تحقق بخشد. و يفة نظریة زیباشناختي کاالیي شکل داده شده است، تحقق بخشد. و يفة نظریة زیباشناختي 

((AT, p. 118))   اش بـا واقعيـت اجتمـاعي اسـت.     اش بـا واقعيـت اجتمـاعي اسـت.     ، از طریق فراچنگ آوردن آن برحسـب ارتبـاط خـاص   ، از طریق فراچنگ آوردن آن برحسـب ارتبـاط خـاص 
 همـاني خـود را   همـاني خـود را   توانـد ایـن  توانـد ایـن  شود که اثـر هنـری فقـط مـي    شود که اثـر هنـری فقـط مـي      ناپذیری اثر هنری از این واقعيت ناشي ميناپذیری اثر هنری از این واقعيت ناشي ميفهمفهم

 اش اش ریریپـذی پـذی تحقق بخشـد، یعنـي مـوقعيتي را بـرای فهـم و درک خـود برحسـب خـود و موقعيـت فهـم          تحقق بخشـد، یعنـي مـوقعيتي را بـرای فهـم و درک خـود برحسـب خـود و موقعيـت فهـم          
اجتمـاعي بایسـتد یـا از آن    اجتمـاعي بایسـتد یـا از آن      (heteronomy)« « دگرآیينـي دگرآیينـي »»دليل هم باید در برابـر  دليل هم باید در برابـر    فراهم سازد؛ به همينفراهم سازد؛ به همين

نظر کند تا بتواند اساسال تبدیل به اثری هنری شود. آدورنو در درس گفتارهایش دربارة زیباشناسي از نظر کند تا بتواند اساسال تبدیل به اثری هنری شود. آدورنو در درس گفتارهایش دربارة زیباشناسي از   صرفصرف
اثـر هنـری   اثـر هنـری     ..((Tichy, 2007, p. 233))گوید که ضميمة اثر هنری است گوید که ضميمة اثر هنری است سخن ميسخن مي« « نامعقوليت بنيادینينامعقوليت بنيادیني»»

تواند کليت خود را از طریق تضاد با بستر کلي اجتماعي در بـاب  تواند کليت خود را از طریق تضاد با بستر کلي اجتماعي در بـاب  پذیر باشد اما از آنجا که فقط ميپذیر باشد اما از آنجا که فقط ميباید فهمباید فهم
نظـر  نظـر    ناپـذیر بـه  ناپـذیر بـه  پذیری تحقق بخشد، پس به ناگزیر و به این معنا )یعني از منظر سياد اجتماعي( فهمپذیری تحقق بخشد، پس به ناگزیر و به این معنا )یعني از منظر سياد اجتماعي( فهمفهمفهم
 رسد. رسد. ميمي

ر است که اثر هنریِ معتبر و اصيل اثـری اسـت کـه از اجبـار همسـاني      ر است که اثر هنریِ معتبر و اصيل اثـری اسـت کـه از اجبـار همسـاني      بدین ترتيب، آدورنو بر این باوبدین ترتيب، آدورنو بر این باو
هر اثر هنری تکرار دوبارة خویش است. آثار هنری شبيه به خـود هسـتند و از اجبـار همسـاني     هر اثر هنری تکرار دوبارة خویش است. آثار هنری شبيه به خـود هسـتند و از اجبـار همسـاني     »»رهاست: رهاست: 
شـده  شـده    های مفهومي از پيش تعيـين های مفهومي از پيش تعيـين . آدورنو به این رویه که باید آثار هنری با طرح. آدورنو به این رویه که باید آثار هنری با طرح((AT, p. 125))  ««رهایندرهایند

باید تحت لوای امری کليو نظامي انتزاعي واقع شوند، انتقاد باید تحت لوای امری کليو نظامي انتزاعي واقع شوند، انتقاد باشند و امور جزئي و خاص ميباشند و امور جزئي و خاص ميمطابقت داشته مطابقت داشته 
داشت. به نظر او این خصيصه نه فقط متعلق به زیباشناسي کالسيک، بلکه منش کل خرد مـدرن اسـت.   داشت. به نظر او این خصيصه نه فقط متعلق به زیباشناسي کالسيک، بلکه منش کل خرد مـدرن اسـت.   

  منظور بارآوری و حاصلخيزی هر چه بيشتر فلسـفي اسـت و  منظور بارآوری و حاصلخيزی هر چه بيشتر فلسـفي اسـت و    برای آدورنو دقت به مسائل جزئي و خاص بهبرای آدورنو دقت به مسائل جزئي و خاص به
رو، او ميـان دو  رو، او ميـان دو    هایي از پيش تعيين شده. از همـين هایي از پيش تعيين شده. از همـين نه برای اثبات یا رنگ و جال دادن به تصورات و نهادهنه برای اثبات یا رنگ و جال دادن به تصورات و نهاده

که درگير بحران معناسـت و در آن سـلب معنـا    که درگير بحران معناسـت و در آن سـلب معنـا      (authentic)« « معتبرمعتبر»»( هنر ( هنر 11نوع هنر تمایز قائل است: نوع هنر تمایز قائل است: 
که بـه لحـا    که بـه لحـا    (resigned) « « مستعفيمستعفي»»( هنر ( هنر 88گردد؛ گردد؛ گيرد و معنادار ميگيرد و معنادار ميهمچون کيفيتي سلبي شکل ميهمچون کيفيتي سلبي شکل مي

معنـایيِ عـاری از خوداندیشـي    معنـایيِ عـاری از خوداندیشـي      ادبي و شکلي دارای معاني قراردادی و مثبت و ایجابي است که در آن بـي ادبي و شکلي دارای معاني قراردادی و مثبت و ایجابي است که در آن بـي 
 کامالٌ بازتاب دارد و اگر سلب معنایي هم صورت بگيرد در راستای همنوایي بـا وضـع موجـود اسـت کـه      کامالٌ بازتاب دارد و اگر سلب معنایي هم صورت بگيرد در راستای همنوایي بـا وضـع موجـود اسـت کـه      

بندی متنا ر بـا تمـایزی اسـت کـه     بندی متنا ر بـا تمـایزی اسـت کـه     يميم. این تقس. این تقس((AT, p. 154))گذارد گذارد واسطه است و سوژه را کنار ميواسطه است و سوژه را کنار ميبيبي
گـذارد. تفکـر ناهمسـان    گـذارد. تفکـر ناهمسـان    مـي مـي « « همسانهمسان»»و تفکر و تفکر « « ناهمسانناهمسان»»ميان تفکر ميان تفکر   دیالکتيک سلبيدیالکتيک سلبيآدورنو در کتاب آدورنو در کتاب 

شود سلب معنای سنتي و عقالنيت بر اساس تهي و مبهم شود سلب معنای سنتي و عقالنيت بر اساس تهي و مبهم سلب مفهوم توسط مفهوم است )که در هنر ميسلب مفهوم توسط مفهوم است )که در هنر مي
ایجابيِ همسانيِ کلي ميان مفهـوم و واقعيـت   ایجابيِ همسانيِ کلي ميان مفهـوم و واقعيـت     همان تأیيدهمان تأیيد« « همسانهمسان»»بودنشان به لحا  عقالني(، و تفکر بودنشان به لحا  عقالني(، و تفکر 
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رغم سلب معنـا،  رغم سلب معنـا،    شود(. با وجود این و بهشود(. با وجود این و بهاست )که در هنر تأمل ساده و غيرمنتقدانه دربارة وضع موجود مياست )که در هنر تأمل ساده و غيرمنتقدانه دربارة وضع موجود مي
تواند کمکي به حل بحران معنا و وضع معنا تواند کمکي به حل بحران معنا و وضع معنا های هنرمندانه، هنر معتبر نميهای هنرمندانه، هنر معتبر نميبر حسب مقوالت سنتي و رویهبر حسب مقوالت سنتي و رویه
حفظ ماهيت متخالف خود ادامه دهد. آنچه حقيقت و کيفيت هنر معتبر را نزد حفظ ماهيت متخالف خود ادامه دهد. آنچه حقيقت و کيفيت هنر معتبر را نزد بکند، مگر آنکه همچنان به بکند، مگر آنکه همچنان به 

توانـد ایـن تضـاد را درون سـاختار خـود      توانـد ایـن تضـاد را درون سـاختار خـود      ای است که در آن هنر معتبر مـي ای است که در آن هنر معتبر مـي دهد، محدودهدهد، محدودهآدورنو نشان ميآدورنو نشان مي
، منتقـد فرهنگـي   ، منتقـد فرهنگـي   ""لوسـين گلـدمن  لوسـين گلـدمن  ""وگـویي بـا   وگـویي بـا   ناپذیر نگه دارد و با آن مواجه شود. آدورنو در گفتناپذیر نگه دارد و با آن مواجه شود. آدورنو در گفتآشتيآشتي

کيفيت آثار هنری بر اساس ميزان ناسازی و مخالفتي اسـت کـه درون   کيفيت آثار هنری بر اساس ميزان ناسازی و مخالفتي اسـت کـه درون   »»گوید: گوید: باره ميباره مي  ت، در اینت، در اینمارکسيسمارکسيس
آیـد و نـه از چيـزی    آیـد و نـه از چيـزی    دست مـي دست مـي     گيرد و کليت آن از طریق همين مخالفت و ناسازی بهگيرد و کليت آن از طریق همين مخالفت و ناسازی بهاثر هنری شکل مياثر هنری شکل مي

. بنابراین، محتوای معطوف به حقيقت هنـر  . بنابراین، محتوای معطوف به حقيقت هنـر  (Adorno & Goldman, 1976, p. 145)« « بيرون از آنبيرون از آن
طـور کلـي   طـور کلـي     کند تا در برخي مفاهيم مجزای هنـری بـه  کند تا در برخي مفاهيم مجزای هنـری بـه  يان خود را در آثار متفاوت و متمایز هنری پيدا مييان خود را در آثار متفاوت و متمایز هنری پيدا ميبب
((AT, p. 198))منظور وضع قوانيني برای توليد عمليِ آثـار  منظور وضع قوانيني برای توليد عمليِ آثـار    رو آدورنو استفاده از مفهوم زیبایي را بهرو آدورنو استفاده از مفهوم زیبایي را به  ؛ از این؛ از این

نرمند باید در قلمـرو هنـر از هـر    نرمند باید در قلمـرو هنـر از هـر    دهد این است که هدهد این است که هی که او پيشنهاد ميی که او پيشنهاد مي««قانونقانون»»پذیرد. تنها پذیرد. تنها هنری نميهنری نمي
. ارتباط و پيوستگي هنر نسبت به اثـر هنـریِ   . ارتباط و پيوستگي هنر نسبت به اثـر هنـریِ   (AT, pp. 73-74)نشده و مبهم بپرهيزد نشده و مبهم بپرهيزد چيز کلي، تعریفچيز کلي، تعریف

مثابه امـری ذاتـال خودمختـار    مثابه امـری ذاتـال خودمختـار      دليل است که آدورنو اثر هنری را بهدليل است که آدورنو اثر هنری را به  مورد پرسش باید دروني باشد و به همينمورد پرسش باید دروني باشد و به همين
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 شـود کـه او   شـود کـه او   محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری و رهایي سـوژه نـزد آدورنـو هنگـامي آشـکار مـي      محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری و رهایي سـوژه نـزد آدورنـو هنگـامي آشـکار مـي      

 دانـد  دانـد  مـي مـي « « صـدای سـوژة بـالغي   صـدای سـوژة بـالغي   »»خود، محتـوای حقيقـي اثـر هنـری را همچـون      خود، محتـوای حقيقـي اثـر هنـری را همچـون        نظریة زیباشناختينظریة زیباشناختيدر در 

ران ران . آدورنو بر این باور است که بررسي آثـار دو . آدورنو بر این باور است که بررسي آثـار دو (AT, p. 211)« « که از اسطوره و آشتي با آن رهاستکه از اسطوره و آشتي با آن رهاست»»
باره باره   دهد. او در ایندهد. او در اینبورژوازی، یعني اواخر قرن هفدهم تا قرن بيستم، پيشرفت غيرقابل انکاری را نشان ميبورژوازی، یعني اواخر قرن هفدهم تا قرن بيستم، پيشرفت غيرقابل انکاری را نشان مي

 بـه لحـا  تـاریخي    بـه لحـا  تـاریخي      -یـا بـه معنـایي تکنيـک    یـا بـه معنـایي تکنيـک    -هـا  هـا    تردیدی نيست که مـواد و سـلطة بـر آن   تردیدی نيست که مـواد و سـلطة بـر آن   »»نویسد: نویسد: ميمي

فوني در فوني در يو در نقاشي و پلييو در نقاشي و پليابداع پرسپکتابداع پرسپکت»»زند زند مثالي که او از هنرها ميمثالي که او از هنرها مي  (،(،AT, p. 210))« « کندکندپيشرفت ميپيشرفت مي
هـای  هـای  دهد که این پيشـرفت بـا افـزایش عقالنيـتِ رویـه     دهد که این پيشـرفت بـا افـزایش عقالنيـتِ رویـه     ؛ وی همچنين ادامه مي؛ وی همچنين ادامه مي((Ibid))« « موسيقي استموسيقي است

« « افزایش آگاهي روح ]بـه معنـای هگلـي آن[ از آزادی خـود    افزایش آگاهي روح ]بـه معنـای هگلـي آن[ از آزادی خـود    »»شود و در نهایت به شود و در نهایت به هنرمندانه مشخص ميهنرمندانه مشخص مي
((AT, p. 211))  هـای  هـای  ه پيشـرفت در تکنيـک و در رویـه   ه پيشـرفت در تکنيـک و در رویـه   ورزد کـ ورزد کـ رسد. اما آدورنو بر این امر تأکيد مـي رسد. اما آدورنو بر این امر تأکيد مـي ميمي

. پيشـرفت در کيفيـت و   . پيشـرفت در کيفيـت و   ((AT, p. 210))  ««ضرورتال به معنای پيشرفت در کيفيت هنری نيستضرورتال به معنای پيشرفت در کيفيت هنری نيست»»هنرمندانه هنرمندانه 
پيشرفت روح بـه معنـای   پيشرفت روح بـه معنـای   »»  -رسدرسدکه درنهایت به معنای محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری ميکه درنهایت به معنای محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری مي-اعتبار اعتبار 

دليل اسـت کـه آثـار    دليل اسـت کـه آثـار      . به همين. به همين(AT, p. 211)  ««هگلي آن است، یعني افزایش آگاهي روح از آزادی خودهگلي آن است، یعني افزایش آگاهي روح از آزادی خود
واسطة رهایي سوژه در آثار هنری، آثار هنری واسطة رهایي سوژه در آثار هنری، آثار هنری   بهبه»»توان امری صرفال سوبژکتيو دانست، چرا که توان امری صرفال سوبژکتيو دانست، چرا که هنری را نميهنری را نمي

 ..((AT, p. 126))« « تر از شناخت استداللي سوبژکتيوندتر از شناخت استداللي سوبژکتيوندکمکم
 (spirit)« « ححرورو»»بنـدی کـردن سـوژة بيـانگر یـا همـان       بنـدی کـردن سـوژة بيـانگر یـا همـان       هدف دیالکتيک هنری از نظر آدورنو، صورتهدف دیالکتيک هنری از نظر آدورنو، صورت

نظر وی، افزایش آگاهي سوژة بيانگر از ماهيت نيازهـای خـود   نظر وی، افزایش آگاهي سوژة بيانگر از ماهيت نيازهـای خـود     در قالب ساختار ابژکتيو اثر هنری است. بهدر قالب ساختار ابژکتيو اثر هنری است. به



 حسینعلی نوذرینوشین شاهنده،  1616
(Noushin Shahandeh/ Hussein Ali Nozari)  

 

گيرد؛ این مطالبات هنـری  گيرد؛ این مطالبات هنـری  صرفال منشأیي طبيعي ندارد بلکه تمایالت تاریخي و اجتماعي او را نيز دربر ميصرفال منشأیي طبيعي ندارد بلکه تمایالت تاریخي و اجتماعي او را نيز دربر مي
توان تأکيد آدورنو بر تقدم ابـژه  توان تأکيد آدورنو بر تقدم ابـژه  رو، ميرو، مي  ایناین. از . از (PMM, pp. 32-37)اند اند در واقع همان مطالبات اجتماعيدر واقع همان مطالبات اجتماعي

دست آورد؛ همچنـان کـه   دست آورد؛ همچنـان کـه     ماندگار بهماندگار به  دهد، از طریق تحليل دروندهد، از طریق تحليل درونرا، که خود را در قالب اثر هنری نشان ميرا، که خود را در قالب اثر هنری نشان مي
اثر هنری بر این امر تأکيد اثر هنری بر این امر تأکيد »»گوید: گوید:   ميمي« « دربارة مسألة تحليل موسيقایيدربارة مسألة تحليل موسيقایي»»  10001000خود وی در سخنراني سال خود وی در سخنراني سال 

طـرزی  طـرزی    کنـيم، نـه اینکـه بـه    کنـيم، نـه اینکـه بـه    ماندگار مطرح ميماندگار مطرح مينحوی دروننحوی درون  ناحقيقت را بهناحقيقت را به  دارد که ما پرسش از حقيقت یادارد که ما پرسش از حقيقت یا
« « های فلسفي، فرهنگي و انتقادی را از بيرون به اثر اعمـال کنـيم  های فلسفي، فرهنگي و انتقادی را از بيرون به اثر اعمـال کنـيم  دلخواسته مقياس و ميزاني از گوناگونيدلخواسته مقياس و ميزاني از گوناگوني

((Adorno, 1982, p. 177))..   
کننـدة اثـر   کننـدة اثـر   ب یا دریافتب یا دریافتطور که مواجهه با هنر واال سوبژکتيویتة مخاططور که مواجهه با هنر واال سوبژکتيویتة مخاط  بنا بر گفتة آدورنو، درست همانبنا بر گفتة آدورنو، درست همان

 هـای سـوبژکتيو هنرمنـد را تعـالي بخشـد      هـای سـوبژکتيو هنرمنـد را تعـالي بخشـد      توانـد تمـام تـالش   توانـد تمـام تـالش   شکند، هنر واال نيز ميشکند، هنر واال نيز ميهنری را درهم ميهنری را درهم مي
((AT, p. 57))ای را ميـان خـود و   ای را ميـان خـود و   گویـد، سـریعال فاصـله   گویـد، سـریعال فاصـله   . او که در اینجا بسيار شبيه به هایدگر سخن مي. او که در اینجا بسيار شبيه به هایدگر سخن مي

و بروز قرباني کردن خود برای هستي است، نزد و بروز قرباني کردن خود برای هستي است، نزد که برای هایدگر شعر واال  هور که برای هایدگر شعر واال  هور   گذارد؛ درحاليگذارد؛ درحاليهایدگر ميهایدگر مي
ای کـه در آن  ای کـه در آن  خودبـودگي خودبـودگي لحظـة بـي  لحظـة بـي  »»اسـت:  اسـت:  « « زبانزبان»»و و « « خودخود»»آدورنو شعر واال مشتمل بر صل  و آشتي آدورنو شعر واال مشتمل بر صل  و آشتي 

طور نيسـت کـه   طور نيسـت کـه     ماند، قرباني شدن آن برای هستي نيست؛ اینماند، قرباني شدن آن برای هستي نيست؛ اینشود و پنهان ميشود و پنهان ميور ميور ميسوژه در زبان غوطهسوژه در زبان غوطه
گویـد  گویـد  آنچه هست صل  و آشتي است: زبان فقط وقتي سخن ميآنچه هست صل  و آشتي است: زبان فقط وقتي سخن مي]این امر[ خشونتي عليه سوژه باشد بلکه ]این امر[ خشونتي عليه سوژه باشد بلکه 

« « گوید که گویي صـدای خـود اوسـت   گوید که گویي صـدای خـود اوسـت   که دیگر نسبت به سوژه بيگانه باشد، اما در عوض چنان سخن ميکه دیگر نسبت به سوژه بيگانه باشد، اما در عوض چنان سخن مي
((Ibid)).. 
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هي را کـه  هي را کـه  معني نيست که او در پي این اسـت کـه جایگـا   معني نيست که او در پي این اسـت کـه جایگـا     دهد بدیندهد بدیناهميتي که آدورنو به تقدم ابژه مياهميتي که آدورنو به تقدم ابژه مي
تاکنون از آنِ سوژه بوده است به ابژه اعطا کند؛ بلکه تالش او برداشتن و رفع هر گونـه برتـری و تفـود    تاکنون از آنِ سوژه بوده است به ابژه اعطا کند؛ بلکه تالش او برداشتن و رفع هر گونـه برتـری و تفـود    

مندی از ساختاری مستقل، نسبتي دروني با مندی از ساختاری مستقل، نسبتي دروني با نظر او سوژه و ابژه ضمن بهرهنظر او سوژه و ابژه ضمن بهره  یکي بر دیگری است؛ چرا که بهیکي بر دیگری است؛ چرا که به
 هـومر انجـام   هـومر انجـام     سـة سـة ییاوداودسيِ فرویـدی دربـارة   سيِ فرویـدی دربـارة   شناشنایکدیگر دارند، و با تحليلي که آدورنو با استفاده از معرفتیکدیگر دارند، و با تحليلي که آدورنو با استفاده از معرفت

آنچه برای نقد ساختار سـوبژکتيویته  آنچه برای نقد ساختار سـوبژکتيویته  دهد که سوژه همواره از پيش ابژة خود بوده است. دهد که سوژه همواره از پيش ابژة خود بوده است. دهد، نشان ميدهد، نشان ميميمي
الزم است نه بازگشتي به شکل اولية آن بلکه حرکتـي پيشـرونده از درون آن چيـزی اسـت کـه همـين       الزم است نه بازگشتي به شکل اولية آن بلکه حرکتـي پيشـرونده از درون آن چيـزی اسـت کـه همـين       

 باید بـه ایـن بيـنش اصـلي بـا دنبـال کـردن نقـد آدورنـو          باید بـه ایـن بيـنش اصـلي بـا دنبـال کـردن نقـد آدورنـو            سوبژکتيویته پيش از این بوده است. در واقع،سوبژکتيویته پيش از این بوده است. در واقع،
 های تفکر سوبژکتيو دست یافت. درگيری و سروکار داشتن آدورنو با موسيقي، هنـر، ادبيـات   های تفکر سوبژکتيو دست یافت. درگيری و سروکار داشتن آدورنو با موسيقي، هنـر، ادبيـات   از محدودیتاز محدودیت

 کـم طفـره رفـتن    کـم طفـره رفـتن      مثابه توانایيِ غلبه یافتن یـا دسـت  مثابه توانایيِ غلبه یافتن یـا دسـت    و عالقة خاص او به فلسفه در بهترین شکل خود بهو عالقة خاص او به فلسفه در بهترین شکل خود به
تـوان در اندیشـة   تـوان در اندیشـة   به دست تفکر است کـه نمونـة ایـن صـلبِ فکـر را مـي      به دست تفکر است کـه نمونـة ایـن صـلبِ فکـر را مـي      از سفت و سخت شدن تجربه از سفت و سخت شدن تجربه 

   شـود شـود که در ایـن معنـا سـوژة انسـاني حتـي بـرای خـود نيـز تبـدیل بـه یـک ابـژه مـي             که در ایـن معنـا سـوژة انسـاني حتـي بـرای خـود نيـز تبـدیل بـه یـک ابـژه مـي             سوبژکتيو یافت سوبژکتيو یافت 

((Huhn, 2004, p. 12)).. 

  بندی کردن روابط موجود ميان سوبژکتيویتهبندی کردن روابط موجود ميان سوبژکتيویتهزعم آدورنو، حقيقت هنر از توانایي آن برای از نو صورتزعم آدورنو، حقيقت هنر از توانایي آن برای از نو صورت  بهبه
رو است که از نظر وی حقيقـت در ابـژه   رو است که از نظر وی حقيقـت در ابـژه     از هميناز همين  شود.شود.و ابژکتيویته و حفظ و بقای امر ناهسمان ناشي ميو ابژکتيویته و حفظ و بقای امر ناهسمان ناشي مي
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ای حاصل ذهن و تفکـر سـوژه نيسـت. بـا وجـود ایـن،       ای حاصل ذهن و تفکـر سـوژه نيسـت. بـا وجـود ایـن،       شدهشدهقرار دارد و صرفال طرح و نقشة از پيش تعيينقرار دارد و صرفال طرح و نقشة از پيش تعيين
لسفي آشکار شود: یعني لسفي آشکار شود: یعني تواند از طریق تفسير فتواند از طریق تفسير فمثابه ابژه فقط ميمثابه ابژه فقط مي  محتوای معطوف به حقيقت اثر هنری بهمحتوای معطوف به حقيقت اثر هنری به

از طریق معرفت و تجربة از پيش موجودی که سوژه بر آن تأثيرگذار است. تفسير فلسفي در پي آن است از طریق معرفت و تجربة از پيش موجودی که سوژه بر آن تأثيرگذار است. تفسير فلسفي در پي آن است 
 بایـد بـا دقـت و از نزدیـک بـه      بایـد بـا دقـت و از نزدیـک بـه      )کـه  )کـه    (immanent analysis)« « ماندگارماندگارتحليل درونتحليل درون»»که ابتدا از طریق که ابتدا از طریق 

 ، بـه دقـت هرچـه    ، بـه دقـت هرچـه    ((ده بر آن تحميـل کنـد  ده بر آن تحميـل کنـد  ششهای بيروني و ازپيش تعيينهای بيروني و ازپيش تعييناش بنگرد، نه اینکه مشخصهاش بنگرد، نه اینکه مشخصهابژهابژه
 تمام دیالکتيک دروني خود اثر، یعني ساختار، ارتباط اجزا با کل، پيشـرفت مـادة اثـر، و غيـره را توصـيف      تمام دیالکتيک دروني خود اثر، یعني ساختار، ارتباط اجزا با کل، پيشـرفت مـادة اثـر، و غيـره را توصـيف      
ــق      ــر اســت، از طری ــازندة اث ــه س ــو را ک ــک ابژکتي ــان ســوبژکتيو و تکني ــک بي ــپس دیالکتي ــد و س ــق     کن ــر اســت، از طری ــازندة اث ــه س ــو را ک ــک ابژکتي ــان ســوبژکتيو و تکني ــک بي ــپس دیالکتي ــد و س  کن

حسب محتوای اجتماعي اثر و اینکـه چگونـه بـر    حسب محتوای اجتماعي اثر و اینکـه چگونـه بـر    بربر(sociological   analysis)« « شناختيشناختيتحليل جامعهتحليل جامعه»»
 ترتيـب، پـس از   ترتيـب، پـس از     بـدین بـدین   ..((Paddison, 1987, p. 363))دیالکتيک جامعـه تأثيرگـذار اسـت، تفسـير کنـد      دیالکتيک جامعـه تأثيرگـذار اسـت، تفسـير کنـد      

مثابـه شـکلي از   مثابـه شـکلي از     باید بهباید بهبندیِ مجدد روابط ميان ابژه و سوژه، آدورنو بر این اعتقاد است که هنر ميبندیِ مجدد روابط ميان ابژه و سوژه، آدورنو بر این اعتقاد است که هنر ميصورتصورت
زماني که تفسير فلسفي و سنجش زیباشناختي دربـارة آن سـخن   زماني که تفسير فلسفي و سنجش زیباشناختي دربـارة آن سـخن     نظریة اجتماعي فهميده شود؛ هرچند تانظریة اجتماعي فهميده شود؛ هرچند تا

هنـر و جامعـه در   هنـر و جامعـه در   »»صداست. در نهایت آدورنو بر این امر تأکيـد دارد کـه   صداست. در نهایت آدورنو بر این امر تأکيـد دارد کـه     نگفته باشند، خود خاموش و بينگفته باشند، خود خاموش و بي
؛ و این محتوا جمعي ؛ و این محتوا جمعي ((AT, p. 324))« « محتواست که با یکدیگر همگرایند، نه در چيزی خارج از اثر هنریمحتواست که با یکدیگر همگرایند، نه در چيزی خارج از اثر هنری

 است. است. 
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  ««پــوئزیسپــوئزیس»»و عمــل اســت و نــه و عمــل اســت و نــه   (praxis)« « پراکســيسپراکســيس»»هنــر بــرای آدورنــو، در اصــل بــه معنــای هنــر بــرای آدورنــو، در اصــل بــه معنــای 
(poesies)       هنـرورزی هنـرورزی »»یا شـاعری و خالقيـت. او معتقـد بـه     یا شـاعری و خالقيـت. او معتقـد بـه » »(art doing)   هنرپـردازی هنرپـردازی »»جـای  جـای    بـه بـه»»   

(art making)  سازی و کليت بخشيدن است و حال آنکه در کـنش و  سازی و کليت بخشيدن است و حال آنکه در کـنش و  پردازی در پي یکسانپردازی در پي یکساناست؛ نظریهاست؛ نظریه
ها و کثرات فرصت ابراز خود را خواهند داشت. پس آنچه مهم اسـت، روش اجـرای   ها و کثرات فرصت ابراز خود را خواهند داشت. پس آنچه مهم اسـت، روش اجـرای   ورزی، نایکسانيورزی، نایکسانيعملعمل

شـود،  شـود،  طور شخصي و فردی انجام نميطور شخصي و فردی انجام نمي  هنری و نه پردازش آن است. البته این هنرورزی فقط در خانه و بههنری و نه پردازش آن است. البته این هنرورزی فقط در خانه و به
گویـد:  گویـد:  دورنو ميدورنو ميروست که آروست که آ  ؛ از همين؛ از همين((Huhn, 2004, p. 11))بلکه باید ارتباطي با جامعه نيز داشته باشد بلکه باید ارتباطي با جامعه نيز داشته باشد 

 مثابـه هنـر خـودآیين    مثابـه هنـر خـودآیين      شـود، و ایـن وضـعيت را فقـط بـه     شـود، و ایـن وضـعيت را فقـط بـه     هنر در تقابلش با جامعه است که اجتماعي ميهنر در تقابلش با جامعه است که اجتماعي مي»»

آنچه در هنر اجتماعي اسـت، جنـبش مانـدگار عليـه جامعـه      آنچه در هنر اجتماعي اسـت، جنـبش مانـدگار عليـه جامعـه      »». یا . یا ((AT, p. 226))« « دست آورددست آورد  تواند بهتواند بهميمي
 نویسد:نویسد:ميمي  یباشناختيیباشناختينظریة زنظریة زآدورنو دربارة محتوای جمعي هنر در کتاب آدورنو دربارة محتوای جمعي هنر در کتاب   ..((AT, p. 227))« « استاست

ای ای بایـد در عنصـر کلـي   بایـد در عنصـر کلـي   پذیر بودن همگرایي و نزدیکي فلسـفه و هنـر مـي   پذیر بودن همگرایي و نزدیکي فلسـفه و هنـر مـي   شرط امکانشرط امکان
فـرد  فـرد    واسطة مشخصة خود به عنوان زباني یگانه و منحصر بـه واسطة مشخصة خود به عنوان زباني یگانه و منحصر بـه   وجو شود که هنر بهوجو شود که هنر بهجستجست

داراست. این کليت جمعي است، درست همچون کليت فلسفي که زماني برای آن سوژة داراست. این کليت جمعي است، درست همچون کليت فلسفي که زماني برای آن سوژة 
المت و نشاني بود که بـه سـوژة جمعـي اشـاره داشـت. هرچنـد در       المت و نشاني بود که بـه سـوژة جمعـي اشـاره داشـت. هرچنـد در       مثابه عمثابه ع  استعالیي بهاستعالیي به

نشيند، جامعه نشيند، جامعه عقب ميعقب مي« « منمن»»تصاویر زیباشناختي، دقيقال به این معنا که جمعي است و از تصاویر زیباشناختي، دقيقال به این معنا که جمعي است و از 
موجب آن اثر هنـری از  موجب آن اثر هنـری از    در محتوای معطوف به حقيقت جای دارد.  هور و بروزی که بهدر محتوای معطوف به حقيقت جای دارد.  هور و بروزی که به
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ژه است. در انگيزشي که ناشي ژه است. در انگيزشي که ناشي گيرد، فوران ذاتِ جمعيِ سوگيرد، فوران ذاتِ جمعيِ سوسوژة محض بسيار پيشي ميسوژة محض بسيار پيشي مي
دليـل، تفسـير   دليـل، تفسـير     شود. به همينشود. به هميناز حالت خاصِ سوژه است، شکل جمعيِ واکنش آشکار مياز حالت خاصِ سوژه است، شکل جمعيِ واکنش آشکار مي

به حقيقت باید آن محتـوای معطـوف بـه حقيقـتِ جزیـي را      به حقيقت باید آن محتـوای معطـوف بـه حقيقـتِ جزیـي را        فلسفي از محتوای معطوففلسفي از محتوای معطوف
ـ يـ متمتييمم  سوبژکتيوسوبژکتيوطرزی راسخ بسازد. به دليل عنصرِ بيانگرِ این محتوا که به طرزی طرزی راسخ بسازد. به دليل عنصرِ بيانگرِ این محتوا که به طرزی   بهبه   ککي

ها نه انگيزشي محض و نه فرم ها نه انگيزشي محض و نه فرم   آورند. آنآورند. آندست ميدست مي  ار هنری ابژکتيویتة خود را بهار هنری ابژکتيویتة خود را بهاست، آثاست، آث
دهنـد، و  دهنـد، و  اند که ميان این دو روی مـي اند که ميان این دو روی مـي سفت و سختيسفت و سختي  فرآیندفرآیندآن هستند، بلکه در عوض آن هستند، بلکه در عوض 

   (.(.AT, p. 131))اجتماعي است اجتماعي است   فرآیندفرآینداین این 

 هانوشتپی

ـ يـ جزئجزئ  یینـد نـد ببردهرده  مثابـه مثابـه   بـه بـه   ((knowledge))  دانـش دانـش   همانهمان  ييتجربتجرب  قتقتييحقحق  ازاز  منظورمنظور. . 11 ـ ذذ  اتاتي ـ ی    ممييمفـاه مفـاه   للی
ـ واقعواقع  بـا بـا   هـا هـا   ننییاا  جزجز  وو  یینظرنظر  ،،ييقانونقانون  احکامِاحکامِ  انانييمم  ارتباطارتباط  مثابهمثابه  بهبه  قتقتييحقحق  وو  است؛است؛  ننييقوانقوان  للییذذ  انواعانواع  اایی ـ ي   وو  اتاتي
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ـ زز  داند،داند،ييمم  آنآن  واسطةواسطة  بهبه  رارا  ییهنرهنر  اثراثر  افتافتییدردر  وو  درکدرک  راهراه  وو  دهددهدييمم  تتيياهماهم ـ ی ا هنـر و اثـر هنـری نيازمنـد     ا هنـر و اثـر هنـری نيازمنـد     رری

   صـورت صـورت   اسـت، اسـت،   ييکالمـ کالمـ   وو  ييزبـان زبـان   ییابـزار ابـزار   خـود خـود   کـه کـه   فلسفهفلسفه  زارزاراباب  ققییطرطر  ازاز  کارکار  ننییاا  کهکه  هستندهستند  شدنشدن  فهميدهفهميده
 . . ردردييگگييمم

رغـم تقابـل و   رغـم تقابـل و     بـه بـه ˚هـای آدورنـو و هایـدگر    هـای آدورنـو و هایـدگر    و اندیشـه و اندیشـه   آراآرا  انانييمم  ییززييانگانگشگفتشگفت  ییتوازتواز  رسدرسدييمم  نظرنظر  بهبه. . 88
  زبانِزبانِ  وو  ساختساخت  خواهدخواهد  آشکارآشکار  رارا  خودخود  سرانجامسرانجام  کهکه  هنرهنر  قتقتييحقحق  بربر  ددييتأکتأک  آدورنوآدورنو  وو  دارد،دارد،  وجودوجود  -مخالفتش با اومخالفتش با او

 ..ردردییپذپذييمم  دگردگرییهاها  ییسوسو  ازاز  بود،بود،  خواهدخواهد  آنآن  ررييتعبتعب  وو  ننييييتبتب  ییبرابرا  ییابزارابزار  فلسفهفلسفه
  ازاز. . کنـد کنـد ييمـ مـ   اسـتفاده اسـتفاده   موضوعموضوع  ننییاا  دادندادن  نشاننشان  ییبرابرا  ييتستسييبنبنییالال  ییهاها««مونادموناد»»  مثالمثال  ازاز  نجانجاییاا  دردر  آدورنوآدورنو. . 55
  ييرونرونييبب  جهانجهان  بابا  ييارتباطارتباط  هاها  آنآن  ازاز  ککیی  چچييهه  کهکه  استاست  شدهشده  ساختهساخته  ييمختلفمختلف  ییاجزااجزا  ازاز  تتييواقعواقع  تستسييننببییالال  نظرنظر

  ازاز  جامعـه جامعـه   ییساختارهاساختارها  پسپس. . کندکندييمم  ددييبازتولبازتول  ششییخوخو  دروندرون  دردر  رارا  رونرونييبب  جهانجهان  ساختارساختار  کلکل  مونادمونادرراما هاما ه  ندارد،ندارد،
ـ   امـر امـر »»  ییهنـر هنـر   اثراثر  دردر  گر،گر،ییدد  عبارتعبارت  بهبه. . شوندشوندييمم  ددييبازتولبازتول  اثراثر  خودخود  دروندرون  دردر  قبلقبل ـ کل ـ یی  ((universal))  ««ييکل ـ عن   ييعن

ـ   وو  عـام عـام   ممييمفـاه مفـاه   ققییطرطر  ازاز  ددییبابا  حالحال  هرهر  بهبه  کهکه  قتقتييحقحق  همانهمان ـ کل ـ یـ طرطر  ازاز  شـود، شـود،   مطـرح مطـرح   ييکل ـ   امـر امـر »»  ققی ـ جزئ   ««ييجزئ
((particular))  کـامالل کـامالل   ييمفهـوم مفهـوم   گفتـار گفتـار   وو  فلسـفه فلسـفه   ازاز  رارا  ییهنرهنر  اثراثر  کهکه  استاست  ییززييچچ  قالقالييدقدق  ننییاا  وو  شودشودييمم  انانييبب  

 (.(.180180-130130  صصصص  ،،13281328  فرهادپور،فرهادپور،))  کندکندييمم  مجزامجزا
  ««اشـراد اشـراد »»  ییااگونـه گونـه   بهبه  تسام ،تسام ،  يياندکاندک  بابا  ،،ييحتحت  اایی  ((intuition))  ««شهودشهود»»  يينوعنوع  بهبه  ددییبابا  نجانجاییاا  دردر  ددییشاشا. . 00

((illumination))  ـ اا  دردر  آدورنـو آدورنـو   ؛؛ييمفهوممفهوم  وو  ييللييتحلتحل  ،،ييعلمعلم  شناختشناخت  ازاز  متفاوتمتفاوت  ييشناختشناخت  ييعنعنیی  کرد،کرد،  اشارهاشاره ـ ی   ننی
  بدلبدل  آسانآسان  وو  سادهساده  ییززييچچ  بهبه  رارا  آنآن  پردازندپردازندييمم  هنرهنر  ييبررسبررس  بهبه  فهمفهم[ [ ابزارابزار]]  بابا  صرفالصرفال  کهکه  ييآنانآنان»»: : سدسدیینونوييمم  بارهباره
  ککیینزدنزد  وو  ققييدقدق  يينگاهنگاه  کهکه  باشدباشد  ننییاا  ييپپ  دردر  ييکسکس  اگراگر. . هستهست  کهکه  ییززييچچ  آنآن  ازاز  استاست  دوردور  ارارييبسبس  کهکه  کنند،کنند،ييمم
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  و يفـة و يفـة »»: : کـه کـه   اسـت اسـت   رورو  ننييهمـ همـ   ازاز. . ((AT, p. 122))  ««شـود شـود   کمان ناپدید ميکمان ناپدید مين بيندازد، رنگينن بيندازد، رنگينکماکماننييرنگرنگ  بهبه
  ناپـذیری ناپـذیری ادراکادراک  ایـن ایـن   معاصرمعاصر  وضعيتوضعيت  دردر  نيست؛نيست؛  هرمنوتيکيهرمنوتيکي  هایهایابژهابژه  همچونهمچون  هنریهنری  آثارآثار  درکدرک  زیباشناسيزیباشناسي

 . . ((AT, p. 118))  ««شودشود  درکدرک  بایدباید  کهکه  استاست  هنریهنری  آثارآثار
  ييباشناختباشناختییزز  ةةیینظرنظر  دردر  ««سسييمسمسييمم»»  مفهوممفهوم»»  عنوانعنوان  بابا  ییاامقالهمقاله  و،و،آدورنآدورن  نظرنظر  ازاز  سسييمسمسييمم  ییمعنامعنا  دربارةدربارة  ..11

  منتشـر منتشـر   13011301تابسـتان  تابسـتان    ،،0000-2828، صـص  ، صـص  33کيميای هنر، سال اول، شماره کيميای هنر، سال اول، شماره   مجلةمجلة  دردر  کهکهام ام تهتهنگاشنگاش  ««آدورنوآدورنو
 . . ه استه استشدشد
ــات  برخــيبرخــي. . 22 ــاتاوق ــو  اوق ــوآدورن ــارِ»»  مفهــوممفهــوم  آدورن ــارِاعتب ــه  ((authenticity))  ««اعتب ــهزیباشــناختي را ب   ««اســتقاللاســتقالل»»  جــایجــای  زیباشــناختي را ب

((independence))  یـک یـک   درونيدروني  ثباتثبات  وو  کليکلي  ثباتثبات  بينبين  تفاوتتفاوت  خودخود  اصلياصلي  معنایمعنای  دردر  اعتباراعتبار. . گيردگيردميمي  کارکار  بهبه  
  متفاوتمتفاوت  شود،شود،ييمم  ترجمهترجمه  ززيينن  اصالتاصالت  بهبه  گاهگاه  کهکه  اعتباراعتبار  ازاز  آدورنوآدورنو  منظورمنظور  البتهالبته. . کندکندميمي  بيانبيان  رارا  خاصخاص  هنریهنری  اثراثر

  بهبه  وو  سپرسسپرساایی  بوبر،بوبر،  چونچون  ييلسوفانلسوفانييفف  وو  دهددهدييمم  نشاننشان  اصالتاصالت  زبانزبان  کتابکتاب  دردر  آدورنوآدورنو  مثالمثال  ییبرابرا  آنچهآنچه  ازاز  استاست
  دهـد دهـد ييمم  ييمعنمعن  ««اعتباراعتبار»»  نجانجاییاا  دردر  کهکه  (authenticity)  ازاز  آدورنوآدورنو  برداشتبرداشت. . دارددارد  نظرنظر  مدمد  رارا  دگردگرییهاها  خصوصخصوص

  دادهداده  ییهنـر هنـر   مادةمادة  يياجتماعاجتماع  وو  ييخخییتارتار  باواسطةباواسطة  مطالباتمطالبات  راتراتييييتغتغ  بهبه  کهکه  استاست  ييمناسبمناسب  پاسخپاسخ  ،،««اصالتاصالت»»  نهنه  وو
ـ يـ غغ  ییهـا هـا برداشتبرداشت  آنآن  بهبه  یینقدنقد  همچونهمچون  ننییبنابرابنابرا  وو  شود؛شود؛ييمم    ییمبنـا مبنـا   بـر بـر   کـه کـه   اسـت اسـت   اصـالت اصـالت   بـه بـه   ييخخییتـار تـار   رري
 . . انداندیيیيغاغا  یيیيمنشأهامنشأها  اایی( ( ننییدازادازا))  واسطهواسطهييبب  وو  ««محضمحض  وجودوجود»»
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