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 تفاوت، میمسیس و گذار از هست متعیَن؛ تأملی در اندیشگان تئودور آدورنوشناسی زیبایی

 جاد ممبینیس                                                                                                                                               

 

 مقدمه

 پیداهنر و ادبیات  با تنگاتنگی ارتباط، سده اینم دوۀ نیم در خصوصهب و بیستم قرن در انتقادیورزی اندیشه

روشنگری، موجب آن شد که  ناب خرد به راستینباور  شکست و دوم جنگ از پس فکری تصلب است.کرده

خواهی پیوسته با آن به توجهی ویژه به امر هنری معطوف گردیده و از این درگاه، عقل محض فلسفی و شمول

در  1های مفهومی فرارسیده بود. آدورنوسازیگویی آنک زمان دفاع از امر خاص در برابر کلیت .انتقاد گرفته شود

سازد. شناسی انتقادی پس از جنگ، ضرورت چنین رویکردی را گوشزد میمقام یکی از بنیانگذاران تفکر و زیبایی

 نویسد:وی می

تواند صرفاً با خصیصۀ عقالنی بودن های نقد عقالنیت باشد، هر چند خود نمیاز راهتواند یکی هنر می»

  .2«آنکه از آن رخت ببنددکند، بیعبارتی هنر عقالنیتی است که عقالنیت را نقد میمشخص شود. به

ناابزاری(،  -3توانست با عقالنیت خاص خود )یوتوپیاییمی هنردر فضای تحت سیطرۀ ساخت استیالیی امر کلی، 

 در که ،تمدن و اروسکتاب  در 4مارکوزه دیدگاه آورد. فراهم راسرکوبگر  فضایی از انتزاعیگسست  یک امکان

-ماللت و تمدن در 5فرویدۀ بدبینان دیدگاه به بخشامید پاسخی نوعیبه و شد نگاشته دوم جنگ از پس هایسال

 را آزاد تمدن یک گیریشکل امکان فروید که حالی در»: باشدمی توجه جالب خصوص این در است،ن آ های

 تمدنی گیریشکل امکان هم هنوز هنر، ساحتۀ دریچ از که است آن بر مارکوزه ،داندمی ناممکن یقین قطع

-نیز به 7دریدا سازد.می گوشزد و جووجست هنر در را رهایی امکان. بنابراین مارکوزه 6«دارد وجود ناسرکوبگر

 گریز ادبیات تأکید کرده و معتقد است:اندیشمندان متأخرتر این عصر، بر ذات تعینعنوان یکی از 

گفتن  ۀبنیادی در تخیل که اصولش اجاز ،عنوان بنیادی تاریخی با ابداعات و قوانین خودشادبیات به»

ب تفاوت ترتیجا کنیم و به اینهها را جابقوانین آن را بشکنیم، آن داداجازه می ،دادهر چیزی را می

ریزی کنیم، ابداع کنیم یا حتی به طبیعت و تاریخ( را پایه )طبیعت و قرارداد/ سنتی طبیعت و بنیاد

 . 8ها شک کنیمآن

 عقلۀ یافتعینیت وارگیپوچ از فراغت و آنی لذت یک بهیاج احت رفع برای ایوسیله تنهاهنر،  بهنقادانه  رجوعاین 

 فضایی در فکری مناقشات از بسیاری ملجأ توانستمی که بود شده کشف دوباره ساحتیۀ منزل به بلکه نبود،کلی 

 هدف یک راستای در فکری هایآزماییزور برایوسیع  میدانی دوباره، کشف این در ادبیاتهنر و  .تر باشدجدید
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جانبۀ امر مانع به غیبت رفته بود. ای که اکنون در لوای بسط همهدر واقع آن آرزوی دیرینه رهایی. بود؛ اساسی

 سنتیی بندها و قید از بسیاری تا بود آن مالزم گردید، معطوف ادبیاتو  هنر به دوره این در که عمیقی توجه

 و میدان این دری فلسف عمیقمناقشات  رخداد امکان تاود ش برداشته، کردمی تنگرا  عرصه ایندست و پای  که

  آید. و.. فراهم یسشنازبان ی،سمعناشنا ی،سشنانشانهآن اعم از  متعدد هایحوزه

 فکری هایاندیشیجزم تمامۀ پای ،( 10خصوص در نظرگاه گادامر)به 9هرمنوتیکی هایدیدگاه ترویج و نشر زمان از

انگار گردید. اینک فهم های تکینو رویکردی تکثرگرا جانشین برداشت درآمد لرزه به محسوسی طور به فلسفی و

 و تکرارناپذیر. گادامر معتقد است: 11شد، به امری یگانه، مونادمعنایی به مثابه یک واقعه تلقی می

طور ناب مرتبط به شناسایی و به اصطالح امری معرفتی نیست. فهم فهم در بنیاد خود فقط امری به»

فهم حتی  کند. هرگر روشن میشناسانۀ ما را در جهان، همچون هستندگانی تأویلجایگاه هستی

ها کارمان را آغاز کرده و پیش داوریترین شکل آن، نمایانگر این نکته است که ما با برخی پیشساده

 . 12«ایمبرده

تواند به ای و در نتیجه متکثر است که تنها در یک افق مشترک میبنابراین فهم و برداشت معنایی، امری زمینه

برای ظهور و بروز امر  را نظر موردۀ زمین، معنا ازمتکثر  فهم و راکیاد سیالیتتجربۀ انتقال دست یابد. باور به 

شد و اینک معرفت اشراقی برای احیاء بذر آن ؛ موجودیتی که در تفکر مفهومی انکار میآوردمی فراهمخاص 

آمد. اکنون باید در ذات هنر به کنکاش برای جستن عنصری پرداخت که بتوان حساب میزمینی مساعد به

-های شناخت از آن تهی بودهچندانگاری و تفاوت را از دریچۀ آن استنباط نمود؛ عنصری که گویی دیگر شاخه

کند و بر پایۀ احیاء و بازتعریف ارزیابی می 13میمسیس، این حلقۀ مفقوده را شناسیتئوری زیباییاست. آدورنو در 

-افکند. آدورنو میشناسی تفاوت نامید، پی مییباییتوان آن را زشناسی، که میآن، شالودۀ نوعی خاص از زیبایی

 نویسد:

پیوند  ]کنندهدر مقام دریافت[میمسیس که ذات خالقۀ اثر هنری است، هنر را با تجربۀ فرد انسانی »

خواهد آن را بیان کند، ، حکم فروپاشی امر کلی را که واقعیت نمی]از دریچۀ میمسیس[دهد. هنر می

 . 14«سازدصادر می

گردد، برآن است که با نشان دادن شناسی آدورنویی میبنابراین، میمسیس که بدل به مفهومی کلیدی در زیبایی

جوهر نامتعین هنر، مخاطب را به مقام سوژۀ خودبنیاد ارتقاء داده و نوید رهایی هستی اجتماعی را به ارمغان 

خود  آدورنوهاست. درک حضور دیگری و فهم تفاوتآور توان گفت برای آدورنو، میمسیس پیامعبارتی میآورد. به

ۀ مشاهد از پسوی  بود. جنگ از پسۀ دور در ادبیات و هنر بهجدید  فلسفی رویکردۀ عرص در پیشگامان از

با نوعی یأس از  ،و استالینیسم فاشیسم بروز قالب در، تاریختکامل مثبت  درباره هگلیرویکرد فلسفۀ  شکست

                                                           
1. Hermeneutics                    2. Gadamer                      3.  Monad 

 100: 1380احمدی، . 4

5. Mimesis                            6. Adorno 2002: 53 
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به ) مطلوبۀ جامع گیریشکل برای ادبیات و هنر به عمیق و اساسی توجهی منادفلسفی،  -پراکسیس سیاسی

 گردید: منفی(ۀ جامعتعبیر خود وی 

شود، مستعد آن است ای ایدئولوژیکی و انتقادی در آثار هنری ظاهر میشیوهاین نکته که جامعه به»

شود تا بپندارد راحتی اغفال میهفلسفی منجر گردد. تفکر تأملی ب -که به ابهام و یک رازوارگی تاریخی

که یک هماهنگی از پیش برقرار شده میان جامعه و آثار هنری وجود دارد. در حالی که رابطۀ حقیقی 

-ای از جامعۀ حقیقی است که هنر بدان دست میدو، تفاوت است؛ این تفاوت در چرخش برسازندهاین

 .15«زند

ت در کانیسم تفاوشناسی انتقادی آدورنو، به بررسی مدر زیباییبا سیری دنبال آن است تا  هرو بپیش پژوهش

د، و در بپرداز های استفهامیاز مقولۀ میمسیس و ارتباط آن با تلقی این اندیشمند تفکر وی، چگونگی برداشت

ندیشمند اه این واسطۀ شناخت هنری را، از دیدگانهایت امکان گسست و رهایی از وضعیتی متعین و سرکوبگر به

  مورد کنکاش قرار دهد.

 مکانیسم تفاوت: طرد امر همسان 

 16باوری نهفته در تفکر اثباتیموضوعی که همواره در هیأت یک مسأله برای آدورنو مطرح بوده است، نقد علم

است. او در دورۀ حیات خویش به نوعی شاهد شکست این نوع تفکر و دعوی آن مبنی بر نوید زندگی بهتر و 

-نفسه سر جدال ندارد، بلکه آنچه در تیررس نقد وی قرار دارد، اسطورهورنو با علم در مقام امری فیآزادتر بود. آد

کند که ، استدالل میدیالکتیک روشنگریزدایی سر داده بود. او در سازی از علمی است که خود ندای اسطوره

کرد، خود بدل به اه آن طرد میخوگر و تمامیتخاطر ماهیت توجیهعلم روشنگری که اسطوره و خرافه را به

 ای جدید شده است تا هر چیزی را توجیه و تفسیر کرده و در هیأت عدد درآورد:اسطوره

گر تمنای ذاتی همۀ صور ها با اعداد در آثار متأخر افالطون، بیانسازی در مورد تساوی ایدهاسطوره»

هایی که قربانی روشنگری است... اسطورهعدد اصل و قانون روشنگری  ترتیب،زدایی است. بدیناسطوره

دست داده بود، شدند، خود محصوالت آن بودند. توصیفی که قبالً تفکر در قالب اسطوره از رخدادها به

 .17«شوداینک توسط محاسبۀ علمی رخدادها لغو می

 د و ایمانکشمی باوری مورد نقد آدورنو است. روشنگری بر اسطوره و جادو خط بطالنچنین برداشتی، همان علم

ر تسخیر مبنی ب تواند بر رؤیای دیرینۀ انسانسازد. تنها علم است که میراستین به علم را جایگزین آن می

ترتیب انسان را با گهوارۀ امۀ عمل بپوشاند و بدینج -ه خود ناشی از ترس از مجهوالت طبیعی بودک -طبیعت

 افزاید: نخستین خویش بیگانه سازد. آدورنو می

شود و طبیعت به عینیت صرف. آدمیان بهای افزایش قدرت خویش را اسطوره به روشنگری بدل می»

 .18«کنندپردازند که این قدرت را بر آن اعمال میبا بیگانه شدن از چیزی می

                                                           
 37-38: 1385آدورنو . 1

2. Positivism 

 39: 1384مر آدورنو و هورکهای. 4          36-37: 1384آدورنو و هورکهایمر . 3
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ا ناسشیر فاعل به تسخ دنبال آن ابژۀ طبیعی رازدگی روشنگری در نهایت انسان را از طبیعت بیگانه کرده و بهعلم

چیره  غربت آن واختگی آورد. اما قبل از آنکه انسان بر طبیعت سیطره یابد، باید بر ترس خود ناشی از ناشندر می

 ای از جنس خود بدل کند:گشته و طبیعت را به چیزی آشنا، نزدیک و در نهایت به پدیده

 ]ذات[ترتیب است که دینها باشد. و بشناسد که بتواند خود سازندۀ آنمرد علم اشیا را تا آن حد می»

 .19«شودتبدیل می برای اواشیاء به  درخود

یابند. همین مسأله چیزی یکسان تقلیل می ترتیب، ابژه و سوژه که هر کدام دارای کیفیات خاصی است بهبدین 

وی دهد و همواره در فلسفۀ آدورنو را تشکیل می 20)همسانی( است که انتقاد از آن، شالودۀ دیالکتیک منفی

 آید:حساب میدغدغۀ اصلی به

فلسفۀ آدورنو فلسفۀ ناهمسانی است. دیالکتیک منفی هر چند ناگزیر است که در پیکر مفاهیم کار »

اگر چیزها همانند نباشند، که نیستند،  ]در نظر آدورنو[ دهد. کند، اما نابسندگی مفاهیم را نشان می

ماند تا دریابیم که ادعای همسانی مفهوم و ابژه از میکنیم، راهی بها را زندانی مفاهیم میوقتی آن

 .21«باطل است

-طبیعی است؛ بهمری غیرا -هالذا همسانی مفاهیم و ابژه و -آدورنو بر آن است که فرض همسانی سوژه و ابژه

د ویت تأکیر این هبقدر همانند، پس چه نیازی است که آنطور طبیعی مفهوم و ابژه اینعبارتی اگر اساساً و به

نگشت کید، ابر این مصنوعیت و تأ دیالکتیک منفیگردد و در نتیجه آن را چیزی مصنوعی جلوه داد. وی در 

 داند:گذارد و همسانی را چیزی طبیعی نمیمی

ها و مفاهیم، سازی ابژهای وجود دارد که فرض همساناندیشۀ همسانی سوبژکتیو است. یعنی سوژه» 

شود، سوژه در سود سوژه تمام میکشد. این باژگونی واقعیت بهها را پبش میرمزها و معنابودن یکی

 .22«کندای اجتماعی، برآورده شدن خواستی و نیازی چنین میپی بهره

ه فرض کی است کشی از ابژه )تسلط بر طبیعت( و بنابراین در پی یک سودمندذهن شناسا در پی تسخیر و بهره

-کنایی می ایونهگ، بهجهان در چنبرۀ خرد غیر عقالنیکند. آدورنو در مقالۀ ا ابژه مطرح میهمسانی خود را ب

 نویسد:

ترین معنا به مثابه پیشرفت تفکر، فهم شده است، همواره آزاد کردن روشنگری که در گسترده»

حال کرۀ این موجودات بشری از هراس و نشاندن آنان در مقام سروران عالم را هدف قرار داده است. با

 .23«تمامی روشن شده است، از تأللؤ این مصیبت غرورآمیز، تابناک استخاکی که اکنون به

لذا  واند ردهأکید ککند که همواره بر هویت سوژه و ابژه تآدورنو تاریخ فلسفه و نیز علم روشنگر را محکوم می

 اعتقاد وی: ند. بهاای برای به انقیاد کشاندن ابژه توسط سوژه بودههمواره بازیچه

                                                           
 39: 1384آدورنو و هورکهایمر . 1

2. Negative Dialectics  

 219: 1379احمدی،  .3

4. Adorno 1973: 183 

 41: 1390آدورنو، . 5
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 .26«، وحدت شعار اصلی است]تاریخ فلسفه[ 25تا راسل  24از پارمنیدس»

نی سوژه ه همساشناسی، حکم بباشد که فلسفه از همان گام نخست و با تأکید بر ساحت شناختآدورنو بر آن می

  د:و ابژه داده است؛ یعنی از جایی که سوژه تصمیم گرفت خود را به خویشتن خویش بشناسان

یابد که شناسانه، از راه اندیشیدن و در نتیجه شناختن است که نفس در میدر این تلقی شناخت»

کند. در ادراک سوژه از خود، خودی که وجود دارد، زیرا خودش را نیز همچون چیزی فرض می

وجود پیوندد... پس اطمینان از گفتۀ آدورنو به خاطره میشود، شناخت بهای مطرح میهمچون ابژه

تواند خودآگاه شود، یعنی خود را خود نیز به معنای فرض وجود نفس همچون چیزی است... نفس می

گر را تبدیل به ابژه بشناسد، اما برای این کار باید خودش را یعنی همان سوژه دانای شناسای کنش

 .27«یعنی یکی از موارد شناسایی کند

 دورنو:آنظر کند. بههمان میناخت خود، با ابژه اینگونه است که فلسفه، سوژه را در راستای شاین

بایست که رسالت خود را درک کند. برعکس، به یافتن اصل توانست و میها پیش، فلسفه میاز مدت»

 .28«نخستین یا سرچشمه بسنده کرد، و منادی همسانی و کلیتی دروغین شد

 نقد قرار موردیت، کلکید بر وحدت از طریق تکیه بر خاطر تأتازد و آن را بهخصوص به فلسفه هگل میآدورنو به

-گل بدینهح کلی. زند؛ از جامعیت، از مطلق و از رودهد. هگل همواره از امری کلی، فراگیر و تام حرف میمی

با  مور جزییهایی که مرز اها و تفاوتسازد. هگل تمام ناهمسانیسان امر خاص را در امر کلی مضمحل می

 سازد:زند و از همه تمامیتی یکپارچه میدر قالب امر کلی کنار میهمدیگر است را 

-ها را بیبه اعتقاد آدورنو دقیقاً همان مسایلی که هگل در هماهنگی کامل با سنت متافیزیک، آن»

اند. این مسایل عبارتند از تمام ترین مسایل و راهگشای رسالت فلسفهاهمیت دانسته بود، جالب

اند و در یک کالم دهند، منفرد، خاص، یکه و تکرارنشدنیشدن تن نمیزندان مفهومیچیزهایی که به 

 . 29«با بقیه ناهمسانند

-دورنو میست که آبرد؛ اثبات وحدت و همسانی. از این جهت اترتیب دیالکتیک هگل تنها راه به اثبات میبدین

 نویسد:

د و نفی در نفی و همۀ چیزهایی را که در های اثباتی هگلی آزاد کرباید دیالکتیک را از شر تعین»

کاهند، کنار گشایند، و از امکان نقادی میاندیشه و روش کار هگل راه بر اثبات و پذیرش می

 .30«گذاشت

 گیرد:آدورنو همچنین علم روشنگری را از همین زاویه به باد انتقاد می 

                                                           
6.Parmenides 
1. Russell  

 204: 1379احمدی . 3              37: 1384آدورنو و هورکهایمر . 2
4. Adorno 1973: 143-144 

 218: 1379احمدی . 5

6. Adorno 1973: 334-338 
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ها را تحت شناسد که بتوان آناز میمنزلۀ موجود یا رخداد بروشنگری از قبل، فقط چیزهایی را به»

شمول وحدت درآورد.. ساختار علم مبتنی بر وحدت همواره یکسان بوده است... اصل موضوعۀ بیکن 

ورزد که معیار ناپذیر خصومت میقدر با امور پیونددرمورد وجوب یا ضرورت وجود علم واحد عام، همان

ید روشنگری هر آنچه به اعداد و نهایتاً به احد یا با دیدۀ گسست یا انفصال.. از د  31عام الیبنیتس

 .32«یگانه، تحویل نیابد، موهوم و خیالی است

را  هاکل آنشبدین وگیرد هایشان را نادیده میعلم با به قالب درآوردن تمامی کیفیات در حصار تنگ عدد، تفاوت

رند، بودن دا عقالیی علم و فلسفه که ادعایسازد: سه از پنج کمتر است. بنابراین به چیزهایی قابل قیاس بدل می

 اند.با اضمحالل ابژه در سوژه، سوژه را در جایگاه مسلط نشانده

ا در ای امید رهدید، بارقهقلی نومید شده و آن را راهگشای به نجات نمیع -آدورنو که به نوعی از معرفت مفهومی

اسایی عصر اسطوره، ردپای آن چیزی را شنکرد. وی حتی در جادوی معرفت شهودی و هنری جست و جو می

-یطوره مکند که در معرفت مفهومی غایب است و از این جهت به نوعی به ستایش دراماتیک جادو و اسمی

 پردازد: 

ها حتی در اشکال زبانی نیز محو کرد که اکنون اثر و ردپای آنتمایزاتی را حفظ می جهان جادو»

-نفع رابطه یا نسبتی واحد سرکوب میو متنوع بین موجودات، به های متکثرگشته است. اکنون قرابت

ای میان داللت بخشد و ابژه یا عین فاقد معنا، رابطهشود؛ رابطۀ بین سوژه  یا  ذهنی که معنا می

 .33«عقالنی و حامالن تصادفی آن

 سیشناباییوری زیتئتر جادوست؛ با عقالنیتی که خاصۀ آن است. وی در در دیدگاه آدورنو، هنر نیز خلف عقالنی

 نویسد:می

اسطوره  قلمرو جادو و ۀاثر هنری دارای اصل عقالنیت است که به جدایی آن از سلط ،نخست ۀدر وهل»

 .34«ایستدجدیدی است می  ۀدوم، هنر در مقابل عقالنیت که خود قلمرو سلط ۀاشاره دارد و در وهل

در برابر عقالنیت اثباتی که به  - 35عقالنیت منفی و یوتوپیایی -این منظر، هنر و ادبیات با عقالنیت خاص خوداز 

 معتقد است: در باب زشتی، زیبایی و تکنیکایستد. آدورنو در مقالۀ خود با عنوان همسانی تأکید دارد، می

های عقالنیت تواند ما را در ترمیم زخمبهره بگیرد، می ]هنری[ها مایهعقالنیتی که از این نقش»

 .36«محض، یاری دهد

باشد که منادی ناهمسانی است و تن به وحدت رو در نزد آدورنو از جایگاه رفیعی برخوردار میهنر و ادبیات از آن

 دهد. اما هنر نیز مانند هر معرفت دیگری ممکن است دچار استحالۀ کارکردیهمانی رمزها و معناها نمیو این

                                                           
1. Leibniz 

 41: 1384ایمر آدورنو و هورکه. 3            35-36: 1384آدورنو و هورکهایمر . 2
4. Adorno 2002: 54            5. Adorno 2002: 55  

 49: 1386آدورنو . 6
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برد و از آن نام می  37صنعت فرهنگ ای که تحت عنوانروست که آدورنو بین هنر مدرن و هنر تودهگردد. از این

صنعت فرهنگ سازی؛ روشنگری به شود. آدورنو در بر یک وحدت مکانیستی استوار گشته است، تمایز قایل می
 کند:، چنین بیان میایمثابه فریب توده

دست و همگی دهد... هر شاخۀ فرهنگ در خود یکبه همه چیز سرایت میاینک فرهنگ، یکسانی را »

اند، و ای یکساناند.. تحت نظام انحصاری، همۀ اجزای فرهنگ تودهنواختست و یکدنیز با هم یک

بندی این فرهنگ، یعنی همان آرماتور مفهومی ساخته شده توسط انحصار، خطوط مربوط به استخوان

 .38«شودمیرفته نمایان  رفته

سازد، یرسیم متای که در برابر واقعیت سر خم کرده و از آن بهشتی موعود اما هنر مدرن بر خالف هنر توده

 کند: ها تأکید میها، بر بایستهوجهی انتقادی دارد و در عوض به تصویر کشاندن بوده

عنوان برداشتی صل اکنون بهبه گمان آدورنو، هنر مدرن اصل کانتی استقالل هنر را ثابت کرد، و این ا»

-هایش، نقادانه و منفیمتافیزیکی از تجربۀ هنری مدرنیته درست است.. هنر مدرن، جدا از کاستی

یابد که گراست... این هنر نقد دستاوردهای سنت است، و بنیان خود را در نابسندگی آن چیزی می

ویسی و بازسازی، این نکته را آشکار ساخته دهد... هنر مدرن با انکار تقلید، رونخود را بسنده جلوه می

 .39«است همانیاست... که بر خالف برداشت عامیانه، اساس هنر عدم این

همین دلیل از تن دادن به واقعیت برد، حاوی وجهی یوتوپیا است و بهمنفی بهره می 40هنر مدرن که از استتیک

-چه هست، چیز دیگری را ترسیم میهنر مدرن با نفی آنعبارتی گریزد. بههمانی با آن میپرهیز کرده و از این

تر گردد از کرنش کارکردی در وجود آید. بنابراین هنر هرچه اصیلنماید؛ وضعیتی که موجود نیست و باید به

کند، هنری مستقل از یاد می 41رود. هنر مدرن که آدورنو از آن با عنوان هنر خودبنیادبرابر امر واقع طفره می

 دارد که:، اذعان میخودبنیادی هنرای با عنوان یابد. وی در مقالهو آزاد است و از سوی جامعه تعین نمیاجتماع 

گیرد، بلکه بدان خاطر اش را از جامعه میسبب امری اجتماعی نیست که محتوای مادی هنر بدین»

کردن خود درون گیرد. هنر با منعقد امری اجتماعی است که عمدتاً در تقابل با جامعه شکل می

رو که از هنجارهای اجتماعی موجود اطاعت کند و از اینخویش دارد، به جای آن وجودی که رو به

 .42«کند، آن هم صرفاً با بودن خویشحساب آید، جامعه را نقد میامری به لحاظ اجتماعی کارا به

که بر حقانیت امر بالفعل اجتماعی آن جاینسبت هنر خودبنیاد با جامعه نسبتی تفاوتی است نه اثباتی؛ یعنی به

کند. درست همین امر شاکلۀ نوعی ای متفاوت و بالقوه اشاره میصحه بگذارد، به ساخت آرمانشهرانۀ جامعه

شناسی تفاوت نامید. هنر توان آن را زیباییکند که میگذاری میشناسی را در نزد آدورنو پایهخاص از زیبایی

                                                           
 

 229-230: 1388. احمدی 2         36-37: 1380آدورنو و هورکهایمر  .1
3. Aesthetics                4. Independent Art 

 27-28: 1385آدورنو . 5
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سازد؛ ین استقالل از امور واقعی، با جامعه پیوند یافته و تعهد خود را مشخص میمدرن دقیقا از دریچۀ هم

 نویسد:می تعهدنگر آن نهفته است. آدورنو در مقالۀ تعهدی که در ذات درون

معنای خاص شناسی، تعهد را باید از گرایش متمایز ساخت. قصد از هنر متعهد بهدر نظریۀ زیبایی»

های قانونی و یا نهادهای عملی ایجاد شود، بلکه هدف آن اصالحی، فرمانهای این نیست که اقدام

 .43«های بنیادی کار شوداست که در سطح نگرش

توان گفت در نظرگاه آدورنو، تعهد هنری به معنای پرداخت مستقیم به پراکسیس سیاسی نیست، عبارتی میبه

عنوان ای در ساخت آگاهی انسان است. بهحول ریشهبلکه تعهد هنر در تغییر بنیادین هستِ اجتماعی از طریق ت

مثال شعری را در نظر آورید که در آن مردی چنان توصیف شده که در کنار ساحلی زیبا و دریایی صاف و آبی، 

نظاره نشسته است. در دست مرغان دریایی را به های اجتماعی، پرواز زیبا و یکبا خیالی آسوده و فارغ از دغدغه

( مثل  44جای تصویر امور واقع )فاکتاست که این اثر ادبی فارغ از هرگونه دغدغۀ جمعی است و به ظاهر چنین

دغدغه آفریده است. اما در حقیقت مخاطب با خواندن این اثر از یک کمبود فقر، بیماری، جنگ و.. تصویری بی

ها در دنیای تکنولوژیک از بین انسانواسطه مسخ ذهنی شود؛ چیزی که باید باشد و نیست، فراغتی که بهآگاه می

دنبال دارد تا جامعۀ خود را به پرسش بگیرد و با انتقاد از آن بهرفته است. بنابراین اثر خواننده را به تأمل وا می

چه این سیالیت، ناهمسانی و پویایی را به اثر هنری و ادبی راه گریزی از این وضعیت باشد. باید گفت که آن

عبارتی هنر از مجرای ه مثبت آدورنو به این سپهر را در پی دارد، روح میمتیک اثر هنری است. بهبخشیده و نگا

 گردد.سان خاستگاهی برای رهایی انسان میدهد و بدینمیمسیس است که ندای تکثر و چندگانگی سر می
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