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 مدرن به مثابه بحران مدرنیته:هنر پست

 "نظریه زیباشناختی" رنو بر ودرآمد آدنویس مروری بر پیش

 نیکوالس بالسترسنوشته 

 ترجمه مهدی قادرنژاد حمامیان

ویس نپیش" در دهد. زیباشناختی قرن بیستم را مورد توجه قرار می تعهداتترین رنو یکی از مهمونظریه زیباشناختی آد

ی در پزیباشناختی جدیدی است.  طرحهنر مدرن نیازمند  دشواریدهد که رنو شرح میوآد ،بر نظریه زیباشناختی "درآمد

مورد تهدید قرار گرفت.  اینحو قابل مالحظهانسانیت مورد ادعای هنر مدرن به  گر، هستی داللتهراس ناشی از هولوکاست

ر هتوحش، هنر مدرن  به جانب یعنی -منحرف شد متضادشپایه خرد روشنگری به جانب  چنانکه غرب بنیاد یافته برهم

ی که به دهشت هولوکاست و ناکازاک "های مگاتنیبمب سویکمان به  و حرکت از تیر " با گذار ازناپذیر شد. بیشتر فهمچه 

اقعه و این تناقض به این معنا نیست که است. معنابیبعد از این واقعه  سرودن رنو به این نتیجه رسید که شعروآدانجامید، 

ای به گونه هراس ناشی از هولوکاستدهد که رنو پیشنهاد میو، آددر عوضکند. استمرار هنر مدرن را سلب می آشویتس

  "به بدل شدن به  در اجبار . شدهنر مدرن  امر نو بدل به رسالت و کند که در پی امر نو باشد.بنیادی هنر را مجبور می

 یابد...می "پریشانی " لحظههنر مدرن خود را در یک  "است که در حال پدیدار شدن چیزی کامالً متفاوت در جامعه

در  که (پریشانی )این آسیمگی  1"...در حال ظهور پیش رویش مواجهه با حوادثمتعاقب فجایعی واقعی و در  ایپریشانی

تصادی، برابری اق، ناروز افزونگرایی در حال نظامیحاصل از آسیمگی ) پریشانی( ، تشدید هم شده است گرایینتیجه مصرف

 های(ها ) پریشانیآسیمگی ی اینمدرن تمامفرهنگی است. با این وجود، در چرخش به سمت هنر پستو نابودی تفاوت 

 جهایرنمدرن در مواجهه با  هنر پست با این همه، اند.برطرف شده و یا تطبیق یافته رسد که از دست رفتهمدرن به نظر می

هنر مدرن شاید همچنین کمک ما باشد سیر پیشرفت رنو در مورد فهم وآد پایای هایادعا ضعیف عمل کرده است.جهانی 

 .را بفهمیم مانانسانیت توانیم از لحاظ فلسفی وضعیت کنونیبدین وسیله، ما می مدرن.هنر پست شکست در فهم

روش باشد. شرح هنر مدرن می خاللشناسی از از نو سازمان دادن زیبا دررنو وهای آدبررسی تالشهدف مقاله پیش رو 

 ناقضاتاین تکه در حالی، وجود هنر را آشکار کندکند که تناقضات جای گرفته در نظریات مرنو او را ملزم میودیالکتیکی آد

ا مد اندیشه دیالکتیکی او ر جریانکند. این دستگاه می ترکیبدستگاه درون یک و  جبری معین/ای را از طریق شیوه نفی
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انکار را ه جای امور جزیی کلیت بیا  و امور جزیی در ورای امر کلی، ای امکان جستجویفکریجریان چنین نظر دارد. 

اند تومیزیباشناختی از هنر مدرن  دریافتیشان است که تضادهای درونی خاللها و از انتقال همه بخش راهتنها از  کند.می

های ت، بستگیتوصیف شده اس قطعه قطعه نگارشکه به مثابه شیوه  ،تکه تکهآدورنو با شیوه نوشتاری  دلبستگی .شودممکن 

هرچند، نیاز به گفتن ندارد که شیوه آدورنو ضد  چون ساموئل بکت دارد. ادبیهای با فرم هنری مدرن شخصیت مشترکی

د توانچنین فرایندی است که او می کند. تنها از خاللمیاز راه فرم نفی در مقابل آدورنو روش را  باشد.شناختی میروش

ه آنها ارائکند بدون محتوای معطوف به حقیقت را تجدید  ، معنی، ابهام وپیوستگی، ای چون سبکهای زیباشناختیمفهوم

ر ددهد که هنری شود، در حالیکه رنو به زیباشناسی فلسفی اجازه میآدو روشتکراری. در کل،  امری مبتذل وبه شکل 

 برایدو دشواری بنیادی را با شرح  نویس درآمدپیشآدورنو  کند.می همان حال از یک جدایی محض بین آن دو اجتناب

ای متناقض، به گونهو مقوالت به تنهایی غیر ممکن است.  راهبه هنر از  وصولکند؛ اینکه اساساً تفسیر زیباشناختی شروع می

از نظریات زیباشناختی را به دست  متعددیهای های هنر است. آدورنو نمونهابژه بندیقضاوت زیباشناختی متضمن  دسته

را  ناب مشتق از اصولی ناچیز هایبرای مثال نظریه نام انگار هنر کلیت  .نابسنده اند دهد که به خاطر همین مشکلمی

های نظریه دهند.به اهداف تکنیکی صرف تنزل میهنر را ، با تاکید گذاشتن بر صنعت، ورانهگیرد. نظریات پیشهمفروض می

های فرهنگی نیز نظریه شوند.یکسره از ابژه رها   کرده و بدین وسیلبندی صرفاً تالش دارند تا سلیقه را دسته نیز باورتجربه

ا را هفاکت فقطنیز  هنر ماندگارهای درونهای یونان برابری کند. نظریهچطور با کالسیک سنجد که آناین میبا هنر را 

ا ر مذکورهای دورنو تمام نظریهآلذت دارد.  گر این است که که هنر داللت بربیانخرد مرسوم و متعارف و د. کننبیان می

 شرح هنر مدرن از طریق زبان "نظریه زیباشناختی " هدفگذارد. توسعه هنر مدرن کنار می توضیحشان در به دلیل ناتوانی

خورده  شکستمدرن رونده هنر پیش توسعهزیباشناسی به لحاظ تاریخی در توضیح دلیل فلسفه که خودش است. در حالی

ری هن اثرمعطوف به( حقیقت یک  ) محتوای ": امری ضروری است این مساله از طریق زیباشناسی با وجود این شرح است،

یا در آن مستهلک  شدهاست که فلسفه با هنر یکی  حقیقت( به معطوف ) نیازمند فلسفه است. تنها در این محتوای

  2. "شودمی

پردازد، می فیلسوف -شاه این دوبه نقد چرخد. آدورنو توجه آدورنو به هنر مدرن سپس به جانب تحلیلی از کانت و هگل می

انت ککند. یابد. آدورنو با نقدی مبهم از کانت شروع میشان میمهم حقیقت را از خالل فلسفه هایبنیاندرحالیکه همزمان 

یعنی دهد، کار هنری را در مسیری مبهم قرار میو سهواً ابژه از ابژه هنری  غافل می شود  -کردن هنر خردمداربه دلیل 

یزی، آماست. به طور کنایهحقیقت راهنمایش در حالیکه به نحوی هنوز کند،  پیدارا در تاریکی  که آن باید راهشجاییدر 
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رح ای جزمی مطبه گونهزیبایی را  بی غرضیکه کانت ظهور هنر مدرن را پیشگویی کرده است. با این وجود کانت هنگامی

 :کردارایه ش را نقدهگل  بر اساس این، دچار اشتباه شد.کرد 

تی زاری آراسته به صورارزش خود را حفظ کرده است. زیبایی که باید چیزی بیشتر از بوته هنوزمطمئناً نقد هگل از کانت 

  3نیست. یشهودهای سوبژکتیو پذیر به کارکردتقلیل صرف یک فرمول جزقرینه باشد 

 به "سوبژه و ابژه در امر کلی یزیباشناسانه -ورا همانیاینفرض کردن ناصحیح  دیهیب " در اما نقد هگل از شهود کانتی

ابژه ی با بستگبنیادی در  سوبژکتیویته شدهاز خود بیگانه  جوهررا با تصدیق  دیالکتیک هگل وحدتد. آدورنو روخطا می

 طبیقتهنر را با روح  د که هگل به غلطکنکشد. به عالوه، آدورنو اشاره میبه چالش میمدرنیته  بهپیوسته ذاتاً  ناپذیرفهم

 bloodyبسان یک لوده بازی لعنتی است ) " کندرا ارائه میاز تکمیل روح مطلق  نشانیدهد؛ این بیان هگل که هنر می

farce)" . امر ضرورتبعد از هولوکاست ثابت کرد که نظریه هگل درباره مطلق  شیوه حکومت از حاصل  حدبیدهشت 

 هی کحدبی فریببعد از  شادمانه رضایتاز در نتیجه هنر نیازمند این است که خودش را است.  پذیرشمطلق غیر قابل 

( historicophilosophyمندانه )آدورنو یک فلسفه تاریخ .رها کندایجاد کرد  وحشت ناشی از هولوکاست در نتیجهعقل 

نگرانه جزء به لحاظ تاریخی محتمل هنر مدرن باشد. رویداد تاریخ یمنظومهگر تواند داللتدهد که میرا پیشنهاد می

 پذیر به آن نیست: آغازگر روح اثر هنری است، اما تقلیل

اثر هنری حقیقت روح است؛ آن  عینیتاش هستند...آنجا مابین روح و دیگری یفرایند یافتهشکلهای ... آثار هنری تبلور

 4شده است. یکیشده و با خود  پیوستهخودش  غیریتروح است که با 

ست( قابل پذیرش ا ررهاند ) واقعیتی که به طور کل غیبا واقعیت تجربی می رنو اثر هنری را از هر گونه سازشبنابراین آدو

این حرکت در پی کند. اثر هنری ذکر میپیشرونده ا به عنوان عنصری مهم در روح هم زمان واقعیت تجربی ر در حالیکه

ه این کند کآدورنو ادعا می و ناسازگاری است. خردگریزییعنی  -نقطه متضادش کردن دیالکتیک هگلی با وساطت متعادل

 گشوده عمیقاًاختار سنیازمند فکر کردن به  وضعیتاست. این تری درستنسبت هگل بسته  پیونداز  دیالکتیکی سلبی پیوند

 دهند: اینکه هر دو اولویت را به میانجی می ،شریکندبا هم دلبستگی است. اثر هنری و فلسفه در یک  میانجی

 آن یک هگستراین  است، و در مندنیز واسطه اشواسطگیاست؛ آن حتی در لحظه بی اشگیبیشتر از یکهچیزی هنر 

 5دارد. مفاهیمبستگی/ قرابت اختیاری را با 
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 ان نیستند.یکس اما آنها یک چیز ،رساناییشان از خاللاند، فکر مفهومی در یک ساختار مشابه شریکتهنری و  تفکربنابراین، 

گذرد که آدورنو از آنها میدشواری  هایراههکج .گذاردمیخواننده  پیش پایهای فراوانی را آدورنو چالش نویس درآمدپیش

پیشگفتاری بر هر  ای با نامآنتونی کاساردی در نوشته کند. برای مثالای میش را مستعد همه نوع بد فهمیانظریه

 نهد:ای را پیش میاز یک چنین بد فهمی ترکیبی، زیباشناسی آینده

برای  یجایبنا کردن  مثابهبه تواند می، کار او سنت ناهمگونیعنی این  ،کلیتانتقادی آدورنو از این  سنجش با توجه به

 ادآوریی به مثابه "هنر ": شودتر درک به شیوه قابل تصور برای آنتماتیک هر گونه سکردن سی مستثنیبا فهمیدن هنر 

آدورنو  های. تمام نفیکامالً برعکسدر شرح آن ناموفق است.  پیوستهتعریف خواهد شد، به مثابه چیزی که نظریه  ساختی

تیکی توانند در یک فهم دیالکاند و در عوض هر کدام میبرای آشکار کردن تعدادی از عناصر حقیقت زیباشناختی شکل یافته

هنر به  "جایگاه ابژکتیو "داشت قاطعانه نگاهشوند. هدف نظریه زیباشناختی  ادغامارتباط بین نظریه زیباشناختی و هنر  از

 ژههای سواز تاثیرات یا قضاوت ای اینکه آن را به مثابه کارکردیاست به ج اشپایگاه جایگاه/در  سفت و سختای گونه

 6تعیین کند.

با  کند.دهد فراهم میمندی اثر هنری اولویت میدرباره اینکه آدورنو چگونه به اثر هنری و واسطه شناختی رااین شرح 

. با وجود این حقیقت چیزی غیر از آن چیزی است که اثر هنری است عینیتمدعی اندیشیدن به ساختار میانجی، آدورنو 

 شود: فراهم می بی درنگ بوسیله اثر هنری

 اش، نه به واسطهو توسعه ظهور، در جریان شکل گرفته  استآید می هابعدآنچه که  از خالل/ ابژگی عینیتحقیقت این 

اعده ق تا به مثابه یک حقیقت رفت و ظهورثابت و مفروض است. این فرآیند چیزی ندارد غیر از پیش آنچه که به سادگی

 (357. ) قرار گیرد اصول نابسندگی مقابلدر 

 هنر حرفگذرایی ابژه  روش آدورنو دربارهشود.  فهماثر هنری  واسطگیبی فریفتاردر ارتباط با  دتوانتنها میحقیقت  

د وانتآن از طریق تجربه ابژه به مثابه یک تجربه گذرای آنی که نمی صرف است. ایستایهستی زند. آن بیشتر از یک می

، در کلودیا برودسکی کند.هنری را از یک کاالی فرهنگی جدا می است که ابژه فهم شود به طور کاملیا  درآیدتسلط  تحت

 کند: آن را کامالً روشن می در هنر بعد از آدورنو " و عینیت object hoodابژه بودن/ بندی مقوله حسانی: صورتمقاله 
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ناختی شهستیبرداشت خواه  -است سنتی فلسفی برداشتابژه در هر یک از  تلقی در تضاد بابرای آدورنو، مفهوم ابژه ... 

 پویایی -خود "، حرکت ذهن گونه،به همین .است "حرکت"  : آن خودش نیست بلکه، در عوض یکباشد یا دیالکتیکی

 ورهغوط اشبه بیرون از وجه حقیقت که آنیعنی جایی "فرهنگ بودگیدرون"ابژه را از  و د،سازرا ممکن می "عینیت" ،"ابژه

  7کند.جدا می است و گسترش یافته متضمن، شده

اش ارتباط ابژه در پذیریبه آسیب دیشیدن به ابژه هنر نیازمند اندیشیدنکند، انهمچنانکه این چکیده به روشنی بیان می

ی خود بیگانگ بر از جدائی درون ماندگار کارگواهی بر  آماده است. هنر خود کاال/ متاعاش به مثابه یک فرهنگی جایگاهبا 

کند که ورای طبیعتی صحبت می  آن ازر هنری همچنین اثآ هآگاخود جود میانجیواین با  ش است.اجامعه از طبیعت

 است.بیرونی واقعیت مقرر در  واسطهبی طبیعت

نظریه  "کند، مساله مهمی است. از زمان مدرن کمک میوش آدورنو به ما در فهم چرخش پستاین پرسش که آیا ر

اینکه  با فرض. است صنعت فرهنگ سکوت پیشه کرده های مستمربگوییم که هنر در برابر فتح امکان دارد، "زیباشناسی

، آثار تیمهس مایگییکسانی/ میانو یا  وابستگینادرک کردن هنر از طریق کنایه،  قادر بهتنها  ما مدرنیته به نظردر پست

  باشد.وجود روش آدورنو نیازمند اندیشیدن به این چرخش تاریخی می . با اینکنندبی اهمیت بودن را اثبات میهنری 

هنر بیشتر  کنندهافراد هنر فهم و دنبالنشان داد که  2012یک مطالعه آماری در دانشگاه ایلی نیوز شیکاگو در سال 

های بهتری هستند. انسانهنر  کنندهافراد هنر فهم و دنبالدر اصل، و . کننددر امور اجتماعی مشارکت محتمل است که 

ن که اهدا کننده خومند به هنر بیشتر محتمل است این افراد نسبت به کسان دیگر غیر عالقهاین مطالعه نشان داد که 

اری این مطالعه ک ز لحاظ ظاهریا . در حالیکه مسایل اجتماع باشندباشند، به همسایه خود کمک کنند و یا بیشتر درگیر 

در همان حال، این مطالعه شاید هشدار دهنده هم  .دهدمی اتمام امورو  یتقصد آنی از ت؛ آن به هنر یک معنایعالی اس

نود موجود خوش وضعیت باکند تا هنر که تنها کمک می ، تاملیدهداخطار می ایباشد. آدورنو درباره چنین تامل غیر نقادانه

حاصل از شکل کاالیی اثر هنری، غمگینی عمیقی قرار گرفته است. با وجود اینکه من شادی با وجود این، در پس  .باشد

این ظاهر زیر در توان گفت که ، به سادگی میندارم وجودیبرداشت آدورنو از این غمگینی  ازکامل  دریافتزمان برای 

اقع و  ترس و وحشتی ،ی وجودیاضطراب ،لوحیر اینکه زیر این ساده، و بیشتقرار داردای لوحیساده خرسندانهگرایی مصرف

 .آیدیماز دست رفته به نظر  پروردآنچه که صنعت فرهنگ آن را می در مقابل استعالیی یا افق از کار جمعی هر شکل. است

 شده شتهپایه گذاسابژکتیو  نسبی انگاری این ازیم که خود را گوید که ما نیازمند آنزیباشناسی آدورنو به ما میفلسفه 
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پسند خود، مشکل معیارهای، اثر هنری باید بر روی زنده بمانند بخواهنداگر هنرهای زیبا  .رها کنیم صنعت فرهنگتوسط 

 بر آن تجربه جمعی ایستادگی کند... ایستادگی کند. تجربه هنر باید مادیتو کار جمعی خود در  و بنیاد

 ای است از: این مقاله ترجمه

Ballesteros, Nicholas, Postmodern Art as the crisis of Modernity. A review of Adorno’s draft 

introduction to “Aesthetic Theory”  
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