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 *شهرویرانو  شهرآرماننقش انتقادی هنر: آدورنو بین 

 پائولو. ا. بوالنوس

 ترجمه: مهدی قادرنژاد

 گیرند، بلکه تقابل میان رازآمیزی وکه در تقابل با هم قرار می نیستند کنشاین نظریه و  ،آگاه هستی  در نمایش 

نیست، نی بیطریق بنیان یک دیکتاتوری روشن، آن از اتفاق افتدگری . اگر روشناستشفافیت، پدیدار و بینش 

 1کلوتریپیتر اس -دهد.گری دراماتیک هستی است که رخ میروشن-بلکه به مثابه خود

 مقدمه

 سازیواژگوناو به دلیل  شود.گویی میهامتئودور آدورنو غالباً منجر به اب هایخواندن یا شنیدن در مورد ایده

عقل رحمانه ازبه دلیل انتقاد بیاو را هم نماید، برخی لوح میساده همچون فیلسوفیابژه در نظر اکثریت مفهوم و 

 بر یبه ویژه اینکه نقد اجتماع ،قابل فهم نیست هم که برای دیگرانیپندارند در حالیگرایی یک آنارشیست می

اصر حال این نکات، بعضی از عنبه هر . فاقد معنا استاساس دیالکتیک سلبی او به راحتی برای تعداد زیادی از آنها 

یر فلسفه او غ صحیح ارزیابی ی از این موضوعات اصلی، رسیدن بهتراصلی اندیشه او هستند؛ بدون فهم عمیق

 ممکن خواهد بود.

به سوی بربریت بازگشته است؛ اینکه ناعقالنیت خود در  گردد که تاریخ عقالنیتفلسفه آدورنو حول این ایده می

ای گذار کرده ایدئولوژی سمتاندازمان از زندگی به چشم"گوید، شده است. در اخالق صغیر میدرونی عقالنیت 

اند آنچه که مدرنیته یا روشنگری قول آن را داده 2"زید.که زندگی دیگر نمی کندمیکه این حقیقت را پنهان 

این  3،است ان و انحالل اساطیررهایی از طلسم جه و مشان از طریق رفع توهآزادی انسان از ترس و بنیان سلطه

ای است که ما توسط روشنگری اغوا شدیم. آن از طریق پیروزی دانش بر هوا و هوسمان بود که آزادی فرضًا طریقه

ای که پشت تر. وعدهبدست آمده بود. هر چند برای آدورنو، این وعده آزادی هوس دیگری است، یک هوس زیرکانه

اش آن است که در تناقض با جلوه خود اما ماهیت اصلی -روشن شده از دانش -جلوه عقالنیت پنهان شده است

. 4"نبود خواست آشکار کردن راز استبه معنی  "در دانش،  "قرار است راز و رمزی وجود نداشته باشد"اینکه است. 

را داد  "بزندگی خو". روشنگری وعده انداخت لهای روشنگری قابلیت ادراک را از شکپذیرش کورکورانه وعده

 های زندگی را پوشاند.در حالیکه در حقیقت، همچون یک حجاب قابلیت

تعبیر  دچار سوء ای مطلقممکن است به عنوان بدبینی روح آدورنو از یک جامعه شیئ شدهبیظاهراً  برداشت 

آدورنو این امکان وجود دارد  "زیباشناسی رهایی"قاله بحث خواهم کرد که از طریق . هر چند، من در این مشود

اد خود را به عنوان امر متض دتوانبفهمیم. یک اثر هنری می نخیالیاز آزادی  یساحت کننده تا هنر را به مثابه خلق

اکنون را به آینده بگشاید. آینده قلمروی برای امید است؛ اما هنر وضعیت  ،با اکنون نشان دهد و بدین وسیله آن
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ا تواند برای مترین کاری که هنر میده این باشد که آینده بهتر از اکنون خواهد بود. مهمتوان تضمین کنننمی

 توانوستالژی بدون محشدگی کامل و در بر انگیختن یک نوع انجام دهد این است که به ما در نبردمان علیه شئی

تواند کاالییده شود. می هنر حتیکه چرا  تواند برای ما انجام دهدترین کاری است که هنر می. این مهمکمک کند

: حداقل یک چیز مشترک دارند"انتقادی پردازان نویسد که نظریهوقتی می با نیکوالس. اچ. اسمیت موافق هستم

دهد تا ینکه آن به خود اجازه نمیاباشد، برای  سلبی اما برای آدورنو امید همواره باید 5"امید به یک زندگی بهتر.

چنین تصوری . توجیه کند و مشیت الهی مندیغایتای چون اومانیسم، لوحانهمفاهیم ساده بچهارچو خود را در

سازی ما از نامد. مفهوممی 6"امید غیر قابل بنیاد "از امید اجتماعی احتمااًل نزدیک است به آنچه که اسمیت 

  .نخواهد کرد هبرآورد آرزوی رسیدن به آنچه را که انتظارش داریم هآرمانشهر همیش

برای سرگرمی است؟ یا آیا آن چیزی بیشتر از ابزاری کند: آیا هنر این مقاله یک پرسش اساسی را دنبال می

ه که من آرزو دارم بیان کنم این است که هنر چیزی بیش از سرگرمی است؛ زیباشناسی آنچ سرگرمی صرف است؟

ورای بودن ابزاری برای آشتی تناقضات درونی کند. ته میسرهایی آدورنو نقش انتقادی هنر در جامعه را برج

کند؛ آن خودش را به مثابه محصول این دیالکتیک جامعه، هنر در پویایی دیالکتیکی جامعه و فرهنگ شرکت می

پذیرفته شده تجهیز به خوبی فرهنگ یا ایدئولوژی یک  ضد فرهنگخودش را با بخشد، و در نتیجه تحقق می

ی بینی ساده لوحانه ناشآن تنها از طریق سلبیت است که از خوش -ماندوجود، هنر منفی باقی میکند. با این می

از دانش ایجابی مسلم انگاشته شده توسط  یبه انتقامیابد. هنر در این مفهوم از دانش و صنعت فرهنگ رهایی می

نقدی از ایدئولوژی است، آن تبدیل که هنر به مثابه . تا  آنجاییشوداش تبدیل میصنعت فرهنگ در مقام حامی

، یعنی، یک برای تغییر عقیده. با وجود این، آدورنو شودمی شهربه جایگاه واقعی جامعه به عنوان یک ویران

هر و شماند، آدورنو در میانه آرمان؛ فلسفه او سلبی باقی میعجول/ شتابزده نیست شهرسازی ساده از آرمانمفهوم

 ایستد.شهر میویران

 زیباشناسی در یک فرهنگ ویران شده

 یانداست. در مقام یک هنرمند، او به عنوان موسیقی نسبتی خاصآدورنو با زیباشناسی و دریافت او از آن  نسبت

توان به عنوان حامی در سنت و رموز فنی موسیقی مدرن. در ضمن، آدورنو را میمتبحر کالسیک تربیت شد، 

ی که هایقابلیت"لوحانه نیست، و او نوشت که به هیچ وجه سادهاز زیباشناسی  دریافت اوآوانگاردیسم شناخت. 

به طبقه باال آمده کمک کرد تا به  [بورژوازی به قدرت سیاسی رسیدنبه دنبال ]کلمه فرهنگ بدست آورد 

 آدورنوشود. میدر این معنا، صنعت به سربار فرهنگ و بویژه هنر تبدیل  7"داری برسد.اش در اقتصاد و زماماهداف

ش از فرهنگی اتعیین شده بوسیله آگاهیمتاثر و  ناراحتیتواند بر حساسیت اندک نمی باانسان  "گوید که به ما می

ریزی که طرحشود وقتیفرهنگ ویران می"مساله این است که آمد غایی این و اینکه پی 8"غلبه کند. دستوری

فرهنگی است چیزی است که از ضرورت محض زندگی کنار "به عالوه، نه تنها آنچه که  9"شود...شده و اداره می
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واره را پرورده است، برای مثال شناختی یک شخصیت بتبه لحاظ آسیب هم فرهنگکه ، 10"گذاشته شده است

رد تا تالش ک... اما اگر کسی است موسیقی بتواره شدهمناسب : آگاهی شنوندگان توده آدورنو نوشتدر موسیقی. 

 آگاهانههای ناالعملعکس.... مورد بررسی قرار دهدهای شنوندگان شخصیت بتواره موسیقی را با وارسی واکنش

ل به مقوالت بتواره متمای منحصراًآنقدر شان به شدت در حجاب مانده است و ارزیابی آگاهانهآنقدر شنوندگان 

 11"...تاس موسیقی صنعتهمنوایی از پیش با سطح آن  یک کندکه شخص دریافت می پاسخی هر است که مسلط

به  را ای که صنعت فرهنگگریآدورنو توضیح خواهد داد همسان دهد چگونهنشان می است که این طریقی

فت در یک پسر"در ضمن به مثابه واره موسیقی معاصر کنند. شخصیت بتکنندگان موسیقی تحمیل میمصرف

، 12"آغازین در مرحله"بلکه همچون توقیفی توصیف شده است نه همچون ارجاعی به وضعیت پیشین،  "شنیدن

صنعت  "که مشهور به  - ایستا بوسیله مکانیسم صنعتای که به معنای این است که موسیقی معاصر به گونه

همچون هر نوع دیگر هنر، برای مصرف انبوه موسیقی، . ، ارائه شده استاست "گریصنعت نمایش "یا  "موسیقی 

 فلسفه موسیقی مدرنیابد. در ساخته شده است. در این مفهوم است که فرهنگ به سرگرمی محض تقلیل می

 خوانیم: می

اش در ابهیند مشاز فرآشده موسیقی به مثابه کاالی تولید انبوه بسیار بیشتر  حساب ساخت و تولید... گذار به 

. عناصر غیر مفهومی و غیر عینی در موسیقی که از زمان شوپنهاور، طول کشیده است رهای زیباادبیات یا هن

کار ه زار ببابر ضد اندیشه اند، تنها برای مقاوم کردن آن توجیهی برای کشش موسیقی به فلسفه خرد گریز بوده

بوسیله منطق  آن حدخردی بیبی که ،استهای مصوت، رادیو، و آواز بازاری عصر فیلمتنها با آغاز  .گرفته شده اند

 13.مصادره شد جهان تجارت

خود را  صنعت فرهنگ است؛های فرهنگی انحصاری توزیع کاالهای افزار رشد تحول وبرای آدورنو، این نتیجه 

 همچنین روی هر آنچه که به لحاظ زیباشناختی همسان نشده است"ن یک تمامیت تثبیت کرده است، و همچو

کند، انحرافی از قواعد اش صحبت میاست که آدورنو دربارهای گری جدید و پیچیدهاین همسان 14".سلطه دارد

نیدن ششود: در امر شنیدن میمنتج به پسروی  گری جدیدموسیقی و تسلیم شدن به منطق صنعت. این همسان

 ماندیتبلیغ... چیزی برای آگاهی باقی نم توزیع، و بویژه با آگهی و دستگاهرو گره خورده است با تولید بوسیله پس

 با تبدیل کاالهای تحمیلی عیناً به و خرید صلح روحانی اتیتبلیغ یکاال برینقدرت  مقابل درتسلیم غیر از 

15خودشان.
 

کردن  تجاری سلطه است. از یدقیق ، یک نمایشاز خالل تبلیغاتایجاد شده  تصاویرها و نماد کنندهمنکوب قدرت

فرهنگ امروز  "بخش صنعت فرهنگ است، برای اینکه هنر، در این مورد موسیقی، اما بخشی از گرایش تمامیت

اش یک نیاز ساختگی را در مصرف کننده بازاری شدندر مورد خاص هنر،  16."همان نشان را بر هر چیزی میزند
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گ نه تنها خودآیینی هنر صنعت فرهن دهد.بدینسان موقعیت هنر را به سرگرمی صرف تنزل می کند وایجاد می

کند. صنعت فرهنگ به اثر هنری یک منطق بیرونی را را نیز نابود میاش برد بلکه منطق درونیمی را تحلیل

اثر هنری مطابق با آنچه که برای مصرف کننده 17".سازیعقالنیو  "سازیاستاندارد "منطق یعنیکند، تحمیل می

ای که توسط خود صنعت فرهنگ از پیش تعیین شده است؛ غلبه ، یک آشناییشودمیسازی دآشناست استاندار

ازی البته ساستاندارد -یند توزیع نیز باید عقالنی شودآهای هالیوودی نمونه نوعی این مساله است. اینجا فرفیلم

 ودهب تولید مکانیکیهای توزیع و باز از شیوهیکی شیوه صنعت فرهنگ، از آغاز، " -شده است ارچوبچذاتی این 

 اشصرف مفهوم از -شناسیک یک فیلم دید ) مثالً در رمز داوینچی(توان در تولید گاهاین مساله را می 18"است...

از این  اساسییک عنصر ها.  DVDهای گوناگون، همچون سینما و دیگر در استفاده از از طریق رسانه اشتا توزیع

های مختلف )چیزهای تجهیز با استفاده از یاری از رسانهاست، یعنی  "ایجنجال رسانه "البته  بندیارچوبچ

ای رگ موبایل( و تولید محصوالتی که بتلویزیون، رادیو، اینترنت، تا زن بروشور، بیلبوردها، قبیلای ازگمراه کننده

های تکه رویشان شخصیهای مک دونالد ، کاله، تا لیوان نوشیدنیشرتاند ) اعم از تیترویج یک فیلم تعیین شده

، نشان idol های تلویزیونی خانوادگی چون . تولید بیشتر برنامهجنگ ستارگان و سوپرمن نقش بسته است(

کند. در یک از هنرمند و از اثرش جدا میرا  )موسیقی( دهد که چگونه صنعت فرهنگ فرم و محتوای هنرمی

ع بر نمایش و قابلیت عرضه در بازار فرضی شرکت کنندگان ، استعداد موسیقی فرidolمسابقه آواز مانند مسابقه 

ود. شمدعی نه بوسیله استعدادش بلکه بر اساس میزان داشتن هوادار سنجیده می فرد؛ در پایان روز مسابقه، است

 :آدورنو نوشته که ایدئولوژی صنعت فرهنگ

عملکرد و مضمون به عاریت گرفته شده است، هر که از روش فردباورانه کند، سازی استفاده میستاره نظام... از  

با  و پروارندهرا ی های بزرگترچه تالش و موفقیت بیشتر باشد صنعت فرهنگ فرض بر این است که شخصیت

 19.شودعمل کرده و اداره می هاقهرمان

از یک طرف، او صنعت فرهنگ را به مثابه یک مکانیسم  این فرم سلطه، از نظر آدورنو خاص است.هرچند، 

لطه اساس تکنیکی خود اساس س "که فهمد، جاییمیها بخش کنترل از طریق تولید تکنیکی و تکرار نیازتمامیت

کنندگان به آسانی فریب صنعت فرهنگ را این فکر نیست که مصرف هاز سوی دیگر، آدورنو ب 20"نیز هست.

وجود م نتیجه وضعیتکند همواره ها تحمیل می، که صنعت فرهنگ به انسان"مفهوم نظم "او  خورند. به گفتهمی

فریبی را دارند که با  یرا برای آنها تضمین کند آنها آرزوگذراترین خوشنودی اگر آن حتی  "، و اینکه 21"است

آن یک غریزه بیمارگون را  -گری ویژگی یکه این صورت از سلطه استهمسان 22"است. آشکاراین حال برای آنها 

به مثابه یک ایدئولوژی، صنعت فرهنگ  شود.فریب خوردن موجب می کنندگان برای تمنایدر بخشی از مصرف

اش و وعده 23"هامعنوی توده ساخت"شود؛ آن از خالل عامیانه می یتبدیل به صورت جدیدی از مذهب یا مذهب
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مشروعیت آشوب پر برای سازمان دادن یک جهان 24"سازیاستانداردهای آشناسازی و هم"برای فراهم کردن 

 .یابدمی

 نقش انتقادی هنر

هنر خود امری دو وجهی است. در حالیکه، از یک سو، هنر همیشه در برابر سوء استفاده صنعت فرهنگ آسیب 

 "پذیر بوده است، از سویی دیگر، آدورنو بر این گمان است که هنر نقش خیلی مهمی را در چشم انداز سرشت 

ت فرهنگ که در باال آمد را به مثابه آدورنو از صنع برداشتکند. من بازی می صرف ردییک جهان کارب "ناکارآمد

نعت ص قدرت ایدئولوژی "کنم. میکند تفسیر می حفظ و  شدهموجب را  بیمارگون گریهمسان یکآن چیزی که 

که صنعت  تاین احتماالً بزرگترین خطری اس 25"جایگزین آگاهی شده است. فرهنگ چنان است که همسانی

شود، نسبت به آسیبی موردی که منجر به تقلیل شک انتقادی می آسیب مادی درشود. فرهنگ در ما موجب می

 دهد، آنقدر مستقیم نیست که موجب ترس آدورنو شود.ها روی میکه در در مورد فرآیند تحمیق توده

، بر اساس این ادعای آدورنو است که هنر یک محتوای گیردنقش انتقادی هنر، که در مقابل سرگرمی صرف قرار می

ی دیالکتیکی شخصیت دارایکه محصول جامعه است، حقیقت را داراست. برای آدورنو، هنر، تا آنجاییمعطوف به 

در حقیقت، هنر باید  26"حقیقیت است.ناامر سلبیت معین  ذاتی ". محتوای معطوف به حقیقت اثر هنری است

ای جامعه -ر برابر جامعه استفشار د-یک پاد. در این مفهوم است که هنر پیوسته با دیالکتیک سلبی آدورنو باشد

ی اکمک به ناهمسانی "مدعی است که که هنر دارای شخصیت جستجوگر برای بیند. آدورنو همسانی آزار می ازکه 

که هنر باید با دیالکتیک  مدعی استآدورنو  27".است همانیاست که در واقعیت تحت اجبار واقعیت برای این

 گرایی تحققنیروی مقاومتش یک ماده " و منبع ،مقابله کند "هنر -ضدبا مفهوم زیباشناختی از "، روشنگری

  28".نیز خواهد بود مادی عالقهسلطه در همان حال... محو  یافته است که

، آدورنو فضای کافی برای امید اجتماعی را فراهم کرده است. او در نظریه تاشاره شده اس ابتداهمچنان که در 

 زیباشناختی نوشته است:

و هرچه بیشتر  باشد، آرمانشهری -خواهد که اتوپیاقرار دارد که باید و می هنرمعاصر های تناقض مرکزدر 

آرمانشهری بوسیله نظم کارکردی واقعی از آن جلوگیری شود، صحت آن بیشتر است... اگرآرمانشهر هنر تحقق 

 29هنر خواهد بود. جهانیزمانی و این یابد، آن پایان

ای چنین آزادی آفریند.را میتصور شده از آزادی  وجهیدهد. هنر انتقادی هنر را بسط می، آدورنو نقش اینجا

ند کای که هنر خلق میوجه اتوپیایی حساس است.ذاتی و هم غیر  امر ذاتیسلبی نقد در برابر هم  موضعنسبت به 

وم، . در این مفهیابدمیتصدیق شده و تحقق  "فقدان "ای است که یک ی مثبت نیست، در حقیقت، آن لحظهوجه

را  یلامر ک "ناحقیقت "گی، هنر هسلبی است؛ به مثابه نقدی از یک جامعه ویران شد بوسیله شیئ شدامری هنر 
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 ،ندککارکرد خود همچون یک تذکر مدام خیانت نمیبه  اینگونه است کهکند. آن باید سلبی باقی بماند آشکار می

ح طبیعت از طریق خرد کاری متکبرانه است. آدورنو همچنین اشاره یاد آوری که تالش خرد برای بنیاد نهادن و فت

  کند: می

که آنها را برای آنچهکنند که آنها مورد اخیر را کمک میزندگی تجربی هستند تا حدی هاینقشپی آثار هنری

نها محکوم به آن که آ آن چیزی از دنکنانکار کرده است بیرون از قلمرو خودشان و به این وسیله آن را آزاد می

 30شده.تجربه بیرونی شیء اند باشده

یک فقدان پیش شرط  ادراکنقش هنر، بنابراین یادآوری یک فقدان است، اینکه جامعه امروز چیزی را کم دارد. 

ا ز رتواند خود را همچون نقطه مقابل اکنون نشان دهد و بدین ترتیب، امرونقد اجتماعی است. یک اثر هنری می

دارتر برای آدورنو است؛ چرا که فضایی امری مشکل ،هرچند ،به روی آینده بگشاید. آینده قلمرو امید است. آینده

واند برای تکاری که هنر می نکند که آینده از اکنون بهتر خواهد بود. بیشتریکند تضمین نمیکه آینده خلق می

ای نوستالژی بدوم مضمون را گونهشدگی کامل کمک کند و که به ما در تقابل با شیئ این است ما انجام دهد

. تواند کاالییده شودتواند برای ما انجام دهد چرا که حتی هنر نیز میبرانگیزد. این نهایت کاری است که هنر می

است نه تنها همچون  بازنمودیک  " "اثر هنری "نویسد که ، هنر در واقع یک کاال است. آدورنو میزمانهدر این 

 31"های خودش.وجود بلکه همچنین بر اساس معیار ی نسبت بهنهاد -پاد

 -وپیافه هنر است که به فلسفه دیستبین فلسفه و هنر وجود داشته باشد. این وظی ایبرای آدورنو باید یک دمسازی

ود را نکرده و خ از خود مراقبت یادآوری کند و البته سهوهای خود فلسفه؛ این وظیفه فلسفه است که را ویرانشهر

راهی باشد که از طریق آن دهنده هنر: فلسفه باید شرح  جهان از خارج اتوپیاهای دروغین دور نکند از خوانش

این  با وجود مدام خودش، یعنی انتقادی از گذشته و اکنون. قصاص کنندهبا بودن  گشایدمی "امر نو"هنر ما را به 

های ما ازاتوپیا همواره از پس تسخیر آنچه امید آن سازیدهد، برای همین مفهومهنر به ما وعده یک اتوپیا را نمی

ینکه باشد، برای ا خواهد بود و باید اینطور سلبی هموارهانگیزد آیند. سوسوی امیدی که هنر بر میرا داریم بر نمی

 خواست و شناسیغایت اومانیسم، چون ایلوحانهساده مفاهیم با کند توجیه را دخو دهد تاآن به خودش اجازه نمی

 الهی.

د توانای که میتنها فلسفه "خواند. باز می اخالق صغیراش را برای امید اجتماعی در قویترین دادخواستآدورنو 

نها گویی  آتفکر به همه چیزها است چنانکه ای مسئوالنه به آن عمل شود در برابر ناامیدی تالش برای به گونه

 بنیادی فریبتقلیل به  و نباید عقب نشینیهر چند، رستگاری  32"خود را از منظر رستگاری نشان خواهند داد.

جالب الهی امر  که توسل به خرد یا خواست. و از آنجاییباشدتر معتدل آن باید در این زمان -باشد یهمانتفکر این
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مان به اش خودمان هستیم. دعا برای آیندهما باید تشخیص دهیم که وضعیت اکنون جامعه عامل، توجهی نیست

 د.ومان نسبت به آن ممکن شگیما کمک نخواهد کرد، گشوده
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