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مقدمه
اداره هنر درونی قوانین مطابق صرفاً که حوزهای
میشودحوزههنرخودآیین1است.هنرخودآیینحیطه
خودراازسایرامورروزمرهانسانيکهتحتسیطرهو
کنترلاهدافمختلفاجتماعي،سیاسي،رواني،اخالقي
و...قراردارند،جداکردهوتحتتنظیمقوانینخاصو
با  خودآییني معنا این در میدهد. قرار خود دروني
همارز مشروعي«3 »خود- یا قانوني«2 »خود- مفاهیم

.)Haskin, 1998: 20(است
بااینتعریفمقدماتي،گستردگيمباحثمرتبطبا
کلي طور به ميشود. آشكار هنر خودآیینی4 مفهوم
سر بر بحث هنر، خودآییني بحث که گفت ميتوان
مرزهايهنراست؛آنجاکههنراز»نا-هنر«جداميشود
یابهعبارتيآنجاکهدرونهنراز»واقعیتبیرون«یا
بیرونشمتمایزميگردد.بدینطریقکلمباحثمربوط
بهتاثیروتاثّردوسوياینمرزبریكدیگر،بهصورتي
عنوان به است؛ هنر خودآییني بحث دروني ریشهاي
و هنر جامعه، و هنر ارتباط درباره بحثهایي نمونه
اخالق،هنرواقتصاد،هنروروانوحتيبحثهایيکه
»چیستي عبارتي به یا هنر دروني هستي بررسي به

هنر«ميپردازند،ازاینگونهاست.
از آدورنو زیباشناسي در هنر خودآییني مسئله
معاصر زیباشناسي مباحث تأثیرگذارترین و غنيترین
است.دراینبحثردپایمهترینجریاناتزیباشناسی
قارهایآشكاراست:ازیکسودرکودریافتتاریخیاز
تاکیدبرمحتوایحقیقی5هنریادآور هنرومخصوصاً
بحثهای در دیگر سوی از است؛ هگل اندیشههای
استقاللزیباشناختیوبیغرضیوبیفایدهبودنهنر
ردپایکانتمشهوداستوازسویدیگردرنظرگرفتن
»اثرهنری«بهمثابهکاالبراساستحلیلاقتصادسیاسی

مارکساستواراست.
بر نوشتهاي کتاب در معروف قطعهاي در مارکس
زندگي در تولید مينویسد:»وجه اقتصادسیاسي نقد
ماديتعیینکنندهخصلتعموميفرآیندهاياجتماعي،
آدمیان،وجود آگاهي است. زندگي روحاني و سیاسي
ایشانراتعییننميکندبلكهبرعكسوجوداجتماعي
ایشانآگاهيآنهاراتعیینميکند«.مارکسدراین

قطعه»مناسباتاقتصادي«یابهبیاندقیقتر»مناسبات
تولیدي«رازیربنايجامعهمعرفيميکندکهبهصورت
جامعه روبناي سازنده »بازتابي« نحوي به یا »علّي«
انگارۀ روشنگر مقایسهاي در برنشتاین ام. جي. است.
»افالطونگري نوعي با را مارکسیستي روبناي زیربنا/
.)Bernstein, 2004: 142( ميکند مقایسه وارونه«
همانطورکهافالطونامرمحسوسرابهعنوانتوهمو
محلذنوگمان،مرتبهايدورازحقیقتميداند؛در
بازتابي تنها اجتماعي روبناي نیز، روبنا زیربنا/ انگاره
»بن عنوان به مادي زیربناي از ایدئولوژیک است
صورتبنديجامعه.«این»مناسباتتولیدي«هستندکه
با و ميشوند محسوب تاریخ محرکه موتور عنوان به
پیشرفتشانصورتبندیهايتاریخياجتماعرابهوجود

ميآورند.
نظریه اساس واقع در ایجابیای برداشت چنین
مارکسازمقولةهنروزیباشناسيراشكلميدهد.در
اینزمینهاثرهنريبهامرياجتماعيفروکاستهميشود
کهتحتقوانینخاصمناسباتاقتصاديتولیدومصرف
ميشودودرواقع»میانهنرواساسماديوهنرو
طبقهاجتماعيرابطهايمعینومشخصوجوددارد«
)مارکوزه،66:1385(.طرحبحثودفاع)البتهدفاعي
دیالكتیكيوتاریخي(ازخودآیینيهنردرچنینسنت
برانگیر چالش را بحث خود خودي به زیباشناسياي
خواهدکرد.هدفاینمقالهبازگشاییاینمسئلهاست
وضعیت در هنر خودآیینی آدورنو، نظر از چگونه که
سیطرهمناسباتکاالییممكنمیشود؟یاچگونهاثر
هنریخودآییندرعینحالمیتواندکاالییمبادلهای
باشد؟روشناستکههنرخودآیینبنابهتعریفخود
نمیتواندتابعمنطقبازارومناسباتکاالییباشد.نحوه
پرداختنآدورنوبهاینمسئلهوبازگشاییمنطقآدورنو
درپیوندهنرخودآیینوکاالیمطلقهدفاینمقاله

است.
درقسمتاولمقاله،ابتدابابیاناستعارهموناداز
مفهوم از آدورنو کلي فهم الیبنیتس، متافیزیک
خودآیینيهنرومسائلوپرسشهايپیشِرويمقاله
با راطرحخواهیمکردوسپسدرقسمتدوممقاله
تز و نا-اینهمان6 تفكر شیوه بر مختصري شرح
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آدورنو فلسفه اساس و اس عنوان به منفي دیالكتیک
مقدماتالزمبرایقسمتسوممقالهکهبررسیضرورت
ازخودآییني آدورنو تاریخی دیالكتیكي- دفاع و طرح
هنراستراازمتنفلسفهوياستنتاجخواهیمکردو
باالخرهدرقسمتپایانيمقالههمانضرورترااینبار
ازدلفلسفهاجتماعيواقتصادسیاسيآدورنوتحلیل

ميکنیم.

موناد: استعارهاي براي خودآییني اثر هنري
آدورنودرآثارخودباوامگیرياصطالح»موناد«7از
متافیزیکالیبنیتسبهکراتاثرهنريرابامشخصات
آنمقایسهکردهاستواینگونهدرکودریافتخوداز
اثرهنریراابرازمیکند:»اثرهنریبهمثابهآنامری
کهبهنحویخودکفازندگیمیکند،آنچیزیکهگوته
مایلبودآنراکمالیافتگیبنامد،مترادفیبرایمفهوم
موناد«)Adorno, 2002: 179(.استعارهمونادبرايروشن
کردنبرداشتآدورنوازمفهومخودآیینياثرهنريو
نحوهارتباطهنرخودآیینباجهانخارجحایزاهمیت
تعریفي حكم در ما براي اینجا در استعاره این است.
مقدماتيازخودآیینيهنرازمنظرآدورنواست.آدورنو
اشاره مسأله این به درستی به زیباشناسی نظریه در
میکند.»تفسیریکاثرهنریبهمثابهیکامردرون
»ماندگار8،فرآیندشكلیافتهدریکموقف،بهمفهوم
مونادشبیهاست.فرضیهشخصیتمونادیاثرهنریبه

.)Ibid: 179- 180(»درستیمعضلهمندیآناست
ميتوانپرسیدکهچراآدورنواثرهنريراباموناد
مقایسهميکند؟یابهعبارتيچرااثرهنريرابایددر
تعریف بایددربطن را تعریفکرد؟جواب مقامموناد
الیبنیتسازمفهوممونادجست.درابتدایمونادولوژی،
الیبنیتسمونادرااین»گونهتعریفمیکند:»افزارهای
و واقعی جوهرهای مونادها این و اجزاء... بدون ساده
چیزها« عناصر کالم، یک در هستند، طبیعت اصیل
)Leibniz, 1991: 17(.»آنها:بدوناجزاهستند؛باید

بخشپذیری شكل، گستردگی، فاقد باشند؛ موجود
باشند؛عناصرواقعیطبیعتهستند...مونادهاتأثیرناپذیر
هستندوبنابراین:نمیتوانندآغازشوندیابهپایانرسند
نابودی و خلق برای صرف سوژههایی آنها زمان؛ در

هستند،نهبرایگسترشیازوالیافتن.نمیتوانندبه
طوراتفاقیوبوسیلهدیگرچیزهاتحتتأثیرقرارگیرند«

.)Ibid: 31(

آدورنواینبرداشتازمفهومالیبنیتسیمونادرااز
با را آن همساننگر داللتهای اما میگیرد بنیامین
 Zuidervaart,(  میکند جایگزین تناقضها بر تأکید
63 :1990(.آدورنودرکتابنظریهزیباشناسیمينویسد:

وهمخودش است فرآیند نتیجهیک »اثرهنریهم
فرآیندیاستدریکموقف.آنچیزیکهمتافیزیک
عالم اصل مثابه به را آن اوجش نقطه در عقل»باور
میشناسد،بهمثابهیکموناد:همزمانیکمیداننیرو
ویکچیز9.آثارهنریبهیكدیگرراهندارند،کوراند،و
هستند« بیرونی امر نمایشگر رمزگونگیشان در

.)Adorno, 2002: 180(

بهنظرميرسدکهاینمفهوم،سرشتاثرهنريرا
بهغایتکافيورسابیانميکند.هرقدردلبستگيو
شیفتگياثرنسبتبهجهانمنفصلوتکافتادهخود
نیزعمیقتر امرکلي با آن پیوند و رابطه بیشترشود،
ميشود.فقطبارسیدنبهنقطهاوجتفردحقیقي،وبا
تعقیبسمجولجوجانهتمنايخودبرايانضماميشدن
استکهاثرميتواندحقیقتاًبهحاملامرکليبدلشود
)فرهادپور،27:1392(.مونادهاي»دربسته«،»بيپنجره«
و»کور«درحكمآثارهنريخودآیینياندکهنهازراه
تقلیدونهازراه»تبدیلمفهومبهمضمون«،بلكهاتفاقاً
ازدرونتأکیدبر»کوري«یا»دربستگيشان،واصرار
برفردیتخود،کلعالمرابازنمایيميکنند.ایننقطه
همانجاستکهساختمونادولوژیکاثرهنري،درخود
بهفراترازخوداشارهمیكند:»هیچقطعیتخاصبودگی
اثرهنریکهبهمثابهیکامرکلیبافرماشتطابقندارد
موجودنیستکهبهورایمونادبرود.ساختمونادیآثار
دارد« اشاره خودشان ورای به خود بنیاد در هنری

.)Adorno, 2002: 180(

اینتعاریفوبستگیهاماراباچندپرسشجدی
مواجهمیکند.اینكهچرااثرهنريرابایددرمقامموناد
تعریفکرد؟اینسؤالمعادلایناستکهبپرسیمکه
و باشد؟ خودآیین باید هنري اثر آدورنو نظر از چرا
چگونهبهاینخودآییني)یاساختارمونادگونهاش(نائل
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اینسؤالپیشميآیدکه ميشود؟درسطحيدیگر
چگونهعدمارتباطاثرخودآیینبابیرونازخودسازنده
ارتباطبابرونازخوداست؟یااینكهچگونهاثرهنريبا
تأکیدبر»دربستهگي«و»بیپنجرهگي«مونادگونهخود

قادربهبازنمایيامرکليدردرونخودميشود؟

دیالکتیک منفي
درمقابلروشدیالكتیکهگلکهتأکیدرابرنفي
دیالكتیک آدورنو ميگذارد، تناقضات عقالني رفع10 و
حلناشدني دادن نشان براي تالشي مثابه به را منفي
بودناینتناقضاتدرفضایيصرفاًعقالنيطرحمیکند.
آدورنو منظور است. درونماندگار نقد دیالكتیک روال
پیش نقطهای تا را استدالل دیالكتیک که است این
میبردکهآناستداللناچارازقبولنادرستیاششود.
درهمیناذعانبهنادرستیاستکهدیالكتیکحقیقت

رامییابد)ویلسون،131:1389(.
تفكردیالكتیكيدرستهموارهمنفي برايآدورنو
است.»دیالكتیکبایدنهایتاً...علیهخودشبرگردد)دم،
ص316(«)کوسه،آبه،47:1385(.»دیالكتیک،منفي
یا مؤکد اینهماني11 هر تأیید از که معنا بدین است
ميزند« باز سر متقابل قطبهاي نهایي سنتز
چنین سایه در تنها .)Zuidervaart, 1991: 48-49(

به شدن تبدیل از دیالكتیک که است مدامي منفیت
روشي ميزند: سرباز فلسفه براي محض« »روشي
و خنثي ماده هر روي بر کاربست قابلیت با متحرک
بیجان.»آدورنودراخالقصغیرمیگویدارزشاندیشهبا
فاصله«آنازتداومامورآشناسنجیدهمیشود)اخالق
صغیر،80(.اینجاوظیفهدیالكتیکمنفی،حفظتمرکز
اندیشهدیالكتیكیوتقویتآناز مستمروپیگیربر
ایجابیاشاست. تلویحاً ازبندهدف طریقرهانیدنش
بنابراین،دیالكتیکدرذاتخویشیكسرسلبیومنفی
هدفی که دیالكتیكی .)114 :1389 )ویلسون، است«
دیگری انتقالپذیر روش هر به دارد ایجابی و مثبت
همانندمیشودکهباآنمیتوانبههدفیدرآغازیقین

شدهدستیافت)همانجا(.
براي تالش ميتوان را آدورنو فلسفه  کلِّ واقع در
بازیابياینتنشوشكافدرزیررسوببار»اینهماني«

که است کوششي تالشها این معروفترین دانست.
آدورنوبراينشاندادنتنشهمیشگيبیناسطورهو
عقالنیتدرکتابدیالكتیکروشنگريانجامميدهد.
دراینکتابآدورنوبابازنویسیايتاریخي)ودرواقع
نظر در آن هگلي مفهوم به را تاریخ اگر تاریخي ضد
آوریم(هستهاسطورهايعقالنیتروشنگريوهمچنین
دو این دائم گذر در و اسطوره در نهفته عقالنیت
)عقالنیتواسطورهدرمقامدوقطبدیالكتیک(رابر
همنشانميدهد.فلسفهوزیباشناسيآدورنوسرشاراز
بین دائِم تنش نشان و دیالكتیكي قطبهاي این
آنهاست:جزءوکل،میمسیس12وخردورزي،فرمو

محتوا،مفهومومصداقو...
تز»دیالكتیکمنفي«آدورنویكيازراههايدفاعاو
ازامر»نا-اینهمان«درمقابلاصل»اینهماني«است.
درواقعدیالكتیکمنفي»...دیالكتیكياستکهبيوقفه
هگل همانند و ميکند کار اضداد همبستگي روي بر
منتهينميشودبهاینهمانيروحباخودشکهکاماًلبه
منزلهشكلنهایيحقیقتتحققميیابد...اندیشهازآن
است، اینهماني به غیرارادي حرکت تقریباً که رو
بيوقفهباامرنا-اینهمانخشونتميورزدوآنراطرد
ميکند.امرنا-اینهمانهمیناست،یعنيمطرودهر
اینهمان«)کوسهوآبه،21:1385(.دیالكتیکمنفي
تأکیدخودرابرباقیماندههاميگذارد.آنچهدرفرایند
وجه، بدین ميماند. باقي اینهمان نا- اینهماني،
دیالكتیکمنفيهمانتفكرنا-اینهماناست،البتهنه
درمعناينوعيروشمثبتوایجابيبرايتفكر،چراکه
 Adorno,(»آگاهينميتواندبدوناینهمانيتفكرکند«
149 :2002(؛یابهعبارتيامرنا-اینهمانخودمحصول

اینهمانياست.پستنهاميتوانبهنقددرونماندگار
موضعي یافتن که چرا پرداخت، اینهمانساز تفكر

استعالیيورايایناصلناممكناست.
آدورنوپیشینهسلطهاصلاینهمانيرادرچارچوب
ابزاري،تاکهنتریندورانزندگيبشر نوعيعقالنیت
پیميگیردوبهحماسههاییونانیومتنهومراشاره
میکند.»مراسمقربانيراميتواننمونهاينخستیناز
فعالتعقلابزاريدرزیرسایهاصلاینهمانيدانست.
دراینمراسمانسانبدويميکوشدکهقربانيرادر



39

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� وجه کاالیی خودآیینی اثر هنری در زیباشناسی آدورنو

مبادله نیروهايطبیعي بهپیشگاه منافعخود عوض
کند.اینیعنيمبادلهپذیرساختندوامرقیاسناپذیرو

متباین«)آدورنو،هورکهایمر،99:1384(.
و آدورنو دید از دیالكتیكی، تبارشناسی این در
هورکهایمرتوجهبهمفهومانتزاعضروریاست.درطرف
و قربانی عمل شدن، عقالنی فرآیند این دیگر
ابزار انتزاع انتزاعحضوردارد. مكانیسمهایخاصآن،
اینعملاست.»گذرازقربانيکردنانسانبهقرباني
کردنجانور،عماًلبهمعنايگذرازامرخاصوفرديبه
امرکليونوعياست؛اینجانورمحصولانتزاعوخود
امريانتزاعياست«)فرهادپور،262:1375(.سلطهو
برترینظامهایانتزاعیبرامورجزئیوخاصبهعملی
نهادینهشدهبدلمیشود.ازنظرآدورنو»تاریختمدن
)آدورنو،هورکهایمر، قربانياست« تاریخدرونيکردن
تاریخ تمدن تاریخ که جهت این از .)113 :1392
شكلگیريسلطهسوبژکتیوياستکههمهچیزرادر
قبالخودتعریفميکند.درواقعبامحوشدن»ذاتدر
خود«13،هرابژهايدربرابرسوژهبه»براياو«فروکاسته
از با ابژه و سوژه ابزاری، عقل چارچوب »در ميشود.
دستدادنهمهکیفیاتوتمنیاتذاتیخود،ماهیتی
انتزاعیمییابند«)همان:235(.اینابژهسازیسوژه...
محورروایتآدورنو،چهدردیالكتیکروشنگریوچه
تشكیل را مدرن ذهنیت از فكریاش، کار ادامه در

میدهد)ویلسون،38:1389(.
اینمبینتمایلشیوهتفكربرایسرکوبوطردامر
جزئی،بهنفعمقوالتکلیاست.طبیعتنیزچیزيجز
محليبرايسلطهعقلابزارگرانیست.دراینجاستکه
باپیروزياصلهمسانی،هرچیزدرحكمقربانیايبراي
در ابژههاست »تقدیر« این و است. آن خرد و سوژه
آدورنو عام.« »تعویضپذیري انتزاعي اصل مقابل
صریحتریننكوهشهایفلسفیرادرمقابلایجابیسازی
جامعهمطرحکردکهدرپیایناخراجتدریجیسلبیت
ونقادیازرویههایآن،همفكریوهماقتصادیمیآید

.)Jameson, 2011: 130(

هنر  در مقام  نمود14 خودآییني
که خود از بیرون با ابزاري عقل رابطه مقابل در

مابین متكثر و متنوع قرابتهاي »سرکوب بر مبتني
)آدورنو، واحد« نسبتي یا رابطه نفع به موجودات
هورکهایمر،41:1384(است؛آدورنورابطهايازجنس
بر نهمبتني راپیشمينهد.»رابطهاي خویشاوندي15
گرفتن پیشفرض »از که رابطهاي بلكه نیت« و قصد

یكسانيواینهمانيبینیازاست«)همانجا(.
اگربخواهیمبحثتاریخيپیشینراهمچنانادامه
دهیم،ميتوانیمیكيازنمونههايجالبایننوعرابطه
رادرنحوهاجرايمناسکجادویيبیابیم.درانجاماین
مناسک»جزئیات«خاصاهمیتفراوانيپیداميکنند.
اینجزئیاتممكناستیکنامخاص،نحوهحروفبندي
به مربوط مسائل جزئيترین یا اوارد، خاص اداي و
اینگونه اجراي و نحوهچینش باشد. تشخیصچیزها
در دقت و خاص وسواس با همراه همواره مناسک
کوچكترینجزئیاتاست؛گویادراینمناسکهیچچیز

نميتواندجايچیزدیگررابگیرد.
آدورنودرکتابدیالكتیکروشنگريبامقایسههنر
با مشترکي وجه هنوز هنري »اثر مينویسد: جادو با
از که خاص خودبسنده قلمرو یک ایجاد دارد: جادو
زمینهوبافتهستيناسوتيمجزاستوقوانینخاصي
درآناعمالميشود،درستهمانطورکهجادوگردر
مراسمخویشقبلازهرچیزمرزمحوطهايرامشخص
میساختکهقدرتهايمقدسميبایستدرآنعمل
کنند،اثرهنرينیزمحیطيپیرامونخودترسیمميکند

کهآنراازواقعیتجداميکند«)همان:54(.
آنمرزيکهدرونجادوراازبیرونشجداميکند،
نیز جادو است. آن بر حاکم عقالنیت  خاصِّ کیفیت
اهدافيرادنبالميکندوليدردنبالکردناهدافخود
ازدوگانة ترجمهاي دامدوگانگيهدف/وسیلهکه در
سوژه/ابژهاست،نميافتد.»جادومیكوشدتاازطریق
میمسیسبههدفخوددستیابد،نهبافاصلهگرفتن
ازموضوع«)همان:42(.مفهوممیمسیسدراینبحث
آدورنوجایگاهمهمیراداراستوالبتهمعناوکاربستي
کهآدورنوازمیمسیسمرادميکند،بسیارمتفاوتاز
معناياینمفهومدرسنتافالطونيوارسطویياست.
صوري تقلید16 چیز چیزي میمسیس افالطون براي
واقعیتمحسوسنیستوبرايارسطومیمسیسبیشتر
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معنايبازنمایي17ميدهد،کهدرآثارهنرينهبهمنزله
بازنمایيچیزيواقعيوبالفعلبلكهبهمعنايبازنمایي
حالیكه در باشند. واقعي ميتوانند که است چیزهایي
ازچیزيتقلیدنميکند، برايآدورنو»رفتارمحاکاتي
بلكهخودرادرآنچیزتحلیلمیبردیاهمگونميکند«

.)Adorno,1984: 162(

ازدلبررسیمیمسیسوتاریخظهورعقلوسوژه
و اینهمانی مساله از دیگر گوشهای میتوان عقالنی
وضعیتسوژهانسانیرادریافت.خردابزاریمایلاست
و خودمختار قلمرو تا کند جدا میمسیس از را خود
نفوذناپذیرخودراایجادکند)ویلسون،43:1389(.اما
برخالفخردابزاريکهنگاهشبهابژۀازسرتسلطو
استفادهازآن»برايخود«است،درمحاکاتسوژهاز
پیشنوعيهمدليوخویشاوندیباابژهيخوددارد.در
از نمونهاي یا مثالي نه ابژه، یا محاکات،شيء فرآیند
چیزياست،نهتحتطبقهبنديهايسفتوسختقرار
ميگیردونهتحتقانونانتزاعقابلمبادلهاست،بلكه
آنچیزیاشيء»خود«آناست،باکیفیاتمنحصربه
فردش.اگرتفكرمفهوميبهعنوانتفكرياینهمانساز
اصلرابرامرکليیادرواقعاستنتاجاصولکليازامور
جزئيميگذارد،میمسیسدفاعياستازامرجزئي،از
نا-اینهمانيامرجزئيتحتسیطرهوسلطهامرکلي.

متقابل قطب دو مثابه به میمسیس و خرد
دیالكتیكياند.هیچکدامبدوندیگريموجودنیستندو
هریکتنهاازراهگذرازدیگريخودرابازميیابد.طرد
وسرکوبمیمسیسازخردوفروکاستهشدنخردبه
خردابزاريبهمعنايجدایيکاملسوژهازابژهوتسلط
مطلقسوژهبرموضوعخویشاست.دراینحالتعقل
محاسبهگرواینهمانسازحیاتکیفيابژههايخویشرا
ازاوميستاندودقیقاًبههمینعلتخودنیزدچارمرگ
ميشود.»خرديکهمیمسیسراسرکوبميکند،صرفاً
است: میمسیس همان خود بلكه نیست. آن متضاد
میمسیسمرگ.آنذهنسوبژکتیويکهجانبخشيبه
طبیعترامنحلميسازد،تنهاازطریقتقلیدجمودو
سختيطبیعتومتالشيساختنخویشتنجاندارانگار
)آدورنو، ميیابد« سلطه بیجان طبیعت بر که است
هورکهایمر،45:1384-44(.سلطهایکهخودبهضد

خودبدلمیشودوبهانقیادوتسلیمواینهمانیمنجر
طی که فردیتی »آن میدهد: ادامه آدورنو میشود.
فرآیندبهانقیادکشیدنجهان،نظموانضباطواطاعت
راآموخت،خیلیزودحقیقتراتماموکمالبااندیشه
جادوی بر عالوه فردیت، این دانست،... برابر تنظیمی
مایمتیک)تقلیدی(،معرفتحقیقتاًانضمامیومرتبطبا
)آدورنو، شمرد« حرام نیز را }معرفت{ موضوع

هورکهایمر،223:1392(.
قطب یک سرکوب و تسلط نتیجه مسئله این
دیالكتیک)خرد(برقطبدیگرآن)میمسیس(است.
نیز خرد( بر میمسیس کفه )سنگیني عكس فرآیند
هماننداینفرآیندوحتيبدترازآننتایجوحشتناکي
بدنبالخواهدداشت.چهبساکهباعثبازگشتانسانبه
دورهپیشتاریخخودوبالطبعازدسترفتنقوهعقالني
»صیانتنفس«اوشود.دراینمقامانسانچیزينیست

جزحیوانيضعیف.
از یكي عنوان به منفي« »دیالكتیک این از پیش
راههايدفاعازامرنا-اینهمانمعرفيشد.حالاضافه
ميکنیمکهدیالكتیکمنفيبهعنوانروشيمنفيبراي
سمت به خردورزي از چرخش و حرکت برقراري
است. خردورزي سمت به میمسیس از و میمسیس
دیالكتیکمنفيازاینجهتمنفياستکه»در«خرد
رويميدهد،خرديکهناچاربهاینهمانيسازياست،
یعني خود دروني متضاد جنبه سمت به دائماً ولي
نا- امر از دفاع  جز چیزي این و ميچرخد محاکات
اینهماننیست.چراکه»سوژهمیمسیسازالمانهاي
حسيوتنانهايکهانتزاععقلایدهآلیستآنهارابه
شناختفاکتورگرفتهیادرعقالنیتيباالترحلورفع
کردهاستاست،پاسداريميکند«)Jay, 1997: 33(و
چیزي آنچه »گفتن آدورنو قول به دیالكتیكي تفكر
»هست«راميخواهد،درحاليکهتفكراینهمانيآنچه
چیزيتحتآناستراميگوید،آنچهکهچیزيمثال
یابازنمایيايازآناست،وبنابراینآنچهکهآنچیز
نیست«)Adorno, 1973: 149(.آنچهایننوعتفكرنا-
اینهمانرابههنروزیباشناسيپیوندميدهد،دقیقاًدر
اینهمان نا- تفكر است. نهفته آن محاکاتي خصلت
تقلیدیو اینسویه بامیمسیساست.حفظ پیوسته
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تفكردگرساننهفتهدرآن،ریشهاصلیماهیتانتقادی
هنروقدرتآرمانیآندراشارهبهواقعیتیازنوعدیگر
است.تجربهزیباشناختيهمپایهدیالكتیکمنفيدوراه

آدورنوبراينفيتفكراینهمانياند.
به یا ساخت طریق از هنري اثر در »خرد« پویه
عبارتي»فرم«عملميکند.ولياینپویهدراثرهنري
تنهاازطریقمحاکاتاستکهبهظهورميرسد:»چیزي
تكانهمحاکات از برنامهریزينشده بهطریقي باید که
دیگر طرف از و )Adorno, 2002: 65( شود« پدیدار
محاکاتنیز»فقطازدرونپادنهاد18خود)خردورزي(
ميتواندبهحیاتادامهدهد«)ibid: 141(.اینتنشو
به ازآن آدورنو دائمهمانچیزياستکه کشمكش
یادميکند: اثرهنري« موفقیت عنوان»معیاردوگانه
و ادغام به باشند قادر باید هنري آثار اینكه »نخست
درونماندگار قانون در جزئیات و دستمایهها آمیزش
شكل؛ودوماینكهآنهانبایدبكوشندازهمگسیختگيها
وترکهايبجاماندهازفرآیندادغامویكپارچهسازيرا
از دسته آن پاهاي رد باید اینکار جاي به بزدایند،
عناصريراکهدربرابریكپارچهسازيمقاومتميکنند،
)بنیامین، دارند« نگه زیباشناختي کلیت بطن در

مارکوزه،آدورنو،98:1384(.
اثرهنريرادر خردميخواهدکهجزئیاتوموادِّ
پویه که حالي در کند، وحل ترکیب کلیتاش و فرم
به در را امرجرئي،شكستخرد از دفاع در محاکات
وجودآوردنوحدتانداموااثربوسیلهنمایشترکهاو
شكافهايحاصلازاینفرآینداینهمانينشانميدهد.
در است شكستي نمایش هنري اثر هر جهت این از

»وفاق«19ایندوپویه.
حقیقت باشد، موجود هنري اثر در حقیقتي اگر
نظریه در که داشت توجه باید است. شكست همین
و دیالكتیک منفیت بر تأکید اگرچه منفي دیالكتیک
ولي است دیالكتیک متقابل قطب دو سنتزناپذیري
آدورنوهیچگاهامكانوفاقایندوپویهدیالكتیکرااز
نظرحذفنميکند.بااینحالبهاینآشتيووفاقصرفاً
ازمنظرياتوپیایيیامسیحاباورانهنگاهميکند.همانطور
کهپیشازایناشارهشدوظیفهاصليدیالكتیکمنفي
دفاعازامرنا-اینهمانزیرباراینهمانیاست؛حالدر

عبارتيدرستترميتوانبگوییموظیفةدیالكتیکمنفي
دفاعازآرمان»وفاق«درمقابل»وفاقکاذب«یادروغین

است.20
باتوجهبهمقدماتفوقميتوانگفتکهاثرهنري
خودآیین،اثريوفاقیافتهواتوپیایياست.اگربیروناز
اثربهتماميتحتشمولاصلعاممبادلهوانتزاعقرار
»براي که »هست« آنجا تا صرفاً چیز هر و گرفته
هیچ جزئي، هیچ هنري اثر درون در باشد، دیگري«
»براي از عبارتي به یا نیست دیگري« »براي مادهاي
دیگري«بودنسربازميزند.همهاجزاياثردارايارزش
فرمالبرابرندیابهعبارتیازمرکزاثربهیکفاصلهاند.
اجزاباهمدارايوحدتيکاماًلخودانگیختهاند.هستي

چنیناثريهستيايدرخودوبرايخوداست.
ميتوانگفتکهمفهوم»خودآییني«دراینمقام
آن به است  »اختیار« یا »آزادي« ترجمهي همان
خود ميشود. مراد آلماني ایدهآلیسم در که معنایي
با اوست. مطلق اختیار و آزادي حكم در هنر آییني
اینحالهنرازمحققکردنواقعيخودعاجزاست.از
نظرآدورنودرزمانهمااثرهنريتنهاميتواند»نمودي«
ازخودآیینيباشد)Adorno, 2002: 8(.چنیناثرياز
راهتشدیدوبهنهایترساندنتالشاشبرايرسیدنبه
حقیقت به راه محتومش شكست نشان و خودآییني
مییابد.ازدلهمیننمایششكستدروفاقاستکه
و وفاق اتوپیاي نماینده عنوان به همچنان هنري اثر
خودآیینيعملميکند.چرایياینشكستراميتوان
درتئورياجتماعيآدورنوباوضوحبیشتريپیداکرد.از
اینجهتکهاثرهنريهمانقدرکهابژهزیباشناختي
است،امرياجتماعي)یاکاالیي(نیزهستونميتواند

خودراازشرایطاجتماعي)یاتولید(جدانگهدارد.

هنر خودآیین در مقام کاالي مطلق
که میدارد اظهار زیباشناسی« »نظریه در آدورنو
 Ibid:( »اثرهنریمطلقدرپیکاالیمطلقمیآید«
21(.اینگزارهتنهایکباردرمهمتریناثرآدورنودر

نظر به و آمده زیباشناسی« یعنی،»نظریه زمینههنر
مطابق است. نشده تكرار دیگر جایی در که میرسد
تفسیر»استوارتمارتین«دراینگزارهصفت»مطلق«
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برای»اثرهنری«درپیوندمستقیمبامفهوم»خودآیینی«
وجه بیانگر گزاره این .)Martin, 2007: 17( دارد قرار
دیگریازنقدهنردرنظریهزیباشناسیآدورنواست.
وجهیکهرنگوبوی»ماتریالیستی«داردوتحتتأثیر

آرایمارکسدربابمناسباتتولیدیاست.
با نخست باید موضوع این  دریافت و درک برای
روایتمارکسازکاالبهمنزلهشكلابتداییثروتدر
جوامعسرمایهداریآشناشویم.ازنظرمارکسهرکاال
حاويدوارزشمتفاوتاست.اول»ارزشمصرف«21و
ارزش سازنده که چیز »آن مبادله«22. »ارزش دوم
مصرفیککاالاستسودمنديآناستکهمربوطبه
خواصماديیابهعبارتيناشيازخواصپیكرکاالست«
کیفیت مصرف ارزش مقام در .)66 :1388 )مارکس،
کاالواجداهمیتاست.هرکاالیيبرايمبادلهشدندر
نظامکاالیيميبایستحتماواجدارزشمصرفباشد،
برطرفکند. را نیازخاصومشخصي باید عبارتي به
محققشدنارزشمصرفیککاالبهمعنايمصرفآن
است.ارزشمبادلهنسبتياستکهارزشمصرفیک
کاالباکااليدیگرمبادلهميشود.مثاًلوقتيیکجین
پالتورابا100کیلونخمبادلهميکنیم،ارزشمصرف
پالتورابانسبتيمشخصباارزشمصرفنخبرابرتعریف
ميکنیم.معادلهکليارزشمبادلهچنیناست:Xمقدار

کااليالف=yمقدارکااليب.
برابر کمیتي به کیفیت دو این مبادله، ارزش در
تبدیلميشوند.حالسوالاینجاستکهآنریشهايکه
ایندوکیفیتبهآنفروکاستهشدهاندتااینمعادله
برقرارگرددچیست؟پاسخمارکس»کارمجرد«23است.
برايکاالهايهریکازدوسويمعادله»کارمشخص«
»کار انتزاع با مارکس است، گرفته صورت کیفیاي و
مجرد«از»کارمشخص«آنرابهعنوانجوهرمشترک
کاالهادرنظرميگیرد.جوهريکهبهواسهآنکاالهاي
مقایسهناپذیرومتباینبهکمیتهایيقابلمبادلهتبدیل
ميشوند.معیار»کارمجرد«ازنظرمارکس»کاراجتماعاً
الزم«استیعنيمتوسطکاريکهدرجامعهايبراي
تولیدمقداريخاصازکاالصرفميشود)همان:102(
ازنظرمارکسانتزاعيکهاودرتحلیلشكلکاالیي
سرمایهداريبهکارميگیردبرپایهواقعیتبیرونيانجام

شدهاست.بدینمعنيکهپیششرطمبادلهپذیرشدن
انتزاعآنهابه»کار متفاوتدر دوارزشمصرفکیفاً
مجرد«قابلانجاماست.بنابراینمبادلهوانتزاعدروني
است. سرمایهداري نظام در کاالیي تولید مناسبات
همانطورکهپیشترگفتهشداینهماندواصلحاکم
برمراسمقربانيبود.دراینزمینهميتوانحرفآدورنو
راکهپیشتردرنقدعقالنیتابزاريدرمراسمقرباني
گفتهشدهبود،بهترفهمید:»تاریختمدنتاریخدروني
کردنقربانياست«)آدورنو،هورکهایمر،113:1392(
به آدورنو منفی، دیالكتیک کتاب از گفتاری در
اینهمانی نا- نظریه »اقتصادسیاسی« بنیان صراحت
خودراآشكارمیکند:»ارزشمبادله،]یعني[فروکاستن
کارانسانيبهمفهومکليانتزاعيساعاتکارمیانگین،
بهنحوبنیادینيخویشاونداصلاینهمانياست.مبادله
مدلاجتماعيایناصل]اینهماني[استوبدوناین
اصلمبادلهايدرکارنخواهدبود؛ازطریقمبادلهاست
و مقایسهپذیر اینهمان نا- اعمال و فردیتها که
]اینهماني[ اصل این گسترش ميشوند. اینهمان
تعهديرابرکلجهانبهاینهمانشدن،بهتامیاکلي

.)Adorno,1973: 146(»شدن،تحمیلميکند
اصلمبادله،درحكممدلاجتماعياصلاینهماني،
روابط بر حاکم اصل تنها نه سرمایهداري جوامع در
تولیديبلكهازطریقهمینمناسباتتولیديبهاصل
حاکمبرکلیهروابطاجتماعيتبدیلميشود.چراکه
روابطانسانهادرحكمتولیدکنندگان»کارمجرد«تنها
و ميشود. امكانپذیر آنها بین کاال مبادله طریق از
اینچنیناستکه»سرانجاممناسباتبینتولیدکنندگان
بایكدیگر...بهشكلرابطهاجتماعيمحصوالتکاردر
روابط و کاالها این .)101 :1388 )مارکس، ميآید«
ارتباط آنهاستکهمشخصکنندهکیفیت مبادلهاي
آنها که گویي ميشود. آنها تولیدکننده انسانهاي
محصولکارکیفيبشرکهبرايرفعنیازخاصيتوسط
آنهاساختهشدهاندنیستند.بهدنبالمبادالتپیدرپي
وحضورهرکاالیيبرايمبادلهباکاالیيدیگراینچنین
با مبادله براي هستند کاالهاصرفاً که ميشود نموده
خودشان. براي صرفاً هستند کاالها دیگر. کاالهاي
اینچنیناستکهکاالبهموجودیتيمستقلوخودآیین
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با را کاال مارکس که اینجاست در ميشود. نایل
بتواره24هايدورانکهنمقایسهميکند:»محصوالت
دماغ،زندگيخاصیافتهوهمچونچهرههایيمستقل
بینخودوباانساندررابطهقرارگرفتهاند«)همانجا(.
مارکس الهیاتيکاالست. و رازورانه اینهمانخصلت
از سرشار میکند، تلقی رازورانه« »ابژهای را کاال
 Balibar, Turner, 2007:( االهیاتی« »ریزهکاریهای
59(.قصداوتوصیف»منشمرموز«فرمکاالییاست.

اکنونباردیگربهگزارهکلیدیآدورنوبازمیگردیم:
 Adorno,(»اثرهنریمطلقدرپیکاالیمطلقمیآید«
21 :2002(.امادرکداممعنایصریحیاثرهنریمطلق

خودرابهکاالیمطلقمیرساندوباآنمواجهمیشود؟
وچطورمفهومکاالیمطلقمفهوماثرهنریمطلقرا

آشكارمیکند؟
آدورنودرقطعهایمهمدرکتابنظریهزیباشناسی
اینپیوندتناقضآمیزراچنینتوضیحمیدهد:کارهای
هنریکاالهایمطلقهستند؛آنهاتولیداتیاجتماعی
میکنند، رد را جامعه برای بودن انگاره که هستند
همه بوسیله سخت و سفت گونهای به که تصوری
کاالهایدیگرحفظشدهاست.یککاالیمطلقخودرا
ازایدئولوژیدرونیشدهدرشكلکاالخالصمیکند.
وانمودمیشودکهآنیکهستیبرایدیگریاستدر
دارد وجود خود برای تنها حقیقت در آن حالیكه

.)Adorno, 2002: 336(

ازنظرآدورنودرجهانکنونیماودرشیوهتولید
سرمایهداریکاالهاواجدارزشمصرفیجعلیهستندو
خود« »برای تنها »بتواره« مقام در آنها واقع در
هستندوارزششانصرفاًدرمبادلهاست.بهعبارتیدر
اینمناسباتتولیدی»هیچشیءایواجدارزشذاتی
قابل که است ارزشمند حد آن تا فقط بلكه نیست،
مبادلهباشد«)آدورنو،هورکهایمر،272:1384(.ازنظر
آدورنواینامردرموردتولیداتهنرینیزصادقاست:
»برایمصرفکنندگان،ارزشمصرفهنر،یعنیوجود
تنها به بتواره... این و است؛ بتواره نوعی آن، ذاتی
ارزشمصرفآنبدلمیگردد،یگانهویژگیوخصلتی
کهمایهلذتآنهاست.بدینترتیبخصلتکاالییهنر،
درستدرلحظهتحققکاملشفرومیپاشد.هنربهیكی

ازگونهکاالبدلمیشود،پرداختشدهوتطبیقیافته
باتولیدصنعتی،قابلفروشوقابلمبادله...«)همانجا(.
بنابراینبهنظرمیرسدحلاینمسئله،یعنینحوه
پیوندهنرخودآیینباکاالیمطلقدرگروفهمارزش
مصرفوارزشمبادلهکاالهایهنریاست.بهعبارتی
کلیدفهماینرابطهدرنحوهکتمانوآشكارگی»ارزش
مصرف«درانواعکاالهاست.همانگونهکههنرخودآیین
شناخته خود از بیرون غایتی هر از استقاللاش با
ارزش استقالل با نیز کاال ترتیب همین به میشود،
مبادلهاشازارزشمصرفاشتعریفمیشود.برطبق
مصرف که است مبادله ارزش خود این آدورنو، نظر
.)Martin, 2007: 18(میشود،بهجایارزش-مصرف

فرآیند یک هنری اثر خودآیینی آدورنو نظر از
تاریخیاجتنابناپذیراست.فرآیندکاالییشدنورشد
اقتصادبورژوازیدربدوامر،هنرراازکارکردهایآیینی
وکیشانهرهاییبخشید؛اما،اکنونودراینمناسبات
اجتماعی زندگی شئون سایر مانند نیز هنر تولیدی
چارهاینداردجزکاالییشدن.ادعایآدورنوایناست
کهاگرچهوضعیتخودآیینیوکاالییبودندرتنشو
تناقضباهمهستنداماهرکدامنیازمنددیگریاست-
هستند هم با دیالكتیكی بستگی تضاد- در آنها
وضعیت  از حاکی امر این .)Hamilton, 2009: 251(

دوگانهوتناقضآمیزخودآیینیهنراست.یعنیهنربه
قلمرو بهعنوانیک و بهذات« قائم مثابه»هستیای
ارزشیمستقل،استقاللخودرافقطازطریقکاالیی
دست به کاالیی مناسبات به نهادن گردن و شدن

میآورد.
برایناساسمیتوانخودآیینیوکاالبودگیهنررا
براساس بهمثابهدوقطبدیالكتیكیدرنظرگرفت.
در قطب دو این آدورنو، منفی« »دیالكتیک نظریه
رفتوآمدوچرخشمداماند.اینبدانمعنیاستکه
خودآیینیهنرتنهاازراهگذاربهقطبمقابلدیالكتیكی
یعنی»کاالیمطلق«25امكانپذیراست.ایندوقطببه
تنش در همواره و نمیشوند »رفع« خارجی سنتزی
دائماند.درشرایطتاریخیکنونیخروجازاینچرخش
دیالكتیكیناممكناستوهر»سنتزی«ازایندوقطب
در آزادیخواهانههنرصرفاً صرفاًجعلیاست.خصلت
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نقددرونماندگارجامعهومناسباتکاالییحاکمبرآن
امكانپذیراست.یعنیتنهادر»درون«چنینشرایطی
وبابهانتهارساندنمنطقآن،هنرمیتواندتعهدخود
رابهجامعهنشاندهد:درنگاهآدورنو»آزادیهنراساساً
درگرویاقتصادکاالییاست.آثارهنرینابکهفقطبه
واسطهتبعیتکردنازقوانینذاتیخودخصلتکاالیی
در همواره همه، این رغم به میکنند، انكار را جامعه

حكمکاالیند«)آدورنو،هورکهایمر،270:1384(.
دراینمقاماستکهنسبتهنرخودآییندرمقام
کاالییمطلقباجامعهمشخصمیشود.ازنظرآدورنو
اینآثارهرگونهتوهم»بودنبرایجامعه«راردمیکنند.
آن به ضروری صورت به کاالها که جعلی و توهم
چسبیدهاند.کاالهااینگونهخودرانشانمیدهندکه
 Adorno, 2002:( شدهاند تولید جامعه« »برای گویی
در خصوص به هنر دنیای در توهم این طرد .)236

مدرنیسمهنریوادبینمایاندهمیشود.آدورنوبرخالف
بسیاریازسیاسیونوفالسفهمارکسیستستایندهآثار
خود نوشتههای در آدورنو بود. مدرنیستی رادیكال
درصورت که»هنر داشت تأکید نكته این بر همواره
خاص آموزشی یا سیاسی تأثیرات خلق برای تالش
داد. خواهد دست از را خود برجستگی و اهمیت
بیکارکردیهنرکارکرداجتماعیحقیقیآناست.در
دورانمعاصر،هنرزمانیدرانتقادیترینحالتوموضع
خودبهسرخواهدبردکهمستقلباشد؛یعنیزمانیکه
آن از که بپردازد تجربیای واقعیت طرد و نفی به

برخاستهاست«)نوذری،274:1384(.
ازنظرآدورنودرمدرنیسم،هنرباسلبیتوامتناعاز
گویابودنمشخصمیشودوبهعدمسودمندیـوبی
با صرفاً آثار این دارد. تأکید غرضیاش بی و هدفی
»بودنشان«وهستیبرایخودشانخودراازدستورکار
در را خودآیینیشان آنها میکنند. دور جهان مقرر
ابراز جامعه برابر در مقاومتشان راه از نخست درجه
ممكن موضعی چنین در شان حقیقت و میکنند
میشود.»تنهاآنچیزیکهسازگاراینجهاننیست،
از اما .)Adorno, 2002: 59( است« اصیل حقیقی-
آنجاییکهاینآثارنمیتوانندازنفوذاقتصادسرمایهداری
کاالهایی به تبدیل هنری آثار مثابه به آنها بگریزند

خاطر به حقیقت در بیهدفیشان: طریق از میشوند
جایگاهیكهشاندرمردودشمردنسودمندیشان،آنها
انحصاری کاالهایی به بدل جامعه نگاه در واقع در
میتواند منظر این از .)Davies, 1986:12(  میشوند
گفتکههنرخودآیینفاقدکارکرداجتماعیمستقیم
خلق غایتاش خودآیین هنر دیگر، عبارت به است.
 Hamilton,(چیزیبدونغایت-کارکردمستقیماست

.)2009: 251

معمولاستکهآثارمدرنیستیرابهعنوانآثاری
»پوچگرا«و»نخبهگرایانه«نقدمیکنند.ازنگاهبسیاری
ازمنتقداناینآثاردر»ارتباط«بامردمدچارمشكل
هستند.امابهنظرمیرسدکهازنگاهآدورنوحقیقتیدر
منش در که حقیقتی دارد. وجود »بیارتباطی« این
خودآیینهنرجایدارد.اینحقیقتهمچونهالهای
مقدساینحوزهرامتمایزمیکند.البتهآدورنوبههیچ
وجهمخالفهنرمردمیوتودهوارنیست؛بلكه،امكان
پیدایشحقیقیآنرادرایندورانبهچالشمیکشد.
گوییسرنوشتهنرحقیقیدرایندورانایناستکه
درحاشیهقرارگیردودرمرزبیکارکردیوبیارتباطی

قرارگیرد.
آدورنو زیباشناسی نظریه در که میرسد نظر به
امكانهنرخودآییندروجهیایجابیومثبتممكن
نیست.زیراهراثرهنریازپیشمهر»کاالبودن«بر
خوددارد.آثارهنريدراستقاللازنظامکاالییمحتوم
بهشكستاند.آثارهنريهرچقدرکه)درمقامآثاري
مدرنیستي(بربيمصرفبودنخودشانتأکیدگذارندیا
ازهرگونهارتباطيبامخاطبخودتمردورزند،بازهم
مثابه به بازار در تمرد، و تأکید همین دلیل به دقیقاً
»کاال«فروختهميشوند.اینشكستکوششاثرهنري
درخودآیینشدنشاست.وليهمچنانميتوانگفت

کهاینکوششوشكست»حقیقي«است.
در خودآیین هنر وضعیت توصیف بهترین شاید 
روزگارمادرایندورانهنرخودآییناصطالح»بتواره
بتوارهزدا«باشد.ایناصطالحبهقدرکافیمیتواندوجه
سیطره روزگار در خودآیینی برای تالش سلبی
بتوارهزدا« »بتواره دهد. نشان را کاالیی شیءوارگی
حاکیازامیدیدرنقددرونمانگاراست:یعنیخلقهنر
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با ازدرونوضعیتکاالیی؛ردکاالییشدن خودآیین
.)Martin, 2007: 18(تقلیدیبراندازانهازآن

نتیجه گیری
نمود کاالیی مبادله ارزش گسترش آدورنو نظر از
اجتماعیاصلاینهمانیاست.وظیفهتفكرنا-اینهمان
نجاتجزءهاومصادیقازسیطرهاینهمانسازیعقل
ابزارگرااست؛اما،هیچگریزیازاصلاینهمانیوهیچ
منفی دیالكتیک نیست. کار در استعالیی نجات نقطه
نقددرونماندگاروضعیتموجود،حقیقتی راه از تنها
مییابد.اثرهنرینیزدربدوامربهعنوان»کاال«عرضه
نظام سیطرۀ تحت جهت این از و میشود مصرف و
مناسباتتولیدیاست.مطابقنظریةدیالكتیکمنفی،
»خودآیینی«هنرتنهاازراهنقددرونماندگاروضعیت
کاالییامكانپذیراست.برایناساسمیتوانخودآیینی
وکاالبودگیهنررابهمثابهدوقطبدیالكتیكیدرنظر
گرفتکهدررفتوآمدوچرخشمداماند.هنرتنهااز
طریقبهنهایترساندنمنطقمقابلوبهرخکشیدن
آنمیتواندواجدحقیقتیشود،یعنیازطریقنمایش
ارزش توهم از که بتوارهای مقام در مطلق« »کاالی
هنری اثر مقام این در است. رفته فراتر دیگری برای
خودآییندرمقام»بتوارهایبتوارهزدا«عملمیکند
وبانقددرونماندگاروضعیتکاالییامیدیاتوپیاییرا

همچناندرخودنگهمیدارد.

پی نوشت ها
1. Autonomous
2. Self-rule
3. Self-legislation
4. Autonomy
5. Truth content
6. Non-identical
7. Monad
8. Imanent
9. Thing
10. Aufhebung
11. Identity

mimesis.12:تقلید،محاکات.
13. Thing – in-itself
14.نمودرادراینجاترجمهواژۀآلمانيScheinگرفتهایم.این
کلمهرادرانگلیسيهمبهappearanceترجمهکردهاندهم

.semblanceبه
15. Affinity
16. Imitation
17. Representation
18. Antithesis
19. Reconciliation
20.بهعنواننمونهازنظرآدورنو»صنعتفرهنگ«ازطریق
برداشتنفاصلةبینهنرنازل)عامه(وهنرواال)فرهیخته(

آنهارابهزوربههمميآمیزد.
21. Use-Vale
22. Exchange-Value
23. Abstract Labor
24. Fetish
25. Absolute Commodity  

کتابنامه
»دیالكتیک ،)1392( ماکس. هورکهایمر، تئودور، آدورنو،
روشنگری«؛مرادفرهادپور.مجلهارغنون،شماره11/12.

دیالكتیک ،)1384( ماکس. هورکهایمر، تئودور، آدورنو،
مهرگان، امید فرهادپور، مراد فلسفی؛ قطعات روشنگری:

تهران:گامنو.
،)1384 ( تئودور. آدورنو، هربرت، مارکوزه، والتر، بنیامین،

زیباییشناسیانتقادی؛امیدمهرگان،تهران:گامنو.
فرهادپور،مراد.)1392(،پارهایفكرهنروادبیات؛تهران:طرح

نو.
دیالكتیک ساختار و مضامین »دربارهی ،)1375( ــــــــــ.

روشنگري«،مجلهارغنون،شماره11/12.
فرانكفورت؛ مكتب واژگان ،)1385( استفن. آبه، ایو، کوسه،

افشینجهاندیده،تهران:نی.
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تهران:هرمس.
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