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 چكیده 
اتاریخی فروید مبنی بر شناسی هنر خود سعی دارد پاسخی نظری برای فرضیۀ فرمارکوزه در جامعه

ای که بنا به آن استیالی اصل سرکوبگر، فراهم سازد؛ فرضیه-گیری یک تمدنِ ناامتناع منطقی شکل

کوشد نشان ست. مارکوزه اما میواقعیت بر ساحت کلی میل، تقدیری الیتغیّر در فراشُدهای تمدنی

ه صرفا یک موقعیّت تاریخی قابل دهد نسبت آنتاگونیستی میان میل و واقعیت، نه امری محتوم بلک

کردن مفروضات فروید، طلیعۀ یک دگرگونی تاریخی را تحت سلطۀ  تاریخی-تغییر است. او با نسبی

تواند با صورت بدیلی از سازد که در آن کار بیگانه شده میاصل عملکرد در تمدن معاصر مجسم می

تواند اصل واقعیت تثبیت شده ه نوبۀ خود میای که بکار، یعنی کار زیباشناختی، جایگزین گردد؛ رویّه

ای از اصل واقعیّت، دگرگون سازد. مارکوزه معتقد است امر )اصل عملکرد( را به سود شکل تازه

تواند نسبت میان میل و واقعیت را به وجهی انقالبی تغییر دهد. این قوۀ ست که میهنری آن عاملی

مستتر است؛ بُعدی که خود محصول معرفت فانتزیک و  انقالبی امر هنری، در بُعد زیباشناختی آن

مکانیسم روانکاوانۀ فانتزی را به مثابه عنصری -باشد. بدین ترتیب، مارکوزه مفهومتخیّلی اثر می

کند؛ مکانیسمی که به سبب ماهیت عملکرد خود قادر است به بخش به تئوری خود وارد میرهایی

-ه و مناسبات آنها را، تحت یک اصل واقعیت اروتیک، بازای میان میل و واقعیت انجامیدمصالحه

 بندی کند.  صورت
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 مقدمه و بیان مسأله

بندی نظری نسبت میان هنر و واقعیت عینی دانست، همواره به مثابه یکی توان صورتآنچه می

شناسیِ هنر مطرح است؛ به نحوی که بخش قابل های فلسفه و جامعهپرسش تریناز اساسی

، همواره موقوف به شناخت از همین پرسش بنیادی توجهی از نیروگذاری نظری در این حوزه

اجتماعی که اثر هنری به مثابه یک فرآوردۀ کار انسانی در آن تولید  -تاریخی بوده است. موقعیّت

سازی نسبی، مستقیم و یا غیرمستقیم اثر، قدرت نیروگذاری خود را نگردیده و بواسطۀ متعیِّ

های گوناگونی با امر های گوناگون فکری، خود را در نسبتسازد، همواره و در نحلهنمایان می

ای که حتا در گسست ظاهری امر هنری از واقعیّت عینی نیز، هنری تعریف کرده است. رابطه

 .  1گذاردنسبت دیفرانسیلی را گشوده میهمچنان امکانی برای کشف یک 

توان تحت سیطرۀ تفکر مارکسیستی دانسته و شناسی هنر مدرن را اساسا میفلسفه و جامعه

-بالطبع تطورات صورت گرفته در نظریۀ مارکسیستی را در اینجا نیز پیگیری کرد. سیری که می

کالسیک تا استقالل نسبی آن در  توان آن را از قائلیت به تعیّن مفرط امر هنری در مارکسیسم

اثر در  6اقتصادی در مارکسیسم ساختارگرا، و نهایتا اعالم خودآیینی -نسبت با زمینۀ سیاسی

(. مارکوزه نیز 30-111: 1131بندی کرد )ن.ک: ایگلتون، برخی از اصحاب فرانکفورت، صورت

و واقعیت بیرونی اندیشیده به عنوان یکی از اصحاب مکتب فرانکفورت، به رابطۀ میان امر هنری 

شناسی هنر مورد نظر وی نیز، همچون دیگر اصحاب فرانکفورت، از یک سویۀ است. امّا جامعه

سیاسی، رادیکال و انقالبی ویژه برخودار است که از خالل اندیشدن به فرم و امکانات 

اقعی، پیگیری های رهایی انسانی را در جهان وزیباشناختی در ساحت جهان تخیّلی اثر، امکان

انتزاعی، بلکه واقعیّت مستتر در آن  -نماید. از این دیدگاه، جهان اثر نه یک جهان استعالییمی

                                                           
گریزترین مکاتب هنری نیز همچنان نسبتی میان اثر هنری و واقعیت بیرونی قابل کشف خواهد حتی در واقعیّت 1

واند ناهشیار، ناهمگون و بسیار جزئی )دیفرانسیلی( باشد. دیفرانسیلی بودن در اینجا در تبود؛ اگرچه این نسبت می
( dxالیبنیتسی آن مورد نظر است که از یک سو بر  انحناء و از سوی دگر بر خُرد/ جزئی بودنِ ) -معنای ریاضیاتی

عدم وقوف کامل هُشیاری سوژه، های دیفرانسیلی را، به دلیل این نسبت، اشاره دارد. همچنین الیبنیتس ادراک
(. بنابراین و به عنوان مثال در یک نقاشی کوبیستی یا سوررئال، 110: 1136کند )ن.ک دلوز، ناخودآگاه قلمداد می

های خّرد، غیرخطی و ناخودآگاه با واقعیت شمار نسبتاعتنایی ظاهری به واقعیت عینی، ممکن است بیعلیرغم بی
 بیرونی، قابل کشف باشد. 

2 Self-Sufficiency 
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حقیقت هنر در این نکته نهفته »تر باشد: تواند از واقعیّت انضمامی و خارجی نیز، حقیقیمی

 (.  20: 1133)مارکوزه، « گردداست: جهان واقعا همان است که در اثر هنری پدیدار می

مارکوزه تئوری زیباشناختی خود را در پاسخ به فرضیۀ فراتاریخی فروید مبنی بر عدم امکان 

نهد. وی، بنا می 1گیری یک تمدن آزاد، و نیز بر پایۀ نظریۀ غرایز و آپاراتوس روانیمنطقیِ شکل

یالی گیری هر قسمی از تمدن منوط به سرکوب میل و لذت بواسطۀ استشکل»از نظر فروید 

 ,Freud« )اصل واقعیت بوده است؛ بنابراین امکان تحقق یک تمدن آزاد منطقا محال خواهد بود

کند با بازخوانی انتقادی نظریۀ غرایز فروید، مفروضات (. مارکوزه اما سعی می4531 :2011

بنیادین وی را به چالش کشیده و نشان دهد که بواسطۀ فراشدهای تمدنی و رشد تکنولوژیک، 

 -تواند نوید بخش تمدنی آزاد و ناای میان اصل لذت و اصل واقعیت، که میان مصالحهامک

سرکوبگر باشد، منطقا قابل حصول خواهد بود. بدین ترتیب او سعی دارد نسبت میان میل و 

بندی کرده و برای این کار به امر هنری و بُعد زیباشناختی آن به مثابه واقعیت را از نو صورت

 فرمکند که بّعد زیباشناختی اثر هنری که در گردد. او استدالل میانقالبی، متوسل مییک میانجی 

ای انقالبی برای یابد، دارای قوه)به منزلۀ یک فعالیّت ذهنی( نمود می 6فانتزیو از مجرای 

دگرگون ساختن نسبت میل و واقعیت، از طریق ارائۀ یک اصل واقعیت بدیل است؛ یک اصل 

سازد، بلکه امکان تحقق و ارضای رکوبگر که نه تنها میل اروتیک را سرکوب نمیس -واقعیّت نا

 . 1آن را فراهم خواهد ساخت

شناسی هنر مارکوزه، نسبت هنر و واقعیت با ورود عنصر سومی از نظریۀ در فلسفه و جامعه

وزه، ای مارکبندی گردیده است. خواست ریشهصورت -روانکاوی فرویدی یعنی مفهوم میل، باز

ست که در نهایت امکان تحقق وضعیتّی تاریخی برای گانه به نحویهای سهبازآرایی این نسبت

شناختی، بررسی نماید. برای مارکوزه، مفهوم روانکاوانۀ دینامیسمِ آزاد میل را از دریچۀ کار زیبایی

                                                           
1 Mental Apparatus  
2 Fantasy 

باید در نظر داشت که رهاسازی انقالبیِ میل اروتیک را نباید محدود به تالش برای آزادسازی لیبیدو جهت   1
( به مثابه غریزۀ زندگی، به Erosتحقق حداکثر آزادی عمل آن در کنش جنسی، در نظر گرفت. در واقع اروس )

های خالقۀ انسانی که معطوف به گردد، بلکه تمام کنشخصیص یافته به کنش جنسی منحصر نمیهای تانرژی
غرایز جنسی، غرایز حیات «گیرند: ای اروتیک تأثیر میباشند، از تکانهتحقق نفس، رهایی و شکوفایی انسانی می

کند و آن را ته از زندگی صیانت میای که بخاطر چیرگی بر طبیعت بنا به نیازهای حیاتیِ رشد یافهستند؛ هر تکانه
 (. 151: 1131)مارکوزه، » ای اروتیک استسازد، اساسا تکانهغنی می
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را در نسبت با هم تواند سه مفهوم امر هنری، واقعیّت و میل ست که می، آن لوال یا مفصلیفانتزی

آمیز، بازآرایی نماید. در این راستا، پرسش ها را به نحوی مصالحهقرار داده و اتصاالت میان آن

تواند عاملی برای اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه بُعد زیباشناختی در نزد مارکوزه می

های میان امر گر نسبتسرکوبگر باشد؟ به عبارتی دی -رهایی انسانی و نویدبخش تمدنی آزاد و نا

هنری، میل و واقعیّت در نزد مارکوزه از چه کیفیتی برخوردار بوده و سازوکاری که قرار است با 

ها در بُعد زیباشناختی، به رهایی میل از سلطۀ اصل واقعیت تثبیت شده )گذار از بازآرایی این نسبت

 کرد؟ رابطۀ آنتاگونیستی میان این دو( بینجامد، چگونه عمل خواهد

 آپاراتوس روانی و فرضیۀ سرکوب؛ نسبت آنتاگونیستیِ اصول واقعیت و لذت در فروید 

اگر بتوان سه خاستگاه فکری نزدیک مکتب فرانکفورت را در اندیشه مارکس، فروید و وبر 

توان استدالل کرد که تأثیرپذیری از فروید در هیچ یک از اندیشمندان این مکتب به بازشناخت، می

اروس و (. مهمترین اثر فلسفی مارکوزه یعنی See: Feenberg, 2018:12رکوزه نبوده است )شدت ما

تمدن و شناختی با فلسفۀ تاریخ فروید بویژه کتاب بیش از هر چیز نوعی دیالوگ هستی تمدن
بوده است. فروید در این کتاب با عبور از روانکاوی فردی و گذار به یک  آن های ماللت

ه تالش دارد تاریخ تمدن انسانی و آیندۀ آن را با استناد به اصول پایۀ روانکاوی ک 1متاروانشناسی

داند. فروید سرکوبگر و آزاد را منطقا مُحال می -گیری یک تمدن نابندی نماید، امکان شکلصورت

به مثابه مکانیسم بنیادین در هر دو ساحت فردی )تکوین فردی( و جمعی  فرضیۀ سرکوببا طرح 

های  تر طرحجز نهادینه شدن هرچه عمیقنوعی(، معتقد است که فرآیند پویایی تمدن چیزی )تکوینِ 

تر سو، و تفوق هرچه کاملگرِ غرایز انسانی و به انقیاد درآمدنِ آپاراتوس روانیِ وی از یکسرکوب

 (. See: Freud, 2011: 4532فرهنگ بر طبیعت در ساحت جمعی حیات انسانی نیست )

بندی فرضیۀ سرکوب، به دو اصل بنیادی و حاکم بر آپاراتوس روانی ور صورتفروید به منظ

. فرضیه سرکوب اساسا به موقعیت میل و شیوۀ 1و اصل لذت 6گردد؛ اصل واقعیتمتوسل می

بین این دو اصل زیربنایی مربوط است. اصل  0های روانی آن تحت رابطۀ آنتاگونیستینیروگذاری

                                                           
1 Meta- Psychology  
2 Realty principle 

3 Pleasure principle  
4 Antagonism 
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ی عبارت است از قسمی مکانیسم تنظیمی که با کنترل، نظارت و واقعیّت در اصطالحات فروید

ها ممانعت کرده و با تقویت یابی آنی به لذت و خواسته، از دست1دهی میل توسط اگوجهت

(. 21: 1131اندازد )ن.ک: فروید، رواداری و خودکنترلی در سوژه، ارضای میل را به تعویق می

ۀ امر نمادین، واقعیت اجتماعیِ بیرونی و حیطۀ کلی در حقیقت، اصل واقعیت صورت درونی شد

فرهنگ، اخالقیات، هنجارها، قوانین و .. بوده که طی فرآیند اجتماعی شدن در سوژه نهادینه 

گشته و مکان هندسی آن در آپاراتوس روانی، اگو )خودآگاهی( است. در مقابل، اصل لذت از 

)ناخودآگاهی( بوده  6روانیِ میل توسط اید منظر فرویدی نوعی مکانیسم هجومی از نیروگذاری

که هدف آن ارضای فوری امیال و حصول بیشینه لذت ممکن برای ارگانیسم زنده است )ن.ک: 

(. بر خالف اصل واقعیت که عبارت است از بازنمایی روانیِ غرایز اگویی 26: 1131فروید، 

ر مقام بازنمایی روانیِ غرایز سازیِ واقعیت اجتماعی، اصل لذت د)صیانت نفس( بواسطۀ درونی

حیاتی(، به واقعیت اجتماعی، امر اخالقی و آنچه به طور کلی فرهنگ یا  -اروتیک )جنسی

 ناخودآگاهیاعتنا بوده و مکان هندسی آن در ساخت روانی سوژه، شود بیمدنیّت نامیده می

پرهیز، هنجارگریز،  است. بنابراین در برابر قاعده/ هنجارمندیِ اصل واقعیت، اصل لذت قاعده

باشد. اما هر ضد اجتماعی و پرخاشجو بوده و صرفا به ارضای لذّات ارگانیسم فردی معطوف می

مبتنی هستند؛ اصل واقعیت به سوی سرکوب و به  سرکوبگرانهدو این اصول بر قسمی رویۀ 

سود  تعویق اندازی میل اروتیک، و اصل لذت ناظر به سرکوب و ویرانیِ واقعیت نمادین به

اند. اگرچه در فراشد تمدن در نهایت یکی از این دو اصل دهی یافتهسامانۀ میل اروتیک، جهت

 آید.توسط دیگری به استثمار در می

ست که فرضیه سرکوب فرویدی به عنوان رابطۀ آنتاگونیستی میان این دو اصل، آن چیزی

اه فروید، کارکرد اصل واقعیت برای کند. بنا به دیدگریزی میبرندۀ تمدن را طرحلوکوموتیو پیش

تواند در حالی که افسارگسیختگی اصل لذّت می»ست؛ ضروریرشد تمدن و  بقای نوع انسان

و  ابقاء نوع انسان(. فروید Freud, 2011: 4524« )اسباب ویرانی تمدن بشری را فراهم سازد

به مثابه تنها راه تدوام  لید مثلتوداند: را منوط به دو شکل اساسی از تولید می پیشرفت تمدن بشری

به منظور رفع نیازهای مادی؛ فرآیندهایی که هر دو آنها مشروط به  تولیدی کارنوع بشر، و 

                                                           
1 ego 
2 id 
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لیبیدو در  انقیادگذاری هدفمندانۀ آن خواهد بود )( و سرمایه1محدودسازی انرژی جنسی )لیبیدو

(. این 20-11: 1131وزه، ارکآن بصورت کار تولیدی( )ن.ک: م 6واالیشقالب ازدواج، و 

پذیر دیِ اصل واقعیت را توجیهست که ضرورت کارکرسازی و کنترل، همان چیزیمحدود

-ازلی -(، ابدیکمبودنماید. از آنجایی که از منظر فروید تنازع برای بقا )بواسطۀ اصل همیشگی  می

جویانه به سود ست، تحدید لیبیدو تحت نظارت اصل واقعیت و لذا رابطۀ آنتاگونیستی و سلطه

کند و از  تلقی می ابدیرا  تنازع ازلی برای بقافروید، »اصل واقعیت نیز همواره پابرجا خواهد بود؛ 

)مارکوزه، « ای آنتاگونیستی دارنداین رو معتقد است که اصل لذت و اصل واقعیت، تا ابد رابطه

یرتاریخی از اصل واقعیت غ -توان گفت فروید قائل به شکلی غیرنسبی(. بنابراین می01: 1131

جو و الیتغیّر ای سلطهاست که غایت همیشگیِ آن استیال و هژمونی بر غرایز اروتیک است؛ قاعده

انقیاد گیری تمدنی آزاد که در آن لیبیدو تحت که بواسطۀ جبر تاریخی حاصل از آن، امکان شکل

واسطه کار و فعالیت تولیدی( )ب واالیش معطوف به نتیجه)بواسطۀ ازدواج و تولید مثل( و مفرط 

 حیات تعلّق یابد، منطقا منتفی خواهد بود.  -لذت -قرار نگرفته و صرفا به اقتصاد میل

 سرکوب و اصل عملكرد  -بسط آنتاگونیسمِ میل و واقعیت تحت کار بیگانه شده: مازاد 

انسانی که در مارکوزه در امتداد فرضیۀ سرکوب فرویدی، بر مفهوم کار تولیدی به مثابه کنشی 

در نظام  کار بیگانه شدهکند. او بویژه نقش ای داشته، تمرکز میاعتالی تمدن نقش ویژه

داری به عنوان نمودی از اصل واقعیت تاریخی را در سرکوب یا واالیش غرایز اروتیک،  سرمایه

 -مازادهوم دهد. در این راستا، او نسبت میان میل و واقعیت را با طرح دو مفمورد تأمل قرار می
 بخشد. باشند، توسعه میکه به حیطۀ کار و فعالیّت تولیدی مرتبط می 0اصل عملکردو  1سرکوب

بر گستره تمدن  تنازع برای بقاو لذا  اصل کمبودفروید بر آن بود که به دلیل سلطۀ تاریخی 

ین منظر کار بشری، نیاز به کار تولیدی برای رفع حوائج بشری، یک نیاز همیشگی خواهد بود. از ا

-های اساسی اصل واقعیتّی خواهد بود که وظیفۀ همیشگی سرکوب و جهتتولیدی یکی از محمل

پشت »دهیِ لیبیدو از طریق واالیش آن به سوی خیر عمومی را بر عهده دارد. بنا به دیدگاه فروید 

                                                           
1 Libido 
2 Sublimation 
3 Surplus-repression 
4 Performance Principle  
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. این اصل بدین ( نهفته استlebensnot) کمبود( یا Ananke) 1آنانکهاصل واقعیّت، حقیقتِ بنیادین 

معناست که تنازع بقا در جهانی که ارضا و رفع نیازهای انسان، بدون محدودیت، چشم پوشی و 

دهد. هر شکلی از رفع نیاز انسانی در شرایط کمبود، منوط تأخیر دائم امکان پذیر نیست، رخ می

که عمال کل هستی به کار زیاد، تمهیدات گسترده و تهیه ابزار و تکنیک خواهد بود. در طی کار 

 (. 53: 1131)مارکوزه، « آیدسازد، لذت به حالت تعلیق در میفرد بالغ را اشغال می

بندی محتوم فروید از نسبت میان میل و واقعیت در فراشُدهای اگرچه آنچه ارائه شد صورت

شدۀ  ست، اما مارکوزه حالت اشتدادی این رابطه را در تمدن صنعتیِ متأخر و کار بیگانهتمدنی

اصل حاصل از آن، واکاوی کرده است. مارکوزه به تأسی از اصل واقعیت فرویدی، مفهوم 
 ,Kidd« )اصل عملکرد در واقع شکل تاریخیِ اصل واقعیت است«نماید.  می را مطرح عملکرد

(. این بدان معناست که بر خالف دیدگاه فروید، از منظر مارکوزه اصل واقعیت نه 82 :2013

 اشتدادیِو  متأخرست. از این نظر، اصل عملکرد صورت تاریخی -خی، بلکه نسبیامری غیرتاری

اصل »کند. بندی میاصل واقعیت است که نسبت میل و واقعیت را در نظم سرمایه ساالر، صورت

در تمدن [موضعیِ اصل واقعیت  -عملکرد عبارت است از غالب شدن شکل تاریخی

شده  کارِ بیگانهصل عملکرد، بدن و ذهن بدل به ابزارآالت .. . تحت سلطه ا]داریِ معاصر سرمایه

« کندشوند؛ اصل عملکرد، لیبدو را به سمت کارکردهای اجتماعا سودمند هدایت می می

اجتماعی به  -ای، اعطایِ وجهی تاریخی(. بنابراین اصل عملکرد مارکوزه11: 1131)مارکوزه، 

قعیّت که در آن استیالی فراتاریخی بر میل ست؛ بر خالف اصل مطلقۀ وااصل واقعیت فرویدی

ست، هدف نهایی اصل عملکرد تحقق رشد لذتناک، معطوف به تدوام بیولوژیک نوع انسانی

سازی وریِ کار بیگانه شده بواسطۀ منحرفاز طریق به حداکثر رساندن بهره اجتماعی -اقتصادی

 ست.     میل در یک آرایش کاپیتالیستی

دهد ذت در فرآیند کارِ بیگانه شده، تحت شکل خاصی از سرکوب رخ میتعویق و تعلیقِ ل

سرکوب عبارت است  -مازاد »کند. بندی میصورت سرکوب -مازادکه مارکوزه آن را در مفهوم 

سازد. این مفهوم، از ها را بر انرژی جنسی الزام آور میهایی که سلطۀ اجتماعی آناز محدودیت

های متمایز است؛ سرکوب بنیادی یعنی جرح و تعدیل ]نظر فرویدسرکوب بنیادی در م[سرکوب 

                                                           
1  Ananke :ای که اجبار، محدودیت و زور را بر اشکال هستی ها، الهۀ ضرورت و تقدیر، الههآنانکه در اسطوره

 کند.اعمال می
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(. برخالف مفهوم روانشناختی 53: 1131)مارکوزه، « غرایز برای استمرار نژاد بشر در طی تمدن

طبیعی بین غرایز انسانی به منظور بقای  -سرکوب در نزد فروید که عموما به نسبت آنتاگونیستی

ست که به استثمار سیستماتیک و شناختیب یک مفهوم جامعهسرکو -نوعی اشاره دارد، مازاد

مندِ میل توسط واقعیت اجتماعی برای نیل به اهداف اجتماعی همچون کار، تولید، رفاه، روش

سرکوب، مارکوزه بر بحث مربوط به نهادها و  -در ترمِ مازاد»انباشت سرمایه و.. مربوط است. 

سازد، متمرکز متأخر )به نوعی اصل عملکرد( را می روابطی که پیکره اجتماعی اصل واقعیت

است. این نهادها و روابط، دقیقا نمودهای بیرونی تغییر یافتۀ مشابه اصل واقعیت را نشان  شده

(. بدین Kidd, 2013: 84« )دهند، بلکه خود عمال بخشی از این اصل واقعیت تاریخی هستندنمی

منطقی اصل عملکرد دانست؛ این بدان معنا خواهد بود توان نتیجۀ سرکوب را می -ترتیب مازاد

و محصول مناسبات اجتماعی تحتِ شیوۀ تولید  سرکوب نیز یک پدیدۀ تاریخی -که مازاد

 ست.   بورژوایی

هایی از استثمار توان صورتاجتماعی کار می -دهی تاریخیگرچه در هر شکل از سازمان

سرکوب و اصل  -شاهده کرد، اما مفاهیم مازادمیل به منظور هدفمندسازی انرژی آن را م

دهد نسبت میدارانۀ کار تولیدی به عنوان صورت سرمایه کار بیگانه شدهعملکرد را مارکوزه به 

(See: Kellner, 2011:41نظمی که با شی .) واره کردن بدن به مثابه مکان هندسی میل و لذت و

(، انرژی جنسی را به سود مقاصد 631: 1131ه، تقلیل آن به ابزار کار و تولید )ن.ک: مارکوز

نماید. از منظر مارکوزه اصل عملکرد طی فرآیند کار بیگانه منتج به دو اجتماعی واالیش می

مند به تقلیل زمان. »مندتقلیل مکان و مندتقلیل زمانگردد: گرایی در میل سوژه میشکل تقلیل

دو( تنها به زمان خاصی یعنی زمان فراغت معنای آن است که آزادسازی انرژی جنسی )لیبی

مند به ست(، موکول گردد. تقلیل مکان)بخشی از روز که خارج از شمول کار و فعالیت تولیدی

معنای آن است که لیبدو تنها در بخش معینی از بدن متمرکز شده و مابقی بدن به منزلۀ ابزار کار 

ست که روانکاوی فرویدی، (. این در حالی16و  11: 1131)مارکوزه، « به فعالیت خود ادامه دهد

گونه محدودیت و قید مکانی و زمانیِ ماهوی بر میل متصور نیست. کار بیگانه شده در نظم هیچ

سرمایه ساالر، با تقلیل میل سوژه در ابعاد مکانی و زمانی آن، نسبت واقعیت اجتماعی با میل 

تواند فرضیه فروید مبنی بر عدم ای که میمسأله سازد.هایی بحرانی مواجه میسوژه را، با پیچش

امکان منطقی رهایی بشری را تأیید نماید. اما مارکوزه با پروبلماتیزه کردن مفروضات بنیادی 
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نماید که در بندی میفروید از یک سو و نیز تمسّک به فعالیت هنری، شکلی از کار را صورت

تواند برهان خلفی بر ای که میگردد؛ مسألهیآن لیبدو به جای سرکوب/ واالیش شدن، ارضا م

 فرضیۀ فرویدی فراهم سازد. 

پروبلماتیزه کردن مفروضات فروید )کار هنری؛ امكانی برای دگردیسیِ نسبت میل و 

 واقعّیت(

گیری یک تمدن آزاد از منظر فروید، بر همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ناممکنی منطقیِ شکل

و فرض معروض بر آن یعنی  فرضیۀ کمبوددر تفکر وی استوار است:  پایه دو فرض بنیادین

( و ضرورت حوائج Lebensnot. اصل همیشگی کمبود )غیرتاریخی بودن اصل واقعیّت

(Ananke که منجر به تنازع بقای ابدی خواهد شد، ضرورت کارکردیِ یک اصل واقعیت )

ان و نیروی کار تولیدی برای تضمین جو و سرکوبگر را که انرژی لیبیدو را تبدیل به توسلطه

آنانکه بصورت مانعی بر ارضای غرایز زندگی »سازد. بنایراین بقای نوعی کند، توجیه پذیر می

(. تفکّر Ocay, 2009: 14« )شود؛ غرایزی که خواستار لذت هستند و نه امنیت)اروس( تجربه می

ی از اصل واقعیّت فراتاریخی و ساختارگرا و غیرتاریخی فرویدی، از سوی دیگر قائل به شکل

گیرد؛ مادامی که کمبود الیتغیر است که از فرض اولیۀ کمبود و خصلت غیرتاریخیِ آن ریشه می

و نزاع برای بقا وجود دارد، سرکوب نفی گرایانۀ میل توسط واقعیت اجتماعی، یک امر 

 گریزناپذیر است.

سرکوبگر،  -یک تمدن نا گیریکلمارکوزه برای طرح فرضیۀ خود مبنی بر امکان ش

پیشرفت تمدن که «نویسد: مند سازد. وی میبایست این دو فرضیۀ بنیادی فروید را مسأله می

ای از تولیدگری رسیده است که در آن مطالبات و صورت گرفت، به مرحله اصل عملکردتحت 

گیری ر بیگانه شده، به طور چشممقتضیات اجتماعی حاکم بر نیروی غریزیِ مصروف در کا

(. این بدان معناست که پیشرفت تکنولوژیک و 151: 1131)مارکوزه، « توانند کاهش یابند می

ترین و لذا داری، اگرچه اشتدادیهای تولید تحت مناسبات سرمایهکارایی هرچه بیشتر تکنیک

کند، اما همزمان ترین صورت اصل واقعیت را به شکل اصل عملکرد نمایندگی میسرکوبگرانه

امحاء اصل تاریخیِ کمبود بواسطۀ به حداکثررسانیِ تولید و لذا گذار به شکل جدیدی از  نطفۀ

فروید اصل واقعیتِ تثبیت شده )به »نویسد: اصل واقعیت را در خود نهفته دارد. مارکوزه می
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داند. نتیجتا، اگر اصل عبارتی اصل عملکرد( را با اصل واقعیت به معنای دقیق کلمه یکی می

خود را تنها به صورت یک شکل خاصِ تاریخی از اصل واقعیت نمایان کند، دیالکتیک عملکرد 

(. بنابراین مارکوزه برای 151: 1131)مارکوزه، « دهدتمدن فروید، غایت خود را از دست می

موضعی کند. نسبیّت  -ست آنها را تاریخمندپروبلمانیزه کردن مفروضات بنیادی فروید، کافی

به عقیدۀ مارکوزه روند »سازد: ری مارکسی این امکان را برای وی مهیّا میگحاصل از تاریخی

داری که تا حد های تولیدی در نظام سرمایهفزایندۀ تولید همزمان با رشد نامحدود تکنولوژی

تواند به امحاء کمبود و زیادی ضرورت کار فیزیکی را کاهش خواهد داد، عالوه بر آنکه می

 ,Kidd« )را نیز فراهم سازد کار بیگانه شدهتواند شرایطی برای گذار از آنانکه منتهی شود، می

نسبت میان میل و واقعیت را (. بنابراین مارکوزه صورتی غیرسرکوبگرانه از 107 :2013

 داند. پذیر می امکان

البته باید توجه داشت که کمرنگ شدن یا امحاء کمبود، به خودی خود منجر به محو کامل 

سرکوبگر نخواهد شد. مارکوزه معتقد است که  -و پیکربندی یک اصل واقعیتِ نا اصل عملکرد

ضرورت سازماندهی مداوم »های تولید، تحت وضعیت تزاید تولید کاپیتالیستی و رشد تکنیک

میل به ( و تنازع بقا، بلکه مربوط به Lebensnotبرای سرکوب غرایز، دیگر نه به مسأله کمبود )
توان به جداشدگی و فراروی اصل (. این مسأله را می1111ک اینتایر، )م« است تدوام سلطه

گیری اصل عملکرد به مثابه عملکرد از آنانکه و ضرورت مربوط دانست. در واقع اگرچه شکل

های تولید توان معلول آنانکه/کمبود در شیوهصورت تاریخی و اشتدادیِ اصل واقعیت را می

اجتماعی، منجر به استقالل و تداوم  -یط درون ماندگار تاریخیداری دانست، اما شراپیشاسرمایه

توان به داری شده است. این مسأله را میاصل عملکرد حتی در شکل رشد یافتۀ نظام سرمایه

داری مربوط دانست. به سیطرۀ خرد ابزاری متأثر از عقل روشنگری تحت رژیم اخالقی سرمایه

ل را بسط داده است که حامل بی مفهومی از عقفلسفۀ معرّف تمدن غر»تعبیر مارکوزه: 

(. شکلی از 151: 1131)مارکوزه، « های سلطه جویانه و آمرانۀ اصل عملکرد بوده است ویژگی

، اسباب سلطه بر میل و طبیعت را به کار بیگانه شدهدهی گر که بواسطۀ شکلخرد محاسبه

قل کارکردی و به مثابه چیزی ست که بواسطۀ یک عطبیعت امری پیشینی»بوجود آورده است: 

گیرد. نتیجتا، کار یک قدرت پیشینی که مستعد کنترل و و چیره شدن است، مورد تجربه قرار می

و نوعی تحریک در پیکار با طبیعت است: کار، چیره شدن بر مقاومتِ طبیعت است. در چنین 
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ند؛ کنش به صورت شورویکردی، تصاویر جهان عینی به مثابه نمادهای پرخاشگری نمایان می

 (.  112: 1131)مارکوزه، » شودسلطه و واقعیت فی نفسه به شکل مقاومت ظاهر می

توان نتیجه گرفت که امحاء کامل اصل عملکرد و جایگزینی آن با یک اصل بنابراین می

سرکوبگر، عالوه بر گذار از وضعیت آنانکه، منوط به خالصی از خرد ابزاری و عقل  -واقعیت نا

ابزاری را در بُعد زیباشناختی -ست. مارکوزه راه رهایی از عقالنیت کارکردیریروشنگ

ها، آثار هنری و ادبیات که هنوز بدون ها، اندیشهفلسفه»نویسد: کند. وی میجو میو جست

شوند، در مقابل اصل واقعیت حاکم مقاومت ها و امیدهای بشری ارائه میسازگاری با هراس

(. بدین ترتیب، مارکوزه امکان Kellner, 2011:41« )تام و تمام آن هستند نفیِکنند: آنها می

 داند.  آزادسازی کامل نسبت میل و واقعیت را از سلطۀ انقیاد، از مجرای کار هنری محتمل می

 عقالنیّت منفی؛ هنر به مثابه کار بیگانه نشده 

شناسی و فلسفۀ هنر، تلقی یکی از دستاوردهای قابل توجه نظریۀ مارکسیستی در حوزۀ جامعه

(. این به 30-35: 1131بوده است )ن.ک: ایگلتون،  مادّی کارفعالیّت هنری به مثابه شکلی از 

ست که همواره ایدئالیستی -معنای رهاندن تاریخیِ فعّالیت هنری از موهومات متافیزیکی

فردی بدانند. در گیری انر هنری را معلول الهامات ماورایی و محصول نبوغ اند شکلکوشیده

گرایانه های مادهمقابل، تفکر مارکسیستی فعالیت هنری را به مثابه شکلی از کار انسانی با سویه

کار انسانی و با اعمال  بایست بواسطۀداند که میدر نظر گرفته و اثر هنری را مادّه خامی می

که فعالیت هنری به مثابه کار، با های مادّی، فرّآوری گردد. البته باید اذغان کرد ای از تکنیک پاره

مفهوم عام کار تولیدی، کاالیی و بیگانه شده در مناسبات سرمایه، ماهیتا متفاوت است )ن.ک: 

 (. 116-111: 1131مارکوزه، 

نکفورت بیش از همه بر وجوه در میان نِحل گوناگون نظریه مارکسیستی، مکتب فرا

در مقام تولید و دریافت، تأکید داشته است. از  شناختیبخش کار هنری و فعالیت زیبایی رهایی

تواند نافی دیدگاه این مکتب، امر هنری بر صورتی متفاوت از عقالنیّت استوار است که می

-گیرد، میهای هنری بهره میمایهعقالنیتی که از نقش»نویسد: خرد ابزاری باشد. آدورنو می

(. آدورنو 03: 1112)آدورنو، « یاری دهدهای عقالنیت محض، تواند ما را در ترمیم زخم

های تاریخی پیدایش هنر در جادو و اسطوره، امر هنری را واجد عقالنیتی ضمن اشاره به ریشه
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سو باعث فراروی آن از حیطۀ جادو شده و در عین حال آن را از وادی خرد داند که از یکمی

ری دارای اصل عقالنیت است که به در وهلۀ نخست، اثر هن»سازد: تکنوکراتیک نیز متمایز می

جدایی آن از سلطۀ قلمرو جادو و اسطوره اشاره دارد و در وهلۀ دوم، هنر در مقابل عقالنیّت 

(. بنابراین امر Adorno, 2002: 54« )ایستدجدیدی است، می که خود قلمرو سلطۀ ]ابزاری[

(، 1نیت اثباتی )پوزیتیوتوان آن را در برابر عقالای از خرد است که میهنری حامل سویه

 -خرد تکنوکراتیک  نفیِاز عقالنیت که مبتنی بر  سلبی؛ صورتی 6نامید عقالنیّت منفی

ست که در آن انسان و طبیعت بواسطۀ اصل گر، برای گذار از وضعیتی وجودیمحاسبه

 1تیمنطق درونی اثر هنری، به پیدایش خردی دیگر و حساسی»اند: عملکرد، به انقیاد درآمده

« طلبددیگر خواهد انجامید که منطق حساسیت نهفته در نهادهای مسلط جامعه را به مبارزه می

تواند بواسطۀ (. عقالنیّت محض به مثابه رکن اساسی اصل عملکرد، می23: 1133)مارکوزه، 

ای از کار موجود است شک شیوهبی»شناختی تا حد زیادی تعدیل و جبران گردد: کار زیبایی

کند، و انجام آن لذت بخش است. و کار  لیبیدویی را عرضه می ارضایای متعالی از تبهکه مر

سرکوبگر بوده و  -هنری، آنجا که اصیل است، به نظر در نتیجه وجود یک منظومه غریزی نا

(. کار هنری از این جهت با 111: 1131)مارکوزه، « سرکوبگرانه است -تجسمی از اهداف نا

شود. آنگونه که مغایر است که منجر به سرکوب و یا انحراف میل نمیکارِ بیگانه کننده 

میل، بلکه با ارضای آن همراه  واالیشو  بهنجارسازیمارکوزه معتقد است، کار هنری نه با 

های اساسی، در مورد کار تواند بدون جرح و تعدیل. به زعم مارکوزه تِرم واالیش نمی0است

 (. See: Marcuse, 2009: 174)هنری، مورد استفاده قرار گیرد 

شناختی )منفی( با گذار از وضعیت از نظر مارکوزه، فراگیری و گسترش عقالنیّت زیبایی

تواند شناختی و به تبع آن عقالنیت منفی، تنها میآنانکه مرتبط خواهد بود؛ در واقع ذوق زیبایی

به قلمروگستری نماید:  در یک وضعیت رشد یافتۀ اجتماعی تحت استیالیِ اصل عملکرد، شروع

                                                           
1 Positive 

دهد. در هنر، سرکوب نهادینه شده را در برابر تصویر انسان به مثابه سوژۀ رها و آزاد، قرار می»نویسد: آدورنو می  6
 (. Adorno, 2010: 164«  )اند بواسطۀ نفیِ ناآزادی، از تصویر رهایی صیانت نمایدتویک وضعیت ناآزاد، هنر می

3 sensibility  
داند، مارکوزه معتقد است که در اثر هنری بر خالف فروید که اثر هنری را محصول تصعید و کاتارسیسِ میل می  0

 یابد. میل نه واالیش بلکه تحقق )ارضا( می



  
 
 
 
 
 

 40شناسی مارکوزه(    بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیت )تأملی در زیبایی

 

 

شود که ای از تکامل پدیدار میای آزاد، در مرحلهشناسی به عنوان صورت ممکن جامعهزیبایی»

ای که سرکوب پس از فراهم آید، در مرحله نایابی/ کمبودمنابع فکری و مادی، جهت چیرگی بر 

« بگذارد ، رو به افول و کاهش]تحت سلطۀ اصل عملکرد[تجربۀ شدیدترین حالت خود 

(. در واقع در یک وضعیت فراوانی و کاهشِ ضرورت است که نیاز به کار 01: 1111)مارکوزه، 

شناختی به مثابه شکلی های زیباییتولیدی و بیگانه شده تقلیل یافته و امکان پرداختن به فعالیت

چیزی  بدیل از کار انسانی، فراهم خواهد شد. دیدگاه مارکوزه در این خصوص، بسیار به آن

کند توصیف می فراغت سوسیالیستیتحت عنوان  ایدئولوژی آلمانیمرتبط است که مارکس در 

ریزیِ ذوق زیباشناختی در قالب کار هنری با (. در واقع، برون111: 1131)ن.ک: مارکس، 

بیگانه  -ها، مواد، مصالح و نیروهای خاص خود، تا حد زیادی به فراغت از کار تولیدیتکنیک

ابسته خواهد بود. مارکوزه این امکان را بواسطۀ رشد نیروهای تکنولوژیک تحت سیطرۀ کننده و

تکامل علم و تکنولوژی، وجدان و آگاهی را از قید و بند سلطه »داند: اصل عملکرد محتمل می

خواهد رهانید تا امکانات، اشیاء و افراد را در جهت حفظ و ارتقاء زندگی کشف کرده و تحقق 

را به خدمت خواهد گرفت.  ]هنری[رها شده برای نیل به هدف، صورت و ماده  بخشد. آگاهی

)مارکوزه، « شود و هنر، واقعیت را پدید خواهد آوردبه هنر مبدل می تکنیکدر آن صورت، 

تواند نسبت میان میل و شناختی حاکم بر کار هنری، می(. بدین ترتیب عقالنیت زیبایی11: 1111

 ای بازتعریف کند. ه و به شکل تازهواقعیت را دگرگون کرد

اما جایگزین شدن کار بیگانه شده با کار زیباشناختی به عنوان مفصلی برای تغییر مناسبات 

میان میل و واقعیت، منوط به آن است که ماهیت تکنیک دگرگون شود. اگر تکنیک تا کنون در 

برای سلطه بر انسان و طبیعت چنبرۀ خرد عقالنی و به مثابه یک کردار معطوف به هدف، عاملی 

وقتی تکنیک »شناختی و انقالبی بدل گردد: بایست خود به یک فعالیّت زیباییبوده، اینک می

گیرد، حساسیّت و تخیّل ذهنی را به قالب عینی یعنی به واقعیّت مبدل ویژگی هنر به خود می

هنری که قرار است نسبت میل  (. اما این تکنیک یا فعالیّت بنیادین11: 1111)مارکوزه، « کندمی

با واقعیت اجتماعی را دگرگون نماید، واجد چگونه ماهیت و کیفیتی خواهد بود؟ در اینجا 

گردد. به زعم باز می فانتزیمارکوزه، به یک مفهوم روانکاونه که توسط فروید بسط یافت یعنی 

تواند با گذار ست که میامکانیمارکوزه، فانتزی به مثابه فعالیّت اصلی برسازندۀ امر هنری، همان 
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 -گذار یک اصل واقعیت نااز نسبت آنتاگونیستیِ میل لذت بخش و واقعیت سرکوبگر، پایه

 سرکوبگر باشد. 

 فانتزی و امكانی به گسست: گذار از نسبت آنتاگونیستیِ میل و واقعیت

گونیستی میان اصل لذت ابدی و آنتا -شناسانۀ فروید مبنی بر وجود رابطۀ ازلیاگر به فرضیۀ غایت

 -ای آزاد بازگردیم، تحقق یک تمدن ناگیری جامعهو اصل واقعیت و لذا عدم امکان منطقی شکل

سرکوبگر آنگونه که مد نظر مارکوزه بوده است، تنها با امحاء رابطۀ آنتاگونیستی مذکور امکان پذیر 

اید به شکلی انقالبی دگرگون و خواهد بود. این به معنای آن است که نسبت میان میل و واقعیت ب

بندی گردد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، مارکوزه بر آن بوده که واسازی این مجددا صورت

نسبت بیش از هر چیزی از مجرای کار زیباشناختی قابل تحقق خواهد بود. اما کار زیباشناختی 

تکنیک مادّی زیباشناختی به  همچون مصداقی از مفهوم کلی کار، بر تکنیک ویژۀ خود استوار است.

تواند نوید بخش یک هنر انقالبی باشد. ست که می، از دیدگاه مارکوزه آن چیزی1فرممثابه 

، ناآزادی و فرم زیباشناختیتوان یک اثر هنری را انقالبی خواند که به یاری تغییر هنگامی می»

متحجر را شکافته، و  تماعیواقعیت اجنیروهای سرکش موجود در سرنوشت افراد را نشان داده، 

(. بنابراین فرم عالوه بر آنکه تکنیک مادّی کارِ 21: 1133)مارکوزه، « افق تغییر را باز بگشاید

آید، قوۀ سیاسی و انقالبی هنر را نیز در خود زیباشناختی در تولید یک اثر هنری به حساب می

های نمایشنامه»نویسد: ادبیات مدرن می های آوانگارد و انقالبینهفته دارد. مارکوزه پیرامون صورت

اند، بلکه به سبب فرمی های کافکا و بکت، نه بخاطر صرف آنچه گفتهها و قصهبرشت، و نیز رمان

 (.  20: 1133)مارکوزه، « اندکه به محتوا داده شده، انقالبی

ی یا تخیّل وابسته به هیئت مادی اثر، به فعالیّت ذهنی و بنیادین فانتز فرم به مثابه شکل دادن

است. در واقع فانتزی به مثابه یک فعالیت ذهنی، امکان هر گونه دستکاری، تغییر، نوآوری و.. را 

شود، فانتزی یا تخیّل صرفا سازد. بر خالف آنچه عموما تصور میدر هیئت مادی اثر فراهم می

شناختی نیز فرم زیبا یابد، بلکه شکل یااندیشانه تجلّی نمیهای محتوایی باریکدر پرداخت

محصول فراگردهای فانتزیک است. فانتزی به تعبیر فروید، بخشی از فعالیت آپاراتوس روانی و 

طلبانۀ اید است؛ بنابراین فانتزی به دلیل نیروگذاری تحتِ ناخودآگاهی نتیجۀ فشارهای لذت

                                                           
1 Form 
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واقعیت آزمایی پرهیز  فانتزی به مثابه یک فعالیت ذهنی از»باشد: سوژه، به اصل لذت پایبند می

نویسد: (. ماکوزه نیز میFreud, 2007: 224« )ماندکرده و تنها تحت سیطرۀ اصل لذت باقی می

دهی اگو رها شده و از سلطۀ اصل واقعیت جدا تنها یک صورت از فعالیت ذهنی از سازمان»

)مارکوزه، « ستهای فرهنگی مصون مانده و به اصل لذت متعهد اماند: فانتزی، از واالیشمی

 -گر در عملکرد اگوپردازانه، آن شکاف اخالل(. بنابراین فانتزی به مثابه فعالیّت خیال30: 1133

داند. اگر آن می انحرافیواقعیت است. مارکوزه به تأسی از فروید، قدرت فانتزی را در عملکرد 

ت، تخیّل پردازی حیات اروتیک سوژه بواسطۀ اصل واقعیت تثبیت شده به انقیاد درآمده اس

تواند از خالل آن یک آزادی نامحدود را در تحقق آورد که سوژه میپدید می انحرافیمسیری 

پذیری غریزه جنسی، عمال کل جامعه»های لذتجویانۀ توأم با آن تجربه نماید: میل و فعالیت

کند.. ممنوع می اتانحرافنیست، به مثابه  کار تولیدیو یا  تولید مثلتجلیات آن را که در راستای 

گیرد، ای که امر جنسی را به مثابه ابزاری برای هدفی سودمند به کار میبنابراین، علیه جامعه

(. از 16-10: 1131)مارکوزه، « کنندانحرافات امر جنسی را همچون هدفی فی نفسه لحاظ می

از هر فعالیّت  تواند همین نقش را در کار زیباشناختی نیز که بیشنظر مارکوزه، فانتزی می

-ای در تجلیفانتزی نه تنها نقش سازنده»پردازی آزادانه مرتبط است، ایفا نماید: دیگری به خیال

کند، بلکه به مثابه تخیل هنری نیز انحرافات را به تصاویر آزادی، های انحرافی جنسیت بازی می

ای بین امور هنجاری، زنهزند. در یک نظم سرکوبگر که مواکامیابی و ارضای تام و تمام گره می

های لذت به خاطر نفس لذت تنها باید در حکم کند، تجلیسودمندی اجتماعی و خیر برقرار می

 (. 10: 1131)مارکوزه، « ، ظاهر شوند]اثر هنری به طور کلی[ 1های شرگل

اختی های شنمارکوزه بر آن است که فانتزی نه یک فعالیّت کودکانه و نابالغ، بلکه دارای سویه

به مثابه صورتی از ایدئولوژی فریبندۀ تبلیغ شده  6یوتوپیاست، و از این جهت آن را از و معرفتی

                                                           
های ست که به نوعی از خاستگاه( نام مشهورترین اثر بودلر شاعر فرانسویThe Flowers of Evilهای شر )گل  1 

ست. در اینجا مارکوزه واژه های شر در اینجا مجاز از اثر هنری به طور کلیآید. گلشعر مدرن نیز به حساب می
اعی به مثابه هدف نهایی اصل عملکرد، را در صنعت ایهام بکار گرفته است؛ از یک سو در تقابل با خیر اجتم» شر»

ای فاقد کارکرد و لذا گویی بیرون رانده شده و از سوی دیگر نام مجموعه شعر بودلر. همچنین اثر هنری به مثابه ابژه
 تواند یکسره به حوزه شر و امر انحرافی متعلق باشد. از اصل عملکرد و خیر عامه، می

2 Utopia  
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تخیل یا فانتزی، سازگاری فرد با کل، میل با تحقق، و »کند: توسط اصل واقعیت مستقر، متمایز می

زگاری را به کند. در حالی که اصل واقعیت تثبیت یافته، این ساخوشبختی با عقل را مجسم می

تواند واقعی باشد، که پشت این کند، فانتزی تأکید دارد که این سازگاری باید و مییوتوپیا منتقل می

تنزل امکانات واقعیِ فانتزی به ناکجاآبادِ یوتوپیا، خودش  ]بنابراین[وهم، معرفتی نهقته است.. 

فانتزی، نه علیهِ، بلکه جزیی اساسی از ایدئولوژی اصل عملکرد است. نفی اصل عملکرد توسط 

فانتزی نباید با یوتوپیا و  همسو با پیشرفت عقالنیت خودآگاه ظاهر گردیده و از این حیث

(. همین سویۀ 116-113: 1131)مارکوزه، « های غیرعقالنی آن، یکی پنداشته شود سویه

بر خرد بخش فانتزی در آن نهفته است؛ شکلی از معرفت که نه ست که امکانات رهایی شناختی

فانتزی تا آنجایی صورتی از شناخت است که حقیقت »ابزاری بلکه بر عقالنیّت منفی استوار است: 

نماید؛ تا جایی که در مواجهه با عقل اثباتی، از میل به تحقق کامل بشر و نفیِ بزرگ را حفظ می

ن وجه معرفت (. ای10: 1111، 1اینتایر)مک« طبیعت که عقل آنها را سرکوب کرده، پاسداری کند

های بخش فانتزی، در کار هنری بیشترین نمود را دارد؛ چرا که بواسطۀ رهاسازی تخیّل در پرداخت

تواند نسبت میل و واقعیّت هایی برای تحقق کامل میل، میفرمی و محتوایی، و لذا با ایجاد موقعیت

شکل زیباشناختی )فرمِ به  شناسی نیز به مثابه دانش واکاوندۀرا دگرگون سازد. از این رو زیبایی

مند خواهد بخشی بهرهست(، از چنین معرفت رهاییمحتوا در آمده، که صورت عینیّت یافتۀ فانتزی

گردد: پشت شناسی در حکم علم زیبایی منتهی میتحلیل عملکردِ شناختی فانتزی، به زیبایی»شد: 

فته است؛ اعتراض همیشگی به شناختی، سازگاری سرکوب شدۀ حسیّت و عقل نهاین شکلِ زیبایی

 (.  111: 1131)مارکوزه، « ساماندهی زندگی توسط منطق سلطه، نقد اصل عملکرد

بخش معرفت فانتزیکِ اثر هنری، در نزد آنچه تا کنون مشخص گردید، باور به توان رهایی

 تواند با به چالش کشیدن اصل عملکرد، یک اصلمارکوزه بوده است. اما فانتزی چگونه می

گردد: واقعیّت بدیل را نوید دهد؟ مارکوزه معتقد است که این موضوع به ماهیت فانتزی باز می

-ترین الیهکند؛ فانتزی ژرفای را در کل آپاراتوس ذهنی بازی میفانتزی نقش بسیار تعیین کننده»

)مارکوزه، « زندترین تولیدات آگاهی )هنر(، رؤیا را به واقعیّت پیوند میهای ناخودآگاه را به عالی

یابد، های اید بر آپاراتوس روانی انعقاد می(. در واقع اگرچه فانتزی، تحت نیروگذاری111: 1131

                                                           
1 Mc intire 
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هایی متعالی از آگاهی همچون آگاهی هنری، با مظاهر واقعیت اما به سبب شکل دادن به صورت

لذت و واقعیت فراهم آمیز میان اصول . بنابراین گویی فانتزی پیوندی مصالحه1نیز بیگانه نیست

های شاعرانه و تقابل میان حسانیّت و عقالنیّت، و میان اندیشه»سازد. تحت عملکرد فانتزی می

جدید پدید خواهد آمد که در پرتو آن حساسیّت نو  اصل واقعیتاعتبار خواهد شد. یک  بی علمی

: 1111)مارکوزه، « دشناختی خلق کنشود تا ارزشی زیباییبا هوش علمیِ کمتر تصنعی ترکیب می

های (. اما این پیوند، پیوندی با اصل واقعیت مستقر نخواهد بود، بلکه فانتزی در فراگشت11

-اشاره می واقعیت اروتیکفانتزی به یک »سازد: لذتجویانۀ خود، این اصل واقعیّت را دگرگون می

گفت در فانتزی تصویر گردد.. بنابراین باید کند، آنجا که غرایز حیات بدون سرکوب، محقق می

گردد؛ این تصویر حامل وحدت مفقود شدۀ بین امر کلی یک شکل متفاوت از واقعیت، پدیدار می

)مارکوزه، « و امر جزئی، و ارضای غرایز زندگی بواسطۀ سازش بین اصول لذت و واقعیت است

ورزی به ق تخیّلسازد که میل را از طری(. فانتزی برای سوژه این امکان را فراهم می115: 1131

شکلی محقق سازد که تحت استیالی واقعیت تثبیت شده امکان پذیر نبوده است. بنابراین فانتزی با 

نفی اصل واقعیت تثبیت شده و جایگزینی آن با یک اصل واقعیت اروتیک که محقق شدن لذت 

ست این همان رویهسازد. ایای برقرار میسازد، میان میل و واقعیت مصالحهپذیر میتام را امکان

هنر، انحصارگری »گیرد: که اثر هنری نیز بواسطۀ برخورداری از معرفت فانتزیک، در پیش می

ست. هنر با آفریدن طلبد تا تعیین کند چه چیزی واقعیواقعیت پابرجا و تثبیت شده را به مبارزه می

« زندت، دست به این اقدام میتر از خود واقعیت اسای که با این همه واقعیجهانی خیالی و افسانه

 (.  11: 1133)مارکوزه، 

اگر بنا باشد بُعد زیباشناختی بواسطۀ ابتناء خود به فرم و فانتزی، نسبت میل و واقعیت را به 

توان نتیجه گرفت که هر چه اثر هنری از فرم و فانتزی به شکل شکلی انقالبی دگرگون سازد، می

انقالبی آن فزونی خواهد یافت. دلیل توجه و تأکید ویژه مارکوزه مند باشد، قوۀ آوانگاردتری بهره

                                                           
زی عبارت است از بازگشت امر سرکوب شده از طریق به آگاهی درآوردنِ امر سرکوفتۀ ناخودآگاه. ماهیت فانت 1

یابد که میل سرکوفته را به شکلی سوبژکتیو محقق پردازی، این امکان را میسوژه بواسطۀ فرآیند تخیّل و خیال

اما در نهایت به مثابه مکانیسمی  نماید. از این حیث فانتزی اگرچه یک فرآیند انحرافی در خدمت اصل لذت است،

 کند. میانجی میان ناخودآگاهی و آگاهی )بویژه آگاهی هنری(، میان لذت و واقعیت عمل می
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توان از همین منظر، فهم کرد. فرمالیسم رادیکال و نیز مکتب فرانکفورت بر هنر آوانگارد را می

هنر مدرن در شعر بودلر، ماالرمه و رمبو، رمان کافکا، نقاشی کوبیستی، تئاتر ابزورد بکت و.. که 

یچیدۀ فانتزی در ساحت تولید آن است، همواره مورد توجه این خود محصول عملکرد پ

ای، شکل اصیل اندیشمندان قرار گرفته است. در همین راستاست که هنر مدرن در برابر هنر توده

(. مارکوزه نیز در ستایش هنر مدرن 611: 1131گردد )ن.ک: آدورنو، بخش هنر تلقی میو رهایی

ها و های برشت و همچنین رماننمایشنامه»نویسد: نیادین جهان میو توان بالقوۀ آن برای تغییر ب

اند، ی که به محتوا دادههای بکت و کافکا، نه بخاطر محتوای خود، که به سبب شکلقصه

اند.. قوه سیاسی هنر را باید در بُعد زیباشناختی آن )محتوایی که به فرم درآمده است(  انقالبی

ونه آن است. اشعار او عالمی از ادراک و تخیل، بزمی از لذات دید.. شعر ماالرمه بهترین نم

کنند که باعث در هم شکستن تجربه روزمره و پدید آمدن جسمانی را با چنان افسونی بیان می

 (.  20-11: 1133)مارکوزه، « شوداصل واقعیت دیگری می

 گیرینتیجه

که فروید آن را سرنوشت  شودای میقسم اعظم تالش نظری مارکوزه موقوف به رد فرضیه

آنتاگونیستی میان  -داند؛ از منظر فروید به موجب نسبت فراتاریخیمحتوم تمدن بشری می

 -گیری یک تمدن آزاد و نااصول لذت و واقعیت و سرکوب اولی توسط دیگری، امکان شکل

آنانکه  شناختی، گریزناپذیریِشرط فروید در این فرضِ غایتسرکوبگر، منطقا مُحال است. پیش

 ست. و نتیجتا تفوّق یک اصل واقعیت سرکوبگر، الیتغیر و منتج از این شرایط فراتاریخی

گیری یک تمدن آزاد امکان پذیر بوده و عدم تحقق در مقابل، مارکوزه بر آن است که شکل

ود تواند دال بر عدم چنین امکانی در آینده باشد. مارکوزه برای اثبات فرضیۀ خآن تا کنون، نمی

کند، مفروضات بنیادی وی را پروبلماتیزه که آن را بصورت برابرنهاد فرضیۀ فرویدی طرح می

کوشد نشان دهد که امکان گذار از تاریخی کردن مفاهیم فروید، می -نماید. مارکوزه با نسبیمی

نسبت آنتاگونیستی میان اصول واقعیت و لذت، منطقا ممکن خواهد بود. بنا به دیدگاه وی، 

ست که در ساحت عمل و هایین گفتن از یک اصل واقعیت فراتاریخی، نادیده گرفتن امکانسخ

دهد که آن اصل تواند دهلیزی به گسست تاریخی و رهایی انسانی باشد. وی نشان مینظر، می

واقعیّتی که موجب پیشبرد سریع تمدن در جهان معاصر شده، تنها صورتی تاریخی از اصل 
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نامد. به زعم وی اگرچه شکلی خاص که مارکوزه آن را اصل عملکرد میواقعیتِ عام است؛ 

سرکوب به  -ای از آن یعنی مازادتحت اصل عملکرد، سرکوب میل با پیدایش شکل تازه

رسد، اما این به اوج رسیدن سرآغاز یک حضیض نیز خواهد بود. در چنین وضعیتی حداکثر می

کنولوژیک به چنان سطحی خواهد رسید که بواسطۀ و توأم با بیگانه شدن فرآیند کار، رشد ت

امکان تولید انبوه و انباشت، آنانکه محو خواهد شد. در نتیجۀ فراغت حاصل شده از چنین 

شرایطی، امکان غالب شدن کار زیباشناختی به منزلۀ شکل بدیلی از کار انسانی که نه بیگانه 

تواند چنین امکانی را ا کار هنری چگونه میگردد. امکننده بلکه محقق کنندۀ میل است، فراهم می

گاه فرم به مثابه محقق سازد؟ به زعم مارکوزه، اثر هنری بواسطۀ بُعد زیباشناختی خود که تجلی

یک تکنیک مادی و فانتزی به منزلۀ فعالیت ذهنی برسازندۀ این تکنیک است، چنین شرایطی را 

زاد و رادیکال خود که توانایی پیوند میان امر بخشد. در اینجا فانتزی به سبب ماهیت آتحقق می

سرکوب شدۀ ناخودآگاه و واقعیت بیرونی، از طریق به آگاهیِ هنری درآوردن امر سرکوب شده 

تواند نسبت آنتاگونیستی میان میل و بدیل را داراست، می -تحتِ یک اصل واقعیت اروتیک

 واقعیت را به شکلی انقالبی دگرگون سازد.  

کوزه علیرغم وجوه درخشان خود، دور از نقد و اشکال نخواهد بود. در واقع این نظریۀ مار

شناسی که سعی دارد نسبت دیدگاه علیرغم تالش برای ارائۀ رهیافتی آوانگارد از نظریۀ زیبایی

بندی نماید، اینک در برخی از میان میل و واقعیت را به میانجی فانتزی هنری، بازصورت

به نظر « تاریخ گذشته»تا حدی  هایی تاریخی مواجه شده و لذابستمفروضات خود با بن

گردد که فرض خود را بر امحاء ای بحرانی میرسد. روند استداللی مارکوزه بویژه از نقطه می

بینی تاریخی به تکنولوژی از کمبود و آنانکه تحت رشد نیروهای تولیدی از یکسو و خوش

ای نشان داده که رشد ی که تجربۀ جهان پسامارکوزهسازد. در حالسوی دیگر، استوار می

تکنولوژیک الزاما اسباب فراغت انسانی از کار بیگانه شده را فراهم نساخته است. انباشت و 

ساخت، اینک به تولید داری صنعتی را بر میتولید انبوه کاال که منطق اقتصادی سرمایه

ست، داری خدماتیکه منطق اقتصادی سرمایهغیرانباشتی، سفارشی، غیرسریالی، موضعی و متنوع 

(. تحت چنین شرایطی اگرچه کمبود به 150 -155: 1132تغییر رویه داده است )ن.ک: اسمیت، 

ساالرانه(، ساحت امان نیازهای تازه )نیازسازی سرمایهمعنای سنتی آن مطرح نیست، اما طرح بی
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؛ 1واره و تابع ایدۀ مصرف کرده استحیات انسانی را بیش از هر زمان دیگری، کاالیی، شیء

سازی مصرف داده است )ن.ک: شرایطی که در آن حداکثرسازی تولید، جای خود را به بیشینه

(. بنابراین فراغت حاصل از کاهش کار یدی نیز، نه مصروف کار 115: 1136بودریار، 

االیی، محاط زیباشناختی )تولید و مصرف اثر هنری(، بلکه بواسطۀ سامانۀ میل به مصرف ک

گردیده است. از سوی دیگر هنر در قرن جدید، نقش پیشرو و انقالبی خود را وا نهاده و بیش از 

هر زمان دیگری به طفیلیِ تکنولوژی بدل شده است؛ فرمالیسم رادیکال قرن بیستمی، اینک جای 

 های تکنولوژیک سپرده است. رسانه -خود را به تولید محتوای ارتجاعی هنر

ست که ایهای بکر و مصرف نشدهتوان استدالل کرد که نظریۀ مارکوزه دارای سویهمیالبته 

تواند نوید بخش یک نظریۀ زیباشناختیِ انتقادی باشد. اگر هنوز سیطرۀ اصل عملکرد همچنان می

تواند همچنان به غایت خود نرسیده باشد، تحت شکل بدیلی از اصل واقعیت، نظریۀ مارکوزه می

گرا نیز ادق باشد. همچنین قوۀ انقالبی و رادیکال مفهوم فانتزی در جهان پساساختو منطقا ص

بواسطۀ لکان و به عنوان عاملی برای مقاومت در برابر چنبرۀ امر نمادین و مصادیق آن، تصدیق 

 (.   111-111: 1131، 6گردیده است )ن.ک: فینک

                                                           
(، 1320البته مارکوزه حدود یک دهه پس از انتشار اروس و تمدن و در کتاب متأخرتر خود  انسان تک ساحتی )  1

کند. مارکوزه در بینی نسبت به آن، تجدید نظر میولوژی و خوشهای خود راجع به تکنبه نحوی در برخی دیدگاه

این کتاب رابطه بین رشد تکنولوژیک عصر جدید و تولید نیازهای کاذب را مورد واکاوی قرار داده و تکنولوژی را 

ن معاصر نفسه بلکه صورت سرمایه ساالرانۀ آن را( از طریق ایجاد نیازهای کاذب، عامل بیگانگی انسا)اگرچه نه فی

 (.  1130داند )ن.ک: مارکوزه: و تک ساحتی شدن هستی وی می
2 Fink 
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