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 اشاره:

ای از مقاالت به ویراسااتاری ایسااتوان مزاروش دانشاامند های گذشااته، مجموعهدر ماه

 ایم که به بررساایی فریبرز فرشاایم و نرمین براهنی منتشاار کردهفقید مجار و ترجمه

به کاچ جن به نظرات جورج لو جه  با تو تاریخ  قاتی در هنر و  گاهی طب های مختلف آ

ست. یکی از مقاالت این  شته ا صاص دا تبلیغ، مجموعه، اثر آرنولد هاوزر با عنوان اخت
اساات که پیش از این خانم فرشااته مولوی آن را ترجمه کرده بود و  ایدئولوژی و هنر

کتاب جمعه و سااپس نیز به  12الی  9های در شااماره 1358 نخسااتین بار در سااال

شد. با توجه به اهمیت بحث آرنولد هاوزر در کلیت  شر  ستقل منت صورت یک کتاب م

ی فوق بر آن شاادیم که این ترجمه را نیز در چارچوب طرح حاضاار منتشاار جموعهم

 کنیم.

نگاری هنر با نگاه مارکسیستی بود ( از پیشگامان تاریخ1978-1892آرنولد هاوزر )

فارسااای ازجمله کتاب به  تاریخ هنرفلسااافههای و از وی  ی محمدتقی )ترجمه ی 

چاپ پنجم،  گاه،  ماعی هنرو  (1397فرامرزی، انتشاااارات ن لد،  تاریخ اجت هار ج )چ

 ( منتشر شده است.1377ی ابراهیم یونسی، انتشارات خوارزمی، ترجمه

مولوی، نویسااانده و مترجم، اکنون سااااکن تورنتو در کانادا اسااات و در  فرشاااته

شر سال ستارهای متعدد منت ستان، ترجمه و ج های اخیر از او چند رمان، مجموعه دا

ست. برای اجازه شر ویرایش جدید مقالهشده ا صاد ی بازن سایت نقد اقت ضر در  ی حا

 سیاسی بسیار از وی سپاسگزاریم. 

*** 
 

سان با انجاماز آنج ست میایی که ان شود، هنرمند دادن تعهدهای اجتماعی آنچه که ه

تواند هنرمند شود. فقط، استثنائاً، در ها میروابط میان انسان کردن بهنیز تنها با رخنه

کند و هنرمند را، واحوال ویژه و نادر است که رانشگر فعالیت هنری پافشاری میاوضاع

ساااوی آفرینش آثار هنری های اجتماعی، بهها و خواساااتازای از نیبدون پیشاااینه

ی هایرفته، تاریخ آن رشااته وظیفههمتوان، رویکشاااند. تاریخ فعالیت هنری را میمی

ای از که این آثار را رشااتهشااود؛ و اغلب اینی هنرمند نهاده میدانساات که بر عهده
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ست از این، دشوارهایی بدانیم که باید ثمرشان را جستجو کردیافتدست ها نکه آتر ا

 شان رساند. انجامهایی بدانیم که باید بهای از تکلیفرا رشته

هدف هنر برانگیختن است: بیدارکردن عاطفه و برانگیزاندن کنش موافق یا مخالف 

رف چیزی بیش از بیان ص در بیننده، شنونده یا خواننده. اما برانگیختن کنش آدمی به

ساس شایندی از واژهدهندهها، تقلید تکاناح ساختمان زیبا و خو ها، ای از واقعیت، یا 

سطرنواخت ساس و  ها نیازها و یا  ستلزم بودن نیروهایی در پس آن اح دارد: این کار م

های هنری فرمی و تقلیدی و عاطفی فرمی اساات که گرچه همزمان و هماهنگ با فن

ها را در خدمت ها تفاوت بنیادی دارند. هنرمند این نیرودارند، با آنبرمیهنرمند ساار 

ای ای اجتماعی یا طبقهای خاص، ردهیا جامعه -مسااتبدی یا پادشاااهی  -حکمرانی 

به یا حزبی  یا انجمن  یا کلیساااا  یا دولت  یا کار میمالی،  نده  مای یا در مقام ن گیرد؛ 

ها، و خالصه همچون نماینده یا ها و هنجارسخنرانِ شکلی از حکومت، نظامی از میثاق

 کند. شود، عمل میسخت مهار میوبیش سخنران سازمانی جامع که کم

دو شاااود، به اش نهاده میگونه بر عهدهاینهایی را که به وظیفه تواندهنرمند می

سان انجام دهد. میشیوه ساده و تواند از راه تعهد و برنامهی نایک شکار یا بازگویی  ای آ

ه کها بپردازد. یا اینها و سیاستها، ارزشبیان اندیشه سرراست مقصود و منظورش به

به می ند  که در توا عالیتی  بهظاهر بیف یده میطرف  ما د یک ا یدئولوژ ید، محتوایی ا آ

تواند دارای این ترتیب کار هنرمند می ببخشاااد. به -و گاه حتا ناآگاهانه  -ضااامنی 

صلت ایدئولوژی شکار، یا خ صلت تبلیغ آ شد. مرز میان ایننهانی و نقاب خ دو را پوش با

ناپذیر اساات. این مرز اشااتباه خوبی تعریف کرد؛ اما در اصاالشاااید نتوان در عمل به

یشه شود، هماقتضای آن فرستاده میشود و پیامی که به روشنی بیان میتعهدی که به

شد و یا رد  صد و معنای خود آگاهی دارد؛ و گیرنده نیز آگاهانه آن را پذیرا خواهد  از ق

ه بماند؛ نه ب تواند ناآگاهانه نیز برجایخواهد کرد. از سااوی دیگر، تأثیر کاری هنری می

ها می که تن نا  به این مع که  ند، بل یان ک نه ب ها گا ناآ که خود را  نا  ند اثری این مع توا

های گیرنده تأثیر ها و کنشیعنی که بر تخیل، احسااااس -ناآگاهانه برجای بگذارد 

ست که آنبگذارد، بی شود. در هر حال مهم این ا سئله ب که گیرنده بتواند متوجه این م

تر در پی ترغیب تر بیان شااود و هر چه کمری هنری با خودنمایی کمهر چه قصااد کا
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تر خواهد بود. قصااد و غرض عملی اش بیشگیرنده برود، تأثیر ساایاساای و اجتماعی

کند و مقاومت را شااود، بدگمانی را بیدار میآشااکار و عریان و خام ساابب وازدگی می

و زهر خود را نهانی منتقل کرده، پوش و ضااامنی، افیون انگیزاند؛ ایدئولوژی نقاببرمی

 گذارد. کند، و اثری سؤظن ناپذیر برجای میگیرنده را خلع سالح می

ز پذیر ااگر هنرمند دیدگاه ساایاساای خود را چنان بازگوید که تمیزپذیر و جدایی

 یشااناساایک اثرش برجای بماند، هنر دربردارندههای صاارفاً زیباییکارسااازه)فاکتور(

قصااد اساات. از سااوی دیگر، در هنری که محتوای ایدئولوژیک دارد، تبلیغ، تأکید و 

ستنی مایه س سفی متقابل با دیگر جزءهای ترکیبی اثر وحدتی ناگ سی و فل سیا های 

پیوندد شناسیک درهم میبا ساخت زیبایی -ایدئولوژی  -یابند: ]یعنی[ قصد کلی می

، (2)(، دانته1)کار ویرژیل آورند.پارچه کلیت آفرینش هنری را پدید میو کامالً یک

تر در (، بیش8)(، و دومیه7)(، داوید6)(، داسااتایفسااکی5)(، دیکنز4)(، ولتر3روسااو)

 (12)، بالزاک(11)(، گوته10)، سروانتس(9)گنجد؛ اما کار شکسپیری نخست میمقوله

به13و فلوبر) له14)(، کور له، بیش(16)گوگ( و ون15)(، می جای تر در مقو ی دوم 

گاه می جای قاتیگیرد. وقتی  قاتی، طب گاهی طب ندیآ نافع و ا یدهشاااه، م ها و ها و عق

ای آرزوهای متناساااب با وضاااع خاص یک طبقه در جامعه بر کاری هنری ساااایه

آمیز باشد و شاید هم نه؛ شاید کم یا افکنند، حاصلِ کار شاید موفقیتایدئولوژیک می

ای )ارگانیک( در قالب اثر گنجانده شااده باشااند: و چه بسااا ای سااازوارهگونهبیش به

ه این دهد کدست مییافته بیابند. قصدِ شوراندن این برداشت را به شکلی نهانی و واال

پذیر در ناصورت کالبدی بیگانه و وحدتاثر افزوده شده و بنابراین به  هدف از بیرون به

دار اسااات و یک اندازه جانب همه، هنرمند در هر دو نوع بهماند. با این اثر بر جای می

یغی آشااکار و یا از راه ایدئولوژی پنهان منافع معینی را پیش کوشااد تا یا از راه تبلمی

ا گزینش میان برخورد مسااتقیم ی -دو، تفاوتی صاارفاً تاکتیکی اساات ببرد. تفاوت این

ی شااناساایک یا اعتبار و شااایسااتگی هنری شاایوهو بر چگونگی زیبایی -مسااتقیم نا

، مانند «ی بیرونیزایده»و « ایسااازواره»هایی چون گذارد. مفهومکاررفته اثری نمیبه

ی ها تنها در حیطهنمایند. در واقع، این مفهومشاااناسااایک کلی میهای زیباییداوری

، وتکیشدنهنر کالسیک اعتبار دارند. بسیاری از کارهای بزرگ، چون آثار شکسپیر، 

 های نقاشااایترین نمونهگرایانه )ناتورالیساااتی(، و موفقهای طبیعتترین رمانکامل
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ستی)مَ  -اند کار بردهای که برای برانگیزاندن بهشیوهبدون توجه به -یک (، هیچ17نری

سازواره شدهچنان  شکل خلق ن آن افزود و یا چیزی از  اند که نتوان چیزی بهای یا هم

تر رتر و یا چشمگیتر، جارزنندهتر، محسوستواند سرراستآن کاست. هیچ تبلیغی نمی

که آنبی  -های ساایاساای و پرخشاام دانته بازگو شااده آنچه در طغیان تر ازو بیرونی

 که آیا چنین تبلیغی در هنر رواست، بستگیباشد. زیرا این -شعرش برساند آسیبی به

شاااایساااتگی، قدرت هنری و شااادت و قوت و تأکیدش ندارد؛ بلکه بساااتگی به به 

شد  -پذیری اثر دارد که نرمش شدیدترین انفجارتوانمی -اگر معتبر با سد با  از ها هم

 شود. 

دارند. ( آشااکارا گرایش20و شااا) (19)ی پساار«دوما»(، و 18) های دیدرونمایش

سین)21پیامشان مانند پیام سوفوکلس) ( تنها نهفته نیست، و نیز 22(، شکسپیر یا را

رساااد؛ بنابراین تنها برای آن کساااانی که گیرنده نمی در لفاف ایدئولوژی ضااامنی به

کنند، متقاعدکننده است. سبکی ایدئولوژیک و نامستقیم آن اطمینان میوبیش به مک

ر اساات و هم تشااود، اما هم مؤثرتری رویارو میهای فنی بزرگو کِنایی با دشااواری

گریِ تری در خود نهفته دارد؛ زیرا هرچه رخنهشناسیک بیشییتوانش )پتانسیل( زیبا

تر راحت تر وتر باشااد، آن پیام نامسااتقیمی پیامی بیشندهویژه، سااازبرانگیزاننده و، به

بودن همین سبب سرراست تواند دقیقاً بهشود. پیامی آشکار و سرراست میگرفته می

های گوناگون بگنجد. از سااوی دیگر، ایدئولوژی پنهان، اگر آسااانی در ساابکخود به

است؛  ی آنویژه برازندهدارد که بهکشف فرمی  بخواهد هنرمندانه تأثیر بگذارد، نیاز به

 گرِ آن ایدئولوژی باشد. یعنی در سبکی بگنجد که غیرمستقیم اشاره

افکار عمومی کردن به خود برای رخنهحکومت و نظم اجتماعی ایمن و مطمئنِ به

وجالل قدرت و نمایش خودنمایانه و پرشاااکوه -جوید از راه هنر از تبلیغ ساااود می

دفاع از خود و توجیه خود است، و نیاز به ای که ناچار به ومت یا جامعهشوکت. اما حک

کار گرفتن تبلیغ آشاکار برای افزودن بر جای بهها دارد، بهکردن چشامفریفتن و خیره

گیرد. در جایی که تبلیغ اعالم های ایدئولوژیک زیرکانه بهره میشمار پیروانش از روش

ستقرار میمی شد کند، ا  کردنگذارد، و در همین حال مطلقاً از بحثنمایش میو بهبخ

ورزد؛ ایدئولوژی به هایش خودداری میها و اسااتانده )اسااتاندارد(بر ساار اعتبار هنجار
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کند و در جستجوی پذیرش است. مستبدان شرقی روزگاران پردازد، ثابت میجدل می

کوه شاهان شسادگی به رشان بهی ایدئولوژی خاص فتح نبودند؛ بلکه هنکهن پردازنده

شوکت می ستایشو  شان  شید: یعنی هنر ن آمیز. ایگو بود، نه توجیهآمیز و مدیحهبخ

بود که نخستین ( 24)اییونان و امارات اژه( 23)داری )فئودالیسم( عصر قهرمانانزمین

وه و شکخود آرزوی غارت و جنگ کار گرفت تا به ای را بهی اخالقی پوشیدهبار فلسفه

جای پدید آورد تا به همان زمان ادبیاتی با ایدئولوژی ضااامنی جالل ببخشاااد؛ و در

ر سااتایشااگ  -که در بابل و مصاار رساام بود  -کارگرفتن اظهار بندگی و چاپلوساای به

 پرستش باشد. حکمرانی جنگ

اسی شنی روا بودن تبلیغ آشکار در هنر همواره یکی از نکات دشوار زیباییمسئله

شااناساای بوده اساات. حتا مارکس و انگلس نیز در این زمینه کامالً روشاان و و جامعه

ما شمردند؛ اارزش را خوار میهای کمدست سخن نگفتند. آنان تبلیغ آشکار در کاریک

شان، چون گوته یا بالزاک، حتا گفتهدر هنگام نوشتن درباره های ی نویسندگان محبوب

من »گوید، ها را توجیه کردند. انگلس میدساات راسااتی ناشاای از ساارسااپردگی به

چنین نیساااتم. پدران تراژدی و کمدی، داری در ادبیاتی اینوجه مخالف جانبهیچبه

فانس (25)یعنی  آیساااخولوس نب( 26)و آریساااتو جا کامالً  ند، نیز هر دو  دار بود

 یتوان دربارهکه دانته و ساااروانتس هم چنین بودند؛ و بهترین چیزی که میهمچنان

( گفت این اساات که این کار نخسااتین درام ساایاساای 28شاایلر) (27)خدعه و عشااق

داری باور من جانب اما به»افزاید که درنگ میو بی« دار در زبان آلمانی اساات.گرایش

شکارا بهباید به  گرچه (.« 1گفته آید)شکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزد و نباید آ

 واحوال، کامالً پذیرفتنی یا کامالً اوضاع ه بهتوان، بستمورد نظرِ انگلس را می پیشداوری

ست؛ جانب ستی نیازی به داری در هنر بهناپذیرفتنی دان ر گونه توجیهی که او فک آنرا

کند در وحدت ساختی اثر یافته است، ندارد. هرچه باشد، این دقیقاً مارکسیسم بود می

را آشااکار گرداند؛ و راهبر به ی هنر شااد و آن ناگزیر هواخواهانهکه متوجه طبیعت به

 طرفی و انفعال ظاهری در هنر بیانگر گرایشاای بهبازشااناساای این امر شااد که حتا بی

ست  ضاعگونهیعنی، هنرمند به -واقعیت ا ضمنی او پذیرد. هنر احوال غالب را میوای 

 کسی سخن باکسی  برای اش هواخواه است. و همیشهسبب سرشت کامالً اجتماعی به

شااود تا واقعیت از آن ی واقعیت از دیدگاه اجتماعی خاصاای میگوید و بازتابانندهمی
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نارساااایی یده شاااود.  گاه د ید که انگلس آند ثاری  ها را برای تبلیغ های هنری آ

یان آموزهناهمگونشااااان رد می ند، در گساااساااتگی م کاربرد ک ماعی و  های اجت

های ساارشااتِ خودِ اشاای از کمبودها از بازتاباندن نیساات؛ بلکه نشااناساایک آنزیبایی

ندن اسااات. از دیدگاه آموزه با تا ئالیسااام(پیروزی واقع»ی باز با نگرش «پردازی )ر  ،

صور می صرفاً ت ست که هنرمند  ساند کند خود را در مقام عاملی باز میاجتماعی ا شنا

طرف اساات؛ و این نگرش تبلیغی آشااکار اساات که گاه شااناساای بیییکه از نظر زیبا

شااود: و گاه بر آن تحمیل می« شااکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزدبه »د توانمی

 این دارد که آیا توانایی بازتاباندنِ واقعیتِ آنیعنی کیفیت اثر هنری فقط بساااتگی به 

 پذیر هست که در روند خویش رنگ نبازد یا نه. چنان استوار، گسترده، و نرمش

ست، نه ف سخت با زندگی هواخواهی در هنر برحق و روا قط چون آفرینش هنری 

زمان عملی درهم آمیخته، بلکه چون هنر هرگز فقط تصااویرگر نیساات، و همواره و هم

در پی برانگیختن اساات. هنر هر گز فقط بیانگر چیزی نیساات، بلکه همواره کساای را 

سادهمخاطب قرار می سخنورانه دارد.  شتی  سر ترین بیان هنری ترین و عینیدهد و 

ز بردن اانگیزی، چالش، تحمیل، و اغلب حتا تجاوز است. صرفِ نامی واکنشرندهدربردا

شیئی )ابژه( می شیدن وادارد؛ و این گوشتواند مخاطب را به یک  دادن و دیدن و اندی

گونه هنر جادو و افسااون. بدین -شااکلی از جادوساات، جادوی کالم، جادوی نمادها 

 «هنر برای هنر»پایان دوران پیش از تاریخ تا زمان همواره روندی جنباننده بوده، و از 

 آمیز، بار ایدئولوژیک داشته است. گر یا توجیههمیشه، خواه ستایش

سیار زود شکار ب شته میتبلیغ آ شود در ادبیات رخ نمایانده تر از آنچه معموالً پندا

شنامه ست. نمای ساختههیچدار بههای گرایشا سدهتر بی تئاوپرداختهوجه   هایورژوای 

نخسااتین  (31)( و مرساایه30، دیدرو، بومارشااه)(29)هژدهم و نوزدهم نیسااتند. لیلو

ستند؛ هم سود ج سی  سیا سکوی  صحنه همچون منبر و  سانی نبودند که از   چنینک

سبک  نوشتن نمایشنامه به ( و دوما نیز تنها کسانی نبودند که به33، ساردو)(32)اوژیه

روزگار خود دسااات یازیدند. تراژدی کالسااایک فرانساااوی، آثار نگاری و روح روزنامه

گر و ثناخوان ها بودند تا تجلیلهمواره در خدمت سااایاسااات ،و راساااین (34)کرنی

سی و اجتماعی روزگار  سیا سائل  شند. تراژدی یونانی نیز بر محور م ستبدادباوری با ا
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ی شد. جشنوارهیها مچرخید و همخوان با فرمانروای زمان خود پاسخگوی آنخود می

قین یآتن به شهردولتترین ابزار تبلیغ آن بود و آتن یکی از مهم (35)شهردولتتر تئا

واره میل خود در جشنشاعری اجازه دهد تا بنا به  توانست به این فکر بیفتد که بهنمی

هایی که برای نمایش دولتشاااهرکاران در خدمت دولت بودند. هنرنمایی کند. تراژدی

هایی مجاز بود که پرداخت، اما تنها اجرای آن نمایشآنان میکردند پولی به جرا میا

های آن و منافع طبقات حاکم باشااد. تراژدی یونانی که آشااکارا پشااتیبانِ ساایاساات

ستقیم به حادگرایش ستقیم یا نام ست، م سئلهدار ا س -ی زمان خود ترین م تیز یعنی 

یان کالن لت  (36)م چارچوب مفهومپردامی -و دو مان هیچ زد. در  های هنری آن ز

تر یکسااره از هر پیوندی با زندگی واقعی و ساایاساات ی این تصااور که تئااندازهچیز به

( نیز 37تر برتولت برشاات و اروین پسااکاتور)جاری رهاساات، دور از ذهن نبود. حتا تئا

ترتیب درام  اینگرچه به  نیستند. باری،« تر سیاسیتئا»تر یونان باستان ی تئااندازهبه

ز گر ساتیتواند ادعا کند که نخساتین تصاویروجه نمیهیچی هژدهم بهبورژوایی ساده

تردید برای نخساااتین بار چنین ساااتیزی را موضاااوع واقعی کنش اجتماعی بود، بی

ساالری ی میان اشرافرا روی صحنه آورد. مبارزه ی طبقاتیمبارزهدراماتیک قرارداد و 

های زمیندار و ی میان بارونسااااالری در تراژدی یونانی و مبارزهداران مردمو طالیه

شوند. از سوی ی متوسط در درام عصر الیزابت هر گز به این صراحت مطرح نمیطبقه

شن می شهروند طبقهدیگر، درام بورژوایی کامالً رو ستکار هرگز ی مکند که  سط در تو

 ها نخواهد شد. ی انگلای فرسوده و زیر سلطهپذیرای جامعه

ست که وقتی به این یکی از پارادکس شت دیالکتیکی تندش های درام ا سر دلیل 

شتاری جدلی می سنده به طلبد، عینیتش مانع از آن مینو ک دفاع از هر یشود که نوی

ا شااعر غنایی، نویساانده فقط همچون هایش دساات یازد. در حماسااه یاز شااخصاایت

ها در مقام مفسر، منقد یا داور تواند در جریان رویدادگوید، و میشخص سخن نمیاول

صحنه چندان امکان ست، و اگر هم انجام پادرمیانی کند. چنین چیزی بر روی  پذیر نی

نانهم -گیرد  نا ارزونور که در درام بورژوایی توساااط چ یا پیرمردی دا جام )راوی(  ن

 -« ی تراژدی اساااتبازدارنده»، (38)ی مترلینکگفتهگیرد که حضاااورش، به می

ساختار را دگرگون می سم( دراماتیک کل  سازوکار )مکانی ی کند. چندتایپادرمیانی در 

های ایدئولوژیک سپاریدهند چگونه جاینمونه در تاریخ هنر هست که بهتر نشان می
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توانند می -های سااایاسااای آغاز دوران بورژوازی فقمانند منافع اجتماعی تازه و ا -

ی های معناساات دگرگونیهای نمایشاای باشااند. کافیترین دگرگونیمسااؤول بنیادی

های اساااساای درام تراژیک را یادآور شااویم. ساارانجامِ ، یکی از کارسااازه(39)تحول

صیبت سقوط میم دهنده کرد، تکانآمیز همواره به فراخور جایگاهی که قهرمان از آن 

ها بزرگزاده باشاااد تا بایساااتی شااااهزاده، یا فرمانده، و یا چون اینبود؛ قهرمان می

ساااقوطش ساااوگناک بنماید. این واقعیت که درام تازه شاااهروندان بورژوای عادی را 

مایندگان ارزش نان و ن ندگی های اخالقی واال برمیهمچون قهرما بال گزید، نشاااانگر 

ست. این امر نه فقط راه را به انقالبی هم در فرم و هم درمحتو ای از سوی مفهوم تازها

ناپدیدشدن نهایی آن انجامید هموار کرد، که به « دگرگونی ناگهانی سرنوشت در درام»

به راه ناک برد. حل صااالحو راه  یان ساااوگ پا با  غایر  ندِآمیزی م تان خردم ( 40)نا

 -شد نامیده می« بازی خرد»که  -ای ی فرم دراماتیک تازهدهنده( بشارت41لسینگ)

پایان رسااااند. مردم بود که در بنیاد ناساااوگناک بود و تاریخ تراژدی کالسااایک را به

تر، بلندمرتبگی یک های پیشرغم دیدگاه اشااارافی زماناندک دریافتند که، بهاندک

شتش میی عامه به قهرمان از عالقه کاهد؛ و همدردی واقعی تنها در میان افراد سرنو

گرایی نو و زمان با میالد طبیعت(. بالندگی درام بورژوایی هم2آید)برابر با هم پدید می

تراژدی  طبقاتیخواهی( در ادبیات اسااات. در تأکید بر خصااالت لیبرالیسااام )آزادی

سی شنا شده، و در باز سینگ نیز آن را یادآور  سوی، که ل سیک فران صولی که د کال ر ا

بود، دیدرو ارزش حقیقت  ی اخالقی آنفلساافه های آتشااین و کذبپس تصاانع نطق

 یهنری همچون سالحی اجتماعی را کشف کرد و متقاعد شد که بازنمایاندن صادقانه

که یعنی بنابراین، در  -انجامد اجتماعی می شاادن پیشااداوریمنسااوخها به رویداده

 شود.تحلیل نهایی، حقیقت هنری با دادگری اجتماعی منطبق می

  

 

ی اساات. رویافته و در عین حال ناپذیرفته و پنهانایدئولوژی تبلیغی زیرکانه و واالیش

های خود نیسااتند، امتیاز های قدرتمند و توانگر که ساارراساات مدعیها و گروهطبقه

صول و ارزش شانند و تبیین کنند و آرمانی جلوه بدهند. هنر، ناچارند ا های خود را بپو
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کند. هنر گرچه از تبلیغ دار خود را حفظ میرشاات گرایشحتا همچون ایدئولوژی، ساا

شکار  ست میفرمانروایان و ولیعلنی و تجلیل آ شد، همنعمتان د چنان به حق آنان ک

( نوعی مشااروعیت 3«)کارآسااائی اساارافکارانه»و « مصاارف اساارافکارانه» نساابت به

ز کارهای هنری بردن ابخشاااد؛ چون این هردو برای هنرمند و برای تملک و لذتمی

یابند که برای بخش ممتازی از هایی مشروعیت میبیان دیگر، فرآوردهبه  -اند ضروری

هنر  کارگرفتناند. بهبردن دارند، تولید شااادهجامعه یا نخبگان که توانایی خرید و بهره

 ای عملسود طبقهیابد. هنر به هایی ارزشی خاص و اغلب قاطع میبرای چنین مقصود

 یاین ساابب که بازتابانندهکند که انحصااار واقعی آن را در دساات دارد، صاارفاً به می

ستانده ضمنی ا ست و  های ذوقی آن طبقه را های اجتماعی و قاعدهنگرش آن طبقه ا

آن  بهزیستی و نظر لطفاش بستگی به پذیرا شده است. هنرمند که هستی و کامیابی

های آن طبقه است، هایش یکسره در دستامید اندازهای زندگی وطبقه دارد، و چشم

بان آن و پشتیهای نادانسته و ناآگاهانه سخنگوی آن طبقه، ابزاری برای پیشبرد هدف

 کند. شود که استیالی آن طبقه را تضمین مینظامی می

ای برای نفوذ ساایاساای زود شااناخته شااد، و به میزان ارزش هنر همچون وساایله

کار گرفته شده است. اما زمان درازی سپری شد تا آگاهی به ف بهای با این هددرتوجه

دسااات آمد، و مردم های پنهانی هنر در برانگیختن و داللت ایدئولوژیک آن بهقدرت

شبرنده شناخت این که دریافتند که، خوب یا بد، هنر پی ست. باز ی هدف های عملی ا

 های تاریخترین پیشاارفتمهمکرد، از کرد آشااکار میهنر اغلب بیش از آنچه بیان می

شد. درکی از کارکرد ایدئولوژی روی شگری(  سنج سبیت و همنقد ) شناخت ن رفته با 

سوی،  شنگری  فران صر رو شد؛ و نه تنها با ع سنجیدارهای اخالقی همراه  تنوع و تلون 

که حتا با عصاار روشاانگری یونانی نیز آشاانا بود. از آن پس، تردیدهای فزاینده و حتا 

د. انآلیسااتی داوری انسااانی پدیدار شاادههای عینی و ایدهی انگیزهتری دربارهپُرمایه

این روی و »میان حقیقت ( 43)گذاری مونتنی، فرق(42)ی ماکیاول«اخالق دوگانه»

، (44)گرایان فرانسااوی البرویر، ریاکاری، خودفریبی و خودبینی اخالق«آن روی سااکه

نهفته در پس رویکردها و « نماییمنطقی»، و کشااف (46)( و شااانفور45الروشاافوکو)

روشاانی بیانش کرد اما از خیلی پیش شااناخته بهبار روانکاوی که نخسااتین -ها کنش

شارت می -شده بود  دهند. البته این مارکس بود ، همه، نظریه و نقادی ایدئولوژی را ب
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فرمولبندی و کدگذاری  بیان آورد که:ساااز را بهنی دوراکه نخسااتین بار این اندیشااه

است. پیش از او هیچ کس چنین نگفته  ی طبقاتیمبارزهها سالحی سیاسی در ارزش

شکل شعور، تمام بازتاببود که تمام  صوری از آن، های  صویر و ت های واقعیت، و هر ت

شه در  سه و یکری دار از حقیقتی دارند که تا وقتی جامعه جانبه و گرایشادراک کژدی

توانند منافع و آرزوهای درساااتیز با هم های ممتاز متفاوت میاسااات و گروه طبقاتی

 ماند. چنین برجا میداشته باشند، این

ور شع»نگری( همچون شباهت میان مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی )جهان اغلب به

. توجه شده است« نماییمنطقی»ی های روانکاوانهو حقیقت کژدیسه با نظریه« کاذب

هر دو با پوشاندن رویکردهای از نظر اخالقی « نماییمنطقی»و هم « شعور کاذب»هم 

های قراردادی و ایرادناپذیر پیوند دارند. هر دو یا اجتماعی زننده و ناپذیرفتنی در شکل

عی های واقهای صااارفاً خیالی یا آرمانی با انگیزهی انگیزهها با جایگزینی ناآهاگانهاین

شبرندگان این روند از آنچه آن سروکار دارند. اگر  انگیخت آگاه بودند، بناها را برمیپی

سااپس دروغ و فریب جایگزین («. 4رسااید)پایان میایدئولوژی به »ی انگلس، گفتهبه 

 تر از هر چیز دیگر ارائه و تفسیرِ تبلیغیشد. آنچه زیرکانهنمایی میایدئولوژی و منطقی

کند، دقیقاً این مساائله ها متمایز میفساایر ایدئولوژیک از آنها را از ارائه و تاز رویداده

گردانی و تحریف حقیقت در تبلیغ همواره آگاهانه و ارادی انجام اسااات که نادرسااات

اساات که  -در اصاال، خود فریبی  -گیرد. از سااوی دیگر، ایدئولوژی فریب صاارف می

ن تر برای افزودرا بیش دهد. ایدئولوژی حقیقتگوید و فریب نمیهرگز ساده دروغ نمی

تا  نهدبرند، در پس پرده مینفس عامالن چنین فریبی که از آن ساااود میاعتمادبهبه 

 برای گمراه کردن دیگران. 

آگاهی »پردازی و چنان از دروغمارکس و انگلس در هنگام ارجاع به ایدئولوژی، هم

اعی اجتم طبقاتییدگاه گویند، چون به تصویر دروغین واقعیت از دسخن می« دروغین

شانهمی ستردنِ آتیِ تمام ن شند.  ستی تأکید بهای دروغ از مفهوم ایدئولوژی بهاندی ر را

(. افزون بر این، امروزه 5صداقت آن دارد: تنها دروغ آن در قصد فریفتن دیگران است)

 یهای صاارفاً اقتصااادشااود که ایدئولوژی با انگیزهای به این مساائله میتوجه فزاینده

ضعیت همشود، بلکه رویتعیین نمی ست. بهکنندهتعیین طبقاتیرفته و بیان  ی آن ا
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داشاتِ دیگر، نه فقط سااودهای برآمده از دارایی و تخصاایص وسااایل تولید، که چشاام

شدن از نفوذ و منزلت  سخن، برتریبه  -شهرت و اعتبار، آرزوی برخوردار های کوتاه 

نیز  -رقابت بپردازد آوردنشااان به دسااتبرای به گوناگونی که یک طبقه ممکن اساات

همه در تحلیل نهایی، این بنیان اقتصاااادی اسااات که هنوز هم اند. با اینکنندهتعیین

رغم این، مارکساایساام اساات. اگر، به آگاهی طبقاتیی ایدئولوژی و نیز کنندهتعیین

روسااات که از این نامد،می« راساااتین»را   آگاهی طبقاتیو « دروغین»ایدئولوژی را 

هام مینخساااتین ادعای آن دارد که از انگیزه که دومی گیرد، حال آنهای آرمانی ال

 پذیرد. منافع مادی واقعی خود را می

آگاهی  طبقاتیای های نهفته در پس ایدئولوژی هرچه باشااند، در جامعهاما انگیزه

شواری میبدون ایدئولوژی به طبقاتی شته باد ستی دا شه ایدئولوژیتواند ه ک شد. اندی

ست، اما اندیشه شها شهی ایدئولوژیک لزوماً اندی یز ی درست نای نادرست نیست؛ اندی

شباهت میان نظریهلزوماً اندیشه  ی ایدئولوژی و روانکاریای بری از ایدئولوژی نیست. 

شااود، ی تحریف آن میبودن حقیقت مایهکه پذیرش زیانبار یا خطرناک از تثبیت این

سلم پیش میراتر میف شباهت تا این امر م ست همرود. این  که فرد برای چنانرود: در

یل یا آرزوی خود دل ند تراشااای نمیهر احسااااس  وبیش برای دیگران چون کم -ک

به این هم نیازی نیسااات  که  -اهمیت و یا وگرنه اخالقاً سااارزنش ناپذیر اسااات بی

نافع گروهانگیزه ماعی مهای پشاااتِ م ند و از نظر های اجت عین را همیشاااه پس را

شیده و در پرده نگه شت؛ چرا که چنین انگیزهایدئولوژیک پو  هایی اغلب برای جامعهدا

یان و بیبی یتز بهاهم که  تا اگر  ند، ح یاری از هیچا ند. بسااا باشااا جدا از آن ن جه  و

نافع مبرجای بمانند، چون نه با « عینی»توانند ها و تفسیرهای واقعیت میداشتعرضه

های هیچ گروه خاصاای هماهنگی دارند و نه با آن در سااتیزند. به این معنی، قضاایه

ضی و نظریه صول حقیقت انتزاعی پیروی میهای علمی قاعدتاً عینیریا نند. کاند و ازا

 هاییحلگیرند؛ و هرچند راهوبیش تنگ را دربرمیهایی قلمرویی کماما چنین رشاااته

بار که می ند اعت عهیاب جام تاریخ و  ند، این  که دساااتِکلی مسااالمی دار ند  کم ا

 بایستی حلشان کنند. ها میروند که آنشمار میی مسائلی بهکنندهتعیین

اطی آن گرایی افراز دیدگاه مارکسیسم ارتُدکس، سرشت ایدئولوژیک اندیشه نسبی

د، اسااتالین دانصاارف می« پدیدارپی»کند. درحالی که انگلس دانش را را آشااکار می
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ویژه در خدمت منافعش آفریند تا بهزیرساااخت روساااخت را می»براین باور اساات که 

شد) شه به هرحال، این که گزاره به(.« 6با وجه اثری بر هیچبرد، بهایدئولوژی میای ری

ستی آن گزاره ندارد: و تنها به ست که محتوای آن تابع جایگاه اجتماعی،  در این معنا

کارآیندی »رغم ای علمی، بهو دیدگاه مربوط به آن اسااات. آموزه قاتیطبوضاااعیت 

های اجتماعی تواند هم درساات و هم در بافتاراش میو هدف ساایاساای(« 7اجتماعی)

هرحال، بنا به ساارشاات  ای، بهی ذهنیتاریخی گوناگون معتبر باشااد. چنین فرآورده

شی از جامعه میخود، پاره دهد؛ شود چون نوید ثمری برای آن میای از ایدئولوژی بخ

کند، چون در آن خطری برای و در همین حال بخشااای دیگر از جامعه آن را رد می

ما از آنهساااتی خود می ند. ا فاً فرآوردهبی یدئولوژی صااار که ا یان جایی  ی فرعی بن

ا هاین کارسااازهها با ی ایدئولوژیهرچند که همه -نیساات  طبقاتیاقتصااادی و منافع 

تواند در چارچوب ماتریالیساام تاریخی کامالً درک بشااود. نمی –( 8وسااتگی دارند)پی

یه یکهای هنری چیزی بیش از فرآوردههای علمی و آفرینشنظر یدئولوژ ند. های ا ا

ی آن یلهوسی ایدئولوژی باشند یا از آن ریشه بگیرند و یا بهتوانند دربردارندهها میاین

شرح، ت شوند، اما  سترهمحدود  شی دارند که در بیرون از گ سیر، ابداع و بین سوف د ی 

 مادی است. 

را  طبقاتیهای سااانجشاااگریِ ایدئولوژی آگاهی از جانبداری و پیشاااداوری ایده

وجه به این معنا نیست که زدودن هیچگیرد. هرچند که این آگاهی بهانگاشته میپیش

شمه ست. بریدن خودمای آن کامالً امکانسرچ شهپذیر ا هامان کاری ناممکن ن از ری

هامان تا کجا و تا چه ژرفایی راه توانیم دریابیم که ریشاااهاسااات. نهایت آن که می

سی مفهوم انگلس از می سیر کند« پردازیپیروزی واقع»برند. اگر ک  را، مثالً، چنین تف

شت که خودش خودش را از ورطه بیرون بکشاد، بی د یتردکه بالزاک این توانایی را دا

خطا رفته اساات. منظور انگلس صاارفاً این بود که: بالزاک در مقام هنرمندی راهی به 

ساااوی نابغه توانسااات با کامیابی راه خود را پیدا کند و از ایدئولوژی نامناساااب به 

واحوال تر با اوضااااعایدئولوژی مناساااب با جایگاه اجتماعی واقعی خودش و همخوان

گرداندن کژدیساااگی هر کوشاااشااای برای درسااات واقعی زمانش پیش برود. آنچه

کند، این اسااات که خود محدود می -اگر کامالً خنثی نکند  -ایدئولوژیک حقیقت را 
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گردان دارد. آنچه از وابستگی جایگاه اجتماعی شخصِ درست گردانی بستگی بهدرست

است که کاهد، این واقعیت آل( به اوضاع اجتماعی زندگی میساختارهای آرمانی )ایده

تر و گاهی پذیر اسااات که گاهی بیشایدئولوژی نه فرمولی خشاااک، که فرمی نرمش

واحوال اقتصاادی و اجتماعی وابساتگی دارد. باری، این که در هر حال اوضااعتر به کم

آزادی و عینیت اندیشااه حدوحصاارهایی دارد، درغایت  قاطعانه تفساایر ایدئولوژیک و 

کند؛ این حدوحصاارها گریز اندیشااه از قیدوبندهای از فرهنگ را توجیه می اجتماعی

 کنند. اجتماعی را ناممکن می

ستلزم به سی ایدئولوژی م ست. تأمل دربارهبرر ژی ی ایدئولوکارگرفتن احکام آن ا

انجامد که خود سااانجشاااگران ایدئولوژی ایدئولوژیک این بازشاااناخت میناچار به به

صورتمی شگری تنها در  سنج شند. این  صرهای اندی ست که ازحدوح ست و روا ی در

جایگاه اجتماعی هایی که به دیدگاه خود آگاه باشاااد. این دیدگاه، مانند تمام دیدگاه

ئیت رغم جزای است که بهخاصی وابستگی دارند، گرفتار آن خطای بنیادین هر اندیشه

ت اللکند. مارکس و انگلس دی خود، ادعای کلیت میانداز( ویژهو پرسااپکتیو )چشاام

سانهمعرفت ساختارشنا شتند که ی جزئیت  شناختند. آنان تأکید دا های نظری را باز

کند، ها داوری میی ارزشمعینی در باره طبقاتیهرچند ایدئولوژی به فراخور منافع 

ست که برای همه ست)مدعی ا ست 9ی جامعه معتبر ا شه هنگامی ایدئولوژیک ا ( اندی

صر به  سبیت آن از جزئیتش، و اعتبار محدودش از که منح شد؛ و ن صی با دیدگاه خا

یت حدود ماعیم غاز، این مفهومهای اجت مان آ ما، ازه ند. ا ها برای هنر اش پیروی ک

اند. چون هنر با های فرهنگ داشاااتهمعنایی متفاوت با معنایشاااان برای دیگر بخش

سئلهحقیقت  سروکار دارد، م شکلمتفاوتی  یابد های متفاوتی میی ایدئولوژی درهنر 

 کارای علمی بههمان مفهومی که در نظریه تا، مثالً، در علوم طبیعی. کاری هنری به

ان توتر، هنر را نمیبیانی دقیقنیساات؛ به « نادرساات»یا « درساات»شااود، گرفته می

گر و کننده وتحریفخوبی گمراهتواند بهی هنری میراساااتین یا دروغین نامید. بازنمای

شد، اما به ستی و درستی با سته از هیچفاقد را وجه نیازی نیست که چنین چیزی برخا

کاربردن مفهوم اعتبار کلی در هنر، جز در ی آن باشااد. بهنساابیت و پرسااپکتیو ویژه

و آگاهی « وغیندر»های آگاهی بافتاری تاریخی یا شااخصاای، ناممکن اساات؛ مفهوم

اند. بازنماییِ واقعیت اگر از نظر عینی معنیاندازه بییکدر هنر هردو به « راساااتین»
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تر از آن بازنمایی تواند از دید هنری راسااتین و باورکردنی و درخوردروغین باشااد، می

ایراد اسااات. در جایی که حقیقت علمی هدف نیسااات، باشاااد که از دید علمی بی

سپکتیوی هنر نه کردن آن یطلب شت پر سر ست.  ست ا ستن نادر ا نبودنش را خطادان

« ژهپرسپکتیو وی»نیازمند یک همبسته است و نه تاب تحمل آن را دارد: در این بافتار 

قت هنری را نمی« دروغین»و  ند. حقی جدا هسااات کدیگر  بت کرد، کامالً از ی ثا توان 

حقیقت را نشان داد. هنر راستین اش از آور واگراییهای زیانتوان نتیجهچنین نمیهم

ست چون  ست، و چون به -که رغم اینو نه به -ا ستنی در ایدئولوژیک ا س شکلی ناگ

این سبب که از فالن دیدگاه شود؛ هنر دروغین است، نه به ی عمل جایگیر میگستره

یدئولوژیسااایاسااای خاص پیروی می نه از آن دیگری، بلکه چون ا باز کند و  ای را 

که در واقع می حالی  یا در  با آن دارد،  قاطع  یدآمیز و غیر ندی ترد که پیو ند  یا ما ن

ناقض دارد، وانمود می که و مت یدگاهی چندت یکد عادل و  یدگاهش مت ند د پارچه ک

 است. 

سم تاریخی نظریه ست، مفهوم ایدئولوژی از آنجایی که ماتریالی سیک نی شنا ای روان

ی انگیزش روانشناسیک تجربی و شخصی، که بر هی یک نظریخوان با آن نه بر پایههم

ست؛ و این نیروها تاریخی-ی نیروهایی اجتماعیپایه ستوار ا صی  ا به فراخور گروه خا

آن اغلب بی  -ها های انسااانها و کنشها، عاطفهکه به آن تعلق دارند، خود را در ایده

 مفهوم مارکسیستی، آگاهیکنند. به یبازگو م -ای در کار باشد که آگاه باشد و یا اراده

است که انگیزش روانشناسیک را با انگیزش تاریخی و اجتماعی درهم « دروغین»آنگاه 

(. ایاادئولوژی آنااانی کااه بااا نظااام اجتماااعی چیره مخااالفنااد، خود مُهر 10آمیزد)

ضاع شهواو یگری تواند کار دورز یا هنرمند نمیاحوال اجتماعی خاص آنان را دارد. اندی

های آن پیروی ای که خود در آن ریشه دارد، بکند: خواه از قانونجز بازنمایاندن جامعه

ها مبارزه کرده و در برابرشااان ایسااتادگی کند، او خود محصااول آن کند و خواه با آن

های بدون تعهد ها و آفرینشگرداندن رویکردکردن یا درسااتجامعه اساات. در تکمیل

ایدئولوژیک  هایرها از قید ایدئولوژی نیساات که فرهنگ صااورت اجتماعی و در بنیاد

یدئولوژیخود میبه با جهتگیرد. ا غاز  ند گیریها از همان آ قاتی پیو نافع طب ها و م
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کنند. ها ساااازگار نمیآیند خود را با آنی پیدارند؛ و صااارفاً همچون یک اندیشاااه

 شود. ا میهدرنظرنگرفتن این مسئله، سبب نشناختن سرشت آن
  

 

به  نا  ندهمارکس، برای آننظر ب مای یدئولوژی خردهکه ن یازی ی ا باشااایم، ن بورژوازی 

دکانداران سااهیم باشاایم: یعنی برای  طبقاتینیساات که دکاندار باشاایم یا در منافع 

خاص ضاارورتی ندارد که عضااو آن طبقه باشاایم. در  طبقاتیمشااارکت در ایدئولوژی 

نعمتان خود را، نه بنا به مندانی که ایدئولوژی اربابان و ولیشااامارند هنرتاریخِ هنر بی

ستوار و از روی سرسپردگی پذیرفتند. این وضع وظیفه ی قراردادی، که با باورداشتی ا

ای، آزاد نشاااده بودند. ای حرفهتا زمانی معمول بود که هنرمندان هنوز، همچون طبقه

هنرمندان بیش از پیش  طبقاتیآگاهی ویژه پس از عصااار روشااانگری، از آن پس، به

تر شاادند. برخی از های فرودسااتافزایش یافت و بساایاری از آنان سااخنگوی طبقه

سندگان برجسته شهنوی شرافیت روگردانده بودند؛ و اندی ورزان و تر عصر روشنگری از ا

وین ی نوزدهم را تدی کارگر صنعتی سدهنویسندگان و هنرمندانی که ایدئولوژی طبقه

شتاقآن را نظامکرده و  سعه داده و م وبیش همه، ترین هواخواه آن بودند، کممندانه تو

دار، از پیشاااینه و دارایی و تربیت و ی بورژوا بودند. هر فردی، ژرف و ریشاااهاز طبقه

پرورش، و نیز از پایگاه اجتماعی پدر و مادر و رساااوم خانوادگی خود نشاااان دارد. با 

ته انتظار داش -وقتی جامعه دیگرگون شده  -تبار ی اشرافیاکه از نویسندههمه، ایناین

« کاشااف»که تعجب کنیم که های اشاارافی وفادار بماند، و یا اینشاایوهباشاایم که به 

یده یانگر ا ند، ب مارکس و انگلس، بود هال بورژوازی،  یا دو ن تار یدئولوژی پرول ای ا

 هاست. دئولوژیگیری ایی چگونگی شکلگیرانه دربارهازاندازه سادهبیش

ت ها این نیسی خاستگاه اجتماعی برخی از ایدئولوژیترین نکته دربارهدرخورتوجه

ورزان، گاهی باورمندانه و گاهی نه، ایدئولوژی که هنرمندان و نویسااندگان و اندیشااه

دهند؛ بلکه این است که، خواه خودشان بپذیرند و حامیان و مشتریان خود را رواج می

کنند. معنای ایدئولوژی دقیقاً آن اساات که پروا چنین مییخواه رد کنند، ناآگاهانه و ب

های فرد، چه خودش این را دریابد و چه نه، باید با ها و کوشااشها و احساااساندیشااه

چه زمینداری یا  -منطق و اخالق و ذوقی مناساااب با هنجارهای نظم اجتماعیِ چیره 
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سرمایه ستبدادی یا  شند. این هم -داری ا نه فقط از  -شدگان اندهخو« خائن»ساز با

که هم تان،  یان فرودسااا تان م یان فرادسااا تدوین و رواج   -چنین از م همواره در 

اند. نخسااتین بار این امر هنگامی که اشاارافِ عصاار ها سااهم بزرگی داشااتهایدئولوژی

ندیشاااه یا هنگامی که بورژوازی مروج ا ی روشااانگری آرمان بورژوازی را پذیرفتند 

شد، رخ نداد؛ بلکه وقتی آغاز شد « ی طبقاتیمبارزه»و « شانزحمتک آگاهی طبقاتی»

سین ضای طبقه(48)هارومی با پلبین (47)هایکه پاتری شدند تا ، و اع ی حاکم متحد 

شرها و طبقه ضای ق شر کنند. اع سیح را در روم جار بزنند و منت های اجتماعی پیام م

پذیرند که بیش از تی میهای فرودسااات را بنا به مالحظافرادسااات اغلب آرمان طبقه

ست می شرکت آنان در مبارزنمایند، عملیآنچه در نگاه نخ سرفهاند.  ا ههای بردگان، 

نی بیی پیشتر از روی ترس از فروپاشااای کلی جامعه و بر پایهیا زحمتکشاااان بیش

 نظمی تازه است، تا از سر همدردی و بشردوستی. 

ساب ایدئولوژی شد؛ یعن به طبقه بدل بهها تنها بعدها بود که انت شکلی واقعی  ی م

یا « ی طبقاتیمبارزه»هایی چون از زمانی که این پرساااش مطرح شاااد که آیا مفهوم

ساخته« طبقاتیهای ایدئولوژی» سره  شنفکران «خائنان»ی آن وپرداختهیک ، یعنی رو

لوژی وپرولتری و ایدئ آگاهی طبقاتیکه نبودند. این -نفع خودشاااان بنا به  -نامتعهد 

عیار کمتری دارند تا در میان روشنفکران، سوسیالیستی در میان کارگران مدافعان تمام

بدون وجود و نیز این نان»که هرگز  به « خائ مه تحصااایلکرده  نا شاااکل نظریه و بر

مددرنمی نایی هآ کارگران توا که  فت  پذیر تا لنین  ندارد. ح جای شاااگفتی  ند،  ا

 کهسااوساایالیسااتی را نداشااتند، و نهایت آنراسااتی بخشاایدن به آگاهیِ بهتوسااعه

های کارگری فراتر روند، و بنابراین آزادی آنان بدون پشتیبانی توانستند از اتحادیهنمی

های تحصاایلکرده و توانگر ناممکن بوده اساات. از سااوی دیگر، بدونِ رفقایی از طبقه

ا و هها و سااتیزهی کارگر صاانعتی تازه، با بحرانمناساابات تولیدی تازه و وجود طبقه

  شده از سوینهادهپیش های فلسفی و تاریخی و اقتصادیشان، نظریههای خاصمبارزه

 اند. شدههرگز پدیدار نمی« خائنان»

صاااورت  ی تاریخی را بههای واقعی توساااعهآن بود که تناقض« خائنان»کار این 

قط با ف ی طبقاتیرزهمباو  آگاهی طبقاتیی دیالکتیکی بازگویند. های اندیشاااهمفهوم
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اند های ذاتی هر طبقهها کیفیتتعریف روشاان و گویا در یک نظریه پدید نیامدند. این

خود داشاااته باشاااد،  طبقاتیها را به فراخور جایگاه و هر کس که توانایی تدوین ایده

ند آنمی بد. توا یا نان»ها را در یه«خائ یان فان ب غان و مؤل های ، روشااانفکران، مبل

های اصااالی آگاهی را شااارطو رویکردها و پیش طبقاتیهای گیرییک، جهتایدئولوژ

ها را فقط گساااترش که، این گروه آنیابند. نهایت آنوبیش سااااخته و آماده میکم

اند یا نه، اهمیتی که آیا اکثریت یا اقلیت مردم از یک ایدئولوژی آگاهدهند؛ و اینمی

 وچرا ندارد. چونبی

شااناساایک های جامعهی کارسااازهانگلس بر پایه« پردازیقعپیروزی وا»ی نظریه

ستقل از انگیزشآفرینش سانههای روانهای هنریِ م ست. آن شنا ستوار ا ی زیرین ا

سفی که هنرمند می صول فل شان و بها سطح روانی غلبه دارند، و آگاهی پذیرد اش در 

لی نیستند که خصلت روی الزاماً همان اصوهیچخواستار درک و پیشبردشان است، به

بهآفرینش هنری او را تعیین می از  تواننظر انگلس، هنرمند راساااتین را نمی کنند. 

هایش دید او را تار کرده وامیدواحوال واقعی بازداشاات؛ هرچند که بیمنمایاندنِ اوضاااع

رست تواند جایگاه دباشند. آنچه تردیدناپذیر است این نیست که هنرمند راستین نمی

؛ را نپذیرد -برانگیز اساات که این خود پرسااش -اجتماعی «( پیشاارو»نظر انگلس )از 

سطح روانی ست که او، جدا از  ست، در قلمرو بلکه این ا سؤول آن نی ای که چندان م

منافع  اش وواقعی طبقاتیکند که ایدئولوژی خودش و وضعیت عقالنیتی عینی کار می

ه اساات. بنا به انگلس، این مهم نیساات که آن راهبر بود اجتماعی راسااتینش او را به

ول در وگتر و اندیشاامندی برتر از بالزاک گیجای بهتر یا صااادقبالزاک هنرمند بیننده

ست بود، و به سیا سفه و  سادهداوریرغم پیشفل شناخت لوحانههای  اش، میل به باز

لب، اگر نه چرا که در واقع اغ  -ها و دسااتاوردهای چشاامگیر بورژوازی داشاات توانایی

که ستایش و دفاعش ستود. مهم آن است که با اینهای اشرافی را میهمیشه، فضیلت

میلی و دارانه، آگاهانه و پرشور بود؛ با بیاز اصالت و اشرافیت و سلطنت و کلیسا جانب

های بورژوازی نوشاات. درسااتی از دسااتاوردها و پیروزیحق و بهبی نیکخواهی، اما به

ستگی شوری به  بالزاک دلب شیفتهپر شت و  ساالری دا شراف  مه با هی آن بود. با اینا

پرداز و با درک و باورپذیری هرچه بیشتر بورژوازی ی یک واقعطرف و منصفانهنگاه بی

بازمی کار و بیرا  چه افراط  که خودش از اشاااراف نبود، و گر ند؛ چرا  یا ما پروا بود، ن
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قاً ند. دقی ما باقی  گارهمی بورژوایی عاقل و معتدل  نه دانیم که ان ی هنرمند از جهان 

ه این دارد که اصول چ هاست، و نه بستگی بهکسانی دارد که او طرفدار آن بستگی به

گرد؛ ناین بستگی دارد که با چه چشمی جهان را می ی او بهپذیرد. انگارهکسانی را می

آموزد و ما می به« پردازیپیروزی واقع»ی که این جوهر همان چیزی اساات که نظریه

ترین شااکل به بررساای نقش ایدئولوژی در هنر درسااتدهد که بهبه ما این توان را می

 بپردازیم. 

ستگاه ایدئولوژی هنرمند روی ست: انگیزش اجتماعی و همخا سیار پیچیده ا رفته ب

ی نخساات اهمیت قرار توانند در درجهای، همه، میای و زندگینامهتحصاایلی و حرفه

 های گوناگون پیشرفت هنرمندرند. این خاستگاه گاهی متغیر است و، بسته به دورهگی

ت شاود گفکند. وانگهی، همیشاه نمیو کارهای منفردش اهمیتی کم یا بیش پیدا می

توان از یک ایدئولوژی یا که هنرمند ایدئولوژی معین و بنیادین دارد. امّا همیشاااه می

ولوژیک سااخن گفت و مقاصااد نهایی را حتا در آن های ایدئگیریای از جهتمجموعه

ها متناقضاااند، کشاااف کرد. زیرا، در معنای اجتماعی، حتا دیدگاهی هنگام که انگیزه

ست. نظریه  چندان« پردازیپیروزی واقع»ی متزلزل، مبهم و غیرقطعی نیز دارای معنا

ا کند. لب را ادهایی  حق مطی چنین پیچیدگیکه باید توساااعه نیافته تا بتواند درباره

اه رای که حتا در نیمهاین نظریه تاکنون از بینش درخور و تدوین چشاامگیر مشاااهده

شااناساای جامعی از هنر هم نیساات، فراتر نرفته اساات. در واقع، این ریزی جامعهپایه

نده بازگوی یک جوّ اجتماعی نظریه  ندان در  که هنرم ی چیزی بیش از این نیسااات 

ونه گد که در آن قوانینی اعتبار دارند که از نظر ساختاری هیچکننکار می( 49)اییگانه

سلطِ هنرمندان ندارند، اما می شی ربطی با انگیزش روانی م شان نق توانند در درک هنر

ست که انگلس در این نظریه، و نیز در نظریه شد. این درخور توجه ا شته با ی قاطع دا

ز ا -هایش ترین مفهومر دو تا از ویژهبیان دیگر، دبه  -یش «متوازی االضاااالع نیروها»

پیروی کرد. او در هر دو نظریه، با هگل در « زیرکی خرد»یک اصااال هگلی، یعنی از 

ست، و هگلیسم و مارکسیسم را دربر  -این ایده  شه بنیادین ا که برای این مکتب اندی

سوژه -گیرد می ست که  سیک نماینده ی روندی تاریخی-ی تجربیسهیم ا شنا  روان 
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تواند حتا آن دانسااتن هدفش ندارد و، در سااطحی فلساافی، نمیاساات که او نیازی به 

 هدف را بشناسد.

  

 

بیت ی نسکه بررسی سرشت ایدئولوژیک اندیشه، روانشناسی آشکارسازی، و ایدهاین

های مشاااترک ی خاساااتگاهزمانند، نشاااانههای فرهنگی همه با هم همدانش و ارزش

سازهتاریخی و اجتماعی آن ست. اگر کار صادی قطعی اما تا آن زمان ها ی انگیزش اقت

شی چیره سیپلیننمی پنهان در آگاهی بورژوازی مدرن نق شت، این دی  سختیها بهدا

ند. ای دسااات یابند که تاکنون نیز آن را حفظ کردهاهمیت علمیتوانساااتند بهمی ا

نمایی(، خودفریبی و هایی چون ایدئولوژی و خردورزی )منطقیهای مفهومخاساااتگاه

شتقاق(50)توزیکینه ر نند دتواکننده تنها میانداز )پرسپکتیو(های گمراهها و چشم، ا

ه چنان ک -دریافته شاااوند که  ی دورانی انقالبیها و پندارهای بیهودهبافتار ناامیدی

ای زیساااتند، دورهاش میی کساااانی که در گساااترهدر پی خود، برای همه -دیدیم 

شوار و گیج شت؛ دورهکننده بهمتناقض و د وچرای آن چونی بیای که تجربههمراه دا

ود. گذاری نهفته بهای اندیشه و دوسویگی احساس و ارزشاقضدر دیالکتیک تاریخ، تن

ی تحلیل این بدگمانی بود که در پس آشاااکار و آگاه، پنهان و ای فن تازهاصااال پایه

که آنچه تردیدناپذیر و روشاان اساات، پسِ پشااتِ خود ناآگاه نهفته اساات؛ و نیز این

 -برداری نقابمچون روند دارد. مفهوم اندیشه هناسازگاری و دوسویگی را پوشیده می

شکارکردن هر گزاره ست ای با مراجعه بهروند آزمودن و آ یکی از  -های بنیانی آن خوا

پارتو)ویژگی مارکس، نیچه، فروید و  ( همعصاااران 51های عصااار بود. در این معنا، 

ستین شی ندارند. همهاند، هرچند که از جهترا ساز شان در این های دیگر با یکدیگر 

ی ی آنچه مردم در بارهاند که زندگی فکری آگاهانه و آشاااکار و نیز همهرایهمباره 

ساس و عمل خود می پوش و کژتاب، دانند، اغلب چهرهکنند که میدانند یا فکر میاح

نظر های واقعی رفتار آنان است. اینان صرفهای صرفاً ساختگی یا اشتقاقی انگیزهشکل

ساز هر آنچه درباره سی ستند و یا هر فکری که دربارهم میی مارک کردند، ی آن میدان

شان، فن تحلیل آگاهی و درک ایدهدر زمان پروراندن آموزه ها را پذیرفته بودند که های
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سم تاریخی و نظریه ست. همهویژگی ماتریالی هی آگا»ی شان نظریهی ایدئولوژی آن ا

 دادند. آن می رغم هر نامی که بهبردند، بهکار میرا به« دروغین

یهبن یهما یان ی نظر ند واقعی م خت پیو نا یدئولوژی شااا مارکسااایساااتی ا ی 

های اجتماعی، که معنای عینی وضااعیتشااناساای و روانشااناساای اساات: اینجامعه

شد؛ آنهای ذهنی مربوط بهها نیازی ندارد که با هدفها و قانونساختار ها همخوان با

یرو پ ی طبقاتیمبارزهو  طبقاتیگیری ، شااکلهای تولید، نهادهای اجتماعیکه شاایوه

ند، و قانون یه»ها و منطق خود هسااات ما نابراین، فرد در «خرَد ند. ب ی خود را دار

ضاع صادی خاص از جهات کامالً بنیادی -واحوال اجتماعیاو ست؛ بلکه با « آزاد»اقت نی

رمینولوژی اندیشااد. بنا به تکند و میکند، عمل میداری و ذهنیت احساااس میجانب

سخن گفت.  طبقاتیخرَدِ « زیرکی»شود از هگل در اینجا می ستقل از دارندگان آن  م

سرمایه صی با آرزوی دارانه به پیروزی مادی همچون خردمایهمیلِ  شخ ی یافتهای فرا

سره  سازوکاری یک شگری جمعی،  ست و، در مقام ران صی و نفع فردی یکی نی صو خ

شناسی آز دارد. اندیشد و ی خود میاز نظر مارکس آنچه فردی درباره دیگرگون با روان

ست؛ مهم گوید، از دید جامعهمی سانه غیرمادی ا ست که او به»شنا ستی آن چیزی ا را

گونه، معنای ایدئولوژیک رفتار آدمی با انگیزش همین به(.« 11دهد)هست و انجام می

سته کارکرد اجتما سان پیو های کار و عی و ذهنی فراوردهروانی او کامالً تفاوت دارد. ان

آنان کاری »گیرد. این حکم مارکساایسااتی که های ذهن را با هم اشااتباه میفراورده

سندآندهند، بیانجام می شنا شعار کل نظریهمی« ،(12)که آن را ب ی ایدئولوژی تواند 

 باشد. 

سی برای داوطلبهای روانیانگیزه صمیم ک شدن در جنگ وجود ای که در پس ت

خواهانه باشد: ممکن است فکر کند که دارد برای یافتن دارد، ممکن است صرفاً آرمان

به  لت و آزادی  نگ میعدا لت و آزادی ج عدا ما برداشاااات او از دو مفهوم  رود. ا

ای دارد که چیرگی ساایاساای بر ماعیقشاارهای اجت ایدئولوژیرفته ریشااه در همروی

ناً،  نه فقط عی ند. از این قرار،  مادی چنین از راه انگیزهکه همکشاااور او دار های 

های شاااخص داوطلب، ممکن ی نهفته در پس آرمانی نهانی و ناآگاهانهیافتهواالیش

سازه ست کار سببا صادی  ساً اقت سا شتههای ا شند. تاریخ ر  ای متوالی ازساز جنگ با
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آزادی جنبش  هواداری ازاسااات. مردم بر این باورند که به  (52)هابساااتانبدهچنین 

رو مراتب کلیسا را فکوشند سلسلهنام آزادی دین میجنگند؛ به دارند با زمینداری می

ستبدادباوری می شوق برابری و برادری بر ا شورو شار از  سر شند؛  د تردیشورند. بیک

یده ندازهچنین ا تا ا ندههایی  بان تا باز ها و ها، جنگهای راساااتین مبارزهی انگیزهای 

ها را ساارآغازی آنان اساات. از دیدگاه روانشااناساای، کافی اساات این ایده هایانقالب

. های دیگر باخبرندندرت از انگیزشتر نرویم، زیرا مردم بهشااامار آوریم و دیگر پیشبه

چیزی  راستی چهتواند آشکار کند که بهاما تنها تفسیر ایدئولوژیک رویکردهایشان می

 هایشان نهفته است. در پسِ کنش

اسااات که مردم خود از آن آگاه نیساااتند؟ از دیدگاه « آگاهی»این چه نوع  اما

سی، توانایی نهان هر طبقه برای آگاهجامعه ضعیت خود فقط به همان شنا شدن از و

ی آشااکارگی و بیان نمایان خودِ وضااعیتِ طبقه نیرویی کارآمد و درخور اعتماد اندازه

سرراست و کارآمد آشکار  اهی طبقاتیآگاست. این توانایی فقط وقتی خود را همچون 

جه وهیچخود بیندیشاااند؛ که البته به طبقاتیکند که مردم هماهنگ با وضاااعیت می

خود عمل کنند. در  طبقاتیهمیشااه چنین نیساات، حتا اگر که هماهنگ با وضااعیت 

تنها با براندازیِ نظام » آگاهی طبقاتی( بر این باور است که 53)این باره، گئورگ لوکاچ

پذیر امکانیافته بر بنیانی اقتصاااادی ای کامالً ساااازمانی جامعهامالکی و توساااعه

ه ترتیب است ک داند که، تنها به؛ او این دگرگونی را برآمده از این واقعیت می«شودمی

یدئولوژیک برای ی اجتماعی در مبارزهمبارزه»ای رساااید که مرحلهتوان به می ای ا

 («.  13شود)جامعه، بازتابانده می طبقاتیآگاهی، برای پوشاندن یا آشکارکردن منش 

وجه همان ایدئولوژی نیساات. هر نمودی از انسااان نمایانگر هیچبه اتیآگاهی طبق

نیسااات. این واقعیت که  آگاهی طبقاتیی ایدئولوژی اسااات، اما همواره دربردارنده

سانیها از زمرهایدئولوژی شگری ان شگی کن د که کناند، فقط ثابت میی بُردارهای همی

ر ها. اگی ایدئولوژییعنی آفریده - هاساات، و نه برعکسی ایدئولوژیانسااان آفریننده

که  -اند چنان که گفته -صااارفاً برنهاد )تز( مارکسااایساااتی را وارونه کنیم و بگوییم 

ساااازی (، بیش از اندازه سااااده14عکس)اند و نه برهای انساااانها فراوردهایدئولوژی

سان ایدئولوژیکرده ست که ان شن ا  هایشرطآفریند، اما نه بدون پیشها را میایم. رو

سلم؛ و در این پیش شنشرطم ست که رو ترین برهانِ منش فرافردی ایدئولوژی، ها ا
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سان ست. ان سر بلهوسیها ایدئولوژیعینیت اجتماعی و خودفرمانی آن نهفته ا  ها را از 

های ها و پنداشاااتوپرداختهها جز سااااختهآفرینند. وگرنه ایدئولوژیخودسااارانه نمی

 شود، تضاد میانبودند. باری، گرچه پیوسته تکرار میهای شاعرانه نمیذهنی، یا خیال

ی آفرین و انساااان همچون اُبژهایدئولوژی ختیشااانای روانانساااان همچون ساااوژه

شتیکه ایدئولوژیک آفرید ختیشناجامعه ضادی آ شده، ت صرفاً ه  ست. این  ناپذیر نی

یعنی بنیان ماهیت  –زمان اجتماعیِ او ی انساااان و منش فردی و همهویت دوگانه

کند. نقد ایدئولوژی انسان توانایی آن را ندارد را بیان می -ی زندگی او دیالکتیکی همه

شه ستگی ایدئولوژیک اندی ست همکه از واب چون این واقعیت ی خود او فراتر برود؛ در

تواند او را از ناساااازگاری با محیط ی خود او بنیانی اجتماعی دارد که میکه اندیشاااه

 دارد.ی کشاکش با آن باز اش، و ادامهاجتماعی

  

 

ستینگیری ایدئولوژیشکل شنها از نخ شرفت و تحولیترین نمونهترین و رو  های پی

 ی اشرافی افتخار در یونان باستانامهنرایی )ریگوریسم( سبکیِ آییناست که از سخت

شه می سدهری شرافگیرد. هنر  شم پیش از میالد هنر ا ش ای بود ساالریهای هفتم و 

اش که هنوز دولتمند و از نظر ساایاساای چیره بود، اما جایگاه اقتصااادی و ساایاساای

 ساااالری را از جایگاه رهبری دروبیش به خطر افتاده بود. بورژوازی شااهری اشاارافکم

صاد  شرافاقت شاهد کاهش اجارهکنار رانده بود؛ و ا بهای نقدی و افزایش ساالری که 

اندرکارانِ اقتصااادِ پولی تازه بود، همان واکنشاای را نشااان داد که در سااود دساات

دهند: های تهدیدشااده اغلب نشااان میها و طبقهی گروهواحوالی همانند همهاوضاااع

شد. باری، تنها در آن هنگام بود که آغاز به داری )انیعنی مدعی یکتایی و ویژه صار(  ح

مدبودن خود، توجیه حق برخورداری یازهای ویژه و جبران تأکید بر سااارآ اش از امت

پس (. از آن15های مثبت دیگر کرد)اش با ادعای داشااتن کیفیتشااکساات اقتصااادی

مردند؛ شبرمیهای فضیلت و افتخار را نشانه طبقاتیهای نژادی و ندرت ویژگیدیگر به

شتابان به  سی و امنیت نامهتدوین آیینو  سیا ای اخالقی پرداختند که در زمان ثبات 

های اخالق اشرافی نمود. در این هنگام بود که پایهزحمت درخور توجه میاقتصادی به
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نجابت و ی ( از تولد و نژاد، و ایده54)واالگهری هایبنیان گذاشااته شااد: یعنی مفهوم
های نظامی و اخالقی مشااتق شااد. ، توازن میان جساام و ذهن، فضاایلت(55ِ)خوبی

یدئولوژی سااااده پهلوان جوان آرمانی در ترین و روشااانشاااناخته ترین تجلی این ا

ساارایشاایِ نو که ساارراساات به پیکرتراشاای یونان اساات. شااعر غنایی و اخالقی و هم

رفت و بیش از پرداخت، در همین بحران اجتماعی ریشاااه گهای روزمره میگرفتاری

شرافی را بر56)ساگا  یطبقاتانگیخت که در مقام (های پهلوانی کهن عالقه و دریافت ا

کردند. شااااعران همسااارایشااای و پندآموز، مانند حاکم از بقا و دوام خود دفاع می

های اخالقی های پر ماجرا، آموزهکردن با نقل داسااتانجای ساارگرم، به(57)پینداروس

ضه می جدی به شراف عر شاعران آنا شعر این  ست، کردند.  شکار نی گاه که تبلیغ آ

 کامالً کاربردی است.  طبقاتیای از ایدئولوژی یافتهیشهای واالشکل

ناگون گو ختیشاااناهای زیباییو بُنِ ایدئولوژیک فرم طبقاتیی میان جایگاه رابطه

بااعتبار اسااات؛ هرچند که در همای اسااات که در بنیاد و رویرابطه رفته واقعی و 

مین جاساات که موردهای خاص اغلب دلبخواه و صاارفاً مجازی اساات. درساات در ه

 شود. ترین خطر ایهام روبرو میشناسی هنر با بیشجامعه

شته)بنا به  طبقاتیی شدنِ جامعهپرورده ستوفر کادول(نو  ی کری

 شکل داستان و نمایشنامه شود که رقص ببالد و بهسبب می (58)
شااوند تا که باید آسااان میهای همساارایی چناندرآید. دشااواری

مکن بشود. فردگردی که برآمده از تقسیم کار بازیگر مپیدایی تک

شاااود. خدا، اسااات، در تراژدی بازتابانده می طبقاتیی در جامعه

شااااه، مردم، بزرگمردان، از همسااارایان جدا و بر -قهرمان، کاهن

گری ایسااتا و بازی بازی زمان بهشااوند؛ و همصااحنه نمایان می

ناپذیر جداییمتحرکی که در همسااراییِ همراه با رقص از یکدیگر 

  (16بخشند... )بودند، جان می

دانیم که تاریخ تراژدی طوالنی و پیچیده اساات و خالی از ابهام خوبی میاکنون به

ی هجامع ای بههای تاریخ تراژدی چه بسا با گذار از حکومت قبیلههم نیست. خاستگاه

شند هم طبقاتی ستقل از آن برجای می -زمان با ضی هرچند که م مانند؛ اما چنین فر

شد، دیدن رابطه ست. هرچه رخ داده با شده ا شدن بازیگر ثابت ن ای علّی میان پدیدار
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ی ی کاِلنی، توسااعهپاشاایدگی جامعههای گوناگون همساارایان و ازهممنفرد از رتبه

که  -که قهرمانِ تنها بافی نیست. حتا اینلیانگاری و کها، و تقسیم کار جز سادهطبقه

ست از هر حیث به  ضوع تراژدی ا شتش مو شباهت دارد تا به رئیس کِالن کمسرنو تر 

 ست، هنوز جای تردید دارد. ی رقابت اقتصادی اای که زادهیافتهفرد رهایی

یدئولوژیک سااابک ی میان های گوناگون، رابطهخاساااتگاه اجتماعی و معنای ا

سویی و طبیعترایی فرم و محافظهسخت سم( از کاری از  گرایی و آزادیخواهی )لیبرالی

ن را تازگی آشناسیِ مارکسیستی بهسوی دیگر، در هر صورت، چیزی نیست که جامعه

کشاااف کرده باشاااد. یونانیان خود ازاین پیوند آگاه بودند، هرچند که توانایی آن را 

صول بنیادین آن را تدوی شتند که ا ستوفان بر تراژدیندا  (59)دهای اوریپین کنند. آری

گری ی کهن زندگی و هم به آرمانیسااااالرانهدیدگاه اشااارافخرده گرفت که هم به 

شین توهین می)ایده سم( هنری پی سوفوکل آلی سگفتهبنا به  -کنند. خود   -طو ی ار

وریپید آنان را که ادهد، حال آنگفت که او آدمیان را چنان که باید باشااند نشااان می

دهد که گفتن ادامه می نمایاند. آنگاه ارساااطو بهراساااتی هساااتند، میکه بهچنان

 - a ، 15 1448 ،صناعت شعر« )از ما بهترند»و هومر  (60)های پولیتیوتوسشخصیت

نه5 ها گو که تن جا مفهوم هنر (،  مه  لب اسااات. در ه مان مط یان ه ای دیگر برای ب

 آل(،، در مقام بازنمایی از یک کمال مطلوب )ایده«گرمانیهنری آر»کالسیک در مقام 

تری از انسااان، بخشاای از واکنش ایدئولوژیک تر، و انواع واالتر و شااریفجهانی کامل

ی بورژوازی که نظم کهن را تهدید ساااالری بود در برابر اقتصاااد پولیِ بالندهاشااراف

 کرد. می

سواری در  شه سدههمهنگام بههمتای این روند با برآمدنِ نو سیِ  های دوازدهم و ر

تر رخ نمود. شعر نوشهسواران که از ساالری فئودال کهنسیزدهم، و نفوذ آن بر اشراف

شاااود، یکی از بندگی و دگرگونی منتج در نظم حماسااای و غنایی درباری پدیدار می

. آوردمی ها را، نه تنها در تاریخ ادبیات، که در کُلِّ ایدئولوژی پدیدترین شاااکافژرف

طه به ] حی بار دیگر از ورود  یک  گاوران  که جن گامی روی داد  هایی هن [ ٔ  تحول ن

ارمغان آورده بود، منع شدند؛ و البته، آن شان جایگاهی رفیع بهساالری که برایاشراف

ای شهسوارانی که پیشتر راه یافته بودند، پرشورترین مدافعان انحصار بودند. این پدیده
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ی ممتاز در ی طبقهتکراری در تاریخ اجتماعی اسات که اعضاای تازهشاده و شاناخته

ها به کنند؛ و بیش از آنی اصول آن طبقه بیشتر از اعضای قدیمی سختگیری میباره

شان ها متمایز میهنجارهایی که آن طبقه را حفظ و از دیگر طبقه سیت ن سا کنند، ح

تری خود را تا حد افراط خالی کنند ی کههعقد تا دارند تمایل «تازه مردان»دهند. می

ی خود بیش ازاندازه ارج نهند. شااعر آوردهدسااتو بر ارزش اخالقی امتیازهای تازه به

سواری بیان ایدئولوژیک منافع  ست که تازه از جنگاور  طبقاتیشه و خویگانِ گروهی ا

ی کاراند. ترکیب غریب محافظهآساااان شااادهای تناعضاااای طبقهای بدل به حرفه

دوران شاااهساااواری ویژگی بخشاااید و که به  ختیشاااناآوری زیباییاجتماعی و نو

شمه شقانهسرچ شعر غنایی عا  خیالی بود،ای تازه و دیرپا از نازکی نو و نیز انگارهی 

پردازی خود آن در ی واقعای اساات که انگلس باور داشاات با نظریههمانند آن پدیده

ی شااهسااواری از دیدگاه اجتماعی دوران تازه بالزاک کشااف کرده اساات. زیرا هر چند

طبعی برخوردار بود گوییِ عوامانه و آزادبیش از آن رُکومحافظه کار بود، شااعر آن کم

 نمود. ساالری کهن تصورناپذیر میی اشرافکه در گستره

 های اجتماعی پایداری جایگاهی قرونِ وسطایی که بر پایهپایان رسیدن جامعهبا به

ای که در بنیاد اقتصااادی بود، اِسااناد تازه طبقاتیی ر بود، و با برآمدنِ جامعهاسااتوا

کل یک شااا یدئولوژ با تر میهای فرهنگی روشااانا بار دیگر  که،  ند  شاااود. هرچ

های ایدئولوژیک و اجتماعی و ساایاساایِ همراه با آن، آن ( و پیشاارفت61پیرایی)دین

ضادی را پذیرفت شود. در این هنگام بود کتر میرابطه پیچیده ه فرهنگ آن منش مت

، پیرایی یا اصااالح دینیاش را در پیچیدگی ساابک مَنِریساام یافت. دینکه بیان هنری

ای برخوردار بود. اما در همان زمان، برآمدِ همچون یک نهضااات دینی، از پیشاااینه

وضعیت اقتصادی انفجاری و پدیدآمده از ناآرامی اجتماعی گسترده نیز بود. گرچه که 

از  توان آن را فقط برآمدهناپذیر است، نمیپیرایی گماندر بیرون از چنین بافتاری دین

پاشاایدگیِ اقتصاااد ی ازهمهای اجتماعی و نتیجههای اجتماعی و سااتیزهکشاااکش

پیرایی همچون روندی داری تازه دانساات. حتا اگر دینی ساارمایهزمینداری و توسااعه

شد، این نکته بسیار درخور اهمیت است که ه میی مبدل دینی دیداجتماعی در جامه

کرد، شااکلی مذهبی بود. خواه وکمال در آن بیان میشااکلی که این روند خود را تمام

ستانیِ  (62وبر)آنچه ماکس شه»آن را اخالق پروت نامید، از همان آغاز همچون می« پی
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اندوزی و رقابت رخ نمود، و خواه دار هواخواه مالهای سااارمایهی طبقهایدئولوژی تازه

سین شترک( 63)تنها توجیهی پ ست مورد به مورد به آنان بود، تنها می از کردار م توان

کردن که طلبواحوال تاریخی و وضع محلی برقرار بشود. درخور توجه آنفراخور اوضاع

آزادی دینی وجدان، با مبارزه برای آزادی اقتصادی و مبارزه با نیروی سرکوب فئودالی 

 آیند شد. هم

بازشاااناختنِ اهمیت این ربط کار یکی از گری پرمندی ساااتایشبا  تانی  وتسااا

بر تن  شود. پوششی دینی و اخالقیهای خاستگاه یک ایدئولوژی میآشکارترین نمونه

ستِ سپنت )نامقدس( یا، د صرفاً نا سودش  صادی که  سره به رویکردی اقت دین کم، یک

ست، و نیز اخالقی که به پولبی شد و کامیبالد و به آن تقدس میآوری میاعتنا ابی بخ

توانند چنین تبیین بشااوند که انگارد، تنها میای از فیض قدساای مینشااانهتجاری را 

ساختی ایدئولوژیک سرمایهاند برای توجیه و پنهانرو شتیاق  ی. دارانه به کامیابکردن ا

داری سهم داشته باشد، اما خود آن پیشرفت سرمایهنهضت پروتستان ممکن است در 

ی اقتصاااادی ممکن اسااات دگرگونی دینی را هگونه کارساااازهمینرا فراهم نیاورد. به

 داریی دینی را پدید آورد. سارمایهتساریع و شادنی کرده باشاد، اما نتوانسات تجربه

ی نیروهای تولید قرار داشتند. بدون این پیش های معینی داشت که بر پایهشرطپیش

شنفکرانهشرط صادی فزونها، هیچ میل رو شای توانایی خلق اقت ت. هرچند خواه را ندا

کشی از آوردن و بهرهچنگداری، جدا از اوضاع صرفاً مادی، آمادگی و توانایی بهسرمایه

روح »دسااات آورد، سااااختار آگاهی که آن را وساااایل و امکاناتِ در دساااترس را به

یه ما نه از آنِ می« داریسااار ند،  لتشااارطپیشدان که از آنِ معلولها و ع های ها، 

 داری اقتصادی، و بیان و برآمدِ ایدئولوژیک آن است. داری همچون کرسرمایه

ستگی ایدئولوژی سبک زیباییها، بهواب ستگی  ضاع به ختیشناویژه واب واحوال او

ی هفدهم به تر از نقاشی هلندی و فالندری سدهاقتصادی در هیچ جا روشن-اجتماعی

باوری )ماتریالیساام( ی مادهی ایدئولوژی بر پایهتصااویر در نیامده اساات. فقط نظریه

وبیش شاااایساااته از پدیداری تقریباً همزمان و تواند تبیینی کمتاریخی اسااات که می

های فرهنگی عمالً همانند و تاریخ رغم سااانتبه -همگام دو سااابک چنان متفاوت 

دساات بدهد. در گرایی هلندی بهفالندری و طبعیت  (64مثل ساابک باروک) -مشااابه 
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ماعی، اجتسبب اوضاع متفاوت  نماید، و این دقیقاً بهآور مینگاه نخست، تفاوت شگفت

نماید. ترین میباوری تاریخی شایستهاقتصادی و سیاسی است که برای تبیینش ماده

شی درباره شمهالبته چنین دان سرچ ستعداد و روش ی  ی واقعی کیفیت هنری و نیز ا

به ندان چیزی  ند[ چ هد. اینما نمی شاااخصااای ]هنرم یدهد پد تا و ها  هایی یک

واحوال مادی بیرون از فرد نساابت داد. اوضاااعا به ها رتوان آنناپذیرند که نمیکاهش

اند، شااادنی اسااات، و در های گوناگون در آن شاااریکی آنچه هنرمندان ملتمطالعه

به  کاری و کوشاااش  جام چنین  هدفان ها هیچ چیز های آنها و محدودیتتبیین 

شد که این هنرمندنمی ضاع اجتماعی با ستن به آن او شنگرتر از درنگری ن در اتواند رو

ستان با نظام اند. به کارکردن بودهچارچوب آن ناچار به  ضت پروت شدتی که نه همان 

بافته بود، نهضات کاتولیک هم با همداری و بورژوایی و جمهوریخواهی هلند بهسارمایه

ستانده شت دینی کامل و هم -های دربار فالندرها آداب و ا ی پیمانیعنی جایی که بازگ

بافته بود. در حالی که مذهب کاتولیک حاکمیت همبه -جامع بود  میان کلیسا و دولت

، مذهب (65)های مقدساعتقاد کشاایشااان پیرو آیینداند، بنا به را مشااتق از خدا می

از  -واسااطه میان خدا و فرد مؤمن ی پدر و فرزندی بیی رابطهبا آموزه -پروتسااتان 

وچرا چونی بیهمه دین کارسااازهاینساااالرانه و زورگوسااتیز بود. با همان آغاز مردم

ست خطنبود: بلکه بیش سیا شی آن را از پیش تعیین میتر اوقات  ست پم س کرد. در

ها  بود که قدر کاتولیک بود که پروتسااتان. تنها بعد، در شاامال همان(66)از شااورش

 توانگری مذهبی را نمیرو ساااتیزهها مذهب فرمانرواهاشاااان را پذیرفتند. از اینآن

ضاد را هم فقط تا اندازه ست، و این ت ضاد فرهنگی میان دو پهنه دان ای تبیین واقعی ت

ندک  فاوتتوان به میا های نژادی میان آن دو پهنه نسااابت داد. از ساااوی دیگر، ت

تر در های اجتماعی و اقتصااادی آشااکارند. بدون کوشااش در کندوکاو ژرفکارسااازه

 درباری (69)جوکه اولی در ، این(68)رامبرانو  (67)مانند کارهای روبنسکیفیت بی

 درونگرایی ووبیش به کرد، و دومی در جهانی بورژوایی با تمایلی کماشااارافی کار می

 - تکوینی و نه کیفی و فرمی فقطگرچه   -عاطفه و خلوت اُنس، تنها تببین تکوینی 

سای خهای هنری خاص آنگرایش  ست. هلند دربار فریبنده و کلی ودنمایی را دو ا

سبب سرمایهکه  شت؛  سبک باروکِ روبنس بود، ندا صل ساز  آزادی داری بورژوایی و ا
ضت 70)عمل سایانه در نه شت. نقش پار ( بر هلند حاکم بود که درهنرها نیز کاربرد دا
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ستان ستان جایی ندارد. حتا دا شند، فقط بهپروت س های انجیلی، اگر هم مطرح با م ر

هایی از آیند. آنچه بیش از هر چیز مردم پساااند اسااات، نگارهدیده می( به71«)ژانر»

ست: نقش ها. نگارهجان و تکهای بیها، طبیعتی، منظره«ژانر»های واقعیت هرروزه ا

ست سررا سوژه  شد، بابِهرچه  ست؛ چراکه مایهمیلتر با صمیمانه و تر ا ی رویکردی 

سره واقعی با جهان می ستردهشود، چندانیک صی و در که جهان در گ شخ شنا و  ای آ

های ناهمگانی، شااهر و روسااتا، ها و بیرونیاندرونی آید.دیده میمهار کامل انسااان به

ستان و ملت بنیان این طبیعت ستسکونتگاه بورژوایی، خانواده، باهم سررا ی و گرایی و 

گرایی[ را از فالندری پذیری آن هساااتند. این چیزها نه تنها آن ]طبیعتپیشاااگویی

 تمامی باروکِ اروپاییوبرگی بودن، که از تأثرانگیزی و شکوه و جالل و تجمل و پرشاخ

 کنند. نیز متمایز می

  

 

ست که اغلب فرمترین ایراد به جدی ستوار ا سیر ایدئولوژیک هنر بر این واقعیت ا ها تف

مانو ویژگی ناگون در ز های گو ناگون و در های سااابکی یکساااانی در هنر های گو

ضعیت سبک خاص در های اجتماعی گوناگون پدیدار میو ای از شاخهشوند؛ که یک 

مان بیش خهتری دوام میهنر ز تا در شااااا که فرمآورد  های هنری ای دیگر؛ و 

های ا فرمپا بشان همی ایدئولوژیک مشترکپیشینهکه بنا به جای آنناپذیرتر بهنرمش

ند، از آنهنری نرمش بال افتند. بدین ترتیب، برای ها عقب میپذیرتر و ساااازگارتر ب

سم پا های کامالً متفاوت در هنرهای گوناگون یابد و باروک در دورهیان مینمونه، منری

یرد، گی شانزدهم صورت میشود. در نقاشی ایتالیایی دگرگونی در پایان سدهآغاز می

افتد. در تأخیر میی هفدهم بهی سااادهدرحالی که در ادبیات این دگرگونی تا میانه

سبکی در هنرهخوانیناهم ی بعددوره شتر میهای  شود. درست تا ای گوناگون حتا بی

در هنرهای  (72)ی هژدهم، یعنی وقتی که روکوکوی سااادههنگام مرگ باخ در نیمه

های زیبا در اوج خود بود، موساایقی بیشااتر پیرو ساابکِ باروک بود. اما اگر کارسااازه

ی هنرها پیامدهای یکساااان نداشاااته باشاااند، و اگر در تاریخی یکساااان در همه

ضعیت سبکهو سان  شند؛ بهای یک شنی نمیهای گوناگونی درکار با ه توان گفت کرو



 تبلیغ، ایدئولوژی و هنر 872 

توان رو میدقیق است. ازاین ختیشناهنر تابع جبر ایدئولوژیک، و یا حتا قوانین جامعه

ارتباط با اوضاااع و رفته با قوانین درونی خود، و بیهمچنین پنداشاات که هنرها روی

 شوند. احوال اجتماعی شکوفا می

ای از این دست باید درخاطر داشته باشیم گیریهمه، پیش از پذیرش نتیجهاینبا 

های متفاوت اجتماعی، تبلیغی های گوناگون برای نقشکه هنرهای گوناگون به شااکل

اند. در این خصوص متمایزکردن ادبیات از دیگرهنرها بسیار مهم ئولوژیک مناسبو اید

سیقی و هنرهای زیبا  ست. هرچند مو ستِبی -ا شتر د ی کم به اندازهتردید اگر نه بی

آسانی و تجمل و شکوه و جالل و آداب و تشریفات به کار نمایش گذاشتن تن -ادبیات 

های انتزاعی و سااابب بیان ایده تر و بههای ویژهآیند، ادبیات با داشاااتن وظیفهمی

ست  روشنی بر هنرهای دیگر برتری دارد. اماهای پیچیده بهایدئولوژی این نیز روشن ا

و تفسیری ایدئولوژیکی از تفاوت سبک موسیقی، مثالً باخ و  ختیشناکه تبیینی جامعه

م خبرند، هحتا برای آنانی که از پیوندش با ناپلئون بی (73)اروئیکاهندل، وجود دارد. 

 نشانگر دوران انقالب است. 

سرعت سترش و کمال میهنرهای گوناگون با  سبکی یابهای گوناگون گ ند. امّا هر 

سبی برخی در هر هنری بی ستقالل ن صی از جامعه پیوند دارد. حتا ا شکل خا گمان با 

بازشناختنی دارد. برای نمونه، در  ختیشناها از هنجار عمومی انگیزش جامعهاز سبک

سم به  سبک منری ضد دینزمانِ گذار از  ضه تر بهپیرایی بیشسبک باروک،  کردن عر

ها را تحت تأثیر قرار دهد، مایل بود تا به ی مجلل و باابهتی که تودهمعماری کلیساااای

سب در ادبیات که با پیامی دگرگونینهادن همهبنیاد سبتاً اندکشهای متنا به  گیرانِ ن

م بینیی هژدهم بورژوازی را مینمود. از سوی دیگر، در سدهمیاهمیت کلیسا بیچشم 

ر تی ادبیات شااده، و بر آن اِعمال نفوذی قاطعدهکنندگان عمکه دیگر یکی از مصاارف

سیقی که تا نیمهمی سته به کند تا بر مو ضاهای کی دربار و سلیقهی قرن واب سا تقا لی

سان بود. وانگهی، طبقه ستان یک شورهای کاتولیک و پروت سا در ک شتیبان کلی های پ

یش درون گرار به تنبودند: نفوذ پروتساااتانی همواره سااابکی پدید آورده بود که بیش

فروشاای )اشااتراکی( تر از هر چیز اما این اساات که کنساارت بلیتِ  پیشداشاات. مهم

ی هژدهم هنوز در دوران بورژوایی نیز همچون نشر کتاب و نمایشگاه همگانی در سده

نوپایی خود بود. در سراسر تاریخ فرهنگ غرب میان هنرهای زیبا و ادبیات کشاکش و 
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بندی اجتماعی متفاوت و جود داشاااته اسااات که از ترکیبچندگونگی همانندی و

تری از های اقتصادی آشکار، شمار کمدلیلگرفت. به گیراتشان ریشه مینیازهای پیام

ادبیات. این عالقه دارند تا به  -چه رسد به معماری  -سازی نقاشی و مجسمه مردم به

نگی اصااالی جااای ترازی حتااا هنگااامی کااه بورژوازی همچون نیروی فرهناااهم

شااکل چیرگی ادبیات بر هنرهای  ساااالری را گرفت، برجای ماند و خود را بهاشااراف

شرفت می سبک بیش از هر زمان دیگری پی شان داد. ادبیات از نظر  ر کند، و ددیگر ن

مردان هایی که خواندن در انحصاااار تر از سااادهتواند بیشگروهی ازنامداران هنر می

 مقام شامخ خود در پانتئون )حلقه( هنری مطمئن باشد. د، به کلیسا و پژوهشگران بو

یدئولوژی یدها پد ماعیها پیش از هر چیز  نههای اجت قه و پیشااای که طب ند  ی ا

های تاریخی ای بساایار کمتر جلوهشااان اساات؛ و فقط تا اندازهکنندهاجتماعی تعیین

میت ساابکی متفاوت های گوناگون هنرهای گوناگون در یک فرهنگ، اهاند. نقشکلی

دار از یک فرم هنری به ی فرهنگی طبقهجایی عالقهها در دوران گوناگون، جابهآن

های گوناگون پیشرفت هنرهای گوناگون گویاترین دالیل وابستگی فرم دیگر،  و سرعت

با دیگر فرآورده یدئولوژیک هنرند. یک کار هنری خاص  های هنری گروه اجتماعی ا

ی کلی از هنر یا تاریخ هنر همچون یک کل تر دارد تا با هر ایدهکخود پیوندی نزدی

ی هنری ی اجتماعی، ایدهپیوساااته. در قیاس با وحدت ایدئولوژیک عینی یک طبقه

های توان گفت که آثار دورهای بیش نیست. تنها میهمگن یا استمرار تاریخ هنر افسانه

سیار خاص و م سلی به مفهومی ب سبکی و ن ند. گیرحدود جای یکدیگر را میمتفاوت 

ی دیرتری از سیر پیشرفت کند و فقط چون اتفاقاً در مرحلههر اثر هنری از نو آغاز می

که یک کار هنری بهتر از دیگر کارهای تر نیسات. نهایت آنپدید آمده، بهتر یا کامیاب

 کند. هنری ایدئولوژی خود و بازتاب خاص خود از واقعیت را بیان می

اعتباری مفهوم حقیقت عینی در هنر، برای هنرمندان امکان گریز ی بییجهدر نت

ها گرایی هساات؛ هرچند که این کار در تاریخ هنر با همان دشااواریاز مشااکل نساابی

این سبب که تاریخ هنری  تر بههای علمی. در واقع، بیشروست که در دیگر رشتهروبه

های دیگر تاریخ آشکار را هم که در شاخه ایی پیشرفت پیوستهترین درجهحتا آن کم

شان نمیمی سیرها و داوریشود، ن سلی اغلب نه فقط دهد. تف های تاریخ هنری هر ن
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ا را های آناند، که حتا نسااال بعدی باید تا اندازهمعنیربط و بیبرای نسااال آینده بی

صلی مورد بررسی برای ازآنِ اند. دوباره در دسترسخودگردانیِ نادیده انگارد؛ زیرا آثار ا

های هنری گذشاااته هر اندازه هم که نیازمند آفرینش همه، برای دساااتیابی بهبا این

شیم، باز زمانی فرا می سد که داوریدگرگونی در نگرش با سهای گوناگون میر تی بای

آسانی بپذیریم که هنر دوران گذشته بایستی گذاری بشوند. ممکن نیست که بهارزش

یعنی که هنرمندی چون رافائل روزی اساااتاد  -گذاری مداوم تن دردهند به بازارزش

هنری  که سبکی شمار آید و روز دیگر تنها نقاشی معمولی؛ یا اینکالسیک به قدرعالی

عیاری از پساندِ هنری هرزرفته ی تماممانند منریسام که دیری نیسات همچون نمونه

 هایترین جنبشو برانگیزاننده ترینرد شاااده، اکنون بایساااتی همچون یکی از مهم

اند یا نادرست؟ آیا یک تفسیر تاریخی هایی درستشمار آید. آیا چنین داوریهنری به

ست؟ یا  سیر ا ضرورتاً بهترین تف سیر  ست؟ آیا آخرین تف سیر تاریخی دیگر ا بهتر از تف

یا توالی تفسااایر فت ها و داوریآ قت و  -ها از پیشااار تدریجی حقی یعنی کشاااف 

ناپذیر گرایی اجتناببسیار دورافتاده است؟ آیا یک نسبی -رهای عموماً معتبر سنجیدا

هایی ی تاریخ هنر سااالطه دارد؟ یا آیا ذهن درگیر داوریاهمیت بر همهو در غایت بی

ست که نمی سنجیدارهای کاماًل توان آنا ست، اما باید با  ست دان ست یا نادر ها را در

شوند؟ نب شیدن ها و ژرفا و غنای اهمیت مرجعاید آیا دربارهتازه درک و تمیز داده  بخ

سیر تیزحس و پختهتجربه به  شانسویای به های تازهای روزنههای هنری که هر تف

یی که اهمیت و ها و پسندهاکردن آثار هنری و سبکگشاید، تحقیق کرد؟ آیا زندهمی

ای راسااتین نیساات؟ آیا شاادن اساات وظیفهرفتن یا گمشااان در خطر ازمیانارزشااش

سبکمهم ست؟ اینترین کار پیونددادن این آثار و   ها را بهکه آنها با زندگی کنونی نی

 ی هنری مستقیم نسل خودمان کنیم؟ گردانیم و بخشی ازتجربهزندگی خودمان باز

در هرحال، تردیدی نیساات که نه فقط خودِ بالندگی هنر، که همچنین تاریخ هنر 

یان به  - که تبیین دگرگونیب ید خودِ هنر،  نه فقط کنشِ تول ر ها و تفسااایدیگر، 

گاره - هایشگرایش باشااات پیرو ان با ان مدن،  ند ت تداوم رو که، برخالف  ای اسااات 

شااناساای آشااکار اساات، باید همچون دسااتاوردهایش که در تاریخ علوم طبیعی و فن

نه به « جنبش فرهنگی»ای از نمو نامعقول،  ی این«آلفرد وِبر»مفهوم ] اصاااطالح[ 

های تاریخ هنر، که بخشااای از این دیده آید. آموزشنامنظم، اما نه الزاماً پیشااارو، به



 

 
 

 ی فرشته مولویآرنولد هاوزر، ترجمه 875

ها چون در توانند کامالً عینی باشاااد و نه مطلقاً نهایی. این آموزشمی اند، نهجنبش

شااوند؛ اما ادعاهایی خوان نمیبنیاد تفساایر و داوری هسااتند، با هیچ دانش واقعی هم

رود کنند که گمان میهایی را بیان میآل، آرزوها و ایده(75) هاخواسااتهئولوژیک، اید

 شوند. اند و در آینده هم درک میدر گذشته درک شده

شتیاق های هنری زمان گذشته بنا بهدستاوردها و گرایش ستاندها های زمان ها و ا

ی هشوند؛ بر پایه گرفته میشوند، و یا نادیدبرآورد میشوند، بیشگذاری میحال ارزش

شود و تنها هنگامی دلبستگی شان داوری میامروزی در باره ختیشناهای زیباییارزش

های امروزین مربوط باشااند. ها و هدفآورند که با دشااواریتازه و درک تازه پدید می

سده شف و ارزیابی کرداین بورژوازی لیبرال  سانس را ک شته بود که بار دیگر رن  ؛ی گذ

عصاار امپرساایونساایم نیز باروک را دوباره کشااف و ارزیابی کرد؛ و مَنریساام نیز تنها 

ی انگیختار اکسپرسیونیسم، سوررئالیسم، سینما و روانکاوی دوباره کشف شد. درنتیجه

ی نخسااات کاربردی و ها و تفسااایرها در وهلهی این ارزیابیآشاااکار اسااات که همه

اند نخواتر همپژوهش علمی و پیشاارو کمها با این اند، نه تجربی و منطقی.ایدئولوژیک

ی مفاهیم کلی و عینی تا با کاربساااتی که اغلب  نامنظم در تغییر اسااات؛ و بر پایه

ثل جنبش که همواره م ند، بل ندار قت قرار  یهحقی پا عاصااار بر  ی همان های هنری م

وران ه دهایی کهای زیسااتی اسااتوارند. کافی اساات درنگی کنیم بر دگرگونیوضااعیت

ها ثباتی ایدئولوژیک این داوریورزی غربی از بیشاادن اندیشااهباسااتان در جریان آگاه

که دوران باستان در رنسانس آغازین و اوج رنسانس، در منریسم پذیرا شده است. این

شراف سدهساالریو باروک، در ا شنگری و های درباری  های هفدهم و هژدهم، در رو

تی و ناتورالیساا آوانگاردناپذیری رایی بورژوایی، و در همرنگیگانقالب، در فرهنگسااتان

دیده آمده؛ و چگونه در هیئتی پیشاارو و لیبرال، و امپرساایونیسااتی چگونه گوناگون به

سیار فرمنیز محافظه شتهکار و ب ست. البته، تاریخ هنر دارای ر شته ا ای باورانه پدیدار گ

ست که به شان نیاانجاماز وظایف ا ساندن سنجیدارهای حقیقت ر زمند پژوهش واقعی و 

های فنی، و پیوند میان گذاری و اِسااناد آثار هنری و نوآوریاساات؛ مثالً، تاریخ عینی

صرف هنر  سائلی که میو همه -تولید و م سپردگی ایدئولوژیک ی م سر توانند بدون 

در بررسای  شاادهکارگرفتهبه ها به فراخور دیدگاه اجتماعیمطرح و حل شااوند. اما این
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ستگی بیشاهمیت کم یا بیش می گونه، کار کنند. بدینتر پیدا میتر یا کمیابند و برج

ی هنرمندان با کارفرمایان وحامیان ارزیابی نقش بازار هنر در یک زمان خاص و رابطه

یاقو مصااارف نافع اقتصاااادی و اشااات ندگان هرگز از م که کن نانی  های اجتماعی آ

 ند، یکسره جدا نیست. ااندرکار ارزیابیدست
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