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اشاره:
در ماههای گذشااته ،مجموعهای از مقاالت به ویراسااتاری ایسااتوان مزاروش دانشاامند
فقید مجار و ترجمهی فریبرز فرشاایم و نرمین براهنی منتشاار کردهایم که به بررساای
جن به های مختلف آ گاهی طب قاتی در هنر و تاریخ با تو جه به نظرات جورج لو کاچ
اخت صاص دا شته ا ست .یکی از مقاالت این مجموعه ،اثر آرنولد هاوزر با عنوان تبلیغ،
ایدئولوژی و هنر اساات که پیش از این خانم فرشااته مولوی آن را ترجمه کرده بود و
نخسااتین بار در سااال  1358در شاامارههای  9الی  12کتاب جمعه و سااپس نیز به
صورت یک کتاب م ستقل منت شر شد .با توجه به اهمیت بحث آرنولد هاوزر در کلیت
مجموعه ی فوق بر آن شاادیم که این ترجمه را نیز در چارچوب طرح حاضاار منتشاار
کنیم.
آرنولد هاوزر ( )1978-1892از پیشگامان تاریخنگاری هنر با نگاه مارکسیستی بود
و از وی به فارسااای ازجمله کتاب های فلسااافهی تاریخ هنر (ترجمهی محمدتقی
فرامرزی ،انتشاااارات ن گاه ،چاپ پنجم )1397 ،و تاریخ اجت ماعی هنر (چ هار ج لد،
ترجمهی ابراهیم یونسی ،انتشارات خوارزمی )1377 ،منتشر شده است.
فرشاااته مولوی ،نویسااانده و مترجم ،اکنون سااااکن تورنتو در کانادا اسااات و در
سال های اخیر از او چند رمان ،مجموعه دا ستان ،ترجمه و ج ستارهای متعدد منت شر
شده ا ست .برای اجازهی بازن شر ویرایش جدید مقالهی حا ضر در سایت نقد اقت صاد
سیاسی بسیار از وی سپاسگزاریم.
***

از آنجایی که ان سان با انجامدادن تعهدهای اجتماعی آنچه که ه ست می شود ،هنرمند
نیز تنها با رخنهکردن به روابط میان انسانها میتواند هنرمند شود .فقط ،استثنائاً ،در
اوضاعواحوال ویژه و نادر است که رانشگر فعالیت هنری پافشاری میکند و هنرمند را،
بدون پیشاااینهای از نیازها و خواسااات های اجتماعی ،بهساااوی آفرینش آثار هنری
میکشاااند .تاریخ فعالیت هنری را میتوان ،رویهمرفته ،تاریخ آن رشااته وظیفههایی
دانساات که بر عهدهی هنرمند نهاده میشااود؛ و اغلب اینکه این آثار را رشااتهای از
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د ستیافتهایی بدانیم که باید ثمر شان را ج ستجو کرد ،د شوارتر ا ست از اینکه آنها
را رشتهای از تکلیفهایی بدانیم که باید بهانجامشان رساند.
هدف هنر برانگیختن است :بیدارکردن عاطفه و برانگیزاندن کنش موافق یا مخالف
در بیننده ،شنونده یا خواننده .اما برانگیختن کنش آدمی به چیزی بیش از بیان صرف
اح ساسها ،تقلید تکاندهندهای از واقعیت ،یا ساختمان زیبا و خو شایندی از واژهها،
نواختها و یا سطرها نیاز دارد :این کار م ستلزم بودن نیروهایی در پس آن اح ساس و
فرمی اساات که گرچه همزمان و هماهنگ با فنهای هنری فرمی و تقلیدی و عاطفی
هنرمند ساار برمیدارند ،با آنها تفاوت بنیادی دارند .هنرمند این نیروها را در خدمت
حکمرانی  -مسااتبدی یا پادشاااهی  -یا جامعهای خاص ،ردهای اجتماعی یا طبقهای
مالی ،یا دولت یا کلیساااا یا انجمن یا حزبی به کار میگیرد؛ یا در مقام نماینده یا
سخنرانِ شکلی از حکومت ،نظامی از میثاقها و هنجارها ،و خالصه همچون نماینده یا
سخنران سازمانی جامع که کموبیش سخت مهار میشود ،عمل میکند.
هنرمند میتواند وظیفه هایی را که به اینگونه بر عهدهاش نهاده میشاااود ،به دو
شیوهی نایک سان انجام دهد .میتواند از راه تعهد و برنامهای آ شکار یا بازگویی ساده و
سرراست مقصود و منظورش به بیان اندیشهها ،ارزشها و سیاستها بپردازد .یا اینکه
میتوا ند به ف عالیتی که در ظاهر بیطرف بهد یده میآ ید ،محتوایی ا یدئولوژ یک ا ما
ضااامنی  -و گاه حتا ناآگاهانه  -ببخشاااد .به این ترتیب کار هنرمند میتواند دارای
خ صلت تبلیغ آ شکار ،یا خ صلت ایدئولوژی نهانی و نقابپوش با شد .مرز میان ایندو را
شاااید نتوان در عمل بهخوبی تعریف کرد؛ اما در اصاال این مرز اشااتباهناپذیر اساات.
تعهدی که بهروشنی بیان می شود و پیامی که به اقتضای آن فرستاده میشود ،همیشه
از ق صد و معنای خود آگاهی دارد؛ و گیرنده نیز آگاهانه آن را پذیرا خواهد شد و یا رد
خواهد کرد .از سااوی دیگر ،تأثیر کاری هنری میتواند ناآگاهانه نیز برجای بماند؛ نه به
این مع نا که خود را ناآ گا ها نه ب یان ک ند ،بل که به این مع نا که تن ها میتوا ند اثری
ناآگاهانه برجای بگذارد  -یعنی که بر تخیل ،احسااااس ها و کنش های گیرنده تأثیر
بگذارد ،بیآنکه گیرنده بتواند متوجه این م سئله ب شود .در هر حال مهم این ا ست که
هر چه قصااد کاری هنری با خودنمایی کمتر بیان شااود و هر چه کمتر در پی ترغیب
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گیرنده برود ،تأثیر ساایاساای و اجتماعیاش بیشتر خواهد بود .قصااد و غرض عملی
آشااکار و عریان و خام ساابب وازدگی میشااود ،بدگمانی را بیدار میکند و مقاومت را
برمیانگیزاند؛ ایدئولوژی نقابپوش و ضااامنی ،افیون و زهر خود را نهانی منتقل کرده،
گیرنده را خلع سالح میکند ،و اثری سؤظن ناپذیر برجای میگذارد.
اگر هنرمند دیدگاه ساایاساای خود را چنان بازگوید که تمیزپذیر و جداییپذیر از
کارسااازه(فاکتور)های صاارفاً زیباییشااناساایک اثرش برجای بماند ،هنر دربردارندهی
تبلیغ ،تأکید و قصااد اساات .از سااوی دیگر ،در هنری که محتوای ایدئولوژیک دارد،
مایههای سیا سی و فل سفی متقابل با دیگر جزءهای ترکیبی اثر وحدتی ناگ س ستنی
مییابند[ :یعنی] ق صد کلی  -ایدئولوژی  -با ساخت زیبایی شنا سیک درهم میپیوندد
و کامالً یک پارچه کلیت آفرینش هنری را پدید میآورند .کار ویرژیل( ،)1دانته(،)2
روسااو( ،)3ولتر( ،)4دیکنز( ،)5داسااتایفسااکی( ،)6داوید( ،)7و دومیه( ،)8بیشتر در
مقولهی نخست میگنجد؛ اما کار شکسپیر( ،)9سروانتس( ،)10گوته( ،)11بالزاک()12
و فلوبر( ،)13کور به( ،)14می له( )15و ونگوگ( ،)16بیشتر در مقو لهی دوم جای
میگیرد .وقتی جای گاه طب قاتی ،آ گاهی طب قاتی ،م نافع و ا ندیشاااه ها و عق یده ها و
آرزوهای متناساااب با وضاااع خاص یک طبقه در جامعه بر کاری هنری ساااایهای
ایدئولوژیک میافکنند ،حاصلِ کار شاید موفقیتآمیز باشد و شاید هم نه؛ شاید کم یا
بیش بهگونهای سااازوارهای (ارگانیک) در قالب اثر گنجانده شااده باشااند :و چه بسااا
شکلی نهانی و واال یافته بیابند .قصدِ شوراندن این برداشت را بهدست میدهد که این
هدف از بیرون به اثر افزوده شده و بنابراین به صورت کالبدی بیگانه و وحدتناپذیر در
اثر بر جای میماند .با این همه ،هنرمند در هر دو نوع به یک اندازه جانبدار اسااات و
میکوشااد تا یا از راه تبلیغی آشااکار و یا از راه ایدئولوژی پنهان منافع معینی را پیش
ببرد .تفاوت ایندو ،تفاوتی صاارفاً تاکتیکی اساات  -گزینش میان برخورد مسااتقیم یا
نامسااتقیم  -و بر چگونگی زیباییشااناساایک یا اعتبار و شااایسااتگی هنری شاایوهی
بهکاررفته اثری نمیگذارد .مفهومهایی چون «سااازوارهای» و «زایدهی بیرونی» ،مانند
داوریهای زیباییشاااناسااایک کلی مینمایند .در واقع ،این مفهومها تنها در حیطهی
هنر کالسیک اعتبار دارند .بسیاری از کارهای بزرگ ،چون آثار شکسپیر ،دنکیشوت،
کاملترین رمانهای طبیعتگرایانه (ناتورالیساااتی) ،و موفقترین نمونههای نقاشااای
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مَنری ستی( ،)17هیچیک  -بدون توجه به شیوهای که برای برانگیزاندن بهکار بردهاند -
چنان سازوارهای یا هم شکل خلق ن شدهاند که نتوان چیزی به آن افزود و یا چیزی از
آن کاست .هیچ تبلیغی نمیتواند سرراستتر ،محسوستر ،جارزنندهتر و یا چشمگیرتر
و بیرونیتر از آنچه در طغیانهای ساایاساای و پرخشاام دانته بازگو شااده  -بی آنکه
آسیبی به شعرش برساند  -باشد .زیرا اینکه آیا چنین تبلیغی در هنر رواست ،بستگی
به شااادت و قوت و تأکیدش ندارد؛ بلکه بساااتگی به شاااایساااتگی ،قدرت هنری و
نرمشپذیری اثر دارد که  -اگر معتبر با شد  -میتواند با شدیدترین انفجارها هم ساز
شود.
نمایشهای دیدرو ( ،)18و «دوما»ی پساار( )19و شااا( )20آشااکارا گرایشدارند.
پیامشان مانند پیام سوفوکلس( ،)21شکسپیر یا راسین( )22تنها نهفته نیست ،و نیز
در لفاف ایدئولوژی ضااامنی به گیرنده نمیرساااد؛ بنابراین تنها برای آن کساااانی که
کموبیش به آن اطمینان میکنند ،متقاعدکننده است .سبکی ایدئولوژیک و نامستقیم
و کِنایی با دشااواریهای فنی بزرگتری رویارو میشااود ،اما هم مؤثرتر اساات و هم
توانش (پتانسیل) زیبایی شناسیک بیشتری در خود نهفته دارد؛ زیرا هرچه رخنهگریِ
برانگیزاننده و ،بهویژه ،سااازندهی پیامی بیشتر باشااد ،آن پیام نامسااتقیمتر و راحتتر
گرفته می شود .پیامی آشکار و سرراست میتواند دقیقاً به همین سبب سرراستبودن
خود بهآسااانی در ساابکهای گوناگون بگنجد .از سااوی دیگر ،ایدئولوژی پنهان ،اگر
بخواهد هنرمندانه تأثیر بگذارد ،نیاز به کشف فرمی دارد که بهویژه برازندهی آن است؛
یعنی در سبکی بگنجد که غیرمستقیم اشارهگرِ آن ایدئولوژی باشد.
حکومت و نظم اجتماعی ایمن و مطمئنِ بهخود برای رخنهکردن به افکار عمومی
از راه هنر از تبلیغ ساااود میجوید  -نمایش خودنمایانه و پرشاااکوهوجالل قدرت و
شوکت .اما حکومت یا جامعهای که ناچار به دفاع از خود و توجیه خود است ،و نیاز به
فریفتن و خیرهکردن چشامها دارد ،بهجای بهکار گرفتن تبلیغ آشاکار برای افزودن بر
شمار پیروانش از روشهای ایدئولوژیک زیرکانه بهره میگیرد .در جایی که تبلیغ اعالم
میکند ،ا ستقرار میبخ شد و بهنمایش میگذارد ،و در همین حال مطلقاً از بحثکردن
بر ساار اعتبار هنجارها و اسااتانده (اسااتاندارد)هایش خودداری میورزد؛ ایدئولوژی به
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جدل میپردازد ،ثابت میکند و در جستجوی پذیرش است .مستبدان شرقی روزگاران
کهن پردازندهی ایدئولوژی خاص فتح نبودند؛ بلکه هنرشان به سادگی به شاهان شکوه
و شوکت میبخ شید :یعنی هنر شان ستایشآمیز و مدیحهگو بود ،نه توجیهآمیز .این
زمینداری (فئودالیسم) عصر قهرمانان( )23یونان و امارات اژهای( )24بود که نخستین
بار فلسفهی اخالقی پوشیدهای را بهکار گرفت تا به آرزوی غارت و جنگ خود شکوه و
جالل ببخشاااد؛ و در همان زمان ادبیاتی با ایدئولوژی ضااامنی پدید آورد تا به جای
بهکارگرفتن اظهار بندگی و چاپلوساای  -که در بابل و مصاار رساام بود  -سااتایشااگر
حکمرانی جنگپرستش باشد.
مسئله ی روا بودن تبلیغ آشکار در هنر همواره یکی از نکات دشوار زیبایی شناسی
و جامعهشااناساای بوده اساات .حتا مارکس و انگلس نیز در این زمینه کامالً روشاان و
یکدست سخن نگفتند .آنان تبلیغ آشکار در کارهای کمارزش را خوار میشمردند؛ اما
در هنگام نوشتن دربارهی نویسندگان محبوبشان ،چون گوته یا بالزاک ،حتا گفتههای
ناشاای از ساارسااپردگی به دساات راسااتیها را توجیه کردند .انگلس میگوید« ،من
بههیچوجه مخالف جانبداری در ادبیاتی اینچنین نیساااتم .پدران تراژدی و کمدی،
یعنی آیساااخولوس( )25و آریساااتو فانس( )26نیز هر دو کامالً جا نبدار بود ند،
همچنانکه دانته و ساااروانتس هم چنین بودند؛ و بهترین چیزی که میتوان دربارهی
خدعه و عشااق( )27شاایلر( )28گفت این اساات که این کار نخسااتین درام ساایاساای
گرایشدار در زبان آلمانی اساات ».و بیدرنگ میافزاید که «اما به باور من جانبداری
باید به شکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزد و نباید آ شکارا بهگفته آید( ».)1گرچه
ال
پیشداوری مورد نظرِ انگلس را میتوان ،بسته به اوضاعواحوال ،کامالً پذیرفتنی یا کام ً
ناپذیرفتنی دان ست؛ جانبداری در هنر بهرا ستی نیازی به آن گونه توجیهی که او فکر
میکند در وحدت ساختی اثر یافته است ،ندارد .هرچه باشد ،این دقیقاً مارکسیسم بود
که متوجه طبیعت بهناگزیر هواخواهانهی هنر شااد و آن را آشااکار گرداند؛ و راهبر به
بازشااناساای این امر شااد که حتا بیطرفی و انفعال ظاهری در هنر بیانگر گرایشاای به
واقعیت ا ست  -یعنی ،هنرمند بهگونهای ضمنی او ضاعواحوال غالب را میپذیرد .هنر
به سبب سرشت کامالً اجتماعیاش هواخواه است .و همیشه برای کسی با کسی سخن
میگوید و بازتابانندهی واقعیت از دیدگاه اجتماعی خاصاای میشااود تا واقعیت از آن
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د ید گاه د یده شاااود .نارساااایی های هنری آ ثاری که انگلس آن ها را برای تبلیغ
ناهمگونشااااان رد میک ند ،در گساااساااتگی م یان آموزه های اجت ماعی و کاربرد
زیباییشااناساایک آنها از بازتاباندن نیساات؛ بلکه ناشاای از کمبودهای ساارشاتِ خودِ
بازتاباندن اسااات .از دیدگاه آموزهی «پیروزی واقعپردازی (رئالیسااام)» ،با نگرش
اجتماعی ا ست که هنرمند صرفاً ت صور میکند خود را در مقام عاملی باز می شنا ساند
که از نظر زیباییشااناساای بیطرف اساات؛ و این نگرش تبلیغی آشااکار اساات که گاه
میتواند «به شااکلی طبیعی از بافتار و کنش برخیزد» و گاه بر آن تحمیل میشااود:
یعنی کیفیت اثر هنری فقط بساااتگی به این دارد که آیا توانایی بازتاباندنِ واقعیتِ آن
چنان استوار ،گسترده ،و نرمشپذیر هست که در روند خویش رنگ نبازد یا نه.
هواخواهی در هنر برحق و روا ست ،نه فقط چون آفرینش هنری سخت با زندگی
عملی درهم آمیخته ،بلکه چون هنر هرگز فقط تصااویرگر نیساات ،و همواره و همزمان
در پی برانگیختن اساات .هنر هر گز فقط بیانگر چیزی نیساات ،بلکه همواره کساای را
مخاطب قرار میدهد و سر شتی سخنورانه دارد .سادهترین و عینیترین بیان هنری
دربردارندهی واکنشانگیزی ،چالش ،تحمیل ،و اغلب حتا تجاوز است .صرفِ نامبردن از
یک شیئی (ابژه) میتواند مخاطب را به گوشدادن و دیدن و اندی شیدن وادارد؛ و این
شااکلی از جادوساات ،جادوی کالم ،جادوی نمادها  -جادو و افسااون .بدینگونه هنر
همواره روندی جنباننده بوده ،و از پایان دوران پیش از تاریخ تا زمان «هنر برای هنر»
همیشه ،خواه ستایشگر یا توجیهآمیز ،بار ایدئولوژیک داشته است.
تبلیغ آ شکار ب سیار زودتر از آنچه معموالً پندا شته می شود در ادبیات رخ نمایانده
ا ست .نمای شنامههای گرایشدار بههیچوجه ساختهوپرداختهی تئاتر بورژوای سدههای
هژدهم و نوزدهم نیسااتند .لیلو( ،)29دیدرو ،بومارشااه( )30و مرساایه( )31نخسااتین
ک سانی نبودند که از صحنه همچون منبر و سکوی سیا سی سود ج ستند؛ همچنین
اوژیه( ،)32ساردو( )33و دوما نیز تنها کسانی نبودند که به نوشتن نمایشنامه به سبک
و روح روزنامهنگاری روزگار خود دسااات یازیدند .تراژدی کالسااایک فرانساااوی ،آثار
کرنی( )34و راساااین ،همواره در خدمت سااایاساااتها بودند تا تجلیلگر و ثناخوان
ا ستبدادباوری با شند .تراژدی یونانی نیز بر محور م سائل سیا سی و اجتماعی روزگار
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خود میچرخید و همخوان با فرمانروای زمان خود پاسخگوی آنها میشد .جشنوارهی
تئاتر دولت شهر( )35آتن یکی از مهمترین ابزار تبلیغ آن بود و دولت شهر آتن بهیقین
نمیتوانست به این فکر بیفتد که به شاعری اجازه دهد تا بنا به میل خود در جشنواره
هنرنمایی کند .تراژدیکاران در خدمت دولت بودند .دولتشاااهر برای نمایشهایی که
اجرا میکردند پولی به آنان میپرداخت ،اما تنها اجرای آن نمایش هایی مجاز بود که
پشااتیبانِ ساایاسااتهای آن و منافع طبقات حاکم باشااد .تراژدی یونانی که آشااکارا
گرایشدار ا ست ،م ستقیم یا نام ستقیم به حادترین م سئلهی زمان خود  -یعنی ستیز
م یان کالن( )36و دو لت  -میپردازد .در چارچوب مفهوم های هنری آن ز مان هیچ
چیز بهاندازهی این تصااور که تئاتر یکسااره از هر پیوندی با زندگی واقعی و ساایاساات
جاری رهاساات ،دور از ذهن نبود .حتا تئاتر برتولت برشاات و اروین پسااکاتور( )37نیز
بهاندازهی تئاتر یونان باستان «تئاتر سیاسی» نیستند .باری ،گرچه به این ترتیب درام
بورژوایی سادهی هژدهم بههیچوجه نمیتواند ادعا کند که نخساتین تصاویرگر ساتیز
اجتماعی بود ،بیتردید برای نخساااتین بار چنین ساااتیزی را موضاااوع واقعی کنش
دراماتیک قرارداد و مبارزهی طبقاتی را روی صحنه آورد .مبارزهی میان اشرافساالری
و طالیهداران مردمسااااالری در تراژدی یونانی و مبارزهی میان بارون های زمیندار و
طبقه ی متوسط در درام عصر الیزابت هر گز به این صراحت مطرح نمی شوند .از سوی
دیگر ،درام بورژوایی کامالً رو شن میکند که شهروند طبقهی متو سط در ستکار هرگز
پذیرای جامعهای فرسوده و زیر سلطهی انگلها نخواهد شد.
این یکی از پارادکسهای درام ا ست که وقتی به دلیل سر شت دیالکتیکی تندش
نو شتاری جدلی میطلبد ،عینیتش مانع از آن می شود که نوی سنده به دفاع از هر یک
از شااخصاایتهایش دساات یازد .در حماسااه یا شااعر غنایی ،نویساانده فقط همچون
اولشخص سخن نمیگوید ،و میتواند در جریان رویدادها در مقام مفسر ،منقد یا داور
پادرمیانی کند .چنین چیزی بر روی صحنه چندان امکانپذیر نی ست ،و اگر هم انجام
گیرد  -همچ نان که در درام بورژوایی توساااط رزونور (راوی) یا پیرمردی دا نا ان جام
میگیرد که حضاااورش ،به گفتهی مترلینک( « ،)38بازدارندهی تراژدی اسااات» -
پادرمیانی در سازوکار (مکانی سم) دراماتیک کل ساختار را دگرگون میکند .چندتایی
نمونه در تاریخ هنر هست که بهتر نشان میدهند چگونه جای سپاریهای ایدئولوژیک
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 مانند منافع اجتماعی تازه و افق های سااایاسااای آغاز دوران بورژوازی  -میتوانندمسااؤول بنیادیترین دگرگونیهای نمایشاای باشااند .کافیساات دگرگونیهای معنای
تحول( ،)39یکی از کارسااازههای اساااساای درام تراژیک را یادآور شااویم .ساارانجامِ
م صیبتآمیز همواره به فراخور جایگاهی که قهرمان از آن سقوط میکرد ،تکاندهنده
بود؛ قهرمان می بایساااتی شااااهزاده ،یا فرمانده ،و یا چون این ها بزرگزاده باشاااد تا
ساااقوطش ساااوگناک بنماید .این واقعیت که درام تازه شاااهروندان بورژوای عادی را
همچون قهرمانان و نمایندگان ارزش های اخالقی واال برمیگزید ،نشاااانگر بالندگی
انقالبی هم در فرم و هم درمحتوا ست .این امر نه فقط راه را به سوی مفهوم تازهای از
«دگرگونی ناگهانی سرنوشت در درام» هموار کرد ،که به ناپدیدشدن نهایی آن انجامید
و راه به راه حل صااالحآمیزی م غایر با پا یان ساااوگ ناک برد .نا تان خردم ندِ()40
لسینگ( )41بشارتدهندهی فرم دراماتیک تازهای  -که «بازی خرد» نامیده می شد -
بود که در بنیاد ناساااوگناک بود و تاریخ تراژدی کالسااایک را بهپایان رسااااند .مردم
اندکاندک دریافتند که ،بهرغم دیدگاه اشااارافی زمان های پیشتر ،بلندمرتبگی یک
قهرمان از عالقهی عامه به سرنو شتش میکاهد؛ و همدردی واقعی تنها در میان افراد
برابر با هم پدید میآید( .)2بالندگی درام بورژوایی همزمان با میالد طبیعتگرایی نو و
لیبرالیسااام (آزادیخواهی) در ادبیات اسااات .در تأکید بر خصااالت طبقاتی تراژدی
کال سیک فران سوی ،که ل سینگ نیز آن را یادآور شده ،و در باز شنا سی ا صولی که در
پس تصاانع نطقهای آتشااین و کذب فلساافهی اخالقی آن بود ،دیدرو ارزش حقیقت
هنری همچون سالحی اجتماعی را کشف کرد و متقاعد شد که بازنمایاندن صادقانهی
رویدادهها به منسااوخشاادن پیشااداوری اجتماعی میانجامد  -که یعنی بنابراین ،در
تحلیل نهایی ،حقیقت هنری با دادگری اجتماعی منطبق میشود.

ایدئولوژی تبلیغی زیرکانه و واالیشیافته و در عین حال ناپذیرفته و پنهانروی اساات.
طبقهها و گروههای قدرتمند و توانگر که ساارراساات مدعی امتیازهای خود نیسااتند،
ناچارند ا صول و ارزشهای خود را بپو شانند و تبیین کنند و آرمانی جلوه بدهند .هنر،
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حتا همچون ایدئولوژی ،س ارشاات گرایشدار خود را حفظ میکند .هنر گرچه از تبلیغ
علنی و تجلیل آ شکار فرمانروایان و ولینعمتان د ست میک شد ،همچنان به حق آنان
نساابت به «مصاارف اساارافکارانه» و «کارآسااائی اساارافکارانه»( )3نوعی مشااروعیت
میبخشاااد؛ چون این هردو برای هنرمند و برای تملک و لذتبردن از کارهای هنری
ضروریاند  -به بیان دیگر ،فرآوردههایی مشروعیت مییابند که برای بخش ممتازی از
جامعه یا نخبگان که توانایی خرید و بهرهبردن دارند ،تولید شااادهاند .بهکارگرفتن هنر
برای چنین مقصودهایی ارزشی خاص و اغلب قاطع مییابد .هنر به سود طبقهای عمل
میکند که انحصااار واقعی آن را در دساات دارد ،صاارفاً به این ساابب که بازتابانندهی
نگرش آن طبقه ا ست و ضمنی ا ستاندههای اجتماعی و قاعدههای ذوقی آن طبقه را
پذیرا شده است .هنرمند که هستی و کامیابیاش بستگی به بهزیستی و نظر لطف آن
طبقه دارد ،و چشماندازهای زندگی و امیدهایش یکسره در دستهای آن طبقه است،
نادانسته و ناآگاهانه سخنگوی آن طبقه ،ابزاری برای پیشبرد هدفهای آن و پشتیبان
نظامی میشود که استیالی آن طبقه را تضمین میکند.
ارزش هنر همچون وساایلهای برای نفوذ ساایاساای زود شااناخته شااد ،و به میزان
درتوجهای با این هدف بهکار گرفته شده است .اما زمان درازی سپری شد تا آگاهی به
قدرت های پنهانی هنر در برانگیختن و داللت ایدئولوژیک آن بهدسااات آمد ،و مردم
دریافتند که ،خوب یا بد ،هنر پی شبرندهی هدف های عملی ا ست .باز شناخت این که
هنر اغلب بیش از آنچه بیان میکرد آشااکار میکرد ،از مهمترین پیشاارفتهای تاریخ
نقد ( سنج شگری) شد .درکی از کارکرد ایدئولوژی رویهمرفته با شناخت ن سبیت و
تنوع و تلون سنجیدارهای اخالقی همراه شد؛ و نه تنها با ع صر رو شنگری فران سوی،
که حتا با عصاار روشاانگری یونانی نیز آشاانا بود .از آن پس ،تردیدهای فزاینده و حتا
پُرمایهتری دربارهی انگیزههای عینی و ایدهآلیسااتی داوری انسااانی پدیدار شاادهاند.
«اخالق دوگانه»ی ماکیاول( ،)42فرق گذاری مونتنی( )43میان حقیقت «این روی و
آن روی سااکه» ،ریاکاری ،خودفریبی و خودبینی اخالقگرایان فرانسااوی البرویر(،)44
الروشاافوکو( )45و شااانفور( ،)46و کشااف «منطقینمایی» نهفته در پس رویکردها و
کنشها  -که نخسااتینبار روانکاوی بهروشاانی بیانش کرد اما از خیلی پیش شااناخته
شده بود  ، -همه ،نظریه و نقادی ایدئولوژی را ب شارت میدهند .البته این مارکس بود
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که نخسااتین بار این اندیشااهی دورانساااز را بهبیان آورد که :فرمولبندی و کدگذاری
ارزشها سالحی سیاسی در مبارزهی طبقاتی است .پیش از او هیچ کس چنین نگفته
بود که تمام شکلهای شعور ،تمام بازتابهای واقعیت ،و هر ت صویر و ت صوری از آن،
ری شه در ادراک کژدی سه و یکجانبه و گرایشدار از حقیقتی دارند که تا وقتی جامعه
طبقاتی اسااات و گروههای ممتاز متفاوت میتوانند منافع و آرزوهای درساااتیز با هم
داشته باشند ،اینچنین برجا میماند.
اغلب به شباهت میان مفهوم مارکسیستی ایدئولوژی (جهاننگری) همچون «شعور
کاذب» و حقیقت کژدیسه با نظریههای روانکاوانهی «منطقینمایی» توجه شده است.
هم « شعور کاذب» و هم «منطقینمایی» هر دو با پوشاندن رویکردهای از نظر اخالقی
یا اجتماعی زننده و ناپذیرفتنی در شکلهای قراردادی و ایرادناپذیر پیوند دارند .هر دو
اینها با جایگزینی ناآهاگانهی انگیزه های صااارفاً خیالی یا آرمانی با انگیزههای واقعی
سروکار دارند .اگر پی شبرندگان این روند از آنچه آنها را برمیانگیخت آگاه بودند ،بنا
به گفتهی انگلس« ،ایدئولوژی به پایان میرسااید( .»)4سااپس دروغ و فریب جایگزین
ایدئولوژی و منطقینمایی میشد .آنچه زیرکانهتر از هر چیز دیگر ارائه و تفسیرِ تبلیغی
از رویدادهها را از ارائه و تفساایر ایدئولوژیک از آنها متمایز میکند ،دقیقاً این مساائله
اسااات که نادرساااتگردانی و تحریف حقیقت در تبلیغ همواره آگاهانه و ارادی انجام
میگیرد .از سااوی دیگر ،ایدئولوژی فریب صاارف  -در اصاال ،خود فریبی  -اساات که
هرگز ساده دروغ نمیگوید و فریب نمیدهد .ایدئولوژی حقیقت را بیشتر برای افزودن
به اعتمادبهنفس عامالن چنین فریبی که از آن ساااود میبرند ،در پس پرده مینهد تا
برای گمراه کردن دیگران.
مارکس و انگلس در هنگام ارجاع به ایدئولوژی ،همچنان از دروغپردازی و «آگاهی
دروغین» سخن میگویند ،چون به تصویر دروغین واقعیت از دیدگاه طبقاتی اجتماعی
میاندی شند .ستردنِ آتیِ تمام ن شانههای دروغ از مفهوم ایدئولوژی بهرا ستی تأکید بر
صداقت آن دارد :تنها دروغ آن در قصد فریفتن دیگران است( .)5افزون بر این ،امروزه
توجه فزایندهای به این مساائله میشااود که ایدئولوژی با انگیزههای صاارفاً اقتصااادی
تعیین نمی شود ،بلکه رویهمرفته و ضعیت طبقاتی تعیینکنندهی آن ا ست .به بیان
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دیگر ،نه فقط سااودهای برآمده از دارایی و تخصاایص وسااایل تولید ،که چشاامداشاتِ
شهرت و اعتبار ،آرزوی برخوردار شدن از نفوذ و منزلت  -به کوتاه سخن ،برتریهای
گوناگونی که یک طبقه ممکن اساات برای بهدسااتآوردنشااان به رقابت بپردازد  -نیز
تعیینکنندهاند .با اینهمه در تحلیل نهایی ،این بنیان اقتصاااادی اسااات که هنوز هم
تعیینکنندهی ایدئولوژی و نیز آگاهی طبقاتی اساات .اگر ،بهرغم این ،مارکساایساام
ایدئولوژی را «دروغین» و آگاهی طبقاتی را «راساااتین» مینامد ،از اینروسااات که
نخساااتین ادعای آن دارد که از انگیزه های آرمانی الهام میگیرد ،حال آن که دومی
منافع مادی واقعی خود را میپذیرد.
اما انگیزههای نهفته در پس ایدئولوژی هرچه باشااند ،در جامعهای طبقاتی آگاهی
طبقاتی بدون ایدئولوژی بهد شواری میتواند ه ستی دا شته با شد .اندی شه ایدئولوژیک
ا ست ،اما اندی شهی ایدئولوژیک لزوماً اندی شهای نادر ست نی ست؛ اندی شهی در ست نیز
لزوماً اندی شهای بری از ایدئولوژی نی ست .شباهت میان نظریهی ایدئولوژی و روانکاری
از تثبیت این که پذیرش زیانبار یا خطرناکبودن حقیقت مایهی تحریف آن میشااود،
فراتر میرود .این شباهت تا این امر م سلم پیش میرود :در ست همچنانکه فرد برای
هر احسااااس یا آرزوی خود دل یلتراشااای نمیک ند  -چون کموبیش برای دیگران
بیاهمیت و یا وگرنه اخالقاً سااارزنش ناپذیر اسااات  -به این هم نیازی نیسااات که
انگیزه های پشاااتِ م نافع گروه های اجت ماعی معین را همیشاااه پس را ند و از نظر
ایدئولوژیک پو شیده و در پرده نگهدا شت؛ چرا که چنین انگیزههایی اغلب برای جامعه
بیز یان و بیاهم یتا ند ،ح تا اگر که بههیچو جه جدا از آن ن باشااا ند .بسااا یاری از
عرضهداشتها و تفسیرهای واقعیت میتوانند «عینی» برجای بمانند ،چون نه با منافع
هیچ گروه خاصاای هماهنگی دارند و نه با آن در سااتیزند .به این معنی ،قضاایههای
ریا ضی و نظریههای علمی قاعدتاً عینیاند و ازا صول حقیقت انتزاعی پیروی میکنند.
اما چنین رشاااتههایی قلمرویی کموبیش تنگ را دربرمیگیرند؛ و هرچند راهحلهایی
که می یاب ند اعت بار کلی مسااالمی دار ند ،این تاریخ و جام عها ند که دساااتِکم
تعیینکنندهی مسائلی بهشمار میروند که آنها میبایستی حلشان کنند.
از دیدگاه مارکسیسم ارتُدکس ،سرشت ایدئولوژیک اندیشه نسبیگرایی افراطی آن
را آشااکار میکند .درحالی که انگلس دانش را «پیپدیدار» صاارف میداند ،اسااتالین
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براین باور اساات که «زیرساااخت روساااخت را میآفریند تا بهویژه در خدمت منافعش
با شد( ».)6به هرحال ،این که گزارهای ری شه به ایدئولوژی میبرد ،بههیچوجه اثری بر
در ستی آن گزاره ندارد :و تنها به این معنا ست که محتوای آن تابع جایگاه اجتماعی،
وضاااعیت طب قاتی و دیدگاه مربوط به آن اسااات .آموزهای علمی ،بهرغم « کارآیندی
اجتماعی( »)7و هدف ساایاساایاش میتواند هم درساات و هم در بافتارهای اجتماعی
تاریخی گوناگون معتبر باشااد .چنین فرآوردهی ذهنیای ،به هرحال ،بنا به ساارشاات
خود ،پارهای از ایدئولوژی بخ شی از جامعه می شود چون نوید ثمری برای آن میدهد؛
و در همین حال بخشااای دیگر از جامعه آن را رد میکند ،چون در آن خطری برای
هساااتی خود میبی ند .اما از آن جایی که ایدئولوژی صااارفاً فرآوردهی فرعی بن یان
اقتصااادی و منافع طبقاتی نیساات  -هرچند که همهی ایدئولوژیها با این کارسااازهها
پیوسااتگی دارند( – )8نمیتواند در چارچوب ماتریالیساام تاریخی کامالً درک بشااود.
نظر یه های علمی و آفرینش های هنری چیزی بیش از فرآورده های ا یدئولوژ یکا ند.
اینها میتوانند دربردارندهی ایدئولوژی باشند یا از آن ریشه بگیرند و یا بهوسیلهی آن
محدود شوند ،اما شرح ،تف سیر ،ابداع و بین شی دارند که در بیرون از گ سترهی سود
مادی است.
سااانجشاااگریِ ایدئولوژی آگاهی از جانبداری و پیشاااداوری ایدههای طبقاتی را
پیشانگاشته میگیرد .هرچند که این آگاهی بههیچوجه به این معنا نیست که زدودن
سرچ شمهی آن کامالً امکانپذیر ا ست .بریدن خودمان از ری شههامان کاری ناممکن
اسااات .نهایت آن که میتوانیم دریابیم که ریشاااه هامان تا کجا و تا چه ژرفایی راه
میبرند .اگر ک سی مفهوم انگلس از «پیروزی واقعپردازی» را ،مثالً ،چنین تف سیر کند
که بالزاک این توانایی را دا شت که خودش خودش را از ورطه بیرون بکشاد ،بیتردید
راهی به خطا رفته اساات .منظور انگلس صاارفاً این بود که :بالزاک در مقام هنرمندی
نابغه توانسااات با کامیابی راه خود را پیدا کند و از ایدئولوژی نامناساااب به ساااوی
ایدئولوژی مناساااب با جایگاه اجتماعی واقعی خودش و همخوانتر با اوضااااعواحوال
واقعی زمانش پیش برود .آنچه هر کوشاااشااای برای درساااتگرداندن کژدیساااگی
ایدئولوژیک حقیقت را  -اگر کامالً خنثی نکند  -محدود میکند ،این اسااات که خود
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درستگردانی بستگی به جایگاه اجتماعی شخصِ درستگردان دارد .آنچه از وابستگی
ساختارهای آرمانی (ایدهآل) به اوضاع اجتماعی زندگی میکاهد ،این واقعیت است که
ایدئولوژی نه فرمولی خشاااک ،که فرمی نرمشپذیر اسااات که گاهی بیشتر و گاهی
کمتر به اوضااعواحوال اقتصاادی و اجتماعی وابساتگی دارد .باری ،این که در هر حال
آزادی و عینیت اندیشااه حدوحصاارهایی دارد ،درغایت قاطعانه تفساایر ایدئولوژیک و
اجتماعی از فرهنگ را توجیه میکند؛ این حدوحصاارها گریز اندیشااه از قیدوبندهای
اجتماعی را ناممکن میکنند.
برر سی ایدئولوژی م ستلزم بهکارگرفتن احکام آن ا ست .تأمل دربارهی ایدئولوژی
بهناچار به این بازشاااناخت میانجامد که خود سااانجشاااگران ایدئولوژی ایدئولوژیک
میاندی شند .این سنج شگری تنها در صورتی در ست و روا ست که ازحدوح صرهای
دیدگاه خود آگاه باشاااد .این دیدگاه ،مانند تمام دیدگاههایی که به جایگاه اجتماعی
خاصی وابستگی دارند ،گرفتار آن خطای بنیادین هر اندیشهای است که بهرغم جزئیت
و پرسااپکتیو (چشاامانداز) ویژهی خود ،ادعای کلیت میکند .مارکس و انگلس داللت
معرفت شنا سانهی جزئیت ساختارهای نظری را باز شناختند .آنان تأکید دا شتند که
هرچند ایدئولوژی به فراخور منافع طبقاتی معینی در بارهی ارزش ها داوری میکند،
مدعی ا ست که برای همهی جامعه معتبر ا ست( )9اندی شه هنگامی ایدئولوژیک ا ست
که منح صر به دیدگاه خا صی با شد؛ و ن سبیت آن از جزئیتش ،و اعتبار محدودش از
م حدود یت های اجت ماعی اش پیروی ک ند .ا ما ،ازه مان آ غاز ،این مفهوم ها برای هنر
معنایی متفاوت با معنایشاااان برای دیگر بخش های فرهنگ داشاااتهاند .چون هنر با
حقیقت متفاوتی سروکار دارد ،م سئلهی ایدئولوژی درهنر شکلهای متفاوتی مییابد
تا ،مثالً ،در علوم طبیعی .کاری هنری به همان مفهومی که در نظریهای علمی به کار
گرفته میشااود« ،درساات» یا «نادرساات» نیساات؛ به بیانی دقیقتر ،هنر را نمیتوان
راساااتین یا دروغین نامید .بازنمایی هنری میتواند بهخوبی گمراهکننده وتحریفگر و
فاقد را ستی و در ستی با شد ،اما بههیچوجه نیازی نی ست که چنین چیزی برخا سته از
نساابیت و پرسااپکتیو ویژهی آن باشااد .بهکاربردن مفهوم اعتبار کلی در هنر ،جز در
بافتاری تاریخی یا شااخصاای ،ناممکن اساات؛ مفهومهای آگاهی «دروغین» و آگاهی
«راساااتین» در هنر هردو به یکاندازه بیمعنیاند .بازنماییِ واقعیت اگر از نظر عینی
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دروغین باشااد ،میتواند از دید هنری راسااتین و باورکردنی و درخورتر از آن بازنمایی
باشاااد که از دید علمی بیایراد اسااات .در جایی که حقیقت علمی هدف نیسااات،
طلبکردن آن یا نبودنش را خطادان ستن نادر ست ا ست .سر شت پر سپکتیوی هنر نه
نیازمند یک همبسته است و نه تاب تحمل آن را دارد :در این بافتار «پرسپکتیو ویژه»
و «دروغین» کامالً از ی کدیگر جدا هسااات ند .حقی قت هنری را نمیتوان ثا بت کرد،
همچنین نمیتوان نتیجههای زیانآور واگراییاش از حقیقت را نشان داد .هنر راستین
ا ست چون  -و نه بهرغم اینکه  -ایدئولوژیک ا ست ،و چون به شکلی ناگ س ستنی در
گسترهی عمل جایگیر می شود؛ هنر دروغین است ،نه به این سبب که از فالن دیدگاه
سااایاسااای خاص پیروی میکند و نه از آن دیگری ،بلکه چون ایدئولوژیای را باز
می ن ما یا ند که پیو ندی ترد یدآمیز و غیر قاطع با آن دارد ،یا در حالی که در واقع
د ید گاهی چ ندت که و مت ناقض دارد ،وانمود میک ند د ید گاهش مت عادل و یک پار چه
است.
از آنجایی که ماتریالی سم تاریخی نظریهای روان شنا سیک نی ست ،مفهوم ایدئولوژی
همخوان با آن نه بر پایهی یک نظریهی انگیزش روانشناسیک تجربی و شخصی ،که بر
پایهی نیروهایی اجتماعی-تاریخی ا ستوار ا ست؛ و این نیروها به فراخور گروه خا صی
که به آن تعلق دارند ،خود را در ایدهها ،عاطفهها و کنشهای انسااانها  -اغلب بی آن
که آگاه باشد و یا ارادهای در کار باشد  -بازگو میکنند .به مفهوم مارکسیستی ،آگاهی
آنگاه «دروغین» است که انگیزش روانشناسیک را با انگیزش تاریخی و اجتماعی درهم
آمیزد( .)10ایاادئولوژی آنااانی کااه بااا نظااام اجتماااعی چیره مخااالفنااد ،خود مُهر
او ضاعواحوال اجتماعی خاص آنان را دارد .اندی شهورز یا هنرمند نمیتواند کار دیگری
جز بازنمایاندن جامعهای که خود در آن ریشه دارد ،بکند :خواه از قانونهای آن پیروی
کند و خواه با آنها مبارزه کرده و در برابرشااان ایسااتادگی کند ،او خود محصااول آن
جامعه اساات .در تکمیلکردن یا درسااتگرداندن رویکردها و آفرینشهای بدون تعهد
اجتماعی و در بنیاد رها از قید ایدئولوژی نیساات که فرهنگ صااورتهای ایدئولوژیک
بهخود میگیرد .ا یدئولوژی ها از ه مان آ غاز با ج هتگیری ها و م نافع طب قاتی پیو ند

تبلیغ ،ایدئولوژی و هنر

دارند؛ و صااارفاً همچون یک اندیشاااهی پیآیند خود را با آن ها ساااازگار نمیکنند.
درنظرنگرفتن این مسئله ،سبب نشناختن سرشت آنها میشود.

بنا به نظر مارکس ،برای آن که نمایندهی ایدئولوژی خردهبورژوازی باشااایم ،نیازی
نیساات که دکاندار باشاایم یا در منافع طبقاتی دکانداران سااهیم باشاایم :یعنی برای
مشااارکت در ایدئولوژی طبقاتی خاص ضاارورتی ندارد که عضااو آن طبقه باشاایم .در
تاریخِ هنر بیشااامارند هنرمندانی که ایدئولوژی اربابان و ولینعمتان خود را ،نه بنا به
وظیفه ی قراردادی ،که با باورداشتی استوار و از روی سرسپردگی پذیرفتند .این وضع
تا زمانی معمول بود که هنرمندان هنوز ،همچون طبقهای حرفهای ،آزاد نشاااده بودند.
از آن پس ،بهویژه پس از عصااار روشااانگری ،آگاهی طبقاتی هنرمندان بیش از پیش
افزایش یافت و بساایاری از آنان سااخنگوی طبقههای فرودسااتتر شاادند .برخی از
نوی سندگان برج ستهتر ع صر رو شنگری از ا شرافیت روگردانده بودند؛ و اندی شهورزان و
نویسندگان و هنرمندانی که ایدئولوژی طبقهی کارگر صنعتی سدهی نوزدهم را تدوین
کرده و آن را نظاممندانه تو سعه داده و م شتاقترین هواخواه آن بودند ،کموبیش همه،
از طبقهی بورژوا بودند .هر فردی ،ژرف و ریشاااهدار ،از پیشاااینه و دارایی و تربیت و
پرورش ،و نیز از پایگاه اجتماعی پدر و مادر و رساااوم خانوادگی خود نشاااان دارد .با
اینهمه ،اینکه از نویسندهای اشرافیتبار  -وقتی جامعه دیگرگون شده  -انتظار داشته
باشاایم که به شاایوههای اشاارافی وفادار بماند ،و یا اینکه تعجب کنیم که «کاشااف»
ا یدئولوژی پرول تار یا دو ن هال بورژوازی ،مارکس و انگلس ،بود ند ،ب یانگر ا یدهای
بیشازاندازه سادهگیرانه دربارهی چگونگی شکلگیری ایدئولوژیهاست.
درخورتوجهترین نکته دربارهی خاستگاه اجتماعی برخی از ایدئولوژیها این نیست
که هنرمندان و نویسااندگان و اندیشااهورزان ،گاهی باورمندانه و گاهی نه ،ایدئولوژی
حامیان و مشتریان خود را رواج میدهند؛ بلکه این است که ،خواه خودشان بپذیرند و
خواه رد کنند ،ناآگاهانه و بیپروا چنین میکنند .معنای ایدئولوژی دقیقاً آن اساات که
اندیشااهها و احساااسها و کوشااشهای فرد ،چه خودش این را دریابد و چه نه ،باید با
منطق و اخالق و ذوقی مناساااب با هنجارهای نظم اجتماعیِ چیره  -چه زمینداری یا
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ا ستبدادی یا سرمایهداری  -هم ساز با شند .این «خائن» خوانده شدگان  -نه فقط از
م یان فرودسااا تان ،که همچنین از م یان فرادسااا تان  -همواره در تدوین و رواج
ایدئولوژیها سااهم بزرگی داشااتهاند .نخسااتین بار این امر هنگامی که اشاارافِ عصاار
روشااانگری آرمان بورژوازی را پذیرفتند یا هنگامی که بورژوازی مروج اندیشاااهی
«آگاهی طبقاتی زحمتک شان» و «مبارزهی طبقاتی» شد ،رخ نداد؛ بلکه وقتی آغاز شد
که پاتری سینهای( )47رومی با پلبینها( ،)48و اع ضای طبقهی حاکم متحد شدند تا
پیام م سیح را در روم جار بزنند و منت شر کنند .اع ضای ق شرها و طبقههای اجتماعی
فرادسااات اغلب آرمان طبقههای فرودسااات را بنا به مالحظاتی میپذیرند که بیش از
آنچه در نگاه نخ ست مینمایند ،عملیاند .شرکت آنان در مبارزههای بردگان ،سرفها
یا زحمتکشاااان بیشتر از روی ترس از فروپاشااای کلی جامعه و بر پایهی پیشبینی
نظمی تازه است ،تا از سر همدردی و بشردوستی.
تنها بعدها بود که انت ساب ایدئولوژیها به طبقه بدل به م شکلی واقعی شد؛ یعنی
از زمانی که این پرساااش مطرح شاااد که آیا مفهومهایی چون «مبارزهی طبقاتی» یا
«ایدئولوژیهای طبقاتی» یک سره ساختهوپرداختهی آن «خائنان» ،یعنی رو شنفکران
نامتعهد  -بنا به نفع خودشاااان  -نبودند .اینکه آگاهی طبقاتی پرولتری و ایدئولوژی
سوسیالیستی در میان کارگران مدافعان تمامعیار کمتری دارند تا در میان روشنفکران،
و نیز این که هرگز بدون وجود « خائ نان» تحصااایلکرده به شاااکل نظریه و برنامه
درنمیآ مده ا ند ،جای شاااگفتی ندارد .ح تا لنین پذیر فت که کارگران توا نایی
توسااعهبخشاایدن به آگاهیِ بهراسااتی سااوساایالیسااتی را نداشااتند ،و نهایت آنکه
نمیتوانستند از اتحادیههای کارگری فراتر روند ،و بنابراین آزادی آنان بدون پشتیبانی
رفقایی از طبقههای تحصاایلکرده و توانگر ناممکن بوده اساات .از سااوی دیگر ،بدونِ
مناساابات تولیدی تازه و وجود طبقهی کارگر صاانعتی تازه ،با بحرانها و سااتیزهها و
مبارزههای خاصشان ،نظریههای فلسفی و تاریخی و اقتصادی پیشنهادهشده از سوی
«خائنان» هرگز پدیدار نمیشدهاند.
کار این «خائنان» آن بود که تناقضهای واقعی توساااعهی تاریخی را به صاااورت
مفهومهای اندیشاااهی دیالکتیکی بازگویند .آگاهی طبقاتی و مبارزهی طبقاتی فقط با
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تعریف روشاان و گویا در یک نظریه پدید نیامدند .اینها کیفیتهای ذاتی هر طبقهاند
و هر کس که توانایی تدوین ایدهها را به فراخور جایگاه طبقاتی خود داشاااته باشاااد،
میتوا ند آن ها را در یا بد « .خائ نان» ،روشااانفکران ،مبل غان و مؤل فان ب یان یه های
ایدئولوژیک ،جهتگیریهای طبقاتی و رویکردها و پیششااارطهای اصااالی آگاهی را
کموبیش سااااخته و آماده می یابند .نهایت آن که ،این گروه آن ها را فقط گساااترش
میدهند؛ و این که آیا اکثریت یا اقلیت مردم از یک ایدئولوژی آگاهاند یا نه ،اهمیتی
بیچونوچرا ندارد.
نظریهی «پیروزی واقعپردازی» انگلس بر پایهی کارسااازههای جامعهشااناساایک
آفرینشهای هنریِ م ستقل از انگیزشهای روان شنا سانهی زیرین ا ستوار ا ست .آن
ا صول فل سفی که هنرمند میپذیرد شان و به آگاهیاش در سطح روانی غلبه دارند ،و
خواستار درک و پیشبردشان است ،بههیچروی الزاماً همان اصولی نیستند که خصلت
آفرینش هنری او را تعیین میکنند .به نظر انگلس ،هنرمند راساااتین را نمیتوان از
نمایاندنِ اوضاااعواحوال واقعی بازداشاات؛ هرچند که بیموامیدهایش دید او را تار کرده
باشند .آنچه تردیدناپذیر است این نیست که هنرمند راستین نمیتواند جایگاه درست
(از نظر انگلس «پیشاارو») اجتماعی  -که این خود پرسااشبرانگیز اساات  -را نپذیرد؛
بلکه این ا ست که او ،جدا از سطح روانیای که چندان م سؤول آن نی ست ،در قلمرو
عقالنیتی عینی کار میکند که ایدئولوژی خودش و وضعیت طبقاتی واقعیاش و منافع
اجتماعی راسااتینش او را به آن راهبر بوده اساات .بنا به انگلس ،این مهم نیساات که
بالزاک هنرمند بینندهای بهتر یا صااادقتر و اندیشاامندی برتر از بالزاک گیجوگول در
فل سفه و سیا ست بود ،و بهرغم پیشداوریهای سادهلوحانهاش ،میل به باز شناخت
تواناییها و دسااتاوردهای چشاامگیر بورژوازی داشاات  -چرا که در واقع اغلب ،اگر نه
همیشه ،فضیلتهای اشرافی را می ستود .مهم آن است که با اینکه ستایش و دفاعش
از اصالت و اشرافیت و سلطنت و کلیسا جانبدارانه ،آگاهانه و پرشور بود؛ با بیمیلی و
بی نیکخواهی ،اما بهحق و بهدرسااتی از دسااتاوردها و پیروزیهای بورژوازی نوشاات.
بالزاک دلب ستگی پر شوری به ا شراف ساالری دا شت و شیفتهی آن بود .با اینهمه با
نگاه بیطرف و منصفانهی یک واقعپرداز و با درک و باورپذیری هرچه بیشتر بورژوازی
را بازمی ن ما یا ند؛ چرا که خودش از اشاااراف نبود ،و گر چه افراط کار و بیپروا بود،
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بورژوایی عاقل و معتدل باقی ماند .دقیقاً میدانیم که انگارهی هنرمند از جهان نه
بستگی به کسانی دارد که او طرفدار آنهاست ،و نه بستگی به این دارد که اصول چه
کسانی را میپذیرد .انگارهی او به این بستگی دارد که با چه چشمی جهان را مینگرد؛
که این جوهر همان چیزی اساات که نظریهی «پیروزی واقعپردازی» به ما میآموزد و
به ما این توان را میدهد که بهدرسااتترین شااکل به بررساای نقش ایدئولوژی در هنر
بپردازیم.
خا ستگاه ایدئولوژی هنرمند رویهمرفته ب سیار پیچیده ا ست :انگیزش اجتماعی و
تحصاایلی و حرفهای و زندگینامهای ،همه ،میتوانند در درجهی نخساات اهمیت قرار
گیرند .این خاستگاه گاهی متغیر است و ،بسته به دورههای گوناگون پیشرفت هنرمند
و کارهای منفردش اهمیتی کم یا بیش پیدا میکند .وانگهی ،همیشاه نمیشاود گفت
که هنرمند ایدئولوژی معین و بنیادین دارد .امّا همیشاااه میتوان از یک ایدئولوژی یا
مجموعهای از جهتگیریهای ایدئولوژیک سااخن گفت و مقاصااد نهایی را حتا در آن
هنگام که انگیزهها متناقضاااند ،کشاااف کرد .زیرا ،در معنای اجتماعی ،حتا دیدگاهی
متزلزل ،مبهم و غیرقطعی نیز دارای معنا ست .نظریهی «پیروزی واقعپردازی» چندان
که باید توساااعه نیافته تا بتواند دربارهی چنین پیچیدگیهایی حق مطلب را ادا کند.
این نظریه تاکنون از بینش درخور و تدوین چشاامگیر مشاااهدهای که حتا در نیمهراه
پایهریزی جامعهشااناساای جامعی از هنر هم نیساات ،فراتر نرفته اساات .در واقع ،این
نظریه بازگوی نده ی چیزی بیش از این نیسااات که هنرم ندان در یک جوّ اجت ماعی
یگانهای( )49کار میکنند که در آن قوانینی اعتبار دارند که از نظر ساختاری هیچگونه
ربطی با انگیزش روانی م سلطِ هنرمندان ندارند ،اما میتوانند در درک هنر شان نق شی
قاطع دا شته با شد .این درخور توجه ا ست که انگلس در این نظریه ،و نیز در نظریهی
«متوازی االضاااالع نیروها»یش  -به بیان دیگر ،در دو تا از ویژهترین مفهومهایش  -از
یک اصااال هگلی ،یعنی از «زیرکی خرد» پیروی کرد .او در هر دو نظریه ،با هگل در
این ایده  -که برای این مکتب اندی شه بنیادین ا ست ،و هگلی سم و مارک سی سم را دربر
میگیرد  -سهیم ا ست که سوژهی تجربی-روان شنا سیک نماینده ی روندی تاریخی
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اساات که او نیازی به دانسااتن هدفش ندارد و ،در سااطحی فلساافی ،نمیتواند حتا آن
هدف را بشناسد.

اینکه بررسی سرشت ایدئولوژیک اندیشه ،روانشناسی آشکارسازی ،و ایدهی نسبیت
دانش و ارزشهای فرهنگی همه با هم همزمانند ،نشاااانهی خاساااتگاههای مشاااترک
تاریخی و اجتماعی آنها ست .اگر کار سازهی انگیزش اقت صادی قطعی اما تا آن زمان
پنهان در آگاهی بورژوازی مدرن نق شی چیره نمیدا شت ،این دی سیپلینها به سختی
میتوانساااتند بهاهمیت علمی ای دسااات یابند که تاکنون نیز آن را حفظ کردهاند.
خاساااتگاههای مفهوم هایی چون ایدئولوژی و خردورزی (منطقینمایی) ،خودفریبی و
کینهتوزی( ،)50ا شتقاقها و چ شمانداز (پر سپکتیو)های گمراهکننده تنها میتوانند در
بافتار ناامیدی ها و پندارهای بیهودهی دورانی انقالبی دریافته شاااوند که  -چنان که
دیدیم  -در پی خود ،برای همهی کساااانی که در گساااترهاش میزیساااتند ،دورهای
متناقض و د شوار و گیجکننده بههمراه دا شت؛ دورهای که تجربهی بیچونوچرای آن
در دیالکتیک تاریخ ،تناقضهای اندیشه و دوسویگی احساس و ارزشگذاری نهفته بود.
اصااال پایهای فن تازهی تحلیل این بدگمانی بود که در پس آشاااکار و آگاه ،پنهان و
ناآگاه نهفته اساات؛ و نیز اینکه آنچه تردیدناپذیر و روشاان اساات ،پسِ پشااتِ خود
ناسازگاری و دوسویگی را پوشیده میدارد .مفهوم اندیشه همچون روند نقاببرداری -
روند آزمودن و آ شکارکردن هر گزارهای با مراجعه به خوا ستهای بنیانی آن  -یکی از
ویژگی های عصااار بود .در این معنا ،مارکس ،نیچه ،فروید و پارتو( )51همعصاااران
را ستیناند ،هرچند که از جهتهای دیگر با یکدیگر ساز شی ندارند .همه شان در این
باره همرای اند که زندگی فکری آگاهانه و آشاااکار و نیز همهی آنچه مردم در بارهی
اح ساس و عمل خود میدانند یا فکر میکنند که میدانند ،اغلب چهرهپوش و کژتاب،
شکلهای صرفاً ساختگی یا اشتقاقی انگیزههای واقعی رفتار آنان است .اینان صرفنظر
از هر آنچه دربارهی مارک سی سم میدان ستند و یا هر فکری که دربارهی آن میکردند،
در زمان پروراندن آموزههای شان ،فن تحلیل آگاهی و درک ایدهها را پذیرفته بودند که
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ویژگی ماتریالی سم تاریخی و نظریهی ایدئولوژی آن ا ست .همه شان نظریهی «آگاهی
دروغین» را بهکار میبردند ،بهرغم هر نامی که به آن میدادند.
بن ما یهی نظر یهی مارکسااایساااتی ا یدئولوژی شااا نا خت پیو ند واقعی م یان
جامعهشااناساای و روانشااناساای اساات :اینکه معنای عینی وضااعیتهای اجتماعی،
ساختارها و قانونها نیازی ندارد که با هدفهای ذهنی مربوط بهآنها همخوان با شد؛
که شاایوههای تولید ،نهادهای اجتماعی ،شااکلگیری طبقاتی و مبارزهی طبقاتی پیرو
قانون ها و منطق خود هسااات ند ،و «خرَد ما یه»ی خود را دار ند .ب نابراین ،فرد در
او ضاعواحوال اجتماعی-اقت صادی خاص از جهات کامالً بنیادی «آزاد» نی ست؛ بلکه با
جانبداری و ذهنیت احساااس میکند ،عمل میکند و میاندیشااد .بنا به ترمینولوژی
هگل در اینجا می شود از «زیرکی» خرَدِ طبقاتی م ستقل از دارندگان آن سخن گفت.
میلِ سرمایهدارانه به پیروزی مادی همچون خردمایهای فرا شخ صی با آرزوی یافتهی
خ صو صی و نفع فردی یکی نی ست و ،در مقام ران شگری جمعی ،سازوکاری یک سره
دیگرگون با روانشناسی آز دارد .از نظر مارکس آنچه فردی دربارهی خود میاندیشد و
میگوید ،از دید جامعه شنا سانه غیرمادی ا ست؛ مهم «آن چیزی ا ست که او بهرا ستی
ه ست و انجام میدهد( ».)11به همینگونه ،معنای ایدئولوژیک رفتار آدمی با انگیزش
روانی او کامالً تفاوت دارد .ان سان پیو سته کارکرد اجتماعی و ذهنی فراوردههای کار و
فراوردههای ذهن را با هم اشااتباه میگیرد .این حکم مارکساایسااتی که «آنان کاری
انجام میدهند ،بیآنکه آن را ب شنا سند( »،)12میتواند شعار کل نظریهی ایدئولوژی
باشد.
انگیزههای روانیای که در پس ت صمیم ک سی برای داوطلب شدن در جنگ وجود
دارد ،ممکن است صرفاً آرمانخواهانه باشد :ممکن است فکر کند که دارد برای یافتن
عدا لت و آزادی به ج نگ میرود .ا ما برداشاااات او از دو مفهوم عدا لت و آزادی
رویهمرفته ریشااه در ایدئولوژی قشاارهای اجتماعیای دارد که چیرگی ساایاساای بر
کشاااور او دار ند .از این قرار ،نه فقط عی ناً ،که همچنین از راه انگیزه های مادی
واالیشیافتهی نهانی و ناآگاهانهی نهفته در پس آرمانهای شاااخص داوطلب ،ممکن
ا ست کار سازههای ا سا ساً اقت صادی سبب ساز جنگ با شند .تاریخ ر شتهای متوالی از
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چنین بدهبساااتانها( )52اسااات .مردم بر این باورند که به هواداری از آزادی جنبش
دارند با زمینداری میجنگند؛ به نام آزادی دین میکوشند سلسلهمراتب کلیسا را فرو
ک شند؛ سر شار از شورو شوق برابری و برادری بر ا ستبدادباوری می شورند .بیتردید
چنین ایده هایی تا اندازهای بازتابانندهی انگیزه های راساااتین مبارزه ها ،جنگ ها و
انقالبهای آنان اساات .از دیدگاه روانشااناساای ،کافی اساات این ایدهها را ساارآغازی
بهشااامار آوریم و دیگر پیشتر نرویم ،زیرا مردم بهندرت از انگیزشهای دیگر باخبرند.
اما تنها تفسیر ایدئولوژیک رویکردهایشان میتواند آشکار کند که بهراستی چه چیزی
در پسِ کنشهایشان نهفته است.
اما این چه نوع «آگاهی» اسااات که مردم خود از آن آگاه نیساااتند؟ از دیدگاه
جامعه شنا سی ،توانایی نهان هر طبقه برای آگاه شدن از و ضعیت خود فقط به همان
اندازهی آشااکارگی و بیان نمایان خودِ وضااعیتِ طبقه نیرویی کارآمد و درخور اعتماد
است .این توانایی فقط وقتی خود را همچون آگاهی طبقاتی سرراست و کارآمد آشکار
میکند که مردم هماهنگ با وضاااعیت طبقاتی خود بیندیشاااند؛ که البته بههیچوجه
همیشااه چنین نیساات ،حتا اگر که هماهنگ با وضااعیت طبقاتی خود عمل کنند .در
این باره ،گئورگ لوکاچ( )53بر این باور است که آگاهی طبقاتی «تنها با براندازیِ نظام
امالکی و توساااعهی جامعهای کامالً ساااازمان یافته بر بنیانی اقتصاااادی امکان پذیر
میشود»؛ او این دگرگونی را برآمده از این واقعیت میداند که ،تنها به ترتیب است که
میتوان به مرحلهای رساااید که «مبارزهی اجتماعی در مبارزهای ایدئولوژیک برای
آگاهی ،برای پوشاندن یا آشکارکردن منش طبقاتی جامعه ،بازتابانده میشود(.»)13
آگاهی طبقاتی بههیچوجه همان ایدئولوژی نیساات .هر نمودی از انسااان نمایانگر
ایدئولوژی اسااات ،اما همواره دربردارندهی آگاهی طبقاتی نیسااات .این واقعیت که
ایدئولوژیها از زمرهی بُردارهای همی شگی کن شگری ان سانیاند ،فقط ثابت میکند که
انسااان آفرینندهی ایدئولوژیهاساات ،و نه برعکس  -یعنی آفریدهی ایدئولوژیها .اگر
صااارفاً برنهاد (تز) مارکسااایساااتی را وارونه کنیم و بگوییم  -چنان که گفتهاند  -که
ایدئولوژیها فراوردههای انسااااناند و نه برعکس( ،)14بیش از اندازه ساااادهساااازی
کردهایم .رو شن ا ست که ان سان ایدئولوژیها را میآفریند ،اما نه بدون پیش شرطهای
م سلم؛ و در این پیش شرطها ا ست که رو شنترین برهانِ منش فرافردی ایدئولوژی،
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عینیت اجتماعی و خودفرمانی آن نهفته ا ست .ان سانها ایدئولوژیها را از سر بلهو سی
خودسااارانه نمیآفرینند .وگرنه ایدئولوژیها جز سااااختهوپرداختهها و پنداشاااتهای
ذهنی ،یا خیالهای شاعرانه نمیبودند .باری ،گرچه پیوسته تکرار می شود ،تضاد میان
انساااان همچون ساااوژهی روانشاااناختی ایدئولوژیآفرین و انساااان همچون اُبژهی
جامعه شناختی که ایدئولوژیک آفریده شده ،ت ضادی آ شتیناپذیر نی ست .این صرفاً
هویت دوگانهی انساااان و منش فردی و همزمان اجتماعیِ او – یعنی بنیان ماهیت
دیالکتیکی همهی زندگی او  -را بیان میکند .نقد ایدئولوژی انسان توانایی آن را ندارد
که از واب ستگی ایدئولوژیک اندی شهی خود او فراتر برود؛ در ست همچون این واقعیت
که اندیشاااهی خود او بنیانی اجتماعی دارد که میتواند او را از ناساااازگاری با محیط
اجتماعیاش ،و ادامهی کشاکش با آن باز دارد.

شکلگیری ایدئولوژیها از نخ ستینترین و رو شنترین نمونههای پی شرفت و تحولی
است که از سخترایی (ریگوریسم) سبکیِ آییننامهی اشرافی افتخار در یونان باستان
ری شه میگیرد .هنر سدههای هفتم و ش شم پیش از میالد هنر ا شراف ساالریای بود
که هنوز دولتمند و از نظر ساایاساای چیره بود ،اما جایگاه اقتصااادی و ساایاساایاش
کموبیش به خطر افتاده بود .بورژوازی شااهری اشاارافساااالری را از جایگاه رهبری در
اقت صاد کنار رانده بود؛ و ا شراف ساالری که شاهد کاهش اجارهبهای نقدی و افزایش
سااود دسااتاندرکارانِ اقتصااادِ پولی تازه بود ،همان واکنشاای را نشااان داد که در
اوضاااعواحوالی همانند همهی گروهها و طبقههای تهدیدشااده اغلب نشااان میدهند:
یعنی مدعی یکتایی و ویژهداری (انح صار) شد .باری ،تنها در آن هنگام بود که آغاز به
تأک ید بر سااارآمدبودن خود ،توج یه حق برخورداریاش از امت یازهای ویژه و جبران
شااکساات اقتصااادیاش با ادعای داشااتن کیفیتهای مثبت دیگر کرد( .)15از آنپس
دیگر بهندرت ویژگیهای نژادی و طبقاتی را نشانههای فضیلت و افتخار برمی شمردند؛
و شتابان به تدوین آییننامهای اخالقی پرداختند که در زمان ثبات سیا سی و امنیت
اقتصادی بهزحمت درخور توجه مینمود .در این هنگام بود که پایههای اخالق اشرافی
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بنیان گذاشااته شااد :یعنی مفهومهای واالگهری( )54از تولد و نژاد ،و ایدهی نجابت و
خوبی( ،ِ)55توازن میان جساام و ذهن ،فضاایلتهای نظامی و اخالقی مشااتق شااد.
شاااناختهترین و روشااانترین تجلی این ایدئولوژی سااااده پهلوان جوان آرمانی در
پیکرتراشاای یونان اساات .شااعر غنایی و اخالقی و همساارایش ایِ نو که ساارراساات به
گرفتاری های روزمره میپرداخت ،در همین بحران اجتماعی ریشاااه گرفت و بیش از
ساگا()56های پهلوانی کهن عالقه و دریافت ا شرافی را برانگیخت که در مقام طبقاتی
حاکم از بقا و دوام خود دفاع میکردند .شااااعران همسااارایشااای و پندآموز ،مانند
پینداروس( ،)57بهجای ساارگرمکردن با نقل داسااتانهای پر ماجرا ،آموزههای اخالقی
جدی به ا شراف عر ضه میکردند .شعر این شاعران آنگاه که تبلیغ آ شکار نی ست،
شکلهای واالیشیافتهای از ایدئولوژی طبقاتی کامالً کاربردی است.
رابطهی میان جایگاه طبقاتی و بُنِ ایدئولوژیک فرمهای زیباییشاااناختی گوناگون
رابطهای اسااات که در بنیاد و رویهمرفته واقعی و بااعتبار اسااات؛ هرچند که در
موردهای خاص اغلب دلبخواه و صاارفاً مجازی اساات .درساات در همین جاساات که
جامعهشناسی هنر با بیشترین خطر ایهام روبرو میشود.
پرورده شدنِ جامعهی طبقاتی (بنا به نو شتهی کری ستوفر کادول)
( )58سبب میشود که رقص ببالد و به شکل داستان و نمایشنامه
درآید .دشااواریهای همساارایی چنانکه باید آسااان میشااوند تا
پیدایی تکبازیگر ممکن بشود .فردگردی که برآمده از تقسیم کار
در جامعهی طبقاتی اسااات ،در تراژدی بازتابانده میشاااود .خدا،
قهرمان ،کاهن-شااااه ،مردم ،بزرگمردان ،از همسااارایان جدا و بر
صااحنه نمایان میشااوند؛ و همزمان به بازیگری ایسااتا و بازی
متحرکی که در همسااراییِ همراه با رقص از یکدیگر جداییناپذیر
بودند ،جان میبخشند)16( ...
اکنون بهخوبی میدانیم که تاریخ تراژدی طوالنی و پیچیده اساات و خالی از ابهام
هم نیست .خاستگاههای تاریخ تراژدی چه بسا با گذار از حکومت قبیلهای به جامعهی
طبقاتی همزمان با شند  -هرچند که م ستقل از آن برجای میمانند؛ اما چنین فر ضی
ثابت ن شده ا ست .هرچه رخ داده با شد ،دیدن رابطهای علّی میان پدیدار شدن بازیگر
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منفرد از رتبههای گوناگون همساارایان و ازهمپاشاایدگی جامعهی کِالنی ،توسااعهی
طبقهها ،و تقسیم کار جز سادهانگاری و کلیبافی نیست .حتا اینکه قهرمانِ تنها  -که
سرنو شتش مو ضوع تراژدی ا ست از هر حیث به رئیس کِالن کمتر شباهت دارد تا به
فرد رهایییافتهای که زادهی رقابت اقتصادی است ،هنوز جای تردید دارد.
خاساااتگاه اجتماعی و معنای ایدئولوژیک سااابک های گوناگون ،رابطهی میان
سخترایی فرم و محافظهکاری از سویی و طبیعتگرایی و آزادیخواهی (لیبرالی سم) از
سوی دیگر ،در هر صورت ،چیزی نیست که جامعهشناسیِ مارکسیستی بهتازگی آن را
کشاااف کرده باشاااد .یونانیان خود ازاین پیوند آگاه بودند ،هرچند که توانایی آن را
ندا شتند که ا صول بنیادین آن را تدوین کنند .آری ستوفان بر تراژدیهای اوریپید()59
خرده گرفت که هم به دیدگاه اشااارافسااااالرانهی کهن زندگی و هم به آرمانیگری
(ایدهآلی سم) هنری پی شین توهین میکنند .خود سوفوکل  -بنا به گفتهی ار سطو -
گفت که او آدمیان را چنان که باید باشااند نشااان میدهد ،حال آنکه اوریپید آنان را
چنان که بهراساااتی هساااتند ،مینمایاند .آنگاه ارساااطو به گفتن ادامه میدهد که
شخصیتهای پولیتیوتوس( )60و هومر «از ما بهترند» (صناعت شعر- 15 ، a1448 ،
 ،)5که تن ها گو نه ای دیگر برای ب یان ه مان مط لب اسااات .در ه مه جا مفهوم هنر
کالسیک در مقام «هنری آرمانیگر» ،در مقام بازنمایی از یک کمال مطلوب (ایدهآل)،
جهانی کاملتر ،و انواع واالتر و شااریفتری از انسااان ،بخشاای از واکنش ایدئولوژیک
اشاارافساااالری بود در برابر اقتصاااد پولیِ بالندهی بورژوازی که نظم کهن را تهدید
میکرد.
همتای این روند با برآمدنِ نو شه سواری در هنگام بههمر سیِ سدههای دوازدهم و
سیزدهم ،و نفوذ آن بر اشراف ساالری فئودال کهنتر رخ نمود .شعر نوشهسواران که از
بندگی و دگرگونی منتج در نظم حماسااای و غنایی درباری پدیدار میشاااود ،یکی از
ژرفترین شاااکاف ها را ،نه تنها در تاریخ ادبیات ،که در کُلِّ ایدئولوژی پدید میآورد.
تحول ن هایی هن گامی روی داد که جن گاوران یک بار دیگر از ورود به [ حی طهٔ]
اشراف ساالری که برای شان جایگاهی رفیع بهارمغان آورده بود ،منع شدند؛ و البته ،آن
شهسوارانی که پیشتر راه یافته بودند ،پرشورترین مدافعان انحصار بودند .این پدیدهای
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شاناختهشاده و تکراری در تاریخ اجتماعی اسات که اعضاای تازهی طبقهی ممتاز در
بارهی اصول آن طبقه بیشتر از اعضای قدیمی سختگیری میکنند؛ و بیش از آنها به
هنجارهایی که آن طبقه را حفظ و از دیگر طبقهها متمایز میکنند ،ح سا سیت ن شان
میدهند« .مردان تازه» تمایل دارند تا عقدهی کهتری خود را تا حد افراط خالی کنند
و بر ارزش اخالقی امتیازهای تازه بهدسااتآوردهی خود بیش ازاندازه ارج نهند .شااعر
شه سواری بیان ایدئولوژیک منافع طبقاتی و خویگانِ گروهی ا ست که تازه از جنگاور
حرفهای بدل به اعضاااای طبقهای تنآساااان شااادهاند .ترکیب غریب محافظهکاری
اجتماعی و نوآوری زیباییشاااناختی که به دوران شاااهساااواری ویژگی بخشاااید و
سرچ شمهی شعر غنایی عا شقانهی نو و نیز انگارهای تازه و دیرپا از نازکخیالی بود،
همانند آن پدیدهای اساات که انگلس باور داشاات با نظریهی واقعپردازی خود آن در
بالزاک کشااف کرده اساات .زیرا هر چند دوران تازهی شااهسااواری از دیدگاه اجتماعی
محافظه کار بود ،شااعر آن کموبیش از آن رُکگوییِ عوامانه و آزادطبعی برخوردار بود
که در گسترهی اشرافساالری کهن تصورناپذیر مینمود.
با بهپایان رسیدن جامعهی قرونِ وسطایی که بر پایهی جایگاههای اجتماعی پایدار
اسااتوار بود ،و با برآمدنِ جامعهی طبقاتی تازهای که در بنیاد اقتصااادی بود ،اِسااناد
ا یدئولوژ یک شااا کل های فرهنگی روشااانتر میشاااود .هرچ ند که ،بار دیگر با
دینپیرایی( )61و پیشاارفتهای ایدئولوژیک و اجتماعی و ساایاساایِ همراه با آن ،آن
رابطه پیچیدهتر می شود .در این هنگام بود که فرهنگ آن منش مت ضادی را پذیرفت
که بیان هنریاش را در پیچیدگی ساابک مَنِریساام یافت .دینپیرایی یا اصااالح دینی،
همچون یک نهضااات دینی ،از پیشاااینهای برخوردار بود .اما در همان زمان ،برآمدِ
وضعیت اقت صادی انفجاری و پدیدآمده از ناآرامی اجتماعی گ سترده نیز بود .گرچه که
در بیرون از چنین بافتاری دینپیرایی گمانناپذیر است ،نمیتوان آن را فقط برآمده از
کشاااکشهای اجتماعی و سااتیزههای اجتماعی و نتیجهی ازهمپاشاایدگیِ اقتصاااد
زمینداری و توسااعهی ساارمایهداری تازه دانساات .حتا اگر دینپیرایی همچون روندی
اجتماعی در جامهی مبدل دینی دیده می شد ،این نکته بسیار درخور اهمیت است که
شااکلی که این روند خود را تماموکمال در آن بیان میکرد ،شااکلی مذهبی بود .خواه
آنچه ماکسوبر( )62آن را اخالق پروت ستانیِ «پی شه» مینامید ،از همان آغاز همچون
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ایدئولوژی تازهی طبقههای سااارمایهدار هواخواه مالاندوزی و رقابت رخ نمود ،و خواه
تنها توجیهی پ سین( )63از کردار م شترک آنان بود ،تنها میتوان ست مورد به مورد به
فراخور اوضاعواحوال تاریخی و وضع محلی برقرار بشود .درخور توجه آنکه طلبکردن
آزادی دینی وجدان ،با مبارزه برای آزادی اقتصادی و مبارزه با نیروی سرکوب فئودالی
همآیند شد.
با بازشاااناختنِ اهمیت این ربطمندی ساااتایشگری پروتساااتانی کار یکی از
آشکارترین نمونههای خاستگاه یک ایدئولوژی می شود .پوششی دینی و اخالقی بر تن
رویکردی اقت صادی که سودش صرفاً نا سپنت (نامقدس) یا ،د ستِکم ،یک سره به دین
بیاعتنا ست ،و نیز اخالقی که به پولآوری میبالد و به آن تقدس میبخ شد و کامیابی
تجاری را نشااانهای از فیض قدساای میانگارد ،تنها میتوانند چنین تبیین بشااوند که
رو ساختی ایدئولوژیکاند برای توجیه و پنهانکردن ا شتیاق سرمایهدارانه به کامیابی.
نهضت پروتستان ممکن است در پیشرفت سرمایهداری سهم داشته باشد ،اما خود آن
را فراهم نیاورد .بههمینگونه کارساااازهی اقتصاااادی ممکن اسااات دگرگونی دینی را
تساریع و شادنی کرده باشاد ،اما نتوانسات تجربهی دینی را پدید آورد .سارمایهداری
پیش شرطهای معینی داشت که بر پایهی نیروهای تولید قرار داشتند .بدون این پیش
شرطها ،هیچ میل رو شنفکرانهای توانایی خلق اقت صادی فزونخواه را ندا شت .هرچند
سرمایهداری ،جدا از اوضاع صرفاً مادی ،آمادگی و توانایی بهچنگآوردن و بهرهکشی از
وساااایل و امکاناتِ در دساااترس را بهدسااات آورد ،سااااختار آگاهی که آن را «روح
سااار ما یهداری» میدان ند ،نه از آنِ پیششااارط ها و ع لت ها ،که از آنِ معلول های
سرمایهداری همچون کرداری اقتصادی ،و بیان و برآمدِ ایدئولوژیک آن است.
واب ستگی ایدئولوژیها ،بهویژه واب ستگی سبک زیبایی شناختی به او ضاعواحوال
اجتماعی-اقتصادی در هیچ جا روشنتر از نقاشی هلندی و فالندری سدهی هفدهم به
تصااویر در نیامده اساات .فقط نظریهی ایدئولوژی بر پایهی مادهباوری (ماتریالیساام)
تاریخی اسااات که میتواند تبیینی کموبیش شاااایساااته از پدیداری تقریباً همزمان و
همگام دو سااابک چنان متفاوت  -بهرغم سااانت های فرهنگی عمالً همانند و تاریخ
مشااابه  -مثل ساابک باروک( )64فالندری و طبعیتگرایی هلندی بهدساات بدهد .در
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نگاه نخست ،تفاوت شگفتآور مینماید ،و این دقیقاً به سبب اوضاع متفاوت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی است که برای تبیینش مادهباوری تاریخی شایستهترین مینماید.
البته چنین دان شی دربارهی سرچ شمهی واقعی کیفیت هنری و نیز ا ستعداد و روش
شاااخصااای [هنرم ند] چ ندان چیزی به ما نمید هد .این ها پد یده هایی یک تا و
کاهشناپذیرند که نمیتوان آنها را به اوضاااعواحوال مادی بیرون از فرد نساابت داد.
مطالعهی آنچه هنرمندان ملتهای گوناگون در آن شاااریکاند ،شااادنی اسااات ،و در
کوشاااش به ان جام چنین کاری و تبیین هدف ها و م حدود یت های آن ها هیچ چیز
نمیتواند رو شنگرتر از درنگری ستن به آن او ضاع اجتماعی با شد که این هنرمندان در
چارچوب آن ناچار به کارکردن بودهاند .به همان شدتی که نه ضت پروت ستان با نظام
سارمایهداری و بورژوایی و جمهوریخواهی هلند بههمبافته بود ،نهضات کاتولیک هم با
آداب و ا ستاندههای دربار فالندرها  -یعنی جایی که بازگ شت دینی کامل و همپیمانی
میان کلیسا و دولت جامع بود  -بههمبافته بود .در حالی که مذهب کاتولیک حاکمیت
را مشااتق از خدا میداند ،بنا به اعتقاد کشاایشااان پیرو آیینهای مقدس( ،)65مذهب
پروتسااتان  -با آموزهی رابطهی پدر و فرزندی بیواسااطه میان خدا و فرد مؤمن  -از
همان آغاز مردمساااالرانه و زورگوسااتیز بود .با اینهمه دین کارسااازهی بیچونوچرا
نبود :بلکه بیشتر اوقات سیا ست خطم شی آن را از پیش تعیین میکرد .در ست پس
از شااورش( ،)66در شاامال همانقدر کاتولیک بود که پروتسااتان .تنها بعدها بود که
آن ها مذهب فرمانرواهاشاااان را پذیرفتند .از اینرو ساااتیزهگری مذهبی را نمیتوان
تبیین واقعی ت ضاد فرهنگی میان دو پهنه دان ست ،و این ت ضاد را هم فقط تا اندازهای
اندک میتوان به تفاوت های نژادی میان آن دو پهنه نسااابت داد .از ساااوی دیگر،
کارسااازههای اجتماعی و اقتصااادی آشااکارند .بدون کوشااش در کندوکاو ژرفتر در
کیفیت بی مانند کارهای روبنس( )67و رامبران( ،)68این که اولی در جو( )69درباری
اشااارافی کار میکرد ،و دومی در جهانی بورژوایی با تمایلی کموبیش به درونگرایی و
عاطفه و خلوت اُنس ،تنها تببین تکوینی  -گرچه فقط تکوینی و نه کیفی و فرمی -
گرایشهای هنری خاص آندو ا ست .هلند دربار فریبنده و کلی سای خودنمایی را
که سبب ساز سبک باروکِ روبنس بود ،ندا شت؛ سرمایهداری بورژوایی و ا صل آزادی
عمل( )70بر هلند حاکم بود که درهنرها نیز کاربرد دا شت .نقش پار سایانه در نه ضت
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پروت ستان جایی ندارد .حتا دا ستانهای انجیلی ،اگر هم مطرح با شند ،فقط به ر سم
«ژانر»( )71بهدیده میآیند .آنچه بیش از هر چیز مردم پساااند اسااات ،نگارههایی از
واقعیت هرروزه ا ست :نقشهای «ژانر»ی ،منظرهها ،طبیعتهای بیجان و تکنگارهها.
هرچه سوژه سررا ستتر با شد ،بابِمیلتر ا ست؛ چراکه مایهی رویکردی صمیمانه و
یک سره واقعی با جهان می شود ،چندانکه جهان در گ ستردهای آ شنا و شخ صی و در
مهار کامل انسااان بهدیده میآید .اندرونیها و بیرونیهای ناهمگانی ،شااهر و روسااتا،
سکونتگاه بورژوایی ،خانواده ،باهم ستان و ملت بنیان این طبیعتگرایی و سررا ستی و
پیشاااگویی پذیری آن هساااتند .این چیزها نه تنها آن [طبیعتگرایی] را از فالندری
بودن ،که از تأثرانگیزی و شکوه و جالل و تجمل و پرشاخوبرگی تمامی باروکِ اروپایی
نیز متمایز میکنند.

جدیترین ایراد به تف سیر ایدئولوژیک هنر بر این واقعیت ا ستوار ا ست که اغلب فرمها
و ویژگی های سااابکی یکساااانی در هنر های گو ناگون در ز مان های گو ناگون و در
و ضعیتهای اجتماعی گوناگون پدیدار می شوند؛ که یک سبک خاص در شاخهای از
هنر ز مان بیشتری دوام میآورد تا در شااااا خهای دیگر؛ و که فرم های هنری
نرمشناپذیرتر بهجای آنکه بنا به پیشینهی ایدئولوژیک مشترک شان همپا با فرمهای
هنری نرمش پذیرتر و ساااازگارتر ببالند ،از آن ها عقب میافتند .بدین ترتیب ،برای
نمونه ،منری سم پایان مییابد و باروک در دورههای کامالً متفاوت در هنرهای گوناگون
آغاز می شود .در نقاشی ایتالیایی دگرگونی در پایان سدهی شانزدهم صورت میگیرد،
درحالی که در ادبیات این دگرگونی تا میانهی سااادهی هفدهم به تأخیر میافتد .در
دورهی بعد ناهمخوانیهای سبکی در هنرهای گوناگون حتا بی شتر می شود .در ست تا
هنگام مرگ باخ در نیمهی سااادهی هژدهم ،یعنی وقتی که روکوکو( )72در هنرهای
زیبا در اوج خود بود ،موساایقی بیشااتر پیرو ساابکِ باروک بود .اما اگر کارسااازههای
تاریخی یکساااان در همهی هنرها پیامدهای یکساااان نداشاااته باشاااند ،و اگر در
و ضعیتهای یک سان سبکهای گوناگونی درکار با شند؛ بهرو شنی نمیتوان گفت که
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هنر تابع جبر ایدئولوژیک ،و یا حتا قوانین جامعه شناختی دقیق است .ازاینرو میتوان
چنین پنداشاات که هنرها رویهمرفته با قوانین درونی خود ،و بیارتباط با اوضاااع و
احوال اجتماعی شکوفا میشوند.
با اینهمه ،پیش از پذیرش نتیجهگیریای از این دست باید درخاطر داشته باشیم
که هنرهای گوناگون به شااکلهای گوناگون برای نقشهای متفاوت اجتماعی ،تبلیغی
و ایدئولوژیک مناسباند .در این خصوص متمایزکردن ادبیات از دیگرهنرها بسیار مهم
ا ست .هرچند مو سیقی و هنرهای زیبا  -بیتردید اگر نه بی شتر د ستِکم به اندازهی
ادبیات  -به کار نمایش گذاشتن تنآسانی و تجمل و شکوه و جالل و آداب و تشریفات
میآیند ،ادبیات با داشاااتن وظیفه های ویژهتر و به سااابب بیان ایده های انتزاعی و
ایدئولوژیهای پیچیده بهرو شنی بر هنرهای دیگر برتری دارد .اما این نیز رو شن ا ست
که تبیینی جامعهشناختی و تفسیری ایدئولوژیکی از تفاوت سبک موسیقی ،مثالً باخ و
هندل ،وجود دارد .اروئیکا( )73حتا برای آنانی که از پیوندش با ناپلئون بیخبرند ،هم
نشانگر دوران انقالب است.
هنرهای گوناگون با سرعتهای گوناگون گ سترش و کمال مییابند .امّا هر سبکی
در هر هنری بیگمان با شکل خا صی از جامعه پیوند دارد .حتا ا ستقالل ن سبی برخی
از سبکها از هنجار عمومی انگیزش جامعه شناختی باز شناختنی دارد .برای نمونه ،در
زمانِ گذار از سبک منری سم به سبک باروک ،ضد دینپیرایی بیشتر به عر ضهکردن
معماری کلیساااایی مجلل و باابهتی که تودهها را تحت تأثیر قرار دهد ،مایل بود تا به
بنیادنهادن همهی دگرگونیهای متنا سب در ادبیات که با پیامگیرانِ ن سبتاً اندکش به
چشم کلیسا بیاهمیت مینمود .از سوی دیگر ،در سدهی هژدهم بورژوازی را میبینیم
که دیگر یکی از مصاارفکنندگان عمدهی ادبیات شااده ،و بر آن اِعمال نفوذی قاطعتر
میکند تا بر مو سیقی که تا نیمهی قرن واب سته به سلیقهی دربار و تقا ضاهای کلی سا
بود .وانگهی ،طبقههای پ شتیبان کلی سا در ک شورهای کاتولیک و پروت ستان یک سان
نبودند :نفوذ پروتساااتانی همواره سااابکی پدید آورده بود که بیشتر به درون گرایش
داشاات .مهمتر از هر چیز اما این اساات که کنساارت بلیتِ پیشفروشاای (اشااتراکی)
بورژوایی نیز همچون نشر کتاب و نمایشگاه همگانی در سدهی هژدهم هنوز در دوران
نوپایی خود بود .در سراسر تاریخ فرهنگ غرب میان هنرهای زیبا و ادبیات کشاکش و
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چندگونگی همانندی وجود داشاااته اسااات که از ترکیببندی اجتماعی متفاوت و
نیازهای پیامگیراتشان ریشه میگرفت .به دلیلهای اقتصادی آشکار ،شمار کمتری از
مردم به نقاشی و مجسمه سازی  -چه رسد به معماری  -عالقه دارند تا به ادبیات .این
ناااهم ترازی حتااا هنگااامی کااه بورژوازی همچون نیروی فره نگی اصااالی جااای
اشاارافساااالری را گرفت ،برجای ماند و خود را به شااکل چیرگی ادبیات بر هنرهای
دیگر ن شان داد .ادبیات از نظر سبک بیش از هر زمان دیگری پی شرفت میکند ،و در
گروهی ازنامداران هنر میتواند بیشتر از ساااده هایی که خواندن در انحصاااار مردان
کلیسا و پژوهشگران بود ،به مقام شامخ خود در پانتئون (حلقه) هنری مطمئن باشد.
ا یدئولوژی ها پیش از هر چیز پد یده های اجت ماعیا ند که طب قه و پیشااای نهی
اجتماعی تعیینکنندهشااان اساات؛ و فقط تا اندازهای بساایار کمتر جلوههای تاریخی
کلیاند .نقشهای گوناگون هنرهای گوناگون در یک فرهنگ ،اهمیت ساابکی متفاوت
آن ها در دوران گوناگون ،جابه جایی عالقهی طبقهی فرهنگدار از یک فرم هنری به
فرم دیگر ،و سرعتهای گوناگون پیشرفت هنرهای گوناگون گویاترین دالیل وابستگی
ایدئولوژیک هنرند .یک کار هنری خاص با دیگر فرآورده های هنری گروه اجتماعی
خود پیوندی نزدیکتر دارد تا با هر ایدهی کلی از هنر یا تاریخ هنر همچون یک کل
پیوساااته .در قیاس با وحدت ایدئولوژیک عینی یک طبقهی اجتماعی ،ایدهی هنری
همگن یا استمرار تاریخ هنر افسانهای بیش نیست .تنها میتوان گفت که آثار دورههای
متفاوت سبکی و ن سلی به مفهومی ب سیار خاص و محدود جای یکدیگر را میگیرند.
هر اثر هنری از نو آغاز میکند و فقط چون اتفاقاً در مرحلهی دیرتری از سیر پیشرفت
پدید آمده ،بهتر یا کامیابتر نیسات .نهایت آنکه یک کار هنری بهتر از دیگر کارهای
هنری ایدئولوژی خود و بازتاب خاص خود از واقعیت را بیان میکند.
در نتیجهی بی اعتباری مفهوم حقیقت عینی در هنر ،برای هنرمندان امکان گریز
از مشااکل نساابیگرایی هساات؛ هرچند که این کار در تاریخ هنر با همان دشااواریها
روبهروست که در دیگر رشتههای علمی .در واقع ،بیشتر به این سبب که تاریخ هنری
حتا آن کمترین درجهی پیشرفت پیوستهای را هم که در شاخههای دیگر تاریخ آشکار
می شود ،ن شان نمیدهد .تف سیرها و داوریهای تاریخ هنری هر ن سلی اغلب نه فقط
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برای نسااال آینده بیربط و بیمعنیاند ،که حتا نسااال بعدی باید تا اندازهای آنها را
نادیده انگارد؛ زیرا آثار اصلی مورد برر سی برای ازآنِخودگردانیِ دوباره در د سترساند.
با اینهمه ،برای دساااتیابی به آفرینشهای هنری گذشاااته هر اندازه هم که نیازمند
دگرگونی در نگرش با شیم ،باز زمانی فرا میر سد که داوریهای گوناگون میبای ستی
ارزشگذاری بشوند .ممکن نیست که بهآسانی بپذیریم که هنر دوران گذشته بایستی
به بازارزشگذاری مداوم تن دردهند  -یعنی که هنرمندی چون رافائل روزی اساااتاد
عالیقدر کالسیک بهشمار آید و روز دیگر تنها نقاشی معمولی؛ یا این که سبکی هنری
مانند منریسام که دیری نیسات همچون نمونهی تمامعیاری از پساندِ هنری هرزرفته
رد شاااده ،اکنون بایساااتی همچون یکی از مهمترین و برانگیزانندهترین جنبش های
هنری به شمار آید .آیا چنین داوریهایی درستاند یا نادرست؟ آیا یک تفسیر تاریخی
بهتر از تف سیر تاریخی دیگر ا ست؟ آیا آخرین تف سیر ضرورتاً بهترین تف سیر ا ست؟ یا
آ یا توالی تفسااایر ها و داوری ها از پیشااار فت  -یعنی کشاااف تدریجی حقی قت و
سنجیدارهای عموماً معتبر  -بسیار دورافتاده است؟ آیا یک نسبیگرایی اجتنابناپذیر
و در غایت بیاهمیت بر همهی تاریخ هنر سااالطه دارد؟ یا آیا ذهن درگیر داوریهایی
ال
ا ست که نمیتوان آنها را در ست یا نادر ست دان ست ،اما باید با سنجیدارهای کام ً
تازه درک و تمیز داده شوند؟ نباید آیا دربارهی اهمیت مرجعها و ژرفا و غنابخ شیدن
به تجربههای هنری که هر تف سیر تیزحس و پختهای روزنههای تازهای به سوی شان
میگشاید ،تحقیق کرد؟ آیا زندهکردن آثار هنری و سبکها و پسندهایی که اهمیت و
ارزشااششااان در خطر ازمیانرفتن یا گمشاادن اساات وظیفهای راسااتین نیساات؟ آیا
مهمترین کار پیونددادن این آثار و سبکها با زندگی کنونی نی ست؟ اینکه آنها را به
زندگی خودمان بازگردانیم و بخشی ازتجربهی هنری مستقیم نسل خودمان کنیم؟
در هرحال ،تردیدی نیساات که نه فقط خودِ بالندگی هنر ،که همچنین تاریخ هنر
 به ب یان دیگر ،نه فقط کنشِ تول ید خودِ هنر ،که تبیین دگرگونی ها و تفسااایرگرایش هایش  -پیرو ان گارهای اسااات که ،برخالف تداوم رو ند ت مدن ،با ان باشااات
دسااتاوردهایش که در تاریخ علوم طبیعی و فنشااناساای آشااکار اساات ،باید همچون
نمو نهای از «جنبش فرهنگی» [ به مفهوم «آلفرد وِبر»ی این اصاااطالح] نامعقول،
نامنظم ،اما نه الزاماً پیشااارو ،بهدیده آید .آموزش های تاریخ هنر ،که بخشااای از این
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جنبشاند ،نه میتوانند کامالً عینی باشاااد و نه مطلقاً نهایی .این آموزش ها چون در
بنیاد تفساایر و داوری هسااتند ،با هیچ دانش واقعی همخوان نمیشااوند؛ اما ادعاهایی
ایدئولوژیک ،خواسااتهها ( ،)75آرزوها و ایدهآلهایی را بیان میکنند که گمان میرود
در گذشته درک شدهاند و در آینده هم درک میشوند.
د ستاوردها و گرایشهای هنری زمان گذ شته بنا به ا شتیاقها و ا ستاندههای زمان
حال ارزشگذاری میشوند ،بیشبرآورد میشوند ،و یا نادیده گرفته میشوند؛ بر پایهی
ارزشهای زیباییشناختی امروزی در بارهشان داوری میشود و تنها هنگامی دلبستگی
تازه و درک تازه پدید میآورند که با دشااواریها و هدفهای امروزین مربوط باشااند.
این بورژوازی لیبرال سدهی گذ شته بود که بار دیگر رن سانس را ک شف و ارزیابی کرد؛
عصاار امپرساایونساایم نیز باروک را دوباره کشااف و ارزیابی کرد؛ و مَنریساام نیز تنها
درنتیجه ی انگیختار اکسپرسیونیسم ،سوررئالیسم ،سینما و روانکاوی دوباره کشف شد.
آشاااکار اسااات که همهی این ارزیابیها و تفسااایرها در وهلهی نخسااات کاربردی و
ایدئولوژیکاند ،نه تجربی و منطقی .اینها با پژوهش علمی و پیشاارو کمتر همخواناند
تا با کاربساااتی که اغلب نامنظم در تغییر اسااات؛ و بر پایهی مفاهیم کلی و عینی
حقی قت قرار ندار ند ،بل که همواره م ثل جنبش های هنری م عاصااار بر پا یهی ه مان
وضااعیتهای زیسااتی اسااتوارند .کافی اساات درنگی کنیم بر دگرگونیهایی که دوران
باسااتان در جریان آگاهشاادن اندیشااهورزی غربی از بیثباتی ایدئولوژیک این داوریها
پذیرا شده است .اینکه دوران باستان در رنسانس آغازین و اوج رنسانس ،در منریسم
و باروک ،در ا شراف ساالریهای درباری سدههای هفدهم و هژدهم ،در رو شنگری و
انقالب ،در فرهنگسااتانگرایی بورژوایی ،و در همرنگیناپذیری آوانگارد ناتورالیس اتی و
امپرساایونیسااتی چگونه گوناگون بهدیده آمده؛ و چگونه در هیئتی پیشاارو و لیبرال ،و
نیز محافظهکار و ب سیار فرمباورانه پدیدار گ شته ا ست .البته ،تاریخ هنر دارای ر شتهای
از وظایف ا ست که بهانجامر ساندن شان نیازمند پژوهش واقعی و سنجیدارهای حقیقت
عینی اساات؛ مثالً ،تاریخگذاری و اِسااناد آثار هنری و نوآوریهای فنی ،و پیوند میان
تولید و م صرف هنر  -و همهی م سائلی که میتوانند بدون سر سپردگی ایدئولوژیک
مطرح و حل شااوند .اما اینها به فراخور دیدگاه اجتماعی بهکارگرفتهشااده در بررسای
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 کار، بدینگونه.اهمیت کم یا بیش مییابند و برج ستگی بیشتر یا کمتر پیدا میکنند
ارزیابی نقش بازار هنر در یک زمان خاص و رابطهی هنرمندان با کارفرمایان وحامیان
و مصااارفکن ندگان هرگز از م نافع اقتصاااادی و اشااات یاق های اجت ماعی آنانی که
. یکسره جدا نیست،دستاندرکار ارزیابیاند
:مشخصات مأخذ اصلی
Arnold Hauser, ‘Propaganda, Ideology and Art’, in István Mészáros
(ed.) Aspects of History and Class Consciousness (London:
Routledge & Kegan Paul, 1971).
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