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 اشاره:

دانشتتعند ستت،وام مرارو  یب  ویراستت،اری اای از مقالات های گذشتت، ، موعو  در ماه

 ایو    ب  بررستتمی فریبرز فرشتتیو و نرمیب براهنم من،شتتر  ردهترجع و موار فقید 

هتای مت،ل  گگتاهم قبقتاتم در هنر و تتاری  بتا توج  ب  نجرات جورا لو ا  جنبت 

تبلیغ، ، اثر گرنولد هاوزر با  نوام ایب موعو   اخ،صتا  داشتت،  استتی  ی م از مقالات
مولوی گم را ترجع   رده بود و استتی    شیا از ایب خانو فرشتت،   ایدئولوژی و هنر

 ،اب جعع  و ستت ن نیر ب   81الم  9های در شتتعاره 8531 نتستت،یب بار در ستتا 

صتورت ی   ،اب مست،قم من،شر شد  با توج  ب  اهعیی ب آ گرنولد هاوزر در  لیی 

   ایب ترجع  را نیر در چارچوب قرح حاضتتر من،شتتر  بر گم شتتدیوی فوق موعو  

  نیو 

نگاری هنر با نگاه مار سیس،م بود تاری ( از شیشگامام 8991-8191گرنولد هاوزر )

ی م عدتقم )ترجع  ی تاری  هنرفلستتت  های و از وی بت  فتارستتتم ازجعلت   ،اب

)چهار جلد،  تتاری  اج،عتا م هنر( و 8599فرامرزی، ان،شتتتارات نگتاه، چتام شنوو، 

 ( من،شر شده اسی 8599ی ابراهیو یونسم، ان،شارات خوارزمم، ترجع 

در و ا نوم ستتتا ب تورن،و در  انادا استتتی  ،مولوی، نویستتتنده و م،رجو فرشتتت، 

من،شر    و جس،ارهای م،عددچند رمام، موعو   داست،ام، ترجعاز او های اخیر ستا 

ی حاضتر در سایی نقد ات،صاد مقال ویرایا جدید ی بازنشتر شتده استی  برای اجازه

 گراریو  س اساز وی سیاسم بسیار 

*** 
 

شود، هنرمند دادم تعهدهای اج،عا م گنچ     هسی مماز گنوایم    انستام با انوا 

تواند هنرمند شود  فقط، اس،ثنائًا، در ها ممروابط میام انسام  ردم ب نیر تنها با رخن 

 ند و هنرمند را، واحوا  ویژه و نادر اسی    رانشگر فعالیی هنری شافشاری مماوضاع

ستتتوی گفرینا گثار هنری های اج،عا م، ب ها و خواستتتیاز نیاز ایبتدوم شیشتتتین 

م هایرف، ، تاری  گم رشتت،  وفی  هوتوام، روی شتتاند  تاری  فعالیی هنری را مممم

ای از    ایب گثار را رشتت، شتتودو و ابلا ایبی هنرمند نهاده ممدانستتی    بر  هده
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ها م   گتر اسی از ایبوو  رد، دشوارهایم بدانیو    باید ثعرشام را جس،یافیدستی

 شام رساند  انوا هایم بدانیو    باید ب ای از ت لی را رش، 

هدف هنر برانگیت،ب اسی: بیدار ردم  اق   و برانگیراندم  نا موافق یا متال  

رف چیری بیا از بیام ص در بیننده، شنونده یا خواننده  اما برانگیت،ب  نا گدمم ب 

ها، ای از واتعیی، یا ستاخ،عام زیبا و خوشایندی از واژهدهندهها، تقلید ت اماحستا 

ها نیاز دارد: ایب  ار مس،لر  بودم نیروهایم در شن گم احسا  و ها و یا ستررنواخی

های هنری فرمم و تقلیدی و  اق م فرمم استتتی    گرچ  هعرمام و هعاهنا با فب

ها را در خدمی  اوت بنیادی دارند  هنرمند ایب نیروها تدارند، با گمبرممهنرمند ستتتر 

ای ای اج،عا م یا قبق ای خا ، ردهیا جامع  -مستتت،بدی یا شادشتتتاهم  -ح عرانم 

گیردو یا در مقا  نعاینده یا  ار مممتالم، یتا دولتی یتا  لیستتتا یتا انوعب یا حربم ب 

خلاص  هعچوم نعاینده یا ها، و ها و هنوارستنرامِ ش لم از ح ومی، نجامم از میثاق

  ند  شود،  عم ممستی مهار مموبیا ستنرام سازمانم جامع     و

دو شتتتود، ب  ا  نهاده ممگون  بر  هدهایبهایم را    ب  تواند وفی  هنرمنتد مم

ای گش ار یا بازگویم ساده و تواند از راه تعهد و برنام ی نای ستام انوا  دهد  ممشتیوه

   ها ب ردازد  یا ایبها و سیاسیها، ارز بیام اندیش  صود و منجور  ب سترراسی مق

گید، م ،وایم ایدئولوژی  اما دیده ممقرف بت فعتالی،م  ت  در فتاهر بمتوانتد بت  مم

تواند دارای ایب ترتیا  ار هنرمند مم ببتشتتتد  ب  -و گتاه ح،تا ناگگاهان   -ضتتتعنم 

دو را شو  باشد  مرز میام ایبنهانم و نقاب یدئولوژیخصتلی تبلیغ گش ار، یا خصلی ا

ناشذیر استتی  خوبم تعری   ردو اما در اصتتم ایب مرز اشتت،باهشتتاید ن،وام در  عم ب 

یش  شود، هعات،ضای گم فرس،اده ممشود و شیامم    ب  روشنم بیام ممتعهدی    ب 

ن  گم را شذیرا خواهد شد و یا رد از تصتد و معنای خود گگاهم داردو و گیرنده نیر گگاها

تواند ناگگاهان  نیر برجای بعاندو ن  ب  خواهد  رد  از ستتوی دیگر، تیثیر  اری هنری مم

تواند اثری ایب معنتا  ت  خود را نتاگگتاهتانت  بیتام  نتد، بل   ب  ایب معنا    تنها مم

نده تیثیر های گیرها و  نایعنم    بر تتیم، احستتتا  -نتاگگتاهتان  برجای بگذارد 

   گیرنده ب،واند م،وج  ایب مستلل  بشود  در هر حا  مهو ایب اسی    گمبگذارد، بم

تر در شم تربیا تر بیام شتتود و هر چ   وهر چ  تصتتد  اری هنری با خودنعایم  و
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تر خواهد بود  تصتتتد و برم  علم ا  بیاگیرنده برود، تیثیر ستتتیاستتتم و اج،عا م

 ند و مقاومی را شتتود، بدگعانم را بیدار مموازدگم مم گشتت ار و  ریام و خا  ستتبا

شو  و ضتتتعنم، افیوم و زهر خود را نهانم من،قم  رده، انگیراندو ایدئولوژی نقاببرمم

 گذارد   ند، و اثری سؤفب ناشذیر برجای ممگیرنده را خلع سلاح مم

ز شذیر اماگر هنرمند دیدگاه ستتیاستتم خود را چنام بازگوید    تعیرشذیر و جدای

 یشتتناستتی  اثر  برجای بعاند، هنر دربردارندههای صتترفاً زیبایم ارستتازه)فا ،ور(

تبلیغ، تی ید و تصتتد استتی  از ستتوی دیگر، در هنری    م ،وای ایدئولوژی  دارد، 

های ستیاستم و فلست م م،قابم با دیگر جریهای تر یبم اثر وحدتم ناگستتس،نم مای 

شیوندد شناسی  درهو ممبا ساخی زیبایم -یدئولوژی ا -یابند: ]یعنم[ تصتد  لم مم

، (1)(، دان، 8)گورند   ار ویرژیمشتارچ   لیی گفرینا هنری را شدید ممو  تاملتاً یت 

تر در (، بیا1)(، و دومی 9)(، داوید۶)(، داستت،ای ستت م3)(، دی نر۴)(، ول،ر5روستتو)

 (81)، بالراک(88)(، گوت 8۱)، سروان،ن(9)گنودو اما  ار ش س یری نتسی مممقول 

ی دو  جتتای تر در مقولتت ، بیا(8۶)گوگ( و وم83)(، میلتت 8۴)(،  وربتت 85و فلوبر)

ها و یدهها و  ق، منتافع و اندیشتتت گگتاهم قبقتاتم، قبقتاتمگیرد  وت،م جتایگتاه مم

ای گرزوهتای م،نتاستتتا با وضتتتع خا  ی  قبق  در جامع  بر  اری هنری ستتتای 

گمیر باشد و شاید هو ن و شاید  و یا اف نند، حاصتمِ  ار شاید موفقییایدئولوژی  مم

ای )ارگانی ( در تالا اثر گنوانده شتتده باشتتند: و چ  بستتا ای ستتازوارهگون بیا ب 

  ایب دهد  دسی ممبند  تصدِ شوراندم ایب برداشی را ب شت لم نهانم و والا یاف،  بیا

شذیر در ناصورت  البدی بیگان  و وحدتاثر افروده شده و بنابرایب ب   هدف از بیروم ب 

دار استتتی و ی  اندازه جانا هع ، هنرمند در هر دو نوع ب ماند  با ایب اثر بر جای مم

و یا از راه ایدئولوژی شنهام منافع معینم را شیا  وشتتد تا یا از راه تبلی م گشتت ار مم

ا گرینا میام برخورد مستت،قیو ی -دو، ت اوتم صتترفاً تا ،ی م استتی ببرد  ت اوت ایب

ی شتتناستتی  یا ا ،بار و شتتایستت،گم هنری شتتیوهو بر چگونگم زیبایم -مستت،قیو نا

، مانند «ی بیرونمزایده»و « ایستتازواره»هایم چوم گذارد  م هو  اررف،  اثری نعمب 

ی ها تنها در حیر نعایند  در واتع، ایب م هو شتتتناستتتی   لم ممهای زیبایمداوری

، وت یشدمهنر  لاستی  ا ،بار دارند  بسیاری از  ارهای بررگ، چوم گثار ش س یر، 

م نقاشتتتهای تریب نعون گرایان  )ناتورالیستتت،م(، و موفقهای قبیعیتریب رمام امم
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 -اند  ار بردهای    برای برانگیراندم ب شیوهبدوم توج  ب  -ی  (، هیچ89مَنریست،م)

گم افرود و یا چیری از  اند    ن،وام چیری ب ای یا هعش م خلق نشدهچنام ستازواره

تر رتر و یا چشعگیتر، جارزنندهتر، م سو تواند سرراسیگم  اسی  هیچ تبلی م نعم

   گمبم  -های ستتیاستتم و شرخشتتو دان،  بازگو شتتده تر از گنچ  در ق یاممو بیرون

    گیا چنیب تبلی م در هنر رواسی، بس،گمباشد  زیرا ایب -شعر  برساند گستیبم ب 

شتتتایستتت،گم، تدرت هنری و شتتتدت و توت و تی ید  نداردو بل   بستتت،گم ب  ب  

از ها هعستتتواند با شتتدیدتریب ان وارمم -اگر مع،بر باشتتد  -شذیری اثر دارد    نرما

 شود  

دارند  ( گشتت ارا گرایا1۱و شتتا) (89)ی شستتر«دوما»(، و 81) های دیدرونعایا

( تنها نه ،  نیسی، و نیر 11(، ش س یر یا راسیب)18شیامشتام مانند شیا  ستوفو لن)

    نمرستتتدو بنابرایب تنها برای گم  ستتتاگیرنده نعم در ل اف ایدئولوژی ضتتتعنم ب 

 نند، م،قا د ننده استی  سب م ایدئولوژی  و نامس،قیو گم اقعینام مموبیا ب   و

ر استتتی و هو تشتتتود، اما هو مؤثرتری رویارو ممهای فنم بررگو  ِنایم با دشتتتواری

گرِی تری در خود نه ،  داردو زیرا هرچ  رخن شناسی  بیامیتوانا )ش،انسیم( زیبا

تر راحی تر وتر باشتتد، گم شیا  نامستت،قیوی شیامم بیاژه، ستتازندهویبرانگیراننده و، ب 

بودم هعیب سبا سرراسی تواند دتیقاً ب شتود  شیامم گش ار و سرراسی ممگرف،  مم

های گوناگوم بگنود  از ستتوی دیگر، ایدئولوژی شنهام، اگر گستتانم در ستتب خود ب 

اسیو  ی گمویژه برازنده  فرمم دارد    ب  ش بتواهد هنرمندان  تیثیر بگذارد، نیاز ب 

 گرِ گم ایدئولوژی باشد  یعنم در سب م بگنود    بیرمس،قیو اشاره

اف ار  عومم  ردم ب  خود برای رخن ح ومتی و نجو اج،عا م ایعب و مرعلبِ ب 

وجلا  تدرت و نعتایا خودنعایان  و شرشتتت وه -جویتد از راه هنر از تبلیغ ستتتود مم

دفاع از خود و توجی  خود اسی، و نیاز ب  ای    ناچار ب  اما ح ومی یا جامع  شو ی 

 ار گرف،ب تبلیغ گشتت ار برای افرودم بر جای ب ها دارد، ب  ردم چشتتوفری ،ب و خیره

گیرد  در جایم    تبلیغ ا لا  های ایدئولوژی  زیر ان  بهره ممشعار شیروانا از رو 

  ردمگذارد، و در هعیب حا  مرلقاً از ب آنعایا ممبتشد و ب م ند، است،قرار ممم

ورزدو ایدئولوژی ب  هایا خودداری ممها و استت،انده )استت،اندارد(بر ستتر ا ،بار هنوار
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 ند و در جس،ووی شذیر  اسی  مس،بدام شرتم روزگارام شردازد، ثابی ممجد  مم

 وه شاهام شسادگم ب  بل   هنرشام ب ی ایدئولوژی خا  ف،ح نبودندو  هب شردازنده

ب گمیر  ایگو بود، ن  توجی گمیر و مدی  بتشتید: یعنم هنرشتام س،ایاو شتو ی مم

بود    نتس،یب ( 1۴)اییونام و امارات اژه( 15)داری )فلودالیسو(  صر تهرمانامزمیب

وه و ش و جنا خود  گرزوی بارت ار گرفی تا ب  ای را ب ی اخلاتم شوشیدهبار فلس  

جای شدید گورد تا ب  هعتام زمام ادبیاتم با ایدئولوژی ضتتتعنم جلتا  ببتشتتتدو و در

ر ستت،ایشتتگ  -   در بابم و مصتتر رستتو بود  - ارگرف،ب افهار بندگم و چاشلوستتم ب 

 شرس،ا باشد  ح عرانم جنا

اسم شنزیبایمی روا بودم تبلیغ گش ار در هنر هعواره ی م از ن ات دشوار مستلل 

شتتناستتم بوده استتی  ح،ا مار ن و انگلن نیر در ایب زمین   املاً روشتتب و و جامع 

ما شعردندو اارز  را خوار ممهای  ودسی ستب نگ ،ند  گنام تبلیغ گش ار در  اری 

های ی نویسندگام م بوبشام، چوم گوت  یا بالراک، ح،ا گ ، در هنگا  نوشت،ب درباره

مب »گوید، ها را توجی   ردند  انگلن ممدستتی راستت،م م ب ناشتتم از ستترستت ردگ

چنیب نیستتت،و  شدرام تراژدی و  عدی، داری در ادبیاتم ایبوج  متال  جاناهیچب 

دار بودند، نیر هر دو  تاملتاً جتانتا( 1۶)و گریستتت،وفتانن (13)یعنم  گیستتتتولو 

 یتوام درباره   دان،  و ستتتروان،ن هو چنیب بودندو و به،ریب چیری    ممهعچنام

( گ ی ایب استتی    ایب  ار نتستت،یب درا  ستتیاستتم 11شتتیلر) (19)خد   و  شتتق

داری باور مب جانا اما ب »افراید    درنا ممو بم« دار در زبام گلعانم استتی گرایا

گرچ  ( « 1گ ،  گید)شت لم قبیعم از باف،ار و  نا برخیرد و نباید گشت ارا ب باید ب  

ًا واحوا ،  املًا شذیرف،نم یا  املاوضاع   ب توام، بس،مورد نجرِ انگلن را مم شیشداوری

ر گون  توجیهم    او ف  گمراس،م نیازی ب  داری در هنر ب ناشذیرف،نم دانستیو جانا

 ند در وحدت ساخ،م اثر یاف،  اسی، ندارد  هرچ  باشد، ایب دتیقاً مار سیسو بود مم

را گشتت ار گرداندو و راهبر ب  ی هنر شتتد و گم ناگریر هواخواهان    م،وج  قبیعی ب 

 قرفم و ان عا  فاهری در هنر بیانگر گرایشتتم ب بازشتتناستتم ایب امر شتتد    ح،ا بم

شذیرد  هنر احوا  بالا را مموای ضتعنم اوضاعگون یعنم، هنرمند ب  -واتعیی استی 

  سم ستب با سم  برای ا  هواخواه اسی  و هعیش سبا سرشی  املاً اج،عا م ب 

شتتتود تا واتعیی از گم ی واتعیی از دیدگاه اج،عا م خاصتتتم ممگوید و بازتابانندهمم
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ها را برای تبلیغ هتای هنری گثتاری    انگلن گمدیتدگتاه دیتده شتتتود  نتارستتتایم

هتتای اج،عتتا م و  تتاربرد  نتتد، در گستتتستتت،گم میتتام گموزهنتاهعگونشتتتام رد مم

های ستترشتتیِ خودِ اشتتم از  عبودها از بازتاباندم نیستتیو بل   نشتتناستتی  گمزیبایم

، با نگر  «شردازی )رئالیستتتو(شیروزی واتع»ی بتازتتابتانتدم استتتی  از دیدگاه گموزه

شناساند  ند خود را در مقا   املم باز مماج،عا م استی    هنرمند صترفاً تصور مم

قرف استتیو و ایب نگر  تبلی م گشتت ار استتی    گاه شتتناستتم بمیم   از نجر زیبا

شتتتود: و گاه بر گم ت عیم مم« شتتت لم قبیعم از باف،ار و  نا برخیردب  »د توانمم

 ایب دارد    گیا توانایم بازتاباندمِ واتعییِ گمیعنم  ی یی اثر هنری فقط بستتت،گم ب  

 شذیر هسی    در روند خویا رنا نبازد یا ن   چنام اس،وار، گس،رده، و نرما

هواخواهم در هنر برحق و رواستی، ن  فقط چوم گفرینا هنری ستتتی با زندگم 

زمام  علم درهو گمیت، ، بل   چوم هنر هرگر فقط تصتتویرگر نیستتی، و هعواره و هو

در شم برانگیت،ب استتی  هنر هر گر فقط بیانگر چیری نیستتی، بل   هعواره  ستتم را 

تریب بیام هنری تریب و  ینمدهد و سترشت،م ستتنوران  دارد  سادهمتاقا ترار مم

ز بردم اانگیری، چالا، ت عیم، و ابلا ح،ا تواوز اسی  صرفِ نا ی وا نادربردارنده

دادم و دیدم و اندیشیدم واداردو و ایب گو تواند متاقا را ب  ی  شتیلم )ابژه( مم

 گون  هنرجادو و افستتتوم  بدیب -شتتت لم از جادوستتتی، جادوی  لا ، جادوی نعادها 

 «هنر برای هنر»هعواره روندی جنباننده بوده، و از شایام دورام شیا از تاری  تا زمام 

 گمیر، بار ایدئولوژی  داش،  اسی  گر یا توجی هعیش ، خواه س،ایا

شود در ادبیات رخ نعایانده تر از گنچ  مععولاً شنداش،  ممتبلیغ گشت ار بستیار زود

 هایتر بورژوای سدهی تلاوشرداخ، وج  ساخ، هیچدار ب های گرایااستی  نعایشنام 

نتستت،یب  (58)( و مرستتی 5۱، دیدرو، بومارشتت )(19)هژدهو و نوزدهو نیستت،ند  لیلو

 چنیب ستانم نبودند    از صت ن  هعچوم منبر و ست وی ستیاسم سود جس،ندو هو

سب   نام  ب نوش،ب نعایش ( و دوما نیر تنها  سانم نبودند    ب 55، ساردو)(51)اوژی 

نگاری روزگار خود دستتتی یازیدند  تراژدی  لاستتتی  فرانستتتوی، گثار و روح روزنام 

گر و ثناخوام ها بودند تا تولیمهعواره در خدمی ستتتیاستتتی ،و راستتتیب (5۴) رنم

است،بدادباوری باشتند  تراژدی یونانم نیر بر م ور مستائم ستیاسم و اج،عا م روزگار 
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ی شد  جشنوارهها ممفرمانروای زمام خود شاستگوی گمچرخید و هعتوام با خود مم

قیب یگتب ب  شهردولیتریب ابرار تبلیغ گم بود و گتب ی م از مهو (53)شهردولیتر تلا

واره میم خود در جشنشا ری اجازه دهد تا بنا ب   توانسی ب  ایب ف ر بی ،د    ب نعم

هایم    برای نعایا دول،شتتتهرودند   ارام در خدمی دولی بهنرنعتایم  ند  تراژدی

هایم مواز بود    شرداخی، اما تنها اجرای گم نعایاگنام مم ردنتد شولم بت  اجرا مم

های گم و منافع قبقات حا و باشتتد  تراژدی یونانم    گشتت ارا ششتت،یبامِ ستتیاستتی

،یر یعنم س -ی زمام خود تریب مسلل دار استی، مست،قیو یا نامس،قیو ب  حادگرایا

های هنری گم زمام هیچ چیر شردازد  در چارچوب م هو مم -و دولی  (5۶)میام  لام

تر ی ستره از هر شیوندی با زندگم واتعم و ستیاسی جاری ی ایب تصتور    تلااندازهب 

ی اندازه( نیر ب 59تر برتولی برشی و ارویب شس اتور)رهاسی، دور از ذهب نبود  ح،ا تلا

ورژوایم ایب ترتیا درا  بنیس،ند  باری، گرچ  ب  « تر سیاسمتلا»است،ام تر یونام بتلا

گر س،یر اج،عا م تواند اد ا  ند    نتست،یب تصتتویروج  نعمهیچی هژدهو ب ستده

تردید برای نتستتت،یب بار چنیب ستتت،یری را موضتتتوع واتعم  نا دراماتی  بود، بم

ستتتالاری و ی میام اشتتترافرا روی صتتت ن  گورد  مبارزه ی قبقاتممبتارزهترارداد و 

های زمیندار و ی میام بارومستتتالتاری در تراژدی یونتانم و مبارزهدارام مرد قلتایت 

شوند  از سوی ی م،وسط در درا   صر الیرابی هر گر ب  ایب صراحی مررح نعمقبق 

،وسط درس، ار هرگر ی م ند    شتهروند قبق دیگر، درا  بورژوایم  املاً روشتب مم

 ها نتواهد شد  ی انگمای فرسوده و زیر سلر شذیرای جامع 

دلیم سترشی دیال ،ی م تند  های درا  استی    وت،م ب  ایب ی م از شاراد ن

  دفاع از هر یشود    نویسنده ب  قلبد،  ینی،ا مانع از گم ممنوشت،اری جدلم مم

ا شتتعر بنایم، نویستتنده فقط هعچوم هایا دستتی یازد  در حعاستت  یاز شتتتصتتیی

ها در مقا  م سر، منقد یا داور تواند در جریام رویدادگوید، و ممشتص ستب نعماو 

شذیر نیسی، و اگر هو انوا  شادرمیانم  ند  چنیب چیری بر روی صت ن  چندام ام ام

نوا  )راوی( یتا شیرمردی دانا ارزونور  ت  در درا  بورژوایم توستتتط چنتامهو -گیرد 

 -« ی تراژدی استتتیبازدارنده»، (51)ی م،رلین گ ، گیرد  ت  حضتتتور ، بت  مم

م  ند  چندتایشادرمیانم در ستازو ار )م انیسو( دراماتی   م ساخ،ار را دگرگوم مم

های ایدئولوژی  س اریدهند چگون  جاینعون  در تاری  هنر هسی    به،ر نشام مم
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توانند مم -های ستتتیاستتتم گباز دورام بورژوازی فقمتاننتد منافع اج،عا م تازه و ا -

ی های معناستتی دگرگونمهای نعایشتتم باشتتند   افمتریب دگرگونممستتؤو  بنیادی

های استتاستتم درا  تراژی  را یادگور شتتویو  ستترانوا ِ ، ی م از  ارستتازه(59)ت و 

دهنده  رد، ت امگمیر هعواره ب  فراخور جایگاهم    تهرمام از گم سقوط مممصتیبی

ها بررگراده باشتتتد تا بتایستتت،م شتتتاهراده، یا فرمانده، و یا چوم ایببودو تهرمتام مم

ستتتقوقا ستتتوگناک بنعاید  ایب واتعیی    درا  تازه شتتتهروندام بورژوای  ادی را 

گرید، نشتتتانگر بالندگم های اخلاتم والا برممهعچوم تهرمتانتام و نعتاینتدگام ارز 

ای از سوی م هو  تازهاستی  ایب امر ن  فقط راه را ب  انقلابم هو در فر  و هو درم ،و

ناشدیدشدم نهایم گم انوامید هعوار  رد،    ب  « دگرگونم ناگهانم سرنوشی در درا »

( ۴۱)ناتام خردمندِگمیری م تایر بتا شتایتام ستتتوگنتاک برد  حتم صتتتلحو راه بت  راه

 -شد نامیده مم« بازی خرد»    -ای ی فر  دراماتی  تازهدهنده( بشارت۴8لسینا)

شایام رستتتاند  مرد  بود    در بنیاد ناستتتوگناک بود و تاری  تراژدی  لاستتتی  را ب 

تر، بلندمرتبگم ی  های شیاربو دیدگاه اشتتترافم زمامانتدک دریاف،ند   ، ب انتدک

 اهدو و هعدردی واتعم تنها در میام افراد ستترنوشتت،ا ممی  ام  ب  تهرمام از  لات 

گرایم نو و زمام با میلاد قبیعی(  بالندگم درا  بورژوایم هو2گید)برابر با هو شدید مم

تراژدی  قبقاتمخواهم( در ادبیات استتتی  در تی ید بر خصتتتلی لیبرالیستتتو )گزادی

ر اصولم    د  لاستی  فرانستوی،    لستینا نیر گم را یادگور شده، و در بازشناسم

بود، دیدرو ارز  حقیقی  ی اخلاتم گمهای گتشتتیب و  ذب فلستت  شن تصتتنع نرق

 یهنری هعچوم ستلاحم اج،عا م را  ش   رد و م،قا د شد    بازنعایاندم صادتان 

   یعنم بنابرایب، در  -انوامد اج،عا م مم وریشتتدم شیشتتدامنستتوخها ب  رویداده

 شود ت لیم نهایم، حقیقی هنری با دادگری اج،عا م منربق مم

  

 

ی استتتی  رویاف،  و در  یب حا  ناشذیرف،  و شنهامایدئولوژی تبلی م زیر ان  و والایا

د، های خود نیستت،نام،یاز های تدرتعند و توانگر    ستترراستتی مد مها و گروهقبق 

های خود را ب وشانند و تبییب  نند و گرمانم جلوه بدهند  هنر، ناچارند اصتو  و ارز 



 تبلیغ، ایدئولوژی و هنر 01 

 ند  هنر گرچ  از تبلیغ دار خود را ح ظ ممح،ا هعچوم ایدئولوژی، ستترشتتی گرایا

چنام ب  حق گنام  شد، هونعع،ام دستی ممفرمانروایام و ولم لنم و تولیم گشت ار 

( نو م مشتترو یی 3«) ارگستتائم استتراف اران »و « ان مصتترف استتراف ار» نستتبی ب 

بردم از  ارهای هنری بتشتتتدو چوم ایب هردو برای هنرمنتد و برای تعل  و لذتمم

یابند    برای بتا مع،ازی از هایم مشرو یی ممبیام دیگر، فرگوردهب   -اند ضروری

هنر   ارگرف،باند  ب دهبردم دارند، تولید شتتتجامع  یا نتبگام    توانایم خرید و بهره

 ای  عمسود قبق یابد  هنر ب  هایم ارزشم خا  و ابلا تاقع ممبرای چنیب مقصود

 یایب ستتبا    بازتاباننده ند    ان صتتار واتعم گم را در دستتی دارد، صتترفاً ب  مم

های ذوتم گم قبق  را های اج،عا م و تا دهنگر  گم قبق  استی و ضتعنم اس،انده

گم  بهریس،م و نجر لر ا  بس،گم ب  ا شتده اسی  هنرمند    هس،م و  امیابمشذیر

های گم قبق  اسی، هایا ی سره در دسیاندازهای زندگم و امیدقبق  دارد، و چشتو

بام گم و شش،یهای نادانس،  و ناگگاهان  ستنگوی گم قبق ، ابراری برای شیشبرد هدف

  ند  ا تضعیب ممشود    اس،یلای گم قبق  رنجامم مم

ای برای ن وذ ستتیاستتم زود شتتناخ،  شتتد، و ب  میرام ارز  هنر هعچوم وستتیل 

 ار گرف،  شده اسی  اما زمام درازی س ری شد تا گگاهم ب  ای با ایب هدف ب درتوج 

دستتتی گمد، و مرد  هتای شنهانم هنر در برانگیت،ب و دلالی ایدئولوژی  گم ب تتدرت

ی هدف های  علم استی  بازشناخی ایب    بد، هنر شیشتبرنده دریاف،ند   ، خوب یا

 های تاری تریب شیشتترفی رد، از مهو رد گشتت ار ممهنر ابلا بیا از گنچ  بیام مم

رف،  با شناخی نسبیی و هونقد )ستنوشتگری( شتد  در م از  ار رد ایدئولوژی روی

صر روشنگری  فرانسوی، تنوع و تلوم ستنویدارهای اخلاتم هعراه شتدو و ن  تنها با  

   ح،ا با  صتتر روشتتنگری یونانم نیر گشتتنا بود  از گم شن، تردیدهای فراینده و ح،ا 

د  انگلیستت،م داوری انستتانم شدیدار شتتدههای  ینم و ایدهی انگیرهتری دربارهشُرمای 

ایب روی و »میام حقیقی ( ۴5)گذاری مون،نم، فرق(۴1)ی ما یاو «اخلتاق دوگتان »

، (۴۴)گرایام فرانستتوی لابرویر، ریا اری، خودفریبم و خودبینم اخلاق«ستت   گم روی

نه ،  در شن روی ردها و « نعایممنرقم»، و  شتت  (۴۶)( و شتتان ور۴3لاروشتت و و)

روشتتنم بیانا  رد اما از خیلم شیا شتتناخ،  ب بار روان اوی    نتستت،یب -ها  نا

دهند  الب،  ایب مار ن بود را بشارت مم، هع ، نجری  و نقادی ایدئولوژی  -شتده بود 
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بیام گورد   : فرمولبندی و  دگذاری ستتاز را ب می دورا   نتستت،یب بار ایب اندیشتت 

اسی  شیا از او هیچ  ن چنیب نگ ،   ی قبقاتممبارزهها ستلاحم سیاسم در ارز 

های واتعیی، و هر تصتویر و تصوری از گم، های شتعور، تعا  بازتاببود    تعا  شت م

دار از حقیق،م دارند    تا وت،م جامع  جانب  و گرایاادراک  ژدیس  و ی ریشت  در 

ای درستتت،یر با هو توانند منافع و گرزوههای مع،از م، اوت مماستتتی و گروه قبقاتم

 ماند  چنیب برجا ممداش،  باشند، ایب

ور شع»نگری( هعچوم شباهی میام م هو  مار سیس،م ایدئولوژی )جهام ابلا ب 

  توج  شده اسی« نعایممنرقم»ی های روان اوان و حقیقی  ژدیست  با نجری «  اذب

دهای از نجر اخلاتم هر دو با شوشاندم روی ر« نعایممنرقم»و هو « شعور  اذب»هو 

های تراردادی و ایرادناشذیر شیوند دارند  هر دو یا اج،عا م زننده و ناشذیرف،نم در ش م

عم های واتهای صتتترفاً خیالم یا گرمانم با انگیرهی انگیرههتا با جایگرینم ناگهاگان ایب

نا اه بودند، بانگیتی گگها را برممسترو ار دارند  اگر شیشتتبرندگام ایب روند از گنچ  گم

ستت ن دروو و فریا جایگریب («  4رستتید)شایام ممایدئولوژی ب  »ی انگلن، گ ، ب  

 تر از هر چیر دیگر ارائ  و ت سیرِ تبلی مشد  گنچ  زیر ان نعایم ممایدئولوژی و منرقم

ل  مستتل ند، دتیقاً ایب ها م،عایر ممها را از ارائ  و ت ستتیر ایدئولوژی  از گماز رویداده

گردانم و ت ری  حقیقی در تبلیغ هعواره گگاهان  و ارادی انوا  استتتی    نادرستتتی

استتی     -در اصتتم، خود فریبم  -گیرد  از ستتوی دیگر، ایدئولوژی فریا صتترف مم

م تر برای افروددهد  ایدئولوژی حقیقی را بیاگوید و فریا نعمهرگر ساده دروو نعم

تا  نهدبرند، در شن شرده ممفریبم    از گم ستتتود مم ن ن  املام چنیبا ،عادب ب  

 برای گعراه  ردم دیگرام  

گگاهم »شردازی و چنام از دروومار ن و انگلن در هنگا  ارجاع ب  ایدئولوژی، هو

ا م اج،ع قبقاتمگویند، چوم ب  تصویر دروبیب واتعیی از دیدگاه ستب مم« دروبیب

ر راس،م تی ید بهای دروو از م هو  ایدئولوژی ب تعا  نشان اندیشتند  ست،ردمِ گتمِ مم

(  افروم بر ایب، امروزه 5صداتی گم دارد: تنها دروو گم در تصد فری ،ب دیگرام اسی)

های صتترفاً ات،صتتادی شتتود    ایدئولوژی با انگیرهای ب  ایب مستتلل  ممتوج  فراینده

بیام  ی گم اسی  ب  نندهتعییب قبقاتمرف،  وضتعیی هوشتود، بل   رویتعییب نعم
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داشتتیِ دیگر، ن  فقط ستتودهای برگمده از دارایم و تتصتتیص وستتایم تولید،    چشتتو

های  وتاه ستب، برتریب   -شتهرت و ا ،بار، گرزوی برخوردارشتدم از ن وذ و منرلی 

نیر  -دازد رتابی ب رگوردنشتتام ب  دستتیگوناگونم    ی  قبق  مع ب استتی برای ب 

هع  در ت لیم نهایم، ایب بنیام ات،صتتتادی استتتی    هنوز هو اند  با ایب نندهتعییب

ربو ایب، مار ستتتیستتتو استتتی  اگر، ب  گگاهم قبقاتمی ایدئولوژی و نیر  نندهتعییب

روستتتی    نامد، از ایبمم« راستتت،یب»را   گگاهم قبقاتمو « دروبیب»ایدئولوژی را 

   دومم گیرد، حا  گمهتای گرمانم الها  ممنتستتت،یب اد تای گم دارد  ت  از انگیره

 شذیرد  منافع مادی واتعم خود را مم

گگاهم  قبقاتمای های نه ،  در شن ایدئولوژی هرچ  باشتتند، در جامع اما انگیره

تواند هست،م داش،  باشد  اندیش  ایدئولوژی  دشتواری ممیدئولوژی ب بدوم ا قبقاتم

یر ی درسی نای نادرسی نیسیو اندیش ی ایدئولوژی  لروماً اندیش استی، اما اندیشت 

 ی ایدئولوژی و روان اریای بری از ایدئولوژی نیسی  شباهی میام نجری لروماً اندیشت 

شتتود، ی ت ری  گم ممبودم حقیقی مای ررناک   شذیر  زیانبار یا خ از تثبیی ایب

   فرد برای چنامرود: درسی هورود  ایب شتباهی تا ایب امر مسلو شیا ممفراتر مم

وبیا برای دیگرام چوم  و - نتد تراشتتتم نعمهر احستتتا  یتا گرزوی خود دلیتتم

 ب  ایب هو نیازی نیستتتی     -اهعیتی و یا وگرن  اخلاتاً ستتترزنا ناشذیر استتتی بم

هتای اج،عتا م معیب را هعیشتتت  شن راند و از نجر هتای ششتتتیِ منتافع گروهانگیره

 هایم ابلا برای جامع داشیو چرا    چنیب انگیرهایدئولوژی  شوشتیده و در شرده نگ 

وج  جدا از گم نباشتتتند  بستتتیاری از هیچانتد، ح،تا اگر  ت  ب اهعیتیزیتام و بمبم

برجای بعانند، چوم ن  با منافع «  ینم»توانند مم ها و ت سیرهای واتعییداشی رض 

های هیچ گروه خاصتتتم هعاهنگم دارند و ن  با گم در ستتت،یرند  ب  ایب معنم، تضتتتی 

نند   اند و ازاصو  حقیقی ان،را م شیروی ممهای  لعم تا دتاً  ینمریاضتم و نجری 

 هایمحمو هرچند راهگیرندو وبیا تنا را دربرممهایم تلعرویم  واما چنیب رشتتت، 

 و اند    دستتتیِیتابنتد ا ،بتار  لم مستتتلعم دارنتد، ایب تتاری  و جتامعت  ت  مم

 بایس،م حلشام  نند  ها ممروند    گمشعار ممی مسائلم ب  نندهتعییب

اقم گم گرایم افراز دیدگاه مار سیسو ارتُد ن، سرشی ایدئولوژی  اندیش  نسبم

داند، استت،الیب صتترف مم« شدیدارشم»لم    انگلن دانا را  ند  درحارا گشتت ار مم
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ویژه در خدمی منافعا گفریند تا ب زیرستتاخی روستتاخی را مم»برایب باور استتی    

وج  اثری بر هیچبرد، ب ایدئولوژی ممای ریش  ب  هرحا ، ایب    گراره ب ( « 6باشتد)

   م ،وای گم تابع جایگاه اج،عا م، ایب معناستتی  درستت،م گم گراره ندارد: و تنها ب 

 ارگیندی »ربو ای  لعم، ب و دیدگاه مربوط ب  گم استتتی  گموزه قبقاتموضتتتعیتی 

های اج،عا م تواند هو درستتی و هو در باف،ارا  ممو هدف ستتیاستتم(« 7اج،عا م)

ستترشتتی هرحا ، بنا ب   ای، ب ی ذهنمتاریتم گوناگوم مع،بر باشتتد  چنیب فرگورده

دهدو شود چوم نوید ثعری برای گم ممای از ایدئولوژی بتشم از جامع  ممخود، شاره

 ند، چوم در گم خرری برای و در هعیب حتا  بتشتتتم دیگر از جامع  گم را رد مم

ی فر م بنیام جتایم    ایدئولوژی صتتترفاً فرگوردهبینتد  امتا از گمهستتت،م خود مم

ا هایب  ارستتازهها با ی ایدئولوژیهرچند    هع  -نیستتی  قبقاتمات،صتتادی و منافع 

تواند در چارچوب ماتریالیستتو تاریتم  املاً درک بشتتود  نعم –( 8شیوستت،گم دارند)

اند  هتای ایدئولوژی هتای هنری چیری بیا از فرگوردههتای  لعم و گفرینانجریت 

ی گم یل وسی ایدئولوژی باشند یا از گم ریش  بگیرند و یا ب توانند دربردارندهها ممایب

د ی سونشتم دارند    در بیروم از گس،رهم دود شتوند، اما شترح، ت ستیر، ابداع و بی

 مادی اسی  

را  قبقاتمهای ستتتنوشتتتگریِ ایدئولوژی گگاهم از جانبداری و شیشتتتداوری ایده

وج  ب  ایب معنا نیسی    زدودم هیچگیرد  هرچند    ایب گگاهم ب انگاش،  ممشیا

هامام  اری نامع ب شذیر استی  بریدم خودمام از ریش ی گم  املاً ام امسترچشتع 

هامام تا  وا و تا چ  ژرفایم راه توانیو دریابیو    ریشتتت استتتی  نهتایتی گم    مم

 را، مثلاً، چنیب ت سیر  ند« شردازیشیروزی واتع»برند  اگر  ستم م هو  انگلن از مم

د تردی   بالراک ایب توانایم را داشتی    خود  خود  را از ورق  بیروم ب شتتد، بم

خرا رف،  استتی  منجور انگلن صتترفاً ایب بود   : بالراک در مقا  هنرمندی   راهم ب

ستتتوی نتاب   توانستتتی با  امیابم راه خود را شیدا  ند و از ایدئولوژی نامناستتتا ب  

واحوا  تر با اوضتتتاعایدئولوژی مناستتتا با جایگاه اج،عا م واتعم خود  و هعتوام

گرداندم  ژدیستتتگم برای درستتتی واتعم زمتانا شیا برود  گنچ  هر  وشتتتشتتتم

 ند، ایب استتتی    خود م دود مم -اگر  املاً خنثم ن ند  -ایتدئولوژی  حقیقی را 
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گردام دارد  گنچ  از وابس،گم جایگاه اج،عا م شتصِ درسی گردانم بس،گم ب درسی

 اهد، ایب واتعیی اسی    گ ( ب  اوضاع اج،عا م زندگم ممساخ،ارهای گرمانم )ایده

تر و گاهم شذیر استتتی    گاهم بیادئولوژی ن  فرمولم خشتتت ،    فرمم نرماای

واحوا  ات،صتتادی و اج،عا م وابستت،گم دارد  باری، ایب    در هر حا  اوضتتاعتر ب   و

گزادی و  ینیی اندیشتت  حدوحصتترهایم دارد، دربایی  تاقعان  ت ستتیر ایدئولوژی  و 

حدوحصتترها گریر اندیشتت  از تیدوبندهای   ندو ایباز فرهنا را توجی  مم اج،عا م

  نند  اج،عا م را نامع ب مم

ژی ی ایدئولو ارگرف،ب اح ا  گم اسی  تیمم دربارهبررستم ایدئولوژی مست،لر  ب 

انوامد    خود ستتتنوشتتتگرام ایدئولوژی ایدئولوژی  ایب بازشتتتناخی ممناچار ب  ب 

رواسی    ازحدوحصرهای اندیشتند  ایب ستنوشتگری تنها در صتورتم درستی و مم

جایگاه اج،عا م هایم    ب  دیتدگاه خود گگاه باشتتتد  ایب دیدگاه، مانند تعا  دیدگاه

ئیی ربو جرای اسی    ب خاصم وابس،گم دارند، گرف،ار گم خرای بنیادیب هر اندیش 

 ند  مار ن و انگلن دلالی ی خود، اد ای  لیی ممانداز( ویژهو شرستت  ،یو )چشتتو

های نجری را بازشتناخ،ند  گنام تی ید داش،ند    ی جرئیی ستاخ،ارشتناستان یمعرف

 ند، ها داوری ممی ارز معینم در باره قبقاتمهرچنتد ایتدئولوژی ب  فراخور منافع 

( اندیش  هنگامم ایدئولوژی  اسی 9ی جامع  مع،بر استی)مد م استی    برای هع 

و نسبیی گم از جرئی،ا، و ا ،بار م دود  از  دیدگاه خاصتم باشتدو   من صتر ب  

ها برای هنر ا  شیروی  نتد  اما، ازهعام گباز، ایب م هو هتای اج،عتا مم تدودیتی

اند  چوم هنر با های فرهنا داشتتت، معنتایم م، اوت با معنایشتتتام برای دیگر بتا

یابد ممهای م، اوتم ی ایدئولوژی درهنر ش محقیقی م، اوتم سترو ار دارد، مستلل 

  ارای  لعم ب هعام م هومم    در نجری  تتا، مثلتاً، در  لو  قبیعم   اری هنری ب 

ام توتر، هنر را نعمبیانم دتیقنیستتیو ب  « نادرستتی»یا « درستتی»شتتود، گرف،  مم

گر و  ننده وت ری خوبم گعراهتواند ب راستتت،یب یا دروبیب نامید  بازنعایم هنری مم

وج  نیازی نیسی    چنیب چیری برخاس،  از هیچدرس،م باشد، اما ب فاتد راست،م و 

 اربردم م هو  ا ،بار  لم در هنر، جر در ی گم باشتتد  ب نستتبیی و شرستت  ،یو ویژه

و گگاهم « دروبیب»های گگاهم باف،اری تاریتم یا شتتتصتتم، نامع ب استتیو م هو 

د  بازنعایمِ واتعیی اگر از نجر  ینم انمعنماندازه بمی در هنر هردو بت  « راستتت،یب»
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تر از گم بازنعایم تواند از دید هنری راستت،یب و باور ردنم و درخوردروبیب باشتتد، مم

ایراد استتتی  در جایم    حقیقی  لعم هدف نیستتتی، بتاشتتتد  ت  از دید  لعم بم

 ردم گم یا نبودنا را خرادانست،ب نادرستی استی  سرشی شرس  ،یوی هنر ن  قلا

« ژهشرس  ،یو وی»ند ی  هعبس،  اسی و ن  تاب ت عم گم را دارد: در ایب باف،ار نیازم

توام ثابی  رد،  تاملتاً از ی تدیگر جتدا هستتت،ند  حقیقی هنری را نعم« دروبیب»و 

ا  از حقیقی را نشام داد  هنر راس،یب گور واگرایمهای زیامتوام ن،یو چنیب نعمهو

شت لم ناگسس،نم در ایدئولوژی  استی، و چوم ب  -   ربو ایبو ن  ب  -استی چوم 

ایب سبا    از فلام دیدگاه شودو هنر دروبیب اسی، ن  ب  ی  عم جایگیر ممگست،ره

ای را باز  نتد و ن  از گم دیگری، بل   چوم ایدئولوژیستتتیتاستتتم ختا  شیروی مم

   در واتع نعتایتانتد  ت  شیونتدی تردیتدگمیر و بیرتتاقع بتا گم دارد، یا در حالم مم

شارچ   ند دیدگاها م،عاد  و ی دیتدگتاهم چنتدت ت  و م،نتاتد دارد، وانعود مم

 اسی  

ای روانشناسی  نیسی، م هو  ایدئولوژی از گنوایم    ماتریالیستو تاریتم نجری 

ی انگیر  روانشناسی  توربم و شتصم،    بر ی ی  نجری خوام با گم ن  بر شای هو

ب  فراخور گروه خاصم  است،وار استیو و ایب نیروها تاریتم-عا می نیروهایم اج،شای 

گم ابلا بم  -ها های انستتامها و  ناها،  اق     ب  گم تعلق دارند، خود را در ایده

 م هو  مار سیس،م، گگاهم نند  ب  بازگو مم -ای در  ار باشد    گگاه باشد و یا اراده

یر  روانشناسی  را با انگیر  تاریتم و اج،عا م درهو اسی    انگ« دروبیب»گنگاه 

(  ایتتدئولوژی گنتتانم  تت  بتتا نجتتا  اج،عتتا م چیره متتتال نتتد، خود مُهر 10گمیرد)

تواند  ار دیگری ورز یا هنرمند نعماحوا  اج،عا م خا  گنام را دارد  اندیش واوضتاع

های گم شیروی اه از تانومای    خود در گم ریش  دارد، ب ند: خوجر بازنعایاندم جامع 

ها مبارزه  رده و در برابرشتتام ایستت،ادگم  ند، او خود م صتتو  گم  ند و خواه با گم

های بدوم تعهد ها و گفریناگرداندم روی رد ردم یا درستتیجامع  استتی  در ت عیم

ایدئولوژی   هایاج،عا م و در بنیاد رها از تید ایدئولوژی نیستتی    فرهنا صتتورت

ها و منافع قبقاتم شیوند گیریهتا از هعتام گبتاز با جهیگیرد  ایتدئولوژیخود ممبت 
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 نند  ها ستتتازگار نعمگیند خود را با گمی شمدارنتدو و صتتترفاً هعچوم ی  اندیشتتت 

 شود  ها ممدرنجرنگرف،ب ایب مسلل ، سبا نشناخ،ب سرشی گم
  

 

بورژوازی باشتتتیو، نیازی ی ایدئولوژی خرده   نعایندهمتار ن، برای گمنجر بنتا بت  

د اندارام ستتهیو باشتتیو: یعنم برای  قبقاتمنیستتی    د اندار باشتتیو یا در منافع 

خا  ضتترورتم ندارد     ضتتو گم قبق  باشتتیو  در  قبقاتممشتتار ی در ایدئولوژی 

نعع،ام خود را، ن  بنا ب  یدئولوژی اربابام و ولمشتتتعارند هنرمندانم    اتاری ِ هنر بم

ی تراردادی،    با باورداشت،م اس،وار و از روی سرس ردگم شذیرف،ند  ایب وضع وفی  

ای، گزاد نشتتتده بودند  ای حرف تا زمانم مععو  بود    هنرمندام هنوز، هعچوم قبق 

هنرمندام بیا از شیا  م قبقاتمگگاهویژه شن از  صتتتر روشتتتنگری، از گم شن، ب 

تر شتتدند  برخم از های فرودستتیافرایا یافی و بستتیاری از گنام ستتتنگوی قبق 

ورزام و تر  صر روشنگری از اشرافیی روگردانده بودندو و اندیش نویستندگام برجست، 

ویب ی نوزدهو را تدی  ارگر صنع،م سدهنویسندگام و هنرمندانم    ایدئولوژی قبق 

وبیا هع ، تریب هواخواه گم بودند،  ومندان  توستع  داده و مش،اقو گم را نجا  رده 

دار، از شیشتتتین  و دارایم و تربیی و ی بورژوا بودند  هر فردی، ژرف و ریشتتت از قبق 

شرور ، و نیر از شایگاه اج،عا م شدر و مادر و رستتتو  خانوادگم خود نشتتتام دارد  با 

،  ان،جار داش -وت،م جامع  دیگرگوم شده  -تبار ای اشرافم   از نویسندههع ، ایبایب

«  اشتت »   تعوا  نیو    های اشتترافم وفادار بعاند، و یا ایبشتتیوهباشتتیو    ب  

ای ایتتدئولوژی شرول،تتاریتتا دو نهتتا  بورژوازی، متتار ن و انگلن، بودنتتد، بیتتانگر ایتتده

 هاسی  ایدئولوژیگیری ی چگونگم ش مگیران  دربارهازاندازه سادهبیا

ی ها ایب نیسی خاس،گاه اج،عا م برخم از ایدئولوژیتریب ن ،  دربارهدرخورتوج 

ورزام، گاهم باورمندان  و گاهم ن ، ایدئولوژی    هنرمندام و نویستتتندگام و اندیشتتت 

دهندو بل   ایب اسی   ، خواه خودشام ب ذیرند و حامیام و مش،ریام خود را رواا مم

 نند  معنای ایدئولوژی دتیقاً گم استتی    شروا چنیب مممخواه رد  نند، ناگگاهان  و ب

های فرد، چ  خود  ایب را دریابد و چ  ن ، باید با ها و  وشتتاها و احستتا اندیشتت 

چ  زمینداری یا  -منرق و اخلاق و ذوتم مناستتتا با هنوارهای نجو اج،عا مِ چیره 
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ن  فقط از  -شدگام اندهخو« خائب»ستاز باشتند  ایب هو -داری است،بدادی یا سترمای 

هعواره در تدویب و رواا   -چنیب از میتام فرادستتت،تام میتام فرودستتت،تام،  ت  هو

اند  نتستت،یب بار ایب امر هنگامم    اشتترافِ  صتتر ها ستتهو بررگم داشتت، ایدئولوژی

ی روشتتتنگری گرمتام بورژوازی را شتذیرف،نتد یا هنگامم    بورژوازی مروا اندیشتتت 

شد، رخ ندادو بل   وت،م گباز شد « ی قبقاتممبارزه»و « زحع، شام قبقاتم گگاهم»

ی حا و م، د شدند تا ، و ا ضتای قبق (۴1)هارومم با شلبیب (۴9)های   شاتریستیب

های اج،عا م شیا  مستیح را در رو  جار برنند و من،شتر  نند  ا ضتای تشرها و قبق 

شذیرند    بیا از های فرودستتتی را بنا ب  ملاحجاتم مم فرادستتتی ابلا گرمام قبق

ا ههای بردگام، سرفهاند  شر ی گنام در مبارزنعایند،  علمگنچ  در نگاه نتستی مم

نم بیی شیاتر از روی تر  از فروشاشتتتم  لم جامع  و بر شای یا زحع، شتتتام بیا

 نجعم تازه اسی، تا از سر هعدردی و بشردوس،م  

م مش لم واتعم شدو یعن ها ب  قبق  بد  ب ا بود    ان،ستاب ایدئولوژیتنها بعده

یا « ی قبقاتممبارزه»هایم چوم از زمانم    ایب شرستتتا مررح شتتتد    گیا م هو 

، یعنم روشن  رام «خائنام»ی گم وشرداخ، ی ستره ستاخ، « قبقاتمهای ایدئولوژی»

ی شرول،ری و ایدئولوژ گگاهم قبقاتم   نبودند  ایب -ن ع خودشتتتام بنا ب   -نام،عهد 

 یار  ع،ری دارند تا در میام روشن  رام، سوسیالیس،م در میام  ارگرام مدافعام تعا 

شتتت م نجری  و برنام  ت صتتتیل رده ب  « ئنتامختا» ت  هرگر بتدوم وجود و نیر ایب

انتتد، جتای شتتتگ ،م نتدارد  ح،تتا لنیب شتتذیرفتی  تت   تتارگرام توانتتایم هگمتددرنعم

   راستت،م ستتوستتیالیستت،م را نداشتت،ند، و نهایی گمبتشتتیدم ب  گگاهمِ ب توستتع 

نم اهای  ارگری فراتر روند، و بنابرایب گزادی گنام بدوم شش،یبتوانس،ند از ات ادی نعم

های ت صتتیل رده و توانگر نامع ب بوده استتی  از ستتوی دیگر، بدومِ رفقایم از قبق 

ا و هها و ستت،یرهی  ارگر صتتنع،م تازه، با ب راممناستتبات تولیدی تازه و وجود قبق 

 شده از سوینهادهشیا های فلس م و تاریتم و ات،صادیشام، نجری های خا مبارزه

 اند  شدهعمهرگر شدیدار ن« خائنام»

صتتتورت  ی تاریتم را ب های واتعم توستتتع گم بود    تناتد« خائنام» ار ایب 

قط با ف ی قبقاتممبارزهو  گگاهم قبقاتمی دیال ،ی م بازگویند  های اندیشتتت م هو 
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اند  هر قبقهای ذاتم ها  ی ییتعری  روشتتب و گویا در ی  نجری  شدید نیامدند  ایب

خود داشتتت،  باشتتتد،  قبقاتمها را ب  فراخور جایگاه و هر  ن    توانایم تدویب ایده

های ، روشتتتن  رام، مبل تام و مؤل تام بیانی «ختائنتام»هتا را دریتابتد  توانتد گممم

های اصتتتلم گگاهم را شتتترطو روی ردها و شیا قبقاتمهای گیریایدئولوژی ، جهی

ها را فقط گستتت،ر    ، ایب گروه گمیابند  نهایی گمستتتاخ،ت  و گمتاده مم وبیا و

اند یا ن ، اهعی،م  ت  گیتا ا ثریی یا اتلیی مرد  از ی  ایدئولوژی گگاهدهنتدو و ایبمم

 وچرا ندارد  چومبم

شتتناستتی  های جامع ی  ارستتازهانگلن بر شای « شردازیشیروزی واتع»ی نجری 

ی زیریب استت،وار اسی  گم شتناستان های روامست،قم از انگیر های هنریِ مگفرینا

ا  در سرح روانم بلب  دارند، و گگاهم شذیردشام و ب اصتو  فلست م    هنرمند مم

روی الراماً هعام اصولم نیس،ند    خصلی هیچخواست،ار درک و شیشبردشام اسی، ب 

از  توامند راستتت،یب را نعمنجر انگلن، هنرم  ننتد  ب گفرینا هنری او را تعییب مم

هایا دید او را تار  رده وامیدواحوا  واتعم بازداشتتیو هرچند    بیونعایاندمِ اوضتتاع

رسی تواند جایگاه دباشتند  گنچ  تردیدناشذیر اسی ایب نیسی    هنرمند راس،یب نعم

و را ن ذیرد -برانگیر استتی    ایب خود شرستتا -اج،عا م «( شیشتترو»)از نجر انگلن 

ای    چندام مستؤو  گم نیسی، در تلعرو بل   ایب استی    او، جدا از سترح روانم

منافع  ا  وواتعم قبقاتم ند    ایدئولوژی خود  و وضعیی  قلانی،م  ینم  ار مم

گم راهبر بوده استتی  بنا ب  انگلن، ایب مهو نیستتی     اج،عا م راستت،ینا او را ب 

و  در وگتر و اندیشتتعندی برتر از بالراک گی به،ر یا صتتادقای بالراک هنرمند بیننده

ا ، میم ب  بازشناخی لوحان های ستتادهداوریربو شیافلست   و ستیاستی بود، و ب 

چرا    در واتع ابلا، اگر ن    -ها و دستت،اوردهای چشتتعگیر بورژوازی داشتتی توانایم

   س،ایا و دفا ا ا ایبس،ود  مهو گم اسی    بهای اشرافم را ممهعیش ، فضیلی

میلم و داران ، گگاهان  و شرشور بودو با بماز اصتالی و اشرافیی و سلرنی و  لیسا جانا

های بورژوازی نوشتتی  درستت،م از دستت،اوردها و شیروزیحق و ب بم نی تواهم، اما ب 

ع  با هی گم بود  با ایباشتراف سالاری داشی و شی ، بالراک دلبست،گم شرشتوری ب  

شرداز و با درک و باورشذیری هرچ  بیش،ر بورژوازی ی ی  واتعقرف و منص ان نگاه بم

شروا بود، نعتایتانتدو چرا  ت  خود  از اشتتتراف نبود، و گرچ  افراط  ار و بمرا بتازمم
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ی هنرمند از جهام ن  دانیو    انگارهبورژوایم  تاتتم و مع،تد  بتاتم متاند  دتیقاً مم

  ایب دارد    اصو  چ هاسی، و ن  بس،گم ب    او قرفدار گم سانم دارد  بست،گم ب 

گردو نایب بس،گم دارد    با چ  چشعم جهام را مم ی او ب شذیرد  انگاره سانم را مم

گموزد و ما مم ب « شردازیشیروزی واتع»ی    ایب جوهر هعام چیری استتی    نجری 

 م ب  بررستتم نقا ایدئولوژی در هنر تریب شتتدرستتیدهد    ب ب  ما ایب توام را مم

 ب ردازیو  

رف،  بسیار شیچیده اسی: انگیر  اج،عا م و هوخاست،گاه ایدئولوژی هنرمند روی

ی نتستتی اهعیی ترار توانند در درج ای، هع ، ممای و زندگینام ت صتتیلم و حرف 

نرمند شرفی ههای گوناگوم شیگیرند  ایب خاس،گاه گاهم م، یر اسی و، بس،  ب  دوره

ی شتتود گ  ند  وانگهم، هعیشتت  نعمو  ارهای من رد  اهعی،م  و یا بیا شیدا مم

توام از ی  ایدئولوژی یا    هنرمند ایدئولوژی معیب و بنیادیب دارد  امّا هعیشتتت  مم

های ایدئولوژی  ستتتب گ ی و مقاصتتد نهایم را ح،ا در گم گیریای از جهیموعو  

،ناتضتتتند،  شتتت   رد  زیرا، در معنای اج،عا م، ح،ا دیدگاهم ها مهنگا     انگیره

 چندام« شردازیشیروزی واتع»ی م،رلر ، مبهو و بیرترعم نیر دارای معناسی  نجری 

ند  هایم  حق مرلا را ادا  ی چنیب شیچیدگم   باید توستتتع  نیاف،  تا ب،واند درباره

اه رای    ح،ا در نیع شتتاهدهایب نجری  تا نوم از بینا درخور و تدویب چشتتعگیر م

شتتناستتم جامعم از هنر هو نیستتی، فراتر نرف،  استتی  در واتع، ایب ریری جامع شای 

ی چیری بیا از ایب نیستتتی  ت  هنرمندام در ی  جوّ اج،عا م نجریت  بتازگوینتده

ون  گ نند    در گم توانینم ا ،بار دارند    از نجر ساخ،اری هیچ ار مم( ۴9)اییگان 

توانند در درک هنرشام نقشم ربرم با انگیر  روانم مستلطِ هنرمندام ندارند، اما مم

ی تاقع داشت،  باشتد  ایب درخور توج  اسی    انگلن در ایب نجری ، و نیر در نجری 

ز ا -هایا تریب م هو ام دیگر، در دو تا از ویژهبیب   -یا «م،وازی الاضتتتلاع نیروها»

شیروی  رد  او در هر دو نجری ، با هگم در « زیر م خرد»ی  اصتتتم هگلم، یعنم از 

   برای ایب م ،ا اندیشت  بنیادیب اسی، و هگلیسو و مار سیسو را دربر  -ایب ایده 

ندی تاریتم روام شناسی  نعاینده ی رو-ی توربمستهیو استی    سوژه -گیرد مم
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تواند ح،ا گم دانستت،ب هدفا ندارد و، در ستتر م فلستت م، نعماستتی    او نیازی ب  

 هدف را بشناسد 

  

 

بیی ی نس   بررستم سترشی ایدئولوژی  اندیش ، روانشناسم گش ارسازی، و ایدهایب

های مشتتت،رک ی خاستتت،گاهزمانند، نشتتتان های فرهنگم هع  با هو هودانا و ارز 

ی انگیر  ات،صادی ترعم اما تا گم زمام هاستی  اگر  ارستازها م گمتاریتم و اج،ع

 ست،مها ب داشتی، ایب دیستی لیبشنهام در گگاهم بورژوازی مدرم نقشتم چیره نعم

اند  ای دستتتی یابند    تا نوم نیر گم را ح ظ  ردهاهعیی  لعمتوانستتت،نتد بت مم

نعایم(، خودفریبم و )منرقمهایم چوم ایدئولوژی و خردورزی های م هو خاستتت،گاه

ر توانند د ننده تنها ممانداز )شرس  ،یو(های گعراهها و چشو، اشت،قاق(3۱)توزی ین 

  چنام   -دریاف،  شتتتوند     ی دورانم انقلابمها و شندارهای بیهودهبتاف،تار ناامیدی

 ایزیستتت،ند، دورها  ممی  ستتتانم    در گستتت،رهدر شم خود، برای هع  -دیدیو 

وچرای گم چومی بمای    تورب هعراه داشیو دوره ننده ب م،ناتد و دشتوار و گی 

ود  گذاری نه ،  بهای اندیش  و دوسویگم احسا  و ارز در دیال ،ی  تاری ، تناتد

ی ت لیم ایب بدگعانم بود    در شن گشتتت ار و گگاه، شنهام و ای فب تازهاصتتتم شای 

   گنچ  تردیدناشذیر و روشتتب استتی، شنِ ششتتیِ خود بناگگاه نه ،  استتیو و نیر ای

 -برداری نقابدارد  م هو  اندیش  هعچوم روند ناستازگاری و دوسویگم را شوشیده مم

ی م از  -های بنیانم گم خواسی ای با مراجع  ب روند گزمودم و گشت ار ردم هر گراره

( هععصتتترام 38شارتو) هتای  صتتتر بود  در ایب معنتا، متار ن، نیچ ، فروید وویژگم

شام در ایب های دیگر با ی دیگر ستازشم ندارند  هع اند، هرچند    از جهیراست،یب

ی ی گنچ  مرد  در بارهانتد    زندگم ف ری گگاهان  و گشتتت ار و نیر هع رایبتاره هو

شو  و  ژتاب، دانند، ابلا چهره نند    ممدانند یا ف ر مماحستتا  و  عم خود مم

نجر های واتعم رف،ار گنام اسی  اینام صرفصرفاً ساخ،گم یا اش،قاتم انگیره هایش م

 ردند، ی گم ممدانس،ند و یا هر ف ری    دربارهی مار ستیستو مماز هر گنچ  درباره

ها را شذیرف،  بودند    هایشتتام، فب ت لیم گگاهم و درک ایدهدر زمام شروراندم گموزه
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هم گگا»ی شام نجری ی ایدئولوژی گم استی  هع نجری  ویژگم ماتریالیستو تاریتم و

 دادند  گم مم ربو هر نامم    ب بردند، ب  ار ممرا ب « دروبیب

ی متار ستتتیستتت،م ایتدئولوژی شتتتنتاخی شیوند واتعم میام ی نجریت متایت بب

های اج،عا م،    معنای  ینم وضتتعییشتتناستتم و روانشتتناستتم استتی: ایبجامع 

ها هعتوام باشدو گمهای ذهنم مربوط ب ها نیازی ندارد    با هدفومها و تانستاخ،ار

یرو ش ی قبقاتممبارزهو  قبقاتمگیری های تولید، نهادهای اج،عا م، شتت م   شتتیوه

ی خود را دارنتتد  بنتتابرایب، فرد در «خرَدمتتایت »هتا و منرق خود هستتت،نتد، و تتانوم

نیسیو بل   با « گزاد»ات،صتادی خا  از جهات  املاً بنیادی -واحوا  اج،عا ماوضتاع

 ترمینولوژیاندیشتتد  بنا ب   ند و مم ند،  عم ممداری و ذهنیی احستتا  ممجانا

مس،قم از دارندگام گم ستب گ ی   قبقاتمخرَدِ « زیر م»شتود از هگم در اینوا مم

ی یاف، ای فراشتتصم با گرزوی داران  ب  شیروزی مادی هعچوم خردمای میمِ سترمای 

خصتوصتم و ن ع فردی ی م نیستی و، در مقا  رانشتگری جععم، ستازو اری ی سره 

اندیشد و ی خود ممفردی درباره دیگرگوم با روانشتناسم گز دارد  از نجر مار ن گنچ 

راس،م گم چیری اسی    او ب »شتناسان  بیرمادی اسیو مهو گوید، از دید جامع مم

گون ، معنای ایدئولوژی  رف،ار گدمم با انگیر  هعیب ب ( « 11دهد)هسی و انوا  مم

های  ار و روانم او  املاً ت اوت دارد  انستام شیوس،   ار رد اج،عا م و ذهنم فراورده

گنام  اری »گیرد  ایب ح و مار ستتیستت،م    های ذهب را با هو اشتت،باه ممفراورده

ی ایدئولوژی تواند شعار  م نجری مم« ،(12)   گم را بشتناسندگمدهند، بمانوا  مم

 باشد  

شدم در جنا وجود ای    در شن تصتعیو  ستم برای داوقلاهای روانمانگیره

خواهان  باشد: مع ب اسی ف ر  ند    دارد برای یاف،ب دارد، مع ب استی صرفاً گرمام

رود  امتتا برداشتتتی او از دو م هو   تتدالتتی و گزادی جنتتا مم تتدالتتی و گزادی بتت  

ای دارد    چیرگم ستتیاستتم بر عا متشتترهای اج، ایدئولوژیرف،  ریشتت  در هوروی

هتتای متتادی چنیب از راه انگیره تت  هو شتتتور او دارنتتد  از ایب ترار، نتت  فقط  ینتتاً، 

های شتتتتص داوقلا، مع ب ی نه ،  در شن گرمامی نهانم و ناگگاهان یاف، والتایا

 ای م،والم ازساز جنا باشند  تاری  رش، های استاستاً ات،صادی سبااستی  ارستازه
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گزادی جنبا  هواداری ازاستتتی  مرد  بر ایب باورند    ب   (31)هابستتت،امبدهچنیب 

رو مراتا  لیسا را ف وشتند سلسل نا  گزادی دیب ممجنگندو ب  دارند با زمینداری مم

د تردیشورند  بم شتندو سترشتار از شتوروشتوق برابری و برادری بر اس،بدادباوری مم

ها و ها، جناهای راستتت،یب مبارزهی انگیرهای بازتابانندههتایم تتا انتدازهچنیب ایتده

عار شها را سرگبازی ب گنام اسی  از دیدگاه روانشناسم،  افم اسی ایب ایده هایانقلاب

های دیگر باخبرند  اما تنها نتدرت از انگیر تر نرویو، زیرا مرد  بت گوریو و دیگر شیا

ِن راس،م چ  چیری در شتواند گش ار  ند    ب ت سیر ایدئولوژی  روی ردهایشام مم

 هایشام نه ،  اسی   نا

استتتی    مرد  خود از گم گگاه نیستتت،ندی از دیدگاه « گگاهم»ایب چت  نوع  امتا

شتدم از وضعیی خود فقط ب  هعام شتناستم، توانایم نهام هر قبق  برای گگاهجامع 

ی گشتت ارگم و بیام نعایام خودِ وضتتعییِ قبق  نیرویم  ارگمد و درخور ا ،عاد اندازه

سرراسی و  ارگمد گش ار  گگاهم قبقاتماسی  ایب توانایم فقط وت،م خود را هعچوم 

ج  وهیچخود بیندیشتتتندو    الب،  ب  قبقاتم ند    مرد  هعاهنا با وضتتتعیی مم

خود  عم  نند  در  قبقاتمهعیشتت  چنیب نیستتی، ح،ا اگر    هعاهنا با وضتتعیی 

ا  ازیِ نجتنها با براند» گگاهم قبقاتم( بر ایب باور اسی    35)ایب باره، گلورگ لو ا 

شذیر یاف،  بر بنیانم ات،صتتتادی ام امای  املاً ستتتازمامی جامع املتا م و توستتتعت 

  ترتیا اسی   داند   ، تنها ب و او ایب دگرگونم را برگمده از ایب واتعیی مم«شودمم

ای ایدئولوژی  برای ی اج،عا م در مبارزهمبارزه»ای رستتتیتد    مرحلت توام بت  مم

 («   13شود)جامع ، بازتابانده مم قبقاتمی شوشاندم یا گش ار ردم منا گگاهم، برا

وج  هعام ایدئولوژی نیستتی  هر نعودی از انستتام نعایانگر هیچب  گگاهم قبقاتم

نیستتتی  ایب واتعیی     گگاهم قبقاتمی ایتدئولوژی استتتی، امتا هعواره دربردارنده

د     ناند، فقط ثابی ممی بُردارهای هعیشتگم  نشگری انسانمها از زمرهایدئولوژی

ر ها  اگی ایدئولوژییعنم گفریده -هاستتی، و ن  بر  ن ی ایدئولوژیانستتام گفریننده

    -اند چنام    گ ،  -صتتترفاً برنهاد )تر( مار ستتتیستتت،م را وارون   نیو و بگوییو 

ستتتازی (، بیا از اندازه ستتتاده14  ن)د و ن  برانهای انستتتامها فراوردهایدئولوژی

 هایشرطبدوم شیاگفریند، اما ن  ها را ممایو  روشتب استی    انسام ایدئولوژی رده

تریب برهامِ منا فرافردی ایدئولوژی، ها استی    روشبشترطمستلوو و در ایب شیا
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ها را از سر بلهوسم ها ایدئولوژی ینیی اج،عا م و خودفرمانم گم نه ،  استی  انسام

های ها و شنداشتتتیوشرداخ، ها جر ستتتاخ، گفرینند  وگرن  ایدئولوژیخودستتتران  نعم

 شود، تضاد میامبودند  باری، گرچ  شیوس،  ت رار ممهای شتا ران  نعمذهنم، یا خیا 

ی گفریب و انستتتام هعچوم اُبژهایدئولوژی خ،مشتتتناروامی انستتتام هعچوم ستتتوژه

ناشذیر نیستی  ایب صرفاً    ایدئولوژی  گفریده شتده، تضتادی گشت،م خ،مشتناجامع 

یعنم بنیام ماهیی  –زمام اج،عا مِ او نا فردی و هوی انستتتام و مهویتی دوگتان 

 ند  نقد ایدئولوژی انسام توانایم گم را ندارد را بیام مم -ی زندگم او دیال ،ی م هع 

ی خود او فراتر برودو درسی هعچوم ایب واتعیی    از وابست،گم ایدئولوژی  اندیشت 

د او را از ناستتتازگاری با م یط توانی خود او بنیانم اج،عا م دارد    مم   اندیشتتت 

 دارد ی  شا ا با گم باز ا ، و ادام اج،عا م

  

 

 های شیشرفی و ت ولمتریب نعون تریب و روشتبها از نتست،یبگیری ایدئولوژیشت م

 ی اشرافم اف،تار در یونام باس،امنام رایم )ریگوریسو( سب مِ گییباستی    از ستی

  ای بود  سالاریه ،و و ششو شیا از میلاد هنر اشرافهای گیرد  هنر سدهریش  مم

یا وبا   وهنوز دول،عند و از نجر ستیاسم چیره بود، اما جایگاه ات،صادی و سیاسم

ر  ناسالاری را از جایگاه رهبری در ات،صاد ب  خرر اف،اده بود  بورژوازی شتهری اشراف

ی نقدی و افرایا ستتتود بهاستتتالاری    شتتتاهد  اها اجارهرانتده بودو و اشتتتراف

 واحوالماندر ارامِ ات،صادِ شولم تازه بود، هعام وا نشم را نشام داد    در اوضاعدستی

دهند: یعنم مد م های تهدیدشتتتده ابلا نشتتتام ممها و قبق ی گروههعتانند هع 

 تی ید برداری )ان صتتتار( شتتتد  باری، تنها در گم هنگا  بود    گباز ب  ی ،ایم و ویژه

ا  از ام،یازهای ویژه و جبرام شتت ستتتی دبودم خود، توجی  حق برخورداریستترگم

شن دیگر (  از گم15های مثبی دیگر  رد)ا  بتا اد تای داشتتت،ب  ی ییات،صتتتادی

 شتتعردندو وهای فضتتیلی و اف،تار برممرا نشتتان  قبقاتمهای نژادی و ندرت ویژگمب 

داخ،ند    در زمام ثبات ستتیاستتم و امنیی ای اخلاتم شرنام تدویب گییبشتت،ابام ب  

های اخلاق اشرافم نعود  در ایب هنگا  بود    شای زحعی درخور توج  ممات،صادی ب 
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نوابی و ی ( از تولد و نژاد، و ایده3۴)والاگهری هایبنیام گذاشتت،  شتتد: یعنم م هو 
شتتد  های نجامم و اخلاتم مشتت،ق ، توازم میام جستتو و ذهب، فضتتیلی(33ِ)خوبم

تریب تولم ایب ایدئولوژی ستتتاده شهلوام جوام گرمانم در تریب و روشتتتبشتتتنتاخ، 

ستترایشتتمِ نو    ستترراستتی ب  شی رتراشتتم یونام استتی  شتتعر بنایم و اخلاتم و هو

شرداخی، در هعیب ب رام اج،عا م ریشتتت  گرفی و بیا از های روزمره ممگرف،تاری

 مقبقات(های شهلوانم  هب  لات  و دریافی اشتترافم را برانگیتی    در مقا  3۶)ستاگا

 ردند  شتتتا رام هعستتترایشتتتم و شندگموز، مانند دفاع مم حتا و از بقتا و دوا  خود

های اخلاتم های شر ماجرا، گموزه ردم با نقم داستت،امجای ستترگر ، ب (39)شیندارو 

گاه    تبلیغ گشتت ار نیسی،  ردند  شتعر ایب شتا رام گماشتراف  رضت  مم جدی ب 

  املاً  اربردی اسی   قبقاتمای از ایدئولوژی یاف، های والایاش م

ناگوم گو خ،مشتتتنازیبایمهای و بُبِ ایدئولوژی  فر  قبقاتمی میام جایگاه رابر 

رف،  واتعم و باا ،بار استتتیو هرچند    در هوای استتتی  ت  در بنیتاد و رویرابرت 

موردهای خا  ابلا دلبتواه و صتترفاً موازی استتی  درستتی در هعیب جاستتی    

 شود  تریب خرر ایها  روبرو ممشناسم هنر با بیاجامع 

  (فر  ادوی  ریس،ونوشت، )بنا ب   قبقاتمی شتدمِ جامع شرورده

 ش م داس،ام و نعایشنام  شود    رتص ببالد و ب سبا مم (31)
شتتوند تا    باید گستتام ممهای هعستترایم چنامدرگید  دشتتواری

بازیگر مع ب بشود  فردگردی    برگمده از تقسیو  ار شیدایم ت 

شتتتود  خدا، استتتی، در تراژدی بازتابانده مم قبقاتمی در جامع 

شتتتاه، مرد ، بررگعردام، از هعستتترایام جدا و بر -تهرمام،  اهب

گری ایستتت،ا و بازی بازی زمام ب شتتوندو و هوصتت ن  نعایام مم

ناشذیر م، ر م    در هعستترایمِ هعراه با رتص از ی دیگر جدایم

   (16بتشند    )بودند، جام مم

دانیو    تاری  تراژدی قولانم و شیچیده استتتی و خالم از ابها  خوبم مما نوم ب 

ی  جامع ای ب های تاری  تراژدی چ  بسا با گذار از ح ومی تبیل هو نیسی  خاس،گاه

مانندو اما چنیب فرضم هرچند    مست،قم از گم برجای مم -زمام باشتند هو قبقاتم

ای  لّم میام شدیدارشدم بازیگر م رابر ثابی نشتده استی  هرچ  رخ داده باشتد، دید
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ی ی  ِلانم، توستتتع شاشتتتیدگم جامع های گوناگوم هعستتترایام و ازهومن رد از رتب 

    -   تهرماِم تنها بافم نیسی  ح،ا ایبانگاری و  لمها، و تقسیو  ار جر سادهقبق 

 دارد تا ب تر شباهی رئین ِ لام  وسترنوشت،ا موضوع تراژدی اسی از هر حیآ ب  

 سی، هنوز جای تردید دارد  ی رتابی ات،صادی اای    زادهیاف، فرد رهایم

ی میام های گوناگوم، رابر ختاستتت،گتاه اج،عتا م و معنای ایدئولوژی  ستتتب 

گرایم و گزادیتواهم )لیبرالیسو( از  اری از سویم و قبیعیرایم فر  و م افج ستتی

م را تازگم گشناسمِ مار سیس،م ب    جامع  سوی دیگر، در هر صورت، چیری نیسی

 شتتت   رده بتاشتتتد  یونتانیام خود ازایب شیوند گگاه بودند، هرچند    توانایم گم را 

 (39)دهای اوری ینداشت،ند    اصو  بنیادیب گم را تدویب  نند  گریس،وفام بر تراژدی

گری گرمانم ی  هب زندگم و هو ب ستتتالاران دیدگاه اشتتترافخرده گرفتی    هو ب  

 -رو ی ارسگ ، بنا ب   - نند  خود ستوفو م گلیستو( هنری شیشتیب توهیب مم)ایده

   اوری ید گنام را دهد، حا  گمگ ی    او گدمیام را چنام    باید باشتتند نشتتام مم

دهد    گ ،ب ادام  مم نعایاند  گنگاه ارستتترو ب راستتت،م هستتت،ند، مم ت  ب چنتام

 - a ، 83 8۴۴1 ،صنا ی شعر« )از ما به،رند»و هومر  (۶۱)تو های شولی،یوشتصیی

ای دیگر برای بیتام هعتام مرلا استتتی  در هع  جا م هو  هنر (،  ت  تنهتا گونت 3

 گ (،، در مقا  بازنعایم از ی   عا  مرلوب )ایده«گرهنری گرمانم» لاسی  در مقا  

تری از انستتام، بتشتتم از وا نا ایدئولوژی  تر، و انواع والاتر و شتتری جهانم  امم

ی بورژوازی    نجو  هب را تهدید ابر ات،صتتتاد شولمِ بالندهستتتالاری بود در براشتتتراف

  رد  مم

های دوازدهو و رسِم سدههوهع،ای ایب روند با برگمدمِ نوشتهسواری در هنگا  ب 

تر رخ نعود  شعر نوشهسوارام    از سالاری فلودا   هبستیردهو، و ن وذ گم بر اشراف

شتتتود، ی م از م درباری شدیدار ممبندگم و دگرگونم من،  در نجو حعاستتتم و بنای

  گوردها را، ن  تنها در تاری  ادبیات،    در  ُمِّ ایدئولوژی شدید ممتریب شتتت تافژرف

[ ٔ  ت و  نهتایم هنگتامم روی داد  ت  جنگتاورام یت  بتار دیگر از ورود بت  ] حیر 

م ب، ، گارم ام گورده بود، منع شدندو و الشام جایگاهم رفیع ب سالاری    برایاشراف

ای شهسوارانم    شیش،ر راه یاف،  بودند، شرشورتریب مدافعام ان صار بودند  ایب شدیده
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ی مع،از در ی قبق شتده و ت راری در تاری  اج،عا م استی    ا ضتتای تازهشتناخ، 

ها ب   نندو و بیا از گمی اصو  گم قبق  بیش،ر از ا ضای تدیعم ست،گیری ممباره

 نند، حستتاسیی نشام ها م،عایر ممبق  را ح ظ و از دیگر قبق هنوارهایم    گم ق

ی  ه،ری خود را تا حد افراط خالم  نند ه قد تا دارند تعایم «تازه مردام»دهند  مم

ی خود بیا ازاندازه ارا نهند  شتتعر گوردهدستتیو بر ارز  اخلاتم ام،یازهای تازه ب 

و خویگامِ گروهم اسی    تازه از جنگاور  قبقاتمشتهستواری بیام ایدئولوژی  منافع 

 اری اند  تر یا بریا م افج گستتتام شتتتدهای تبا ضتتتای قبق ای بد  ب  حرفت 

دورام شتتتهستتتواری ویژگم بتشتتتید و    ب   خ،مشتتتنازیبایمگوری اج،عا م و نو

 خیالم بود،ای تازه و دیرشا از نازکی نو و نیر انگارهی شتعر بنایم  اشقان سترچشتع 

شردازی خود گم در ی واتعای استتتی    انگلن باور داشتتتی با نجری هعانند گم شدیده

،عا م ی شتتهستتواری از دیدگاه اجبالراک  شتت   رده استتی  زیرا هر چند دورام تازه

قبعم برخوردار بود گویمِ  وامان  و گزادبیا از گم رُکوم افج   ار بود، شتتتعر گم  و

 نعود  سالاری  هب تصورناشذیر ممی اشراف   در گس،ره

 های اج،عا م شایداری جایگاهی ترومِ وسرایم    بر شای شایام رسیدم جامع با ب 

ای    در بنیاد ات،صتتادی بود، اِستتناد تازه قبقاتمی استت،وار بود، و با برگمدمِ جامع 

شتتتود  هرچنتد  ت ، بتار دیگر با تر ممهتای فرهنگم روشتتتبایتدئولوژیت  شتتت تم

های ایدئولوژی  و اج،عا م و ستتیاستتمِ هعراه با گم، گم ( و شیشتترفی۶8شیرایم)دیب

ی یرفشتتود  در ایب هنگا  بود    فرهنا گم منا م،ضتتادی را شذتر ممرابر  شیچیده

، شیرایم یا اصتتلاح دینما  را در شیچیدگم ستتب  مَنِریستتو یافی  دیب   بیام هنری

ای برخوردار بود  اما در هعام زمام، برگمدِ هعچوم یت  نهضتتتی دینم، از شیشتتتینت 

وضتعیی ات،صادی ان واری و شدیدگمده از ناگرامم اج،عا م گس،رده نیر بود  گرچ     

از  توام گم را فقط برگمدهناشذیر اسی، نعمشیرایم گعامبدر بیروم از چنیب باف،اری دی

شاشتتیدگمِ ات،صتتاد ی ازهوهای اج،عا م و ن،یو های اج،عا م و ستت،یره شتتا ا

شیرایم هعچوم روندی داری تازه دانستتی  ح،ا اگر دیبی ستترمای زمینداری و توستتع 

ور اهعیی اسی    شد، ایب ن ،  بسیار درخی مبد  دینم دیده مماج،عا م در جام 

 رد، شتت لم مذهبم بود  خواه و عا  در گم بیام ممشتت لم    ایب روند خود را تعا 

نامید، از هعام گباز هعچوم مم« شیشتت »گم را اخلاق شروتستت،انمِ  (۶1وبر)گنچ  ما ن
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اندوزی و رتابی رخ نعود، و خواه دار هواخواه ما های ستتترمای ی قبق ایدئولوژی تازه

رد ب  مورد ب  توانسی مواز  ردار مش،رک گنام بود، تنها مم( ۶5)تنها توجیهم شستیب

 ردم    قلاواحوا  تاریتم و وضع م لم برترار بشود  درخور توج  گمفراخور اوضاع

گزادی دینم وجدام، با مبارزه برای گزادی ات،صادی و مبارزه با نیروی سر وب فلودالم 

 گیند شد  هو

گری شروتستتت،انم  ار ی م از مندی ستتت،ایابتا بتازشتتتنتاخ،بِ اهعیی ایب ربط

بر تب  شود  شوششم دینم و اخلاتمهای خاس،گاه ی  ایدئولوژی ممنعون  گشت ارتریب

دیب  و، ی سره ب  روی ردی ات،صتادی    ستود  صرفاً ناس نی )نامقد ( یا، دسیِ 

ابم بتشد و  امیبالد و ب  گم تقد  ممگوری مما ،ناستی، و نیر اخلاتم    ب  شو بم

توانند چنیب تبییب بشتتوند    رد، تنها ممانگاای از فید تدستتم ممتواری را نشتتان 

م  داران  ب   امیاب ردم اشت،یاق سرمای اند برای توجی  و شنهامروستاخ،م ایدئولوژی 

داری سهو داش،  باشد، اما خود گم شیشرفی سرمای نهضتی شروتس،ام مع ب اسی در 

دینم را  ی ات،صتتتادی مع ب استتتی دگرگونمگون   ارستتتازههعیبرا فراهو نیاورد  ب 

 داریی دینم را شدید گورد  ستترمای تستتریع و شتتدنم  رده باشتتد، اما ن،وانستتی تورب 

ی نیروهای تولید ترار داش،ند  بدوم ایب شیا های معینم داشی    بر شای شرطشیا

خواه را نداشی  هرچند ای توانایم خلق ات،صادی فرومها، هیچ میم روشن  ران شترط

 شم از گوردم و بهرهچنااوضاع صرفاً مادی، گمادگم و توانایم ب  داری، جدا ازسرمای 

روح »دستتتی گورد، ستتتاخ،ار گگاهم    گم را وستتتایم و ام اناتِ در دستتت،ر  را ب 

های ها،    از گمِ معلو ها و  لیشتتترطشیاداننتد، نت  از گمِ مم« داریستتترمتایت 

 ایدئولوژی  گم اسی   داری هعچوم  رداری ات،صادی، و بیام و برگمدِسرمای 

واحوا  اوضاع ب  خ،مشتنازیبایمویژه وابست،گم ستب  ها، ب وابست،گم ایدئولوژی

ی ه دهو ب  تر از نقاشم هلندی و فلاندری سدهات،صادی در هیچ جا روشب-اج،عا م

باوری )ماتریالیستتو( ی مادهی ایدئولوژی بر شای تصتتویر در نیامده استتی  فقط نجری 

وبیا شتتتایستتت،  از شدیداری تقریباً هعرمام و تواند تبیینم  وتاریتم استتتی    مم

های فرهنگم  علاً هعانند و تاری  مشاب  ربو سنیب  -چنام م، اوت هعگا  دو سب  

دستتتی بدهد  در نگاه گرایم هلندی ب فلاندری و قبعیی  (۶۴مثم ستتتب  باروک) -
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ستتبا اوضتتاع م، اوت اج،عا م،  نعاید، و ایب دتیقاً ب گور ممنتستتی، ت اوت شتتگ ی

نعاید  تریب ممباوری تاریتم شایس، ات،صتادی و ستیاسم اسی    برای تبیینا ماده

ی واتعم  ی یی هنری و نیر اس،عداد و رو  چشع ی سترالب،  چنیب دانشتم درباره

هایم ی ،ا و هتا شتدیتدهدهتد  ایبمتا نعم شتتتتصتتتم ]هنرمنتد[ چنتدام چیری بت 

واحوا  مادی بیروم از فرد نستتبی داد  اوضتتاعها را ب  توام گمناشذیرند    نعم اها

در  اند، شتتتدنم استتتی، وهای گوناگوم در گم شتتتری ی گنچ  هنرمندام ملیمرالع 

ها هیچ چیر های گمهتا و م دودییتبییب هتدفانوتا  چنیب  تاری و  وشتتتا بت  

تواند روشتنگرتر از درنگریست،ب ب  گم اوضاع اج،عا م باشد    ایب هنرمندام در نعم

هعام شتدتم    نهضتتی شروتس،ام با نجا  اند  ب   ار ردم بودهچارچوب گم ناچار ب  

باف،  بود، نهضتتی  اتولی  هو با هویتواهم هلند ب داری و بورژوایم و جعهورستترمای 

م شیعانیعنم جایم    بازگشی دینم  امم و هو -های دربار فلاندرها گداب و است،انده

باف،  بود  در حالم    مذها  اتولی  حا عیی هوب  -میام  لیسا و دولی جامع بود 

، مذها (۶3)های مقد یبا ،قاد  شتتیشتتام شیرو گیداند، بنا ب  را مشتت،ق از خدا مم

از  -واستتر  میام خدا و فرد مؤمب ی شدر و فرزندی بمی رابر با گموزه -شروتستت،ام 

وچرا نبود: چومی بمهع  دیب  ارسازهسالاران  و زورگوس،یر بود  با ایبهعام گباز مرد 

 رد  درستتی شن از مشتتم گم را از شیا تعییب ممتر اوتات ستتیاستتی خطبل   بیا

ها ها  بود    گمتدر  اتولی  بود    شروتس،ام  تنها بعد، در شعا  هعام(۶۶)شتور 

توام تبییب گری مذهبم را نعمرو ستتت،یرهمذها فرمانرواهاشتتتام را شذیرف،ند  از ایب

ای اندک واتعم تضتاد فرهنگم میام دو شهن  دانستتی، و ایب تضتتاد را هو فقط تا اندازه

 هایمیام گم دو شهن  نستبی داد  از سوی دیگر،  ارسازههای نژادی ت اوتتوام ب  مم

ند مانتر در  ی یی بماج،عا م و ات،صتتادی گشتت ارند  بدوم  وشتتا در  ندو او ژرف

اشتتترافم  ار  دربتاری (۶9)جو ت  اولم در ، ایب(۶1)و رامبرام (۶9) تارهتای روبنن

 گرایم و  اق   و خلوتدرونوبیا ب   رد، و دومم در جهانم بورژوایم با تعایلم  ومم

 -ت وینم و ن   ی م و فرمم  فقطگرچ    -اُنن، تنها تببیب ت وینم 

دو استی  هلند دربار فریبنده و  لیسای خودنعایم را های هنری خا  گمگرایا 

گزادی داری بورژوایم و اصم ستاز ستب  باروکِ روبنن بود، نداشیو سرمای    ستبا
ارسایان  در نهضی ( بر هلند حا و بود    درهنرها نیر  اربرد داشتی  نقا ش9۱) عم
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و رستت های انویلم، اگر هو مررح باشتند، فقط ب شروتست،ام جایم ندارد  ح،ا داستت،ام

هایم از گیند  گنچ  بیا از هر چیر مرد  شستتتند استتتی، نگارهدیده مم( ب 98«)ژانر»

ها  نگارهجام و ت های بمها، قبیعیی، منجره«ژانر»های واتعیی هرروزه استی: نقا

ی روی ردی صعیعان  و تر اسیو چرا   مای میمتر باشتد، بابِسترراستیهرچ  ستوژه 

ای گشنا و شتصم و در    جهام در گست،ردهشتود، چندامی ستره واتعم با جهام مم

های ناهعگانم، شتتهر و روستت،ا، ها و بیرونمگید  اندرونمدیده مممهار  امم انستتام ب 

م و گرایم و سرراس،لی بنیام ایب قبیعیست ون،گاه بورژوایم، خانواده، باهعس،ام و م

م، گرایم[ را از فلاندری بودشذیری گم هس،ند  ایب چیرها ن  تنها گم ]قبیعیشیشگویم

وبرگم تعامم باروکِ اروشایم نیر    از تیثرانگیری و شتت وه و جلا  و توعم و شرشتتاخ

  نند  م،عایر مم

  

 

ها یب واتعیی اس،وار اسی    ابلا فر ت ستیر ایدئولوژی  هنر بر اتریب ایراد ب  جدی

های گوناگوم و در هتای ستتتب م ی ستتتانم در هنرهتای گونتاگوم در زمتامو ویژگم

ای از شتوندو    ی  سب  خا  در شاخ های اج،عا م گوناگوم شدیدار مموضتعیی

هتتای هنری ای دیگرو و  تت  فر گورد تتتا در شتتتتاختت تری دوا  ممهنر زمتتام بیا

های ا فر شا بشام هوی ایدئولوژی  مش،رکشیشین    بنا ب  جای گمب  ناشذیرترنرما

اف،ند  بدیب ترتیا، برای ها  قا ممشتذیرتر و ستتتازگتارتر ببتالند، از گمهنری نرما

های  املاً م، اوت در هنرهای گوناگوم یابد و باروک در دورهنعون ، منریستتو شایام مم

یرد، گی شانردهو صورت ممم دگرگونم در شایام سدهشتود  در نقاشم ای،الیایگباز مم

اف،د  در تیخیر ممی ه دهو ب ی ستتتدهدرحتالم  ت  در ادبیات ایب دگرگونم تا میان 

شود  درسی تا های ستب م در هنرهای گوناگوم ح،ا بیش،ر ممخوانمناهو ی بعددوره

در هنرهای  (91)ی هژدهو، یعنم وت،م    رو و وی ستتتدههنگا  مرگ باخ در نیع 

های زیبا در اوا خود بود، موستتیقم بیشتت،ر شیرو ستتب ِ باروک بود  اما اگر  ارستتازه

ی هنرها شیامدهای ی ستتتام نداشتتت،  باشتتتند، و اگر در تتاریتم ی ستتتام در هعت 

  توام گ ی  روشنم نعمهای گوناگونم در ار باشندو ب های ی ستام ستب وضتعیی
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توام رو ممدتیق اسی  ازایب خ،مشناجامع ح،ا توانیب هنر تابع جبر ایدئولوژی ، و یا 

ارتباط با اوضتتتاع و رف،  با توانیب درونم خود، و بمهوچنیب شنداشتتتی    هنرها روی

 شوند  احوا  اج،عا م ش وفا مم

ای از ایب دسی باید درخاقر داش،  باشیو گیریهع ، شیا از شذیر  ن،یو با ایب

های م، اوت اج،عا م، تبلی م های گوناگوم برای نقا   هنرهای گوناگوم ب  شتت م

اند  در ایب خصو  م،عایر ردم ادبیات از دیگرهنرها بسیار مهو ئولوژی  مناساو اید

ی  و ب  اندازهتردید اگر ن  بیشتت،ر دسیِ بم -ا استی  هرچند موستیقم و هنرهای زیب

گسانم و توعم و ش وه و جلا  و گداب و تشری ات ب   ار نعایا گذاش،ب تب -ادبیات 

های ان،را م و ستتتبا بیام ایده تر و ب های ویژهگینتد، ادبیتات با داشتتت،ب وفی  مم

اما ایب نیر روشب اسی روشتنم بر هنرهای دیگر برتری دارد  های شیچیده ب ایدئولوژی

و ت سیری ایدئولوژی م از ت اوت سب  موسیقم، مثلاً باخ و  خ،مشناجامع    تبیینم 

و خبرند، هح،ا برای گنانم    از شیوند  با ناشللوم بم (95)اروئی اهند ، وجود دارد  

 نشانگر دورام انقلاب اسی  

یابند  اّما هر سب م ر  و  عا  ممهای گوناگوم گس،هنرهای گوناگوم با ستر ی

گعام با شت م خاصتم از جامع  شیوند دارد  ح،ا اس،قلا  نسبم برخم در هر هنری بم

بازشناخ،نم دارد  برای نعون ، در  خ،مشناجامع ها از هنوار  عومم انگیر  از ستب 

 ردم  رض  ر ب تشیرایم بیاستب  باروک، ضد دیبزمامِ گذار از ستب  منریستو ب  

ها را ت ی تیثیر ترار دهد، مایم بود تا ب  مععاری  لیستتتایم مولم و باابه،م    توده

ب   گیرامِ نسب،ًا اند اهای م،ناستا در ادبیات    با شیا ی دگرگونمنهادم هع بنیاد

و بینیی هژدهو بورژوازی را ممنعود  از سوی دیگر، در سدهمماهعیی  لیسا بمچشو 

ر تی ادبیات شتتده، و بر گم اِ عا  ن وذی تاقع نندگام  عده  دیگر ی م از مصتترف 

لیسا تقاضاهای  ی دربار و سلیق ی ترم وابست،  ب   ند تا بر موستیقم    تا نیع مم

های ششت،یبام  لیستا در  شتورهای  اتولی  و شروتستت،ام ی سام بود  وانگهم، قبق 

یا دروم گراتر ب  ستتتب م شدید گورده بود    بیا نبودند: ن وذ شروتستتت،انم هعواره

فروشتتم )اشتت،را م( تر از هر چیر اما ایب استتی     نستترت بلییِ  شیاداشتتی  مهو

ی هژدهو هنوز در دورام بورژوایم نیر هعچوم نشر  ،اب و نعایشگاه هعگانم در سده

 ات  شا ا ونوشایم خود بود  در سراسر تاری  فرهنا برب میام هنرهای زیبا و ادبی
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بندی اج،عا م م، اوت و چنتدگونگم هعتانندی وجود داشتتت،  استتتی    از تر یا

تری از های ات،صادی گش ار، شعار  ودلیمگرفی  ب  گیراتشتام ریش  ممنیازهای شیا 

ادبیات  ایب  لات  دارند تا ب   -چ  رسد ب  مععاری  -سازی نقاشتم و موسع  مرد  ب 

 سالاریم    بورژوازی هعچوم نیروی فرهنگم اصلم جای اشرافترازی ح،ا هنگامناهو

شتت م چیرگم ادبیات بر هنرهای دیگر نشتتام داد   را گرفی، برجای ماند و خود را ب 

 ند، و در گروهم ازنامدارام ادبیات از نجر سب  بیا از هر زمام دیگری شیشرفی مم

مردام  لیستا و شژوهشگرام ر هایم    خواندم در ان صتاتر از ستدهتواند بیاهنر مم

 مقا  شام  خود در شان،لوم )حلق ( هنری مرعلب باشد  بود، ب  

ی اند    قبق  و شیشتتتین هتای اج،عتا مهتا شیا از هر چیر شتدیتدهایتدئولوژی

های تاریتم ای بستتیار  ع،ر جلوهشتتام استتیو و فقط تا اندازه نندهاج،عا م تعییب

نرهای گوناگوم در ی  فرهنا، اهعیی ستتتب م م، اوت های گوناگوم هاند  نقا لم

دار از ی  فر  هنری ب  ی فرهنای قبق جایم  لات هتا در دورام گونتاگوم، جتاب گم

های گوناگوم شیشرفی هنرهای گوناگوم گویاتریب دلایم وابس،گم فر  دیگر،  و سر ی

گروه اج،عا م  های هنریایتدئولوژیت  هنرنتد  یت   ار هنری خا  با دیگر فرگورده

ی  لم از هنر یا تاری  هنر هعچوم ی   م تر دارد تا با هر ایدهخود شیونتدی نردیت 

ی هنری ی اج،عا م، ایدهشیوستتت،ت   در تیا  با وحدت ایدئولوژی   ینم ی  قبق 

های توام گ ی    گثار دورهای بیا نیسی  تنها ممهعگب یا اس،عرار تاری  هنر افسان 

ند  گیرنستتلم ب  م هومم بستتیار خا  و م دود جای ی دیگر را مم م، اوت ستتب م و

ی دیرتری از سیر شیشرفی  ند و فقط چوم ات اتاً در مرحل هر اثر هنری از نو گباز مم

   ی   ار هنری به،ر از دیگر  ارهای تر نیستتی  نهایی گمشدید گمده، به،ر یا  امیاب

  ند  واتعیی را بیام ممهنری ایدئولوژی خود و بازتاب خا  خود از 

ا ،باری م هو  حقیقی  ینم در هنر، برای هنرمندام ام ام گریر ی بمدر ن،یوت 

ها گرایم هستتیو هرچند    ایب  ار در تاری  هنر با هعام دشتتواریاز مشتت م نستتبم

ایب سبا    تاری  هنری  تر ب های  لعم  در واتع، بیاروسی    در دیگر رش، روب 

های دیگر تاری  گش ار ای را هو    در شاخ ی شیشرفی شیوس، تریب درج ح،ا گم  و

های تاری  هنری هر نسلم ابلا ن  فقط دهد  ت ستیرها و داوریشتود، نشتام نعممم
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ا را های گماند،    ح،ا نستتتم بعدی باید تا اندازهمعنمربط و بمبرای نستتتم گینده بم

اند  خودگردانمِ دوباره در دس،ر بررسم برای ازگمِ نادیده انگاردو زیرا گثار اصتلم مورد

های هنری گذشتتت،  هر اندازه هو    نیازمند گفرینا هع ، برای دستتت،یابم ب با ایب

،م بایستهای گوناگوم ممرستد    داوریدگرگونم در نگر  باشتیو، باز زمانم فرا مم

،م ورام گذش،  بایسگسانم ب ذیریو    هنر دگذاری بشتوند  مع ب نیسی    ب ارز 

یعنم    هنرمندی چوم رافائم روزی استتت،اد  -گذاری مداو  تب دردهند بت  بازارز 

هنری     سب م شعار گید و روز دیگر تنها نقاشم مععولمو یا ایب لاسی  ب  تدر الم

 یاری از شستندِ هنری هرزرف،  ی تعا مانند منریستو    دیری نیستی هعچوم نعون 

 هایتریب جنباتریب و برانگیرانندهبتایستتت،م هعچوم ی م از مهو رد شتتتده، ا نوم

اند یا نادرسیی گیا ی  ت سیر تاریتم هایم درسیشعار گید  گیا چنیب داوریهنری ب 

به،ر از ت ستیر تاریتم دیگر استیی گیا گخریب ت سیر ضرورتًا به،ریب ت سیر اسیی یا 

عنم  شتتت  تدریوم حقیقی و ی -هتا از شیشتتترفتی هتا و داوریگیتا توالم ت ستتتیر

ناشذیر گرایم اج،ناببسیار دوراف،اده اسیی گیا ی  نسبم -ستنویدارهای  عوماً مع،بر 

هایم ی تاری  هنر ستتتلر  داردی یا گیا ذهب درگیر داوریاهعیی بر هع و در بایی بم

ها را درستی یا نادرستی دانستی، اما باید با سنویدارهای  املًا توام گماستی    نعم

بتشتتیدم ها و ژرفا و بنای اهعیی مرجعتازه درک و تعیر داده شتتوندی نباید گیا درباره

 شامستتویای ب  های تازهای روزن های هنری    هر ت ستیر تیرحن و شت، تورب  ب 

یم    اهعیی و ها و شسندها ردم گثار هنری و سب گشاید، ت قیق  ردی گیا زندهمم

ای راستت،یب نیستتیی گیا شتتدم استتی وفی  رف،ب یا گویامشتتام در خرر ازمارزشتتا

 ها را ب    گمها با زندگم  نونم نیسیی ایبتریب  ار شیونددادم ایب گثار و ستب مهو

 ی هنری مس،قیو نسم خودمام  نیوی گردانیو و بتشم ازتورب زندگم خودمام باز

هعچنیب تاری  هنر  در هرحا ، تردیدی نیستتی    ن  فقط خودِ بالندگم هنر،   

ر هتا و ت ستتتیبیتتام دیگر، نت  فقط  ناِ تولیتد خودِ هنر،  تت  تبییب دگرگونمبت   -

ای استتتی  ت ، برخلتاف تتداو  روند تعدم، با انباشتتتی شیرو انگتاره - هتایاگرایا

شتتناستتم گشتت ار استتی، باید هعچوم دستت،اوردهایا    در تاری   لو  قبیعم و فب

ی ایب اصتتترلتتاح[ نتتامعقو ، «گل رد وِبر»م هو  ]بتت   «جنبا فرهنگم»ای از نعونتت 

های تاری  هنر،    بتشتتتم از ایب دیده گید  گموز نتامنجو، اما ن  الراماً شیشتتترو، ب 
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ها چوم در توانند  املاً  ینم باشتتتد و ن  مرلقاً نهایم  ایب گموز مم انتد، نت جنبا

شتتوندو اما اد اهایم ام نعمخوبنیاد ت ستتیر و داوری هستت،ند، با هیچ دانا واتعم هو

رود  نند    گعام ممهایم را بیام ممگ ، گرزوها و ایده(93) هاخواستت، ایدئولوژی ، 

 شوند  اند و در گینده هو درک ممدر گذش،  درک شده

های زمام ها و اس،اندهاش،یاق های هنری زمام گذش،  بنا ب دست،اوردها و گرایا

ی  شوندو بر شایشوند، و یا نادیده گرف،  ممبرگورد ممشوند، بیاگذاری ممحا  ارز 

شود و تنها هنگامم دلبس،گم شام داوری ممامروزی در باره خ،مشنازیبایمهای ارز 

های امروزیب مربوط باشتتند  ها و هدفگورند    با دشتتواریک تازه شدید ممتازه و در

 ی گذش،  بود    بار دیگر رنسانن را  ش  و ارزیابم  ردوایب بورژوازی لیبرا  ستده

 صتتر ام رستتیونستتیو نیر باروک را دوباره  شتت  و ارزیابم  ردو و مَنریستتو نیر تنها 

د  رئالیسو، سینعا و روان اوی دوباره  ش  شی انگیت،ار ا س رسیونیسو، سوردرن،یو 

ی نتستتتی  اربردی و ها و ت ستتتیرها در وهل ی ایب ارزیابمگشتتت ار استتتی    هع 

اند مخواتر هوشژوها  لعم و شیشتترو  وها با اند، ن  توربم و منرقم  ایبایدئولوژی 

م لم و  ینی م اهیو  تتا بتا  اربستتت،م    ابلا  نامنجو در ت ییر استتتیو و بر شای 

ی هعام های هنری معاصتتتر بر شای حقیقتی ترار نتدارنتد، بل ت  هعواره مثم جنبا

ام هایم    دورهای زیستت،م استت،وارند   افم استتی درنگم  نیو بر دگرگونموضتتعیی

ها ثباتم ایدئولوژی  ایب داوریورزی بربم از بمشتتدم اندیشتت باستت،ام در جریام گگاه

باس،ام در رنسانن گبازیب و اوا رنسانن، در منریسو     دورامشذیرا شتده اسی  ایب

های ه دهو و هژدهو، در روشتتنگری و های درباری ستتدهستتالاریو باروک، در اشتتراف

،م و ناتورالیستت گوانگاردناشذیری گرایم بورژوایم، و در هعرنگمانقلاب، در فرهنگستت،ام

، و ،م شیشتترو و لیبرا دیده گمدهو و چگون  در هیلام رستتیونیستت،م چگون  گوناگوم ب 

ای باوران  شدیدار گش،  اسی  الب، ، تاری  هنر دارای رش،  ار و بستیار فر نیر م افج 

رساندنشام نیازمند شژوها واتعم و سنویدارهای حقیقی انوا از وفای  استی    ب 

 امهای فنم، و شیوند میگذاری و اِستتتناد گثار هنری و نوگوریاستتتیو مثلاً، تاری   ینم

توانند بدوم سترست ردگم ایدئولوژی  ی مستائلم    ممو هع  -تولید و مصترف هنر 

شتتده در بررستتم  ارگرف، ب  ها ب  فراخور دیدگاه اج،عا ممررح و حم شتتوند  اما ایب
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گون ،  ار  نند  بدیبتر شیدا ممتر یا  ویابند و برجستت،گم بیااهعیی  و یا بیا مم

ی هنرمندام با  ارفرمایام وحامیام ر ی  زمام خا  و رابر ارزیتابم نقا بازار هنر د

های اج،عا م گنانم     ننتدگتام هرگر از منتافع ات،صتتتادی و اشتتت،یتاقو مصتتترف

 اند، ی سره جدا نیسی  اندر ار ارزیابمدسی
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