
  
 ماركساي به نظريه زيبايي شناسي  اشاره

       

  رامين جوان

  

                                                                                                

  درآمد پيش
  

 خزعبالت استالينيستي در عرصه هنرو » مدرنيسم «ميان  بنيادين هدف اين نوشتار، دخالت در مشاجره ي
شناسي ماركس را  يزيباي است كه بيشترين مباحثات در زمينه »سوسياليستي رئاليسم«وادبيات تحت عنوان

اما آن است  يچنين دخالت الزمه ي. الشعاع خويش قرار داده است ، تحتسپري گشت كه ى ا سدهدر طي 
  . دقيق قرار گيرد يماركس مورد بررس شناسي  زيبايي تئوري كه نخست خود

اند، در يكي از سه  ماركس منتشر شدهشناسي  ش هاي كه تا كنون در زمينه ي تئوري زيباييژوهبيشترِ پ
  :هستند بودهاييموارد زيرين  داراي كم

اٌكيد بر شعر و داستان ت. (و تاٌكيد صرف بر هنر از منظر ادبيات توجهي به هنرهاي سيمايي و آوايي كم -  الف
  ؛)...نقاشي وو توجهي به موسيقي و بي

آن، نقش كلي  هاي فلسفي ماركس درباره ي نقش پراتيك در هنر و در پي تفسير اشتباه از برداشت - ب
  ؛ بشر هنر در هستي و تكاپوي

  .هنر در زمينه ي» ها ماركسيست «مباحثات سويه بر  خود ماركس و تاٌكيد يك هاي غفلت از انديشته - ج

  .فوق بر عهده گيرد هاي كمبوداين نوشتار برآنست تا سهمي در راستاي رفع 

  

  هنره ي ماركس جوان دربار يفكر هاي بنيان: بخش نخست
  

رجوع كرد كه در آن  يانديشمندان يها هنر، بايد به نوشته ه يبراي درك نخستين نظرات ماركس دربار
نظرات   يثر گذارزمان در اين باره نظر داشته و ماركس جوان را تحت تاٌثير قرار داده بودند و به باورِ من، ا

به عالوه . نيست، قابل ترديد يسيمون، هاينريش هاينه و فويرباخ در اين شكل گير چون سن يانديشمندان
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 ه يدرك انديش يكه خود ماركس در اين نظرات به وجود آورده است نيز برا يهاي،توجه به دگرگوني 
  .ويژه دارد ياهميت يو ماترياليستي ي شناسيزيباي 

  

  توليد مدرن 1شگاميهنر به مثابه بخش پ ه يايد  ـ 1

ديد و بر اين  يدر تقابل م يمدرن صنعت كار را با روحِ جامعي يسازمانده فئودالي ه يشيو يسن سيمون، ابقا
ديگر، كار را از زير يوغ  يك يمتشكل از مهندسين، دانشمندان و هنرمندان به يار» پيشگام«باور بود كه بايد 

خود را در راه  ژيشما كساني كه توان و انر ه يدانشمندان، هنرمندان و هم «: رها سازند يكنترل فئودال
روشنفكرانه را  ويايد؛ شما آن بخش از بشريت هستيد كه بيشترين نير كار گرفته به ريپيشرفت و روشنگ

 اي به گونهكند و  آن بخش، كه نكوتر از ديگران، ارزش تفكرات جديد را درك مي. در اختيار خود داريد
  .»2ركود را شكست دهيد يبر شما است كه نيرو. ها سهم دارد  و موفقيت اين انديشه ويبالواسطه در پيشر

خود را گسترش داده و آن را به صورت  ه يانديش يبر بنيانِ نظريات طرح شده در باال بود كه و
هنرمندان نيز بايد «: نوشت» 3تسياس«ه يدر مجل 1819در آوريل  يو. ارائه داد» توليدكنندگان پيشگام«

 ايه  ها و مدل  اند و به سبب طرح لحاظ، توليد كننده ينيز از بسيار ها آن. گران تلقي شوند همچون صنعت
  .»4رسانند يم ريخود، به پيشرفت و ترقي توليدكنندگان يا

دانست و در  گر مي گونه، سن سيمون، هنرمندان را در آن واحد هم توليدكننده و هم صنعت بدين
chambre d`invention قرار داده بود  يخود، هنرمندان را همراه با مهندسين ومعماران در راٌس هرم ادار

  ).دان موسيقي 10ساز و معمار و  مجسمه 15نقاش،  25شاعر،  50مهندس،  200(

قرن  يليست ها يمركانت. در آن دوران، چندان غريب نبود يهاي نظر داشت كه طرح چنين ايده بايد در
ها در بهبود بازار فروشِ  و نقش آن يمستقيم خود آثار هنر يارزش تجار ه يهجدهم نيز هنر را به واسط

ر را نيز براي روابط كااصالح  ه يسن سيمون اما، اضافه بر اين، وظيف. دادند ديگر كاالها مورد توجه قرار مي
سياسي “ اين نقش هنر را نيز طبيعتادانست،  مي» علم توليد«سياست را “ اساسا يآنجا كه وهنر قائل بود و از

بشريت را  ده يعظيم را نشان خواهند داد، آين فه يراه تحقق اين وظي) هنرمندان(ها  آن «: كردارزيابي مي 
جامعه را با  ها آن. زنده خواهند ساخت يآت ايه  نسل ايغن ايرا بر يطالي تهترسيم خواهند كرد و گذش

زيبا ترسيم خواهند كرد كه در آن  اي از آينده يباشكوه بيشتر برخواهند انگيخت و سيماي هرفا ه يانگيز
بردند، سهيم خواهند كوچك از آن بهره مي  ي كه تا كنون تنها عده يهاي  يافراد جامعه در خوشبخت مه يه

 ايتمدن را سر خواهند داد و به اين منظور، تمام توش و توان خود را در هنره ي آنان سرود دستاورده. بود

                                                 
1 Avant garde 

 ٣١٠ ، ص١٩٧۵ ,آثار سن سيمون ترجمه ی آلمانی برلين منتخب ٢ 
 
3 La Politique 
- ٧١ آثار ص منتخب 4  
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 نه يدر مختصر كالم، آنان جوانب شاعرا. به كار خواهند گرفت يو موسيق يزيبا، فصاحت كالم، شعر، نقاش
  .  »5نظم نوين را تكامل خواهند بخشيد

با اين نظرات آشنا شد و » ترير«جوان، هنگام اقامت در شهر  دهند كه ماركس نشان ميي اسناد تاريخ
   6.ها قرار گرفت تحت تاٌثير آن“ شديدا

هاينريش هاينه، شاعر و . سن سيمون در آلمان ممنوع شده بود يها كه ماركس به ترير آمد، ايده هنگامي
وي . ول اين سانسور واقع شدآلماني كه يكي از مبشران اين ايده در آلمان بود نيز مشم ه ينويسنده برجست

توان در  حتا چندين سال بعد نيز مي. يكي از معدود كساني بود كه ماركس را با اين نظرات آشنا ساخت
. تاٌثير نظرات سن سيمون را مشاهده كرد 1844ماركس به سال  اقتصادي و فلسفي يها نوشته دست

  . 7وفادار ماند» هنر«خويش به اين گونه نگرش به  زندگاني يماركس در تمام

  

  حسيت بشر مدرن هنر مترقي به مثابه عالييترين تجلي رهايي - 2

در آلمان، حمايت فردريك  ياز آشكارترين تظاهرات بقاي مناسبات فئودال يبراي هاينريش هاينه، يك
 يها سده يبود كه هنر مذهب Nazareneويليام سوم و پسرش فردريك ويليام چهارم از گروه هنرمندان 

او كه خود نزد برادر يكي از نقاشان اين مكتب تعليم ديده بود، . كرده بودند يآلمان را بازساز ه يميان
  .را مورد انتقاد قرار داد يبارها اين مكتب هنر» Reisebilder«خود به نام  ايتالياي ه يبعدها در سفرنام

نخست آنكه هاينه در تاٌييد برداشت سن سيمون از هنرمند به مثابه : تانتقادات او دراين باره دو جنبه داش
كند و يا  يخوار توليد كننده، مدير و راهنماي اخالقي جامعه، بر اين باور بود كه هنرمند آلماني يا بايد جيره

را به عنوان يك گروه ضد  Nazareneنيز گروه  يدوم آنكه از ديدگاه نظر. چون ياغيان سركوب شود
 يها گونه مكاتب و نحله به همين سبب بود كه هاينه اين. ديد ي، مستحق انتقاد ميو ضد بشر ياترياليستم

  .كرد سن سيمون ارزيابي مي ي »گرايانه حس«ها را در تقابل با ديدگاه  ناميد و آن يم» گرا روح«را  يهنر

سمبوليك، : در هنر را به سه دوره تقسيم كرده بود» روح«خود، تحقق   يشناس زيبايي هگل در كتاب
بين فرم و ايده هستيم؛ در  يسمبوليك شاهد يك توافق تجريد هاز ديد او، ما در دور. كالسيك و رومانتيك

ه ي در دور. يابيم يآن دست م يكالسيك به وحدت هارمونيك ايده و تظاهر بيرون ه يحاليكه در مرحل
ه كه او به همين دليل آن را دور اي ـ دوره. يابد يم ياما، ايده از درون نسبت به خود، آگاهرومانتيك 

  .هنر ناميده بود» ذهني«ي

كرد؛ در حاليكه  يم يتلق يفيزيك يحسيت به دنيا ، هنر كالسيك يونان را معرف بردگيبدين سبب، هگل
كه  رافائل ـ ينقاش. دانست مي يزندگ ه يرروزم يها پديده يآورد بشري در ورا هنر رومانتيك را اوج دست

                                                 
  »درباره ی سازماندھی  اجتماعی«بخش چھارم ترجمه ی الما نی از  Sant Simonنقل از كتاب  ٥
 Borisنوشته ی» بيوگرافی ماركس«دوره از زندگی ماركس در كتاب  ھای با ارزش اين در اين راستا می توان به پژوھش ٦

Nicholaievskiبه  زبانھای آلمانی وانگليسی مراجعه كرد.  
  . مراجعه كنيد John Plamenatzھا، به كتاب ماركسيسم آلمانی وكمونيسم روسی  نوشته ی بيشتر با اين مشابھتبرای آشنايی  ٧
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هاينه اما . رفت به شمار مي 8ترين تجسم خداگونه آل هگل ايده يـ برا بود Nazarene ه يمورد عالق
از هنر  يتر او برخالف هگل، هنر كالسيك يونان را شكل عالي. دانست گونه هنر را ارتجاعي مي اين
بر . به خود گرفته بودند يتر ، تجسمِ به مراتب انسانييحس يبيان و زيباي يدانست؛ زيرا در آن آزاد مي

جستجو  يبشر يحسـ  يماد يرا در دنياي كرد، او ترق يصحبت م عقل به خودآگاهي يخالف هگل كه از ترق
  .نمود  يم

قد هنر و در ن جستاريبراي نوشتن  1842جوان ــ به ويژه بائر كه در  هاي اين برخورد هاينه كه در هگلي
به  Delacroix يها يكردــ اثر گذاشته بود، در تعاريف او از نقاش يم يمذهب مسيحيت  با ماركس همكار

احساسات  يتبلور آزاد La Liberte guidant le peupele يبه طور نمونه، هاينه در نقاش. خورد يچشم م
  9.ديد بشر را مي مسيحيت و نقش پيشگام هنر در تجسم پيشرفت» يگراي روح«از يوغ  يبشر

. هگل، كه با عقايد كانت نيز مغايرت داشت يشناس يزيباي يبايد اشاره كرد، كه اين نظرات نه تنها با تئور
كه  يهاي محدوديت يو تمام يگرايشات و تمايالت سياس يكانت بر اين باور بود كه هنر بايد از تمام

احساس زنده  يها را برا هرچند رنگ، ابژه« :نويسد يم وي. كند، رها باشد ر خرد تحميل مياحساسات ب
احساسات، بلكه در آن  ينه در ارضا يارزش كار هنر. تواند زيبا تلقي شود نمي يكند، اما خود به تنهاي يم

  .10»دهد يفرم خود به ما مه ي نهفته است كه به واسط يلذت

هاينه  يها ترديد نوشته يها بود و ب از بانفوذترين گروه ييك Nazareneدر زمان ماركس نيز گروه نقاشانِ 
النور . ماركس ناشناخته نبوده است ي، برادر هنر و مذهب مسيحي» يگراي روح«آنان و نقد او از  ه يدربار

 يها نوشته اند و در دست نوشته يماركس و هاينه مطالب زياد يدوست ه يماركس و پل الفارگ دربار
  .توان مشاهده كرد يم يهاينه را به خوب ه يين ايدماركس نيز تاٌثير ا

  

  يهنر رومانتيك به مثابه تجسم ازخود بيگانگي بشر - 3

عقايد ماركس جوان تا حدود  يگير فويرباخ در شكل ه يكه صورت گرفته، تاٌثير فلسف يهاي پژوهش يدر پ
عقايد فويرباخ در مورد هنر بر قرار نگرفته، تاٌثير كندوكاو آنچه كه چندان مورد . روشن شده است يزياد
رافائل و ساير  هايفويرباخ بر خالف هگل كه نقاشي ، جوهر مسيحيتدر كتاب . باشد ماركس مي روي
 يمسيحيت به عنوان مثال يديد، به هنر مذهب يم يدر تاريخ بشر» روح جهاني«ها را معرف تجلي  انتيكروم
  . كند ياشاره م» انسان يذات حس« ياثبات ازخود بيگانگ يبرا

خصلت  مسيحي ــ و يا به طور كلي ييارومانتيك دن يها خدا در نقاشي ي فويرباخ، تصاوير انسانيبرا
ه طور كلي، گونه كه مذهب ب همان(ديده شود » بشرآئينه ي  «ــ  هم بايد همچون  ب غربمذه 11تصاويري

از خود بيگانگي حسيت بشر در دنياي غير واقعي و  و هم معرف) است» ذات بشر اي انعكاس آئينه«نوعي 

                                                 
8 Divine 

  ١٩٨١، زمستان ٧٣شماره ی  Monatshefteدرباره ی ھاينريش ھاينه در  Margaret A. Roseای از  به نقل از نوشته ٩
  ۶۴ص  ١٩۶۴

11 Bildlichkeit 



 نظريه زيبايی شناسی ماركس 5

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى  

» كاذب آگاهي «ب درعين حال يكي از عوامل مذه صويريبنابراين، خصلت ت. گردد زاي روحي تلقي توهم
  .كند مادي، ناتوان ميـ  ازخود بيگانه شده را از درك دنياي واقعي حسياست كه روحِ 

آن اما در بهشت، در خدا، در مريمِ باكره آنها  به جاي .اضع و سركوبگرِ عشق بودندها مبلغ تو كشيش  «
آنان بود،  واقعي ، موضوعِ عشقآل تخيلي ايده همان ميزان كه زنبه . را داشتند) تصوير عشق(تصوير زن 

را فراموش كنند؛ به همان اندازه كه به انكار حسيت بها دادند، مريم باكره را  واقعي توانستند زن مي
  .»12تر كردند را بيشتر انكار كردند، خدا را حسيهرچه احساس ... پرمعناتر كردند

داد؛ چرا كه برخالف هنر  قرار مي تري نه، هنر يونان را در سطح عاليبدين ترتيب، فوير باخ نيز همچون هاي
آليستي هنر كه  ديدگاه ايده در مقابل. تنداش اين يكي آزاد بود و الزامي به انكار احساس بشريانتيك، روم

 يستيماتريال ديد، ديدگاه هدف را نه در رهايي احساسات بشري كه در رهايي بشر از احساسات مي
صاوير مذهبي را اخ، تاٌكيد مجدد بر جوانب انساني هنر و مبارزه با ازخودبيگانگي بشر در مفاهيم وتفويرب

  .بازسازي وانكشاف داد

انجام دهد، از همين ايده استفاده  يبائر در رابطه با نقد هنر مسيح يكه قرار بود برا يماركس در كار
در . كند ياعالم م واره شدن جوهر انساني يا بت يرا معرف ازخودبيگانگ يكند و هنر مذهب مي

انساني  كار دهد و ازخودبيگانگي باخ را بسط ميفوير ايده ي، ماركس اين و فلسفي هاي اقتصادي نوشته دست
  .نامدرا بطور عام، سرمنشاٌ همه ي مسائل سياسي و اقتصادي دوران مي 

  

  هنر         بخش دوم ـ نظرات ماركس درباره ي
  

   هنر » يتوليد« گيري تئوري شكل - 1

دهند كه ماركس جوان نه تنها با عقايد باال اشاره شد، مدارك و شواهد بي شماري نشان مي همانطور كه در 
اما در . بود سن سيمون، هاينريش هاينه و لودويگ فويرباخ آشنايي داشت بلكه حتي تحت تاٌثير آنان نيز

هاي پيدايش  نهتوان نشا او در دست است، مي هاي پراكنده اي كه از اين دوره ي زندگي ها و نامه نوشته
هاي فلسفي  و اقتصادي  نظراتي كه برداشت خاصي از هنر را در نوشته. نظريه ي جديدي را نيز مشاهده كرد

  .آيند نيز اين نظرات به چشم مي» وندريسهگر«ماركس نظير  يها در واپسين نوشته حتي. دهند وي نشان مي

تعلق دارند، در پاسخ به  )قامت در پاريسدوران ا( 1844كه به سال فلسفي ـ  هاي اقتصادي نوشته دست
جديد  اد سياسي انگليس به اشكال اجتماعي از خودبيگانگي طبقه يآليسم آلماني و اقتص ايده توجهي بي

فويرباخ را  ا سرشت بشريذات ي ها، ماركس مفهوم ازخودبيگانگي تهدر اين نوش. اند كارگران نگاشته شده
ديد،  ه تمايز بشر از حيوان را در آگاهي ميدهد و برخالف او كه وج مي كار، تكامل به تئوري ازخودبيگانگي

                                                 
  ٧١يت، ص فويرباخ، جوھر مسيح ١٢
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اٌكيد مي خويش ت گي پراتيك اجتماعي بشر در توليد و بازتوليد آگاهانه ي شرايط زندگي ماركس بر ويژ
  .كند

بودن  يمركز ه يماركس دربار برداشت جديد فلسفي يها بار نطفه اولين ها، نه تنها براي در اين نوشته
خود را  بشر زندگي. هنر در اين پراتيك را مشاهده مي كنيم ، بلكه درك او از اهميت و نقشيپراتيك بشر

ـ خود، جوهر  آن درپي ت و ـدهد و بدين وسيله در واقع طبيع ه ي خويش قرار ميآگاهان ه ينيز موضوع اراد
كه در  است هايي توليدي، آفرينشِ ابژهاه، نقش هنر در اين فعاليت از اين ديدگ. سازد خود را مي انساني

  .يابد ـ را مي آزاد از نيازهاي فوري مادي ترين شكل خود ـ ه، آزادانبشري آن، اين بازتوليد انساني طبيعت

اين . سازد يخود بالواسطه درهم آميخته است و خود را از اين فعاليت جدا نم حياتي با فعاليت» حيوان... («
، فعاليت حياتي خود را تابع اراده و آگاهي خويش اما آدمي. شود ب ميو محسوا فعاليت، فعاليت حياتي

واسطه خود نيست كه انسان، بال ، مقصد و هدفياين فعاليت حياتي. اي دارد كند و فعاليت حياتي آگاهانه مي
بدين . ودر وجه تمايز او با حيوان به شمار مي“ آگاهانه، مستقيما فعاليت حياتي. را با آن يكي كرده باشد

است، » نوعي«ديگر، بدان سبب كه انسان، موجودي  است يا به بيان» نوعي«سبب است كه آدمي، موجودي 
ل، فعاليت او، به همين دلي. است» 13عين«او درحكم  ؛ يعني زندگي خودش براي»آگاه«است  موجودي

چون آدمي موجودي آگاه كند بدين معنا كه  يگانه شده، اين رابطه را معكوس ميفعاليتي آزاد است كارب
  . 14»كند اش تبديل مي اش را به ابزاري صرف در خدمت هستي است، فعاليت حياتي او وجود ذاتي

  : دهد او ادامه مي

نخست، خود را به عنوان موجود نوعي  عيني است كه در وهله ي يش بر جهانفقط با كار خو بنابراين، آدمي «
نوان از طريق و به سبب اين توليد است كه طبيعت به ع. او است وعياين توليد، زندگي ن. رساند به اثبات مي

  .15»شود گر مي او جلوه كار و واقعيت
گيري كار، تكامل  پروسه ي شكلنيز در همين  شناسانه ي بشري از ديدگاه ماركس، احساسات زيبايي

طبيعت «يا » بشريجوهر «انسان در پروسه ي تحقق  سخن، تماميت پراتيك اجتماعي به ديگر. يابد مي
  .كند به تدريج چنين احساسي را ايجاد مي» بشري

 گوش موسيقي شناس، چشمي (تنها از طريق آشكار و عيني وجود ذاتي آدمي، غناي حساسيت ذهني انسان  «
توانند از لذايذ انساني متمع شوند؛ حواسي كه خود  كند و خالصه، حواسي كه مي شكل را درك مي يكه زيباي
يابد، چراكه نه تنها پنج ايجاد شده و يا پرورش مي ) رسانند به اثبات مي ذاتي آدمي ان نيروهايرا به عنو

يا ( ر يك كالم، حواس انسانيو د...) اراده، عشق و (حواسِ عملي ـ  س، بلكه حتا حواسِ به اصطالح ذهنيح
  .16»يابندبه سبب ابژه ي خود و به خاطر طبيعت انساني شده ي خويش، هستي مي ) انساني بودن حواس

                                                 
13 Objekt  

  ؛١٣٢،ترجمه حسن مرتضوی،صفحة"١٨۴۴دست نوشته ھای اقتصادی وفلسفی،"ماركس،  -  ١٤
  جا، ـ ھمان ١٥
  ؛١٧٧جا، صفحة  ـ ھمان ١٦
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با از خود بيگانه كردنِ كار بشري، اين فعاليت حياتي انساني را نيز از خود بيگانه  اما مالكيت خصوصي
  .كند مي

ر ت هكه توليد كرده بر خود او چير ائيكار، مايه مي گذارد، دنياي بيگانه ي اشيهرچه كارگر بيشتر در  «
بيشتر به خدا در مذهب هم چنين است؛ هرچه بشر . گردد تر ميش تهي گردد و زندگي دروني ا مي

يگر نه به خود او ش دي انمايد اما زندگ خود را وقف توليد شئي مي ارگر، زندگيك. كاهد نهد، از خود مي وامي
  .»17تعلق دارد بلكه به آن شئي

. افتد نيز اتفاق مي توليد و درچارچوب فعاليت توليدي نه تنها در توليد، كه در خود عملِ ازخودبيگانگياما «
تواند نسبت به محصول  اگر كارگر، در خود عمل توليد، خويشتن را از خود بيگانه نكرده باشد، چطور مي

پس اگر با محصولِ كار، . استفعاليت و توليد  اشد؟ محصولِ توليد برآيند و عصاره يفعاليتش بيگانه ب
سازي  فعاليت بيگانه بايست بيگانگي فعال، بيگانگي فعاليت و يا به عبارتي مي“ د توليد قاعدتابيگانه باشد، خو

  .»18شود خود فعاليت كار خالصه مي در جدا افتادگي و بيگانگي“ كار از كار، صرفامحصول  بيگانگي. باشد
از خود، يعني از كاركردهاي عملي و فعاليت ) 2از طبيعت و ) 1ختن آدمي بيگانه شده با بيگانه سا كار... «

  .»19سازد ش، نوع انسان را از خود بيگانه ميا حياتي
او نيز  شناسيبنابراين، اين ازخودبيگانگي، دربرگيرنده ي خود احساسات بشري از جمله حس زيبايي 

در تشابه با نظرات  را نيز ـ ي احساسات بشريذر است كه ماركس، ايده ي ضرورت رهاياز اين رهگ. شود مي
ها را به معناي  آن كه وي گاهي ( د ماركس، تمام احساسات طبيعي بشرياعتقابه . كند ـ مطرح مي هاينه

از خود بيگانه » تملك«يا حس »  داشتن «حس  به واسطه ي) كندنيز تلقي مي » اسانهشناحساسات زيبايي «
  :نويسدماركس مي . فقط با از ميان رفتن مالكيت خصوصي رها خواهند شداند و  شده

حب آن مال ما است كه صا جانبه كرده كه يك شيئ، تنها زمانيچنان ما را احمق و يك  ، آنمالكيت خصوصي «
اين بشر بايد به . آمده است بدين ترتيب به جاي تمام احساسات جسمي و فكري، از خودبيگانگي... باشيم
  . »تسليم كند ه از فقر سقوط كند كه غناي دروني اش را به جهان خارجيدرج

ِ غذا  براي انسان گرسنه، شكل انساني. حسي محدود است “ حسي كه درگير نياز عملي خامي  باشد، صرفا «
د و هرگز باش تواند به ناهنجارترين شكلي ؛ مي.آن مورد توجه است مطرح نيست، بلكه تنها شكل انتزاعي

انسانِ فقرزده و درگير . با غذاخوردن حيوانات دارد گونه تغذيه، تفاوتي ا داشت كه اينتوان  ادع نمي
ن اي  ر مواد كاني، تنها با ارزشِ تجارييك نمايشنامه ندارد؛ سوداگ يها  زيباييمشكالت، حسي براي درك 

  .»20ها آن مواد سروكار دارد نه با زيبايي
مالكيت خصوصي، همانا رهايي كامل همه ي حواس و  استعدادهاي بشري  را درپي رفتن از بنابراين، فرا  «

ه از نظر ذهني و  چه درست به اين دليل كه حواس و استعدادها، چ. است اين به معني رهايي. خواهد داشت

                                                 
  ؛١٢۶جا، صفحة  ـ ھمان ١٧
 ؛ ١٢٩ھمان جا، صفحة  ١٨
 ؛ ١٣٢ھمان جا، صفحة  ١٩
 ؛١٧۵جا،صفحه،  ھمان ٢٠
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ابژه ي  ن بهآ گونه كه عين يا ابژه ي شود همان مي بدلچشم به چشمِ انساني . شوند به لحاظ عيني، انساني مي
  .»21انسان ساخته شده است اي كه به دست انسان و براي انساني بدل مي گردد؛ ابژه

كه پايانِ ازخودبيگانگي بر اساس مباحثي كه در باال مورد اشاره قرار گرفت، ماركس بر اين نظر است 
زيبا  كارآمد و بشر ها براي ابژه. هاي اوست گي كيفيات بشري و ابژه واره حواس آدمي به معناي پايان بت

و (بار ديگر انساني  بدين لحاظ، خود توليد يك. انسان توليد خواهند گرديد هاي شده، در انطباق با نياز
حس . خواهد گشت) و لذا، زيبا (انساني  اهد گرديد و محصولِ آن نيز محصوليخو) درنتيجه، هنرمندانه

  .خواهد بودن» مالكيت«ـ نيز تابع حس  و درك زيبايي هاي هنري هنري ـ

هايي كه  هاي بشري و يا ابژه آشكار است، كه ماركس فعاليت هنري را به مثابه نوعي توليد ابژه به وضوح
ها تبلور مي دهد، تلقي مي كند و به همين دليل، توليد هنري  انساني خود را در آن بشر، احساسات و كيفيات

وليدگر هنري را نيز مشمول همين ازخودبيگانگي ، تداند و به همين سببرا جدا از اشكال ديگر توليد نمي 
رايج در آلمان را كه  آليستي اين ايده از هنر يا اين درك و دريافت از هنر، عقايد ايده. دارد محسوب مي
هنر، . كند ت، از اساس رد مينگريسخارج از توليد عادي اجتماعي مي  اليتيرا به مثابه فع فعاليت هنري

  .ناپذير آن است ادي نيست، بلكه جزء جداييد عدر مقابل تولي بديلي

رِ آزاد شده از يوغِ كا. داندآليسم، ماركس رهايي بشر را رهايي احساسات نيز مي  برخالف ايده
كارِ «و كانت آن را  (رها كرده  است زيرا كه خود را از شرنيازهاي مادي نيست كه آزاد ازخودبيگانگي، كاري

اين . كند ا برآورده مير است كه نيازهاي واقعي فعاليت بشري ، بلكه كاري)نهدمي نام »  تفاوت به ارضاء بي
شناسانه الزم  هاي زيبايي  ء حتا آن كه تحت تاٌثير ايدههر نوع از ارضا... «: كانت مقايسه كنيم را با گفته ي

  .»22يشده، حسي است حيوان
رسد كه با نظرات  به نظر ميند، داآنجايي كه ماركس، ازخودبيگانگي را شامل حوزه ي هنر نيز مي 

ر اين جنبه از هنر، تقابل با ايده اما هدف ماركس در تاٌكيد ب. تفاوت دارد ـ  هنر به مثابه پيشگام سيمون ـ سن
م بشر و ارتقاء او به سطحي تعلي اي خارج از توليد اجتماعي ر بود كه هنر را به مثابه حوزهكانت و شيلل ي

ر ماركس، ضرورت دگرگوني گونه نگرش به هنر از نظ اين. كردند اش تلقي مي حالت ازخودبيگانه فراسوي
  .بردبشر از يوغِ ازخودبيگانگي را به زير سئوال مي  رهايي و هاي مادي

توانند آزادانه  كند، كه مي صحبت مي» توليدكنندگان آزاد« يخويش از همكار هاي نوشته ماركس در دست 
رود،  مينيز به شمار ن» تفاوتبي «كه ازخودبيگانه نيست،  ، كاريظر ماركساز ن. نيازهاي خود را رفع كنند

  .سازدبلكه كاري است كه نيازهاي كارگر را برآورده مي 

براي ماركس . كرد دانست و اين را از ارضاء اخالقي، جدا مي يم ييرا توانايي بشر در درك زيبا» ذوق«كانت، 
خويش به عنوانِ يك موجود مادي درگير در  او در ارضاء ذات از نياز اما، احساسات هنري انسان، جزيي
  .آمد بازتوليد زندگي مادي به شمار مي

                                                 
 ؛١٧٨جا،صفحه،  ھمان ٢١
 ؛١٨٠ نقد داوری ص،  ٢٢
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  ي و توليد ماديـ توليد هنر 2

  

توليد و نقش هنر در هاي ذكر شده ي فوق در زمينه ي  برخالف ادعاي بسياري از مفسرين، ماركس، ايده
ه نيز به كرات چهر يبعد يها اين انديشه و نگرش در نوشته گذارد، بلكه اين توليد را نه تنها كنار نمي

بورژوازي را مورد انتقاد قرار مي دهد و اين  پيوسته ي تجار شدنِ هنر در جامعه ي او از يك سو،. نمايند يم
به باد تمسخر » ايجاد كند اي مبادله توليدي، تنها، هنري است كه ارزش هنرِ«انديشه ي آدام اسميت را كه 

آل، جدايي از دنياي واقعي  هنرِ ايده «و شيللر كه كانت  آليستي ديگر با اين آموزه ي ايده يرد و از سوگيمي 
  .خيزد به مخالفت برمي» است كه در فراسوي توليد مادي قرار دارد

به “ را مجددا» توليد مهم اجتماعي«عنوان شكلي از به هنر ،ماركس،ايده يگروندريسهو آلماني يايدئولوژدر 
تواند توسط  كه تنها مي اي پديده«به هنر به عنوان » 23گرايانه نخبه» «به طور نمونه او نگرش. گذارد بحث مي

 كه توان دهد و خواهان آن است، كه همه ي افرادي ر ميرا بارها مورد انتقاد قرا» افراد نخبه، توليد شود
او حذف هنر از حوزه ي . انكشاف دهند خويش را بدون مزاحمت را دارند، بتوانند اين توان» شدنرافائل «

 با منحصر به فرد بودن“ د و شديدادانتقسيم كار و مالكيت خصوصي مي  فعاليت اكثريت مردم را نتيجه ي
نيز  هايي كه نقاشي قاش نخواهيم داشت بلكه انسان، ندرجامعه ي كمونيستي«: هنر و هنرمند مخالف است

  .»24كنند مي
رافائل  ...كار موجود در رم توليد كرد افائل تصاويرش را مستقل از تقسيمكند، كه رتصور مي  25سانچو«
ن به تقسيمِ كار در اش و به تبع آ جامعه و تقسيم كار منطقه همچون هر هنرمند ديگري ـ به سازماندهيـ 

همچون رافائل در  آيا فردي اين كه . ها مراوده داشت، پاي بند بود اش با آن طقهكه من تمام كشورهايي
دارد به تقاضا، كه آن هم به نوبه ي خود به  تام عداد هنري خويش موفق شود، بستگيتكامل بخشيدن به است

  . »...منتج از آن وابسته است تقسيم كار و دستاوردهاي فرهنگي
سيم كار  تق هاي وسيع ، نتيجه ي  د معدود و سركوبِ آن در تودهدر افرا تمركز انحصاري استعداد هنري« 

مشخص اجتماعي، همه نقاشِ خوبي باشند، اين به معناي آن نيست كه حتا اگر در برخي از شرايط . است
و كارِ » بشري«نيز موضوعِ تفاوت بين كارِ  جا لذا در اين. دست يازند همه نمي توانند  به آفرينش هنري

  .»26شودبه ياوه ي مطلق بدل مي » گان نخبه«
نيروهايي است، كه توليد مادي را تعيين  كه تحت تاٌثير همان توليدي از توليد هنري ـبنيانِ اين برداشت بر 
، كه درضمن در بازگشت توليد هنري به حوزه ي كارِ مولد ـ ماركس، رهايي بشر را نه تنها در رهايي كنند مي

پروسه «به حوزة » يمحصولِ هنر«، ماركس تمركز را از بدين گونه. ديد ها مي و وحدت مجدد آن توليد مادي

                                                 
23 Elitist 

 و برداشت او از سازماندھندگان كار Stirnerدر قطعه ی مربوط به  ۴۴١ ايدئولوژی آلمانی؛ ص ٢٤
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 اما اين به معناي يكي. خالف كانت و شيللر، جدايي اين دو را نفي نمود منعطف كرد و بر» ي توليد هنري
  .باشدانگاشته شدن اين دو حوزه نيز نمي 

جديد آمريكا به نگارش  اي درباره ي زيبايي شناسي، براي انسيكلوپدي ، قرار بود ماركس مقاله1857در
كه چرا هنر يونان ز مسائلي كه در اين رهگذر توجه او را به خود معطوف داشت، اين بود يكي ا. درآورد

مذكور  مقاله ي. ذابيت خود را حفظ كرده استو ج قديم براي جامعه ي پيشرفته ي امروزي كماكان زيبايي
  :گروندريسه، مطرح گرديد وشته نشد اما اين انديشه درپيش درآمدن

شالودي مادي و يا هنر، به هيچ وجه با انكشاف عمومي جامعه و در نتيجه، با  شكوفاييبرخي از ادوار ... «
... . در مقايسه با معاصرين و يا شكسپير به عنوان مثال، هنر يوناني. نيست آن، متناسب اسكلت سازماندهي

وليد شوند، برخي از ساز خود ت و دورانتوانند در شكل كالسيك  ـ ديگر نمي مثالٌ حماسه كال هنر ـبرخي از اش
  .»27ممكن هستند اشكال مهم در حوزه ي هنر، تنها در مراحل اوليه ي انكشاف هنري

پيش درآمد به و ماركس در همين (است  مادي از توليد اجتماعيبخشي بنابر اين، هرچند توليد هنري 
طبيعت و ان درباره ي يوناني هاي آن زم ن را از ديدگاههنر يوناتوان دهد، كه چرا نمي  تفصيل توضيح مي
يست گيرد، اما باز اين بدان معنا ناز آن صورت مي  و در نتيجه تحت شرايط ناشي) ا كردروابط اجتماعي جد

سنجد ــ  را با آن مي» شكوفايي توليد هنري«ناسي انسان ــ كه ماركس شكه مراحل پيشرفت حسِ زيبايي 
هنر، ديالكتيك خاص . يابدهماهنگ با آن انكشاف مي  دف است ومترا حل پيشرفت توليد ماديبا مرا“ الزاما

توانند در ادوار عقب افتاده ي توليد اجتماعي رخ دهند،  هاي پيشرفت هنري مي ا دوراننه تنه. خود را دارد
  .ممكن شوند توليد هنريآغازين توانند در مراحل  تنها مي“ راحل پيشرفت هنري اصوالاز م بلكه برخي

وجه ت توان هنگامي توضيح داد، كه به نقش ويژه ي هنر در پراتيك بشري اين دوگانگي ظاهري را تنها مي 
در توليد اجتماعي بشر . »در تاريخ انسان به مثابه بازتابي از شكل گيري ذات بشري هنر نقش ويژه ي«: كنيم

ب اين توليد هنري بازتا. كند توليد ميود را نيز به عنوان بشر، خود را، كه خ نه تنها در واقع زندگي مادي
حتا در  تواند در شرايطي هنري نه تنها مي بنابراين توليد. است بازتوليد مادي نيازِ بشري به انساني كردن

هنر بشري به ما . تاريخ توليد معيشت داردمستقل از  د معيشت قرار گيرد، كه خود تاريخيتقابل با تولي
در هنرِ . را درك كنيم سان در بازتوليد زندگي خود و انكشاف جوامع بشريان ت تاريخيدهد خصل امكان مي

  .يابيمخود را مي  ياحساسات اوليه ي بشر ا جذابيتدورانِ طفوليت انسان، م

هاي  اجتماعي آن، نه تنها براي درك جنبهـ  هاي مادي از انكشاف ناموزون هنر و پايهاين شناخت ماركس 
. بازتاب جامعه است“ هنر به مثابه صرفا ولگر در واقع به معناي رد تئوري كهاهميت دارد،  هنر تشريحي

ر دهد كه بشر در ادواهنر در ضمن به ما نشان مي . گرفت يكسان هنريتوان با موضوعات  هنر را نمي
  .شناسد مختلف، چگونه انسانيت خود را مي

نقش فعاليت ذهني در “ آليسم، صرفا دهياگر ا. اين ديدگاه از هنر، با نگرش ماترياليسم كهن متفاوت است
تاٌكيد »ِِ عين نفعلم مشاهده ي«ا به نقش كرد، ماترياليسمِ قبل از ماركس نيز تنه توليد هنري را برجسته مي

                                                 
 پيش درآمد گروندريسه ٢٧
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دوباره  داشت و تنها بايد در اثر هنري رجيبود كه در واقعيت، وجود خا زيبايي، براي آنان چيزي. داشت
ر است از كا اي هنر، شكل ويژه. گيرد اما، زيبايي در رابطة سوژه و ابژه شكل ميبراي ماركس . تاب يابدباز

، آزاد و خالق، اجتماعي به مثابه وجوديهاي هنري  ابژه درآفرينشكه بشر توسط آن، خود را دردنياي مادي،
ه بدين گونه، فعاليت هنري بخشي از پراتيك عمومي انسان است كه ب. كند ه ميهم تشريح و هم توجي

  .كند واسطه ي آن بشر، بشريت خود را توليد مي

ابژه غناي تجربي و سوژه در آن   وسيله يگيرد كه به  بين سوژه و ابژه شكل مي اي در هنر، رابطه ي ويژه
ست و در ني فعاليتي در جهت ارضاء نيازهاي معيشتي اين فعاليت، صرفا . كند يخود را بازتوليد م احساسي

، با ساير محصوالت مفيد كارِ بشري بينيم، كه بشر را مي» گي واره بت«عالي تري از نتيجه ما در آن سطح 
دارا است و بر اساس شرايط  را ل، اين رابطه خصلتي تاريخي و اجتماعيتفاوت دارد؛ اما در همان حا

  .گيرد اجتماعي معيني شكل ميـ  تاريخي

نه تنها خود را است،  تاريخيـ  اي اجتماعي كه رابطه شر و واقعيت، تا آنجاشناسانه بين ب اين رابطه ي زيبايي
در جامعه . دهد به درك زيبايي را نيز پرورش ميقادر  هاي هاي زيبا نمايان مي كند، كه سوژه در توليد ابژه

 زيبايي. گردندخود بيگانه مي شود و محصوالت آن به كاال بدل مي اين توليد نيز از اما، داري ي سرمايه
همگون سازي كامل ست كه بنابراين با الغاي مالكيت خصوصي . شود ارزشِ مبادله تعيين مي نون براساساك

 است واين آن شعاري !زنده بادهنر !هنرمرده است.مي شودماترياليزه  همه ي احساسات وويژگي انساني
  .زيبايي شناسي ماترياليستي ماركس فرياد مي كندكه 

    
 


