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  اي به نظريه زيبايي شناسي ماترياليستي ماركس اشاره
  رامين جوان                                                               

                                                                                                
  گفتار پيش

 
است آه بيشترين » گرايِي سوسياليستي واقع «و » مدرنيسم «اجرة بنيادين ميان هدف اين نوشتار، دخالت در مش

الزمة چنين دخالتي اما آن است . الشعاع خويش قرار داده بود شناس مارآس را طي قرن بستم ، تحت مباحثات در زمينة زيبايي
   . گيردمارآس مورد بررسي دقيق قرار» زيبايي شناسي ماترياليستي«آه نخست خود انديشة 

اند، در يكي از سه زمينة زير داراي  شناسِي مارآس تا آنون منتشر شده بيشتِر مطالعاتي آه در زمينة تئورِي زيبايي
  :آمبودهايي هستند

توجهي  تٌاآيد بر شعر و داستان و بي. (توجهي به هنرهاي سيمايي و آوايي و تٌاآيد صرف بر هنر از منظر ادبيات  آم-  الف
  ؛...)به موسيقي و

هاي فلسفي مارآس دربارة نقش پراتيك در هنر و در پي آن، نقش آلي هنر در هستي و   تفسير اشتباِه از برداشت- ب
  ؛ تكاپوي بشر
  .در زمينة هنر» ها مارآسيست «سويه بر مباحثاِت  هاي خود مارآس و تٌاآيِد يك ه غفلت از انديش-  ج
  

  .هاي فوق بر دوش گيرد مبوداين نوشتار برآنست تا سهمي در راستاي رفع آ
  

 
  هاي فكري ماركس جوان دربارة هنر بنيان: بخش نخست

 
جوع آرد آه در آن زمان در اين باب نظر رهاي انديشمنداني  براي درك نخستين نظراِت مارآس دربارة هنر، بايد به نوشته

سيمون، هاينريش  ذاري نظرات  انديشمنداني چون سنداشته و مارآس جوان را تحت تٌاثير قرار داده بودند و به اعتقاِد من، اثر گ
هايي آه خود مارآس در اين نظرات به وجود آورده  توجه به دگرگوني. هاينه و فويرباخ در اين شكل گيري، قابل ترديد نيست

 .زيبايي شناسي ماترياليستِي وي اهميتي ويژه دارد است نيز براي درك انديشة 
 

  
   توليد مدرن١پشگامـ ايدة هنر به مثابه بخش ١

  
ديد و بر اين باور بود آه  سن سيمون، ابقاي شيوة فئودالِي سازماندهِي آار را با روِح جامعة مدرن صنعتي در تقابل مي

: ديگر، آار را از زير يوغ آنترل فئودالي رها سازند متشكل از مهندسين، دانشمندان و هنرمندان به ياري يك» پيشگام«بايد 
ايد؛ شما آن بخش  آار گرفته نرمندان و همة شما آساني آه توان و انرژي خود را در راه پيشرفت و روشنگري بهدانشمندان، ه «

آن بخش، آه نكوتر از ديگران، ارزش تفكرات جديد را . از بشريت هستيد آه بيشترين نيروي روشنفكرانه را در اختيار خود داريد
بر شما است آه نيروي رآود را شكست . ها سهم دارد  ي و موفقيت اين انديشهاي بالواسطه در پيشرو آند و به گونه درك مي
  .»٢دهيد

ارائه » توليدآنندگان پيشگام«بر بنياِن نظرياِت طرح شده در باال بود آه وي انديشة خود را گسترش داده و آن را به صورت 
 نيز از بسياري ها آن. گران تلقي شوند چون صنعتهنرمندان نيز بايد هم«: نوشت» ٣سياست« در مجلة ١٨١٩وي در آوريل . داد

  .»٤رسانند  هاي خود، به پيشرفت و ترقي توليدآنندگان ياري مي  ها و مدل اند و به سبب طرح لحاظ، توليد آننده
 chambre d`inventionدانست و در  گر مي گونه، سن سيمون، هنرمندان را در آن واحد هم توليدآننده و هم صنعت بدين

 ٢۵ شاعر، ۵٠ مهندس، ٢٠٠(خود، هنرمندان را همراه با مهندسين ومعماران در رٌاس هرم اداري قرار داده بود ] فه ی ابداعغر[
  ).دان  موسيقي١٠ساز و معمار و   مجسمه١۵نقاش، 

هنر را ليست هاي قرن هجدهم نيز  مرآانتي. هايي در آن دوران، چندان غريب نبود بايد در نظر داشت آه طرح چنين ايده
سن . دادند ها در بهبوِد بازار فروِش ديگر آاالها مورد توجه قرار مي به واسطة ارزش تجاري مستقيم خود آثار هنري و نقش آن

» علم توليد«سياست را “ سيمون اما، اضافه بر اين، وظيفة اصالح روابط آار را نيز براي هنر قائل بود و از آنجا آه وي اساسا
راِه تحقق اين وظيفة عظيم را نشان ) هنرمندان(ها  آن «: آرد سياسي ارزيابي مي“ هنر را نيز طبيعتادانست، اين نقش  مي

 ها آن. هاي آتي زنده خواهند ساخت  خواهند داد، آيندة بشريت را ترسيم خواهند آرد و گذشتة طاليي را براي غناي نسل
اي زيبا ترسيم خواهند آرد آه در آن همة افراد  باشكوهي از آيندهجامعه را با انگيزة رفاِه بيشتر برخواهند انگيخت و سيماي 

آنان سرود دستاوردهاي . بردند، سهيم خواهند بود اي آوچك از آن بهره مي هايي آه تا آنون تنها عده  جامعه در خوشبختي
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م، شعر، نقاشي و موسيقي به تمدن را سر خواهند داد و به اين منظور، تمام توش و توان خود را در هنرهاي زيبا، فصاحت آال
  .  »٥در مختصر آالم، آنان جوانب شاعرانة نظم نوين را تكامل خواهند بخشيد. آار خواهند گرفت

تحت “ با اين نظرات آشنا شد و شديدا» ترير«دهند آه مارآس جوان، هنگام اقامت در شهر  اسناد تاريخي نشان مي
   ٦.ها قرار گرفت تٌاثير آن

هاينريش هاينه، شاعر و نويسنده . هاي سن سيمون در آلمان ممنوع شده بود  به ترير آمد، ايدههنگامي آه مارآس
وي يكي از معدود آساني بود آه . برجستة آلماني آه يكي از مبشران اين ايده در آلمان بود نيز مشمول اين سانسور واقع شد

هاي اقتصادي و فلسفي مارآس به سال  نوشته توان در دست حتا چندين سال بعد نيز مي. مارآس را با اين نظرات آشنا ساخت
  . ٧وفادار ماند» هنر«مارآس در تمامي زندگاني خويش به اين گونه نگرش به .  تٌاثير نظرات سن سيمون را مشاهده آرد١٨۴۴

 
  

  ترين تجلي رهايي حسيت بشر مدرن  هنر مترقي به مثابه عالي-٢
 

ين تظاهرات بقاي مناسبات فئودالي در آلمان، حمايت فردريك ويليام سوم و براي هاينريش هاينه، يكي از آشكارتر
او . هاي ميانة آلمان را بازسازي آرده بودند  بود آه هنر مذهبي سدهNazareneپسرش فردريك ويليام چهارم از گروه هنرمندان 

بارها اين » Reisebilder«يتالياي خود به نام آه خود نزد برادر يكي از نقاشان اين مكتب تعليم ديده بود، بعدها در سفرنامة ا
  .مكتب هنري را مورد انتقاد قرار داد
نخست آنكه هاينه در تٌاييد برداشِت سن سيمون از هنرمند به مثابه توليد آننده، مدير و : انتقادات او دو جنبه داشت

دوم آنكه از . اري آند و يا چون ياغيان سرآوب شودخو راهنماي اخالقي جامعه، بر اين باور بود آه هنرمند آلماني يا بايد جيره
به همين سبب . ديد  را به عنوان يك گروه ضد ماترياليستي و ضد بشري، مستحق انتقاد ميNazareneديدگاه نظري نيز گروه 

ي سن سيمون  »گرايانه حس«ها را در تقابل با ديدگاه  ناميد و آن مي» گرا روح«هاي هنري را  گونه مكاتب و نحله بود آه هاينه اين
  .آرد ارزيابي مي

سمبوليك، آالسيك و : در هنر را به سه دوره تقسيم آرده بود» روح« خود، تحقق  »زيبايي شناسي«هگل در آتاب 
از ديد او، ما در دورة سمبوليك شاهد يك توافق تجريدي بين فرم و ايده هستيم؛ در حاليكه در مرحلة آالسيك به . رومانتيك

ـ . يابد در دورة رومانتيك اما، ايده از درون نسبت به خود، آگاهي مي. يابيم ونيك ايده و تظاهر بيروني آن دست ميوحدت هارم
  .هنر ناميده بود» ذهني«اي آه او به همين دليل آن را دورة  دوره

 هنر رومانتيك را آرد در حاليكه بدين سبب، هگل، هنر آالسيك يونان را معرف بردگي حسيت به دنياي فيزيكي تلقي مي
ـ براي هگل   بودNazareneآه مورد عالقة  نقاشي رافائل ـ. دانست هاي روزمرة زندگي مي آورد بشري در وراي پديده اوج دست

او برخالف هگل، هنر آالسيك . دانست گونه هنر را ارتجاعي مي هاينه اما اين. رفت به شمار مي ٨ترين تجسم خداگونه آل ايده
تري به خود گرفته  دانست، زيرا در آن آزادي بيان و زيبايِي حسي، تجسِم به مراتب انساني تري از هنر مي الييونان را شكل ع

  .آرد حسي بشري جستجو ميـ  آرد، او ترقي را در دنياي مادي بر خالف هگل آه از ترقي عقل به خودآگاهي صحبت مي. بودند
اي در نقد هنر و مذهب مسيحيت    براي نوشتن مقاله١٨۴٢بائر آه در به ويژه (هاي جوان  اين برخورد هاينه آه در هگلي

به طور نمونه، هاينه در . خورد  به چشم ميDelacroixهاي  اثر گذاشته بود، در تعاريف او از نقاشي) آرد با مارآس همكاري مي
 مسيحيت و نقش پيشگام هنر در »گرايي روح« تبلور آزادي احساسات بشري از يوغ La Liberté guidant le peupeleنقاشي 

  ٩.ديد تجسم پيشرفت بشر را مي
آانت بر اين . شناسي هگل، آه با عقايد آانت نيز مغايرت داشت بايد اشاره آرد آه اين نظرات نه تنها با تئوري زيبايي

آند، رها  د تحميل ميهايي آه احساسات بر خر باور بود آه هنر بايد از تمامي گرايشات و تمايالت سياسي و تمامي محدوديت
ارزش . تواند زيبا تلقي شود آند، اما خود به تنهايي نمي ها را براي احساس زنده مي هرچند رنگ، ابژه«: نويسد وي مي. باشد

  .١٠»دهد آار هنري نه در ارضاي احساسات، بلكه در آن لذتي نهفته است آه به واسطة فرم خود به ما مي
هاي هاينه دربارة آنان و نقد  ترديد نوشته ها بود و بي  يكي از بانفوذترين گروهNazarene در زمان مارآس نيز گروه نقاشاِن

النور مارآس و پل الفارگ دربارة دوستي . در هنر و مذهب مسيحي، براي مارآس ناشناخته نبوده است» گرايي روح«او از 
توان مشاهده   تٌاثير اين ايدة هاينه را به خوبي ميهاي مارآس نيز نوشته اند و در دست مارآس و هاينه مطالب زيادي نوشته

  .آرد
  
  

  هنر رومانتيك به مثابه تجسم ازخود بيگانگي بشري. ٣
  

گيري عقايد مارآس جوان تا حدود زيادي روشن  هايي آه صورت گرفته، تٌاثير فلسفة فويرباخ در شكل در پي پژوهش
جوهر «در آتاب . باشد ر عقايد فويرباخ در مورد هنر بر روي مارآس ميآنچه چندان مورد آنكاش قرار نگرفته، تٌاثي. شده است

                                                
  »دربارة سازماندهي  اجتماعي«بخش چهارم ترجمة الما ني از  Sant Simonنقل از آتاب  5
بزبانهاي آلماني Boris Nicholaievskiنوشتة » بيوگرافي مارآس«دوره از زندگي مارآس در آتاب  هاي با ارزش این توان به پژوهش در این راستا مي 6

  .وانگليسي مراجعه آرد
  .  مراجعه آنيدJohn Plamenatzها، به آتاب مارآسيسم آلماني وآمونيسم روسي  نوشتة  براي آشنایي بيشتر با این مشابهت 7

8 Divine 
  ١٩٨١ زمستان ،٧٣ شمارة Monatshefte دربارة هاینریش هاینه در Margaret A. Roseاي از  به نقل از نوشته 9

  ۶۴ ص ١٩۶۴
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در تاريخ بشري » روح جهاني«ها را معرف تجلي  هاي رافائل و ساير رومانتيك ، فويرباخ بر خالف هگل آه نقاشي»مسيحيت
  . آند شاره ميا» ذات حسي انسان«ديد، به هنر مذهبي مسيحيت به عنوان مثالي براي اثبات ازخود بيگانگي  مي

 مذهب ١١و يا به طور آلي خصلت تصويري هاي رومانتيك دنياي مسيحي ـ براي فويرباخ، تصاوير انسانِي خدا در نقاشي
) است» اي ذات بشر انعكاس آئينه«گونه آه مذهب به طور آلي، نوعي  همان(ديده شود » آئينة بشر «  هم بايد همچون - غرب

بنابراين، خصلت تصويري مذهب . زاي روحي تلقي گردد ت بشر در دنياي غير واقعي و توهمو هم معرف از خود بيگانگِي حسي
  .آند مادي، ناتوان ميـ  است آه روِح ازخود بيگانه شده را از درك دنياي واقعي حسي» آگاهي آاذب «درعين حال يكي از عوامل 

تصوير (هشت، در خدا، در مريِم باآره آنها تصوير زن به جاي آن اما در ب. ها مبلغ تواضع و سرآوبگِر عشق بودند آشيش  «
توانستند زِن واقعي را فراموش  آل تخيلي، موضوِع عشِق واقعي بود، آنان مي به همان ميزان آه زِن ايده. را داشتند) عشق

بيشتر انكار آردند، خدا را هرچه احساس را ... آنند؛ به همان اندازه آه به انكار حسيت بها دادند، مريم باآره را پرمعناتر آردند
  .»١٢تر آردند حسي

داد، چرا آه برخالف هنر رومانتيك، اين  تري قرار مي بدين ترتيب، فوير باخ نيز همچون هاينه، هنر يونان را در سطح عالي
يي احساسات آليستِي هنر آه هدف را نه در رها در مقابِل ديدگاه ايده. يكي آزاد بود و الزامي به انكار احساس بشري نداشت

ديد، ديدگاِه ماترياليستِي فويرباخ، تٌاآيد مجدد بر جوانب انسانِي هنر و مبارزه با  بشري آه در رهايِي بشر از احساسات مي
  .ازخودبيگانگي بشر در مفاهيم وتصاوير مذهبي را احيا آرد

آند و هنر   همين ايده استفاده ميمارآس در آاري آه قرار بود براي بائر در رابطه با نقد هنر مسيحي انجام دهد، از
هاي اقتصادي و فلسفي، او اين  نوشته در دست. آند واره شدن جوهر انساني اعالم مي مذهبي را معرف ازخودبيگانگي يا بت

دهد و ازخودبيگانگي آار انساني را بطور عام، سرمنشٌا همة مسائل سياسي و اقتصادي دوران  ايدة فويرباخ را بسط مي
  .نامد مي

  
  

  بخش دوم ـ نظرات ماركس دربارة هنر
  

  هنر» توليدي«گيري تئوري  شكل -۱
 

دهند آه مارآس جوان نه تنها با عقايد سن  شماري نشان مي همانطور آه در باال اشاره شد، مدارك و شواهد بي
هاي پراآنده  ها و نامه وشتهاما در ن. سيمون، هاينريش هاينه و لودويگ فويرباخ آشنايي داشت بلكه حتي تحت تٌاثير آنان نيز بود

نظراتي آه برداشت . هاي پيدايِي نظرية جديدي را نيز مشاهده آرد توان نشانه اي آه از اين دورة زندگي او در دست است، مي
هاي مارآس نظير  حتي در واپسين نوشته. دهند هاي فلسفي  و اقتصادِي وي نشان مي خاصي از هنر را در نوشته

  .آيند ن نظرات به چشم مينيز اي» گروندريسه«
توجهي  تعلق دارند، در پاسخ به بي) دوران اقامت در پاريس (١٨۴۴فلسفي آه به سال ـ  هاي اقتصادي نوشته دست

در اين . اند آليزم آلماني و اقتصاد سياسي انگليس به اشكال اجتماعي از خودبيگانگي طبقة جديد آارگران نگاشته شده ايده
دهد و برخالف او  م ازخودبيگانگِي ذات يا سرشت بشرِي فويرباخ را به تئوري ازخودبيگانگِي آار، تكامل ميها، مارآس مفهو نوشته

گي پراتيك اجتماعي بشر در توليد و بازتوليد آگاهانة شرايط  ديد، مارآس بر ويژ آه وجه تمايز بشر از حيوان را در آگاهي مي
  .آند زندگي خويش تٌاآيد مي
هاي برداشت جديد فلسفي مارآس دربارة مرآزي بودن پراتيك بشري، بلكه  بار نطفه ه تنها براي اولينها ن در اين نوشته

دهد  بشر زندگي خود را نيز موضوع ارادة آگاهانة خويش قرار مي. آنيم درِك او از اهميت و نقش هنر در اين پراتيك را مشاهده مي
از اين ديدگاه، نقش هنر در اين فعاليت توليدي، . سازد وهر انساني خود را ميـ خود، ج درپي آن و بدين وسيله در واقع طبيعت و ـ

 را  _ آزاد از نيازهاي فوري مادي _ ترين شكل خود  عِت بشري، آزادانههايي است آه در آن، اين بازتوليِد انسانِي طبي آفرينِش ابژه
  .يابد مي

اين فعاليت، . سازد ه است و خود را از اين فعاليت جدا نميبا فعاليت حياتي خود بالواسطه درهم آميخت» حيوان... («
آند و فعاليت حياتي  اما آدمي، فعاليت حياتي خود را تابع اراده و آگاهي خويش مي. شود فعاليت حياتي او محسوب مي

فعاليت حياتي . شداين فعاليت حياتي، مقصد و هدفي نيست آه انسان، بالواسطه خود را با آن يكي آرده با. اي دارد آگاهانه
است يا به بيان ديگر، » نوعي«بدين سبب است آه آدمي، موجودي . رود وجه تمايز او با حيوان به شمار مي“ آگاهانه، مستقيما

به . است» ١٣عين«؛ يعني زندگي خودش براي او درحكم »آگاه«است، موجودي است » نوعي«بدان سبب آه انسان، موجودي 
چون آدمي موجودي آگاه آند بدين معنا آه  آاِر بيگانه شده، اين رابطه را معكوس مي. اليتي آزاد استهمين دليل، فعاليت او، فع

  . ١٤»آند اش تبديل مي اش را به ابزاري صرف در خدمت هستي است، فعاليت حياتِي او وجود ذاتي
  : دهد او ادامه مي

ة نخست، خود را به عنوان موجود نوعي به اثبات بنابراين، آدمي فقط با آار خويش بر جهاِن عيني است آه در وهل «
گر  از طريق و به سبب اين توليد است آه طبيعت به عنوان آار و واقعيِت او جلوه. اين توليد، زندگِي نوعي او است. رساند مي
  .١٥»شود مي
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به ديگر سخن، . يابد گيرِي آار، تكامل مي شناسانة بشري نيز در همين پروسة شكل از ديدگاه مارآس، احساسات زيبايي
  .آند به تدريج چنين احساسي را ايجاد مي» طبيعت بشري«يا » جوهر بشري«تماميت پراتيك اجتماعي آدمي در پروسة تحقق 

گوش موسيقي شناس، چشمي آه  (تنها از طريق آشكار و عينِي وجود ذاتي آدمي، غناي حساسيت ذهني انسان  «
توانند از لذايذ انساني متمع شوند؛ حواسي آه خود را به عنوان نيروهاي  حواسي آه ميآند و خالصه،  زيبايِي شكل را درك مي
يابد، چراآه نه تنها پنج حس، بلكه حتا حواِس به اصطالح ذهني  ايجاد شده و يا پرورش مي) رسانند ذاتي آدمي به اثبات مي

به سبب ابژة خود و به خاطر طبيعِت ) يا انساني بودن حواس(و در يك آالم، حواس انساني  ...) اراده، عشق و(حواِس عملي ـ 
  .١٦»يابند انساني شدة خويش، هستي مي

  .آند مالكيت خصوصي اما با از خود بيگانه آردِن آار بشري، اين فعاليت حياتِي انساني را نيز از خود بيگانه مي
گردد و زندگي  تر مي  مي گذارد، دنياي بيگانة اشيائي آه توليد آرده بر خود او چيرههرچه آارگر بيشتر در آار، مايه «

آارگر، زندگي خود را . آاهد نهد، از خود مي در مذهب هم چنين است؛ هرچه بشر بيشتر به خدا وامي. گردد تر مي درونيش تهي
  .»١٧ي تعلق داردنمايد اما زندگيش ديگر نه به خود او بلكه به آن شئ وقف توليد شئي مي

اگر آارگر، در . افتد اما ازخودبيگانگي نه تنها در توليد، آه در خود عمِل توليد و درچارچوب فعاليت توليدي نيز اتفاق مي«
تواند نسبت به محصول فعاليتش بيگانه باشد؟ محصوِل توليد  خوِد عمل توليد، خويشتن را از خود بيگانه نكرده باشد، چطور مي

بايست بيگانگي فعال، بيگانگي  مي“ پس اگر با محصوِل آار، بيگانه باشد، خود توليد قاعدتا. رة فعاليت و توليد استبرآيند و عصا
در جدا افتادگي و بيگانگي خود فعاليت آار “ بيگانگي محصول آار از آار، صرفا. سازي باشد فعاليت و يا به عبارتي فعاليت بيگانه

  .»١٨شود خالصه مي
اش،  از خود، يعني از آارآردهاي عملي و فعاليت حياتي) ٢از طبيعت و ) ١ه شده با بيگانه ساختن آدمي آار بيگان... «

  .»١٩سازد نوع انسان را از خود بيگانه مي
  

از اين . شود شناسي او نيز مي بنابراين، اين ازخودبيگانگي، دربرگيرندة خود احساسات بشري از جمله حس زيبايي
به اعتقاد . آند ـ مطرح مي در تشابه با نظرات هاينه يدة ضرورت رهايي احساسات بشري را نيز ـرهگذر است آه مارآس، ا

به ) آند نيز تلقي مي» شناسانه احساسات زيبايي«ها را به معناي  آه وي گاهي آن (مارآس، تمام احساسات طبيعي بشري 
مارآس .  از ميان رفتن مالكيت خصوصي رها خواهند شداند و فقط با از خود بيگانه شده» تملك«يا حس »  داشتن «واسطة حس 

  :نويسد مي
  
... چنان ما را احمق و يك جانبه آرده آه يك شيئ، تنها زماني مال ما است آه صاحب آن باشيم مالكيت خصوصي، آن «

قر سقوط آند آه بشر بايد به اين درجه از ف. بدين ترتيب به جاي تمام احساسات جسمي و فكري، از خودبيگانگي آمده است
  . »اش را به جهان خارجي تسليم آند غناي دروني

  
براي انسان گرسنه، شكل انسانيِ  غذا مطرح . حسي محدود است “ حسي آه درگير نياز عملي خامي  باشد، صرفا «

 ادعا داشت آه توان  تواند به ناهنجارترين شكلي باشد و هرگز نمي ؛ مي.نيست، بلكه تنها شكل انتزاعي آن مورد توجه است
 يك نمايشنامه هاي  زيباييانساِن فقرزده و درگير مشكالت، حسي براي درك . گونه تغذيه، تفاوتي با غذاخوردن حيوانات دارد اين

  .»٢٠ها  آن ندارد؛ سوداگر مواد آاني، تنها با ارزِش تجاري  اين مواد سروآار دارد نه با زيبايي
  
. صي، همانا رهايي آامل همة حواس و  استعدادهاي پشري  را درپي خواهد داشت بنابراين، فرارفتن از مالكيت خصو «

درست به اين دليل آه حواس و استعدادها، چه از نظر ذهني و  چه به لحاظ عيني، انساني . اين به معني رهايي است
اي آه به دست  گردد؛ ابژه دل ميگونه آه عين يا ابژة آن به ابژة انساني ب شود همان چشم به چشِم انساني بدل مي. شوند مي

  .»٢١انسان و براي انسان ساخته شده است
  

بر اساس مباحثي آه در باال مورد اشاره قرار گرفت، مارآس بر اين نظر است آه پاياِن ازخودبيگانگي حواس آدمي به 
هاي انسان،   شده، در انطباق با نيازها براي بشر آارآمد و زيبا ابژه. هاي او است گي آيفيات بشري و ابژه واره معناي پايان بت

خواهد گرديد و محصوِل آن نيز محصولي ) و درنتيجه، هنرمندانه(بار ديگر انساني  بدين لحاظ، خوِد توليد، يك. توليد خواهند گرديد
  .نخواهد بود» مالكيت«ـ نيز تابع حس  هاي هنري و درك زيبايي حس هنري ـ. خوهد گشت) و لذا زيبا (انساني 

هايي آه بشر،  هاي بشري و يا ابژه وضوح آشكار است آه مارآس، فعاليت هنري را به مثابه نوعي توليد ابژهبه 
آند و به همين دليل، توليد هنري را جدا از اشكال ديگر  دهد، تلقي مي ها تبلور مي احساسات و آيفيات انساني خود را در آن

اين ايده از هنر يا اين درك . دارد  نيز مشمول همين ازخودبيگانگي محسوب ميداند و به همين سبب، توليدگر هنري را توليد نمي
آليستي رايج در آلمان را آه فعاليت هنري را به مثابه فعاليتي خارج از توليد عادي اجتماعي  و دريافت از هنر، عقايد ايده

  .ناپذير آن است جزء جداييهنر، بديلي در مقابل توليد عادي نيست بلكه . آند نگريست، از اساس رد مي مي
آاِر آزاد شده از يوِغ ازخودبيگانگي، آاري . داند آليسم، مارآس رهايي بشر را رهايي احساسات نيز مي برخالف ايده

، بلكه )نهد نام مي»  تفاوت به ارضاء آاِر بي«و آانت آن را  (نيازهاي مادي رها آرده  نيست آه آزاد است زيرا آه خود را از شر
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هر نوع از ارضاء حتا آن ... «: اين را با گفتة آانت مقايسه آنيم. آند ست آه نيازهاي واقعي فعاليت بشري را برآورده ميآاري ا
  .»٢٢شناسانه ملزم شده، حسي است حيواني هاي زيبايي  آه تحت تٌاثير ايده

هنر به مثابه  سيمون ـ با نظرات سنرسد آه  داند، به نظر مي آنجايي آه مارآس، ازخودبيگانگي را شامل حوزة هنر نيز مي
اي   تفاوت دارد؛ اما هدف مارآس در تٌاآيد بر اين جنبه از هنر، تقابل با ايدة آانت و شيللر بود آه هنر را به مثابه حوزهـ  پيشگام

گونه نگرش به هنر  اين. آردند اش تلقي مي خارج از توليد اجتماعِي تعليم بشر و ارتقاء او به سطحي فراسوي حالت ازخودبيگانه
  .برد از نظر مارآس، ضرورِت دگرگوني مادي و رهايِي بشر از يوِغ ازخودبيگانگي را به زير سئوال مي

توانند آزادانه، نيازهاي خود را  آند آه مي صحبت مي» توليدآنندگان آزاد«هاي خويش، از همكاري  نوشته  مارآس در دست
رود بلكه آاري است آه نيازهاي آارگر را  نيز به شمار نمي» تفاوت بي«يگانه نيست، از نظر مارآس، آاري آه ازخودب. رفع آنند

  .سازد برآورده مي
براي مارآس اما، . آرد دانست و اين را از ارضاء اخالقي، جدا مي را توانايي بشر در درك زيبايي مي» ذوق«آانت، 

به عنواِن يك موجوِد مادِي درگير در بازتوليد زندگي مادي به شمار احساساِت هنرِي انسان، جزيي از نياز او در ارضاِء ذاِت خويش 
  .آمد مي

  
  

  ـ توليد هنري و توليد مادي٢
 

هاي ذآر شدة فوق در زمينة توليد و نقش هنر در اين توليد را نه تنها  برخالف ادعاي بسياري از مفسرين، مارآس، ايده
او از يك سو پيوسته تجاري شدِن . نمايند هاي بعدي نيز به آرات چهره مي گذارد، بلكه اين انديشه و نگرش در نوشته آنار نمي

هنِر توليدي، تنها، هنري است آه ارزِش «دهد و اين انديشة آدام اسميت را آه  هنر در جامعة بورژوازي را مورد انتقاد قرار مي
آل، جدايي از  هنِر ايده «آليستِي آانت و شيللر آه  دهگيرد و از سوي ديگر با اين تفكِر اي به باد تمسخر مي» اي ايجاد آند مبادله

  .خيزد به مخالفت برمي» دنياي واقعي است آه در فراسوي توليد مادي قرار دارد
به بحث “ را مجددا» توليد مهم اجتماعي«، مارآس، ايدة هنر به عنوان شكلي از »گروندريسه«و » ايدئولوژي آلماني«در 

را » تواند توسط افراد نخبه، توليد شود اي آه تنها مي پديده«به هنر به عنوان » ٢٣گرايانه نخبه» « نگرشبه طور نمونه او. گذارد مي
را دارند، بتوانند اين تواِن خويش را بدون » رافائل شدن«دهد و خواهان آن است آه همة افرادي آه تواِن  بارها مورد انتقاد قرار مي
با “ داند و شديدا وزة فعاليت اآثريت مردم را نتيجة تقسيم آار و مالكيت خصوصي مياو حذف هنر از ح. مزاحمت، انكشاف دهند

هايي آه نقاشي نيز  درجامعة آمونيستي، نقاش نخواهيم داشت بلكه انسان«: منحصر به فرد بودِن هنر و هنرمند مخالف است
  .»٢٤آنند مي

همچون هر هنرمند  رافائل ـ... ر موجود در رم توليد آردآا آند آه رافائل، تصاويرش را مستقل از تقسيم  تصور مي٢٥سانچو«
اش با آنها مراوده  اش و به تبع آن به تقسيِم آار در تمام آشورهايي آه منطقه ـ به سازماندهي جامعه و تقسيم آار منطقه ديگري

موفق شود، بستگي تام دارد به آيا فردي همچون رافائل در تكامل بخشيدن به استعداد هنري خويش  اين آه . بند بود داشت، پاي
  . »...تقاضا، آه آن هم به نوبة خود به تقسيم آار و دستاوردهاي فرهنگِي منتج از آن وابسته است

حتا اگر در . هاي وسيع ، نتيجة تقسيم آار  است  تمرآز انحصاري استعداد هنري در افراد معدود و سرآوِب آن در توده «
توانند  به آفرينش هنري  مه نقاِش خوبي باشند، اين به معناي آن نيست آه همه نميبرخي از شرايط مشخص اجتماعي، ه

  .»٢٦شود به ياوة مطلق بدل مي» گان نخبه«و آاِر » بشري«لذا در اينجا نيز موضوِع تفاوت بين آاِر . دست يازند
ـ  آنند ه توليد مادي را تعيين ميتوليدي آه تحت تٌاثير همان نيروهايي است آ بر بنياِن اين برداشت از توليِد هنري ـ

ها  مارآس، رهايي بشر را نه تنها در رهايي آاِر مولد، آه ضمنٌا در بازگشِت توليد هنري به حوزة توليد مادي و وحدت مجدد آن
لر، منعطف آرد و بر خالف آانت و شيل» پروسة توليد هنري«به حوزة » محصوِل هنري«بدين گونه، مارآس تمرآز را از . ديد مي

  .باشد اما اين به معناي يكي انگاشته شدن اين دو حوزه نيز نمي. جدايي اين دو را نفي نمود
يكي از . اي دربارة زيبايي شناسي، براي انسيكلوپدي جديد آمريكا به نگارش درآورد  قرار بود مارآس مقاله١٨۵٧در 

 چرا هنر يونان قديم براي جامعة پيشرفتة امروزي آماآان مسائلي آه در اين رهگذر توجه او را به خود معطوف داشت اين بود آه
  :مقالة مذآور نوشته نشد اما اين انديشه در مقدمة گروندريسه، مطرح گرديد. زيبايي و جذابيت خود را حفظ آرده است

سكلت برخي از ادوار شكوفايي هنر، به هيچ وجه با انكشاف عمومي جامعه و در نتيجه با شالودة مادي و يا ا... «
مثٌال  برخي از اشكال هنر ـ... . يرسپني در مقايسه با معاصرين و يا شكبه عنوان مثال، هنر يونا. سازماندهي آن، متناسب نيست

ساز خود توليد شوند برخي از اشكال مهم در حوزة هنر، تنها در مراحل اولية  توانند در شكل آالسيك و دوران ـ ديگر نمي حماسه
  .»٢٧ستندانكشاف هنري ممكن ه

دهد  و مارآس در همين مقدمه به تفصيل توضيح مي(بنابر اين، هرچند توليد هنري جزئي از توليد اجتماعي مادي است، 
و در نتيجه تحت شرايط ) هاي آن زمان دربارة طبيعت و روابط اجتماعي جدا آرد  يوناني توان هنر يونان را از ديدگاِه آه چرا نمي

آه مارآس  (شناسي انسان   اما باز اين بدان معنا نيست آه مراحل پيشرفِت حِس زيباييگيرد، ناشي از آن صورت مي
دف است و هماهنگ با آن انكشاف ابا مراحل پيشرفت توليد مادي متر“ الزاما) سنجد را با آن مي» شكوفايِي توليد هنري«

                                                
 ١٨٠ د داوري صنق 22

23 Elitist 
  و برداشت او از سازماندهندگاِن آارStirner در قطعة مربوط به ۴۴١ ایدئولوژي آلماني؛ ص 24

25 Sancho 
 ايدئولوژي آلماني؛ همانجا 26

 مقدمة گروندریسه   27 
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توانند در ادوار عقب افتادة توليد اجتماعي رخ  ي ميهاي پيشرفت هنر نه تنها دوران. هنر، ديالكتيِك خاص خود را دارد. يابد مي
  .توانند در مراحل اولية توليد هنري ممكن شوند تنها مي“ دهند، بلكه برخي از مراحل پيشرفِت هنري، اصوال

نقش ويژة «: توان هنگامي توضيح داد آه به نقش ويژة هنر در پراتيك بشري توجه آنيم  اين دوگانگي ظاهري را تنها مي
در توليد اجتماعي، بشر نه تنها در واقع زندگي مادي خود را، آه . »ر در تاريخ انسان به مثابه بازتابي از شكل گيرِي ذاِت بشريهن

بنابراين نه تنها . توليد هنري بازتاب اين نياِز بشري به انساني آردِن بازتوليد مادي است. آند خود را نيز به عنوان بشر، توليد مي
هنر بشري به . رايطي حتا در تقابل با توليد معيشت قرار گيرد، آه خود تاريخي مستقل از تاريخ توليد معيشت داردتواند در ش مي

در هنِر دوراِن طفوليِت . دهد خصلت تاريخي انسان در بازتوليد زندگي خود و انكشاف جوامع بشري را درك آنيم ما امكان مي
  .يابيم  را ميانسان، ما جذابيِت احساسات اولية بشري خود

هاي تشريحي هنر  اجتماعي آن، نه تنها براي درك جنبهـ  هاي مادي اين شناخت مارآس از انكشاف ناموزون هنر و پايه
توان با موضوعات هنري يكسان  هنر را نمي. بازتاب جامعه است“ اهميت دارد، آه در واقع به معناي رد تئوري هنر به مثابه صرفا

  .شناسد دهد آه بشر در ادوار مختلف، چگونه انسانيت خود را مي ا نشان ميهنر در ضمن به م. گرفت
نقش فعاليت ذهني در توليد هنري را “ آليسم، صرفا اگر ايده. اين ديدگاه از هنر، با نگرش ماترياليسم آهن متفاوت است

زيبايي، براي آنان چيزي بود . ٌاآيد داشتِِ ت»مشاهدة منفعِل عين«آرد، ماترياليسِم قبل از مارآس نيز تنها به نقش  برجسته مي
براي مارآس اما، زيبايي در رابطة سوژه و ابژه . آه در واقعيت، وجود خارجي داشت و تنها بايد در اثر هنري دوباره بازتاب يابد

 به مثابه هاي هنري اي از آار است آه بشر توسط آن، خود را در دنياي مادي، در خلق ابژه هنر، شكل ويژه. گيرد شكل مي
بدين گونه، فعاليت هنري بخشي از پراتيك عمومي انسان . آند وجودي اجتماعي، آزاد و خالق، هم تشريح و هم توجيه مي

  .آند است آه به واسطة آن بشر، بشريِت خود را توليد مي
ي و احساسِي خود را سوژه در ابژه غناي تجرب“ گيرد آه به وسيلة آن اي بين سوژه و ابژه شكل مي در هنر، رابطة ويژه

تري از  فعاليتي در جهت ارضاِء نيازهاي معيشتي نيست و در نتيجه ما در آن سطح عالي“ اين فعاليت، صرفا. آند بازتوليد مي
اما در همان حال، اين رابطه خصلتي تاريخي و . بينيم آه با ساير محصوالت مفيِد آاِر بشري، تفاوت دارد بشر را مي» گي واره بت«

  .گيرد اجتماعِي معيني شكل ميـ  عي را دارا است و بر اساس شرايط تاريخياجتما
تاريخي است، نه تنها خود را در توليد ـ  اي اجتماعي اين رابطة زيبايي شناسانه بين بشر و واقعيت، تا آنجا آه رابطه

داري اما، اين توليد نيز از  در جامعة سرمايه. دده هاي قادر به درك زيبايي را نيز پرورش مي آند، آه سوژه هاي زيبا، نمايان مي ابژه
  . گردند شود و محصوالت آن به آاال بدل مي خود بيگانه مي

 .شود  مبادله، تعيين ميزيبايي اكنون براساس ارزِش
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