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 1شناسی دانشآرنولد هاوزر در تاری    خ و جامعه مشارکت ی سبک: تاری    خ هنر و مسئله

 2اکسل گلفرت

 بریر بوجار

  

 ( مقدمه۱

او  یدرباه با لحنی همدالنه ، مفسری۷۸۹۱در سال  رهاوز آرنولد  درگذشتاز  پسیک دهه به نزدیک 

 ایچهرهبه او که رسد  به نظر میاما نگذشته،  3هاوزر دوران زندگیاز  چندانیکه زمان نویسد: با اینمی

 )واالس، شده است بدلی فرهنگ تفکر مدرن صحنه در  ی کوچکبازیگر به فراموش شده و 

فعالیت  غاز آ که آیدبه حساب  برای متفکریچرخشی غافلگیرکننده  تواندمی این وضعیت .(۷۸۸۶:۹۹

جنجالی  -اشو به دلیل رویکرد مارکسیستی - تاری    خ هنر دو جلدی کتاب با  سالگی  ۹۸در اش نویسندگی

 و به هفده زبان ترجمه شده بود  کوتاهیو در زمان   بزرگ در محافل دانشگاهی ایجاد کرده بود

  ه بود. جا گذاشته از خود ب شناسی هنر تاری    خ هنر، فلسفه و جامعه پیرامون درخشانیهای نگاریتک

از اهداف  بسیار فراترتوانسته بودند  نظری پروازیبلند و  موضوعات گستردگی دلیلر به ز ر هاو آثا

وژی در لهم به نقش ایدئو  هاوزر. دبرونشناسی مبنای جامعه تاری    خ هنر بر یعنی بسط  ،دایی خود ابت

های و سبک اود کرا میوژی و علم تکنول هنر،ی تنگاتنگ طهابپردازد و هم ر میهای هنری و فکری فعالیت

 چندان ر ز . شاید منتقدان هاو کند می تحلیل و با یکدیگر مقایسهشناختی در هنرها و علوم را  متفاوت  

سطوح  هبناگهانی در موضوع و  هایرشپبه  ،در آثار او مند نظام گویند وقتی به فقدان روشراه نمیبی

نباید از ابتدا گز هر اما این خصایص  (.۷۸۸۹:۹۹کنند ) وسلی، اشاره می های استدالل او انتزاعی و شیوه

 د. باشاو آثار تحلیل  ای برایانگیزهتواند می شود، بلکهگرفتن آثار او نادیدهباعث 

خ هنر یرامون هنر، تاری    ر پی هاوز از مضامین اساسی اندیشه برخی معرفیکوشم به در این مقاله می من

ت مقوال  با رهاوز ی که پروژه  کنم تمرکز هاییحوزهبر مشخصا شناختی هنر بپردازم و  ُبعد و 

 .کندهمپوشانی می دانششناسی جامعه

                                                      
 این متن پیشتر در صفحه تلگرامی تصویر و زندگی منتشر شده است. 1
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چنین ر و همز مسیر شخصی و فکری هاو  بهساختار این مقاله اینگونه خواهد بود:  در قسمت دوم من 

. رداختپشده خواهم با آن مواجه تاری    خ اجتماعی هنر( ) هاوزرو آکادمیکی که اثر  ی تاریخیزمینهبه 

ایانی او را پ آثار ای از که بخش عمده  کرد خواهم  را بررسی  یتر به انتقاداز هاو  هایپاسخ ،در بخش سوم

« سیسمخروج تدریجی از مارک»شود که خود به آن منجر می کار او در   به تغییر رویکرد  و دهد تشکیل می

وزر، اساسی ها و  های فکریبه تفصیل به یکی از دغدغه ،(. در بخش چهارم۹۰۰۲نگدون، و )ک گوید می

های بکس و مدام تعهد عمیق به ماهیت اجتماعی هنر با واقعیت مستمر  میانیعنی چگونگی انطباق 

بخش  م پرداخت. در خواه -فرمال داشته باشند کامالخصلتی  توانند میها حتی این سبککه  –هنری 

طرح مه در تالقی میان هنر و علم و تکنولوژی ک  کرد م  ایی را بررسی خواههپرسش یپنجم مجموعه

نی اهای میان تاری    خ هنر و تاری    خ علم، به پرسش پایی بررسی تشابهات و تفاوتواسطهه ب و د شونمی

 ،به خود است؟ اگر اینچنین است مختص : آیا هنر واجد بعد شناختی  خواهیم رسید در بخش ششم 

 ؟خواهد بود  شامل چههای شناختی انسان سهم آن در فعالیت

 

 

 ی فکریزمینهآرنولد هاوزر: بافت و  (۲

زندگی هر چرا که  ،تاکید کنیمای یک فرد نامهفرد بودن مسیر زندگیه ب منحصرشاید بیهوده باشد که بر 

 زندگی در  ازندههای ستاثیر تجربهی هاوزر باید گفت که دربارهاما . شودمی زیستهتنها توسط یک فرد 

می شکل م اروپای قرن بیستبه که   ند ای بودتابع نیروهای فکری و تاریخی ی،کس دیگر بیش از هر  او 

و با وجود  گئورگ لوکاچهای 4ی یکشنبههایی مانند حلقه. هاوزر با وجود عضویت اولیه در گروهداد 

 شتانو دوس معاصران شهرتگاه به موفقیت و هیچ شاحیات آتی  های در سال ،اشی ارزندههافعالیت

تواند فقدان ی هاوزر بشاید استقالل اندیشه. اما نرسید   7آدورنوو 6 ارل مانهایمکو 5 لوکاچنظیر 

همانند  اوزرهزندگی  ،در نگاه نخست ی او را جبران کند. های آموزشی اندیشهتاثیرگذاری و ضعف جنبه

ان ای یهودی در مجارستدر خانواده ۷۹۸۹بسیاری از روشنفکران اروپایی قرن بیستمی است. او در سال 

ارل کدوره با  تا تاری    خ هنر و ادبیات بخواند. او در این رفتنشگاه اد به ۷۸۷۰متولد شد و در سال 

ی دوران تحصیل خود در برلین در ادامه هاوزر. شودمی دوست بودکه یک سال از او کوچکتر   مانهایم
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رنگاری در قرار رفت( به کار خبآن شنا شد و تحت تاثیر آ نری برگسونآی پاریس )جایی که با اندیشهو 

 کمک شایانی به نگارش آثاری  ،اشندگینویس مهارت افزایش با شود که میمشغول  ی فرهنگحوزه

 ۷۸۷۶در سال  هاوزر(. ۹۶فورگاس، -۲۹ ٬)کونگدوننویسد میبعدها برای مخاطبان عام  کند که اومی

که هنرمندان و شاعران و منتقدان بسیاری   پیوندد می 8بال باالش ی لوکاچ و هایم به حلقهماینی به واسطه

کند می اد ی اشزندگی یبزرگترین تجربه به عنوان این دورهاز  هاوزر خود  و کرده بود   را به خود جذب

 (.۲۹)کونگدون،

ایجاد جمهوری شورایی مجارستان، برای 9بال کان و در دوران کوتاه تالشهای  ۷۸۷۸در بهار و تابستان 

اچ که معاون  و توسط لوک شود میفعال با دولت بلشویک  یی یکشنبه وارد مشارکتهاوزر به همراه حلقه

 صوبمنی و مسئول اصالحات آموزش هنری کمیساریای آموزش عمومی شده بود به عنوان هیئت علم

میکلوش ام نظ رآمدندولت کمونیست و ببا افول (. ۹۰۰۲:۲۹کونگدون،  -۷۸۹۹:۹۷۰)گلوک،  شود می

، کرد اعمال میها یستکمون« ترور سرخ»تالفی  بهو  دو سال مدتدر که موجی از سرکوب را 10 هورثی

 شدند.  رار و مهاجرتداشتند مجبور به فای حاشیه مشارکتیحتی بسیاری از اعضای دولت پیش که 

در طول دو  یتالیا گریخت و به وین رفتند و مانهایم به آلمان مهاجرت کرد. هاوزر نیز به ا باالش  لوکاچ و 

اوزر و آرنهایم د برای ه. تبعیول تحقیق و نگارش پیرامون تاری    خ هنر کالسیک و هنر ایتالیا شد سال مشغ

دوستان  فطر  نها به دلیل نپیوستن تام و تمام به آرمانهای کمونیستی ازآداشت.  یدو چندان دشواری

اش های روزانهادداشتدر ی طرد شده بودند. باالش  بردندبسر می( در وین ۷۸۹۷) اکنونپیشین که 

تی  که هنگامی که حلقه خود را متعهد به انقالب کمونیس  در مورد مانهایم و هاوزر بنویسم نویسد: باید می

های ند. آنها تبعیدیرفت ایتالیا[شهری در م: ] 11 کانوساو به  از حلقه فاصله گرفتند  آنها  ه بود کرد

... ندیشیدنا برای زیستن بیابند و نه برای  ایتوانند خانهاند که نه میافتاده از حلقهبرون و  خانمانبی

ت و کسی مریض اس کمکی نخواهد کرد. او هیچ  مانهایم اجازه داشت که به ما برگردد، اما کسی به هاوزر 

 (.۹۰۰۲:۲۹کسی را خالی کند ) به نقل از کونگدون،   پشت دوبارهاست  قرار کی  داندنمی

 که کمونیسم به افرادی نظیر باالش   هدفمندی و وفاداری احساسدر برابر   نیز  مانهایمو  هاوزرخود 

 یدیگر  در جای (. باالش ۷۸۹۹:۹۷۹د )گلوک،ایدئولوژیک خود واقف بودن خانمانیبه بی داد می

نویسد: امروزه، هر فعالیت فکری که ریشه در جنبش )کمونیستی( نداشته باشد در حکم یک می
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دانند ی( نیز این را مهاوزرو  آرنهایمنها )آوری تمبر ندارد. خود آگرمی است که ارزشی بیشتر از جمعسر 

اند ) به اشیه رفتهاند و به حی راه از دست دادهدر میانه کنند که قطار را در ایستگاهیمی و احساس

 .(۷۸۹۹:۹۷۹نقل از گلوک،

علمی های دیتوانمناوج از تا حد زیادی اتفاقات و همچنین به دلیل سفر به ایتالیا، هاوزر به دنبال این 

اقتصاد و  ،۷۸۹۷نکه با عزیمت به برلین در سال ( تا آ۹۰۰۲:۲۲بود )کونگدون، گرفته فاصلهخود 

 از سرگرفت.  13ترولچ ارنست و 12سومبات ورنر شناسی را زیر نظرجامعه

 نازی در  اتریش به دولت شوند و با الحاقش در وین ساکن میبه همراه همسر  ۷۸۹۲در سال  هاوزر

مانهایم نیز پس از مهاجرت  کنند. جرت شده و در لندن اقامت میبه مها بار دیگر مجبور  ۷۸۹۹سال 

یم از هاوزر برای مشارکت در نگارش . مانهاشود میول به تدریس مشغ به لندن ۷۸۹۹در سال 

این ه کند که البتمی به همکاری شناسی هنر برای انتشارات راتلج دعوتای پیرامون جامعهمجموعه

که در   د شای تحقیقاتی آغاز پروژه برای یابهانهبرای هاوزر شود. اما میرها  ناتمامپس از اندکی پروژه 

و چهار سال پس از درگذشت آرنهایم، بدل به اثر به یاد ماندنی و سترگ هاوزر با نام تاری    خ  ۷۸۹۷سال 

شود و پس از بازنشستگی از شود. در همین سال هاوزر برای تدریس عازم لیدز میاجتماعی هنر می

ه تدریس ریکا ببه دعوت دانشگاه ماساچوست به مدت دو سال در ام ۷۸۹۱لیدز در سال  گاهدانش

 دیدیج مطالعاتی یگیرد و او پروژهاو مورد ستایش فراوانی قرار میآثار ه شود. در این دور مشغول می

 در سالکند که آغاز می« منیریسم: بحران رنسانس و منشا هنر مدرن»با نام  و  14منیریسمپیرامون  را

به  ل مشغو رود و در آنجا وهایو می. او سپس برای تدریس به دانشگاه ایالتی ارسد به چاپ می ۷۸۶۹

 و  نوشتهبه زبان آلمانی او شود. کتابی که می (۷۸۱۲) شناسی هنرجامعهنگارش آخرین اثرش به نام 

برای نخستین بار در  و  رسد به چاپ میدر بوداپست  ۷۸۱۹ی ژانویه ۹۹در  هار سال پس از مرگشچ

 .شودبه انگلیسی برگردانده می ۷۸۹۹سال 

 تاب تاری    خ اجتماعی هنر و انتصابشو با وجود موفقیت ک شد دیر با اقبال عمومی مواجه بسیار هاوزر 

ماند. او پس از ی فضای آکادمیک باقی میالگی، همواره در حاشیهس ۹۸های آکادمیک در سمتبه 

ودگی تا با آس کرد پیدا  های مطالعاتی دانشگاهی این مجال را فرصت به لطفتگی و سدوران بازنش

در زمان جنگ ناتمام مانده بود تکمیل کند و زمینه را خصوصا را که  اشماندههای عقبپروژه بیشتری
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غییری اساسی دون تب -اش به تحلیل و گسترش مفاهیم پیشیناکثرا که   ی فراهم کند های دیگر برای پروژه

 .دناختصاص دار  -هادر مفاهیم و شیوه

 قیدمهای سیاسی مشارکت داشتند، هاوزر به دلیل امتناع از که در فعالیت  ییاهبسیاری از چپ نگاه در

و بر  نریاثر ه شناختیزیباییهاوزر بر استقالل  .ندارد محکمیهنر به سیاست، چندان جایگاه  کردن

 مانندهی اجتماع گروههر  »که پذیرد  نمیو  کند تاکید میشناسی هنر جامعه شناسی با زیباییتمایز 

 ها این 15(.۷۸۹۸:۷۸۶)هاوزر، « کنشی تاریخی است   کند ناقل  می، احساس و کار که عمل، فکر   یانسان

کند. مینارزشمندتر آوری تمبر از جمع م باالش به زعهای هاوزر را فعالیتی هستند که از جمله دالیل

المعارف دایرهن او به عن به آثار او در بهترین حالتاری نداشتند نیز حتا کسانی که با هاوزر مخالفت آشک

دات نظری و مفاهیم او به پیشنها توجه چندانی( و ۷۸۸۶:۹۹)واالس، کردند هنری و تاریخی نگاه می

 در  وش او ر  بسیاری و شود تکرار می او آثار  سران متاخر نیز نکوهشهای مفدر نوشته ی. حتنداشتند 

 اتیو را های آلترنتوصیف او از جفت و  کنندکننده و مبهم تلقی میرا غافلگیر  تاری    خ اجتماعی هنر 

 و  دکننمیانه تشبیه می یبه انتخابرا از دیالکتیک  او و درک خاص دانند میمیز آانگارانه و اغراقساده

. برخی دیگر نیز تحلیل (۷۸۸۹:۹۹)وسلی،  پندارند میکننده و دلبخواهی او را گیج هایاستدالل

 .(۷۸۹۹:۹۹۶دانند )جانستون، پاورقی مییک اجتماعی هاوزر از هنر را در حد 

ر از تالش هاوزر متاثم که اشاره کنی یناتمام درونی هایبه بسیاری از تنش که بیراه نباشدچندان شاید 

های کار است. اگر چپهای میانه و محافظهاسته داشتن منتقدان چپگرا و همچنین ر نگ برای راضی

امان با هجوم بیهمواره آثارش نیز  کردند، در سوی دیگر مینسیاسی استقبال چندان گرمی از هاوزر 

هاوزر را  ی هنری کالج،تماعی هنر در مجلهدر نقد تاری    خ اج16 جوزف هودینمثال  .بودها مواجه راست

 در ویکرد او ر به برخی دیگر  کند. متزلزل متهم میسوبژکتیو و  ،چریکی ،ر روشمند به رویکردی غی

ه بسیار ک  . رویکردیتاختند میلید و شرایط کار های تو اجتماعی بر اساس شیوهری    خ تا عمومیت دادن

 یمحدوده به ندرت ازبه زعم آنها کار نسبت به امر اجتماعی است که متفاوت از تلقی مورخان محافظه

بسیار  نویسد: منتقدی در بخش ادبی تایمز می (.۷۸۹۹:۹۹رود )اوروی    چ، مرزهای فرهنگی فراتر می

خرده » نقد حاصلمیدان بیدر به ناگاه دوباره خود را  جهش،که نویسنده ]هاوزر[ با یک   متاسفم

که   ی تاری    خ اقتصادیحیطه مرتبط به ی. اصطالحاتاندازد می« داری باالدستسرمایه»و « بورژوازی

                                                      
15  

 توان بهشناسی هنر قائل است، میو تئوری و جامعه شناسیزیباییی بیشتر در مورد  تمایزی که هاوزر میان برای مطالعه
. ۷: ۸۰۰۲این اثر مراجعه کرد: دمتر،   

16 Joseph Hodin 
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یان مورخان در م ا دخلی به هنر ندارند )همان(. بخش کوچکی از منتقدان هاوزر نیز که اکثر هیچ 

 یایده ،ساز اسا رفتند کهمیتا آنجا پیش  هاوزرمخالفت با رویکرد ابراز  بودند، در هنر  رمالیستیف

ی.اس.آر تمثال . بردندسوال میهای هنری زیر تحلیل استمرار سبک وجود تاریخی اجتماعی را به نفع

ه ک  نگارش تاری    خ هنری است»  مطلوب، کند که هدفی برلینگتن از این ایده دفاع میدر مجله بوآس

ساختار اجتماعی باشد )به نقل از اوروی    چ،  در  موازی هایبا پیشرفت ضروریمبرا از هر گونه ارتباط 

 ،ختند شنامی رت تاری    خ اجتماعی هنر را به رسمیتکاری که ضرو منتقدان محافظه ی(. حت۷۸۹۹:۹۲

ها و ورهد ها،در قالب زیر شاخهمرسوم  ند که این رویکرد باید به تقسیماتبر این باور بود همگی

به همین د. احترام بگذار  -معتقد است یبسندگی درونی آثار هنر خودکه به   - هنجارهای تفسیر و تاویل

د، کر ی پاسخی به شرایط مادی و فرهنگی تلقی میرا به منزلهرویکرد ترکیبی هاوزر  که هنر ، دلیل

 17گمبری    ج  ارنستشود. م میکردن استمرار تاری    خ هنر محکو   ژگونهمواره به تالشی ایدئولوژیک برای وا

تمامی عوامل مادی و فکری، اقتصادی و »که در تاری    خ   کند می گمان هاوزرد: نویسمیی هاوزر درباره

  طبیعی باشد  . پس شاید «..اندناپذیر به یکدیگر گره خوردهژیک در وضعیتی متقابل و گسستو دئولای

 (.۷۸۶۹:۹۶ی    ج، )گمبر  استهای تحقیق از یکدیگر تفکیک حوزه در نگاه او،ین جرم یک مورخ ر بزرگت که

شناسی جامعه ،هاوزر  یدرباره شموردبی هایگیریخردهدستانه و تفاسیر خام یسیاههدر  گمبری    ج

ترین وجوه ماتریالیسم تاریخی  که هنر را صرفا بازنمایی شرایط اجتماعی و تاریخی هاوزر را با جزمی

لط ( تاریخی و به حقایق از پیش موجود دارند ختلئولوژیک) گراییفرجاماقتصادی دانسته و یا باور به 

در  داریتضادهای درونی سرمایه نکوهش او به دلیل سخن گفتن از مثال  -(۷۸۸۶:۲۹کند )واالس، می

-نطقهای م نظام، چرا که تنها کرد صحبت  داری سرمایهی درونی هااز تنشباید به زعم او جایی که 

ای است  پیامد این خوانش به اندازه. - های خود را نشان دهندتناقضبه روشنی توانند میگزاره محور 

 بندیطبقها گر تقلیل جبرگرایی اردوگاه در را  هاوزر آثار نیز همچنان  تر متاخر نیت خوشحتا مورخان  که

میان  قعمیبرقرار کردن پیوند تماعی هنر و برای برای نگارش تاری    خ اجنویسد: می18پیتر بورک. دکننمی

در  تالیا ی طبقاتی در ایبارزهو برای سخن گفتن از م ،تضادها و تغییرات اجتماعی و سیاسی و فرهنگ 

عصر سینما و ی رابطهتبیین و یا  ،ی جنبشی بورژوا رمانتیسم به منزله تحلیل و یا  ،وسطیپایان قرون 

، )بورکباشد ی بهتری گزینهاز هاوزر   یتر مارکسیست متعارف هر  داری، شاید مایهبحران سر 

۹۰۰۹:۷۶.) 

                                                      
17 Ernst Gombrich 
18 Peter Brook 
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ه دلیل بزیادی از این انتقادات، باید بگوییم که بخش  جانب انصاف را رعایت کنیم،اما اگر بخواهیم 

در تاری    خ اجتماعی هنر گرفته است.  کمدست ،مارکس هاوزر از در نشان دادن تاثیری است که  اغراق

 ه رویکرد او راشود کهنگامی میسر میی هاوزر پروژهدرک بهتر گوید که میدیوید واالس پر بیراه نشاید 

تیک  رمنو شناسی وبری و سنت ههمیان سنت جامع قرابت یدربارهقیق همچون کوششی برای تح»

نیز  21وراکو مکس د  20لهم دیلتاییو رویکرد  در همانگونه که  ،درنظر گرفت19 ویسنشافتگشتس

چیزی که خود  تر از آنبسیار معتدل گرایشی(. یعنی  ۷۸۸۶:۹۸)واالس، « شوددیده میاین گرایش 

 کند. عصرانش پیشنهاد می مارکسیستی به هم عنوانبا هاوزر 

اش همواره ل رویکرد تلفیقی بلندپروازانهو تاری    خ اجتماعی هنر به دلی نکه نگاه هاوزر به هنر خالصه آ

گوید: در جناح راست، افرادی همچون ارنست  جان روبرتس می است. بوده انتقاد چپ و راست  هدف

های ویژگی در برابر  شناختی خشونتی از نوع   ی معطوف بهکار هاوزر را همچون کنش گمبری    ج،

متوسل ه کنایه بتخریب شخصیت هاوزر  ری    ج حتا برایگمب  کردند. ی تلقی میختشنامنحصربفرد زیبایی

راجعه  که در این زمینه وجود دارد م  مطالعاتیمعدود انگیزی که به ی شگفتخواننده»او را به شود و می

ج . گمبری    اند ههاوزر دور ماند انکه به گمانش از چشم را فهرست کندآثاری بتواند تا کند تعبیر می« کرده

ی صهقموارد نه یک تاری    خ اجتماعی، بلکه یک  اکثر های هاوزر ناقص است و در نویسد که: گزارشمی

  توجهه بسیاری از جزئیات علمی بیبنسبت تاریخی است. چرا که تالش او برای عمومیت دادن، او را 

هد  تعاز رویکرد هاوزر  ،چپوابستگان جناح برای  در سوی دیگر نیز (.۷۸۶۹:۸۹کرده است )گمبری    ج،

ن و ایاب همکار در غوانگهی (. ۹۰۰۶:۷۶۲برخوردار نبود )روبرتس،سوسیالیسم  دستاوردهایبه  کافی

این قبیل مواره هتروی    ح بدهند،  بپردازند و یا آن را ویکرد او ر  به دفاع از نزدیکی که بتوانند  دانشجویان

 کردند. تادگی را در او تقویت میاف جدا ساساحد و دادنورد حمله قرار مینقدها بودند که او را م

 

 «شناسی هنرجامعه»تا « تاری    خ اجتماعی هنر»( از ۳

سال  ی تاری    خ هنر در تاری    خ اجتماعی هنر، دومین اثر هاوزر با عنوان فلسفهاز انتشار هفت سال پس 

 شاملبرخی . استمتفاوت  شرایطبرآمده از این کتاب هر یک از فصول شود. منتشر می ۷۸۹۹

او به عنوان  فردی اتنظر نقطهبیانگر  دیگربرخی شوند و میهای او ی کنفرانسشدهویرایش هاینسخه

                                                      
Geisteswissenschaft 19های آلمان. : معادل علوم انسانی در دانشگاه 

20 Wilhelm Dilthey 
21 Max Dvorák  

 



Tajrishcircle.org 
 

ل و صجمله ف، از اشتغال نداشته استتخصص و در آن  ا لزوم او هایی است که هبه حوز مند عالقه یک

ن مسائل کرد  مرتفعروانکاوی و هنر. این کتاب در مجموع حاصل تالش هاوزر برای ی رابطهمربوط به 

بودند  مشغول کردهبه خود است که او را از زمان انتشار تاری    خ اجتماعی هنر شناختی روشو معضالت 

ای از تاری    خ اجتماعی هنر ی دفاعیهبه منزلهمجموع مقدمه(. این کتاب در  ۶و  ۹ص : ۷۸۹۸)هاوزر،

 تاری    خ اجتماعی هنر )اثر تشار ای است که هاوزر پس از انمقدمه گوییو   است رشتهبه عنوان یک 

قدهایی به ن این کتاب به پاسخگوییهمچنین هاوزر در  کتاب نوشته است.   آنبرای  (خودپیشین 

سیستی های مارکارزیابی مجدد بسیاری از ایده بهو  اشاره کردیم ها نبه آ پیشکه در بخش   پردازد می

 این اثر توان بابت میاز این . بود شدهبسیاری  اتانتقاد موجب برانگیختناش که در آثار قبلی  پردازد می

 .(۹۷: ۹۰۰۲)کونگدون،. قلمداد کرد« گیری از مارکسیسمکناره» برایهاوزر  قدمنخستین  را 

ی میان هنر ، رابطهپرداختمیی تاری    خ هنر به آن فلسفهدر بایست هاوزر میکه   مسائلیترین مهم از 

بودن کار همانند گمبری    ج، هاوزر را به دلیل توخالیاز منتقدان محافظه بسیاری. بودو ایدئولوژی 

ن هم آمیختتمایل هاوزر برای در  خاطر در تاری    خ اجتماعی هنر و به  اششناختیتوصیفات جامعه

یشخند به ر « مرسومشناختی امعههای جدستورالعمل» گیری در برابرو جبهه علمی کالن  هایزمینه

خوانیم، بیشتر را می او  شناختیمفید روش هاییادآوری: هر چه بیشتر این نویسد می . گمبری    جد گرفتنمی

طبق  منی ابتدایی خود برای و خم دادن به فرضیه پیچدر عوض که چرا نویسنده   کنیمحیرت می

رنگ  ا ، مشخصری    جبرای گمب مرافعهاین . (۷۸۶۹:۸۹ی    ج،کند )گمبر را رها نمی ها ، آنیتبا واقع شانکردن

دانست یم« اتریالیسم دیالکتیکیم»موش فکری تلهاسیر هاوزر را او و  و بویی ایدئولوژیک داشت

ی عدم عالقهآشفت، گمبری    ج را می چونکارانی دیگری که محافظه یمسئله .(۹۹ :۷۸۶۹)گمبری    ج،

 ک زماندر  برای« هدف تحقیق تاریخی»به عنوان گذشته از  ی او و استفادههاوزر به گذشته مشخص 

 و در میالدی ۶۰ی اوایل دههکه در فضای سیاسی   رویکردی(. ۷۸۶۹:۸۹، )گمبری    ج .بود حال

های وارهزد که طرحدامن می این نگرانیبه  ،شورویجماهیر  از جانبتهدید مفاهیم غربی  یزمینهپس

ئولوژیک اید هایانگیزه( در رویکرد هاوزر به کنونی )اکنون محوریحال  بر نگریستن از زمان  مبتنی

 رخور د واکنشکار به نام جوزف هودین، منتقدی محافظه نجا کهمنتسب شود. تا آهمسو با شوروی 

تحلیل  بهی چنین توجه اصال باید چرا  :گویدو می بیند نمیمحدود  نقدبحث و  بهدیگر را به این رویکرد 

، تاسفراتر از روزمرگی ناچیز ما  هاینجات ارزش مهم استما  برای آنچه؟ ... کنیمبانتقادی هاوزر 

سطحی که تفکر مارکسیستی با  ت و امیالاز اوهام و خیاال  عظمت و شجاعت روح انساننجات دادن 

 .(۱۹، ۷۸۹۹همراه آورده است )به نقل از اوروی    چ، خود به
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انبدار و ج» یک کند که هنر به چه معنا باید بسانعنوان می ای تاری    خ هنر مشخصفلسفه هاوزر در 

 ر،)هاوز  برساند انسان یاری از تواند به دانش ما از جهان و عمل کند و چگونه می «حامی )پارتیزان(

گمان دی شناختی ایفا کند. بیکارکر   ،تحریف ایدئولوژیک یورطه ( و بدون درافتادن در۹۲، ۷۸۹۸

مکان او از این رو بیشتر  ریاضیاتتا شود متمایل میجتماعی ا آمالبه سوی اهداف و تر واسطهبیهنر، »

شناس جامعه خطایدیگر این  (. اما۹۹، ۷۸۹۸ )هاوزر، «ایدئولوژیک عمل کند مثل یک سالحتا  دارد

 ی    حشر توصیف و تای برای کشف حقیقت و برای هر تالش صادقانه»دهد تشخیص میاگر  نیستهنر 

است.  بقاتیو ط عالیق شخصی از  جانبداری پرهیز از  و  سوبژکتیویتهی چیزها، نبردی علیه وفادارانه

 در نهایترا ا آنه توانکه نمی  گاه بود آ خطا نگاه کرد اما باید  وقوعدالیل  عنوانبه توان به این موارد می

 .(۷۸۹۸:۱)هاوزر، «.نادیده گرفتیا حذف کرد و 

به  اگر حتا  ،است اندیشیدن درت صداق یمنزلهشناختی به خاذ یک دیدگاه جامع جامعات ،برای هاوزر 

 یواسطهی بیتجربه بازگشت  تخریب بی شناختی وهای زیباییهتعلیق موقت دغدغ بهای

اسی شنجامعه نویسد: زر میهاو (. ۷۸۹۸:۷۹باشد )هاوزر، شناسیدانش جامعه در شناختیزیبایی

اما  را تحلیل کند.  ها نسانموقعیت اجتماعی ا ی برآمده از های اندیشه و ارادهطشر کوشد تا پیشمی

این است که ارزیابی درست پیوندهای  کرد به این رویکرد وارد  توان می نخست نگاهکه در   نقدی

ذیرش و یا مجبور به پ است که ولوژیکبه دالیل ایدئ انساننیست و  تئوریک ایمقوله صرفااجتماعی 

 ادامه می. او (۷۸۹۸:۷۱د )هاوزر،شو می]پیوندهای اجتماعی[ نفی آنها 
 
 دهد: کسانی که به صراحت

ا نیازی به ند تکنمبالغه می نواقصبر روی  اکثرا گیرند شناسی را نادیده میشناسی جامعهوجاهت روش

 نداشته باشند )همان(.  گاهی از تعصبات خود آ 

 یشتر که پ  دهد قرار می ایراههدو  مواجهه بادر مشخصا  خود را ی تاری    خ هنر، هاوزر در کتاب فلسفه

ثر هنری چگونه یک ا :پرداخته استبه تشری    ح آن نیز در تاری    خ اجتماعی هنر او و  کردیماشاره   به آن

داشته ک ایدئولوژی تا بن  دندانای ی پدیدهبه عنوان منبع دانش و به منزلهتوامان کارکردی تواند می

] در « 22آشکارسازیروانشناسی »مفهوم  معطوف بهرا بیشتر تمرکزش  باشد؟ هاوزر در کتاب آخرش

 کسی  مارکس نخستین با آن مواجه شده بود.  آثار نیچه، مارکس و فروید در کند که می بودگی[معرض

 فرادی( و اشتباهات مجزا )انمرتکب شان نه تنها ها براساس منافع طبقاتیانسان کند می اشارهاست که 

قتصادی ا وضعیتهای فرضپیش] و در معرض[ تنها در مطابقت با  شوند، بلکهمی کاریجعل و فریب

 (۹۰۱، جلد چهارم: ۷۸۹۲)هاوزر،  ندبرخوردار  قضاوتو  گریمشاهدهتوان  از  کهشان است  و اجتماعی

                                                      
22 psychology of exposure 
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توسط  آرای مارکساز مبسوط  ایچکیدهی شاید ارائه ،کتاب تاری    خ اجتماعی هنر   کار منتقدان محافظه

ر با لحنی هاوز  اما در واقعتلقی کرده باشند.  با مارکسیسم چون و چرای او بی موافقتهاوزر را به عنوان 

کاپیتالیستی به   و  ی بورژواییبرآمده از دیدگاهرا  آن آشکارسازییک ماتریالیسم تاریخی و تکن»رونیک، ای

حث هاوزر ب مبنای ،نگرش. همین «کند  برمال ن را ی آزمینهپیشتا  خواستمی که مارکس  داند می زندگی

جاد تا با ایکوشد میهاوزر در آنجا  .استی تاری    خ هنر کتاب  فلسفه در ولوژیپیرامون نقش ایدئ

تروی    ج  آگاهی کاذب تولید و  ای کهطبقات اجتماعی» اینکهباور لوکاچ مبنی بر  میان مسیری میانجی

برخی از ه به اینکو باور  ،« اجتماعی شوندپیشبرد امر کوشند مانع که میهستند  کنند همانهایی می

ی ه شیوهک  را پیشنهاد کند  این ایده، باشند ولوژیک توانند مبرا از بار ایدئنرهای بزرگ( میهنرها )ه

شخص ارهای مای از معیتوسط مجموعه عامبه صورت  ،ها و عالیق اجتماعیوابستگی هنر به  پدیده

تواند ساختار اشکال متنوعی باشد و هنر می در ند تواوابستگی هنر به جامعه می»شود. بلکه تعیین نمی

روی    ج و با برخی هایی را تویژگی از  برخی ، تایید و یا رد کند،مثبت و یا منفی بیان یک جامعه را به صورت

 ،مکانیسم دفاعی و سوپاپ اطمینان عمل کند )هاوزر  تبلیغاتی، دیگر مخالفت کند، و به عنوان سالح

 اتمگی اجاز این رو، ویژ  (.۹۶۹: ۷۸۹۸
 
بی ررسی تجربدل به موضوعی برای ب عی هنر و تاری    خ آن، خود

 هانج در نسبت ما با شدنی صور تحدود اندیشدنی و  در چنین تحقیقی باید همواره ایناما  شود. می

از  رزیمو  وجود چنین حد  . بنابرایناشانتزاعیبه معنای ی از آزادی درون خالئدر و نه  باشد  پیرامونی

 .(۹-۱: ۷۸۹۸، )هاوزر  است کنندهو تعیین نهایی برهاندر حکم شناسی فرهنگ برای جامعه عینیت

البته نه «. نیمک  مقابله با سوبژکتیویته و جانبداری خود»کند تا اندیشه ایجاب می رو صداقتهمین  از 

، «گریخت  یایدئولوژ گرایی و جبر وان از تعینتمی»کنند که ادعا می  کسانیهمانند  نه  و واهی با امید 

خطا  بروزگرایی و انبهجیک باعثسیاری از موارد، در ب»م برای اصالح آنچه و تالشی مدا با بلکه 

کند که فردیت هنرمندانه و وقتی هاوزر تاکید می(. ۱: ۷۸۹۸، ر )هاوز « شده است ما های دیدگاهدر 

 23به ذات ای قائمجامعه به عنوان پدیدههایی بسیط نیستند و تلقی عام از یک گرایی اجتماعی پدیدهتعین

کننده است، در واقع در که فرد بتواند به صورت مجزا و آزادانه به آن  ملحق شود نادرست و گمراه

به  که ینویسد: تضادمیاو حال تامل بر مبانی ایدئولوژیک بحث پیرامون هنر و ایدئولوژی است. 

ی و سوژه ی روانشناسیی ایدئولوژی، سوژهدر تلقی توامان انسان به عنوان سازندهظاهر 

سادگی   به کهبلشدنی نیست. نحلباشد( وجود دارد،  ها ایدئولوژیی )که برساخته ی  ختشناجامعه

انسان  یدانتقاموضع هستی( است. ی وجود )مقولهدر  آدمی ی فردی و اجتماعی  بیانگر طبیعت دوگانه

                                                      
23 self-existent 
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ماعی ی او در تضاد نیست و خاستگاه اجتایدئولوژیک اندیشه وضعیت با  ا لزوم ،ها ایدئولوژی نسبت به

  نباشد  ایو در تنشی مدام با جامعه موضع نگیرد جامعه  مقابلشود که در ی او مانع از این نمیاندیشه

 .(۷۸۹۸:۷۸۸)هاوزر،  د آیفرزند معنوی آن به شمار میکه او 

در معنای  تحریف شده دانش  » ازهاوزر  ی کهشرحکه  شده استبرخی متون اشاره در 

و از این رو  (۷۸۸۹:۹۸است )وسلی،  مانهایم رویکرد به دست می دهد متاثر از « 24باورانهانداز چشم

برقرار  زر هاو شناس هنر در نگاه نقش جامعه و  مانهایمآرای  در  روشنفکر  فیگور میان  نسبتیتوان می

منفک بودن و یا دست کم و  اقتصادیسیاسی و عدم مشارکت که مانهایم باور دارد  اگر . کرد

ها و شغولیتم تاثیرو از  پیدا کرده ییرها نگاه تحدیددهد تا از می امکانبه او  وابستگی روشنفکرعدم

شناس ملزم است تا همواره عههاوزر نیز فیگور جام به باور  ،(۷۸۹۶:۷۹۸)مانهایم،  بپرهیزد تعالقات

 موضع ،خود ی اجتماعی اندیشه هایشرطپیش بررسی برایند و اه خود را اصالح کدیدگ نواقص

 .(۷۸۹۸:۷۹)هاوزر،  کند   اتخاذ  مناسبی شناختیروش

گیرد مارکسیسم فاصله میشناسی هنر( بیش از هر زمان دیگری از هاوزر در آخرین اثر خود )جامعه

دکترین میانجیگری به میانجی  وقتی)حتا را لی شرایط مادی (. او اولویت ع  ۹۱: ۹۰۰۲، )کونگدون

 اسباب که یگر میانجی یحت»کند. چرا که رد میهای فکری و فرهنگی ین فرمتعی ( در شودتصور 

باقی  -یعلیت ماد با همتراز  - به عنوان یک علیت همواره ،کند را فراهم میله مرحله به مرحپیشروی 

عنوان  تحتدیگر  نظام به  نظامها از یک اثبات ادعای انتقال پدیده ،گذشتهاز این   .ماندمی

با  دقیقی تمطابق و شبیه است  یک استعارهبه ها ، تنتدریجی واالسازیسازی و زدایی، معنویمادیت

 واقعیت و هنر  در میان به معنای انکار وجود رابطه (. البته این۹۰۷: ۷۸۹۹ )هاوزر، «واقعیت ندارد

میان این  در ای باید رابطه حتما»کند که می تاکید  - با اشاره به جرج اورول -اجتماعی نیست و هاوزر 

اما  .ندی واحدقطعهیک از دو قلمرو  آنها چرا که(، ۹۷۹)هاوزر، همان:  داشته باشدوجود  دو

 کدیگراز ی پندارند،را پیشفرض خود نمی دیگر مطابقت ندارند، همهای اجتماعی و هنری با هم ارزش»

س پارادوک». بنابراین، )همان(« هستند و متباین قیاس غیرقابلشوند و در یک کالم نمی مشتق

بیند )و ماتریالیست تاریخی به جای خود را با آن مواجه میهمواره که مورخ هنر « ناپذیریاجتناب

                                                      
24 perspectivally distorted knowledge  

   

ها از یک مه ایدهکند که هاصطالحی است که اولین بار فریدریش نیچه آن را به کار برد و به این دیدگاه فلسفی اشاره می
قیقت یا دربارٔه حاند. به عبارت دیگر، منظرها یا فضاهای مفهومی بسیاری وجود دارد که قضاوت منظر خاص برخاسته

 بدین معناست که هیچ نگاهی به جهان نمیارزش در آنها صورت می
ً
 گیرد. این معموال

ً
 .اشدب« صحیح»تواند مطلقا
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ی ولهدر مق که استمرتبط این واقعیت  به تا حد زیادی»مرتفع کردن آن دارد(،  پذیرش آن سعی در 

و  هابودن آن ناپذیر قیاسی که مالحظهقدر مهم است  همانها ارزش« ارتباط»درک  شناسی، زیبایی

ر ی تاری    خ هنشناسی در فلسفهجامعهکارکرد س از توصیف  پ. هاوزر (۹۷۹: ۷۸۹۹)هاوزر، شان تباین

: ۷۸۹۸، )هاوزر « استبینی دوران بر آن متمرکز ی ما که تمام جهانای مرکزی در زمانهرشته»به عنوان 

ری    خ تا: گویدمی شارحان هاوزرکند. یکی از آن را به دقت روشن می رد و کارب نقش ، حد و مرزهای(۷۱

ی اابطهر وارد  ،شناختیی جامعهمولفه» دهد وبینی ما را تغییر میجهان در نگاه هاوزر اجتماعی 

 .(۹۹۰۹: ۷۸۸۶)سوانسون، « با پایان  باز.  شود، اکنونیتاری    خ می اکنون  مشارکتی با 

 

  25ی سبک( مسئله۴

جمعی )نوآوری و امر فردی و امر دیالکتیک ی دربارهدر تمامی آثارش هاوزر همیشگی ی دغدغه

 اتانتقاد کند. یکی از اهداف اصلیتری پیدا مینمود مشخصی سبک هنری در مسئلهاستمرار(، 

 ریهای هنستمرار سبکامترادف با است که تاری    خ هنر را هنر  دیدگاه مورخان فرمالیست ،هاوزر 

حل و راه یبه منزله هر سبک این منطق،در و شوند منبعث می «درونی منطقی»یک از  که  پندارند می

. مورخان فرمالیست شود قلمداد می فرمال خصوصیاتنواقص  اسالف خود از حیث   برای پاسخییا 

متمرکز ی ی مستقل آثار هنر شناسانههای زیباییبر ویژگی همواره تاری    خ هنر  کردن توصیف برای هنر

 یرهشرایط اجتماعی و اقتصادی دو  شناسانه( هنرمند و و توجه چندانی به عالیق )غیر زیباییشوند می

نگاری ری    خمطلوب این تا .دهندنشان نمی در نظر گرفته شده خی و یا مخاطبی که اثر هنری برای او اریت

هاوزر  که  است« اسامی در غیاب   یتاری    خ هنر یک »، 26ینریش ولفلیناه تعبیر فرمالیستی هنر به

  را زیر سوال برده است. این نگاه همواره 

مخالفت ن یولفلرویکرد  ی باروک، به شدت بادربارهتماعی هنر و به ویژه در بحث هاوزر در تاری    خ اج

کند اد میقلمد« خودبه مختص و درونی  یضرورتمنطق و  را بر حسبتاری    خ هنر پیشروی »که کند  می

 به وکند تاکید میظه از تاری    خ ان هنری  در هر لحبر ناهمگونی بی هاوزر (. ۷۶۲: ۹، ج۷۸۹۹)هاوزر، 

در یک  ای کامال فرمالمبتنی بر زمینه «درونماندگار شری    ح مبانی  ت» در محوروانی معیارهای سبکنات

 27«سبک زمانه»دهد که: هیچ گاه نباید از می هاوزر هشدار  .کنداشاره می ی مشخص تاریخیلحظه

                                                      
25 style  
26 Heinrich Wölfflin 
27 style of the time 
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مام  ت یبه اندازه خاص سخن گفت. چرا که در هر لحظه ییک دورهدر  و مسلطشکل یکبه معنای 

 .(۷۶۹، ۹، ج۷۸۹۷) روبرو هستیم یهای متفاوتکسببا مولد هنر،  های اجتماعی  گروه

 مخالفتهنر  خهای شبه قانونی در تاری    قاعدهرد ولفلین مبتنی بر شناسایی کبا روی سرسختانههاوزر 

در  گیریپیگیری این سختو  ی کالسیکگیری فرمی در دورهسختمرسوم بر  تمرکزمانند ) کندمی

تفاسیر ند به قادر نیستها هرگز فرضاین پیش چرا که باروک(.  ی مشابه با هایآن با ویژگی ی بعد از دوره

زر در . هاو (دانستناپذیر ابطالقوانینی توان آنها را میخاطر همین به )و  دهند تن متضاد تاریخی

شده در هر تاریخ هنری که ادعای علمی بودن دارد، حقایق شناخته »کند: ی تاری    خ هنر تاکید میفلسفه

یم های مبتنی بر مبانی سبکی و همچنین نسبت به تعمپذیر باید در هر شرایطی نسبت به قضاوتیا اثبات

 شناختیاین تعهد روش .(۹۹۲: ۷۸۹۸)هاوزر، ها در اولویت قرار بگیرندی فرمبر اساس تاریخچهدادن 

 باشند نادیده گرفته شده مواردیاگر در  یحت -شواهد تاریخیبداهت ل شدن به قائاولویت  برای هاوزر 

یش از همه ب -گیرد میمله قرار مورد ح این خاطربه  اوخود  که گیردقرار میتوجه  مورد بیشتر وقتی  -

ها یتعاق]ی خود[ را با و فرضیه تا گذاشتهرا بدعت  ی یترفندهاکه   شود میو متهم  -توسط گمبری    ج 

 (.۹۱، ۷۸۶۹)گمبری    ج،  هماهنگ کند 

سه نوع »های سبکی را به عنوان یکی از ویژگی ،جویانهای آشتیی تاری    خ هنر با روحیههاوزر در فلسفه

ردن آن ک  دخیلو شناسد شناختی به رسمیت میعوامل روانشناختی و جامعهدر کنار « متفاوت طشر 

سرمنشأ »وان به عن صرفا های سبکی گیکم تا زمانی که ویژ دست داند. ی میر و ضر  را در تحلیل اثر هنری

 فهم   یی براگاهگره»ان بلکه به عنو  ،قلمداد نشوند  ی زیباشناختیابژه و « ی شخصیی پیچیدهتجربه

 ع   هایزمینهخطوط و 
 
منطق » رویکردبه رود که پیش می آنجا . هاوزر تا (۷۹)ص  قلمداد شوند «یل

از ی در هر گام متوالدرونی  یضرورت وجود  بر  ،و همسو با او  شباهت نیستنیز بی ولفلین« تاری    خ

 یسبک خصایص ازبرخی  که  یا در محدودهالبته  - کندید میکتا  و توسعه ]ی یک سبک[ پیشرفت

 پایدار و منسجم  نقد را برای ی ازمینه ،موافقت ابتدایی (. با این وجود، این۹۶)ص  - کنندتحمیل می

ن تاری    خ رها کرد»که در پی   د کنفراهم می)ولفلین( « نامبیتاری    خ هنر » اساسی  اصلی و منظور  هدف  

ای از قوانین سختگیرانه و آن به عنوان جلوه یارائههنر از تمامی ظواهر تصادفی و اتفاقی و 

. به تعبیر هاوزر، فرمالیسم ولفلین برای اثبات استقالل تاری    خ (۷۹۹)ص  «های درونی استضرورت

و تر را  د ]خشکریز بیرون میآب تشت با همراه ردن آن از تاری    خ تمدن، بچه را ی رها کهنر به واسطه

« کتیولکمفهوم  »یک  ا ضرورت« سبک»مفهوم که   دهد تشخیص  تواند نمی. چرا که سوزاند[با هم می
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 به شمار آورد و« قدمتم»و از این رو سبک را نباید «( 28گروهیذهن  »است )همانند مفهوم  [جمعی]

 یهمجموعبه زعم هاوزر،  .(۷۹۹)ص  است «خرمتا»اند انسجام دادهآن به زایی که جسبک نسبت به ا

یک فرد خاص  به دستان   هنریاثر با خلق  هرگز  های هنریخصوص سبکو به  کتیوکلی  گنهای فرهفرم

 «مولف و خاستگاه او» نسبت بههرگز  نیز تحلیل اثر هنری -همزمان -و( ۷۸۱مترادف نیستند )ص 

اما  ،د نشو می ممکن منفرد همواره توسط هنرمندیهای هنری (. انتخاب۷۱۱)ص  نیستتفاوت بی

خاب هنری را باالجبار به خود آن انت امکان   یک شود که انتخاب  مرتکب خطا و مغلطه می وقتیولفلین 

در تاری    خ « 29ماندگارمنطق درون»ی ایده الگوسازی از . رویکرد فرمالیستی با (۷۹۱کاهد )صمی فرو

کند که امکان خلق هنری، همواره محصول ی اساسی معاف میخود را از شناخت این نکته، هنر 

اور همواره ب ،شناختیاگرچه مالحظات سبک  .تی، اجتماعی و سبکی استخمشترک عوامل روانشنا

يند تولید در فرآ –توانند ما با این وجود می، امثبت در تاری    خ هنر ندارند  -به معنای -پیشرفتبه لزوم 

تواند به خودی خود نمی پیشرفتمنطق درونی با اینکه نویسد: . هاوزر میباشند  محدودکننده -اثر

، اما رد نیاز دا از خود بیرونغیر از خود و محرکی به  ایبداعت تازههر و ، آورد  به وجودای های تازهفرم

 و از این ر  خواهد برد.  از میانرا  خاصتولیداتی اد در مواردی امکان ایج -منطق درونی -این منطق اطعق

ط به که مشرو سخن گفت   -و نه مثبت )ایجابی(  - منفی )سلبی(ل هنر به صورت از تکام توانمی

توان ، میماندگار به جای منطق درون نویسد: می(. هاوزر ۷۹۹درونی فرم موجود است )ص،  ماهیت

ی پیشرفت ایده صورت،در این  وتلقی کرد   30«محورنهادساختارهای »های سبکی را همچون فرم

 (.۷۹۹)ص  دنرسبه نظر میپذیرتر اعتبار، توجیه حیثاز  نهاذاتی آ و علیتمستمر 

انواع در نگاه هاوزر، . استمکس وبر  31«آل ایده نوع  » از مفهوم  ، متاثر هاوزر با تحلیل سبکی همدلی

 کنند،مین مشخصهای واقعی را آل همانند کاپیتالیسم و یا شهر قرون وسطایی و ... ماهیت پدیدهایده

(. همانگونه که خود ۹۷۹کنند )ص می بسندهها شده از آنو مبالغه واضحمدلی ی ارائهبلکه تنها به 

                                                      
28 Group mind 

Immanent logic 29 
شکال فرهنگ یشناختو جامعه یراهبرد فلسف

َ
 ینچن یجاد ا یاکه بر   ییهاها و نظامتناقض یافتن یقرا از طر  یاست که ا

شکال
َ
وضوع م ینکه ا  یاو هم مقوله یقماندگار، هم موضوع تحق. روش نقد درونکند یم یلو تجل یهالزم است تجز  یا

و  لماندگار فلسفه هگ. خاستگاه نقد درونشود ینشان داده م یخیتار  یاز روندها اییجهدر آن قرار دارد به عنوان نت
مارکس  . آورد یخاطر م بهچون تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه را  یکسان  یانتقاد یهنظر  یا مارکس است اما امروزه قو 

 یگر درون ماندگار و د نقد  ینب یکیاست و تفکخودآگاهانه در متنش به کار برده یواژه را به صورت یناست که ا یفرد یناول
 است. قائل شده یاخالق یاشکال نقدها

30 institutional structures  
31 ideal type 
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آن  اب قیاس یبه واسطهواقعیت که ، چرا  است« آلایده یکنندهمحدود »آل گوید، نوع ایدهوبر می

، ۷۸۹۸کند. قول میآشکار شود )هاوزر نقلاش های محتوای تجربیمولفه شود تا عناصر و ارزیابی می

ای وارههمچون طرح کند: ماهیت یک سبکاینگونه استدالل می. هاوزر نیز با رویکردی مشابه (۹۷۹

حالتی ملموس ر دی کامل آن را توان نمونهاعمال شود. بلکه الگویی است که نمی درپیپینیست که باید 

 ینمونها هیچ بل در نظر گرفته شود که آنوع ایدهو عینی پیدا کرد. بلکه همواره باید به عنوان یک 

تحقق میا به عنوان نوعی قلمداد شود که در هیچ فردی کامال  ، و در مطابقت کامل نیست مشخصی

 .(۹۷۹است )ص  نشده

وبری و مفهوم سبک در تاری    خ هنر از یکدیگر فاصله  ال  ی مهم، نوع ایدهبا این حال در یک نقطه

 هیچ هک ابداعی هستندساختارهایی یا مفاهیمی کمکی و  صرفا  آل،انواع ایده»الیکه در ح گیرند: می

 یا  ین و کمکی، عناو   مفاهیمی به منزلهتنها  برای مورخ» ها در تاری    خ هنرسبکاما  ،«ندارند یواقعیت

ی که نرمندهبرای که « تاریخی هستند  -هایی واقعیت -هایی . بلکه بودهشوند محسوب نمی سرفصل

نابراین، تعریف سبک . ب(۹۷۹)ص  «استملموس برد کامال به سر می جدالتنش و در با آنها » همیشه

 را آن سبک  منشا اجتماعیتواند مینه « هنری یبرجستههای ویژگیپیرامون توافق »صرفا به عنوان 

روانشناختی حیث  از را شود که وجود یک سبک هنری ای نه متوجه وسعت دامنه و  مشخص کند 

 بههنرمند آن را شود و نه نرمند تحمیل می. سبک نه به ه(۹۰۹د )ص کنمی پذیرملموس و احساس

 ندر آ باطی و دینامیک است که محتوا مفهومی ارت». بلکه بیشتر به معنای پذیرد میعنوان یک هدف 

خود  ای بهمعنای تازهتوان گفت که سبک با هر اثر جدید، می از این رو است و  یر یتغدر حال دائما 

 ایو همچنین آمیختن سبک هنری به درجه  هاوزردر نگاه  32گرا. این رویکرد رابطه(۹۰۸)ص  گیرد می

افالطونی  یایده -همچون-ی باالتری یک ایدهانکه آن را به مرتبهبی» از اثربخشی/پذیری علی و تاریخی،

ی لسفهفدر کتاب  گئورگ زیملشناسی روشی بازتابنده)همان(، تا حد زیادی « و یا هگلی ارتقا بدهد

 باید ماتریالیسم تاریخی، ذیلدر  ای جدیدجدیدی در هیأت  الیه هر ساخت :نویسدمی. زیمل است پول

 متذکرباید  -همزمان- در حالیکه .باشد 33فکریفرهنگ یت  علاقتصادی به عنوان  زیست   الحاققادر به 

                                                      
relationism 32 ند گرایی، اشیا وجود دار دهد. برای رابطهای چیزها اهمیت میهر موقعیت نظری که به ماهیت رابطه

 کنند. ای عمل میولی فقط به عنوان عناصر رابطه
33 intellectual culture  
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 ر تهای عمیقها و جریاناریگذارزشجز محصول   نیست چیزیهای اقتصادی این فرمنفس   شد که

 (۹۶: ۷۸۱۹)زیمل، .متافیزیکی یحتناختی و روانشهای شرطپیش درباب  

 

 ( هنر، تکنولوژی و دانش علمی۵

در مورد  د خو  پیشینهاوزر نسبت به رویکردهای  موضع، تغییر دیدیم قبلبخش  همانگونه که در 

 .تهایی بیشتری شده اس، واجد ظرافتباشد  کردهی هنر، بیش از آنکه انحراف پیدا  ساختار اجتماع

  ژیکیهای مادی و تکنولو به خوبی از محدودیت -اش مارکسیستیی و پیشینهمیراث  به دلیل -هاوزر 

 . استدهند آگاه هنر شکل میبه که 

جامعه در   گیریشکلهای موجود به این معنی است که اقصادی و تکنولوژی آرایش وابستگی متقابل

 هاینتخاباکند که کدامیک از می مشخص ا. این نه تنهاستکنولوژیک تغییرات ت یواسطه بهکل 

 نمچنیبیان و هی هنری به عنوان وسیله چگونگی عملکرد یک اثر ، بلکه اند «زنده و فعال»هنری 

ی اسطههاوزر به و  در کار ی آخر . این جنبهکند می نتعیی را نیز  با مخاطب ارتباط برقراری ونگیگچ

هنر »شود و هاوزر جایگاه آن را به عنوان م و سینما تحلیل میی همچون فیلال هنری نسبتا جدیداشک

بازتولید و  ،تولید های روش»داند که شامل می ایپیامد مستقیم شرایط تکنیکی و اقتصادی ،«هاتوده

ین است که برای ادراک هنر باید آن را تر هاوزر اکلی  ی. اما مسئله(۹۶۰: ۷۸۹۸)هاوزر، است« توزی    ع

های فنی و خیالی، عقالنی و غیرعقالنی، الزامات اجتماعی میان قطب یالکتیک در حرکت د»ی نتیجه

دارد  ر حضو عام  شکلبه  تاری    خ هنر سرتاسر در  این حرکتکه ، در نظر گرفت « های فردیو تکانه

، ، تکنیکیمادی ایسیلهو هنر همواره از نویسد: تماعی هنر میج. او در تاری    خ ا(۹۹۹: ۷۸۶۸)هاوزر، 

توان می هدهد کانجام میپرده بی آنچنان آشکار و این کار را کند و استفاده می« ماشین»ز دستگاه و از ا

، ۷۸۹۷)هاوزر،  به حساب آورد  هنرترین خصوصیات ابزار بیان را از اساسی بودن و مادی یمند واسطه

 تاثیر  تحت امشخص ،صنعتیهنر مدرن پس از انقالب پیدایش رسد که بنظر می  ییجاتا  .(۷۰۸ :۲ج

به دلیل ندان چ دگرگونی این اما است. بوده های مدرن بازتولید مکانیکی تکنولوژی و بویژه تکنولوژی

ت که به این ذهن انسان اس برعکس، بلکه، نیستتر تر و متنوعآالت پیچیدهماشین از  استفاده شروع

دایش پی. هاوزر د را پیدا نکر  همگام شدن با آن مجالدیگر پیشرفت تکنیکی وفور و رونق دلیل 

ه ک  استپاسخ به جهانی این جنبش، که داند  میدر هنر این مسئله  امپرسیونیسم را نمود بارز 

 ناظر نظرگاه تنوعدر توان را می ممکن و تنها تمایزدائمی هستند  جریان و انتقالیهمواره در  هایشپدیده

چنین جهانی تنها این مشایعتهنر در »ست که ا ی مهم ایناما نکته (.۷۶۰ :۲، ج۷۸۹۷)جستجو کرد 
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یزی چدر  را  معیار حقیقت )همان(، بلکه« ها تاکید نخواهد کردای و گذرای پدیدهبر ماهیت لحظه

یا و  - 34فرددر همین جا و در همین لحظه برای  - باشداز نظر تجربی قابل دسترس  یا  که جویدمی

هاوزر، ) بپردازد « هزینه» کند و  و در برابر گذشت زمان مقاومت باشد سودبخش موثر و » چیزی که 

مکن مپرسیونیسم نامبا ا در مطابقتی شناختی انظریهانگاشتن  نویسد: هاوزر می .(۹۷۷: ۲، ج ۷۸۹۷

 ر استمعتب یدر شرایط کامال مشخص تنها دارد و  خود را  بالفعلواقعیات  هر حقیقتیچرا که است. 

 )همان(. 

 «جای ما در جهان»اینکه  باور به ،و به زعم هاوزر  نظرگاهیک  اتخاذ وابستگی تاری    خ هنر به 

از  ایگوشه ،(۱: ۷۸۹۸است ) هاوزر،  «کردنیو تصور  یاندیشیدن امر حدود و ثغور »ی کنندهتعیین

لئونی م ناپعامیانه در این حکبه بیانی تری است که هاوزر آن را )اپیستمیک( کلی شناختیمعرفتاصل 

 .35منگریشویم و سپس میمیدرگیر )مشغول( نخست : کندخالصه می

مشروط کند که آغاز می یا دلبخواهی 36گزینشیای کمابیش  نویسد: هر فرد نخست از فرضیههاوزر می

 وست. ا متعلق به خود که ای  و عملی ارادی و با فرضیه یتیعنی با قصد .اوست یخیبه وضعیت تار 

 ا فرضیهب آمدهپیش واقعیت همخوانیمتناسب با ا کند و یشده را دنبال میسپس فرد مسیر مشخص

چیده و پی گامدر هر   کارزار ، ساختار دیالکتیکی این  تردید بی د. دهتغییر میرا  خود مسیر]ی آغازین[، 

 ،پس از بازنگری موقت و انتخاب آغازین ]رخدادها[ 37های جدیدفکتظهور شود، چرا که تر میپیچید 

تنها دانش،  دو عامل در این ابل در میان قاین وابستگی متو ]...[ بستگی دارند  تصورات پیشینوجود به 

های طریق تمامی فرم ما با واقعیت از مدام نبرد  نشانگر  . بلکهنیستمطالعات تاریخی  مختص به

 (.۷۹۹، ۷۸۹۸)است  دانستن و خواستن

نگاری در تاری    خ هرمنوتیک و تاری    خ کرانمند شناسانه وشناخت برتر یی وجود یک نقطهایده

به لغت آلمانی  ) 38پونکت-سئه توان تا مفهومرد آن را می و داشته است  بسیاری طرفداران

]فیلسوف آلمانی در  40یوهان مارتین کالدنیوس در آرای (39ی دیدنقطه اللفظیمعنای تحت

                                                      
34 the “hic et nunc” of the individual  
 

35 On s’engage, puis on voit.  
36 arbitrary 
37 new facts  
38 Sehe-punckt 
39  

 رجوع کنید به: 
Gelfert 2010, esp. p. 83f. 

40 Johann Martin Chladenius 
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ر در صای معخواننده ،. با این حالگرفتپی قرن هجدهم و یکی از بنیانگذاران هرمنوتیک[

ن] کوهنی -به یاد تاری    خ علم پسا  احتماال ، با عبارت فوق مواجهه
 
فیزیکدان و ، 41توماس کوه

ی استمرار رشد علمی، معتقد به گسستگی و تغییر ایده تقابل با که در   [ بیفتد مورخ علم

ر تر از عناصها در تاری    خ علم است. او تاثیر عوامل اجتماعی در تحوالت علمی را مهمپارادایم

  کند میید یی تاکهاپارادایم وجود  بر دانش تلویحی و ضمنی و بر  و  کندشناختی صرف قلمداد می

 د که هاوزر د تصادفی نباش. شایاست ی دید و نقطه گرینظاره های مبتنی براز تئوری متاثر  که

 یدانش شخص نظیردر آثاری  دوره همانکند که تقریبا در اده میاستف بیانیاز همان  نیز

 وجودی کوهن نوشته (۷۸۶۹) های علمیساختار انقالبو  42ل پوالنیائکمیی نوشته (۷۸۹۹)

 متفکر کدام یک از این سه  متعلق به زیر جمالتکه گفت  توان  به سختی میکه   تا آنجا  .دارند

 :هستند

ی  شود که باید از آن پیرو می یبه مصداق و قانون بدلبه محض اینکه کشف و یا اختراعی  -

فرد و یا ه ربصی منحو دیگر صرفا بیان یک تجربه شود کرد، تبدیل به یک دارایی مشترک می

رح و ط همانند یک فرمول، یک قرارداد، یک. بلکه کاربردی نخواهد بود یک نگرش شخصی 

ش[ آثار تواند برای درک شدن ]کند که هنرمند میپیدا می الگو و یا به عبارت دیگر یک دستاورد 

وسعه و ت بار کشف،مسیر طوالنی و مشقتتا باشد مجبور  آنکه خودشاز آن بهره بگیرد بی

 .(۷۹۹: ۷۸۹۸)هاوزر،  طی کند آن را  یبررسی معضالت کاربرد

ه در تاری    خ ک  استتز  اینمبتنی بر ناپذیری آنها قیاساصل ها و زش سبکار  در  دکترین برابری -

و « یهای شکوفایدوره» عناوینی چون نه زوالی، و باید از قید  هنر نه پیشرفتی وجود دارد و

هاوزر، ) پیدا کرد رهایی است  تاری    خ هنر بررسی ی شکل سنتیکه مشخصه« های رکوددوره»

۷۸۹۸ :۹۷۱). 

منظرگرای )  پذیرد که تلقیهای کتابش به نوعی میاز بخشهاوزر در برخی در واقع  

 ی شناخت علمی نیز تعمیمدهندهپرسپکتیوال( او از عینیت ممکن است به ساختارهای تشکیل

نسبت  یساختاری فکر به را معنا یا ارزشی ابژکتیو )عینی( گاه هر »نویسد: هاوزر می. پیدا کند

 شتقمتجربی  که از شرایط کار داشته باشیم با چیزی سر وواقع  بهممکن است ، دهیممی

های از گزاره در مورد برخی یحت (.بل تقلیل نیستقاشرایط تجربی به  نکه کامال شده باشد )با آ

                                                      
41 Thomas Samuel Kuhn 
42  

کند. تلقی می های سوبژکتیو در تحوالت علمی پرداخته و علم را دیسیپلینی )نظامی( نسبیم: متفکر مجار. او پیش از کوهن به تحلیل نقش موثر تجربه  
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درک معنای  هبیان آنها نه تنها ب توان ادعا کرد که شرایط اجتماعی و روانشناختی  مینیز  علمی

 . (۷۱۰: ۷۸۹۸های آنها نیز مرتبط است )هاوزر، مناسب ارزش بلکه به ارزیابی ،آنها 

 فقطه ن که انتی استک  تاریخمند -ی نا از ایدهعبور این رویکرد به وضوح نشانگر  با آنکه

)هاوزر،  ندکمی دخیلعلوم طبیعی  درنیز را های ذهنی فرضهای عینی، بلکه پیشفرضپیش

 کند. میان تاری    خ هنر و تاری    خ علم پرهیز می شباهتصری    ح  برقراری(، اما هاوزر از ۷۲۸: ۷۸۹۸

تی در هنر هیچ پیشرف» او به زعمماند. چرا که به جدایی دقیق علم و هنر پایبند می ااکثر هاوزر 

ی مقبولیتمتضمن ندارند و هرگز  شده از هنر دوام چندانیحاصل هاینگرش» و « وجود ندارد

: ۷۸۹۸) استمتفاوت از حقیقت علمی  ،حقیقت در هنر  از این رو و « نیستندجهانشمول 

 ناپذیرمو حتا شکافی ترمی بنیادینهای علمی تمایزی در فعالیتدر حالیکه  عالوه بر این،(. ۹۶

 در فعالیت هنری اما میان اعتبار قوانین علمی و کشف و تدوین این قوانین وجود دارد، در 

کرد )هاوزر،  صحبت ی هنریدر میان ایده و اجرادر هنر و چنین شکافی وجود از توان نمی

ار تضادی آشک، شود میدر نهایت نیز وقتی صحبت از تاری    خ هنر و تاری    خ علم  .(۷۱۲: ۷۸۹۸

ر د علمی وجود دارد. چرا که هایهنری و پیشرفت هایدگرگونیانگیز خیالمیان ماهیت در 

ع تاریخی وقای تابع چندانکه سازند  می را پیشروندهخطی و  ایزنجیره ،دستاوردها » تاری    خ علم،

دهای تجربیات و دستاو که   د نشو متمایل می سمتی بهاین دستاوردها و  ندنیست همعصر خود

 فشکا کردن  عمرتفگذشته و   مسائل ی برایحلراهی به منزلهکه اینو یا  اندمقدر ساختهپیشین 

، علوم و تر به بیان دقیق .(۷۹۱: ۷۸۹۸)هاوزر،  «شوندمیدستاوردهای پیشین تلقی  میان

 و  به معنای پیشرفت«  تاری    خ»همانند منطق و ریاضیات، فاقد  متداولیمشخصا علوم 

ز آنکه بتوان نها بیش او در مورد آهستند  زیستیشرایط بیرونی و پیشامدهای متاثر از  ایتوسعه

ها و یدها باید به تاری    خ اشتباهات، های معتبر سخن گفت،از ویژگی تاریخی دانش حقیقت و  از

 .(۷۱۹: ۷۸۹۸)هاوزر،  اشاره کردغلط  تصورات

کمی  یدشا بر تاری    خ هنر بود، ی تسلطشعلم به اندازه تاری    خ هایفکت از اگر شناخت هاوزر

ی هوظیف در حال حاضر،اما . گفتسخن میخطی بودن پیشرفت علمی تک مورد  درتر محتاط

  43.یرندبه کار بگی    خ علم ی تار در رشتهرا به هاوزر  مشابههایی ایدهمتفکران دیگر است تا 

                                                      
کند که : علوم و به ویژه علوم رسمی مانند منطق و ریاضیات تاری    خ واقعی شناسی هنر براین نکته تاکید میهاوزر در جامعه43 

: ۷۸۹۹تفاهمات سخن گفت تا تاریخی با نتایج ایجابی )هاوزر، ی اشتباهات و سوءد و در مورد آنها بهتر است از تاریخچهندارن
های علمی گویی تاثیری بر تفکر هاوزر نداشته است، اما در عوض  (. جالب است که مباحث توماس کوهن در ساختار انقالب۹۹

اند که کوهن (. برخی از مفسران نقل کرده۲۰۹: ۷۸۶۸کند )کوهن، ر کار خود تصدیق میکوهن، تاثیر کتاب تاری    خ هنر هاوزر را ب
ها را به عنوان پارادایم تلقی نکنند و از این بابت تاثیر هاوزر بر کوهن را مورد تردید قرار کرده که سبکبه مورخان هنر توصیه می
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 ذیرپتوجیهچندان  میان هنر و علمدر هاوزر  پنداری()دوگانه 44دیکوتومی ،گذشته  به نگاهیبا 

 -ا ر تاری    خ اجتماعی علم چه چیز باعث شده تا هاوزر نیست  روشنو چندان  آید مینبه نظر 

.  یک داند ب از خطا و گمراهی مملو  حداقلبلکه اممکن، نکامال نه   -همانطور که در باال اشاره شد

نظیر  - میان علوم دقیق یشباهتدهد تا می امکانبه او  رویکرد که این   استاین علت احتمالی 

رد و رویک -شود قوانین علوم طبیعی عنوان می و یا  اتیریاضی ها(گزاره) 45هایتئورمآنچه در 

  برقرار  -شود می 46« شناسانهاعتبار زیبایی»وری تئایجاد باعث که  -نر الیستی در تاری    خ هفرم

ی منطقی اعتبار است که بر اساس آن، حقیقْت  ای که مشخصن برگرفته از نظریهتئوری .کند

صورتبندی کرده و به مثابه  نظامی متشکل شود که آن را کشف و مستقل از فردی قلمداد می

هاوزر با اصرار بر . (۷۱۲: ۷۸۹۸) از قوانین و هنجارهای خودآیین و بدون سرمنشأ است

ی شده از علوم دقیق، برای توضیح ماهیت متنوع و چند جانبهاینکه مفاهیم اعتبار برگرفته

فته خطی پیشرفت علمی به کار گرتکتوانند در تاریخ تعییرات هنری مناسب نیستند و تنها می

ا تضعیف  ر  ها فرمالیستاز منظر تاری    خ هنر  علمی کردن  تا تصور  است شوند،  شاید امیدوار بوده

 کند. 

 فاصله یناباشد،  که  میان تاری    خ هنر و تحقیق علمی هر چه اصلهفایجاد ی هاوزر برای انگیزه

ار زند و آن را در معرض انتقاد قر ی خودش میکننده بودن پروژهآسیب قابل توجهی به متقاعد 

 اهی مانور هاوزر هوشمندانه در اطراف این دور »که گوید  میوسلی  ،دلیلبه همین  دهد. می

 -اشهای ایدئولوژیکویژگیتمام م رغعلی - کند که هنرعنوان می»، و همزمان هم «دهدمی

هم  و   کند،ان هنر و علم تشابه ایجاد میمستقیم میغیر و از این رو   «شناختی دارد کاربردی

یسد: نو وسلی می .«است فاقد اعتباردر مورد هنر  خطا و  صحت دیکوتومیمعتقد است که »

                                                      
خ هنر مفید خواهد بود که این تصاویر باشند که به عنوان پارادایم نویسد: مفهوم پاردایم در صورتی برای مور دهند. کوهن میمی

کند که نپذیرفتن شباهت میان پارادایم و  سبک (. اما این مفسران فراموش می۲۷۹: ۷۸۶۸ها )کوهن، کنند و نه  سبکعمل می
وهی از آثار که رای توصیف گر توسط کوهن در واقع نفی سخن گفتن از تئوری است. کوهن:  سبک و تئوری عناوینی هستند که ب

شوند؛ آثاری در یک سبک و یا آثاری با اتخاذ یک تئوری. در هر دو مورد مشخص کردن شباهتی آشکار بهم دارند به کار برده می
کنم که در گرچه من گمان می  -کند بسیار دشوار است ماهیت عناصر مشترکی که یک سبک و یا یک تئوری را از دیگری متمایز می

 (.۲۷۹: ۷۸۶۸ایت غیرممکن است )کوهن، نه
44 dichotomy  

 
45  

ای قابل اثبات است که برخالف مقوالتی چون تعریف، اصل بدیهی م: تئورم نیز در منطق و ریاضیات، به معنای گزاره
شود. منتج می های پیشینو قاعده، از گزاره  

46 aesthetic validity 
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ز به هرگ ،شود و تروی    ج می آمدهی هنر به دست ارزش شناختی که به واسطهبه زعم هاوزر، 

و ماهیت این  ،(۹۸: ۷۸۹۸شود )هاوزر، دار نمیایدئولوژیکش خدشه هایویژگی خاطر 

 (.۹۸: ۷۸۸۹)وسلی،  خواهند ماند باقی پوشیده ها همواره شناخت

ش ای خاص برای آموز توانست از هنر به عنوان شیوه، هاوزر میگوید مینگونه که وسلی هما

خاطب با پنداری مهمسان» و یا« پذیری مکررنقش»از طریق  مثال اجتماعی دفاع کند و 

ش دشناخت خو ی به عنوان وسیلهمخاطب را  ازشناسیبتوانست می «یقهرمانان آثار هنر 

ها رضایت این گرایش از  کدام  ، اما او به هیچ(۹۸: ۷۸۹۸)وسلی،  قلمداد کند  )خود  هنر(

تی را به شناخیامر زیبایتوان گذارد که چگونه میپاسخ باقی میدهد و این سوال مهم را بینمی

ه اگر توان گفت کبر اساس تمام آنچه در این بخش گفته شد، می ؟کرد  مرتبط یشناختامر 

مورد  همان نتایج را در  و رساند، ای منطقی میی خود در مورد تاری    خ هنر را به نتیجههاوزر پروژه

ناختی اثر ش میان کاربرد در توانست روشی طبیعی برای حل تنش گرفت، میمیعلم نیز به کار 

زعم  . چرا که هنر بهپیدا کند « عمیقا اجتماعی»ی هنری و جایگاه آن به عنوان یک برساخته

تاثیرات اجتماعی است منبع نیروهای اجتماعی و  محصولخود هاوزر: هر چه که باشد، 

 .(۹۱۶: ۷۸۹۸)هاوزر، 

 

۶ 
 
 هنر شناختی   عد  ( ب

ر هنری به تی هنر، نقش اثشناخ کارکرد   تحلیل ی هاوزر برایدر اندیشه پرتکرار نامیمضیکی از 

باط ارت هنر بههای تشبیه نکه هاوزر بخوبی از محدودیتبا آاست.  47ارتباطی یشاخص عنوان

ن در ورای کاربردهای ابزاری آ - و از ظرفیت اثر هنری عد شناختی هنر گاه است، اما از بُ زبانی آ 

شناسی  کند. هاوزر در جامعهال دانش دفاع میبرای انتق - مانند ماشین پروپاگاندا و تبلیغات

 ماهیت جهان کوشیم تا می های عادی و علوم فردیفعالیت همانندما در هنر  نویسد: هنر می

و همانند اند ذخایر تجربیات بشری ،یآثار هنر کنیم.   پیدا شکل ممکن بقا در آن را  ترینمطلوبو 

 .(۹: ۷۸۹۹شوند )هاوزر، می متمایلاهداف عملی  سویدستاوردهای فرهنگی به  تمامی

                                                      
47 instance of communication  
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. اما بسیاری از کند نمی ارائه« ی کنش ارتباطی در هنرنظریه»از جامعی  تعریفهاورز 

برتس، است )رو « ی هنرسرکوب شده و  پتانسیل ارتباطی»از مدرنیته براساس  او های تحلیل

۹۰۰۶ :۷۱۷.) 

پردازد که می مشخصیکرد، به تشری    ح سهم دفاع می هنر و علم دیکوتومیتر از هاوزر که پیش

شود و نام علم آغاز می به نه» نکه هنر با ایتواند در توانایی شناختی ما داشته باشد. هنر می

 آلایدهاز آن  دهد ومی به آن سبکدهد، واقعیت را تغییر می»، اما «گیردپایان می با آن نه

خود را  یگزینش و ابداعی هایبندیدستهین علوم نیز، تر همانگونه که دقیق ، درست«سازدمی

هنر و علم به شدت بر سر این  ،(. با این حال۶: ۷۸۹۹کنند )هاوزر، به واقعیت تحمیل می

های ویژگی مبرا از  علمی باید  رویکرد با موضوع شناختی »موضوع با هم تفاوت دارند که 

. است درگیر زندگی روزمره باشد کهدر انسانی فردی  هاییر متغمنفک از تصادفی و  ،شانسی

ت که اسو متغیر صر به فرد تنها همین شرایط منح -نماییبه شکل متناقض - هدر حالیک

 . (۷۹: ۷۸۹۹)هاوزر،  رود شمار میبه یان هنرمند خالق ی بشیوهدر اصالت و فردیت ی مایهبن

خاص  ایهستنده»و فرد را  سر و کار دارد  ضروریناپذیر و اگر هنر با ادراکات فردی، قیاساما 

است   و استعدادهایش 48هاتوانایی تمایالت،یر قابل تکرار غ ترکیب یواسطهپندارد که به می

(، آنگاه این سوال ۷۹: ۷۸۹۹)هاوزر، فرض نمود قابل قیاس  با هر چیز دیگری توان او راکه نمی

 ؟خواهد شد  میسر 49االذهانیاثر هنری ارتباط بین میانجیکه چگونه به   خواهد آمد  پیش

ا ایف کلیدی ینقششده به همراه یک سبک تثبیت یر سنت و قرارداد اینجاست که عناصری نظ

]امر  51زیپردابداههبا  ]امر عادی[ 50روال آمیزشبدون وجود حداقلی از »چرا که  اهند کرد. خو 

برای هاوزر تاری    خ هنر  .(۲۰۱: ۷۸۹۸)هاوزر،  «پذیر نخواهد بود، هیچ هنری امکاننابهنگام[

و رسیدن به تالش برای ،آن در فرآیندی است که  دری    ج به ت و امر شخصی  52امر ن

. (۲۰۹: ۷۸۹۸شکند )هاوزر، درهم می گهگاهراند و  های قراردادی را عقب میمحدودیت

گرفته  درون این فرآیند تاریخی قرار که  ته شود تواند به عنوان اثر هنری شناخمی آنیبنابراین، 

 یت، بلکه حباشد، نه تنها در عمل غیرممکن. هنری که در آن همه چیز بکر و اصیل باشد 

نوآوری و اصالت، پیشاپیش مستلزم  (.۲۰۱: ۷۸۹۸غیرقابل تصور نیز خواهد بود )هاوزر، 

                                                      
48 dispositions 
49 intersubjective communication 
50 routine 
51 improvisation 
52 the novel 
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رد که گیی نو و بدیع هنری تنها زمانی شکل میک ایدهی»از سبک هنری است.  میزانیوجود 

از  سد: نوی. هاوزر میشود مرتبط  ها به آنایده بتواند  تا« سنت و قراردادی وجود داشته باشد

 ز دیگر سو،کند و اقابل انتقال می پذیر وتباطی هنری را ار ایده است که وابستگی سویی همین

 . این(۲۰۹: ۷۸۹۸)هاوزر،  را دارد  ارتباطاین  ر کردنبرقرااصالت ایده است که ارزش این 

ی  در حال د. کنمی مجزا از دانش علمیدانش هنری را ، متقابل در میان اصالت و قرارداد  یرابطه

به میانجی  را هنرمند  است که - ناپذیریتکرارناپذیری و قیاسبه معنای  -اصالت و فردیت که 

و انشمند داما ، (۷۹: ۷۸۹۹)هاوزر، کند می دانش افزایش ملزم بهها و تصاویرش، جهان ایده

 (.۹۲۷: ۷۸۹۹)هاوزر،  دارد کار سر و  « زمان حقیقتو بی یثمفاهیم خن»با تنها  محقق علمی

ه یک بمعطوف . در حالیکه علم همواره کند می صدقنیز  و هنر  مخاطبان علمبرای  که  تمایزی

. در است منعطفو  متغیر ، ارتباط هنر با مخاطبانش بسیار استبالقوه  «ی علمیجامعه»

 ی( و حت۲۹۹: ۷۸۹۹)هاوزر، « گویندبه یک زبان سخن نمی آغاز هنرمند و مخاطب از » ،هنر 

مانند )د شو ایجاد نمی مهمیچندان مانع  نیز و تضاد منافع و عالیقهمپوشانی  صورت در

 و (ثر هنریاکنندگان ثابت رفمشتریان دائمی و مص ا و رئیس، و یا با کارفرم  هنرمند با  یطهراب

در  اطبمخکه د، زیرا  معنای دقیق کلمه وجود ندار  بهمخاطب برای هنر  ایجاد به  نیز  ضرورتی

یا و  پرمخاطرههمواره  طاین رواب حتا اگر  ،وجود ندارد جایی که روابط متزلزل و متغیر باشد 

خواننده حضور » ،برای هاوزر که  توان گفتمی از این رو. (۲۹۹، ۷۸۹۹)هاوزر، متزلزل نباشد 

 53حادثو  متغیر و بیشتر یک مفهوم  چون و چرا نیستبی اخالقی و یلزوم ،آلو یا تماشاگر ایده

 .متفاوت استرنو و لوکاچ و آد او بارویکرد  منظر،از این  و   «است

 بیانی هایشیوهشود، میمتمایز محتوایش  فردی بودن علتاز علم به که هنر   میزانبه همان 

، ستانتایج علمی معموال از طریق زبان انتقال که در حالی. کندمی مجزا از علم  آن را  هنر نیز

هاوزر کند. ها استفاده میها و رسانهاما هنر )البته به استثنای ادبیات( از طیف متنوعی از قالب

صحبت کند، اما در هنر، به هیچ وجه  تواند از چه چیزیداند که مینویسد: اگر علم میمی

توان تجربه کرد مستقیما بیان کرد و هنرمند اغلب به خاطر این که میرا که توان تمام آنچه نمی

های هشیو  یواسطه یعنی باید خود را به بزند.   54«سوت»چیزی برای گفتن ندارد، باید 

                                                      
53 contingent 
54 whistle 
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بیان کند   ایقراردادی و کلیشههای و با نشانه دقیق، از طریق متعارفیم، ناقص، غیر غیرمستق

 .(۲۰۶: ۷۸۹۸)هاوزر،اندازد می از تک و تای او را که تجربه

دی گذرناپذیر س با  وسایل بیانیبه دلیل قراردادی بودن » تنها هنرمند کهبدان معنا نیست   البته

های زبانی فرمبلکه . (۲۰۱: ۷۸۹۸)هاوزر، شود مواجه می« در مسیر رسیدن به واقعیت 

ای مکانیکی و نادقیق و به گونه»اغلب نیز  (هاو استعاره 55معانی کلمات، اصطالحات)مانند 

تا  ند دار میاو برای تفکر، متفکر را  متداول یکردن مسیر   مهیا د و با رونمیبه کار کننده حتا گیج

با الگوهای کم و بیش سفت و  تمطابق در  مشخص و  یی خود را در امتداد خطوطاندیشه

هنرمند به عنوان توان انتظار داشت که میاما  (.۹۱۲: ۷۸۹۸)هاوزر،  «دهدگسترش سخت  

های در هماهنگی بیشتری با محدودیت -اششاید بیشتر از همتای علمی -ای شناختی سوژه

قابل  یی اثر ارائه اساسا  ت و های بیانی اسها و روشوسیله از  ناشیکه   باشد ناپذیری اجتناب

چ گوید: هی. هاوزر میبودن اثر هنری است و متعارف بودن قراردادی مستلزم، فهم و ملموس

ی ورههیچ رد و نشانی از یک د زبانی که بیان  ای از شیوهنیست مگر  ینظر سبکی خنثاز هنری 

 (.۷۹: ۷۸۹۸)هاوزر،  نداشته باشد تاریخی و یا یک گروه قومی 

دانش علمی و هنری تاکید  مکمل بودن ناکامل بودن و بر بر  ماناتو آثارش  یهاوزر در تمام

کند. یم مخالفت یتبشر  برای «زبان جهانی» عنوان هنر به با اطالقکند. از این رو، هاوزر می

جایگزین نشدنی و غیرقابلی بیان دیگری، زبان مادری فراموشهر شیوه مانند نویسد: هنر او می

 .(۹۸: ۷۸۹۹) استی محدود دامنهوسعت اعتبار و  با « یاصطالح»نیست. بلکه صرفا  انسان

نجا  کم تا آ، دستحتا یک کشف علمی نیز  کند: در مورد دانش علمی نیز صدق می موضوعاین 

: ۷۸۹۹ ) است ، منوط به شرایط زمانی، مکانی و اجتماعیاستکه به کاربرد عملی آن مربوط 

۱۹). 

های  یدهامتاثر از اش نشان دهد هاوزر در آثار بعدی کهوجود ندارد   با این که هیچ متن مشخصی

 برقراریبه  ایبه طور فزاینده هاوزر رسد که اما به نظر میاست، تاری    خ علم بوده  پیرامونکوهن 

 نهای شناختی یکسای از مکانیسمهایجلوهشود و هر دو را می متمایلرابطه میان هنر و علم 

تا ضرور ، نکامل بودبابت  از های نظری آنها ورتبندیعلمی و ص هایخوانش. کندقلمداد می

اری در علم انحصبه کلیتی  نشدنی(بینیای پیشو تا زمانی که )در آینده اندپراکندهناقص و 

قق  امکان تحی (. افسانه۱۹۷: ۷۸۹۹به همین سیاق باقی خواهند ماند )نیابیم، همچنان دست 
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که کار   آن جا تا  آید میشناختی هدفی روشکار  بیشتر به ،یندهدر آ دانش علمی برای کلیت

 با ،یکل منظرهای جزئی و اصالح متقابل دیدگاه» شود: از اساس اینگونه تعریف میعلمی 

قیقتی در مسیر نزدیک شدن به ح مکرر کلیت و به چالش کشیدن لیقدائمی و با تع نگریپیش

ود به علم محدتنها  ،در آینده« کلیت دانش» به گرایشاین   (.۹۶۹: ۷۸۹۹« )تر و پایدارترجامع

انیم تو های تئوریک نمیی هیچ یک از فرمما به واسطه دارد:  یتر وسیع و کاربرد شود نمی

ی همبسته یمردم و زمینه ی به مثابه اجتماعحقیقت، کلیت ادراک، کلیت یک جامعه« کلیت»

 ارجح ،در عین حال .(۲۹۹: ۷۸۹۹کنیم )ک  ا در اآنها را  تولیداتنیازها، هنجارها، تمایالت و 

های فردی شود که لحظهتوجیه می اینگونهجزئی دانش،  جوانبی کلیت به مقوله» دانستن

، رند دا تمایلفراتر از خودشان هستند و به سمت تکامل  امری، های انسانینگرش یدر تمام

های های جزئی و نگرشنظرگاه ،از این رو  نه )همان(. خواه این کمال را بتوان به دست آورد و یا 

 مبنایر ب -چه در هنر و چه در علم -های جمعی ما کنند که پروژهای را ایجاد می، پسزمینهفردی

 .«آنها شکل خواهند گرفت

به  مشروطاین پژوهش،  که  شود میاز آغ گزینشیکمابیش    پنداشتبا یک »خالق  پژوهش

ا با ر مسیر آن  و کند را دنبال می ایشدهفرد مسیر مشخص آنگاهاست.  موقعیت تاریخی فرد

یق جدیدی  . حقا«(۷۹۹: ۷۸۹۸د )کناصالح می پدیدآمده حقایق میزان مطابقت باتوجه به 

 هایررسیببه  و اختیارشدهی از پیش ی به ایدهودتا حد»شوند پدیدار می مسیر  یادامهکه در 

 گاهنظر اه به گنظر  مدام از یککسی  دارند و ممکن استی مسیر بستگی اولیهانتخاب به موقت و 

ین دو رسد. این وابستگی متقابل در میان انحل نهایی نکه هرگز به راهآنقل مکان کند، بی دیگر 

 الل تمامیبا واقعیت از خبلکه نشانگر نبرد ما  ندارد مطالعات تاریخی ارتباطی به عامل در دانش 

نه ی مجدد و مستمر، روند بازنگری و ارزیاب (.۷۹۲: ۷۸۹۸اشکال دانستن و خواستن است )

 اساسیهای بلکه یکی از ویژگی ،ما به عنوان پرسشگر و محققنقصان و کمبود از سوی  ینشانه

ده از مطالب تجربی گردآوری ش  استنتاجبه بیش از آنکه بتوان  .و پرسشگری است پژوهش

ارایه کرد و حتا اشان وضعیت خام و نامنظمدر  چیزهااز باید سنتزی همواره »، امیدوار بود 

 «. فراهم کرداز مواد موجود  ای را مجموعه
 
 یهبحبوح درو  انباشته از تنش با این حال، هر ادراک

 یابیمآن را ب تا و امیدواریم بدانیمدوست داریم  ا ی ،دانیممی ر مورد چیزها دما  ی است کهحقایق

 به ایرآیند شناختییچ فه -انتزاعی و متزلزل بسیار هرچند - دانش ی ازود حداقلبدون وج و 

   (.۹۶۹: ۷۸۹۹) نخواهد افتاد جریان
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 محقق: کندتجربی اشاره می هایپژوهش در تماماساسی  یمشکلوجود هاوزر در اینجا به 

 -ند برخوردار  کنندگیتوان قانعاز که برگزیند  های تجربی آنهایی را چگونه از میان انبوه یافته

ثر ا شاید اهمیت شناختی   از این رو . -مشخص کرده باشد پیشاز  را  پژوهشی آنکه نتیجهبی

ن ی دوسویه و متقابل بیدر این موضوع نهفته است که اثر هنری امکان ایجاد رابطه هنری

 تار اثر ساخ از  پر شورتر  را اینهیچ چیز  نویسد: . هاوزر میی مطلوب را دارد ها با نتیجهیافته

 سازگاریو  بدهدشکل به خود  کند،  پیشرفتتواند می تنها در صورتیکه دهد  نشان نمیی ر هن

اهمیتی  و باشد  خواهد بسازد داشتهکه می  از محصولی تصوری از ابتدا هنرمند  که پیدا کند  

شود  ییر غت ، دستخوشباید طی کند که   یمسیر  بهنسبت  تا چه اندازهنگاه او که   نیز ندارد 

(۷۸۹۹ :۹۶۹.) 

 گیرینتیجه (۷

لوژی ایدئو  نظیر مقوالتیشناسی هنر و ارتباط آن با تلقی هاوزر از جامعهبه در این مقاله 

 یچندانمستقیم  تاثیر هاوزر از با آنکه دارد. شناسی دانش جامعهبا  تنگاتنگ نسبتیپرداختیم که 

وریک او را تئ جایگاههایی مانند لوکاچ، مانهایم و با آدرنو، او با چهره اما ارتباط ،برخوردار نبود 

تم دانش در قرن بیس پیرامون   تفکر  ی حوزهدر  دادهرخ تحوالت  ارزیابیی تبدیل به سنجه

 که کندهنر و علم صدق می میاناو  های مکرر موضوعی که به ویژه در مورد مقایسه .کندمی

 دانش علمی است و مندی  تاری    خخصلت  بر موثقای نشانه ،اما اند دیکوتومیکاساسا اگر چه 

 ود هاوزرین خااما  .ی علم پساپوزیتیویستی استفلسفه سویبه زنی گمانه از این رو به نوعی

رسد شناسی هنر به نظر میبعدی او از جمله جامعه آثار  و زند میرقم  را نیست که این انتقال 

ی نتیجه هک شآثار او در که  استشاید به سادگی این دلیل آن . نباشنداز این ایده متاثر چندان 

 یسطهبه واو  همواره از استبداد رای پرهیز کرده است، هنر ی تفکر دربارهتالش و یک عمر 

رند( نشان مخصوص )ب ،ورزی گفتگومدار و سازنده با هر دیگری خودمختار و مستقلیاندیشه

  .است هدان آور به ارمغشناختی خود را در تحلیل جامع
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