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ی منطق ننوشتتتته اما اگرچه مارکس اثری درباره»لنین پیش از این گفته بود که 

توان گف  اگرچه مارکس ، به همین قیاس می«را برجای گذاشتتت   "کاپیتال"منطق 

 را برجای گذاشته اس .  « گروندریسه»ی هنر ننوشته، اما هنر نام فلسفهاثری به

رِ هن یهمفاهیم بدیعی دربار یهدربردارند« گروندریسه» یهیانی مقدمپا هایرسط

آن با عصر مدرن اس . منافشه برسر مفهوم هنر نزد مارکس،  یهعصر باستان و مقایس

ورود به  عنوانصرفاً بهحاضتر را باید  یهکماکان با شتد  تمام درجریان است . نوشتت

ازم مارکس. ل« هنرِ یهفلسف»چنین مبحثی تعبیر کرد و نه همچون پاسخی قطعی به 

به « گروندریستته»ادآوری استت  که مارکس پردازم مشتتخ  به این مبح  را از یهب

انتقال نداد، که خودِ این موضتتون نیازمند یب بررستتی جداگانه استت . پس « کاپیتال»

 خودِ مارکس رجون کنیم.  گفتارکه ابتدا به آن ترشایسته

ی معینی با تکامل ها( این امری شناخته شده اس  که شکوفایی هنر در دوره۱»)

جا همچنین با مبانی مادی و استتخوان بندی سازمان آن، تناسبی آن عام اجتمان، و از

نمونه، یونانیان در مقایسته با عصتر مدرن، و همچنین شتتکس یر. حتی  عنوانبهندارد. 

ی هاشود، از آن پس شکلمی نفسه شرون  که به محضی که تولید هنرِ فیدانسته اس

توان نمی ساز جهانی آن رامعینی از هنر، از جمله حماسه، در ساح  کلاسیب و دوران

 یدر مرحلهصتتترفاً تولید کرد. یعنی صتتتورِ مهم و مشتتتخصتتتی در قلمرو هنری، باز

 (۱۱۱)ص « پذیرندکانمانکشاف هنری ا یهنایافتتکامل

 یهکرد. یکم، مقدم تأملمتارکس، بتایتد همین جا قدری  ارگفتت یپیش از ادامته

رسد. نمی ( و الخ،۲شود ولی به )می ( شرون۱ناتمام است  چرا که با )ظاهر بهمارکس 

شود. سوم، نمی به آنای مبح  هیچ اشاره یهدوم، اشاره به شکس یر اس  که در ادام

مارکس در تلام اس  که در ظاهرًا اعی و هنر اس .  تناسب رشد اجتمتضاد بین عدم

بندی مادی اجتمان را روشن برای خود رشد ناموزون هنر و استخوان نخست  یهدرج

بستگی دارد. « فرمول عام این تناقضا »به صرفاً او دشتواری موضتون  یهکند. به دید

ه گیرد کمی ستت س نتی ه« کنند.می به محضتتی که مشتتخ  شتتوند، شتتفافی  پیدا»

ی معین هادشتواری در فهم این موضتون نیست  که هنر یونانیان و حماستته با شکل»

اند. دشتتواری در این استت  که آنها کماکان در ما لذ  تکامل اجتماعی ع ین شتتده
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 یافتنی محستتتو انیب معیار و الگویی دستتت  عنوانبهنوعی انگیزند و بهمی هنری بر

 «شوند.می

رستتد. اما آیا برای ما نیز می شتتده به ن رمارکس حل پس گویا مستتهله برای خود

کند و س س می خطا « دوران کودکی انسان»چنین است   مارکس عصتر باستان را 

 دهد:می ادامه

ر شود. اما آیا او دمی لوحتواند دوباره تبدیل به کودک شود وگرنه سادهنمی انسان»

 ایکه حقیق  آن را در مرحلهکوشد نمی کند  آیانمی خامی کودکانه احساس مسر 

 از نو بیافریند  آیا ستتترشتتت  حقیقی هر عصتتتری در کبیع  کودکانش زنده ترعالی

بازگشتت  نیستت ، قابلای مرحلهکه شتتود  چرا نباید تاریخ کودکی نون انستتان، نمی

برای ما، کشتتش هنر آنها  جاودانی نداشتتته باشتتد ...ای ام، جاذبهزیباترین شتتکوفایی

ضتتاد یدند تیاجتماعی که در آن رو یهتکوین نایافت یهنیستت  که با مرحلخاکر این هب

ناپذیری با شتتترایج اجتماعی کور جداییدارد. بلکته دستتتتاوردهای آن استتت  که به

وند پی  -و فقج در چنین شترایطی امکان ظهور داشتند  -یدند یکه از آن روای ناپخته

 (۱۱۱)ص  «بازگش  نیس .خورده اس ؛ شرایطی که هرگز قابل

امکان احیای هنر کلاستتتیب برای ما، پیچیدگی بح  مارکس فقج مربوط به عدم

جایگاه  یهعین حال متوج ی متنون آن نیستت  چراکه تمرکز مارکس درهادر شتتکل

« گروندریسه»ی اس . مارکس در دارسرمایه-هنر در دوران معاصتر و نیز اجتمان پستا

 یهتکتتامتتل کلیتت»ای تتابی  یهبر زمینتتگردد، ولی میدوبتتاره بتته چنین مبحثی بتتاز

که از کوران نقدِ جهان « حرک  مطلقِ شتتدن»و « ی فی نفستته انستتانیهاتوانمندی

برداری پرده« محدود شتتکل بوراوایی یهپوستتت» جا ازگذرد. مارکس در آنمی مدرن

دهد. او با بازنگری می انداز شتکوفایی ننای سترش  انسانی را پرورمو چشتم کندمی

ی ملی، مذهبی و ستتیاستتی، خودِ هان ر از محدودی دیدگاه کهن که در آن، صتترف»

در مقایسه با جهان مدرن که »کند که می تأکید، «رسدمی انستان هدف تولید به ن ر

 (۷۸۴-۸۸)ص « تولید را به هدف انسان مبدل کرده اس ، دیدگاهی والاس .

و نیروهای  ها، لذ هاانایی، توهاجامعی  نیازمندی»متارکس، هدف،  یهبته دیتد 

جامع آفریده شتتتده باشتتتد... پرورم مطلق ای مولد و نیره استتت  که ازکریق مبادله
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 «ای، قابل ستتن ش نیستت .پیش مقدر شتتدهکه با هیچ معیار از ی انستتانیهاپتانستتیل

ماند، بلکه در حال حرک ِ مطلق شتتدن نمی آنچه بوده استت  باقی»بنابراین، انستتان 

 دهد: می ادامهس س « اس .

 کردن پرداخته این – آن با متناظر تولیدی دوران و –در اقتصتتتاد بوراوایی »

یابی، همچون شود، این عینی می ل پدیدارکام شدنی تهی همچون انستانی، سترشت 

اهداف محدود و تب ساحتی، همچون قربانی  یهبیگانگی کامل، و ازهم گستیختن کلی

بیرونی استت . برای همین استت  که جهان  کردن نای ِ درخودِ انستتانی به نایتی تماماً

از ستتتوی دیگر، در تمام مواردی که   ،نمایدمی باستتتتان از ستتتویی والاتر یهکودکتان

 . این والاتر هم هس ی محدودی جست و گردد، واقعاً هاو داده ها، شکلهاصتورتبندی

کند، یا نمی ی استت  بر مبنایی محدود حال آنکه هجهانم مدرن رضتتایتی ای ادیارضتتا

 جا()همان« شود.می چون ارضایی مبتذل پدیدار

، «هگروندریس»آور نیس   واقع شگف بهکران و ارفای نگرم مارکس آیا شعان بی

 «صتتاد ستتیاستتینقد اقت»وستتیع  یهجا که کرح کلی پروانیستت ، اما از آن« کاپیتال»

جلدی  ۶رود. البته در کرح می فراتر« کاپیتال»مارکس استت ، از بستتیاری جها  از 

  هنر باشد یاف یهیا فلسف شتناستیزیباییمورد ن ر مارکس، م لدی که منحصتر به 

 گیریاف   پس پیی هرا« گروندریستتته»شتتتود. پس این مبح  ع یم چگونه به نمی

 کنیم.

 ۱۸۸۲سال ) ۱۱که مارکس به مد  « نیویورک دیلی تریبون»چارلز دینا، سردبیر 

نوش ، از او درخواس  کرده بود می خاکر امرار معام، برایش مقالهبه (، بعضا۱۸۶۲ًتا 

اهراً ظبنویسد. « شتناستیزیبا» یهبارمطلبی در« جدید آمریکا یهدانشتنام»که برای 

وستتیع و مهمی در یب  رنم ابراز نارضتتایتی از گن اندن چنین موضتتونمارکس علی

 ن راز نگارم آن صتتترف گیرد ولی نهایتاًمی کوتاه، درخواستتت  او را جدی یهمقتالت

، یعنی درس  در حین نگارم ۱۸۸۴-۸۸ی هاکند. با این وصت  مارکس بین سالمی

 برداریشود. علاوه بر مطالعه و گزیدهمی ، مشغول پژوهش در این زمینه«گروندریسه»

مانی آل یهو دانشتتنام« علم زیبایی» یهباردر فرانستتوی و انگلیستتیاز مطالبی به زبان 

، «شناسیزیبایی»برداری از درگیر بررسی و گزیده (، مارکس شدیدا۱۸۷۱ًاوزف مایرز )

ی هگلی نامدار یهشود. ویشر نویسندمی جلدی معروف فردریب تهودور ویشر شش اثر
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هنر هگل را به وجهی دیالکتیکی به کمال  یهبود که بر استتاس برخی روایا ، فلستتف

 ۱رسانده اس .

با وساک  جورج لوکاچ و  مارکس بعضاً« شتناستیزیباییدفترهای » یدربارهآنچه 

ساختمان کل کتا ِ ویشر،  یهن ر از گزیدصرف ۲نویسندگان دیگر گزارم شده اس ،

 ویژه بر نقشبهی یونان با کبیع  و هستتتی بالفعل، هااستتطوره یهو نیز اهمی  رابط

نیز  3تکیه دارند. میخائیل لیفشیتز« عینی  و ذهنی »در به تعامل رساندن « ستواه»

همین موضتتتون را دقیقاً ( ۱۳33« )هنرِ کارل مارکس یهفلستتتف»ن یرم در اثر بی

که در کتا  ویشر بازگو را شیلر ی از کند. به گزارم او، مارکس گفتاوردمی برجستته

زیبایی در آنِ واحد هم یب ابژه اس  و هم وضعیتی »کند: می یبازنویستشتده است  

دگی کنیم، زنکنیم، شکل اس  و وقتی احساسش میمی سوبژکتیو. وقتی آن را داوری

 «ماس . یههمزمان هم حال  وجودی و هم فرآورد کوربهاس . زیبایی 

 اسیشنزیباییشدید مارکس به هنر و  یهار اس  علاقکانبه هر حال، آنچه نیر قابل

ه بود، یعنی زمانی که در وص  شتداست . چنین کشتشتی از زمان نوجوانی او شترون 

 یهجنی و نیز پدرم نزلیاتی سوزناک به قلم کشیده بود ولی موفق به انتشار م موع

و  «عقر  و فلیکس»نام مان  بهب ری هتمام دیگری از جملآنها نگشتتت . کارهای نیمه

                                                      

مطلبی  ۱۳۸۷جورج لوکاچ در سال دفترهای زیباشناسی مارکس را نخوانده اس .  نویستنده شتخصتا۱ً 

جا که اکلان دارم به انگلیستتی یا فارستتی نوشتت  که تا آن« کارل مارکس و تهودور ویشتتر»زیر عنوان 

خوانش آن اس . سفانه عدم آشنایی به زبان آلمانی یا م اری باع  محرومی  از أترجمه نشتده اس . مت

 نگاه کنید به:
https://data.over-blog-
kiwi.com/0/56/34/64/20191001/ob_44c738_georg-lukacs-karl-marx-
et-friedrich-th.pdf 
۲ S.S. Prawer, “Karl Marx and World Literature,” Oxford University 

Press, 1978 
“Aesthtic Marx”, Edited by Samir Gandesha and John Hartle, 
Blumbery Academic, London, 2017 
3 Mikail Lifshitz, “Philosophy of Art of Karl Marx,” Pluto Press, Great 

Britain 1973 

https://data.over-blog-kiwi.com/0/56/34/64/20191001/ob_44c738_georg-lukacs-karl-marx-et-friedrich-th.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/56/34/64/20191001/ob_44c738_georg-lukacs-karl-marx-et-friedrich-th.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/0/56/34/64/20191001/ob_44c738_georg-lukacs-karl-marx-et-friedrich-th.pdf
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ی این دوره هاجای مانده استت . بازماندههشتتنامه از  مارکس بیی از یب نمایهانیز تکه

 یهافلاکونی کراحی کرده بود. بنا به گفت یههمچنین دیتالوگی استتت  که به شتتتیو

 یهلذا مطالع« شرون دستگاه هگلی بود. یهپایانی دیالوگ من، نقط یهجمل»خودم، 

را به همراه داش . م سیمانتهمچنین گسس  کامل از ر ،هگل« شناسیزیبایی»عمیق 

 یهعرص»و « ضرور  یهعرصت»جذ  هگل به معنی فراروی از جدایی و تعارض بین 

 بود.« ادراک حسی

جمله برونو بائر، جستتتارهای بستتیاری ی جوان، ازهابه گزارم لیفشتتستتتز، هگلی

ناباور معرفی کنند. مارکس نیز ن خدایب ااکوب عنوانهگل را به تامنتشتتر کرده بودند 

را به عهده « بخش هنر»و مستتتهولی   کردهشتتترک   هاهنگارم یکی از این جزودر 

را وق  آن کار کرد. اما در بهار آن را رها  ۱۸۷۱-۷۲مارکس تمام زمستتتان »داشتت . 

 یهدربار')مستتتیحی  و هنر( و  'مذهب و هنر یدرباره'کرد تتا دو مطلتب جتداگتانه 

توان از می اما اصتتول اصتتلی آنها را اندبنویستتد. این مقالا  مفقود شتتده 'هامانتیبر

یی که خوانده هایی که مارکس روی کتا هاو نیز یادداشتتت  ۱۸۷۱-۷۲نام جزوا  بی

« دکتری یهنامپایان»اجمالی  کوربه( لیفشتتیتز ستت س 33)ص « بود بازستتازی کرد.

بستتیاری از آنچه اینها دربر »گوید می ی آن را بررستتی کرده وهامارکس و یادداشتت 

هی منت تریی عمیقهاکه به برداش این ند، از انکشتافا  بعدی او حذف نشتدند، گودار

 (3۸)ص« شدند.

بازتا  « گروندریستته»بعد در  هامفاهیمی که ستتال یهتوان ادعا کرد که نطفمی

م مانتیسهنری به نفی ر یهدر همین دوره کاشتته شتدند. آنچه در عرصتدقیقاً یافتند 

پیش و پس از انقلا  فرانستتته بود. با ستتتقوط اشتتترافی  و ان تامید، تفکیب آن در 

ی قرن هامانتیبعارضا  جدید اجتماعی، رجا رشتد تیابی بوراوازی نوپا، و از آنقدر 

ام اجتماعی عل  وجودی یهکردنتد که زمینمی نوزدهمی بر مفتاهیمی پتافشتتتاری

کیب شرایج دستان شهری، تفخانمانی تهیی، بیدارسترمایهبرکرف شتده بود. رشتد 

ی اعتراضتتی کارگران، شتترایج  اجتماعی هاعینی و ابزار کار با کارگر و شتترون حرک 

 جدیدی را ای اد کرده بود.  کاملاً

  به توانسنمی ستازمان فهودالی پیشتین و اصنافیِ صناع  دیگر»قول مارکس: به

ا ی آن رتقاضتاهایی که همراه با گستترم بازارهای تازه افزایش یاف ، پاسخ گوید. جا
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یم را از عرصه بیرون راند. تقس قشر متوسج صنعتی، استادان اصناف مانوفاکتور گرف .

کار میان اصتتتناف گوناگون برافتاد و جای خود را به تقستتتیم کار در درون هر کارگاه 

ی هاکلی متفاو  با اهرام مصتتتر و آکدوکاو از نوعی به یهداد... ع تایب هنری آفرید

بوراوازی پزشتب، قاضتی، روحانی، شاعر و  ای گوتیب است ...روم باستتان و کلیستاه

 «(مانیفس « )»دانشمند را به خادمان اجیرشده و مزدگیر بدل کرد.

« مرگ هنر»گذار بود. هگل با اعلام یب عط   یهزیبتایی هگل، نقط یهفلستتتفت

بدون پرداختن بدیل، راه را برای مارکس گشتتوده بود. مارکس نیز در استتاس با چنین 

معاصتتر استت  موافق استت . مارکس  یهدر جامع« انحطاط هنر»تعبیری که بازتا  

، با کمی تعدیلا ، کماکان «۱۸۷۷فلسفی -ی اقتصادیهادستتنوشته»جوان، حتی در 

ی هاجا زمینهکند. اما در همانمی هنر منعکس یدربارهختاستتتتگتاه ن ری هگتل را 

 شتت  کار آزاد انستتانی را پرورمانداز احیای ستترفراروی از جامعه بوراوایی و چشتتم

گرانی قرون وسطایی و به صنعت« گروندریسته»و هم « لمانیایدئولوای آ»دهد. هم می

علاقه به کار مشتتخ  و به » آنهاآستتیایی اشتتاره دارند که جذ  کارشتتان بودند. در 

 «مشاهده اس .هنری برخوردار اس  قابلای مهارتی که از درجه

 یهای دیگر به واسطهد سایر عرصههنر نیز همانن، «فتیشتیستم کالایی»در عصتر 

 .شودمی منحصر و مشروط محدود، – فکری کار و جسمی کار –تقسیم کار اجتماعی 

 از که استتت  اقلیمی نامد،می «جهانی ادبیا » «متانیفستتت » در متارکس آنچته

 یهان ریه» در او. باشتتد شتتده رها بوراوایی یهجامع کبقاتی و ملی یهامحدودی 

معینی از  یهاشتتاخه معارض یدارستترمایه تولید» که کندمی تأکید «اضتتافی ارزم

 ی روحانی، همچون هنر و شتتتعر، استتت . بدون فهم این امر، دچار توهمیهتاآفریتده

که شویم که لسینگ با زیبایی کامل قرن ه دهم فرانسه را به تمسخر گرف : با اینمی

ن عی ایم، پس چرا درپش  سر گذاشته هاما در مکانیب و نیره، عصتر کهن را فرسنگ

 'هنریاد')هومر(  'ایلیاد'حال نتوانیم شتتتعری حماستتتی بیافرینیم  در نتی ه به جای 

 «د!مان شیبص)ولتر( ن

که به دوران « گروندریستتته» یهجملتا  پایانی مقدم دوبتاره بتهتوان می اکنون

روشن  بازگش . داردعصتر کهن اشتاره  ی درهنر« ین تکاملترزیبا»کودکی انستان و 
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ی هابندیتا زمانی که در ستتودای احیای همان صتتور مارکس،  یهاستت  که به دید

 .مایبدیل بسته یهباشتیم، راه را بر زایش اشتکال نوین هنری در جامع باستتانهنری 

 اس . در عینپیشتین ناممکن  به شتکل« ترعالیای عرصته در» چنین هنری بازتولید

کند که پس از فراروی از تقستتتیم کار اجتماعی می را م ستتتمای جامعه حال مارکس

 دیگرگاه آن. نباشد ساز و نیره انحصاری نقام، م سمه کوربهیب فرد عصتر حاضتر، 

دهند، می یی که به همراه ستتایر کارهایی که ان امهانقام وجود ندارد؛ بلکه انستتان»

 «()ایدئولوای آلمانی.« کنندمی نقاشی هم

مارکس « تخیلا »محصول « فرد یهجانبتکامل همه»تصتور شتود  چنانچه احیاناً

یم تقس»ویژه در قسم  ، به«کاپیتال»ادآوری است  که جلد یکم یهجوان است ، نیاز ب

تر ، حتی به وجهی شیواتر، پخته«و صنع  بزرگ آلا ماشین»و نیز « کار و مانوفاکتور

ی مدن یهتقسیم کار در فرآیند کار و نیز در جامع یهآمدهای کشند، پیترجانبهو همه

کور مداوم ح م ع یمی از سرمایه و کند. سرش  خودِ صنع  بزرگ بهمی را ترستیم

جا تحرک، تنون و کند و از آنمی دیگر تولید پرتا  یهکار را از این شتتتاخه به شتتتاخ

 یهاندارسرمایه ستازد. اما این روند در شکلمی کار را ضتروری یهستیالی  همه جانب

د.  کنمی ام بازتولیدخود، تقستتیم کار قدیمی را با تمام خصتتوصتتیا  ع یب و نریب

د و کنمی تحمیل« یب قانون کور کبیعی»تنون کار در شکل کنونی ام خود را چون 

نه تن یم شتتده باشتتد. آن جمعی  هولناک، آن هانه همچون حرکتی که آزادانه و آگا

های متغیر ستتترمایه را برند تا نیازمی فقر و فلاک  به ستتتر کار که در یهارتش ذخیر

باید جای خود را به فردی انستتانی بدهد که برای انوان کارهایی که به »برآورده کنند، 

ساحتی کوری تبهآمادگی داشتته باشتد؛ آن فردی که ب او محول شتده است ، مطلقاً

اید جای خود را به حامل یب کارکرد اجتماعی محدود استت ، بصتترفاً رشتتد کرده و 

ی هاوهمثابه شیی متنون اجتماعی بههایافته بدهد که برایش کارکردتکامل فردی کاملاً

   ۱(۶۱۸)ص « دهد.می ان ام  تناوگوناگون فعالیتی اس  که به

                                                      

 «: ی گوتانقد برنامه»مچنین نگاه کنید به ه۱ 

جا آن ازتقستتتیم کار و  بهفرد  واربرده انقیادکمونیستتتتی، پس از ناپدید شتتتدن  یهدر فاز بالاتر جامع»

 یبرا صتترفای ؛ پس از تبدیل شتتدن کار از وستتیلهجستتمیو کار  فکریبین کار  مچنین محو تعارضه



                                                      

 هم افزایش نیروهای مولد ،فرد یهجانبهمراه تکامل همهکه به آنزندگی به نیاز اصتتتلی زندگی؛ پس از 

توان از افق تنگ حق زمان می نآ، تنها در یافته باشتتدفوران  های ثرو  تعاونیچشتتمه یهو هم یافته

و م براساس استعدادایی در تمامی  آن فرا رف  و جامعه بر پرچم خود خواهد نوشت : از هرکس وبورا

 «ی نیازم!به هرکس به اندازه


