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محمد-قاضی(

مقدمه
و مورخ عنوان به )1909-2001( گامبریچ ارنْست
نظریهپردازهنر،یكیازمشهورتریننویسندگانیاستکه
قرار هنر تاریخ به عمومیعالقهمندان اقبال مورد هم
گرفتهاستوهمنظریاتاونزدمتخصصانوصاحبنظراِن
شدهاند. واقع فحص و بحث موضوع هنر نظری مباحث
نوشتههایگامبریچطیفگستردهایازموضوعاتمرتبط
بانظریهپردازیهنر)وبهطورخاص»روانشناسیهنر«(،
شامل را هنر تاریخ اصول و مبانی و عمومیهنر تاریخ
میشوندومجموعاینآثاراورابهیكیازشخصیتهای
کلیدیومهمدرمباحثمرتبطباهنرتبدیلکردهاند.1از
سویدیگرهگل،کهخودگامبریچاورا»پدرتاریخهنر«
نامیدهاست)Gombrich, 1984: 51(و»نظاممندترینو
کرده طرح را مدرن« دنیای استتیک نظریة جامعترین
و هنر تاریخ دربارة بحثی هر که است فیلسوفی است،
او برابر در را خود موِضع باید ناگزیر زیباییشناسی
مشخصکند.بهدیگرسخن،نمیتواندربیاعتناییبه
هگلومیراثاودرحوزههایاستتیک،تاریخهنرومبانی
آن،وحتینقشاودربنیانهاینظریهنرپسازاو،در
اینمباحثواردشد.گامبریچکامالبهاینموضوعآگاهی
داشتوکوشیدتابهزعمخودتاریخهنرومباحثنظری
از»خطر«سیطرةهگلوهگلیانیسمآگاهورها هنررا
کند.درفوریةسال1977کهجایزةهگلشهراشتوتگارت
بر خود نقدهای ادامة در وی گرفت، تعلق گامبریچ به
هگلبهسخنرانیپرداختودرتعلیقهایکهبرمتناین

سخنرانیبرایانتشارافزود،گفت:
منکاماًلبهاینامرآگاهیدارمکهالیقجایزةهگل
نیستم.باألخرهنقدمیراثهگلینقشناچیزواندکی
درنوشتههایمنایفانمیکند.زمانیهاینریشهاینه
تحتعنوانیکرمانتیک-گریز2ازخودسخنگفته
بود.شایدمنچیزیشبیهیکاز-هگل-گریخته]یا

)ibid: 51(.هگلی-گریز[باشم
گامبریچپیشازایننیز،بهمناسبتیدیگر،گفتهبود:

برخینسبتبههگلآلرژیدارندواعترافمیکنمکه
اندک اینخصوص[ در ]نیز من وطاقتخود صبر
بر ناآگاهانه یا و آگاهانه فرهنگی،3 تاریخ است...
شالودههاییهگلیعمارتشدهاستکه]اینشالودهها
اکنونقادربهتحملوزناینبنانیستندوزیربارآن[

 .)Gombrich, 1979: 28(.خردشدهاند
بر گامبریچ نقدهای که کرد ادعا میتوان بنابراین،
و هنر تاریخ به او رویكرد از اساسی بخشی هگل
رویكرد با بدینسان، میدهند. تشكیل را زیباییشناسی
سلبیمیتوانگفتکهازنظرگامبریچاصولتاریخهنر-
اگرنوشتنتاریخهنرممكنباشدواصولیبرآنمترتب
چیزهایی آن هنرها، نظری مبانی همچنین و باشد-
هستندکههگلینیستند.اماازجنبةایجابی،کهمندر
ایننوشتهجزدرقالباشارههاییبهآننمیپردازم،باید
گفتتلقیگامبریچازاینمباحثپوپریاست.بهدیگر
جنگ را گامبریچ نوشتههای از بخشی میتوان سخن،
نیابتیپوپرعلیههگلدرحوزةمباحثنظریهنردانست.
یكیازنویسندگاندراینبارهبهدرستیگفتهاست»...
]کارل[پوپرشخصثالثیدرگفتگویگامبریچباهگلو
پسا- هنر تاریخ پروژة برای او اصلی راهنمای همچنین
این در من .)Summers, 2002: 140( بود« هگلیشده
پوپری رویكرد به مستقیم طور به دلیل دو به نوشته
نظریات تأثیر دادن نشان .1 پرداخت: نخواهم گامبریچ
نوشتة موضوع میتواند گامبریچخود آثار تمام در پوپر
.2 نیست؛ میسر اینجا در آن تفصیل که باشد دیگری
فروکاستنرویاروییگامبریچوهگل-اگرکلمةفروکاستن
از را بحث هم هگل و پوپر مواجهة به باشد- صحیح
برآن بههنردورمیسازدوهمسودی مباحثمربوط
مترتبنیست.بهعبارتدیگر،ازآنجاکهنقدهایپوپربر
نتیجة فروکاستْن این ندارند، چندانی اهمیت هگل
رویاروییگامبریچوهگلراازپیشمشخصخواهدکرد.4
مناگرچهاشارههاییبهرویكردپوپریگامبریچمیآورم،
اماآنرابهحوزةمباحثمرتبطباهنرمحدودمیکنم.5
بااینوصف،دربخشنخستاینمقالهباتوجهبهدو
شرح را او نقدهای هگل، دربارة گامبریچ اصلی متن
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خواهمدادودربخشبعدخواهمکوشیدتابرخیازاین
نقدهاراموردبررسیقراردهمودرپایانبهنتیجهگیری
بپردازم.بدیهیاستکهپرداختنبهتماموجوهآراءو
نظریاتگامبریچوهگلنهممكناست،نهدرصالحیت
ضرورتی بحث مورد موضوع برای نه و است نویسنده
اصلی نوشتة دو بر من تمرکز عمدة بنابراین، دارد.

گامبریچدربارةهگلخواهدبود.6

2. نقدهای گامبریی بر هگل
2. 1. چرخ هگل

نوشتة مهمترین فرهنگی، تاریخ جستجوی در
گامبریچدرنقدهگلوهگلیانیسمهنریاست.ویدر
میگوید هگلی« »نظام عنوان با نوشته این دوم بخش
اگرچههگلمیخواست»اینشالودهها«را-کهدرمقدمه
بهآناشارهکردیم-ازبطننقدهایکانتبرمتافیزیک
بحث )یعنی اوست بحث مقتضی آنچه اما دهد، بسط
است الهیات سنتهای به هگل بازگشت گامبریچ(
به گامبریچ رویكرد بنابراین، .)Gombrich, 1979: 28(

هگلازاینمنظراست.بهگفتةگامبریچعموماپذیرفته
نوعبدعتگذارانه7 از باید را الهیاتهگل شدهاستکه
دانست،زیرااوباور)ایمان،جزم(8 مسیحیبهحدوثعالم
زمان در یكتا امری عنوان به را تجسد همچنین و
نمیپذیرد.تاریخجهانبرایهگلتاریخخداییاستکه
خودرامیآفریندوتاریخنوعبشردرمعناییمشابه،تاریخ
کتاب به استناد با گامبریچ است. روح9 تجسد بیوقفة
الوجوی، آرتور نوشتة )1963( وجود عظیم زنجیرة
فیلسوفآمریكاییآلمانیاالصل،میگویددرقرنهژدهم
ایدةجدیدپیشرفتبااینتصورقدیمیکهنردبانوجوداز
سنگتانباتاتوازنباتاتتاحیوانوازحیوانتاانسان...
ونهایتاًتاالوهیتکشیدهشدهاستدرهمآمیختهبودو
ایننردباندیگربهعنوانامریثابتوالیتغیرفهمیده
قالب رادر الوهیت تا یاعروج تعالی این نمیشد.هگل
به را پروسه این بنابراین و مقوالتمنطقیترجمهکرد
پیشرفتروحیالهیکهبهخودمیاندیشدوتناقضاترا
حلورفع10میکندتابهسطوحباالتربرسد،تبدیلکرد.
پیشرفت این از بخشی تمدن برآمدن و انسان تاریخ
و ضروری دیالكتیكی مراحل همان واقع »در و هستند

اساسیرابهمثابةصعودازمقوالتمنطقیتاالوهیتیکه
خودآگاهی به هگل پروفسور آقای ذهن11 در نهایتا

)ibid: 29( »میرسد،تكرارمیکند
منزلة به فرهنگی هر که آنجا نظامیاز چنین در
گامی12بهسویخود-تحققبخشی)خود-پرورانی(13روح
قلمدادمیشودودرنتیجهبرحقاست،تضادمیانایدة
برای امری و توصیفی صرفا امری مثابة به فرهنگ
ارزشگذاریجاییندارد.]درنظامهگلی[منتقدمیتواند
توصیف و مشاهده را فرهنگی و دورهای هر نشانههای
زیرا قراردهد قضاوت مورد را آنها ندارد اماحق کند،
استدالل و بحث به نمیتواند مطلق14  مقابل در »کسی
میتواند کس هر نظام این در .)ibid: 29( بپردازد«
سخنگوِی،ودرواقعمیتوانگفتتاحدودیتجسد،روح
بر سوار جهان روح را ناپُلئون هگل خود چنانكه باشد،
اسبنامیدویاگرتروداستاینمدعیبودکهروحزمانه15
دراومتجسدشدهاست.بهطورخالصههرکسیوهر
چیزیآلتدستروحاستواینمطابقاستباسنتهای
یهودیومسیحیکهتاریخراجزویازطرحالهیمیدانند
کهدرآناعمالمردمانواقوامبهعنوانتجلیاتمشیت
در هگل گامبریچ گفتة به میشوند. دانسته الهی16
درسگفتارهایفلسفةتاریخمتأثرازایننظربودوهمانطور
کهبرخیازمتألهانقرونوسطایمتأخر17عهدقدیمرا
قلمروپدر،دورةمسیحیرادورةپسروقلمروسومرا)که
طبقنظریوآخیمفیورهایاز1260بهبعدبود(دورةروح
ازمسیحیترابر تاریخقبلوهمبعد میدانستند،هم

.)ibid: 30(اساساین»تثلیث«توضیحداد
آنچهبرایمقصودیکهگامبریچدنبالمیکندحائز
اهمیتاستایناستکههرروحقومی18  صورتیموقتی
شئون کلیة و است تاریخ در مطلق روح صیرورت از
روح )یعنی »مرکز« این قومحول یک انضمامیحیات
قومی(معنامیشوند.گامبریچاینعباراتازهگلرانقل

میکند
...تاریخجهانینمودارتكاملآگاهیروحازآزادیخود
وتحققبعدیاینآزادیاست.]...[هرمرحلهازاین
اصل است، متفاوت دیگر مراحل از چون جریان،
اصولی چنین تاریخ، در دارد. خود خاص معینی
سرشتروحهرقومراپدیدمیآورد.هراصلتاریخی،
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درشكلانضمامیخود،ترجمانهمةجنبههایآگاهی
شاخص و )قوم(، آن کوشش سراسر و خواست و
مشترکدینونظامسیاسیواخالقیوحقوقیونیز
دانشوهنروچیرهدستیفنیوجهتکوششهای
صنعتیآنقوماست.اینویژگیهایهرقومرابایددر
پرتوآنخصوصیتکلیکهاصلخاصآنقوماست
در را کلی اینخصوصیت برعكس، دریافت،چنانكه
)هگل، بازجست. میتوان تاریخی جزئی رویدادهای
 Hegel, ؛   Gombrich: 30-31 1379،صص3-182؛

)2011: 197

ومحتوایاینجمالترابهچرخیتشبیهمیکندکه
مرکزآنروحقومیوپّرههایآندین،هنر،علم،حقوق
و...هستند.بهدیگرسخن،ازهرجایمحیطاینچرخ
غیر در و برسیم مشخص مرکزی به باید کنیم آغاز
رفتهایم خطا به و کرده گم را راه جایی در اینصورت
)ibid: 31(.گامبریچمیگویدطبقنظرهگل،تنهازمانی

میتوانبهاینمهمدستپیداکردکه»بهطریقپیشینی
 ibid,(»باعلمیکهازنظاماواستنباطمیشودآشنابود
31(.هگلدرادامةعباراتیکهازاونقلکردیمگفتهبود

)بیضیها، هندسه قوانین پیش« »از که کپلر همانند
و میشناخت را آنها( به مربوط مفاهیم و مكعبها...
سپسمیتوانستقوانینراازرویدادههایتجربیکشف
ازتجربه، تاریخ»بایدپیش نیزدرزمینة کند،فیلسوف
آنها به بحث( )موضوع اصول که را زمینهای سراسر
این گامبریچ .)183 همان: )هگل، بشناسد« وابستهاند
پیشینی« »علم میگوید و میداند گمراهکننده را مثال
موردنظرهگلبیشترشبیهکاریکمفسرمتونمقدس
استکهمیداندهرواقعهایدرعهدقدیمرامیتوانبه
منزلةپیشگوییواقعهایدراناجیلدانستوبنابراینعبور
ازدریایسرخ]سفرخروج،14[سمبلغسل یهودیان
تعمیددرمسیحیتاست)یعنیآناز-پیشخبرازاین
میدهد(ویانانوشرابدادنپادشاهسالیم،ملكیصدق،
بهابرام]سفرپیدایش،14:18[سمبلعشاءربانی؛»زیرا
خدانهتنهاطرحخودرابرزبانپیامبران،بلكهدرنظمو
میکند« آشكار نیز رویدادها خود به بخشیدن سامان

.)Gombrich, ibid: 32(

بنابراین،درنظامهگلنهتنهاکلیةشئونحیاتیک

قومحولیکمرکزتبیینمیشوند،بلكهخصلتپیشینی
»تحمیل هنرها- منجمله شئون این بر را خود آن
میکند«.بهدیگرسخن،ایننظامهمچونظرفیاست
کهاز-پیششكلمظروفرامشخصمیکند.برایمثال
ابوالهولکه روحمصریرادرنظرآوریم:هگلمیگوید
سمبلروحمصریاستوسریازانسانوبدنیازحیوان
از را تاخود داردنشاندهندةروحیاستکهمیکوشد
غلوزنجیرطبیعترهاسازد،بیآنكهبهموفقیتکامل
دراینآزادسازیدستپیداکند؛خطمصریهیروگلیف
حروف نه و است محسوس تصاویر بر مبتنی و است
انتزاعی؛دینمصریحیواناترامیپرستدزیراروحساکن
ایدةباالتریصعودکند؛و ومبهممصریاننمیتواندبه
چونمصریاننخستینکسانیبودندکهبهنامیراییباور
داشتند،بهمومیاییمتوسلمیشدند)ibid: 32(.بهدیگر
قومیآن روح حول مصری فرهنگ وجوه کلیة سخن،
توضیحدادهمیشوندوساختارپیشینیاینظرف)یعنی

روح(خودرابرآنهاتحمیلمیکند.
بهگفتةگامبریچاینرویكردهاکموبیشدردرس
گفتارهایاستتیکهگلنیزبسطدادهشدندوپیشرفت
هنرهابهمثابةپروسهایمنطقیتوصیفشدکههمراهو
بازتابدهندة19آشكارشدنروحبود،یعنیازمعماریتا
شعرونهایتاحلورفعشدن20شعردرفلسفه.درنتیجه:
آنهاییکهمنطقهگلراپذیرفتهبودنداکنونحجت
ونشانهایازآنچهپیشترصرفاموضوعشهودبودواین
احساسراکههرهنروهرفرهنگیدرجایدرست
خودشقرارگرفتهاستونمیتواندتوسطمعیارهای
دیگریموردقضاوتقرارگیرددراختیارداشتند؛وبا
اینحالاینحجتاینباورراسخراکهتاریختمدن
تاریخپیشرفتوارزشهایدرحالرشدبودوهست

 .)ibid: 34(رانامعتبرنمیساخت
بهنظرگامبریچاگرچهمیتوانادعاکردکهنوشتن
یکتاریخهنرتنهادرپرتوهمینتفاسیرممكنشد،اما
دراینرویكردهیچمورخیبهاندازةتاریخنویسهنردر
خطرنیست)ibid: 34(.برایجورجووازاریووینكلمان-
بنیانگذاران عنوان به عموما که  نویسندهای دو یعنی
شرایط به پاسخی هنر میآیند- حساب به هنر تاریخ
مطلوببودوهنگامیكهشرایطدیگرگونشد،هنرروبه
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افولوانحطاطگذاشت.اماباهگل،کهگامبریچبعدهابر
پیشرفت در خواند، هنر« تاریخ »پدر را او مبنا همین
منطقیروحزمانهانحطاطیدرهنرهادرکارنبود)یااگر
انحطاطیبوددرخدمتپیشرفتیبزرگتربود(ونوشتن
باشد کرده لحاظ خود در را پیشرفت که هنری تاریخ
تغییرات که بود این رویكرد این تالی شد. ممكن
.)ibid( روحشدند هنری21ضمیمةصیرورت سبکهای
با و ناآگاهانه یا و آگاهانه هنر، مورخان هگل از پس
از متافیزیک«، بدون »هگل یا هگلی منطق پذیرفتن
به تا، میکوشد گامبریچ و کردند پیروی هگلی الگویی
تاریخنویسان نزد را هگلی« »شالودههای این تفصیل،
هاینریش بورکهارت، یاکوب تا ْشنازه کارل از هنری

ولفین،آلویسریگلو...نشاندهد22.
میتوانشرحگامبریچازتاریخهنرهگلیونقدهای
هگلی« »چرخ .1 کرد: خالصه اینگونه را آن بر او
و )ibid: 57( است الهی طرحی از دیاگرامیدنیویشده
کلیةوجوهحیاتانضمامییکفرهنگبایكدیگردرپیوند
توجه باید البته میگیرند. پا مرکز یک حول و هستند
داشتکهگامبریچمنكروجوداینپیوندهانیست،بلكه
میگوید»دیدنبههمپیوستگیهایدرونیچیزهایکامر
استوفرضکردناینكهتماماینوجوهیکفرهنگرا
آن همة که کرد دنبال کلیدی23 علت یک در میتوان
دلیلی من ... دیگر. امری هستند، آن تجلیات وجوه
نمیبینمکهمطالعةاینپیوندهابایدمارابهZeitgeistیا 
هگلی نظام .2 .)ibid: 46-47( بازگرداند« Volksgeist

خصلتیپیشینیداردکهبرهنرهاتحمیلمیشود.3.از
آنجاکهدرنظامدیالكتیكیهگلهرفرهنگیگامیدر
»ارزش« مبنای بر نمیتوان بنابراین است، روح مصیر
آنهاراموردقضاوتقرارداد.گامبریچدربخشیازنوشتة
خود،پیشازشروعبحثدربارةهگل،دربابرویكردهایی
که»ارزشها«رانادیدهمیگیرندباطعنهوکنایهمیگوید
دراینرویكردهافرهنگهایانسانیچنانموردمطالعه
بدون یعنی باکتریایی، فرهنگهای که میگیرند قرار
اینكهبراساسارزشرتبهبندیشوند)ibid: 26(.گامبریچ

بعدهااینمسألهرا»دیونسبیباوری«نامید.
باید مشخص و جزئی پرسشهای گامبریچ نظر به
اصلی دغدغة و )ibid: 51( شوند روح تاریخ جایگزین

مورخفرهنگیبایدامورجزئیوفردی24باشدونهمطالعة
هگلی هولیسم از ندرت به که الگوهایی و ساختارها
خالصیمییابند)ibid: 57(.25اینعالقهواصرارگامبریچ
بر»افراد«رامیتواندرنخستینجملةتاریخهنرمشهور
اونیزیافت:»درواقعچیزیبهعنوانهنرمطلقوجود
ندارد،فقطهنرمندانوجوددارند«)گامبریچ،1:1391(

2. 2. پنج دیو هگلی
گامبریچدرمتنیکهپیشازاینبهآنپرداختیمبا
هگل با هنر تاریخ نوشتن چگونه که موضوع این طرح
ممكنشدواینكهتاچهحدمورخانهنراصولکارخود
رابرمردهریگهگلیاستوارساختند،تلویحاًهگلرا»پدر
تاریخهنر«دانستهبود،اماایننظررادرمتنمهمدیگری
از »خوانشی آن فرعی عنوان که کرد بیان صراحت به
درسگفتارهایاستتیکهگل«بود.گامبریچدرابتدای
ایننوشتهموضعخودرادرقِبال»پدر«روشنمیکندو

میگوید:
علیه پسران طغیان و شورش ایدة با ما بیگمان
پدرانشانآشناییم،واگربهروانكاوانباورداریم،آنها
که میکنند چنین روی آن از پسران[ ]یعنی
میخواهند،ودرواقعنیازدارند،کهازتأثیرنیرومند
اتوریتةپدرانهبگریزند.منهمچنانمعتقدمکهتاریخ
Gom-( هنربایدخودراازاتوریتةهگلخالصکند...

)brich, 1984: 51

درستی، به گامبریچ، شد گفته پیشتر که همانطور
استتیکهگلرابحثیجداازکلنظامهگلنمیداندو
ایندلیلآناستکهچرامورخهنریکهاستتیکراجزو
به میپردازد. هگل استتیک به نمیداند، خود عالیق
عالوه،گامبریچدرسگفتارهایهگلرا–ونهتاریخهنر
باستانوینكلمانرا-آنمتنیمیداندکهمطالعةمدرن
هنرهارابنیادنهادهاست»زیراایندرسگفتارهانخستین
کردن نظاممند و بررسی درجهت که کوششیهستند
کلتاریخهنرجهان،ودرواقعتمامهنرها،صورتگرفته
است«)ibid: 51(.بااینحال،بایدگفتبحثگامبریچ
چندانفراتراز»درجستجویتاریخفرهنگی«نمیرود.
با ما میگوید خود مطلب از بخشی در گامبریچ
درسگفتارهایاستتیکهگلازطریقهوتو26آشناییمکه
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همچنین و هگل خود یادداشتهای از استفاده با
یادداشتهایشاگرداناواینکتابرابهشكلیکهامروز
میشناسیمساماندادهاست.بههمیندلیلممكناست
را اینکتاب تمامکلمات نمیتوان کسیتصورکندکه
دارایدقتکاملدانست،»امادرکْل]اینکتاب[اصالتی

.)ibid: 55(»مسلموبیچونوچرا27دارد
گامبریچدرتفسیرخودازاستتیکهگل-ویاطغیان
نامهایی با هگلی دیو »پنج از هگلی- هنر تاریخ علیه
عجیبوغریب«)ibid: 63(ناممیبردومیکوشدتابا
توضیحوموردنقد-حمله-قراردادنایندیوهاتاریخ
هنرومورخانهنرراازاینخطرهاآگاهورهاسازد.28سه
دیونخستیکهگامبریچبهآنهااشارهمیکندعبارتنداز:
و تاریخی«30 جمع »اصالت استتیكی«29 »تعالی
»دترمینیسمتاریخی«.31بهنظرگامبریچاینهاسهایدة
بنیادیبودندکههگلآنهاراکموبیشازوینكلمانوام
گرفت،درساختارایدههایخودبهکاربستودامنة آنها
البته که استتیكی«، »تعالی از منظور داد. گسترش را
به راسخ باور ندارد، کانت استعالیی32 بهحسیات ربطی
شأنالوهیهنر33است.همانطورکهوینكلماندروصف
را الوهیت بلودره34حضورآشكار آپولون زیباییمجسمة
دراثریکهتوسطانسانخلقشدهاستموردتجلیلقرار
دادهبود،هگلدرتمامیهنرهاتجلیارزشهایمتعالیرا
میدید)ibid: 52(.اینرویكردنوافالطونیبههنرمنداین
امتیازرامیدادکهخوِدایدهرادرساحتفراطبیعیآن
.)ibid( سازد آشكار نیز دیگران بر را آن و کند نظاره
دومینایدهایکههگلازوینكلمانوامگرفت،»جمع-
باوری«یا»اصالتجمعتاریخی«بود.بهگفتةگامبریچ
اگرچهروحنزدوینكلمانهنوزآنبارمتافیزیكیهگلیرا
نداشت،اماوینكلماننیزهنریونانیرابیشازآنكهاثر
یونانی روح از بازتابی بداند، یونانی منفرد35 استادکاران
در پیشرفت نوعی نیز وینكلمان نزد نهایتاً، میدانست.
هنرهاملحوظبود،»پیشرفتیکهمنطقذاتیآنروشن
آنچه به نهایتا مراحلی طی از پس یونانی هنر بود«.
وینكلمان»سبکزیبا«میخواندرسیدهبودوپسازآن
بهدالیلیروبهافولگذاشت.این»دترمینیسمتاریخی«
توضیحمیدهدکهچراهنریونانعلیرغمتمامکمالیکه
داشت،بذرهایانحطاطرادردلخودپرورد.36دترمینیسم

تاریخیهگلنوعیپیشرفتراموردنظرقرارمیدادکه
وابستهبهصیرورتروحبود.ازآنجاکهایندترمینیسم
دیو –یا ایده است، عقل«37 »پیروزی با همراه همواره
را آن گامبریچ که میپرورد خود دل در را دیگری
این میدهد.39 نام متافیزیكی«38 »خوشباوری
»خوشباوریمتافیزیكی«ضرورتابهاصلبنیادیدیگری-
پنجمیندیو-منتجمیشودکههمدرتاریخهنرهگلیو
همتوضیحتمامرویدادهایتاریخینقشیاساسیداردو
این »نسبیباوری«.40 است: دیالكتیک نتیجة واقع در
نسبیباوری،کهگامبریچپیشترنیزبهآناشارهکردهبود،
»براینخستینباردردرسگفتارهایاستتیکاستکه
این گامبریچ نظر به .)ibid: 55( میکند« پیدا اهمیت
نتیجة را آن بتوان شاید که دیالكتیكی«، »نسبیباوری
رسمیآموزش »دگم دانست، پیشین دیو چهار آمیزش
نیز پیشتر چنانكه .)ibid: 65( است معاصر« هنر تاریخ
اشارهشد،»نسبیباوری«بهارزشهاوقعینمینهدزیرا:

کسینمیتواندامریراکهاجتنابناپذیراستمحكوم
عصر نمیتواند زمینشناس یک که همانطور کند،
یخبندانرامحكومکند...برطبقنظرهگلطبیعتاً
نوعیزوالوجوددارد،ولوآنكهدرخدمتپیشرفت
باشد.امروزهاینامرکاماًلعلمیتلقیمیشودکهدر
از را باشدمیتوانمفهومزوال41 هرکجاکهممكن
هر به تا گذاشت، کنار هنر مورخان لغات فرهنگ
دورهایکهزمانیمحكوممیشدجایگاهیراکهدر

42.)ibid: 65(زنجیرةتكاملداردعطاکرد
باری،بهزعمگامبریچایندیوهایهگلینهتنهادر
مقابلنگاهمابهگذشتهمیایستند،بلكهحالوآیندهرا
به این»خطری«حتی و قرارمیدهند موردهجوم نیز
مراتببزرگتراست.درواقعبهنظرمیرسد»خطر«برخی
آشكار دهشتناکی سایة در بیشتر هگلی دیوهای از
میشودکهبرحالوآیندهمیافكنند.گامبریچدربخش
میپردازد. موضوع این به خود سخنان )پایانی( پنجم
گفتیمکهطبقایدة»تعالیاستتیكی«هنرازنظرهگل-
از نتیجه در و دارد الهی شأنی گامبریچ- تفسیر طبق
اینرویهنرمندنهتنهاتبدیلبهنوعیپیشگویاپیامبریا
لسانالغیب43میشود،بلكهبهخداوندیاریمیرساندتابه
رسالت این هگل اگرچه .)ibid: 66( برسد خودآگاهی
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به - سیاسی رهبران در بیواسطهتر طور به را الهی44
ازآنجاکههنرو اما معنایوسیعاینکلمات-میدید،
نیز آنها دارند، نقش روح خودآگاهی در نیز هنرمند
عهدهداراینرسالتهستند.پسهنرمندانآنمیکنند
کهبایدشَود.بادرنظرداشتن»خوشباوریمتافیزیكی«
هنرمندان که آنچه هر دیالكتیكی«، »نسبیباوری و
نقد غیرقابل باشیم، داشته باور هگل به اگر میکنند،
خواهدبودوتنهاآیندهاستکهآنهاراموردقضاوتقرار
بر را به»نسبیباوری«آنها باتوجه البته خواهددادو
ناممكن هنری نقد دیگرسخن، به دانست. خواهد حق

خواهدشد:
تصدیق را هگل خوشباوری که آنهایی برای ...
منتقل آینده به حال از انتخاب پروسة میکنند،
امری مثابة به که است آینده پیروزی تنها میشود.
معتبر،قضاوتیدرستوآزمونمشیتالهیمحسوب
نظری حیث از معاصرین از نقدی هرگونه میشود.
ناممكنمیشودزیراچنیننقدیدرمعرضاینخطر
یا کفرگویی نوعی به تبدیل آینده در که دارد قرار

.)ibid: 67(توهینبهمقدسات45شود
ناممكن نقد که درچنینشرایطی گامبریچ نظر به
میشود،آنچهبرایمنتقدباقیمیماندایناستکهصرفا
ببیندبادازکدامطرفمیوزدو»همانطورکهکارلپوپر
دیوی متافیزیكی خوشباوری میان از است داده نشان
متافیزیكی« فرصتطلبی میشود: پدیدار خطرناکتر
)ibid(.بنابراین،ایندیوهایهگلیهمگذشتهوهمحال

وآیندهرادرسیطرةخودمیگیرند.
اگرچهنقدهایگامبریچشاملبرخیجزئیاتومسائل
دیگرنیزمیشوند،اماتاجاییکهبرایاینبحثضروری
استبهآنهااشارهشد.دربخشهایبعدمیکوشمتااین

نقدهاراموردبررسیقراردهم.

3. نقد و بررسی نقدهای گامبریی    
دربخشهایقبلتفسیرگامبریچازفلسفةهگلوبه
طورخاصتاریخهنرواستتیکهگلیرابازگوکردیم،اما
بهبررسیآننپرداختیم.اگرچهگامبریچدربرخیازدیگر
آثارشنیزاشارههاییبههگلکردهاست،اماعمدههمان
بودکهذکرکردیم.تفسیرگامبریچازهگلتفسیریکلی

»کاخ این زوایای و وجوه از بسیاری به نسبت و است
که نیز، کلی تفسیر همین اما است، بیتفاوت عظیم«
به هگلی هنر تاریخ و استتیک به پرداختن آن موضوع
فراوان اشكاالت از است،خالی از»نظام« بخشی عنوان
نیست.مندراینبخش،بهاجمال،بهبرخیازمهمترین
ایناشكاالتخواهمپرداخت،اماتذکرایننكتهالزماست
کهتوضیحبسیاریاز-ویاتمام-وجوهنظامهگلجزبا
نتیجه نهایتاً من نیست. ممكن آن کل داشتن نظر در
خواهمگرفتکهتلقیگامبریچازهگلچناندورازهگل
استکهمیتوانگفتگوییگامبریچدربارةهگلیسخن
رادرذهنخویشهمچوندیوی آن میگویدکهخوْد
ساختهاستودنکیشوتواربهجنگآنمیرود.روشن
استکهایننتیجه،نتیجهای»پیشینی«نیست!همچنین،
ایننتیجهرانبایدبهمعنایبیارزششمردنسایرآثار
گامبریچدانست.درواقع،اگرچهبرخیازکتبگامبریچ،
بهحق،شهرتیجهانیدارندوکامالقابلاستفادههستند،
امابهمصداقضربالمثلفارسی»کوهزاییدموش«آنچه
اودربارةهگلمیگویدونتایجیکهازآنبرایتاریخهنر

میگیرد،بسیارنامعتبراست.

3. 1. دیوهای گامبریی
 )Geist(46»اشارهکردیمکهگامبریچصیرورت»روح
هگلراطرحدنیوی)سكوالر(الهیاتمسیحیدانستوبه
باوراوهیچچیزینیستمگرآنكهآلتدستروحباشد.
دراینتفسیردستکمسهاشكالعمدهوجوددارد:نه
الهیات نه میپندارد، گامبریچ که است آن هگل روح
مسیحیکاماًلمنطبقباآناستکهگامبریچمیگویدو
مطرح گامبریچ که شكلی به دو این میان ارتباط نه
آنچهکهگامبریچدر از بسیاری میکندصحیحاست47.
پایه همین بر میدهد نسبت هگلی هنر تاریخ به ادامه
است.درتفسیرگامبریچروحخداییبیرونازعالماست
کهخودرادرعالمتحققمیبخشدوانسانهیچنقشیدر
نظرهگل، از هنرمند مثال، برای ندارد. اینخودآگاهی
طبقتفسیرگامبریچ،صرفاًبهعروسکخیمهشببازیای
میماندکهروحآنرابهآفرینشهنریوامیدارد.امادر
واقع،درفلسفةهگل»روحازاینحیثکهانساناست
است« انسان خداست که حیث این از و خداست
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)طباطبایی،40:1364(ودرنظرنگرفتنهریکازاین
دووجهفلسفهایاستبهجزفلسفةهگل.هولگیتدر

اینبارهمیگوید:
قادر عروسکگردان هگلی بدنام مطلِق48 اینكه ...
حكمفرمایی تاریخ بر که میشود تصور مطلقی49
میکندوانسانهارابهمثابةآلتووسیلهای50برای
طرحخودمیبینددرواقعکامالافسانهایساختگی
تنهادر بل فلسفةهگل، در نه است.چنینمطلقی
و صریح کامال هگل دارد. وجود او منتقدان اذهان
روشنتاریخراعرصةکنشوفعالیتانسانمیداند.

)Houlgate, 2005: 24(

ازآنجاکهبحثماصرفافلسفةهگلنیست،نمیتوان
دراینجابهتفصیلبهآنپرداخت،امابایداشارهکنیمکه
گامبریچدرتفسیرسادهانگارانةخودچناندیویازروح
میسازدکهدرآننهتنهابرایهنرمند،بلكهبرایهیچ
آزادی نیست،درحالیکه »آزادی« برای انسانیمجالی
یكیازاساسیترینمباحثهگلاست.بهگفتةهولگیت
نیستیم، متعال51 مطلقی مقهور ما هگل[ فلسفة »]در
و کنش در که میشویم هدایت منطقی توسط بلكه
با که منطقی است- درون-ماندگار52 ما خود فعالیت
اما... میفهمیم، را آن بیشتر و بیشتر تاریخ پیشرفت
 ibid:( هستیم[...« نیز آن سوءفهم معرض در ]همیشه
25(.گامبریچاین»آزادی«و»فهمتاریخی«آنرایكسره

ازدِل»روحی«کهگامبریچ بنابراین، نادیدهمیگیرد53.
سازندةآناست،دیوهاییمتولدمیشوندکه»مورخهنر
باید و است آنها خطر معرض در مورخی هر از بیش
تاریخهنرراازسیطرةآنهارهاییبخشید«.هیچیکاز
جبرباوری، استتیكی، )تعالی گامبریچ هگلِی دیوهای
وجود هگل در نسبیباوری( و جمعباوری خوشباوری،
ندارند.اینتفسیرازروحمنجربهآنمیشودکهگامبریچ
دریافتدرستیاز»روحقومی«نیزنداشتهباشد.چرخی
کهگامبریچروحقومیومظاهرانضمامیآنرابهمرکز54
گامبریچ خود تلقی طبق میکند، تشبیه آن پّرههای و
تاریخ مسیر در آنكه به رسد چه باشد، چرخ نمیتواند
بچرخد!چراکهمرکزاینچرخخارجازخودچرخاست.
امری گامبریچ هگلِی چرخ این مرکز دیگر، عبارت به
انتزاعیاستکهمشخصنیستچگونهدروجوهانضمامی

قومظهورمیکند.گامبریچچهآنجاکهمیگویددلیلی
وجودنداردکهبررسیپیوندهایمیانامورمارابهیک
»علتکلیدی«ارجاعدهدوچهآنجاکهمیگویدهگل
همچونوینكلمانهنریونانیراذیلروحیونانیونهافراد
قرارمیدهد-هرچنداشارهمیکندکهوینكلمانازاین
حیثبیشترمتأثرازمنتسكیوبودوروحقومیراهمچون
هگلچندان»متافیزیكی«نمیدید،تصوری»انتزاعی«از
فلسفة درسگفتارهای مقدمة همان در هگل دارد. روح
بودند، گامبریچ ارجاع مورد که تاریخ(، در )عقل تاریخ

توضیحدادهاستکه:
روحقومیروحیمتعینوکلیانضمامیاستوبایدبه
عنوانچیزیمتعینشناختهشود)هگل،68:1379(.

عینی بهطور قوم آن کار قومیشناخت روح ...)الزمة(
استونهذهنی.درزمینةاینتعینهایروحبایدیادآور
فرق او کارهای و انسان میانسرشت اغلب که شویم
میگذارند.درتاریخ،اینفرقوجودندارد؛انسان،چیزی
جزمجموعکارهایشنیست...اقوامبشرهمانکارهای
خویشند...روح...خویشتنراهمچونواقعیتیموجوددر
برابرخودمینهد.روحیکقومنیزبههمینگونهاست؛
کارآنهمایناستکهخودرابهصورتجهانیموجود
و)عینی(وپایندهدرمكاندرآورد.دینوآیینوآداب
وهنرو...کنشخوداوست؛آنقومجزاینهاچیزی

نیست)همان:70(.
درتفسیرگامبریچروحقومی»علتیکلیدی«استکه
هنرهاو...صرفاًتجلیآنهستندوهمچونخودروحکه
طرحدنیویمشیتالهیبودومجالیبرایآزادیهنرمند
باقینمیگذاشت،آننیزصرفاًدروجوهمختلفیکقوم
تفسیرگامبریچیکسویه زباندیگر به متجلیمیشود،
است.درواقعهگلاِشكالکارنوس55 آناکساگورواعتقاد
بهمشیتالهیرادرآنمیدانستکه»انتزاعی«میمانند
ونمیتوانندچگونگیمطابقتآنراباطبیعتمحسوس
.)37-39 )همان: دهند نشان جهان رویدادهای سیر و
البتهبحثدقیقتردراینخصوصبایدبهنقشدولتو
فهمتاریخیآزادی-کهشایدبتوانآنرا،ونهروحقومی
وروحزمانهرا،»علتکلیدی«دانست-نیزبپردازد،امااز
آنجاکهاینمسائلموردنظرگامبریچنبودهاند،مانیزدر

آنهاورودنمیکنیم56.
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بااینتوضیحاتنبایدمتعجبشدکهتصورگامبریچ
گامبریچ است. غیرهگلی نیز هگلی »دیالكتیک« از

دیالكتیکرا»روشیپیشینی«میدانست:
...خطرمیراثهگلیدقیقاًدرکاربستپذیریسهلو
وسوسهآمیزآننهفتهاست.باألخرهدیالكتیککاررا
بیشازحدراحتمیکندتابتوانیمازبطنهرتناقضی
راهیبیابیم.چونبهنظرمامیرسدکهانگارهمهچیز
درزندگیباهمدرپیوندهستند،هرروشتفسیری
غذا باید »هنرمندان باشد. موفقیت مدعی میتواند
بخورند...«وازآنجاکههنرمنداندرواقعنمیتوانند
بدونغذاخوردننقاشیبكشند،یقیناًممكناستکه
بتواننظامیمعتبرازتاریخهنررابراساسنیازهای

57.)Gombrich, 1984: 63(شكمبناکرد
فردریکبایزردرکتابمقدماتیخوددربارةهگلدر
دیالكتیک« باب در افسانههایی و »اسطورهها بخش
نخستتوضیحمیدهدکه»اگرهگلگونهایروششناسی
میبایست علیالظاهر روششناسی آن باشد، داشته
در و )268 :1393 )بایزر، باشد« بوده ضدروششناسی
ادامةسخناینتصورراچندانصحیحنمیداندوتوضیح
میدهدکهاین»روش«امری»پسینی«استودرواقع
اگرفیلسوف)یعنیهگل(پیشازپژوهش»روش«خودرا
در و مقدماتیاند صرفا استنتاجهایش کند، مشخص
اصرار )همان(. خواهندشد بعدیسنجیده پژوهشهای
گامبریچبررویكردپیشینیهگلواینكههگلاینرویكرد
رابرهنرها-ودیگرچیزها-تحمیلمیکند،یكیدیگر
از»دیوهایگامبریچ«استکهحتیبادرسگفتارهای
فلسفةتاریخ-یعنییكیازدومتنیکهاغلبموردارجاع
گامبریچبودهاند-مطابقتندارد.اگرچههگلدرعقلدر
تاریخمیگوید:»اینكهمقصودیبازپسیندررویدادهای
عقل تابع جهانی تاریخ سیر و دارد وجود اقوام زندگی
و خدایی بلكه جزئی و ذهنی عقل نه هم آن است«
مطلق-حقیقتیاستکهدراینجافرضپیشینمااست«
)هگل،29:1379(،امادرادامةهمینعباراتخطاببه

مستمعینمیگوید:
اینگفتههایمقدماتی،ونیزمالحظاتیکهبعدبرآنها
خواهمافزود،نبایدولودرحیطةدانش)موردبحث(ما
شود، دانسته پیشین انگاشتههای و فرضیات حكم در

)تاریخ( تمامیموضوع مقدماتی بررسی درحكم بلكه
همچوننتیجةپژوهشیاستکهبعدخواهدآمد؛مناز
هماکنوننتیجهرامیدانم؛زیراسراسراینوادیرااز
از باید نتیجه این گفتیم، همچنانكه پیمودهام... پیش
را تاریخ باید ما ولی آید. دست به تاریخ در پژوهش
آنچنانکههستبنگریم،یعنیدرپژوهشخودبهروش

تاریخیوتجربیپیشرویم)همان:30(.
روش یا رویكرد از گفتن سخن تنها نه بنابراین،
پیشینیو»تحمیل«درموردنظامهگلیوجهیندارد–و
مابازبهاینموضوعدربحثازاستتیکهگلبازخواهیم
گشت،بلكهاصراربر»فاکتهایتجربیوامورجزئی«نیز
لحاظ هگل نظام در امور این زیرا ندارد آن با مغایرتی
شدهاند.هگلدرمقدمةدرسگفتارهایاستتیکنیزکهاز
دورویكردمتضاددربررسیهنرهاسخنمیگوید)یعنی
رویكردجزئیکهصرفاًباآثارواقعیسروکارداردوآن ها
رابهترتیبتاریخیپشتسرهمردیفوتوصیفبیرونی
میکندورویكردیکهصرفا»کلیتهایمتافیزیكی«را
موردنظرقرارمیدهد(،موضعخودراجمعووحدتاین
دورویكردمیداند،هرچند»درمقامشرحوتبیینکلی
مقدمبرجزئیباشد«Hegel, 1988: 14 -22(58(.بنابراین،
تلقیگامبریچازتاریخهنرهگلیتنهاباچشمپوشیدناز
بسیاریازوجوهفلسفةاووبرداشتیگزینشیمیسراست.
درپاسخبهاینتلقیکهباکنایهمیگویدحتیمیتوان
گفت باید نوشت، هنر تاریخ شكم« نیاز مبنای »بر
بیاعتنا جهان درونی منطق توضیح به نسبت گامبریچ
رویكرِد این اینكه و هولیسم از تصور آن با و است
تحمیل تاریخ بر که است منعندی امری »پیشینی«
هگل، خود ندارد. تعجب جای گفتهای چنین میشود،
گوییدرمقامپاسخبهچنینتلقیهایی،گفتهاست:»...
اگربهشیوههاینادرستفكریخوگرفتهباشیم،چهبسا
آنراتصادفیوخودسرانهبپنداریم«)هگل،30:1379(.
تناقضنظرگامبریچآنجاآشكارمیشودکهخوْددربحث
فهمی59تأکید پیش- لزوم بر بورکهارت یاکوب دربارة
میکندکههمچونآهنرباییبرادههایجزئیاتتاریخی
گردآنجمعمیشوندوبدونآننوشتنتاریخناممكن

.)Gombrich, 1979: 42-43(است
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3. 2. برخی دیگر از جنبه های مهم نقدهای گامبریی
درس اعتبار و اصالت گامبریچ که گفتیم پیشتر
گفتارهایاستتیکهگلراکهتوسطهوتوسامانداده
شدهاند،بیچونوچرامیدانستوآنراکامالمطابقبا
وجه هیچ به نیز گامبریچ نظر این میشمرد. نظرهگل
صحیحنیست.جیُسنگایگردرمقالهایمهمبااستنادبه
و شنایدر هلموت زیفرت، گتمان - آنِماری تحقیقات
دیگرانمیگویدهرگونهتجدیدنظریدربارةدیدگاههای
هگلدربابهنربایدمعطوفبهسایرنسخههاییباشد
کهمستمعیندرسگفتارهایهگلمكتوبکردهاندودر
تفاوتهایمهمیبانسخةهوتو)وطبعاً مواردیحاوی
 Gaiger, 2011:( هستند آن( از ناکس معروف ترجمة
185(.اغراضیکههوتودرساماندادنایندرسگفتارها

گایگر نوشتة در است، میکرده دنبال کتاب صورت به
آمدهاستوتكرارآنهالزومیندارد.امایكیازمهمترین
هوتو«، »استتیک و هگل« »استتیک میان تفاوتهای
چنانكهگایگرشرحدادهاست،ایناستکههگلاستتیک
محک به نظریهاش آن در که میدانست عرصهای را
مثالهایمشخصیزدهمیشدنداماهوتوکتابراچنان
کرده »تمام« را آن هگل گویی که است داده سامان
است.بهزباندیگر،هوتوخصلت»پایانباز«استتیک
هگلرابهموضعیصلبدرقبالهنرهابدلکردهاست
سازگار هگل گفتارهای درس بر حاکم روح با این و
نیستزیرانزدهگلشواهدتجربی-یعنیدراینجاآثار
هنری-میتوانستندنظریةاورابهچالشبكشند،رد
سازند مواجه تازهای مسائل با یا و کنند تأیید کنند،
)ibid, 186-7(.ایننكتهازاینحیثبرایبحثماحائز

اهمیتاستکهگامبریچباتكیهبر»ابطالپذیری«پوپر
معتقدبودکه»دانشمندحقیقی]برخالفهگلکهمثال
درکلیةوجوهروحقومیمصریبهدنبالتأییدنظریات
خودبود[بهدنبالتأییدفرضیاتخودنیست؛اودروهلة
 Gombrich,( میگردد« نقض مثالهای دنبال به اول
62 :1984(.گامبریچمعتقدبودکههگلنظامپیشینی

خودرابرتاریخوبهطورخاصبرهنرهاتحمیلمیکند
وازآنجاکه»استتیکهگِلهوتو«اعتباریبیچونوچرا
داردوکامالمطابقبانظرخودهگلاست،حتیکوشید
تابرخیازاشتباهات»جزئی«هگلرانیزنشاندهد.60

میتوانند گامبریچ »جزئی« مباحث اگرچه بنابراین،
که هگل- نظام با که روی آن از اما باشند، صحیح
استتیکبخشیازآناست-ناسازگارند،صحیحنیستند.
حكمی همچون را نظام این یعنی ناسازگاری این
توسط تصحیح برای جایی که آوریم نظر در پیشینی
فاکتهادرآنوجودندارد.گامبریچدرتشبیه»چرخ
هگلی«نیزگفتهبودکهدرنظامهگلیاگربررسیهر
راهنمایی »مرکز« آن به را ما فرهنگ یک از وجهی
نكند،یعنیراهراخطارفتهایمواینباگفتةهگلکه
»بایدتاریخراچنانکههستبنگریم«سازگارنیست.

***
بیشکبسیاریازنقدهاییکهدرکشورهایمختلف
دربارةبخشهایمختلفیازنظامهگلمطرحشدهاند،
دارایتاریخیمفصلهستند.اهمیتگامبریچدراین
استکهنقدهایمطرحشدهدرموردفلسفةدین،فلسفة
سیاسیوسایروجوهنظامهگلرادرموردفلسفةهنر
اومطرحمیکند.خوشباورییاخوشبینینظامهگلی
با ازایننقدهااست.ایننقدکاماًلمرتبطاست یكی
»معروفترینجملةهگل«یعنی»آنچهعقالنیاست،
است«.61 عقالنی است، واقعی آنچه و است؛ واقعی
گامبریچدرپدرتاریخهنردرجاییکههمزبانباپوپر
بهنقش»شانس«درتاریخوقائلنشدننقشیبرایآن
درنظامهگلاشارهمیکند،اینجملهرانقلمیکندو
هگل متافیزیكی »خوشباوری میگوید کمیبعدتر
میخواهدمارامتقاعدکندکهدرنهایتهرچیزی]در
از گامبریچ است«. بهترین آینده[ و حال گذشته،
همینرویمعتقدبودکه»دیوهایهگل«نقدهنریرا
ناممكنمیسازند)p: 64(.جكُسندرنوشتهایکهبه
آن تفسیرهای تاریخ و هگل جملة یک این توضیح
میپردازد،میگویدهیچنظریهپردازسیاسیایبهاندازة
است نبرده رنج تحریفشده تکجملة یک از هگل
)Jackson: 19(.ویاشارهمیکندکه»رودولفهایماین

واقعیتموجود62 که تفسیرکرد معنا این به را جمله
تفسیر نقداست«. از بنابراینمصون و عقالنی63است
این به 1888 سال در انگلس حافظة از نقل و هایم
تفسیرعمومیتبخشیدندوبسیاریازنویسندگاناین
جملهراباهمینتفسیرفهمیدندودرآثارخودمطرح
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کردند.توضیحاینكهتبعاتسیاسیایکهاینتفسیر،
نخستین اینكه میساخت، مربوط آنها به را هگل
real-رابه”die Wirklichkeit" مترجمانانگلیسیهگل
ityترجمهکردندویاکلجملهراحذفکردندویاآن
جای خود ترجمة متن در ترجمهنشده صورت به را
دادند،اینكهبعدتراینترجمهبهactualityتغییریافت
وتدقیقشد،وهمچنینتوضیحجایگاهاینجملهدر
نظامهگل،بسیارفراترازچارچوبمقالةحاضراستو
درنوشتةجكسنودیگرهگلپژوهانبهتفصیلمورد
بهطورمستقیمتر قرارگرفتهاست.64بحثهگل بحث
که او »اظهار این و اوست دولت« »نظریة به مربوط
که نیست معنا این به است، عقالنی دولت )مفهوم(
دولتموجودعقالنیاست.یكیازاهدافنظریةسیاسی
موجود دولت ارزیابی برای معیاری ساختن استوار او
است«)ibid: 20(.اینكه»عقالنیواقعیاست«گزارهای
متعالیه65بهمعنایدقیقهگلیآناستوبرایاجتناب
متعالیه گزارة این است. شده مطرح کانتی انتزاع از
»تالشهگلبرایمتحدکردنعملونظراستونه
 ibid:(»تالشیخامدستانهبرایتوجیهشرایطسیاسی
فهمیده اشتباه معنای این به گزاره این اغلب اما )23

شدهاستکه»قانونطبیعیعقلمعادلقوانینموضوعة
نظامسیاسیاست«)ibid(.گامبریچاینبحثمهمهگل
را،کهاشارههاییبسیارمختصربهآنکردیم،درمورد
همچون گامبریچ گفت میتوان میبرد. کار به هنرها
رودولفهایموبسیاریدیگر،امادرحوزةهنرها،معتقد
و موجود هنرهای توجیه به هگل نظر این که است
ازآثارگذشته،حالوآینده ناممكنشدننقدهنری
میانجامد.میتوانگفتنقدگامبریچصحیحنیستو
درواقعبهیکمعنا»ایدئولوژیک«است.دربارةاینامر

دربخشبعداشاراتیخواهیمآورد.
***

نشاندادناشتباهاتگامبریچدرتفسیرتاریخهنر
هگلییکامراستونشاندادناینكهمنشأاینتفاسیر
چهاغراضیهستند،امریدیگر.درواقع،ازیکجنبه
تاریخ از متفاوتی گامبریچطرح مقصود میتوانگفت
هنربودکهازآنرویکهمسحور»طلسمپوپر«بود،
هگلرادشمنخودمیدید.یكیازکلیدیتریننقدهای

گامبریچبرهگل»نسبیباوریتاریخی«وبهطورخاص
اینخصلتتاریخهنرهگلیبودکهدرآنجاییبرای
»ارزشها«باقینمیماند.میتواننشاندادکهنزدهگل
بلكه نیستند غیرممكن تنها نه »ارزشگذاریها« نیز
معیاریوجودداردکهمیتوانداین»ارزشگذاری«را
مسئله واقع در اما سازد. ممكن تاریخباوری علیرغم
در پیچیدگی این از بخشی است. پیچیدهتر بسیار
این به گامبریچ هم و هگل هم اگر که: اینجاست
آیامیتوانگفت بنابراین ندارند، اعتقادی نسبیباوری
نتیجه در و هستند همعقیده یكدیگر با دو هر که
گامبریچخوْدهگلیاست؟پاسخاینپرسشخیراست،
امانخستبایداشارهایبهاینمسئلهنزدهگلبكنیم.
این گفت باید بپردازیم، بحث این تفصیل به بیآنكه
به است.66 آن« از »آگاهی و »آزادی« همانا »معیار«
عمیقا هردر، »همچون هگل اگرچه دیگر، عبارت
در باید ما است معتقد که است تاریخباور متفكری
جستجویآنباشیمکههرفرهنگخاصوهرمتفكر
مشخصیرادرقالبدورةخودشان،ونهمعیاریانتزاعی
وخنثیبفهمیم«،امادرعینحالمعتقداست»زمانی
کهآشكاراستکهخویش-فهمی67تمدنیپیشرفتهتر-
آزادتر-ازدیگریاست،آنگاهنبایدازگفتنآنترسیبه
خودراهدهیم«)Houlgate, ibid: 22(.درعینحال،این
بحثهگلی»متضمنهیچآموزهایدرباب»امپریالیسم
این با 68.)ibid( نیست« نژادی« »برتری یا فرهنگی«
توضیحاتمختصر،بازگردیمبهگامبریچ.اوالمشخص
شدکهنسبیباوریبهشكلیکهگامبریچمطرحمیکند
درهگلوجودندارد،اماحالپرسشایناستکهمعیار
میگوید کارلهلم دن چیست؟ گامبریچ نزد »ارزش«
فرهنگی« »نسبیباوری این جایگزین گامبریچ آنچه
میکند»سنتفرهنگی«استکهاگرچهگامبریچدر
هیچمتنمشخصیبهآننپرداختهاستامامیتوانآن
 Karlholm, 1994:(راازبسیاریازآثارشنتیجهگرفت
30(.درواقعگامبریچدررویكردغیرنسبیباورخودیک

»فرهنگ این میداند. توجه سزاوار بیشتر را فرهنگ
میخواند »ما« فرهنگ اغلب گامبریچ که را باارزش«
.)ibid(فرهنگغربوخصوصاهستةکالسیکآناست
بهگفتةکارلهلماین»ما«درنسبتبا»دیگری«69است
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وآنچهگامبریچازدیدنآندرمفهوم»فرهنگی«که
مطرحمیکندناتواناست،»طردیاحذف]دیگری[«70
چون اموری بنیان کارلهلم گفتة به عالوه، به است.
و بیولوژی در نه ... »انسان«، »تمدن«، »فرهنگ«،
آنچه اما است، تاریخی بلكهدرشرایطخاص طبیعت
برای جایگزینی را آن و میخواند »ارزش« گامبریچ
و ابژکتیو ایستا،71 کامالً میداند، »نسبیباوری«
که گامبریچ برای »سنت« اهمیت است. غیرتاریخی
رد کارلهلم همینجاست. در است »تاریخ« جایگزین
سنت در گامبریچ ماندن محدود و هگلیانیسم کردن
نیست(، ما بحث مورد دومی این )که را کالسیک
»ایدئولوژیفرهنگ«مینامد )ibid: 33(ومیگویدحتی
تزاصلیکتابهنروتوهمگامبریچایناستکه»سنت
است« تصویری بازنمایی تاریخ برای پیش-شرطی

72.)ibid(

بنابراین،میتوانادعاکردکهرویكردهایگامبریچ
بهیکمعنا»ایدئولوژیک«هستند.امابازگردیمبههگل
وآنچهرادربارةاومغفولگذاشتیمموردنظرقراردهیم:
اگردرهگل»معیار«آزادیوفهمتاریخیآناست،این
با»ارزشگذاری«درموردهنرها ارتباطی مسألهچه
دارد؟آیاازمنظرهگلیهرقومیکهآزادیوفهمآنرا
بوده پیشرفتهتر عبارتی به است-یا بوده دارا بیشتر
است-هنر)کههگلآنرابههمراهدینوفلسفهذیل
»ارزش« دارای نیز قوم آن بود( داده قرار مطلق روح
بیشتریاست؟پاسخبهاینسؤالهرگزسادهنیست.در
واقعشایدبتوانگفتاگرهنرراملحوظازلحاظآنكه
آوریم، نظر در قومیاست روح انضمامی وجوه از یكی
پاسخ»آری«است.اماشایداینپاسخهمةماجرانباشد.
هگلدربخشیازعقلدرتاریخمیگویدنظامسیاسی
وضع اما ندارند، مشترک ذاتی اصول جدید و قدیم
فلسفةقدیموجدیدمتفاوتاستودرهمینجااشاره
برترین خود اصیل شكل به یونانی هنر که میکند
سرمشق73است)هگل،149:1379(.آیامیتوانازاین
گفتهنتیجهگرفتکههنرسرشتیخاصداردکهذیل
مقولةارزشنمیگنجد؟آیامسألةارزشرامیتوانبرای
مثالمیانمعماریوشعر،هنرسمبولیکوکالسیک،
هنرهندوایرانو...بهاینگونهمطرحساختکهچون

پس است، پیشرفتهتر-آزادتر- دیگری از فرهنگ یک
هنرآنطبقاینمعیارباارزشتراست؟البته،نوشتن
هر اینكه و امری چنین امكان شرایط و هنرها تاریخ
ملتیآثارتاریخیوهنریخودراپاسمیدارد،وباید
چنینکند،ونیزاینكههرهنریمطابقبانیازهایزمانة
خوداست،مسألةدیگریاست.جداازاینموضوع،باید
هگلی هنر تاریخ نسبیباوری از گامبریچ تصور گفت

نمیتواندچندانصحیحباشد.

نتیجه
پیشتراشارهکردیمکهگامبریچچهاشتباهاتیدر
تلقیخودازفلسفةهگلکردهبودوحتیدرآنجاکه
نكات»جزئی«درستیرامطرحکردهبود،چونباآن
»کل«-یعنینظام-آشناییدقیقنداشت،بهراهخطا
رفتهبود؛یعنیاستتیکهگلراهمچونحكمقاطعی
و است برایهمیشهصادرشده بار میشمردکهیک
جاییبرایتصحیحباقینگذاشتهاست.بنابراین،نشان
دادنخطاهای»جزئی«،الزامابهمعنایتصادفیبودن
یامنعندیبودنآن»کلی«نیستند.یكیدیگرازاین
»درستهایغلط«خوِدعبارت»پدرتاریخهنر«است.
گامبریچازآنرویهگلرابنیانگذارتاریخهنردانست
کهاستتیکهگلنخستیناثریبودکهتاریخکلهنرها
رابهصورتینظاممندطرحکردودراینطرحپیشرفت
رانیزلحاظکرد.همچنینپیشتراشارهشدکهازنظر
طریق از و تاریخ در که بود خدایی »روح« گامبریچ
انضمامی وجوه کلیة و میرسید خودآگاهی به انسان
حیاتهرقومحوِلآنشكلمیگرفتوانسانهنرمند
جزآلتدستآننبود،یعنیخودآگاهیانساندرتلقی
گامبریچمغفولمیماند.گامبریچکهازیکسوفلسفة
هگلراصرفاًطرحدنیویشدةالهیاتمسیحیمیدانست
وازسویدیگرروحراچونانخداییتلقیمیکردکهبا
نخهایینامرئیهنرمندرابهآفرینشهنریوامیدارد)از
هنری نقد و بود الهی پیامآور هنرمند روی همین
غیرممكنمیشد(،نمیتوانستدرایننكتهنظرکندکه
قول به مدرنیته، اینكه و روح« »فلسفة با هنر تاریخ
»مسئلة به تبدیل هگل نزد بار نخستین هابرماس،
 Habermas, 1987:(بنیادیفلسفةاو«شد،ممكنشد
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16(.هابرماسدرگفتارفلسفیمدرنیتهمیگویدهگل

اولینفیلسوفینیستکهبهعصرمدرنتعلقدارد،اما
به تبدیل برایش فیلسوفیاستکهمدرنیته نخستین
یکمسألهشد.درزمانهگلمدرنیتهدیریبودتاآغاز
شدهبود،امااصولومبانیآن،مفهومی74نشدهبودند؛
از نمیتوانستند دیگر مبانی و اصول این عالوه به
مدلهایدورانهایدیگربهعاریتگرفتهشوندوباید
ازبطنخودمدرنیتهبیرونمیآمدند)ibid: 7(.هابرماس
باستان،قرونوسطیو میگویدتقسیمسهگانةتاریخ
بگیردکهاصطالحات توانستشكل زمانی تنها مدرن
»عصرجدید«یا»مدرن«معنایصرفاًکرونولوژیکخود
راازدستدادندوداللتمتضادی]درمقابلقدیم[به
 ibid(خودگرفتندکهبر»عصرجدید«تأکیدمیکرد
5:(ودرادامهبهایناشارهمیکندکه»درحالیكهبرای
غربمسیحی»جهانجدید«معنایعصرهنوز-نامده-
ظاهر آن آخرسپیدهدم روز در تنها که میداد را ای
خواهدشد،]...[مفهومسكوالر]یادنیوی[مدرنیتهاین
شده آغاز هماکنون آینده که میکند بیان را عقیده
است«)ibid(.درواقعچنانكههابرماسمیگویدآستانة
به قرنهژدهم درضمن تنها دورانِی75حدود1500،
نخستین شد. »مفهومی« آغاز، از گونه این مثابة
بر مدرنیته توضیح و ساختن استوار این نشانههای
مبناییکه»جدید«است،نخستدرقلمرواستتیکو
درجدالمیانطرفدارانباستان]یاقدیم[ومدرنها76
به را باستانی مدلهای از تقلید مدرنها شد.77 ظاهر
پرسشکشیدندودرمخالفتبازیباییمطلقوبیزمان،
ضوابطزیبایینسبییامشروطبهزمانرامطرحکردند.
هابرماسدرادامهمیگوید»صفتمدرنتنهادرقرن
صورت به زیبا، هنرهای قلرو در هم باز و نوزدهم،
نشان این شد. استفاده اروپایی زبانهای در اسمی78
میدهدکهچراحتیتازمانماواژههای79هستهایبا
بهبحثهنر اگر .)ibid: 8( دارند...« استتیكی معنایی
بازگردیم،میتوانگفتهگلازآنروینخستینکسی
بودکهتاریخهنررا،بهمعنایدقیقکلمه،نوشتکه
نخستینکسیبودکهتوانستاینعصرجدیدوالزامات
نتیجه در و دهد قرار فلسفةخویش »موضوع« را آن
هنرها–وسایرشئونحیاتانسانرا-»تاریخی«ببیند.

گامبریچمعتقدبودکهبافلسفةهگل،نقدهنریاز
حیثنظریناممكنخواهدشد.امادرواقعبایدگفت
اینهگلبودکهباطرحفلسفیخودمبنایینظریبرای
فهمهنرهایپسازخود-یادستکمبخشیازآن-
فراهمآورد.البتهممكناست»مرگهنر«معروفهگل
مانعیجدیدربرابرایننظرتلقیشود.بایزردرکتاب
مقدماتیخوددربارةهگلبهایناشارهمیکندکهخود
هگلعبارتهای»مرگهنر«و»پایانهنر«رابهکار
نبردهاست،اماصریحاًآنراچیزیکهنهومربوطبه
گذشتهدانستهاست.بهنظراوظاهرامنبعاینعبارت
)یعنی»مرگهنر«(بندتتوکروچهبودهاست.80امااگر
هگلمرگوپایانهنررااعالمنكردهاست،اینكههنر
امریاستمربوطبهگذشتهراچگونهبایدفهمید؟در
بودهگلنخستین باهابرماسکهگفته واقع،همصدا
فیلسوفیبودکهمدرنیتهرابهعنوانمسئلهو»موضوع«
مبنایی هگل در گفت میتوان داد، قرار فلسفی تأمل
»برایتئوریزهکردنپیشرفتهایهنرپسازاووجود
او برای که است هنر نظریهپرداز آن »هگل و دارد«
فزونی حال در خود-آگاهی و مدرنیته میان ارتباط
گرفتن،همدرتولیدهنروهمازحیثفلسفیدرمورد
 Pippin,( هستند« اهمیت بیشترین حائز هنر، خود
2 -1 :2002(.پیپینبهدرستیمیگویدکهمقصودهگل

نهپایانهنر،بل»آغاز«شیوهایاستکههنربهعنوان
مسألهموضوعخودقرارمیگیرد.اینبدانمعنانیست
به بههیچوجه یا داشت نخواهد دیگرهنروجود که
نقش بلهنرهمان نیست، عنوانیکموضوعمطرح
قدیمیراایفانمیکند)ibid: 3-4(.گفتةهگلمبنیبر
اینكه»فلسفةهنردرزمانةکنونینیازیبزرگتراست
نسبتبهایامیکهخودهنربهمثابةهنر،راضیکننده
دعوت عقلی مالحظات به را ما »هنر اینكه و بود«،
میکند،ونهبههدفخلقمجددهنر،بلبرایآنكهاز
، )Hegel,1988: 11(»حیثفلسفیبفهمیمهنرچیست
ناظربر»فلسفیشدنهنر«استونهپایانآن.بهاین
معنا،رمانیاداستانیکهموضوعخودرانوشتنرمان
قرارمیدهدویاتابلوییکهموضوعآننهصرفاًبازنمایی
نقاشی با نقاشی خود در تأمل آن موضوع بل بیرون،
است،آثاری»هگلی«هستند.81بهاینمعنا،هنرگذشته
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»آغاز« دیگر هنری عوض در و ندارد زنده حضوری
میگیردکهمطابقباخود-آگاهیمدرنیتهاستواگرچه
هگلدرموردهنریکهحضوریزندهنداردباصراحت
سخنگفتهاست،امامبناییرابرای»آغازهنریدیگر«
ازاشاراتیکهبه بهطورضمنیطرحکردهاست.من
مورد در نتیجه دو کردم هابرماس و پیپین نظریات
بحثهایگامبریچمیگیرم:1.»پدرتاریخهنر«صرفا
که است نخستینکسی هگل که نیست معنا این به
باید و نظاممندمطرحکردهاست بهصورتی را هنرها
متوجهآنبودکهچگونهچنینامریممكنشدهاست؛
2.نقدهنرینهتنهاباهگلناممكننمیشود،بلكههنر

»موضوع«فلسفهمیشود.
درپایانمایلمایننوشتهرابااشارهبهسؤالیدربارة
»ما«بهانجامبرسانم.اگر»تاریخهنراسالمی-ایرانیما«
مجموعهای جز که شود نوشته صورتی به روزی باید
پراکندهاز»جزئیات«ومشخصاتبیرونیآثارویابرخی
نظریات»کلی«نباشد،چهمالحظاتیرابایدمطمحنظر
بایدگفت باشد، هرچه اینسؤال به پاسخ داد؟ قرار
»ما«نمیتوانیمنسبتبهمالحظاتیکهپیشازمادر
اینبارهشدهاست،بیاعتناباشیم.شرحوبررسینقدهای
گامبریچبرهگلبخشیازاینتجربیاتدرغرباست.
بحثبرسرآننیستکهبرایمثالرویكردی»هگلی«
باید که است آن برسر بحث بلكه نه، یا کنیم اتخاذ
مواد با متناسب و بشناسیم را تجربیات این نخست
دهیم. قرار مطالعه »موضوع« را آنها خود، تاریخی
فلسفةهگلازجهاتمختلفهموارهموردنقدیاتأیید
بودهاست،امانقدهای-حملههای-گامبریچبرتاریخهنر
دنکیشوتوار نبردهای از نمونهای میتوان را هگلی
یا منتقد ذهن در که دانست بادیای آسیاهای علیه
پژوهشگرهمچوندیوهاییخطرناکمتصورمیشوند.
گامبریچدرجاییمیگویدکهاغلبوحتیامروز،یعنی
ازخود ازمرگهگل، نیمپس و قرن بهیک نزدیک
پرسیدهاستکهآیاپلمیِکاوعلیهتفسیرهاییمشخص
ازتاریخ،مصداقیاز»نبردباآسیاهایبادی«82ویورش
این با که میدهد پاسخ و نیست؟ خیالی دشمنی به
حال،اغلببهقدرکافیدریافتهاستکهجدالیاپلمیک
با نبردی بلكه بادی، آسیاهای به اشتباه یورشی نه او

.)Gombrich, 1984: 63(دیوهایواقعی«بودهاست«

پی نوشت ها
1.براینگاهیمختصربهاحوالوآثارگامبریچوتوضیحاتی

عمومیدربارةاووآثارشنک.:
Key writers on art: The twentieth century, Ed.by 

Chris Murray, Routledge )2003(, «Ernst Gom-
brich”, pp.118-124 )written by Juliet Graver 
Istrabadi(.

2. run-away romantic
3. kulturgeschichte

 
4.جیُسنگایگردرمقالهایکهدربخشهایبعدبهآن
اشارهخواهمکردمیگوید»]بهعنوانمثال[اینكه
گامبریچدرکتابهنروتوهممیگوید»مفتخراست
کهتأثیرپروفسورپوپردرهمهجایاینکتاباحساس
میشود«،اکنونایرادیمهمدربرابرپذیرفتنایدههای
اوبهحسابمیآید«)Gaiger, 2011: 183(.ویدر
کار ارزشمند وجوه از برخی به جمالت این ادامة
گامبریچاشارهمیکندوپیشازاینجمالتبااستناد
بهنوشتههاییازکاوفمنودیگرانبهبرخیازایرادهای
اساسینقدهایپوپربرهگلمیپردازد.نوشتةکاوفمن
سودمند بسیار پوپر هگِل اساسی ایرادهای مورد در
استوبههمراهبرخیمقاالتمهمدیگردرمنبعزیر

آمدهاست:
The Hegel myths and legends, Ed.by Jon Stewart, 

Northwestern University Press )1996(. )«The 
Hegel myth and its method” by Walter A.
Kaufmann: 82-103(

5.گامبریچدرمصاحبهایباپُللوینسوندرسال1979به
نسبتمیانآثارخودباپوپراشارهکردهاست.ویدر
ابتدایاینمصاحبهدرپاسخبهاینسؤالکهچگونه
فردیکهدرحوزةهنرواستتیکمتخصصاستاز
آثاراندیشمندیبهرهمیبردکهدروهلةاولفیلسوف
علماست،میگوید»ماازسالیانخیلیخیلیدوربا
همدوستبودهایموایندوستیبسیارنزدیکبوده
روابط و پوپر با خود مالقاتهای به است...]سپس
خانوادگیاشارهمیکند[...جنبةدیگرایناستکهدر
واقعاستتیکبخشیازعالیقمننیست-منخودرا
یا ]هنر[ منتقد تا میدانم مورخ یک بیشتر
زیباییشناس.والبتهمورخبهناچاربامسائلمربوطبه
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...سروکاردارد]...سپس معرفت،شک،نظریههاو
ضمناشارهایبهفقرتاریخیگریپوپرمیگوید[این
مسائلمراسرذوقآوردندزیرانسبتبهرویكردهگلی
بهتاریخهنربسیارمشكوکوبدبینبودم.منوپوپر
کردیم«. دیگرصحبت مطالب بسیاری و اینباره در
عالوهبراینمصاحبه،درسال1994کتابیباعنوان
ضوابطاستتیک:گامبریچوفلسفةعلمپوپروپوالنی
منتشرشدهاستکهدرنوعخودجالبتوجهاست.
بسیاریازمطالباینکتاب،کهدراصلرسالةدکتری
بودهاست،حتیدرزمانانتشارآنمنسوخشدهبودند.
اگرچهبرخیازمطالبفرعیکتاب)مثاًلدربارةتأثیر
پوپربرگامبریچویارویكردگامبریچبهاستتیک(تا
اهمیت آن مطالب سایر اما هستند، مفید حدی
در پوپر نظریات از استفاده نویسنده ندارند. چندانی
تاریخهنروروانشناسیهنررامیستاید،امامعتقد
از بردن بهره با است نتوانسته گامبریچ که است
از کند. طرح را پوپری استتیک نوعی پوپر نظریات
همینروی،میکوشدتابا»انتقال«پاسخهایپوپربه
پوالنیبهمحدودةاستتیک،اینمسألهراطرحکند.
سینتیافریلند-کهدرایرانباترجمةکتابآیااینهنر
ترجمةکامرانسپهران( )نشرچشمه،1383، است؟
شناختهشدهاست-درمروریکوتاهبراینکتاب،به

برخیازایرادهایاساسیآناشارهکردهاست:
Richmond, Sheldon. Aesthetic criteria: Gombrich 

and the philosophies of science of Popper and 
Polanyi, Amsterdam-Atlanta, GA:Rodopi, 
1994.

Cynthia A.Freeland, The Journal of aesthetics and 
art criticism, vol.55, No.1)winter,1997(, :79-80.   

گامبریچ اما بودهاند، نوشتههاسخنرانی این دوی هر .6
برایانتشارآنهامطالبیرابهآنهاافزودهاست.متن
اولسخنرانیدرسال1967ودیگریدرسال1977

استومشخصاتآنهادربخشمنابعآمدهاست.
7. heretical
8. dogma
9. Spirit
10. resolve
11. Mind
12. step
13. self-realization
14. Absolute

15. Zeitgeist
16. divine will
جواکینو( ایتالیایی به یا )یوآشیم یوآخیم به گامبریچ  .17
فیورهایاشارهمیکند.درزبانفارسیحجاریانمقالهایبا
متأخر وسطای قرون در تاریخیگری »جرقههای عنوان
)تأمالتیدراندیشةیوآخیمفیورهای(«نوشتهاستکهدر
بازارینیزگنجانیدهشده ازشاهدقدسیتاشاهد کتاب
است.روشناستکهاغراضایننوشتههاربطیبهموضوع

بحثماندارد.
18. Volksgeist
19. reflecting
20. dissolve
21. styles of art
مسحور مورخان این همة است معتقد گامبریچ اگرچه .22
»طلسمهگل«شدهبودند،امابرخیازمحققانبانظراو
موافقنیستند.درمیاناینتاریخنویسانتنهاکارلْشنازه
مشهوربهبرچسبهگلیاست.شنازهباخودهگلمالقات
کردهبود،اماحتیدرمورداونیزمسألهبهآنشكلیکه
گامبریچمطرحمیکندخالیازاشكالنیست.شنازهاگرچه
ازروحقومیهگلسودمیبردتاهنررابهمثابةپدیدهای
تاریخیبفهمد،اما»ازاینكهاینمسائلانتزاعیفلسفیرا
به بندداحساسخطرمیکرد«. بهکار واقعیات درمورد
پرمناقشة بحث و هنرها هگلی صورتهای شنازه عالوه،
»پایانهنر«رانمیپذیرفت.درموردیاکوببورکهارتو
مورد در بیشتری تردیدهای مورخان این از دیگر برخی
تا میتوان حال، این با دارد. وجود آنها بودن« »هگلی
حدودیپذیرفتکهاینتاریخنویسان،آگاهانهویاناآگاهانه،
ازبرخیازسرمشقهایهگلیسودبردهاند.براینقدیبر
Karlholm, 1994: 25-(:.هگلیبودناینمورخاننک

.)27
23. key cause
24. individual
در تاریخیگری« و هنر »تاریخ بخش نک. همچنین .25
مصاحبةگامبریچبالوینسونوجوابگامبریچبهاینسؤال
که»دیدگاهشمادربابسبکهایغالبیکهدرتاریخهنر

داریمچهتفاوتیبادیگاههگلدارد؟«
26. H.G. Hotho
27. indisputable authenticity
28.اگرچهگامبریچدرجاییمیگوید»منانسانصلحطلبی
هستموکامالآمادهامتابههریکازاینپنجدیواجازه
دهیمتازمانیكهمحدودةدعاویخودرامحدودکنند،
بهبازیخودبپردازند«)ibid: 65(،اماعباراتطغیان
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ونبردوخطرو...رانیزبهکارمیبرد.بهعالوه،بهنظر
میرسدمنظورگامبریچازاین»محدوده«محدودهای
غیرهگلیاست.دربارةکلمة»دیو«کهمنآنرامعادل
از بهجایآن بگویمکهمیتوان باید giantآوردهام
کلماتهیوالویاغولویاعفریتویا...نیزاستفاده
کرد.منبهدلیلتشبیهیکهبهداستاندنکیشوت
اقتفای به داد، خواهم توضیح را آن و کرد خواهم
مترجمایناثرکلمةدیوراانتخابکردهامامااصراری
غول یا هیوال دیو، چه موجودات این ندارم. آن بر
وشر واقعی،خطرناک کامال گامبریچ نظر از باشند،

هستند!
29. aesthetic transcendentalism
30. historical collectivism
31. historical determinism
32. transcendental aesthetics
33. divine dignity of art
Apollo of Belvedere.34نک.تاریخهنرگامبریچ،تصویر

64،ص92ازترجمةفارسیایناثر.
35. individual masters 
36.بهنظرگامبریچامریناسازگاردراینتلقیوینكلمانوجود
داشتچراکهوینكلمانازیکسورسالتخودرا»دعوت
بهتقلیدازآثارهنرییونانوبازگشتبهعصرطالییهنر«
تعریفمیکردوازسویدیگرطبقمنطقپیشرفتیکهدر
نظرخودلحاظکردهبودانحطاطآنرابیانمیکرد.این
 ibid,(.نقصبهنوعینزدهردروشیلرنیزوجودداشت

.)53-4
37. triumph of reason
38. metaphysical optimism
39.گامبریچدراینبحثبهانقالبفرانسهوجمالتیازهگل
دربارةاینرویدادمهماشارهمیکندومیگوید»منمتقاعد
رویداد این با نسبت در تنها را... هگل فلسفة که شدهام
»خوشباوری گامبریچ .)p.54( فهیمد« میتوان
متافیزیكی«راازاینجامطرحمیکندوآنرابههنرهاوکل

فلسفةهگلگسترشمیدهد.
40. relativism
41. decline
42.گامبریچدرادامةاینجمالتبهبرخیازمورخان»هگلی«
و میکند اشاره بود گفته سخن آنها دربارة پیشتر که
میگویدکههریکازآنهابخشهاییازتاریخهنرراکه
تاآنزمانمحكوممیشد،مورددفاعقراردادندوکوشیدند
تاآنهارابهنوعیتوجیهکنند.گامبریچاینرویكردهارا
عمدتانتیجةپذیرشآگاهانهیاناآگاهانةنسبیباوریهگلی

میداند.
43. mouthpiece of god
44. divine mission
45. blasphemy
46. Geist
47.درمیانمنابعفارسیدراینبارهنک.اینمقالهکهعلیرغم
قدیمیبودنهنوزمعتبراست:)جوادطباطبایی،1364(.
آقای نوشتة روحانی« یا »جانانه مقالة در همچنین
جان« »پدیدارشناسی انتشار بهانة به که سّیداحمدیان
نوشتهشدهاست،دراینخصوص)روحوالهیاتمسیحی(

مباحثمهمیبهصورتیدقیقمطرحشدهاند.
.)das Absolute ist der Geist(»48.»مطلقهماناروحاست

نک.)طباطبایی:42(
49. all-powerful
50. vehicle
51. transcendent Absolute
52. immanent
53.گفتیمکهگامبریچهگلراازاینحیثکامالمقلدبرخی
آنها که تفاوت این با میدانست، مسیحی متألهان از
با را مسأله این هگل اما میگرفتند کار به را »تمثیل«
میتواند نظر این دوم بخش میداد. توضیح »فلسفه«
صحیحباشد،امادرموردبخشنخستآناینگونهنیست
تسلیم کامال انسان ارادة مسیحی الهیات سرتاسر در که
به میتوان نمونه یک عنوان به باشد. الهی مشیت
گالسنهایت)یابهترجمةمتداولولینادقیق»وارستگی«(
مایستراکهارتاشارهکرد.دروارستگیاکهارتانسانارادة
خودرا»رها«میکندتامطابقمشیتالهیعملکند،اما
یادآور نیست. انسان »انفعال« معنای به مسأله این باز
میشویمکههگلدردرسهایفلسفةدیناشارهایمهمبه

اکهارتکردهاست.
54. hub
55. nous
56.بهعنواننمونهایازاشارههایهگلدراینباب)البتهطبق
ترجمةعنایت(:»کشور]منظورstaatاست[واقعیتیاست
کهدرآنفردآزاداست...محورهمةوجوهانضمامیدیگر
...همیناست...«)هگل، و )روح(،همچونحقوقوهنر
115:1379(.بایزرذیلبحثیکهارتباطمستقیمیبابحث
کانونی مفهوم »هگل که میکند اشاره این به ندارد ما
تاریخباوران-یعنیروحقومی-رامیگیردوآنرابهقالب
تعابیرارسطوییمیریزد،بهنحویکهاینمفهومبدلبه
علتصوری-غاییاساسیقوممیشود«.اینعلتصوری-
غایی»هماناآزادیاست«.ازآنجاکهتمامیملتهاواجد
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این»علت«همانآزادیاست، چنین»علتی«هستندو
غایتتاریخخودآگاهیآزادیاست.طبقاینتوضیحات،
»هگل...میتواندحقیقتتاریخباوریرابهحسابآوردودر
این بجوید«. احتراز آن نسبیگرایانة عواقب از عینحال
خودآگاهیآزادی»مهیاکنندةمالکیامعیارواحدیبرای
»پیشرفت«، خصوص در میتوان یعنی است«، ارزش
فرهنگرابراساسآنموردارزیابیقرارداد)بایزر،1393:
بود معتقد که گامبریچ تفسیر با کنید مقایسه .)341-2
باقی گذاری ارزش برای مجالی هگلی نسبیباوری
نمیگذارد.بهاینبحثبادرنظرداشتنهنرهابازخواهم
گشت.مشخصاستکهمیان»علتکلیدی«گامبریچو
اینبحثتفاوتوجوددارد.گامبریچباآوردنمثالهاییاز
ونآیکبهایننكتهتوجهمیدهدکهاگرچهپیوندهایی
میانامورمختلفوجوددارد)مثالآثارونآیکوسنتهای
الهیاتیدرآنزمان(امانمیتواناینپیوندهاراتحتیک
از گامبریچ تفسیر طبق گفت میتوان که کلیدی، علت
هگلامریپیشینی،کلی)بدونتوجهبهجزئیاتواقعی(و
اقتفای به فلسفةهگل، در مندرجساخت. است، انتزاعی
افالطون(، مِتكسیس )حتی افالطون برخالف و ارسطو

»کلیفقطدرجزئیوجوددارد«.
57.گامبریچدرجاییدیگربهدووجهحذف)cancel(وحفظ
)preserve(درaufhebenاشارهمیکندودرعینحال
هگل، روح« تقدم »تز مقابل در مارکس کارل میگوید
 Gombrich, 1984:( داد! قرار را ماده« تقدم »آنتیتز
62(.عباراتیکهگامبریچازهگلنقلمیکند،ترجمةخود

اوهستند.
58.درموردجزئیوکلیوتقدمکلیدرمقامشرحوتبیینو
تقدمجزئیدروجودنک.)بایزر،همان:109-108و124(.
مقابل در جزئی( امور به )توجه را خود تلقی گامبریچ
هولیسمهگلیقرارمیدهد.دورویكرددربررسیهنرهاکه
میان راجمع وموضعخود اشارهمیکند آنها به هگل
آنهامیداند،نیزبههمینترتیبقابلفهمهستند.برای
بر مقدمهای نک. هگل استتیک مقدمة از ترجمهای
آرشام، انتشارات معصومی، ستاره ترجمة زیباییشناسی،
1391،فصلدوم»روشهایعلمیبررسیزیباییوهنر«،
صص93-81.جیمزالكینزدرمقالهایکهبهنقدگامبریچو
رویكردضدهگلیاوپرداختهاست،باشاهدآوردنمثالیاز
برنزهایچینیکهذکرجزئیاتآندراینجااهمیتیندارد،
هم با را پوزیتیویسم و هیستوریسیسم تا است کوشیده
آشتیدهد،یعنیدرواقعکلیاتهگلیوتأکیدگامبریچبر
بدون او نظر به را. واقعی فاکتهای به توجه و جزئیات
»هگلیانیسم«تاریخهنرمبدلبه»کاتالوگهایباستان-

شناسانهوفهرستیازمقاصدنامعلوم«میشود،امابدون
اینکلیات»دلبخواهیوبیاساس«به توجهبهجزئیات،
نظرمیآیند.اگرچهمقالةاوحاویبرخیمطالبمفیداست
اماهمچونخودگامبریچ،درمواردیمثلهمینبیتوجهی

بهجزئیاتوکلیاتنزدهگل،بهخطارفتهاست.نک:
Elkins, James )1988(. Art history without theory , 

Critical Inquiry, Vol.14 , No2 )winter 1988(: 
354-378. 

59. preconceived idea
60.براینمونهنک.)Gombrich, 1984: 55( دربارةمیكالنژ.
61. was vernünftig ist, das ist wirklich ; und 

was ist wirklich ist, das ist vernünftig.
62. existing reality
63. rational
و یوول ییرما مقالههای نک. توضیحاتجكسن، بر 64عالوه
امیلفاکنهایمدرهمانکتابدربخشنخستباعنوان
»افسانةامرعقالنیوامرواقعی«.مایستراکهارتنخستین
Werkelich-رابه  actualitas کسیبودکهواژةالتین
کرد. ترجمه  )Wirklichkeit جدید  المانی در )و  keit
actualitas ترجمةالتینانرگیاییونانی)ενέργεια(در
δύναμις: po�( فلسفةارسطوبودکهدرمقابلدونامیس
tentia(قرارداشت)یعنیقوهوفعل(.دراینبارهوتأثیراین
بحثارسطوبرهگلوهمچنینمعنای»آنچهعقالنیاست

واقعیاست...«نک.:
Gelenn Alexander Magee )2010(. The Hegel Dic-

tionary, Continuum: 33-35.
65. speculative
66.نک.توضیحاتبایزردریاداشتشمارة]65[.دربارة
تأثیرپذیریهگلازسنتتاریخباوریودرعینحال
:1393 )بایزر، نک. آن نسبیگرایانة نتایج نپذیرفتن

.)633-7
67. self-understanding
68.هولگیتدرادامةاینجمالتاینپرسشرامطرحمیکند
کهآیااینرویكردخودبینانهواروپامحورنیست؟توضیح
هولگیترامقایسهکنیدباآنچهگامبریچخوشباوریتاریخ

هگلیخواندهبود.
69. the Other
70. exclusion
71. static
اشاره کارلهلم نظر از بخشهایی به صرفاً اینجا در من .72
جنبههای از کارلهلم بودهاند. من بحث مورد که کردهام
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دیگرینیزبهنقدگامبریچمیپردازد.ذکراینامرضروری
استکهکارلهلممدافعرویكردهایهگلینیست.

73. Muster
74. conceptualize
75. The epochal threshold
76. Querelle des anciens et des modernes
77نک.فرهنگنامةتاریخیمفاهیمفلسفه)جلداول:فلسفة
مترجمان، گروه ترجمة  دیگران، و ریتر یوآخیم هنر(،
ویراستاران:دکتربهشتیودکترپازوکی،1389،موسسة
فرهنگی- موسسة و ایران فلسفة و حكمت پژوهشی

پژوهشینوارغنون،ص102.
78. substantive
79. Modernität، modernité، Moderne و moder-

nity 
80)بایزر،464:1393و474(.بایزرهمچنینبهنظرکارتر
اشارهمیکندکهیکدلیلرواجاینتفسیرناظربهمرگ
هنرراترجمةاولیةازماتوناززیباییشناسیهگلوترجمة
 art commits an actبهkunst sich selbst aufhebt
of suicideمیداند)همان،صص5-474(.ویلیامدزموند
بهمثابة را اینبارهمیگویدکهکروچهاستتیکهگل در
آن ضمن در که میکند قلمداد هنر جنازة بر روضهای
مروریبرصورتهایگونهگونهنرمیشود،سپسدرگور
را آن سنگگور روی نوشتة فلسفه و میشود داده قرار

مینویسد.نک.:
Desmond, William )1986(. Art and absolute )As-

tudy of Hegel’s Aesthetics(, State university of 
NY Press.p.13.

پروست، مارسل مثل بههنرمندانی رابطه این در پیپین .81
دیگر از میکند. اشاره ... و پوالک جكسون دکونینگ،
به یا»پایانهنر«میتوان تز»مرگهنر« مفسرانمهم
دیترهنریشودیویدجیمزاشارهکرد.جیمزدرتوضیحاین
تزبانظربهتفسیرکیرکگورازاُپرایدنژوانموتسارت،
»پایان«هنررمانتیکوهمچنیناینكهدیگرهنرباالترین
کارخودرانمیتواندانجامدهد،مرتبطبااینمیداندکه
هنردرعصرجدیدسوبژکتیویتةهنرمندرااظهارمیکندو
نهالزاماایدههایاخالقیودینیرا.اینارادةآزادوجدایی
میانهنرمندومحتوایاثرشکهمتفاوتبانوعپیوندمیان
اینمعنایساده به بود، اثرش یونانیومحتوای هنرمند
نیستکهدیگرهنریوجودنخواهدداشت،بلكهتوضیح

هنردرعصری»جدید«است.نک.:
David James )2009(. Art, Myth and Society in He-

gel’s Aesthetics, Continuum, chapter 4.    

82. tilting at windmills

کتابنامه
دراینفهرستفقطمنابعاصلیآوردهشدهاند.منابعیکه
همانجا در بودهاند استفاده مورد حاشیهها در صرفاً

مشخصشدهاند.
مسعود ترجمة هگل، .)1393( فردریک )بیزر(، بایزر

حسینی،چدوم،تهران:انتشاراتققنوس.
طباطبایی،جواد)1364(.»بحثیدربارة»روح«درفلسفة

هگل"،نشردانش،شمارة30،صص63-34.
گامبریچ،ارنست)1390(.تاریخهنر،ترجمةعلیرامین،چ

هفتمتهران:نشرنی.
عنایت، حمید ترجمة تاریخ، در عقل .)1379( هگل
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