در ﺣﺳرت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺧﯾﺎﻧت ﺷد٣ ٠٠٠٠٠
ھﻧر و ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ۵ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﻧر در روﺳﯾﮫ۶ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر٧ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دو ﻟﺣظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و ھﻧر١١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آواﻧﮕﺎرد١۶ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ھﻧر اﺑﺳﺗره١٧ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠
ﻓوﺗورﯾﺳم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم٢٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﮐﺎﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم٢٧ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم و ھﻧر٣۶ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺳﺎل ٣٧ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٣٢
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﮑو ﺳﺎل ٣٨ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٣٣
ﻧﻘد اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر ھﻧر آواﻧﮕﺎرد۴٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠
آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﺟدﯾد :رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ۴١ ٠٠٠٠٠
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن۴۵ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﮔوﻻگ و ھﻧر۵۵ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ۵٩ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ﻣﻧﺎﯾﻊ۶١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

در ﺣﺳرت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺧﯾﺎﻧت ﺷد
ﺑورﯾس ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک در رﻣﺎن "دﮐﺗر ژﯾواﮔو" ﻣﻧﺗﺷره در ﺳﺎل  ،١٩۵٧از زﺑﺎن ﯾوری
ﻗﮭرﻣﺎن ﮐﺗﺎب ،و در واﻗﻊ اﺣﺳﺎس دﻟﺗﻧﮕﯽ ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب  ١٩١٧را ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف
ﻣﯽ ﮐﻧد:
» ﻓﻘط ﻓﮑر ﮐن ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎی واﻗﻌﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ای دور و ﺑر ﻣﺎ دارد اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد!
از اﯾن ﻗﺑﯾل ﭼﯾزھﺎ ﺗﺎ اﺑد ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ...آزادی ﺑراﯾﻣﺎن از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل
ﺷد!«
ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک در ﻣورد ﭼﯾزی ﺑﯾش از ﺳﯾﺎﺳت ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾوری ژﯾواﮔو )ﮐﮫ ﻧﺎم او در
زﺑﺎن روﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی "ﺳرزﻧده" اﺳت( ﺷﺎﻋری اﺳت ﮐﮫ ﻋواطف و ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ
اش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎدری اش را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧد.
ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﮐﺗﺎب ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک ﭘر از ﺷور ،ھﯾﺟﺎن و ﺳرﺷﺎر از اﻣﯾد اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷواز ﯾﮏ
آﻏﺎزی ﺟدﯾد و ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﻣﯽ روﻧد .ﺷور و ھﯾﺟﺎن ھوای روﺳﯾﮫ آن روزھﺎ را در
ﺳطور زﯾر ﻣﯽ ﺗوان اﺣﺳﺎس ﮐرد:
»ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﺳط ﻣﺧﻣر ﺟﺎدوﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﭘروراﻧده ﻣﯽ ﺷد ،رﺷد ﻣﯽ ﮐرد و ﺑﭘﺎ ﻣﯽ
ﺧﯾزﯾد .ﺷﺎدی زﻧدﮔﯽ ھﻣﭼون ﻧﺳﯾﻣﯽ ﺧوش ،ﮔﺳﺗره ﻣزارع و ﺷﮭرھﺎ را از ﺧﻼل
دﯾوارھﺎ و ﺣﺻﺎرھﺎ ،از ﻻﺑﻼی ﭼوب و ﮔوﺷت درﻣﯽ ﻧوردﯾد .ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﮑوب ﻓروﮐش
ﺷدن اﯾن اﻣواج ﺷد ،ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺳﻠﯾم ﺷد .ﯾوری ﺑرای ﮔوش دادن ﺑﮫ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯾدان
رﻓت«.
آﻧﭼﮫ ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک اﯾن ﭼﻧﯾن ﻗدرﺗﻣﻧد ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗوﻟد ﻋﺷق اﺳت .اﯾن ﻓوران ﺷور و
اﺷﺗﯾﺎق ژﯾواﮔو ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ھم زﻣﺎن اﺳت ﺑﺎ ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ راﺑطﮫ اش ﺑﺎ ﻻرا .ﺗﻧﮭﺎ »ﻋﺷق«
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗرﺟﻣﺎن اﯾن دو ﺗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺷد و از ﻣﺟراﯾش ﻣﺗﺣﻘق ﺷوﻧد.

"ھواﺧوری" اﺛر ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل ) ،١٩١٨ﻣوزه دوﻟﺗﯽ ﺷﮭر ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ(

ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک ﻧﮫ اوﻟﯾن ھﻧرﻣﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﭼﻧﯾن روﯾﮑرد و واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر از ﺧود ﻧﺷﺎن داد و ﻧﮫ آﺧرﯾن .ﯾﮏ ﻧﺳل از ھﻧرﻣﻧدان،
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و ﻣوﺳﯾﻘﯾداﻧﺎن در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ آزادی ﻣﻌﺟزه آﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب
ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد ،اﺣﺳﺎس ﺗﺣﺳﯾن ﺗوام ﺑﺎ ﺳرﮔﺷﺗﮕﯽ ﺷﺎن را در ﻗﺎﻟب
ﻣﺎﺟراھﺎی ﻋﺷﻘﯽ ھم اﺑراز ﻣﯽ دارﻧد و ھم ﺳﭘﺎس ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﺧﻣﯾرﻣﺎﯾﮫ و
ﺟوھر اﻏﻠب آﺛﺎر ھﻧری آﻓرﯾده ﺷده در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ھﺎی ١٩١٧ – ١٩٣٢
در ﺷوروی ﻋﻣدﺗﺎ "ﻋﺷق" ﺑود"ٰ ،ﻋﺷق" ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻋﺎم ﮐﻠﻣﮫ .آن ھﺎ ﺗﻣﺎم
آن اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺎﺷق دوﺳت ﻣﯽ دارد ،ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷور و
ﺷوق اوﻟﯾﮫ و ﺟﺳوراﻧﮫ ﺷﺎن ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺎری و ﻋﻘل ﺳﻠﯾم را ﭘﺷت ﺳر ﻣﯽ
ﮔذارد و ﺑﮫ ﻗﻠل آﻓرﯾﻧش ﺻﻌود ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آن ھﺎ اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯽ داﺷﺗﻧد ،ﮐﮫ
ﺳﭘﺎس ﺷﺎن ﻣﯽ داﺷﺗﻧد و ارﺿﺎ ھم ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﭘس از ﺑﮭﺎر ﻋﺷق ،ﺧزان ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﻋﺷق ﻓرا ﻣﯽ رﺳد ،ﺳﭘﯾده دم ﺑﯽ
اﻋﺗﻣﺎدی و ﺳوء ظن ھﺎی ﺳﺧﯾف .آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﺷﮏ در ﻣورد ﺧﻠوص
"ﻣوﺿوع ﻋﺷق" در آﺛﺎرﺷﺎن ،ﺣﺗﯽ ﺑر ﺧودﺷﺎن ھم ﺳﺎﯾﮫ ﻣﯽ اﻓﮑﻧد ،در
اﺑﺗدا ﺧود را ﻣﺟﺑور ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﺛﺎر ﺧود را ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد و آن ھﻧﮕﺎم
ﮐﮫ ﭘرده از روی ﭘﻠﯾدی ھﺎی رژﯾم ﮐﻧﺎر ﻣﯽ رود ،اﻓق ھﺎی آن ھﺎ ھم
ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﻣﯽ دھد .ﺳراﻧﺟﺎم اﺑﻠﯾس ﺷوم ﺿداﻧﻘﻼب ﺣﺎﮐم ﺑﮫ ﺳراغ آن
ھﺎ ھم ﻣﯽ رود .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ اﻋدام ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ در اردوﮔﺎه ھﺎی
ﮐﺎر اﺟﺑﺎری و ﮔوﻻگ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد ،ﺑﻌﺿﯽ از ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ در ﺑراﺑر
ﺳرﺧوردﮔﯽ و ﺑﯾم ﻧﺎﺷﯽ از طرد ،ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ھﻧر ﺧود ﭘﺷت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﺧوش ﺷﺎﻧس ھﺎ ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑرای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻋت طﺑﻊ
زﻧدﮔﯽ ﮐرده ﺑودﻧد زﻧدﮔﯽ دﯾﮕر ارزش زﯾﺳﺗن ﻧدارد.

از ﭼپ ﺑﮫ راﺳت :ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک ،ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ،ﺗﻣﯾدزی ،وزﯾﻧﺳﮑﯽ ،ﺗرﺗﯾﺎﮐووآ ،آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن ،ﺑرﯾﮏ)(١٩٢۴

ھﻧر و ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺑزرگ ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺗوﺳط ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤدن ﺑﺷری را ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ در ﺗﻤام اﯾن
دوران راه ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ ﺑﮫ روی اﮐﺛرﯾت ﻣردان و زﻧﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺑوده اﺳت .در ﺗﻤام اﯾن
دوران ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ در اﻧﺤﺻﺎر اﻗﻠﯾﺗﯽ ﻣﻤﺗﺎز ﺑوده اﺳت ،ھﻤان اﻗﻠﯾت ﻣﻤﺗﺎزی ﮐﮫ از
ﻣزاﯾﺎی ﺛروت و آﻣوزش ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑوده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﮑوﻣت و ﺳرﻧوﺷت ﻣردم را
ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻧر ﺑدون آزادی ھﻧری ،ﯾﻌﻧﯽ آزادی واﻗﻌﯽ زﻧﺎن و ﻣردان ﺑرای ﺑﯾﺎن
ﺧودﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ و رﺷد آزاداﻧﮫ ی ﺧودﺷﺎن ،ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور اﺳت .آزاد ﺑودن ھﻧر اوﻟﯾﮫ
در ﺗﺠاری ﻧﺑودن آن ﺑود.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری و ﺗوﺟﯾﮫ ﮔران آن در اﺛﺑﺎت ﺑرﺗری ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم اﯾن ﺣﮑم ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎزار آزاد ﻣﺣرک و ﻣﺷوق
ﻧوآوری و ﭘﯾﺷرﻓت در ھﻣﮫ ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ھﻧر اﺳت .اﮔر اﯾن ﺣﮑم در ﻣرﺣﻠﮫ
ﻧﺧﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﺎ ﺣدودی درﺳت ﺑود دﺳﺗﮑم از آﻏﺎز ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺑﮫ ﺿد ﺧودش
ﺗﺑدﯾل ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺗﮭوون ھﺎ ،وﯾﮑﺗور ھوﮔوھﺎ ،و وان ﮔوگ ھﺎ ،اﯾﻧﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﻌﺎﺻر اﻣﺛﺎل ﻣﺎدوﻧﺎ ھﺎ ،اﻧدی وارول ھﺎ ،و اﺳﺗﻔﺎن ﮐﯾﻧﮓ ھﺎ را ﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﯾﺎر ھﻧر ﮐﮫ اﯾﻧﮏ "ﮐﺎﻻ" ﺷده آن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺳود ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار را ﺑﮫ
ﺣداﮐﺛر ﺑرﺳﺎﻧد )ﺳﮑس ،ﺑﻧﺟل ،ﺧراﻓﺎت( .ﺑﮫ واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺷﺗن اﺑﺗﮑﺎر ﺧﻼﻗﯾت و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻓراد ﻋﺎدی اﺳت.
در طول ﺻدھﺎ ﺳﺎل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ھﻧر در اﻧﺣﺻﺎر ﮔروه ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑوده

و ھﻧوز ھم ﭼﻧﯾن اﺳت .ﺑﮫ ﭼﺷم اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣردم ھﻧر ﭼﯾزی اﺳت دﺷوار،
ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻓﮭم ،رازآﻣﯾز و ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑرای ﺗوده ھﺎی ﻋﺎدی زﺣﻣﺗﮑش .از دﯾد آﻧﺎن
ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ﯾﮏ ﻣوﺟود وﯾژه ،ﺻﺎﺣب اﺳﺗﻌدادی ﻣﺎدرزادی و ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی اﺳت
ﮐﮫ ﻣﺗﻔﺎوت از ﺑﻘﯾﮫ آدم ھﺎ اﺳت :ﺑﺎورھﺎی ﻧﺎدرﺳت و ﺗﻌﺻﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ طﺑﻘﺎﺗﯽ از
طرﯾق ﻧﮭﺎدھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﺎزش از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻣﻧﮑر آن ﺷد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻧﺻر ژﻧﺗﯾﮑﯽ در اﻧﺳﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
او ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه ای ﺑرای رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ھﻧر را ﻣﯽ دھد .اﯾن ھم روﺷن اﺳت ﮐﮫ ھر
ﮐس ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺛﻼ ﯾﮏ ﻣوﺗزارت ﺷود .اﻣﺎ اﯾن ﺣﮑم ﭼﯾزی را ﺗوﺿﯾﺢ ﻧﻣﯽ دھد.
ﺗرﮐﯾب ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻣوﺗزارت ﺑﮫ وﺿوح ﺑﮫ او ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ آھﻧﮕﺳﺎز
ﺑزرگ را ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ در آن رﺷد ﮐرد ،ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﺗﺣﻘق اﯾن
ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل داﺷت .ﭘدرش آھﻧﮕﺳﺎز ﻣﺷﮭوری ﺑود و ﺑرای ﻓرزﻧدش آرزوھﺎ و ﺟﺎه طﻠﺑﯽ
ھﺎی ﺑزرﮔﯽ در ﺳر داﺷت .ﭘﺳرش را از ھﻣﺎن اواﯾل ﮐودﮐﯽ ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺑﮫ
ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯽ ﮐرد .آری ﻣوﺗزارت ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه ﺗﺑدﯾل ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣوﺳﯾﻘﯾدان ﻋﺎﻟﯽ را
داﺷت ،در اﯾن ﺷﮑﯽ ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ طور ﺟدی ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ھﻣﯾن ﻣوﺗزارت ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد اﮔر ﻓرزﻧد ﯾﮏ آھﻧﮕﺳﺎز ﻣرﻓﮫ ﻧﻣﯽ ﺑود و اﮔر در ﯾﮏ
روﺳﺗﺎی اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺗوﻟد ﺷده ﺑود ،ﺑﺎز ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺳﻣﻔوﻧﯽ و اﭘرا ھﺎﯾش را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد؟
ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳت ﺑرای رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ اﮐﺛر اﺳﺗﻌدادھﺎی ذاﺗﯽ اﻧﺳﺎن ھﺎ.

ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ھﻧر در روﺳﯾﮫ
ﺗﺎ اواﯾل ﺳده ھﺟدھم در روﺳﯾﮫ ھﻧر ،ﺑﯾزاﻧﺳﯽ ﺑود ،ﯾﻌﻧﯽ از ﺟو ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﺧﺎرج
ﻧﺷده و ﮐﺎﻣﻼ ﻣذھﺑﯽ ﺑود .ﻧﮫ از ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی ﺧﺑری ﺑود و ﻧﮫ از ﻧﻘﺎﺷﯽ رﻧﮓ و
روﻏن ،ﻋﻣدﺗﺎ ﺗﺻﺎوﯾر و ﮐﻧده ﮐﺎری روی ﭼوب ﺑود ،ﺗﺻﺎوﯾر ﻣذھﺑﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ای ﮐﮫ
ﮐم ﺗرﯾن ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ھﻧری و ﺗﺣﻠﯾل ﻓﮑری ﻧداﺷﺗﻧد .ﻣﺣﺗوای آن ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی
ﻣذھﺑﯽ ﺑود و ﻓرم آن ھم از ﻣﺗﺻور ﺷدن ﯾﮏ دﯾﻧدار در ﺑﮭﺷت ،ﻓراﺗر ﻧﻣﯽ رﻓت.
رﺳﺎﻟت ھﻧر روﺳﯽ ﻧﮫ اﯾﺟﺎد ﺣس ﻟذت ھﻧری و ﺳﺗﺎﯾش زﯾﺑﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﮐﺷف
ﺣﻘﯾﻘت ﺑود و ھﻧرﻣﻧد ھم ﭘﯾﺎم آور ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺎآﺷﮑﺎر.
در ﺳده ھﺟدھم ﭘﺗر ﮐﺑﯾر ﻗﺻد داﺷت روﺳﯾﮫ دﯾن زده را ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ اروﭘﺎی ﻧﯾوﺗن زده
وارد ﮐﻧد .ﻓرﻣﺎن اﺻﻼﺣﺎت در ﺣﯾطﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺗﺄﺳﯾس
ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر .ﺗزار ﻣﺳﺗﺑد ﻣﻧوراﻟﻔﮑر در ﻧطق اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر ،ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﻟوﯾﯽ
ﭼﮭﺎردھم ھﻣﺗﺎی ﻓراﻧﺳوی اش ﻣﯽ ﮔوﯾد  » :آن ﭼﮫ را ﮐﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ از ھﻣﮫ ﺑﺎ ارزش
ﺗر اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرم :ﺟﻼل و ﺷﮑوه ﺧود م را« .اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ
وظﯾﻔﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ھﺎی ھﻧری و ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد .آﮐﺎدﻣﯽ اﺑزاری اﺳت در دﺳت
دوﻟت ﺑرای ھداﯾت ھﻧر در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﮐﻼن دوﻟت .ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯾس آﮐﺎدﻣﯽ اﯾﻧﮏ
ﻗواﻋد و رھﻧﻣودھﺎی آﮐﺎدﻣﯽ ﺟﺎی ﻓرآﻣﯾن ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺗداوم ،ﺑﻘﺎ و ھژﻣوﻧﯽ
ھﻧر ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﻧﻧده اﯾدﺋوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ،ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن از طرﯾق ﻓراﻣﯾن اﻋﻣﺎل
ﻣﯽ ﺷد ،ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧورم ھﺎی ھﻧری ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ،ﺳده ﭼﮭﺎردھم – ﮔﺎﻟری دوﻟﺗﯽ ﺗرﺗﯾﺎﮐو ﻣﺳﮑو

آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر
ﯾﮑﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم آﮐﺎدﻣﯾﮏ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺋوری را از ﭘراﺗﯾﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﺟدا
ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﺎ ﻗواﻋد ﺷروع ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﻗواﻋد ھم ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .واﺿﺢ اﺳت
ﮐﮫ ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد ھم ﯾﮏ ﭼﻧد ﻗواﻋدی را ﻣراﻋﺎت ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﻗواﻋد در ﺑﯾرون اﺛر
ھﻧری ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺑطن ﭘراﺗﯾﮏ ھﻧری ﺑر روی ﯾﮏ ﻣدل ﮐﮫ ھﻧرﻣﻧد ﺑر روﯾش ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﻧد اﺳت ﮐﮫ ﺧود را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﻧد ،ﻗواﻋدی ﮐﮫ ﺧود ﺗﺎﺑﻊ ﻣدل و ﻣﺣﯾط ھﺳﺗﻧد ،ھم
آﻓرﯾﻧﻧده اﺛر ھﻧری اﻧد و ھم آﻓرﯾده آن .از اﯾن رو ھﻣواره روزﻧﮫ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﺻﺣﯾﺢ
و ﺗﻐﯾﯾر اﯾن "ﻗواﻋد ﻋﺎم" وﺟود دارد و دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ واﺳطﮫ و از ﻣﺟرای اﯾن روزﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ
"ﻧو" ﻣﯽ ﺗواﻧد ظﮭور ﮐﻧد.
آﮐﺎدﻣﯽ اﻣﺎ ﮐﻠﯾﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ھﻧری را ﻣﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻗواﻋد و ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﺑرﭘﺎﯾﮫ

"داوری ھﺎی ارزﺷﯽ" وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و ھر اﺛر ھﻧری ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد را ﻣراﻋﺎت ﻧﮑﻧد
ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾر ﺑر آن ﺑرﭼﺳب "ھﻧر ﺑدوی" و ﯾﺎ "ھﻧر ﻣردﻣﯽ" ﻣﯽ زﻧد .اﻣﺎ ﻗواﻋد و
ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﮐﮫ از "ﻣدل" ،ﯾﻌﻧﯽ از ﺗﺟرﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﺷده
ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺗزاﻋﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑطوری ﮐﮫ اﯾن ﻗواﻋد اﺑﺗﮑﺎرات و ﻗدرت ﺗﺧﯾل ھﻧرﻣﻧد
را ،ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﺷروع ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش آﺛﺎرش ﮐرده ﺑﺎﺷد ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﮐﺎھش داده و ﻧوﻋﯽ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﻧﺎداﻧﺳﺗﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ آﮐﺎدﻣﯾﺳم اﯾن
اﺳت ﮐﮫ آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻓرھﻧﮕﯽ و ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ھﻧر ﺷروع ﺑﮫ زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗن
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و از ﺧط ھﺎی ﻗرﻣزی ﮐﮫ ﺑراﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد ،ﻋﺑور ﻣﯽ
ﮐﻧد ،آن را وادار ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺳﻧت ھﺎ ﮐﻧد .در ﯾﮏ ﮐﻼم آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر ﻻﻧﮫ ارﺗﺟﺎع
ھﻧری اﺳت..

در ﻓراﻧﺳﮫ ،آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺧﺎطﺑﺎن
ﺧودش را داﺷت ﺑﻠﮑﮫ ھﻧر رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﺧﺎرج از آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﯾز رﺷد
ﮐرد و در ﺑﯾن ﻣردم ﻋﺎدی ھم ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ داﺷت .اﻣﺎ در روﺳﯾﮫ،
ﺑرﺧﻼف ﻓراﻧﺳﮫ ،اﯾن آﮐﺎدﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻗﺷر ھﻧردوﺳت را
ﺑوﺟود آورد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ اواﺧر ﺳده ﻧوزدھم در
روﺳﯾﮫ ﮐم ﺗرﯾن ﺳﻧت ھﻧر رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﺟود ﻧداﺷت ﺑطوری ﮐﮫ اﯾن
ﻧﮑﺗﮫ در طﯽ ﭼﻧد ﻧﺳل ﻣوﺟب ﻋدم رﺷد و ﺳرﮐوب اﺳﺗﻌدادھﺎی
ھﻧری ،ﻋﻣدﺗﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی ﺷد .ﻗواﻋد ھﻧری ﺧﺷﮏ
و ﺑﯽ روح آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧﻼﻗﯾت و اﺑﺗﮑﺎرات ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﯽ ﮔذارد .ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺋورﯾﮏ ﭘﯾﺷﯾﻧﯽ ،ذھن و روح ھﻧرﻣﻧد را ﺑﮫ
روی ھر ﺗﺟرﺑﮫ ﭘﺳﯾﻧﯽ ﻧوﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﻧدد.
"ﻟوﯾﯽ ﭼﮭﺎردھم"اﺛر رﯾﮕو ) ،(١٧٠١ﻣوزه ﻟوور

"ﺑﻠﺑل دوﺳﺗﺎن" اﺛر ﻣﺎﮐﻔﺳﮑﯽ ،ﻋﺿو آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧرھﺎ ) -(١٨٧٢ﻣوزه ﻣﺳﮑو

دو ﻟﺣظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
در روﺳﯾﮫ دو ﻟﺣظﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ھر ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺣﯾطﮫ ھﻧر ﺑﮫ ﺧود دﯾدﻧد:
اﻟﻐﺎی ﺳرواژ و اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر .در ﺳﺎل  ١٨۶١ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﺳرواژ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دھﻘﺎن واﺑﺳﺗﮫ
ﺑﮫ زﻣﯾن )"ﺳرف"( ﺑﮫ "ﮐﺎرﮔر آزاد" ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد .در ﭘﯽ اﯾن اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از
ﺑﺎﻻ ،ﺻﻧﺎﯾﻊ در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر ﺑزرﮔﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
روﺳﯾﮫ ﺳرﯾﻌﺎ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﺛروﺗﻣﻧدی ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد..

از ﻣﯾﺎن اﯾن ﺛروﺗﻣﻧدان ﺣﺎﻣﯽ ھﻧر ﻣﯽ ﺗوان ﺳﺎووآ ﻣﺎﻣوﻟف را ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از ﺷﺑﮑﮫ راه آھن روﺳﯾﮫ ﺑود .ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳرﮔﺋﯽ
ﺷوﮐﯾن در ﺳﺎل  ١٨٩٧ﺣدود دوھزار ﺗﺎﺑﻠو ﻧﻘﺎﺷﯽ از ھﻧرﻣﻧدان ﻣدرﻧﯽ ﭼون ﺳزان،
دﮔﺎ ،وان ﮔوگ ،ﮔوﮔن ،ﻣﺎﺗﯾس و ﺣﺗﯽ آﺧرﯾن ﮐﺎرھﺎی ﭘﯾﮑﺎﺳو را در ﮐﻠﮑﺳﯾون
ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﮔرد آورده ﺑود .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ھﻧرﻣﻧدان ﺟوان روﺳﯽ در ﺗﻣﺎس
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎ ھﻧر ﻣﻌﺎﺻر
اروﭘﺎﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد
و ﺑﺎ دﻧﯾﺎﯾﯽ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗواﻋد و
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی آﮐﺎدﻣﯾﮏ را
زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد.

ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺑورژواھﺎ
ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕﯽ ﺑﺎ
ھﻣﺗﺎھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗر از ﺧود ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد ،ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از آن ھﺎ
ھﻧردوﺳت و ھﻧرﻣﻧد
ﭘرور ﻣﯽ ﺷوﻧد

"ﻗﺎﯾﻘراﻧﺎن" اﺛر اﯾﻠﯾﺎ رﭘﯾن ) ،(١٨٧٢ﻣوزه ﻣﺳﮑو

دوﻣﯾن ﻟﺣظﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر در روﺳﯾﮫ ،اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑود .ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎل ھﺎی
 ١٩١٧ -١٩٢٣در ھﻣﮫ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ھﻧری ﺑﮫ وﺟود آﻣدﻧد آن ﭼﻧﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﻔوذش ﺑر ﺗﮑﺎﻣل ھﻧر
ﺣﺗﯽ اﻣروزه ﯾﮏ ﺳده ﺑﻌد ھم در ﺳراﺳر دﻧﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﻣوس اﺳت .ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩١٧روﺳﯾﮫ دارای
ﺣﮑوﻣت اﺳﺗﺑدادی ﺳﻠطﻧت ﻣطﻠﻘﮫ ﺑود .اﻧﻘﻼب ﺑورژواﯾﯽ و در ﭘﯽ آن ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ – اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ای ﮐﮫ ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر اروﭘﺎﯾﯽ در طﯽ دو ﺳده ﭘﯾش ﺗر از ﺳر ﮔذراﻧده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ روﺳﯾﮫ
ﻧرﺳﯾده ﺑودﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑورژوازی روﺳﯾﮫ ﺗرﺳو و ﻓﺎﻗد روﺣﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .رادﯾﮑﺎل ﺗرﯾن ﺑﺧش آن
اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﺑزدﻟﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺻرﻓﺎ ﺧواھﺎن اﺻﻼﺣﺎت آﺑﮑﯽ ﺑودﻧد .ﭘروﻟﺗرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ و ﻣراﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑودﻧد ،درﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﻘش ﺑورژوازی در اﻧﻘﻼب در دﯾﮕر
ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾد ﺧود آن ھﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺳﺎل  ١٩٠۵اﯾن درس را
ﺑﮫ آن ھﺎ آﻣوﺧﺗﮫ ﺑود .ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب  ١٩١٧ﺣق را ﺑﮫ آن ھﺎ داد.
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺎل ھﺎی ﺑﯾن اﯾن دو اﻧﻘﻼب ،ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد روﺳﯽ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ روﺷﻧﻔﮑر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
ﺑﮫ ﺳرﻧوﺷت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷورش ،ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت و ھﻧر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧود را
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد .ھﻧرﻣﻧدی ﻧﺑود ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻌوﯾض اﺳﺗﺑداد ﺗزاری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری ﺑﯽ رﺣم و ﺑﯽ روح ﻣﺷﺎﺑﮫ رژﯾم ھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺳﺗﻘر در ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ اﻣﯾدﺷﺎن ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑود ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺻﻧﺎﯾﻊ ،ﺗﻌدادی ھم ﺑﮫ
ﻣذھﺑﯽ ﻏﯾر از ارﺗدوﮐس .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ وﯾژه و اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑودن ﺷراﯾط روﺳﯾﮫ واﻗف ﺑودﻧد.
ﺑﮫ واﻗﻊ ﺗﺄﺧﯾر روﺳﯾﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺧود ﺷراﯾطﯽ را ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑود ﮐﮫ آﯾﻧده ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺗری را ﻧوﯾد ﻣﯽ داد .آﻧﺎن ﮔذﺷﺗﮫ داﺷﺗﻧد وﻟﯾﮑن ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣﺎل ،آﯾﻧده ای ﺑﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر از اروﭘﺎ،
ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳﺎزش ،ﺑﻠﻧدﭘروازی و ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺣدود ،ﭼﺷم اﻧداز و اﻓق ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد.

"ھوا+اﻧﺳﺎن+ﻓﺿﺎ" اﺛر ﻟﯾوﺑف ﭘوﭘووآ ) ،(١٩١٢ﻣوزه دوﻟﺗﯽ ﻣﺳﮑو

اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑود ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ ھﻧر ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﭘﯾﺷﯽ ﮔرﻓت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﺎ ،ﻗﺑل از آن ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت
اروﭘﺎﯾﯽ ﺷود ،ھﻧر ﻣدرن ﺷد .در ﻏرب ﮐوﺑﯾﺳم ﻣدرﻧﯾت را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﮐوﺑﯾﺳم
ﻧﮕﺎه ﺟدﯾدی را وارد ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرد و آن ﻧﺣوه ﺑرﺧوردی را ﮐﮫ از زﻣﺎن رﻧﺳﺎﻧس ﺗﺎ آن
زﻣﺎن وﺟود داﺷت طرد ﮐرد .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر ﮐوﺑﯾﺳم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﮏ ﻋﺻر را ﻧدا ﻣﯽ داد :ﭘﺎﯾﺎن
ﻋﺻر ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری؛ ﭘﺎﯾﺎن ﻓردﮔراﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑورژواﯾﯽ .ﻣﮑﺎﺗب ھﻧری و ادﺑﯽ دﯾﮕری
ﻧظﯾر رﻣﺎﻧﺗﯾﺳم و ﯾﺎ ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ھم ﻧوﻋﯽ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑورژواﯾﯽ در دوران ﮔﻧدﯾدﮔﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺳﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎد رﻣﺎﻧﺗﯾﺳم از ﺟﻧس دﻟﺗﻧﮕﯽ ﺑرای ﮔذﺷﺗﮫ و ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﻗﮭﻘرا اﺳت ،اﻧﺗﻘﺎد ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم اﺻوﻻ ﻧﻔﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺎل ﺑﻠﮑﮫ آﯾﻧده اﺳت .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﯾﮏ
ﺗﻔﺎوت ﻣﺎھوی ﺑﯾن ﮐوﺑﯾﺳم آﯾﻧده ﮔرا از ﯾﮏ ﺳو و رﻣﺎﻧﺗﯾﺳم واﭘﺳﮕرا و ﻧﯾﮭﯾﻠﯾﺳم ﻧﻔﯽ ﮔرا
از ﺳوی دﯾﮕر وﺟود دارد ﭼرا ﮐﮫ ﺑرای ﮐوﺑﯾﺳم ﺑرش از ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗدﻣﯽ اﺳت ﺑرای
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ آﯾﻧده ﻧوﯾن و ﺑﮭﺗری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ رﺳﺎ و ﻧواﯾﯽ ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ اﻋﻼم اش ﻣﯽ
دارد .ﻟﯾوﺑف ﭘوﭘووآن زن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﮫ ھﻧر و زﻧدﮔﯽ اش را در ﺧدﻣت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓت ،ﺑر ﺳﺑﮏ ﮐوﺑﯾﺳم در ﮔﺳﺗره ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮔذاﺷت.
ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاران ﻓوﺗورﯾﺳم روﺳﯽ اﺳت در ﺳﺎل  ١٩٢١ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد :
» ﮐوﺑﯾﺳم و ﻓوﺗورﯾﺳم ھﻣﺎن ﻓرم ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ھﻧر ﺑودﻧد ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺳﯾﺎﺳﯽ –
اﻗﺗﺻﺎدی  ١٩١٧اﻋﻼم ﮐردﻧد«.

"اﺳﭘﮑﺗروم  :ﭘرواز ﻓرم ھﺎ" اﺛراﯾوان ﭘوﻧﯽ )(١٩١٩

اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر و ھﻧر
ﺻﻔﺣﮫ آﻏﺎزﯾن اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾن ﺑﺎزﮔﻔت از ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐس» :اﻧﻘﻼب ﻟوﮐوﻣوﺗﯾو ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت«
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود .اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ اﺛﺑﺎت اﯾن ادﻋﺎ ﺑود .اﻧﻘﻼب روﺳﯾﮫ روﯾدادی
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ و ﺗﮑﺎن دھﻧده از ﻓﺻل رھﺎﯾﯽ اﻧﺳﺎن ﺑود .از ھر ﻟﺣﺎظﯽ و ﻧﮫ ﻓﻘط رھﺎﺋﯽ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ،
ﺑﻠﮑﮫ رھﺎﺋﯽ زﻧﺎن ،رھﺎﺋﯽ ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺗﺣت ﺳﺗم ،ﯾﮭودﯾﺎن و رھﺎﯾﯽ ھﻧر.
اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﻟﺣظﮫ ﻣﮭﻣﯽ ﺑود در روﻧد آزاد ﺷدن ھﻧر .ﺑرﺧﻼف اﻓﺗراھﺎی دﺷﻣﻧﺎن ﺑﻠﺷوﯾﺳم،
دﺳت ﮐم در اوﻟﯾن دھﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب ھﯾﭼﮕﺎه ﮐوﭼﮏ ﺗرﯾن ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﮭت ﺗﺣﻣﯾل ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت
ﺣزﺑﯽ در ﺣﯾطﮫ ھﻧر از ﺟﺎﻧب ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ وﺟود ﻧداﺷت .در طﯽ اﯾن ﺳﺎل ھﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ھﻧر
ﺑﺣث و ﺟدل ھﺎی آﺗﺷﯾن ﮐﺎﻣﻼ آزاد ﺑود ،ﺳﺎل ھﺎی ﺗﺟرﺑﮫ و ﻧوآوری ﺑود .ﺷﺎھد ظﮭور و
درﺧﺷش اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ھﻣﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ھﻧری و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر
ھﺳﺗﯾم.
در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر دﻧﯾﺎ ﺷﺎھد آﻏﺎز ﺗوﻟد دوﺑﺎره ﺷﮕﻔت آور ھﻧر اﺳت ،ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﭼون
ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﺷﺎﻋر ،ﻧﻘﺎش و ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﻧوﯾس ﮐﮫ "ﭘﺳر ﺗراﻧﮫ ﺳرای اﻧﻘﻼب" ﻟﻘب اش داده ﺑودﻧد؛
اﯾزاک ﺑﺎﺑل در ادﺑﯾﺎت ،ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺗﺎب "ﺳواره ﻧظﺎم ﺳرخ" ،اﺛری ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز در ﺑﺎره ﺟﻧﮓ
داﺧﻠﯽ؛ ﻣﺎﯾرھوﻟد ﻧﺎﺑﻐﮫ ای در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺋﺎﺗر؛ آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن در ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎرﮔردان
ﻓﯾﻠم؛ ﺷوﺳﺗﺎﮐووﯾﭻ در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﻣﮭم ﺗرﯾن آھﻧﮕﺳﺎز ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ،ﮐﮫ از ھر ﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﺷت ﯾﺎ ﻧوای
ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز و اﻣﯾد ﺑﺧش اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر را ﻣﯽ ﺗوان ﺷﻧﯾد و ﯾﺎ ﻧوای ﺣزن اﻧﮕﯾز و ﻣﻐﻣوم
ﺳرﻧوﺷت ﺗراژﯾﮏ ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌدی اش ،و ﯾﺎ ﻟﯾوﺑف ﭘوﭘووآ ،ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﮔوﻧﭼﺎروآ ،ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻻرﯾوﻧف،
اﻟﮑﺳﺎﻧدر رودﭼﻧﮑو ،داوﯾد ﺑورﻟﯾوک ،واﺳﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ ،ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ  ،ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل،
ﻣﺎﻧدﻟﺷﺗﺎم و ده ھﺎ ھﻧرﻣﻧد دﯾﮕر ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ آﻧﺎن را ﺑﺎ اﺻطﻼح آواﻧﮕﺎردﯾﺳت ھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﻧد.
اﻧﻘﻼب ﻟوﮐوﻣوﺗﯾو ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت

ﻣردی ﻣﻠﺑس ﺑﮫ ﭘﺎﻟﺗوﯾﯽ ﺗﯾره ﭘﺷت ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر و رو ﺑﮫ ﻣﺟﺳﻣﮫ
وﻧوس دوﻣﯾﻠو در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾزی در ﺣﺎل ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳت .ﮐﺎرﮔﺎه او ﯾﮏ
اﺗﺎق ﺧﺎﮐﺳﺗری زﯾر ﺷﯾرواﻧﯽ اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻧﺟره و ﻻﻣﭘﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ
ﺳﯾم ﺑرﻗﯽ ﮐﮫ از ﺳﻘف آوﯾزان اﺳت .ﺑر روی ﻣﯾز ﺑﻧر ﺳرخ رﻧﮕﯽ
ﭘﮭن ﺷده و ﻧﻘﺎش ﺑﺎ ﻗﻠم ﻣوﯾﯽ در ﺣﺎل ﺗرﺳﯾم ﺣروﻓﯽ اﺳت .ﺟﻌﺑﮫ
رﻧﮓ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﯾﮏ ﻗﻠم ﻣو و ﯾﮏ ﺷﯾﺷﮫ رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت .ﮐﻠﻣﺎت روﺳﯽ ) ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМھﻣﮫ ﻗدرت ﺑﮫ
ﺷوراھﺎ( ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻧدارد.
ﻣرد در ﺗﺎﺑﻠو ﻧﯾﮑوﻻی ﺗرﭘﺳﺧورف ،ﻧﻘﺎش ھﻣﯾن ﺗﺎﺑﻠو اﺳت .او ﺑﺎ
ﭘﺷت ﮐردن ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧده ،ﻣﯽ ﺧواھد ﺣواس ﺑﯾﻧﻧده را ﻣﺗوﺟﮫ ﺣروف
ﺳﻔﯾد رﻧﮓ ﮐﻧﻧد.

" اوﻟﯾن ﺷﻌﺎر" اﺛر ﻧﯾﮑﻼی ﺗرﭘﺳﺧورف ) ،(١٩٢۴ﮔﺎﻟری دوﻟﺗﯽ ﺗرﺗﯾﺎﮐوف ﻣﺳﮑو

ﺗﺎ ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر از ﻧﺎﻣﺑردﮔﺎن ﻓﻘط ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﯾﮏ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﺑود  -او در ﺳﺎل  ١٩٠۵ﺑﮫ
ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود ،و و ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺻدھﺎ ھﻧرﻣﻧد دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﮑراﻧﮫ اﻧﻘﻼب ﺑود ﮐﮫ اﺳﺗﻌدادھﺎی
ﺑﺎﻟﻘوه اﺷﺎن ﺗواﻧﺳت ﻣﺗﺣﻘق ﺷود ،ﺷﮑوﻓﺎ ﺷدﻧد و درﺧﺷﯾدﻧد.
ﭘس از آن ﮐﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ در اﮐﺗﺑر  ١٩١٧ﻗدرت را در دﺳت ﮔرﻓﺗﻧد ،ھﯾﭻ ﮔروه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر از
ھﻧرﻣﻧدان ،آھﻧﮕﺳﺎزان و ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺑﮫ روح آن اﻧﻘﻼب دﺳت ﻧﯾﺎﻓت .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎه
طﻠﺑﯽ ھﺎی اﯾن ﻗﺷر از ﺟﺎﻣﻌﮫ در راﺳﺗﺎی آرﻣﺎن ھﺎی طﺑﻘﮫ ﺣﺎﮐم ﮐﺷور ﺑود .ھر دو ﮔروه ﺑر اﯾن ﺑﺎور
ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻧر ﻣﯽ ﺗواﻧد ھدﻓﯽ ﻓراﺗر از ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ھﻧر از طرﯾق ﭘوﺳﺗرھﺎ َ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی
دﯾواری ،ﻓﯾﻠم ھﺎ ،ﻣﻌﻣﺎری و اﺷﻌﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻟﺑﺎس ﮐﺎرﮔران در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐل
ﮐﺷور ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

آوراﻣوف در ﺣﺎل رھﺑری ﺳﻣﻔوﻧﯽ "ﺳوت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ" ،ﺑﻧدر ﺑﺎﮐو)(١٩٢٢

اﯾن دﻧﯾﺎی ﻧو ،دﻧﯾﺎی از ﻧوع دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ در آن ھر ﭼﯾزی ﻣﻣﮑن ﺑود ،ﭼﮫ در ھﻧر و ﭼﮫ در زﻧدﮔﯽ.
ﺗﺎﺑﻠو زﯾﺑﺎی "اﺳﭘﮑﺗروم  :ﭘرواز ﻓرم ھﺎ" اﺛر اﯾوان ﭘوﻧﯽ ،ﺣروف اﻟﻔﺑﺎی ﺳﯾرﯾﻠﯾﮏ را در ﺳﺎﯾﮫ ﻣﮭﺗﺎب
آﺑﯽ ھم ﭼون ﮐﺑوﺗرھﺎی از ﻗﻔس رھﺎ ﺷده ،ﺑﮫ ﭘرواز در ﻣﯽ آورد .آراﻣﮕﺎه ﻟﻧﯾن ﮐﺎر اﻟﮑﺳﺎی ﺷوﭼﺳف
ﺗرﮐﯾﺑﯽ اﺳت از ھرم ھﻧدﺳﯽ ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳت و ﻓرم ﺧطﯽ .ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﯾون از اﻧﻔﺟﺎر ﭘرﺗوھﺎی ﻧورھﺎی
رﻧﮕﯽ ﺳﯾﺎرات ﺟدﯾدی ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر در ﻣﯽ آورد .ﺳﻣﻔوﻧﯽ "ﺳوت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ" اﺛر آرﺳﻧﯽ آوراﻣوف ،ﻓﯾﻠم
رزﻣﻧﺎو ﭘوﺗﻣﮑﯾن اﺛر آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن و اﺷﻌﺎر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ اﻧد.
ﺟﺎﻟب اﯾن ﮐﮫ اﯾده ھﺎی ﺟدﯾد ،ﺣﺗﯽ ﻗﺑل از ﺳﺎل  ،١٩١٧اروﭘﺎ را درﻧوردﯾدﻧد .ﭘﯾﮑﺎﺳو ﮐوﺑﯾﺳم را ﻣﯽ
آﻓرﯾﻧد؛ ﮐﻣﯽ ﺑﻌد ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ و ﻟﯾوﺑف ﭘوﭘووآ در ﻣﺳﮑو آن را اﺗﺧﺎذ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻟﺗوﻟوف و
ﮔرﯾﮕورﯾف ﭼﮭره رھﺑران ﺑﻠﺷوﯾﮏ را ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﭘل ﺳزان ﺗرﺳﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .آﻓرﯾﻧش ﺳﻣﺎور ﻓوﺗورﯾﺳﺗﯽ
و ﮔﻧﺑد ﭘﺳﺎ -اﻣﭘرﺳﯾوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﺷﺎھدﯾم .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ھﻧر روﺑرو ھﺳﺗﯾم.
ﻓﯾﻠم "رزﻣﻧﺎو ﭘوﺗﻣﮑﯾن" اﺛر آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن

"ﺳﯾﺎرات ﺟدﯾد" اﺛر ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾن ﯾون) ،(١٩١٩ﮔﺎﻟری دوﻟﺗﯽ ﺗرﺗﯾﺎﮐو ﻣﺳﮑو

در روﺳﯾﮫ ﻧوآوری ھﻧری از ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ﺗوﺳط ﮐﺎرھﺎی آواﻧﮕﺎرد ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﻧظﯾر ﻟﯾوﺑف
ﭘوﭘووآ ،ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﮔوﻧﭼﺎروآ ،ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل ﻻرﯾوﻧف ،اﻟﮑﺳﺎﻧدر رودﭼﻧﮑو ،داوﯾد ﺑورﻟﯾوک ،واﺳﯾﻠﯽ
ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ ،ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ و ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل ﺷروع ﺷده ﺑود .رژﯾم ﺗزارﯾزم از ﺳوﯾﯽ درﮔﯾر ﺟﻧﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ اول و از ﺳوی دﯾﮕر رو در روی ﻧﺎآراﻣﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﯾل و ﺗوان ﭼﻧداﻧﯽ ﻧداﺷت ﮐﮫ در
ﺣﯾطﮫ ھﻧری و ﻓرھﻧﮕﯽ ھم وارد ﻣﺑﺎرزه ﺷود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﻧﺗرول ھﻧر از دﺳﺗش ﺧﺎرج ﺷد.
اﻣﺎ اﻧﻘﻼب  ١٩١٧ﺑﺎ ﻧوﯾد ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﻧوﯾن ،آزاد و ﻓﺎرغ از ﮐﺛﺎﻓﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ،در ﻋرﺻﮫ ھﻧری اﻧرژی
ﺑﯾﮑراﻧﯽ را آزاد ﮐرد .ﺷﺎﻋران اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺑﻠوک ،آﻧدری ﺑﯾﻠﯽ و ﺳرﮔﺋﯽ ﯾﺳﻧﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﺛﺎر ﺧود را
آﻓرﯾدﻧد .ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﯾﺷل زوﺷﭼﻧﮑول و ﻣﯾﺷل ﺑوﻟﮕﺎﮐوف ﻣﺣدوده ھﺎی طﻧز و ﻓﺎﻧﺗزی را
درﻧوردﯾدﻧد .ﺷﺎﻋران ﻓوﺗورﯾﺳت ،ﺑﮫ وﯾژه وﻻدﯾﻣﯾر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل
اﻧﻘﻼب رﻓﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧوزاﯾﯽ ﺟدﯾدی در ھﻧر را ﻧدا در دادﻧد .در ﺣﯾطﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧوآوری ھﺎ از ﻣواﻧﻊ
ﺳﻧت ھﺎی ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎراﻧﮫ ﻋﺑور ﮐرد و ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺟﺎز ھم ﺳراﯾت ﮐرد :آﻻت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺟدﯾد،
ارﮐﺳﺗر ﺑدون رھﺑر و ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ.

"ﻣرد ﺧﻧدان" ﻋﮑﺎس اﻟﮑﺳﺎﻧدر رودﭼﻧﮑو

آواﻧﮕﺎرد
آواﻧﮕﺎرد در ﺣﯾطﮫ ھﻧر ،ﯾﮏ اﺻطﻼح ﮐﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﺻطﻼﺣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
اﺳت .درﺟﻧﮓ آواﻧﮕﺎرد ﺑﮫ ﺳرﺑﺎزان ﭘﯾﺷﻘراوﻟﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت
و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻧطﻘﮫ در ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻧﯾروھﺎی اﺻﻠﯽ ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺳرﺑﺎزان اوﻟﯾن
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ زﻣﯾن ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﮔﺎم ﻣﯽ ﻧﮭﻧد ،ﻣﻧطﻘﮫ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و راه ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺟﺎن
ﺧود را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازﻧد ،و ﻣﻌﻣوﻻ اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﺑﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌرﯾﻔﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد
آواﻧﮕﺎرد ﺑﮫ دﺳت داد.
در دوران ﻣدرن ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﮔروه آواﻧﮕﺎرد ھﻧری ﻣواﺟﮫ ﺑوده اﯾم .اوﻟﯾن ﮔروه
را ﺳن ﺳﯾﻣون) (١٧٢۵-١٨۶٠ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد :ھﻧرﻣﻧد ﯾﮏ ﻓرد آﯾﻧده ﺑﯾن و
دوراﻧدﯾﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﮫ وﺿﻌﯾت آﯾﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد .ﺳن ﺳﯾﻣون ھﻧرﻣﻧدان
را در ﯾﮏ رأس ﻣﺛﻠﺛﯽ ﻧﺧﺑﮕﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھد ﮐﮫ داﻧﺷﻣﻧدان و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ دو رأس
دﯾﮕرش ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻣﺛﻠث ﻧﻘش ھﻧرﻣﻧدان ﻣﺗﺻور ﺷدن ﺟﺎﻣﻌﮫ آﺗﯽ و ﻧﻘش داﻧﺷﻣﻧدان
و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺗﺣﻘق اﯾده ھﺎی آن ھﺎ اﺳت .اﯾن ﻧوع آواﻧﮕﺎرد ﺑرای ﺧود رﺳﺎﻟﺗﯽ
ﻗﺎﺋل اﺳت و از ﻧظر ﺳﺎﯾرﯾن ھم ﺑﮫ ﺟﮭت اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ در راﺳﺗﺎی ﭘﯾﺷﺑرد،
ﻓردی ﺻﺎﺣب ﻗدرت ﻣﺛﺑت ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ھﻧرﻣﻧد ﻧوﻋﯽ ﻗﮭرﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﺳت.
در اواﺳط ﺳده ﻧوزدھم ،ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان ﭼﻧﯾن ﻧﻘش و ﺗﻌﮭدی را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﻧد و
ﺑرای آن ﮐﮫ از ھﻧر در ﺑراﺑر ﻓﺳﺎد اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﻣردم ﻋوام ﺣﻔﺎظت ﮐﻧﻧد ،ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽ
دادﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﮫ و زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدا ﮐﻧﻧد .ﻧﺎب ﮔراﯾﺎن از اﯾن دﺳﺗﮫ
آواﻧﮕﺎردﯾﺳت ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ اﺻﻠﯽ اﺷﺎن ﺗﺟﺎرب ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود.

ﺳوﻣﯾن و ﻣﮭﻣﺗرﯾن آواﻧﮕﺎردﯾﺳت ھﺎ ،رادﯾﮑﺎل ھﺎ ﺑودﻧد .اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﻓوﺗورﯾﺳت
ھﺎ ﺗوﺳط ﻣﺎرﯾﻧﺗﯽ در ﺳﺎل  ١٩٠٩ﺳرآﻏﺎز اﯾن ﺟﻧﺑش ھﻧری ﺑود و اﻧﺣﻼل ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﺳﯾﺗواﺳﯾوﻧﯾﺳت ھﺎ ﺗوﺳط ﮔﯽ دوﺑور در ﺳﺎل  ١٩٧٢ﭘﺎﯾﺎن آن.
در اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی ،آواﻧﮕﺎرد رادﯾﮑﺎل ﻋﻣدﺗﺎ در دھﮫ دوم ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر  ١٩١٧ﺷﮑوﻓﺎ ﺷد و ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﺗدرﯾﺞ ﺳرﮐوب و از ﺻﺣﻧﮫ
ﺧﺎرج ﺷد .ﺟﻧﺑش ھﻧری آواﻧﮕﺎرد روﺳﯽ در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ١٨٩٠-١٩٣٢ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻣﺗﻧوﻋﯽ از ﺟﻧﺑش ھﺎی ھﻧری ﻣﺗﻣﺎﯾز و در ﻋﯾن ﺣﺎل واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھم را
ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﮭم ﺗرﯾن آن ھﺎ ﻋﺑﺎرت ﺑودﻧد از اﺑﺳﺗره ،ﻓوﺗورﯾﺳم ،ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم و
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم .ﺳﺎل ھﺎی  ١٩١٧-١٩٣٢ﺷﺎھد اوج ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ آواﻧﮕﺎرد روﺳﯽ ﺑود.
ھﻣﮫ اﯾن ھﻧرﻣﻧدان ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺗﻌﮭد و در ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ
درﮔﯾر ﺑودﻧد .آﻧﺎن ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ھﺎی ﺗﺟرﺑﮫ ﮔرا ﺑودﻧد وﻟﯾﮑن ﻓرﻣﺎﻟﯾﺳت ﺑودن ﺷﺎن ﺑﮫ
اﯾن ﺧﺎطر ﻧﺑود ﮐﮫ در ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﺗﻧﮭﺎ ﻓرم ﺑرای ﺷﺎن اھﻣﯾت داﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن در
اﯾن ﺳﺑﮏ ھﺎی ھﻧری ﺟدﯾد راھﯽ ﺑرای درھم ﺷﮑﺳﺗن اﯾده ھﺎ و ﻗواﻋد ﮐﮭﻧﮫ و
دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧو ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد.

ھﻧر اﺑﺳﺗره
ھﻧر اﺑﺳﺗره ﯾﮏ ﺳﺑﮏ ھﻧری اﺳت ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﻣﺎﯾش "ظﺎھر ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده دﻧﯾﺎی ﻣﺣﺳوس ﺧﺎرج" ﺗﻧﮭﺎ
ﺗرﮐﯾﺑﯽ ذھﻧﯽ از ﻓرم ھﺎی ﺳﺎده و رﻧﮓ ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔذارد .ھﻧر اﺑﺳﺗره ﻣﻌﻣوﻻ ﻓﺎﻗد ﻣدل اﺳت ،از
اﯾن رو ﺧود را از اﻟزام وﻓﺎداری ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺑﺻری آزاد ﻣﯽ ﺳﺎزد .در اﯾن ﺳﺑﮏ ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﻧﮫ ﺳوژه
ای دارد و ﻧﮫ اﺑژه ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ازاﯾﯽ در دﻧﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ ،واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺧﯾﺎﻟﯽ .ھﻧر اﺑﺳﺗره  ،در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ھﻧر ﺗﺟﺳﻣﯽ،
ھﻧری اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎوی ھﯾﭻ ﭘﯾﺎﻣﯽ ،ﯾﺎدآوری ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و رﺳﺎﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳت .در ﯾﮏ ﮐﻼم ﯾﮏ اﺛر اﺑﺳﺗره اﺷﺎره
ای ﺑﮫ ھﯾﭻ واﻗﻌﯾﺗﯽ ﻧدارد ﺣﺗﯽ اﮔر واﻗﻌﯾﺗﯽ ھم ﻧﻘطﮫ ﺷروﻋﯽ ﺑرای ھﻧرﻣﻧد در آﻓرﯾﻧش اﺛرش ﺑوده ﺑﺎﺷد.
اﺑﺳﺗره ﯾﮑﯽ از ﮔراﯾش ھﺎی اﺻﻠﯽ در ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ﺑوده اﺳت .زﺑﺎن ھﻧر اﺑﺳﺗره زﺑﺎﻧﯽ
اﺳت ﻓرﻣﺎل ،ﺗﺻوﯾری و ﺧطﯽ ﺑﺎ ھدف آﻓرﯾﻧش ﯾﮏ اﺛر ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ھر ﮔوﻧﮫ ارﺟﺎع ﺑﺻری ﺑﮫ دﻧﯾﺎی
ﻣﺣﺳوﺳﺎت.
ھﻧر ﻏرﺑﯽ از رﻧﺳﺎﻧس ﺗﺎ اواﺳط ﺳده ﻧوزدھم ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧطق آﻓرﯾﻧش ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر از ﯾﮏ اﺑژه اﺳﺗوار ﺑود ،و
ﺗﻼﺷﯽ ﺑود ﻣﺗﮑﯽ ﺑر ﺗﮑﺛﯾر ﺗﺟﺳﻣﯽ از واﻗﻌﯾت ﻗﺎﺑل روﯾت )ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ( .ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﻧر اﯾن دوران ،ﻣﺗﺄﺛر از
دﯾدﮔﺎه ھﻧری اﻓﻼطوﻧﯽ-ارﺳطوﯾﯽ ،ﺑﺎ دوران ﭘﯾداﯾش ،رﺷد و ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﺗرادف ﺑود و
ھﻣﺧواﻧﯽ ھم داﺷت .دو ﻋﺎﻣل در ﺗﺣول و دﮔرﮔوﻧﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮕﺎه ﻓﻠﺳﻔﯽ ﻧﻘش داﺷﺗﻧد .از ﺳوﯾﯽ ﮐﻠوﻧﯾﺎﻟﯾﺳم و
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﭘﺎی ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﮔﺷود و اروﭘﺎﺋﯾﺎن را ﺑﺎ ھﻧرھﺎ و ﻓرھﻧﮓ ھﺎی
ﺧﺎرج از اروﭘﺎ آﺷﻧﺎ ﮐرد .آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ھﺎی ھﻧری اﯾن ﻣﻧﺎطق ھﻧرﻣﻧدان اروﭘﺎﯾﯽ را از ﻣﺣدودﯾت ھﺎی
دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎﻧﯽ آزاد ﮐرد .از ﺳوی دﯾﮕر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳده ﻧوزدھم ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان
در اروﭘﺎ ﺿرورت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﺣول ﺟدﯾد در ھﻧر را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،ﺗﺣوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻧوآوری ھﺎی ﺗﮑﻧوﻟوژﯾﮑﯽ،
ﻋﻠﻣﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دوران را ﺟذب ﮐﻧﻧد .اﺳﺗدﻻل ھﺎی ﻧظری اﯾن ﮔروه از ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺳﯾﺎر ﮔوﻧﺎﮔون
ﺑود و ﻣﺷﻐوﻟﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﮑری آﻧﺎن را در ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﻓرھﻧﮓ ﻏرب ر ا ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯾد.
" اﺗﺻﺎﻻت واﺿﺢ" اﺛر واﺳﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ )(١٩٢۵

ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺑﺳﺗره ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ ﺑود و
اوﻟﯾن ﺗﺎﺑﻠوی آﺑرﻧﮓ اﺑﺳﺗره ﺧود را در ﺳﺎل
 ١٩١٣ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرد .از دﯾﮕر ﻧﻘﺎﺷﺎن اﺑﺳﺗره
دوران اوﻟﯾﮫ ﻣﯽ ﺗوان از ﻧﺎﺗﺎﻟﯾﺎ ﮔوﻧﭼﺎروا،
ﮔﯾوم آﭘوﻟﯾﻧر و ھﯾﻠﻣﺎ آف ﮐﻠﯾﻧت ﻧﺎم ﺑرد .در
آﻏﺎز ﺳده ﺑﯾﺳﺗم ،اﯾن ﺳﺑﮏ ﺷﺎﻣل ﮐوﺑﯾﺳم،
ﻓووﯾﺳم و ﻓوﺗورﯾﺳم ھم ﻣﯽ ﺷد .در روﺳﯾﮫ
ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان اﺑﺳﺗره ﭘس از اﻧﻘﻼب
اﮐﺗﺑر ﺑﮫ ﺳوی ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم رﻓﺗﻧد.

ﺗﺎﺑﻠوی ﺑﯽ ﻋﻧوان اﺛر واﺳﯾﻠﯽ ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ )(١٩٢٣

آﺛﺎرﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت

ﻓوﺗورﯾﺳم
وﯾژﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﯾن آواﻧﮕﺎرد اﺣﯾﺎ ﺟﺎه طﻠﺑﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ -ﺳﯾﺎﺳﯽ اﺳت اﻣﺎ در ﻗﺎﻟﺑﯽ ﺟدﯾد.
ھﻧرﻣﻧد آواﻧﮕﺎرد ﺑﺎﯾد ھﻧر را ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ روزﻣره ﺗرﮐﯾب ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد از ھﻧر ﻓراﺗر رود،
ﺑﺧﺎطر زﻧدﮔﯽ و ﺑرای ھﻧر ،ﺧود را در ﯾﮏ ﺟﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﺧطر اﻧدازد ،و ﺑﺎ ﮐل
ﻓرھﻧﮓ ﮐﮭﻧﮫ ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ و ﮔﺳﺗﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐﻧد .ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ھر ﭼﯾز ﻧو ،اﯾده ﻧو ،ﺳﺑﮏ
ھﻧری ﻧو ،رﺳﺎﻧﮫ ﻧو و ﻣﺎﺷﯾن ﻧو ﺑرود .و اﻟﺑﺗﮫ ،اﯾن ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و
ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺧﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧوﯾن ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧد.

اﻣﺎ ،ﻓوﺗورﯾﺳم روﺳﯽ ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر روﺣﯾﮫی ﺑوھﻣﯾﺎﯾﯽاش ،ﮐﺎﻣﻼ ﺧود را ﺑﮫ داﻣن
اﻧﻘﻼب ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﻛﻧد .ﻓوﺗورﯾﺳم روﺳﯽ ،ﻛﮫ از طرﯾق رد اﺷﻛﺎل ﻗدﯾﻣﯽ ھﻧر ،از
طرﯾق ﺟﻧبوﺟوش ﭘوﯾﺎ و از طرﯾق ﻧوﯾد ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﯾك ﻓرھﻧﮓ ﻛﺎﻣﻼً ﻧوﯾن ﺗرﻏﯾب ﺷده
ﺑود ،ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت ﺷوراھﺎ ﭘﯾوﺳت .از اﯾن ﻣﻧظر ،ﻓوﺗورﯾﺳم روﺳﯽ در ﻓراﯾﻧد ﺗدارک
و ﻣﺗﺣول ﻛردن ھﻧر و ادﺑﯾﺎت در ﺣﮑوﻣت ﺷوراھﺎ ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای داﺷت.

اﯾن وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد آواﻧﮕﺎرد رادﯾﮑﺎل را ﻧزد ھم ھﻧرﻣﻧدان ﭼﭘﮕرا )ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل ھﻧرﻣﻧدان آﻟﻣﺎﻧﯽ و روﺳﯽ( و ھم ھﻧرﻣﻧدان راﺳﺗﮕرا )ﻓوﺗورﯾﺳت ھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ(
ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .زﻣﺎﻧﯽ ﻛوﺗﺎه ﭘس از اوﻟﯾن ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻓوﺗورﯾﺳم اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﻛﮫ
ﻣﺳﺣور روش ھﺎی» رادﯾﮑﺎل« ﻣوﺳوﻟﯾﻧﯽ ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳم ﭘﯾوﺳت.

"اﺷﮑﺎل ﺗﮑﯾن ﺗداوم ﻓﺿﺎ" اﺛر اوﻣﺑرﺗو ﺑوﭼﯾوﻧو ﻓوﺗورﯾﺳت اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ )(١٩١٣

"ﺑرداﺷت ﺧرﻣن" اﺛرﻣﺎﻟوﯾﭻ ﻓوﺗورﯾﺳت روﺳﯽ )(١٩١۶

ﻓوﺗورﯾﺳت ھﺎی روﺳﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻧری ﺟدﯾد ،ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﻋﮑﺎﺳﯽ اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﯽ دادﻧد .از ﻧظر آن ھﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻧری ﻗدﯾﻣﯽ ﻧظﯾر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﻧظم ﮐﮭن ﻣرﺗﺑط ﺑودﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﻧظﯾر ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﺻر ﻣﺎﺷﯾن ﻣرﺗﺑط داﻧﺳﺗﮫ و آن ھﺎ را ﻣﺑﯾن
ﭘﯾﺷرﻓت ﻣﯽ دﯾدﻧد .اﻓزون آن ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﮑﺛﯾر داﺷﺗﮫ و
از اﯾن رو ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در دﺳﺗرس ھﻣﮕﺎن ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺑرﺧﻼف ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ.
در ﺳﺎل  ١٩٢٣آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن اوﻟﯾن ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﺧود را ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﻣوﻧﺗﺎژ ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎ" در ﻧﺷرﯾﮫ ﻟف
ﺑﮫ ﺳردﺑﯾری ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد .در اﯾن ﮐﺗﺎب او ﻧظرﯾﮫ ﻣوﻧﺗﺎژ ﺧود را اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .ﺑﻧﺎ
ﺑﮫ اﯾن ﻧظرﯾﮫ دو ﺗﺻوﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺗﺿﺎد در ﮐﻧﺎر ھم ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭼﻧﯾن ﻣوﻧﺗﺎژی آﻓرﯾﻧش
ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺟدﯾد ﮐﺎﻣﻼ ﻧوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻣﺎﯾز و ﻣﺳﺗﻘل از دو ﺗﺻور اوﻟﯾﮫ ﺧواھد ﺑود .ﺑﮫ زﻋم او
روﺷﯽ ﺑرای آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎن .ﮔوﯾﺎ آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن ﻧظرﯾﮫ ﻣوﻧﺗﺎژ ﺧود را از ﻓﻠﺳﻔﮫ دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮏ
ھﮕل ) ﺗز  +آﻧﺗﯽ ﺗز = ﺳﻧﺗز( ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.

آﻓﯾش ﻓﯾﻠم "ﭼﺷم ﺳﯾﻧﻣﺎ" اﺛر رودﭼﻧﮑو

"ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ" ﻋﮑﺎس رودﭼﻧﮑو )(١٩٢۴

ﮐﺗﺎب ﺑﻌدی آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن ﺑﻧﺎم "ﻧظرﯾﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﻧﺗﺎژ" ﮐﺗﺎب ﻣرﺟﻌﯽ ﺷد ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻣوﻧﺗﺎژ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ در ھﻧرھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﮔراﻓﯾﮏ و ﺣﺗﯽ ادﺑﯾﺎت )ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻌر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ( .آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن
ﺑﺎ اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺗﺣول ﺑزرﮔﯽ در ﺳﯾﻧﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﮐرد  :ﮐﻠوزآپ )،(Close-up
ﻻﻧﮓ ﺷﺎت) ،(Long-shotﮐراس ﮐﺎﺗﯾﻧﮓ ) ،(Cross-cuttingﻣود)(Mood
و ﺗﻣﭘو) ( Tempoو ...از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎﯾﯽ در ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از
ﻧظرﯾﮫ ﻣوﻧﺗﺎژ آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن ﻧﺷﺎت ﮔرﻓﺗﻧد .اﯾن ﺳﺑﮏ در طﯽ دوران ﺳﮫ دھﮫ آﺛﺎر
ھﻧری ارزﺷﻣﻧد ﺑﺳﯾﺎری آﻓرﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﺻﺎﻟت و ﻗدرت ﺑﺻری -اﺣﺳﺎﺳﯽ
ﺷﺎن ھﻧوز ھم ﺗﺣﺳﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد.

"دﻓﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ رھﺑر ﮐﺎرﮔران دﻧﯾﺎ " اﺛر ﮔوﺳﺗﺎو ﮐﻠوﺗﺳﯾس
ھﻧر در ﺧدﻣت ﻗدرت

آﻓﯾش ﻓﯾﻠم "ﻣردی ﺑﺎ دورﺑﯾن ﻓﯾﻠﻣﺑرداری" اﺛر اﺳﺗﻧﺑرگ

ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم
ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم ﺟﻧﺑش ھﻧر ﻣدرﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺳده ﺑﯾﺳﺗم در
روﺳﯾﮫ ﮐﮫ ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ ) (١٨٧٨-١٩٣۵ﻣﺑﺗﮑرش ﺑود .او در
ﺳﺎل  ١٩١۵ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از  ٣٩ﺗﺎﺑﻠو از ﻧﻘﺎﺷﯽ
ھﺎﯾش را در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ در ﭘﺗروﮔراد اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد .از دﯾﮕر
ھﻧرﻣﻧدان اﯾن ﺳﺑﮏ ﺑﺎﯾد از اﯾوان ﮐﻠوﯾﯾن ،ال ﻟﯾﺳﯾﺗزﮐﯽ ،اﯾوان ﭘوﻧﯽ
و اوﻟﮕﺎ روزوﻧوآ ﻧﺎم ﺑرد .ﭘس از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر  ،١٩١٧اﮐﺛر
ھﻧرﻣﻧدان ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳت ﺑﮫ ﺳوی ﺳﺑﮏ ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم ﻣﯽ روﻧد.

"ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم" اﺛر ﻣﺎﻟوﯾﭻ )(١٩١۶

در ھﻧرھﺎی ﺗﺟﺳﻣﯽ ،ﻣﺎﻟوﯾﭻ و ﭘﯾروان اش در ﺟﺳﺗﺟوی ﺧﻠوص ھﻧدﺳﯽ اﻧﺗزاﻋﯽ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ
را ﺑﮫ ﻗﺎره ﺟدﯾدی وارد ﮐردﻧد .اﺻول ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم ﭘوﯾﺎ ،ﮐﮫ در ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت "دﻧﯾﺎی ﻏﯾر
اﺑژﮐﺗﯾو" ﺳﺎل  ،١٩٢۶ﮐﮫ از آن ﻗوﯾﺎ راﯾﺣﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧﻔس ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﺣرﯾﮏ آﻣﯾزی ﺑﮫ
ﻣﺷﺎم ﻣﯽ رﺳد ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد :
»ﺑﺎ ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم ،ﻣﻧظور ﻣن ﺑرﺗری اﺣﺳﺎس ﻧﺎب در ھﻧر اﺳت ...ﭘدﯾده ھﺎی ﺑﺻری
دﻧﯾﺎی ﻋﯾﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﮭم اﺣﺳﺎس اﺳت .اﺑزار ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ،ﺑرای
ﺑﯾﺎن ﮐﺎﻣل ﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻣﮑن ،ﺑرای اﺣﺳﺎس و ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ظﺎھر آﺷﻧﺎی اﺷﯾﺎء ،اراﺋﮫ
ﻣﯽ دھد .ﺑﺎزﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﯾﻧﯽ ...ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ھﻧر ﻧدارد .اﺑژﮐﺗﯾوﯾﺗﮫ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت«.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟوﯾﭻ ﭘس از ﮔذر از ﺳﺑﮏ رﺋﺎﻟﯾﺳم دوره ﻧﺧﺳت و ﻻس زدن ﺑﺎ ﮐوﺑﯾﺳم
ﺳراﻧﺟﺎم راه ﺧود ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت اﻧﺗزاع در ﺷﮑل و رﻧﮓ رﺳﯾد .ﺗﺎﺑﻠوی "ﻣرﺑﻊ ﺳرخ"
) (١٩١۵ﮐﮫ ﻋﻧوان "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺑﺻری ﯾﮏ زن دھﻘﺎن در دو ﺑﻌد" آن .ﻧظﯾر ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ ﮐﮫ
در ﺳﺎل  ١٩١۴از آﻟﻣﺎن ﺑﮫ روﺳﯾﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ ﺑود ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﻣﺎﻟوﯾﺞ در دھﮫ ﭘس از
اﻧﻘﻼب ﺳرﺷﺎر اﺳت از ﺑﺎزی رﯾﺗﻣﯽ اﺷﮑﺎل و ﻓﺿﺎ ،ﮐﮫ در آن ھﺎ ﻓرم ھﺎ ﺑﺎ اﻧرژی و ﺑﺎ
ﺳرﻋت در ﻓﺿﺎی ﺑﯾن ﺗﻣﺎﺷﺎﮔر و ﺑوم در ﭘروازﻧد.

"ﺳﺎﺧﺗن ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ رﻧﮓ ھﺎ" اﺛرﻣﺎﻟوﯾﭻ ) ،(١٩٢٨ﻣوزه دوﻟﺗﯽ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ

آﺛﺎر ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ در اﯾﻧﺗرﻧت

ھﻧر ﺑﮫ ﺳرﻋت ھﻣﮫ ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ را در ﺑرﮔرﻓت .ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﺗوان ﺑﺎﻟﻘوه و ﻧﻘش ﻓﯾﻠم و
ﺗﺎﺛﯾرش ﺑر ﺗوده ھﺎ ﭘﯽ ﺑردﻧد .ﮐﺎرﮔردان ھﺎی ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻧظﯾر ﺳرﮔﺋﯽ آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن و دﺟرا ورﺗف ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن و
ﻧﻣﺎد ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدﻧد .ﺳری ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺧﺑری ﮐﮫ ﺗوﺳط ورﺗف ﺗﮭﯾﮫ و ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺷد ،از ﮐﺎرھﺎی
رودﭼﻧﮑو ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮭره ﮔرﻓت.
در طول ﺑﺨش اﻋظم ﺗﺎرﯾخ ﺑﺷر ھﻧر در اﻧﺣﺻﺎر اﻧدک اﻓراد ﻣﻤﺗﺎزی ﺑوده ﮐﮫ ﻣﻣﺗﺎز ﺑودن ﺷﺎن ﺻﺑﻐﮫ
طﺑﻘﺎﺗﯽ داﺷﺗﮫ و ﻧﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺟﮭﺎﻧﺷول ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﭼﯾز وﯾژه ﮐﺎھش
ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،و آن ﭽه ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺗﻤام ﺑﺷرﯾت ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ اﻧﺤﺻﺎری ﯾﮏ اﻗﻠﯾت درﻣﯽ آﯾد .اﮐﺛرﯾت از
ﻟذت ﺑردن از ھﻧر ﻣﺤروم ﻣﯽ ﺷود ،ھﻣﺎن طور ﮐﮫ از ﻟذت ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ آزاد و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﮭره ﮔرﻓﺗن
از ﺳﺎﯾر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣوﺟود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣروم اﺳت .ﺗﺎ ﻗﺑل از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر رﻓﺗن ﺑﮫ ﮐﻧﺳرت ﻣوﺳﯾﻘﯽ،
اﭘرا و ﺣﺗﯽ ﺗﺋﺎﺗر در اﻧﺣﺻﺎر ﺷﺎھزادﮔﺎن ،اﺷراف و ﺳرﻣﺎﯾﮫ داران ﺑود ،ورودﯾﮫ آن ھﺎ ﻣﻌﺎدل درآﻣد
ﯾﮏ ﻣﺎه اﮐﺛرﯾت ﻣردم ﺑود .اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ھﻧری اش ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﭘﺎﯾﺎن داد :ﺗﺋﺎﺗر ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ؛
ﮐﻧﺳرت در ھوای آزاد؛ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﯾواری؛ ﮔﺷودن ﻣؤﺳﺳﺎت ھﻧری و ﻣدارس آﻣوزش ھﻧر ﺑﮫ روی ھﻣﮫ.
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﻧﺎن ﺧﺎﺻﮫ ﻧﻣﯽ ﺷود .در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،اﻧﺳﺎن ھﺎ ﺑرای اوﻟﯾن
ﺑﺎر ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﺷﺧﺻﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ذھﻧﯽ و ﻓﯾزﯾﮑﯽ رﺷد دھﻧد ،اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﺧود را
ﻣﺗﺣﻘق ﺳﺎزدﻧد و از ﻋرﺻﮫ ﺿرورت ﺑﮫ ﻗﻠﻣروی آزادی ﮔذر ﮐﻧﻧد .اﮔر ﭼﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
اﻧﺣطﺎط ﮐﺷﯾده ﺷد اﻣﺎ دﺳﺗﺎوردھﺎی ھﻧری ھﻣﺎن ده ﺳﺎل ﻧﺧﺳت اش آن ﭼﻧﺎن ﺑزرگ و ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑودﻧد
ﮐﮫ دﺳﺗﺎوردھﺎی رﻧﺳﺎﻧس در ﺑراﺑرش ﻧﺎﭼﯾز ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ آﯾﻧد .ﺑﯽ ﺟﮭت ﻧﺑود ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﮔﻔت:
»ﺑرای ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣوزه ﺑرای ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮫ ﯾﮏ زﻧدان اﺳت .ھﻧر ﺑﺎﯾد از
اﯾن زﻧدان آزاد ﺷود و ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧد«.
" ﺗرﮐﯾب ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳﺗﯽ" اﺛر ال ﻟﯾﺳﯾﺗزﮐﯽ ) (١٩٢۴

ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم
ﺗﻣﺎم ﺳﻌﯽ ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺎﺗﻠﯾن ،ﭘوﭘووآ ،ال ﻟﯾﺳﯾﺗزﮐﯽ و
رودﭼﻧﮑو در اﯾن ﺑود ﺗﺎ در ﻣﻌﻣﺎری و ﻋﮑﺎﺳﯽ ھم ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای "داﯾره" ﺑﯾﺎﺑﻧد.
طرح ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری آن ھﺎ ﺗﯾز و زاوﯾﮫ دار ﺑود ،ﺑﮫ واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧوع
ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم ﺳﮫ ﺑﻌدی .آن ھﺎ ﻣﺑﺗﮑر ھﻧر ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﺗﺎ در آن ﺟﺎ اﻧﻘﻼب را
ﺟﺷن ﺑﮕﯾرﻧد و دﺷﻣﻧﺎﻧش را ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎل  ،١٩١٩در طﯽ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﭘر
ﺟﻧب و ﺟوش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی وﯾﺗﺑﺳﮏ را ﺑﺎ آﺛﺎرﺷﺎن ﭘوﺷش دادﻧد ،ﺗﺎﺑﻠوی "ﺑﺎ
ﮔوه ﺳرخ ﺳﻔﯾد را ﺷﮑﺳت ﺑده" اﺛر ﻣﺷﮭور ال ﻟﯾﺳﯾﺗزﮐﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﮫ ﮔوش
ﺳرخ ﻧوک ﺗﯾزی داﯾره ﺳﻔﯾدی را ﺳوراخ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗرﮐﯾﺑﯽ و ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ از ﻧﯾﮏ و
ﺷر در ﺷﮑل ھﻧدﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﺑﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺗرﯾن اﻓراد ھم ﻗﺎﺑل ﻓﮭم اﺳت.
ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﮔﻔت:
»ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ ﻗﻠم ﻣوھﺎی ﻣﺎ ﺧواھﻧد ﺑود ،و ﻣﯾدان ھﺎ ھم ﺟﻌﺑﮫ رﻧﮓ ﻣﺎ«
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم )ﺳﺎزﻧده ﮔراﯾﯽ( ﺳﺑﮑﯽ در ھﻧر ﻣﻌﻣﺎری ﻧو ﮐﮫ وﻻدﯾﻣﯾر ﺗﺎﺗﻠﯾن
ﻣﺑﺗﮑرش ﺑود و ﻓﻠﺳﻔﮫ اش ﺑرای ھﻧر ﺳﺎزﻧده و در رد ھﻧر ﻣﺳﺗﻘل ﺑود .ﺑرای
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم ھﻧر ﺑﺎﯾد ﻋﺑﺎرت ﺑﺎﺷد از ﭘراﺗﯾﮑﯽ ﺑﺎ اھداف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ.
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم روﺳﯽ ﺑر ﺣوزه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﻧر ﻣدرن ﻣﻌﻣﺎری ،ﻣﺟﺳﻣﮫ
ﺳﺎزی ،ھﻧرھﺎی ﮔراﻓﯾﮏ ،ﺗﺋﺎﺗر ،ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،رﻗص و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗﺂﺛﯾرات
ﺑﺳﯾﺎری ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.

" ﺑﺎ ﮔوه ﺳرخ ﺳﻔﯾد را ﺷﮑﺳت ﺑده" اﺛر ال ﻟﯾﺳﯾﺗزﮐﯽ ) (١٩٢٠

در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵و  ١٩١٧در روﺳﯾﮫ ،ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان روﺳﯽ آواﻧﮕﺎرد –
ﻓوﺗورﯾﺳت در ﺗﻼش آن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭼﮫ ﮐﮫ آن ھﺎ "ﻧظم ﮐﮭﻧﮫ" و ﺑﮫ وﯾژه ھﻧر وارداﺗﯽ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﻧد .آن ھﺎ ﺧود را ﺑﺎ ﻓوﺗورﯾﺳت ھﺎی اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد
ﭼرا ﮐﮫ آن ھﺎ ھم اﺷﮑﺎل ھﻧرھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻧد.
در اﺑﺗدا آن ھﺎ در ﮐﺎﺑﺎره ﻣﻌروف "ﺳﮓ آواره" در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ ﮐﮫ ﭘﺎﺗوق ھﻧرﻣﻧدان ﺑود،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﺷﺎن را اﺟرا ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﺑﺎ وﺟود آن ﮐﮫ ﻧﻣﺎد ﺟﻧﺑش ھﻧری آواﻧﮕﺎرد
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﻌﮭذا ﺑﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧﺎرج از اﻧﺗظﺎر ﻣردم روﺑرو ﻣﯽ ﺷدﻧد .اﻣﺎ ھﻧرﻣﻧدان
ﻧﺎراﺿﯽ و ﺧﺳﺗﮫ از ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺳﺎده طﻠب ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ھﻧر ﻓوﺗورﯾﺳﺗﯽ ﺷﺎن را از ﺳﺎﻟن
ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺳر و وﺿﻌﯽ ﻋﺟﯾب و ﺑدن ھﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده ظﺎھر
ﺷوﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ ﺳراﺳر روﺳﯾﮫ ﺳﻔر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از طرﯾق اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺷﺎن ،آزاد ﺷدن
زﻧدﮔﯽ و ھﻧر از ﻗواﻋد آﮐﺎدﻣﯾﺳم را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ روی ﺻﺣﻧﮫ آﻣدن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ "ﭘﯾروزی در ﺧورﺷﯾد" اﺛر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ،ھﻣﮑﺎری ﻣﯾﺎن
ﺷﺎﻋران و ﻧﻘﺎﺷﺎن را ﺗﻘوﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻧﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣوﺟب ﺷﮑل ﮔﯾری ﮔروه ﺑﻧدی
ھﻧری ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم روﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ،در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ١٩١٧-١٩٢١
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم ھﻧر رﺳﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺳﯾﺎری از ھﻧرﻣﻧدان ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ﻣﺎﻧﻧد
ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ ،ﺷﺎﮔﺎل و ﺗﺎﺗﻠﯾن ،ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی رﺳﻣﯽ ﻣﮭﻣﯽ در اﻣور ھﻧری داﺷﺗﻧد .آن ھﺎ در دھﮫ
 ١٩٢٠در ﺗﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺟﺑﮭﮫ ﭼپ ھﻧرھﺎ" ﮔرد آﻣده ﺑودﻧد و ﻣﺟﻠﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم " ﻟف )" ( LEF
ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ از ﻧﻔوذ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑرﺧوردار ﺑود .ﺗروﯾﺞ ھﻧر آواﻧﮕﺎرد ،دﻓﺎع از
ﺧود در ﺑراﺑر ﺣﻣﻼت رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ آﻏﺎزﯾن و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
در دوران ﻧپ از اھداف ﻣﺟﻠﮫ ﺑودﻧد.

روی ﺟﻠد ﻣﺟﻠﮫ "ﻟف" ،طرح از رودﭼﻧﮑو ،ﺷﻌر از ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ

ﻣﺎﻧﯾﻔﺳت ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم در ﺳﺎل  ١٩٢٠ﻧوﺷﺗﮫ ﺷد.
اوﻟﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه آن در ﺳﺎل  ١٩٢٢در ﺑرﻟﯾن ،ﺗﺣت ﻧﺎم "
اوﻟﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﻧر روﺳﯽ" ﺑرﮔزار ﺷد .اﯾن ﺟﻧﺑش
ھﻧری ،ﺳﺎﺧﺗن ھﻧدﺳﯽ ﻓﺿﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻧﺎﺻری
ﻧظﯾر داﯾره ،ﻣﺳﺗطﯾل و ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ،اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن
ﺳﺑﮏ ﺑﮫ ﺣوزه ھﺎی طراﺣﯽ ،ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری
ھم وارد ﻣﯽ ﺷود .ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم ﮐﮫ ﻋﻣدا ﺑر اﺳﺎس
ﺳﺑﮏ ھﺎی ﮐوﺑﯾﺳم و ﻓوﺗورﯾﺳم ﺷﮑل و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد،
ﻓﺎﻗد ﻧورم و ﻣﻌﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﻣﺷﺧص و دﻗﯾﻘﺎ
ﺗﻌرﯾف ﺷده ای اﺳت .از اﯾن رو اﻣروزه ھم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم
اﯾن اﺻطﻼح را ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از آﺛﺎر ﻣدرن ﺗر اطﻼق ﮐرد.

"دوﻧده" اﺛر ﻣﺎﻟوﯾﭻ )(١٩٢١
ھﻘﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در دوران ﻗﺣطﯽ ﺑﯾن ﺗﺣﻣﯾق ﮐﻠﯾﺳﺎ و زور ﺣﮑوﻣت ﮔﯾر ﮐرده اﻧد

وﻻدﯾﻣﯾر ﺗﺎﺗﻠﯾن ﺑﻧﯾﺎﻧﮕذار و ﻣﻌروف ﺗرﯾن ﭼﮭره
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم ﺑود .از ﻋﻣده ﺗرﯾن ھﻧرﻣﻧدان اﯾن ﺳﺑﮏ
ﻣﯽ ﺗوان از ﻧﺂﺋو ﮔﺎﺑو ،آﻧﺗون ﭘوﺳﻧر ،وﻻدﯾﻣﯾر ﺷوﺧف،
اﻟﮑﺳﺎﻧدر رودﭼﻧﮑو و ﻻزار ﻟﯾﺳﯾﺗزﮐﯽ ﻧﺎم ﺑرد .آﻧﺎن ﺳﻌﯽ
ﮐردﻧد آﺛﺎری را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﻧﻧده ﻣﻧﻔﻌل را ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣﺧﺎطب ﻓﻌﺎل ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد .در ﺗﺋﺎﺗر اﯾن ﻧظرﯾﮫ ﺑﮫ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻣوﻓﻘﯽ دﺳت ﯾﺎﻓت ،ﺑﮫ وﯾژه ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی وزووﻟد ﻣﺎﯾرھوﻟد
ﮐﮫ او را "اﮐﺗﺑر در ﺗﺋﺎﺗر" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .اﯾن اﯾده ھﺎ ﺑر
ﺳﯾﻧﻣﺎی ﺷوروی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر ﺗﺋﺎﺗر در آﻟﻣﺎن و ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﺑر ﺑرﺗوﻟت ﺑرﺷت ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارد.

"ﮐﻣﮏ" اﺛر دﯾﻣﯾﺗری ﻣور)(١٩٢١
ﯾﮏ ﺷﺎھﮑﺎر ھﻧر ﮔراﻓﯾﮏ ،دھﻘﺎن اﺳﮑﻠت اﻧداﻣﯽ ﮐﮫ
اﺳﺗﻣداد ﻣﯽ طﻠﺑد .ﺗﺻوﯾری از ﻗﺣطﯽ دوران ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ.

آﺛﺎر ﺗﺎﺗﻠﯾن در اﯾﻧﺗرﻧت

در ﺳﺎل  ١٩٢١ﺑﺎ اﺟرای ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوﯾن )ﻧپ( در ﮐﺷور ،ﮐﮫ ﻓرﺻت ھﺎی
ﺑﯾﺷﺗری را در اﻗﺗﺻﺎد ﺷوروی ﮔﺷود ،اﮐﺛر ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎ اﺳﺗﻌدادھﺎی ھﻧری ﺧود
را در ﺧدﻣت ﺳﯾﺎﺳت ﺟدﯾد ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﻧد .ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ،رودﭼﻧﮑو ،ﺗﺎﺗﻠﯾن و ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر
ﺑﮫ طراﺣﯽ آﻓﯾش ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑرای ﻓروﺷﮕﺎه دوﻟﺗﯽ ،طراﺣﯽ ﻟﺑﺎس ﺑرای ﮐﺎرﮔران اﻗدام
ورزﯾدﻧد .ﺗرﮐﯾب زﯾﺑﺎﯾﯽ ھﻧرﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻧﯾﮏ در ﺟﮭت ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺑﮭﺑود و رﻓﺎه ﻣردم ﯾﮑﯽ
از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎ ﺑود .اﺧﺗراع دﯾﮓ زودﭘز ﮐم ﻣﺻرف ﺗوﺳط ﺗﺎﺗﻠﯾن
ﻧﻣوﻧﮫ ای از اﯾن اﯾده ﺑود .ﺑﮫ واﻗﻊ آﻧﺎن از اﯾن طرﯾق ﺑﺎ ظراﻓﺗﯽ ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺑﯾن ﺗﻣﺎﯾل ﺧود
ﺑﮫ ﻣد و ﺗوﻟﯾد اﻧﺑوه از ﯾﮏ ﺳو و آرﻣﺎن ھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺧود از ﺳوی دﯾﮕر ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﺗو ﮔوﯾﯽ آﻧﺎن آﯾﻧده دردﻧﺎک و ﺗراژﯾﮏ ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌد را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ
ﮐردﻧد و ﺑﺎ ھﻧر ﻗﺻد ﺟﻠوﮔﯾری از آن را داﺷﺗﻧد.

ﻋﻧوان :اﮔر ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد؟
: -١آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﮫ از ﺷر ﺳرﻣﺎ ﺧﻼص ﺷوﯾد؟
: -٢آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﮫ از ﺷر ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺧﻼص ﺷوﯾد؟
: -٣آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﮫ ﻏذا ﺑﺧورﯾد؟
: -۴آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد ﮐﮫ ﺑﻧوﺷﯾد؟
ﺑﺷﺗﺎﺑﯾد و ﺑﮫ ﺑرﯾﮕﺎد ﺿرﺑت ﮐﺎر ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد

آﻓﯾش آژﯾت-ﭘروپ ،ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ

ﺑرای دﺳت اﻧدرﮐﺎران ﻣﺟﻠﮫ ﻟف اھﻣﯾت رﺳﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕر
اﺷﮑﺎل ھﻧری و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻧﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت از ﻧﯾﻣﮫ دوم دھﮫ  ١٩٢٠ﺗﻼش در
اﺣﯾﺎی آن ھﺎ داﺷت .ﻓﯾﻠم "ﺑﺎﻧوی ﺟوان و وﻟﮕرد" ) (١٩١٩ﮐﮫ ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﺑﺎزﯾﮕر
اﺻﻠﯽ اش ﺑود ،ﻓﯾﻠم "ﭼﺷم ﮐﯾﻧو" ) (١٩٢۴ﺑﺎ طرح ھﺎی رودﭼﻧﮑو ،ﻓﯾﻠم ھﺎی "اﻋﺗﺻﺎب"،
"رزﻣﻧﺎو ﭘوﺗﻣﮑﯾن" و "اﮐﺗﺑر" ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺳرﮔﺋﯽ آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن ﻧظرﯾﮫ ﭘردار ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﻓﯾﻠم
ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد اﺳﻔﯾر ﺷوب اوﻟﯾن ﻓﯾﻠﻣﺳﺎز زن در ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﯾﻠم ھﺎی طوﻓﺎن ،ﮔرﮔوری
ﮐوزﯾﻧﺳف و ﻟﺋوﻧﯾد ﺗروﺑرﮔر ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺳرﮔﺋﯽ ﺗرﯾﺗﺎﮐوف و ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اوﺳﯾپ
ﺑرﯾﮏ از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾن ﺳﺎل ھﺎی ھﺳﺗﻧد .ﺳﯾﻧﻣﺎی اوﻟﯾﮫ ﺷوروی ﮐﮫ ﺑر ﻣوﻧﺗﺎژ
و طراﺣﯽ ﺳﺎزﻧدﮔﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑود ،ﺑر ھﻧر ھﻔﺗم ﻣﮭر ﺧودش را زد.

ﻓﯾﻠم "اﻋﺗﺻﺎب" اﺛر آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن )(١٩٢۴

ﻓﯾﻠم "ﺑﺎﻧوی ﺟوان و وﻟﮕرد" اﺛر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ )(١٩١٩

ﻓﯾﻠم "اﮐﺗﺑر" اﺛر آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن )(١٩٢٨

ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی ﻓﺗوﻣوﻧﺗﺎژ ،اﺳﺗﻔﺎده اﻧﺗزاﻋﯽ از ﻧور ،ﮐﻧﺗراﺳت و ﻓرم
ھﺎی زاوﯾﮫ دار ،ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﺧودﺷﺎن ﺗﺣول ﺑزرﮔﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻌﻣﺎری و
ﻋﮑﺎﺳﯽ ھم ﺑوﺟود آوردﻧد .اﺳﺗﻔﺎده از اﺷﮑﺎل ھﻧدﺳﯽ و رﻧﮓ ھﺎی زﻧده در آﻓﯾش ھﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎ و
ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳﯾﺎﺳﯽ از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﮔراﻓﯾﺳت ھﺎ ﺑود .طرح ھﺎی ﮔراﻓﯾﮏ رودﭼﻧﮑو ،ال
ﻟﯾﺳﯾزﮐﯽ ،ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﻠﯾﻧﮕﺗﯾر و آﻧﺗون ﻻوﯾﻧﺳﮑﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش ﮐﺎر طراﺣﺎن رادﯾﮑﺎل در ﻏرب ﺷدﻧد.

"ﻧوازﻧده ﺗروﻣﭘت" ،ﻋﮑﺎس رودﭼﻧﮑو

آﻓﯾش ﻓﯾﻠم "رزﻣﻧﺎو ﭘوﺗﻣﮑﯾن" اﺛر آﯾزﻧﺷﺗﺎﯾن )(١٩٢۵

آﺛﺎر رودﭼﻧﮑو در اﯾﻧﺗرﻧت

در ﻣﻌﻣﺎری ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎ ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﻣﻌطوف ﻧﯾﺎزھﺎی
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟدﯾد و وظﺎﯾف ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز رژﯾم ﺟدﯾد ﮐرد.

ﺑﺎ ﺗﺛﺑﯾت رژﯾم ﺟدﯾد در ﭘﯽ ﭘﯾروزی اش در ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ،در ﺟﺑﮭﮫ اﺗﺣﺎد ھﻣﮫ ﮔراﯾﺷﺎت
اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑراﺑر ﺗﮭﺎﺟم ﻧظﺎﻣﯽ ﺿد اﻧﻘﻼب ﺷﮑﺎف ﻣﯽ اﻓﺗد و ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوﯾن
"ﻧپ" اﯾن اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و در ﺑﯾن ھﻧرﻣﻧدان ھم ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺗدرﯾﺞ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﮑوﻣت ﺑﺎ اﯾن ھﻧرﻣﻧدان رو ﺑﮫ ﺳردی ﻣﯽ ﻧﮭد و آﺛﺎر ھﻧر آواﻧﮕﺎرد را ﺑﮫ دﻟﯾل
آن ﮐﮫ ﻓﮭم ﺷﺎن ﺑرای ﻣردم ﻋﺎدی ﻣﺷﮑل" ،ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری" و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﻼف ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ،ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود.
دو روﯾداد در ﺳرﻧوﺷت ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم در روﺳﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﺑودﻧد :ﺧودﮐﺷﯽ
ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ در ﺳﺎل  ،١٩٣٠و اﻋﻼم "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﯾﺎﺳت رﺳﻣﯽ
در ﺣوزه ھﻧر ﮐﮫ در ﮐﻧﮕره اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﺳﺎل  ١٩٣۴رﺳﻣﺎ اﻋﻼم ﺷد .ﺑﺎ
"رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﻣﮑﺗب ھﻧری آواﻧﮕﺎرد و اﻧﻘﻼﺑﯽ ای ﮐﮫ ﺳرﭼﺷﻣﮫ و
ﻣﺣرک ﺑﯽ ھﻣﺗﺎﯾﯽ ﺑرای ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ اﺳﺗﻌدادی ﺑود و ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﮔران ﺑﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﺗﻣدن
ﺑﺷری اﻓزودﻧد ،را در روﺳﯾﮫ زادﮔﺎھش ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرد.

"ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮐﺎرﮔران زوﯾف" اﺛر اﯾﻠﯾﺎ ﮔوﻟوزف ) ،(١٩٢٧ﻣﺳﮑو

ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺣﺎﻣﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎ ﻟﺋون ﺗروﺗﺳﮑﯽ ﺑود .ﭘس از اﺧراج
ﺗروﺗﺳﮑﯽ و اﭘوزﯾﺳﯾون ﭼپ از ﺷوروی در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی  ،١٩٢٧-٨ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ
در اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺳوء ظن ﺑﮫ آن ھﺎ ﻣﯽ ﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗﺛﺑﯾت اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ آﮐﺎدﻣﯾﺳم
ﺗزاری ﺟﺎی ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم را ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٣۴ﮐﮫ "رﺋﺎﻟﯾﺳم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" دﮐﺗرﯾن رﺳﻣﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷود ،ﺗوﻟﯾد آﺛﺎر ھﻧری آواﻧﮕﺎرد ﺗوﺳط ﺑرﺧﯽ از
ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳت ھﺎ ﺑرای ﻣﺟﻠﮫ "ﺳﺎﺧﺗن اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی" اداﻣﮫ داﺷت.

اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم و ھﻧر
رژﯾم ﺟدﯾد در ده ﺳﺎل اول ﺣﮑوﻣت اش ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳر راه ﺧﻼﻗﯾت ھﻧری
ﻧﺑود ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر دﺷواری ﮐﮫ ﺑرای ﺑﻘﺎﯾش دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ زد ،ﺑﮫ
ﮔﺳﺗرش آن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐرد ،ﭼرا ﮐﮫ آن را در راه اﻋﺗﻼی آرﻣﺎن ھﺎی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ دﯾد .ﺑﺎ رﺷد ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﭘﯾروزی ﺳﯾﺎﺳﯽ آن در
اواﺧر دھﮫ  ،١٩٢٠رژﯾم ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ھﻧرﻣﻧدان آواﻧﮕﺎرد را ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐرد و در
ﺣﯾطﮫ ھﻧری از رادﯾﮑﺎﻟﯾﺳم و اﻧﺗزاع دوره اوﻟﯾﮫ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،از
دﮐﺗرﯾن اﺳﺗﻘﻼل ھﻧر ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐرده و درﺑﺎره ھﻧر ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ )ﺑﺧوان ھﻧر
در ﺧدﻣت ﺣﮑوﻣت( ﺑﮫ ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽ ﭘردازد.
ﮐﻣﯽ ﺑﻌد ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﻗدرت ﺟﻧﺎح ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺛﺑﯾت اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ،در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٣
آورﯾل  ١٩٣٢ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺷوروی ﺗﺷﮑﯾل اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﻧرﻣﻧدان
اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد و وظﯾﻔﮫ آن را ﺗﺣﻘق "رﺋﺎﻟﯾﺳم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑل ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑﯾﺎن ھﻧری در ﺷوروی ،اﻋﻼم ﻣﯽ
ﮐﻧد .در ﻣﺻوﺑﺎت آن آﻣده اﺳت ﮐﮫ ھﻧر ﺑﺎﯾد ﺗﻼش اﻧﺳﺎن ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﮫ ﺳوی
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗر را ﻧﺷﺎن دھد و ھﻧرﻣﻧد ﺑﺎﯾد در ﻟﺑﺎس ﯾﮏ
ﻓرد واﻗﻊ ﺑﯾن ،ﺧوش ﺑﯾن و ﻗﮭرﻣﺎن ﺑﮫ ﺧدﻣت ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ درآﯾد.
ﮐﻠﯾﮫ ﺗﺟﺎرب ھﻧری ﮐﮫ از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب روﻧق ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،اﮐﻧون "ﻏﯾر ﭘروﻟﺗری"
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .از اﯾن ﺑﺑﻌد آرﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﺗوده ﻗﺎﺑل ﻓﮭم
ﺑﺎﺷد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف ھر ﭼﯾز ﭘﯾﭼﯾده ،ﻧوآوراﻧﮫ و ﯾﺎ اﺻﯾل ،ﺑﯽ ﻓﺎﯾده و ﺑﺎﻟﻘوه
ﺧطرﻧﺎک ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .دﯾﮕر ھﻧر ﺧﻼق ﻣوی دﻣﺎغ ﻗدرت ﺣﺎﮐم ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷده و دوران آزادی ﺑرای ھﻧر آواﻧﮕﺎرد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯾد.

"ﻏرب و ﺷرق" اﺛر ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧف ) (١٩١٣

ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺳﺎل ١٩٣٢
از ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺗر ﺑرﮔزاری ﯾﮏ ﺟﺷﻧواره در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﯾر ﺗﮑﺎﻣل ھﻧر ﭘﺳﺎ-اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑرای ﺳﺎل
 ١٩٣٢ﺗدارک دﯾده ﺷده ﺑود .در  ١٣ﻧواﻣﺑر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد اﻓﺗﺗﺎح ﺷد .اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل
ھﻧر ﺷوروی ) (١٩١٧-١٩٣٢اﺧﺗﺻﺎص داﺷت و در ﻣﺟﻣوع  ٢۶۴٠اﺛر ھﻧری ﺷﺎﻣل  ١٠۵٠ﺗﺎﺑﻠو
ﻧﻘﺎﺷﯽ ١۵٠٠ ،اﺛر ﮔراﻓﯾﮏ و ٩٠ﻣﺟﺳﻣﮫ از  ۴٢٣ھﻧرﻣﻧد از ﺗﻣﺎم ﮔراﯾﺷﺎت ھﻧری ﺑﮫ ﻣﻌرض ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﯾده ﺑرﮔزاری ﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ از ﻣدت ھﺎ ﭘﯾش ﺗر اﺗﺧﺎذ ﺷده ﺑود .در اﺑﺗدا ﻣﺳﮑو
ﺑرای ﻣﺣل ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود ،اﻣﺎ در ﻣﺳﮑو ﻣﺣل ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﭼﻧﯾن ﭘروژه ﺑزرﮔﯽ وﺟود
ﻧداﺷت .ﻣوزه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺑﺎ ﺳﺎﻟن ھﺎی ﺑزرگ اش ﻣﺷﮑل را ﺣل ﮐرد و ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺟﺎی ﻣﺳﮑو را ﮔرﻓت.

در ﻣﻌرﻓﯽ و ھدف ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه آﻣده ﺑود ﮐﮫ ﻧﻘش اﺻﻠﯽ
اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﻌرض ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗن ھوﯾت ﻓردی ھﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان
ﺷوروی ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮫ ﻣﻣﮑن .از ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ﺑﯽ روح ﻟﻧﯾن و اﺳﺗﺎﻟﯾن در
ھﯾﺑت ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﺑر -اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ آﺛﺎر اوﻟﺗرا ﻣدرن ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧف .ھﻔت
ھﻧرﻣﻧد آواﻧﮕﺎرد ﺳﺎﻟن ھﺎی ﻣﺧﺗص ﺑﮫ آﺛﺎر ﺧودﺷﺎن را داﺷﺗﻧد و ﮐﺎرھﺎی
ﺧود را آزاداﻧﮫ در ﻣﻌرض دﯾد ھﻣﮕﺎن ﻗرار دادﻧد .ﯾﮏ ﺳﺎﻟن ﺑﮫ ﮐﺎزﯾﻣﯾر
ﻣﺎﻟوﯾﭻ ﭘدر ﺳوﭘراﻣﺎﺗﯾﺳم اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷد و ﺳﺎﻟن دﯾﮕری ﺑﮫ ﭘﺎول
ﻓﯾﻠوﻧوف ،ﻣﺑﺗﮑر ﺳﺑﮏ ''رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ''.

ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﺑودﺟﮫ و اﻣور اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ رﯾﺎﺳت آﻧدره ﺑوﺑﻧف ﯾﮑﯽ
از ﭼﺎﭘﻠوﺳﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺗﺷﮑﯾل داد .اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺳﺎل  ١٩٢٩ﻟوﻧﺎﭼﺎرﺳﮑﯽ ھﻧر دوﺳت را ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٩١٧ﺗوﺳط ﻟﻧﯾن ﮐﻣﯾﺳر اﻣور ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرﮐﻧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧدره ﺑوﺑﻧف ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺑوروﮐرات اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ ﺑود را ﺑرﺟﺎﯾش ﻣﻧﺻوب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﻣﯾﺗﮫ دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑﺎ
ﻋﺿوﯾت ھﻧرﻣﻧدان ،ﻣدﯾران ﻣوزه و ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب آﺛﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﺷد ،و ﯾﮏ ﮔروه ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎری
در ﻣﺣل ﺷﺎﻣل ﻣﻌﺎون ﻣوزه دوﻟﺗﯽ روﺳﯾﮫ و دو ھﻧرﺷﻧﺎس و ﻣﻧﺗﻘد ھﻧری ﺳرﺷﻧﺎس ،ﻧﯾﮑوﻻی ﭘوﻧﯾن و
ﻧﺎدژدا دوﺑﯾﭼﯾﻧﺎ ﮐﮫ ھر دو از ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ھﻧر آواﻧﮕﺎرد روﺳﯾﮫ ﺑودﻧد.
ﺑﺎ وﺟود آن ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت در  ٢٣آورﯾل ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺑش ھﺎی ھﻧری
ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻏﯾر از رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را رﺳﻣﺎ اﻋﻼم ﮐرده ﺑود وﻟﯾﮑن ﭘوﻧﯾن ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮫ آن را ﻧدﯾده
ﮔرﻓت و ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺟﺑﮭﮫ واﺣد ھﻧر ﺑﺎ ﻣﮭﺎرت ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯾن ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺑرﻗرار ﮐرد ،ﻋﻧوان
"ھﻧرﻣﻧدان ﻓدراﺳﯾون روﺳﯾﮫ در ﺳﺎل ھﺎی  "١٩١٧-١٩٣٢را ﺑر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺗﺄﮐﯾدی ﺑود ﺑر
ﻧﻘش ھﻣﮫ ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻣﺗﻧوع ،و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ ﻓراﻣﯾن ﺑوروﮐرات ھﺎ را اﺟرا ﻧﮑرد.
ﭘرﺗره "ﻧﯾﮑﻼی ﭘوﻧﯾن" اﺛر ﮐﺎزﯾﻣﯾر ﻣﺎﻟوﯾﭻ ) (١٩٣٣ﻣوزه ﻣﻠﯽ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورک

ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﮑو ﺳﺎل ١٩٣٣
.
ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت آن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﺳﺎل ﺑﻌد در
ﻣﺳﮑو ھم آن را ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد .در روز  ٢٧ژوﺋن  ١٩٣٣در ظﺎھر ھﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺑﺎ ﻋﻧوان ''ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ھﻧرﻣﻧدان ﺟﻣﮭوری ﺷوروی'' ،ﺑﺎ ﻋﻧوان ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﺎل
ﻗﺑل ،در ﻣﺣل ﻣوزه دوﻟﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ واﻗﻊ در ﻣﯾدان ﺳرخ در ﻣﺳﮑو ،اﻓﺗﺗﺎح ﺷد .اﻣﺎ اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺳﺎل ﻗﺑل در ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﻧداﺷت .در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯾن
ﺑرﮔزاری آن دو ،ﭼﻧﮕﺎل اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ﮔرﯾﺑﺎن ھﻧر را ﺳﺧت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣﺻوﺑﮫ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت در ﻣورد ھﻧر را ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﻧد.

ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧوف ،ھﻧرﻣﻧد ﻧﺎﺑﻐﮫ ای ﺑود ﮐﮫ در ﺧﺎرج از روﺳﯾﮫ ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎدی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
اﺳت .در روﺳﯾﮫ او ﯾﮏ ﻧﻘﺎش آواﻧﮕﺎرد ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود .در اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎرھﺎی
ﻓﯾﻠوﻧوف ھم ﻣورد ﺧﺷم ﻗرار ﮔرﻓت و در ﭘﯽ آن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود ھﻧرﻣﻧد ھم ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻗطﻊ ﺳﻔﺎرﺷﺎت دوﻟﺗﯽ وﺿﻌﯾت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ اش ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻓﺗد .او ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺗﺻوﯾری از
اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﻌﯽ ﮐرد ﮐﮫ از ﺷدت ﺧﺷم دﯾﮑﺗﺎﺗور ﺑﮑﺎھد .او ﺳراﻧﺟﺎم در ﺳﺎل  ١٩۴١از
ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.

"ﺗﻧوع" ﮐﻠﻣﮫ ﮐﺛﯾﻔﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﻔوذ و رﺧﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑورژواﯾﯽ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد.
ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﺎﺋو و ﺧﻣﯾﻧﯽ ،اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺷوروی راه را ﺑﮫ آن
ھﺎ ﻧﺷﺎن داده ﺑود .ﭘﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ھﻧر ھم ﮐﺷﯾده ﺷد .ﺑﺳﯾﺎری از
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ آﺛﺎرﺷﺎن در ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد ﺣﺎل در
ﻓﮭرﺳت ﺳﯾﺎه ﮐرﻣﻠﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد .در واﻗﻊ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﻣﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی ھﻧرﻣﻧدان
آواﻧﮕﺎردی ﮐﮫ در ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ﺑودﻧد در ﻣﺳﮑو ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش درآﻣدﻧد .ﻣﯾﺗرﯾش،
ﺳوﺋﺗﯾن و ﺗﯾرﺳﺎ ﺣذف ﺷدﻧد و از  ٧٣ﺗﺎﺑﻠوی ﻓﯾﻠوﻧوف در ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺗﻧﮭﺎ  ۵اﺛر ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .اﮐﺛر آﺛﺎر ﻣﺎﻟوﯾﭻ ،اﯾن ﻧﻘﺎش اﻧﻘﻼب ،ﺣذف ﺷده ﺑودﻧد و ﺷﺧص ﺧودش ھم
در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن دو ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺗروﯾﺞ ھﻧر ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣورد
ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .او ﺑﮫ ﺑﺎزﺟوﯾش ﺑﮫ ﺳﺧره ﻣﯽ ﮔوﯾد :
» از ھﻣﺎن روزھﺎی اول اﻧﻘﻼب ھﻣﮫ ﺗﻼش ھﺎﯾم در ﺧدﻣت ھﻧر ﺷوراﯾﯽ ﺑوده...
ھﻧر ھﻣواره ﺑﺎﯾد ﻧوﺗرﯾن ﺷﮑل ھﺎ را اراﺋﮫ دھد ...و ﻣﺷﮑﻼت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘروﻟﺗری را ﺑﺎزﺗﺎﺑد«.

" ﮐﻠﮫ" اﺛر ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧف ) (١٩٣۵

" اﺳﺗﺎﻟﯾن" اﺛر ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧف ) (١٩٣۶

ﻣﺷﻐﻠﮫ ھﻧرﻣﻧدان آواﻧﮕﺎردﯾﺳت ﺻرﻓﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ و طراﺣﯽ ﻧﺑود .آن ھﺎ
ﻗﺑل .از ھر ﭼﯾز ھﻧرﻣﻧدان ﭘﺎرﺳﺎﻣﻧش ،ﺑﺎ ﮐراﻣت و ﺳﺧﺗﮕﯾری ﺑودﻧد
ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺑﮫ ﯾﮏ آواﻧﮕﺎرد ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ و ﺑﮫ
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺗﺑدﯾل ﮐردﻧد .ﻣﻐز ،ﺷﺧﺻﯾت و ﺣﺗﯽ ﮐﺎﻟﺑدﺷﺎن ﺑطور
ﮐﺎﻣل از ﺟﻧس ھﻧر ﺑود.ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ،رودﭼﻧﮑو ،ﻣﺎﻟوﯾﭻ و ﻓﯾﻠوﻧوف
ﻣﺻﺎدﯾق اﯾن ﺣﮑم ﺑودﻧد.
ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﮑو ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﭘوﻧﯾن ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧده
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻗﺻد ﻧداﺷﺗﻧد ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﺧطر
اﻧدازﻧد .اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد :ﮐﮫ
»ﺳﺑﮏ دوران ﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت ...ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﺑزرگ و ﯾﮏ ﺷﮑﺳت ﺑود ،ﭼرا ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳت
ﭘوﯾﺎﯾﯽ ﺗﺣول ھﻧر ﺷوروی و اﺷﮑﺎل درﺳت ھﻧرھﺎی ﺑﺻری
ﺑرای ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در ﻣﺑﺎرزه اش ﺑرای ﭘﯾروزی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد«.
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻣﺳﮑو ﻧﻘطﮫ ﻋطﻔﯽ ﺑود در ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر در ﺷوروی و
ﺳرآﻏﺎز دوره ﺳرﮐوب آزادی ھﺎی ھﻧری و ﭘوﺷﺎﻧدن اﺟﺑﺎری ﺟﺎﻣﮫ
ﺗﻧﮓ ﮐوﺗوﻟﮫ ای ﺑر ﻗﺎﻣت ﻏول ﻋظﯾم اﻟﺟﺛﮫ ﺳرﮐﺷﯽ .از آن زﻣﺎن ﺑﮫ
ﺑﻌد ھﻧر ﺑﮫ اﻧﺣﺻﺎر دوﻟت در ﻣﯽ آﯾد" ،ﺗرﺑﯾت" ﺗوده ھﺎ ﺗﻧﮭﺎ رﺳﺎﻟت
ھﻧر ﻣﯽ ﺷود ،و وظﯾﻔﮫ دوﻟت ھم ﺗوﻟﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﻣﺣﺻول ھﻧری
و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑﺳﯾﺎر در ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ ﺗﺻﺎوﯾر ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑوروﮐراﺳﯽ در ﻗدرت .اﯾدﺋوﻟوژی و اﺳﺎطﯾر رﻧﮓ واﻗﻌﯾت
ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﻧد.

آﺛﺎر آواﻧﮕﺎردﯾﺳت ھﺎ اﮔر ﻧﺎﺑود
ﻧﺷوﻧد در زﯾر ﮔرد و ﻏﺑﺎر
زﯾرزﻣﯾن ھﺎی ﻣوزه ھﺎ از دﯾد
ﻣردم دور ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎﻧون ھﺎی ھﻧری ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
و ﻣﻧﺣل اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑﮫ ﺟﺎی
آن دو ﺗﺷﮑل ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﺷود ﺗﺎ از آن طرﯾق ھﻧرﻣﻧدان را
زﯾر ﮐﻧﺗرل ﺣﮑوﻣت درآورﻧد.

" آﻧﺎ آﺧﻣﺎﺗووا" اﺛرا ﭘﺗروف ودﮐﯾن

ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی رژﯾم ھﻣﺧواﻧﯽ ﻧدارﻧد ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯾﮫ
راﻧده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﮔذران زﻧدﮔﯽ ﺑراﯾﺷﺎن ﺳﺧت ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﮫ
اردوﮔﺎه ھﺎی ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﮐم ﻧﺑودﻧد
ھﻧرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺑودﺷﺎن ﮐردﻧد.
ﻧﯾﮑوﻻی ﭘوﻧﯾن ،ﻣﺳﺋول ھﻧری ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ھﻣواره ﺑرای ﻧوآوری ھﻧری ﻣﺑﺎرزه ﮐرده و ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺗﻘدﯾن
رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود ،ﭘس از ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻟﻧﯾﻧﮕراد ﺑﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ
ﺣﺎﺷﯾﮫ راﻧده ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺗﺎب ھﺎﯾش
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺳراﻧﺟﺎم او ﺑﮫ ﺧﺎطر اﻧﺗﻘﺎد از ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی رﺋﺎﻟﯾﺳت
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﻻدﯾﻣﯾر ﺳروو ،ﻧﻘﺎش ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑﮫ
اردوﮔﺎه ورﮐوﺗﺎ ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد و در ﺳﺎل  ١٩۵٣در روز ﻣرگ
اﺳﺗﺎﻟﯾن در ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﯾرد.
آﻧﺎ آﺧﻣﺎﺗووا ﺷﺎﻋر ،ﺳﺎل ھﺎی زﯾﺎدی ﺷرﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﮑوﻻی
ﭘوﻧﯾن ﺑود ٠آن ھﺎ در آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﮐوﭼﮑﯽ در ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﺗوق روﺷﻧﻔﮑران و ھﻧرﻣﻧدان ﺑود .آﻧﺎ
ﻣوﻓق ﻣﯽ ﺷود ﺗﻌدادی از آﺛﺎر ھﻧری را ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻧد .ﭘس از
ﺳﻘوط ﺷوروی ،اﯾن آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﻣوزه ﮐوﭼﮑﯽ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود.
در اﯾن ﺳﺎﻟن ﮐوﭼﮏ ﭼﮭره آﺧﻣﺎﺗووا اﺛر ﮐوزﻣﺎ ﭘﺗروف ودﮐﯾن
در ﯾﮏ طرف و ﺗﺻوﯾر ﭘوﻧﯾن ﺗوﺳط ﻣﺎﻟوﯾﭻ ،در طرف دﯾﮕر
ﻗرار دارﻧد .در ﺑﯾن آن دو ،ﻋﮑس ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ از ﭼﮭره
ھﺎی ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ،ﺑﻠوک ،ﺷوﺷﺗﺎﮐووﯾﭻ و ﻣﺎﯾرھوﻟد ﺗوﺳط
ﻧﺎﭘﻠﺑوم و اﻟﮑﺳﺎﻧدر رودﭼﻧﮑو ﺟﻠب ﻧظر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ھﺎی ھﻧری ﺑﺎﯾد آن
ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ را ﺣل ﮐﻧد ﮐﮫ از طرﯾق آﻣوزش و ﭘرورش،
ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ،اﻓزاﯾش ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و اﺻﻼﺣﺎت
رادﯾﮑﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑل ﺣل اﻧد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ھﻣواره
اﯾن ﺧطر وﺟود دارد ﮐﮫ آزادی ﻧﺳﺑﯽ ھﻧر ﻣوﺟب ﺗﮭﯽ
ﺷدن اش از ﻣﻌﻧﺎ ﺷود .اﻣﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﺷﮑراﻧﮫ اﯾن آزادی
اﺳت ﮐﮫ ھﻧر و ﻓﻘط ھﻧر ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻣﯾد و اﻧﺗظﺎرات
ژرف ﯾﮏ دوران را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد و ﻣﺣﻔوظ ﺑدارد.
ﺳرﺷت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ او را ﭼﻧﺎن ھداﯾت
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣواره از آن ﭼﮫ در ﺣﺎل و ﯾﺎ آﯾﻧده
ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدﺳت آورد ،ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواھد و اﻣﯾدھﺎ
و اﻧﺗظﺎرات اش ھﯾﭼﮕﺎه راﺑطﮫ ای ﺑﺎ "ﺿرورت"
ﻧدارﻧد.

ﻧﻘد اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳﺗﯽ ﺑر ھﻧر آواﻧﮕﺎرد
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و از ﺳوی اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم و رﺋﺎﻟﯾﺳم
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺗﮭﺎم زده ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ھﻧر آواﻧﮕﺎرد از
واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر دور ﺑود .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣدﻋﯽ
ﺷدﻧد ﮐﮫ اﯾده و ﻣﺎﮐت "ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺳوم" اﺛر
ﺗﺎﺗﻠﯾن ،ﺑرای دھﻘﺎن روﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎ ﺧﯾش ﭼوﺑﯽ
زﻣﯾن را ﺷﺧم ﻣﯽ زد ،ﭼﮫ ﻧﻔﻌﯽ دارد .از اﯾن ﻣﻧﺗﻘدان
ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد ﮐﮫ اﺻوﻻ ﺧود "ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺳوم" ﺑرای
ﭼﻧﯾن دھﻘﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﻧﻔﻌﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

"ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺳوم" ،ﻣﺎﮐت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺛر ﺗﺎﺗﻠﯾن )(١٩٢٠

آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﺟدﯾد  :رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﺻرﻓﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب ﻣﻘوﻻت ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎرﺑﺳت
ﻗواﻋد و ﻗﯾودھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺋورﯾﮏ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗداوم آن ھﺎ ﻣﺗﮑﯽ اﺳت ﺑر اﯾﺟﺎد ﯾﮏ
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷوﯾق و ﺗﻧﺑﯾﮫ از طرﯾق اھدای ﺟواﯾز و ﯾﺎ ﻣﺣروم ﺳﺎزی از اﻣﮑﺎﻧﺎت .در
ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﻌد از  ١٩١٧وﺿﻌﯾت ھﻧر در روﺳﯾﮫ ﮐﺎﻣﻼ آﻧﺗﯽ ﺗز آن ﭼﯾزی ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت دو ﺳده در روﺳﯾﮫ ﺣﺎﮐم ﺑود .ﭘس از اﻧﻘﻼب  ١٩١٧ﯾﮏ داﻧﺷﺟوی
رﺷﺗﮫ ھﻧر ﻣﯽ ﮔوﯾد » ﺑﺎﺳﺗﯾل آﮐﺎدﻣﯽ را ﻓﺗﺢ ﮐردﯾم« .در ﯾﮏ دوره ﮐوﺗﺎه ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ
ھﻧر در روﺳﯾﮫ ﺣﮑوﻣت را ﺑﮫ ﺧدﻣت اھداف ﺧود و آزادی ﻣطﻠق درآورد .اﻣﺎ ﭘس از
ﺗﺛﺑﯾت ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺿد اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ﯾﮏ آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺑﯾﮫ
آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﻗدﯾﻣﯽ ﺑود را ﻣﺟددا ﺑرﻗرار ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق اراده ﺳﯾﺎﺳت ﺑر ھﻧر
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر وﻻدﯾﻣﯾر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﯾﮏ »دﯾﮑﺗﺎﺗوری ذوق ھﻧری« را اﻋﻣﺎل ﮐﻧد.
در ﺳﺎل  ١٩٣٢ھﻧر ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی زﯾر ﻧظﺎرت آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر ﺑﮫ
رﯾﺎﺳت اﯾزاک ﺑرودﺳﮑﯽ و ﺳﻧدﯾﮑﺎی دوﻟﺗﯽ ھﻧرﻣﻧدان ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرودﺳﮑﯽ در
دوران ﺗزار در ﻗﺑل اﻧﻘﻼب ﻋﺿو آﮐﺎدﻣﯽ ھﻧر ﺑود و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺿدﯾت اش ﺑﺎ
ھﻧر ﻣدرن ﭼﮭره ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ای ﺑود .اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺳﮑﺎن ﮐﺷﺗﯽ ھﻧر را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﺑوروﮐرات
ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر ،واﭘﺳﮕرا و ﺿد ﭼپ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد .ھﯾوﻻی ﺑوروﮐراﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺗدرﯾﺞ ﺣوزه
ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت و اﻗﺗﺻﺎد را ﺑﻠﻌﯾده ﺑود ﺣﺎل ھﻧر را ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑرودﺳﮑﯽ،
ژداﻧف و ﻣﺎﮐﺳﯾم ﮔورﮐﯽ ﻧظرﯾﮫ ﭘردازان ھﻧر اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳﺗﯽ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ھﻧر
آواﻧﮕﺎرد و ﻓوﺗورﯾﺳم )آﯾﻧده ﮔراﯾﯽ( ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷوروی وارد ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﺷده )ادﻋﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن در  ،(١٩٣۴دﯾﮕر
ﻓوﺗورﯾﺳم ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧدارد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻧﻘد وارد آﯾﻧده ﺷده اﯾم .از اﯾن رو از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺣﺎل ﭘرداﺧت ﮐﮫ "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" زﺑﺎن ھﻧری آن اﺳت.

"اﻻغ در ﮐﺎﭘری" اﺛر اﯾزاک ﺑرودﺳﮑﯽ ) ،(١٩٢٩ﻣوزه ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ ﺑردﯾﺎﻧﺳﮏ

رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺿد ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ

"ﺻﺑﺣﮕﺎه ﻣﯾﮭن" اﺛر اﺷورﭘﯾن ﻓﯾودور ﺳﺎووﯾﭻ ،ﻣوزه ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ ﻣﺳﮑو

اﺣﯾﺎی آﮐﺎدﻣﯾﺳم در ھﻧر ﺗﺣت ﻋﻧوان "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ،ﺑﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ ھﻧری
ﺳﺎده ،ﻗﺎﺑل ﻓﮭم ﺑرای ﻣردم ﻋﺎدی و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺧواﺳت ھﺎی ﻋوام اﺳت ،ﺗوﺟﯾﮫ ﺷد .در
واﻗﻌﯾت اﻣر ،آﺛﺎر ھﻧری "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺗوده ھﺎی ﻣردم واﻗﻊ
ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک اﻧد ،ﺑﮫ ﺟز ﭼﻧد ﻧﻘﺎﺷﯽ از ﻟﻧﯾن در ﻧﻘش ﻗﮭرﻣﺎن اﻧﻘﻼب و ﺑﮫ
ﺳﺑﮏ ﺗﺻﺎوﯾر ﺷﮭدای ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ھﻣﮕﯽ ﻓﺎﻗد ﮐم ﺗرﯾن ارزش ھﻧری اﻧد.
اﯾن واﻗﻌﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر اﺛر ھﻧری ﺑﮫ درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﯾﮏ ﺑﻌد و ﺗﺎﺛﯾر اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ھم
دارد ،ﺣﺗﯽ اﮔر آﻓرﯾﻧﻧده اش ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺗﯽ ھم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺧواھد ﮐﮫ اﺛرش ﺻرﻓﺎ ﯾﮏ
ﮐﺎر ھﻧری ﺑﺎﺷد .اﯾن ھم واﻗﻌﯾت دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﻼح اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ
ﻧﯾﺎز دارد و ھر ﻧوﻋش را در ﺧدﻣت اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ اش ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯾن
اﺛری ﺑﺎ ھدف ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاری ﺳرﯾﻊ و ﻋﻣری ﮐوﺗﺎه )آﻓﯾش( و آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎدواﻣﯽ
دارﻧد ﺗﻣﺎﯾز ﻗﺎﺋل ﺷد .آﺛﺎر ھﻧری دﺳﺗﮫ اول ﻋﻣدﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺋل روز ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﭘردازﻧد و
ﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺷﺎن ﺗوده ھﺎی ﻣردم اﻧد و ﻓرم و ﻣﺣﺗواﯾﯽ ﺳﺎده دارﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗوا و
ﻓرم آﺛﺎر ھﻧری دﺳﺗﮫ دوم ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده ﺗرﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﺑراﺑر ﮔذﺷت زﻣﺎن و
ﺗﻐﯾﯾرات ﺣﺎﺻل از آن دوام آورﻧد .از اﯾن رو ﻣﺛﻼ ﻧﻘﺎﺷﯽ روﻏﻧﯽ و ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی ﺑﮫ
ﻋﻼوه ﺑر دﻻﯾل ﻓوق از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﮑﺛﯾرﭘذﯾر ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران ﺷﺎن ﻣﺣدود اﻧد،
اﺑزارھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻓﯾش ،ﻓﯾﻠم ،ﺗﺋﺎﺗر ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،ﺗراﻧﮫ
و ﺷﻌر اﺑزارھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺗری ھﺳﺗﻧد.

در "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" اﯾن ﺗﻣﺎﯾز ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ از ﺑﯾن ﻣﯽ رود ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣواردی ﻣﻌﮑوس
ھم ﻣﯽ ﺷود .ﻗطﺎر " آژﯾت-ﭘروپ" ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓﻘﯽ ﺑود در اﺳﺗﻔﺎده از ھﻧر در
ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﻓردای اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ،درﺳﺗﯽ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد .از ﺗﺿﺎدھﺎی
ﺳﯾﺎﺳت ھﻧری دوران اﺳﺗﺎﻟﯾن اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﮐوب " آژﯾت-ﭘروپ" ،زﯾر ﻟوای ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﭼپ روی روﺷﻧﻔﮑران ،ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ آﮐﺎدﻣﯾﺳم اش ﺑﮫ ﺿرر ﺧود رژﯾم ﺗﻣﺎم
ﺷود.

ﻗطﺎر آژﯾت  -ﭘروپ"

ﺗروﺗﺳﮑﯽ از ھﻣﺎن روزھﺎی اول اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻧر ﻣﺧﺎﻟف ﺑود و ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم "ھﻧر
ﭘروﻟﺗری" را اﺻوﻻ ﻗﺑول ﻧداﺷت .او اﺳﺗدﻻل ﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﯾﮏ
ﮐﺷور ،آن ﮐﺷور وارد ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎل از ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﻣﯽ ﺷود .ھدف اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ زوال ھﻣﮫ طﺑﻘﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺎرف ھﻧر و ﻋواﻣل آﻓرﯾﻧﻧده
اش ،و از آن ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﺧﺎص ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ وﺟود
آورد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ "ھﻧر ﭘروﻟﺗری" اﺻطﻼح در ﺧود ﻣﺗﺿﺎدی اﺳت .از اﯾن رو ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ھﯾﭼﮕﺎه
ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﺷﮑﺎل ھﻧری ﺧودش را ﻧﮫ در ﺟواﻣﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد و ﻧﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎل.
اﻣﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﯾﮕر ﺳﺧن از "ھﻧر ﭘروﻟﺗری" ﺑﯽ ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﭼرا ﮐﮫ دﯾﮕر
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﯾﯽ وﺟود ﻧدارد .او ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﭘﯾروزی اﻧﻘﻼب ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ،
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی در ﻗدرت در دوران اﻧﺗﻘﺎل در ﺟﮭت ﺑﻧﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﺎﯾد از ﺗﻣﺎم دﺳﺗﺎوردھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ ،ﺗﮑﻧﯾﮑﯽ ،ھﻧری ﺗﺎ آن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮭره ﺑﮕﯾرد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن دﺳﺗﺎوردھﺎ ﺟﮭﺎﻧﺷﻣول و ﻓرآ
طﺑﻘﺎﺗﯽ اﻧد.
اﻟﮑﺳﺎﻧدر وروﻧﺳﮑﯽ ،ﯾﮏ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ﻋﺎﺷق ادﺑﯾﺎت ،ﯾﮏ ﻣﻧﺗﻘد ھﻧری ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ﺻﺎﺣب ﻧظر و
ﯾﮏ ﭼﮭره ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ای ﺑود .او در ﻣورد ھﻧر ﺑﺎ ﺗروﺗﺳﮑﯽ ھم ﻧظر ﺑود و از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻧظرﯾﮫ
"ھﻧر ﭘروﻟﺗری" .ﻣﺧﺎﻟﻔت اش ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻗﯾﻣت از دﺳت دادن
ﺟﺎﻧش ﺗﻣﺎم ﺷد و در  ١٩٣٧اﻋدام ﻣﯽ ﺷود .او ﻣرﺗﮑب "ﺟرم ھﻧری" ﺷده ﺑود.
"اﻟﮑﺳﺎﻧدر وروﻧﺳﮑﯽ" ،ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﮫ ﻓدای ﻋﺷق اش ﺷد

ﺻﻧﻌﺗﯽ ﮐردن و ھﻧر
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺳﺎل  ١٩٢٨اوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑرای ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷدن ﺷوروی
را ﺑﮫ راه اﻧداﺧت در ﺑراﺑر ﻣﺳﺋوﻻن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺷوراھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد:
» اﯾن اﻣر ﻣﺳﺎﻟﮫ ﺑﻘﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺷور اﺳت .ﻣﺎ ﺻد ﺳﺎل از ﻏرب ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری
ﻋﻘب ﺗرﯾم .اﮔر در طﯽ ده ﺳﺎل آﺗﯾﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧرﺳﯾم آن ھﺎ ﻣﺎ را ﻧﺎﺑود ﺧواھﻧد
ﮐرد«.

در ﭘﯽ اﯾن ﺳﺧﻧﺎن در ﺣﯾطﮫ ﮐﺎر اﻗداﻣﺎت ﺗﺿﯾﯾﻘﺎﺗﯽ ﺷدﯾدی اﺗﺧﺎذ ﺷدﻧد :ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر
ھﻔت روزه ،ﮐﺎھش ﺷدﯾد دﺳﺗﻣزدھﺎ ،وﺿﻊ ﻣﺟﺎزات ھﺎی ﺷدﯾد ﺑرای ﮐﺎرﮔران ﺗﻧﺑل،
ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﺑرای زﻧداﻧﯾﺎن ،اﯾﺟﺎد اردوﮔﺎه ھﺎی ﮐﺎر اﺟﺑﺎری و اﻋزام اﺟﺑﺎری
اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﮫ اردوﮔﺎه ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﮐﺎر داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ" .دورﺑﯾن ﻋﮑﺎﺳﯽ آرﮐﺎدی ﺷﺎﯾﮑت ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ اﯾن ﻟﺣظﺎت را ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ
ﺛﺑت ﮐرده اﺳت.
طرح ھﺎی ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ اھداف ﺟﺎه طﻠﺑﺎﻧﮫ وﻟﯾﮑن ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾر اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐردﻧد .دو
ﺑراﺑر ﺷدن ﺗوﻟﯾدات ﺻﻧﻌﺗﯽ ظرف ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ،اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻏول ﭘﯾﮑر و ...
ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗن ﺑﯾش از ﻧﯾم ﻣﯾﻠﯾون ﮐﺎرﮔر ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﺳدی
ﺑر روی رودﺧﺎﻧﮫ دﻧﭘر و اﯾﺟﺎد ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ھﯾدرواﻟﮑﺗرﯾﮏ ﻋظﯾم .در ﺳﺎل  ١٩٣٢در
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم رژﯾم ﺗﺣﻘق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ را ﭘﯾروزﻣﻧداﻧﮫ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ از
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ آن ﺳﺧﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﻣﯽ آﯾد .اﯾزاک ﺑرودﺳﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺷﯾدن ﺗﺎﺑﻠوی "ﮐﺎرﮔر
ﺿرﺑﺗﯽ دﻧﯾروﺳﺗروی" ) (١٩٣٢اﯾن دﺳﺗﺎورد ﺻﻧﻌﺗﯽ را ﺟﺷن ﻣﯽ ﮔﯾرد .در اﯾن اﺛر
ﺟرﺛﻘﯾل ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ از زﻣﯾن ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﭘرﮐﺷﯾده و ﻣرد ھرﮐول ﮔوﻧﮫ ای)ﯾﮏ
ﻣﯾﮑل آﻧژ ﺷوروی( ﻧﻣﺎد ﻣرد ﻧوﯾن ﺷوروی ،ﻓرﻣﺎن اش را در دﺳت دارد.
از ﻣﻧظر ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗدرت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﯾن اﻧﮕﯾزه ھﺎ ﺑرای ﻣدرﻧﯾزاﺳﯾون ﺻﻧﺎﯾﻊ ﮐﺷور ﺑﮫ
ھر ﻗﯾﻣت ،اﻟزاﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ و ﻓﻧﺂوری را ﻣوﺿوع ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎﻟطﺑﻊ در
ارﺗﻘﺎی ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯽ ھﻧر ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.

"ﮐﺎرﮔر ﭼﺎﭘﭼﯽ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺟوان" اﺛر آرﮐﺎدی ﺷﺎﯾﮑت )(١٩٢٩

"ﮐﺎرﮔر ﺿرﺑﺗﯽ دﻧﭘروﺳﺗوروی" اﺛر اﯾزاک ﺑرودﺳﮑﯽ ) ،(١٩٢٨ﻣوزه ھﻧرھﺎی زﯾﺑﺎ ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ

دو ﺗﺎﺑﻠوی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻓوﺗورﯾﺳﺗﯽ "ﮐﺎرﮔران زن ﻣﺣﺻور ﭼرخ و ﻣﺎﺳوره ھﺎی
ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺳﺎﺟﯽ" اﺛر اﻟﮑﺳﺎﻧدر دﯾﻧﮑﺎ و "ﻧﺧرﯾﺳﺎن ﺳرخ" اﺛر آﻧدری ﮔوﮐوﺑف ﺑﮫ
روﺑﺎت ھﺎی ﻓﯾﻠم ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ  -ﺗﺧﯾﻠﯽ ﺷﺑﺎھت دارﻧد.

"ﮐﺎرﮔران زن ﻣﺣﺻور ﻣﺎﺳوره ھﺎ ﻧﺳﺎﺟﯽ" اﺛر اﻟﮑﺳﺎﻧدر دﯾﻧﮑﺎ ) ،(١٩٢٨ﻣوزه ﺳﻧت ﭘﺗرزﺑورگ

"ﻧﺧرﯾﺳﺎن ﺳرخ" اﺛر آﻧدری ﮔوﮐوﺑف ) (١٩٣٣

اورﺗور ﺳﻣﻔوﻧﯾﮏ "ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ذوب آھن" اﺛر اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣوزﻟو روح زﻣﺎن را
در ﻗﺎﻟب ﻧت ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺟﺎی ﻣﯽ دھد
رﻣﺎن ھﺎی "ﺳﯾﻣﺎن" ﻧوﺷﺗﮫ ﻓﺋودور ﮔﻼدﮐوف و "ﭼﮕوﻧﮫ ﻓوﻻد آﺑدﯾده ﺷد"
ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﯾﮑوﻻ اوﺳﺗرﻓﺳﮑﯽ ،ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺑﮫ اﺳطوره ﺳﺎزی از ﮐﺎرﮔران
ﺷوروی ﻣﯽ ﭘردازﻧد و آﻧﺎن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧداﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﻧد ،ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از
ھﻧر رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ھﺳﺗﻧد :ﻧژاد ﺟدﯾدی از اﺑرﻗﮭرﻣﺎن ھﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان
"ﮐﺎرﮔران ﺿرﺑﺗﯽ" ،ﮐﺎرﮔراﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎر ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﮐﺷور را
ﺑر دوش ﮔﯾرﻧد ﺑﻠﮑﮫ ھﻧرﻣﻧدان ھم ﺑﺎﯾد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر آن ھﺎ را
ﺑﺳﺗﺎﯾﻧد و ﻣﺑﻠﻎ اش ﺑﺎﺷﻧد.

اورﺗور ﺳﻣﻔوﻧﯾﮏ "ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ذوب آھن" اﺛر اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣوزﻟو

"ﺗﺣﻘق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ در ظرف ﭼﮭﺎر ﺳﺎل" اﺛر ﯾﺎﮐوف ﮔوﻣﯾن )(١٩٣١

وﻻدﯾﻣﯾر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﮐﮫ ﺳرﺷت اش از آن ﻧوع ﺷﺑﮫ – ھﻧرﻣﻧدان از طﯾف ھﻣرﻧﮓ ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ھﺎ
ﻧﺑود و ﺑرﺧﻼف ﺟو ﺣﺎﮐم ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘق ﯾﮏ ﺳﺎل زودﺗر از ﻣوﻋد اوﻟﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ را ﺟﺷن
ﻧﮕرﻓت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ طرز ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی و در ﻗﺎﻟب واژه ھﺎﯾﯽ ﮐوﺑﻧده در ﻧﮑوھش آن ﻣﯽ ﺳراﯾد:
ﺑﮫ ﭘﯾش ،ﺳﭘﺎه ﺿرﺑت!
از ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ! ...
ﭘر از ھوا ﮐﻧﯾم ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺎن را،
و در ژرﻓﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ روﺳﯽ
ﭼﮑش در روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺛل ﻣﯾﺦ ھﺎ...
ﺑﮫ ﭘﯾش ،ﺑدون ھﯾﭻ روز اﺳﺗراﺣت
ﺑﮫ ﭘﯾش  ،ﺑﺎ ﻗدم ھﺎی ﻏول آﺳﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ
ﺗﮑﻣﯾل در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل
اﯾﻧﮏ ﺻﻌود ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم
اﺻﯾل ،واﻗﻌﯽ ،زﻧده!
"وﻻدﯾﻣﯾر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ" اﺛر اﯾﮕﺎل وردی

ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ ﭼﻧدان دوام ﻧﯾﺎوردﻧد .اﻗﺗﺻﺎد ﺷوروی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺣﮑﻣﯽ و
ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری از ﺑﺎﻻ در ﺗﻘﺎﺑل ﮐﺎﻣل و ﺿدﯾت ﺑﺎ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری از
ﭘﺎﺋﯾن ﺑود .ﻓراﻣﯾن ﺑوروﮐرات ھﺎ ﺟﺎی اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل ﺗوده ھﺎ را ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺟﺎی
دﻣوﮐراﺳﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑوروﮐراﺳﯽ ﺣﺎﮐم ﺷده ﺑود .ﺷﻌﺎر "زﻣﯾن
ﺑﮫ دھﻘﺎﻧﺎن" ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ را ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﺎﻧده ﺑود.
اﺷﺗراﮐﯽ ﮐردن اﺟﺑﺎری و ﺧوﻧﯾن ﺗوﺳط ﺑﺎﻧد اﺳﺗﺎﻟﯾن از ﺳﺎل  ١٩٢٨ﺑﺑﻌد ﻧﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﻓﻼﮐت ده ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﻣرگ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ اﻧﺳﺎن را ﻣوﺟب ﺷد ﺑﻠﮑﮫ
ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺳﻘوط ﮐل ﺳﯾﺳﺗم در ﻧﯾم ﺳده ﺑﻌد ھم ﺷد .اﺳﺗﺎﻟﯾن اﻋﻼم ﮐرد:
» ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐوﻻک ھﺎ )دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﺧﺎﻟف اﺷﺗراﮐﯽ ﮐردن( را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾم  ...ﻣﺎ
ﺑﺎﯾد آن ھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم  ...ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ھﺎ
ﺑﮫ ﺷدت ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧﯾم ،آن ھﺎ ھرﮔز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎر دﯾﮕر ﻗد ﻋﻠم ﮐﻧﻧد!«
ﺗﺎﺑﻠوی "ﮐﺎرﮔر ﻣزرﻋﮫ اﺷﺗراﮐﯽ" اﺛر ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧوف ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑﻠﯽ اﻧدوه،
ﺳردرﮔﻣﯽ و ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﮏ دھﻘﺎن از اﺷﺗراﮐﯽ ﮐردن اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد.

"ﮐﺎرﮔر ﻣزرﻋﮫ اﺷﺗراﮐﯽ" اﺛر ﭘﺎول ﻓﯾﻠوﻧوف )(١٩٣١

ﺑرداﺷت ﻓﺎﺟﻌﮫ آﻣﯾز ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد ﺷد و ﺑﮫ واﺳطﮫ ﮐﻣﺑود دو ﻣﯾﻠﯾون
ﺗن ﻏﻼت ،اﻣواج ﻗﺣطﯽ ﮐﺷور را ﻓرا ﮔرﻓت .دوﻟت ﺑرای ﻏﺻب ﻣﺣﺻوﻻت
ﮐﺷﺎورزان "ﮔروه ھﺎی ﺿرﺑت ﻣﺳﻠﺢ" ﺑﮫ روﺳﺗﺎھﺎ ﻓرﺳﺗﺎد و ھر ﮐﮫ را ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت از ﺧود ﻧﺷﺎن داد ﺗﺣت ﻋﻧوان ﺿد اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﮐﺷت و ﯾﺎ ﺑﮫ اردوﮔﺎه
ھﺎی ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﺗﺑﻌﯾد ﮐرد.
رژﯾم ﮐﮫ ﺑﻘﺎﯾش را در ﺧطر ﻣﯽ دﯾد ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اش را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﮑﺎر
اﻧداﺧت .ﻧﺎﺑودی ﮐوﻻک ھﺎ و ﺳﺗﺎﯾش "ﮔروه ھﺎی ﺿرﺑت ﻣﺳﻠﺢ" ﺳوژه
ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﻣﯽ ﺷود .ﻣزارع ﺳرﺳﺑز و ﭘر ﻣﺣﺻول ،روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﺷﺎد و
ﺳرﺣﺎل ﺳوار ﺑر ﺗراﮐﺗور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻣزرﻋﮫ اﺷﺗراﮐﯽ ،ﻣوﺿوع ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ،
اﺷﻌﺎر ،آھﻧﮓ ھﺎ و ﻓﯾﻠم ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻓﻼﮐت واﻗﻌﯽ روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن را
ﻣﺧﻔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻟوﯾﭻ آواﻧﮕﺎردﯾﺳت ھم در ﺑراﺑر دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﮐرﻣﻠﯾن
ﻧﺷﯾﻧﺎن ﭘس ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و ﺗﺎﺑﻠوی "زن ﺑﺎ ﺷن ﮐش" ،ﺗﺻوﯾر ﯾﮏ زن روﺳﺗﺎﯾﯽ
ﺑﯽ ﭼﮭره و ﻓﺎﻗد ﻓردﯾت را ﻣﯽ آﻓرﯾﻧد.

"زن ﺑﺎ ﺷن ﮐش" اﺛر ﻣﺎﻟوﯾﭻ )(١٩٣١

ﺣﺗﯽ ﺧوﺷﺑﯾن ﺗرﯾن اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳت ھﺎ ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑر ﺣﻘﯾﻘت وﺧﺎﻣت اوﺿﺎع
ﭼﺷم ﺑﺑﻧدﻧد .دﺳﺗﮕﺎه اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ رژﯾم ﺑﮑﺎر اﻓﺗﺎد ﺗﺎ ﭘﺎداش ﺳﺧﺗﯽ
ھﺎ و ﻓداﮐﺎری ھﺎی اﻣروزه را ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت اﯾده آل ﻓردا ﺣواﻟﮫ
دھد .وظﯾﻔﮫ "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" اﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ﺗوﺿﯾﺢ
دھﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎﯾد ھﻔت روز در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،ﭼرا ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزدھﺎ را ﺑﺎﯾد
ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﭼرا ﺑﯾن دﺳﺗﻣزدھﺎ اﺧﺗﻼف ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .ﭼرا زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
اﺧﺗﻼف ﻓﯾزﯾﮑﯽ اﺷﺎن ﺑﺎ ﻣردان ﺑﺎﯾد ﺑﺎزده ﺗوﻟﯾدی ﻣﻌﺎدل ﻣردان داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺑزاری ﺑود در دﺳت رژﯾم در ﺟﮭت ﺑﺳﯾﺞ ﺗوده ھﺎ ،از
طرﯾق دﺳﺗﮑﺎری و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋواطف ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ،ﺿﻣﯾر آﮔﺎه و ﻧﺎﺧودآﮔﺎه
ﺗوده ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﯾﻧده ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎور داﺷﺗﻧد .ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی
دﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن اﺳﺎطﯾر ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﺑﺎھت دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ورزﺷﮑﺎران ،و
ﺗﺎﺑﻠوی و "دﺧﺗر وزﻧﮫ ﭘرﺗﺎب ﮐن" اﺛر اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺳﺎﻣوﺧﺎﻟوف ) (١٩٣٣ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎی دوران آﻟﻣﺎن ھﯾﺗﻠری.

"ﮐﺎرﮔﺎه" اﺛر دﯾﻧﮑﮫ )(١٩٣٧

"دﺧﺗر وزﻧﮫ ﭘرﺗﺎب ﮐن" اﺛر اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﺳﺎﺧوﻣﺎﻟوف ) ،(١٩٣٣ﮔﺎﻟری دوﻟﺗﯽ ﺗرﺗﯾﺎﮐو

"زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر" اﺛر دﯾﻧﮑﮫ )(١٩٣۵

آﺛﺎر ﻣﺎرک ﺷﺎﮔﺎل در اﯾﻧﺗرﻧت

ﮔوﻻگ و ھﻧر
رژﯾم ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺗرﻓﻧدھﺎﯾش ﮐﻣﺗر ھﻧرﻣﻧدی را در ﺷوروی ﺗواﻧﺳت ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧد .ﯾوری ژﯾواﮔو ﺷﺎﻋر
رﻣﺎن ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک ،ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﻟﮕد ﻣﺎل ﺷدن ﺗﻣﺎم ارزش ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ،از ﻋﺷق اوﻟﯾﮫ
اش ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﺗﮭﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﺷﺎﻋران و ھﻧرﻣﻧدان واﻗﻌﯽ ھم دﯾر ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣﺳﯾر ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ را
ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾﻧد .ﮐﺎﻧدﯾﻧﺳﮑﯽ و ﺷﺎﮔﺎل ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﭘس از اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ھر دو ﻧﻘش ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ
در ﻣوﺳﺳﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ داﺷﺗﻧد ،در اواﺧر ﺳﺎل ھﺎی دھﮫ  ١٩٢٠ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺷوروی
ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﺗﮑﺎن دھﻧده ﺗر از ھﻣﮫ ،ﻣرگ ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﺷﺎﻋر رژﯾم ﺷوراھﺎ ،ﺑود .ﺷﻌر او ﻗوی ،ﻧوآوراﻧﮫ و
ﺳﻼﺣﯽ ﺑود ﺑرای ﻧﺑرد ﺑﺎ دﻧﯾﺎی ﮐﮭن و ﻓراﺧواﻧﯽ در ﺑﻧﺎی دﻧﯾﺎی ﻧو .ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺑل
از اﻧﻘﻼب  ١٩١٧از ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ ﺑود و ﻋﺷق آﺗﺷﯾن اش ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑر ﮐﺳﯽ ﭘوﺷﯾده ﻧﺑود ،ﺑﺎ
رﺷد و ﺗﺣﮑﯾم ﺑوروﮐراﺳﯽ ،ﻧظﯾر اﮐﺛر ھﻧرﻣﻧدان اﻧﻘﻼب دﭼﺎر ﯾﺎس و دﻟﺳردی ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از
ﺷﮑﺳت اﭘوزﯾﺳﯾون ﭼپ و ﺗﺑﻌﯾد ﻟﺋون ﺗروﺗﺳﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٩٢٧ﺑﮫ ﺧﺎرج از روﺳﯾﮫ ،ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ
در اﻧﺗﻘﺎد از اﺳﺗﺎﻟﯾن و رﺷد ﺑوروﮐراﺳﯽ دو ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی "ﺳﺎس" ) (١٩٢٨و "ﮔرﻣﺎﺑﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ" ) (١٩٢٩ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد .در اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﮫ ھﺎ او ﺑﮫ اﺳﺗﻌﺎره و ﺑﺎ طﻧزی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻼﯾم ﺑﯽ
ﻓرھﻧﮕﯽ ،ھﻧر ﺳﺗﯾزی و ﻣﻧش ﺗﺣﮑﻣﺎﻧﮫ ﺑوروﮐراﺳﯽ را ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﻧﯾش ﺗﻧد ﺣﻣﻼت
ﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن در ﺧدﻣت ﻗدرت ،روح ظرﯾف و ﺣﺳﺎس ﺷﺎﻋر اﻧﻘﻼب را ﺳﺧت ﺟرﯾﺣﮫ دار ﻣﯽ ﮐﻧد .او
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ﺳرﺧورده ﺷده و ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾزای ﺧروج از ﮐﺷورش ھم رد ﻣﯽ ﺷود ،در
 ١۴آورﯾل  ،١٩٣٠در آﭘﺎرﺗﻣﺎن اش در ﻣﺳﮑو ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﺧود ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ دھد.
ﯾﺎدداﺷت ﺧودﮐﺷﯽ اش ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﺷﻌر ﻣوﯾﮫ اﺳت از ﻋﺷق ﯾﮏ طرﻓﮫ ای ﮐﮫ او را از ﭘﺎ در آورد:

ﺳﺎﻋﺗﯽ از ﻧﯾﻣﮫ ﺷب ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
ﮐﮭﮑﺷﺎن راه ﺷﯾری در درازای ﺷب ﻧﻘره ﻣﯽ اﻓﺷﺎﻧﻧد.
ﺷﺗﺎﺑﯽ ﻧدارم ﺑﺎ رﻋد ﺗﻠﮕراف
ﺳﺑﺑﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾدار ﯾﺎ دل ﻧﮕراﻧت ﮐﻧم.
ﺑﻘول ﻣﻌروف ﭘروﻧده ﺑﺳﺗﮫ ﺷده.
ﻗﺎﯾق ﻋﺷق در ﻣﻼل روزﻣرﮔﯽ ﺑﺷﮑﺳت.
ﺣﺎل دﯾﮕر ﺑﺎ ھم ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯾم .ﭘس ﭼرا رﻧﺟش
...

وﻻدﯾﻣﯾر ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ

ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﺷﺎﻋران و ھﻧرﻣﻧدان ﺑﺳﯾﺎری در ﮔوﻻگ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد .آن ھﺎ ﺑﮫ "ﺟرم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ "
ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ و ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾزی ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺑرای ﻗدرت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺗﮭم ﺷدﻧد ،اﻣﺎ آن ھﺎ در
واﻗﻊ ﻣرﺗﮑب "ﺟﻧﺎﯾﺎت ھﻧری" ﺷده ﺑودﻧد .وزووﻟود ﻣﺎﯾرھوﻟد ﮐﺎرﮔردان ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗﺋﺎﺗر ﺗﺟرﺑﯽ و
آواﻧﮕﺎرد ﺑود .آﻓرﯾﻧش ھﺎی ھﻧری او ﺧواﻧﺎﯾﯽ ﭼﻧداﻧﯽ ﺑﺎ رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر و
ﺑﯽ روح رژﯾم ﻧداﺷت .او ﭘس از آن ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﻣواﺿﻊ ھﻧری اش را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺗوﺳط ﭘﻠﯾس ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﻣﯽ ﺷود و ﺑﮫ ﺷدﯾدﺗرﯾن وﺟﮭﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﻣﺎﯾرھوﻟد ﺑﮫ اﻣﯾد
ﻣورد ﺑﺧﺷش واﻗﻊ ﺷدن رﻧﺟﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮐﮫ در آن آﻣده اﺳت :
» ﻣرا ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،دﻣرو روی زﻣﯾن دراز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑر ﺳﺗون ﻓﻘرات و ﭘﺎی ھﺎﯾم
ﺿرﺑﮫ وارد ﻣﯽ آورﻧد .ﺳﭘس از ﭘﺎ آوﯾزاﻧم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...از ﺷدت درد ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﭘﯾﭼم و ﻣﯽ
ﮔرﯾم .ھم ﭼون ﺳﮓ و ﮔرﯾﮫ ﭘﯾﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽ ﺧورم .اوه ،ﻗطﻌﺎ ﻣردن از اﯾن راﺣت ﺗر اﺳت.
ﺧودم را ﺧواھم ﮐﺷت ،اﻣﯾدوارم ھر ﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﺟﻠوی ﭼوﺑﮫ دار ﻓرﺳﺗﺎده ﺷوم«.
ﻣﺎﯾرھوﻟد در ﻓورﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩۴٠اﻋدام ﻣﯽ ﺷود .ﮔزارش داده اﻧد ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﻟﺣظﮫ زﻧدﮔﯽ
ﻓرﯾﺎد "زﻧده ﺑﺎد اﺳﺗﺎﻟﯾن" ﺳر داد .ﺑﯾﭼﺎره ﻧظﯾر ھزاران ﻧﻔر ﻗﺑل از ﺧودش ﺑر اﯾن ﺑﺎور ﺑود ﮐﮫ
اﺳﺗﺎﻟﯾن ،اﯾن ﭘدر ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﻠت ،ﺑﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣش ﻣرﺗﮑب ﻣﯽ ﺷدﻧد ﻣطﻣﺋﻧﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت
آﮔﺎه ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ اﺳﺗﺎﻟﯾن ھم ﭼون ھﻣﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎ از ﺗﻣﺎم ﺟﻧﺎﯾﺎت رژﯾم ﺷﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺑود ﺑﻠﮑﮫ
اﺻوﻻ آﻣر آن ھﺎ ﺑود .ھﻧر ،ﺷﻌر ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ﻋﺷق ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧزد اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ﻧداﺷت .ھﻧر
آواﻧﮕﺎرد اﮐﺗﺑر ھم ﭼون ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ﮔل زﯾﺑﺎ و ﻣﻌطر در زﯾر ﭼﮑﻣﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم ﺧرد و ﻟﮕدﻣﺎل ﺷد.
ﻣﺎﯾرھوﻟد اﻋدام ﺷد ،اﻟﮑﺳﺎﻧدر وروﻧﺳﮑﯽ اﻋدام ﺷد ،ﺑﺎﺑل در اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﻣرد ،ﻣﺎﻧدﻟﺷﺗﺎم
در اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﻣرد ،ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ﺧودﮐﺷﯽ ﮐرد ،...و ﺧوش اﻗﺑﺎل ﺗرﯾن ھﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ
ﺗرک وطن ﺷدﻧد .اﯾن ھﺎ ﻓﻘط ﮔوﺷﮫ ای از ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳم در زﻣﯾﻧﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺑود.
"زﻧﺎن در ﮔوﻻگ" اﺛر آﻧﺎﺗوﻟﯽ ﭼودﯾﻧوﻓﺳﮑﯽ

ﮐوه ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐرﻣﻠﯾن
ﻣﯽ زﯾﯽ ﯾم  ،ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم زﻣﯾن زﯾر ﭘﺎﯾﻣﺎن را ﺣس ﮐﻧﯾم
در ده ﮔﺎﻣﯽ ھم ﺻدای ﻣﺎ را ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺷﻧود
و اﮔر ھر از ﮔﺎھﯽ ﺑﺣﺛﯽ درﮔﯾرد
ﺑﺎﯾد ﻣﺟﯾز آن ﻗﻔﻘﺎزی ﮐرﻣﻠﯾن ﻧﺷﯾن ﺑﺎﺷد
اﯾن دھﻘﺎن ﮐش
ﺷﻌر »ﮐوه ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐرﻣﻠﯾن« ﺑﮫ ﺧط ﺷﺎﻋر

اوﺳﯾپ ﻣﺎﻧدﻟﺷﺗﺎم ) (١٩٣٨-١٨٩١ﺷﺎﻋر و ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧوﯾس ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑود .او در ﺳﺎل
 ١٩٣٣ھﺟوﯾﮫ ای در وﺻف اﺳﺗﺎﻟﯾن ،ﺑﺎ ﻋﻧوان "ﮐوه ﻧﺷﯾﻧﯽ در ﮐرﻣﻠﯾن" ﻣﯽ ﺳراﯾد و آن
را ﻓﻘط ﺑرای ﭼﻧد ﻧﻔر از دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺑورﯾس ﭘﺎﺳﺗرﻧﺎک ،آﻧﺎ آﺧﻣﺎﺗوا و
ﻧﯾﮑوﻻی ﭘوﻧﯾن ﻣﯽ ﺧواﻧد .اﯾن ﺷﻌر ﻣوﺟب دﺳﺗﮕﯾری ﻣﺎﻧدﻟﺷﺗﺎم ،ﭘﺳر و ھﻣﺳر آﺧﻣﺎﺗوا،
ﻟو ﮔوﻣﯾﻠف و ﻧﯾﮑوﻻی ﭘوﻧﯾن ﻣﯽ ﺷود.ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﺑس ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﺎﻧدﻟﺷﺗﺎم
ﺷﺎﻋر در ﻧواﻣﺑر ﺳﺎل  ١٩٣٨در اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺑﺎری در ﺷرق دور ﺷوروی ﻣﯽ ﻣﯾرد.

اﻧﮕﺷﺗﺎن ﻓرﺑﮫ و ﭘر ﭼرﺑﯽ اش ﺑﺳﺎن ﮐرم طﻌﻣﮫ زﻧده ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد
و واژه ھﺎ ﭼون وزﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ از دھﺎﻧش ﻓرو ﻣﯽ اﻓﺗﻧد
ﺳﺑﯾل ﺳوﺳﮏ وارش زل ﻣﯽ زﻧد
و ﭼﮑﻣﮫ ھﺎﯾش ﺑرق
در اطراف اش ﮔﻠﮫ ای از ﺑﻠﮫ ﻗرﺑﺎن ﮔوھﺎی ﺑﯽ ﺟرﺑزه
و او اﯾن ﻣردﮔﺎن را ﭼﮫ ﺧوش ﻣﯽ رﻗﺻﺎﻧد
و ﺧود ﺳرﻣﺳت از ﺷﺎدی
ﯾﮑﯽ ﺳوت ﻣﯽ زﻧد ،ﯾﮑﯽ ﻣﯾو ﻣﯾو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،و ﯾﮑﯽ ھم ﻓﯾن
ﺗﻧﮭﺎ اوﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﻏرد ،ﻣﯽ زﻧد و دود ﻣﯽ ﮐﻧد
و ﻗواﻧﯾن و ﻓراﻣﯾن اش را ﺑﺳﺎن ﻧﻌل اﺳب
در ﺷﮑم ھﺎ ،در ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ھﺎ ،در ﭼﺷم ھﺎ و اﺑروھﺎ
ﻣﯾﺦ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﺑﺎ ھر ﻗﺗﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺷن ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد ،ﭼﮫ ﺳﺗﺑر اﺳت ﺳﯾﻧﮫ اﯾن اوﺳﺗﯾﺎﯾﯽ*

ﻋﮑس ﻣﺎﻧدﻟﺷﺗﺎم در ﭘروﻧده زﻧدان

* اوﺳﺗﯾﺎ ﻧﺎم زادﮔﺎه اﺳﺗﺎﻟﯾن اﺳت

رﻧﮓ ھﺎ رﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ ﺗرک ﺑرﻣﯽ دارﻧد؛ ﺷﮕﻔت آن ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﺛﺎر
ﺣﺗﯽ ﭘس از آن ﮐﮫ آﻓرﯾﻧدﮔﺎن ﺷﺎن ﺳرﮐوب و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد ،ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧدﻧد.
ﻋﻘﺎب ﺑﻠﻧد ﭘرواز ھﻧر آواﻧﮕﺎرد روﺳﯾﮫ ﮐﮫ در ﭘﯽ اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر ﺑﮫ ﭘرواز درآﻣده ﺑود ﺑﺎ
ﺗﯾر زھرآﻟود اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم در ﺑﺎﺗﻼق ﺗﺣﺟر و ﺗﻌﻔن ﺷﺑﮫ-ھﻧر ﺑﮫ زﻣﯾن اﻓﺗﺎد .وﯾﮑﺗور
ﺷﻛﻠوﺳﻛﻲ ﻣﻧﺗﻘد ھﻧری در دھﮫ  ١٩٣٠ﭼﮫ ﻧﯾﮏ ﻧوﺷت:
»ھم ﭼون ﻗﻠب ﮐﮫ ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ در ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﭘد ،ھﻧر ھم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
ﺻورت ارﮔﺎﻧﯾﮏ ﺑﮫ ﺣرﮐت ﺧود اداﻣﮫ دھد .اﻣﺎ آن ھﺎ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ھﻧر را ﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮏ ﻗطﺎر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد«.

ھر ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟﮭﯽ از ھﻧر "اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر" ﺑر ﻣﯽ ﺧورﯾم و ﭼﮭره ھﺎی ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر و
آﺷﻧﺎﺗر آن را ارج ﻣﯽ ﻧﮭﯾم ،ﺑﺎﯾد ﻟﺣظﮫ ای ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ،ﭼﮫ آن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺟوﺧﮫ اﻋدام ﺳﭘرده ﺷدﻧد و ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اردوﮔﺎه ھﺎی ﮐﺎر اﺟﺑﺎری ﺟﺎن ﺳﭘﺎردﻧد،
ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾم .ﻣﻧظورم ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺎﯾﺎﮐوﻓﺳﮑﯽ ھﺎ ،ﻣﺎﯾرھوﻟد ھﺎ اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دھﻘﺎن،
ﮐﺎرﮔر ،روﺷﻧﻔﮑر ،زن ﺧﺎﻧﮫ دار و ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿد اﻧﻘﻼب اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ
ﮐﻧﺎر ﻧﯾﺎﻣدﻧد و زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﻓدای آرﻣﺎﻧﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ ھﻧر "اﻧﻘﻼب اﮐﺗﺑر" ﯾﮑﯽ از
ﺟﻠوه ھﺎﯾش ﺑود.

ﮔوﻻگ اﺳﺗﺎﻟﯾن  :ﭘدران اﻋدام ﺷده و ﻓرزﻧدان ﺷﺎن

ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت آﮐﺎدﻣﯾﺳم زﯾر ﻋﻧوان "رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻣراﺗب و ﺑوروﮐراﺳﯽ ھﻧری اﺑﻌﺎد
ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﺗری ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﻘش آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﺟدﯾد ھم در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آﮐﺎدﻣﯾﺳم دوران ﺗزار
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﺗر ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن راﺑطﮫ دﺳﺗﮑم ﺑﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ ﺑﺎﯾد اﺷﺎره ﮐرد.
) (١راﺑطﮫ ھﻧر و ﻗدرت :ﺳﺗﺎﯾش "ﭘﺎدﺷﺎه" ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف اﺻﻠﯽ آﮐﺎدﻣﯽ ﻗدﯾم ﺑود .در آﮐﺎدﻣﯽ ﺟدﯾد
اﯾن "دوﻟت" اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎی ﻟوﺋﯽ ﭼﮭﺎردھم و ﯾﺎ ﺗزار را ﻣﯽ ﮔﯾرد .آﮐﺎدﻣﯽ در ﺧدﻣت دوﻟت و دوﻟﺗﻣردان
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .در واﻗﻊ ،راﺑطﮫ ﺑﯾن ھﻧر و ﻗدرت ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺑوده اﺳت .از ﯾﮏ ﺳوی ﻗدرت
ﻣﻌﻣوﻻ از ھﻧر ﺑرای اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن در داﺧل و ﺧﺎرج از ﮐﺷور
ﭼﮭره ﺧوﺑﯽ از ﺧود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮕذارد .ھﻧر ﯾﮏ اﺑزار ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای آﻣوزش ،اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﻟﻘﺎی
ارزش ھﺎی ﻗدرت اﺳت .از ﺳوی دﯾﮕر ﯾﮏ ھﻧرﻣﻧد -ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ﺑﮫ دوﻟت ﺧود ﺑﺎور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺑﮫ آن ﮐس و ﯾﺎ ﻧﮭﺎدی ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﺎﺷد -ﺑرای آﻓرﯾﻧش ﯾﮏ
اﺛر واﻗﻌﺎ ھﻧری ﺑﮫ درﺟﮫ ای از آزادی ﻧﯾﺎز دارد .در دوران ﺳﻠطﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن اﯾن آزادی ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﭘدﯾد
ﺷد .در واﻗﻌﯾت اﻣر ،اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺷﺧﺻﺎ ﮐﻧﺗرل ﮐﺎﻣل ھﻧر را ﺑدﺳت ﮔرﻓت.
از ھﻣﺎن اوﻟﯾن روزھﺎی اﻧﻘﻼب اﯾن ﭘرﺳش ھﻣواره ﻣطرح ﺑود ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر ﺟدﯾد در دوﻟت
ﺷوروی ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘرﺳش ﻧﺳﺑﺗﺎ دﯾر در ﺳﺎل  ١٩٣۴ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ اش را ﮔرﻓت .در اوﻟﯾن
ﮐﻧﮕره اﺗﺣﺎدﯾﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺷوروی »رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ« ﺑﮫ طور رﺳﻣﯽ دﮐﺗرﯾن ھﻧر اﻋﻼم ﺷد .دو
ﺳﺎل ﭘﯾﺷﺗر ،اﺳﺗﺎﻟﯾن طﯽ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم اﻧﺟﻣن ھﺎ و ﮔروه ھﺎی ھﻧری را ﻣﻧﺣل و ﻓرﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ
اﺗﺣﺎدﯾﮫ واﺣد ھﻧرﻣﻧدان را ﺻﺎدر ﮐرده ﺑود .دو ﺳﺎل ﺑﻌد ھﻣﺎن اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﻧرﻣﻧدان دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﺣﮑوﻣت
ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺑﮑﯽ را ﻣﺟﺎز اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از ﻧظر ﺣﮑوﻣت ﻣﻔﯾد ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣردم ﺑﺎﺷد .اﺻطﻼح ﻧﺎدرﺳت
"ﮐﯾش ﺷﺧﺻﯾت" ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﺎن اﺳﺗﺎﻟﯾن و در ظﺎھر ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ،ﺗرﻓﻧد ﺳﯾﺎﺳﯽ
زﯾرﮐﺎﻧﮫ ای ﺑود ﺑرای ﺣﻔظ ﮐل ﻧظﺎم اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾﺳﺗﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺣﮑوﻣت ﺑﮫ ﺷﯾوه ﮔذﺷﺗﮫ دﯾﮕر
ﻣﻣﮑن ﻧﺑود ،ﻓﻘط از ﺳرﻋت ﻓروﭘﺎﺷﯽ آن ﮐﺎﺳت و ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اش اﻧداﺧت.
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"اﺳﺗﺎﻟﯾن ﮐﺑﯾر" اﺛر ﭘودوﺑدوف )(١٩٣٨

) (٢راﺑطﮫ ھﻧر و ﻣﺧﺎطب اش :ﯾﮏ اﺛر ھﻧری آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ دﯾﺎﻟوگ ﺑﺎ ﻣﺧﺎطب
اش )ﺑﯾﻧﻧده و ﯾﺎ ﺷﻧوﻧده اش( ﻧدارد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓرم و ﻧﮫ ﻣﺣﺗوای ﭼﻧﯾن اﺛری ﮐوﭼﮏ
ﺗرﯾن ﺗﺄﻣﻠﯽ را از ﻣﺧﺎطب ﺧود ﻧﻣﯽ طﻠﺑد .ﯾﮏ اﺛر ھﻧری ﻣﯽ ﺷود اﺑزاری ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل
ﺳرﯾﻊ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺳﺎده از ﺣﯾطﮫ ﻏﯾر ھﻧری در ﺳﺎده ﺗرﯾن و ﺑﯽ روح ﺗرﯾن ﺷﮑل ،ﭼﯾزی
ﻧظﯾر ﻗواﻧﯾن ﮐﮫ دﯾﮕران ﺗﺻوﯾب اش ﻣﯽ ﮐﻧد و در اﺟراﯾش ﭼون و ﭼراﯾﯽ در ﮐﺎر
ﻧﯾﺳت .در آﮐﺎدﻣﯾﺳﯾم ﻓرم و ﻣﺣﺗوای ھﻧر اﻣر از ﻗﺑل داده ﺷده ،ھﻧرﻣﻧد ﺑﮫ ﺳطﺢ ﯾﮏ
ﺗﮑﻧﺳﯾن و آﭘﺎراﺗﭼﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ،و دﯾﺎﻟوگ ﺑﯾن ﯾﮏ اﺛر ھﻧری و ﻣﺧﺎطب اش ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻣوﻧوﻟوگ ﺳﺗرون ﻓرو ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ دو ﻧﮑﺗﮫ ﻣذﮐور ﺑﺎ ﻗﺎطﻌﯾت ﻣﯽ ﺗوان ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ در ﺷوروی اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯽ
"رﺋﺎﻟﯾﺳم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ" ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﮐﺎدﻣﯾﺳم ﺗزاری را از ﻧو زﻧده ﮐرد ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ رﺷد
ﺷﻌور ھﻧری ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ واﭘﺳﮕراﯾﯽ ھﻧری.
ﺳﺧن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺳﻌت روﺳﯾﮫ ،ﻣذھب ارﺗدوﮐس ،ﻣواﻧﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑر ﺳر
راه ﺗﺣوﻻت ﮐﺷور ﺗﺎ ﭘﯾش از اﻧﻘﻼب  ،١٩١٧ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ و ﺗﮭﺎﺟم ارﺗش ھﺎی
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ،اﻧﺣطﺎط ﺳرﯾﻊ اﻧﻘﻼب و ﺳﻠطﮫ اﺳﺗﺎﻟﯾﻧﯾزم ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﺻﻧﻌﺗﯽ
ﮐردن ﺿرﺑﺗﯽ و ﺧوﻧﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺧراﺑﯽ و ﻣرگ ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ دھﻘﺎن در ﺑﻌد
از اﻧﻘﻼب ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﻣﯽ ﺗوان ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﮐﺷور در ﺣوزه ھﻧری ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﯾﮏ ﺧﺻﯾﺻﮫ وﯾژه ﻣﺳﺗﻣری ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن وﯾژﮔﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت
از ﯾﮏ ﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳم ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ در طول ﭼﻧد ﺳده اﺧﯾر ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز )ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی
دوره ﮐوﺗﺎه ﺳﺎل ھﺎی  ،(١٩٠۵-١٩٣٠اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و ﺷﻌﺎر "ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم در ﯾﮏ
ﮐﺷور" اﺳﺗﺎﻟﯾن ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن وﺟﮭﯽ در آن زﻣﺎن آن را ﺗﺑﯾﯾن ﮐرد.

ﺑﺧش ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای از آﺛﺎر ھﻧری ﺳﺎل ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب  ١٩١٧از ﺑﯾن
رﻓﺗﮫ اﻧد ،ھم ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﮐﮫ ﺑرای اھداف ﮐوﺗﺎه ﻣدت آﻓرﯾده ﺷده ﺑودﻧد و ھم ﺗوﺳط
ﺳﯾﺎﺳت ھﻧری و ﺳﺎﻧﺳور ﺳﯾﺎﺳﯽ دوران اﺳﺗﺎﻟﯾن .ﻣﻌﮭذا ھﻣﯾن آﺛﺎر ھﻧری ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده،
ﺗﺣول ژرﻓﯽ در ﮐﻠﯾﮫ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ھﻧر ﺑوﺟود آوردﻧد ،از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻧد :ﻣﻔﮭوم ھﻧرﻣﻧد-
ﻣﮭﻧدس ،طرح ھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ھﻧری ،ﺑﮭره ﮔﯾری از اﺷﮑﺎل ﺟدﯾد و ﺗﯾﭘوﮔراﻓﯽ ﻓرم ھﺎ
در ﮐﺗﺎب ھﺎ و آﻓﯾش ھﺎ ،ﺗرﮐﯾب ﺗﺻوﯾر و ﺷﻌر ،ﺗﺣول رادﯾﮑﺎل در ﺗﺋﺎﺗر ،ﻗطﺎر آژﯾت
– ﭘروپ ﺑرای ﺗروﯾﺞ و ﺗﻌﻠﯾم اھداف اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻠﻣﺎت و ﺗﺻﺎوﯾر ،دﮔرﮔوﻧﯽ
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﮫ آن را از ﺗﺎﻻرھﺎی اﺷراﻓﯽ ﺑﮫ ﺑﺎراﻧداز ﺑﻧﺎدر و ﺗﺋﺎﺗر را ﺑﮫ
ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﺗﺣوﻻت ژرف ،ﮐﮫ در روﺳﯾﮫ ﺑرای ﻋده ای رھﺎﯾﯽ را
ﻧوﯾد ﻣﯽ داد و ﺑرای ﻋده دﯾﮕری ﺗﮭدﯾد ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷد ،ﭘﯾﺎﻣش ﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ دﻧﯾﺎ اﯾن ﺑود
ﮐﮫ ﻧﻘش ھﻧرﻣﻧد در آﯾﻧده ﮐﺎﻣﻼ دﮔرﮔون ﺧواھد ﺷد.

ﮐﺎرﮔران ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد
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