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

در حسرت انقالبی کھ بھ آن خیانت شد
  بوریس پاسترناک در رمان "دکتر ژیواگو" منتشره در سال ١٩۵٧، از زبان یوری
 قھرمان کتاب، و در واقع احساس دلتنگی خود نسبت بھ انقالب ١٩١٧ را 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 تحوالت 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 خالل
 دیوارھا و حصارھا، از البالی 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 انقالب اکتبر ھم زمان است با شکوفایی رابطھ اش با الرا. تنھا «عشق»

می تواند ترجمان این دو تمنا باشد و از مجرایش متحقق شوند.



 پاسترناک نھ اولین ھنرمندی بود کھ یک چنین رویکرد و واکنشی نسبت
 بھ انقالب اکتبر از خود نشان داد و نھ آخرین. یک نسل از ھنرمندان،
 نویسندگان و موسیقیدانان در مواجھھ با آزادی معجزه آسایی کھ انقالب
 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 ١٩٣٢ – ١٩١٧
 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 مالحظھ 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 ضدانقالب حاکم بھ سراغ آن 
ھا ھم می رود. بعضی ھا اعدام می شوند، بعضی ھا در اردوگاه ھای 
کار اجباری و گوالگ 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.
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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 دالیل نظریھ پردازان سرمایھ داری و توجیھ گران آن در اثبات برتری سرمایھ 
داری بر سوسیالیسم این حکم کامال 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 "کاال" 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 خالقیت 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 مثال 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 عالقمندی 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 کامال 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 خالقیت 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 اصالحات 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: جالل 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 کالن 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

فرشتھ میخائیل، سده چھاردھم  – گالری دولتی ترتیاکو مسکومی شد، حال با نورم ھای ھنری تضمین می شوند.



 "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، کامال 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 دالیل 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 کالم آکادمی ھنر النھ ارتجاع

ھنری است..

"بلبل دوستان" اثر ماکفسکی، عضو آکادمی ھنرھا (١٨٧٢)- موزه مسکو"لویی چھاردھم"اثر ریگو (١٧٠١)،  موزه لوور

آکادمی ھنر
 یکی از ویژگی ھای یک سیستم آکادمیک این است کھ تئوری را از پراتیک کامال 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

 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،
 برخالف 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 خالقیت و ابتکارات ھنرمند باقی
 نمی گذارد. معیارھای تئوریک پیشینی، ذھن و روح ھنرمند را بھ

روی ھر تجربھ پسینی نوئی می بندد.



 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 (١٨٧٢)، موزه مسکو

دو لحظھ تاریخی
 در  روسیھ دو لحظھ تاریخی ھر یک بھ نوعی انقالبی را در حیطھ ھنر بھ خود دیدند:
 الغای سرواژ و انقالب اکتبر. در سال ١٨۶١ با الغای سرواژ میلیون ھا دھقان وابستھ
 بھ زمین ("سرف") بھ "کارگر آزاد" تبدیل شدند. در پی این اصالحات اجتماعی از
 باال، 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 ١٨٩٧ حدود 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.



 دومین لحظھ تعیین کننده در تاریخ ھنر در روسیھ، انقالب اکتبر بود. تحوالتی کھ طی سال ھای
 ١٩٢٣- ١٩١٧ در ھمھ زمینھ ھای ھنری بھ وجود آمدند آن چنان بودند کھ نفوذش بر تکامل ھنر
 حتی امروزه یک سده بعد ھم در سراسر دنیا کامال ملموس است. تا سال ١٩١٧ روسیھ دارای
 حکومت استبدادی سلطنت مطلقھ بود. انقالب بورژوایی و در پی آن تحوالت 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 انقالبی بود. رادیکال ترین بخش آن
 اصالح طلبان بزدلی بودند کھ صرفا خواھان اصالحات آبکی بودند. پرولترھایی کھ در کارخانھ
 ھا و مراکز صنعتی متمرکز بودند، دریافتھ بودند کھ نقش بورژوازی در انقالب در دیگر
 کشورھای اروپایی را باید خود آن ھا ایفا کنند. انقالب شکست خورده سال ١٩٠۵ این درس را

بھ آن ھا آموختھ بود. پیروزی انقالب ١٩١٧ حق را بھ آن ھا داد.
 

 در فاصلھ سال ھای بین این دو انقالب، 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،

"ھوا+انسان+فضا" اثر لیوبف پوپووآ (١٩١٢)، موزه دولتی مسکوبھ جای سازش، بلندپروازی و بھ جای امکانات محدود، چشم انداز و افق بی انتھایی داشتند.



 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 اصوال 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 اعالم اش می
 دارد. لیوبف پوپووآن زن نقاشی کھ ھنر و زندگی اش را در خدمت بھ انقالب
 سوسیالیستی بکار گرفت، بر سبک کوبیسم در گستره جھانی تأثیر چشمگیری گذاشت.

کازیمیر مالویچ کھ از پایھ گذاران فوتوریسم روسی است در سال ١٩٢١ می نویسد :
 « کوبیسم و فوتوریسم ھمان فرم ھای انقالبی در ھنر بودند کھ انقالب سیاسی –

اقتصادی ١٩١٧ اعالم کردند.»

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



انقالب اکتبر و ھنر
 صفحھ آغازین این کتاب با این بازگفت از کارل مارکس: «انقالب لوکوموتیو تاریخ است»
 شروع می شود. انقالب اکتبر بھ بھترین وجھی اثبات این ادعا بود. انقالب 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.
 

 انقالب اکتبر لحظھ مھمی بود در روند آزاد شدن ھنر. برخالف افتراھای دشمنان بلشویسم،
 دست کم در اولین دھھ پس از انقالب ھیچگاه کوچک ترین تالشی 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 کامال 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 انقالب اکتبر دنیا شاھد آغاز تولد دوباره شگفت آور ھنر است، ھنرمندانی چون
 مایاکوفسکی شاعر، نقاش و نمایشنامھ نویس کھ "پسر ترانھ سرای انقالب" 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 انقالب 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 الریونف،
 الکساندر رودچنکو، داوید بورلیوک، واسیلی کاندینسکی، کازیمیر مالویچ ، مارک شاگال،

ماندلشتام و ده ھا ھنرمند دیگر کھ ھمگی آنان را با اصطالح آوانگاردیست ھا شناختھ شده اند.

انقالب لوکوموتیو تاریخ است

 



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

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 المپی 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 СОВЕТАМ (ھمھ قدرت بھ 

شوراھا) نیازی بھ تفسیر ندارد.

مرد در تابلو نیکوالی ترپسخورف، نقاش ھمین تابلو است. او با 
پشت کردن بھ بیننده، می خواھد حواس بیننده را متوجھ حروف 

سفید رنگ کنند.



 تا پیش از انقالب اکتبر از نامبردگان فقط مایاکوفسکی یک بلشویک بود - او در سال ١٩٠۵ بھ
 بلشویک ھا پیوستھ بود، و و بقیھ مانند صدھا ھنرمند دیگر بھ شکرانھ انقالب بود کھ استعدادھای

بالقوه اشان توانست متحقق شود، شکوفا شدند و درخشیدند.

  پس از آن کھ بلشویک ھا در اکتبر ١٩١٧ قدرت را در دست گرفتند، ھیچ گروه اجتماعی بیشتر از
 ھنرمندان، آھنگسازان و نویسندگان بھ روح آن انقالب 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 پوسترھاَ، نقاشی ھای
 دیواری، فیلم ھا، معماری و اشعار گرفتھ تا لباس کارگران در کارخانھ ھا می تواند بھ بازسازی کل

کشور کمک کند.
 

 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 ١٩١٧، اروپا 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 کالم با یک انقالب در ھنر روبرو ھستیم.

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

 فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین

http://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ
http://www.youtube.com/watch?v=7TgWoSHUn8c


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



در روسیھ نوآوری ھنری از پیش از انقالب توسط کارھای آوانگارد ھنرمندانی نظیر لیوبف 
پوپووآ، ناتالی گونچاروآ، میخائیل الریونف، 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 انقالب ١٩١٧ با 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 والدیمیر مایاکوفسکی، نھ تنھا با اشتیاق بھ استقبال 
انقالب 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: آالت موسیقی جدید،  
ارکستر بدون رھبر و کنسرت ھای خیابانی.

 "مرد خندان"  عکاس  الکساندر رودچنکو
 



آوانگارد
آوانگارد در حیطھ ھنر، یک اصطالح کلی است کھ از اصطالحات نظامی گرفتھ شده 
است. درجنگ آوانگارد بھ سربازان پیشقراولی گفتھ می شود کھ برای کسب اطالعات 
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 معموال 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(١٨۶٠-١٧٢۵) چنین 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 ١٩٠٩ سرآغاز این جنبش ھنری بود و انحالل بین الملل 

سیتواسیونیست ھا توسط گی دوبور در سال ١٩٧٢ پایان آن.

در اتحاد جماھیر شوروی، آوانگارد رادیکال عمدتا در دھھ دوم سده بیستم با انقالب 
اکتبر ١٩١٧ شکوفا شد و با بھ قدرت رسیدن استالین بتدریج سرکوب و از صحنھ 
 خارج شد. جنبش ھنری آوانگارد روسی در طی سال ھای ١٩٣٢-١٨٩٠ مجموعھ
 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 ١٩٣٢-١٩١٧ شاھد 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 معموال 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 کالم 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
 تالشی بود متکی بر تکثیر تجسمی از واقعیت قابل رویت (بازنمایی). فلسفھ ھنر این دوران، متأثر از
 دیدگاه ھنری افالطونی-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. استدالل 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.
" اتصاالت واضح" اثر واسیلی کاندینسکی (١٩٢۵)



 بنیانگذار نقاشی ابستره کاندینسکی بود و
 اولین تابلوی آبرنگ ابستره خود را در سال
 ١٩١٣ نقاشی 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 انقالب

اکتبر بھ سوی کنستروکتیویسم رفتند.

تابلوی بی عنوان اثر واسیلی کاندینسکی (١٩٢٣)



آثارکاندینسکی در اینترنت

https://www.wassilykandinsky.net/
https://www.wassilykandinsky.net/


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.
 

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.
 

اما، فوتوریسم روسی، تحت تأثیر روحیھی بوھمیاییاش، کامال خود را بھ دامن 
انقالب پرتاب میكند. فوتوریسم روسی، كھ از طریق رد اشكال قدیمی ھنر، از 
طریق جنبوجوش پویا و از طریق نوید برپایی یك فرھنگ كامالً 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.

"برداشت خرمن" اثرمالویچ فوتوریست روسی (١٩١۶) "اشکال تکین تداوم فضا" اثر اومبرتو بوچیونو فوتوریست ایتالیایی (١٩١٣)



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، برخالف نقاشی و مجسمھ.

در سال ١٩٢٣ آیزنشتاین 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 کامال متضاد در کنار ھم قرار می گیرند و نتیجھ چنین مونتاژی آفرینش 
یک تصویر جدید کامال 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. 

"مایاکوفسکی" عکاس رودچنکو (١٩٢۴)

 

آفیش فیلم "چشم سینما" اثر رودچنکو



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 
 ،(Close-up) با این نظریھ تحول بزرگی در سینما ایجاد کرد : کلوزآپ
 (Mood)مود ،(Cross-cutting) کراس کاتینگ ،(Long-shot)النگ شات
و تمپو(Tempo) و ...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.

آفیش فیلم "مردی با دوربین فیلمبرداری" اثر استنبرگ

 

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



"سوپراماتیسم" اثر مالویچ (١٩١۶)

سوپراماتیسم
 سوپراماتیسم جنبش ھنر مدرنی بود کھ در آغاز سده بیستم در
 روسیھ کھ کازیمیر مالویچ (١٩٣۵-١٨٧٨) مبتکرش بود. او در
 سال ١٩١۵ برای اولین بار مجموعھ ای از ٣٩ تابلو 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 انقالب اکتبر ١٩١٧، اکثر

ھنرمندان سوپراماتیست بھ سوی سبک کنستروکتیویسم می روند.



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 ١٩٢۶، کھ از آن قویا رایحھ اعتماد بھ نفس فرھنگی تحریک آمیزی بھ 

مشام می رسد، اعالم 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 الس زدن با کوبیسم 
سرانجام راه خود یافت و بھ نھایت انتزاع در شکل و رنگ رسید. تابلوی "مربع سرخ" 
(١٩١۵) کھ عنوان "رئالیسم بصری یک زن دھقان در دو بعد" آن. نظیر کاندینسکی کھ 
در سال ١٩١۴ از آلمان بھ روسیھ بازگشتھ بود، نقاشی ھای مالویج در دھھ پس از 
انقالب 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 (١٩٢٨)، موزه دولتی سنت پترزبورگ

 



آثار کازیمیر مالویچ  در اینترنت

https://art-zoo.com/kasimir-malevitch/
https://art-zoo.com/kasimir-malevitch/


" ترکیب سوپراماتیستی" اثر ال لیسیتزکی ( ١٩٢۴)
 

 

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 انقالب 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. انقالب اکتبر با انقالب 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 انقالب 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.»



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 انقالب را 
جشن بگیرند و دشمنانش را محکوم کنند. در سال ١٩١٩، در 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 والدیمیر 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 انقالب ١٩٠۵ و ١٩١٧ در روسیھ، بسیاری از ھنرمندان روسی آوانگارد –
 فوتوریست در تالش 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 اعالم 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 انقالب اکتبر، در طی سال ھای ١٩٢١-١٩١٧
 کنستروکتیویسم ھنر رسمی انقالب می شود. بسیاری از ھنرمندان کنستروکتیویست مانند

کاندینسکی، شاگال و تاتلین، موقعیت ھای رسمی مھمی در امور ھنری داشتند. آن ھا در دھھ 
 " ( LEF) ١٩٢٠ در تشکلی بھ نام "جبھھ چپ ھنرھا" گرد آمده بودند و مجلھ ای بھ نام " لف
منتشر می کردند کھ از نفوذ قابل مالحظھ ای برخوردار بود. ترویج ھنر آوانگارد، دفاع  از 
خود در برابر حمالت رئالیسم سوسیالیستی آغازین و مبارزه با بازگشت احتمالی سرمایھ داری 

روی جلد مجلھ "لف"، طرح از رودچنکو، شعر از مایاکوفسکیدر دوران نپ از اھداف مجلھ بودند.



 مانیفست کنستروکتیویسم در سال ١٩٢٠ نوشتھ شد.
 اولین نمایشگاه آن در سال ١٩٢٢ در 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، اعالم 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 اصطالح را بھ برخی از آثار مدرن تر اطالق کرد.

 

 والدیمیر تاتلین بنیانگذار و معروف ترین چھره
 کنستروکتیویسم بود. از عمده ترین ھنرمندان این سبک
 می توان از نآئو گابو، آنتون پوسنر، والدیمیر شوخف،

الکساندر رودچنکو و الزار 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.

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



آثار تاتلین در اینترنت

https://www.wikiart.org/en/vladimir-tatlin


در سال ١٩٢١ با 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؟
١- :آیا مایلید کھ از شر سرما خالص شوید؟

٢- :آیا مایلید کھ از شر گرسنگی خالص شوید؟
٣- :آیا مایلید کھ غذا بخورید؟

۴- :آیا 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 ١٩٢٠ تالش در 
احیای آن ھا داشت. فیلم "بانوی جوان و ولگرد" (١٩١٩) کھ مایاکوفسکی بازیگر 
اصلی اش بود، فیلم "چشم کینو" (١٩٢۴) با 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 

فیلم "اعتصاب" اثر آیزنشتاین (١٩٢۴)و طراحی سازندگی متمرکز بود، بر ھنر ھفتم مھر خودش را زد.

فیلم "اکتبر" اثر آیزنشتاین (١٩٢٨) فیلم "بانوی جوان و ولگرد" اثر مایاکوفسکی (١٩١٩)

http://www.youtube.com/watch?v=uLiNKaUp0AA
http://www.youtube.com/watch?v=6gF0sCLefQE
http://www.youtube.com/watch?v=0TAF6nbsaoM


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 الوینسکی الھام بخش کار طراحان رادیکال در غرب شدند.
 

"نوازنده ترومپت"، عکاس رودچنکو
آفیش فیلم "رزمناو پوتمکین" اثر آیزنشتاین (١٩٢۵) 



آثار رودچنکو در اینترنت

http://www.mamm-mdf.ru/en/exhibitions/arod/
http://www.mamm-mdf.ru/en/exhibitions/arod/


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

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

 

 

 با تثبیت رژیم جدید در پی پیروزی اش در جنگ داخلی، در جبھھ اتحاد ھمھ گرایشات
 انقالبی در برابر تھاجم نظامی ضد انقالب شکاف می افتد و با برنامھ اقتصادی نوین
 "نپ" این اختالفات 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 خالف 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 ١٩٣٠، و اعالم  "رئالیسم سوسیالیستی" بھ عنوان سیاست رسمی
 در حوزه ھنر کھ در کنگره اتحادیھ نویسندگان در سال ١٩٣۴ رسما اعالم شد. با
 "رئالیسم سوسیالیستی" استالین، مکتب ھنری آوانگارد و انقالبی 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.
 

مھم ترین حامی سیاسی کنستروکتیویست ھا لئون تروتسکی بود. پس از اخراج 
تروتسکی و اپوزیسیون چپ از شوروی در طی سال ھای ٨-١٩٢٧، مقامات 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 ١٩٣۴ کھ "رئالیسم 

سوسیالیستی" دکترین رسمی اعالم می شود، تولید آثار ھنری آوانگارد توسط برخی از  
کنستروکتیویست ھا برای مجلھ "ساختن اتحاد جماھیر شوروی" ادامھ داشت.



"غرب و شرق" اثر پاول فیلونف ( ١٩١٣)

استالینیزم و ھنر
رژیم جدید در ده سال اول حکومت اش نھ تنھا مانعی سر راه خالقیت 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 اعتالی آرمان ھای 
سوسیالیستی می دید. با رشد بوروکراسی ضد انقالبی و پیروزی سیاسی آن در 
اواخر دھھ ١٩٢٠، رژیم بھ سختی ھنرمندان آوانگارد را تحمل می کرد و در 
حیطھ ھنری از رادیکالیسم و انتزاع دوره اولیھ انقالب فاصلھ می گیرد، از 
دکترین استقالل ھنر عقب نشینی کرده و درباره ھنر سوسیالیستی (بخوان ھنر 

در خدمت حکومت) بھ موعظھ می پردازد. 

کمی بعد با پیروزی قدرت جناح ضد انقالبی و ثبیت استالینیزم، در تاریخ ٢٣ 
آوریل ١٩٣٢ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست شوروی تشکیل اتحادیھ ھنرمندان 
اتحاد جماھیر شوروی را اعالم می کند و وظیفھ آن را تحقق "رئالیسم 
سوسیالیستی" بھ عنوان تنھا شکل قابل قبول بیان ھنری در شوروی، اعالم می 
کند. در مصوبات آن آمده است کھ ھنر باید تالش 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 انقالب رونق گرفتھ بود، اکنون "غیر پرولتری" 
محسوب می شوند. از این ببعد آرمان فرھنگ انقالب 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 خالق موی دماغ قدرت حاکم ارزیابی 

شده و دوران آزادی برای ھنر آوانگارد بھ پایان می رسید.

 



نمایشگاه لنینگراد سال ١٩٣٢
از مدت ھا پیش تر برگزاری یک جشنواره در رابطھ با سیر تکامل ھنر پسا-انقالبی، برای سال 
١٩٣٢ تدارک دیده شده بود. در ١٣ نوامبر نمایشگاه لنینگراد افتتاح شد. این نمایشگاه بھ پانزده سال 
ھنر شوروی (١٩٣٢-١٩١٧) اختصاص داشت و در مجموع ٢۶۴٠ اثر ھنری شامل ١٠۵٠ تابلو 
نقاشی، ١۵٠٠ اثر گرافیک و٩٠ مجسمھ از ۴٢٣ ھنرمند 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.

 بوروکراسی برای کنترل بودجھ و امور ایدئولوژیک یک کمیتھ دولتی بھ ریاست آندره بوبنف یکی
 از چاپلوسان استالین تشکیل داد. استالین در سال ١٩٢٩ لوناچارسکی ھنر دوست را کھ در سال
 ١٩١٧ توسط 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، نیکوالی پونین و

 نادژدا دوبیچینا کھ ھر دو از حامیان شناختھ شده ھنر آوانگارد روسیھ بودند.

 با وجود آن کھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست در ٢٣ آوریل ممنوعیت تمام جنبش ھای ھنری
 موجود بھ غیر از رئالیسم سوسیالیستی را رسما اعالم 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 ١٩٣٢-١٩١٧" را بر نمایشگاه گذاشت کھ تأکیدی بود بر

نقش ھمھ ھنرمندان با سبک ھای متنوع، و بدینوسیلھ فرامین بوروکرات ھا را اجرا نکرد.
پرتره "نیکالی پونین" اثر کازیمیر مالویچ (١٩٣٣) موزه ملی  سنت پترزبورک

 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''.



.

" کلھ" اثر پاول فیلونف ( ١٩٣۵)

 

 

" استالین" اثر پاول فیلونف ( ١٩٣۶)

 

 

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 ٢٧ ژوئن ١٩٣٣ در 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. 

"تنوع" کلمھ کثیفی شده بود کھ نفوذ و رخنھ فرھنگ بورژوایی را نمایندگی می کرد. 
سال ھا پیش از انقالب 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 ٧٣ تابلوی فیلونوف در لنینگراد تنھا ۵ اثر بھ نمایش

گذاشتھ شدند. اکثر آثار مالویچ، این نقاش انقالب، حذف شده بودند و شخص خودش ھم 
در فاصلھ بین دو نمایشگاه توسط پلیس سیاسی بھ اتھام ترویج ھنر ضد انقالبی مورد 

بازجویی قرار گرفتھ بود. او بھ بازجویش بھ سخره می گوید : 

« از ھمان روزھای اول انقالب ھمھ تالش ھایم در خدمت ھنر شورایی بوده... 
ھنر ھمواره باید نوترین شکل ھا را ارائھ دھد... و  مشکالت اجتماعی جامعھ 

پرولتری را بازتابد.»

 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 ١٩۴١ از

گرسنگی جان می سپارد.



.

 " آنا آخماتووا" اثرا پتروف ودکین

 

 

 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 انقالب 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 برخالف پونین برگزار کننده
 نمایشگاه لنینگراد بھ ھیچ وجھ قصد نداشتند موقعیت خود را بھ خطر

اندازند. اعالم 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 اعالم می شوند و بھ جای
 آن دو تشکل حکومتی ایجاد می
 شود تا از آن طریق ھنرمندان را

زیر کنترل حکومت درآورند.

 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.

 نیکوالی 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 مقاالت و کتاب ھایش
 می شوند. سرانجام او بھ خاطر انتقاد از نقاشی ھای رئالیست
 سوسیالیستی والدیمیر سروو، نقاش مورد عالقھ استالین، بھ
 اردوگاه ورکوتا فرستاده شد و در سال ١٩۵٣ در روز مرگ

استالین در ھمان جا می میرد.

 آنا آخماتووا شاعر، سال ھای زیادی شریک زندگی نیکوالی
 پونین بود٠ آن 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.



 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 اصوال خود "بین الملل سوم" برای

چنین دھقانی چھ نفعی می توانست داشتھ باشد.

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

 نباید انتظار داشت کھ آفرینش ھای ھنری باید آن
 مشکالتی را حل کند کھ از طریق آموزش و پرورش،
 توسعھ صنایع، افزایش خدمات عمومی و اصالحات
 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.



آکادمیسم جدید : رئالیسم سوسیالیستی
 آکادمیسم صرفا بر مبنای یک سلسلھ مراتب مقوالت بنا می شود کھ برای کاربست
 قواعد و قیودھای کامال 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 ١٩١٧ وضعیت ھنر در روسیھ کامال آنتی تز آن چیزی می
 شود کھ بھ مدت دو سده در روسیھ حاکم بود. پس از انقالب ١٩١٧ یک 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 انقالبی، 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 والدیمیر مایاکوفسکی یک «دیکتاتوری ذوق ھنری» را اعمال کند.

 در سال ١٩٣٢ ھنر 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 انقالب 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. ھیوالی 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 استدالل می کردند کھ از آن جایی کھ
 جامعھ شوروی وارد مرحلھ کمونیسم شده (ادعای استالین در ١٩٣۴)، دیگر
 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.

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



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

رئالیسم ضد سوسیالیستی

 



 احیای آکادمیسم در ھنر تحت عنوان "رئالیسم سوسیالیستی"، با این استدالل 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 انقالب 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 انقالبی بھ سالح 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 مثال نقاشی روغنی و مجسمھ سازی بھ
 عالوه بر دالیل 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 انقالب 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"

http://www.youtube.com/watch?v=CoHLEgxXlNg


تروتسکی از ھمان روزھای اول انقالب با چنین نگاھی بھ ھنر مخالف بود و چیزی بنام "ھنر 
پرولتری" را اصوال قبول نداشت. او استدالل می کرد کھ پس از انقالب 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" اصطالح 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 انقالب 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 ١٩٣٧ اعدام 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 ١٩٢٨ اولین برنامھ پنج سالھ برای صنعتی شدن شوروی 

را بھ راه انداخت در برابر مسئوالن 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.»

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

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 ١٩٣٢ در 
پایان سال چھارم رژیم تحقق برنامھ پنجسالھ را پیروزمندانھ اعالم می کند اما از 
تلفات انسانی آن سخنی بھ میان نمی آید. ایزاک برودسکی با کشیدن تابلوی "کارگر 
ضربتی دنیروستروی" (١٩٣٢) این 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 ضربتی دنپروستوروی" اثر ایزاک برودسکی (١٩٢٨)، موزه ھنرھای زیبا سنت پترزبورگ



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

"نخریسان سرخ" اثر آندری گوکوبف ( ١٩٣٣)

  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.



اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو روح زمان را 
در قالب نت ھای موسیقی جای می دھد

رمان ھای "سیمان" نوشتھ فئودور گالدکوف و "چگونھ فوالد آبدیده شد" 
نوشتھ نیکوال 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. 

"تحقق برنامھ پنجسالھ در ظرف چھار سال" اثر یاکوف گومین (١٩٣١)اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

http://www.youtube.com/watch?v=rq1-_UPwYSM


والدیمیر مایاکوفسکی کھ سرشت اش از آن نوع شبھ – ھنرمندان از طیف ھمرنگ جماعتی ھا 
نبود و برخالف 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!

اورتور سمفونیک "کارخانھ ذوب آھن" اثر الکساندر موزلو

"والدیمیر مایاکوفسکی" اثر ایگال وردی



موفقیت ھا چندان دوام نیاوردند. اقتصاد شوروی با یک سیستم تحکمی و 
تصمیم گیری از باال 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  ١٩٢٨ ببعد نھ 
تنھا فالکت 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 اعالم کرد:

 « ما باید کوالک 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 غالت، امواج قحطی کشور را فرا گرفت. دولت برای غصب محصوالت 
کشاورزان "گروه ھای ضربت مسلح" بھ روستاھا فرستاد و ھر کھ را کھ 
مقاومت از خود نشان داد تحت عنوان ضد انقالب 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 کوالک 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 فالکت 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 اختالف بسیار زیاد باید باشد. چرا زنان با توجھ 
اختالف 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 انقالبی 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 (١٩٣٣) بھ 

کارھای دوران آلمان ھیتلری.

"کارگاه" اثر دینکھ (١٩٣٧)



"زنان ورزشکار" اثر دینکھ (١٩٣۵)"دختر وزنھ پرتاب کن" اثر الکساندر ساخومالوف (١٩٣٣)، گالری دولتی ترتیاکو



آثار مارک شاگال در اینترنت

https://www.abebooks.fr/art/oeuvres-marc-chagall/index.shtml
https://www.abebooks.fr/art/oeuvres-marc-chagall/index.shtml


گوالگ 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 انقالب 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 انقالب اکتبر ھر دو نقش ھای مھمی 

در موسسات فرھنگی بلشویک ھا داشتند، در اواخر سال ھای دھھ ١٩٢٠ بھ خارج از شوروی 
مھاجرت می کنند.

 

اما تکان دھنده تر از ھمھ، مرگ مایاکوفسکی شاعر رژیم شوراھا، بود. شعر او قوی، نوآورانھ و 
سالحی بود برای نبرد با دنیای کھن و فراخوانی در بنای دنیای نو. مایاکوفسکی کھ از سال ھا قبل 
از انقالب ١٩١٧ از بلشویک ھا بود و عشق آتشین اش بھ انقالب اکتبر بر کسی پوشیده نبود، با 
رشد و تحکیم بوروکراسی، نظیر اکثر ھنرمندان انقالب دچار یاس و دلسردی می شود. پس از 
شکست اپوزیسیون چپ و تبعید لئون تروتسکی در سال ١٩٢٧ بھ خارج از روسیھ، مایاکوفسکی 
در انتقاد از استالین و رشد بوروکراسی دو نمایشنامھ بھ نام ھای "ساس" (١٩٢٨) و "گرمابھ 
عمومی" (١٩٢٩) می نویسد. در این نمایشنامھ ھا او بھ استعاره و با  طنزی بسیار مالیم بی 
فرھنگی، ھنر ستیزی و منش تحکمانھ بوروکراسی را مورد حملھ قرار می دھد. نیش تند حمالت 
قلم بدستان در خدمت قدرت، روح ظریف و حساس شاعر انقالب 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 
١۴ آوریل ١٩٣٠، در 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:
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والدیمیر مایاکوفسکی

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 مالل روزمرگی بشکست.

حال دیگر با ھم بی حسابیم. پس چرا رنجش
...



نویسندگان، شاعران و ھنرمندان بسیاری در گوالگ 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 ١٩۴٠ اعدام 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 
اصوال 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.
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"زنان در گوالگ" اثر آناتولی چودینوفسکی



 اوسیپ ماندلشتام (١٨٩١-١٩٣٨) شاعر و مقالھ نویس بسیار سرشناسی بود. او در سال
 ١٩٣٣ ھجویھ 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
 نیکوالی پونین می خواند. این شعر موجب دستگیری ماندلشتام، پسر و ھمسر آخماتوا،
  لو گومیلف و نیکوالی پونین می شود.ھمگی بھ حبس محکوم می شوند و ماندلشتام
شاعر در نوامبر سال ١٩٣٨ در اردوگاه  کار اجباری در شرق دور شوروی می میرد.
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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

 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*
 

* اوستیا نام زادگاه استالین است عکس ماندلشتام در پرونده زندان

شعر «کوه نشینی در کرملین» بھ خط شاعر



 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 انقالب اکتبر بھ پرواز درآمده بود با
 تیر زھرآلود استالینیزم در باتالق تحجر و تعفن شبھ-ھنر بھ زمین افتاد. ویکتور

شكلوسكي منتقد ھنری در دھھ ١٩٣٠ چھ 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.»
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 ھر بار کھ بھ وجھی از ھنر "انقالب 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 انقالب استالینی
 کنار نیامدند و زندگی خود را فدای آرمانی کردند کھ ھنر "انقالب اکتبر" یکی از

جلوه ھایش بود.

گوالگ استالین : پدران اعدام شده و فرزندان شان
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   "استالین کبیر" اثر پودوبدوف (١٩٣٨)

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.

 (١) رابطھ 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 
معموال 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، اطالع 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، عالقمند 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 انقالب این پرسش ھمواره مطرح بود کھ  فرھنگ و ھنر جدید در دولت 
شوروی چھ باید باشد. این پرسش نسبتا دیر در سال ١٩٣۴ پاسخ نھایی اش را گرفت. در اولین 
کنگره اتحادیھ نویسندگان شوروی «رئالیسم سوسیالیستی» بھ طور رسمی دکترین ھنر اعالم 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 اعالم می کند کھ از نظر حکومت مفید بھ حال مردم باشد. اصطالح 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.



  (٢) رابطھ 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 تحوالت کشور تا پیش از انقالب ١٩١٧، جنگ داخلی و تھاجم ارتش ھای
 کشورھای امپریالیستی، انحطاط سریع انقالب و سلطھ استالینیزم با سیاست صنعتی
 کردن ضربتی و خونباری کھ بھ بھای خانھ خرابی و مرگ میلیون ھا دھقان در بعد
 از انقالب 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 ١٩٣٠-١٩٠۵)، ادامھ داشتھ و شعار "سوسیالیسم در یک

کشور" استالین بھ بھترین وجھی در آن زمان آن را تبیین کرد.
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بخش قابل مالحظھ ای از آثار ھنری سال ھای اولیھ بعد از انقالب ١٩١٧ از 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 انقالب بھ کمک کلمات و تصاویر، دگرگونی 
ھمھ جانبھ در موسیقی کھ آن را از تاالرھای اشرافی بھ بارانداز بنادر و تئاتر را بھ 
خیابان منتقل کرد. مجموعھ این تحوالت 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 کامال دگرگون خواھد شد.
 

کارگران جھان متحد شوید
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