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 ـ مقدمه1

معموال بوده است و  زیبرانگ بحث یخیتار يها دوره ي و سانسور در همه انیب يآزاد ي مسئله   
 غیگاه از ت چیه اتیادب ژهیپرتالطم هنر و به و يایرا بر هنر گذاشته است. دن ریتاث نیشتریب

 نیچند ایحذف و  یاسیو س یبه واسطه مالحظات مذهب یسانسور در امان نبوده است. آثار ادب
 يوژدئولیشوند که با ا انیب يا به گونه دادهایو رو عیتا آنجا که وقا شدند یمرتبه اصالح م

 حاکم متناسب و همسو باشند.
پس از انقالب اکتبر  اتیهنر و ادب تیوضع لیو تحل یبه بررس میبر آن دار یمقاله سع نیدر ا  

با سازمان  یرانیمقاله آشنا ساختن مخاطبان ا نی. هدف امیبپرداز نیو در زمان حکومت استال
 تیقالب و نظارت بر فعالاهداف ان شبردیدر پ یپرولتکولت است که نقش مهم يهنر-یفرهنگ

سازمان پرولتکولت و نقش آن در  ،یآن دوره داشته است. در منابع فارس سندگانینو يها
 فیوظا نیاز نظر دور مانده است. از مهمتر يحکومت در دوره شورو یاسیاهداف س شبردیپ
مقاله  نیا آنها شاره کرد. در تیو نظارت بر فعال سندگانینو یتوان به سازمانده یسازمان م نیا

 يدر دوره  اتیهنر و ادب تیوضع یاشاره شده و سپس به بررس نسورسا ي خچهیابتدا به تار
بخشنامه ها و  لیآن و تحل  فیپرولتکولت، وظا يهنر-یسازمان فرهنگ یو معرف يشورو

پس از انقالب اکتبر چه در داخل  اتیهنر و ادب تی. در رابطه با وضعمیمصوبات آن پرداخته ا
آثار نوشته  نیمنتشر شده است.. از مهمتر يرگذاریو چه  خارج از آن آثار مهم و تاث هیروس

 ينوشته  »يشورو ریسانسور در اتحاد جماه استیس«توان به کتاب  یم هیشده در روس
اشاره کرد. باگدانوف  رکوفیژ ينوشته   »هیسانسور در روس خچهیتار«و کتاب  وایایگار
در  ياریها و مقاالت بس اباز طرفداران انقالب اکتبر بود کتروس که  یاسیو فعال س لسوفیف

 راثیدرباره م«توان به  یآثار او م نینموده است. از مهمتر فیتا ییایرابطه با فرهنگ پرولتار
 ياشاره کرد. از آثار برجسته   »کارگر يهنر و طبقه  «و  »ییایدرباره فرهنگ پرولتار« ،»يهنر
توان از کتاب  یم اندمنتشر شده  يشورو يو هنر دوره  که در رابطه با فرهنگ يگرید
هنر در «کارپوف، کتاب  ينوشته » و عملکرد یشناس ییبایز ،يدئولوژی: ایپرولتکولت روس«

 »ییایر پرولتارثن«و کتاب  یزاالمبان ایرانوشته م »يشورو هیصنعت: آواگارد و انقالب در روس
در کتاب خود  ییایتانیبر یاسیپرداز س هیو نظر وفلسیف نیبرل ایزاینام برد. آ چهیفر ينوشته 
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هنر پس از انقالب  تیوضع یبه بررس لیبه تفص »يدر نظام شورو یذهن روس« تحت عنوان
 سندگانیدر رابطه با نو نیاستال يها استیو س سندگانینقش نو ،یانقالب فرهنگ ریاکتبر، تاث

و  اتیادب«ود با عنوان در کتاب خ زین یروله روشنفکر آلمان ورگنیپردازد.  یم
و  اتیو اتحاد ادب 1917روس پس از انقالب  اتیادب نوشتسر» (نویسندگان روس)انقالب
 کند. یمنعکس م یرا به خوب سمیکمون
ي سانسور اندیشه دانست. چرا که ابزار قدرتمندي  توان به مثابه سانسور در ادبیات را می     

ذارد. اما صاحبان قدرت با استفاده از سالح سانسور گ مانند ادبیات تاثیر عمیقی بر جامعه می
جامعه را به سمت و سویی پیش ببرند که ، اطالع نگه داشن مردم سعی بر آن داشتند که با بی

منافع بیشتري در پی داشته باشد. به این ترتیب آزادي بیان براي هنرمندان و برایشان 
ایدئولوژي آنچه که مورد تایید  بیان در هشد خالصه می هاي تاریخی در بیشتر برهه نویسندگان

 .حاکم بوده است
گردد. آنچه که امروزه ما به عنوان سانسور  هاي باستانی برمی ي تمدن آغاز سانسور به دوره    
شناسیم از زمانی ایجاد شد که گروهی از مردم که از ثروت و قدرت بسیار زیادي برخوردار  می

ي خود را  ال و قدرت خود را حفظ کنند، خواست و ارادهکردند م بودند، ضمن آنکه سعی می
ي باستان (افالطون، سیسرو، جان  در آثار نویسندگان دوره«کردند.  نیز بر دیگران تحمیل می

شود. آنها سانسور را به  هاي مثبتی نسبت به سانسور دیده می کریسوستوم و دیگران) دیدگاه
نظم و ترویج رفتار نیک در جامعه، ضروري  عنوان ابزار حاکمیت دولت و مذهب براي حفظ

 ).117: 2009(گاریایوا،» دانستند می
یکی از اولین نمونه هاي سانسور، سانسور دینی بود. زیرا در آن زمان کلیسا که از قدرت     

هاي دینی آزادي بیان را کنترل و یا  زیادي برخوردار بود سعی بر آن داشت که طبق آموزه
ها و  کرد و با نظراتی که با آموزه ا که مورد تاییدش بود به مردم تحمیل میمحدود کند، آنچه ر

ورزید. در آن زمان در پی رقابت کلیسا و  مفاهیم دینی در تضاد بود به شدت مخالفت می
حکومت در مسائل مربوط به سانسور، سانسور دینی افزایش یافت و شکل سرکوب بیرحمانه 

یکم  را که اولین فهرست کتابهاي ممنوعه توسط او اعالم پاپ ژالسیوس «اي به خود گرفت. 
 ). 118: 2009(گاریایوا، » شناسند گذار سانسور دینی می شد، به عنوان بنیان

ها  ي کتابخانه گردد. در آن زمان تقریبا در همه آغاز سانسور مطبوعات به قرن پانزدهم برمی    
ي ایجاد  ایده«ایده ي ایجاد سانسور می نویسد: مخازن ویژه وجود داشت. وارالمووا در رابطه با 

هاي  شدیدترین نوع سانسور متعلق به پاپ سیکتوس چهارم است. براي نمونه، در کتابخانه
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هاي چاپ شده و نسخ  به عنوان مکان نگهداري کتاب  " محرمانه"عمومی امپراتوري، بخش 
مخفی بمانند؛ نگهداري خطی که بنابر قوانین سانسور الزم بود از دسترس عموم مردم 

ي عمومی امپراتوري  شدند. علت نابود نکردن کتابهاي ممنوعه این بود که اوال کتابخانه می
که کتب ممنوعه گاه براي خود حکومت  رفتند و دوم این مکانی براي تمامی کتابها به شمار می
هم مانند سایر کشورها ). روسیه 162: 1995(وارالمووا، » به عنوان منبع ارجاع مورد نیاز بودند.

از تیغ سانسور در امان نبود. با پذیرش مسیحیت و ورود خط و نوشتار به روسیه که در 
ي سانسور نیز زاده شد. نخستین متولی  ي آن نخستین آثار ادبی به وجود آمدند، پدیده نتیجه

 سانسور در روسیه نیز کلیسا بود.
کرد.  هاي مربوط به نشر را تنظیم و کنترل می فعالیت  ي اولین قانون سانسور در روسیه همه

تصویب شد و به طور  1804جوالي سال  21اولین آیین نامه مربوط به سانسور در روسیه در «
ي تحویل اثر به ناشر آغاز  کرد. این فرایند از لحظه ي آثار نظارت می کامل بر روند چاپ کلیه
ي سانسور که از وزارت  ي ویژه ید. کمیتهرس ي چاپ شده به پایان می میشد و با انتشار نسخه

ترین کارکردهاي سانسور،  نامه نظارت داشت. یکی از مهم کرد بر اجراي آیین آموزش تبعیت می
ممنوعیت دینی شدید نسبت به مسائل مربوط به حکومت و خداوند بود. پیش از رسمی شدن 

از:  (به نقل». سانسور، فعالیت نشر در روسیه تحت کنترل کلیسا بود
Rossii.html-v-cenzure-o-zakon-https://www.infoniac.ru/events/Pervyi ( 
کرد. در جهت حفظ  هاي مشخصی پیروي می سانسور در روسیه از سنت 1917تا پیش از سال 

هاي  ي آزادي بیان و دستیابی به اطالعات و همچنین سرکوبی اندیشهاصول دولتی، محدودساز
هاي دولتی انواع گوناگونی از سانسور به وجود آمد. در دایره المعارف  مخالف با ایدئولوژي
سانسور در اتحاد جماهیر شوروي با سانسور «) چنین آمده است: 1975شوروي بزرگ(چاپ 

ود. سانسور، یک ارگان در دولت سوسیالیستی بود و در دولت هاي بورژوایی کامال متفاوت ب
هاي آن در راستاي حفظ اسرار نظامی و حکومتی در مطبوعات بود و همچنین  فعالیت

(ژیرکوف، » توانستند به منافع مردم زحمتکش آسیب بزنند جلوگیري از نشر مطالبی که می
2001 :5 .( 

هاي سوسیالسیتی در  آل الف ایدهدر جریان انقالب و جنگ داخلی مشخص شد که بر خ    
مورد آزادي بیان و مطبوعات، سانسور، ضروري است و در جهت اعمال انواع قابل قبول 
سانسور اقداماتی صورت گرفت. ولی در عمل ذهنیت سانسورگرایی حکمفرما بود. در 

. ي انقالب اکتبر و جنگ داخلی نویسندگان بیش از پیش محدود و منزوي شده بودند بحبوحه
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اي ه کردند و سختگیري زیرا آثار ادبی باید از نوعی ادبیات از پیش تعیین شده پیروي می
داد. حتی آثاري که  ي هیچ گونه آزادي عمل در امر ادبیات را به نویسندگان نمی حکومتی اجازه

مطابق با ادبیات فرمایشی قابل قبول حکومت نوشته شده بودند نیز از سانسور و اصالحات در 
اشاره کرد. نویسنده این رمان،  "گارد جوان"ماندند. به عنوان مثال می توان به رمان  نمی امان

از سانسور در امان نماند.  -که خود رئیس اتحادیه ي نویسندگان بود -یف  آلکساندر فادي
مورد نقدي تند و آتشین قرار گرفت. این در  "گارد جوان"خود فادي یف به خاطر رمان «

، نشان هنري استالین به این رمان تعلق گرفته بود. اما پس از 1945ر سال حالی بود که د
مشخص شد که نویسنده به اندازه کافی به نقش حزب در پیروزي هاي  "بررسی هاي الزم!"

(محمدي،  »یف ناچار به بازنویسی بخشی از کتاب شد انقالب توجه نکرده است. فادي
شد نویسندگان نیز  سیاست در ادبیات بیشتر می به این ترتیب هرچه قدر نفوذ). 1395:156

رسید و یا به طور کلی  هاي بیشتري به چاپ می شدند و آثارشان با محدودیت بیشتر کنترل می
 یافت.  ي چاپ نمی اجازه

ممیزي سفت و « کند.: ي شوروي را چنین توصیف می آیزایا برلین وضعیت سانسور در دوره    
شدند. بسیاري  داد که خیلی دقیق گلچین می هایی مجال می ندیشهها و ا سخت فقط به نویسنده

پسند  هاي عامه اي مانند داستان هاي هنري غیرسیاسی (بخصوص ژانرهاي پیش پا افتاده از فرم
هاي آبکی و آثار بنجل و بازاري) یا ممنوع  عشقی و معمایی و پلیسی، و نیز انواع رمان

شد به آثار جدید و  ها جلب می خوان ن ترتیب، توجه کتابیافتند. به ای شدند یا میدان نمی می
هاي اجتماعی که کامال عاجل و  تجربی که (مانند تاریخ ادبی پیشین روسیه) پر بودند از ایده

 )59: 1392(آیزایا برلین، ». نمودند ها هم قشنگ و رویایی می خیلی وقت
هاي  نش خود به شکوفایی هنر مدرن کمککارگیري دا لنین که رهبر انقالبیون اکتبر بود با به    

ي مردم و بهبود اوضاع مردم  هایی همچون حمایت از توده فراوانی کرد. انقالب اکتبر با وعده
هاي امیدبخش در رابطه با آزادي هنر، ادبیات و اندیشه  عادي و ستمدیده و همچنین وعده

د که تعدادي از روشنفکران و توجه بسیاري از روشنفکران را به خود جلب کرد و این گونه بو
نویسندگان  مانند بلوك، یسنین، مایاکوفسکی ، ماکسیم گورکی و ... علیه ظلم و استبداد تزاري 

اي از نویسندگان نیز به شدت با انقالب و  پاخاستند و از انقالب اکتبر حمایت کردند. اما عده به
گرفتند و  نقالب را به باد انتقاد میپیامدهاي بعدي آن مخالف بودند و با قدرت هرچه تمامتر ا

کردند. حتی سرگی یسنین که در ابتدا خود از طرفدارن انقالب بود  نارضایتی خود را ابراز می
پس از مدتی از انقالب دلسرد شد و به مخالفت با حکومت جدید پرداخت و در وصف 
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به این ترتیب عمر ). 33: 1395یورگن روله، »(اکتبر سرد مرا فریفت«انقالب اکتبر نوشت: 
آزادي بیان پس از انقالب اکتبر بسیار کوتاه بود و لنین در جهت حفظ ایدئولوژي نظام و 

 ساکت کردن نویسندگان مخالف دست به پاره اي اقدامات سرکوبگرانه زد.
لنین در اقدامی بی سابقه تصمیم گرفت گروه بزرگی از فیلسوفان، نویسندگان و     

واستند در راستاي فعالیت هاي حکومتی بیندیشند و عمل کنند از کشور روشنفکرانی که نمی خ
تبعید کند. تبعید روشنفکران بورژوازي روشی بود براي مبارزه با مخالفان و دگراندیشان. وضع 

رسید سانسور در مسائل  سانسور رسمی یکی دیگر از اقداماتی بود که انجام گرفت. به نظر می
آزادي  "است. این مسأله در مقاله ي لوناچارسکی با عنوان مربوط به کشور امري ضروري

در «کند که:  اش تاکید می ) به خوبی منعکس شده است. او در مقاله1921("کتاب و انقالب
: 2001(لوناچارسکی، » تواند ایجاد کند کند و نمی واقع هیچ انقالبی رژیم آزادي را ایجاد نمی

وسیالیستی که در جهت پایان هرگونه جنگ و لغو حتی انقالب س«). ژیرکوف معتقد است: 5
آل نهایی اتفاق افتاد در بدو امر به اجبار روح نظامیگري و  هرگونه قدرت دولتی به عنوان ایده

 ).158: 2001ژیرکوف، »(دیکتاتوري قدرت حکومتی را شدت بخشید
ن و شاعران ي شوروي، برخی از نویسندگا علیرغم وجود سانسور و خفقان شدید در دوره    

گرفتند که هرچند از نظر  هایی پی می شکستند. آنها فعالیت خود را در حوزه سکوت خود را می
ي فرهنگ و ادبیات  سیاسی بی ضرر می نمودند، اما از اهمیت زیادي برخوردار و در عرصه

خی مانند هایی مانند ترجمه روي آوردند و بر اي مانند آنا آخماتوا به حوزه تاثیرگذار بودند. عده
 کارنی چوکوفسکی و میخائیل پریشوین به ادبیات کودك پناه بردند.

ي هنر و به ویژه  موضع لنین و استالین در عرصه "ادبیات و انقالب "یورگن روله در کتاب
نویسد:  کند. او می ادبیات، نقش نویسنده و تضاد بین قدرت و اندیشه را چنین توصیف می

 "هاي ظریف براي مکانیسم فعالیت حزبی چرخ دنده"ان نافرمان لنین آرزو داشت از نویسندگ«
بسازد. البته براي او، مانند دیگر رهبران انقالبی روشنفکر از جمله تروتسکی، بوخارین، رادك 
و لوناچارسکی، احترام به خالقیت هنري هنوز امري بدیهی بود. فزون بر این، اتحاد میان هنر 

کرد که هنر  نقالب شکل گرفته بود، این امید را تقویت میي ا چپ و سیاست چپ که در کوره
ي آینده، پذیرفته شود. اما اتوپیاي  طبقه  ي بی ، در جامعه»سرزمین آزادي«فارغ از جبر و زور در 

گرفت، به همان اندازه تضاد موجود میان  کمونیسم هر چه بیشتر در واقعیت استالینی شکل می
اي کور از میان برداشت: هنر  د. استالین این تضاد را مانند گرهش اندیشه و قدرت نیز شدیدتر می

نامیده شده بودند، فقط » مهندسان روح«کشت. نویسندگان که  -به معنی واقعی کلمه -را



 237بخشنامه ها و مصوبات پرولتکولت  يمحتوا لی: تحلنیاستال یادب يها استیس

توانستند میان مرگ فیزیکی و فرهنگی یکی را انتخاب کنند. جانشینان استالین سعی کردند  می
ش با موفقیت. ولی معلوم شد که آزادي اندیشه بدون کم و بی -به هنر جان تازه اي ببخشند

آزادي سیاسی تصور کردنی نیست و هرگونه آزادي اندیشه پایه هاي دیکتاتوري را می لرزاند. 
این درهم تنیدگی عوامل سیاسی و فرهنگی به عنوان ویژگی جامعه اي توتالیتر، شکل گیري 

رتناقض تبدیل می کند. این روند وقتی به آزادي اندیشه در شوروي را به روندي دراز مدت و پ
: 1395روله، »(سرانجام می رسد که هژمونی ایدئولوژي حزب در عرصه ي هنر از میان برود

21-22.( 
ي پس از انقالب اکتبر به وجود آمد،  یکی دیگر از انواع سانسور که در روسیه در دوره    

زاب در روسیه پدید آمد. سانسور حزبی و با ایجاد اح 20سانسور حزبی بود که در اوایل قرن 
کردند از اهمیت زیادي برخوردار بود. بیان  هایی که به صورت زیرزمینی کار می براي سازمان

ي  ي هر واژه و دیدگاهی برابر با خیانت بود. سانسورچیان همه پروایانه اندیشه و بیان بی
دند با دقت بسیار زیاد مطالعه ها و احزاب مرتبط بو ها، اتحادیه اطالعاتی را که با گروه

کردند. می توان گفت سانسورچیان قاتالن ادبیات و هنر بودند. زیرا با حذف یا تغییر محتوا،  می
کردند. در این شرایط که خودسانسوري و سانسور از سوي رهبران احزاب،  اثر را نابود می

نوشتند  گان یا چیزي نمیویراستاران نشریات حزبی و مدیران مطبوعات افزایش یافت، نویسند
اي در لفافه بیان کنند تا از  ي خود را به گونه کردند اندیشه و یا مانند بولگاکوف سعی می

 سانسور آن جلوگیري شود. 
هاي  شد. سازمان ي نسبتا طوالنی، سانسور در شدیدترین حالت آن اعمال می در این دوره    

ه وجود آمده بودند که بر کار نویسندگان و مختلفی در راستاي تحقق اهداف پرولتاریایی ب
هاي  تصفیه 1947و بار دیگر در سال  1937کردند. استالین یک بار در سال  شاعران نظارت می

خونین به راه انداخت که در نتیجه آن تعداد زیادي از روشنفکران و نویسندگان جان خود را از 
اجرت کردند و عده اي نیز تبعید شدند. دست دادند. عده ي زیادي از روشنفکران  از کشور مه

تعدادي از نویسندگان که دلسرد شده بودند، دست به خودکشی زدند. نویسندگانی مانند 
هنري دست  -بولگاکوف نیز بودند که نه اجازه داشتند در داخل کشور به فعالیت هاي ادبی

ي عمر کوتاه آزادي بیان و  بزنند و نه اجازه داشتند از کشور خارج شوند. آیزایا برلین درباره
ي آزادي در تاریخ جدید روسیه، که هیچ نوع  تنها دوره»  نویسد: خفقان شدید در روسیه می

، رژیم بلشویکی 1934بود. در سال  1917ي فوریه تا اکتبر  سانسوري در کار نبود، دوره
ش تر اعمال کرد و چندین مرحله براي نظارت در پی هاي قدیمی را سفت و سخت روش
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ي حزب  ي نویسندگان، سپس کمیسر منصوب دولت، و سرانجام کمیته ابتدا با اتحادیه -گرفت
مرکزي کمونیست. حزب خط مشی ادبی را تعیین کرد: ابتدا پرولتکولت که کار جمعی روي 

کرد، سپس ستایش از  هایی از نویسندگان پرولتاري را ایجاب می هاي شوروي به دست گروه تم
، هنرمندان محبوب و 1937یا پیش از شوروي. با این حال، تا قبل از سال قهرمانان شوروي 

بودند که به قدر کافی  شدند. گاهی اگر آماده می اصیل همیشه هم تسلیم دولت قدر قدرت نمی
آمدند و مقامات را به ارزش این یا آن نگرش غیر ارتدوکس  ریسک کنند شاید از عهده بر می

هاي غیر  پرداز کرد)؛ اصال گاهی نگرش ري که بولگاکوف درامکردند( مانند کا متقاعد می
هاي دشوار حتی چاشنی خوبی براي تلطیف  کردند و در برهه ارتدوکس مجال بروز پیدا می

آمدند، البته به شرط این که مغایر اعتقاد رسمی  زندگی روزمره و یکنواخت عادي به شمار می
آور اما  تر از همه زوشچنکو، که خنده ، کاتایف، و مهمي تینانوف بودند (مانند طنزهاي اولیه نمی

روي  ي زیاده دادند اجازه دادند، و اگر هم اجازه می نوشتند). با اینکه همیشه اجازه نمی تلخ می
شدند قوه ي  دادند، باز امکان اجازه گرفتن وجود داشت، و نویسندگان مختلف مجبور می نمی

ستعداد و قریحه ي خود را محک بزنند تا ایده هاي غیررسمی ابتکار خود را به کار بیندازند و ا
هاي ارتدوکسی را بشکنند و نه خطر محکومیت و  را به نحوي بیان کنند که نه چارچوب

 ).63-62: 1392(برلین، » مجازات را به جان بخرند
نري هایی که در این دوره شکل گرفت سازمان ادبی ه ترین سازمان یکی از مهمترین و اصلی    

ي کارگر تاسیس شده بود و  پرولتکولت بود. این سازمان که در راستاي حمایت از حقوق طبقه
هاي نویسندگان و عملکرد ادبیات و  از حمایت نظام حکومتی جدید برخوردار بود، بر فعالیت

ي  کرد. در مقاله حاضر پس از بیان توضیحاتی در رابطه با تاریخچه هنر در جامعه نظارت می
ها و مصوبات این  یري پرولتکولت و اهداف آن به بررسی و تحلیل محتواي بخشنامهگ شکل

 سازمان خواهیم پرداخت. 
 بحث و بررسی  -2 

از  -آخرین تزار روسیه  -که در پی آن نیکالي دوم  1917پس از انقالب فوریه در سال     
ولتکولت) در پتروگراد پرارشادي پرولتاریا ( -هنري و فرهنگی-سازمان ادبیسلطنت خلع شد، 

تاسیس شد. پرولتکولت یکی از تاثیرگذارترین سازمان ها در اوان انقالب اکتبر بود که نه تنها 
ي انواع هنر نظارت داشت. این سازمان طی سال هاي  هاي ادبی، بلکه بر همه بر روند جریان

ا به طور ه پس از انقالب اکتبر و سه سال پس از روي کار آمدن بلشویک 1920 -1917
حدود چهارصد هزار نفر به عضویت این سازمان  1920اي گسترش یافت. در سال  فعاالنه
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دادند. شوراي  درآمدند که تعداد زیادي از آنها به عنوان عضو فعال به فعالیت خود ادامه می
سازمان محلی در شهرهاي  200اصلی این سازمان در مسکو تشکیل شد؛ سازمان شامل 

کرد و در  اي طبقاتی بودن فرهنگ و هنر را تبلیغ می ولتکولت به طور گستردهمختلف  بود. پر
 «رساند.  ي گوناگون در شهرهاي مختلف به چاپ می همین راستا حدود بیست مجله

». بیافرین!«، »سوت«،» شیپور«، »آینده«ترین مجالت این سازمان عبارت بودند از: معروف
که بعدها به » هفته نامه ي ادبی«) و نیز 1920-1918»(فرهنگ پرولتاریایی«مجالت 

) تغییر نام یافت، محل انتشار ایده ها و نظریات پرولتاریایی 1924-1923»(سحر«
در » آینده«در مسکو و مجله ي » بیافرین!«و » شیپور«). مجله هاي 146: 1396(محمدي، »بود

 رسیدند.  پتربورگ به چاپ می
هاي از پیش تعیین شده و مدون  ریزي با برنامهتاسیس پرولتکولت به عنوان یک سازمان 

که رابطه ي تنگاتنگ انقالب سوسیالسیتی و  1909صورت گرفت. یعنی درست در سال 
هاي  ي آموزش پرولتکولت در نتیجه«فرهنگ پرولتاریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

در کاپري و بولونیا  مدت به وجود آمد. هنگامی که در مدارس وابسته به حزب تئوریک طوالنی
هاي چپ براي کارگران پیشرو که مهاجرت  به دست بلشویک 1911-1909هاي  که در سال

ي ارتباط متقابل فرهنگ پرولتاریایی، انقالب و  کرده بودند تاسیس شده بودند، مسئله
). نظریه پرداز و اندیشه پرداز اصلی این جنبش 14: 2003(زاالمبانی،  »سوسیالیسم مطرح شد

لکساندر الکساندرویچ باگدانوف بود. او در سال هاي پیش از انقالب نظریات خود را در مورد ا
 فرهنگ پرولتاریایی ارائه داد.

باگدانوف همراه با لوناچارسکی، پلیتنیوف، کازین ، کالینین و الکساندروفسکی سعی بر آن     
ا ایجاد فرهنگ پرولتاریایی به پا کنند. هدف اصلی آنه داشتند که رستاخیزي در فرهنگ جدید به

ي کارگر و تولید ادبیات توسط توده براي توده و  ي پرورش روشنفکران جدید از طبقه وسیله
در پی آن بودند که حاکمیت توده را  پردازان پرولتکولت نظریهقشر زحمتکش جامعه بود. 

ي  ند که براي تودهاي تبدیل کن جایگزین فردگرایی موجود در جامعه کنند و هنر را به پدیده
دار)  مردم قابل فهم باشد و تنها مختص گروه خاصی از جامعه مانند طبقه ي بورژوازي (سرمایه

کردند و  هاي روشنفکران کالسیک را نفی می اي از روشنفکران جدید اصول و سنت نباشد. عده
ده داشت اي نیز بر ضرورت حفظ رابطه با فرهنگ گذشته تاکید داشتند. باگدانوف عقی عده

بنابراین باید دستاوردهاي آن را «فرهنگ و هنر گذشته غنی و همچون میراثی ارزشمند است. 
ها را متناسب با روح جامعه پرولتاریایی  با اهداف شخصی خود هماهنگ کرد. و این گنجینه
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پرولتاریا وارث قانونی دستاوردهاي «گوید:  ) و نیز می142: 1925(باگدانوف، » تغییر داد.
(باگدانوف، ». توان و نباید صرفنظر کرد زشمند مادي و معنوي است. از این میراث نمیار

1924 :102 ( 
» ادبیات«ي فعالیت آن  ي ویژه کرد اما حوزه هاي هنر فعالیت می ي زمینه پرولتکولت در همه    

ریایی متولد پردازان پرولتاریایی تعریف جدیدي براي ادبیات ارائه دادند. نثر پرولتا بود. نظریه
یزي میشد که تجلی ر اي  طرح ي آن فرم و محتواي جدید باید به گونه شد. در جریان توسعه

ي زندگی کارگران بود و  هاي مطلوب حزب باشد. نثر پرولتاریایی تصویر زنده اهداف و آرمان
انوف: شد. به گفته باگد ي کارگر نشان داده می بینی، احساس و تمایالت طبقه در آن باید جهان

ها در صنعت و  ي کارگر، موقعیت آن ماهیت نثر پرولتاریایی بیان وضعیت زندگی طبقه«
 ) 13: 1918باگدانوف،».(سرنوشت تاریخی آنهاست

اند: سیپفسکی  پردازان پرولتکولت نیز نظرات مشابهی درباره نثر پرولتاریایی داشته دیگر نظریه
ي است که توسط کارگر واقعی ساخته شده منظور من از نثر پرولتاریایی نثر«می نویسد: 

) فریچه نیز با سیپفسکی هم عقیده است. به نظر او ماهیت و روح 5: 1923سیپفسکی، ».(باشد
نثر پرولتاریایی نثري است که نه «پرولتاریا باید در آثار ادبی منعکس شود. فریچه معتقد است: 

پرولتاریا و کمونیسم در آن نفوذ کرده تنها توسط شاعر پرولتاریایی خلق شده باشد، بلکه روح 
 )4: 1919(فریچه، ». باشد
شد و سیستم  هاي ایدئولوژیک نیز در پرولتکولت تدوین می هاي ادبی، طرح عالوه بر طرح    

ادبی جدید در راستاي ساختاربندي و ترویج فضاي ایدئولوژیکی پس از انقالب اکتبر فعالیت 
افتاد.  سیستم ایدئولوژیکی بود که در مسیر ادبی اتفاق میکرد و هدف آن به نوعی بازتاب  می

هاي هنري وارد کنند  ي زمینه پردازان پرولتکولت در تالش بودند فرهنگ جدید را در همه نظریه
خواست بدون  پرولتکولت می«هاي جدید تغییر دهند.  و محتواي آثار هنري را مطابق اندیشه

ر از جمله ادبیات، هنرهاي تجسمی، موسیقی، تئاتر هاي هن ي شاخه هیچ کنترلی، رهبري همه
تربیتی و پرورش سازمان کمونیستی -هاي فرهنگی ي فعالیت پرولتاریایی و به طور کلی همه

هدف «) از نظر گرتسکا نیز: 363: 1994(میلوکوف، ». جوانان (کامسامول) را در دست بگیرد
(گرتسکا، » بود. زندگی واقعی ترویج اصول فرهنگ پرولتاریایی دري پرولتکولت  اولیه

1995 :8( 
گذاري سازمان پرولتکولت بود در دومین کنفرانس کمیته  لوناچارسکی که ستون اصلی بنیان    

در پتروگراد برگزار شد، بر ضرورت فعالیت  1917کارگري کارخانجات، که در آگوست سال 
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ارسکی پرولتکولت ابزاري روشنگري پرولتاریایی تاکید کرد. به عقیده لوناچ -هاي فرهنگی
سیاسی بود که توسط رهبران احزاب و در جهت -هاي فرهنگی براي تحقق بخشیدن به برنامه

شد. عالوه  هاي جدید مطرح می تغییر فرهنگ گذشته و ایجاد فرهنگی نو و ترویج ایدئولوژي
چنین رواج بر آن، بازپروري آگاهی و درك توده و از بین بردن فردگرایی حاکم در جامعه و هم

روشنگري نیز -فعالیت فرهنگی«جهان بینی جدید و منسجم از دیگر وظایف پرولتکولت بود. 
هاي جنبش کارگري، امري ضروري است. آخر، بر اساس مفاهیم مورد نظر  مانند دیگر فعالیت

ما این مسئله تنها آموزش خارج از مدرسه و سوادآموزي نیست، بلکه طرح یکپارچه و منظم 
 ).234  :1927  (فابزاوکوماف، »نی استجهان بی

شاید بتوان گفت به نظر اندیشه پردازان پرولتاریایی به ویژه باگدانوف، پرولتکولت بستري     
مناسب براي ساختن اتوپیاي فرهنگی آن دوره بود. باگدانوف معتقد بود انقالب فرهنگی بسیار 

رپوف در رابطه با دیدگاه باگدانوف می مهم  و تاثیر گذار است و نباید از آن غافل ماند. کا
کند که باید فرهنگ گذشته را پذیرفت و تغییر  باگدانوف در آثار خود دائما تأکید می«نویسد: 

داد، اما نباید آن را نابود کرد. به همین مناسبت اتهامات نگرش نهلیستی نسبت به میراث 
 ) 31، 2009(کارپوف، ». فرهنگی بی پایه و اساس است

ي انقالب اکتبر فوتوریسم بود. فوتوریسم  هاي ادبی در بحبوبه یکی از تاثیرگذارترین جریان    
ي رشد  در شعر روسی نفوذ کرده بود و انقالب اکتبر زمینه 1912پیش از انقالب اکتبر، در سال 

آن را فراهم کرد. بدین ترتیب فوتوریسم روز به روز قدرت بیشتري به دست آورد. 
ها وجود داشت.  هاي فوتوریست هاي پرولتکولت و دیدگاه دي بین ایدههاي زیا شباهت

پردازان پرولتکولت با نفی قواعد ادبی گذشته نه تنها با نمادگرایی  ها مانند نظریه فوتوریست
هاي بورژوازي را تغییر  سمبولیسم به مبارزه پرداختند، بلکه سعی بر آن داشتند که ایدئولوژي

، متناسب با زندگی جدید بسازند. آنها تمدن جدید، انقالب و صنعتی داده و اصول ادبی جدید
ي فوتوریسم، با حذف  ي برجسته کردند. والدیمیر مایاکوفسکی، چهره شدن را ستایش می

هاي نوساخته درآن، زبان شعر را به زبان مردم  قواعد دستوري در شعر و به کار بردن واژه
ازهاي انقالب هماهنگ کرد. مایاکوفسکی و دیگر نزدیک کرد و محتواي شعر را نیز با نی

ها که در ابتدا از طرفداران انقالب اکتبر بودند، با دیدگاهی انتقادي زندگی واقعی و  فوتوریست
کردند؛ لنین از این  روزمره را همراه با مضامین ضد بورژوازي در اشعار خود منعکس می

هاي گذشته را به طور کامل نفی  صول و سنتدیدگاه ناراضی بود، چرا که لنین و لوناچارسکی ا
ورزیدند.  کردند، بلکه برخالف باگدانوف بر استمرار فرهنگ غنی گذشته اصرار می نمی
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هاي اجتماعی و مضامین ضد بورژوازي و ضد نظامیگري را وارد  ها واقعیت فوتوریست«
فتند. ولی در عین حال، با در کنار انقالبیون قرار گر 1917شعرشان کردند. بیشتر آنها در انقالب 

(سید حسینی، ». شان از میراث فرهنگی، نارضایتی لنین و لوناچارسکی را فراهم کردند بیزاري
) اما نارضایتی لنین باعث تغییر دیدگاه مایاکوفسکی نشد و بیزاري مایاکوفسکی از 674: 1395
هاي  وش و نی لبک مهرههاي بورژوازي همچنان ادامه یافت و در آثاري مانند ابر شلوارپ سنت

 پشت تجلی یافت. 
ها و  اي درباره نقش جدید هنر در جامعه در میان فوتوریست هاي تازه در همان زمان دیدگاه    

توان به کمک آن در  دانستند که می طرفداران پرولتکولت شکل گرفت. آنها هنر را ابزاري می
نو ساخت و به این ترتیب نه تنها هنر ي فرد را از  زندگی اجتماعی تحول ایجاد کرد، اندیشه

رفت. گاستیف، شاعر  کرد بلکه سطح فرهنگی جامعه نیز باال می نقش کاربردي پیدا می
ي  به وسیله«را عنوان می کند و بر این عقیده است که: » مهندسی روح«پرولتاریایی اصطالح 
توان اندیشه و روان فرد را  توان زندگی اجتماعی را از نو ساخت، بلکه می ابزار هنر نه تنها می

هاي احساسات انسانی در معرض ماشینی شدن  ي جنبه نیز بازسازي کرد. به نظر گاستیف همه
 ). /6173https://litra.bobrodobro.ruبه نقل از: »( و کنترل شدید است

رولتاریا برجامعه آن زمان روسیه سایه انداخت واعتقادات پس ازانقالب اکتبر، دیکتاتوري پ    
ي ادبی را تحت تاثیر قرار  دیدگاههاي پرولتاریا در جامعه گسترش یافت و بیش ازهمه جامعه و

کند که بر جامعه  اي از جامعه رواج پیدا می هاي آن طبقه داد. بنا به عقیده مارکس دیدگاه
اي  قه ي حاکم، عقاید حاکم هستند؛ به عبارتی طبقهدر هر عصري عقاید طب«کند.  حکومت می

باشد. طبقه اي که  که نیروي مادي حاکم در جامعه است، همزمان نیروي فکري حاکم هم می
ابزار تولید مادي را در اختیار دارد، همزمان کنترل ابزار تولید ذهنی (فکري) را هم در دست 

 )56: 1394(مارکس، .»دارد
ي  مبتنی بر حمایت از حقوق توده و به ویژه کارگران در جامعه روسیههاي  بنابراین دیدگاه

انقالبی رواج یافت. جریان انقالب و صنعتی شدن، هنر و ادبیات را دگرگون کرد. مفاهیم 
شناسی جاي خود را به مفاهیمی جدید و تازه دادند. موضوعات جدیدي به  ي زیبایی کهنه
کم براي رورویایی با  ي ادبی کم تغییر کرد و جامعه ي ادبیات وارد شد و سبک نوشتاري حوزه

(کتس، »هنر، بعد از انقالب خواهد آمد«د. و حقیقت بود که ش آماده می "رئالیسم سوسیالیستی"
1393 :78.( 
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توان به اهمیت هنر پی برد.  مارکس معتقد بود که هنر، ایدئولوژي است. طبق این دیدگاه می    
بیات از  مهمترین ابزارهاي اثرگذار بر جامعه روسیه بودند، الزم بود در از آنجا هنر و به ویژه اد

اینکه مارکس «چارچوب مشخصی که منطبق بر ایدئولوژي حاکم در جامعه باشد، قرار گیرند. 
ها و  رساند که فعالیت ناچار این مفهوم را می گوید که هنر ایدئولوژي است به مکررأ می

طبقاتی گرفتارند و پیام آنها و چگونگی بیان آن همواره به مصنوعات هنري خود درون نظام 
). می توان نتیجه 92: 1393( کتس، »هاي طبقاتی است ها و تفاوت اي مشروط به تضاد گونه

گرفت آنچه که حائز اهمیت است این است که اثر هنري و به ویژه محتواي آن چه عملکردي 
سالت ایدئولوژیک خود عینیت بخشند و در جهت در جامعه دارد. بنابراین هنرمندان باید به ر

 ابالغ و تحکیم قدرت حاکم در جامعه تالش کنند. 
 1"پرولتاریا و هنر"اي با عنوان  باگدانوف در نخستین کنفرانس سراسري پرولتکولت قطعنامه    

ي  لهدر مج 1918ارائه داد که به اتفاق آرا با یک راي ممتنع پذیرفته شد. این قطعنامه در سال 
 . 2به چاپ رسید "فرهنگ پرولتاریایی"

 کند:  باگدانوف در این قطعنامه مفاد هنر پرولتاریایی را چنین عنوان می    
ي  ي اجتماعی را نه تنها در حوزه . هنر از طریق آفرینش تصاویر زنده و گویا، تجربه1«    

کند. در نتیجه هنر  می شناختی، بلکه در قلمرو احساس و نیز اشتیاق براي تالش سازماندهی
 ي طبقاتی است.  قدرتمندترین سالح براي سازماندهی نیروهاي طبقات مختلف در یک جامعه

هاي اجتماعی و مبازراتش به هنر طبقاتی  . پرولتاریا براي سازماندهی نیروهاي خود در فعالیت2
ز هنر جهان را گرایی کارگري است: این نوع ا مخصوص به خود نیاز دارد. روح این هنر، جمع

جو و خالق  دهد و بیانگر روحیه مبارزه ي کارگري درك کرده و بازتاب می از دیدگاه جامعه
 جمع است.

ي حاکم،  ي هنر گذشته را نباید فراموش کرد: چرا که هنر گذشته روح فرهنگ طبقه . گنجینه3
هد. پرولتاریا باید د پرورش می کارگر ي طبقهي تبعیت از نظام زندگی را در  و در نتیجه روحیه

تفاسیر انتقادي و تعابیر جدیدي از هنر گذشته ارائه دهد... تنها در این صورت هنر گذشته 

 __________________________________________________________________________  
١Пролетарет и искусство 

٢Ежемес. Журн. «пролетарская культура», № 5. Москва, 1918, «Горн». Книга 
первая. Московский Пролеткульт, 1918. 
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تواند میراثی ارزشمند براي پرولتاریا باشد، سالحی براي جنگ علیه جهان قدیمی ابزاري  می
 براي ساخت جهانی نو. نقد پرولتاریایی مسئول انتقال این میراث هنري است. 

ها و موسسات متولی گسترش هنر جدید و نقد نو باید همکاري دوستانه  ي سازمان همه -4
هاي سوسیالیستی آموزش خواهد داد  آل داشته باشند؛ این نوع همکاري کارگران را مطابق با ایده

 »و تربیت خواهد کرد.
در  ي باگدانوف هنر قدرتمندترین سالح براي سازماندهی نیروهاي جمعی طبق گفته    

ي طبقاتی است. اما از طرفی سالحی خطرناك در دست هنرمندان است. به گفته آیزایا  جامعه
دانند که باید تحت نظر باشند، چون با جنس خطرناکی  اهل قلم را کال کسانی می «برلین: 

از تلفیق این دو دیدگاه این نتیجه  )71: 1391.(برلین، »سروکار دارند که همان فکر و نظر است
یافته بود و در جامعه  "ابزاري"شود که هنر در این دوره بیش از پیش نقش  ل میحاص

پرولتاریایی نه تنها براي روشنفکران و نویسندگان، بلکه براي حاکمان سیاسی نیز ابزاري بود 
براي تاثیرگذاري. با سازماندهی نویسندگان و هنرمندان در یک سازمان پرولتاریایی مانند 

شد نویسندگان را کنترل کرد، بلکه امکان نظارت بر محتواي آثار ادبی نیز  ها میپرولتکولت نه تن
 سازي پیش رفت. شد. اینچنین بود که ادبیات به سوي یکسان فراهم می

هاي آثار  آید، شباهت موضوعات و شخصیت آنچه که در آثار ادبی این دوره بیشتر به چشم می
هایی  سازي و شخصیت سازي و صنعتی اشتراکیادبی است. موضوعاتی مانند جنگ، انقالب، 

که بیشتر آنها آشکارا از انقالب  -مانند انقالبیون، کارگران و توده در آثار نویسندگان این دوره 
شد. نویسندگان معترضی مانند  دیده می –کردند  و سیستم حکومتی جدید حمایت می

کردند و بیزاري خود از انقالب را  بولگاکوف نیز در لفافه از سیستم حکومتی جدید انتقاد می
کرد. باگدانوف  نیز ایفا می "تبلیغاتی"دادند. عالوه بر این، هنر به عنوان یک ابزار نقش  نشان می

کند که هنر طبقاتی براي  ي خود به هنر طبقاتی اشاره کرده و تاکید می در مفاد قطعنامه
و عملکرد آن باید در راستاي  سازماندهی اجتماعی در کار و مبارزه ضروري است و اهداف

بینی  حمایت از توده و به طور خاص کارگران باشد. در هنر پرولتاریایی باید دیدگاه و جهان
ها، سبک زندگی و احساسات کارگران منعکس شود. زیرا فرهنگ ي کارگر، آرمان طبقه

جهت  گیري است و در ي نوپاي سوسیالیستی شوروي در حال شکل پرولتاریایی در جامعه
ها و  توانند نقش مهمی ایفا کنند. با اینکه فوتوریست پیشبرد اهداف آن نویسندگان می

ها مانند ساخت جهانی نو و فرهنگ جدید هم عقیده  پردازان پرولتاریایی در برخی زمینه نظریه
ها که  هاي فوتوریست نظرهایی هم در این میان وجود دارد. بر خالف دیدگاه هستند اما اختالف
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تقد بودند هنر گذشته را باید به طور کلی کنار گذاشت و براي ساخت فرهنگی جدید تالش مع
تاکید داشت. هنر گذشته  "اي ارزشمند گنجینه"کرد، باگدانوف بر اهمیت هنر گذشته به عنوان 

 بود براي ساخت جهانی نو.  "ابزاري"براي پرولتاریا در حکم 
 1»مسیر هنر پرولتاریایی«ي دیگر با عنوان  در بخشنامهباگدانوف  1920دو سال بعد، در سال     

تر و خط مشی آن را مشخص کرد. این  هاي خود را نسبت به هنر پرولتاریایی تکمیل دیدگاه
شامل  "مسیر هنر پرولتاریایی"ي  چاپ شد. بخشنامه 2"هنر پرولتاریایی"ي  بخشنامه در ماهنامه

 بند بود که برخی از آنها عبارتند از: 12
 یقیدقمرز  چیهشود که نیازمند سازماندهی است...  . خالقیت نیز نوعی کار محسوب می1«    
و با  یجمع ي تجربه همواره با تکیه بر یانسان ار.. کو کار ساده وجود ندارد. تیخالق نیب

هدف و  است. حتی اگر  بوده یجمع ، یک پدیدهجمعتوسط شده  ساخته يابزارهااستفاده از 
شکل و واالترین  نیتر دهیچیپ تیخالقگونه است.  ا فردي باشد. خالقیت نیز همینفرم آن ظاهر

نه  میقد يایدن .گیرد سرچشمه میکار  يها آن از روش يها روش لیدل نیکار است. به هم
آگاهی  آنها يها از ارتباط روششناخت و نه  را می تیمشترك کار و خالق یاجتماع تیماه

 برد. یم نیب زاریبا پرستش کورکورانه اسرارآم را تیخالق میقد يای. دنداشت
نخستین مرحله . گنجند میچارچوب  کیدر  -و نیز خالقیت  – کارهاي  روش يهمه  -2    

نامناسب. در  ، انتخاب نتایج مطلوب و حذف موارد غیرضروري ودوم ،آن، تجمیع نیروهاست
بر اساس  . اماتصاویر ،"يعنوم"و در کار  شوندیم تجمیعبا هم  يماد يزهایچ "یکیزیف"کار 
هاي جمعی و انتخابی، یکسان و در واقع  هاي روانشناسی بالینی جدید، ماهیت تالش یافته
 ....  ستا یعضالن-یعصب
 ییایپرولتار هاي کار شیوهبر  ییایپرولتار و هنر تیخالق هاي روشاصول هاي  پایه -3    
 يها یگیژو .ان صنایع جدید و نوین استکارهایی که مختص کارگرآن نوع  یعنی، وار استاست

شفاف، نه  ییگرا ) جمع2.  "فکري"و  "یجسم"عناصر کار  وندی) پ1عبارتند از: این نوع کار 
  ... زده. و نقاب یمخف ییگرا جمع

آگاهانه توسعه  ییگرا ) و جمعسمی(مون يانگار گانهیدر جهت  ییایکار پرولتار يها روش -4   
 . پرولتاریایی نیز طبیعتا در همین راستا قرار دارند هاي هنر روش. ابدی یم

 __________________________________________________________________________  
١Пути пролетарского творчества 

٢А.Багданов, «Пролетарская Культура», 1920, № 15-16 
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و  ياقتصادنظیر مبارزات  – ییایپرولتار تیخالقیی از ها روشپیشتر در ا ه یژگیو نیا -5    
، هم تجسم علم و فلسفه.. مارکسیسم در .اند تجلی یافته –نیز در اندیشه علمی و   یاسیس

  گرایی. گرایی است و هم تجلی جمع یگانه
 نیدر ا ایرود اما پرولتار یفراتر م یاسیو س ياز مبارزات اقتصاد تیخالقاز آنجا که  -6    

 ایدهقانان  ي ساختار خودکامهگذر از رفته است.  شیراستا به صورت خودجوش پ
  ، گواه این مدعاست.»رفیق«و خطاب  بورژواها به روابط دوستانه خرده

نامشخص و ناخودآگاه (مانند الهام و  ییها وهیشبی اد تیخالق ي در حوزهفرهنگ قدیم  -7    
ها بیگانه بود.  هاي کار و خالقیت در دیگر حوزه داشت و با روش دست) نیاز ا ییزهایچ

گرایشات آن در حال بروز و خود را برداشته است، اما  يهادمق نخستینهنوز  ایاگرچه پرولتار
 . ظهور است

 /manifesty-234http://www.etheroneph.com/gnosis-.(»و ...

proletkulta.html ( 
کمونیستی، منافع -ي سوسیالیستی کند که در یک جامعه باگدانوف در این بخشنامه تاکید می    

برخوردار است. بنابراین هنر و اي  گرایی از اهمیت ویژه توده، صنعتی شدن، کار و جمع
خالقیت هنري نیز باید بر مبناي کار و منافع طبقه کارگر باشد. به عبارتی، خالقیت هنري نه 

هاي کار باشد، بلکه باید  ي جمعی و روش ریزي شده هاي طرح تنها باید در راستاي برنامه
است. بنابراین کار و هاي باگدانوف، خالقیت نیز نوعی کار  مکمل آن نیز باشد. طبق گفته

خالقیت باید در چارچوب معین و مشخصی قرار گیرند و از اصول ثابت و یکسانی پیروي 
هاي حزبی براي حیات طبقه ي کارگر و پرولتاریا  ها و بخش نمایند. همانطور که سازمان

ضروري هستند، وجود هنرمندان و نویسندگانی از این طبقه نیز ضروري است تا بتوانند در 
هاي بورژوازي گام بردارند و  ي فرهنگ جدید و مبارزه با فرهنگ و سنت هت تثبیت و توسعهج

 به هدف نهایی خود که جایگزینی نظام سوسیالیستی است، دست یابند. 
گرایی براي  کند و معتقد است همانگونه که جمع گرایی اشاره می باگدانوف به اهمیت جمع   

ي خالقیت هنري و ادبی نیز  عه امري ضروري است، در زمینهتثبیت فرهنگ پرولتاریایی در جام
نقش اساسی دارد. با عبور هنرمندان از فردگرایی و رسیدن به یک کل منسجم که همان 

شوند، بلکه  گرایی آگاهانه است، نه تنها تجارب سازمانی در کار و مبارزه تجمیع می جمع
گرایی به کار هنري هنرمند معناي  این، جمع یابند. عالوه بر گرایشات هنري و ادبی نیز نظم می

شود و نه تنها یک  بخشد و هنرمند پرولتاریایی در یک کل بزرگتر سهیم می جدیدي می
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ي زندگی جمعی به طور آگاهانه مشارکت  کند، بلکه در توسعه ي عمیق جمعی کسب می تجربه
اي افزایش  ه طور گستردهي هنر و ادبیات ب هاي مستقیم در عرصه کند و بنابراین همکاري می
 یابد.  می
هاي ناخودآگاه مانند الهام  باگدانوف معتقد است خالقیت هنري در فرهنگ گذشته با روش    

هاي  گرفته است. اما در فرهنگ پرولتاریایی، خالقیت ادبی و هنري مطابق روش صورت می
براي تغییر در اصول شود  تبدیل می "ابزاري"گیرد و هنر به  ي کارگر صورت می عملی طبقه

ي کارگر در هنر  هاي طبقه آل شناسی. سرانجام سبک زندگی، جهان بینی و ایده زیبایی
کند. در نتیجه محتواي آثار پرولتاریایی، تصویري واقعی از زندگی را  پرولتاریایی نمود پیدا می

چه که کند. زیرا خالقیت در آفرینش آثار هنري جدید بسیار متفاوت است. آن منعکس می
کند این است که خالقیت هنري  خالقیت هنري جدید را از خالقیت هنري گذشته متمایز می

ي  ي کارگر و جامعه جدید، خود و نقش خود را به عنوان یک عنصر موثر در زندگی طبقه
 کند.  سوسیالیستی درك می

نها مانند از آ یداشتند. برخ یدر رابطه با پرولتکولت مواضع متفاوت یکیرهبران بلشو   
 گرید یداشتند و برخ یمنف یدگاهید ییایفرهنگ پرولتار اتینسبت به نظر نیو لن یتروتسک

 يها دهیا یبا برخ یپروتکولت موافق بودند. تروتسک اتیبا اهداف و نظر نیمانند بوخار
متمرکز  یتنها بر مسائل آموزش دیمخالف بود. او معتقد بود پرولتکولت با ییایفرهنگ پرولتار

را اثبات کند  یداشت اصول یسع یانقالب فرهنگ پردازان هیاز نظر یکیبه عنوان  یشد. از طرفبا
هم  بایتقر نیو لن یحزب آزاد باشد. تروتسک يکتاتوریفرهنگ از د ي که مطابق با آن حوزه

گذشته  يپرولتکولت که معتقد بودند سنت ها پردازان هیاز نظر یبودند. بر خالف برخ دهیعق
 یفرهنگ راثیم تیبر اهم نیو لن یتروتسک ابد،ی رییطبق اهداف سازمان تغ ایشود و  ینف دیبا

 يگذشته طرفدار یفرهنگ راثیاز استمرار م یو تروتسک نیلن. «کردند یم دیگذشته تاک
در  دیفرهنگ با ي نهیدر زم یستیبود انقالب کمون عتقدم نیمانند لن زین ی. تروتسککردند یم

 )37: 1995 ف،یساول.»(ابدیآن توسعه  یتکامل ریمس
 یپرولتکولت بود، مخالف اصل يباگدانوف و تئور ياز طرفداران جد یکیکه  نیبوخار    

آنها  انیبود. اختالف نظر م یفرهنگ يها استیدر مسائل مربوط به اصول س نیو لن یتروتسک
 يو برا بود  در داخل پرولتکولت شده یکیدئولوژیا -یاسیس تیدر وضع یآشفتگ جادیباعث ا

گرفته  يجد میتصم دیبا یفرهنگ يها تیفعال يمشترك در راستا نظر نقطه کیبه  دنیرس
ساولیف در رابطه با بروز اختالفات در داخل پرولتکولت بر این عقیده است: . شد یم
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از  یاساسا ناش 1922در آگوست سال  ییایفرهنگ پرولتار ي بحث درباره يریازسرگ«
 کیبه وضوح نگرش تئور زین نی. بوخارفیتنیو پل نیبود و نه لن نیارو بوخ نیلن نیاختالفات ب

 )39: 1995 ف،ی(ساول» زمان اصالح کرد. نآ یاسیس تیخود را با توجه به موقع
قابل توجه است. در ابتدا به نظر  یفرهنگ يها استیدر رابطه با س زین نیموضع استال    
هنگ ندارد و در امور مربوط به آن دخالت فر ي به حوزه یچندان ي عالقه نیاستال دیرس یم
باگدانوف و  يها دگاهیکشور را در دست گرفت به د يکه رهبر يا . اما بعد در دورهکند ینم

. او به طور فعال کرد یاظهار نظر م یدر مسائل فرهنگ شیاز پ شیشد و ب القمندع یلوناچارسک
 .کرد یشرکت م گرفت یکه حول محور پرولتکولت درم ییها در بحث

قرار گرفت و پس از آن در  يروشنگر یمل ي تهیسازمان تحت نظارت کم نیبا گذشت زمان ا 
شاعرانی  1920. در سال شد یداخل یکیدئولوژیو ا يا شهیدچار اختالفات اند یمدت کوتاه

مانند الکساندروفسکی، گراسیموف، کازین، آبراداویچ و ... از پرولتکولت خارج شدند و گروه 
نام کوزنیتسا را تشکیل دادند که از نظر ایدئولوژیکی به پرولتکولت نزدیک بود. پس دیگري به 

در روزنامه رسمی حزب یعنی  1920در دسامبر  »درباره ي پرولتکولتی ها«انتشار نامه ي از 
پراودا اکثر سازمان هاي پرولتکولت که زیر نظر اتحادیه ي کارگران قرار گرفته بودند، منحل 

 متوقف کرد.به طور کلی خود را  تیفعال 1932در سال این سازمان  تیاو در نه ندشد
 نتیجه گیري -3

ي کارگر و ایجاد فضاي باز سیاسی  رهبران انقالب اکتبر با شعارهایی مانند حمایت از طبقه    
و فرهنگی حکومت خود را آغاز کردند. در آن دوره هنر آوانگارد در موضع قدرت قرار داشت. 

ي کارگر تربیت کنند تا مطابق اصول  سی در تالش بودند نویسندگانی از طبقهرهبران سیا
هاي هنري و ادبی بپردازند.  ي کارگر به فعالیت بینی طبقه ي جهان پرولتاریا و در جهت توسعه
هاي حزب کمونیست و پرولتاریا  هاي مختلفی که در راستاي فعالیت پیوستگی و اتحاد سازمان
نهایت منجر به ایجاد سازمان فرهنگی پرولتکولت شد که به منظور  به وجود آمده بود در

گرانه زد. این  اي اقدامات کنترل هاي سوسیالیستی دست به پاره ها و ایدئولوژي ي برنامه اشاعه
سازمان سعی داشت با تربیت نویسندگان پرولتاریایی و کنترل شدید آنها راه رسیدن به 

هاي ادبی نویسندگان را به شدت  کند. این سازمان، فعالیتهاي سوسیالیستی را هموار  آرمان
کرد. رویکرد نویسندگان بسیار متفاوت بود. برخی نویسندگان وفادار به حکومت و  کنترل می

کردند و آثار  یف و گورکی با دولت همکاري می هاي حکومتی مانند فادي معتقد به ایدئولوژي
گان مانند بولگاکوف به شدت تحت فشار بودند و نوشتند. اما عده اي از نویسند سفارشی می
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توان گفت تربیت نویسندگان  یافت. می ي چاپ نمی شد و یا اصال اجازه آثارشان یا سانسور می
شد. چرا  طبق اصول پرولتاریایی مانع شکوفایی استعدادهاي نویسندگان و خالقیت هنریشان می

مشی حکومت به  بودند در راستاي خطي نویسندگان مجبور  که طبق اصول پرولتاریایی همه
ي ادبی از هیچ گونه استقالل و آزادي برخوردار  فعالیت بپردازند و در نتیجه ادبیات و جامعه

نبودند. رهبران حکومتی معتقد بودند نویسندگان باید زیر نظر حزب و سازمان پرولتکولت آثار 
ندگانی بود که به اصطالح خود را منتشر کنند. اما انتشار آثار ادبی فقط مختص نویس

نویس حکومت بودند. به این ترتیب ادبیات غیر حزبی هیچ جایگاهی نداشت و به  سفارشی
ي نویسندگان  نشده هاي منتشر شد. هرچند که بسیاري از دست نوشته شدت با آن برخورد می

رسید، اما ها (ا ت یپل) به چاپ  ي ذوب شدن یخ طرد شده پس از پایان عصر استالین و در دوره
به طور کلی در دوران شوروي آزداي بیان وجود نداشت و نویسندگان به شدت کنترل و 

شدند. بسیاري از نویسندگان تبعید شدند، بسیاري از شوروي مهاجرت کردند،  سرکوب می
اي از  شان بسیار کوتاه بود، دست به خودکشی زدند و عده برخی از آنها که حیات هنري

ست مانند آخماتوا سکوت را برگزیدند. کنترل شدید ادبیات منجر به ظهور پر نویسندگان وطن
شد. این جریان ادبی  "رئالیسم سوسیالیستی"نوعی جریان ادبی سیستماتیک و فرمایشی یعنی 

مهمترین و تاثیرگذارترین جریان ادبی شوروي بود. پس از ظهور رئالیسم سوسیالیستی کنترل و 
گرفت. آثارادبی این دوره بیشتر درباره انقالب،  شتري انجام میسرکوب نویسندگان با شدت بی

سازي و آرمانشهر سوسیالیستی بودند. رئالیسم سوسیالیستی  هاي حزبی، صنعتی حزب و فعالیت
اي  کرد، بلکه واقعیت را به گونه نه تنها واقعیت را به طور مستقیم و آن طور که بود بازگو نمی

و حکومت باشد و تصاویر و بازخوردهاي مثبتی را نسبت به داد که به نفع حزب  نشان می
دادند.  کردند و به اصطالح انقالب و دستاوردهاي آن را زیبا نشان می اتحاد شوروي ارائه می

کیفیت آثار ادبی این دوره نسبتا پایین آمد. هرچند که در این میان آثار مهم و تاثیرگذاري مانند 
نیکالي  "چگونه فوالد آبدیده شد"شولوخوف و  "دن آرام"، ماکسیم گورکی "مادر"هاي  رمان

آستروفسکی خلق شدند. اما هنر در این دوره به ابزاري براي نشان دادن خالقیت طبقه ي 
ي دیگري منزوي شد، در سیاست غرق شد و  کارگر تبدیل شده بود. ادبیات بیش از هر دوره

نر نه براي هنر بود و نه براي مردم. هنر توان گفت که در جامعه شوروي ه سیاست زده شد. می
مدرن در پیشگاه انقالب قربانی شدند، مردم نیز قربانیان همین انقالب شدند. هنر براي انقالب 

 خنجر رئالیسم سوسیالیستی را بر پیکر مدرنیسم نوظهور روسی فرود آورد.و انقالب اکتبر بود 
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