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Abstract
In 1932, Stalin dissolved the Soviet cultural organizations based on
instructions. As a result of this instruction, the school of socialist realism
was introduced as a new aesthetic method. The importance of this school in
the structure of politics and art was such that from early 1930 until the fall of
communism in the Soviet Union, the only official way to express creativity
and publish works in all fields of art and literature was under the same title.
The principle of the new guide, based on what was stated in the Communist
Party’s ideology, calls for art and all cultural objects to be faithful to
socialist ideals and the principle of class struggle. From this historical
moment, a unique period in the political and cultural life of the former
Soviet Union began, known as the “Age of Socialist Realism”. The link to
this article aims to critically examine the relationship between art and
politics in the Soviet communist system by focusing on the Stalin period.
Since the study of this link requires an acquaintance with the ideology of
Stalinism in the field of action theory, this doctrine is briefly described in
terms of political and cultural aspirations. Given the spatial and temporal
focus of the main question of this article, how can the reflection of the
interests of power and politics in the field of art and literature of this period
be analyzed? In answer to this question, it has been hypothesized that the
aesthetic method of socialist realism has been emphasized as a link between
the demands of those in power in Stalin’s communist era in the artistic and
literary fields, from painting to music and film.
As the research has shown, Stalinism is the nature and practice of a
regime that, from the late 1920s, with Stalin’s domination of power until his
death, has been violently and relentlessly pursued in the political, economic,
and cultural spheres. Being aware of the importance of the work of
intellectuals and artists, Stalin concluded that his great chauvinism, called
“socialism in one country”, depended solely on the creation of the original
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aesthetics, which could be achieved by mobilizing the people of art and
literature. The ideal would come true. In this sense, the importance of people
like Zhdanov and some important artistic figures such as Maxim Gorky in
shaping this school should not be overlooked. With the practical plan of
1932, all independent artistic and cultural institutions and other forces of
civil society were suppressed, and with the imposition of social realism, only
one criterion remained in the cultural sphere. To this end, after a reference to
the meaning contained in the ideology of Stalinism, the historical and social
contexts of the emergence of socialist realism (social realism) in Russia are
described in detail. To prove the hypothesis, attention has been paid to
explaining and analyzing the basic principles of the mentioned school. A
study of the available sources and works in this field shows that the three
principles that formed socialist realism represented a strong link between
ideological interests in the cultural and artistic spheres. These include: 1.
People’s populism in art: since the Soviet system claimed that genuine
cultural achievement belonged to the people and served their needs, the
people of art and literature were asked to produce works that emphasized the
political components of populism instead of formalist meanings and artistic
techniques. In this regard, by studying and referring to some works in this
field, the important principle of art for peoples has been introduced. 2.
Partyism in Art: Lenin, in his treatise Party Literature, predetermined the
coordination of works of art in the Soviet communist system. Although the
treatise emphasizes the principle of “free art in the service of the proletariat”,
it was a line of distinction between original and committed art and harmful
and useless works. 3. According to the aesthetic positions presented in
socialist realism, each production work had a “basic design’ and a
foundation that committed itself to ideological originality. The center of
gravity of this project was based on the aesthetic principles of MarxismLeninism.
In this regard, the study of various works during this period shows that
the people of art, along with the workers, are seeking to produce and shape
what was called the “modern man of the council”. This means that the
writers are at the forefront of the proletariat’s manual activity on the path to
the realization of the communist utopia. In other words, the ideological
commitment involved proving that politics and genuine art are
acknowledging loyalty to the truth of just living in a council country. An
examination of Stalin’s artistic and literary works reveals that socialist
realism has always served class ideals by seeking positions such as
optimism, Bolshevik humanism, and artist activism while eliminating the
aesthetic gap between form and content. The consequences of this link
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between politics and art soon became apparent: totalitarian art, because all
three central concepts in the aesthetics of socialist realism, namely populism,
party commitment, and ideological attitudes, were deeply indebted to the
politicized principle of “closed borders”. Under these circumstances, the
desired form or artistic and literary style was not only independent, but the
fluid nature of the ideological tendencies was prevalent throughout
communist cultural works on the black or white side according to political
circumstances. As many of the works that symbolized the commitment to the
party and the revolution during Lenin’s time were destroyed and censored
during Stalin’s rule. Similarly the post-Stalinist years, many works were not
popular because of their mere political inclinations.
Keywords: Art and Literature, Ideology, Realism Socialist, Soviet Union,
Stalin.
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چکيده
در این نوشتار میخواهیم رابطۀ هنر و سیاست با تمرکز بر نظریۀ هنرر در شرورو دوران اسرتا ین را
واکاو و نقد کنیم .پس از آنکه استا ین در آییننامها سازمانها مستقل فرهنگی اتحراد شرورو را
منحل کرد ،کنگرۀ نویسندگان این کشور ،مهمترین هدف خود را تحقق واقعگرایی سوسیا یستی معرفی
کرد .بنابر آن همۀ تو یدات فرهنگی به زوم وفادار از آرمانها انقالب فراخوانده شدند .واقعگرایری
سوسیا یستی از ابتدا دهۀ  4391تا زمان سقوط اتحاد شورو یگانه روش رسرمی خالقیرت و تعهرد
برا اها ی فرهنگ و هنر بود .چنانکه ساختار قدرت تخطی از آن را برنمیتافت .با توجره بره وررور
سیاست در ساوت فرهنگ و هنر ،این پرسش مطرح است که چگونه واقعگرایری سوسیا یسرتی و نرو
عملکرد آن بازتابدهندۀ عالئق قدرت و سیاست در شورو عصر استا ین بوده اسرت در پاسرخ سره
اصل زیربنایی ،زیباییشناسی و واقعگرایی سوسیا یستی را بررسی می کنیم تا فرضیۀ نوشتار را به آزمون
بگذاریم .4 :هنر برا خلقها یا اصل مردمگرایی در هنر؛  .2تعهد بره ورزب؛  .9اصرا ت ایردئو وکی .
برا ارائۀ نشانههایی از اصول گفتهشده برخی آثار هنر و ادبی این دوره بره همرراه دیردگاه سراخت
قدرت را بررسی کردیم .یافتهها نشان میدهد این مکتب در برابر نظام سیاسی برخورد فعاالنه داشرته
و با توجه به پیوند با امر سیاسی اصل آزاد در هنر به مصلحت قدرت تسلیم شده است .این نوشتار به
روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و رویکرد نظریۀ انتقاد را مورد توجه قرار داده است.
واژگان اصلی
ادبیات ،استا ین ،ایدئو وک  ،شورو  ،واقعگرایی سوسیا یستی ،هنر.
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طرح مسئله
در سپتامبر  4392کوزف استا ین ،صدر مقامها اتحاد شورو  ،در آیریننامرها سرازمانهرا
مستقل فرهنگی و هنر را در این کشرور منحرل کررد .دو سرال پرس از آن در  41اوت 4391
نخستین کنگرۀ سراسر نویسندگان شورو در مسکو برگزار شد .در پس این مراجرا ،اوضرا
کشور بهشکلی تغییر یافت که از ابتدا دهۀ  4391تا سقوط کمونیسم ،اصرل یگانرها بره نرام
واقع گرایی سوسیا یسرتی ،روش رسرمی خالقیرت بررا اهرا ی فرهنرگ و هنرر شرورو شرد
) .(Groves, 2017: 177مهمترین هدف کنگره ،اعالم و تحمیل «واقعگرایی سوسیا یستی» بهعنوان
شیوۀ زیباییشناسی نوین و ا بته واود برا همۀ نویسندگان و هنرمندان شرورو برود .از ایرن
حظۀ تاریخی ،دوران منحصربهفرد در تاریخ ویات سیاسی و فرهنگی کشرور شروراها آزراز
شد که به «عصر واقعگرایی سوسیا یستی» معروف شده است .در این نوشتار در پی طررح ایرن
مسئلۀ هستیم که در چه شرایطی امر سیاسی خود را به ساوت هنر و ادب تحمیل کرد تا از دل
این پیوند واقعگرایی اجتماعی پدیدار شود
از عصر اسرتا ین ،مقردمات رسریدن بره هردف برزر ترر ورزب کمونیسرم ،یعنری تغییرر
بنیادین شهروندان و تبردیل آنران بره «انسران جدیرد شرورویایی» 4مرورد توجره قررار گرفرت
)2000: 64-65

 .(Clark,تحقق این آرمان ایدئو وکی

و انقالبی به معنا دگرگرونسراز مرردم

گوناگون با زبانها و قومیتها و مذهبها در سرزمین شوراها و تبردیل آنران بره انسرانهرایی
یکسان با رفتار مطابق با ایدئو وک رسمی مارکسیسم -نینیسم برود .ا بتره جامعرۀ روسریه از
فردا انقالب کمونیستی بر آن بود تا هرچه زودتر در مسیر چنین آرمانهایی گرامهرا عملری
بردارد .پس عرصۀ هنر و ادبیات از ووزههایی بود که باید دگردیسی کاملی را در جهرت آمرال
سیاسی به خود مریدیرد .برا توجره بره بازترابهرا سیاسرت «سوسیا یسرم موجرود» در مرتن
واقعیتها روز جامعه ،این بار خواستهها ایدئو وک خود را از عرصۀ فرهنگ و تالشهرا
آنها طلب میکرد .برتراند راسل ،فرا موجرود را برهخروبی ترسریم کررده اسرت« :برا قطرار
دو وکسی که پوشیده از شعارهایی در رابطه با انقالب اجتماعی و ومایت از پرو تاریرا همرۀ
کشورها وارد شدیم .همهجا بهوسیلۀ هنگها سربازان استقبال شدیم که همزمران برا نرواختن
سرود «بینا ملل» سالم نظرامی مریدادنرد و زیرنظرامیهرا نیرز کرالههایشران را برمریداشرتند.
خطابهها خیر مقدم مقامها محلی خوانده میشد و کمونیستها برجستها که در کنار مرا
بودند نیز در پاسخ اظهار نظر میکردند» ).(Russell, 2016: 22
1. New soviet man
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در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دخا ت سیاست در روسیۀ استا ینی در
هنر چه پیامدهایی ایجاد کرد در پاسخ بیان میکنیم که واقعگرایی سوسیا یستی برهمثابرۀ روش
هنر ایدئو وکی

تجلیبخش هدفها دوران استا ینگرایی شد .به ایرن منظرور در ادامره برا

توجه به ضرورت آگاهی از ماهیت سیاست استا ینی ایدئو وک استا ینگرایی را بیان مریکنریم.
سپس خوانش سیاسی از هنر در سه اصل ،تعهد وزبی ،تعهد مردمی و تعهد ایردئو وکی
استناد به آثار موجود در این ووزه نقد میکنیم.

را برا

استالينگرایی در نظر
ئون تروتسکی ،یار نزدی

استا ین در مراول نخست انقالب اکتبر ،در وصف نظریه و عمل او

از واکۀ «تجربهگرا جوج» یاد میکند که نمراد یر ایردئو وک فراگیرر و نیرز سیاسرتمردار
بیروم و بیاخالق بود ) .(Conrad, 1999: 103دربارۀ ماهیرت و تعریرف ایرن واکه اتفراق نظرر
چندانی وجود ندارد ،و ی برا منتقدان ،استا ینگرایی همانا عمل و نظر رکیمری اسرت کره در
طول دوران ویات سیاسی شخص استا ین در همۀ ابعاد عینیت داشت .به همین د یل ،چره بسرا
چپها منتقد نظام آن را «تنها نماد کیش شخصیت» معرفری کرردهانرد
برخی دیگر مانند کوالکوفسکی میگویند که استا ینگرایی هدفها خاص خود را در ساوت
).(Bregman, 2017: 12

اندیشه مطرح و آنگاه در بستر جامعه اجرا کرده است

).(Kolakowski, 2008: 20

از بعد نظر میتوان ادعا کرد نوشتهها نظر استا ین برا وجرود کرممایرهبرودن ،تصرویر
روشنی از آنچه در ذهن نویسرنده بروده اسرت را مرنعکس مریکننرد؛ از جملره «آنارشیسرم یرا
سوسیا یسم»« ،تاریخ مختصر وزب کمونیست» و کتاب «مارکسیسم و مسئلۀ ملی» که به همرراه
نین منتشر کرد .استا ین افکارش را در چارچوب روایت «مارکسیسم نینیسم» ترروج مریکررد،
عقیدها که به تعبیر منتقدان ،خود نین برا نارضرایتی از آن برا نرام «شوونیسرم عظمرتطلبانرۀ
روسی» محکوم کرده بود

)1999: 125

 .(Kagarlitsky,این

استا ین آن را در نظریۀ «سوسیا یسرم

در ی کشور» و در مقابل مواضع «انقالب دائم» تروتسکی به کار گرفت.
استا ین در همین چارچوب به مانند نین ،بر نقش ورزب تأکیرد داشرت .ایرن ایردئو وک
صنعتیشدن و اشتراکساز را با راهکار بیرومی پی گرفرت کره گرویی هریر

بریدیگرر

ممکن نمیشد .از اینجاست که آموزۀ تشدید پیکار طبقاتی بنیان و ضرورت وذف «دیگران» یا
دشمنان رکیم را فراهم میآورد ( .)Todorov, 2003: 36-37به گفتۀ فیتزپاتری  ،رکیم شورو در
ایجاد دشمنان خود استاد شده بود« ،در خلق کسانی که به توطئره برر ضرد وکومرت مشرکوک
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بودند .افراد که در صف اول آن نجیبزادگان و اشراف پیشین ،اعرا بورکواز  ،کشیشان و
کوالکها زمیندار قرار داشتند» (.)Fitzpatrick, 2015: 435
استالينگرایی در عمل
آنچه با عنوان استا ینگرایی در عمل در دوران واکمیت خودکامۀ استا ین مطرح میشد ترکیبی
بود از ویژگیها شخصی او مانند جاهطلبی ،شهوت قدرتطلبی و بدبینی جنرونآمیرز کره برا
نظریۀ مارکسیسم نینیسم پیوند میخرورد .ادوارد رازینسرکی در کتراب «اسرتا ین» مرینویسرد:
«چهرۀ استا ین تداعیکنندۀ انسانی بهشکل کامل خودشیفته بود؛ کسی که در زنردگی برهعنروان
ی نویسندۀ شاهد و ناظر جامعه همان نقشی را باز میکرد که وئی چهاردهم و تزار نیکال
اول در زندگی هنرمندانی چون مو یر و پوشکین» ) .(Razinsky, 2014: 56-57اسرتا ین برا هردف
تحقق افکارش در چند زمینه اقدامهایی انجام داد .در مرولۀ اول اشتیاق رکیم انقالبی بود برا
طرح و تداوم داستانها پیشرفت و صنعتیشدن و ایدۀ انقرالب از براال .بخشری از ایرن ایرده
عبارت بود از «اشتراکیکردن کشراورز » در وضرعیتی کره بیشرتر کشرور را دهقانرانی تشرکیل
میدادند که این مجبور بودند در کشتزارها دو تی گرد هم آیند .ا بته این سیاست در منراطق
روستایی با مقاومتی سخت روبهرو شد اما با قاطعیتی بیمانند و به بها انسانی اسفناک اجرایی
شد.
از آنجا که عملیشدن چنین سیاستهایی توسعها بدون تمرکز قدرت ممکن نبرود ،سرال
 4392در آییننامها همۀ سازمانها مستقل فرهنگی و هنر کشور منحل اعالم شد .دو سال
بعد در اوت  4391نخستین کنگرۀ نویسندگان شورو با هدفِ یافتن معیارها زیباییشرناختی
برا ساخت آرمانشهر کمونیستی برگزار شد .در این گردهمایی معروف ،اسرتا ین نویسرندگان
شورو را «مهندسان روح انسانی» نامید

)2012: 213

 .(Ruhle,آنگونه کره اسرالونکا دراکرو ی

نوشته است ،این فرهنگی در سایۀ استا ینگرایی بود که «زیباییشناسی تامگرا» برازندۀ آن است
) (Drakulic, 2014: 58این تزاریسم وارونه یا «بلشویسم فرهنگی» ) (Cazeaux, 2000: 259وتی با
محرومیت از وق استفاده از وازم آرایش و وق انتخاب باس پیش رفت.
مبانی واقعگرایی سوسياليستی
به اعتقاد بسیار  ،آنچه در دهۀ  4391با عنوان واقعگرایری سوسیا یسرتی تجسرم عینری یافرت،
نتیجۀ فرهنگ سیاسی روسیۀ قرن نوزدهم بود ) .(Gutkin, 1999: 6-9طلیعۀ کیش رسمی شورو
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در تحمیل ایدئو وک بر عرصۀ فرهنگ ،نقطۀ عزیمت خود را همراه با گرایشهرا سیاسری و
اجتماعی ،از ابتدا در گرایشها رادیکا یسم هنر منتقدان تندرو روسی همچون بلینسرکی

4

از دهۀ  4191آزاز و در اواخر این قرن از سو افراد دیگرر چرون نیکروال چرنیشفسرکی،

2

نیکوال دابر ا یوبوف 9و دیمیتر پیسارف 1ادامه یافت .سرزمین روسیه برهویرژه از نیمرۀ قررن

نوزدهم ،بهعلت عقبماندگی از زرب و از سو دیگر نظام تزار  ،برا خیرزشهرا متعردد
روبهرو بود .این طعنۀ آیزایا بر ین که «اوضا هنرر و ادبری شرورو اوضرا عجیبری اسرت»
) (Berlin, 2011: 52وقتی با شرایط اقلیمی و موقعیت نویسندگان آن دوران تطبیق داده مریشرود
معنا واقعی خود را به نمایش میگذارد .نتیجۀ عقاید زیباییشناختی این متفکران عبارت برود
از هنررر نرره «تعلرریم اخالقرری ی ر

اصررول زیبرراییشررناختی ،بلکرره پرریریررز آرمررانهاسررت»

(.)Welk, 2000: 17-20
در واقع ،هنگامی که انقالب  4341هنرمندان شکلگرا را تشویق کرد تا نوعی نظریۀ انقالبی
را گسترش دهند ،هم زمان دیدگاه کمونیستی ارتدکس نیز شرکل گرفرت کره ضرمن تررعیف
مبانی شکلگرایی و نوگرایی در هنر ،سنت واقعگرایری قررن نروزدهمی روسریه را تنهرا مبنرا
مناسب برا اصول زیباییشناسی جامعۀ کمونیستی اعالم کرد .همچنین مقامها شورو ایرن
دزدزۀ ایدئو وکی را داشتند که «هنر جدید به هنرر و ادبیرات زررب شرباهتی نداشرته باشرد»
) .(Groves, 2017: 178برا تحقق این مهم ،دو ت کمونیستی کنترل امور فرهنگری را در دسرت
گرفت .شایان توجه اینکه تنها دورۀ آزاد در تاریخ جدید روسریه کره سانسرور و محردودیت
نداشت روزها کوتاه میان فوریه ترا اکتبرر  4341برود« .در تقابرل پریش آمرده در دهرۀ 4391
تحولها هنر اوایل قرن بیستم ،کارها پیکاسو ،استراونیسکی ،شروئنبر و اشرعار تریاس
ا یوت از سو منتقدان هنر و ادبری شرورو  ،محصروالت منحررف مراورل پایرانی جامعرۀ
سرمایهدار اعالم

شد(Welk, 2000: 25)».

این برداشت به بسیار از چهرهها کالسی

زربری

هم تسر یافت .رامران سرلدن ،پیوسرتگی هنرر و سیاسرت در جامعرۀ شرورو را برا عنروان
واقع گرایی سوسیا یستی در این عبارت خالصه میکند« :ترکیب زیباییشناسی قرن نوزدهم کره
ضمن واقعگرایی ،بهشکل کامل ایدئو وکی بود و سیاست انقالبی که در تعریرف واقرعگرایری
سوسیا یستی مو بر تن آدمی راست میکند» (.)Selden, 1998: 98-99

1. V.G. Belinski
2. N. Chernishevski
3. N. Dobrolyubov
4. D. Pisarev

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،31شمارة  ،2پایيز و زمستان 3111

332

با استقرار کامل نظام کمونیستی در شورو از اواخر دهۀ  ،4321تالش برا شکلدادن بره
ی شیوۀ هنر قوت گرفت که تنها بیانگر آرمانها بلشویسم باشد .عصر مایاکوفسکی 4که با
شور و شوق انقالبی اصطالح «واقعگرایی متعهد» را در رویکرد ایجابی به آرمرانهرا انقرالب
مطرح کرده بود با خودکشی او در سال  4391به سرعت سپر شد .اندک زمانی بعد ،در آزراز
دهۀ  ،4391مقا ۀ روزنامۀ یتراتورنایا گازتا اصطالح «واقعگرایی انقالبی سوسیا یستی» را به کار
برد .در همان سال ا کوسی  ،رئیس اتحادیۀ نویسندگان اوکراین در جلسها با اشاره به همین
محتوا میگوید« :اگر هنرمند دقیقاً واقعیت را در آثار خود منعکس کنرد ،او یر

واقرعگررا و

روش او نیز سوسیا یستی خواهد بود؛ اما اگر از برنامهها رکیرم ومایرت کنرد ،معنرایش ایرن
است که روش او انقالبی خواهد بود .این هنرمند اگر تالش کند تا در مسیر ساخت ی

جامعۀ

سوسیا یستی مشارکت فعا ی کند ،روش او سوسیا یستی نامیده مریشرود .بره ایرن د یرل رفقرا،
روشی که باید راهنما همۀ ما هنرمندان متعهد باشد ،روشی است که آن را واقعگرایی انقالبی
سوسیا یستی مینامم» ).(Cullern Bown, 1991: 79
واقعگرایی سوسیا یستی هرگز پدیدها ایستا نبود ،چرا که با تغییر اوضرا و اوروال مرورد
بازخوانی و اصالح دائم قرار میگرفرت .بنرابراین چنانکره گفترهانرد ارائرۀ تعریفری درسرت از
واقعگرایی سوسیا یستی دشوار بود؛ زیرا خود مقامها وکرومتی نیرز نتوانسرتند یرا نخواسرتند
مفهوم و معنا دقیقی از آن ارائه کنند .در این زمینه به ماجرایی از میخائیرل شرو وخف اشراره
میکنیم .وقتی در سال  4391از این نویسنده خواستند ایرن عبرارت را تعریرف کنرد ،اول نظرر
ا کساندر فادیف را که کمی پیش از خودکشی در سال  4391ابراز کرده بود گفت« :اگرر کسری
از من بپرسد واقعگرایی سوسیا یستی چیست میگویم فقط شیطان میداند» .پس از این بیران،
شو وخف ادامه میداد« :اما جواب خود من این است که واقعگرایی سوسیا یستی چیرز اسرت
که به زبان ساده و قابل فهم ،از هنر که تنها برا دو ت شورو نوشته شود دفا مریکنرد».
)2010: 47

 (Farhang,هرچند تالش شد در همۀ سالها ،بهویرژه در دوران دیکتراتور اسرتا ین
2

«خوشبینی اجبار » هنر و هنرمند وفر شرود .از نظرر وکومرت روسریۀ شرورو رمرانهرا،
نمایشنامهها و اشعار ابزار وساس و کارآمد برا تبلیغرات سیاسری فراگیرر و شسرتوشرو
ذهنی مردم برا هدایت آنها بهسو سوسیا یسم بود .استا ین در دیردارش برا نویسرندگان در
خانۀ ماکسیم گورکی گفت« :تو ید ارواح انسانی مهمتر از تو ید توپ و تانر

اسرت .نویسرنده

1. Mayakovsky
2. Obligatory optimism
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باید زندگی مردم کشورش را بشناسد ... .این موضو  ،یعنی تو ید ارواح انسرانی ،اهمیرت دارد.
به همین د یل من به سالمتی شما که مهندسان روح انسان هستید ،مینویسم» ).(Finn, 2018: 15
به این ترتیب ،استا ین با همراهی و کوششها آندره کدانف و ماکسیم گرورکی و تعرداد از
نویسندگانی که درون پیلها از امکانات رفراهی بره دام افتراده بودنرد ،نهادینرهشردن قروانین و
روشها این مکتب سیاسی هنر را تسهیل کرد.
از نقش ماکسیم گورکی ( ،)4391-4111نویسندۀ صاوبنام روسیه در ومایرت از شررایط
سیاسی و فرهنگی که سبب شکلگیر زیباییشناسی واقعگرایی سوسیا یستی شد نباید زفلرت
کرد .گورکی در شورو مورد اوترام بود و مقام باالیی در جهان داشت ،اما به چند د یرل ایرن
اهمیت بهویژه در مقام هنرمند مستقل که عالیق عدا تجویانه داشت صدمه دید .زیر از فعا یت
ها سیاسی و انقالبی پیش از انقالب که سبب زندانیشدن و تبعید او شد ،اقردامهرا عملری
و در دوران انقالب و بعد نین و استا ین این دیدگاه را که مهمترین نویسندۀ محبروب بررا
کمونیسم بود تقویت کرد .گورکی و کسانی چون ا کساندر باگدانف چند سال قبرل از انقرالب
اکتبر به این نتیجه رسیدند که طبقۀ کارگر برا موفقیت در انقالب پیش رو نراگزیر اسرت کره
نخبگان فرهنگی و سیاسی خرود را پدیرد آورد؛ بنرابراین جنبشری را برا نرام «جنربش فرهنرگ
پرو تاریایی» در پتروگراد شکل دادند که بر آن بودند که پرو تاریا برا دستیابی به موفقیت باید
یرر

نظرررام فرهنگررری و هنررر جدیرررد پایرررهگررذر کنرررد

)2017: 23

 .(Naghed,پرررس

از رو کارآمدن بلشروی هرا رکیرم ،همرۀ نیازهرا گرورکی را ترأمین و وجروه الزم را بررا
انررروا هررردفهرررا و فعا یرررتهرررا هنرررر و ادبررری در اختیرررارش گذاشرررت .از دیررردگاه
انتقاد «ننگآورترین این برنامهها مجموعه مقا هها نویسندگان شورو با سرپرستی گرورکی
بود که در آن از برنامۀ ساخت کانال دریرا با تیر در سرال  4391بسریار سرتایش شرده برود
) .(Deyhimi, 2000: 377; Muchnic, 1979: 67-70شاید ساخت کانال درخشان بود ،امرا کرارگران
آن محکومینی بودند در زندان سیاسی مخا فان استا ین .در همرین زمینره بایرد بره آثرار هنرر
گورکی شامل نمایشنامهها و رمانها متعدد هم اشاره کنیم کره در پایرهریرز زیبراییشناسری
رسمی شورو و اصول سهگانۀ آن که در ادامه نقد میکنیم ،انکارناپذیر است .عالقۀ شردید او
به نقد سرمایهدار در نمایشنامۀ «دشمنان» ،تالش بررا نشراندادن نرابود طبقرۀ برورکواز ،
ورشکستگی اخالقی سیاسی روشنفکران قبل انقالب ،تا فروپاشی بنیان خانوادههرا متمرول در
رمانهایی چون «آرتامانفها»« ،سه رفیق»« ،زندگی کوکمیاکین» و «زندگی کلیم سامیگن» آشکار
است .همچنین رمان «مادر» او نیز که بر اساس رویدادها انقالب سال  4319نوشته شده است
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در وا ی که آکنده از همدرد با رنج مردم و خدمت به تودهها (اصل مردمگرایری هنرر) اسرت
دعوتی از کارگران و دهقانان برا قیام سوسیا یستی و برپاکردن ملکوت خردا برر رو زمینری
است که انقالبیون هموار کردهاند .گورکی روشنفکران یبرال را به کنارهگیر از جنبش مردمری
روسیه متهم میکرد .بهویژه در کتراب «کلریم سرامگین» برا ایجراد جردل میران انسرانگرایری و
یبرا یسم در مقابل بلشویسم از این ایدئو وک ومایرت مریکنرد ) .(Clark, 2000: 65-67بعردها
دانشنامۀ بزر شورو اینگونه رویکرد گورکی در این اثرر را تحسرین کررد« :موضرو رمران
افشا ایدئو وک بورکوایی در همۀ شکلهرا آن ،برهویرژه فردگرایری اسرت .مشخصرۀ برارز
سامگینگرایی این است که گاه بیطرفی محافظهکار است و گاه میخواهد انقالبی بهنظر برسرد
و در پایان به انقالب خیانت میکند .امر که گورکی آن را آشکار میکند» ).(Ruhle, 2012: 59
سوگیر سیاسی فرهنگی استا ین در دوران قدرت و تمهید واقعگرایی سوسیا یستی بردون
اشاره به نقش و اهمیت ایدئو وک «کدانوویسم» بیمعناسرت .آنردریی ا کسراندرووی کدانرف
( ،)4311 -4131از کارگزاران وزب کمونیست و دبیر کمیتۀ مرکرز ورزب برود .کدانرف در
فعا یتها و سیاستها فرهنگی و هنر در نقش مرثثر سرخنگو ورزب کرارکرد «کرارگزار
ظلم» را داشت ) .(Zhdanov, 2010: 62-63نام او برچسب مناسبی برود بررا سرالهرا دیجرور
سرکوب اها ی هنر و ادب .چنانکه همپا استا ینگرایی مریتروان «کدانوویسرم» را بره معنرا
استا ینگرایی فرهنگی فهمید.
سررخنان آنرردره کدانررف در کنفرررانس نویسررندگان و هنرمنرردان سررال  4391پایرراندهنرردۀ
جهتگیر نظام سیاسی نسبت به ساوت هنر بود .او در همین سخنرانی که در واقع سرخنرانی
افتتاویه و خوشامدگویی به نخستین کنگرۀ نویسندگان بود با بیان جملرۀ معرروف اسرتا ین کره
«نویسندگان مهندسان روح انسانی هستند» ،به صراوت گفت« :ادبیات شورو جهتدار اسرت
و ما به آن میبا یم ،زیرا جهت ما این است که میخواهیم کارگران و همۀ انسرانهرا را از یرو
بردگی کاپیتا یسم آزاد کنریم»

(1996: 179-186

 .)Zhdanov,او برا اشراره بره مبرانی واقرعگرایری

سوسیا یستی چون مردمگرایی و تعهد ایدئو وکی این آموزه را چنین تعریف میکند« :صدق و
دقت تاریخی اثر هنر باید با آمروزش و تربیرت دوبرارۀ ایردئو وکیکی کرارگران مطرابق روح
سوسیا یسم تلفیق شود) .(Deyhimi, 2000: 749کدانف با تأکید بر اینکه نویسندگان باید بیدریر
خود را وقف وظیفها کنند که به آنها سپرده شده میگوید« :هنرر مبرارز ،در راه ایردهآلهرا
خلررق پیکررار مرریکنررد .ایررن اسررت مفهرروم ادبیررات و هنررر در نظررر نماینرردگان ادبیررات روس»
) .(Zhdanov, 2010: 86به این ترتیب از نظر او جبههگیر ایدئو وکی  ،خوشبینی ،نقش مثبرت
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قهرمانان از ویژگیها آفرینش هنر است .از اینرو مشتاقانه مینویسد« :وکومت و وزب ما
با پشتیبانی ادبیات شورو جوانان ما را د یر و معتمد به نفس پرورش میدهرد .نینیسرم بررا
ادبیات ما وظیفۀ اجتماعی و اخالقی بزرگی معین کرده است و رفیق استا ین نویسرندگان مرا را
مهندسین روح بشر نامیده است ... .این تعریف مسئو یت شگرف نویسندگان شورو را در راه
آموزش خلق و در راه آموزش جوانان شورو بیان میکند و میگوید در برابرر آثرار بریارزش
نویسندگان نباید شکیبا بود» ).(Zhdanov, 2010: 87
چنانکه استوارت سیم گفته است تلقی از هنرر همچرون مهندسری اجتمراعی ،آن را بره تبلیغرات
تقلیل میدهد ،چراکه ارزش هنر فقط از دیدگاه سیاسی سنجیده میشود .هنرمند خرالق در چنرین
نظامی چیز جز ی

کارگزار دو تی نیست که استعداد و قابلیتش برا نقرد اجتمراعی کره یکری از

برجستهترین شاخصها انقالبی هنر است ،به کرل از او سرلب مریشرود .در پرس وکرم کدانرف،
هنرمندان باید آنچه را که رهبران کمونیست واقعیت میدانستند بازتراب مریدادنرد ).(Sim, 1999: 283
در نتیجه او هم وکم افالطون را صادر میکرد که آنها که نخواهند خود را با وضعیت تشریح شرده
تطبیق دهند از کشور تبعید میشوند .بره قرول فیتزپاتریر  ،تماشراییتررین پرردۀ نمرایش ووشرت
استا ینی سرکوب شدید هنرمندان ،کوالکها (دهقانان ثروتمند) ،کشیشها ،تاجران ،مخا فران سیاسری
و دیگر نخبگان بود که در دههها  4391و  4311ادامه یافت ).(Fitzpatrick, 2015: 429
اصول و قواعد
باید در نظر داشت تداوم و پایدار اسلوب زیبراییشرناختی مکترب گفتره شرده در الیرههرا
فرهنگی جامعه ریشه دوانده و با پشتیبانی ماد و معنو سیاست همراه شده است .با این همه
چنانکه تجربۀ نظام شورو نشان داد ،این روش فقط ریشه در ایدئو وک وراکم نداشرت و از
جایگاه تودهها نیز ومایت میشد .جمع این دو وجه ،صورتی معرفتی پیدا میکند که برا عنروان
«قدرت (سیاست) -تودهها» عمل میکند .به بیانی بهتر ،قواعد هنر مترتب برر چنرین اسرلوبی
همزمان از افقها زیباییشناختی و نیازها و استلزامات تودهها سریراب مریشرود ،یعنری از راه
منطق ذاتی و درونی بهسو فرهنگ انقالبی .از اینرو ،چنانکه در ادامه میگوییم اصول سهگانه
در تعامل و کارکرد همزمان با هم معنا مییافت.
 .3هنر براي خلقها
در نظام بلشرویکی واقرعگرایری سوسیا یسرتی ،هنرر ترودههرا مردمری اسرت کره خرود را از
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استثمار میرهانند یا در وال رهانیدن خویش و پرداختن به فعا یرت آگاهانرۀ تراریخی هسرتند.
برره بیرران دیگررر ،واقررعگرایرری سوسیا یسررتی برره تررودههررا مررردم تعلررق دارد؛ زیرررا از روورری
انقالبی برخوردار است و معتقد اسرت کره تکامرل تراریخی برهضررورت بره پیردایش جامعرۀ
هماهنگ و بیطبقۀ کمونیسم منجر خواهد شد .به تعبیر ساچکوف «واقرعگرایری سوسیا یسرتی
از این آرمان اجتماعی سیاسی ،مفهوم مورد تأیید خودش را از انسان مشتق میکند کره برهطرور
کامل بر ماهیت بشردوستانۀ سوسیا یسم منطبق است .این اصل بره کامرلتررین و روشرنتررین
شکل خود ،در ادبیات و هنر شرورو یعنری واقرعگرایری سوسیا یسرتی متجلری شرده اسرت»
) .(Suchkov, 1983: 243-244رویکررد افرراد ماننرد بروریس سراچکوف بره روشرنی ،یکری از
مهمترین قواعد روش پذیرفتهشده در واقعگرایی سوسیا یسرتی را بیران مریکنرد؛ یعنری «اصرل
نارودنوست» یا مردمی بودن ،به واقع در کانون زیباییشناسی و سیاست قرار میگیررد .در زبران
روسی نیز عبارت نارود 4یا مردم با وجود جنسیت مردانه اما با عنصر مثنثبودگی همراه است.

کلمۀ نارود از منظر غتشناسی به واکۀ رود 2یرا «دودمران» ،بره معنرا «تو رد» 9،یرا «سررزمین
مادر » 1،و رودیتل 9به معنا «وا دین» مرتبط میشرود .بره همرین د یرل ،نیکروال بردیرایف،
متفکر زبانشناس ،ضمن اشاره بر ویژگی مثنثبودگی مردم روسیه تصرریح مریکنرد کره آنران
گویی همواره چشم به راه ی داماد( 1ی ناجی ،رهبر یا بخوانید استا ین) بودهاند.
بنابر اصل تعهد مردمی (هنر تودهگرا -خلقگرا) ،این ادعا مطرح میشود که اثر هنر در هر
زمانی که تو ید و عرضه شده باشد ،اگر بتواند به زبان تودههرا تفسریر شرود و آگراهی مرردم را
ارتقا دهد ،خوب و قابل تقدیر است .به بیان دیگر« ،هنر در وقیقت مردمیِ جوامع سوسیا یستی
هنر است که به آسانی برا تودهها فهمپذیر باشد و کلیت هستی گمشردۀ آنهرا را بره آنران
بازگرداند» ) .(Kheraichenkov, 1985: 185تأکید بر اصل مردمیبودن هنر به اعتقاد صاوبنظرران
وامی واقعگرایی سوسیا یستی با توجه به ایرن واقعیرت توجیره مریشرد کره نقرش سیاسری و
اجتماعی تودهها مردم انکارناپذیر شده است .از بعد نظریۀ هنرر ایرن تلقری از واقرعگرایری

وامدار نظریۀ «بازتاب» 1در زیباییشناسی مارکسیسم است .برا نمونه ،گئرور

وکرام معتقرد

1. Narod
2. Rod
3. Rodina
)4. Motherland (Rodstvennik
5. Roditel
6. Bridgroom
7. Reflection
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بود واقعگرایی باید کرفا واقعیتها اجتماعی را بازتراب دهرد کره زنردگی و رنرج مرردم و
آرزوها آنها در ایجاد جامعۀ برابر در کانون آن قرار دارد ).(Lukac and Adorno, 1977: 87-99
هرچند به نظر افراد مانند وکام که سالهایی چند ایردههرا خرود را در مسریر همراهری برا
استا ینگرایی طرح و گسترش داده بود ،در واقعگرایی انتقاد قرن نوزدهم و نه طبیعتگرایری
هنر  ،بر چنین اصل تأکید شده است؛ اما اکنون در این حظۀ تاریخی واگشت ناشی از انقالب
کمونیستی ساخت قدرت برر آن برود برا فرراهمکرردن ووردت اصرول ایردئو وکی و ایسرتا،
خواستهها پرو تاریا روسیه را جنبۀ عینی ببخشد .از اینرو ،فرهنگ واقعگرایی سوسیا یستی
با عنصر دوگانۀ «قدرت سیاسی-تودهها» ،بهسو ذهنیتبخشی آنگونره خواسرتههرا مردمری
منتهی میشد که در آن ضمن نفی شدید هنر مصرفی یرا ا گرو «هنرر بررا هنرر» کره شریوۀ
زیباییشناسی مدرن و زربی تلقی میشد ،به واقعیتبخشی هنر از آن خود تأکیرد کردنرد کره
بیانگر هنر قابل فهم برا تودهها باشد .اکنون زمان آن فرارسریده اسرت کره طبقرها کره در
زندگی فرهنگی جدید متو د شده است خود را با هنر معنو اما با دستهرا خرا ی مسرتقر
سازد .این طبقه باید عطش هنر خود را با توسل به ابزار ساده و ابتدایی ارضا کند .هرمسرو
با چنین تحو ی بازماندهها فرهنگی تمرکزیافته در آکادمیها هنر و موزههرا و تئراتر بایرد
تجزیه شوند چرا که دیگر به درد دهقانان و کارگران نخواهند خورد .در شرایط انقالبی جدیرد،
آن ذهن خسته و بیرمق روشنفکر خردهبورکوا هم کنشگر فعال را در سمتوسرو ومایرت
از پرو تاریا در جهتگیر به کمونیسم متعا ی از دست داده اسرت

)1997: 135-145

.(Lahusen,

در کلکسیون زیباییشناسی رسمی شورو  ،این ادعا پذیرفتره شرده برود کره تعرداد معردود
هنرمند ،توانستهاند افتخار پیشگامی در هنر مردمی را بهدسرت بیاورنرد .چرنیشفسرکی از ایرن
معدود افراد است .به اعتقاد این نویسندۀ واقعگرا ،منظور از مردم تنها ترودههرا سراده نبرود و
نیستند ،بلکه بهطور مشخص بیان دردها سیاسی و خواستهها درونی تودهها نیز در هنر باید
مدنظر باشد .به اعتقاد او وتی هنگام بازتاب اندیشهها مردم در آثرار فو کلرور  ،مریتروان و
باید اندیشهها انقالبیشان را برجسته کرد« .هنر عوام همواره مثبت و زنده و پویا بوده است»
) .(Lizov, 1974: 70بنابراین او هنرمندان همدورۀ خود را به تماشرا زنردگی طبقرات دهقران و
زومتکش فرا میخواند.
نین در دو مقا ۀ مشهورش «تو ستو و دوران و » و «تو ستو و جنبش نوین کرارگر »
اهمیت مردمگرایی در هنر را مورد توجه قرار داده است .او با اشاره به اینکه ماهیت نخبهگررا
هنر جزیی از جوهرۀ بورکوایی بوده است ،توجه را به بیان هنر بیانگر دردها مردم زومرتکش
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جلب میکنرد و در جرایی مرینویسرد« :مرا نمریخرواهیم زنردانیان روابرط ادبری برورکوایی-
کاسبکارانه باشیم و چنین نیز نخواهیم شد ».هنر نوین از نظرر نرین دیگرر در خردمت «هرزار
فامیل» د زدۀ فربه و تباهشده نیست ،بلکه در خدمت میلیونها نفر مرردم زومرتکش اسرت کره
شکوفه کشور ،نیرو آن و آیندۀ آن است».

)(Kheraichenkov, 1985: 181

نرین همرواره تأکیرد

داشت که هنرمندان متعهد به مرام کمونیست ،هنر خود را با ویژگری دسرتیرافتنیبرودن بررا
تودهها ارائه کنند .او ی بار در مصاوبه با کالرا زتکین مارکسیست میگوید« :باید ریشرههرا
خود را تا اعماق دل تودهها وسیع زومتکش بفرستید .باید این تودهها آن را دریابنرد و بردان
عشق بورزند».

)(Kheraichenkov, 1985: 185

نین باز در همان گفتوگو برر ایرن نکتره تأکیرد

میکند که کارگران و دهقانان وق برخوردار از هنر بزر

و بهطور کامرل آزاد و مردمری را

بهدست آوردهاند ،امر که با برنامۀ گستردۀ آموزش همگانی فراهم شده است و خراک کشرت
این فرهنگ را تمهید میسازد.
نمونهها بارز زیباییشناسی مردمگرا در عرصۀ ادبیات ،آثار ماکسیم گورکی است ،داستانها او
نیز از دید وامیان واقعگرایی سوسیا یستی ،مکان مناسربی بررا بیران و بره تصرویر درآوردن ذوق و
دردها تودهها بوده است .به همین د یل در زیباییشناسی رسمی رمانهرا «مرادر»« ،زنردگی مراتو
کوکمیاکین» و رمان ناتمام و چهار جلد «کلیم سامگین» و «شهر اوکروروف» از آنچره بیران روشرن
نیرو خالق و پایانناپذیر مردم عنوان شده ،بسیار تقردیر شرده اسرت .بررا نمونره ،استیتسرکی از
وامیان ورور ایدئو وک در هنر ،گورکی را معیار زیباییشناختی واقعگرایی سوسیا یستی میدانست
و او را در ردیف مارکس قرار میداد ) .(Wexberg, 2000: 15در چنین آموزۀ رسمی قهرمانان موفرق و
ماندگار در زیباییشناسی شورو آنهایی بودهاند که با مردم سخن گفتند و آرمان آنها نیز در رابطره
با زندگی مردم تبیین میشد .نه همچون شخصیت وازدۀ کلیم سامگین که نمیخواهد و نمیتواند برا
تودۀ مردم همراه شود .در دانشنامۀ برزر شرورو  ،از ایرن زمران برهعنروان افشراکنندۀ ایردئو وک
بورکوایی و فردگرایی بیهودۀ روشنفکر یاد شده اسرت .در ورا ی کره بره گفترۀ آنراتو ی دریمرف

4

قهرمانان واقعی ،ابر مردان خیا ی نیستند ،بلکه کارگران نمونهوار شورو هسرتند ،همچرون میخائیرل
پریوا ف 2ذوبکنندۀ فوالد یا میخائیرل داوکیر  9،یر کشراورز زمرین بکرر ،آنهرا تجسرمبخرش
ویژگیها اخالقی نمونهوار مردم شورو و آرمانها جمعگرایانۀ آنها هسرتند .یرور گاگرارین،
ی

شهروند معمو ی شورو راه فرا را برا بشریت هموار کررد .مسرافرت او برهسرو سرتارگان
1. Anatoly Dremov
2. Mikhail Privalov
3. Mikhail Dowzhik
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پیروز برا همۀ مردم شورو بود ... .قهرمرانیگر مرردم شرورو نشرانها از پایردار معنرو
آنهاست .برا نمونه ،این بهواسطۀ هوشمند و بلندهمتی شاخمد شاهماخموداف ،آهنگر تاشکند
و همسرش باخر اکرامووا بود که توانستند چهارده یتیمری را کره پردر و مادرشران را در جنرگ از
دست داده بودند گرفته و آنها را به اعرا مفید جامعه تبدیل کنند ).(Lizov, 1974: 199-201
 .2اولویت حزب
نین در سال  4319مقا ۀ «سازمان وزبی و ادبیات وزبی» را منتشرر کررد .بعردها وقتری واقرعگرایری
سوسیا یستی ،روش و مرام رسمی زیباییشناسی شورو شد ،این نوشتار به یکری از اصرول مهرم و
انکارناپذیر روشنفکران تبدیل شد .بنابر این مرتن ،هنرر و ادبیرات موجرود یرا آنهرایی کره در ورال
انتشارند ،باید با تعهد وزبی ،آرمان تاریخی طبقۀ کرارگر و کمونیسرم را مرنعکس کننرد .و در ایرن
نوشتار برچند موضو تأکید داشت :اول آنکه از مهمترین راهها پیشبرد انقالب ،وزبریکرردن هنرر
است .در نتیجه برا پیشبردن انقالب نیمهتمام باید به سازماندادن همه چیز بر اساس اصول جدیرد
بپردازیم .بخش عمدها از هنر امروز  ،وزبی است ،اما همۀ آنها باید تبدیل به ادبیات وزبی شرود
) .(Lenin, 2000: 31-37مسئلۀ دوم ماهیت ادبیات و هنر وزبی است .چنانکه خود نین تصریح کررده
بود ،بنیان آن باید وسیلۀ زنیساز سوسیا یسم و هدفها پرو تاریا باشد .او مینویسرد« :مرر برر
نویسندگان مخا ف پرو تاریا ،مر بر ابر ادیب مردان ،ادبیات بایرد بخشری از هردفهرا پرو تاریرا
باشد (Lenin, 2000: 31-37)».وظیفۀ مطبوعات هم همین است .بره همرین شرکل او مریخواسرت کره
مراکز نشر ،کتابفروشیها و کتابخانهها در اختیار وزب کمونیست باشد.
سرانجام نین بر آن شد تا ارمغان تجلییافتن «اصول جدید» هنر را ارائه دهد که همۀ این
اصول با ادعا «هنر آزاد در خدمت پرو تاریا» تعریف میشد .امرا زومراً تنهرا ورزب برود کره
میتوانست و باید ضمن تأیید و تشریح اصول زیباییشناختی در خدمت پرو تاریا ایرن ورق را
داشته باشد تا هنرها موجود مرر و بیمصرف را معرفی و آن را محکوم کند .به همین د یرل،
گوتکین 4منتقد واقعگرایی سوسیا یستی ،دیدگاه بلشوی ها دربارۀ آزاد را از همان ابتدا دچار
ابهام جد میدانست .اما این اصل واقعیتی انکارناپذیر بود که بهواسطۀ مرکزیت داشرتن تعهرد
وزبی در مرام رسمی زیباشناسی شورو  ،بهطرور اجتنرابناپرذیر بایرد ورزب ،همرۀ ارکران
فرهنگ و هنر را زیر پوشش خود در آورد .گزارش استا ین در کنگرۀ پانزدهم وزب کمونیست

1. Gutkin
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در دسامبر  4391مثید همین واقعیت است .استا ین در این گزارش برر دیردگاههرا پیشرینیان
خود در زمینۀ اهمیت وزب ،تأکید دوباره و خشنتر میگذارد« :ورزب مرا یر پیکرر زنرده
است و مانند همۀ موجودات زنده ،خود را تازه و نو میسازد .سلولها مرده میافتند و سلول
ها نو نمو میکنند و گسترش مییابند و جا یاختهها فرسوده و مرده را مریگیرنرد تعرداد
زیاد از این یاختهها نو چه در سطح و چه در عمق از میان مریرونرد؛ امرا جایشران خرا ی
نمیماند سلولها نو نیرو تازها بر این پیکر میدمند .به این طریق وزب گسترش یافتره و
در آینده نیز ادامه مییابد».

)(Gutkin, 1999: 71

آنچه در گفتۀ چنین دیدگاهها ایدئو وکی

وجود داشت انتقال این اصل جزمی به هنرمند

و نویسنده بود که آنها بایرد خرود و اثرر خرود را نماینردۀ واقعری آرمران تراریخی پرو تاریرا،
سوسیا یسم و همۀ تودهها زومتکش معرفی کنند .این مسئله از منظرر انتقراد چنانکره رو
مدودیف میگفت ،ایجاد این توقع در هنرمندان بود که «سربازان وزبی به معنرا دقیرق کلمره
باشند»

)1986: 717

 .(Medvedov,بر همین اساس بایرد اعتقراد بره اصرل فعرا گر اجتمراعی و

خوشبینی هنر داشت تا از جایگاه قدرت سیاسی و جایگراه هنرر سیاسرتگریرز واقعری یرا
تقلید  ،زیباشناسی ساختگی ،ستایش شیوۀ زندگی ناشی از سرمایهدار و در واقع هر آنچه که
هنرمندان بورکوا ،تبلی و تأیید میکردند ،محکوم شود.
مایاکوفسکی در شعر « نین» وزبگرایی را بهشکل دیگر بیان میکند« :میخرواهم /آن را دوبراره
بتابانم /آن شریفترین واکهها را /وزب را که وتی /کمونیستها سینهچاک نیز آنها را سرطحی و
ریاکارانه دانستند (Deyhimi, 2000: 672-675) ».صاوبنظران شورو بر ایرن اسراس رمرانهرا «دن
آرام» و «زمین نوآباد» اثر شو وخف و «سیالب آهن» سرافیمووی « ،چگونه فروالد آبدیرده شرد» اثرر
استروفسرکی« ،صربح یرخزده» از آ کسری تو سرتو « ،گرارد جروان» فرادیف « ،نرین» اثرر میخائیرل
زوشچنکو« ،سوگند در مه» اثر نیکال تیخونف ،و «زمان به پیش» از وا نتین پتررووی کاترایف را برا
میزان تعهد به وزب کمونیست و آرمانها بلشوی

بسیار مثبت ارزیابی کردهاند.

 .1اصالت ایدئولوژیکی
در بخشی از رمان طوالنی «بروسکی» اثر پانفیروف ،قهرمانی به نام بوگردانف در گفرتگرو برا
تعداد هموزبی میگوید« :تردید ندارم که هنرمند ی آفرینشگراست برا بیران جسرارت
ستیشا که ی مادر متعهد و در همان وال ی رانندۀ تراکتور چیرهدست است .همانطور برا
رفیق پاول و رفیق کیریل .اینها همۀ قوتها کشور شوراهاست .مارکس هم در رؤیا چنین
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آفرینشی بود .اما همه میدانیم که نین ماجرا را به خوبی آزاز کرد .رفیق استا ین این فراینرد را
گسترش داد ،آنگاه میلیونها نفر برخاستند و اکنون رفیق آرنو دف نقاشیها هنرمندانرۀ شرما،
فرصت مغتنمی برا انعکاس چنین فرایی است ».در همین چند جمله نمونرها کره از اثرر
برگزیده در روش واقعگرایی سوسیا یستی نقل قول شد ،مبرانی اصرلی تعهردها ایردئو وکی
خود را در بیانی از ی «طرح اصلی» پایه به نمایش میگذارد .طرح اصلی مرکزیت همرۀ آثرار
هنر و ادبی بود که هنرمندان متعهد به مبانی واقعگرایی سوسیا یسرتی مجبرور بره رعایرت آن
بودند .عینیتبخشی به طرح اصلی در همۀ آثار ادبی همانا بیانی دیگر از اصل «وقیقتگرایری»
براساس اصول زیباییشناسی مارکسیسم -نینیسم بود ،اما بهنظرر مریرسرد در جملرۀ معرروف
استا ین به اها ی هنر که «وقیقت را بنویسید»  4،اساس طرح اصلی بیان وقیقت در پرترو زمران

وال بود که بین گذشته و آینده آرمانشهر رابطها دیا کتیکی برقرار میکرد.
اصطالح «پراودا» در زبان روسی به معنا وقیقت و«پراوداوست» معادل وقیقتگرایی نیز
بیان ،عالیق و سمت و سویی ایدئو وکی

در روش زیباییشرناختیِ واقرعگرایری سوسیا یسرتی

است .رابطۀ منطقی وجود دارد میان تالش مارکس و انگلس برهعنروان پیشرگامان سوسیا یسرم
علمی که دیدگاهشان مبتنی بر بینش اجتماعی یا جامعهشناختی است و ماهیت زیبراییشرناختی
ایدئو وکی شورو که زیر فشار خواستهها سیاسی ،درخواستها جدید را وارد چنرین
گفتمان پریشانی میکند .بنابراین «وقیقت» در فاصلۀ میان ایرن دو برداشرت کالسری

و نروین

بهنوعی نابگرایی زیباشناختی بلشرویکی تقلیرل مرییابرد .زیبراییشناسری بلشرویکی وقیقرت
ایدئو وکی

خود را از این چشمانداز ،پاک و اصیل میداند و نه ظاهر بیروح و ترسیم بیاثر و

بیروح هر تجربه ).(Lizov, 1974: 728
تجلی وقیقت تنها در صورتی ممکن است که شرکل و محترو بره قا رب نروعی واقرعگرایری
سوسیا یستی درآید« .محتو عبارت است از مجمو تأثیرها متقابل ابعراد مختلرف و ویژگریهرا
مختلف شیء یا پدیده و عملکردها آن که بهطور نسبی در زمان و مکان معینری پایردار مریمانرد و
ساختار مشخصی نیز دارد و در قا ب شکلی مشخص خودنمایی میکنرد .مریتروان گفرت محتروا
بدون شکل قابل تصور نیست (Navai, 1982: 101) ».از سو دیگر ،طرح اصلی در تعامرل ثمرربخش
میان شکل و محتو میتواند خواستۀ ایدئو وکی

چنین زیباشناسی را در مسیر خودآگراهی طبقراتی

بیان کند .انتظار میرفت روشنفکران و هنرمندانی که پا در این مسیر میگذارند ،از چنرین فراینرد
آگاهی کامل داشته باشند چراکه به بیان ساچکف «تکامل شریوۀ نروین کره مسرتلزم پرذیرش نظرگراه
1. Write the truth
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پرو تاریا انقالبی و به انجامرسانندۀ انقالب اجتماعی و فرهنگری از سرو نویسرنده اسرت ،نقرش
تعیینکننردها ایفرا مریکنرد» ) .(Suchkov, 1983: 181برر اسراس تعهرد ایردئو وکی و زیرر سرلطۀ
واقعگرایی سوسیا یستی جزئیات سب  ،محتوا ،تیپشناسی شخصریتهرا و وتری پریشگفتارهرا برر
اساس رهنمودها دو تی تعیین میشد .برا نمونره ،روویرۀ کرارگر سراده را برا جا رب نشراندادن
زندگی ،کار و تفریحش باال میبرد و تصویر ناخوشایند از زندگی فالکتبرار کرارگران و دهقانران
کشورها سرمایهدار ارائه میداد ).(Farhang, 2010: 48
در همین مسیر همۀ هنرمندان متعهد میشوند که نگررش خرود را برهطرور کامرل و بردون
هی گونه تخطی با جهاننگر کارگران در جریان مبارزه و پیروز وفرق دهنرد ترا بتواننرد برا
روویۀ سوسیا یستی ،این باور را در جامعه رواج دهند که به تعبیر سوتالنا ا کسریوی  ،برهزود
«انسان شورایی» که همۀ نیکیها و کماالت را دارد محقق شود
هدفها ایدئو وکی

)2018: 11

 .(Svetlana,در مسریر

ساخت «سوسیا یسم واقعاً موجود» و «انسان شورایی» در کتابی با عنوان

بلومور ،شروی از سراخت وسراز کانرال جدیرد برین دریرا سرفید و دریرا با تیر

در سرال

4391جلوهگر شد .این کتاب بیش از  111صفحها که ماکسیم گورکی معروف ،ویراستار آن
را بر عهده داشت و  91نویسندۀ دیگرر از جملره کاترایف ،ا کسری تو سرتو  ،زوشرنکو در آن
مشارکت داشتند ،از طروی تمجید کردند که قرار بود با نیرو کار اجبرار صردهزار محکروم
گوالک و با وسایلی دستیِ ابتدایی کانا ی به طرول  221کیلرومتر وفرر شرود .در طرول اجررا
مشقتبار بخشی از این طرح بهواسطۀ شرایط سخت مانند سوء تغذیه ،سرما ،کار طاقتفرسا
پی در پی ،بیش از  41399نفر جان باختند .به هر شکل و با تشویق و اجبرار وزبری ،از اهرا ی
هنر و ادب خواسته میشد با استناد به سب واقعگرایی سوسیا یستی در نوشتهها و سرودههرا
خود این ورکت بهسو تحقق آرمانشهر کمونیستی را بازتاب دهند.
بهنظر میرسد چنانکه ریموند ویلیامز تصریح کرده است ،اساس چنین تعهرد ترالش برر

ارائۀ تصویر از پایدار خالقیت انسان و خودآفرینی 4او بوده است .طبیعری هرم برود کره در
کانون چنان زیباییشناسی در قرن نوزدهم ،زندگی و تفکر کارگران اهمیت بیابرد .آنهرایی کره
مو دان اصلی ثروتاند ،اما با همان ثروتی که خود تو ید میکننرد ،برهتردریج بره فقرر کشریده
میشوند .جایی مارکس در کتاب «خانوادۀ مقدس» بۀ تیز انتقاد خود را به یکی از داستانهرا
پرفروش اوکنسو به نام «اسرار پاریس» متوجه میکند و شخصیتها این اثر را براساس نگراه
خود به فلسفۀ تاریخ تحلیل میکند .به گمان مارکس داستان هرچند قهرمان را از نظرر اخالقری
1. Self- creation
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مثبت انعکاس میدهد ،اما تالش نمیکند به تعصب بورکوایی ضربه بزند .در مقابل ،نویسندها
مرتجع چون با زاک بیشتر قابل ستایش است چراکه با وجود پریشداور مشررو و کراتو یکی
خود ،تحلیلی عمیق از ورکتها مهم تاریخی عصر خرود داشرت .برا ایرن وسراب مرارکسِ
«دستنوشتهها اقتصاد و فلسفی» با زاکِ بورکوا را تحسین میکند ،زیررا هنرر او وجهری از
بیان آگاهی اجتماعی است .زیباییشناسی مارکس و تحلیل او از آثار ادبی و هنرر برهصرورت
جداییناپذیر در پیوند با جهانبینی انقالبی او بود ).(Schitze, 2002: 86
از اینرو بنا به تفسیر تر ایگلترون ،نقرد مرارکس متوجره چیرز در هنرر مریشرود کره برر
اوساسات پاک و نیرومند انسانهایی که از بند بیگانگی تاریخی رهایی یافتهاند ،دال ت میکند؛ برا
این همه مارکس توجه دارد که تنها بهوسیلۀ تکامل عینی ماهیت انسانی اسرت کره چنرین ثرروت
ذهنی وساس انسانی میتواند آزاد شود .جملۀ پایانی کتاب که خبر میدهرد :هنرر مررده اسرت و
آنگاه میافزاید :زندهباد هنر .بهظاهر با این بینش انقالبری سرازگار اسرت ) .(Schitze, 2002: 31بره
گمان نگارنده ،اگر در وجه نخست ،هنر ابزار برا نقد فرهنگ جامعۀ سرمایهدار اسرت و بره
زیباییشناسی مارکسیستی امثال آنتونیو گرامشی ،گئور

وکام و بانیان مکتب فرانکفرورت ماننرد

بنیامین ،هورکهایمر ،آدورنو و مارکوزه منجر میشود ،اما وجره تقلیرلیافترۀ آن یعنری واقرعگرایری
سوسیا یستی تنها به ایفا نقش سیاسی خواستهشرده در جهرت هردفهرا انقرالب کمونیسرتی
مجبور میشود.
چنین تعهد از هنرمند میخواهد یا از تعهد هنر چشمپوشی کند یا آن را در مسیر خاصری
سوق دهد .به هر وال آنچه برا هنر سوسیا یستی مطلوب است ،عبارت است از «وفادار بره
وقیقت زندگی در کشور شوراها» ) .(Siegelbaum and Sokolov, 2000: 2در بیران ایرن وقیقرت
کارکرد هنر همانا ایدۀ پرس از مرر هنرر بره تعبیرر هگلری اسرت و اینر بایرد پدیردههرا
سوسیا یستی را که شامل رهبران ،نهادها ،دستاوردها کارخانههرا ،کرارگران اسرت برهشریوها
مطلوب و زیبا نشان دهد .چنین درخواستی را چگونه میتروان عملری کررد اگرر در یر

اثرر

هنر اسبهایی به تاخت در وال دویدن باشند ،اما هنرمند آنها را در وا تی نشران دهرد کره
گویی در وال پرواز هستند ،از منظر کمونیستی ،فقط مطلوبکردن تصرویر اسرت .روش دیگرر
در چارچوب این زیباشناسی به کارگیر عنصر مبا غه 4است .یعنی کسری چیرز را برهشرکلی
مطلوب تصویر کند که صفت خوب آن را بیشتر از آنچه در واقع هست نشان دهرد ،یرا صرفت
بد آن را کمتر از آنچه در واقع هست نمایش دهد .در واقرعگرایری سوسیا یسرتی از ایرن روش
1. Exaggeration
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بارها استفاده شده است .جایی که هنرمندان و ادیبان شورو در پی انعکراس ازخودگذشرتگی
ی کارگر یا دانشمند بودهاند یا میخواستند انساندوستی ی رهبر وزبری را ا گرو کننرد ،بره
مبا غه دست میزدند .در بیشتر آثار نقاشی در مکترب واقرعگرایری سوسیا یسرتی مریبینریم کره
کارگران با اندامی ستبر و بازوانی تنومند به تصویر کشیده شدهاند.
ویی فیشر در یکری از کترابهرایش تصرویر سراده امرا گویرایی از «واقعیرتِ واقرعگرایری
سوسیا یستی» در کشور شوراها ارائه کرده کره خوانردنی و تأمرلبرانگیرز اسرت .نویسرندگان و
هنرمندانِ شورو در میانۀ دهۀ  4391مأموریت یافتند که در نوشتهها و آثار خود زمان ورال را
فراموش کنند و در چارچوب ایدئو وک زیباییشناسی فرمایشی ،در پی تصویرساز آینردها
خیا ی باشند .فسیو و ود ایوانف ،یکی از نویسندگان معروف روس در آن زمان مشغول نوشرتن
فیلمنامها بود که از زندگی کارگران کارخانۀ اتومبیلساز برزر

گرورکی ا هرام مریگرفرت.

ایوانف برا اینکه فیلمنامهاش را بیشتر با واقعیت تطبیرق دهرد ،تصرمیم گرفرت مردتی در آن
کارخانه کار و زندگی کند .ایوانف در این مدت قسمتی از فیلمنامۀ خود را نوشت و قررار شرد
آن را در نشستها کارگر بخواند .این قسمت از فیلمنامه ،مربوط به مشرکالت رفرتوآمرد
کارگران کارخانه بود که در فاصلۀ دور زندگی میکردند .ایوانف که نویسندها واقعگرا برود
سختی رفتوآمد کارگران را در اتوبوسها فرسوده از جادهها خراب و خاکی را برهخروبی
توصیف کرده بود .وقتی ایوانف خواندن این قسمتِ داستان خود را تمام کررد ،نماینردۀ ورزب
در کارخانه از و پرسید« :رفیق ایوانف نوشتن این فیلمنامه چه مدتی طرول خواهرد کشرید »
ایوانف جواب داد« :بهتقریب شش ماه» .نمایندۀ وزب گفت« :خب ،البد چند مراه هرم صررف
ن آن خواهرد شرد و ترا آن موقرع هرم
ف سراخت ِ
بررسی و ممیز فیلمنامه و چند ماه هم صرر ِ
جادهها خوب و هم اتوبوسها خوب خواهیم داشت .ساختمان خانهها کارگر هرم کره
به زود شرو میشود تا آن موقع تمام میشود ،پس آیا بهتر نیست از واال فیلمنامرۀ خودتران
را طور بنویسید که این خانهها و اتوبوسها و جادهها ساخته شده و کرارگران از آن اسرتفاده
میکنند » ویی فیشر در پایان چنین نتیجه میگیرد« :واقعگرایی سوسیا یستی که من کمکم با آن
خو گرفتم این بود که چشم خود را از واقعیتها موجود برگیریم و همرهچیرز را برهصرورت
ازراقآمیز در قا ب امیدها آینده شکل بدهیم .واقعگرایی سوسیا یستی ایجاب میکرد که شرما
ضمن نادیدهگرفتن مسائل و مشکالت ،برا موفقیتها کوچ
شوید و هر ی

سانتیمتر پیشرفت را مقدمۀ ی

نوین تعریف کنید» ).(Ashtari, 2011: 74

ارزش و اهمیرت زیراد قائرل

کیلومتر ورکت به جلو در مسیر جامعرۀ ترراز
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اما در کنار این سه روش متعارف ،زیباییشناسی ایدئو وکی واقرعگرایری سوسیا یسرتی از
روش «تصویر ستایشآمیز 4نیز بهرهها برده است .از این روش برا هدفهرا سیاسری بره دو
شکل استفاده میشده است .این روش را میتوانیم به ایرن شرکل توضریح دهریم :ا رف) یکری
ممکن است چیز را بدینگونه مطلوب تصویر کند کره آن را سرتودهشرده نشران دهرد .بررا
نمونه ،در شورو ی نویسنده که داستانی واقعگرا دربارۀ ی ایستگاه برق مینویسد میتواند
ستایش و تمجید او ین رهبران این کشور را از نیرو برق ،که هنگام تالش خود بررا ترأمین
آن ابراز داشته ،صادقانه 2در داستان خود بگنجاند .این همانا بازتاب تصرویر مطلروب اسرت؛

ب) اما یکی میتواند چیز را با این روش مطلوب تصویر کند که آن را ضمن تصویر ،ستایش
کند .به بیان دیگر ،هنرمند میتواند تصویر خود را که در نفس بهطور کامل هم صادقانه است با
ستایش چیز که تصویر میکند همراه سازد .از اینرو ،این راه مطلوب تصویرکردن نیز بهنظرر
میرسد با واقعگرایی دقیق سازگار باشد .در اینجا واقعگرایی سوسیا یستی واقعیتها گذشته،
وال و آینده را همان ماتریا یسم تاریخی میدانست و اصول سهگانۀ ذکر شده بهصورت «تعهد»
را با هنرمندان خاص خود ،دائم بازتو ید میکند .زمانی کره شرکل بره عینیرتبخشری وقیقرت
«بیرونی» تقلیل مییابد و محتو انعکاس آرمانها طبقاتی میشود ،واقعگرایری سوسیا یسرتی
«سیاسیبودگی» خود را بهشکل معارضه و نفی سب ها «زیر» نشان میدهد .بازتراب دخا رت
سیاسی بهشکل «هنر توتا یتر» تثبیت

میشود ).(Siegelbaum and Sokolov, 2000: 2

نتيجه
هدف ما در این نوشتار ارزیابی رابطۀ هنر و سیاست با تمرکز بر نظریۀ زیباییشرناختی در دورۀ
استا ین در روسیۀ شورو بود .تحلیل سه اصل زیربنایی این مکتب هنر نشان داد واقعگرایی
اجتماعی چگونه بازتابدهندۀ عالئق ایدئو وک و قدرت است .چراکه بره زبران روالن برارت،
نویسا  9نتیجۀ سلطۀ عالیق ایدئو وکی

(نمونۀ استا ینگرایی) برر عرصرۀ هنرر و ادبیرات ،در

مدل واقعگرایی سوسیا یستی میان وزب و نویسنده یا هنرمند قرار میگیرد و مفهروم «مرزهرا
بسته» را ایجاد میکند .از این نظر هر سه مفهوم مرکز در مبنا این زیباییشناختی یعنی هنرر
در خدمت تودهها ،تو ید اثر بر مبنا تعهد وزبی و بهکارگرفتن نگرش ایردئو وکیکی ،مترأثر از
1. Commendatory portayal
2. Truthfulness
3. Scripteur
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تعریف «مرزها بسته» نتیجۀ هژمونی سیاست است .در این شرایط فرم مطلوب یا سب دیگرر
مستقل نیست ،بلکه با وجود تأکید بر «مرزها بسته» هر حظه که سیاسرت بره برسراختههرا
ایدئو وکی

نیازمند باشد ،سویه مقابل بیتردید سیال خواهد بود.

با توجه به چنین تناقرری ایرن مکترب فقرط یر

نظریرۀ زیبراییشرناختی نبرود کره نویسرنده،

موسیقیدان ،نقاش و کارگران تئاتر به پیرو از آن ناچار باشند .بلکه پیامرد ایرن اندیشره ،کرل آیرین
ایدئو وکیکی بهشکل استا ینگرایی بود .چنانکه رویدادها تاریخی دوران کمونیسرم شرورو مثیرد
این واقعیت بود که قدرت دو تی در خصوصیترین بخشها زندگی ترودههرا رسروک کررده برود.
قواعد رفتار جمعگرایی ،شوونیسم چپ و طبیعتگرایی زیباییشناختی که بیشتر انعکاس تحمیلری
امر سیاسی بود چه بسا دعو روزها نخست انقرالب اکتبرر مبنری برر فرهنرگ در خردمت پیکرار
طبقاتی را به تحلیل برد .از اینرو ،تلقی از امر سیاسی در زیباییشناسی بهجرا اینکره وامردار اصرل
آزاد هنر باشد ،در درجۀ نخست وسیلها برا تأثیرگذار بر ذهنیت جمعی برود .خالصرۀ کرالم
اینکه واقعگرایی سوسیا یستی از بعد اخالقی به درسرتی در برابرر نظرام سیاسری برخرورد فعاالنره
داشت (اصل فعالبودگی) ،اما در همین وال خود همۀ داور اخالقی را بره مصرلحت قردرت براز
بسته میدید و سختیها انسانی و رنج تودهها را در البهال صردا کرونرا زرقرهکننردۀ ارکسرتر
پیشرفت صنعتی همسو با اردوگاه کار اجبار جا میداد.

تصویر  .3بازتاب سياست در واقعگرایی سوسياليستی
Source: Author.
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