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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 Marxism-

Leninism. 

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

را هنرر  در شرورو  دوران اسرتا ین     ۀتمرکز بر نظری هنر و سیاست با ۀرابطخواهیم  در این نوشتار می
شرورو  را  اتحراد  ها  مستقل فرهنگی سازمان ا  نامه آیین در. پس از آنکه استا ین کنیم واکاو  و نقد

سوسیا یستی معرفی  گرایی واقعترین هدف خود را تحقق نویسندگان این کشور، مهم ۀمنحل کرد، کنگر
 گرایری  واقعد. ها  انقالب فراخوانده شدنبه  زوم وفادار  از آرمان یرهنگتو یدات ف همۀآن  بنابرکرد. 

شورو  یگانه روش رسرمی خالقیرت و تعهرد    اتحاد تا زمان سقوط  4391 ۀسوسیا یستی از ابتدا  ده
با توجره بره وررور    تافت.  برا  اها ی فرهنگ و هنر بود. چنانکه ساختار قدرت تخطی از آن را برنمی

و نرو    یا یسرتی سوس یری گرا چگونه واقع که است مطرح پرسش اینفرهنگ و هنر، در ساوت  یاستس
بوده اسرت  در پاسرخ سره     ینعصر استا   در شورو یاستعالئق قدرت و س ۀدهندعملکرد آن بازتاب

به آزمون  را نوشتار ۀیتا فرض کنیم می بررسی را یا یستیسوس ییگرا واقع و یشناسیباییز ،یربناییاصل ز
. اصرا ت ایردئو وکی .   9 ؛. تعهد بره ورزب  2 ؛گرایی در هنر ها یا اصل مردم هنر برا  خلق .4 :بگذاریم
شده برخی آثار هنر  و ادبی این دوره بره همرراه دیردگاه سراخت      هایی از اصول گفته نشانه ۀارائ برا 

النه داشرته  نظام سیاسی برخورد  فعا برابرمکتب در این دهد  ها نشان می . یافتهرا بررسی کردیمقدرت 
 این نوشتار بهو با توجه به پیوند با امر سیاسی اصل آزاد  در هنر به مصلحت قدرت تسلیم شده است. 

 را مورد توجه قرار داده است.  انتقاد ۀتحلیلی نوشته شده و رویکرد نظری-روش توصیفی
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 طرح مسئله
هرا   سرازمان  ا  نامره   آیرین شورو ، در  ها  اتحاد مقامکوزف استا ین، صدر  4392 در سپتامبر

 4391اوت  41مستقل فرهنگی و هنر  را در این کشرور منحرل کررد. دو سرال پرس از آن در      
سراسر  نویسندگان شورو  در مسکو برگزار شد. در پس این مراجرا، اوضرا     ۀنخستین کنگر

ا  بره نرام    تا سقوط کمونیسم، اصرل یگانره   4391 ۀی تغییر یافت که از ابتدا  دهشکل به کشور
 گرایی سوسیا یسرتی، روش رسرمی خالقیرت بررا  اهرا ی فرهنرگ و هنرر شرورو  شرد          واقع

(Groves, 2017: 177). عنوان به« گرایی سوسیا یستی واقع»اعالم و تحمیل  ،ترین هدف کنگره مهم 
از ایرن   هنرمندان شرورو  برود.   نویسندگان و ۀنوین و ا بته واود برا  همشناسی  زیبایی ۀشیو
در تاریخ ویات سیاسی و فرهنگی کشرور شروراها آزراز      فرد تاریخی، دوران منحصربه ۀ حظ

 یرن طررح ا  یدر پ نوشتار این درمعروف شده است.  «گرایی سوسیا یستی عصر واقع»شد که به 
سیاسی خود را به ساوت هنر و ادب تحمیل کرد تا از دل چه شرایطی امر  درکه  هستیم ۀمسئل

 گرایی اجتماعی پدیدار شود  عاین پیوند واق
 ترر ورزب کمونیسرم، یعنری تغییرر       از عصر اسرتا ین، مقردمات رسریدن بره هردف برزر       

 مرورد توجره قررار گرفرت      4«انسران جدیرد شرورویایی   »بنیادین شهروندان و تبردیل آنران بره    
.(Clark, 2000: 64-65) سراز  مرردم      و انقالبی به معنا  دگرگرون یتحقق این آرمان ایدئو وک

هرایی   در سرزمین شوراها و تبردیل آنران بره انسران     ها ها و مذهب ها و قومیت گوناگون با زبان
روسریه از   ۀ. ا بتره جامعر  برود  نینیسم  -یکسان با رفتار  مطابق با ایدئو وک  رسمی مارکسیسم

هرا  عملری    هایی گرام  ر آن بود تا هرچه زودتر در مسیر چنین آرمانفردا  انقالب کمونیستی ب
دگردیسی کاملی را در جهرت آمرال    بایدهایی بود که  هنر و ادبیات از ووزه ۀبردارد. پس عرص

در مرتن  « سوسیا یسرم موجرود  »هرا  سیاسرت    دیرد. برا توجره بره بازتراب      سیاسی به خود مری 
هرا    فرهنگ و تالش ۀ  ایدئو وک  خود را از عرصها روز جامعه، این بار خواسته ها  واقعیت

برا قطرار   »خروبی ترسریم کررده اسرت:      کرد. برتراند راسل، فرا  موجرود را بره   ها طلب می آن
 همرۀ دو وکسی که پوشیده از شعارهایی در رابطه با انقالب اجتماعی و ومایت از پرو تاریرا   

نرواختن  زمران برا    همکه  شدیماستقبال ها  سربازان  هنگ وسیلۀ بهجا  کشورها وارد شدیم. همه
داشرتند.   هایشران را برمری   هرا نیرز کراله    دادنرد و زیرنظرامی   سالم نظرامی مری  « ا ملل بین»سرود 
مرا   کنارا  که در  ها  برجسته شد و کمونیست محلی خوانده می ها  ها  خیر مقدم مقام خطابه

 .(Russell, 2016: 22) «کردند بودند نیز در پاسخ اظهار نظر می
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استا ینی در  یۀدر روس یاستکه دخا ت س هستیمپرسش  ینپاسخ به ا پیدر  در این نوشتار
روش  ۀمثابر بره  یا یستیسوس ییگرا که واقعکنیم  بیان میهنر چه پیامدهایی ایجاد کرد  در پاسخ 

شد. به ایرن منظرور در ادامره برا      گرایی دوران استا ین ها  هدفبخش  یتجل یدئو وکی ا  هنر
 کنریم.  را بیان مری  گرایی به ضرورت آگاهی از ماهیت سیاست استا ینی ایدئو وک  استا ین توجه
برا  را خوانش سیاسی از هنر در سه اصل، تعهد وزبی، تعهد مردمی و تعهد ایردئو وکی    سپس

 . کنیم میاستناد به آثار موجود در این ووزه نقد 
 

 در نظرگرایی  استالين
تا ین در مراول نخست انقالب اکتبر، در وصف نظریه و عمل او اسنزدی  یار  ، ئون تروتسکی

مردار   کند که نمراد یر  ایردئو وک  فراگیرر و نیرز سیاسرت       یاد می« گرا   جوج تجربه» ۀاز واک
واکه اتفراق نظرر   ایرن  ماهیرت و تعریرف    ۀدربار .(Conrad, 1999: 103) اخالق بود روم و بی بی

همانا عمل و نظر رکیمری اسرت کره در    گرایی  ، استا یننابرا  منتقد و یچندانی وجود ندارد، 
چره بسرا    ،داشت. به همین د یل عینیت ابعاد همۀطول دوران ویات سیاسی شخص استا ین در 

 (Bregman, 2017: 12).انرد   معرفری کررده  « تنها نماد کیش شخصیت»ها  منتقد نظام آن را  چپ
ها  خاص خود را در ساوت  هدف گرایی استا ین گویند که میکوالکوفسکی  مانندبرخی دیگر 

 (Kolakowski, 2008: 20).است  کردهاندیشه مطرح و آنگاه در بستر جامعه اجرا 
برودن، تصرویر    مایره  کرم  برا وجرود  ها  نظر  استا ین  توان ادعا کرد نوشته از بعد نظر  می

سرم یرا   آنارشی»د؛ از جملره  نر کن روشنی از آنچه در ذهن نویسرنده بروده اسرت را مرنعکس مری     
 همرراه که به « ملی ۀمارکسیسم و مسئل»و کتاب « تاریخ مختصر وزب کمونیست»، «سوسیا یسم

کررد،   ترروج مری  « مارکسیسم  نینیسم»را در چارچوب روایت ش  نین منتشر کرد. استا ین افکار
 ۀطلبانر  شوونیسرم عظمرت  »خود  نین برا نارضرایتی از آن برا نرام      ،ناا  که به تعبیر منتقد عقیده
سوسیا یسرم  » ۀاین  استا ین آن را در نظری .(Kagarlitsky, 1999: 125)محکوم کرده بود « یروس

 تروتسکی به کار گرفت.« انقالب دائم»و در مقابل مواضع « در ی  کشور
کیرد داشرت. ایرن ایردئو وک      أاستا ین در همین چارچوب به مانند  نین، بر نقش ورزب ت 

دیگرر    رومی پی گرفرت کره گرویی هریر  بری      ار بیساز  را با راهک شدن و اشتراک صنعتی
یا « دیگران»تشدید پیکار طبقاتی بنیان و ضرورت وذف  ۀشد. از اینجاست که آموز ممکن نمی

فیتزپاتری ، رکیم شورو  در  گفتۀبه  .(Todorov, 2003: 36-37) آورد دشمنان رکیم را فراهم می
که به توطئره برر ضرد وکومرت مشرکوک      در خلق کسانی »ایجاد دشمنان خود استاد شده بود، 
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، اعرا  بورکواز ، کشیشان و پیشینزادگان و اشراف  بودند. افراد  که در صف اول آن نجیب
 .(Fitzpatrick, 2015: 435) «دار قرار داشتند ها  زمین کوالک

 

 در عمل گرایی استالين
شد ترکیبی  ین مطرح میاستا  ۀدر عمل در دوران واکمیت خودکام گرایی عنوان استا ین باآنچه 

آمیرز کره برا     نی جنرون یطلبی و بدب طلبی، شهوت قدرت جاه مانندها  شخصی او  بود از ویژگی
نویسرد:   مری « اسرتا ین »خرورد. ادوارد رازینسرکی در کتراب     مارکسیسم  نینیسم پیوند می ۀنظری
عنروان   گی بره که در زنرد  کسیامل خودشیفته بود؛ شکل ک به یانسان ۀکنند استا ین تداعی ۀچهر»

تزار نیکال   کرد که  وئی چهاردهم و را باز  می همان نقشی  هشاهد و ناظر جامع ۀی  نویسند
 برا هردف  اسرتا ین   (Razinsky, 2014: 56-57).« اول در زندگی هنرمندانی چون مو یر و پوشکین

بی بود برا  اول اشتیاق رکیم انقال ۀ. در مرولهایی انجام داد تحقق افکارش در چند زمینه اقدام
 ایرن ایرده  انقرالب از براال. بخشری از     ۀشدن و اید ها  پیشرفت و صنعتی طرح و تداوم داستان

کشرور را دهقانرانی تشرکیل     بیشرتر در وضرعیتی کره   « کردن کشراورز   اشتراکی»عبارت بود از 
طق دادند که این  مجبور بودند در کشتزارها  دو تی گرد هم آیند. ا بته این سیاست در منرا  می

مانند و به بها  انسانی اسفناک اجرایی  رو شد اما با قاطعیتی بی هروستایی با مقاومتی سخت روب
 شد.

ا  بدون تمرکز قدرت ممکن نبرود، سرال    توسعه یهای شدن چنین سیاست از آنجا که عملی
ها  مستقل فرهنگی و هنر  کشور منحل اعالم شد. دو سال  سازمان همۀ ا  نامه  آییندر  4392

شرناختی   افتن معیارها  زیباییی نویسندگان شورو  با هدفِ ۀنخستین کنگر 4391بعد در اوت 
اسرتا ین نویسرندگان    ،گردهمایی معروف اینشهر کمونیستی برگزار شد. در  برا  ساخت آرمان

کره اسرالونکا دراکرو ی      گونه آن .(Ruhle, 2012: 213)د ینام« مهندسان روح انسانی»شورو  را 
آن است  ۀبرازند« گرا تامشناسی  زیبایی»بود که  گرایی استا ین ۀت، این فرهنگی در ساینوشته اس

(Drakulic, 2014: 58)  بلشویسم فرهنگی»این تزاریسم وارونه یا »(Cazeaux, 2000: 259)  وتی با
 محرومیت از وق استفاده از  وازم آرایش و وق انتخاب  باس پیش رفت. 

 

 ليستی گرایی سوسيا مبانی واقع

گرایری سوسیا یسرتی تجسرم عینری یافرت،       با عنوان واقع 4391به اعتقاد بسیار ، آنچه در دهۀ 
کیش رسمی شورو   ۀطلیع .(Gutkin, 1999: 6-9)بود  نوزدهمقرن  ۀفرهنگ سیاسی روسی نتیجۀ
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هرا  سیاسری و    عزیمت خود را همراه با گرایش ۀفرهنگ، نقط ۀدر تحمیل ایدئو وک  بر عرص
 4ها  رادیکا یسم هنر  منتقدان تندرو  روسی همچون بلینسرکی  در گرایش از ابتدا، اجتماعی
 2آزاز و در اواخر این قرن از سو  افراد دیگرر  چرون نیکروال  چرنیشفسرکی،     4191از دهۀ 

قررن   ۀاز نیمر ویرژه   افت. سرزمین روسیه بره یادامه  1و دیمیتر  پیسارف 9یوبوفنیکوال  دابر ا 
هرا  متعردد     ، برا خیرزش   ماندگی از زرب و از سو  دیگر نظام تزار بعلت عق نوزدهم، به

« اوضا  هنرر  و ادبری شرورو  اوضرا  عجیبری اسرت      »بر ین که  یزایاآ ۀبود. این طعن رو روبه
(Berlin, 2011: 52)  شرود   وقتی با شرایط اقلیمی و موقعیت نویسندگان آن دوران تطبیق داده مری

شناختی این متفکران عبارت برود   عقاید زیبایی نتیجۀگذارد.  یمعنا  واقعی خود را به نمایش م
 « هاسررت ریررز  آرمرران شررناختی، بلکرره پرری تعلرریم اخالقرری یرر  اصررول زیبررایی »از هنررر نرره 

(Welk, 2000: 17-20.) 
انقالبی  ۀرا تشویق کرد تا نوعی نظری گرا شکلهنرمندان  4341که انقالب  در واقع، هنگامی
دیدگاه کمونیستی ارتدکس نیز شرکل گرفرت کره ضرمن تررعیف       ، هم زمانرا گسترش دهند

گرایری قررن نروزدهمی روسریه را تنهرا مبنرا         در هنر، سنت واقع نوگراییو  گرایی شکلمبانی 
شورو  ایرن   ها  مقامهمچنین کمونیستی اعالم کرد.  ۀشناسی جامع مناسب برا  اصول زیبایی

« نرر و ادبیرات زررب شرباهتی نداشرته باشرد      هنر جدید به ه»ایدئو وکی  را داشتند که  ۀدزدز
(Groves, 2017: 178).  تحقق این مهم، دو ت کمونیستی کنترل امور فرهنگری را در دسرت    برا

آزاد  در تاریخ جدید روسریه کره سانسرور و محردودیت      ۀتنها دور شایان توجه اینکهگرفت. 
 4391پریش آمرده در دهرۀ    در تقابرل  »برود.   4341فوریه ترا اکتبرر    میاننداشت روزها  کوتاه 

اس  کارها  پیکاسو، استراونیسکی، شروئنبر  و اشرعار تری    ،بیستم قرنهنر  اوایل  ها  تحول
 ۀمراورل پایرانی جامعر    منحررف ادبری شرورو ، محصروالت     وا یوت از سو  منتقدان هنر  

بری  ها  کالسی  زر چهرهاز به بسیار   برداشتاین (Welk, 2000: 25) «.دار  اعالم شد سرمایه
شرورو  را برا عنروان     ۀسیاسرت در جامعر   پیوسرتگی هنرر و   ،رامران سرلدن   هم تسر  یافت.

شناسی قرن نوزدهم کره   ب زیبایییترک»: کند گرایی سوسیا یستی در این عبارت خالصه می واقع
گرایری   و سیاست انقالبی که در تعریرف واقرع   بودکامل ایدئو وکی  شکل  به ،گرایی ضمن واقع

 .(Selden, 1998: 98-99) «کند ر تن آدمی راست میسوسیا یستی مو ب
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دادن بره   ، تالش برا  شکل4321با استقرار کامل نظام کمونیستی در شورو  از اواخر دهۀ 
که با  4ها  بلشویسم باشد. عصر مایاکوفسکی هنر  قوت گرفت که تنها بیانگر آرمانۀ ی  شیو

هرا  انقرالب    در رویکرد ایجابی به آرمران را « گرایی متعهد واقع» شور و شوق انقالبی اصطالح
در آزراز   به سرعت سپر  شد. اندک زمانی بعد، 4391 سال مطرح کرده بود با خودکشی او در

 را به کار« گرایی انقالبی سوسیا یستی واقع» یتراتورنایا گازتا اصطالح  ۀروزنام ۀ، مقا 4391دهۀ 
با اشاره به همین   ا هان اوکراین در جلسنویسندگ ۀ، رئیس اتحادیی کوس برد. در همان سال ا

گررا و   اگر هنرمند  دقیقاً واقعیت را در آثار خود منعکس کنرد، او یر  واقرع   »گوید:  می محتوا
، معنرایش ایرن   کنرد ها  رکیرم ومایرت    روش او نیز سوسیا یستی خواهد بود؛ اما اگر از برنامه

 ۀش کند تا در مسیر ساخت ی  جامعهنرمند اگر تالاین است که روش او انقالبی خواهد بود. 
 ،شرود. بره ایرن د یرل رفقرا      ، روش او سوسیا یستی نامیده مری کندسوسیا یستی مشارکت فعا ی 
گرایی انقالبی  ما هنرمندان متعهد باشد، روشی است که آن را واقع ۀروشی که باید راهنما  هم

 . (Cullern Bown, 1991: 79)« نامم سوسیا یستی می
ایستا نبود، چرا که با تغییر اوضرا  و اوروال مرورد      ا سوسیا یستی هرگز پدیدهگرایی  واقع

تعریفری درسرت از    ۀانرد ارائر   گرفرت. بنرابراین چنانکره گفتره     بازخوانی و اصالح دائم قرار می
ها  وکرومتی نیرز نتوانسرتند یرا نخواسرتند       گرایی سوسیا یستی دشوار بود؛ زیرا خود مقام واقع

 ی از آن ارائه کنند. در این زمینه به ماجرایی از میخائیرل شرو وخف اشراره   مفهوم و معنا  دقیق
از این نویسنده خواستند ایرن عبرارت را تعریرف کنرد، اول نظرر       4391سال  در. وقتی کنیم می

اگرر کسری   : »گفتابراز کرده بود  4391را که کمی پیش از خودکشی در سال  یفا کساندر فاد
 بیران، پس از این  .«داند گویم فقط شیطان می ا یستی چیست  میگرایی سوسی از من بپرسد واقع
گرایی سوسیا یستی چیرز  اسرت    اما جواب خود من این است که واقع»داد: شو وخف ادامه می

 « کنرد. که به زبان ساده و قابل فهم، از هنر  که تنها برا  دو ت شورو  نوشته شود دفا  مری 

(Farhang, 2010: 47)  ویرژه در دوران دیکتراتور  اسرتا ین     به ،هاسال همۀدر شد  تالشهرچند
هرا،  شرورو  رمران   ۀاز نظرر وکومرت روسری    هنر و هنرمند وفر  شرود.   2«خوشبینی اجبار »

شرو   و ها و اشعار ابزار وساس و کارآمد  برا  تبلیغرات سیاسری فراگیرر و شسرت    نمایشنامه
دیردارش برا نویسرندگان در     در ین سوسیا یسم بود. استاسو   ها بههدایت آن برا ذهنی مردم 

تر از تو ید توپ و تانر  اسرت. نویسرنده     تو ید ارواح انسانی مهم»ماکسیم گورکی گفت:  ۀخان
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این موضو ، یعنی تو ید ارواح انسرانی، اهمیرت دارد.    .... باید زندگی مردم کشورش را بشناسد
. (Finn, 2018: 15)« میسنومیید، هست من به سالمتی شما که مهندسان روح انسان د یلبه همین 

ها  آندره کدانف و ماکسیم گرورکی و تعرداد  از   استا ین با همراهی و کوشش ،به این ترتیب
شردن قروانین و    ا  از امکانات رفراهی بره دام افتراده بودنرد، نهادینره      نویسندگانی که درون پیله

 .کرد یلتسهرا هنر  یاسیمکتب س ینا ها  روش
ت از شررایط  یر نام روسیه در وماصاوب ۀ(، نویسند4391-4111) از نقش ماکسیم گورکی

گرایی سوسیا یستی شد نباید زفلرت   شناسی واقعگیر  زیباییسیاسی و فرهنگی که سبب شکل
در جهان داشت، اما به چند د یرل ایرن    باالییکرد. گورکی در شورو  مورد اوترام بود و مقام 

جویانه داشت صدمه دید. زیر از فعا یتق عدا تیعال ویژه در مقام هنرمند مستقل که اهمیت به
عملری   هرا   شدن و تبعید او شد، اقردام زندانی سببها  سیاسی و انقالبی پیش از انقالب که 

محبروب بررا     ۀترین نویسندو  در دوران انقالب و بعد  نین و استا ین این دیدگاه را که مهم
ا کساندر باگدانف چند سال قبرل از انقرالب    کمونیسم بود تقویت کرد. گورکی و کسانی چون

کارگر برا  موفقیت در انقالب پیش رو نراگزیر اسرت کره     ۀاکتبر به این نتیجه رسیدند که طبق
جنربش فرهنرگ   »جنبشری را برا نرام     بنرابراین  ؛نخبگان فرهنگی و سیاسی خرود را پدیرد آورد  

 تاریا برا  دستیابی به موفقیت باید پروند که آن بود در پتروگراد شکل دادند که بر« پرو تاریایی
 پرررس  .(Naghed, 2017: 23)گررذر  کنرررد   یرر  نظرررام فرهنگررری و هنررر  جدیرررد پایررره  

 نیازهرا  گرورکی را ترأمین و وجروه الزم را بررا        ۀهمر  ،هرا رکیرم   کارآمدن بلشروی   از رو 
 هرررا  هنرررر  و ادبررری در اختیرررارش گذاشرررت. از دیررردگاه  و فعا یرررت هرررا هررردفانررروا  
سرپرستی گرورکی   بانویسندگان شورو   ها   هها مجموعه مقا  آورترین این برنامه نگن»انتقاد  

سرتایش شرده برود    بسریار   4391 سرال  ساخت کانال دریرا  با تیر  در   ۀبرناماز بود که در آن 
(Deyhimi, 2000: 377; Muchnic, 1979: 67-70).  کانال درخشان بود، امرا کرارگران    ساختشاید

بایرد بره آثرار هنرر       زمینره استا ین. در همرین   اندر زندان سیاسی مخا ف بودندآن محکومینی 
شناسری   ریرز  زیبرایی   کره در پایره   کنیمها  متعدد هم اشاره  ها و رمان گورکی شامل نمایشنامه

او  شردید  ۀاست. عالق ناپذیر، انکارکنیم میآن که در ادامه نقد  ۀگان رسمی شورو  و اصول سه
برورکواز ،   ۀطبقر  نرابود  دادن  نبررا  نشرا   ، تالش«دشمنان» ۀنمایشنامدار  در  به نقد سرمایه

هرا  متمرول در    ورشکستگی اخالقی سیاسی روشنفکران قبل انقالب، تا فروپاشی بنیان خانواده
آشکار « یگنزندگی کلیم سام»و « زندگی کوکمیاکین»، «سه رفیق»، «هاآرتامانف»هایی چون  رمان
است نوشته شده  4319 سال انقالب رویدادها نیز که بر اساس  او« مادر»رمان  همچنیناست. 
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 اسرت گرایری هنرر(    ها )اصل مردم که آکنده از همدرد  با رنج مردم و خدمت به توده یدر وا 
دعوتی از کارگران و دهقانان برا  قیام سوسیا یستی و برپاکردن ملکوت خردا برر رو  زمینری    

گیر  از جنبش مردمری   کی روشنفکران  یبرال را به کناره. گوراند کردهکه انقالبیون هموار است 
و  گرایری  انسران برا ایجراد جردل میران     « کلریم سرامگین  »ویژه در کتراب   به .کرد روسیه متهم می

بعردها   (Clark, 2000: 65-67).کنرد   ایدئو وک  ومایرت مری  این  یبرا یسم در مقابل بلشویسم از 
موضرو  رمران   : »کررد  تحسرین  راکی در این اثرر  گونه رویکرد گور بزر  شورو  این ۀدانشنام

برارز   ۀویرژه فردگرایری اسرت. مشخصر     آن، بره  هرا   شکل همۀافشا  ایدئو وک  بورکوایی در 
نظر برسرد   خواهد انقالبی به و گاه میاست  کار طرفی محافظه گرایی این است که گاه بی سامگین

 .(Ruhle, 2012: 59)« کند می آشکارا کند. امر  که گورکی آن ر و در پایان به انقالب خیانت می
گرایی سوسیا یستی بردون   ن در دوران قدرت و تمهید واقعیسوگیر  سیاسی فرهنگی استا 
 کدانرف  ی معناسرت. آنردریی ا کسراندروو    بی« یسمکدانوو»اشاره به نقش و اهمیت ایدئو وک  

د. کدانرف در  مرکرز  ورزب برو    ۀ، از کارگزاران وزب کمونیست و دبیر کمیت(4311 -4131)
 کرارگزار »ورزب کرارکرد     ها  فرهنگی و هنر  در نقش مرثثر سرخنگو   ها و سیاست فعا یت
جرور  یهرا  د  نام او برچسب مناسبی برود بررا  سرال    .(Zhdanov, 2010: 62-63)را داشت « ظلم

را بره معنرا    « یسرم کدانوو»تروان   مری  گرایی سرکوب اها ی هنر و ادب. چنانکه همپا  استا ین
 فرهنگی فهمید. گرایی استا ین

 دهنرردۀ پایرران 4391سررخنان آنرردره کدانررف در کنفرررانس نویسررندگان و هنرمنرردان سررال  
 سرخنرانی گیر  نظام سیاسی نسبت به ساوت هنر بود. او در همین سخنرانی که در واقع  جهت

معرروف اسرتا ین کره     ۀجملر  بیاننویسندگان بود با  ۀبه نخستین کنگر ییمدگواافتتاویه و خوش
دار اسرت   ادبیات شورو  جهت: »گفت، به صراوت «ویسندگان مهندسان روح انسانی هستندن»

هرا را از یرو     انسران  ۀخواهیم کارگران و هم با یم، زیرا جهت ما این است که می و ما به آن می
گرایری   او برا اشراره بره مبرانی واقرع      .(Zhdanov, 1996: 179-186) «بردگی کاپیتا یسم آزاد کنریم 

صدق و »کند:   آموزه را چنین تعریف میاین گرایی و تعهد ایدئو وکی   ستی چون مردمسوسیا ی
ایردئو وکیکی کرارگران مطرابق روح     ۀدقت تاریخی اثر هنر  باید با آمروزش و تربیرت دوبرار   

دریر    کید بر اینکه نویسندگان باید بیأکدانف با ت .(Deyhimi, 2000: 749)سوسیا یسم تلفیق شود
  هرا آلیرده در راه ا ،هنرر مبرارز  »گوید:  می شده سپرده ها ه آنا  کنند که ب ظیفهخود را وقف و

 « کنررد. ایررن اسررت مفهرروم ادبیررات و هنررر در نظررر نماینرردگان ادبیررات روس خلررق پیکررار مرری
(Zhdanov, 2010: 86)بینی، نقش مثبرت   گیر  ایدئو وکی ، خوش . به این ترتیب از نظر او جبهه
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وکومت و وزب ما »نویسد:  رو مشتاقانه می آفرینش هنر  است. از این ها  ویژگیقهرمانان از 
دهرد.  نینیسرم بررا      با پشتیبانی ادبیات شورو  جوانان ما را د یر و معتمد به نفس پرورش می

اجتماعی و اخالقی بزرگی معین کرده است و رفیق استا ین نویسرندگان مرا را    ۀادبیات ما وظیف
... این تعریف مسئو یت شگرف نویسندگان شورو  را در راه . ستمهندسین روح بشر نامیده ا

ارزش  گوید در برابرر آثرار بری    کند و می آموزش خلق و در راه آموزش جوانان شورو  بیان می
 .(Zhdanov, 2010: 87)« نویسندگان نباید شکیبا بود
ه تبلیغرات  است تلقی از هنرر همچرون مهندسری اجتمراعی، آن را بر      گفتهچنانکه استوارت سیم 

شود. هنرمند خرالق در چنرین    از دیدگاه سیاسی سنجیده می فقطچراکه ارزش هنر   ،دهد تقلیل می
نظامی چیز  جز ی  کارگزار دو تی نیست که استعداد و قابلیتش برا  نقرد اجتمراعی کره یکری از     

 ،شرود. در پرس وکرم کدانرف     ها  انقالبی هنر است، به کرل از او سرلب مری    ترین شاخص برجسته
. (Sim, 1999: 283) دادنرد  مری  بازتراب دانستند  هنرمندان باید آنچه را که رهبران کمونیست واقعیت می

ها که نخواهند خود را با وضعیت تشریح شرده   کرد که آن در نتیجه او هم وکم افالطون را صادر می
یش ووشرت  نمرا  ۀتررین پررد   تزپاتریر ، تماشرایی  یبره قرول ف  شوند.  تطبیق دهند از کشور تبعید می

ها، تاجران، مخا فران سیاسری    ها )دهقانان ثروتمند(، کشیش استا ینی سرکوب شدید هنرمندان، کوالک
 .(Fitzpatrick, 2015: 429)ادامه یافت  4311و  4391 ها  هو دیگر نخبگان بود که در ده

 

 اصول و قواعد

هرا    ده در الیره شرناختی مکترب گفتره شر     باید در نظر داشت تداوم و پایدار  اسلوب زیبرایی 
فرهنگی جامعه ریشه دوانده و با پشتیبانی ماد  و معنو  سیاست همراه شده است. با این همه 

فقط ریشه در ایدئو وک  وراکم نداشرت و از    این روشنظام شورو  نشان داد،  ۀچنانکه تجرب
ا عنروان  کند که بر  صورتی معرفتی پیدا می ،. جمع این دو وجهشد میها نیز ومایت  جایگاه توده

قواعد هنر  مترتب برر چنرین اسرلوبی     ،بهتر بیانیکند. به  عمل می« ها توده -قدرت )سیاست(»
 راهعنری از  ی ،شرود  ها سریراب مری   شناختی و نیازها و استلزامات توده ها  زیبایی زمان از افق هم

گانه  صول سها گوییم ادامه میرو، چنانکه در  این سو  فرهنگ انقالبی. از منطق ذاتی و درونی به
 افت.ی با هم معنا می زمان همدر تعامل و کارکرد 

 

 ها . هنر براي خلق3
 هرا  مردمری اسرت کره خرود را از       گرایری سوسیا یسرتی، هنرر تروده     در نظام بلشرویکی واقرع  
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 تراریخی هسرتند.    ۀرهانیدن خویش و پرداختن به فعا یرت آگاهانر   والرهانند یا در  استثمار می
 هررا  مررردم تعلررق دارد؛ زیرررا از روورری  گرایرری سوسیا یسررتی برره ترروده دیگررر، واقررع بیررانبرره 

  ۀبره پیردایش جامعر    ضررورت  بره معتقد اسرت کره تکامرل تراریخی      وانقالبی برخوردار است 
 گرایری سوسیا یسرتی    واقرع »کمونیسم منجر خواهد شد. به تعبیر ساچکوف  ۀطبق هماهنگ و بی

طرور   بره کند کره   یید خودش را از انسان مشتق میاز این آرمان اجتماعی سیاسی، مفهوم مورد تأ
تررین   تررین و روشرن   سوسیا یسم منطبق است. این اصل بره کامرل   ۀکامل بر ماهیت بشردوستان

« گرایری سوسیا یسرتی متجلری شرده اسرت      ات و هنر شرورو  یعنری واقرع   یشکل خود، در ادب
(Suchkov, 1983: 243-244).   روشرنی، یکری از    بروریس سراچکوف بره    افرراد  ماننرد  رویکررد

اصرل  »عنری  یکنرد؛   گرایی سوسیا یسرتی را بیران مری    شده در واقع ترین قواعد روش پذیرفته مهم
گیررد. در زبران    شناسی و سیاست قرار می یا مردمی بودن، به واقع در کانون زیبایی« نارودنوست

همراه است.  بودگی نثثبا وجود جنسیت مردانه اما با عنصر م ا مردمی 4نارودروسی نیز عبارت 
سررزمین  »ا یر  9،«تو رد »، بره معنرا    «دودمران »ا یر  2رود ۀشناسی به واک از منظر  غتنارود  ۀکلم

نیکروال  بردیرایف،    ،شرود. بره همرین د یرل     مرتبط می« وا دین»به معنا   9و رودیتل 1،«مادر 
 کنرد کره آنران    بودگی مردم روسیه تصرریح مری   مثنث ویژگیضمن اشاره بر  ،شناس متفکر زبان

 اند. )ی  ناجی، رهبر یا بخوانید استا ین( بوده 1گویی همواره چشم به راه ی  داماد
شود که اثر هنر  در هر  گرا(، این ادعا مطرح می خلق -گرا )هنر توده اصل تعهد مردمی بنابر

هرا تفسریر شرود و آگراهی مرردم را       که تو ید و عرضه شده باشد، اگر بتواند به زبان توده یزمان
جوامع سوسیا یستی  وقیقت مردمیِدر هنر » ،دیگر بیانهد، خوب و قابل تقدیر است. به ارتقا د

هرا را بره آنران     آن ۀباشد و کلیت هستی گمشرد  پذیر ها فهم هنر  است که به آسانی برا  توده
نظرران   بودن هنر به اعتقاد صاوب تأکید بر اصل مردمی . (Kheraichenkov, 1985: 185)«بازگرداند
شرد کره نقرش سیاسری و      گرایی سوسیا یستی با توجه به ایرن واقعیرت توجیره مری     قعوامی وا

گرایری   هنرر  ایرن تلقری از واقرع     یۀاز بعد نظرشده است.  ناپذیرها  مردم انکار اجتماعی توده
گئرور   وکرام معتقرد     نمونه،شناسی مارکسیسم است. برا   در زیبایی 1«بازتاب» نظریۀوامدار 

                                                           
1. Narod 
2. Rod 
3. Rodina 
4. Motherland (Rodstvennik) 
5. Roditel 
6. Bridgroom 
7. Reflection 
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اجتماعی را بازتراب دهرد کره زنردگی و رنرج مرردم و        ها  کرفا  واقعیتگرایی باید  بود واقع
 (Lukac and Adorno, 1977: 87-99).برابر در کانون آن قرار دارد  ۀها در ایجاد جامع آن آرزوها 
هرا  خرود را در مسریر همراهری برا       هایی چند ایرده   وکام که سال به نظر افراد  مانند هرچند
 گرایری  طبیعتو نه  نوزدهمگرایی انتقاد  قرن  در واقعداده بود،  رشگستطرح و گرایی  استا ین

تاریخی واگشت ناشی از انقالب  ۀهنر ، بر چنین اصل تأکید شده است؛ اما اکنون در این  حظ
، ایسرتا ووردت اصرول ایردئو وکی  و    کرردن   کمونیستی ساخت قدرت برر آن برود برا فرراهم    

گرایی سوسیا یستی  رو، فرهنگ واقع بخشد. از اینب ینی ع ۀها  پرو تاریا  روسیه را جنب خواسته
هرا  مردمری    گونره خواسرته   بخشی آن ذهنیتسو   ، به«ها توده-قدرت سیاسی» ۀبا عنصر دوگان

 ۀکره شریو   «هنرر بررا  هنرر   »شد که در آن ضمن نفی شدید هنر مصرفی یرا ا گرو     منتهی می
شی هنر  از آن خود تأکیرد کردنرد کره    بخ شد، به واقعیت شناسی مدرن و زربی تلقی می زیبایی

ا  کره در   ها باشد. اکنون زمان آن فرارسریده اسرت کره طبقره     بیانگر هنر  قابل فهم برا  توده
هرا  خرا ی مسرتقر     خود را با هنر  معنو  اما با دستاست زندگی فرهنگی جدید متو د شده 

سرو   . هرم کندابتدایی ارضا  عطش هنر  خود را با توسل به ابزار  ساده و بایدسازد. این طبقه 
 بایرد هرا و تئراتر    ها  هنر  و موزه ها  فرهنگی تمرکزیافته در آکادمی با چنین تحو ی بازمانده

تجزیه شوند چرا که دیگر به درد دهقانان و کارگران نخواهند خورد. در شرایط انقالبی جدیرد،  
وسرو  ومایرت    در سمتبورکوا هم کنشگر  فعال را  رمق روشنفکر خرده آن ذهن خسته و بی

 .(Lahusen, 1997: 135-145)گیر  به کمونیسم متعا ی از دست داده اسرت   جهتاز پرو تاریا در 
شناسی رسمی شورو ، این ادعا پذیرفتره شرده برود کره تعرداد معردود         در کلکسیون زیبایی
از ایرن   ییشفسرک دسرت بیاورنرد. چرن   گامی در هنر مردمی را به اند افتخار پیش هنرمند، توانسته

هرا  سراده نبرود و     گرا، منظور از مردم تنها تروده  واقع ۀمعدود افراد است. به اعتقاد این نویسند
ها نیز در هنر باید  ها  درونی توده سیاسی و خواسته دردها شخص بیان طور م بهبلکه  ،نیستند

تروان و   ر ، مری ها  مردم در آثرار فو کلرو   مدنظر باشد. به اعتقاد او وتی هنگام بازتاب اندیشه
 « هنر عوام همواره مثبت و زنده و پویا بوده است»شان را برجسته کرد.  ها  انقالبی باید اندیشه

 .(Lizov, 1974: 70)خود را به تماشرا  زنردگی طبقرات دهقران و      ۀدور بنابراین او هنرمندان هم
 خواند. زومتکش فرا می
« نوین کرارگر   جنبشتو ستو  و » و« تو ستو  و دوران و » شمشهور ۀ نین در دو مقا 

گررا    گرایی در هنر را مورد توجه قرار داده است. او با اشاره به اینکه ماهیت نخبه اهمیت مردم
مردم زومرتکش   دردها بورکوایی بوده است، توجه را به بیان هنر بیانگر  ۀهنر جزیی از جوهر
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 -روابرط ادبری برورکوایی    خرواهیم زنردانیان   مرا نمری  »نویسرد:   کنرد و در جرایی مری    جلب می
هرزار  » نرین دیگرر در خردمت     از نظرر هنر نوین « کارانه باشیم و چنین نیز نخواهیم شد. کاسب
مرردم زومرتکش اسرت کره      نفرها  شده نیست، بلکه در خدمت میلیون تباه فربه و ۀد زد« فامیل

مرواره تأکیرد    نرین ه  (Kheraichenkov, 1985: 181)« آن است. ۀ، نیرو  آن و آیندکشورشکوفه 
برودن بررا     افتنییر  داشت که هنرمندان متعهد به مرام کمونیست، هنر خود را با ویژگری دسرت  

هرا    باید ریشره »گوید:  زتکین مارکسیست می ی  بار در مصاوبه با کالرا اوها ارائه کنند.  توده
ابنرد و بردان   ها آن را دری ها  وسیع زومتکش بفرستید. باید این توده خود را تا اعماق دل توده

تأکیرد  وگو برر ایرن نکتره      نین باز در همان گفت (Kheraichenkov, 1985: 185) « عشق بورزند.
کامرل آزاد و مردمری را    طور بهکه کارگران و دهقانان وق برخوردار  از هنر  بزر  و  کند می
و خراک کشرت    شده استآموزش همگانی فراهم  ۀگسترد ۀبرنام با امر  که ،اند دست آورده به

 سازد. می یداین فرهنگ را تمه
ها  او  ادبیات، آثار ماکسیم گورکی است، داستان ۀعرص گرا در شناسی مردم ها  بارز زیبایی نمونه

گرایی سوسیا یستی، مکان مناسربی بررا  بیران و بره تصرویر درآوردن ذوق و       نیز از دید وامیان واقع
زنردگی مراتو   »، «مرادر »هرا    شناسی رسمی رمان ر زیبایید د یلها بوده است. به همین توده دردها 
آنچره بیران روشرن     از« شهر اوکروروف »و « کلیم سامگین»و رمان ناتمام و چهار جلد  « کوکمیاکین

از  یتسرکی ، استنمونره ناپذیر مردم عنوان شده، بسیار تقردیر شرده اسرت. بررا       نیرو  خالق و پایان
دانست  گرایی سوسیا یستی می شناختی واقع را معیار زیبایی یوامیان ورور ایدئو وک  در هنر، گورک

رسمی قهرمانان موفرق و   ۀدر چنین آموز. (Wexberg, 2000: 15)داد  و او را در ردیف مارکس قرار می
ها نیز در رابطره   اند که با مردم سخن گفتند و آرمان آن هایی بوده شناسی شورو  آن ماندگار در زیبایی
تواند برا   خواهد و نمی کلیم سامگین که نمی ۀشد. نه همچون شخصیت وازد یین میبا زندگی مردم تب

ایردئو وک    ۀعنروان افشراکنند   زمران بره  ایرن  برزر  شرورو ، از    ۀمردم همراه شود. در دانشنام ۀتود
 4یمرف آنراتو ی در  گفترۀ کره بره     روشنفکر  یاد شده اسرت. در ورا ی   ۀبورکوایی و فردگرایی بیهود

وار شورو  هسرتند، همچرون میخائیرل     بلکه کارگران نمونه ،، ابر مردان خیا ی نیستندقهرمانان واقعی
بخرش   هرا تجسرم   یر  کشراورز زمرین بکرر، آن     9فوالد یا میخائیرل داوکیر ،   ۀکنند ذوب 2پریوا ف
ور  گاگرارین،  یر هسرتند.   ها آن ۀگرایان ها  جمع وار مردم شورو  و آرمان اخالقی نمونهها   ویژگی

سرو  سرتارگان    عمو ی شورو  راه فرا را برا  بشریت هموار کررد. مسرافرت او بره     شهروند می
                                                           
1. Anatoly Dremov 
2. Mikhail Privalov 
3. Mikhail Dowzhik 
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ا  از پایردار  معنرو     قهرمرانیگر  مرردم شرورو  نشرانه     ... مردم شورو  بود. همۀپیروز  برا  
ف، آهنگر تاشکند  اماخمود ههوشمند  و بلندهمتی شاخمد شا ۀواسط هاست. برا  نمونه، این به آن

کرامووا بود که توانستند چهارده یتیمری را کره پردر و مادرشران را در جنرگ از      و همسرش باخر  ا
 .(Lizov, 1974: 199-201)ها را به اعرا  مفید جامعه تبدیل کنند  دست داده بودند گرفته و آن

 

 . اولویت حزب2

یری  گرا را منتشرر کررد. بعردها وقتری واقرع      «سازمان وزبی و ادبیات وزبی» ۀمقا  4319سال در  نین 
شناسی شورو  شد، این نوشتار به یکری از اصرول مهرم و     سوسیا یستی، روش و مرام رسمی زیبایی

 ورال هرایی کره در    ، هنرر و ادبیرات موجرود یرا آن    مرتن این  بنابر. شد تبدیلانکارناپذیر روشنفکران 
ایرن   کرارگر و کمونیسرم را مرنعکس کننرد. و  در     ۀتعهد وزبی، آرمان تاریخی طبق باانتشارند، باید 
کرردن هنرر    ها  پیشبرد انقالب، وزبری  ترین راه تأکید داشت: اول آنکه از مهم موضو نوشتار برچند 

دادن همه چیز بر اساس اصول جدیرد   تمام باید به سازمان بردن انقالب نیمه در نتیجه برا  پیش .است
 به ادبیات وزبی شرود  ها باید تبدیل آن ۀاما هم ،ا  از هنر امروز ، وزبی است بخش عمده .بپردازیم

(Lenin, 2000: 31-37) . دوم ماهیت ادبیات و هنر وزبی است. چنانکه خود  نین تصریح کررده   ۀمسئل
مرر  برر   »نویسرد:   او می .پرو تاریا باشد ها  هدفساز  سوسیا یسم و  زنی ۀبود، بنیان آن باید وسیل

پرو تاریرا   هرا   هردف بایرد بخشری از    ادبیات ،مر  بر ابر ادیب مردان ،نویسندگان مخا ف پرو تاریا
خواسرت کره    او مری  شرکل مطبوعات هم همین است. بره همرین    ۀوظیف(Lenin, 2000: 31-37) «باشد.

 اختیار وزب کمونیست باشد. درها  ها و کتابخانه مراکز نشر، کتابفروشی
این  مۀههنر  را ارائه دهد که « اصول جدید»یافتن  سرانجام  نین بر آن شد تا ارمغان تجلی

شد. امرا  زومراً تنهرا ورزب برود کره        تعریف می« هنر آزاد در خدمت پرو تاریا»اصول با ادعا  
شناختی در خدمت پرو تاریا ایرن ورق را    توانست و باید ضمن تأیید و تشریح اصول زیبایی می

 ،. به همین د یرل کندمصرف را معرفی و آن را محکوم  و بی داشته باشد تا هنرها  موجود مرر
آزاد  را از همان ابتدا دچار  ۀها دربار گرایی سوسیا یستی، دیدگاه بلشوی  منتقد واقع 4وتکینگ

مرکزیت داشرتن تعهرد    ۀواسط بود که به ناپذیرانکار یدانست. اما این اصل واقعیت ابهام جد  می
ارکران   همرۀ  ،ورزب  بایرد ناپرذیر    طرور اجتنراب   وزبی در مرام رسمی زیباشناسی شورو ، به

پانزدهم وزب کمونیست  ۀپوشش خود در آورد. گزارش استا ین در کنگر زیرو هنر را  فرهنگ

                                                           
1. Gutkin  
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 پیشرینیان هرا    د همین واقعیت است. استا ین در این گزارش برر دیردگاه  یمث 4391ر در دسامب
ورزب مرا یر  پیکرر زنرده      »گذارد:  تر  می و خشن دوبارهاهمیت وزب، تأکید  ۀخود در زمین
سلولافتند و  مرده می  هاسلولسازد.  ات زنده، خود را تازه و نو میموجود همۀاست و مانند 

گیرنرد تعرداد    ها  فرسوده و مرده را مری  ابند و جا  یاختهی کنند و گسترش می نو نمو می  ها
رونرد؛ امرا جایشران خرا ی      ها  نو چه در سطح و چه در عمق از میان مری  زیاد  از این یاخته

دمند. به این طریق وزب گسترش یافتره و   ا  بر این پیکر می تازه نو نیرو   هاسلولماند  نمی
  (Gutkin, 1999: 71)« ابد.ی در آینده نیز ادامه می

ها  ایدئو وکی  وجود داشت انتقال این اصل جزمی به هنرمند  دیدگاه ینچن گفتۀآنچه در 
ریخی پرو تاریرا،  واقعری آرمران ترا    ۀخرود و اثرر خرود را نماینرد     بایرد ها  و نویسنده بود که آن

از منظرر انتقراد  چنانکره رو      مسئلهها  زومتکش معرفی کنند. این  توده همۀسوسیا یسم و 
سربازان وزبی به معنرا  دقیرق کلمره    »گفت، ایجاد این توقع در هنرمندان بود که  ف مییمدود
و  ن اساس بایرد اعتقراد بره اصرل فعرا گر  اجتمراعی      یبر هم .(Medvedov, 1986: 717)« باشند

گریرز  واقعری یرا     قدرت سیاسی و جایگراه هنرر سیاسرت    جایگاهخوشبینی هنر  داشت تا از 
دار  و در واقع هر آنچه که  زندگی ناشی از سرمایه ۀ، ستایش شیوساختگیتقلید ، زیباشناسی 

 کردند، محکوم شود.  هنرمندان بورکوا، تبلی  و تأیید می
خرواهم/ آن را دوبراره    می»کند:  شکل دیگر بیان می گرایی را به وزب«  نین» مایاکوفسکی در شعر

ها را سرطحی و   چاک نیز آن ها  سینه ها را/ وزب را که وتی/ کمونیست ترین واکه بتابانم/ آن شریف
دن »هرا    نظران شورو  بر ایرن اسراس رمران    صاوب (Deyhimi, 2000: 672-675)« ریاکارانه دانستند.

اثرر   «چگونه فروالد آبدیرده شرد   »، یمووی سراف «سیالب آهن»و  اثر شو وخف «زمین نوآباد»و  «آرام
اثرر میخائیرل    « نرین » فرادیف،  «گرارد جروان  » از آ کسری تو سرتو ،   «زده صربح یرخ  » استروفسرکی، 
از وا نتین پتررووی  کاترایف را برا     «زمان به پیش»، و یخونفاثر نیکال  ت «سوگند در مه»زوشچنکو، 

 اند. ها  بلشوی  بسیار مثبت ارزیابی کرده انمیزان تعهد به وزب کمونیست و آرم

 

 ی. اصالت ایدئولوژیک1
گرو برا    ، قهرمانی به نام بوگردانف در گفرت  یروفاثر پانف «بروسکی»در بخشی از رمان طوالنی 

گراست برا  بیران جسرارت    تردید  ندارم که هنرمند ی  آفرینش»گوید:  وزبی می تعداد  هم
طور برا   دست است. همان تراکتور چیره ۀمان وال ی  رانندستیشا که ی  مادر متعهد و در ه
یا  چنین ؤکشور شوراهاست. مارکس هم در ر ها  قوت ۀها هم رفیق پاول و رفیق کیریل. این
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دانیم که  نین ماجرا را به خوبی آزاز کرد. رفیق استا ین این فراینرد را   آفرینشی بود. اما همه می
شرما،   ۀها  هنرمندانر  برخاستند و اکنون رفیق آرنو دف نقاشی فرنها  گاه میلیون گسترش داد، آن

  کره از اثرر   ا   نمونره  جملهدر همین چند « فرصت مغتنمی برا  انعکاس چنین فرایی است.
ایردئو وکی    ها گرایی سوسیا یستی نقل قول شد، مبرانی اصرلی تعهرد    واقع روشبرگزیده در 

آثرار   همرۀ گذارد. طرح اصلی مرکزیت  نمایش می پایه به« طرح اصلی»خود را در بیانی از ی  
گرایی سوسیا یسرتی مجبرور بره رعایرت آن      هنر  و ادبی بود که هنرمندان متعهد به مبانی واقع

« گرایری  وقیقت»آثار ادبی همانا بیانی دیگر از اصل  همۀبخشی به طرح اصلی در  بودند. عینیت
معرروف   ۀرسرد در جملر   نظرر مری   اما به ، نینیسم بود -شناسی مارکسیسم براساس اصول زیبایی

اساس طرح اصلی بیان وقیقت در پرترو زمران    4،« وقیقت را بنویسید»استا ین به اها ی هنر که 
 کرد. ا  دیا کتیکی برقرار می شهر  رابطه که بین گذشته و آینده آرمان وال بود
گرایی نیز  وقیقتمعادل  «پراوداوست»در زبان روسی به معنا  وقیقت و «پراودا»اصطالح  

گرایری سوسیا یسرتی    شرناختیِ واقرع   زیبایی روشق و سمت و سویی ایدئو وکی  در یبیان، عال
 یا یسرم سوس یشرگامان عنروان پ  تالش مارکس و انگلس بره  یاندارد م وجود یمنطق ۀاست. رابط

 یشرناخت  یبرایی ز یتماه واست  یشناخت جامعه یا یاجتماع ینشبر ب یمبتن یدگاهشانکه د یعلم
 ینرا وارد چنر  ید جد  ها درخواست یاسی،س  ها فشار خواسته یرکه ز  شورو یدئو وکی ا

کالسری  و نروین    برداشرت میان ایرن دو   ۀدر فاصل« وقیقت»کند. بنابراین  یم یشانیگفتمان پر
شناسری بلشرویکی وقیقرت     ابرد. زیبرایی  ی زیباشناختی بلشرویکی تقلیرل مری    گرایی نابنوعی  به

اثر و  روح و ترسیم بی داند و نه ظاهر بی انداز، پاک و اصیل می ا از این چشمایدئو وکی  خود ر
 .(Lizov, 1974: 728) روح هر تجربه بی

گرایری   تجلی وقیقت تنها در صورتی ممکن است که شرکل و محترو  بره قا رب نروعی واقرع      
 هرا   ویژگری مختلرف و   ابعراد متقابل  ها محتو  عبارت است از مجمو  تأثیر»سوسیا یستی درآید. 

مانرد و   طور نسبی در زمان و مکان معینری پایردار مری    مختلف شیء یا پدیده و عملکردها  آن که به
محتروا    گفرت  تروان  کنرد. مری   می ییو در قا ب شکلی مشخص خودنما داردساختار مشخصی نیز 

ش از سو  دیگر، طرح اصلی در تعامرل ثمرربخ   (Navai, 1982: 101).« یستبدون شکل قابل تصور ن
ایدئو وکی  چنین زیباشناسی را در مسیر خودآگراهی طبقراتی    ۀتواند خواست میان شکل و محتو  می

گذارند، از چنرین فراینرد     رفت روشنفکران و هنرمندانی که پا  در این مسیر میی. انتظار مکندبیان 
نظرگراه  نروین کره مسرتلزم پرذیرش      ۀتکامل شریو »ساچکف  بیانآگاهی کامل داشته باشند چراکه به 
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نویسرنده اسرت، نقرش     سرو  انقالب اجتماعی و فرهنگری از   ۀرسانند پرو تاریا  انقالبی و به انجام
 ۀبرر اسراس تعهرد ایردئو وکی  و زیرر سرلط       .(Suchkov, 1983: 181)« کنرد یمر  یفرا ا ا  کننرده یینتع

برر  گفتارهرا   هرا و وتری پریش    شناسی شخصریت  گرایی سوسیا یستی جزئیات سب ، محتوا، تیپ واقع
دادن  کرارگر سراده را برا جا رب نشران      ۀروویر  ،نمونره شد. برا   اساس رهنمودها  دو تی تعیین می
برار کرارگران و دهقانران     برد و تصویر ناخوشایند  از زندگی فالکت زندگی، کار و تفریحش باال می

 (Farhang, 2010: 48).داد  دار  ارائه می کشورها  سرمایه
طرور کامرل و بردون     شوند که نگررش خرود را بره    تعهد میهنرمندان م همۀدر همین مسیر 

نگر  کارگران در جریان مبارزه و پیروز  وفرق دهنرد ترا بتواننرد برا       گونه تخطی با جهان هی 
زود   این باور را در جامعه رواج دهند که به تعبیر سوتالنا ا کسریوی ، بره   ،سوسیا یستی ۀرووی
در مسریر   (Svetlana, 2018: 11). شودحقق م را داردها و کماالت  نیکی ۀکه هم« انسان شورایی»

در کتابی با عنوان « انسان شورایی»و « سوسیا یسم واقعاً موجود»ایدئو وکی  ساخت  ها  هدف
 در سرال  وسراز کانرال جدیرد برین دریرا  سرفید و دریرا  با تیر          بلومور، شروی از سراخت 

ویراستار  آن  ،سیم گورکی معروفا  که ماک صفحه 111گر شد. این کتاب بیش از   جلوه4391
دیگرر از جملره کاترایف، ا کسری تو سرتو ، زوشرنکو در آن        ۀنویسند 91را بر عهده داشت و 
که قرار بود با نیرو  کار اجبرار  صردهزار محکروم    کردند تمجید  از طرویمشارکت داشتند، 

ر طرول اجررا    . دوفرر شرود  کیلرومتر   221گوالک و با وسایلی دستیِ ابتدایی کانا ی به طرول  
فرسا   سوء تغذیه، سرما، کار طاقت مانندشرایط سخت  ۀواسط به طرحبار بخشی از این  مشقت

تشویق و اجبرار وزبری، از اهرا ی     باو  شکلنفر جان باختند. به هر  41399بیش از  ،پی در پی
هرا    دهها و سرو گرایی سوسیا یستی در نوشته شد با استناد به سب  واقع هنر و ادب خواسته می
 را بازتاب دهند.  یشهر کمونیست تحقق آرمانسو   خود این ورکت به

رسد چنانکه ریموند ویلیامز تصریح کرده است، اساس چنین تعهرد  ترالش برر     نظر می به
او بوده است. طبیعری هرم برود کره در      4تصویر  از پایدار  خالقیت انسان و خودآفرینی ۀارائ

هرایی کره    نوزدهم، زندگی و تفکر کارگران اهمیت بیابرد. آن  شناسی در قرن ییکانون چنان زیبا
 تردریج بره فقرر کشریده     بره  کننرد،  همان ثروتی که خود تو ید می اما با ،اند مو دان اصلی ثروت

هرا    تیز انتقاد خود را به یکی از داستان ۀ ب« مقدس ۀخانواد»مارکس در کتاب  شوند. جایی می
ها  این اثر را براساس نگراه   کند و شخصیت متوجه می «یساسرار پار»سو به نام  پرفروش اوکن
اخالقری   نظرر کند. به گمان مارکس داستان هرچند قهرمان را از  تاریخ تحلیل می ۀخود به فلسف
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ا   زند. در مقابل، نویسندهبکند به تعصب بورکوایی ضربه  اما تالش نمی ،دهد مثبت انعکاس می
داور  مشررو  و کراتو یکی    پریش  با وجوداست چراکه مرتجع چون با زاک بیشتر قابل ستایش 

مهم تاریخی عصر خرود داشرت. برا ایرن وسراب مرارکسِ        ها  خود، تحلیلی عمیق از ورکت
هنرر او وجهری از    زیررا  ،کند با زاکِ بورکوا را تحسین می «ها  اقتصاد  و فلسفی نوشته دست»

صرورت   از آثار ادبی و هنرر  بره  شناسی مارکس و تحلیل او  بیان آگاهی اجتماعی است. زیبایی
 (Schitze, 2002: 86).بینی انقالبی او بود  ناپذیر  در پیوند با جهان جدایی

شرود کره برر     به تفسیر تر  ایگلترون، نقرد مرارکس متوجره چیرز  در هنرر مری        رو بنا از این
کند؛ برا   ت میاند، دال  هایی که از بند بیگانگی تاریخی رهایی یافته اوساسات پاک و نیرومند انسان

تکامل عینی ماهیت انسانی اسرت کره چنرین ثرروت      ۀوسیل این همه مارکس توجه دارد که تنها به
دهرد: هنرر مررده اسرت و      پایانی کتاب که خبر می ۀتواند آزاد شود. جمل ذهنی وساس انسانی می

بره   .(Schitze, 2002: 31) سرازگار اسرت   ظاهر با این بینش انقالبری  به .باد هنر افزاید: زنده گاه می آن
دار  اسرت و بره    سرمایه ۀگمان نگارنده، اگر در وجه نخست، هنر ابزار  برا  نقد فرهنگ جامع

 ماننرد شناسی مارکسیستی امثال آنتونیو گرامشی، گئور   وکام و بانیان مکتب فرانکفرورت   ییزیبا
گرایری   آن یعنری واقرع   ۀافتر ی شود، اما وجره تقلیرل   مارکوزه منجر می و بنیامین، هورکهایمر، آدورنو

انقرالب کمونیسرتی    هرا   هردف شرده در جهرت    سوسیا یستی تنها به ایفا  نقش سیاسی خواسته
 شود. مجبور می

پوشی کند یا آن را در مسیر خاصری   خواهد یا از تعهد هنر چشم چنین تعهد  از هنرمند می
وفادار  بره  »از  ستا سوق دهد. به هر وال آنچه برا  هنر سوسیا یستی مطلوب است، عبارت

در بیران ایرن وقیقرت    . (Siegelbaum and Sokolov, 2000: 2)« وقیقت زندگی در کشور شوراها
هرا    پرس از مرر  هنرر بره تعبیرر هگلری اسرت و اینر  بایرد پدیرده           ۀکارکرد هنر همانا اید

 ا  شریوه  هرا، کرارگران اسرت بره     سوسیا یستی را که شامل رهبران، نهادها، دستاوردها  کارخانه
تروان عملری کررد  اگرر در یر  اثرر        مطلوب و زیبا نشان دهد. چنین درخواستی را چگونه می

ها را در وا تی نشران دهرد کره     اما هنرمند آن ،هایی به تاخت در وال دویدن باشند هنر  اسب
روش دیگرر   .کردن تصرویر اسرت   گویی در وال پرواز هستند، از منظر کمونیستی، فقط مطلوب

4باشناسی به کارگیر  عنصر مبا غهدر چارچوب این زی
شرکلی   عنی کسری چیرز  را بره   یاست.  
ا صرفت  یر واقع هست نشان دهرد،  در مطلوب تصویر کند که صفت خوب آن را بیشتر از آنچه 

گرایری سوسیا یسرتی از ایرن روش     واقع هست نمایش دهد. در واقرع در بد آن را کمتر از آنچه 
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ان و ادیبان شورو  در پی انعکراس ازخودگذشرتگی   استفاده شده است. جایی که هنرمند بارها
، بره  کننرد دوستی ی  رهبر وزبری را ا گرو    خواستند انسان ا مییاند  ی  کارگر یا دانشمند بوده

کره   بینریم  مری گرایری سوسیا یسرتی    واقرع  مکترب آثار نقاشی در  بیشترزدند. در  مبا غه دست می
 اند. یر کشیده شدهکارگران با اندامی ستبر و بازوانی تنومند به تصو

گرایری   واقعیرتِ واقرع  »هرایش تصرویر سراده امرا گویرایی از        ویی فیشر در یکری از کتراب  
برانگیرز اسرت. نویسرندگان و     در کشور شوراها ارائه کرده کره خوانردنی و تأمرل   « سوسیا یستی

ل را ها و آثار خود زمان ورا  مأموریت یافتند که در نوشته 4391دهۀ  میانۀهنرمندانِ شورو  در 
ا   نرده یپی تصویرساز  آ شناسی فرمایشی، در زیبایی  و در چارچوب ایدئو وککنند فراموش 
ف، یکی از نویسندگان معروف روس در آن زمان مشغول نوشرتن  یوان. فسیو و ود اباشندخیا ی 
گرفرت.   ساز  برزر  گرورکی ا هرام مری     اتومبیل ۀا  بود که از زندگی کارگران کارخان فیلمنامه

را بیشتر با واقعیت تطبیرق دهرد، تصرمیم گرفرت مردتی در آن       اش برا  اینکه فیلمنامه یوانفا
خود را نوشت و قررار شرد    ۀدر این مدت قسمتی از فیلمنام یوانفکارخانه کار و زندگی کند. ا

وآمرد   بخواند. این قسمت از فیلمنامه، مربوط به مشرکالت رفرت    ها  کارگر نشستآن را در 
گرا برود   ا  واقع که نویسنده یوانفکردند. ا دور  زندگی می فاصلۀود که در کارگران کارخانه ب

خروبی   ها  خراب و خاکی را بره  از جاده فرسودهها   وآمد کارگران را در اتوبوس سختی رفت
ورزب   ۀخواندن این قسمتِ داستان خود را تمام کررد، نماینرد   یوانفتوصیف کرده بود. وقتی ا
«  کشرید نوشتن این فیلمنامه چه مدتی طرول خواهرد    یوانفرفیق ا»در کارخانه از و  پرسید: 

خب، البد چند مراه هرم صررف    »وزب گفت:  ۀنمایند«. تقریب شش ماه به»جواب داد:  یوانفا
بررسی و ممیز  فیلمنامه و چند ماه هم صررِف سراختِن آن خواهرد شرد و ترا آن موقرع هرم        

ها  کارگر  هرم کره    ساختمان خانه ها  خوب خواهیم داشت. ها  خوب و هم اتوبوس جاده
خودتران   ۀشود، پس آیا بهتر نیست از واال فیلمنامر  شود تا آن موقع تمام می به زود  شرو  می

ها ساخته شده و کرارگران از آن اسرتفاده    ها و جاده ها و اتوبوس را طور  بنویسید که این خانه
کم با آن  گرایی سوسیا یستی که من کم قعوا: »دگیر  می فیشر در پایان چنین نتیجه ی وی« کنند  می

صرورت   چیرز را بره   ها  موجود برگیریم و همره  خو گرفتم این بود که چشم خود را از واقعیت
کرد که شرما   گرایی سوسیا یستی ایجاب می آمیز در قا ب امیدها  آینده شکل بدهیم. واقع ازراق

  ارزش و اهمیرت زیراد قائرل    ها  کوچ ، برا  موفقیتمشکالتگرفتن مسائل و  ضمن نادیده
ترراز   ۀی  کیلومتر ورکت به جلو در مسیر جامعر  ۀمتر پیشرفت را مقدم ی  سانتی شوید و هر

 .(Ashtari, 2011: 74)« نوین تعریف کنید
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گرایری سوسیا یسرتی از    شناسی ایدئو وکی  واقرع  ییسه روش متعارف، زیبااین اما در کنار 
دو هرا  سیاسری بره     برا  هدفاین روش از ها برده است.  نیز بهره 4آمیز تصویر ستایش»روش 

یکری   (: ا رف دهریم  یحتوضر  شرکل  ایرن به  یمتوانیرا م روش یناست. اشده  میشکل استفاده 
بررا   شرده نشران دهرد.     گونه مطلوب تصویر کند کره آن را سرتوده   ممکن است چیز  را بدین

تواند  نویسد می ی  ایستگاه برق می ۀدربار گرا واقعدر شورو  ی  نویسنده که داستانی  نمونه،
ستایش و تمجید او ین رهبران این کشور را از نیرو  برق، که هنگام تالش خود بررا  ترأمین   

 ؛در داستان خود بگنجاند. این همانا بازتاب تصرویر  مطلروب اسرت    2آن ابراز داشته، صادقانه
آن را ضمن تصویر، ستایش  مطلوب تصویر کند که روشاین  اتواند چیز  را ب اما یکی می (ب

کامل هم صادقانه است با طور  بهتواند تصویر خود را که در نفس  دیگر، هنرمند می بیانکند. به 
نظرر   این راه مطلوب تصویرکردن نیز به ،رو کند همراه سازد. از این ستایش چیز  که تصویر می

گذشته،  ها  سوسیا یستی واقعیتگرایی  گرایی دقیق سازگار باشد. در اینجا واقع رسد با واقع می
« تعهد»صورت  ذکر شده به ۀگان دانست و اصول سه وال و آینده را همان ماتریا یسم تاریخی می

بخشری وقیقرت    کند. زمانی کره شرکل بره عینیرت     دائم بازتو ید می ،را با هنرمندان خاص خود
گرایری سوسیا یسرتی    واقعشود،  ها  طبقاتی می ابد و محتو  انعکاس آرمانی تقلیل می« بیرونی»
دهد. بازتراب دخا رت    نشان می« زیر»ها   شکل معارضه و نفی سب  خود را به« بودگی سیاسی»

   (Siegelbaum and Sokolov, 2000: 2).دشو تثبیت می« هنر توتا یتر»شکل  سیاسی به

 

 نتيجه 
 دورۀ درشرناختی   اییزیب ۀهنر و سیاست با تمرکز بر نظری ۀارزیابی رابطما در این نوشتار هدف 

گرایی  مکتب هنر  نشان داد واقعاین . تحلیل سه اصل زیربنایی بودشورو   ۀاستا ین در روسی
عالئق ایدئو وک  و قدرت است. چراکه بره زبران روالن برارت،     ۀدهند اجتماعی چگونه بازتاب

ادبیرات، در  هنرر و   ۀ( برر عرصر  گرایی استا ین ۀعالیق ایدئو وکی  )نمون ۀسلط نتیجۀ 9نویسا 
مرزهرا   »گیرد و مفهروم   گرایی سوسیا یستی میان وزب و نویسنده یا هنرمند قرار می مدل واقع

شناختی یعنی هنرر   ییزیبااین هر سه مفهوم مرکز  در مبنا   نظراز این  کند. ایجاد میرا « بسته
یکی، مترأثر از  نگرش ایردئو وک  کارگرفتن بهها، تو ید اثر بر مبنا  تعهد وزبی و  در خدمت توده

                                                           
1. Commendatory portayal 
2. Truthfulness  
3. Scripteur 
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هژمونی سیاست است. در این شرایط فرم مطلوب یا سب  دیگرر   نتیجۀ« مرزها  بسته»تعریف 
هرا    هر  حظه که سیاسرت بره برسراخته   « مرزها  بسته»تأکید بر  با وجودبلکه  ،مستقل نیست

 سیال خواهد بود.   تردید بیمقابل  یهایدئو وکی  نیازمند باشد، سو
شرناختی نبرود کره نویسرنده،      ییزیبرا  ۀیر  نظریر   فقرط ی ایرن مکترب   با توجه به چنین تناقرر 

دان، نقاش و کارگران تئاتر به پیرو  از آن ناچار باشند. بلکه پیامرد ایرن اندیشره، کرل آیرین       موسیقی
د یر تاریخی دوران کمونیسرم شرورو  مث  رویدادها  بود. چنانکه  گرایی شکل استا ین ایدئو وکیکی به

هرا رسروک کررده برود.      زندگی تروده  ها  بخشترین  دو تی در خصوصی این واقعیت بود که قدرت
انعکاس تحمیلری  بیشتر شناختی که  زیبایی گرایی طبیعتگرایی، شوونیسم چپ و  قواعد رفتار  جمع

امر سیاسی بود چه بسا دعو  روزها  نخست انقرالب اکتبرر مبنری برر فرهنرگ در خردمت پیکرار        
جرا  اینکره وامردار اصرل      شناسی به تلقی از امر سیاسی در زیبایی ،رو برد. از این یلطبقاتی را به تحل

کرالم   ۀخالصر  ثیرگذار  بر ذهنیت جمعی برود. أت  ا  برا نخست وسیله ۀآزاد  هنر باشد، در درج
نظرام سیاسری برخرورد  فعاالنره      برابرر سوسیا یستی از بعد اخالقی به درسرتی در   گرایی واقعاینکه 

داور  اخالقی را بره مصرلحت قردرت براز      همۀا در همین وال خود ام ،بودگی( داشت )اصل فعال
ارکسرتر   ۀکننرد  زرقره   کرونرا   صردا   الها را در البهو رنج توده یانسان ها  سختیو  یددیبسته م

 داد.    سو با اردوگاه کار اجبار  جا  می پیشرفت صنعتی هم
 

 
 گرایی سوسياليستی . بازتاب سياست در واقع3تصویر 

 Source: Author. 
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