
Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, 

Vol. 14, No.2, Autumn & Winter 2021; pp. 297-317 

 

Stalin and Cultural Management at the Cinema 

Zahra Mohammadi
1
 

Associate Professor, Department of Russian Language, Faculty of 

Foreign Languages and Literature, University of Tehran 

Ali Akhavan 

M.A. in Russian Language, Department of Russian Language, Faculty 

of Foreign Languages and Literature, University of Tehran  

(Date received: 27 November 2020- Date approved: 31 May 2021) 

 

Abstract 

Introduction: The beginning of the 20th century coincided with the 

emergence of deep-rooted crises in social, political, and economic life 

in Russia. The scope of these crises was so wide that it led to the 

overthrow of the Tsarist government in 1917 after fundamental 

changes. The Provisional Government also lacked the necessary 

efficiency, and finally, after the overthrow of the Provisional 

Government in October 1917, the government fell to the Bolsheviks 

and a new history page was turned. In the early years of the 

revolution, Lenin in his speeches paid close attention to the cinema 

and after Lenin's death, Stalin also paid close attention to this branch 

of art. Stalin's cultural management had components and features that 

required a special kind of media management. 

Research Question: In this study, we seek to answer the question of 

how was Stalin's cultural management in Soviet political cinema. 

Then, using the descriptive-analytical approach and library method, 

we will answer this question. In this article, it is assumed that Stalin's 

management of Soviet cinema showed that even under conditions of 

control and censorship, directors were able to create different and 

glorious works. The various cultural policies and decisions adopted by 

the Communist Party influenced cinema. It can be said that 

approaches such as national Bolshevism and socialist realism had 

noticeable effects in cinema. The reason for the influence of cinema 

was, firstly, as a very powerful and important cultural tool, and 

secondly, its increasing acceptance by the people and citizens of the 

Soviet Union. These factors made cinema the center of attention and 
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cultural policies had a direct and undeniable impact on it. In this 

study, we are trying to answer this question: How Stalin's cultural 

management was in Soviet political cinema? By using a descriptive-

analytical approach and the library method, we will answer this 

question. 

Research Hypothesis: The general conclusion of the article is that 

control and censorship necessarily do not reduce the quality of art in 

cinema, and the artist can turn custom work into a magnificent work 

in cinema in a process of artistic exaltation.  

Methodology (and Theoretical Framework if available): Research on 

Soviet cinema in Iran and the world cannot be considered new and 

innovative, because it has been discussed for years by cultural 

scholars, filmmakers, media managers, and even researchers in the 

field of history and politics. But when this is accompanied by time 

constraints and issues such as Stalin's management, new parties can be 

expected. Various researches on Soviet cinema have been done in Iran 

and the world, but looking at these researches, none of them covers 

the subject of the present study, because most of these researches are 

in the level of journalistic articles. The small number of scientific 

articles and treatises have not addressed the issue of political cinema 

in the period 1924-1945 despite its importance.  

Results and discussion: Cinema were more influenced by Stalinist 

views and ideas because Lenin had a short time to implement his 

ideas, but Stalin's leadership was long. Under Stalin, cultural 

approaches and policies were adopted that influenced cinema. These 

approaches include socialist realism, national Bolshevism, and the cult 

of personality of Stalin. Zhdanov, an influential figure in Soviet 

culture, also applied his doctrine to art as Stalin's agent. Apart from 

negative moral features, Stalin had a significant impact on the 

development of cinema. He paid special attention to this field. For this 

purpose, he formulated instructions and policies, and the directors had 

no choice but to follow them. In this study, Stalin's management 

model is not defended and the ultimate goal is not to confirm Stalin's 

management style, but this article confirms that even in conditions of 

censorship, directors can create excellent works. The Soviet look at 

the cinema was more than just a hobby. In general, cinema enters as 

entertainment coverage and then exerts its ideological and educational 

influences. Joseph Stalin, the first secretary of the Communist Party of 

the Soviet Union, like Lenin, saw cinema as an important propaganda 

tool. In general, art has had great importance to the Soviet Communist 

Party from its earliest years, and this aroused Stalin's interest in 
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cinema. During his leadership, Stalin adopted and implemented 

policies that had a profound effect on the body of Soviet cinema. 

These effects were both positive and negative, but in any case, the 

important managerial role of Stalin in the Soviet cinema cannot be 

ignored. In the Soviet Union, under the leadership of Lenin and Stalin, 

art became the greatest factor in socialist culture. Art was a powerful 

tool for educating the mass. Lenin and Stalin paid great attention to 

the art of cinema. "Of all the arts, cinema is the most important to us," 

says Lenin. "Cinema is the greatest tool of mass propaganda," Stalin 

said. Elsewhere: "Cinema in the hands of the Soviet government is a 

very large and valuable power." These sentences determined the way 

for the development of Soviet cinema. 

In Stalin's management model in cinema, the ideological interests of 

the party prevailed over the rights of the creator and the audience, and 

the power determined the path of the artists. This management style 

with all its negative aspects has points. Directors can create excellent 

works with supervision and control following the culture of the 

society and supervision and control do not necessarily reduce the 

quality of cinematic works, and it can be considered in this article. 

This article can be an introduction to future research on the autopsy of 

Eisenstein's political-revolutionary works. With the method of 

discourse analysis, it is possible to examine cinematic works such as 

Potemkin, October, and the Strike, and from that, the exact model of 

Stalin's management of Eisenstein's works can be extracted. 

Conclusion: To strengthen the legitimacy of the communist system, 

Stalin formulated detailed policies and programs for artists. These 

policies involved many branches of art, one of which was cinema. 

Using Russian national heroes in the politics of national Bolshevism 

was also one of these strategies, which gave the necessary tool for the 

legitimacy of the communist system.  

As we mentioned above, the general conclusion of the article is that 

control and censorship do not necessarily reduce the quality of works 

of art in cinema, and the artist can turn custom work into a 

magnificent work in cinema in a process of artistic excellence. 
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 چکيده
داری در سطوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روسیه بروز کرد. این  های ریشه از آغاز قرن بیستم، بحران

 1917ای گسترده بود که پس از تحوالت بنیادین به سرنگونی حکومت تزاری در سال  اندازه ها به بحران
م پس از سرنگونی دولت موقتت در اکترتر   منجر شد. دولت موقت نیز کارایی الزم را نداشت و سرانجا

های ابتدایی انقالب، لنین در سخنانی توجه عمیق خود  ها افتاد. در سال دست بلشویک حکومت به 1917
ای سینما ابراز کرد. پس از مرگ لنین، استالین نیتز بته ایتن شتاخه از فرهنتی اهمیتت        را به ابزار رسانه

هایی داشت که نوع خاصی از مدیریت  ها و ویژگی سینما مؤلفه فراوانی داد. مدیریت فرهنگی استالین بر
خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که شیوۀ مدیریت فرهنگی  . در این نوشتار میکرد رسانه را ایجاب می

 تحلیلتی و ابتزار    -استالین در سینمای سیاسی شوروی چگونه بود؟ سپس با استفاده از رویکرد توصیفی
کنیم. در این نوشتار فرض بر این است که مدیریت  دیریت او بر سینما را ارزیابی میای، شیوۀ م کتابخانه

آثار متفتاوت و  هایی  استالینی بر سینمای شوروی نشان داد که در شرایط کنترل و سانسور نیز کارگردان
ضرورت سرب افتت کیفتی آثتار هنتری در ستینما       ، کنترل و سانسور بهنکهیا جهینتفاخری خلق کردند. 

در  اثر سفارشی را تردیل بته اثتری ارزشتمند   تواند در یک فرایند واالیش هنری،  شود و هنرمند می نمی
ای  سازی و جریتان دو مرحلته   های گلولۀ جادویی، برجسته سینما کند. در این نوشتار با استفاده از نظریه

 کنیم. پیام، مدل مدیریتی استالین بر سینمای شوروی را تریین می
 

 لیواژگان اص
 اتحاد شوروی، استالین، انقالب اکترر، سینما، مدیریت فرهنگی.
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 مقدمه
 شتت. گذا متی تتثثیر   نمایبر س آشکارا گرفت می کمونیست که حزب یمتعدد فرهنگ های یمتصم
 یمحسوست  یهتا  جلتوه  نمایدر ست  یستت یالیسوس گرایی واقعو  یمل سمیبلشو مانند ییهاکردیرو

 اریبست  یعنتوان ابتزار فرهنگت    آن بته  شتناخت  نخست، ۀرجدر د نمایسگرفتن تثثیر لیدل .داشت
عوامتل   نیت ا .از آن بتود  یدوم استقرال روزافزون مردم و شهروندان شورو ۀو در درج رتمندقد

و  میآن تتثثیر مستتق   یبتر رو  یفرهنگت  یها استیتوجه باشد و س کانوندر  نمایس شد یم سرب
الت بستیاری در ستاختار سیاستی و    تحتو  1917 پتس از انقتالب اکترتر    بگتذارد.  ناپذیریانکار

دنرال آن، هنر نیز با تغییرهتا و رویکردهتای جدیتدی همتراه شتد. بترای        اجتماعی رخ داد و به
هتایش   نمونه، لنین برای هنر سینما ارزش و اهمیت زیتادی قالتل بتود و در یکتی از ستخنرانی     

ترین هنتر   یان همۀ هنرها، مهمشما باید بدانید که از م»ترین هنر انقالبی را سینما اعالم کرد.  مهم
در ایتن دوره، نستلی از ستینماگران و    همچنین  (Болтянский, 1925: 19). «برای ما سینما است

هنرمندان انقالبی پا به عرصه نهادند که تحولی بزرگ در تاریخ سینمای روستیه و جهتان پدیتد    
الزم بتود   ی،ظتام انقالبت  استتقرار ن  یبرافردی ایجاد کردند.  های هنری منحصربه آوردند و سرک

 یبته ستاختار   ازیت ن ،بر مشتکالت  تسلطامور و  ۀادار یبرا یهر کشور شود. یطراح یساختار
 نیاز ا زین نیلن یدولت انقالب .مردم را داشته باشد همۀنزد  یکاف تیو مشروع تیدارد که مقرول

 از و دیت جد ،ودنظر داشتت در نتوع خت    رکشور د ۀادار یبرا نیکه لن یساختار .نرود جداقاعده 
را  ستم یاستتقرار کمون  مستیر ساختار قرار بود  نیا بود. فاوتمت ایدر دن یاسیمعمول س های نظام

 کند. عیتسرتسهیل و 
از آن  ایت در انقتالب شترکت کترده     ایت از شتوراها کته    یندگانیاکترر، اجتماع نما ۀکنگردر 
 نیچنت  نی. لنندکرد دییها را تث کیدست بلشو آرا کنترل کشور به تیبودند، با اکثر کرده یرانیپشت
 یدولتت  یا نته یبکا لیتشتک  پی کرد و در برآورد شیخو یرهرر تیو رسم مشروعیترا  یدییتث

در  نته یکاب رانیت همتان وز  سترها ینام گرفتت. کم  1«خلق یسرهایکم یشورا»که  یا نهیبرآمد، کاب
شتدند، از   دهیت رگزهتا ب  کیبلشتو  انیت لنین فقط از م ۀنیهستند. پانزده عضو کاب غربی یکشورها
 یاعضتا از  2.امتور خارجته   ستر یکم یشتورا و لئتون تروتستک    سیعنوان رلت  به نیلن ودجمله خ
نتتام زوز   بتته یا شتتده کمتتتر شتتناخته یا حرفتته یگرجستتتان یانقالبتت» ،نتتهیتتتر کاب تیتتاهم کتتم

است کته   یفیتوص نیا 4بود.« ملل امور سریکم ن،یمرد پوالد ای نیمشهور به استال 3ی،لیجوگاشو
 :Matthews, 2014). د بودنت  یحکتومت  یها در رأس سازمان سرهایآورده است. کم لیبرت دانرا

                                                           
1. Совет народных комиссаров / Council of People's Commissars 

2. Народный комиссариат иностранных дел / People's Commissariat for Foreign Affairs 

3. Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин / Joseph Vissarionovich Stalin 

4. Народный комиссариат по делам национальностей / People's Commissariat for 

Nationalities 



 1400زمستان پایيز و ، 2، شمارة 14، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   302

 گراینیدست گرفت و خود را لن هقدرت را ب یدر کشاکش با تروتسک نیاستال لنین،س از پ (31
 داشتت.  گرایتی نیبا لن یادیز یماهو یها تفاوت یشها دگاهیها و د اما انگاره ،کرد یمعرف یواقع

نوشتار در پی پاسخ این پرسش هستیم که شیوۀ مدیریت فرهنگتی استتالین در ستینمای    در این 
،  تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانته   -سیاسی شوروی چگونه بود؟ سپس با رویکرد توصیفی

 کنیم. شیوۀ مدیریت او بر سینما را ارزیابی می
کترد استتالین در متدیریت    ختواهیم روی  پیش از شروع بحث باید گفت در این نوشتار نمی

فرهنگی را مثرت یا منفی جلوه دهیم و فقط با تشریح چگونگی نگاه استالین به موضوع فرهنی 
در پی بیان این موضوع هستیم که در شرایط کنترل و نظتارت و حتتی خفقتان و سانستور نیتز      

ایتن شترایط،    ویژه سینماگران توانستند نروغ خود را به نمایش بگذارند و وجتود  هنرمندان و به
ضرورت مانع ارتقا یا سرب افت سطح آثار هنری نیست. این موضوعی است که هنرمندان در  به

تتترین و  جهتان بایتتد بتته آن توجته کننتتد کتته حتتی در متتدیریت استتتالینی کته یکتتی از خشتتن    
های مدیریتی در جهان بتود، ستینماگرانی نرتوغ و استتعداد ختود را در      ترین شیوه گیرانه سخت
 انی نشان دادند.جه  عرصۀ
 

 پژوهش ۀنيشيپ
هتا متورد    پژوهش در مورد سینمای شوروی در ایران و جهان موضوعی نو نیستت، زیترا ستال   

ای و حتی پژوهشگران حوزۀ تاریخ و سیاستت   پژوهان، سینماگران، مدیران رسانه بحث فرهنی
تالین و متدیریت  بوده است. اما زمانی که این موضوع با دورۀ زمانی و موضوعی مانند دوران اس

هتای گونتاگونی    شود، انتظار داریم که ابعاد جدیدی را در بر بگیترد. پتژوهش   سینما آمیخته می
یک گستترۀ موضتوعی ایتن     دربارۀ سینمای شوروی در ایران و جهان انجام شده است، اما هیچ

در  هتا و هتای روزنامته   هتا در ستطح مقالته    گیرد، زیرا بیشتر این پتژوهش  پژوهش را در بر نمی
های علمی مطرح شده استت. همتین میتزان انتدا مقالته و       نامه عنوان پایان ها به معدودی از آن

بتا   1945تتا   1924هتای   های سینمای سیاسی در ستال  علمی نیز به موضوع مؤلفه های نامه پایان
لی طور ک اند. به ، با وجود اهمیت آن نپرداخته رویکرد الگوی مدیریتی در آثار کارگردان برجسته

فرهنگتی، تحلیتل سیاستی و     - های علمی این موضوع بته سته دستتۀ تحلیتل اجتمتاعی      تحلیل
 پذیرند: ساالرانه تقسیم فن
 

 یفرهنگ  -یاجتماع ليالف( تحل
عنتوان   اجتماعی سینمای شتوروی بته  و تحلیل فلسفی »در پژوهشی با عنوان  (2007)یالنسکایا 
 اش نامته  انیت فلسفه از پا یدکترا افتیدر یبرا در شهر تور «دهی به واقعیت اجتماعی ابزار شکل
هتای   به مساللی چون نقش ستینمای شتوروی و بازستازی شتیوه    او  نامه پایاندر این  .کرددفاع 
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های اجتماعی و سینما، معیارهای محروبیت  عنوان ابزار ساخت شیوه اجتماعی، فرهنی جمعی به
سینمایی که جامعته را تشتکیل    یهاموضوعشناسی و  شوروی، نوعاتحاد های سینمای  و ویژگی

ستازی ستینما در بازستازی     دهد، واقعیت اجتماعی در سینمای محرتوب شتوروی، استطوره    می
عنتوان محتل    گیری واقعیت اجتماعی به  های سینمای شوروی و شکل های اجتماعی، کلیشه شیوه

1پتردازد. متی  وصل ارتراطات فتردی و اجتمتاعی  
 ا عنتوان ( در پژوهشتی بت  2003)گرانفستکایا   

در مستکو  « شتوروی  ۀمشکالت فرهنگی اجتماعی مدیریت و سازماندهی سینمای ملی در دور»
از آنجا که یکی دارد. ای  اهمیت ویژه شسرب موضوع به نامه کرد. این پایاندفاع  اش نامه انیاز پا
شوروی با توجته بته ستاختار    اتحاد بررسی عملکرد سینمای  این نوشتارهای  ترین بخش از مهم

کمک شایانی در شناخت ماهیتت ستاختاری ستینمای آن     گرانفسکایا نامۀ پایاندولتی آن است، 
 2 .کند میدوره 
 

 ب( تحليل سياسی
سانستور استت. ایتن     موضتوع شتوروی  اتحاد تاریخی دوران  ساللترین م یکی از مهم تردید بی

علمتی مشتهود    هتا حتتی   سینما و هم در دیگر حوزه ۀادبیات و هم در حوز ۀپدیده هم در حوز
از  (2000) گوریتایوا . استت  پتذیر  گسترشها این پدیده  حوزه همۀکه در شایان توجه ایناست. 
در دانشتگاه   «1991تا سال  1917تاریخ سانسور سیاسی شوروی از سال »با عنوان  اش نامه پایان

ای  صفحه 700نامۀ  پایان او در .کردشناسی دفاع  تاریخ و باستان ۀعلوم انسانی روسیه در دانشکد
چتون  هتایی   به موضوع نامه پایان. در این آورده استشوروی  مورد اتحاد منابع بسیاری درخود 

فرهنگتی قترن    -اجتمتاعی  ای عنتوان پدیتده   سانسور در شوروی، سانسور به ۀتاریخ و سرچشم
 3 .استپرداخته  1991تا سال  1940بیستم و سیر تکاملی آن و سانسور سیاسی در سال 

تردیتد   اجتماعی تثثیر چشمگیری دارند و بی -های فرهنگی ها در فرایند تغییر پدیده انقالب
تترین تتثثیر آن در شتیوۀ متدیریت      تثثیر زیادی بر سینما گذاشت. مهم 1917انقالب اکترر سال 

تتثثیر انقتالب استالمی ایتران و     »اش که با عنتوان   نامه ( در پایان1389محتوای آن بود. طالریان )
بته تتثثیر   در دانشگاه تهران دفتاع کترد،    «روی بر سینما؛ بخش عملی: آمدن یا شدنانقالب شو

ایتن پتژوهش    ۀدر مقدمت او  .پرداختته استت  های گوناگون سینما در دو کشتور   انقالب بر جنره
جوی این و و تنها در جست کندرا مقایسه  ی دو کشورسینما خواهد نمیاین پژوهش  نویسد می

کشتور داشتته،    وجتوه اجتمتاعی ایتن دو    همۀتثثیر بنیادین انقالب بر نکته است که با توجه به 
                                                           
1  . Еланская , Свитлана Николаевна, Социально-философский анализ советского 

кинематографа как средства конструирования социальной реальности, Тверь , 2007 

2  . Грановская, Ольга Викторовна, Социакультурные проблемы управления и 

организации отечественной кинематографии: советский период, Москва, 2003 

3  . Горяева, Татьяна Михайловна, История советской политической цензуры, 1917 - 

1991 гг., Москва, 2000 
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شتکوفایی   سترب  ؟مثرت بوده است هااز انقالب پذیرفته است. آیا این تثثیر هاییسینما چه تثثیر
 یوجود آورده استت؟ متتن اصتل    هیا اینکه موانعی در مسیر رشد این هنر ب ؟این هنر شده است

و  «یاتحتاد شتورو   ینمایانقتالب و ست  »فصتل اول و دوم،  در سته فصتل استت:    نامه این پایان
انقتالب بتر    ریانقالب هر دو کشور و تثث چۀخیتار ،«رانیا یاسالم یجمهور ینمایانقالب و س»
 توجته بتا   نمایدو فصل در بخش ست  نیا یفرع یها عنوان. کند را بیان میدو کشور  نیا ینمایس

 یهتا  عنتوان با  نامه انیپا. فصل اول ستندین همسان، است داده رخ کشور دو ینمایبه آنچه در س
اول  ۀدر دهت  نمای، ست یینمایس ۀنیشی: پیاتحاد شورو ینمایس ،یمختصر انقالب شورو ۀخچیتار

پردازد. فصل یم یشورو ینمایاول س ۀده خیانقالب و تار خیبه تار ،یانقالب نماگریانقالب و س
بعتد از انقتالب:    رانیت ا ینمای، س رانیا یسالمانقالب ا ۀخچیتار یها عنوانبا  زین نامه انیپادوم 
 ،یگتذار استت یس و دیت ، تولیشتورو  ینمای، نفوذ ستنش آغاز ،یانقالب ینمای، سیینمایس ۀنیشیپ
و حتوزه، محستن    ی، تقابتل دو نهتاد، فتاراب   یشصتت، ثرتات و شتگفت    ۀشاخص، دهت  یهالمیف

 کیت  انقتالب،  کیت  و هپترد  یرو یانقالبت  زنتان  جنی، ینمای، سیانقالب کی لیمخملرا : شما
. فصتل  کنتد  بیان می را انقالب از بعد ینمایس نیآغاز ۀو ده رانیا یانقالب اسالم خی، تارنمایس

هتا و  ، شتراهت «ثر از انقتالب ثمت ینمایدو س تفاوتوجوه تشابه و »، با عنوان پژوهش نیسوم ا
 .  کند بررسی می کیدلولوزیو ا یهنر ۀنیدر دو زم نمایدو س نیا یهاتفاوت
 

 ساالرانه ج( فن
 ییابتتدا  یهتا  فصل در پژوهشاین با  ییهایکینزدکم و بیش که به جهت محتوا  یگرید ۀرسال
 ۀدانشتکد در ( 1392) یاست که ختانلر  «سپرسیونیسم آلمان بر سینمای آیزنشتاینکثیر اثت»دارد 
 یندارزشتم  اطالعتات پژوهش  نیا. ه استکرددانشگاه تهران دفاع  یقیو موس یشینما یهنرها
 و درستت  پتژوهش روش  ،دانشگاه تهران یمرکز ۀکتابخان ۀسامان در موجود ۀنسخدر  اما دارد،

از هتد  پتژوهش    فقتط  پتژوهش  نیت ا ۀمقدمکه در  یاگونهبه. ندارد وجود یعلم یسازمانده
 یقلمترو  و پژوهشروش  ه،یفرض پژوهش، یها پرسش مسئله، انیب و استآمده  انیسخن به م
 پرداختته  تئاتر از نیزنشتایآ هایریتثثاست. در فصل اول به  نشدهر گرفته نظ درآن  درپژوهش 

آلمان  سمیونیاکسپرس هایریتثثاروپا و  ینمایبا س نیزنشتایارتراط آ یبعد یها فصل در. شودیم
 .کند را بیان میبر آن 
 

 مبانی نظري
ا براساس موقعیت ه های گوناگونی بیان شده است. هر یک از آن در مورد مدیریت رسانه نظریه

ها استفاده کرد. مدیریت استالین بتر   توان از آن هایی دارند که به فراخور موضوع می  خود ویژگی
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عنوان متغیر وابستته   تر، هنر به عنوان یک متغیر مستقل جایگاه سینما و در معنای عمومی سینما به
شتکلی گویتا    ای پیام به رحلهسازی و جریان دو م با استفاده از سه نظریۀ گلولۀ جادویی، برجسته

 کنیم: پذیر هستند. در ابتدا نظریۀ گلولۀ جادویی را بررسی می تریین
با نام  ارتراطی های تثثیر پیام در مورد ها نظریه اولین از یکی جهانی جنی دو میان فاصلۀ در

 شتگامان پی از آمریکتا  در 3کتافلین  و 2موستولینی  1هیتلر،. آمد وجودتزریقی یا گلولۀ جادویی به
 ای منتقتل  گونته  بته  را پیتام  توان می نظریه این هستند.  بر اساس نظریه این پیدایش و استفاده از

 میتان  در. آورد وجودبه مخاطران در را نظر مورد رفتار و کند نفوذ افراد ذهن و قلب در که کرد
 ایتن  استاس  بتر . کتاره همته  گرارتراطو  است منفعل مخاطب. است پیام بر تکیه ارتراط، عناصر
 در. کترد  افراد تزریتق  به را آن توان می «سرنی» داخل در که هستند ای مانند مادهها  پیام نظریه،
مخاطرتان   در میتان  پویاستت،  غیتر  مخاطتب . شود می دیده مند نظام صورت به ارتراط نظریه این
 جداگانته  را پیتام  کس هر. هستند هم از مجزا های اتم مانند آنان. است برقرار فردی میان رابطۀ
 هایریتثث نظریۀ نظریه، این دیگر نام. گذارد تثثیر می افراد روی صورت مستقیم پیام به و دریافت
 و متدت  تثثیرهتای کوتتاه   به نظریه این طرفداران. است گلوله نظریۀ یا ارتراطی وسالل قدرتمند
 در الگو این. است هکرد اشاره نظریه این به خود های نظریه در هم 4الزارسفلد. دارند توجه آنی
 دفتاع  بتی  مغزهای قدرتمند ارتراطی وسالل( الفشد:  می مجسم گونه این اولین پژوهشگران نظر
 امتا  هستند، ارتراط در جمعی ارتراط وسالل با مخاطب جمعیت( بدهند؛  می تثثیر قرار مورد را
 اثتر بگتذارد   یا رستانه  تتک  کشورهای در فقط است ممکن نظریه ندارند. این ارتراط یکدیگر با

.(Zareian, 2003: 117 –118)  
کترد،   با توجه به اینکه رسانه در شوروی در اختیار حزب کمونیست بود و آن را کنترل متی 

کترد،   ستاخت و استتالین هتدایت متی     هایی را که اتاق فکر حتزب کمونیستت متی    توان پیام می
های مخاطب نفوذ  درون رگ محتوای سرنی یا مادۀ اندودشده مانند گلوله در نظر گرفت که در

سادگی تستلیم  گیرد. چون مخاطب منفعل است به وی را هد  می های اندیشۀ کند و شریان می
 نظریته  است. ایتن  یساز برجسته یۀنظرهای مهم در مدیریت رسانه،  شود. یکی از نظریه پیام می
 نظریته  ایتن . آورند می دوجو به سازی برجسته یا اولویت نوعیها  پیام انتقال درها  رسانه گوید می

 از برختی  ساختن برجسته گوید با می ولی کند، می محدود رفتار حوزۀ در راها  رسانه بازهم تثثیر
 کننتد  تعیتین  تواننتد  نمتی  گرچته  هتا  رسانه .تثثیر بگذارند اطالعات مردم بر توانند میها  موضوع
و 5شتاو  دونالتد  .بیندیشتند  «چه در مورد» که کنند تعیین توانند می اما بیندیشند، چطور مخاطران

                                                           
1. Adolf Hitler 

2. Benito Amilcare Andrea Mussolini 

3. Coughlin 

4. Paul Felix Lazarsfeld 

5. Donald Shaw 
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بودنتد،   کترده  مطترح  جمهتوری آمریکتا   نامزدهای ریاست که را شعارهایی 1کومرزمک مکسول
 ها که رسانه رسیدند نتیجه این ها به آن کردند. محتوا تحلیل را مردم از نظرسنجی نتایج همچنین

 مخاطب. گذارند تثثیر می مردم های اولویت بر ،ها موضوع برخی به دادن اولویت و کردن بزرگ با
ایتن   هتا  رستانه . هاستت  رستانه  با مردم افکار به دهی جهت مسئولیت اما پویاست، نظریه این در

 ,Mehdizadeh)بخشتی   اولویتت  ستازی،  برجستته  الگوی بخشی، آگاهی وظایف را دارند: الگوی

هتای   زی، سیاستانگاری طرقۀ بورزوا هایی مانند زشت در آثار سینمایی شوروی پیام .(62 :2016
شکل برجسته بته نمتایش    به گونه نیاها و تفسیرهایی  عنوان افیون توده تزاری، نمایش مذهب به

هتا   آمدند. با نگاهی به آثار سینمایی مانند رزمناو پتوتمکین، اکترتر و اعتصتاب ایتن پیتام      در می
و مخاطرتان را    هتا را برجستته   شود و سیستم مدیریت فرهنگی، عامدانه آن راحتی دریافت می به

 کرد که در مورد چه چیزی بیندیشند. مجرور می
 به 3الزارسفلد و 2کاتز ای پیام است. الهیو نظریۀ دیگر در این مورد، نظریۀ جریان دو مرحله

 رهرتران  ابتدا بته  ارتراطی، وسالل پیام نظریه، این بر اساس. دارند تثکیدها  پیام بودن ای مرحله دو
 باورهتا  رهرتران . دهنتد  می انتقال دیگران به راها  پیام باورها رهرران سپس و شود می داده باورها
 بته  توجته  بتا  آنتان  بلکته  ندارنتد،  کنتد  می انتخاب را خررها برخی فقط که خرر گزینشگر نقش
 ختود  باورهتای  جهتت  در را فترد  کوشتند  متی  و کننتد  می منتقل را اخرار دارند، که هایی روشی

 و کنند می سکوت هم گاهی افراد این. آورند وجود به فرد در را نظر مورد رفتار و هدایت کنند
 هرکس. است مهم نیز منرع اعترار نظریه، این در .کنند می قطع را جریان ارتراطی خود سکوت با

نظریته نیتز    نای (Zareian, 2003: 118). باشد  داشته اعترار باید پیام تثثیر بگذارد و منرع تواند نمی
یشین در مورد مدیریت پیام و شیوۀ انتقال آن کاربردی است. در شتوروی نیتز   مانند دو نظریۀ پ

ها و ایدلولوزی کته بته آن وفتادار بودنتد پیتام را       عنوان گزینشگر با توجه به سیاست رهرران به
کرد مخاطب چه پیتامی   کردند. منرع پیام اصالت داشت و تعیین می انتخاب، پاالیش و منتقل می

 کند.را و چگونه دریافت 
 

 استالين و مدیریت فرهنگی در سينماي شوروي
حزب کمونیست اتحاد شوروی مانند لنین سینما را ابزار ترلیغات مهمی  کلزوز  استالین، دبیر

های ابتدایی، اهمیت فراوانتی داشتت.    دید. هنر برای حزب کمونیست شوروی از همان سال می
ینما شد. استالین در دوران رهرتری ختود   همین موضوع سرب ایجاد عالقه و توجه استالین به س

کار گرفت و اجرا کرد که تثثیرهای فراوان و مهمی بر پیکرۀ سینمای شوروی  هایی را به سیاست

                                                           
1. Maxwell McCombs 

2. Elihu Katz 

3. Paul Felix Lazarsfeld 
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گذاشت. این تثثیرها هم مثرت بودند هم منفی، اما در هر صورت نقش مهم مدیریتی استالین در 
 رشد سینمای شوروی انکارناپذیر است.

 
 سينما  وسعۀنقش استالين در ت

 یستت یالیفرهنی سوس عامل نیتر هنر بزرگ ن،یو استال نیحزب، لن یرهرر به یاتحاد شورو در
 اریتوجته بست   نیو استتال  نی. لنت آمد یتوده به شمار م ییو شکوفا تیشد. هنر ابزار قدرتمند ترب

 تتر  مهتم متا از همته    یهنرهتا بترا   همتۀ  انیت در م: »گویتد  متی  نیداشتند. لن نمایبه هنر س یادیز
 گتر ید یدر جتا  .«توده استت  غاتیابزار ترل نیتر بزرگ نمایس: »گفت یم زین نی. استال«نماستیس
 نیت ا .«استت  مندیبتزرگ و ارزشت   اریقدرت بست  ،یدر دستان حکومت شورو نمایس: »گوید می
نگتاه بته    .(Советское Кино, 1937: 9)کردنتد  را مشخص  یشورو ینمایس ۀراه توسع ها هجمل

شوروی فراتر از یک سترگرمی بتود. ستینما بتا پوشتش سترگرمی وارد عرصته         سینما در دورۀ
گذارد. ممکن است در ابتدا متردم مفتاهیم    شود و تثثیرهای ایدلولوزیک و تربیتی خود را می می

ها را در پی نداشته باشد، ولی سینما  ها، بسیج توده ایدلولوزیک را نپسندند و خشکی فلسفی آن
کنتد و مفتاهیم ایتدلولوزیک را در پوشتش شتیرین       رص عمل متی مانند پوشش بر روی یک ق
ای بتود، نظریتۀ گلولتۀ     رستانه  دهد. از آنجا که نظام شتوروی تتک   سرگرمی به جان مخاطب می

طور که برنتدنررگر در کتتاب بلشویستم ملتی      تواند در اینجا مصداق پیدا کند. همان جادویی می
این سینما کته   (Бранденбергер, 2002: 28). «ددا می آموزش را خلق ی،دولت سینمای»نویسد:  می

کرد. هد  آثار  های حزبی، مسیر خود را پیدا می وظیفۀ آموزشی و تربیتی داشت در پرتو فرمان
تولیدشده، تحریک احساسات مردم برای پایرندی بر اصول مارکسی و لنینی بود. این آثار وظیفۀ 

 سپرد.  دادن راه لنین و استالین را به خلق می ادامه
ای شرایط ترسیم شده است کته   گونه جا مانده از ادبیات حزبی شوروی به در آثار مکتوب به

نفوذ کرده بودنتد   یشورو ینمایغرب به س سویوجود داشتند و از  نمایدر س یکارشکنانگویی 
برای نمونه، در کتتاب ستینمای شتوروی کته بتا ادبیتات        .شوندمطلوب آن  یگذارتا مانع تثثیر
 تیفعال با وجود»کند، آمده است:  اشته شده است و بیشتر از لنین و استالین تمجید میحزبی نگ

را  یفتاخر  اریآثتار بست   ،یحزبت  تیریمتد  با توجه و نمایاستادان س نما،یکارشکنان در صنعت س
و  نیدادن راه لنت  ادامته  یها را بترا  ها نفر را به وجد آورد و احساسات آن ونیلیکردند که م دیتول
 ینمایکترد. ست   تیت خلتق را ترب  نثتاری  ی و جتان آثتار روح وفتادار   نیت . اتحریک کترد  نیاستال
. کمتک و توجته   آورد دستت  به یاریبس یها تیموفق ،نخست یها در سال یشورو یستیالیسوس
 .(Советское Кино, 1937: 14)« شدآن  یضامن رشد و ترق نما،یبه س نیاستال

های جتامعی   گذاری دقیق و برنامه ن سیاستبرای تقویت مشروعیت نظام کمونیستی، استالی
کرد  های هنر را درگیر می ها بسیاری از شاخه را برای هنرمندان تدوین و تریین کرد. این سیاست
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ها بود. استفاده از قهرمانان ملی روسیه در سیاست بلشویسم ملی نیتز یکتی    که سینما یکی از آن
 کرد. در بررستی  نگیزه و امید الزم را ایجاد میاز این راهرردها بود که برای همراهی با حزب، ا

 اجترای  کنتترل  رونتد  و ادراا گستترش،  دادن، شتکل  رهرتر،  هتر  که بینیم می مختلف های دوره

 و حزبتی  هتای نشستت  در جمعتی  ترلیغات آن در کهگرفت  ای در نظر می نهگو به را ایدلولوزی
اتحتاد   فرهنتی  رستمی هتای   کلهمۀ ش در یکسان های موضوع به زیادی بسیار توجه با آموزشی
 قهرمانتان  از استتالین  ۀاستتفاد  .شد می یتتقو موسیقی تئاتر، سینما، چاپ، ادبیات،مانند  شوروی

 ایتن  .بتود  گرایانه عمل و گرایانهشدت سود به  نگاری تصویر و ها افسانه آن کنار در و روسیه ملی

 تقویت هد  با پوپولیستی بیان بایی گرالنین گرایی ومارکس مخفی های هجنر تریینبرای ا ه اقدام

 شتد   انجتام متی   جامعته  در شتوروی  اتحتاد  برتتری  حتس  ارتقتای  و شتوروی  دولت مشروعیت
(Бранденбергер, 2002: 9). 

کرد. از آنجا کته   بر آن نظارت می  جانره استالین توجه بسیاری به سینما داشت و دقیق و همه
دانستت، از   زرگتی در دستت کشتور شتوراها متی     سینما را ابزاری برای تربیت توده و قتدرت ب 

 ی،شتورو  ینمایکتاب ست  درکرد.  همکاری و همراهی برای توسعۀ صنعت سینما خودداری نمی
. جلوه داده شده استت  نمایبه س نیعالقه و توجه حزب و استال مرهونبزرگ فقط  یها تیموفق

بتر   ۀغلرت را بترای  و آن  یرا بررست  نمایست  ۀتوستع  پیوسته نیحزب و استالبه نوشتۀ این کتاب، 
با  یخصوص یوگوها و گفت نماگرانیبا س نیمکرر استال یهادیدار کردند. می یاریها،  یدشوار

در رشتد   یادیت ز اریبست  تیت اهم ،همته  هادستتور  ۀو ارال ها لمیف یبزرگ و بررس های کارگردان
 .(Советское Кино, 1937: 13)ند داشت یشورو ینمایس

گرفت و همواره از نفوذ دشمنان بته   ینما عامل غرب را نادیده نمیاستالین در نگاه به هنر س
کترد. او   دشمن همۀ تتالش ختود را متی    های کردن تحرا سینما و هنر بیم داشت و برای خنثی

هتا اجتازۀ تثثیرگتذاری بتر ستینما در جهتت        کرد که بته نفتوذی   می  همواره به هنرمندان توصیه
 در که هنگامی: »بود گفته استالینمونیست را ندهند. های حزب ک کردن تالش کندکردن و وارونه

-نوسان بستر در ها آن که توجه کنیم باید ،کنیممی صحرت شوروی هنر و ادبۀ آیند شرایطمورد 

 راه بته  متا  کشور مقابل جهانی امپریالیستی محافل امروزه که تاریخ در بدیلبی مخفی جنی های

 و مخفی مثموران د.هستن هاجنی این هاینمونه از نیز هنر و ادب که یابند می توسعه اند،انداخته
 مستئولیت  که شوروی هاینهاد به دارند وظیفه ،اندکرده نفوذ کشور به که اطالعاتی هایسرویس

 هتای سیاستت  بتر  و بگیرنتد  دست به را هاروزنامه و ها همجل و کنند رسوخ دارند را فرهنی ۀادار

 تراشتی  مانع انقالبی آثار انتشار راه در ها آن .تثثیر بگذارند سینما و تئاتر ۀحوز در شده کارگرفته به

 تقویتت  کمونیست استقرار برای را حق ۀاراد و گویندمی سخن پرستیمیهن از که آثاری کنند؛می
 کمونیستتی  نظتام  پیروزی به ناامیدی و ایمانی بی از دم که کنندمی حمایت آثاری از ها آن .کنند می
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 کننتد   متی  ترلیت   را یرزوازوبت  زنتدگی  سترک  و ستتایش  را داریسرمایه تولید روش و زنند می

.(Жухрай, 1996: 30) 
هتا مستیر    های حزب کمونسیت شوروی برای سینما بسیار مهتم بتود. ایتن تصتمیم      تصمیم

 یو ستازمانده  تعیتین روش در  تست یحتزب کمون  نقتش  سینمای شوروی را مشخص کردنتد. 
 یکته از ابتتدا   نمایست  ۀمستئل  متورد  در یمتعتدد حزبت   های یمتصم جانره بود. و همه مهم ،نمایس

هنرمنتدان   یبترا  یراهت   نقشۀ ن،یو استال نیلن یها سخنان و فرمان نیانقالب شروع شد و همچن
واقعیتت ایتن    .(Советское Кино, 1937: 13)بتود   یحزبت  گرایی واقعآثار مطابق با هنر  ایجاددر 

در بستتر آن شتکل گرفتت، راه را بترای شکوفاشتدن       است که انقتالب اکترتر و ستینمایی کته    
هایی همچتون   استعدادهای جوانان باز کرد. در بستر این وضعیت انقالبی بود که نروغ کارگردان

های انقالب هنتر گذشتته، کامتل مترده بتود. وظیفته،        آیزنشتاین پدیدار شدند. در نخستین سال
گتوی نیازهتای    یالیستی، هنری که پاسخساختن یک هنر نو بود، یک هنر انقالبی، یک هنر سوس

جامعۀ نوپدید و آرمانی باشد. هیچ قاعده، پیشینه، محتدودیت و منعتی وجتود نداشتت. بتدون      
پروا باشند. چرا نرایتد باشتند؟    طور کامل بی اینکه نیازی به گفتن باشد، روشن بود که جوانان به

لحظه ازهم پاشیده بود. بسیاری از  ظاهر جاودانۀ گذشته، در یک ها شاهد بودند که سیستم به آن
انتدازه   آنان، مرارزان جنی جهانی اول، انقالب و جنی داخلی بعد از آن بودند. در آن آزادی بی

دنیتای بتزرگ    .قاعدۀ هنری آن روز، آنچه الزم بود انترزی و شتور بتود و شتاید استتعداد      و بی
 انگیزی ثابت کرد که چه زمینۀ قدرتمندی برای شکوفایی استعدادها شکل حیرت سوسیالیسم، به

یتف و مستکو و پتروگتراد    هتای کتی   های مایاکوفسکی را در مورد خیابان دارد. پسرانی که ترانه
ظته اجترا   هتا را در لح  نامته  کردند، نمایش ها و پالکاردها را رنی می کشیدند، ساختمان فریاد می

کردند و بازهم  پا می کردند و تظاهرات بر دادند، بحث می کردند و نمایش عروسکی نشان می می
قتدر ختالق کته ملتت      ها ثابت کردند که نسلی خالق هستتند، همتان   کردند، آن بیشتر بحث می

ها در ارتقای هنر قرن بیستم امروز هنوز  شدۀ دیگری در هر زمانی خالق است. سهم آن شناخته
هتا هستتند:    وارثتان آن  ویتژه  رسد نقاشی و سینما بته  نظر می گذارد. به بر ما تثثیر می شدت م بهه

را تقتدیم ستینما    3و کولوشتو   2داوزنکتو  1تر از همه چیز، آیزنشتاین، پودوفکین، انقالب مهم
 (Schneitzer and Marcel. 2014: 8).کرد؛ چهار هنرمندی که مسیر تاریخ سینما را دگرگون کردند 

 
 گرایی سوسياليستی، بلشویسم ملی و سينما واقع

یکی از تجویزهای سیاستی بترای هنتر کته بتر ستینما نیتز تتثثیر بستزایی داشتت، ایتدلولوزی            
تر بیان شد. آندری زدانف در ایجاد این ایدلولوزی نقش  بود که پیش« گرایی سوسیالیستی واقع»

                                                           
1. Все́волод Илларио́нович Пудо́вкин / Vsevolod Illarionovich Pudovkin 

2. Алекса́ндр Петро́вич Довже́нко / Alexander Petrovich Dovzhenko 

3. Лев Влади́мирович Кулешо́в / Lev Vladimirovich Kuleshov 
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کترد. در ستال    ی را مشخص میداشت. این ایدلولوزی سرک هنری محصوالت فرهنگی شورو
انداز  با بازگشت گورکی از ایتالیا، دبیر کمیتۀ مرکزی حزب، گزارشی منتشر کرد که چشم 1929

کتترد. ایتتن ایتتدلولوزی بتته  فرهنگتتی و هنتتری بلشتتویکی جامعتتۀ سوسیالیستتتی را تشتتریح متتی
وی فرهنتی شتور  « روش خالقانتۀ اصتلی  »عنتوان   معرو  شد که به« گرایی سوسیالیستی واقع»

گرایی سوسیالیستی مرتنی بر تعریفی بود که استالین خواسته  نو  از واقعاتعریف زد. معرفی شد
مهندستان روح  »عنتوان   بود. با توجه به تسلط جَو فناوری و مهندسی بر جامعه، نویستندگان بته  

گرایتی سوسیالیستتی نرتود، اجتازه انتشتار پیتدا        آثاری که مطابق با واقتع  .معرفی شدند« انسانی
 ,Алексеев). شتد   ممنتوع کرد. بر این اساس، کارکردن شتماری از نویستندگان و شتاعران     نمی

2005: 171) 
پوشتانی بته    افزایتی و هتم   گرایی سوسیالیستی و با هتم  شانه با واقع به بلشویسم ملی نیز شانه
 بته  پترداختن پرداختت.   ها برای متحدشدن زیر پرچم کمونیستم متی   تربیت توده و آموزش آن

 هتای ایتده  به استالین باور و سوسیالیستی گرایی واقع جدید های گرایش بازتاب عنوان به انانقهرم

 شتوروی  نویستندگان  ۀکنگر اولین محوری موضوع تاریخ، در بزرگ هایشخصیتۀ دربار سنتی

 جدید سیاست که یآثار ایجاد شدند برای بسیج هنرمندان، کنگره این از پس .شد 1934 سال در

 را حزبتی  ترلیغتاتی  محتواهتای  تترین مهتم  سینمایی های فیلم .کردمی ترلی  و ویتتق را شوروی
هنر در دوران حکومت استالین وظیفۀ ویژۀ خود را داشت.  (Бранденбергер, 2002: 40). داشتند

عنتوان کشتوری بتود کته در      هنر با زدودن چهرۀ تیره از جامعه، در پی تصویرکردن شوروی بته 
های سوسیالیستتی   رفت. به مفاهیمی همچون انقالب اکترر و ایده ر پیش میشه مسیر ایجاد آرمان

 شد. بیش از همه توجه می
هتای   سازی و هزینته  وظیفه داشت بخش تاریک صنعتی 1930ادبیات و هنر رسمی در دهۀ 

شتده را مخفتی کنتد و تصتویری از زنتدگی شتاد و        هتای انجتام   شده از مردم و سرکوب گرفته
بینانته و   گترا، تصویرستازی ختوش   م نشان دهد. ویژگی اصلی فرهنی تتام بخش را به مرد لذت
 :Алексеев, 2005). های برجستۀ آن انقتالب و سوسیالیستم استت     انگیز است. موضوع شگفت

تتک متردم را بتا     بود که جذب حداکثری داشتته باشتد و تتک    ای  گونه این ترلیغات باید به(173
کردنتد کته در روح متردم     شکلی عمتل متی   رمانان باید بههای حزب همراه کند. بنابراین قه ایده

بودند. این قهرمانان نیز در مسیر اصلی ختود   ساز  رسوخ کنند و با فرهنی غالب هم راستا و هم
ای ستاخته   گونه یی شوروی بهنمایآثار س قهرمانانداشتند.  یعنی ایجاد انسان شورویایی گام برمی

 یستاخت زنتدگ   یبترا  زیت انگ شگفتهای  و اقدام هیر روسپرافتخا خیتار شدند که و پرداخته می
هتا   بتا آن  طتور عمیتق  هبت  شوروی شهروندان دادند. به همین دلیل، بازتاب میرا  یو مترق دیجد
 نیت . قهرمانتان ا شده، محروب مردم شتوروی بودنتد   و قهرمانان ترسیم کردند می یپندار ذات هم
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 زیتر را مستتقر کننتد و    سمیقرار بود کمون کهکرد  میرا مشخص  انیشهروند های ارزش ها لمیف
 .(Советское Кино, 1937: 12) دندیجنگ می نیو استال نیپرچم لن
تر در موضوع هویت شورویایی و هویت روسی گفته شد، قتوم روس از   گونه که پیش همان

کترد. برنتدنررگر    تتر را بتازی متی    برتری نسرت به دیگر اقوام برخوردار بود و نقش برادر بزرگ
 و ادبیتات  از .بتود  کرده نفوذ فرهنی هایشاخه همۀ به وبیش کم انگاری مرکز روس» نویسد: می
 کتار  دستور و روش سال، بیست در (Бранденбергер, 2002: 191).« ماسین و ترتئا تا گرفته موزه

 حزبتی  و آموزشتی  محافل در زیادی بسیار نقش ،بود شده تریین و تدوین روشنی به که جدیدی

 .شتدند  گذشته های سدر ۀهم جایگزین د،شدن چاپ 1937 سال از که درسی های کتاب .اشتد
 کته  جدید های کتاب و ها نمت .یافت گسترش روسیه ۀسال هزار تاریخ از ارتدوکسی نگاری تاریخ

1تولستوی الکسی آثار تاریخی محتوای ،بودند شده اجراری ها سن همۀ برای
 آیزنشتاین سرگئی و 

 جدیتد  سیاستت  این .کردند می مشخص مختلف های حوزه در را دوره آن مندانهنر از بسیاری و
 های مهبرنا مقیاس .تثثیر گذاشته بود سینما و تئاتر تا نثر و نویسی داستان از هنر های شاخه ۀهم بر

 دارد این از نشان همه آن، کردن اجرایی برای شده انجام فراوانهای  اقدام و آن همراهترلیغات درسی،

 :Бранденбергер, 2002) بتود  استتالین  دوران های برنامه ترین بزرگ از ملی بلشویسم فتمانگ که

.15) 
 

 استالين و سينما« انقالب فرهنگی»
ترین عناصر، نقش غرب و تثثیر آن بود. لنین و استالین  در انقالب فرهنگی استالین، یکی از مهم

ه داشتتند. لنتین از فنتاوری و    هتای مختلفتی در متورد عامتل غترب در روستی       هر یک دیتدگاه 
داری را بتترای  هتتای سترمایه  کتترد، زیترا استتتفاده از نتوآوری   دستتاوردهای غترب استتتقرال متی   

دانست. اما استالین عامتل غترب را در تضتاد بتا      کردن برنامۀ سوسیالیستی خود الزم می اجرایی
امعتۀ روستیه   دید و در پی زدودن هرچه بیشتر آثار غرب از ج های فرهنگی خویش می سیاست

گرایی سوسیالیستتی نیتز همتین بتود. انقتالب       ترین عملکردهای مکتب واقع بود. یکی از بزرگ
 فرهنگی استالین، درهای شوروی را به روی غرب بست.

لنین در طول اجرای برنامۀ سیاست اقتصادی جدید اعتقاد داشت از کمک کارشناسان غربی 
خواهیم و نته بتیش    ما تنها کارشناسان بورزوازی می»کرد که  مند شد و استدالل می توان بهره می
استالین با آغاز انقالب فرهنگی که هدفش پاکسازی همۀ آثار غربی در هنر، فرهنی، اما «. از آن

ادبیات و مدیریت اقتصادی بود، به این موضوع پایان داد. هنر و ادبیات تنها در چارچوبی که با 
گرفتت. ایتن مکتتب     شتد، بایتد انجتام متی     اخته متی شتن « گرایتی سوسیالیستت   مکتب واقع»نام 

دادن غرب و فرهنتی آن بتا    زمان برای نشان کرد و هم های فرهنگی شوروی را بزرگ می برتری

                                                           
1. Алексе́й Никола́евич Толсто́й / Aleksey Nikolayevich Tolstoy 
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کوشید. در طول این انقالب فرهنگی این کارشناسان از کتار   گرایی می دیدی منفی و نوعی ذات
 که نتوگرایی آرمتانی را بستازد   ای جدیدی در شوروی شکل گرفت  برکنار شدند و طرقۀ حرفه

.(Shakibi, 2018: 139)  
هتای هنتری    تر گفتیم استالین نسرت به نفوذ دشمنان کمونیسم به عرصته  که پیشگونه  همان

های مخفی در خاا شتوروی حضتور داشتتند و مثموریتت      حساس و نگران بود. الرته سرویس
تترین آن نتوعی از تهتاجم     شتتند. مهتم  ها انواع ختود را دا  دادند. این مثموریت خود را انجام می

فرهنگی بود که با آن برتری و رفاه مردم غرب را با استفاده از ابزارهتای مختلتف فرهنگتی بته     
 و کترد می فعالیت ثرؤم و سطح باالترین در شوروی اطالعات سازمانجامعۀ روسیه تلقین کنند. 

 .بتود  بتاخرر  شوروی با ارتراط در ها آمریکایی سیاستۀ محرمان اسناد محتوای از با دقت استالین
 دانست می شوروی اتحاد ضعیفت و نابودی را غرب نهایی هد ، هااندیشه تریناساسی از یکی

 دیگری های روشها  آن .سریع و انفجاری اقدام دیگری و جنی یکیشد:  انجام می  راه دو از که

 قشترهای  بتین  متحتد  ایتاالت  تتر به درا به رسیدن برای نمونه،، دادند می قرار نظر دورم نیز را

 حتد  گستترده در  مقیاس در کار این برای .غرب علیه کرملین ترلیغات با مقابله و شوروی پرنفوذ

 هتای  برنامه و وارد شوروی به را سینمایی هایفیلم و مجله کتاب، بود الزم شوروی اتحاد تحمل

 (Жухрай, 1996: 127). کنند پخش شوروی اتحاد در رادیویی
هتای   گتذارد. در دوره  گیرد و بر آن تثثیر متی  وستد دارد، از آن تثثیر می با سیاست دادسینما 

مختلف و در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت، هنر و سینما نیتز مثموریتت و وظیفتۀ ختاص     
خود را داشتند. در زمان جنی جهانی دوم نیز مثموریت سینما پرداختن به موضوع جنتی بتود.   

اتحاد شوروی و ایاالت متحد علیه آلمان نازی سرب شد درهای شتوروی   در آن زمان توجه به
 های فیلم چاپ، صنعت ها نیز این اتحاد به چشم بخورد. کمی به روی غرب باز شود و در فیلم

 دوم جهانی جنی در ارتش که کنند القا کوشیدند می سخت حزبی مجموع ترلیغات در و سینمایی

مسئله سرب شد هنر شوروی که  نای (Белади и Краус, 1989: 130).  شد خواهد پیروز آسانی به
رو شتود و طریعتت    از ابتدا درگیر مقابلته بتا نیروهتای دشتمن ختود بتود بتا یکنتواختی روبته         

 آمیزی به خود بگیرد. خشونت

 ۀاتحادیت  زمتان  آن در کته  1فتادییف  الکستاندر  بتا  استتالین  دیتدار  جریتان  در 194۶ سال در
 رفیتق  بگوییتد  متن  بته  خواهیتد  متی  چه: »پرسید استالین د،کر می هرریر را شوروی نویسندگان

: داد پاستخ ، گرفت می را استالین با کنندگاندیدارهمۀ  وبیش کم که اضطرابی با فادییف «فادییف؟
 کته  کننتد  متی  گمتان  بسیاری .ایم آمده شما های توصیه و راهنمایی شنیدن برای ما استالین رفیق»

 توستعه  را آن ت،ستم  کتدام  بته  دانیم نمی .است رسیده سردرگمی و بست بن به ما هنر و ادبیات

 شتلیک  انتهتا  تا که بینیم می را قهرمانانی آن در فقط رویم می سینما سالن این به وقتی امروز .دهیم

                                                           
1. Алекса́ндр Алекса́ндрович Фаде́ев / Alexander Alexandrovich Fadeyev 
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 و هتا  نقص جا همه .افتد می راه ها انسان خون از ای رودخانه و کنند می مرارزه دشمنان با و کنند می
 ,Жухрай).« انتد  شتده  خسته ریزی خون و جنی از مردم .دهند می نشان شیوه یک به را ها سختی

در دانشگاه فولتون میستوری و آغتاز رستمی جنتی      1با توجه به سخنرانی چرچیل (128 :1996
سرد و پیامد آن تقابل غرب و شرق، سینما نیز از این جنی سرد تثثیر پذیرفت. از آن پتس، در  

داری و کمونیسم، شکل دیگری از درگیری و نزاع آشکار بود. این یههر دو جرهۀ فرهنگی سرما
پردۀ آهنین که حجابی میان غرب و شرق شده بود، به عرصۀ فرهنی و هنر نیز رستوخ کترد و   

 های مختلف هنری از جمله سینما نیز اثر گذاشت. بر عرصه
 

 توجه استالين به سينما
در مسالل مربوط به قالب و فرم در  شینظرها کاربستیکی از کارهای استالین، حضور فعال و 
ای زیاد بود که حتی در روند ستاخت و تولیتد آثتار     هنر بود. نظارت استالین بر سینما به اندازه

بستت. بتدین    کرد و نظر خود را به کار متی  نامه شرکت می ویژه روند نگارش و فیلم سینمایی به
انتد   کش حزبی حرکت کترده فقط در جهت خط ای بود که گویی هنرمندان گونه ترتیب، نتیجه به

با توجه بته   1938در بهار  و آفرینش هنری آنان با نظارت و اصالح حزبی به بلوغ رسیده است.
مستقل شناخته شد و کمیتتۀ ستینما    ای عنوان شاخه های بسیار مهم سینما، این صنعت به ویژگی

هتا،   یر این هنر در آمتوزش تتوده  به اهمیت تثث توجه بادر شورای کمیسرهای خلق تشکیل شد. 
 کترد   هتا را ویترایش متی    ها را انتخاب و متن کرد، نام فیلم استالین خودش بر سینما نظارت می

.(Алексиев, 2005: 173)     استالین به سینما عالقۀ زیادی داشت و بتا حساستیت فتراوان محتتوای
ای پایانی عمر استتالین نیتز   ه کرد. این حساسیت و عالقه حتی تا سال آثار تولیدی را بررسی می

 فتیلم  تماشتای  یشها سرگرمی از و شد تنهاتر او زمان مرور بههای پایانی  در سال همراه او بود.

 او بیشتر همه از .کرد می تماشا را خارجی ۀشد هخرید های فیلم یا شوروی جدید های فیلم او .بود

بته شتیوه استتفاده از     و 2کالخوزها در زندگی با رابطه در که برد می لذت ایدلولوزیک های مفیل از
 سترگئی  که مخو  ایوان فیلم وضعیت به توانست او .بودند شده ساخته 3تالنم سنتی و موسیقی

 کتارگردان  فیلم، این نخستین بخش در .کند ارزیابی را آنو   رسیدگی هم بود ساخته آیزنشتاین

 نستخه  این از آیزنشتاین دوم، بخش در اما د،ده می اراله مخو  ایوان ازیکی ایدلولوز یتصویر

 ,Белади и Краус). شتد  نمایش داده استالین مرگ از پس و زیاد تثخیر با فیلم این. گرفت فاصله

1989: 110) 
داشتتند، تحستین     استالین فعالیت سینماگرانی را که در جهتت ایتدلولوزی او قتدم بتر متی     

کته   یزمتان  پرداخت. قدیس استالین میهای وحشت استالینی، هنر به تکریم و ت کرد. در سال می

                                                           
1. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill 

2. Колхо́з (акроним от коллективное хозяйство) / Kolkhoz 

3. Сентименталь / Sentimental 
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او را دعتوت کترد و هنگتام بحتث و      نیکترد، استتال   یبتاز  نمایرا در ست  نینقش استتال  1یکید
گفت:  نیبه استال یکیدر پاسخ، د «؟یکرد یرا باز نیچگونه نقش استال: »دیپرس اووگو از  گفت
و  شتد از جتواب او خشتنود    نیاستال.« ندیب یکردم که ملت او را م یگونه باز را آن نیمن استال»

 داد هیت بتاال هد  تیت فیبتا ک  اایت کن یبطتر  کیت  یکت یآنگتاه بته د  « هم پاستخ شتما   نیا»گفت: 
(Мартиросян, 2008: 242). لمیو فت  3پرنتستف  یبه کتارگردان  2«یگره جنوب» یها لمیدر ف دیکی 

ه ستاخت  1949و  1948 یهتا  کته در ستال   5یشنفستک یو یبه کارگردان 4«1919 ینشدن فراموش»
 کرده بود. یباز ،شدند

کترد. هنرمنتدان    قدر با لطف و نرمی رفتتار نمتی   الرته استالین نسرت به هنرمندان همیشه این
های خونین به جوخۀ آتش سپرده شدند. نمونۀ ایتن هنرمنتدان متایر     های تصفیه زیادی در سال

هتایی بتزرگ    نهایی چون آیزنشتاین از رهگذر شاگردی او بته کتارگردا   هولد بود که کارگردان
در مستکو اعتدام شتد؛     نیاستتال  یهتا  یساز پاا در جریان ۶هولد ریما 1940سال  تردیل شدند.
زمان تا  نی. از ادیکه او هنوز زندان بود، در آپارتمانش به قتل رس یزمان خ،یرا داینایهمسرش ز

اه بتا  پتاا شتد و همتر    یتئتاتر شتورو   خیبارهتا از تتار   ،از مایرهولد یهر نشان 1950 ۀدهۀ مین
همکتارانش  از ستوی   یادآوریت در متورد او، هرگونته    گتر یو هتر منرتع د   وهایبودن آرش یمخف

شده بود که در کشور ختودش.   پااقدر  عمل هماندر شد، نام او خارج از کشور،  سرکوب می
 هتا  معلوم شد و اتهتام  سرانجاممرگش  لیاز او شروع شد، دال اعترار بازگرداندن 1957سال در 
هولتد   ریکه متا  یدر حال 7تسفنیکوز .(Schneitzer and Marcel. 2014: 9)ل اعالم شد او باط هیعل

از  یاز تئتاتر شتورو   شتتر یب یلت یخ یشورو ینمایس»کرد، گفت:  می یمعرف یسخنران کیرا در 
گرچته ختودش هرگتز     د،یت نام« معلم متا »او مایرهولد را « .هولد آموخت ریدرخشان ما هایکار

هتا   آن انیت در م نیزنشتتا یچتون آ  هتایی  کتارگردان  نکهیا گران با وجوددیشاگرد او نروده است. 
 یا بوده باشد که در مقاله زیآم جسارت دیبا نیزنشتایآ یدانند و برا او می ونیهستند، خود را مد
پتدر  »کترد، از او بته نتام     می یهولد اعترا  اجرار ریما یاسیس یبه بدنام یبه او اشاره کند. وقت

 (Schneitzer and Marcel. 2014: 10). کرد ادی« امی معنو
8کونتستوا  در شیالهایو از یکی در را خود زمان شتریب و شد تنهاتر زندگی آخر های سال او

 

اش را به فیلم و سینما از دست نداد و در ویالیش فتیلم تماشتا    ها عالقه در این سال. گذراند می

                                                           
1. Алексе́й Дени́сович Ди́кий / Alexey Denisovich Dikiy 

2. Южный узел 

3. Арка́дий Алексе́евич Пе́рвенцев / Arkady Alekseevich Perventsev 

4. Незабываемый 1919-й 

5. Все́волод Вита́льевич Вишне́вский / Vsevolod Vitalievich Vishnevsky 

6. Все́волод Эми́льевич Мейерхо́льд / Vsevolod Emilevich Meyerhold 

7. Григо́рий Миха́йлович Ко́зинцев / Grigori Mikhaylovich Kozintsev 

8. Кунцево / Kuntsevo 
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 را او ی،قتو  محافظان سفرها درین است. بودن این موضوع برای استال . این کار نشان مهمکرد می
 بتا  او ارتراط .دادند می ادامه خود مسیر به هاایستگاه در توقف بدون قطارها و کردندمی همراهی

1آلیلویتوا  ستویتالنا  استتالین،  دختر .شد قطع کامل ه،ساد افراد زندگی واقعیت و واقعی جهان
 در 

 سته  او بترای  و کترد می فعالیت اتاق یک در فقط خود ویالی در پدرش گوید می خود خاطرات

 Белади и)م فتیل  تماشتای  و گرجستتانی  شتراب  نوشیدن پیپ، کشیدن: بود مانده باقی سرگرمی

Краус, 1989: 18). 

یی داشتت  هایژگیوتثثیر مدیریت فرهنگی استالین بر سینما انکارناپذیر است. این مدیریت 
 ینمایکتتاب ست   دروان استتخراج کترد.   تت  ، متی هتای سیاستی آن دوره   گفتمان فیلم  که با تحلیل

آمیز تالش شده بتود  نقتش متدیریت حزبتی در ارتقتای کیفتی آثتار         صورت اغراق ی بهشورو
 ینمایست  یجهتان  جایگتاه و  یاتحتاد شتورو   یینمایست  یها تیموفق همۀ: »سینمایی ترسیم شود

 یروحکومتت شتو   تیریمتد  ۀویاستت. شت   نیو استال نیو لن ستیمرهون حزب کمون یشورو
 (Советское Кино, 1937: 13) «را فراهم آورد. نمایس یامکان رشد و ترق

 
 نتيجه 

. تتزار نتیکالی   زمان شتد  هم های سیاسی و اجتماعی آغاز قرن بیستم در روسیه با هجوم بحران
کتردن   دوم که زمامدار امور بود با انجام اصالحاتی مانند ایجاد مجلس نتاموفق دومتا بترای آرام   

و یکشتنرۀ ختونین و    1905کوشید. رویدادهایی مانند جنی روسیه و زاپن، انقتالب   می اوضاع 
ستوی   شتود و جامعته بته    تتر  هتا گستترده   چند سال بعد جنی جهانی اول، سرب شد تا بحتران 

اصتالحات   دوانتد و  شته یر هیروست میتان متردم   در  یتفکتر انقالبت  ومرج و آشوب بترود.   هرج
الدیمیتر لنتین شتخص انقالبتی بتود کته از زمتان اعتدام         بخشی موقت بود. و نیز آرام نیپیاستول

پرورانتد. او   برادرش توسط رزیم تزاری سودای براندازی حکومت دیرپای تزاری را در سر متی 
خواست مردم روسیه را از این راه در تثثیر قترار   ها و تولید فکرهای نوین می با تثسیس روزنامه

کردن دولت موقت کرنستکی   ب اکترر با سرنگونانقال 1917دهد و الرته موفق هم شد. در سال 
هتایی داشتت کته     پیروز و ایدلولوزی جدیدی بر روسیه حاکم شد. این ایدلولوزی نوین مؤلفته 

-گرفت. ایدلولوزی مارکستی  های آن از تفکرهای فیلسو  آلمانی، کارل مارکس ریشه می بنیان
نین در راه ایجاد این مدینتۀ فاضتله   داد و ل شهر سوسیالیستی را می کمونیستی وعدۀ ایجاد آرمان 

کردند و عمر کوتاه لنین سترب   های بسیاری کرد. اما همۀ اعضای حزب مانند او فکر نمی تالش
 پروراند، ناتمام بماند.  شد طرحی که در سر می

دهنتدۀ راه   شخصی که جایگزین لنین شد، یعنی زوز  استالین، با وجود همۀ ادعاها، ادامته 
روز  بته  اش بتا لنتین روز   هتای فکتری   دست گرفت اختتال   ه او زمام امور را بهاو نرود. زمانی ک

                                                           
1. Светла́на Ио́сифовна Аллилу́ева / Svetlana Iosifovna Alliluyeva 
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ها که بر حوزۀ فرهنگی اثر گذاشت، نگاه و رویکردهای این دو  تر شد. بیشتر این اختال  نمایان
تر بتود و متناستب    های لنین منعطف و فرهنی بود. دیدگاه رر به دین و علم، هویت و اخالقره

-گونه نرتود و اختتال    شد. اما استالین این و سیاسی، با اوضاع سازگار میبا تحوالت اجتماعی 

های فکری او با رهرری پیشین، سرب تثثیرپذیری هنر و فرهنی در کشور شد. فضای هنتری و  
های استتالینی تتثثیر بیشتتری پتذیرفت، زیترا در مرحلتۀ اول        ها و انگاره ویژه سینما از دیدگاه به

هایش را به او نداد. در مرحلتۀ دوم،   کردن ایده کومت فرصت اجراییفرصت کوتاه لنین برای ح
ویژه سینما سرب تثثیر چشمگیری  نسرت بلند رهرری استالین و توجه ویژۀ او به هنر و به عمر به

هتای فرهنگتی    در زمتان رهرتری استتالین، رویکردهتا و سیاستت      بر این حوزۀ فرهنگتی شتد.  
گرایتی سوسیالیستتی، بلشویستم     یر قرار داد مانند مکتب واقعکارگرفته شد که سینما را در تثث  به

های خونین استالین و ایجاد کیش شخصیتی پیرامتون استتالین. زدانتف کته فتردی       ملی، تصفیه
عنوان عامل استالین آیتین ختود را بتر عرصتۀ هنتر       صاحب نفوذ در فرهنی شوروی بود نیز به

 گرفت. کار می به
داد و بتا ورود و نظتارت، آن را کنتترل     حتوزه از فرهنتی    ای بته ایتن   استالین اهمیت ویژه

ای جتز   ها چتاره  کرد و کارگردان هایی را تدوین می کرد. او برای این هد  دستورها و روش می
شود و هد ، تثیید  ها نداشتند. در این نوشتار، از الگوی مدیریتی استالین دفاع نمی پیروی از آن

کند که در شرایط خفقتان   این نوشتار بر این مطلب تثکید می شیوۀ مدیریتی استالین نیست. بلکه
هتای برجستتۀ تتاریخ     توانند آثاری خلق کنند که در شمار آفرینش ها می و سانسور نیز کارگردان

سینمای جهان به شمار آیند و به ضرورت نظارت و کنتترل سترب اتفتت کیفتی آثتار ستینمایی       
ا، منافع ایدلولوزیک حزبتی بتر حقتوق آفریننتده و     شود. در مدل مدیریتی استالین در سینم نمی

کترد. ایتن    مخاطب برتری داشت و قدرت آشکار برتر، مسیر حرکت هنرمندان را مشخص متی 
ها با نظارت  های درخور توجهی دارد. کارگردان های منفی خود نکته شیوۀ مدیریتی با همۀ جنره

توانند آثتاری   ایند واالیش هنری میو کنترل دولتی و متناسب با فرهنی جامعه و مخاطب در فر
شتوند. ایتن    برجسته را خلق کنند و نظارت و کنترل همواره سرب اتفت کیفی آثار سینمایی نمی

ویتژه ستینماگران باشتد. ایتن نوشتتار       تواند مورد توجه هنرمندان و بته  موضوع بیش از همه می
انقالبی آیزنشتاین باشد. با  سیاسیهای آینده برای کالردشکافی آثار  ای بر پژوهش تواند مقدمه می

توان آثار سینمایی چون رزمناو پوتمکین، اکترر و اعتصاب را بررسی و  روش تحلیل گفتمان می
 از آن مدل دقیق مدیریت استالین بر آثار آیزنشتاین را استخراج کرد.
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