
  ی هنر، از تروتسکیسه مقاله درباره

  رامین جوان :نوشته

 

ی هنر و سرشت هدفمند و اجتماعی آن بدین معنی نیست که ما های عینی و اجتماعدریافت مارکسیستی ما از وابستگی

وجه تنها آن هنری هیچهایمان هدایت کنیم. برای ما بهها و دستورالعملکمک فرمانکوشیم هنر را بهمی -زبان سیاسیبهـ

م که خواهیاعران میی کارگران سخن بگوید، بسی جاهالنه است اگر گمان رود که ما از شنو یا انقالبی نیست که درباره

ای حتماً یک دودکش کارخانه یا قیام علیه سرمایه را توصیف کنند. روشن است که هنر نو از نظر ارگانیک در مرحله

 ی پرولتاریا را در مرکز توجه قرار دهد.نیست که بتواند مبارزه

جای مزرعه را زیر و رو زم است همهاما گاوآهن هنر مدرن هم نباید تنها یک گوشه از زمین ما را شخم بزند، بلکه ال

        کند. 

**** 

 آفریِن انسان را در رابطه با طبیعتگر و زیباییکه گوشه یا مقطعی از حقیقِت آفرینشجا واقعی و زیباستتا آن« هنر»

که هنر ین دلیل استهمهاست. بهی زیباییی همهـ آفرینندهدر رابطه با طبیعتانسان بیاموزد که ـتصویر بکشاند و بهبه

های تحت استثمار و ستم ندارد؛ و اینک )یعنی: در حاکمیت مناسبات راستایی با تودهای جز همحقیقی ... چاره

               پرولتاریا قابل تصور است. راستایی با انقالب اجتماعِی اش تنها در همدارانه( رهایی و فراروندگیسرمای

  

  

 ی هنر، از تروتسکیسه مقاله درباره

  

            مترجم: رامین جوان

  

 ی مقدماتی:چند نکته

حال، سازای ابعاد دریافت ی خویش را دارند، اما درعینکه استقالل معنایی و مفهومی ویژهاین سه مقاله ضمن این

مشخص،  یازمانهبر مشروط بودن بهگیری خویش، عالوهاند که در شکلی نیز بودهطبقاتی معینـکنش اجتماعی  و نتیجتاً 

ً ـ تر: قصد از ترجمه و انتشار این سه مقالهبیان روشناند. بهپیوسته و حجمی نیز واقع گردیدههمناگزیر به ـ تأکید روی عمدتا

کی از رهبران انقالب اکتبر( دربرخورد با هنر و پرداز انقالبی و نیز یی یک نظریهمثابهمتدولوژی تروتسکی )به

 شناسی، و بالطبع ترویج این متدولوژی است.زیبایی

سوی هنر آزاد و پیش به» و « هنر و انقالب»، «فرمالیسم و مارکسیسم»از طرف دیگر، این سه مقاله )یعنی: 

گذارند که امروزه نمایش میی هنر را بهکردهایی در عرصهبا رویی تاریخِی خویش، مبارزه و چهره در جنبه«( انقالبی

گرچه  شود. بنابراین،بازار عرضه میتر بهتر و ارتجاعیمراتب محتال، به«ادبیات کارگری»مدرنیسم یا با ورچسب پست

یامد، اما ست درندر« ی سیاست و ایدئولوژی انقالبینزدیکی یک تحول اساسی در عرصه»بینی تروتسکی در مورد پیش

ی متدولوژیک در بررسِی طبقاتی، انقالبی و کمونیستی هنر )که اصولی، عام و که با آموزهبر ایندر این مقاالت عالوه

شویم که فراتر از جزییات تکنیکی )در ی انقالبی برعلیه هنری آشنا میای از مبارزهشویم، با بُرههکلی است( مواجه می

ررسی تواند در بـ میآندرصورت دقت کافی بهی انقالبی ـکه، این تجربهبوده است. نتیجه اینکلیت خویش( بورژوایی 

 ی حاضر نیز آموزنده باشد.ی هنِر بورژوایی در زمانهتر شوندههای هرچه ارتجاعیکنش

ر ست که امروزه دهاکه این سه مقاله ویرایش جدیدی از ترجمه و انتشار قبلی آنتوضیح استاین نکته نیز الزم به

 جستجوی اینترنتی در دسترس نیستند.



اه شناسی از نگای مختصر در مورد چیستی و منشأ زیبایی و زیباییی حاضر ضمیمهکه، مجموعهآخرین نکته این

و  باییادراک زیی بهتری برای تواند زمینهـ میتر آنویژه تبیین گستردهو بهمارکسیستی نیز دارد که نقد و بررسی ـ

 ی کمونیستی و پرولتاریایی فراهم بیاورد. این ضمیمه توسط رفیق عباس فرد نوشته شده است.شناسانهدریافت زیبایی

  

1 

 فرمالیسم و مارکسیسم

  

ای است ی هنر تنها نظریهگرایانهمایه دوران پیش از انقالب بگذریم، تئوری شکلهای نظری کماگر از برخی سیستم

آمیز این است که با ی تناقضاندام کرده است. نکتهدر سرزمین شوروی در برابر مارکسیسم عرضها که در این سال

یش در برابر وبگرایی( روسی پیوند تنگاتنگ دارد، و این جریان اخیر کمکه فرمالیسم روسی با فوتوریسم )آیندهوجود این

 در برابر مارکسیسم ایستاد.ی نظری سرسختانه کمونیسم تسلیم شد، اما خود فرمالیسم در عرصه

اره نظریه او، هنر هموپرداز فوتوریسم است و هم پیشوای مکتب فرمالیسم. بنا بههم نظریه ویکتور شکلوفسکی

سان، ینرسمیت شناخت. بدبار آشکارا بههای ناب بوده که فوتوریسم این دیدگاه را برای اولینای از فرمآفرینش خود بسنده

 لوفسکیشکهای نر آگاهانه در تاریخ است و فرمالیسم اولین مکتب علمی بررسی هنر. براثر تالشفوتوریسم نخستین ه

 ی شیمی ]معدنی[ وارد شدهمرحلهی شیمی آلی بهتئوری هنر و حتی تاحدی خود هنر از مرحله -نتیجه نبوده است!که بی-

روی  انقالبرا که به« کارسازش»های فوتوریستگذار مکتب فرمالیسم و نخستین کیماگر هنر گاهی اوقات است. پایه

خودی خود کامل نظر او چنین کنشی ضرورت ندارد، زیرا: فوتوریسم بهدهد. بهاند، دوستانه مورد عتاب قرار میآورده

 است.

خاطر خود این مکتب. باوجود برخوردهای سطحی دو دلیل برای ما ضرورت دارد: اول، بهفرمالیسم بهپرداختن به

ها بسیار سودمند است. گیری ارتجاعی تئوری هنِر فرمالیستی، بخشی از کارهای پژوهشی فرمالیسترغم جهتو علی

دانند، نارواست؛ اما اهمیت ها که خود را تنها نماینده هنر مدرن میخاطر فوتوریسم. هرچند که دعوی فوتوریستدوم، به

 وان انکار نمود.تافکنِی هنِر آینده نمیفوتوریسم را در شالوده

  

 فرمالیسم چیست؟ 

َرس عنوان تولدی پیشو دیگران این مکتب را قبل از هرچیز به ژاکوبسن، زیرمونسکی، شکلوفسکیدر حال حاضر 

ناسانه شهای ریشهی خود را تحلیل ویژگیشناسد و وظیفهکنند. این مکتْب فرم را پایه و اساس هنر شاعری میمعرفی می

توصیف و تر بهها بیشداند. )البته در تحلیلها میها، هجاها و صفتها، صامتی و برشمردن مصوتو نحوی آثار ادب

گمان نامند، بیها را دانش شاعری یا سرایندگی میتناوب آنها بهها، که فرمالیستکاریآمار توجه دارد(. این ریزهتر بهکم

ی عنوان عنصری اساستواند بهاند. این شناخت میمفید و ضروری ها را در نظر بگیریم، بسیاراگر ویژگی کاربردی آن

های توان گفت برای شاعران و نویسندگان بسیار مفید است که لیستی از واژهکارگاه شعر و فنون آن خدمت کند. میبه

سودمند و  آیندگاْن همی زبانی خود را گسترش دهند. برای سرسان گنجینهمترادف تنظیم کنند و مدام برآن بیفزایند و بدین

های معنایی آن، بلکه برکیفیت آوایی آن نیز تکیه کنند؛ زیرا هم ضروری است که در ارزیابِی یک واژه نه تنها بر تداعی

تواند در ی فرمالیسم میمندانههای معین و قانونگردد. روشدیگران منتنقل میشعر در درجه اول از مجرای آوایی به

ن راه تواجا میها و تشبیهات آن(. از اینهنرِی فرم مفید باشد )ایجاز، پویایی، تأثیر ابهام-ای روانیهگرِی ویژگیروشن

رد. بمحدودیت اجتماعی یک هنرمند منفرد یا کل یک جریان هنری بهتر پیسوی درک هنرمند بازگشود و بهدیگری به

دارد، این است که این مکتب بالنده را با معیارهای اجتماعی  نهایت اهمیتچه فعالً برای ما در این دوران انتقالی بیآن

تواند مفید های طبقاتی آن را آشکار کنیم. این امر نه تنها برای خوانندگان، بلکه برای خود مکتب نیز میبسنجیم، و ریشه

 دست آورد.های خود بهتر و بهتری از خود و آماجباشد تا شناخت دقیق

 شان قناعت کنند، یعنی همان اهمیتی کهنقش کمکی و تکنیکی برای روشهایحاضر نیستند بهها اما خود فرمالیست 

ز چیها همهروند. کلمه نزد آنها خیلی دورتر میشناسی. نه، آنآمار برای علوم اجتماعی دارد یا میکروسکوپ برای زیست

نشینی آواها و یک یک شعر عبارت از هم است و برای ادبیات همان اهمیتی را دارد که رنگ برای هنرهای تصویری.



اجتماعی -هاست. برخورد روانیها و رنگ آمیزیآوایی. قوانین هنر همان قوانین همهای رنگتصویر یعنی ترکیب لکه

 آید.حساب میهای شیمِی آلی بهکه برای ما در مطالعه میکروسکوپی و آماری مواد کالمی اهمیت دارد، نزد فرمالیست

 (.شکلوفسکی«)رنگ نبوده استگاه با پرچم باروی شهر هماره از زندگی مستقل بوده، و رنگ آن هیچهنر همو»

هرجا فرم باشد، محتوای (. »ژاکوبسنتنها لحظه اساسی در سرودن شعر است)« های بیان و گزینش واژهانتخاب شیوه»

، گیری کلمات مستقل استشاعری شکل(. »کروکنیچ«)کندسان فرْم محتوی را تعیین میای هم پدید خواهد آمد، بدینتازه

 ( و غیره...ژاکوبسن«)های خودبسنده"نشبنی واژهگوید "هممی خلبنیکوفگونه که یا آن

ها، جستند؛ برای عصر لوکوموتیو، توربینای میی بیانِی تازههای ایتالیایی در کلمات وسیلهدانیم که فوتوریستمی

اهراً گشتند. اما ظای میدنبال فرم تازهی زندگی بهها برای محتوای تازهعبارت دیگر، آن. بهی رادیو و غیرهالکتریسسته

ال دنب(. فوتوریسم روسی بهژاکوبسن«)نوآوری در عرصه گزارش نویسی است و نه در عرصه زبان شعری»این یک 

 نماید.م است که محتوی را تعیین میجا فرکند. در ایننهایت دنبال میچیز دیگری است، دستگاه واژگان را تا بی

: گر شده استی فرهنگ شهرنشینی جلوهای از تأمالت شاعرانه در عرصهکند که رشتهاعتراف می ژاکوبسنالبته 

: عبارت دیگر؛ به«ها جوشیده استاز خود آن خلبنیکوفو  مایاکوفسکیشعرهای شهروندانه »گیرد که اما او نتیجه می

ه، دنبال فرم تازی او را چنان پرورش داده تا بهده که بر چشم و گوش شاعر تأثیر نهاده یا قریحهاین فرهنگ شهری نبو

خود پدیدار شده و شاعر را واداشته که در ها و اوزان تازه باشد، بلکه این فرم تازه بوده که خود بهتصاویر، توصیف

درون ادیسه ابرها به»خودی خود از به« هااژهانبان و»سراغ زندگی شهری برود! تکامل جستجوی مواد مناسب به

جا هیچ نقشی ندارند. کافی است که این دیدگاه را رسیده است. دیگر خاِک اره، شمع و چراغ برق در این« شلوارها

کند چیز را کرده است و پیشاپیش اعالم میفکر همه ژاکوبسنروشنی بیان کنیم تا منطق واقعاً کودکانه آن دیده شود. اما به

پرداز فرمالیست و آقای نظریه«! ای مردم احمق، شهرها را ترک کنید»در شعری گفته است:  مایاکوفسکیکه همان 

 افزاید:متفکرانه می

خاطر افکاری که بیان نموده هشدار داد؟ اما خرده گرفتن شاعر بهآیا این یک تناقضی منطقی است؟ آیا باید به»

دا گِر نقِش یهوی قرون وسطی که بازیر نابخردانه است، درست مثل رفتار تماشاگرانهها و احساسات یک شاعاندیشهبه

 و غیره.«. زدندرا کتک می

کامالً روشن است که این جمالت را یکی از شاگردان بسیار با استعداد کالس پنجم دبیرستان با این نیت آشکار و 

خوبی قادرند را دست بیندازد. در واقع، نوآوران جسور ما بهشناسی نوشته که معلم مالنقطی زبان« خودبسنده»کامالً 

 وجه دشوار نیست.هیچتوانند نظریات خود را سرراست بیان کنند. اثبات این امر بهدیگران را دست بیندازند، اما نمی

ـ ژه همین آخری(ویمترو، الکتریستیه، تلگراف، اتومبیل، توربین، کافه شبانه )و بهطبیعیاست که فوتوریسم از شهر ـ

ای پیدا نکرده بودند. فرهنگ شهری در اعماق ناخودآگاه فوتوریسم ریشه دوانده است. تأثیراتی گرفت که هنوز فرم تازه

خاطر یافتن یک فرم هنری برای بیان روح گر تالش بهشناسی، قوالب نحوی و ریتم فوتوریسم نمایانتصاویر، ریشه

ای مردم احمق، شهرها را ترک »دارد: بانگ برمی مایاکوفسکیسیده است. وقتی سطح آگاهی رشهرهاست که اینک به

این فریاد کسی است که تا مغز استخوانش شهرنشین است. درعین حال او بسیار واضح و آشکار با لحن آدم «!کنید

ا یست که ما شاعر روجه بر سر این نهیچییالق رفته است. مطلب بهزند که شهر را ترک کرده و بهشهرنشینی حرف می

ی خویش است که شاعر ی بیان ویژهخاطر بیان احساسات و عقایدش بازخواست کنیم. بدیهی است که شاعر با نحوهبه

گوید، وظایف مکتبی که پذیرفته یا خود پایه گذاشته، پاسخ میشود، اما تنها در آخرین وهله است که شاعر در زبان بهمی

ی محدودی عرصهذات او قرار گرفته است. این در مورد شاعرانی هم که در شاعری به هرچندکه این مکتب بیرون از

آمیزی فردِی فرِم شعری البته با ذهنیت فردی پردازند نیز صادق است. رنگ)مثالً زندگی و مرگ شخصی خود( می

های هنری کنار سبک و شیوهکارگیری وسایل بیانی، با حال هم در عرصه احساسات و هم در بهساز است، اما درعینهم

فت توان گی شعر تغزلی مینیازهای جدید است. در محدودهآید. فرم هنری نو از دیدگاه بینش تاریخی همواره پاسخی بهمی

ها عناصر فردی، ای از روندهای واالیش وجود دارد که در آن: میان تمنیّات جنسی و یک شاعر عاشقانهْ نظام پیچیدهکه

شق کند. اشکال اجتماعی عکندی تغییر میی جنسی آدم بهی موروثی، یعنی غریزهاند. شالودهماعی نیز دخیلموروثی و اجت

نیازهای  افزایند وآن میهای رنگارنگی بهروشنگذارند. سایهشوند و بر روبنای روانی عشق تأثیر میتر دگرگون میسریع

ای در شعرسرایی ضرورت دارد. شاعر مواد ی کالمی تازهگنجینهها آورند که برای بیان آنای پدید میروحی تازه

خویش  آگاهی هنریی زندگی را در های تازهتواند در محیط اجتماعی خود بیابد. او باید بتواند انگیزهآفرینندگی را تنها می

 بخشد و او را قادرای میزهشاعر مواد کالمی تایابد، بهجاری سازد. زبان که با شرایط زندگی شهری تغییر و تکامل می



د، انای که از ژرفای تاریک ناهشیارش جوانه زدهها و احساسات تازهآمیزی جدیِد واژگان برای اندیشههمسازد که با بهمی

تبعیت از شرایط اجتماعی دگرگون نشود، در هنر هم هیچ تغییری پیش نخواهد چه روح بههای جدید هنری بیابد. چنانفرم

 کردند.های یونان باستان قناعت میهای تورات و افسانهآیهچنان بهها نسل در نسل همسانآمد: ان

آید و نویسی پدید میی گزارشگوید که فرم نو تنها در عرصهاما جناب فیلسوف فرمالیست برای بستن دهان ما می

طور باشد، پس شاعری است! اگر این آتش کشیدهخاطر یک دستمال قیصریه را بهی زبان شعری. حضرت بهنه در حوزه

 ای برتر.سبک و شیوهنویسی است، تنها بههم نوعی گزارش

ها بر سر هنر ناب و هنر متعهد دعوا داشتند. ما وارد این میدان نخواهیم شد. های روسی مدتها و نارودنیکلیبرال

د عینی و تاریخْی هنر همواره محصول شرابط دیالکتیک ماتریالیستی در سکوی باالتری قرار دارد: از دیدگاه یک رون

هم نزدیک ها و احساسات را بهیابد، اندیشهتاریخی است. هنر برای شرایط تیره و ناهموار اوزان مناسبی میـاجتماعی

 را کند و آنبخشد، احساس را تلطیف میها را غنا میی معنوی افراد یا گروهدهد، تجربهکند یا دربرابر هم قرار میمی

رویاند و پرورش فرد، گروِه اجتماعی، تجارب جمعی فرامیسازد، نیروی بیان ذهن را با توجه بهتر و تأثیرپذیرتر مینرم

 .دارشود. و دیگر هیچ اهمیتی ندارد که زیر پرچم هنر ناب عرضه شده باشد و یا هنر علناً جهتطبقه و ملت را باعث می

جستند، عنوان تعهد را بر پرچم خود نقش زدند. خلق میفکرانی که راهی بهی ما، روشنروند تکامل جامعهدر 

ای هشان را مختنق ساخته بود، در میان الیهها را درهم کوبیده و فضای فرهنگیفکران ناتوانی که تزاریسم آنروشن

خاطر د، تنها بهاندیشناو میخلق ثابت کنند که تنها بهکوشیدند بهمی هاگشتند. آندنبال پایگاه ]خلقی[ میتر اجتماع بهپایین

اند بدون زیرپوش میان خلق رفته، آمادههای بهوار دوست دارند و درست مثل نارودنیککنند و او را دیوانهاو زندگی می

فرم را قربانی کنند تا رنج و  چنین آماده بودند که مفهوم هنریفکران همتمیز، بدون شانه و مسواک سر کنند. روشن

بیان درآورند. از طرف دیگر، بورژوازی که هم امتیازات ترین شکلی بهواسطهترین و بیمستقیمامیدهای ستمدیدگان را به

د. خزی« هنر ناب»زیر َعلَم فکران را پشت سر خود داشته باشد، بهخواست روشنتوانست بپوشاند و هم میخود را نمی

ی کنار زده شدند، دور است. مارکسیسم در پهنهکسیسم از این هر دو جریان تاریخی که توسط تاریخ هم بهدیدگاه مار

ا هخاطر اندیشهوجه بههیچاست. شاعران را به« متعهد»و « ناب»های اجتماعی هنرهای دنبال کشف ریشهپژوهش علمی به

ری سازد: یک فرم معین هنتری مطرح میهای بسیار عمیقرسشکند، بلکه پاند بازخواست نمیو احساساتی که بیان نموده

کامل ها در روند تناند؟ آها و احساسات چگونهتابد؟ تمینات اجتماعی این اندیشههایش چه احساساتی را برمیبا تمام ویژگی

ام اند؟ کدتازه وارد شده حوزه یک فرمتر: کدام عناصر ارثیه ادبی بهگاهی دارند؟ و بیشتاریخی جامعه یا طبقه چه جای

های تاریخی بودند که مقاومت آگاهی شعری موجود را درهم شکستند و راه را برای افکار و احساسات جدید باز انگیزه

خود بگیرد، اما نقش هنر در روند اجتماعی داری بهتر شود و اشکال متنوع و دامنهتواند پیچیدهها میکردند؟ این پژوهش

 اسی آن باقی خواهد ماند.همواره محور اس

شود و مطابق آْن انتظارات خود از هنر را عنوان کند که طی زمان دگرگون میای در هنر سیاستی اعمال میهرطبقه

ای از عرضه و تقاضاست که با شگردها و ابتکارات گویی در میان درباریان و اشراف، روال سادهکند: سنت مدیحهمی

ماند، و در این مورد ذوق های اجتماعی و حتی تعلقات فردی هنر هرگز پوشیده نمیگیشخصی تکمیل شده است. وابست

ها تر بورژوازی بالنده سرانجام او را پس از عبور از کوره راهتر و عامکند. مشرب وسیعی دربار را منعکس میو سلیقه

: نارودنیکی نیز خودپسندی طبقاتی وجود داشتجنبش فکران وابسته بهرساند. در تعهد یاد شده روشن« هنر ناب»تئوری به

ند. ایفای یک نقش تاریخی دفاع نمایتوانستند از موجودیت و حق خود بهیافتند، نمیفکران بدون خلق پایگاهی نمیروشن

ها نهال ها رنگ باخت و در میان جناح چپ آنمبارزه انقالبی بود که خودپسندی طبقاتی آناما تنها با ورود به

توانستند آن را کردند، بلکه تا جایی که میفکران تعهد خود را هرگز پنهان نمیدگذشتگی جوانه زد. این روشنازخو

 قربانی نمودند. -مثل خیلی چیزهای دیگر-سان در هنر، گاهی خوِد هنر را گذاشتند و بدیننمایش میبه

های عینی و اجتماعی هنر و سرشت هدفمند و اجتماعی آن بدین معنی نیست که مارکسیستی ما از وابستگیدریافت 

 وجه تنها آن هنریهیچهایمان هدایت کنیم. برای ما بهها و دستورالعملکمک فرمانکوشیم هنر را بهمی -زبان سیاسیبهما ـ

م که خواهی، بسی جاهالنه است اگر گمان رود که ما از شاعران میی کارگران سخن بگویدنو یا انقالبی نیست که درباره

ای حتماً یک دودکش کارخانه یا قیام علیه سرمایه را توصیف کنند. روشن است که هنر نو از نظر ارگانیک در مرحله

ا یک گوشه از زمین ی پرولتاریا را در مرکز توجه قرار دهد. اما گاوآهن هنر مدرن هم نباید تنهنیست که بتواند مبارزه

 یتردید نوع محدود و شخصی تغزل نیز در پهنهجای مزرعه را زیر و رو کند. بیما را شخم بزند، بلکه الزم است همه

تر بگوییم: تغزل تازه برای پرورش انسان نوین ضرورت دارد. اما برای خلِق آْن هنر مدرن حق زیست دارد. حتی بیش



مسیح یا  ی( با تصاویر کهنهآنا آخماتوواای ببیند و احساس کند. وقتی نزد شاعری )مثل تازهی گونهشاعر باید دنیا را به

کنیم با نوعی از تغزل طرف هستیم که برای انسان نوین از اهمیت اجتماعی و مآالً شویم، احساس میحتی یهوه روبرو می

 آیند، باز از نوعی کسالت روحیبیان میانِی کهن بهی زبجا که این عبارات تنها در لفافههنری برخوردار نیست. حتی آن

سی کند و ککس برای شاعران موضوع تعیین نمیگیرد. هیچکنند که با آگاهی انسان نوین در تضاد قرار میحکایت می

ای تازه یی نوین هم که برای ساختن دنیاطبقهکنید! اما بهچنین قصدی هم ندارد. تنها آن چیزی را بنویسید که احساسش می

زبان عتیق را به دوموسترویبینی شما بگوید: وقتی شما جهانفراخوانده شده، اجازه بدهید که در این یا آن مورد به

شوید. شکل هنری در مرزهای معین و بسیار فراخ امر مستقلی است، اما ای نمیگردانید، از نظر ما شاعر تازهبرمی

جانی برای تولید و مصرِف آن های بیکند، دستگاهخاطبی که آن را دریافت میهنرمندی که این شکل را خلق نموده و م

از  آهنگی برخوردارند. یکیـ از هماگر نه همیشهای هستند با روانی پرورش یافته که ـهای زندهشکل نیستند، بلکه انسان

ها های هنری. فرمالیستپرورش فرمکارکردهای این روان که متأثر از شرایط اجتماعی است، عبارت است از آفرینش و 

 دهند، همان انسانی کهشان برداشت نادرست خود را برپایه انکار یگانگی روحی انسان اجتماعی ارائه میبا تمام زیرکی

 برد.آفریند و هم از آفرینش دیگران بهره میهم می

ن شکل آبیان آورد و بهو سر برداشته را بهتازگی در اهنری نیاز دارد که بتواند احساسی که بهپرولتاریا امروزه به

 آید. اهمیت آن در همین نقش عینی و تاریخیوجود نمیزیبا بدهد. چنین هنری یک پدیده تاریخی است و با سفارش دولتی به

 توان چشم پوشید و نه از تأثیرات آن در امان ماند.آن است. از این نقش نه می

بیل معیارهایی از قحق از ولنگاری منتقدین ادبی که بهها بهعینیت توجه دارند. آنها بهرسد که فرمالیستنظر میبه

خاطر بندی و ارزیابی هستند. اما بهتری برای دستههای دقیقدنبال نشانهها بهآیند. آنخشم میکنند، بهذوق و سلیقه تکیه می

طور که همه خوانی. همانشناسی و مهرهدرست مثل خط افتند،دام خرافه میشان بههایتنگی نظرگاه و سطحی بودن روش

های وخمکاوش در پیچها بههای عینی توجه دارند. آننشانههم در مطالعه منش انسان تنها به« مکتب»دانند این دو می

وط ها مربخصیت آنشها بههای گردن آدمپردازند. شاید دستخط یا مهرهها میگردن آنهای پِس بلندیودستخط افراد یا پست

ی و گرایی که برعناصر تصادفدهد. این نوع عینیی ابعاد شخصیت را نشان نمیشود، اما این ارتباط مستقیم نیست و همه

تی ی کالمی انجامیده است. وقخرافهگونه که در فرمالیسم بهشود. همانگرایی منجر میبدترین ذهنیفرعی استوار است، به

داند که با این اطالعات ها را سنجید و اوزان را اندازه گرفت، بعد یا اصالً نمیا را شمرد و بیتهآقای فرمالیست صفت

پایه و تصورات بیدرصد آن به ۹۵شود و فرمالیسم مربوط میدرصد آن به ۵دهد که چه کند و یا ناگهان بیالنی ارائه می

 .اساس

چه روند آفرینش هنری را تنها ترکیبی از گیر نیستند. چنانهای هنری خود پیها اساساً در طرح برداشتفرمالیست

 ی نظریه هنری ما چنینگاه هستهطریق پیش ببریم، آنی وظایف شاعری را بدینها بدانیم و سعی کنیم که همهآواها و واژه

ی آثار هنری همه توانهای جبری واژگان میوسیله تجزیه و ترکیبو به« دال»کمک محور صورتی پیدا خواهد کرد: به

توان دوگونه برخورد می یوگنی اونگینها با اثری نظیر موجود و قابل خلق در آینده را ابداع نمود. از نظر فرمالیست

کرده( و هم  پوشکینی هنری موجود انجام داد )یعنی: همان کاری که توان گزینش واژگان را مطابق ایدهنمود: هم می

تر است، زیرا از طرفی از عناصر ی در نظر گرفت. از دیدگاه فرمالیستی راه دوم مطمئنهای جبرموضوع را مثل فرمول

، ینیوگنی اونگبخشد که در حین بررسی ما این نوید را میکنار است و از طرف دیگر بهغیردقیقی نظیر ذوق و الهام به

جا زمان نامحدود و ابدی نیاز داریم. اما از آنبه ای تنهاچنین مرحلهآثار ادبی ممتاز دیگری برسیم. برای نیل بهخودمان به

ترین چنان مهمتمام معنی همی هنری موجود بهطریق اولی خوِد شاعراْن فاقد چنین چیزی هستند، ایدهکه بشریت، و به

 و هم ها و عواطف شخصی یا اجتماعی،گاه بالغت شعری باقی خواهد ماند: هم در قالب بیان دقیق و روشن اندیشهتکیه

سوی تحقق هنرمندانه پیش برود، از سوی فرم صورت حال و هوای ناروشن. هرگاه این اغتشاش ذهنی خالق بهبه

اندازد. می ایبینی نشدهمسیر مطلقاً پیشگیرد که آن را بهای قرار میهای تازهها و انگیزشدلخواهش تحت تأثیر چنان کشش

ی هنری موجود نیست، بلکه عنصری فعال است وجه برگردان منفعل ایدههیچانی بهمعنی است که فرِم زباین امر تنها بدین

ارد و گاه گذکه طی آن فرم برمحتوی اثر می -ی متقابل فعالی گذارد. اما چنین رابطهی اصلی نیز اثر میکه برخوِد اندیشه

ی آشنایی است. این امر هرگز دلیلی پدیده های زندگی اجتماعی و زیستیبرای ما در حوزه -کند بنیاد آن را دگرگون می

شناسی یستشناسی یا زدر جامعه« فرمالیستی»ای برای یک مکتب تواند پایهبر انکار داروینیسم یا مارکسیسم نیست و نمی

 شمار رود.به



 ویژه دربه دهد،ها ارائه میترین ارزیابیهای فرمالیستی را با ذهنیای از لفاظیکه در آثارش ملغمه شکلوفسکی

ی ای که در برلن انتشار داده در سه صفحهای دارد. در جزوهتاریخی موضع بسیار خصمانه-برابر معیارهای هنری مادی

نه چهار و -با بیانی آشفته برعلیه دیدگاه ماتریالیستی هنر پنچ دلیل  -های اوستتردید حسن اصلی نوشتهایجاز بی-کوچک 

اقامه نموده است. بد نیست اندکی بر دالیل او درنگ کنیم تا واقعاً ببینیم که این آخرین کالم  -لیلنه شش، بلکه درست پنج د

ترین افاضات عالمانه همراه است( تا چه حد پوک و میان تهی است. ی کوچک با متنوعدر تفکر علمی )که در همین جزوه

 گوید:می شکلوفسکی

تأثیری بر هنر داشتند، آیا ضرورت نداشت که موضوعات هنری  چه زندگی روزمره و مناسبات تولیدیچنان»

 «.دانیم که موضوعاْت موطِن ثابتی ندارندخوان نیستند باقی بمانند؟ اما میدر مناطقی که با آن مناسبات هم

ایه معجب استداللی! اتفاقاً موضوعات درست طبق مناسبات مورد نظر داروین، حتی بهتر از بعضی ادبای سبک

 دهند.ر مکان میتغیی

محتوی وابسته هستند، مخالف باشد؟ این واقعیت که هیچ معلوم نیست که چرا مارکسیسم ]باید[ با موضوعاتی که به

پردازند، تنها گواه بر محدودیت نیروی تخیل انسان و این سان میموضوعاتی یکها و طبقات گوناگون هرخلقی بهخلق

ای مقتصدانه شیوههای تولیدی دیگر، نیروهای خود را بهی عرصهنر هم مثل همهی هخواهد در عرصهتالش اوست که می

ی دیگر بهره جوید. استدالل کند که از میراث مادی و معنوی طبقهای با تمام نیرو تالش میکار بیندازد. هرطبقهبه

ع شریت از دوران باستان یک موضوی تاریخی بی فِن تولید سرایت داد. ارابهعرصهتوان بهسادگی میرا به شکلوفسکی

ی اشراف رومی با سلیقه و نیازهای خودشان منطبق بود، بندها؛ ]اما[ درشکهها، مالثابت داشته است: محورها، چرخ

ان خوهم کاترینی درباریاِن ملکه با تجیهزات آسایشی درون آن با ذوق و سلیقه اورلوفی شاهزاده طور که کالسکههمان

د تردیشان است. اتومبیل نیز که بیهایها و نوع جادهها، توان اسبهای آنگوی فعالیتقانان روسی پاسخبود. گاری ده

دو محور. هربار که روی یک محصول تکنیک مدرن است، برپایه همان موضوع ساخته شده است: چهار چرخ متصل به

ای از برخورد دو فرهنگ هویدا افتد، جلوهوحشت میهای درخشان اتومبیلی بهای از نورافکنی روسیه اسِب ارابهجاده

 گردد.می

 دومین استدالل شکلوفسکی چنین است:

های یافت، امروزه دانش اروپایی نیاز نداشت که تحقیق کند افسانهها بازتاب میاگر زندگی روزمره در داستان»

 «.اندخلق شده -در مصر، هند ویا ایران-هزار و یکشب کی و کجا 

عبارت دیگر شرابط پرورش و زندگی او در آفرینش هنری او گویم که محیط انسان و هر هنرمندی ، یا بهمی وقتی

معنی نیست که این بازتاب دارای سرشت جغرافیایی، اقلیمی یا آماری دقیق است. هیچ وجه بدینهیچیابند، این بهبازتاب می

را اند، زیها در مصر، هند یا ایران پدید آمدهم تشخیص بدهیم که آنها نتوانیتعجبی ندارد که ما در مورد بعضی داستان

 دنبال پاسخی برای اینشرایط اجتماعی این کشورها بسیار مشابه بودند. اما درست همین امر که امروزه دانش اروپایی به

ای نارسا، زندگی روزمره گونهدهد که اثر ادبی، هرچند بهجوید، نشان میهایی را میگاه چنین داستانمسئله است و خاست

تواند از توی کالهش چیزی بیرون بیاورد. حتی در تصورات ]و تخیالت[ دیوانگان هم چیزی کس نمیتاباند. هیچرا برمی

ها قبالً از دنیای خارج کسب نکرده باشند. اما این خود جنون دیگری است اگر این تصورات را بازباب دقیق نیست که آن

کاو تیزبین و باتجربه که گذشته بیمار را بشناسد، قادر است در البالی تصورات او دو دانیم . تنها یک رواندنیای خارج ب

نشان کج و معوج واقعیت را باز بیابد. البته آفرینش هنری عین تصورات دیوانگان نیست، بلکه نوع دیگری از تحریف و 

 کاری واقعیت مطابق قوانین خاص هنر است.دست

انگیز باشد، باز جز همین دنیای مادی سه بعدی و یا در سطحی محدودتر غیر از همین در هم که خیالهنر هر ق

کند، باز در تخیل خود از که هنرمند بهشت یا جهنم را خلق میی طبقاتی مواد دیگری در اختیار ندارد. حتی وقتیجامعه

 گیرد.اش بهره میت نشدهی پرداخخانهتجارب زندگی خویش، و حتی امور جزیی نظیر اجاره

 گوید:در ادامه استدالل خود می شکلوفسکی

هایی ی مالکان با آنهای روسی دربارهآمد، پس باید افسانهبیان میاگر خاستگاه و وضعیت طبقاتی در هنر به»

 «.آمدندهای ارتودوکس بیان شده است، عیناً شبیه در میی پاپکه درباره

های مربوط مالکان نباید شبیه قصههای روسی مربوط بهان دلیل اول است. چرا افسانهاین نظر در اصل تکرار هم

لباً از اند، غاهای شناخته شده نوشتهها باشد، و کجای این حرف با مارکسیسم مغایر است؟ در آثاری که مارکسیستپاپبه

دار متفاوت است، اما در خیلی از ا یک سرمایهآید که بمیان میها و دیگر استثمارگران سخن بهها، ژنرالمالکان، پاپ



عنوان فرادستان و ها را بهاو شباهت دارد. چرا هنر مردمی در بعضی جاها نباید بتواند مالکان و پاپموارد هم به

ری راند و هیچ ضها کنارهم قرار گرفتهها مالکان و پاپاستثمارکنندگان روستاییان کنارهم قرار دهد؟ در خیلی از اعالن

 هم برای مارکسیسم نداشته است.

 دهد:ادامه می شکلوفسکی

های اقوام بیگانه قابلیت حرکت نداشتند و از های بومی در هنر انعکاس داشتند، پس افسانهچه ویژگیچنان»

 «.رفتندقوم دیگر نمیقومی به

 یست. برعکس، در روند پیدایش هنرهای بومی معتقد نبرتری مطلق ویژگیوجه بههیچواقعاً عالی شد! مارکسیسم به 

گری که اقتصاد ورزد. شرایط مشابه رشد اقتصادی اقوام کشتقومی براهمیت شرایط طبیعی و اقتصادی تأکید می

ز این انجامد. اهای مشابهی میپیدایش افسانهگذارند، و مآالً بهکشاورزی و شبانی دارند، بریکدیگر تأثیرات مشابهی می

ی های معیشتی مشابه و با خمیرهعنوان انعکاس شالودهـ مستقالً بهخودهمیتی ندارد که موضوعات همانند ـنظر دیگر انقطه

ر بیاید و های دیگهمراه باد مساعد از اقلیمها بهسان دهقانی در نزد اقوام مختلف پدپد بیایند یا این که تخمه افسانهتخیل یک

 شوند.این دو شیوه درهم ادغام می خیز ریشه بدواند. در واقعدر زمین حاصل

ار های یونان تا آثپردازد که از کمدیمضمون مشخص راهزنی میعنوان پنچمین دلیل خود بهباالخره شکلوفسکی به

های دیگری تکرار صورتعبارت دیگر، آقای منتقد ما مدام همان استدالل اول را بهمشترک بوده است. به استروفسکی

ها در کاربرد منطق صوری هم چندان مهارتی ندارند(. بله، موضوعات هنری بینید فرمالیستکه می طورکند. )همانمی

رفاً نشان شوند. این امر صای دیگر منتقل مینویسندهای بهای دیگر و حتی نویسندهطبقهای بهخلقی دیگر، طبقهاز خلقی به

ن کند، بلکه آن را از پیشینیاهنگ را از ابتدای آن خلق نمیی جدیدْ فرکران نیست. یک طبقهدهد که تخیل بشری بیمی

برد. بدون استفاده از این پیش میدهد و سپس آن را بهای میآن سیمای تازهبخشد، بهگیرد، تحول میتحویل می

ی هانامهکه موضوعات نمایشگرفت. چنانی قرون و اعصار، در روند تاریخ هیچ پیشرفتی صورت نمیخانهصندوق

کار او رسیده است. کاغذی که او برای نگارش موضوعاتش بهها نشأت گرفته و توسط یونانیان بهاز مصری استروفسکی

های مصری و اوراق یونانی است. چرا راه دور برویم؟ این امر که روش تفکر برد نیز محصول تکامل پاپیروسمی

 اثر گذاشته است، در این شکلوفسکیودند و بر شعور خالق های ناب زمان خودشان بانتقادی یونانیان، که فرمالیست

محصول واقعیِت مادی یک محیط اجتماعی و دوران تاریخی معینی  شکلوفسکیدهد که خود واقعیت هیچ تغییری نمی

 است.

ی برضد مارکسیسم یادآور مقاالتی است که در دوران تزاری سابق در مجله شکلوفسکیی گانههای پنچاستدالل

در  اودسااسقف شهر  نیکانورجناب رسید. سی/چهل سال پیش عالیچاپ میعلیه داروینیسم به وسالونو اوبوزرانیپرا

 داشتند یا ازهای ما بایستی یک برآمدگی متل دم میای نوشت که اگر انسان از نسل میمون باشد، پس پدربزرگمقاله

 ایم که یک میمون آدم بزاید...تاحاال ندیده آورند. ثانیاً مایاد میاجدادشان یک چنین چیزی را به

و خامساً داروینیسم غلط است؛ زیرا با فرمالیسم یا حداقل با احکام صوری درگاه الهی مغایرت دارد. حضرت اسقف 

زیک و فیبه شکلوفسکیجست و نه مثل حواریون مسیح اِستناد میاحکام ابدی بهالاقل این ُحسن را داشت که با ایمان به

 می و ریاضیات.شی

تصادی تغذیه نیز ناشی از عوامل اقطور که نیاز بهکند، همانهنر را شرایط اقتصادی تبیین نمیتردید نیست که نیاز به

وجود آورد. کامالً درست است که یک اثر هنری را خوراک و گرما بود که اقتصاد را بهنیست. درست برعکس، نیاز به

های کار هنری باید در درجه ارکسیسم ارزیابی نمود، آن را پذیرفت یا رد کرد. فرآوردهتوان تنها با اصول مهرگز نمی

ا تواند توضیح بدهد که چراول طبق خودشان، یعنی با ضوابط هنری ارزیابی گردند. اما این تنها مارکسیسم است که می

یک هایی بهکدامین کسان و با چه انگیزه عبارت دیگر،ی خاصی پدید آمده، یا بهو چگونه یک جریان هنری معین در دوره

 اند.شکل هنری خاص توجه نموده

ولتاریا ویژه پرکه بهآفریند، یا اینتنهایی هنر خود را میای، خودْ بهای است اگر گمان کنیم که هر طبقهادعای کودکانه

ای خلق نماید. اساساً آفرینش انساِن تاریخی های فرهنگی، هنر تازهمحافل هنری و فعالیتقادر است با تشکیل سمینارها و 

رود. اما این تداوم سرشتی دیالکتیکی های طبقات پیشین باال میی پیروزمندی برشانهی مداوم است. هرطبقهیک پدیده

ی جدید در قالب های اقتصادی طبقهانگیزه های بسیاری همراه است.ها و گسستدارد، یعنی در مسیر خود با پیچ و خم

نمایند. ثروت فزاینده و قدرت فرهنگی این های نوین در ادبیات و نقاشی چهره مینیازهای هنری تازه و ضرورت روش

 معنای دگرگونیشود. آفرینش هنری همواره بهای را موجب میهای تازهگذارد و انگیزهی آن اثر میطبقه بر وضعیت تازه



آیند. در این معنای وسیع است ی هنر وارد میحوزههایی است که از خارج بههای قدیمی تحت تأثیر انگیزهی شکلچیدهپی

های اساسی انسان اجتماعی رگ و ریشه نیست، بلکه یکی از فعالیتشود. هنر عنصری بیکه هنر سودبخش شمرده می

نگامی ه شکلوفسکیاو گره خورده است. اغراض اجتماعی و دیدگاه  ناپذیری با نظم و ترتیب زندگیطرز جداییاست که به

پردازد تبلیغ استقالل مطلق هنر از نظام اجتماعی میشود که توجه کنیم او درست در مقطعی از تاریخ روسیه بهآشکار می

های اجتماعی روهها و گطبقات و الیهنظیری وابستگی مادی و معنوی و حیاتی خود را نسبت بهکه هنر با روشنی بی

 .دهدمعینی نمایش می

همان نحو که یک کند. درست بهماتریالیسم اهمیت عناصر شکلی را نه در منطق، نه در حقوق و نه هنر انکار نمی

تواند و باید از دیدگاه باید قابل ارزیابی باشد، هنر نیز میتواند و اش مینظام حقوقی مطابق منطق و انسجام درونی

ها اصالً هنری وجود نخواهد داشت. اما یک نظریه حقوقی که اش ارزیابی گردد، زیرا بدون آنآوردهای شکلیدست

ی محرکه یخطا رفته است. اقتصاد و برخورد طبقاتی نیروبراستقالل حقوق از شرایط اجتماعی پافشاری کند، از پایه به

ساز است. دهد که با کلیت و تنوع و تداوم درونی آنها همها یک شکل ظاهری میاین پدیدهجامعه هستند. حقوق تنها به

گیرد: نه ای شکل مینظیری در تاریخ، نظام حقوقی تازهدرست در همین روزها شاهد هستیم که نزد ما با روشنی کم

ات نیازهای اقتصادی طبقه پیروزمند جدید. ادبیگویی بهیق انطباق تجربی و پاسخی قیاسی، بلکه از طرروش خودبسندهبه

 اند، افکار و احساسات،آوردهای کالمی مایه گرفتهها و شگردهایی که عمیقاً درگذشته ریشه دارند و از انبوه دستبا روش

رای کم ببل تغییر است، و تغییر آن هم دستآورند. این واقعیت غیرقابیان میی خود را بهشور و امیدهای دوران و طبقه

 دوران گذشته و طبقات درحال زوال وابسته نیستند، هیچ ضرورتی ندارد.کسانی که به

های عامیانه را شمرد، المثلهای ضربتوان مصرعکرد تحلیلی شکْل ضروری است، اما کافی نیست. میعمل

نحوی آگاهی تردید بهی این چیزها بییک ترانه را جدا کرد، همه بندی نمود، حروف مصوت و صامتها را دستهاستعاره

آن را نشناسیم، نقش خیش را های وابسته بهبرد؛ اما اگر مراسم کشت و زرع و ریتمما از آفرینش هنری مردم را باال می

گاه د(، آنزایو زن او کی بچه میکند ندانیم و از اهمیت تقویم کلیسایی ناآگاه باشیم )یعنی: ندانیم که دهقان کی ازدواج می

ی توان طرح معماری و نقشههمین نحو میمانیم. بهی آن دور میشویم و از هستهی هنر قومی آشنا میتنها با پوسته

های ی هرمگانههای آن، ابعاد سهگیری زیربنا و بلندی طاقساختمان کلیسای جامع شهر کلن را تعیین نمود. این امر با اندازه

های یک شهر قرن وسطایی را نشناسیم، از نقش پذیر است. اما اگر ما ویژگیهای آن امکانآن، شکل و ترتیب ستون

خبر باشیم، هرگز آن بنا را درک نخواهیم کرد. دور کردن هنر از زندگی و تبدیل آن اصناف و کلیسای کاتولیک در آن بی

 ی یک انحطاط روحیُکشد. چنین سعی و تالشی نشانهکند و آن را میمایه تهی مییک صناعت خودبسته، هنر را از جانبه

 آشکار است.

آن اشاره کردیم، ممکن است برای خوانندگاْن خیلی سطحی و َرد داروینیسم از دیدگاه مذهبی که در باال مختصراً به

وجود دارد. نظریه فرمالیسم  تری همی عمیقجا رابطهنظر برسد؛ در واقع، همین طور هم هست. اما در اینمسخره به

دانان و اندازد. حقوقی فلسفی خیلی قدیمی میبند معروف یک منظومهیاد ترجیححتی یک مارکسیست کم اطالع را نیز به

نند که حقوق ک( مدام تکرار میمیخاییلوفسکیگرای روس: ، و فیلسوف ذهنیشتاملرگرایان )از قبیل اندیشمند آلمانی: اخالق

اقتصاد وابسته باشند؛ زیرا اقتصاد خود بیرون از مرزهای حقوقی و اخالقی غیرقابل تصور است. توانند بهمیو اخالق ن

استقالل کامل این دو حوزه از اقتصاد قائل شوند. اند که بههای اخالقی و حقوقی چندان دور نرفتهمعلوم است که فرمالیست

ل بر یکدیگر تأثیر متقاب« عوامل»جا که این گوناگون اعتقاد دارند، و از آنای از عوامل ارتباط متقابل و پیچیدهها بهآن

اخالقی از تأثرات « عوامل»اند. تز استقالل کامل ها از کجا آمدههای گوهرین مستقل آندارند، روشن نیست که ویژگی

آن  کیه دارد که بنیاد اجتماعیتری تبینش افراطیدر واقع به -شوددیده می شکلوفسکیکه در نظریات -شرایط اجتماعی 

دهد. اگر این جنبه را کنار بگذاریم، ای که واقعیاِت سرسخت ما را وارونه جلوه میشناسانهی زیباییروشن است: سفسطه

بینیم. مذهب، حقوق، اخالق آلیسم نمیی ادا و اطورهای ایدهنوایی عاجزانه با همهها چیزی جز همدر نگرش فرمالیست

 اند. سیاست، مذهب، حقوق،ای از یک روند تکاملی اجتماعی یگانههای جداگانهها بخششناسی برای ماتریالیستوزیبایی

ی ابهمثچنان بهروند، اما همسوی پیچیدگی و خودویژگی میشان بهشناسی پس از جدایی از پایه تولیدیاخالق وزیبایی

امل آلیست نه یک روند تکبع قوانین ساختار اجتماعی هستند. اما یک ایدهمانند و لذا تاکردهای اجتماعی انسان باقی میعمل

ی متقاطع یا متناوبی از بنیادهای مجموعهکه بهچناندهد، همتاریخی، بلکه نهاد و کارکردهای الزم برای خود را ارائه می

یک( آلیسم )دیالکتخود ندارند. ایده مذهبی، سیاسی، حقوقی، هنری و اخالقی اعتقاد دارد که توجیه و توضیحی غیر از نام

 سازد.یک مبداً جاودانه منسوب میها را بهکند، زیرا آنی خود تحریف میشیوههگلی این بنیادها )مقوالت ابدی( را به



صورت خواند و در تجلی دیالکتیکی خود بهای که آن را روح مطلق مینظام فلسفی هگل گذشته از مبدأ یگانه

ای هـ قادر است نمایخاطر ویژگی دیالکتیکی آنآلیستی، بلکه بهخاطر سرشت ایدهنه بهشود ـون ظاهر میگوناگ« عوامل»

دهد. اما از واقعیت تاریخی عرضه دارد که شبیه تصویری است که یک دستکش وارونه از دست آدمی نشان می

ه آن روز و ساعتی کیک مقطع از آن توجه دارند، بهپویایی تکامل، بلکه بههاست( نه بهها )که کانت سرآمد آنفرمالیست

 دهند، اما هرگزطور مقطعی ابعاد پیچیده و چند الیه هرموضوع را نشان میها بهخود سرگرم تراوشات فلسفی هستند. آن

زنند که یم هاییعناصر مختلف انگبندی کنند، بهتوانند تجزیه و دستهفرآیندها توجه ندارند. یک موضوع پیچیده را میبه

کند: مذهب، سیاست، اخالق، حقوق، هنر و مانند آن. پشتوانه بدل میبنیادهایی بیسازد و بهها را دگرگون میفوراً آن

ها بیرون ای طرف هستیم که از انگشتی تاریخ را هم نداریم، بلکه با پوست خشکیدهجا دیگر حتی آن دستکش وارونهاین

ل عنوان محصول تأثرات متقابل از پنچ انگشت تشکیکه دست تاریخ بهق رسیده است؛ درحالیشکلی مطلبیکشیده شده و به

وجه ارزشی هیچی انگشت کوچک است، اما بهمثابههنری به« عامل»دهند. مختلف را نشان می« عوامل»شده که نقش 

 تر از دیگران ندارد.کم

دیگری است از برخورد یک بعدی با رویدادهای جهان، ی شناسی پردهی زیستگرایی )ویتالیسم( در عرصهحیات

« نیروی حیاتیِ »ای که مثل شناسی مافوق اجتماعیها. اخالقیات و زیبایی]و البته[ بدون درک محدودیت درونی آن

 یک آفریننده نیاز دارند.اند و تنها بهاصل و علتمتافیزیکی، بی

که ایدآلیسِم کانت در جریان تاریخ نوعی چنانندخدایی است. همسروته پوششی بر آئین چمستقل بی« عوامل»تعداد 

ند را طور آشکار یا پنهان خداوآلیستی بهزبان فلسفه خردگرایی بود، امروزه پیروان فرمالیسم ایدهبرگردان مسیحیت به

ریم ای سروکار دابا مبدأ یگانهپایه، ما آلیستی چند اصل کمی ایدهجا در مقایسه با سلطهدانند. در اینچیز میسرمنشأ همه

ی مشترکی جا ریشهگرایان با داروینیسم در اینها با مارکسیسم و مخالفت دینکه همان باریتعالی است. ضدیت فرمالیست

 کنند.پیدا می

 یی هنر آمده است. تفکر دینعرصهآلیسم بیرون خزیده و بهخانه ایدهای است که از مکتبی پوسیدهفرمالیسم شاخه

ول اما برای ما ا«. اول کلمه بود»ها از شماِر سالکانی هستند که عقیده دارند کند. آنها سنگینی میبر اندیشه فرمالیست

 .دنبال آن آمده، تنها سایه صوتی آن استعمل بوده است. کلمه که به

2 

 هنر و انقالب

  

 1۹۳۹یه چاپ نیویورک ژوئ« پارتیزان رویو»ی خوانندگان مجله صفحهنامه به

این کار رغبت چندانی ی وضعیت کنونی هنر بیان کنم. من بهاید که نظرم را دربارهشما با محبت از من خواسته

 ام آخرینمباحث آفرینش هنریی نپرداخته و نتوانسته، دیگر به(۱۹۲۳« )ادبیات و انقالب»ندارم، زیرا از زمان نشر کتابم 

ا شما جواب جامعی بدهم. بوجه قصد ندارم بههیچرو، بهبایسته دنبال کنم. از این طور شایسته وجریانات این عرصه را به

 طور صحیحی مطرح کنم.کوشم که مسئله را بهتر میاین نامه بیش

ی امعهکند که جآهنگ و پربار بیان میتوان گفت که انسان در هنر اشتیاق خود را برای یک زندگی همطورکلی، میبه

طور فعال یا انفعالی، آگاهانه یا ناآگاهانه، بهرو، هر اثر هنری حقیقی حاوی ـسلب نموده است. از اینطبقاتی از او 

ای با نوعی طغیان همراه است. موجودیت ]کنونی[ است. هرجریان هنری تازهـ نوعی اعتراض بهبینانه یا بدبینانهخوش

های تشویق و مجازات، یا حمایت تواند با آمیختن شیوهکه می ی بورژوایی طی ادوار طوالنی تاریخ نشان داده استجامعه

بیندازد. اما « رسمی»مجرای هنر زیر کنترل درآورد، متعادل سازد و بهرا به« گرانهشورش»های هنری و فشار، جنبش

یک جریان  که[ هرازگاهی از میان جناح چپهمین دلیل استمعنی زوال آن است. ]بهرسمیت یافتن هنر بدین شیوه به

س دارد که پای سربرمیگرانهتر آفرینندگان ناآراْم یک مکتب هنری جنبش شورشهای جوانرایج هنری، یا در میان نسل

 رسد.می« آکادمیک»ی خود به سطح نوبهاز مدتی به

ار دچ همین سرنوشستهای کالسیسیسم، رمانتیک، ناتورالیسم، سمبولیسم، اکسپرسیونیسم و هنر منحط بهسبک

ند بپای« دمکراسی»اصول داری رونق داشت و رژیم سیاسی و اخالقی آن بهی سرمایهکه جامعهسان تاجاییاند. بدینشده

توانستند باهم کنار بیایند. برای تحقق این امر بورژوازی نه تنها هنرمندان را تا حدی آزاد بود، هنر و بورژوازی می



نخبگان طبقه کارگر مزایائی بخشید و بوروکراسی حاکم بر سندیکاها و ، بلکه بهها احترام قائل بودآنگذاشت و برای 

 گیرند.ی واحدی قرار میها در مجموعهی این پدیدهخدمت گرفت. از نظر تاریخی همهاحزاب کارگری را به

است که مآالً در یابی ]دائم[ تضادهای اجتماعی حال[ شدتمعنای تعمیق و ]و درعینی بورژوایی بهانحطاط جامعه

داری از ایجاد سازد. اما با وجود این، نظام بیمار سرمایهیک هنر آزادانه را حادتر مییابد و نیاز بهافراد نیز انعکاس می

ی کلی ناتوان است. این نظام از هرکلمههای هنری دوران ما بهحداقل شرایط مناسب ضروری برای شکوفائی جریان

 کشهای ستمدارد، زیرا نه با اصالح و تحول، بلکه با مرگ و زندگی آن سروکار دارد. تودهای وحشتی خرافاتی تازه

های هنری نوین با جاست که جریاناند: از ایندهند و هنرمندان شورشی اقلیتی بسیار کوچکزندگی خود ادامه میبه

کوبیستم، فوتوریسم، دادائیسم و اخیر ـ یهای هنری دههزنند. مکتبوپا میآمیزی میان یأس و امید دستحرکت تشنج

ی که مجال شکوفایی کامل یافته باشند. هنر که سازندهآناند، بیهای دیگری دادهمکتبـ جای خود را بهسوررئالیسم

ت سرنوشی بورژوایی بهپذیرترین بخش فرهنگ است، با سقوط و انحطاط جامعهترین و آسیبترین، حساسبغرنج

 .شودمیسهمگینی دچار 

ی بست بیرون رفت. سراسر فرهنگ بحران زده است؛ از شالودهتوان از این بنبا ]کمک[ افزارهای هنری نمی

تواند از بحران بگریزد و نه خود را از آن رها سازد. هنر های ایدئولوژیک آن. هنر نه میاقتصادی تا باالترین الیه

داری جان داد، هنر امروز طور که هنر یونان در زیر بار فرهنگ بردهنجات خویش نیست. درست همانتنهایی قادر بهبه

جهت چه جامعه ما نتواند خود را متحول سازد، نابود خواهد شد. این مشکل دارای سرشتی عمیقاً انقالبی است. بدیننیز چنان

 گردد.ی آن با انقالب مشخص میکه نقش هنر در دوران ما از طریق رابطهاست

 فکرانی عظیمی کار گذاشته است. نسل کاملی از روشنجاست که تاریخ بر سر راه هنرمندان تلهمیناما درست ه

وبیش، اگر نه با پرولتاریای انقالبی، شرق دوخته و سرنوشت خود را کمپانزده سال اخیر نگاه خود را به-در ده« چپ»

یستند. در انقالب پیروزمند تنها انقالب وجود ندارد، بلکه سان ناند. این دو چیز یککم با انقالب پیروزمند گره زدهدست

اند که تالش کرده« چپ»فکران های انقالب باال کشیده است. در واقع، روشنالیه ممتازی هست که خود را روی شانه

 اند؟دست آوردهارباب خود را عوض کنند، اما آیا در این تالش چیز زیادی به

گیری بخشید. از طرف دیگر، ارتجاع ها رونق و شکوفایی چشمی عرصهدر همههنر شوروی انقالب اکتبر به

ً هیچای که بهبوروکراتیک با تضییقات مستبدانه خودْ آفرینش هنری را خفه کرد. پدیده  نوعی وجه عجیب نیست. هنر اساسا

ت و برپایه تعالی استوار اسصداقت کامل نیازمند است. حتی هنر دربارِی سلطنت مطلقه نیز کارکرد عصبی است که به

جا( درست شبیه دستگاه قضائی، آکنده از نیرنگ و نه تقلب. هنر رسمی اتحاد شوروی )یعنی: تنها هنر موجود در آن

بندی یک اسطوره قهرمانانه است. تاریخ بشر و سرهم« پیشوا»دروغ است. دادگستری مثل هنر در خدمت تجلیل از 

 شود.چند نمونه اشاره میجا بهای ندیده است. در ایننهتاکنون یک چنین بیشرمی گستاخا

بستگی خود را سکوت خود را شکست تا با شور و شوق هم ۱۹۳۸در سال  وسولود ایوانوفی نامی روسی نویسنده

داری، در این فضوالت سرمایه»های قدیمی، ی او نابودی کامل بلشویکگفتهاعالم دارد. به وشنسکیهای با دادگاه

یک شاعر هوشیار و رمانتیکی محتاط است که از جهاتی بدیل  ایوانوف«. انگیزدرمندان ما نفرتی آفریننده برمیهن

جا که اهل مسند و مقام نیست، تاجایی که برایش امکان داشت، سکوت اختیار رود. ازآنشمار میتر گورکی بهکوچک

شد. این نه یک نفرت آفریننده، بلکه اش تمام میا جسمیبهای مرگ روحی ینمود، اما زمانی فرارسید که سکوت او به

 ترسی فلج کننده بود که قلم این نویسنده را هدایت نمود.

تالین های اسستایش از قهرمانیکلی قربانی مقام نموده، رمانی نوشت که در آن بهکه هنر خود را به آلکسی تولستوی

 پرداخته است. ساریکیندر  وروشیلوفو 

که یکی از چندین ارتش انقالبی - ساریکیندهند که ارتش روشنی نشان میکه مدارک و اسناد بهاست این درحالی

ز یکی ا- چاپایفهای خود برکنار شده بودند. اگر از از سمت« قهرمان»اهمیتی داشته است. هر دو نقش بسیار بی -بود

یده دوران استالین نرساین علت است که او به، تنها بهشوددر یک فیلم سینمائی تجلیل می -قهرمانان واقعی جنگ داخلی

ی ای دربارهنامهچنین درحال نگارش نمایشهم آلکسی تولستویشد. ها اعدام میعنوان مأمور فاشیستاست، وگرنه به

 یگفتهنامه بهترین قهرمانان این نمایشاست. مهم« لشکرکشی چهارده کشور»تحت عنوان  ۱۹۱۹رویدادهای سال 

ه با شهامت ک وروشیلوفو  استالینسیمای » تولستویی گفتهبه«. وروشیلوفو  استالین، لنین» اند از:اش عبارتنویسنده

ترین و ترتیب، نویسنده با استعدادی که او را بزرگبدین«. و افتخار قرین است، بر سراسر این اثر سایه افکنده است

 خلق آثار فرمایشی پرداخته است.دانند، اینک بهرئالیست شوروی میترین نویسنده صادق



دهی چاپ رساند که استالین را در حال سازمانعکس تابلوئی را به ایزوستیاروزنامه رسمی  ۱۹۳۸آوریل  ۲۷در 

ر آن زمان دهند که استالین دکه مدارک متعددی نشان میدهد. این درحالی استنشان می ۱۹۰۲اعتصاب تفلیس در مارس 

قدری بزرگ بود که چند روز بعد روزنامه مجبور شد بار دروغ بهزندانی بود، آن هم نه در تفلیس، بلکه در باتوم. این

 هزینه دولت خلق شده بود، چه آمد.داند که بر سر این تابلوی بدبخت که بهخاطر این اشتباه غذرخواهی کند. کسی نمیبه

پردازند. می« تاریخی»بزرگداشت رویدادهای صدها و هزاران کتاب، فیلم، تابلوی نقاشی و مجسمه بهها، ده

ته دهند که البته هرگز وجود نداشانقالبِی زیر فرماندهی استالین را نشان می« مرکز»ترتیب، تصاویر متعددی یک بدین

 رادک-پیاتاکوف، که بعدها پس از محاکمه وند سربیاکفلئی این تقلبات اشاره نمود. سرچشمهتوان مختصراً بهاست. می

 ۱۹۱۷ی مرکزی حزب در اواخر سال هایی از صورت مجلس کمیتهنشر قسمتتوجه مرا به ۱۹۲۴تیرباران شد، در سال 

 زی مرکزی بود، در میان محافل حزبی آشنایان زیادی داشت و از این طریق اکه سابقاً منشی کمیته سربیاکفجلب نمود. 

هدف انتشار آن متن خاص باخبر شده بود. این نخستین گام محتاطانه برای ساختن تصویری حماسی از استالین بود که 

 امروز در هنر شوروی چنین جا و مقامی پیدا کرده است.

ی رگمرسد. در حقیقت، هم تزلزل و سردنظر میچه در واقع بود، بهتر از آنپارچهتر و یکامروزه قیام اکتبر منطم

اکتبر و  ۱۶ی مرکزی که در شب ی کمیتهالعادهحاصل. برای مثال در جلسه فوقوجود داشت و هم اقدامات ناگهانی و بی

مرکز عملیات »در غیاب اعضای مهم شورای پترزبورگ برگزار شد، مقرر گردید که هیئت فرماندهی قیام با یک 

 عضویت داشتند. درزرژینسکیو  وریکیجا، یوبنتوف، سوردلفتکمیل شود، که در آن « پشتیبانی

ریزی نظامی گرفت که از همان اول در برنامهـتشکیل یک کمیته انقالبیدر همین زمان شورای پترزبورگ تصمیم به

ی را که روز قبل تأسیس شده بود، از یاد «مرکز» -و حتی خود پایه گذاران آن  -قیام چنان نقش مهمی ایفا نمود که همه 

ی میتهعضویت کگاه بهاین قبیل اقدامات ناگهانی بسیار بودند که در آشوب آن دوران ناپدید شدند. استالین هیچ بردند. از

)یعنی: ستاد انقالب( نیامد و در تدارکات عملی قیام هیچ نقشی نداشت: او در هیئت  سمولنیانقالبی درنیامد و هرگز به

س هیچ کهای بعدخواند . در سالها را میتر کسی آننوشت که کمالتی میتحریریه روزنامه پراودا نشسته بود و مدام مقا

تی یک ح -و تعدادشان هم کم نیستند  -برد. در خاطرات کسانی که در قیام شرکت داشتندنمی« مرکز عملیات»اسمی از آن 

گرد انقالب مناسبت سالبه ۱۹۱۸مبر ای که خود استالین در هفتم نواکنیم. حتی در مقالهبار هم با نام استالین برخورد نمی

مرکز »ای بهقیام را نام برد، هیچ اشارههای مربوط بهی نهادها و شخصیتچاپ رسانده و در آن همهاکتبر در پراودا به

بازی مبنای یک شود و با حقهکشف می ۱۹۲۴اهمیت ناگهان در سال کذایی نکرده است. اما همان سند بی« عملیات

های درسی تازه انتشار ها و حتی در کتابنامهها و زندگیچهی کتابگیرد. حاال در همهراتیک قرار میاسطوره بوروک

 جویی هم سعی نکرده توضیحکس حتی از روی حقیقتبرند. هیچرهبری استالین نام میانقالبی به« مرکز»یافته از آن 

ی عناصر محاکمات و صورت جلسات آن کجاست. همه بدهد که این مرکز کی و کجا برگزار شده، چه تصمیماتی گرفته

 .اندمسکو در همین نمونه گرد آمده

ی بورکراتیک را یکی از مضامین اصلی آفرینش هنری هنر امروز شوروی با نوکرمنشی خاصی این اسطوره

ا نشسته تاده یدهد که ایسرا نشان می بوبنوفو  اوریکیج، درزژینسکی، سوردلفخویش ساخته است. یک تابلوی نقاشی 

عمداً « مرکز»ی دهند. ساختمان محل برگزاری جلسهسخنان او گوش میاند و با توجهی عمیق بهدور استالین حلقه زده

مبهم نشان داده شده تا مشکل نشانی مکان جلسه پیش نیاید. از هنرمندانی که مجبور هستند با قلم موی خود تقلبات آشکار 

 توان داشت؟نتظاری میتاریخی را تأیید کنند. چه ا

شود. این نام را ظاهراً سرپرست یکی از واحدهای سبک کنونی نقاشی شوروی رئالیسم سوسیالیستی خوانده می

معنی تقلید همان سیماهای روستایی است که از نیمه قرن گذشته در نقاشی اروپا جا بههنری پیدا کرده است. رئالیسم در این

کمک تقلباِت تصویری، رویدادهایی در آن ظاهراً عبارت از آن است که به« سیالیسمسو»اند، و عنصر حضور داشته

های اتحاد شوروی ها و مجسمهاند. امروزه واقعاً از خواندن آثار ادبی و یا تماشای نقاشینمایش درآیند که هرگز رخ ندادهبه

سترگ و »مدح رهبران کنترل مأمورین مسلح به دهد. در این آثار، هنرمندان سرسپرده در زیرآدم دست میحال تهوع به

ترین عنوان روشنی استالین بهاند. هنر دورهپردازند که در واقع از سترگی و نبوغ سر سوزنی بهره نبردههایی می«نابغه

 ثبت خواهد رسید.انعکاس بدترین مراحل قهقرایی انقالب پرولتری در تاریخ به

 این بهانه که انقالبگرای غربی بهفکران چپتحاد شوروی محدود نمانده است. روشنمتأسفانه این پدیده در مرزهای ا

ان مستعد طورکلی، هنرمنداند. بهزانو افتادهرسمیت شناخته شده، اینک در برابر بوروکراسی شوروی بهاکتبر با تأخیر به

 ان، یکستازند. بدینجلو میاین عرصه به مایه و سست عنصر دراند. اما افراد بیو با شخصیت از جریان فاصله گرفته



ی هایها و کنگرهای از انتشارات و جشنو رشته رومن روالنهای انضماِم نامهراه افتاد، بهمشت دفتر و دستک و بنیاد به

تی ح های پرسروصدای این جنبشها جدا کردن هنر از عملیات پلیس امنیتی شوروی خیلی دشوار بود. اما فعالیتکه در آن

 تر عمر کند.نشین آن بیشدهندگان کرملینقادر نیست یک اثر واقعی بیافریند که از سفارش

کشد؟ لجن بچنان زیرپا بگذارد و بهآن بسته است، همتواند امری را که آینده بشریت بهآیا دیکتاتوری خودکامه می

ی جبهه»بار سیاست پست و ارتجاعی ت ننگین و رقتآموزند که اوضاع چنین نخواهد ماند. شکسما میهای روشنی بهنشانه

ی های مسکو از طرف دیگر، نزدیکی یک تحول اساسی در عرصهدر اسپانیا و فرانسه از طرفی، و رسوایی دادگاه« خلق

ا م کم از یوغ و تازیانه خسته خواهند شد. البتهنوا هم کمدهد. حتی دوستان بیسیاست و ایدئولوژی انقالبی را نوید می

اندازهای چشمدیگر امیدی نداریم. هنر، فرهنگ و سیاست به ناسیونو  نیوریپابلیکفریب نشریات فکران عوامروشنبه

رو، ناند. از ایحد تیره و تار نبودهاندازها بدینگاه چشمها بشریت پیشرفت نخواهد داشت. هیچای نیاز دارند. بدون آنتازه

کند. کسانی که در برابر جباران مسکو هدف را مشخص میفکران بیت روحی روشنامروزه ترس و وحشت است که حال

ی تاریخ چندان وزنی نخواهند داشت. شک و تردید تنها دهند، در کفهتنها با شک و تردید خشک و خالی واکنش نشان می

رایج  بی آن، که امروز بسیارسان از بوروکراسی استالینی و مخالفین انقالگیری یکی تسلیم است. فاصلهآن روی سکه

های های تاریخ ریشه دارد. عذر و بهانهنشینی جبونانه دربرابر خطرات و دشواریاست، در نود درصد موارد، در عقب

ات ها و انقالبی دوران جنگشود. اینک که ما در آستانهکس تضمین و مهلت داده نمیهیچکند. بهلفظی درد کسی را دوا نمی

 .، برای همه تنها یک پاسخ وجود دارد: برای فالسفه، شاعران ، هنرمندان و همه مردم عادیایمایستاده

نامه عجیبی از دبیر یکی از نشریات شیکاگو برخوردم که برای من به پارتیزان رویوهای مجلهدر یکی از شماره

ها با وجود این، من از تروتسکیست»ته است: عقیده دانسته و نوشخطا( خود را با مجله شما همناشناس است. او )امیدوارم به

اش را این کلمات خودپسندانه، نویسنده«. ترین پایگاهی در میان خلق ندارند، هیچ انتظاری ندارمرمق که کمو منشعبین بی

 ماعیتوان چنین دریافت که قوانین تکامل اجتدهد. از این جمالت میکه خودش خواسته باشد، لو میاحتماالً بیش از آن

ای برخوردار نبوده، که اگر جز این بود، اصالً ای از پایگاه تودهی مترقیبرای او کتابی است با هفت مهر. هیچ ایده

گیرد. البته درصورتی ها را دربرمیتوانست مترقی باشد. یک ایده تنها در آخرین مراحل رشد خویش است که تودهنمی

سیحیت اند. مهای قدیمی شکل گرفتههای بزرگ از منشعبین جنبشی جنبشد. همهکه با نیازهای تکامل ]جامعه[ منطبق باش

در آغاز یک جریان انشعابی در آیین یهود بود. نهضت پروتستان انشعابی از آیین کاتولیک، )یعنی: مسیحیت اصلی( بود. 

انشعابی است که در  گروه مارکس و انگلس انشعابی بود در جمعیت هگلیان چپ. انترناسیونال کمونیستی محصول

این دلیل بود که گذاران اولیه بعدها توانستند پیروانی بیابند، تنها بهانترناسیونال سوسیال دموکرات صورت گرفت. اگر پایه

دنبال ها رشد کمی را نیز بهی آندانستند که کیفیتباالی اندیشهها پیشاپیش میروی نترسیدند. آنها از جداسری و تکآن

های تاریخی بزرگ فردا ی جنبشرمق نبودند، بلکه برعکس، هستهوجه بیهیچهای انشعابی بهرد. این جمعیتخواهد آو

 را با خود داشتند.

ی ظرفیت که جریان هنری مسلط همهگیرد. همینکه گفته شد اینک در هنر هم یک جنبش مترقی شکل میچنانهم

دیده دیگری بنگرند. هرچه این توانند دنیا را بهشوند که میاز آن جدا میای پایان رساند، انشعابات آفرینندهخود را به

تر کار پشت دارد، سرسختانههای محافظهتودههای خود جسورتر باشند، با حاکمیتی که بهها و ایدهنوآوران در طرح

ما بینند. ارمق میار یا گروهکی بیمقدُروهای بیصورت تَکها را بهاندیش آنروان مذبذب و عافیتافتند، و دنبالهدرمی

 گذرد.ها میکند و از روی آنعنصر را رسوا میزندگی سرانجام افراد فرومایه و سست

وجه حاضر نیست که هیچی تیزی برای شناختن خطر و صیانت خویش دارد، بهانقالبی که شامهبوروکراسی ضد

 مجازات برساند.ه بهانگارانکم بگیرد و سهلمخالفین انقالبی خود را دست

وجه قمارباز نادانی نیست، در نبرد با تروتسکیسم در محاکمات مسکو سرنوشت شخصی خود و هیچاستالین که به

آمیِز جهانی که در قمار گذاشت. چطور چنین چیزی ممکن است؟ این کارزار خشونتسراسر اولیگارشی کرملین را به

افت، خودْ نشانه آن است که منشعبین از نیروی فناناپذیری برخورداند. هرکسی تایی برای آن بتوان یسختی همتاریخ به

 امروز این را نبیند، فردا چشمان او باز خواهد شد.

شما )با جرأت تری از خود ارائه دهد، بهی نامه[ که گویا قصد دارد تصویر بازهم پُررنگآقای سردبیر، ]نویسنده

ست ی بدی نیست! تردیدی نیراهی کند. برنامهن یک اردوگاه فاشیستی یا کمونیستی همدهد که شما را تا دروکامل( قول می

اندازد. اما آیا درست است که آدم برای خود و افکارش چنین عاقبتی لرزه میکه فکر اردوگاه کار اجباری تن آدم را به



ه این کنیم کشود، اعتراف میشته میها انگاکه خصوصیت ذاتی ما کمونیست« تربیتیبی»بینی کند؟ ما با همان پیش

 اند، واقعاً هم سزاوار اردوگاه هستند.های خود را باال بردهحضراتی که حتی قبل از شروع مبارزه دست

: ما در گفت کهفقط می پارتیزان رویوی نامه به[ کرد، اگر که دبیِر ]نشریه شیکاگویی و نویسندهوضع فرق می

تی ها. این حق اوست که چنین خواساستالینیستدهیم و نه بهها اجازه تُرکتازی میتروتسکیستی هنر و ادبیات نه بهعرصه

ح کنید شوند، مطراو پاسخ داد که اگر این تقاضا را در برابر کسانی که تروتسکیست نامیده میتوان بهرا مطرح کند. می

شان تضاد عمیق در آماج احزابال سوم و چهارم تنها بهی ایدئولوژیک میان انترناسیونهیچکس برنخواهد خورد. مبارزهبه

گیرد. بحران فرهنگی کنونی قبل از هرچیز های زندگی مادی و معنوی بشر را فرامیی عرصهشود، بلکه همهمحدود نمی

[ هست. زتری نیحال ارتجاعیترین قدرت، ]درعینی قویمثابهبحران رهبری انقالبی است. در این بحران استالینیسم به

اِی انقالبِی ضروری برای رهایِی جامعه از یک پایگاه تودهی تازه، رسیدن بهبدون یک آرمان نوین و بدون یک برنامه

ه عهده بگیرد، نی هدایت هنر را بهخواهد که وظیفهتواند و نه میناپذیر است. یک حزب واقعاً انقالبی نه میبحران امکان

ه ها وجود دارد کجوی بوروکراتشرمانه و سیطرهچنین جسارتی تنها در ذهنیت فاسد، بی قبل و نه بعد از تصرف قدرت.

 اند.ی مقابل انقالب پرولتری قرار گرفتهدر نقطه

قوانین خود کنند. آفرینش هنری حتی بهسرشت خودْ آن را نفی میهدایت نیاز ندارند، بلکه بنا بهدانش و هنر نه تنها به

خدمت یک جنبش اجتماعی درآید. خالقیت روحی واقعی با دروغ و ریاکاری و گذارد که آگاهانه بهتنها وقتی گردن می

خود وفادار بماند. هرگاه جنبش پیمان انقالب باشد که اول بهتواند همَروی ناسازگار است. هنر تنها تا جایی میدنباله

د، اند پس بزنکه امروزه افق بشریت را تیره کرده های فرودست ابرهای تردید و بدبینی رابخش طبقات و خلقرهایی

ی کنندههای خود را خواهند یافت. دور ریختن قیمومیت خفهدانان راه و روششاعران و نقاشان و پیکرسازان و موسیقی

 .چنین رستاخیزی استبوروکراسی کرملین نخستین شرط رسیدن به

۳ 

 «مانیفست»

  

 ]*[سوی هنر آزاد و انقالبیپیش به

  

ی امروز در معرض خطر نابودی نبوده است. پیش اندازهگاه بهتوان گفت که فرهنگ بشری هیچهیچ اغراقی میبی

اندند. نابودی کشها فرهنگ باستانی )عتیق( را در بخشی از اروپا بهسالح ابتدایِی وحشیاز این نیز اقوام بَدوی مجهز به

زمان با سرنوشت مشابهی روبرو شده و مورد تهاجم عناصر طور همبهولی امروزه شاهدیم که تمدن در سراسر جهان 

یست، الوقوع نتکنیک مدرن نیز مسلح هستند. منظور ما تنها جنگ جهانی قریببار بهمرتجعی قرار گرفته است که این

 اند که دیگر قابل تحمل نیست.بلکه در دوران صلح فعلی نیز دانش و هنر در وضعیتی قرار گرفته

داد ذهنی گر تبدیل استعکه فعالیتی فردی بوده و نشانجاییشناسنانه، علمی و یا هنری از آنشفات فلسفی، جامعهمکا

معنا که درک ی تصادفی مطلوب هستند. بدینانجامد، ثمرهغنی شدن فرهنگ میاشکال عینی است که بهافراد به

گذارند. نه دانش عمومی )که در پی تفسیر نمایش میبه وبیش دو جانبه )میان فرد و وضعیت جامعه( راکم« ضرروتی»

دقیقی از  بایست برداشتتواند برچنین خالقیتی چشم بپوشد و نه بینش انقالبی )که در پی تغییر جهان میجهان است( می

نار شرایطی توان از کتر: نمیسخن دقیقاعتنا باشد. بهآن بیتواند نسبت بههای حاکم برتحوالت آن داشته باشد( میقانونمندی

 های مشخصی که برخالقیت افرادقانونمندیتفاوت گذشت و نباید از توجه بهگیرد، بیکه خالقیت افراد در آن شکل می

 حاکم است، غفلت نمود.

بیش از پیش مورد تهاجم و سازد، اما باید پذیرفت که در جهان معاصر شرایطی که خالقیت افراد را ممکن می

همراه تنزل شخصیت هنرمندان ریشه در همین مسئله دارد. حکومت هیتلر اند. تنزل سطح آثار هنری بهتخریب واقع شده

کند. آزادی، هرچند سطحی باشند، پاک میترین نشانی از گرایش بهکه دارد آلمان را از وجود هنرمندانی که در آثارشان کم

جیه نظام و شان توکسوت خادمین رژیم درآورده است که تنها وظیفهدست گیرند بهمویی بهتوانند قلم یا قلمکسانی را که می

ی هنری. در اتحاد شوروی نیز وضعیت مشابهی شناسانههای زیباییهم با بدترین اسلوبتعریف و تمجید آن است؛ آن

 رسیده است.اوج قدرت و سرکوب خود برقرار است و ارتجاع ترمیدوری به



مذاق ناگفته پیداست که شعار رایج این روزها )یعنی نه فاشیسم و نه کمونیسم شعار ما نیست. چراکه این شعار به

باقی مانده است، دو « دموکراتیک»ی چه از گذشتهآنآید که هنوز بهای خوش میکار و مرعوب شدهفرومایگان محافظه

ی ن و همههای درونی انساکند خواستهساخته قانع نیست، تالش میار الگوهای پیشتکراند. هنر حقیقی که بهدستی چسبیده

تواند بازسازی کامل و اساسی جامعه تواند انقالبی نباشد و نمیای نمیهای امروزی را متجلی سازد. چنین هنر حقیقیانسان

افراد را از هرقیدوبندی رها سازد که از این را آماج خود قرار ندهد. اما زمانی در این راه موفق خواهد شد که خالقیت 

بودند.  های رفیعی خواهد رساند که در گذشته تنها شمار اندکی از نوابع بدان دست یافتهاوج قلهراه تمامی بشریت را به

که  تخاطر اسدهیم، بدینای از خود نشان نمیبستگیبوروکراسی حاکم بر اتحاد شوروی اندک هماگر ما امروز نسبت به

 ترین دشمن کمونیسم است.ترین و خطرناکاین حکومت از نظر ما نه نماینده کمونیسم که خائن

 راه انداخته،اصطالح فرهنگی که در سایر کشورها بهی شوروی از طریق فعالیت در تشکیالت بهرژیم خودکامه

ی ای از خون و لجن پراکنفکنده است. سایههای معنوی در سراسر گیتی فرو اای از شک و بدگمانی علیه تمامی ارزشسایه

اند، ی خود ساختهخورند؛ کسانی که نوکرصفتی را حرفهفکرنما در آن وول میی هنرمند و روشنکه جمعی در جامه

اند. ی خوشی و تفنن خود یافتهپوشی بر جنایات را طریقی برای ادامهاند و پردهکاری را راه و رسم خود قرار دادهفریب

هم با هیاهویی مزدورشان، آن چنین افرادی است برای برحق جلوه دادن چهرهرسمی دوران استالین بازتاب تالش این هنر

 که تاکنون در تاریخ سابقه نداشته است.

داری نیز سابقه نداشته( در عالم هنرمندان نفرت و انزجاری که این سلب اصول هنری )که در نظامات برده

ی نیروهایی ناپذیر آن ارتقاء یابد. اپوزیسیون نویسندگان و هنرمندان در زمرهحد محکومیت قاطع و آشتیبرانگیخته، باید تا 

هایی که نه تنها حق پرولتاریا هایی فعاالنه شرکت کند؛ رژیمتواند در رسوا کردن و سرنگونی چنین رژیماست که می

حرمت دارند و در این راه حتی بههر نیت پاکی را از میان برمی گذارند، بلکهبرای مبارزه در راه جهانی بهتر را زیرپا می

 کنند.و شرافت انسانی نیز رحم نمی

 داری را،زوال سرمایهداند: نقش هنرمند در جامعه روبهخوبی میانقالب کمونیستی پروایی از هنر ندارد؛ چراکه به

تا هنرمند را  تنهایی کافیستکند. این حقیقت بهاند، معین میهستیز برخاستای که با وی بهتقابل میان فرد و اشکال اجتماعی

اند فرایند کاوان دریافتهکه روانچنانجا آنی مدافعان انقالب قرار دهد. در اینـ در زمرهاین ستیزدر صورت آگاهی بهـ

ها نطرد آمحیط خارجی که بهو عناصری از « من»کند که پیوندهای گسسته را میان آید و سعی میجریان درمیتصعید به

است که تمام نیروهای درونی « آِل شخصیایده»پذیرد. این پایان می [1]«آل شخصیایده»کوشیده است، ترمیم نماید. این 

ان ، همانی است که در می«او»کند. و این ناپذیر ]وضعیت[ موجود بسیج میاوست( برعلیه واقعیت تحملرا )که متعلق به

آزاد شدن دارد ها مشترک بوده و دائماً درحال شکوفایی و توسعه است. کافی است نیازی که روح شخص بهی انسانهمه

های پیش از تاریخ موجودیت و ضرورت داشته است، بپیوندد جریان عظیمی که از زماندر مجرای طبیعی خود بیافتد تا به

 جا برداشتفایده نخواهد بود اگر در اینها. بیکل انسان ها یکی شود. این جریان عظیم عبارت است از: رهاسازیو با آن

 داد که:مارکس جوان از فعالیت نویسندگان را یادآور شویم. او تذکر می

ً برای ادامه زندگی و کارش باید به» کسب معاش بپردازد. اما تحت هیچ شرایطی نباید برای نویسنده طبیعتا

پندارد. روی کاِر نویسندگی را وسیله نمیهیچدهد ویا بنویسد... نویسنده بهزندگی ادامه کسب معاش و پول درآوردن به

ای خواهد بود برای او و عنوان وسیله در آن بنگرد، ]این وسیله[ وسیلهکار برای او نفس هدف است. اگر هم بهاین

زادی مطبوعات غیرتجاری هنر و کارش هستی ببخشند. شرط اول آدیگران که در صورت لزوم، خود را فدا کنند تا به

 (.۷۰)مجموعه آثار مارکس جلد اول ص «. بودن آن است

فکران را در راستای اهدافی که با خود آن فعالیت در این سخن بیش از همه علیه کسانی است که فعالیت روشن

 د و برای آن مایه وکننی مصالح دولت برای هنر تعیین تکلیف میبهانهدهند و بهتناقض است، مورد محدودیت قرار می

که انتخاب آزادانه مایه و مضمون اثر هنری و رهایی از هر قیدوبندی در انتخاب مصالحی تراشند. حال آنمضمون می

آید. برای آفرینش هنری ضرورت حیاتی دارد که شمار میگیرد، حقوق سلب نشدنِی هنرمند بهکار میکه هنرمند به

وسیله ما مخالفت ای خود را محدود و مقید نسازد. بدینهیچ عذر و بهانهاد باشد؛ و بهتصورات هنرمند از هر قیدوبندی آز

خوانند اعالم نظام فرامیپذیرش اصل تعبد هنر بهحال حاضر و چه درآینده( ما را بهی کسانی که )چه درخود را با همه

بندی راسخ بار دیگر پایترتیب یکاینکنیم و بهمیداریم؛ چراکه آن را اساساً در تناقض با طبیعت و ذات هنر ارزیابی می

 آوریم.زبان میبه« آزادی کامل برای هنر»اصل خود را به



دفاع از خود برخیزد، حتی اگر دانیم که در برابر تهاجم ضدانقالب بورژوایی بهما حق طبیعی دولت انقالبی می

میان این اقدامات موقت دولت انقالبی در دفاع از خود که از روی میدان آمده باشد. اما بورژوازی با پرچم دانش و هنر به

ی دولت بر امر آفرینش هنری از زمین تا آسمان فرق هست. اگر انقالب برای گیرد با برقراری سلطهناچاری صورت می

پی ایجاد  ید درتوسعه نیروهای مادی تولید ناگزیر از برپایی رژیمی سوسیالیستی با کنترل مرکزیست، از همان آغاز با

، گونه صدور امریه از باالجویی، دیکته کردن اوامر و هیچسلطهآید. نباید بهرژیمی آنارشیستی برای آفرینش هنری بر

های رفیقانه و دور از هرگونه تحمیل عقاید است که قادر کاریی ظهور داد! محققین و هنرمندان تنها برپایه هماجازه

آوردهایی نایل خواهند آمد که در طول تاریخ سابقه نداشته دستعمل کنند؛ و در این صورت بهوظایف خود خواهند بود به

 است.

یستیم طرفی سیاسی نروی در پی توجیه بیهیچروشنی پیداست که ما با دفاع از آزادی اندیشه بهچه گفته شد بهاز آن

پروانیم؛ هنری که همواره در خدمت را در سر نمیاصطالح ناب ی احیای هنر بهای هم که شده، اندیشهو برای لحظه

تر از آن است که مقاصد ارتجاعی بوده و هست. هرگز! مقامی که ما برای هنر در مقدرات جامعه قائل هستیم پُرارزش

 ری واالی هنر در روزگار ما عبارت از شرکت فعال و آگاهانه دبتوان منکر آن شد. برعکس، اعتقاد داریم که تنها وظیفه

بخش یاری برساند که ذهن وی مضمون اجتماعی نبرد رهاییتواند بهتهیه مقدمات انقالب است، اما هنرمند تنها زمانی می

چنین نبردی را کامالً هضم کرده باشد و معنا و واقعیت جاری آن را با رگ و پی خود عمیقاً حس کند و ]بتواند[ دنیای 

 تجسم نماید. طور آزدانهاش را در هنر خویش بهدرونی

داری را در هر دو شکل دمکراتیک و فاشیستی آن احتضار مرگ فراگرفته است، هنرمند درحال حاضر که سرمایه

های ارتباطی او ی راهی زندگی نخواهد بود. همهادامهاش قادر بهیابد که در صورت ادامه حرفهخود را در موقعیتی می

ی های استالینسازمانبه سدود کرده است. در چنین وضعیتی، طبیعی است که داری مرا آوار ناشی از فروپاشی سرمایه

اند تودر آید. اما اگر او بخواهد از فساد کامل اخالقی برکنار بماند، نمیدهند تا از این انزوا بهاو امکان میرو کند که به

دوستداران و خوانندگانش نخواهد بود، بلکه در ش بهرساندن پیامجا قادر بهجا دوام بیآورد. چراکه نه تنها در آنزیاد در آن

هرگونه پستی و دنائتی تن در کند تا بهگذارد، او را وادار میقبال مزایای مادی اندکی که این تشکیالت در اختیار او می

نیت با عزمی امر انقالب و انساجای دیگری تعلق دارد. جای او در میان کسانی است که بهدهد. او باید دریابد که به

ی اشکال بیان آزادانه همهثمر برسانند و از این راه بهاند، یعنی تنها کسانی که قادرند انقالب را بهناپذیر وفادار ماندهتزلزل

 ی عمل بپوشانند.نبوغ انسانی جامه

حد بی دگرباره متی نویسندگان و هنرمندان انقالای مشترک است که برپایه آن همههدف از این فراخوان یافتن زمینه

دفاع از آزادی هنر خویش در برابر غاصبان حال بهامر انقالب یاری رسانند و درعینشده و با هنر خویش هرچه بهتر به

گیرد. ی مشترْک هرجریان هنری، فلسفی و سیاسی را با هرگرایش دربرمیانقالب بپاخیزند. ما باور داریم که این زمینه

 سان هر دو حزبتوانند گام بردارند، که بدینـ میهادست در دست آنارشیستها ـترک مارکسیستی مشدر این راه و زمینه

کاری[ از سوی ژوزف استالین ترغیب شود و یا از شوند[؛ چه این ]محافظهکارانه خالص میاز شر روحیه ]محافظه

 باشد. [۲]گارسیا اولیورسینه وی که جناب سوی مرید دست به

ه هزاران هزار اندیشمند و هنرمند پراکنده در سطح جهان وجود دارند که جنجال و هیاهوی نیک آگاهیم ک

شان را در گلو خفه کرده است. صدها نشریه ریز و درشت وجود دارد که گراْن صدایگویان و اغفالی دروغیافتهسازمان

های دنبال یافتن راهتر، که بهکسب مزایای بیشهایی که نه در پی کوشند تا نیروهای جوان خالق را گرد هم آورند؛ آنمی

خورد و نابود می« انحراف»اند. و این در حالی است که هر گرایش پیشرویی در هنر از سوی فاشیسم مهر ارتباط تازه

ای یروهی نشود. هنر مستقل انقالبی باید همهقلمداد می« فاشیستی»ها شود و آفرینش آزاد هنری از سوی استالینیستمی

گوش همگان خود را برای نبرد علیه این اختناق و سرکوب ارتجاعی متحد کند و حق موجودیت خود را با بانگ رسا به

 برساند.

حال حاضر  آید که درشمار میبه« المللی هنر مستقل و انقالبیفدراسیون بین»چنین اتحادی نخستین هدف یابی بهدست

 دانیم.ما تشکیل آن را ضروری می

های ارائه شده در این بیانیه را نداریم؛ چراکه خود آن را صرفاً قدم اول یک از اندیشهروی قصد تحمیل هیچهیچهما ب

خواهیم ضرورت چنین فراخوانی باور دارند میداران و حامیان هنر نیز که بهی دوستدانیم. از همهدر راستایی جدید می

های انتشاراتی چپ را نیز مورد خطاب قرار ی سازمان. فراخوان ما همهزبان خودشان بیان کنندشان را بهکه نظرات



یت آن ی فعالی وظایف و شیوهالمللی مزبور و تبادل نظر دربارهدهد که خواستار مشارکت در تشکیل فدراسیون بینمی

 هستند.

دهی سازمانردید، بهالمللی از طریق مطبوعات و مکاتبات برقرار گکه ارتباط اولیه در سطح بینمحض آنبه

تر در کشورهای مختلف و در سطح محلی خواهیم پرداخت. گام نهایی عبارت از برگزاری مجمع های کوچککنگره

 .طور رسمی اعالم خواهد کردعمومی کنگره جهانی خواهد بود که تأسیس فدراسیون بین المللی مزبور را به

 :اند ازاهداف ما عبارت

 باستقالل هنر برای انقال

 انقالبی برای رهایی کامل هنر

  

  

  

 : توضیحات مترجم

 نگارش در آمده است.به دیوکو ریوراو  آندره برتونکاری [این بیانیه در مکزیک با هم*]

ی برپایه تثلیث }یعنی: رابطهکاوی، که نظام فکری فروید در روانجا نویسنده گوشه چشمی دارد به[ در این۱]

دور از ی معروف اید )او(، اکو )من( و سوپراکو )من برتر({ استوار است. با برداشتی عینی و بهگانهسه

یابد های رایج )او( همان غریزه شخصی است که در برخورد با جهان خارج نمود خود را در )من( برتر میسازیاسطوره

روانی  هایی عقدهبارهآزاد شدن و گشودن یکشود. فرایند تصعید نیز بهو( دگرگون میشخصیت فرد معینی من )اکو به

 .گرددچون بخار شدن جسم )نفتالین( میهم

 )رهبر سندیکاهای وقت در اسیانیا(. گارسیا اولیور[ ۲]

  

 


