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چکیده
تبلیغات سیاسی، نقش پررنگی در پیش بُرد اهداف سیاسی ایفا می کنند و هرن نیز می تواند محملی برای انتقال 
پیام های سیاسی باشد. اتحاد جامهیر شوروی به عنوان یکی از ابرقدرت های قرن بیستم و صورتی از تحقق 
سوسیالیسم، واقعیتی سیاسی بود که حدود 70 سال بر جهان سیاست حاکم بود، جهان غرب را به چالش 
می کشید و در سایر کشورهای جهان، متحدانی برای خود پرورش می داد. شوروی با توسل به هرن سیاسی، 
ضمن حفظ یک پارچگی و حیات سیاسی کشور، می کوشید به ستیز با رسمایه داری برخیزد. عمر سیاسی این 
کشور مقارن با بحران  های داخلی و خارجی بسیاری بود. این جستار ضمن بررسی مفاهیم هرن متعهد و هرن 
برای هرن، به بررسی آراء اندیشمندان مارکسیست دربارۀ هرن می پردازد. سپس به بحث تبلیغات سیاسی و 
تعاریف مربوط به آن اشاره و تاریخچه ای اجاملی از بحران ها و چالش های فراروی شوروی مطرح و جهت گیری 
تبلیغات سیاسی در آن دوران ها مرور می شود. در این تحقیق که از جهت نوع، بنیادی-نظری، از نظر ماهیت و 
روش، توصیفی-تحلیلی و از حیث روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است، چندین منونه از پوسرتهای شوروی 
بررسی و به موضوعات محوری در آن ها پرداخته می شود. پوسرتها بازتاب دهندۀ رصیح سیاست های هر دورۀ 
سیاسی هستند، مشخصات و عالئم به کار رفته در پوسرتها در برخی جهات مشرتکند، اما لحن آن ها با توجه به 

مقتضیات زمانه تغییر می کند. 
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مقدمه
جهان آن چنان که پنداشته می شود، شفاف نیست چرا که اندیشۀ 
انسان بیش از آن چه تصور می شود، متاثر از تبلیغات پیرامونی اش 
است. تاریخ در مسیر پرفراز و نشیب خود رسنوشت و زندگانی 
انسان های بسیاری را رقم زده  است و سیاست جزئی جدایی ناپذیر 
از زندگی همۀ انسان ها بوده و هست. گاه نقش هرنمند در این 
میان نادیده گرفته شده است و گاه هرنمند خود انزوا را برگزیده 
چرا که ارزش هرن را واالتر و مقدس تر از این انگاشته که به لوث 
سیاست و جناح بندی های سیاسی آلوده گردد. گاه نیز هرنمند با 
جریانات سیاسی پیرامون خود به همراهی یا مخالفت برخاسته 
است. در  انقالب ها و جریانات مردمی هم آوا شده  با  و  است 
دوره های حساس تاریخی نقش هرن بیش از پیش اهمیت می یابد، 

چرا که هرن به انسان انگیزه و امید می بخشد.

سوال ها
سیاسی  قدرت  در خدمت  ابزاری  آیا هرن  که  است  این  مساله 
است؟ اگر این یکی از قابلیت های هرن است، با بهره گیری از چه 
نشانه هایی به محملی برای انتقال پیام های سیاسی بدل می شود؟ 
هرن در اتحاد جامهیر شوروی1 سابق به عنوان الگویی مثال زدنی 
در زمینۀ پروپاگاندای سیاسی و بهره گیری از هرن سیاسی، می تواند 
به عنوان مدلی از تجسم هرن سیاسی )که با رصاحت، ایدئولوژیک 
بودن هرنش را منایان می ساخت.( مورد آزمون قرار گیرد. از نظر 
گذراندن آن چه بر هرن در سایۀ سیاست گذشته است، نکاتی را 
هرن  به  ایدئولوژیک  نگاه  و  توتالیرت  رژیم های  ماهیت  دربارۀ 
منایان می سازد. مکانیسم سلطه بر امور فرهنگی همواره از سوی 
اَبَرقدرت ها باز آفرینی می شود و آگاهی از این امر، هرنمندان را 
انتخاب  در شناخت بهرت جایگاه اجتامعی شان، هدف مندی در 
می رساند.  یاری  هرن  راه  در  مسیرشان  ادامه  و  اندیشه  نوع 
پیش بُرد  برای  دست آویزی  را  هرن  همواره  سیاسی،  جریانات 
اهداف ایدئولوژیک خود قرار داده اند اما این امر در رژیم های 
متامیت خواه به وضوح به چشم می آید و بسرت مناسبی را برای 

مطالعۀ هرن سیاسی در اختیار پژوهش گر قرار می دهد.

فرضیه های پژوهش
به نظر می رسد اغراق در رنگ ها یا فرم ها به تاثیرگذاری پوسرتها بر 

عامۀ مردم نقش به سزایی داشته است.
به نظر می رسد تکرار گسرتده پیام موجب القای آن پیام و باور 

مخاطب می شود.
به نظر می رسد استفاده از منادهای بومی و آشنا برای مخاطب 

محلی از ویژگی پوسرتهای اتحاد شوروی است.

طرح هدف و چهارچوب
در جهانی که هرن بیش از پیش به امری تجاری بدل شده، رضورت 
هرن  امروزه  می شود.  احساس  متفاوت  منظری  از  هرن  بازبینی 
سیاسی رژیم های توتالیرت سابق )مانند شوروی سوسیالیستی و 

آملان نازی( نکوهش می شود و بیشرت دیدگاه هرن غیرایدئولوژیک 
ترویج می گردد. هرن سیاسی صورتی از هرن است که در کشورهای 
با حکومت ایدئولوژیک )مانند شوروی سابق( با رصاحت به انتقال 
القا می کند و هرن  را  اندیشۀ سیاسی مطلوب  پیام می پردازد و 
پوسرتسازی همواره به عنوان هرنی عامه پسند با مخاطبان بسیار 
در امر تبلیغات سیاسی نقش پررنگی را ایفا کرده است. در این 
دربارۀ  را  ارزش مندی  اطالعات  پوسرتهای شوروی  بررسی  راستا، 
سیاست های حاکم در آن کشور به بیینده می دهد. از سوی دیگر، 
شایسته است که هرنمند با مناد های برصی به کار رفته در هرن 
سیاسی آشنا شود تا آگاهانه آن ها را به کار برد یا از به کارگیری 

آن ها اجتناب ورزد. 

شیوۀ پژوهش
این تحقیق از جهت نوع، بنیادی-نظری، از نظر ماهیت و روش، 
توصیفی-تحلیلی و از حیث روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای است. 
از منظری دیگر، پژوهش پیش رو، تحقیقی تاریخی و پس رویدادی 
است. روش تحلیل داده ها و اطالعات، کیفی و کّمی  خواهد بود: 
گرد آوری متون، بازخوانی و تحلیل کیفی آن ها، تحلیل کمی  و کیفی 
پوسرت های آن دوران، پردازش آن ها را شکل خواهند داد. بیش از 100 
پوسرت توسط نگارنده بررسی و برخی یافته ها در این مسیر در قالب 
تحلیلی کیفی و با عنوان موضوعات پوسرتها ارائه شده است. از این 

میان 15 پوسرت برای منونه در پیوست آورده شده اند. 

مروری کلی بر مقاله
در این جستار، ابتدا به تعاریف رضوری دربارۀ هرن از دیدگاه نقش 
اجتامعی هرنمند پرداخته می شود و مقدمات شناخت هرن سیاسی 
فراهم می شود. سپس از آن جایی که شناخت هرن در شوروی بدون 
دانسنت مقتضیاتی چون رشایط سیاسی و ایدئولوژیکی آن کشور 
امکان پذیر نیست، به تعاریف مربوط به نظام سیاسی شوروی و 
ایدئولوژی شاکلۀ آن اشاره می شود. روی هم رفته، این پژوهش ضمن 
بررسی هرن از دیدگاه نقش اجتامعی آن، به بیان و واکاوی چندین 
اصطالح سیاسی مرتبط پرداخته و سپس به مطلب ورود کرده 
است. پس از مقدمات رضوری، به بررسی اجاملی سبک های هرنی 
رایج در شوروی پرداخته و سپس بر موضوع پوسرت متمرکز می شود. 
پوسرتها از حیث تکنیک ، موضوع و دورۀ تاریخی طبقه بندی و 
تحلیل می شوند. محدودۀ زمانی این پژوهش شامل دوران حیات 
شوروی، از سال های جنگ داخلی تا پیروزی انقالب اکترب آغاز می شود 
و به فروپاشی ختم می شود. )از حدود سال های 1917 تا 1992( و 

محدودۀ مکانی پژوهش نیز اتحاد جامهیر شوروی سابق است.

نقش اجتامعی هرن
به  متفاوت  دو موضع  اجتامعی  با موضوعات  مواجهه  در  هرن 
خود می گیرد: یا هرنمند به کاربرد هرن در جامعه و بیان مسائل 
اجتامعی می پردازد یا از نزدیکی به موضوعات اجتامعی اجتناب 
می ورزد. از این نظرگاه، آن نوع هرن، که هرن را دارای هدف و 
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رسالت اجتامعی تعریف می کند هرن متعهد2 یا هرن سودمند نام 
می گیرد و هرنی که مستقل از دغدغه های اجتامعی عمل می کند 
و هرن را امری بی هدف و مجرد تلقی می کند، هرن برای هرن3 یا 
هرن ناب یا هرن غیرسودمند لقب می گیرد. این مباحث از گذشته 
تا به امروز برای اندیشمندان و منتقدان عرصۀ هرن محل بحث 
هستند. هرن متعهد صورتی از هرن که در آن هرنمند با هدف 
تاثیرگذاری بر جامعه یا القای یک اندیشه سیاسی به خلق اثر 
می پردازد. هرنمند در این شیوه خود را موظف به بیان درد های 
جامعه یا ارائه راه حلی برای مشکالت اجتامعی یا سیاسی می داند. 
این نوع نگاه به هرن در تقابل با دیدگاه هرن برای هرن قرار دارد 
که در آن هرنمند زیبا   آفرینی را هدف خود قرار می دهد و الزاماً 
برای هرن هدفی خاص قائل نیست. این در حالی ست که »پیروان 
این اصل )هرن برای هرن ( زیبایی شناسی انگارگرا معتقدند که هرن 
هیچ هدفی جز لذت زیبایی شناختی رصف را دنبال منی کند. آن ها 
اهمیت زیبایی شناختی، اندیشه شناختی و آموزشی و اتکای هرن را 
به نیازمندی های زمان انکار می کنند و ادعا می کنند که هرنمند را 
با جامعه رسوکاری نیست و هیچ مسئولیتی در برابر مردم ندارد« 

)زی من کو، 1357: 164(.

نوشته های گئورکی والنتونوویچ پلخانوف4 رسمشق رهربان شوروی 
برای تدوین سبکی هرنی برای جامعۀ جدید و تعریف الگویی 
مشخص برای هرن موسوم به انقالبی قرار گرفت. وی ضمن ارائه 
تعریف از مفاهیم هرن برای هرن و هرن متعهد، به مقابله و مقایسۀ 
جریان های هرنی فرانسه و روسیه پرداخت. این مقایسه از این 
نظر حائز اهمیت و به جا بود که روشنفکران روسی از جریان های 
روز جامعۀ هرنی فرانسه تاثیر بسیار می پذیرفتند و آشنایی با زبان 
فرانسوی نیز در میان جامعۀ روشنفکر روس و نیز اعیان و ارشاف آن 
دوران اهمیت ویژه ای داشت. مضاف بر این که، این مقابله رهربان 
شوروی را نیز در امر شناخت بهرت ماهیت هرن یاری می رساند و 
هم چنین درس گرفنت از راه های پیش تر طی شده توسط اروپائیان 
برای تدوین قالب و الگویی نوین در جامعۀ آرمانی آیندۀ روسیه، 

راه را برای انقالبیون هموارتر می ساخت. 

پدید  از آن جا  برای هرن  به هرن  پلخانوف: »اعتقاد  مطابق نظر 
با محیط اجتامعی خود ناهامهنگ گردد«  می آید که هرنمند 

)پلخانوف، 5:1358(. 

لئون تولستوی5 نویسندۀ پرآوازۀ روس نیز در کتاب هرن چیست 
از صور  بسیاری  در  که  وی  می پردازد.  موضوع هرن  واکاوی  به 
هرن دوران خویش، نه زیبایی خاصی می بیند و نه مژده ای برای 
نوع برش، این چنین می گوید: »هرنمندان قرون وسطی که اساس 
احساسات و مذهب ایشان هامن احساسات و مذهب توده های 
ملت بود و احساسات و حاالتی را که خود تجربه کرده بودند، به 
معامری و پیکرسازی و نقاشی و موسیقی و شعر و درام انتقال 
بربنیاد  که  آنان  فعالیت  و  بودند  حقیقی  هرنمندان  می دادند، 

ملت  افراد  همۀ  و  داشت  قرار  زمان،  ادراک حصول  عالی ترین 
در ادراک آن سهیم بودند، هرن واقعی به شامر می رفت؛ فعالیت 
هرنمندان قرون وسطی شاید برای عرص ما پست و بی ارزش باشد، 
ولی در آن زمان، هرن واقعی بود، زیرا در دسرتس متامی افراد ملت 

آن هرنمند قرار داشت و همگانی بود« )تولستوی، 1897: 93(.

تولستوی برای نقش اجتامعی هرن ارزش بسیاری قائل است و هرن 
را مردمی و در دسرتس همگان می خواهد نه منحرص به طبقه ای 
خاص و برگزیده: »از این رو، برای مردم فکور و صادق و بی ریا 
هیچ گونه شکی به جا منی ماند که هرن طبقات عالیه، هرگز هرن 
همۀ مردم نتواند شد؛ از این جهت اگر هرن یک موضوع مهم 
و یک سعادت معنوی نظیر دین، برای همۀ انسان ها رضوری و 
چشم ناپوشیدنی است، بایستی که در دسرتس همگان باشد و اگر 
هرن منی تواند هرن همۀ مردم باشد، پس یکی از این دو مطلب 
صحیح است، یا هرن آن موضوع باارزش و اهمیتی که ادعا می کنند 
و  باارزش  موضوع  این  می نامیم،  که هرنش  یا، هرنی  و  نیست 
اهمیت است. این مساله قابل حل نیست و بدین سبب است که 
مردان زیرک و فاسداالخالق، با گستاخی و از طریق انکار یک 
جانب قضیه، یعنی نفی حق متتع توده های مردم از هرن، آن را حل 

می کنند« )هامن : 14(.

تولستوی اشاره می کند که از نظر رومانتیسیست ها تنها ارواح زیبا 
و از نظر پیروان نیچه6 تنها ابرانسان ها7 می توانند از عالی ترین لذات 
هرن بهره مند باشند و عامۀ مردم شایستگی این ادراک را ندارند. به 
عبارتی دیگر، ایشان هرن را فقط متعلق به طبقات ممتاز جامعه 
می دانند. تولستوی معتقد است در روسیۀ سال های پایانی قرن 
نوزدهم، آنانی که خود را به هرن رسگرم ساخته اند نیز نظرگاهی 
غیراجتامعی دربارۀ هرن دارند. او هم چنین چند ویژگی شاخص 
را در هرن زمان خویش تشخیص می دهد و به رشح و بسط آن ها 
می پردازد: غرور، شهوت جنسی و افرسدگی. طبق نظر او، این سه 

ویژگی اصلی هستند که هرن طبقات عالیه را شکل می دهند. 

غرور، هامن ستایش هرنمندان از قدرت مندان جامعه است با تراشیدن 
پیکره هایشان، مدح شان در اشعار و نقش کردن چهره  نگاره هایشان. 
افرسدگی، موضوع غالب اشعار و داستان هاست و فضایی غریب و 
مالیخولیایی را وصف می کند. اما در این میان، تولستوی قوی ترین 
وجه تشکیل دهندۀ هرن طبقۀ حاکم را، حس جنسی می داند که در 
نظرش پست ترین متایالت انسانی است. متامی آثار به جز مواردی 
استثنایی در رشح برهنگی و وصف دقایق و احساسات جنسی 
است. خصوصاً داستان های فرانسوی گویا محصول کار مردمی است 
که از جنون عشق8 در رنجند. و شگفت آن که، متامی اروپا و آمریکا 

)و به تبع روس ها( از این جنون زدگان پیروی می کنند. 

»تولستوی با نقد طرد نظریۀ زیبایی و محاکات آن در تفکر و هرن 
یونانی و جدید، و نیز نظریه های جدیدی که بر غرایز و لذت و 
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عنارص دیگر نفسانی و فیزیولوژیک تاکید داشت در جست و جوی 
بنیادی جدید برای تئوری هرن خود بود. در نظر او به هرن نباید 
به مثابه یک وسیله کسب لذت نگریست. همین نظرگاه بود که 
موجب انحطاط هرن شد. گرایش های مبتذل طبقات ارشافی مظهر 
همین نظرگاه لذت پرستانه است ]...[ تولستوی معتقد است نه متام 
هرن را باید پذیرفت و نه آن را منحرص به هرن دینی متعارف کرد. 
بلکه هرن حقیقی عبارت است از: وسیله ای جهت ارتباط انسان ها؛ 
برای حیات برش و برای سیر به سوی سعادت فرد و جامعۀ انسانی 
که موضوعی رضوری و الزم است، زیرا افراد برش را با احساساتی 

یک سان به یکدیگر پیوند می دهد «9 . 

نظام اقتصادی و هرن
شهرهای  سیامی  صنعتی  انقالب  با  هم زمان  نوزدهم،  قرن  در 
اروپا دگرگون شد؛ اخرتاع ماشین آالت، اتوموبیل و سپس هواپیام 
زندگی ابتدایی و کند برش دوران کشاورزی را دگرگون ساخت. اما 
داستان به این جا ختم منی شد: اکنون جامعۀ برشی به سمت تحول 
بزرگ تری پیش می رفت که البته در جهت ساده تر شدن زندگی و 
خوش بختی همۀ انسان ها نبود. بروز رسمایه داری زندگی کارگران را 
از گذشته نیز سخت تر کرده بود. اکنون میزان بهره وری و بازتولید، 
اهمیتی بیش از پیش یافته بود و حتی مفهوم کار نیز تغییر کرده 
بود. آن گاه نظریۀ تقسیم کار آدام اسمیت10 )حدود یک قرن پس 
از مطرح شدنش( به عنوان راه کاری برای تولید بیشرت و رسیع تر 
به کار بسته شد. این امر البته بهره وری تولید را باالتر برد و در 
مدت زمان کوتاهی چهرۀ زمین را دگرگون ساخت، اما به استثامر 

بی رحامنۀ انسان های بسیاری منجر شد.
 

»اسمیت معتقد است مهم ترین جنبۀ زندگی اقتصادی تقسیم کار 
است؛ بنابراین کتاب خود را با این موضوع آغاز می کند. از نظر 
اسمیت، تقسیم کار رسآغاز رشد اقتصادی، توسعۀ ثروت یا فراوانی 
در جامعه یا در مقیاس وسیع تر تجارت بین املللی است11« )دد.

رافائل، 1375/1989: 56(. اسمیت تقسیم کار را مسبب ساخت 
ابزارهای پیرشفته تر برای کار می داند، کام این که بسیاری از ابزارها 
یا دستگاه ها به دست کارگران سادۀ یک کارخانه یا در اثر مترکز بر 
یک عمل تکراری ابداع شده اند. ایشان به تبع فکر خود را به کار 
انداخته اند تا آسان ترین و در دسرتس ترین روش را به کار بندند تا 
از رنج بیهوده و کار عبث بکاهند. »اسمیت بحث دربارۀ تقسیم 
کار را با مثالی بسیار ساده، تولید سنجاق، همراه می کند. ده نفر 
که با هم در یک کارگاه کوچک سنجاق سازی کار می کنند و نزدیک 
به 18 عمل ساده را میان خود تقسیم کرده اند، می توانند روزانه در 
حدود 50/000 سنجاق بسازند. اگر قرار بود همۀ اعامل را یک نفر 
به تنهایی برعهده بگیرد و از هیچ دستگاهی، که خود نتیجۀ تقسیم 
کار است، استفاده نکند، شاید می توانست روزانه اندکی بیش از 

یک سنجاق بسازد« )هامن: 57(.

پس از مثال کارگاه سنجاق سازی اسمیت، دارایی های مخترص یک 

کارگر عادی را مثل می آورد که کتش، فرآوردۀ پیچیدۀ کار چوپان، 
پشم چین، پشم زن، ریسنده و دیگران است. می توان این مثال را به 
متامی دارایی هایش تعمیم داد. اسمیت بحث تقسیم کار را با مثالی 
شگفت پایان می دهد: »بدون همکاری و کمک هزاران نفر، حتی 
فقیرترین فرد در کشوری متمدن منی تواند آن شیوۀ زندگی را که ما 
به اشتباه آسان و ساده می پنداریم پیش بربد. البته تردیدی نیست 
زندگی او در قیاس با زندگی تجملی توان گران باید ساده و آسان 
شمرده شود، اما شاید این نیز درست باشد که زندگی شهریاری 
اروپایی در قیاس با زندگی دهقانی ساده و زحمت کش چندان 
تجملی نیست که زندگی همین دهقان در قیاس با زندگی سلطانی 
آفریقایی که مالک مطلق حیات و آزادی هزاران آدم وحشی و 

برهنه است!« )هامن: 58( 

به کار بسنت نظریۀ تقسیم کار )البته بدون در نظر گرفنت مالحظات 
اخالقی که اسمیت به آنان اشاره کرده بود( موجب شد کارگر نه 
یک انسان، بلکه یک کاالی مولد یا یک ابزار کار قلمداد شود؛ 
ساعات کار طوالنی تر و مداوم )که در دوران فئودالیسم به طور 
فصلی تغییر می کرد و زمان  بیشرتی برای فراغت فراهم می آورد(، 
محبوس شدن کارگران در سالن های تاریک کارخانجات )که اکنون 
جای مزارع و کشتزارها را گرفته بودند(، خصلت ماشینی و تکراری 
کار صنعتی )به جای فعالیت های متنوع کشاورزی و دامپروری(، 

بیش از پیش از کارگر موجودی مسخ شده ساخت. 

مارکسیسم یک مکتب اقتصادی-اجتامعی است که توسط کارل 
اندیشۀ  مبنای  و  انگلس13 پایه گذاری شد  فریدریش  مارکس12 و 
)مادی(،  ماتریالیستی  جهان بینی  این  داد.  تشکیل  را  کمونیسم 
جهان را از منظر رسمایه و طبقات اجتامعی تفسیر می کند و راه 
سعادت برش و پایان استثامر فرو دستان را در جامعۀ بدون طبقه 
می بیند. این فلسفه، بنیان تشکیل حکومت های سوسیالیست در 
جهان است. معموالً واژگان سوسیالیسم، کمونیسم و مارکسیسم 
در یک معنا به کار می روند. مارکس و انگلس از فالسفه ای چون 
هگل14 و فوئرباخ 15 بیشرتین تاثیر را پذیرفتند و ضمن بهره گیری 
و به چالش کشیدن برخی گزاره های ایشان، فلسفۀ نوینی را بنیان 
نهادند. شاید سنگ نوشتۀ مقربۀ مارکس بهرتین تعریف از فلسفۀ 
مارکسیسم، به مثابه یک امر فرافلسفی، فراتر از گفت وگوهای 
سفسطه آمیز روشنفکرانه و تفاسیری رویاپردازانه از جهان است: 
»فالسفه تنها به شیوه های گوناگون جهان را تفسیر کرده اند، اما 

مساله، هم اینک، تغییر آن است«.

یکی از نظریات مطرح شده در فلسفۀ مارکسیسم، ماتریالیسم 
تاریخی16 است، بدین معنا که فلسفۀ مارکسیسم که خوانشی از 
فلسفۀ ماتریالیستی فوئرباخ دارد، با توجه به تغییرپذیری ماده و 
تبدیل و تغییر همیشگی اش ماهیت جامعۀ برشی را نیز در تغییر و 
تحول می بیند. دوران تکامل برشی مطابق نظریۀ مارکس به ترتیب 
عبارتند از: کمون اولیه )دوران غارنشینی(، برده داری )متدن های 
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دوران  یا  فئودالیسم  کشاورزی(،  پیدایش  از  پیش  تا  نخستین 
کشاورزی )پیدایش کشاورزی تا انقالب صنعتی( و کاپیتالیسم17 یا 
رسمایه داری )از آغاز انقالب صنعتی(. مارکس و انگلس با توجه 
به این روند که آن را دیالکتیک تاریخی نام نهاده بودند آینده را 
این گونه تصویر کردند: به زودی رسمایه داری به امپریالیسم تغییر 
شکل خواهد داد؛ بدین معنا که صنایع بزرگ رقبای خرد خود را 
از میان برمی دارند و تنها رشکت های بزرگ می توانند به حیات 
اقتصادی خود ادامه دهند. در نتیجۀ توزیع ناعادالنۀ ثروت، شکاف 
باال می رود.  نارضایتی  طبقاتی غیرقابل تحمل می شود و میزان 
این ها همه زمینۀ ظهور انقالبی جهانی را فراهم می آورد که با 
پیروزی آن  جامعۀ بدون طبقه یا هامن سوسیالیسم شکل می گیرد. 
اجتناب ناپذیر  انگلس  و  مارکس  دیدگاه  از  سوسیالیسم  تحقق 
است، اما ایشان راه نجات رسیع تر انسان ها را از یوغ بردگی در 
عظیم  به شورشی  فراخواندنشان  و  کارگران  به  رساندن  آگاهی 
می دیدند. آن ها مانیفست کمونیست18 را منترش کردند تا با آگاه 
تاریخی را ترسیع بخشند. »مانیفست  امر  این  ساخنت کارگران، 
برنامۀ اتحادیۀ کمونیستی بود و چون اتحادیه شامری مناینده از 
پیرشفته ترین کشورهای اروپایی را دربرگرفته بود، جنبۀ بین املللی 

داشت. از این رو نه رشایط کشور، بلکه اوضاع جهان رسمایه داری 
آن روز- در اساس کشورهای اروپای غربی و آمریکای شاملی- را 

می بایست مدنظر قرار داد« )محیط،1384: 457و458(.

نظریۀ ماتریالیسم تاریخی مارکس، خوانشی متفاوت از نظریۀ 
تکامل برحسب دارایی است، چرا که مارکس عرص تجارت را پایان 
راه تکامل جامعۀ برشی تلقی منی کند. البته باید این نکته را نیز 
در نظر گرفت که اسمیت اخالق مداری را نیز در نوشته هایش در 
نظر دارد. کتاب احساسات اخالقی او نیز نقطۀ عطفی در تاریخ 
نظریات اخالقی است. در این کتاب او احساس هم دردی19 را مایۀ 

پیوند افراد جامعه با هم می داند. 

اشارۀ اسمیت به اثرات مخرب تقسیم کار به اخالق مداری او صحه 
جوامع  پیرشفت  نهایی  راه حل  را  و سودجویی رصف  می گذارد 
به  نیز  جامعۀ رسمایه داری  در  هرن  جایگاه  اما  منی داند.  برشی 

فراخور تغییرات اقتصادی تغییر کرده است.

مارکسیست ها با بازبینی هرن از دریچۀ دیدگاه خود )که مبتنی 
بر تاثیر جامعه طبقاتی بر متام شئون زندگی برش است( به این 
باور رسیده بودند که هرن تصویر سازی نیز مانند دیگر پدیده های 
ابزاری  تاثیر پذیرفته و به عنوان  ساخت برش، از عنرص رسمایه 
می شده  بهره برداری  و  هدایت  فرودست،  طبقات  کنرتل  برای 
است. به زعم ایشان، هرن تصویرسازی در اعصار گذشته، در قالب 
تصویرسازی دینی برای دل خوش ساخنت طبقات فرودست و ادامه 
روند استثامر انسان و امروزه در قالب القای اخالق کار پروتستانی 
از سوی رسمایه داران کشورهای صنعتی چون ایاالت متحده آمریکا، 
برای باال بردن میزان سود و بهره وری حداکرث از نیروی کار ارزان و 
تقدس بخشیدن به کار )در مقام زحمت برای طبقه کارگر( مورد 

استفاده قرار می گرفته است. 

هرن و اجتامع، ایدئولوژی هرنمند
هرن به  هر روی از اندیشه یا به طور خاص از ایدئولوژی نشات می گیرد 
اما منشاء ایدئولوژی هرنمند نیز در الیه های روانی وی و خاستگاه 
اجتامعی اوست. در دیدگاه مارکسیستی طبقۀ اجتامعی هرنمند نیز 
می تواند در این امر تاثیرگذار باشد. و البته بی شامر هرنمندان در 
طول تاریخ در خدمت اربابان ثروت مندشان به خلق آثاری مطابق 
با ذائقۀ ایشان پرداخته اند. »این وضع تا زمانی معمول بود که 
هرنمندان، چون یک طبقۀ حرفه ای، آزاد نشده  بودند. از آن پس 
نیز، به ویژه پس از عرص روشنگری، آگاهی طبقاتی هرنمندان بیش 
از پیش افزایش یافت و بسیاری از آنان سخن گوی طبقات پایین تر 
شدند. برخی از نویسندگان برجسته تر عرص روشنگری از ارشافیت 
رو گردانده بودند، و اندیشه ورزان و نویسندگان و هرنمندانی که 
ایدئولوژی طبقۀ کارگر صنعتی قرن نوزدهم را به ضابطه درآورده، 
و به شکل منظمی توسعه داده، و مشتاق ترین هواخواه آن بودند، 

همه از طبقۀ بورژوا20 بودند« )هاوزر، 1359 : 120و121(.

تصویر1. ال لیسیتسکی، با گوۀ رسخ، سفیدها را بزن!، 1919.

تصویر 2. ویکتور دنی، برای زدن نجیب زاده عجله کن! بارون را هم فراموش نکن!، 1920
)منبع: هرن و القای ایدئولوژی، سعیدخاوری نژاد(.
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بازتاب  و  پیرامونی اش  جهان  از  او  دریافت  هرنمند،  ایدئولوژی 
آن در هرنش، از دغدغه های هرن متعهد است اما از سوی دیگر 
معین  یا  بنیادین  ایدئولوژی  یک  دارای  هم  همیشه  هرنمند 
نیست. این جاست که هرن به عنوان امری مجرد رخ می مناید و در 
بی رسالتی اش اصالت می یابد. هرن برای هرن، آن گاه که نقش هرن در 

زیباآفرینی و لذت از زندگی مطرح می شود. 

مارکس:  استتیکی  اندیشه های  کتاب  واسکز21 در  سانشز  آدولفو 
گفتارهایی دربارۀ استتیک مارکسیستی)1965( که برگردان انگلیسی 
آن با نام هرن و جامعه )1973( به چاپ رسید، به بازبینی نقش 
تاریخی هرنمند در جامعه می پردازد. او هرنمند را در تالشی پیاپی 
برای بیان حقایق و در ستیزی دامئی با تباهی ها ارزیابی می کند. 
چنین انسانی در برابر تحوالت عرص خود بی تفاوت منی ماند. »همین 
که انسان از هدف بودن افتاد و وسیله شد )استحالۀ نیروی کار به 
کاال( ]...[حیات، خصلت ملموس و واقعی و خالقش را از دست 
داد و خصلت مجرد به خود گرفت]...[ در جهانی که همه چیز 
رنگ کمیّت به خود می گیرد و مجرد می شود، هرن، که عالی ترین 
صورت بیان هر چیز ملموس و کیفی زندگانی انسان است، با آن 
جهان بیگانه شده راه تناقض در پیش می گیرد و مامن تباهی ناپذیر 
انسانیت می گردد. بدین گونه، هرن و جامعه به طور بنیادی ضد هم 
می شوند. هرن، که منایندۀ انسانیت انکارشده است، با جامعه ای که 
انسانی نیست به ضدیّت برمی خیزد؛ و جامعه نیز با هرنمندی که از 
کاال شدن تن می زند و مادام که سعی می کند که انسانیتش را آشکار 

سازد، ضدیّت می ورزد« )سانشز واسکز، 1965: 99(.

هرنمند طی یک تجربۀ شخصی و منحرص به فرد، به آفرینش 
اثر می پردازد. با این حال، در این نظرگاه، پیوند هرنمند و جامعه 
انگاشته می شود که نخست، هرنمند به  این گونه اجتناب ناپذیر 
عنوان یک انسان، موجودی اجتامعی است و دوم، حتی تجربۀ 
منحرص به فردش نیز حلقۀ اتصالی است میان او و جامعه اش و 
سوم، اثر هرنی در دیگران مؤثر می افتد. این نکتۀ پایانی از این 
جهت برای معتقدان به هرن متعهد اهمیت دارد که: » با آن که هرن 
ارزش ذاتی دارد، اما این را نباید به معنای بی دلیل بودن آن گرفت، اما 
این فردیت، فردیتی واقعی و ملموس است، نه چیزی مجرد که در 
حاشیۀ اجتامع پنداشته شود؛ در عین حال که هرن می تواند قلمروی 
مستقل باشد، اما این استقالل مرشوط بودنش را نفی منی کند. هرن 
یک نیروی اجتامعی است که با وزن عاطفی و ایدئولوژیکی ای که 
دارد مردم را تکان می دهد یا به حرکت برمی انگیزد. اگر اثر راستین 
هرنی کسی را عمیقاً به حرکت درآورد، دیگر این شخص هامنی 

نخواهد بود که پیش از این بوده است« )هامن: 93و94(.

از سوی دیگر چون اثر هرنی مخاطب دارد امر آفرینش هرنی جنبۀ 
اجتامعی می یابد و هرندوستان نیز در این میان اهمیت ویژه ای 
می یابند چرا که هامن تجربۀ فردی را دریافت و جذب می کنند. پس 
منی توان منکر نقش متقابل هرن و جامعه بر یکدیگر شد بدین معنا 

که: »هیچ هرنی نیست که از تاثیرات اجتامعی برکنار مانده باشد 
و در عوض، هیچ هرنی هم نیست که در جامعه مؤثر نبوده باشد. 
هیچ جامعه ای از حق متلک هرن خاص خود، و در نتیجه، از حق 
خود به تاثیر نهادن در هرن نگذشته است. هرن تقریباً به  قدمت خود 

انسان است، یعنی تقریباً به  قدمت جامعه« )هامن: 96(.

بلکه  نیست،  ثابت  جامعه همواره  و  میان هرن  مناسبات  البته 
تاریخی و احتاملی است. این امر به این دلیل اتفاق می افتد که 

تصویر3. کاشائف، همه با هم به برف زدایی از ریل های راه آهن می پردازیم. سپس 
یاری رسانی به مردمان گرسنه رسعت می گیرد، 1922. 

توضیح: کودکان گرسنه اند. نان متام شده، اما کمک ها در راه هستند.

تصویر 4. پلوتنیک گراو، کارگر روسیۀ آزاد! پرچم کمونیسم را محکم تر نگاهدار! زنان 
رسارس جهان در جنگ با رسمایه داری دنباله روی تو هستند، 1921.
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هرنمند انسانی واقعی، مادی و تغییرپذیر است. جامعه نیز به 
فراخور آرمان ها، ارزش ها و سنت هایش مدام در تغییر است. از 
همین وجه، نظر جامعه یا حکومت می تواند آزادی خالق هرنمند 

را شکوفاتر یا محدودتر کند. 

رسشت  از  جامعه  و  هرن  میان  مناسبات  نامشخص  »خصلت 
نامشخص خود هرن آب می خورد. هر اثر بزرگ هرنی میل به کلیت 
دارد، میلش به آفرینش یک جهان انسانی یا انسانی شده است که 
از جزئیت های تاریخی، اجتامعی یا طبقاتی فراتر رود. به این ترتیب 
آن اثر بزرگ هرنی با آن جهان هرنی یگانه می شود که آثار هرنی 
دورترین زمان ها، گوناگون ترین کشورها، ناهامنندترین فرهنگ ها 
و متضادترین جوامع در آن ساکنند. بدین گونه، هرن بزرگ اثبات 
کلیت انسانی است، اما این کلیت از طریق یک موجود جزئی 
)یعنی هرنمند( حاصل می شود: به این معنا که هرنمند، انسان زمان 
خویش، جامعۀ خویش، فرهنگ جزئی و طبقۀ اجتامعی خویش 
است. هر هرن بزرگ در خاستگاه هایش جزئی است، اما از نظر 

نتایجش کلی است« )هامن: 96و97(.

دو عنرص جزء و کل )هرنمند و جامعه( در هم تنیده اند و تاکید 
زیاده از حد بر هر یک از این دو اثر هرنی را به فاجعه بدل 
می کند. گاهی هرنمند به دلیل ترس از مسائلی چون زمان، طبقه و 
جامعه این هامهنگی را برهم می زند؛ و گاه با تاکید بر ارزش ها و 

اندیشه ها و عالیق خودش هرن را به بیراهه می کشد.

واسکز بر این باور است که هرن همواره کوشیده تا در برابر پدیدۀ 
تهی شدن از انسانیت22 بایستد. برای مثال در یونان باستان هرن در 
خدمت دولت شهر بود و به کل سیاسی شد. در قرون وسطی در 
خدمت دین بود و بنابراین هرن متاثر از ایدئولوژی مذهبی، مردم و 
اشیاء را در پرتوی از واقعیتی فراجهانی )خداوند( می دید. پس هرن 
به امری برای بیان ارزش های اجتامعی بدل شد و هرنمند خود را 

جزئی از اجتامع احساس کرد.

ما به تدریج در قرون بعدی، افزایش تولید نه فقط تسلط انسان بر 
طبیعت، بلکه تسلط رسمایه داری بر انسان ها را هم گسرتش داد. 
هر عرص تاریخی، بنا به ارزش های خود به میراث هرنی گذشته 
بها می دهد یا آثار فعلی را ارج می نهد. البته گاه این معیارها و 
هنجارها، اشتباهاتی تاریخی اند که هر عرص دربارۀ خود مرتکب 
می شود. بدین سان، جامعه شناسی نیز علل اقتصادی و اجتامعی 
را باز می مناید و بر انتخاب های هر عرص تاثیر مستقیم می گذارد.

»انتخابی هم که جامعه ای معین از میان تولیدات هرنی زمانۀ خود 
به دست می دهد به روشی بسیار مشابه انجام می پذیرد. با این 
همه، این جا این مساله روشن می شود که چگونه دو انگیزه ای که 
نسبتاً از یکدیگر مستقل اند، یعنی منفعت طبقاتی، برطبق نظر 
مارکس ثابت شده است که اندیشه های مسلِط اندیشه های طبقۀ 
حاکم است. موارد افراطی نیز که به موجب آن طبقۀ حاکم چندان 

پوسیده و تباه شده است که نیازی نابه هنجار دارد که با اندیشه های 
طبقه ای به جنب و جوش درآید که خود را آمادۀ نابودی او می کند، 
و از این رو به لحاظ مادی به فرارسیدن این طبقۀ دشمن یاری 
می رساند، باری، این حالت نیز مسائل رصفاً جامعه شناسی را به 
ذهن متبادر می کند. اما سطحی که طبقۀ حاکم بر پایۀ آن منافع 
ایدئولوژیکی خود را برمی آورد، مقدار هرن دروغینی که به عنوان 
)رافائل،  درمی آید«  به جریان  توده ها  ارضای  برای  هرن حقیقی 

1981: 160و161(.

پیش بُرد  برای  فراوان  مالی  هزینه های  و  عظیم  »رسمایه گذاری 
اهداف تبلیغاتی در داخل و خارج از این کشور دال بر اهمیت 
این موضوع نزد نخبگان سیاسی حاکم بر آن داشته و به سبب 
قابلیت های منحرص به فرد خود، می تواند به منبعی جذاب برای 
مطالعه سیر تاریخی و مبانی نظری چنین پدیده ای منجر شود.

بنابراین می توان عنوان کرد که اهمیت مطالعه تبلیغات سیاسی در 
شوروی به عنوان کشوری صاحب سبک در امر شکل دهی به افکار 
عمومی و مهندسی روابط عمومی، لزوم مطالعه این پدیده را تبیین 

می کند« )خاوری نژاد،1394: 16 و 17(.

گارودی23، هرن  روژه  مانند  مارکسیست  متفکران  برخی  نگاه  از 
انتزاعی و صور جدید هرن نیز تالشی برای انزوای هرنمند و دور 
منودن وی از رسالت و ادای دین به جامعه خود است. به زعم 
ایشان در جامعه ای که زیبایی نیز به کاال بدل شده است، اثر 
هرنی نیز ارزش و قیمت خود را نه در دستان هرنمندان، بلکه در 
دستان بازرگانان باز می یابد. چرا که این شکل از هرن با قطع پیوند 
هرنمند با جامعه خویش، هرن وی را مطابق ذائقه اُلیگارشی حاکم 
که هامن طبقه بورژواست، تغییر می دهد و هر چه بیشرت هرنمند 
یا روشنفکر را در انزوا فرو می برد. به زعم گارودی، نقش هرنمند 
در جامعه، هامنند نقش دلقکان است در مجالس حکام باستانی 

و امروزی.

»در این هنگام روشنفکر را متقاعد می سازند که قلمروی او این 
انتزاعی محبوس  انگاره های  از  را در زندانی  او  جهان نیست و 
می کنند. روشنفکر در این زندان، در خالئی فکری نیروی خود را از 
دست می دهد. اندیشۀ راستین نیاز به این دارد که با مقاومت هایی 
و  تحول  درک  به  بهرت  تا  گردد  پیروز  آن ها  بر  و  شود  رو به رو 
دیگرگونی نایل آید. تفکر جز در صورت ستیزگر و سازندۀ آن وجود 
ندارد. ]...[ نظام کذایی سیر طبیعی هرنمند را تغییر می دهد و 
او را به محاق کژاندیشی و پراکنده جویی می کشاند. بدین سان، 
هرن او از استعداد درونی او پیروی منی کند، بل بیشرت تابع عرضه 
و تقاضا می شود. بدتر این که برای قرش طفیلی، آزمون های خارج 
از طبیعت عرف بسا بیشرت ارج و قرب و بها و قیمت دارد، از 
این جا است که فحشاء هرنمند پا می گیرد. اشکال تجسمی عجیب 
دیوانه وار  و مرج  رمان های مستهجن، هرج  قهرمانان  و غریب، 
شعر به سان رسطانی، فرهنگ ملی ما را آلوده کرده است. ]...[ 
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فاجعۀ هرن امروز از این جا آغاز می شود که هرنمند هرن خود را بر 
آشیان انسان بنیان منی کند. هرنمند نیازمند مردم است، هم چنان که 
درخت به خاک احتیاج دارد تا قوت و رشد و بالندگی آن را تامین 

کند« )گارودی، 1324: 31و37(.

ماتریالیسم  مقررات  تابع  نیز  را  هرن  مارکسیست،  اندیشمندان 
تاریخی می دانند. هر چند مارکسیست ها میان رسعت توسعه و 
گسرتش علوم طبیعی و فنی در مقایسه با پیرشفت و تکامل هرن 
نسبت برابری را قائل نیستند. چرا که از منظر اندیشۀ مارکسیستی، 
نظام استشامرگر از توسعۀ علوم و فنون بهره می جوید حال آن که 
دربارۀ هرن این نفع مستقیم وجود ندارد. اما از سوی دیگر حتی 
شکل نظام حاکم بر بازار هرن تاثیر می گذارد و از آن جا که هرنمند 
نیز باید جایگاه خود را در میان سایر پیشه ها بیابد و جذب رسمایۀ 
بیشرت برای وی نیز )هامنند هر انسان دیگری( موفقیت محسوب 

می شود، هرن زمانه را متاثر می سازد.

و  توده ها  و  هرن  میان  روابط  بحرانی،  دوره های  رسارس  »در 
هرن طبقۀ حاکم، دیدگاه اجتامعی هرنمندان و موقعیت مادی 
دیگر،  سخن  به  بود.  خواهد  متفاوت  یک رس  همه  هرنمندان، 
آن چه در این جا مطرح است متایزها و تفاوت هایی است که در 
همۀ انواع تولید مادی مشرتک است، و به مدد تحلیل های قیاسی 
می توان به آن رسید. ]...[ بر هر یک از شیوه های تولید و توزیع 
مادی طرز کاری تطبیق می کند که تولید معنوی از آن نشئت 
می گیرد. فئودالیسم با کارگاه جمعی و دسرتسی همگانی به هرن 
مشخص می شود. رسمایه داری با آفرینش فردی در اتاق های کار 
آزاد  بازار  خصوصی مشخص می شود، فرآورده های آن در یک 
به فروش می رسد و بر این بازار منافع مالی و آزمندی نسبت 
با  رسمایه داری  نیز  حکم فرماست.  تازه  هیجان های  و  شور  به 
اکنون به صورت دارایی های شخصی  اشیای هرنی، که  تجارت 
دقیق  جداسازی  با  یعنی  موزه ها،  نظام  با  نیز  و  در آمده اند، 
مرده خانه هایی مشخص می شود که به طور شخصی یا عمومی 
به متلک درآمده اند و آثار هرنی در آن ها مومیایی شده اند؛ نیز 
پیوندی آشفته و مبهم میان ایده آلیسم و کسب و کار و تجارت 

وجود دارد.« )رافائل، 1379 :163و164(.

جامعۀ  در  نیز  را  هرن  افزوده،  ارزش  نظریۀ  کتاب  در  مارکس 
رسمایه داری نوعی کسب وکار می داند که از هدف واالی خود دور 
افتاده و اثر هرنی نیز به مثابه یک کاال اسیر چرخۀ بازتولید می شود: 
»برای بررسی رابطۀ میان تولید معنوی و تولید مادی نخست الزم 
است دومی را نه به صورت مقوله ای کلی، بلکه در قالب تاریخی 
معین دریابیم. از این جاست که برای منونه انواع مختلف تولید 
معنوی با شیوۀ تولید رسمایه داری و شیوۀ تولید در سده های میانه 
هم خوانی می یابد. اگر خود تولید ماّدی به شکل تاریخی خاص 
آن در نظر گرفته شود، محال است بتوان آن چه را که در تولید 
معنوی هم خوان با آن ویژه و خاص است و نفوذ متقابل یکی را بر 

دیگری دریافت. جز این طریق منی توان از حد یاوگی و پوچی فراتر 
رفت24« )رافائل،1981: 148(.

هرن متعهد در برابر هرن برای هرن تا به امروز نیز بحثی داغ است. 
هرن متعهد یا هرن در راستای اهداف ایدئولوژیک، در رژیم شوروی 
سوسیالیستی قدرت مندترین تجلی خود را داشت، حال آن که هرن 
برای هرن، به معنای لذت بردن رصف از اثر هرنی، صورتی از هرن 

بورژوایی قلمداد می شد.

تبلیغات سیاسی در شوروی
 ورود اندیشۀ سیاسی به دنیای هرن، با ارج نهادن به هرنمند دارای 
ایدئولوژی و خط مشی سیاسی )مطابق با تعریف هرنمند انقالبی( 
آغاز شد و از آن زمان، بحثی جدی پیرامون اهمیت پیوند هرن 
و سیاست آغاز گشت. اتحاد جامهیر شوروی در آغاز پیدایش با 
چالش های بسیاری مواجه بود: جامعه ای چند فرهنگی که با دولت 
متامیت خواه مرکزی، رهربی می شد و فرهنگ های متفاوتی را در 
گسرته قلمروی خود در بر گرفته بود، هواداران نظام تزار و طبقه 
ارشاف که مسلامً برای بازگشت به جایگاه پیشین خود، از هیچ 
تالشی فروگذار منی کردند، موج وسیع تبلیغات جهان رسمایه داری 
بر علیه کشوری که اکنون نه تنها به عنوان یک اَبَر قدرت، خطرناک 
و قدرت مند شده بود، بلکه برای امنیت داخلی شان نیز خطری 
جدی تلقی می شد، چرا که اینک شبح کمونیسم بیش از هر زمان 
بر غرب سایه می افکند و کارگران را به شورش وا می داشت. جز 
این ها، حتی نظریه پردازان کمونیست غربی نیز تحقق سوسیالیسم 
در شوروی را مخالف نظریه دیالکتیک تاریخی مارکس می دانستند، 
ایشان روسیه فئودالی و جامعه کارگران آن را به لحاظ فرهنگی، 
عقب مانده می دانستند و گذار از فئودالیسم به سوسیالیسم را 
نوعی جهش خطرناک تلقی می کردند. متفکران چپ گرای غربی 
برای  را  صنعتی شدن  دوره  منودن  سپری  مارکس،  آراء  مطابق 
تحقق سوسیالیسم راستین رضوری می دانستند. جدای از متامی 
رهربان  تعویض  نیز  و  دوم  جهانی  جنگ  وقوع  چالش ها،   این 
سیاسی و به تبع، دگرگونی و تالطم سیاسی پس از هر دوره، از 
دیگر بحران های فراروی شوروی بود. در این میان آن چه به یاری 
این نظام برمی خاست و یک پارچگی این ملت را حفظ می کرد، 

پروپاگاندای سیاسی و بروز آن در جامه هرن بود.

در دوره های  بسیج عمومی  به  نیاز  و  »بحرانی تر شدن رشایط 
انقالب )انقالب بلشویکی،1917م.(، جنگ داخلی )1917-1922م.(، 
جنگ با دشمن متجاوز خارجی )جنگ جهانی دوم، ]برای روسیه 
در سال های[1945-1941م.( و رقابت های عقیدتی و جهان بینانه 
با سایر قدرت  ها )جنگ رسد25 با ایاالت متحده آمریکا، از اواسط 
سیاسی ای  اوضاع  چنین  با  نیز   )80 دهۀ  اواسط  تا   50 دهۀ 
ترکیب شده و موجب افزایش توسل به تبلیغات سیاسی خواه در 
راستای آماده سازی جامعه برای پذیرش پیام قالب کمونیستی و 
خواه موافقت با نظام سیاسی و بسیج در مواقع جنگ می شد« 
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)خاوری نژاد ،1394: 14(.

توتالیتاریسم26 یا متامیت خواهی، به حکومت های تک حزبی با یک 
ایدئولوژی واحد و یک رهرب اطالق می شود. مطابق آراء برخی 
اندیشمندان چون هانا آرنت27 حکومت شوروی یکی از منونه های 
توتالیتاریسم به شامر می رود. »اما برخی نیز بر این باورند که 
انقالب اکترب28 1917م و سال های پس از آن نقطۀ آغاز تبلیغات 
سیاسی جدید است. با پایان یافنت جنگ جهانی اول و حاکم شدن 
دوران جهان بینی های توده ای و توسعۀ عقاید مکتبی، از تبلیغات 
به عنوان ابزاری بسیار مؤثر برای پیش بُرد اهداف استفاده شد و 
آملان هیتلری و شوروی به عنوان دو حوزۀ بسیار قدرت مند در 
زمینۀ تبلیغات سیاسی، در مطالعاتی که در این زمینه انجام شد 
اهمیتی مضاعف یافتند. چیزی که بیش از هر چیز موجب توجه 
به تبلیغات سیاسی می شود فعالیت های حزب نازی در آملان پیش 
از جنگ جهانی دوم و در هنگام وقوع آن بود که به گفتۀ خود 
هیتلر، فکری برگرفته از تبلیغات سیاسی آمریکا و بریتانیا در جنگ 

جهانی اول بود« )خاوری نژاد، 1394: 77(.

سیاسی  ایدئولوژی  یک  القای  سیاسی،  تبلیغات  یا  پروپاگاندا29 
بارز  مشخصات  از  یکی  پروپاگاندا  است.  خاص  دیدگاه  یا 
حکومت های توتالیرت است. در همۀ اعصار طبقه حاکم کوشیده 

است با توسل به تبلیغات و رسانه، ذهن مردمان را هدایت مناید 
اما کنرتل اذهان در توتالیتاریسم جلوه ای بارز و بی پروا دارد. حال 
آن که در حکومت های غیرایدئولوژیک توسط رسانه ها و به شکلی 

غیرمستقیم صورت می پذیرد.

مجاب  سازی30 تبلیغات سیاسی با هدف هدایت افکار عمومی 
ایجاد شده اند و رژیم شوروی سوسیالیستی یکی از دولت های 
پیش رو و موفق در امر تاثیرگذاری سیاسی و مجاب سازی افکار 
عمومی بود. کشور شوروی پس از پیروزی انقالب بلشویکی با 
مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کرد و در این میان برای 
برون رفت از بحران های فرارو، تبلیغات سیاسی به یاری نظام نوپا 
برخاست و با تاثیرگذاری بر ذهن مخاطبان، تحوالت بزرگی را 
موجب شد. در امر تبلیغات سیاسی هدف انتقال پیامی است 
که مخاطب را برای پیوسنت به دیگر افراد جامعه در امر بازسازی 
کشور  بازسازی  برای  جوان  نیروهای  خیل  به  پیوسنت  کشور، 
)کامسامول31(، رشکت در جنگ، خنثی کردن تبلیغات مخالفین و... 
یاری رساند. روی هم رفته در امر تبلیغات سیاسی، هدف انتقال 

پیامی است که مخاطب آن را بپذیرد.

پیام بر اثر تکرار زیاد و گاه اندکی تغییر، می تواند به باور مخاطب 
بدل شود: »مقولۀ تبلیغات سیاسی رصف نظر از چیستی خود، 
بر انتقال پیامی به مخاطب داللت دارد و در این میان، هدف، 
تاثیرگذاری بر وی به عنوان شنونده یا بیننده است و بنابراین از 
شگرد هایی برای موفقیت عمل تبلیغ استفاده می شود. در تعریفی 
که ویلیام مک گوایر32 )1973( ارائه می دهد عبارت است از تغییر 
نگرش و رفتار مردم از طریق الفاظ و لغات در قالب گفتار یا 
نوشتار. مک گوایر )1968( در رابطه با بروز پدیدۀ مجاب شدن، 
شش مرحله را مطرح می کند: اول لزوم وجود مسئله ای برای اقناع، 
دوم لزوم توجه مردم به آن، سوم لزوم درک محتوای آن توسط 
مردم، چهارم لزوم تبعیت مردم از آن، پنجم حفظ عقیدۀ جدید 
و ششم عمل براساس عقیدۀ جدید. می توان گفت: فرد از طریق 
مجاب سازی، به باور و دیدگاهی تازه می رسد و در واقع اقناع، 

ایجاد عقیده ای تازه است« )خاوری نژاد، 1394: 31و 32(.

آرنت بازتولید و تکرار را از مشخصات و البته امتیازات توتالیتاریسم 
می داند و اظهار می دارد: »مزیت دیگر الگوی توتالیرت این است که 
می تواند پیوسته تکرار شود و سازمان را در حالت سیال نگه دارد، 
حالتی که اجازه می دهد جنبش، الیه های تازه ای را به خود جذب کند 
و درجات تازه ای از مبارزه جویی را تعیین مناید« )آرنت، 1388: 147(. 

 
شگرد مجاب سازی و ترغیب در سه مرحله به کار بسته می شود:

و  نشانه  و  شعار  تدوین  و  طراحی  از  استفاده  زبانی،  »شیوۀ 
هم چنین استفاده از عناوین. هدف در متام اشکال اقناع سیاسی، 
انتقال عمدی پیام به مخاطب به روشی خاص در راستای تاثیرگذاری 
بر باور های او است. اهمیت اقناع کردن مخاطب و تاثیرگذاری و 

تصویر5. بروفکوف، فقط دور بریزشان!، مابین سال های 1922 تا 1930.
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هدایت افکار وی و به عبارتی مهندسی فکری در جوامع مدرن را 
باید با نظر به تحوالتی که در دوران جنگ جهانی دوم رخ داد 
مورد بررسی قرار داد و چنان که هویدا شده، بیشرتین فعالیت های 
فکری و عملی به منظور مجاب سازی مخاطب در زمانی رخ داد 
که جهان و به طور خاص اروپا در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی 
آبسنت نیروهایی به شدت مکتبی بود که هر یک نیازمند قبوالندن 
جهان بینی خود به توده های وسیع بودند و از این رو برای اولین 
بار به طور جدی از شگرد های تبلیغی برای اقناع مخاطبان بهره 
بردند. محققان پل یوزف گوبلز33 وزیر تبلیغات حکومت نازی34 
را پدر روش های مجاب سازی جدید می دانند« )خاوری نژاد، 1394: 

31و32(.

این حیلۀ روان شناسانه در تبلیغات سیاسی همواره به کار می آید و 
وسیلۀ اجرایی شدن آن نیز رسانه ها هستند. »از این منظر می توان 
تبلیغات سیاسی را مجاب سازی هدف مندی دانست که به منظور 
اهداف جهان بینانه، سیاسی یا تجاری، به واسطۀ انتقال کنرتل شده 
پیام های یک طرفه )که ممکن است برپایۀ حقیقت باشند یا نباشند( 
از مجاری رسانه های گروهی دانست که مستقیم تالش می کند بر 
احساسات، رفتارها، نظرات و اعامل مخاطِب هدف، تاثیر بگذارد. 
تبلیغات سیاسی را می توان نوعی تلقین یا نفوذ بر فکر افراد از 
طرق دست کاری در منادها و به کمک شگردهای روان شناختی 
دانست. هدف نهایی انتقال نظر، پذیرش داوطلبانه دریافت کننده 
است، به طوری که شخص، آن نظر را از آن خویش تلقی کند.« 

)خاوری نژاد، 1394 :35(.

تالش برای قانع کردن مخاطب هر پیام و عمل تبلیغی در صورتی 
که معطوف به هدفی سیاسی باشد با پدیدۀ مجاب سازی سیاسی 
روبه رو خواهیم شد که در مقایسه با بسیاری از کنش های انسانی 
از پیچیدگی خاص خود برخوردار است. در رابطه با این که از چه 
شیوه ها و شگرد هایی برای عملی کردن نیت مبلّغ استفاده می شود، 
می توان به سه شیوۀ عمده برای مجاب کردن و ترغیب در عرصۀ 
سیاست اشاره کرد: شیوۀ زبانی، استفاده از طراحی و تدوین شعار 

و نشانه و هم چنین استفاده از عناوین.

هدف در متام اشکال اقناع سیاسی، انتقال عمدی پیام به مخاطب 
است.  او  باور های  بر  تاثیرگذاری  راستای  در  خاص  روشی  به 
اهمیت اقناع کردن مخاطب و تاثیرگذاری و هدایت افکار وی 
و به عبارتی مهندسی فکری در جوامع مدرن را باید با نظر به 
تحوالتی که در دوران جنگ جهانی دوم رخ داد مورد بررسی قرار 
داد و چنان که هویدا شده، بیشرتین فعالیت های فکری و عملی به 
منظور مجاب سازی مخاطب در زمانی رخ داد که جهان و به طور 
خاص اروپا در فاصلۀ میان دو جنگ جهانی، آبسنت نیروهایی به 
شدت مکتبی بود که هر یک نیازمند قبوالندن جهان بینی خود به 
توده های وسیع بودند و از این رو برای اولین بار به طور جدی از 

شگرد های تبلیغی برای اقناع مخاطبان بهره بردند.

بدین وسیله تبلیغات سیاسی با تکرار گسرتدۀ پیام در اشکال گوناگون 
و القای آن در ذهن مخاطب، نه تنها آن اندیشه را به عنوان باور 
به وی می قبوالند، بلکه آن باور را به اعتقادی خلل ناپذیر در ذهن 
مبدل می سازد. این باورها در حکومت های دارای ایدئولوژی و 
مکتب خاص، از هامن کودکی در قالب آموزش در ذهن کودکان 
حاکم  نظام  برای  مطیع  ایشان رسبازانی  از  تا  می یابند  پرورش 
بسازند. از سوی دیگر این امر در متامی نظام های سیاسی به اشکال 
گوناگون دنبال می شود. چرا که به هر روی، متامی حکومت های 
جهان، سعی بر کنرتل افکار عمومی و جهت دهی به رفتارهای 
انسانی دارند. پس امر تبلیغات سیاسی و هم چنین مجاب سازی 
همواره در اشکال گوناگون دنبال شده و مختص دورانی خاص در 
تاریخ یا جغرافیایی معین نیست، آن چه نظام های توتالیرت را متامیز 
تبلیغات پررنگ و روشن است که گویی به مخاطب  می سازد، 
حمله ور می شوند. شاید بهرتین تعبیر برای تبلیغات سیاسی در 
رژیم های توتالیرت این جملۀ مایاکوفسکی35 باشد: »امروز باید با 

مشت آهنین بر جمجمۀ جهان کوبید!« )محمدی، 174:1391(.

ضد تبلیغ یا تبلیغات منفی برای مقابله با موج تبلیغات رسانه های 
غیرخودی کاربرد دارد و فلسفۀ وجودی و شدت و ضعفش بستگی 
ایدئولوژی سیاسی دارد:  مستقیم به دشمنان داخلی و خارجی 
»ضد تبلیغ یا تبلیغات منفی ، گونۀ دیگری از تبلیغات است که به 
موازات تبلیغات سیاسی از جهت معکوس به هدف خود می رسد؛ 

تصویر 6. ویکتور کورتسکی، کارگران رسارس جهان و زحمت کشان مستعمرات تحت 
ستم: پرچم لنین را باال بربید، 1932.
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یعنی جنبۀ تدافعی داشته و به منظور خنثی کردن اثر تبلیغات 
دشمن یا بهره برداری از آن انجام می شود. از اصول ضدتبلیغ باید به 
شناسایی و بررسی اهداف دشمن، حمله به نقاط ضعف، معرفی 
تضادها، بی اعتبار کردن و متسخر دشمن اشاره کرد. ضد تبلیغ 
نیازمند آماده سازی رشایط در جامعه بوده و معطوف به بی اعتبار 
ساخنت دشمن از طریق جنگ نرم می شود. به عبارت دیگر می توان 
گفت ضدتبلیغ، فرشده ای از متامی ابعاد منفی تبلیغات سیاسی 
است که ابعاد غیراخالقی آن نظیر تحقیر و بد جلوه دادن رقیب را 

شامل می شود.« )خاوری نژاد، 1394: 37(.

رسوایی  از  بسیاری  منونه های  شوروی،  سیاسی  تبلیغات  در 
چشم  به  دشمنان  مکر  یا  فئودال ها  سودجویی  رسمایه داری، 
می خورد. این مضامین خصوصاً در پوسرتهای شوروی به وفور دیده 
می شود. گاه لحن تحقیر دشمن نیز بسیار تند و بی پرواست و 
بی ادبانه می مناید. »در تبلیغات مخالف که نوعی ضد تبلیغ است، 
هدف تخریب وجهه و بی اعتبار کردن دشمن است به صورتی که 
از آن تصویری دروغ گو و شیاد ارائه شود. به طور معمول انتظار 
می رفت در اثر چنین اقداماتی که دروغ گویی و ریاکاری دشمن 
یا هر نیروی رقیب را بزرگ منایی می کرد، شدت اثرگذاری تبلیغات 

دشمن بر جامعه کاهش یابد« )خاوری نژاد، 1394: 40(.

البته این جدالی دوطرفه بود و غرب نیز تبلیغات ضدشوروی را با 
جدیت دنبال می کرد. این امر البته در دوره های آتی در جنگ رسد 
به اوج خود رسید. »هم چنین در منونه های مشابه غربی بارها به 
آموزه ها و مکتب سوسیالیستی رشق حمله می شد و آن را موجب 
فقر، محدودیت و عدم توسعه یافتگی کشورها معرفی می کردند. 
چیزی که در این میان به خوبی به چشم می خورد، وجود نقاط 
ضعف و استفاده از آن علیه دشمن است. هامن طور که گفته شد، 
هدف از ضدتبلیغ، بهره برداری از ضعف دشمن و سوء استفاده از 

آن بود« )هامن: 40(.

می گویند یکی از وجوه متایز دولت های خودکامه با دولت های 
دموکراتیک در امر تبلیغات سیاسی، توسل به خشونت آشکار 
است. عالوه بر تبلیغات سیاسی، رژیم متامیت خواه چیرگی خود 
تدریج خشونت  به  و  بیشرت می کند  مردم  زندگی  بر فضای  را 
شوروی  رژیم  مانند  توتالیرت  نظام های  »در  می مناید:  رخ  نیز 
سوسیالیستی، تبلیغات سیاسی نقش پر رنگی در پیش بُرد اهداف 
سیاسی حکومت ایفا می کرد. در رژیم متامیت خواه شوروی که 
در جامعه، فضایی بسته ایجاد کرد، از تبلیغات سیاسی به طور 
فعاالنه و گسرتده به منظور ترویج ارزش ها، توسعۀ آموزه های 
عقیدتی رسمی نظام حاکم و بسیج افکار عمومی استفاده شد. 
مجاری  متامی  انحصاری  کنرتل  به  است  مایل  خودکامه  رژیم 
فرهنگی و هرنی در جامعه پرداخته و ضمن تحمیل شیوۀ رسمی 
خود با هر گونه رهیافت دگراندیشانه مقابله کند. در این فضا، 
فرهنگی،کنرتل  تکرثگرایی  و  سیاسی  توسعه یافتگی  عدم  شاهد 

تصویر7. کورابلوا ورا رسگئیونا، رفقا! به ما بپیوندید در کالخوز )مزارع اشرتاکی(!، 1931.

وارونه سازی  سانسور،  فضای  حاکمیت  و  رسانه ها  شدید 
واقعیت های چالش برانگیز و تحمیل قرائت رسمی از واقعیت، 
رسکوب دگراندیشان عقیدتی و سیاسی و هم چنین نخبگان هرنی 
و ادبی در قالب زندانی کردن، اخراج، تبعید، اعدام و مهاجرت 

فزاینده آن ها به غرب خواهیم بود« )خاوری نژاد،1394: 13(.

در این میان منی توان میان تبلیغاتی که برای مجاب سازی آحاد 
مردم به کار بسته می شود و خشونت پنهان در تلقین شعارهای 
حکومتی، متایز چندانی قائل شد. »دیری است که این واقعیت 
شناخته و غالباً نیز اظهار شده است که در کشورهای توتالیرت، 
تبلیغات و ارعاب، دو روی یک سکه را بازمی منایند؛ در صورتی که 
تنها بخشی از این نظر درست است. هر جا توتالیتاریسم سلطۀ 
مطلق پیدا کند، تلقین را جایگزین تبلیغات می کند و خشونت 
را کمرت برای به وحشت انداخنت مردم )این شیوه تنها در مراحل 
اولیه که هنوز مخالفت سیاسی وجود دارد، به کار بسته می شود( 
و بیش تر برای تحقق آیین های ایدئولوژیک و دروغ های عملی 

جنبش، به کار می بندد« )آرنت، 1388: 101و102(.

آرنت با مطالعۀ الگوهای دنبال شده در رژیم شوروی سوسیالیستی 
و آملان نازی، به عنوان دو منونه از قدرت های توتالیرت زمان خود، 
ابعاد دیگری از تبلیغات در رژیم های خودکامه را نیز بازمی مناید، 
وی ضمن اشاره به تلقین )یا هامن مجاب سازی( به مفاهیمی چون 
ارعاب و عوام فریبی کاسب کارانه نیز اشاره می مناید: »متایز قائل 
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شدن میان آیین عقیدتی خاص کسانی که مرشّف به کیش جنبش 
شده  اند و تبلیغ ویژۀ نوآموزان خارجی جنبش، در زمان پیش از 
به قدرت رسیدن جنبش صورت می گیرد. رابطۀ میان تبلیغات و 
تلقین، از یک سو به حجم جنبش بستگی دارد و از سوی دیگر، به 
فشار خارجی. هر چه جنبش کوچک تر باشد، انرژی بیشرتی رصف 
تبلیغات خواهد شد، و هر اندازه از جهان خارج فشار بیشرتی بر 
رژیم های توتالیرت وارد شود-فشاری که حتی در پشت پردۀ آهنین 
نیز منی توان نادیده اش گرفت- دیکتاتورهای توتالیرت فعاالنه تر تبلیغ 
خواهند کرد. نکتۀ اصلی این است که رضورت های تبلیغات، غالباً 
از جهان خارج تحمیل می شوند و خود این جنبش ها، در حقیقت 
نه تبلیغ، بلکه تلقین می کنند. اما تلقین، که به ناگزیر با ارعاب 
همراه است، به موازات تواناتر شدن جنبش ها یا منزوی تر گشنت 
برابر دخالت خارجی،  تامین در  حکومت های توتالیرت و کسب 

افزایش می یابد« )هامن:  105(.

تبلیغات تا زمانی کاربرد دارد که دلیلی برای قانع کردن وجود دارد 
و نظر مخاطب اهمیت دارد، اما در اردوگاه های کار اجباری چطور؟ 
آرنت توضیح می دهد که در این حالت تبلیغات حذف می شود 
اما ارعاب همواره پابرجاست: »باید گفت که تبلیغات بخشی از 
جنگ روانی به شامر می آید، اما ارعاب چیز دیگری است. ارعاب، 
حتی پس از آن که رژیم توتالیرت به اهداف روان شناختی اش دست 
می یابد، هم چنان به کار گرفته می شود: کارکرد واقعی ارعاب در 
این است که بر مردمی یک رسه مطیع حاکم می شود. در جایی که 
اردوگاه های  )مانند  می رسد  به کامل خویش  ارعاب  فرمانروایی 
دیگر،  به سخن  می شود.  ناپدید  یک رسه  تبلیغات  اجباری(  کار 
با  ابزارهای توتالیتاریسم در معامله  از مهم ترین  تبلیغات یکی 
جهان غیرتوتالیرت است، حال آن که ارعاب، ویژگی اصلی حکومت 
به شامر می آید. هم چنان که در کشورهای دارای حکومت قانونی، 
وجود قوانین، به شامر کسانی که این قوانین را زیرپا می گذارند 
بستگی ندارد، وجود ارعاب در حکومت های توتالیرت نیز به عوامل 
روان شناختی یا ذهنی، بستگی اندکی دارد« )هامن:  105و 106(.

با این حال، وجه خشونت بار تبلیغات مختص قربانیان نظام توتالیرت 
نیست، سایرین نیز آماج حمالت تبلیغاتی هستند. ترساندن مردم از 
امری واقعی و عینی نیست، بلکه هامن طور که گفته شد می تواند 
ترس از مفاهیمی چون واپس ماندن از زندگی یا سهمی نداشنت در 
دستاوردهای کشور و مفاهیمی از این دست باشد و البته ارعاب، 

در بسیاری از موارد، غیرمستقیم صورت می گیرد.

»در تبلیغات توتالیرت، آن چه که از تهدیدها و جنایت های مستقیم 
تهدیدآمیز  اشارات  کاربرد  نخست،  است،  مهم تر  افراد  علیه 
غیرمستقیم و پنهانی علیه کسانی است که به تعالیم توتالیرت تن 
در منی دهند، و سپس، ارتکاب قتل های گسرتده و فراگیر علیه 
گنه کاران از نظر حکومت توتالیرت و بی گناهان بدون قائل شدن 
حتی کوچک ترین متایز میان این دو دسته. در تبلیغات کمونیستی، 

مردم را با واپس ماندن از خط سیر تاریخ و زمان و بیهوده ضایع 
کردن زندگی تهدید  می کنند، درست هم چنان که نازی ها نیز مردم 
را از زندگی برخالف قوانین جاودانۀ طبیعت و حیات و تباهی 
جربان ناپذیر و ارسارآمیز خودشان می ترسانند. تاکید شدید تبلیغات 
توتالیرت بر ماهیت علمی اظهاراتش، با برخی فنون تجاری که آن ها نیز 
توده ها را خطاب قرار می دهند، مقایسه شده  است« )هامن:  108(.

آموزه های  هامن  توتالیرتی،  اظهارات  علمی  ماهیت  از  منظور 
ایدئولوژیکی است که همواره با تایید نظریه پردازان و اندیشمنداِن 
همراه و هم نشین حکومت تثبیت می شود. به بیان دیگر ماهیت 
علمی هامن القای ایدئولوژی حاکم به عنوان حقیقت محض است.

مروری بر تاریخچۀ سیاسی اتحاد جامهیر شوروی
انقالب اکترب با تالش طوالنی مدت جمعی از روشنفکران روس به 
پیروزی رسید. در این میان، لنین کنش گر اصلی و تعیین کننده در 
تحقق انقالب بود، اما ریشه های نارضایتی در عموم مردم از سال ها 
پیش زمینه های عینی انقالب را فراهم ساخته بود. آن چه لنین و 
هم فکرانش انجام دادند فراهم ساخنت زمینه های ذهنی انقالب بود.

»والدیمیر ایلیچ اولیانوف در1870م درشهر سیمبیرسک )که سال ها 
بعد نامش را به اولینوفسک تغییر دادند( در خانوادۀ یک کارمند 
دولت به دنیا آمده بود. نسل جوان این خانواده خیلی زود سنت 
انقالبی را جذب کرد. هنگامی که والدیمیر هفده ساله بود، برادر 
بزرگش، الکساندر به جرم دست داشنت در نقشۀ قتل تزار الکساندر 
سوم اعدام شد. والدیمیر اولیانوف در دانشگاه کازان تحصیل کرد 
و هامن جا بود که مسلک مارکسیسم را پذیرفت و رسانجام به 
مناسبت فعالیت انقالبی از دانشگاه اخراج شد. در اوایل دهۀ 
1890 اولیانوف به پطرزبورگ آمد تا به وکالت دادگسرتی بپردازد و 

مطالعات مارکسیستی خود را تکمیل کند« )کار، 1371 :21و22(.

اولیانوف در دوران دانشجویی به فعالیت های انقالبی پرداخت و به 
دلیل پخش اعالمیه های انقالبی در میان کارگران کارخانه، به زندان 
افتاد و سپس به سیربی تبعید شد. در سیربی او مقدمات تشکیل 
یک حزب انقالبی را در ذهن ترسیم کرد. برای این کار ابتدا الزم 
بود که با کمک جمعی از هم فکرانش از جمله پلخانوف، نرشیه ای 
داشته باشند. در سال 1900 اولیانوف به همراه دوستان هم کیشش 
به ژنو رفتند و در آن جا دو نرشیه به چاپ رساندند، یکی از آن ها 
ایسکرا )اخگر( برای مردم عادی چاپ می شد و دیگری روشنفکران 
را خطاب قرار می داد. مقاالت اولیانوف با امضاهای گوناگونی به 
چاپ می رسید تا این که برای نخستین بار در سال 1901 امضای 
لنین بر پای مطالبش دیده شد. لنین در 1902 نخستین کتاب 

انقالبی خود، چه باید کرد؟ را منترش کرد.

در سال 1905 جنگ روس و ژاپن ناخرسندی های بسیاری را در 
داخل روسیه برانگیخته بود، مردم از کمبود مواد غذایی و غالت 
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به ستوه آمده بودند و وضعیت معاش ایشان تحمل  ناپذیر شده 
بود. قحطی و خشک سالی در برخی مناطق به فاجعه ای عمومی 
انجامید و الجرم شورش های پراکنده و نامنسجم را موجب شد. 
شورش های پراکنده و اعتصاب ها تا سال 1906 ادامه داشت، اما 
با رسکوبی رژیم قدرت مند تزار به شکست انجامید. لنین و یارانش 
هم چنان به فعالیت های خود در آگاهی رسانی عمومی ادامه دادند 
و رسانجام در سال 1917 بار دیگر انقالب اتفاق افتاد چرا که میزان 
نارضایتی درمیان مردم باز هم باال رفته بود و کمبود غالت و احتکار 
آن ها در نزد کوالک ها بیش از پیش بر موج نارضایتی ها دامن می زد. 
بسیاری از رهربان انقالب در آن زمان در زندان یا تبعید و اختفا 
به رس می بردند، اما فعالیت های تبلیغاتی هم چنان ادامه داشت. 
در این میان جنگ های داخلی نیز درگرفته بود چرا که زمین داران 
خرده پا حارض به قبول رشایط جدید پس از قدرت گرفنت بلشویک ها 
نبودند. به هر روی، انقالب به پیروزی رسید اما نربد با زمین داران 
خرده پا تا سال ها پس از انقالب از بحران های فراروی اتحاد شوروی 

سوسیالیستی بود36. 

مارکسیسم-لنینیسم بنیان شکل گیری اتحاد جامهیر شوروی )به 
مثابه نخستین دولت سوسیالیستی جهان( بود اما با این حال، این 
خوانش مارکسیستی از نظر بسیاری از روشنفکران چپ غربی چون 
ُرزا لوکزامبورگ37، برتراند راسل38، اما گلدمن39 و کارل کائوتسکی40 
مردود بود. تحقق سوسیالیسم در کشوری فئودالی چون روسیه 
بنا به نظریۀ ماتریالیسم تاریخی ناممکن می منود، بنابراین خوانش 

تصویر8. دراژکوف و گرانوویسکی، ارتش رسخ توسط حزب بزرگ لنین-استالین سازمان یافته، پرورش داده شده و شکست ناپذیر است، 1939.

دیگری از مکتب مارکسیسم با نام مارکسیسم-لنینیسم41 توسط 
لنین ارائه شد. »در قیاس با مارکسیسم کالسیک، لنینیسم نقش 
قائل  کارگران(  و  )دهقانان  انقالبی  برای زحمت کشان  بیش تری 
است تا برای پرولتاریا42ی انقالبی به خودی خود، هم چنان که نقش 
بیش تری برای کشورهای توسعه نیافته یا نیمه مستعمره قائل است تا 
کشورهای رسمایه داری پیرشفته« )باتامور و همکاران ]فرهنگ نامۀ 
اندیشۀ مارکسیستی؛ مدخل "مارکسیسم-لنینیسم"[، 1388: 597(.

و  مقاالت  پشتوانۀ  با  مارکسیست-لنینیست ها  روی هم رفته 
کتاب های متعدد نظریه پردازانشان، جایگاه خود را نه تنها به عنوان 
یک ایدئولوژی انشعابی، بلکه به عنوان یک مکتب مجزا و الگو 
برای حکومت داری سوسیالیستی پیدا کردند. انقالب اکترب به جز 
مارکس داشت  پیروان  میان  از  لیربال، دشمنانی  مخالفان غربی 
که درصدد اثبات نادرست بودن این انقالب اکترب به مثابه یک 
نابه هنگامی تاریخی و تاثیر منفی آن بر سوسیالیسم حقیقی بودند. 
ایشان در مقاالت متعدد عالوه بر زیر سوال بردن مبانی انقالب، 
سیاست های پیگیری شده در شوروی را نیز به چالش می کشیدند43. 

لنین به تربیت دوبارۀ این دسته از روشنفکران و پاالیش ذهنی شان 
تاکید ورزید چرا که مطابق آراء وی، اهمیت یک دهقان یا کارگر 
به هیچ عنوان کمرت از یک به اصطالح پرولتاریای آگاه نیست و 
منی توان به بهانۀ ظرف زمانی و انتظار برای سپری شدن یک روند 

تاریخی، از کنش انقالبی دست برداشت. 
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کشور  نخستین  رهربی  اکترب،  انقالب  پایه گذار  عنوان  به  لنین 
سوسیالیستی جهان را به عهده گرفت. در دوران زمام داری لنین، 
وی برای احیای اقتصاد و بازسازی کشور، طرح معروف خود یعنی 
سیاست نوین اقتصادی یا مپ را اجرا کرد که دور از مخالفت 
بسیاری از کمونیست ها نبود، زیرا به طور مصلحتی تا حدی به 
شکل گیری رشکت های خصوصی کمک می کرد که از نظر برخی 
کمونیست ها مانند کائوتسکی مردود بود. »این طرح در جریان 
کنگرۀ دهم حزب مطرح شد و از 21 مارس سال 1921 تا سال 
1928 به اجرا درآمد. در زمان اجرای آن کسب و کارهای کوچک 
از جمله تجارت حیوانات، فروش دخانیات و امثال این ها آزاد شد، 
اما دولت هم چنان بر بانک ها، تجارت خارجی و صنایع کنرتل 
داشت. هم چنین از تعاونی های مرصف کنندگان در مقابل این 
بنگاه های خصوصی حامیت می کرد و با به راه انداخنت تبلیغات 
می پرداخت«  آن  پذیرش  برای  جامعه  آماده  سازی  به  شدید 

)خاوری نژاد،1394: 120(.

لنین نه تنها به عنوان یک رهرب، بلکه به عنوان یک اندیشمند 
مارکسیست، فعالیت های فرهنگی بسیاری را انجام داد و تالیفات 
بسیاری از خود برجای نهاد. اما آن چه تصویر شوروی را به عنوان 
یک ابرقدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی متامیت خواه در ذهن 

متبادر می کند، دوران زمام داری استالین44 است. 

استالین دومین رهرب شوروی بود که پس از لنین، زمام رهربی را 
علی رغم مخالفت های بسیار به دست گرفت. در دوران رهربی 
ساله  پنج  طرح های  و  سازندگی  سیاست های  استالین،  31ساله 
به کشوری قدرت مند در صنعت،  را  اجرا درآمد که شوروی  به 
کشاورزی و بخش نظامی تبدیل کرد. استالین که با سخت گیری 
دهشتناک خودش متام موانع را از رس راه اهدافش برمی داشت، 
موج نارضایتی را در داخل و خارج از مرزهای شوروی برانگیخت. 
او رقیب فکری خود و یکی از مبارزان بسیار مهم انقالب روسیه، 
تروتسکی45 را از میان برداشت و موج تبلیغات منفی را بر علیه وی 
به راه انداخت. تروتسکی البته امیدوارانه به فعالیت های خود در 
تبعید ادامه داد و در مقاالت انتقادی و نامه هایی که در مجالت 
چپ گرای اروپا منترش می کرد، از وضعیت روز شوروی به شدت 
انتقاد می کرد و به سیاست ها و جعل تاریخ انقالب از سوی استالین 

می تاخت.

از سوی دیگر یکی از چالش های بزرگ دوران استالین، مبارزه با 
کوالک ها )زمین داران خرده پا( بود. او با جدیت و شدت بیشرتی با 
کشاورزی خصوصی جنگید و مزارع اشرتاکی )کالخوزها( را به وجود 
آورد. هم چنین طرح هایی برای کشاورزی در این مزارع ارائه داد 
که بنا به اقلیم و نیاز کشور، برای کشت نوع محصول و مکانیزه 
کردن کشاورزی به روستاییان دیکته می شد و توسط کمیته های 
حزب به اجرا درمی آمد. هم چنین طرح های پنج سالۀ اول و دوم 
برای توسعۀ صنعتی کشور در زمانی کوتاه، در زمان استالین مطرح 

تصویر9. دولگروکوف، دشمن را در هم خواهیم شکست!، 1945.

تصویر 10. ای. ام. توئیدز، برای رسزمین مادری مان، 1943.
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شد و به مدد پروپاگاندا گاه حتی در مدت زمانی کوتاه تر از زمان 
موعود به مثر رسید. 

»موردی که استالین در آن بیش از هر چیز دیگر شناخته می شود 
و دامنۀ انتقادات به او را افزایش داد، بحث توسل به رسکوب و 
ایجاد خفقان سیاسی و تصفیۀ بسیاری از مقامات ارشد و میانی 
حزب کمونیست و نهادهای نظامی و امنیتی شوروی بود]...[ البته 
بزرگ ترین قربانیان این تصفیه ها، نویسندگان و هرنمندان بودند. 
تصفیۀ بزرگ46 که در سال های 1939-1936م . اتفاق افتاد تنها به 
جسم فیزیکی افراد محدود منی شد و هرگونه یاد و خاطره و اثر 

ایشان باید محو می شد« )خاوری نژاد،1394: 126و127(.

منونه هایی از عکس های سانسور شده که در آن ها تصویر افراد 
حذف یا بخشی از تصویر تاریخی دست خوش تغییراتی شده است، 
تا به امروز به عنوان سندی از حذف هر گونه اثر از قربانیان تصفیه 
و البته جعل تاریخ ماندگار شده است. استالین به این امر بسنده 
نکرد و به جعل تاریخ در جهت افزودن به افتخاراتش دست زد. 
تروتسکی اشاره می کند که استالین یک انقالبی فعال در جریان 
قیام ها نبوده و هیچ شاعد عینی ای نیز از وی نام منی برد. اما امروزه 
حتی  یا  زندگی  نامه ها  و  درکتاب ها  که  یافته  محوریتی  استالین 
کتاب های درسی از وی به عنوان یکی از ستون های اصلی انقالب 

اکترب یاد می شود.

یکی از نقاط سیاه پروندۀ سیاسی استالین، وجود اردوگاه های کار 
اجباری یا گوالگ47ها بود. این اردوگاه ها که برای تبعید مخالفان در 
نظر گرفته شده بود، معموالً با اردوگاه های کار اجباری نازی ها برای 

یهودیان مقایسه می شود.

در دوران استالین، جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد و پس از نربدی 
سخت و طوالنی رسانجام شوروی، آملان نازی را مغلوب ساخت 
و بدین ترتیب دوران تازه ای در تاریخ شوروی و حتی جهان آغاز 
گشت: »این پیروزی، موجبات توسعه طلبی روزافزون استالین پس 
از جنگ را فراهم می کند. با بسنت پیامن ورشو48 و تشکیل بلوک 
رشقی50  برلین  تا  مجازی  به طور  اکنون  شوروی  مرزهای  رشق49 
عالوه  به  ورشو  پیامن  کشورهای  شامل  رشق  بلوک  می رسید. 
یوگوسالوی و آلبانی می شد و شوروی را به ابرقدرتی جدید تبدیل 

می کرد« )خاوری نژاد، 1388: 129(.

شوروی چند سال پس از آمریکا در سال 1949م. به قدرت امتی 
دست یافت و از این پس اصطالح موازنۀ وحشت51 که در سال 
1955م. توسط لسرت پیرسون52 سیاست مدار کانادایی مطرح شد به 
جای موازنۀ قدرت53 به کار رفت چرا که جهان دیگر از دو قطب 
متخاصم که هر دو سالح امتی در اختیار داشتند بیش از پیش هراس 
داشت. برای توصیف جنگ و رقابت دامئی میان دو ابرقدرت رشق 
و غرب در متامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتامعی، هرنی و ... 

اصطالح جنگ رسد کم کم وارد ادبیات سیاسی شد و جنگ تبلیغاتی 
دائم میان این دو به نقطۀ عطفی در تاریخ معارص تبدیل گشت. 

سیاسی  تبلیغات  در  تازه ای  فصل  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 
علیه  بر  سیاسی  تبلیغات  از  موجی  با  که  آغاز گشت  شوروی 
جهان رسمایه داری همراه بود. این امر به دلیل دخالت های هر 
دو ابرقدرت در امور سایر کشورهای جهان صورت گرفت. جنگ 
تبلیغاتی بین آمریکا و شوروی جنگ رسد نام گرفت. این تبلیغات 
سیاسی که هم زمان کارکرد داخلی و خارجی داشت، از سال های 
ادامه  گورباچف54  کارآمدن  روی  تا  استالین  حکومت  پایانی 
داشت. در حوزۀ هرنهای تجسمی و خصوصاً در هرن پوسرت، گاه 
وعدۀ آزادی های مدنی و سیاسی در غرب به سخره گرفته شده 
، گاه به نقاط ننگین تاریخ آمریکا مانند ستم به رنگین پوستان 
اشاره شده است. از سوی دیگر دخالت های آمریکا در امور سایر 
کشورها، جنگ افروزی ها و همکاریش با صهیونیسم و دولت های 
استعامری موضوعات مهم در تبلیغات سیاسی شوروی هستند. 
این نوع نگاه به جهان رسمایه داری تقریباً در متام مدت حیات 
شوروی حاکم بود، اما به فراخور رویدادهایی چون جنگ جهانی 

دوم، تبلیغات علیه غرب جای خود را به فاشیسم ستیزی دادند.

در  فراوان  اطالعاتی  و  نظامی  اقدامات  و  مکرر  »دخالت های 
گوشه و کنار جهان علیه دو ابرقدرت جدید موجب التهاب هر 
چه بیشرت مناسبات می شد. روسیۀ استالینی در این دوران عالوه 
بر پیگیری سیاست بازسازی کشور، دست به اقدامات سیاسی و 
نظامی بسیاری می زند و ضمن تقویت قدرت نظامی به ایجاد 
فضایی تبلیغاتی علیه آمریکا و هم پیامنان اروپایی آن می پردازد« 

)خاوری نژاد، 1388: 136(.

استالین زدایی56  سیاست های  خروشچف55،  آمدن  کار  روی  با 
آغاز شد و گشایش بیشرتی در فضای ادبی و هرنی اتفاق افتاد. 
»سخرنانی تاریخی خروشچف و گزارش در باب کیش شخصیت 
و عواقب آن57 در بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست در تاریخ 25 
فوریه سال 1956م. و اعرتاض رصیح به سال ها تصفیه و کشتار 
بزرگان شوروی توسط استالین و اعادۀ حیثیت از بسیاری از آن ها 
و هم چنین انتقاد از "کیش شخصیت" استالین به نقطۀ عطفی 
در تاریخ حزب تبدیل شد و پس از دهه ها افشا گردید، لنین نیز 
به علت اخالق نامناسب او، خواهان حذف وی از ساختار رهربی 
و قدرت در حزب کمونیست بود. استالین زدایی از شوروی شامل 
اقداماتی مانند پایان دادن به اردوگاه های کار اجباری )گوالگ( بود. 
]...[ همچین رشایط زندان ها در شوروی بهبود پیدا کرد. کالبد 
استالین از کنار مقربۀ لنین در میدان رسخ برداشته شد و به مکانی 
در نزدیکی دیوارهای کرملین جابجا شد و بسیاری از اماکن نیز 

تغییر نام دادند« )خاوری نژاد،1394: 137و138(.

اتحاد شوروی رسمایه گذاری در فن آوری های پیرشفته را آغاز کرد 
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و در 4 اکترب 1957م سفینۀ فضایی اسپوتنیک 1]یک[58 را به فضا 
فرستاد. شوروی موفق شد در سال 1961 نخستین انسان )یک مرد 
به نام یوری گاگارین59( را به فضا بفرستد. شوروی هم چنین در سال 
1963 افتخار فرستادن نخستین زن فضانورد والنتینا ترشکووا60 را با 
ماموریت فضایی ووستوک 6 61 از آن خود کرد. رقابت سنگینی بین 
آمریکا و شوروی در گرفته بود و شوروی اکنون مدعی یکه تازی در 
عرصۀ علم نیز بود. از دیگر حوادث این دوره تشکیل بلوک رشق 
در اروپا بود. »شوروی در رشق اروپا، میان خود و غرب، کشورهایی 
حائل ایجاد کرد که به دولت های اقامری معروف بودند و در حکم 
رضبه گیری در زمان بحران های سیاسی و نظامی عمل می کردند« 

)خاوری نژاد،1394:140(.

لئونید  رهربی  به  حزبی  درون  کودتای  یک  پی  در  خروشچف 
برژنف63 برکنار شد. برخی دوران زمامداری برژنف را دوران فساد و 
رکود می نامند. » البته برخی بر این باور بودند که به علت ارتقای 
استانداردهای زندگی، افزایش امنیت اجتامعی و کاهش نابرابری 
اجتامعی می توان دوران برژنف را از موفق ترین اعصار در شوروی 
دانست، اما روی هم رفته دوران زمامداری وی در شوروی به محل 
بحث و مجادله تبدیل شد. بسیاری بر این باورند که هزینه های 
نظامی و رسمایه گذاری های کالن بر روی پروژه های فضایی که در 
مقابل، موجب کاهش هزینه برای ارائۀ خدمات دولتی به مردم 
می شد، موجب کاهش رفاه و هم چنین بروز مشکالت ساختاری 
عمیق در اقتصاد شوروی شد« )هامن:142(. از دیگر اقدامات مهم 
او اعزام نیروی نظامی به افغانستان در سال 1979 و آغاز جنگی 
9 ساله برای حفاظت از حکومت مارکسیست لنینیستی جمهوری 
دموکراتیک افغانستان در برابر مجاهدین بود. نیروهای به ظاهر 
اسالم گرای مجاهدین از سوی غرب و آمریکا حامیت می شدند و 
رسمنشاء گروه های تروریستی چون القاعده شدند. در آن دوران 
حکومت افغانستان سوسیالیستی بود و بنابراین از حامیت اتحاد 
جامهیر شوروی بهره مند بود. آندروپوف64 پس از مرگ برژنف به 
رهربی برگزیده شد و برای اصالحات سیستم دیوان ساالری شوروی 
تالش کرد، اما تالش هایش به نتیجۀ چشم گیری منجر نشد. در ادامه، 
دورۀ چرننکو65 نیز ادامۀ رکود اقتصادی و نارضایتی در جامعه بود.

در این دوران تبلیغات غرب و رسانه های جمعی رسمایه داری نیز 
شدت گرفت. برای مثال تبلیغات گسرتدۀ غرب مبنی بر دخالت 
نظامی شوروی در افغانستان کارگر افتاد و تحریم املپیک مسکو در 
1980 از سوی 66 کشور که حارض نبودند زیر بیرق رسخ کمونیسم 
دیده شوند )به استثنای چند کشور با دالیل سیاسی دیگر( مؤید 
این مطلب است. در دوران آندروپوف در پاسخ به تحریم املپیک 
مسکو، بازی های دورۀ بعد در سال 1984 آمریکا تحریم شد. آوازۀ 
رکود اقتصادی و اغراق در وضعیت معاش مردم شوروی نیز به 

موضوعی عمده در تبلیغات غرب بدل شد. 

شوروی  جامهیر  اتحاد  رهرب  آخرین  گورباچف  »میخائیل 

این  رهربان  سایر  از  متفاوت  شخصیتی  و  بود  سوسیالیستی 
کشور نشان داد. در سال 1985 جانشین چرننکو شد و به عنوان 
را در جامعه، دولت و نظام  فردی اصالح طلب تحوالتی عمیق 
حکومتی شوروی ایجاد کرد. ]...[ او رهربی برژنف را پایین ترین 
و  بیست  کنگرۀ  در  وی   ]...[ کرد  توصیف  سوسیالیسم  سطح 
هفتم حزب کمونیست در فوریۀ 1986 برنامۀ اصالحی خود را 
دموکراتیزاتسیا68  پرسرتویکا67،  گالسنوست66،  عنوان  چهار  تحت 
و در انتها اوسکورنیه69 مطرح کرد« )خاوری نژاد،1394: 151(. در 
دورۀ گورباچف روابط با غرب افزایش یافت و مفهوم آزادی های 
مدنی تغییر کرد. نیروهای شوروی رسانجام در سال 1989 خاک 
افغانستان و هم چنین مغولستان را ترک کردند. از اتفاقات مهم 
دورۀ او فروپاشی بلوک رشق در سال 1989بود. فروریخنت دیوار 
برلین به مدد تبلیغات غرب، به یکی از نقاط عطف تاریخ و منادی 
از پیروزی آزادی خواهی در کشورهای سوسیالیستی بدل شد و 
مسلامً متامیت ارضی شوروی را نیز تحت تاثیر قرار داد. »منظور 
او از دموکراتیزاتسیا ایجاد رشایطی برای حضور چند نامزد و نه 
چند حزب در انتخابات محلی حزب کمونیست و شوراها بود تا در 
نتیجۀ آن احتامل ورود افراد جوان تر اصالح طلب به درون ساختار 

حزب بیشرت شود« ) خاوری نژاد،1394: 155(.

اما با اجرای سیاست های اقتصادی گورباچف، بهبودی در وضعیت 
اقتصادی شوروی حاصل نشد. تندروهای شوروی در اعرتاض به 
سیاست های اصالحی او در آگوست 1991 به کودتایی نافرجام 
دست زدند. این کودتا سه روز گورباچف را در حبس خانگی نگاه 
گورباچف  یافت.  پایان  با حامیت های مردمی کودتا  اما  داشت 
نگذشت  اما چندی  زد،  تصفیۀ سیاسی دست  به  کودتا  از  پس 
که استعفای خود را اعالم کرد و به این ترتیب فروپاشی شوروی 

سوسیالیستی اتفاق افتاد و حیات سیاسی این کشور پایان یافت.

تبلیغات سیاسی پوسرتها و اقتضای زمانه
تبلیغات سیاسی مانند متامی صورت های بروز توتالیتاریسم در هرن، 
به فراخور زمانه تغییر می کند. در هنگامۀ انقالب و در سال های 
نخست حکومت سوسیالیستی، درون مایۀ پوسرتها معطوف به 
جهان بینی بلشویکی، شور و خشم انقالبی، بیان نفرت از درباریان، 
زمین داران و کشیشان بود. از سوی دیگر بحران قحطی که از سال  
1905 و آغاز جنگ روسیۀ تزاری با ژاپن، در برخی نقاط روسیه 
مردم را به ستوه آورده بود و بر آتش مخالفت ها دامن می زد، تا 
سال های پیش از انقالب هم چنان دامن گیر مردم بود70. لنین و 
یارانش دلیل این قحطی را در احتکار محصوالت توسط کوالک71 ها 
با  بسیاری  پوسرتهای  تبع  به  و  آن ها می دانستند  و سودجویی 

مضمون گرسنگی فراگیر منترش  می شد. 

مفهوم مخالفت با طبقۀ ارشاف، درباریان و کشیش ها پس از قدرت 
گرفنت بلشویک ها و محکم ترشدن پایه های حکومت سوسیالیستی، 
صورتی کلی تر نیز به خود رفت و نوک پیکان انتقاد اکنون به سوی 
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تصویر 11. سیوینسکی، پیروزی برنامۀ پنج ساله رضبه به رسمایه داری است، 1931.

مرکز مذهبی  یا  آمریکا  متحدۀ  ایاالت  مناینده اش  و  کاپیتالیسم 
واتیکان بود. ایدئولوژی انشعابی مارکسیسم-لنینیسم مدعی رهربی 

و سوق دادن کارگران جهان به انقالبی جهانی بود.

از  نیز  کشاورزی  و  عمرانی  توسعۀ  و  کشور  بازسازی  موضوع 
از  نیز  کامسامول  بودند.  لنین  رهربی  دوران  مهم  موضوعات 
ابداعات نظریه پردازان مارکسیسم-لنینیسم بود که از نیروی جوان 
برای بازسازی کشور بهره می گرفت و هم زمان به ایشان افتخاراتی 
را اعطا می کرد. پیوسنت به کامسامول و همکاری در برنامه های 
نوین اقتصادی لنین نیز در دستور کار طراحی پوسرتها قرار گرفت.

تبلیغات  استالین فصل جدیدی در  لنین و رهربی  از مرگ  پس 
تبلیغات  در  عطفی  نقطۀ  به  که  گشت  آغاز  شوروی  سیاسی 
سیاسی تبدیل شد. در دوران استالین، اتحاد جامهیر شوروی با 
چندین برنامه، چالش و رویداد روبه رو شد: تشکیل مزارع اشرتاکی 
)کالخوز( برای توسعه و نوسازی کشاورزی، طرح های پنج سالۀ 
اول و دوم، جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ رسد. تشکیل مزارع 
اشرتاکی مشارکت مردمی را در بیرون راندن کوالک ها و تن دادن به 
روش های نوین کشاورزی طلب می کرد. پوسرتها مردم را به پیوسنت 
به مزارع اشرتاکی تشویق می کردند و دربارۀ نقش یک فرد در به 
پیوسنت به این طرح اغراق می کردند برای مثال تصویر مرد یا زنی 
که به مزارع اشرتاکی می پیوست و زمین های کشاورزی را از لوث 

زمین داران طمع کار و کشیشان نابکار پاک می کرد!
طرح های پنج سالۀ اول و دوم72 برای تبدیل اتحاد شوروی به یک 
به  را  مردم  که  پوسرتهایی  در  بود.  رضوری  اقتصادی  ابرقدرت 

پیوسنت به این طرح ها تشویق می کنند، رویکردی مشابه پوسرتهای 
کالخوز اتخاذ شده است و گاه توسعۀ صنعتی وکشاورزی در قالب 
اعداد و ارقام بر روی پوسرتها منعکس شده است. نکتۀ جالب  
توجه دیگر در پوسرتهای دوران استالین، نوشته های بیشرت بر روی 
اعالن هاست که به دلیل گسرتش سوادآموزی پس از انقالب امری 

بدیهی است.

با بروز جنگ جهانی دوم و لزوم اعزام نیرو به نربد با آملان ها، بر 
موضوعات وطن پرستانه تاکید شد و وطن به شکل مادری جدی 
با جامه ای رسخ رنگ در پوسرتها جلوه گر شد. روس ها که میهن 
خود را رسزمین مادری73 می خواندند و بر این نربد جنگ مقدس74 یا 
جنگ میهن پرستانۀ کبیر75 نام نهاده بودند، به جبهه ها می شتافتند 
فراوان،  مصایب  تحمل  از  پس  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  و 
موفق به شکست آملان نازی شدند. لزوم تقدیر از آن ها، تشویق 
رسبازان، غرور ملی و یادمان جان باختگان جنگ، دست مایۀ خلق 
آثار بسیاری از جمله پوسرت شد. از آن جایی که، شوروی در جنگ 
جهانی دوم در جبهۀ متفقین در کار آمریکا و انگلیس دو کشور 
قدرت مند با خطر جهان شمول نازیسم می جنگید، پرچم دشمنان 
ایدئولوژیک که در پوسرتهای سایر دوره ها بر روی لباس یا کاله 
شیادان یا حیوانات وحشی دیده می شد، اینک در کنار پرچم داس 

و چکش خودمنایی می کرد.

تبلیغات  و  وعده ها  نفی  در  بسیاری  پوسرتهای  با  رسد  جنگ 
رسمایه داری و اعرتاض به سیاست های ایاالت متحدۀ آمریکا همراه 
بود. یک دسته از این پوسرتها وضعیت وخیم کارگران آمریکایی، 
نرخ باالی بیکاری، عدم وجود آزادی های مدنی موعود و تبعیض 
ایاالت  منادش،  و  رسمایه داری  جهان  و  می زدند  فریاد  را  نژادی 
متحدۀ آمریکا را دروغ گو و شیاد معرفی می کردند و دسته ای دیگر 
سیاست های خارجی آمریکا و دخالت هایش را در امور کشورهای 
دیگر به باد انتقاد می گرفتند. مسابقات فضایی و افتخارات شوروی 
در علم هوا و فضا نیز عالوه بر جنبۀ افتخارآمیز برای کشوری 
سوسیالیستی، سهمی از تبلیغات جنگ رسد را برای اثبات حقانیت 

شوروی به خود اختصاص داده بود.

در سال های پس از جنگ رسد و واپسین سال های حیات شوروی، 
موضوعات  و  گرفتند  خود  به  صلح طلبانه تری  لحن  پوسرتها 
تغییر کردند. خصوصاً در زمان اجرای سیاست های اصالح طلبانۀ 
تغییر  دست خوش  پوسرتها  موضوع  )پرسرتویکا76(  گورباچف 
بزرگی شد، چرا که اکنون اتحاد شوروی خواستار مذاکره با جهان 
رسمایه داری بود. »در سال های میانی جنگ رسد بهرتین پوسرتها 
به جنگ ویتنام و مسابقۀ فضایی اشاره داشتند. با آغاز پرسرتویکا 
فرصت تغییراتی نسبی در شوروی فراهم شد و در حکم یک نقطۀ 
پایان برای جنگ رسد بودکه دهه ها نیروی سیاست، اقتصاد، هرن 
و بسیاری از حوزه های دیگر را به شدت رصف خود کرده بود« 

)خاوری نژاد، 1388: 286(.
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اصالحات گورباچف البته رویکرد پوسرتها را تغییر داد و البته دیری 
نپایید که زمینۀ فروپاشی شوروی را فراهم آورد و رسانجام در سال 

1992 حیات سیاسی این کشور به پایان رسید.

هنگامی که هرن وقف تبلیغات سیاسی می شود و هرنمند به مبلّغ 
اهداف سیاسی تبدیل می شود، گونۀ جدیدی از هرن رخ می مناید. 
آژیتاتسیا78  و  پروپاگاندا  واژۀ  دو  ترکیب  از  آژیت پراپ77  »واژۀ 
در سال 1920 به وجود آمده است. از آن زمان به بعد در اتحاد 
شوروی همواره و همه جا به چشم می آمد. از پوسرتهای تبلیغاتی 
و کتاب ها گرفته تا شعارهای درشت روی قطارها و ماشین های 
بزرگ. در سال های نخست انقالب هرنمندان آوانگارد معموالً در 
پروژه های تبلیغات سیاسی رشکت می جستند و گه گاه به طراحی 
پوسرتهای آژیت پراپ دست می زدند. ]...[ امروزه این اصطالح برای 
توصیف هر نوع ابراز و تظاهرات فرهنگی با اهداف سیاسی آشکار 

.)URL1( »به کار می رود

»در شوروی نوعی از تبلیغات سیاسی که به آن تبلیغات تهییج کننده 
از  که  بود  معمول  نیز  می گویند  پراپ(  )آژیت  پراپ  اَجیت  یا 
نظریه پردازان و مبدعان این شگرد در شوروی می توان دو نظریه پرداز 
مارکسیست، گئورکی پلخانوف و والدیمیر لنین نام برد که هر دو از 
همکاران و نظریه پردازان اولیه در شوروی بودند. این عبارت در دفرت 
تهییج و تبلیغات سیاسی79 ابداع شد که بخشی از کمیته های مرکزی 
و منطقه ای حزب کمونیست اتحاد جامهیر شوروی80 بود و بعد ها 

به دفرت جهان بینی81 تغییر نام پیدا کرد« )هامن : 36 و37(.

یکی از شخصیت های فعال در آژیت پراپ، والدیمیر مایاکوفسکی 
بود. او هم در برخی رسوده هایش سیاست های روز شوروی را 
کارگران  تهییج  و  تشویق  به  پوسرت  در طراحی  و هم  می ستود 
می پرداخت. آژیت پراپ خود به یک رویکرد هرنی-سیاسی بدل 

شد و تیراژ باالی پوسرتها نیز این ژانر را تاثیرگذارتر ساخت.

آژیت پراپ، هرن را به ابزاری در خدمت سیاست بدل می کند و از 
بیان این امر نیز ابایی ندارد. در واقع به نقش خود به عنوان منادی 
ایدئولوژی برای جامعه می بالد. تکنیک های ساده و اشکال هندسی 
و گزینۀ رنگی محدود و کنرتاست رنگی باال، از مشخصات برصی 
پوسرتهای آژیت پراپ  هستند. آژیت پراپ معموالً حاصل کار گروهی 

چند هرنمند بود و به نتیجه ای تاثیرگذار و دیدنی منجر می شد. 

یکی از سبک های رایج در هرن شوروی خصوصاً در دوران استالین، 
رئالیسم سوسیالیستی82 بود. »رئالیسم سوسیالیستی نوعی واقع گرایی 
نوین بود که در شوروی دوران به قدرت رسیدن استالین در 1924 
از  تصاویر خوش بینانه  این سبک، خلق  آمد. مشخصۀ  به وجود 
زندگی در شوروی بود که با سبکی رئالیستی ترسیم می شد. دکرتین 
این سبک توسط ماکسیم گورکی83 در کنگرۀ نویسندگان شوروی 
در سال 1934 مطرح شد. در نقاشی منود رئالیسم سوسیالیستی، 

ارائۀ تصاویر شاد و اغراق آمیز از زندگی مردمان شوروی بود. در 
این سبک، منایش هر عنرص بدبینانه یا انتقادی ممنوع است و این 
امر، وجه متایز رئالیسم سوسیالیستی با رئالیسم اجتامعی84 است. 
این هرن تبلیغاتی، شباهت نیش داری با رئالیسم فاشیستی داشت 

.)URL2( »که هیتلر در هرن آملان نازی اعامل می کرد

از  پیش  دوران  در  می توان  را  سوسیالیستی  رئالیسم  ریشه های 
انقالب اکترب و در اندیشه های تولستوی نیز جست و جو کرد، اما 
رئالیسم سوسیالیستی در زمان استالین به عنوان یک شیوه مطرح 
شد و به مثابه سبک مورد تایید حکومت تا سال ها رویۀ غالب 

بسیاری از هرنمندان موافق شوروی بود.

»واقع گرایی سوسیالیستی دوران استالین که منود اولیۀ آن در طرح 
پنج سالۀ اول او پدیدار شد، به مدل های قدیمی تر هرن روآورد 
و ضمن ستیز با فرمالیسم هرنی که منایندۀ هرن منحط بورژوازی 
غربی و رسمایه داری بود، خواهان متامیز شدن این هرن شد. در 
واقع مخالفت با شیوه های هرنی دشمنان عقیدتی شوروی جزئی 
از سیاست های هرنی جدید حزب بود و تالش زیادی شد متام صور 
هرنی و آموزه های مربوط به آن ها را چه به صورت نظری و چه در 
عمل زیر سوال بربند. از این رو، توجه جریان سیاسی و هرنی جدید 
به گذشته، موجب شد هرنمندان و نظریه پردازان آوانگارد روسی 
به اتخاذ رویکرد نیهیلیستی نسبت به هرن گذشته متهم شوند که 
مانع از این می شد تا پرولتاریا و حزب کمونیست میراث هرنی 
غنی خود را برای تحقق اهداف سیاسی به کار گیرند« )خاوری نژاد، 

)759 :1388

پرتره هایی از رهربان برجسته شوروی با نویدبخشی به آینده ای 
روشن، صحنه هایی از کار و زندگی روزمره کارگران و کشاورزان، 
صحنه هایی  کشور،  آبادانی  در  جوانان  و  دانش آموزان  حضور 
از انقالب یا دالوری های رسبازان در جنگ، پیرشفت های علمی 
اقوام گوناگون  نظامی و فضایی، همکاری  به ویژه دستاوردهای 
اتحاد جامهیر شوروی و نیز مشارکت باالی زنان، از موضوعات 

محوری نقاشی در شوروی بودند.

»نگاه حاکم بر هرنهای تجسمی در شوروی، به ویژه نقاشی، بر 
این اساس بود که زندگی پدیده ای مستمر و دست خوش تغییرات 
منود هرنی  انقالبی،  تحول  اصطالح  بنابراین  و  است  همیشگی 
خود را نه در منایش رصف واقع گرایانه امور و موضوعات که در 
این صورت به عنوان برداشتی طبیعت گرایانه از واقعیت ها محکوم 
می شد، بلکه در درک کلیت تحول تاریخی و کشف نشانه های 
کمونیسم در جهان پیش رو می یافت. پس هامن طور که مشاهده 
می شود نقاشان مشابه نویسندگان موظف به منایش جنبۀ انقالبی 

و تکاملی هستی بودند« )هامن: 763(.

به  می توان  آثار  این  متامی  در  مشرتک  و  بارز  ویژگی های  از 
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چهره های شاداب و خندان، مزارع حاصل خیز یا کارخانجات فعال 
و پر از نیروی کار، بدن های ورزیده و سامل، حضور دوشادوش زن و 
مرد، مشارکت متامی ملیت های شوروی در سازندگی و عدم تفاوت 
میان طبقات گوناگون اجتامعی اشاره کرد. به کارگیری منادهای ملی 
چون لباس های محلی اقوام، منادهای سوسیالیستی و رنگ قرمز در 
آثار تجسمی این دوره به چشم می آمد. روی هم رفته، روح شادی، 
امید و نیروبخشی در این آثار موج می  زد، اما اهمیت اثرگذاری 
و شعارزدگی بر مخاطب در این آثار به حدی بود که زیبایی های 
هرنی و تکنیکی آن را تحت الشعاع قرار می داد و بیشرت شعارگونه 

و تبلیغاتی قلمداد می شد.

در هرن واقع گرای سوسیالیستی مخاطب اهمیت ویژه ای داشت 
و  مخاطب گرایی  بود.  وی  ساخنت  متاثر  هرنمند  تالش  متامی  و 
کلیشه های رایج در رئالیسم سوسیالیستی از ویژگی های بارز این 
ژانر هرنی بود که از دیدگاه بسیاری از منتقدان مبتذل خوانده 
می شد: »کلمنت گرینربگ85 منتقد هرنی مشهور آمریکایی در مقالۀ 
تاثیرگذاری به نام "آوانگارد و بنجل" 86 ضمن اشاره به هرن واقع گرای 
سوسیالیستی و منتسب کردن آن به فرهنگ توده که از نظر وی 
بنجل بود، به این امر اشاره می کند که این هرن توده ای بنجل درصدد 
بهره برداری از تاثیرات هرن است. بنابراین وی در اقدامی که پیش بینی 
آن چندان هم دور از انتظار نیست، هرن واقع گرای سوسیالیستی 
متامیت خواه،  نظام های  هرنی  صور  سایر  همراه  به  را  استالینی 
هم سطح هرن توده ای تجاری غربی دانست که هدف هر دو به طور 

رصف، گذاشنت حداکرث تاثیر بر مخاطب بود« )هامن: 761(.

تروتسکی نیز در نوشته هایش در تبعید، اشاراتی به دیدگاهش 
به  در شوروی  انقالبی  مفهوم هرن  دربارۀ  و  داشت  دربارۀ هرن 
را  استالین  دوران  هرن  تروتسکی،  نیست.  خوش بین  هیچ عنوان 
دربارۀ  و  تعارضی جدی می دید  در  واقعی  با روح سوسیالیسم 
رئالیسم سوسیالیستی در نامه  به خوانندگان پارتیزان ریویو چنین 
سوسیالیستی  رئالیسم  را  امروز  شوروی  نقاشی  »سبک  نوشت: 
نامیده اند. خود این نام آشکارا اخرتاع کارگزاران ادارۀ هرن است. 
این رئالیسم تقلید ساده انگارانۀ داگروتایپ نیمۀ دوم سدۀ پیش 
است و سوسیالیسم اش آشکارا منایشی است به هامن صورتی که 
در عکاسی خودمنایانه شاهدش هستیم یعنی منایش رویدادهایی 
عنوان  به  استالین  دورۀ  هرن   ]...[ نیافتاده اند.  اتفاق  هرگز  که 
باقی  تاریخ  در  پرولرتی  انقالب  ژرف  افول  بیان  رسراست ترین 

خواهد ماند« )تروتسکی، 1938: 103(.  

بود،  کالو90 نیز  فریدا  ریورا89 و  دیه گو  دوستان  از  که  تروتسکی 
خواند:  راستین  انقالبی  هرن  را  آن  و  ستود  را  ریورا  دیه گو  هرن 
»در زمینۀ نقاشی، انقالب اکترب، بزرگ ترین مفرسان اش را نه در 
شوروی بلکه در مکزیک دوردست و نه در میان دوستان رسمی، 
بلکه در شخص معروف به دشمن مردم که بین امللل چهارم مفتخر 
به همراهیش است، یافته. دیه گو ریورا ... می خواهید با چشامن 

خودتان رسزندگی و جهش پنهان انقالب اجتامعی را بنگرید؟ به 
دیوارنگاری های ریورا بنگرید. می خواهید بدانید هرن انقالبی چه 

شکلی است؟ به دیوارنگاری های ریورا بنگرید« )هامن: 104(.

را منایندۀ هرن شوروی می دانند،  رئالیسم سوسیالیستی  معموالً 
حال آن که روسیۀ شوروی بهره مند از میراث ارزش مند هرنمندان 
پیش رو، حتی پیش از انقالب نیز آبسنت سبک های جدیدی در هرن 
مدرن بود. هرنمندان پرشور بر آن بودند تا تجربیات جدیدی را 
ثبت کنند و در عین وام داری از جنبش های هرنی شورانگیز در 
غرب، ماهیتی روسی نیز بدان بیافزایند. برخی آثار به جای مانده 
از هرنمندان پیش روی روس در زمرۀ بهرتین کارهای منایندۀ مکاتب 

مدرن و پست مدرن قرار دارند. 

هرنمندان روس در سال های واپسین پیش از انقالب، به نوآوری ها 
از جملۀ آن ها می توان به سبک های  و تجاربی دست زدند که 
ریونیسم91، سوپره ماتیسم92، کانسرتاکتیویسم93 و فوتوریسم94 اشاره 
کرد. در این میان، سبک  فوتوریسم تاثیر به سزایی در طراحی پوسرتها 
برجای نهاد و البته دیدگاه کانسرتاکتیویستی جز تاثیرات شگرف در 

معامری و مجسمه سازی، الهام بخش طراحی پوسرت هم بود.

از  که  بود  مدرن  هرنی  جنبش  یک  واالگرایی  یا  سوپره ماتیسم 
فرم های سادۀ هندسی و رنگ های ابتدایی و اصلی بهره می گرفت. 
تحولی  تزارها درگیر  واپسین سال های حکومت  در  هرن روسیه 
بحران های معاش روزانه،  اجتامعی و  بود، دگرگونی های  عظیم 
اعتقادات مردم را سست کرده بود. هربرت رید ریشۀ جنبش های 
پیشتازی چون ریونیسم و سوپره ماتیسم را دقیقاً در همین اوضاع 
تنش های  این  زیر  »در  می کند:  جست و جو  سیاسی  نابسامان 
اجتامعی و سیاسی، بیامری گسرتده تر و ریشه دارتر متدنی نهفته 
بود که رسیعاً اطمینان جزمی اش را از دست می داد. مسیحیت 
بی هیچ درنگی راه زوال می پیمود، و فلسفه هایی که به گونه ای 
توانستند جانشین آن شوند با تاکیدی که بر تغییر و تحول، آیین 
کرثت و برگشت ابدی می کردند، فضایی از تغییرات پی درپی و 
ناپایداری آفریدند، واکنش مستقیم هرن در برابر چنین فضایی، 
دوری از عنارص ارگانیک، زیستی، طبیعی و حرکت در جهت انتزاع 

است« 95 )رید،1362: 374(.

»کازیمیر مالوویچ96 یکی از کارکشتگان گروه رسباز خشت97، در 
کنار الریونف و گنچاروا با ترکیب بندی های جاافتاده اش همیشه 
پیش تاز بود. در 1915 او مکتب هرنی خودش را شکل داد و نام 
آن را سوپره ماتیسم نهاد« )کریگان، 1387: 128( مالویچ، پایه گذار 
سوپره ماتیسم، این جنبش را این گونه تعریف می کرد: »آن چه را که 
من سوپره ماتیسم می نامم برتری احساس ناب در هرن خالق است. 
پدیده های برصی دنیای عینی در نظر هرنمند سوپره ماتیست به 
خودی خود بی معنی اند و آن چه معنی دارد احساس است، آن 
هم احساسی کامالً مجزا از محیطی که آن را موجب شده باشد« 
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)پاکباز، 1369 :524(.

عالوه بر تغییر در اعتقادات و اندیشه های مردم، منی شود تاثیر 
تحوالت فنی و ظهور ماشین ها را در زندگی مردم آن روزگار نادیده 
انگاشت و مسلامً زندگی ماشینی بر هرن سال های نخستین قرن 
بیستم بسیار اثرگذار بود: ماشین مناد عام عرص نو است. تصمیم 
به پذیرفنت همین واقعیت و عواقب آن بود که در سال 1919 
گروهی از معامران، مهندسان و نقاشان را که نام سوپره ماتیست 

را بر خود نهاده بودند در مسکو گرد هم آورد. 

بود  رئالیسم ستیزی  می کرد،  متحد  را  گروه  این  اعضای  »آن چه 
که نخست به شکل شورشی ساده علیه نقاشی سه پایه ای که در 
نظر آنان اصطالحی خاِص دوران ماقبل صنعتی به شامر می رفت، 
متجلی گردید. وسیلۀ جدید کار، نه رنگ، بلکه فوالد شد؛ روش 
جدید، نه کمپوزیسیون بر روی سطحی صاف، بلکه ساختامن 
یا  الزاماً هامهنگ  به دست می آمد  که  در فضا گردید. شکلی 
زیبا نبود، بلکه دینامیک و شبه کارکردی بود. یعنی کار هرن این 
شد که خصوصیات بیانی یک ماشین کارآمد را به خود بگیرد و 
داشته باشد. اگر به گفتۀ مشهور لوکوربوزیه98 خانه، ماشینی برای 
زندگی کردن در آن می بود99، کار هرنی سوپره ماتیستی را می توان 
ماشینی برای زندگی کردن به همراهش نامید. ]...[ سال های پیش 
از انقالب )1917-1913( سال های اقدام مشرتک علیه آکادمیسم 
دوران  انقالب،  از  پس  سال های  بود؛  کهن  نظام  یافتۀ  استقرار 
گسرتش، پیروزی، تبلور و جدایی بود. این مرحلۀ دوم با برگزاری 
نخستین منایشگاه هرن روسیه در سال های پس از انقالب در برلین 

به سال 1922 پایان یافت« )رید، 1362: 375(.

و  بی بُعد  از سطوح هندسی  نقاشی سوپره ماتیستی مملو  آثار 
خطوط ساده است و به جنبش آملانی د استیل100 شباهت بسیاری 
زمانی خلوص  »تنها  باره می گفت:  این  در  مالوویچ خود  دارد. 
ترکیب بندی یک نقاشی را می توان دید که اشارات طبیعت گرایانه، 
مریم مقدس و برهنگان بی رشم و حیا از صفحۀ نقاشی حذف 

شده باشند« )کریگان، 1387: 128(.
 

در آن زمانۀ پرآشوب، گفتامن رایج میان روشنفکران، رابطۀ هرن و 
اجتامع بود. پس از پیروزی انقالب اکترب، هرنمندان سوپره ماتیست 
کوشیدند انقالب را به حوزه های آموزشی بکشانند. البته جمع 
کردن انقالب و دانشگاه ناممکن می منود، چون انقالب همواره 
و  دانشگاه ها  اما  دارد،  آشوب گرانه  و  خودبه خودی  ماهیتی 
همواره  و  هستند  نظام مند  و  خود صلب  بطن  در  آکادمی ها 
در مواجهه با موج تغییرات ایستادگی می کنند. البته هرنمندان 
انقالبی در نخستین روزهای پیروزی انقالب، به برکناری اعضاء و 
ماموران آکادمی امپراتوری دست زدند و مؤسساتی جدید را به 
نام کارگاه های هرن بنیان نهادند. ایشان بر آن بودند که به کانونی 
آرمانی برای هرن دست یابند که در صورت تحقق، قطبی هرنی 

شبیه مدرسۀ باهاوس آملان می شد )که سال ها بعد تشکیل شد(. 
اما این آرمان خواهی دیری نپایید و با اختالف نظرات و جدل های 

میان هرنمندان به فراموشی سپرده شد. 

فوتوریسم جنبشی انقالبی بود که از عصیان گری رصف فراتر رفت 
و راهی به تحقق رویای انقالب گشود و در ادامه، مسیری پرافتخار 
را پیمود. جوانان روسی که مشتاقانه جریانات هرنی غرب را دنبال 
می کردند و حتی در شناخت هرنمندان نوگرای فرانسوی از جوانان 
اروپایی نیز پیش روتر بودند، از مدرنیسم الهام می گرفتند و تفسیر 
روسی خود را در آثارشان ارائه می دادند. آن ها فوتوریسم را نیز 
از هرن مدرن غرب وام گرفتند و با نبوغ هرنی خود، آن را تکامل 
بخشیدند. »در 1914 مارینتی به روسیه رفت و با سخرنانی هایش 
در مسکو و سنت پطرزبورگ اثراتی ژرف برجای نهاد. از آن پس 
مسکو  هرنکده های  در  شایان  اقبالی  از  فوتوریسم  و  کوبیسم 
برخوردار شدند. بسیاری از هرنمندان با کاندینسکی در مونیخ 

متاس داشتند« )پاکباز،1392: 523(.

فوتوریست های ایتالیایی شیفتۀ رسعت بودند و سیامی شهرها را 
برای زندگی ماشینی امروز نامناسب قلمداد می کردند101. جوانان 
در  یا  شدند  اول  جهانی  قربانی جنگ  یا  ایتالیایی  فوتوریست  
مسابقات اتوموبیل رانی جان سپردند. اما جنبش فوتوریسم در 
روسیه که تحت تاثیر بیانیه های آنان آغاز شد، مسیری درخشان 
روسی  فوتوریسم  که  نگذشت  دیری  پیمود.  را  تاریخ ساز  و 
خصوصیاتی منحرص به فرد یافت و در گیرودار جو ملتهب جامعۀ 
روسیه آن دوران، صورتی فراتر از یک جنبش نوگرای هرنی به خود 
گرفت و به بخشی از تبلیغات سیاسی و الجرم ابزاری قدرت مند 

در سیاست تبدیل شد.

و  مقتضیات  و  مدرن  جهان  به  نسبت  نگرش  »انقالبی ترین 
خصوصیات آن در جنبش فوتوریسم در ایتالیا، در پیش از جنگ 
جهانی اول ظهور کرد. بانیان و پدیدآورندگان این مکتب فکری و 
هرنی خواستار جهانی بودندکه یک رسه خود را با رشایط جدید 
به وجود آمده در اثر انقالب صنعتی و ظهور تکنولوژی جدید 
از  تطبیق دهد و آن چه را که مربوط به گذشته و جهان قبل 
صنعت مدرن است، به بوتۀ فراموشی یا به عبارتی به زباله دان 
تاریخ بسپرد. ]...[ بنیان گذار این سبک، نویسنده و نقاش ایتالیایی، 
روزنامۀ  در   1909 سال  در  وی  بود.  مارینتی102  توماسو  فیلیپو 
معروف فیگارو در پاریس منشور فوتوریسم را منترش کرد. او در 
بخشی از این منشور می نویسد: ما تاکید می کنیم که زیبایی جهان 
توسط زیبایی جدیدی به نام رسعت غنای فزون تری یافته است. 
این جمله را می توان به عنوان موضوع اصلی این سبک تلقی کرد« 

)قبادیان،1384: 44و45(.
فوتوریسم روسی بیشرت در ادبیات و البته در هرنهای تجسمی، 
منود پیدا کرد: »فوتوریسم که از نظر لغوی نیز معنای آینده گرایی 
داشت، از دهۀ نخست قرن بیستم در ایتالیا و سپس در روسیه 
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بودند  عبارت  ادبی  مکتب  این  اصلی  محورهای  گرفت.  شکل 
جهان بینی  تحول خواهی،  و  انقالبی  روحیۀ  عصیان گری،  از: 
خلق  برای  تالش  موجود،  فرهنگی  سنت های  نفی  آنارشیستی، 
و  موجود  زبانی  ساختارهای  نفی  بربد،  آینده  به  راه  که  هرنی 
درهم شکسنت قالب های شعری مانوس« )محمدی، 1391: 167(. 
فوتوریست های روسی برخالف همتایان ناکام ایتالیایی خودشان، 
تاثیری شگرف بر هرن زمانۀ خود بر جای نهادند و هرنشان از 
کاغذ و ایده فراتر رفت و در میان مردم کوچه و بازار نفوذ کرد. 
اشعارشان به خاطر سپرده شد و نقاشی ها و منایش هایشان در 
که  دوران  آن  در  شد.  جاودانه  کشورشان  مردم  خاطرۀ جمعی 
جامعۀ روسیه در تب و تاب انقالب و جنگ داخلی بود، گروهی 
اندیشۀ درهم شکسنت سنت های  در  نیز  فوتوریست  از جوانان 

پیشین و برانداخنت طرحی نو بودند.

شاعران فوتوریست روس قواعد شعر کهن روسی را درهم شکستند 
فوتوریسم  برخاستند.  به ستیز  زیبایی شناسی کهن  میراث  با  و 
بازار آورد و خطابه های پرشور  شعر را به میان مردم کوچه و 
و منایش های عمومی این جوانان که در رسارس کشور نیز سفر 
می کردند، اغلب با جنجال و آشوب و دخالت پلیس همراه بود103. 

از چهره های مطرح فوتوریسم که هرنش را در خدمت آژیت پراپ 
به کار بسته بود، می توان به مایاکوفسکی اشاره کرد. او که هم در 
زمینۀ شعر و هم در زمینۀ طراحی پوسرت آثار باارزشی از خود به 
جای گذاشته بود، تاثیری شگرف بر سایر نویسندگان و هرنمندان 

چپ گرای جهان برجاین هاد.

غلیان های درونی مایاکوفسکی در همراهی با روح آشوب گرانۀ 
انقالب، قرار یافت و دست مایۀ خلق آثار پرشور فوتوریستی شد. 
خود  از  متعددی  آثار  خود  کوتاه  حیات  در طی  مایاکوفسکی 
برجای نهاد که اغلب شان شاهکار تلقی می شوند. »یکی از دالیل 
گرایش مایاکوفسکی به اندیشه ها و آرمان های انقالب کمونیستی، 
این بود که به گامن او انقالب می توانست نه تنها آزادی اجتامعی، 
بلکه پاالیش روحی و درونی را نیز با خود به ارمغان بیاورد. از 
این رو به مذهب رو آورد، اما بسیار زود از اخالق محور بودن دین 
ناامید شد. انسان معارص به دین و اخالقیات تازه ای نیازمند بود 
که در گرو دعوت به نفی عشق بورژوایی، شعر بورژوایی و هرن 

بورژوایی بود« )محمدی، 1391: 175(.

هرنمندان  بین  آراء  اختالف  آوانگارد،  جنبش های  راه  ادامۀ  در 
سبب شدکه تعدادی از هرنمندان راه متفاوتی را در پیش بگیرند و 
شاخه ای جدید را به وجود آورند. کانسرتاکتیویسم یا ساختارگرایی، 
نه تنها در نقاشی و پوسرت، بلکه در معامری و مجسمه سازی نیز 
جریان ساز شد. کانسرتاکتیویسم در پی قطع ارتباط با فرم های 
به  کانسرتاکتیویسم  دیگر  سوی  از  بود.  طبیعت گرایانه  و  آشنا 
روح سوسیالیسم نزدیک تر بود و از متایالت عارفانه و ماورایی 

ارتودوکسی روسی دوری می جست. ساختارگرایی سبکی انقالبی 
بود اما در مواردی مغلوب سنت شد: »سال های 1919 تا 1922 با 
بحث های تند همراه گشت. خود هرنمندان انقالبی شاخه شاخه 
شدند و تاتلین، رودشنکو ]روچنکو[ و استپانووا بر ارتودوکس-

په وسرن یک پارچگی  گابو و  اندیشی ایشان اعرتاض کردند؛ ولی 
آرمان های هرنی خویش را هم چنان حفظ کردند. در سال 1920 
بیانیه های جداگانه ای انتشار دادند. بحث میان اینان تا یکی دو 
سال دیگر ادامه یافت، ولی تردیدی نبود که نفوذ پرتوان حزب، 
به نفع کدام گروه متام خواهد شد. نفوذ در چنین موردی، به 
معنای اقدام بود. په وسرن، گابو و هرنمندان وابسته به ایشان از 
عضویت در شورای مرکزی هرنمندان محروم شدند، و معنی این 
کار محروم شدن ایشان از دست یابی به هر گونه امکانی برای 
تامین زندگی از راه فعالیت های هرنی بود. ایشان می توانستند 
از دو راه متکین و تبعید یکی را برگزینند. گابو و په وسرن تبعید را 
برگزیدند. تاتلین و رادشنکو ]رودچنکو[ در شوروی ماندند، ولی 
تردید است در این که رسنوشتی بهرت از گابو و په وسرن داشته 
یا غیرمارکسیستی باشند. زیرا فاتح واقعی در این کشاکش، هیچ 
شکلی از هرن انقالبی اعم از مارکسیستی نبود، بلکه آکادمیسم 

بورژوایی سدۀ نوزدهم بود« )رید، 1371: 377(

کانسرتاکتیویسم شاید در نگاه نخست جنبشی مدرن و مشابه 
کوبیسم105 دانسته  یا  انتزاعی دیگر چون پوریسم104  سبک های 
شود اما با نگاهی ژرف تر می توان تفاوت آن را با همتایان غربی 
خود درک کرد: »بیشرت و بخش اعظم هرنی که اختصاصاً مدرن 
نامیده می شود، ماهیتی اعرتاضی دارد؛ این هرنی منحط نیست 
بلکه واکنشی منفی در برابر انحطاط متدن ما، به ویژه سنت های 
آکادمیک مردۀ آن متدن است. اما هرن آنتوان په وسرن و نائوم گابو 
مثبت و پیامربانه است و از ورای تشنج ها و تکان ها مستقیم 
روزگار ما به دورانی می نگرد که در آن، فرهنگ تازه ای بر پایۀ 
بینش مثبتی از زندگی، به هرنی متناسب عظمت خودش نیاز 
خواهد داشت و آن را به عرصۀ زندگی فراخواهد خواند« )هامن: 

.)389

کانسرتاکتیویسم رابطۀ هرنمند مدرن روس با جامعه است، هرنی 
که با وجود انتزاع از فرم و صورت ظاهری از واقعیت جامعه 
به دور نیست: »اگر هرن متاماً محصول رشایط محیط نباشد، و 
بیان یک ارادۀ فردی باشد، پس چگونه می توان مشابهت عجیب 
آثار هرنی را در دوره های مختلف تاریخ توضیح داد؟« )هامن: 
223(. برای مثال پوسرتی از ال لیسیتسکی106 به نام سفیدها را با 
گوۀ رسخ بزن! در سال 1919 منترش شد که برخی آن را در ردۀ 
کانسرتاکتیویسم روسی جای می دهند. این پوسرت با پیام برصی 
افتاده  سفید  دایرۀ  جان  به  که  نوک تیز  و  گوۀ رسخ  با  رصیح، 
است، شکست طرفداران تزار )منشویک ها( را در برابر رسخ ها 
با  )بلشویک ها( در جنگ های داخلی روسیه تصویر می کند و 
به کارگیری نوشته ها برای تاکید بیشرت، دیگر جای ابهامی برای 
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متاشاگر باقی منی گذارد. 

با  دو جنبش هایی هرنی  کانسرتاکتیویسم هر  و  سوپره ماتیسم 
رویکرد ماشینی بودند و با تحوالت معامری و طراحی صنعتی 

خویشاوندی داشتند.

پوسرتهای شوروی
در شوروی از پوسرت در سطح وسیعی برای انتقال پیام استفاده 
شد. پوسرتهای دیواری که در مکان های عمومی نصب می شدند، 
مخاطبان بسیاری داشتند و از سوی دیگر تیراژ بسیار باالی پوسرت 
در شوروی، تاثیرگذاری پیام پوسرتها را تضمین می کرد. در سال های 
نخست انقالب پوسرت به نحوی طراحی می شد که قابلیت انتقال 
افزایش نرخ  با  اما  باشد.  را داشته  به مخاطب بی سواد  مفهوم 
سوادآموزی در شوروی پوسرتها به تدریج پیچیده تر می شوند. با 
این حال هم چنان برای سهولت خواندن از حروف درشت و خوانا 
بهره گرفته می شود. »در سال های 1932 میانگین انتظار پوسرت، 30 
هزار نسخه بود و برخی پوسرتها در فاصلۀ سال های 1935-1941 

به تیراژ 100هزار نسخه رسیدند« )خاوری نژاد، 1388: 283(.

لنین که از تبلیغات سیاسی برای پیش بُرد اهداف انقالب بهره 
می برد، از پوسرت به عنوان یک ابزار قدرت مند و چشم گیر استفاده 
کرد. »لنین مسئولیت ایجاد اولین ساختار تبلیغاتی سیاسی مدرن 
را از متربهای پستی و رژه های روز کارگر در اول ماه مه گرفته تا 
پیکره های یادمانی بزرگ به عهده می گیرد. در جریان تبلیغات، 
پرداخته،  دولتی  سیاست های  تبلیغ  به  هرنمندان  بزرگ ترین 
حامیت مردمی را طلب می کردند و خواستار تالش بیشرت بودند 

که هدف آن قدرت بخشی به شوروی بود« )هامن : 284(.

تاریخی  دوره های  در  می توان  را  پوسرتها  در  سیاسی  تبلیغات 
گوناگون مورد بررسی قرار داد اما از آن جایی که برخی مضامین 
در دوره های زمانی گوناگون تکرار شده اند، می توان پوسرتها را به 

تفکیک موضوع نیز واکاوی کرد107. 

موضوعات محوری در پوسرتهای شوروی
انقالب اکترب و دستاوردهای آن 

پس از انقالب اکترب و تشکیل اتحاد جامهیر شوروی و به تبع، تغییر 
در وضعیت زندگی مردم، لزوم تطابق با شیوۀ جدید زندگی در 
کشوری سوسیالیستی و توجیه این تحوالت و رویدادها احساس 
می شد. در برخی پوسرتها انقالب اکترب به مثابه قیامی آزادی بخش 
ترسیم می شد و لنین به عنوان شخصیت هدایت کنندۀ توده های 
مردم حضور فعالی داشت. پررنگ شدن نقش رهربی در اتحاد 

شوروی در دورۀ استالین به کیش شخصیت108 منتهی شد. 

دستاوردهای انقالب اکترب گاه عینی و ملموس بودند و در قالب 
منایش بهبود زندگی مردم تصویر می شدند و گاه دستاوردها آرمانی 

بودند و انقالب اکترب به مثابه تحقق رویایی ایدئولوژیک و امیدی 
به آیندۀ بهرت )نه تنها برای اتحاد شوروی، بلکه برای متام کارگران 
جهان( بود. ارج نهادن به انقالب اکترب به مثابه رویدادی اثرگذار 
بر زندگی مردم رسارس جهان و قدمی در مسیر تحقق کمونیسم 
حقیقی، گامی در جهت آزادی کارگران و زنان، احقاق حقوق ملل 

تحت ستم و... مضمون پوسرتهای این رده را دربرمی گیرند.

توسعۀ  و  عمرانی  پیرشفت های  دربارۀ  نیز  بسیاری  پوسرتهای 
کشاورزی وجود داشت که آینده ای با رفاه بیشرت را نوید می داد 
و گاه در کنار تصویر و شعار اصلی، دربارۀ دستاوردها آمار و 
ارقام امیدبخش نیز ارائه می کرد. انواع طرح های عمرانی شامل 
صنایع نفت و گاز، ذغال سنگ، متالورژی، کارخانجات تازه تاسیس، 
تحوالت کشاورزی و صنعتی سازی کشور از موضوعات پوسرتهای 

اقتصاد سوسیالیستی بودند.

مذهب ستیزی
مذهب ستیزی در پوسرتهای شوروی به چند شکل رخ می مناید: 
شخصیت  منایش  و  مذهبی  شخصیت های  یا  پاپ  با  مخالفت 
متظاهر و ریاکار کشیشان. در تصاویر دوران انقالب و سال های 
به  کوالک ها  کنار  در  کشیشان  شوروی،  اتحاد  تشکیل  اولیه 
فریب کاری و مال اندوزی مشغول اند. مذهب ستیزی البته ریشه 
در فلسفۀ ماتریالیستی و ترویج نوعی جهان بینی در تعارض با 
جهان بینی مذهبی نیز دارد اما عالوه بر این ها، دشمنی با کشیشان 
به عنوان متحدان سلطنت و پاسداران سنت های قدیمی دوران 
تزار وجه سیاسی نیز به خود می گرفت. البته موضع گیری تند در 
برابر مذهب در دوران دشوار جنگ جهانی دوم فروکش کرد، که 
می توان دلیل آن را تسلی بخشی مذهب در دوران های سخت 

برای تودۀ مردم دانست.

قحطی
در سال 1905، ورود روسیۀ تزاری به جنگ با ژاپن، سیاست های 
بسیاری  در  فراگیر  گرسنگی  باعث  کوالک ها،  و طمع  نادرست 
را  گرسنه  مردم  شورش های  امر  این  بود.  شده  کشور  نقاط  از 
گرسنگی  مشکل  اما  شد،  رسکوب  رسعت  به  که  دربرداشت 
هم چنان پابرجا باقی ماند. لنین و یارانش در این زمینه به دهقانان 
در  را  معضل  این  ریشۀ  و  می کردند  آگاهی رسانی  کارگران  و 
سودجویی کوالک ها می جستند. آن ها مردم را به انقالبی رسارسی 
اکترب  انقالب  به  رسانجام  پراکنده  شورش های  فرامی خواندند. 
منجر شد. پوسرتها در این دوران نقشی کلیدی در آگاهی رسانی 
بازی کردند. این پوسرتها نخستین اعالن های انقالبی بودند که 
پیش از وقوع انقالب اکترب و در دوران شورش ها نقشی کلیدی 
در جهت دادن به اعرتاض ها و شعله ور ساخنت آتش خشم مردم 
داشتند. در این زمان، پوسرتهایی با مضمون یاری رسانی به نقاط 
دیگر کشور، خطر فراگیر قحطی عمومی، شیادی زمین داران و 

درخواست کمک از مناطق حاصل خیزتر منترش می شد.
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برخی از این پوسرتها از مردم مناطق مرفه تر درخواست کمک 
می کردند، برخی دیگر وخامت اوضاع را هشدار می دادند. در این 
پوسرتها معموالً مقایسه ای میان مردمان قحطی زده و محترض و 
استخوان های پراکنده در بیایانی تفته از یک سو، و ثروت مندان 
شکم برآمده و در حال عیش و نوش در کاخ های مجلل شان از 
سوی دیگر صورت می گرفت. پس از پیروزی انقالب به رهربی 
بود و پوسرتها مشارکت  پابرجای  لنین، هنوز مشکل گرسنگی 

مردمی را در یاری به هموطنان طلب می کردند. 

وضعیت زنان شوروی
مشارکت زنان دوشادوش مردان در سازندگی کشور از افتخارات 
کنار آسامن  رئالیسم سوسیالیستی در  بود و در سبک  شوروی 
کارخانجات  و  مزارع همواره حاصل خیز  آبی،  و  همیشه صاف 
پرتکاپو، به یکی از کلیشه های رایج تبدیل شده بود. تقریباً در 
متامی پوسرتها، زن و مرد )و حتی در تصویر کردن کودکان، دخرت 
و پرس( در کنار هم به تصویر کشیده شده اند. از سوی دیگر، 
وضعیت بهرت زندگی برای زنان در شوروی، وجود آزادی های مدنی 
و حقوق اجتامعی برابر زنان و مردان موضوع برخی پوسرتها 
در ضدتبلیغ علیه جهان رسمایه داری بود. در برخی پوسرتها نیز 
زن کارگر یا دهقان اهل شوروی، به قهرمان و الگویی برای سایر 
زنان جهان تبدیل شده است. در مواردی نیز قدرت باالی زنان 
در پیاده کردن سیاست های حزب و خنثی سازی توطئۀ دشمنان 

تصویر می شود.

تصویر14. کرشنین و نادژدین، به افتخار نخستین زن فضانورد!، 1963.

فریب کاری دشمنان
]فریب کاری ارتش سفید و کوالک ها/ فریب کاری دشمنان شوروی/

فریب کاری رسدمداران جهان رسمایه داری[
پیش از وقوع انقالب اکترب و در سال های نخستین تشکیل اتحاد 
جامهیر شوروی، موضوع دشمن فریب کار معطوف به فریب کاری 
خرده پا  فئودال های  سلطنت(،  طرفدار  )نیروهای  سفید  ارتش 
)کوالک ها( و کشیش ها )به عنوان مبلغ مذهب به مثابه خرافات 
دوران سلطنت و متحد سلطنت( بود. از سوی دیگر، در متام دوران 
حیات شوروی، تبلیغات علیه رسمایه داری ادامه داشت و البته اوج 
تبلیغات ضد غرب و جهان رسمایه داری در سال های جنگ رسد اتفاق 
افتاد. در چندین مورد از تصویرسازی های دوران استالین کاریکاتور 
تروتسکی به عنوان یک فرد خیانت پیشه به انقالب دیده می شود. 

این نوع تبلیغات سیاسی در پوسرتها از نوع ضدتبلیغ است.

به فراخور زمانه، تبلیغاتی برعلیه فاشیسم، امپریالیسم آمریکا، 
و  ویتنام  در  آمریکا  نظامی  دخالت های  ارسائیل،  صهیونیسم 
رویدادهای  به  بنا  بودند.  پوسرتها  موضوع  نیز  این ها  مانند 
و  نظرات  منعکس کنندۀ  پوسرتها  روز  سیاست های  و  زمان 
موضع گیری های حزب کمونیست دربارۀ رویدادهای روز جهان 
نیز بودند. پس جای شگفتی نیست که در جریان جنگ جهانی 
و  آمریکا  فاشیسم،  خطر  علیه  متفقین  نیروهای  اتحاد  و  دوم 
انگلیس )ابرقدرت های کاپیتالیست( در کنار شوروی سوسیالیستی 

به هیوالی نازیسم رضبه می زدند. 
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فریب کاری رسمایه داری از وجه ایدئولوژیک آن نیز موضوعی مهم 
در تبلیغات سیاسی شوروی است. مقایسۀ وضعیت کارگران آمریکا 
و شوروی، بیکاری در غرب، رسکوب جنبش های کارگری و چپ گرا 
و... منود عدم تحقق وعده های غرب در تامین رفاه، ناکارآمدی 

رسمایه داری و واهی بودن آزادی بیان در غرب بود.

شامیل رهرب )لنین( و کیش شخصیت )استالین( 
این امر ابتدا در چهره نگاره های لنین در اوایل انقالب به چشم 
می خورد. متثال لنین به عنوان یک رهرب و هدایت گر معموالً در 
کنار خیل عظیم مردم در حالی که با اشاره دستانش راهی را نشان 
می داد، بارها و بارها به اشکال گوناگون تکرار شده است. لنین 
همواره به عنوان شخصیتی انقالبی و در عین حال روشنفکر در 
بحبوحۀ انقالب، در حال سخرنانی برای مردم، در حال هدایت 
توده ها یا در اتاق کار تصویر شده است. لنین نه تنها به عنوان 
رهربی انقالبی، بلکه به عنوان روشنفکری تاثیرگذار بر رسنوشت 
تکرار  استالین،  انسان های دیگر توصیف شده است. در دوران 
شامیل استالین در کنار لنین، دربارۀ نقش رهرب جدید در پیروزی 
انقالب اکترب بزرگ منایی می کرد. در دوران استالین مفهوم کیش 
شخصیت به اوج خود رسید و تقریباً به منونه ای بی سابقه در 
و  رویی گشاده  با  استالین  تبدیل شد.  تبلیغات سیاسی جهان 
پدرانه در کنار مردم زحمت کش یا کودکان یکی از موضوعات رایج 
در پوسرتهای آن دوران بود. گاه استالین در جایگاه رهربی انقالب 
و مردم جایگاهی مشابه لنین را می یافت. در دوران خروشچف 
و هم زمان با اجرای سیاست های استالین زدایی، کیش شخصیت 

نکوهش شد و در نتیجه حضور رهربان در پوسرتها کمرنگ شد. 

پیام های اخالقی
انسان پروردۀ شوروی می بایست جوانی منونه و سامل می بود و از 
عادت های زشت دوری می گزید. در پوسرتهایی که مخاطب آن 
کودکان و جوانان بودند، خودداری از استعامل دخانیات، مرصف 
مرشوبات الکلی و مخالفت با فحشاء رواج داده می شود. در برخی 
این عادات زشت، میراث دوران سلطنت تزاری  این پوسرتها  از 
لقب گرفته اند. در دوران های بعدی در کنار تجلیل از ورزش کاران 
افتخارآفرین اهمیت ورزش و توجه به سالمت بدن نیز به موضوعی 

رایج در پوسرتها بدل شد.

تجلیل از قهرمانان و نامداران شوروی
دوران  هم رزمان  و  مبارزان  از  بودند  عبارت  شوروی  قهرمانان 
انقالب، فضانوردان، ورزش کاران و هرنمندان. پرتره های ایشان بر 
روی پوسرتها چیزی فراتر از تجلیل و قدردانی بود. ایشان به عنوان 
افتخارآفرینان کشور، الگوی سایرین قرار می گرفتند و امیدواری و 
موفقیت در یک جامعۀ سوسیالیستی را نوید می دادند. در این 
میان شامیل یوری گاگارین بیش از سایرین به عنوان یک انسان 
موفق پروردۀ شوروی و مناد پیرشفت علم فضانوردی شوروی، بارها 

و بارها در پوسرتها تکرار شد.

اهمیت کار و تالش فردی 
]عضویت در کامسامول/ مشارکت در طرح های پنج ساله/ مشارکت 

در مزارع اشرتاکی/ کار برای آبادانی کشور و تحقق رویای سوسیالیسم 
و پشت رس نهادن رقبای جهان رسمایه داری[

 موضوع کار در پوسرتهای شوروی از چند جهت حائز اهمیت بود، 
نخست آن که به طبقۀ کارگر و انقالبی که به هدف بهبود زندگی 
آن ها به پیروزی رسیده بود، ارج می نهاد و دوم آن که عمران و 
آبادانی کشور در دستور کار قرار داشت. در دوران استالین طرح های 
پنج ساله مشارکت مردمی را می طلبید و بنابراین پوسرتهای سبک 
آژیت پراپ به تشویق مردم می پرداختند. مورد مهم تر دستاورد 
سوسیالیسم در برابر تبلیغات جهان رسمایه داری بود که همواره 
در تالش برای اثبات عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی کشورهای 
سوسیالیستی بود. رقابت دامئی با آمریکا در زمینۀ پیرشفت صنعت 
تبلیغات جهان غرب مبنی بر  و تولید بیشرت برای خنثی کردن 
وضعیت بد معاش مردم در شوروی، به تالشی مداوم نیاز داشت. 
از سوی دیگر فراخوان مردم به مزارع اشرتاکی )کالخوزها(، که از 
دیگر ابداعات زمان استالین بود و با سخت گیری دنبال می شد، 
از پوسرتهای دوران  کامسامول موضوع بسیاری  و عضویت در 
استالین بود. فراخوان مردم گاه در کنار کیش شخصیت استالین 
و گاه تنها در سیامی پرشور و شادمان دخرتان و پرسان جوان در 

پوسرتها خودمنایی می کرد. 

رشکت در جنگ 
]ترس از زمانی که دشمن به خانه های ما حمله کند/ مام میهن/ 

قهرمانی های رسبازان ارتش رسخ[
پوسرتهای جنگ از نظر موضوع به چند دسته تقسیم می شدند:

اگر دشمن پیروز شود...: پوسرتهایی با مضمون مادری روس با 
فرزندی در آغوش که اکنون آماج حملۀ دشمنان نازی شده اند 
یا ویرانی هایی که فاشیست ها به بار خواهند آورد. این پوسرتها 
را نشان می دادند  ارتش رسخ و رشکت در جنگ  هم اهمیت 
را در صورت عدم مشارکت مردم  و هم خطری قریب الوقوع 

گوشزد می کردند.
مام میهن: پوسرت معروف رسزمین مادری تو را فرامی خواند، زنی 
رسخ پوش را نشان می دهد که با سیامیی مادرانه اما جدی جوانان 
را به مشارکت در جنگ و محافظت از میهن فرامی خواند. این 
موتیف بارها در پوسرتهای زمان جنگ جهانی دوم به کار رفته 
نشان می کند  را خاطر  نکته ای  مادر رسخ پوش  این  گاه  است؛ 
)دربارۀ خطر فاشیسم، فریبکاری امپریالیسم، لزوم رازداری و...(، 
گاه رسبازی به دامنش بوسه می زند و گاه از فرزندان دالورش 

قدردانی می کند.
قهرمانی های رسبازان ارتش رسخ: رشادت های جوانانی که در 
از دست بدهند،  جنگ در راه میهن ممکن است جان شان را 
خواهد  باقی  مادری شان  رسزمین  ذهن  در  آن ها  خاطرۀ  اما 
ماند. تجلیل از این قهرمانان گمنام موضوع بسیاری از پوسرتها، 

نقاشی ها و تندیس ها بود.
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صدور انقالب
انقالب  تبلیغات برون مرزی دربارۀ  به  برخی پوسرتهای شوروی 
به عنوان  شوروی  پوسرتها  این  در  دارند.  اشاره  کارگری  جهانی 
کانون امید کارگران و آزادی خواهان جهان و لنین )و به تبع مکتب 
مارکسیسم-لنینیسم( به عنوان هدایت گر و الگوی قیام نشان داده 
می شوند. در برخی نیز بر حامیت اتحاد شوروی از سایر دولت های 

سوسیالیستی تآکید می شود. 

متامیت ارضی
نیز  از ملیت های دیگری  اتحاد جامهیر شوروی  از آن جایی که 
تشکیل شده بود، لزوم توجه به ملل غیرروس و تاکید بر صلح 
می شد.  احساس  درون مرزی  گوناگون  ملت های  بین  دوستی  و 

پوسرتهایی نیز به این مهم اختصاص داده شده اند.

از سایر موضوعات پوسرتهای دوران شوروی می توان به دوستی با 
سایر ملل سوسیالیست، محکوم کردن مقطعی برخی سیاست های 
دولت های خارجی، بیان سیاست های مقطعی، لزوم اصالحات و 

مشارکت در برنامه های عام النفعه و انتخابات اشاره کرد.

تکنیک های اجرا در پوسرتهای شوروی
لوبوک: این نوع چاپ، سبکی در تصویرسازی روسی بود که در آن 

هرنمند ابتدا به ساخت کلیشه ای از جنس چوب، فلز یا سنگ دست 
می زد و پس از چاپ آن بر روی سطح کاغذ یا پارچه، با رنگ آمیزی 
آن را تکمیل می کرد. ابتدا این شیوه برای تصویرسازی های هرن 
دینی مورد استفاده قرار می گرفت، اما به تدریج موضوعات طنز، 
داستان های عامیانه یا اخبار را هم در برگرفت. پوسرتهایی این 
سبک معموالً پشت ویرتین مغازه ها یا مکان های عمومی نصب 
می شدند. این شیوۀ هرن تزاری، پس از انقالب نیز منسوخ نشد 
بلکه به صورت تکنیکی مؤثر در پوسرتسازی سیاسی استحاله یافت. 
کالژ: یکی از تکنیک های مهم در پوسرتسازی شوروی بود. مونتاژ 
عکس و نقاشی یا تایپوگرافی و تصویر )عکس یا نقاشی یا هر دو( 
نه تنها در پوسرتهای شوروی، بلکه در بسیاری از صور هرن انقالبی 
جایگاه ویژه ای دارد. چرا که اغتشاش و هیجان منایان در یک اثر 
القا کننده روح شورشی و بنیان فکن انقالب است.  مونتاژ شده، 
»به یک معنا مونتاژ با هرن، هامن نسبتی را در دارد که انقالب با 
سیاست، مونتاژ ترجمه: رخداد انقالب )در معنای مارکسیستی آن( 
به زبان زیبایی شناسی و در چهارچوب هرن بود. در واقع مونتاژ را 
می توان اصلی ترین دستاورد فرمال در هرن چپ دانست، و زمان 
تولد آن را )فارغ از مقدمات شکل گیری و شکل های آتی اش( دهۀ 
بیست و سی میالدی دانست. ]...[ متام تالش سیاسی هرن چپ و 
متام آرمان آن را می توان در این حکم خالصه کرد: بیننده نباید 
هیپنوتیزم شود و تنها از زیبایی هرن لذت بربد. لذت البته هم چنان 
آرمان هرن چپ نیز هست« )رضایی راد،1391: 71و73(. در بسیاری 
از پوسرتهای آن دوران، کالژ عکس سیاه و سفید در زمینه ای با 
یک رنگ دل نشین )معموالً رسخ( به همراه تایپوگرافی محتوای 
تصویری یک پوسرت را تشکیل می داد و به ترکیبی اثرگذار بر بینایی 

انسان منجر می شد.
پوسرت به مثابه یک نقاشی: گواش و آبرنگ پس از طراحی با مداد 
از تکنیک های پوسرتسازی بود. این مواد خصوصاً در شیوۀ رئالیسم 
سوسیالیستی به هرنمند برای بیانی آرمانی کمک شایانی می کردند. 
در برخی موارد نیز هرنمندان کار را با رنگ وروغن و بر روی بوم 
انجام می دادند و سپس آن را به پوسرت تبدیل می کردند که از این 
رهگذر، کار کیفیتی فاخرتر و نقاشانه تر به خود می گرفت. با این 
حال، عمدۀ پوسرتها با طراحی های مدادی و رنگ گذاری با گواش 
یا آبرنگ اجرا می شدند که بیشرت ماهیت تصویری )و نه نقاشانه( 

به خود می گرفتند.
کاریکاتور: بهره گیری از زبان طنز و گزندۀ کاریکاتور برای بیان 
نفرت از دشمن یا به سخره گرفنت آن بسیار مناسب بود. کاریکاتور 
در سال های وقوع انقالب اکترب و در دوران جنگ جهانی دوم، 
برای تصویر کردن دشمن مناسب می منود. فئودال ها و درباریان 
با شکم های برآمده، ظاهر تن پرور و لباس های سیاه و مرتب به 
منایش گذاشته می شدند. رسمایه داری نیز گاه به شکل مردی موذی 
با کاله استوانه ای منقوش به پرچم آمریکا تصویر می شد. تصویر 
رسمایه داری که البته خوارشمردن شخصیت عمو سام آمریکایی نیز 
بود، به عنوان شامیلی محبوب در آمریکا به موجودی رشور و 
حیله گر در شوروی قلب شده بود. در جنگ جهانی دوم چهرۀ 

تصویر15.نیکالی لیتوینوف، بگذارید صلح باشد، 1959.
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رهربان فاشیست یا مفهوم خطر )هیوالی( فاشیسم به شکل حیوانی 
وحشی، رتیل یا موجودی اهریمنی آماج حمالت ارتش رسخ قرار 
می گرفت و بسیار حقیر می منود. گاه حتی کاراکرت کاریکاتوری 
دشمن در کنار مرد یا زنی تنومند و خوش چهره )که مناد کمونیسم 
یا یک شهروند سوسیالیست بود( و با سبکی کامالً متفاوت تصویر 

شده بود، تضاد غریبی ایجاد می کرد.

نتیجه گیری
هرن پوسرت، صورتی از بروز هرن متعهد و مردمی است که مخاطبانش 
را در میان مردم عادی جست وجو می کند. هرن متعهد هرنمند را 
با نقش اجتامعی اش پیوند می زند و به وی نوید می دهد که به 
عنوان فردی از جامعه عالوه بر ایفای نقش اجتامعی و ادای دینش 
نسبت به مردم، خود نیز جایگاهی واال در تاریخ برشیت می یابد. 
هرن متعهد می تواند جریان ساز باشد و هرن را از موزه ها و کاخ های 
ثروت مندان به میانۀ مردم کوچه و بازار بیاورد و به توده های محروم 
نیز مجال لذت از زیبایی را بدهد و هم چنین می تواند در ارتقاء 
آگاهی مردم نیز موثر باشد. اما در عین حال هرن متعهد می تواند 
ابزاری در خدمت ابرقدرت های سیاسی باشد و به القای ایده های 
حکومت های  در  که  این روست  از  بپردازد.  حکومت  نظر  مورد 
توتالیرت قرن بیستم )شوروی سوسیالیستی-آملان نازی( بهره گیری از 

هرن متعهد به نفع اهداف سیاسی در مجراهای متفاوتی می افتد. 

از  استفاده  احتامل  بسته،  با فضایی  رژیم متامیت خواه  در یک 
آموزه های  توسعۀ  ارزش ها،  ترویج  منظور  به  سیاسی  تبلیغات 
عقیدتی رسمی نظام حاکم و بسیج عمومی به شدت باال می رود. 
رشایط داخلی و خارجی، مانند بحران ها و نیاز به بسیج عمومی در 
انقالب اکترب 1917، سپس جنگ داخلی با نیروهای ضدانقالبی و 
کشورهای خارجی، جنگ جهانی دوم با قوای متحدین و هم چنین 
رقابت های عقیدتی و جهان بینانه با ایاالت متحدۀ آمریکا در دوران 
جنگ رسد، موجب اهمیت تبلیغات سیاسی به عنوان ابزاری برای 
پیش بُرد منافع رهربان شوروی شد. شدت و وسعت این تبلیغات 

بسته به دورۀ تاریخی تغییر می کرد.

در دورۀ رهربی لنین و آغاز شکل گیری حکومت، موضوع اصلی 
مقابله با دشمنان داخلی و ترغیب طبقۀ کارگر به مشارکت بود. 
ساله،  پنج  طرح های  موضوع  استالین  آمدن  کار  روی  با  سپس 
کامسامول و پیوسنت به جبهۀ نربد در جنگ جهانی دوم بود، در زمان 
رهربی خروشچف تاکید بر دستاوردهای فن آوری بود و باالخره در 
دورۀ گورباچف و آغاز اصالحات از رش و شور اولیۀ مخالفت با 
رسمایه داری کاست و لحن صلح طلبانه تر و محافظه کارانه تری به 

خود گرفت.

معموالً مشاهده می شود که در یک پوسرت چندین پیام و هدف 
سیاسی به طور موازی دنبال شده است. گاه حتی به فراخور زمانه 
موضوعات و پیام ها با یکدیگر ضدیت دارند. برای مثال در دوران 

جنگ جهانی دوم پوسرتها جوانان را به مشارکت در جنگ تشویق 
می کردند اما در سال های اصالحات، صلح طلبی موضوع شد. یا 
ایاالت متحده که همواره دشمن و مناد امپریالیسم بود در دوران 
جنگ جهانی دوم در کنار شوروی به مصاف آملان فاشیست می رفت.

سبک های  هرنمندان  میراث  که  فرم  ترکیب  و  رنگی  تضاد  گاه 
پیش رو مانند سوپره ماتیسم و کانسرتاکتیویسم بود به ترکیب بندی 
تاثیرگذاری منجر می شد و گاه بیان واقع بینانه در کنار نوشته های 

درشت. کالژ و فوتومونتاژ نیز نقش تکنیک پرطرفداری بود.

پوسرتهای شوروی با تکرار گسرتدۀ پیام )در اشکال گوناگون و به زبان 
برصی هرنمندان گوناگون( آن پیام را به ذهن مخاطب القا می کردند 
و این تکرار آن چنان ماهرانه و هرنمندانه صورت می پذیرفت که به 
باور غالب بدل می شد. افزون بر این، مخاطب پوسرت گاه به منادهای 
بومی روسی چون نوع پوشش مردم برمی خورد. با این حال، درک 
محتوای پیام آن ها در اغلب موارد، حتی بدون خواندن نوشته ها 

برای متام بینندگان آسان و دست کم ممکن می مناید.

تجربۀ هرن متعهد شوروی و تجلی آن در هرن پوسرتسازی نشان 
می دهد که هرن چنان چه رنگ و بوی ایدئولوژی سیاسی و حکومتی 
به خود گیرد به هرنی تاریخ مرصف دار بدل می شود و بیش از پیش 
از هدف خود که هامنا خدمت به مردم است، دور می شود. با این 
حال، منونه های این هرن بسیار زیبا و شورانگیز هستند و به عنوان 
سندی از زندگی مردمان دوران خودشان کاربرد دارند. از سوی دیگر، 
داشنت یک ایدئولوژی قابل دفاع برای هرنمند یک مزیت اخالقی 
محسوب می شود. پس یافنت ایدئولوژی مناسب و قابل دفاع و کار 
مطابق آن برای هرنمندان متعهد رضوری می مناید، چرا که هرنمند 
متعهد تنها در این صورت می تواند در پیش گاه تاریخ رسفراز باشد. 
پوسرت در عین حال که به عنوان رسانه ای قدرت مند نقش مهمی 
در انتقال پیام های سیاسی در شوروی سابق ایفا می کرده است، 
هم زمان صورتی از ارائۀ هرن توسط هرنمندان تجسمی بوده است.

نکتۀ مشرتک در متامی پوسرتهای این دوره، پیام رصیح آن هاست. 
در بیشرت موارد، در یک پوسرت واحد، چندین پیام و نکته هم زمان 
به چشم می آیند. برای مثال پوسرتی در اهمیت کار، که هم زمان 
خواری و ذلت رسمایه داری را نیز نشان می دهد و یک ضدتبلیغ 
برای ایاالت متحدۀ آمریکاست یا در پوسرتی دیگر از زنان شوروی 
تجلیل و در عین حال به پیرشفت های نظام سوسیالیستی اشاره 
می شود و در الیه ای پنهان تر وضعیت مطلوب معاش زنان در 
شوروی به ذهن مخاطب القا می شود. در اغلب موارد پوسرتها 
دارای پیام های چندگانه هستند که البته پیام مستقیم و رصیح 

آن ها، وجه متایز پوسرتهای سیاسی با سایر آثار تصویری است.

پی نوشت ها
1. اتحاد جامهیر شوروی )The Soviet Union( )USSR( به کشوری پهناور 
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متشکل از روسیه و جمهوری های همسایۀ وابسته به آن )مابین سال های 
1922- 1991 ( اطالق می شود، این کشور از زمان وقوع انقالب سوسیالیستی 
به رهربی لنین تا زمان فروپاشی و اعالم استقالل جمهوری های آن، حدود 70 
سال یکی از ابرقدرت های جهان، از متحدان و حامیان بلوک رشق، چین و 
دولت های سوسیالیستی آمریکای التین و از دشمنان رسسخت ایاالت متحده 

آمریکا بود.
Committed art .2

Art for art’s sake .3
 )Georgi Valentinovich Plekhanov( پلخانوف  والنتونوویچ  گئورکی   .4
)1856-1918( ، نظریه پرداز و نویسندۀ انقالبی و مارکسیست روسیه و شوروی.

 )Leo Tolstoy( یا لئو]ن[ تولستوی )5. لِف نیکالیویچ تولستوی )تالستوی
)1828-1910(، فعال سیاسی-اجتامعی و نویسندۀ روسیه.

 ،)Friedrich Wilhelm Nietzsche( )1844-1900( 6. فریدریش ویلِهلم نیچه
فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی، آهنگ ساز و فیلولوژیست کالسیک بزرگ 
آملانی و استاد التین و یونانی و از چهره های تاثیرگذار بر فلسفۀ غرب و 

مدرنیته.
7. مقصود هامن مفهوم ابرانسان نیچه است که انسانی است با ویژگی های 
ذهنی ممتاز و رها از بند سنت و مذهب. ابرانسان از دیدگاه نیچه هدف 
غایی پیدایش انسان است. این مفهوم را نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت 

مطرح کرد.
 Erotic mania .8

9. مقدمۀ نارش بر کتاب هرن چیست، لئون تولستوی، ترجمه: کاوه دهقان، 
انتشارات امیرکبیر،چاپ شانزدهم، 1394.

فیلسوف،  اقتصاددان،   )1723-1790(  )Adam Smith( اسمیت  آدام   .10
نویسنده و از پیش گامان اقتصاد سیاسی بود. او از چهره های کلیدی عرص 
روشنگری اسکاتلند بود. نظریات او دربارۀ مفاهیم اقتصادی چون رسمایه، 

نظام رسمایه داری در قرن بعدی را یاری رساند.
11. برای مطالعۀ بیشرت: اسمیت، آدام، )1357( ثروت ملل، ترجمه : سیروس 

ابراهیم زاده، چ1، تهران: انتشارات پیام.
اقتصاددان،  فیلسوف،   ،  )1818-1883(  )Carl Marx( مارکس  کارل   .12

تاریخ شناس، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و روزنامه نگار آملانی.
فیلسوف،   ،  )1820-1895(  )Friedrich Engels( انگلس  فردریش   .13

جامعه شناس، روزنامه نگار و تاجر آملانی. 
 )Georg Wilhelm Friedrich Hegel( 14. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل
آملانی،  ایده آلیسم  بنیان گذار  و  آملانی  بزرگ  فیلسوف   ،)1770-1831(
حتی  و  اگزیستانسیالیسم  مارکسیسم،  بر  بعدی  قرون  در  او  اندیشه  های 

روان کاوی تاثیر شگرفی برجای نهاد. 
–1804( )Ludwig Andreas Feuerbach( 15. لودویگ آندریاس فوئرباخ

از  به زودی  ولی  بود،  هگل  شاگردان  از  او  بود.  آملانی  فیلسوف   )1872
اندیشه های هگل دور شد و به اصالت حس و اصالت ماده گروید. کتاب 
مشهور او جوهر مسیحیت تاثیر زیادی در فیلسوفان و متفکران مادی و منتقد 

مذهب داشت. او با کارل مارکس نیز مکاتبه و هم اندیشی می کرد.
تاریخی  ماتریالیسم   )Historical Materialism( تاریخی  ماتریالیسم   .16
علمی است که عام ترین و بنیادین ترین قوانین مربوط به فرگشت جامعۀ 
انسانی و راه های دگرگونی آن را بیان می کند؛ مطابق این نظریه مادی گرایانه، 
جوامع انسانی مسیری تاریخی را طی می کنند و در نهایت رسیدن به جامعۀ 

بدون طبقه )کمونیسم( اجتناب ناپذیر است.
17. کاپیتالیسم )Capitalism( یا نظام رسمایه داری، یک سیستم اقتصادی و 
اجتامعی که در آن متامی  مناسبات بر محور رسمایه شکل می گیرد و در آن 
صاحبان قدرت، ثروت مندان جامعه هستند. یک شیوۀ تولید است که با انقالب 
صنعتی و با انهدام شیوۀ تولید فئودالی به وجود آمد، و مشخصه های اقتصادی 
مشخصی دارد. در نظام رسمایه داری، همه چیز در خدمت بازتولید رسمایه است.

 )Manifest der Kommunistischen Partei( 18. بیانیه حزب کمونیست
کتابچه ای سیاسی است که توسط مارکس و انگلس نوشته شد و نخستین بار 
در 21 فوریه 1848 منترش شد. این کتاب مجموعه ای از شعارهای انقالبی 
خطاب به کارگران است که آن ها را به اتحاد و انقالب برای دگرگونی نظام 

رسمایه داری فرامی خواند. نقل قول های این کتاب تا به امروز بخشی از ادبیات 
برای  هستند.  سیاست  جهان  نقل قول های  و  چپ گرا  جنبش های  سیاسی 
مطالعۀ بیشرت: کارل مارکس: زندگی و دیدگاه او، )1382(، مرتضی محیط، ج 

1، چاپ اول، تهران: اخرتان.
به معنای دیدن  آدام اسمیت  از دیدگاه   )sympathy( البته هم دردی  .19
بازتاب رفتار و منش خویش در رفتار دیگران است و با هم دردی به معنای 

دل سوزی رصف متفاوت است.
طبقۀ  به  مارکسیسم  فلسفۀ  ادبیات  در   )Bourgeoisie( بورژوازی   .20
رسمایه داران و صاحبان ابزار های تولید و صنایع اطالق می شود. حال آن که در 
لغت به معنای طبقۀ متوسط مرفه با متایالت مادی و ارشافی است. )در این 

پژوهش، تعریف مارکسیستی این واژه مدنظر است(. 
 ،)1915-2011(  )Adolfo Sánchez Vázquez( واسکز  سانشز  آدولفو   .21

فیلسوف و نویسنده اسپانیایی-مکزیکی.
dehumanization .22

و  اندیشمند  مبارز،   )2012-1913(  )Roger Garaudy( گارودی  روژه   .23
منتقد کمونیست فرانسوی، وی در سال 1982 به دین اسالم گروید. 

24. مارکس نظریه ارزش اضافی، بخش1، مسکو 1963،ص285 : نقل شده در 
سه پژوهش در جامعه شناسی هرن- نظریۀ مارکسیستی هرن-رافائل، ماکس- 

ترجمه: اکرب معصوم بیگی.
25. این اصطالح برای توصیف جنگ تبلیغاتی بین آمریکا و شوروی مابین 

سال های )1947-1992( به کار می رود.
Totalitarianism .26

27. هانا آرنت )Hannah Arendt( )1913-2012(، فیلسوف و نظریه پرداز 
سیاسی آملانی که در جریان جنگ جهانی دوم به دلیل داشنت تبار یهودی از 

آملان نازی گریخت.
28. انقالب اکترب October Revolution( 1917( انقالب روسیه که به رهربی 
ایوان ایلیچ لنین به پیروزی رسید و به سقوط حکومت تزارها در روسیه و 
تشکیل اتحاد جامهیر شوروی سوسیالیستی انجامید. مبنای نظری این انقالب 

سوسیالیستی، مارکسیسم-لنینیسم بود.
Propaganda .29
persuasion .30

31. کامسامول )Komsomol( اتحاديه جوانان کمونيست روسيه که در سال 
1918 تاسیس شد و تا 1991 به فعالیت خود ادامه داد، ایدۀ تشکیل این 
سازمان توسط لنین، دزرینسکی و گورکی پرداخته شد. این سازمان با بهره گیری 
از نیروهای جوان و تازه نفس که پس از انقالب به دنیا آمده بودند اهداف 
سازندگی، مدیریت بحران و به روزرسانی کشاورزی را رواج می دادند، در بیانیه 
سال 1922 این سازمان وظایف اعضا چنین رشح داده شده است: »برخی از 
وظايف عملی کامسامول: الف( تقويت کردن نقش پرولرتی اش و باال بردن 
افزايش دادن جوانان کارگری که در آموزش  از طريق  اعضايش  ميزان سن 
تئوريک مارکسيستی و آموزش عملی در امور اقتصادی موفق بوده اند؛ ب( رشد 
دادن هويت طبقاتی در بني توده های عضو کامسامول بر مبنای وارد کردن آنان 
در کار اقتصادی و فرهنگی ای که تسلط بر مهارت های تشکيالتی رضوری را 
افزايش می دهد، و همچنني از طريق رشکت در کار اقتصادی روزانه و در مبارزه 
اتحاديه های کارگری. ميزان حضور کامسامول در ارگان های گوناگون دولتی 
بايد دقيقاً طبق نيازهای کار عملی و وظايف آموزشی تعيني شود؛ ج( اشباع 
کردن کار آموزشی کامسامول با اصول مارکسيسم، گسرتش وسيع کار فرهنگی 
آموزشی، و انطباق دادن آن با خصوصيات روان شناسانه ويژه گروه های سنی 
گوناگون؛ د( آماده ساخنت اعضای کامسامول و ديگر جوانان کارگر و دهقان 

.)URL3( »غري متشکل برای ورود به صفوف ارتش رسخ
32. ویلیام مک گوایر )William James McGuire( )2007-1925( ، فیلسوف 

جامعه شناس آمریکایی.
33. پل یوزف گوبلز )Paul Joseph Goebbels( )1945-1897(، وزیر تبلیغات 

آدولف هیتلر و پدر تبلیغات سیاسی مدرن. 
Nazi .34

-1893( )Vladimir mayakovski( 35. والدیمیر والدیمیروویچ مایاکوفسکی
1930( شاعر، منایش نامه نویس و تصویرساز فوتوریست و انقالبِی روسی بود. 
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او که از چهره های مطرح هرن شوروی بود در 37 سالگی دست به خودکشی زد.
36. برای مطالعه بیشرت : تاریخ روسیۀ شوروی- کار-ج2.

نظریه پرداز   )Rosa Luxemburg(  )1871-1919( لوکرامبورگ  رزا   .37
مارکسیست، فیلسوف، اقتصاددان، فعال ضدجنگ و سوسیالیست انقالبی 

لهستانی-آملانی.
38. برتراند راسل )Bertrand Russell( )1872-1970( فیلسوف، منطق گرا، 

ریاضی دان، تاریخ نگار، نویسنده، منتقد اجتامعی، فعال سیاسی انگلیسی.
39. اما گلدمن )Emma Goldman( )1869-1940(، فعال سیاسی آنارشیست 

و نویسنده لیتوانیایی.
40. کارل کائوتسکی )Karl Kautsky()1854-1938( فیلسوف، روزنامه نگار و 

نظریه پرداز مارکسیست چک-اتریشی.
تئوری  از  رونوشتی   )Marxism–Leninism( مارکسیسم-لنینیسم   .41
مارکسیسم که الگوی رهربان سیاسی دولت های سوسیالیستی چون شوروی، 
چین و کوبا بود. این اصطالح نخستین بار توسط استالین بیان شد. این تئوری 
ضمن قبول بسیاری از نظریات مارکس، گذار از فئودالیسم به سوسیالیسم 
)بدون تجربه مرحله کاپیتالیسم( را ممکن و عملی می داند. این تئوری در 

اتحاد جامهیر شوروی سابق، رسلوحه رهربان سیاسی بود.
42. پرولتاریا )Proletariat( در ادبیات فلسفۀ مارکسیسم به طبقۀ کارگر 

صنعتی شهرنشین اطالق می شود.
43. برای مطالعه بیشرت:

 URL 4: M.C. Howard and J.E. King State Capitalism in the Soviet Union.

44. با نام کامل: یوسب بساریونیس دزه جوغاشویلی مشهور به ژوزف اِستالین 
)Joseph Stalin( )1953-1878( و ملقب به مرد پوالدین، رهرب و سیاست مدار 
کمونیست شوروی بود که از اواسط دهۀ 20 تا زمان مرگش رهرب عملی حزب 
کمونیست اتحاد شوروی بود. وی دومین رهرب شوروی بود و دوران رهربیش 

31 سال به طول انجامید.
45. لئون داویدوویچ تروتسکی )Leon Trotsky( )1940-1879( اندیشمند 
مارکسیست، انقالبی، نویسندۀ اهل روسیه و شوروی و بنیان گذار تروتسکیسم. 
او پس از قدرت گرفنت استالین از شوروی تبعید شد و در نهایت توسط عوامل 

استالین در محل کارش ترور شد.
 Great Purge .46

Gulag .47
 Warsaw Pact .48
 Eastern Bloc .49

 East Berlin .50
 Balance of terror .51

52. لسرت پیرسون )Lester Pearson( )1897-1972( یک محقق، دولت مرد، 
رسباز، نخست وزیر و دیپلامت کانادایی بود که در سال 1957 برندۀ جایزه 
صلح نوبل برای سازماندهی نیروهای اضطراری سازمان ملل متحد برای حل 

بحران کانال سوئز شد. او عضو حزب لیربال کانادا بود.
Balance of power .53

رهرب  آخرین   )1931-...(  )Mikhail,Gorbachev( گورباچف  میخاییل   .54
اتحاد جامهیر شوروی که سیاست های متفاوتش در مواجهه با جهان غرب، 

زمینه های فروپاشی را فراهم آورد.
55. نیکیتا رسگئیویچ خروشُچف )Nikita Khrushchev( )1971-1894(، رهرب 
شوروی پس از استالین بود. سیاست های استالین زدایی وی به اختناق سیاسی 

و فرهنگی دوران پیشین پایان داد.
 De-Stalinization .56

On the cult of personality and its consequences .57
Sputnik 1 .58

59. یوری گاگارین )Yuri Gagarin( )1968-1934( خلبان و فضانورد روس، 
نخستین انسان فضانورد

 )1937-...(  )Valentina Tereshkova( تروشکووا  والدیمیرونا  والنتینا   .60
مهندس، فضانورد و سیاست مدار روس، او ششمین خلبان-فضانورد اتحاد 

شوروی، دهمین فضانورد جهان و نخستین زن فضانورد در جهان است.
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Abstract
Ideological aims and political advertisements have always played an important role in 
helping realize the objectives of great world powers. Among the super powers of the 
twentieth century, the Soviet Union was exemplary in its propaganda, and the visual 
history of the Soviet Union, whether from the perspective of the entrance of political 
thought to art or as an example of committed art, cannot be ignored. As a form of 
Socialism, the Soviet Union was a political reality that cast its light on the world for 70 
years, challenged great powers, and developed allies for itself among the other 
countries of the world. The Soviet Union, while keeping the country intact, used 
political advertising and art in an attempt to save its political life among the nations of 
the world and at the same time rise to fight Capitalist ideology. The political life of this 
country was simultaneous with many national and international problems and in all 
this, art ran to help politics. 
This study discusses topics such as committed art, art for art, political advertising 
(propaganda) and a brief history of Soviet union, and then broaches the main topic. 
In the end, with the investigation of about 200 examples of posters of the time, begins 
to analyze and draw conclusions. 
How the day’s politics are reflected in the soviet posters, the way that posters are 
used for political purposes and the symbols used in propagandist illustrations, and 
the necessity of the relationship between politics and poster making are some of the 
key questions of this research.
The art of illustration, using the techniques of political advertisement turned into a 
gathering for the transference of political messages. 
The illustration of soviet posters, like the dominating policies, changed according to 
period, and the examples from the beginning years of the formation of the Soviet 
Union, whether from the point of technique or content, were radically different from 
previous years. But what remained constant, was the political advertising and 
inculcation of the dominant ideology in the art of soviet posters. 
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