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چکیده
آراِء مارکس و خوانش های صورت گرفته از آن در جریان انقالب1917، در گشودن درهای هنر روسیه به سوی ماشین مؤثر 
بودند. ساختار هنر آوانگارد روس که همزمان با جنبش های انقالب کمونیستی 1905 بود، از فلسفة عملی مارکس نشأت 
می گرفت. در همین راستا بود که مکاتبی چون فوتوریسم روسی، کانستراکتیویسم و پروداکتیویسم پاگرفتند که حضور 
عناصر ماشینی در وجوه مختلف آنها از ویژگی های مشترکشان است. این عناصر که به نحوی بازنمایاننده عصر سیستم های 
غول آسای خودکار هستند، توجه مارکس را نیز در نگارش فلسفه اجتماعی بسیار به خود معطوف داشته بود. اکنون این 
پرسش مطرح می شود که چگونه می توان به تبیین زیبایی شناسی ماشین در هنر آوانگارد روس بر پایة آراِء مارکس پرداخت. 
فرضیه غالب در این پژوهش مبتنی است بر در نظر داشتن انقالب کمونیستی-مارکسیستی پرولتاریای روسیه به عنوان 
یکی از مهم ترین سرچشمه های ورود ماشین به عرصة هنر و ظهور  مؤلفه های جدید زیبایی شناسی. در این جستار با در نظر 
داشتن آثار هنری آوانگاردهای روس و نوشته های  به جا مانده از آنها، روشن خواهد شد که  مؤلفه های زیبایی شناسانة ماشین 
در هنر آوانگارد روس بر پایة نظریات مارکس مبنی بر شکست انحصار ماشین در دستان سرمایه، آگاهی پرولتاریا از وضع 
موجود، به چالش کشیدن طبقة حاکم، خروج پرولتاریا از حالتی منفعالنه در برابر سرمایه داری و همچنین لزوم پیشبرد 

جامعة کمونیستی، استوار است. 
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مقدمه
تاریخ هنر و تحوالت آن نشان از  تأثیر پذیری هنر از قلمروی 
تفکر، اندیشه ورزی و شرایط اجتماعی برآمده از آنها دارد. هنر 
قاعده  این  از  است،  از جوامع مدرن  برآمده  که  نیز  آوانگارد 
مستثنی نیست. یکی از عناصر مهمی که در شکل گیری هنر 
بود،  انقالب صنعتی  بدون شک  داشت  بسزایی  نقش  مدرن 
رویدادی عظیم که زندگی بشر را در تمامی جوانب و زوایای 
فلسفی،  و  فکری  از حوزه های  بسیاری  در  آن  پنهان  و  پیدا 
تغییر کرد،  و هنری دستخوش  فرهنگی  اقتصادی، سیاسی، 
ذهن اندیشمندان و متفکران را بیش از پیش به خود معطوف 
بزرگترین  از  بدون شک  که  مارکس  کارل  جمله  از  ساخت 
برپایة  را  خود  عملی  فلسفه  و  است  عرصه  این  متفکران 
انقالب صنعتی، عصر ماشین آالت و دستگاه های خودکار بنا 
نهاد. فلسفة مارکس که مبتنی بر تجزیه و تحلیل مناسبات 
اجتماعی است، به تشریح جامعه در عصر ماشین به خصوص 
از  شده  مطرح  مباحث  می پردازد.  سرمایه  و  کار  حیطة  در 
جانب مارکس مانند نیروی کار، سرمایه داری و کیفیت زندگی 
کارگر با توجه به نقش مهمی که در شرایط اجتماعی دارند 
مورد استقبال واقع شد و از  آنجا که دو حیطة اندیشه و هنر 
هنرمندان  و  مدرن  هنر  دارند،  یکدیگر  با  تنگاتنگ  ارتباطی 
پیشرفته  صنایع  و  جدید  تکنولوژی  ظهور  به  نیز  آن  خالق 
واکنش نشان دادند. ورود بی سابقة عناصر عصر ماشین در آثار 
نظریات  در  آن  مظاهر  و  تکنولوژی  پیرامون  مباحث  هنری، 
روسی  آوانگاردهای  خصوص  به  هنرمندان  نوشته های  و 
به  کمونیستی-مارکسیستی  انقالب  تاب  و  تب  دلیل  به  که 
فرضیه  داشتند،  آشنایی  مارکس  آراِء  با  کاماًل  می رسد  نظر 

 تأثیرپذیری هنر از تفکر دوران را قوام می بخشند. 
خود  واکنش  که  بود  مکاتبی  نخستین  از  فوتوریسم  مکتب 
فوتوریست های  ساخت.  عیان  شدن  ماشینی  جریان  به  را 
ایتالیا با توجه به جهان بینی و تمایالت سیاسی شان رویکرد 
بیانیة  در  مارینتی  داشتند.  ماشین  عصر  به  نسبت  مثبتی 
نخست  صفحه  در   1909 فوریه  در  شده  منتشر  فوتوریسم، 
را  نو  دنیای  ماشینی  نیروهای  رسیدن  »فرا  لوفیگارو  نشریه 
خوش آمد گفت و هرگونه وابستگی به گذشته را باطل اعالم 
کرد«. )لینتن،104:1383(. در روسیه فوتوریسم نه تنها در 
شد  وارد  نمایشی  هنرهای  و  ادبیات  در  بلکه  تجسمی  آثار 
پیدایش  که  داشت  اذعان  باید  کرد.  پیدا  سریعی  رشد  و 
فوتوریسم روسی راه را برای ظهور مکاتب آوانگارد دیگر مانند 
کانستراکتیویسم، پروداکتیویسم، ریونیسم هموار ساخت. اما 
نکته اینجاست که با توجه به اشتراکات این مکاتب در استفاده 
از عناصر ماشینی یا قطعات ماشین گونه یا حتی تداعِی آن، 
چگونه می توان  مؤلفه های زیباشناسانة هنر آوانگارد روسی را 
برشمرد، چه، نه تنها بنیان فوتوریسم ایتالیا رابطه ای غیرقابل 

انکار با قلمروی سیاست داشت بلکه تاریخ علم و تکنولوژی 
خورده  پیوند  سیاسی  تجارب  به  نیز  بیستم  قرن  روسیه  در 
این  به نظر نمی رسد که خاستگاه قدرت گرفتن  این رو  از  و 
شکل از هنر در غرب و شرق اروپا بر مبانی سیاسی یکسانی 
استوار باشد. همچنین جای شگفتی است اگر تصور شود راه 
دور و درازی که سنت شکنی های هنر مدرن از شرق تا غرب 
اروپا درنوردید بدون هیچ گونه پستی و بلندی همراه باشد و 
صورت و محتوای هنر در این مسیر دستخوش تغییر و تحول 
از  Kamfut- متشکل  با عنوان  نشریه ای  انتشار  باشد.  نشده 
 1919 ژانویه  در  فوتوریسم-  و  کمونیسم  اختصاری  حروف 
روسی  فوتوریسم  بنیان  تفاوت  بر  دلیلی  خود  پتروگراد،  در 
و فوتوریسم ایتالیاست زیرا این نشریه مطابق مانیفستی که 
مخالف  حرکتی  عنوان  به  دادند1  آن  ارایه  نخستین  اعضای 
فاشیسم  با  فزاینده  شکلی  به  که  ایتالیا  فوتوریست های 
همکاری می کردند بنیانگذاری شد. »تمام اعضای این نشریه 
ایدئولوژی  طرفدار  و  داشته  تعلق  بلشویک  حزب  به   باید 

.)Bowlt, 1976:164( »فرهنگ کمونیستی باشند
از  آنجا که عمده هنرمندان آوانگارد اروپای شرقی از روسیه 
انقالبی- شرایط  وضوح  تأثیرات  به  می توان  برخاستند، 

بوده  اجتماعی  تحوالتی  و  اندیشه ورزی  نتیجة  که  اجتماعی 
که بر سرتاسر حیطة فرهنگ و هنر پرتو افکندند را مشاهده 
کرد. بدون شک تب و تاب انقالب کمونیستی-مارکسیستی 
شوروی، درهای جدیدی را به روی هنر و فرهنگ گشود و 
مسیر آنها را تا رسیدن به قلمروهای ناشناخته هموار ساخت. 
به نظر می رسد جهت رسیدن به خاستگاه های اشکال نوین 
را  از هرچیز  باید فضای تفکر دوران  هنر در هر زمان پیش 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و ریشه های تحوالت اجتماعی، 

فرهنگی و هنری را در آن جستجو کرد.
منظر  از  که  انقالب 1917  سازندة  عوامل  بررسی  این رو،  از 
مبنای  بر  روسیه  پرولتاریای  و  کارگری  رهبران جنبش های 
اصول مارکسیستی بنا شد و هنرمندان را همراه خود ساخت، 
نقش مهمی را ایفا می کند. بنابراین پیش از هرچیز پرداختن 
اذعان  می رسد.  باید  نظر  به  و ضروری  الزم  مارکس  آراِء  به 
داشت آن چیزی که به عنوان "فلسفه هنر" مارکس مطرح 
شده در این جستار مورد نظر نیست بلکه آن جنبه هایی از 
آراِء فلسفی و اجتماعی مارکس مورد توجه قرار خواهد گرفت 
و  انقالبی  نوین هنرمندان  که سبب شکل گیری رویکردهای 
آوانگارد روسیه شد. رویکردهایی که استفاده از عناصر ماشینی 
در هنر یکی از نتایج برجستة آنهاست. همچنین گرایش به 
استفاده از ماشین آالت پس از پیروزی انقالب 1917، به ویژه 
در زمان لنین و دورة موسوم به بازسازی پس از جنگ های 
انقالبی  مارکسیست های  عقاید  واسطة  به  خارجی  و  داخلی 
خصوصاً رهبران و سردمداران شان تحریک می شد که برآیند 
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این گرایشات پاگرفتن مکاتب هنری مانند کانستراکتیویسم 
و پروداکتیویسم بود.

زیبایی  تبیین  مؤلفه های  جهت  در  جستار  این  جهت  بدین 
شناسانة ماشین در هنر آوانگارد روسی بر پایة فلسفه و تفکر 
ماشین آالت  و  تکنولوژی  زمینة  در  مارکس  آراِء  به  دوران، 
دست  به  مارکس  نظریات  دل  از  را  و  مؤلفه ها  می پردازد 
ماشین  شناسانة  زیبایی  ترتیب  مؤلفه های  بدین  و  می آورد 
مستقیم  نظریات  پایة  بر  نخست  را  روسی  آوانگارد  درهنر 
راستای  در  سنت شکنی  دوم  ماشین،  خصوص  در  مارکس 
پرورش  و  پرولتاریا  انفعال  از  مارکس خروج  که  آنچه  ایجاد 
روحیه انتقادی می داند و سوم لزوم پیشبرد جامعة کمونیستی 

از منظر مارکس، استوار می سازد.

پیشینه  پژوهش
روسی  آوانگارد  هنر  باب  در  گرفته  انجام  پژوهش های  غالب 
به  نخست  دستة  داد.  جای  کلی  دستة  سه  در  می توان  را 
صورت  به  آثار  خصوصیات  برشمردن  و  هنری  آثار  توصیف 
اثر، یک هنرمند یا یک مکتب  یا کلی، در قالب یک  جزیی 
اصلی  مثابة  به  "ایدة ساخت گری  مانند  مقاالتی  می پردازند. 
خالقه در هنر آوانگارد روسی"2 یا "خطوط بازشناساندة هنر 
دسته  این  جزو  ریلینگ  پاتریشیا  نوشتة  روسیه"3  آوانگارد 
و  نظری  مبانی  به  توجهی  تحقیقات  این  می گیرند.  قرار 
آبشخورهای تأملی هنر ندارند و تمرکز خود را بر ویژگی های 
اثر معطوف می کنند. دستة دوم همچون مقالة "هنر آوانگارد 
از  گلدمن  آرتور  و  تودوروف  تزوان  نوشتة  توتالیتاریسم"4  و 
خالل بررسی های جزیی و به واسطة استدالل استقرایی سعی 
در نشان دادن ارتباط هنر و سیاست در ابعاد کالن را دارند 
که در این مسیر بیشتر به اشتراکات توجه نشان می دهند و 
که  تفاوت هایی  هم چون  تفاوت ها-  تا  می شود  باعث  همین 
ناشی  که  دارد-  وجود  ایتالیایی  و  روسی  فوتوریسم  میان 
گرفته  نادیده  هستند،  امر  بنیان  در  ریشه ای  تفاوت هایی  از 
آوانگارد در هنر و سیاست"5  "ایدة  مانند  شوند. دستة سوم 
آوانگارد روسی  تبعید:  در  "هنر  یا  دونالد دی.اگبرگ  نوشتة 
و مهاجرت"6 نوشتة جان ای.باولت بیشتر به آنچه که بعد از 
انقالب اتفاق افتاد، سیاست های سرکوب کننده و سانسورهای 
دورة استالین پرداخته و سیر تدریجی کوچ اجباری آوانگارد 
روسی به سمت غرب و جایگزین شدن آن توسط هنر حکومتی 
حیطة  در  که  غالبی  نگاه  می کنند.  بررسی  را  روسیه  در 
پژوهش نظری هنر به آثار ماشینی آوانگاردهای روس وجود 
دارد در بیشتر موارد منحصراً در چارچوب سه دستة مذکور 
موضوع  از  دیگری  جوانب  صورت  این  در  اما  می ماند.  باقی 
ضرورتش  که  حاضر،  پژوهش  این رو،  از  می روند.  دست  از 
دریافت  و  درک  ضرورِت  ماشینی،  هنر  پیدایش  ضرورِت  از 

زیبایی شناسانه  خوانشی  از  آن  برخورداری  ضرورِت  و  آن 
بهره  معتبری  منابع  از  خود  فرضیة  اثبات  در  برمی خیزد، 
دست نوشته های  و  مارکس  کارل  سرمایه  کتاب  است.  برده 
هنرمندان آوانگارد روس که به صورت مقاله در نشریات آن 
زمان به چاپ رسیدند، و اکنون تحت عنوان اسناد هنر قرن 
بیستم7 گردآوری شده اند، مهم ترین منابع محسوب می  شوند. 
کتاب رویاهای انقالبی نوشتة ریچارد استایتس8 نیز با توجه 
آوانگاردهای روس  آرمان های  از  که  موشکافانه ای  تحلیل  به 
اهمیت  می کند  اجتماعی  ارایه  رویدادهای  بر  آنها  انطباق  و 
از  و  تکنولوژی  باِب  در  مارکس  کارل  کتاب  دارد.  بسزایی 
خودبیگانگی امی وندلینگ9 که به واکاوِی مفاهیم مذکور نزد 
مارکس پرداخته و کتاب سرزمیِن عجایِب آوانگاردها نوشتة 
جولیا ونگرت10 که بر هنر قرن بیستم روسیه متمرکز است و 
ایدة اصلی جریان آوانگارد روس را نه بر اساِس کاربرد بلکه بر 
پایة بنیاد کردن آرمان شهری خیالی می داند، از دیگر منابع 

مهم در دسترس نگارنده بوده اند.
اساس  بر  پژوهش  این  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
هدف  لحاظ  از  و  تحلیلی  توصیفی-  تحقیق  روش شناسی 
بنیادی و در خصوص نوع داده ها کیفی و مبتنی بر تحلیل و 
تفسیر است. پژوهش حاضر رویه ای فلسفی دارد که در قالب 
فلسفة تکنولوژی و به طور خاص فلسفة مارکس صورت گرفته 
است. روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای بوده و از 
 آنجا که داده های این پژوهش از نوع کیفی هستند تحلیل آنها 
بر مبنای منطق و استدالل در متون مربوطه صورت پذیرفته 

و فرضیات با محک عقالنی سنجش شده اند.

مارکس و ماشین
با ظهور تکنولوژی های جدید که دامنة آن از ابزارهای منفرد 
و دستی به بازة گسترده تر سیستم های غول پیکر اتوماسیونی 
و ماشینی، بسط یافت تفکراتی در خصوص تکنولوژی شکل 
حوزه های  بلکه  تکنولوژی  و  علم  قلمرو  تنها  نه  که  گرفت 
مشغول  خود  به  نیز  را  معرفتی  و  انسانی  علوم  مانند  دیگر 
داشت. ازین رهگذر باعث بروز و ظهور رویکردهای متنوعی 
شد. کارل مارکس ار نخستین اندیشمندانی بود که با توجه 
فلسفه  خالل  در   ، اتوماسیون  سیستم های  سریع  رشد  به 
اجتماعی خود به تفکر و نظریه پردازی حول محور تکنولوژی، 
بشری  جوامع  بر  آن  و  تأثیرات  ماشینی  پیشرفتة  ابزارهای 
پرداخت. دونالد مک کنزی معتقد است : » حرف مارکس این 
عصر  تکنیکی  تحوالت  مجموعة  مهم ترین  مورد  در  که  بود 
او- یعنی ظهور تولید ماشینی بزرگ مقیاس- باید گفت که 
روابط اجتماعی به تکنولوژی شکل بخشیدند و نه بالعکس«. 
ظهور  که  معناست  بدان  سخن  این  )هایدگر،217:1393(. 
به  اجتماعی  طبقات  مراتب  سلسله  در  تحولی  تکنولوژی 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

46

مرضیه عالی کلوگانی،پریسا شاد قزوینی/ باغ نظر، 14 )48( : 43-56

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

وجود نیاورد بلکه این طبقة حاکم بود که با تسلط یافتِن بر 
تکنولوژی ماهیت آن را به سود خود تغییر داد. از این رو، آراء 
و اندیشه های مارکس در دفاع از پرولتاریا و تشریح وضعیت 
توسط  آنها  استثمار  سرمایه داری،  نظام  مقابل  در  کارگران 
سرمایه داران و استحالة کارگر به واسطة از خودبیگانگی ایجاد 
با سیستم های خودکار،  شده در روند تقسیِم کار و مواجهه 
قرار  تزاری  روسیه  از جمله  مختلفی  جوامع  توجه  مورد  که 
اواخر  در  کارگران  بین المللی  انجمن  شکل گیری  به  گرفت 
آلمان  دموکرات  سوسیال  »حزب  شد.  منجر  نوزدهم  قرن 
رسمی  ایدئولوژی  عنوان  به  را  مارکسیسم   1891 سال  در 
پیشینة  همچنین   .)26:1389 )بشیریه،  پذیرفت«  خود 
از  دفاع  اتحادیه هایی جهت  که  بین الملل های سوسیالیستی 
قشر کارگران بودند به »انجمن های بین المللی کارگران« باز 
به  بعدها  و  تأسیس  لندن  در   1874 سال  »در  که  می شود 
عنوان بین الملل معروف  شد ]…[ و در سال 1876 به دلیل 
آن  از  پس   )37  : )همان  پاشید«.  هم  از  داخلی  اختالفات 
بین الملل دوم و سوم به ترتیب در 1879 و 1920 تأسیس 
شدند. بدین ترتیب با توجه به پیشینة اخذ نظریات مارکس در 
جهت ارتقای وضعیت کارگران و مقابله با نظام سرمایه داری 
تحقق  راستای  در  روسیه  در  چپ گرا  احزاب  آنها،  بر  حاکم 
اهدافشان و ایجاد نیروی همبستگی میان کارگران و پرولتاریا، 

تفکرات مارکس را سرلوحه خود قرار دادند. 
از طرفی  باید در نظر داشت هنر در نخستین سال های قرن 
بیستم که مقارن با گسترش و افزایش تعداد احزاب کارگری 
در روسیه بود دستخوش چه تغییراتی شد، هنری که در وهلة 
نخست به نظر می رسد درگیر پارادوکسی است که مطابق آن، 
هم داعیة دفاع از پرولتاریا و شورش های کارگری را دارد و 
هم با بهره گیری از عناصر نوظهور صنعتی، به متزلزل ساختن 
نگاه سنتی به هنر و فروپاشی تمام مالک و معیارهایی از هنر 
می پردازد که برای تودة مردم قابل فهم بود. به نظر می رسد 
انقالبی  اجتماع،  و  آوانگارد که در حیطة هنر  که هنرمندان 
تفکرات  یعنی  انقالب  ایدئولوژی  با  می کردند  هم راستا  عمل 
مارکس بوده اند. از این رو  باید به خوانش آنها از آراء مارکس 
که  و مشخص شود  توجه شود  یافت  تجلی  آثارشان  در  که 
چه  از  روس  آوانگاردهای  آثار  در  ماشین  زیبایی شناسی 

پشتوانه ای در اندیشه های مارکس برخوردار است.
مارکس در فلسفة خود به ویژه در کتاب سرمایه به چگونگی 
معروف  نسبت  می پردازد.  اجتماعی  تحوالت  دادن  روی 
تمامی  درآن  که  زیربناست،  و  روبنا  از  متشکل  مارکس 
را  روبنا  فرهنگ  و  هنر  از  اعم  انسانی  فعالیت  حوزه های 
تولیدی  شرایط  همان  که  زیربنا  تحت  تأثیر  و  داده  شکل 
مادی  زندگی  در  تولید  »وجه  دارند.  قرار  است  اقتصادی  و 
تعیین کنندة خصلت عمومی فرآیندهای اجتماعی، سیاسی 

مارکس  منظر  از   .)114  : )همان  است«  زندگی  روحانی  و 
»نیروی ]کار[ دستی، جامعه ای با ارباب فئودال به بار می آورد 
صنعتی«   سرمایه داران  با  جامعه ای  بخار،  ]کار[  نیروی   و 
اقتصاد  که  دوره ای  در  پس   ،)Vermass, et al, 2011: 86(
با  و  می شود  تغذیه  غول پیکر  ماشینی  نیروهای  توسط 
سیاستی که همان نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد یکی 
نیروهای  تنها  نه  آن  بحرانی شکل می گیرد که در  می شود، 
مولد مورد استثمار جهت ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه دار 
بیگانگی11  خود  از  وضعیت  در  کم کم  بلکه  می گیرند  قرار 
چیزی  را  ماشین  طرفی  از  »مارکس  رفت.  خواهند  بین  از 
و  نجات دهد  از جان کندن  را  انسان  می دانست که می تواند 
بروز  از  و جلوگیری  بیشتری جهت خودسازی  فراغت  زمان 
از طرفی می دید که ماشین  ازخودبیگانگی به کارگر دهد و 
.)Wendling, 2009:174( »درست مخالف این عمل می کند 

در واقع مارکس، ماشین را، هنگامی که روح سرمایه داری در 
و  بحران می دانست  این  اصلی  از دالیل  دمیده می شود،  آن 
در نظر داشت تا این نیروی عظیم را از راه انقالب کارگری یا 
به عبارتی از مجاری قدرت های سیاسی از چنگ سرمایه دار 
این  تنها در  از نظر مارکس  به کارگران بسپارد.  و  آزاد کند 
شرایط است که جامعة اتوپیایی ایجاد می شود. »ماشین که 
کوتاه  یعنی  کار  بارآوری  ارتقای  برای  وسیله  نیرومندترین 
کردن مدت کار الزم برای تولید یک کاالست، در عین حال 
افزایش  برای  وسیله  نیرومندترین  سرمایه،  محمل  منزلة  به 
طول روزکار و فراتر رفتن از هرگونه حدطبیعی در صنایعی 
که نخست تحت سلطة بالواسطة آن درمی آیند نیز هست« 
)مارکس، 440:1385(. این بدان معنی است که مطابق نظر 
مارکس، ماشین که  باید به صورت طبیعی راه را جهت فراغت 
ایجاد  کارگر  و همبستگی  تبع آن خالقیت  به  و  استقالل  و 
کند، در دست سرمایه دار تبدیل به نیرویی شده که کارگر و 
انرژی او را به بند می کشد. مارکس می اندیشید که پرولتاریا 
می تواند  سیاسی  مجاری  از  رسیدن  قدرت  به  واسطة  به 
مالکیت، از جمله مالکیت وسایل تولیدی را از آِن خود کند 
و این امر در یک حکومت کمونیستی واقع می شود، »تولید 
در  کمونیستی  باید  حکومت  در  بی وقفه  و  پیوسته  ماشینِی 
ثروِت مادی فزاینده و رو به رشد نتیجه دهد، زیرا قید و بندی 
که سرمایه داری بر فرایند علمی و تکنولوژی زده بود، از بین 
می رود و در نتیجه ثروِت واقعی جهت پیشرفت آزاد خواهد 

)Ibid:115( .»بود
هنرمندان آوانگارد روس این بخش از عقاید مارکس را الگوی 
خود قرار داده و از آن به مثابة مبنایی زیباشناسانه جهت ارائة 
با کشاندن  بهره جستند. می توان گفت هنرمندان  آثار خود 
پای ماشین، به مثابة نمود برجسته ای از تکنولوژی، در آثار 
هنری دو مقصود کلی داشتند؛ نخست آزاد سازی نیروهای 
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علمی و صنعتی از دسِت سرمایه؛ چرا که علم و صنعت در 
دستاِن سرمایه درعین پیشرفت و تکامل، فقر، فساد و تباهی 
اتحاد کارگر  باز کردن راهی جهت  بار می آوردند. دوم  به  را 
نیز  و  کمونیستی  جامعة  راندن  پیش  راستای  در  ماشین  و 
همانطور که مارکس می گوید فراهم کردن فراغت، استقالل و 
خالقیت بیشتر. »منشأ آن پدیده حیرت آور در تاریخ صنعت 
محدودیت های  همه  و  می آید  ماشین  که  است  این  مدرن، 
اخالقی و طبیعی موجود بر سر راه افزایش طول روز کار را 
که  اقتصادی،  نقیض  آن  اینجاست  نیز  و  می روبد  کناری  به 
وسیله  مطمئن ترین  به  کار  مدِت  کاهش  ابزار  پرقدرت ترین 
برای تبدیل تمامی اوقات زندگی کارگر و خانواده اش به مدِت 
مارکس  گفتة  این  از   .)443:1385 )مارکس،  می شود«  کار 
روشن می شود که ماشین به واسطة هنرمندان که مصراَ خود را 
جزء طبقه کارگر می دانستند، جهت رفع نقیضه ای که مارکس 
بدان اعتقاد داشت، به کار گرفته شد. از طرفی وقتی این گفتة 
مارکس را در نظر داشته باشیم که »ماشین با موهبت شگفت 
انگیز خود در کوتاه کردن زمان کار کارگر و سودمند کردن 
آن، می بینیم به عامل گرسنگی و تحلیل رفتن قدرت خالق 
و فرسودگی و از پای افتادگی کارگر تبدیل شده است« )نقل 
در لیفشیتز، 165:1385( و از آن طرف گفتة ورتوف، فیلم ساز 
روح  »ما  می گوید:  که  می آوریم  بخاطر  را  کانستراکتیویست 
کارش  میز  کنار  در  را  کارگر  ما  می کنیم،  کشف  را  ماشین 
دوست داریم، ما کشاورز را روی تراکتورش و لوکوموتیوران را 
در لوکوموتیوش دوست داریم. ما کارهای ماشینی را با لذتی 
خالق همراه می کنیم: ما انسان را با ماشین آشتی می دهیم 
و انسان جدید بار می آوریم« )لینتن،132:1383(، این امر با 
وضوح بیشتری خود را آشکار می کند. ورتوف که در نمایی 
از اثر او با عنوان انسان با یک دوربین فیلم برداری12، تلفیق 
داده  نمایش  ریسندگی(  )دستگاه  ماشین  و  )کارگر(  انسان 
با  تنها  نیز  آن  که  می کند  صحبت  خالقی  لذت  از  می شود 
فراغت حاصل از کاهش روزکاِر کارگر حاصل می شود، در واقع 
همان پرسشگرِی مختص انسان است که سبب می شود انسان 
انتقادی  رابطه ای  پیرامونش  و  خود  میان  پیوسته  شکلی  به 
هنرمندان  که  داشت  اذعان  می توان  ازین رو  کند،  برقرار 
چنین  ظهور  که  بودند  دریافته  را  نکته  این  خوبی  به  روس 

خالقیت هایی باعث شکل گیری فرهنگ انتقادی می شود.
ماشین که زمانی مسبب استثمار کارگر و باعث از خودبیگانگِی 
او می شد با وقوع انقالب کمونیستی- مارکسیستی و خروج 
تبدیل  پرولتاریا،  به  آن  انتقاِل  و  سرمایه  دستاِن  از  قدرت 
شد.  خواهد  کارگر  زندگی  ارتقای  جهت  مفیدی  صنعت  به 
در  موجود  تضادهای  نو،  جامعه ای  ایجاد  روند  در  »پرولتاریا 
فرهنگ بشر13 را نیز حل می کند [...] به واسطة مبارزه طبقاتی 
راه را به سوی فرهنگ بدون تمایز طبقاتی می نمایاند، با تکامل 

هنری که ملهم از جهان بینی ژرف و پر محتوای پرولتاریاست 
آن را تا مرحلة انهدام کامل ناهمخوانی میاِن تکامل اجتماعی 
و هنری می کشاند و بدین طریق به رشد بی سابقة هنر بر پایة 
وسیع توده ای آن مدد می رساند« )لیفشیتز، 171:1385( در 
همین راستاست که ال لیسیتسکی آرماِن بزرگ خود و هنر 
آوانگارد روسیه را دستیابی به یک جامعة بی طبقه می داند، 
انحصار  در  تولیدی  وسایل  مالکیت  آن  در  که  جامعه ای 
و  بگیرد  قرار  تودة مردم  و در دسترس  نباشد  طبقة خاصی 
ماشینی  عناصر  از  استفاده  با  را  هنر  در  خود  نمود  امر  این 
»هرکاری   : نوشت   1932 در  لیسیتسکی  می آورد.  به دست 
برای خیره  نه  بود،  از تماشاگر  را که پدید می آوردم دعوتی 
به  عمل،  برای  محرکی  عنوان  به  بلکه  او،  چشم های  کردن 
بزرگ  آرمان  راه  در  پویش  شوِق  و  شور  برانگیختن  خاطر 
همچنین  )لینتن،133:1383(.  بی طبقه«  جامعة  یک  ایجاد 
گفتة دیگر لیسیتسکی نیز حاکی از آگاهی او از اندیشه های 
تاب  بخار  موتور  مرا  »گهوارة   : می گوید  او  است،  مارکس 
می داد، ولی اکنون موتور بخار دیگر به عهد دقیانوس مربوط 
می شود. ماشین ها دیگر آن شکم های گندة پر از امحا و احشا 
را ندارند. اکنون دوران جمجمة آکنده از جنب و جوش مغز 
الکترونیک است. ماده و روح مستقیماً به میل لنگ ها منتقل 
)همان(  فرامی آورند«.  را  آنی  محرکة  نیروی  آنها  و  می شوند 
خود  نوشته های  در  مارکس  که  آوریم  یاد  به  است  کافی 
ابزارهای دستی  از  گذار  در  تأکید می کند که »گام ضروری 
انسان، کاربرد یک مکانیسم  نیروی  به  به ماشین های متکی 
مصنوعی است که حرکت دوجانبه را به یک حرکت چرخشی 

تصویر 1. دزیگا ورتوف، انسان با یک دوربین فیلم برداری، 1929. 
www.moma.org مأخذ : موزة هنرهای معاصر نیویورک
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تبدیل می کند. یک چنین مکانیسمی همان میل لنگ است که 
اختراع آن بیشترین اهمیت را در تکامل اولیة ماشین آل]...[ 
در  که  وابزار  دست  میان  نزدیک  پیوند  میل لنگ،  دخالت  با 
 واقع به عنوان بسط عمل دست به کار می رود، قطع می شود« 
)اینگولد، 196:1373(. مارکس جهت تشریح تغییر وضعیت 
کار کارگر، که ابتدا مبتنی بر نظامی مهارت آمیز از خود کارگر 
است و سپس بر پایة نظامی از پیش تعیین شده که نیروی 
از نیروی عضالنی کارگر تغذیه می شود، این بحث  محرکش 
را مطرح می سازد، همان چیزی که لیسیتسکی از دگرگونی 

ماشین بخار به مغز الکترونیک استنتاج می کند.
علم  پیشرفت  کمونیسم،  آینده  »در  که  بود  معتقد  مارکس 
به طبقات مختلف  ثروت افزایی جامعه ای که  به  تکنولوژی  و 
 )Wendling, 2009:105(. »دسته بندی نشده منجر خواهد شد
جامعة بدون تمایز طبقاتی به واسطة خروج پرولتاریا از حالت 
انفعالی در برابر قدرت، پدید می آید و این بار استثمار ماشین 
به دست کارگر اتفاق می افتد، رویدادی که سبب می شود تا 
نیروی کار و سرمایه  آنتاگونیستی که مارکس میان  تضادی 
مولد  نیروهای  میان  »تضاد  باعث  خود  نوبة  به  که  می دید 
جامعه و دستاوردهای هنری اش، میان تکنولوژی و هنر، میان 
علم و فضای شاعرانه و میان امکانات عظیم فرهنگی و زندگی 
بی بار معنوی انسان« می شد )لیفشیتز، 170:1385( به دست 
پرولتاریا لغو شود. همین رویکرد تا چندین سال پیاپی میان 
دیگر هنرمندان با عقاید مارکسیستی در سایر کشورها نیز ادامه 
باهاوس که  از اساتید  تا  آنجا که السلو موهولی ناگی14  یافت 
آثارش نشان از عالقة صریح و روشن او به امر مکانیکی را دارد 
در 1922 نوشت: » هر فردی در برابر ماشین با دیگری برابر 
است...هیچ سنتی در تکنولوژی وجود ندارد...هیچ تعصبی نسبت 
)Strassheim, 1996:55( ندارد«.  وجود  اجتماعی  طبقة   به 

بدین ترتیب هنرمندان آوانگارد روس نظر به این داشتند که 
با وارد کردن ماشین واره ها در هنر خود، پارادوکس همیشگی 
میان پیشرفت وسایل تولید و زوال کیفیت انسان را در وحدتی 

ایجاد شده به دسِت هنر از بین ببرند.

ماشین و سنت شکنی هنر
سرمایه داری  دورة  در  موجود  شرایط  تشریح  ضمن  مارکس 
در  بلکه  بازنمی شود،  تکنولوژی  در  تحول  به  آن  »منشأ  که 
تحول مناسبات تولید نهفته است« )هایدگر، 1393 : 228( 
و آنچه در جامعة تحت حاکمیت پرولتاریا به شکلی اتوپیایی 
وجود خواهد داشت، گذار از حالت نخست به حالت دوم را 
مجرای  از  قدرت  انتقال  و  انقالبی  نیروهای  دست  به  صرفاً 
سیاست می دانست، و این وظیفه ای است بر عهدة پرولتاریا تا 
با ارتقای آگاهی و بینش خود نسبت به وضع موجود و نسبت 
به رخدادهایی که امکان وقوع شان هست، مسیر این حرکت 

را هموار کند15. بخشی از رویکرد زیبایی شناسانة هنرمندان 
آوانگارد از این اعتقاد سرچشمه می گرفت، چه، بی علت نیست 
که هنر سنتی روسیه همزمان با تحرکات معترضانه و انقالبی 
بنیانش بر  به رهیافت های سنت شکنی چون فوتوریسم که 
به  امید  و  آینده باوری  و  گذشته  با  رابطه  هرگونه  »گسست 
زمانی  بازة  در  خصوصاً   ،)104:1383 )لینتن،  است«  آینده 
انقالب ناکام 1905 و انقالب اکتبر 1917، روی آورد. الکسی 
و  آهنگر  وقوع جنگ  از  پیش  که  فوتوریست  شاعر  گاستو16 
ماشین های  فراوان  عالقة  و  عشق  »با  بود  سیاسی  آشوب گر 
می کرد«   توصیف  جاندار  نیرویی  مثابة  به  را  نوین  صنعتی 

.)Buck, 2000:7(
او که به پیام آور انسان مکانیکی شده و شاعر ماشین معروف 
مشابه  که  است  دوره ای  »این  می نویسد:   1919 در  است، 
ستون های  است.  نشده  دیده  جهان  آفرینش  زمان  از  آن 
و  امیال  و  کهنه  فکری  افق های  و  منسوخ  عقاید  نگه دارندة 
آرزوهای سنتی و زیبایی فردی فروپاشیده اند. سیل خروشان 
 : می راند  پیش  به  را  انقالب  و  جریان جنگ  نوین  ایده های 
قطاری از واژگان نوین که مسیر حرکت خود را از دود و خون 
.)Stites, 1989: 38 &39( آکنده می کند«  انقالبی   و شعِف 

Stites, 1989:177. : تصویر2. گاستو، پیامبر ماشین،1923. مآخذ

از حربة سنت  این رو مشخص است که هنرمندان روسی  از 
کردن  خارج  و  بیدارگر  نقش  کردن  ایفا  جهت  شکنی 
منش  این  کردند.  استفاده  خمودگی  حالت  از  مردم  تودة 
»افراد   : مارکس  هم راستاست  معروف  عبارات  از  یکی  با 
که  آن گونه  نه  دقیقاً  ولی  می سازند،  را  خود  تاریخ  خود، 
خود  منتخب  شرایط  تحت  را  تاریخ  آنان  می خواهند؛  خود 
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نمی سازند، بلکه تحت شرایطی می سازند که مستقیماً با آن 
است«  گذشته  میراث  که  معینی  شرایط  می شوند،   مواجه 

)نقل در هایدگر و دیگران ،224:1393(.
نشانه  جهت  هنر،  حیطة  در  بارز  سنت شکنی های  نوع  این 
گرفتن اهداف انقالبی، دو مسیر را پیش روی خود گشودند 
و دوم جریانی که در  انقالبی  ملتهب  ایجاد فضای  : نخست 
راستای آگاهی بخشی به جامعه، به آشنایی زدایی می پرداخت. 
به نظر می رسد در مورد هر دوی این رویکردها نکتة مشترک 
همان است که ونگرت می گوید: »تنها با جداسازی تکنولوژی 
ابزارگرایی است که می توان به پدیده های  با  اتحاد قهری  از 
بسیار پیچیدة زیبایی شناسی ماشین در دهة 1920 [روسیه] 

.)Vaingurt, 2013:5( 17»دست یافت

 ماشین و فضای انقالبی
که  اصولی  و  ایتالیا  فوتوریسم  از  الهام  با  روسی  فوتوریسم 
به  آینده  به  نگاه  جمله  از  بود،  آمده  مارینتی  مانیفست  در 
جای نگاه به گذشته، شجاعت، جسارت و طغیان، گام جفت 
شدة آمادة پرش، ضربه زدن با مشت، عشق به خطر کردن 
و تالش برای بی پروایی، از هیجانات این مکتب جهت ایجاد 
انقالبی استفاده می کردند. هنرمندان پیشگام روسیه  روحیه 
انقالبی  خدمت  در  را  فوتوریسم  تکنولوژی،  از  ستایش  با 
»کمونیسم   : بود  داشته  بیان  آن  رهبر  بعدها  که  درآوردند 
 یعنی قدرت شوروی به اضافة الکتریکی ساختن سراسر کشور« 

.)Lenin qtd. in Bruno, 2009: 481(
قلمداد  پیشرو  مارکس چه آن دسته که  پیرو  پردازان  نظریه 
خوانده  واپس گرا  مارکسیست های  که  آنها  چه  و  می  شوند 
می شوند همگی معتقدند که »هنر  تأثیری پردامنه و سازنده 
نقش  و  دارد  فرهنگی  و  مادی  حیات  مختلف  حوزه های  بر 
ایجاد می کند«  واقع  دنیای  فرایند متحول ساختن  فعال در 
)سیم،16:1389( از این منظر در ادامه به چرایی و چگونگی 
ایدئولوژی های  از هنرشان در جهت  بهره جستن هنرمندان 

انقالبی، پرداخته خواهد شد.
یعنی،  ماشین  تداعی کنندة  یا  برآمده  صفات  از  استفاده 
سروصدا، سرعت، حرکت، جنب و جوش، وحدت و همبستگی 
اجزای آن، در آثار فوتوریست ها پیوند مشترکی میان رویکرد 
انگیزه های  متأثر  حدودی  تا  که  هنرمندان  زیبایی شناسانة 
سیاسی بود و نیت گردهم آوردن توده ای متحد و فضایی ملتهب 
و انقالبی را برقرار می سازد؛ انقالبی اجتماعی جهت براندازی 
اپرای  این حرکت  نمونه های  بارزترین  از  سرمایه داری.  نظام 
پیروزی بر خورشید18 است که در سال 1913 در لوناپارک 
این  اجرای  به  آن چنان  مخاطبان  و  شد  اجرا  سن پترزبورگ 
اپرا واکنش شدید نشان دادند که در تنها دوبار اجرای آن، 
آشوب و بلوا میان تماشاچیان به وجود آمد. جالب آن که از 

این اپرا تا زمان هنر رئالیسم سوسیالیستی روسیة استالینی 
به عنوان شاهکار هنر انقالبی یاد می شد19. در مورد این اپرا 
گفته شده که »یک پرفورمنس یا مولتی مدیا و از بدنام ترین 
نمایش  نخستین  عنوان  به  که  بود  فوتوریستی  اجراهای 
.)Salter, 2010:11( »فوتوریستی در جهان ثبت شده است 

 این اپرا نمایشی مرکب از اشعار فوتوریستی20 خلبنیکف21 و 
کروچینک22 بود که از طراحی صحنه و لباس کازیمیر مالویچ، 
انبوهی  از  متشکل  ماتیوشین23-  میخاییل  آهنگ سازی 
از  ترکیبی  بهره جست؛  و گوشخراش-  سروصداهای عجیب 
هنرمندانی که قریب به اتفاق آنها با هدف مشترکی گرد هم 

آمده بودند.
 این اپرا که با نمایش برخورد یک هواپیما با صحنه خاتمه 
می یابد، گروهی از مرداِن قوی )فوتوریست ها( را نشان می دهد 
شده  موم  و  مهر  جعبة  یک  در  و  می ربایند  را  خورشید  که 

تصویر3. کازیمیر مالویچ ، طراحی لباس برای اپرای پیروزی برخورشید،1913. 
Bakhrushin State, Central Theater .Museum : مأخذ
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زندانی می کنند تا به بطالن سنت های گذشته بپردازند و »در 
آخر به جایی سفر کنند که علیرغم سرگشتگی، نفس کشیدن 
در آن راحت تر خواهد بود« .)Buck, 2000: 7( اتفاقی نیست 
نوآمدة جامعه  نیروهای  : »اگر  بیان می کند  نیز  که مارکس 
)صنعت و تکنولوژی( قرار است به نحو شایسته ای کار کنند 
تنها به مردان نوآمده ای نیاز دارند که بر آنان فرمان رانند« 
سال  در  همچنین   .)166:1385 لیفشیتز،  در  نقل  )مارکس 
1929 رودچنکو که مسئولیت طراحِی لباس برای اجرای یک 
اثر از مایاکوفسکی را بر عهده داشت، جهت به تصویر کشیدن 
قهرمانی که در انتظار آرمان شهر کمونیستی است از طرحی 

شبیه به آدم آهنی استفاده می کند.
انسان  و  طبیعت  بر  فن آوری  پیروزی  »درون مایة  از  جدای   
مدرن بر خورشید« )لینتن، 93:1383(. آیا نمی توان یکی از 
به  جامعه  تحریک  را  اثر  خالقان  نظر  مورد  مهم  فاکتورهای 
سمت اعتراض و آشوب دانست، امری که با توجه به اعتراضات 

و اغتشاشات ایجاد شده میان تماشاچیان به خوبی در همان 
بدو اجرا بدان دست یافتند. سالتر می نویسد : »آنها در واقع 
آشوبی چندپاره را به نمایش گذاشتند که نمایندة قرن بیستم 
بود، قرنی که به طور فزاینده و به شیوة تکنولوژیکی در حال 
از موج  اپرا بخشی  این   )Salter, 2010: 12(.»بود دگردیسی 
تحریک  را  آشوب  و  اغتشاش  که  بود  فوتوریستی  اجراهای 
می کرد اما به نظر نمی رسد که تنها آشوب برآمده از تکنولوژی 
در شروع قرن منظور نظر خالقان اثر باشد خصوصاً اگر فضای 
در  هنرمندان  مشی  خط  و  روسیه  انقالب  سال های  ملتهب 
که  می کند  چنین  واقع  در  شود.  گرفته  نظر  در  آن  قبال 
سر  یک  می کند،  عنوان  مارکس  که  آن چنان  هنرمندان، 
وقوع  تنها  نه  و  بودند  ایستاده  از جامعة خود  باالتر  و گردن 
انقالب را پیش بینی می کردند بلکه سعی در جلوانداختن آن 
را  آن  به  توده ها جهت دست یابی هرچه سریع تر  بر  فشار  یا 
داشتند و در این راستا با به کارگیری خالقیت شان به شدت 
تغییرات اجتماعی را تحریک می کردند. همچنین هنرمندان 
فوتوریست روسی عنوان می کردند که صرفاً التهاب انقالبی یا 
به عبارتی تنها نفرت و بیزاری نسبت به صورت های گذشته 
نیست که فوتوریسم را به پرولتاریا وصل می کند، بلکه به غیر 
از گسستن قید و بندهای گذشته، نزدیکی دیگری نیز وجود 
دارد. ناتان آلتمن24 در دسامبر 1918 در شماره دوم نشریه 

هنر کمونیستی نیز بر این امر تأکید دارد : 
  »هنر پرولتاریا هنری اشتراکی خواهد بود و اشتراکی بودن 
دقیقاً همان مشخصه ای است که پرولتاریا را از هر دستة دیگری 
متمایز می کند و این نیز همان مشخصه ای است که در آثار 
فوتوریسم روسی دیده می شود، در آنها یک ابژه را به تنهایی 
تمام عناصر حیاتی  بلکه  از متن تصویر خارج کرد  نمی توان 
اشتراکی دارند و در تعامل با یکدیگر معنا می یابند و این امر 
در قیاس با فضای سنتی وضوح بیشتری می یابد. زیرا در هنر 
گذشته هر ابژه به صورت قائم به ذات نمایش داده می شد و 
بیانگر فضای آن زمان بود که هرکس می خواست  این دقیقاً 
راه خود را برود و از دیگری متمایز باشد. درست مانند جهان 
کاپیتالیستی، هنر گذشته نیز می خواست زندگی فردی داشته 
باشد. تنها فوتوریسم بود که برپایه های اشتراک بنیانگذاری شد 
 و تنها هنر فوتوریستی است که در حال حاضر هنر پرولتاریاست«

.)Altman qtd. in Bowlt, 1976: 163&164( 

 ماشین و جریان آگاهی انتقادی
هدفی  هنری  آثار  در  ماشین  زیبایی شناسی  مولفة  دیگر 
آگاهی  و  حاکم  اوضاع  کشیدن  چالش  به  بر  مبنی  انتقادی 
بخشی به تودة مردم و کارگرانی که در برابر ماشین قرار دارند 
و  تولیدی  روابط  تولید،  نیروهای  مارکس  نشانه می گیرد.  را 
»به  همچنین  می داند،  اجتماعی  مهم  عنصر  سه  را  آگاهی 

تصویر4. رودچنکو، طراحی لباس برای اجرای یک اثر مایاکوفسکی 
با مضمون فریز شدن یک قهرمان برای رسیدن به آرمانشهر 

کمونیستی،1929. 
Bakhrushin State, Central Theater Museum : مأخذ
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می داند  زمانی  را  سرمایه داری  زمان  در  بحران  آمدن  وجود 
که میان این سه مورد تضاد شدیدی ایجاد شود« )لیفشیتز، 
161:1385( از این رو هنرمندان با فراست خود سعی کردند 
با فعالیت در حیطة  مؤلفه سوم )آگاهی( فاصلة این تضاد را 

هرچه بیشتر کاهش دهند.
یکی از برجسته ترین ویژگی های آشنایی زدایی یا فاصله گذاری 
در اثر هنری، متوقف ساختن جریان روزمره و جلوگیری از 
تکرار آن است که در متوجه ساختن هرچه بیشتر ذهن نسبت 
به ابژه های پیش رویش و آگاهی یافتن از نسبت خود با آنها، 
خارج از حد و مرز کلیشه ها و قالب ها به بار می نشیند. ضرورت 
از  استفاده  به سمت  تا هنرمندان روسیه  امر سبب شد  این 
نداشتند،  قلمروی هنر  به  راهی  آن  از  پیش  تا  که  عناصری 
کشیده شوند. استفاده از عناصر ماشینی سنت شکنی بزرگی 
آوانگاردهای  به زعم  قلمرویی که  زد؛  رقم  را در حیطة هنر 
روس، تا پیش از آن صرفاً محملی برای هنرهای زیبا و هنر 
بورژوازی بود25. حضور ماشین خارج از کارخانه و محیط کار، 
با ماشین آالت، ورای  را  در حیطة هنر، می توانست کارگران 
مواجهة هرروزه شان، آشنا کند و این امر سبب می شد تا افراد 
از جریان روزمره ای که غرِق آن هستند فاصله بگیرند و از این 
طریق بتوانند خارج از عادت و با عقالنیت و آگاهی به تحلیل 
شرایط خود بپردازند. »آوردن هنر به میان مردم را می توان 
چنین تعبیر کرد که هنرمند نوگرا با به کار گرفتن شیوه ها و 
تمهیدات نو و متفاوت از مردم می خواهد جریان های معهود 
فاقد  سیاسی  لحاظ  به  و  منسوخ  که  را  اندیشیدن  سنتی  و 
هنرمندان  این رو  از  )سیم،21:1389(.  گذارد«  فرو  اعتبارند، 
از حضور عنصر نامأنوس ماشین در آثارشان بدین جهت بهره 
مردم  تودة  به  را  سنت شکنی  رسم  و  راه  هم  تا  می گرفتند 
بیاموزند و هم به آنها کمک کنند که بتوانند فارغ از درگیری 
با روند هرروزة کار، به شرایط و توانایی های خود آگاه شوند و 
بدین ترتیب زمینة بروز و ظهور خالقیت های فردی و جمعی 

مهیا شود. 
زمانی که فوتوریست های روس در سال 1912 بیانیة خود را 
منتشر ساختند هدف اصلی جنبش خود را سیلی بر صورت 
ساده دالنه  کردند،  عنوان   )Salter, 2010:11(26عوام سلیقة 
است اگر این رای، توهین به سلیقة عوام و خوار شمردن آن 
این سیلی  نظر می رسد  به  بیشتر  بلکه  نظر گرفته شود،  در 
بیانی نمادین از بیدار ساختن یک ملت باشد؛ گواه آن وقتی 
را  عوام  صورت  بر  سیلی  بیانیة  -که  مایاکوفسکی  که  است 
منتشر می کند- اعالم می دارد: »در من، شور سوسیالیستی 
است که یقین دارد کهنگی محکوم به مرگ و نابودی است« 
مورد  فردی  خالقیت  هنرمندان   .)29:1356 )مایاکوفسکی، 
نظرشان را درآثار هنری با ساخت ماشین واره هایی مخصوص 
به خود که ترکیبی نوآورانه از هنر و تکنولوژی بود27، برجسته 

می ساختند. ایشان این معنا را افاده می کردند که تودة مردم 
و به خصوص قشر کارگر که خالق ماشین هستند  باید ماشین 
سلطة  تحت  خود  آن که  نه  درآورند  خود  سلطة  تحت  را 
به  که  می شود  عیان  زمانی  امر  این  اهمیت  گیرند.  قرار  آن 
»وقتی  می کند  عنوان  سرمایه  کتاب  در  مارکس  آوریم  یاد 
برای  رقیبی  به  می گیرد  خود  به  ماشین  شکل  کار،  وسیله 
خود کارگر تبدیل می شود«. )مارکس، 462:1385( همچنین 
و  کارگر  میان  »جنگ  از  کتاب  همین  از  دیگر  جایی  در  او 
ماشین« )همان،452( در دوران سرمایه داری سخن به میان 
می آورد زیرا از منظر او »در شیوة تولید کاپیتالیستی ماشین 
صرفاً نقش یک رقیب برتر را که همواره مترصد زاید ساختن 
است« کارگر  نیرویی ضد  ماشین  نمی کند.  ایفا  است   کارگر 

)همان : 466(.
از این بحث می توان این گونه نتیجه گرفت که سومین مؤلفة 
زیبایی شناسی ماشین نزد آوانگاردهای روس، ایجاد فرهنگ 
انتقادی و پرسش گر بود. انتقاد نسبت به وضع حاکم و پرسش 
ایجاد وضعیتی مطلوب تر. در  باب چرایی آن و چگونگی  در 
مارکس  دیدگاه  به  هنر  به  رویکردشان  در  هنرمندان  واقع 
وجه  به  هنرمند  آن  بر  مبنی  که  دیدگاهی  شدند؛  نزدیک 
خاصی از بیان اجتماعی دست می یابد که نتیجة جدایی نسبی 
ذهن هنرمند از سطح آگاهی اجتماعی دورانش است. آنها به 
این باور رسیده بودند که اگر در حیطة تکنولوژی )در اینجا 
است  انسان  این  نباشد،  آفرینش  و  خالقیت  آالت(  ماشین 
که در جریان کار هر روزة خود با آنها به ورطة تکرار خواهد 
افتاد و فرهنگ انتقادی و پرسش گر از بین خواهد رفت. ناتان 
کمونیسم  فوتوریسم-  مجمع  بیانیة  ژانویه 1919  در  آلتمن 
معروف بهkamfut را در نشریه هنر اشتراکی28 منتشر ساخت 

و در آن عنوان کرد : 
»ایدئولوژی بورژوازی در زیر نقاب حقیقتی جهان شمول، استثمار 
را پنهان ساخته و در زیر نقاب قانون های ازلی وابدِی زیبایی، 
ذوق فاسد ستمگران را دارد. از این رو الزم است تا ایدئولوژی 
کمونیستی خود را بسازیم  باید مبارزة خود را علیه ایدئولوژی 
بورژوازی سازماندهی کنیم و ضروری است تا تودة مردم را به 
)Altamn qtd. in, 1976:166( .»فعالیت های خالقانه واداریم 

از این رو هنرمندان گسستی عمیق میان سنت هنرهای زیبا 
و هنر پیشتاز عصر خود به وجود آوردند تا وسایل تولید یا 
همان ماشین آالت را به قلمروی خالقیت های فردی بکشانند 
و از طریق هنر بتوانند جریان مکرر روزمره را متوقف ساخته 
و مسیر دست یابی به فرهنگ انتقادی و پرسش گر را هموار 
کنند. در واقع هنرمندان به این مهم دست یافتند که انتقال 
قدرت تنها از راه سیاسی، به عبارتی تنها جابه جایی مالکیت 
سیاسی  مجاری  و  انقالب  راه  از  کارگران  به  سرمایه داران  از 
در  که  چیزی  همان  دقیقاً  یعنی  کرد،  نخواهد  عمل  موفق 
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زمان حکومت استالین اتفاق افتاد، بلکه نقش هنر و فرهنِگ 
پرسش گر و انتقادی است که عامل حیاتی این جریان است29.

ماشین، تولید و سازندگی
تولید و سازندگی از دیگر  مؤلفه های زیبایی شناسی ماشین نزد 
آوانگاردهای روس است که خصوصاَ در دوران پس از انقالب 
1917 به منظور بازسازی ویرانی هایی که در جریان انقالب و 
جنگ جهانی اول به بار آمده بود، و پیشرفت جامعة کمونیستی 
به وجود آمد. استفاده از ماشین در هنر در واقع مهر تأییدی بود 
بر نظریات مارکس مبنی بر »مفید واقع شدن ماشین آالت در 
Wend- )شیوة کمونیستی تولید و نوسازی جامعه کمونیستی«  .

ling, 2009:205( هنرمندان روس که پس از پیروزی انقالب 
خود را در جبهة پرولتاریا می دیدند، سعی داشتند تا با نزدیک 
تودة  زندگی  در  مهمی  نقش  که  عناصری  به  آثارشان  کردن 
مردم و کیفیت آن دارند، با بهره گیری از تکنولوژی و در جهت 
رفع نیازهای مشترک جامعة کمونیستی با سرعت بیشتری گام 
بردارند. کانستراکتیویست هایی مانند رودچنکو، ال لیسیتسکی، 
تاتلین و برادران وسنین30 همگی در سال های 1920 تالش 
کردند تا »در راستای همکاری در پیشرفت اقتصادی جامعة 
روسیة نوین و ترکیب جدیدی از کار عملی و نظری که نمادی 
 ،)Rose, 1986:125( است«  ارزش های جامعة کمونیستی  از 
پیوندی میان هنر و تکنولوژی برقرار سازند. لنین رهبر انقالب 

اکتبر 1917 می گوید :
»جنگ به ما آموخت که نه تنها مردم در طول آن دچار رنج 
این واقعیت را آشکار ساخت  و عذاب می شوند بلکه خصوصاً 
ماشین آالت  و  انتظام  سازماندهی،  تکنولوژی،  که  آنهایی  که 
آن  این،  می گیرند؛  قرار  در صدر  دارند،  پیشرفته تری  و  بهتر 
چیزی است که جنگ به ما می آموزد.  باید آموخت که بدون 
ماشین آالت، بدون نظم و انضباط غیرممکن است که بتوان در 
دنیای مدرن زندگی کرد. یا باید در تکنولوژی مهارت پیدا کرد 
.)Lenin qtd. in Stites, 1989:147( »یا اینکه شکست خورد 

فاتحان انقالب 1917 که به نوعی خود را در رقابت با کشورهای 
اروپای غربی می دیدند به هیچ عنوان تمایل نداشتند که در 
در 1928،  بمانند.  عقب  آنها  از  تکنولوژی  و  پیشرفت  زمینة 
گئورگی کروتیکف31، دانشجوی سال آخر معماری، در تز پایانی 
خود پروژه ای برپایة عنصر حرکت در معماری را با عنوان شهر 
آینده32  ارایه می دهد که نشان از امید به آیندة تکنولوژی محور 

روسیه و پیشی گرفتِن آن از جوامع غربی دارد. 
نیکالی پونین نیز در این راستا می گوید : 

تکنولوژی  با  پس  باید   }...{ است  تکنولوژیک  حیوانی  »بشر 
مدرن همراه شود. از این رو نقش ماشین به مثابة عنصری از 
پیشرفت و نمادی از آن در آثار هنرمندان مدرن بسط یافته 
است }...{ ماشین برای هنرمند نهایت دقت، انرژی در کار و 

صرفه جویی در انرژی را آشکار کرده است }...{و در اشتیاق 
هنرمند، منظم ساختن نیروهای خالقه را نشان می دهد}...{ و 
اینها شروطی هستند که رشد سریع ما را در فرهنگ اروپایی به 
بار می آورند. هنرمند  باید تالش کند تا در فرایند آفرینشگرانه، 
خود را به ماشین نزدیک و با روند پیشرفت معاصر هماهنگ 

. )Punin qtd. in Bowlt, 1976: 175( »کند
جمعیت انقالبی روسیه که شامل هنرمندان آوانگارد نیز می شد 
اوایل با تصور این که از راه انقالب و قدرت سیاسی توانستند 
مالکیت وسایل تولید را اشتراکی کنند، با شوق و ذوقی مضاعف به 
تکنولوژی و مظاهر آن جهت ارتقا فرهنگ، سطح زندگی و رسیدن 
به کیفیت مطلوب در آنها، روی آوردند33. از طرفی  باید در نظر 
 داشت که »آوانگاردها تکنولوژی را نماد عقالنیت می دانستند« 
در  که  چیزی  از  بخشی  جهت  بدین   ،)Rutsky, 1999: 2(
زیبایی شناسی ماشین دنبال کردند تبعیت فرم از کارکرد- بدین 
معنا که فرم هرچه باشد، ساز وکار را نشان می دهد- بود که 
آن نیز مونتاژ و اسمبالژ - عملی مشابه آنچه که در کارخانجات 

اتفاق می افتاد- را در پی داشت. 
جمله  از  زمان،  آن  در  نوظهور  جنبش های  اساس 
کانستراکتیویسم و پروداکتیویسم، نشان از نیات بنیانگذاران 
شد  گفته  که  همان طور  اما  دارد،  تولید  و  ساخت  در  آنها 
هنرمندان در استفاده از ماشین، بیشتر به روند ساخت و تولید 

تصویر5. گئورگی کروتیکف، شهر آینده، 1928 
Vaingurt, 2013:130. : مأخذ
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Vaingurt, 2013:70. : تصویر6. لیوبف پوپوا، الگویی برای یک بی آبرو،1922.مأخذ

لینتن  بسازند.  ابزاری کاربردی  این که دقیقاً  تا  می پرداختند 
هنرمندانی  راه های  از  »یکی  می گوید  مدرن  هنر  کتاب  در 
سازند  مرتبط  با جهان صنعت  را  هنر  ایدة  می خواستند  که 
که  فرایندهایی  از  اقتباس  یا  بود  فن آوری  از  شبیه سازی 
بود«  صنعت  و  فن  خدمت  در  فرایندهای  مشابه   خود، 
و  به ساخت  هنرمندان  عبارتی،  به   .)115 : )لینتن، 1383 
تولید اندیشه ها و ایده هایشان مبادرت می ورزیدند تا بر روی 

فعل ساختن تأکید و فعالیت در زمینة آن را تشویق کنند. 
می گیرد؛  شکل  پارادوکسی  مبحث  این  در  می رسد  نظر  به 
یک طرف بروز جنگ جهانی اول، ویرانی های پس از انقالب و 
دولت جدید روسیه که برنامه صنعتی سازی پرشتابی را آغاز 
هنرمندان  زیباشناسانة  دیگر طراحی های  و طرف  بود  کرده 
آوانگارد که قصد داشتند با ارائة آثاری غیرکاربردی، به شیوة 
باک،  سوزان  کنند.  خدمت  نوپا  انقالب  به  خود  مخصوص 
»هنرمندان  که  است  معتقد  انقالبی  هنر  کتاب  نویسندة 
اتوپیا، مشتاِق آن  باب  مانند دیگر خیال پردازان در  آوانگارد 
تفسیر  خود  خواستة  مطابق  را  آن  آیندة  و  انقالب  تا  بودند 
آثار  مورد  در  نیز  ونگرت  جولیا   .)Buck, 2000:5( کنند«  
تاتلین به ویژه اثر او با ناِم لتاتلین )ماشین پرنده(34 می گوید 

: »هر کدام از آنها به نتایجی خیالی و متحیر کننده، هوس 
طرف  از  نهایت  در  که  می شدند  ختم  محتمل  غیر  و  انگیز 
جریان حاکم به عنوان شکست هنرمند در تکمیل اثر خالقة 

.)Vaingurt, 2013:4(  »خویش تفسیر می شدند
را  سریعی  تولید  و  که ساخت  از  آنجا  روسیه  دولت جدید   
مدنظر داشت، توجه خود را معطوف به تکنولوژی کرد35 اما 
در زمینة هنر، خصوصاً در دورة استالین، ترجیح می داد تا این 
حیطه وظیفة پروپاگاندا و بازتاب شرایط آرمانی پس از انقالب 
را به جا آورد تا اینکه دامنة خود را از رئالیسم سوسیالیستی 
گسترده تر کند. »رئالیسم سوسیالیستی نه به واسطة توده ها 
بلکه توسط افرادی که حکومت فرهیخته، شایسته و باتجربه 
دستاوردهای  تا  آمد  وجود  به  مردم  برای  می کرد  قلمداد 
آوانگاردها را از بین ببرد« )Groys, 1992:9(. این چنین بود 
نه  آوانگاردهای روس که جزِء مارکسیست های پیشرو و  که 
حکومت  ثبات  از  پس  رفته رفته  می شوند،  تلقی  واپس گرا، 
تا  می شدند  دور  حکومت  اهداف  از  بیشتر  هرچه  کمونیستی 
رسید  خود  اوج  به  استالین  دورة  در  آن چنان  جریان  این  اینکه 
که مهر فاسد بودن بر هنرشان زده شد. سیم می گوید : »جریان 
موسوم به کانستراکتیویسم سبکی تجربی و بسیار نزدیک به هنر 
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و  می پرداخت  تکنولوژی  و  علم  هنر،  تلفیق  به  و  بود  سنتی  غیر 
اعتنا  محل  چندان  بیستم  قرن  مارکسیستی  سیاسی  محافل  در 
نبود زیرا نظریه پردازان مارکسیسم ارتدوکس )اصول گرا( هنرهای 
با  مغایر  ماهیتاً  را  کانستراکتیویسم  هم چون  واقع ستیز  یا  تجربی 
سوسیالیسم تشخیص داده بودند« )سیم،20:1389(. در راستای 
سیاست های استالین بود که کمیتة حزب به سال 1932 حکم به 

متحد شدن تمام گروه های هنری تحت لوای یک گروه واحد با یک 
شکل و هدف مشترک داد. به نظر می رسد شرایط دیکتاتوری دورة 
استالین هنری را که نگاه تند انتقادی به امور داشته و فکر مخاطب 
را به تأمل وا می دارد برنتافت و ترجیح داد تا هنر همچون غذایی 
مخاطب  به  حاکم  حزب  سیاست های  به  آمیخته  و  آماده  حاضر 

عرضه شود.

.Vaingurt, 2013: 110 : تصویر7. تاتلین، لتاتلین،1929-1931. مأخذ

نتیجه گیری
دنیای مدرن به واسطة پدیده های نوظهوری که بر پایة رویکردهای عقالنی پا به عرصة وجود گذاشتند و پویایی در حیطة فلسفه، علوم انسانی 
و هنر، عصری پر جنب و جوش تلقی می شود. چه، از طرفی پیشرفت های وسیعی در حیطة علم و تکنولوژی در حال شکل گیری بود و در عین 
حال مکاتب فلسفی و هنری بزرگی در واکنش به محیط اطراف و شرایط زمانة خود، سر برآوردند و به همان سرعتی که دستاوردهای علمی 
نشر پیدا می کردند، دامنة خود را می گستراندند. از این رو با فراگیر شدن استفاده از سیستم های خودکار و تغییر و تحوالت پیش آمده از آن در 
حیطة کار و نارضایتی تودة مردم به ویژه کارگران صنایع از شرایط به وجود آمده، فلسفه و آراءِ کارل مارکس که به حمایت از قشر کارگر، نقد 
شیوة تولید سرمایه داری و ارزش افزودة برآمده از آن برای سرمایه دار می پرداخت، طرفداران زیادی در جوامع مختلف پیدا کرد. دستاوردهای 
علمی و رقابت میان سرمایه داران، تناقضات ایجاد شده در اذهان عمومی مبنی بر آنچه که مارکس تضاد میان سه مولفة برسازندة جامعه، 
یعنی نیروی تولید، روابط تولید و آگاهی می دانست، سبب ساز وقوع انقالب کمونیستی-مارکسیستی اکتبر 1917 روسیه شد. بی شک، در این 
شرایط پر از تنش و التهاب، هنر نمی توانست خود را در محیطی ایزوله از حال و هوای عصر خود نگاه دارد، از این رو هنرمندان آوانگارد روسی 
با از بین بردن حد و مرزهای هنر، در کنار احزاب کارگری و تودة مردم نه تنها به شیوة خود به مبارزه جهت نیل به اهداِف آرمانی پرولتاریا 
پرداخت بلکه پس از پیروزی انقالب نیز سعی بر آن داشت تا با حفظ منش پیشرو و الهام بخِش خود، در راهی که پیش بینی می کرد و وعده 
داده بود، به درستی گام بردارد. هنرمنداِن آوانگارد طرق مختلفی را جهت بیان ایدئولوژی خود و همگام بودن با جریان انقالب برگزیدند؛ 
بدین ترتیب ترکیب هنر و تکنولوژی یا به عبارتی استفاده از ماشین و نمایش ویژگی های آن، یکی از برجسته ترین خصوصیات آثارشان بود که 

هم چنان صفت مشخصة آنها محسوب می شود.



مرضیه عالی کلوگانی،پریسا شاد قزوینی/ باغ نظر، 14 )48( : 43-56
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..............................................................................
55 مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

 مسئله مورد پژوهش در این جستار یافتن مبانی نظری حضور ماشین در آثار هنرمندان آوانگارد روس یا به عبارتی تبیین زیبایی شناسی 
ماشین نزد آنان بود که با ردیابی این مبانی در آراءِ مارکس که به نوعی رهبر انقالب 1917 روسیه محسوب می شود، این مهم انجام یافت. در 
این راستا، و با توجه به شواهد و مستندات مشخص شد که از بین بردن تضادهای اجتماعی مورد نظر مارکس، یعنی تضاد میان پیشرفت علم 
و رفاهی که  باید برای بشر به ارمغان آورد و شرایط سختی که برای تودة مردم به وجود آمده بود یکی از  مؤلفه های ورود ماشین به عرصة هنر 
بود که به زعم هنرمندان بدین شیوه انحصار ماشین نزد سرمایه داران از بین رفته و ماشین با جای گرفتن در حوزة فراگیر هنر به آحاد جامعه 
تعلق می گیرد. سنت شکنی و آنچه که مارکس در ارتقای سطح آگاهی پرولتاریا توصیه کرده بود از دیگر  مؤلفه ها هستند؛ این سنت شکنی در 
حیطة هنر نه تنها روحیة انقالبی را نزد تودة مردم به وجود می آورد بلکه با استفاده از عناصر نامأنوس قصد داشت تا نقش افیون وار هنر سنتی 
را شکسته، و از این راه با به کارگیری آشنایی زدایی از کار و زندگی روزمره، توده را نسبت به وضعیِت خود و آنچه که می توانند به دست بیاورند 
آگاه سازد و از همه مهمتر، به امکان خالقیت و روحیة پرسشگری جهت پویایی فرهنگ نقادانه، که از منظر مارکس پتانسیل نقد شرایط حاکمه 
را دارد، فعلیت ببخشد. آخرین  مؤلفه نیز، نمایش چگونگی و شیوة ساخت است که پس از وقوع انقالب جهت ایجاد جریان سازندگی و تشویق 
پرولتاریا به مستحکم ساختن ستون های جامعة خود و به جلو راندِن آن به واسطة پیشرفت صنایع، شکل گرفت. با وجود تمامی این  مؤلفه ها 
و مبانی نظری شان، آنچه پس از گذشت چند سال از انقالب 1917 در حیطة سیاست به وقوع پیوست راه بسیار متفاوتی از نیات هنرمندان 

پیمود، از این رو هنر جهت رسیدن به اهداف خود به سمت غرِب اروپا حرکت کرد.

تقدیر و تشکر
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