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 معرفی و بررسی اجمالی کتاب: هنر و ادبیات در سوسیالیسم
 

 
 یاسر فراشاهی نژاد

توسط نشر توسعه به طبع رسیده است. این  1398به قلم کاظم علمداری در سال  هنر و ادبیات در سوسیالیسمکتاب 

های سوسیالیستی در هنر شود و نویسنده کوشیده است، پس از طرح نظریهبخش نظری و عملی تقسیم می کتاب به دو

 های توتالیتر چپ در روسیه و چین داشته باشد. و ادبیات، نگاهی به تاریخچه، عملکرد و تأثیر جریان

لحاظ نگارشی و امالیی اغالط معتنابهی توان ایرادات بسیاری در این کتاب یافت: نخست به با نگاهی کوتاه و گذرا می

برای  101تایپ شده یا نویسنده در صفحة « بهبوحه»به اشتباه « بحبوحه»کلمة  56در کتاب وجود دارد؛ مثاًل در صفحه 

اصطالح رایجی است « پژوهیآینده»است! کاربرده را به« پژوهیآینده»( کلمة Futurism«)فوتوریسم»تعریف کلمة 

، که یک مکتب هنری «فوتوریسم»رود و معادل مناسبی برای کارمی( بهFuture studiesبرای ) که این روزها

نماید؛ برای برد، ناتندرست میشناخته شده، نیست. نیز برخی کلمات و اصطالحاتی که نویسنده در این کتاب به کار می

استالین، این وضعیت نامساعدتر شد و هرقدر که گیری مطلق پس از لنین و با قدرت»خوانیم: نمونه در قسمتی از متن می

(. 27: 1398علمداری، «) شدیافت، به همان میزان از عمق آنها کاسته میوسعت افقی آثار ادبی و هنری افزایش می

 است؟! « کمیت»به چه معناست! آیا منظور از این اصطالح غریب همان « وسعت افقی»مشخص نیست 

روست. نویسنده برای تبیین و توصیف زیباشناسی ب با مشکالت تئوریک جدی روبهاز نظر محتوایی نیز این کتا

-ای به زیباشناسی هگل دیده نمیسوسیالیستی نخست به سراغ مارکس و انگلس رفته است و در متن کتاب هیچ اشاره

های چپ، خاصه انهای زیباشناختی تاریخ هنر است که تأثیری ژرف بر جریشود. هگل واضع یکی از مهمترین دستگاه

مارکسیسم گذاشته است؛ دو دیگر اینکه آقای کاظم علمداری برای شرح و تفسیر زیباشناسی مارکس و انگلس مستقیمًا 

ای از گونهاست، بنابراین علمداری غالباً گزارش سراغ  آثار این دو اندیشمند نرفته و از منابع دسِت چندم استفاده کرده

رو رویکرد پژوهشی ندارد به دیگر سخن، نویسنده تالش است. درواقع این کتاب به هیچ دست دادهآرای دیگران به

ای از ماجرای برخورد جویی از آثار دیگران، خالصهای پاسخ دهد یا سؤالی طرح افکند بلکه صرفاً با بهرهنکرده به مسئله

 ه است. دست دادهای رادیکال چپ با هنرمندان بههای سوسیالیستی یا جریاندولت

نکتة دیگر اینکه برخورد این نویسنده با هنر سوسیالیستی سخت یک جانبه است. کاظم علمداری بارها در این کتاب 

گرا و تکثرزداست ولی خود، برخوردی متکثر و منعطف با هنر شود که هنرهای سوسیالیستی تمرکزمتذکر می

ن رویکردها و نظرات مترقی برشت و لوکاچ هم در بُعد عملی سوسیالیستی ندارد. نویسنده مذکور با حذف یا نایده گرفت

های چِپ و هم در بُعد نظری تکثر هنری جریان چپ را نادیده گرفته است. تمرکز بیش از حد نویسنده بر نقش دولت

ازد. نکتة داری نپردگرا در تصفیة هنر ِآزاد، باعث شده که او بر نقش و تأثیر هنر اعتراضی چپ در جهان سرمایهاقتدرا
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نویسد: کند و میکلی از  انحصارگرایی در هنر مبرا میدیگر اینکه نویسنده کتاب در نهایت مارکس و انگلس را به

نظریات مارکس و انگلس دربارة هنر و ادبیات چندان گسترده نیست و در یک مجلد هم نشر نیافته است اما در همان »

. هسته مرکزی نظریات آنها آزادی هنر و ادبیات است و اگر تعهدی برای است حد، بسیار گویا و روشن است بیان شده

(. از این سخنان پرواضح است که نویسنده نسبت به 127: 1398همان،«)هنرمند وجود داشته باشد، تعهد به آزادی است

 های ژرف نظری و مارکس و انگلس، خاصه در حوزة زیباشناسی، عنایت ندارد. تناقض

کتاب هنر و ادبیات در آنجا که در زبان فارسی منابع چندانی برای شناخت جریان چپ وجود ندارد،  همه، ازبا این

برای خوانندگان ایرانی خالی از فایده نیست همچنین شایان ذکر است که این کتاب اطالعات بسیار مفیدی  سوسیالیسم

 دهد. طور کلی سوسیالیسم در خاور دور به دست میاز مائوتسه تنگ و به
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