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 ن سالگرد انقالب اکتبريصدمداشت  یدر گرام

  

  ٢٠١٧اکتبر  –د بهرنگ يام

  

  ١٩٢٢زمان: نوامبر 

  یجان شورويخزر، آذربا یايمکان : بندر باکو، ساحل در

  انقالب اکتبر یروزين سالگرد پيپنجممناسبت: 

  Arseny Avraamov   -آوراموف  یو رهبر ارکستر: آرسن خالق اثر

و قطارها،  هاونيکامشرکت کنندگان در ارکستر: سربازان، کارگران، رانندگان 

   یو نظام يیاي، دریشهر ساتيتأسکارکنان 

  

خ يدر تار یرن مراسم هنيرترينظ یاز ب یکي يین روزهايش در چنيسال پ ٩٥

مردم شهر باکو  درآمد.اجرا به ر يآژ یسمفون ،ن مراسميبرگزار شد. در اجهان 

 یمبه سهم خود ک يباشند بلکه هر یسمفونن يا یشدند تا نه تنها شاهد اجرا فراخوانده

  ) ١(. گرفتند یم بر عهده ینقش ین اثر هنريخلق ادر ست يبا

هنگ  ٧: استهمتا  یارکستر ب بي. ترکندابه رهبر ارکستر دوخته چشم  یهمگ

 ، توپخانهخزر یايدر در یشورو یباکو، ناوگان نظام یها سوت کارخانهنظام، اده يپ

و بخار و يلوکوموت ٢٥ون، يها کامشهر، ده یها ناقوس یتمام، مستقر در بندر باکو

منتظر  ی، همگميعظرک ارکستر بزرگ و گروه کُ ين، همراه با ينشآب یماهايهواپ

  آغاز کنند.خ را يتار ین سمفونيگانه تريهستند تا آوراموف  یآرسن فرمان
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ها و سوت کارخانه ها  یکشتر ي، آژشود یم آغازک توپ يشلغرش با  یسمفون

شوند، بانگ موتور  ینواخته مشهر  یند، ناقوس هايآ یبه صدا در م هاو قطار

شود،  یده ميهمهمه مردم شن یرسد، صال یگوش م قطار بهحرکت  یو آواما يهواپ

استوار  یها گامن يامتن . بر زديآم یمرژه سربازان در هم  یبا صدا یميعظ یهورا

بر بستر شود.  یر خوانده موه کُ گردباد بحران" توسط گر" ین سرود انقالبيو آهن

از نو زاده تمام و صالبت  هونال آرام آرام با شکويسنااست که سرود انتر یقين تلفيچن

ن سرود يا یابير با اوج يآژ ینشود. سمفو یبدل م یسمفون یلبه تم اصو  گردد یم

  ابد. ي یان ميپارها  يدوباره آژ یصداو  هامسلسلو با غرش  یخيتار

خلق کرده اکتبر بزرگداشت انقالب  یرا برا ین سمفونيآوراموف که ا یآرسن

دارد.  را اعالم ینينو یخيخود در باکو دوران تار يیاستثنا یخواست با اجرایبود، م

وطلبانه خود ار آگاهانه و دييال تغحت در ياز بشر ین بار بخشينخست یکه برا یدوران

 یبرارا  یستيکمون یجنبش انقالبن يلن یبه رهبرانقالب اکتبر  یها توپو جهان بود. 

شک  یبر داد. ييخ جهان را تغير تاريجهان به ارمغان آورد و کل مسسراسر 

موفق بود  یخيم تاريحادثه عظن ياگران از ير کردن ددر با خبر خود يبا آژراموف وآ

 یرا که ط یسازخيتار ینبردها یروزيپ حس زياثر نن يو مردم شهر و شنوندگان ا

    دوباره تجربه کردند. ،لمس کرده بودند یو جنگ داخلام يپنج سال ق

دند يد ینم یر اسارت و بردگيسوت کارخانه زنج یدر صداباکو  کارگرانگر يد

گانه نبودند. يبش يخوساخته دست  ابزار گر يدما و يو هواپو يتلوکومو یصداو از 

ان اعمال يبها غرش توپ و مسلسل  .بود یان همبستگيب شانيهوراو همهمه و يغر

و  ونال، اشکيدر نغمه انترناسآنان ا. يپرولتار یکتاتوريبه نام د ینينو یدولتقدرت 

را رها کند  یند که قادر شد جامعه اديد یرا م یجهان یطبقه اشوق و زحمت  ،خون

ها را در زمان  ستيمه کمونکه ه یسر دهد. سرودت يبشر يیو رهاانقالب  یو ندا
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 ربارانيلحظه تدر وقت اسارت و مسلحانه و  ی، در هنگامه  نبردهایابانيخ یرزم ها

   .  کند یمهنوز هم و  کرد یبه هم متصل م

 یقيموس یبرا يین حد از واقع گرايا یريکارگ به ید مخاطب امروزياز دد يشا

ده به نظر رسد. اما يده و نخراشينتراش ین اشکال هنريتر یاز انتزاع یکي عنوان به

راموف و. آقرارداد قضاوت و  یخود مورد بررس یدر چارچوب زمانآن را د يبا

بود که  یير پا گذاشتن خط قرمزهاياز هنرمندان آن دوره در حال ز یاريمانند بس

 یمت مردم ياکثرنه تنها ن زمان آتا . ه بودشدده يکشحاکم  یطبقات ارتجاعتوسط 

 یز ميماندند بلکه هنرمندان ن یواال محروم م یشناس يیبايهنر و حس ز ست ازيبا

نکه توده ها جرئت کنند يکردند. چه رسد به ا ید ميخواص تول یبرا منحصراً ست يبا

ک يشرآثار ل ين قبيا خلق در انرمندبا هنگذارند و ب یقدم در عرصه خلق آثار هنر

د که به يهنرمندان بخش جملهمنن جرئت را به توده ها يا یکيانقالب بلشوشوند. 

 تيخالقشوند و از  باخبرهم  یازهايابند و از نيگر را  بيهمد ؛ورش برنديعرش اعال 

 یورابه  یديو  یان کار فکريم کار ميتقسبردن  سؤالر يبا ز ؛نديسودجوهم  یها

 ،قابل قبول نرود یمرزها یاگر مبارزه به ورا) ٢(ن شده روند. يياز قبل تع یمرزها

جهان  رييغت یبرا هاتودهکه  یوست. زمانيهرگز به وقوع نخواهد پ یرات اساسييتغ

ر ييتغرد وگرنه يگ یصورت م يیها یرو ادهيز ناچاربه زنديخیمه پا بوارونه 

توان راست کرد.  ینمبدون خم کردن را  له کجيم . گرفتصورت نخواهد  یاساس

 ی"چه تصورمر کرد : يتصو یار عاليبسرا دوره آن  ،یانقالب شاعرالکساندر بلوک 

 سر در ز رايچچ ين هيعاشقانه است؟ که حرکت آغاز یده ايد؟ که انقالب قصيکرد

  )٣(ماند؟"  یم یباق و ساکتراهش خراب نخواهد کرد؟ که خلق عاقل 

ک يشل یصوات "خشن" مانند صداا یريبکار گ یطب امروزد مخاياز دد يشا 

خام و  ازحدشيب یقيدر موسسوت قطار و کارخانه  ،یر کشتيآژ ،مسلسل ،توپ
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طلب ن ينو یمحتوافقط دوران رات بود. ييتغزمانه  ،زمانه زمخت به نظر رسد. اما

 یمز ينسبک و فرم  .بود تحولخواهان ز يسبک و فرم ن نهٔ يدرزمبلکه  کرد ینم

 محتوافرم و رابطه به  یديو تحرک جد ندشد یمو تروتازه رها  دوبندهايقست از يبا

با اثر راموف و. آشودم يقه قدين سليگزيجاد، يقه جديسلتا  شد یداده م یدر آثار هنر

فقط  یقياعتبار کرد. موس یرا ب یقيموس نهٔ يدرزماعتقاد چند هزار ساله بشر ش يخو

که از چهچه پرندگان و  طورهمانست. بشر ين" اصوات و الحان خوشدن "يشن

خلق شده توسط  یصنعتابزار  یتواند لذت ببرد از صدا یمبشار و باد آو ب آ یصدا

ن يبود که پشت ا یانقالب ینيجهان بانعکاس  ن امرياتواند لذت برد.  یمز يش نيخو

به کار  دانانيقيستم، توسط موسيمه دوم قرن بيبعدها در نن سبک ياثر قرار داشت. ا

از  یاريبس، یکيقابل دسترس الکترون یفنّاوروتر و يبا ورود کامپگرفته شد. 

به را مرسوم  یسازها یر از صدايغ يیصداها ،آهنگک يخلق  یبراهنرمندان 

د ينگ فلويگروه پ هاآنن ياز مشهورتر یکيند. بکار گرفتاثر  یعنوان عنصر اصل

کند و  یرا مبهوت مشان شنوندگان  یقيدر موسکوپتر یهلپرواز  ی. هنوز صدااست

با راموف وکند.  آ یم یادآوريآنان به تنام را يب جنگ ويحس غر دهد و یتکانشان م

 یتجربه هاکسب  یراه را براستم يل قرن بيدر اوا سترگو  يیاناستثاثر ن يانش يآفر

نه يدر همه زم ینقشن يانقالب اکتبر چن ،یخياز منظر تارکه  گونههمانتازه گشود. 

  فا کرد.يا -هنر  ژهيو به –ها 

را بر خود نداشته باشد.  یخيتار یت هايتوانست مهر محدود ین نقش نمياالبته 

 یکدام انقالبهمراه بود.  ینواقص، کمبودها و اشتباهاتبا  یخين تجربه تاريشک ا یب

 یکه برا یانقالب ژهيوبهروبرو نشده باشد.  یذهن -  ینيع یها تيمحدوداست که با  

انقالب اکتبر اشکال ستم واستثمار باشد.  یبر تمام یانينقطه پا هدخوابن بار  ينخست

چشم به جهان دوزد و  ؛رديتواند در دسترس همگان قرار گ ینشان داد که هنر م
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 یاجتماع یها تيفعالتجزا از مجموعه يال یبه عنوان بخشهنر  ؛بخش شود يیرها

پور باشد نه يشتواند  ی. هنر مکند یدست کار یرونيتواند آگاهانه در جهان ب یبشر م

  جشن توده هاست. ن يشادترچرا که انقالب  رديانقالب را جشن گ ؛يیالال

 ی، امکانات بیستياليسوسرغم کمبود امکانات، دولت يه بود که علين پايبر ا

و ها خ هنر، نشانه يار هنرمندان قرار داد تا بتوانند مردم را با تاريدر اخت یرينظ

بفهمند و  هنر رااشکال گوناگون دهند تا  یاريرا مردم آشنا کنند و هنر  یهاربردکا

ق ين طري. از اننديافريب یزيجان انگيو ه نينو یآثار هنر یتجربه کنند و با کار جمع

ند. بر بستر انقالب اکتبر بود که هنر يفزايادا متفاوت بينب يیايق ساختن دنوشبر شورو

ده يآفر یگذاشت. آثار ريتأثمردم  یجوانب جامعه و زندگ یبر تمام یواقع یبه معنا

تواند عظمت و  ینم ی. کسندکسب کرد یگاه جهانيارزش و جا  یاز لحاظ هنرکه شد 

فرم و  ،محتوادر  که  یلميفرد. يده گيرا نادن يکچون رزمناو پوتم يیلم هايف یجال

همانند که  یلميفد. ير کشيست سال بودند را به تصويکه فشرده ب يیسبک روزها

تجارب  ار يعف بسکه با ش یمردمع ساخته شد. يوس یشرکت توده هار با يآژ یفونسم

ک مردم يل تحريبه دللم ين فيش ايم که نمايد بداني(با کردند.  یخود را بازساز یانقالب

  " ممنوع بود.) یدر فرانسه "مهد دمکراس یالديدهه پنجاه مأواسط تا به شورش 

کتابخانه ها  ات يادب هنر وکردن  یتوده ا یبرااز انقالب،  ن برخاستهيقدرت نو

کرد تا کتاب در دسترس  ماعال یبود، مل یه خصوصين زمان در روسآکه تا را 

 یطراحمردم  یسوادیبرفع  یبرا یع توده ايوس یکارزارها رد. يهمگان قرار گ

بلد  صالً ارا  نا خوانديت آن يون جمعيليم ١٥٠که سه چهارم از  یدر کشورشد، 

 هاونيليمچاپخانه ها  ،رغم کمبود کاغذيآمدند. عل ین بر مآاز پس  یا به سختينبودند 

در  سوادانیبع از حضور نکه ما یکسانکردند. زبان منتشر  هادهبه  یکتاب درس

ً شدند  یدرس م  یکالس ها  یگرفتند. در روستاها یقرار م یب قانونيمورد تعق رسما
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س در يا تدريشبانه  یهاکالسبلند مرسوم شد.  یامه به صداواندن روزنخ دورافتاده

 یارب و مختلط شد. یمجان ،یزنان در نظر گرفته شد. مدارس اجبار یخانه برا

پرشور توده  یهابحثکهن و مقابله با استبداد معلمان  یموزشآکردن نظام  رورويز

ق يبا تعو ١٩١٨ یليچنان باال گرفت که سال تحص هابحثن يسازمان داده شد. ا یا

 یض مثبت به نفع کارگران برقرار شد، دانشکده هايتبعن بار ياول یبراشروع شد. 

ون نفر باسواد يليم ٧حدود  ١٩٢٢سال ن اقدامات تا يا جهيدرنتبرپا شدند.  یکارگر

عداد مدارس تون نفر و يليم ١٣سابقه  ین به رقم بيتعداد محصل ١٩٢٩شدند. در سال 

  د. يهزار رس ١٣٩به 

ک هفته ي ین قطار سرخ را افتتاح کرد که طين نخستيلن ١٩١٨در نوامبر سال  

 ه پخشيان مردم در سراسر روسيدر م یموزشآحدود هشتاد هزار کتاب و جزوه 

که مسافر  یو نقاشان بردارانلميف .ل شديتشکحول قطار  یتوده ا یها يی. گردهماکرد

در عرض دو سال زدند.  یا طرح ميد گرفتن یلم ميهر روستا ف یقطار بودند از زندگ

 یاش توده يهماش از سه هزار يو ب نده سفر کرديبه هزار ناح یغاتيتبل یقطارهان يا

 ٦٢٠٠و  یخوانکتابکانون  ١٢٠٠، ارتش سرخ ١٩١٩. در آغاز سال ندسازمان داد

شينماتئاتر،  نهٔ يدرزم یهزاران تجمع و جشنواره هنرشکل داد.  یعلم یاسيمحفل س

ات يو محفل بحث و گفتگو در مورد هنر و ادب یريتصو ی، هنرهایابانيخ یها

جان يار هيبس یمکانرا به  یستياليسوس یشورو ن اقدامات يهمه اسازمان داده شد. 

رش وجود يا نظيدن یچ کجايهبدل کرد که در  یزندگ یبرا العاده فوقز و يانگ

ن انقالب را به صدا يار يخود آژ یفونمردم باکو حق داشتند که با سمنداشت. 

  درآورند. 

اما بعدها دچار  ،به اشکال گوناگون ادامه داشت یالديم ین روند تا دهه سيا

ل دهه يد در اوايجد یزدن کامل بورژوايشد و سرانجام با به قدرت رس زيخ و افت



٧ 
 

 یاست که گفته شود انقالب اکتبر در فردا یبزرگ ید. خطايپنجاه به شکست انجام

 هاونيليمخ است که تالش يبزرگ نسبت به تار یتيمسئول یت خورد. بشکس یروزيپ

انگاشته ده يدنا ،ندنرا دگرگون کامعه و جهان خواستند ج یگاهانه مآکه  یزن و مرد

تباه ن با اشيجامعه نو یزير یپ یبرا هاستيکمونن تجربه ياست که نخست یهيشود. بد

ن يا ده اه بود. اما با مشاهردناک) همدرگاها ن و ينه ها سنگيزم یار (در برخيبس یاه

به  یکيالکتيبدون برخورد د .ديخط بطالن کش یخين تجربه تاريتوان بر ا ینمخطاها 

 یباالتر نم یدر سطح هاآندرست و سنتز  یخين تجربه تاريا یمثبت و منف یجنبه ها

  ) ٤(کم شد. يست و يدر قرن ب یستياليجامعه سوس یبرقرار یمدع نتوا

 یها یرغم خاميعل(ه ياول یها رفتنان يخالف جراز  یاريز بسيهنر ن نهٔ يدرزم

شروع به رشد کرد که آرام آرام هنر را از  یگرک جانبه ني. گرفته نشدند یپ )شان

هم فا کند بازداشت و عملکرد آن را يتوانست ا یکه م یخالق و متحول کنننده انقش 

. هنر افتيوع يش ینادرست یها درکمحدود ساخت. هم سبک و فرم  محتوا  نهٔ يدرزم

دنباله رو و  یفرهنگ یاسيس یروبناه شد. ل داديتقل یت اجتماعيق واقعيبه انعکاس دق

انه  يل گرايو تقل یکيمکان یتفکر ه شد.دانست یاقتصاد یربنايزکم و کاست  یبازتاب ب

نقش روبنا  یکه برا یتفکر. نبودسابقه  یب یستيکمون ین الملليجنبش بخ يتار درکه 

 ن کنندهييتواند اثر تع یگاه مکه  یقائل نبود، نقشمستقل و مبتکرانه خودمختار، نسبتا 

 یان انقالب فرهنگيدر جرتنها که  یش غلطيتفکر و گرا) ٥(بر جامعه داشته باشد. 

مائو تسه دون توسط ار قرار گرفت و يبس وجدلبحثمورد  یالديم ٦٠ن در دهه يچ

 یهاگسستکا توانست يمرآ ینقالباست يرهبر حزب کمونان يبعدها باب آواکنقد شد. 

برخورد  یگاه هنر و چگونگياز جا یشرفته تريرا به سرانجام رساند و درک پ مائو 

  ) ٦( گذارد.جلو  یستياليبه هنرمندان در جامعه سوس
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ت ير کشف و بازتاب واقعيهنر صرفا درگتر،  شرفتهيپتا يفيکن درک يا یبر مبنا

تر، پرتوان تر، منسجم  ید همواره "عالير بابه قول مائو هنست. ين که هست، گونهآن

است  یقول برشت "اگر هنر بازتاب دهنده زندگ به  باشد." یک تر از زندگيپيتر و ت

ر يدرگ هنر همواره ن معنا يدهد." به ا یانجام م یمخصوص ینه هاين کار را با آيا

 یهست ،الياست که تنها در خ یعيشکل دادن وقا یبرا یواقع یوام گرفتن از زندگ

ً  یثار هنرآ یالبته برخ .ابندي یم  یانسان هاو  یخيتار یبازتاب حوادث واقع صرفا

ژانر ن ياباشد اما  "یتراز زندگ ید "عاليز هنر باين مورد نيدر ا هرچنداست  یواقع

به عنوان  یاليامر خبول هنر مستلزم قکند.  یفرق م ژانرهاه يبا بقالعموم  یعل

از   ابداً  و داند یالزم م یبه صورت نسب یتا حدفقط امر را ن يا یت است منتهيعواق

به عنوان را دهد  یکه ارائه م یامورع و يوقا یاليخواهد که بازتاب خ یمردم نم

ً فه هنر يرند. وظيذت بپيواقع ست بلکه ين" ید شناخت علميو "تولقت" يغ "حقيتبل صرفا

ق طرح يقت را از طريجرئت کشف حق هنر قت است.يرسان کشف حق یاري هنر

وه خاص يهنر به ش زد.يانگ یپرسش، ابراز شک و نقد، کشف نو از دل کهنه بر م

   رساند.   یم یاريدر آن  یکار دستخود، به کسب شناخت از جهان و ضرورت 

و  یث واقعدحوا، یخ واقعيتارتالش  کرده که است  یر  نمونه ايآژ یسمفون 

 يیها یشکنسنتز ينه نين زميدر هماما را بازتاب دهد.  یواقع یهاانسانتالش 

باکو  مردمحساس اد يريع و جذاب کرد. در نظر بگيبد یل به اثريداشت که آن را تبد

ن سالگرد يبودند. آوراموف در پنجم ین سمفونيکه در حال مشاهده و اجرا ا یرا زمان

بودند و آن کرده  ش ا تجربهخت که يرا در مردم باکو برانگ یحس ،انقالب یروزيپ

ن سالگرد انقالب يکه بشر در صدم یحس انقالب! حس :بودند سر گذراندهز را ا

  از دارد.يگر بدان نيد یزمان هرش از ياکتبر، ب
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  حات: يمنابع و توض

و فرانسه در برنامه يرا در رادر يآژ یسمفونن بار ينخست یکه برا ید وهابيبا تشکر از فر – ١

  نترنت قابل دسترس است: يدر ا ین سمفونيکرد. ا یمعرف زبانانیرسفابه  "یقي"اتاق موس

 

Arseny Avraamov - Symphony Of Factory Sirens (Public Event, Baku 

١٩٢٢) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq_٧w٩RHvpQ 

  

ش يدر پ یکردين رويچنجهان  چهارگوشهدر از هنرمندان  یاريبسستم يدر طول قرن ب – ٢

) به  Visages, villagesچهره ها" ( یاست به نام "جا یلميف نمونه هان يآخراز  یکي .گرفتند

شرو است که يت دو هنرمند پيحکا لم ين في) ا, Agnès VardaJRآر( یس واردا و جيآن یکارگردان

 یفرانسه مدر ) شهر هادانيمو  بندرها، کارخانه ،روستا ،مختلف (شهر یهامکانر به سراغ مردم د

گاها ا ي( هاعکسن يانان آ. رنديگ یعکس مشان  ینان از لحظات زندگآگو با و  روند و ضمن گفت

بلند  یوارهايدا يخانه ها  ینماکنند و بر  یار بزرگ چاپ ميدر ابعاد بس را ) ميقد یر خانوادگيتصاو

ن يا بخشند. یکارکن غرور و افتخار م یبه توده هان روش يآنان با اچسبانند.  یم و .. ها رخانه کا

 ٨٩س واردا کارگردان يآن شد.  ٢٠١٧در سال وال کان يفست لم مستند درين فيزه بهتريبرنده جااثر 

است  یانتنها زن کارگرداو  نما فرانسه در دهه شصت بود.يس یبرجسته موج نو یساله از چهره ها

  را از آن خود کرد.  یافتخارامسال اسکار که 

   

عاشقانه است؟  یده ايد؟ که انقالب قصيکرد یچه تصورمن است: يشعر چن تر کاملمتن  – ٣

 یم یباق و ساکتراهش خراب نخواهد کرد؟ که خلق عاقل  درسر ز رايچچ ين هيکه حرکت آغاز

را در مقابل  "باسوادان"، "ديدستان سف"ر برابررا د "اهيکارگران س"که  یدرازمدتماند؟ که نفرت 

به  "یچ درديه یب"و "بدون فوران خون"داد  یروشنفکران را در برابر خلق قرار م و "جاهالن"

، يیروا ، درآثار)١٩١٨ه يژانو ١٩( "و انقالبروشنفکران "الکساندر بلوک،   -  د؟يان خواهد رسيپا

١٩٠–١٩٢١۶   
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خ يل شکست انقالب اکتبر به فصل سوم کتاب "تاريدها و دالاز دستاور یبندجمع یبرا – ٤

ق، روشن يدق یبندجمعن کتاب ي) رجوع شود. ایرير اميموند لوتا (مترجم منيسم" اثر ريکمون یواقع

ران يست ايت حزب کمونياثر در سان يادهد.  یم ارائه متسيقرن ب یاز انقالب ها یو علم

  دسترس است.  ست) قابليمائوئ - ستينيلن –ست ي(مارکس

   :باشند ید ميز مفير نيدو مقاله زمطالعه 

ن سالگرد يام ٩٠ به مناسبتن بار يکه نخستد بهرنگ ياز ام "انقالب اکتبر و مسئله زنان"

  ه سامان نو منتشر شد.يانقالب اکتبر در نشر

آذر ، ٥١قت شماره يه حقينشر -  "انقالب اکتبر –ن يسم در پرتو سنتز نوينده کمونيگذشته و آ"

  (م ل م ) رانيست اي، ارگان حزب کمون١٣٨٩

  

کتبر و جامعه اگاه هنر در انقالب ياز جا یبندجمعهنر و  نهٔ يدرزمشتر يبحث ب یبرا – ٥

  رجوع شود: ران (م ل م) يست ايت حزب کمونيدر سار يبه دو کتاب ز یشورو

زمستان  -  "ینره یها تيفعال اندرکاردست یاز رفقا یکيبا  وگو گفتبر سر هنر،  ی"گپ

١٣٨٤  

تا دهه   ١٩١٧از اکتبر یات و هنر شورويدر ادب یتأمل ،هن مذاب تا گدازه خشکآ"از 

  ٢٠١٢تابستان  -  وانياثر باربد ک "١٩٦٠

  

هنر و برخورد به  یو چگونگ گاه هنريجامورد در ، همه جانبه تر ترقيعمبحث  یبرا  – ٦

مهم  ن دو اثريابه رجوع شود  یستيجنبش کمون ینقد تجربه ها و یستياليدر جامعه سوسهنرمندان 

  :ن يسم نويان معمار کمونيواکآباب 

 -  ٢٠٠٥کاگو،  ي، شInsightاز انتشارات    "در مورد هنر، فرهنگ، علم و فلسفه یمشاهدات"

م ) قابل  ران (م ليست ايت حزب کمونيو در سا اندشدهترجمه ین کتاب به فارسياز مقاالت ا یبرخ

  . دسترس اند

شبرد انقالب ي.... و پخروش و جوشو  یشيدگراندن، فرهنگ و هنر، يدر چ یانقالب فرهنگ"

  ٦١و  ٦٠ یدر شماره هامصاحبه ن يا یترجمه فارس- مصاحبه با باب آواکيان  "سميکمون یسو به

 قابل دسترس است.  ١٣٩١ور و آذر يقت، شهريه حقينشر


