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 ه مقدم 
که   دچیزی  اتحادنقاشی  غربی    ر  نقاشی  از  را  نقش  متفاوت  شوروی  کند،  پررنگ  می 

شده توسط دولت به منظور آفرينش  عیین  ت  ایت هس ايدئولوژی و آموزه های برگرفته از سیا

بود.   فعالیت  هنری  قدرتمند  مندانهنر مسیر  امواج  تأثیر  تحت  کشور،  اين  انقالب    در 

  يعنی  با حاکم شدن شیوه ای رسمی  ۱۹۳۰هه  به ويژه از دتغییر کرد و    ۱۹۱7  در  کمونیستی

ی و  دئولوژ يا  هودشماهیتی سیاسی ـ اجتماعی گرفت. حضور م،  ۱واقع گرايی سوسیالیستی 

باعث شد شمار فراوانی از  ر نقاشی  از سوی حاکمان د  نقش اساسی پیام و هدايت کنندگی

کشور اين  در  هنری  با  آثار  همسو  که    روشی،  شوند  اترسمی خلق  هنر  رايج  حاد  سیمای 

د تشکیل  قرن  نیم  مدت  به  را  هنر،   اد.شوروی  در  سوسیالیستی  و  اجتماعی   رويکرد 

بوده تز ردوو  در  د  وجه تمايز نقاشی به ويژگی جديد    .اری و کمونیستی  با توجه  بنابراين 

از قبیل صحنه های تاريخی،    موضوعاتی توان همچنان  شوروی، اگرچه می  اتحاد  نقاشی در  

جطبیعی  منظره بی  طبیعت  حتی،  و  اما    ان  کرد،  مشاهده  کمتر  میزان  به  هرچند  را  مذهبی 

دوران   اين  در  را  نقاشی  که  در    االنهفع  قشن  د،کن   یم  برجستهچیزی  تشريح  آن  و  ترويج 

  بود. ايدئولوژی کمونیستی

تعجب   جای  اما  است،  هنر  درباره  کتاب  اين  تجسمی  اگرچه  هنرهای  که  نیز  ندارد 

چیزی معطوف به سیاست يا به عبارت    روی بیش از هرادبیات در شو  بزرگهمانند دنیای  

به شدت و    حاکمنظام    وژيکول دئاي  تماهی .  ديگر، محکوم به سروکار داشتن با سیاست بود

محرکه خالقیت هنری    و، جزئی از نیرتیسیاسی کمونیسايجاب می کرد، آگاهی  با قاطعیت  

 . باشد

 
1. Socialist Realism 
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چهار جريان بزرگ تقسیم کرد:  وی را می توان به در مجموع، هنر نقاشی در اتحاد شور

گرايی سوسیالیستی،  ۱آوانگارد واقع  د.  ۳ناهمسو  هنر  و  ۲سبک سخت ،    دوران ن  اي  رنقاشی 

بتدا شاهد رواج گونه های مختلف هنر آوانگارد میان هنرمندان بود که پس از دو دهه، در  ا

دهه   ه۱۹۳۰اوايل  فضای  سازماندهی  و  جديد  رژيم  تثبیت  با  يکپارچه  ،  و   ی  سازنری 

حیات    رويه ها و اعالم قواعد رسمی آفرينش هنری، در قالب واقع گرايی سوسیالیستی به

ضمن اين که به يکی از  ،  عنوان يکی از مهم ترين فرم های هنریی به  اشنق د.  اخود ادامه د 

محتوا   و  موضوع  حیث  از  شد،  تبديل  ايدئولوژيک  رژيم  سیاسی  تبلیغات  متعدد   ابزارهای 

 کننده محصوالت هنری قرار گرفت.جريان رسمی تأيید به شدت تحت تأثیر 

  ن رژيم شورویتولیام  رشنگ  کصرف نظر از سه مسأله پربحث ماهیت ايدئولوژي اما  

 محدود شدن دامنه فعالیت و همچنین  و    ۱۹۳۰، سرنوشت هنرمندان به ويژه در دهه  هنربه  

نقاش میان  در  توان  می  داخل،  در  هنری  های  هنرمسبک  اساتید  های  شوروی،  ی  اتحاد  ند 

 ،  هيسه با آثار هنرمندان قرن های گذشتشاهد ظهور آثار برجسته و شاخصی بود که در مقا

، ماهیت منحصر به فردی داشتند. اين آثار ۲۰قاشان آوانگارد دو دهه ابتدايی قرن  يژه نو  به

متما گذشته  هنری  محصوالت  از  مخاطب،  و  پیام  هدف،  موضوع،  حیث  هنر  از  بودند.  يز 

زبان مختص خود را پیدا کرد و بر اساس    ۱۹۳۰شی در شوروی از نزديکی اواسط دهه  نقا

کمو ايدئولوژی  هدفب  و  یسمنمبانی  گام    ا  جديدی  مسیر  در  ها،  توده  با  رابطه  برقراری 

 برداشت. 

حکومت   زمان  در  بیشتر  روند  بود  ۴استالین ژوزف  اين  از  اما  .  حاکم    ،اومرگ  پس 

تدريج   سختگیربه  کاساز  ها  و  ی  شد  گرايی  ته  واقع  اصلی  جريان  بر  عالوه  نقاشی،  هنر 

شاهد ظهور دو    ۱۹7۰و    ۱۹۶۰  ایه  دهه  و به ويژه در  ۱۹۵۰از اواسط دهه  سوسیالیستی،  

ناهمسو شد. سبک سخت تا حدی قابل تحمل بود،   هنر  و  سبک سختجريان ديگر شامل  

 می شد. جدی ود برخورد رزمینی در جريان باما با هنر ناهمسو يا غیر رسمی که به طور زي 

 
1. Avant-Grade 

2. Severe Style 

3. Non-Conformist 

4. Joseph Stalin 
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اوانويسنده،   نقاشی  در  هنری  آفرينش  سیر  از  مختصر  نسبت  به  گزارشی  ابتدا،  ل  ي در 

در دو دهه اول حیات    آوانگارداز سبک های مختلف هنر    و با گذر  دهدئه می  ارا   ۲۰  رنق

بهتر اين شیوه، . به منظور درک  می پردازدشوروی، به شیوه هنری واقع گرايی سوسیالیستی  

در اين  د و شماری از هنرمندان  ن ه قرار می گیرم ترين مضامین و موضوعات مورد توج مه

در اين کتاب، در کنار اشارات مکرر    بررسی می شوند.  انايشه  شدق  خل  رو آثارابطه معرفی  

شاخص   هنرمندان  به  متعلق  مختلف  های  نقاشی  از  متعدد  تصاوير  و  هنری  آثار   به 

 . می شودحیات اجتماعی هنر به طور مختصر بحث   درباره، وسیالیستیواقع گرايی س

يژه نقاشی آن به و ویورد ش ادنیای بزرگ و به نسبت ناشناخته هنرهای تجسمی در اتح

را   کتابی  چنین  مطالعه  ايرانی،  مخاطبان  بدل  برای  جالب  ای  تجربه  هدف  به  کند.  از  می 

  انه واقع گراي  ی ی ها نقاشدر قالب    سمیجتهنری    ات سیر در انواع آفرينش،  اثراين  نگارش  

هنر به  است.  سوسیالیستی   و  سبک سخت  نويسنده،  همین  از  نیز  ديگر  کتاب  دو    عالوه، 

 اشی اتحاد شوروی را در دهه های بعدی به ترتیب بررسی خواهند کرد. در نقو مسناه

ان  ، در اولین تجربه پرداخت خود به هنر شوروی در کتابی تحت عنو پیش تر  ،نويسنده

ا» القاء  و  واک هنر  شورویيدئولوژی:  هنری  آثار  در  سیاسی  تبلیغات  دنیای  ،  ۱۳۹۴)  «اوی 

آفريناقتصاد در  اينش(  هنری  کلر  کشو  ات  شمول  ی  سیری  گستردگی  علت  به  اما  کرد، 

موضوعات مورد توجه در آن کتاب، فرصت کافی به منظور پرداختی جامع به هنر نقاشی  

بنابراين نشد.  ک   فراهم  اين  نسبتدر  ن  تاب  هنر  میبه  دين  ادای  شوروی  در   .کند  قاشی 

درنويسنده   نقاشی  هنر  گوناگون  جوانب  و  ابعاد  از  گزارشی  ارائه   ش  تالر،  شوک  اين  با 

کند   اختیار می  در  را  مربوطه  رخدادهای  از  واضحی  پايان،  خواننده    تصوير  در  دهد.  قرار 

حاضر،امیدوار   اثر  که  رود  می  متعا  آن  کتاب  دو  کنار  آن،  در  مفیدقب  منظور    منبعی  به 

و همچنین عموم عالقه مندان،  پژوهشگران    ،به ويژه اساتید و دانشجويان  ،آشنايی مخاطبان

 .باشدون نقاشی در اتحاد شوروی وناگگب انوج اب

 

 سعید خاوری نژاد 

۱۴۰۰تابستان    
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 1930دهه  نقاشی تاجریانات 
را تجربه کرد و    ۲۰در قرن  روسیه   نظام سیاسی  اين قرن  ، در  د هر کشور ديگریننماسه 

شد د زيادی  تحوالت  حیات  نیز    هنر  .ستخوش  های  عرصه  ترين  مهم  از  يکی  عنوان  به 

امواج اوج گیری  شاهد    یبه طور مشابهبه ويژه هنرهای تجسمی،  ،  شورک  ينا  ر داجتماعی  

ی  در چند دهه آغازين آن، سبک ها و شیوه ها  طور خاصیر بود. در اين قرن، به  یمتعدد تغ

تأثیرگذار در اين    هایجنبش    و  هنر نقاشی روسیه پديدار شد. سبک هامتعددی در صحنه  

 نیز شامل شدند. شیوه فرعی را   چندين و نددش  ازآغ دبا جريان وسیع آوانگار چند دهه،

 آوانگارد روسی

اواخر دوره روسیه تزاری و   تأثیرگذاری در  هنر آوانگارد روسی به صورت موج بزرگ و 

تا    ۱۸۹۰اين رويکرد هنری در میان هنرمندان روسی از دهه    اد شوروی ظاهر شد.اوايل اتح 

جمله   ۱۹۳۰دهه   از  هايی  سبک  و  بود  گرايی ۲پرماتیسم سو،  ۱م سنیريو  متداول  ساخت   ،۳ ، 

روسی  کوبیستی۴فوتوريسم  فوتوريسم  گرايی جديد   ۵،  بدوی  می شد.    ۶و  شامل  تجربه  را 

سیا  هیجان  با  نقاشی روسی،  در  درآوانگارد  و  بود  انقالب    سی همراه  به  منتهی  سال های 

ا  ۱۹۱7اکتبر   که  هنگامی  آن،  از  پس  هن و  داشت،  رواج  آوانگارد  مختلف    ان مندرشکال 

ن، به سنت هنری روسیه شکلی جديد دادند. ناتالیا گانچارووا نقاش آوانگارد در  اخص آش

ر معاصر روسی به  ضمن اشاره به محوريت اين شیوه در هنر روسیه اظهار کرد: »هن   ۱۹۱۲

 
1. Rayonism 
2. Suprematism 
3. Constructivism 
4. Russian Futurism 
5. Cubo-Futurism 
6. Neo-primitivism 



 اتحاد شوروی: واقع گرایی سوسیالیستینقاشی در  ■ 6

 

وجی رسیده که در زمان حاضر، نقش مهمی در دنیای هنر ايفاء می کند. ايده های غربی  ا

 د داشت«.خواهن ن  دیربرامعاصر برای ما ک

می شد  هنرمندان ساخت گرا يا کانستراکتیويست  بخش مهمی از آوانگارد روسی شامل  

ب  ريان انقال همسو با ج  که  ادندعکاسان را تشکیل می د  که طیفی از نقاشان، پیکرتراشان و

به دنبال هنری معطوف به اهداف اجتماعی رفتند. اين شیوه هنری به طور خاص در    ۱۹۱7

ريسم، ويژگی های متمايز و وگرفتن از فرم های متمرکز در کوبیسم و فوت   عاريها  ب  ری،امعم

، ۲]رودچینکا[   ، آلکساندر رودچنکو۱منحصر به فردی را به نمايش گذاشت. والديمیر تاتلین 

 . بودنداز چهره های شاخص اين سبک  ۴و گوستاو کلیمت  ۳تپانووا ]استیپاناوا[ ارا اسوارو

 گروه سرباز خشت

آغاز   ۶در مسکو   ۱۹۰۹و از    ۵ن آوانگارد روسی، توسط گروه سرباز خشت جريا  وجم  نلیوا

تأثیرپذيری از سبک های روز اروپايی به ويژه پسا امپرسیونیسم  در    ۸بیسم و کو  7شد که با 

ب ابداع کردند.  ه عنوان کانوفرانسه  هنری رنگارنگی  آفرينش  اروپا، شیوه  ن تحوالت هنری 

از گروه  اين  کانچالوفسکی ۹مالويچ   زيمیرکال  قبی  هنرمندان  پیوتر  فالک ۱۰،  روبرت   ،۱۱ ،

]الريوناف[ میخائیل   ناتالیا    ۱۲الريونوف  و    ۱۳گانچارووا و  سمت  به  را  خود  هنری  فعالیت 

که بردند  س  سويی  از  آشکار  قبیل  گسستی  از  روسی  بزرگ  اساتید  رپین بک  ايوان ۱۴ايلیا   ،

 بود.  ۱۶]ايساک لیويتان[ و ايزاک لويتان  ۱۵شیشکین 

 
1. Vladimir Tatlin 
2. Aleksandr Rodchenko 
3. Varvara Stepanova 
4. Gustav Klimt 
5. Knave of Diamonds 
6. Moscow 
7. Post-Impressionism 
8. Cubism 
9. Kazimir Malevich 
10. Pyotr Konchalovsky  
11. Robert Falk 
12. Mikhail Larionov 
13. Natalia Goncharova 
14. Ilya Repin 
15. Ivan Shishkin 
16. Isaac Levitan 
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 نگارد در روسیهو آوام  یسونمک

اوج   آوانگاردنقطه  فاصله  هنر  در  از  و    بود  ۱۹۱7ـ    ۱۹۳۲،  دلیل    ۱۹۳۲پس   حاکمیت به 

هنر  عرصه  مرکز  از  سوسیالیستی،  گرايی  واقع  شدخارج    سبک  تضعیف  آوانگارد   .و   هنر 

قرن   اول  دهه  دو  در  مالويچ  و  رودچنکو  گانچارووا،  رهبری  ابتدا،  ۲۰به  در  بود.    غالب 

گرفت.  نقالبا   ستسیا می  نظر  در  خود  مکمل  را  راديکال  سنتی  غیر  هنر  اين  شوروی  ی 

مل  حکومت کمونیست که به تازگی قدرت را به دست گرفته بود تا مدتی آوانگارد را تح

موارد  در  و  گابو کرد  نائوم  نمود.  تشويق  را  آن  در    ۱ی  که  روس  آلمان    ۱۹۲۲هنرمند  به 

مت کار می کرديم«. اين امر تا حدی ناشی  ی حکورا ب  ما  همهاجرت کرد، گفت: »در ابتدا هم

زمان  در  فرهنگی  مسائل  به  اتحاد شوروی  کمونیست  مرکزی حزب  کمیته  توجهی  کم  از 

 بود.  توری خواه )طرفداران نظام تزاری(پرا با نیروهای ام (۱۹۱7ـ  ۱۹۲۲) ۲جنگ داخلی 

  گیری   رت قدبا    و  ۱۹۲۲پس از پايان جنگ داخلی و تشکیل رسمی دولت شوروی در  

استالین در ارکان حکومتی، آزادی بیان در هنر کاهش يافت و با به قدرت رسیدن وی پس  

رخ  رهای تجسمی شوروی  ، تغییر جدی تری در مسیر هن۱۹۲۴در    ۳از مرگ والديمیر لنین 

یوه ای می خواست که به عنوان داد. رهبری کمونیسم هرگز با اين سبک راحت نبود و ش

ه حزب قرار بگیرد و مردم عادی قادر به درک آن باشند. آوانگارد ستفادا  ردمو  یابزار تبلیغات 

نگ با اتهاماتی نظیر فرمالیستی، خشک و بی روح بودن و ترويج فره  ۱۹۳۰روسی در دهه  

با فشار    ۱۹۲۰یه رانده شد و واقع گرايی سوسیالیستی از هنری که در دهه  ماشینی، به حاش

 ه مدت نیم قرن به سیاست دولتی تبديل شد. ب ۱۹۳۰ ههل ديغیر رسمی حاکم بود، از اوا

به عنوان هنری نخبه گرا و دور از دسترس، باعث شد   با تقبیح هنر آوانگارد  استالین 

هنرمندان از  اروپ  بسیاری  به  با  آوانگارد  شوروی  در  ماندن  در صورت  ها  آن  کنند.  فرار  ا 

نر که در آن ها نظريه  مدارس ه.  دندش خطر انزواء، تبعید، زندان يا حتی اعدام مواجه می  

 هنر آوانگارد تدريس می شد به اجبار تعطیل شدند.

 
1. Naum Gabo 
2. Civil War 
3. Vladimir Lenin 
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 انجمن هنرمندان روسیه انقالبی

انجمن   هنری،  های  انجمن  ترين  مهم  از  ان يکی  روسیه  هنرمندان  هنرمندان  )انجمن  قالبی 

در    ۱انقالب(  لنینگراد   ۱۹۲۲بود که  و  اين گروه در مسکو     و   اشتدیت  فعال  ۲تأسیس شد. 

فعالیت می کرد و بر    ۱۸7۰شد که از    ۳عی جانشین جامعه نمايشگاهی های هنر سیار به نو

دهه   واپسین  در  طبیعی  مناظر  و  زندگی  ترسیم  و  گرايانه  واقع  روسیه  نقاشی  حیات  های 

بود و هنرمندانی از قبیل سرگی   ۴اری تمرکز داشت. اولین رئیس اين گروه پاول راديموف تز

 نیز به آن پیوستند. 7و ايزاک برودسکی  ۶آرخیپاف[ ] پوفخیآرام ر، آب۵مالیوتین 

انقالبی روسیه  هنرمندان  را    ،انجمن  انقالبی  پسا  روسیه  کارگران  روزمره   زندگی 

کشی  می  تصوير  ارتبه  حیات  از  و  فعاالن  ۸سرخ ش  د  روستايی  دهقانان  شهری،  کارگران   ،

اره بازسازی سازمان  »درب  انرمر ف وانقالبی و قهرمانان کارگری الهام می گرفت. پس از صد

، واقع گرايی سوسیالیستی به سنگ بنای فرهنگ استالینی تبديل و ۱۹۳۲« در  ۹ادبی و هنری 

 اين گروه منحل شد. 

 ایهجامعه نقاشان سه پ

نقاشان   پايه جامعه  پیمنوف   ۱۹۲۵در    ۱۰سه  يوری  و  شد  تأسیس  مسکو  و    ۱۱در 

ان در جامعه روسیه بحث های  آن زمر  د  ند.تدر آن حضور داش  ۱۲کا[ ]ديیْنِآلکساندر دينکا  

داغی درباره هدف و ارزش هنر در جريان بود و تأسیس اين گروه واکنشی به جاری بودن  

حال ايجاد شدن بود، فعالیت خود    ی که سوسیالیسم دراين مباحث بود. اين گروه، در عصر 

 
1. The Association of Artists of Revolutionary Russia (AKhRR) 

2. Leningrad: شوروی راندو پترزبورگ در نام شهر سن  

3. The Society for Itinerant Art Exhibitions 

4. Pavel Radimov 

5. Sergey Malyutin 

6. Abram Arkhipov 

7. Issak Brodsky 

8. Red Army 

9. On the Reconstruction of Literary and Art Organization 

10. Society of Easel-Painters 

11. Yury Pimenov 

12. Aleksandr Deyneka 
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انقالب فرهنگی و معطوف به طراحی   يد و جدی  ندگزرا جزئی از اين روند و بخشی از 

 فرهنگ سوسیالیستی نو می دانست.

داشتند،    ۱اين جامعه به نقاشی کامل اعتقاد داشت و نسبت به نقاشی هايی که طرح کلی 

ند، اظهار مخالف می کرد. هنرمندان آن از ام به نظر می رسیدفاقد جزئیات بودند و نیمه تم

و  ۲تگی سزان گرايی ساخ به سطوح رنگی  تصوير  فرم ها،  بردن  ن  بیاز    )تجزيه چارچوب 

با   آن ها  انتقاد می کردند.  عینی گرايخطوط و رنگ هماهنگ(  زيرا    ۳ی غیر  بودند  مخالف 

کاز سوپرماتیستی  هنر  با  که  بود  ناب  انتزاع  از  رابطهشکلی  مالويچ  باور   يمیر  به  و  داشت 

 شت.اايش می گذ ايشان مشکالتی نظیر مسئولیت ناپذيری هنری، ابهام و سیار بودن را به نم

با هنر ساخت گرايانه مخالفت داشت و بر خالف ساخت گرايان که    اشان سه پايهمعه نق اج

ايع کاربردی نظیر  معتقد بودند هنر به منظور شکوفا کردن ظرفیت انقالبی خود بايد با صن

مهندسی و معماری ترکیب شود، به شیوه سنتی تر آفرينش هنری رو آورد و در اين میان،  

 سوسیالیستی را پايه گذاری کرد.رايی گ قعوا  یبرخی اصول فلسف

در   جامعه  از    ۱۹۲۸اين  شماری  و  شد  انشعاب  دچار  داخلی  اختالفات  نتیجه  در 

 منحل شد. ۱۹۳۲نجام در  دند تا اين که سراهنرمندان آن گرد پیمنوف و دينکا جمع ش 

 اتحادیه هنرمندان اتحاد شوروی

هنری موجو  ۱۹۳۲در   گروه های  تمام  انحالل  ادبا  هنادتح،  اتحاد شوروی يه   ۴رمندان 

تأسیس شد. تا پیش از اين، گروه های مستقل مختلفی وجود داشتند و در شوروی فعالیت  

ار نمی شد، اما آثاری که  ه آفرينش هنری اجبمی کردند. اگرچه سیاست رسمی حاکم دربار

هنگامی شدند.  می  روبرو  قضايی  تعقیب  خطر  با  کردند  می  عدول  چارچوب  اين  که    از 

اعالم کرد تمام گروه های هنری و ادبی شوروی    ۱۹۳۲زی حزب کمونیست در  ه مرک یتکم

آن ها خواهند شد، در زمینه هنر، اتحاديه های دولتی مختلف جايگزين  و  اتحاديه    منحل 

 
1. sketchy 

2. pseudo-Cezannism 

3. Non-objectivism 

4. The Artists' Union of the USSR 
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نويسندگان شوروی   هنرمندان کنگره  ادبیات،  زمینه  در  و  تأسیس  ۱۹۳۴)  ۱اتحاد شوروی   )

 شد. 

ه با پیشگامان آوانگارد در سه دهه گذشته مخالفت  عاالن ف  ینتالسدر اين زمان بود که ا 

بورژوا برچسب  ماندند،  روسیه  در  که  مالويچ  نظیر  نقاشانی  و  طور   ۲کرد  به  و  خوردند 

ای م افزاينده  آثار  نشین شدنزوی شدند؛  يا گوشه  تبعید  و  ها جمع شد  موزه  از  ند.  يشان 

گی و هنری توسط رژيم  فرهن  ی،امنظ  ،اجرای وحشتناک تصفیه های خونبار عناصر سیاسی

 استالین آخرين بقايای منتقدان واقع گرايی سوسیالیستی را خاموش کرد. چندين دهه بعد، 

 نحل شد.م ۱۹۹۲در ژانويه   با فروپاشی شوروی، اين اتحاديه نیز

 

 
1. Congress of Soviet Writers 

2. bourgeois 
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کشبوی   تصوير  به  مختلف، ا  های  موقعیت  در  اتحاد شوروی  و  انقالب  رهبران  یدن 

کرد.    سیاسی در نقاشی شوروی مطرحهای  خود را به عنوان يکی از مهم ترين پرتره کش  

م های  شماریپرتره  مختلف،  های  موقعیت  در  لنین  از  او  تصاوير    تعدد  مشهورترين  از 

با شمار  ند؛ سخنرانی ها و  هد  می  لنقاشی روسی در اين عصر را تشکی همايش هايی که 

همچون   لنین  و  است  همراه  شیفته  سراسر  شنوندگان  و  بینندگان  و  مخاطبان  از  فراوانی 

ده های مشتاق، در کانون توجه قرار دارد.  خنرانی و هدايت توقهرمانی بی بديل، در حال س 

مشهور   هنرمند  اين  پرتره  آثار  از  توجهی  قابل  بخش  دومین    یوروشهمچنین  استالین  به 

هبر حزب کمونیست تعلق دارد. تصاوير وی از استالین، سنین مختلف اين رهبر را شامل  ر

د نمايش  به  مختلف  اماکن  و  ها  موقعیت  در  و  شود  سخنرامی  از  آيد؛  تا  رمی  گرفته  نی 

 هدايت و رهبری فرماندهان نظامی.
 

 

 ، مسکو۲موزه دولتی تاريخ م.، س. ۹۰×  ۱۳۵، بوم یو ربر  رنگ روغن، ۱۹۱۹، ۱لنین با مانیفست  ايزاک برودسکی،

 
1. Lenin with a Manifesto 
2. State Historical Museum 
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. خلق شد  ۱۹۳۰لنین، در  از  ايزاک برودسکی  يکی از معروف ترين نقاشی های پرتره  

در   اسمولنی  در  آ  7۱۹۱۱لنین  ترين  شاخص  گرايیاز  واقع  اتحاد    ثار  رهبر  سوسیالیستی، 

مت انقالبی در وکحزی  کبه نمايش می گذارد که مقر مر  ۲شوروی را در مؤسسه اسمولنی

بود. اين نقاشی، به جای اشاره به واقعیات پیچیده    ۱۹۱7های اولیه پس از انقالب اکتبر    ماه

خوش بینانه ای داشت.  دهد که حس اشتیاق  معاصر خود، ايام به نسبت آرامی را نشان می  

  : است  تمام جزئیات موجود در اين صحنه در تضاد با وفور جزئیات در آثار دوران تزاری

داده شده بر روی مبلمان اين دفتر موقتی تا جامه ساده لنین و سیمای    از ملحفه های قرار

ابعادی نزديک  هبر انقالب را در  سانتی متر، ر  ۱۹۰آرامِ ناآرامی ساز او. اين پرتره در ارتفاع  

به اندازه طبیعی به تصوير می کشد و با دقتی که در بیان جزئیات از جمله چوب صیقلی  

 ف چوبی براق دارد، استعداد تکنیکی هنرمند را نشان می دهد. بافت پارچه ها و ک  ،نلمابم
 

 
 

گالری دولتی  .، س.م ۱۹۰×  ۲۸7، ومرنگ روغن بر روی ب ، ۱۹۳۰، ۱۹۱7لنین در اسمولنی در  ايزاک برودسکی،

 ترتیاکوف، مسکو 
 

1. Lenin in Smolniy in 1917 
2. Smolny Institute 
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، ۱۹۳۳، ۱۹۲۰۱مه  ۵ م به جبهه غربی درا زع ز ااسخنرانی لنین برای واحدهای ارتش سرخ پیش  ايزاک برودسکی،باال:  
 ، مسکو۲موزه مرکزی لنین س.م.،  ۲۸۰×  ۴۲۰، رنگ روغن بر روی بوم

 رنگ روغن ، ۱۹۲۹، ۱۹۱7۳اه پوتیلوف در مه ايی کارگران نیروگسخنرانی لنین در گردهم ايزاک برودسکی،پايین: 
 موزه دولتی تاريخ، مسکو س.م.،  ۲۸۰×  ۵۵۵، بر روی بوم 

 
1. Lenin's Speech before the Red Army Units, Sent to the Western Front on May 5, 
1920 
2. The Central Lenin Museum 
3. Lenin’s Speach at a Rally of Workers of the Putilov Plant at May 1917 
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س.م.،  ۳۲۰×  ۵۳۲، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۲۹، ۱خنرانی لنین در دومین کنگره جهانی کمینترن س  ايزاک برودسکی،  :البا
 موزه دولتی تاريخ، مسکو

 مجموعه شخصی؟س.م.،  ۲۰۲×  ۴۵۰، رنگ روغن بر روی بوم ، ۱۹۶7، ۳رای شوراها! قدرت بتمام  ،۲کی ياردانسبوريس اپايین: 

موزه دولتی تاريخ، س.م.،  ۲۸۰×  ۲۱۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۳۰، ۴يبون لنین پشت تر یموف،س ارر گدآلکسانصفحه بعد: 
 مسکو

 
1. Lenin's Speech on the 2nd World Congress of the Comintern 
2. Boris Iyordansky 
3. All power to the Soviets! 
4. Lenin on the podium 
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س.م.،   ۱۶۰×  ۱۹۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۲۱۹۸ ،۲درباره زمیندرباره زندگی،  ،۱انگلس کوزلوف ]انگیلس کازلوف[ 

 مجموعه شخصی؟ 

 

رمندان اتحاد  و رئیس اتحاديه هن  ی وشور  از نقاشان شهیر اتحاد  آلکساندر گراسیموف

شوروی  هنر  آکادمی  رئیس  و  عنوان  ۱۹۳۸  در  ۳شوروی  تحت  مشهوری  و    اثر  استالین 

کرملین  در  ]واراشیالف[  کرد  ۴ووروشیلوف  دوخلق  اين  مهم  .  نظامی    چهره  و  سیاسی 

حلی از کرملین در حال قدم زدن هستند و در پس زمینه، نمايی از مسکو و  شوروی در م

 
1. Engels Kozlov 

2. About life, about the Earth 

3. Soviet Academy of Arts 

4. Stalin and Voroshilov in the Kremlin 
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شود. ووروشیلوف يکی از پنج مارشال شوروی که باالترين  های آن مشاهده می    ناختماس

ابه  درجه نظامی اين کشور بود، از دوستان و معتمدين استالین محسوب می شد. ژست مش

اخص سیاسی و نظامی شوروی که غرق در گفتگو هستند و قدم می زنند  اين دو چهره ش 

 دم مشاهده می شود.ر مسکو و انبوه مرهش  ا وهدر برابر پس زمینه ای از کارخانه 

 

 

.، س.م ۲۹۶×  ۳۸۶، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۳۸، استالین و ووروشیلوف ]واراشیالف[ در کرملین آلکساندر گراسیموف،

 تیاکوف، مسکو گالری دولتی تر
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اين تصوير مملو از نمادگرايی و مضمون آن حاکی از امید است: ابرهای آسمان بارانی  

تیره اين دو   روند و آسماين صاف   یمار  نک و بهاری را به نمايش خواهند گذاشت. جامه 

اونیفرم   قرمز  های  رنگ  و  دارد  همخوانی  مسکو  معماری  و  صنعتی  فضای  با  چهره 

سرخ روی برج کرملین و پرچم های سرخ در پس زمینه همنوا است.  روشیلوف با ستاره  وو

تالین بود که از  یت در حال ظهور اسصخشیش  کمی توان در اين تصوير به درستی شاهد  

نقاشی،  اين  در  رفت.  می  شمار  به  دوره  اين  در  ويژه  به  سوسیالیستی  گرايی  واقع  ارکان 

و   شجاع  رهبری  به صورت  درم استالین  نمايش  به  و مصمم  است  بخش  الهام  که  آيد   ی 

 رد. اد نانیبه عنوان پدر محبوب توده ها و فرزندان شوروی، چهره ای مملو از حس اطم

 

 
ــزاک برود ــکی،ايـ ــره ژوزف  سـ پرتـ

ــتالین ــن ، ۱۹۲۸، ۱اسـ ــگ روغـ  رنـ

ــوم ــر روی بـ س.م.،  ۱۳۱×  ۱۰۳، بـ

ــیه ــر روسـ ــادمی هنـ ــوزه آکـ  ، ۲مـ

 سن پترزبورگ

 
بعد:   بر ايزاصفحه  پرتره   ودسکی،ک 

ا و.  روغن ،  ۱۹۳۳،  ۳ستالینژ.   رنگ 

بوم  روی  س.م.،   ۱۳۱×    ۱۰۳،  بر 

دولتی  نمايشگاهی  مرکز  و  موزه 

 کوسم ،۴و ز راسی
 

 
1. Portrait of Joseph Stalin 

2. Museum of the Russian 

Academy of Arts 

3. Portrait of J. V. Stalin 

4. State Museum and 

Exhibition Center ROSIZO 
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ــاال:  ــودور شــوپرب  ،۱نيفئ

، ۲ما  یمادر  نیصبح سرزم

ــن ۱۹۴۸  ، رنــــگ روغــ

 ۱۶7×    ۲۳۲بوم،    یبر رو

ــالر ــ یس.م.، گـ  یدولتـ

 مسکو اکوف،يتر
 

ــايین:  در آلکســـــانپـــ

، ۳د، ســـوگنســـیموفگرا

 مداد و آبرنگ ،  ۱۹۴۰دهه  

بر روی کاغذ چسبیده بـه 

س.م.،  ۱۲۳×  ۱۶۱، بـــوم

 مجموعه شخصی؟

 
1. Fyodor Shuprin 
2. Morning of Our Motherland 
3. Oath 
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 سان جدیدنا

بود. شاتحاد   خود  ايدئولوژيک  اقتضائات  با  متناسب  جديد  انسانی  تربیت  دنبال  به  وروی 

انسان    پس عنوان  تحت  /ا)  ۱جديدمفهومی  مرد  يا  شوروی  /  نسان  مرد  يا  جديد  زن    زن 

  چناناجتماعی اين کشور مورد استفاده قرار گرفت.    شوروی(، در ادبیات سیاسی و گفتمان

موضوع نقاشی و ساير فرم های هنری تبديل شد. انسان  د به  انسان جدي   ت،رف  می  که انتظار

  بود، بدنه جامعه را تشکیل   یکمونیست   نظام جديد که فردی مجاب شده و همراه و معاضد  

توج با  داد که  آبادانی  می  باورهای کمونیستی،  و  آرمان ها  به  را  ه  کشور و ساخت و ساز 

عاری از فرديت، ضمن فدا کردن    ن و نظام سیاسی،یهم  هب  ددنبال می کرد. وی با نظم و تعه

 .شتجان خود برای کشور، بر غرائز خود کنترل دا

 

 
 

 ، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۳۲، ۳نمايندگان اعزامی زن ششمین گنگره ]حزب کمونیست[ ، ۲اولگا يانوفسکايا 

 س.م.، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ  ۱۰۱×  ۱۴۹
 

1. New Man (New Soviet Man) 
2. Olga Yanovskaya 
3. Female Delegates of the Sixth Congress 
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آلکساندر ساموخوالوف، نمايندگان  اعزامی زن 1، ۱۹۳۹، رنگ روغن بر روی بوم،  ۹۸ × ۱۳۹ س.م.، موزه دولتی روسیه،  

 سن پترزبورگ 
 

1. Female Delegates 
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چهره آرمانی  نار مرد جديد، مفهوم زن جديد نیز وجود داشت که  از سوی ديگر، در ک

وش مردان کار  زن قهرمان و موفق را ترسیم می کرد. زنانی که برای آبادانی کشور، دوشاد

آن، با فرزندآوری هرچه بیشتر، نسل انسان جديد شوروی را افزايش    ند و در کنارمی کرد

ر اقوام ساکن مناطق پیرامونی و دور از مرکز،  می دادند. زنان در جوامع محلی و به ويژه د

موفقیت    به دادن  نشان  برای  جذابی  موضوعات  به  قفقاز،  و  میانه  آسیای  در  خاص  طور 

 ربیت زنان پیشگام تبديل شدند. ی شوروی در تهای آموزشی و نوگرايبرنامه  
 

 
گالری تصوير منطقه ای  س.م.،  ۱7۰×  ۲۶۵، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۳7، ۱در مالقات زنانآلکساندر دينکا، 

 ، روسیه ۲چلیابینسک 
 

1. At the Women's Meeting 
2. Chelyabinsk Regional Picture Gallery 
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اتحاد  در توسعه و ترفیع جايگاه و حقوق زن در    کمونیست مسکوسیاست های رژيم  

. دو تأثیر بسیار مهم رژيم جديد بر جامعه  استئز اهمیت  سوسیالیستی حاشوروی  جماهیر  

و سپس توجه به  آموزش و پرورش و ارتقای سواد عمومی    توسعهسنتی اين کشور، ابتدا  

اجتماعی بود. مشارکت فراوان و گسترده زنان در   جايگاه و حقوق زن در عرصه فردی و

ر در اماکن  ع سیاسی، حضودر فعالیت ها و مجامانقالب، به عهده گرفتن نقش های مهم  

علمی و پرداختن به کارهای تحقیقاتی، فعالیت پاياپای با مردان در ارتش، کار در کارخانه،  

شد زن در اتحاد شوروی    سترده در بخش کشاورزی و ده ها فعالیت ديگر باعثحضور گ

 تبديل شود. به عنصری بسیار فعال در تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور
 

 
 

 ، رنگ روغن بر روی بوم،  ۱۹۵۸، ۲می شويم«   یوارد زندگی جديد  ؛وز فارغ التحصیلیر، ۱د کیتايف آخم
 ، اياالت متحده آمريکا ۴، يوتا ۳ر اسپرينگويلموزه هنس.م.،  7/۱۱7×  ۹/۲۸7

 
1. Akhmed Kitaev 
2. Just Graduated; ‘We Are Going into a New Life’ 
3. Springville Museum of Art 
4. Utah 
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( در اثر خود از کارگران متروی لنینگراد، تصويری  ۱۹۱۵ـ    ۲۰۰۴)  ۱ی ون راتنیتسکسمی

ر نوين بود. زمانی که مترو، نسل جديدی از  ازتاب روح عصزن کشید که در صدد باز دو  

دو زن را می توان  حمل و نقل و همچنین دستاورد پیشرفته در فناوری تصور می شد، اين  

اه جديد به زندگی و برابری جنسیتی در نظر گرفت. زنان تا حدی، مجسم کننده و نماد نگ

دی به دلیل پوشیدن  ین حال، تا ح ول کار بودند و در عدر شريطی به دشواری مردان مشغ

 اين اونیفرم ها، زنانگی خود را حفظ می کردند. 
 

 

 

 
 

، ســـیمیون راتنیتســـکی

کـــــارگران متـــــروی 

ناديژدا آلکسیوا ل نینگراد؛ 
، ۲و فائینـــا تیاگوشـــوا

ــگ ۱۹7۱ـ  ۱۹7۲ ، رنــ

ــوم،  ــر روی ب ــن ب روغ

س.م.،   ۶/۱۱۴×    ۵/۱۰۵

واقع گـرای هنر    مؤسسه

 ، مسکوروسیه

 
1. Semyon Rotnitsky 

2. Leningrad Metro Workers; Nadezhda Alekseeva and Faina Tyagusheva 
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 انقالبیبیت تعلیم و تر

ايجاد سازکار آموزشی ايدئولوژيک و کنترل مستمر فعالیت های آموزشی  دولت انقالبی با  

دان و  آموزان  دانش  دبرای  آينده  های  نسل  رشد  منظور  به  را  زمینه  فضايی  شجويان،  ر 
کودکان   سازماندهی  و  کمونیسم  با  مرتبط  های  گروه  تشکیل  کرد.  فراهم  و  کمونیستی 

لب گروه های تشکیالتی، بستر نفوذ آموزه های حزب در  ن جوان در قانوجوان و دانشجويا

لوژی در قالب کتاب های درسی  اذهان آينده سازان شوروی را در کنار تزريق مستمر ايدئو
فرا آموزشی،  فضای  پرورش  و  و  آموزش  وظیفه  که  شد  می  ترويج  ديدگاه  اين  نمود.  هم 

 یت است.سی متولی تربست و حزب و نظام سیا کودکان بر عهده والدين نی

 

 
 

 روسیه  ،۴والديمیر  ،۳موزه تاريخ و هنر مورام   ، رنگ روغن بر روی بوم،۱۹۲۹ ،۲پیشگام ها ، ۱ايوان کولیکوف

 
1. Ivan Kulikov 
2. Pioneers 
3. Murom Museum of History and Art 
4. Vladimir 
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پرورش   آموزش شوروی    و  نقاشی  آثار  ش مش در  می  های  اهده  سیاست  دلیل  به  و  د 

همراه   سواد  نرخ  افزايش  با  که  شوروی  اتحاد  در  يافتبوددولت  اهمیت  تأسیس    با  . ، 

برای  ريای  کمیسا مکتب    ،۱ش آموز خلق  های  آموزه  مطابق  تربیت  و  تعلیم  سنگین  وظیفه 

، ۲اکتبری کوچک و در ادامه، سه نهاد عمده شامل  کمونیسم در چارچوبی جديد آغاز شد  

شوروی س اتحاد  جوان  پیشگام  لنینیست    ۳ازمان  جوانان  کمونیستی  سراسری  اتحاديه  و 

 ربیت کودکان، نوجوانان و جوانان فعال شدند. ار آموزش و ت به منظور استمر ۴ول(ما مسا)ک

 
 

 

دونچیف  پیشگام   ،۵سرگی  ، ۶درود 

دهه   روغن ،  ۱۹۲۰اواسط   رنگ 

 س.م. ۵۰×  ۳۵، مقوا روی   بر

 

 

 
1. People's Commissariat for Education 
2. Little Octobrist 

3. Young Pioneer Organization of the Soviet Union 
4. All-Union Leninist Young Communist League (Komsomol) 
5. Pioneer Salute 

6. Sergey Dunchev 
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 وسیه ر ،والديمیر ،موزه تاريخ و هنر مورام  ، رنگ روغن بر روی بوم،۱۹۲۹ ،۱ز جهانی جوانان روايوان کولیکوف، 

 
1. International Youth Day 
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، ۳گالری تصوير دينکای کورسک س.م.،   ۸۶×  ۹۶، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۳۴، ۲پیشگام  ،۱والی بلیايفباال: نیک
 روسیه 

مجموعه  .، س.م ۵/۱۰۰×  ۱۴۱ی بوم، ر رو، رنگ روغن ب ۱۹۴۹ ،۵رز برای استالین ، ۴ديمیرسکی پايین: بوريس وال
 اتريش  ،۶شخصی هوروات 

 
1. Nikolay Belyaev 
2. Pioneer 
3. Kursk Deineka Picture Gallery 
4. Boris Vladimirski 
5. Roses for Stalin 
6. Horvath-Collection 
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 گالری تصوير دينکای کورسک، روسیه س.م.،  ۹۰×  ۱۰۰، بر روی بومرنگ روغن ، ۱۹۳۴، ۱م پیشگا  ،آلکساندر دينکا

 

 .س.م ۶۰×  ۴۵، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۵۰دهه ، ۳برای درس ها  ،۲آلکساندر استوپینصفحه بعد: 

 
1. Pioneer 
2. Aleksandr Stupin 

3. For Lessons 
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.م.،  س ۱۱۲×  ۱۴۹بوم، ، رنگ روغن بر روی ۱۹۵۱ ،)دارای چند نسخه(  ۲کامسامولدر  رشيپذ، ۱يگوريفسرگی گر

 ۳، اوکراين اوکراينی کیفموزه هنر 
 

آموزش و پرورش و توجه به تعلیم و تربیت نسل های جديد، اقدامی مقابله ای به دو 

بود: گست ايدئولوژیمنظور  نفوذ دين.  به ويژه در    رش سوسیالیسم و محدود کردن  رسمی 

داشت و اين مقابله   قالب تبلیغات سیاسی خود، با نهاد دين و امور مذهبی مخالفت بسیاری

ه بود. نهاد دين و دجوانب مهم حیات اجتماعی و فرهنگی شوروی تبديل کر  را به يکی از

ن به عنوان اهريمن مشغول  مؤمنان، از جمله دشمنان ايدئولوژيک  ظام معرفی می شدند که 

ء استفاده از خلق ها بودند. ضديت با دين و زير سؤال بردن آموزه های مذهبی، امری  سو

ه پرورش نسل های انسان جديد برای پیشبرد اهداف  نیستی و الزم سو با آموزه های کموهم

متعد تصاوير  که  حالی  در  بود.  شوروی  در  کمونیسم  و  و  سوسیالیسم  اماکن  از  دی 

مايه مذهبی در سراسر قرن های گذشته خلق می شد و موضوعات مذهبی يا آثاری با درون 

 
1. Sergey Grigoriev 
2. Admission into the Komsomol 
3. Kiev Museum of Ukrainian Art 
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آثار هنری برجسته    پیرامون آن،  مفاهیم و پديده های  نقاشان زيادی با الگوگیری از دين و

خلق می کردند، دين در شوروی به عنوان يک دشمن طبقاتی معرفی شد و هنر دينی بسیار 

دين  محدود   مفهوم  تحقیرآمیز  تصوير کشیدن  به  البته  در  شد.  امری شايع  مذهبی،  افراد  و 

ه های تعلیم  ی وجود دارند که صحنپوسترها و آثار تبلیغاتی سیاسی بود. در عوض، تابلوهاي

از   برنامه سوادآموزی گسترده و پرورش کمونیستی توده های مشتاق  اقوام  و تربیت،  تمام 

ت اين امر  نمايش می گذاشتند. پس از مرگ استالین از حساسی  توسط اتحاد شوروی را به

بیش آثار  اين  اما  شد،  تولید  مذهبی  مضامین  با  زيادی  های  نقاشی  و  شد  جنبه  کاسته  تر 

 رسمی برخوردار نبودند.  و از حمايت  شخصی داشتند

 

 
 

ــکی ــد وينیتس ــازنده ، ۱داوي س

ــگ روغــن ۱۹۸۲، ۲جــوان  ، رن

س.م.،   ۶۵×    ۸۰بر روی بـوم،  

 جموعه شخصی؟م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. David Vinitsky 

2. The Young Builder 
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 جامعه جدید

وم انسان جديد، جامعه جديد نیز شکل گرفت که به عنوان جامعه ای بی طبقه،  مشابه مفه

ه از  به  متشکل  متعهد  افراد  سو مین  های  زندگی آرمان  شیوه  بود.  کمونیستی  و  سیالیستی 

مفاهیمی بر  و  قرار می گرفت  توجه  در جامعه، مورد  رهبری  نقش  و  نظم،    اشتراکی  نظیر 

 گذشتگی فردی برای جمع، تأکید می شد. ن از خودتعهد و وفاداری، کار و تالش و همچنی

انقالب   کم  ۱۹۱7پاسداشت  های  آرمان  مختو  اشکال  به  نقونیستی  هنر  در  اشی  لف 

راهپیمايی ها، تجمعات و گردهمايی های   بی شمار  از تصاوير  نمايش درآمد.  به  شوروی 

داشت رهبران خلق  آينده، ادای احترام به آرمان های انقالب و بزرگانقالبیون يا نسل های  

  رکز بر جنبه انقالبیگرفته تا صحنه های تاريخی از سیر تکاملی انقالب روسیه، همگی با تم 

ان گرايانه سوسیالیستی و کمونیستی، سعی در خلق تصاويری داشتند که بیننده  و روحیه آرم

انق رفیع  جايگاه  تحسین  به  را  اکتبر  خود  در    ۱۹۱7الب  را  ها  نقاشی  اين  کند.  کنار  وادار 

گرای    پرتره های رهبران انقالب، می توان يکی از رايج ترين مضامین موجود در هنر واقع

 مداد کرد.سوسیالیستی قل

 
موزه  س.م.،  7/۱۱7×  ۹/۲۸7، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۵۸، ۲روز انتخابات در مزرعه اشتراکی ، ۱يوان کوژونیکوفا

 هنر اسپرينگويل، يوتا، اياالت متحده آمريکا

 
1. Ivan Kozhevnikov 
2. Election Day on the Collective Farm  
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الری گس.م.،  ۲۸۵×  ۲۰۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۹۳۴، ۱اکتبر  ۲۵تظاهرات اول ماه مه در خیابان   يزاک برودسکی،ا
 رتیاکوف، مسکو دولتی ت 

 
1. 1st May Day Demonstration on October 25 Avenue 
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 م رنگ روغن بر روی بو ،  ۱۹۶۱، ۱در حال مطالعه آلکساندر دينکا، 

 

 
1. At Study 
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  هنرس.م.، موزه  ۲۰۰×  ۳۰۰رنگ روغن بر روی بوم، ، ۱۹۶۰، ۲اهدای دومین نشان لنین به اوکراين  گ؛رافتخار بز، ۱ايوان تیخی 

 ياالت متحده آمريکا ، ا۵، مینه سوتا ۴مینیاپولیس ، ۳روسی

 
1. Ivan Tikhy 

2. High Honor; Second Order of Lenin Awarded to Ukraine 

3. The Museum of Russian Art 

4. Minneapolis 

5. Minnesota 
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روسی،   هنرس.م.، موزه  7۵۱×  ۳۶۰رنگ روغن بر روی بوم،  ، ۱۹۵۶ ،۱روز يادبود تاراس شوچنکو  ؛کانیو، یايوان تیخ

 لیس، مینه سوتا، اياالت متحده آمريکامینیاپو

 

 
 

 

 

 
1. Kaniv; Taras Shevchenko Memorial Day 



 129 ■ ی: سبک رسمیالیستیسوس ییواقع گرا

 

 فناوری و پیشرفت علمی

پیشرف  و  اتحاد شوروی، دستاوردها  بادر  معرفی و منعکس می شد. حجم    ت ها  تمام قوا 

ت  از  های  عظیمی  موفقیت  و  ها  پیشرفت  آخرين  با  مردم  عموم  کردن  آشنا  بلیغات صرف 

کشور   فنی  و  تجعلمی  هنرهای  در  شد.  تصاوير  می  فضاهای  سمی،  و  اماکن  از  مختلف 

  ز توسعهبه ويژه پس ا  ۱۹۶۰مرتبط با علم و فناوری به چشم می خورد. اين امر در دهه  

ه، دانش فضايی، شکوفا شد و يکی از  نسبی کشور در زمینه علوم مختلف و مهم تر از هم

فعالیت  کشیدن  تصوير  به  دهه،  اين  در  رايج  پزشکان،  موضوعات  و   دانشمندان،  مهندسان 

 ارگران در حوزه های مختلف علم و فناوری بود.ک

نشان می دهد که تمام    ادی را ، افر۲مهندسان طراحی ( در  ۱۹۳۴)متولد    ۱استپانوف ايوان  

به  را  خود  آرزوهای  و  را    افکار  آيندگان  زندگی  نحوه  ها  آن  کنند.  می  معطوف   آينده 

شهری و   نواحیجات،  هنگی، کارخان ها، مدارس، مراکز فر می فهمند و بنابراين مهدکودک  

ه  اين مهندسان طراح را ک  ،همچنین ابزارهای مدرن حمل و نقل را طراحی می کنند. نقاش

 قهرمان ترسیم می کند.  پیرامون را برای ديگران بهبود می دهند به عنوانمحیط 
 

،  قع گرای روسیه مؤسسه هنر واگ روغن بر روی بوم، رن، ۱۹۶7 )بخشی از تصوير(، مهندسان طراحی، ايوان استپانوف
 مسکو

 
1. Ivan Stepanov 

2. Design Egineers 
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چند   گاه  و  يک  گاه  داشت؛  را  خود  قهرمان  آرمانی  شکل  شوروی  عمر  از  دهه  هر 

نظامیان و قهرمانان ورزشی  ح می کرد. در زمان استالین، خلبانان قطب نورد،  را مطر  قهرمان

می   جای  دسته  اين  بهبودگرفتنددر  دوره  و  خروشچف  زمان  در  نیز    .  غرب  با  روابط 

فضانوردان به قهرمان آرمانی تبديل شدند. توجه ويژه به علم و نقش دانش در  یزيکدانان و ف

  باعث خلق آثار هنری متعددی شد که موضوع خود را   ،۱۹۶۰ه  توسعه کشور به ويژه در ده

به صحنه های آزمايشگاهی، دانشگاه ها، صنعت هوافضا و اماکنی از اين دست اختصاص  

دانشمندان،  می   و  متخدادند  و  از  پزشکان  شماری  داشتند.  حضور  ها  آن  در  صصان 

فتگو يا انجام  بحث و گهنرمندان، با نقاشی کشیدن از صحنه هايی که دانشمندان در حال  

قابلیت های علمی شوروی  ده خود را با دستاوردهای و آزمايشات مختلف علمی بودند، بینن

 آشنا می کردند. 

 
 

 

، سحیـــیم آوروتـــی

، نظريـــه پـــردازان

ن ، رنگ روغـ۱۹۶۲

مـوزه بر روی بـوم،  

دولتـــــی هنـــــر 

، ۱نووسیبیرســــــک

 روسیه
 

 

 

 

 

 
1. Novosibirsk State Art Museum 
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 سیه موزه دولتی هنر نووسیبیرسک، رووغن بر روی بوم، ، رنگ ر۱۹۶۵، نظريه پردازان، کازلوف و اسمیرنووا 
 

شد.  تبديل  مشابه  آثاری  خلق  برای  الگويی  به  فیزيک  دانشمندان  و  فیزيک  موضوع 

با موضوع نظريه پردازان فیزيک و در فضايی    ۱۹۶۰د که در دهه  قل، سه اثر وجود دارحدا

آووروتیس حییم  شد.  خلق  مشابه  نسبت  اث۱۹۲۸ـ    ۲۰۰7)  ۱به  در  شیوه  (  به  خود   ر 

  ۲( و گالینا اسمیرنووا۱۹۲۶ـ    ۲۰۰7لس کازلوف )و همچنین انگ   ۱۹۶۲»سبک سخت« در  

مشترک  ۱۹۲۸ـ    ۲۰۱۵) نقاشی  در  مبا،  ۱۹۶۵در    ۳پردازان   نظريه (  موضوع  علم  به  حث 

 فیزيک در میان دانشمندان پرداختی هنرمندانه کردند. 

را خلق کرد،   نظريه پردازان  خود،  ر مشهور اث  ۱۹۶۴از اين هنرمندان که در  ديگر  يکی  

در اين تصوير، دانشمندان فیزيکدان به ظاهر در حال بحث و   نام داشت.  ۴ان میخائیل کاناي

 
1. Khaim Avrutis 

2. Galina Smirnova 

3. Theorists 

4. Mikhail Kanayan 
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دين يا الکترودينامیک کوانتومی هستند و  يک ذرات بنیاه مشکلی در حوزه فیزگفتگو دربار

فاينمن های  دياگرام  از  امر  ترسیم  ۱اين  سیاه  تخته  روی  بر  قا  که  است. شده  مشاهده  بل 

تبادل نظر می کنند و  دانشمندان در فضای داخلی مؤسسه   ای علمی درباره مسائل فیزيک 

 ، جدی تر است.ه سیاه هستندپوش که در جلوی تخت اين گفتگو میان دو فرد کت و شلوار 

 

 

 
1. Feynman diagram 
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 مجموعه شخصی هنرمند  رنگ روغن بر روی بوم، ،۱۹۶۴ ،نظريه پردازان، میخائیل کانايان

اشکال هندسی ترسیم شده بر    نه تنها جزئیات محل را با دقت می آفريند، بلکه  هنرمند

به فضاهای  مثال، عالقه هنرمند  روی تخته سیاه را به امری هنری تبديل می کند. به عنوان  

بابريکوف دا آلکسی  گفته  به  که  بود  ارتباط  در  دوره  آن  در  رايج  روند  با  گويی  خلی 

پديدار    ديگری  ۲به منظور مخالفت با »سبک سخت«، بیدرماير ، گويی  منتقد هنر  ۱]بابريکاف[ 

در   اجتماعی  تحوالت  از  ای  دوره  بیدرماير  بود.  مر  ۱۸۱۵ـ    ۱۸۴۸شده  اروپای   کزی  در 

ان بود که در آن با رشد طبقه متوسط، هنر در دسترس عموم  ات آلمانی زببه ويژه اجتماع

بیشتری تمکز  داخلی  های  صحنه  بر  و  گرفت  دو  قرار  فیلسوفانه  شد.  تأمل  و  فکری  ئل 

حساس راحتی همراه می شود که توسط فرد در حال کشیدن سیگار  علمی، با رنگ گرم و ا

 ن به وجود می آيد.و دو فنجان چای کنار گلدا

بور آثار    ۳اک آلکساندر  میان  در  داشت.  و علوم عالقه  فناوری  با  مرتبط  به موضوعات 

از   هايی  صحنه  شاهد  توان  می  وی 

 ا و نیروگاه های اتمی بود. رخانه هکا

 
 

بوراک باليارسک  رد،  آلکساندر  اتمی  دهه    ،۴نیروگاه 

بوم  ،۱۹۶۰ روی  بر  روغن  .م.، س  7۱×    ۵۰  رنگ 

 صی مجموعه شخ

 
 

 
1. Aleksy Bobrikov 

2. Biedermeier 

3. Aleksandr Burak 

4. At Beloyarsk NPP 
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نیروگـاه   در،  راکآلکساندر بو  باال:

ــک ــی باليارس ــگ  ،۱۹7۰ ،اتم رن

ــر  ــن بـــ ــومروغـــ  ، روی بـــ

 مجموعه شخصی س.م.، ۴۲×  7۵
 

شمال   در، ر بوراکآلکساندپايین: 

رنگ روغن بر روی   ،۱۹۶۴ ،۱دور

مجموعه  .، س.م ۶7×  ۵۴ بوم

 شخصی
 

 

 

 
1. In the Far North 
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تـامین در کارخانـه وي،  ۱باال: ايرينا وارابیـووا

میـوه گـل   ؛ ريخـتن شـربتسازی شیولکاوا

 .مس. ۳۸×  ۵۰،  ۳چاپ لینو ،۱۹۶۱ ،۲رز

 
ــوادزه ــوان وپخ ــايین: اي ــداز؛ ، ۴پ ــم ان چش

ــوا ــمندان ج ــن  ،۱۸۱۹، ۵ندانش ــگ روغ  رن

 .بر روی بوم

 

 
1. Irina Vorobyova 

2. At the Shchyolkovo Vitamin 

Plant; Rosehip Syrup Spill 

3. linocut 

4. Ivan Vepkhvadze 

5. Perspective; Young Scientists 
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مرکز   موزه و رنگ روغن بر روی بوم، ،۸۵۱۹، ۲سايبرنتیک  قطعه سمت راست اثر سه تکه[]، ۱يژيخويکتور ]ويکتار[ ر
 سکو تی راسیزو، منمايشگاهی دول

 
1. Viktor Ryzhikh 
2. Cybernetics 
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 دستاوردهای فضایی

و   نمايش گذاشتن سطح فناوری و توانايی های علمی شوروی کمونیستی در رسیدن به فضا

کشور درنو اين  هنر  مهم  مضامین  از  دانش،  مرزهای  در    رديدن  پیشگامی  مفهوم  که  بود 

 ه آن يژه فضانوردان برجستصنعت هوافضا را برای مدتی به ارمغان آورد و شوروی و به و

 را مورد توجه همگان قرار داد. ۱گاگارين ه يوری از جمل

در   پالتنوف   ۱۹۶۵گاگارين  آندری  کارگاه  ب۱۹۱۶ـ    ۱۹۹7)  ۲از  اين  (  و  کرد  ازديد 

هور شوروی پرتره ای فوری کشید و آن را مدلی برای اثر  هنرمند از مدل زنده فضانورد مش

بدرود ديگر از جمله  چندين پرتره  ( و همچنین  ۱۹77)ين  يوری گاگارسه تکه ای آتی خود  
 قرار داد. (  ۱۹7۹) ۳زمین!

 
 ، مسکو مؤسسه هنر واقع گرای روسیهس.م.،  ۸۰×  ۱۰۰ ،بوم رنگ روغن بر روی ،۱۹7۹، بدرود زمین!، آندری پالتنوف

 
1. Yuri Gagarin 
2. Andrey Plotnov 

3. Goodbye, the Earth! 
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 فناوری فضايی در اتحاد شوروی يکی از عوامل غرور ملی و از افتخارات اين کشور  

ح آمدبه  می  دستیابیساب  پی  .  و  فضا  توجه  به  بود  شده  باعث  فضايی  مسابقه  در  شگامی 

ای  جامعه   گسترده  طور  به  ها  رسانه  شود.و  جلب  حوزه  اين  از    تصاوير  به  متعددی 

و   هوافضا  صنعت  در  شوروی  چشم دستاوردهای  به  فضايی  فناوری  و  تجهیزات   ساخت 

همچنین  ز عملیاتی و  ، ايستگاه ها و مراک می خورد. شماری از اين نقاشی ها از فضانوردان

 ايده های مرتبط با فضا بود. 

مثال،   عنوان  میر به  فضايی  ايستگاه  با  ۱ساخت  را  معنای صلح(  ب)به  از  ترين  يد  زرگ 

فضاي پیچیده  صنعت  در  شوروی  از  دستاوردهای  که  آورد  شمار  به    ۲۰۰۱تا    ۱۹۸۶ی 

هنرم و  مردم  ها،  رسانه  توجه  مورد  و  بود  گرفت.  عملیاتی  می  قرار  ه  پايگاهمچنین  ندان 

در قزاقستان از زمان احداث خود به موضوع مورد عالقه نقاشان، عکاسان    ۲فضايی بايکونور 

 تبديل شد که از تمام جهان به اين محل می آمدند.مستند   و فیلمسازان

داغ در فضای    یبحث سفرهای فضايی به موضوع  ۱۹7۰و اوايل    ۱۹۶۰در اوخر دهه  

 ۳سحابی آندرومدا ی ـ تخیلی زيادی نظیر  فیلم های علموی تبديل شده بود و  عمومی شور

شرستوبیتوف  يوگنی  تارکوفسکی   ۵سوالريس و    ۴اثر  آندری  وساخ  ۶اثر  شد  نويسندگان    ته 

در اين    ۸و ايزاک آسیموف   7برادران استروگاتسکیداستان های علمی ـ تخیلی روسی نظیر  

زيبا هنرهای  دارند.  جهانی  شهرت  جريان  زمینه  اين  با  حرک   همگام  و نیرومند  کرد  ت 

( در اين زمینه فعال بودند.  ۱۹۳۱ـ    ۲۰۰7)  ۹هنرمندانی نظیر آندری سوکولوف ]ساکالوف[ 

ا در  خود،وی  دهانه   ثر  از  ج۱۰عبور  که  دهد  می  نشان  را  ماهنوردی  اختراع  ،  ديدترين 

ترسیم می   را  به همراه ماهنورد، کره زمین  بود. وی  آن زمان  از فضاشوروی در    ، کند که 

 است.  و آب گ و پوشیده از ابرتوپی آبی رن  شبیه

 
1. Mir Space Station 
2. Baikonur Cosmodrome 
3. Andromeda Nebula 
4. Evgeny Sherstobitov 
5. Solaris 
6. Andrey Tarkovsky 
7. Strugatsky brothers 
8. Isaac Asimov 
9. Andrey Sokolov 
10. Crossing a Crater 
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 کو، مس۱موزه يادبود کیهان نوردی  ،۱۹7۲، عبور از دهانه، آندری سوکولوف

 

ماهیر شوروی سوسیالیستی و اين جا ذکر اين نکته، جالب توجه است که اتحاد جدر  

از آمريکا  متحده  اياالت  و  از يک سو  روسیه  فدراسیون  بسیاری   بعدها  در  ديگر  از    سوی 

ها در    زمینه  حتی  هماوردی  اين  که  اند  داشته  تنگاتنگی  رقابت  هوافضا،  از جمله صنعت 

، د پیدا کرده است. جالب اين که حتی تا زمان حاضرردی نمونحوه نامگذاری فضا و فضانو

نورد  « و در زبان روسی به آن گیتی  Astronautدر زبان انگلیسی و در آمريکا به فضانورد »

 « است. Cosmonautلیسی »ادل واژه انگمی گويند که مع

ب  موج  ۲۰در همین ارتباط، پیوند میان برتری فضايی و غرور ملی در نیمه دوم قرن  

اری گسترده ای شود. گاگارين ظرفیت نخبگان علمی و هوافضا در شوروی بهره برد  شد از

هن آثار  از  بسیاری  در  کشور،  اين  های  چهره  مشهورترين  نقاشیاز  شد.  پديدار  ها،    ری 

العاده او در رفتن به فضا خلق   پوسترها تبلیغات عظیمی حول شخصیت و اقدام خارق  و 

 ای فرهنگی ـ اجتماعی حضور يافت.نشست ه شد و در بسیاری از مراسم و

 
1. The Memorial Museum of Cosmonautics 


