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چکیده
تاریخ علم، تکنولوژی و هرن آوانگارد روسیۀ قرن بیستم، به تجارب سیاسی پیوند خورده است. انقالب صنعتی 
یکی از عنارص مهم در شکل گیری هرن مدرن است. هرنمندان آوانگارد در حیطۀ هرن و اجتامع، انقالبی عمل 
می کردند و هم راستا با ایدئولوژی انقالب بودند. در این بین، جنبش های هم سو با زیر پاگذاشنت قوانین کالسیک 
و سنتی گذشته، به نقد وضع موجود می پرداختند. از طرفی، جریان های ادبی و هرنی، رسدمدار اعرتاض های 
مدنی و ایدئولوژیستی شدند و در قالب تحوالت فرمی و محتوایی، به جنبش هایی نظیر کانسرتاکتیویسم 
دامن زدند. اعرتاض به ساختار رسمایه داری که پیامدی جز تکریم نظام طبقاتی و باارزش شمردن هرن ارشافی 
نداشت، به بازتعریف ارزش های ناب عنارص تجسمی و حذف هجمه های جامعۀ مرصفی و دارایی در آثار 
هرنی پرداخت. این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی انجام شده و از لحاظ هدف، بنیادی است. مسئلۀ 
به ویژه  روس  آوانگارد  آثار هرنمندان  در  ساخت گرایی  در سبک  آن  تبلور  و  دارایی  تحلیل  پژوهش،  مورد 
الکساندر رودچنکو است. نتایج نشان می دهد که از مجموع تحلیل های چند اثر از هرنمند به وسیله متغیرهای 
طراحی به سبک کانسرتاکتیویسم، می توان به چند عامل برتر که فراوانی بیشرتی در آثار رودچنکو داشتند 
اشاره منود و به میزان نزدیکی آثار وی با مولفه های تعیین کنندۀ ساختارگرا مانند سودمندی، هندسۀ فرم و 
نظم منطقی، سادگی در اجرای نهایی، تولید انبوه صنعتی، خلوص مواد و نفی رسمایه داری دست یافت. 

واژه های کلیدی
کانسرتاکتیویسم، هرن آوانگارد روسیه، رودچنکو، نقد رسمایه داری.

نقد و تحلیل نگاه کانسرتاکتیویستی در آثار هرنی آوانگارد روسیه
)مطالعۀ موردی: آثار الکساندر رودچنکو(

فروغ عموئیان1*

1.دانشجوی دکرتی پژوهش هرن، گروه مطالعات عالی هرن، پردیس هرنهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
]تاریخ دریافت مقاله: 98/09/20، تاریخ پذیرش نهایی: 99/03/09[

 E-mail : f.amoian@ut.ac.ir ،09122479362 :نویسنده مسئول، تلفن*
 



74
نرشیه مطالعات عالی هرن / دوره دوم/ شامره 2، تابستان 1399 Advanced Studies of Art Quarterly

مقدمه
در رشوع انقالب، قدرت در دست لنین1 و بلشویک ها بود و 
پایتخت از سنت پرتزبورگ به مسکو انتقال یافته بود. هرنمندانی 
که تا آن روز در حاشیۀ جامعه بودند، حال با آمدن بلشویک ها 
در  را  خود  بودند،  سیاست شان  مانند  تندرو  دنبال هرنی  که 
مرکز جامعه می دیدند )Buck, 2000: 25(. نقاشان، معامران، 
خود  خالقانۀ  انرژی  روسیه  هرنمندان  سایر  و  مجسمه سازان 
را بروز دادند. این جنبش توسط گروهی از هرنمندان به راه 
افتاد که خود را ساخت گرا2 می نامیدند. رهرب جنبش، شاعری 
 .)Schick, 2011: 15( بود  مایاکوفسکی3  ویالدیمیر  نام  به 
داشت.  نام  رودچنکو4  الکساندر  چهره اش  شاخص ترین  اما 
و  ایده  رمزگونگی،  زیبایی،  تجمالت،  با  مخالف  ساخت گرایی 
خالقیت بوده و زبانی ساده برای فرم ایجاد کرد. از این رو، هرن از 
زبان منایش دور شده و به زبان ریاضیات نزدیک می شود. شعار 
آن ها این بود که باید سازنده و مهندس بود نه خالق، و در این 
راه، آرماِن دارایی برای همه، به اسطوره ای ضمنی تبدیل شده 
بود، شعاری که کامال مخالف با رمزگونگی و عرفان می منود. جان 
برجر5 در کتاب شیوه های دیدن معتقد است: »گرایش هرنی 
هر دوره ای، در خدمت عالئق ایدئولوژیک طبقه حاکم است« 
)برجر، 1393: 62(. در همین راستا، کانسرتاکتیویسم در بسرت 
ایدئولوژی انقالب روسیه شکل گرفت. ساختارگرایان خیلی زود 
گالری های نقاشی را فراموش کردند. چهار سال بعد از انقالب، 
رودچنکو مرگ نقاشی را اعالم کرد. تولید پوسرت و کتابچه های 
تبلیغاتی رشد کرد. زبان شاد، هندسی و رنگارنگ از ویژگی های 
پوسرتهای تبلیغاتی هرنمندان ساخت گرای روسیه بود. مسئلۀ 
هرنی،  آثار  در  دارایی  نقد  که:  است  این  رو  پیش  پژوهش 
چگونه در کانسرتاکتیویسِم به کار گرفته شده و در آثار الکساندر 
رودچنکو نشان داده شده است؟ ساختار مقاله بدین گونه است 
که ابتدا به بررسی تاریخچۀ تحول رویکرد دارایی در آثار هرنی و 
مبانی فکری طراحی کانسرتاکتیویسم پرداخته شده است. سپس 
با درنظرگرفنت ویژگی های طراحی در سبک کانسرتاکتیویسم، 
تعدادی از آثار رودچنکو، منونۀ موردی این پژوهش، در رابطه 
روسیه  ساخت گرایی  سبک  هرنی  شاخصه های  دربرداشنت  با 
برگزیده شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند. ضمن ذکر ویژگی 

آثار، در هفت جدول به سوال پژوهش پاسخ داده شده است. 

پیشینۀ پژوهش
کلوگانی و شادقزوینی )1396( در مقالۀ »زیبایی شناسی ماشین 
در هرن آوانگارد روس بر مبنای نظریات مارکس« که در نرشیه 
علمی-پژوهشی باغ نظر شامره 73 منترش کرده اند، با درنظرداشنت 
آثار هرنی آوانگاردهای روس و نوشته های به جا مانده از آن ها، 
به این مسئله می پردازد که مؤلفه های زیبایی شناسانۀ ماشین 
در هرن آوانگارِد روس بر پایۀ نظریات مارکس مبنی بر شکست 
وضع  از  پرولتاریا  آگاهی  رسمایه،  دستان  در  ماشین  انحصار 
موجود، به چالش کشیدن طبقۀ حاکم، خروج پرولتاریا از حالتی 

منفعالنه در برابر رسمایه داری و همچنین لزوم پیش برد جامعۀ 
کمونیستی، استوار است. 

رحامنی و همکاران )1396( در مقالۀ »تحلیلی بر چگونگی نقد 
و ارزیابی آثار معامری آوانگارد« که در نرشیه علمی-پژوهشی 
باغ نظر شامره 50 منترش شده، با استنتاج منطقی، به تحلیل 
و واکاوی چگونگِی نقد و ارزیابی آثار معامری آوانگارد، مبتنی 
فرهنگی«،  »نشانه شناسی  زبانی«،  »بازی های  نظریه های  بر 
»نشانه شناسی پساساختارگرا« و »رفتار بودن نقد« می پردازند. 
یافته های تحقیق، حاکی از این است که نقد و ارزیابی آثار 
آوانگارد، از ویژگی »نسبی«، »مقیّد به زمان« و حتی »مقیّد به 
مکان« برخوردار است و نتیجه ارزیابی این آثار بسیار وابسته 
منصفانه تر،  نقدی  داشنت  منظور  به  است.  مکان  و  زمان  به 
وجود تناسب بین اثر معامری آوانگارد و شیوه خوانش آن امری 
مطلوب به نظر می رسد، منتقد معامری باید بدان آگاه باشد. در 
نهایت نتیجه گیری می شود که اگر هدف از نقد معامری، ایجاد 
تغییر، و فراهم آوردن زمینه های یک حرکت رو به جلو در تاریخ 
معامری باشد، معیارهای از پیش تعیین شده، انتخاب چندان 
مناسب، کارآ و منصفانه ای برای ارزیابی یک اثر آوانگارد نیستند 
و بنابراین، در زمان خلق اثر آوانگارد، نتیجه ای بر نقد آن اثر، 
مبتنی بر رویکردهایی که قوانین و معیارهای از پیش تعیین شده 
دارند مانند نقد اثبات گرایانه و نقد ساختارگرایانه مرتتب نیست. 
و  آوانگارد  »هرن  مقالۀ  در  گلدمن  آرتور  و  تودوروف  تزوان 
توتالیتاریسم« )2007( از خالل بررسی های جزیی و به واسطۀ 
استدالل استقرایی سعی در نشان دادن ارتباط هرن و سیاست 
در ابعاد کالن دارند که در این مسیر بیشرت به اشرتاکات توجه 
نشان می دهند و همین باعث می شود تا تفاوت ها- هم چون 
تفاوت هایی که میان فوتوریسم روسی و ایتالیایی وجود دارد- 
که ناشی از تفاوت هایی ریشه ای در بنیان امر هستند، نادیده 

گرفته شوند.

1- مبانی فکری نقد در آثار هرنی و 
تحلیل کانسرتاکتیویسم

در یک نگاه اجاملی و به عنوان پیش درآمد، نقد به تحلیل های 
روش مند و هدف داری می پردازد که رسه را از نارسه مشخص 
منوده و به تبیین شناخت، در یکی از مولفه های اثر، مولف و 
مخاطب منتهی می شود. به نظر می رسد می توان این سه مولفه 
را با پیام، فرستندۀ پیام و گیرنده منطبق دانست. در این صورت 
اثِر پیام رسانی باشد و  پیام به مثابه رسانه، می تواند هر نوع 
تنها در متون ادبی خالصه نشود، بلکه منت، شامل اثر هرنی 
نیز گردد. از عواید نقد می توان به ایجاد پارادایم ها اشاره منود 
که در جریان آن رشد جوامع اتفاق می افتد. از طرفی، این منت 
در  که  باشد  بر جوامع  فکری حاکم  ایدئولوژی های  می تواند 
مقابل آن، جنبش ها و تفکرات انتقادی، سعی در خواندن، تحلیل 
و تغییر آن داشته اند. تاریخچۀ نقد را می توان در نخستین اَشکال 
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اندیشه ورزی در نزد افالطون و ارسطو جست وجو منود )درودی، 
1393: 222(. در نتیجه زمانی که از آغاز دوره رنسانس تا نیمه 
متأخر قرن هجدهم، روش های نقد متون شکل امروزی به خود 
گرفت، زمان طوالنی در جهت رشد خود پیمود )ولک، 1373: 

.)40-41
  

در زمینۀ پیدایش نقد در تاریخ آثار هرنی و تغییرات جوامع، 
تاریخ  که  آن جایی  »از  می دارد:  بیان  این گونه  ونتوری6  لیونلو 
همواره و نه تنها در لحظات حامسی، بلکه در زندگی روزمره نیز 
تاریخ است و در واقع در منت زندگی روزمره است که لحظات 
حامسی ممکن و میرس و قابل درک می شوند، اجامال باید گفت 
که تاریخ هرن به طور عام تاریخ سلیقه است. به شکلی که سلیقه 
به سوی هرن گرایش دارد و خود را هم چون امکان و احتاملی 
از برای هرن توجیه می کند. به این شکل تاریخ هرن، سلیقه را 
توصیف و تحلیل می کند تا بتواند لحظه ای را که سلیقه، خود 
را با هرن به واسطۀ نیروی نبوغ، هویت می بخشد، بازشناسد و 
این آن لحظه ای است که تاریخ هرن با داوری نقدپردازانه هویت 

می یابد« )ونتوری، 1373: 41-42(. 

این پیشینه نشان می دهد که تا چه اندازه جنبش ها و سبک های 
بوده  ایجاد دریافت جمعی و فردی موثر  مختلف هرنی در 
اثر،  یک  »گاهی  می برند.  پیش  اسطوره  حد  تا  را  ارزش ها  و 
موضوعی محدود اما مضمونی عمیق دارد که امکان گسرتش و 
تکثیر به آن می دهد و هر گاه این دو یعنی موضوع و مضمون 
ویژگی های بارزی داشته باشند، امکان تکثیر به مراتب چندین 

برابر می شود« )نامورمطلق، 1397: 532(.

»جنبش کانسرتاکتیویسم در اوایل قرن بیستم و در پی آشکارسازی 
جریانات فکری و سیاسی جامعه، به دنبال انقالب روسیه و تغییر 
تعهدات هرنمندان، در فاصله زمانی 1935-1917 منود پیدا کرد 
و در معامری، طراحی صنعتی، ارتباط تصویری، مبلامن داخلی، 
نقاشی، عکاسی، مد و تبلیغات آثاری از خود به جای گذاشت« 
)Bowlt, 2015: 54(. خلق آثار از سوی معامران و طراحان در 
جهت تولیداتی روش مند، به سوی محصوالتی گام برداشت که به 
جای استفاده از انگیزۀ قلبی و الهام درونی طراح، از فرآیند تولید 
محصول با منطق قابل اندازه گیری و در جهت استفادۀ مفید و 
کارا از آن سهمی داشت. »انقالب بلشویکی روسیه و به روی کار 
آمدن لنین که تداعی نیروی کار تعریف شده در سوسیالیسم 
دوران  از  گذر  واقع  در  بود،  زمان  آن  کمونیسم  و  اجتامعی 
کالسیک بورژوایی تزار به مرحله توجه به پرولتاریای در حال 
رشد بود« )Cohen,2008: 2(. از این منظر، منطق فراخوانی 
هرنمندان از آتلیه های سنتی به کارخانه ها و تولید محصوالت 
نو با هدف استفاده کارکردی از آن، شاخص های متفاوتی را در 
اهداف طراحی کانسرتاکتیویسم به دست می دهد که اهم این 
شاخص ها در جدول 1 مشخص گردیده و نشان دهندۀ ابعاد 

مختلف فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی و سیاسی آن است. 

بدین صورت در بازه زمانی بین جنگ جهانی اول و دوم، امید 
و  داده  شکل  را  ساخت گرایی  نوین،  جامعه  یک  برقراری  به 
هدف مندسازی تولیدات در نزد تودۀ مردم، توسط ساخت گرایان 
گرفت.  رونق  مارکسیستی  جریانات  تأثیر  تحت  روسی 
عملکردگرایی و توجه به پیرشفت صنعت از یک سو و تغییرات 
اجتامعی، اقتصادی و سیاسی از سویی دیگر، جریان ضد هرن 
را در قالب شعار مرگ بر هرن، زنده باد تکنولوژی، از هرنمندان 
تولید ساخت که متمرکز  ساخت گرا، متخصصانی در صنعت 
بر مواد و خلوص رنگ بوده و به هندسه و قوانین ساخت در 
طراحی پای بند بودند )Antiliff, 2007: 110(. از بنیان گذاران این 
جنبش می توان به والدیمیر تاتلین7، کازیمیر مالویچ8، الکساندر 
رودچنکو، نائوم گابو9، ال لیزتسکی ]ال لیسیتسکی[10 )تصویر 21(

و واسیلی کاندینسکی11 اشاره کرد که ویژگی های برصی و ساخت 
کانسرتاکتیویسم را در فرآیند طراحی، تحت تأثیر تفکرات خود و 
بازخوردهای اجتامعی و سیاسی روسیه ارائه کردند. رسی سازی و 
تولید انبوه ساختارگرایان با تأسی از آثار فوتوریسم و کوبیسم در 
اروپا، ترکیبی هندسی و محتوایی حقیقی و نه فانتزی و مجازی 
را دنبال می کرد. به جهت تکرار در طراحی کاالهای صنعتی با 
بدنه های بدون پوشش و منایش مواد و سازه ها مانند شیشه، 
سازه های فلزی و پالستیک در پوستۀ خارجی گشتالت محصول، 
طراحان صنعتی در این برهه، پروداکتیویست12 معرفی می شدند 
با  که  آثاری  با خلق  این موضوع   .)Magdalena, 1985: 61(
رویکرد طراحان باهاوس نیز منطبق بوده، ارصار بر نشان دادن 
ماهیتی از اشیاء و رنگ ها می مناید که آن را از هر جهت واقعی، 
در  صنعتی  محصوالت  می کند.  تعریف  نظام مند  و  کاربردی 
این سبک از چند جهت قابل درک و دریافت هستند. تحلیل 
عوامل موثر بر شکل گیری این محصوالت، ویژگی های طراحی در 
سبک کانسرتاکتیویسم را مشخص می کند. ابعاد دربرگیرندۀ این 

ویژگی ها در منودار 1 به اختصار نشان داده شده است.

کانسرتاکتیویسم  در سبک  ویژگی های طراحی  اساس،  این  بر 
شامرش شده اند. 

جدول 1: اهداف کلی طراحی در سبک کانسرتاکتیویسم )نگارنده(

مترکز بر فایدۀ اجتامعی هرن

ادغام هرن و صنعت و رسی سازی

مترکزدادن هرنمندان و طراحان به عنوان متخصصان تولید در کارخانه ها

تغییر پارادایم رسمایه داری به سوسیالیسم اجتامعی و مارکسیسم

کارکردگرایی در تولیدات، مرصف بهینه،
 دوری از ریخت وپاش در فرآیند تولید اثر هرنی

توجه به تکنولوژی، دگرگونی شیوه های سنتی ساخت و 
توجه به خلوص مواد جدید
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1-1-محتوای فرهنگی نو
گلدمن13 )1383( ساختار جنبش های آزادی خواه جامعۀ روسیه 
انتقادی  جامعه  توده،  جنبش  و  تزاریست  به  واکنش  در  را 
می داند که از بیرون نظام رسمایه داری را نقد می کند )حسام، 
1383: 27(. برکناری تضادهای طبقاتی، یکی از دست آوردهای 
این جنبش است که راه خود را در هرن و خلق اثر، در مسیر 
ایجاد فرهنگ زیبایی شناسی نوین با یک محتوای جدید متأثر از 
حرکت های مدرنیستی اروپا تعریف منوده است. درک و دریافت 
زیبایی آثار در نزد مردم، در قالب فرهنگ جدیدی معنا پیدا 
می کند که ساختارهای جدید حکومتی از آن حامیت می مناید. 
»تولید صنعتی و هرن تولید، نوعی زیبایی شناختی در ایدئولوژی 
کمونیسم به شامر می رفت« )بردیایف، 1383: 195(. و با تعهد 
خود به پرولتاریا به نوبه خود این زیبایی را به صورت ساده سازی 
در تولیدات انبوه ارائه می منود )Erjavec, 2015: 56(. لیزتسکی 
بعد  بودند که  برنامه هایی  از جمله طرف داران  رودچنکو  و 
دنبال  نو  فرهنگی  محتوای  ایجاد  در   1917 سال  اکترب  از 
جنسی،  و  قومی  برابری  خصوصی،  مالکیت  ملی سازی  شد. 
تبلیغات  و  جمعی  سوادآموزی  کشور،  و  شهر  هم جوشی 
سیاسی جهانی از جمله موارد ایجاد پارادایم جدید در درک 
زیبایی صنعتی در قالب محصوالت و آثار هرنی با فرهنگی 

نوین بود )هامن: 57(.

1-2- نظم در ساختار فرم
از اهم شاخص های تولیدات در سبک کانسرتاکتیویسم، وجود 
در  فرم  و  شکل  است.  مجرد  ساختارهای  و  هندسی  عنارص 
جهت کاربرد اثر و تولید انبوه آن به روش های ساخت ماشینی، 
نهایی است. »هندسی  پیکرۀ  دارای منطق و نظم آشکار در 
کانسپت14 های کانسرتاکتیویسم در بازه زمانی 1918 تا  بودن 
 Dabrowski, 1985:( »1820 شکل منسجمی به خود گرفت

59(. توجه به نیازهای مرصف نزد مخاطب، الگوی فرمی اثر 
را شکل دهی می کند و دوری از فانتزی های تجملی، واقعیت 
بی پرده را شکل می دهد. ساختارهای خطی و استفاده از عنارص 
راست گوشه و شکل های پایۀ هندسی به همراهی بهره گیری از 
ته رنگ های خالص و مجموعه های تک رنگ در آثار معامری، 
طراحی محصول، مجسمه سازی، نقاشی و پوسرت به کار گرفته شد 
)تصاویر 22 و 23(. در عکاسی ساختارگرایانه، زوایای مختلف و 
نامتعارف و پرسپکتیوهای به هم ریخته، از موضوعات روزمره 
و عادی، بسرتی مناسب جهت درک واقعیت وجودی اشیاء و 
ماهیت فرم به وجود آورد )Margoline,1984: 30(. »حتی در 
طراحی معامری داخلی، فضاها به شکلی انتزاعی و با استفاده 
 Banham,( می شد«  ساخته  و  طراحی  قیمت  ارزان  مواد  از 
478 :2015(. در طراحی های مفهومی و فضاسازی های تجریدی، 
به کارگیری نور، وزن مواد و اشیاء را در قالب سیستمی منطقی و 

منظم تعریف می مناید. 

1-3-کارکردگرایی
الگوهای منظم فرمی و ساختار ترکیب بندی  های منطقی، به 
دنبال مطابقت با عملکرد ایجاد شده و شکل ها در نتیجۀ رفتار 
مخاطب در قبال نیازهای جدید او در جامعه سوسیالیستی15 
سمت وسو گرفته و طراحی می گردند. رعایت استانداردهای فنی 
و ابعاد و اندازه های آنرتوپومرتیکی16 و ارگونومیکی17 از اصول 
طراحی عملکرد در یک اثر کانسرتاکتیویستی به شامر می رود. 
توجه به شاخص های ارگونومی در تولید، خود منایان گر حضور 
از خطوط  خارج شدن  و  تولید صنعتی  در خطوط  هرنمندان 
طراحی سنتی است که عامل خطا محسوب می شود. مرصف 
بهینه و جلوگیری از انقضای زودهنگام اثر، مکانیزم عملکرد را تا 
حد ممکن با پیروی فرم از عملکرد، که در تفکر باهاوس رایج و 
جاری بود، نزدیک می سازد. شعار »ایده آل برای زندگی یا الگوی 
جدیدی برای زندگی، از جمله موارد مورد تأکید در کارکردگرایی 
بدین ترتیب،   .)Adaskina,1987: 147( بود«  هرنمندان  نزد 
ساختارهای عریان و بی واسطه ای طراحی گردید که عملکردی 
بارز و با حداقل خطا داشته باشند و عنارص برصی پرکننده فرم 
از انواع بافت تا اتصاالت لوال، پیچ وپرچ و رنگ های ساده در 
تبعیت از هندسۀ ماشینی عملکرد، به صورت آشکار و قابل ملس 
پیش بینی گشت. در عین حال کارکردگرایی، بعد محتوایی در 
رابطه با ارتباط با مخاطب داشت که با وجود طراحی ساختارهای 
فرمی بی نقص، در فرهنگ تازه شکفته شدۀ حاکم بر جنبش 

کانسرتاکتیویسم تقویت نگردید.

1-4- تغییر در مواد و ساخت
نوآوری در ساخت با توجه به تغییر در هندسه فرم و شکل گیری 
انقالب در عرصۀ هرن  نوعی  بی واسطه،  و  عملکردهای ساده 
با تولید  کانسرتاکتیو در روسیه محسوب می شد. ترکیب هرن 
انبوه، نشان از تسلط تکنولوژی در روش های خلق اثر و ساخت 

منودار 1: ابعاد تأثیرگذار بر ویژگی های کلی سبک کانسرتاکتیویسم )نگارنده(.
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.1919 ،Proun Vrashchenia ،]تصویر 21: ال لیزتسکی ]ال لیسیتسکی
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تصویر 1: رودچنکو، پوشش کاتالوگ برای منایشگاه 5.5=25، )1921(، مداد رنگی روی 
.)Erjavec, 2015: 44( کاغذ، مسکو

 ،Pure Red Color, Pure Yellow Color, Pure Blue Color :2 تصویر
.)URL 1( ،1921، رنگ و روغن روی بوم، مسکو

 ،No.80, Black On Black ،1918 ،تصویر 3: نقاشی غیرهدف مند
.)Antliff, 2007: 88(

.)Lerner, 2013: 142( ،1918 ،تصویر 4: نقاشی

.)Schick, 2011: 157( ،1920 ،تصویر 6: مجسمه
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.)Schick, 2011: 157( ،1920 ،Oval Hanging Hanging Construction No.12 :5 تصویر

تصویر 8: درخت کاج، جنگل پوشکین، 1925،
.)Margolin, 2014: 30(

تصویر 7: طراحی المپ، 1921،
.)Lerner, 2013: 160(

تصویر 9: عکاسی از پرسپکتیو متفاوت،
.)URL 2( 
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تصویر 10:
پله ها، 1930،
.)URL 2(

محصول با مواد جدید بود. استفاده از مواد اولیۀ آشنا در قالب 
حجم، بنا و فرم محصول به صورتی که زیبایی پوسته به درک 
و دریافت این مواد وابسته باشد، از مجموعه های طراحی شده 
یک ساختار رصیح از هم بستگی مواد ساخت. از طرفی، استفاده 
از مواد جدیدی هم چون پالستیک ها، شیشه و فلز در موارد 
عام  منایش  معرض  در  را  محض  صنعتی گرایی  نوعی  مذکور، 
قرار می داد. به نظر می رسد بهره گیری از موادی هم چون بنت و 
منایش تیرها و سازه ساختامن در معامری، تحت تأثیر جریاناتی 
قالب  در  اثر  مفهوم دار  محتوای  به  فوتوریسم18،  هم چون 
شفافیت، رصاحت، صداقت و حرکت می پرداخت. این تأثیرات 
در فوتومونتاژ19، سینام، گرافیک و سوپره ماتیسم20 در نقاشی و 
محصوالت تولید انبوه شده در قالب رصاحت فرم و ارتباط با 
مخاطب خود را متجلی ساخت. این جریانات برخالف نگاهی که 
در قرن پانزدهم در اروپا رشوع شده بود، حرکت می کرد. توهم 
ارشافی گری که در نقاشی های رنگ و روغن در دورۀ رنسانس تا 
آغاز قرن بیستم، مخاطب-مالک اثر را نشانه رفته بود، با رشوع 
پارادایم جدید و نفی رسمایه داری رنگ باخت21 )موسوی اقدم، 

.)151 :1393

سبک  به  طراحی  ابعاد  در  کلیدی  مفاهیم  مقدمه،  این  با 
طراحی  منطق  تا  می دهد  به دست  فرصتی  کانسرتاکتیویسم 
هرنمندان ساختارگرای روس که آثار متفاوتی در ساختار و اجرا 
دارند و عمیقا از رشایط ایجادشده در روسیه متأثر گشته اند، 

مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

2- الکساندر رودچنکو
در خدمت  را  که هرن خود  آوانگارد،  مهم ترین هرنمند  شاید 

انقالب سیاسی قرار داده است، الکساندر رودچنکو  باشد. وی 
متولد 1891 در خانواده ای بود که رشایط ارتباط با مراکز تولید 
هرن از جمله متاشا خانه ها از کودکی برایش فراهم گردید. از وی 
به عنوان نقاش، عکاس و مجسمه ساز یاد می کنند، اما در کارنامۀ 
آثار او، از منونه های طراحی و اجرای پوسرت، طراحی لباس و 
طراحی صحنه نیز یاد شده است )Banham, 2015: 828(. حرفۀ 
رودچنکو نوعی برخورد هرن مدرن و سیاست های رادیکال آن 
زمان را دربرمی گیرد. در ابتدا او به عنوان یک نقاش معمولی 
ظاهر شد، اما روابط او با آیندگان روس، او را به یک بنیان گذار 
موثر در جنبش کانسرتاکتیویسم تبدیل کرد. تعهدش به انقالب 
روسیه وی را تشویق منود تا اولین نقاشی و سپس هرن سنتی را 
در متامیت خود رها کند و به جای آن مهارت های خود را در 
خدمت صنعت و دولت به کار گیرد. »به تدریج و با گذشت 
زمان رودچنکو به این نتیجه رسید که ساخت فنی را منی توان 
با نقاشی نشان داد. او بر ساخت وساز مترکز کرد و معتقد بود 
جذابیت در ساخت وساز عبارت است از آگاهی مدرن که آن هم 
از صنعت برمی خیزد« )Rowell, 1981: 227(. در زندگی وی، 
مجموعه کارهایش در ارتباط با رسانه ها یک تجربۀ بی وقفه و 
نقطۀ عطف رسالت اندیشۀ اوست. در تحلیل آثار او باید به این 
نکته توجه داشت که هرن و اندیشۀ رودچنکو چه سیر تحولی 
را تجربه منوده است. کار حرفه ای وی در دهۀ 1910، با الهام از 
هرنمندان آرت نوو22 به رسعت رشد منود. او بعدها در حالی که 
به هرنمندی فوتوریست تبدیل شده بود، در کنار طراحانی چون 
تاتلین و مالویچ به سوپره ماتیسم و جنبش  واالگرایی متامیل گردید 
و تا پایان دهۀ یادشده، ساختارگرایی پیش گام بود. رودچنکو 
تحت رشایط ارزش های انقالب، دیدگاه کارآمدتری نسبت به هرن 
و هرنمند پذیرفت و با تعدادی از کمپین های تبلیغاتی درصدد 
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تصویر 11 ]باال[: پوسرت، Armstrong, 2009: 72( ،1924 ،Lengiz(. پایین: پرترۀ لیلیا بریک ]Lilya Brik[، اثر رودچنکو. شاید معروف ترین عکس-مونتاژ الكساندر رودچنكو، عکسی 
باشد كه وی برای استفاده در پوسرت انتشارات و کتاب فروشی Lengiz در سال 1925 از لیلیا بریک گرفته و از آن در پوسرت خود استفاده کرده است.

همکاری با دوست شاعرش، والدیمیر مایاکوفسکی برآمد؛ شاعری 
داد.  قرار  تأثیر  تحت  آثارش  متامیت خلق  در  را  او  منش  که 
همکاری آن ها نه تنها طراحی مدرن را به تبلیغات روسی معرفی 
کرد، بلکه تالش برای فروش ارزش های حاصل از انقالب را همراه 

با محصوالت تبلیغاتی انجام داد )تصویر 1(.

»منایشگاه 5.5=25 در ادامۀ اعالم هرنمندان به انقراض نقاشی 
استودیویی و بیان این که تنها شکل از بیان، بایستی مطلق بودن 
هرن صنعتی و ساختارگرایی باشد، در دسامرب 1921 برپا گردید« 

)Rzhevsky, 2002: 220(. در این منایشگاه نیاز فوری به حرکت 
رو به جلو و اتحاد کانسرتاکتیویسم با طراحی صنعتی مطرح 
گردید )ibid: 222(. در این بیانیه، افرتاق بین هرن استودیو و 
هرنهای تجسمی و تفکر فردگرا با هرن تولید صنعتی مشخص 
گردید و در واقع حوزۀ هرن و علم تعریف شد. خطوط سادۀ 
مدادی کاتالوگ منایشگاه، ترکیب بندی  خطی و توجه به نظم 
آشکار هندسی، نشان می دهد که تا چه اندازه رودچنکو از بیان 
دهۀ 1920  در  است.  منوده  استفاده  کانسرتاکتیویسم  رصیح 
رودچنکو برای یافنت رسانه های جدید مناسب تر در جهت ارتباط 
با مخاطب و هدفش که خدمت به انقالب بود، به عکاسی و 
فوتوژورنالیسم23 روی آورد. او ابتدا به فوتومونتاژ که آن را از 
نوجوانی تجربه منوده بود، به عنوان یک منبع تصویر از پیش 
موجود و آماده پرداخت. مونتاژ تصاویر و منت در قالب پوسرت و 
کاتالوگ های تبلیغاتی نوآورانه، محملی برای استفاده از مواد در 
محتوای مفهوم دار تصویر شد. »اما بعد از آن به عکاسی پرداخت 
ناگهانی  ترکیبات  غیرمتعارف،  زوایای  طریق  از  را  زیبایی  و 
Lavren- )بریده شده و کنرتاست های نور و سایه بازمنایی کرد« 
tiev, 1996: 8(. شاخص های کانسرتاکتیویسم و ساده سازی در 
استفاده از شکل و فرم در نقاشی و حجم در مجسمه سازی، 
مجموعه های منتظمی از آثار رودچنکو خلق منوده است که در 

جداول 2 تا 6 مشخص گردیده اند.
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تصویر 12: فوتومونتاژ، 1921،
.)Rzhevsky, 2002: 34(

تصویر 13: پوسرت فیلم، 1924، لیتوگرافی، 
.)Rowell, 2002: 56( ،موزه هرنهای مدرن نیویورک

تصویر 14: طرحی برای تولید لباس، 1922،
.)Armstrong,2009: 29(

.)URL 3( ،تصویر 16: طراحی لباس، 1929، تصویر 15: طرح اولیه برای طراحی لباس
Bakhrushin State, Central Theater Museum

.)Kireeva, 2019( 2019 ،تصویر 20: نشانه های کمونیسم سدۀ بیستم در طراحی ُمد برای جوانان قرن بیست ویکم
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.)Lerner, 2013: 142-143( تصویر 17: مقایسۀ دو اثر نقاشی کانسرتاکتیویسم، سمت راست اثر هرنمند ناشناس، سمت چپ اثر الکساندر رودچنکو

تصویر 18: طرح های مختلفی که توسط لیوبوف پوپووا و واوارا استپانووا 
پیشنهاد شده بود. تعداد معدودی از این موارد هنوز در حال تولید بودند که 

زنان معمولی اتحاد جامهیر شوروی تصمیم گرفتند تا هم چنان به الگوهای 
.)URL 4( بورژوایی خود برگردند

تصویر 19:
 Cage Dress 

طراحی لباس با الهام از اتودهای رودچنکو 
.)URL 5(
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2-1-1- شاخص های کانسرتاکتیویسم

در آثار هرنی حجمی رودچنکو

جدول 3- تحلیل آثار هرنی حجمی 

الکساندر رودچنکو با توجه به 

شاخص های کانسرتاکتیویسم 

)نگارنده(.

2-1-2- شاخص های کانسرتاکتیویسم

در آثارنقاشی رودچنکو 

جدول 2- تحلیل آثار هرنی نقاشی 

الکساندر رودچنکو با توجه به 

شاخص های کانسرتاکتیویسم

)نگارنده(.

2-1- تحلیل آثار رودچنکو
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2-1-3- شاخص های 

کانسرتاکتیویسم 

در آثار عکاسی رودچنکو
جدول 4- تحلیل آثار هرنی 

عکاسی الکساندر رودچنکو 

با توجه به شاخص های 

کانسرتاکتیویسم،

)نگارنده(.

 2-1-4- شاخص های 

کانسرتاکتیویسم 

در پوسرتها 

و فتومونتاژ های رودچنکو 
جدول 5: تحلیل آثار هرنی 

فتو مونتاژ الکساندر رودچنکو 

با توجه به شاخص های 

کانسرتاکتیویسم، 

)نگارنده(.
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 2-1-5- شاخص های 

کانسرتاکتیویسم آثار هرنی 

در طراحی لباس رودچنکو 
جدول 6: تحلیل آثار هرنی طراحی 

لباس الکساندر رودچنکو با توجه 

به شاخص های کانسرتاکتیویسم 

)نگارنده(

هامن طور که ذکر آن رفت، رودچنکو در مجموعه آثار هرنی 
خود تعدادی از آن ها را در چند مجموعه و نسخه ارائه کرده 
است؛ اما الزم به توضیح است در برخی از آثار و مجموعه ها، 
یک یا دو اثر، از طریق هرنمندان ناشناس دیگری مجددا اجراء 
شده و در منایشگاه ها به معرض منایش گذاشته شدند. به عنوان 
مثال در تحلیل تصویر 12، تفاوت هایی در نسخه های در دسرتس 
از منابع مستند به چشم می خورد که لرنر25 )2013( در کتاب 
خود به تفاوت آن در جای امضاء و نوع خطوط به کاررفته در اثر 
اصلی و اثر دوباره کارشده می پردازد. در تصویر 17 مشاهده 
می گردد که در یک اثر، خطوط عمودی از سطح خاکسرتی 
عبور می کنند، در حالی که در اثر غیراصل، خطوط دارای انحنا 
اثر سمت راست  از روی هم عبور می کنند. ترکیب  بوده و 
در تصویر، توسط هرنمند ناشناسی بازتعریف شده است که 
مقایسۀ دو اثر، تفاوت در نگرش ها و هدف عملکردی نقاشی 
را نشان می دهد. تفاوت در امضاهای کنار کادر نیز بر این 
امر صحه می گذارد. در نقاشی رودچنکو، برهم کنش نیروهای 
رسکوب شده و تالقی احساسات و هیجان هرنمند قابل دریافت 

.)Lerner, 2013: 142-143( است

از مجموع تحلیل های چند اثر از رودچنکو به وسیلۀ متغیرهای 
طراحی به سبک کانسرتاکتیویسم، می توان به چند عامل برتر و 
شاخص تر که فراوانی بیشرتی در آثار رودچنکو داشتند، اشاره 

منود و بر این اساس به میزان نزدیکی آثار وی با مولفه های 
آثار  امتیازدهی  بررسی  با  داد.  امتیاز  ساختارگرا  تعیین کننده 
در قالب متغیرهای تعریف شده، سهم الکساندر رودچنکو در 
شکل دهی به طراحی کانسرتاکتیویسم روسی مشخص می گردد. 
در جدول 7، به صورت سیستامتیک این نظام سنجیده شده است.

سوسیالیسم  اتوپیای  و  آوانگارد  هرن  رس  بر  چه  حال  این  با 
رودچنکو آمد؟ انتقادهای تند وی در امتداد تحول نظام فکری 
روسیه، موثر بود؛ چرا که آرمان های وطن خواهی و کمک به 
طبقۀ کارگر، انگیزۀ الزم جهت بازتاب در ادبیات برای شاعرانی 
هم چون مایاکوفسکی که دوست صمیمی رودچنکو بود، فراهم 
آورد و نظام رسمایه داری به شدت در منت ها و منایش نامه ها مورد 
انتقاد قرار گرفت26. »انقالب اکترب سال 1917، تأثیری شوک آور 
بر الیه های فرهنگی روسیه گذاشت. از طرفی مقامات جدیدی 
هم چون  مفاهیمی  بازتعریف  به  رشوع  آمدند،  کار  روی  که 
در   .)Brooks, 2019: 167( ملی گرایی منودند«  و  آزادی، هرن 
این جّو تبلیغاتی و احساسی، الزم بود تا هرنمندان نیز به این 
کارزار بپیوندند. رودچنکو که در سال 1915 در مسکو با یک 
طراح لباس متبحر، واروارا استپانوا27 ازدواج کرده بود، یکی از 
بخش های مترکزش را با کمک همرسش و لیوبوف پوپووا28 بر 
طراحی لباس –چه برای منایش نامه های مایاکوفسکی و چه برای 
 Adaskina,( تولید انبوه لباس های کار راحت و ساده- گذاشت
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جدول 7: سهم مولفه های طراحی کانسرتاکتیویسم با آثار مورد تحلیل از الکساندر رودچنکو )نگارنده(

طمطراق و یک نواخت بورژوایی می منود. کانسرتاکتیویسم در 
بسرتی رشد کرد که هرنمندانی هم چون رودچنکو که روش های 
سنتی را وانهاده و پیش تاز جریانات آوانگارد هرن صنعتی شده 
بودند، بتوانند با توجه به ابعاد واضح آن به ساخنت بی پیرایۀ آثار 
و نه خلق آن بپردازند. این ابعاد، شاخص هایی هم چون ماهیت 
محتوایی یک فرهنگ نو ، نظم در ساختار فرم ها و اشکال، توجه 
عمیق به کارکردگرایی رصف و تغییر در نحوۀ به کارگیری مواد 
و روش های ساخت را شامل می شد. رودچنکو با گذر از خلق 
اثر سنتی، به سوی ترکیب مواد با صورت و فرم عریان و خلوص 
هندسی آن رفته و آن را نه فقط در فرم و بدنۀ نهایی آثار، که 
در محتوای پیش رو و اعرتاضی خود بیان منود. انتخاب منونه های 
موردی از آثار فراوانی که رودچنکو از خود به جا گذاشته در 
و  پوسرت  لباس،  طراحی  عکاسی،  مجسمه،  نقاشی،  حوزه های 
فوتومونتاژ مبین تکرث اندیشۀ وی در بسرت جامعۀ در حال رشد 
آن زمان و منطق طراحان کانسرتاکتیویسم روسیه است. با تحلیل 
منونه ها از منظر شاخص های فرمی، عملکردی، فرهنگی و نوع 
ساخت، منطق آشکار ساخت گرایی را می توان در آثار رودچنکو 
دنبال کرد. در جدول انتهایی که تطبیق و امتیازدهی شاخص های 
ذکرشده در آن صورت گرفته است، بخش پنهان ابعاد موثر بر 

سبک کانسرتاکتیویسم را می توان یافت. 

بررسی ها نشان می دهد که در آثار رودچنکو:
قالب های  هندسی،  اشکال  صورت  به  فرمی  1.مشخصه های 
انتزاعی و ساختار خطوط عمودی و افقی و تقاطع ها اتفاق 
افتاده و به مجموعۀ اثر، ماهیتی با منطق سادگی در فرم و 

زوایای دید و پرسپکتیو نو برای موضوعات عادی داده است.

146 :1987( )تصویر 17(.

امروزه پس از قریب به هشت دهه از آن شور انقالبی که از 
طریق هرن وارد رگ های جامعه شده و آن را به جامعۀ آرمانی 
کمونیستی نزدیک می کرد، موجی از بازخوردهای مد و فشن 
در قرن بیستم رشوع شد که مدعی پیش تاز بودن در انتخاب 
طرح و نقش مایه با رجوع به گذشته انقالبی کشور خود است. 
این در حالی است که مولتی مدیا و شبکۀ ارتباطات لحظه ای، 
که  آزمایشی و رسهمی هایی  لباس های  تا طرح  باعث گردید 
توسط رودچنکو، استپانووا و پوپووا در رسارس دنیا دست به دست 
در دفاتر طراحان لباس جوان بچرخد و این موج همه گیر شود. 
گروهی که در گذشته با طرح های منادین و استفاده از سادگی 
و منطقی سازی، پروژه های ضد ُمِد خود را کلید می زدند، امروزه 
طرح هایشان در صدر فرش قرمزهای هفته ُمد در اروپا و امریکا 

قرار گرفته است )تصاویر 18 و 19(.

نتیجه گیری
تغییرات  بحبوحۀ  در  روسیه  انقالب  از  پس  ساخت گرا  نظام 
تبلیغات  از  از گذر  بر جامعه، پس  وارد  اجتامعی و طبقاتی 
دموکراتیک و کمونیستی، به وضعیتی پایدار در ساخت و تولید 
در  فیلم سازان  و  شعرا  طراحان،  نتیجه رشکت کردن  که  رسید 
جریان انقالب و هم گام شدن با آن بود. پیامد این مشارکت، 
باالخص در هرن،  ارائۀ محتوا و شکل،  در  تغییرات مشخصی 
ادبیات و سینام بود. تبیین منطق مهندسی و دریافت حس ناب 
مواد، فرآیندهایی را در تولید انبوه محصوالت تعریف منود که 
هم راستا با خواستۀ طبقۀ کارگر و به دور از روزمرگی های پر 
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2.عملکردهای مورد انتظار در این آثار، کارکردی واضح و بدون 
میزان  کمرتین  و  گذاشته  مخاطب  دید  معرض  به  را  آالیش 
بیهودگی در حین استفاده در عملکرد مکانیزم طراحی شده به 
چشم می خورد. در آثار مفهومی، عملکرد به سمت محتوامحوری 
سوق داده شده است و در عین سادگی، خود محتوا، دارای 

کارایی پیام رسانی برای مخاطب است.
3.شاخص های فرهنگی به نحو بارزی به شدت نظام رسمایه داری 
را مورد نقد قرار داده و در عین حال زیبایی ابزار، تولیدات انبوه 
و رسی سازی را که مستقیام به »کار« اشاره دارد، متجید منوده 
است. در این آثار، چیدمان فرم و عملکرد به صورتی طراحی 
شده است که در نهایت یک کلیت با بدنه و ظاهری صنعتی و 

ماشینی ترتیب داده شود.
4.از بارزترین مشخصه های آثار رودچنکو، استفادۀ عریان از مواد 
اولیه به صورت ناب و توجه به خلوص مواد است. این شاخص، 
در آثار بسیاری از طراحان کانسرتاکتیویسم دیده شده است. 
توجه به بازتاب رنگ، فرم و رویه در سازه های فلزی، چوبی و 
ترکیبی، پیچ ها و بست ها، جیب های بزرگ و همچنین توجه به 
کمرتین دورریز در استفاده از مواد و روش های ساخت در تولید 
از دیگر موارد بررسی آثار وی به عنوان منایندۀ هرنمندان این 

سبک به شامر می رود.

متام این موارد، به نحوی با منطق کانسرتاکتیویسم به گونه ای 
هم سو است که به نظر می رسد، رودچنکو از طریق آثار متفاوتش 
در ساخت و محتوا، به رسالت خود در هم گام بودن با انقالب 
روسیه و ساخت گرایی در هرن صنعتی عمل منوده است. اما تکرار 
فشارهای نظام های رسمایه داری بار دیگر از همین طرح های 

ساده به نفع فروش بیشرت خود استفاده منوده است.

پی نوشت ها: 
Vladimir IIyich Ulyanov / LENIN .1 )1870-1924(. رهرب انقالب 1917 

روسیه، نظریه پرداز حزب کمونیسم، اهل روسیه.
Constructive .2

Vladimir Vladimirovich MAYAKOVSKY .3 )1893-1930(. شاعر و 
درام نویس فوتوریست انقالبی روسی.

Alexander Mikhailovich RODCHENKO .4 )1891-1956(. هرنمند 
پیش رو، تندیس گر، نقاش، عکاس و طراح گرافیک اهل روسیه.

John BERGER .5 )1926-2017(. منتقد و هرنمند معروف انگلیسی، »وی 
به سبب نگاه مارکسیستی انسان دوستانه و زاویه دید ویژه اش به هرن معارص 

شهرت دارد« )موسوی اقدم، 1393، 148(.
Lionello Venturi .6 )1885-1961(. نویسنده و منتقد هرنی اهل ایتالیا.

از  و  اهل روسیه  نقاش و معامر   .)1953-1885( Vladimir TATLIN .7
مهم ترین شخصیت های آوانگارد جنبش هرنی روسیه. 

از  Kazimir MALEVICH .8 )1879-1953(. طراح، نقاش، مجسمه ساز، 
پیش گامان هرن آبسرته و خالق سبک هرنی سوپره ماتیسم، و نظریه پرداز اهل 

روسیه.
Naum GABO .9 )1890-1977(. نقاش، مجسمه ساز و نظریه پرداز اهل 

روسیه. 
Lazar Markovich LISSITZKY .10 )1890-1941(. نقاش، طراح، معامر، 

عکاس و یکی از چهره های آوانگارد اهل روسیه. 

و  نقاش   .)1944-1866(  Wassily Wassilyevich KANDINSKY  .11
نظریه پرداز هرنی اهل روسیه. 

Productivist .12
و  جامعه شناس  فیلسوف،   .)1970-1913(  Lucian GOLDMANN  .13

نظریه پرداز مارکسیست فرانسوی رومانی االصل.
Consept .14
Socialist .15

Antropometry .16
Ergonomy .17
Futurism .18

Photomontaj .19
Suprematism .20

21. ن.ک به: برجر، جان، )1393(، شیوه های دیدن، فصل چهارم: دارایی در 
آثار هرنی، ترجمه: زیبا مغربی، تهران: شورآفرین.

Art Nouveau .22
Photojournalism .23

Denis KAUFMA .24 )1896-1954(. به این نام نیز معرفی شده است.
Adam LERNER .25 نویسنده، مدیر و انیامتور موزه هرنهای معارص دنور 

)MCA( اهل امریکا. مطالعات او کشف ماهیت متغیِر هرن است.
26. مایاکوفسکی در سفرخود به امریکا، موضع انتقادی اش را در قالب کتاب 
امریکایی که من کشف کردم بیان می کند. در بخشی از کتاب می نویسد: »... 
به همه وام می دهند. حتی به پاپ رم، که کاخی در برابر مقر خود می خرد 
تا فضول جامعت از پنجره های پاپ وار او چشم ندوزند. این پول از همه 
جا برداشت می شود، حتی از کیسۀ الغر کارگران. بانک ها وحشیانه به سود 
سپرده های کارگری تبلیغ می کنند. این سپرده ها به تدریج آدم را به این فکر 
می اندازد که باید نگران درصِد بهره بود و نه کار. کارگران سابق که هنوز هم 
قسط های اتومبیل و آلونک میکروسکپی شان را نپرداخته اند، آن قدر عرق به 
پایش ریخته اند که عجیب نیست اگر یک طبقۀ دیگر هم بر روی آن روییده 
باشد؛ شاید فکر کنند که مسئلۀ آن ها مراقبت از پول های پدری شان است تا 
مبادا بر باد رود. ممکن است ایاالت متحده به آخرین حامی مسلح تقدیر 
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Abstract
The Constructivist movement emerged in the early 20th century, following the discovery 
of the intellectual and political currents of the society, as well as the Russian revolu-
tion and the change of artists’ commitments between 1917 and 1935 and left behind 
works of architecture, industrial design, picture communication, interior furniture, paint-
ing, photography, fashion and advertisement. Creating works by architects and design-
ers for producingpurposeful materials has taken steps toward products that, instead of 
using the designers’ internal motivation and inspiration, are based on the process of 
producing a product with measurable logic for efficient use. The history of science and 
technology in the twentieth century of Russia is linked to the political experiences. The 
avant-garde art that has emerged from the modern societies is no exception. One of the 
important elements in constituting the modern art was undoubtedly the industrial revo-
lution, through which the avant-garde artists working in the field of art and society acted 
revolutionary in line with the ideology of the revolution, that is, Marx’s thoughts. Func-
tionalism and attention to the progress of the industry on the one hand andon the other 
hand, the social, economic, and political changes; the anti-art movement in the form of 
a slogan of “Death to Art”, “Long Live Technology,” fromthe constructivist artists made 
specialists in construction, focusing on materials and purity of color, and emphasizing 
geometry and construction laws. The purpose of this research is to study the indices 
of constructivist style in Russian avant-gardeproduct and artworkwith an approach to 
the works of Alexander Rodchenko. It should be noted that this research is descrip-
tive-analytical in terms of its methodology and fundamental in terms of its purpose. The 
subject of this research is to find the theoretical foundations of the constructivist style 
in the works of Russian avant-garde artists, especially Rodchenko. The question that 
the research seeks to answer is: How is Capitalism criticism illustrated in the artworks 
of Alexander Rudchenko’s works? The structure of the paper is that first it reviews the 
background and conceptual foundations of constructivist design. Then, considering the 
indices ofconstructivist style, a number of works by Rudchenko, as cases for a case 
study of the indices of constructivist styleofRussian artworks have been selected and 
analyzed. As the characteristics of these works are described in seven tables, the re-
search question is answered as well. Several factors from theanalyses of Rudchenko’s 
work by constructivist style designing variables can be mentioned as more significant 
ones with higher frequency in the works of Rudchenko. On this basis, the degree of 
proximity of Rudchenko’s works to the determining indices of constructivism can be 
rated. By evaluating the rating of the works in the form of defined variables, the contri-
bution of Alexander Rudchenko to the formation of Russian constructivist can be deter-
mined. The result of the research indicates that from the analyses of Rudchenko’s work 
by constructivist style designing variables, several factorscan be mentioned as more 
significant ones with higher frequency in the works of Rudchenko.On this basis, the de-
gree of proximity of Rudchenko’s works to the determining indices of constructivism can 
be rated such as utility, geometry of form and logical order, simplicity in final execution, 
mass production in industry, purity of materials and negation of capitalism.
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