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 پیشگفتار مترجم 

 فرهنگ روسیه

هنر به عنوان يکی  ز جمله نقش  ختلف االيل م د  هفرهنگ اقوام و ملل مختلف جهان، بسته ب

از عناصر مهم مرتبط با فرهنگ و با توجه به سهم آفرينشات زيبايی شناختی و نحوه ثبت  

ورها به دلیل تنوع  آن، به موضوع مطالعاتی جذابی تبديل شده است. در اين میان، برخی کش

د به عنوان قطب  تند و خوس، شاخص تر ههنگ و هنر خود در مقايسه با سايرينو غنای فر

و فر تمدنی  های  از موجوديت  تری  دامنه وسیع  پیرامون خود،  در  تمدنی،  و هسته  هنگی 

تحوالت   و  تاريخی  سابقه  که  صورتی  در  مسأله،  اين  بر  عالوه  اند.  کرده  ايجاد  فرهنگی 

يتی در بستر جامعه تشکیل دهنده آن کشور نیز نقش مؤثری داشته باشد، فرصت گسترده هو

 تنوع تر و صد البته پرتعارض تر فراهم خواهد شد. رهنگی عمیق تر و م جهه با ف امو

شمار   بی  تعداد  و  پرتحول  تاريخ  دلیل  به  که  کشورهاست  اين  از  يکی  روسیه 

ه  قرن  در  مذهبی  و  فرهنگی  نظامی،  سیاسی،  دوره  رويدادهای  در  همچنین  و  گذشته  ای 

ا يکی  حداقل،  نباشد،  غالب  تمدنی  اگر  حتی  ها  زمعاصر،  جه حوزه  در  مهم  تمدنی  ان  ی 

ترجیحات   از  ـ  به داليل مختلف  در سراسر جهان  زيادی  افراد  و  رود  به شمار می  امروز 

 شخصی گرفته تا عالقه مطالعاتی آکادمیک ـ ويژگی های تمدنی آن را بررسی می کنند.

ترديد  نگ  فره بی  که  انفعاالت  حاصلکشور روسیه  و  تاريخ  جريانات قومی در    فعل 

مده شامل برخورداری از قلمروی بسیار وسیع که ابعاد  دلیل ع  چندست، به  ین اسرزم  اين

در طول   مختلف  تمدن های  و  اقوام  و سکونت  ورود  گنجد،  تصور می  در  به سختی  آن 

ف  تنوع  در  که  دتاريخ  بسیاری  نقش  آن  است،رهنگی  غربی    اشته  تمدنی  به حوزه  نزديکی 

نای مختص خود را  جذابیت و غ شرقی، د فرهنگیدترکیب با عناصر متع همچنین اروپايی و
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دلیل   به  و  شد  متعددی  تحوالت  دستخوش  گذشته  قرن  چند  طی  فرهنگ  اين  دارد. 

گرايی  امپراتوری  از  سیاسی،  مختلف  کمونیسم  ۱رويکردهای  تا  فدرالیسم  ۲گرفته   ، ۳و 

یر  خکه در سال های ا  است  ۴تمدن اسالوی یزه ای از عناصر شرقی و غربی با محوريت  مآ

ب سینیز  توجه  مورد  و یشتر  گرفته  قرار  کشور  اين  در  فرهنگی  امر  متولیان  و   استگذاران 

 در صدد برند سازی برای خود و شکل دهی به تصوير فرهنگی غالب در روسیه می باشند.

تبلور افکار و آرمان های    ين متغیرهای فرهنگی که صحنههنر به عنوان يکی از مهم تر

ز مهم ترين زمینه های مطالعاتی برای  است، همواره يکی اون بوده  گتمدن ها و اقوام گونا

نقاشی،   ويژه  به  تجسمی،  هنرهای  میان،  اين  در  است.  شده  قلمداد  جوامع  بهتر  شناخت 

فردی   به  منحصر  های  منظور فرصت  گوناگون  به  جوانب  تاريخیِ  درک  فرهنگ    زيست 

 کشور روسیه فراهم می کند.

 با اروپا  هنر در روسیه: فاصله تاریخی

اشار که  تاريخی  ه شد،  همان طور  با  بزرگ  کشوری  عنوان  به  تحوالتروسیه  از  و    مملو 

فرهنگی و  قومی  مناسبی  گسترده  تنوع  موضوع  انجام،  منظور  بوده    به  فرهنگی  مطالعات 

پا قرار دارد و طیف وسیعی از واحدهای  ر دو قاره آسیا و ارواين کشور پهناور که داست.  

هی اجتماعی و فکری در چند قرن گذشته  ه است، با رشد آگاجای داد  دفرهنگی را در خو

و در سال های اخیر جريان شرق گرا  غرب گرا و  شاهد کشمکش فکری میان دو جريان  

اعی  آن در حوزه علوم اجتم  است که بخش اعظم نمود   بوده  5اوراسیاگرا عنوان  سومی تحت  

 ی شده است. جلمت ی سیاس در برآيند تحوالت همچنینبه ويژه انديشه سیاسی و 

سه قرن گذشته، به طور    تا کشور به سبب دوری از مراکز علمی ـ فرهنگی اروپايی  اين  

  رويدادهایمعمول با اندکی تأخیر، با تحوالت فکری رخ داده در اروپا همراه می شد و از  

متغیر    ه ، به ويژفرهنگره کهن اندکی ديرتر تأثیر می پذيرفت. به عنوان مثال،  اين قا  فرهنگی 

 
1. Imperialism 
2. Communism 
3. Federalism 
4. Slavic 
5. Eurasianist: یت ترکیبی شرقی ـ غربی اسالوی امروزی بازگشت به هو  
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به طور خاصنر  ه تجسمیه  و  توجه است  نقاشی  نر  قابل  از موضوعات  تا سه  ، يکی  که 

قرن گذشته با تحوالت متعدد رخ داده در اروپا به عنوان مهم ترين کانون آفرينشات هنری  

اروپايی  انهم  تنگاتنگ ای  رابطه  جهان   کشورهای  ساير  تنها  نداشتند  کار  .  روی  زمان  از 

که فرهنگ و هنر در کنار  بود    ۲پتر کبیر   قدرت رسیدنيژه به  و به و  ۱ف آمدن سلسله رومانو

توجه اعزام    و  قرار گرفت  بیشتری  علوم مورد  با  و  يافت  دوباره  اهمیت  اروپا  با  مناسبات 

ندان  چنین افزايش سفرها و اقامت هنرمبه پايتخت های مهم فرهنگی و هم  ی هنردانشجو 

آمس و  پاريس  رم،  نظیر  شهرهايی  در  ورود  ینزم،  ردامتروسی  ـ  فک   امواجه  و  ری  فرهنگی 

از نظر سبک شناسی، . به عبارت ديگر،  شدفراهم  روسیه  داخل  به    يیسبک های هنری اروپا

قرن  تا    روسیه سبک    ۱۸اوايل  به  نقاشی  سیطره  تحت  شدن  دا  ۳ی شمايلبه  که    شتقرار 

)بیزانس میراثی برگرفته از سبک هنر امپراتوری روم   تنهابود    (۴شرقی  اواسط  در حدود    و 

اواسط قرن  که  بود    ۱۸قرن   تا  و  پیدا کرد  تری  تدريج سبک و سیاق غربی  تکامل   ۱9به 

افزايش مناسبات فرهنگی ـ هنری  .  يافت اين تحوالت و رشد هنری، مرهون  بخش اعظم 

اروپا و  کشور  اين  البتهبود  میان  میان    .  اين  اين  در  از  حکومتی  های  حمايت  نقش  نبايد 

  ،حکومت  ایپايه ه  محکم کردنر به منظور  که بیشت  اقدامید؛  کر  راموشفرا    تحول بزرگ

برای حکمرانان  تقويت وجهه عمومی   و چهره سازی  ها  ويژه  دولت  کبیر    از به  پتر  زمان 

 . آغاز شد و ادامه يافت

 در ایران سیههنر روفرهنگ و  آشنایی با

يل عمده دال   ی از کي  .مخاطبان ايرانی، محدود است  بین  ینقاشی روستجسمی  شناخت هنر  

روايت غربی از تاريخ    غالبو جريان  غالب اروپايی ـ آمريکايی در کتب تاريخ هنر  آن نگاه  

به طور عمده، هنرمندان اروپايی و آمريکايی را معرفی می کند و ذائقه هنری  هنر است که  

به  مخاط را  مرکزیب  دهد  نقش  می  عادت  غربی  هنری  آفرينش   ،  انايرانی  عموم  .زبان 

با تاريخ  ،  آنسیاستگذاری های  نادرست  سوگیری  نظام آموزشی و  یوب  عمیت  ماهل  دلی  به

 
1. Romanov 
2. Peter the Great 
3. Icon 
4. Byzantine 
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جهان  به نسبت ناآشنا هستند چه برسد به تاريخ هنر در    نیز  در کشور خود  های تجسمیهنر

 روسیه.به طور خاص و 

دوم محدود،  شنا  اين  دلیل  عظیم  اولويت  خت  و  دنیای  روسیه  بودنادبیات    باسابقه 

ترجمه   رتر  هبشناخت    وصنعت  از  ايرانی  مشهور  خواننده  نويسندگان  های  اعصار  مان 

ای    و  طاليی همچنین    روسیه  ادبیاتنقره  حدی،  و  شورویتا  که  دوره  فرصت    است 

 .باقی نگذاشته است  ن کشور ي ا  هنر شناخت مناسب و کافی از ساير ابعاد    به منظورچندانی  

ه  شور اختصاص دارد کاين ک  سینمایو    موسیقی کالسیکبه    اندازه ایتا  نیز    اولويت بعدی

 . آن نیز به نسبت محدود است

و امنیتی    ،مسائل سیاسیپررنگ بودن  ،  نیز  که نقش آن را نبايد ناديده گرفتدلیل سوم  

دو سطح  اقتادی   ايرادر  مناسبات  در  معاصر  و  روسیه  تاريخی  و  اعظم  ن  بخش  که  است 

زن به علت وتشکیل می دهد و  ا روسیه  ب در رابطه    را  ايرانی نخبگان و جامعه  مشغله ذهنی  

چنان که گفته شد،    را  فرهنگی ـ هنری  شناختدو کشور،  میان    روابطدر  خود  سنگین تر  

 . کرده استمحدود سینما موسیقی و  کمتری به و تا حدبه ادبیات  فقط

ا  یعل در  که    نيرغم  ارتباط  نیاول  جايگاهروسیه  تار  انی راني ا  یحلقه  در  اروپا    خ يبا 

 ریقرن اخو نیم    کيدر  ايرانیان    یانون توجه فکرانتقال ک  دلیل، به  است  هار داشتر قمعاصر  

فرانسه    یغرب  یاروپا  سمت  به محوريت  اياالت    یشمال  ی کاي آمرسپس  و  با  محوريت  با 

باقی  همچنان کشف نشده    يیای دنبه مثابه  ع زبانی،  انم  تحت تأثیراين کشور به ويژه    ،متحده

محوريت کمونیسم روسی و  چه در نیم قرن گذشته با    ،در کل  یمانده است و شناخت ايران

نظامی مسائل  و  سیاست  محوريت  با  اخیر  های  سال  در  اقتصادی  امنیتی،  چه  هنوز و   ،  

آم به  محدود است. حتی افزايش مناسبات و همکاری های علمی و رفت و  د دانشجويان 

من محسوس  توسعه  و  گسترش  بسترساز  نیز  کشور  فرهنگی  اين  بهناسبات  و  دلیل   شده 

ل محدود کننده ناشی از سوگیری های سیاسی ـ ايدئولوژيک دولت ها  موجود موانع و عوا 

 برای همکاری باقی مانده است. درازی در هر دو کشور، همچنان راه 

ايران و روسیه  توسعه مناسبات فرهنگی ـ هنری  موانع    مؤثر   به منظور درک بهتر نقش 

کل گیری آگاهی و در ش  آن  سهم سیاست و    یدهپیچ  ارسیب  بايد به جوانب تاريخی و معاصر
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و چه در عرصه سیاسی ـ اجتماعی    ،ايرانی در قبال روسیهعام و خاص  مخاطب    پنداشت

 . پرداخت فرهنگی ـ هنریچه 

 هجامعحافظه بر   و سیاست  تاریخسایه سنگین  

ر  مديگ يه هاهمساز طريق مرز زمینی،  ايران و روسیه که از قرن ها پیش تا سه دهه گذشته  

و پیچیده  رفراز و نشیب داشته اند و به عنوان دو کشور با روابط مهم  يخی بسیار پبودند، تار

تا کنون، شاهد تحوالت بسیاری در مناسبات   بوده اند.    متقابلبه ويژه از چند قرن گذشته 

مر رمسائل  به  از    وابطبوط  دارد.  شدن  سیاسی  به  میل  اغلب  روسیه  و  های  ايران  دغدغه 

امنیتی در زمان  و    يه قاجارصفويه و  زمان    روسیه در  استعماریگشايانه  رکشو نگرانی های 

منظور  ها  تالش  تا گرفته  پهلوی   سیاسیجلب    به  بیشتر  همکاری  اقتصادی  و  امنیتی  در  ، 

همواره و اقتصادی    ، فناورانهامنیتی  ،اسی، نظامیل سی مسائبايد اظهار کرد که  زمان حاضر،  

ای مرسمی  ن  اگفتم  اصلی  محورهای جزو   بوده  کشور  دو  اين  اهمیت  متأسفانه  که    دنان 

 ديگر را به حاشیه رانده اند. يک شناخت فرهنگی و هنری از 

با تاريخ  که »  را  جايگاه به نسبت منفی روسیه در حافظه تاريخی ايرانیاناز سوی ديگر،  

کار  ان  توان  ی« نمنیز مهم تر استاز حال و آينده  برای آن ها  گذشته  ،  گاه  می کنند وزندگی  

روسیه در تسخیر  استعماری  جنگ های تاريخی اين دو کشور و نقش    به ويژه نظر بهکرد.  

که    ۱9قرن  اوايل  در    سیاست های امپراتوری گرايانه آندر قالب  بخش هايی از خاک ايران  

فرصت    و  تاريک تاريخ ايران شدهدر کنار انگلستان در بخش    ن کشورياقرارگیری  موجب  

 نداده است.   کهن شورکات فرهنگی میان اين دو شد مناسبر چندانی به 

 درباره این کتاب

و   کشور  دو  میان  مناسبات  سیاسی  جوانب  از  گرفتن  فاصله  کتاب،  اين  ترجمه  از  هدف 

هنری   آفرينشات  بر  بتمرکز  عنوان  منظور  راههترين  به  از    به  تر  عمیق  شناخت  و  آشنايی 

به عنوان يکی  یل هنر،  بمهمی از ق  فه هایؤل م  ينبنابرا  .استحیات فرهنگی ـ هنری روسی  

با اين  کتاب حاضر  می گیرد و  از ارکان اصلی هويت فرهنگی روسی بیشتر مورد توجه قرار  
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شناساندن  هدف،   صدد  هایدر  يکی  بخش  نقاشی،  هنر  از  در   وسیعی  هنر،  نمودهای  از 

در  روسی از    چنده  گزارشی  ارائه  با  کند  می  تالش  و  است  گذشته  هنآفريقرن    نری شات 

سیه، سبک ها و مضامین گوناگون مورد توجه در هنر تجسمی نقاشی اين کشور  نقاشان رو

 . به مخاطب معرفی نمايد  ۲۰قرن  اواسطتا    ۱۸قرن  اواخررا از  

يا سیر خطی هنر،  ردهی به کتاب نه بر اساس سبک  سبک کار نويسنده و نحوه ساختا

مش هنر  تاريخ  کتب  اعظم  بخش  در  که  شو  اهدهچنان  اسد،  می  بر  و بلکه  مضمون  اس 

است نويسنده،موضوع  جمله  در    .  از  روسیه  نقاشی  هنر  در  مشهود  موضوعات  ترين  مهم 

، مناظر  (مرهروز  صحنه های )يا    ۳ژانر ،  ۲های تاريخی، فضاهای داخلی   ، صحنه۱پرتره مذهبی،  

شهری  ۴طبیعی بی  و  طبیعت  آوانگارد  و  5جان،  اما  ۲۰  قرن  ۶هنر  کند،  می  در   کاوش 

موضوعات سعی در رعايت تقدم تاريخی و ارائه گزارشی از سیر    ک از ايني   هر  ارچوبچ

ه و  شده  مشخص  زمانی  های  بازه  محوريت  با  آن  های  سبک  و  نقاشی  نرمندان  تحول 

کن  تر می  تحلیل    ينا  بهتر است   د.برجسته  زمینه  در  اثری تخصصی  عنوان  به  نه  را  کتاب 

دست و  تاريخی  گزارشی  بلکه  بن نقاشی،  شدهده  تکوين  از   ی  روسی    سیر   تصويرپردازی 

 در نظر گرفت. 

است   ذکر  به  ارتدوکس که  الزم  ويژه  7هنر  با   به  سنتی،  طور  به  آن  روسی   گونه 

های اصلی تاريخ هنر جهان  نقاشی های شمايلی خود شناخته می شود و نگاهی به کتاب  

شماي نقش  محوريت  از  حاکی  در  نیز  گیری ل  مخاط  شکل  عموم  ر هن  ربارهدبان  ذهنیت 

گزارشی  رو   نقاشی ارائه  با  کند  اين وضعیت سعی می  تغییر  منظور  به  نويسنده  است.   سی 

به نسبت مختصر از تاريخی به درازای دو قرن، که در قیاس با هنر نقاشی در کانون های  

آن )ايتالیا و فرانسه( چندان طوالنی نیست و ديرتر پا گرفت، چیزی فراتر از تصوير    جهانی

را به نمايش بگذارد. با اين توصیف، کتاب حاضر به سهم   دوکس روسی يلی ارتام تی شسن

 
1. portrait 
2. domestic / interior 
3. genre 
4. Landscape 
5. Still Life 
6. avant-garde 
7. Orthodox  
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خود اثری ارزشمند و بديع است که برای اولین بار در اين حجم از پرداخت، در دسترش  

 ی گیرد.مخاطبان فارسی زبان قرار م 

ب مربوط  مستندات  و  ثبت شده  تصاوير  از  انبوهی  از  برخورداری  دلیل  به  ه  اثر حاضر 

مرداحی فرصتم رت  منظور  وسیه،  به  کشور    مغتنمی  اين  دراز  و  دور  تاريخ  به  سفر  آغاز 

ترين   بزرگ  هنری  آفرينشات  از  با شمار متعددی  و  با خود همراه می کند  را  ما  که  است 

: فرصت تجربه سفری جذاب به جنگل های انبوه، ر آشنا می سازدهنرمندان نقاش اين کشو

کران؛ مشاهده صحنه های داخلی  شت های بی  ، ده زدهزان خرودخانه های خروشان، درخت

 ای بزرگ و مدرنروستايی، جنب و جوش شهره   سادهو زندگی روزمره دهقانان در منازل  

پراتوران؛ آشنايی با چهره های  و همچنین شکوه قصرها و زندگی مجلل و آرام اشراف و ام 

  ۲۰ای قرن  بتدی انوگرا  هنر  افکار انقالبی و  جنگ ها و خروشبزرگ و تحوالت تاريخی؛  

 . و... 

شناخت   که  است  اين  دهد  قرار  تأکید  مورد  بايد  جا  اين  در  مترجم  که  ای   نکته 

گی به فرهنگ ها و تالش به منظور معرفی ابعاد مختلف کشورها ربطی به وابستگی يا دلبست

به منزله زمینه سازی   تنها  ت  ا ناسبدرک بهتر و عمیق تر م  به منظورآن فرهنگ ها ندارد و 

شناخت  نی  درو انجام  سیو  فرهنگ  آن  به  دهنده  شکل  عناصر  گیری  شکل  و  تحول   ر 

می شود. بنابراين بايد به خاطر داشت که شناخت متغیرها و اجزای مختلف سازنده فرهنگ  

به ويژه ه پیوند  امروز روسیه  آن  تاريخی و اجتماعی  با مسائل  ترديد  بی  اين کشور که  نر 

هرگونه با  دارد،  يا  قعال  عمیقی  بهوابه  ارتباط  سی  ستگی  بی  کشور  اين  در  قدرت  و  است 

است. به عبارت ديگر، تالش به منظور معرفی فرهنگ کشور روسیه، در اين جا در قالب  

ت فرودهای  و  فراز  تمام  رغم  علی  نقاشی،  هنر  برای  سیر  ويژه  به  آن  ناخوشايند  اريخی 

سیاست و  کشور  اين  به  نسبت  مثبتی  ذهنیت  که  ند   های  ايرانیان  بهارنآن  تنها  منزله    د، 

منظور فرصتی   گشودن    به  و  بهتر  میان    باب شناخت  بیشتر  فرهنگی  تبادل  و   گفتگو 

صاحب نظران و متخصصان فرهنگی و همچنین اساتید و دانشجويان رشته های مرتبط و  

 .استير عالقه مندان به هنر  سا
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ديگر   فرصتی  ايجاد  با  دارد  قصد  کتاب  اين  ترجمه  با  ممترجم  اوت،  متف ضوعی  ودر 

ساز شناخت و آگاهی بیشتر درباره ساير جوانب هويت فرهنگی ـ هنری روسیه شود    زمینه

ای   انگیزه  زيست روسی، شايد  از  دلپذيرتر  ای  با حوزه  آشنايی  منظور  به  بسترسازی  با  و 

 ای تحوالت مثبت در آينده ايجاد کند. بر

یاسی و  بندی های سته  از دس  فارغهنر، به منزله حاصل خالقیت و ذوق و قريحه بشر،  

پل   تر کردن مرزها و  نزديک  راه  بهترين  ايدئولوژی،  تأثیرات مخرب  از  به دور  و  جناحی 

جغرافیايی،   فاصله  زبانی،  های  تفاوت  دلیل  به  که  است  هايی  فرهنگ  بین  اختالفات  زدن 

انی ببه زتاريخی و تفاوت های سیاسی، پیوند و تعامل نزديکی ندارند. به عبارت ديگر و  

بهترين ابزار به منظور خنثی کردن حاصل تالش سیاستمداران و قدرت طلبان  هنر  »تر،    ادهس

تاريخ،    «است گواه  به  دوری  چیزی  که  کالم،  يک  در  و  ويرانی  و  جنگ  اختالف،   جز 

هم از  ها  اانسان  طريق  از  ملی  ديگر  مرز،  هچون  مفاهیمی  به  زدن  دامن  يا  توسعه  و  بداع 

. هنر به وجود نیاورده انددردناک    ،اير ابداعاتس   طبقاتی واختالف    ،مالیگرايی، نظام های  

با   شناختی،  زيبايی  پرداخت  و  زيبايی  بر  تکیه  با  بشر،  مشترک  زبان  يگانه  عنوان   به 

نگ و جامعه ای،  زيبايی پسندی انسان ها در هر فرهبهره گیری از حس زيبايی گرايی و  

نظیری   بی  منظورفرصت  شن   به  و  هاقاخت  آشنايی  فرهنالخ ی  له  و  قیت  ديگر  های  گ 

به انحطاط کشیده کنونی   انسان ها فراهم می کند و ضرورت دارد در دنیای  نزديکی میان 

انسان امروز بیش    توسط جريانات قدرتمند سیاست و ثروت، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

 از هر زمان ديگری تشنه صلح، فرهنگ و زيبايی است. 

ا کتاب  اين  جاگرچه  دذثر  ن ره  رباابی  و تاريخ  وسطايی  پسا  سیمايی  در  روسی   قاشی 

پسا رنسانسی )به تعبیر شخصی مترجم( می باشد، اما در کنار ويژگی های مثبت و جذاب  

که ضرورت کرد  مطرح  توان  می  را  چند  نکاتی  قرار    آن،  توجه  مورد  اين  از  بیش  داشت 

ها، تاريخ  ذکر  در  اشتباه  مورد  چند  از  گذشته  افرماسا  بگیرد.  هنراد  ی  آثار  نويسنده  و  ی، 

بندی های موضوعی   بیشتر هنرمندان فعال و برجسته در دست  سعی در شناساندن هرچه 

عمیق تری    ، کاوش۱9مختلف نقاشی در روسیه کرد، اما به دلیل تمرکز بسیار بر هنر قرن  

و    رايجنشد و فرصت آشنايی با آفرينشات هنری کمونیستی    ۲۰در هنر اين کشور در قرن  
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قرن    اين  و ايام منتهی به پايان  ۱9  در اتحاد شوروی به ويژه در نیمه قرنکمتر رايج  قل  مست

نگرديد سوسیالیستی فراهم  گرايی  واقع  سبک  رغم    ۱.  علی  بود،  شوروی  هنر  مختص  که 

دان بزرگ اين کشور،  اخوشايند ايدئولوژيک خود، به لطف استعداد هنرمنمحدوديت های ن

آث خلق  ساز  هزمینه  قانار  وش نیز    توجهیبل  ری  کار    د  تکمیل  منظور  به  داشت  ضرورت 

قرار   توجه  مورد  آن،  پرداخت  زمانی  دامنه  کردن  غنی  و  کتاب  اين  در  شده  انجام  خوب 

هنر نقاشی    فل تخم   داعبابه منظور پوشش دادن    و  ب اتک به دنبال اين  بنابراين مترجم،  گیرد.  ب

زما بازه  اين  م ترکی  با  ید يدج  لمکمکتاب    ،روکذ م  نیدر  تحت عنوبی  »شابه  در  ان  نقاشی 

شوروی ترجمه  «اتحاد  و  گردآوری    رشتنم   رشا ن  نیمه  طسوت   با ت ک  نيا  زا  سپ   هک  درک، 

 . دش  دهاوخ

 شیوه کار مترجم

 ی واژگان روس  بر روی  «ضربه»  وجودکه    آگاه بودبايد  خاص    یامالی اسام  خصوصدر

 می شوند،ه  شتنو   گذاری  نقطه« که اغلب بدون  Ё/ёو همچنین ويژگی برخی حروف نظیر »

  یشوند ط  یمبرگردان    یبه فارس  یسیکه از انگل  یروس  یز اساما  یار یشود بس  یموجب م 

فظ  شکل تل  ن يتر  کينزدشد از    یسع. بنابراين  دهه ها به طور نادرست نوشته و ثبت شوند

موارد آن طور که اقتضاء    یدر برخ  انی م  نياستفاده شود و در ا  ی خاص روس  یاسام  حی صح

زبان چندان   یخواننده فارس  ی ان برابه خرج داده نشد تا واژگافراطی    تی ساسد حوش   یم

در مواردی که شکل متفاوت تر و نزديک به فارسی مصلح بود،   نامآنوس و ناآشنا نباشند.

 .شودمی آورده  آن کلمات در داخل »][«دنبال  به ،اسامی حتلفظ صحی 

ابعاد زيبای    هرچه بیشتر بايی  آشنا  وتاب  مترجم به موازات ترجمه اين کدوم اين که  

ن با  هنر  مخاطب  کردن  سهیم  به  مايل  روسی،  نقاشی  بزرگ  اساتید  و  هنرمندان  و   قاشی 

شمار زيادی از    ه زيبايی های کشف شده در نقاشی روسی شد. بنابراين با توجه به اين ک

بود تصوير  فاقد  کتاب  در  برده  نام  هنری  هرچه    ند،آثار  غنای  منظور   و    اثر اين    ر بیشتبه 

آثار مورد اشاره  تصاوير    ندوز ف ا  هب  ما دق ا،  اين نقاشی هاده  مشاه   ت صر ف  ندرک  ر يذ پ   ن اکما

 
1. Socialist Realism 
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با هدف  درک   نويسنده هر  هدش  هدوزف ا  ريواصت   ندومن  ا زج م  و  ذيل  توضیحات  انتهای  در   ،

 « افزوده شد.*عالمت »،  ديدج وير تص

دلی به  موارد مطرح شده،  تمام  به  با عنايت  بال جذدر مجموع،  ر و گستردگی  سیابیت 

کامل هنر نقاشی در روسیه، مطالعه اين اثر، بسیار مفید  ول و ت رداخت نويسنده به سیر تحپ

 و آموزنده خواهد بود. 

پايان،   ترجمهدر  امر،  اين  به  عمیق  باوری  با  حاضر    مترجم  عنوان    راکتاب  اولین  به 

،  ۲۰تا قرن    ۱۸  رنصله ق ادر فاز سیر تحول و تکامل هنر نقاشی در روسیه  فارسی  گزارش  

عالقه   زبان  فارسی  مخاطبان  هنر  به  به  مسائل  مند  کننده  دنبال  متخصصان  همچنین  و 

 .کندتقديم می فرهنگی روسیه 

 سعید خاوری نژاد 

۱۴۰۰پايیز 



 

۱۱ 

 قدمه م
، نقاشی از  ۱۸و    ۱7مايل نگار، پرتره کشی قرن های  ف نقاشان بزرگ شتصويرپرداری ظري 

آثندگهای ز  صحنهدريا، برف و جنگل،   تاري ی دهقانی و  ، شیک  ۱سیار هنرمندان  خی از  ار 

برای هر کسی که    ....و  ۲۰، آزمايش جسورانه هنرمندان ابتدای قرن  ۲بودن جنبش دنیای هنر 

تنوع   و  غنا  نیست،  آشنا  روسی  نقاشی  مبا  استآن  کشفی    مکن  حداقل،  يا  غافلگیرکننده 

رن گذشته به قدری بوده  و نیم ق دو سی دروان رانرژی خالقانه هنرمند  در واقع، مهیج باشد. 

بی در اين اندازه نمی تواند به منزله امیدی به ارائه گزارشی جامع از تولیدات  است که کتا

گزيده ای از نمايندگان نقاشی روسی از  آن ها باشد. بنابراين هدف از اين اثر، فراهم نمودن  

ديدتر(، اما نه  ه برخی آثار جی باجمال  گاهیتا آغاز دوره پس از انقالب )به عالوه ن  ۱۸قرن  

ای مختصر به میراث غنی روسی نقاشی شمايلی يا پوشش دادن عمیق هنر    ش از اشارهبی

 دوره شوروی است. 

 ینگار شمایل

تدا يک فرم  شی از فرهنگ روسی تبديل شد، در اباگرچه نقاشی شمايلی به سرعت به بخ

از کنستانتینوپل  بودکه  وارداتی  بود.  وارد شه  یسرو  به  ۳هنر  نام »شمايل« حاکی از ريشه  ده 

ا تصوير است.  ي »شباهت«    معادل خود است و ترجمه تحت اللفظی از واژه يونانی    بیزانسی

در    5روسِ کیف   ۴شاهزاده والديمیرِ  دولت روسی(  هايی ۸99)اولین  هیأت  اعزام  از     ، پس 

 
1. Itinerants 

2. World of Art 

3. Constantinople 

4. Prince Vladimir  

5. Kiev Rus:  9ـ   13حکومت شاهزاده نشینان کیف یا روسِ کیف در قرن های  
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را هم برای    حیت، مسیسدستر به منظور ارائه گزارش درباره گزينه های مذهبی مختلفِ در  

  به منظور  وی  مراسم تعمید انجام داد.  ۱فت و در رود دنیپر ود و هم برای اتباع خود پذيرخ

عوت کرد. را به کیف د  خلق و تزئین اماکن پرستش مسیحی، معماران و هنرمندان بیزانسی

ی  ر بسیامزين شدند. اما    ۳یک ايو موز   ۲نتیجه، کلیساهای سنگی عظیم در کیف به فرسک در  

ه باعث می شد تزئین ديواری آن ها  ای اولیه کیف با چوب ساخته شده بودند کساهکلیاز  

مذهبی   تصاوير  عوض،  در  باشد.  ش بیهوده  می  کشیده  چوبی  صفحات  روی  اين  د.  دنبر 

بر روی ص اغلب  آمدتصاوير  نمايش درمی  به  ای  از ساير بخش های    فحه  را  که محراب 

ختم شد که به صورت    ۴اب ری ديواره محرگی   ه شکلبجام  کلیسا مجزا می کرد ـ که سران 

 ه رديف رديف مزين به شمايل است.ديوار

رود   می  اولیه،  گمان  های  شمايل  اين  ترين  والديمیرمعروف  در   واقع   )اکنون  باکره 

در کنستانتینوپل نقاشی شده   ۱۲در مسکو( در خالل ربع اول قرن    5ف و گالری دولتی ترتیاک

ی گويند  ( که برخی م۱۶۲۶ـ    ۱۶۸۶)  ۶اوشاکوف   ]سیمان[  سیمون  ناا زم از آن دوره ت باشد.  

نقاشی   های  سبک  و  مکاتب  از  بسیاری  انواع  است،  نگار  شمايل  بزرگ  نقاش  آخرين 

، 7از مکتب يا سبک والديمیر ـ سوزدال  شمايلی پديدار شد که برجسته ترين آن ها عبارتند

ن نقاشان شمايل نگار  يتر  قديمی  سکو.، نووگوراد و م9، پسکوف۸راسالول[ ال ]يياروسالو

اما می دانیم که همه آن ها راهب نبودند و به زودی کارگاه های  نند.  ناشناخته باقی می ما

بسیاری در  کلیسا،  تزئین  های  فرم  ساير  و  شمايلی  نقاشی  در  های    متخصص  بخش  از 

 . می يافت رواجروسیه 

 
1. River Dnieper 

2. fresco 

3. mosaic 

4. iconostasis 

5. The State Tretyakov Gallery 

6. Simon Ushakov 

7. Vladimir - Suzdal 

8. Yaroslavl 

9. Pskov 
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س.م.،  ۱۰۰ × 7۶رغ بر روی صفحه آهکی، با تخم م ۲، تمپرا ۱۲ـ اوايل قرن  ۱۱، قرن ۱يمیر الدو ه کرباهنرمند ناشناس، 

 ، مسکو گالری دولتی ترتیاکوف

 
1. The Virgin of Vladimir 

2. Tempera 
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 ، تمپرای تخم مرغ بر روی صفحه ]چوبی[،  ۱5، قرن ۱ا معجزه سنت گئورگ و اژدهراست: هنرمند ناشناس، 

 ف ، کی۲س.م.، موزه ملی هنر  ۱۱۴ × 79

 س.م. ۱9۲ × ۱۳۳مرغ بر روی صفحه ]چوبی[، ، تمپرای تخم  ۱5، قرن ۳مصائب مسیح ناشناس، رمند هن  :چپ

 

تئوفان  شمايلی،  نقاشی  اساتید  اين  میان  از  ۱۳۴۰ـ    ۱۴۰5)حدود    ۴يونانی   سدر   )

نووگو  کنستانتینوپل دو مکتب  بر هر  و  آمد  عمیق گذاشت. به روسیه  تأثیری  و مسکو  راد 

رين اثر وی  که معروف ت  5]روبلیوف[  روبلفدند از آندری  بو  عبارت   شهور ساير هنرمندان م

 7قرار دارد، دوست و همکاری او دانیل چرنی   گالری دولتی ترتیاکوفدر    ۶عتیق تثلیث عهد  

ديونیسی و  راهب(  يک  روبلف  اولین  (  ۱۴۴۰ـ    ۱5۰۸)حدود    ۸وس)همانند  از   يکی 

 . می شد بديلغیر روحانیونی که به نقاش شمايل نگار پیشرو ت 

 
1. The Miracle of St. George and the Dragon 
2. National Art Museum 
3. The Passion of Christ 
4. Theophanes the Greek 
5. Andrey Rublev 
6. Old Testament Trinity 
7. Daniel Cherniy 
8. Dionysius 
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.، گالری  س.م ۱۴۲ × ۱۱۴آهکی، روی صفحه با تخم مرغ بر  ، تمپرا۱۴۲۲ـ  ۱۴۲7، عتیقتثلیث عهد آندری روبلف،  
 ترتیاکوف، مسکو دولتی 



 یتزار یهدر روس ینقاش ■ 16

مالکیت   ديونیسیوس و پسرانش،  فعالیت  رايج  در زمان  ای  فراينده  به طور  شمايل ها 

اتاقی    ل خود، گاه درمنز مهم    نمکا  آن، اشراف و بازرگانان اين شمايل ها در  شد. پیش از

شتند، اما اکنون خانواده های دهقان که اکنون قادر به پرداخت هزينه  به نمايش می گذا ويژه  

 زيبا« ]از منزل[ بودند.  آن ها می شدند نیز اقدام به آويزان کردن شمايل ها در »گوشه ای

 شخصیت ها

و قديسان و فرشتگان، به   کرهيم بارح، م، عالوه بر مسی۱۶قرن  اواسط  تا  نقاشان شمايل نگار  

تصويرپرداز کل  های  در  چهره  به  را  خود  عتیقی  جديد و    [تورات]  عهد   [انجیل]  ۱عهد 

ز مسائل  به منظور حل و فصل شماری ا  ۲ايوان مخوف   ۱55۱محدود می کردند. سپس در  

  یوحان، شورايی ربوديا ترسیم چهره افراد زنده توهین به مقدسات  شامل اين پرسش که آ

و    ۳ر شد که ترسیم چهره تزارها حکم به نسبت مبهم شورا بدين صورت تفسی   اد.ل دتشکی

مجاز است.    ۴کتاب مقدس چهره های تاريخی يا افسانه ای در کنار چهره های برگزيده از  

نقاشی   نتیجه،  به تدريج قلم در  ظر سبک و هم محتوا  ن روی خود را هم از  شمايل نگارانه 

ک اين  تا  داد  نیگسترش  آواکوم   ۶ريارک )پات   5ونک ه  و  گر(  مؤمنان    7اصالح    ۸کهن )رهبر 

انشعاب ارتدوکس روسی  9محافظه کار( در خالل  اواسط قرن    ۱۰که کلیسای  دو    ۱7را در 

شمايلی   خلوص  احیای  سر  بر  همديگر  با  کرد،  شکستن،  پاره  به  نیکون  کردند.  رقابت 

و   بهسوزاندن  زدن  از  انچشم  آسیب  که  پرداخت  هايی   خارج  سی  بیزان  سنت  شمايل 

، در حالی که آواکوم با زبان ۱۱هره های سکوالر های محتوی چ د، به ويژه شمايل  دنمی ش

خارجی   نفوذهای  و  ابتکارات  به  بود،  نیکون  خشونت  از  کمتر  ندرت  به  که  خشونتی 

 کرد.   اعتراض می

 
1. New Testament 
2. Ivan the Terrible 
3. tsars 
4. The Bible 
5. Nikon 
6. Patriarch:  از رتبه های مذهبی عالی در آیین ارتدوکس شرقی 
7. Avvakum 
8. Old Believers: 17نیکون در قرن  افراد معتقد به آیین ارتدوکس کهن پیش از اصالحات پاتریارک  

9. schism 
10. Russian Orthodox Church 
11. secular 
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برای گسترش هنر غیر مذهبی هموار  اما   را  راه  ناخواسته  ايوان مخوف  حکم شورای 

ان آن دو، به پرتره کشی و ساير  از توجه نیکون و آواکوم و پیرو  گريزمنظور  به  اشان  قد. نکر

)برگرفته از واژه التین    ۱ا انواع فعالیت هنری رو آوردند. يکی از نتايج آن، محبوبیت پارسون

بود.  (۲شخصیت  با ماهیتی غیر مذهبی  اين  ، تصاوير افراد زنده مشابه سبک شمايل ها، اما 

بتدا به شدت  ر روی صفحات چوبی نقاشی می شدند. ابوم، ب  به جای  بلاغا  شخصیت ه

تابع سبک خاصی بودند و نه تأکید چندانی بر ثبت شخصیت بلکه به انعکاس جايگاه آن 

تری    ۳به زودی جای خود را به نوع واقع گرايانه فرد در جامعه توجه می شد. اما شخصیت  

 از پرتره کشی داد. 

پرت  مثال،  عنوان  يبه  هنرم  ۴ف تورگنیِ  اف[]ياک  کوفا ره  توسط  که  کبیر  پتر  ندی  دلقک 

کشیده شد، عمق روان شناختی و طعنه آمیزانه ای دارد که در بیشتر    ۱۶9۶ناشناس پیش از  

دل زيرکی عجیب چهره  نداشت.  وجود  ها  او  شخصیت  قدرتمند  پیکر  ترسیم  شیوه  و   قک 

است و  تص شاهزادگان  مخ  ه خردن که    بر روی بوم شايد به منظور اشاره به اين نکته باشد

 ا. هدلقک  نه بی خردی مختص

 

 
1. parsuna 
2. persona 
3. Realistic 
4. Jacob Turgenev 
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دولتی  ، موزه س.م. ۰5۱ × 5/97بوم، روی رنگ روغن بر ، ۱۶9۶پیش از ، ۱پرتره ياکوف تورگینیف ، هنرمند ناشناس 

 ۳سن پترزبورگ  ،۲ی[ ه ]موزه روسروسی

 
1. Portrait of Jacob Turgenev 
2. State Russian Museum 
3. St. Petersburg 
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 آکادمی

م امپراتور  پس از حک  ۱7۲۴فوريه(    ۸ژانويه )   ۲۸در    ۲به فرمان مجلس سنا   ۱آکادمی علوم 

»پنجره ای  پايتختی که    نس شد. تصمیم پتر کبیر به ساختپتر کبیر، در سن پترزبورگ تأسی

ابتدا مع برای نقاشی روسی اهمیت قابل مالحظه ای داشت. وی  به اروپا« باشد  ماران،  رو 

  یهان  صنعتگران و هنرمندان را از بخش های مختلف اروپا به روسیه کشاند تا هم ساختما

دان معاصر روس خود مهارت های  به هنرمن حی و تزئین کنند و هم  بورگ را طراپترز  سن

با   وی  دهند.  آموزش  را  کشور  کل  نوسازی  منظور  به  او  های  نقشه  تحقق  در  نیاز  مورد 

ذهن، در  مشابه  را    اهدافی  خارج  در  روسی  هنرمندان  آموزش  و  هزينه  کرد   پرداخت 

 ه ريزی کرد. امازه تأسیس برنم تی علومآکادبه منظور تأسیس بخشی هنری در 

پتر مرگ  از  هنر   پس  سلطنتی  آکادمی  نهادن  بنیان  با  ها  برنامه  ثمر    ۱757در    ۳اين  به 

از يکصد سال  بیش  به مدت  آکادمی  افتتاح شد.  بعد  بر هنر روسی    نشست که شش سال 

  ال درسن و  هنرمندان کم ستأثیر نیرومندی گذاشت. با مدرسه ای مقدماتی تکمیل شد که  

د. به شدت سلسله مراتبی بود و عناوين در  سالگی به آن جا فرستاده می شدن  ۱۰تا    ۶ین  سن

  آن از »هنرمندان بدون درجه« تا آکادمیسین، استاد و مشاور، ارتقاء می يافت. هنرجويانی که 

   ۱9سال تحصیل می کردند. آکادمی تا ربع آخر قرن    ۱5توان اين کار را داشتند، به مدت  

د. هنرمندان روس، قواعد و رای ايده های کالسیک، غالب بوش بی چون و چپذير لیل  دبه  

شايستگی ارائه آموزش  از  رفتارهای آکادمی را به کرات مأيوس کننده دانستند، اما آکادمی  

 نه های استعداد برخوردار بود.نشا دارای افراد  برای هنری جامع و سختگیرانه

 

 

 

 
1. Academy of Sciences 

2. senate 

3. Imperial Academy of the Arts 
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 * سن پترزبورگ ،۳ارمیتاژ دولتی ، موزه س.م. 5/۱۴۲ × ۱۱۰بوم، روی رنگ روغن بر ، ۱7۱7 ،۲کبیر ر تپ ره پرت، ۱ژان مارک ناتیه 

 
1. Jean-Marc Nattier 
2. Portrait of Peter the Great 
3. Hermitage Museum 



 21 ■ مقدمه

 جریانات متعارض در هنر

ـ خارجی  معلمان  از  زيادی  شمار  از  متشکل  آکادمی  کارکنان  ابتدا  و   در  فرانسوی  بیشتر 

  تا  ۱9  قرناول    هنیم  و  ۱۸ل نیمه دوم قرن  ايتالیايی ـ بود. در نتیجه، نقاشی روسی در خال

اير بخش های اروپا بود که با اندکی تأخیر به روسیه  حد زيايد مديون شیوه های رايج در س

أخیر  می رسید. به دلیل دوری سن پترزبورگ و مسکو به پايتخت های اروپايی غربی، اين ت

يی  چندان جای تعجب ندارد. اما نقاشان روسی فرصت های قابل مالحظه ای به منظور آشنا

روسی  روسهنر    اب غیر  و  لی  به  هم  که  انتشار  داشتند  به  طف  )اغلب  هنری  آثار  از  کپی 

صورت چاپ گراوور و چاپ سنگی( و هم به دلیل عادات خريد هنر توسط طبقه حاکم 

کبیر  کاترين  شد.  ک  ۱محقق  ت در  برای  نار  سفر  بورسیه  )شامل  آکادمی  مالی   أمین 

التحصیالن( فرانسفارغ  نر  به ]موزه  یو هلند   ايیيتالی اوی،  ، شاهکارهای  ارمیتاژ  دولتی  را   ]

بازديدکنندگان روسی از پاريس در کل ـ در خالل انقالب فرانسه آورد   ۲. عوامل وی ـ و 

 دند که از کاخ ها ربوده و ارزان فروخته به آسانی قادر به چانه زنی به منظور خريد آثاری بو

 می شدند. 

 هنرمندان سیار

يش داد،  به نسبت فراوان شاهکارهای خارجی را افزا  ووع  ی متنرع آوگرچه آکادمی جماما  

در   نبودند.  راضی  هنرجويان  ها   ۱۸۶۳تمام  شده  رد  سالن  اولین  که  سالی  پاريس    ۳ـ  در 

ه نقاش و يک پیکرتراش( به نشانه اعتراض به  برگزار شد ـ چهارده هنرآموز برجسته )سیزد

ورگ، از آن پترزبتی هنر در سن  لطندمی س اه آکمحافظه کارانه و قواعد سختگیران   رفتارهای

. اقدام بعدی آن ها تشکیل تعاونی هنرمندان بود که به زودی مشخص شد که  بیرون آمدند

سرانجا و  بود  نیاز  تر  شده  سازماندهی  و  تر  گسترده  انجمنی  جامعه  به  تشکیل  به   م 

 منجر شد.  ۴سیار نمايشگاه های هنر 

 
1. Catherine the Great 

2. French Revolution 

3. Salon des Refusés 

4. Society for Itinerant Art Exhibitions 



 یتزار یهدر روس ینقاش ■  22

هل و سه نمايشگاه  وع چن مورد از مجم ولید و ایت رسبه ثب  ۱۸7۰اين جامعه در نوامبر  

انجام شد(. چهار هنرمند پیشگام در    ۱9۲۳برگزار شد )آخرين مورد در    ۱۸7۱نوامبر  آن در  

کرامسکوی  ايوان  از  بودند  عبارت  انجمن  ژانر  پرتره  نقاش    ۱تأسیس  و  تاريخی   کش، 

در   آکادمیسین  دريافت درجه  از  پیش  طراحی  سه  ر مدر د،  ۱۸۶9]صحنه های روزمره[ که 

ت  هنرمندانجامعه  پترزبو  ۲شويق  سن  پروفدر  واسیلی  کرد؛  می  تدريس   ۳]پیروف[   رگ 

و   تاريخی  پرتره کش،  از    ژانرنقاش  معماری   ۱۸۸۳تا    ۱۸7۱که  و  نقاشی  در    ۴در مدرسه 

نقاش پرتره کش، تاريخی و    5]میاسائداف[   گوری میاسويدوفس می کرد؛ گريمسکو تدري 

ت ژانر   از  پس  آلمان،    خودت  تحصیال  کمیلکه  در  پترزبورگ،  سن  در  آکادمی  ايتالیا،  در 

جامعه نمايشگاه های هنر سیار  اسپانیا و فرانسه زندگی کرد و يکی از اعضای هیئت مديره  

نقاش مذهبی و تاريخی، هنرمند پرتره کش و منظره   ۶گِه  ]نیکاالی[  بود و سرانجام، نیکوالی

نیز می نوشت. او که ابتدا  ی درباره هنر  الت ه مقا کراش  طبیعی، پیکرتراش و نقش برجسته ت 

رياضیات  در و  فیزيک  از    7دانشگاه  بود  دانشجو  پترزبورگ  سن  استاد    ۱۸۶۳در  عنوان  به 

 وارد آکادمی هنر شد.

بازتاب می يافت، اين بود که    که در نام جامعه ايشاندغدغه های اصلی آن ها  يکی از  

ور پیشبرد اين هدف ـ شايد  آن ها به منظ  رد.ر بگیای قرهنر بايد در دسترس مخاطبان بیشتر

ها مل نارودنیک  از  روسیه،    ۸هم  نقاط  اقصی  به  سفر  با  زمان  آن  در  که  گرايانی  )عوام 

درصد  ـ  کردند(  می  تبلیغ  را  سیاسی  و  اجتماعی  های  اصالحات  نمايشگاه  سازماندهی  د 

 »سیار« برآمدند که از شهری به شهر ديگر می رفت. 
 

 بوم،  روی رنگ روغن بر ، ۱۸۸9، ۱۰گ خاکستری ايوان تزارويچ سوار بر گر ، 9واسنتسوفتار[ ]ويک تورک: ويصفحه بعد
 ترتیاکوف، مسکو یدولت، گالری س.م. ۲۴9 × ۱۸7

 
1. Ivan Kramskoy 
2. Society for the Encouragement of Artists 
3. Vasily Perov 
4. School of Painting and Architecture 
5. Grigory Myasoyedov 
6. Nikolay Gay 
7. University of Physics and Mathematics 
8. наро́дники (narodniki) 
9. Victor Vasnetsov 
10. Ivan the Tsarevich Riding the Grey Wolf 
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ه گردها، مسافران و ل مختلفی به صورت دورـ که نامشان به اشکا   ۱اين پردويژنیک ها 

اولین نمايشگاه خود    نسه )کهدر فرا  ۲ا ست هسرگردان ها ترجمه می شود ـ مانند امپرسیونی

برگزار کردند( طیف وسیعی از هنرمندان را شامل می شدند که سبک های    ۱۸7۴را نیز در  

اما   داشتند.  متنوعی  بسیار  هنری  های  مشغله  و  حداقمختلف  ابتدال  جامعه   سازمانی    ،در 

پیوسته هم  ايدئولوژيک    به  نظر  از  آن  اهداف  و  بود  بیشتر  ان  مندهنر  .اشتدتری  انسجام 

، ۳]گِرتسین[  هرزن]آلکساندر[  امعه با نوشته های  که در زمان بیداری شدن وجدان ج   سیار

  تولستوی ]لئو[  و    ۶داستايفسکی]فئودور[  ،  5تورگنیف ]ايوان[  ،  ۴رنیشفسکی یچ]نیکوالی[  

تالستوی[ سروکار    7]لِف  روسیه  عادی  مردم  زندگی  شرايط  با  اغلب  کردند،  می  زندگی 

ابرابری های رقت انگیز که  ند راجع به بی عدالتی ها و نو تالش می کردند  داشت  ی نه افعاال 

در جامعه آن زمان وجود داشت آگاهی بدهند. جنبشی هنری که بر اين دغدغه ها تمرکز 

 شناخته شد.  ۸ايی انتقادی داشت تحت عنوان واقع گر

 ظهور آوانگارد روسی

به هنر طنین مسأله    ان ايناه وخ  رن، نقاشان روسی مد۲۰در طول ربع اول قرن   بودند که 

ری بدهند. آن ها به اين منظور بايد بین دلبستگی عمیق روس ها به سنت و اجتماعی بیشت

به تجديد آشتی ايجاد می کردند. تجديد، در جنبش های متن وعی نمود پیدا می کرد. میل 

م همچنین  و  خارجی  منابع  از  داشت،  متعددی  روسی جوانب   أت  نش  داخلی  نابعآوانگارد 

فرآي پیشگام  به  را  روسی  هنر  و  گرفت  قرن  می  ابتدای  در  جهانی  هنریِ   تبديل    ۲۰ند 

 می کرد. 

 
1. передви́жники (peredvizhniki) 

2. Impressionists 

3. Aleksandr Herzen  

4. Nikolay Chernyshevsky 

5. Ivan Turgenev 

6. Fyodor Dostoyevsky 

7. Leo Tolstoy 

8. Critical Realism 
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 س.م. ۳/۲۰ ×  ۲/۱۸جوهر چینی بر روی کاغذ، ، ۱9۲۰، ۲طرح نقاشی ديواری ، ۱نیکوالی سوئتین 

 
1. Nikolay Suetin 

2. Esquisse de peinture murale 
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بیشتر،   يا  بعد  سال  شوکین يکصد  برا  ۱سرگی  ايوان  و  و  میخائیل    فوماروزدران 

ا  نقاشی  ۲[ فروزا]ما وهای  کردند  خريداری  متعددی  روسیه    مپرسیونیستی  به  را  ها  آن 

مجموعه عظیم نقاشی های خود   ۱۸9۲آوردند. پاول ترتیاکوف بازرگان و کارخانه دار، در  

از   اثر  هزار  از  بیش  کرد.  )شامل  اهداء  به شهر مسکو  را  بعد، هنرمندان روس(  شش سال 

میخائیلوفسک کاخ  در  روسی  افتتاحپترز  سن  رد  ۳یموزه  در  شد.    بورگ  موزه  امروزه   اين 

 هزار نقاشی وجود دارد.  ۱۴شیء شامل حدود هزار  ۳۰۰از  بیش 

  سی نمايشگاه هايی از قبیل نمايشگاه ترتیاکوف در موزه روسی، در شکل گیری هنر رو

ی  امگر مذهبی  ی  جايگاه هنری شمايل با وجود اين که به عنوان اشیا نقش مهمی داشتند.    نیز

شعاع قرار گرفته بود. در خالل اين  و قرن تحت الحدود د ۱9در پايان قرن  ، شدنده می اشتد

و  دوده  زير  يا  شدند  ترمیم  نامناسبی  طور  به  ديدند،  آسیب  ها  شمايل  از  بسیاری  زمان، 

  ۱9۱۳به طور کامل ترمیم شد و در    ۱9۰۴روبلف در    تثلیث عهد عتیقند.  چرک، تیره شد

ا مجللی  شمنمايشگاه  ها از  ت يل  شی  تمیز  و  سالرورمیم  هزارمین  مناسبت  به  سلسله  ده،  ز 

های   ويژگی  و  شده  کشف  نو  از  های  رنگ  نتیجه،  در  شد.  برگزار  مسکو  در  رومانوف 

د  مور  ۲۰ان در دهه اول يا دوم قرن  نقاشی شمايلی توسط شماری از نقاشمنحصر به فرد  

هنگامی   آن،  مشابه  گرفت.  قرار  برداری  بهره  و    ۱9۰5در    ۴ف گیل ديای[  رگس]که  کاوش 

ها  نقاشی  از  بزرگی  قرن  نمايشگاه  پرتره  توريد   ۱۸ی  کاخ  برگزار    5در  پترزبورگ  در سن 

به پرتره کشی و در کل، میراث هنری روسیه منج توجه عالقه  به احیای قابل  ر شد.  کرد، 

المللی )مانند نمايشگاه های سازماندهی شده توسط مجله   بین   ۶ين پشم زرنمايشگاه های 

کنار(  ۱9۰9  و  ۱9۰۸ر  د هنرمند   در  بازديد  و  خارجی  نقاشان سفر  روسیه،  از  خارجی  ان 

امپرسیونیسم،    را روس   قبیل  از  هايی  جنبش  ]با  فوتوريسم 7[سمبولیسمنمادگرايی  و   ۸، 

 
1. Sergey Shchukin 

2. Mikhail and Ivan Morozov 

3. Mikhailovsky Palace 

4. Sergey Diaghilev 

5. Tauride Palace 

6. Golden Fleece 

7. Symbolism  

8. Futurism 
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مشاآشنا    ۱کوبیسم اين  کرد.  همچون  هده  متنوع  هنرمندانی  ]میخائیل[  ،  ۲راگراب]ايگور[  که 

 ۶وا ورانچاگ[  ]ناتالیاو    5]الريوناف[   ف والريون   میخائیل[]  ،۴گالاش  رک[]ما،  ۳[ لیوروبوروبل ]

ترکیب عناصر   با  اغلب  ـ  به منظور خلق هنر خود  آن ها  از  و  تأثیر گرفتند  نفوذها  اين  از 

 ند به طور خاص جذاب است.روسی در حین کار ـ استفاده کرد

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کرامسکوی،   پاول  ايوان  پرتره 

روغ  ،۱۸7۶،  7ترتیاکوف  ن  رنگ 

،  س.م.  59  ×  ۴9بوم،  روی  بر  

 مسکو  ،ترتیاکوف یدولت گالری

 
1. Cubism 
2. Igor Grabar  

3. Mikhail Vrubel 

4. Marc Chagall 

5. Mikhail Larionov 

6. Natalia Goncharova 

7. Portrait of Pavel Tretyakov 





 

۲9 

 نقاشی مذهبی

 1860تا دهه  18از قرن 

شامل    ۱بريولوف]کارل[  به    ۱۸۴۳در   ديگر  هنرمندان  از  شماری  ،  ۲برونی ]فئودور[  و 

ه  سفارش داد   ۶]ساپرونوف[   و تیموفی  5ف ئبو ی]واسیلی[ ش،  ۴باسین]پیر[  ،  ۳مارکوف ]آلکسی[  

 را تزئین کنند. ن پترزبورگ سدر  7لیسای جامع سنت ايزاک ل ک داخفضای  شد

بريولوف هنرمندی روس که اصالت فرانسوی داشت )خانواده او پس از ابطال فرمان 

ه بودند( نقاشی روسی را به سطح  روسیه گريخت  ، به۱۶۸5در    9ی چهاردهم يتوسط لو  ۸نانت 

مجلل وارد کرد    ۱۱السیسیسماتی از ک اه الهام ره همرا ب  ۱۰او گرمای رومانتیک اروپايی رساند.  

نمود. بريولوف در منزل خود در ايتالیا  بازتولید  ای  معنوی و مادی انسانی سرزنده    و زيبايی

نقاشی کشید و در ژانرهای مختلفی  در آن زندگی کرد، موضوعات مختلفی را    ۱۸5۳که تا  

به   باستانی و مربوط  اگرچه موضوعات  ت زودی ک  هب  قدس کتاب م کاوش کرد.  ر  م اهمیت 

های نقاشی  ترين  بزرگ  خلق  ايزاک    شدند،  سنت  جامع  کلیسای  ]تزئین[ ديواری  شامل 

عهد  و همچنین چهار ترکیب بندی بزرگ از    ۱۳، دوازده حواری ۱۲گنبد، چهار انجیل نويس 

 
1. Karl Briullov 
2. Fyodor Bruni  
3. Aleksy Markov 
4. Pierre Basin 
5. Vasily Shebuyev 
6. Timofei Sapronov 
7. St. Isaac’s Cathedral 
8. Edict of Nantes 
9. Louis XIV 
10. Romantic 
11. Classicism 
12. Evangelists:  متی، مرقس، لوقا و یوحنا، چهار حواری نویسنده انجیل 
13. Apostles 
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فرشتگان    جديد و  قديسان  توسط  که  باشکوه  باکره  ]مريم[  از  او  نقاشی  سپرده شد.  او  به 

به مساحت بیش از  زی عظیم را پر می کند )سقفی  اخلی گنبد مرکی دد فضا وده باحاطه ش 

اين    ۸۰۰ اولیه  های  امروزه طرح  سفید(.  مرمر  و  بری شده طال  گچ  های  لبه  با  مربع  متر 

طراحی   همچنین  و  ها  بندی  چهار  های  ترکیب  نقاشی  است.  موجود  ها  مدل   مقدماتی 

نويس پسک  انجیل  يادآور محاصره  او حواريون  در  رطوبتت.  س وف  غبار سنگ  و  ، سرما 

تازگ به  جامع  در  کلیسای  و  انداخت  خطر  به  را  بريولوف  سالمت  شده،  ساخته     ۱۸۴7ی 

به بود  منزله نگین    با اکراه مجبور به دست کشیدن از نقاشی های ديواری شد که امیدوار 

 دوران حرفه هنری او باشند. 

آنتون    بارت بودند ازد عکردن   قی خلدو نقاش ديگر که آثار تاريخی و مذهبی عمده ا

 ۳که پدرش ـ آندری ايوانوف   ۲ايوانوف   ]آلیکساندر[  ( و آلکساندر۱7۳7ـ    ۱77۳)  ۱لوسنکو 

بود.   آکادمی  در  تاريخی  نقاشی  استاد  اوکراـ  در  در شهر کوچکی  در لوسنکو  و  متولد  ين 

رگ  ترزبوپسن    پس از گذراندن دوره آواز، به دلیل صدای برجسته خود به  جوانی يتیم شد.

سپرده شد )که در آن زمان    ۴آرگونوف ]ايوان[  به  ر آن جا در شانزده سالگی  فرستاده شد. د

  آکادمی،يکی از پرتره کش های پیشرو بود(، سپس در آکادمی درس خواند و سرانجام در  

تاريخی شد. تحصیالت هنری لوسنکو در پاريس و رم تکمیل شد و چندين   نقاشی   استاد 

ـ نفوذ نقاشی    ۶راهیمقربانی دادن ابو    5صید معجزه آسا از قبیل    ی ـهبی وذ ار منمونه از آث

 9( و هابیل ۱7۶۸)  ۸ايتالیايی را نشان می دهد. عجیب اين که ]نقاشی های[ قابیل   7رنسانس 

یعی بودند و چندين دهه پس از مرگ او  برای نقاشی در ابعاد طب  ( او در اصل تمرين۱7۶9)

 . گذاشته شدها  ی آنو ر رب کتاب مقدس ی ازنام هاي

 
1. Anton Losenko 

2. Aleksandr Ivanov 

3. Andrey Ivanov 

4. Ivan Argunov 

5. The Miraculous Catch 

6. Abraham’s Sacrifice 

7. Abel 

8. Cain 

9. Renaissance 
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 موزه دولتی روسیه،  س.م.،  5/۱59 × ۱9۴، رنگ روغن بر روی بوم، ۱7۶۲، اصید معجزه آسآنتون لوسنکو، 

 * سن پترزبورگ 

 

موزه دولتی  س.م.،  ۲۰۲ × ۱57، رنگ روغن بر روی بوم،  ۱7۶5، مقربانی دادن ابراهیآنتون لوسنکو، صفحه بعد: 

 * روسیه، سن پترزبورگ
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همدوره  ايو   اندرسآلک روزگار  تأثیرگذارت ترديد    بیبريولوف،  انوف  مذهبی  نقاش  رين 

ظهور مسیح در  و  ۱، هیاسینت و زفیر نآپولوخود بود. وی پس از اثرگذاری با آثاری از قبیل 

را آغاز کرد که اثری عظیم    ۳ظهور مسیح در برابر مردم (، تابلوی  ۱۸۳۶)  ۲برابر مريم مجدلیه 

   ش ز مرگتا يک سال پیش ا  ۱۸۳7از    ،طی بیست سال بعدرا    ی اوونیر  بخش اعظم  وبود  

  نشدبا اين حال علی رغم سال ها تالش، هرگز از اين نقاشی راضی    .به خود اختصاص داد

زحمت غیر قابل انکاری برای آن کشیده شده بود و ع، و آن را پايان يافته تلقی نکرد. در واق

ان و پرتره ها شامل سر  طبیعت، برهنگ  رينر، تمظمنا  بسیاری از تمرين های مقدماتی وی ـ

 .دارداصلی وجود ن دارد که در نقاشی  نیرويیکه به نوبه خود شاهکار است ـ  ۴معمد  يحیای
 

 
 

موزه دولتی  س.م.،  ۲۴۲ × ۳۲۱، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸۳5، جدلیهظهور مسیح در برابر مريم م،  آلکساندر ايوانوف
 * روسیه، سن پترزبورگ

 
1. Apollo, Hyacinth and Zephyr 
2. The Appearance of Christ to Mary Magdalene 
3. The Appearance of Christ to the People 
4. John the Baptist 
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، گالری دولتی  س.م. 5۴۰ × 75۰رنگ روغن بر روی بوم، ، ۱۸۳7ـ  ۱۸57، ظهور مسیح در برابر مردميوانوف،  اندر اکسلآ
 ترتیاکوف، مسکو 

 

خود زندگی  آخر  دهه  در خالل  از    ايوانوف  از    ۲5۰بیش  های[  طرح  کتاب  ]داستان 

ه  برجست  خود  کشید که بسیاری از آن ها به دلیل رنگ های روشن و شدت معنويت   مقدس

بلندپروب تمرين ودند.  اين  تبديل  او  بزرگ  برای    ازی  ديواری  های  نقاشی  به  آبرنگی  های 

از   برگرفته  که  پروژه  اين  دربرگیرد.  را  بشر  معنويت  جوانب  تمام  که  بود   نیايشگاهی 

]باعث    نین ايده های مسیحی بود، در تصور او چنان بزرگ بود کهاسی و همچاسطوره شن 

ه های بی پايانی  فضای داخلی کلیسای جامع سنت ايزاک بهان بر  ار  از ک  زپرهی به منظور    شد[

 تا بر نیاشگاه آرمانی در حال شکل گیری در ذهن خود تمرکز کند.  بیاورد

 1890تا دهه  1860از دهه 

پیش  ويژگی خیال آفرينانه و شدتی روان شناختی داشت که    ،یاردان سهنرمننقاشی مذهبی  

اي آلکساندر  ايام  ق   فوانواز  بود.  ديده  ۱9رن  در  هنرم   ۱۸۶۳در    نشده  چهارده  علیه  که  ند 

در سن پترزبورگ    ۱شام آخر ،  گهمحافظه کاری آکادمی شوريدند، نقاشی نیرومند نیکوالی  

از جمله افرادی  به نمايش گذاشته شد و باعث بحث و جدل پ داستايفسکی  رشوری شد. 

 
1. The Last Supper 
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گر واقع  از  که  برآشفتبود  آن  بودن  نمايشی  و  شدايی  سیم  ه  يهوای  ـ  مانند   ، ۱ا دروح 

سرانجام، نگرانی حواريونی که خروج    پر می کنند وای که نقاشی را  سايه های نگران کننده 

ند. خطر زيادی وجود يهودا را نظاره گر هستند، همه در جو غیر طبیعی ]اين اثر[ نقش دار

ل قبیل  از  بزرگانی  شامل  او  از  پیش  هنرمندان  از  بسیاری  زيرا  دارئوناداشت  و   ۲چی وين دو 

در نقاشی او، اما    تالش کرده بودند.  کتاب مقدسستان  در به تصوير کشیدن اين دا  ۳تینتورتو 

عمیقی   تأثیر  بینندگان  بر  و  بود  شده  تشديد  خاصی  طور  به  ها  شخصیت   احساسات 

کسب قواعد کالسیک را کنار گذاشت و با اين حال چنان موفقیت عظیمی    گه.  ذاشتمی گ

 رجه استادی داد. اثر را خريد( که آکادمی به او د ۴ماندر دوور آلکس ت اامپر )خود  کرد
 

 
 

 ، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ س.م. ۲۸۳ × ۳۸۲رنگ روغن بر روی بوم، ، ۱۸۶۳، شام آخرنیکوالی گه، 

 
1. Judas 
2. Leonardo da Vinci 
3. Tintoretto 
4. Aleksandr II 
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بعدها اين  وی  »سرانجام    ]در  که  بود  نقاشی  اين  بر روی  کار  با  که  باره چنین[ گفت 

یِ زنده واقعی  ..« که نه يک افسانه بلکه نمايش ابد ک کرد.را در  دسق م  ابکتمعنای مدرن  

 بود. 

بعدی   توصیف کرد،   گِهتصاوير  با رنگ«  »انجیل  ايجاد  به منظور  را تالشی  آن ها  که 

نبودند. از آن ها، مسیح    کمتر از آن شوکه کننده    و عذاب  حالت رنج  دردر چندين مورد 

به نظر می رسد تا فرزند خداوند    ی سیاسیه زندانیبتر ش و بیش  بسیار انسانی ترسیم می شود

»ـ   که  بود  کنند  شوکه  چنان  که  ای  چیست؟نکته  در    ۱«حقیقت  نمايش  هنگام     ۱۸۶۰در 

 جمع آوری شد زيرا کفرآمیز در نظر گرفته شد. 

در صدد آرمانی کردن سیمای    ۲پولنوف ]واسیلی[  بر خالف کرامسکوی يا    هگنیکوالی  

 ۴تصلیب يا    ۳گلگتا اين امر در    سهیم باشد. ده در رنج وی  ینناست بومی خمسیح نبود، بلکه  

در اين باره گفت:  گه هويدا بود. مسیح که به هوش آمده بسیار انسان وار به نظر می رسد و 

واهم کرد  ر آن ها را به درد خواهم آورد. آن ها را مجبور خ»من با نشان دادن رنج مسیح، س

آن بکشند!  درد  همدردی  از  پ ها    بدون  نمايشگبازس  از  برای  ديد  طوالنی، اه   مدتی 

با وجود تکنیک ها و   گههای پیش پاافتاده کوچک خود را فراموش خواهند کرد«.    دغدغه

ي تاريکی  و  روشنايی  میان  تضاد  قبیل  از  تصويری  های  موی  روش  قلم  ا سرعت ضربات 

 ند.ه هستنراياکه بسیار واقع گ  آثاری بیانگر شد هنرمندانه خود قادر به ارائه

 

 
1. Quid est veritas? / What is Truth? 

2. Vasily Polenov 

3. The Calvary 

4. The Crucifixion 
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 ترتیاکوف، مسکو  یدولت، گالری س.م. ۲۳۳ × ۱7۱وغن بر روی بوم، رنگ ر، ۱۸9۰، ؟ حقیقت چیست، گهنیکوالی 
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ترتیاکوف،    یدولتگالری ، س.م. ۴/۲۲۲ × ۸/۱9۱رنگ روغن بر روی بوم، ، ۱۸9۳، (تکمیل نشده) گلگتا، گهنیکوالی 

 مسکو



 

59 

 پرتره کشی 

 1860تا دهه  18 نرقاز 

]۱۸قرن   شمايلی،  نقاشی  جز  به  بود.  پرتره  قرن  روسیه،  حنظی   منابعیدر  تزارامر[  ها، يت 

درآمد در دسترس برای نقاشان روسی بود.  محل عمل، تنها  يا بازرگانان ثروتمند، در  اشراف 

بود که در   پرتره کشی دستور کار مهم پنج نقاشی  به کمال مهارت    ۱7۱۶بنابراين رسیدن 

 توسط پتر کبیر به منظور تحصیل به خارج اعزام شدند.

کشیش بود، حرفه هنری خود    ه فرزند يک. او کودب  ۱ینيکی از اين پنج نفر ايوان نیکیت

که مورد توجه    نیکیتینرا با تحصیل طراحی و علم حساب در يک کالج توپخانه آغاز کرد.  

ايتالیا  انمند، اوت که نقاشی    ۲تزار قرار گرفت، به همراه برادرش رامان  ما معمولی تر بود، به 

زم قدرت و با ون لوا، امپراتور بدشیدک  ۱7۲۱در    در پرتره ای که ايوان از پتر کبیراعزام شد.  

آن مقد  با  توان  به ندرت می  پرتره های سلطنتی  داده می شود که در  اری صمیمیت نشان 

بست در  تزار  از  احساسی  ای  پرتره  بعد،  سال  چهار  شد.  کشید.    رمواجه  های  مرگ  سال 

ايوان   نقاش[  بود.    پرمشقتواپسین عمر  کبیر]اين  پتر  از مرگ  آيرژا  ب  ،پس  ايم    ۳ونا اواننا 

،  تبعید شد. هنگامی که بخشیده شد  ۴راه برادرش به سیبری به هم  ۱7۳۶مخالفت کرد و در  

 به شدت بیمار بود و در راه بازگشت از سیبری درگذشت. 

تحت   هنرمندان  از  ديگر  ماتمحيکی  آندری  کبیر،  پتر  منظور  بود    5ف یِيوايت  به  که 

مل  که  او  شد.  اعزام  هلند  به  بتحصیل،  ک نقاش   هزم  های  ی  صحنه  و ردن  ها  سقف  نبرد، 

 
1. Ivan Nikitin 
2. Roman 
3. Anna Ivanovna 
4. Siberia 
5. Andrey Matveyev 
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بصفحا آثار ت  در  مشهود  کشیِ  پرتره  استعداد  کامل  رشد  منظور  به  بود،  تزارها  قصر  رای 

قبیل   از  و ه۱7۲5)  ۱نقاشی   تمثیلخود  از خود  که  ای  پرتره  ،  کشید  ۱7۲9رش در  سم( و 

آثار او مملو از سايه    شناساو رنگ  .  آزادی کامل نداشت بود و  ير  لپذ های د  کاریخوبی 

و به گشودن آفاق جديد و به رويکردی روان شناختی تر  همچنین به میل اايه ها  بود. اين س 

 در قبال پرتره کشی اشاره می کنند.

. آريستوکراسی که مصمم به  دوتغییرات مشهودی در جامعه روسیه بشاهد    ۱7۳۰دهه  

و پیچیدگی   تریتن برشگذا  ت موضع خود در برابر دولت بود، تالش کرد با به نمايشتقوي

به ام تزئین فضای داخلی منازل   ويژه  الک و سبک زندگی خود  را  از طريق  ، جايگاه خود 

بود.  جايگاه  دادن  نشان  و  خود  دادن  جلوه  بزرگ  منظور  به  راهی  ها  پرتره  دهد.    نشان 

بلکه در  ۱7۶۰در دهه   تنها در دربار سن پترزبورگ،   در همه جا قابل مشاهده بودند ـ نه 

 فتاده روسیه.وراهای د بخش

پ  شماری ترين  برجسته  قرن  از  اواسط  های  ويشنیاکوف   ۱۸رتره  ايوان    ۲توسط 

شد.  ۱۶99ـ    ۱7۶۱) خلق  که  (  ها  پرتره  غنايی ادامه  اين  گرايش  بودند،  يماتو  ۳دهنده  یف 

را داشتند که در آن زمان در روسیه رايج بود، اما    ۴ارز سبک روکوکو های تزئینی ب  یويژگ

ازنآن    بدون سبکسرانبی  وع  رهودگی  به  معمول  طور  به  که  شد. ه  می  داده  نسبت   وکوکو 

د و  ن در عوض، ژست های ايستا و حاالت چهره ]مدل های[ ايشان حال و هوايی جدی دار

ک می  جلب  مدل  چهره  به  را  در  ايوان  د.  ننتوجه  کودکان  ترسیم  زمان  در  ويشنیاکوف 

گبرانگیزحساس  ا می  قرار  خود  حالت  هایلب  ؛رفتترين  های  پرجزئیات    اس  ژست  و 

بر ايشان  تأکید می کرد.   خشکیده  اين اشراف زادگان کوچک  و آسیب پذيری   معصومیت 

وجود   دربار  با  توسط  ها  آن  از  اندکی  نسبت  به  تعداد  او،  های  پرتره  طنتی  لسرسمیت 

 سفارش داده شدند.

 
1. Allegory of Painting 

2. Ivan Vishnyakov 

3. lyricism 

4. Rococo 



 61 ■ یپرتره کش

پتروونا  الیزابت  در خالل حکومت  پرتره  تحسین  پیدا  ۱اين  روس  کرد  ادامه  هد  شا ه  یو 

آ گسترش  و  علوم  و  هنرها  میخائیل  شکوفايی  نفوذ  لطف  به  زيادی  حد  تا  ـ  بود  موزش 

دارای عاليق فرهنگی  ۱7۱۱ـ    ۱7۶5)  ۲]المانوساف[   نوسوفام ال  دانشمند و  بسیار  ( مردی 

خاص،    در آکادمی علوم در سن پترزبورگ استاد شیمی شد. به طور  ۱7۴5در    هکگسترده  

يافت نیز    توسعهوه  د برد ـ پرتره کشی که به دو شیها سو  حرکاين م   ی ازپیکرتراشی روس

اگرچه تقاضای بسیار بیشتری برای پرتره های رسمی پرجزئیات وجود داشت،    منتفع شد.

 نیز افزايش می يافت.  دواقع گرايی در شیوه ترسیم افرااما 

آنتروپوف آلکسی  آثار  در  وضوح  به  کشی  پرتره  توسعه   هده شام  ۳ف[ ]آنتروپا  اين 

کرد و سپس به مدت حدود بیست سال تحت    یف تحصیليشد که ابتدا زير نظر ماتو  یم

تمرکز   پرتره های رسمی  ترسیم  يادگیری  بر روی  بیشتر  و  راهنمايی ويشنیاکوف کار کرد 

ساير اقالم تزئینی در اين پرتره ها در کنار رداها و پارچه های    ستون ها و  . پرچم ها،نمود

ی شدند. مطابق سنت،  د که همه با رنگ های زنده نقاشی منور ی خچشم م ق بهپرزرق و بر

کننده   پرترههمه   محدود  ماهیت  وجود  با  شدند.  می  کشیده  قد  تمام  معمول  طور  به   ها 

. پرتره هايی که در خالل دهه  داشتچشمگیری    یرواقع نگ پرتره کشی رسمی، آنتروپوف  

 . می باشندوی ن نمونه آثار تري ی، بهمر رسکشید، هم رسمی و هم غی  ۱7۶۰تا دهه  ۱75۰

آرگ های  ايوان  خانواده  و  هنرمندان  از  زيادی  های  پرتره  آنتروپوف،  همدوره  ونوف 

ب می آمد و اساو ديگر يک نقاش پیشرو در پرتره به ح  ۱۸ايشان کشید. در اواسط قرن  

ری  ی ديگسد روانواع سفارش ها را دريافت می کرد ـ به احتمال، بسیار بیشتر از هر هنرمن 

تا رعايا و اجداد حامی  از امپرا   ،پرتره های اودر زمان خود.   تريس و اعضای دربار گرفته 

شِرِمِ کنت  خود،  با   ۴]شیريمِتیف[   تیِفثروتمند  ـ  آنتروپوف  سبک  که  حالی  در  دارد.    تنوع 

ا حدی يادآور نقاشی شخصیت ها است،  حالت به نسبت ايستا و احساس دوری خود ـ ت

 شکی کمتری دارد.يک تر است و خنزدر کل دنوف کار آرگو

 
1. Elizabeth Petrovna 

2. Mikhail Lomonosov 

3. Aleksy Antropov 

4. Count Sheremetyev 
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 ،  موزه دولتی روسیهس.م.،  ۸۲ × 5/۶۰رنگ روغن بر روی بوم،  ،۱7۲5 ،۱پتر اول در بستر مرگ ن نیکیتین،  ايوا

 * سن پترزبورگ 

 
1. Peter I on his deathbed 
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 ورگ ، سن پترزب موزه دولتی روسیه س.م.،   7۶ × ۶۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۱7۲۰ ،۱ه يک رهبر رتپرايوان نیکیتین،  

 
1. Portrait of a Leader 
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موزه دولتی  س.م.،  5/75 × 5/9۰، رنگ روغن بر روی بوم، ؟۲9۱7 ،۱به همراه همسر خودنگارهیف، ياتوآندری م 

 * ، سن پترزبورگروسیه 

 
1. Self-portrait with Wife 
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 ،  موزه دولتی روسیه س.م.،  5/۶۲  × ۴۸غن بر روی بوم، رو گ ، رن۶۴۱7 ،۱ماريا رورنیانتسواپرتره آلکسی آنتروپوف، 
 سن پترزبورگ 

 
1. Portrait of Maria Rurnyantseva 
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گالری س.م.،  ۶7 × ۶/5۳غن بر روی بوم، رنگ رو، ۱7۸۴ ،۱لباس روسی ناشناس در  دختریره تپر ، ايوان آرگونوف
 ، مسکو دولتی ترتیاکوف

 
1. Portrait of an unknown Girl in Russian Dress 
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آرگونوف،   بر  قرن  عالوه  دوم  نیمه  در  پرتره  نقاشان  میان  با  ۱۸در  افرادی  اری  ثآ، 

روک ]فئودور[  دارند:  وجود  لويتسکی ۱]روکاتاف[   فوات برجسته  ]دمیتری[  ]والديم  ۲،  یر[  و 

اگرچه  ف توروکا ت. غافلگیرکننده اين که . اما سبک آن ها بسیار متفاوت اس۳سکی راويکوفاب

پس از مرگ به کل فراموش شد و تنها  اما  میان همدوره های خود بسیار مورد احترام بود،  

به عنوان نقاشی درباری در سن پترزبورگ کار  از نو کشف شد. در ابتدا    ۲۰  ندر آغاز قر

پرتره    .برجسته بودندل فرديت و سرزندگی خود  کرد که به دلیلق  ايی خهتره  می کرد که پر

به مسکو نقل مکان کرد    ۱7۶7وی در    .ستاز جمله آن ها   ۴کودکی در    برينسکیوآلکسی ب

شد تبديل  کشی  پرتره  به  جا  آن  در  بودند.    و  او  دنبال  به  مسکو  جامعه  اعظم  بخش  که 

برای    و ـی اره هات، پری درباری آزاد شدهنگامی که از قیود نقاش  به ويژه پرتره هايی که 

. به طور خاص  ت بیشتری پیدا کردندد ـ صمیمیدنای داخلی منازل افراد کشیده می شفضاه 

ت رنگ غیر قابل احساس( و  را یی)تغ  5از اسفومازودر آثار واپسین خود به طور فزاينده ای  

اب ساتن،  ظريف  درخشش  بازتولید  منظور  به  ای  نقره  از  مخم  ريشمطیفی  ]و   [ لباسل 

 مدل های خود استفاده کرد.

با  دمی لويتسکی  آوری  ف  وروکاتتری  توانايی حیرات  از  که  داشت  تفاوت  نظر  اين   از 

د، با اين  ت نقاشی می ش قدد. هر جزئیاتی با  به منظور تفسیر و بیان شخصیت برخوردار بو

آثار وی   در  بودن  به خودی  احساس خود  لنیستناپیدا  هرگز  حال  اوکی  کسويت.  راين  در 

د  متولد بود که  از  ر گراوورسازی استعداد داشت.  شد و پدرش کشیشی  زير    آموزشپس 

در   ۱7۸۸تا   ۱77۱آنتروپوف، چند سال برای کلیساهای مسکو شمايل کشید و سپس از  نظر 

لويتسکی در پرتره زنان بسیار تبهر داشت و می توان اين را    نقاشی پرتره فراگرفت.  آکادمی،

 ۸همسر نیکوالی لووف  7واودياک  آريستوکرات و ماريا ۶شک نیز اورسوال ماو ا های شیقان در

 
1. Fyodor Rokotov 
2. Dmitry Levitsky 
3. Vladimir Borovikovsky 
4. Aleksy Bobrinsky in Childhood 
5. sfumazo 
6. Ursula Mniszech 
7. Maria Diakova 
8. Nikolay Lvov 
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به درخواست کاترين کبیر مجموعه    ۱77۶تا    ۱77۳معمار، نقاش و شاعر مشاهده کرد. بین  

)مدرسه ای تأسیس شده توسط کاترين    ۱او در مؤسسه اسمولنی   بوآثاری از شاگردان محب 

نظیر  را مشغول فعالیت هايی    ی کرد و آن هاقاش ان( نوان جبه منظور آموزش اشراف زادگ

نشان داد. لويتسکی به لطف پرتره های خود    ۳يا رقص منوئه   ۲نمايش آماتور، نواختن هارپ 

از ـ  پترزبورگ  سن  از  خارجی  بازديدکنندگان  ديدرو  از  ]دنیس[  از   ۴جمله  خارج  در  ـ 

بوشه  ]فرانسوا[  با سبک  حتی  او  )سبک  وآنتو  نژا]و    5روسیه مشهور شد   مقايسه    ۶اتو ان[ 

در   که  ب  ۱7۸۸می شد(.  آکادمی شد  از  بازنشستگی  به  بیماری مجبور  اصلی    استاده علت 

 .پرتره در آن جا بود. در طول سی سال پايانی زندگی خود به ندرت نقاشی کرد

پسر يک    7( عضو يک خاندان قديمی کازاک ۱757ـ    ۱۸۲5)  باراويکوفسکیوالديمیر  

تا    کش  لنقاش شماي جا به شیوه اوکراينی    زندگی کرد و در آن  ۸یرگوراد در م  ۱7۸۸بود. 

پرتره   و  در  شمايل  کشید.  که    ۱79۰می  داستانی  تزئینات  از  کبیر  کاترين  رضايت  از  پس 

پیروزی   افتخار  به  را  آن  کريمهوخنقاشی  در  بود  9د  داده   به   باراويکوفسکی،  سفارش 

 ۱۰المپی   باپتیست   اتريشی يوهان  کش   پرتره  کی وسن پترزبورگ رفت و در زير نظر لويتس

در  ديد.  آموزش   را  خود  محبوب  که سگ  کشید  کبیر  کاترين  از  ای  پرتره  همان سال  در 

۱۱لو ]روستای تزار[ ی پارک در تزارکويه س
  مادربزرگ ها بود تا يک   می گرداند و بیشتر شبیه  

بلند   در جامه های  اغلب  ـ  زنان  از  او  پرتره های  با  نيوناچهره سلطنتی.  ای  پس  ی  زمینه 

]توما جنگل های  پرتره  به  ـ  گینزبوروی  کافمن  ۱۲س[  آنجلیکا  اند.   ۱۳و  شده  داده   مشابهت 

 
1. Smolny Institute 

2. harp 
3. minuet 

4. Denis Diderot 
5. François Boucher 

6. Jean-Antoine Watteau 

7. Cossack 
8. Mirgorod 

9. Crimea 

10. Johann-Baptist Lampi 
11. Ца́рское Село́ / Tsar's Village 

12. Thomas Gainsborough 
13. Angelica Kauffmann 
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انگشتان يک  که  است  تصوير کشیده شده  به  نحوی  به  ها، مدل  پرتره  اين  از  بسیاری    در 

  ۱79۰در دهه  باراويکوفسکی  است. آثار    قرار گرفتهدست او به ظرافت به دور يک سیب  

آثاری مانند سبک کالسیک تر   ۱9. سپس در آغاز قرن  دن شديانه  اس گر احسا ی برگزيد و 

 تکمیل شد.   ۱۸۰۲خلق کرد که در  ۱پرتره شاهزاده آلکساندر کوراکین

منجر شد که    ۲تیسیسم به رومان  ۱9  در آغاز قرن  باراويکوفسکیسبک کالسیک برگزيده  

نقاشان   بود.  روسی  کشی  پرتره  بر  تأثیرگذاری  حال  کرددانه  آزا  راد  خودر  بیان  و تر  ند 

به طور   بر فرديت، گزينه کاملی  خودنگاره ها  تأکید  با  فزاينده ای رايج شد. رومانتیسیسم 

و آشکارسازی    ی برای خودنگاره بود ـ که به هر حال واسطی به منظور بررسی روان شناخت

ه  ب توجلور ج]ويژگی های[ روحی بود. همچنین به تغییراتی مهم در فرم منجر شد. به منظ

ه همین دلیل، اغلب از پس زمینه ای خنثی استفاده ب مدل کمتر اهمیت يافت.ه چهره، جامه ب

 می شد.

 

 

 

 

 
1. Portrait of Prince Aleksandr Kurakin 

2. Romanticism 
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س.م.،   5/59 × ۴7، روی بوم رب رنگ روغن  ،۱7۶۳حدود  ،آلکسی بوبرينسکی در کودکیپرتره ، فئودور روکوتوف
 سن پترزبورگ ، موزه دولتی روسیه 



 125 ■ یپرتره کش

 

 هنر روسیملی موزه س.م.،  ۱۰۴ ×  ۶۸، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸۸۶، دختر در مقابل فرش ايرانی ،ائیل وروبلمیخ

 اوکراين ، کیف
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 وک، مس گالری دولتی ترتیاکوفس.م.،  ۱۸7  × 5/۱۴۲رنگ روغن بر روی بوم، ، ۸97۱، ۱فمانتوماا  پرتره ساو،  میخائیل وروبل

 
1. Portrait of Savva Mamontov 
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، موزه دولتی روسیه س.م.،  5/5۴ ×  5/۴۳بوم، رنگ روغن بر روی ، ۱9۲۲، آخماتوا پرتره آنا ،  دکینوو پتروف کوزما 

 سن پترزبورگ 
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گالری دولتی س.م.،  ۸۱ × ۶5بوم، غن بر روی  ور رنگ ، 59۲۱، ۱س. آندونیکووا پرتره ،  دکینوکوزما پتروف و 
 مسکو ، ترتیاکوف

 
1. Portrait of S. Andonnikova 
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 مجموعه شخصی س.م.،  ۸5 × ۸5م، بر روی بو تمپرا، ۱9۱۱، ۱وکین شان وايه پرتر، مارتیروس ساريان
 

 گالری دولتی ترتیاکوف، مسکوس.م.،   ۱۰۲ × ۸۰بر روی بوم،  تمپرا، 9۲9۱، ۲خانواده من، صفحه بعد: مارتیروس ساريان

 
1. Portrait of Ivan Shchukin 

2. My Family 



 

۱۳۳ 

 نقاشی تاریخی

 1860تا دهه  18قرن از 

نقاشی های تاريخی اولیه روسی، با نقاشی مذهبی رابطه نزديکی داشتند و تنها در آغاز قرن  

روسی که در آن    ایخود را از قوانین نقاشی شمايلی آزاد کردند. يکی از اولین نقاشی ه  ۱۸

وا ابازس تاريخی،  گر قع  زی  رويدادی  ايوان  ايانه  تصويرسازی  داشت،  پرستانه  میهن  پیامی 

بود ـ    ۱۳۸۰در    ۳در ]نبرد[ کولیکووا   ۲بر تاتارها   ۱نیکیتین از پیروزی شاهزاده دمیتری مسکو 

 ود در میدان[ نبرد و مردانگی افراد و قهرمانان.رديت مبارزان، خشم ]موجف  دهبا ترسیم زن

اه خود را پیدا نکرد. از آن پس،  تا تأسیس آکادمی، جايگ یه  روسی در  ختاري اما نقاشی  

باالتر از ساير فرم های هنری از قبیل هنر مذهبی و ترسیم مضامین اساطیری در نظر گرفته 

ی به شمار می رفتند. يکی از مشهورترين آثار  اشی تاريخ نقی  زيرمجموعه ها   ،شد که ديگر

بل نقاشی  نه  دوره  اين  اتصويری  موزثکه  پیروزی  ائیر  از  برکی  کبیر  دوازدهم    پتر  شارل 

پولتاوا   ۴سوئد  و. المانوسوف  ۱7۰9در    5در  تا    ۱7۶۲بین سال های    ۶بود که در کارگاه م. 

 ساخته شد. ۱7۶۴

نقا توسعه  های  محدوديت  از  فقدات   شیيکی  گرايانه،  واقع  و اريخی  تاريخی  منابع  ن 

بود که   از  باستان شناختی معتبر  بازنمايی دق   هنرمندان  یاری از سبم  دا اق مانع  یق کاخ ها، به 

بود. می شدافراد و رويدادها   آکادمی  . عامل منع کننده ديگر، پرستش کالسیسیسم توسط 

ی شد  اطیری به تصوير کشیده ماسا  کمتر از موضوعات باستانی ي   ،رويدادهای تاريخ روسیه

 
1. Prince Dmitry of Moscow 
2. Tatars 
3. Kulikovo 
4. Charles XII of Sweden 
5. Poltava 
6. M.V. Lomonosov 
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قبیل   از  کامیال خواهر هوراتیوس ـ  ]فئ ۱۸۲۴)  ۱مرگ  اثر    و بدرود هکتور    ی وبرون  [ودور( 
ی اين  ظاهرخويشتنداری  اثر ]آنتون[ لوسنکو که از دردهای اضطراب درونی و    ۲آندروماخه 

 زوج بهره برداری نمايشی می کند.

بر تاريخ روسیه  که موضوعات  هنگامی  به شیوه  يدگزحتی  اغلب  ها  ه می شد، روس 

به فرهنگ يونانی يا رومیکال بازنمايی می شدند ـ  تقلیدمی  جبور  ميا    سیک  از    شدند در 

، مانند نقاشی آندری  بیهوده می شد  ،استان، ژست قهرمانانه بگیرند. گاهی نتیجه کاردوران ب

در  ۱۸۱۰ايوانوف )حدود   کیف  در طول محاصره  اقدام شجاعانه  از  های    9۶۸(  لباس  که 

ب يونان  پیکرتراشی  وامدار  وضوح  به  قهرمان،  جوان  وار  مجسمه  ژست  و   ن  تااساندک 

 است. 

 ۳آخرين روز پمپئی کالسیک، شاهکار کارل بريولوف،    اين شیفتگی مضامین  غايی  دنمو

در  در زمان اقامت او در ايتالیا کشیده شد،    ۱۸۳۰ـ    ۱۸۳۳. اين نقاشی که بین سال های  بود

. گوگول آن را »بزمی برای چشم ها« توصیف کرد.  ايجاد کردجنب و جوشی    پاروسراسر ا

از ايتالیا بازديد کرد    ۱۸۳۳که در شد   تحسین ۴)اليتون(  ولورورج ب ط جستون  اين اثر همچنی

عنوان که  او  کتاب  نقاشی[    شو  نام  ]با  تقريبی  طور  بودبه  شد.    ۱۸۳۴در    يکسان  منتشر 

معتبر سالن    5ات را به ارمغان آورد از جمله جايزه بزرگ ارتخنقاشی برای بريولوف انواع اف 

ود نقش  ترين نقاش روسی زمان خ  رگبز  عنوان  ی بهگیری شهرت وپاريس و در شکل  

 اساسی داشت. 

( برونی  بريولوف، فئودور  ترين رقیب  او  بود  (  ۱799ـ    ۱۸75جدی  افعی که شاهکار 

از  ۶برنزی  پمپئی  کمتر  روز  نب  آخرين  داشت  ودبلندپروازانه  تری  بزرگ  اندازه  برونی    .و 

نما   ،بر روی آن کار کرد(  ۱۸۴۱تا    ۱۸۲۶)از  پانزده سال    سین را  میزان از تح  ت آنوانستا 

 ود اختصاص دهد و باعث سرافکندگی او شد.به خ

 
1. The Death of Camilla, Sister of Horatius 

2. Hector Taking Leave of Andromache 

3. The Last Day of Pompeii 

4. George Bulwer (-Lytton) 

5. Grand Prix 

6. The Bronze Serpent 
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دولتی   زهموس.م.،  ۳5۰ × 5/5۲۶ رنگ روغن بر روی بوم، ،۱۸۲۴، مرگ کامیال خواهر هوراتیوس فیودور برونی، باال: 
 * روسیه، سن پترزبورگ

گالری دولتی  .، س.م ۸/۱55 × 5/۲۱۱ ی بوم، بر روغن ور نگ ر ،۱77۳، آندروماخه وبدرود هکتور  ،  پايین: آنتون لوسنکو
 * ، مسکوترتیاکوف
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 موزه دولتی روسیه،س.م.،  ۴۶۶ × ۶5۱ رنگ روغن بر روی بوم، ،۱۸۳۰ـ  ۱۸۳۳، آخرين روز پمپئی، کارل بريولوف

 پترزبورگ ن س
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 * ترزبورگ روسیه، سن پ ولتی ه دزمو، س.م. 5۶5 × ۸5۲ رنگ روغن بر روی بوم، ،۱۸۴۱، افعی برنزیفیودور برونی، 

 

در   ۱و اقدام دسامبری ها   ۱۸۱۲برابر رويدادهايی از قبیل حمله ناپلئون به روسیه در    در

اول نیکوالی  بود،    ۱۸۲5در    ۲براندازی  نکرده  تاجگذاری  هنوز  کاريکاتورها،    یلسیکه  از 

در   بعدها  شد.  جاری  پرستانه  میهن  مضامین  با  ها  نقاشی  و  ها    شکست  ،۱۸5۳هجويه 

( به تصوير کشیده شد که نیکوالی  ۱۸۲۰ـ    ۱۸95)  ۳یلی تیم ر نقاشی واسدتای آن ها، دکو

اول را در حال شنیدن خبر در هم کوبیده شدن نیروهای شورشی توسط گارد سلطنتی نشان  

 ود آن ها يادآور مشهود قدرت تزاری است.وجه می دهد ک

 1890تا دهه  1860از دهه 

هنرمندان میان  نقاشسوريک  واسیلی،  رسیا  در  مسلم  استاد  در  وف  که  او  بود.  تاريخی  ی 

، شهر دورافتاده ای در سیبری متولد شده بود و اجداد کازاک داشت، پیوندهای  ۴کراسنايارک 

 
1. Decembrists 
2. Nicholas I 
3. Vasily Timm 
4. Krasnoyarsk 
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مانند بسیاری از هنرمندان  او  احساس می کرد.  ه  سیشخصی نیرومندی با مردم و تاريخ رو

  شده[  ۱۶۸۲ـ    ۱7۲5]  ۱پتری   عصریفته  شخاص  ، به طور  ۱۸۸۰و    ۱۸7۰روسی در دهه های  

)از   آلکساندر دوم  پتر کبیر و  توسعه ملی و  ۱۸۸۱تا    ۱۸55بود ـ حکومت هر دو  ( دوره 

کردند و با مخالفان    تومحک  ۲اصالحات لیبرالی بود، با اين حال هر دو حاکم يکه ساالرانه 

 خود رفتار بی رحمانه ای داشتند.

قدرت   و  فردی  حقوق  بین  دموضو  ،دولتمنازعه  برجع  از  مورد  و  ستو  ترين   ه 

نقاشی شدند.   ۱۸۸۰پیچیده ترين آثار سوريکوف را به وجود می آورد که هر دو در دهه  

ن  ه در میان مالزماشده  ، سوار بر اسب و احاط۳صبح اعدام استرلتس ها پتر کبیر در نقاشی  

اولین   ـ  ها  استرلتس  انتقال  شاهد  ای  جويانه  انتقام  خشم  با  حظامیان شبه  خود،  ای  ن  رفه 

ه بودند وی به سلطنت نرسد ـ از گاری به سمت چوبه دار است که  که تالش کردروسیه  

 برپا شده اند.  ۴در کنار ديوارهای کرملین 

ما  چهره مرکزی  ن  5یزاوا روبايارينا  زنی  ک شورش ي  یز سوريکوف  دفعه  اين  ـ  ی است 

به بارکش  سورتمه  روی  بر  که  کهن  مؤمنان  از  زاده،  باصرا  لدلی  اشراف  اعتقادات  ر   ر 

برده می شود، در حالی که تماشاگران او را مسخره به سمت مجازات  خود  »بدعت آمیز«  

  هر ر  سوريکوف دواسیلی  می کنند يا همدردی يا احترام خود را به نوعی نشان می دهند.  

  دتأکی ، بر احساسات افراد درگیر در صحنه و بر تأثیر تاريخ بر زندگی آن ها  خود  قاشیدو ن

 ند.می ک

]منشیکاف[در    وی بريوزاوا   منشیکوف  را۶در  کبیر  پتر  از    ،، دولتمرد مورد عالقه  پس 

سیبری   در  تبعید  در  دخترش  سه  همراه  به  خود،  جايگاه  دادن  دست  از  و  پتر   مرگ 

و    بدوننفر  اين چهار  .  شدبه تصوير می ک اما هنوز يک خانواده هستند  ثروت و جايگاه، 

 سوريکوف نیست. نمايشی تر  جمعیت در آثاراز  کمتر  ن هامیزان گويا بودن آ

 
1. Petrine 

2. autocratically 

3. Morning of the Execution of the Streltsy 

4. Kremlin 

5. The Boyarina Morozova 

6. Menshikov at Beriozov 
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گالری  س.م.،  ۲۱۸ × ۳79 رنگ روغن بر روی بوم، ،۱۸7۸ـ  ۱۸۸۱، صبح اعدام استرلتس ها، واسیلی سوريکوف

 مسکو ، دولتی ترتیاکوف
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،  وفتی ترتیاکلری دولاگ م.،س. ۳۰۴ × 5/5۸7 رنگ روغن بر روی بوم، ،۱۸۸7، بايارينا ماروزاوا ، واسیلی سوريکوف

 مسکو



 

۱۸5 

 فضاهای داخلی و صحنه های روزمره 

 19و  18فضاهای داخلی در قرن های 

آکادمی تأسیس  فهنر  با  ترسیم  با  که  اين  جای  به  ش،  عنوان  به  داخلی  از  ضاهای  ای  اخه 

رشت  يک  نفسه  فی  شود،  برخورد  دورنما«  گر»نقاشی  نظر  در  هنری  ای  ه  نمونه  شد.  فته 

ج برجسته   ژانر  اين  کاخ سن از  سالن  آبرنگی  »پرتره«  شاهزاده   ديد،  به  که  بود  پترزبورگ 

شی که توسط  ين کبیر تعلق داشت. اين نقا، فرمانده نظامی بزرگ کاتر۱بیزبارودکا آلکساندر  

سبز و ياسی  با طیف رنگ    ۱79۰معمار و هنرمند در    او، نیکوالی لووف  یدوست صمیم

با ی آن دو دارد که تا حدی به علت پرده های مجلل آن،  صمیمیتی مطابق دوست  شد،  کشیده

ی پنجره ها، قادر  لووف با استفاده نبوغ آمیز از آيینه ها و نمااست.    همراه حالت نمايشی  

نماه هم  پیچیدگی  شد  اين  کند.  نقاشی  وارد  را  کوهستان  هم  و  شهر  از  کوتاهی  ای 

به طور حتم درک    ند هنر بودک کارشناس و حامی سخاوتم وسط شاهزاده که ي هنرمندانه، ت 

 می شد.

به طور فزاينده ای رواج يافت که    ۱9ترکیب بندی هايی از اين نوع، در نیمه اول قرن  

شک   داخلبی  طراحی  به  عالقه  از  را  ناشی  اروپا  ناپلئون  از  پس  دوره  در  که  بود   ی 

همستاد  ا   ۱۸۲۸در    ۲وارابیوف ]ماکسیم[  بود.  دربرگرفته   شد.  آکادمی  در  زمان   دورنما 

  ی وينیتسیانوف به عنوان بخشی از برنامه درسی خود، شاگردان را مجبور می کرد صحنه هاي

تا به امروز باقی مانده اند  ی را نقاشی بکشند. بسیاری از اين تصاوير  از فضاهای داخل  قیقد

 
1. Prince Aleksandr Bezborodko 

2. Maksim Vorobyov 
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قاشی های  ست. ساير نتی کاخ زمستانی امناظر ارمیتاژ و اتاق های دول  ،که از جمله آن ها

وياليی  ای  در خانه    مطالعهعبارتند از  ف  وينیتسیانو   شاگردان قابل توجه از فضاهای داخلی  

آست ]  ۱فسکی رودر  سگريگوریاثر  تیرانوف۲روکا ا[  آلکسی  دلپذير  تصوير  از    ۳یراناف[ ]ت   ، 

)  ۴تسوف یرنیچبرادران   خود  کارگاه  کفاشی (،  ۱۸۲۸در  يک  در  آلکساندر    5ملوانان  اثر 

شکار (،  ۱۸۳۲)  ۶ساف[ ]دينی  یسوفدن از  پیش  کرندوفسکی ا  7آمادگی  و ۱۸۳۶)  ۸يوگراف   )

 (.۱۸۳۴) ۱۰اثر الور پالخوف  9اتاق مربیان در آکادمی 

لطف  وينیتسیانوف  خود  پرداخت   به  داخلی،  فضاهای  جايگاه  به  داخلی  فضای 

رم   ]فرقه[  کلیسایهمسرايان   در  باربرينی  کاخ  در  گرانه ا  ۱۱کاپوچین  فرانسوا  هنرمند    ۱۲ثر 

در ارمیتاژ ديد و    ۱۸۲۰رانسوی، دچار تحول ناگهانی شد. وينیتسیانوف اين نقاشی را در  ف

  گرانه به فضا و نور در يک فضای داخلی نسوا  فرادر همان لحظه تحت تأثیر میل پرداخت  

منظور    او بهبود که چند ماه بعد کشید.    ۱۳زمین خرمن کوبی محلی قرار گرفت. نتیجه آن،  

انبار خرمن کوبینور و جزئیثبت درست   ديوارهای  از  اين    ات، يکی  مقايسه  برداشت.  را 

نج يا شش سال بعد  ( که پ۱۸۰5ـ    ۱۸۴۱)  ۱5اثر يوری کريلوف   ۱۴آشپزخانه فضای داخلی با  

ص نیست آيا کريلوف از شاگردان وينیتسیانوف بود يا خیر،  کشیده شد، جالب است. مشخ 

زمین  نور، بايد به طور حتم تحت تأثیر  دورنما و    ئیات و پرداخت بهاما حالت، توجه به جز 

 بوده باشد. خرمن کوبی

 
1. The Study in a Country House at Ostrovsky 

2. Grigoriy Soroka 

3. Aleksy Tyranov 

4. Chernetsov 

5. Sailors at a Cobbler’s 

6. Aleksandr Denisov 

7. Preparations Before the Hunt 

8. Evgraf Krendovsky 

9. Coachmen’s Room at the Academy 

10. Lavr Plakhov 

11. Interior of the Choir in the Capuchin Church on the Plazza Barberini in Rome 

12. François Granet 

13. The Threshing Floor 

14. The Kitchen 

15. Yuri Krylov 
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س.م.،   ۲۶ × 5/5۲ رنگ روغن بر روی بوم، ،۲7۱۸، ۱پل نزديکی نادختران جوان در حال چیدن انگور در ، کارل بريولوف
 موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ 

 
1. Young Girls Gathering Grapes near Naples 
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 س.م.، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ  ۸/۱۸ × ۴/۲۲ ،مقوا روی بر  آبرنگ   ،۳۱۱۸ ،۱خانواده ايتالیايی ، کارل بريولوف

  

 
1. Italian Family 
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ساروکا،  باال:   در   مطالعهگريگوری 
آستروفسکی  ای  خانه در  ، وياليی 

بوم، ۱۸۴۴ روی  بر  روغن  رنگ   ،  

، موزه دولتی روسیه، س.م.  5۴  ×  ۶5

 * سن پترزبورگ 

 

 

 
ــايین:  ــوفپ ــی تیران ــاه ، آلکس کارگ

. گ. هنرمنـــد ن. گ. و گبـــرادران 

 ، رنــگ روغــن ۱۸۲۸، ۱تســوفیرنیچ

ــوم، ــر روی ب س.م.،  5/۲9 × 5/۲۳ ب

 *موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ

 

 
1. Workshop of Artist Brothers N. G. and G. G. Chernetsov 



 یتزار یهدر روس ینقاش ■ 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، ملوانـان در کفاشـی،  یسـوفآلکسـاندر دنباال:  

ــ، ۱۸۳۲ ــن بــ ــگ روغــ ــوم،رنــ   ر روی بــ

 س.م.، مـــوزه دولتـــی روســـیه،  5/۶7 × 5/55

 *سن پترزبورگ

 

 

 

 

 

 
کرندوف:  پايین از آمادگسکی،  ايوگراف  پیش  ی 
بوم،  ۱۸۳۶،  شکار روی  بر  روغن  رنگ   ، 

ترتیاکوفس.م.،    5/5۰  ×  5/۴۰ ، گالری دولتی 

 * مسکو

 

 

 

 

 

گران  فرانسوا  بعد:  داخلی    ه،صفحه  فضای 
]فر کلیسای  در  جايگاه همسرايان  کاپوچین  قه[ 

رم در  باربرينی  روغن  ۱۸۱۸،  کاخ  رنگ   ، 

بوم،   روی  دولتی  ۱75  ×  ۱۲7بر  موزه   س.م.، 

 * سن پترزبورگارمیتاژ، 
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ولتی  گالری د س.م.،  ۱۰۰ × ۱۴۰، بومروی رنگ روغن بر ، ۱9۲۳، حمل و نقل بهبود می يابد، بوريس ياکوولف

 ، مسکو ترتیاکوف

 

دارد ـ اما آن ها دچار خلسه و   کارايی سبکی و  ،انر، حرکات کارگ۱کارگران نساجی در 

از    استطور قطع پیشا صنعتی  که به  ]او[    وگا  و يک جفت  دار دام هستند و  نیز  ماشین وار  

آن،   مشابه  شود.  می  مشاهده  مدرن  فوق  کارخانه  او،[  پنجره  ديگر  ]اثر   ساختن در 
نه پیکر آن ها با اسکلت  ا، جرقه ارتباط میان دو زن و پیچش ورزشکار۲نه های جديد کارخا

 هندسی تیرهای فوالی بی جان در تضاد است. 

مزار با گسترش  اشتراکی  ش خعث  ع  تصاويری  يادماندنی  لق  به  اندازه  همان  به  که  د 

بی نقص    دينکا که در میان روستايی پاک و   ۱9۳۰هستند. ]زن[ کارگر مزرعه اشتراکی دهه  

اطمین  نمادی  زند،  می  رکاب  خود  دوچرخه  بر  کاسوار  می  ارائه  پیشرفت  از  بخش  د  نن 

ی دوم،  از جنگ جهان  سو پ  ۱9۳۰در دهه  ناچیز(.    ی)شايد در ترکیب با اشاره طعنه آمیز

 
1. Textile Workers 

2. Building New Factories 
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آرکادی پالستوف صحنه های کشاورزی مملو از زندگی و اطمینان نقاشی کرد که از زيبايی  

به عمل   ش های قهرمانانه کارگران مشغوِل احیای کشاورزی تجلیلروستايی روسیه و تال 

ساختمان های  آورد. اين تصاوير بزرگ که در صدد تأثیرگذاری بودند به منظور نصب در  

نمادهای  تی[ عمومی کشل]دو برای عمل،  »فراخوان  به صورت  درستی  به  و  یده می شدند 

 سوسیالیسم« توصیف شده اند. 

 
 * موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ.، مس. ۱7۱ × ۱95 روغن بر روی بوم، ، رنگ ۱9۲7، گران نساجیکار، آلکساندر دينکا
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گالری دولتی  س.م.،  ۲۰9 × ۲۰۰ بوم،روغن بر روی  رنگ ، ۱9۲۶، جديدساختن کارخانه های  ، آلکساندر دينکا

 * ، مسکوترتیاکوف
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 هس.م.، موز ۱۲۰ × ۲۲۰روغن بر روی بوم،  ، رنگ ۱9۳5، ۱خه کارگر مزرعه اشتراکی سوار بر دوچر ، آلکساندر دينکا

 * دولتی روسیه، سن پترزبورگ

 
1. Collective-Farm Worker on a Bicycle 
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 مسکو ترتیاکوف، دولتی گالری س.م.، ۱9۳ × ۲۳۲ بوم، روی روغن بر رنگ ، ۱9۴5 ،بريدن علوفه ، آرکادی پالستوف باال:

موزه س.م.،  ۲۰۰ × ۳۸۲ ر روی بوم،روغن ب  ، رنگ ۱9۴9، ۱خرمن کوبی در مزرعه اشتراکی ، پايین: آرکادی پالستوف

 کراينو، ا کیف هنر روسیملی 

 
1. Threshing on the Collective Farm 



 257 ■ روزمره یو صحنه ها یداخل یفضاها

وتین  اما برخی جوانب زندگی روستايی اندکی دستخوش تغییر شده است. سرگی مالی

ـ هنرمندی فعال در چند رشته  را نقاشی کرد    ۱ل ]گروه تعاونی[ ناهار آرت (  95۱۸  ـ  ۱9۳7)

با آن ترکیب  که عناص  نمودکه ساختان های متعددی در مسکو طراحی   ر هنر فولکلور را 

اما مانند بسیاری از    .بود  ۲رئیس کارگاه های نجاری در تاالشکینا   ۱۸9۰کرده بود و در دهه  

جود دارد که حال و گذشته را به هم متصل  ی استمراری وشنقا وسی، در اين  نقاشی های ر

و   خوردن  ناهار  حال  در  افراد  خود  پیازچه،  و  سوپ  دهقانی  ناهار  کند.  کنار  می  محیط 

ان سیار )شايد میاسويدوف، آرخیپوف  د رودخانه ممکن است موضوعی برای يکی از هنرمن

باش ايوانوف( فراهم کرده  يا  نيا سرگی  ـ  برای میخ د  نق   ل ائی حتی   اشی که هنگام  شیبانوف، 

 شوری به پا کرد.  ۱۸خود در آکادمی در قرن  غذای دهقانیبه نمايش گذاشتن  
 

 

 * ، مسکوالری دولتی ترتیاکوفگس.م.،   ۱۲۳ × ۲۴9 روغن بر روی بوم، ، رنگ۱9۳۴، ر آرتلناها، سرگی مالیوتین

 
1. The Lunch of Artel 

2. Talashkino 
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، اودسا، اوکراين۲وزه هنر شرقی و غربی م س.م.،  ۴۶ × 55 بر روی کاغذ،گواش ، ۱9۱۰، ۱دلقک و بانو ، کنستانتین سوموف

 
1. Pierrot and Lady 
2. Museum of Oriental and Occidental Art 



 

۲59 

 منظره طبیعی 

 1860تا دهه  18قرن از 

بود که نقاشی منظره در روسیه به عنوان    ۱9وايل قرن  و در ا  ۱۸تنها در ربع قرن آخر قرن  

(، 75۳۱ـ    ۱۸۲۴)  ۱]آلیکسئیف[   فئودور آلکسیفری مجزا پديدار شد. هنرمندانی از قبیل  نژا

ماکسیم  ۱75۸ـ    ۱۸۲۶)  ۲یف[ ]ماتوئ  فیِ ويت ما   فئودور و  ۱7۸7ـ    ۱۸55)  ۳وارابیوف(،   )

نظره خلق کردند و اگرچه آثار  ( شاهکارهايی از نقاشی م۱79۱ـ    ۱۸۳۰)  ۴شیدرين سیلوستر  

تأثیر   قبیل کلود لورنسايشان به شدت تحت  و   ۶، ]نیکوال[ پوسن 5نت التین ـ نقاشانی از 

در آثار وينیتسیانوف و پیروان او )به عنوان مثال،   ـ بود، ]اما[ 7ل[ آنتونیو کانا]جووانی  کانالتو

نظره با ويژگی های روسی واقعی  که م  او( بود  9بهارِ ؛در زمین شخم زدهو    ۸تابستان  درو؛در  

 د.ش برای اولین بار پديدار 

دو (  ۱۸۲۳ـ    ۱۸۶۴( و گريگوری ساروکا )۱۸۰۲ـ    ۱۸۳۱)  ۱۰نیکیفور ]نیکیفار[ کريلوف 

با وجود کوتاهی عمر شغلی ايشان، هر دو    .ن وينیتسیانوف بودنددترين شاگرداعمستنفر از  

.  گذاشتند  تأثیر قابل مالحظه ای  ه شدندوارد اين حرف  آن هابر نقاشانی که پس از    ،هنرمند

  و همچنین (، روستا  ۱۸۲7)  ۱۱)زمستان روسی(   منظره زمستان ر کريلوف،  ثدر مشهورترين ا

 
1. Fyodor Alekseyev 
2. Fyodor Matveyev 
3. Maxim Vorobiev 
4. Sylvestr Shchedrin 
5. Claude Lorrain 
6. Poussin 
7. Canaletto (Giovanni Antonio Canal) 
8. Reaping, Summer 
9. In the Ploughed Field, Spring 
10. Nikifor Krylov 
11. Winter Landscape (Russian Winter) 
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. وی به منظور نقاشی واقع گرايانه  وسی استر  بی ترديد  دنکن   آن زندگی می   مردمی که در

نگراز   برف  از  پوشیده  دشت  به  و  کرد  برپا  ای  ساده  چوبی  کارگاه  در صحنه،  که  يست 

کريلوف در زمان مرگِ ناشی از ابتالء به    نیکیفوردوردست به جنگل می رسید. حرفه هنری  

از آثار وی باقی    اریانگشت شمداد  عا ت شده بود. تنه آغاز ن  آن چنان ،  او  سالگی   ۲9وبا در  

 مانده اند.

نام  به  از رعايای زمینداری  او  تر درگذشت.    ]گريگوری[ ساروکا در شرايطی دردناک 

که  وينیتسیانوف وف نزديک بود. نبود که ملک وی، آستروفکی، به ملک وينیتسیا ۱میلیوکوف 

اعد کند، اما قاش جوان متق ندی  وف را به آزااز استعداد ساروکا آگاه بود، تالش کرد میلیوک

خود،   دوستانه  انسان  های  آرمان  )مطابق  نشد  مستعد    برایموفق  هنرمندان  ساير  آزادی 

به دلیل    ۱۸۶۴و در مواردی، آزادی آن ها را خريد(. ساروکا بعدها در  رعیت وساطت کرد  

م شد. وی  محلی برای اصالحات ارضی دستگیر و به شالق محکو  شورشنقش خود در  

مجازات  از  پیش  به  ،  اجرای  او .  زدخودکشی  دست  های  نقاشی  ترين  برجسته  از  يکی 

دهه  ۲ن ماهیگیرا ثبت  ۱۸۴۰  )اواخر  نحوه  دلیل  به  که  است  درياچه، (  سکون  و  سکوت 

 برجسته است.

تربیت    وارابیوفتر نقاشان روسی برجسته منظره توسط ماکسیم  شسال، بی  ۴۰يا    ۳۰طی  

در آن جا  ان مرگ خود، به تدريس  تا نزديکی زم   د ودرس آکادمی ش م  ۱۸۱5شدند که در  

جز   به  ـ  داد  طوالنی  زمان  ادامه  اقامت  شامل  خارج  به  طوالنی  ايتاخود  سفرهای  لیا. در 

سیلوستر  وبیاراو و  ور  شیدرينف  مسئول  عمده  طور  رومانتیسیسوبه  روح  نقاشی    تید  به 

کال هنر  اصول  به  که  حالی  در  بودند،  روسی  م منظره  وفادار  ويژه  ناند سیک  به     یدرينشد. 

وارد مرحله ای  وارابیوف  در طول دهه آخر عمر خود از محیط های نمايشی حمايت کرد.  

صحنه های    و هر دو اين هنرمندان از  عالقه پیدا کردته يا توفانی  مناظر مه گرفبه  شد که  

 رومانتیسیستی غروب و مهتاب لذت می بردند. 

 
1. Miliukov 

2. Fishermen (Anglers) 
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گالری دولتی  س.م.،  ۳/۸۱ × ۱۱۰/ 5رنگ روغن بر روی بوم،  ،۱۸۰۱، ۱مسکو در میدان سرخ، ف فئودور آلکسیباال: 
 * ، مسکوترتیاکوف

ری دولتی لگاس.م.،  ۱۳5 ×  ۳/۱9۴ ، رنگ روغن بر روی بوم،۱۸۱۶، ۲م کولسئوم در ر ،فیفئودور ماتويپايین: 
 * ، مسکوترتیاکوف

 
1. Red Square in Moscow 
2. The Colosseum in Rome 
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گالری  س.م.،  ۱۰۰ × ۱۳۰ر روی بوم، ، رنگ روغن ب ۲۱۸۴، ۱رعد و برق بلوط شکسته شده با وارابیوف، ماکسیم  باال: 
 * ، مسکودولتی ترتیاکوف

موزه هنر  س.م.،  7۱ × 5/97، رنگ روغن بر روی بوم، ۲۱۸۴، ۲نمايی از سن پترزبورگ  ،شیدرينسیلوستر پايین: 
 * ، هلسینکی، فنالند ۳بريکوفن سی

 
1. Oak Fractured by a Lightning 
2. A View from St. Petersburg 
3. Sinebrychoff Art Museum 
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 ، اوکراينکیف هنر روسیملی موزه س.م.،  ۱۲5 × ۱9۳ ، رنگ روغن بر روی بوم،۱۸۸7، بلوطستان  ايوان شیشکین،
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 مسکو ، ترتیاکوف گالری دولتیس.م.،  ۱۳9 × ۲۱۳روی بوم،  رنگ روغن بر ،۱۸۸9، جنگل کاج  صبح در  ايوان شیشکین،
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گالری  س.م.،  ۸۱ × ۱۰۸، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸9۱، در جنگل کنتس مارديناوا در پترهوف ايوان شیشکین،

 مسکو ، ترتیاکوف تیدول

 

دهه   کوئین   ۱۸7۰در  آرخیپ  شد  ۱ی جهنر  ناگهانی  تحولی  از  دستخوش  بسیاری   .

 ۲روستای فراموش شدهنقاشی کشید ـ از قبیل    ۱۸7۰ايل تا اواسط دهه  يری که در اوتصاو

ضعیف تری دارند که سختی زندگی در    ۴مايه های ـ رنگ    ۳لادر ماريوپ   چوماک هاجاده  و  

اب می دهند. وی سپس طیف رنگی به کل متفاوتی را آزمود که منجر  زت حومه روسیه را با

درخ ويژگی  انگشان  به  هايیدیز  شگفت  نقاشی  قبیل    ر  باران از  از  روشنی  5پس     در   و 

 تعلق دارند.   ۱۸79شد که هر دو به  ۶درختان توس نقاشی هايی از جمله 

 
1. Arkhip Kuindzhi 
2. The Forgotten Village 
3. Chumaks Path in Mariupol 
4. tunes 
5. After the Rain 
6. The Birch Grove 
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  گالری دولتیس.م.،  7/۸۱ × ۱۶5ر روی بوم، ب  ، رنگ روغن۱۸7۴، روستای فراموش شده ،: آرخیپ کوئینجیباال

 * مسکو، ترتیاکوف

گالری  س.م.،  ۱۰۶ × ۲۱۳، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸79، وپاليدر مار ک ها چوماجاده  ،ئینجیآرخیپ کوپايین: 

 * مسکو، ترتیاکوف دولتی



 یتزار یهدر روس ینقاش ■  298

 

 مسکو،  ترتیاکوف گالری دولتی ،س.م. ۱۰5 × ۱۶۱، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸79، از باران پس   ،اال: آرخیپ کوئینجیب 

 * مسکو، ترتیاکوف  گالری دولتیم.، س. 97  × ۱۸۱ ،بومروغن بر روی  ، رنگ ۸79۱،  درختان توس ،آرخیپ کوئینجیپايین: 
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« که  بود، اعالم کرد  کوئینجی شده  او  رپین که مسحور سبک جديد  نور، خدای  وهم 

آب معجزه  موفقیت  در  او  »همتای  ديگری  هنرمندی  هیچ  و  نبود.سود«  نقاشی«  اما   ای 

مه های  »رنگ  از  تقلید  صدد  در  که  داشتند  وجود  کوئینجهنرمندانی  بتابی«  و  ری  آمدند 

مانند نیکوالی  ندانی بودند که از جلوه های نور مهیج به طور مشابهی استفاده کردند؛  هنرم

 نقاشی کشید.  ۱۸9۰را در  ۲ز توفانآرامش پیش اکه  ۱دوبافسکوی 

 
 

 

  ،روسیه دولتی  موزهس.م.،  5/7۶ × ۱۲۸، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸9۰، آرامش پیش از توفانی،  ونیکوالی دوبافسک

 * پترزبورگ  سن

 

 
1. Nikolay Dubovskoy 

2. The Calm Before the Storm 
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اساتید   از  نیز  پولنوف  نقاشی  واسیلی  با  که  بود  دلپذير  نوری  های   برکه    خود،جلوه 
حیاط پشت خانه آرام روسی که بیشتر  وفور نشان داد؛    اين را به  ۱بیش از حد بزرگ شده

يه،  است تا حیاط و با عناصر برجسته صحنه های روزمره و ظريف کاری های نور و سا  اغب

او که از طرفداران پرشور نقاشی در فضای آزاد بود، کمک کرد.  ی های منظره  نقاشبه رواج  

نق  کالج  در  کشی  منظره  کارگاه  رئیس  ساوراسوف  معماری  جانشین  و  پیکرتراشی  اشی، 

 مسکو شد.

 

دولتی   گالریس.م.،  77 × ۱۲۱/ ۸، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸79، رکه بیش از حد بزرگ شدهب، واسیلی پولنوف

 مسکو  ف،کوترتیا
 

 
1. Overgrown Pond 
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، ساراتوف،  ۲س.م.، موزه هنر ريديشف ۲۰ × ۳۶، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸۸۲، ۱بیت لحم واسیلی پولنوف، اال:  ب 

 * ۳روسیه 

دولتی  موزهس.م.،   5۲ × ۸7، رنگ روغن بر روی بوم، ۸9۱۸، ۴جلیل[ درياچه در گنیسارت ]طبريه / ، واسیلی پولنوفپايین: 

 * زبورگسن پتر، روسیه 

 
1. Bethlehem 
2. Radishchev Art Museum 
3. Saratov 
4. Lake at Gennesaret 
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ا ترين و شنبزز  يکی  ترينرگ  نقاشان منظره کش در میان هنرمندان سیار،    اخته شده 

د. اگرچه  و پولنوف برخوردار ش   نظر ساوراسوف ايزاک لويتان بود که از مزيت تحصیل زير  

شیشکین جنبه حماسی کمتری دارد، سبک و موضوع وی متنوع تر    در مقايسه با هنر هنر او  

قیاس با شیشکین، مرگی زودهنگام    اين که دریل  دله  شگفت آوری، باست ـ شايد به طور  

سايه بود.    ندی و نور وبداشت. لويتان مانند شیشکین استاد ممتاز استفاده از رنگ، ترکیب  

بی انواع  و  روز  مختلف  اوقات  سال،  فصول  لويتان    تمام  های  بوم  روی  بر  طبیعت   پايان 

ک شیشکین  خالف  بر  اما  خورند.  می  چشم  تابسبه  مناظر  می  ن  تاه  ترجیح  لويتان را   داد، 

مناظر تابستانی از قبیل  پايیز را می پسنديد. هنگامی که    آرامرنگ های تازه بهاری و آهنگ  

نوررا    ۱دورافتاده  صومعه که  داد هنگام عصر  ترجیح می  يا حتی    می کشید،  بود  تر  ماليم 

ار پیوست.  سی ر  يشگاه های هنبه جامعه نما  همچنینهنگام گرگ و میش غروب کار کند. او  

، ۲ناف[ انستروف، ]کنستانتین[ کارووين، ]آلکسی[ استپانوف ]استیپ]میخائیل[  همدوره    يتانلو

]آ و  باکشِیف  بود.  ]واسیلی[  آرخیپوف  ]آسترائوخو   اوبرام[  آستروخوف  ]ايلیا[  و    ۳ف[ با 

 سروف دوست بود. ]والنتین[ 

از    »هیچ کسی پیش:  فتتگی کار او گ)از دوستان لويتان( درباره پخ  ۴]آنتون[ چخوف

به  او به چنین سادگی حیرت انگیز و وضوح هدف نرسید... و نمی دانم آيا کسی پس از او  

روز    ت«. نقاشی های لويتان در عمل، سرودی برای طبیعت هستند.اين ها دست خواهد ياف

پايیز   و  5کولنیکی ساپارک  پايیزی:   دو،    ۶عصر  بخش  پ هر  بودن  خالی  و  از  هناوری  هايی 

 د.نشان می دهن  راه روسی
 

 

 
1. Secluded Monastery 

2. Aleksy Stepanov 

3. Ilya Ostroukhov 

4. Anton Chekhov 

5. Autumn Day: Sokolniki Park 

6. Summer Evening 
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 * مسکو  گالری دولتی ترتیاکوف،س.م.،  5/۸7 × ۱۰۸، رنگ روغن بر روی بوم، 9۰۱۸، صومعه دورافتاده، ايزاک لويتان 
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گالری دولتی س.م.،  5/۶۳ × 5۰، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸79، ک ساکولنیکیروز پايیزی: پار، ايزاک لويتان 
 * کوف، مسکوترتیا
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 * گالری دولتی ترتیاکوف، مسکوس.م.،  ۴9 × 7۳، مقوا، رنگ روغن بر روی 99۱۸حدود ، صر پايیزع، اک لويتان يزا

 
يابد و نمونه بارزی از دشت روسی است که بر روی بوم امتداد می    ۱جاده والديمیرکا 

مانند   است،  ابری  و  تیره  سنگین،  آسمان  شود.  می  ناپديد  دوردست  بر    ی سرپوشدر  که 

آورد  فشاردشت    ترهگسر  سراس آن می گذرد    ؛می  از وسط  اين جاده   وجاده ای   در کنار 

اين نقاشی احساس غم بخصوصی  اند.  راه هايی در اثر پیادی روی های فراوان ايجاد شده  

موجود در اين نقاشی بر    ۲. سايه نمای می دهدحساس هیبت نیز  و فضای خالی آن ا  دارد

تأکید انزواء  ک  احساس  می  دربار.  ندبیشتری  ]او[  لويتان  )اظهارات  گفت  جاده  موضوع  ه 

ديمیرکايی  جاده والديمیرکا بود، وال نقاش بیان شد(: »  ۳بعدها توسط ]سوفیا[ خووشینیکاوای 

ی شماری با پاهای زنجیر بسته به سوی زندان  که در طول آن، گروه هايی از افراد ناراحت ب

 با نور لکه لکه ای است.  پذيری از کاردله نمون ۴ای عصر ناقوس هسیبری رفتند«. بعدها، اثر  

 
1. The Vladimirka Road 

2. silhouette 

3. Sofia Kuvshinnikova 

4. Evening Bells 
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 ری دولتی ترتیاکوف، مسکو س.م.، گال 79 × ۱۲۳، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸9۲، جاده والديمیرکا، ايزاک لويتان 
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 وگالری دولتی ترتیاکوف، مسکس.م.،  ۸7 × ۶/۱۰7، بومروی  ، رنگ روغن بر۱۸9۲ ،صرهای ع سناقوايزاک لويتان، 

 

بار   یقعماحساس  او   بهشاعرانه  را  بود  روسیه  طبیعت  مختص  که  لیوتانی  نقاشی    ز 

اشی از ساوراسوف  وارد کرد و بر آن اثری همیشگی گذاشت. اين اصل تا حدی ن   روسی

ب  داشت که شايستگی  اعتقاد  او  زيرا  دلیل تالش  بود  به  لويتان  »آشکار کردن   درخصوص 

اغلب   و  کننده  مشوش  درونی،  مناظر  خصوصیات  تري  در  سیروغمگین  و ساده   ن 

و   چیزها  ترين  حال  ]همچنین[  معمولی  و  حس  اساس  بر  نیرومندانه  بسیار  کردن  عمل 

بود. ک  ]خود[«  چیزی  واقع  استاددر  اين  درباره  ديگری  چیز  هر  از  بیش  ساوراسوف     ه 
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در   ويژگی هنر لويتان   ستود، »شاعرانگی و عشق بی پايان به سرزمین مادری خود« بود.می  

وسط رنگ های او از طريق مناظر مختلف است. نقاشی های  س بیان شده ت سا احگستردگی  

نها ارج می  از هر چیزی  بیش  را  زيبايی گرايی  دند، چیزی که فقط استادی  او که سادگی 

د را  آن  در  موفقیت  ظرفیت  رنگ  بزرگ  و  شکل  سازی  ساده  مثابه  به  اول  وهله  در   ارد، 

 ودند.ايی در خود ب گرع یانگری و واقدر عین حفظ بیشترين حد از ب
  

 

 کو گالری دولتی ترتیاکوف، مسس.م.،  ۸۲ × ۱۲۶، بوم روی  ، رنگ روغن بر۱۸95 ،پايیز طاليیايزاک لويتان، 
 

گالری دولتی س.م.،  ۱5۰ × ۲۰۶، بومروی   روغن بر ، رنگ ۱۸9۴ ،۱بر فراز آرامش ابدی لويتان،  ايزاک صفحه بعد باال: 
 ترتیاکوف، مسکو 

 گالری دولتی ترتیاکوف، مسکوس.م.،  ۶۰ × 75، بوم روی  ، رنگ روغن بر9۴۱۸ ،۲]ماه[ مارس يزاک لويتان،ا ن:فحه بعد پايیص

 
1. Above Eternal Peace 
2. March 
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 گالری دولتی ترتیاکوف، مسکو م.،  س. ۲/۶۴ × 5/57، بوم روی  ، رنگ روغن بر97۱۸ ،۱یل بهاری سايزاک لويتان، 

 
1. Spring Flood 



 311 ■ یعیمنظره طب

 تا دوره پس از انقالب 1890از دهه 

ی آزاد، به ناگزير بر نقاشی منظره روسی تأثیر قابل  کنیک های فضات   ازیسم با دفاع  امپرسیون

]ا روسی  های  امپرسیونیست  نخستین  از  يکی  گذاشت؛  ای  که  مالحظه  بود  گرابار  يگور[ 

محسوب   وی  عالقه  مورد  ژانر  و منظره،  خورشید  نقاشی  به  خاص،  طور  به  او  شد.   می 

آس میان  تضاد  يا  برف  روی  های  زمستسايه  های  جنگی  انمان  درختان  مانند  و    ینیل لی، 

عالقه مند بود. ساير صحنه های برفی که به دلیل پرداختن به نور و رنگ، برجسته    ۱فوريه 

ع از  هستند  در  بارتند  ها  اسب  کره 

کارگی  ۲آبشخور به  با  سروف  ری  اثر 

منظور  ۳پاستل    غروبعالی  ثبت    به 

سوريکوف،    يخ اثر  و  بلوار زده 
ن، آ  درکه    ۴زمستان  در  زوبافسکی

زمست  استفاده  جلوه  طريق  از  انی 

فراگیر از طیف های رنگ سیاه، آبی  

 . ايجاد می شودو قهوه ای 

 

 
 

 

لويتان،   روغن ۱9۰۴  ،هفوري  نیلیايزاک  رنگ   ،

دس.م.،    ۱۴۱  ×  ۸۳،  بومروی    بر ولتی  گالری 

 ترتیاکوف، مسکو 

 
1. February Azure 

2. Colts at a Watering Place 

3. pastel 

4. Zubovsky Boulevard in Winter 
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 کـره ،  باال: والنتین سـروف

ــخور ــا در آبش ــب ه  ،اس

ســـتل بـــر روی پا، ۱9۰۴

.م.، س ۴۰ × ۸/۶۳ ،ذاغــک

گالری دولتـی ترتیـاکوف، 

 *مسکو

 

 
 

ــیلی  ــايین: واســــ پــــ

بلــــوار ، ســــوريکوف
ــتان ــکی در زمس  ،زوبافس

، رنــــگ ۱۸۸۶حــــدود 

 ، بـــومروی  ن بـــرروغـــ

ــالری س.م.،  ۴۲ × ۳۰ گـ

 سکودولتی ترتیاکوف، م
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ب  ۱بهار آبیسبک و حالت   باکشیف که  تقريبی همدوره گاثر واسیلی  بود،  ه طور  رابار 

بهارآوادي مناظر  شمار  ر  به  او  معلمان  از  يکی  که  بود  ساوراسوف  توسط  شده  نقاشی   ی 

طور تقريبی تمام نیروی خود را وقف  می رفت. باکشیف از مراحل آغازين حرفه خود، به  

يبايی درختان نازک توس که در مقابل آسمانی صاف قرار می گیرند  نقاشی منظره کرد و ز

 شت.زگبابارها به آن مضمونی بود که 

 

 

 * گالری دولتی ترتیاکوف، مسکو، بومروی   ، رنگ روغن بر۱9۱۰ ،بهار آبی، ی باکشیفواسیل

 
1. Blue Spring 
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جذب منظره روسیه   ۱ه اتحاديه هنرمندان روسیعضو  قاشانکنستانتین يوئون مانند ساير ن 

باستانی  قد شهرهای  بخصوص  ها   بايم،  صومعه  و  دارای  کلیساها  و  ی  پیازی  گنبدهای 

پرجنب  باز شد.  جو و  ارهای  ها  آن  قبیل  ش  از  او  شهری  آفتابیمناظر  در   ۲بهاری   روز 

ي  حرکت و    افرادفعالیت    بااغلب    ۳پاسات   ]سرگیئیف[سرگیف   حیواناتپرندگان   زنده   ،ا 

( مشهور خود  ۱9۴9)  ۴صبح مسکوی صنعتیقبیل    پس از انقالب، مناظری ازاو  می شوند.  

 ند. نبیان می کلذت کار را  و عتو پويايی صن دنکه ويژگی شاعرانه ای دار را کشید 
 

 

 

 * دولتی روسیه، سن پترزبورگموزه س.م.،  ۸7  × ۱۳۱، بومروی   ، رنگ روغن بر۱9۱۰  ،يک روز بهاری آفتابی، کنستانتین يوئون

 
1. Union of Russian Artists 
2. A Sunny Spring Day 
3. Seigiev Posad 
4. Industrial Moscow Morning 
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  گالری دولتیس.م.،  ۱۳۶ × ۱۸5، بومروی  ، رنگ روغن بر۱9۱۰ ،صبح مسکوی صنعتی، باال: کنستانتین يوئون
 * وسکترتیاکوف، م

گالری دولتی  س.م.،  ۱۰7 × ۱۴۲، بوم روی  ، رنگ روغن بر۱9۱5 ،۱خورشید ماه مارس، انتین يوئونپايین: کنست
 ترتیاکوف، مسکو 

 
1. The March Sun 
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همچنین مرتبط با گروه رز    ـ و  ی ديگر از نقاشان مرتبط با اتحاديه هنرمندان روسیهيک

کريموف   ۱آبی  نیکوالی  نقاش  ۲ـ  معلم  عنوان  به  که  دبود  در  منظره  انقالبه  وری  از  ،  پس 

کردنقش مهمی   گرا .  ايفاء  بدوی  ای  از جمله مرحله  ها  انواع سبک  انقالب،  از  را    ۳پیش 

رنگ    منجر شد که به دلیل ويژگی تصويری و طیف  ۴روز پرباد بیل  آزمود که به مناظری از ق

 الهام گرفته شده از هنر محلی روسی، قابل توجه است.
 

 

 * گالری دولتی ترتیاکوف، مسکوس.م.،  7۰ × ۱۰۱، بومروی  رنگ روغن بر ،۸9۰۱ ،روز پرباد ، نیکوالی کريموف

 
1. Blue Rose 

2. Nikolay Krymov 

3. Primitivist 

4. Windy Day 



 

۳۶۱ 

 جانطبیعت بی 

 1860تا دهه  18از قرن 

بی جان   نیمهدر روسیه،  طبیعت  قرن    تا  نشد.    ۱9دوم  پديدار  هنری مجزا  دسته   به عنوان 

 تر صرف طبیعت بی جان کنند  ی خود را بیشنیروه  ندان روس کدر واقع، تا آن زمان هنرم

ود که  ( ب۱۸۱۰ـ    ۱۸۸5)  ۱به نسبت اندک بودند. برجسته ترين طرفدار آن، ايوان خروتسکی

شا  تأثیر  تحت  سبزيجات  و  ها  میوه  از  وی  تزئینی  نتصاوير  به  هلندی  ايش  مهکارهای 

داشت.  قرار  ارمیتاژ  در  هلن  درآمده  بی جان  ايتالآثار طبیعت  و  اعظ  برای  ،يییادی  م  بخش 

ـ هرچند يک يا دو نمونه از آن ها از قاعده خارج    مدل بودندترکیب بندی های خروتسکی 

بندی های هلندیشدند زيرا به جای م بارز در ترکیب  و    یوه های گلخانه ای که به طور 

ی  فرقارچ و جع  سبزيجات بومی از قبیل پیاز، هويج،  ايتالیايی مورد استفاده قرار می گرفتند

 . ار دارندقر

( و آلکسی  ۱79۰ـ    ۱۸۴5)  ۲نتسوف یليخی از شاگردان وينیتسیانوف از قبیل کاپیتون زبر

 ( ت۱۸۰۸ـ    ۱۸59تیرانوف  روزمره (،  اشیای  از  ای  سرزنده  و  دقیق  های  بندی   رکیب 

هنرمندان می کشیدن  اين  داخلی  ها و صحنه های  پرتره  در  نیز  بی جان  طبیعت   د. عناصر 

ک پديدار به  شدم  رات  عنوان    ی  به  در  ـ  واقع  میز  روی  بر  زمینه مثال،  در    پیش   مطالعه 
 اثر ساروکا.  وياليی در آستروفسکیخانه ای 

دوست    (۱7۸۳ـ    ۱۸7۳) ۳تالستوی[ پیتروويچ  تولستوی ]فیودار  تروويچ[  ]پکنت فئودور  

تولستوی[ ]لئو  بستگان رمان نويس معروف  از  و  وينیتسیانوف  ی  ، هنرمندو تحسین کننده 

 
1. Ivan Khrutsky 

2. Kapiton Zelentsov 

3. Count Fyodor Petrovich Tolstoy 
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الفو فن  عاده  ق  پیکرتراش،  همه  عنوان  به  و  بود  همچنین  طراح  حريف  و  دلیل  مدال   به 

عالوه،   به  بود.  معروف  خود  نماهای  طبیعی  طرح  سايه  تاريخ  ها های  گل  و  پرندگان     از 

ترسیم   ۱در کنار پنجره در شبی مهتابی داخلی با عناوينی از قبیل  می کشید و صحنه هايی  

کرد. ا  می  های  يکی  فرم  کهن ز  مهارری  آن  در  مینیاتوری  ه  های  نقاشی  خلق  داشت،  ت 

يا پرندگان بود ا قلم و مرکب و گواش از گل ها و توت ها به عالوه پروانگان  ب  ۲خطای ديد 

 که به طور دلربايی واقعی به نظر می رسیدند. 
 

 
 * ۳بالروسهنر جمهوری   ملی زهس.م.، مو 9۴ × ۶7، رنگ روغن بر روی بوم، ۱۸۳۰، دهه  میوه ها و خربزهايوان خروتسکی، 

 
1. At the Window on a Moonlit Night 

2. trompe l’oeil 

3. The National Art Museum of the Republic of Belarus 
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 * ی مجموعه شخصس.م.،  ۱5 × ۲۲، کاغذبر روی  آبرنگ ، ۱۸۱۸، انگور فرنگی، ی تولستو ]پتروويچ[ فئودور
 

 1890تا دهه  1860از دهه 

آثار طبیعت بی جان دلپذ  نیمه دوم قرن  اگرچه  به  وجود دارد، ]اما[ نقاشی    ۱9يری متعلق 

 ۱سیب ها و برگ ها را پیدا نکرد.    ه جايگاه خودروسیر  د  ۲۰ل قرن  طبیعت بی جان، تا اواي

بازتاب می دهد را  ايتالیايی قرن های گذشته  و  که در زمان    اثر رپین شاهکارهای هلندی 

 به منظور بررسی آن ها داشت.  سفر به خارج يا حضور در ارمیتاژ، فرصت فراوانی

در   وروبل  میخائیل  گلدان  و  دار  نقش  زمینه  اندکیمتمای  به شکل  ۲رن نستپس  و    يزتر 

خود،   اثر  در  استفاده  مورد  رنگ  ساده  قطعات  خالف  بر  خود،  زمان  از   طبیعت  جلوتر 
با   تزئینی آر نوو تعلق داشت.    ،۳ديواری   دانشمعگچی و    ماسکبی جان   وروبل  به دنیای 

قرن    بر دوم  نیمه  کش  منظره  هنرمندان  بیشتر  ستايش    ۱9خالف  را  گرايی  واقع   که 

 و تزئینی اشیاء امتیاز قائل بود. مايشی تا حدی نيیِزيبای کردند، برا می 

 
1. Apples and Leaves 
2. Dog Rose 
3. Still Life with Plaster Mask and Sconce 
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 موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ س.م.،  ۶۴ × 5/75، بومبر روی  رنگ روغن، ۱۸79، سیب ها و برگ ها، ايلیا رپین
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وروبل  باال: روی    آبرنگ ،  ۱۸۸۴،  نسترن،  میخائیل  بر 

 شخصیمجموعه س.م.،  5/۲۴ × 5/۱9، کاغذ
 

 

طبیعت بی جان با ماسک گچی و    ،خائیل وروبلمی:  ینپاي

ديواری روی    آبرنگ ،  ۱۸۸5،  شمعدان   ،  کاغذبر 

 ،  کیف  روسی  هنرملی  موزه  س.م.،    5/۱۸  ×  7/۱۱

 اوکراين

 
که   نمايشی، وروبل  هنرهای  حوزه  در 

دبودی و تزئینی فعالیت بسیار کرد، اغلب  يا

روسی   نوو  آر  اساتید  از  يکی  عنوان   به 

گ هايی که  شود. طیف رن  ه میفتدر نظر گر

ترجی نقاش  از    حاين  بودند  عبارت  داد  می 

تمام طیف های آبی، از آبی روشن تا بنفش؛  

در ها  رنگ  سبز،    اين  يا  با صورتی  ترکیب 

کنند.    سطحی درخشنده و متغیر را القاء می

برای   ای  بهانه  موضوع،  حقیقت،   در 

بود.  او  های  رنگ  و  مو  قلم  های  ضربه 

در   شد متول  ۱اومسک   در  ۶۸5۱وروبل     د 

در   بعد  مدتی  را  نقاشی  از    ۱۸۸۰و  پس 

مدرک   دانشگاه  دريافت  از   حقوق 

پترزبورگ  کرد  ۲سن  آآغاز  در  وی  کادمی . 

چیستیاکوف   هنر پاول  نظر  و زير  آموزگار   ،

 
1. Omsk 

2. University of Saint Petersburg 
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  ست تحصیل کرد. تنها چهار سال بعد، ترمیم فرسک های باستانی در کلیسایهنرمند گرافی

ب  ۱کیريلوف  قمتعلق  به    ۲۱رن  ه  کیف  سپرده شد.  در  های  او  نقاشی  کیف  در  همچنین  او 

]خود    برای نقاشی ناتمامديگری از جمله يک نقاشی ديواری انجام داد. وروبل در اين شهر  

والديمیر  برای[ سنت  جامع  تا    که  ۲کلیسای  وی  کشید.  هايی  طرح  بود،  ساخت  حال  در 

ان واسنتسوف، ايلیا  که از برادر  بود  ۳وا یسآبرامتْو عضو حلقه  در مسکو زندگی کرد    ۱۸9۰

ل  ، ايلیا آستروخوف و بسیار ديگر تشکی5پولنوف، مارک آنتاکولسکی   ۴رپین، واسیلی و يلنا 

 . يافت سوقش می شد. نقاشی های او به موضوعات حماسی ملهم از تاريخ کشور

  روش جديدیپیش از ورود به کار با کاشی، مدتی پرتره های تاريخی کشید و حتی  

پ بر ابای  ]کاشی[  عالوه،  خت  به  کرد.  و  داع  دکورها  ها،  دارايی  در  تزئینی  آثار   شماری 

تعل او  به  مامانتوف...  اوپرای  های  قرن  جامه  آغاز  از  افسردگی  به  ابتال  وجود  با  دارند.  ق 

به   بود.   رکاجديد،  حاکم  او  بر  که  رکودی  از  خود  کردن  رها  منظور  به  شايد  داد،  ادامه 

ت و در اين برهه خاص بود که خود را وقف طبیعت  آرام گرف  ۱9۰۴ـ    ۱9۰5ی او در  بیمار

ب ۱9۰۰)  ۶ياس ها بی جان کرد. نقاشی گیرای   او را  برای مدتی  رای اين ژانر  ( استعداد  که 

 اثبات می کند. داشت،  طوالنی در روسیه، جايگاه ثانويه 

فصل دوم  در    که  مامانتوف  مانند بسیاری از نقاشی های ديگر خود از جمله پرتره ساوا

رها کرد  اين   »ناتمام«  را  بی جان  طبیعت  اثر  اين  پرتره کشی[،  ]فصل   کتاب موجود است 

ت اثر  در  آيا  نیست  مشخص  آشفتگی  ـ  دلیل  به  يا  بود  زمان  کبود  اثر  در  آگاهانه  صمیمی 

که تمام عمر به صورت دوره ای دچار آن می شد. دلیل آن هر چه باشد، بی ترديد    فکری 

و بیروبمیخائیل  شخص  ل  هر  از  روسیه  ش  در  نمادگرايی  برای  دهی  الهام  باعث   ديگری 

 شد. 

 
1. Kirillov Church 

2. St. Vladimir 

3. Abramtsevo circle 

4. Yelena 

5. Mark Antokolsky 

6. Lilacs 
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 گالری دولتی ترتیاکوف، مسکوس.م.،  ۱۶۰ × ۱77، بوم روی   بر رنگ روغن، ۱9۰۰، ياس های بنفش، میخائیل وروبل
 

 تا دوره پس از انقالب 1890دهه از 

وضوع  نظر تکنیک، ماز    یه،ان در روس، نقاشی طبیعت بی ج۲۰در طول دهه های اول قرن  
بود که  اين  دلیل  بود. يک  هنری  فرم های  ترين  مبتکرانه  از  يکی  انگیز،  پرداخت خیال  و 

که برای  فقط برای فلسفه تزئینی و زيبايی شناختی جنبش دنیای هنر، بل  محملی طبیعی نه
ها  امپرسیونیست  پسا  و  ها  امپرسیونیست  توسط  رنگ  ]آزمودن[    ۱آزمودن  توسط  فو  رم 

کنستانتین[ کارووين و هم ايگور گرابار آثار طبیعت بی جان دلپذيری  ها بود. هم ]گاردوانآ

 
1. Post-Impressionists 
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از   امپرسیونیستی  تمقبیل  به شیوه  نشده میز  آبیو    ۱یز  که    ۲رومیزی  در حالی  خلق کردند، 
طبیعت  حمايت از رويکرد احساسی تر يا تزئینی تر بودند، مانند  هنر مايل به    نقاشان دنیای

 وين. اثر گاال  ۴طبیعت بیجان با گل ها و چینیديف و اثر کوستو  ۳ا ول ه رقاجان با ق بی

 

 
 

ــار ــی هــا ، ايگــور گراب  گالب

، 5بر روی رومیزی آبی تیـره

روغن بر روی رنگ  ،  ۱9۱5

ــوم،  س.م.،  5/7۳ × 5/۶۰بـ

ــ ــوزه دولتـ ــیه، مـ  ی روسـ

 سن پترزبورگ

 
1. The Uncleared Table 

2. The Blue Tablecloth 

3. Still Life with Pheasants 

4. Still Life with Flowers and China 

5. Pears on a Dark Blue Tablecloth 
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 یر يتصو یدولت یگالر س.م.،  ۴۱ × ۴۰بوم، روی بر روغن رنگ ، ۱9۱۴، طبیعت بی جان با قرقاول ها، بوريس کوستوديف

 ، روسیه ۲آستراخان ، ۱نيپ. م. دوگاد
 

س.م.،  5/۸۸ × 5/7۰، تمپرا بر روی تخته، ۱9۱۲دود ح،  ان با گل ها و چینیطبیعت بی ج، آلکساندر گاالوينصفحه بعد: 

 پترزبورگ  ، سن۳موزه آپارتمان برودسکی 

 
1. Astrakhan State Picture Gallery named after P. M. Dogadin 

2. Astrakhan 

3. Apartment Museum of Joseph Brodsky 
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 مجموعه شخصیس.م.،  ۳/۶۲ × 7/۴7، ی قهوه ایمقوابر  استلپ، ۴۸9۱، ۱ل گندم دسته گ، ايزاک لويتان 

 
1. Bouquet of Cornflowers 
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ک متولد  اکنستانتین  دار  مغازه  ای  خانواده  در  در  شدرووين  بخش    ۱۴.  به  سالگی 

سالگی طراحی درس    ۱5وارد شد. در  معماری کالج نقاشی، پیکرتراشی و معماری مسکو  

]اين   در بخش نقاشی یل،  تحصز دو سال  می داد تا به خانواده اش کمک مالی کند. پس ا

کالج[ پذيرفته شد. در کالس های آلکسی ساوراسوف شرکت کرد که به باور او، نقاشی از  

اهمطبیعت   کن   یتحائز  ايجاد  عالقه  خود  دانشجويان  در  چگونه  دانست  می  او  و  بود.   د 

  ارع، تولدبه محض بهتر شدن آب و هوا، از شهر و حومه آن خارج می شدند تا گل ها، مز 

را تحسین کنند.    معجزه آسای  بارهدو از زمستان  از  زندگی پس  تأثیر وی،  کارووين تحت 

ـ   منظره شد  نقاشی  ابتدا جذب  بهار (،  ۱۸7۸)  ۱روستا همان  منظور  ۱۸7۰)  ۲اوايل  به  و  ( ـ 

اقدام  آخرين  ديگر  انجام  جای  به  جايی  از  درنگ،  بدون  خود[،  تابلوهای  روی  ]بر   ات 

 رد. حفظ می کرا  یعتجه، حس طبمی رفت و در نتی 

ب پترزبورگکارووين  زيبای سن  آکادمی هنرهای  به  تکمیل تحصیالت خود   ۳ه منظور 

شد؛   ازوارد  ناامیدی  دلیل  تدريس،    به  کردشیوه  ترک  را  جا  آن  بعد  ماه  محض  سه  به   .

ب پولنوف شرکت  بازگشت  ]واسیلی[  در کالس  تحصیل خود،  آخرين سال  برای  ه مسکو، 

اثر۱۸۸۳)  ۴ه کر گروخواننده    پرتره  کرد. و  (  تصوير کشیدن طبیعت  به  لطف  به  که  بود  ی 

کرد.   معرفی  جامعه  به  را  جوان  هنرمند  بیرون،  هافضای  پرتره  مويی  با    اين  قلم  ضربات 

شان، ما را به ياد سبک سروف می اندازند.  عاری از هر گونه محدوديت و رنگ هايی درخ

در داخل اين حلقه    عت به سراو    ثارآد.  کر  یوا معرفی پولنوف، کارووين را به حلقه آبرامتس

ر  مورد احترام قرار گرفت. نقاشی کارووين و رنگ های پااليش شده آن ها تحت تأثیر مناظ

 روف.شمالی باقی ماند، به ويژه در خالل سفر دوم خود به همراه س

طراحی منظور  به  همچنین  در    کردن  وی  جهانی  نمايشگاه  در  روسیه     ۱9۰۰غرفه 

ن نمايشگاه  ن نقاش به دلیل کاری که انجام داد در طول ايگزيده شد. اي س براري واقع در پ

 وی در سراسر جهان به نمايش درآمد.مدال طال دريافت کرد. با کسب شهرت جهانی، آثار 

 
1. The Village 

2. Early Spring 

3. Academy of Fine Arts of Saint Petersburg 

4. Portrait of a Chorister 
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 دنیای هنر جدید

، جامعه نمایشگاه های هنر سیار چنان جا افتاده بود که از سه عضو آن 1890در اواخر دهه  

اساسنامه   آکادمی  برای  شد  دعوت  باگالیوبوف(  ]آلکسی[  و  پولنوف  ]واسیلی[  )رپین، 

م ]والدیمیر[  و  کوئینجی  شیشکین،  رپین،  سپس  بنویسند.  جا  جدیدی  آن  در   اکوفسکی 

به مقام استادی منصوب شدند. اما به محض درنوردیدن قله های آکادمی توسط هنرمندان  

دهه   تا  اگرچه  فروپاشید.  سیار[  هنر  های  ]نمایشگاه  جامعه  برگزار    1920سیار،  نمایشگاه 

ها  درباره این که چه کسی باید مجاز به پیوستن ]به جامعه[ یا شرکت در نمایشگاه  اما  کرد،  

دار،  ب آینده  هنرمدان  و  شد  می  بحث  و  جر  و  این  اشد  واپسگرا  نگاهی  دارای  را  جامعه 

بود.  نیرویی   مطرح  هنر  درباره  جدیدی  های  ایده  عالوه،  به  گرفتند.  نظر  در  پویا   غیر 

« جایگزین شده بود.  1واقع گرایی و عوام گرایی از مد رفته بود و با مشغله »هنر برای هنر 

در   امر  ه این  متفرم  هنر  عدای  تا  روسی  نوو  آر  و  امپرسیونیسم  از  که  کرد  پیدا  نمود  دی 

های  انتزاعی   بود    1930و    1920دهه  وقوع  حال  در  جا  همه  در  که  چنان  داشت.   تنوع 

ها،   گروه  انواع  ازدیاد  باعث  مختلف  های  جنبش  آلمان(،  و  فرانسه  در  مثال  عنوان   )به 

رین این گروه ها، دنیای هنر بود.  له مؤثرتانجمن ها، نمایشگاه ها و مجالت شدند. از جم

پترزبورگ   سن  در  جوان  نوازندگان  و  نویسندگان  هنرمندان،  از  گروهی  توسط  هنر  دنیای 

و   شد  یوگنی    لکشمتتأسیس  باکست،  لئون  سوموف،  کنستانتین  بنوا،  آلکساندر  از  بود 

]فیالسوفاف[ فیالسوفوف  دمیتری  در  2النسره،  که  دیاگیلف  و سرگی  م  نویسنده  دیر  آینده 

 غرب« بود.  اهگ ندر اوپرا می شد و در صدد »ترفیع هنر روسی 

 
1. art for art’s sake 
2. Dmitry Filosofov 
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در  العاده  فوق  توانایی  با  ای  دهنده  انگیزه  و  مروج  که  کرد  اثبات  زودی  به  دیاگیلف 

سالگی نمایشگاهی از هنرمندان روسی و    26در    1898تشخیص ظرفیت هنری بود. وی در  

مشهور را به شرکت در آن متقاعد کرد ـ سکویی  فنالندی برگزار کرد و شماری از نقاشان م

،  1نستروف، ]آندری[ ریابوشکین ]میخائیل[  [ کارووین، ]ایزاک[ لویتان،  کنستانتیناز جمله ]

نیز  ]میخائیل[  ]والنتین[ سروف و   منتشر کرد که آن  دنیای هنر  وروبل. ماه بعد ماهنامه ای 
بنوا، باکست و ایگور   لما شود جسته خنام داشت و به دلیل نویسندگان بر 2( میر ایسکوستوا)

فقط   مجله  بود.  توجه  قابل  )تا    ششگرابار،  منتشر شد  دلیل 1904سال  به  تا حدی  اما   ،)

)نام آر نوو در روسیه( نه فقط بر نقاشی بلکه بر انواع فرم های    3عالقه خود به سبک مدرن 

 هنری تأثیر گسترده ای گذاشت.

پدیدار شد )پس از دوره ناآرامی حاصل    از نو  1910ر  هنگامی که جامعه دنیای هنر د 

(، موج جدیدی از حامیان، شامل  1905از جنگ روسیه و ژاپن و انقالب ]شکست خورده[  

ساپونوف،   ]نیکوالی[  رِریخ،  ]نیکوالی[  کوزنتسوف،  ]پاول[  کانچالوفسکی،  ]پیوتر[ 

]بوریس[ ]مارتیروس[ ساریان و  بهکوستودیف    ]زینائیدا[ سربریاکووا،  جلب کرد. خود    را 

به عنوان طرح مقدماتی برای نقاشی بزرگی که    ،از یکی از نشست های ایشانکوستودیف  

کشید. با وجود   یریوص ت قرار بود »هم تزئینی و واقع گرایانه، ]هم[ یادمانی و واقعی« باشد،  

، 4این نیات رفیع، چنین چیزی محقق نشد. هنرمندان متنوعی نظیر ]مستیسالو[ دابوژینسکی

و ]مارک[ شاگال در نمایشگاه سازماندهی شده توسط    5فیلیپ[ مالیاوین، ]والدیمیر[ تاتلین ]

برگزار شد. اما جنبش دنیای هنر    1924جامعه ]دنیای هنر[ شرکت کردند که آخرینِ آن در  

صحنه    یحار طدر ادامه شاهد انشعابات بیشتری بود. دیاگیلف به بسیاری از اعضای گروه،  

سفارش می داد و برای آن ها فرصتی به منظور کار    اراها و باله های خود  رپ و جامه برای او

آهنگ نقاشی، رقص و موسیقی فراهم می کرد. به دلیل این که  در مقیاسی بزرگ و سیر در  

 محصوالت دیاگیلف به اروپا می رفت، به شهرت بین المللی ایشان کمک می کرد. 

 
1. Andrey Riabushkin 
2. Мир Иску́сства / World of Art 
3. style moderne 
4. Mstislav Dobuzhinsky 
5. Vladimir Tatlin 
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دلیل به  هنر  دنیای  با  مرتبط  پرداز،    رداری برخو  هنرمندان  خیال  حامی  یک   از 

به   شکلی  به  او  از  سروف  و  وروبل  ـ  میلیونر  تاجر  مامانتوف  ساوا  بودند:  اقبال  خوش 

در   می کرد  تشویق  را  ایشان  و  بود  نواز  مهمان  نهایت  بی  که  ـ  نقاشی کشیدند  یادماندنی 

حیط  ان م ایش  آبرامتسیوا، ملک خود در بیرون شهر در نزدیکی مسکو بمانند و در آن برای

با فراهم کردن چندین کارگاه، از  خالقانه ای   بود. وی همچنین  به منظور کار فراهم کرده 

مشارکت   روستایی  جدید  کلیسای  یک  تزئین  و  ساخت  در  کرد  دعوت  مشهور  هنرمندان 

های   کارگاه  در  شده  تولید  دستی  صنایع  سایر  و  ظروف  خواست  می  ایشان  از  و  کنند 

برای شرکت اوپرای خصوصی او صحنه هایی طراحی و نقاشی  و  کنند  آبرامتسیوا را تزئین  

بود که در ملک خود واقع در    1کنند. یکی دیگر از حامیان سخاوتمند، پرنسس ماریا تنیشیوا 

اسمولنسک  نزدیکی  در  مجله    2تاالشکینا  همچنین  و  کرد  برپا  دستی  صنایع  های  کارگاه 

اخلی  انگی دیاگیلف و نارضایتی های دالی کرد. اختالف با پرنسس، آمر دیاگیلف را تأمین م

 متأسفانه موجب افول مجله شد.

انتشار   که  هنر  دنیای  هنگامی  دنیای  انجمن  به  که  بسیاری  هنرمندان  متوقف شد،  هنر 

( گذشته  سال  که  رفتند  روسیه  هنرمندان  اتحادیه  به  داشتند  اعضای  1903تعلق  توسط   )

د. کالج  اتحادیه در مسکو حائز اهمیت بوی هنر تأسیس شده بود. استقرار  دلخور گروه دنیا

در   که  مسکو  معماری  و  پیکرتراشی  بدیل    1832نقاشی،  ها  مدت  تا  بود  شده  تأسیس 

انعطاف پذیرتر و مترقی تری برای آکادمی سلطنتی هنر سن پترزبورگ بود. چندین نفر از  

کویی نظیر  تدریس کرده بودند و نقاشان مس  متنفذترین هنرمندان سیار در مسکو تحصیل یا

کارووین ریابوشکین،  ]کنستانتین[  نستروف،  مالیاوین،  ]سرگی[  آرخیپوف،  ]آبرام[   ،

]کنستانتین[ یوئون و گرابار که همگی تا حدی از امپرسیونیسم تأثیر گرفته بودند به عنوان  

 گروهی متمایز پدیدار شدند. 

روسی هنرمندان  اتحادیه  و  هنر  تدنیای  مبتکرانه  پیشگامان  عمل،  در  هنر  ه  دوره  رین 

که    وجب ظهور طیف حیرت انگیزی از گروه ها و جنبش های هنری شدروسیه بودند که م

 
1. Princess Maria Tenisheva 

2. Smolensk 



 در روسیه نقاشی ■ 364

پیوند  جمله  از  عجیب  هایی  نام  مثلث 1اغلب  حلقه 2،  جوانان 3،  اتحادیه  از    4،  یکی   داشتند. 

  پشم زرین   سیار تأثیرگذارمهم ترین این گروه های عبارت بود از گروه رز آبی که ماهنامه ب

شاعر نمادگرا ]سمبولیست[ با بررسی اولین نمایشگاه    5ر می کرد. سرگی ماکوفسکیتشمن  ار

مارس   در  گروه  این  و 1907برگزار شده  موسیقی رنگ  »عاشق  گروه  این  که  اعالم کرد   ،

برجس هنرمندان  کرد.  توصیف  جدید«  گرایی  بدوی  »منادیان  را  ها  آن  و  بود   ته  خط« 

ع ها  نمایشگاه  ]این[  در  کننده  الریونوف  شرکت  ]میخائیل[  از  بودند  ]ناتالیا[  بارت  و 

 6در تمام عمر(، ]پاول[ کوزنتسوف، برادران میلیوتی  فونویر ال گانچارووا )همدم و همکار  

سودکین.   ]سرگی[  و  ساریان  ]مارتیروس[  ساپونوف،  ]نیکوالی[  واسیلی[،  و   ]نیکوالی 

ب تأثیرگذار  نقاشان  جمله  ]میاز  از  بودند  عبارت  گروه  این  ویکتور  ر  و  وروبل  خائیل[ 

موساتاف[   بوریسوف باریساف  ]ویکتار  های  1870ـ    1905)  7موساتوف  نقاشی  که   )

،  1907توسط دیاگیلف در    ش از آثار  8در زمان برگزاری نمایشگاه مروری   ،نمادگرایانه وی

های    عظیم  ی تأثیر نمایشگاه  زرینگذاشت.  مشارکت    1909و    1908در    پشم  دلیل  به 

فرانسو  امپرسیونیست  هنرمندان  قبیل  از  برجسته،  و  ی  فووها  ها،  امپرسیونیست  پسا  و   ها 

 بود. ، قابل توجه 9نبی ها 

الریونوف   میخائیل  ناتالاگرچه  آب  ای و  رز  گروه  به  از   وستهیپ  یگانچارووا  و  بودند 

ن دو به طور مستمر بودند، ایده های آ  پشم زرینفعال در نمایشگاه های  مشارکت کنندگان  

هر دو نفر    1909ونوف سازمان دهنده ای پرانرژی بود و در  ت. به عالوه، الری تکامل می یاف

، گروه سرباز خشت را تأسیس کردند که اولین نمایشگاه خود را 10به همراه داوید بورلیوک

الزم  1910در   گانچارووا احساس کردند  و  الریونوف  که  نگذشت  دیری  اما  کرد.    برگزار 

 
1. Link 
2. Triangle 
3. Wreath 
4. Union of Youth 
5. Sergey Makovsky 
6. Nikolay & Vasily Milioti 
7. Victor Borisov-Musatov 
8. retrospective 
9. Nabis 
10. David Burliuk 
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]بنابراین[   و  بروند  پیش  به  مناظراتی  است  و  بیشتری  های  رویدادهای  نمایشگاه  و  هنری 

: فوتوریست ها، ریونیست ها،  4( و شماره  1913)  2(، هدف 1912)  1دیگری شامل دم خر 

( برگزار کردند. بیشتر نقاشان آوانگارد روسی در نمایشگاه های یکی  1914)  3بدوی گرایان 

، 4کستر ک، شاگال، ]آلکساندرا[ اکردند ـ از جمله ]داوید[ بورلیو  از این گروه ها شرکت می 

کانچالوفسکی،   ]پیوتر[  کاندینسکی،  ]واسیلی[  یاولنسکی،  فون[  ]آلکسی  فالک،  ]روبرت[ 

، 6، ]ال[ لیسیتسکی ]الزار لیسیتسکی[ 5]آلکساندر[ کوپرین، ]آریستارخ[ لینتولوف ]لینتوالف[ 

 ف و ]والدیمیر[ تاتلین. ، ]ایلیا[ ماشکو 7]کازیمیر[ مالویچ 

( از گروه های انشعاب یافته از سرباز  1924ـ    1926)  8شان مسکووم به نقا گروهی موس

( جایگزین آن شد. جامعه  1927ـ    1932)  9خشت بود و در ادامه، جامعه هنرمندان مسکو 

و منظره و طبیعت   هنرمندان مسکو به طور خاص تحت سلطه »سزان گرایان« قرار داشت

گرابار، ]نیکوالی[ کریموف،  ]ایگور[  د. فالک،  را به طور قابل توجهی ترجیح می دابی جان  

( مبتکری منحصر به فرد که  1882ـ    1943خ لنتولوف )کوپرین و ماشکوف، همانند آریستار

سازمان دهنده ای پرانرژی و تبلیغات چی ]پروپاگاندیست[ بود، در هر دو سازمان عضویت  

ت  ستقر در سن پترزبورگ بود ( م 1910ـ    1914ر، اتحادیه جوانان )داشتند. انجمنی ترکیبی 

را شامل می شد. بخش    10رایان، کوبیست ها، فوتوریست ها و غیر عینی گرایانکه سزان گ

( پیوند مهمی بین نویسندگان و 1913)تأسیس شده در    11ادبی این گروه به نام هیلِیا ]گیلِیا[

 هنرمندان ایجاد کرد. 

 
1. Donkey’s Tail 

2. Target 

3. No. 4 — Futurists, Rayonists, Primitives 

4. Aleksandra Ekster 

5. Aristarkh Lentulov 

6. El Lissitzky 

7. Kazimir Malevich 

8. Moscow Painters 

9. Society of Moscow Artists 

10. Non-objectivists 

11. Гиле́я / Hylaea 
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 انتزاع

شاهد آغاز حرکتی    20قرن  دهه دوم  

انتزاع بود. الریونوف  سریع به سو ی 

که ما  1913در   کرد  منتشر  نیفستی 

را   دیدگاه هنری خود  آخرین  اصول 

می   که ومنتشریح  دیدگاهی  ـ  د 

مبنای   زیرا  شد  می  نامیده  ریونیسم 

از   یافته  بازتاب  اشعه  »عبور  آن 

ریونیستی  آثار  بود.  مختلف«  اشیای 

انتزا نیمه  تصاویر  قبیل  از  از  عی 

ریونیستی(خروس    1)طرح 

و زرد   الریونوف  و  سبز    2جنگل 

تا  1912) گرفته  گانچارووا   )

آبیِ خلق    3ریونیسم  انتزاعیِ  کل  به 

در   الریونوف  توسط  ،  1912شده 

 متنوع بودند.
 
 

ــوف،  ــل الریون ــاال: میخائی ــروس ب ــرح خ )ط
، رنگ روغـن بـر روی بـوم، 1912،  ریونیستی(

ولتی ترتیـاکوف، س.م.، گالری د  2/68  ×  5/65

 *مسکو
 

 

، جنگــل ســبز و زردانچــارووا، اتالیــا گپـایین: ن

 2/68  ×  5/65، رنگ روغن بر روی بوم،  1912

 *س.م.، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ

 
1. Rooster (Rayonist Sketch) 
2. The Green and Yellow Forest 
3. Blue Rayonism 
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، 1913،  دوچرخـه سـوارباال: ناتالیا گانچـارووا،  

س.م.،  78 × 105رنــگ روغــن بــر روی بــوم، 

 *گموزه دولتی روسیه، سن پترزبور

 

 
باز در حال سیگار رسپایین: میخائیل الریونوف،  

ــوم، 1910، 1کشــیدن ــر روی ب ــگ روغــن ب  ، رن

 س.م.، گالری دولتی ترتیاکوف، مسکو 99 × 72

 
1. Smoking Soldier 
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س.م.، موزه ملی  5/136 × 115، رنگ روغن بر روی بوم، 1912، (1چهارفصل   از مجموعه، ) پاییزمیخائیل الریونوف، 

 ، پاریس3دو ، مرکز ژرژ پومپی2هنر مدرن

 
1. Cycle of Seasons 
2. Musée National d’Art Moderne / National Museum of Modern Art 
3. Centre Georges Pompidou 
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که بود  حدود  همین  ا  در  کاندینسکی  قبیل  واسیلی  از  آثای  )دریاچه(ز  قایق  با     سفر 

به سبک انتزاعی تر موجود در فی البداهه ها و ترکیب بندی های خود تکامل یافت که در  

خلق کرد و در آن ها سعی کرد خود را به کل از چنگال فضا خارج    1912تا    1910فاصله  

ترکی سپس  ایکند.  فزاینده  طور  به  او  های  بندی  مانند    ب  شدند،  سیاهخالص    و  1لکه 
عینی  این که  2غیر  تا  آثار غیر عینی کاندینسکی مورد پسند عموم قرار نگرفت  اولین  این   .

 سرانجام مردم اندک اندک از خود پرسیدند چگونه بدون چنین هنری زندگی کرده بودند.  
 

 

 * س.م.، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ  110 × 131، رنگ روغن بر روی بوم، 1912، لکه سیاهواسیلی کاندینسکی، 

 
1. Black Spot 
2. Non-Objective 
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 * ، روسیه1س.م.، موزه هنر منطقه ای کراسنودار  50 × 66، رنگ روغن بر روی بوم، 1910، غیر عینیواسیلی کاندینسکی، 
 

فراهم  زندگی  برای  محیطی جدید  مؤثری،  به طور  هنر،  برای  عینی،  غیر  های  نقاشی 

به بعد، هنر  ارزش کشف شدن دارد. از آن زمان    ؛ سرزمینی بکر که به نظر می رسید کردند

کاندینسکی مانند بسیاری از پیشگامان نقاشی    انتزاعی بدیلی جدی برای هنر پیکروار شد.

آوانگارد، نظامی از اصول نظری ابداع کرد که نقش مهمی در توسعه آثار خود ایفاء می کرد.  

در مسکو شد،    2گ هنری( ، رئیس بخش نقاشی اینخوک )مؤسسه فرهنپس از انقالب  یو

قرار   مؤسسه  این  آموزشی  برنامه  مبنای  عنوان  به  وی  نمادگرایانه«  »فلسفه  که  هنگامی  اما 

 نگرفت، استعفاء داد. 

 
1. Krasnodar Regional Art Museum 
2. ИНХУК / INKhUK (Institute of Artistic Culture) 
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سوگیری فکری کاندینسکی، بیش از هر چیز، فلسفی بود؛ او نه درباره آثار خود بلکه  

از نقاشی های او قابل  می گفت. ایده های کاندینسکی، مستقل    درباره ایده های خود سخن

تالش کرد خرد را وارد ایده های خود کند؛ ایده هایی که به همان اندازه  درک است، زیرا  

فاصله   در  و  رفت  آلمان  به  سپس  وی  باشند.  می  نیز  شناختی  زیبایی  هستند،  فلسفی  که 

  1ش پست تدریس در ]مدسه[ باهاوس در آن جا زندگی کرد و هنگام پذیر   1914تا    1896

 نست ایده های نظری خود را عملی کند. توا  1922در 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 واســــیلی کاندینســــکی، 

ــره ــای درون دای ــره ه ، دای

ــر 1923 ــن ب ــگ روغ ، رن

ــوم،   100 × 6/95روی بــ

، 2س.م.، موزه هنر فیالدلفیا

 *آمریکا

 
1. Bauhaus 

2. Philadelphia Museum of Art 
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دولتی   .، گالریس.م 200 × 300رنگ روغن بر روی بوم،  ،1913، 1 7ترکیب بندی شماره واسیلی کاندینسکی، 
 ترتیاکوف، مسکو 

 
1. Composition VII 



 در روسیه نقاشی ■ 374

واسیلی کاندینسکی، 
دنیاهـــای کوچـــک 

، 1922، 1 2شــماره 
ــنگی  ــاگ ســ  چــ

س.م.،   5/33  ×  28
بنیـــــاد هـــــریس 

 *2بریسبین دیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

روی   بر  کار  بزرگ،  ]چیز[  کوچکی  و  کوچک  ]چیز[  عظمت  با  مواجهه  هنگام 

این تض  3ای کوچک دنیاه ]مجموعه[   به این صورت به خوبی  خود را آغاز کرد. وی  اد را 

نه ت  متمرکز شود، در ذره خود، زیرا ضمیر  منفرد  اتمی  در  تواند  وضیح می دهد: »کل می 

تنها درون ضمیر است که دنیا وجود دارد«. وی سال ها همانند   بزرگ است نه کوچک و 

و  طی که این هنرمند به طور پیوسته جستجباهاوس مشهور بود. روح آن مدرسه در تمام نقا

 
1. Small Worlds II 

2. Harris Brisbane Dick Fund 

3. Small Worlds 
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گرایی   ای  حرفه  داشت:  وجود  کرد،  خردگرایی  می  نیز  و  فکری  خلوص  ناپذیر،  سازش 

نازی  رژیم  از  رهایی  منظور  به  گزید. 1رومانتیک.  اقامت  فرانسه  در  و  ترک کرد  را  آلمان   ، 

 در آن زمان، موفقت او دیگر جهانی شده بود.

الریونوف و گانچارووا   در زمینه انتزاع دنبال کرد. مدتی با کازیمیر مالویچ مسیر دیگری

داشت و آثار گواش بدوی گرای دلپذیری با مضامین دهقانی کشید. سپس  همکاری نزدیک  

قبیل   از  شاهکارهایی  با  که  شد  آغاز  او  ای«  »لوله  فوتوریستی  ـ  کوبیستی    یوردمرحله 
رجسته می شود که به تدریج او را به سبکی  ( ب1911)  3[2]شماره  محصول    یور دو    2علوفه 

 پیکروار و بیشتر »مکانیکی« سوق داد. کمتر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالویچ،     ی وردکازیمیر 
،  1928ـ    1932،  علوفه

  4/72 × 72چاگ سنگی، 

دولتی   موزه  س.م.، 

 روسیه، سن پترزبورگ 

 
1. Nazi 

2. Haymaking 

3. Taking in the Harvest 
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مـالویچ،  کازیمیر  باال: 

ــول  یورد محصـــــ
، 1911، [2]شــــماره 

رنگ روغـن بـر روی 

ــوم،   72 × 5/74بــــ

ــی  ــوزه دولت س.م.، م

 *، هلند1ستردامآم

 

 

 

 

 

 
 

ــازیمیر  ــایین: کــ پــ

ــالویچ،  ــانمـ ، 2دهقانـ

، رنــگ 1928ـ  1932

روغن بر روی پارچه، 

س.م.، موزه   53  ×  70

 دولتــــی روســــیه، 

 سن پترزبورگ

 
1. Stedelijk Museum Amsterdam 

2. Peasants 
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 س.م.، موزه دولتی روسیه،  012  × 001، موب ، رنگ روغن بر روی  0391ـ   1932، 1دهقان راست: کازیمیر مالویچ، 

 سن پترزبورگ 

س.م.، گالری دولتی ترتیاکوف،   5/79 × 5/79، مو ب ، رنگ روغن بر روی 1915، مربع سیاهزیمیر مالویچ، اک: چپ

 * مسکو

 

به احتمال در  س بر فرم های هندسی  1913رانجام،  انتزاعی مبتنی  به نظامی از نقاشی   ،

در    1915اثر انتزاعی که مالویچ در    35  ه لمج  زانامید.    2اتیسمدست یافت که آن را سوپرم

، یکی از مشهورترین آثار سوپرماتیستی  3مربع سیاه از    د عبارت بودمعرض دید عموم قرار دا

نوشت: »کلیدهای سوپرماتیسم، من را به کشف چیزی رهنمون شد که تا کنون    چیولام.  وا

فضا و »میلی برای گسستن از کره خاکی«  درک نشده است.... در ضمیر بشر، اشتیاقی برای  

خود را کار کرد ـ شاید    4سفید بر روی سفید ، مجموعه  1918تا    1917از    یو.  وجود دارد«

  ق لع ت   1919، به سال  5اصل نقاشی کردن یک دیوار: ویتبسک  رثا  نمونه غایی سوپرماتیسم.

 .دراد

 
1. The Peasant 

2. Suprematism 

3. Black Square 

4. White on White 

5. Principle of Painting a Wall: Vitebsk 
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 ، آبرنگ، گواش و مرکب هندی بر روی کاغذ،  1919 ،اصل نقاشی کردن یک دیوار: ویتبسک راست: کازیمیر مالویچ، 

 س.م.، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ  34 × 8/24

 س.م.، موزه دولتی روسیه، سن پترزبورگ 512 × 56، رنگ روغن بر روی بوم، 1914، 1خلبان چپ: کازیمیر مالویچ،  

 

د رقیبی  مالویچ  سوپرماتیسم  و  کاندینسکی  نمادگرایانه«  گرایی »فلسفه  ساخت  ، 2ر 

تاتلین به قدری بود    ین مالویچ و، رقابت بعقکرد. در وا   محصول فکری والدیمیر تاتلین پیدا

، تاتلین »از نامادری خود فقط  3که در چندین مورد به ستیز منجر شد. به گفته کامیال گری 

  ه ج رابطاندکی بیشتر از پدرش متنفر بود«. جای تعجب ندارد که شاید به منظور رهایی از رن 

شی را  یت می کرد، نقاتجاری فعال  که در کشتی  سالگی ملوان شد. هنگامی   18ایشان، در    اب

 
1. Aviator 
2. Constructivism 
3. Camilla Gray 




