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 :ی نویسنده درباره

نگاری هنری به  ترین مورخان هنری کشور است. او عالوه بر تاریخ شمسی در تهران، از برجسته 0100، متولد «رویین پاکباز»

ی  های آغازین دهه های هنری خود را پیش از اتقالب و در سال ی هنر نیز اشتغال دارد. پاکباز فعالیت ترجمه، تدریس و نقد در حیطه

ی هنرهاى زيبا دانشگاه تهران آغاز كرد و از آن زمان تاكنون به تدريس تاريخ هنر، تألیف و  ا تدريس تاريخ هنر در دانشكدهپنجاه ب

 .نگارى در باب هنر ايران و جهان پرداخته است های با ارزش و تاريخ ترجمه کتاب

  

 :ینویسندهدرباره

نگاری هنری به  ترین مورخان هنری کشور است. او عالوه بر تاریخ شمسی در تهران، از برجسته 0100، متولد «رویین پاکباز»

ی  های آغازین دهه های هنری خود را پیش از اتقالب و در سال ی هنر نیز اشتغال دارد. پاکباز فعالیت ترجمه، تدریس و نقد در حیطه

ی هنرهاى زيبا دانشگاه تهران آغاز كرد و از آن زمان تاكنون به تدريس تاريخ هنر، تألیف و  در دانشكدهپنجاه با تدريس تاريخ هنر 

 .نگارى در باب هنر ايران و جهان پرداخته است های با ارزش و تاريخ ترجمه کتاب

های  هستند، که به ترتیب در سال« مروزنقاشی ایران از دیرباز تا ا»و « المعارف هنر دائره»های  کتاب« روئین پاکباز»دو تألیف مهم 

ترین کتب تألیف شده در  در انتشارات زرین و سیمین به چاپ رسیدند و جزو مهم 0131  در انتشارات فرهنگ معاصر و 0130

 ی هنرهای تجسمی هستند و به عنوان دو کتاب مرجع بسیار مفید برای دانشجویان و عالقمندان به هنر مورد استفاده قرار حوزه

 .گیرند می

 :دیگرآثارایننویسندهعبارتنداز

نشر فرهنگ معاصر، « راهنمای مواد و اسلوب ها طراحی و نقاشی»و  0100، نشر نگاه، «در جستجوی زبان نو»تألیف دو کتاب 

0101. 

اشرفى؛ نشر  ی م. مقدم ، نوشته«همگامى نقاشى با ادبیات ايران: از سده ششم تا يازدهم هجرى قمرى»های  ی کتاب ترجمه

 .0103تألیف ساندرو بکوال؛ نشر فرهنگ معاصر، « هنر مدرنیسم»و  0133نگاه، 

 :یکتابدرباره

ی  ترین پژوهش انجام شده به زبان فارسی درباره توان نخستین و جامع را به جرأت می« نقاشی ایران از دیرباز تا امروز»کتاب 

ی  های موجود کشور، هیچ بررسی تاریخی در حوزه میان تألیفات و حتی ترجمه نگارگری ایرانی دانست. تا پیش از این کتاب، در

نگارگری ایرانی با دقت و تفصیل آن صورت نگرفته بود؛ که این موضوع با توجه به مشکالت دسترسی به منابع تصویری در کشور و 

 -های تصویری  ها و نمونه ها، نگاره از نسخههای داخلی و عدم امکان دستیابی به بسیاری  فقدان آرشیو تصویری مناسب در موزه

 .افزاید ، به ارزش این کتاب با منابع تصویری درخورش می -های گذشته ها از کشور در دوره به دلیل خارج شدن آن

دوران کند: دوران کهن، دوران میانه، دوران جدید و  ی اصلی تقسیم می ی سیر تاریخ نگارگری در ایران را به چهار دوره نویسنده

ها دقیق و حساب شده انجام گرفته است و نشان از تسلط نویسنده بر موضوع پژوهش خود دارد چرا که  بندی معاصر. این تقسیم



های سبکی و هویت نگارگری ایرانی را مد نظر این  گیری شباهت مورد بر تاریخ سیاسی یا اجتماعی، شکل به جای تأکید بی

 .تقسیم بندی قرار داده است

 :کهندوران

ی  شود و تا دوره های پیشاتاریخی آغاز می شود، از دوره شرح داده می« دوران کهن»ی نخست در این کتاب که تحت عنوان  دوره

ها یا آثار فلزی، سعی  های به جای مانده روی سفالینه ها و نقاشی آوری تصاویر از دیوارنگاره یابد. نویسنده با جمع مغول امتداد می

هایی که در  ریخی سنت نقاشی ایرانی در نواحی مختلف نجد ایران داشته است. با توجه به متغیر بودن سرزمیندر بازشناسی تا

های ارضی مورد بررسی و بحث در آغاز  شدند، نویسنده با تعریف حدود حوزه زمان مختلف بخشی از خاک ایران محسوب می

هایی از افغانستان،  دهد؛ که در این زمان، بخش انی ارائه میی جالب توجهی از نگارگری ایر کتاب، در همان حدود پیشینه

شده روی آثار صنایع  ها و تصاویر ترسیم مایه شود. با توجه به اینکه نقش ی کنونی را هم شامل می تاجیکستان، عراق و سوریه

مختلف مورد بررسی قرار  شان، بارها در کتب ها، به دلیل اهمیت تاریخی ها و نقش برجسته دستی و همین طور دیوارنگاره

و عدم ورود به بسیاری از جزئیات در کنار اشاره به تمامی منابع تصویری تأثیرگذار بر سنت « رویین پاکباز»اند، نگاه گذرای  گرفته

 .شود ی این بخش از کتاب محسوب می نقاشی ایرانی، از محاسن عمده

 :دورانمیانهوجدید

ی مشروطه در تاریخ سیاسی ایران  های تاریخی از ایلخانان تا دوره مربوط به دوره...« نقاشی ایرانی»ترین بخش کتاب  عمده

ی بسیار غنی از تصاویر و مطالب در باب نقاشی ایرانی پرداخته است. این  است. نویسنده در این بخش به گردآوری یک مجموعه

شود.  ی قوت کتاب محسوب می ماند؛ نقطه ول باقی میی ارزشمند یا نقاش قابل توجهی مغف امر از این جهت که نام کمتر نسخه

بندی یا مکاتب مختلف چندان موفق عمل ننموده  سازی مطالب بر اساس زمان رسد که نویسنده در تنظیم و مرتب اما به نظر می

انش علمی و که بسیاری از مخاطبان کتاب، دانشجویان یا هنرجویانی هستند که بیشتر برای افزایش د است. با توجه به این

توانست نظم و دقت بیشتری را برای تفکیک مکاتب یا  پردازند، نویسنده می ی آن می ی نقاشی ایرانی به مطالعه هنری در حوزه

، «بغداد»، «تبریز دوم»و « مکتب نقاشی تبریز اول»های مختلف به کار بگیرد. کاربرد نام مکاتب ایالتی مختلف ایران مانند  سبک

که گاهی به جای هم به کار  -« قزوین»و « اصفهان»، یا «صفوی دوم»  و« صفوی اول»، «هرات»، «هیم سلطانشیراز عهد ابرا»

در محافل علمی و دانشگاهی و منابع مکتوب، امری معمول و البته از  -کنند برند و مخاطب دانش پژوه را دچار سردرگمی می می

شاره به تمامی این مکاتب در متن کتابش، هرگز آن ها را آن طور که ی کتاب با وجود ا لحاظ علمی نیز صحیح است. نویسنده

ها و عناوین که پیش از  شایسته و قابل تمییز باشد، از یکدیگر تفکیک نکرده است و مخاطب معمول برای بسیاری از این نام

نکند؛ در حالی که مد نظر داشتن  ی کتاب محتمالً با آن برخورد داشته است ممکن است ما به ازای دقیقی در کتاب پیدا مطالعه

توانست نظم درخشانی به  ها می ها یا عناوین بخش ای ضمنی در زیرنویس این موضوع توسط نویسنده، حتی به صورت اشاره

مطالب و اطالعات ارائه شده در کتاب ببخشد. استفاده از عناوین گاهی ادبی و شاعرانه نیز اگرچه به خودی خود ایرادی محسوب 

کند جایگزین  ی مطلب به خواننده ارائه می تری که اطالعات علمی بیشتری را درباره توانست با عناوین طوالنی ود؛ اما میش نمی

 .شوند

توانست بر غنای کتاب و نظم آن برای  ای در پایان هر فصل یا در انتهای کتاب به شدت می همچنین وجود یک گاهشمار چند صفحه

 .ایدگیری بیشتر مخاطب بیفز بهره

های محل استقرار  ها یا گاهی حتی در مورد دیوارنگاره کامل نبودن اطالعات ذکر شده در منابع تصویری که اغلب محل نگهداری آن

کند که با اندکی توجه بیشتر  یا سایر محققین مشکالتی را فراهم می  تر ها برای مخاطبان مشتاق ی دسترسی به آن یا نحوه

 .شدتوانست وجود نداشته با می

ی دیگری نداشته  موضوع دیگری که در کتاب نقاشی ایران مغفول مانده و نویسنده جز نگاهی گذرا به آن در پیشگفتار هیچ اشاره

ها، همزمانی،  ی آن است. مفاهیمی مثل کاربرد نمادین رنگ بحث مفهوم و هویت نقاشی ایرانی، جدای از بررسی تاریخ نگارانه

ها مورد بررسی قرار  اقل اگر در چند مورد خاص در کنار مباحث فرمی مربوط به برخی نگارهها حد زمان و مکان در نقاشی

شد تا درکی کلی و همه جانبه از نقاشی ایرانی  افزود و کمک شایانی برای مخاطب می گرفت، بر ارزش تحلیلی کتاب می می

 .داشته باشد

توانست به صورت چند پاراگراف یا چند  ررفته در آفرینش هر اثر که میهای به کا اشاره نداشتن به ابزارها و مواد و مصالح و رنگ

کار رود؛ نیز از اشکاالت وارد بر این کتاب  تر به ی ضمنی درباره ی نسخ مشهور و غنی صفحه در پایان هر فصل، یا به صورت اشاره

 .است



 :دورانمعاصر

پردازد و از این لحاظ، کتاب نقاشی ایران را  مشروطه می بخش آخر کتاب به وضعیت نقاشی ایران در دوران معاصر و پس از

ای به  ها اشاره منحصر به فرد ساخته است. در مورد نقاشی ایرانی، چند کتاب دیگر هم نوشته شده که در هیچ کدام آن  کامالً 

اولین انتشار کتاب، هیچ منبع که تا زمان  وضعیت نقاشی ایران در عصر جدید و نقاشان نوگرای ایران نشده است و با توجه به این

رغم  توجه ساخته است. علی ی مدرن وجود نداشت، این بخش کتاب آن را بسیار ارزشمند و جالب دیگری در مورد نقاشی دوره

های بسیار با دقت و به درستی انجام گرفته در این بخش، به بسیاری از هنرمندان بنام و صاحب سبک فقط در حد  بندی تقسیم

اره شده است. با توجه به آن که پاکباز خود از نقاشان هم عصر این هنرمندان است و در بنیاد تاالر قندریز نقش یک نام اش

 .تر نوشته شود ها جامع تر و تحلیل توانست بسیار کامل ی نقاشان مدرن ایران می بسزایی داشته، اطالعات او درباره

ترین منابع گردآوری شده توسط یکی از متبحرترین نویسندگان و محققین  زشتوان از باار به صورت کلی کتاب نقاشی ایران را می

تواند غنای مطالب آن را دوچندان  تاریخ هنر از آغاز تا انجام نقاشی دانست و رفع اشکاالت وارد شده در این مقاله بر این کتاب می

 .کند

 


