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فرنگى باشد بدون توّجه به محتواى آن با اعجاب پذىرفته و گوىنده و نوىسنده ى آن را دانشمند و روشنفکر به حساب مى آورند و از گهواره 
تا قبر به هرچه بنگرىم اگر با واژه ى غربى و شرقى اسم گذارى شود مرغوب و مورد توّجه و از مظاهر تمّدن و پىشرفتگى محسوب و اگر 
واژه هاى بومى خودى به کار رود مطرود و کهنه و واپس زده خواهد بود. کودکان ما اگر نام غربى داشته باشند مفتخر و اگر نام خودى 
دارند سر به زىر و عقب افتاده اند. خىابان ها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و دىگر متاع ها هر چند در 
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… باىد هشىار و بىدار و مراقب باشىد که سىاست بازاِن پىوسته به شرق و غرب با وسوسه هاى شىطانى شما را به سوى اىن چپاولگران 
بىن المللى نکشند و با اراده ى مصّمم و فّعالّىت و پشتکار خود به رفع وابستگى ها قىام کنىد و بدانىد که نژاد آرىا و عرب از نژاد اروپا و 
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سخنى با هنرآموزان
تصاوىر به   جا مانده از انسان هاى نخستىن نشان مى دهند که طراحى و نقاشى از بدو پىداىش بشر در کره ى خاکى، با او همراه بوده 
است. انسان هاى اولىه براى برقرارى ارتباط با ىکدىگر و هم چنىن براى تسخىر نىروهاى طبىعت از هنر خصوصاً نقاشى استفاده مى کردند. 

بىان اندىشه و افکار با استفاده از طراحى و نقاشى، منجر به پىداىش خط تصوىرى گردىد. 
خط تصوىرى جزء اولىن نوشتارهاى انسانى است که صفحات آغازىن تارىخ بشر را به خود اختصاص داده است. مطالعه ى تارىخ 
هنر بدون توجه به اکتشافات باستان شناسى غىرممکن به نظر مى رسد. باستان     شناس قادر است با کشف اسناد و دقت در آن ها حلقه هاى 
گمشده ى تارىخ بشر را پىدا کند و آن ها را به هم متصل نماىد. هر اکتشافى پنجره اى جدىد بر روى محققان باز مى کند و آنان را قادر 

مى سازد تا رازهاى تارىخ را آشکار کنند.
حال، به اىن چند پرسش بىندىشىم:

ــ مطالعه ى تارىخ هنر چرا اهمىت دارد؟
ــ چرا مطالعه ى تارىخ نقاشى ضرورت دارد؟
ــ مطالعه ى تارىخ نقاشى چگونه باىد باشد؟

ــ چه عواملى در تحوالت هنرى سهىم بوده اند؟
ــ تفاوت سبک هاى نقاشى در چىست؟

ــ هنرمندان بزرگ نقاشى چه کسانى بوده ا ند؟
ــ آىا مطالعه و تحلىل پدىده هاى هنرى مى تواند به ظهور روش هاى نوىن و متناسب با زمان منجر گردد؟

ــ …
در اىن کتاب سعى شده است تا حدودى به پرسش هاى ىاد شده پاسخ داده شود وهنرجوىان را با سىر تحوالت تارىخى هنر نقاشى 

و سبک هاى مختلف آشنا نماىد.
از اىن رو، کتاب حاضر با تعىىن اهداف آموزشى زىر براى هنرجوىان رشته ى نقاشى تهىه شده است:

ــ آشناىى با واژه ى هنر )  نقاشى  ( و جاىگاه آن در بىن هنرهاى تجسمى؛
ــ اىجاد تفکر خالق و تقوىت تخّىل و ذهنىت هنرجوىان؛

ــ آشناىى با آثار برجسته ى نقاشى؛
ــ شناساىى استادان برجسته ى نقاشى اىران و جهان؛
ــ آشناىى با تغىىرات و نحوه ى ظهور مکاتب نقاشى؛

ــ تقوىت حس ملى گراىى و استفاده از تجارب گذشتگان براى ساختن آىنده؛
ــ و اىجاد عالقه مندى به آثار هنرى و احترام به هنرمندان پىش کسوت و حفظ و نگه دارى آثار آن ها.

بنابر اىن، از  هنر آموزان  درخواست  مى گردد، عالوه  بر دقت در اهداف  آموزشى، به  نکات زىر نىز  توجه کنند و آن ها را به  
کار گىرند:

ــ کتاب حاضر، پس از کاربست اطالعات به دست آمده از پروژه ى اعتباربخشى، به منظور ارتقاى کىفى آن دوباره تدوىن شده 
است؛ ازجمله: رسم نمودارهاى تارىخ نقاشى، توجه به عوامل مؤثر در شکل گىرى مکاتب، حذف اسامى اضافه و چاپ تصاوىر با کىفىت 
بهتر. در اىن صورت انگىزه ى هنرجوىان را براى آموختن بىشتر، تقوىت حس کنجکاوى و افزاىش عالقه مندى و هنردوستى بىشتر آنان 

را شاهد خواهىم بود. 



ــ باىد توجه داشته باشىد که واژه ى مکتب )style( در حوزه ى هنر نقاشى، که در فرهنگ غربى با بار معناىى و مفهومى خاص خود 
به کار گرفته مى شود، در   واقع بىان گر تفکرات، آرا و اندىشه هاى پدىد  آوران آن مکتب است. اما در تارىخ هنر اىران، با تأکىد بر نام شهرها، 
مفهومى دىگر از واژه مکتب را تداعى مى کند. زىرا حکومت ها، با تغىىر پاىتخت، شراىطى را اىجاد مى کردند که آثار هنرى با وىژگى هاى 
محلى و منطقه اى تولىد و عرضه مى شدند. در موارد متعددى ىک شهر در چند دوره مرکز فعالىت حکومت ها بوده اند و رهبرى هنرى عصر 
خود را بر عهده داشته ا ند. در اىن صورت با درج عدد ىا دوره ى حکومتى به صورت پسوند آن ها را  از هم جدا کرده اىم؛ مانند تبرىز1، 

تبرىز2 ىا تبرىز مغول، تبرىز صفوىه و …
تداوم حىات فرهنگى ملل مختلف  و  تغىىرات  به  با واژه ها و اصطالحات هنرى،  نمودن هنرجوىان  آشنا  ــ کتاب حاضر، ضمن 
مى پردازد و فراگىران را با نمونه هاى تصوىرى اىران و جهان آشنا مى کند. با اىن توضىح که به هنرآموزان توصىه مى شود در ارزش ىابى ها 

از پاورقى و مشخصات تصاوىر، که در وىراىش جدىد اضافه شده اند، سؤال مطرح ننماىند.
ذکر مشخصات دىگر؛ مانند سال خلق اثر، محل نگه دارى و درک مقىاس با ِاشل انسانى، صرفاً جهت مطالعه ى آزاد بوده است 
تا هنرجوىان بتوانند درک بهترى نسبت به تارىخ نقاشى پىدا کنند. ضمن اىن که باىد به جاى تکىه بر محفوظات، تواناىى نقادى و استدالل 
هنرجوىان را درتجزىه و تحلىل آثار نقاشى تقوىت نموده، هم چنىن روش بحث و گفت   وگو و ارائه ى درس توسط هنرجوىان و تحقىق در 

خصوص پدىده هاى تارىخى مى تواند بسىار مؤثر باشد. اسامى اضافه و غىرضرورى، با توجه به همىن نکته، حذف شده اند.
همان طور که مى دانىد در هر دوره هنرمندان فراوانى وجود داشته اند. ولى مؤلفان، با توجه به تأکىد نداشتن بر افزاىش محفوظات 
هنرجوىان، موظف شدند از افراد و مکاتب شاخص نام ببرند و از ذکر اسامى همه ى افراد پرهىز نماىند. البته هنرجوىان در دوره ى کاردانى 

و کارشناسى با ساىر هنرمندان و مکاتب دىگر آشنا خواهند شد و آن ها را دقىق تر مورد مطالعه قرار خواهند داد.
امىد است با مطالعه ى بخش هاى مختلف اىن کتاب، ضمن آشناىى هنرجوىان با مباحث نقاشى، از گذشته چراغى روشن فراهم کنند 

و به مدد آن آىنده اى درخشان و پرافتخار را طرح رىزى نماىند.

»کمىسىون تخصصى برنامه رىزى درسى و تألىف رشته ى نقاشى«



هدف کّلى

آشناىى با سىر تحوالت تارىخى هنر نقاشى و سبک هاى مختلف آن در اىران و جهان از دوران باستان تا امروز


