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استاد علی اکبر تجویدی )متولد 1305(، نقاش، پژوهشگر 
تاریخ هنر و باستان شناسی، چند دهه از عمر پر بار خود را در 
پاریس زندگی کرد و در این شهر به پژوهش و تدریس پرداخت. 
در اردیبهشت 1396 به همراه تعدادی از همکاران فصلنامه ی 
ایوان به دیدارشان رفتیم تا در صورت امکان گفت وگویی با ایشان 

انجام دهیم، که متأسفانه به دلیل کسالت استاد، میسر نشد.
از فصلنامه،  تا در نخستین شماره  اینرو، مصمم شدیم  از 
به  کنیم  دینی  ادای  موضوع،  این  به  ویژه نامه ای  اختصاص  با 
دستاوردهای ارزشمند علی اکبر تجویدی در حوزه ی فرهنگ و هنر.

افسوس که استاد تجویدی پیش از انتشار این فصلنامه، در 
20 خرداد 1396، چشم از جهان فروبست تا اکنون در فقدان او، 

نخستین شماره از ایوان را با یادی از ایشان منتشر کنیم. 

{
] ا  کـبـر       تـجـویـدی  یـاد      عـلی    در         [  
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درآمدی بر روش شناختی تاریخ نگاری هنر
در قیاس با بسیاري از دانش ها، باید اذعان داشت که تاریخ 
هنر، حوزه ي شناختِي به نسبت تازه اي به شمار مي آید، تا جایي 
که رسمیت آکادمیک آن را باید مدت قابل توجهي پس از 
تحوالت رنسانس دانست. عالوه بر این، باید در نظر داشت که 
همواره پیوندي ناگسستني، اما قابل تمییز، میان تاریخ هنر، 

دانش زیبایي شناسي و نقد هنري وجود داشته است.
معموالً تاریخ هنر تا سده ي نخست میالدي نه با مورخان، 
که به طور غیرمستقیم با فالسفه آغاز مي شود، به طوري که 
دست کم تا اوایل رنسانس همپوشاني قابل توجهي میان تاریخ 
و نظریه پردازي وجود دارد. در نتیجه با صرف نظر عامدانه از 
نخستین آراء اندیشمندان در باب هنر و زیبایي شناسي و نیز 
بحث از نظام هاي کالن فلسفي، نخستین تاریخ هنر غرب را 
بخشي از کتاب »تاریخ طبیعي«1 نوشته ي پلیني2 در قرن اول 

میالدي باید دانست. حدود پانزده قرن پس از آن مي توان به نگارش کتاب 
جورجیو واساري3 به نام »زندگي هنرمندان«4 اشاره کرد که در واقع نه یک 
تاریخ هنر، بلکه تاریخ جامعي از زندگي هنرمندان تا دوره ي رنسانس است. 
تأثیرگذار  آراء  با  نقد و زیبایي شناسي  در حالي که در قرن هجدهم، بحث 
کانت و هگل به تکامل مي رسد، هم زمان یوهان یوآخیم وینکلمان5 به عنوان 
باني تاریخ نگاري نوین هنر، با تألیف کتاب »تاریخ هنر یونان باستان«6، براي 
نخستین بار اصطالح تاریخ هنر را به مثابه دانشي مستقل به کار مي برد. بدین 
ترتیب از نیمه ي قرن هجدهم، فصل مشخصي میان تاریخ هنر، زیبایي شناسي 

و نقد پدیدار مي شود.
رنسانس، سرآغاز تاریخ نگاري هنر غرب با رویکرد زندگینامه اي است. در 
این زمان آنچه در حکم تاریخ هنر مي نشیند، بیشتر معطوف است به زندگي 
شخصي هنرمند یا نوعي تاریخ اومانیستي هنر. عنوان کتاب جورجیو واساري 
نیز به وضوح مبین این مسئله است. با روشن شدن این جریان تا دوره ي 
ایران  در  هنر  تاریخ نگاري  و  نقد  وضعیت  به  تازه  نگاهی  می توان  رنسانس، 
انداخت. با طرح مسئله ي مذکور، چالش مهمي در مواجه با این پرسش مطرح 

تاریخ نگاری کالسیک هنر
در کارنامه ی علی اکبر تجویدی

mohajermail@yahoo.com پژوهشگر تاریخ هنر؛

شهروز مهاجر
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مي شود که آیا فرهنگ و جامعه ي ایراني تا این زمان که تقریباً مقارن است با دوره ي 
تیموري، مولد نظریه یا نظریه هایي در شکل دهي به هویت نقد و تاریخ بوده است یا 
خیر؟ ممکن است پاسخ روشني براي این پرسش وجود نداشته باشد، یا تضارب آراء 
مانع رسیدن به نتیجه ي مشخصي شود، اما پذیرفته است که براي ترسیم جریان 
نقد و تاریخ نگاري، تبارشناسي اندیشه ي ایراني پیش و پس از اسالم اهمیت ویژه اي 
دارد. مثاًل اینکه حوزه ي فکري ایراني در این زمان تا چه حد استقالل ذاتي دارد و تا 
چه اندازه متأثر از فرهنگ یوناني و ترجمه هاي این فرهنگ از عربي به فارسي است؟ 
یا اینکه اندیشه ي ایراني در برابر تفکرات رسیده از شرق دور، به دور از نگاه هاي 

ملي گرایانه، چه موضعي اتخاذ مي کند؟
پیشتر، سنت گرایاني چون هانري کربن، سید حسین نصر و دیگر همسویان 
این نحله، فرض را بر این گذاشته اند که اندیشه اي بومي از تبار حکمت، همچون 
آبشخوري در تقویت نظریه و نقد ایراني نقش داشته است. این باور اگر در ساخت و 
کنش عیني هنر اسالمي )به ویژه نگارگري و خوشنویسي( درست باشد، در رویارویي 
با جریان نقد هنري و نظریه پردازي بومي، عمیقاً به بازخواني نیازمند است. مشابه 
جریاني که در غرب شکل گرفته، در ایران نیز نقد ادبي بر نقد هنري اولویت زماني 
دارد، یعني نوعي ارجحیت کالم بر تصویر یا برآمدن دیدار از گفتار. آنچه که به شکل 
مکتوب از هنر ایران تا قرن شانزدهم باقي مانده، معموالً نه در قالب متني مستقل، 
بلکه از جریان تاریخ نگاري عمومي استخراج مي شود. مشابه نمونه هاي غربي که تا 
پیش از رنسانس سراغ داریم؛ و قابل توجه اینکه استقالل متني هنر ایراني با تألیف 
»گلستان هنِر« قاضي احمد، تقریباً هم زمان است با تاریخ هنرمنداني که واساري 
مي نویسد. در پژوهشي که پیشتر درباره ي مهم ترین متون کهن فارسي با موضوع 
هنرهاي دیداري انجام شده7، به وضوح مشاهده مي شود که بیش از ثبت تاریخ هنر 
یا جریان فرهنگي مسلط دوران، در سنت ایراني نوشتن در مناقب هنرهاي مختلف و 
گاه اشاره اي مختصر به زندگي هنرمندان، اولویت دارد؛ و نیز رحجاِن خوشنویس بر 
رسام. همچنین در این نظام تاریخ نگارانه، کمتر مي توان به نقد، ثبت یا توصیف »اثر« 
برخورد کرد. در برابر این نظر که مثاًل وینکلمان تاریخ هنر خود را متناظر با یافته هاي 
فرهنگ کالسیک باستان تألیف مي کند و در نهایت به تأثیرگذاري عمیق بر جنبش 
نئوکالسیسیسم مي انجامد، مي توان این پرسش را مطرح کرد که هنرنویسي ایراني 
در این زمان از کدام سویه هاي فکري برآمده و در ادامه بر کدام جریان)ها( اثرگذاري 

احتمالي دارد؟

نهضت تاریخ نگاری هنر ایرانی
هنر تصویری ایران تا سده ها در جریانی که با نگارگری می شناسیم، خالصه 
می شود. حتی اگر خارج از صفحات کتاب، روی دیوار یا اشیاء کار شده باشد، باز 
همان اسلوب نگارگری کهن و ویژگی های شمایل نگارانه در آن رعایت شده است. از 
اوایل قاجار، نقاشی به شیوه ی ناتورالیستی و بعدتر با آمدن کمال الملک و پیروانش 

نوعی کالسیک گرایی به عنوان جریان غالب نقاشی در ایران رایج 
می شود. تاریخ نگاری نقاشی ایرانی تا این زمان تقریباً برابر است با 
گاهنگاری و ثبت اطالعات مختصری از زندگی هنرمندان نگارگر 
و خوشنویس و غیره. در این نظام تاریخ نگارانه یا به عبارت دیگر 
رویدادنگارِی ذوقی، کم و کیِف زیست هنرمند دارای اهمیت است 
و معموالً از تأثیرپذیری و تأثیرگذاری های هنرمند، اسلوب رایج 
در  تاریخ، سخنی  از  مشخصی  برهه ی  در  هنر  دستاوردهای  و 
میان نیست. همین شیوه از تاریخ نگاری، بسیاری از پرسش های 
ما در خصوص نسبت میان هنر و مناسبات اجتماعی در طول 
تاریخ را بی پاسخ گذاشته است. با اینکه در تاریخ نگاری عمومی 
در دوره های مختلف تاریخ ایران، از هر دو شیوه ی تاریخ نگاری 
نقلی و تاریخ نگاری تحلیلی استفاده شده، در نگارش پاره های هنر 
از تاریخ، بیشتر به روایت های نقلی بسنده شده که نتیجه ی آن 
ثبت تاریخ های کرونولوژیک یا گاه نگار بوده و در واقع آنچه به 
جای تاریخ تحوالت هنر مکتوب شده، تاریخ هنرمندان بوده است. 
این رویه چنان نفوذی در فرهنگ تاریخ هنر نگاری ایرانی داشته 
که همچنان اسلوب غالب در نگارش هنرنویسی ها محسوب است. 
البته در غرب نیز اسلوب نگارش تاریخ هنر تا مدت ها بر همین 
اساس استوار بوده تا اینکه یوهان یواخیم وینکلمان تاریخ فرهنگی 
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هنر را پدید می آورد، که عبارت است از »استفاده از تمام منابع 
اطالعاتی مرتبط تا بتوان هنر را در زمینه ی فرهنگ هایی نشاند 
که آن را به وجود آورده است. در واقع وینکلمان به جای تاریخ 

هنرمندان، اولین تاریخ هنر را نوشت«.8
تقریباً از قرن هشتم هجری، در متون تاریخی، سفرنامه ها، 
و زندگی  به هنر  اشاره های مختصری  یا تذکره ها،  و  دیباچه ها 
به  معموالً   هنر،  به  مربوط  متون  در  می شود.  دیده  هنرمندان 
خوشنویسی بیشتر از تصویرگری توجه شده، چرا که خطاط در 
فرهنگ شرق اجر و قرب بیشتری نسبت به رسام داشته است. در 
کتاب هایی مثل گلستان هنر قاضی احمد منشی قمی و یا مناقب 
هنروران مصطفی عالی افندی، به طور مشخص بخشی از کتاب به 
زندگی نگارگران اختصاص دارد. به غیر از این کتاب ها، دیباچه هایی 
به جا مانده که از نظر اهمیت ثبت تاریخ هنر، چیزی کمتر از 
کتاب های مستقل ندارند. این دیباچه ها که همچون مقدمه ای در 
ابتدای مرقعات نوشته شده اند، امروزه از مهم ترین منابع شناخت 
هنر ایران و از نخستین تالش ها در تاریخ نگاری هنر ایران محسوب 
می شوند. می توان اشاره کرد که در یکی از پژوهش های مرتبط، 
دیوید جی. راکسبورو در کتاب »دیباچه نگاری بر تصویر« تاریخ 
ایران دوره ی صفوی را بررسی کرده است9. به  نگارش هنر در 
به  می توان  مانده  جا  به  دیباچه های  مهم ترین  از  نمونه  عنوان 
دیباچه ی دوست محمد گواشانی بر مرقع بهرام میرزا و دیباچه ی 
قطب الدین محمد قصه خوان بر مرقع شاه طهماسب اشاره کرد 
که در آنها به ثبت احوال برخی هنرمندان پرداخته شده است. 
همچنین در بخشی هایی از برخی کتاب های تاریخی و تذکره ها، 
تحفه  النفائس،  مجالس  مطلع السعدین،  مجمع التواریخ،  مانند 

سامی و ... به زندگی و آثار نگارگران زمان اشاره شده است.
با رسیدن به دوره ی قاجار و توجه به تصویرپردازی طبیعت گرا 
و رواج جریان ملهم از نقاشی غربی، فصل تازه ای در نقاشی ایرانی 
آغاز می شود. عالوه بر گزارش هایی که از مورخان و سیاستمداران 
ایرانی درباره ی نقاشان دربارهای قاجار به جا مانده، در گزارش 
برخی سیاحان غربی، توصیفاتی از وضعیت نقاشی دوره ی قاجار 
ادوارد  به چشم می خورد. کسانی مثل سرجان مالکوم و دکتر 
پوالک به گزارش وضعیت هنر تصویری ایران در دوره ی قاجار 
و در مواردی قیاس آن با هنر اروپا پرداخته اند. از آنجایی که این 
افراد هنرشناس نبوده و معموالً به عنوان مشاوران سیاسی، نظامی 
اغلب  آنها در  ایران آمده اند، اظهارنظرهای  به  یا دالالن تجاری 

موارد از واقعیت هنر ایرانی فاصله دارد. البته فارغ از نگاه مذکور، از اواخر قاجار تا 
دهه های نخست پهلوی نیز تعداد قابل توجهی کتاب توسط مستشرقان درباره ی 
هنر تصویری ایران )نگارگری( تألیف شده است )از جمله آثار زکی محمدحسن، 
کریستی ویلسن، لورنس بینیون، بازل گری و غیره(. در بیشتر این آثار التفاتی به 
گرایش های طبیعت گرایانه در نقاشی دوره ی قاجار که زمینه ساز کالسیسیسم آینده 
می گردد، دیده نمی شود. در همین زمان چند اثر فارسی نیز توسط نویسندگان ایرانی 
منتشر می شود که از نخستین تالش ها برای ثبت تاریخ نقاشی متأخر ایران محسوب 
می شوند. به عنوان نمونه محمدعلی تربیت در واپسین سال های قاجار، در مجله ی 
گنجینه ی فنون )1321ق(، با نوشتن بخشی با عنوان هنرآموز، به ثبت پاره هایی 
از تاریخ هنر ایران پرداخته و گویا این مجموعه پس از مدتی به کتاب تبدیل شده 
است.10 کریم طاهرزاده  بهزاد در کتاب سرآمدان هنر )1302ش، برلین، چاپخانه ی 
ایرانشهر( نیز کوشیده تا نمایی از تاریخ نقاشی در ایران و جهان را نشان دهد که 
نتیجه ی آن به ترکیبی بدون توالی تاریخی از کمال الدین بهزاد و مانی تا رافائل 
انجامیده است. به غیر از کتاب اخیر که نویسنده استثنائاً در بخش هایی به برادر خود 
حسین طاهرزاده بهزاد اشاره می کند، تقریباً در هیچ کدام از این آثار به هنرمندان 
متأخر و هم عصر نویسنده پرداخته نشده است. حتی چند دهه بعد نیز که علی نقی 
وزیری دو کتاب تاریخ عمومی هنرهای مصور و تاریخ عمومی هنرهای معاصر را به 
شیوه ای نسبتاً علمی و تاریخ نگارانه تألیف می کند، گریز از پرداختن به جریان های 

هم عصر نگارنده دیده می شود.
پس از تأسیس مدرسه ی صنایع مستظرفه در اواخر قاجار و پرورش شمار قابل 
توجهی هنرجو در مکتب کمال الملک، انتظار می رود که اسناد و اطالعات قابل توجهی 
از این دوره که اهمیت به سزایی در تاریخ نقاشی سده ی اخیر دارد، به جا مانده باشد. 
اما بر خالف انتظار، از بسیاری از این شاگردان و آثار آنها اطالعاتی به مراتب کمتر 
از نقاشی دوره ی قاجار و یا حتی پیش از آن در دست است. شاید بتوان چنین 
پنداشت که بسیاری از دستاوردهای این جریان، در سایه ی سنگین حضور و حرکت 
پر هیجان نوگرایان، به انزوا رانده شده است. اگر چه عده ای از هنرآموختگان مکتب 
کمال الملک مکتوباتی دارند، ولی بیش از اینکه از خود و آثارشان و یا هم دوره های 
خود نوشته باشند، نوشتن درباره ی استادشان -کمال الملک- و یا تألیف کتاب هایی 
در حوزه ی آموزش نقاشی را ترجیح داده اند. اسماعیل آشتیانی، علی محمد حیدریان، 
حسین شیخ و حسنعلی وزیری، همگی به عنوان هنرجویان برجسته ی این مکتب، 
درباره ی کمال الملک نوشته اند و برخی دیگر چون محمود اولیاء، علی اکبر نجم آبادی، 
حسینعلی مؤیدپردازی، مصطفی نجمی و علی اکبر یاسمی، کتاب هایی درباره ی 
آموزش نقاشی تألیف کرده اند. البته در میان این طیف کسانی چون رسام ارژنگی، 
علی کریمی و هوشنگ پیمانی به نقد، تئوری و تاریخ هنر توجه بیشتری نشان داده 

و در مواردی موجب جریان های خفیفی در هنر سده ی اخیر بوده اند.
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محمدعلی اصفهانی ملقب به »سلطان الکتاب«
عکس از مجموعه ی شخصی فرید تائب

جایگاه علی اکبر مختار تجویدی در جریان تاریخ نگاری هنر 
ایرانی

به طور کلی می توان تاریخ نگاری هنر ایرانی را به چهار طیف 
مختلف تقسیم کرد: 1. تاریخ نگاری قدمایی/تاریخی؛ 2. تاریخ نگاری 
کالسیک؛ 3. تاریخ نگاری مدرن و 4. تاریخ نگاری معاصر. میراث 
نوشتاری اکبر تجویدی را می توان در گروه دوم، یعنی تاریخ نگاری 
این جریان  را سرآغاز  او  نوعی می توان  به  و  قرار داد؛  کالسیک 
قلمداد کرد؛ به طوری که بعدتر این شیوه؛ در مکتوبات کسانی 
چون عیسی بهنام، یحیی ذکاء، محمدحسن سمسار و در نهایت 

هادی سیف ادامه می یابد.
سر سلسه ی خاندان تجویدی با مال مختار تجویدی آغاز شده 
و پس از دو فرزندش، مال اسماعیل و مال احمد، به میرزا محمدعلی 
اصفهانی ملقب به »سلطان الکتاب« می رسد. از فرزندان سلطان 
الکتاب، میرزا هادی خان تجویدی و میرزا مهدی تجویدی )تائب(، 
جایگاه قابل توجهی در جریان هنر تصویری ایران در اواخر قاجار 

و اوایل پهلوی دارند.
علی اکبر مختار تجویدی، فرزند هادی خان تجویدی است. 
هادی تجویدی به عنوان یکی از پیروان مکتب کمال الملک، عالوه 
بر فراگیری اصول نقاشی طبیعت گرا در مکتب کمال الملک، نقش 
به سزایی در شکل گیری مکتب نگارگری تهران و به طور کلی 
با لحن و بیانی تازه دارد. اکبر تجویدی  ایرانی  احیای مینیاتور 
نیز به واسطه ی زیست و تجربه ی این فضای فکری، به احیای 
هنرهای کهن و پژوهش در تاریخ هنر ایران می پردازد. در شرایطی 

که شاگردان و پیروان کمال الملک، گام قابل توجهی در شناساندن تاریخ هنر ایران 
برنمی دارند )به جز چند استثناء که به باور نگارنده علی کریمی مهم ترینشان است(؛ 
اکبر تجویدی را می توان نخستین هنرمندی دانست که با داشتن ریشه هایی عمیق 
در دو سنت فکرِی منسوب به کمال الملک و حسین بهزاد؛ به طور جدی در ثبت 
تاریخ هنر و نگارش آن کوشش کرده است؛ و بنا بر گفته ی علی اصغر میرزایی مهر 
در  کیفی  پژوهش های  »آغازگر  را  او  می توان  درستی  به  هنر-  تاریخ  -پژوهشگر 
نقاشی ایرانی« دانست. تاریخ نگاری و نقدهنری مشابه شیوه ی مذکور، پیش از آثار 
اکبر تجویدی تنها در دو کتاب علینقی وزیری با عنوان »تاریخ عمومی هنرهای 
مصور« دیده می شود؛ که البته تماماً به ایران اختصاص ندارد. در نتیجه در کم کوشی 
فارغ التحصیالن دو مدرسه ی صنایع مستظرفه و صنایع قدیمه، اکبر تجویدی با 
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تألیف مقاالت و کتاب هایی با موضوع تاریخ هنر ایران، جایگاه قابل 
توجهی در جریان تاریخ نگاری هنر ایرانی به دست می آورد. و نیز 
باید در نظر داشت، زمانی که سنت گرایانی چون اکبر تجویدی، 
عیسی بهنام و یا یحیی ذکاء دست به نوشتن و مستندسازی 
تاریخ هنر می زنند، تالش نسل نخست مدرنیست های ایرانی و 
فارغ التحصیالن دانشکده ی هنرهای زیبا، در نقد و نگاشت هنر 
ایرانی، فارغ از قضاوت کمی یا کیفی آن، به کلی سمت و سوی 

دیگری دارد.
مدرسه  به  سال 1321  در  )متولد 1305(،  تجویدی  اکبر 
صنایع قدیمه راه می یابد. در سال 1957 به منظور تحصیل هنر 
به مدرسه ی هنرهای زیبای پاریس و آکادمی هنرهای زیبای رم 
می رود. در این سفرها زبان فرانسه را می آموزد و بعدتر مقاالتی 
از فرانسه به فارسی ترجمه می کند. نهایتاً در پاریس، در مقطع 
سوربن  دانشگاه  از  باستان شناسی  و  اسالمی  هنرهای  دکتری 
هنر،  تاریخ  در  پژوهش  بر  عالوه  وی  می شود11.  فارغ التحصیل 
سال ها به عنوان معلم در دانشگاه های ایران و فرانسه به تدریس 

می پردازد.
اگر چه به نظر می رسد که تجویدی در جوانی بیشتر به نقاشی 
پرداخته، اما از اواخر دهه ی 1330 به نوشتن و پژوهش گرایش 
بیشتری پیدا می کند. نوشته های وی عمدتاً به دو حوزه ی هنر و 
معماری پیش از اسالم و نیز تاریِخ نگارگری ایرانی مربوط می شود.

به احتمال زیاد نخسیتن اثری که از اکبر تجویدی به چاپ 
رسیده، نه یک مقاله یا متنی پژوهشی؛ بلکه شانزده مینیاتور رنگی 
برای دیوانی از حافظ با تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی به 
سال 1334 است )با همکاری جواد شریفی به عنوان خوشنویس، 

انتشارات علمی(. یعنی در سن 29 سالگی.
دبیری دومین بی ینال تهران در سال 1339، بر عهده ی اکبر 
تجویدی است؛ و به احتمال نزدیک به یقین )با توجه به دیدگاه 
مؤلف و سبک نگارش( مقدمه ی بدون نام این کاتالوگ، به قلم 
وی نوشته شده است. متن کاتالوگ این طور آغاز می شود که: 
»]...[ دو سال از ایام نخستین بی ینال تهران می گذرد. ]...[ در این 
زمان دراز که در چشم شاهد هنر، روزگاری بس کوتاه است، پای 
شوق هنرمندان جوان ایران از تکاپو بازنمانده است. شور بهاری 
نه همان در رگ برگ های نورسته درختان می دود، بلکه در جان 
هنرمندان جوان ایران نیز غوغا می کند. اما ایران کهنسال هرگز 
از چنین شوری تهی نبوده و هرگز از چنین تکاپویی فارغ نمانده 

است. سیل حادثات گوناگون که در مسیر گردش روزگاران گاه گاه بر او تاخته، به 
همان نسبت که در راه حیاتش دشواری ها پدید آورده، طبع پرهیجان فرزندانش را 
به تازیانه ثمربخش ایجاب و ضرورت بسته است و از همین روست که در همه حال، 
چه در روزگاران اضطرار و چه در ایام فراغت، از پیشرفت هنر بازش نداشته است. ]...[ 
شاید چند صباحی بیش نباشد که هنرهای صوری از قید و بندهای گوناگونی که 
بر دست و پا داشته، رها شده و مجال خودنمایی یافته است، اما همین زمان کوتاه، 
از کوشش های ثمربخش خالی نمانده و نتایجی بیش و کم درخشان داده است. اگر 
به یاد آوریم که پس از غروب کوکب مینیاتورسازی در اواخر روزگاران صفویان و پس 
از گرایشی که هنر نقاشی نوبنیاد ما در پنجاه سال اخیر به طبیعت نگاری نشان داده، 
دیگر جوششی شگفت در این هنر پدید نیامده بود، آنگاه شور و شوق هنرمندان 
جوان امروز، جلوه ای تابناک و ارزشی واالتر می یابد. شاید دلیرانه بتوان گفت که برای 
نخستین بار در سال های اخیر است که بازار هنر نقاشی و پیکرسازی در سرزمین ما 
رونق گرفته و قریحه ای چند، به یمن هیجانی ناآگانه و به یاری تکاپویی هشیارانه، 

راه های تازه جسته و ثمراتی نیکو گرفته است«12.
انتشار ترجمه ها و تألیفات اکبر تجویدی از دهه ی 1340 آغاز می شود. از جمله 
تألیف و انتشار کتاب »هنر مدرن ایران« به زبان فرانسه (L’Art Moderne en Iran؛ 
تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر( در سال 1967/1346؛ و نیز دبیری کتاب 
»پنجمین کنگره ی جهانی باستان شناسی و هنر ایران« در سال 1347 با همکاری 

محمدیوسف کیانی از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.
مهم ترین کتاب اکبر تجویدی، یعنی »نقاشی ایرانی از کهن ترین روزگار تا دوران 
انتشارات وزارت فرهنگ و هنر منتشر  اداره کل  صفوی« در سال 1352 توسط 
می شود. این کتاب، یکی از نخستین کتاب های تألیف شده در حوزه ی تاریخ نقاشی 
ایرانی است که بر خالف بسیاری از آثار مشابه در این زمان و یا قبل تر، ترجمه نیست؛ 
بلکه تألیف است و رویکردی مُتدیک یا روشمند دارد؛ و نیز به خوبی توجه تجویدی 
به مسئله ی تاریخ نگاری هنر و چگونگی مواجه ی مورخ هنر با این پدیده ی دو وجهی 
را نشان می دهد. او سال ها بعد مقاله ای می نویسد با عنوان دشواری های نگارش تاریخ 
هنر ایران که می توان به نوعی آن مقاله را مانیفست تجویدی در مواجه با موضوع 
مورد بحث، یعنی جست وجو یا باستان شناسی تاریخ هنر دانست. او در بخشی از این 

مقاله می نویسد: 
»با آنکه محققان ایرانی و غیر ایرانی درباره ی تاریخ هنر ایران بسیار قلم زده اند، 
گویی بیشتر آنچه در این زمینه نوشته شده، به گوهر هنر ایران نمی پردازد و در 
حواشی می ماند. این مشکل از دشواری هایی خاص نگارش تاریخ هنر ایران ناشی 
می شود. برخی از این دشواری ها از ابهامات بزرگ تاریخی برمی خیزد؛ از قبیل روشن 
نبودن خاستگاه آریاییان؛ یا خاستگاه پارس ها و روابط آنها با اقوام و فرهنگ های دیگر، 
ابهام در خاستگاه زرتشت و نامعلوم بودن نسبت اسطوره های تاریخی ایران با تاریخ 
واقعی این سرزمین. اما دشواری های اصلی نگارش تاریخ هنر ایران از بی توجهی به 
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ماهیت و گوهر این هنر ناشی می شود. هنر ایران، هنری قدسی است و بدون شناخت 
ویژگی های این هنر، نمی توان تاریخ آن را نوشت. به عالوه، جغرافیا در فرهنگ ایرانی، 
جغرافیای قدسی و زمان، غیر دنیوی است. بی توجی به این واقعیات و تالش برای 
تطبیق مکان و زمان ملکوتی فرهنگ ایرانی با مکان و زمان واقعی، بسیاری از محققان 

را به بی راهه کشانده است«.13
این مقاله چنان پر اندیشه و پر دغدغه نوشته شده؛ که پرداختن به آن و متعاقباً 
وارد شدن به جهانبینی تجویدی و شرح و بسط آن تنها بر اساس همین پاراگراف 

کوتاه، خود مجالی مفصل و مجزا می طلبد.
کتاب »نقاشی ایرانی از کهن ترین روزگار تا دوران صفوی« در سال 1375 با 
عنوان »نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا قرن دهم هجری« توسط وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی )سازمات چاپ و انتشارات( بازنشر می شود.
از دیگر آثار مکتوب اکبر تجویدی در دهه ی 1350 )به غیر از مقاالت( دست کم 
می توان به سه نمونه ی دیگر اشاره کرد. نخست، جزوه ای هشت صفحه ای با عنوان 
»تحول مینیاتور ایرانی در عصر ما«، که احتماالً به بهانه ی برگزاری نمایشگاهی 
مربوط به این موضوع، در سال 1353 توسط نگارخانه ی مهرشاه تهران منتشر شده 
است. دوم، کتاب »دانستنی های نوین درباره هنر باستان شناسی عصر هخامنشی 
بر بنیاد کاوش های پنج ساله ی تخت جمشید طی سال های 2527 تا 2532 که 
به مناسبت جشن فرهنگ و هنر توسط اداره ی کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر 
در سال 1355 منتشر شده است. و دیگری، کتاب »کاوش های پنجاه ساله ی تخت 
جمشید« که بدون تاریخ و عنوان ناشر به چاپ رسیده است )احتماالً اواخر دهه ی 

.)1350
 L’amour,) در سال  1989/1368 »برگزیده ی اشعار حافظ« به زبان فرانسه
 Vincent) با همکاری مشترک تجویدی و ونسان منصور ُمنتی (L’amant, L’aime

Mansour Monteil)، در پاریس توسط انتشارات سندباد و حمایت یونسکو منتشر 

می شود.
همچنین چند مقاله از تجویدی در کتاب »شیراز، مرودشت، الر، فیروزآباد، 
برازجان و خجند« در سال 1387 به چاپ رسیده است )گزیده مقاالت منتشر شده 
در مجله هنر و مردم از سال 1347 تا سال 1354؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات(.
آخرین نشانی که از حضور تجویدی در کتاب های فارسی به دید نگارنده رسیده، 
مقدمه ای است با دستخط تجویدی )احتماالً نستعلیق( برای کتاب »یک صد غزل 
منتخب از دیوان حافظ« با ترجمه ی سوسن سلیم زاده، که گویا چاپ دوم کتابی است 
که ابتدا در سال 1346 به چاپ رسیده است )تهران: کتاب کیمیا، چاپ دوم، 1395(.

مروری بر مجالت هنری پیش و پس از انقالب، نشان می دهد که بیشترین مقاالت 
اکبر تجویدی در حوزه های تاریخ هنر، هنرهای سنتی، معماری و باستان شناسی در 
دو دهه ی 1340 و 1350 در مجله ی »هنر و مردم« انتشار یافته است. نخستین 

مقاالت وی در مجله ی »یغما«، و سپس در »هنر و مردم« به 
شکلی گسترده تر انتشار می یابد. از مهم ترین مقاالت وی می توان 

به این نمونه ها اشاره کرد:
- معرفی یکی هنرمند واقعی ایرانی )حاج مصورالملکی(، یغما، 

1336، ش111.
- تحوالت هنری در ایران، یغما، 1336، ش 112.

- هنر میناسازی، نقش و نگار، 1338، ش6.
- پنجه هایی که احساس می آفریند، مجله موسیقی، 1340، ش 

.56
- هنر و زندگی، هنر و مردم، 1341، ش4.
- هنر و ملیت، هنر و مردم، 1342، ش7.

- از آثار باستانی و زیبای کشور خویش نگاهداری کنیم، هنر و 
مردم، 1342، ش10.

- سخنی درباره فرهنگ و هنر، هنر و مردم، 1343، ش28.
- پیوندهای انسانی در پناه پیوستگی های هنری: بررسی وجوه 
مشترک هنری میان ایران، پاکستان و ترکیه، هنر و مردم، 1344، 

ش31.
- چند شاهکار هنری ایرانی بر دیوارهای یک کاخ اموی، هنر و 
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Cet article est consacré à un tour d’horizon portant sur la vie et l’œuvre d’Ali Akbar 
Tadjvidi. Cette personnalité intellectuelle, à la fois peintre, traducteur, chercheur en histoire 
de l’art perse et archéologue, est décédé à Paris en juin 2017 après avoir consacré une vie fé-
conde à la divulgation de la culture et de l’art iraniens. Tadjvidi ne fut pas seulement l’homme 
d’un parcours brillant dans le domaine de l’enseignement artistique et dans la collaboration 
régulière avec le ministère de la culture de son époque. Il sut être aussi, en réalité, un éminent 
pionnier des recherches qualitatives sur l’histoire de la peinture persane. A tel point que le 
résultat de ses recherches et réflexions de plusieurs années a été publié en 1973 dans un 
ouvrage intitulé La peinture Iranienne depuis les temps les plus anciens jusqu’à l’époque 
safavide. Ce livre peut être considéré comme une première tentative d’un penseur et illustra-
teur iranien pour demeurer, dans ses écrits, fidèle aux principes scientifiques en vogue à son 
époque. Une révision des périodiques consacrés aux arts d’avant la Révolution démontre 
que la plupart des ses articles ont été publiés durant les années 60 et 70 dans la revue « L’art 
et le peuple », avec pour thèmes l’histoire de l’art, les arts traditionnels, l’architecture et l’ar-
chéologie. Le souvenir de la direction de la seconde Biennale de Teheran en 1960, de même 
que celui de la présentation des artistes iraniens dans les expositions internationales d’art de 
Paris, assumée par Tadjvidi, au cours des années 60, ne s’effacera jamais des pages de l’his-
toire de l’art iranien ayant marqué cette dernière décennie. 

Grâce à sa maîtrise de la langue française, Tadjvidi a su également jouer un rôle essen-
tiel et marquant dans la traduction et la publication de certains ouvrages, parmi lesquels il 
conviendrait de citer deux volumes dédiés à « L’art moderne en Iran » (1964) et une sélection 
de poèmes de Hafez intitulée « L’aimé, l’amour, l’amant » (1989).

L’historiographie des arts classiques 
dans le parcours d’Ali Akbar Tadjvidi

Par Shahrouz Mohajer 


