
  

  

  

  

  

   بررسي نقوش تصويري قديمي خوزستانپردازي خيال

  

  فر الدين امامي سيد نظام

  

  

  مقدمه

عالقگي ناشي از نامراديهاي زمانه روند حركت و آفرينشهاي هنري را همواره  بي تغيير حكومتها و
 وبيش به  كم،اين امر باعث شده كه دربعضي از زمانها، استادان فن است و  كردهدچار  تزلزل به

اك مدفون خدل  ت خويش را درابيهمتاي تجر ميراث بي  واند شكلي گمنام بدرود حيات گفته
  .نهند  استاداني كه نظاير آنان امروز كمتر پا به عرصه وجود مياند كرده

است كه بين هنر و هنرمندان رابطه    ذوق هنردوستان و پيشينيان هنرمند بوده،ها همة دوره در  
 قطع اين رابطه، هنر را .است   كه هنر پابرجا ماندههق اين ذوق پايدار بودكرده و از طريايجاد 

  حفظ هنر و،بنابراين. دشوار است شروع دوبارة آن كاري بس پيچيده و  وكند متوقّف مي
آن داشت كه با  في نوع كار و استادان فن مرا برمعرجاي مانده، ابزار، مواد،  به پاسداري از آثار

  . به اين اميد كه جاي پايي براي ديگر همكارانم باشدبكنمتالشي   مختصرةموعآوري اين مج جمع
 تاريخي و جغرافيايي تقعي موازاي مختصر   نخست تاريخچه،در اين مجموعة مستندگونه  

في آثار و اماكن و تحليل موضوعي و معر سپس به ام را ذكر كردهخوزستان و شهر دزفول 
 كه درعين ،ت ابزار و معرفي استادان فنخو آنگاه به شناام  ختهپرداكاربردي نقّاشيهاي قديمي 

  .ام گيري پرداخته  به نتيجه، و درنهايتاند شماري بوده  تصاوير بياشگمنامي نق
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 قعيترا بر آن داشت كه حركتمان را براساس مو تاريخ دقيق از اماكن و آثار مانبود   
لين هدف و قدمگاههاي او ،هاي داخل شهر مساجد، تكايا و خانه. جغرافيايي شهر شروع كنيم

  .شد واقع در دهات اطراف هدف دوم محسوب مي
يا ) جا تعميرات بي(ن توجهي اهالي و مسئوال گاه بر اثر بي اماكن و آثار گاه و بياين   

 سند از چنين آثاري كاري بس ةتخريبهاي زمانه از ميان رفته يا درحال نابودي است كه تهي
  .رسد ينظر م ضروري به

  
  موقعيت جغرافيايي و تاريخي خوزستان

  ادوار مختلف به اسامي گوناگوني ناميده شدهدرناميم  مي» خوزستان«سرزميني كه امروزه آن را 
است، خوزستان در روزگاران پيشين جزئي از سرزمين وسيع و دولت مستقل ايالم بوده كه سوابق  

قيقاِت مادام حو برحسب ت است  عمل آمده نواحي مختلف آن به موجب حفرياتي كه در آن به
اين  .رسد و دمرگان، به هشت هزار سال قبل از ميالد مسيح مي) فرانسوي(ديوالفوآ فونوتيك 

دولت مستقل تمام خوزستان امروزي، قسمتي از كهكيلويه، قسمت اعظم خاك بختياري و سراسر 
شد و حدود آن از مشرق،  ران شامل ميرا تا حوالي باخت) كوه اعم ازپيشكوه و پشت( لرستان ةمنطق

عبارت  يا به) اروندرود(العرب   از مغرب رود دجله و شط؛دا از شمال، دولت م؛مملكت پارس
محدود فارس   مختلف، دولتهاي آشور، كلده، سومر، اكد و از جنوب به خليجة برحسب ازمن،ديگر
  .است  بوده

تان، از غرب به كشور عراق و استان استان خوزستان فعلي از جانب شمال به استان لرس  
فارس و از جانب شرق به استانهاي چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و  ايالم، از جنوب به خليج

  .شود بويراحمد محدود مي
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  موقعيت شهر دزفول از لحاظ جغرافيايي و اقليمي

آباد، از  ر خرم يكي از شهرهاي استان خوزستان است كه از سمت شمال به شه»دزفول«شهرستان 
مشرق به شوشتر و مسجدسليمان، از مغرب به دهلران و دشت آزادگان و از جنوب به شهر اهواز 

  .شود محدود مي
دزفول آب و . گذرد  كه از ميان اين شهر مياست »دز«رودخانة مهم اين شهرستان، رودخانة   

  .معتدل دارد خشك با تابستانهاي بسيار گرم و زمستانهاي اًهوايي صحرايي و نسبت
  

  سوابق تاريخي دزفول

است و  »دز« معرب آن . گويند»دسفيل« و »دزفيل«را   و در اصطالح محلّي آن»دژپل«، »دزپل«
و شوشتر ساخته ) شاپور گندي(شاپور  منظور برقراري ارتباط بين پايتخت جديد يعني جندي به

شد كه   خوانده مي»اندامشك«  و»انداميش«نام  هكتابها ب دزفول تا اوايل قرن سيزدهم در .شد
، مشتق شده  است احتمال دارد نام دزفول يا دژپل از نام قلعه يا دژي كه مشرف به پل دزفول بوده

  .باشد
شاپور  پس از ويران شدن جندي شاپور بود و الشعاع جندي  دزفول مانند شوشتر مدتها تحت  

ر شبكة عالي آبياري عهد ساساني، به توجهي به تعمي سبب بي  آنگاه به،دزفول رونق بيشتري يافت
  .شهر و اطرافش آسيب بسيار رسيد

دزفول از هجوم مغول محفوظ ماند ولي بعدها تحت فرمان ايلخانيان درآمد و دربرابر امير   
 ةبرابر لران، قلع تيمور مقاومتي نشان نداد؛ نادرشاه چندبار به دزفول آمد و براي حفظ اين شهر در

 صنعت ،نيمة اول قرن نوزدهم ميالدي  در.شرقي شهر بنا نهاد كيلومتري شمال را در چند »دزشاه«
از . تا قبل از رواج رنگهاي خارجي رونق بسيار داشت) درنگ نيل يا همان الجور(سازي  رنگ

شد، از ديگر هنرهاي  هند صادر مي نطنيه وطجمله كاالهاي تجاري عمده قلم ني بود كه تا قس
 گليم، فرش، ،)آجركاري( معماري، )ورشوسازي(ي ت طالسازي، رويگري به صنعديني وكاربرئتز

مصالح آن استفاده  نحوي از چوب در ديگر هنرهايي كه به نمد و  حصير،،چوقابافي پارچه،
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ين قلمدان، جاي سيگارت، ورق ئتز شود و نيز هنرهاي تصويري مانند تصويرگري كتاب و مي
  .توان اشاره كرد  بوم، فلز شيشه وآئينه مي،)نقاشي ديواري(بازي و نقاشي روي ديوار 

  
  اسناد و اماكن

  

سازي در اين  حومه با توجه به مكتب نقاشي شمايل  بر نقاشيهاي قديمي دزفول وتحليلي

  دوره

سازي  كه در نقاشيهايي با عنوان صورت ١يا مكتب قاجار) ق١١٧٠ -١٢٧٠(نگاري درباري  شمايل
 گرفت چون بعدها در مذهبي مورداستفاده قرار مي يراني واز شاهان و شاهزادگان، داستانهاي ا

 »اي خانه قهوه«به نقّاشي ) هاي بزرگ تصويرسازي شده پرده(شد ها و اماكن مذهبي نقل  چايخانه
  . هم شهرت يافت

 كند، در مي يني تصويرئ و او را با ديد تزداند  عنصر برتر ميرا انسان ،نگاري مكتب شمايل  
عنوان فرد اروپايي و  و به )انسان عروسكي( شود شناسي مطرح مي دون روانانسان ب اين مكتب،

ين است بدون ئ دارد و آن هم عنصر تزعدب     انسان يك،اين مكتب در. گردن ايراني به او نمي
  .يوروانكا

  
  حومه تحليلي بر نقاشيهاي دزفول و

 ،شعائر ديني و دوم تها و حفظ سن،اول: است  شده اين منطقه، نقاشي به دو منظور رسم مي در
  كه بيشتر تصويرگرداشت ميعشق و عالقه به خاندان نبوت در اين ديار، نقاش را بر آن . ينئتز

اي به  عزاداريها و مراسم مذهبي نمود ويژه  هنر خوزستان در جشنها و،رو  ازاين؛اين خاندان باشد
  . است بر اين احوال يگر زينت)  دومةجنب(ين ئ عنصر تزاساس راينبگيرد كه  مي خود

در شيوه و ارائة )  ...شيراز مثل اصفهان،(زماني هنرمند نقّاش با ساير نقاط  هم دليل ارتباط و به  
  : پردازيم كه به ذكر آن مي است كار خصوصيات مشتركي پديد آمده
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   موضوع و محتوا-الف

  .اند اجرا شده) اشخاص نيكوكار (رخينقاشيها با سفارش بانيان  -
  .ندهست) ع( رويدادها و زندگي ائمه و اهل بيتكنندة  نقاشيها توصيف -
  ابعاد آثار. 1

اماكن مقّدس ) شده براي نقّاشي پيش تعيين هاي از طاقچه(بر فضاي داخلي ديوارها يا رفكهاي  -
  .قدمگاه و پيرها

 به شيدونه يا شهيدانه(است  شده  ها رسم مي٢ نقاشي بر بومهاي جاسازي شده در شيدونه-
به آن احترام و مردم شوند  مياري شده گويند كه در ايام ماه محرم نصب ك  هاي منبت حجله

 ةشيدون=  قاسميهةهل بيت پيغمبر، مثل شيدون اها برطبق نامهاي  اسامي شيدونه.گذارند مي
تر  م٥/١ تا ١ اين نقاشيها به ة انداز ) هستند…و   امام رضاة، شيدونراكب  عليةحضرت قاسم، شيدون

شد  چوب و پارچه بر چهارچوب مخصوص نصب مي ٣رسد كه بعد از اجراي آن روي پليت مي
  . گرفت مي قرار) در يك يا دو وجه شيدونه(درون جايگاهش  و
  . يا قلعيدي٤ خط عيدي، جاي سيگارت،سطوح ديگر مثل شيشه، قلمدان نقاشي بر -
  .)...و  بلبل، دهن اژدها ل ونقوش گ( اتاقهاي شخص بر فضاي داخلي ديوارهاي منازل و -
  5)كمال بخش(  كمال مطلوب زيبايي.2

  .دهند نقاش به موضوعات مذهبي عالقه نشان مي دهنده و سفارش -
  . دادن تابلو براي زيبايي بيشتر آن است جال -
كند مثل ترسيم جواهرات  يني استفاده ميئهاي تز نقاش براي زيبايي به ميل خود از نقشمايه -

  ... .ين، شمشير و برتاج، ز
در اغلب تصاوير   ،هستندابرواني كماني و پيوسته  ها غالباً سه رخ با محاسني پرپشت و  چهره-

 بسته به مقام،) شود قسمتي از سربند به دورگردن پيچانده مي( پوشاند سربندي دور گردن را مي
  . اند تصوير شده سفيد ةپوشي شود، زنان با پوششي سياه و مي كوچك يا بزرگ  دور سرةهال
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پاها مقداري  دستها و ها وجود ندارد و هيچ كوششي براي نشان دادن حاالت رواني در چهره -
خورد   به چشم مي ...شير و حيواناتي نظير اسب و حاالت رواني فقط در( كنند ازحركت را القا مي

  ).نگرند كه با وحشت به بيننده مي
  .ها و حوادث و معرف اشخاص هستندادگوكنندة رويدباز) اشعار مذهبي(ها،  اسامي و نوشته -
  تنوع موضوعات -3

  ؛)...، گل و بلبل و )ع(حادثة كربال، تصويرسازي ائمه (موضوعات دنيوي  -
  . )... جهنم، تذهيب و ،بهشت( موضوعات غيردنيوي -
  

  )شناختي ساختار زيبايي( قالب -ب

  كامل علمي و طرز اسلوبها بهنكردن رعايت  -1

  ؛گاهي هم متناقض است و منبع نور مشخص نيست وجهت  -
موارد  بعضي از شود و در دستها كمتر ديده مي نمايي در لباسها كم و درصورت و اصول برجسته -

 .است  از رنگهاي تخت استفاده شده
  .رخ هستند د استثنايي تمام يا نيماردر موو ها غالباً سه رخ  چهره -
دامن مخفي  زير مواردي پاها در دامن به پايين كشيده شده و دررانها، زانوها و مچهاي پا از  -

  . اند شده
  . خطّي و رنگي وجود ندارد٦نمايي عمق -
  . است  عمل نيامده كوششي براي نمايش جنسيت به -
  .تضاد در تباين تاريكي و روشني رنگها بسيار زياد است -
 استفاده شده) خطوط محيطي، تورخطوط كن( ٧نما كناره در اغلب نقاشيها از خطوط سياه و -
  .است 

  .كنند  پيروي نمي٨نقاشيها از اصول آناتومي -
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  9بندي  ساختار و تركيب.2

شعاع قرار ال بقيه را تحت  وگيرد مينوع ساختار، شمايل اصلي در وسط تابلو قرار  علّت تقارن و به
تر   كوچكةه اصل در انداز نسبت ب،ترتيب مقام از همه و به تر عنصر اصلي تابلو بزرگ. دهد مي

  دور سر، محرابها، شمشيرها، گردن،ةهال  زين،: عناصر منحني عبارت است از. شود ترسيم مي
و انسانها، ... .  خط زمين، تخت، خط ديوار و : عناصر افقي عبارت است از. خطوط دامن،اسبها 

  .دهند  عناصر عمودي را تشكيل مي...و   ها، نيزه
  اريك  و زينتتزئين .3

  .ين تسلّط داردئتز عناصر تصويري بر -
  آميزي رنگ  رنگ و.4

 اي، آبي، فيروزه :از ندا ترتيب عبارت ترين رنگها به مسلط،  رنگي بسيار زياد است خلوص و غناي
 . ...سياه و  ، نارنجي، )نخودي( اي سوخته، قرمز، سبز، سفيد، زرد اُكر قهوه

 سفيد، سبز و قرمز ةهاي برجست نقطه( است  ستفاده شدهدر بعضي از موارد از جواهر نشاندن ا -
  .)است  شده زرد نخودي رسم مي سياه و اي سوخته و هاي قهوه رنگي كه بر زمينه

  . است  شده پردازي از يك يا دو سو اجرا مي  با اندكي سايه١٠نمايي تكنيك برجسته -
   11 تناسبات.5

  .شود مي ختم ٧/١ شروع و تا ٥/١نسبت به سر بدن از  -
  

  در نقاشي ابزار و وسايل كار

. اند كرده طوري كه در بخش پيش اشاره كرديم هنرمندان خود وسايل موردنياز كار را تهيه مي همان
  .  ...سطوح كار و) حاللها ورنيها و(، رنگها، چسبها، ١٢قلم موها: اين وسايل عبارت است از 

  موها  قلم-الف

  موهاي بزرگ  موهاي كوچك، قلم قلم
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   رنگها-ب

  .پودرهاي رنگي معدني، گياهي، پودرهاي آماده شدة صنعتي
  ) ورنيها و حاللها (13 چسبها-ج

، )پودر سريش( سريش ،)سريشم گرم( دامر، الك الكل، سريش كماني) كتيره( كتيرا سندلوس،
  .)نوعي آدامس از شيره درخت( ه، غزّ)نوعي آدامس( نفت، سقز

   سطوح كار-د

  ؛)سطوح بزرگ (١٤ينقاشيهاي ديوار -
  ؛)پيرها(  قدمگاهةنقاشي در اماكن متبرك -
  ؛)سطح كوچك( نقاشيهاي روي بوم -

پارچه، چوب، كاغذ، آينه، صندوقچه، جلد كتاب، قلمدان، ، نقاشي روي سطوح كوچك مثل فلز
  .  ...بازي و ورق

  
 ابزار و مواد رنگي 

 موها  قلم- الف-

  )از موي گربه(موي كوچك  قلم -

كردند   و موها را از ساقة اصلي جدا ميخيساندند مي جدا كردن شاه پر كبوتر، آنها را در آب بعد از
موهاي انتهاي دم گربه را بعد از  تقسيم و) متر  سانتي٣( محور اصلي را به قطعات مناسب
گيري موها،   و بعد از جايدادند مي خالي شاه پر كبوتر عبور ةجداسازي و پيچاندن در نخ از لول

پشت  فضاي خالي شاه پر و و آغشته به چسب را در) مو عنوان دستة قلم هب( چوب تراشيده شده
  شده استفاده مي) سطوح و خطوط ظريف(مو براي پرداخت نقاشي   از اين قلم.كردند موها، فرومي

  . است
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   )گاوميش از موي گاو و(موهاي بزرگ  قلم -

 بعد از جدا و نخ پيچ كردن، آنها را با كردند ميميش را انتخاب قسمتي از موهاي دم گاو يا گاو
 نازك فلزي محصور ةبا ورق  وزدند ميشده را چسب   انتهاي موهاي دسته.بستند نوار كاغذي مي

مو، آن را در پشت  عنوان دستة قلم بعد از ساخت دستة چوبي به).  فلزيةصورت لول به( كردند مي
مو را به   بعد از خشك شدن با ضربه، شكل قلمبردند و مي فلزي فروموها و داخل ورقة لوله شدة
  . دادند تخت يا گرد تغيير حالت مي

  
   رنگها-ب

  .) ...الجورد، نيل، اخرا، عمرا، اكر، طال، نقره و( رنگهاي پودري معدني -
  .) ...مورت و  پوست گردو، ، روناس، حنا( رنگهاي پودري گياهي -
  .) ...معدني و پودرهاي رنگي آماده از تركيبات آلي،(رنگهاي پودري صنعتي  -
  
  )حالّلها ورنيها و( چسبها -ج

  15سندروس

رك گرم بزبا روغن ) جوش دادن درون ظرف(  گرماباقطعاتي از اين ماده را بعد از حل كردن 
براي جال و محافظت  ، وكردند ميكردند و بعد از سرد شدن با نفت رقيق   تركيب مي١٦شده

الزم به ذكر است كه اين ماده بر . كشيدند روي اثر هنري مي  رطوبت و گرما بر،ل فرسايشدرمقاب
  .است  شد بسيار موثر و بادوام بوده روي نقاشيهايي كه روي فلز رسم مي

  )كتيره( كتيرا -

كه بعد از خيساندن در آب با پودر رنگي ) صورت قطعات كوچك ماده به(نوعي صمغ درختي  -
از روي پارچه  آميزي در نقاشي ديواري و براي رنگگذراندند و  ميد و از صافي ردنك مخلوط مي

  .كردند مي استفاده آن
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  17:سقز

عنوان حالل  به وشد  ميرك مخلوط بزروغن  كه بعد از جوش دادن بااست صمغ نوعي درخت 
  .گرفت ميسطوح فلزي و چوبي مورد استفاده قرار  رفت و بر مي كار پودرهاي رنگي در نقاشي به

  18)دامار( دامر -

  .است  رفته كار مي هنوعي چسب و جال كه براي محافظت سطوح بيروني آثار هنري ب
  19الك الكل -

محافظت كردن سطوحي   و20دادن به همان سندروس مخلوط شده با الكل گويند كه براي جال
  .است  رفته كار مي به ) ...دان، جاي سيگارت، ورق بازي و قلم(چوبي و كاغذي 

  غزّه و نفت -

) نخودي(رنگ   و پالستيكي به رنگ زرد كممنعطفصورت  غزّه نوعي شيرة درخت است كه به
، آن را درون پاتيل شد ميروي يك پاتيل محصور  از حرارت دادن نفت بر شود، بعد حاصل مي

روي  مو بر اين ماده بعد از سردشدن با قلم. زدند تا مايع چسبناكي حاصل آيد  و هم ميريختند مي
  .شد سطح كار كشيده مي

  21)سريشم گرم( سريش كماني -

اي تيره كه بعد از حرارت دادن روي  اي با رنگ قهوه صورت قطعات ورقه نوعي چسب حيواني به
نقّاشي ديواري و پارچه و همچنين صحافي مورد استفاده  هاي رنگي در آب براي چسبندگي دانه

  .گرفت قرار مي
  سريش -

شود و بعد از تركيب با آب و پودر  اي است كه از ريشة نوعي درخت حاصل مي هپودر چسبند
  .گرفت عنوان چسب رنگ و براي چسباندن سطوح بر روي هم مورد استفاده قرار مي رنگي به
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   سطوح كار-د

  ديوار گچي

آن به  و بر روي كردند مي ابتدا ديوار گچي را با كتيرا يا سريش آستر ،براي نقاشي با رنگ روغن
  . اند پرداخته نقاشي مي

را با پودر رنگي ) كم به مقدار( براي نقاشي با رنگهاي پودري ابتدا كتيرا و شيرة خرما  
  .كردند روي ديوار نقاشي مي  مستقيماً برومخلوط 

  ) ورقة نازك فلزي(پليت  -

، بعد از دنپرداخت با رنگهاي روغني به نقاشي مي) بند پشت(  فلزي روي چوبةبعد از نصب ورق
  . كشيدند خشك شدن الية رنگي، الية نازكي از سندروس برآن مي

  پارچه -

رنگهاي روغني بر روي بوم يا  و) تركيب پودر رنگي با آب و چسب( با استفاده از رنگهاي آبي
  .كردند پارچه نقاشي مي

  چوب -

ا رنگ روغن به ب) براي ايجاد سطح صاف( كاري هاي چوبي و بتونه هم چيدن ورقه بعد از كنار
  .پرداختند نقاشي مي

  كاغذ -

 مقوايي و  )...قلعيدي يا خط عيدي، تذهيب و ( هاي نازك كاغذي با رنگهاي آبي برروي ورقه
  .شد رسم مي  ) ...ورق بازي و  جلد كتاب،(
  قلمدان و جاي سيگارت -

ي محافظت و فت كه بعد از اتمام كار براگر بدنة قلمدان و جاي سيگارت انجام مي نقاشي بر
  . شد آن كشيده مي زيبايي سندروس يا الك الكل بر

  شيشه و آئينه  -

  . است  شده با استفاده از رنگهاي روغني روي اين سطوح رسم مي
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  تصويرگران گمنام

  مال ابراهيم نقاش

 او از همان كودكي عالقة زيادي به نقاشي و كارهاي .به جهان گشودچشم اي فقير  در خانوادهوي 
 لتقب) شيخ محمدرضا معزّي(داد و همين عالقه سبب شد كه يكي از دوستانش  نشان ميدستي 

مال ابراهيم بعد از يك سال . مخارج كند و او را براي فراگيري فنون نقاشي راهي اصفهان نمايد
وي بعد از چند سال . مراجعت كرد و به حرفة نقاشي مشغول شد) دزفول( آموزش به زادگاهش

هاي مال اسداهللا،  ايشان چهار فرزند به نام. يماري در دزفول ديده از جهان فروبستر اثر شيوع بب
  . داشتندزري نام مال حسين و دختري به مال حسن،

نگاري و ديوارنگاري در خوزستان به يادگار  هاي نقاشي قلمدان، شمايل زمينه  درويآثار   
  . است  مانده

  مال حسن نقّاش

 در دزفول متولد شد و در زمينة نقّاشي روي ش١٢٨٢ش است كه در فرزند دوم مال ابراهيم نقا
مورد استفاده در (همچنين در ساخت ماسك ) ديوار(جلد قلمدانها، سطوح كوچك و بزرگ 
 در دزفول بدرود ش١٣٦٥ در. به فعاليت پرداخت) مراسم عروسي و ماكتهايي براي عزاداري

  .حيات گفت
  مال اسداهللا نقاش

به حرفة نقاشي ) مال ابراهيم(ل چشم به جهان گشود و تحت تعاليم پدرش  در دزفوش١٢٦٦در 
براي نقاشي او را ) تاجر دزفولي( پور نام منشي علّت شهرتش در منطقه، شخصي به  به.مشغول شد

بعد از شش ماه به   وكرد) بمبئي(راهي هندوستان ) هاي هندي يكي از مهارجه(كتاب شاهنامه 
 ايشان دو سال بعد به مدت چهار ماه بود كه بعد از اتمام نقاشيها به  سفر بعدي.ايران بازگشت

  . بست  در دزفول چشم از جهان فروش١٣٤٧ سال زندگي پررنج در ٨١او بعد از . برگشتايران 
شاهنامه، (  وي شامل نقاشي ديواري، نقاشي روي بوم، مصورسازي كتبةآثار به يادگار ماند  

خوزستان و  نقاشيهاي روي قلمدان است كه تعدادي از اين آثار درو  ) ...كتاب هزار و يك شب و
  .است  به يادگار مانده) هاي كشورهاي انگلستان و فرانسه موزه(خارج از كشور  تعدادي در
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  شمال مجيد نقا

زير نظر پدر   در دزفول متولد شد وش١٢٩٨مال مجيد، فرزند بزرگ مال اسداهللا است كه در 
 ش١٣١٦ رروزي خود را د شي پرداخت، وي گواهينامة تحصيلي شبانهبزرگوارش به حرفه نقا

ش دست از نقّاشي كشيد و در ا ر زندگانيآخدليل ضعف بينايي در سالهاي   او به.كسب نمود
 او را دنبال ةكه هيچ كدامشان حرفدارد ايشان شش فرزند . بست  چشم از دنيا فروش١٣٧٠
  .نگاري است  ديواري و شمايل نقاشيةآثار اين هنرمند در زمين. نكردند

  حبيب نقاش

 در دزفول والدت يافت و با الهام از آثار پدر ش١٣١١ايشان فرزند مال حسن نقّاش است كه در 
  .پردازد اي جديد مي اكنون در سنين كهولت به خلق آثار هنري با شيوه بزرگوارش هم

  صل كالمحا

 مكتوب كاري بس دشوار و پيچيده است، ميراث گذشتگان با نبود اطالعات بررسي آثار و نقد و
 ديوار جايي براي سخن باقي ةسين كالم خويش بر تجربيات بي  آثار وةچرا كه استاد با ارائ

ارتباط  گيري از آنها خود راهي است براي يافتن حلقة مفقوده و اين آثار و نتيجه گذارد، اما نقد نمي
  .با زمان حال

 كه چرا و به چه دليل در اين شاخة پربار هنر، توقف آيد اين است الي كه به ذهن ميؤس  
 جستجو كساني بايد ةال را در عقيدؤ؟ جواب اين سه استآميز، اتفاق افتاد كامل يا ادامة انحراف

گذاريد؟ آيا بهتر نيست كه حركتي جديد و  د چرا اين آثار را به نمايش و نقد مينگوي كرد كه مي
آنقدر به گذشته و گذشتگان  شروع كنيم و ايم،  وجه بر آنچه داشتهت ابتكاري بديع را با توجه يا بي

  تكيه نكنيم؟
آن مطلق هنر آن دوره يا نفي كامل و چون و چرا  معني پذيرفتن بي گاه به نقد آثار قديم هيچ  

توانيم از تجربياتي كه  اند و ما چگونه؟ آيا مي نيست، بلكه بايد بيابيم كه گذشتگان چگونه رفته
همه تحول را  كار گيريم يا بدبينانه اين  ش و همت آنهاست استفاده كنيم و آنها را بهحاصل تال
  .منكر شويم
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اي عظيم كه از تخريب و  اي است اندك از مجموعه  كه ارائه شد نمونهينقوش و تصاوير  
گونه نقوش ما را برآن  زيبايي مسحوركنندة اين. است  فرسايش هوا، زمان و انسان مصون مانده

 .دين خود را به اين ميراث ارزشمند ادا نماييم اشت كه با بازگو كردن آنها اندكي ازد
  

  ها نوشت  پي
 قاجاريه به اوج خود رسيده و با برچيده شدن بعضي از ةو در دور است   زنديه شروع شدهةاين مكتب از دور. ۱

  . پهلوي به افول گراييدةايل دور اومجالس مذهبي و نقّالي در
 .transenna )ضريح(ه، شهيدانه شيدون. ۲
  .plate )ورق نازك فلزي(پليت . ۳
 جايزه به شاگردان هديه برايكه استاد يا معلم به نقاش سفارش و است ساز   خط عيدي يا قلعيدي نقاشيهاي دست.۴

  .است   روايات و احاديث ائمه بودهة موضوع اين قلعيدها بيشتر در زميندادند مي
معني آفرينندگي براساس فراتر روي از معمول و متعارف و كمال بخشي  در عالم هنر به(وي كمال بخشي فراتر ر. ۵

  .)idealizationها و شهودات است، نه تقليد از آنها  به شكل
 .perspectiveبعدنمايي  نمايي، سه نمايي، ژرف عمق. ۶
 .contourساز، خط مرزي  نما، دمگير، خط كناره خط كناره. ۷
 .anatomyپردازد  مي كه به وضعيت قرارگيري عضالت و استخوانهاي بدن ميآناتومي، عل. ۸
  .compositionبندي، تركيب هنري  تركيب. ۹

 .modeling) در نقاشي(نمايي  نمايي، حجم برجسته. ۱۰
  .proportionتناسبات، در هر اثر هنري اندازه و نسبت ميان اجزا با همديگر و ميان هريك از اجزا با كل آن اثر . ۱۱
 .hair pencils) مو انواع قلم(مو  قلم. ۱۲
  .gluesچسب ، size رود كار مي كه در ساختن رنگ لعابي براي نقاشي ديواري يا گواش به(چسب، آهار لعاب . ۱۳
  .fresco )نقاشي روي اندود مرطوب ديوار يا سقف(نقاشي ديواري، ديوارنگار . ۱۴
است   رفته كار مي هنگ زرد پريده، كه در ساختن نوعي روغن جال بشفاف و به ر سندروس، صمغ درختي، نيمه. ۱۵

sndarac, sandarach. 
  ..Linseed oilاست   رفته كار مي هشده و در نقاشي ب ك كه بعد از جوشانيدن غليظ ميزرروغن ب. ۱۶
عنوان حالل   بهشود و سقز، تربانتين، ماده صمغي نيمه سيال كه از پوست درختاني چون كاج و سرو گرفته مي. ۱۷

 .turpentineرود  كار مي هساز و رنگ و جال در نقاشي ب خشك
شود و از محلول آن در الكل يا تربانتين، جالي مرغوبي  صمغي كه از درختان مخروطي گرفته مي. دامر، دامار. ۱۸
 .dammar,dammerآيد  دست مي به
  .shellack varnishالك الكل . ۱۹
  .glazingجال دادن . ۲۰
كه از حرارت و جوش دادن غضروف حيواناتي نظير گاو، گوسفند، خرگوش، ) سريش گرم(سريش كماني . ۲۱

  .animal glue آيد  حاصل مي...ماهي 
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   .انتشارات دانشگاه تهران
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