
  

  

  

  

  

  كاري چوب در سنندج هنر نازك

  

  اكبر بهزاديان علي

  

  

 مانند هنرهاي مستظرفة ديگر بسيار داردو اهميت است  كه در سنندج رايج ،كاري چوب هنر نازك

رود و چنانچه اين  شمار مي هاي ذوق سرشار ايراني و از جمله هنرهاي زيباي كشور به از پديده

 اين هنر همچنان ارزش خود را حفظ خواهد ،، بدون شكدهندم  استادكاران ماهر انجا راهنر زيبا

كه  خصوص هنرشناسان و هنردوستان قرار خواهد گرفت و از آنجائي هتوجه همگان ب كرد و مورد

تواند بهترين وسيله براي بيان  اند لذا هنر مي علماي علم، هنر را زبان پيام و احساس بيان دانسته

بر و دارد حتي جمعي معتقدند كه انسان مواهب و كرامات ملكوتي هاي خالق بشر باشد و  انديشه

برد و درواقع هم   كه بشر به حكم فطرت پايبند زيبايي است و از آن لذت ميهستندباور اين 

 زندگي خود مايه گذارد تا  پربارهاي  زيرا هنرمند واقعي و توانا سعي دارد از لحظهت؛چنين اس

 بشريت تقديم كند، و ةن عمر عزيز خود را در قالب هنر به جامعهاي شيري بهترين يادگار لحظه

ي دردها و مرارتهاي ساليان ممتد كار و تالش را يبيند گو چون هنرمند اثر هنري خود را مي

  .كند فراموش مي

هاي  ساخته  دليل كه دست به اينتوجه دوستداران اين هنر است كاري چوب مورد هنر نازك  

ز فرهنگ جاويد قوم اصيل ايراني، يعني مردم كُرد ايراني است كه در حيات  نمودي دلپذير ا،هنري

است،   خود اختصاص داده اي به معنوي و پرافتخار ملت ايران، مقامي خاص و جايگاه ويژه
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 ،هنري كه بيش از يك قرن. بخشد كه نام سنندج اين هنر زيبا را در اذهان تداعي مي طوري به

 دهشاي سنندجي به فرزندان و عاشقان هنر منتقل  ر به فكر از خانوادهدست و فك ه  دست ب،تاكنون

فرسا، عالوه بر اينكه ارزش معنوي و هنري دارد ارزش   اين هنر زيبا و سخت و طاقت.است 

عنوان نمادي از فرهنگ و هنر  كه اعتبار معنوي و اجتماعي آن به  درحالي.داشته و داردنيز اقتصادي 

دليل اينكه فعاليتهاي   با كمال تأسف بهولي ه استبسيار چشمگير و برجستديار كردستان ايران 

 اند كردهاي اين هنر را رها  تواند جوابگوي نيازهاي معيشتي آنان باشد، عده خوبي نمي هاستادكاران ب

طريق ديگري   زندگي خود را بهةاند تا در اين كساد بازار هنر، هزين و به مشاغل ديگر روي آورده

  .نمايندتأمين 

 تا اين هنر ؛جانبه از هنرمندان واقعي و خالق امري است ضروري و الزم لذا حمايت همه  

  .شاءاهللا ان. دست فراموشي سپرده نشود و چراغ اين هنر زيبا خاموش نگردد به

  

  كاري چوب در سنندج تاريخچة هنر نازك

باني و مبتكر آن مرحوم رسد كه  كاري چوب در سنندج، به بيش از يك قرن مي هنر نازكسابقة 

 از ديگر .سازي بود  ايشان اسليمية بوده كه شغل اولي)جد مادري اينجانب(اهللا نعمتيان  استاد نعمت

اهللا، استاد موسحات  توان مرحومان استاد اسماعيل، استاد رحمت  مي، بعد از آن مرحومتاداناس

اهللا معتضد، استاد  ر، استاد نعمتكا همگي نعمتيان، استاد عبداهللا نجارباشي، استاد عباس نازك

نام برد و را اهللا نعمتيان  عبدالرحمن افشاريان و استاد عبدالمجيد نعمتيان فرزند ارشد استاد نعمت

 و به ساخت تخته نرد مبادرت كنند  ديگر افراد اداره مي راكارگاههااز  تعدادي ،درحال حاضر

  .دارند

 ابتكار  توانستم در اين هنربنده از خداي منان، خوشبختانه در چند سال اخير با كمك گرفتن  

م ا از آثار هنري% ٩٥ و دارد تنوع ام  آثار هنريووجود آورم   طرحي نو دراندازم و تحولي بهو

 ةاستادان برجست، نظر مقامات مملكتي ات بهكره بو نظير است  فرد و تا اين تاريخ هم بي منحصربه

 در ام هاي هنري ساخته  متأسفانه اكثر دست.است  رسيدهو كارشناسان هنر ، هنر اين مرزوبوم

 كادو و ارمغان به كشورهاي عنوان بهدهندگان،   سفارشراسالهاي قبل از انقالب اسالمي ايران 
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هاي خارجي  شوند و شايد هم به موزه  گرانبها نگهداري ميء جزء اشيااند و االن ديگر فرستاده

اي از آثار هنري خود را  قبل درصدد برآمدم كه مجموعهسال سي  لذا قريب .سپرده شده باشند

 در ي كهساخته و پرداخته نمايم كه بحمداهللا به اتمام رسيد و مكرر و به دفعات در نمايشگاههاي

  بهبرپا شد هاي مختلف تلويزيوني و نمايشگاههاي داخل و خارج از كشور  مراكز استانها و برنامه

گاه در قبال  ه شد و اين نكته را هم يادآور شوم كه هيچمعرض تماشا و نمايش عموم گذاشت

ام،   وارد نياورده، جان و نور چشمانم استة كه شير،ما هاي هنري ساخته دستمزد كم بر هنر و دست

م شهرت ا دليل است كه آثار هنري همين ورزم و به  شناسم و بدان عشق مي چون پيشة خود را مي

 كه ذكر نمايم در هنر استالزم . بين است ، گواهي هنرمندان پاك گواهم بر اين ادعاو بسيار دارد

 و به كنم وجه از وسايل برقي استفاده نمي هيچ  به،كاري مدنظر است  كه ريزه،كاري ظريف نازك

  .نمايم مانند يكصد سال قبل از ابزار سنتي و قديمي استفاده مي

  

  كاري  در هنر نازكاستفاده شدهانواع چوبهاي 

و مرغوبيت است فور موجود وكاري در استان كردستان به   چوبهاي موردنياز هنر نازكخوشبختانه

  :وار به انواع چوب موردنياز اشاره نمود توان فهرست كه ميبسيار دارد 

  ؛) درختةصورت بوته در قسمت يق به( چوب گره گردو و نقشدار -١

  ؛) درختةاز تن( چوب گردوي ساده -٢

  ؛ت سنجد چوب گره و نقشدار درخ-٣

  ؛)يك نوع درخت پاكوتاه جنگلي( چوب نقشدار كيكم -٤

  ؛ درخت گالبية چوب سفيد تن-٥

  . چوب خيار و غيره- چوب معطر درخت ميخك بنفش-٦
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  كاري چوب مواد مصرفي در هنر نازك

  ؛روش قديم ه پز ب  انواع چسب چوب، چسب گرم يا سريشم آب-

  ؛ چسب سفيد با ماركهاي تجارتي مختلف-

  ؛) زبر-نرم(اي  صورت اوراق كاغذي و پارچه نواع سمباده به ا-

  ؛ الك، الكل صنعتي، كيلر، سيلر، تيزفوري، پارافين مايع، پارچه نرم و بدون آهار-

  .پيچ و غيره  موم عسل، ميخ، ميخ-

  

  كاري ابزار موردنياز در هنر نازك

  ؛)سوهان چوب(ساب  هاي دستي، انواع مغار، انواع چوب دستي، انواع زيزه انواع اره

 كماني، كوليس، گونيا، انواع لوالي فلزي، ةدستي، ار چكش در وزنهاي مختلف، انواع تيغة مته

  . و غيرهسمبهليسه، 

  

   هنريةنام زندگي

 ة سالگي بنا به توصيشش از سن - محل تولدم شهر سنندج- هجري شمسي١٣١١اينجانب متولد 

 فرزند ،زد دايي خود مرحوم استاد عبدالمجيد نعمتيان نكاري  فراگيري هنر نازكبرايوالدينم 

سال شاگردي ايشان، دوازده پس از مدت . اهللا نعمتيان، به شاگردي پرداختم مرحوم استاد نعمت

 سال است كه اين هنر را ٦٣دم و جمعاً تا اين تاريخ مبادرت كرشخصاً به تأسيس كارگاه شخصي 

 ارزش هنري به دليل كه هنر را بهاست   وده و هميشه سعي من بر اين بام دادهادامه 

 با استعانت از خداي سبحان توانستم تحولي در اين ودهندگان و مشتاقان هنر ارائه دهم  سفارش

هاي هنري خود قطعات چوب را به ضخامت  ساخته كه در اغلب دست طوري به. وجود آورم هنر به

آثار . است  سابقه بوده  صنعت و هنر چوب بيگيرم كه تا اين تاريخ در ميكار  و ظرافت تار مو به

هاي متعدد تلويزيوني مانند ديدنيها، سير و  م در نمايشگاههاي داخلي و خارجي و برنامها هنري

و جزء تعداد معدودي از هنرمندان است    به معرض نمايش گذاشته شده ...جم و سفر و شبكة جام

ام و   يك هنري دريافت داشتهةدرجة ارم، گواهينامهاي متعدد از آث كشور هستم كه پس از ارزشيابي
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 كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ة فرهنگ وابسته به ادارةدر خانرا كاري   كالس نازك١٣٦٣از 

 و توانستم شاگرداني تربيت نمايم كه آثار هنري آنان در كردمسال اداره چهارده مدت  كردستان به

ديپلم افتخار شدند پنج مشهد، همدان و اصفهان موفق هاي هنرهاي تجسمي در تهران،  جشنواره

هاي   كه پيشرفتاند  هنرجويان اين هنر بوده، و براي اولين بار نيز تعدادي از خواهرانبگيرند

اكنون در سمت مربي مشغول به كار هستند و چند نفري هم در كارگاه   همبسياري داشتند و

  .مشغول هستندكاري  شخصي به كار نازك

  

  هاي هنري اينجانب ساخته و دستآثار 

سال قبل با تحمل زحمات سي ام حدود  اينجانب كه با شوروشوق تام و تمام اين هنر را ادامه داده

اي از آثار هنري  و قبول محروميتهاي زياد با سعي و تالش و دقت تمام درصدد ساخت مجموعه

د، كردستان ايران اسالمي، در موطن عزيز خوو جاودانه  بس ارزنده يخود برآمدم تا يادگار

كه با سپاس به شود برجاي گذارم تا آيندگان خصوصاً جوانان را بدين هنر زيبا آشنا و رهنمون 

كاري  فرد را با ويژگي خاص و ريزه  زيبا و منحصربهةدرگاه خداوند بزرگ، توانستم اين مجموع

 بارها ،كه قبالً اشاره شد رطو  كه همان، به اتمام برسانم،شوقم است و  كه حاصل سالها شور،دقيق

  .اند از آن بازديد كردهاقشار مختلف 

  :نمايم هايي از آثار متنوع خود اشاره مي اينك به نمونه

  ؛نظير هاي مخصوص قرآن مجيد با ظرافتي خاص و بي  انواع جعبه-١

  ؛ به آيات مبارك قرآنني انواع رحل قرآن كريم مز-٢

  ؛ انواع سيني-٣

  ؛ بشقاب انواع كاسه و-٤

  ؛دستي زنانه  انواع كيف-٥

  ؛تحرير  انواع كيف-٦

  ؛هاي جواهرات  انواع جعبه-٧

  ؛خوري  انواع شكالت-٩
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  ؛ انواع قاشق و چنگال-١٠

  ؛رايش زنانهآ انواع جعبه -١١

  ؛) مدل١٢( انواع قلمدان در مدلهاي مختلف -١٢

  ؛ انواع پيپ-١٣

  ؛دستي آموزشي دست استاد  انواع چوب-١٤

  ؛ع جعبه سيگار، روميزي و قوطي سيگار جيبي انوا-١٥

  ؛ انواع جعبه خوشنويسي-١٦

  ؛وقوس فيزيكي  عينك چوبي براي اولين بار در نهايت ظرافت با رعايت كش-١٧

  ؛ انواع عصا در مدلهاي مختلف-١٨

  ؛ انواع زيورآالت زنانه و غيره-١٩

  .است قطعه اثر هنري ١٠٨كه جمعاً بالغ بر 

  

  نمايشگاهها

 نمايشگاه داخلي و خارجي شركت نمايم كه ٦٢ام در  گي هنري خود تا اين تاريخ توانستهدر زند

  :شود به مواردي از آن اشاره مي

  ؛ برپايي نمايشگاههاي متعدد انفرادي و جمعي در سنندج به مناسبتهاي مختلف-١

  ؛هاي هنرهاي تجسمي در مراكز اكثر استانهاي كشور  نمايشگاه جشنواره-٢

 نمايشگاه سراسري صنايع دستي كشور به مناسبت چهاردهمين اجالس آسيايي  نخستين-٣

هاي   كه آثار هنري اينجانب در رديف غرفه١٣٦٩شوراي جهاني صنايع دستي در شهر اصفهان در 

  ؛برجسته قرار گرفت

مدت يك ماه تمام در شهر  به ١٣٧٠ نمايشگاه و فستيوال هنر ايران در كشور آلمان در -٤

  ؛سلدورف

  ؛١٣٧٠در )  دبي-ابوظبي( عربي ة فرهنگي ايران در امارات متحدة نمايشگاه هفت-٥

  ؛ شركت در تمامي نمايشگاههاي ايرانگردي در تهران و ساير مراكز استانهاي كشور-٦
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  ؛ شركت در نخستين نمايشگاه آثار برگزيده صنايع دستي آسيا و اقيانوسيه-٧

هجده  جهاني صنايع دستي در تهران با حضور  همزمان با هفدهمين مجمع آسيايي شوراي-٨

كه آثار هنري اينجانب مقام اول را ) هند، پاكستان، چين، ژاپن، استراليا و غيره(كشور از جمله 

خاطر قدرت طراحي، اجراي   لوح تقدير زرين سازمان صنايع دستي شد بهةو برندكرد كسب 

 با نظر داوران ايراني و خارجي در آبان ماه  آثار هنريةالعاده در ساخت و ارائ مناسب و تنوع فوق

  ؛١٣٧٢

 در محل ١٣٧٣ماه   شركت در سومين نمايشگاه سراسري صنايع دستي ايران در آبان-٩

  ؛المللي تبريز نمايشگاههاي بين

 ميراث فرهنگي در تبريز و شهر مرزي مريوان در سالهاي ة نمايشگاه انفرادي به مناسبت هفت-١٠

  ؛١٣٨١ و ١٣٧٤

كاري، منبت،   نازك ةنمايشگاه تخصصي در رشت(هاي چوبي  ركت در نمايشگاه بزرگ نگاره ش-١١

  ؛١٣٧٨در شهريورماه ) معرق

  ؛١٣٧٩اجتماعي در مين أ بهزيستي و تة تشكيل نمايشگاه انفرادي به مناسبت هفت-١٢

 در كردستان عراق در شهرهاي هولير، دهوك، اربيل و  شده شركت در نمايشگاه برپا-١٣

  .ليمانيهس

هاي آستان قدس رضوي،  هايي از آثار هنري اينجانب در موزه  نمونههمچنين بايد اضافه كنم  

شود   كردستان عراق نگهداري ميةآرامگاه بوعلي سينا در همدان، سازمان صنايع دستي ايران، موز

م اعم از ام و اشعار زيادي ه و تاكنون بيش از چهل قطعه تقديرنامه و سپاسنامه دريافت داشته

كه از است    در وصف آثارم سروده شده ...كُردي و فارسي در قالب غزل، رباعي، قصيده و

  :رسانم  عرايضم را با بيان اين بيت به پايان مي، در خاتمه.نمايم سرايندگان مجدداً تشكر مي

 آمـــدن و رفتــن و از ياد شــدن    اثر نيك ببايد به جهــان ور نه چه سـود


