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محمود جوادی پور، 
عضو جاوید فرهنگستان هنر

زنده یاد عبدالمجید حسینی راد

اســتاد محمــود جوادی پــور )1299ــــ1391ش( در طــول شــصت ســال 
فعالیــت هنــری خــود بــه تمــام معنــی نقاشــی ُپــرکار بــوده اســت. 
ســال ها تــالش و تجربه گــری در زمینه هــای مختلــف هنــر تجســمی: 
گرچــه دلیــل اصلــی  گرافیــک و تصویرســازی، ا طراحــی، نقاشــی، 
کارهــای اوســت، در عیــن حــال نشــانه فعالیــت مــردی اســت  تنــوع 

کوشــیده اســت.  کــه بــا تمــام تــوان در زندگــی حرفــه ای خــود 
ایــن  شــد؛  زیبــا  هنرهــای  تازه تأســیس  دانشــکده  وارد  جوادی پــور 
گرفتــه بــود.  یســی اش، بــوزار، شــکل  ــر اســاس الگــوی پار دانشــکده ب
گردان  در ایــن دوران، از یــک ســو میــراث مکتــب کمال الملــک و شــا
کشــور مســلط بــود و ذوق عــام و خــاص را تحــت  او بــر فضــای هنــری 
کــه از چنــد ســال  ــود و از ســوی دیگــر تالشــی  ــرار داده ب تأثیــر خــود ق
گرفتــه بــود، مســیری  قبــل بــا راه انــدازی اداره صنایــع قدیمــه صــورت 
بــا دیــدگاه هنرمنــدان تعلیم گرفتــه در  متفــاوت و شــاید متناقــض 
کمال الملــک را دامــن مــی زد. ایــن ســال ها همچنیــن بــا  مدرســه 
ــه  ــوی دوم ب ــت پهل ــی حکوم ــی و جایگزین ــی داخل ــرات سیاس تغیی
جــای رضاخــان مصــادف بــود. از طرفــی نیــز بــا اولیــن ســال های 
مــا  کشــور  گرچــه  ا بــود.  هم زمــان  جهانــی  جنــگ  دومیــن  از  پــس 
به  طــور مســتقیم در جنــگ وارد نشــد، تبعــات سیاســی و اجتماعــی 
گرفــت. بــا ایــن توصیــف فضــای فعالیــت  آن دامــن ایــن ســرزمین را 
کم تحــرک  و  محــدود  بســیار  نه فقــط  ســال ها  آن  در  تجســمی 
به نظــر می رســد، بلکــه عــدم حمایــت از فعالیــت هنرمنــدان، نبــوِد 
نگارخانــه بــرای نمایــش آثــار، و تناقضــات موجــود باعــث می شــد 
جوادی پــور،  ماننــد  ســال ها،  آن  ُپرشــور  و  جــوان  هنرمنــدان  کــه 
دانشــکده  در  آنچــه  و  هنــر  نشــان دادن  بــرای  را  تــالش خــود  همــه 
گیرنــد. جوادی پــور در چنیــن  کار  تازه تأســیس آموختــه بودنــد، بــه 
ــه ای شــروع  ســال ها و اوضاعــی فعالیــت هنــری خــود را به طــور حرف
می کنــد. او پــس از فراغــت از تحصیــل دانشــکده در چاپخانــه بانــک 
ــی  گرافیک ــای  کاره ــارب  ــن تج ــود و اولی کار می ش ــه  ــغول ب ــی مش مل
را در آنجــا بــه دســت مــی آورد. پــس از آن در ســال 1328 »کاشــانه 
هنرهــای زیبــا« یــا »گالــری آپادانــا« را بنیــان می نهــد. او و همراهانــش 
آثــار خــود و دیگــر  بــا برگــزاری نمایشــگاه هایی از  کاشــانه  در ایــن 

و  ضیاء پــور  اســفندیاری،  همچــون  دانشــکده،  فارغ التحصیــالن 
جــواد حمیــدی، راه انــدازی جلســات ســخنرانی و بررســی مکاتــب 
نقــد هنــری ســعی می کننــد فضــای  بــه  و دامــن زدن  مــدرن،  هنــر 
متناســب بــا فعالیــت نقاشــی نوگــرا را در تهــران بــه وجــود آورنــد. 
کادمــی  گذرانــدن دوره هــای تکمیلــی در آ اســتاد ســرانجام پــس از 
هنرهــای زیبــای مونیــخ، در ســال 1332 بــه اســتخدام دانشــکده 
هنرهــای زیبــا درمی آیــد. از آن پــس فعالیــت جوادی پــور به عنــوان 
یــک هنرمنــد و مــدرس دانشــکده، بــه خلــق آثــار نقاشــی منحصــر 
می توانــد  تجســمی  هنرمنــد  کــه  نقشــی  بــه  بنــا  بلکــه  نمی شــود، 
ایفــا  اقتصــادی  و  و اجتماعــی  فرهنگــی  فعالیت هــای  در عرصــه 
کار  کــه از  کنــد، بــه تولیــد آثــاری متنــوع می پــردازد. او بــا تجاربــی 
در چاپخانــه بانــک ملــی اندوختــه اســت، وارد فعالیت هــای هنــر 
گرافیــک می شــود. طراحــی تمبــر، اوراق قرضــه، نشــان و اعــالن و 
کــه جوادی پــور را عــالوه  به ویــژه تصویرســازی، فعالیت هایــی اســت 
گرافیــک  بــر نقاشــی نوگــرای ایــران، به عنــوان پیش کســوتی در عرصــه 

معاصــر ایــران معرفــی می کنــد.
آنچــه بیــش از همــه در آثــار اســتاد جوادی پــور به عنــوان یــک نقــاش 
ــازی  ــوای فضاس ــا و حال وه ــن، رنگ ه ــورد، مضامی ــم می خ ــه چش ب
کثــر قریب به اتفــاق هنرمنــدان  نقاشــی ایرانــی اســت. اصــواًل در آثــار ا
دانشــکده  فارغ التحصیــالن  اولیــن  یعنــی  جوادی پــور،  هم نســل 
کــه بســیاری از آنها )ضیاء پور، حمیــدی، کاظمی...(  هنرهــای زیبــا 
همچــون اســتاد جوادی پــور بــرای تکمیــل آموخته هــا و شــناخت 
پایــی  ارو هنــر  مــدارس  در  نیــز  را  چندســالی  مــدرن،  هنــر  از  خــود 
گذراندنــد، عمومــًا بــه ســنت های هنــر ملــی و بومــی ایــران توجــه 
گرایــش بــه ســمت زبانــی ایرانــی و هویتــی ملــی در آثــار  شــده اســت. 
ــور و هم نســالنش، نشــان از روحیــات ملــی، هویت جویــی  جوادی پ
و دل ســپردگی آنهــا بــه هنــر و فرهنــگ ایرانــی دارد. تقریبــًا هیچ کــدام 
از فارغ التحصیــالن اولیــه دانشــکده هنرهــای زیبــا نه فقــط یکســره 
کنــار ننهادنــد، بلکــه تــالش  هنــر و ســنت های فرهنگــی ایرانــی را بــه 
کردنــد تــا آنچــه را از مدرنیســم آموختــه بودنــد، بــا هنــر بومــی و اصیــل 
کننــد و بــه هنــر خــود رنگ وبویــی ایرانــی بدهنــد. آنهــا  ایرانــی عجیــن 
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گردانش  کمال الملــک و شــا کــه از  نــه مایــل بــه ادامــه مســیری بودنــد 
ــه می توانســتند از حقیقــت هنــر بومــی دلــی  ــود و ن ــده ب ــه جــای مان ب
ی کنند.  برگیرنــد و از آنچــه در هنــر غــرب رخ داده بــود، مقلدانــه پیــرو
کار  ــات  ــوش و موضوع ــتفاده از نق ــردازی، اس ــئله در رنگ پ ــن مس ای
ــور  ــی می کنــد و در آثــار جوادی پ ــی خودنمای ــدان به خوب ــن هنرمن ای

کــس دیگــر از هم نســالنش جلــوه دارد. بیــش از هــر 
آثــار تصویرســازی اســتاد جوادی پــور هــم از نظــر فضاســازی و هــم 
از لحــاظ به کار گرفتــن رنــگ و خــط به طــور قابــل توجهــی ملهــم از 
گرچــه او در بعضــی از تصویرســازی ها  نقاشــی قدیــم ایرانــی اســت. ا
کــرده، به خوبــی توانســته آنهــا را بــا آنچــه  گــراوور اســتفاده  از تکنیــک 
گرفتــه، پیونــد دهــد. در ایــن قســم آثــار،  یــت  از هنــر ایرانــی بــه عار
ــوان  ــر بومــی می ت هــم توفیــق اســتاد را در اســتفاده از ویژگی هــای هن
یافــت و هــم ظرفیت هــای نقاشــی قدیــم ایرانــی را در همراه شــدن  در
در  ایرانــی  نقاشــی  ویژگی هــای  واقــع  بــه  جدیــد.  تصویرســازی  بــا 
همراهــی بــا فضاهــای داســتانی و ادبیــات روایــی و ترجمــان آنهــا 
ــد الهام بخــش هنرمنــدان باشــد.  ــری همــواره می توان ــان تصوی ــه زب ب
ادبیــات  بــا  عمــده  تفاوت هایــی  معاصــر  ادبیــات  فضاســازی 
و  دشــوار  همیشــه  هنرمندانــه  کار  امــا  دارد،  فارســی  کالســیک 
کــه به رغــم ایــن  ــد  کــس توفیــق می یاب ــه اســت و بی شــک آن  خالقان

بیابــد. را  رابطه هــای هنرمندانــه  بتوانــد  تفاوت هــا 
او دوره هــای  دارد.  نقاشــی جوادی پــور ســیری شــگفت انگیز  آثــار 
گذاشــته اســت و مگــر نــه اینکــه هنــر  تجربــی بســیاری را پشــت ســر 
نوگــرا تحــوالت و تنــوع و خالقیــت را عمومــًا در تجربه گــری آموختــه و 
کــه آثــار نقاشــی اســتاد  نشــان داده اســت؟ بنابرایــن جوهــره مشــترکی 
بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازد،  گذشــته  را در طــول شــصت ســال 
یــث هنــر ایرانــی  تجربه گــری و در عیــن حــال تــالش بــرای حفــظ موار
ایــن  اســت.  فضاســازی  و  نقــوش  به کارگیــری  رنگ پــردازی،  در 
گذشــته بــه  پختگــی به ویــژه در آثــار مربــوط بــه بیســت ســی ســال 
نقاشــی او شــخصیتی ممتــاز بخشــیده اســت. در طــی ایــن ســال ها 
بازآفرینــی  و  منظره پــردازی  در  شــورانگیز  آرامشــی  بــه  جوادی پــور 
فضاهــای مــورد نظــر خــود دســت یافتــه اســت. منظره چشــمه عال که 

یشــه دارد، منظــره ای بــه تمــام معنــی ایرانــی  گذشــته او ر کارهــای  در 
بــا رنگ هــا، پیکره هــا، درخت هــا و آســمان شــبانه اش، و  اســت؛ 
کــه از ســنت و زندگــی نقاشــی ایرانــی در آن بازتابیــده اســت.  نــوری 
گســترش نســبتًا  ــه پیکره هــا،  ترکیب بنــدی ســاده ازدحــام صمیمان
کــه بــه مناســبت های مختلــف  عمــودی فضــا و نقــش و نگارهایــی 
ــز و شــیراز  ــاد منظره ســازی های مکتــب تبری ــه ی کار آمــده، مــا را ب در 
در  اســتاد  دیگــر  منظره ســازی های  می انــدازد.  صفــوی  عهــد  در 
ی تپه هــا،  ایــن ســال ها همچــون ســقف های ســفالین، آفتــاب رو
را  پرشــور  آرامــش  همیــن  خرمــن،  جمــع آوری  و  خفتــه  کوه هــای 
گویــی اســتاد در ایــن آثــار فراتــر از زمــان و مــکان  کرده انــد.  بازنمایــی 
کــوه و درخــت و چشــمه آب و خوشــه های  گرفتــه و در آســمان و  قــرار 
گویاتــر از هــر  کــه  گل هــای آفتاب گــردان ســکوتی می بینــد  گنــدم و 
کــه همچــون زندگــی و هنــر  ــان ســخنی دارد  کالمــی اســت و ایــن زب
خــود اســتاد در طــی ایــن ســال ها از تابلوهایــش شــنیده می شــود. 
کنــار ایــن منظره ســازی ها فضاهایــی  در دیگــر آثــار جوادی پــور در 
و  شــیرینی ها  ســرگرمی ها،  ســو  یــک  از  کــه  اســت  شــده  ایجــاد 
را در چهــره آدم هــای آشــنا و غریــب،  غفلت هــای زندگــی روزانــه 
می دهنــد  نشــان  و...  روســتایی  و  شــهری  گمنــام،  و  مشــهور 
کــه در بــازار روســتایی(؛ و از ســوی دیگــر رازهــای معنــوی  )آن چنــان 
کــه در  ــا تشــبیهاتی ســاده برمــال می کننــد )آن چنــان  ایــن زندگــی را ب
گاهــی  گرفته انــد(.  کوزه هــا جــای همه چیــز را  کــه در آنهــا  تابلوهایــی 
کــه جــای همه چیــز را می گیرنــد. آدمــی  اشــیا آن قــدر تکــرار می شــوند 
کوزه هــای جوادی پــور نه فقــط ایجــاد  را تــرس موهــوم فرامی گیــرد، امــا 
بــه  همیشــگی،  ســؤال های  بــه  را  مــا  بلکــه  نمی کننــد،  وحشــت 
پاســخ های ناتمــام، بــه ســرزمین  فالســفه شــرقی و بــه درون فضاهــای 

اســاطیری و افســانه ای دعــوت می کننــد. 
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