
 

 

 

 

 

 

 

 



 مردی از جنس ملکوت 

 هب اهتمام 

 

 حزین ) زرها ( خوش نظر 

 

 

 



 خيز ات رب كلك آن نقاش جان افشان كنيم

 كاین همه نقش عجب رد گردش رپگار داشت

 

 ک ک ه  هنر نی ب قرقراری د   مییو از زبان هنر هچ بگو

 نی ب بدنبا  نیستان گشتن  ک



 ک  نی ب انز خریدن ک نی ب از نیاز خود با او گفتن

 نی ب از او دینشن ک 

 و شعر و موسرقب و نقاشب و ............ و هنر  کآنچنان را آنچنان رت مب کند .

 و شعر نی ب قرقراری د  ک و موسرقب آوای شورانگيز عشق است .

 و نقاشب .................. 

 و نقاشان تصوریگر عشقند ک ه  نقش خیا  رب رد و دیوار د  مب زنند .

 بسیار زعزی و گرانماهی ک استاد فرشچیان و استاد 



ه  گویب رد آهنیی ی قلب عاشق و صاف و صرقلب اش ک نقش اه رنگ مب پذریند و از 

 صفحه سپید د  با دستان قدرتمند و هنرمندش هب روی اتبلو جان مب گيرند .

 و ره نقش یك شعر بلند است از ضمير اتبناک نقاش ک ه  رب روی بوم نقاشب جان گرفته

 است .

 و ره اتبلو یك مثنوی زبرگ است ک ه  با زبان خطوط و رنگ سخن مب گویند .

 استاد فرشچیان ک خود حافظ دیگری ست ه  با زبان رنگ شعر مب گوید .

 زبان هنر ک زبان روح است .

 زبان شیدایب جان اتبناک هنرمند است ک 



 دارند ک انس  و همه با این زبان

 .  انسب دریینه هب قدمت جهان

 

 

 از میان آاثرم اتبلوی عصر عاشورا را بسیار دوست دارم .: 

 



  انهم استاد محمود فرشچیان مروری كواته رب زندگب

 

 رد شهر هنررپور اصفهان دیده هب جهان گشود. 8031استاد محمود فرشچیان رد سا  

كارگاه استاد  پدرش ه  مردی هنردوست بود با توهج هب اشتیاق فرزند هب هنر نقاشب او را هب 

رهنمون كرد. وی سپس رد هنرستان هنراهی زیبای اصفهان  «ميرزاآاق امامب»حاج 

 عليم گرفت.ت « عیسب بهاردی»از استاد 



پس از پایان این دوره هب اروپا رفت و چند سالب رد آنجا هب مطالعه و ربرسب آاثر نقاشان  

 ربجسته رغب همت امگشت

 .هب رهیافتب اتزه از هنر نقاشان با مییاراهی جهانب رسید و رد هجيتن همين مطالعات بود ه  

پس از بازگشت هب اریان كار خود را رد اداره كل هنراهی زیبای تهران آغاز كرد و پس 

از مدتب هب مدرییت اداره هنراهی ملب و استادی دادكشنه هنراهی زیبای دااگشنه تهران 

 انگيزک  و خلق آاثر تفگشربگزیده شد. رد این میان با كار و كوشش مداوم 

 .آوازه هنری او رد اریان و رد فراسوی مرزاه گسترش یافت

 استاد فرشچیان رد حيطه نقاشب اریانب هب وجود آورنده سبك و مكتب خاصب است 



اهی نوک اقبليت و كارایب  ه  رد عين توهج هب اصالت مبانب سنتب این هنرک با ابداع شيوه

 ه است.نقاشب اریانب را افزايش داد

او این هنر را غنا بخشید و از حالت الزامب یك پدیده متكب هب شعر و ادبیات راه ساخت  

 و رسالت و ارزشب رد حد ساری هنراه رد نقاشب اریانب پدید آورد.

 اهی استاد آميزه دلپذریی از اصالت و نوآوری است. نقاشب 

مزاه و اشارات ردونب اهی ظرنف و مدورک راز و ر بندی وی با خطوط روان و رتكيب 

 آورد. نهفته را رد آاثر خود هب وجود مب

 ای فرارت  رد همين حا  با نوآوری رد گزينش موضوع و رپداخت ارث هب گستره 



شودک  اهی اتبناک و مواجب ه  رد آاثر استاد دیده مب رسد. رنگ اهی مرسوم مب از اقلب

كار ه  افساهن  .رسد ای هب نظر مب آیتب است از ابت

 ر استاد فرشچیان رد  شي از صداه نماهاگشه فردی و معيب رد اریان و ساری كشوراه ربپا گشته آاث

 رو شده است. و با استقبا  بسیار زیادی روهب

ای ه   ردپب معرف شهرت ايشان رد پهنه جهانب است؛ هب گوهن اهی پب ربگزاری نماهاگشه 

ای از آاثر او  ان هنر هب داشتن قطعهداران شخصب و عاشق اه و مجموهع اه و کتابخاهن موزه

 .كنند مبااهت مب



اتريخب سعدآبادک سازمان ميراث فرهنگب -با تأسیس موزه فرشچیان رد مجموهع فرهنگب

كشور رب آن شد ات فرصتب ربای عموم هموطنان زعزی و هنردوستان جهان فراهم آورد ات از 

 مل آورند.آاثر این هنرمند زبرگ رد یك مجموهع زیبا بازدید هب ع 

 .رد این موزه بالغ رب هفتاد ارث از آاثر استاد گردآوری شده است 

همچنين طراحب
االئمه حضرت  اهی ضريح مطهر و منور حضرت اباعبداهلل)ع( و اثمن 

رضا)ع( هب قلم ماندگار و با كفایت استاد فرشچیان صورت گرفته است ه  این نقوش 

و هنر اریان ه  استاد هب صورت افتخاری  زرینک یادمانب است خجسته رد اترخي فرهنگ

 .انجام داده و هب این توفيقک مفتخر است



تحصیلب
 :روند 

 (8030)آاق امامب و استاد بهاردی  آزمایب رد كارگاه استاد حاج ميرزا  طبع

 (8031دیپلم عالب از هنرستان هنراهی زیبای اصفهان )

 ه رغب و هنرآموزی رد وینسفر هب اروپا جهت مطالعه و ربرسب آاثر نقاشان ربجست 

 (8003سا  ) 7هب مدت  

 (ردیافت ردهج یك هنری )معاد  دكترا

 :اه فعاليت



طراحب ضريح حضرت رضا)ع( وطراحب ضريح حضرت اباعبداهلل)ع( و عضویت رد 

 هيئت اجرایب و نظارت دقيق رب ساخت آن

 طراحب ضريح شهدای كربال

 (طراحب سرداب مطهر مرقد حضرت رضا)ع

 يح سرداب غيبت رد سامرا طراحب ضر

 استاد دادكشنه هنراهی زیبای دااگشنه تهران

كا« نور و دانش»بنیانگذاری مركز مذهبب و فرهنگب   رد شهر رارتفرود نيوجرسب آمری



 ها کتاب 

 (8030تصوریگری شاهناهم فردوسب )

 (8033اهی محمود فرشچیانک جلد نخستک اگنبه رتممه و نشر کتاب ) اه و طراحب نقاشب

گار )مح   (8073مود فرشچیانک جلد دومک ااشتنرات ن

 (8073پهلواانن زبرگ رد شاهناهم فردوسب )

 (8073اهی پهلواانن رد شاهناهم فردوسب ) داستان

 محمود فرشچیانک جلد سومک چاپ آلمان

 یونسکوک چاپ ایتالیا  محمود فرشچیانک جلد چهارمک



 (8017و هنر گویا ) محمود فرشچیانک مجموهع آاثرک جلد پنجمک خاهن فرهنگ

 مقاهل

كا رساهل  اهی تحقرقاتب و سخنرانب رد مورد هنر اریان رد امری

 

 نماهاگشه اه 

 گالری افكس ورث نيویورک



 موزه هنراهی معاصر تهران

 گالری مينیاتور هنراهی زیبا

كاگو  موزه علم و صنعت شي

 دااگشنه یواتک شهر سالت لیك

 DCموسسه خاورمیاهنک واشنگتن

نجمن اری
كاک تهرانا  ان و امری

 موزه اریان باستانک تهران

 موزه الهورک الهور



 شورای ملب هنرک كراچب

 موسسه فرهنگب هنریک راولپندی

 گالری كوروشک پاريس

 موزه هنراهی زیباک الجزریه

 دااگشنه تهرانک تهران

 اتالر فرهنگک تهران

 گالری هنراهی زیبای اروپاک وین

 گالری هنر مولرک مونيخ



 بارربی بک رمپالزای 

 گالری موسرقبک میالن

 موزه كاخ گلستانک تهران

 موسسه فرهنگب هنریک استانبو 

 موزه كاخ چهلستونک اصفهان

 موسسه فرهنگب اریان و ربیتانیاک اصفهان

 

 



 

 اهیب از افتخارات ربگ

 )8013ویكم ) ک نسخه قرن بیستWho s who قرار گرفتن انم استاد رد کتاب مشهور

 )8071ویكم ) م استاد رد ههرست روشنفكران قرن بیستقرار گرفتن ان

 )8073مدا  طالی ربرتین ردهج هنری )

كارک ایتالیا )  )8117تنديس طالیب اس

 )8031تنديس طالیب اروپایب هنرک ایتالیا )



 (8030نشان هنر نخل طالیب ایتالیا )

 )8033دیپلم آكادمیك اروپاک آكادمب اروپاک ایتالیا )

 )8038ه هنرک ایتالیا )دیپلم لیاقت دااگشن

 )8033جازیه او  وزارت فرهنگ و هنرک اریان )

 )8007المللب هنرک بلژیك ) مدا  طالی جشنواره نيب

 )8008مدا  طالی هنر نظامبک اریان )

 (8010اهی ماندگار ) ربگزیده همايش چهره

 



 خوشتر آن باشد ه  سّر دلبران

 گفته آید رد حدیث دیگران 

 ريشاررپوفسور فرانسیس 

 ربد آاثر فرشچیان ما را هب حا  خلسه مب

 دار ارشد بخش نسخ خطب کتابخاهن ملب فرانسهک ک موزه«فرانسیس ريشار»رپوفسور 

 یان معتقد است: ردباره آاثر استاد محمود فرشچ  

 باید عنان خیالمان را راه كنيم ات هب دنبا  تخيل این هنرمند رود»
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 تقریبا صوفیاهن ببرد. « حا »و بگذاريم او ما را با خود هب همان خلسه یا  

 توان هب ذوق و قريحه این هنرمند احترام كرد؟ آیا زیبارت از این مب

حمود فرشچیان را مالحظه کندک هيجان شدیدی رد ای از م  ره ه  ربای نخستين بار طرح یا نقاشب 

 همه است ه   یابد ه  فرشچیان هنرمندی کند و از همان اولين لحظه ردمب خود احساس مب

آن بهره ربداری كنندک  از چگوهن اند دانسته مب او از شيپ استادان ه  را  منابيب و اصو 

 .خص وژيه خود را داراستشناسدک با این همه ارث هنری او َتش  عمرقا و هب خوبب مب

ولب بب چيه رتدیدک سخن گفتن ردباره هنر این هنرمند زبرگ بدون یادآوری و بیان تخيل 

توان گفت  نماید؛ هنری ه  مب العاده و باور نكردنب و خالقيت توانمند او لكشم مب فوق



 چنان اهميتب رد کند؛ رویایب ه  دوستان اریانب ما آن گری مب هب صورت رویا جلوه

 .شمارند اند ه  آن را رد حد پیشگویب مب تعبيرش اقئل

گارگری فرشچیان است نيز رد خدمت  چيپ و خم و فراز و نشيب اهیب ه  آراهی رتكيبات ن

اند ه  مظهر جاودانگب استک ه  اریانیان  همين رؤیاست و آنها حالتب از همان ارباهیب

ينیاتوراهشان پذریفته و هب كار اه رد م  از آغاز قرون وسطب ربای پوشش و آرايش آسمان

 گرفته بودند.

ربد و  پایان از رؤیااه مب اهی بب شمار ما را با خود هب گرداب اهی بب اه و منح ب این چيپ و خم 

 دارد ه  ما كیستيم؟ ردباره خودمان هب رپسش وامب



 از كدامين جهانيم؟ 

را بدین صورت ردآورده موی فرشچیان آن  آیا ما از ساکنان همين جهانب هستيم ه  قلم 

 است؟

اهی زبرگب از زندگب انسان قرار  جویب این هنرمندک ما را هب همراه خود رد ربارب سواالت و پب 

گان ه  شاید نيز همان  مب  باشندک« رپیان»دهد. آن مردان جوانک زانن یا فرشت

 .سازند هب بهترین وهجک احساسات واال و لطرفب را متجلب مب 

كاراهی این هنرمند گویب هب آانن جان اه كیست ه  چهره ی فریبا و دلربای زاننب را ه  شاه

 بخشیده است با دیده تحسين نگريسته باشد؟



انگيزی شدیدی استک تماشاكننده  ای از صفا و پاكب و هيجان آانن با دلربایب ه  آميزه 

 .كشانند سازند و او را هب دنیای خیا  مب را مسحور خود مب

گاره اهمهچ تضادی میان ج اهی آتشين و  اهی كمرنگ و رخساراهی سبزه با آن ن

 غيراقبل نفوذ آنهاست؟ 

شان همانند  زده و رپچين و شكن اهی گره الی جاهم كشان از الهب پیكرانک دامن این رپی

گارنگ ه  ربگرد رب و دوش آورند و با حمايل اهیب آتشين سر ربمب شعله شان  اهی بلند رن

 نوازندک  قصیدن آهنگ مبدچيپ گوییا ربای ر مب

گارگری است ه  این چيپ و خم دادن و اوج و حضيض بخشیدن بدان چهره  اه همان ن



آن نيز دقرقا رد راستای سنت نقاشان زبرگ رهات رد پایان قرن پازندهم )میالدی(  

الدین بهزاد نقاش را  انگيز آن نیست ه  امك  است و مگر توهج عميق بدان و بیان د 

 اهی اریان ساخته است؟  ستاد رد میان همه مينیاتوريسترتین ا زبرگ

 و بهزاد نيز اقعدات آن را از زندگب صوفیاهن خود الهام گرفته 

 .ه  او را رد تحقق چنين نوآوری اعجازآميز و كريماهن مجاز ساخته است

ای ه   كننده هنر فرشچیان رد این جهت بسیار توانمند است زریا با زربدستب خيره

منش و روش ظرنف اوستک با قدرتب كوبنده با انسان امروزی سخن ربخالف 

گارگری اریانب  مب رد انكجاآباد از راه  -رد دنیایب افرغ از زمان-گوید و رب اساس سنت ن



بخش و شورش و عشقک نبرد  و رسم و موضوعات بنیادی زندگب انسانک نيروی حیات

 سراید. رود مببا عناصر سازگارک دلدادگب و شرفتگب اندوه و مرگ س 

چنان سرشار از دنیای لبرزی از مظاره و تصاوری است ه  هب خودی خود  هنر اریانب آن 

جهانب دیگر است و فرشچیان كلید این جهان را داراست او ما را هب دنبا  خويش هب 

ربد ه  تخیلمان مسحور و مجذوب و نیازمان هب زیبایب  گشت و گذار اسرارآميزی مب

گارگر است تن شود و  سيراب مب با خشنودی و رضایت كامل هب این جادوگر ه  همان ن

سپاريم و او ما را هب رازگشایب و كشف دنیایب از نعمت و توانگری ه  چيه  دهيم و سر مب مب

 .ربد امگن بدی را رد آن راه نیست مب



شدن و ردک كامل غنای این دستاورد و صورتگری ه  خطوط و  ربای متوهج با این همهک 

قدر ظرنف است ه  انمرئب  اش همانند چين و شكن زلفان محبوبانک آن كاری  افتظر 

 ماند. كردن نمب رسدک راهب جز آفرین گفتن و تحسين هب نظر مب

 باید عنان خیالمان را راه كنيم ات هب دنبا  تخيل این هنرمند رود 

رد. آیا زیبارت از این تقریبا صوفیاهن بب « حا »و بگذاريم او ما را با خود هب همان خلسه یا  

 توان هب ذوق و قريحه این هنرمند احترام كرد؟ مب



 رپوفسور الينور سيمز  -رپوفسور ارنست گروهب 

 ویكم یستآاثر فرشچیان نوآوری ربجسته رد قرن ب 

 رپوفسور ارنست گروهب و الينور سيمز معتقدند: 

گارگری را از » ازبار »راهنیده و با « گرایب شعر  تجسم»وژيگب آاثر فرشچیان آن است ه  ن

 ک هب هنری مستقل و خودكفا تبديل كرده است.«تصوریسازی 

 .ویكم است او هنرمند ربجسته قرن بیست 

گاره   ریانب را ه  همواره عنصری بنیادی رد وژيگب ملب اهی تصوریی ا آاثر اخير او ن

 «ازبار صرف تصوریسازی »راهنیده و از « گرایب شعر تجسم»آن سرزمين بوده از 
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 هب هنری مستقل و خودكفا تبديل كرده است. 

 .العاده فرشچیان نيز نیازمند شرح و تفسير است اهی خارق اهی دیگر این نقاشب جنبه 

  .اند ای انباشته جودات افساهناهی او غالبا از مو نقاشب

اه و ردختان  الی صخره اهی انمتعارف را از الهب گيرند؛ چهره جانوران از ارباه شكل مب

اهی انسانب یا موجودات فراواقيب  دارک صورت اهی موج توان بازشناخت؛ جاهم مب

 اند. رسد ه  از تخیلب نيرومند ربآمده گيرند. این همه هب نظر مب هب خود مب

اهی  گير رد بسیاری از نقاشب اهی مدور چشم اهی فرشچیان شتاهب نبه هب فرد دیگر رد نقاشبج  

 .اوست



وار تصوری  اهی گذشته اریان قطعا رب پاهی ساختار زریبنایب داریه اهی عالب رد دوره نقاشب

 اند. شده

ز آاثر بهزادک نقاش زبرگ دوره تيموری و سلطان محمد نقاش زبرگ دیگر دوره صفوی ا 

  رسند. با این همه رد قیاس با این استادان گذشته اریانک اند ه  هب ذهن مب اهیب نخستين نموهن

اه و شاخ و  انگيزی پویارت است و چهره وار فرشچیان هب نحو تفگش تصوریرپدازی داریه

اند ه  گویب همه رد  ای چنان با یكدیگر رد چرخش و چيپ و اتب اه و موجودات افساهن ربگ

ای سامان گرفته است ه  حد قدرت دست  جای دارند و این همه هب شيوه گردابب

كار مب  .سازد صورتگر فرشچیان را یكسره آش



العاده او  آميزی فوق ای رازگوهن از هنر فرشچیان است ه  رنگ رد واقعک این جنبه

ک سيب رد پنهان كردنش دارد؛ با این حا  از آنجا ه  رد زریساخت همه آاثر او قرار دارد

 اش نيز پیداستک  موی قلم« نقاشب»از نخستين 

اهی آربنگ مات او  اهی تكرنگ نقاشب و حتب  شي از آن رد آاثر كمیاب و بخش

 شود. دیده مب

 هب این داليل و نيز هب دليل احترام او هب هنر واالی نقاشب اریانبک 

است بلكه فرارت از دار شايسته این سنت چند صدساهل  استاد محمود فرشچیان هن تنها ميراث 

 .رود یكم هب شمار مب و ای رد قرن بیست آنک هنرمند ربجسته



  جوک نقاش زبرگ چين هوانگ

 فرشچیان؛ هنرمندی ه  هب همه ادوار تعلق دارد

جوک نقاش زبرگ چينک رئیس مركز تحقرقات هنری چين و رئیس موزه  تاد هوانگاس 

 هوانگ پكن ردباره آاثر استاد فرشچیان معتقد است: یان

 او را از معدود هنرمندانب ساخته ه  ماندگارند و تنها فرزند زمان خويش دنتسين   آاثرشک» 

 « بلكه هب همه ادوار هنر تعلق دارند

ش زبرگ چينک رئیس مركز تحقرقات هنری چين و رئیس موزه جوک نقا استاد هوانگ

 هوانگ پكن ردباره آاثر استاد فرشچیان معتقد است:  یان
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او را از معدود هنرمندانب ساخته ه  ماندگارند و تنها فرزند زمان خويش دنتسين بلكه   آاثرشک»

  «.هب همه ادوار هنر تعلق دارند

اهیب ه  بنا هب سابقه اتريخب و فرهنگب  ربای ملتعصر ما دوران نوجویب و نوآوری است و 

خود دارای سنت هنری هستند عبور از مرحله كهن هب نو رد هنراهی سنتب و ملب يكي از 

 رتین تعهدات هنرمند رد ربارب جامعه است. رتین مسايل و از مهم ديچيپه

 ان من هب انگيزه عالهق دریین خود هب هنر هب مطالعه و ربرسب آاثر هنر اری 

 .هب خصوص نقاشب سنتب توهج و گرايش خاص دارم

كاری دااگشنه پكن و موسسه یان  هوانگ  ربگزاری سمينار و نماهاگشه هنر اریان با هم



متخصص 
مخصوصا سخنرانب و مباحث ارزشمند دكتر مظفر بختیار استاد ممتاز دااگشنه پكن و 

رت  رت و با دیدگاهب روشن هنقدر رد هنر و فرهنگ چين موجب شد ات هنرشناسان آگااه عالب

 هب آاثر كالسیك هنر اریان و ارتباط ظرنف و عميق نيب هنر چين و اریان بنگرند. 

 الدین بهزاد و رضا عباسب و محمودخان صبا ستايش ما را ربانگيخت  اهی امك  نقاشب

و آاثر خوشنويسب ميرزا غالمرضا اصفهانب نشان داد ه  هنر واالی خوشنويسب ات هچ حد 

تواند خود را از قید زبان و كالم راه سازد و هب عنوان هنر محض و مستقل و غيروابسته  بم 

گاهب وژيه و متعالب یابد.  جای

 رد نيب هنرمندان معاصرک استاد محمود فرشچیان ه  شهرت جهانب دارد  



اهی آن نوآوری کند و  موفق شده است رد نقاشب سنتب با حفظ اصو  و اصالت

 خاص و تأثيرگذار شود. دارای سبك و مكتب

یابند ه  نوآوری و رسیدن هب شيوه متمازی و ممتاز شخصب رد هنراهی سنتب ه   اهل هنر ردمب 

كار توأم با  اصالت آن رد حفظ سنت است ات هچ حد ماهی ذوق و خالقيت و قدرت ابت

 شناخت دقيق و اصيل از ميراث فرهنگب و اتريخب و رد عين حا  ربداشت 

 .ز نوآوری الزم داردردست و صحيح ا

 اند  گرای چين نيز رد شيپ گرفته این همان راهب است ه  نقاشان و استادان سنت 

 اند. آميز داشته آورداهی موفقيت و بعضب از آانن هم رد این زمينه دست



اهی  اهی هنریک استاد محمود فرشچیان را هب صورت يكي از چهره این امتیازات و وژيگب 

معاصر ردآورده و از معدود هنرمندان ماندگار ساخته ه  تنها فرزند ردخشان هنر نقاشب 

كان خودشان محدود  زمان خويش دنتسين و ارزشیابب آانن فقط هب مییاراهی زمان و م

 .اند شود. اینان هب همه ادوار هنر تعلق یافته نمب

 بازيل رابينسون عضو فرهنگستان ربیتانیا

 ربدن هب راز و رمز آاثر فرشچیان لكشم است پب

بازيل رابينسون عضو فرهنگستان ربیتانیا و سررپست بخش هنری موزه ویكتوریا آلبرت 

 لندن ردباره آاثر فرشچیان معتقد است:
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صاوری لكشم است و ربای ردک مفاهيم آاثر فرشچیان باید با ربدن هب راز و رمز ت  پب» 

 .اه و باوراهی نهفته او آشنایب داشت رعافنک ادبیات افرسبک انديشه

 

و از معانب  -رد واقع هنر تصوری کتاب-نقاشب سنتب اریان هنری ساده و صريح 

 اهی روانب هب طور كلب دور بوده است. پوشیده و نمادگرایب

پيراهی داقنقب است  ناهم فردوسب و یا خمسه نظامب بیانگر ساده و ببتصاوری كتب شاه 

ای ه  هنرمند نقاش رد ايجاد آن تواان  اه آمدهک اما با همه زیبایب و دلفریبب ه  رد داستان

 بوده است.



 نظير دیوان حافظ-حتب رد نسخ خطب كتبب ه  محتوای آن افقد ره گوهن جنبه داستانب بوده 

گرایاهن و منطبق  اگر هم هب ندرت تصاوریی نقش بسته اغلب واقع -یا مثنوی مولوی 

 با رویداداهی داستان بوده استک

گامب ه  شارع از بازی چوگان و یا از شراب هب   هب عنوان مثا  رد مورد حافظ هن

 کند صورت تمثیلب یا رعافنب یاد مب

كارا بازی چوگان یا سروری از سرمستب را تصوری كرده است    نقاش آش

ا رد مورد مثنوی مولوی ه  البته نسخ خطب آن بسیار كم است نقاش تصاوری خود را ی

اهی متن كرده و رد این تصاوری كوششب ربای نمایاندن  رتشيب محدود هب ربخب داستان



 اهی معنوی نشده است. تعابير رعافنب و یا بیان ايپم

 با نقوشب ردشت نقاشب سنتب اریان پس از ادوار تکوی ب خود رد دوران مغو  ه  

 و دقيق اهی كاری  رزیه دوران از و یافت گسترش تدريج هب و نمایان آغاز شدک

اهی رپشکوه اوايل  ذشتک هب شيوهگ رهات مكتب انگيز اعجاب اهی آميزی  رنگ

همچنين و احساسب حاالت مرحله هب بعد عهد صفوی ويپست و
 و خطوط 

 .رسید هفدهم قرن رد مارهاهن اهی گيری  قلم

 .است متنوع و غ ب سنت چنين وارث انفرشچی 

كامل نقاشب اریان دیده مب  شود. رد آاثر او عناصر ره یك از مراحل ت



 العاده فرشچیان رد رتسيم خطوط و نقاشب رد هم ديچيپه اما ربرت از اینها مهارت خارق 

 دهد.  و مواج است ه  هب عنوان وهج تمازی هنرک دننيبه را تحت اتثير قرار مب 

 ه  رضا عباسب و پيروان او آن را هب استادی و مهارت هب كار گرفته بودندک امتیازی 

اهی فرشچیان هب طور كلب با آاثر  اما رد انتخاب موضوع و نيز شيوه رتسيمک نقاشب 

 پیشينیان او متفاوت است.

ذاتب و ممتاز عواطف اریانب را ردباره شعر و تخیالت شارعاهن   وی البته وژيگب

توفيق بازاتبب این عواطف را رد آاثر خود هب دست آورده است. داراست و نيز 

ای دنتسين ه  همچون نقوش دوران تيموری و  اهی فرشچیان تصاوری بسيط و ساده نقاشب



 صفوی بیانگر داستانب باشند.

 اه را تعابير تصوریی از عوالم ردونب نقاش باید دانست.  هب عكسک این نقاشب 

 رت از مالحظه پيروزی رستم  از و رمز این تصاوری لكشمربدن هب ر  هب همين دليل پب

 رب دیو سفید است.

رد واقع ربای ردک بهتر مفاهيم پوشیده رد این نقوشک آشنایب با رعافن و ادبیات 

 اه و باوراهی نهفته رد آنها ربای دننيبه ضروری است. افرسب و انديشه

دعای چنين الفتب را با منابع توانند ا اگر هچ كمتر كسانب رد میان غيراریانیان مب 

تواند همچنان تحت نفوذ قدرت  هذا یك هنردوست مب افرسب داشته باشندک مع



 اهی فرشچیان قرار گيرد و استادی و امك  مهارت وی را تحسين کند. زیبایب نقاشب

 او هب راستب وارث شايسته یك سنت دریپای ردخشان است.

 انهم هب فرشچیان:

ميرند.  شوند؛ كرداراهی ارهيم ب مب دانب تكرار مبتخيل خالق كرداراهی زی

 )ت.ج.شوچنگو(

دولتب ت.ج.شوچنگو  موزه كارمندان محترم؛ بسیار فرشچیان محمود آاقی جناب 

رد شهر كرفک پایتخت اوكراینک سپاسگزاری و ارادت عميق خود را خدمت شما ارباز 

 دارند. مب



اهی بسیار هنری و عمرقا فلسفب  ه نقاشباهی بهار امسا ک نماهاگش تقریبا رد سراتسر ماه

گاه انسان رد آن را مصور مب كا  زمي بک تکوین معنوی جهان و جای كنندک  شما ه  رد اش

 رد اتالراهی موزه ربپا بود.

كاراهیب این  تنها هنرمندی ه  نشانب از خداوند بخشنده مهربان رد اوست مب  تواند شاه

كرداراهی معنوی و دستاورداهی نوع انسانبک مانند بیافریند ه  رد آنها  چنين بب

 كم رد دو زهار سا  گذشتهک ات این پاهی محسوس و طبريب بازاتب یافته است  دست

 ایدک و این همه حساسيت را شما رد طریق نیكبک روش بک و هماهنگب گسترده

 گام ره دو هنرمند و دننيبه را هب ساحت علوی خواست متعالب هب طرنقب ه  گام 



 کند. رت مب طلوب لطف خداوندی زندیكو م  

اه را از یاد  اهی دنيوی انسان اهی آاثر شما اندک سختب نهادن رد جهان شخصيت ما با گام

 ربديم. مب

گاه  شد و آن اهی روزمره آسوده مب انپذری جنجا  كم از بيهودگب تباهب اهی ما كم جان 

 دک شدن رت دیده مب رت و روشن اهی آاثر شما ردخشان شخصيت

 گشتند.  و سرانجام رد پاكب و شفافيت چون رپتو آفتاب مب

 ام با آاثر خالهق شما اداهم یابد. امیدوارم آشنایب

شما را با خود « طبا  دوردست»هب یادبود خاطره دلنشين هنراتنک اتبلوی بسیار زیبای  



چون  انبغه اوكرای ب« ت.ج.شوچنگو»داريم ه  رد مجموهع ما و رد کنار ميراث خالهق 

 مرواریدی ات ابد خواهد ردخشید.

 استاد گرامبک آرزومنديم ه  رد همه كاراهیتان بخت یاراتن باشد 

 اه اداهم یابد اه و سا  اتن سا  اهی خالهق  و كوشش

 و ما را هب سوی ملکوت جاودانب خداوند هدایت کند. 

/ با احترامات افئقه؛  .زینچوک دقتنم و هنرشناس موزه ت.ج.شوچنگو / كرف 

 اوكراین

 اهی ماندگار نقل از: کتاب چهره



 

 استوارت كری ولشک سررپست موزه ساكلر دااگشنه اهروارد

 اهی دیگر  اهی پنهان نقاش جهان الهی

هنراهی اسالمب و هندی موزه ساكلر دااگشنه   سررپست بخشاستوارت كری ولشک 

 گوید: کندک مب یاد مب« نقاش ملکوتب»اهروارد ه  از فرشچیان با انم 

 اهی گرانبها رد زمينه فرهنگ و هنر اریان است؛ آاثر او سرشار از داده» 

وش او اهی نق  اهی بسیاری رد الهی آاثری ه  سرشار از راز و رمز زندگب است و نهفته 

 .توان دید مب
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گامب ه  انسان با محمود فرشچیان رد خاهن دنيشن آوای دلنشين رپندگان  وگو مب اش هب گفت هن

 ساز مجلس اویند. زمينه

هب راستب اگر این هنرمند رپ توان خالق اریان قرن بیستمک استاد گمنام رد دوران صفوی  

گارندگان اترخي هنر او را استا سده شازندهم مب  انمیدند. د رپندگان مببودک ن

اهی اریانب دارندک  اهيشک با همه ويپندی ه  با سنت اه و طراحب محمود فرشچیان و نقاشب 

 .متعلق هب این روزگارند

 ای است با احاهط كامل رب گنجينه دریپای هنر سنتب اریان  وی استاد ژپوهنده

كا را نيز هب خوب  ه  رد طب مسافرت  ب مطالعه كرده و هب اهی متعددک هنر اروپا و امری



 المللب هنرک خو گرفته است. عصر نيب

میالدی رد تبرزی یا  8333شمسب رد اصفهانک بلكه رد سا   8031اگر فرشچیان هن رد سا   

گاراهيش از ماهی  شدندک  اهی جهانب كمتری ربخوردار مب رهات هب دنیا آمده بود و نقش و ن

كار گرانقدری ربای سلطان محمدک طهماسب  توانست رد ردبار شاه رد آن صورت مب هم

 .ميرمصورک یا ميرزاعلب باشد

   ستودندک اهی فرشچیان را مب این استادان زبرگ عصر صفوی نقاشب

 نهدک اه آاثر آانن را ارج مب همچنان ه  او اكنون پس از قرن

 ولب دست تقدریک روزگاری او را هب دنیا آورد ه  نقاشب اریانب دریی است ه  با  



 رد تماس است.  هنر رغب

گاهب هب آاثر فرشچیان هب خوبب نشان مب دهد ه  سلرقه او رد زمينه منابع هنر اریان هب مرور  ن

كامل یافته است  .زمان متحو  شده و ت

اهی اوليه او یادآور رضا عباسب و مكتب او بوده كاراهی اخيرش آاثر سلطان  اگر نقاشب

 . آورد مب خاطر هب محمد هنرور زبرگ اریانب را 

ام ابعاد و  خوانده «نقاش ملکوتب»اهی این استاد ه  من رد جایب دیگر او را  اه و طراحب نقاشب

 .اهی گوانگون دارد جنبه

 اهی گرانبهایب رد زمينه فرهنگ اریان هب وژيه آاثر او سرشار از داده



اه و حيواانت بعدی  ردبار صفوی است و رد همان حا  با نمایاندن خصوصیات انسان 

 شده دارد. گيرد و رد مجموع ايپمب فرارت از مضامين رتسيم انگيز و آموزنده هب خود مب فرح

گاه نخست رویدادی از شاهناهم هب نظر مب   رسد نوعب سير و سلوک عارافهن آنچه رد ن

نيز هست. همانند شكسپيرک سلطان محمد رد میان مردم محبوبيتب گسترده داشت و ره طبيب  

  .را خوشایند بود

اهی  اه و داستان الخلقه و مردمان از ره رنگ و لباس رد رپده اهی عجيب كانک انساندلق 

شوند و رد فضایب آکنده از داقیق روانب نقشب را انفا  حماسب این دو هنرمند ظاره مب

كنند ه  رپندگان و  اند و همان قدر دننيبه را شرفته مب كنند. آاثر سلطان محمد فراوان مب



اه و روداه و آسمان رد آاثر این استادک  اهک كوه اهک ردخت حیاتش؛ گلحيواانت سرشار از 

 .حتب بدون همراهب انسان و حيوانک از حرکت و حیات لبرزیند

 اه را هب خوبب شناخته و بازیافته است. فرشچیان همه این وژيگب

ز اهی فرشچیان ره تنه ردختک ره شاهخک ره ربگک ره صخره سرشار از راز و رم  رد نقاشب 

 .توان دید الی نقوش او مب اهی بسیاری را رد الهب زندگب است و نهفته

انگيز است اما هن  شي از آنچه ه  باید.  بينش فرشچیان خوشایند است اما هب اندازه رهاس

شناسب این  اگر ابلیس رد کناری یا رد ورای توده رد هم ديچيپه ارب كمين كرده حس زیبایب

ای گره موزون شا   کندک اگر رد صحنه  او و دننيبه ايجاد مباستاد اریانب حد افصلب مانيب



انگيز  شودک رد تصوری دیگر از شمشير ربّان نقشب د  خوربویب هب كمند شيطان منتهب مب

 .سازد مب

 اند.  جا با هم رد كاراهی فرشچیان اندوه و شادیک رتاژدی و كمدی همه

 جام رب لب و دف رد دست  سالخورده صوفیان دلشاد« آید بهار مب»رد اتبلوی 

رویب ه   ای سبز هب دور رپی گون زمينه اند و سر رب كشیده از ژرافی تيره رد حا  سماع

 اند.  كوبان استک حلقه زده افشان و پای دست

 ای از وجد و دلخوشب نشان دارد رد این اتبلو همه چيز هب گوهن

  فرشچیان. انگيز روح و دلنشين توأمان آميز و اما همراه با لبخندی تلخ کناهی 



دهد و هب كهولت و پيری طینه طنزآلود  ما را نيز هشداری مب خنداند مب ه  حا  عين رد

 «.چيه پيری چون پير شیدا نیست»زند ه   مب

رود ات رب سيمای  نوازی شرفته و آشفتهک لرزان و مشتاق هب نوعب هب شيپ مب رد کنار اتبلو نب

 زن بوهس زندک

چشمان رپ تأللویب ه  هب ااتشگنن شكيل و رپ رمز و راز هب جای دختر رقصنده و رد پانيي اتبلو  

 خيره شده ات انپایداری ره گوهن سرخوشب را هشدار دهد. 

 توانيم هب تماشای  كنندهک مب پس از تماشای این تصاوری بسیار دقيق گيج

 انگيز دیگر فرشچیان ربويم اتبلواهی حيرت



  .و از زیبایب آنها محظوظ شويم 

 رتی از آنها ماند و ره بار می ب اتزه اه هب یاد مب اهی فرشچیان ات مدت اتثير تماشای نقاشب

 آید. هب ذهن مب 

 « آید بهار مب»اهی حرری رد  گوهن رپده حرکت رقص 

 اهی سیا   اهیب ه  با آاثر رضا عباسب الفتب دارندک ااتشگنن رنم و كشیده و خط چهره

ان را هب سوی رابطه اسرارآميز میان صوفیان سالخورده و اهی دورانگيز همگب انس و نقش

 كشانند. روی رقصان مب رپی

 رو است ه  آانن را مسحور كرده یا نغمه جادویب سماع صوفیان است آیا رقص رپی 



 ه  او را هب وجد و نشاط آورده؟ 

 .انگيز است ره هچ باشد ايپم این ارث اتمل 

انگيز قلم فرشچیان با نوای خطوط و نقوش  هابگاه الت  رد رعهص دنیای مسحوركننده هگ

 آید؛ سبزگوهن سنتب اریان هب رقص ردمب

 كشند. اهی دو سوی صحنه یكدیگر را هب توازن و اعتدا  مب اه و منح ب چرخش 

اه  اند انسان اه كمیاب كاری  انحنا اگر رد بعضب نقوش معماری و كاشب اهی راست و بب خط 

و جاندارک رپ از عضلهک پوشیده از مو و خز و رپ ه  انگزری جای اند  و حيواانت همه رپ حرکت

 گذارد؛ چندانب ربای نمایاندن استخوان نمب



 .اند آلود و اثيری  اه هن هندسب و قراردادی بلكه طبريب و سیا  و هم فرم 

گام نقاشبک فرشچیان غالبا هب موسرقب گوش فرا مب  دهد. هب هن

آورد.  اهی ظرنف و پيچان او را فراهم مب زنب اهی موسرقب زمينه قلم همنوازی  

اه و  انگيزد ات با گوش جان نوااهی غيرملموس او را ه  چون خط اهی او انسان را ربمب نقاشب

 اهيش قراردادانپذریند بشنود. شكل

آزار نشانب نیست بلكه هموازی ظرنفب رد  اهی رپ ضرب گوش رد این نوااه از آهنگ 

 .است نيب سروداهی لطرف ابداع شده

 آواز رپندگانک بانگ مرغانک زمزهم آبک 



اهی سوزان و  اهک آتش اه و طغیان نوازد و توافن رزیش رپ چيپ و اتب آبشار گوش را مب

انگيز نباید و اتزیاهن هب كرفيتب  کند ه  هب چشمک رهاس انگيز را چنان مارهاهن رتسيم مب رعب

 .آید ه  رهگز گزنده نباشد فرود مب

گامب ه  انسان  هب محمود فرشچیانک  هن

انديشد خاطره اتبلو وجدانگيز او را  اهی رپكار و خالقش مب العاده و دست هب مهارت فوق

 آورد؛ هب ذهن مب

اهیب از قرآن دارد و رد آن همه مخلواقت زمي ب و آسمانب هب  را ه  ماهی« پنجمين روز آفرينش» 

 اند. ستايش رپوردگار مشغو 



 و تخیلب رد ردیااهی توافنب شناور و رب آسمان اربی رد رپوازند.اه و رپندگان واقيب  ماهب 

 اه  اهک دندان اهیب رد بهشت فروزان از انوار الهبک گرهچ منقاراه و پنجه گویب چون ساهی 

 شناس هب تصوری ردآمدهک اهک هب دست یك استاد تواانی طبرعت و با 

 ت .ی دیگر اس اه و حركات ارث گویای تصورات نقاش از دنیااه اما چشم 

 كويچيرو ماتسورا مدریكل یونسکو

 فرشچیان نقاش افسونگری است

 كويچيرو ماتسورا مدریكل یونسکو ردباره آاثر استاد فرشچیان معتقد است: 

 مود فرشچیان هب راستب قلمرو سحرآميزی است ه  رد آن واقعيت و خیا جهان مح »
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انگيز هب هم آميخته و  اند بلكه با همسازی و همنوایب تخيل حيرت رد ربارب یكدیگر قرار نگرفته 

 .اند توأم شده

 توان بازشناخت  اهی محمود فرشچیان طبرعت و اشیاء را چنان ه  هستند مب رد نقاشب 

 اندک زی دگرگون گشتهاما رد عين حا  هب طرز رازآمي 

نمایند ولب هب یاری مهارت و بينش هنرمند كرفيتب  بدین مینا ه  گرهچ ظارها رد نظر آشنا مب 

 اند. العاده و انشناخته یافته فوق

كامل هنر خويش  فرآیند دگرديسب جالبب ه  محمود فرشچیان رد رتكيب   بندی و ت

 . گيرد تنها با حدس و امگن ردیافت ب است هب كار مب



جوید و همزمانک خالاقهن هب  اهی متنوع و رپبار و سرشار فرهنگ اریانب سود مب او از سنت

 رپدازد. جهان معاصر نيز مب

اهی خويش  خواند ات رد گنجينه اندوخته اهی دریین و ميراث سرزمين خود را فرامب او خاطره 

 جوید. خورداری مبواسطه زمان حا  نيز رب را بگشاید و رد ضمن از اتزگب و ارتباط بب

گاهب شکوهمند و واال افرغ از  او استاد افسونگری است ه  گذشته و حا  و آینده را رد جلوه 

 آنچه رب همه ما مسلم است این است ه : . ...آميزد قید زمان هب هم مب

 .«هنر محمود فرشچیان ماندگار خواهد بود» 



 فدریکو مایور مدریكل نيشيپ یونسکو 

 اهست آاثر فرشچیان سير و سیاحت رد جهان شگفتب

 گوید: فدریکو مایور مدریكل نيشيپ یونسکو ردباره آاثر فرشچیان مب

احت رد جهانب از اهی محمود فرشچیان هب راستب سير و سی گشودن کتاب نقاشب» 

 اهست. شگفتب

گاه دننيبه ردمب  یابد ه  کيمیای نهفته رد آن آميزه دالوزیی از حقرقت و  رد نخستين ن

خیا  است و محمود فرشچیان از افراد انردی است ه  هب راز و رمز این کيمیا آگاهب 
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 .دارد

 جان ساکنان جهان این هنرمندند؛  آدمیانک حيواانتک طبرعت و اشیای بب

گاهب دیگر سيما و مینای اتزه ه  هستند مب نها را چنانآ ای از  توان بازشناخت اما با ن

 توان دید. ای ملموس و محسوس مب آانن را آن هم هن رد عالم خیا  بلكه هب گوهن

گاهن و اانثتسیب مب   ويپندد. اینجاست ه  فرشچیان هب زمره هنرآفرینان ی

گاراهی او جز با شرفتگب نم    توان گفت؛ باز نقش و ن

كشاند؛ هب جایب ه  رد آن  ماند مب زریا دننيبه را هب ژرافی بیكران هنری ه  هب افسونگری مب 

 همه جيز فراسوی زمان شناور است.



مهارت دیگر استاد رد این است ه  وافداری هب سنت هنری اریان را با شناختب عميق  

نیادین فرهنگب اریان را از یاد نبرده از هنر معاصر هب هم آميخته و هن تنها ميراث عظيم و ب 

اهی آن نوشیده است ات آاثر امروزينش شاهدی رب  بلكه هب حد اشباع از سرچشمه

 اهی دریوزین شوند و رب آن ميراث زبرگ قرفزایند. گنجينه

كاری -آميزی  فرشچیان رد طراحب و نقاشب و رنگ   -همچنان ه  رد نقوش اقلب و كاشي

ای ه  تخصص اوست  ست ه  رد اترخي هنراهی ظرنف و وژيهبدانيب هب وجود آورده ا

 .جاوداهن خواهد ماند



 :امبرتو بالدی ب استاد و رئیس دااگشنه هنر فلورانس ایتالیا

 رتین فصل منظوهم اترخي هنر است ردخشان فرشچیانک كالم آخر و

المللب هنر فلورانس ایتالیا  امبرتو بالدی ب استاد كرسب اترخي هنر و رئیس دااگشنه نيب

 ردباره استاد فرشچیان معتقد است: 

 آید. رتین فصل منظوهم اترخي هنر ات این زمان هب شمار مب او كالم آخر و ردخشان»

 .خواهد ما عطر گل را ردک كنيم یست؛ او مبآفری ب گل ن  او رد فكر نقش 

از زمانب ه  شهر فلورانس زادگاه عصر روشنگری و خيزگاه جهش هنری اروپا هب عنوان 

گاه  رتین آفرینان و جلوه رپورانده فرزاهن« اصفهان»خوارهخوانده یا همسر فرهنگب شهر 
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 هنر اریان و شکوهمندرتین نماداهی هنری شرق اعالم شدک عالهق من هب مرور اترخي

 .شناخت هنرمندان آن سرزمين رتشيب شد

تحقرقب بود ه  با آاثر محمود فرشچیان صورتگر انمور اریان آشنا 
رد مسير همين گشت و گذار 

 شدم.

 اهی ردونب فرهنگ اریان فرو ربد  شگفتب و هيجان ربخاسته از این كشف هنری مرا هب الهی 

رتین عهود هنری جهان است و اوج آن را  ارممنداهی میانب اسالمب ه  يكي از  و ات سده

گاه يكي از  رد مكتب رهات و اصفهان مب توان دید و نيز ات ادوار باستانب این خاست

 .اهی عمده جهان شيپ راند مدنيت



كاواهن رپسش این كشاكش  اهیب را رد ذهن من متبارد كرد؛  اهی کنج

زبانب ه  هب -گان زبرگ ادب افرسب العاده تصوریی گویند از ممله با توهج هب زبان فوق

قو  مستشرق شهير ایتالیا جاودان باد الساندرو بوزانب استاد ممتاز همين دااگشنهب ه  من 

 افتخار ریاست آن را دارم 

 -«توان مقايسه كرد... زیبایب و كثرت اشعار افرسب را با چيه زبان دیگری نمب»... 

انگيز  اهی زیبا و د  آن سرزمين هب نقش چگوهن ممكن است تصور كرد ه  هنر نقاشب رد

كاری  عالب  اهلل منحصر بوده باشدک  كننده مسجد شيخ لطف اهی مجلل و خيره اقپو با كاشي

 یا اگر صورتگران و طراحان زبرگب چون بهزاد و رضا عباسب حضور دادنتشک



 اند؟ پیشينیان آانن كجا بوده 

تجسمب وسرعا و عمر  
 قا با هم مرتبط هستندک با عنایت هب اینكه هنراهی 

رتین هنر معماری آن روز جهانک نقش رستمک  رد عصری ه  تخت ممشیدک نماد عالب

اهی طالی هخامنشیان كار واالی زرگران  اهی حجاران ممتاز زمان و جام حاصل دست

انگيزان را چگوهن  دست دوران رد دیدگاه ماستک غيبت صورتگران و نقش چيره

 توان پذریفت؟ مب

 جاده اربيشم»انمدار ژاپ ب ریواچب هیاشب رد کتاب محقق 

 دهد ه  دولت مقتدری را  خبر مب« پيروز»تبار هب انم  از یك شازهاده ساسانب «



تشكيل داد و زهاران هنرمند مهاجر اریانب از ممله نقاشان را هب گرد خود 
رد آسیای مركزی 

 معع كرد.

 گ از اوک آن هم هب عنوان اه رد ضمن اترخي تفصیلب امپراتوری اتن اگر چي ب

تبار  توانستيم باور كنيم رد چين فرمارنوای اریانب ربدند امروز چگوهن مب انم نمب« پب لوچب»

 وجود داشته است؟

اهی رتشيبی ردباره این حلقه گمشده فرهنگ  قراین دیگری هم وجود دارد ه  طرح رپسش 

 .دارد اریان را موهج مب



توانسته است  زمين هنررپوری چون اریان نمبآنچه مسلم است این است ه  سر 

 نصيب بوده باشد. آفرینان سترگ رد مقیاسب وسرع بب از وجود نقش

ای از صورتگران زبرگ رد ادوار اخير این فرضيه را هب نقين تبديل  خوشبختاهن ظهور سلسله 

 کند؛ مب

ان هب حساب الملك را آغازگر فصلب نو با قوسب اتزه از منظوهم نقاشب اری اگر امك  

رتین فصل این منظوهم ات این  آوريم هب ااقتعد من محمود فرشچیان كالم آخر و ردخشان

 آید. زمان هب شمار مب

 نشان داد ه  « گل آدم بسردنتش»سالگب با آفرينش ارثی هب انم 81او از  



 .تصوریگری اانثتسیب است

سوم نی ب رپسپكتيو را ه  رد نيب  رد این اتبلو هن تنها هب بعد متعارف نقش تسلط یافت بلكه بعد

شد رد اوايل كار خود وارد كرد و سپس از آن هم  نقاشان اریانب كمتر رعایت مب

گان ه   گذشت و هب رپسپكتيو حسب دست یافت و رد خط سيری آافقب هب اقليم فرشت

 ای از مدارج رعافنب استک رسید. استعاره

ن راهب طوالنب و عمرقا هوشیاراهن را طب ربای وصو  هب این منز  و مدارج بعدیک فرشچیا 

 .كرد

 اهی شارعان رعافنب اریان صبوراهن تعمق كردک رد سروده 



كا  آفرین جهان رد موزه وجو و تأمل رد آاثر مشاهير نقش هب جست  اهی اروپا و آمری

رپداخت و قدم هب قدم هب كار خود ه  از قريحه ذاتب و نبوغ خدادادی نيز هب حد وفور سود 

 ربدک غنا بخشید و بدین رتتيب رد هنر خود هب مرتبه جهانب رسید. مب

 خواهد ما عطر گل را ردک كنيم  آفری ب گل نیست؛ او مب فرشچیان رد فكر نقش 

و سيب رب آن دارد ه  چشم ما را هب دنیایب ه  خود انظر آن است باز کند و رد عالم رنج و 

مشهود هب دنیای ماوراء طبرعت هدایت  اهی جادویب دننيبه را از سرای سرمستب با رنگ

 کند.

 ای از معنویت شرقب و شيوه رغبب را  اهی ماندگار خود آميزه او از حيث ظاره رد نقش 



گاره ای است از شكل و شمايل اریانب ه  رد عين  اهيش آهنیی هب خدمت گرفته و ن

 رباید. اصالت د  ره صاحبدلب را هب یك نظر مب

 نگر الزم است  ا بافت ردونب كار فرشچیان دیدی ژرفاما ربای ردیافت باطن ی 

 گير. فرشچیان رد حوزه نقاشب اریانب یك نقطه عطف و پدیده تفگش  و صبری زمان

 .آید. اداهم هنر اتبناک این هنرمند فرهيخته اریانب را آرزومندم هب شمار مب

 :آلمان-رپوفسور دكتر ربت فراكنرک استاد دااگشنه بامبرگ

 آاثر فرشچیان ميراث هنری كل جهان است
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شناسبک زبانک اترخي و فرهنگ دااگشنه  رپوفسور دكتر ربت فراكنرک رئیس كرسب اریان

 د است:آلمان ردباره آاثر استاد فرشچیان معتق-بامبرگ

عیار با هنر اصيل اریان دارد و هنر او متعلق هب یك تمدن  نقاشب فرشچیان ويپند تمام» 

 .شود خاص نیست بلكه ميراث هنری و فرهنگب كل جهان محسوب مب

ام و هنوز اداهم دارد ه  آیا هنر  از دریباز با دوستان هنردوست خود این بحث را داشته

گارگر  تواند رد عصر حاضر و رد قرن  ی و معماری هنوز مبسنتب اریان و هب وژيه هنر ن

ویكم قدرت و نيروی خود را همچنان نگهداری کندک یا شاید دیگر با شرايط اجتماعب و  بیست

 فرهنگب عصر ما مناسب و سازگار نیست.



ايم  رو شده سا  اخيرک اتكنون چندین بار با آاثر گوانگون معاصر اریانب روهب03رد طو   

اه هن تنها از  ت ما این بوده است ه  شاید ربخب از آن تصاوری یا ساختمانو گاه ربداش 

اند پاسخگوی مسائل مطرح رد عصر حاضر  اند بلكه نتوانسته اهی اصيل پيروی نكرده سنت

 نيز باشند.

 كش استادی و مهارت سازندگان  رد ربارب این مواردک تعداد آاثر هنری نيز ه  بب 

 ا رد ايجاد رابطه میان هنر خود و روح زمان جدید و معاصر اند ام خود را نشان داده

 اندک كم نبوده است.  توفرقب نداشته

 رو شدم بالافصله متوهج شدم ه   هب محض اینكه با آاثر فرشچیان روهب



این شخصيت هنری همان كسب است ه  رد ربقراری سازگاری و تناسب نيب سنت 

 رت بوده است. ان موفققديم اریانیان و عصر جدید از همه هنرمند

گارگری را ندیده  كامل رسیده باشد  ام ه  رد تلفيق این دو عنصرک هب ردهج اتكنون ن ای از ت

 شود. ه  رد آاثر استاد محمود فرشچیان مشاهده مب

 بنارباین روشن است ه  چرا یونسکو نشر آاثر ايشان را ربعهده گرفته است.  

عیار با هنر اصيل اریان داردک  دهد ه  ويپند تمام بنقاشب محمود فرشچیان آاثری را نشان م 

 سازد ه  از آن تمام بشریت و همه جهان است اما  شي از آن هنری را نمایان مب

 آموزد ه  هنر او هن تنها متعلق هب یك تمدن خاص است  و هب نسل ما مب 



 رود. بلكه هب همان اندازه بخشب از ميراث هنری و فرهنگب كل جهان نيز هب شمار مب

گويم و امیدوارم او رد  نظيرک محمود فرشچیان تبریك مب از این روک هب هنرمند ربجسته و بب 

 .مانندی رد دیدگاه جهانیان قرار دهد آینده نيز آاثر رپقدرت و بب

  :ژاپن-شیكنوبو کيمورو رئیس موزه هنر استانداری هيوكن

 كننده قلم فرشچیان  اهی خيره ابدیت رد چرخش

ژاپن ردباره آاثر استاد فرشچیان معتقد -شیكنوبو کيمورو رئیس موزه هنر استانداری هيوكن

 است:

 كننده  اهی خيره فرشچیان رد آاثر خود ابدیت كائنات را هب یاری چرخش» 
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  .کند بازنمایب مب

هب گزارش روابط عمومب فرهنگستان هنرک شیكنوبو کيمورو رئیس موزه هنر استانداری 

ژاپن با اشاره هب شعری از ویلیام بلیك رد رابطه با استاد فرشچیان چنين گفته: -هيوكن

 نصری دارای گردباد خويش استع نهایتک ره  رد سرشت بب»

 باد خود را ات هب غایت پيمودگاه ه  ررهو گسترده ابدیت گرد / آن

 / آن را هب ردون گویب همچون خورشید یا ماه یا جهان رپشکوه ردخشانب

كارا مب دچيپ و رد چشم / طوماروار مب  بيند انداز هستب آش

 / رب این منوا  بهشت گردبادی است ه  ررهو گسترده ابدیت رد از  



 از آن گذشته است

  انتها نپيموده است./ و زمين گردبادی است ه  هنوزش ات هب

( همچنان ه  این شعر بازگو 8131ات  8131اهی  بيت« میلتون«  )ویلیام بلیك: 

 کندک گردباد از دوران باستان همواره نماد گذرگاه رد سفر هب كائنات بوده است. مب

 گردباد سرچشمه راستين ابدی و کيهانب وحدت است 

كاراهی ن  . نصر اصلب استفاده كرده ع د رد مقام قاشب خود نيز از گردبابلیك رد شاه

سخن « طریق اتئو»است؛ رد چين نيز مفاهيم مشابهب از گردبادک زمانب ه  الئوتسه ردباره 

 گفت وجود داشته است.  مب



از آن رو نقل قو  این شعر بلیك را ربگزیدم ه  تصوریرپداری پویای گردباد رد من 

 «.کند آاثر استاد محمود فرشچیان را هب بهترین وهج بازگو مب

 وی رد همين زمينه افزوده: 

 اهیب از گردباد دنتسينک البته اتبلواهی او صراف شكل»

 ردوسب و خمسه نظامب هستنداهی حماسب مانند شاهناهم ف  بلكه بازنمودی از منظوهم 

 نمایانند. ای شکوهمند و واال مب و پیشينه اتريخب آنها را هب گوهن 

 مهارت هنری محمود فرشچیان رد كارربد خطوط افخر و استوارک 

كاافهنک آميزی  اهی رپ تأللو و باشکوه و تلفيق و هم رنگ   اهی موش



تبرزی و اصفهان است ه  رد اهی رهاتک  اهی هنری مكتب نشانگر جهشب عظيم رد شيوه 

 «.اند دوران رنسانس اریانب عصر تيموری و صفوی شکواف بوده

 :افزاید شمارد و رد این باره مب شیكنوبو کيمورو مكتب اصفهان را اوج مهارت هنری مب

جهانب  شمار با دورنماهی حیات این مكتب اصفهان اوج مهارت رد خلق اتبلواهی بب»

 اندک سبزه آراسته شدهاست ه  اندكب هب ردخت و 

اهی حسب و دلپذری  و رضا عباسب رد كارربد خطوط رنم و موزن و باواقر هب قصد رعهض نقش 

 مهارتب بسزا داشت.

 اه را هب ميراث ربده است  محمود فرشچیانک رد عين حا  ه  آن وژيگب 



اهی اصيل بندی گردباد رد آفرينش خطوط گسترده و فراگير و مواج و كارربد آنها رد رتكيب

كاری خويش شيوه  «.ای منحصر هب خود دارد و ابت

 گوید: شمارد و رد این باره مب وی آاثر فرشچیان را حاصل نبوغ وی مب

اهی  بندی اهی باشکوه و رتكيب آسا و مبتكراهنک رنگ اهی نبوغ فرشچیان با طرح» 

 رهنمون اه و جهان رویااه چرخانک خود دننيبه را رد سفری خیالب هب سرزمين خاطره

 بخشد. گرداند و آن همه را آزاداهن نمود مب مب

ای اتزه بوده است:  بخش من رد رب ساختن واژه توصرف اتبلواهی او الهام 

 «.فراطبريب=سورانتورا »



گرایب )سورانتورالیسم( با آنچه هب اصطالح  با این همه باید قرفزايم ه  فراطبرعت 

 شود یكسان نیست. مب )سورئالیسم( خوانده« گرایب فراواقعيت»

كار مب فرا واقعيت  کند و رد اتريكي هب دنبا  وضعيتب اعتدالب از  گرایب واقعيت را ان

 آگاهب است.

اما محمود فرشچیان رد امك  استقامت و آرامش رد قلمرو واقعيت محض مقام گرفته است  

ز آن خود ای ه  ا واره نی ب خیا « فراطبريب»را با رؤیای « واقعيت»و رد عين حا  

 «.اوست آميخته و هب پيروزی انشناخته و رازآميزی دست یافته است

ژاپن رد تشريح رتشيب آاثر استاد فرشچیان -رئیس موزه هنر استانداری هيوكن



کندک اما رد باطنک سرشار از  فرشچیان رد ظارهک تصوریی از امید رعهض مب» افزادید:  مب

 قراری است. حس هيجان و بب

نتیسیسم فراطبريب»توان اتبلواهی او را  ببدین لحاظ م  
اهی پویا رد  خواند ه  جریان« رما

 كانون آن قرار دارند.

اندک فرشچیان رد آاثر خود ابدیت  بنارباین همچنان ه  بلیك و الئوتسه خاطرنشان كرده 

 «.کند كننده بازنمایب مب اهی خيره كائنات را هب یاری چرخش

 



 : اگشنه ادينبورگراربت هیلن ربانردک استاد دا 

 همانند است رد قلمرو هنر مدرن سبك فرشچیان بب

گلستان ردباره استاد فرشچیان -راربت هیلن رباند استاد هنر اسالمب دااگشنه ادينبورگ ان

 قد است: معت 

  .همانند است رد قلمرو هنر مدرن سبك فرشچیان بب»
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 مصاحبه اه

همزمان با میالد امام رضا )ع( استاد محمود فرشچیان رد یك ربانهم زنده تلوزییونب حاضر 

 ک«ضامن آهو»شد و سخنان متفاوتب ردباره نحوه خلق اتبلوی 

 ساخت ضريح امامان و ...صحبت كرد 

خدا آغاز كرد و پس از سالم دادن هب امام رضا )ع( خطاب هب او سخنانش را با انم 

 دننيبگان ربانهم گفت:

داند ه   هموطنان زعزی و مهربانم فرد فرد شما را دوست دارم و هب شما عالقمندم و خدا مب 

 .چقدر وطن دوستم و اریان را دوست دارم



 رد:ایدک اظهار ك  وی رد پاسخ هب اینكه آیا ات هب حا  ضامن كسب شده

 همواره حضرت امام رضا )ع( ضامن من شده و هب آن صورت یاد ندارم 

آید ربای دیگران  ام ره كاری از دستم ربمب اما همیشه سيب كرده .ضامن كسب شده باشم 

 .انجام بدهم

این استاد مينیاتور رد پاسخ هب اینكه دوست دارید با كدام ارث شما را معرفب كنندک گفت: 

 داری و دین باوری تظاره کنم. خواهم هب دین  نمب

دهد كار خير انجام  کنم خدمتب انجام دهم و آنقدر ه  توان انچيزم اجازه مب من سيب مب

 .هم خواهم داد. من اتبلو عاشورا را از همه رتشيب دوست دارم



 رب بانوی خارجب« عصر عاشورا »تأثير اتبلوی 

 این ارث تولید شد.دانم هچ حس و حالب داشتم ه   وی افزود: خودم هم نمب

 آید روزی رد منز  ما یك خانم خارجب و همرااهنش حضور دادنتش.  یادم مب 

گاه مب كان نمب آن خانم ايستاده بود مقابل اتبلو و مدتب هب آن ن  خورد. كرد و ت

 اهی او سرازری است. دیدم اكش از گوهن 

 از من رپسید این حسين )ع( است؟ 

 . روی بسیاری از افراد ارث گذاشته است فرشچیان اداهم داد: این نقاشب



استوارت كری ولش ه  از زبرگترین منقدین هنر رد دنیا و استاد دااگشنه اهوارد استک 

روی کتابب ه  این نقاشب رد آن چاپ شد مقدهم نوشت و شرح داد ه  اتثير این ارث 

 باوركردنب نیست.

 .ن نقاشب را كشیدمکنم خداوند هب من رخ كرد و عنایتب كرد ات ای  فكر مب 

 رد این مصاحبه ه  آاقی ظرنف وزری امور خارهج نيز شرکت دادنتش

 فرشچیان هم خطاب هب ظرنف گفت:استاد  

گويم  آید مب داند من چقدر دعاگوی شما و روحانب هستم. همیشه وقتب اسمتان مب خدا مب 

كالتشان افئق شوند  .خدایا آنها را موفق بفرما و انشاهلل هب همه مش



ظرنف هم پاسخ داد: استاد شما افتخار همه ما هستید. هفته گذشته رد حرم حضرت اباعبداهلل 

 .ضريحب را ه  هب زحمت شما تهيه شده با افتخار زیارت كردم

 را شلوغ نكردم ات حس و حا  فضا لقتنم شود« عصر عاشورا 

 گفت:« عصر عاشورا »رد اداهم فرشچیان ردباره اتبلو 

این اتبلو را شلوغ کنم و حوادث عاشورا را بگنجانم اما این ارث حالتب ربای من ساده بود  

 دارد ه  رغبتک تنهایب و مظلوميت رد آن مشهود است.

 خورد. رد این تصوری اسب خم شده و غالف شمشير هب چشم مب 



وجود حضرت زينب رد این ارث نمایان است و یگتسکش ردختان خرماک تيراهی شكستهک  

 افتاده و چاردی ه  آنجا قرار داردک زین اسب ه  فرو

 .کند عواملب است ه  حس كار را تشدید مب 

اند رد این  وی افزود: كبورتاهیب ه  بالشان را رد خون مقدس امام حسين )ع( مالیده

 آور آن اتفااقت ربای اهل بيت امام هستند. تصوری ايپم

 کند. حالت را تشدید مباهیب استفاده كردم ه  این مسئله و  من از عناصر و المان 

اهیب ه  خودشان را هب پای اسب  رزید و حالت بچه از چشم اسب هم اكش مب 

 .دهد اند حس فضا را نشان مب انداخته



 ماجرای اتبلوی ضامن آهو چیست؟

 نيز توضيح داد:« ضامن آهو»فرشچیان ردباره اتبلو 

 كردم.  اتبلوی دیگر هب آستان مقدس رضوی اهدا  81من این ارث را با  

كارچب آهویب را دنبا  مب کند و آن آهو  ماجرای این اتبلو از این قرار است ه  ش

كارچب )ع( مب خودش را هب پای حضرت رضا مب خواهد آهو را راه کند و  اندازد. امام از ش

 دهد ه  این حيوان روزی او است. او جواب مب

 اش ربود و بیاید. دن هب بچهخواهد آهو را راه کند ات او ربای شير دا  حضرت از او مب 

كارچب هم مب   گوید اگر نیاید هچ؟ ش



 کند ه  شترش را هب او خواهد داد.  امام هم اشاره مب 

 گرددک  رود و ربمب رد اداهم آهو مب

كارچب هم متنبه مب  .کند شكند و توهب مب شود و امكنش را مب ش

 شوم نشينم جوان مب پشت ميز كار ه  مب

 باره حس و حا  خود زمان آفرينش یك ارث گفت:این استاد نقاشب رد

 ساهل 33ک 13نشينم احساس میكنم یك جوان نقاش  همیشه وقتب پشت ميز كارم مب 

 کنم. گاهب بب وقفه ات هس بعد از نصفه شب كار مب .و مشتاق هستم 

 هستم.« حا »توانم این ادعا را داشته باشيم ه  من همیشه رد خود  مب 



 .کند ند را هب آفرينش دچار مبحا  خاصب ه  هنرم  

 وی ردباره ماجرای ساختن ضريح امام حسين )ع( توضيح داد:

 ای از هیات امنای قم و مردمان خوبک انهم 13سا   

كار و شرنف آنجا هب من رسید.   ردست

اند و ربای حرم مطهر امام رضا )ع(  بودند ه  ضريح امام حسين )ع( را دیده گفته  آنها 

 ار خواستند.از من نموهن ك

 طرح متفاوت طراحب كردم 3ماه تمام ردس و دااگشنه و كارم را گذاشتم و  3من  

 و ربای دوستان مدربم رد قم فرستادم. 



ای طرح فرستادندو آاثر با یكدیگر مقايسه شد ات سرانجام قرهع  آنها هم فراخوان دادند و عده 

 .كار هب انم من دیواهن زدند

 اهن زدند و كار هب مقصود رسیدقرهع كار هب انم من دیو 

 خالق اتبلو امك  الملك یادآور شد:

 رساندم  زدند خودم را هب آنها مب اه هب قم رد رفت و آمد بودم و ات زنگ مب مدت 

 .ات باالخره ضريح ساخته شد

 خدادازداده استاد فوق العاده ماره قلم زنب هم کمک كردند

كاری د   .ادنتش ات كار سرانجام هب مقصود رسیدو رد زمينه خط نيز استاد موحد هم



 فرشچیان با بیان اینكه آدم متظارهی نیستک اداهم داد: 

 كردم. من باراه سجده و خدا را بابت این سعادت شكر مب

اهی  اهیب را ه  داشتم هب فرهنگستان هنر تقديم كردم هنوز هم کتاب من بسیاری از کتاب 

 . سا  دارم 333خوبب با قدمت 

 اه خورد و زمين خوردم. رفتم ه  پايم هب يكي از کتاب ااتق كارم راه مبروزی رد 

ای ه   همانجا ربخاستم و هب ردگاه خدا سجده كردم ه  خدایا شكرت هب من آنقدر کتاب داده 

 .خورم از زیادی آنها زمين مب

 كاری بهاهن تقرب هب ردگاه الهب است ضريح و كاشب



 د باید نكته مهمب بگوید و گفت:وی رد بخش پایانب سخنانش اعالم كر

اهی زیبا و... فقط و فقط هب خاطر ستايش و تقرب  كاری  منظور از ساختن ضريح و كاشب 

 هب ردگاه الهب است و بس.

 اه فقط وسیله هستند. این 

 اه گله دادنتش. جالب اینكه اتفااق مردم فقير هم پو  دادند ربخب از ساخت این ضريح 

 اه ساخته شد. د ات این ضريحو کمک و همراهب كردن 

دهدک چوپ و سنگ و قلم زنب و طراحب وسیله  زارئ خودش را رد مقابل ضريح قرار مب 

 .است و هدف و منظور این است ه  هب ردگاه الهب زندیك شويم



 فرشچیان رد پایان خطاب هب مردم گفت:

 هموطنان زعزیک سالم این نقاش گوهش گير منزوی كوچك را بپذریید. 

 .فرد فرد شما را خیلب دوست دارم من 

 

 اهی ماندگار ای از مالاقت با خالق اقب گوهش

 

 ک8018مهر  33ظهر پاييزی  -سميرا خوانساری 



 ربای دیدار زبرگمردی از ااهلب هنر هب منزلش رفتيم.  

اهی  تمام رذات وجودمک رد چشم و گوش و قلبم متمركز بودند و با این همهک حاال ه  عكس

گاه مبروز ر  آن یك از نقوش ماندگار دیواراهی آن خاهن  ههمم ه  چشمانمک چيه کنمک مب ا ن

شوم ه  چقدر  کنمک اتزه متوهج مب شده آن دیدار گوش مب را ندیدند و وقتب هب صدای ضبط

گار دو حس بينایب و شنوایبک ربای دیدن و دینشن روح زبرگش كم بودند  .دينشنم. ان

خواهد ه  رد روزگار ما كمتر كسبک توهش راه  الب و هوایب مبزدن رد ملك اهل تواضعک ح قدم

کند و بسیاری از عالمان و ادیبان و هنرمندان كنونبک رتشيب هب  علم و ادب و هنر خود مب

ادب و  عمل و ادیبان بب منشب و عالمان بب اند ات هّمت زبرگ دنبا  اسباب زبرگنمایب



ه  رپداختن هب ره ررهوان رتكستان رد مجا  اند  هنر هب يمن زماهن فراوان هنرمندان بب

 .گوید نیست ای ه  از مرد هنر مب نوشته

کند و آاثری رد جهان هب  مرد هنری ه  هشتادوسومين سا  عمر رپ ربکت خود را سپری مب

گاهشان مب ک بک سراسر چشم و جان  انم سرزمينمان جاوداهن كرده استک ه  وقتب ن

شنود و نسيم جاری دلنوازشک  مواجش را مب اهیتک موسرقب شوی. گویب گوش مب

شودک قلبت  کند و اگر كمب رتشيب هب ارث نظر ک بک كامت شيرین مب صورتت را خنك مب

گردی. هب راستب  سراید و دیگر دست خالب از ضیافت محمود فرشچیان ربنمب عاشقاهن مب

اهی آفرينشک  و بستان اه یابب ه  خالق زیبایبک تو را هب تماشای خلق دوباره ربخب باغ ردمب



 .خواند فرا مب

منک باراه و باراه هب ضیافت جهان رپ رمز و راز فرشچیان دعوت شده بودم و زیبایب و 

معنویت مواج هنرش را هب تماشا نشسته بودم. اماک این بار فرصتب دست داد ات ميهمان 

 داقیق ايشان باشم و پای سخنان ارزشمندشان زانو زبنم.

يكي از « ادب هنرآموزی و اخالق هنرمند»اهیب دینشم ه   یدم و نكتهاهیب رپس  سوا  

 آنها بود: 

این مسئله بسیار رد هنرک اهميت دارد ولب رد این زماهن مثل سابق نیست و آن »

 شود. اهیب ه  رد قديم بودک دیگر رعایت نمب مرتبت



 كرد کمک مب رابطه معلم با شاگردش و شاگرد با معلمش رد قديمک هب كار هنری خیلب 

 .كرد و معنویت و اخالقب ه  وجود داشتک آموزش هنر را تكميل مب 

گردنتفک  كردم و ره اریادی ه  از كار من مب گاهک رد ربارب استادانم چون و چرا نمب من چيه

 رفتم. شدم و هب دنبا  رفعش مب با جان و د  پذریا مب

ركعت نماز هب نيت  3عشاءک خواهم ریا باشد ولب ره شب بعد از نماز مغرب و  نمب 

خوانم و از خدای تبارک و تعالب  استادانم و همه كسانب ه  حق هب گردن من دارندک مب

 کنم. ربايشان طلب مغفرت مب

گاه نكردم از طرف دیگرک چيه   گاه هب آموختن هنرم هب دیگران با چشمداشت مادی ن



 امک پولب نگرفتم. و حتب از شاگردان خصوصب 

کندک  ی امروزک همه چيز مادی شده و معنویتب ه  ربای انسان زايش فكری مبولب رد دنیا 

 بسیار كمرنگ است.

 شود. اه مب رد صورتب ه  معنویتک روح هنر است و باعث شکوافیب انديشه 

  .گرایب سوق پیدا كرده است رد جهان مادی امروزک حتب هنر هم هب سمت مادی 

 ای دارید؟ نیافته قاز استاد رپسیدم: آیا آرزوی هنری تحق 

 بالافصله جواب دادند: 

 ام ام رسیده هن؛ اصالک اصال آرزوی هنری رنسیده ندارم و هب تمام آرزواهی هنری »



 كردم و استحقاقش را داشتم رد هنر ربايم شيپ آمد.  و  شي از آنكه خودم فكر مب 

 رسیده.مثل همين طراحب ضريح مطهر حضرت اباعبداهلل)ع( ه  هب اتزگب هب اتمام 

ای از طرف هيئت امنای قم رد مورد ضريح حضرت هب  سا  شيپک انهم 3حدود  

 شد.  ای بود ه  رد این زمينه ربای كسب فرستاده مب دست من رسید؛ ه  اولين انهم

عدد طرح تهيه كردم و ربايشان فرستادم ه  همه متنوع  3ماه بدون چيه چشمداشتبک  3من 

كن مقدس شبيه نبودند و هنر صدردصد اریانب رد آنها رعایت اهی اما بودند و هب دیگر ضريح

 شده بود ه  سرانجام پس از فراز و فروداهیب تحقق پیدا كرد.

 آرزوی من ربقراری رونق و آسايش و امنيت رد كشور زعزیم است  



 کنم.  و همیشه ربای مملكتم دعا مب

 است. شكند ولب باز هم مارد شودک مب مملكت مثل مارد است. پير مب

افرسک همیشه با صالبت و  من آرزو دارم شما ک جنوبک شرقک رغب و خليج همیشه 

 .ربقرار باشد

گام طراحب ضريح حضرت امام حسين)ع( جویا  از حضور استادک حا  و هوايشان را هن

گاه مب شدمک استاد با صدایب آرام  :كردندک دنتفگ رت و رد حالب ه  هب پانيي ن

 توانم ربای كسب بگويم. بودم و نمبباور كنیدک اصال خودم ن 

 شدم  یك حالت خلسه و بيخودی و فراموشب بود ه  از خودم گسسته مب 



 .کنم ه  این اتفاق ربايم افتاد و خدا را شكر مب

زمان دیدار هب پایان رسیده بود و رتجيح دادم ه  از ردیای بیكران ذوق و هنر پارسب هب قدر 

 .را هب فرصت دیگری بسپارمكفایت آن روز بسنده کنم و باقب 

گام خداحافظب چشمم هب اتبلویب افتاد ه  روی آن هب خط خوشب نوشته شده بود  :هن

 گفت هب استاد روح پدرم شاد ه  مب

 فرزند مرا چيه هب جز عشق نیاموز

 زریلب با خود گفتم:

 .گوهن رتبيت كرد و روح استادی شاد ه  جز عشق نیاموخت روح پدری شاد ه  این 



 

 

گارگری اریان مال  اقت با رددرداهن ن

 با استاد فرشچیان از عصر عاشورا ات ضريح امام حسين)ع( 

 :ژناد  مولود زندی

عصر زبرگ مردان و زانن اترخي فرهنگ و هنر  هچ سعادتمنديم ه  هم 

اهی استوارک رپچمدار و  داران تمدنب باشکوه ه  با گام ايم؛ ميراث زمين اریان

 اند. يشبخش سرزمين خو هویت



 اند. گورهانب ه  با ردخشش میان جهانیان ماهی فخر و مبااهت اریان و اریانب 

ستارگان ردخشانب ه  همواره رد آسمان فرهنگ و هنر اریان زمين رپفروغ خواهند  

 ست؛«محمود فرشچیان»اه استاد  بود؛ يكي از ماندگاررتین این چهره

گاره بديل نقش استاد بب  زند و رد  سحرآميز خويش نقش خیا  مب اه ه  با كلك اه و ن

گاهنک زیبارتین تصاوری عالم را روی اقب تصوری هب تماشا مب  گذارد كشف و شهودی ی

 ساز است. و پيچش قلمش هب راستب افسونگری افساهن 

ای را  کند و دیدن آن ره دننيبه اهی جهان دلبری مب آن ه  آاثرش رد موزه 

 ند. گردا  سرمست از عشق هب خالق و هستب مب



گارگر تمام عیار نیست بلكه انسانب كامل است ه  راز  فرشچیان تنها یك هنرمند و ن

آفرينش را هب خوبب ردک و احساس كرده و آن را استاداهن و بهتر بگومیی عاشقاهن رد 

گاهن هنرمندی ه  نقد و نظر همه صاحبنظران و شرق شناسان را  آاثرش متجلب ساخته. ی

قام و شأن و بسیاری از زبرگان و هنرشناسان را وا داشته ه  رد م  هب خود معطوف داشته

 او و آاثرش قلم زنند. 

گارگری اریان سعادتب زبرگ بود ه  نصيبمان کاستاد فرشچیانکزمين  مالاقت با رددرداهن ن

تخصصب  کتاب  شد و اهدای مجموهع
اهیب نفیس از این هنرمند گرانقدر هب کتابخاهن 

ای شد ات ميهمان چهره ماندگار فرهنگ و هنر اریان شويم و  فرهنگستان هنر انگيزه



 وگو مينيشنب.  قدری با او هب گفت

قدر رد رفتار و گفتار خلوص داشت و متواضعاهن پذریای ما بود ه  همان  استاد آن

گارگر انمدار  را هب یادمان مب« محمدارباهيم باستانب پارزیی»سخنان  آورد ه  ردباره این ن

 اند: گفته

 استاد فرشچیان  شي از آنكه هنرمند باشد یك معلم اخالق است.» 

 تواند باشد ه   پيراهی او سرمشق ره كسب مب نحوه سلوک عارافهن و زندگب بب 

 شود؛ قلم هب دست گرفته و وارد این وادی مب

 عیار است.  عالوه رب این فرشچیان یك مجموهع از هویت یك اریانب تمام 



نظير  نظير بلكه كم ی خود ايجاد كرده ه  رد نوع خود اگر نگومیی بباو رد نقاشب سبكب ربا 

 است.

اهی طبرعت رد آاثر فرشچیان  مسايل عاطفب و حاالت روحب انسان و زیبایب 

ای را مدتب  دست هب دست هم داده و اتبلواهیب هب وجود آورده است ه  ره دننيبه

 « طوالنب محو تماشای خود خواهد ساخت.

 

رد شهرهنررپور اصفهان دیده هب جهان گشود.  8031بهمن سا   1محمود فرشچیان رد 

گامب ه  اشتیاق فرزند را هب هنر نقاشب دید او را هب  پدرش مردی هنردوست بود و هن



باره  ن شد. استاد فرشچیان رد اینرهنمو« حاج ميرزاآاق امامب»كارگاه استاد 

 گوید: مب

پدرم اتجر فرش بود ه  هب هنر عالهق بسیار داشت و هب یاد دارمک بسیار خردسا  بودم » 

ام را هب نقاشب دید  كشیدمک وقتب پدرم عالهق اهیب مب ه  ربای خود از نقش اقلب نقاشب

ب بود ه  من وارد این فرستاد و هب این رتتي « حاج ميرزاآاق امامب»مرا زند استاد 

هب هنرستان هنراهی زیبای اصفهان رفتم  8031رعهص شدم و بعد از آن رد سا  

گان مكتب  یافته يكي از رپورش« عیسب بهاردی»ه  رد آن زمان رد سررپستب 

 « بود و زند ايشان تعليم گرفتم. الملك امك 



چنان ظرنف و  اهیب آنمو او با قرار دادن مواهی گرهب سفید رد انتهای رپ كبورت قلم

اه از آن  كاری  رزیی و ظرافت پذری ساخت ه  ات امروز رد نقاشب و طرح انعطاف

 کند. مو استفاده مب نوع قلم

سازی از دیگر كاراهیب بود ه  فرشچیان رد نهایت دقت و  طراحب اقلب و سرامیك 

« اردیعیسب به» 8031داد و رد مهارت هب جایب رسید ه  رد سا   ظرافت انجام مب

 هنرشناس مشهور اهدا كرد. « ر پوپآرتو»اهی او را هب  يكي از گلدان

دیپلم عالب خود را از هنرستان هنراهی زیبای اصفهان  8031فرشچیان رد سا  

اهی هنری جهان هب  ربای ژپوهش و تحقيق سبك 8003ردیافت كرد و رد سا  



 افزاید: ارتيش سفر كرد. او ردباره زعيمتش هب اروپا مب

اهی هنری جهان و آشنایب رتشيب هب مدت هفت سا   ربای ژپوهش روی سبك» 

تحصيل و مطالعه رپداختم پس از آن هب دیگر كشوراهی اروپایب سفر كردم. 
رد وین هب 

اه هب دنبا  آاثر شاخص هنری  اه و کتابخاهن رد ره كشوری روزاهی خود را رد موزه

گامب ه  هب  ق و ژپوهش مبشان تحقي  اهی هنری  گذراندم و ردباره سبك مب كردم و هن

ساعت را هب  1ات  0روز تنها  رپداختم و رد شباهن گشتم هب كار طراحب مب منز  ربمب

 « دم.دا  استراحت اختصاص مب

 زمين معتقد است: فرشچیان ردباره هنر اریانب و مشرق



گاری و نقطه افت و رزیهظر »  رپدازی ه  ربای زیبا ساختن ره هچ رتشيب ارث هب كار  ن

كاتب مختلف مشرق مب و شي طوالنب داشته و  ای كم زمين و نيز اریان سابقه رود رد م

بسته  اداهم دارد... نقاش اریانب  شي از آنكه هب طبرعت مانوس و وابسته باشد د 

نهایت خیا  را هب حالتب دلپذری تجلب و  ه  ببگسترش انديشه و عالم انمحسوس است 

گارنگ زندگب مادی یارای دستیازی  شكل مب دهد و هنرمند ربای اینكه تحوالت رن

هب دنیای او را پیدا نكند ربای نموداهی خود معنویتب فرارت از عوامل زندگب گذرا اقئل 

 « كلب وافدار باشد. هيم انسانب وشود. زریا آن هنر ماندگار و جاوید است ه  هب مفا مب

انگيزک از ابتدا رب این پاهی و ماهی آاثرش را خلق كرده و نخستين    رد واقع نقاش خیا



 چون شعر سروده است « گِل آدم بسردنتش»سالگب با انم 81اتبلوی خود را رد 

سررپست بخش هنراهی اسالمب و هندی موزه « استوارت كری ولش»ات جایب ه  

 ارد ردباره این ارث نوشته:دااگشنه اهرو « ساكلر»

كاری از ایام جوانب هنرمندی است ه  تواانیب او را رد هب امك  »  این اتبلو شاه

گاری ات نقش رسانیدن همه شيوه اهی اسليمب و  اهی نقاشب اریان از معماری و پیكرن

 اهی ارب هب ثبوت رسانیده است.  جان و توده حيواانت و طبرعت بب

 تنها موتيواهی نقاشب را متحو  كرده فرشچیان رد این ارث هن

 توهج اندک حرکت رد فرشته پشت رب اتبلو جلو رد ه  جوشب و رپجنب حيواانت هب مثال)  



 آسمانب و یازیده دست نيز چندساختب ابعاد ايجاد نظير غيرسنتب تهورات هب بلكه  (كنید

 اشب كرده است. نق كننده خيره ردخشندگب با

 ردس است.این ارث محصو  نبوغب زو

فرشچیان همانند هنرمندان نيشيپ رب این واقعيت آگاه بوده است ه  رب یك اتبلو دو  

نمااهیب ه  رد  اه و طاق توان استوار ساخت ولب رداه و پنجره بدرعدیک بدرعد سومب را نمب

آید گویب دننيبه را از جهان مسطح و یكنواخت هب دنیااهی  نقاشب فرشچیان هب چشم مب

 « کند. مبدیگر رهنمون 
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گارگر چيره دستک انسان با لطافت و صفا رد کنار حيواانت  رد بسیاری از آاثر این ن

ای رتسيم شده  اه و رپندگانب ه  رد حا  رپواز و آوازندک هب گوهن ردنده و تندخویک زغا 

نمایاند و اگر بخواهيم آاثر هنری را هب عنوان نمادی از  را هب ذهن متبارد مب ه  آرامش

كش بسیاری از اتبلواهی فرشچیان رد زمره این آاثر  صلح و آرامش ربگزينيم بب

 قرار خواهند گرفت. 

گاره اهی اتريخب را پشت سر نهاده  اه نماینده كشور و ملتب است ه  فراز و نشيب این ن

نرش را از یاد نبرده است و با عشق هب تمامب مخلواقت رپوردگار اما فرهنگ و ه 

جهانیان ربای وطنش هنرآفری ب كردهک وی تمام عالهق و افتخار خود را اریانب بودن 



 گوید: کند و رد این باره مب خود عنوان مب

از جان و د  شرفته فرد فرد هموطنانم هستم و امیدوارم تمامب اریانیان همواره » 

 باشند. سربلند

 ام  ام آواره ره شهر و دیاری بودم چون همیشه شرفته یادگيری  اما رد طو  زندگب 

و ره جا ه  تجلب و مظهری از هنر یافتم هب آنجا سفر كردم ات ردباره آن تحقيق و ژپوهش 

مند بودم ات ظرف وجودم را با  ای را هب بطالت نگذراندم زریا عالهق کنم و لحظه

 .تجلیات هنری رپ کنم

 دنبا  كسب معرفت رتشيبی دانم و هب اكنون هم خود را یك هنرجو مب هم 



 «هستم.

انگيز از عشق و زندگب را رد آاثرش متجلب كرده اما رد  اگرهچ فرشچیان نمایب د 

انگيز و اندوهبارک انشب از واقعه تلخ را هب  مارهاهن روایتب حزن« عصر عاشورا »اتبلوی 

ای رد  ای ربای تماشای واقعه ان را نشاهن رفته و پنجرهتصوری كشیده ه  گویب توقف زم

 عصر و نسلب دیگر گشوده است.

آبک  اهی زرد و غبارآلود زمينه ارث و فضایب انامن و رددآلود رد صحرای بب رنگ 

اهی سیاه از  اهی روحانب را با لباس تصوریی است ه  خالقش با ظرافتب خاص چهره

كاه را القا مبنظر پوشانده و حزنب انشب از ردد آلود  کند ه  با آن اسب خون ی جان



 اه را خموده كرده است.  سوارک حتب نخل بب

گوید:  استاد رد پاسخ هب اینكه هب كدامين اتبلواه و آاثرش عالهق رتشيبی دارد چنين مب

 ام رتشيب هب آاثری است ه  مردمم آن را دوست داشته باشند. عالهق»

را بسیار دوست دارم و این هب دليل « عصر عاشورا »اما از میان آاثرم اتبلوی  

الحسين)ع( است و واقعه روز عاشورا ه  همیشه مرا  ام هب حضرت اباعبداهلل دلبستگب

 تحت اتثير خود قرار داده است.

« اگر بخواهم آن را بار دیگر نيز هب تصوری بكشم هب همين شكل آن را خواهم كشید. 

گوهن تشريح  سالمب دااگشنه ادينبورگ آاثر او را ایناستاد هنر ا« رباند راربت هیلن»



 کند: مب

اهی خود هب  اه و فضااهی آاثر فرشچیان پهناور است و او رد نقاشب ماهی گستره ردون» 

 خواندک عیار و خلسه آور جهان دیگری را فرا مب یاری خطوط با واقرک تمام

 اندوهبارک جهانب ه  گاه رپجذهب و وجد و حا  است و گاه سودازده و 

 دیدهک گاه امیدبخش است و گاه نومیدوارک گاه سربلند است و گاه ستم 

 « رتدید از آن خود اوست. واره بباما هم  

اه را رد هب وجود آوردن فضااهی مختلفب چون اندوهک رتسک شادی و... هب  او رنگ

گاه و و جود چشمان خوبب ردک كرده و هب كار ربده و رد تصاوری و صورتگری نيز از نوع ن



 کند. ای ه  احساس خود را هب طور مستقيم هب دننيبه القا مب بهره كافب جسته هب گوهن

« رد راه ملکوت»یا « آافق»ک « گرمای عشق»ک «شهید»رد اتبلواهیب چون  

گاه رنگ و مينویب مخاطب را هب سوی عالم ملکوت   اهی معصوماهن اهی آرام با ن

 شود. رهنمون مب

  فقيت خود را مرهون الطاف الهب مباستاد ه  همه مو 
هب آن اذعان دارد  داند و مكررا 

 دهد: چنين اداهم مب

يكي از الطاف الهب آن است ه  دست راستم هنوز رپ قدرت است و » 

 توانم بدون چيه لرزشب هب طراحب و خلق آاثر بپردازمک مب



مطهر  ام طراحب ضريحک سرداب و ردب اهی ماندگار زندگب يكي دیگر از لحظه 

 الرضا)ع( است.  بن موسب االئمه حضرت علب حضرت اثمن

رد طراحب سرداب سيب رب این بود ات فضایب بهشتب و معنوی ايجاد شود ه  هب لطف 

 « يز انجام شد.رپوردگار این كار ن 

توان آاثر فرشچیان را ربای یك لحظه دید و گذر كردک چراه  او رد کنار آن همه  نمب

اهی رزی و ظرنفک موجوداتب بسیار نهان خلق كرده ه   نقش انگيز و اهی د  رنگ

كایت از تسلط خالق  چنان استاداهن جای گرفته ره یك رد د  دیگری آن اند ه  ح

اه و معانب پای اتبلوی  اه ربای كشف ره یك از موتيو ارث داشته و دننيبه را ساعت



 نشاند. استاد مب

اش هب هنرجویانب ه  هب رعهص نقاشب ورود  يهاین هنرمند تواان ردباره هنر نقاشب و توص  

 یابندک چنين است: مب

خواهد  الزهم هنر نقاشب فیگور است زریا اگر كسب نهاد ره انسانب را نداند چگوهن مب» 

 آن را هب تصوری بكشد؟ 

روز طراحب کند با آانتومب انسان و  خواهد رد این راه قدم ربدارد باید شباهن اگر كسب مب

یب كامل داشته باشد و رد نهایت هنرش اریانب باشد و رنگ و بوی حيوان آشنا

 « اریانب بدهد.



 گوید: استاد ردباره بهترین روز زندگب خود مب

 زندگب راهب است آسانک شاد از آن باید گذشت/» 

 از این ره رهاسان بگذرد...شوربخت است آنكه  

رتین لطف خدا و زیبارتین روز  دانم و زبرگ همه عمرم را مدیون الطاف الهب مب 

الحسين)ع( را هب دست  ام آن روزی بود ه  طراحب ضريح آاق اباعبداهلل زندگب

 گرفتم و با لطف رپودگارم توانستم آن را هب پایان ببرم.

رتین تشابهب با كاراهی دیگر  ه  كوچكاهی این ضريح آن است  يكي از وژيگب 

 ندارد.



کند.  اه هب یكدیگر ارتباط داشته و چشم را هب اسماءاهلل راهنمایب مب تمامب نقوش و طراحب 

متر  0/3اهی این ضريح دقرقا هب اندازه ضريح فعلب است و ارتفاع آن  اندازه

نصر خارجب رد ع چيه ه رد آن كامال اریانب است و اهی هب كار رفت  است و تمامب المان

 « ده ات حسب روحانب را القا کند.آن هب كار رنفته است و سيب ش

 اهی زندگب  انگيز و شگفتب هب راستب تماشای آاثر استاد سفری است هب دنیای خیا 

گاه اوست ه  آاثرش را متمازی ساخته هب گوهن ای ه  رد اتبلوی  و همين تفكر و ن

 توان آن را احساس كرد.  مب« عطلو»و « نوای مهر»ک «آهنگ زندگب»

ه  از مشهوررتین « چنگ»ای با نوای   رد این آاثر ه  مضامي ب مشترک دارندک فرشته



خواند  رودک تمامب موجودات را هب رقص و شادمانب مب سازاهی اریان باستان هب شمار مب

 دهد:  و این هنرمند رد این باره با بیان ابیاتبک چنين شرح مب

 یك اقلب استزندگب بافتن  

گاری ه  خودت مب   خواهب هن همان نقش و ن

 نقشه از قبل مشخص شده است 

 بافب تو رد این نيب فقط مب 

 نقشه را خوب ببينک خوب بباف  

 ات را نخرند. نكند آخر كارک اقلب بافته 



گاهمان ه  است این مهم ولب زیباست بسیار زندگب   خودمان وجودی ظرف هب ن

 یاری  و تالش و كوشش ساهی رد توانيم مب ه  باشيم اشتهد ايمان اینكه است؛

 .ببريم كافب بهره خود زندگب و عمر از و باشيم داشته خوبب زندگب رپوردگارمان

ای از عمرم  م خالب است و ربای همين لحظهوجود ظرف ه  كردم احساس همیشه 

ایب ه  از این رپدازم ات ج را هب بطالت نگذراندم و حتب رد سفر هم هب كار طراحب مب

 « مجموهع کتابب رد دست ااشتنر است.

 او ردباره رابطه هنر و مادیات نيز نظر جالبب دارد:

تمامب هنرمندان جوان را مانند فرزندانم دانسته و دوستشان دارم و معتقدم مادیات » 



كاانت مادی هب زندگب اداهم داد اما  هم بخشب از زندگب است و نمب شود بدون ام

ای را هب  این امر بسیار مهم است باید تنمان را هب كار دهيم و نباید لحظهرسیدن هب 

بطالت بگذرانيم هنرمان را مقدس بدانيم؛ ربای آن تالش كرده و با عشق كار 

رسان است.  گاه فراموش نكنيم ه  او روزی كنيم و رد آخر لطف رپودگار را چيه

ربای پو  و مادیات كار نكردم. اهیب ه  فعاليت داشتم چيه گاه  البته رد این سا 

االئمه)ع(ک حضرت   اهیب ه  ربای ضريح حضرت اثمن كدام از طراحب ربای چيه

 ام. ام مبلغب ردیافت نكرده الحسين)ع( و دیگر كاراهیب ه  كرده اباعبداهلل

 عشق هب ائمه اطهار را  شي از آن دانستم ه  بخواهم آن را با مادیات مقايسه کنم 



دهم همه با ااقتعدات دی ب  اهی عمرم انجام مب ات كاراهیب ه  رد این سا  مندم و عالهق 

اهی عمرم دستم از  ام ارتباط داشته باشد و امیدوارم ات آخرین لحظه و معنویات ردونب

 « قلم نرفتد.

 

 گوید: اش هب موسرقب نيز مب ردباره عالهق« پنجمين روز آفرينش»خالق 

گام طراحب آن»  کنم و باید   كارم هستم ه  گاه خودم را نيز فراموش مبقدر متمركز رب هن

گام ه  رد حا  كامل كردن ارثم  رد آرامش كامل ارثی را هب تصوری بكشم ولب آن هن

 کنم. دهم و ارثم را تكميل مب هستم هب موسرقب نيز گوش مب



 زریا هب شعر و موسرقب عالهق بسیار دارم. 

گامب ه    نجمن شعر  81هن
 شارعانب هب رفتم و رد محفلب ا رد اصفهان مبساهل بودم هب ا

 دادم ک نوا و... گوش مببصير اصفهانبک شكيب همایبک چون قدر گران

 دانستم. ابیاتب را نيز سروده ام.  زریا شعر و موسرقب را رد سازندگب بسیار مفید مب 

بسیاری  كردند ات مطالعه فراوان داشته باشيم باید رد آن زمان استادان ما را تشویق مب

 « كرديم. ... را خوانده و حفظ مباز اشعار حافظک سعدی و 

 است« معراج حضرت محمد)ص(»استاد هب اتزگب رد حا  خلق ارثی هب عنوان 

 گوید: و ردباره آن مب 



اتبلو را ربای موزه آستان قدس رضوی رد دست دارم ه   81ای شامل  مجموهع» 

مايش رد موزه سعدآباد هب موزه آستان قدس چند اتبلوی آن هب اتمام رسیده و پس از ن 

 کنم. هدهی مب

هب آتش انداختن حضرت ارباهيم با منجنيق يكي از این آاثر است ه  داستان بسیار  

وزم ات آتش خاموش شودک  قدر مب گوید آن آید و مب زیبایب دارد ه  ابتدا فرشته باد مب

 آتش خاموش شود و رد آخر بارم ات قدر مب گوید آن آید و مب سپس فرشته باران مب

  شود... . حضرت جبرئيل)ع( هب فرمان رپودگار انز  مب

 نيز از ممله این آاثر استک « تايش رپودگارس » اتبلوی 



را رد دست دارم ه  بسیار « معراج حضرت رسو )ص(»و رد حا  حاضر اتبلوی 

 « آورم. رپ كار است و رد این اتبلو آن حضرت را از پشت سر هب تصوری مب

 

شهریور  33رتین پدرزبرگ دنیا لقبب است ه  رد  مهربان

اهی جهان ردج  شخصيت محبوب جهان رد حالب رد روزانهم 833رد میان  8010سا  

مشغو  بود و اگر بخواهيم ردباره استاد محمود  شد ه  او رد كارگاه خود هب خلق آاثر اریانب

كش باید  اشک آاثرشک افتخاراتش و مكتبش اگنبريم بب فرشچیانک زندگب

متخصصان و صاحبنظران چندین مجلد کتاب و چند واحد دااگشنهب را هب این هنرمند 
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 انمب اختصاص دهند. 

اریان هدهی كرده بلكه بسیاری محمود فرشچیان هن تنها آاثر خود را با ميل و اشتیاق هب ملت 

نها بهره جسته هب آ از عمرش اهی سا  طو  رد ه  را  اه و نشریات انیابب از کتاب

تخصصب هنر فرهنگستان هنر اهدا كرد؛ کتاب
 گوید: اش مب اهیب ه  ردباره کتابخاهن 

اه تهيه كردم و از آنها استفاده  اه و نشریات را رد طو  این سا  این کتاب» 

مندم فرزندان این مرز و بوم از این آاثر استفاده كنند من ره هچ  و عالهق كردم مب

دارم متعلق هب ملت و مردمم است و این عشق هب زادگاهمک مذهب و باوراه و 

 « ام مرا یاری كرده است. اهی زندگب ااقتعدات من است ه  رد سا 



 

 وگویب كواته با مجید مهرگان  گفت

 

 فرشچیان شاگردی کنم حاضرم باز هم ربای استاد

  -ژناد مولود زندی

كایت اهیب است ه  مربوط هب استادان و شاگردانشان  اترخي اریان سرشار ازح

 شودک مب

اهی  انپذری را پدید آورده و مثا  افساهن روابط معنوی ه  شور و عشقب وصف 



 شوند.  باستان زبازند خاص و عامک رد اترخي حفظ مب

شود هنوز هم روایت عالهق  اهی مادی سنجیده مب عب با بهرهرد دنیایب ه  روابط اجتما

 و احترام میان استادان و شاگردانشان ماهی دلخوشب است.

يكي از استادان « مجید مهرگان»ای چون  چندی شيپ ميهمان انسان وارسته 

وگویب رد زمينه كاری ايشان داشته  دست نقاشب اریانب بودم ات گفت چيره

 باشيم.

گام سخن از  م از دست دادن فرزندک كمب خموده هب نظر مباستاد رد غ   رسید اما هن

گاه واالیب رد حوزه  ردخشید و گرهچ خود هم استادک چشمانش مب اكنون رد مقام و جای



گارگری یا نقاشب اریانب قرار دارد اما هب طور خستگب ی از استاد و كاراهيش انپذری ن

 سخن گفت. 

 ز هچ زمانب آغاز شد؟آشنایب شما با استاد فرشچیان ا

سن و سا  كمب داشتم ه  وارد حوزه نقاشب اریانب شدم و رد محضر استاد فرشچیان هب 

 گذراندم. اقت خود را با استاد مبیادگيری نقاشب اریانب رپداختم و بسیاری از او

لتحصیلب البته پس از افرغ
ای ربای اداهم  ام از دادكشنه موفق شدم ات بورسيه ا

تحصيل رد كشو
كالت شخصب اقرد هب اداهم  ر ایتالیا بگيرم ه  متاسفاهن هب علت مش

تحصيل نشدم.
 



تحصيل بدهم استاد فرشچیان هب طور مداوم سفارش مب 
 كردند ات من اداهم 

گام هم خیلب مرا تشویق مب   كردند ات از این بورسيه استفاده کنم.  و رد آن هن

رفت كنيم باید رب علم و اطالعات خواهيم رد زمينه هنر پیش  ايشان معتقدند اگر مب

گامب ه  مب خود بیافزامیی و من همیشه سيب مب خواهم ارثی را با مضمونب  کنم هن

 کنم. اه ردباره آن تحقيق  شم ماهخاص هب تصوری بك 

 اه وژيگب ممتاز استاد فرشچیان را رد هچ دیدید؟ رد این سا 

 جای دنیا مثل و مانندی نقوش زتينيي اریانب بسیار وسرع و متنوع است و رد چيه

 ندارد. امتیاز استاد فرشچیان احاهط رب تمامب این نقوش است.



كردم ره سوالب  هب عالوه اینكه رد آن زمان ه  رد محضر استاد فرشچیان شاگردی مب 

رپسیدم بدون ردنگ و بدون آنكه حساسيتب هب خرج دهند هب  ه  از ايشان مب

 نقاشب رد ه  اهیب را  اه و نكته كاری  ع تمام رزیهدادند و رد واق  سواالت من پاسخ مب

 .دادند مب آموزش مسرتک و ميل امك  با بود اریانب

 شوید؟ آیا شما تنها شاگرد استاد فرشچیان محسوب مب

شديم ه  متاسفاهن ايشان  مند مب خيرک همزمان با آاقی كاشیان از محضر استاد بهره

همچنين زنده
نظير رد  یاد صراف بودند ه  مهارت بب نقاشب اریانب را راه كردندک 

 نقاشب دادنتش. بعداه نيز محمدباقر آاقميری زند ايشان تعليم گردنتف.



كردند اما شاگردانب ه  مثل ما هب صورت  البته رد دااگشنه نيز ايشان تدريس مب 

 شناسم. نمب  شان كار كرده باشندکمستمر زند اي 

 وده است؟وژيگب غيركاری ه  رد استاد دیدیدک هچ ب 

 است.« شناخت»يكي از خصوصیات استاد فرشچیان 

ايشان فردی معتقدند ه  از گذشته رب ااقتعدات خود پادنبي بوده و رب همين مبنا كار  

شخصيتب ايشان است. كردند و هب نظر من این يكي از وژيگب مب
 اهی بارز 

زیادی من اواقت بسیاری را از گذشته رد کنار ايشان سپری كردم و خاطرات 

 از ايشان دارم.



روزی من چند رپنده مشاهب كار استاد كار كردم و خیلب هم ربای آن زحمت  

وقت از كار  كشیدم؛ یادم هست وقتب استاد این كار را دیدند هب من دنتفگ ه  چيه

 من تقلید نكن.

 گویند كار فرشچیان است؛ اگر زهار سا  كار ک ب رد آخر مب 

 اگاهن داشته باش. ربای خودت سبك و سیاقب جد 

این شد ه  من تالش كردم سبكب بسیار متفاوت از ايشان داشته باشم و همچنان 

یك از آاثرم با كاراهی استاد فرشچیان مشابهتب  بينید چيه اهيم مب ه  رد نقاشب

  ندارند.



كاتب ه  ايشان مب ربم و از گذشته نظرشان را  مب  دنتفگ هنوز نيز بهره من از ن

اهی  دادم از توصيه شدم و رد كاراهی جدیدی ه  انجام مب يم جویا مبردباره كاراه

 .كردم ايشان استفاده مب

 و رد واقع حساسيتب ه  رد من ايجاد كردند شاید از خودشان هم رتشيب شد  

گويم اگر روزی مجددا ايشان قرار شود رد كارگاهب آموزش دهند من  و باز هم مب

 حاضرم مجددا شاگردی کنم.کنم و  بانم م  باز هم رد آن ثبت

 ردباره سبك و سیاق استاد فرشچیان كمب ربايمان بگوديي

 استاد فرشچیان ربای خود سبك و سیاقب خاص دارد. 



ايشان گرايشب هب انتورالیسم داشته و طبرعت رد آاثر ايشان بسیار زنده جلوه 

 کند. من تمامب كاراهی ايشان را دوست دارم و اصوال از سبكشان لذت مب

دست هستند و ره كدام از  ربم ضمن آنكه ايشان رد طراحب بسیار خبره و چيره مب

 .است متفاوت دیگری با كاراهيشان

 نقاشب پدر را  او باید و نداريم فرشچیان همتای ما هم هنوز داشت اذعان باید 

 اریانب معاصر بشناسيم.

هم كمب توضيح رد مورد كار اخير استاد نی ب طراحب ضريح حضرت اباعبداهلل)ع( 

 دهید



تشكيل شد.« ستاد بازسازی عتبات عالیات»شورایب از سوی 
 رد قم 

 این شورا مّرکب از هنرمندان رتاز او  رد رشته هنراهی سنتب بود.  

 رد این شورا من و آاقی رجبب نيز حضور داشتيم. 

قرار شده بود ات ربای هس ضريح امام حسين)ع( ک امام حسن عسكری)ع( و 

)ع( طرحب آماده شود و پس از اتديي این شورا و تصویب هب مرحله  حضرت علب

 اجرا رد بیاید.

تواند این كار را رب عهده  كل اعضای شورا رب این ااقتعد بودند ه  تنها كسب ه  مب 

داشته باشد استاد فرشچیان است زریا باالرت از ايشان رد طراحب اریانب وجود 



 ندارد.

گام طراح   رفتم زریا  ب این ضريح من هب همراه ايشان هب قم مببعضب اواقت رد هن

 رپسیدند. خواستند رب كار نظارت داشته باشند و حتب نظر مرا مب مب

 بحق كار ايشان بسیار زیبا و شكيل است. 

 ای ربای طراحب ضريح ردیافت كردند؟ آیا استاد زهینه

وجهب ردیافت خير؛ استاد فرشچیان این كار را هب صورت یك نذر انجام دادند و 

 نكردند.

گرهچ مسافرت ربای سالمتب ايشان بسیار مضر است اما ايشان ربای اتمام  



 را هب نحو احسن هب پایان ببرند. كردند ات كار كارک سالب دو بار هب اریان سفر مب

 رد شهر رشت متولد شد. 8031استاد مجید مهرگان رد سا  

گارگری را زند استاد   « محمود فرشچیان»و « ویدیاكبر تج » وی طراحب و ن

لتحصیلب رد رشته گراكيف از دادكشنه هنراهی زتينيي  آموخت. پس از افرغ
ا

 هب عنوان استاد نقاشب اریانب هب استخدام وزارت فرهنگ و هنر ردآمد.

تدريس رد هنرستان دختران و پسرانک مدرییت هنرستان هنراهی زیبای  

ک عضویت رد هيئت داوری پسرانک عضویت رد شورای عالب ارزشیابب هنر

اهی خود  اهی فجر رد چهار دوره و ... را رد كارانهم فعاليت و انتخاب جشنواره



 دارد.

 اهی متعددی را رد سراسر جهان ربگزار كرده است.  استاد مهرگان نماهاگشه 

یك هنری)دكترا(  یك هنر از موسسه اكوک ردیافت ردهج دارا بودن مدا  ردهج

گارگری از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمب از افتخارات  رد رشته ن

 . استاد مهرگان است
 

 

 



 ممالتب چند از زبان استاد گرانقدر فرشچیان :

 

 آن هنری ماندگار و جاوید است ه  هب مفاهيم انسانب وافدار باشد .:

 

 رد طو  زندگيم آواره ره شهر و دیاری بودم چون همیشه شرفته یادگيری هستم .:

 



 الطاف الهب آن است ه  دست راستم هنوز رپ قدرت است .يكي از :

 

 امیدوارم ات آخرین لحظه اهی عمرم دستم از قلم نرفتد .:

 

 يكي از لحظه اهی ماندگار زندگيم طرحب ضريح حرم مطهر امام رضا عليه السالم است .:



 

را  ضريح اباعبداهلل الحسين عليه السالمزیبارتین روز زندگب ام روزی بود ه  طراحب : 

 بدست گرفتم .

 

 ی چند از استاد :آاثر



 عصر عاشورا 
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 اتبلوی شمس و موالان

 

 



 مراسم رونمایب از اتبلو شمس و موالان 

 

 



 ااظتنر

 

 



 موی سپید

 

 

http://farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&fkeyid=&siteid=10&pageid=556&picgall=34&pid=329
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 کيهزت
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 )حضرت ارباهيم)ع
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 مولود كیبه
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 آافق

 

 

 

 

http://farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&fkeyid=&siteid=10&pageid=556&picgall=34&pid=333
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 نیايش
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 حضرت ارباهيم)ع( رد گلستان

 

 

http://farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&fkeyid=&siteid=10&pageid=556&picgall=34&pid=335
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 نوسقق 
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 غدری خم
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 یوسف پيراهن

 

 



 )ضامن آهو )امام رضا)ع
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 معراج 

 

 

 

 



 شهید
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 حمایت
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 گاه  كمينرد
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 ارباهيم بت شكن 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 پنجمين روز آفرينش

 



 

 رايحه دلنواز
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 ايحه شادمانبر 

 

 

 

http://farshchian.honar.ac.ir/index.aspx?siteid=10&fkeyid=&siteid=10&pageid=556&picgall=34&pid=327


 ر سوی نوهب
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 : سایت رسمب استاد محمود فرشچیان منابع 

 سایت تبیان و ............

 اریان زعزی سرزمين سبز مان  و ربای سالمتب و طو  عمر با ربکت استاد گرانماهی و زبرگوار 

  دعا مب كنيم هب ردگاه خداوند 



 

كایت همچنان باقب ست   هب پایان آمد این دفتر ح

 


