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چکیده

از جملـه اقدامات اساسـي در توسـعهي فرهنگـي هنري هر جامعـهاي ،نگرش
راهبردي به مفاخر هنري به عنوان يكي از مصداقها و مؤلّفههاي بنيادين جهاني
شـدن فرهنگي ،جهت هرگونه توسـعه و تعامل با جهان پيرامون اسـت .اسـتاد
محمود فرشـچيان ،هنرمند نامآور و سرشـناس و بيهمتاي «نقاشـي ايراني» و
نقش فرش ،يكي از مفاخر وااليي است كه از جايگاه جهاني برخوردار ميباشد.
با توجه به باور خود هنرمند در مورد پديدهي جهاني شدن ،هر تمدن و ملتي در
عين حالي كه به تعبير «رابرتسـون» ،داراي عامگرايي و هماهنگي با تغييرات
خاصگرايي و هنر و ميراثهاي خود غافل نبوده و هر دو
جهاني است ،بايد از
ّ
را با نگاهي بنيادين و راهبردي مديريت نمايد .در اين مقاله كه از نوع نظري و
با روش توصيفي تحليلي انجام پذيرفته ،ضمن بررسي سبك و آثار و برشمردن
مؤلّفههاي تعهد این شـخصیت هنری ،به جايگاه هنرهاي ايراني اسالمي و نقش
راهبردي اسـتاد محمود فرشـچيان در توسـعهي فرهنگي هنري ايران در عصر
جهاني شـدن ،پرداخته شـده اسـت .با توجه به مطالعات كتابخانهاي و ميداني و
رويكـرد جامع و چند جانبـهي نگارنده در تمامي منابع مربوط به هنرمند ،نيز با
لحاظ نمودن مجموعه آثار منتشـره و نشـر نایافتهی ايشان ( 529اثر) كه براي
اولين بار اسـتخراج و احصا گرديده ،ميتوان گفت كه اسـتاد فرشـچيان ،سهم
 .1كارشناس ارشد پژوهش هنر ،مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
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عظيمي را در راسـتاي همگرايي و نزديك ساختن فرهنگ و هنر مردم ايران با
ساير تمدنها بر عهده داشته است.
كليد واژهها :مفاخر هنري ،محمود فرشچيان ،نقاشي ايراني ،جهاني شدن

مقدمه
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شناخت جايگاه مفاخر هنري در جهان معاصر و در عصر «جهاني شدن» ،1نقشي
بسيار اساسي و راهبردي در توسعهي فرهنگي هنري هر جامعهاي خواهد داشت.
در ايـن ميـان ،آنچه حائز اهميت اسـت ،نگـرش راهبردي بـه جايگاه مفاخر
هنري و هنر متعهد به عنوان يكي از مصداقها و مؤلّفههاي بنيادين جهاني شدن
فرهنگي جهت هر گونه توسعه و تعامل با جهان پيرامون و تعالي هنرهاي سنتي
و ايراني اسـت .يكي از اين مفاخر كـه از جايگاهي جهاني برخوردار گرديده،
استاد محمود فرشچيان است .به جرأت ميتوان گفت كه فرشچيان ،محبوبترين
و جهانيترين هنرمند معاصر ايراني است .با توجه به باور خود هنرمند در مورد
پديدهي جهاني شدن ،هر تمدن و ملتي در عين حالي كه به تعبير «رابرتسون»2
داراي عامگرايي و هماهنگي با تغييرات جهاني است ،بايد از خاصگرايي و هنر
و ميراثهاي خود غافل نباشد و هر دو را با نگاهي بنيادين و راهبردي ،مديريت
نمايد .محمود فرشـچيان در راستاي همگرايي و نزديك ساختن فرهنگ و هنر
مردم ايران با ساير تمدنها ،سهم عظيمي بر عهده داشته است.
همانطـور كه كوماراسـومي ميگويد ،چيسـتي هنر ،بسـي بـا اهميتتر از
چگونگي آن اسـت؛ زيرا اين چيسـتي است که ميبايسـت چگونگي را تبيين
کند؛ يعني اين فرم اسـت که به شـکل منتهي ميشـود (كوماراسـومي،1389 ،
 .)16براي فرشچيان ،همواره ،چيستي بر چگونگي برتری داشته ،گرچه در بیان
و چگونگی نیز او اسـتادی کامل اسـت .براي وي ،هنر نقاشي به عنوان رسالت
و عبادت منظور ميگردد و نه صرفا عمل نقاشـي .به تعبير متفكران سـ ّنتگرا،
نقاشـي كردن او ،همچون انجام يك مناسـك اسـت .فرشـچيان براي آفرينش
1. Globalization
2. Robertson
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آثارش داراي آداب ويژهاي اسـت؛ مث ً
ال غالب اوقات به هنگام كار ،با وضو و
ميز كارش نيز رو به قبله اسـت .در صحبتها و نوشتههايش همواره از عبارات
«هوالم َص ّ ِور» اسـتفاده نموده و حضرت حقتعالي را ُم َص ّور
و آیات قرآني مانند
ُ
حقيقي صحيفهی هستي ميداند.

در اين نظريه ،تولستوي ،غايت و كاركرد هنر را مورد توجه قرار داده است.
شـايد بتوان گفت ،مشهورترين و مرتبطترين مصداق اين اظهارات تولستوي و
به ویژه مسـئلهي سـرايت را فارغ از تکامل و یا عدم تکامل نظریه و مواضعش،
ميتوان به راسـتي در فرشـچيان و آثارش باز جسـت .همان طور كه تولستوي
ميگويـد ،مرد هنرمند بايد بر سـطح رفيعترين جهـان بيني عصر خويش جاي
داشته ،احساسي را تجربه کرده ،رغبت و اشتياق و فرصت انتقال آن را داشته و
در يکي از انواع هنر ،خداوند استعداد باشد(همان.)127 ،
در بيشـتر نقاط دنيا ،آثار محمود فرشـچيان مورد ستايش مردم و هنرشناسان
بوده و سـازمان جهاني يونسـكو نيز چندين سـال اسـت كه با افتخار ،انتشـار
1. Leo Tolstoy
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رويكرد فرشچیان بر پايهي اسناد و گفتگوهاي خود وي ،همواره بر اصل هنر
1
ها تكيه داشـته و نه هنر براي هنر .همان گونه که تولستوی
براي تعالي انسـان 
در نظریهي معروفش میگوید :هنر ،يک فعاليت انسـاني و عبارت از اين است
که انسـاني آگاهانه و به ياري عالئم مشـخصهي ظاهري ،احساساتي را که خود
تجربه کرده به ديگران انتقال دهد ،به طوري که اين احساسات به ايشان سرايت
حسي که
کرده و آنها نيز احساسات مزبور را تجربه نمايند و از همان مراحل ّ
او گذشته است ،بگذرند .بر خالف عقيدهي زيبايي شناسان فيزيولوژيست ،هنر
بازي نيسـت که انسان به مازاد انرژي متراکم خويش ،ميدان ميدهد؛ همچنین،
تظاهر احساسـات سـرکش و توليد موضوعات دلپذير هم نيسـت ،و مهمتر از
همه ،لذت نيسـت ،بلکه وسـيلهي ارتباط انسانهاسـت .تولستوی میگوید :هنر
براي حيات بشـر و براي سير به سوي سعادت فرد و جامعهي انساني ،موضوعي
ضروری و الزم اسـت؛ زيرا افراد بشر را با احساساتي يکسان به يکديگر پيوند
ميدهد (تولستوي.)57 ،1388 ،

| 162امير رضائی نبرد

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

گزيدهي آثار ايشـان را برعهده گرفته و مديران پيشـين آن (فدريكو مايور)1
و (ماتسـورا) 2بر كتابهاي ايشـان ،مقدمه نگاشتهاند .كتاب «آثار برگزيدهي
يونسـكو -فرشـچيان» ،چـاپ آلمان ،از طرف يونسـكو به عنـوان نفيسترين
كتاب هنري عصرحاضر معرفي شـده اسـت .نام او در فهرسـت روشـنفكران
قرن بيسـتويكم ثبت و سـبك و مكتب وي در جهان شـناخته شده و آثار او
درمجموعههـاي بينظير دنيا پراكنده شـدهاند .پادشـاهان و مقامات عالي رتبه،
ها و
رؤسـاي جمهور و نخسـت وزيران كشـورهاي گوناگون ،همچنيـن موزه 
كتابخانههاو مجموعه داران شـخصي و عاشـقان هنر ،به داشتن قطعهاي از آثار
او مباهات ميكنند .فرشـچيان به دعوت دانشـگاهها و مراكز مهم هنري جهان،
با ايراد سـخنراني و برپايي نمايشـگاهها ،در بهتر و بيشتر شناسانيدن هنر ايران
به جهانيان نقش بهسـزايي داشـته است .بسـياري از هنرشناسان برجستهی دنيا،
فرشچيان را متعلّق به ميراث فرهنگي و هنري جهان ميشناسند و نه كشورايران
يا استان اصفهان.
بـه هـر حال ،نگارنده با بيش از بيسـتسـال انـس و الفت و شـاگردي و
بهره مندي از محضر اسـتاد فرشـچيان و يك دهه بررسـي و كار دانشگاهي در
خصوص زندگي و آثار وي كه با توفيق الهي در آيندهاي نزديك تحت عنوان
«فرشـچيان پژوهي» منتشـر ميگردد ،اميد دارد كه گام كوچكي در راسـتاي
ارتقا و تعالي هنرهاي ايراني -اسلامي و تكريم جايگاه مفاخر هنري برداشـته
ها و الگوهاي عيني و كاربردي به نقش و
باشد .اين نوشتار نيز با ارائهي مصداق 
جايگاه هنري محمود فرشچيان در عصر جهاني شدن ميپردازد.

سبك و آثار استاد محمود فرشچيان

اغلب موزههاي هنري و معتبر جهان ،در مجموعهي خود ،چندين اثر نقاشي ايراني
يا نگارگري را گنجاندهاند و هنرشناسـان و پژوهشـگران برجستهي بينالمللي،
همـواره از اين عالم نگارين ،به شـگفتي يـاد نمودهاند .بـراي نمونه ،کنبای،3
نگارگـري ايراني را همانند جهان کوچکي از شـکوفههاي جاوداني ،رايحههاي
1. Federico Mayor
2. Koichiro Matsuura
3. Sheila. R, Canby
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الف) ويژگي بينشـي .نقاش ايراني يا خود صوفي و عارف است و يا زمينهي
فكـرياش از طريـق الفت با ادبیات فارسـی به حكمت كهـن ايراني و عرفان
اسلامي پيوسـته گرديده؛ زیرا عرفا در تبيين سلسله مراتب وجود ،به عوالم سه
گانهي معقول ،محسوس و مثالي معتقد بودند.
ب) ويژگي مضموني .نقاشي ايراني با ادبيات فارسي پيوندي تنگاتنگ دارد ،و
ذهن نقاش با ذهن شاعر در پیوندی کاربردی است؛ همچنین ،نقاش كارمايهي
خود را بهطور کلی از منظومههاي حماسي و غنايي بر ميگيرد.
پ) ويژگـي سـاختاري .روش و شـیوهي هنـري نقـاش ايرانـی ،اساسـ ًا با
طبیعتگرایی همخوان نيست .نقاشان ايراني بر پايهي سنتهاي تصويري پيش
از اسالم و با بهره گيري از نقاشي چيني ،به نظام زيبايي شناختي منسجمي دست
مييابند كه اصول و قواعدي خاص خود دارد.
ت) ويژگـي كاركـردي .نقاشـي ايرانـي گونهاي تصویر سـازي به شـمار
ميآيد ،ولي به اعتبار ويژگيهاي بينشـي ،مضموني و سـاختاري ،نيز در ارتباط
بـا خصوصيتهاي فرهنگي ،ذوقي و فردي سـفارش دهنـدگان ،با انواع ديگر
مصورسازي در جهان متفاوت است .نقاش ايراني عمدت ًا تحت حمايت شاهان و

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

دلانگيـز ،مـردم فرهيخته و روشـنايي خيرهکننده می داند که تماشـاگر را به
لحظـهاي درنگ فرا ميخواند که با تأ ّمـل در جزئيات آثار بنگرد .او ميگويد،
اين آثار صرفا به تصوير کشـيدن يک داسـتان نيسـتند ()Canby، 1993، 7؛
همچنين لوئي ماسـينيون دربارهي نقاشـي ايراني ميگويد :کيفيت هنر مينياتور
ايراني در جهان منتزع از اتمسفر و پرسپکتيو و سايهها و تجسمات عالم مادي با
تجلي در فروغ رنگ آميزي ويژهاي که بنياد نهاده است ،گواه بر آن است که
هنروران اين رشـته کوشش مينمودهاند با روشهايي نظير آنچه در علم کيميا
مرسـوم است ،انوار الهي را که در جسم رنگهاي نقاشي نهفته و در قشر رنگ
زنداني گرديده ،آزاد نمايند(تجويدي .)17 ،1352 ،زکی محمدحسـن نيز براي
نقوش و صور ايراني ،نوعي زيبايي و فريبندگي قائل است که به محض ديدن،
در سـويداي دل جاگزيده ،و شخص را به شـگفتی و حيرتي بسیار فرو می برد
(محمدحسـن .)33 ،1364 ،بهطور کلی ،ويژگيهاي نقاشـي ايراني را ميتوان
چنين خالصه كرد:
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دركارگاههاي درباري و در كنار هنرمندان و صنعتگراني با تخصصهاي ديگر
به كار تصويرگري و كتاب آرايي ميپرداخت.
ث) ويژگي فني .در نقاشـي ايراني ،نقاش غالب ًا از سـنين كودكي و نوجواني
و زير نظر اسـتاد به كارآموزي ميپرداخـت و اصول و قواعد كار را مرحله به
مرحله و با تمرينهاي پياپي ميآموخت .آموختن طرز ساخت قلم موي باريك،
سـاييدن رنگريزههـا ،زركوبـي ،الجورد شـويي ،مهره كاري كاغـذ ،همچنين
يادگيـري فن اجراي بيرنـگ ،قلمگيري ،رنگ آميزي با رنگهاي جسـمي و
پرداختـكاري ،از مقدمات ورود بـه جرگهي مصوران و مذ ّهبـان بود (پاكباز،
.)601 -599 ،1383
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فرشـچيان در همـهي ويژگيهاي نقاشـي ايراني ،يعني ويژگيهاي بينشـي،
مضموني ،سـاختاري ،كاركردي و فني ،داراي خ َّ
القيت و نوآوري اسـت .او به
موضوعات و مضامين سـنتي و تثبيت شـده تن در نداد و خود را از سـيطرهي
ادبيات فارسـي رهانيد و به مضامين گوناگون جهان شمولي پرداخت كه همين
وجه ،تشخّ ص سبك هنري او را آشكار ساخته است.
سبك نقاشي محمود فرشچيان در راستاي تاريخ نقاشي ايراني ،منحصر به فرد و
جريان ساز بوده است .اگر فردوسی ،سعدی ،مولوی و حافظ ،ارکان ادبيات ايران
و زبان فارسـیاند ،کمالالدين بهزاد ،سـلطان محمد ،رضا عباسـی و فرشچيان نيز
ها و مباني س ّنتي نقاشي ايراني
ارکان نقاشی ايرانیاند .وي عالوه بر پاسداري از پايه 
تخيل خ َّ
الق ،نگاه ُپر نفوذ ،قدرت طراحي و سياه قلم ،رنگپردازی
يا نگارگري ،با ّ
ها و
گوناگـون و چند اليه ،تركيـب نقشمايههاي ايراني و غربي و ابداع شـيوه 
ها و ارزشهاي جاويدان هنر و نقاشي ايراني افزوده
اسـلوبهاي نوين ،بر قابليت 
اسـت .جامهها ،صحنههای شکار ،نوازندگان و آالت موسیقی ،بزمهای عاشقانه و
ها و درختان سرو و آواز دلکش پرندگان ،آهوان و فرشتگان و صور
عارفانه ،گل 
اساطیری و همه و همه ،مناظر روح بخشی هستند که به صورت فرهنگ تصویری
ایرانـی درآمدهاند (رضايینبرد 71 ،1384 ،و  .)72فرشـچيان خود دربارهي خلق
آثارش ميگويد :من وقتي ميخواهم كار بكنم ،حس يا عشق ،واقع ًا به من نهيب
ميزند و وقتي مقوا دم دستم است ،بدون پيش طرح و با فکر ،قلم مو را در رنگ
ميگذارم و كار ميكنم(رضائينبرد ،گفتگو با فرشچیان.)1387 ،
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امروزه سـبك نقاشي فرشچيان در مجامع هنري داخلي و خارجي شناخته شده
اسـت .وي بـا تخيل خ َّ
الق و نـوآوري و با بهره گيري از آثار و شـاهكارهاي
ها و تجارب هنري خود افزوده است .يكي
مكاتب هنري ايران و جهان ،بر داشته 
از مهمترين و برجسـتهترين مؤلّفههاي سـبك و آثارش ،موضوعات و مضامين
گوناگـون و بعضا بي سـابقه در تاريـخ نگارگري ايراني اسـت .نگارنده براي
اولين بار و پس از چندين سـال مطالعه و بررسـي ،مجموعهي آثار ايشان(529
اثـر) را بـا توجه بـه معيارهاي تعريف شـده ،مورد طبقه بنـدي موضوعي قرار
داده كـه در جـداول معيار طبقهبندي موضوعي و توزيـع فراوانی موضوع درج
گردیده اند(جداول شماره  1و :)2
فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

-1جدول معیار طبقه بندي موضوعي مجموعه آثار استاد محمود فرشچيان(طبقه ،معیار و نمونه)
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 -2جدول توزیع فراوانی موضوع در مجموعه آثار استاد محمود فرشچيان
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منبع :نگارنده
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تعهد فرشچیان به مفاخر ايراني

فرشـچيان همواره به تمامي بزرگان فرهنگ و هنر ايران ،چه در سـخنرانيها،
چه در آثار و چه در رفتار عملي ،اداي دين و احترام نموده اسـت .حساسـيت
ها و سمتهاي رسـمي و غير رسمي است .او با
او وراي بسـياري از مسـئوليت 
رصد رويدادهاي فرهنگي و هنري در سه سطح ملّي ،منطقهاي و جهاني ،کمک
شـاياني به اقتـدار هنري ايران نموده اسـت .در اينجا ،نمونههايـي چند از اين
خدمات برشمرده ميشود.

فرشـچیان دربارهي خيام ،شاعر ُپر آوازهي ايراني ،ماجرایی عبرتآمیز را نقل
میکند :به ياد دارم سـاليان پيش براي نمايشگاهي به پاکستان دعوت شده بودم
(سال  ،)1352مقابل هتل محل اقامتم ،تابلوي بزرگ عمر خيام با چراغهاي نئون
تأللؤ خاصي داشت .در نگاه اول خوشحال شدم از اينکه نا م گرامي شاعر ايراني،
در همه جا درخشندگي دارد ،ولي متأسفانه آنجا عشرتکدهاي بيش نبود ،که البته
به مسـئولين ايران آن روز در پاکسـتان ،اين مورد را با اعتراض گوشزد کردم.
حدي اقدام کردند ،نميدانم .از آن روز با خود عهد کردم اگر
اینکـه آنها چه ّ
مجالي فراهم آيد ،کاري کنم که مغاير با موارد ظاهري و صوري اشعار ،فلسفهي
پنهان و نهفته در آنها را نشان دهم (تویسرکانی.)21 ،1371 ،

جايگاه فرهنگ و هنر ايراني اسالمي

فرشـچيان نه تنها در خصوص نقاشـي ايراني ،بلكه به طور كلي ،تعصب مثبت
و قابل تحسـيني نسـبت به فرهنگ و هنر ايراني -اسلامي دارد .براي نمونه در
سـال  2011ميالدي و در  24اكتبر در بروشورهايي كه دربارهي نمايشگاه هنر
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آخريـن رييسجمهـور رژيـم حكومتي بعثي عـراق ،صدام حسـين ،در کتاب
عروبهالعلما العجم ،تمام بزرگان ادب ايراني از جمله سعدي ،حافظ ،مولوي ،خوارزمي
و ابو علي سينا و غيره را عرب خوانده بود .در پي اين اقدام و رفتارهاي مشابه برخي
از کشـورهاي منطقه ،فرشچيان درصدد بزرگداشـت مقام و منزلت مفاخر ايراني
برآمد و اثر مولوي و شـمس را خلق کرد تا وي را در قالب هنر نقاشـي به عنوان
شاعر و عارف ايراني به جهانيان معرفي کند(کارگزاران.)7 ،1386 ،
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اسلامي توسـط موزهي متروپوليتن به چاپ رسـيد ،در ترتيب نام كشـورهاي
صاحـب اثـر در آن نمايشـگاه ،تقدم نام ايران حفظ نشـده بود ،و پس از اسـم
كشـورهاي نـه چندان مطرح ديگـر آمده بود .در اقدامي ديگـر ،نام بخش هنر
اسلامي در اين موزه به هنر سرزمينهاي عربي ،تركيه ،ايران ،آسياي مركزي
و جنوب آسـياي متاخر تغيير يافته بود .اين كار با واكنش اسـتاد فرشـچيان و
محمود شـالويي ،رئيس وقت موزهی هنرهاي معاصر تهران و دانش آموختگان
رشتهي باستان شناسي مواجه شد.

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

تعهد به نقوش ايراني -اسالمي

يكي از تعهدات محمود فرشچيان ،رصد رويدادهاي هنري و به ويژه چاپ كتب
هنري در سـطح بينالمللي اسـت .همان گونه که پیش تر آمد چند سـال پيش،
کتابي به نام عروبهالعلماء عجم منتشـر شـد که در کتاب مزبور ،دانشـمندان و
شاعران و مفاخر برجستهي ايران از جمله سعدي ،حافظ ،موالنا ،زکريا و ابوعلي
سـينا را جزو دانشـمندان عرب معرفي کرده بود .چندي بعد هم کتاب ديگري
با عنوان االشـکال الهندسـيه العربيه توسط نويسندهاي لبناني نگاشته شد و به 27
زبان دنيا هم ترجمه شـد .در اين کتاب ،تمام نقوش نقاشـي ايراني به نام نقاشي
عربي معرفي گرديده بود .از جمله اينكه مولوي را با کالهي تصویر كرده بود
كه خاص درويشان ترکيه است .به هر حال فرشچيان کتاب مزبور را به آستان
قدس و نزد مسئوالن ايراني برد تا اقدام و جوابيهي مناسبي ارائه دهند.

جایگاه صنایع دستی ایران

هـا و فرهنگهای بزرگ ،صنایع و هنرهای
یکـی از تظاهرات و تجلیات تمدن 
دسـتی و سـنتی آن ملتهاسـت .ایران یکی از کم نظیرترین این کشورهاست
کـه صنایـع و هنرهای سـنتی اش زبانزد عام و خاص اسـت .امروزه در مجامع
بینالمللی ،صنایع دسـتی به عنوان یکی از عوامل توسـعهي انسـانی و فرهنگی
جوامع مورد تاکید و استناد قرار میگیرد .در این راستا ،گرچه فرشچیان همواره
از این که هنر شـریف و مستقلی چون نقاشی ایرانی یا نگارگری ،تحت عنوان
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صنایـع دسـتی قرار گرفته ،در رنج و نارضایتی بـوده ،اما در نگاه کالن و ملّی،
همواره پاسـدار صنایع دسـتی و هنرهای ملّی بوده و در این راه ،شاید مناسبتر
باشـد که بگوییم جان فشانی و ایثار کرده اسـت تا انجام خدمت .آخرین مورد
از ایـن گونه تعهدات وي ،پیام به آیین بزرگداشـت هفتهي صنایع دسـتی ،یا
بزرگداشـت روز جهانی صنایع دسـتی(10ژوئن 20 ،خرداد ،)1393بود که در
حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشـگری ،هنرمندان و دیگر مدعوین در سـالن اجالس سـران کشورهای
اسالمی خوانده شد .متن پیام بدین قرار بود:
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صنايعدسـتي كـه يكي از جلوههاي فاخر هنرهاي سـنتي ايران زمين اسـت،
دسـتاورد عظيمي محسوب ميشود كه پيشـينهاي به بلندي تاريخ بشريت را در
وجود خويش مكتوم داشته و از برجستهترين شاخصههاي فرهنگي و تمدني به
شمار ميرود.
هنرهاي سنتي در طول تاريخ نه فقط تكنيك و فن توليد ،بلكه شيوهي اصيل و
موفق در پرورش نسلهاي فرهيختهاي بود كه توسط استاداني بزرگ و واالمقام
انجام ميگرفت ،و شـاگرداني كه بدينگونه تربيت مييافتند ،از برجسـتهترين
عالمان و فنآوران زمان خود ميشـدند .اين شـيوه كه با نام اسـتاد و شاگردي
شـناخته ميشد ،متأسـفانه امروزه مغفول واقع شـده ،و به همين دليل ،در اغلب
مـوارد بهجز چند مورد ،هنرمند بيشـتر ف ّنان اسـت تا عالـم .همين امر ،موجب
تضعيف بنيانهاي نظري و حكمي هنر ميشود و اميد است كه با تدبیر مسئوالن
محترم ،به ويژه دسـتاندركاران دلسوز سازمان ميراث فرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري كشور ،باري ديگر اين امر در مركز توجهات قرار گيرد و نام ايران
اسالمي همچون گذشتهي ُپر بار ،بر جهانيان پرتو افشاني كند.
برگـزاري برنامههايـي نظيـر گراميداشـت روز صنايعدسـتي و برگزاري
نمايشگاههاي عظيم ،از آن دسته فعاليتهايي است كه موجب تقويت اين بنيان
ارزشمند ميشود و شايان سپاس است .اينجانب به عنوان هنرمندي كه تمام عمر
در راه بالندگي هنر كشور عزيزمان ایران از جان ودل تالش و كوشش نموده،
تقاضـا دارم ،دولتمردان و ملت عزيز و بزرگوار ،دسـت به دسـت هم داده و
ميهن خويش را باري ديگر در زمينهي هنر ،افسـر جهانيان سـازند .با سپاس از
همهي عزيزان و توفيق روز افزون الهي براي مسئوالن دلسوز و محترم ،و تمامي

| 172امير رضائی نبرد

هنرمندان آئينه دل ايران زمين.

جايگاه نقاشي ايراني
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فرشـچيان همواره در طول زندگي حرفهاي خـود ،چه با نگارش مقاالت و چه
با خلق آثار ،از جايگاه ارزشـمند و جاويدان نقاشـي ايراني دفاع نموده است .او
تنزل و تخفيف جايگاه نقاشي ايراني ،مانند يکي دانستن آن با
هرگز و به حقّ ،
صنايع دسـتي و غیره را برنتابيده است .نگارنده با بررسي مقاالت و گفتگوهاي
ايشـان از آغـاز تاکنون ،يعني از سـال  1332تا  ،1393دريافتـه که هنرمند از
واژهي وارداتي و نارسـاي مينياتور گرفته تا سـطح کالن و تأسـيس دانشگاهي
براي هنرهاي سنتي و نقاشي ايراني ،همواره از هيچ کوشش و خدمتي در جهت
توسـعه و تعالي هنرهاي ملي ،فروگذاري نکرده است .شايد مصداق اين مفاهيم
از زبان خود هنرمند و در قالب خاطره ،خالي از لطف نباشد.
خاطرهاي که نقل ميشود ،برخورد دوستانهاي است که وي به گاه برگزاري
يکي از نمايشـگاههايش با سـفير چين داشته است :او (سفير چين) به نمايشگاه
آمده بود و سـخت مجذوب تابلوهاي من شـده بود .پس از سـاعاتي چند که به
تماشـا و مکاشـفهي تابلوها گذشـت ،به سـوي من آمد و براي آن که تعريفي
از تابلوهـا کرده باشـد ،با فروتني خـاص به جماعت همراه گفـت که تابلوها
و نقاشـيهاي مـن ،آثـاري ارزندهاند و تشـابهي قابـل توجه با آثار نقاشـان و
مينياتوريسـتهاي بزرگ چيني دارند .اين گفته اگر چه به نوعي تعارف بود و
تعريف کردن از کارهاي من ،و چون افزود که اصوال آثار مينياتوريسـتهاي
برجسـته و تابلوهاي خوب ايراني به آثار نقاشـان چيني شبيه است ،فکر کردم
بد نباشـد من هم در همان حال و هوا ،تعارفي داشـته باشم با ايشان ،و همانطور
که او در تعريف خود به طور ضمني از نقاشـان ميياتوريست چيني نيز تعريف
کرده بود و آنها را برتر از اسـتادان گذشتهي ايراني دانسته بود ،پاسخي هم به
اين نکتهي هوشيارانهي او هم بدهم .اين بود که نخست از نقاشان چيني تعريف
کردم و مهارت و اسـتادي آنها را در تصوير کردن طبيعت ،سـتودم ،و گفتم
که کار برخي از استادان چيني چنان ماهرانه و دلپذير است که تصوير آنها از
طبيعت ،گاه از خود طبيعت نيز به مراتب زيباتر و کاملتر اسـت؛ اما بالفاصله
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ها با ايرانيان افزودم که مينياتوريسـتهاي چيني ،گرايش
در تفاوت کار چيني 
بـه تصويـر کردن طبيعت دارند و کارشـان در تحليل نهايي ،انتقال قسـمتي از
زيباييهاي طبيعت به روي پردهي نقاشـي است ،ولي مينياتوريستهاي بزرگ
ايراني ،بيش از آن که انديشـهي تصوير طبيعت داشـته باشند ،به ترسيم و القاي
انديشهها و تصورات خود در زمينههاي مختلف هستي ،حيات انسان ،نيک و بد،
و خير و شـر پرداخته ،و همت خود را مصروف گرايشهاي ذهني و پيراسـته
کردن ذهنيات خود در قالب تصاوير متنوع نمودهاند .اين سخنان را من در دفاع
از هنرمندان بزرگ ايران ،چون رضا عباسي بيان کردم (رستاخيز.)11 ،1356 ،
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خاطرهي ديگري از ايشـان در راسـتاي دفاع از حيثيت ملي و جايگاه نقاشـي
ايراني نقل ميشـود .در دانشگاه سـالت سيتي يوتاوا براي فرشچيان نمايشگاهي
گذاشـته بودنـد که دو مرتبـه و هر بار به مـدت  15روز تمديد شـده بود .در
همان ايام ،دپارتمان نقاشـي چين هم در همان دانشـگاه داير بود .جالب بود که
هنرجويان از نمايشـگاه آثار ايشـان بسيار بيشـتر خوششان آمده بود و مرتب
از آن بازديد ميکردند ،بهطوري که اين مسـأله ،اساتيد نقاشي چيني را ناراحت
کرده بود ،و برايشـان گران تمام شـده بود .آنها چنان به کارهاي فرشـچيان
عالقمند شده بودند كه از ایشان دعوت نمودند تا در مراسم جشن فارغالتحصیلی
تعدادی از آنها شرکت نماید .در پايان جلسه که از نه صبح تا ساعت يک بعد
از ظهر بود ،برخي از آن اساتيد خواستند که به نوعي تالفي نموده و به نوعي او
را آزار دهند .اسـتادي آمد و روي شاسي بزرگي که روي صحنه بود ،به سبک
چيني ،نقاشـياي بسـيار ماهرانه اجرا کرد و بعد رو به جمعيت سئوال کرد :آيا
کسي هست در اين سالن که بخواهد کاري انجام دهد! و نگاهش را به فرشچيان
دوخت .ايشان ابتدا اعتنایی نکرد ،چون ميدانست که استاد چيني مبارز ميطلبد!
امـا در نهايـت به روي صحنه رفت و چنين گفت :چون آخرين نگاه اسـتاد به
من بود ،فهميدم که دلشـان ميخواهد من بيايم و کاري انجام دهم .آقاي استاد!
شما هر چه در نظر داشتيد ،نقاشي كرديد ،به من بگوييد چه ميخواهيد تا نقاشي
كنم؟ اسـتاد چينـی از او ميخواهد كه يک مرد خيلي الغـر و يک مرد خيلي
چاق را نقاشـي كند .اهل فن ميدانند که اين سـوژه باعث ميشود که توازن و
تركيببنـدي کار بـه هم بخـورد .او نيز با همان قلم اسـتاد و بدون پيش طرح
اوليه ،نقاشي را کشيد و با اضافه کردن يک درخت پشت سر مرد الغر ،کار را
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به تعادل رساند ،و کاري شد ُپر حرکت ،و بيست دقيقه نيز بيشتر طول نکشيد.
فرشچيان در حال خود نبود که متوجه شد تمام سالن در حال کف زدن هستند و
همان استادي که او را به مبارزه دعوت کرده بود ،يک سبد گل بزرگ برايش
آورد و روي پايـش گذاشـت و گفت كه مرا شـرمنده کرديد .همان طور كه
خود فرشچيان ميگويد ،اگر خداوند به انسان کمک نکند و فرد هم توان اين را
نداشته باشد که در آن شرايط به خودش تسلط داشته باشد ،داغان ميشود ،عالوه
بر اين که آبروي مملکتش هم از بين ميرود (صادقی.)5 ،1389 ،
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بنيان گذاري انجمن ايرانيان مسلمان شرق امريكا (نور و دانش)

اسـتاد فرشچيان در سال  ،1371ساختمان کليسايي را در شهر رادرفورد 1ايالت
نيوجرسي با همكاري و ياري هموطنان و دوستان دين باور مسلمان ،خريداري
و آن را بـه مرکزي فرهنگي و ديني تبديل نمود که طبقهي پايين آن مسـجد،
و طبقهي فوقاني آن محل سـخنراني و برگزاري جلسـات و سـاير فعاليتهاي
فرهنگي -ديني است .اين مرکز امروزه نيز همچنان با نام انجمن ايرانيان مسلمان
شرق آمريکا (نور و دانش) به فعاليت خود ادامه ميدهد ،و فرشچيان ه م اکنون
رييس هيئت امناي مؤسسهي مذكور ميباشد .سكونت و اغلب سفرهاي وي به
آمريكا ،در راستاي فعاليتهاي اين مركز معنوي و علمي مي باشد.

اهداف مرکز
 ترويج روح و جوهرهي اسالم به اعضا و جامعه؛ترويج و ادارهي اماکني همچون مساجد ،مراکز فرهنگي ،آموزشي ،مدرسه،مهد کودک و مراکز تجمع؛
 ترويج دين اسالم و تدريس از طريق آموزش و يا فعاليتهاي فرهنگي؛ ادارهي انجمـن از طريـق جمع آوري کمکهاي مالـي و هرگونه فعاليت1. Rutherford
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قانونـي ديگر ،چـه به تنهايي و چه بـه روشهايي که باعث پيشـرفت اهداف
انجمن گردد؛
 ايجـاد محيطـي براي تبـادل آرا در جهت ايجاد فهم بهتر اسلام و فرهنگايراني براي فايدهي جامعه و اعضا؛
 همـکاري با مؤسسـات مدنـي و ديگران در جهت روابـط عمومي ،ترويج،پيشبرد و شناساندن فرهنگ ايراني و اسالمي(.)Bylaws, 2005

فرشـچيان همواره به عنوان سفير و رايزن غير رسمي ايران در مجامع بينالمللي
و در ديپلماسي فرهنگي و هنري ،حضوري فعال و غيرتمندانه داشته و دارد .او
ها مردانه ايستاده است.
همواره در برابر باجخواهي و زيادهخواهيهاي ابر قدرت 
آثار کوبندهاي چون در سيطرهي قدرت ،نزاع و نابودي ،در کمينگاه ،انتقام و
ها نسبت به ديگر ملتها
غيره ،روايت تلخ بيداد و رفتار ظالمانهي برخي قدرت 
و کشورهاسـت .دركمينگاه ،نمايانگر پنج قدرت سـلطه طلب جهاني است كه
ملـل ضعيف دنيـا را بيرحمانه احاطه كرده و با حالـت درنده خويي در تالش
براي تملك و تصاحب آنها هستند.
آثاري که شايد در نگاه اول و يا سطحي ،راز خود را بر تماشاگر نمیگشايند
و غالب تماشاگران نيز از اين اليههاي نهاني آثار غافلند.
حضور فرشچيان در ايالت متحدهی آمريکا ،عالوه بر استقبال گستردهي مردم
از آثـارش ،همـواره وی را در معرض طمع و تخريب برخي رسـانههاي دولتي
آمريکايي نيز قرار داده اسـت .وي خاطرهاي از يـک گفتگوي چالشانگيز را
چنين شرح میدهد:
يـادم ميآيـد يک بار از نيويورک تايمز 1به منزل مـا آمدند و از من تقاضا
نمودند که مطالب خاصي را دربارهي شرايط امروز هنر در ايران بيان کنم؛ من
1. The New York Times
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ديپلماسي فرهنگي  -هنری
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آنچه را كه آنان ميخواسـتند ،نپذيرفتم و گفتم که در زمان گذشـته وقتي که
ميخواسـتند نمايشـگاهي از هنر ايراني برگزار کنند ،شايد حدود ده تا دوازده
هنرمند در سراسر کشور بودند که شرکت ميکردند .در بين آنها سه نفرشان
خانم بودند و بقيه آقا .چند سـال به همين شـکل اين نمايشـگاه برگزار ميشد
ها ميآمدند و شـرکت ميکردند  ،...اما حاال وقتي فراخوان چنين
و همين آدم 
کاري اعلام ميشـود ،ميبينيـد ،مث ً
ال  700خانـم يا  1200آقا در آن شـرکت
ميکننـد و اين نشـانهي آن اسـت که توجه و عالقهي مـردم ايران به فرهنگ
و هنر بسـيار باال رفته اسـت .آن خبرنگار امريکايي به من گفت ،من اينهايي
که شما گفتيد ،نميتوان بنويسم ،و از من پرسيد که آيا برعکسش را ميتوانيد
بگوييد يا نه؟ من هم در جواب گفتم که آنچه که من بيان كردم ،واقعيت بود
و حاال شما ميخواهيد آن را بنويسيد ،ميخواهيد ننويسيد.
شما ببينيد اين نظريهي دهکدهي جهاني که حدود  90سال پيش در دنيا مطرح
شد ،چه هدفي ميتواند داشته باشد! جز اينکه هويت فرهنگي ملتهاي مختلف
دنيا را از آنها بگيرند و بتوانند به آسـاني بر آنها تسلط پيدا کنند .بودجههاي
هنگفتي هم در اين راه خرج کردند .االن هنر اکثر کشورها را که نگاه ميکنيم،
ميبينيم از هويت فرهنگي خودشـان تهي شـده است .فقط دو کشور هستند که
مـن مطالعـه کـردهام و ديدهام که در نقاشـي در عين حال کـه کارهاي نويني
انجام دادهاند ،هويت فرهنگي خودشـان را نيز حفظ کردهاند .يکي چين و يکي
هـم ژاپن .ما هم امروزه متاسـفانه از خيلي از امتيـازات فرهنگي خودمان فاصله
گرفتهايـم؛ مث ً
ال ببينيد ،فـرش ايراني يک روزي در دنيا حرف اول را ميزد ،اما
حاال در ردهي بيسـت و هفتم قرار دارد! بايد سـعي کنيـم امتيازات خودمان را
حفظ کنيم (رضائي نبرد.)139 ،1393 ،

گزيـدهي نظـرات هنرشناسـان و صاحـب نظـران برجسـتهي جهانـي
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دربارهي سبك و آثار فرشچيان
دكتر ريچارد اتينگهاوزن
نقشپردازيهـاي فوقالعـاده و رنگآميزي پردامنهاي كه با احسـاس دروني
ها و نقاشـيهاي آقاي محمود فرشـچيان را در
نگارگـري درآميختهانـد ،طرح 
راستاي سنت اصيل نقاشان بزرگ ايران قرار داده است(.)Farshchian، 1991
1

دكتر هارولد پي .استرن
نقشپردازيهـاي زيبا و مهارتي كه در نقاشـيهاي فرشـچيان ديده ميشـود،
پيوسته براي من حيرتانگيز است(.)Farshchian، 1991
2

استاد هوانگ جو

4

 ،Richard Ettinghausen .1رئيس بخش هنرهاي اسالمي موزه متروپوليتن نيويورک
()1979-1969
 ،Harold p . Stern .2رئيس گالري فرير,انستيتو اسميت سونيان واشنگتن .دي سي(1977-
)1971
 ،Umberto Baldini .3استاد کرسي تاريخ هنر و رئيس دانشگاه هنر فلورانس ,ايتاليا
 ،Huang Zhou .4نقاش بزرگ چين و رياست مرکز تحقيقات هنري چين و رئيس موزه

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

پروفسور امبرتو بالديني
بـراي وصـول به ايـن منزل و مدارج بعدي ،فرشـچيان راهـي طوالني و عميق ًا
هوشـيارانه طي کرد .در سرودههاي شاعران عرفاني ايران ،صبورانه تعمق کرده
و به جسـتجو و تأمل در آثار مشـاهير نقشآفرين جهان در موزههاي اروپا و
آمريکا پرداخته و قدم به قدم به کارخود که از قريحهي ذاتي و نبوغ خدادادي
نيز به حد وفور سـود ميبرد ،غنا بخشـيده و بدين ترتيب در هنر خود به مرتبه
جهاني رسيده است(.)Farshchian، 2004، 233
3
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اين امتيازات و ويژگيهاي هنري ،اسـتاد محمود فرشـچيان را به صورت يکي
از چهرههاي درخشـان هنر نقاشـي معاصر درآورده اسـت ،و از وي هنرمندي
ماندگار ساخته که تنها فرزند زمان خويش نيست ،و ارزشيابي آثار وي فقط به
معيارهـاي زمان و مکان خودش محدود نميگردد .ايشـان به همهي ادوار هنر،
تعلق يافتهاند.)Farshchian، 2004، 232( .
بازيل رابينسون
نقاشي سنتي ايران پس از ادوار تکويني خود در دوران مغول که با نقوشي درشت
و نمايان آغاز گشت ،به تدريج گسترش يافت و از دوران ريزهکاريهاي دقيق
و رنگآميزيهاي اعجابانگيز مکتب هرات گذشـت و به شـيوههاي پرشکوه
اوايل عهد صفوي پيوست ،و مأ ًال به مرحلهي حاالت احساسي و همچنين خطوط
و قلمگيريهاي ماهرانه در قرن هفدهم رسيد.
1
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نقاشـيهاي فرشـچيان ،تصاوير بسيط و سـادهاي نيسـتند كه همچون نقوش
دوران تيموري و صفوي بيانگر داستاني باشند ،به عكس ،اين نقاشيها را تعابير
تصويـري از عوالم دروني نقاش بايد دانسـت .در واقع براي درک بهتر مفاهيم
پوشيده در اين نقوش ،آشنايي با عرفان و ادبيات فارسي و انديشهها و باورهاي
نهفته در آنها براي بيننده ضروري اسـت .اگر چه کمتر کسـاني در ميان غير
ايرانيـان ميتواننـد ادعاي چنين الفتي را با منابع فارسـي داشـته باشـند ،معهذا،
يک هنردوست ميتواند همچنان تحت نفوذ قدرت زيبائي نقاشيهاي فرشچيان
قرار گيرد ،و اسـتادي و کمال مهارت وي را تحسـين کند .او به راسـتي وارث
شايستهي يک سنت ديرپاي درخشان است(.)Farshchian، 1991، 9

يان هوانگ پکن
 ،Basil Robinson .1عضو فرهنگستان بريتانيا و سرپرست بخش هنري موزه ويکتوريا
آلبرت لندن
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پروفسور فرانسيس ريشار
هر که براي نخسـتين بار طرح يا نقاشـياي از محمود فرشچيان مالحظه نمايد،
هيجان شـديدي در خود احسـاس مينمايد و از همان اولين لحظه در مييابد که
فرشچيان هنرمندي است که گر چه همهي اصول و منابعي را که استادان پيش
از او ميدانسـتهاند چگونه از آن بهرهبرداري کنند ،عميق ًا و به خوبي ميشناسد،
بـا اين همه ،اثر هنري او تشـخّ ص ويژهي خود را داراسـت .همين کيمياگري
اسـت که فرشـچيان را يکي از اساتيدي ساخته که هرگز کسي از لذت بردن و
مجذوب شدن به غنا وتنوع آثار او ،خسته نميگردد(.)Farshchian، 2004، 231
1

ما با گام نهادن در جهان شـخصيتهاي آثار شـما ،اندکاندک سـختيهاي
دنيوي انسـانها را از ياد ميبرديم .جانهاي ما کمکـم از بيهودگي تباهيپذير
جنجالهاي روزمره آسوده ميشد ،و آنگاه شخصيتهاي آثار شما درخشانتر
و روشـنتر ديده ميشـدند ،و سـرانجام در پاکي و شـفافيت چون پرتو آفتاب
ميگشتند(.)Farshchian، 2004، 228

 ،Francis Richard .1سرپرست بخش هنرهاي اسالمي موزه لوور ،موزه دار ارشد پيشين
بخش نسخه هاي خطي ،کتابخانه ملي فرانسه (پاريس)
 ،L . Zinchouk .2منقد و هنر شناس موزه ت .ج .شوچنگو  ،کيف -اوکراين
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ل .زينچوك
تنهـا هنرمنـدي كه نشـاني از خداوند بخشـندهي مهربان در اوسـت ميتواند
شـاهكارهايي ايـن چنين بي ماننـد بيافريند كه در آنهـا كردارهاي معنوي و
دسـتاوردهاي نوع انساني ،دستكم در دوهزارسال گذشته تا اين پايه محسوس
و طبيعي بازتاب يافته است .اين همه حساسيت را شما در طريق نيکي ،روشني
و هماهنگـي گسـتردهايد؛ طريقي که گامبهگام ،هنرمنـد و بيننده ،هر دو را به
ساحت عِلوي خواست متعالي و مطلوب لطف خداوندي ،نزديکتر ميکند.
2
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پروفسور الينور سيمز - 1پروفسور ارنست گروبه
محمود فرشـچيان درمقام يک هنرمند ،پديدهاي استثنائي در قرن بيست و يکم
اسـت .او ريشـه در سنت طراحان سـرزمين خود ،ايران دارد ،اما در عين حال،
آثار اخيرش بسـياري از جنبههاي هنر نقاشـي ايراني ،مانند توازن و نيز پيوند
با سـنتهاي ادبي پربار شـعر را که ويژگيهاي ژرف و زيربنائي نقاشـي ايراني
در سـدههاي چهاردهم تا هفدهم بوده ،اعتال بخشيده است (Farshchian، 2004،
2

.)224

پروفسور برت فراگنر
به محض اينکه با آثار آقاي محمود فرشچيان روبرو شدم ،بالفاصله متوجه شدم
که اين شـخصيت هنري همان کسي است که در برقراري سازگاري و تناسب
بين سنت قديم ايرانيان و عصر جديد ،از همهي هنرمندان موفقتر بوده است.
3
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تـا کنـون ،نگارگري را نديـدهام که در تلفيق اين دو عنصـر به درجهاي از
تکامل رسيده باشد که در آثار محمود فرشچيان مشاهده ميشود؛ بنابراين روشن
است که چرا يونسکو نشر آثار ايشان را برعهده گرفته است.
نقاشيهاي محمود فرشچيان ،آثاري را نشان ميدهد كه پيوند تمام عياري با
هنر اصيل ايران دارد ،اما بيش از آن ،هنري را نمايان ميسـازد كه از آن تمام
بشريت و همهي جهان است ،و به نسل ما ميآموزد كه هنر او نه تنها متعلق به
يك تمدن خاص است ،بلكه به همان اندازه ،بخشي از ميراث هنري و فرهنگي
كل جهان نيز به شمار ميرود (.)Farshchian، 2004، 227

 ،Eleanor Sims .1معاون سابق رئيس موزهی بخش اسالمي موزه هنر متروپوليتن
 ،Ernst J . Grube .2اولين رئيس موزهی هنر اسالمي در موزهی متروپوليتن
 ،Bert Fragner .3رئيس کرسي ايرانشناسي ،زبان ،تاريخ و فرهنگ ،دانشگاه بامبرگ,
آلمان
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پروفسور استوارت کری ولش
محمود فرشـچيان و نقاشـيها و طراحيهايش با همه ی پيوندي كه با سنتهاي
ايراني دارند ،متعلق به اين روزگارند .وي استاد پژوهندهاي است با احاطهي كامل
بر گنجينهي ديرپاي هنر سـنتي ايران كه در طي مسافرتهاي متعدد ،هنر اروپا
و امريكا را نيز به خوبي مطالعه كرده و به عصر بينالمللي هنر خو گرفته است.
1

در عرصـهي دنيـاي مسـحورکننده و گـهگاه التهابانگيز ،قلم فرشـچيان با
نواي خطوط و نقوش سـبزگونهي سنتي ايران به رقص در ميآيد .چرخشها و
منحنيهاي دو سـوي صحنه ،يکديگر را به توازن و اعتدال ميکشـند .خطهاي
راسـت و بيانحنـا ،مگر در بعضي نقـوش معماري و کاشـيکاريها ،کميابند.
انسـانها و حيوانات همه ُپرحرکتند و جاندار و ُپر از عضله و پوشـيده از مو
و خـز و پر که ناگزير جاي چنداني براي نماياندن اسـتخوان نميگذارد .فرمها
نه هندسـي و قراردادي ،بلکه طبيعي و سـيال و مهآلود و اثيرياند(Farshchian،
.)1991، 11- 16

دكتر شيگنوبو كيمورو
مهارت هنري محمود فرشـچيان در کاربرد خطوط فاخر و اسـتوار ،رنگهاي
پرتأللو و با شکوه و تلفيق و هم آميزيهاي موشکافانه است كه نشانگر جهشي
عظيم در شيوههاي هنري مکتبهاي هرات ،تبريز و اصفهان محسوب ميشود،
که در دوران رنسـانس ايراني عصر تيموري و صفوي ،شـکوفا بودهاند .مکتب
اصفهان ،اوج مهارت در خلق تابلوهاي بيشمار با درونمايهي حيات اين جهاني
2

 ،Stuart Cary Welch .1رئيس موزه هاي هنر دانشگاه هاروارد -آمريکا () 1995 – 1970
 ،Shigenobu Kimura .2رئيس موزه هنر استانداري هيوگو ,ژاپن
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نقاشيها و طراحيهاي اين استاد که من در جايي ديگر او را «نقاش ملکوتي»
خواندهام ،ابعاد و جنبههاي گوناگون دارد .آثار او سرشار از دادههاي گرانبهايي
در زمينهي فرهنگ ايران به ويژه دربار صفوي است ،و در همان حال با نماياندن
ها و حيوانات ،بُعدي فرحانگيز و آموزنده به خود ميگيرد ،و
خصوصيات انسان 
در مجموع ،پيامي فراتر از مضامين ترسيم شده دارد.
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اسـت ،که اندکي به درخت و سـبزه آراسته شـده ،و در این میان ،رضا عباسي
در کاربـرد خطوط نرم و موزون و با وقار به قصد عرضهي نقشهاي حسـي و
دلپذير ،مهارتي بسـزا داشت .محمود فرشچيان در عينحال که آن ويژگيها را
به ميراث برده ،در آفرينش خطوط گسـترده و فراگير و مواج و کاربرد آنها
در ترکيببنـدي گردباهاي اصيل و ابتکاري خويش ،شـيوهاي منحصر به خود
دارد(.)Farshchian، 2004، 226
كويچيرو ماتسورا
مايهي مسـرت و مباهات من اسـت كه خواننده را به جهان رؤياگونهي محمود
فرشـچيان خوشامد گويم .جهان او به راستي قلمرو سحرآميزي است كه در آن
واقعيـت و خيال در برابر يكديگر قرار نگرفتهاند ،بلكه با همسـازي و همنوايي
تخيلي حيرتانگيز به هم آميخته و توﺃم شدهاند .در نقاشيهاي محمودفرشچيان،
طبيعت و اشـياء را چنان که هسـتند ،ميتوان بازشـناخت ،امـا در عين حال به
طرز رازآميزي دگرگون گشـتهاند .بدين معنا که اگر چه ظاهرا ً در نظر آشـنا
مينمايند ،ولي به ياري مهارت و بينش هنرمند ،کيفيتي فوقالعاده و ناشـناخته
يافتهاند.
1
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استادي او ،استادي افسونگري است که گذشته و حال و آينده را در جلوهگاهي
شـکوهمند و واال ،فارغ از قيد زمان به هم ميآميزد .مجموعهي حاضر که آثار
اخير فرشچيان را در بر ميگيرد ،گواه زندهي ويژگيهاي معنوي و استثنايي و
بيترديد يگانهي او در مقام يک هنرمند اسـت ،و در اين باره آنچه بر همهي
ما مس�لم ميباش�د ،اين است که هنر محمود فرشچيان ماندگار خواهد بو د (�Far
.)shchian، 2004، 236

دانيل م .ماك مستر
مايهي خوشوقتي اسـت كه توانسـتهايم نقاشـيهاي خيال انگيز فرشچيان را به
2

 ،Koichiro Matsuura .1مدير کل پيشين يونسکو
 ،Daniel MacMaster .2رئيس موزهی علوم و صنايع شيکاگو 16,نوامبر 1976 ،
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نمايش بگذاريم .مطمئنا او يكي از برجسـتهترين هنرمندان معاصر اسـت .توجه
فوقالعاده به جزئيات و دقايق ،رنگآميزي و مجموعهي اين آثار ،مورد تحسين
و اسـتقبال مردم آمريكا قرار گرفت؛ همچنين اين كارهاي هنري ،نقش بسـيار
موثري در بيشـتر شناسـانيدن ميراث فرهنگي ايران داشـته است(Farshchian،
.)1991

فدريکو ميور
گشـودن كتاب نقاشيهاي محمود فرشچيان به راستي سير و سياحت در جهاني
از شگفتيهاسـت .در نخسـتين نگاه ،بيننده درمييابد كه كيمياي نهفته در آن،
آميزهي دالويزي ازحقيقت و خيال اسـت ،و محمود فرشـچيان از افراد نادري
اسـت كـه به راز و رمز اين كيميـا آگاهي دارد .آدميـان ،حيوانات ،طبيعت و
اشـياي بيجان ،سـاکنان جهان اين هنرمنداند .آنها را چنان که هستند ميتوان
بازشـناخت ،امـا بـا نگاهي ديگر سـيما و معناي تازهاي از آنـان ،آن هم نه در
عالـم خيال ،بلکه به گونهاي ملموس و محسـوس ميتوان ديد .اينجاسـت که
فرشچيان به زمرهي هنرآفرينان يگانه و استثنائي ميپيوندد .از نقش و نگارهاي
او جـز با شـيفتگي نميتوان گفت ،زيرا بيننـده را به ژرفاي بيکران هنري که
به افسـونگري ميماند ،ميکشـاند؛ به جايي که در آن همه چيز فراسـوي زمان
شناور است.
1

مهـارت ديگر اسـتاد در اين اسـت كه وفاداري به سـنت هنـري ايران را با
شـناختي عميـق از هنر معاصر به هم آميخته ،و نه تنهـا ميراث عظيم و بنيادين
حد اِشـباع از سرچشمههاي آن نوشيده تا
فرهنگي ايران را از ياد نبرده ،بلكه به ّ
 ،Zaragoza Federico Mayor .1مدير کل پيشين يونسکو
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مينياتورهـاي محمودفرشـچيان که در ايـاالت متحدهي آمريـکا به معرض
تماشـاي هنردوستان آمريکائي گذاشته شـد ،نمايشگر ارزشهاي غني فرهنگ
ملي و ميراث هنري ارجمند ايران بود ،و شاهکارهاي رؤياپرورش ،بُعد نويني را
در شـناخت مردم آمريکا از کشور بزرگ ايران گشود .سوي هنرمندانهاي که
ما به ندرت توفيق ديدنش را در اين سوي جهان يافتهايم(مجابی.)11 ،1356 ،
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آثار امروزينش شـاهدي بر گنجينههاي ديروزين شوند و بر آن ميراث بزرگ
بيفزايند .فرشـچيان در طراحي و نقاشي و رنگآميزي ،همچنین در نقوش قالي
و کاشيکاري ،بدايعي به وجود آورده که در تاريخ هنرهاي ظريف و ويژهاي
که تخصص اوسـت ،جاودانه خواهد ماند .اين افتخار يونسـکو است که در کار
ارزشمند انتشار اين مجموعه که به درخشندگي هزار خورشيد است ،هم داستان
محمود فرشچيان باشد(.)Farshchian، 1991، 7
پروفسور رابرت هيلن براند
محمود فرشچيان با پيشينهي هنر ايراني به خوبي آشناست ،اما به شيوهي غيرقابل
تقليد خود ،نقاشـي ميكند كه به هيچ روي با اسـلوبهاي پيشـين هنر ايراني
اشـتباه نميشـود .او روايتگر پيغام مستقل خويش است .بدين روال ،نقاشيهاي
او ،بازتابـي از جهـان بيني كام ً
ال فردي اوسـت و تنها در وهلـهی دوم ،توان و
ظرفيت جاوداني هنر ايراني در بازآفريني خود ،برخورداري دوباره از شكلهاي
پيشين به شيوههاي شگفتانگيز ،افتخار به انفجارعظيم رنگ ،تمركز برجزئيات
به شيوهاي كمابيش ريزبينانه و تلفيق ايدههاي فرا ايراني با جهان انديشه ايراني
را به منصهي ظهور رسانده است(.)Farshchian، 2004، 221
1
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فيض احمد فيض
مينياتور به سبب محدوديت خاص خود ،هنري است بسيار مشکل ،ليکن محمود
فرشچيان با هنر خ َّ
القهي خود به سوژههاي آثار خود جان بخشيده و اگر جز اين
بود ،اين آثار ،چيزي بيش از اشياي سادهي زينتي نميبود .مينياتورهاي او براي
ما در مقابله با بسـياري اشـکاالت مربوط به حفظ سـنت و يگانگي و امتيازات
خويش ،در مقابل هجوم فرهنگ صنعتي بيگانگان و پاي بسـتهاي اين هجوم
فرهنگي ،نوعي وسيلهي تدافعي بوده است .نقاشيهاي او ،نشانگر پيوستگيهاي
مردمي فرهنگ ايران و پاکستان است(مجابی.)11 ،1356 ،
2

 ،Robert Hillenbrand .1استاد هنر اسالمي ،دانشگاه ادينبورگ  ،اسکاتلند
 .2شاعر معروف پاکستاني
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دين براون
محمود فرشـچيان ،مردي اسـت فاضل و در عين حال ،جادوگري که با رنگ و
قلم مو به سـحر کردن هنردوسـتان ميپردازد .او شور و عشق خود را نسبت به
هنر ،نسـبت به سـنتهاي قديمي ملي خود و نسبت به ميهنش ايران ،بهخوبي و
با حساسـيتي هنرمندانه به بينندگان آثارش منتقل ميکند ،محشور بودن با او و
تماشاي آثارش براي من و همکارانم در انستيتو خاورميانه ،افتخاري بياد ماندني
بود(مجابی.)11 ،1356 ،
1

دانيل .جي .بورستين
جناب آقاي سـفير کبير ،با کمال خوشوقتي ،کتاب نفيس نقاشـيهاي اسـتاد
فرشـچيان را که به مناسبت دويستمين سال استقالل ممالک متحدهي آمريکا به
مجموعه آثار خاورميانهاي کتابخانهي کنگره امريکا اهدا نموده ايد ،دريافت و
به قسمت مربوطه ارسال داشتم .اين اثر نفيس ،نمايانگر اصالت هنر امروز ايران
با تکيه به سـوابق تاريخي آن ميباشـد و به عنوان نشانهي دوستي از جانب شما
به ملت ما به يادگار خواهد ماند (شرکت.)22 ،1357 ،
2

 ،Din Brown - .1رئيس موسسهی خاورميانهی نيويورک
 ، Daniel Joseph Boorstin .2دوازدهمين كتابدار کتابخانهی ملي کنگرهی امريکا( ۱۹۷۵
تا )۱۹۸۷
 ،David Pierpont Gardner .3رئيس دانشگاه يوتا
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ديويد پي ير پونت گاردنر
طي دو هفتهي گذشـته ،دانشـگاه يوتا از اين امتياز برخوردار گرديد که ميزبان
آقاي فرشچيان و نمايشدهندهي تعدادي از شاهکارهاي جديد نقاشي ايراني باشد
که به دسـت خ َّ
الق او ايجاد گرديده است .يکي از تماشاييترين نمايشگاههاي
هنـري اسـت کـه تاريخ ايالت ما بيـاد دارد و براي ما به ويـژه مايهي غرور و
مباهات اسـت که بگوييم ،سـالت ليک سيتي ،يکي از چهار شهر اياالت متحده
است که دولت ايران براي اين نمايشگاه انتخاب نموده است .اين موجب افتخار
3
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اسـت که استادي در سـطح آقاي فرشـچيان را در محيط دانشگاه خود ميبينيم
و صميمانـه اميدواريـم برنامههـاي آينده در زماني نه چنـدان دور ،او را به اين
کشور و ايالت باز گرداند .دانشگاه يوتا از آقاي فرشچيان براي توسعهي روابط
فرهنگي و آموزشـي ميان مردم يوتا و مردم ايران سپاسـگزاري مينمايد ،و ما
بهترين آرزوهاي قلبي خود را براي دوام موفقيت و سالمتي و خوشحالي ايشان،
تقديم ميداريم(شرکت.)21 ،1357 ،
رئيس دانشگاه ترينيتي واشنگتن
مينياتورهاي محمود فرشـچيان ،اسـتاد هنرمند معاصر ايراني به سبب برخوردار
بودن از ارزشهاي هنر ملي و باسـتاني ايران و همراه بودن اين ارزشها با هنر
نقاشـي مدرن ،نادرترين آثار مينياتور جهان است که نمايانگر سبک و شيوهاي
جديد و قابل قبول براي اين هنر قديمي مشرق زمين است(مجابی.)11 ،1356 ،
1
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دکتر انور سجاد
بـراي من بسـي افتخار اسـت کـه يکـي از بازديدکنندگان آثـار بزرگترين
مينياتوريسـت زندهي جهان ،محمود فرشـچيان بودهام .نـوع خطوط وهارموني
هـا در تابلوهاي او ،ريتم حرکات زنده ،خ َّ
القيت ذهني و شـعر موجود در
رنگ 
طرح دروني آثارش ،به گمان من در هنر مينياتور بدون سابقه است و انديشه و
ذهنيت تصاويرش ،ستايش هر هنر دوستي را برميانگيزد(مجابی.)11 ،1356 ،
2

دکتر جيم شلي
يک نمايشگاه فوق العاده؛ آرزو دارم که استادان و دانشجويان ما با مشاهدهي اين
آثار شگفت انگيز ،نسبت به هنر ،ديد وسيعتري پيدا نمايند(شرکت.)21 ،1357 ،
3

Trinity Washington University .1

 .2رئيس ادارهی هنرهاي الهور پاکستان
 ،Jim Shelley .3رئيس گروه هنر تجسمي دانشکدهي هنرهاي زيبا در دانشگاه ايلي نوي
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جان فوروالتر
محمود فرشچيان با تکنيک عظيم و باورنکردني و پرداختن به طبيعت وهارموني
رنگهايش ،به باور من ،بزرگترين و هوشـمندترين مينياتوريسـتي است که
در تمام تاريخ اين هنر تجريدي در سراسـر جهان زيسـته است .اين حقيقت را
ميتوان با بررسـي و تعمق در تابلوهاي بينظيرش به سـادگي دريافت .خطوط
نازک و درشتي که در آثار او ديده ميشود ،چه در شکل بخشيدن به يک کوه
باشـد يا ترسيم گلزار و گياهان ،شيري خشمناک و درنده ،يا آهويي ترسيده و
وحشـتزده ،خطوطي اسـت مافوق طبيعي که تنها هنرمندان باستاني شرق ميانه
قادر به ترسـيم برخي از آنها بودهاند ،و تجسـم آن در مقياسـي ضعيفتر در
اندازهي تخيل آنها(مجابی.)11 ،1356 ،
1

ويل گرنت
ايـن كشـور(آمريكا) همچنان به سـود بردن از وجود مهاجـران ادامه ميدهد،
حتـي در مورد مهاجران ايراني .محمود فرشـچيان پـس از همهي پيروزيهاي
درخشانش در اروپا ،اكنون حدود يك سال است كه در اينجا زندگي ميكند.
هنـر بزرگ فرشـچيان از توان ،انرژي و روح درون آن جـان يافته و مفهوم و
لذت حيات را به انسان القا ميكند(تویسرکانی.)16 ،1371 ،
3

 ،John Forwalter .1منتقد هنر نقاشي ،روزنامهي هايد پارک جرالد
 ،Lincklaen Peventy .2استاد هنرهاي ژاپني در ايالت يوتا و مشاور سه موزه هنري در
اياالت متحده
 ،Will Grant .3منتقد هنري مجله ( Art Speakنيويورك 16 ،فوريه )1985
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لينکلن پي ونتي
يک نمايشگاه پرمايه از نقاشيها ،متناسب با فکر و ذوق صاحب نظران نقاشي با
روش خاص نقاشي سنتي ايران که زيبايي و پيام را در حد نهايت امکان با مواد
جديد به وجود آورده است .براي ما جاي خوشوقتي است که شخص هنرمند و
آثار پر ارزش او را در دانشگاه مشاهده مينماييم(شرکت.)21 ،1357 ،
2
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ديدگاههـا و اظهارنظرهـاي برخـي سـران و مقامـات كشـورهاي
گوناگون دربارهي موزه استاد محمود فرشچيان
سوبولوف ، 1دبير شوراي امنيت روسيه
موزهی بسيار قشنگ و تابلوهايي بسيار جذاب در اين مكان هست كه تمام فلسفهي
زمين را در خود دارد .براي شما استاد فرشچيان ،توفيق و شكوفايي خواهانم.
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جان كرتيس ، 2رييس موزهي بريتانيا
اين امتياز بزرگي است كه توانستم اين نمايشگاه را ببينم .ياد اين تصاوير براي
مدت طوالني با من خواهد ماند.
كيم يانگ موك ، 3سفير كره جنوبي در ايران
ديدن نقاشـيهاي مينياتور كه داراي فلسـفهي عظيم و انديشهاي عميق دربارهي
دين و زندگي بشـر ميباشـد ،بسيار حيرت انگيز اسـت .اين ميراث عظيم ملت
ايران است.
كانگ ، 4رييس فدراسيون جهاني تكواندو
زيبايي ،هنر است ،و خوشبختي ،ديدن آن است.
آنتونيو ماريا كاستا ، 5معاون دبير كل سازمان ملل در امر مبارزه با مواد مخدر
موزهاي با شـكوه با نقاشيهاي خارق العاده .من با ديدن آثار محمود فرشچيان،
1. Valentin Sobolev
2. Jon Curtis
3. Kim Jong Muk
4. Kung
5. Antonio Maria Costa
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ها و
تحتتأثيـر قـرار گرفتم .فكر ميكنـم او بهترين هنرمندي اسـت كه رنج 
شاديهاي جامعهي بشري را بيان ميكند.

سفير تركيه در ايران
دوست دارم مراتب تحسين خود را از هنر آقاي فرشچيان ابراز كنم كه بهترين
سنتهاي هنر ايراني را در زمان ما به تصوير كشيده است.
معاون رياست شوراي امور خارجي مجلس چين
نقاشي فارس ،مثل جواهر فرهنگي است و اميدوارم كه هر روز گسترده شود.
معاون مجلس چين
نقاشـيهاي اسـتاد فرشـچيان ،واقعـا زيبـا و تكان دهنـده بود و دل انسـان را
ميلرزاند(دفتر یادبود موزهی استاد محمود فرشچیان).

عضويتها

اسـتاد فرشـچيان با توجه به استعداد خدادادي و تجارب ملي و بينالمللياش در
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كرامتاهلل عالماوف ،وزير فرهنگ تاجيكستان
از ديدن موزهي خيلي هم جالب نقاش بزرگ كشـور به تاجيكسـتان دوسـت،
كـه با مـا زبان و فرهنگ مشـترك دارند ،دل ،ماالمال فرح و انديشـه گرديد.
تصويرهاي اسـتاد محمود ،بيانگر ايده آل انسـان دوسـتي ،وحدت و محبت به
همنوعان و طبيعت است ،و انسان را به تزكيه دعوت مينمايد .به مردم هنرپرور
و هنرآفريـن ايران موفقيت و آرامـي و ترقي در عرصههاي مختلف زندگي به
خصـوص فرهنگ خواهانيم .به اميد گسـترش روابط فرهنگي ميان دو كشـور
همزبان.
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ها و مراكز گوناگوني درآمده که به
عرصهي نقاشي ،به عضويت برخی سازمان 
برخي از آنها اشاره ميشود:
 عضوروشنفكران قرن بيست و يكم ،كمبريج انگليس2000 ،؛ عضو فهرست ،who ’s whoنسخهی قرن بيست و يكم ،كمبريج انگليس،2001؛
 عضو پيوستهي فرهنگستان هنر؛ عضو شوراي بازسازي عتبات و عاليات؛فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی پانزدهم /بهار ( 1394پياپی)18

 عضو شوراي مميزي درجه يك هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ عضويت در فرهنگستان اروپا؛ عضويت در فرهنگستان هنر و حرف ايتاليا؛ها و مراکز هنري اروپا و آمريکا.
 -عضويت افتخاري در دانشگاه 

جوايز ملي و بينالمللي
 - 1392جايزهي سينا در دانشگا ه هاروارد ،شهر كمبريج ،ايالت ماساچوست؛
 - 1380چهرهي ماندگار در رشـتهی نقاشـي (همايش اول ،سـتاد چهرههاي
ماندگار)؛
 - 1379انضمام نام هنرمند در فهرسـت ،who ’s whoنسـخهی قرن بيست و
يكم ،كمبريج انگليس 2001 ،؛
 - 1379انضمـام نـام هنرمند در فهرسـت روشـنفكران قرن بيسـت و يكم،
كمبريج انگليس 2000 ،؛
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 - 1379جايزه از شـركت شـكالت سـازي گوديواي امريكا (نقاشـي چهار
فصل ،به مناسبت  75امين سالگرد تأسيس)؛
 - 1374نشان درجه يك فرهنگ و هنر (تير)؛
 - 1366نخل زرين اروپا؛
 - 1365مجسمهي پيروزي ،مرکز مطالعات و تحقيقات ملي ايتاليا؛
 - 1365پرچم اروپايي هنر ،آکادمي اروپا؛
 - 1364تنديس طاليي اسكار ايتاليا؛
 - 1363نشان هنر نخل طاليي ايتاليا؛
 - 1362ديپلم اكادميك اروپا ،ايتاليا؛
 - 1362ديپلم از دومين سمينار هنر مدرن ،ايتاليا؛
 - 1361ديپلم لياقت دانشگاه هنر ،ايتاليا؛
 - 1359مدال طالي آكادمي هنر و كار ،ايتاليا ؛
 - 1352جايزهي اول وزارت فرهنگ و هنر ،ايران؛
 - 1337مدال طالي جشنوارهي بينالمللي هنر ،بروکسل ،بلژيك؛
 - 1330مدال طالي هنر نظامي ،ايران.

نتیجهگیری

در جهـان معاصـر و عصر پيش روي ما ،بـدون ترديد رفتار و آثـار خ َّ
القانهي
محمود فرشـچيان ،مصداق وااليي و ارزش های انسـاني اسـت .او از طريق خلق
آثار هنري و زبان بينالمللي نقاشي ،خواستار عدالت و صلح و آرامش در سراسر
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 - 1364تنديس طاليي اروپائي هنر ايتاليا؛
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جهان اسـت همانگونه كه در مقدمهي منشور سازمان ملل نيز آمده است ايمان
به حقوق اساسـي بشـر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق
مرد و زن و بين ملتها ،و زيسـتن در حال صلح با يكديگر (سازمان ملل متحد،
 ،1388مقدمه)؛ فرشـچيان نيز در تمام طول عمر خويش ،در راستاي اين وحدت
و تفاهم بينالمللي بسيار كوشيده است.
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بهطوركلي ،آثار فرشـچيان همواره فرا جناحي و فراملي بوده و فارغ از زمان
و مكان ،سـعي در پااليش روح مردمان و همزيستي مسالمت آميز جوامع داشته
است .درست به همين دليل ،يونسكو انتشار آثار ايشان را به دست گرفت و در
همين راسـتا هنر ايشان در سراسر جهان مورد ستايش شهروندان گوناگون و از
هر طبقهاي قرار گرفته است.
بـا توجه به پژوهش و جسـتجوي چندين سـالهي نگارنـده در منابع علمی و
عمومی مربوط به فرشـچيان ،نظير خود آثار ،کتابها ،مقاالت ،نظرات منتقدان
ها و زندگي نامهها ،ويژه نامهها ،فيلمها،
و صاحب نظران ،گفتگوها ،بزرگداشت 
عکسهـا ،منابـع اينترنتي و خاطرات شـفاهي ،به طور کلـي و خالصه ،نقش و
جايگاه راهبردي ايشـان را در توسـعهي فرهنگي هنري ايران و تعامل با جهان
معاصر را اینچنین ميتوان برشمرد:
 رويكرد هنر براي تعالي و نه هنر براي هنر؛ خ َّالقيت و نوآوري بر پايهي مباني و اصول سنتي نگارگري ايران؛
 بهرهگيري از فرم و محتواي نقاشـي غرب و ترکيب نقش مايههاي ايرانيو غربی؛
 ابداع سبک شخصي در راستاي سنت نگارگري ايران در دوران معاصر؛ ارتقاي سطح نقاشي ايراني(نگارگري) به عنوان يک هنر مستقل و فاخر ونه يكي از شاخههاي صنايع دستي؛
 تاثيـر عميق و گسـترده بر جريان نگارگري معاصـر ايران و ايجاد مکتبفرشچيان؛
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 اثر گذاري بر صنايع دسـتي و هنرهاي سـنتي(فرش ،منبت ،معرق ،کاشـيکاري ،طراحي لباس و) ...؛
 بـر انگيختـن نظرات هنرمنـدان ،منتقدان ،و انديشـمندان ملي  -منطقهاي وجهاني؛
 گسترش و ارتقاي فرهنگ و هنر ايران در قالب انتشار کتابهاي برگزيدهيها در ايران و ساير نقاط
آثار يونسکو ،برپايي نمايشگاه ،سخنراني و ساير فعاليت 
جهان؛
 دفاع از تماميت ارضي ايران؛ تقويت و توسعهي ديپلماسي فرهنگي هنري در سطح جهان؛ها و دريافت جوائز بينالمللي در راستاي تعامل موثر با دانشگاهها،
 عضويت مراكز و موزههاي هنري معتبر جهان؛
 معرفي و ارتقاي جايگاه هنر ايراني در سطح جهان؛ -تالش در جهت صلح و وحدت جوامع انساني.

منابع
پاكباز ،رويين ،) 1383( .دايرة المعارف هنر ،چاپ چهارم ،تهران  :انتشارات
فرهنگ معاصر.
تجويدي ،اکبر .)1352( .نقاشي ايراني از کهنترين روزگار تا دوران صفويان،
اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ،آبان.
تولستوي ،لئون .)1388( .هنر چيست ،چاپ چهاردهم ،ترجمهي کاوه دهگان،
موسسه انتشارات اميرکبير.
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 -تعهد هنرمند به هنر و نقوش ايراني اسالمي و به ويژه نقاشي ايراني؛
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تويسرکانی ،شاهرخ .)1371( .بيا برويم رويا ببينيم ،گفتگو با استاد فرشچیان،
دنيای سخن ،شمارهي  ،49ارديبهشت و خرداد ،صفحات .21-17
دفتر يادبود موزهي اسـتاد محمود فرشـچيان ،مجموعهي سـعدآباد ،انتشارات
سازمان ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری.
رضائـي نبـرد ،اميـر .)1393( .نگار جاویـدان :زندگي و آثار اسـتاد محمود
فرشچيان ،بي نا و بي تا.
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__________ ( .)1393-1380گفتگوهـای جامع(عمومـی و تخصصـی) با
اسـتاد محمود فرشچیان ،تهران ،منزل شخصي و موزه فرشچيان و منزل شخصی
در نیوجرسی
__________ ( .)1387گفتگـو با اسـتاد محمود فرشـچیان ،تهـران ،منزل
شخصي استاد فرشچيان.
__________ ( .)1384ادبيات در آثار اسـتاد محمود فرشـچيان ،نشـریهي
علمی تخصصی صفير سـيمرغ ،شمارهي سوم ،انتشارات دانشگاه پيام نور كرج،
صفحات .72 -69
__________  .بایگانی های ده گانه درباره ی زندگی و آثار اسـتاد محمود
فرشچیان
سـازمان ملل متحد .)1388( .سـازمان ملل متحد در دنياي امروز ،مترجم علي
ايثاري كسمايي ،انتشارات اداره اطالعات همگاني ،آبارون.
شرکت(شهرين) ،کاظم .)1357( .محمود فرشچيان ،پاسدار و متحولکنندهي
هنر مينياتور اصيل ايران ،وحيد ،شمارهي ،236تیر ،صفحات .23-18
صادقی ،سمانه .)1389( .نگران دانشجویان هنر هستم ،با این اساتید بیانصاف!
گفتگو با استاد فرشچیان ،مجلهي جوان 29 ،تیر.
فرشـچیان ،محمود .)1356( .نقاشـی ایران ،نقاشی چین ،رسـتاخیز ،شمارهي
 ،596یکشنبه 4 ،اردیبهشت.
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__________ ( .)1355محمـود فرشـچیان ،مجموعـهي هنـر و هنرمنـدان
(شمارهي  ،)3جلد اول ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
__________( .)1370سيماي پهلوانان شير اوژن در شاهنامه حکيم ابوالقاسم
فردوسي ،انتشارات سروش و نگار.
__________ ( .)1372محمود فرشچیان ،جلد سوم ،نگار.
__________( .)1378رباعیهای خيام ،به اهتمام و ترجمهي پرفسور حسين
صادقی و خط غالمحسين امير خانی ،انتشارات امير خانی.

__________ ( .)1385محمـود فرشـچیان ،نقاشـيهاي برگزيده ،مجموعه
کتابهاي ايران ما ،3-چاپ سوم ،زرين و سيمين.
__________ ( .)1387محمـود فرشـچیان ،جلـد پنجـم ،انتشـارات خانهي
فرهنگ و هنر گويا ،پاییز.
__________ ( .)1389محمود فرشـچیان ،برگزیدهي آثار نقاشی ،انتشارات
نگار ،بهار.
__________ ( .)1391طراحيهای اسـتاد محمود فرشچیان ،الف ،انتشارات
خانه فرهنگ و هنر گويا ،تابستان.
__________ ( .)1391آثـار اسـتاد محمود فرشـچیان ،ب ،انتشـارات خانه
فرهنگ و هنر گويا ،پاييز.
__________ ( .)1391محمود فرشـچیان ،برگزيدهي آثار(،)1380 -1354
چاپ سوم ،انتشارات يساولي ،بهار.
__________( .)1392آثار اسـتاد محمود فرشـچیان ،نیایش نور ،انتشارات
خانه فرهنگ و هنرگویا ،پاییز.
کوماراسوامي ،آناندا ،)1389( .فلسفه هنر مسيحي و شرقي ،چاپ دوم ،ترجمه
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__________( .)1384رباعیهای خیام ،به اهتمام و ترجمهي پرفسور حسین
صادقی و خط غالمحسين امير خانی ،انتشارات يساولی.
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امير حسين ذکر گو ،انتشارات فرهنگستان هنر ،پاييز.
گفتگو با فرشـچیان ،)1386( .کارگزاران ،سال دوم ،شمارهي  ،358يکشنبه،
 14مرداد.
محمـد حسـن ،زکـي .)1364( .تاريخ نقاشـي در ايران ،ترجمهي ابوالقاسـم
سحاب ،انتشارات سحاب ،چاپ چهارم ،ارديبهشت.
مجابی ،جواد .)1356( .اظهار نظرهای هنرشناسـان دربارهي آثار فرشـچيان،
رستاخيز ،شمارهي  ،596يكشنبه 4 ،ارديبهشت.
موزه ها و مجموعه های دولتی کشور.
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