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استادمحمودفرشچیان،فخرهنرایران ،امروز 92سالهمیشود

شاهکارتوازن میان دین و ملیت

گفتوگویخراسان با دکترحبیبا...صادقی،استادهنردانشگاهتهرانوازشاگردانفرشچیاندرباره ویژگیهایشخصیتوآثاراینهنرمندکمنظیر
الهه آرانیان  -اولین سرمشقی که از استادش در
نقاشخانه گرفت ،طراحی یک آهو بود .به خانه که
رفت،ازذوقوشوقش 200،طرحآهونقاشیکرد.
پسر تاجر مشهور فرش بود ،اما دلش میخواست
شاگردی استاد را بکند تا مستقل باشد.
پادویی و
ِ
آنقدربرایاستادرنگسابیدکهکفدستهایش
پینهزدوحاالباهماندستها،نقشهای
بدیع میآفریند .بیشتر ایرانیها با
شنیدن نــام محمود فرشچیان به
یاد دو تابلوی شاهکار «ضامن آهو»
و «عصر عاشورا» و از همه مهمتر،
طراحی ضریح مطهر امــام رضــا(ع)
میافتند .او هنرش را عالوه بر دین و
مذهب ،در مسیر خدمت به ادبیات کهن این
سرزمین،ازجملهشاهنامهفردوسی،دیوانحافظ
و رباعیات خیام هم ،به کار گرفته اســت .نشان
هنر نخل طالیی ایتالیا ،مدال طالی جشنواره
بینالمللیهنرآمریکا،نشاندرجهیکهنروچهره
ماندگار ایران در سال  ،1380تنها گوشهای از
افتخارات استاد محمود فرشچیان اســت .این

استاد یگانه هنر ایرانی و اسالمی ،امروز  92ساله
میشود و به همین مناسبت ،با دکتر حبیبا...
صادقی ،استاد و پژوهشگر هنر دانشگاه تهران و
از شاگردان استاد فرشچیان درباره ویژگیهای
هنریوشخصیتیاوگفتوگوکردهایم.
بهنظرشمامیراثاستادفرشچیان
برایهنرمعاصرایرانچیست؟
ایشان از جمله هنرمندان نــامآور
و تــراز اول و یگانه دوران است.
به نظر من در هنر معاصر ایران،
هنرمندان
فرشچیان یکی از
ِ
تاثیرگذاردر ِ
ردیفسلطانمحمد،
صنیعالملک،کمالالملکوحسین
بهزاد است .استاد فرشچیان تجربههای
گرانسنگیراکهدرزندگیاشآموخت،گامبهگام،
درکارهاییمانند«یوسفوزلیخا»و«هفتگنبد»به
نمایش گذاشت و در تأثیرگذارترین اثرش ،یعنی
تابلوی «عصر عاشورا» ،چکیده تجربه معرفتی و
احساس عاشقانهاش را دربرابر اهلبیت(ع) و
نازنین عالم ،آقا امام حسین(ع) نشان داد؛ کاری

که نقاشان اجتماعی ،نقاشان قهوهخانهای و
نقاشانمذهبیباالهامازاثرایشاندنبالمیکنند.
تابلوهای «ضامن آهــو»« ،علی اصغر» و «یوسف و
زلیخا»همهمینویژگیرادارندواینها،یکاتفاق
بینظیروبیبدیلدرهنرمعاصرایرانهستند.
استادفرشچیانهنرشراعالوهبر
دین و مذهب ،در خدمت به ادبیات و فرهنگ
این سرزمین هم به کار گرفتهاست .تأثیر آثار
فرهنگیایشانراچطورارزیابیمیکنید؟
او وقتی به رستم در شاهنامه نگاه کــرده ،تاریخ
مبارزه ،غیرت ،فتوت و فرزانگی مــردم ایــران را
روایــــت کـــردهاســـت .فــرشــچــیــان یــک هنرمند
جامعاالطراف است که اسطوره ،تاریخ ،دین و
ادبیات این سرزمین را به زیبایی و شکوه روایت
میکند .آثاری که ایشان درباره شاهنامه ،مولوی،
حافظ و سعدی و ...کــار کــرده ،بینظیر است.
ما ایرانیها هم اسطوره داریــم ،هم زیباییهای
مجلسی را داریم و هم تفکر و اندیشه دینی را .ما
هنر دوره سلجوقی ،هنر دوره صفویه ،مکتب تبریز
اول و مکتب تبریز دوم را داریم .استاد فرشچیان با

ساخت اُپرای عروسکی با الهام ازآثاراستاد فرشچیان

ن ُاپراهای عروسکی ،در زادروز استاد بزرگ مینیاتور ایران
بهروز غریبپور ،نویسنده و کارگردا 
از تأثیرگذاری کارهای او بر طراحی و نگارش آثارخودش میگوید
اکرم انتصاری  -امروز چهارم بهمن ماه ،استاد
محمود فرشچیان  92ساله میشود .او نمونه
مجسم یک هنرمند تمامعیار است که هر آنچه
از هنر در آستین دارد ،با هنرمندی به روی بوم
میآورد و شگفتی میسازد .هر کدام از تابلوهای
او،شبیهیکصحنهنمایشاستکهمیتوانبارها
با الهام از آنها نوشت و نوشت .با بهروز غریبپور
نویسنده و کارگردان اپراهای عروسکی درباره
برداشت هنریاش از تابلوهای استاد فرشچیان
گفتوگوکردیم.اومعتقداستکهفرشچیان،یک
بیان هنری مستقل دارد و فقط خودش
میتواندشبیهخودشباشد.
▪فرشچیان،فراترازحسینبهزاد

آثــار محمود فرشچیان در بیشتر
مواقع ،فراتر از یک اثر هنری است.
بــهــروز غــریــبپــور« ،بــیــان مستقل»
فرشچیان را امتیاز این هنرمند میداند و
دربــاره آن میگوید «:هرچند کار فرشچیان در
ادامه مینیاتور ایرانی فرض میشود ،ولی او یک
بیانمستقلپیداکردهاستواینباعثشدهکههر
زمانبهسراغاثریمیرود،جنبهوظرافتهاییدر
بیانپیدامیکندکهمختصخوداستادفرشچیان
استوارتباطیباپیشینهمینیاتوریانقاشیمدرن
ایرانی ندارد .فرشچیان ،آنچنان دقیق و ظریف
کارمیکندکهآدممیداندجانوعمرشرانثاریک
اثرمیکند.نکتهمهماینکه،مینیاتور«پرسپکتیو»
نــدارد و انگار در آن تاریخ و زمان منجمد شده و
به همین دلیل است که نمیتوان آثار فرشچیان
را حتی ادامــه آثــار حسین بهزاد ،به عنوان یک
مینیاتوریست مطرح پیش از فرشچیان دانست.

به این دلیل که استاد دامنه آن طرحهایی را که در
آثار بهزاد وجود دارد ،بسیار فراتر بردهاست .به هر
حال،کاریکهاوبارنگوطرحمیکندوقدرتبیان
دراماتیکیکهدارد،استثناییاست».
▪الهامگرفتنازآثاراستاد

ذوق محمود فرشچیان همواره در متن تابلوهای
هنریاش پیداست .بهروز غریبپور با اشــاره به
الهام گرفتن از تابلوی «عصر عاشورا» فرشچیان
در اپرای عروسکی رستم و سهراب که برای
اولینبار در سال  83به روی صحنه
رفت ،میگوید «:من صحنه پایانی
اپــرای رستم و سهراب را تحت
تاثیر تــابــلــوی «عــصــر عــاشــورا»
فرشچیان کار کــردم .هر موقع
کــه سعی م ـیکــردم از طراحی
نــور ،عروسکها و حالتها به یک
ایدهآلبرسم،تابلویاومدنظرمبود.البته
فرشچیان جنبههای خــاق دیگری هم دارد،
ولی این تابلو مدنظرم بود و بسیار لذت بردم که
توانستمرویصحنهبهصورتزندهچنینتابلویی
راپدیدبیاورم».غریبپورتاییدمیکندکهتابلوهای
فرشچیانشبیهیکصحنهنمایشاستودرادامه
میگوید«:تابلویجنگرستمبادیوسپید،سرشار
از یک حرکت درونی است که در نقاشی ایرانی به
عنوانیکنقاشیدراماتیکتاابدمیتواندبماند».
▪بیاثربودننقدهایمنفیبرفرشچیان

آثــار محمود فرشچیان آنقــدر متنوع اســت که
اغلب سلیقهها را در آثار هنریاش تامین میکند.
او عالوه بر تابلوهای عصر عاشورا ،پنجمین روز

آفرینش و ضامن آهــو ،تابلوهایی مانند شمس
و موالنا دارد و بــرای شاهنامه فردوسی ،دیوان
حافظ و رباعیات خیام نقاشی کرده است .بهروز
غریبپور صحبتش دربــاره فرشچیان را اینطور
تمام میکند« :فرشچیان بیواهمه ،بدون اینکه
تحت تاثیر نقدهای منفی قرار بگیرد ،راه خودش
رامیرود.بههرحالاواالندرسنینیستکهمااز
اوتوقعآفریدنتابلوهایجدیدداشتهباشیم،ولی
نکته بسیار مثبتش این است که مثل هر هنرمند
واقعی دیــگــری ،سعی کــرده صــادق باشد .اگر
گرایشمذهبیدارد،اگرگرایشبهشخصیتهای
خاص مذهبی دارد ،این را نه به خاطر مال دنیا و
مشهورشدن،بلکهبهخاطراینکهعقیدهاشبوده،
ادامهدادهاست.منصداقتاورادرکنارتوانمندی
فوقالعادهاش به عنوان امتیازات منحصر به فرد
فرشچیانتلقیمیکنم».

هنر خود این تجربههای تاریخی را به دوره معاصر
آورد.نقشیکهایشاندرانتقالتجربههایفرهنگ
ملی ما دارند ،باید جزو افتخارات تاریخ ایران باشد.
از دوره شاگردی کردن نزد استاد
فرشچیانبگویید.
ایشان استاد بنده در هنرستان هنرهای زیبا در
دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند
و بنده افتخار شاگردی و تلمذ در محضرشان را
داشتم و بسیار آموختم .استاد فرشچیان به آن
نسلی که شاگردش بودند ،عاشقانه تجربههای
خــودش را انتقال داد .ایشان استاد اخــاق و
مبانی عرفانی هم محسوب میشد و این رابطه
استاد و شاگردی بسیار برای ما نتیجهبخش بود.
خاطرۀ پررنگی از آن دوران دارید
کهبخواهیدتعریفکنید؟
در دوره هنرستان ،ظهر که میشد و صدای اذان
میآمد ،نگاهی به ما میکرد ،قلم را میانداخت،
آستین باال میزد و میرفت برای وضوگرفتن.
تربیتیایشانبسیاربرایماتأثیرگذار
نقش
ِ
بود .او بندهای متخلق به اخالق و با

قــدرت قلم و عاشق اهـلبــیــت(ع) اســت که خدا
درک و احساس «عصر عاشورا» را به قلم و قدمش
داد .اخالق ،مدارا و محبت ایشان به شاگردانش
هنوز هم ادامه دارد و با تک ِ
تک ما در ارتباط است و
از ما درباره کارهای آموزشی نظرخواهی میکند.
ما نسلی از هنرمندان معاصر هستیم که اخالق،
دینباوری ،توانمندی هنرمندانه ،نگاه زیبا به ملک
و ملکوت و تاریخ ایران را از ایشان فرا گرفتیم و این،
جزوافتخاراتزندگیماناست.
هماکنون با دانشگاه هنرهای
ایرانیاسالمیفرشچیانهمکاریمیکنید؟
حــدود دو ســال و نیم ،سه ســال ،عضو هیئت
امنای ایــن دانشگاه بــودم و چند کــاس هم
داشـــتـــم .امـــا ب ــه دلــیــل درگــیــریهــایــم در
دانشگا ههای تهران و شاهد و فرهنگستان
هنر ،کمتر توفیق دارم در آن دانشگاه باشم.

7
پیک خبر
انتشاربرداشتهاییکنویسندهانگلیسی
ازنامهرهبرانقالببهجوانانغربی

«پاسخالگویینوین»؛چشماندازی
واقعیازمفاهیماسالمی

شنبه شبگذشتهوطیمراسمی،ازکتاب«رادنی
شکسپیر»نویسندهانگلیسیباعنوان«پاسخالگویی
نوین»کهباالهامازنامهرهبرمعظمانقالباسالمی
خطاب به جوانان عدالتطلب اروپایی نگاشته
شده بود ،رونمایی شد .به گزارش خبرگزاری صدا
و سیما ،این مراسم ،همزمان با سالگرد انتشار این
نامهبرگزارشدهاست.درآیینرونماییازاینکتاب
کهحجتاالسالمسیدهاشمموسوی،رئیسمرکز
اسالمی انگلیس و حجتاالسالم سیدمحمد
رضوی از مجمع آموزش اسالمی شیعه در لندن
حضور داشتند ،رادنــی شکسپیر در سخنانی به
معرفی کتاب خود پرداخت و گفت :این کتاب،
روش نوینی برای درک حقیقت ارائه میکند؛ این
کتاب درپی دو نامه رهبر معظم ایــران ،خطاب به
جوانان غربی در سال  ۲۰۱۵نوشته شده است.
وی افزود :به نظرم ایران ،اکنون در مرحلهای است
که میتواند انقالبش را به جهانیان عرضه کند؛
انقالبی که درپی استقالل سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگیاستکههمانخواستامامخمینی(ره)
بــود؛ اکنون افــرادی همچون مــن ،با الهام از آن
انقالب،اقتصادیمبتنیبرعدالترابرایجهانیان
تشریح میکنیم .روح حاکم بر این کتاب ،دریافت
منازآن دو نامه درباره عدالت است .رهبرانقالب،
پس از حادثه شارلی ابدو در فرانسه ،در  ۲۲ژانویه
 ۲۰۱۵میالدی ،طی نامهای از جوانان اروپایی
و آمریکای شمالی خواستند تا دربــاره اسالم،
درست داوری کنند و این دین را بری از تروریسم
بدانند .ایشان همچنین یادآور شدند که اسالم،
برای همه مشکالت بشر در جهان برنامه دارد که
در این کتاب به زبانی آشنا برای مخاطب غربی
تشریح شده است .خانم مگان شکسپیر ،نوه آقای
رادنی شکسپیر که در مراسم رونمایی از این کتاب
حضور داشت ،گفت«:پدربزرگ من ،بحرانی در
جامعه امروز ما میبیند و معتقد است باید الگوی
جدیدی برای اداره جهان عرضه کرد تا عدالت در
کره زمین اجرا شود».

