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چكيده
پس از سال ها غيبت موضوعات شيعي در نگارگري، محمود فرشچيان به عنوان يکي از سرحلقه هاي تحول در 
نگارگري معاصر تجربه اي نو را در مواجهه با موضوع و مضمون شيعي آزموده است. تا حد زيادي، تجربه 
وي متمايز از مکاتب گذشته نگارگري در بازنمايي موضوعات شيعي بوده و جدا از اقبال عمومي الهام بخش 
برخي از نگارگران معاصر نيز شده است. بررسي مشخصات رويکرد اتخاذشده توسط هنرمند در مواجهه 
با موضوع شيعي، چيستي مضامين و تجربه هاي جديد و متمايز وي در بيان مضامين مسئله اين پژوهش 
مي باشد که با هدف شناسايي موضوعات و مضامين وي، آشنايي با تمهيدات بصري و در نهايت خودآگاهي 
جامعه نگارگري معاصر انجام شده است. سوالهاي اين تحقيق عبارتند از  ١. موضوعات و مضامين شيعي 
در نگاره هاي محمود فرشچيان کدام اند و شامل چه ويژگي ها و دسته بندي هايي مي شود؟ ٢. موضوعات و 
مضامين شيعي هنرمند چه تفات هايي با تجارب گذشته دارد؟  ٣. در نگارگري محمود فرشچيان مضامين 
ـ تحليلي انتخاب شده  شيعي با استفاده از چه تمهيدات بصري بازنمايي شده اند؟  شيوة تحقيق، توصيفي 
که بر اين اساس ضمن تعريف موضوع و مضمون و توضيح بيان هنري با تکيه بر نقد هنري، به بررسي 
نمونه هاي مورد بررسي پرداخته شده است. داده هاي تحقيق از طريق ميداني و کتابخانه اي و با استفاده از 
ابزار مطالعه، مشاهده و مصاحبه گردآوري شده  و نمونه ها از طريق سرشماري جامعه آماري معين گرديده 
که تحليل آن ها با استفاده از داده هاي گردآوري شده انجام گرفته است. نتايج نشان مي دهد هنرمند متمايز 
از تجربه هاي پيشين، بازنمايي موضوعات را از پايگاه فرهنگ شيعي و با تکيه بر نگره عرفاني هنر انجام 
داده است. هنرمند به واسطه نگره «عرفاني هنر» به جاي توجه صرف به وقايع و روايت فيزيکي و تاريخي 
زندگاني معصومين بر بازنمايي شأن و معاني زندگاني امامان شيعه (ع) تأکيد کرده است. هنرمند در بيان 
هنري اقتضائي عمل کرده و نه تنها از نگارگري قديم که از نگارگري خودش نيز تمايزاتي ايجاد کرده است. 
اســتفاده از فضاي خلوت، ترکيب هاي رنگي، کاستن تزئينات و استفاده هدفمند از خطوط منحني و سيال 
وجوهي از نوآوري فرشچيان در نگارگري شيعي مي باشند که در خدمت بيان شئون دنيوي و اخروي امامان 

شيعه و اولياء و عواطف جمعي شيعي بکار رفته اند. 

واژگان كليدي 
محمود فرشچيان، نگارگري شيعي، موضوع شيعي، مضامين شيعي
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مقدمه
نقاشي هنر بيان ايده و عواطف است با تکيه بر اصول 
رو  اين  از  بصري.  زبان  يک  در  معين  زيبايي شناختي 
نقاشي سنتي ايران يا «نگارگري»، بيان گر آمال، اعتقادات 
تصويرگر  نيز  شيعي  نگارگري  و  ايرانيان،  تعلقات  و 
به  تولي آن ها  ارادت و  ابراز  باورهاي شيعي جامعه و 
نگاره هاي  اولين  پيدايش  است.  بوده  پيامبر  بيت  اهل 
شيعي در تاريخ هنر ايران به دوره ايلخاني (۷۳۶ ـ ۶۱۴ 
ق.) بازگشته که تا عصر صفويه (۱۱۴۸ ـ ۹۰۶ ق.) به 
اوج خود رسيد. اما از اواخر صفويه با توجه به پيدايش 
ضعف  و  نقاشي  در  فرنگ  از  متأثر  جديد  گرايش هاي 
از  بوده ايم.  آن  افول  نگارگري شاهد  از  حمايت رسمي 
دوره قاجاريه بيان تعلقات و عواطف شيعي در قالب هاي 
روي  نقاشي  شيشه،  روي  نقاشي  چون  عامه پسندي 
پرده، ديوارنگاره، چاپ سنگي و نقاشي قهوه خانه تبلور 
پيدا کرد تا اين که از دهه ۱۳۵۰ مجددًا محمود فرشچيان 
بين مضامين و موضوع شيعي «پيوندي نوين» برقرار 
و نگاره هايي جديدو قابل توجه خلق نمود که الهام بخش 

طيف ديگري از نگارگران معاصر نيز شد. 
فرشچيان در کنار هادي تجويدي (۱۳۱۸ ـ ۱۲۷۲ ش.) 
و حسين بهزاد (۱۳۴۷ ـ ۱۲۷۵ ش.) يکي از سرحلقه هاي 
يکي  مي آيد.  حساب  به  معاصر  نگارگري  در  تحول 
را  خود  تالش  معاصر  نگارگران  که  عرصه هايي  از 
داشته اند،  معطوف  آن  در  توسعه  و  تحول  ايجاد  براي 
فرشچيان  نوآوري  از مصاديق  است.  بوده  «موضوع» 
و  نگارگري  بين  جديد  معاصرپيوند  نگارگري  در 
جدايي  سال ها  از  پس  وي  که  است  شيعي  موضوعات 
نگارگري از موضوعات شيعي مجددا آن را به نگارگري 
عاشورا،  عصر  چون  موفقي  آثار  و  کرد  وارد  معاصر 
اقبال  پناه، حريم حفاظت و اميد را خلق نمود که مورد 
عموم و جامعه هنري قرار گرفتند. از آن جايي که راه يابي 
از سال ها واقع  نگارگري پس  به  مجدد موضوع شيعي 
فردي  و  اجتماعي  شرايط  با  نسبتي  بي شک  و  شده 
هنرمند دارد، واکاوي آن در نگارگري محمود فرشچيان 
کمک  معاصر  نگارگري  از  جنبه  اين  تحليل  به  مي تواند 
کند. اينکه کدام موضوعات و مضامين با چه تفاوت هايي 
مورد  هنري  بيان  بر  تأثيراتي  چه  و  گذشته  به  نسبت 
توجه هنرمند قرار گرفته مي تواند موقعيت فرشچيان در 
توجه به موضوعات شيعي در دوره معاصر را روشن 
و  موضوعات  چيستي  پژوهش  مسأله  واقع  در  سازد. 
مضامين شيعي در نگارگري محمود فرشچيان، تفاوت 
هنري  بيان  در  آن ها  انعکاس  و  گذشته  تجارب  با  وي 

هنرمند است.
و  موضوعات  شناسايي  تحقيق  اين  انجام  از  هدف 
مضامين شيعي در نگارگري فرشچيان و نوآوري هاي 
وي در اين رابطه است. همچنين شناخت نتايج استفاده 

از موضوعات شيعي در بيان هنري هنرمند نيز در زمره 
و  آشنايي  اين  بر  عالوه  مي باشد.  پژوهش  اين  اهداف 
خودآگاهي جامعه نگارگري معاصر نسبت به اين جنبه 
تجربه  از  بهره گيري  براي  فرشچيان  نوآوري هاي  از 
وي هم در زمره اهداف قرار مي گيرد. بررسي و تحليل 
از  مذکور  اهداف  به  نيل  و  و مضامين شيعي  موضوع 

طريق پرداختن به سؤاالت ذيل دنبال خواهد شد. 
محمود  نگاره هاي  در  شيعي  مضامين  و  ۱)موضوعات 
فرشچيان کدامند و شامل چه ويژگي ها و دسته بندي هايي 

مي شود؟

تصوير ۱. معرفي قدرت علي (ع) توسط جبرئيل به پيامبر، خاوران 
نامه ابن حسام، موزه کاخ گلستان. 

تصوير ٢، کشتي شيعه،  شاه نامه هوتن، موزه هنر مترپوليتن. مأخذ: همان، 
.١٤٨
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۲)موضوعات و مضامين شيعي هنرمند چه تفات هايي با 
تجارب گذشته دارد؟

با  شيعي  مضامين  فرشچيان  محمود  نگارگري  ۳)در 
استفاده از چه تمهيدات بصري بازنمايي شده اند؟ 

اتفاقات  در  کاوش  لزوم  از  اهميت و ضرورت تحقيق 
که  مي گيرد  نشأت  معاصر  نگارگري  نوآوري هاي  و 
نگارگران معاصر را با داشته هاي فعلي جامعه نگارگري 
تجارب  هنرمند  اينکه  خاصه  کرد؛  خواهد  آشنا  بيشتر 
و  آزموده  شيعي  موضوعات  بازنمايي  در  را  مذکور 
کارهايي متفاوت از گذشته خلق کرده که نيازمند تحليل 
توصيفي  تعبير  کار  اين،  بر  عالوه  هستند.  بررسي  و 
ارزيابي و مسائل  نقد و  اين زمينه، بستر  تحليلي در  و 
براي  را  نو  يافتن راه هاي  ايجاد و  را  پژوهشي جديدي 

نسل هاي فعلي و آينده هموار خواهد کرد.

روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي انتخاب شده است.بر اين 
اساس ضمن تعريف موضوع و مضمون و توضيح بيان 
مورد  نمونه هاي  بررسي  به  هنري،  نقد  بر  تکيه  با  هنري 
و  ميداني  طريق  از  تحقيق  داده هاي  مي پردازيم.  بررسي 
کتابخانه اي و با استفاده از ابزار مطالعه، مشاهده و مصاحبه 
گردآوري شده اند. با توجه به کمبود منابع پژوهشي درباره 

سبک و شيوه کار هنرمند، عالوه بر منابع مکتوب و اسناد 
موجود ناگزير از آن بوديم تا براي جبران کمبود داده، تعدادي 
مصاحبه از هنرمند، شاگردان و برخي اساتيد نگارگري نيز 
نگاره هاي شيعي  تهيه شود. جامعه آماري تحقيق شامل 
فرشچيان مي باشد. «جامعه آماري نگاره هاي شيعي» اخص 
از نگاره هاي ديني و آثار دربردارنده زندگاني پيامبران و 
حکايات قرآني مي باشد. از همين رو با استفاده از روش 
نگاره شيعي  به ۱۰  نگاهي جامع  نمونه گيري سرشماري 
خواهيم داشت. نگاره هاي شيعي فرشچيان در مجموع حدود 
۲ درصد کل آثار و حدود ۲۰ درصد آثار ديني او را شامل 
مي شود. آثار مورد نظر در جدول شماره ۱ با ذکر سال 
آفرينش، محل نگه داري و شيوه ساخت ارائه شده اند (جدول 
شماره ۱). ماهيت کار پژوهشي در اين تحقيق، توصيف 
و تحليل يک تجربه معاصر در استفاده از موضوعات و 
مضامين شيعي مي باشد. از اين رو با توجه به مسأله تحقيق 
که جستجوي موضوعات و مضامين شيعي به کار رفته در 
نگاره هاي محمود فرشچيان و تحليل تفاوت ها و شيوه هاي 

بازنمايي مضامين در بيان هنري وي مي باشد.

پيشينه تحقيق
فرشچيان  محمود  پيرامون  شده  انجام  بررسي هاي 
و  زندگي  مستندسازي  رويکرد  با  بيشتر  کنون،  تا 

محل نگهداريروش اجراسال توليدعنوان اثر

موزه آستان قدس رضوياکريليک١٣٥٥عصر عاشورا١

موزه آستان قدس رضوياکريليک١٣٥٦پناه٢

موزه استاد فرشچيان ـ سعدآباداکريليک١٣٥٨حريم حفاظت٣

موزه استاد فرشچيان ـ سعدآباداکريليک١٣٦٩اميد٤

مجموعه برادر استاد اکريليک١٣٧٤مولود کعبه٥

موزه آستان قدس رضوياکريليک١٣٨١هديه عشق٦

مجموعه برادر استاد اکريليک١٣٨٥غدير ٧

موزه آستان قدس رضوياکريليک١٣٨٦شفاعت٨
موزه آستان قدس رضوياکريليک١٣٨٨ضامن آهو٩

موزه آستان قدس رضوياکريليک١٣٨٩پرچم دار حق١٠

جدول ١. مشخصات آثار مورد بررسي. مأخذ: نگارندگان



فعاليت هاي هنري وي بوده و بعضًا حال و هواي تجليل 
توجهي  قابل  پژوهش هاي  پژوهشي.  بررسي  تا  دارد 
از جمله  نگارگري وي  در بررسي علمي وجوه مختلف 
با  مرتبط  است.  نگرفته  صورت  مضامين  و  موضوع 
امير  مقاله  به  فرشچيان  نگارگري  در  موضوع شناسي 
رضايي نبرد مي توان اشاره کرد که در يک بررسي کلي 
صرفًا به قلمرو و گونه شناسي موضوعات در نگارگري 
وي پرداخته و از هرگونه تحليل و بررسي يا تمرکز بر 
موضوعات شيعي به دور است. عالوه بر اين، دو مقاله 
به  فرشچيان  آثار شيعي  موردي»  «بررسي  عناوين  با 
چاپ رسيده است. اول، مقاله اصغر فهيمي فر با عنوان 
«بررسي ژانر شيعي در نقاشي هاي محمود فرشچيان؛ 
به  که  مي باشد  عاشورا»  عصر  تابلوي  بر  مطالعه اي 
به  عرفاني»  ادب  «پژوهش هاي  نشريه  ۱۳۹۴در  سال 
چاپ رسيده و ديگري مقاله امير رضايي  نبرد با عنوان 
«بررسي دو تابلوي غدير خم و عصر عاشورا» که در 
مجموعه مقاالت همايش جايگاه هنر شيعي به سال ۱۳۹۴ 
ارزش  هاي هنر اسالمي آمده است.  تبيين مفاهيم و  در 
ساير  درباره  ديگري  پژوهشي  مقاالت  اين،  بر  عالوه 
رسيده  چاپ  به  فرشچيان  محمود  نگارگري  عناصر 
رضايي  امير  مقاالت  به  مي توان  مثال  طور  به  است. 
خيال،بررسي  هستي شناسي  موضوع  سه  در  نبرد 
سبک و آثار محمود فرشچيان: مباني نظري و عملي و 
موضوع شناسي نگارگري محمود فرشچيان که به ترتيب 
به   ۳۵ «نگره» شماره  پژوهشي  علمي  فصلنامه هاي  در 
سال ۱۳۹۴، فصلنامه «مباني هنرهاي تجسمي» شماره ۲ 
به سال ۱۳۹۵ و فصلنامه «پژوهه هنر» شماره ۱ به سال 
اين  خالف  بر  حاضر  رسيدند.پژوهش  چاپ  به   ۱۳۹۶
بررسي هاي موردي نگاره هاي شيعي و دسته بندي  هاي 
مضامين  و  موضوعات  تحليل  و  بررسي  موضوعي، 
شيعي هنرمند را در نسبت به بيان هنري مورد بررسي 

قرار داده است و از اين رو بداعت خود را داراست. 
چاپ  به  استاد  درباره  عنوان  سه  نيز  کتاب  بخش  در 
رسيده اند که ماهيت پژوهشي ـ تحليلي نداشته و بيشتر 
حرفه اي  و  شخصي  زندگي  مستندسازي  و  گردآوري 
روايتي  عاشقي»  مي باشند:«کوچه باغ هاي  هنرمند 
مستقيم از زندگي محمود فرشچيان از زبان خود او و 
به قلم اصغر فهيمي فر است که توسط انتشارات دانشگاه 
تربيت مدرس به سال ۱۳۹۳ چاپ شده است.«ابديت در 
ابعاد  تحليل  و  توصيف  خيره کننده»حاوي  چرخش هاي 
نگارگري و شخصيت محمود فرشچيان به زبان و قلم 
اساتيد هنر و نگارگري و برخي انديشمندان مي باشد که 
توسط  و  گردآوري  ميرباقري  ناصر  و  احسان  توسط 
است. رسيده  طبع  به   ۱۳۹۵ سال  در  گويا  کتاب  نشر 

مفصل تر از اين کتاب ها، «نگار جاويدان» به تحقيق و قلم 
سال  به  سردشتي  انتشارات  توسط  نبرد  رضايي  امير 

۱۳۹۷را مي توان نام برد که شرح کاملي از زندگي شامل 
تربيت  آثار،  هنري،  تربيت  و  تحصيل  ادوار  تا  کودکي 
در  اساس  اين  است.بر  ايران  از  وي  خروج  و  هنرمند 
قابل  و  اين نوشتار پژوهش مستقل  خصوص موضوع 
توجهي صورت نگرفته و با توجه به احساس خأل، انجام 

آن ضروري مي باشد.

۱ـ نگره هنري و بينش اعتقادي هنرمند 
خويش،  شغلي  و  حرفه اي  هويت  از  پيش  انساني  هر 
داراي نوعي جهان بيني و نگرش کالن در زندگي است 
امورات جزئي حيات خويش را در پرتو آن سامان  که 
مي بخشد (مريدي و تقي زادگان، ۱۳۸۸، ۱۰۹). در پرتو 
همين نگرش که حاصل تعليمات، مطالعات و تجارب هر 
فرد است، واقعيت و موضوع کار او بنحوي خاص براي 
مي دهد.  شکل  را  او  زيبايي شناسي  و  شده  جلوه گر  او 
محمود فرشچيان با توجه به تربيت و خاستگاه اجتماعي 
و خانوادگي، از همان ابتدا و باالصاله داراي شخصيت 
و نگرشي مذهبي بوده است. «رفتارهاي وي از گذشته 
و  باورها  تأثير  تحت  غيرمستقيم  و  مستقيم  تاکنون، 
و  دين  به  عملي  پايبندي  و  بوده  خانوادگي  اعتقادات 
زيارتي  سفرهاي  و  مذهبي  گوناگون  مراسم  برگزاري 
هنرمند  ناخودآگاه  در  عاليات،  عتبات  به  مکرر خانواده 
ماندگار و زمينه خلق آثار بعدي وي شده است»(رضايي 

تصوير ٢، کشتي شيعه،  شاه نامه هوتن، موزه هنر مترپوليتن. مأخذ: 
همان، ١٤٨.
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نبرد، ١٣٩٧، ٢١٥). هنرمند درون خانه و در دامان مادري 
رشد پيدا کرده که اثرات تعليمي و عاطفي ماندگاري را 
بر گرايشات زيبايي شناختي او گذاشته است تا جايي که 
سالي  و  بود  باخدايي  بانوي  «مادرم  دارد:  اذعان  خود 
کرباليي  و  مشهدي  و  مي بست  سفر  بار  مرتبه،  چند 
مي شد. زندگي کوتاه من در آن مشاهد شريفه، ذهن و 
روح مرا مشحون از درک و حس زيبايي شناختي کردند. 
در رهگذر آن سفر معنوي، در ذهن و روح من چيزهايي 
نقش بست که بعدها در کارهايم ظهور يافت.(فهيمي فر، 

 .(١٣٩٣، ٥٧
از جلوه هاي راستين گرايش هنرمند به عقايد و باورهاي 
مطهر  حرم هاي  ضريح  طراحي  در  مشارکت  شيعي 
در  چه  هنرمند  است.  بوده  طهارت  و  بيت عصمت  اهل 

انجام نفس کار و چه در ماهيت طراحي به لحاظ فني و 
زيبايي شناختي اعتقادات شيعي خود را جلوه گر ساخته 
است. طراحي ضريح امام رضا (ع) به سال ١٣٧٢ انجام 
سبک  خالف  بر  هنرمند  طرح  بارز  ويژگي هاي  از  شد. 
معيارهاي  و  اصالت ها  به  توجه  قبلي،  طرح هاي  هندي 
به  ضريح  اين  است.  اسالم  و  ايران  فرهنگي  و  هنري 
لحاظ مسائل فني و هنري، طوري طراحي شده است که 
در چهار طرف آن چهارده محراب وجود دارد و کسي 
عبادت  حال  در  را  خود  بايستد  ضريح  روبه روي  که 
معبود احساس مي کند. نقطه عطف اين چهارده محراب، 
اهللا ختم مي شود و  کلمه  به  باالي قوس اصلي محراب، 
برتري نسبت  تمايز و  از مهم ترين وجوه  امر، يکي  اين 
به ضريح هاي پيشين است. همچنين تمام طرح گل ها و 

جدول٢. مضامين و موضوع نگاره هاي شيعي محمود فرشچيان. مأخذ: نگارندگان.

نوع بيانمضمونموضوععنوان اثر

عصر ١
عاشورا

اشاره لطيف به غيبت و شهادت امام و غربت شهادت امام حسين (ع)
جانسوز اهل بيتش

بيان معنا و 
عاطفه

بيان معنا و يتيم نوازي و اشارتي بر غربت اماميتيم نوازي اميرالمؤمنين (ع)پناه٢
عاطفه

امام به عنوان حريم صلح، آرامش و حفاظت از ضمانت آهوحريم حفاظت٣
مخلوقات 

بيان شأن

تأکيد بر ظهور و آمدن امام به عنوان يک مسأله ظهور منجياميد٤
قطعي

بيان معنا و 
آموزه

توليد حضرت اميرالمؤمنين مولود کعبه٥
(ع)

بيان شأنقداست و وجود ملکوتي و عرشي امام

شهادت حضرت علي هديه عشق٦
اصغر(ع)

معصوميت حضرت علي اصغر (ع) و مظلوميت 
امام حسين(ع)

بيان معنا و 
عاطفه

واليت و وصايت حضرت امير (ع) بعد نبي اکرم واقعه غديرغدير٧
(ص)

بيان شأن

صحنه شفاعت حضرت شفاعت٨
زهرا (س)

شفاعت و شفيعه محشر حضرت زهرا (س) که 
دوستان خويش را طبق روايت سوا و از آتش 

جهنم نجات مي دهد

بيان شأن

صلح و رحمت همگاني امام و جايگاه قضاوت او ضمانت آهوضامن آهو٩
بر مخلوقات

بيان شأن

شهادت حضرت ابوالفضل پرچم دار حق١٠
(ع)

واليت مداري و پرچم داري حق توسط حضرت 
ابوالفضل (ع)

بيان معنا و 
عاطفه



برگها بر اساس دو عدد پنج و هشت مي باشد، که عدد پنج، 
نشان دهنده خمسه شجره طيبه و عدد هشت، نشان امام 
آفتابگردان  گل هاي  لچکي ها،  در گوشه  است.  (ع)  هشتم 
وجود دارد که شمس الشموس را تداعي مي کند و کسي 
که در پايين ضريح قرار گيرد، چشم هايش به خطوط و 
نقوشي هدايت مي شود که همه به يک نقطه  هدف، يعني 
کلمه اهللا مي رسند و هدف کلي از اين طرح، خلق اين بنياد 
فکري بوده که با توسل به ائمه معصومين (ع) به سوي 

خدا هدايت مي شويم(رضايي نبرد، ١٣٩٧، ٢٤٨).
طراحي ضريح حرم امام حسين (ع) نيز به سال ١٣٨٦ به 
پيشنهاد هيأت امناء ساخت ضريح که در قم مستقر بودند، 
توسط هنرمند در آمريکا به صورت افتخاري انجام شد. 
پس از تأييد طرح ها، هنرمند با حضور دوره اي خود در 
کارگاه ساخت ضريح، نظارت بر مراحل ساخت آن  را نيز 
هنرهاي  از  الهام  با  نيز  مذکور  «طرح  است.  داده  انجام 
صورت  به  ايراني  و  اسالمي  نقوش  و  ايراني  اصيل 
شش گوش ساخته شده است. تمامي عناصر و طرح هاي 
بکار رفته در اين ضريح، درهم پيچيده و در حرکت مدوري 
را  باطل  و  نبرد جبهه حق  و  ميدان جنگ  گاه  که  هستند 
تداعي مي کند»(همان، ٢٥٢). همچنين طراحي ضريح حرم 
عبدالعظيم حسني نيز از ديگر افتخارات هنرمند است که 

گرديد.  انجام   ١٣٩٣ سال  در  حرم  توليت  سفارش  به 
به  اقدامات  اين  تمامي  که  است  اين  توجه  قابل  نکته 
اصرار  به رغم  هنرمند  و  انجام شده  افتخاري  صورت 
متوليان امر هيچ گونه هزينه اي حتي براي اياب و ذهاب 

نيز دريافت نکرده است. 
مفهومي  بر  آن  اعتقادي  نظام  و  تشيع  هستي شناسي 
است.  شده  تعبير  «واليت»  به  آن  از  که  است  متکي 
اصفهاني  راغب  که  همچنان  کلمه  اين  اصلي  «معناي 
در  چيزي  گرفتن  «قرار  است  گفته  القرآن  مفردات  در 
نباشد؛  کار  در  فاصله اي  که  بنحوي  ديگر  چيز  کنار 
يعني اگر دو چيز آن چنان به هم متصل باشند که هيچ 
چيز ديگر در ميان آن ها نباشد، ماده «ولي» استعمال 
توسعه  در  و  بوده  مکاني  قرب  معناي  به  که  مي شود 
بکار مي رود.»(مطهري،  نيز  معنوي  قرب  براي  معنايي 
با  رسول  بين  رابطه  تشيع  رو  همين  از   .(۲۵۴  ،۱۳۹۴
خداوند و ائمه با رسول و در نهايت شيعيان با ايشان 
ديگر،  تعبير  به  مي دهد.  توضيح  واليت  مفهوم  ذيل  را 
«واليت يعني امتداد الوهيت در نبوت و نبوت در امامت» 
معناي  به  که   (Algar, 1969, 6 44؛   ،1384 (کربن، 
توسط  شيعيان  اخروي  و  دنيوي  امور  «سرپرستي 
 ،۱۳۷۸ آملي،  جوادي  و   ۱۵  ،۱۳۷۴ (طباطبايي،  ائمه» 

تصوير٤، ضامن آهو، ١٣٨٨، مأخذ: همان.
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۱۲۰) نيز مي باشد.اين «جايگاه»، امام را با شئون مختلف 
حيات شيعيان پيوند مي زند و تولي آن ها در بسياري از 
اين اساس  امام را مورد تأکيد قرار مي دهد. بر  امور به 
امام در نگاه شيعيان و زيبايي شناسي هنر شيعي، نقطه 
چون  شئوني  که  آن هاست  اخروي  و  دنيوي  حيات  ثقل 
هدايت، دستگيري، قضاوت، شفاعت، صلح و امنيت و ... 
دارد و کليه وقايع و مراحل زندگاني او از تولد تا شهادت 

وجهي مقدس و درس آموز پيدا مي کند. 
تلقي  مجراي  از  هنري  کار  در  بينش  اين  حال،  عين  در 
به  مي کند.  پيدا  نمود  هنري»،  فعاليت  و  «هنر  از  هنرمند 
تعبير ديگر، در امتداد بينش اعتقادي، نگره هنري و تلقي 
هنرمند از هنر و اين که فعاليت هنري چيست و براي چه 
انجام مي شود، هويت بخش آثار محمود فرشچيان از جمله 
«موضوع و مضامين»بوده است. براي پي بردن به نگره 
هنري محمود فرشچيان در خلق نگاره هاي شيعي ناگزير 
از آنيم که به زمينه فرهنگي ـ اجتماعي فعاليت هنري وي 

و به طور خاص مسأله تربيت هنري وي توجه کنيم. 
در تداوم تربيت اعتقادي هنرمند که درون خانواده قوام 
بينش  پايه ريزي  که  برخورد  مردي  به  فرشچيان  يافت، 
امامي.  ميرزاآقا  يعني  گرفت؛  او صورت  نزد  وي  هنري 
«حاج ميرزا آقا امامي، مرد وارسته و دين داري بود که 
پيش از نقاش بودن، يک سالک الي اهللا بود(رضايي نبرد، 
۱۳۹۷، ۲۱۵). او تأثير بسيار سرنوشت سازي در عرفان و 
اخالق فرشچيان (همان) و آداب فعاليت هنري وي داشته 
را  هنرمند  و  بود  با وضو  «هميشه  مثال  طور  به  است؛ 
ترغيب مي کرد هنگام کار وضو داشته باشد» (فهيمي فر، 
۱۳۹۳، ۶۱). عالوه بر عرفان و ادب کار هنري، فرشچيان 
است.  بوده  متأثر  ميرزا  از  زيبايي شناسي  و  حکمت  در 
بر مهارت و  تقدم تزکيه نفس و حکمت آموزي  به  ميرزا 
رسامي باور داشت: «مکتب سيد بر مبناي اين اصول بنا 
شده بود که هنرورزي يعني حکمت آموزي و نقاش بايد 
در ماهيت جهان تدبر کند. جهان فقط آنچه مي بينيم نيست. 
است.  عالم شهادت  يا  طبيعت  عالم  محسوس  جهان  اين 

عوالم غيبي مانند عالم خيال و مثال گرچه به حس در 
نمي آيد، اما وجود دارد و شهود و تعقل مي شود(همان، 

٦٦ ـ ٦٤).
خانواده  از  پس  امامي  آقا  ميرزا  استاد  آموزه هاي 
قوام بخش «نگره هنري» هنرمند بوده است (فرشچيان، 
١٣٩٦/٦/٢٩) که مي توان از آن به «نگره عرفاني هنر» 
در  که  هنري  فعاليت  به  نگاه  نوعي  يعني  کرد؛  ياد  هم 
پرتو تعلقات و معرفت عرفاني در امتداد ميراث همراهي 
است.  گرفته  شکل  هنري  کار  سنت  در  عرفان  و  هنر 
پيوند تصوف و کار هنري سابقه اي ديرين دارد که يکي 
از تجليات آن پيوند ذکر و ادب با مشاغل و ِحرف در 
قلمرو جامعه سنتي بوده (قيومي بيدهندي، ۱۳۸۹، ۱۸۷) 
و از اين رو «از پشتوانه ها و منابع قابل اعتماد نقاش 
نگارگري،  يعني  سنتي  نقاشي  خاصه  ايران،  معاصر 
عرفان مي باشد. از ديرباز نقاشان ايراني متأثر از عرفا 
ديباج،  بوده اند»(گودرزي  عرفان مشرب  هنرمندان  و 

.(١٣٨٥، ٣٩
فعاليت هنري فرشچيان نيز بواسطه آموزه هاي ميرزاآقا 
امامي در کارگاه سنتي وي تأثيراتي از عرفان گرفته و بر 
هويت مضموني و بصري کار او تأثيرگذار شده است. 
نگره مذکور مقتضي آن بوده که نقاش وراي زمان و 
مکان به حقيقت و مفهوم موضوع پرداخته، از بازنمايي 
کميت هاي فيزيکي و وجوه مادي و جسماني موضوع 
فاصله بگيرد و واقعيت را از طريق نشانه ها بازنمايي 
کند که مقتضي نمادپردازي است(پاکباز، ۱۳۸۶، ۶۰۱).

از  را  تا «مخاطب  بوده  آن  پي  به قول شريف زاده در 
برساند»(ميرباقري،  معنا  به  نقش  از  و  باطن  به  ظاهر 
۱۳۹۶، ۷۲)چرا که هنرمند در پرتو نگره عرفاني «منشأ 
هنر را محتواي دروني اسالم و آموزه هاي ديني مي داند 
و سعي مي کند بواسطه اثر هنري حقايق باطني اسالم 
را از طريق شهود فراچنگ آورد(نصر، ۱۳۸۹، ۱۵). به 
تعبير ديگر واقعيت و واقعه را تبديل به مفهوم کلي نمايد 
چيزي که رويکرد فرشچيان در نگاره هاي شيعي حاکي 

محمود  آثار  مجموعه  کتاب  تصوير،  از  بخشي  پناه،   ،٥ تصوير 
فرشچيان، ٢٠٠٨. 

تصوير٦. پناه، بخشي از تصوير، مأخذ: آرشيو ديجيتال موزه 
آستان قدس. 



روايت  جاي  «به  شيعي  نگاره هاي  در  او  است.  آن  از 
فيزيکي ماجرا و تالش براي واقعه نگاري سعي کرده معنا 

و مفهوم را بازنمايي کند»(فهيمي فر، ۱۳۹۸/۹/۲۹). 

۲ـ موضوع و مضمون در نگاره هاي مورد بررسي 
اثر راجع به آن است و  «موضوع» چيزي است که آن 
نيازي به تفسير و تأويل براي درک آن نيست (بيردزلي 
و هاسپرس، ۹۱، ۱۰۸). مضمون در لغت يعني «در ميان 
گرفته شده»، «معني» و «مفهوم» (معين، ۱۳۸۸، ۴۱۹۲) 
يا  و  «معنا»  به   (theme) نيز مضمون  هنري  نقد  در  و 
«نظري» که در يک اثر ارائه شده، گفته مي شود(بيردزلي 
با  مضمون  حيث،  اين  از   .(۱۰۸  ،۱۳۹۱ هاسپرس،  و 
اثر  اين که  يعني  موضوع  که  چرا  دارد  فرق  موضوع 
چه  حامل  اثر  که  اين  يعني  مضمون  و  چيست  درباره 
معنا و پيامي است و چرا خلق شده (جنسن، ۱۳۸۴، ۲۹). 
ارزش ها،  به  سويي  از  هنري  آثار  در  مضمون  و  معنا 
اعتقادات و جهان بيني هنرمند و از سوي ديگر به زمينه 
تعبيري  به  مي گردد.  باز  محيطي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
مضمون ترکيبي از بعد روان شناختي و جامعه شناختي 
کنش هنري هنرمند است که در گرو علقه هاي شخصي و 

تعهدات اجتماعي او شکل مي گيرد. 
از  را  خود  تطور  سير  «موضوع»،  جنبه  در  نگارگري 
تصويرگري موضوعات علمي با هدف تسهيل در انتقال 
تبع  به   (۱۰۱  ،۱۳۸۹ (آژند،  علمي  محتواي  و  مفاهيم 
تعامالت علمي جهان اسالم در سده سوم و چهارم آغاز 
کرد. در قرون بعدي نگارگري ايراني با موضوعات ادبي 
و تغزلي پيوند خورد و پس از آن با تصويرگري تاريخ و 
در ادامه با ادبيات و حماسه پيوند خود را برقرار داشت. 
آغاز  مغول  دوره  از  شيعي  موضوعات  تصويرگري 
شد. در اين دوره که برخي از حکام مغول به تشيع نظر 
ترويج مي شد  غيرعلني  به صورت  نيز  تشيع  و  داشتند 

نمونه هايي از پيوند نگارگري با موضوعات شيعي مجال 
بروز يافتند. «نمونه بارز آن کتاب«آثارالباقيه» ابوريحان 
(۷۰۷ ق.) با ۲۵ نگاره است که به دستور الجايتو (۷۱۷ ـ 
۷۰۴ق.) تصويرگري شد. در اين کتاب دو نگاره پيرامون 
دو واقعه مهم و بنيادي تشيع يعني «غدير» و «مباهله» به 

تصوير درآمده است»(شايسته فر، ۱۳۸۴، ۶۲). 
همراهي  و  تشيع  ۷۷۲ق.)  ـ   ۹۱۲) تيموري  دوره  در 
حکام با آن بيشتر شده و چندين اثر با نگارهاي شيعي 
امير علي شير نوايي» داراي  وجود دارد. «حيرت االبرار 
تصويري از پيامبر در ميان اصحابش در مسجد است که 
حضور علي (ع) هم در کنار ايشان به منزله اهل بيت ديده 
مي شود.«معراج نامه» به سال ۸۴۰ ق. در دوره شاهرخ 
در  اکنون  که  مي باشد  نگاره   ۶۱ داراي  و  شده  مصور 
اين کتاب  نگاه داري مي شود. در  پاريس  کتاب خانه ملي 
يک نگاره با مضمون شيعي در بيان منزلت حضرت علي 
تاريخي»  «کليات   .(۱۵۵  ،۱۳۹۷ دارد(رجبي،  وجود  (ع) 
حافظ ابرو در سال ۸۱۹ ق. به سفارش شاهرخ نگاشته 
شده است. اين کتاببا ۲۰ نگاره در تاريخ عمومي جهان از 
آدم تا سلسله شاهرخ مصور شده و نموداري از عالقه 
تيموريان به تاريخ نويسي و توجه ايشان به جلب رضايت 
تشيع مي باشد که اکنون در کتابخانه توپقاپي نگاه داري 
مي شود. از مهم ترين وقايع و موضوعات مرتبط با تشيع 
(ع)» و «فتح  قلعه خيبر توسط علي  «فتح  کتاب  اين  در 
مکه با حضور پيامبر و امام علي (ع)» به همراه برخي از 

اصحاب است.(شايسته فر، ۱۳۸۴، ۷۹ ـ ۷۸).
«گلچين ادبي»هم به سفارش اسکندر سلطان در شيراز 
و  نگاره   ۷ داراي  کتاب  اين  شد.  تهيه  ق.   ۸۳۰ سال  به 
نگاه داري  فلورانس  برنسن  کتابخانه  موزه  در  اکنون 
مي شود. اين کتاب با نگاره هاي شيعي که دارد حکايت از 
 Basil, 1977,)به تشيع مي کند گرايش اسکندر سلطان 
71).مهم ترين نگاره آن، تصوير دوازده امام در عرصه 

موزه تصوير٧، گودي قتلگاه، اسماعيل زاده، مجموعه آثارهنرمند. ديجيتال  آرشيو  مأخذ:  عاشورا، ١٣٥٥،  تصوير ٨. عصر 
آستان قدس.
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شماره ۵۴  تابستان۹۹
۲۹

فصلنامة علمي نگره

قيامت است که دو بخش دارد؛ يکي پيامبر و امام علي (ع) 
به همراه حسنين و ساير ائمه، و در ديگر سو اهل دوزخ 
که التماس نجات دارند. «خاوران نامه» ابن حسام کتابي 
تاريخ  در  (ع)  علي  قهرمانانه  فتوحات  و  زندگي  شامل 
اسالم است که در شيراز تحت سلسله ترکمانان (۹۰۸ ـ 
۷۷۱ه.ق) توسط فرهاد نقاش با ۱۵۵ نگاره مصور شد. 
در اين کتاب امام علي (ع) در کسوت قهرمانان باستاني 
ايرانيان قرار گرفته و بر ويژگي هاي حماسي و قهرماني 
او تأکيد شده است. اين کتاب تحت حمايت پيربداق پسر 
شيعي  سلسله اي  که  ق.  نهم  سده  اواخر  در  جهان شاه 
داشتند، تهيه شد. اصل کتاب توسط ابن حسام در نيمه 
از  قدرداني  براي  و  شاه نامه  از  تقليد  به  نهم  قرن  اول 
.(۸۶ ـ   ۸۷  ،۱۳۸۴ است(شايسته فر،  شده  نوشته  آن 

نشان دادن قدرت واالي علي (ع) توسط جبرئيل به پيامبر 
(ص)(تصوير شماره ۱) در اين کتاب مورد توجه است.

پس از دوره تيموري در نيمه اول صفويه در زمان شاه 
اسماعيل (۹۳۱ـ۹۰۷ ه.ق) و شاه تهماسب (۹۸۴ـ۹۳۱ق.) 
داشت.  ادامه  نگارگري  در  شيعي  باورهاي  بازنمايي 
قبلي  نسخ  برخي  بر  عالوه  جديدي  متعدد  کتاب هاي 
تام  شيعي صراحت  عقايد  دوره  اين  در  شدند.  مصور 
داشته است و لذا رواياتي که بر حقانيت و يگانگي تشيع 
از سويي و تقدس اهل بيت و منزلت واالي آن ها تأکيد 
دارند بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند؛ مثل تمثيل کشتي 
نجات در کتاب شاهنامه هوتن که به سال ۹۳۷ در قزوين 
به خواست شاه تهماسب مصور گرديد (تصوير شماره 
۲). همچنين در اين دوره تصويرسازي اهل بيت فراتر 
ازنقاب و هالهبا روبند انجام مي شد که نشان از تقدس 
در  که  چيزي  داشت؛  آن ها  فراانساني  و  واال  جايگاه  و 
دوره تيموري و مغول شاهد آن نيستيم و يا کمتر مورد 
توجه است(همان، ۱۳۸). از نيمه صفويه با توجه به افول 

نگارگري و پيدايش زمينه هاي فرنگي مئابي،نگارگري به 
به  قاجار  دروه  در  شيعي  موضوعات  و  رفته  حاشيه 
روي  نقاشي  ديوارنگاره،  چون  عامه پسندي  گونه  هاي 
دوره  در  شدند.  منتقل  خيالي نگاري  و  شيشه  و  پرده 
پهلوي به رغم احياي مجدد نگارگري درون چشم اندازي 
مي داد،  بها  را  اروپايي  مدرن  و  کالسيک  نقاشي  که 
چرا  نداشت،  ظهور  امکان  شيعي  موضوعات  به  توجه 
به  شاه،  محمدرضا  عصر  فرهنگي  «سياست هاي  که 
ميدان  اجتماعي  تعهد  از  فارغ  هنري  گرايش هاي  تمامي 
و  مردمي  موضوعات  و   (٢١٩  ،١٣٨٧ مي داد»(پاکباز، 

اجتماعي مورد توجه نبودند.
فکري  گرايش هاي  به  توجه  با   ٥٠ دهه  در  فرشچيان 
به  را  عاشورا  ظهر  نگاره  خانواده  و  خود  اعتقادي  و 
آورد.  بوجود   ١٣٥٦ در  را  پناه  نگاره  و   ١٣٥٥ سال 
سال هاي  تا  اسالمي  انقالب  پيروزي  بعد  روند  اين 
و  خلق  اثر  توجهي  قابل  تعداد  او  و  داشت  ادامه  اخير 
به  توجه  در  نيز  معاصر  نگارگران  از  زيادي  تعداد  بر 
موضوعات و مضامين شيعي اثرگذاري نمود. به عقيده 
به خدمت  ايراني را  نقاشي  پروفسور مونک، فرشچيان 
آموزه هاي تشيع درآورد و بدون شک، هيچ نقاشي به 
ايده هاي  خدمت  در  را  هنرش  متعهدانه  ايشان،  اندازه  
شيعي به کار نگرفته (فهيمي فر، ١٣٩٣، ١٥٠) تا جايي که 
مراثي عنوان مي داردتعداد آثار هنرمند نشان مي دهد كه 
توجه به اين موضوعات در سال هاي اخير دغدغه اصلي 
تصويرسازي  احياي  در  پيشگام  را  او  و  بوده  هنرمند 
معرفي  ايران  معاصر  نگارگري  در  موضوع هاي شيعي 
معلول  موقعيت  اين   .(۱۱۵  ،۱۳۹۵ مي نمايد(ميرباقري، 
نوآوري و رويکرد ابداعي وي در بازنمايي موضوعات 

شيعي بوده است.
سال ها  از  پس  شيعي  موضوعات  به  فرشچيان  رجوع 

تصوير ٩، هديه عشق، ١٣٨١، مأخذ: آرشيو ديجيتال موزه آستان 
قدس.

تصوير ١٠، حريم حفاظت، ١٣٥٨، مأخذ: کتاب مجموعه آثار محمود 
فرشچيان، ٢٠٠٨.



فاصله نگارگري از موضوعات مذکور در بستر شرايط 
بر ذهن  که  نگره هنري اي صورت مي گيرد  و  اجتماعي 
و دستگاه ادراکي وي از موضوع حاکم است. توجه به 
صفوي  و  تيموري  مغول،  دوره  در  شيعي  موضوعات 
از  يکي  عنوان  به  و  تشيع  تاريخي  موقعيت  از  تابعي 
مؤلفه هاي هويتي دوران مورد رجوع بود. در اين ادوار 
موضوعات شيعي از پايگاه هويت و با تأکيد بر غيريت 
عقايد شيعه مورد توجه بوده و لذا در مغول از دريچه 
مثل  مغول  ايلخانان  از  برخي  نگاه  در  تشيع  ترجيح 
الجايتو، در تيموري بواسطه گرايش برخي از جانشينان 
شاهرخ،  مثل  شيعيان  رضايت  جلب  و  تشيع  به  تيمور 
صفويه  در  و  بايقرا  حسين  سلطان  و  سلطان  اسکندر 
تبليغ تشيع توسط شاه اسماعيل و شاه  تثبيت و  براي 
در دوره معاصر مسأله  بوده اند.  توجه  تهماسب مورد 
زمان چنين اقتضايي نداشته و فرشچيان نيز با توجه به 
تربيت خانوادگي و تربيت هنري خود نزد ميرزاآقا امامي 
و نگره عرفاني هنر، از پايگاه فرهنگ با موضوع شيعي 
مواجه شده است. از اين پايگاه هنرمند از خطوط تمايز و 
غيريت گذر کرده و معنا، مفاهيم و آموزه ها را به تصوير 
مي کشد. در واقع زيبايي شناسي شيعي را نه ذيل هويت، 
که ذيل فرهنگ شيعي و بازنمايي اثباتي آن درک و ارائه 
معاصر  دوره  در  معنا  اصالت  و  فرهنگ  پايگاه  مي کند. 
تابعي از شرايط زيستي انسان در جهان معاصر است که 
مجال گفتگو درباره آن در مقاله حاضر نيست و بايستي 
در جاي ديگر به طور مستقل و مستوفي بدان پرداخت. 

موضوعات  فرآوري  مؤلفه هاي  و  مبنا،نوآوري  اين  بر 
شيعي در نگارگري محمود فرشچيان در ادامه توضيح 

داده مي شود.
نگاره هاي شيعي محمود فرشچيان به لحاظ موضوعي 
به تبع نگره هنري هنرمند، بر شئون، آموزه ها و مفاهيم 
زندگي  روايي  و  مکاني  زماني،  تاريخي،  بعد  جاي  به 
و  هنرمند  نگاره هاي  به  نگاهي  دارد.  تأکيد  معصومين 
نحوه مواجهه او با موضوعات شيعي گوياي وجود دو 
نوع مضمون در آثاي وي مي باشد:«بيان شأن» و  «بيان 
آموزه و معنا». بيان شأن ناظر به اين است که هنرمند 
توضيح دهنده  که  دارد  اشاره  امام  شئون  از  شأني  به 
امام  يا اشاره به نوعي جايگاه براي  کارويژه اي خاص 
است. بيان آموزه هم به انتقال يک آموزه، معنا يا عاطفه 
ضامن  شفاعت،  چون  آثاري  در  شأن  بيان  دارد.  نظر 
دارد.  وجود  کعبه  مولود  و  غدير  حفاظت،  حريم  آهو، 
نگاره «شفاعت» به شأن شفيع بودن حضرت زهرا (س) 
اشاره دارد که در رواياتي که وجه تسميه «فاطمه» را 
توضيح مي دهند آمده و بر اين معنا که حضرت دوستان 
خود را يک به يک جدا مي کنند، اشاره دارد. فرشچيان با 
ترسيم پيکره حضرت در حالتي که زانو زده و با دست 
در حال اشاره کردن و به نوعي سواکردن است بر شأن 
تأکيد مي کند(تصوير شماره ۳). شأن قضاوت  شفاعت 
در ضامن آهو عنوان شده که در آن امام بر تخت سنگ 
است  قضاوت  مناسب  و  ثبات  و  استحکام  نشان  که 
استقرار دارد و همه موجودات با خشوع و صياد نادم 

تصوير١٢، مادوناي گرندوکا، ١٥٠٤، رافائل، مأخذ: گنجينه هنر 
ايتاليا.

تصوير١١، تثليث مقدس، ١٤٢٥، مازاتچو،مأخذ: گنجينه هنر ايتاليا. 
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شماره ۵۴  تابستان۹۹
۳۱

فصلنامة علمي نگره

که به نشانه پشيماني کمان خويش را شکسته، در اطراف 
پرتو  در  امنيت  و  صلح  شأن  هستند.  او  نظاره گر  امام 
امام در «حريم حفاظت» بيان شده و در نگاره «غدير» 
نيز به شأن وصايت پرداخته شده است. ساختار بصري 
اطراف  در  کادر  بواسطه  صحنه  طراحي  شأن»  «بيان 
(تصوير شماره ۴) و «حريم  نگاره مثل «ضامن آهو» 
استقرار  و  متمرکز  ترکيب بندي  از  استفاده  و  حفاظت» 
امام يا معصوم در باالي اثر،محقق شده که در «غدير»، 
که  نگاره هايي  در  کعبه» شاهديم.  «شفاعت» و «مولود 
بيان معنا يا عواطف و معاني صورت گرفته، فرشچيان 
با  انتقال عاطفه و معنا گذاشته که شيعيان  بر  تأکيد را 
انس  آن  با  خويش  فرهنگي  و  تاريخي  زمينه  به  توجه 
دارند و در فرهنگ شفاهي آن را از طريق شنيدن تجربه 
کرده اند. در جدول ذيل جمع بندي موضوعات و مضامين 

ارائه شده است.(جدول شماره ۲). 
با  فرشچيان  مواجهه  نحوه  که  است  اين  دوم  نکته 
موضوع در نگارگري مقتضي استقالل آن از متن بوده 
دوره  در  متن  از  نگارگري  جدايي  در  فرشچيان  است. 
معاصر نقشي اساسي ايفا کرده است. چنين استقاللي بنا 
به تصميم انفرادي هنرمند واقع نمي شود، بلکه موقعيت 
تاريخي هنرمند و رسالتي که در مسير تحقق آن قرار 
مي گيرد چنين چيزي را اقتضاء مي کند. وقتي هنرمند در 
موقعيت مواجهه فرهنگي و معنايي با موضوعات شيعي 
آن هاست،  حيات  فيزيکي  اتفاقات  و  وقايع  بيان  نه  و 
معنا  بيان  ماهيت  با  فعاليتي  چون  نيست  متن  نيازمند 
با نيازهاي انسان و جامعه  ارائه مضامين در نسبت  و 

معاصر انجام مي دهد. 
شيعي،  موضوعات  در  فرشچيان  بعدي  نوآورانه  وجه 
توجه به موقيعت جهان شمول امام و باورهاي شيعي در 
نظام هستي مي باشد. فرشچيان در پرتو نگره عرفاني، 
نگارگري خويش را به سمت بازنمايي مشترکات انساني 
سمت  به  و  غلبه  کثرت  بر  طريق  اين  از  و  داده  سوق 
که  نگارگري  در  ظرفيت  اين  ايجاد  مي کند.  ميل  وحدت 
به نگره و بينش او باز مي گردد، عامل توجه و اقبال از 
او  واقع  در  است.  نقاط جهان شده  از  بسياري  در  وي 
از  او  را در سراسر جهان مي يابد. خوانش  مخاطبانش 
عقايد شيعه و انتخاب و گزينش موضوع و به تبع بيان 
پيروان  با  بتواند  تا  پيدا کرده  هنري وي به سمتي ميل 
اديان و معنويت ارتباط بگيرد. کيفيت اين ويژگي در همه 
آثار يکسان نبوده و شايد برخي از آثار وي بيرون از 
اين قاعده يا ويژگي قرار بگيرند و بيشتر براي مخاطب 
در  او  ولي جهت گيري  باشد؛  فهم تر  يا  فهم  قابل  ايراني 
آن  بارز  نمونه هاي  از  مي باشد.  فهم  قابل  راستا  اين 
نگاره پناه است که هنرمند در طرح اوليه از اگال (حلقه 
عربي) بر سر امام استفاده کرده ولي در اصالح بعدي 
با اين نيت که امام شخصيت جهان شمول دارد و نبايد از 

عناصر پوشش عربي استفاده کند، دست به اصالح آن 
بر نفس  اميد  نگاره  زده است(تصوير ۵ و ۶). همچنين 
آمدن منجي تأکيد دارد و از هرگونه عناصر و نشان هاي 
خاص پرهيز کرده و در عوض با زباني چون رنگ که 
عموميت دارد بر حسي مشترک تأکيد ورزيده است. اين 
جهان شمولي رويکرد غالب هنرمند است و به نسبت در 

آثار لحاظ شده است.
نگاره هاي  در  در موضوعات و مضامين  بعدي  ويژگي 
فرشچيان، مواجهه عاطفي باموضوعات است. در واقع 
فرشچيان بر رابطه و مضامين عاطفي امام با موجودات 
يا عواطف شيعيان نسبت به امام تأکيد دارد. اين ويژگي با 
ساير ويژگي ها مرتبط و هماهنگ است. او حتي موضوع 
و  لطيف  منظري  از  را  عاشورا  عصر  در  امام  شهادت 
متمايز از سنت هاي قبلي به تصوير مي کشد.«نگاهي به 
تا  ديرباز  از  امام  شهادت  با  مرتبط  شيعي  نقاشي هاي 
نقاشي هاي متون سنگي و قهوه خانه نشان  مانند  کنون 
مي دهد که اين آثار بيشتر بر روايت فيزيکي ماجرا بسنده 
کرده و بعضًا خشن به نظر مي رسند(تصوير شماره ۷)؛ 
محتوا  بر  مي کوشد  وقايع نگاري  به جاي  فرشچيان  اما 
شماره  کند.»(تصوير  تأکيد  موضوع  عاطفي  تأثيرات  و 

۸)(فهيمي فر: ۱۳۹۶، ۸۴).

۳ـ بيان هنري در نگاره هاي مورد بررسي
فرشچيان  مذهبي  نگارگري  شاخصه هاي  مهم ترين  از 
نوآوري هايي است که توانسته در شيوه بيان مضامين 
تا جايي که «رجبي» مهم ترين مؤلفه  کند؛  ايجاد  شيعي 
آثار او را «بيان هنري» دانسته و معتقد است که بيان 
نبرد،  (رضايي  است  کرده  ايراني  هنر  وارد  را  جديدي 
۱۳۹۵، ۱۸۲). اين نوآوري هاي بياني و توسعه مضموني 
نگاه  در  نوآوري  مفهوم  ذيل  شيعي  موضوعات  در 
هنرمند که به معناي امتداد سنت ها در بيان و قالب هاي 
جديد است(فهيمي فر، ۱۳۹۳، ۱۶۱)، صورت گرفته است.

بر  که  است  انساني  گزينش هاي  محصول  هنري  بيان 
اساس انگيزه و مقصد مورد نظر هنرمند انجام مي شود؛ 
کارکرد  نوع  و  عناصر  انتخاب  که شامل  گزينش ها  اين 
توسط  مي شود،  ترکيب شان  کيفيت  و  آن ها  تجسمي 
به  مي شود.  کارگرداني  مضامين،  اقتضاء  به  و  ذوق 
رابطه  و  عناصر  انتخاب  هنرمندشامل  بصري  گزينش 
بين آن ها که به منظور تبديل مضامين به فرم صورت 
ديگر،  تعبير  به  مي گوييم.  بصري  تمهيدات  مي گيرند 
«تمهيد بصري سازنده نوع تأثير عناصر و رابطه آن ها 
هنري  اثر  تفسير  به  آن ها  شناخت  که  است  يکديگر  با 
تمهيدات بصري  اين  کمک مي کند»(جنسن، ۱۳۹۳، ۲۳). 
هنرمند  و  بوده  اقتضائي  بررسي  مورد  نگاره هاي  در 
متناسب با موضوع و مضمون به استفاده هاي مختلفي 
از عناصر و کاربردهاي تجسمي آن ها متوسل شده و 



اقتضايي عمل  کامًال  نيز  ايجاد فضا  و  آن ها  ترکيب  در 
کرده است. در ادامه به توضيح تمهيدات بصري هنرمند 

در نگاره هاي مورد بررسي مي پردازيم.

۳ـ ۱. تمهيدات بصري ـ ترکيب بندي
نگارگري  در  را  ترکيب بندي هاي خاص خود  فرشچيان 
موضوعات شيعي ايجاد کرده است. به تعبير محمدعلي 
و  فرم  تحرک  بر  را  اصل  ترکيب،  در  فرشچيان  رجبي 
شلوغ  ترکيب بندي هاي  در  آن  نتيجه  که  کرده  بنا  فضا 
 ،۱۳۹۶ است(ميرباقري،  داده  نشان  را  خود  متحرک  و 
جزئي  بررسي  و  اجمالي  نگاه  حال  عين  در   .(۶۰
اين  نشان دهنده  تحقيق  اين  در  نظر  مورد  نگاره هاي 
در  هنرمند  استفاده  مورد  ترکيب بندي هاي  که  است 
از قصد وي  تابعي  بيان موضوعات و مضامين شيعي 
از خلق آثار مذکور و به تعبيري اقتضائي بوده اند و از 
آثار  ترکيب بندي  بين  توجهي  قابل  تمايزات  حيث  همين 
با غير آن وجود دارد.با توجه به موضوعات و  شيعي 
فضاي  و  ترکيب  نوع  چند  هنرمند  نظر  مورد  مضامين 
متفاوت در آثار مذکور هويدا شده؛ فرشچيان متناسب 
با محوريت امام در هستي شناسي تشيع و بيان شئون 
زندگاني او و نوع روابط عاطفي شيعيان نسبت به امام، 
سعي کرده عناصر را در کنار هم بکار برد و تمهيدات 
شأن  بيان  نمايد.مضمون  ايجاد  را  مقتضي  بصري 
مقتضي ترکيب بندي متمرکز است که در آن هنرمند«کليه 
عوامل تصوير، خطوط هندسي، حرکت دست، اندام، چين 
و چروک لباس و همه را در جهت هدايت نگاه بيننده به 
موضوع يا شخصيت اصلي مورد نظر به کار مي برد.» 
در  ترکيب بندي  نوع  اين   .(۶۵  ،۱۳۸۲ حسيني،  (مهدي 
نگاره هايي چون پناه، حريم حفاظت(تصوير شماره ۹)، 
ضامن آهو، هديه عشق(تصوير شماره ۱۰)، مولود کعبه، 
شفاعت، پرچم دار حق و غدير قابل توجه است. هدف در 
اين نوع از ترکيب، هدايت بصري نگاه به يک نقطه بوده و 
مقتضي تأکيد بر مفهوم، حالت و معناي خاصي است که 
مد نظر هنرمند مي باشد. در بيان معنا و عواطف عالوه 

بر ترکيب بندي متمرکز هنرمند دو سنخ ديگر از ترکيب 
و  مثلثي  ترکيب بندي  است:  نموده  اقتباس  و  تجربه  را 

ايستا.
از تجربه سفر فرشچيان  اقتباسي  «ترکيب بندي مثلثي» 
به اروپا مي باشد. اين نوع در نقاشي هاي مذهبي عصر 
استفاده  مورد  داوينچي  و  رافائل  کارهاي  در  رنسانس 
مانند  مذهبي  موضوعات  نمايش  براي  که  قرارگرفته 
خانواده مقدس، مريم و مسيح و صحنه سوگواري بکار 
مي رفت(تصاوير شماره ۱۱ و ۱۲)؛ به گونه اي که نگاه 
از قاعده به سمت راس مثلث حرکت مي کند و  مخاطب 
يا  مسيح  نقاشي(چهره  عنصر  مهمترين  مثلث  راس  در 
نگاره  در   .(Deniver, 1988) مي دادند  قرار  را  مريم) 
عصر عاشورا نيز (تصوير شماره ۱۳) هنرمند با توجه 
مذهبي  نقاشي  بزرگان  آثار  مطالعه  از  که  تجربه اي  به 
 (۱۳۹۸/۳/۱۴ (رضايي نبرد،  آورده  بدست  اروپا  در 
است(فرشچيان،  کرده  استفاده  مثلثي  ترکيب بندي  از 
ترکيب بندي  از  بهره گيري  با  «فرشچيان   .(۱۳۹۶/۶/۲۹
آويخته  اسب  گردن  بر  که  زني  سر  بر  را  نگاه  مثلثي 
احتماًال  که  زن  اين  است.  کرده  متمرکز  مي کند  مويه  و 
اباعبداهللا  کاروان  غافله ساالر  باشد  زينب(س)  حضرت 

در غيبت اوست(فهيمي فر، ۱۳۹۶، ۹۵).
ترکيب بندي  از  سوم  نوع  عمودي  و  ايستا  ترکيب بندي 

تصوير ١٣. عصر عاشورا، ١٣٥٥،مأخذ: آرشيو ديجيتال موزه 
آستان قدس.

محمود  آثار  مجموعه  کتاب  مأخذ:   ،١٣٦٩ اميد،   .١٤ تصوير 
فرشچيان، ٢٠٠٨. 

 بررسي  و  تحليل  موضوع  و  مضمون
 شيعي    در  نگاره هاي محمود فرشچيان
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شماره ۵۴  تابستان۹۹
۳۳

فصلنامة علمي نگره

چون  مفاهيمي  و  مضامين  براي  که  مي شود  شامل  را 
استواري، ايستادن، اميد و مقاومت در برابر چيزي بکار 
ايستا  يا  عمودي  ترکيب بندي  «اميد»  نگاره  در  مي رود. 
در نوع خود قابل توجه است که در آن مردي با پاهايي 
که شکلي فيگوراتيو دارد (تصوير شماره ۱۴) با جامه 
سفيد استوارانه و با صالبت ترسيم شده و از اين طريق 
انگاره ظهور را يادآوري کرده و احساسي از اميد را در 

دل زنده مي سازد. 

کاهش تکلف و پرهيز از تزئين افراطي
استفاده از تزئينات، پرداخت جزئيات و نقوش تزئيني از 
تمهيدات بصري نگارگري سنتي ايران است.اما محمود 
به  که  اقتضاء شئون و حاالت و عواطفي  به  فرشچيان 
در  بوده،  آن ها  بازنمايي  بدنبال  تبع موضوعات شيعي 
برخي آثار خودآگاهانه رويه کاهش تزئينات را در پيش 
گرفته است. استفاده از اين روش براي تسهيل عبور نگاه 
مخاطب از ظاهر و سطح اثر به باطن و پيوند خوردن او 
با معنا و عواطفي است که هنرمند مخاطب خويش را به 
آن ها دعوت مي کند. استفاده زياد از تزئينات نگاه ببننده 
عاطفي  کشمکش  و  تأمل  امکان  و  متوقف  سطح  در  را 
يا  او سلب مي کند. کاهش  از  را  اثر  با  و ذهني مخاطب 
عدم بکارگيري تزئينات در آثاري چون عصر عاشورا، 
پناه، هديه عشق و اميد نمود بيشتر داشته و به خوبي 
گوياي نقش آفريني اين تمهيد آگاهانه در مواجهه مخاطب 
غربتامام  و  غيبت  بي ياوري،  مظلوميت،  چون  معاني  با 

مي باشد.

۳ ـ ۲. پرهيز از ترسيم چهره معصومين(ع)
شيعي  نگاره هاي  در  بارز  بصري  تمهيدات  از  يکي 

که  است  ترسيم چهره معصومين  از  پرهيز  فرشچيان 
زعم  به  دارد.  عموميت  آثار وي  در  مورد  يک  جز  به 
تصريح  بدان  نيز  نگارنده  با  مصاحبه اي  در  که  وي 
از  مانع  معصومين  شخصيت  عظمت  و  قداست  نمود، 
اين شده تا خيال هنرمند به پردازش چهره معصومين 
اين رو عدم  از  بپردازد (فرشچيان، ۱۳۹۶/۶/۲۹)  (ع) 
چهره نگاري در نگاره هاي شيعي، به هنرمند در انتقال 
اطهار  ائمه  جايگاه  و  شأن  قداست  مفهوم  بر  تأکيد  و 
منهيات  تا  کوشيده  وسيله  بدين  ضمنًا  و  کرده  کمک 
درباره  اسالمي  مذاهب  ساير  در  که  را  شيعه  فقهي 
 Arnold,1965,)نقاشي وجود دارد را نيز رعايت کند
نيز  نگارگري  گذشته  در  تفسيري  تمهيد  اين   .(12

که  داده  نشان  را  خود  ادواري  در  و  دارد  سابقه 
عقايد  و  بوده  تأکيد  مورد  معصومين  قدسي  منزلت 
شيعه آزادي و صراحت داشته است. در دوره مغول 
با  حداقلي  همراهي  حاکم»  «شرايط  آن که  به رغم 
باورهاي تشيع دارد، چهره معصومين (ع) به صورت 
به  مغولي  چهره هاي  سبک  به  و  عادي  انسان هاي 
صفويه  عصر  در  که  حالي  در  است؛  درآمده  تصوير 
از منزلت  به محوريت عقايد شيعه و صيانت  با توجه 
و  نقاب  از  معصومين  چهره  ترسيم  در  ايشان  قدسي 
يا هاله استفاده شده است. فرشچيان در عين توجه و 
اتصال به گذشته نگارگري در پرهيز از نمايش چهره، 
دست به نوآوري زده و چهره حضرات معصومين را 
به صورت محو يا نمايش از پشت سر و نيم رخ نشان 
داده است که در نوع خود نوآوري به حساب مي آيد. 

۳ـ ۳. استفاده نمادين و کنايي از اشکال و نقوش
اعم  ـ  شيء  گونه  هر  تصوير  شامل  نقاشي  در  شکل 

تصوير ١٦، ضامن آهو، بخشي از تصوير،تصوير ١٥، عصر عاشورا، بخشي از تصوير.



که  است  ـ  تزيينات  و  جماد  نبات،  حيوان،  انسان،  از 
معناي  يکديگر  کنار  در  هماهنگ  و  ارتباطي مسنجم  در 
خاصي را بازگو مي کنند(صدري، ١٣٩٢، ٥٢). نقوش و 
نحوه پرداخت هنرمند که به شيوه کاربرد تجسمي خط و 
رنگ هم وابستگي دارد، هماهنگ با مضامين مورد توجه 
انساني  نقوش  خاصه  جاندار  نقوش  در  گرفته اند.  قرار 
تأکيد به مدد نحوه کاربرد خط و رنگ بر حاالت بوده 
پرهيز شده است.از  فيگوراتيو عمدتًا  از نقش پردازي  و 
کنايي  و  نمادين  استفاده  استاد،  بصري  تمهيدات  ديگر 
از رنگ و برخي نقوش مي باشد. ترسيم برخي نقوش با 
حالت و شکل خاص و قرار دادن آن در ربطي معنادار 
با ساير عناصر به هنرمند در انتقال معنا و عاطفه مورد 
به  مي توان  نقوش  بخش  در  است.  رسانده  ياري  نظر 
مجموعه اي از اشکال که فراتر از معناي ظاهري خويش 
و  زخمي  پرندگان  کرد.  اشاره  دارند  معنايي  داللتي 
خون آلود در عصر عاشورا (تصوير شماره ۱۵)، قطره 
ضامن  و  عاشورا  عصر  حق،  پرچم دار  در  اسب  اشک 
آهو، کمان شکسته در ضامن آهو (تصوير شماره ۱۶)، 
هاله هاي نوري به رنگ سبز و زرد اطراف سر امام در 
شفاعت،  پناه،   ،(۱۷ شماره  غدير(تصوير  آهو،  ضامن 

حريم حفاظت و مولود کعبه. 

غير  قلم گيري  و  منحني  خطوط  از  استفاده   .۴ ۳ـ 
فيگوراتيو 

نگاره هاي  و  نگارگري معاصر  ماهيت خطوط در سنت 
زيبايي شناختي  ادراک  و  بينش  از  تابعي  استاد  شيعي 
توجه  هستند.  مضامين  سپس  و  موضوع  از  هنرمند 
و  موضوعات  بر  تأکيد  و  معصومين  قدسي  جايگاه  به 
مضامين مفهومي، هنرمند را بدين سو سوق داده تا بيش 
تأکيد  ايشان  نقوش  جسمانيت  و  آناتومي  بر  آن که  از 
ورزد بر روح، عواطف و احساسات آن ها تکيه کند. از 
تعين ظاهري و جسماني فاصله بگيرد و بر احساس و 
عاطفه صحه بگذارد. از اين رو فرشچيان غير از مواردي 
که صراحت و مرزبندي الزمه کار بوده، تمامًا از خطوط 

منحني با کيفيات متنوع استفاده کرده است.
بر اين اساس زيبايي شناسي و مضامين شيعي در نگاره-

هاي فرشچيان اقتضائات خاص خود را در کار هنرمند 
بروز داده اند. خطوط پيکره هاي محزون در ظهر عاشورا 
به مدد خطوط منحني پيچان و نرم بيش از آن که آناتومي 
داشته باشند، شور و حزن دارند و هنرمند به کمک تحرک 
و سياليت خطوطي که توانسته در نقش چادر ايجاد کند 
عواطف محزون آن ها را به نقش درآورده است. خطوط 
منحني  خطوط  پناه،  نگاره  در  امام  پيکره  در  بکاررفته 
نخل ها در عصر عاشورا و پرچم دار حق (تصوير شماره 
بيننده  نگاه  ياري گر عواطف و هدايت گر  نيز  ۱۸ و ۱۹) 
نيز هنرمند به کمک  نگاره مولود کعبه  يا در  هستند. و 

قلم گيري اي که در ترسيم نقوش مالئک و بال هاي آن ها 
ايجاد نموده روحانيت فضا را تأمين کرده است(تصوير 
شماره ۲۰)؛ در عين حال او با خطي راست مرز زمين 
است.  شده  يادآور  هم  را  ملکوت  و  ملک  يا  آسمان  و 
در برخي از آثار استاد که تنوع رنگي دارند مثل حريم 
حفاظت، پرچم دار حق، غدير و ضامن آهو معنا و مفهوم 
انجام  نمادين  رنگ گذاري هاي  و  رنگي  ترکيب  با  بيشتر 

شده است.

۳ـ ۵. رنگ گذاري 
و  امکانات  قديم،  از  جديد  نگارگري  متمايز  وجوه  از 
ماده  از  قديم  نگارگر  مي باشد.  رنگ  بکارگيري  شيوه 
رنگي استفاده مي نمود که محدوديت هايي را در ترکيب و 
تلفيق رنگ براي او ايجاد مي کرد و لذا رنگ در نگارگري 
گذشته به صورت تخت اعمال شده و گو اينکه کنار هم 
قديم  نگارگري  در  رنگ  ديگر  تعبير  به  مي شدند.  چيده 
به صورت خالص، پرتأللو و محاط در قلم گيري مورد 
استفاده بود. در نگارگري جديد خاصه با شيوه اکرليک 
که فرشچيان خود واردکننده آن به ايران بوده(فهيمي فر، 
کمرنگ  گذشته  محدوديت هاي  و  ۱۵۵)کارويژه   ،۱۳۹۳
گرديد. فرشچيان با تلفيق رنگ ها به تنوع و توسعه بياني 
بيشتري دست يافته و توانست درخشندگي بيشتري را در 
رنگ گذاري ايجاد کند. مهارت و شيوه رنگ گذاري جديد 
بيان معنا  بيان حاالت و عواطف بوده و براي  به  ناظر 

محمود  آثار  مجموعه  کتاب  مأخذ:   ،١٣٨٦ غدير،   ،١٧ تصوير 
فرشچيان، ٢٠٠٨.
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مناسبت ترند. اين حالت موافق وضعي است که هنرمند 
عواطف  با  و  دارد  انساني  مناسبات  و  درون  به  توجه 
مواجه  معنا  به  معاصر  انسان  نياز  و  انسان  حاالت  و 
است که اين امکان با اکرليک براي او بهتر ميسر شده 
است تا رنگ گذاري تخت و مرزبندي شده قديم که بيشتر 
واقع گرا و برون گراست. رنگ گذاري معاصر به تغيير و 
درون نظر دارد و لذا با رنگ هاي روان و تلفيق آن ها و 
عدول از ماندن در مرزهاي قلم گيري کارويژه هاي خود 
اشاره  پيش تر  نيز  فرشچيان  کار  در  مي دهد؛  بروز  را 
شد که ترکيب در کارهاي وي بر تحرک فضا بنا شده 
تلّون و  به  تغيير و حاالت روحي  نمايندگي  براي  لذا  و 
ترکيب رنگ ها نظر دارد تا بهتر بتواند مفاهيم و عواطف 

را بازنمايي کند. 
نگاره هاي  در  رنگ گذاري  و  رنگ گزيني  به  گذرا  نگاهي 
آثار  در  که  مي سازد  آشکار  را  واقعيت  اين  فرشچيان 
او رنگ ها با ذائقه مذهبي و تاريخي مخاطب شيعي نيز 
هماهنگي نسبي و معقولي داشته و به گزينه هاي رنگي 
به  سبز  و  سفيد  رنگ هاي  است.  بخشيده  معنا  هنرمند 
تأکيد و استفاده  اشکال مختلف در فرهنگ تشيع مورد 
را  توجيح خاص خود  و  نيز جايگاه  آبي  بوده اند. رنگ 
دارد. رويکرد هنرمند در بکارگيري رنگ اقتضائي بوده 
سه  بر  عالوه  است.  رفته  بکار  مضامين  با  متناسب  و 
رنگ اصلي فوق، در مواردي هم از رنگ «زرد» استفاده 

شده است. 
       رنگ سفيد با مفاهيم ديني و مناسک دين داري آميختگي 
فراواني دارد. از سويي با خلوص، پاکي، پارسايي، عفت 
(علي اکبرزاده،۱۳۹۷،  است  درآميخته  دروني  و عصمت 
احرام  نماز،  مناسکعملي چون  با  ديگر  از سوي  و   (۷۸

و  روايات  طبق  دفن  هنگام  در  کفن  و  حج  مناسک  و 
 .(۱۴۶  ،۱۳۶۸ دارد(اردوبادي،  پيوند  ديني  آموزه هاي 
امنيت  و  صلح  از  نموداري  سفيد،  رنگ  اين ها  کنار  در 
نيز هست(علي اکبرزاده، ۱۳۹۷، ۷۸). در آثار فرشچيان 
رنگ سفيد در جامه معصومين و شخصيت هاي مذهبي 
ايجاد  و  عفت  قداست، عصمت،  معرف  که  رفته  کار  به 
صلح و آرامش توسط ايشان مي باشد. فاطمه بنت اسد و 
حضرت امير در مولود کعبه، علي اصغر و امام حسين 
در هديه عشق، فاطمه زهرا در شفاعت و حضرت مهدي 

در تولد اميد را مي توان مثال زد. 
تاريخي  و  فرهنگي  زمينه  به  توجه  با  نيز  سبز  رنگ 
دربردارنده مفهومي ديني و شيعي مي باشد که در آثار 
استاد دو کارويژه نمادين پيدا کرده است. اول نشان گر 
سيادت بوده و تأکيد بر سالله پيامبر و امامان معصوم 
به  نگاره هاي خويش  و بزرگاني دارد که فرشچيان در 
تصوير کشيده است و دوم مفهوم پايداري و ايستادگي را 
در نگاره پرچم دار حق مورد توجه قرار داده است. «عده 
خاندان  به  انتساب  نشانه  به  امروزه  سادات  از  زيادي 
مي کنند»(صدرحاج  استفاده  سبز  شال  يا  عمامه  پيامبر 
است  رواياتي  از  برگرفته  که   (۵۸  ،۱۳۹۱ سيدجوادي، 
که اقبال پيامبر به رنگ سبز را بيان مي کنند(طباطبايي، 
سالله  با  سبز  رنگ  همراهي  رو  اين  از   .(۱۲۰  ،۱۳۷۹
پيامبر به لحاظ تاريخي شکل گرفته و منسوب به خود 
ايشان است. رنگ سبز در نگاره هاي هنرمند عمدتًا در 
اطراف  هاله  صورت  به  يا  و  شال  خود  يا  شال  تزئين 
سر و باالتنه ها به کار رفته تا بر سالله و سيادت تأکيد 
ورزد که نمونه آنرا در تولد اميد، هديه عشق، يتيم نوازي، 
شفاعت، پرچم دار حق، غدير و ضامن آهو مي توان ديد. 

تصوير ١٩، عصر عاشورا، بخشي از تصويرتصوير ١٨، پرچم دار حق، بخشي از تصوير.



براسب  و  خونين  پيکره  به رغم  ابوالفضل  حضرت  َعَلم 
افتاده ايشان در نگاره پرچم دار حق به صورت عمودي 
به نقش درآمده که اشارتي به ايستادگي دارد (تصوير 
و  اصرار  راسخ،  عزم  «نشان گر  که  چرا   (۲۱ شماره 
هدف»(لوچر،  به  رسيدن  در  سرسختي  و  استقامت 

۱۳۷۳، ۷۹) مي باشد.   

ثبات،  رنگ  سردش  خاصيت  به  توجه  با  آبي»  «رنگ 
کمال، صلح و آرامش است (لوچر، ۱۳۷۳، ۷۵ ـ ۷۴) و 
معناي قداست را نيز در خود دارد(علي اکبرزاده، ۱۳۹۷، 
۶۲). از ديگر معاني و عواطفي که با اين رنگ بازنمايي 
مي شود «اميد» است. همچنين آبي رنگ ازلي و ابدي و 
نگاره  در  است.  نگهدارنده  و  پايدار  سنت هاي  نشان گر 
«مولود کعبه» رنگ آبي بر قداست امام و شأن ملکوتي 
او صحه گذاشته و در نگاره «اميد»، با توجه به ميل به 
تيرگي که داللت بر آرامش کامل دارد (لوچر، ۱۳۷۳، ۷۴) 
مي تواند اشارتي لطيف به رابطه ظهور امام و زيستن در 

صلح و آرامش باشد.

۳ـ ۶. استفاده از فضاي خلوت
استفاده از فضاي خالي در کار هنري از تکنيک هاي هنر 
 ،۱۳۹۶ است(فهيمي فر،  بوده  تعزيه  و  نمايش  در  ايراني 
۸۹) و (Brook, ۱۹۹۶). محمدعلي رجبي نيز معتقد است 
ايجاد سکوت به مخاطب  که توجه به فضاهاي خالي و 

و  معنا  با  همراهي  و  هماهنگي  و  اثر  به  ورود  اجازه 
 ،۱۳۹۷ مي دهد(ميرباقري،  را  آن  در  موجود  عواطف 
۱۸۳) و خشايار قاضي زاده نيز قائل است فضاي خلوت 
تقويت  به  و  کاسته  فضا  ماديت  از  فرشچيان  آثار  در 
حضور و معنا کمک مي کند(قاضي زاده، ١٣٩٧/١٢/١٤). 
و  منحني  خطوط  تفسيري  خاصيت  که  همان طور 
آناتومي  از  پيکرنگاري غيرفيگوراتيو کاستن جسمانيت 
نقوش و پيکره هاست، فضاي خالي همين خاصيت را به 
فضا و چينش عناصر مي دهد. لذا فرشچيان با استفاده 
از اين تمهيد توانسته اوًال بر جايگاه قدسي امام و ثانيًا 
پناه جويي،  بي ياوري،  چون  عواطفي  و  مفاهيم  القاء  در 

تصوير ٢٠، مولود کعبه، ١٣٧٤، مأخذ: کتاب مجموعه آثار محمود 
فرشچيان، ٢٠٠٨. 

تصوير ٢١، پرچم دار حق، ١٣٨٩، مأخذ: آرشيو ديجيتال موزه 
آستان قدس 

تصوير ٢٢، پناه، ١٣٥٦، مأخذ: آرشيو ديجيتال موزه آستان 
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توضيح/ مصاديقچيستيتعريف و کارويژهمؤلفه

 ـ 
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ت
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وق
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ش

ي ت
اع

تم
اجتماعي اج و  تاريخي  موقعيت 

موضوعات  تعيين کننده  تشيع 
و چيستي مضامين شيعي در 

هر دوره اي مي باشد. 

باورهاي 
شيعي جزئي 

از فرهنگ 
عمومي جامعه

از آن جايي که هنر بازنمايي فکر مسلط دوران است، هنرمند در دوره 
معاصر بر خالف ادوار پيشين دغدغه دفاع از مرزهاي اعتقادي خويش 
تلقات جمعي شيعيان  و  عواطف  آموزه ها،  بيان  بر  بيشتر  و  ندارد  را 

تأکيد مي کند.

ي
قاد

عت
ش ا

گر
هنرمند ن شيعي  زيسته  تجربه 

و  مناسک  به  عمل  شامل 
اوبه تشيع  باورهاي شخصي 
از  او  زيبايي شناسي  که 

موضوع را شکل داده است.

مفهوم واليت

واليت با کسر واو به معناي محبت و دوستي استو با فتح واو به معناي 
سرپرستي مردم است که در امتداد الوهيت و نبوت تعريف مي شود.

ي
نر

 ه
ره

تلقي هنرمند از ماهيت کار و نگ
آفرينش هنري که بر هويت 
مضامين و بيان هنري وي 

اثرگذار است. 

نگره عرفاني 
هنر

نگره عرفاني هنر:در نگره عرفاني، هنر در خدمت بيان حقايق و معنويت 
اين حقايق و معنويت  اسالمي است که در نگرش شيعي چون کانون 
و  دنيوي  شئون  بازنمايي  فرشچيان  شيعي  نگاره هاي  مي باشد،  امام 
که  دارند  را در خود  به عنوان ولي اهللا  امام  زندگاني  اخروي و معاني 
مقرب خداوند بوده و فضاي زندگاني انسان در اين دنيا را با بهشت و 

معاني متعالي پيوند داده است. 

ي
نر

 ه
ين

ام
ض

م

هنرمند  که  مفاهيمي  و  معاني 
بدنبال انتقال آن ها بوده است

و  شئون  بيان 
معاني زندگاني 

معصومين

قداست و عصمت، قضاوت و صلح و  بيان شئون: وصايت، شفاعت، 
امنيت.

يتيمان،  پناه  مظلوم،  از  دستگيري  بي ياوري،  و  غربت  معنا:  بيان 
پرچم داري حق، مظلوميت امام، ظهور منجي و ... .

ي
نر

 ه
ان

گزينش هاي هدفمند هنرمند بي
در تعيين نوع تأثير عناصر 
تجسمي و کيفيت ربط آن ها 

در اثر هنري 

ترکيب بندي 
و تمهيدات 

بصري

ترکيب بندي هاي سه گانه: متمرکز، ايستا و مثلثي

کاستن از تکلف و تزئين براي عبور مخاطب از سطح و ظاهر   (۱
و ارتباط با معنا.

از  صيانت  و  برايتأکيد  معصومين  چهره  ترسيم  از  پرهيز   (۲
شأن معنوي و قدسي ائمه و رعايت منهيات فقهي.

استفادهکنايي و نمادينه از نقوش براي تقويت بعد عاطفي و   (۳
تأکيد بر مضمون اصلي اثر.

رنگ هاي  از  استفاده  و  رنگ  به  روان شناختي  رويکرد   (۴
و  عواطف  و  حاالت  بازنمايي  براي  ترکيبي  و  درخشان 

تناسب گزينه هاي رنگي با ذوق شيعي. 
کاربرد خطوط منحني و قلم گيري غير فيگوراتيو براي فاصله   (۵

دادن اشياء و نقوش از جسمانيت و ماديت.
استفاده از فضاي خلوت براي کاهش ماديت فضا و ظهور   (۶

معنا و عواطف مورد نظر. 

جدول ٣.يافته هاي تحقيق. مأخذ: نگارندگان

چون  آثاري  در  مظلوميت  و  معصوميت  حزن،  غربت، 
عشق  هديه  و   (۲۲ شماره  (تصوير  پناه  عاشورا،  ظهر 
موفق عمل کند و امکان تعميق احساس مخاطب از سويي 

و تمرکز او بر عواطف مذکور را فراهم سازد.



نتيجه
آفرينش مجموعه اي از نگاره با موضوع شيعي توسط محمود فرشچيان نشان گر هويت بصري جديدي از 
موضوع شيعي در دوره معاصر مي باشد که از سويي با زيبايي شناسي و اقبال مردم هماهنگي دارد و از 
سوي ديگر الهام بخش طيفي از نگارگران در خلق آثار مشابه مي باشد. در مکاتب پيشين نگارگري، موضوع 
شيعي در کتب تاريخي و با هدف بازنمايي هويت و تأکيد بر غيريت عقايد تشيع دنبال شده است، در حالي 
که فرشچيان بر آفرينش هايي مستقل و از پايگاه فرهنگ عمومي و حاکم موضوعات شيعي را مورد توجه 
ـ اجتماعي توجه به موضوعات شيعي در کنار تکيه هنرمند  قرار داده است. اين تغيير پايگاه و موضع تاريخي 
به نگره عرفاني هنر، مضامين وي را از روايت تاريخي، جسماني و عيني فاصله داده و به بازنمايي مستقل، 
عاطفي و جهان شمول شئون و مفاهيم زندگاني ائمه شيعه نزديک ساخته است. متناسب با اين تحول مضموني، 
هنرمند تمهيدات بصري خويش رابا رويکرد اقتضائي وحفظ ارتباط حداقلي با تجاربپيشين، با نوآوري همراه 
ساخته است؛ استفاده از فضاي خلوت، ايجاد ترکيب هاي رنگي با استفاده از انعطاف مواد رنگي جديد مثل 
اکريليک، کاستن تزئينات و استفاده هدفمند از داللت هاي رنگ، اشکال و خطوط منحني نمونه هايي از نوآوري 
محمود فرشچيان در بازنمايي موضوعات و مضامين شيعي مي باشد. فرشچيان در پرتو اين تجربه جديد از 
بکارگيري عناصر در مفهوم قلم گيري، رنگ گذاري، ترکيب بندي و فضا توسعه ايجاد کرده و آن را با نيازهاي 

جهان معاصربه طرز معناداري هماهنگ ساخته است.
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cannot be imagined without Imams.

On the other hand, based on a theosophical approach, the painter has focused on an empathetic 

and conceptual representation of Shiite topics about Imams and their status rather than a physical 

and narrative one. In this approach, Farshchian has put his stress on meaning and feelings. 

According to this approach, the artist has formed his Shiite themes in two sorts: firstly, themes 

regarding meanings related to Imams such as birth, martyrdom, asylum, pleading, guardianship, 

helplessness, orphanage and final coming of Mahdi, and secondly, themes referring to placement 

of Imam in this world and the world after death, like mediation, substitution, holiness, etc. These 

topics and themes have been managed through special visual techniques. So, in the realm of 

form making and visual techniques, Farshchian has used three kinds of composition in harmony 

with the themes: concentrative, triangular and vertical. These compositions have enabled him 

to choose and combine visual elements in a significant form. In addition to composition, the 

artist has applied visual techniques to form the themes of his own. He has reduced decorative 

elements to let the viewers seek the meaning, he has also used curved and nonfigurative lines to 

protect the figures and things from materiality. He has handled the colors in a significant way 

and emptied the space to reduce the physicality of the space as well as emphasizing on meaning 

and emotions. The way artist has used colors such as white and green is highly in accordance 

with Shiite beliefs and ceremonies. Such process of creation, helps the Shiite community to 

unify around Imam which is the core concept of Shiite identity. This function of Shiite works 

of Farshchian is achieved through the way his works are used and displayed. The museum in 

which the works are kept is in holly shrine of Imam Reza. Some of his works are used widely in 

illustration for religious activities.

Keywords: Mahmoud Farshchian, Shiite Painting, Shiite Topic, Shiite Themes.
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After many years of absence of Shiite topics in Iranian painting, Mahmoud Farshchian 

experienced them in his works. Farshchian, as one of the most famous painters of contemporary 

period, built a new experience in creating painting with Shiite topics which was welcomed 

by the public and affected some of the Iranian painters. As “topic” is one of the important 

aspects of Iranian painting (Negargari), we considered topic, themes and the visual techniques 

of the artist as the main issues of this article. The aim of this study is to understand and explain 

the innovations of the artist in representation of Shiite topics and to provide the contemporary 

painters and researchers with a self-awareness regarding this aspect of Farshchian’s painting. 

To address the problem, we need to pose such questions as: what are the topics and themes 

used by Farshchian? why has he used such themes and how has he represented them or through 

what techniques he created his works? To answer these questions using an explanatory-analytic 

method for analysis, many data was gathered through studying and interviewing some painters 

and professors. The written sources, books and articles include data on biography, education, 

aspects of his style and his innovations in contemporary Iranian painting. Farshchian who was 

born in a religious family and trained under a Shiite system of ceremonies such as pilgrimage, 

mourning and resorting, has deeply affected and founded a Shiite aesthetics of his own. Like 

his family, especially his mother, he has gained his most effective educational experience in 

Mirza Emami workshop. Trained by Mirza, Farshchian gradually achieved a vision toward art; 

a vision which identifies art in relation to theosophy.  These two factors have deeply led him to 

represent Shiite topics with especial characteristics of his own. Moreover, his other masters like 

Issa Bahadori, and his trips to European countries to study the masterpieces of art in museums 

have also been influential.  

   Our study and analysis based on data extracted from sources, clarified that the approach he 

chose and his inclination towards Shiite topics are related to theosophical understanding of art 

and social condition in which he created his works. Shiite paintings in past schools of Iranian 

painting like the Ilkhanid, the Timurid and the Safavid schools, were made to identify and defend 

the Shiite beliefs which were gradually being welcomed by rulers and the public. After many 

years of absence concluding the Qajar period and the first Pahlavid era in contemporary time, 

Farshchian has connected Shiite topics to painting. In this connection, the artist has created a new 

visual identity for Shiite beliefs and topics in harmony to people and the needs of contemporary 

world to meaning and spirituality. So he has represented Shiite topics with a cultural approach 

to manifest Shiite collective feelings and meanings concentrated on Imams, because Shiite art 
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