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جایگاه ادبیات فارسی در مجموعه آثار استاد محمود فرشچیان
با تأکید بر نگارۀ »حافظ«

امیررضائینبرد1

چکیده
ادبیاتفارسیازغنیترینوتأثیرگذارترینمؤلفههایفرهنگیایرانوجهانبودهکهشاهکارهایآنهموارهدرشرق
وغربموردستایشبودهاست.ازدیرباز،نقاشیایرانیباادبیاتفارسیدارایروابطیبنیادینوریشهداربودهاستو
هریکسببغنایدیگریبودهاست.مسئلهیاپرسشاصلیاینپژوهشاینبودهکهاستادمحمودفرشچیانتاچه
میزانازادبیاتفارسیبهرهمندبودهاست؟همچنینهنرمندچراوچگونهازادبیاتبهرهمندبودهوبهطورکلیرویکرد
هنرمندبهقلمروادبیاتفارسیچطوربودهاست؟هدفاینپژوهشنخست،تبیینمیزانبهرهمندیهنرمندازادبیات
فارسیوسپس،تحلیلچرایی،چگونگیورویکرداستادفرشچیانبهادبیاتفارسیبودهاست.اینپژوهشازنوع
نظریوباروشتوصیفیتحلیلیآثاروبارویکردیتأویلیوترکیبیانجامگرفتهاست.روشگردآوریاطالعاتنیز
کتابخانهایومیدانیوروشتجزیهوتحلیلاطالعاتنیزکمیوکیفیبودهاست.نتیجهاینبودهاستکهعالوهبر
اهمیتاساسیجایگاهادبیاتفارسیوچراییوچگونگیبهرهمندیهنرمندازادبیاتفارسیکهبدانپرداختهشد،
بهطورکلی،نگرشاستادفرشچیانبهمقولۀادبیاتفارسی،دارایسیریهدفمندوالبتهتدریجیازوابستگیبه
ادبیاتتااستقاللازادبیاتبودهاست.اودرآغازتحتسیطرۀشاعرانبزرگایرانیودرصددبازتابجهانآفاقیو
روایتتصویریاندیشۀشاعرانزبانفارسیاست.امادرطولزندگیحرفهایوبهتدریج،باچرخشیمعناداربهسمت

روایتجهانانفسیودرونیخودگامبرداشتهاست.

کلیدواژه ها:
ادبیاتفارسی،نگارگری،فرشچیان،طبقهبندیموضوعی،طبقۀادبی،حافظ.
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 ۱. مقدمه
ادبیاتفارسیوشاهکارهایجاویدانآن،هموارهتأثیراتشگرفیرابرادبیاتدیگرمللجهانبرجایگذاشتهاست
وسخنشناسانوادیبانجهانهموارهارزشهایبینافرهنگیآنراستودهاند.گوته1،دانته۲،امرسون۳،هانریماسه۴،
بلیک۵وبسیاریدیگرازفرزانگانجهانغرب،متأثرازعالمادبیاتایرانیوبهویژهخیام،عطار،مولوی،حافظو
سعدیبودهاند.رالفوالدوامرسون،فیلسوفونویسندۀپرآوازۀآمریکایی،آنچنانبهسعدیعالقهداشتکهآثار
اوراباانجیلمقایسهمیکرد.ازسویدیگر،نقاشیایرانیازدیربازبازبانوادبیاتفارسیدارایروابطیبنیادینو

ریشهداربودهوهریکسببغنایدیگریبودهاست.
دراینمیان،استادمحمودفرشچیان،نگارگرنامدارمعاصر،عالوهبراینکهخوددارایطبعوقریحهایادبیاست
ومجموعهشعریدارد،باتمهیداتویژۀبصریوبادرخدمتگرفتنآثارشاعرانبرجستۀادبیاتفارسیوبهرهمندی
ازتخیلخالق،سبکیمختصبهخودرادردورۀمعاصربنیاننهادکههموارهموردتوجهمنتقدانوهنرشناسانو
هنرمندانداخلیوخارجیبوهاست.اینجستاربهبررسیاینعنصربنیادین،یعنیادبیاتفارسیونقشآندرتکوین

وتکاملسبکهنرمندخواهدپرداخت.
مسئلۀاینپژوهشنقشواهمیتادبیاتفارسیدرشکلگیریسبکوآثارهنرمندبودهاست.سعیبرآنبوده
تاجایگاهادبیاتفارسیدرآثاراستادمحمودفرشچیانتبیینوموردنقدوبررسیقرارگیرد.بهعبارتدیگرتالش

شدهاستکهاینپژوهشپاسخگویپرسشاصلیوفرعیزیرباشد:
پرسش اصلی:ادبیاتفارسیبهعنوانیکیازعناصربنیادیندرنقاشیایرانی،درتکوینوتکاملسبک

فرشچیاندارایچهجایگاهیبودهاست؟بهعبارتی،میزان)کمیت(بهرهمندیهنرمندازادبیاتچقدربودهاست؟
پرسش فرعی:هنرمندچراوچگونه)کیفیت(ازادبیاتفارسیبهرهمندبودهاست؟همچنینبهطورکلیرویکرد

هنرمندبهادبیاتفارسیچطوربودهاست؟
تأثیرات نیز ادراکنگارندهو آثاراستادمحمودفرشچیان،نظریاتمنتقدانهنر،مردم،احساسو باتعمقدر
شاعرانبزرگوبلندپایۀایرانی،بهنظرمیرسدجایگاهآثاروشاهکارهایادبی،بسیاربرجستهونقشیقابلتأملدر
ایجادسبکواسلوبهنرمندداشتهاست.هدفاینپژوهشاثباتوتبیینجایگاهادبیاتبهعنوانیکیازمؤلفههای
اساسیآثارنوآورانۀاستادمحمودفرشچیاناست.درآغازایننوشتار،اساساًپیوندهنرمندباادبیاتفارسیموردتحلیل
قرارخواهدگرفت.درادامهنیزبهطبقهبندیموضوعیمجموعهآثارهنرمند،بررسیعمیقومفصلطبقۀادبیوبه
یکیازآثارشاخصومعیارطبقۀادبیپرداختهخواهدشدودرپایانبرپایۀیافتههایکمیوکیفی،نتایجپژوهش

بیانخواهدشد.

 ۲. روش پژوهش
اینپژوهشازنوعنظریوباروشتوصیفیتحلیلیانجامپذیرفتهاست.همچنین،روشگردآوریاطالعاتنیز
کتابخانهایمیدانیوشیوۀتجزیهوتحلیلاطالعاتنیزکمیوکیفیبودهاست.جامعۀآماریاینپژوهشازمجموع
آثارغیرتکراریمتنودربارۀکتابهایاصلیوفرعی۶ونیزآثارمنتشرنشدۀموزههایدولتیوحاکمیتیکشور،
مجموعههایشخصیواماکننامعلوم،ازسال1۳۲۴تا1۳9۲،کهبالغبر۵۳8اثرمیباشند،تشکیلمیشود.اینآثار
شامل۳۶7اثررنگی)آبرنگ،گواش،تمپرا،رنگروغنواکریلیک(،۶۵اثرسیاهقلمو10۶اثرطراحیمدادیهنرمند
است.بدیهیاستکهقطعاًتعدادآثارهنرمندبیشازاینآماراست،ولیکناینآثار،جامعترینمجموعهایاستکه

ازآغازفعالیتحرفهایهنرمند،یعنیازحدودهفتادسالپیشتاکنون،ثبتوبررسیمیشود.
موزههایحاکمیتی،دولتیومجموعههایشخصیکهنگارندهبهآنهامراجعۀحضوریداشتهوآثارهنرمند
راگردآوریوثبتنمودهاست،بدینقرارند:مجموعۀفرهنگیتاریخیسعدآباد:موزۀاستادمحمودفرشچیان،موزۀ
هنرهایزیبا،کاخموزۀملت)سفید(؛موزۀهنرهایمعاصرتهران؛تاالراستادمحمودفرشچیان،موزههایآستانقدس
رضوی؛خزانۀنقشورنگ)دفینه(،بنیادمستضعفانانقالباسالمی؛موزۀومخزنهنرستانهنرهایزیبایاصفهان؛
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موزۀمجلسشورایاسالمی؛موزۀهنرهایملیایران؛کاخموزۀصاحبقرانیه)حوضخانه(،مجموعۀفرهنگیتاریخی
نیاوران؛موزۀشهدا،بنیادشهیدانقالباسالمی؛مجموعۀشخصیمحمدعلیفرشچیان،تهرانومجموعۀشخصی

عاطفهوالههنجومیمالباشی،اصفهان.

۳. پیشینۀ پژوهش
نگارندهازسال1۳8۴تاکنونبهپژوهشدربارۀزندگی،آثارواندیشۀاستادمحمودفرشچیان،نگارگرنامدارایرانی
پرداختهاست.ویدرراستایاینمطالعات،ازارتباطمستقیمومستمرچندینسالهباخودهنرمندونظریاتارزشمند
ومساعدتهایبیدریغایشان،هموارهبهرهمندبودهاست.دستاورداینمطالعات،پایاننامۀکارشناسیارشِدپژوهش
هنر)دانشگاهتربیتمدرس(،رسالۀدرحالتدویندکترِیتاریختطبیقیوتحلیلیهنراسالمی)دانشگاهتهران(،
آثار در خیال جایگاه بررسی خیال: کارگه در فرشچیان، آثارمحمود و زندگی جاویدان: نگار شامل کتاب چندین
محمودفرشچیان،دانشنامه،کتابشناسی،فرهنگتوصیفیآثار،مقاالتمتعددعلمیپژوهشی،علمیترویجی،مقاالت
همایش،طرحپژوهشی،فیلمنامه،سخنرانی،نشستتخصصی،کارگاهآموزشیو...بودهاستکهبرخیازاینآثار
منتشر،برخیدرنوبتانتشاروبرخینیزدرحالآمادهسازیهستند.برپایۀایننوعازمطالعاتکهدربردارندۀپیشینه
وکتابشناسینسبتاًجامعآثارعمومیودانشگاهیمربوطبهزندگیوآثارهنرمنداست،تاکنونبهچنینموضوعی

بهطورمستقل،عمیق،علمیوجامعپرداختهنشدهاست.

۴. پیوند فرشچیان با ادبیات فارسی
ادبیاتیاادب،اسلوبهنریوبیانفنیباورها،اندیشهها،عواطفوآرزوهایانسانیاستکهغایتآنتعالیروح
آدمیاست.البتهادبیات،واژۀبهنسبتنوینیاستکهبیشترازدورۀمشروطیتبهبعدرواجگستردهاییافت.همچنین
اینواژهدردورۀمعاصربهدیگررشتههاومطالعاتنیزرسوخپیداکردهاستوامروزهازادبیاتنمایشی،فلسفی،

تعلیمی،اروتیکی،اعترافی،عامهپسند،شفاهی،عرفانی،پوچی،تطبیقیو...بهوفوریادمیشود.
البتهقدماازعلمادب،منظورومقصوددیگریداشتندکهاجزاواقسامآنبهتعبیرامروزین،عبارتاستاز:
و قرائت قواعد انشا، شعر، نقد خط، قافیه، عروض، بدیع، بیان، معانی، ریشهشناسی، نحو، صرف، »واژهشناسی،

تبارشناسی«)شریفی99،1۳90(.
بههرروی،ادبیاتپارسیوشاهکارهایجاویدانآن،تأثیرشگرفیبرروحوجانبسیاریازنویسندگانوبزرگان
جهانیعالمادبیاتنهاد.براینمونههمانگونهکهمشهوراست،شعلۀشهرتجهانیخیامبافیتزجرالد7افروختهشد.
نامایندوچنانبههمپیوندیافتهاستکهلوئیسبورخس8،نویسندۀنامدارامریکایالتین،پنداشتهاستکهروح
خیامدرجسمفیتزجرالدحلولکردهاست.ایناثربهرباعیاتفیتزجرالدشهرتیافتوتامدتهاخیامراشاعری

انگلیسیبهحسابمیآوردند)قنبری۳۴۳،1۳89(.
برابرباتحقیقمؤسسۀانتشاراتکرولیر9درآمریکاتاسال19۵۶،ترجمۀرباعیاتخیامبهانگلیسیبیشازسیصد
باربهطبعرسیدهویکنسخهازاینچاپهاینفیسدرکشتیتایتانیکوجودداشتهکهدرسال191۲باغرقشدن

کشتیازمیانرفتهاست)همان،۳۴7و۳۴8(
همچنین،تی.اس.الیوت،شاعرمنظومۀسرزمینبیحاصل10کهبرایاونوبلادبیرابهارمغانآورد،مسحور
خیامبودوخودمیگفت:»منشکسپیررامیخواندم،اماخوشمنمیآمد.تنهامسرتیکهازمطالعۀشکسپیرحاصل
ازعَمرخیامورباعیاتاو اینکهدیگرانتعریفمرامیکردندکهدارمشکسپیرمیخوانم...درعوض منمیشد،
خوشممیآمد...منتحثتأثیرایناشعار،شروعبهسرودنرباعیکردم.رباعیاتیکهخیالانگیزوغمفزابودند«

)همان،۳۵0و۳۵1(.
درمجموع،ویلیامجکسن11،جکلندن1۲،یوجیناونیل1۳،ازراپاوند1۴،تئوفیلگوتیه1۵،مارسلپروست1۶وبسیاریدیگر
ازفرهیختگانوادیبانغربیتحتتأثیرونفوذخیامبودهاندوهریکبهاشکالگوناگونتأثیراتخودراشرحدادهاند.
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محمودفرشچیان،درروزجمعه،چهارمبهمنسال1۳08هجریشمسی،برابربا۲۴ژانویه19۳0میالدیو۲۳
شعبان1۳۴8قمری،درخانۀشمارۀدهودرکوچهباغتوِتکویاحمدآبادکهازمحلههایتاریخیوقدیمیشهر

هنرپروراصفهاناست،دیدهبهجهانگشود)شناسنامۀهنرمند؛ملکپور819۶،1۳87(.
فرشچیانباعالَمادبیاتفارسی،همبهصورتذاتیوهمبهطوراکتسابیمأنوسبودهاست؛یعنیهمذوقوقریحۀ
خداداداووهممحیطآکندهازجّوهنریوادبیآنروزاصفهان،برشخصیتفرشچیانتأثیراتشگرفینهاد.بهطور

کلیوخالصهمیتوانچندینعاملدرونیوبیرونیکهاوراعمیقاًباجهانادبیاتفارسیپیوندزدهاند،برشمرد.
یکیازایندالیل،فضایفرهنگیهنریاصفهانوبهویژهآموزههایخانوادگیفرشچیانبودهاست.خانههایآن
روزاصفهانباکتبخطیوسنگیشاهنامه،خمسۀنظامی،گلستانوبوستانسعدی،مثنویموالناودیوانحافظ
مزینمیشدهاست.همچنینبهطورکلی،درفضایایرانیآنروزها،نوایسازوآوازدرویشخانوصباومحجوبی

وقوامیوبناننیزبرصفایایننوعاززندگیمیافزود.
پدرهنرمند،غالمرضافرشچیان،بهدلیلعالقهبهشعروادبیاتایرانیودرکبیانوبدیع،گهگاهمرشدونقالی
رادعوتمیکردهاستوآنهادراتاقپنجدریوحوضخانهجمعمیشدهاندواوباصدایرساورشیدشوبانقل
داستانهایشاهنامهازقبیلرستموسهرابیاگذرسیاوشازآتشونیزحکایتهایگلستانوبوستان،مجلسرا

مستفیضمینمود.
و رادیو نبودن بهدلیل نیز حاجمیرزاآقا مییافت. استمرار و تداوم امامی حاجمیرزا کارگاه در ادبی فضای این
ضبطصوتودیگررسانههایمرسومامروزی،شنبههاوچهارشنبهها،مرشد،شاهنامهخوانیانقالخوشالحانیرا
بهکارگاهشدعوتمیکردتابرایشاگردانازجملهفرشچیان،داستانهایپهلوانیوقصههایاساطیریبخواند.
همچنینبایدتقویتاینعالقهرادردورانتحصیلهنرمندیادآورشد.فرشچیاندرمدرسۀگلبهارازآقایبهشتی
)متخلصبهدریا(ودرهنرستاناصفهان،ازاستادادبیاتش،احمدنورشرق،تأثیروبهرۀادبیگرفتهاست.درهمین
ایامودرهمینراستا،هنرمندباپختگیوتجاربادبی،رسماًدرانجمنشعرایاصفهاننیزحضورمییابدوباقرائت
اشعارموردتحسینبزرگانادبیآنروزگار،ازجملهاستادجاللالدینهماییقرارمیگیرد.استادراهنمایفرشچیان،
بِهنیا)متخلصبهمهین(وشادروانعبدالکریمبصیربودندکهبهاوتکلیفمینمودندکهبایدتمامدیوانحافظو
غزلیاتسعدی)طیبات،بدایع،خواتیموغزلیاتقدیم(وشعرایدیگرراهمبخواندوالاقلنصفغزلیاتحافظرا
حفظنماید.سیدمصلحالدینمهدویدرسال1۳۳۴،ناممحمودفرشچیانرابهعنوانشاعر،درتذکرۀشعرایمعاصر

اصفهانبهثبترساندهاست)مهدوی۴۲7،1۳۳۴ـ۴۲9(.
فرشچیاندردورۀهنرستانبهسنتهایکالسیکنگارگریایرانیوبهویژهمکتباصفهانوفاداربودهاست.
هنرمنددرایندورهبرپایۀاشعارسعدیوبهویژهخیاموحافظ،بیشتررویکردیروایتگرایانهوتصویرگرایانهبهشعر

وادبیاتداشتهاست.
عالوهبراینموارد،فرشچیانباتوجهبهگفتوگوهاینگارنده،عکسهاوگواهینزدیکانایشان،بااستادان
بنامموسیقیاصیلوسنتیایرانی،بهویژهجاللالدینتاجاصفهانی،جلیلشهناز،محمدرضاشجریان،شهرامناظری،
محمدموسوی،محمدعلیاسماعیلیمتین،فرامرزپایور،علیاصغربهاری،لطفی،علیاصغرشاهزیدیودیگراستادانو
هنرمندانقلمروموسیقی،دارایدوستیومعاشرتبودهاست.موسیقینیزچوننقاشیایرانی،باادبیاتفارسیدارای
پیوندهایبنیادیوریشهداریاست.فرشچیاندرحینآفرینشآثارهموارهبهموسیقیگوشفرامیدهدوپیوسته
ضرباهنگهایقلممویشباترنمونواهایاصیلایرانیهمگاموهمراهبودهاست.اویاآوازایرانیویاموسیقی

کالسیکاروپاگوشمیدهد.
سرانجامبایدافزودکهاساساًمصورنمودناشعاربزرگانادبیاتوپیوندنقاشیایرانیباادبیاتپارسی،ازگذشتههای
و تجسمی قابلیت و خیال صور با ادبیات بهعبارتی، است. بوده ایران فرهنگی جامعۀ در نهادینهشده امری دور
ظرفیتهایِحکمی،حماسی،اخالقیوغناییاش،هموارهبهعنوانژرفساختیبرایخلقنگارههایادبیمطرحبوده

است.ازاینمنظرهم،بههرحالفرشچیانازاینروند،هرچندنسبی،بیتأثیرنماندهاست.
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۵. بررسی موضوعی مجموعه آثار محمود فرشچیان
۵. ۱. طبقه بندی موضوعی

.1 است: پذیرفته مؤلفههاصورت این اساس بر گوناگون، مضامین و موضوعات در طبقهبندی پژوهش، این در
سرچشمهونحوۀشکلگیریاثر)تکوین(؛۲.عناصرواصولحاکمبصریاثر؛۳.عنواناثر؛۴.غایتاثروپیامنهایی
هنرمند.موضوعاتومضامینمجموعهآثارهنرمند،پسازچندسالجستوجووکنکاشنگارنده،درپانزدهعنوان،
موردطبقهبندیوبررسیقرارگرفتهاند.ایندرحالیاستکهطبقاذعانخودهنرمندونظریاتهنرشناسانبرجستۀ
بینالمللی،درمجموع،آثارایشانتاقبلازاینپژوهشدرسهگروهطبقهبندیشدهاست.دراینجاکوشششدهاست

تامعیاریجامعبرایطبقهبندیآثارهنرمندتدوینشودوهرچهارمؤلفهدرطبقهبندیلحاظشود.
تکتکآثاربارهاوباذرهبینموردبازشناسیوبررسیقرارگرفتهاند.دراینراستابرخیآثارمبهموچندالیهنیز
باحضورخودهنرمند،موردبررسیدقیقوطبقهبندیموضوعیقرارگرفتهاند.درادامه،جدولتوزیعفراوانیموضوع

درمجموعهآثارهنرمنددرجمیگردد)جدول1(.

جدول1:توزیعفراوانیموضوعدرمجموعهآثارمحمودفرشچیان؛آثارکتابهایاصلی،فرعیوآثارموزهها،
مجموعههاواماکننامعلوم)۵۳8اثر()رضائینبرد7۴،1۳9۴(

به ترتیب بیشترین کاربرد
نمونۀ معیاردرصدمجموعکتاب های فرعی و آثار موزه هاکتاب های اصلیطبقۀ موضوعیردیف

غموشادی۲۶79۶۳۶۳۶7/۴7غنایی1
حکایتنی117۳۶1۵۳۲8/۴۳معنویوعارفانه۲
حافظ8۶۴81۳۴۲۴/90ادبی۳
برایزیستن97۲۴1۲1۲۲/۴9اخالقی۴
جلسه9۳۲۲11۵۲1/۳7اجتماعیومحیطی۵
عطرمحبت87۲۶11۳۲1/00طبیعیوتمثیلی۶
افسانهایازحیات9۵1811۳۲1/00فلسفی7
سیمرغ۶۶۴010۶19/70تاریخیواساطیری8
عشق۵9۲1801۴/8۶عاشقانه9
عصرعاشورا۴۲11۵۳9/8۵دینیومذهبی10
درکمینگاه۳811۴99/10انتقادیوسیاسی11
آزمونبزرگ۳۳8۴17/۶۲قرآنی1۲
خانسومرستم1۴۲۳۳7۶/87حماسی1۳
کتاب۲۳1۳۳۶۶/۶9علمیومعرفتی1۴
آدمیزاده1۴7۲1۳/90روانشناسی1۵

۶. بررسی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان
۶. ۱. طبقه بندی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان

همانگونهکهپیشترودربررسیموضوعیبیانشد،آثارهنرمنددرمجموع،درپانزدهطبقهجایگرفتهاند.دراین
راستا،یکیازطبقاتبسیارمهموبنیادیندراینبررسیبهطورخاصوبهطورکلیدرنگارگریایرانی،طبقۀادبی

وعالمادبیاتفارسیاست.
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طبقهبندیمجموعهآثارادبیمحمودفرشچیان،باتوجهبهجامعۀآماریاینپژوهش)۵۳8اثر(وبراساسشاخص
ومعیارهایتعریفشدهایانجامگرفتهاستکهدرجدولمربوطآمدهاست)جدول۲(.فرشچیانازاشعاروادبیات
فارسیبهدوشکلمستقیموغیرمستقیمبهرهبردهاست.استفادههایمستقیمهنرمندبهطورکلیدوحالتدارند:
الف.مصراعوشعرمشخصیاستکهانتخابشدهوبعدتابلوخلقشده؛ب.تابلْوخلقشده،سپسمتناسبباآن،
عنوانیادبییامصراعوابیاتیبرگزیدهشدهاست.همچنین،استفادۀغیرمستقیمهنرمندازادبیاتفارسیچنینتعریف
شدهاست:مصراعوبیتدرعنوانوخوداثرنیامدهباشد،امامحتوایغالباثربرگرفتهازادبیاتواشارهبهشعری،

شاعری،داستانییاموضوعومفهومیبرجستهومشهوردرادبیاتفارسیباشد.
جدول۲:معیارطبقهبندیمجموعهآثارادبیمحمودفرشچیان

معیار طبقه بندی مجموعه آثار ادبی محمود فرشچیان
نمونه معیارموقعیت در اثرشکل استفادهنوع استفادهردیف

گلآدمبسرشتندعنوانبخشیازمصراعیامصراعمستقیم1

نکوییاهلکرممتناثرمصراع،بیتیاابیاتمستقیم۲

معرفتنیستدراینقومترکیبی:عنوان،متناثریامحتویبخشیازمصراع،مصراعیابیتمستقیم۳

شمسومولویمحتویادبیاتفارسیغیرمستقیم۴

همچنین،شاعرانیکههنرمنددرمجموعهآثارخودازشعرشاناستفادهکردهاستیاتصویرخودشاعر،محور
اثرهنرمندبودهاست،بدینقرارند:خیام،فردوسی،حافظ،مولوی،سعدی،عطار،نظامی،رودکی،ناصرخسرو،مجمر
اصفهانی،یغمایجندقی،فروغیبسطامی،محمدعلیبهمنی،فریدونمشیری،غالمحسینذوالفقارخانی)صحرا(،
بیژنترقی،عشقیهمدانی،ادبیاتفارسی،ونامشخص)رضائینبردزیرچاپالف،۴1۵(جدول۳،حاویتوزیع
فراوانیادبیاتفارسیدرآثارمنتشرشدهومنتشرنشدۀمحمودفرشچیاناست.درجدول۴،توزیعفراوانیشاعرانو

سبکهایشعرفارسیدرمجموعهآثارهنرمندودرجدول۵،قالبهایآثارادبیفرشچیان،درجشدهاست.

جدول۳:توزیعفراوانیادبیاتفارسیدرآثارمحمودفرشچیان؛آثارمنتشرشدهومنتشرنشدۀموزهها،مجموعههاواماکننامعلوم
 )رضائینبردزیرچاپالف،۴1۶(

  538آثار محمود فرشچیان:  همجموع
134 :ادبی فرشچیان مجموع آثار  

24/ 90آثار محمود فرشچیان:  هدرصد آثار ادبی نسبت به مجموع  
یتعداد آثار ادب رتعداد کل آثا   ردیف عنوان کتاب ناشر محل نشر سال نشر 

اببنگاه ترجمه و نشر کت تهران 1355 109 25  1 محمود فرشچیان 
یونسکو-محمود فرشچیان: فرشچیان همای نیویورک 1370 117 14  2 
 3 محمود فرشچیان نگار تهران 1372 24 4

یونسکو-محمود فرشچیان: فرشچیان همای نیویورک 1382 89 31  4 
 5 محمود فرشچیان خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 1387 60 12
ردوسیدر شاهنامه حکیم ابوالقاسم ف سیمای پهلوانان شیراوژن سروش و نگار تهران 1370 21 20  6 
 7 محمود فرشچیان: نقاشی های برگزیده زرین و سیمین تهران 1385 4 0
 8 محمود فرشچیان: برگزیده آثار نقاشی نگار تهران 1389 3 1
انتابست1391 62 4  9 طراحی های استاد محمود فرشچیان خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 
پاییز1391 19 6  10 آثار استاد محمود فرشچیان خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 
 11 آثار استاد محمود فرشچیان: نیایش نور خانه فرهنگ و هنر گویا تهران 1392 2 0

 12 آثار منتشر نشده موزه های دولتی، مجموعه های شخصی و اماکن نامشخص 28 17
 مجموع آثار 538 134
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جدول۴:توزیعفراوانیشاعرانوسبکهایشعرفارسیدرمجموعهآثارمحمودفرشچیان)۵۳8اثر(

تعدادکلآثارادبی:1۳۴
درصدآثارادبیدرمجموعهآثار:۲۴/90

تعداداشعاردرسبکنامشاعرردیف
مجموعهآثار

درصداشعاردر
مجموعهآثار

درصداشعاردرکل
آثارادبی

۴88/9۲۳۵/8۲عراقیخیام1
۲۶۴/8۳19/۴0خراسانیفردوسی۲
۲1۳/901۵/۶7عراقیحافظ۳
۶1/11۴/۴7عراقیمولوی۴
۵0/9۲۳/7۳عراقیسعدی۵
۴0/7۴۲/98عراقیعطار۶
۴0/7۴۲/98عراقینظامی7
10/180/7۴خراسانیرودکی8
10/180/7۴خراسانیناصرخسرو9
10/180/7۴بازگشتادبیمجمراصفهانی10
10/180/7۴بازگشتادبییغمایجندقی11
10/180/7۴بازگشتادبیفروغیبسطامی1۲
10/180/7۴معاصرمحمدعلیبهمنی1۳
10/180/7۴معاصرفریدونمشیری1۴
10/180/7۴معاصرغالمحسینذوالفقارخانی)صحرا(1۵
10/180/7۴معاصربیژنترقی1۶
10/180/7۴معاصرعشقیهمدانی17
۳0/۵۵۲/۲۳-ادبیاتفارسی18
71/۳0۵/۲۲-نامشخص19

تعدادکلآثارادبی:1۳۴
درصدقالبهایاشعاردرکلآثارادبیتعداداشعارقالبشعرردیف

۵۲۳8/80رباعی1
۳8۲8/۳۵مثنوی۲
۲8۲0/89غزل۳
۲1/۴9قطعه۴
۲1/۴9قصیده۵
10/7۴دوبیتی۶
۳۲/۲۳ادبیاتفارسی7
8۵/97نامشخص8

جدول۵:توزیعفراوانیقالبهایآثارادبیمحمودفرشچیان
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تصویر۲:چهرۀنقاش)فرشچیان(
)رضائینبرد1۳9۶،بایگانیها(

برمبناییافتههایکمی،میتوانگفتکهبهلحاظکیفیتوچگونگیبهرهبرداریازادبیاتفارسی،فرشچیان
همبهطورمستقیموهمغیرمستقیمازادبیاتفارسیمتأثربودهواستفادهکردهاست.همچنین،تأثیرپذیریهنرمند
ازادبیاتفارسیازگونۀنظمبودهاستتانثر.نکتۀدیگراینکهدرمیانشاعرانفارسی،فرشچیان،بیشازهمهاز
خیامودرمیانسبکها،بیشازهمهازسبکعراقیودرمیانقالبها،بیشازهمهازقالبرباعیبهرهبردهاست.
البتهواضحاستکهتعریفجامعومانعسبکاشعارفارسیدشواراستوآنرامیتوانبرپایۀنامشاعران
)فردوسی،حافظو...(،درکمطلب)دشوارومغلق،سادهو...(،نوعزبان)شاعرانه،علمیو...(وموضوع)صوفیانه،
تاریخیو...(طبقهبندیکرد)شمیسا1۲،1۳7۴و1۳(.اماآنچهازهمهتاکنونپذیرفتنیترومعمولتربودهاست،همان

سبکشناسیکالسیکشعرفارسیاستکهدراینپژوهشنیزمورداستنادبودهاست.
۶. ۲. بررسی نمونه معیار آثار ادبی

 )Farshchian 1991, 71(»تصویر1:عنواناثر:»حافظ
طبقۀموضوعی:ادبی

تکنیکاثر:اکریلیکبررویمقوایبدوناسید،خیسدرخیس
ابعاداثر:۳7×۴۴/۵-زمانخلقاثر:1۳۶1

دراینقسمتبهنمونۀمعیارطبقۀادبی،یعنینگارۀ»حافظ«میپردازیم.گرچهخیامدررتبۀاولوفردوسیدررتبۀ
دومطبقهبندیادبیقرارگرفتهاند،نقشحافظنیزبسیارپررنگوبرجستهاست.بخشیقابلتوجهیازآثارخیامیکه
ازمهمترینآثارهنرمندبهشمارمیروند،دریکدورۀزمانیبینسالهای1۳۶۵تا1۳70وبرایمجموعهپروفسور
صادقی،جراحشهیرقلب،درسوئیسورباعیاتخیامساختهشدهاندوهمچنینآثارمربوطبهشاهنامهنیز،سفارشی
براییکنسخۀخطیقاجاریبودهاستکههنرمندبراییکیازمقاماتوقتدرزمانپهلویانجامدادهاستو
بهمراتبنسبتبهمجموعۀخیامیکمکارتراست.ازسویدیگر،فرشچیاندرمجموعهآثارادبیخود،محورهفت
نگارهرامشخصاًبهتصویرپردازیوجودخودحافظاختصاصدادهاست.دراینمیان،نگارۀ»حافظ«،حافظترینو
غنیتریننگارهازاینمجموعهبهلحاظزیباشناختیمحسوبمیشودوشایدکاملترینورساترینشمایلازحضرت
حافظدرفرهنگبصریقومایرانیباشد.همچنین،کمالگراییذاتیهنرمندوگرایشعمیقاوبهحافظرانیزنباید
ازیادبرد.بههمیندالیل،اگراهمیتحافظازخیامبیشترنباشد،یقیناًبههمانمیزان،نقشیکلیدیرادرمجموعه

آثارادبیهنرمندداراست.
بههرروی،موضوعنگارۀ»حافظ«کهبامحوریتشخصیتحافظاست،ملهمازادبیاتشیرینوفاخرفارسیاست
وبهمناسبتکنگرۀجهانیبزرگداشتحافظساختهشدهاست.ایناثرعالوهبرطبقۀ»ادبی«درگروه»اجتماعی«و
»تاریخی«نیزدرجشدهاست.طبقۀادبیدرمجموعباتعداد1۳۴اثرو۲۴/90درصدازمجموعآثارهنرمند)۵۳8(در

ردۀسومجدولقرارگرفتهاست.
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حافظ،اوجغزلفارسیودرکنارفردوسی،سعدیومولویازارکانزبانوادبیاتفارسیمحسوبمیشود.در
ایناثر،حافظمیانسالدرمیانآسمانآبیوملکوتیترسیمشدهاست.پیشانیبلند،ابروانپرپشتکمانی،چشمان
مخموررنگی،بینیکشیدۀخوشتراش،سیبیلومحاسنشوریدهوسیالولبهایباریکحافظدرایناثر،بازآفرینی
چهرۀخودنقاشاند)تصویر۲(.اصواًلوبهطورکلی،مردانمجموعهآثارهنرمند،گسترشوبازآفرینیهایمتنوعی

ازچهرۀخودفرشچیانهستند.
محتوایایناثربرگرفتهازارادتقلبیوقریحۀفرشچیانبهشعرایایرانیبهویژهحافظاستونیزپیوندعمیق
ادبیاتفارسیونقاشیایرانیاست.فضایاثیریودرجاتآبیوزردواخراییآرام،باهدفالقایمعانیروحانیو

متافیزیکیبهکارگرفتهشدهاند.
درایناثر،هنرمندباانتخابرنگهایمبهمومالیمیکهازنهادوتخیلاوبرآمده،برالقایفضایاسرارآمیزاثر
رادرمیانگرفتهاند،چون بادهاییکهبخشفوقانیسرحافظ ابرو میافزاید.همچنینرنگهایدرهمدویدهو
هالهای،بهمنظورتقدسوتجلیلشخصیتحافظوالقایعوالمروحانیایاستکهدرخیالوذهنحافظمیگذرد.
اینتمهیدتجسمی،یادآورشامآخر،شاهکارلئوناردوداوینچیاست؛زیرادرآنجانیز،لئوناردوباهنرمندیوزیرکیاز
پنجرهوروزنۀپشتسرحضرتمسیح)ع(بهعنوانهالۀقداستسودمیبرد)رضائینبردزیرچاپب،1۵۲(همچنین
بازگذاشتنبخشیازسرحافظوعدموضوحومرزبندیمشخص،دالبرتأویلپذیریاندیشههایحافظوبهقول
متفکرانپساساختارگرا،دالبرتأخیرپذیریمعنایابیاتحافظاست.حافظدرایننگاره،درفضاییاثیریورؤیایی
باحالتیمتفکرانهنشستهاستوشایداسرارالهیودورروزگارانراازکسیمیپرسد.اینتصویریادآوربیتیبسیار

گیرا،عمیقوزیباییشناسانهازحافظاست:
حافظاسرارالهیکسنمیداندخموشازکهمیپرسیکهدورروزگارانراچهشد
)حافظ18۶،1۳87(

بهطورکلی،وجوهامتیازوعظمتحافظرابهطورموجزمیتواناینچنینبرشمرد:1.اسطورهسازی؛۲.رندو
رندی؛۳.فضلوفرهنگومقامعلمی؛۴.عرفانواخالق؛۵.اندیشهوفلسفه؛۶.مصلحاجتماعی؛7.سخنوریو

صنعتگری؛8.انقالبحافظدرغزل)خرمشاهی1۳89،بخشاول،۲۴(.
درراستایاینوجوهامتیازوزیباییهایبدیعوجریانسازغزلحافظ،واژهایرخمینمایاندکهمصداقخارجی
آنرامیتوانبرخیازغزلهایحافظدانستوآنواژۀ»واالیی«17است.اینواژهدرتاریخ،نقدوفلسفۀهنر،در
کنارمفهومزیباییکههماهنگیوروابطیاستکهنظمراآشکارمیسازند)نظریۀکالسیک()تاونزند۲۲8،1۳9۳(،

دارایجایگاهمهموارزشمندیبودهاست.
یکیازمهمترینوزندهترینبحثهایکانت18درزیباییشناسی،بحثواالییاست.البتهکانتاینتمایزبینامر
»زیبا«19و»واال«راپیشترازکتابدربارۀواالیی۲0لونگینوس،فیلسوفرومیسدۀنخستوسپسازادموندبرک۲1

آموختهبود.
پرسشمطرحدربارۀاینواژهایناستکهبراساسکداماحساس،هیجان،یاعاطفهحکمبهواالییچیزی
میدهیم؟پاسخفیلسوفانانگلیسیپیشازبرکاینبودکهماازامرواالبهشگفتمیآییم،ولیکانتقائلبودکه
واالبهطورنابوسادهعظیماست،درحالیکهامرزیبابهیکموردمحدودمیشودوچیزیاستمتعینوکرانمند،
امرواالنامحدوداست.زیبابهطورعینیوجوددارد،امانمیتوانموردواالرانشانداد)احمدی90،1۳8۴(. البتهکانت
خاطرنشانساختهاستکهواالوزیبااشتراکاتیهمدارند.ازآنجملهایناستکههردوبراینفسخوشایندند.
همچنین،هردونههیچحکمحسییاحکممنطقاًتعینی،بلکهحکمیتأملیپیشفرضدارند؛یعنیرضایتازآنها

نهتابعدریافتحسیاستونهتابعمفهومیمعین،مانندخیر)کانت1۵۶،1۳90(.
کانت،واالییراچیزیمیخواندکهمطلقاًبزرگباشدونهچیزیصرفاًبزرگ؛یعنیماورایهرقیاسیبزرگ
باشدودرقیاسباآنهرچیزدیگریکوچکباشد)همان،1۶1(.اوبحثواالییرابادوگونهاحساسبیانمیکرد:
یکیازآنهارا»واالییریاضی«۲۲میخواندودیگریرا»واالییپویا«۲۳)همان،1۶0(.مصداقواالییریاضیدر
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نزدکانت،سکوتآسمانبیپایاناستکهباهراسودلهرههمراهاستونیزمورددیگرچیزیاستمحدودکهدر
لحظهوحالتخاصینامحدودمینماید،مانندچشماندازستیغکوهها،یاتنهاییدردلکویرکهاینحالتکنشو

واکنشمیانخیالوشناختماست.
گونۀدومواالییکهپویاست،نیروییاستکهازموانعسرراهشباالتراست.مانندطوفانیعظیمدردریاکههم
موردیاستمحدودکهنامحدودمینمایدوهممانعیسرراهشنمیبیند.کانتدرادامۀبحث،نسبتهاییرامیان
اخالقوزیباییواخالقوواالییقائلمیشودکههرچندجامعنیستند،نکاتبسیارمهمیدردستگاهزیباییشناسی

فلسفۀاوهستند.
شایدبتوانگفتعالوهبرشاهکارهایحافظدرعرصۀغزلفارسیوفرشچیاندرقلمرونقاشیایرانیکهسرشار
از زیباییهستند،آثارایندو،بهگونهایبهمفهومواالیینیزنزدیکاندوباآنپیونددارند.همچنین،قابلیتپرداخت
»تأویلی«۲۴دارند،ونیزسرشارازابهامهنریاند.البتهایننظرگاهکلیاستوایندودرمنظومۀهنریشان،دارای
آثاریدراوجوحضیضهستند؛یعنیصرفاًبرخیازآثارحافظوفرشچیانواجدکیفیاتیادشدۀمربوطبهواالیی
هستند.بدیهیاستکهحافظیکه»دوشدیدمکهمالئکدرمیخانهزدند«)حافظ19۳،1۳87(راسرودهاست،
هموگفتهاستکه»ازبهربوسهایزلبشجانهمیدهم«)همان،۲17(. همچنینفرشچیانیکهنگارۀ»پنجمین

روزآفرینش«راساختهاست،درکنارشاثریداردبانام»دردلتیرهشب«)تصاویر۳و۴(.
البتهنگارندهبراینباوراستکهجهانشرقیوسنتیایرانی،سازگارتروبیشتربازتابندۀ»امرقدسی«۲۵،»علم
»واال«، »زیبا«، امر چون، مفاهیمی و  غربی نظرگاههای تا است مقدس«۲8 »هنر و سنتی«۲7 »هنر قدسی«۲۶،
»پدیدارشناسی«۲9و....بهعبارتیبرایخوانشآثارایندوهنرمند،شایستهترومناسبتراستکهازترکیبات»هنر
سنتی«ودربرخیموارداز»هنرقدسی«،بهرهبرد.درهمینراستا،آثارایندوراصرفاًنمیتوانباقوۀ»استدالل«۳0

کاویدودرککرد،بلکهدراینجانیازبه»عقلشهودی«۳1است.

)Farshchian 1991, 137( 1۳۶9،تصویر۳:»پنجمینروزآفریش«،تاریخی،قرآنی،دینی،فلسفیومعنوی،81/۳×۵۶سانتیمتر)راست(
)چپ(تصویر۴:»دردلتیرۀشب«،غنایی،عاشقانه،ادبی،معنوی،اجتماعی،اخالقیوانتقادی،۶1×80سانتیمتر،1۳۴7)فرشچیان۶8،1۳۵۵(

بههرروی،هنرحافظوفرشچیاندرکلیتخود،»سنتیاست،نهبهدلیلجستارمایۀآن،بلکهبهدلیلانطباقو
هماهنگیاشباقوانینکیهانیصور،باقوانینرمزپردازی،بانبوغصوریآنجهانمعنویخاصیکهدرآنخلق
شدهاست«)نصر۴9۴،1۳88و۴9۵(براینمواردمیتوانسبککاهنانه،انطباقباطبیعتمواداولیهوسرانجام

هماهنگیاشباحقیقتراافزود.
ازسویدیگرعنصریکهحافظوفرشچیانرابههمنزدیکمیسازد،تخیلشگرفوخالقایندواست.در
غزلهایپرشورحافظگهگاهتخیل،مکاشفهورؤیاهایشاعرانهبههممیآمیزند؛یعنیدرتخیلورؤیاهایشاعر،
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حقایقیکشفوشهودمیشودکهدرقالبغزلآشکارمیشود.
»آنچهدراینتجربۀمخصوصاًشاعرانهاستوآنرادرقلمرودنیاییمواجتر،مرموزترواثیریترازافقهایدنیای
سوررئالیسمقرارمیدهد،ایناستکهدرلحظههایدیریاباینمکاشفات،عارفوجدانخودراازتمامقشرهایی
کهانسبهادراکاتمحدودبهحسوفاصلهگیریازآنچهماورایحساستبرآنپوشانیدهاست،مجردمیکندو
باآمادگیذهنیکهبهسببتمریندرانصرافازمحسوساتوتأملدرعواملماورایحسبرایشحاصلشدهاست
باآنچهموضوعمعرفتاوستاتحادمییابدوبهتعبیرموالناجاللالدینکارگه،یعنیعدمدرمیآیدتاببیندصنعو

صانعرابههم«)زرینکوب9۶،1۳8۵(.
ادبیاتغنیفارسیدرنقاشیایرانیبهعنوانژرفساخت،هموارهبرایبیانعمیقترینوعالیتریننتایجاندیشۀ
بشریموردتوجهوتأملبودهاست.درآثارقدماومفاخرادبی،شعررا»کالممخیل«دانستهاند؛یعنیسخنیکهریشه

درتخیلداردوخیالشنوندهرابرمیانگیزاندواینتخیلانسانیباعالممثالدرتعاملیفعالاست.
درادبیات،صورخیالدرواقعنمودهایگوناگونتخیلاستکهشاملمباحثیچونتشبیه،مجاز،استعاره،کنایهو
هریکازشاخههاوانواعآنهامیشودومیتوانبهطورکلی،هربیانیراکهدرآننوعیتشخصوبرجستگیاست

کهسبباعجابوشگفتی،یعنیتخییلمیشود،صورتیازخیالبدانیم)پورنامداریان۲۵،1۳89(.
درکنارعالمشعر،نقاشیایرانینیزباخیالوعالممثالپیوندیتنگاتنگداردوخیالجوهرۀآثاردرخشانمکاتب
نگارگریگذشتهبودهاست.شعرایبزرگبهویژهحافظدرآثارشان،هموارهبهدنبالجاودانگیوحیاتسرمدیبودهاند
وفرشچیانبهوسیلۀتخیلشگرفخودسعیدربازنمودناینحیاتجاودانداردودراینبارهدکترکیموروآورده
استکه»همچنانکهبلیکوالتوسهخاطرنشانکردهاند،فرشچیاندرآثارخودابدیتکائناترابهیاریچرخشهای

.)Farshchian 2004, 225( »خیرهکننده،بازنماییمیکند
عنصرخیالبهعنواناساسوزیربنایآثار،قابلتعمیمبهنظامفکریوفلسفیحافظوفرشچیاناست.خودهنرمند
میگوید:»هردمازرویتونقشیزندمراهخیال/باکهگویمکهدرپردهچههامیبینم.ازهزارانهزارنقشورنگ،اندکی
رامیبینموآنچهرامیبینم،اندکیرابهتصویرمیکشم،بدینامیدکهشادیبیپایانخودراازمشاهدۀرنگینکمان

آفرینشکهپنجرهایبهابدیتاستباعاشقانومشتاقانرنگوخیالتقسیمکنم«)فرشچیان۲۵0،1۳87(.
سیرتعالیخیالدروجودهنرمندشاملمواردزیراستکههمحافظوهمفرشچیاندرخلقآثارشان،چنینمسیریرا
جستوجوگر پیمودهاند:الف.خیال)گنجینۀحسمشترک(؛ب.تخیلبازنمایی)تقلیدومحاکات(؛پ.تخیلفعال،ترکیبگرـ
ـشهودگر)عالممثال(؛ت.تخیلخالق)آفرینشگر()رضائینبرد70،1۳9۴(.البتهعالوهبرواالییوتخیل،مضمونو
معنیپردازی)فرمومحتوا(،استقاللدرآفرینشآثار)حافظ:استقاللتکبیتوفرشچیان:استقاللازکتابآرایی(،اخالق

وعرفان،حکمتوفلسفهورزی،تأویلپذیریوموسیقینیز،ازدیگربنمایههاواشتراکاتآثارایندوهنرمنداست.
درمجموع،زیباییشناسیحاکمبرآثارفرشچیانوحافظازیکسرچشمهتغذیهمیشود.اندیشۀرندانهواشعارواالو
فلسفیحافظراباآثارفرشچیانبهترمیتواندرککردوبهباورنگارنده،نگارههایفرشچیان،رساترینوشایستهترین
برابرتصویریغزلهایحافظاست.وجهاشتراکآثارایندوهنرمنددرخیالانگیزیآثارشاننهفتهاست،کههردوبه
عمیقترینالیههایوجودآدمینظردارند.آنهاتخیلرابامظاهرزیبایآفرینشمیآرایندوچونناظربرزمانمندی

وکرانمندینیستند،هموارهبامخاطبارتباطبرقرارمیسازند)همو۲8،1۳87و۲9(.
همچنین،همانگونهکهلوییماسینیونآثارعطاررابرسهرکنزیبایی،عشقودردمتکیمیدانست)عطار
نیشابوری1۳9۵،آغازکتاب(،دراینجانیزفصلمشترکآثارایندوهنرمند،زیبایی،عشقودرداست؛دردجاودانگی.
برپایۀتحلیلهایکمیوکیفیاینپژوهشودرخصوصرویکردکلیهنرمندبهادبیاتفارسی،بهطورخالصه
میتوانگفتکهتفاوتعمدۀبهرهگیریهنرمندازادبیاتباسایرمکاتبنگارگریوهنرمنداندرایناستکهدر
گذشته،ادبیات،ژرفساختوبنمایۀآثارنگارگریوتصویرسازیبودوهنرهاییچونخوشنویسیونگارگریوابسته
واغلبطفیلوجودیآنبودهاند.امادرآثارفرشچیانبهجزآثارزمانهنرجوییهنرمند،چنینکارکردینداردوآثار

ادبیهنرمند،صرفاًبهانهوموضوعومضمونیبرایجوالنتخیلخالقوبیانعوالمدرونیهنرمندبودهاند.
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۷. نتیجه 
سرانجامبایدباتوجهبهجایگاهواهمیتادبیاتفارسیدرمجموعهآثارهنرمندوبرمبناییافتههایکمیوکیفی،

بهمسائلوپرسشهایآغازیناینپژوهشپاسخدادهشود:
درپاسخپرسشاصلی،مبنیبرجایگاهادبیاتفارسیومیزانبهرهمندیهنرمندازآن،بایدگفتکهطبقۀادبی
برمبنایآماروتحلیلهایکمی،درمجموعباتعداد1۳۴اثرو۲۴/90درصدازمجموعآثارهنرمند)۵۳8(درردۀسوم
جدولقرارگرفتهاست؛یعنیحدوداًیکچهارمکلآثارهنرمندراآثارادبیتشکیلدادهاستکهاینآمارحکایتاز
اعتنایجدیهنرمندنسبتبهموضوعاتومضامینادبیدارد.درنتیجهمیتوانگفتیکیازبرجستهترینطبقات
موضوعیاستکهمورداستفادۀهنرمندبودهاستودرشکلگیریوتکوینتاریخیسبکهنرمند،نقشیتأثیرگذار

وانکارناپذیرداشتهاست.
همچنیندرپاسخپرسشفرعی،یعنیچرایی،چگونگیورویکردهنرمندبهقلمروادبیاتفارسیبایدگفتکهدر
سیرتاریخیزندگیحرفهایهنرمند،همانگونهکهپیشترآمد،دالیلمتعددیدرچراییاشتیاقاوبهادبیاتفارسی
وجودداشتهاست.بهطورکلیوخالصه،میتوانبهاینموارداشارهکرد:ذوقوقریحۀشخصیهنرمند،فضای
فرهنگیهنریاصفهانوآموزههایخانوادگی،تقویتقریحۀادبیدردورانتحصیلهنرمنددرکارگاهحاجمیرزا
امامی،درمدرسۀگلبهارازآقایبهشتی)متخلصبهدریا(ودرهنرستاناصفهان،ازاستادادبیاتش،احمدنورشرق،و
عضویتدرچندانجمنشعراصفهان،معاشرتوتعاملباهنرمندانبرجستۀموسیقیاصیلوسرانجام،نهادینهبودن
پیوندنقاشیایرانیباادبیاتفارسیدرکتابآراییکالسیکایرانی.برپایۀایندالیل،فرشچیانتاجاییپیشرفت
کهخودبراساسموازینوقواعدکالسیکادبیاتدرجوانیشعرمیسرودودرطولدورۀهنرستانهنرهایزیبای
اصفهانهم،چندیناثربامحوریتاشعاربزرگانادبیاتفارسی،بهویژهخیام،حافظوسعدیساخت.بعدهانیزادبیات

فارسی،درسراسرآثاراوبهاشکالگوناگونمجالتجلییافت.
دربارۀچگونگیبهرهبرداریمیتوانگفتکههنرمندهمبهطورمستقیموهمغیرمستقیمازادبیاتفارسیاستفاده
کردهاست.همچنین،هنرمندازگونۀنظمبهرهبردهاستتانثر.بازبایدافزودکهدرمیانبزرگانشعرفارسی،هنرمند
بیشازهمهبهخیامنظرداشتهاستوبیشترینارجاعواستنادهنرمنددرمیانسبکهاوقالبهایشعرفارسی،

سبکعراقیوقالبرباعیبودهاست.
همچنین،بهطورکلی،رویکردفرشچیانبهمقولۀشعروادبیاتدرآفرینشآثار،دارایسیریهدفمندوالبته
تدریجیازوابستگیبهادبیاتتااستقاللازادبیاتبودهاست.اودرآغازوتحتتأثیرادبیاتوسیطرۀشاعرانبزرگ
ایرانی،درصددبازتابجهانآفاقیوعینیوروایتتصویریاندیشهواحساساتشاعرانزبانفارسیبودهاست.
امادرطولزندگیحرفهایوبهتدریجوبااندیشهورزیوتمهیداتبصریویژه،خودراازاینسیطرهمیرهاندوبا
جهانبینیشخصیوچرخشیمعناداربهسمتروایتجهانانفسیودرونیخودگامبرمیدارد؛یعنیاگردرآغازبه
ادبیاتواشعارفارسی،عالقهوگرایشقابلتأملیداشتهاست،اکنونودرکارهایمتأخر،ادبیاتصرفاًابزاروبستری

برایانتقالپیامهنرمنددرراستایاستقاللوتشخصسبکهنریاومحسوبمیشود.

پی نوشت ها
1. Johann Wolfgang von Goethe )1749-1832(

2. Dante Alighieri )1265-1321(

3. Ralph WaldoEmerson )1803-1882(

4. Henri Massé )1886-1969(

5. William Blake )1757-1827(

۶.منظورازکتابهایاصلیآندستهازکتابهاینفیسوقطعبزرگ)سلطانی(استکهبهطورمستقیم،زیرنظرهنرمندو
توسطناشرانمعتبرکشوروبعضاًتوسطیونسکومنتشرشدهاندوحقوقمادیوحقنشراینکتابهااغلبیامتعلقبههنرمند
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بودهیابهطورمشارکتیبودهاست.کتابهایفرعینیزدارایقطعکوچکتر)رحلیبزرگ(ازکتابهایاصلیهستندکههمگی
توسطناشرانبرجستهداخلیمنتشرشدهاندوهنرمنددرایندستهازکتابها،اغلبحقنشرراواگذارکردهاست.

7. Edward FitzGerald (1809-1883) 

8. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges (1899-1986)

9. Crolier publications, USA

10. The Waste Land 

11. Abraham Valentine Williams Jackson (1862-1937) 

12. Jack London (1876-1916) 

13. Eugene Gladstone O’Neill (1888-1953)

14. Ezra Weston Loomis Pound (1885-1972)

15. Pierre Jules Théophile Gautier (1811-1872)

16. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871-1922) 

17.  Sublime 

18 .Immanuel Kant(1724-1804)

19. Beautiful 

20. Peri hyposous

21. Edmund Burke(1729-1797)

22. Mathematically sublime

23. Dynamically sublime

24. Hermeneutics

25. The sacred

26. Scientia sacra

27. Traditional Art 

28. Sacred Art 

29. Phenomenology 

30. Reasoning

31. Intellect
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