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عنایت ویژه امام رضاj

نیمنگاه

امروز تولد
قباد شیوا ،طراح
و گرافیست است

قباد شیوا،
دانشآموخته رشته
نقاشی از دانشگاه
تهران ،دانشکده
هنرهای زیباست.
علی محمد حیدریان،
محمود جوادیپور،
هوشنگ سیحون و
محسن وزیریمقدم
از استادان او در رشته
نقاشی بودهاند.
شیوا با خلق آثار بدیع
توانست به نوعی
گرافیک با ویژگی
ایرانی دست یابد و
آن را به دنیا معرفی
کند و برخی آثارش
در موزههای مختلف
جهان و مجموعهداران
بینالمللی جای
گرفتهاست .او به
عنوان یکی از  ۱۲طراح
گرافیک برتر جهان
معرفی شده است.

فرهنگ
و هنر

مح

در سفری به آلمان شانه و دست راست استاد دچار آسیب
شد که به طرز معجزهآسایی بهبود پیدا کرد .او از این اتفاق
به عنوان معجزه زندگیاش یاد میکند .روایت استاد از این
معجزه شنیدنی است« :به یاد دارم مدتی پیش از اینکه
پیشنهادکاردرساختضریحامامرضا(ع)بهدستمبرسد،
برای انجام کاری به فرانکفورت رفته بودم .در آنجا در قطاری

م
ود فرشچیان
نگارگر

◾

◾تأثیر اصفهان در بیداری
روح نقاشی

ش ـهــر هـ ــزار رن ــگ اص ـف ـهــان و
میدان نقش جهان در بیداری
روح و ذائ ـقــه ن ـقــاشــی اس ـتــاد
فرشچیان بیتأثیر نبوده است.
در پنج سالگی که با پدرش به میدان نقش جهان
میرفته ،از همان دور با دیدن گنبد مسجد شیخ
لطفهللا و سپس مسجد ا م ــا م(ره) شگفتزده
مـیشــده و از پــدر میخواسته بــه او اج ــازه دهد
کاشیهای مسجد را بیشتر تماشا کند.
نگاه كردن به نقش و نگارها انگار چیزی را درونش
بیدار میكرد .از همان زمان با اصرار پدرش نقاشی
كــردن را آغــاز نـمــود .در همان سنین روی فرش
مینشست و گلهای قالی را نقاشی میکرد.
فرشچیان مانند صدها هنرمند و نویسنده و
شاعر بدون تعلیم استاد به صورت تجربی وارد
وادی هنر میشود .خودش جستوجوگر بوده و
طراحی میکرده است .پدرش که عالقه پسرش را
میبیند او را به كارگاه نقاشی حاج میرزا آقا امامی
میبرد و چند سالی را پیش او میگذراند .بعدها
به واسطه یكی از نزدیكان پدرش به استاد بهادری
معرفی میشود که تأثیر ز یــادی بر مسیر هنری
او میگذارد .درباره شیوه تدریس استاد بهادری
میگوید« :ایشان از افرادی بود كه نظیر و نمونهاش
را نــدیــدهام .من طراحیهای خــودم را میكردم و
پیش استاد میبردم و او نظر مـیداد .هیچ وقت
خودش در كارهایم دست نبرد .میگفت از روی
هرچه كشیدی خــودت بــرو و با آن مقایسه كن.
ایــراد كار دستت میآید .استاد بهادری معروف
بود كه جز دو كلمه حرفی دیگر ندارد؛ یا میگفت
خوب است یا میگفت بد است».
ام ــا ات ـفــاق عجیبی کــه در خ ــارج از ایـ ــران بــرای
فرشچیان رخ داد ،نگاه او را به هنر تغییر میدهد.

دست راستم میان درها گیر کرد و به شدت آسیب دید .در
آلمانوآمریکابهسراغپزشکانمتخصصرفتموآنهاگفتند
شانهامبایدجراحیشودچوندرغیراینصورتبهمرورزمان
دستمخشکمیشودوازکارمیافتد.درهمانروزهابودکه
از آستان قدس رضوی با من تماس گرفتند تا طراحی ضریح
امام رضــا(ع) را شروع کنم .نگران دستم بودم و این نگرانی

خدیجه زمانیان امروزتولد 92سالگیاستادمحمودفرشچیان،
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وقتیبیشترمیشدکهمیترسیدممبادادستمنتوانددراین
راه معنوی و پربرکت همراهیام کند .به هر حال این سفارش
را با شوق قبول و با توکل به خدا و توسل به آن حضرت شروع
کردم .کاغذها را پهن کردم تا کار طراحی را آغاز کنم .باورتان
نمیشود همان لحظه شروع کار کمترین دردی در دستم
نداشتم و دست راستم به طور معجزهآسایی شفا پیدا کرده

پسازپایانایندورهبهاروپارفتوچندسالیدرآنجابهمطالعهوبررسی
آثارنقاشانبرجستهغربهمتگماشتودرنتیجههمینمطالعاتبود
كهبهرهیافتیتازهازهنرنقاشانبامعیارهایجهانیرسید.
محمودفرشچیانرابهعنوانبزرگتریناستادوصاحبسبکجدیددر
مینیاتورایرانیمیشناسند.

بود .طوری که وقتی این موضوع را با پزشکها مطرح کردم،
آنها هم از این اتفاق تعجب کرده بودند .حاال هم که سالها
از آن ماجرا میگذرد ،نه تنها دستم دچار کمترین مشکل و
ضعفی نشده ،بلکه مانند همان دوران جوانی قلم به دست
میگیرموطراحیمیکنم.همهاینهاراازلطفخدایمتعال
و عنایت ویژه امام رضا(ع) میدانم».

طراحیوشناختوبهكارگیریصحیحرنگهاوقدرتقلماوسبب
شهرتآثارششدهاست.فرشچیانبرایخلقاثرهایخودازادبیات
عرفانیوباورهایمذهبیالهامگرفتودرعیناینکهبهاصالتهنرتوجه
داشتباابداعشیوههایجدید،قابلیتوکارایینقاشیایرانیراافزایش
داد.

به انگیزه تولد 92سالگی استاد محمود فرشچیان

نقاشی جهانی از «نقش جهان»

دلگیر شــد و گفت همه هـمســن و ســا لهــای تو
مشغول عــزاداری هستند و یا در هیئتها کاری
برای امام حسین(ع) انجام میدهند .چرا تو در
خانه نشستهای و کاری نمیکنی؟
همین تلنگر مادرم در کنار شور و حال عجیبی
که داشتم ،قرار گرفت .به اتاق رفتم و ناخودآگاه
پشت بوم نقاشی قرار گرفتم .دست به قلم بردم
و طرح اولیه ظهر عاشورا را در مدتزمان کوتاهی
کشیدم.
در ه ـمــان م ــدت کــوتــاه ح ـتــی قـسـمـتهــایــی از
رنگآمیزی را هم انجام دادم .هنوز هم خودم
نمیدانم چطور این اثر خلق شد اما میدانم در
آن زمان و دقایق ،حس و حال خوبی داشتم .گویی
مــورد توجه و عنایت حضرت سیدالشهدا(ع)
قرار گرفته بودم که توانستم چنین طرحی بزنم.
طوری که صاحبنظران ،تابلو عصر عاشورا را اثری
جاودانه مینامند».

◾

زمانی كه به اتریش رفت و در وین مشغول درس
خواندن شد ،استادش كه یک آلمانی-اتریشی
بــود به او آموخت د ســت از تقلید یا كپی كردن
بردارد .شاید این به واسطه نگاه متفاوت غربیها
به نقاشی بود .به گفته فرشچیان این استادش
شباهت و تفاوتی با استاد بهادری داشته است:
«شباهتش آن بــود كه د ســت بهكار من نمیزد
اما تفاوتش در آن بود كه مرا به سمت اهمیت
بخشیدن به تخیلم فرامیخواند .او میگفت آنچه
تو میبینی درست است .او گفت باید تمرین كنی
و تمرین كنی تا روش صحیح خــودت را بدست

بیاوری .این روش در كار و هویت نقاشیهای من
تأثیرگذار بود».
ا س ـتــاد مـیـنـیــا تــور معتقد ا س ــت آ ن ـچــه موجب
میشود هنر اصیل از هنرمند تراوش کند قلممو
و رنــگ نیست بلکه آ گــا هــی و دا ن ــش ،تمرین و
ممارست و نوعی ریاضت شیرین عاشقانه است.

◾

◾ تلنگر مادر و خلق «عصر عاشورا»
یکی از آثار معروف استاد فرشچیان تابلو «عصر
عاشورا»ی این هنرمند است .اما چطور شد که
این تابلو با دستهای توانای استاد خلق شد.
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او دربــاره خلق این تابلو چنین گفته است« :من
پیش از این هم تابلوهای مذهبی مانند غارحرا
خلق کرده بودم اما تابلو عصر عاشورا با همه آن
آثــار تفاوت داشــت .تابلو عصر عــاشــورا به هیچ
عنوان سفارشی نبود ،بلکه کامال ًیک اثر ناشی
از جوشش درونی و ارتباط معنوی بود و شاید به
همین دلیل این اندازه مورد استقبال قرار گرفت.
یادم است یک سال دهه ماه محرم و روز عاشورا
بود .ظهر بود و من در خانه بودم اما حس و حال
عجیبی داشتم .مــادرم که دید من تنها در خانه
مــانــدهام و بــه هیچ هیئت و روض ـ ـهای نــرفـتـهام،

◾شهرت در پهنه جهان
بــرگــزاری نمایشگا ههای پیدرپی معرف شهرت
استاد فرشچیان در پهنه جهانی است؛ بهگونهای
كه موزهها و كتابخانهها و مجموعهداران شخصی
و عــاشـقــان هـنــر بــه داش ـتــن قـطـعـهای از آث ــار او
مباهات میكنند.
تابلوهای «ضامن آهو»« ،پنجمین روز آفرینش»،
«ابــراه ـیــم نـبــی»«،عـصــر ع ــاش ــورا»« ،شـمــس و
م ــوالن ــا»« ،س ـتــایــش» و «ی ـت ـی ـمنــوازی عـلــی» از
مهمترین آثار او است.
همچنین طــرا حــی پنجمین ضــر یــح ح ــرم ا مــام
رضا(ع) و طرح ضریح جدید حرم امام حسین(ع)
در کربال دو ا ثــر معروف دیگر استاد ا ســت که با
مهارت استادان طالکار و نقرهکار ایران به اجرا در
آمــده و در سال  ۱۳۹۱در قم رونمایی و سپس به
کشور عراق منتقل شد.

