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کتاب نگار جاویدان که به نحو هنری به زیور چاپ آراستتتته ه تتتته و حاوی وانیتتتد و بیستتت  رویه ستتت ید 

مکتوب و مزین به استتتناد و مدار  و تیتتتاویر ستتتیاو و ستتت ید و رنگو استتت ی و مجمو ا  حاکو از حستتتن 

اس  که تهیه و تدوین  واندرکارانسلیقگو و ذوق کاردانو و  وق کارفرمایو دس انتخاب مقرون به خوش

اندی  نوان کتابو استت د در  تترد زندهو و آساراستتتاد محمود فر تتچیان و ستتیر تحو  آن را بر  هدو هرفته

و چهاردهم هجری و چگونگو احوا  برخو از نگارهران آن دوران که به ابتکار امیر دگارهری در ستتتتتتتن

ی ازندوسرای میرد تو منت ر ه ته اس ی کتاب ارفرهنگه تار سیدحسن نیر توسط نبرد با ویشرضایو

رودد که افزون بر ن ان دادن زوایای ونهان زندهو و  رد احوا  خیویو استاد فر چیان به  مار مو

ب بر ت   ر  ت  دهدی به مناستتتتتب  هزارش مقدماتو که م  های او را مد نظر قرار مومبانو نظری و  ملو نقا تتتتتو

های ارزندو را بر حستتتتب موارد ای از دانستتتتتنوای اوستتتت د  تتتتمهتو و حرفهمحیط تربی آموزش هنری و

انداز داردد که م تتتبر بر ستتترهذ تتت  برخو از هنرمندان وی تتتکستتتو  استتت ی چ تتتممدو  رضتتته موآویش

 کندیخاطرنواز هذ ته را در منظر نظر خوانندو مجسم مو

د محمود فر تتتچیان که  نوان د جلد کتاب روووش نازکو داردی مزین به طراحو استتتتا از نظر م تتتخیتتتا

دهدی در بو ن ان موه  ذ   ک  م  کتاب را که به خط نستبلیق استاد غالمحسین امیرخانو اس د در قاب مربع

طرف دیگر روووش جلد  نوان نگار جاویدان به خط التین و ترجمه انگلیستتو نو تتته  تتدو استت ی و در دو 

ارستتو و انگلیستتو در دو ستتتون موازی دیدو حا تتیه درونو ستتم  راستت  و چوش  تترد احوا  م  ف به ف

  ودیمو

ای حاوی ابراز نظر استتتتتتاد فر تتتتتچیان در بارو م  ف کتاب و مندرجا  کتاب م تتتتتتم  استتتتت د بر مقدمه

  ه تار ستتتیدحستتتن نیتتتر ویرامون هنر نگارهری و جایگاو هنری یتتتاحب ترجمه و تتسیرا  بارز تخی  ویش

های او که هر دو مطلب جنبه تقریظ داردی و ستتخن م  ف در  تترد چگونگو زندهو  رفانو بر نگارهری

دو بخش ایلو کتاب ای اس  بر نویسو و نگرش راهبردی به جایگاو م اخر هنری که در حکم مقدمهنامه

نخستین بخش در  ش فی  تنظیم ه ته اس ی  آثار هنرمندو بخش  زندگی هنرمندبا دو  نوان: بخش که 

هذاری  دو اس  طو فیو    گانه بخش نخس  از دوران فی  تنظیم و  نوان و دومین بخش در چهار

کودکو و چگونگو  خیی  فردی و جایگاو هنری استاد فر چیان در هذر زمان و دستاوردها و خدما  

و اکرام برخو از اها و  ریتتتته نظر مقرون به ا زاز  آیدی و با نق  ابرازن به میان موفرهنگو وی ستتتتخ

فرسایو نظران هنر ناس جهانو که دربارو کم و کیف آسار اودر چهار هو ه هیتو قلمادب و هنر و یاحب

هیردی سترهذ ت  جا ب و جاذب یتاحب استتبدادی اندد اطال ا  جامع در اختیار خوانندهان قرار موکردو

وری و آزدد تا سرانجام به اوج برج ناموردای مواستسنایو که در طریق کسب هنر به طو مراح  هنرآموز

ستتو که وروردو ی  و اقبا  اه  نظر نستتب  به ن ا کندد و میزان محبوبی  او و تماافرینو یتتبود موافتخار

رسدی همه در فیو    گانه نخستین بخش کتاب به منیه ظهور و بروز مولک  یرین نگار اوس د ک  

لو های تخی  ب نیز مبانو نظری و  ملو و  نایتتتر بیتتتری و جنبهطو فیتتتو  چهارهانه دومین بخش کتا

هرایو هنری  ودی سن قلمش بررسو موهای سیاوها و نقا وهای رنگو و طراحوم هود و در نگارهری

 هیردیو بدایع و ابتکاراتو که مجمو ا  مبین سبک ویژو فر چیان اس  مورد تحقیق و تدقیق قرار مو

دهدی خوانندو با دوران کودکو تاب که فر چیان را در هذر زمان ن ان موک  در فی  دوم از بخش نخس

 ودی با سیری در اوراق این آ نا مو و چگونگو محیط خانوادهو و برخو از سوانح و ات اقا  زندهو او

 نامه اداروآیین ۱۰۲ای محمودآقا که ببدها بر استاس مادو استنامهنیابدد یتاحب ترجمه با نام  تفیت  درمو
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 ۱۳۰۸هرددد در روز جمبه چهارم بهمن ماو ک  سب  آمار و احوا  کلمه آقا از آخر استتتتتتتم وی حذف مو

ای متمکن که باغ تو  محله تاریخو احمدآباد ایتتت هان و در خانوادوای واقع در کوچهخور تتتیدی در خانه

دادن مناسک و فرا ض  ی مراسم مذهبو و انجامروایبند به مبانو اسالمو و متبهد به امور خیریه و برهزا

رضا فر چیان بازرهانو بودو اس  که سه دینو بودندد وا به  ریه حیا  هذا ته اس ی ودرش حاج غالم

آمیز ستته همستتر خود را با  ما و اقتدار نا تتو از رفتار مناستتب مستتکندی و با حستتن تدبیر همستتر اختیار مو

دهدی ودری که نمایندهو  رک  فرش سکون  موباغ تو  یلح و ی ا در سه منز  واقع در همان کوچه

های ممتازی که به ایران را در ایتتت هان بر  هدو دا تتتته استتت  و به واستتتطه تجار  فرش و فروش فرش

اندد از رفاو مادی و وستتتتتب  نبم  برخوردار بودو استتتتت ی ویوند او با مبانو هنری و بافتهستتتتت ارش او مو

های آرایوها و باغکاری تتدود مناز  خود را با ه هو موجب موهای جمی  زنداش به زیبایو و جلوو القه

ندهو زمحیط دی و همین جلوو د وذیر تزیینا  منظر و ظرا ف مختلف تزیینا  مبماری زمان بیارایخوش

کندی همچنانکه تبلق خاطر ودرش به متون استت د که در ستتوق فر تتچیان به جانب هنر نق تتو م سر ای ا مو

فردوستتود خمستته نظامود هلستتتان و بوستتتان ستتبدی و مسنوی مبنوی که نستت  خطو و ادبو چون  تتاهنامه 

و و بخواندو استت ی و انس و ا  تش با ستتاز یتتبا و محجواش را در کنار دا تتته و مولدا  چاپ ستتنگومج

  ودیو بنیان  ال ق ادبو و وابستگو روحو فر چیان را به ادب و موسیقو با ث مومنوای بنان و قوا

فرستتتتد که بر  تتترب روحو که محمود خردستتتا  را به کودکستتتتان کاوو مومدار و و با وستتتب  ودری دین

حجاب نیز ن تتستتتند و مبلمان زنو که ببضتتا  بوهای و تت  میز موهاد کودکان بر یتتند وخانهخالف مکتب

 ورداختندیبودند به تبلیم و تربی  کودکان مو

 

 کودکستان کاوه و حوادث غیرمترقبه

که نزدیک خانه آنهاس ی و با مبماری  ورودی کودکستانسا ه اس  که به کودکستان کاوو موفر چیان ونج

اندی و فر چیان قدیمو و سنتو و به روا  مناز  آن زمان تتمین آبش از چاهو اس  که در میان حیاط کندو

او نزدیک اندی تتتدی اهر به چاش موترستتتد به آن نزدیک  تتتودی در زوایای خاطر خموش کودکانهکود  مو

سمر های بودن تتتتود  تتتتیطان او را به درون چاو خواهد ک تتتتیدی و در تاریکو هو نا  چاو با دستتتت  و وا ز

یابدی به این یتتتور  که در ری که چندی ببد به یتتتورتو دیگر جنبه واقبی  موغرق خواهد  تتتدی تیتتتو  

ورد و برای آمو از تن بیرونهایش را  تتتتتتتودی  باستابستتتتتتتتانو از فرط هرما به حوض خانه نزدیک مو

هذردد که  یزی  به و رودی دیری نمواش راو موبازی و خنک  تتتتتتدن بر  به حوض و وا تتتتتتورو کناریآب

داند به  و که  مق آب بیش از قد اوستت ی و  تتنا کردن نموا غزاندی در حوا تتورو او را به داخ  حوض مو

به یاد آوردن کابوس چاو کودکستتتتتان و فریاد  و افتدی در حا  غوطه خوردن در میان آب حوضحوض مو

رستتتتتتد و با هرفتن موهایش او را از آب بیرون اش از راو موکردن و یاری خواستتتتتتتن استتتتتت  که نامادری

طلبانه نا تتتتو از بیم غرق ای که نقطه  ط و در آسار اوستتتت ی و حرکا  و هیجانا  یاریک تتتتدی واقبهمو

ر و مواج که ببدها ستتتتاخ  و ستتتتازهای مدو   ی به نحویاردهذ تتتتدن در ذهن و ضتتتتمیر او اسر ماندهار مو

هیر فر چیان  دود هرفتن وا ای دیگر که در دوران کودکو دامندهدی سانحههای او را  ک  مونگارهری

ریزی وی تتتتانو به  به دورچین باغچه استتتت ی که منجر به برخورد  تتتتدید ستتتتر به  به تیز وله و زخم و خون

ز با اکندی و در آغدا حستتتین حکیم زخم وی تتتانو را با ورمنگنا  ضتتتد  ونو مو تتتودی با اینکه میرزا بمو

به نظر نمو بارآور درد و زجری تستتتتتتتکین موقتو چندان مهم  با   ونو  تتتتتتتتدن زخمد  بد از مدتو  یدی ب آ
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انجامد که فر تتتچیان برای مدتو بینایو را به طور کام  از دستتت  هرددی و کار به آنجا موفرستتتا موطاق 

بردی نقش و نگار ا یاء انگیز حس المسه وو مور همین ایام اس  که به توانایو و کارآیو  گ  دهدی دمو

در ذهن بر در   کند و با تخی  و بازآفرینواش را با ک یدن دس  بر سطح ا یاء حس مومحیط ویرامونو

رف از خلق آسار واهدد استتتتادی  تتتگخیدی تا  اقب  مقدراتو که نموآ اهیم و ماهی  حستتتو نقوش نای  موم

نییب سازدد نواز ماندهار بودس د زمانه را از ارا ه نقوش چ مزبدو باز ماند و در آیندو نگارهری چیرو

ری یابدی اینجاستتت  که ه ته ا  یه ز مو تتتود و وس از  تتتش ماو درمان فر تتتچیان بینایو را باکارستتتاز مو

ای استتت د که دارندهان دد جریان هستتتتو به هونههویید که موآیستتتندو بزری ایتا یایو به یاد مو تتتا ر و نو

رغم همه موانع م ید فایدو جمبو واقع آیندی و  لواستبدادهای کلو بر م کال  و میا ب زندهو فا ق مو

 هذارندیآوری وا مو وند و به قله رفیع ناممو

 

 آموزیفرشچیان در مدرسه گلبهار و دوران دانش

خور یدی در خیابان  کر کن  ۱۲۹۱قدیم ای هان اس ی که در سا  ای همدرسه هلبهار از آموز گاه

 ۱۳۱۴کردی فر تتتچیان از ستتتا   ایتتت هان تتستتتیس  تتتدی طبق برنامه جدید وزار  مبارف  تتترو  به کار

به  ۱۳۲۴هذراند و از سا  ابتدایو و قسمتو از تحییال  دروو متوسطه را در این مدرسه مو تحییال 

خان بهادری که با ودرش در طراحو و ک یدن نق ه  د  و همراهو  یسوت ویق ضیاءا دین امامو و مسا

زش رسمو نقا و را از هنرستان آغاز رودی دورو آموتان هنرهای زیبا موفرش همکاری دا   به هنرس

هذارد که منطبق با استتتتتبداد های ا هو استتتت  که در مستتتتیری قدم موکندی این از ا طاف خ یه و موهب مو

هرا به جانب ر تتد و با ندهو استت ی به ویژو آنکه فر تتچیان که از کودکود ط لو درون ستتر تتار او و ستتیر

های مدرستته کردی بیش از درسبودی تیتتاویر و نقوش ا تتیاء و  وازم اطراف هموارو جلب توجه او را مو

وردازی و طراحو انس و ا    دا تتتت ی در منز و که مملو از آسار هنرهای تزیینو و ستتتتر تتتتار از با نقش

ا هام بخش بود از سنین چهارونج سا گو به طراحو و م ق نقو و گار ا یاء و مظاهر موجودا  قش و نن

رف ی دیدی و بارها بر روی کاغذهای طراحو به خواب کودکانه فرو موورداخ  که در اطراف خود مومو

ک یدی هاو از مودر حا و که از درس ریاضو هریزان بود و کارش با مبلم ریاضو به ناراحتو و آ  تگو 

 (۱۷سطر  ۶۲تا  ۵۲ص:ج دی )نکرد و در خانه ونهان مومدرسه فرار مو

 

 میرزاآقا امامیمقدمات هنرآموزی فرشچیان نزد احمد ارچنگ و حاج

در مو یابیم   ق از دیگر مطا ب مندرج در فی  دوم که  رد مقدما  هنرآموزی یاحب ترجمه اس د

 تتش ستتا ه استت ی که کودکو ونج م تتغو  مو دارد در تتچیان را به خوهن وضتتمیر فذهنر آموزی اززمانو 

ای جنبو نیز بیاموزدی به ت ویق و راهنمایو خواستند فرزند ان حرفهبر حسب دوراندی و خانوادو که مو

( همین قلمزنو کودکانه ۷تا  ۱ستتطر  ۵۶ تتودی )ص ودر نزد حاج مهدی قلمزن م تتغو  به کار قلمزنو مو

دهدی حاج میزارآقا اف تتاند و ذوق و  تتوق هنرآموزی به او مور ک تتتزار خاطر او مواستت  که بذر هنر د

ودر نیز نقش مهم در آموزش م سر و  قا تتتتتتتتان فرش و همکاران  مامو و احمد ارچنگ از طراحان و ن ا

هیری در اندی احمد ارچنگ از طراحان زبدو که توانایو چ تتتتتمبارآوری فبا ی  هنری فر تتتتتچیان ای ا کردو

ر را با دس  ورقدر  موازی و مدو   طقوس و دایرو بدون است ادو از وسای  طراحو دا   و خطو ک یدن
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یدد به یتتتتتتتور  کوتاو و مقطبو اما وررنگ و اسرهذار در بارآوری هنر کش و ورهار موخط بو ک تتتتتتت

( وس از ارچنگد حاج میرزاآقا امامو که کارهاهش از مراکز ۷سطر  ۶۳بر چیان م سر واقع  دی )ص 

موزش هنر نگارهری در اواخر سدو سیزدهم و اوای  سدو چهاردهم هجری بود و فر چیان از دو سا گو آ

( در ترقو هنری و تبا و ۲۷سطر  ۷۱کرد )ص ها در کارهاهش هنرآموزی موتا دورو هنرستان تابستان

جاذبه   تتتتدی به این یتتتتور  که فر تتتتچیان تح  تتسیر هنروری وجانبه روحو هنرآموز خود من تتتتت اسر دو

سن  یی  واالی میرزاآقا امامو هم  نگارهری هذ ته را آموخ  و به تذهیب نقش نا   آمد  مبنوی و  خ

( هرچه در مدرسته هلبهار مانند ستایر مدارس به درس ۱ستطر  ۷۲و هم بر تهذیب ن س دست  یاف ی )ص 

ان میرزاآقا امامو د تتتدی باز دو تن از آموزهاران نقا تتتو مدرستتته که هر دو از  تتتاهرهنر توجه جدی نمو

قانه راهنمایو او نقش م تتو  رضتتا به تتتو و ضتتیاءا دین امامو در  تتکوفندهو هنر فر تتچیان و  بودند به نام

ستتخن به ادب هم  تتا ری  تتیریندر بین اه   و که افزون بر هنروری در فن نقا تتوددا تتتندی رضتتا به تتت

یتتدر فرهنگو به جنبه ت تتویقو  ستتبهو  ی با حستتن م تترب مردموکردآمد و )دریا( تخلص موحستتاب مو

خان بهادری در هنرستتتان فر تتچیان را تبلیم و تربی  نظر دا تت  و به همین جه  بر خالف روش  یستتو

( "به تتتو بی تتتر ایتتو  کلو و قوا د و مستتا   فنو را ۱۱ستتطر  ۶۴کردی )ص خاص نمو ومقید به رو تت

( ۱۵-۱۴ستتتتتطر  ۶۴کردی" )ص نمو دادی و در ذهنیا  و خالقی  هنرجویان دخ  و تیتتتتترفآموزش مو

 ]ای هان["ببدها هم که فر چیان  بر را به یور  جدی دنبا  کردد به تو که از استادان انجمن  بر 

(ی ضیاءا دین امامو آموزهار دیگر ۲۲سطر  ۶۴های ادبو را به او آموخ " )ص بودد باز برخو از نکته

 ار فر چیان را در نقا و دیدد او را ت ویق کرد به نقا و در مدرسه هلبهار نیز وس از آنکه استبداد سر

هنرستتتتتتان هنرهای زیبا برود و خود در این راو وی تتتتتقدم  تتتتتدی تا موجبا  انتقا  و موافق  مقاما  اداری 

 (۲۴تا  ۱۱سطر  ۶۵هنرستان را فراهم کردی )ص 

 

 فرشچیان در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

 ترستتتیمو و تزیینو هنرهای تبا و آموزش هنر و مراکز م سر هنرستتتتان هنرهای زیبای ایتتت هان یکو از

دوران مبایتتتتر استتتت ی که در ورتو تتستتتتیس و تدریس هنر در آموز تتتتگاو تنو چند از هنرمندان برجستتتتته 

دوران ما ورورش یافتندی آموز تتگاهو دو تو و رایگان وابستتته به وزار  بازرهانو و وی تته و هنر که در 

خان کاظمکلن  و در ستا  ببد که تیتدی ادارو ک  وی ته و هنر ایت هان بر  هدو  یتتستیس  تد ۱۳۱۵ستا  

سا   رود که ربع واقع در ساح  زایندودر زمینو به مساح  بیس  و چهار هزار مترمسیاد قرار هرف د 

خان یوراسرافی  استاندار وق  ای هان از قرار هر متر ه   لایر خریداری به هم  میرزاقاسمآن قب  

 بب ه تگانه هنرآموزی به  ۱۳۱۸ساختمان آن آغاز  دی وس از وایان یافتن بنا در سا  بنای یدو بوددهرد

های خان بهادری در آن بنای نوبنیاد آغاز به کار کردی از این  بب ه تگانه آموزش ر تهریاس   یسو

زش نقا تتتتتتتو خان بهادری بر  هدو هرف ی و آمونقا تتتتتتتو و نگارهرید تذهیب و نق تتتتتتته قا و را  یستتتتتتتو

 باستتتبلو ووریتتت ا و جواد  ۱۳۲۲ستتتازی و رنگ و روغن به محمد مبیری محو   تتتدی در ستتتا  طبیب 

های نقا و طبیب  و نگارهری و تذهیب هنرآموزی کردو بودند و از یب در ر تهترستم  یرازی که به تر

س دی و با  نوان مدر  رفتند به استخدام وزار  وی ه و هنر درآمدنهنرجویان برجسته هنرستان به  مار مو

 (۷۹تا  ۷۷در هنرستان هنرهای زیبای ای هان م غو  به کار  دندی )ص 
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زی در قچه کهریز ارا  بودی که به هنرآموخور تتیدی از خوانین آ ۱۳۸۴دری متو د ستتا  اخان به یستتو

اخ ی ستتازی وردا ملک و حستتین  تتی  به فراهرفتن نقا تتو طبیب ا ملک کمر بستت ی نزد کما مدرستته کما 

هنرآموزی کرد تا آنکه به  طاهرزادو بهزادوس از آن نیز مدتو در مدرسه ینایع قدیمه تهران نزد حسین 

مبلمان مدرستته یتتنایع قدیمه به تبلیم طراحو ستتنتو و ترستتیم نق تته   داداستتتخدام هنرهای زیبا درآمدی در 

او قرار هرف ی تا اینکه در فرش م تتغو   تتدی در همین زمان بود که طراحو تز ینا  کام مرمر به  هدو 

در ستترورستتتو به ستترورستتتو هنرستتتان هنرهای زیبای ایتت هان منیتتوب  تتدی نقش بهادری  ۱۳۱۵ستتا  

 تتتد که  باستتتبلو هنرستتتتان نق تتتو تاریخو و کارستتتاز بودی و اهمی  نقش کارآمدش به قدری احستتتاس مو

اش چنین ه ته استتتت ی "اهر بارومبلم هنرستتتتتان و همکار او  تتتتدد در ترین  تتتتاهردش که ببدووریتتتت ا قدیم

 ق هنر بهادری وجود ندا  د هنرستان نیز وجود ندا  د آقای بهادری رنسانس هنر در ای هان بودی  ا

یاحبه با ( و فر چیان در م۱۴تا  ۱۳سطر  ۸۳دادی")ص رد ت ویق قرار موبودی هنرجویان را خیلو مو

بهادری به راستتتتو چهرو بزرهو در هنر  هوید "استتتتادبارو بهادری چنین مو( در۱۷د۱۳۷۱تویستتترکانو )

وردازی قا ود  تتتاید در طو  تاری  هنر ایراند به خیتتتوص ایران بودی به ویژو در  تتتیوو طراحو و نقش

وس از دوران ی ویه کسو را ندا ته با یم که به اندازو استاد بهادری  ناخ  و آ نایو با طراحو قا و و 

رای  تتاهردانش دفتری از دانایو بود و برای نقا تتو و آسار هنری دا تتته با تتدی او ب وردازیهای نقش تتیوو

کوش و یتتتتتتتبور بود و با جان و د  آنچه را در توان های مبنوی و مادی فراهم آوردی او ستتتتتتتخ ارزش

( فر تتتچیان در میتتتاحبه با ۲۹تا  ۲۵ستتتطر  ۸۵کردی" )ص دا تتت ی برای وی تتترف   تتتاهردانش ارا ه مو

 تتخیتتی  خیلو محکمو دا تت ی یبنو به حرفو که  ]بهادری[د: "ای تتان دار( نیز اظهار مو۱۳۸۱ایران )

دید یک  اهردی مستبد اس ی همه ایستادی وقتو موکردد ا تقاد دا  ی و وایش موزدد و کاری که مومو

کردی نه فقط از  حاظ تبلیم و تربی د که از کلیه جوانب  تتتتاهردانش را زیر با  و نو  رستتتتیدهو به او مو

ها و افراد متبینو دوستتت  بودی و از کارهای  تتتاهردانش اش این که مسال  با  تتتخیتتتی نمونه هرف یور مو

 دی و  ان هم کمک مو دند به زندهوکرد و  اهردها هم در  ین حا  ت ویق موها خریداری مونبرای آ

ما و دا ته با دی رود خیلو بزرهو دا  ی این کار  ادتش بودی حتو با این که ممکن بود خودش احتیاج 

وزش ندا تتتتتت  که بر کس تنها کوچکترین بخلو در آمندی نهخواستتتتتت   تتتتتتاهردانش خوب ب تتتتتتود ش مو

 (۴تا  ۱سطر ۸۶( و )ص۳۹تا  ۳۷سطر ۸۵دادی")صایسارهرانه یاد مو

 

 سبک کار بهادری

( در بارو سبک کار بهادری چنین ه ته اس : "سبک ایرانو را ۱۳۹۲نبرد )ووری ا در ه تگو با رضایو

او در های خیا و دا تتت ی برای مسا  استتتتاد بهادری ایجاد نمودی او دستتتتو توانا و واقبا  قوی در ایجاد نقش

نگارو )نقش ب تتری ( دو زن را و تت  به هم دادود تیتتویر نمودو که از دور  تتبیه استتلیمو وختایو استت د 

های  جیب و  تتتویدی در ستتتبک ایرانو نقشهای انستتتانو و خیا و مو یکن بادق  و از نزدیک متوجه نقش

 (۲۴تا  ۲۰سطر  ۸۳هیرندی")صهای سنتو قا و قرار موها و طردخیا و در د  نقش

های ستتتتتتتازی و ژرفانمایو با طراحو ستتتتتتتنتو و ارا ه م اهیم  رفانو نمادین از ویژهوتلقیق مبتد  طبیب 

هوید: "فر چیان در نبرد در بارو تتسیر تبلیما  بهادری بر آسار فر چیان موسبک بهادری اس ی رضایو

دری بودی و این دورو هنرجویو خود در ایتتت هاند بی تتتتر از همه متتسر از آموزش و استتتلوب  یستتتو بها

سازی و نقوش سنتود سبک ای او تداوم دا ته اس ی تل یق طبیب هاد هموارو در طو  زندهو حرفهآموزو
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های بدیع و خالقانهد مت او  دیدن و ستتتتتتتاخ  و ستتتتتتتازها و هرف  و هیرهای یا استتتتتتتتی  ایرانو و طراحو

هنرمند و وق ه ا با جس  و جوی بوو سیرو ای ان بود که ببده کمبتکرانه فر چیان در آغاز متتسر از سب

 (۳۳تا  ۲۹سطر  ۸۵ا مللو به تکام  رسیدی" )صدر سطح بین

هوید: "ستتبک و روش بهادری بی تتتر قا   به ایتتا   نگارهری قدیم نبرد به نق  از فر تتچیان مورضتتایو

یی  جایز مو ستر نگارهری ا س د در حا و که فر چیان نوآوری و خالقی  را در ب س ی   مردوبودو ا ا

 (۳۰-۲۹سطر  ۸۷اندی" )صو هموارو سر این موضو  بحث دا ته

بار  ند و نماد و ا ت ته بهادری بد   و خالقی  در طراحو فرش و نقوش ایرانو را به کما  رستتتتتتتتا "ا ب

طراحو فرش هردید و هنر فرش را چندین سا  به جلو بردی  یکن مست ه و چا ش اود  دم تداخ  و آمیزش 

ی خالقانه بهادری هاهرایو" در نگارهری ستتنتو بودی به هر حا  فر تتچیان آموزونگاری" یا "واقع"طبیب 

 (۴۰تا  ۳۵سطر  ۸۷هنر فرش را در نگارهری آزمود و به کما  رساندی" )ص در

در بارو ادامه تحیتتتتتیال  تکمیلو فر تتتتتچیان در ارووا و بخش نخسلللللت کتاب  باقی مطالب فصلللللل دو  از

کتاب که به خدما  در فصللول سللو  و چهار  و پنج  بخش نخسللت استتتخدام او در وزار  فرهنگ استت ی 

نگو فر تتتتچیان و افتخارا  و اظهارنظر هنر تتتتناستتتتان و هنرمندان دربارو جال   قدر او و چگونگو فره

هاد م تتتتارکتش در تتستتتتیس مراکز ها و موزوآسار هنری این استتتتتاد  زیز اختیتتتتاص داردد از نمای تتتتگاو

یادی مو ها و یادبودهایو که به وی تبلق یافته اس د سخن به میانفرهنگو و هنری و جوا ز و بزرهدا  

های اخالقو و  ال ق فرهنگو بینو و ویژهووردازدد جهانکه به تبیین  تتخیتتی  هنرمند مو  فصللل شللشلل 

با او را  ای که از نزدیک توفیق میتتاحب  و مبا تتر رستتاندی خوانندوفر تتچیان را به اطال  خوانندو مو

دی باایمان و  تتتاکر و ا ب مندرج در این فیتتت  خواهد دانستتت د فر تتتچیان مرندا تتتته استتت ی از خال  مط

متوک  به  طف و کرم ا هو و وایبند به راستتتتو و درستتتتو و یتتتدق ه تار استتت ی با فروزو فروتنو و ادب 

دوستتتتو و  ال ق وطنو  تتتناستتتو و خو تتترویو در مناستتتبا  و مراودا  اجتما و مقید به ایرانذاتو وق 

 که   و احترام نستتب  به همه مردمزمین در  ریتته جهانو و ابراز محبواستتداری از م اخر و متسر ایران

  ودینیس ی نسب  به همه مردم ابراز و ا ما  مو وبه مرز م خی اش محدودحس انسانو

بر حستتب رنگ و  ستت او هایدر بارو آسار فر تتچیان و استتلوب نقا تتو اشبخش دو  و فصللول چهارگانه

رنگ و روغن و  –هوآش  – بر موارد استتتت ادو از رنگ اکریلیکدهدد که م تتتتم  و مومواد  تتترد جامب

های فر تتتتتتتچیان قلم و طراحوستتتتتتتیاو –رنگ اوستتتتتتت ی و به مبرفو آسار رنگو های مدادی و تکطراحو

 هرددیهای خیویو و  خیو نگهداری موهای دو تو و مجمو هوردازدی که در موزومو

فر تتتچیان و  مندرج در کتاب و  تتترد و بیان جز یا  زندهو در وایان مقا  ه تنو استتت د وستتتب  مطا ب

دهدد در  ین آنکه خوانندو را با انبوهو از بستتتتتتتط و ت یتتتتتتتی  کاملو که از موضتتتتتتتو ا  مطروحه مو

کندد کند و از این حیث جا ب و ارزندو استتتتتتت د هاو به خوانندو ا قاء موهای هوناهون روبرو مودانستتتتتتتتنو

هر نق  و ن تتتتتر موضتتتتتو ا  کتاب درج هردیدو استتتتت  که ا ردی از مطا ب غیرضتتتتتروری نیز در تلوموا

  دی یاف  موجد خللو نمونمو

ق  کافو ن دو اس ی از آن جمله "طلب سالمتو" به جای ددر ویراستاری مطا ب نیز هاو در موارد جز و 

"طلب ستتالم " که خود میتتدر استت  و نیازی به افزودن یاء میتتدری نداردی و "طلب توفیق آرزو دارد" 

( ا بته این موارد جز و ستتتتهوی از ۲۷و  ۲۴وی تتتتگ تار ستتتتطرهای به جای آرزوی توفیق داردی )ص دوم 
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متجور و  ه تتتتتتتاید کهع بر اه  ادب و هنر موفیضتتتتتتتو موستتتتتتت   اندنش بابکاهد و خواهمی  کلو کتاب نمو

 م کور اه  نظر اس ی

 

 ب سها -منوچهر برومند   

 ۲۰۱8پاریس پنج  اکتبر 

 

 

 

 


