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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

جايگاه اسب در آثار استاد محمود فرشچيان
 
امير رضائي نبرد *  

چكيده
اسب پيش از اسالم و در اساطير، متون كهن ديني، شاهنامه، دوره هاي تاريخي و آثار به جا مانده از آن 
دوران، داراي نقشي بسيار حياتي، ارزشمند بوده  و همواره مورد ستايش قرار مي گرفت و غير از استفاده 
رايج آن مانند حمل و نقل و شکار، کارکردهاي آييني، اقتصادي، رزمي، بزمي، تزئيني و تشريفاتي نيز داشته 
است. پس از اسالم هم با اشاره به اسب در برخي آيات قرآن کريم ،  متون ايراني– اسالمي و اسب نامه ها 
(فرس نامه ها) ، از سرشــت نيك و پر اهميت اين موجود سخن به ميان آمده است. به طور كلي ، نگاره 
اسب در تاريخ فرهنگ و هنر ايران ، به ويژه نگارگري و نقاشي ايراني ، جايگاه ممتاز و شايسته داشته 
است . در آثار محمود فرشچيان نيز اسب در مضامين مختلفي تجلي يافته اما وجه تفاوت و تمايز نقش آن 
در کارهاي وي عالوه بركاركردهاي دوره هاي گذشته و بازآفريني آثار، حضور نمادين، روانشناسانه و 
بيان هنري ويژه وكم نظير اين حيوان مي باشد . اسب دراين بخش از آثار، رها از هر كاركرد، منفعت و 
غايت، نشانه و نماد  هواي نفس، سرکشي، تزكيه، آزادي، تعالي و عميق ترين معاني نهفته در وجود آدمي 
است،كه كم تر درآثار گذشتگان ديده شده است. در اين نوشتار ابتدا جايگاه اسب در دوره هاي مختلف 
تاريخي مورد مطالعه قرار گرفته و سپس نقش آن در آثار محمود فرشچيان بررسي شده است. تاکيد بر 
پيش رو نگرش خالق و به ويژه بيان روانشناسانه و نشانه شناسانه اسب در آثار اين هنرمند، فرضيه اين 
تحقيق بوده است . اين پژوهش نظري و با روش توصيفي – تحليلي آثار انجام پذيرفته و هدف آن بررسي 
چگونگي حضور اسب و بيان هنري و رمز گشايي مفاهيم روانشناسانه و نشانه شناسانه آن بوده كه در  

مضامين گوناگون آثار فرشچيان تجلي پيدا كرده  است . 

واژگان كليدي 
اسب، روانشناسي، نشانه شناسي، نماد، محمود فرشچيان، نقاشي.
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جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

مقدمه
 نقش اسب در گذر تاريخ و در ميان اسطوره ها و رسوم 
اقوام مختلف جهان، داراي  مفاهيم و معاني گوناگوني بوده 
و همواره داراي جايگاه ويژه اي است. به طور مثال، اسب 
با خدايان خورشيد و دريا مرتبط بود و در هنر تدفيني، به 
عنوان نماد مرگ، روان متوفي را با خود مي برد. « اپونا ١، 
اسب- الهه سلتي٢ ، به طور گسترده اي در اروپا به عنوان 
خداي مربوط به تدفين، مورد ستايش بود ...اسب به عنوان 
يک حيوان وابسته به قرباني در ادبيات برهمني به مراتب 
ستوده مي شد ، و در قرباني اسب سلطنتي (سنسکريت 
آشوامدها٣) اهميت فراوان يافته است ... بر روي کهن ترين 
يادمان هاي بودايي، يعني ستون هاي آشوکا٤، اسب يکي از 
چهار حيوان مقدس است ...در چين، اسب ( ما)٥ يانگ است، 
بنابراين،  دارد.  شکاف  بدون  و  فرد  به  منحصر  سم  زيرا 
نماد حالت مردانگي است. اسب ، هفتمين شاخه از دوازده 
شاخه زميني تقويم چيني است ... اسب در اساطير و قصه هاي 
عاميانه و مراسم ديني ژاپني ها مقامي ارجمند داشته است. 
خدايان  معبد  به  را  اسب  که  بود  اين  بر  رسم  گذشته  در 

شينتو تقديم مي کردند . 
اسب سياه براي تقاضاي باران از خدا و اسب سفيد 
براي هواي خوب ، قرباني مي شد ...اسب بالدار اساطيري 
يوناني ، پگاسوس٦، از نسل مدوزا٧  و پوسئيدون/ نپتون ، 
خداي درياهاست ..پگاسوس ، مرکب پرسئوس٨ و بلروفون ٩

بود و در تمثيالت دوره رنسانس ، نماد شهرت شد». (هال،
تاريخ  در  و  ايرانيان  نزد  اسب  همچنين،   (٢٧-٢٤  ،١٣٨٧
فرهنگ و هنر ايران ، همواره مورد ستايش و تكريم بوده 
است. درآثار به جا مانده از مكاتب نگارگري گذشته، اسب 
همواره به عنوان يک حيوان سودمند و عنصري ارزشمند 
در فضا و ترکيب بندي آثار، مورد توجه نگارگران قرار 

گرفته است .
 در اين ميان محمود فرشچيان به عنوان يك هنرمند 
جهاني، با رعايت قواعد جهان شمول هنر در قلمرو نقاشي 
ايراني، بنيان گذار سبك و مكتب خاصي است كه در عين 
توجه به اصالت مباني سنتي نگارگري ايران، با نبوغ ذاتي، 
نوآوري و خالقيت ويژه خود بر تعالي نقاشي ايراني افزوده 

است .
نقش اسب در سه کتاب برجسته فرشچيان، بالغ بر سي 
اثر مي شود که دربرگيرنده بيش ترين تصاوير اسب است و 
اين تعداد به شش گروه تقسيم شده و از اين ميان شش اثر 
مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارخواهد گرفت . مجموعه 
آثار عبارتند از: ١- نقاشي ها و طراحي هاي محمود فرشچيان  
١٣٥٥ (١١ اثر) ٢- مجموعه آثار برگزيده يونسكو، آلمان  
١٣٧٠ (١٢ اثر) ٣ -  مجموعه آثار برگزيده يونسكو- ايتاليا 

١٣٨٢(٧ اثر) 
اين پژوهش، نظري و با روش توصيفي – تحليلي آثار 
انجام مي پذيرد و سعي بر آن است تا به اجمال  نقش اسب 

1-Epona    
2-Celtic    
3-Ashvamedha 
4- Ashoka    
5-Ma     
6- Pegasus   
7-Medusa   
8-Perseus  
9-Bellerophon 
10- Symbol
11- Psychology   
12 - Semiology
13-Etymological
14-Eohippus

در قبل و بعد از اسالم مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و 
سپس  با ارائه اين پيش زمينه دربخش اصلي به اسب نگاره ها 
و چگونگي بيان هنري آن در آثار محمود فرشچيان پرداخته 
شود. براي اين منظور نخست اسب نگاره هاي مورد اشاره 
به شش گروه تقسيم و سپس به فراخور نوشتار بررسي 
خواهد شد و به ويژه اسب، مستقل به صورت نماد١٠(منفرد 
و در ترکيب)، با رويکرد روان شناسي١١ و نشانه شناسي١٢ 

مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت .
١- نقش اسب در ايران پيش از اسالم

واژه اسب به لحـاظ ريشه شنـاختي١٣ چنين اسـت : 
در  که  يال  و  سم  داراي  اهلي  پاي  چهار   [asb] اسب   »
فارسي  شود؛«  مي  گرفته  کار  به  بار  کشيدن  و  سواري 
 aspa- : ؛ قس اوستاييaspa  -:ايراني باستان » asp :ميانه
فارسي باستان:aspa- «اسب» (<مادي) ، asa- «اسب» 

سنسکريت :- avśá»نريان».(حسن دوست ، ١٣٨٣ ، ٨٦ )
اوليه١٤ اسب  يافته  تكامل  را  كنوني  اسب  دانشمندان 

داشته  تغييراتي  گوناگون  هاي  سرزمين  در  كه  دانند  مي 
باز  دير  از   ، نجيب  و  اهورايي  موجود  اين  اسب،  است. 
طوري  به  بوده  فراواني  ارزش  داراي  ما  نياكان  براي 
كه اين موضوع را مي توان به خوبي از آثار به جا مانده 
و  منقوش  هاي  سفال   ،(١ (تصوير  ها  نگاره  صخره  بر 
و  لرستان  كوهدشت  مناطق  در  شده  يافته  هاي  مفرغ 
دريافت. كردستان  اورامان  در  تاش»  «مه  غار  ديواره 

    «در ادبيات اوستايي، نقش اسب در انديشه و زندگي 
به  ايزدان  از  يك  هر  تقريبا  كه  است  حدي  تا  مردمان 
اي با اين حيوان سرو كار دارند . چنان كه فرشته  گونه 
 [-druvaspa درواسپ[  اوستا  در  چارپايان  نگهبان 
در  همچنين   (٥٤  ،١٣٨٢ (جعفري،  است».  شده  خوانده 
فرهنگ و هنر ايران كهن، نام بسياري از ايزدان، پهلوانان 
و اسطوره ها به چشم مي خورد كه با نام اين حيوان در 
آميخته است. گشنسب[ gušnasp]   (دارنده اسب نر) - 
درواسپ ] druwasp ] (دارنده اسب درست و سالم) - 
بيور اسب [bēwarasp]   (دارنده ده هزار اسب)- سياوش 
[siyāwaxš ]  (دارنده اسب سياه يا قهوه اي) - لهراسب 
 karsāsp](دارنده اسب تيز رو)- گرشاسب [ luhrāsp]
 [ [tahmāsp (دارنده اسب الغر)- تهماسب [ / karšāsp
(دارنده اسب فربه و زورمند) و غيره.  در روايات و متون 
در  باستان،  ايران  پيامبر  زرتشت،  كه   آمده  نيز  تاريخي 

كودكي به وسيله اسبان نگهداري شد .
درتاريخ اساطيري ايران چنين مي خوانيم كه  مهر از 
مهم ترين ايزدان ايران باستان است  و پاسداري از پيمان ها و 
نظم و راستي  وظيفه اصلي اوست . « او برگردونه مينوي 
ستاره نشاني با چهار اسب سفيد ناميرا كه نعل هاي زرين 
و سيمين دارند و ساخته سپند مينو هستند سوار مي شود . 
اسب هاي مهر بدون سايه هستند».(آموزگار، ١٣٨٤، ٢٠) 
درباره اهميت و نقش اسب به عنوان ياور ايزدان در اوستا 
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فرضي  نام  تتيس،   ،Tethys  -1
دريايي است كه در دوران سوم، 
فالت  راه  از  را  مديترانه  درياي 
ايران به جزاير آنتيل مي پيوست، 
را  ايران  فالت  هاي  گودي  و 

پوشانيده بود 
Kassites -۲ ، از کهن ترين اقوام 
ايراني ساکن در غرب فالت ايران، 
و نام کاسي ها در هزاره دوم ق.م 
و  بابلي  سومري،  هاي  کتيبه  در 

ايالمي نگاشته گرديده است .
Mirizir -۳ ،  الهه  پرورش اسب، 
مورد ستايش در زمان کاسي ها 
در غرب و سکاها در شرق فالت 

ايران .

و در قسمت آبان يشت آمده : « از براي من اي زرتشت 
اسپنتمان اين اردويسور ناهيد را بستاي كسي كه ...با چهار 
اسب بزرگ و سفيد يك رنگ و يك نژاد به خصومت همه 
دشمنان از ديوها و مردمان و جادوان و پري ها و كاوي ها 
و كرپان هاي ستمكار غلبه كند. براي فروغ و فرش من او را 
با نماز بلند مي ستايم».(پور داوود،١٣٥٦ ، ٢٣٩ ) همچنين، 
«تصور آگني به صورت اسب، ايندره به مانند گاو نر و عقاب 
در اساطير ودايي با تصورات اوستايي درباره ايزد بهرام و 
ايزد تيشتر كه شكل هاي حيواني متعددي به خود مي گيرند ، 
هماهنگ است . خدايان گردونه دارند و اسب هاي آسماني 
گردونه هاي ايشان را به هر كجا كه خاطر خواه خدايان 

است ، مي برند». (بهار،١٣٧٦، ٤٦١و٤٦٢)
      آب وهواي فالت ايران با توجه به كاوش هاي انجام 
گرفته و مدارك موثق باستان شناسي وشواهد موجود در 
دوره هاي گذشته نسبت به امروز به كلي تفاوت داشته است 
« اين فالت در دوران سوم در زير آب درياي تتيس١بود. 
در اواخر دوران سوم فالت ايران اندك اندك از زير آب 
وجود  براي به  كافي  رطوبت  اين دوره  ... در  بيرون آمد 
آمدن جنگل هاي سرسبز و مراتع وسيع در حاشيه درياي 
سرزمين  اين  و  بوده  موجود  ايران  فالت  تمام  و  مركزي 
هوايي مرطوب داشته است». (فره وشي، ١٣٨٢، ١٨ ) و 
در نتيجه فالت ايران به خاطر داشتن چنين شرايط زيستي 
مساعد ، از اصلي ترين مراكز پرورش و نگهداري اسب در 

دنياي كهن بوده است .
اسب، حيوان قابلي است كه به خاطر زيبايي، سرعت و 
قدرت ، همواره مورد ستايش و استفاده گوناگون مردمان 

اوليه فالت ايران و آريايي ها بوده است. « در شمال بين النهرين، 
کاسي ها٢، که در حدود ١٨٠٠ پيش از ميالد از همان منطقه 
آمدند ، الهه پرورش اسب به نام ميريزير٣ را مي پرستيدند». 

(هال، ١٣٨٧ ، ٢٤و٢٥)
 بعدهـا در سيـر تـاريخي« اسـب توسـط كاسـي هـابه 
بين النهرين  برده شد. قبل از هجوم  بابلي ها با اسب آشنا 
نبودند وحتي در قوانين همورابي (٢٠٨١-٢١٢٣قبل ازميالد) 
با آن که از ساير حيوانات نام  برده شده، نشاني از اسب  
ديده نمي شود . . . دسته ديگر آريايي ها، يعني هيتي ها، و 
ميتاني ها، اسب را به آسياي صغير بردند. در حدود سال 
١٧٠٠ قبل ازميالد  اسب به وسيله پايه گذاران سلسله شانگ 
به چين رفت. بردن اسب به مصرب توسط  هيکسس ها انجام 
اسب، از فالت  ،١٣٤٣ ،  ٣٧ ) و سپس  گرفت». (سمسار 
ايران به داليل و کارکردهاي گوناگون  به ديگر نقاط دنياي 

كهن راه يافت .
نقش اسب دربسياري از آثار دوره هاي تاريخي هنر 
ايران ديده مي شود كه مي توان به موارد زير اشاره کرد: 
مهر هاي كشف شده از سيلك، مجسمه منقوش اسب متعلق 
به سده هشتم پيش از ميالد در كشفيات شوش، مجسمه 
زرين  کاسه  ميالد،  از  قبل  دوم  هزاره  ماکو،  اسب،  سفالي 
کشف  طالي  جام  ماناها،   به  متعلق  حسنلو،  نقره  و جام 
شده در چراغعلي تپه گيالن و....«در آثار عهد هخامنشي، 
اولين اثري که نام اسب در آن ديده مي شود، لوحه زرين 
آريارامنه (٦٤٠-  ٦١٥ قبل از ميالد) جد داريوش بزرگ 
است، كه در تپه هگمتانه به دست آمده است. متن لوح اين 
است: « آريارمنه شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر 
چيش پيش شاه، نوه هخامنش، آريارمنه شاه گويد: اين کشور 
نيک  مردم  خوب و  هاي  اسب  داراي  پارس که من دارم ، 
مي باشد. اهوارا مزدا آن را به من عطا فرموده است . از 
مرحمت اهورا مزدا من شاه اين کشورم آريارمنه شاه گويد 

اهورا مزدا مرا ياري کند ». (همان، ٣٩ و ٤٠)
تخت  در  داريوش  نوشته  سنگ   ، بيستون  کتيبه  در 
جمشيد ، تپه هگمتانه و  به طور کلي در بيش تر کتيبه ها، 
عالي  هاي  اسب  غيره  و  زرين،  و  سيمين  الواح  ديوارها، 
کشور ايران ديده مي شود. اسب درآثار به جا مانده اين 
دوره، داراي عضالتي قوي و كوتاه، استخوان بندي محكم  
و سرشار از القاي مفاهيم نمادين، قدرت آييني  و نيروهاي 

فوق طبيعي و اسطوره اي است . (تصوير٢ )
 از شخصيت هاي مهم دولتي دوره هاي گذشته که 
با اسب ارتباط مي يابد، مي توان به آخور ساالر اشاره 
اصطبل  يا  آخور  رئيس  معني  به  پهلوي  واژه  از  كرد،كه 
اشراف  و  پارت  پادشاه  هاي  «سرگرمي  است.  سلطنتي 
نمونه سرگرمي اشراف هند واروپايي بود. چون از تبار بيابان 
گردان بودند، بيش تر عمر را بر روي اسب مي گذرانيدند. 
و  مهماني  و  جنگ  به  اسب  برپشت  نويسد:   مي  ژوستن 
كارهاي عمومي وخصوصي مي روند.  بر پشت اسب سفر 

 تصوير ۱- صخره نگاره «شكار با تير و كمان» كوهدشت لرستان، 
حدود ۸  هزار ق م 

 تصوير ۲-  « ارابه ران در حال آوردن ارابه شاه»، قسمت شمالي 
پلكان شرقي آپادانا تخت جمشيد، هخامنشيان
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مي كنند و بر آن مي ايستند ، داد و ستد و صحبت مي كنند». 
(كالج ، ١٣٨٥ ، ٨٢و٨٣ ) (تصوير٣ )            

 از موارد ديگري که اهميت اسب در دوره پارتي را 
نشان مي دهد، نقش اسب، يا سر اسب بر پشت سکه هاي 
پارتي است که مي توان به سکه هاي اشک دوم (تير داد 
اول)، اشک سوم (اردوان اول)، اشک چهارم( فري ياپت) و 

اشک ششم (مهرداد اول) اشاره کرد. 
  اسب در  دوره ساسانيان نيز بسيار با اهميت بود 
نقش  در  خوبي  به  موضوع  اين  داشت.  زيادي  کاربرد  و 
برجسته هاي زيادي که بر جا مانده مشهود است. مانند، 
در  مزدا  اهورا  دست  به  اول  اردشير  شدن  شاه  نمايش 
نقش رستم، غلبه شاپور بر والرين امپراطور دوم در نقش 
رستم، جنگ سواره بهرام دوم با ناشناس در نقش رستم، 
نقش برجسته گودرز در بيستون، تنگ آب در فيروزآباد و 
نيز درفلز كاري و نقاشي هاي ديواري خانه فرسك ها و 

كنيساي دورا– اروپوس.   
 ٢-  اسب در ايران دوره اسالمي

      اسب در دوره اسالمي نيز جايگاهي بسيار شايسته 
داشته است، چنان كه خداوند متعال در قرآن كريم  و در 
سوره هاي آل عمران (١٤) ، االنفال (٦٠) ، نحل(٨) ، ص 
(٣١) و العاديات (١-٥) جهت  تزكيه و تمثيل ، خود به آن 
سوگند ياد كرده است . بسم اهللا الرحمن الرحيم   و العاديت 
ضبحا (١) فالموريت قدحا (٢) فالمغيرت صبحا (٣) فاثرن 

به  نقعا (٤) فوسطن به  جمعا (٥)
قسم به اسبان تندرو نفس افتاده(١) که خارج کننده آتش 
هستند(٢) پس هجوم کننده در صبحند(٣) و گرد و غبار 
برانگيختند(٤) و سپاه دشمن را همه در ميان گرفتند(٥). 

(العاديات، ١تا٥ )
الخير   : فرمودند  آن  درباره  (ص)  اكرم  پيامبر  ونيز 
معقود بنواصي الخيل الي يوم القيامه و المنفق علي الخيل 
كالباسط كفه بالنفقه ال يقبضها . نيكي تا قيامت به پيشاني 

اسبان بسته است ، خرج اسب چون نفقه ضروريست و 
نبايد از آن امساك كنند .(تنکابني، ١٣٨٦، ٣٥) همچنين در 
نهج البالغه و احاديث و متون ديني اسالمي، اسب داراي 

احترام  قابل توجهي است . 
ذوالجناح  امير(ع)،  حضرت  دلدل   ، پيامبر(ص)  براق   
طبق  که  خاکستري  اسب  و  (ع)  حسين  امام  بال)  (داراي 
روايات، حضرت مهدي (عج) سوار بر آن ظهور خواهند 
کرد ، خود اهميت ويژه اين حيوان را در فرهنگ اسالمي 

بازگو  مي نمايد . 
      « بعد از ظهور اسالم نيز در ايران و ساير كشورهاي 
ميرآخوري  منصب  و  ساالري  آخور  تشكيالت  اسالمي 
اهميت خود را حفظ كرد ؛ به طوري كه در دستگاه خالفت 
هاي  اصطبل  تشكيالت  كل  رئيس  آخور  مير  عباسي، 
حكومت  دوران  در  ششم  سده  در  و   .  .  . بود  حكومتي 

تصوير ۴- ديوار نگاره،  شكارگر قوش به دست، نيشابور، سده 
چهارم قمري 

تصوير ۳ – ديوارنگاره، شكارگر ، دورا – اروپوس، سده دوم ميالدي، اشكانيان 
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  تصوير ۵- نگاره اي از نسخه شاهنامه،  نبرد بهرام گور با اژدها، 
شيراز، ۷۷۲ هجري قمري 

 تصوير ۶ - كمال الدين بهزاد،  دارا و شبان ، بوستان سعدي،كتابخانه 
سلطنتي مصر، قاهره ۸۹۳، هجری قمری

سلجوقيان و مغوالن «الغ قيماز » ودر زمان صفويه از لقب 
مهتران و خاصگان مير آخور استفاده مي شد». (بياني، 

١٣٨٣، ٣٦١و٣٦٢)
در نگارگري بعد از اسالم، اسب در صحنه هاي شکار، 
و  ها  کتاب  در  درباري  تشريفات  نقل،  و  حمل  رزم،  بزم، 
مرقعات زيادي به تصوير در آمده است. البته بيش تر اين 
نگاره ها جنبه تاريخي و روايتي دارند. ( تصاوير ٦ – ٤ )      
يكي از نگارگراني كه در آثارش توجه ويژه اي به اسب 
و حاالت آن نموده، كمال الدين بهزاد، پرآوازه ترين هنرمند 
مكتب هرات است . گر چه محور اصلي در آثار بهزاد انسان 
مي باشد ولي ساير عناصر طبيعت به ويژه نقش اسب در 
آثار او داراي جايگاه ممتازي است .« آن چه مسلم است 
اين كه شناخت كامل هنرمند از ويژگي ، حركات و سكنات 
اسب به خوبي مشهود است، به طوري كه با چيره دستي، 
تيزبيني، دقت و وسواس هر چه تمام به ترسيم جزئيات 
اندام  و حركات اسب ها و رنگ و نشان آن ها پرداخته كه 
بدون شك استفاده از فرس نامه هايي چون فرس نامه شاه 
قلي مي توانسته كمك شايان و موثري برآگاهي هر چه 

بيش تر استاد بنمايد». (همان،  ٣٧٩)

 ٣- بررسي تصوير اسب در آثار محمود فرشچيان
  در اين بخش از نوشتار، سه مجموعه فرشچيان كه 
مورد  است،  اسب  تصاوير  تعداد  ترين  بيش  دربرگيرنده 
بررسي قرار مي گيرد. تصاوير اسب در اين مجموعه ها 
مجموعا بالغ بر ٣٠  اثر مي شود كه در مضامين گوناگوني 
تجلي يافته و از اين ميان تعداد ٦ اثر انتخاب شده است. 
به طور کلي اسب درآثار بررسي شده محمود فرشچيان 
به چهارگروه قابل تقسيم است: ١- اسب در حماسه (ملي، 
شاهنامه و عرفاني- مذهبي، عصرعاشورا ) ٢- اسب در 
بزم و بازي ٣- اسب در شکار٤- اسب مستقل به صورت 
تصوير  پراكندگي  جدول  ودر  ترکيب)  در  و  (منفرد  نماد 

اسب اين گروه ها مشخص شده است.
در گروه آخر و اصلي اين نوشتار، يعني اسب مستقل 
گرفته  قرار  آثاري   ، منفرد)  و  (ترکيبي  نماد  صورت  به 
است که آگاهانه و هدفمند توسط هنرمند خلق گرديده و با 
صراحت به مفاهيم و معاني روان شناسي و نشانه شناسي 

اشاره دارد.
رويکردي  با  گرچه  سوم،  خوان  چون  آثاري  يعني،   
نشانه  و  نمادين  کارکردي  داراي  هرمنوتيکي  و  تاويلي 
شناختي نيز مي تواند باشد، اما اساس و مالک طبقه بندي، 
مضمون و نحوه حضور اسب در ترکيب بندي و بيان اثر 
بوده است. در نتيجه خوان سوم در گروه حماسه (ملي) 

جاي گرفته است.

الف-  اسب درحماسه (ملي، شاهنامه)
و  پهلواني  فضاي  چنين  در  اسب  تصوير  و  نقش 
اساطيري بسيار قابل توجه و پر اهميت مي باشد . اسب 
سياوش، شبرنگ بهزاد است.  بهزاد ، نام اسب سياه رنگ 
پسر  به  را  آن  گشتاسب  سرانجام  كه  بود  نيز  گشتاسب 
خود، اسفنديار، بخشيد.  اسب هاي قهرمانان شاهنامه به 
طور كلي سياه هستند.  سمند، نام اسب سر افراز گرشاسب 
و در شاهنامه فردوسي نام اسب گرد آفريد است. اسب 
سفيد را خنگ ناميدند و كنايه از مهر و اسب مقدسين و 
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قهرمانان اساطيري بوده است. ابلق نيز اسبي سياه و سفيد 
را گويند كه كنايه از قمر و سپيده دم است. 

 رخش، اسب رستم از باشكوه ترين آفريده هاي روايي 
شاهنامه است كه با سوار تهمتنش ، داراي رابطه اي بسيار 

عاطفي است . 
همچنين آورده اند که رستم و رخش در کنار هم و در 
دوگور مجاور هم به خاک سپرده شده اند كه اين مظهري 
از تعامل متعالي انسان و حيوان است. به هر حال «اسطوره 
 .  .  . هاست  اسطوره  ترين  شناخته  و  ترين  رايج  قهرمان 
اسطوره داراي جاذبه اي فريبنده است و اگر چه كم تر به 
چشم مي آيد اما اهميت رواني بسيار دارد». (يونگ،١٣٧٧ 

(١٦٢،
 به طور کلي اسب در حاالت و تصاوير بسيار گوناگوني 
كه  شده  توصيف  فردوسي،  طوس،  حكيم  شاهنامه  در 
عبارت است از: «آهو بر،آتش جوش ،آگنده يال، باد جهنده، 
بلند پر، بور ابرش، پيل زور، پوالدسم، تندرخروش، تيز تك، 
تكاور، خنجرگوش، جنگي، ديو مانند، دريا جوش، زاغ چشم، 
زمين كوب، رعد خروش، ره نورد، رويينه سم، رخشان و 
رخشنده، ستيزنده، شيرژيان، صدلشگر، كه بيستون، گاو 
دم، گشاده زنخ، لعل بر، ماهي در دريا، مرغ پر، هور رفتار، 
يار نيك، گرگ مانند، شير كش، گرد سرين، اسب هژبر، شاه 
اسب، اسب رهوار، اسب باركش، اسب برگستوان ور، اسب 

زرين لگام». (رستگار، ١٣٥٣ ، ٤٣٤ – ٤٢٩ ) 
 محمود فرشچيان نيز با خالقيت و مهارت ويژه خود 
و ظرايف  و  نموده  تعمق  اسب  حاالت  و  رنگ  اندام،  در 

تصوير  به  را  شكوه  با  و  نجيب  حيوان  اين  هاي  زيبايي 
كشيده است. (تصاوير٧ -٩ ) تابلوهاي خوان سوم رستم و 
سهراب و گردآفريد، آثاري هستند كه نقش اسب در حماسه 
سوم  خوان  تابلوي  جا  اين  در  و  كنند  مي  روايت  را  ملي 

مورد بررسي قرار مي گيرد.
بررسي نگاره خوان سوم رستم

نگاره خوان سوم رستم، يکي از با شکوه ترين حماسه هاي 

تصوير ۸-فرشچيان، حاالت مختلف اسب براي ايجاد  ترکيب بندي ،
قلم گيري

تصوير ۷- فرشچيان، طراحي از اندام و حاالت اسب، ۱۳۸۲

مصور داستاني ايران به شمار مي رود. (تصوير١٠) اليه 
نهفته در  اين نگاره، جدال اسطوره اي و تاريخي خير و شر 

است، يعني رستم نشانه خير و اژدها نماد شر مي باشد . 
شمشير  چنان  آفرين،  پهلوان  دادار  ياري  به  رستم 
آهيخته را به نشانه انزجار و نفرت از پليدي، به آسمان 
برکشيده که هر آن لحظه فرود و فروپاشيدن سر اژدها را 

مي توان نظاره گر بود. 
واقعي  هاي  پيکره  به  وفاداري  و  آناتومي  اثر  اين  در 
 . است  مشهود  آن  گر  داللت  و  حماسي  بيان  خدمت  در 
نحوه جاي گيري رستم چابك و با صالبت در کانون اثر و 
متمايل به سمت راست و اژدهاي مهيب و نيروهاي اهريمني 

تصوير ۹- فرشچيان، سهراب و گردآفريد، ۱۳۴۵
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   اسب در نگاره خوان سوم رستم، بسيار جاندار و 
پوياست و عالوه بر اين که در مركز اثر رستم دستان و 
رخش آتش سپار و اژدهاي سهمناك به هم در آميخته اند 
در پس زمينه نيز خط محيطي کوه به طور مورب فضاي 
پشت درگيري را به دو قسمت تقسيم نموده و عالوه بر اين 
ابرها نيز بر خالف حرکت کوه در حرکتند كه اين تمهيدات 

تجسمي بر پويايي ميدان کارزار مي افزايد .
در طراحي اين اثر ، به پوشش و ادوات جنگي ( كاله خود، 
گرز گاو سر ، تير و كمان ، شمشير ، سپر و زين و يراق اسب )، 
توجه ويژه  شده است . طيف هاي گرم رنگ سرخي  كه 
آگاهانه براي پوشش رستم (ببر بيان ) و رنگ اسب پيشاني 
سفيد و شعله هاي خروشان دهان اژدها  به كار رفته است، 
همگي در جهت القاي كارزاري خونين طراحي شده اند. عدد 
آييني و نمادين سه و اژدهاي مهيب و نبرد جانانه  مي تواند 
با تاويلي نشانه اي و عارفانه به عنوان نمادي از سختي 
سلوک تلقي شود و به قول مولوي نفس اژدرهاست او كي 

مرده است/  از غم بي آلتي افسرده است.  
استوارت كري ولش، هنرشناس برجسته، مي گويد :«آن چه 
رسد،  مي  نظر  به  شاهنامه  از  رويدادي  نخست  نگاه  در 
نوعي سير و سلوك عارفانه نيز هست . . . در نقاشي هاي 
فرشچيان هر تنه درخت، هر شاخه، هر برگ، هر صخره 
سرشار از رمز و راز زندگي است و نهفته هاي بسياري را 

سمت  نمادين  مفاهيم  به  نگرشي  با  بندي  ترکيب  چپ  در 
است.  پذيرفته  صورت  منفي  و  مثبت  بار  و  وچپ  راست 
موضوع و مضمون اين اثر با ديگر کهن الگوها و نماد هاي 
بين المللي نظير يين و يانگ پيوند مي يابد و يا به تعبيري 

  تا نباشد راست کي باشد دروغ  
                                      اين دروغ از راست مي گيرد فروغ 

به هر حال در اين اثر عالوه بر نقش رستم و اژدها به عنوان 
نشانه و مظهر سعادت و شقاوت ، حضور و حالت اسب 
دوستدار  و  جو  حقيقت  هاي  انسان  از  نمادي  تواند  مي 

سعادت و تعالي محسوب شود .  
 ايرانيان به رنگ اسبان اهميت ويژه اي مي دادند زيرا 
باور داشتند که رنگ اسب نماد شايستگي و توانايي هاي 
افراد است. در اين اثر، اسب كهر پيشاني سپيد، به نشانه 
بخت بلند و نيکي در فضاي تركيب بندي، بسيار پويا و 
دمنده ترسيم شده و گويي روايت دومي از رستم تهمتن 
شاهنامه است. سينه ستبر و حالت با شكوه اسب، رنگ 
و  پيشاني  سفيدي  بدن،  روشن  هاي  لكه  عمومي،  سرخ 
موهاي سياه تركيبي يال و دم و مچ هاي سفيد و حالت پاي 
راست اسب، همگي به وسيله شناخت و درک هنرمند از 
اندام شناسي و رعايت تناسبات و تركيب دقيق عضالت با 
يكديگر و اشراف نسبي بر رنگ و نشان و تيره هاي اصيل 

اسبان ايراني به تصوير در آمده اند. (تصاوير  ١٤-١١)

تصوير ۱۰– فرشچيان خوان سوم رستم ، ۵۷ × ۷۳ ، موزه استاد محمود فرشچيان،۱۳۴۳ شمسي
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جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

 Farshchian, 1991,) .«در البه الي نقوش او مي توان ديد
(15&16

                                                          
 ب-  اسب در حماسه (عرفاني – مذهبي ) 

   بررسي نگاره عصرعاشورا
     حماسه عرفاني- مذهبي عاشورا در اعماق جان 
ايرانيان جاي گرفته و حماسه اي مذهبي و قيامي است، 
انساني– الهي  است و چون داراي ابعاد جهاني است ، تقريبا 

در تمامي جوامع ستايش مي شود. 
وقتي انسان شوريده اي تمام بستگان و تعلقاتش را 
براي ادراک و اثبات حق به مسلخ مي برد و فرياد رساي 
آزادگي سر مي دهد، خرمن هر انسان حقيقت جويي را به 
آتش مي کشد. محمود فرشچيان يکي از هنرمنداني است 
که بسيار تحت تاثير واقعه عاشورا قرار داشت به طوري 
که وقتي مادرش در محرم سال ١٣٥٥ از او خواست به 
مسجد برود و در ميان دسته جات سينه زني بهره اي براي 
چنان  آن  از  پس  و  کرد  را  کار  اين  او  بياندوزد،  آخرتش 
حال شوريده اي پيدا کرد که به کارگاه نقاشي رفت و هاله اي 

تصوير ۱۲تصوير ۱۱

تصوير ۱۴تصوير ۱۳

عصر  آفرينش  به  يکسره  و  نمود  مکاشفه  بوم  روي  بر 
عاشورا پرداخت و پس از ساعت ها شور و خلسه جانانه 
طراحي اثر تمام شد. (تصوير١٥)  فرشچيان در اين نگاره 
مرزهاي زمان و مكان را در هم شكسته و اين اثر ملهم از 
دار  ريشه  باورهاي  و  وي  قلبي  هاي  گرايش  ترين  عميق 
نياكان اوست. فرشچيان درباره اين تابلو مي گويد: «آن 
را در حال عجيبي كشيدم و اگر در تمام عمرم همين تابلو 
را مي كشيدم، خود كفايت مي كرد». و اين چنين ساحت 
هنرمند به آرمان هاي انساني وفادار ماند و اثر خلق شده، 
به عنوان نماد عاشورا در ايران و برخي کشورها جا افتاد 
و بر بعضي از هنرها نظير معرق، تابلوفرش، نقوش كاشي 

و غيره  تاثير شگرفي گذاشت.  
     کري ولش، درباره اين تابلو مي گويد: «اما يکي 
از آثار فرشچيان محتوايي غم انگيز دارد، بازگشت اسب 
شاهوار و  بي سوار و خونين که داستان مرگ [شهادت] 

صاحبش را آورده است. 
اهل بيت شهيد در اين ماتم سياه پوشانند. گمنام ولي 
گويا، اندوه بي صدايشان از سرانگشتان و دست هايي که 
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از درون جامه هاي سياه به در آمده اند نمايان است. به 
راستي که اين اثر بيش تر از آن چه که مي نماياند، حرف 

 (Farshchian, 1991, 15&16) .«براي گفتن دارد
ذوالجناح، اسب سيد الشهدا(ع)، اسب سپيد باوقار چون 
سوارش، خود را اسير هيچ رنگي نساخت و با چشماني 
چنان مغموم و مخمور نمايانده شده که تيرها و زخم هاي 
جاي جاي پيكرش را احساس نمي کند و در قياس با اين 

مرثيه جانکاه وزني ندارد. (تصاوير ١٧و١٦) 
حالت اين اسب به ظاهر نيله ابرش و شکل  قرار گرفتن 
به  حماسي  بار  بر  عالوه  اثر  اين  در  پاهايش  و  ها  دست 
هاي  ذلت  از  رهايي  و  استواري  آزادي،  از  نمادي  عنوان 
انساني و تمثيلي از روح بلند انسان حقيقت جو و مذهبي 
به تصوير در آمده است. اين تمثيل را با مشاهده اشکي که 
بر چهره اسب جاريست، بهتر مي توان درک نمود . هنرمند 
با جان بخشيدن انساني به حيوان، هم به لحاظ شکل و هم 
به لحاظ محتوا بين ساير عناصر ترکيب هماهنگي ايجاد 

کرده است.
شاداب  و  درخشان  هاي  رنگ  از  خبري  اثر  اين  در 
نيست و با رنگ هاي گرفته و تيره ، غربت و اندوه زمين 
کربال را بيان نموده است . سه تير اطراف زين اسب ، قطعا 
با نگرشي نمادين به علم اعداد صورت پذيرفته و مي تواند 

 . باشد  داشته  تشيع  عالم  در  امامت  ترتيب  به  اي  اشاره 
همچنين هنرمند تعداد نخل هاي سمت چپ اثر را سه عدد 
انتخاب کرده و آگاهانه يکي از نخل ها را بدون سر، شاخه 
براي  اي  نشانه  اين خود  درآورده که  و برگ به تصوير 
خوانش اين متن حماسي است. اگرچه نماد بصري درون 
متن داراي چنين کارکردي است و در عالم طبيعي و خارج 
از موضوع هنر صرفا يک نشانه ديداري به شمار مي رود 
که فقط به رويت بينندگان مي رسد . همچنين  دو پرنده 
سفيد خونين بال مي توانند نمادي از طفالن معصوم، علي 
اصغر(ع) و علي اکبر(ع) باشند. روح اين اثر بر آناتومي و 

مباني هنرهاي تجسمي غلبه يافته است.
ج- اسب در شکار 
بررسي نگاره شکار

مي  بازگو  را  شکار  هاي  صحنه  که  هايي  نگاره  از   
کنند مي توان به دو اثر شکار و حريم حفاظت (ضامن آهو) 
(تصوير ١٨) اشاره كرد . در اين بخش به نگاره معروف 

شکار پرداخته مي شود. 
شکار  هاي  نقاشي  و  لرستان  هاي  نگاره  صخره  از 
دورا اوروپوس و  سپس در آثار پادشاهان متاخر و هنر 
درباري، معموال صحنه شکار و نخجير مايه تفاخر و تظاهر 
به شکوه و تفنن شاهانه و روايت تاريخي بوده و بيش تر اين 

  تصوير ۱۵-  فرشچيان، عصر عاشورا   ، ۹۸ × ۷۳ ، موزه آستان قدس رضوي، ۱۳۵۵  
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تصاوير با هر مضمون تاريخي يا اسطوره اي كه دارند، 
شکار تقبيح شده و اين شکارچي است که موجودي ما فوق 
و خدا گونه تلقي گرديده  و حق حيات همواره يک سويه 

بوده است.
بر  شکارچي  تير  فرشچيان،  محمود  شکار  دراثر 
پيكرآهوي نري نشسته و اين حيوان غلتان در خون روي 
اطراف  آشفته  و  نگران  اش  خانواده  و  است  افتاده  زمين 
او حضور دارند. (تصوير١٩ ) شکل و حالت شکارچي که 
انگشت خود را گزيده، نشانه ندامت عميق و تاثري انساني 
است و كالم ارسطو را مبني بر پااليش رواني١ فرا به خاطر 
مي آورد. همچنين اين نخجير جانکاه ، احساس هم دردي٢ 

شديد مخاطب را برمي انگيزاند . 
چرا که شکارچي کانون خانواده اي را از هم گسسته 
هاي  نشانه  و  عناصر  ديگر  نفرت  و  خشم  عمل  اين  با  و 
خيالي و  واقعي و يا به تعبير ساندرز پيرس٣، نشانه هاي 
شمايلي، نمايه اي و نمادين فضاي اثر را برانگيخته است، 

نظير جمادات ، نباتات ، پرندگان، آهوان، ابرهاي مواج و به 
ويژه اسب و حتي خود شكارچي. (تصاوير ٢٠-٢٣ )

به طور ويژه، چهره متاثر اسب، گردن افتاده و دست 
سازمان  هاي  نشانه  همه  ايستاده  حسرت  با  که  راستش 
يافته اي براي بيان تاسف و تالم به جمع آهوان است و اين 
نشانه هاي ديداري و تصويري مستقيم به احساس، اعتقاد 
و پيام غير مستقيم هنرمند نيز داللت دارند. اين پيام که مبني 
بر تساوي حق حيات و عدالت متناسب با مرتبه وجودي 
است در سراسر اين تابلوي تاثيرگذار و نشانه مند به گوش 

مي رسد که کم تر در آثار گذشتگان ديده  شده است . 
به طوري که مي توان تصوير اسب و آهوان را به عنوان 
نشانه هاي شمايلي ، نقش صخره ها که به صورت چکيده 
و سر موجودي وهمي اند ، را به عنوان نشانه هاي نمايه اي و 
همچنين هر يک از اين عناصر را با نگاهي فراگير و عميق تر به 
عنوان نشانه هاي نمادين و کارکردي روانشناسانه و نشانه 
شناسانه در نظر گرفت . نقشمايه ها و نيز جاندار انگاري٤ 
كه در ابزار و يراق  اسب و پوشش  شكارگر تجسم يافته، 
همه نماد هايي هستند که به سنت هاي كهن شكار در اين 

سرزمين اشاره دارند.
همچنين، صخره هاي بي قرار و شوريده اثر با شعور 
جمـادي و نـگاه معنـي دار و پـر نـفوذ خـود، داراي قـابليت 
نمادين بوده و به شخصيت هاي آگاه به مسائل حقوقي بدل 
گشته اند که حاوي بيانيه اي جهت احقاق حقوق از دست 

تصوير ۱۶

تصوير ۱۷

تصوير ۱۸- فرشچيان، حريم حفاظت (ضامن آهو) ، ۷۲,۵ × ۱۰۱,۵ ، 
موزه فرشچيان، ۱۳۵۸

Catharsis -۱ ، پااليش و تزکيه 
واژگان  از  يکي  روان،  و  روح 
فلسفي و هنري که در آغاز توسط 

ارسطو رايج گرديد. 
Sympathy -۲،هم دردي، حالتي 
جايگاه  در  را  خود  مخاطب  که 
موضوع جهت تشابه و تاثير پذيري 

و تاثير گذاري قرار مي دهد .
Ch.S.Peirce -۳، چارلز ساندرز 
دان  منطق  و  فيلسوف  پيرس، 
امريکايي که سهم به سزايي در 
شناسي  نشانه  علم  گيري  شکل 

داشته است .
Animism -۴  ، جاندار انگاري، 
از اشکال اوليه باورها و اعتقادات 
هاي  پديده  به  نسبت  مردمان 

محيط سکونت .
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رفته آهوان و ستايش وحدت وجود مي باشد. به هر حال 
هنرمند با ترکيب و تعادلي غير متقارن ، سرزنش و تقبيح 
شکارچي را از منظر پديده اي طبيعي چون سنگ ، مطرح 
نموده که عالوه بر شخصيت دادن بر موجود بي جان ، بر 

شدت قباحت ، قساوت و حماقت شکارچي افزوده است.
د- اسب در بزم و بازي 

بررسي نگاره عشق 
   از جمله آثاري كه در مجموعه كتاب هاي ياد شده 
نقش اسب را در بزم و بازي خاطر نشان مي سازد مي توان 

به آثار زير اشاره كرد : 
١- عشـق( شيـرين و فـرهاد ) ٢- چـوگـان(تصـوير٢٤) 
٣-  گـوي ٤- بي عنوان (بزم عاشقانه، قلم گيري ) ٥-     بازگشت 
حضرت يوسف(ع) ،قلم گيري  (تصوير ٢٥) كه در اين بخش 

تابلوي عشق، انتخاب و مورد بررسي قرار مي گيرد.
    داستان خسرو و شيرين كه در خمسه نظامي و ديگر 
آثار ادبي ايران تجلي يافته، مايه الهام  نگارگران بي شماري 
در مكاتب مختلف بوده است. فرشچيان نيز بزم عاشقانه 
است.(تصوير  آفريده  عشق  عنوان  با  را  انگيزي  شور  و 
٢٦) فرهاد عاشق پيشه، در زير بار شيرين و اسب مد هوشش ،

خرسند و پر انرژي به نظر مي رسد. 
رنگ هاي شاد و درخشان سبزه و گل ها و دو درخت 
سرو سمت راست اثركه نماد و جلوه اي از آزادي و عشق 
راستين مي باشند ، به همراه ترکيب بندي مدور، جواني 

و طراوت و بهار را نويد مي دهند. اين اثر داراي تنوع و 
هماهنگي در رنگ و خط است كه از اصول كيفي حاكم در 
هنرهاي تجسمي محسوب مي شود. دو سرو سمت راست 
پيش زمينه اثر و دو سرو سمت چپ پس زمينه، ضمن تاکيد 
بر سنت هاي تصويري نگارگري، نماد و استعاره اي از 
زوجيت، دلبستگي و معاشقه هستند که بر هماهنگي صوري 

و معنايي اثر مي افزايند .
 اما نقش اسب که موضوع اصلي اين نوشتار است ، 
در اين اثر بر خالف بسياري از اسب هاي ديگر که در آثار 
فرشچيان با عناصر ديگر در تکاپو و تعامل مي باشند ، 
منفعل و بي جان تصوير شده، يعني داراي شور حماسي 
يا در تکاپوي شکار و ديگر موضوعاتي که دال بر حضور 

فعال و کنش متقابل دارند، نيست. (تصوير ٢٧)
شکل قرار گرفتن دست و پاهاي اين اسب ، چشمان 
بسته ، حالت گوش ها و يال و دم افتاده ، همگي در مقابل 
تحرک دست و پاي فرهاد و شيرين و انحناي پيکر آن دو ، داراي 
تضاد بصري و بر داللت نمادين هر يک از اين اعضا و 
جوارح اشاره دارند . همچنين رنگ روشن و تقريبا سفيد 
هاي  لباس  رنگي  و  تيره  هاي  رنگ  مقابل  در  اسب،  اين 
فرهاد و شيرين، عالوه بر تباين رنگي، مي تواند کارکردي 
قراردادي و نمادين يابد و مظهري از عشق پاک شيرين و 
فرهاد تلقي گردد. همچنين، تركيب  عاشق و معشوق (نشانه 
تعامل و طراوت عشق) در تضاد با حالت اين اسب فسرده 

  تصوير ۱۹- فرشچيان، شكار ، ۵۲×۷۲، ۱۳۵۰ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

( نشانه انزوا و سستي عاطفه)، چهره عشق، اين امانت الهي 
و لطيفه انساني را پر رنگ تر مي سازد كه خاص خليفه و 
اشرف مخلوقات است  و هنرمند اين نكته  نغز را رندانه و 

غير محسوس يادآور مي شود. (تصاوير ٢٩ و ٢٨)
شعري  عواطف  و  احساس  درباره  رابينسون  بازيل 
محمود فرشچيان مي گويد:«وي البته ويژگي ذاتي و ممتاز 
عواطف ايراني را در زمينه شعر و تخيالت شاعرانه داراست 
و نيز توفيق بازتابي اين عواطف را در آثار خود به دست 

(Farshchian, 1999, 1991) .آورده است

ه - اسب مستقل به صورت نماد (در ترکيب) 
در اغلب نگاره هاي دوران هاي گذشته اسب به عنوان 
ياور و مرکب انسان با اهداف مختلف رزمي ، بزمي ، حمل و 
نقل ، شکار، تزئين، تشريفات و غيره همراه بوده است ، اما 

وجه تمايز اسباني را که  فرشچيان در اين آثار به صورت 
مستقـل و رهـا از هـر بهـره و غايتي تصوير نموده بسيار 
در خور توجه و به لحاظ روانشناسي، نشانه شناسي و 

تاويل گرايي١ قابل نقد و بررسي است. 
نشانه شناسي که در آغاز سده بيستم پديد آمد ، رشته اي 
جديد در علوم انساني محسوب مي شود و البته با وجود 
فراگيري ، جذابيت و ريشه هايي که در دنياي کهن دارد ، 
تري  بنيادي  و  تر  قديمي  هاي  رشته  مشروعيت  هنوز 
فيلسوف  پيرس،  ساندرز  چارلز  ندارد.  فلسفه را  همچون 
امريکايي و فردينان دو سوسور٢، زبان شناس سوئيسي 

دو تن از بنيان گذاران علم نشانه شناسي هستند.
بعدها انديشمنداني چون ، لوي استروس ، ميشل فوکو ، 
روالن بارت و امبرتو اکو ، آثار مهمي در اين زمينه پديد 
آوردند . براي مثال،  در زمينه نشانه شناسي تصوير که 

تصوير۲۲تصوير۲۰

تصوير۲۳تصوير۲۲

سابقه   ،Hermeneutics  --۱
تاويل گرايي به تفاسير و تاويل 
کتب مقدس باز مي گردد و بعدها 
توسط شالير ماخر و ديلتاي و 
خود  به  منسجم  شکلي  ديگران 

مي گيرد .
F. de Saussure -۲ ، فردينان 
دوسوسور، زبان شناس سوئيسي 
که به همراه چارلز ساندرز پيرس، 
علم نشانه شناسي را پايه گذاري 

نمود . 
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۸۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

باشد  مي  ديداري  هاي  نشانه  شناخت  علم  از  اي  شاخه 
آثاري از بارت در زمينه عکاسي، سينما و نقاشي نوشته 

شده است . 
 فردينان دو سوسور، در دوره زبان شناسي عمومي 
شکل گيري علمي را پيش بيني کرده و آن را نشانه شناسي 
ناميد. سوسور در تعريف نشانه شناسي مي گويد: «زبان 
دستگاهي است از نشانه ها که بيان گر افکارند و از اين رو 
با خط، الفباي کر و الل ها، آيين هاي نمادين، شيوه هاي 
اداي ادب و احترام، عالئم نظامي و غيره سنجش پذير است. 
اين  به  هاست.  دستگاه  اين  ترين  مهم  زبان  فقط  چند  هر 
ترتيب مي توان دانشي را در نظر گرفت که به بررسي نقش 
نشانه ها در زندگي جامعه مي پردازد ، اين دانش بخشي 
روان  از  بخشي  نتيجه  در  و  اجتماعي  شناسي  روان  از 
شناسي  نشانه  را  آن  ما  که  بود  خواهد  عمومي  شناسي 
semiologie مي ناميم. ( از واژه يوناني semeion ، نشانه )» 

(سجودي،١٣٨٢، ٤٧)
براي  کلي  علم  را  شناسي  نشانه  سوسور  همچنين، 
شناسي،  زبان  آن  بطن  در  که  گرفته  نظر  در  ها  نشانه 
پژوهش سازمان يافته زبان نخستين جايگاه مطالعاتي را 
و  (نشانه)  دال  قسمت  دو  به  را  زبان  واحدهاي  او  دارد. 
مدلول (مفهوم) تقسيم بندي نمود. از ديد سوسور، نشانه 
کليتي است ناشي از پيوند بين دال و مدلول و در نتيجه اين 

رابطه بين دال و مدلول را اصطالحا داللت مي نامند.

تصوير ۲۴- فرشچيان، چوگان

تصوير ۲۵–فرشچيان، بازگشت حضرت يوسف(ع)
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همچنين به اعتقاد پيرس، نشانه چيزي است که تحت 
مناسبات يا عناويني چند، جاي چيز ديگري را در ذهن ما 

مي گيرد. او نشانه ها را اين گونه طبقه بندي نمود : 
نشانه هاي شمايلي١ : رابطه   مبتني بر شباهت بين دال 

و مدلول . 
نمايه اي٢ : رابطه   مبتني بر همجواري بين دال و مدلول 

 نمادين٣: رابطه  مبتني بر قرارداد بين دال و مدلول . 
همچنين عوامل دخيل در داللت چارلز ساندرز پيرس ، 
عبارتند از : بازنمون٤ تفسير٥ و موضوع٦. با اين توصيف 
و مقدمه ، اينک با رويکرد نشانه شناسي به تحليل و بررسي 
پرداخته مي شود . اسب در ترکيب اين آثار مانند اشخاص، 
انديشه، عناصر عالم وجود و يا هر حالتي مي تواند باشد، 

اين آثار به اين ترتيب مي باشند :
١- چنان بخوان که توداني ٢- دگرگوني ٣- ريشه هاي 
ناپايدار ٤- کاروان عمر ٥- آخرکار ٦- در گردونه روزگار 
٧- تشعير ٨- دست باالي دست  ٩- تحمل ١٠-  طبيعت 

وحش . 
بررسي نگاره در گردونه روزگار

تصوير و تمثيل به لحاظ روان شناسي و نشانه شناسي 
از مهم ترين عناصر روايي انديشه نزد مردمان و به ويژه 
هنرمندان بوده و به عنوان راويان صوري معنا، داراي سه 
ركن است: اول، خود رويداد به عنوان مايه تصوير و تمثيل. 
دوم، جهاني كه رويداد قرار است در آن اتفاق بيافتد و سوم،  
قوه و اندامي كه دريافت كننده اين رويداد خواهد بود. «از 

ديدگاه حكماي اسالمي، تمامي تمثيل ها و تصاويري كه در 
روان آدمي شكل مي گيرند مبتني و متكي بر عالمي مياني هستند 

كه بين ذات صور (و معاني ) و جهان عيني قرار دارد. 
از اين سه عامل، عامل اول « محاكات٧» است كه در 
بازسازي و  لغت به معناي حكايت و در اصل به معناي 
عالم  از  غير  عالمي  در  كه  است  سرگذشتي  بازگويي 
در  رويداد  كه  است  جهاني  دوم  عامل  گذرد.  مي  واقعي 
آن مي گذرد يعني عالم«مثال» كه به ويژه در انديشه هاي 
شيخ اشراق، حضور و ظهوري بي مانند دارد و عامل سوم 
يعني عامل دريافت رويداد، كه قوه خيال است، قوه اي كه 
به انسان ، توان مي دهد به اول رويدادها، هجرت كند و 
عالوه بر حكايت ذات و تمثيل و تصويرگري آن، حتي به 
آفرينش گري صورت ها نيز بپردازد. امر شگفت انگيزي 
كه شيخ اشراق آن را «كن» و ابن عربي در فص اسحاقي 
 ،١٣٨٤  ، (بلخاري  ناميد».  «همت»  را  آن  «فصوص» 

٤٢٤و٤٢٥ )
 در نگاره «در گردونه روزگار» (تصوير٣٠) مفاهيم 
ذهني و حسي در قلمرويي رويايي درهم آميخته شده اند و 
واقعيت و خيال نه در برابر هم، بلكه  با آميزشي چشم نواز، 
در خدمت هدف هنرمند و مفاهيم کلي و فلسفي در آمده اند.

گردش روزگار و تسلسل روز و شب به زيبايي و با رنگ ها و 
خطوط مواج درهم تنيده در قالب اسب هاي نمادين سپيد و 
سياه به تصوير در آمده اند. اسبان  سركش خنگ و ادهم٨ 
كانون اثر شيهه كنان و مست  يا سپيد و سياهي كه در 

تصوير ۲۷  تصوير ۲۶- فرشچيان، عشق ، ۵۵× ۷۵ ، ۱۳۴۴  

جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

1-Iconic
2-Indexical 
3-symbolic 
4-representamen 
5-interpretant 
6-Object

۷- محـاكات كه ترجـمه ميمزيس   
اسـت،  افالطـونـي   (Mimesis)
گوهر اصلي هنر در نزد افالطون 

و ارسطو نيز هست.
۸-دو نژاد از اسبان ايراني مي باشند
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۸۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

مي تازند، بيش از هر چيزي اساطير و ايزدان ايران باستان 
را فرا ياد مي آورند. (تصوير ٣١) 

زروان، خداي زمان،گردونه مهر با اسبان سفيدزرين 
سم و گردونه چهار اسبه ناهيدكه نمادي از ابر، باد، باران 
شناسانه   هستي  باورهاي  كه  است  نكاتي  هستند،  ژاله  و 
نياكان ما را خاطر نشان مي سازند. همان طور که در ژاپن 
اسب را به معبد خدايان شينتو تقديم کردند( اسب سياه را 
براي تقاضاي باران و اسب سفيد براي هواي خوب قرباني 
مي شد ) اين خود حامل نگرش نمادين و نشانه اي آن ها 
بوده، در اين جا نيز اسب سفيد و سياه به عنوان دال ، به 
روز و شب و به طور کلي به مدلول و مفهوم زمان داللت 

دارند . 
عالوه بر تطابق نمادين رنگ اسب ها با روز و شب، 
همچنين  و  عمر  سريع  گذر  نماد  عنوان  به  اسب  سرعت 
ترکيب بندي مدور اثر که سرشار از حرکت و پويايي است، 

و  گذار  تاثير  بيان  بر  سيارات  و  زمين  گردش  نشانه  به 
نمادين اين اثر مي افزايد. يعني رنگ، سرعت و شکل مدور 
داراي  يک  هر  که  هستند  اي  قراردادي  هاي  دال  ترکيب، 
مصاديق و مدلول هاي حاضر در جهان محسوس و مرئي 

بيروني اند .
همچنين نحوه   جاي گيري اسب سفيد در سمت راست 
و اسب سياه در سمت چپ اثر خالي از نکات نمادين و 
داللت گر نيست. يعني در فرهنگ نماد ها همواره روز به 
عنوان مظهر روشنايي و سعادت با سمت راست و مفهوم 
راستي انطباق مي يابد و برعکس. عالوه بر اين ها، مفهوم 
و  طرح  استعداد  که  است  انساني  عالم  در  زمان،  فلسفي 
تفاسير نمادين مي يابد، به تعبيري بقا نسل و تسلسل حيات، 
خود وجود و ماهيت زمان را شکل مي دهد  که در اين اثر 
اسب سفيد را مي توان حامل بار مادينگي (زن ) و اسب 

سياه را مي توان حامل بار نرينگي (مرد) قلمداد کرد.
همان طور که دوسوسور اذعان داشته، نشانه کليتي 
است ناشي از پيوند بين دال و مدلول و در اين جا سوار كار 
و تازيانه اش نيز مي تواند به عنوان دال و تمثيلي از دست 
قهار الهي و جاري شدن مقدرات ازلي باشدكه اين دريافت 
و تفسير با تمهيدات تجسمي كه مختص مکتب فرشچيان 

مي باشد، ميسر شده است.
يافته  نشات  طبيعت  بدايع  ارائه  به  كه «متعهد  مكتبي 
ذوق و انديشه و ادراك نقاشي كه مي خواهد از پس پرده 

تصوير ۲۸

تصوير ۲۹

تصوير۳۰- فرشچيان، درگردونه روزگار  ،   ۴۴×۶۰ ، ۱۳۷۰ شمسي
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جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

الهام ذهن صيقلي اش بيننده را به دنياي رمز آگين برتر 
از طبيعتي هدايت كند كه واهب مواهب همت بر او گشوده 
است. تا در ميان باغ تنهائي آدمي با طبيعت آميزش دلپذير 
واقعيـت و اسطـوره و تجسـم و تخـيل را در قالب نقوش 
چشم نواز مكتبي بنگرد كه بر پايه آگاهي از انگاره هاي 
جهان شمول هنر شكل مي گيرد و در مسير تعالي هنري به 

پيش مي رود». ( برومند،١٣٨٦ ، ٤)
دربردارنده  نوعي  به  نگارنده  براي  اثر  اين  همچنين   
داللتي بوده، يعني اين نشانه هاي گوناگون بصري (به ويژه 
اسب ها) به عنوان دالي به مفهوم و مدلولي اعتقادي مندرج 
در آيات ١تا ٥ سوره العاديات در قرآن كريم اشاره داشتند. 
چنان كه خداوند در اين سوره به اسبان نمادين تندرو و 
نفس افتاده سوگند ياد كرده است: « به نام خداوند بخشنده 
و مهربان، قسم به اسبان تندرو نفس افتاده(١) که خارج 
کننده آتش هستند(٢) پس هجوم کننده در صبحند(٣) و 
گرد و غبار برانگيختند(٤) و سپاه دشمن را همه در ميان 
وحي  كالم  از  تواند  مي  هنرمند  تشنه  جان   « گرفتند.(٥) 
سيراب شود و معاني بلند روحاني در قالب نقوش الهام انگيز 

و موجودات هستي مجال ظهور يابند.١
 گرچه با توجه به اسناد مستند تاريخي، اهلي کردن 
اسب و اختراع و ابداع ارابه چرخ دار، خاص فرهنگ آريايي 
در  سيال  طور  به  تواند  مي  هنرمند  ذهن  اما  است  بوده 
هاي  ارابه  و  يابد  حضور  رم  يا  و  يونان  مصر،  اساطير 
ايزدان و پادشاهان اساطيري و تاريخي اين تمدن ها رابه 

ياد مخاطب آورد. 
     در اين اثر مي توان گريزي هم به تقسيم بندي پيرس 
از نشانه ها زد. انسان و جانداران قسمت پايين اثر که در 

تصوير٣١-فرشچيان، بخشي از اثر

تصوير ٣٢- فرشچيان، قلم گيري، اسب تنها

 
۱-  البته تاثيرپذيري فرشچيان از 
اساطير ايراني و آيات قرآني در 
اين اثر، فقط نظر نگارنده بوده و 

ايشان چنين ادعايي نکرده است .
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۸۷

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

هم تنيده شده اند، بيش تر حاوي نشانه هاي شمايلي و 
نمونه هاي جهان واقعي هستند و در مقابل  فضاي مرکزي 
و فوقاني اثر به نشانه هاي نمادين داللت دارند. يعني به 
چيزي فراتر و وراي خود اشاره دارند. البته اين گونه آثارنه 
ناخودآگاه  بحث  با  که  شناسي  نشانه  رويکرد  با  صرفا 
جمعي يونگ، نقد تکويني و نقد بينا متني نيز مي توانند پيوند 

يابند. 
محمود فرشچيان خود درباره اين اثر مي گويد: «شب و 
روز از پي هم حركت مي كنند و در زير تابلو تمام موجودات 
را  گويي جارو مي كند و جلو مي برد و دور مي ريزد و دو 
مرتبه نوع ديگر مي آيد. همه آن قدرت ها و غير قدرت ها و 
حيوانات در اين گردونه تقدير در جريان هستند. حتي مثال 
در گوشه راست پايين تابلو، يك پادشاه قدرتمند از اسب 
افتاده و با اين كه در حال سقوط و نابودي است اما با يك 
دست دهنه اسب را و با دست ديگرش تاج قدرت را محكم 
گرفته است. يعني هر انساني در زوال و نابودي نيز دلش 
مي خواهد تعلقات و آن چه را كه هست، براي خود حفظ 
كند و از آن بهره مند باشد». (مصاحبه نگارنده با محمود 

فرشچيان، ١٣٨٧ ) 
و  عناصر  از  گيري  بهره  با  فرشچيان  است  مسلم   
نقشمايه هاي طبيعي و برخي خيالي، به ويژه نقش اسب، 
سعي در شناخت و بازگويي ارزش زمان، تعلقات آدمي و 
عالي ترين مفاهيم  هستي به صورت قراردادي و نمادين 

داشته است.  

و-  اسب مستقل به صورت نماد (منفرد)
     اسب در اين بخش از آثار بررسي شده ، به صورت  
منفرد و نمادين و رها از هر کارکرد و داللت ترکيبي است و 
خود به تنهايي استعداد طرح در مباحث پيچيده روانشناسي 

و متافيزيکي را مي يابد كه عبارتند از :
١- قلم گيري ( اسب ها)٢- قلم گيري (اسب تنها ) 

(تصوير٣٣)  سرنوشت  دار  گيرو  در   -٣  (٣٢ (تصوير 
٤- پگاسوس ٥- رنگين کمان ٦- غرور نجابت ٧-  هواي 
انداز  چشم    -٩ سرکشي(تصوير٣٤)  ستوه   -٨ مرغزار 

دور١٠-  بي عنوان (اسب تنها) (تصوير٣٥ )
از بين آثار ياد شده ، تابلوي رنگين كمان به دليل قدرت 
گرايانه و  نماد  پرداخت  محتوا و قابليت  شکل و  بيان در 

روانشناسانه مورد بررسي قرار مي گيرد .
  بررسي نگاره رنگين كمان

    تصاوير عالم خارج و تعينات بيروني در دل و جان 
پااليش شده و روايت  ايراني ،  شرقي و به ويژه  هنرمند 
انفسي از نقوش آفاقي ابراز مي شود يا به عبارتي روايتي 
معقول از عالم محسوس. «هنرمند شرقي در بند آن نيست 
تا آن چه مي بيند نمودار سازد، وي سخت بر بيهودگي 
چنين كوششي آگاه است و از اين جهت تقريبا آگاهي او 
بر نارسي و ناپختگي كودكانه آثارش خود كمال خردمندي 

است». (بوركهات، ١٣٦٥، ٤٤ )
   ادراك خيالي به لحاظ انسان شناسي١و عالم خيال 
دستگاه  فهم  كليدهاي  از  شناسي٢  هستي  لحاظ  به 

تصوير ٣٤- فرشچيان،ستوه سرکشيتصوير٣٣-فرشچيان، در گير و دار سرنوشت

Anthropology-۱، انسان شناسي 
يکي از شاخه هاي علوم انساني 
که  باشد  مي  فلسفه  ويژه  به  و 
گوناگون  ابعاد  بنيادين  شناخت 
وجود انسان را مورد مطالعه قرار 

مي دهد.
شناسي  هستي   ،Ontology  -۲
بنيادين  هاي  شاخه  از  يکي 
فلسفه مي باشد و شناخت عميق 
و  شرقي  حکيمان  هستي،هدف 

فالسفه غربي بوده است.
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جمال شناسي حكمت، عرفان و هنر ايراني اسالمي است. 
همچنين خيال و مقوله هاي بنيادين فلسفي در دوره هاي 
بسيار  غربي  وانديشمندان  فيلسوفان  درآثار  و  تاريخي 
تجلي يافته است. ولي برخي از نظريه هاي فلسفي متاخر ، 
رويكردي بنيادي تر به پديده هاي هستي و آثار هنري دارند. 
نظير انديشه هيدگر١ در خصوص هستي شناسي بنيادين و 
اين كه سرچشمه اثر هنري چيست و نيز پرسش بنيادين او، 
يعني هستي هستي چيست؟ كه در سال ١٩٢٧ در كتاب هستي 
و زمان منتشر ساخت. اين نظريه و دامنه تفكر با جهان بيني 
فرشچيان به دليل غايت فلسفي مشتركشان، ارتباط نزديكي 
دارد (البته اگر دامنه خيال را فراتر از رويکرد سورئاليستي 
و ناخودآگاه انساني و مرتبط با خيال هستي شناسانه در 
نظر بگيريم) و با تامل و تدقيق در آثار فرشچيان مي توان 
بارقه هاي ادراك هستي شناسانه و منش فيلسوفانه را 
ناظر بود. يعني برخي از آثار فرشچيان چنان ماهيت فلسفي 
فيلسوف  يك  با  پندارد  مي  مخاطب  گيرندكه  مي  خود  به 

نقاش سر و كار دارد تا يك نقاش فيلسوف. 
خيال به عنوان جوهره هنرها نقشي اساسي در روند 
آفرينش آثار به ويژه نگارگري و نقاشي ايراني ايفا مي كند. 
فرشچيان در نقاشي ايراني صرفا در قيد کتاب آرايي و 
شعر نماند و جايگاهي در خور و شايسته براي اين هنر 
پديد آورد و عناصر تجسمي که پيش از اين به صورت 
تزئيني و در خدمت اهداف گوناگون بودند اين بار در آثار 
متاخر او  پيامي وراي هر منفعت و كاربردي به بيننده اثر 
مي دهند و بيش تر جنبه  نمادين و متا فيزيکي دارند و به 

تعبير ديگر  اغلب عالمي ملکوتي دارند تا ناسوتي كه تابلوي 
رنگين كمان مصداق بارز اين نكته است.

با توجه به مطالعه سير تکويني هنرآموزي فرشچيان 
غيره)،  و  رم  پاريس،  (وين،  اروپا  ويژه  به  و  ايران  در 
بررسي آثارش و نيز اظهارات وي، فرشچيان در اين اثر 
و برخي ديگر از کارهايش به لحاظ مضموني و نيز بيان 
هنري و شيوه (که عمدتا اکريليک بر روي مقواي موزه اي 
بدون اسيد در ابعادي با استانداردهاي بين المللي است) 
از اساطير يوناني و ديگر ملل  تاثيرات قابل مالحظه اي 

پذيرفته است. (تصاوير ٣٦ و ٣٧) 
بالدار  اسب   »، شد  عنوان  مقدمه  در  که  طور  همان 
اساطيري يوناني ، پگاسوس ، از نسل مدوزا و پوسئيدون/ 
نپتون ، خداي درياهاست ...پگاسوس ، مرکب پرسئوس و 
بلروفون بود و در تمثيالت دوره رنسانس ، نماد شهرت 
شد». (هال، ١٣٨٧، ٢٧) اسب بالدار يوناني ، مايه و الهامي 

براي ايجاد اثري بديع توسط هنرمند گرديده است .
 در اين اثر گر چه مي توان مفهوم و مدلولي متفاوت 
نسبت به اساطير يوناني اقامه نمود، اما به هر حال ارائه و 
تاثير پذيري اين دال يا نماد بصري از اساطير غير ايراني 
غير قابل انکار است . نمادهاي طبيعي مي توانند از محتويات 
ناخود آگاه روان هنرمند سرچشمه گيرند و بنابراين معرف 
بنيادين  الگوهاي  كهن  هاي  نمايه  از  زيادي  هاي  گونه 

مي باشند .
در نگاره رنگين كمان، فرشچيان با نگرشي روان شناسانه، 
نقش اين حيوان نجيب و واقعي را دگرگون ساخته و با 
عوالم دروني خويش درآميخته است تا حالتي نمادين و 
دروني  عوالم  از  تمثيلي  نوعي  به  و  گيرد  خود  به  هنري 
هنرمند باشد و نيز مي دانيم، كه اسب زماني به اوج مراتب 
شود  بال  صاحب  که  رسد  مي  خود  آسماني  و  اهورايي 

تصوير ٣٥- بي عنوان ، اسب تنها

تصوير ٣٦- تصوير پگاسوس بر روي يک سکه کرنتي
 

جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

مارتين   ،M. Heidegger  -۱
هيدگر، فيلسوف معاصر آلماني که 
رويکرد عميقي به هستي پديده ها و 

به ويژه اثر هنري دارد.
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و  به آسمان ها عروج کند و در نهايت آن چه حاصل آمده 
اسبي زيبا و دلرباست که مظهر روح و چالش روان بشري 
هاي  پليدي  و  خاکي  عالم  مشقات  تمامي  از  فارغ  و  است 
نفس انساني است. ( تصوير٣٨ )«تاريخ نمادگرايي نشان 
مي دهد که هر چيزي مي تواند معناي نمادين پيدا کند ، 
مانند اشيا طبيعي، ( سنگ ها، گياهان، حيوانات، انسان ها، 
کوه ها، دره ها، خورشيد، ماه، باد، آب وآتش) و يا آن چه 
دست ساز انسان است (مانند، خانه، كشتي و خودرو) و يا 
حتي اشکال تجريدي (مانند اعداد، سه گوشه، چهار گوشه و 
دايره ) در حقيقت تمامي جهان يک نماد بالقوه است... انسان 
با گرايش طبيعي که به آفرينش نمادها دارد  به گونه هاي 
نا خود آگاه اشيا يا اشکال را تغييرمي دهد تا حالتي مذهبي 

يا هنري به خود گيرد». ( يونگ،  ١٣٧٧ ،٣٥٢)
 «خود»معموال به صورت يك حيوان نمود پيدا مي كند 
و طبيعت غريزي ما و پيوند آن با محيط را نمادين مي كند 
(درست از همين روست كه در اسطوره ها و افسانه هاي 
پريان با بي شمار حيوانات ياري دهنده برخورد مي كنيم) 
رابطه «خود»با طبيعت پيرامون و حتي كيهان احتماال از اين 
ناشي مي شود كه «اتم اصلي »روان ما به نحوي در بافت 
دنياي دروني و بيروني مشاركت دارد و تمامي نمودهاي 
هماهنگ  مكان  زمان–  تداوم  با  اي  گونه  به  زندگي  عالي 

هستند». (همان، ٣١٠ )  (تصوير٣٩)
  عنصر و نشانه بصري ديگر اين اثر بال است، سابقه 

تصوير ٣٨-  فرشچيان،رنگين کمان، ٢/ ٥٠×٤/ ٧٥، ١٣٦٥تصوير ٣٧- فرشچيان، پگاسوس

ترکيب حيوان و بال به دوران کهن باز مي گردد .گاوهاي 
بال دار آشوري، شيردال ها و گاوهاي بالدار هخامنشي، 
آپيس بال دار مصري و اسب بال دار يوناني نمونه هايي از 

اهميت بال در نزد تمدن هاي باستاني است. (تصوير٤٠)
«ايريس١ (رنگين کمان )، هم سان مونث هرمس، به 
عنوان پيام آور خدايان، بر روي چکمه هاي خود بال دارد ...

کاله و چکمه هاي بال دار که از هرمس اقتباس شده نشانه 
پرسئوس قهرمان است ، که اسبش به نام پگاسوس نيز بال 
دار بود». (هال، ١٣٨٧، ٣١) در فرهنگ و تمدن اسالمي نيز 
بال داراي قداست و مفاهيم بنياديني است. فرشتگان بال دار 
مقرب الهي، از برجسته ترين موارد اين قداست مي باشند. 

(معراج اثر سلطان محمد)
 انحناي گردن و سيال بودن يال و نحوه قرار گرفتن 
و دگرديسي هاي دستان اسب و نيز شکل افتاده خود بال 
امکان تفسير و تاويل نشانه شناسي را فراهم مي سازد. 
طبيعي  مافوق  و  ايزدي  عالمتي  حيوان  بدن  روي  بر  بال 
خط  با  بال  مورب  خط  امتداد  است.گرچه  قدرت  نماد  و 
رنگين کمان در يک راستا قرار گرفته و امکان ترکيب بندي 
مدور را فراهم ساخته ولي بال در اين اثر با اغراق نسبي 
اندازه و با حالتش، عالوه بر مفهوم ضمني قدرت، به مدلول 

ديگري چون افتادگي و وارستگي انساني اشاره دارد. 
اثر  در  بال  اهميت  باره  در  خود  فرشچيان  محمود 
Eris-1رنگين كمان و به طور كلي نقش اسب چنين مي گويد: «خود 
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تصوير٤٠- گاوهاي بالدار هخامنشــي با ســر انسان، دروازه 
ملل، تخت جمشيد

بال و نقاشي بال به نقاش آن حاالت و مودها و حركات را 
مي دهد و مايه اي است براي نقاش كه با بازي آن پرها 
مي تواند در تصويرگري خودش يك جاي معنوي، الهي و 
الوهيتي را جايگزين بكند . . . من به گذشتگان كاري ندارم  
و واقعا همه آنان اساتيد بزرگي بوده و زحمت كشيده اند 
و از تجربيات و نبوغ الهي خويش نشات گرفته اند  ولي آن 
چه كه من در آثار خود كار مي كنم . . . خود اسب بيان گر 
حالت روحي و رواني است. مثال در غرور نجابت ... يا مثال 
ستوه سركشي . . . خب ببينيد در قديم اگر اسب ساخته اند، 
اسب ساخته اند، در بزم و رزم يا مثال رستم دارد رخش 
را مي گيرد  و اسب را به صورت يك حيوان گرفته اند و 
واقعا حيوان نقاشي كرده اند. يا آهو و چيزهاي ديگري كه 
استفاده كرده اند .  . . من خواستم مفهوم رواني يك مسئله 

را در اسب مستتر كنم». (مصاحبه با فرشچيان، ١٣٨٧ )
همچنين رنگين کماني که در سمت باال و راست اثر ديده 
مي شود  به واقع همان رنگين کمان طبيعي که در دنياي 
حقيقي ديده مي شود نيست و داراي بار نمادين است که ما 

را از مفاهيم آشناي آن بر حذر مي دارد. 
ميان  پيوندي  و  آسمان  خدايان  تخت  کمان،  «رنگين 
زمين و آسمان است. عيسي در روز رستاخيز ممکن است 
بر روي رنگين کماني بنشيند که اگر داراي سه رنگ باشد، 
داللت بر تثليث دارد ... در چين، رنگين کمان، نماد يين و 

ازدواج است. (هال، ١٣٨٧، ٢٠٧)  بنابراين عالمت  يانگ و 
رنگين کمان در ساير نقاط نيز داراي قابليت فوق العاده اي 
براي تاويل و تفسير دارد. در اين اثر اگر اسب نماد رهايي 
نفس و تعالي وجود باشد، رنگين کمان نيز مي تواند نماد 
زيبايي مطلق باشد. چون جهان براي انسان زيبا، زيبا خواهد 
بود. يعني هنرمند به طور تصويري و با توجه به نشانه هاي 
آن اذعان داشته که جهان بيروني هنگامي به جمال مي رسد 

که جهان دروني آدمي به کمال رسيده باشد. 
   همچنين تنوع و گونه هاي رنگي که در فضاي اثر در 
هم تنيده شده است عالوه بر هماهنگي و هم خواني با عنصر 
اصلي اسب، از طيف هاي رنگين کمان گرفته شده و هر کدام 
نشانه اي از عواطف و کنش هاي رواني ذهن هنرمند مي باشد. 
آزادي،  از  نمادي  اگر  طرفي  از  اسب  حال  هر  به 
رستگاري، شهرت، نفس سركش، پايداري، دانش،  سپاس 
گزاري، سرعت، نجابت و غيره باشد  از طرف ديگر  اهميت 
بال نيز در اسطوره ها و باورهاي مردمان جهان قابل درک 
است که اين بال در يک نگاه کلي وسيله عروج و تعالي روح 

بشري است. 
وقتي كه اين دو نشانه نمادين با هم تركيب شوند، چالش 
رواني و داللت هاي پيچيده را باعث مي شوند که حاوي 
مفاهيم فرا واقعي اند و برگرفته از اليه هاي ژرف سرشت 

آدمي  و استعاره اي است  براي کساني که تعقل مي کنند.

تصوير٣٩-فرشچيان،رنگين كمان،بخشي از اثر
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زمان ابعاد اثر  (  cm)نام اثررديف
خلق اثر

عنوان كتاب و گروه اسب
انتشارات

سال 
انتشار

صفحه 
كتاب

فرشچيان بنگاه ترجمه بزم و بازي۵۵۱۳۴۴ × ۷۵عشق۱
و نشر كتاب ۱۳۵۵

۱۳۵۵۳۸

۵۸«  »              «بزم و بازي۷۲۱۳۵۳ × ۱۰۲گوي۲

مستقل به صورت نماد ۷۵۱۳۵۲ × ۱۰۰چنان بخوان كه تو داني۳
(درترکيب)

»               »»۷۰

۷۶««               «بزم وبازي۵۰۱۳۵۱ × ۷۲چوگان۴

۹۴««               «حماسه(ملي)۶۳۱۳۴۵ × ۸۷سهراب و گرد آفريد۵

۱۱۰««               «حماسه (ملي)۵۷۱۳۴۳ × ۷۳خوان سوم۶

۱۱۸««               «شكار۵۲۱۳۵۰ × ۷۲شكار۷

بي عنوان ، قلمگيري ۸
(اسب ها)

مستقل به صورت --
نماد(منفرد)

»               »»۷۷

۹۳««               «بزم و بازي--«  ( بازگشت يوسف ع)۹

۹۵««              «بزم و بازي۱۳۵۴-«      ( بزم عاشقانه)۱۰

مستقل به صورت --«      ( اسب تنها)۱۱
نماد(منفرد)

»              »»۱۰۱

مستقل به صورت ۱۳۷۰-بي عنوان – ( اسب تنها)۱۲
نماد(منفرد)

فرشچيان ، آثار 
برگزيده يونسكو  

آلمان ۱۳۷۰

۱۳۷۰۴

مستقل به صورت ۵۰,۸۱۳۶۵ ×۷۶,۲غرور نجابت۱۳
نماد(منفرد)

»            »»۷۵

مستقل به صورت ۱۳۶۵  ۵۰,۲ × ۷۵,۴رنگين كمان۱۴
نماد(منفرد)

»            »»۹۵

مستقل به صورت ۵۰۱۳۶۷ ×۷۶,۲ستوه سركشي۱۵
نماد(منفرد)

»            »»۱۱۳

مستقل به صورت ۷۶۱۳۶۶ × ۵۱هواي مرغزار۱۶
نماد(منفرد)

»            »»۱۲۳

۱۴۳««             «حماسه ( عرفاني )۹۸۱۳۵۵ × ۷۳عصر عاشورا۱۷

حريم حفاظت (ضامن ۱۸
آهو )

۱۵۹««              «شكار۷۲,۵۱۳۵۸ × ۱۰۱,۵

مستقل به صورت ۵۰۱۳۶۷ × ۷۶,۲چشم انداز دور۱۹
نماد(منفرد)

»              »»۱۶۱

مستقل به صورت ۵۰۱۳۶۲ × ۷۰درگيرودار سرنوشت۲۰
نماد(منفرد)

»              »»۲۱۵

مستقل به صورت ۳۱,۸۱۳۶۳ × ۴۰,۵پگاسوس۲۱
نماد(منفرد)

»               »»۲۱۹

مستقل به صورت نماد۷۶۱۳۶۴ × ۱۰۱,۵دگرگوني۲۲
(در ترکيب)

»              »»۲۳۵

مستقل به صورت نماد۴۴۱۳۷۰ × ۶۰در گردونه روزگار۲۳
(در ترکيب)

»              »»۲۳۸

مستقل به صورت نماد۴۵,۵۱۳۷۴ × ۶۲,۵بي عنوان - تشعير۲۴
(در ترکيب)

فرشچيان ، آثار 
برگزيده يونسكو  

ايتاليا ۱۳۸۲

۱۳۸۲۹

مستقل به صورت نماد (در ۷۳۱۳۸۲ × ۵۴طبيعت وحش۲۵
ترکيب)

۲۷و۲۸««             «

مستقل به صورت نماد۸۱,۳۱۳۸۰ × ۵۰,۸دست باالي دست۲۶
(در ترکيب)

۷۱و۷۲««              «

مستقل به صورت نماد۴۴۱۳۶۶ ×۶۰ريشه هاي ناپايدار۲۷
(در ترکيب)

»              »     »۹۴

مستقل به صورت نماد۵۰,۸۱۳۸۱ × ۳۰,۵تحمل۲۸
(در ترکيب)

۹۹و۱۰۰««              «

مستقل به صورت نماد۴۴۱۳۶۹ × ۶۰آخر كار۲۹
(در ترکيب)

»               »»۱۰۲

جدول بررسي پراكندگي تصوير اسب در سه كتاب  محمود فرشچيان
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جـايـگاه اسـب در آثـار محـمود 
فرشچيان

نتيجه 
 محمود فرشچيان با سبك منحصر به فرد خود هرگز به سنت ها و مضامين تثبيت شده تن در نداده 
و علي رغم وفاداري و به كارگيري مباني اصيل نگارگري، با نبوغ ذاتي و لحاظ نمودن موازين جهاني 
زيبايي شناسي با رويکرد روان شناسانه و نشانه شناسانه و بيان نمادين، جايگاهي در خور و شايسته 
براي اسب، اسب نگاره و به طور كلي نقاشي ايراني فراهم آورد كه مورد توجه هنرشناسان برجسته 
دنيا قرار گرفته است. همان طور که در ضمن بررسي آثار اشاره شد اسب نگاره ها عالوه بركاركرد 
دوره هاي گذشته و بازآفريني مجدد، داراي غايتي نمادين و روانشناسانه مي باشند يعني هنرمند 
از صور آشنا و متعارف اسب و کارکردهايش پرهيز کرده و از زاويه اي متفاوت به اين حيوان و 
سپس بيان هنري آن نگريسته است. اسب دراين بخش از آثار رها از هر كاركرد نشانه و نماد هواي 
نفس، سرکشي، تزكيه، آزادي، تعالي و عميق ترين معاني نهفته در وجود آدمي است كه كم تر درآثار 
گذشتگان ديده مي شود. در نهايت با توجه به بررسي نقش اسب در بستر تاريخ و اهميت بسيار روشن 
و اساسي آن در متون ملي و ديني و نيز با بررسي آثار فرشچيان مي توان به وجه تفاوت و تمايز نقش 

اسب در آثار محمود فرشچيان نسبت به آثار دوره هاي گذشته به صورت زير اشاره كرد: 
۱-  توجه دقيق به شکل، آناتومي و تناسب عضالت، رنگ، نژاد و تيره و نشان اسب هاي عالي ايران و 

نيز توجه به محتوا و بيان  هنرمندانه آن براي نمونه تصاوير ۷، ۹ ،۱۰ ، ۲۴ و۳۴ .
۲-تنوع بيان هنري اسب نگاره در مضامين گوناگون مانند حماسه، شکار، بزم و بازي و مستقل به 

صورت نماد. (تصاوير مربوطه).
۳-  مطالعه نسبتا جامع هنرمند در منابع اساطيري ، شاهنامه، متون ديني -  مذهبي، آثار طبيعي و 
مكاتب نگارگري گذشته ايران و جهان به منظور بيان نقش اسب در مضامين متنوع مانند حماسه، 

تصاوير ۱۰ (خوان سوم) و ۱۵(عصر عاشورا).
۴- بازنگري و باز آفريني در ارائه شکل و محتوا و مضامين تثبيت شده مكاتب نگارگري گذشته. 

تصوير ۱۹( شكار)
۵- اعتراض و بيانيه مستقل هنرمند مبني بر تساوي حق حيات متناسب با مرتبه وجودي جانداران 
به ويژه اسب در دنياي انسان مدار معاصر با توجه به مقايسه تطبيقي نقوش اسب و آهوان وغيره با 
روايت و کارکردهاي اين حيوانات در سير تاريخي مکاتب نگارگر . (همچنين باتوجه به باور و اذعان 

صريح هنرمند در خالل ديدار ها و گفت وگوها )
۶- تركيب هوشمندانه نقش اسب در دل مضامين تمثيلي و نمادين. تصوير ۳۰ ( در گردونه روزگار)

۷- آميزش دلپذير واقعيت و خيال و تطبيق چشم نواز و هماهنگ عوالم انفسي هنرمند با عوالم آفاقي در 
ارائه اثر، تصاوير ۲۴(چوگان) ۲۶ (عشق) و، با توجه به تناسب و تطابق زبان و بيان هنري آثار .

۸-  ارائه اسب هاي مستقل و رها از هر گونه كاربري انساني و هدف و غايتي براي القاي مفاهيم متعالي 
و نمادين و تعميق ذهن تماشاگر.  تصاوير  ۳۴،۳۳، ۳۵ و ۳۸ .

۹- تكامل تدريجي اسب نگاره در دوره هاي زندگي هنري فرشچيان، يعني سير از روايت آفاقي متقدم  نقش 
اسب تا رسيدن به عوالم دروني و بيان نمادگرايانه آثار متاخر. تصاوير۲۶ (عشق) و۳۸ (رنگين کمان ).
۱۰- كرنش و ستايش محمود فرشچيان نسبت به ساحت آفريدگار و نگارگر حقيقي عالم در قالب ارائه 

اسب نگاره هاي چشم نواز در مضامين گوناگون.
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