
چکیده

حرضت  شهادت  تاریخ  از  یعنی  هجری،  سوم  سدۀ  از  رضوی  قدس  آستان      

امام رضا)ع( تا امروز، همواره مورد توسل و حامیت و بازسازی حاکامن و پادشاهان 

و رهربان دوره های گوناگون تاریخی بوده است و هر یک در غنای این مجموعۀ 

عظیم کوشیده اند. عالوه بر اینکه حرم مطهر رضوی یکی از بزرگرتین آرامگاه ها و 

مساجد ایران، جهان تشیع و جهان اسالم است، یکی از گنجینه های غنی هرنهای 

ایرانی اسالمی نیز محسوب می شود. 

     محمود فرشچیان، نگارگر نام دار معارص، عالوه بر احیا و صیانت از هرنهای سنتی 

به ویژه نقاشی ایرانی، سهم قابل توجهی در ارتقا و تعالی هرنهای ایرانی اسالمی 

داشته است. یکی از بسرتهای عمده و کاربردی هرنهای ایرانی اسالمی، مجموعۀ 

عظیم آستان قدس رضوی است که آثار تکنیکی و کاربردی استاد فرشچیان در آن 

تجلی یافته است. علی رغم غنای این آثار و اهمیت بنیادین آنها، تاکنون تالشی 

برای معرفی آثار ایشان صورت نگرفته است. هدف این نوشتار، نخست، معرفی 

مجموعه آثار کاربردی و تکنیکی این هرنمند، اعم از آثار منترششده در کتاب ها 

و آثار منترشنشدۀ موزه ها، مجموعه ها و اماکن نامعلوم، از سال 1324 تا 1395، 

و سپس معرفی دستاوردها و آثار تکنیکی و کاربردی هرنمند در مجموعۀ آستان 

قدس رضوی، به جهت شناخت آثار و هر گونه آموزش و پژوهش دربارۀ آنها بوده 

است.
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مقدمه

آسـتان قـدس رضـوی کـه در مرکـز شـهر مشـهد کنونی 

و روسـتای سـناباد از توابـع تـوس قدیم، واقع شـده، یکی 

از مراکـز زیارتـی بـزرگ دنیـا به لحاظ وسـعت و گنجایش 

اسـت. ایـن مجموعـه عـالوه بـر آرامـگاِه هشـتمین امـام 

شـیعیان کـه نقطۀ ثقـل و کانونی این مجموعه محسـوب 

می شـود، شـامل مسـجدها، آرامگاه ها، رواق ها، صحن ها، 

از  ایـن حـرم  اسـت.  گوناگـون  و موزه هـای  کتابخانه هـا 

سـدۀ سـوم هجـری، یعنـی از تاریـخ شـهادت امام رضا)ع( 

تـا امـروز، همـواره مـورد توسـل و حامیـت و بازسـازی 

حاکـامن، پادشـاهان و رهربان دوره هـای گوناگون تاریخی 

بـوده اسـت. ایـن سیاسـت ها و توجهـات کالن مذهبـی و 

معنـوی از سـوی حاکـامن و متولیـان یادشـده، منجـر بـه 

تجمیـع هرنهـای گوناگـون ملـی و سـنتی در ایـن مـکان 

مقـدس شـده و آن را بـه مـوزۀ هرنهـای ایرانی اسـالمی و 

گنجینـه ای درخشـان در جهـان اسـالم تبدیـل کرده اسـت.

از سـوی دیگـر، محمـود فرشـچیان یکـی از هرنمنـدان 

نـام دار و پـرآوازۀ هرنهای ملی در دوران معارص اسـت که 

خدمـات شـایان توجهـی در ایـن مجموعـۀ معنـوی بدون 

اسـت.  یـادگار گذاشـته  بـه  از خـود  هیـچ چشم داشـتی 

فرشـچیان هرنمنـدی اسـت کـه عـالوه بـر احیـا و صیانـت 

از هرنهـای ملـی و به ویـژه نقاشـی ایرانـی، سـهم قابـل 

توجهـی در ارتقـا و تعالـی هرنهـای ایرانی اسـالمی داشـته 

اسـت. او بـا قـدرت طراحـی و قلم گیـری، تخیـل شـگرف، 

غنـای رنگ بنـدی، ترکیب بنـدی مـدّور و بسـیاری دیگـر 

از نوآوری هـا و ابداعـات، و به طورکلـی بـا بهره گیـری از 

»مبانـی نظـری و عملـی«1، سـبکی مختـص بـه خـود در 

نگارگـری معـارص پدیـد آورد. امـروزه با توجه بـه تأثیرات 

پیـروان گسـرتدۀ وی، مکتـب فرشـچیان  غیرقابل انـکار و 

مکتبی شـناخته شـده محسـوب می شود. فرشـچیان عالوه 

بـر انجـام رسـالتش در حیطـۀ نقاشـی ایرانی، هـرنش را به 

دیگـر زمینه هـا و کاربردهـای هرن سـنتی از جمله طراحی 

رضیـح، طراحی فـرش و پارچـه، تذهیب، کاشـی کاری و... 

گسـرتاند و آنهـا را رونـق و غنـا بخشـید.

یکـی از بسـرتهای عمـده و کاربـردی هرنهـای سـنتی 

و ایرانـی، مجموعـۀ آسـتان قـدس رضـوی اسـت کـه آثـار 

تکنیکـی و کاربـردی اسـتاد فرشـچیان در آن تجلـی یافتـه 

اسـت. علی رغـم غنـای ایـن آثـار و اهمیـت بنیادیـن آنها، 

تاکنـون تالشـی بـرای معرفـی ایـن آثـار صـورت نگرفتـه 

اسـت. بـه هـر روی، هـدف ایـن نوشـتار کـه در راسـتای 

ارتبـاط  بـا  و  نگارنـده  پژوهـی«2  »فرشـچیان  مطالعـات 

مسـتقیم و مسـتمر چندین سـاله بـا خـود هرنمنـد صورت 

گرفتـه، ضمـن توصیـف و معرفـی مجموعـه آثـار هرنمنـد 

اعـم از آثـار کاربـردی و آثـار تکنیکی منترششـدۀ کتاب ها 

اماکـن  و  مجموعه هـا  موزه هـا،  منترشنشـدۀ  آثـار  و 

نامعلـوم، از سـال 1324 تـا سـال 1395؛ ارائـۀ دسـتاوردها 

و آثـار تکنیکـی و کاربـردی هرنمنـد در مجموعـۀ آسـتان 

قـدس رضـوی، بـه جهـت شـناخت و هـر گونه آمـوزش و 

پژوهـش دربـارۀ ایـن دسـته از آثـار هرنمنـد اسـت. 

ایـن آثـار،  از  یـادآوری اسـت کـه برخـی  البتـه قابـل 

مسـتقیم و به طور هدفمند و بر اسـاس دعوت و پیشنهاد 

مجموعـۀ آسـتان قـدس رضـوی و به طور افتخاری توسـط 

تشـکیالت  و  از سـاختار  کار شـده اند و جزیـی  هرنمنـد 

خـود حـرم رضوی هسـتند، مانند رضیح مطهـر و... برخی 

دیگـر از ایـن آثـار نیـز به طـور آزاد و فـارغ از برنامـه و 

سـاختار آسـتان قدس رضوی کار شـده  و بعدها به جهت 

ارادت و توسـل خـود هرنمنـد بـه امـام هشـتم)ع(، وقف 

ایـن مجموعـه گردیده اند؛ ماننـد آثار تکنیکـی هرنمند که 

در »تـاالر اسـتاد محمـود فرشـچیان« نگهداری می شـوند.



معرفی مجموعه آثار محمود فرشچیان

آثار هرنمند بر اساس تكنیك

به طورکلـی، مجموعـه آثـار هرنمنـد در دو دسـتۀ عمـده 

قـرار می گیرنـد: آثـار بـر اسـاس تكنیك )اسـلوب، فـن( و آثار 

بـر اسـاس کاربـرد. آثـار تکنیکی هرنمند، شـامل آثـار منترشه 

در کتاب هـای اصلـی و فرعـی و آثـار منترشنشـدۀ موزه های 

دولتـی كشـور، مجموعه هـای خصوصی)شـخصی( و اماکـن 

نامعلوم اسـت.

آثار منترششده در کتاب های اصلی و فرعی3

آثـار فرشـچیان تاكنـون در پنـج كتـاب اصلـی و چندیـن 

کتـاب فرعـی و توسـط چند نارش معتـرب ایرانـی و بین املللی 

منترش شـده اسـت. مجموعۀ آثـار غیرتكراری مـنت و پیرامنت 

رنگـی  آثـار  از  اعـم  فرعـی هرنمنـد،  و  اصلـی  كتاب هـای 

شناسـنامه دار و بی شناسـنامه، سـیاه قلم ها، سـفیدقلم ها و 

طراحی هـای مـدادی هرنمنـد، از سـال 1324 تـا سـال 1395، 

510 اثـر هسـتند.  

آثار منترش نشدۀ موزه ها، مجموعه ها و اماکن نامعلوم  

جـدا از آثـار منتـرشۀ هرنمنـد، مجموعـه ای قابل توجـه از 

آثـار هرنمنـد نیـز در موزه هـای دولتـی و حاكمیتـی كشـور،4 

نامعلـوم  اماکـن  و  شـخصی  و  خصوصـی  مجموعه هـای 

نگهـداری می شـوند كـه تاكنون منتـرش نشـده اند. مجموعۀ 

آثـار منترشنشـدۀ ایـن مراکـز، شـامل 32 اثـر هرنمند اسـت. 

در نهایـت، مجمـوع آثـار غیرتکـراری هرنمنـد کـه در منت 

و پیرامـنت کتاب هـای اصلـی و فرعـی منتـرش گردیده انـد و 

نیـز آثـار منترشنشـدۀ موزه هـای دولتـی و حاكمیتی کشـور، 

مجموعه های خصوصی و شـخصی و اماکن نامعلوم، از سال 

1324 تـا سـال 1395، بالـغ بر 542 اثر اسـت که به طور کلی، 

شـامل آثـار رنگـی، سـیاه قلم ها، سـفیدقلم ها و طراحی های 

مـدادی اسـت. البتـه هرنمند هم اکنـون مشـغول کار بر روی 

آثـار جدیـد و آماده سـازی کتـاب ششـم)اصلی( خـود اسـت 

کـه به احتـامل در سـال 1396 منتـرش می شـود. در مجمـوع 

می تـوان گفـت که قطعاً تعداد آثار هرنمند بیـش از این آمار 

اسـت، ولیکـن ایـن آثـار، جامع ترین مجموعه ای اسـت که از 

آغـاز فعالیـت حرفـه ای هرنمند، یعنـی از حدود هفتاد سـال 

پیـش، توسـط نگارنده ثبت و بررسـی می شـود.

 

آثار هرنمند بر اساس کاربرد

آثـار کاربـردی هرنمنـد نیـز شـامل طراحی هـای رضیـح، 

فـرش، پارچـه، بسـته بندی، نقـوش تزیینی)تذهیب، تشـعیر، 

رسلوحـه و...(، کاشـی، سـفال و رسامیـک، گچـربی، یادمـان، 

نشـانه، دیوارنگاری، کارت دعوت و... اسـت. در ادامه جدول 

مجموعـۀ آثار محمود فرشـچیان بر اسـاس تکنیـک و کاربرد 

درج شـده اسـت. )جـدول1(

مجموعه آثار محمود فرشچیان

آثار هرنمند بر اساس کاربردآثار هرنمند بر اساس تكنیك )اسلوب، فن(

کاربردردیفتکنیکردیف

طراحی های رضیح1اکریلیک1

طراحی های پارچه2گواش 2

طراحی های کاشی3متپرا3

طراحی ها و نقوش فرش4رنگ روغن4

طراحی ها و نقوش تزیینی5سیاه قلم های آب مرکبی  5

طراحی و نقاشی برای سفال و رسامیک6سیاه قلم های آب مرکبِی تک رنگ6

طراحی و نقاشی برای گچربی7سفیدقلم 7

طراحی یادمان، نشانه و بسته بندی محصول8سفیدقلم های رنگی8

دیوارنگاری9طراحی های مدادی  9

طراحی کارت دعوت10طراحی های مدادِی تک رنگ10

كاربردهای گوناگون11تکنیک های گوناگون11

جدول1، مجموعۀ آثار محمود فرشچیان )بر اساس تکنیک و کاربرد(



آثار تکنیکی محمود فرشچیان در آستان قدس رضوی

تاالر استاد محمود فرشچیان، آستان قدس رضوی

آثـار وقفـی اسـتاد فرشـچیان تـا سـال 1389 در گنجینـۀ 

هرنهـای تجّسـمی مـوزۀ مرکـزی نگـه داری می شـد؛ لیکـن 

از ایـن تاریـخ بـه بعـد، به صـورت مجموعـه ای منسـجم و 

مشـخص، در »تـاالر اسـتاد محمـود فرشـچیان« نگهـداری 

می شـوند. این آثـار جزو پخته تریـن و پرکارترین آثار هرنمند 

در طـول زندگـی هـرنی  ایشـان اسـت که بـه دلیـل باورهای 

عمیـق خـود هرنمند بـه موضوعـات دینی و معنوی، بسـیار 

متبلـور هرنمنـد  اخـالص و احساسـات  از  غنـی و رسشـار 

 . هستند

ایـن تـاالر در مهرمـاه 1389، در طبقـۀ همكـف گنجینـۀ 

قـرآن و نفایـس گشـایش یافـت و تاکنون شـامل شـانزده اثر 

نقاشـی وقفی محمود فرشـچیان است. همچنین یك نقاشی 

قاجـاری نیـز كـه شـامل »خمسـۀ طیبـه« اسـت،)تصویر1( 

از طـرف هرنمنـد در سـال 1369 وقـف ایـن مـوزه شـده كـه 

به عنـوان ارث از اجدادشـان بـه ایشـان رسـیده اسـت. بـا 

احتسـاب ایـن اثـر، مجموعـۀ آثـار وقفـی هرنمنـد تـا پایـان 

سـال 1395، بـه هفـده اثـر می رسـد. آغـاز رونـد وقـف آثـار 

نیـز، از سـال 1369 و بـا سـه اثـر »عـر عاشـورا«، »پنجمین 

روز آفرینش« و »خمسـۀ طیبه« بوده اسـت. از این شـانزده 

اثـر وقفـی، سـه اثـر »توسـل«)مدادی(، »آسـامن چهـارم« و 

»شـام غریبـان« منتـرش نشـده اند. فهرسـت ایـن آثـار بدیـن 

قرار اسـت: »توسـل«، »معراج«، »آسـامن چهارم«، »سـتایش 

پـروردگار«، »اولین پیـام«، »پرچم دار حق«، »عر عاشـورا«، 

»شـام غریبـان«، »متنـای رحمـت«، »پنـاه«، »پنجمیـن روز 

عشـق«،  »هدیـۀ  »کوثـر«،  رب«،  »یـا   ،)1352( آفرینـش« 

»ضامـن آهو 2« و »سـخت ترین امتحان«. )تصاویـر 2تا 17(

آثار کاربردی محمود فرشچیان در آستان قدس رضوی

آثـار کاربـردی هرنمنـد در آسـتان قـدس رضوی، شـامل 

رسامیـک کاری  رضیـح،  روپـوش  رضیـح،  طراحی هـای 

دارالحجـه«،  »رواق  پنجـرۀ  مضجـع،  رسداب  گچـربی   و 

مبـادی  و  رضـوی«  جامـع  ایوان های»صحـن  کاشـیکاری 

2. »پنجمین روز  آفرینش«، 72× 102سانتی مرت، 11352. خمسۀ طیبه، دورۀ قاجار، سهم االرث فرشچیان



3. »عر عاشورا«،

98 × 73سانتی مرت، 1355    

4. »پناه«،

49 × 73سانتی مرت،  1356

5. »یا رب«،

 35× 50/2سانتی مرت، 1373                                                                

6. »متنای رحمت«،

56 × 81/3سانتی مرت، 1376  

»اولین پیام«، .7

56 × 81/3سانتی مرت، 1377



8. »توسل«، 1379

9. »هدیۀ عشق«،

50×70سانتی مرت، 1381

10. »سخت رتین امتحان«،

56́سانتی مرت، 1385 81/3 

11. »كوثر )شفاعت(«،

45/7́سانتی مرت، 1386                   32

12. »ضامن آهو2«،

81/3 × 101/5سانتی مرت، 1388



13. »پرچمدار حق« ، 72 × 100سانتی مرت، 1389         

14. »ستایش پروردگار«،  86× 101/2سانتی مرت، 1390    



15. »معراج«، 101/5×81سانتی مرت، 1392

16. »آسامن چهارم«،101/5×81سانتی مرت، 1394                       

 17. »شام غریبان«،101/5×81سانتی مرت، 1394



ورودی حـرم رضـوی، فـرش »هفـت شـهر عشـق«، پارچـه 

اسـت.  و...  یـک قطعـه خوشنویسـی  زربفـت، تذهیـب 

بررسـی  کاربـردی هرنمنـد  اثـر شـاخص  چنـد  ادامـه  در 

می شـود:      

طراحی رضیح حرم امام رضا)ع(

فرشـچیان به طور کلی، با سـتاد بازسـازی عتبات عالیات 

همكاری خوبی داشـته اسـت و تاكنون طراحی های زیادی 

جهـت سـاخت رضیح امئۀ اطهـار)ع( و امـور مرتبط، بدون 

به صـورت  و  مـادی  چشم داشـت  و  توقـع  كوچك تریـن 

افتخـاری بـه انجـام رسـانده اسـت. وی همچنیـن طراحـی 

امام حسـین)ع(،  مطهـر  حـرم  ایـوان  از  قسـمتی  و  درب 

رضیـح 72تـن كربـال، رضیـح امام علـی)ع(، پنجـره ای بـرای 

و طراحـی رضیـح حـرضت  امام زمان)عـج(  غیبـت  محـل 

عبدالعظیـم الحسـنی)ع( را کـه در اوایـل سـال 1393 بـه 

پایـان رسـید، انجـام داده اسـت )رضائی نـربد، 1396: 247(. 

پیشـینه طراحی فرشـچیان بـرای رضیح مطهر امـام رضا)ع( 

بـه پیـش از انقـالب و بـه ویـژه سـال 1353 بـاز مـی گردد. 

فرشـچیان در این سـال، شـش طرح متفاوت و خالقانه برای 

رضیـح امـام رضـا)ع( را بـه غیـر از طراحـی رضیـح کنونـی 

) رضیـح سـیمین و زریـن( کار کـرده اسـت. در مجمـوع، 

فرشـچیان در دهـه هـای پنجـاه، شـصت و هفتاد شمسـی 

درگیـر طراحـی و نظارت عالیه بر اجرای طراحی و سـاخت 

رضیـح مطهـر امـام رضـا)ع( بوده اسـت.

مطهـر  رضیـح  پنجمیـن  طـرّاح  به عنـوان  فرشـچیان، 

دینـی  باورهـای  وجـود  علی بن موسـی الرّضا)ع(،  حـرضت 

و درونـی را باعـث اعتـال و اهمیـت یـک هـرن مانـدگار و 

منحـر به فـرد دانسـته و می گویـد: »طـرح رضیـح جدیـد 

مضجـع رشیـف حـرضت رضـا)ع(، بـه گونـه ای اسـت کـه 

زائـر بـا قرارگرفـنت در برابـر آن، خویـش را در محرض خدای 

تعالـی و در مقابـل اسـامء الله احسـاس خواهد کـرد و بهرت 

خواهـد توانسـت بـه راز و نیـاز بـا خالـق خویش بپـردازد« 

)حـرم، 1380: 42(.

طـرح ایـن رضیـح بـا توجـه بـه معیارهـا و اصالت هـای 

هـرنی و فرهنگـی ایرانی اسـالمی و توجـه بـه ایرانی بـودن 

متامی عنارص و اجزای تشـکیل دهندۀ آن تهیه شـده اسـت، 

در حالـی کـه رضیح هایـی کـه پیـش از ایـن سـاخته شـده 

بودنـد، سـبکی هندی  داشـتند.

ایـن رضیـح بـه لحـاظ فنـی و هـرنی، دارای چهـار ضلع 

طراحـی  اسـت.  محـراب  چهـارده  دارای  مجمـوع  در  و 

بـه دلیـل داشـنت  ایـن رضیـح،  یـا پنجره هـای  محراب هـا 

نقطـۀ ثقـل و کانونـی قسـمت فوقانـی بدنـۀ رضیـح، کـه 

همـۀ خطـوط و نقـوش را به سـوی خـود فرامی خوانـد، در 

نسـبت بـا رضیـح امام حسـین)ع(، از وحـدت و انسـجام 

بـری بیشـرتی برخـوردار اسـت. 

متهیـد  از  امام رضـا)ع(،  رضیـح  طراحـی  در  فرشـچیان 

رسـمی بندی کـه از ویژگی هـای طراحـی سـنتی و معـامری 

بـر  تأکیـد  و  بـری  زیبایـی  بـرای  اسـت،  ایرانـی  اصیـل 

18. پنجمین رضیح مرقد مطهر امام رضا)ع(، 1379



یگانگـی معنـوی و توحیـد سـود بـرده اسـت. نقطۀ عطف 

رسـمی بندی های بدنـۀ رضیح، یعنی قـوس فوقانی و اصلی 

و پوششـی محراب هـا، بـه کلمـۀ »اللـه« ختـم می شـود و 

ایـن امـر، یکـی از مهم تریـن وجـوه متایـز و برتـری نسـبت 

بـه رضیح های پیشـین اسـت. هـدف از طـرح چنین نقوش 

هدایت گـری، ایـن بـوده کـه زائرانـی کـه روبـه روی رضیـح 

  می ایسـتند، از کـرت بـه وحـدت و توحیـد هدایـت شـوند 

و خـود را در حـال تقـرب و عبـادت معبـود احسـاس کنند. 

همچنیـن یکـی از ابداعـات و ابتکارات طراحـی این رضیح 

که برای نخسـتین بار صـورت پذیرفت، بهره گیری از مقرنس 

در قسـمت فوقانـی دورتـادور بدنـۀ رضیـح بـوده اسـت 

ایرانی اسـالمی  کـه نقطـه عطفـی در تاریـخ رضیح سـازی 

متامـی  همچنیـن  می شـود.  محسـوب  سـنتی  هرنهـای  و 

گل هـا و برگ هـای ایـن رضیـح، بـر اسـاس دو عـدد پنـج و 

هشـت طراحـی شـده اند. عـدد پنج، نشـان دهندۀ خمسـه 

شـجرۀ طیبه و عدد هشـت، نشـانۀ امام هشـتم)ع( اسـت. 

گل هـای  لچکی هـا،  و  رضیـح  گوشـه های  در  همچنیـن 

آفتاب گـردان وجـود دارند کـه »شمس الشـموس« را تداعی 

می کننـد. )تصاویـر 25-18(

19. مقرنس های ابتكاری دور تا دور رضیح

21. لچکی رضیح که با گل  های آفتاب گردان، »شمس الشموس« را تداعی می  مناید.20. منایی نزدیک از یکی از چهارده محراب رضیح   

23. فرشچیان در حال طراحی قسمت هایی از رضیح مطهر امام رضا)ع( 22. طرحی از رضیح مطهر امام رضا)ع(



طراحی روپوش رضیح حرم امام رضا)ع(

عـالوه بـر طراحـی رضیـح، طراحـی روپوش رضیـح نیز 

از دیگـر دسـتاوردهای هـرنی فرشـچیان بـوده کـه کمـرت 

کسـی از آن مطلـع اسـت. فرشـچیان در سـال 1346 بـا 

همـکاری و مدیریـت یحیـی ذکا، بـرای رضیـح حـرضت 

امام رضـا)ع(، روپوشـی طراحـی کـرد کـه در نهایـت، در 

بعدازظهـر روز سه شـنبه، دهـم اردیبهشـت سـال 1347 

بـه آسـتان قـدس رضـوی اهـدا گردیـد. )تصاویـر26-28( 

طـول و عـرض روپـوش مذكـور، مطابـق اندازه هـای طـاق 

رضیـح مطهـر، 14/10×3 مـرت و مـنت آن، زری بازوبنـدی 

كارگاه  در  روپـوش  ایـن  اسـت.  سـبزرنگ  گالبتـون دار 

زری بافـی وزارت فرهنـگ و هـرن، زیر نظـر محمد طریقی 

کـه اختصاصـاً برای این منظور سـاخته شـده بود، بافته شـد. 

حاشـیۀ روپـوش در چهارطـرف، از پارچـۀ سـاتن سـبز رنگی 

بـه عـرض 75سـانتی مرت دوختـه و متامـاً بـا ملیله هـای زرین 

اصـل گل دوزی شـده، داخـل برگ هـا و گلربگ هـای آن نیـز با 

مرواریدهای اصل بحرینی پر شـده اسـت. برای ملیله دوزی، 

گلـدوزی و مرواریـد دوزی حاشـیۀ روپـوش و خیاطی و بقیۀ 

قسـمت های دیگـر آن، حـدود 180روز و روزانـه چهـار نفـر 

مشـغول كار بوده انـد. طـرح روپـوش بـا توجه بـه اعتقادات 

مذهبـی و تزیینـات حـرم و رضیـح مطهـر بـا نقـوش اصیـل 

ایرانـی ریختـه شـده و دورتـادور آن بـا بال هـای فرشـتگان 

احاطـه و زردوزی و مرواریـددوزی شـده اند. در چهار گوشـۀ 

آن نیـز نقـش بزرگ چهار فرشـتۀ مقـرب )جربائیـل، ارسافیل، 

میكائیـل و عزرائیـل( با پارچۀ زری به شـیوه ای دوخته شـده 

كـه رضیـح و روپـوش را میان بـازوان و دسـت های خود نگه 

داشـته اند )هـرن و مـردم، 1347: 2(.

طراحی رسامیک کاری و گچربی رسداب حرم امام رضا)ع(

یکـی دیگـر از حسـاس ترین و مهم تریـن آثار فرشـچیان 

طراحـی  رضـوی،  حـرم  و  قـدس  آسـتان  مجموعـۀ  در 

رسامیـک کاری و گچـربی رسداب آرامـگاه یا مضجع حرضت 

اسـت کـه پـس از طراحـی رضیـح بیـن سـال های 1381 

امام رضـا)ع(  مقـدس  قـرب  اسـت.  شـده  انجـام   1382 تـا 

زیـر رضیـح  در  مـرت،  بـه عمـق حـدود سـه  در رسدابـی 

کـف  هـامن  رسداب،  سـقف  دارد.  جـای  »نگین نشـان« 

حـرم مطهـر اسـت. زمـان به وجـود آمـدن رسداب، به طـور 

قطـع معلـوم نیسـت، امـا آنچـه مسـلم اسـت و از قرایـن 

و اسـناد برمی آیـد، رسداب از سـدۀ هشـتم بـه بعـد، یعنی 

پـس از محـو شـدن صـورت گـور هارون الرشـید، به وجـود 

آمـده اسـت. مـدارک موجود نشـان می دهد تا اوایل سـدۀ 

هشـتم، صورت قرب هارون در زیر گنبد و پایین پای مبارک 

حـرضت بـوده، همچنین، بـر روی قرب هـارون نیز صندوقی 

چوبـی وجود داشـته اسـت؛ چنان کـه ابن بطوطه، جهانگرد 

و جغرافـی دان نامـی، که در اوایل سـدۀ هشـتم به مشـهد 

آمـده، قـرب هارون را مشـاهده منـوده و در کتابش از آن نام 

بـرده اسـت )عـامل زاده، 1390: 167تـا 172(.    

24. طرح شامره یک از مجموعه طراحی های ششگانه فرشچیان برای رضیح مطهر امام رضا)ع(، 

1353

25. بخشی از طرح شامره یک از مجموعه طراحی های 

ششگانه فرشچیان برای رضیح مطهر امام رضا)ع(، 1353



26. طراحی  روپوش رضیح مطهر امام رضا)ع(، 1346

27. یکی از کتیبه های روپوش رضیح مطهر حرضت رضا)ع(، 1346

28. یکی از فرشتگان روپوش رضیح مطهر حرضت رضا)ع(، 1346



29-حرم مطهر رضوی، رواق دارالحجه، عکاس: محمد زائر نیا

30-یکی از ایوان های صحن جامع رضوی

31-قوس با طرح مداخلی، طراحی محمود فرشچیان



34. کتیبه  ای در قسمت گلیم  بافی 

محمود آنکه فرشچیان است شهرتش         کرده است رهربی که بر او آفرین بود

32. قالی »محرابی تصویری« )هفت شهر عشق(، طرح: فرشچیان، بافت: 

اصفهان، مهدی صفدرزاده حقیقی، موزۀ فرش آستان قدس رضوی 

33. یکی از قاب های فرش هفت شهر عشق



ویژگی  های فرش هفت شهر عشق

قالی محرابی تصویری، هفت شهر عشقنوع و نام اثر

وقفی، مهدی صفدرزاده حقیقی، به همت یدالله صفدرزاده حقیقینحوۀ مالکیت و واقف 

محمود فرشچیان، جعفر رشتیان و رنگ و نقطه: نوروز حفیظینام طراح

عفت باالمجاننام بافنده

اصفهانمحل بافت

1353 هجری شمسیتاریخ بافت

موزۀ فرش آستان قدس رضویمحل نگهداری

موزه  ای، منایشگاهی، مجموعه  ای و مطالعاتیرده  بندی

دما: 18تا 24 درجه سانتی گراد، رطوبت: 40 تا 50، نور: 50 لوکسرشایط نگهداری  

مردم  شناختی، هرنی و مدارک تاریخی ارزش فرهنگی

تار: ابریشم، پود ضخیم: پنبه، پود نازک: پنبه، پرز: پشم و ابریشمجنس مواد اولیه

مستطیلشکل:  

سانتی مرت، ابعاد: طول:460، عرض: 370 ، نوع: 250 × 350 ساتتی مرت و بزرگ رت از آنواحد اندازه  گیری   

اصلاصالت

ربع سوم سدۀ 14 هجری شمسی )پهلوی دوم( دورۀ زمانی

کامل وضعیت کلی ساختار اثر

آسیب دیده وضعیت آسیب  شناسی

فعالنوع آسیب  دیدگی

مرمت نشدهپیشینۀ مرمت

بیدزده، کیس خورده، ساییده، پوسیده، پاره شده، دورنگی و سوختهرشح آسیب

یدالله صفدرزاده حقیقی نام کارگاه تولیدی یا تولید کننده

تلفیقی )محرابی و تصویری(نوع طرح

رسارسینوع نقشه 

دارد کتیبه

در توضیحات آمده است.رشح کتیبه

لولشیوه بافت

نامتقارن )فارسی(نوع گره

75 گره فارسی، تعداد گره در 100 میلی مرت:  115 گره فارسی، طول ساق گره: 3 تا  3/5 میلی مرتتعدادگره در 65 میلی مرتفارسی

یک چین دو پود )یک پود ضخیم و یک پود نازک، مواج( شیوۀ پودگذاری

شیمیایی و طبیعی نوع رنگ

رنگ  های موجود در فرش
کرم، قرمز، آبی تیره و روشن، زرد، قهوه  ای تیره، مسی، طالیی، بنفش تیره و روشن و سبز تیره 

و روشن، سورمه  ای و سفید

متصلشیرازه

تزیینی    کاربرد

جدول2. شناسۀ فرش »هفت شهر عشق«، طراحی فرشچیان



     همچنیـن، در سـال 1379ش و بـه هنـگام نصـب 

مرصـع  فـوالدی  رضیـح  مطهـر،  حـرم  در  پنجـم  رضیـح 

معـروف بـه »نگین نشـان« کـه درون رضیـح چهـارم در 

حـرم قرار داشـت، به داخل رسداب انتقـال یافت و اکنون 

در رسداب روی مرقـد امـام)ع( جـای دارد بـه گونـه ای که 

اتصالـش بـا رضیـح درون حـرم برقـرار شـده اسـت.

بـه هـر حال، فرشـچیان برای ایـن پـروژه، طراحی هایی 

مـدادی بـا نقـوش اسـلیمی و ختایـی متناسـب بـا اهداف 

درنظرگرفته شـده انجـام داده کـه توسـط اسـتادکاران بـر 

دیواره هـای  در  و  منتقـل  گـچ  و  رسامیـک  زمینـه  روی 

دور تـا دور مضجـع و سـقف رسداب اجـرا شـده اسـت. 

توسـط  رسداب  دور  تـا  دور  دیواره هـای  رسامیـک کاری 

رشکـت چینی مقصود انجام شـده اسـت همچنین طراحی 

مهـدی  اسـفیدانی،  مهـدی  آقایـان:  را  فرشـچیان  اسـتاد 

رسداب  سـقف  روی  بـر  نظامی وطـن  علـی  و  اکـربزاده 

گچ بـری  کریم آبـادی  بـرادران  توسـط  سـپس  و  منتقـل 

شـده و رسانجـام بـا تکنیـک اکریلیـک رنگ آمیـزی شـده 

اسـت. از جملـه اهـداف و خواسـت تولیـِت وقِت آسـتان 

قـدس رضـوی، ایـن بـوده کـه فضـای رسداب و نقـوش و 

بـا  البتـه  باشـد.  بریـن  یـادآور بهشـت  آن،  طراحی هـای 

آسـتان  مجموعـۀ  در  نگارنـده  پیگیری هـای  بـه  توجـه 

قـدس رضـوی مبنـی بـر رؤیـت و بازدیـد از ایـن رسداب 

و حتـی بـا وجـود صحبت هـا و هامهنگی هـای نگارنـده 

بـا خـود هرنمنـد در ایـن خصـوص، همچنیـن بـا توجه به 

محدودیت هـای ویـژۀ آسـتان قـدس در این بـاره، تا کنون 

موفـق بـه بازدیـد از ایـن مـکان نشـده اسـت. 

    از سـوی دیگـر، رواق دارالحجـه، در سـطح اماکـن 

متربکه رضوی، تنها رواقی اسـت که در آن، قبله با سـمت 

زیـارت هم راسـتا می شـود. دو رواق شـیخ حرعاملـی و 

شـیخ طوسـی بـا سـاخت »رواق دارالحجـه« در میانۀ آنها 

بـه  منظـور دسرتسـی  بـه  متصـل شـده اند.  یکدیگـر  بـه 

ایـن رواق، دو ورودی اصلـی از طریـق بسـت های شـیخ 

طوسـی و شـیخ حر عاملی طراحی شـده اسـت. همچنین 

انقـالب«،  »صحـن  از  فرعـی  ورودی  چهـار  طریـق  از 

رواق هـای »الله وردی خـان«، »دارالوالیـه« و »داراالجابه« 

قابـل دسرتسـی اسـت. )تصویـر29(

بـه هـر حـال فرشـچیان پـس از طراحـی رضیـح مطهر، 

اقـدام بـه طراحـی پنجـره ای بـه ابعـاد 6 × 2/5مـرت، برای 

»رواق دارالحجـه« می منایـد. ایـن پنجـرۀ مشـبک کـه یک 

اکنـون  دارد، هـم  ته ترنـج  نقـش  یـک  و  نقـش رسترنـج 

امـا  قـرار دارد  سـاخته شـده و در مرحلـۀ آب طـالکاری 

هنـوز نصـب نگردیـده اسـت )گفت وگو بـا فرشـچیان،10 

.)1396 اردیبهشـت 

طراحی کاشیکاری ایوان های »صحن جامع رضوی«

بـا 110078مرتمربـع زیربنـا  »صحـن جامـع رضـوی«، 

در ضلـع جنوبـی اماکـن متربکـه واقـع شـده اسـت. ایـن 

بنـای بسـیار وسـیع از طریـق دو بسـت امام رضـا)ع( و 

خرسوی نـو، بـه خیابان هایـی بـه همیـن نام هـا محـدود 

اسـت. در اضـالع صحـن جامـع، سـه ایـوان و رسدر بزرگ، 

بـه نام هـای ایـوان ولی عر در ضلـع جنوبـی، باب الکوثر 

در ضلـع رشقـی و باب الغدیـر در ضلـع غربـی آن سـاخته 

شـده اسـت. همچنیـن، اطـراف صحـن بـا غرفه هایـی بـه 

عمـق 16مـرت و ارتفـاع 12مـرت محصـور شـده اسـت. از 

سـوی دیگـر، بـرای ایـن که رؤیت گنبـد طـال از زاویۀ دید 

زوار، قبـل از ورود بـه صحـن به وسـیلۀ غرفه هـا از بیـن 

نـرود، در ورودی هـای صحـن جامع از سـوی خیابـان امام 

رضـا)ع( و شـیخ بهایـی، املان هایی مکعب مستطیل شـکل، 

بـا ارتفـاع مسـاوی بـا غرفه ها و آرایش شـبیه آنهـا احداث 

شـده اسـت کـه هـم غرفه هـا پیوسـته دیـده شـوند و هم 

گنبـد از خـارج رؤیـت گردد)عـامل زاده،1390: 266(.

بـه هر حـال، یکی دیگر از طراحی های فرشـچیان برای 

آسـتان قـدس رضـوی، مربـوط بـه کاشـیکاری ایوان هـای 

صحـن جامـع رضوی اسـت. فرشـچیان در این مـکان، یک 

قـوس را بـه زیبایـی و بـا طـرح مداخلـی6 )درهـم تنیده(

کار کـرده اسـت)تصاویر30 و 31(. البتـه غالـب طراحـی 

کاشـی های ایـن صحـن را امیرهوشـنگ جـزی زاده انجـام 

داده اسـت )گفت وگـو بـا جـزی زاده، 9 بهمـن 1391(.

طراحی فرش »هفت شهر عشق«

طـرح قالـی »هفـت شـهر عشـق«، »محرابـی تصویـری« 

اسـت که بـه دلیل وجـود نقش هفت بنای مقدس شـیعیان 

در مـنت قالـی، به »هفت شـهر عشـق« شـهرت یافته اسـت. 

)تصاویـر 34-32( ایـن هفـت شـهر مقـدس بـه رشح زیـر 

 : هستند

1. مکـه 2. مدینـه 3. نجـف؛ حـرم مطهر امام علـی)ع( 4. 

کربـال؛ حـرم مطهـر امام حسـین)ع( 5. کاظمیـن؛ حـرم امـام 

موسـی کاظم)ع( و امـام جـواد)ع( 6. مشـهد؛ بـارگاه مطهـر 

امام رضـا)ع( 7. سـامرا؛ حـرم مطهـر امام هـادی)ع( و امـام 

حسن عسـکری)ع(، در قسـمت پایین فرش، ابنیـۀ تاریخی و 

تصاویـر آرامگاه های شـعرای بزرگ ایران نقش بسـته اسـت.

ایـن قالـی در کارگاه یداللـه صفدرزادۀحقیقـی بافتـه 

شـده و بافـت آن حـدود شـش سـال طـول کشـیده اسـت 



)کمندلـو و همـکاران،1391( در پاییـن ایـن فـرش، پیـش 

از آغـاز سـاده بافی و در قسـمت گلیم بافـی، پرچـم ایـران 

بافتـه شـده اسـت. در ایـن قسـمت، کتیبـه ای بـه خـط 

نسـتعلیق بـه رنـگ سـیاه کـه در آن علت و نـام عوامل و 

افـرادی کـه در خلـق این قالی نقـش داشـته اند، در قالب 

شـعر آورده شـده اسـت. یكـی از ایـن ابیـات بـه محمـود 

)تصویـر28(  دارد.  اشـاره  اثـر  طـراح  یعنـی  فرشـچیان، 

فرشـچیان، طـراح اصلـی ایـن فرش بـوده و جعفر رشـتیان 

و نـوروز حفیظـی نیـز رنگ گـذاری و نقطه چینـی آن را 

انجـام داده انـد. در جدول شـامرۀ 2، ویژگی هـای فنی این 

فـرش درج گردیـده اسـت.

تذهیب برای قطعۀ خوشنویسی

اسـتاد فرشـچیان عـالوه بـر آثـار کاربـردی یادشـده، در 

شـانزده یـا هفـده سـالگی، شـعری از محمدرضـا مهـذب 

)بـرادر نراللـه مهـذب قلـم زن( را با خوشنویسـی اسـتاد 

حـاج علـی ابریشـم کار تذهیـب منـوده کـه در هـامن ایام 

بـه آسـتان قـدس اهدا شـده اسـت. ایـن تذهیب بـر روی 

مقـوا و بـه ابعـاد تقریبـی 35x40سـانتی مرت انجـام شـده 

اردیبهشـت   11 فرشـچیان،  اسـتاد  بـا  )گفت وگـو  اسـت 

.)1396

نتیجه گیری

شـد،  آشـکار  نوشـتار  ایـن  مـنت  در  کـه  هامن گونـه 

مجموعـۀ عظیم آسـتان قدس و حرم مطهـر رضوی، یکی از 

گنجینه هـای کم نظیـر و حتی بی نظیر جهان اسـالم و بسـرت 

عمـده و کاربـردی هرنهـای ایرانی اسـالمی و تجلـی گاه آثار 

تکنیکـی و کاربردی اسـتاد فرشـچیان اسـت. هامن گونه که 

هـدف ایـن نوشـتار نیـز بـود، در این مقاله کوشـش شـد تا 

ضمـن توصیف و معرفی مجموعـه آثار کاربردی و تکنیکی 

اسـتاد فرشـچیان، اعم از آثار منترششـده در کتاب ها و آثار 

منترشنشـدۀ موزه هـا، مجموعه هـا و اماکـن نامعلـوم، از 

سـال1324 تا 1395، دسـتاوردها و آثار تکنیکـی و کاربردی 

و  بررسـی  قـدس، معرفـی،  آسـتان  در مجموعـه  هرنمنـد 

بازشناسـی شود. 

تـا   1369 سـال  از  فرشـچیان  تکنیکـی  و  وقفـی  آثـار 

فرشـچیان«  محمـود  اسـتاد  »تـاالر  در  سـال 1395  پایـان 

نگهـداری  نفایـس  و  قـرآن  گنجینـۀ  همكـف  طبقـۀ  در 

می شـوند. ایـن آثـار بـه غیـر از یـک نقاشـی قاجـاری بـا 

موضـوع »خمسـۀ طیبـه«، شـامل شـانزده اثـر بدیـن قـرار 

چهـارم«،  »آسـامن  »معـراج«،  »توسـل«)مدادی(،  اسـت: 

حـق«،  »پرچـم دار  پیـام«،  »اولیـن  پـروردگار«،  »سـتایش 

»عر عاشـورا«، »شـام غریبـان«، »متنای رحمـت«، »پناه«، 

»پنجمیـن روز آفرینش« )1352(، »یا رب«، »کوثر«، »هدیۀ 

امتحـان«.  »سـخت ترین  و  آهـو2«  »ضامـن  عشـق«، 

آثـار شـاخص کاربردی هرنمند در مجموعۀ آسـتان قدس 

رضوی شـامل طراحی رضیح، روپـوش رضیح، رسامیک کاری 

و گچربی رسداب مضجع، پنجرۀ »رواق دارالحجه«، طراحی 

کاشـیکاری ایوان هـای صحن جامع رضوی و مبـادی ورودی 

حـرم رضـوی، پارچه زر  بفت، فرش »هفت شـهر عشـق« و 

تذهیب یک قطعه خوشنویسـی است.

بـدون تردیـد، ایـن آثار بـا توجه به نفاسـت و غنای فنی 

و هـرنی، سـهم قابل توجهـی در ارتقـاء هـرن ایـران، جهـان 

تشـیع و هـرن اسـالمی خواهنـد داشـت. همچنیـن امیـد 

مـی رود کـه معرفـی ایـن دسـته از آثـار هرنمنـد، عـالوه بر 

رضورت و اهمیـت آن، بتوانـد در آمـوزش و پژوهش هـای 

گوناگـون عالقه منـدان، مؤثـر و راه گشـا واقـع شـود.



پی نوشت ها

1. نگارنده پس از سال ها بررسی و تحلیل آثار هرنمند، برای نخستین 

استخراج  و  احصا  را  بار، »مبانی نظری و عملی« سبک هرنمند 

منوده است که در مقاله ای با عنوان »بررسی سبک و آثار محمود 

فرشچیان: مبانی نظری و عملی« در شامرۀ دوم )پائیز و زمستان 

1395( دوفصلنامۀ مبانی نظری هرنهای تجسمی متعلق به انجمن 

علمی هرنهای تجسمی ایران منترش شده است.

2. »فرشچیان پژوهی«؛ مجموعه مطالعات بنیادین و علمی پژوهشی 

دربارۀ زندگی و آثار محمود فرشچیان است که برای نخستین بار و 

از سال 1384 توسط نگارنده بنیان نهاده شده است و تاکنون تداوم 

و استمرار داشته است. نگارنده در راستای این مطالعات، از ارتباط 

مستقیم و مستمر چندین سالۀ با خود هرنمند و نظرات ارزشمند و 

مساعدت های بی دریغ ایشان، همواره بهره مند بوده است. دستاورد 

دانشگاه  پژوهش هرن  ارشد  کارشناسی  پایان نامۀ  مطالعات،  این 

تربیت مدرس، رسالۀ دکرتی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرن اسالمی 

دانشگاه تهران، چندین کتاب و مقاالت متعدد علمی پژوهشی، 

مقاالت هامیش، مقاالت علمی ترویجی، طرح پژوهشی، سخرنانی، 

نشست تخصصی و... است که برخی از این آثار منترش شده، برخی 

در نوبت انتشار و برخی نیز در حال آماده سازی هستند.

و  نفیس  کتاب های  از  دسته  آن  اصلی  کتاب های  از  منظور   .3

قطع بزرگ )سلطانی( است که به طور مستقیم زیر نظر هرنمند و 

بعضاً توسط یونسکو منترش شده اند و حقوق مادی و حق نرش 

این کتاب ها اغلب یا متعلق با هرنمند یا به صورت مشارکتی بوده 

است.  کتاب های فرعی نیز دارای قطع کوچک تر )رحلی بزرگ( از 

کتاب های اصلی هستند که همگی توسط نارشان برجستۀ داخلی 

منترش گردیده اند و هرنمند در این دسته از کتاب ها، اغلب حق نرش 

را واگذار منوده است.

4. موزۀ استاد محمود فرشچیان، مجموعۀ فرهنگی تاریخی سعدآباد، 

موزۀ هرنهای معارص تهران، تاالر فرشچیان، موزه های آستان قدس 

رضوی، خزانۀ نقش و رنگ )دفینه( بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، 

موزۀ هرنهای زیبا، موزه و مخزن هرنستان هرنهای زیبای اصفهان، 

موزۀ مجلس شورای اسالمی، موزۀ هرنهای ملی ایران، کاخ موزۀ 

صاحبقرانیه )حوض خانه(، مجموعۀ فرهنگی تاریخی نیاوران، کاخ 

موزۀ ملت)سفید( و موزۀ شهدای بنیاد شهید انقالب اسالمی.  

5. عالقه مندان می توانند جهت مطالعۀ بیشرت و مفصل در خصوص 

طراحی و ساخت رضیح مطهر حرضت امام رضا)ع(، به ویژه نامۀ 

تعویض رضیح مطهر امام رضا)ع( و دانشنامۀ رضوی كه در منابع 

پایانی این نوشتار درج شده اند، مراجعه منایند. 

interlaced-6

منابع

- کمندلو و همکاران )1391( شناسنامۀ فرش هفت شهر عشق، 

رضوی،  قدس  آستان  اسناد،  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان 

معاونت امور موزه ها، ادارۀ پژوهش و معرفی آثار.

- روپوش رضیح مطهر حرضت رضا)ع( )1347، تیر(، هرن و مردم، 

ش69، ص 2تا4.

- رضائی نربد، امیر )1396زیر چاپ( نگار جاویدان: زندگی و آثار 

استاد محمود فرشچیان؛ با تقریظ محمود فرشچیان و پیشگفتار سید 

حسین نر، تهران: فرهنگرسای میردشتی.

امیرهوشنگ  با  گفت وگو   )1391 بهمن   9( امیر  رضائی نربد،   -  

جزی زاده، اصفهان: کارگاه استاد جزی زاده.

محمود  با  1396(گفت وگو  اردیبهشت   10( امیر  رضائی نربد،   -

فرشچیان، نیوجرسی: منزل شخصی استاد فرشچیان.

محمود  با  1396(گفت وگو  اردیبهشت   11( امیر  رضائی نربد،   -

فرشچیان، نیوجرسی: منزل شخصی استاد فرشچیان.

- رضائی نربد، امیر )11 اردیبهشت 1396( گفت وگو با آیینه چیان، 

مشهد: دفرت کار استاد آینه چیان.

- ذاکری، محمدحسن )1391( گوهر ناب در حریم آفتاب: رشح 

مؤسسۀ  الحسین)ع(،  اباعبدالله  حرضت  مطهر  رضیح  ساخت 

انتشاراتی امام عر)عج(.

امام  مطهر  رضیح  تعویض  ویژه نامۀ  فرهنگی اجتامعی:  حرم،   -

رضا)ع( )1379( سال یازدهم، ش 85.

- عامل زاده، بزرگ )1390( دانشنامۀ رضوی، تهران: انتشارات شاهد با 

همکاری سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر.

- فرشچیان، محمود )1355( محمود فرشچیان، مجموعۀ هرن و 

هرنمندان، ش 3، ج1، تهران: بنگاه ترجمه و نرش كتاب.

- فرشچیان، محمود )1370( سیامی پهلوانان شیر اوژن در شاهنامه 

حکیم ابوالقاسم فردوسی، تهران: رسوش و نگار.

- فرشچیان، محمود )1372( محمود فرشچیان، جلد3، تهران: نگار.

- فرشچیان، محمود )1378( رباعی های خیام، به اهتامم و ترجمه 

حسین صادقی و خط غالمحسین امیرخانی، تهران: امیرخانی.

- فرشچیان، محمود)1384( رباعی های خیام، به اهتامم و ترجمه 

حسین صادقی و خط غالمحسین امیرخانی، تهران: یساولی.

- فرشچیان، محمود )1385( محمود فرشچیان: نقاشی های برگزیده، 

چ3، )مجموعۀ کتاب های ایران ما-3(، تهران: زرین و سیمین.

- فرشچیان، محمود )1387( محمود فرشچیان، ج5، تهران: خانۀ 

فرهنگ و هرن گویا. 

- فرشچیان، محمود )1389( محمود فرشچیان: برگزیدۀ آثار نقاشی، 

تهران: نگار.





- فرشچیان، محمود )1391الف( طراحی های استاد محمود فرشچیان، 

تهران: خانه فرهنگ و هرن گویا.

- فرشچیان، محمود )1391ب(  آثار استاد محمود فرشچیان، تهران: 

خانه فرهنگ و هرن گویا.

آثار  برگزیده  فرشچیان:  محمود  )1391ج(  محمود  فرشچیان،   -

)1354تا 1380(، چ3، تهران: یساولی.

- فرشچیان، محمود )1392(  آثار استاد محمود فرشچیان: نیایش نور، 

تهران: خانۀ فرهنگ و هرن گویا. 

موزه ها و مجموعه ها

اداره کل هرنهای سنتی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری، تهران

اداره مخطوطات کتابخانه آستان قدس رضوی

تاالر فرشچیان، موزه های آستان قدس رضوی، مشهد مقدس

خزانۀ نقش و رنگ، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، تهران

کاخ موزۀ صاحبقرانیه، مجموعۀ فرهنگی تاریخی نیاوران، تهران

موزۀ استاد محمود فرشچیان، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، 

تهران

موزۀ هرنهای زیبا، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، تهران

موزۀ ملت)کاخ سفید(، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، تهران

موزۀ مجلس شورای اسالمی، تهران

موزۀ هرنستان هرنهای زیبای اصفهان، اصفهان

موزۀ هرنهای معارص، تهران

موزۀ هرنهای ملی ایران، تهران

موزۀ شهدا، بنیاد شهید انقالب اسالمی، تهران

مجموعۀ حاج محمدعلی فرشچیان، تهران

مجموعۀ عاطفه نجومی مالباشی، اصفهان

مجموعۀ الهه نجومی مالباشی، اصفهان

مجموعۀ شخصی امیر رضائی نربد، تهران
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