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 آثار روی کاغذ
ــار روی  ــان، آث ــاهرودی فرمانفرمایی ــر ش ــاب ”منی کت

ــر  ــط نش ــال 1400 توس ــار در س ــتین ب ــذ“ نخس کاغ

نظــر و نشــر اورکا بــه چــاپ رسیده اســت کــه برگرفتــه 

ــت،  ــش اُبریس ــس اولری ــه هان ــوی صمیمان از گفت و گ

ــا منیــر فرمانفرماییــان  ــان و فرانــک اِســتال ب اتــل عدن

ــه  ــده درودی ترجم ــط ارکی ــاب توس ــن کت ــت. ای اس

ــد  ــه گرا ترین هنرمن ــان هندس ــت. فرمانفرمایی شده اس

ــارش پیوســته در مــرز میــان  ــران اســت، آث معاصــر ای

ــک  ــنتی از ی ــای س ــک هنره ــم و ریتمی ــکال منظ اش

ســو و رویکردهــای انتزاعــی مدرنیســتی از ســوی 

ــوان  ــر می ت ــاب حاض ــت. در کت ــیر کرده اس ــر س دیگ

بــه درک اندیشــه او یــا جوهــر درونــی آثــارش؛ یعنــی 

”هندســه“ پــی بــرد.  بســیاری از طرح هــای او برآننــد 

ــر  ــه تعبی ــا ب ــک مســئله هندســی ی ــای ی ــا راه حل ه ت

دیگــر لــذت حــل معمــا را بــه نمایــش بگــذارد، لــذت 

ــئله  ــل مس ــذت ح ــا ل ــار وی ب ــی در آث زیبایی شناس

در آمیختــه  اســت. همــواره فرمانفرماییــان بــه واســطه 

هنــر آیینــه کاری اش، کــه بــر دو رکــن اساســِی نقــوش 

ــود،  ــناخته می ش ــت، ش ــتوار اس ــه اس ــی و آین تزئین

ــا  ــی اســت کــه ب کتــاب حاضــر از نخســتین تالش های

هــدف شناســایی آثــار روی کاغــذ و طراحی هــای ایــن 

ــده  اســت.  ــم گردی ــه و تنظی ــد تهی هنرمن

ــه  ــد ک ــاره می کن ــو اش ــن گفت وگ ــی ای ــد ط هنرمن

ــش  ــه واســطه ی طراحــی مســتقیم آن چــه در اطراف ب

حضــور داشــته، چگونــه حســی از آزادی و نوعــی 

ــزل وی و  ــاغ من ــرده  و ب ــه ک ــی را تجرب ــن ذهن تمری

نقاشــی های پشــت شیشــه  ی قاجــار الهــام بخــش 

هدا الهیجی 

معرفی کتاب »منیـر شاهـرودی فرمانفرماییـان- آثار روی کاغذ«



219

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ

ــان  ــع فرمانفرمایی ــت. در واق ــای وی بوده اس طراحی ه

ــان دارد کــه طــی دهــه شــصت  ــن مســئله اذع ــه ای ب

ــذران  ــه از گ ــران چگون ــه ای ــالدی در ســفرهایش ب می

ــار  ــی، آث ــهرهای قدیم ــد ش ــایر، بازدی ــا عش ــت ب وق

باســتانی، کاخ هــای دوران ساســانی و مســجدها الهــام 

ــاهده  ــا مش ــفرهایش ب ــی از س ــت. در یک می گرفته اس

ــری  ــکان را همچــون ” تئات ــاهچراغ، آن م ــگاه ش زیارت

ــده“   توصیــف می کنــد و ســعی در نمایــش تعبیــر  زن

ــش دارد.  ــری خوی ــر هن ــا در اث ــن طرح ه ــود از ای خ

فرمانفرماییــان دربــاره چگونگــی خلــق آثــارش در ایــن 

ــود را روی  ــی خ ــرح اصل ــدا ط ــد: ” ابت ــاب می گوی کت

ــد  ــک شــش ضلعــی. بع ــد ی ــذ می کشــیدم؛ بگویی کاغ

ــری  ــذ دیگ ــا کاغ ــی دادم و ب ــرار م ــور ق آن را روی ن

می پوشــاندم. ســپس، بخش هایــی از شــش ضلعــی 

ــه ی  ــه گوش ــه ای ب ــردم و از گوش ــاب می ک اول را انتخ

دیگــر، آن هــا را دوبــاره می کشــیدم امــا همیشــه 

ــدم  ــدم. ق ــی می مان ــش ضلع ــی ش ــل کادر اصل داخ

بعــدی افــزودن نشــانه های تزئینــی ماننــد نقطــه، 

ــه و فضــای  ــه شــکل اولی ــد ب خــط و شــکل های جدی

اطــراف آن بــود کــه شــامل اضافــه کــردن قــاب یــا پــر 

کــردن شــکل ها می شــد. از ابتــدا، شــیوه کار مــن ایــن 

ــیوه  ــن ش ــه ای ــه ام را ب ــای اولی ــت. طراحی ه بوده اس

ــت.“  ــن اس ــن همی ــوز روال م ــی دادم و هن ــام م انج

در ادامــه چگونگــی آشــنایی فرمانفرماییــان بــا معماری 

ــزل  ــی وی در من ــه از دوران کودک ــی ک ــنتی ایران س

پــدری اش آغــاز شــده بود ، معنــای فرم هــای هندســی، 

چــه آن هایــی کــه بــه صــورت دو بعــدی ترســیم و چــه 

آن هایــی کــه بــه صــورت ســه بعدی به شــکل مجســمه 

خلــق شــده اند و چالش هــای موجــود در اجــرا یــا عــدم 

ــش رو  ــاب پی ــت. در کت ــان شده اس ــارن، بی ــرای تق اج

بــه دغدغه هــای شــخصی فرمانفرماییــان و نمــود آن هــا 

ــگاری و  ــه پرتره ن ــخصی اش از جمل ــای ش در طراحی ه

ــت و  ــه نوشــتن خاطــرات رف ــه محــدود ب خطاطــی ک

آمدهایــش و آن چــه از ذهنــش می گــذرد و چگونگــی 

ــک اســتال، نقــاش و مجسمه ســاز  ــا فران آشــنایی وی ب

ــه در  ــور ک ــود. همانط ــه می ش ــم، پرداخت مینیمالیس

ــا  ــک اســتال در مواجــه ب ــد، فران ــم خوان ــاب خواهی کت

آثــار هندســی منیــر، اســتقالل هندســه از معمــاری را 

ــالمی در  ــه اس ــن هندس ــی یافت ــد: ”تجل ــالم می کن اع

ــا  ــت. ام ــاری اس ــطوح معم ــتفاده از آن در س ــرو اس گ

ــه ســطح  ــوار جــدا کــرده و اساســأ ب ــر آن را از دی منی

ــت.“ ــل کرده اس ــودش تبدی ــاص خ خ

یکــی از پرســش های مهــم ایــن کتــاب از منیــر 

فرمانفرماییــان، توســط فرانــک اســتال بیــان شــده کــه 

ــر  ــه ای منج ــدهٔ آین ــدی ش ــای خط بن ــه فرم ه چگون

بــه شکســت نــور، بازتــاب آن و در نهایــت خلــق 

فضــای آبســتره ای می شــود. منیــر فرمانفرماییــان 

ــهٔ  ــیم بندی هندس ــی تقس ــا چگونگ ــنایی ب ــن آش ضم

ــره از آن  ــد؛ دای ــاس کار می دان ــه را اس ــالمی، نقط اس

ــی و  ــکال هندس ــز اش ــره نی ــود و از دای ــم می ش رس

ــان  ــتند. او اذع ــکال هس ــن اش ــع ای ــا تاب خط بندی ه

ــه اســت: طــرح  دارد فراینــد کاری اش شــامل دو مرحل

ــا  ــاب ب ــش کت ــن بخ ــدی. در آخری ــه بع ــدل س و م

عنــوان ”تنــوع بی پایــان“  شــیوه آفرینــش هنــری 

توســط منیــر فرمانفرماییــان بــر اســاس توالــی فرم هــا 

ــه  ــت در هندس ــد اس ــود. وی معتق ــرح داده می ش ش

ــن  ــش ای ــت و هدف ــود اس ــه موج ــای نهفت قابلیت ه

ــن  ــت را در ای ــوان خالقی ــدازه می ت ــه ان ــا چ ــت ت اس
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ــه ای  ــود در هندس ــای موج ــان داد. قابلیت ه ــار نش آث

کــه در معمــاری وجــود دارد الهام بخــش فرمانفرماییــان 

ــر  ــا اث ــن فرم هــا را اســتفاده کــرده اســت ت ــوده او ای ب

ــر  ــده ی اساســی هن ــع ای ــد. در واق ــق کن ــدی خل جدی

ــارت اســت از  ــاب عب ــن کت ــان در ای ــر فرمانفرمایی منی

ــس  ــِی هندســه گرا از پ ــت تزئین ــک باف جــدا کــردن ی

ــه آن در یــک مســتطیل  ــردی خــود و ارائ زمینــه کارب

قــاب شــده بــه صــورت یــک اثــر مســتقل. در بخشــی 

ــاد  ــه انتق ــخ ب ــان در پاس ــر فرمانفرمایی ــاب، منی از کت

روزنامــه ای از شــیوه  کار هنری اش ، کــه معتقدند او آثار 

هنــری را خلــق نمی کنــد بلکــه افــراد دیگــری برایــش 

ــد،  کار می کننــد و در واقــع آن هــا تولیــد کننــده آثارن

ــای  ــا کارگاه ه ــتا ب ــود را هم راس ــری خ ــیوه کار هن ش

مینیاتــور ســازی کــه صدهــا ســال قدمــت دارنــد قــرار 

ــارت  ــت: نظ ــن اس ــر همی ــع کار منی ــد ”در واق می ده

ــد کار.“ ــر رون ب

تفــاوت کتــاب حاضــر بــا نســخه اصلــی آن اســتفاده از 

ــل  ــد و داخ ــان روی جل ــر فرمانفرمایی ــای منی عکس ه

ــه  ــت ک ــخصی اوس ــه ش ــن کار در آتلی ــاب، در حی کت

ــر  ــت، دیگ ــه شده اس ــتمی گرفت ــن کیارس ــط بهم توس

تصاویــر از آثــار منیــر بــا تصاویــر نســخه اصلــی کتــاب 

یکســان اســت.
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