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آثار روی کاغذ

تــا راهحلهــای یــک مســئله هندســی یــا بــه تعبیــر

کتــاب ”منیــر شــاهرودی فرمانفرماییــان ،آثــار روی

دیگــر لــذت حــل معمــا را بــه نمایــش بگــذارد ،لــذت

کاغــذ“ نخســتین بــار در ســال  1400توســط نشــر

زیباییشناســی در آثــار وی بــا لــذت حــل مســئله

نظــر و نشــر اورکا بــه چــاپ رسیدهاســت کــه برگرفتــه

در آمیختــه اســت .همــواره فرمانفرماییــان بــه واســطه

از گفتوگــوی صمیمانــه هانــس اولریــش اُبریســت،

ـی نقــوش
هنــر آیینــهکاریاش ،کــه بــر دو رکــن اساسـ ِ

اتــل عدنــان و فرانــک ا ِســتال بــا منیــر فرمانفرماییــان

تزئینــی و آینــه اســتوار اســت ،شــناخته میشــود،

اســت .ایــن کتــاب توســط ارکیــده درودی ترجمــه

کتــاب حاضــر از نخســتین تالشهایــی اســت کــه بــا

شدهاســت .فرمانفرماییــان هندســهگراترین هنرمنــد

هــدف شناســایی آثــار روی کاغــذ و طراحیهــای ایــن

معاصــر ایــران اســت ،آثــارش پیوســته در مــرز میــان

هنرمنــد تهیــه و تنظیــم گردیــده اســت.

اشــکال منظــم و ریتمیــک هنرهــای ســنتی از یــک

هنرمنــد طــی ایــن گفتوگــو اشــاره میکنــد کــه

ســو و رویکردهــای انتزاعــی مدرنیســتی از ســوی

بــه واســطهی طراحــی مســتقیم آنچــه در اطرافــش

دیگــر ســیر کردهاســت .در کتــاب حاضــر میتــوان

حضــور داشــته ،چگونــه حســی از آزادی و نوعــی

بــه درک اندیشــه او یــا جوهــر درونــی آثــارش؛ یعنــی

تمریــن ذهنــی را تجربــه کــرده و بــاغ منــزل وی و

”هندســه“ پــی بــرد .بســیاری از طرحهــای او برآننــد

نقاشــیهای پشــت شیشــهی قاجــار الهــام بخــش

میــالدی در ســفرهایش بــه ایــران چگونــه از گــذران

در طراحیهــای شــخصیاش از جملــه پرترهنــگاری و

وقــت بــا عشــایر ،بازدیــد شــهرهای قدیمــی ،آثــار

خطاطــی کــه محــدود بــه نوشــتن خاطــرات رفــت و

باســتانی ،کاخهــای دوران ساســانی و مســجدها الهــام

آمدهایــش و آنچــه از ذهنــش میگــذرد و چگونگــی

میگرفتهاســت .در یکــی از ســفرهایش بــا مشــاهده

آشــنایی وی بــا فرانــک اســتال ،نقــاش و مجسمهســاز

زیارتــگاه شــاهچراغ ،آن مــکان را همچــون ” تئاتــری

مینیمالیســم ،پرداختــه میشــود .همانطــور کــه در

زنــده“ توصیــف میکنــد و ســعی در نمایــش تعبیــر

کتــاب خواهیــم خوانــد ،فرانــک اســتال در مواجــه بــا

خــود از ایــن طرحهــا در اثــر هنــری خویــش دارد.

آثــار هندســی منیــر ،اســتقالل هندســه از معمــاری را

فرمانفرماییــان دربــاره چگونگــی خلــق آثــارش در ایــن

اعــالم میکنــد” :تجلــی یافتــن هندســه اســالمی در

کتــاب میگویــد ” :ابتــدا طــرح اصلــی خــود را روی

گــرو اســتفاده از آن در ســطوح معمــاری اســت .امــا

کاغــذ میکشــیدم؛ بگوییــد یــک شــش ضلعــی .بعــد

منیــر آن را از دیــوار جــدا کــرده و اساســأ بــه ســطح

آن را روی نــور قــرار مــیدادم و بــا کاغــذ دیگــری

خــاص خــودش تبدیــل کردهاســت“.

میپوشــاندم .ســپس ،بخشهایــی از شــش ضلعــی

یکــی از پرســشهای مهــم ایــن کتــاب از منیــر

اول را انتخــاب میکــردم و از گوشــهای بــه گوشــهی

فرمانفرماییــان ،توســط فرانــک اســتال بیــان شــده کــه

دیگــر ،آنهــا را دوبــاره میکشــیدم امــا همیشــه

چگونــه فرمهــای خطبنــدی شــدهٔ آینــهای منجــر

داخــل کادر اصلــی شــش ضلعــی میمانــدم .قــدم

بــه شکســت نــور ،بازتــاب آن و در نهایــت خلــق

بعــدی افــزودن نشــانههای تزئینــی ماننــد نقطــه،

فضــای آبســترهای میشــود .منیــر فرمانفرماییــان

خــط و شــکلهای جدیــد بــه شــکل اولیــه و فضــای

ضمــن آشــنایی بــا چگونگــی تقســیمبندی هندســهٔ

اطــراف آن بــود کــه شــامل اضافــه کــردن قــاب یــا پــر

اســالمی ،نقطــه را اســاس کار میدانــد؛ دایــره از آن

کــردن شــکلها میشــد .از ابتــدا ،شــیوه کار مــن ایــن

رســم میشــود و از دایــره نیــز اشــکال هندســی و

بودهاســت .طراحیهــای اولیــهام را بــه ایــن شــیوه

خطبندیهــا تابــع ایــن اشــکال هســتند .او اذعــان

انجــام مــیدادم و هنــوز روال مــن همیــن اســت“.

دارد فراینــد کاریاش شــامل دو مرحلــه اســت :طــرح

در ادامــه چگونگــی آشــنایی فرمانفرماییــان بــا معماری

و مــدل ســه بعــدی .در آخریــن بخــش کتــاب بــا

ســنتی ایرانــی کــه از دوران کودکــی وی در منــزل

عنــوان ”تنــوع بیپایــان“ شــیوه آفرینــش هنــری

پــدریاش آغــاز شــدهبود  ،معنــای فرمهــای هندســی،

توســط منیــر فرمانفرماییــان بــر اســاس توالــی فرمهــا

چــه آنهایــی کــه بــه صــورت دو بعــدی ترســیم و چــه

شــرح داده میشــود .وی معتقــد اســت در هندســه

آنهایــی کــه بــه صــورت ســه بعدی به شــکل مجســمه

قابلیتهــای نهفتــه موجــود اســت و هدفــش ایــن

خلــق شــدهاند و چالشهــای موجــود در اجــرا یــا عــدم

اســت تــا چــه انــدازه میتــوان خالقیــت را در ایــن

بخــــش

بــه ایــن مســئله اذعــان دارد کــه طــی دهــه شــصت

بــه دغدغههــای شــخصی فرمانفرماییــان و نمــود آنهــا
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طراحیهــای وی بودهاســت .در واقــع فرمانفرماییــان

اجــرای تقــارن ،بیــان شدهاســت .در کتــاب پیــشرو

آثــار نشــان داد .قابلیتهــای موجــود در هندســهای

کار میکننــد و در واقــع آنهــا تولیــد کننــده آثارنــد،

کــه در معمــاری وجــود دارد الهامبخــش فرمانفرماییــان

شــیوه کار هنــری خــود را همراســتا بــا کارگاههــای

بــوده او ایــن فرمهــا را اســتفاده کــرده اســت تــا اثــر

مینیاتــور ســازی کــه صدهــا ســال قدمــت دارنــد قــرار

جدیــدی خلــق کنــد .در واقــع ایــدهی اساســی هنــر

میدهــد ”در واقــع کار منیــر همیــن اســت :نظــارت

منیــر فرمانفرماییــان در ایــن کتــاب عبــارت اســت از

بــر رونــد کار“.

ـی هندســهگرا از پــس
جــدا کــردن یــک بافــت تزئینـ ِ

تفــاوت کتــاب حاضــر بــا نســخه اصلــی آن اســتفاده از

زمینــه کاربــردی خــود و ارائــه آن در یــک مســتطیل

عکسهــای منیــر فرمانفرماییــان روی جلــد و داخــل

قــاب شــده بــه صــورت یــک اثــر مســتقل .در بخشــی

کتــاب ،در حیــن کار در آتلیــه شــخصی اوســت کــه

از کتــاب ،منیــر فرمانفرماییــان در پاســخ بــه انتقــاد

توســط بهمــن کیارســتمی گرفتــه شدهاســت ،دیگــر

روزنامــهای از شــیوه کار هنریاش  ،کــه معتقدند او آثار

تصاویــر از آثــار منیــر بــا تصاویــر نســخه اصلــی کتــاب

هنــری را خلــق نمیکنــد بلکــه افــراد دیگــری برایــش

یکســان اســت.
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