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نقاشي ،هنر ،معماري و ...به روايت همايون سليمي

پيوندهنروطبيعت
درجستوجويپيونديميانهنرومعماري،اينبارهمشهريمعماريسراغ
يکي از هنرمنداني رفته که اين ارتباط را از نقاشي و چاپ سنگي تا «بنساي»
و حجم سبز جستوجو ميکند.
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همايون سليمي ،نقاش ،متولد 9تيرماه  1327در تهران است .در هنرستان
پري زنگنه ميرک تبري��ز درس خوان��ده و از دانش��گاههاي بوزار و س��وربن پاريس
نقاش فارغالتحصيل شده اس��ت .از همان ابتدا براي امرارمعاش به کپي از روي
عکسها :مهدي تميزي نقاشي ايراني يا نگارگري ميپردازد و ميفروشد .اين تمرينهاي اجباري،
به درک او از تقسيمبندي و رنگ و فرم در هنرايراني بسيار کمک ميکند.
توگذارهايش در کاشان ،نطنز ،ابيانه و اصفهان ،از خانهها و کوچهها و باغها عکس ميگيرد .در برابر رابطه
در گش 
تصويري معماري ،فرش ،نگارگري ،سفال ،موسيقي و شعر ،با نقاشيها و چاپسنگيهايش شگفتزده ميشود.
اين رابطه ،از همان قدمزدنهاي تنهايي ميان کوچهپس��کوچههاي کاش��ان شروع ش��د؛ ترکيب درها ،ديوارها،
هشتيها و پنجرهها ،ريختگي و کهنگي رنگها و آجرها و مالطها ،خلوت خانهاي مخروبه و زيبايي رهاشده يک
باغ .اينها همه ،اولين نمونهها و نشانههاي تصويري براي ذهني بودند که در جستوجوي خلق نويني از آن همه
گذشته و کهنگي بود .اين نگاه مدرنيس��تي به فضاهاي معماري سنتي ايران ،از همان ابتداي تحصيل در سوربن
شروع شد و تا به امروز ادامه مييابد .تز دکتراي او به رابطه نقاشيهايش با فرهنگ ايراني و باالخص معماري ايراني
ميپردازد .بافتهها ،نگارگري ،سفال و موس��يقي نيز ،حلقههايي از اين رابطهاند؛ رابطهاي که از درون نياز انساني
هنرمندي شرقي ميآيد و تنها هنرمند شرقي است که ميتواند به اين نياز پاسخ دهد .امروزه شايد کمتر نشاني از
ترکيبات معماري در آثارش ديده شود ،اما ميتوان همچنان تزئينات کاشي و ترکيبات هندسي نقوش و ترکيبات
هندسي معماري را در کارهايش ديد .عنوان حرفهاياش را نقاش ميداند ،هرچند بسياري او را به عنوان هنرمند
چاپگر نيز ميشناسند؛ زيرا تنها هنرمند ايراني است که به شيوه چاپسنگي کار کرده است.
او ميگويد :اينکه چه رابطهاي بين معماري و نقاش��ي وجود دارد يکي از اصليترين موارد من براي تحقيق و تز
دکترايم شد .ماجرا از آنجا شروع شد که در سال 1357که از بوزار در رشته نقاشي و مقطع ليسانس فارغالتحصيل
شدم به ايران برگش��تم و براي گردش به اصفهان رفتم .در شهر که ميگش��تم ميديدم که اين شهر – معماري
مس��اجد و خانههايش -چقدر مرا به ياد کارهايم مياندازد؛ از آنها اس�لايد گرفتم .وقتي به فرانسه برگشتم در
دوره فوقليسانس نيز روي همان موارد متمرکز شدم و همچنان در جستوجو و ترکيب فضاها و نماهاي معماري
سنتيمان با نقاشي بودم .استاد راهنماي من در فوقليسانس نيز مرا مجبور کرد که براي دکترا نيز درباره آثار خودم
تحقيق کنم .ايشان بهدليل پتانسيل و پيش��ينه آثار که همان معماري و فرهنگ و هنر ايراني بود ،قبول نکرد که
روي سوژههاي ديگر کار کنم و من چون اصرار داشتم با ايشان پروژهام را بگذرانم ،قبول کردم و در اين دوره نيز به
نقش و نقوش در معماري ايران پرداختم .براي اينکه بتوانم تحقيقاتم را براي دوره دکترا در ايران تکميل کنم ،دو
سال  -از سال  1364تا  - 1366را در ايران گذراندم و همزمان نيز در دانشکده هنرهايزيبا ،بهصورت حقالتدريس
کار ميکردم .به کاشان ،نطنز و ابيانه رفتم .چون مادرم کاشي بود بارها براي عروسي ،عزا ،گردش و ديد و بازديد
به کاشان رفته بودم اما اين بار با نگاه ديگري به اين ش��هر نگريستم .از همان روز اول از آن همه ارتباط و نزديکي

ظاهري آثارم با فضاهاي معماري کاش��ان ش��وکه
شدم .خاطرم هس��ت روز اول که به کاشان رسيدم
ديروقت ب��ود .به خانه بروجرديها رفتم اما بس��ته
بود .برگش��تم و ديدم در خانهاي متروکه باز است.
وارد شدم و از آن خانه تعداد زيادي عکس و اساليد
گرفتم .به پاريس برگشتم و سهسال براي دکترا روي
همين آثار کار کردم .البت��ه همانطور که پيشتر
نيز گفتم ،رابط��ه کار من فقط در ارتباط با معماري
نيست؛ سفال و بافتههاي سنتي و چيزهاي ديگري
هم بودند که من از آنها در کارهايم بهره ميبردم.
يکي از آنها هم قاليچه نماز مادربزرگم بود که من با
خود از ايران برده و به ديوار آويزان کرده بودم .روزي
متوجه شدم موتيفهايي که در آثارم هست در آن
قاليچه نيز وجود دارد .تکنيکي را که براي موتيفها
بهکار ميبرم تکنيکي اس��ت که سالهاس��ت با آن
کار ميکنم (چاپسنگي) ،ولي در نوع رنگگذاري
يا ايج��اد بافته��ا ،هيچگونه پيشفرض��ي ندارم و
بهصورت ناخودآگاه انجامش��ان ميدهم .در جايي
اگر تکنيک به ش��ما اي��ن را القا ميکن��د که گويي
نقشي لعاب داده شده يا لعاب از روي نقشي ريخته
ش��ده و حالت کهنگي پيدا کرده است ،اينها همه
بهصورت ناخودآگاه در کار اتفاق افتادهاند .در ايران
چاپس��نگي وجود ندارد و تنها شخصي هستم در
ايران که چاپس��نگي کار کرده است .من تکنيک
چاپسنگي را در پاريس و در آتليه کوي بينالمللي
هنرها – س��يته  -آموخت��م .از آنجا ک��ه در دوره
دکترا بايد يک تکنيک را خارج از دانشگاه و فضاي
آموزشي ارائه دهيم ،من چاپسنگي (ليتوگرافي)
را انتخاب کردم و با آقاي ميش��ل سالسمن که هم
دوستم بود و هم چاپ کار ميکرد انجام دادم .ايشان
هماکنون رئيس دپارتمان چاپ بوزار پاريس هستند.
هنگاميکه به ايران بازگشتم بسيار تالش کردم که
در دانشگاه نيز وسايل ليتوگرافي را فراهم کنم و يک
آتليه ليتوگرافي در دانشگاه داشته باشيم .بسيار هم
براي اين مسئله وقت گذاشتم اما متاسفانه نشد! فعال
گراوور کار ميکنم .چاپس��نگي نسبت به گراوور
س��ختتر نيس��ت ولي خيلي به نقاش��ي نزديکتر
است .کار کردن همزمان نقاشي و ليتوگرافي نيز بر
نقاشيهايم تاثير گذاشته است .زماني که کارهايم
را به شخصي نشان ميدادم پرسيد شما چاپگر هم
هستيد؟ که گفتم بله .چيز ديگري هم که ميتوانم
درباره تکرار اين نقوش در آثارم بگويم اين است که
اين تکرار يک دليل س��اده دارد :تکرار براي تکامل.
زماني براي رسيدن به خالقيت نياز به استمرار داريم
و تکرار براي من ،گونهاي ذکر گفتن است.
از ايش��ان درباره اهميت آموزش و اس��اتيدي که تا
حدودي رويشان تاثير گذاشتهاند پرسيدم :استادي
که مفهوم نقاش��ي را ب��ه من آموخ��ت نامش ژاک
النکل است .از مهاجران روسي که پدرش نيز نقاش
و همدوره س��وتين بودهاند .گاه��ي نگارگريهايي
را که کپي ميکردم به او نش��ان ميدادم و آخرين
بار که تع��دادي از آنها را به او نش��ان دادم ،به من
پيش��نهاد داد که از اين نقش و نق��وش در کارهاي
خودم نيز اس��تفاده کنم .در صورتي که نگارههايي
که من به ايش��ان نش��ان ميدادم نقش و نقوش��ي
داش��ت که خودم آنها را س��ادهتر و هندسي کرده
بودم و با فرم مربعهاي س��اده ،کار شده بودند .بعد
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ماهنامهمعماري و شهرسازي  .ارديبهشتماهنود و يك
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همايون سليمي مجموعهاي از گياهان بنساي را تحت عنوان
«حجم سبز» در نمايشگاههاي مختلف به نمايش درآورده
است .وي معتقد است كه در ساخت يک بنساي نيز طراحي
وجود دارد .اينکه شاخهها و نحوه رويششان چگونه باشد را نيز
ميتوان کنترل کرد تا به فرم دلخواه رشد کنند .پايههايي که
براي قرارگرفتن شاخهها و رشد گياه انتخاب ميکنيد ميتواند
نگاهي کامال زيباييشناسانه داشته باشد.

ق�دمزدن در ته�ران و دي�دن
و نا د يد هگر فت�ن ز ش�تيها و
زيباييهاي آن ،بهگونهاي به عادت
تبديل شده است .عادت کردهام از
خياباني گذر کنم که زيبا نيس�ت و
پنجرههاي خانهها نازيباترند .وقتي
هم که مسئلهاي عادت شود ،ديگر
نميتوان از آن ارزيابي درستي کرد
از آن گفتوگو ،بهصورت پيگير ش��روع به کار روي
نقوش کردم و ب��ه اين ترتيب نقش ني��ز وارد آثارم
ش��د .در حقيقت ميتوان چنين گف��ت که رنگ و
نق��ش ،هر دو از نگارگ��ري به آث��ارم راه پيدا کرد و
نگارگري ،پلي شد بين نقاشي من و معماري ايران
که دستمايه خلق آثارم بود .البته پيش از واردشدن
به دنياي آبستره ،بهصورت فيگوراتيو کار ميکردم؛
منتها فيگوراتيوي آزاد :رنگهاي تخت و دورگيري
با قلممو .يک روز استادم در بوزار ،کتاب ماتيس را به
من نشان داد و گفت نگاه کن! راستش به من برخورد
و گفتم کارهاي من ب��ه ماتيس چه ربطي دارد؟ در
صورتي که ناخودآگاه داشتم به شيوه ماتيس نقاشي
ميکردم.
با توجه به ارجاع��ات فرهنگي گذش��ته که در آثار
نقاشي و چاپسنگي همايون سليمي ديده ميشود،
از ايش��ان درباره معم��اري امروزمان پرس��يدم :در
آخرين سفرم که به کاشان رفتم بسيار متاثر شدم.
تمام جاهايي ک��ه عکس گرفته ب��ودم ديگر وجود
ندارند و همه را خراب کردهان��د .حتي درهايي که
خيلي زيب��ا بودند و من در کارهايم بس��يار از آنها
استفاده کردهام خراب ش��ده بودند و يک در آهني
محکم به جايش��ان گذاش��ته بودند .ش��ايد بهاين
خاطر که درهاي چوبي قديمي امن نبودهاند اما آيا
نميش��ود دري طراحي کرد که با فضاي معماري
هماهنگ باشد؟
معم��اري در ته��ران ه��م ک��ه گفت��ن ن��دارد! در
شهرس��تانها ،ميراثفرهنگي تا جايي که بتواند از
تخريب بناهاي باارزش و قديمي جلوگيري ميکند
ولي گاهي وقتها هم زورشان نميرسد و خانههاي
قديمي که خيلي زيبا هس��تند خراب ميشوند و به
جايشان آپارتمانسازي ميکنند .قدمزدن در تهران
و ديدن و ناديدهگرفتن زشتيها و زيباييهاي آن،
بهگونهاي به عادت تبديل شده است .عادت کردهام
از خياباني گ��ذر کنم که زيبا نيس��ت و پنجرههاي
خانهه��ا نازيباترند .وقتي هم که مس��ئلهاي عادت
شود ،ديگر نميتوان از آن ارزيابي درستي کرد .شايد
چون در تخصص من نيست که براي زيباسازي شهر
چه ميتوان کرد اينگونه طبق عادت گذر ميکنم.
شايد اگر متخصصي از ميان اين شهر بگذرد ،بداند
براي زيباس��ازي آنچه ميتوان کرد؟ نماها خيلي
بيربط و درهم اس��ت .ممکن است تاثير بدي روي
من داشته باشد که دارد ،من اگر در شهري زندگي

رنگ و نقش هر دو از نگارگري به آثار همايون سليمي راه يافت و
نگارگري پلي شد ميان نقاشي وي و معماري ايران كه دستمايه
خلق آثارش بود.

ميکردم که آلودگي تصويري نداش��ت شايد حال
بهتري ميداش��تم .چندس��الي اس��ت که رويکرد
نقاش��ي ديواري در تهران عوض شده است .حرکت
زيبايي اس��ت اما بهلحاظ ماندگاري و دوام مواد ،به
نقاش��يهاي ديواري که با موزاييک اجرا ميشوند
نمره بيشتري ميدهم .دوامشان هم در برابر آلودگي
ش��هر تهران ،بيشاز مواد ديگر است و فکر ميکنم
ماندگاري ،يکي از اصول مبلمان شهري باشد .يکي
از مواردي که من نيز در آن شرکت داشتهام ،طرح
گنبد ايس��تگاه متروي انقالب بود که از طرح يکي
از نقوش هندس��ي -اس�لامي در يکي از آثار چاپ
سنگيام گرفته شده بود.
همايون س��ليمي نق��اش ،در کنار نقاش��ي و چاپ
به س��اخت و پرورش بُنس��اي نيز پرداخته است.
ب ُـنس��ـاي از دو کـلمـه  bonبـه معنـي گلـدان و
 saiبـه معنـي درخت يا گياه تشکيـل شـده اسـت،

يعني درختاني که در گلدان پرورش داده ميشوند .کاشت گياهان ب ه اين صورت نمايانگر رابطه انسان و گياه است.
آوردن گياهان جنگلي به خانه و آراس��تن خانه با آنها ،حکايت از تبديل شدن رويا به واقعيت دارد .از اين زيبايي
ميتوان در خانه و فضاهاي سبز استفاده کرد.
مجس��مهاي چن دب ُعدي که از پيوند هنر و باغباني و طبيعت بهوجود آمده اس��ت و مدام در حال تغييرات فصلي و
آماده دستکاريهاي چندباره است .برخالف هنرهاي ديگر که يکباره خلق ميشوند و ثابت ميمانند ،بنساي به
شکل چهاربعدي در تمام فصول سال قابل توسعه و اصالح است .طراحي و کاشت و خالقيت در ايجاد بنساي ،از
داليل روي آوردن هنرمندان به ساخت آن است .در مناطق گرمسيري و مرطوب آسياي خاوري در جنوب چين،
تايوان ،تايلند ،سنگاپور و هنگکنگ نيز بنساي بسيار رواج دارد.
از همايون س��ليمي که بس��يار به بنس��اي عالقه دارد و مجموعهاي از آنه��ا را تحت عنوان «حجم س��بز» در
نمايش��گاههاي مختلف به نمايش درآورده است درباره بنس��اي پرسيدم :در س��اخت يک بنساي نيز طراحي
وجود دارد .اينکه شاخهها و نحوه رويششان چگونه باشد را نيز ميتوان کنترل کرد تا به فرم دلخواه رشد کنند.
پايههايي که براي قرارگرفتن شاخهها و رشد گياه انتخاب ميکنيد ميتواند نگاهي کامال زيباييشناسانه داشته
باشد .انواع مرجانها ،تنههاي بريده شده درختان و اسفنجهاي دريايي از پايههايي هستند که در ساخت بنساي
از آنها استفاده ميکنم.
بسياري ،پرورش و ساخت بنساي را هنر ميدانند و بسياري هم آن را باغباني ميدانند .سالها پيش در پاريس
در يکي از مغازههاي گلفروش��ي ،گلدان کوچکي از بنس��اي ديدم ام��ا آنقدر گران بود ک��ه تنها بهعنوان يک

شيء لوکس از آن اس��تفاده ميشد .امروزه اينقدر
بنسايهاي ريزودرش��ت چيني در بازار هست که
حتي در اي��ران نيز ميتوان بهراحت��ي از مغازه گل
فروشي يا فروش��گاه ،يک گلدان بنساي تهيه کرد.
هميشه دوست داشتهام يک پارک بزرگ از مجموعه
حجم سبزم (بن ساي) در ايران بسازم .در بسياري
از کشورها نيز پارکهايي به نام پارک بنساي وجود
دارد؛ حتي کشورهاي فقيري هم مثل ويتنام و هند
از اين نمونه پارکها دارن��د .من براي اين مورد نيز
بسيار تالش کردهام اما متاسفانه هنوز موفق نشدهام.
فکر ميکنم شهر بزرگي مثل تهران به پارک بنساي
نياز دارد .کسي که در اين پارک قدم ميزند همزمان
هن��ر و طبيعت را درک ميکن��د و انرژي ميگيرد.
شهر شلوغي مثل تهران که تمام انرژي حياتيمان
را گرفته است ،اگر چنين پارکي براي احياي انرژي
داشته باشد زيباتر از حاال به نظر خواهد رسيد.

همشهري معماري
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