
 

 هاتصویرگر غیاب واژه

 سولمازنراقی

اینک که به آثار خلق شده در قرن نیم و اندی  پس  از 

منصوره حسینی سبک و نگاه  ،می نگریم نقاشیخط  قلمرو

یرین سا ازدانست میهنری این جریان  واضعکه خود را 

 همشأن پیشگامی او را این سوا بودن که  چندان .ستسوا

خط در نقاشی ایران با » که گویدمی .برده استسایه  در

-سخن ونتوری آغاز شد و من فرمانبردار حقیر آن بزرگ

 .«مرد بودم

در دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران و  منصوره حسینی که

ه بود زیبای رم آموزش دید در آکادمی هنرهایاز آن پس 

از خطوط  به توصیه ی این هنرشناس و منتقد ایتالیایی

نتزاعی خود بهره برد و برای های اکوفی در ترکیب بندی

را در  این آثارهایی از نمونه 8331نخستین بار در سال 

نحوه  باب در تاالر رضا عباسی به نمایش گذاشت.

سخنی نمی توان گفت که رویارویی منصوره حسینی با خط 

غایب طی کرده است  ینقاشی که در سیراشاره به در آن 

ونیستی و پست های امپرسیکه از گرایش روندی ؛ باشد

ی تعلیمات شود و در سایهامپرسیونیستی آغاز می

-یابد و سپس به نقشاکسپرسیونیستی مکتب رم تحول می

ی خط رسد. آثاری که او بر پایههای انتزاعی میآفرینی

هایی مطلقًا انتزاعی هستند خلق کرده هرچند که تجربه

در آنها هنوز های قبلی آزمونبرخی اما رد پای 

منصوره حسیني را نقاشي مي شناسیم كه   »ست. پیدا

و انتزاعي  همواره دو گرایش تصویري فیگوراتیو

)آبستره( را به طور موازي و در ارتباط با هم دنبال 

نقاشي گل ها، منظره ها و تك چهره ها از  كرده است. در

غرب بهره مي گیرد و  آموخته هایش از سنت تصویري مدرن

زاعي و نیمه انتزاعي تمایلي در تركیب بندي هاي انت

به استفاده از عناصر سنتي ایران مانند خط و  آشكار

 1«.منحني هاي موزون دارد

 ای ازعمدهبخش در و ناپایداری  ، جنبشنمایش سیالیت

زدودن  با یک جا . کیفیتی کهخورد به چشم میآثار او 

ممکن  های در هم و مغشوشرنگوضوح از تصاویر و کاربرد 

 رقصندههایی مواج و با آفریدن فرم جای دیگرو  شودمی
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سیالبی از  هایی ست کهبومهمان اینک ما موضوع سخن .  

 ندنکمیتصویر هم ریخته را در سیرورتی مبهم  حروف به

 یتسیال را شیفتهمنصوره حسینی است که  و در این نقطه

 هبرا این عنصر هویت بخش . او که ابتدا یابیممیخط 

رای بدستاویزی همچون  « شناسیشرق»ت انگش یاشاره

اینک به سراغ  برگزیده بودتقلیدگری صرف رهایی از 

-از جنبه فارغرود و نوشتار می زمانمند ماهیت پویا و

را های زیباشناختی و معناشناختی خط، دینامیزم سطر 

شمار معدودی از گیرد. ظرفیتی که بعدتر، هدف می

دق تبریزی، و صادق بریرانی، صا همچونهنرمندان 

-ی خود از آن بهره بردند. اما تجربهرضامافی به شیوه

 سینی به مراتب بیشتر از سایرین بههای منصوره ح

ابایی   تنیده است. منصوره او های نقاشانهدغدغه

ی سطر را از شکل باالرونده حالتی ندارد از اینکه تنها

نیز او ابایی ندارد که   ،به بیننده القا کند

چیزی شبیه  تصویرگر. ها باشد ر غیاب واژهتصویرگ

 و مزامیر الحانپیچیدن کشیدگی صوت در فضا، یا 

 هافرم دورانی -سیر صعودی . آدمیدر گوش  نامفهوم

تقریبًا به صورت ثابت در آثاری که با الهام از خط 

در ردیف او  بی شکد. نخورخلق کرده است به چشم می

تعیناتی از خالل خط به ست که نقاشان معاصر انخستین 

ای که یک پا در ؛ تجربه یابددست میپرواز  از مرغ یا

گل و مرغ  درپایی دیگر  سنت مرغ بسم هللا و خط طغرا ، و

آمیز از بیش از هر چیز برداشتی اغراق ایرانی دارد و 

و  آهنگ صعودی سطر در خطوطی چون تعلیق ، دیوانی

های تیب گرایش. بدین ترشکسته تعلیق و نستعلیق است

امپرسیونیستی منصوره حسینی دست بر قضا او را  به 

آمیخته کند که تر از خط هدایت میی قرائتی متوسعارائه

.  نیز هستهنر قدسی حاکم بر عرفانی  با حال و هوای

دستی در قبال خط وجه دیگری هم دارد این حد از گشاده

کافی  باشد. ی جنسیت در پیوند با مقوله تواندمیکه 

های منصوره حسینی را با برخی دیگر از ست آزمون

 رودی از طریقزندهاگر سرآمدان نقاشیخط مقایسه کنیم: 

-میاستتیک موروثی خط  برابردر دفورمه کردن حروف 

و گسترش موزون یا ناموزون آنها در با تکرار د ، ایست

ر د موجودات ریز و درشتشبیه چپاندن  کل کادر کاری

رسد که . به نظر میکند ی یک قطار میهواگن در بست

کند در حال ی را خلق میآهنگضربرودی همان دم که زنده

او از  کردن و از پاانداختن آن است.  سرپیچی مهار

ضوابط مکانی گرفتاری او را با زمان حل نمی کند . 

گیرد و به منصوره حسینی اصالت را از وضع موجود می

 بهی که زنده رودی دهد در حالوضع موهوم می

پردازد و با دخل و تصرف در میآگراندیسمان وضع موجود 

 گیرد.به سخره می ابعاد و اشکال، در واقع آن را



هایی شکوهمند و گاه متقارن جلوهنیز ای احصایی و افجه

سری و تغزل آثار آسیمهکشند. از آن را به تصویر می

-د نمیآن استقرار معهو هم به شورشی علیهپیالرام 

ای ناچیز پس از که با فاصلهدیگری انجامد. هنرمندان 

دینامیزم سطر را محور آفرینش خود  منصوره حسینی

 هایی با اوتفاوتاز حیث برخورد با زمان ساختند نیز 

ها از حضور یک زمان د. منش  دوری حرکات و فرمندار

نیز از نوعی هنجارگریزی که به دهد. زنانه خبر می

-ن و گم شدن در جامعیت کیهانی کادر رخ مییاری حل شد

دهد و مشابه آن را در برخی آثار شیرازه هشیاری و 

 توان یافت.گلناز فتحی می

 اینک منصوره حسینی از میان ما رفته است. او که در

هجری خورشیدی به دنیا آمده بود پنجشنبه  8311 سال

چشم از جهان فرو بست و جسد او را  8338هشتم تیرماه 

از مرگ   و اینکاش یافتند. انزده روز بعد در خانهپ

چه نام او را در جریده ی  –منصوره حسینی  سخن گفتن

نخستین نقاشان نوگرای ایران بنشانیم و چه در رأس 

نقاشان مدرنیست گراییده به خط و چه در صدر نقاشان 

است به خصوص که و دشوار تلخ کاری  –زن نوگرای ایران 

یادش گرامی  میان ما رفته باشد. چنین غریبانه از

 باد.

 


