
28

13
99

یز 
 پای

،3
ه 5

مار
، ش

جم
ل پن

سا
ر، 

هن
یر 

سف
ی 

خبر
یه 

شر
ن

 

منصوره حسینی؛ نقاش نوگرای معاصر

هنــر،  منتقــد  نویســنده،  )1305ـــــ1391ش(،  حســینی  منصــوره 
کلمــه و تصویــر  ســفالگر و نقــاش، نظریه هایــی قابل توجــه در پیونــد 
کام و تصویــر  کــرده اســت و در زمینــه خاســتگاه اجتماعــی  مطــرح 
چــون ارتباط شناســی و لــزوم نقــد ادیبانــه هنــر نیــز تأمل هایــی دارد. 
حلقــه ای  نقاشــی،  بــا  ملت هــا  فولکلــور  و  اســطوره ها  شــناخت 
مکتــب   1337 ســال  در  او  اوســت.  جــاری  اندیشــه های  از 
نشانه شناســی و مبحــث زیبایی شناســی خــط در نقاشــی معاصــر را 
پایه ریــزی و بــا شــرکت در جنبــش غیرفرمالیســم در نقاشــی معاصــر 

کــرد. ایــران، حضــوری جــدی و نقشــی مهــم ایفــا 

دوره  کــه  منظره پردازی هــا  از  چگونــه  حســینی  منصــوره  اینکــه 
نیمه انتزاعــِی  بــه فضــای  را تشــکیل می دهــد،  کارهایــش  آغازیــن 
نوشــتاری می رســد، حکایتــی  یتــم شــکل های  ر و  رنــگ  حرکــت، 
لیونللــو  بــا  ماقاتــش  از  پــس  او  گفته هــای  اســاس  بــر  کــه  اســت 
برایــش پیــش می آیــد.  ایتالیایــی،  و منتقــد  ونتــوری1، هنرشــناس 
ایــن ســرآغاز بــا توصیه هــای اســتاد پیــر دانشــگاه رم شــروع می شــود و 
کــه تــا آن روز همچنــان تحــت تأثیــر برنامه هــای  منصــوره حســینی را 
بــود، از جهــان آموخته هــای پیشــینش جــدا می کنــد و  دانشــکده 
چــون طوفانــی بــه دنیــای هنــر ایرانــی بازمی گردانــد. ونتــوری رنگ هــا 
یتــم خطــوط آثــار حســینی را یــادآور نگاره هــای ایرانــی می دانــد  و ر
کــه روح آن را در خطــوط  کوفــی  کــه از خــط  ــه او توصیــه می کنــد  و ب
ــه  ــا ایــن ســخن آنچــه را ب ــرد. ب ــود، الهــام بگی ــده ب نقاشــی های او دی
تجربــه  دانشــکده  آموزه هــای  در  خــود  نقاشــی  جان مایــه  عنــوان 
کــرده بــود، فــرو می گــذارد و بــه جهــان خــط و خوش نویســی قــدم 
ــم  ــوار اتاق ــه دی ــه ب ک کارت پســتالی  ی  می گــذارد؛ »همــان شــب از رو
گرفتــم.« کار  بــود و نــام پنــج تــن بــر آن چــاپ شــده ]بــود[، خــط را بــه 

1. Lionello Venturi

در  ایرانــی  هنــر  از  کــه  را  خفتــه ای  حــس  ونتــوری  ســخن  واقــع  در 
متوجــه  خــود  اصــل  بــه  را  او  و  بیــدار  بــود  نهفتــه  هنرمنــد  درون 
تلقــی  او  کار  به عنــوان عنصــر اصلــی  پــس  ایــن  از  می کنــد. خــط 
بــا  ارتبــاط بســیار دوری  امــا خطــوط منصــوره حســینی  می شــود، 
کــه او نــه به عنــوان خوش نویــس  خوش نویســی دارنــد. بــه ایــن دلیــل 
بلکــه به عنــوان نقــاش بــا شــکل حــروف رابطــه برقــرار می کنــد و در 
کــه پیامــی نوشــتاری در خــود دارنــد، بلکــه  نــه شــکل هایی  آنهــا 
شــکل های  او  نظــر  از  می یابــد.  را  طبیعــت  شــکل  های  جوهــره 
برگرفتــه از خطــوط خوش نویســی می تواننــد پیامــی بصــری از جنــس 
کــه نــه  حرکــت، تکــرار، آرامــش یــا ســکوت برســانند؛ شــکل هایی 
یشــه آنهــا در  کــه پیامــی نمادیــن دارنــد و ر پیامــی روشــن یــا مکتــوب، 
کــه شــاعر قامــت  کهــن جــای دارد؛ همچنــان  ذهنیــت و احساســی 
رعنــای یــار را بــه الــف و قــد خمیــده خــود را بــه دال تشــبیه می کنــد 
ــا اشــیا را  ــرم حــروف، شــکل های نمادیــن ذهنیــت او از پیکــره ی و ف
کــه  تداعــی می کنــد. حســینی در دفتــرک )بروشــور( نمایشــگاه خــود 
کــرده بــود، نوشــته اســت: »در  ســال 1341 در تــاالر فرهنــگ برگــزار 
کتیبه هــای مســاجد و در بشــقاب های ســفالی  کاشــی های معــرق 
یتــم خــاص خطــوط تزیینــی، طنیــن یــک ملــودی زیبــا را  قدیــم، ر
گوشــم صــدا می کــرد و مــن جوهــر انکار ناپذیــر  کــه همــواره در  داشــت 

ــیدم.« ــم بخش ــردم و تجس ک ــش  ــکل نق ــن ش ــه ای ــا را ب آنه

کــه شــاعر بــا تلمیحــی  البتــه شــاید حســینی نتوانســته باشــد آن گونــه 
یشــه در شــاعرانگی و خیال پــردازی شــاعرانه دارد زبــان  کــه ر ملیــح 
مشــترکی بــرای شــکل و معنــا در ســاختاری تجســمی بیافرینــد، امــا 
ــر  ــان هن ــه جه ــت ب ــرای بازگش کار او ب ــدان از ارزش  ــئله چن ــن مس ای
کوفــی  کــه اصــواًل خــط  ــه ایــن دلیــل  ایرانــی نمی کاهــد. شــاید هــم ب
توانســته اســت بدرخشــد  کمتــر  ایرانــی  در فضــای نقاشــی و هنــر 
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منحنــی  حرکت هــای  و  شــکل ها  بــا  بیشــتر  ایرانــی  هنرمنــدان  و 
بــه همیــن دلیــل هــم  یــه دار.  بــا راســت خط های زاو تــا  مأنوس انــد 
کــه پاســخی مناســب تر بــه ابداعــات  ایــن خــط نســتعلیق اســت 
داده  تجســمی  و  تصویــری  هنرهــای  حــوزه  در  ایرانی هــا  هنــری 
اســت. در ســال های بعــد از نمایشــگاه تــاالر فرهنــگ، آثــار منصــوره 
و  هندســی  راســت خطی های  از  اســتفاده  جــای  بــه  حســینی 
کمابیــش تحــت تأثیــر هنــر ســال های پــس از جنــگ  کــه  کسپرســیو2  ا
گرایــش نشــان داد.  ــه اســتفاده از خطــوط منحنــی  ــود، ب ــا ب در ایتالی
کارهــای هنرمنــد ادامــه داشــت،  ــان عمــر در  ــا پای کــه ت گرایــش  ایــن 
در  رنگ هــا  دارد؛  ایرانــی  هنــر  فضــای  بــا  متناســب تر  ســاختاری 
یتــم و حرکــت پرشــور خطــوط منحنــی در  مجمــوع روشــن تاب تر، و ر
یــای مــواج و حســی  کــه فضاهایــی از طبیعــت و در قالبــی تمثیلــی 
از فضــای انســانی را نمایــش می دهنــد، ظاهــر می شــوند. خــود او 
در مصاحبــه ای بــا روزنامــه رســتاخیز در ســال 1355 در ایــن بــاره 
ــرده ام...  ــاب نک ــدی انتخ ــم را عم ــی تابلوهای ــن منحن ــد: »م می گوی
در مقــام هنــر هفــت ــــ هشــت هزارســاله مــا ایــن قوس هــا و منحنی هــا 
نمی توانــم  منحنی هــا  ایــن  دســت  از  ظاهــرًا  کرده انــد...  زندگــی 
پشــت بام های  شبســتان ها،  گنبدهــا،  کنــم.  حاصــل  رهایــی 
گــرد و منحنــی وار بوده انــد و ایــن هنــوز در هنــر  قدیمــی همــه و همــه 

ــد... .« کن ــی  ــی م ــا زندگ م

یــج نظریه هــای ادیبانــه در نقاشــی ایــران،  او معتقــد بــود زمینــه ترو
می توانــد پایــه و مبنــای زبــان تــازه ای در خلــق آثــار نقاشــی بــه وجــود 
آورد؛ هرچنــد ارائــه ایــن شــیوه بســیار دشــوار و فنــی بــه حســاب آیــد. 
ــا اســتفاده از  ــران را ب ــار نقاشــی معاصــر ای ــوان آث کــه می ت ــد  او می گوی
کــرد و بــر ایــن بــاور  متــن نوشــتاری و موســیقایی خــط در آن خلــق 

2. Expersive

تــازه در نیمــه دوم  کــه ایــن نظریــه می توانــد آغازگــر اتفاقــی  اســت 
ــران باشــد. او همچنیــن  ــخ معاصــر نقاشــی ای ی حیــات 25ســاله تار
زبان شناســی  زیرســاختی  را  ادیبانــه  بیان هــای  و  ارتبــاط  نظریــه 
متعالــی  حیــات  و  عشــق  معنــای  فهــم  لــزوم  و  دانســت  رنــگ  در 
کــرد. هنــر  را موضوعــی قابــل توجــه بــرای نقاشــی معاصــر قلمــداد 
نگاه هــا؛  زیباتریــِن  و  اطاق هاســت  بدتریــِن  حســینی  منصــوره 
کلمــه  نگاهــی بــه همه ســو و فراســوی معنــای پســِت دنیاخواهی هــا؛ 
یتــم می بخشــد و حرکــت را بــا نــور می آمیــزد تــا رنگ مایه هــای  را ر
گویــش اســت، بــا تصویــر و  کــه زبــان و  کلمــه  »آن«هــای انســانی را در 
کنــد. هنــر او نگاهــی اســت بــه همه ســو و در عیــن  تفســیر رنــگ بیــان 
گــر جوششــی دارد، نــه اتفــاق اســت و نــه انفعــال؛  حــال بی ســو. ا
در  اســت  حرکتــی  او؛  نظــر  در  هدفــی  از  اســت  مصداقــی  بلکــه 
کــه مضطــرب اوســت و »ترســا«یی  جســت وجوی »اناالحــق« و حــق 
ــارش رســانده اســت و  ــه اثبــات آث کــه جنــون آفریدنــش او را ب اســت 
کــه همــه دنیــا و آفــاق و هســتی  ایــن، نــگاه متضــاد بــا نگاهــی اســت 
گــذارده اســت و ایــن نــه هنــری اســت  را پــوج انگاشــته و در پوچــی 

کــه هنــری اســت در اوج. در »ابتــذال«، 
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