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مطالعــة تاریــخ هنرهــای تجســمی کشــور ایــران نشــان از ناگفتههایــی دارد کــه زنــان هنرمنــد در آن از ســهم بســیار
کمــی برخوردارنــد .در واقــع مطــرح کــردن ایــن پرســش تاریخــی توســط لینــدا ناکلیــن کــه «چــرا هیــچ هنرمنــد زن
مهمــی در تاریــخ وجــود نداشــته اســت؟» چالشــی را ایجــاد میکنــد کــه میتــوان در پــی آن  -بــدون در نظــر گرفتــن
جغرافیــای خــاص  -بــه ایــن مهــم پرداخــت .هــدف از ایــن مقالــه بررســی حضــور زنــان نقــاش و زیباییشناســی
جنســیتی نقاشــی آنهــا در فاصلــة دو انقــاب مهــم ایــران ،یعنــی انقــاب مشــروطه تــا انقــاب اســامی اســت .بــر
پایــة مؤلفههــای ناکلیــن در خصــوص حضــور کمرنــگ زنــان نقــاش ،بدیهــی اســت کــه کنشهــای نقاشــانه و
تعییــن ســطح کیفــی آثــار ایــن نقاشــان زن ،علیرغــم افزونــی حضورشــان در ایــن دورة تاریخــی ،از توجــه دور مانــده
باشــد .افزونبــر ایــن ،تأثیــر حضــور برخــی از زنــان نقــاش در دانشــکدهها و هنرســتانها بــا آغــاز دوران پهلــوی و
ایجــاد موجــی جدیــد از شــیوههای نویــن در امــر آمــوزش نیــز در تاریــخ هنــر مغفــول مانــده اســت .در ایــن مقالــه
ســعی شــده اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیلهــای جنســیتی در آثــار نقاشــان زن ،بــه الگوهــای قابلتأملــی دســت پیــدا
کنیــم .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه آثــار زنــان را در ســه دســته میتــوان قــرار داد؛ دســتة اول آثــار
نقاشــانی اســت کــه متأثــر از مدرنیســم مردانــه ،جنســیتزدایی را در کارشــان در پیــش میگیرنــد؛ دســتة دوم آثــار
نقاشــانی اســت کــه متأثــر از گفتمــان ســنتی مردانــة جنســیتگرایی منفعــل را در پیــش میگیرنــد و دســتة ســوم آثــار
نقاشــانی اســت کــه بــا در پیــش گرفتــن رویکــردی متفــاوت ،بــه جنســیتگرایی بازاندیشــانه در آثارشــان میپردازنــد.
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مقدمه:

همـواره ایـن پرسـش در برابـر تاریـخ هنـر قـرار دارد کـه چـرا نـام زنـان هنرمنـد اغلب در
سـایه قـرار گرفتـه و بهانـدازهای کـه در ایـن حـوزه فعالیـت داشـتهاند ،حضـور و آثارشـان

مـورد تحلیـل قـرار نگرفته اسـت؟ پرسشـی کـه در برابـر تاریخ هنر مـدرن و معاصـر ایران
نیـز قـرار دارد .منابـع و مطالعـات موجـود اغلـب نقـش و حضور زنـان نقـاش را ضعیف یا

نادیـده گرفتهانـد .در بررسـی تاریـخ نقاشـی معاصر ایـران اغلب ایـن فرضیه سـاده انگارانه
مطـرح میشـود کـه هنـر زنـا ِن نقاش بیشـتر تقلیدی از آثار مرسـوم همتایان مردشـان اسـت
و زنـان نتوانسـتهاند بـه خالقیتـی برجسـته و اقبـال عمومـی در ایـن عرصـه دسـت یابنـد،
درحالیکـه ،زنـا ِن نقـاش نقـش مهمـی در شـکلگیری ،گسـترش و تـداوم جریـان هنـر

نوگرایـی ایـران داشـتهاند .ازایـنرو ،باید در ایـن پیشفرضهـای جنسـیتگرایانه بازنگری
کـرد .بیشـک تجربیـات بهجامانده از دسـتاوردهای مدرنیسـم که تـا به امروز هـم تأثیراتش

را بهعنـوان الگـو و نمونههـای تصویـری شـاهد هسـتیم ،محصـول خُ ردی اسـت کـه نهتنها

مـردان را بـه خـود فراخوانـده بود ،بلکـه در آثـار برخی از زنـان هنرمند نیـز بهوضوح نمود
پیـدا کـرد .حـال بـا در نظـر گرفتـن ایـن پیـش فـرض آیـا میتـوان دسـتاوردهای «شـکوه

ریاضـی» را بهعنـوان نقاشـی پیشـرو در فهـم مدرنیسـم و معلمـی اثرگـذار در اشـاعة ایـن
درک زیباییشناسـانه نادیـده گرفـت؟ آیـا میتـوان از تجربههـای نوگرایانـه آثـار «لیلـی

متیندفتـری» در کسـب زبانـی مینیمالیسـت بهسـادگی عبـور کـرد؟ میتـوان زبـان نقاشـانة

«بهجـت صـدر» را  مـورد توجـه قرار نـداد؟ آیا بهراسـتی تاریـخ هنرهای تجسـمی ایران در
گفتمـان مردانـه نگارش نشـده اسـت؟

ِ
نقاش پیشـتاز در تاریخ
ایـن مقالـه در مرحلة اول تالشـی اسـت بـرای پرداختن به زنـان

نقاشـی دوران مـدرن ایـران و در مرحلـة دوم تالشـی اسـت بـرای تحلیل جنسـیتی آثار این
نقاشـان .مقالـه بـا رویکـرد نظـری و روششـناختی «تحلیل جنسـیت »1آثـار زنـان نقاش را

مـورد بازخوانـی قـرار خواهـد داد و ایـن پرسـشها را مطرح خواهـد کرد که زنـان چگونه
زیـر سـایه مدرنیسـم مردانه در ایران بـه تجربههای هنری پرداختند؟ در فرهنگ مردسـاالرانة
فضـای هنـری کشـور ،آثار زنـان نقاش از چـه ویژگیهای زیباشـناختیای برخوردار شـد و
1. Gender analysis
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آنهـا کدامیـن راهبـرد بصـری را در پیـش گرفتنـد؟ همچنین در ایـن پژوهش این پرسـشها

مـورد ارزیابـی قـرار خواهند گرفـت که چگونه برخی نقاشـان زن بـه بازتولید نقاشـی زنانه

و بازسـازی کلیشـههای بصـری آنهـا پرداختند و برخی با جنسـیتزدایی از آثارشـان با زبان

مدرنیسـتیِ هنـر همـراه شـدند و برخـی دیگـر بـا بازاندیشـی در هنـر زنانه و هویـت زن به
زبـان ویژهای از بیـان هنری دسـت یافتند.

مبانی نظری و روش شناسی

«الگوهـای نقـش جنسـیت کـه در طـول تاریـخ وجـود داشـته ،عمدت ًا به مـردان اجـازه داده
اسـت کـه امتیازات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسـی خـود را حفظ کنند .گرچه مـردان آگاهانه

بـرای حفـظ نابرابریهـای حاکـم در جامعـه اقـدام نکردهانـد ،امـا بهعنـوان گروه مسـلط از
شـرایط موجـود سـود میبرنـد و چنـدان عالقـهای نیز بـرای تغییـر آن ندارند» (رابرتسـون،

« .)282 :1372ریشـههای تمایـز هنـر مردانـه و زنانـه را بایـد در اندیشـة قـرن هجدهـم
جسـتوجو کـرد .آن زمـان در پـی تغییر مفهـوم هنر از «مهـارت» (که لزوم ًا با پیشـهوری در
ارتبـاط بـود) بـه مفهـوم «زیبا» ،جدایـی میان هنـر آذینی 1یـا دکـوری 2از هنرهـای زیبا آغاز
شـد .سرچشـمة این جدایـی به تعریف کانت از زیبایـی بازمیگردد .او زیبایـی را از هرگونه

سـودمندی ،میـل و نیـاز مسـتقل دانسـت و هنرهـای آذینـی را کـه دارای چنین احساسـاتی
بودنـد «مطبـوع» خوانـد و تأکیـد کـرد کـه شـیء مطبـوع نمیتواند زیبا باشـد» (کـرس میر،
 .)6۱-6۳ :۱۳۸۷بـه ایـن ترتیـب هنـر زنـان کـه همچـون بافتنیهـا و دکوریهـای خانـه،

ویژگـی تزیینـی داشـت از تاریـخ هنر خارج شـد.

«افتـراق سـنتی میـان زنانگی و مردانگی کـه در تقابلهایی چون بدنی و ذهنی ،احساسـی

و عقالنـی ،عینـی و شـهودی تبلـور مییابـد از دیربـاز متمایزکننـدة هنـر زنـان و مـردان
بودهانـد :بهطـور مثـال ،نقاشـی بـا مضامین عقالنـی را مردانه و نقاشـی با مضامین احساسـی
را زنانـه مینامنـد .بهلحـاظ موضوعی ،نقاشـی از فضای شـهری ،روسـتایی و نماهای بیرونی
را مردانـه و نقاشـی از فضـای خانـه و فضاهـای داخلـی و بسـته را زنانـه توصیـف میکنند.

همچنیـن نقاشـی بـا رنگهای روشـن ،اصلـی و تصویرهای شـفاف و تزیین فـراوان را زنانه

و نقاشـی بـا رنگهـای تیـره ،ترکیبـی و تصویرهـای مـات و کمتزییـن را مردانـه میداننـد»
1. Beaut Arts
2. Decorative Craft
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(مریـدی و تقـیزادگان .)۱۳۱-۱۳۲ :۱۳۸۸ ،حـال اینکـه بـا ظهـور پدیدة پسامدرنیسـم و به
چالـش کشـیده شـدن دوگانگیهـای هنـر مردانـه و زنانـه ،تصـورات بیپایهواساسـی که تا

پیـش از ایـن آنچـه مردانه تلقی میشـد ،فاخـر و آنچه بـه آن زنانگی در هنر اطالق میشـد،

کماهمیـت و سـطحی میپنداشـت ،مـورد بازبینی قـرار گرفت.

اگرچـه جنبـش فمینیسـم در درون تفکـر لیبرالیسـتی دوران مـدرن رشـد کرد و توسـعه

یافـت ،امـا در دهة  ،۱۹۸۰بهشـکل آشـکاری مخالفتـش را با مدرنیسـم ابراز کـرد؛ در واقع،
مـوج اول هنرمنـدان متأثـر از اندیشـة فمینیسـتی با به رسـمیت شـناختن زبان زنانـه و تأکید

بـر تمایزهـای زنانگـی بـه دفاع از هویـت زن بـودن پرداختند و نوعـی زبان ویـژة هنرمندان

زن را مـورد تأکیـد قـرار دادنـد .امـا مـوج دوم هنرمنـدان فمینیسـت بـا جنسـیتزدایی از
آثارشـان در برابـر تمایزهـای مردانـه و زنانـه مقاومـت نشـان دادنـد « .آنهـا بـا خـروج از
وضعیـت منفعـل کـه سـعی در تثبیـت زنانگـی داشـت ،بـه موضعگیـری نسـبت بـه فضای

مردانـة مسـلط بـر دنیـای هنر پرداختنـد» (کرس میـر .)۲۰۰۴ ،1موج سـوم هنرمنـدان زن بار

دیگـر تفـاوت درونـی میـان آثـار زنان و مـردان هنرمنـد را مورد توجـه و تأکید قـرار دادند،
امـا ایـن بـار نمـودِ زن بـودن نقـاش را نـه به کلیشـههای بصـری از زبـا ِن زنانه تقلیـل دادند
و نـه بـه نوعـی مقاومـت مصنوعـی در برابـر زبـان مردانـه ،بلکـه با تأکیـد بر تجربة زیسـتة
زنـان ،نوعـی بازاندیشـی در «زن بـودن» را در آثارشـان دنبـال کردند.

بـه ایـن ترتیـب هنرمنـدان فمینیسـت بیش از گذشـته به نقد مدرنیسـم در هنـر پرداختند

و دسـتاوردها و نهادهـای مدرنیسـتی هنـر را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد .نقد هنرمنـدان زن به
موزههـا و گالریهـا و اصـوالً تاریخنـگاری مردانـه هنـر ،بـه بازنگـری در نظریههـای هنـر
منجـر شـد .لینـدا ناکلیـن1971( 2؛  )1988تاریـخ هنر را مورد پرسـش قـرار داد و با تعجب
پرسـید« :چـرا هنرمنـد بـزرگ زن وجـود نـدارد؟» واقع ًا چـرا هیچ همتـای زنی بـرای میکل
آنـژ ،3رامبرانـت ،4سـزان ،5پیکاسـو 6یـا ماتیـس ،7و حتی در دورههـای اخیر بـرای دکونینگ

8

1. Korsmeyer, Carolyn
2. Naklin, Linda
3. Buonarroti Michelangelo
4. Rembrandt
5. Cezanne, Paul
6. Picasso, Pablo
7. Matisse, Henry
8. De Kooning, Elaine

82

تاریخ غایب زنان نقاش ایران

یـا وارهـول 1نمیتـوان یافـت؟ آیـا هنرمنـد نابغـة زن وجـود نداشـت یـا تاریـخ بـه ثبـت

هنرمنـدان برجسـته نپرداخته اسـت؟ پاسـخ او روشـن بود؛ تاریـخ را مردان نوشـتهاند .تاریخ
زیـر نفـوذ تفکـر مردانة مدرنیسـتی اسـت؛ تفکری برخواسـته از اومانیسـم که در آن انسـان
متـرادف بـا مرد دانسـته شـده اسـت و حتی لیبرالیسـتیترین جریان مدرنیسـم نیـز که معتقد
بـه برابـری انسـانها بـود ،در برابـر اندیشـة برابـری زن و مـرد مقاومـت نشـان مـیداد .امـا

تاریـخ هنـر بـه بازنگـری خود پرداخـت .اکنـون نهتنها تاریـخ هنر زنـان به نـگارش درآمده
اسـت ،بلکـه هـر نگارشـی در تاریـخ هنـر در برابر نقدهـای فمینیسـتی خود را مصـون نگاه
مـیدارد و جایـگاه بهتـری از زنـان ترسـیم میکند.

از پژوهشهایـی کـه بـه تاریـخ هنر زنـان پرداخـت میتوان بـه کتاب وندی اسلاتکین

2

( )1985اشـاره کـرد .او در ایـن کتـاب سـهم زنـان را در تاریـخ هنـر از عهد باسـتان تا قرن

بیسـتم مـورد بررسـی قرار داده اسـت .همچنین به نقش زنـان بهعنوان خریـدار ،مجموعهدار
و شـیوههایی کـه زنـان در دورههـای مختلـف در آثـار تصویـر میشـدند پرداختـه اسـت.
عالوهبـر ایـن ،کتـاب بـا سـازماندهیِ سلسـلهمراتب تاریخی تمدنهـای غربی و نقشـی که
زنـان در فرهنـگ خـود ایفـا کردهانـد ،سـهم آنها از قرون وسـطی تـا حال حاضر را بررسـی

کـرده اسـت .در ایـن دسـتهبندی ،اروپـا از سـال  ،1800-1450قـرن  19فرانسـه ،ایـاالت

متحـده و انگلسـتان ویکتوریایـی ،جنگ جهانی دوم ،هنر معاصر و سـرانجام مسـائل جهانی
بـرای هنرمنـدان زن :گذشـته ،حـال و آینـده را در بـر میگیـرد .در کتـاب دیگری بـا عنوان
«هنرمنـدان زن در عصـر مـدرن »3اثری از سـوزان والر 4بـا مجموعهای از مسـتندات همچون
نامههـای زنـان ،ژورنالهـا و خاطـرات ،نقدها ،گزارشها و یادداشـتهای جامعـة هنرمندان

کـه تجربههـای هنرمنـدان زن از اواسـط قـرن هجـده تا اواسـط قرن بیسـت ایـاالت متحده
و اروپـا را نشـان میدهـد ،روبـهرو هسـتیم .در ایـن مجموعـه از نقاشـان و مجسمهسـازان
مطرحـی چـون آنجلیـکا کافمـن ،5رزا بنهـر ،6بِـرت موریـزو 7و باربـارا هپـورس 8یـاد شـده
1. Warhol, Andy
2. Slatkin,Wendy
3.Women artists in the modern era
4. Waller, Susan
5. Kauffman, Angelica
6. Bonheur, Rosa
7. Morisot, Berthe
8. Hepworth, Barbara
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اسـت .البتـه بـه نمونههـای دیگـری نیـز ماننـد مطالعـات ناکلیـن و هریـس ( 1 )1976کـه

بهعنـوان منبـع تصویـری بـرای موزهها کار شـده اسـت و کتاب کریـس پتیـس )1985( 2که
همچـون دایرهالمعارفهـا بـه زندگینامـة هنرمنـدان زن پرداختـه و تصویـری از هنرمنـد و

آثارشـان را ارائـه کـرده اسـت ،میتـوان اشـاره کـرد .از طرفی میتـوان اهمیـت پرداختن به
آثـار هنرمنـدان زن را در تاریـخ کشـورهای توسـعهنیافته نیـز دنبـال کـرد .برای مثـال ،ماریا

فوتیـو )2012( 3کـه بـه هنر زنـان در کشـور تونس پرداخته اسـت.
ِ
بازنگـری تاریـخ هنـر نوگـرای ایـران داریـم و تحلیلـی
در پژوهـش حاضـر سـعی در
جنسـیتی از آثـار نقاشـان زن در گفتمـان مردانه ،هنر مدرنیسـتی و مردسـاالرانه جامعة ایران

پـی گرفتـه خواهـد شـد .تحلیل جنسـیتی بهمثابه روش ،سـهم و نقـش نابرابر زنـان و مردان
را در جامعـه مـورد پرسـش قرار میدهد و به جسـتجوی ریشـههای تاریخـی آن میپردازد.

از همیـن رو ،ایـن رویکـرد روش مناسـبی بـرای تحلیـل تفـاوت تجربههـای هنـری زنان و
مـردان پیشـنهاد میدهـد .از منظـر تحلیـل جنسـیتی ،فعالیـت زنـان در فرهنگ مردانـه با دو
راهبـرد همـراه اسـت« :جنسـیتگرایی» و «جنسـیتزدایی» .جنسـیتزدایی به معنـای پنهان

کـردن و انـکار زن بـودن در راسـتای همسـازی بـا جامعـة مردانه اسـت .جنسـیتگرایی نیز
بـه معنـای سـازگاری با فرهنگ مسـلط مردانـه و تأکید بر زنانگیِ هژمونیک شـده اسـت .اما
الزم اسـت میـان دو دسـتة مهم جنسـیت گرایـی تمایز قائل شـد :جنسـیتگرایی منفعالنه و

جنسـیتگرایی بازاندیشـانه .در پژوهـش حاضـر ایـن سـه گونه همچون سـه ابـزار مفهومی

مـورد تحلیـل قـرار میگیرنـد تـا بـه گونهشناسـی و دسـتهبندی تجربههـای نقاشـان زن در
سـالهای پیـش از انقالب اسلامی دسـت یابیـم .پیش از آن تعریف روشـنتری از این سـه

مفهـوم ارائه میشـود:

جنسـیتزدایی :4نقاشـان جنسـیتزدا تلاش دارنـد تا هویت خـود را در ابتـدا و بیش از

زن بـودن ،بهعنـوان یـک انسـان کـه در تعابیـر تاریخـی بـه «مرد» بودن اطالق شـده اسـت،
معرفـی کننـد .اغلـب ایـن نقاشـان از چسـباندن کلیشـههای جنسـیتی به آثـار خـود بیزارند
و جهانبینـی خـود را در مسـائلی فراتـر از زن و زنانگـی میبیننـد« .در تعریـف کلیشـهها
1. Harris & Nochlin
2. Petteys, Chris
3.Photiou, Maria
4. Degenderization
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بایـد گفـت؛ اموری هسـتند کـه اغلب مـرز میان جنس بـه معنـای تفاوتهای فیزیکـی را با
جنسـیت بـه معنـای نظامـی از ارزشها ،هویتهـا و فعالیتهایـی که از نظـر اجتماعی برای
زنـان و مـردان معیـن شـده اسـت» (وود )222 :1383 ،از بیـن میبرند .در واقع این نقاشـان

بـا مدرنیسـم مردانـه همراه میشـوند و درصدد حذف جنسـیت خود در آثارشـان برمیآیند.
بـا زیسـتن در جامعـهای کـه بیطرفـیِ جنسـیتی در آن معنایـی نـدارد ،برخـی زنـان تلاش

میکننـد کـه ارزشهایـی را از خـود ارائه دهند کـه در وهلة اول زن بودنشـان مورد قضاوت
قـرار نگیـرد .در محتـوای آثـار و نقاشـی این طیـف از هنرمنـدان زن ،آگاهانه نگرشـی پیش

گرفتـه میشـود کـه بـه نوعـی زنگرایـی را در وجـود آنها پـس میزند.

جنسـیتگرایی منفعـل :1آثـار ایـن دسـت از نقاشـان نگاهـی را بازتولیـد میکنـد کـه بـا

تأییـد «نـگاه خیـره» در مـردان بـه سـوژههای زنانـه ،بهنوعـی ادامهدهنـدة همان سـنت نگاه

مردانـه در نقاشـی اسـت« .بررسـی دیـدن و آنچـه «نـگاه خیـره مردانـه» شـناخته شـده این
گمـان را برانگیختـه اسـت کـه تـوان نـگاه کـردن بـه دیگـران نشـانهای از قدرت جنسـی و

اجتماعـی اسـت .تئوریهـای خیـره نگریسـتن بـر پویایـیِ دیـد ،بـر برتـری و کنتـرل آن بر
اُبـژة زیباییشـناختی پـای میفشـارد .در ایـن تئوریهـا از جداسـازی خواهـش و آرزو از
خوشـیِ برخاسـته از شـناخت زیبایـی ،میپرهیزنـد» (کـرس میـر .)۱۱۴ :۱۳۸۷،هنرمنـدان
جنسـیتگرای منفعـل بازتولیدکننـدة هنـر زنانـه هسـتند« .هنـر زنانـه ،بهعنـوان محصـول
انتظارهـای فرهنگـی از زنـان ،سـاخته و پرداختـه شـد .هنـری که توصیـف عمومـی از آثار

آذینـی ،ضعیـف ،تقلیـدی و عـاری از نبـوغ بـود .هنـر زنانه تنها هنر تولیدشـده توسـط زنان

نیسـت ،بلکـه بـرای مثـال ،تابلـوی نقاشیشـده توسـط یـک مـرد نیـز ممکـن اسـت زنانـه
توصیـف شـود .در واقـع ،منتقـدان اغلـب برچسـب زنانـه را بـرای کماهمیت شـمردن یک
نقاشـی بـه کار میبرنـد» (فریلنـد.)۱۲۹ :۱۳۸۳ ،

جنسـیتگرایی بازاندیشـانه :2زنـان نقاشـی کـه در آثارشـان به «بازاندیشـی ذهـن زنانه»

توجـه نشـان دادهانـد و آن را گاه بهصـورت بازنمایـی عینـی و گاه بهشـکل نمادیـن تصویر
کردنـد ،در واقـع امکانـات زبانـیِ ملموستـری را در شـکلگیری ذهن و دریافـت «خود» به

دسـت دادهانـد .در واقـع ،این پیامد انقالب مدرنیسـتی اسـت کـه انتخاب را به پـای هنرمند
1. Feminine
2. Rethinking Sexed
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زن میگـذارد تـا هرآنچـه تحـت لوای زیسـت او رشـد کرده اسـت بـا افتخار نمایـش دهد.

آنهـا در بیـان دیدگاهشـان از بیـان کلیشـههای جنسـیتی عـدول و سـعی میکننـد تعریـف
متفاوتـی از بازشناسـی «هویـت» ارائـه دهنـد .زنان نقاش در طـول تاریخ با آگاهی از سـلطة

بصـری و نـگاه خیـره به زنان  توسـط مردان در آثار ایشـان  پی بردند و به اشـکال گوناگون
سـعی در مقاومـت بـا آن را پیـش گرفتنـد« .هنر فمینیسـتی با صراحتی بیسـابقه بـه نمایش

تجربههـای زیسـته ،عاطفـی و هیجانـی زنـان پرداخت و تالشـی عامدانه را برای دسـتیابی
بـه فـرم و زبـان زنانه منعکس کـرد» (نراقـی.)45 :1385 ،

در پژوهـش حاضـر توضیـح داده خواهـد شـد که کدام زنـان نقاش و چگونـه ،زن بودن

خـود را انـکار کردنـد و ایـن مؤلفـه را مـورد بیاعتنایـی قـرار دادنـد و بـا مدرنیسـم مردانه

چنـان همـراه شـدند کـه «زن بـودن در آثارشـان دیـده نمیشـود» و کدامیـک بـه «بازتولیـد

زنانگـی» در آثارشـان پرداختنـد و «مثـل زنهـا نقاشـیکردن» را تجربـه کردند .اما در دسـتة
سـوم تعـداد معـدودی از نقاشـا ِن زن بـه بازاندیشـی و بازنگـری در هویـت و تصویـر زن
پرداختهانـد.

انتخـاب آثـار و نـام بـردن از برخـی هنرمنـدان بـه معنـای نادیده گرفتـن دیگـران نبود؛

بلکـه انتخـاب آنهـا بهعنـوان نمونههـای مـورد مطالعـه بر اسـاس فـراز و فـرود جریانهای
هنـری در ایـران بود  .

ِ
نقـاش مـورد مطالعـه در نظر گرفته شـده شـامل
شـاخصههایی کـه بـرای حضـور زنـان

ایـن مـوارد اسـت :مهمتریـن زنـان نقاش مکتـب «صنایـع قدیمـه» ،اولیـن زنـان راهیافته به
دانشـکدة هنرهـای زیبـا بهعنـوان اولیـن نهـاد آکادمیـک و مؤثـر در شناسـاند ِن هنرمنـدان
نوگـرا و همچنیـن زنانـی کـه در اولیـن و آخریـن بیینـال نقاشـی در دهـة  ۱۳۳۰و ۱۳۴۰

حضـور پیـدا کردهانـد و مداومـت در امـر نقاشـی را میتـوان تـا سـالیان بعـد در آثارشـان
مـورد مطالعـه قـرار داد .در دهـة  ۱۳۵۰نیـز زنـا ِن نقاشـی مـورد توجـه واقع شـدهاند که در
«نخسـتین نمایشـگاه هنـری بینالمللـی تهـران» کـه از نمایشـگاههای مهـم ایـن دهه اسـت،

شـرکت داشـتهاند.
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زنان نقاش قاجار و شاگردان کمالالملک

از هنرمنـدان زن در دورة قاجـار اطالعـات زیـادی موجـود نیسـت؛ اگرچـه تعـداد آنهـا کم

نیسـت همچـون :جهـان خانـم ،فخرجهـان خانـم ،شـاه بیگـم ،عالیـه خانـم ،مـاه رخسـار،
تاجالسـلطنه ،علویـه خانـم ،همـا ،صحیفـه بانو و مِسـکینه که در نقاشـی دسـتی داشـتند ،اما
از آثـار آنهـا اطالعـات چندانـی در دسـت نیسـت .از عالقهمندیهـای زنـان در دورة قاجار

بیشـتر «ایـن شـعر و شـاعری بود کـه در میـان زنـان از محبوبیت برخـوردار بـود .در کتاب
خیراتالحسـان محمدحسـنخان اعتمادالسـلطنه ،نمونههـای فراوانـی از اشـعار زنـان ایـن

دوره ارائـه شـده اسـت» (دلریـش .)140-142: 1375 ،آموزش هنر در انحصـار خاندانهای

هنـری و خاندانهـای دربـاری بـود و تنهـا زنـان طبقـات بـاال و وابسـته بـه دربـار فرصـت 
آمـوزش هنـر داشـتند .1در ایـن دوره هنرهایـی چـون خطاطی ،نقاشـی و موسـیقی همچون
شـاعری مـورد توجـه عمومـی قـرار نگرفـت و گسـتره آن از حـدود دربـار و خانوادههـای

اشـراف و اعیـان چنـدان فراتـر نرفت.

اعتمادالسـلطنه در خاطـرات سـال  1298ه.ق مینویسـد« :در سـر نهـار ،خواجهسـرایی

صورتی از موم که بسـیار خوب سـاخته شـده بود در دسـت داشـت به حضور آورد .معلوم
شـد تومـان آغـا صبیـه شـاه 2کـه هنوز شـوهر نکرده اسـت سـاخته بـود الحق بسـیار خوب
سـاخته شـده بود .بـه امینالملک دادند ،ندانسـتم چرا؟ مقصـود چه بود؟» (حجـازی:1388،

 .)126-127همچنیـن پـوران فرخـزاد در کتـاب کارنمـای زنـان کارای ایـران مینویسـد:

«قصههـای امیرارسلان رومـی و زریـن ملـک کـه زاییـده فکـر نقیبالممالـک ،نقالباشـی

ناصرالدیـن شـاه بـود یـا از راه شـنیدهها بـه ذهـن او منتقـل شـده بـود و ریشـههای قدیمی 
داشـت بـه دسـت فخرالدولـه تـوران آغا همـراه بـا نقاشـیهای او از صحنههـای مختلف به

نوشـته درآمد» (همـان.)127،

 1زنــان در دورة قاجــار مشــابه دورههــای پیشــین حکومتــی ایــران در فعالیتهــای اجتماعــی مشــارکت کمتــری داشــتهاند .تجربیــات سیاســی در
طــول دورة قاجــار بـه بهویــژه بــر ســر دو اتفــاق مهــم یعنــی جنبــش تنباکــو و انقــاب مشــروطه ســبب شــد تــا نســبت بــه گذشــته از حضــور
اجتماعــی پررنگتــری بهرهمنــد شــوند .تشــکیل انجمنهــای متعــدد توســط زنــان ،تأســیس مــدارس دخترانــه و برگــزاری کالسهــای درس
بــرای بزرگســاالن و انــواع دیگــر مؤسســات در ایــن دوره ،عمدتـ ًا توســط زنــان طبقــات بــاالی اجتمــاع انجــام پذیرفــت (آفــاری.)9 :1377 ،
 2تومــان آغــا (فروغالدولــه) دختــر ناصرالدینشــاه قاجــار و خازنالدولــه ،از زنــان آزادیخــواه دورة قاجــار و زمــان جنبــش مشــروطه بــود .او و
همســرش ظهیرالدولــه عضــو انجمــن اخــوت بودنــد .تومــان آغــا خواهــر تنــی فخرالدولــه (تــوران آغــا) بــود .او در جوانــی بــه خواســت پــدرش
بــا علیخــان قاجــار ظهیرالدولــه کــه وزیــر تشــریفات دربــار بــود ازدواج کــرد .پــس از ازدواج لقــب «ملکــه ایــران» گرفــت .آنهــا دارای ســه
پســر و چهــار دختــر ازجملــه ولیــه صفــا (فروغالملــک) شــدند» (بامــداد .)۱۳۴۸:۱۰،دوســتعلیخان معیرالممالــک (نــوه تاجالدولــه) در ایــن بــاره
مینویســد« :ششســاله بــودم کــه روزی دایــهام مــرا بــه اطاقهــای تــوران آغــا و تومــان آغــا دخترهــای شــاه بــرد کــه بعــد ملقــب بــه
فخرالدولــه و فروغالدولــه شــدند .وقتــی رســیدیم کــه تــوران آغــا بــه پاکنویــس داســتان امیرارســان و خواهــرش بــه رنگآمیــزی یکــی از
مجالــس اســکندرنامه ســرگرم بودنــد» (دوســتعلی خــان معیرالممالــک.)۹۶ :۱۳۶۱ ،
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بـا تأسـیس مدرسـه صنایـع مسـتظرفه ( )128۹توسـط کمالالملـک ،آمـوزش هنـر

از انحصـار دربـار پادشـاهی درآمـد .برحسـب اعتمـادی کـه خانـدان اعیـان و اشـراف بـه

شـخص کمالالملـک داشـتند ،دختـران هـم بهصـورت خصوصی نـزد وی به تعلیم نقاشـی
پرداختنـد« .در همیـن عصـر زنـان خانـدان سـلطنتی عالوهبر اشـتغال به صنایع دسـتی چون

منبـتکاری و خیاطـی ،نقاشـی هـم میکردنـد .ازجملـه فصـل بهـار خانـم که آثـار رنگ و
روغنـی از او بـه جـا مانـده اسـت .فروغالملـک ولیـه صفا نیـز در نقاشـی آبرنـگ ،فنپرداز
ماهـری بـوده اسـت .از وی چنـد تابلـوی نـادر باقـی مانـده اسـت که یکـی از آنهـا تصویر

بـرادرش ظهیرالدولـه محمدناصرخـان اسـت کـه در حراج کریسـتی به سـال  1989در لندن
بـه بهـای گزافـی فـروش رفـت و ایـن چهره آبرنگـی بسـیار زیاد شـبیه به چهرهسـازیهای
صنیعالملـک دارد» (همـان.)126 ،

بهتدریـج مراکـز دیگـری نیـز بـرای آمـوزش هنـر تأسـیس شـد .روحاهلل خالقـی دربارة

مرکـزی کـه کلنـل وزیری بـرای زنان تشـکیل داده بـود ( )1302چنیـن میگویـد« :کلنل در

مدرسـه خـود دو کالس بـرای دختـران باز کرد .یک کالس موسـیقی که فقـط خودش معلم
آن بـود و یـک کالس نقاشـی کـه بـرادرش حسـنعلیخان آن را اداره میکرد .شـاگردان این
دو کالس از بیـن خانوادههایـی کـه کلنـل خـوب آنهـا را میشـناخت انتخـاب شـده بودند.

موقـع کالس هـم وقتـی بـود که شـاگردان مرد در مدرسـه حضـور نداشـتند .تنهـا چند نفر

کـه از صبـح تـا غروب در مدرسـه بودیـم ،در روز کالس دختـران در اتـاق مخصوصی کار
میکردیـم کـه بـا کالس خانمهـا یـک اتـاق فاصلـه داشـت و حتـی راه رفتوآمدمـان هـم
ً
اصلا نمیدانسـتیم شـاگردان کیسـتند و چند نفرنـد .این
بـا آنهـا یکـی نبـود .بهطـوری کـه
کالسهـا چندسـالی ادامه داشـت و بهتدریـج تعطیل شـد» (ملکـی.)180 :۱۳۸۰،

در طـی بررسـی هـای انجام شـده بـه تعـدادی از اسـامی زنـان برخوردیم کـه بیوگرافی

و زندگینامـه کوتـاه آنـان حکایـت از فعالیـت نقاشـانه ایشـان داشـت .اگرچـه بـه علت دور
از دسـترس بـودن تعـداد زیـادی از نقاشـی ایـن زنـان نمـی تـوان تلقـی دقیـق نقاشـانه از
ایشـان داشـت؛ بـا ایـن حـال تجربـه گـری آنـان و بـه جـای مانـدن نقاشـی هایـی از آنـان

رونـد کار زنـان در ایـن دوره را بازگـو مـی کنـد   .بـه فهرسـت کوتاهـی از زنـان نقاش در
آغـاز سـده سـیزدهم میتوان اشـاره کرد کـه اغلـب در مکتـب کمالالملک آمـوزش دیدند:
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شـوکتالمولک شـقاقی ،عفتالملـوک خواجهنـوری ،فصـل بهـار خانـم و شـمسالضحی

نشـاط اصفهانی.

شـوکتالملوک شـقاقی« ،نقـاش و نگارگـر ،فرزنـد میـرزا ابوترابخـان خواجهنـوری

ملقـب بـه نظمالدولـه در تهـران چشـم به جهان گشـود .از کودکی به نقاشـی عالقه داشـت،
بـه همیـن جهـت پـدرش کـه از دوسـتان نزدیـک کمالالملک بـود از ایشـان خواسـت هنر
نقاشـی را بـه دختـرش شـوکتالملوک و دختـر دیگـرش عفتالملوک آموزش دهـد .بدین

ترتیـب شـوکتالملوک و خواهـرش ،ماهـی یکبـار در منزلشـان از کمالالملـک تعلیـم
میدیدنـد .در مـوازات ایـن تعالیم که سـه سـال به طـول انجامیـد ،از محضـر میرزاعلیخان

محمـودی -شـاگرد و ناظـم مدرسـه کمالالملـک -نیـز اسـتفاده میکردنـد» (مهاجـر و
حامـدی.)42 :1392 ،

عفتالملـوک خواجهنـوری «فرزنـد میـرزا ابوترابخـان خواجهنـوری ،ملقـب بـه

نظمالدولـه ،از نخسـتین زنـان نقـاش کالسـیکگرای ایرانـی بهشـمار مـیرود .همچنیـن
او بانـی نخسـتین هنرسـتان بانـوان در ایـران اسـت .عالقـة او بـه نقاشـی و آمـوزش هنـر،

سـرانجام وی را بـه راهـی کشـاند کـه موجـب مانـدگاری نامـش در تاریـخ آمـوزش هنـر
در ایـران شـد» (همـان .)40 ،از دیگـر زنانـی کـه بهعنـوان شـاگرد کمالالملـک از او یـاد

شـده ،فصـل بهارخانـم ملقـب بـه ایرانالدولـه اسـت« .او متولـد  1295ه.ق اسـت .از طرف

پـدر و مـادر نسـبتش بـه فتحعلیشـاه قاجـار میرسـید .از کودکـی علـوم رایـج زمـان را
بهوسـیله معملیـن سـرخانه آموزش دیـد» (توانـا« .)220 :1380،او در سـن سیزدهسـالگی با
مصطفیقلیخـان دولـو قاجـار (حاجبالدولـه) ازدواج کرد .همسـر او مـردی صاحب نفوذ
در دربـار ناصرالدینشـاه و مظفرالدینشـاه قاجـار بـود و عالقـة وافـری به شـعر و شـاعری

و هنـر داشـت .ایرانالدولـه موفـق بـه دريافت گواهينامه از اسـتاد شـد .وی عالوهبر نقاشـی

از موسـيقی نيـز آگاهي داشـت و سـاز مينواخت .او به سـرودن شـعر نيز پرداخـت ،ديواني

از او در شـشهزار بيـت باقـی مانـده اسـت کـه در آن از تخلـص «جنـت» اسـتفاده کـرده

اسـت» (قويمـی .)92 :1352 ،قمرالسـلطانخانم فروغالدولـه ملقـب بـه فروغالملـک نیـز
نقاشـی را نـزد کمالالملـک آموخـت و در شـعر تخلـص ولیـه صفـا را بـرای خـود برگزید
کـه در امضـای نقاشـیهای وی ایـن نـام مشـاهده میشـود .پـدرش علیخـان دولـو قاجار
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ظهیرالدولـه و مـادرش تومـان آغـا گرجـی فروغالدولـه دختـر ناصرالدینشـاه بـود .فـروغ
الملـک در کنـار پـدر و مـادرش که از منسـوبین به سلسـلة دراویش صفی علیشـاهی بودند،
عضـو انجمـن اخـوت نیز بـود و بـه فعالیـت در راسـتای مشـروطه خواهـی پرداخت.

دیگـر شـاگرد کمالالملـک شـمسالضحی نشـاط اصفهانی اسـت کـه در تهران به سـال

 1278شمسـی متولـد شـد« .پـدرش صفیعلیشـاه مشـهور اسـت کـه از بـزرگان دراویـش

سلسـلة نعمتاللهـی بـود .او یگانه فرزند صفیعلیشـاه بود کـه خیلی هـم زود و در نوزادی
پـدرش را از دسـت میدهـد .در بزرگسـالی بـه اسـتخدام وزارت فرهنگ درآمد و با ِسـمت

دبیـر هنرهـاى زیبا در دبیرسـتانها و هنرسـتانها به تعلیـم هنرجویان پرداخـت .او همچنین
از شـاعران خوشذوقـى بـود كـه قریحـة شـاعرى را از پـدر ادیـب و شـاعر خـود بـه ارث

بـرده بـود .خانـوم شـمسالضحی از اوان کودکی در خانـه به تحصیل علوم و ادبیات شـروع

کردنـد .ذوق و عالقـه و اسـتعداد ایشـان در نقاشـی از کودکـی آشـکار بـود و میرزاعلیخـان
معـاون مدرسـه صنایـع ظریفه کمالالملک به ایشـان نقاشـی تعلیـم میداد و هفتـهای یکروز

هـم پیـش خود کمالالملـک کار میکرد و در نقاشـی ،مینیاتورسـازی و آبرنگ و میناسـازی
پیشـرفت فـراوان کـرده بود» (مجلـه عالم زنـان؛ .)۱۳ :۱۳۲۴

تحلیل جنسیتی نقاشی زنان در دورة پهلوی

تعـدد حضـور زنـان ادیـب و هنرمند پس از سـالهای مشـروطه قابل توجه اسـت .تأسـیس

آموزشـگاهها ،هنرسـتانها و دانشـکدهها بـر رشـد ایـن رونـد تأثیرگـذار بـود .در این بخش
بـا اشـاره بـه مؤثرترین مراکـز آموزشـی و همچنین مهمتریـن رویدادهای هنـری در هر دهه
بـه تحلیـل آثـار نقاشـانی خواهیـم پرداخت که رونـد کلی کارشـان در ذیل مفاهیمـی که در

بخـش نظری به آنها اشـاره شـد ،قـرار خواهـد گرفت.

در دوران پهلـوی اول مدرسـة صنایـع قدیمـه کـه یکـی از گرایشهـای مدرسـة صنایـع

مسـتظرفه بـود ،بیشـتر مـورد اقبـال دسـتگاههای فرهنگی قـرار گرفـت؛ چراکه این مدرسـه

بسـتر مناسـبی بـرای احیـای هنرهای ملی و سـنتی فراهـم آورد و این با سیاسـتهای دولت

تاریخگـرا و باسـتانگرای پهلـوی اول همسـوتر بـود .ایـن مدرسـه بـا تأسـیس و مدیریـت
حسـین طاهـرزاده بهـزاد در سـال  ۱۳۰۹توانسـت شـاگردان ز ِن نگارگـری را نیـز پـرورش
دهـد .ازجملـه مهمتریـن شـاگردان زن در ایـن مکتـب میتوان بـه کالرا آبکار ،فخـری عنقا
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و نیرهالملـوک نیکآییـن اشـاره کـرد .تأسـیس «دانشـکدة هنرهـای زیبـا» در سـال ،۱۳۱۹
نقطـة عطفـی در تکویـن جریـان نوگرایـی شـد کـه عالوهبر پسـران ،دختـران نیز بـه آن راه

پیـدا کردنـد تا در رشـتة نقاشـی کـه از اصلیترین رشـتههای این دانشـکده بود بـه تحصیل

بپردازنـد .شـکوه ریاضـی ،لیلـی تقیپـور و فخـری عنقـا هریـک با سـه گرایـش متمایز ،از
اولیـن فـارغ التحصیالن زن این دانشـکده هسـتند.

اولیـن بیینـال تهـران در فروردینمـاه سـال  1337در سـه رشـتة نقاشـی ،طراحـی و

مجسمهسـازی برپا شـد .در میان کشـمکشهای فراوان بر سـر کهنه و نو و آنچه در نقاشـی
ایـران در حـال وقـوع بـود ،بیینـال تهـران اتفاقـی بود که آثـار نوگرایـان را به معـرض دید

مخاطبـان درآورد .زنـان راهیافتـه بـه اولیـن بیینـال عبـارت بودنـد از :منیـر فرمانفرماییـان،
منصـوره حسـینی ،نلی ِاالیان ،شـهرزاد محتشـم ،گلی ایرانپـور ،فریده َصبی ،تامارا شـیروانی،
طلعـت آخوندزاده.

پنجمیـن و آخریـن دورة بیینـال تهـران در سـال  1345برگـزار شـد .در ایـن دوره
تغییراتـی صـورت گرفـت و نمایشـگاه بهشـکلی کام ً
ال مسـتقل ترتیـب داده شـد .دورههای
پیشـینِ بیینـال در حقیقـت همایشـی بـود کـه از طریـق آن برگزیـدگان راهیافته بـه بیینال
«ونیـز» از ایـن طریـق انتخاب شـوند ،امـا در آخریـن دوره هیئتـی از داوران آثـار راهیافته به

بیینـال ونیـز را انتخـاب کـرده بودنـد .محـل پنجمیـن بیینـال هـم از کاخ ابیـض بـه موزة
نوبنیـاد مردمشناسـی انتقـال یافـت تـا از فضایی مناسـبتر و اسـتاندارد بیشـتری برخوردار

شـود .آثار شـش نفر از زنان نقاش نیز در این دوره پذیرفته شـد که دسـتاوردهای شـخصی

هرکـدام در ایـن حـوزه آنهـا را در زمـرة نقاشـان فعـال در ایـن دهه قـرار میدهد که شـامل
ایـن افـراد هسـتند :منیـر فرمانفرماییـان ،منصوره حسـینی ،سـیما کوبـان ،لیلـی متیندفتری،

معصومـه سـیحون و ماری شـایانس.

در آذرمـاه سـال  1353نمایشـگاهی در سـه رشـتة نقاشـی ،مجسمهسـازی و معمـاری با

حمایـت دولـت تحـت عنـوان «نخسـتین نمایشـگاه هنـری بینالمللـی تهـران» افتتاح شـد.
نمایشـگاه فـوق بـه اهتمـام انجمن ملی روابط فرهنگی با حضور کشـور فرانسـه و مسـتقیم ًا
زیـر نظـر فـرح دیبـا تشـکیل و بـا برنامهریزیهایـی بـرای سـالیان آتـی بهمنظـور مداومـت

ایـن نمایشـگاه برگزار شـد .در بین زنان شـرکتکننده شـیال اخـوان صالح از تهـران گالری،
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فرنگیـس آری و هلـن راغـب از گالـری سـولیوان ،لیلـی متیندفتـری ،منصـوره حسـینی و

سوسـن ورجاونـد از گالری زروان ،معصومه سـیحون ،پروانه اعتمادی ،سـودابه شرفشـاهی،
بهجـت صدر ،شـهال اربابـی و ویولت متحده از گالریهای سـیحون و قندریـز ،هما بنایی از

گالـری مـس ،سـیما بینـا از تاالر نقـش و تامیال شـاهینفر ،طلیعـه کامران ،سـودابه گنجهای،
ایراندخـت محصـص و ایران درودی نیز بهصورت انفرادی در رشـته نقاشـی این نمایشـگاه

حضور پیـدا کردند.

جنسیتزدایی در آثار نقاشان زن

مطرح مدرنیسـت اسـت که بـا درک انتـزاع نقاشـانه ،قاطعانه
بهجـت صـدر ازجمله نقاشـان
ِ

بـه جنسـیتگریزی در آثـارش اشـاره دارد (تصویـر شـمارة  .)۱اگرچه طبیعـت منبعی برای
الهامـات او در نقاشـی اسـت ،امـا طبیعتـی کـه او میسـازد خشـن ،زمخـت و تاریک اسـت
ِ
ِ
کنشـگری
غالـب پسزمینـة نقاشـیهایش را شـکل میدهـد.
و رنگهـای سـیاه و تیـره،

نقـاش در مقابـل رنـگ و بـوم بـرای خلـق تصویری بـا جانمایههـای مدرنیسـتی ،تجربیاتی
ِ
نقـاش مرد را مـورد نظر قـرار دادن ،او را
از شـیوة مردانـة نقاشـی کـردن و حتـی جهانبینی
بهسـمت دیدگاهـی هدایـت کـرده کـه ذاتگرایـی مورد انتظـارِ زنانـه را پـس زده و همواره

ورای مبحـث جنسـیت بـه نقاشـیهایش معنا بخشـیده اسـت .در عیـن حال نقـاش خود نیز
مسـتقیم ًا بـه مردانـه بـودن آثـارش اذعـان دارد و میگویـد« :کارهایم جسـورانه و خشـن و
مردانـه بـود .بـه رنگهـای تیـره و زاویههـای تنـد بیشـتر مایل بـودمً .
مثلا یـادم میآید در

کالس کمپوزیسـون یکبـار بچههـای فقیـر را کنـار آتـش سـرخ کشـیدم .بچهها همه سـیاه»

(گلسـتان.)18 :۱۳۸۵ ،

شاخسـارها و گلهـای یـخزده کـه از دل مردابهـا سـر برآوردهانـد ،اشـیایی کـه در

فضایـی موهـوم انتزاعـی و غریبانـد و ویرانههـا و دشـتهایی کـه شـیوهای سورئالیسـتی
دارنـد ،تمامـ ًا آرایههایـی اسـت برسـاخته از ایـران درودی .نقاشـیهایی بـرای گـذر از بُعـد

ِ
مـادی انسـان و بهکارگیـری اندیشـهای جهانشـمول ،مبتنـی بر
جنسـیت .درودی بـا حـذف
سـاحتی از رنگهـای تیـره و روشـن ،نمـودی از هسـتی در ابتـدای ازل و انتهـای ابدیـت

را نمایـش میدهـد .تأکیـد بـر گلهـا بهعنـوان موضـوع تاریـخ هنـری و نمـادی از لطافـت

کـه بـا ذات اجتماعـی مـردان در تعـارض اسـت ،دسـتاویز آثار زنـان نقاش بسـیاری بوده و
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هسـت .در بسـیاری از نقاشـیهای درودی نیـز ایـن اُبـژه نمایـان اسـت .اگرچه نقاشـیهای
درودی بـه انتـزاع محض منجر نشـده اسـت و همواره رگههـای فیگوراتیو در نقاشـیهایش

بـه چشـم میخـورد ،امـا گرایـش وی در بهرهمنـدی از زبـان سورئالیسـتی و هیجاننمایـی

اکسپرسیونیسـتی بدون تأکید بر جنسـیتی خاص ،او را در زمرة نقاشـان جنسیتزدا مینشاند

(تصویـر شـمارة  .)۲سـودابه گنجـهای از دیگـر نقاشـانی اسـت کـه در ایـن دوره فعـال بود
و بـا زبانـی بیانگـر و شـورآفرین آثـاری را ارائـه کـرد و متأثـر از جریـان رایـج نوگرایـی،
لحنـی از جنسـیتگریزی را در نقاشـیهایش پـی گرفـت .گنجـهای در بـوزار 1بـه تحصیـل
رشـتة نقاشـی پرداخـت و پـس از بازگشـت به ایـران در دانشـکدة هنرهای زیبا بـه تدریس

مشـغول شـد .او ازجملـه  نقاشـان و هنرمنـدان روشـنفک ِر متأثـر از جلال آلاحمد بـود و با
همدورهایهایـش کسـانی چـون خانلـری ،شـاملو و فاخـره صبـا و  ...نشسـت و برخاسـت
داشـت و در زمینـة تئاتـر نیـز فعالیـت میکـرد .نقاشـیهای شـهال اربابـی تقریب ًا هیچـگاه از

ِ
وجـودی انسـان را در گفتمان
نگرشـی انتقـادی بـه دور نبـوده و مسـائل مربوط بـه حقیقت
آثـارش بـه چالـش کشـیده اسـت .تأثیـرات اجتماعـی ،جنگ و اساسـ ًا سرنوشـت انسـان از
مهمتریـن محتواهـای عیـان و ضمنـی آثـار اربابـی هسـتند کـه هـم در قالـب نقاشـیهای
آبسـتره و هـم فیگوراتیـو پدیـدار شـدهاند .ایجـاد بافتهای تنـد و خشـن ،رنگگذاریهای
تیـره در امتـداد انتخـاب زبانـی مردانـه برای ابـراز قدرتطلبـی ،اغلب کلیدواژههای نقاشـی

هسـتند کـه همـواره تلاش کرده اسـت در مواضـع خـود در بیان هنـری ،لحنی تیـز و گویا

فـارغ از ذهنیـت بازاندیشـانة جنسـیتی را بـه کار گیرد.

منصـوره حسـینی با گرایش به سـبکهای امپرسیونیسـم و پساامپرسیونیسـم شـوریدگی
و هیجانـات درونـی از حـاالت روحـی را در پیچوتـاب ِ دوار فرمهایـش دنبـال میکنـد.
فرمهـای حلزونـی و منتـزع از سـاختار خوشنویسـی ایرانـی کـه وامـدار عناصـر سـنتی و

گرایشـی آشـکار به نقاشیِ سقاخانهای اسـت ،در همنشینی با کنتراسـتی از تنالیتة خاکستری،
مجمـوع نقاشـیهای او در ایـن دوران را تشـکیل میدهـد .توجـه ویـژه به عناصـر مدرن در
نقاشـی مـردان و آبستراکسـیون حاصـل از آثـارش در ایـن دوره ،او را در زمرة زنا ِن نقاشـی
میگنجانـد کـه بـه مقولة جنسـیتگریزی در نقاشـی بیشـتر وفـادار بودهاند (تصویر شـمارة
1. École des Beaux-Arts
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 .)۳عالوهبـر ایـن ،حسـینی سـالها در کسـوت نقدنویـس در روزنامـة اطالعات بـا امضای
دکتـر اَسـد قلم میزده اسـت و شـاید چنیـن انتخابی حتی در بیـان نقاشـانهاش بیتأثیر نبوده
باشـد .او دربـارة پیشـینة نقدنویسـیاش آن هـم بـا ذکر نـام مردانـه توضیح میدهـد« :پدرم

میخواسـت که من پسـر متولد شـده باشـم .این بود که اسـم زیرگوشـی من اسـداهلل شـد.
تـا مدتهـا در هیئـت پسـرانه بودم .وقتـی هم که شـروع به نقدنویسـی کردم ،اولین اسـمی

کـه به ذهنـم آمد ،این بـود :اسـد» (مجابـی.)۱۳۶ :1395 ،
ِ
اکسپرسیونیسـت معصومه سـیحون در فرم و محتوا
   نقاشـیهای مدرنیسـتی و آبسـترة
عـاری از هرگونـه داللتهـای جنسـیتگرایانه اسـت (تصویـر شـمارة  .)۴حتـی بهرهمندی
از مـوادی نامتعـارف بـا ویژگیهایی که دارای سـختی و اسـتحکام اسـت در نقاشـیهای او

نمـودی از گرایـش بـه جنسـیتزدایی را پدید میآورد .سـیحون در تجارب هنـری خود بین
سـالهای  ۱۳۴۶-۴۷بـه تکنیـک شـخصی دسـت پیـدا میکنـد که تا سـالها همراه اوسـت
و آن اسـتفاده از رنگهـای صنعتـی اسـت« :رنگهایـی که برای اتومبیل اسـتفاده میشـود از
قـدرت و اسـتحکام بـی نظیـری برخوردارند ،ضمن آنکه بسـیار شـفاف و براق هسـتند .این

تکنیـک اولین بار توسـط مـن مورد اسـتفاده قرار گرفـت» (موریزینـژاد.)۵ :۱۳۸۴،
جنسیتگرایی منفعل در آثار نقاشان زن

نگارگـری در طـول تاریـخ همـواره هنری مردانه بهشـمار رفته اسـت .این شـیوة نقاشـی که
در طـی سـالیان جریان مرسـوم فضای تجسـمیِ ایـران را رقـم زد کمتر عرصـة حضور زنان

بـود .البتـه مکتـب نونگارگـری مجالی تـازه برای زنـان بود ،اگرچـه شـیوههای تصویرگری

و سـبک کار زنـان زیـر نفـوذ مـردان بـود1؛ در واقـع بازنمایـی زن در آثـار زنـان نگارگـر،
جنسـیتگراییِ منفعلـی را خاطرنشـان میکنـد کـه در آثـار نگارگـران مـرد به کرات شـاهد

بودهایـم؛ زنانـی زیبـارو و دلفریـب در هیئـت معشـوق و یـا حوریانـی کـه در وضعیتهای
تمثیلـی و نمایشـی تصویـر شـدهاند .موتیفهـا و عناصر تزیینی ،شـیوة ترکیببنـدی و نوع
قلمگذاریهـا اگرچـه از مهارتـی بـرای ارائـة یـک اثـر دکوراتیـو بهـره بردهانـد ،امـا اتفاقی
نـو را در اندیشـه مـورد بازخوانـیِ نگارگـری ایجـاد نکردهاند .در آثـار کالرا آبـکار ،ازجمله

 1پــس از ســالها تجربهگرایــی در زمینــة مینیاتــور بــه دســت زنــان ،میتــوان بــه آثــار فــرح اصولــی اشــاره داشــت کــه بــا بهرهمنــدی از
ـی ایرانــی ،موضوعــات روز و دغدغههــای شــخصی را بــه محتــوای آثــارش اضافــه کــرد .ایــن نقــاش
زبــان نگارگــری و تأکیــد بــر میــراث نقاشـ ِ
ـری ســنتی برداشــت و بــا درک و دریافــت زبــان فــردی موســوم بــه بازاندیشــی ذهــن زنانــه،
در مینیاتورهــای خــود گامــی فراتــر از اســلوب نگارگـ ِ
توانســت ســاختار آثــارش را متحــول کنــد.
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پرکارترینهـای ایـن حـوزه ،همـواره پیـروی ازکلیشـههای نگارگری مرسـوم و شـیوه ِ
مندی
روش التقاطـی اسـتادان متقـدم را میبینیـم کـه زنان در آن نمـودی از انفعال جنسـیتگرایانه

را نمایندگـی میکننـد (تصویر شـمارة .)۵

ِ
نگـرش ناتورالیسـتی لیلـی تقیپـور در پرداختـن بـه زن ،ادامهدهندة دیدگاهی اسـت که
ِ
پذیری زنان داشـتند و آن را در آثارشـان نشـان داده
از گذشـته مـردا ِن نقـاش در مـورد کنش

بودنـد؛ در واقـع تـن دادن بهنوعی ایدئالیسـم که متفاوت بـا واقعیت وجـودی زن در جامعه
اسـت .زن بـا چهـره و اندامـی زنانـه و مبتنـی بر کلیشـههای تصویـری مردانـه در زیر چادر
ً
عملا تخیلـی مردانه را بازتولیـد میکند (تصویر شـمارة  .)6توجه
و چارقدهـای پوشـاننده،

تقیپـور بـه جنسـیتگراییِ منفعـل و گسسـت از درک مفاهیـم بازاندیشـانه در نقاشـی تـا
سـالیان بعـد و در آثـار تعـدادی از نقاشـا ِن نسـلهای پـس از او نیز ادامـه مییابد.
در نخسـتین بیینـال ،اغلـب نقاشـیها بـا عنایـت به سـبکی اکسپرسیونیسـتی و آبسـتره

بـه نمایـش درآمـد .توجـه به ایـن گرایش نوعـی مقابلـه در برابر هنرهـای سـنتیِ ایرانی هم
بـود .بـا دسـتیابی بـه عناصـر نوگرایانـه و اهمیـت بـه چنیـن نظرگاهـی ،نقاش میتوانسـت
در آثـارش بـه نمایـش احساسـات و حـاالت روحـی خویـش بپـردازد .آثـاری بـا مضامیـن

اجتماعـی و مذهبـی ،وقایـع روزمـره و همچنین آثاری بـا بهرهگیری از حـاالت و چهرههای

انسـانی ،عمـوم محتوایـیِ آثـار زنـان در بیینـال اول را تشـکیل مـیداد .منیـر فرمانفرماییان
در ایـن بیینـال اثـری بـه شـیوة مونوتایـپ و چکـهای ارائـه کـرد کـه در دوسـاالنه ونیـ ِز

همـان سـال هـم بـه نمایـش درآمـد و مـدال طلای ایـن دوره را برایـش بـه ارمغـان آورد.

فرمانفرماییـان در نقاشـیهای پیـش از انقلاب ،شـیوههای متعـددی را در آثـارش بـه کار
میبنـدد .توجـه بـه گلهـا بـا طراحـیِ سـاده و خطـی ،و نقاشـی از ایـن اُبـژه تصویـری را
میتـوان در آثـار ایـن دورة او مشـاهده کـرد .او در ایـن آثـار و اتفاقـ ًا در کانسـپت احجـام

آینـهای خـود کـه از شـهرت جهانی برخـوردار گشـت ،رویکـردی تزیینگرایانه بـا تأکید بر
نوعـی هنـر زنانـه ارائـه کرده اسـت (تصویـر شـمارة  .)7جواد مجابـی در توصیـف آثار این

هنرمنـد مینویسـد« :کشـف ایـن سرچشـمه ،یعنـی بهـرهوری از آینـهکاری در هنـر جدید،
را مدیـون منیـر هسـتیم؛ امـا متأسـفانه کوشـش او از آغـاز تـا پایـان در حـد کشـف باقـی

میمانـد و آثـار عرضهشـدهاش بهمثابـه ابـزاری آذینی ،زینتافـزای دیوار هتلهـا و عمارات
میگـردد» (مجابـی)۲۹۲ :۱۳۹۵،
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ِ
کاری طلیعه کامـران میتوان
بـا نشانهشناسـی و تحلیـل سـوژهها در دورههـای مختلـف
بـه پیوسـتگیِ مفهومـی رسـید کـه مؤکـدا ً بـر زنانگـی و عناصـر زنانـه پرداختـه اسـت .زن
بهعنـوان نمـادی از زیبایـی ،پرندگانـی در حسـرت آرزوی پـرواز ،جغدی به نشـانة انسـانی
اهـل تفکـر کـه حضـورش بـه انـزوا منجـر شـده اسـت ،عنکبوتـی با خصلـت وابسـتگی و
در نهایـت کبوتـری بـه نشـانة آزادی ،ویژگیهـای آثـار کامـران هسـتند .تأکید بـر عناصر با
کمگویـی و خاموشـیِ رنگهـا ،از لحـن شـاعرانگیِ نقاشـی سـخن میگویـد کـه شـادی و

غـم را همزمـان تجربـه میکنـد .زنان در نقاشـیهای کامران نقشـی محـوری را در تخیالت

نقاشـانة وی ایفـا میکننـد .در آثـار او  زنـان بـه شـکلی بـا تاکید بـر  ارزش ظاهریشـان و  
پرداختهـای تزیینگرایانـه و دکوراتیوشـده ارایـه شـده و توجهـی بـه ماهیـت حقیقـی زن

نـدارد .از همیـن رو در ایـن آثـار نگرشـی منفعالنه به تبیین جنسـیت دیده میشـود (تصویر
شمارة .)۸

جنسیتگرایی بازاندیشانه در آثار نقاشان زن

بـه جرئـت میتـوان گفـت کـه اولیـن ز ِن نقاشـی کـه توانسـت مفهـوم «بازاندیشـی ذهـن
زنانه» را در اثرش به کار گیرد شـوکتالملوک شـقاقی اسـت (تصویر شـمارة  .)۹او نقاشـی

اسـت کـه نیمـی از عمـر خـود را در دورة قاجـار و نیمـی دیگـر را در دورة پهلـوی سـپری
کـرده اسـت و بـا توجـه به وامگیـری از مطالبات زنـان و مـردان آزادیخواه پـس از انقالب

مشـروطه سـعی در سـاختن تصاویـری بـا ایـن خواسـت آرمانخواهانـه داشـت .توجـه او
بـرای بـه تصویـر درآوردن خودنـگاره و همچنین سـوژه قـرار دادن زنان در دورههای سـنی
مختلـف ،در زمانـهای کـه نقاشـی کمـاکان فعلی مردانه محسـوب میشـد ،گام بلنـد یک زن

بهسـوی دسـتاوردی نـو در نقاشـی را نشـان میدهـد .غیر از شـوکتالملوک که توانسـت با

بـه تصویـر کشـیدن خودنگاره بـه مؤلفهای از بازاندیشـیِ جنسـیتی و ذهنیتیافته در نقاشـی
دسـت یابـد ،آثـار دیگـر همتایـان او در این دوره رویهای همسـو بـا مردان نقـاش در فرم و

محتـوا را پیـش گرفـت کـه بیشـک متأثر از همـان گفتمـان مردانه بوده اسـت.

  بـا ورود مدرنیسـم بـه ایران و اهمیت ویژگی سـوبژکتیو هنر ،نقاشـی معنـای متفاوتی

یافـت .شـکوه ریاضـی از اولیـن زنـان هنرمنـدی اسـت کـه تحصیالتـش را در بـوزار کامل

کرد و ازجمله نقاشـانی اسـت که با درک نقاشـیِ مدرن ،مفهوم جنسـیتگراییِ بازاندیشـانه
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را بـا بیانـی اکسپرسـیو در پرترههایـش نمایـش داد (تصویـر شـمارة  .)10بهراسـتی توجه به

«هویـت» در نقاشـی زنان را باید بهگونهای ثمرة دگرگونـیِ ارزشهای محدودکنندة اجتماعی
دانسـت .بدیـن ترتیـب تهور بـه تصویر کشـیدن دغدغههای حاصـل از زنانگی ،بـر عبور از

هنجارهـا و سـنتهای منسوخشـدة پیـش از خـود مبتنی اسـت .اغلـب آثاری کـه از ریاضی
بـه جـا مانـده پرترههایـی اسـت کـه عواطـف شـخص را بهشـکل مسـتقیم و ارزشهـای

نیرومنـد منتقـل میکنـد .ریاضـی در نقاشـیهایش بـا وامگیـری از زبانـی اکسپرسیونیسـتی،
قواعـد شبیهسازیشـده ناتورالیسـتی و فضـای پرسـپکتیوی را برهـم میزنـد .جسـارت در
شـیوة رنگگـذاری و هیجاننمایـی در خطـوط پرقـدرت و دفرماسـیونهایی کـه اغلـب

سـوژههایش را زنـان تشـکیل میدهنـد ،اندیشـهای بارز در فهم مدرنیسـم و بازتـاب ذهنیتی
زنانـه را در نقاشـیهای وی بازنمایـی میکنـد.

از وجـوه غالـب آثار نقاشـان جنسـیتگرا ،بـه تصویر کشـیدن مفهوم «مادرانگی» اسـت.
در واقـع ایـن نگـرش در دوران معاصـر از ویژگیهـای منحصربهفـردِ تجربة زیسـتة بیهمتا

توسـط زنـان هنرمند قلمداد میشـود .نمایش مفهـوم مادرانگی با تأکید بر قـوت کهنالگوها،
عناصـری را بـه تصویـر میکشـد کـه میتوانـد از روح دغدغهمند یـک زن بازخوانی شـود.
نقاشـی توانمنـد کـه از ایـن مفهـوم به َکـرات بهـره جسـته لیلـی متیندفتـری اسـت .اغلـب
ِ
موضوعـات آثـار ایـن نقـاش را زنـان و کودکان و پرسـوناژهایی وابسـته به زیسـت روزمرة

زنانـه تشـکیل میدهـد .چیدمانـی از تخممرغهـا و میوههـا بـا نمـودی از احساسـات زنانـه
در اِنحـای گلهـا و گیاهـان بـا پسزمینههایـی تخـت و سـطوح رنگـی ،فضایـی را سـاخته

اسـت کـه بـا تأکید بـر روی این عناصـر احساسـات نقـاش از تجربیات ملمـوس و منحصر
بـه زنـان را روایـت میکنـد .متیندفتـری بـا گـذر از سـاختار طبیعتگراییِ صـرف ،همواره
بـه مفهومـی بازاندیشـانه از زیسـت یـک زن توجه داشـته و همچنیـن با بهرهمنـدی از درک

صحیـح از مدرنیسـم بـه ترکیـب عناصـر آثـارش در سـاختاری مینیمالیسـتی پرداخته اسـت
(تصویر شـمارة .)۱۱

بازاندیشـی ذهن زنانه در بسـیاری از موارد تجربههای مشـترکی را شـامل میشـود .زنان

هنرمنـد بـرای نمایـش فردیـت ،از جهان معطوف بـه درون حرکت میکنند و بـه همین دلیل
بیشـتر موضوعـات از خاسـتگاهی موسـوم بـه زیسـت زنانه به فعلیـت درمیآینـد .در اغلب
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نقاشـیهای پروانـه اعتمادی سـوبژکتیویته آثار نگرهای جنسـیتگرا سـاخته اسـت .اعتمادی
از شـروع فعالیت حرفهای خود در میانة دهة  ۴۰متأثر از مدرنیسـم مردانه اسـت .او ازجمله
شـاگردا ِن بیواسـطة بهمـن محصـص بـود و تنهـا زن نقاشـی اسـت کـه به عضویـت گروه

جوانـان هنرمنـد تـاالر قندریـز درمیآید و چند صباحی رسـالت هنـر را تحت تأثیـر آنها در
نقاشـیِ انتزاعـی پـی گرفتـه اسـت و در نهایت به زبانـی فیگوراتیـو بازمیگردد .نقاشـیهای

اعتمـادی تـا پیـش از انقلاب در دورة اول بـا آبسـتره آغـاز شـده اسـت و سـپس تـا سـال
 ۵۷کـه دورة دوم آثـارش را تشـکیل میدهـد بـه سـاختاری فرمـی و کالمی در بیـان ایدهای

جنسـیتگرا و بازاندیشـانه دسـت یافته اسـت .او ویژگی لحنیِ خاصی را منوط به اسـتقالل
هویـت زنانـه مدنظـر قرار داده اسـت تا هر اثـرش بتواند روایتگـر الیهای ناپیـدا از روحیات

روانشـناختیِ زن را متصور شـود (تصویر شـمارة  .)۱۲اعتمادی در پاسـخ به پرسـش جواد
ِ
کاری و رویآوری او به
مجابـی در مـورد غیرجنسـیتی و خنثـی بـودن آثـارش در دورة اول
حریـر و تـور و اشـیای زنانـه بـا پرداختی ظریـف ،میگوید« :بـرای اینکه از قید «مدرنیسـم»

رهـا شـدهام و حـاال خالـص ،خودم هسـتم .یـک زن که نقاشـی میکنـد ،به همین سـادگی.
دلیـل دیگـرش ایـن اسـت کـه از ترمه و این جور اشـیا خوشـم میآمـد» (مجابـی و دامیجا،

.)22 :۱۳۷۷
نتیجهگیری

در پژوهـش حاضـر بـا معرفی زنـان نقاش در فاصله دو انقالب مشـروطه و انقالب اسلامی

بخشـی از تاریـخ روبهفراموشـی هنـر زنـان مـورد کنـکاش قرار گرفـت .یافتههـای پژوهش
حاکـی از آن اسـت کـه بـا ورود نوگرایـی به ایران ،نقاشـا ِن زن تلاش فراوانی بـرای تثبیت
هویـت حرفـهای خـود در پیش گرفتند و اندیشـههای گوناگونـی را نمایندگی کردنـد .اما با

بررسـی مهمتریـن رویدادهـای هنـری متوجه میشـویم که اغلب آثـار زنانی مـورد پذیرش
جامعـه و تاریـخ هنـر واقـع شـد کـه بهنوعـی بـا مدرنیسـم مردانـه همـراه شـدند و متأثر از
گفتمـا ِن مسـلط بـه نقاشـی پرداختند .از همیـن رو ،زنان نقاشـی که متأثر از مدرنیسـ ِم مردانه

بـه جنسـیتزدایی از آثارشـان پرداختنـد یا بـه بازتولیـد کلیشـههای مردانه تأکیـد ورزیدند،

بیشـتر مـورد پذیـرش قرار گرفتنـد .اگرچه آنهایـی که اندیشـههای بازاندیشـانه را رقم زدند
و بـه مقابلـه بـا نـگاه خیـره پرداختنـد و بـه ذهنیـت و فردیـت «زن» ارج نهادنـد ،راهـی نو
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تاریـخ نقاشـی زنـان ایـران گذاشـتند .حـال اگر آثـار این دسـته کمتر دیده شـده
پیـش روی
ِ
ِ
نگاری
و کمتـر مـورد ارزیابـی قرار گرفته اسـت ،باید مشـکل را در جایی جسـت کـه تاریخ

مردانـه را جلوهگـر میسـازد .جامعـة هنـر ایـران تـا پیـش از انقالب اسلامی بسـیار مردانه
بـود و حتـی بـا گـذار از قاجـار بـه پهلـوی و رشـد حضـور زنـان در جامعـه ،زنـان ِ نقاش

کمـی را در محافـل و گروههـای مهـم هنـری میبینیـم .بـرای مثال ،جریـان سـقاخانه که از
عمدهتریـن جریانـات مـورد بحـث دهـة  1340بود ،حضـور هیـچ زن هنرمنـدی را بهعنوان
یکـی از سـتونهای اصلـی نپذیرفتـه اسـت و اگر زنا ِن نقاشـی بـه جریان سـقاخانهای تمایل

نشـان دادنـد ،تنهـا بـا تکیـه بـر تجربهاندوزیهای شـخصی به آن صورت بخشـیده اسـت.

بـا وقـوع انقلاب اسلامی ،فعالیتهای نقاشـان مدرنیسـت تحت شـعاع قـرار گرفت و

بـا تغییـر نگـرش سیاسـی و همچنین آغـاز جنگ ایـران و عراق بسـیاری از هنرمنـدان ترک

وطـن را بـه مانـدن ترجیـح دادند .بـا مهاجـرت ،فعالیت عمـدهای از این نقاشـان یـا بهطور
کامـل متوقـف شـد و یـا دیگر هیچگاه فرصتی مناسـب دسـت نداد تـا مجالی بـرای نمایش
آثارشـان بـه وجـود آیـد .بااینحال ،اگر هـم در خانـة جدید توفیقی بـرای نمایـش آثار این
هنرمنـدان در غربـت فراهـم شـد ،آنقـدر بازتابـی نداشـت تا در موطـن خود اثـری به جای

بگـذارد .در واقـع ،مـوج ایـن تغییـرات نوعـی ازهمگسـیختگی را در فضایی از شـکلگیری
و نوپایـی اقسـامی از هنرمنـدان بـه وجـود آورد که امکان دسـتیابی به تجربیات درخشـانتر

را بهخصـوص بـرای زنـان دچار اختلال کرد.

جـای تعجـب نیسـت کـه تعداد بسـیاری از زنان نقاش پـس از مدتی میـدان هنر را ترک

میکننـد .دالیـل مالـی ،تعـارض نقشهـای سـنتی ،تلقـیِ تفننـی بـودن هنـر و جـدی گرفته

نشـدن اثرشـان از طـرف جامعة مردانـه ازجمله عوامل مؤثـر بر عدم پذیرش زنـان در میدان
حرفـهای هنـر بـوده و هسـت .مشـغولیت بـه امـر آمـوزش و تعهـد بـه ایـن کار و پرداختن

بـه فعالیتهـای هنـری دیگـر نیـز جدیـت و تمرکـز بـر نقاشـی کـردن از جانـب زنـان را
تحـت شـعاع قـرار میدهـد .برای نمونـه ویکتوریا افشـار در حـوزة طراحی و چـاپ پارچه
سـالهای طوالنـی تدریـس کرد ،گیتی نوین در حوزة طراحی گرافیک بیشـتر شـناخته شـد،

سوسـن ورجاورنـد (بـا نـام واقعی لـی آلنبرگر ،تبعـة آمریکا) بـا مدیریت گالـری زروان و
تأسـیس کارگاه کوزهگـری و هنرهای دسـتی خدمات بسـیاری را ارائه کـرد و همچنین مهین
99

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دوره  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 1396

عظیمـا از معـدود زنـان نقاشـی اسـت کـه سالهاسـت به شـیوة سـنتیِ نقاشـی پشتشیشـه

کار کـرده و تنهـا بهدلیـل کمرونقـیِ بـازار ایـن حرفه ،آثارش بـرای بسـیاری از اصحاب هنر
تاریخ
نیـز ناشـناخته باقـی مانده اسـت .بـا وجـود فعالیتهای گسـترده در مسـیر نوگرایـی،
ِ
هنرعـای تجسـمی ایـران تنهـا بـه نـام چنـد زن نقـاش بسـنده میکنـد؛ نامهایـی کـه اغلب
نـه تعهدشـان بـه امـر خطیـر معلمـی را سـپاس گفتهاند و نـه حتی بـرای دوباره دیده شـدن
آثارشـان تالشـی از سـر گرفتـه شـده اسـت .1در نهایـت بایـد اذعـان کـرد کـه تاریکیهای

تاریـخ هنرهـای تجسـمی ایران سرشـار اسـت از نـام هنرمندان کـه دسـتاوردهایی آنها کمتر

دیـده شـده و یـا بهطور کامل نامشـان به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اسـت.
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