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کننده در عرصۀ تفکر در غرب از جایگاهی کلیدي و تعیینبیستم  ةهایی که در سددر میان جنبش :کیدهچ

توان از جنبش هنري شوند، میگرا تلقی میهاي هنريِ موضوعرین نهضتپایدارتو از  حاکم برخودار هستند

هنري در رابطه با جنسیت  ال بردن ساختار هویتؤدر جهت زیر س نیسم نام برد که هنرمنداِن آن، اصوًالیفم

 -درومیشمار ها بهستري براي بروز تمایالت و اندیشهکه ب - اي، در عالم هنردر چنین دوره .کنندحرکت می
گذارند که با توسل به ابزار و افکار هنري خویش، در پی رفع ابهامات و موانع، و هنرمندانی قدم در عرصه می

، عکاِس زنِ 1باربارا کروگرها، ترین آنآیند که از جمله مطرحبه چالش کشیدن مواضِع حاکم بر میاز سویی 

گیري از امکانات عکاسی و بهره ۀا استفاده از رسانکم، بکروگر در واقع در پی نقد شرایط و اوضاع حا. امریکایی است
ها و تصاویري که او ما عکس. دار در عالم هنر قدم برداشتمهاي زنهاي زنانه و گرایشآن، در جهت اشاعۀ اندیشه

یزي که چ و آن ر، که دیدن، دیگر باور کردن نیستسازد، در واقع حقیقتی است پنهان از این امها مواجه میرا با آن

  .شودچیزي نیست که الزاماً دریافت می گرددرویت می
هاي زنان در عصر حاضر و محوریت قرار دادن موضوع زن رو با در نظر گرفتن دیدگاهبر این اساس، مقالۀ پیش

  .چنین مالك قرار دادن آثار وي؛ سعی در بازنمایی این گونه مسائل دارددر نگاه باربارا کروگر و هم
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 همقدم

شود که در واقع ساز قلمداد میبیستم، دورانی سرنوشت ةقرن نوزده میالدي در غرب و به دنبال آن سد

کم فعلی وضعیت و شرایط حا. است تاریخی کنندةها، مکاتب و وقایع تعیینکارآمدن جنبشبستري براي روي
تر از گذشته وارد ز فعالاي است که در امتداد تحوالت علمی و فرهنگی، موضوعات اجتماعی نیبه گونه

آمده، هاي پدید میان حوادث و تغییر نگرش در. کنندشوند و رویکردهاي خاص خود را مطرح میعرصه می

بعیضات جنسی هستند و اهداف خاصی را ها و تبرخاسته از تفاوت گذارند که اصوًالهایی قدم در راه میجنبش
 این بدین معناست که. زنانه دانستهاي ها و دیدگاهها را بتوان جنبشترین آنکنند که شاید مهمنیز دنبال می

هاي موجود را قابل تردید دانسته زنان به عنوان یک گروه و نه به عنوان افراد، وضعیت خود و مشروعیت دیدگاه

  .ورزندکید میحت ستم بودن خویش در طول تاریخ تأمیت و تو بر فرودستی، مظلو

و محوریت قرار  »زن«اي به عنوان لهکننده از تاریخ، مسأاي حساس و تعیینجاست که در نقطهاین

کنند که از نظر موقعیت اجتماعی در جایگاه آید؛ چرا که در این زمان، زنان احساس میگرفتن او به میان می

برند؛ یعنی وضعیت موجودي که در آن هستند چیزي مغایر با وضعیت مطلوب و مورد سر میآمیزي به تناقض

هاي هاي فکري و عقیدتی زنان، جنبشراستا با جنبش هنر و هم بدین ترتیب در عرصۀ. هاستانتظار آن

فضاي چون گذار بر اثر هنري و موضوعاتی همد نظر قرار دادن مجموعه عوامل تأثیرمحور با مهنري زن

کنند و بر این امر تأکید سیاست و محیط زیست، ظهور پیدا میعاطفیِ زنان، حقوق زنان، خشونت، تبعیض، 

ساالرانه و در اختیار مردان که سراسرِ تاریخ هنر نیز گویایی دنیایی است مرد ورزند که دنیاي هنر اساسًامی

گردد که بر اندیشه و هنر زنان مطرح می ةزوهایی اساسی در حاز این بابت، پرسش. بر این ادعا است صادق

تاریخ چرا  اصوالً: االتی از قبیلؤس. نمایدناپذیر میها، ضروري و اجتنابآمدن در جهت پاسخی منطقی به آن

؟ شودر هنر، این قدر کم ارزش شمرده میاي به خود ندیده است؟ چرا منزلت زنان دهنر، زنانِ هنرمند برجسته

با هنري که جنس  هایی در هنر ارتقا خواهد یافت؟ آیا هنر زنان باید به طور بنیادینچه راه زگرا اتمایالت زن

  کند، متفاوت باشد؟مخالف او خلق می

تر در این زمینه، که شود، در واقع کوششی است در جهت بررسی بیشاي که در ادامه خوانده میمقاله
ز جمله این جا باربارا کروگر، انان هنرمند پیدا نمود که در اینهاي زتوان در اندیشهرا میترِ آنمصادیق گویا

  .پردازیمافراد است که بدان می
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  هاي تاریخی و نقطه نظراتزمینهپیش: نیسمیفم

یافته براي هاي سازمانوات میان هر دو جنس، گاه به جنبشنیسم یا نظریه برقراري مسایبه طور کل، فم
هاي جنبهکه به برابري زن و مرد از «اي را در بر دارد و گاه نیز نظریه شوداحقاق حقوق زنان اطالق می

، فمینیسمدر حقیقت . )13: 1383، المعارف فلسفی روتلجةدایر(» کندسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و حقوقی اشاره می

عقاید و در  اي ازمجموعه«بعدي نیست که تنها از جهتی خاص قابل بررسی باشد، بلکه یک مفهوم واحد و تک
، موقعیت فرودست زنان در جامعه و تبعیض هاهایی است متفاوت و چند وجهی، اما اساس همه آنواقع، کنش

  ).5:1381، فریدمن(» است که به دلیل جنس خود با آن روبرو هستند

ي نیسم براي اولین بار در یک متن پزشکی فرانسویفم ةواژ«از نقطه نظر تاریخی باید در نظر داشت که 

این واژه معنایی سیاسی یافت و به معناي زنانی بود که  1872کار رفت و در سال هب میالدي 1871در سال 

، شامل چیزي فمینیسما اصطالح و مفاهیم امروزي ، ام)14:1382، المعارف روتلج ةدایر(» کردندرفتار میمردانه 

  ).16:1383، مشیرزاده(» دهندوي نسبت می، سوسیالیست فرانس2شارل فوریه«است که ابداع و ظهور آن را به 

نیسم همواره حمایت از حقوق زنان بوده که این حمایت به دو صورت و در یمشغولی جنبش فمدل اصوالً

و دیگري یکی حمایتی که بر اساس همسانی و مساوات استوار است «: دو منطق متفاوت بیان شده است قالب

که زنان  گذارداولی بر این واقعیت ساده انگشت می .ستو تفاوت ا آن ناهمگونی حمایتی که زمینه و شالودة

است  مانند مردان انسانند و باید از حقوق انسانی و مساوي با مردان برخوردار باشند و دومی مبتنی بر آنهم 

انند و دپذیرند و امتیازش را در همین زن بودن می، تفاوت میان زن و مرد را میکه زنان با مردان فرق دارند

  ).242: 1380، باغیقره(» استقالل هویتی زنان هستند خواهند از همین امتیازهاي زنانه دفاع کنند و خواهانمی

مود که به طور خالصه توان در سه دوره یا موج تفکیک ناي مینیسم را به لحاظ تاریخی و عقیدهیفم

  :بدین قرارند
در آمریکا جنبش  .در آمریکا بود م1792ر سال ي دینیسم همراه با جنبش حق رأشروع موج اول فم«

این موج با انتشار مقاله . داشتکننده در پیدایش موج نخست جنبش زنان داري نقشی تعیینالغاي برده

ینیسم انجیل فم«آغاز شد که بعدها آن را  »دادخواستی براي زنان« تحت عنوان »33ماري ولستون کرافت«

س، اصالحات اصالح لبا«مهمترین خواستۀ زنان در جنبش اول . )16:1382، المعارف روتلجةدایر(» نامیدند
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3 . Meri Vulstonkraft 
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» هاي جدید از مسیحیت بود، مردستیزي، نقد خانواده و ازدواج و طرح برداشتحقوقی، اصالحات سیاسی
  ).51- 61: 1383، مشیرزاد(

پا در اواخر اروهاي زنان آمریکا، انگلستان و گیري گروهمارشا لیر در اشاره به شکل ساختۀ« موج دوم

، چه شخصی استاین موج در شعار هر آن. ینیسم استو حاکی از پایان یافتن موج اول فم 1960 دهۀ
» بندي نموده استخ موج اول را جمع، تاریمسیر خود از حقوق مدنی تا آزادي سیاسی است خالصه شده و در

موج دوم . با مفاهیم سنتی است چالش آن«موج دوم،  ۀهمترین شاخصم. ) 392-391: 1382، هام؛ گمبل(
» ، تفکر سیاسی معاصر را دگرگون ساختولید و تولید، امور مشخص و سیاسیبا ایجاد پیوند میان مسائل بازت

  ).393-392 :همان(

. شکل گرفت) سمپست مدرنی( ، پسانوگرایی4ثیر پساساختارگراییتحت تأ«فمینیسم ، موج سوم در ادامه

ري پنهان در جریان بهنجارسازي حاکمیت هنجارهاي واحد و یکسانی که با گسلطه میشل فوکو با نظریۀ

نیستی وارد یفم پس از آن قدرت و سلطه پنهان است، به نظریۀ پذیرد وپشتیبانی علم و کیفیت صورت می

محوري به این نظریه راه ساختارزدایی و ژاك الکان با نظریۀ نرینه مطلق ۀژاك دریدا نیز با نظری. شد

زنان به همان اندازه . است هاکیدي بر تفاوتفمینیسم در واقع تأاین موج ). 45-42: 1382باقري، (» دیافتن

 هاياز چهره 5ژولیا کریستوا«. ري نژادي و اقتصادي نیز دارندپردازند، گرایش به رفع نابرابکه به مسائل زنان می

. ه را در دستور کار خویش قرار دادمردساالران شاخص موج سوم است که ساختارزدایی از قواعد و ساختار اجتماعی

ها بر پست مدرنیته نیز با عناصر انتقاد از سنت فکري روشنگري، توجه را به کثرت و تفاوت و نقد فراروایت

  ).همان(» انجامید فمینیسمله آن ایجاد کرده که به بومی شدن مسأتنوع و تکثر را در  اثر نهاد و توجه به فمینیسم

و  رويشود و تندهاي مختلف علوم مشاهده می، حرکت به سمت تولیدات نظري و نقد شاخصهمدر موج سو

ویژگی اصلی این موج، تنوع و تکثر «. دهدها را مورد بحث و اصالح قرار مینگري موج دومییک جانبه

  .)18: 1382، المعارف فلسفی روتلجةدایر(» است

  هنر جدید هاي زن محور در عرصۀرویکرد

 هاي، جنبشهاي اقتصادي و اجتماعیگرایش«معتقد است که  20بی و هنري قرن رید، منتقد ادت هربر

بخشد و کار هنري را ها میهاي خود را بدانکنند و رنگ نوسانوسیع فکري و عقیدتی هم دوره را تعیین می

                                                        
4. post structuralism  
5 .Julia Kristeva 
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در  فمینیسمبا ظهور  ، بنابراین)17: 1388رید، (» عینی گریزي نیست هاي غیرثیر این جریانتأ ۀاز حیط
 گیريمدارانه؛ در عالم هنر نیز به تدریج رویکردهایی شروع به شکلهاي زنتاریخ و جریان یافتن اندیشه عرصۀ

جا که زنان شاهد این بودند که از آن. ، هنر خاص و مورد نظر زنان را به همراه داشتکرد که در نهایت

، ، حاصل کار مردان است و در سراسر تاریخامیده شده استهکارهاي هنري نچه روا یا ناروا شاتمامی آن
هاي خود و معانی و برداشت هاه، بر آن شدند تا از این پس هنر را با واژعرصۀ هنر در اختیار مردان بوده

کنند و غریب و قائم به ذات نگاه نمی ها در هنر به دیدةنیستیفم«البته الزم به ذکر است که . تعریف کنند
بندي کرده و مروج فرمول 7و کالیوبل 6گونه که راجر فرايهاي فرمالیستی، از آنهاي خودکفا و آزاديبه فرم

هاي بازدارنده به هنر متعهدي عارضهخواستند با فاصله گرفتن از بنیادها و نیز اعتقادي نداشتند و می ،آن بودند

به ). 257: 1380، باغیقره(» نیسم باشندیبیندیشند که مخاطب بیرونی آن در سمت و سوي اهداف اجتماعی فم

نیستی چه یبا پرداختن به موارد و مضامین فم خواهندمی فمینیسمهنرمندان «طور خالصه چنین باید گفت که 

  ).همان(» در فرم و چه در محتوا، خود را متمایز نشان دهند

محصول نگاه مردساالرانه  اي خاص براي هنرها راها مرزبندي و تعیین محدودهنیستیاز سوي دیگر، فم

را از .... کاربردي، صنایع دستی و دکوراتیو و  ، هنرهايزیباند که تمایز میان هنرهاي هست دانسته و در صدد

شود و یکی از اي اساسی و مهم تلقی میلهها نفی رسانۀ خاص در هنر، مسأاز این رو براي آن. میان بردارند

 20قرن 60-70هاي ثیرگذار در دههل مبرهن این نکته، آثار بدیع و تأدلی شاید. رودبه شمار می اهداف آنان

ست که خود به بحث پست مدرن در هنرهاي تجسمی نیز ؤید برچیده شدن این مرزهادر آمریکا باشد که م

  .دامن زده است

 زناِن هنرمند در عالم«ه نیستی معتقد است کیهاي فم، یکی دیگر از دیدگاهعالوه بر موارد فوق

کم دو وظیفه بر عهده خواهد نیست دستیبینند که بدین ترتیب هنرمند فممذکرساالرانه هنر آموزش می

میان تجربه زنان از  ، نشان دادن تمایزخست کشف کردن عنصر مذکرساالرانۀ هنر ِمرسوم و دیگرن: داشت
 ).287: 1387هایدماینر، (» تجربه مردان

                                                        
6  .  Roger Fry 
7 .Clive Bell 
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، مدرنیسم را بیش از حد«ها کید دارند که براي آنر هنر بر این نکته تأبه ویژه د فمینیسمبسیاري از پیروان 
که  دانندشناسی و فرهنگی میمدرن را نوعی پیروزي سیاسی بر ضد زیباییاند و پستمردساالرانه ارزیابی کرده

در درون  ها نیز بر این باورند که همین فرهنگ مذکرنیستیبرخی از فم. همواره زیر سیطرة مردان بوده است

یت و هویت ها را در اختیار گرفته و تنها براي حفظ ظاهر است که براي جنسمدرنیسم همه امور و سرنخپست
  . )267: 1380، باغیقره(» احترام قائل است

با در رابطه ، ساختار هویت هنري را شوده میینیست ارایبسیاري از آثار هنري که توسط هنرمندان فم
ها در جهتی خاص است و به طور کلی اسلوب فکري و تولیدات هنري آن. برندال میؤ، زیر سجنسیت

را به شناسیم ، همه دستورها و هنجارهاي هنري که ما میهاترین پرسشگشاترین و راه، برانگیزندههافمنیست«

  ).235: 1387مایر، کرس(» اندباد پرسش گرفته

، با زنان هنرمند فراوانی برخورد بیشتر پیگیري کنیمینیستی را هنر فم چه این بحث و عرصۀاما چنان

دست  اند و براي این منظور بعضًاهاي خویش از طریق هنرشان بودهکنیم که جملگی در پی اثبات اندیشهمی

در این میان شاید بتوان  .اندهایی نایل شدهاند و تا حد خود نیز به موفقیتهایی نیز زدهبه ابداعات و نوآوري

بارز این سنت دانست، چرا که وي با آثار و شیوه بیانی خاص  ر، هنرمند عکاس آمریکایی را نمونۀا کروگباربار

مدرن تزریق کند و به تبیین هنري ویژه در هاي زنانه را در هنر پستخود بر آن شد تا اندکی از اندیشه

کاري خویش قرار داد و  ۀمایدستعکاسی را  و رسانۀ» سازيخود ِاز آن«وه او شی. راستاي اهدافش بپردازد

به ، در جهت اهداف و افکار زنانه قدم بردارد و وضعیت موجود را هاي ویژة هنريتوانست با کاربست تکنیک

به  ،هاي هنريِ ويکاري و اندیشه، پس از شناخت شخصیت و درك اسلوباز این رو در ادامه. چالش کشد

هایی چند از آثار وي را با تکیه بر ایدئولوژي رداخته و نمونهمنحصر و انتقادي او پ تبیین افکار و شیوة

  .نماییممربوطه، تحلیل و بررسی می

  

  عکاسی  باربارا کروگر و رسانۀ

مر ِ اي براي دستیابی دوباره به ااي به عکاسی به عنوان وسیلهمدرن، هنر به طور فزاینده پست ورةدر د
، روي آورد که برخی از هنرمندان اي دمیدن جانی تازه به کالبد هنربر ايرسانه اجتماعی و در نتیجه به مثابۀ

، به ضوع در کارِ هنرمندانی مثل کروگراین مو. چون ابزاري در جهت نقد بهره گرفتند، همینیست نیز از آنفم

  .داي آشکار و نمایان بوقابل مالحظه ةنحو
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، گذاشت زیرا که ان جاافتاده و پذیرفته شده بودچه که در اذه، پا را فراتر از آنالبته هنر عکاسی جدید
. ، به مراتب بیشتر شده استچه در گذشته بوده، در مقایسه با آنة عکاسیهاي نظري دربارامروزه دیدگاه«

این . دشوار است هاآن درك ، بغرنج و مملو از اصطالحات تخصصی هستند و غالباًوجهیها؛ چنداین دیدگاه

که  هاییبر عکس جالب هستند و اهمیت فراوان دارند، زیرا مستقیمًا، ها و افکاردر مقام اندیشهنفسه ها فیدیدگاه
 ، از نقطه نظربه طور کلی). 1377 ،برت(» گذارندثیر میها تأدریافت آن بینیم و نحوةگیریم و میما می

ي پدید آوردن تصویرهاي توان از آن براعکاسی بهترین ابزاري است که می« ،مدرنیسم و هنر جدیدپست
یک تصویر مدرن، عکاسی پست امروزه«). 15، شماره 1979کریمپ، (» سود جست »دورگه«و  »پیوندي«

، باغیقره(» کندبرد و به عنوان اثر هنري مطرح میبازنمایی شده را به قلمرو هنر می »نمایه«گونه و یک شمایل

  .از مصادیق جهانی آن به شمار آوردتوان باربارا کروگر را می ، آثارچنان که اشاره شدکه آن) 1377، عکسنامه

هاي سیاه و ، شاهد این هستیم که اکثر کارهاي او مرّکب هستند از عکسدر نگاه نخست به آثار کروگر

هاي خبري با حروف سیاه و بزرگ در اصطالحات و جمله. رنگ با چهارچوب قرمزسفید روي بستري سفید

 .را با خود دارند »هاآن«و  »ما«، »تو«، » من«آیند که معموًال ضمایري مثل ه چشم میکارهایش به وفور ب

به معناي  youکننده و به معناي کمپانی تولید  weدر کارهاي تبلیغاتی معموًالالبته شایان توجه است که 

رفته تصاویر همروي. به معناي مردان است youبه معنی زنان و  weمشتري است اما در کارهاي کروگر 

آثار تر از سایر ها، برجستهشان و هم به دلیل کاربرد زبان در آنهم به دلیل قدرت گرافیکی«شده خلق

آمیز، ها در کنار ایجاد نوعی ایهامِ آگاهانه و گاهی حتی اتهامکه همه این) 169: 1388، ندبرگوگر(» هستند

  .کندبصري و مفهومی تصاویر او را دو چندان می جنبۀ

بیانی دیگري  ةگیرد و از ابزار و شیوکار میدور شدن از بیان مسلط هنر، رسانۀ جدیدي را به کروگر براي

 ترینشکنی از اصلیساختاردر حقیقت . رایج در زبان هنر شود هايه، کمتر اسیر واژجوید تا بدین ترتیبمدد می

ر ها و سای، روزنامهاویري که از مجالتموجز در پاي تصهاي وي با الصاق نوشته. هاي آثار اوستویژگی
گیرد که خودسازي بهره میهایی مثل فتومونتاژ و یا شیوه از آنِ، از تکنیکمنابع قابل دسترسی انتخاب کرده

  .طلبددر نوع حائز اهمیت است و شناخت بیشتري را می

  ازآنِ خودسازي ةشیو

اي هنري و عام است که باشد، در واقع شیوهکه به معنی تصرف و مالکیت بر چیزي می 8ازآنِ خودسازي

تنها شامل ، هاي کاربري آند و پیشینه و عرصهبه استفاده از عناصر عاریتی در خلق اثر هنري اشاره دار
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خِ هنرهاي تجسمی قابل هاي تاریاي در تمام عرصهشود بلکه به گونهعکاسی نمی مدرن و رسانۀدوران پست
توان از جمله ، هنرمندي مثل لئوناردو داوینچی را نیز میدر قرون گذشتهبراي مثال حتی . مشاهده است

، شناسی، ریاضیات، مهندسی و هنرتمسک به منابع مختلف زیست گیري وکسانی دانست که با بهره

ماندگار دست یافته خلق آثاري ، در نهایت به ها به نحوي خاصعناصري را به عاریت گرفته و با ترکیب آن
توان در این زمره و به می....) و 10، مارسل دوشان9پیکاسو، براك :مانند(چه برخی دیگر از هنرمندان را چنان. است

، هنر مفهومی و پاپ آرت چون سورئالیسمهاي هنري، هماي از مکاتب و سبکخواند و پاره Appropriatorاصطالح 
  .اندجستههایی دانست که از این شیوه بهره را هم از نهضت

 اند، برگرفته از دو واژةرا معادل آن قرار داده» ازآن ِخودسازي«که عبارت  Appropriation شۀ واژةری«

این واژه ). 187: 1380باغی،قره(» است» مال خود«به معناي  propriusو  »نسبت دادن«به معناي  adالتینِ 

شامل  تواننداین عناصر می« گردد کهکارگیري مجدد عناصر پیشین استفاده میمدرن به مفهوم بهدر دوره پست

غیرهنري  هايهایی از عرصههایی از تاریخ هنر یا فرهنگ عامه و یا اخذ مواد و تکنیکها یا سبکتصاویر فرم

  ).1385-6محمدي، (» باشد

، در واقع حاصل همان آمیزدها تصویر و کالم را به هم میعنوانی که باربارا کروگر در آنهاي بیعکس

د مدرنیستی هم، مانندر عکاسی پست«، موضوع کار بدین قرار است که در اصل. است که بدان اشاره شد زيچی

 آمیزندمیکدام اصیل هم نیستند با هم در، یک سلسله از تصاویري که هیچ ادبیات و سینما و هنرهاي تجسمی

هتر بگوییم ؤلف یا ببنابراین م.. ..چین شده استهاي گوناگون دستآید که از فرازهاي فرهنگو متنی فراهم می

عکاسی هر چه را  هايهثیرگذاري را ندارد و از فرهنگ گسترده واژعکاس، دیگر شور و شوق اصالت و تأ

و  هاهکند و دلیلش هم این است که زندگی، از این فرهنگ واژکشد و از آِن خود میبخواهد بیرون می

 هااي از نشانهکند و کتاب فرهنگ چیزي نیست جز مجموعهمی، تقلید گونه و تبلیغات و مدهاي شمایلعکس

 ).1377باغی، عکسنامه،قره(» کرانگی جهانیدر یک بی
تصاویر به وجود » از آنِ خودسازيِ«باربارا کروگر نه تنها با  آثار صریح، پرخاشگرانه و گاهی وحشیانۀ

هاي جمعی را نیز در قالب هاي رسمی رسانهة نگاه، لحن بیان و گفتمان نظامچنین شیوبلکه هم«آیند؛ می

                                                        
8. Apprropriation 
9. Georges Braque    
10 .Marcel Duchamp 
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به گفته خود کروگر ). 59: 1384، گودوسولمون( »گیردبیلبوردها و پوسترها به یاري می تابلوهاي مطبوعاتی،

با استفاده . ها در زبان و تصاویرد براي ویران کردن برخی بازنماییهستن یهایش به منزلۀ تالشهایعکس«
ها را در تبلیغات و در کل فرهنگ به هایی ذهنی و کلیشهوارهخواهد که آثارش قابها و متن او میاز عکس

  ).149: 1379برت، (» معرض دید بگذارد و محکوم کنند

  

  بررسی و تحلیل

ینیستی مثل تجربه و آشنایی با طراحی در کارهایی که موجب جهانی شدن افکار و عقاید هنرمندان فم

از منابعی که در دسترس  –طور که وصف شد همان –در واقع کروگر . ، واضح و آشکار استکروگر شده

هایی همراه کرده که بیننده را درگیر کشمکش بین آورده است و با نوشتههایی را به دستاند، عکسبوده

  .دادندکند که تصاویر نشان میقدرت و کنترلی می

  تو خودت نیستی -1تصــویر

  

 
  

  

  

  

کروگر به عنوان یک « .هاي زنانه کروگر دانستدار در اندیشهواقع باید ریشهخلق چنین تصاویري را در 

یعنی قرار دادن تصویر و متن در  11»بالدساري« ، از فرمول ابداعیگراي نوین براي رساندن پیام خودمفهوم

 هاییکساو سلسله ع. کند و این شیوه خلق تصویر به نوعی تبدیل به امضاي او شددیگر استفاده میکنار یک

گیري از عکاسی سیاه و سفید و با آمیختن تصویر و متن نوشتاري تهیه کرده است که در قطع بزرگ با بهره

ه گردیده است و یکی به نوآوري، همانند تبلیغات بازاري ارای گونه تظاهرهیچ اي و بیبه شکلی کلیشه عمدًا

کاري به  ةشیواین ). 1377، باغی، عکسنامهقره( »گرایی مدرنیسم استاعتبار نمایاندن ناباز اهدافش بی

                                                        
11  . Roger Fry  

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRoger_Fry&rct=j&q=roger%20fry&ei=jXMnTdzJKsOclgeolcDsAQ&usg=AFQjCNEHZ2PTyQ3wTV8Rwr4ComUI6Fx35g&cad=rja
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اي مکرر و عادي مبدل مدرنیسم به پدیده ةآوردن به خالقیت و نوآوري که در دورهمراه امتناع هنرمند از روي
از  گیريبا خودداري از خلق اثر هنري نو و با بهره«شود که در آن کروگر منجر به نوعی نهضت می ،ده بودش

افزون در هنر را تحقق  ، پایان طرح مدرنیستی نوآوري روزاملِ تصاویر به عنوان منبعاپیش کجهانِ پیش

  ).24: 1377، کزبان(» بخشید
 پاییدن، مشغله شماست -2تصــویر

 
 
 
 
  

  

  

آمیز و با شعارهایی پرخاشگرانه، اعتراض هاي تبلیغاتیهاي کروگر که از تصاویر مجالت و آگهیعکس

این آثار با رنگ قرمز الکی روشن . اندعناصري را از فرهنگ عامه به عاریت گرفته ،اندنیستی ترکیب شدهیفم

شان را که جایگاهتوجه مخاطب دانست و هم براي این، هم جلبتوان دلیل آن راگیري شده است که میقاب

 .به عنوان هنر و از این رو کاالهاي ارزشمند به ریشخند گرفته باشد
 

 
  

  
  

 
 
 

 
  

  

  دنیاي کوچکی است -3تصــویر
 سازي آن باشیدچه مجبور به پاكاما نه، چنان
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- مدرن، ساختارشکنی ِبسیاري از آثار دیگر عکاسان پست همانند«منتقدین، آثار کروگر را  بسیاري از

اي و تا اندازه در کارهاي کروگر، ازآن ِخودسازي به عنوان یک شگرد بیان صریح. خواننددریدایی تصویر می

ز طرفی به عنوان و ا) 25: برگ، عکسنامهنداگر(» محدودیت جهان بصريپرده و بیخالی از ظرفیت و بی

ترین چیزي که کروگر به عنوان یک اما صریح. لیف استعاملی براي زیر سؤال بردن مفاهیم، اصالت و تأ
ها را در واقع کپی کرده است که خود ، مالکیت بر آثاري است که آنکندبه آن اشاره می 12نئوکانسپچوالیست

 13راحان ساختارگراي روسی، همانند برادران اشترنبرگبسیار برگرفته از پوسترهاي تبلیغاتی ط«این شیوه نیز 
  ).285: 1388اسمیت، لوسی(» است  1920در اوایل دهه 

 خواهدمی«که در آن  ا استشیو ن است پیامیچه باربارا کروگر در هنر جدید خویش به دنبال آدر حقیقت آن

د و آثاري هستند که به صورت این تصاویر وجود ندار بارةاي درثابت کند که هیچ چیز مهم و شایسته

، خوانساري(» کشدها را به چالش میسازي این آثار، مالکیت بر آناو با ازآنِ خود. د قابل تکثیرندنامحدو

هاي ها توسل به سبکهاي باربارا کروگر که در آنتر عکسدر تحلیل و واکاوي عمیق). 16-15: 1383

موضوع شود که شاید بتوان شده دنبال میپیش تعیینمشهود است، هدفی مشخص و از  گرافیکی کامالً

تصاویر کروگر داراي دو موضوع «در واقع باید گفت که . رت دانستها را موضوع قداصلی و محوري آن

هستند یا به نوعی به ها حاوي کلمه پول ، قدرت اقتصادي است که آثار مربوطه به آنهایکی از آن. هستند

سیاسی  ۀهمین حال نوعی اندیشدر . دهدره ارتباط میان پول و قدرت را نیز نشان میاین اشا. آن اشاره دارند

در ). 167: 1388، گراندبرگ(» هانیستینث از نگاه فممؤ /سیاست ِروابط مذکر: وجود دارد ، در آثار کروگردیگر

شود و ه می، قربانیان اقتصادي مصرفی هستند که توسط مردان اداررسد که زناناول به نظر می ۀدست

، زنان را به ین گروه از تصاویر، روش بازنماییدر ا. کندهاي دیدن تجلی پیدا میاخیر در حالت ۀتصاویر دست

گیرد و به برتري دهد که این نمودهاي جنسیتی در دل فرهنگ قرار میهاي نگاه مردانه نمود میصورت ابژه

  .انجامدها میبازنمایی

  

  

                                                        
12 . Neo Conceptualist 
13 .Shternberg Brothers 
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 تواند برایتان عشق بیاوردپول می - 5تصویر        گیردمی ز کنار، مرا هدفنگاه خیره تو ا - 4تصـویر
                                                                        

 
 
 

  

  

  

  

 خرم، پس هستممی - 6تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  گیرينتیجه
ده و ارتباط برقرار کردن، در مشاه زمینۀ هاي متعدد و متفاوتی را درامروز، شیوهجا که دنیاي جدید از آن

دیگر دیدن و اندیشیدن  هايحاضر را عصري چند فرهنگی با روش دهد و از جایی که عصررو قرار میپیش
اي هن راهثرتریؤترین و متوان از جمله سریعویژه راه تجسمی آن را میههنر و ب کنند؛ لذا عرصۀقلمداد می

چه که در آثار عکاسی و گرافیکی در این راستا و در بررسی آن. ها دانستیشهدرك و دریافت مفاهیم و اند
گرایی ستیزي، مصرفنقد جدي نسبت به تبعیض جنسی، زن آید، نوعیبه چشم می فمینیسمباربارا کروگر و 

ایه آید، با دستمبه شمار می فمینیسمکروگر که از هنرمندان موج دوم . حساسیت در توزیع قدرت است و حتی

 



 
 
 
 
  
 

   37هنر جدید  ۀاندیشه و جایگاه زن در عرص

   
 

سازي تومونتاژ، در پی اعتراض به اُبژههایی مثل از آنِ خودسازي و فعکاسی و کاربرد شیوه ۀدادن رسان قرار
  .کندکننده زن در آثارش پرهیز میتحریک ۀرو از هر گونه نمایشِ جنبباشد و از این یا شیئ کردن می

هایی با حروفی زمخت بر و نوشتههاي سیاه و سفید ق و ادغامی از عکساکثر کارهاي کروگر که تلفی

کنند که در پی واداشتن مخاطب به تعمق اي مفهومی و ساختارشکنانه را دنبال میهاست، شیوهروي آن
اي هستند که او در طول تاریخ هنر و آثار هنريها در واقع نمادي از حضور زن و نظاره شدن این. هستند

شود، به نوعی خالف این چه که در کارهاي کروگر رویت میناما آ. شوندمردان دنبال می ۀسیلوه مدام ب
در این . گرایش کلی تاریخی است؛ به این مفهوم که این بار زنان، خود شاهد نظاره شدن خودشان هستند

ي را شوند، حداقلِ ابزار و امکانات بصرهاي هنري مسلط و مرسوم کمتر دیده میهبیانی که در آن، واژ ةشیو

  .دهدوي از فرهنگ ارایه میدر تفسیري ق
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