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درآثارنقاشانزنومردباموضوعپرترۀیبصریتیجنسیدئولوژیا

یرانزناندرششدهةگذشتهدرا

  2یزدی ییطباطبا یاللو   1یفرزان سجود      

چکیده
آثار در  ینا یاند و بررس چهرة زن پرداخته یرآثار نقاشان مرد و زن که به تصو یانم ای یسهمقا یبا نگاه 

 یجبه نتا توان یاند م کرده یمکه نگارندگان آن را به سه دورة مجزا تقس یرانمعاصر ا ینقاش یخطول تار
فهوم دو م یقپژوهش با تلف این. یافتآثار دست  ینموجود در ا یتیجنس یدئولوژیِدربارة ا یقابل توجه

سازة  ینو کاربست ا «یبصر یتیِجنس یدئولوژیِا»به صورت  یبصر یدئولوژیِو ا یتیجنس یدئولوژیِا
 یشناس سه دوره با استفاده از روش یناز آثار نقاشان زن و مرد در ا ییها نمونه یلدر تحل یمفهوم
آثار دارد.  ینمجسم در ا یتیِجنس یِولوژیدئدر روشن کردن ا یسع یر،تصو یِاجتماع یِشناس نشانه
 یانسه دوره پرداخته است. در پا ینزن در ا یرتصو یینقاشان در بازنما یکردتحول رو یربه س ین،همچن

 یندر بازنمایی زنان در آثار نقاشان مرد از آغاز یتیجنس آمیز یضگیریم که رویکرد تبع می یجهنت طور ینا
 شده است. یلتعد ریاامروز بس شیِنوگرا تا نقا یِنقاش های یانجر

 یاجتماع یشناس نشانه ی،نگار چهره تک یی،بازنما ی،بصر یتیجنس یدئولوژیا هایکلیدی:واژه
 .یستینقد فمن یر،تصو

 
 12/9/2999پذیرش:                                                5/9/2991: یافترد            

 مقدمه

 ةهاستت در زمتر    جدایی یا پیوند تولیدات فرهنگی به طور عام و هنر به طور خاص، مدت ةمسئل
هتتای  ن و محققتتان در زمینتتهاپتتردازان، منتقتتد برانگیتتز و متتورد بحتتم ن ریتته مباحتتم مجادلتته

نخستت مبنتی بتر     ةشناسی هنر و مطالعات فرهنگی بوده است. از پیشگامان مهتم ن ریت   جامعه
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 ةامعه و تأثیرات زندگی اجتمتاعی بتر هنرمنتد کته هنتر را بته م ابت       جدایی تولیدات هنری از ج
تتوان بته    گیرنتد، متی   گرهای اجتماعیِ آن در ن ر می ای خودبسنده و کامالً فارغ از تعیین پدیده

رازآمیتزی   ةدنوگو هنرهتا را مکاشتف  »و آرای او در باب تولیدات هنری اشاره کرد.  2دنیس دنوگو
. (21: 2931)رامتین،  « ستاارد  علتوم طبیعتی و تجربتی نمتی     هتای  داند کته تتن بته تحلیتل     می
هتای تتاریخی و    نتده کن طرفداران چنین رویکردهایی هر یک به طریقی هنتر را برتتر از تعیتین   »

دانند و تاریخ هنر را تحول درونی سبک، یعنی مستتقل از عوامتل اجتمتاعی یتا      ایدئولوژیکی می
هتا بتر    . آن(19: 2991)بترود و گتاراد،    «ندروآ میشناسی به شمار  زیبایی ةتاریخی بیرون از حوز

های هنری تأکید دارند و در نتیجته   اش در خلق آفرینش شناسی نبوغ هنرمند و ذوق زیبایی ةقو
اجتمتاعی   -گرهتای تتاریخی، ایتدئولوژیکی و فرهنگتی     هنرمند و اثرش را کتامالً مبترا از تعیتین   

عوامل دخیل در تولیدات هنتری و از آن   میتمادانند. مقابل چنین رویکردی در ن ر گرفتن  می
گرهای اجتماعی و ایدئولوژیک و قائل بودن به عاملیتت و نقتش بنیتادین و اساستی      جمله تعیین

 تتوان در آرای  هتایی از آن را متی   ؛ رویکتردی کته نمونته   استاین عوامل در آفرینش آثار هنری 
 1و هتوارد بکتر   9، آرنولتد هتاوزر  1شناسان هنر ن یر جنتت ولت    پردازان، مورخان و جامعه ن ریه

جست. پیروان این رویکرد به هنر معتقدند که آثار هنری موجودیتی بسته، خودشمول و متعالی 
هتای   که در شرایطی معتین گتروه   استعوامل تاریخی و ایدئولوژیکی خاصی  ةندارد، بلکه فراورد

ها و شترای  زنتدگی    اید، ارزشمهر عق»دهند، بنابراین  ها را انجام می اجتماعی قابل شناسایی آن
 .  )همان( «ها، و نمایندگانشان را در هنرمندان خاص، بر خود دارند آن گروه

و فضاهای ایتدئولوژیک مستل  بتر بافتت      ها کننده و حائز اهمیت گفتمان نقش بسیار تعیین
آنچنان که توان انکار کرد،  گیری آثار هنری را مطلقاً نمی اجتماعی و تاریخی هنرمندان در شکل

های فردی هنرمند را در خلتق   شناسانه و گاه انگیزه ذوق زیبایی ةقدرت نبوغ، شهود فردی، و قو
توان انکار کرد. بنابراین قائل بودن به سرشت ایدئولوژیک هنر آنچنان که متد ن تر    نمی این آثار
ناستانه و  ش های زیبتایی  ، و در عین حال در ن ر داشتن جنبهاستشناسی مارکسیسستی  زیبایی

هتتای  ستتت جتتامد و دقیتتق و در عتتین حتتال بتته دور از جنبتتها نبتتوغ ختتالق هنرمنتتد رهیتتافتی
 هتای  جانبته  ةهر یک از دو رویکرد باال به طور مستقل و مبتنی بر انکار و نفی هم ةگرایان کاستی

دیگر. در پژوهش حاضر سعی بتر ایتن استت کته پتس از تعریت  مختصتر مفتاهیم بازنمتایی و          
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 را هایی از آثار نقاشی خلق شده به دست هنرمندان زن و مترد  سیتی بصری، نمونهایدئولوژی جن
شناستی   انتد بتا استتفاده از روش    های اخیر به بازنمایی زنتان در آثتار ختود پرداختته     که در دهه

ایتدئولوژی جنستیتی    ةتصویر تحلیل کنیم و از ایتن رهگتذر بته مقایست     اجتماعیشناسی  نشانه
تاریخ نقاشتیِ  شش دهة اخیر از در طول  اشی این دو گروه از هنرمنداننق بصری موجود در آثار
 معاصر ایران باردازیم. 

چارچوبنظری
مفهوم بازنمایی در هنر همواره از مفاهیم کلیتدی متورد ن تر در مباحتم مربتوم بته مطالعتات        

ل از هنرهتا بتوده استت. تعریفتی کته هتا       ةشناسانه به مطالع فرهنگی و رویکرد انتقادی و جامعه
دهد تعریفی بسیار جامد و در عین حال بنیتادین استت، تتا جتایی کته       مفهوم بازنمایی ارائه می

از طریتق بازنمتایی استت کته زبتان      »یابد:  زبان از طریق بازنمایی کارکرد می معتقد است اساساً
در ابتتدای فصتل نخستت از اثتر      (2991) . هتال (1: 1221)کرس و فون لیتون،   «کند عمل می
کاربرد بستیار رایتج و    بازنمایی، بازنمایی فرهنگی و فرایندهای معنابخشی خود با عنوان ةبرجست

بازنمایی به معنای استتفاده از زبتان   »کند:  طور بیان می عموماً پذیرفته شده از این مفهوم را این
معنتادار   ای شان دادن و نمایاندن جهان به گونهجهان یا ن ةبه من ور گفتن سخنی معنادار دربار

نهد و  دهد گامی فراتر می در تعریفی که از این مفهوم ارائه می )همان(. اما وی« به دیگران است
بازنمایی بختش  »شود:  نقشی بنیادین در فرایند تولید یا ساخت معنا برای این مفهوم متصور می

اد متعلتق بته   شود و در بین افر آن ساخته می ةذاتی و حیاتی در فرایندی است که معنا به وسیل
هتا و تصتاویری    استتفاده از زبتان، نشتانه    بته معنتای  شود. ایتن   یک فرهنگ خاص رد و بدل می

لیتون،   )کرس و فون« دهند ها را نشان می ستند و یا آنه ی مشخصیچیزها ةباشد که نمایند می
معناهتتای از  ةکننتد  هتال معتقتد استتت کته عمتتل بازنمتایی نته تنهتتا صترفاً منتقتتل       (.1: 1221
اخته شده نیست، بلکه در ساخت و تولید معنا نقشی فعال دارد. دیدگاه سنتی به فراینتد  س پیش

نحتوة  ستاخته و مستتقل از    پتیش از هتا معنتایی    تولید معنا از طریق بازنمایی برای تمامی پدیده
است. در ایتن دیتدگاه چیزهتا در جهتان متادی و طبیعتی وجتود دارد، و         ها متصور بازنمایی آن
امتا بعتد از   »ست. ها آنمعنای  ةکننده و سازند که تعیین ستها ی و طبیعی آنهای ماد مشخصه

ای در ن تر   و اجتماعی، معنا به عنتوان پدیتده   مدرن در علوم انسانی ةدر دور 2چرخش فرهنگی
 ،. بنتابراین (5)همان:  «شود نه اینکه صرفا پیدا شود ساخته می-شود شود که تولید می گرفته می

                                                 
1. Cultural turn 

...ایدئولوژیِ جنسیتیِ بصری در آثار نقاشان زن و مرد با  
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شود کنش بازنمایی نقشی فعال و  رویکردی که برساختگرایی اجتماعی نامیده میاز این پس در 
بخش قابل توجهی از معناست.  ةسازندواقد، فرایند بازنمایی خود  در دارد.در تولید معنا   سازنده
 یدال زبتانی خاصت   بتا در فرایند بازنمایی نه تنها متدلول متورد ن تر     ،استوارت هال ةبر عقید بنا

فرایند داللت خود نیز معتانی و   ها و رمزگان زبانی مورد استفاده در بلکه دال ،شود می بازنماییده
 افزایند.   میای را به مفاهیم پیشین  های تازه داللت

، رویکترد  2اند از رویکرد بازتابنتدگی  عبارت کند که بازنمایی معرفی می دررا هال سه رویکرد 
رویکرد بازتابندگی فرض بتر ایتن استت کته در فراینتد      بر  بنا .9گرا ، و رویکرد برساخت1مدار نیت

ها و مفاهیم موجود در متن جهان عیناً بته همتان صتورتی کته در جهتان       بازنمایی تمامی پدیده
رمزگان زبانی مورد استتفاده در فراینتد بازنمتایی     ةشوند به واسط خارج وجود دارند و پدیدار می

زبانی نقشی کتامالً منفعتل در    ةرویکردی برای سوژطرفداران چنین  ،شوند. در واقد بازنموده می
ساخت معنا در خالل فرایند بازنمایی متصورند. بتر استاس ایتن رویکترد بته بازنمتایی، بته ن تر         

 رد، و زبان در بازتتاب رسد که معنا در خود شئ، انسان، ایده یا پدیده در جهان واقد وجود دا می
)کترس و   کنتد  دارد، به صورت آینه عمتل متی  طور که در جهان خارج وجود  معنای حقیقی، آن

بر عینیت خارجی تأکید دارد و معتقد است که ». این رویکرد به بازنمایی (11: 1221لیون،  فون
ایده واقد در جهان واقعتی قترار دارنتد و معتانی همتان وجتود        -شخص -معانی در خود عینیت

تتوان   که می. بنا بر رویکرد دوم (33: 2911)ول ، « شود ستند که در آینه منعکس میخارجی ه
رمزگتان زبتانی خاصتی کته در اختیتار دارد       نامید، سوژة زبانی به واسطة مدار نیتآن را رویکرد 

نمایاند. از چنین دیدگاهی این ستخن   پدیده یا مفهوم مورد ن ر را هر آن گونه که بخواهد بازمی
گیری رمزگتان  از طریتق بته کتار   ا رگوینده و یا نویسنده است که معنای خاص مورد ن ر ختود  

. بتر استاس چنتین    (15: 1221لیتون،   )کترس و فتون   کنتد  به متن( تحمیتل متی  زبانی موجود )
بلکته صترفاً از طریتق فراینتد      ،رویکردی هیچ معنایی از پیش وجود ندارد و ساخته شده نیستت 

شود. این  زبانی است که معناها ساخته می ةبازنمایی و بر اساس خواست و دخالت انحصاری سوژ
هتر فتردی در    .خارجی تأکید دارد -به نیت و ذهنیت فرد در فهم امر عینی»رویکرد به بازنمایی 

ق یک متن، با تکیه بر دانش خود از جهان، رواب  و ذهنیتی که دارد جهتانی را تصتویر   لزمان خ
نقش تام و این به معنای  ،. در واقد(33: 2911)ول ،  «شود گونه حاصل می کند و فهم او این می
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2. Intentional approach 
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زبانی است در تولید و انتقال معنا، و بدون در ن ر گرفتن مفاهیم از پیش موجتود و   ةمطلق سوژ
هتای زبتانی در آن بته ستر      ساخته شده در متن اجتماع و بستر فرهنگی به خصوصی که ستوژه 

 شتده توجته   بته آن برند. اما رویکرد سوم که معنای مورد ن ر هال استت و در ایتن پتژوهش     می
 ستلیقه و غترض   ستاخته و نته   . در این رویکرد دیگر نه معناهای ازپتیش ستگرا کرد برساختروی
های بازنمایی استت کته بته تولیتد      زنمایی و چگونگی به کارگیری ن امبا ةنحو ة زبانی، بلکهسوژ

 ییمبلکه ایتن متا   ،ای مشخصی نیستندها به خودی خود دارای معن و پدیدهانجامد. اشیا  معنا می
ایتن  »ستازیم.   معنتا را برمتی   -هتا  مفاهیم و نشانه -های بازنمودی به کارگیریِ ن ام ةطکه به واس

)رمزگتانی(   شود، بلکه ن ام زبانی و یا هر ن تام  می دنیای مادی نیست که باعم برانگیختن معنا
)کترس و  « کنتد  بتریم آن را تولیتد متی    ار میدیگری که ما برای بیان مفاهیم مورد ن رمان به ک

هستت   از این رویکترد بته بازنمتایی متورد ن تر      را توان آنچه . بنابراین می(15: 1221 لیون، فون
هتا در جهتان ختارج نیستت، بلکته       بازنمایی، انعکاس و بازتاب معنای پدیده»طور بیان کرد:  این

. (22: 2913)هینیتک،   «های مفهومی و گفتمتانی استت   تولید و ساخت معنا بر اساس چارچوب
های تولید  واقعیت به نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی یکی از شیوه»که  کند هال استدالل می

دستت بتاقی    گتذر زمتان، یتک   معناست. معنا صریح یتا شتفان نیستت و از طریتق بازنمتایی در      
 .(21: 2913)هینیک،  «ماند نمی

است که  2دومین مفهوم کلیدیِ مورد ن ر در این پژوهش مفهوم ایدئولوژیِ جنسیتی بصری
چنانچه متورد ن تر    9و ایدئولوژیِ بصری 1واقد تلفیقی است از دو مفهوم ایدئولوژیِ جنسیتیدر 

به معنای ایدئولوژیِ یک گروه اجتماعی  ایدئولوژیِ جنسیتی اصطالحنگارندگان این مقاله است. 
. ایدئولوژی جنسیتی به طور کلتی  به مسائل مربوم به جنسیت استناظر  معین است زمانی که

های جنستیتی موجتود    های مربوم به جنسیت و نقش عقاید، باورها و سنت ةمجموع ةددربردارن
هتای   . به ستخن دیگتر، مجمتوع نگترش    استدر میان افراد متعلق به یک گروه اجتماعی خاص 

 -فرهنگی ةتوان ایدئولوژی جنسیتی دانست که در میان افراد متعلق به یک زمین مشترکی را می
تتر   های جنستیتی و از همته مهتم    ها و ویژگی هوم جنسیت، نقشاجتماعی مشترک نسبت به مف

انت ارات به دلیل تعلق فرد به یک جنس خاص نسبت بته رفتارهتای جنستیتی آن فترد وجتود      
های قومی، و از  ست از باورهای مذهبی، رسوم و سنتا ای دارد. این نگرش مشترک اغلب شالوده

اس ایتن  ها کته بتر است    رواب  بین فردیِ آنتر چگونگی توزید قدرت میان دو جنس و  همه مهم

                                                 
1. Visual Gender Ideology 
2. Gender Ideology 
3. Visual Ideology 
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ایدئولوژی جنستیتی بتا باورهتای هنجتاری     ». گیرد الگوی توزید قدرت میان دو جنس شکل می
های مناسب برای دو جنس و نیز طبیعت بنیادین زنان و متردان در جوامتد انستانی     نقش ةدربار

 (.2991)وودال، « سروکار دارد
در  ،، مورخ هنر2کوالئو نیکوس هجینی 2919در سال  باراولین  اصطالح ایدئولوژی بصری را

او آثار هنری را چونان ابزارهایی در . »بردبه کار  طبقاتی ةتاریخ هنر و مبارزکتاب خود با عنوان 
)کتد،   «کنتد  تفستیر متی  « هتای تصتویری   ایتدئولوژی »طبقات مالح ه و آن را به عنوان  ةمبارز
ایدئولوژی هنرمندان در آثار هنری  ةیافت کاربست عینیت . این اصطالح برای اشاره به(91: 1229
او در کتابش پیوند آشتکار   .است شکل دیداری و مجسّمِ همان ایدئولوژی هنرمند ،در واقد .است

اجتماعی و آثار هنری هنرمندان متعلق به آن طبقه را در طول  ةمیان ایدئولوژی مربوم به طبق
د. وی کتر که باید تاریخ هنر را با چنین رویکردی مطالعه  و معتقد بود کند می تاریخ هنر بررسی

اجتمتاعی   ةفضاهای ایتدئولوژیک مربتوم بته یتک طبقت      ةنقاشی را به عنوان مدیومی دربردارند
 ةهتا را بته م ابت    گرفت و در تحلتیلش از آثتار گویتا، هوگتارت و رمبرانتد آن      مشخص در ن ر می

ایدئولوژی به شکل ختالص ختود در یتک اثتر     » کرد. انتقادی تفسیر می -های دیداری ایدئولوژی
منفعل آن نیست، بلکه خود اثر هنتری ایتدئولوژی را در    ةشود و اثر هنری رسان هنری بیان نمی

« کنتد  ستازی متی  ختود باز  ةها و قراردادهای تولیتد هنتری زمانت    قالبی زیباشناختی، طبق قاعده
 (.111: 2931)رامین، 

 تشتریح جنسیتی و ایتدئولوژی بصتری گفتته شتد، بته       حال بنابر آنچه در تعری  ایدئولوژی
 مورد ن ر نگارندگان از تلفیق این دو مفهوم در قالب اصطالح ایدئولوژیِ جنسیتیِ بصتری مفهوم 
از  بار شکل مشخصتی  در حقیقت معنای مورد ن ر محققان از این اصطالح اینم پرداخت. یخواه

جنستیت، یتا بته بیتان      ةکه ناظر بر مقولت مفهوم ایدئولوژی بصری است: نوعی ایدئولوژی بصری 
طور تعریت  کترد:    توان این مفهوم را این می ،. همچنیناستتر حامل ایدئولوژی جنسیتی  دقیق

جنستیتی   دیداری. این ایتدئولوژیِ  ةایدئولوژی جنسیتیِ مجسم و عینیت یافته در متن هر رسان
قابتل  به راحتتی  سیار روشن و های بصری ممکن است گاه ب منجمدشده در بافت رمزگانیِ رسانه

پنهان باشد و به روشنی قابل انتقتال  بصری های زیرین این رمزگان  تشخیص باشد و گاه در الیه
بصتری ممکتن    ةاین ایدئولوژی جنسیتی عینیت یافته در بستتر رستان   ،و درک نباشد. همچنین

ای قتدرت  است نمودی از همان ایدئولوژی جنسیتی مستل  در جامعته و متورد حمایتت نهادهت     
. در نتیجه در جهت بازتولید و تبلیغ ایتن ایتدئولوژی مستل  بته کتار گرفتته شتده باشتد         ،باشد

                                                 
1. Nicos Hadjinicolaou 

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  
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بنابراین تالشتش بته چتالش     ،ممکن است متفاوت با ایدئولوژی جنسیتی مسل  باشد همچنین،
آن را شتتاید بتتتوان کشتتیدن مشتتروعیت آن و نتتوعی مبتتارزه علیتته آن باشتتد. در ایتتن صتتورت  

کوالئتو بترای    )بتا تأستی از تفستیری کته هجینتی      .نامید« تیِ بصریِ انتقادیایدئولوژی جنسی»
کنتد و آن را   توصی  ایدئولوژی بصری موجود در تابلوهای رامبراند، هوگارت و گویا مطترح متی  

 .(نامد می« ایدئولوژی بصری انتقادی»

 روش تحقیق
فمنیسمدرنقدهنریةنظری

تولیدات فرهنگی اعم از هنر و ادبیات چندین دهه استت کته    ةفمنیسم در مطالع رویکرد ن ری
 ةمند در نقد هنتری و ادبیتات تبتدیل شتده استت. ورود ن ریت       به صورت گرایشی مدّون و روش
همراه بود با بتازنگری در تتاریخ هنتر و نیتز مباحتم       2912 ةل دهیفمنیسم به تاریخ هنر در اوا

پنهتانی نهفتته در    ةو برمال کردن روابت  ستلط  هنر با هدن بیرون کشیدن  ةزیباشناسی و فلسف
 تر به عنوان مقوالتی فارغ از بعتد  آنچه را پیشهر»ها.  پس متون و مباحم مربوم به این گرایش

هتا   ها بته چتالش کشتیدند؛ آن    یستفمن ندشمرد میهایی جهانی در زیباشناسی بر و ارزش ،زمان
شناستانه بتر استاس     زیبتایی  ه، و ادراکمقوالتی ن یر هنرهتای زیبتا، نبتوغ خالنقانت     مدعی بودند

پیشتگامان   ةبته گفتت   بنتا . »(5: 1229)هریستون،  « اند بندی شده های جنسیتی قاب گیری سوی
جنبش فمنیستی در هنر، هدن فمنیسم این بود که طبیعتِ هنر را دگرگتون کنتد، و از طریتق    

ریخ هنتر از زنتان وجتود    ای که تا بدین نقطته از تتا   گرانه پرساکتیو سرکوب ةمعرفی کردن و ارائ
 .  (22: 2991)هال،  «داشت، فرهنگ را دچار تحولی فراگیر و دائمی کند

تاریخ هنتر   ةها در عرص های انتقادیِ فمنیست همچنین تالش ،های تاریخی پژوهش ةمجموع
. اول اینکه چرا و چگونته هتیچ اثتری از زنتان هنرمنتد در      گنجاندکلی  ةتوان ذیل دو مقول را می

رها موجود نیستت، کته ایتن ختود دو فرضتیه بته همتراه دارد: آیتا هتیچ هنرمنتد زن           تاریخ هن
هنر و ادبیات در طول تاریخ وجود نداشته است یا اینکه زنان هنرمنتد )بته    ةای در عرص برجسته

شماری که بته ایتن مقولته     از میان آثار فمنیستی بی ؟اند دالیلی( از تاریخ هنر کنار گذاشته شده
بته نتام   اشاره کترد،   (2912) مند لیندا ناکلین توان به اثر کالسیک و بسیار ارزش اند می پرداخته

وی در این مقاله دلیل فرصت نیافتن زنتان   .«2چرا هیچ هنرمند بزرگ زنی وجود نداشته است»

                                                 
1. “Why Are There No Great Women Artists?” 
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911

 

نتیجه وارد نشدن هنرمندان زن به  برای تبدیل شدن به هنرمندانی بزرگ و صاحب شهرت و در
هنر را در ساختارهای اجتماعی و ایتدئولوژیکِ مردستاالرانه در طتول تتاریخ     جریان اصلیِ تاریخ 

 جوید.   غرب می

بازنمتایی زنتان در هنرهتا و     ةفمنیستی در نقد هنری به نحتو  ةعمده در ن ری ةدومین مقول
ادبیات در طول تاریخ ن ر دارد و در پی به چالش کشیدن رواب  ستلطه و ایتدئولوژی جنستیتی    

. هنر فمنیستی در حقیقت برای به انجام رساندن چنین استآشکار در این آثار  گاه نهفته و گاه
هتای   ارزش ةکتم و بتیش همت    ةهنر فمنیستی با وارونگتیِ آگاهانت  »رسالتی بود که شکل گرفت. 

کته آن   -و گتاهی آن را رهبتری کترد    -هایی در جهتان هنتر پیوستت    شناختی به جنبش زیبایی
« اند زده و خشمگین ساخته هنر، همگان را سردرگم، شگفت مفهوم ةها با تاختن به هست جنبش

 گیری استراتژیهای اِعمال قدرت و به کار یکی از عرصه. »(121: 2992و اسمعیلی،  زاده مهدی)
ها هدن ختود را مبتارزه در برابتر     زنان با گفتمان مسل  مردان است. فمنیستمقاومت، مواجهة 

 .(211: 2939)راودراد و همکاران، « دانند یشدگی زن در گفتمان مسل  مردانه م سوژه
جویتد، کته    نگرش فمنیستی به هنرهتا ستود متی    ةپژوهش حاضر نیز از همین دومین مقول
آمیز جنسیتیِ هنرمندان مرد  ها به رویکردهای تبعیض همان رویکرد انتقادی و اعتراض فمنیست

شناسی اگرچه به طور ستنتی بته    زیبایی ةمقول»به بازنمایی تصویر زن در تاریخ هنر اشاره دارد. 
شده است که از ن ر جنسیتی خن تی استت، امتا ایتن مفتاهیم بته        ای نگریسته می عنوان مقوله

گرفته است و زنان را به ثار خالقانة زنان را نادیده های مردان بوده است، آ روشنی متوجه فعالیت
 . (1229)هریسون، « ده استبندی کر ید و ستایش طبقههایی منفعل برای تمج صورت ابژه

های هنریِ آثتار هنرمنتدان مترد     منتقدان فمنیست معتقدند هویتی که از زن در مقام سوژه
ایدئولوژیِ جنسیتی مسل  در جوامد  ةست نه ذاتیِ زنان، بلکه برساختا کنیم هویتی مشاهده می

متعلق به فرهنگ و جنسیت در میان افراد  ةهای ناظر به مسئل باورها و نگرش ةکه همان مجموع
ها و رویکردهای ن ریِ فمنیسم در  جریان ةآنچه از طی  گسترد ،. بنابراینی استمشخص ةجامع
 ،فمنیستی پساساختارگرایانه است. این رویکترد  ةشناسی این پژوهش مورد ن ر است ن ری روش

یرد که در گ ساخته شده در ن ر نمی زنان و مفهوم زنانگی را به صورت مفهومی طبیعی و از پیش
ان گروه اجتماعی و نیتز ماهیتت و   شود، بلکه معتقد است که زنان به عنو میبازنمایی  آثار هنری

هتای   فمنیستت . »استت  فراینتدهای بازنمتایی   اختة اجتمتاع، همچنتین  امور برست  اساس زنانگی
های بیولتوژیکی نستبت بته متردان در ن تر       دارا بودن تفاوت به منزلةپساساختارگرا زن بودن را 

)فتون   «کننتد  مردانه تعری  متی  ةشناختی از سلط گیرند، بلکه آن را ماحصل فرایندی روان نمی
     .)121: 1222لیون و جویت، 

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  
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9شناسیاجتماعیِتصویرنشانه
یاد  شناسی اجتماعیِ تصویر نشانهشناسی اجتماعی برای تحلیل تصاویر که از آن به  رویکرد نشانه

به مخاطبان ختود   استکه حامل آن را هایی  اینکه تصاویر چگونه پیامشود، با هدن دریافتن  می
در اینجا در چارچوب مطالعات  و شناسی است برگرفته از همین رویکرد در نشانه ،کند منتقل می

توصتی ِ منتابد   »انتد:   پردازد. این رویکرد را چنین توصتی  کترده   فرهنگی به تحلیل تصاویر می
 جتام داد، و اینکته چطتور آنچته    گفت و چه کاری ان توان چه چیزی میاینکه با تصاویر  ای، نشانه

)فون لیتون و جویتت،   « شود دهند تفسیر می و انجام می گویند افراد با استفاده از این تصاویر می
را عملتی اجتمتاعی   هتا   کلتی تولیتد و دریافتت نشتانه    . پیروان این رویکرد به طور (211: 1222
 ةهتا را بته م ابت    نگرنتد، بلکته آن   هایی ثابت و ایستتا نمتی   صورت پدیدهها را به  دانند و نشانه می

شناستی   گرچته نشتانه  ا» گیرند. و دربردارندة معانیِ چند الیه در ن ر می 1هایی چندوجهی پدیده
معناهتا   که چگونه تصتاویر مورد نیست  تنها چارچوب ن ری برای کاوش در این اجتماعیِ تصویر

        رکتز بتر اینکته یتک تصتویر نتیجتة نتوعی فعالیتت خالقتة          د در تمایتن رویکتر  کنند،  را القا می
            .استتتعکس ختتود یتتک فراینتتد فرهنگتتی استتت، منحصتتر بتته فتترد  ر، بلکتته بتتانفتترادی نیستتت

 تولیدکننتده و مخاطتب آن تصتویر، و    ستت میتان  ا یاین معنای هر تصویر حاصتل گفتگتوی  بنابر
)اسملستر و بتالتز،    «هتا  عی، فرهنگی و سیاسی آناجتماهای انفرادی،  ها و نگرش ارزش ةبازتابند
1222 :1.) 

( بته  1221لیتوونن )  شناسی اجتماعی تصویر را گتانتر کترِس و تئتو فتون     شناسی نشانه روش
ها سه سطح از معنا را در تحلیل تصتاویر   صورت مدلی عملی در تحلیل تصاویر مطرح کردند. آن

. معتقدنتد تفکیتک   5ترکیبتی  و معنای 1معنای تعاملی، 9بازنمودی از یکدیگر جدا کردند: معنای
هتا و آشتکار    بترای واستازیِ آن   مند ن امای  در تحلیل متونِ تصویری شیوه این سه سطح از معنا

رای بیترون کشتیدن معناهتای پنهتان در دل تصتاویر      روشی ب ؛هاست کردن الگوهای )نهانیِ( آن
ها خواهیم پرداختت و   تنها به تحلیل پرتره از آنجا که ما در پژوهش پیش رو(. 1221)اسالزمن، 

ها عمومًا کتاربرد چنتدانی نتدارد، در ایتن قستمت بته توضتیح         فرانقش ترکیبی در تحلیل پرتره
 اکتفا خواهیم کرد. تعاملیاجمالیِ دو فرانقش بازنمودی و 

                                                 
1. Visual social semiotics 
2. Multimodal 
3. Representational meaning 
4. Interactional meaning 
5. Compositional meaning 
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 از:  اند گیرند که عبارت می ن ر دری را در دو ساختِ عمده معنای بازنمود کرِس و فون لیوونن
بنتدیِ تصتاویر    هایی است کته درون ترکیتب   یتروا ، که من ور از آن2های روایتی . ساخت2

هتای   بنتدیِ ختود روایتت    ای در ترکیتب  یری منابدِ نشتانه تصاویر با به کارگ ،د. در واقدوجود دار
 پیوندد. خطتوم  چه چیز دارد به وقوع مییک تصویر  ؛ اینکه درونکنند برای ما نقل می مختلفی

خطوم عمودی  ،)برای م ال عناصر و افراد موجود در یک تفسیر نیروی ذهنی میانبردارهای  یا
و افقیِ اشیا و سطوحِ موجود در تصاویر، خطوم پیکرها، خطوم فرضیِ حاصتل از دنبتال کتردن    

 پویایی است که به نحوی نمادین گویای روابت ِ قتدرت  های  ( حامل جریانجزآنها و  جهت نگاه
 . استها و افراد  انمیان این الم

ها و رواب  قتدرت میتانِ    جریان ةکنند های بصری روایت این ساخت .1های مفهومی . ساخت1
مفتاهیمِ   ةکننتد  کننتده و تبیتین   ها و افراد موجود در تصاویر نیست، بلکته اساستاً توصتی     اِلمان

بنتدی و   دستته  ها و اجزای موجود در خود را به نوعی . این دسته از تصاویر اِلماناستمشخصی 
کنند و پیامی که برای مخاطب خود به همراه دارنتد چیتزی نیستت جتز همتین       دهی می سامان

ها و افراد حاضر در قاب تصویر بته   لمانگونه تصاویر اِ تبیین چیستی و جایگاهِ این عناصر. در این
یتا   هتا  های آن ها توصی  و تبیینِ ویژگی اند و هدن از نمایش آن نوعی در جایِ خود نشانده شده

 هاست.  های مشخصی به آن انتساب ویژگی
، عمتالً تنهتا بتا    پتردازیم  از آنجا که در مطالعة موردیِ این پژوهش به بررسیِ آثار پرتتره متی  

بته سته    هتا  ار داریم، و بیشتر توجه در تحلیتل نمونته  ساخت مفهومی در معنای بازنمودی سروک
 ست.تعاملی معطون امعنای  ةاصلیِ برسازند ةمؤلف
روابت  معنتایی میتان     ةدر بردارنتد  و تعاملیلیوونن معنای  ونفس و بر اساس تحقیقات کرِ   

از سه رهگذر عمتده   و پذیرد عناصر موجود در تصویر و مخاطبان خارج از قاب تصویر صورت می
ابطتة  . تماس در این مدل به معنای این است کته ر 5دید ةو نقط 1، فاصله9یابد: تماس صورت می

گر  ن ن ارهااشخاصی که در بیرون از قاب تصویر و به عنو شخص یا اشخاص داخلِ تصویر به نگاهِ
گتر   وجود دارند به چه صورت است. آیا این نگاه مستقیم، خیره، بیانگرانه، جستتجوگر و مطالبته  

ن ون لیتوون فس و هاست؟ کرِ قیم، گنگ، بدون معنا و معطون به دوردستتاست؟ یا اینکه غیرمس

                                                 
1. Narrative structures 
2. Conceptual structures 
3. Contact 
4. Distance 
5. Point of view 
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هتای معنتادار و    ها شخص یا اشتخاص موجتود در تصتویر نگتاه     از تصاویر را که در آن اول ةدست
هتا   نامند؛ ماننتد تصتاویری کته در آن    می 2گر مطالبهگری به تماشاگران دارند تصویرهای  مطالبه
را در  جتزآن هایی ن یر حس همتدردی، دلستوزی، درگیتری و     که احساس هایی دارند افراد نگاه

هتای مستتقیم و    دوم از تصاویر را که حامتل چنتین نگتاه    ةدست ،انگیزد. همچنین مخاطب برمی
یا افراد  ای میان فرد رای چنین تماسِ خیالیواقد دا گری به تماشاگرانِ خود نیست، و در مطالبه

اطالعتات مشخصتی    ةحاضر در دنیای درون و خارج از تصویر نیست و در عوض تنها دربردارنتد 
در اینجتا بته   استت  فاصتله  دومین عامل که همتان  نامند.  می 1دهنده ارائه تصاویر ستها برای آن

بندی ایتن   تصویر وجود دارد. تقسیم درون ةست که میان ابعاد قاب تصویر و سوژا معنای نسبتی
ن به چنتد  لیوون ونفس و کرِ ةبر عقید همچنین معناهای نمادینی که هر یک دربردارند بنا ،فاصله

   شود. دسته تقسیم می
یتا   9بسیار نزدیک باشد مانند آنچته در اصتطالح ستینمایی کلتوزآ      مکن استاین فاصله م
ستوژه اشتلال    رابیشتر ستطح تصتویر    شود. این نمای نزدیک که در آن میده مینمای نزدیک نا

که به بیشترین نحوِ ممکن باعم ایجاد حس  انگر اهمیت برجستة سوژه است، به نوعی بیکند می
 شود.   موجود در قاب تصویر می ةه و سوژنزدیکی میان بینند
در  شتود و  نامیتده متی   1متوس  است که در اصطالح سینمایی نمای میانه ةحالت دوم فاصل

واقتد همتان نمتای     در کنتد. ایتن   ی از سطح تصویر را اشتلال متی  سوژه به طور تقریبی نیمآن 
نتوعی حتس    ؛کنتیم  نگتاه متی   بتا آن   های اطران خود را ای است که ما انسان معمولی و روزمره

 رساند.   طبیعی بودن و عادی بودن را می
شتود و در   نامیده متی  5دور است که در اصطالح سینمایی نمای دور ةو اما آخر از همه فاصل

ابعاد قتاب تصتویر و    ةکند و رابط این نما سوژه بخش بسیار کوچکی از سطح تصویر را اشلال می
لت قرار دارد. استفاده از این نما برای نمایش فرد یتا افترادی   بازنموده شده در بیشترین حا ةسوژ

   .هاست و یا جایگاه فرودست آنها  اهمیت بودن آن اهمیت یا کم نشان از بی
واقد حامل دو بردارِ افقی و عمودی و هتر یتک    دید در ةنقط .است 1دید ةنقط سومین عامل

لیتوونن هتر یتک از ایتن      ونفت س و کرِ ةبر عقید بنا مکن است.متنوعی از اشکال م ةدارای گستر

                                                 
1. Demand pictures 
2. Offer pictures 
3. Close-up 
4. Medium shot 
5. Long shot 
6. Point of view 
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دید شامل سه حالت  ة. بردار افقیِ نقطرندة معناهای نمادینِ مشخصی استحاالتِ ممکن دربردا
یگتر در میتان   متنوعی از حاالت ممکنِ د ة، همچنین گستر9رخ و نیم 1رخ ، سه2رو هروب ةکلیِ زاوی

 موجتود  ةامکان درگیریِ حداک ریِ مخاطب با ستوژ  رو رخ یا روبه مامت ة. زاویاین سه حالت است
معنتای نمتادینِ درگیتریِ     ةدربردارنتد  مکتن استت  این حالت م کند. در قاب تصویر را فراهم می

در تصتویر و   ةرخ کمترین مجال درگیتری میتان ستوژ    نیم ةزاوییم و نزدیک با سوژه باشد. مستق
دارد. حالتت   ن از سوژه به دور نگته متی  مککند و توجه تماشاگر را تا حد م تماشاگر را فراهم می

ای استت از دو حالتت    شتده  دیلواقد حالت تعت  شود و در رخ نامیده می سه ةکه زاوی میان این دو
کند. بردار عمتودی   مشارکت و درگیریِ نسبی میان تماشاگر و سوژه را فراهم می قبلی، و امکان
ای از حاالت ممکتن در میتان    گستره و ابه بردار افقی دارای سه حالت اصلی استنیز درست مش

جایگتاه فرودستت شتخص     به معنتای  1دید از باال به پایین ةکند. زاوی این سه حالت را فراهم می
قتدرتی نمتادین    ةرابط ةدید دربردارند ة. این زاویگر است رهشونده نسبت به جایگاه فرد ن ا ن اره

است که  5دید از پایین به باال ةر زاوی. حالت دیگاستحاضر در تصویر  ةاز جانب تماشاگر بر سوژ
موجود در تصتویر نستبت بته جایگتاه      ةعکس حالت قبلی خبر از جایگاه فرادست سوژردرست ب

نمایش داده شده است کته   ةمیان تماشاگر و سوژ 1سطح دید هم ةتماشاگر دارد. حالت سوم نقط
 شونده است. کننده و ن اره قدرتی نسبتاً خن ی میان ن اره ةبه معنای رابط

، 3بنتدی  ، قتاب 1معنتای ترکیبتی را ارزش اطالعتات    ةهای ستازند  لیوونن مؤلفه ونفکرِس و    
ها و کارکردشان در ایجتاد   کنند و به تشریح آن معرفی می 22نمایی یا مودالیته و واقد 9برجستگی

هتایی از   تنها بته تحلیتل نمونته   حاضر پژوهش  پردازند. از آنجا که در میو انتقال معنای ترکیبی 
 نمایی سروکار خواهیم داشتت.  برجستگی و واقد ة، تنها با دو مؤلفخواهیم پرداخت تصاویر پرتره

خصوص رنگ در جهتی است که توجته تماشتاگران    من ور از برجستگی کاربرد عناصر بصری، به
های رنگتی یتا رنتگ     را به قسمت مشخصی از تصویر جلب کند. برای م ال، استفاده ار کنتراست

                                                 
1. Front angle 
2. Semi profile 
3. Profile 
4. High angle 
5. Low angle 
6. Eye angle 
7. Value of information 
8. Framing 
9. Salience 
10. Modality 
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ن از مفهتوم مودالیتته   ونلیو ونفس و من ور کرِکند.  مز توجه تماشاگران را به خود معطون میقر
بازنمایی شده در تصویر تا چه اندازه به شکل حقیقتیِ آن در ختارج    که سوژه یا پدیدة این است

 ها به دلیل ثبت واقعیت ابژه دور است. برای م ال، رسانة عکسیا از آن  نزدیک از مرزهای تصویر
میتزان   هتای هنتری   دیومباالیی برخوردار است، اما در دیگر م ةدر زمان خاص همواره از مودالیت

بازنمایی شده در این آثار هنری  ة. ابژاستتصویر شده بسته به میل هنرمند متلیر  ةابژ ةمودالیت
ای بستیار پتایین و بته صتورتی انتزاعتی و       واقعی، و گاه با مودالیته ای باال و بسیار مودالیتهگاه با 

 شود. میخیالی ترسیم 

هایتحقیقیافته
ها و به طور کلی آن دسته از آثاری کته بته طتور برجستته بته       نگاره در میان آثار تجسمی، پرتره
توان به شواهد بصری بسیار روشنی از ایدئولوژی جنستیتی   اند می بازنمایی صورت زنان پرداخته

ار نیتز همچتون   این دستته از آثت   ة نگارندگان این پژوهشدست یافت. به عقید مسل  در جامعه
، خبر از ایدئولوژی جنسیتی موجود و مستل   اند دیگر آثار تجسمی که به بازنمایی زنان پرداخته

که در فرهنگ ما به ماهیت و نقش زنان وجود دارد. بنابر  دهد می در جامعه و در مجموع نگاهی
نگاری انجام داده است، پرتتره نگتاری را    تاریخ پرتره ةدر پژوهشی که دربار 2جووانی وودال ةگفت
 . (2991)ودال،  یکی کنش اجتماعی در ن ر گرفت ةتوان به م اب می

گیتری   در پژوهش حاضر نگارندگان مجموع شش دهه نقاشیِ معاصر ایران را از ابتدای شکل
شود، بر اساس مشاهدة  ان نقاشیِ امروز یاد میهای نقاشی نوگرا تا آنچه از آن با عنو اولین جریان

های فرمی در آثار نقاشان زن و مرد، به  تجربی خود و دریافتن وجوه افتراق در مضمون و تکنیک
اند. دورة اول شامل هنرمنتدانی از اولتین و دومتین نستل از آغتاز جریتان        سه دوره تقسیم کرده

و چهارمین نسل از نقاشان پس از نقاشتی   نقاشی نوگراست. دورة دوم اختصاص دارد به سومین
نوگرا شامل یک دهه قبل و یک دهه بعد از انقتالب استالمی. و بتاالخره دورة ستوم کته همتان       

ها از بروشورهای  زند. در انتخاب نمونه نقاشان جوان امروزند جریان نقاشیِ امروز ایران را رقم می
هتای نقاشتی    سمیِ فجر، همچنین دوستاالنه های تج ها، کاتالوگ مجموعه آثار جشنواره نمایشگاه

 ایران استفاده شده است. 
 در این .گروه اول: نقاشان متعلق به اولین و دومین نسل از آغاز جریان نقاشیِ نوگرا در ایران

(، -2921ادق تبریتزی ) صت  (،-2921اکبتر معصتومی )   توان از علی یان نقاشان مرد میدر م دوره
و در میتان   (،-2929) ناصتر اویستی   ( و-2922) پرویز کالنتتری (، 2931-2929ژازه تباتبایی )

                                                 
1. Jouvana Woodal 
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(، معصتومه حستینی   2933-2925(، لیلی متتین دفتتری )  -2923ع یما ) مهین زن از نقاشان
 ( نام برد.2912-2922( و شکوه ریاضی )2925-2992)

 

    
 . پرویز کالنتری1معصومی    شکل اکبر  . علی9اکبر معصومی    شکل  . علی1اکبر معصومی      شکل  . علی2شکل 

            
 . ژازه تباتبایی1. صادق تبریزی                شکل 1شکل         . صادق تبریزی        5شکل  

 
    یسی. ناصر او22شکل      یسی. ناصر او22شکل        یسی. ناصر او9شکل     یی. ژازه تباتبا3شکل 

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  



 

219
 

 

     
             

.مهین ع یما 21شکل 
  

.منصوره حسینی21شکل   .مهین ع یما 29شکل
   

 
 . منصوره حسینی25شکل   

                
 . لیلی متین دفتری            29شکل  . لیلی متین دفتری23. لیلی متین دفتری شکل 21شکوه ریاضی شکل .21شکل

 
در ایتن بختش   . نقاشی نوگرا در ایران گروه دوم: نقاشان نسل سوم و چهارم از آغاز جریان   

میتان   و از (-2995) غالمعلی طتاهری  ( و-2919) بهرام دبیریتوان از  در میان نقاشان مرد می
 .( نام برد-2912) ، شیده تامی(-2991) از معصومه م فری نقاشان زن

  
 غالمعلی طاهری. 19شکل   . غالمعلی طاهری11. بهرام دبیری  شکل12شکل  . بهرام دبیری 12شکل
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11شکل  

 
.شیده تامی

    
15شکل

 
.شیده تامی
   

 ی. معصومه م فر11شکل    .معصومه م فری  11شکل 

 (،-2952) هاله جمالی توان از می در میان نقاشان زندر این دوره . گروه سوم: نقاشان امروز
 ، راحلته بصتیر  (-2912) ستاجدی  ، آفترین (-2959) سمیرا اسکندرفر (،-2959)شیرین قندچی

رضتا  (،-2951) نتژاد  بابتک روشتنی  از ، و در میان نقاشان مترد  (-2912آهو حامدی )، (-2919)
 .( نام برد-2959( و فربد مرشدزاده )-2911) ، علی راد(-2951) ع یمیان

      
 . رضا ع یمیان                                92. رضا ع یمیان     شکل 92نژاد   شکل  . بابک روشنی19نژاد  شکل  . بابک روشنی13شکل  

     
 . فربد مرشدزاده95. فربد مرشدزاده         شکل 91شکل          . علی راد      99شکل     . علی راد    91شکل 
 

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  



 

213
 

 

 

  

 . شیرین قندچی99. سمیرا اسکندرفر  شکل 93. سمیرا اسکندرفر   شکل 91. سمیرا اسکندرفر  شکل 91شکل 

       

 . هاله جمالی19. هاله جمالی       شکل 11. شیرین قندچی  شکل 12. شیرین قندچی  شکل 12شکل 

      
 . آفرین ساجدی  11. آفرین ساجدی           شکل 11. آهو حامدی      شکل 15شکل   . آهو حامدی   11شکل  
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    52شکل  . راحله بصیر     52شکل    . راحله بصیر  19شکل      . آفرین ساجدی  13شکل 
  

 . راحله بصیر   

وجوه افتراق تکنیکی و مضمونی و به طور کلی  ةهای پژوهش حاضر دربار مجموعه یافته  
 ةتر جنسیت زنانه، در آثار نقاشان زن و مرد در دور رویکرد بازنمایی تصویر زن یا به طور دقیق

طور خالصه کرد: در آثار  توان این نگارندگان، می ةشد ایِ انجام بندی دوره معاصر را در دسته
اند و تمامیِ توجه نقاشان  بسیار پایین بازنمایی شده ةیتاول، زنان با مودال ةهنرمندان مرد در دور

آمیزترین  این توجه گاه در اغراق .مرد معطون به خلق زیباییِ ظاهریِ صورت و پیکر زنان است
که  ندارد و جهانی« واقعی»شود که هیچ شباهتی با زنان  هایی می حالت خود باعم خلق چهره

هایی کامالً تصنعی و  رود که گاه با صورت جایی پیش میکنند، و این مسئله تا  در آن زیست می
در اغلب موارد زنان سوژه  ،شویم که خاصیتی شیءواره دارند. همچنین گون مواجه می کعروس

مانند با  شده در آثار هنرمندان مرد این دوره، در فضاهایی تخیلی و انتزاعیِ باغ و بهشت
توان گفت چنین  میاند.  به نمایش در آمده های رنگیِ متنوع و گرم و سرزنده بندی ترکیب

رویکردی در بازنمایی زنان در این دوره، یا همان ایدئولوژیِ جنسیتیِ مسل  در آثار مربوم به 
این دوره، از یک سو بازتابی است از ایدئولوژیِ جنسیتیِ مشخصاً مردساالرانه در این دوران و 

د محدود شدن موجودیت زنانه در قالب جایگاه فرودست زنان از ن ر اجتماعی و در واق
کرد؛ در واقد،  های جنسیتی مشخصی که آنان را در ذهن مردانة زمانة خود محصور می کلیشه
آمیز در این دوران  توان به این آثار همچون مانیفستی بصری از ایدئولوژیِ جنسیتیِ تبعیض می

ر این الگوهای جنسیتی. اما جالب ای بود برای بازتولید و استمرا نگریست. از سوی دیگر وسیله
در آثار نقاشان زن در این دوره رویکردی کامالً متفاوت نسبت به همتایان مرد خود توجه اینکه 
های زن در این آثار نیز عموماً از  یم. سوژهدهرا شازنان و جنسیت زنانه  چهرة در بازنماییِ

بندیِ فرمی و رنگی به هیچ عنوان در  بهای ترکی پایینی برخوردارند، اما مجموع ویژگی ةمودالیت
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که  نیست های ظاهریِ مرسوم در گفتمان بصریِ مسل  در آن دوران جهت تأکید بر ویژگی
یم با حاالت دهرا شاداللت بر جنسیت زنانه دارند. در عوض در این آثار موجوداتی انسانی 

به تصویر آمده  یها هکه بیشتر یادآور موجودیت انسانیِ سوژ «تر واقعی»های  صورت و ژست
ها در بازنمایی زنان حاالت  ترین سبک انگارانه از آنان. حتی در انتزاعی تا روایتی شیئیت است

وجه  است؛ای  برجسته ةاند که دارای وجه بیانگران ها به نحوی بازنمایی شده اجزای چهره و ژست
های حقیقیِ  ن به عنوان سوژهزنا ةزیست ةای که حکایت از حاالت درونیِ ملموم و تجرب بیانگرانه

شان در آن دوران  انسانی در خارج از مرزهای آثار هنری و در متن زندگیِ حقیقیِ اجتماعی
های زن در آثار نقاشان مرد در  های زن در این آثار، اینجا نیز درست برخالن سوژه دارد. سوژه

تی است، بلکه عموماً در های بهش این دوره، نه در فضاهای خیالی و انتزاعی که یادآور باغ
اند که مجموعاً  بندیِ رنگی تیره و گرفته نمایش داده شده خانگی با ترکیب ةهای بست محی 
 رسند.  تر به ن ر می نمایانه واقد

آمیتز نشتان    با آن زیباییِ آرمانی و اغراقدیگر زنان در آثار هنرمندان مرد  ،دوم ةدر دورو اما 
ایتن زنتان،    ةاین آثار کمتر بار تخیلتی و تلزلتی دارد. اجتزای چهتر    شوند و فضای کلیِ  داده نمی
ها را در بر گرفته است و بته طتور کلتی فضتای      ای که آن زمینه هایی که بر تن دارند، پیش لباس

گیترد بتا اینکته همچنتان دارای عناصتر       های قبل و بعد از انقالب را دربرمی که ده کلیِ این آثار
تتر و   بتودیم طبیعتی  نسبت به آثاری کته در دورة پیشتین شتاهد آن     نمادگرایانه و آرمانی است،

و  استباالتری  ةهای فرمی و رنگی دارای مودالیت بندی رسد. مجموع ترکیب ن ر می نماتر به واقد
رسد. اما حتی در آثاری که زنان با حجاب سر  شبیه و نزدیک به ن ر می« واقعی»بیشتر به زنان 
ر تأثیری بر توجه و تأکید هنرمنتدان بتر زیبتایی تمتام و کمتال و      اند، این حجاب س تصویر شده

های زن نداشته است و ما در این آثار هم شاهد کاربست اصول و قواعتد   های سوژه نقص چهره بی
های زیبتا و   شناسی در تصویر کردن صورت زنانه و در نتیجه حضور زنانی با چهره مرسوم زیبایی
کته   ای ( استفاده کنیم، در آثار نقاشتی 2935سارسه ) -تعبیر ریو. اگر بخواهیم از یما بدون نقص
ختانگی نستبت بته     ةلتوکس و فرشتت   ةاند، فضا میان اُبژ ها به بازنمایی زنان پرداخته در این سال
تتوان   متی شتوند.   شود و زنان در حد فاصل میان این دو کتارکرد ترستیم متی    تر می گذشته تنگ

نحوة بازنمایی زنتان در آثتار نقاشتان مترد متعلتق بته دو        طور نتیجه گرفت که به طور کلی این
هتای جنستیتیِ    داشتت  ای که بحم شد تا حدود بسیار زیادی منطبق بر انت تارات و چشتم   دوره

هتایی از آثتار    ونته حتال اگتر بته نم   هتا بتوده استت.     مسل  در فضای اجتماعی و فکریِ این دوره
ن ری بیفکنیم، با تصویری کامالً متفتاوت از    زنان ةبازنمایی چهر در دورههنرمندان زن در این 
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شتویم. در تمتامیِ ایتن     دیدیم، مواجه متی  زن نسبت به آنچه در آثار همتایان مرد خود می ةسوژ
ها چه از ن ر فرمتی   یم. زنان در این نمونهدهرا شاای از جنسیت و نقش زنان  ها حضور تازه نمونه

زنتانی بستیار واقعتی بته ن تر       نباشند،رخوردار باشند یا ای باال ب بندیِ رنگی از مودالیته و ترکیب
هتای زن در   ها مشهود و نمایان است. ستوژه  آن ةرسند و وجه بیانگری در تمامیِ اجزای چهر می

رستند و هتیچ تأکیتدی از     روزمره به ن ر می عادی وهایی کامالً  این آثار با حاالت چهره و ژست
هتای زن بته    خورد. این ستوژه  ها به چشم نمی کر آنسوی هنرمند بر زیبایی ظاهری صورت و پی

مانند که حاال در درون قاب  زندگیِ واقعیِ خود می ةای در بستر تجرب سان زنان حقیقی و روزمره
انتد   ها نمایش داده شتده  ای که زنان در این آثار در آن زمینه پیش ،اند. همچنین تصویر ثبت شده

هتای تیتره و    بنتدی  کته بتا حالتت گرفتته و ترکیتب      استت ای  عموماً فضاهای خانگی و سربستته 
که زنان در آن دوره بیشتر اوقات ختود را در آن   استنمایشان یادآور همان فضاهای خانگی  واقد

 محصور بودند.  
یم ا های زنی مواجه پیشین با سوژه ةقابل توجه اینکه در آثار نقاشان زن این دوره و دور ةنکت

خود که در آثار همتایان مترد در   ةهای ظاهریِ جنسیت زنان ویژگیرسد از تمامیِ  که به ن ر می
گونه تأکیدی  اند. هنرمندان زن در این دو دوره هیچ این دو دوره به روشنی نمایان بود، تهی شده

آمیتز بتر    بر پررنگ کردن جنسیت زنانه یا کارکردهای جنسیِ تصویر زن از طریق تأکیتد اغتراق  
 های خود نداشتند.  حتی لباس سوژه زیبایی اجزای چهره و موها و

رسیم. در میان آثار نقاشان مترد ایتن دوره    به سومین دوره که نقاشان امروزند می ،نهایت در
هتای   با رمزگان بصریِ تازه و فضای مضمونیِ متفاوتی نسبت به آنچه در آثارنقاشان مرد در دوره

ت زیتادی در بدنتة فرهنگتی و اجتمتاعی     . این دوره با تلییرایما بودیم مواجهشاهد  ها پیشین آن
کشور ما در رابطه با جایگاه زنان در اجتماع و خانواده و به طتور کلتی ایتدئولوژیِ جنستیتی در     

توان دامنة این تلییرات را در فرهنگ بصریِ آن و بته   سطح عمومیِ جامعه همراه بوده است. می
گذشته در ایتران بتا تلییترات     آثار هنریِ تجسمی مشاهده کرد. در حقیقت دو دهة خصوص در

تتوان بته افتزایش     هتا متی   تترین آن  کالن در وضعیت اجتماعیِ زنان همراه بوده است، که از مهم
ها و در نتیجه پیشرفت روزافزون سطح تحصیالت زنان، تصدی  چشمگیر حضور زنان در دانشگاه

توجته میتزان    ای و شللی در سطوح دولتی و خصوصی، و نیتز افتزایش قابتل    مناصب مهم حرفه
های جمعی نیز شاهد  مشارکت سیاسیِ زنان اشاره کرد. همچنین، در سطح عامة جامعه و رسانه
 ایم.   تلییرات شگرفی در دیدگاه نسبت به جنس زن و جایگاه و اهمیت زنان بوده

های  گیریِ جنبش توان به شکل از دستاوردهای این تحول در ایدئولوژیِ جنسیتیِ جامعه می

3131، پاییس و زمستان 2، شمارۀ 6شناسی هنر و ادبیات، دورۀ جامعه  



 

211
 

 

های اخیر اشاره کرد. در  نان در سطوح مختل  و در میان اقشار گوناگون زنان در دههاجتماعی ز
توان نوعی فشار و تالش در میان زنتان در جهتت دموکراتیتک کتردن      حقیقت، در این دوره می

ها مشاهده کرد که غالباً ناشی از الگوهای جدید زنتدگی، همچنتین    زندگی فردی و اجتماعیِ آن
(. بنتابراین،  13: 2931زاده،  های جمعی استت )مهتدی   عمکلرد متفاوت رسانهنقش بسیار مهم و 

هتا نستبت بته مستائل نتاظر بتر        افزایش آگاهیِ زنان از موقعیت خود و تلییر در شیوة نگرش آن
زندگیِ فردی، خانوادگی و اجتماعیِ خود، و تالش زنان نخبه و عامه برای تزریتق ایتن آگتاهی و    

هتای     جامعه همگی منجر به بروز و بازتاب این تلییرات در رسانهتلییر نگرش به سطوح مختل
تصویری و تولیدات فرهنگی به طور عام، و آثار هنری به طور خاص و چنانچه مد ن ر نگارندگان 

های زن در آثار نقاشان مترد ایتن دوره از فضتای انتزاعتی و      سوژهاست، شده است. در این دوره 
هتا ستراغ داشتتیم بته طترز محسوستی فاصتله         های قبل از آن رهای که در دو های تلزلی ویژگی
اند. در این دوره در بسیاری از موارد دیگر شتاهد   بیشتر نزدیک شده «واقعی»اند و به زنان  گرفته

 ،در عتوض  .های زنانه نیستیم آمیز هنرمندان مرد در ترسیم زیباییِ مطلق چهره تأکیدهای اغراق
تتر شتدن در ماهیتت زنتانگی و بازنمتایی       در تالش بترای عمیتق  رسد که نقاشان مرد  به ن ر می

تتتر خودنتتد. در میتتان ایتتن آثتتار دیگتتر نشتتانی از لبخنتتدهای  جنستتیت زنانتته بتتا ابعتتاد حقیقتتی
های زن بر چهره داشتند. تأکید هنرمندان مترد ایتن دوره    تر سوژه که پیشنیست آمیزی  رضایت

هتایی کته زنتان در آن بته      زمینته  پیش .استبر زیباییِ ظاهری زنان کاهش قابل توجهی داشته 
اند دیگر فضاهایی تلزلی و خیالی نیستت بلکته بته شتدت رنتگ واقعیتت دارد و        نمایش در آمده
حقیقیِ  ةتر از زیست و تجرب هایی واقعی ها در این نمونه آثار داللت بر جنبه بندی مجموع ترکیب

 زنان در روزگار ما دارد. 
 ،انتد  زن در آثار ختود پرداختته   ةین دوره که به تصویر کردن چهراما در آثار هنرمندان زن ا

یم. نقاشتان زن در دو  دهرا شا چرخشی بنیادین در رویکردشان به بازنمایی زنان و جنسیت زنانه
اند. نقاشتان   تعریفی یکسر تازه از زنانگی و هویت زنانه در آثار خود دست یافتهبیان اخیر به  ةده

هتای فرمتی و    اند تا بتوانند با استفاده از تکنیتک  ش خود را به کار بستهزن در این دوره تمام تال
هتای رنگتیِ غلتی  و     مایته  )استتفاده از تتن   ای بندی رنگیِ تتازه  با ترکیبمضامین متفاوت همراه 

اند تا ویژگیِ بیانگرانة آثار خود را  ها کوشیده بندیِ تیره که هنرمندان زن با استفاده از آن ترکیب
مجموعتة ایتن    .19و  11، 12، 93، 91 شدیدتر کنند؛ برای م ال نگاه کنیتد بته شتکل   بیشتر و 

هتا   شود کته هنرمنتدان ستعی بتر انتقتال آن      ای می عموامل باعم تأکید بیشتر بر حاالت عاطفی
مختص خودشان است برای انتقال مضامین و فضاهای مورد ن رشان به زبتان بصتریِ    ( کهدارند
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هتا بتا رویکردهتایی کتامالً      های زن در تمامیِ ایتن نمونته   بند. سوژهمنحصر به فرد خود دست یا
هتای زن   از ایتن ستوژه   رغم اینکه مودالیتة برخی علی اند. متفاوت و منحصر به فرد بازنمایی شده

این آثار و تأثیر دراماتیک و عاطفیِ شتدیدی کته بتر تماشتاگران     ما ویژگی بیانگرانة باال نیست، ا
 توان این زنان را زنانی واقعی فرض کرد.   که میگذارند چنان است  می

های زنانه به ویران کردن و واسازیِ بستیاری از قواعتد    اغلب نقاشان زن امروز در خلق چهره
های بصریِ رایتج بترای    اند و به طور روشنی علیه کلیشه پردازیِ زنانه دست زده مرسوم در چهره
اند. زنان در این آثتار دیگتر بته هتیچ عنتوان       ختههای پیش از خود تا زن در دوره ةبازنمایی چهر
ای نیستند و به هیچ روی تأکیدی از سوی هنرمنتد بتر زیبتاییِ     های بصریِ کلیشه دارای ویژگی

عناصر بصتری باعتم    ةعکس این هنرمندان با کاربرد خالقانرشود، بلکه ب هایشان دیده نمی چهره
های جنسیتیِ بصریِ رایج در بازنمتایی   لیشهشناسی و ک گسستی بنیادین از قواعد مرسوم زیبایی

« شناسیِ فمنیستتی  ضد زیبایی»بصریِ  ناند و بنا بر تعبیر ترزا دوالئتریس به نوعی زبا زنان شده
هتای منفعتل و    هتا در حتالتی کتامالً متفتاوت بتا ستوژه       اند. اغلب زنان در این نمونته  دست یافته

روایتت کتامالً تتازه از زنتانگی در      بیتان منجر به  اند و این امر نواز پیشین نمایش داده شده چشم
هتایی کتامالً بیانگرانته،     ها و نگاه امروز ایران است. این زنان اغلب حالت ةفرهنگ بصریِ در جامع

تهاجمی، پردرد، و گاه بسیار ملموم دارند. نقاشان زن در این دوره تمام تتالش ختود را بته کتار     
هتا در   حقیقتیِ آن  ةزیستت  ةشان نشان دهند که بیانگر تجربت در آثار را اند تا تصویری از زن بسته

هتای   هتای فرمتیِ خالقانته و شتوک     شان باشد، و با استفاده از تکنیتک  زندگیِ فردی و اجتماعی
راودراد و کنند.  کنند تأثیرگذاریِ خود را صد چندان می ای که به تماشاگران خود وارد می بصری

انتد و ایتن رویکترد     ( نیز در نتیجة پژوهشی مشابه به این مستئله اشتاره کترده   2939همکاران )
شتدگی توصتی     متفاوت زنان در بازنماییِ جنسیت زنانه را نوعی سازوکار مقاومت در برابر سوژه

در  همردانت بصریِ  ةترین شکل علیه سلط نقاشان زن در این دوره به بهترین و هنرمندانهاند.  کرده
فرهنگ بصتریِ   ةبازنمایی جنسیت خود شوریدند و با این کار باعم تزریق تلییری شگرن به بدن

 .ایران شدند ةامروز جامع

گیرینتیجه
بنتدیِ تتاریخی نگارنتدگان از     طور نتیجه گرفت که بر اساس تقستیم  توان این به طور خالصه می

اول در آثتار نقاشتان    ةنقاشیِ نوگرا، طی دو دورگیری جریان  نقاشیِ معاصر ایران از ابتدای شکل
تخیتل و ذهنیتت هنرمنتدان مترد ختالق       ةیم که بیش از همه ساختا مرد شاهد تصویری از زنان
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آمیز جنسیتی در بازنمتایی زنتان کته تنهتا و تنهتا بته بازتولیتد         نوعی رویکرد تبعیض ست؛ها آن
پرداخت و نیتز   ایران در آن دوران می ةهای جنسیتیِ بصریِ رایج در فرهنگ بصریِ جامع کلیشه

طتور   تتوان ایتن   متی  .در حقیقت بازنمودی است از ایدئولوژیِ جنسیتیِ مردساالرانه در آن دوران
نتیجه گرفت که ایدئولوژِی جنسیتِی بصتری در ایتن آثتار کتاماًل منطبتق استت بتر ایتدئولوژیِ         

ایتن   یجه گرفت که در ایتن دوران ر نتطو توان این میجنسیتیِ مسل  مردساالرانه در آن دوران. 
آن « واقعیتتِ »بوده است که از زنانگی )در ذهنیت مردان به عنوان گروه مسل  جامعه( « تصور»
گیتریِ واقعیتتی    تصوری کاذب از جنسیت زن و زنانگی که منجتر بته شتکل    ؛اخته استس یرا م

راین شتکل دادن بته   هتای زن در آثتار نقاشتی و بنتاب     از طریق بازنمایی سوژهعینی از هویت زن 
 .در این دوره شده استهویتی غیرذاتی و برساختة گفتمان بصریِ رایج برای زنان 

های  شناسیِ مرسوم و کلیشه خود در قواعد زیبایی ةهای خالقان نقاشان زن امروز با دستکاری
ترستیم  شناسی رایج در  بصریِ رایج در بازنمایی زنان و جنسیت زنانه، ساختارها و قوانین زیبایی

آمیتز   چهره و پیکر زنان را آشکارا به بازی گرفتند و از این راه اعتراض خود را بتر وجتهِ تبعتیض   
آمیز و در عین حال صریح بیان کردند. این تندرویِ نقاشان زن و  ها به طرزی کنایه جنسیتیِ آن

بصتریِ ختاص   های اخیر منجر به بروز نوعی زبان و الگوهای  بعضاً گروهی از نقاشان مرد در سال
اول شاهد آن بودیم، در تولیدات فرهنگیِ مربوم  ةفمنیستی شده است. برخالن آنچه در دو دور

هایی را مشاهده کردیم، در نقاشیِ امروز ایران  گذشته و چنانچه در این پژوهش نمونه ةبه دو ده
بازنمتاییِ آنتان    ةرسند و نحو یه به زنان واقعی به ن ر میایم که بسیار شب های زنی مواجه با سوژه

در واقد، ایدئولوژیِ دهد.  امروز خبر می ةزنان در جامع ةزیست ةریشه در واقعیتی دارد که از تجرب
جنسیتیِ بصری در آثار نقاشانِ امروز نیز همراه با ایدئولوژیِ جنسیتیِ موجود در جامعة کنتونی  

تتری   نستیتی برابرخواهانته  ما نسبت به دوران گذشته تکامل یافته است و در جهت ایدئولوژیِ ج
های این تلییر و تکامل را در تلییراتی جست کته طتی چنتدین     توان ریشه رود، که می پیش می

دهة گذشته بدنة فرهنگی و اجتماعیِ کشور ما نسبت بته جایگتاه زنتان رخ داده استت. عتواملی      
ر ایتران کته   ن یر افزایش حضور و مشارکت زنان در جامعه، فازهایی از جنبش اجتماعی زنتان د 

همراه بوده است با چا  و انتشار کتب و مقاالت در سطح دانشگاهی و عمومی ن یتر مجتالت و   
هتای   هتای جمعتی در بازنمتایِی جنستیت زنانته، تأستیس رشتته        ها، تلییر رویکرد رسانه روزنامه

هتا و اقتداماتی در جهتت     های کشور و به طور کلتی تتالش   مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه
یابیِ زنان به برابریِ حقوقی و اجتماعی، همگی باعم ایجتاد تلییترات شتگرفی در وضتعیت     دست

اجتماعی و ارزشی زنان در ن ام فرهنگیِ کشور ما و به طور کلتیِ ایتدئولوژیِ جنستیتیِ تعتدیل     
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توان ردپای این تلییرات را در تولیدات فرهنگتی   تری شده است. طبیعتاً می تر و برابرطلبانه شده
ای کته در   گرایانته  ر هنری متعلق به چندین دهة گذشته به روشنی بازیافتت. رویکترد واقتد   و آثا

بازنماییِ جنسیت زنانه در این دوره شاهدیم حاصل همین تلییر در ایدئولوژیِ جنسیتی مستل   
طور نتیجه گرفتت کته در ایتن دوره بترخالن      توان این بنابراین میدر جامعة کنونیِ ایران است. 

را  آن «تصتورِ »استت کته   زنتانگی  « واقعیتتِ »ی قبل شاهد آن بتودیم، ایتن   ها و دورهآنچه در د
که امروز هنرمندان از جنسیت است که تصوری سازد  را میزنان  ةزیست ةواقعیت تجرب ؛سازد می

بایتد یتادآور شتد کته در      ،دهند. البتته  زن دارند و آن را به شکلی عینی در آثار خود نمایش می
خصوصاً در چندین سال اخیر گروهی از هنرمندان مترد نیتز بته ایتن جنتبش       بسیاری از موارد

شناستی و ظهتور ایتن بته      اعتراضی پیوستند و سهمی بسزا در این واسازیِ قواعد مرسوم زیبایی
 بصریِ امروز جامعة ایران شدند.در فرهنگ « شناسیِ فمنیستی ضد زیبایی»اصطالح جریان 
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