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 نقاش زنانهاي  بر فعاليت مؤثر فرهنگي و اجتماعيهاي  زمينه
  )ش 1357ـ1304( پهلوي دوران

  2، ابوالقاسم دادور1*پور هريس آزاده علي

  چكيده
در ساختارهاي جديد پـس از مشـروطه و همـراه بـا     . گذار بودتأثيرلوي بر حضور زنان عوامل مختلفي در دوران په

زنـان در   ،در ايـن دوران . دربار به دولت و رجال بـه مـردم تبـديل شـدند     ،ها و نيز ديگر گفتمان ،مدرنيسم پهلوي
تماعي سـبب شـد   اجهاي  پيامد زمينه. براي خود تبديل شدندة طبق در خود به يكة رويكرد جنسيتي از يك طبق

كـه تـاريخ    نقاشـي باشـيم؛ چنـان    ةتر زنان نسبت بـه گذشـته در عرصـ    تا در دوران پهلوي دوم شاهد حضور فعال
كه اين زنان  پردازد هايي مي بررسي زمينهبه حاضر ة مقال. يد اين امر استؤم 1357تا  1328تهران از هاي  نگارخانه

 ياجتمـاعي جهـت ارتقـا   هـاي   اسخ به اين پرسش كه چـه زمينـه  را از حاشيه به متن كشاند و تالشي است براي پ
و ميداني است و به اي  هگردآوري مطالب كتابخان ،بوده است؟ در اين پژوهش مؤثرحضور زنان نقاش دوران پهلوي 

 ،كننـده در خـانواده   توان دريافـت كـه حضـور مـردان حمايـت      مي تحليلي نگاشته شده و ـ روش تطبيقي توصيفي
 حقيقي حضور ،فرهنگي نهادهاي وها  رسانه سازي فرهنگ به لطف زندگي شهري، عمومي ،اجتماعية آموزش، طبق

اجتماعي زنان و دگرگوني نقش زنان در هاي  جنبش ،فرهنگيهاي  حاكميت و سياستهاي  حمايت ،ملكه حقوقي و
  .جايگاه زنان نقاش اين دوران داشته استي كننده در ارتقا قرن بيستم نقشي تعيين

 دواژگانكلي
  .ها اجتماعي، زنان نقاش، نگارخانههاي  زمينه، فرهنگيهاي  اجتماعي، دوران پهلوي و سياستة آموزش و طبق
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  مقدمه
 مـرد  ،نيستند سفيد و بود خواهند و هستند زنها  زن وقتي تا ،نظران صاحباز  بسياري گمان به

ـ  آنـان ! شـد  اهنـد نخو ديـده  هرگـز ، ندارنـد  تعلق اشراف و متوسطة طبق به يا نيستند  طـرزي  هب
 .انـد  شـده  مديريت هنر يا سياست علوم، مانند سفيد نرهاي انحصاري حق قلمروهاي در هولناك

 اشـتباه  و شده اغراق طرزي هب... و علم و هنر تاريخ اجتماعي حضور در برقرار نابرابر فضاي رو اين از
ده گرفتـه شـدن زنـان هنرمنـد و     ناديـ  1.اند نداشته وجوداي  نخبه زنان كنون تا كه دهد مي نشان

كـه در طـول    ،هنـر نقاشـي ايـران نيـز    . مصداق دارد ،مانند ديگر نقاط جهان ،نقاش در ايران نيز
ساز و اغلب تحت حمايت  هنري بود مكتب، شد مي آرايي و نقاشي ديواري خالصه به كتابها  قرن

و نيـز زنـان    ـ امضـا  ـ منـد حاكمان كه با تغيير آنان در ارتباط مستقيم بود و حضور فرديـت هنر 
و در اواخـر  شـد  آشنايي نقاشي ايران با هنر غرب از دوران صـفويه آغـاز   . نقاش در آن نادر است

آمـوزش نقاشـي عمـومي و    ة شـيو  ،الملك با هنـر غـرب   الدوله و كمال قاجار در پي آشنايي مزين
 ،متوسط به باالة در طبق خصوص بهها،  زنان ايراني در اندروني ،در اين ميان. ريزي شد مدرن پايه

اوقات فراغت خود را به صنايع دستي و خياطي و در صورت داشتن سواد به شعر و خوشنويسـي  
انقـالب  دچـار  نيـز  را اوضاع زنان ايـران   ،انقالب مشروطه. گذراندند مي موسيقي و نقاشي و ندرتاً

ده در پـي برقـراري حكومـت    ش كشاند و اين انرژي آزادها  و زنان را به بيرون از خانه كردبزرگي 
هـاي   جايگاه اجتماعي آنان منتج شد تا آنجا كـه طـي سـال    يپهلوي با مدرنيسم مطلقه به ارتقا

 ؛تهــران هســتيمهــاي  زن در نگارخانــه 166 آثــار آمــدن شــاهد بــه نمــايش در 1357تــا 1345
ارد به پژوهش حاضر سعي د .]60[ سيس شده بودندأت 1356تا  1328كه خود از هايي  نگارخانه

بر اين ارتقا فعاليت است بپـردازد؛ تـا بـه     مؤثرو عوامل ها  هدف اين مقاله كه شناخت اين زمينه
ة بر فعاليت زنـان نقـاش ايـران در دور    مؤثراجتماعي هاي  اين پرسش پاسخ داده شود كه زمينه

و اجتمـاعي  همراه با تاريخ فرهنگي  ،اطالعات مربوط به اين زنان ،مجموع اند؟ در پهلوي چه بوده
  .دوران پهلوي مبتني بر هنر، زنان و نقاشي بررسي شده است

  تحقيق پيشينة
 ةزنـان در دور هـاي   جايگاه و موقعيت ،خالف جايگاه و موقعيت اجتماعي زنان در دوران قاجار بر

ة بررسـي حـوز   در .محجـور مانـده اسـت    ،انتقادي بـه ايـن دوران  هاي  با توجه به نگرش ،پهلوي
هاي  بازبيني فعاليت: اقتدار و نمايندگي«:توان به  همچنين ميدر دوران پهلوي  انزنهاي  فعاليت

در . اشـاره كـرد   )1384( گـو و گفـت ة آبـادي در نشـري   افسانه نجمة نوشت» رضاشاه ةزنان در دور
و هـا   اي، دوسـاالنه  خانـه  پژوهشگران به ترتيب بيشتر به نقاشي قهوه ،ارتباط با نقاشي اين دوران
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گذشــته بــه فعاليــت برخــي هنرمنــدان نقــاش و نهادهــاي هنــري آن دوره  ة ر دو دهــد نهايتــاً
به قلـم كـاظم   » ها وسوسهة وفادار با هم: خانه نقاشي قهوه«توان به  مي از اين مقاالت. اند پرداخته

ايـن  هـاي   نامـه  مطالبي در زنـدگي  ،همچنين. اشاره كرد) 1389( تنديس ةنام چليپا در دو هفته
و اين در حالي ) 1373(ايران درودي  ةنوشت ...!دو نقطهة در فاصلمانند يابي است؛ دوران قابل باز

 امـا ، ليفـات متعـددي در دسـت اسـت    أخصوص تاريخ اجتماعي در خـارج از ايـران ت   است كه در
  .يافت نشد خاصي كتاب يا مقاله ايران نقاشي اجتماعي تاريخ خصوص در

  شناسي تحقيق روش
ـ   ة توصـيفي و شـيو   ـ ات تطبيقيتحقيقة پژوهش حاضر در رد و اي  هگـردآوري اطالعـات كتابخان

دوران پهلـوي صـورت پذيرفتـه     نقاش زنان اين پژوهش بر مبناي بررسي اطالعات. ميداني است
تحـت عنـوان    تنـديس نامـه   مقـاالت هفتـه   مجموعـه  ميان از زن 166 نام ،اين پژوهش در. است

نفـر   42 آمـاري ة از ميـان جامعـ   .شـد  مطالعـه و  گـردآوري ] 60[ تهرانهاي  نگارخانه ةتاريخچ
 و نتـايج  شـد  سـوابق آنـان بررسـي   ة كليـ  و انتخـاب  تصـادفي  طـور  به) آمارية جامع درصد25(

  .كرد ممكن را اجتماعيهاي  زمينه استخراجها  بررسي

  پهلوي دوران نقاش زنانهاي  بر فعاليت مؤثر فرهنگي و هاي اجتماعي زمينه
 ها، متولـد تهـران   نفر، يعني كمي بيش از نيمي از آن 22ابي پژوهش، نفر نمونة انتخ 42از ميان 

و ) نفر 2(، كرمانشاه )نفر 2(، شيراز )نفر 2(، مشهد )نفر 3(بودند و پس از تهران به ترتيب رشت 
كدام يك نفر و در  اراك، آبادان، قزوين، بندر انزلي، الهيجان، تبريز، بروجرد، اصفهان و اروميه هر

اغلب آنان متعلق به . كدام يك نفر را به خود اختصاص دادند ان نيز نيويورك و لندن هرخارج از اير
در پي . اند ش متولد شده 1320تا  1300هاي  شهرهاي بزرگ شمالي كشورند و عموماً طي سال

هاي بزرگ كه جايگـاه متوسـط و متوسـط بـه بـااليي       خانوادگي اين افراد، نام خاندان بررسي نام
اشـاره  » صدر«و » متين دفتري«، »فرمانفرمائيان« :توان به براي نمونه مي. شود مي داشتند ديده

، »نرسسيان«: خورد؛ همچون هاي خاص ارامنه و كليميان نيز به چشم مي در ميان اسامي، نام. كرد
پـدران زنـان نقـاش اغلـب از افـراد وابسـته بـه نظـام اداري، نظـامي و          . »متحده«و» ميخائيلي«

اغلب آنـان بـه دليـل شـغل     . فكران دوران قاجار و پهلوي اول بودند رباري يا روشنهاي د خاندان
سـالي را در   پدرانشان يا بروز شرايطي چون جنگ، كودكي خود را در شهرهاي مختلف و بـزرگ 

هاي تخصصي  اند و در آموزش عالي به تحصيل نقاشي پرداخته و برخي نيز دوره تهران به سر برده
 پهلوي كه زنان، اجتماعيهاي  زمينه درك در ادامه، براي. اند ز كشور گذراندههنري را در خارج ا

  .كنيم مي اواخر قاجار اشاره حوزة زنان در اجتماعيهاي  زمينه به مختصراً برد، ارث به راها  آن
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  زنان از مشروطه تا اواخر قاجار فرهنگي و اجتماعيهاي  زمينه
 كشـور، ة اراد بـراي  را جديـد  عصري طلوع ،فروغ كم و اگذر چند هر ،بود توانسته مشروطه انقالب
 نفـوذ  بـه  انقـالب  ايـن هاي  ريشه، حال اين با. دهد نويد آموزشي و اجتماعي سياسي،هاي  فعاليت
 ادامه نيز پهلوي دوران تا كه، مشروطه انقالبهاي  ورداره از. گشت مي باز ايران در غرب تدريجي
 بـه  را دربـار  مشـروطه . بـود  اجتماعي متنوع طبقات و نزنا تدريجي جنبش آمدن وجود هب يافت،
 از بـيش  اجتمـاعي ة عرصـ  در زنـان  حضـور  رو ايـن  از. كـرد  تبديل مردم به را رجال و ملي دولت

 سـيس أزنـان، ت  به آموزش لزوم به اول ترازهاي  نخبه و خانواده زنان توجه. يافت افزايش گذشته
هـاي   مشـاركت  بـه  نهايـت  در و داشـت  پـي  رد زنـان را  مختلـف هاي  انجمن تشكيل و مطبوعات
 زنــان تعــداد افــزايش بــا. در اواخــر قاجــار انجاميــد زنــان پــيش از اقتصــادي بــيش و سياســي
 فرهنـگ  سـطح  ،متوسـط ة تـدريجي طبقـ   طلـوع  و خـويش  جايگـاه  آگاه به نيز و كرده تحصيل
 از بسـياري  ،قاجـار  اواخـر  در تـوگراف  سـينما  و عكاسـي  حضـور . گـذارد  افزايش به روها  خانواده
 داد تغييـر ها  خانه كنج در محجور زنان نيز و نرفته فرنگ مردان چشمان و ديدگاه در را هنجارها

 روحانيت نقش شدن رنگ پر. شد آغاز دوره اين از متوسطه مقطع نيز در ـ نقاشي ـ هنر تدريس و
 ...و يأر قحـ  ،مشـروطه  نيـز بـه   زنـان  بـا  آنـان  اغلب تقابل آغاز و سياسي و اجتماعي ةعرص در
 امـا  ،شدند زده كناري به آن زنان پيروزي با انقالب روند در زنان مشاركت وجود با 1.گردد مي باز

 دربـار  و مجلـس  بـه  خـود  اجتمـاعي  نقـش  يادآوري به قوا تمام با و ننشستند پاي از آنان هرگز
 ،خوشنويسـي  شعر، به اشتغال بر عالوه بزرگ و متجددهاي  عصر، زنان خاندان اين در .كوشيدند

 حمايتشـان از آن در  و هنـر  بـه هـا   آن توجه .كردند مي و نقاشي 2نواختند مي ساز ، دستي صنايع
كـاخ گلسـتان    ةو آثارشان از جمله خط نـاخني و نگـارگري نـاخني در گنجينـ     شده ثبت تاريخ

 و انـد  آموختـه  هنـر  بزرگـي  انادتاسـ  محضر از آنان از برخي .]31ـ28ص  ،7[شوند  مي نگهداري
 ،آلمـان  ،دوره اين در .]127ـ125 و 22ـ21ص ،28[ اند بوده آموز مدرس هنر يا خود ديگر برخي

 جديـد  قـدرت  يـك  منزلة به مريكاا كردند و مي قمار ايران در خود منافع سر بر روسيه و انگليس
 كرده پا بر انگليس با رقابت در روسيه كه آتشي ش1299در  ،انجام سر .كردن بود طلوع حال در
ايران ضـمن تـالش    ،در دوران پهلوي. نشاند حكومت مسند بر را پهلوي شاه رضايي كودتا با ،دبو

گرايـي و اقتباسـي سـطحي از     براي حفظ يكپـارچگي ملـي و مدرنيزاسـيون دولتـي، بـا باسـتان      
. اش پـي بـرده بـود    فرهنگـي هـاي   به نقش زنـان در سياسـت   كه درحالي ؛مدرنيسم گام برداشت

بـر فعاليـت    هاي مـؤثر  زمينه ،آزمايي در هنرهاي دستي ر استعداد دروني يا ذوقعالوه ب ،رو اين از
كـه وجـه   هايي  نخست زمينه ؛توان به دو بخش عمده تقسيم كرد مي زنان نقاش دوران پهلوي را
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  و خـاص زنـان نقـاش ايـن دوران     اسـت زاد  كه بومي و درونهايي  تري دارند و ديگري زمينه عام
  .گيريم مي خاص پي عام وهاي  ا نام زمينهرا بها  آن كه هستند؛

  بر فعاليت زنان نقاش مؤثرعام هاي  زمينه) الف
 ؛جنسيتيهاي  بيستم با نگاهي به خانواده و كليشه ةنقش زنان در سدهاي  دگرگوني .1
 ؛زنان جايگاه يارتقا در آن نقش و آموزش .2
  ؛سياسي آنانهاي  و گفتمان فكران روشن اجتماعية طبق .3
 .نشيني و مزاياي شهر جتماعياهاي  فعاليت .4

 بر فعاليت زنان نقاش مؤثرخاص هاي  زمينه) ب
 ؛هنر به اسالم نگرش و مذهب و زنان .1
 ؛هنري رويدادهاي وها  نهاد از فرهنگيهاي  سياست حمايت و ملكه .2
  .گروهيهاي  سازي فرهنگ و رسانه عمومي .3

  جنسيتيهاي  شهكلي و خانواده به نگاهي با بيستم ةسد در زنان نقشهاي  دگرگوني
زنان در حالي وارد قرن بيسـتم شـدند كـه در پـي تفكـرات برخاسـته از يونـان باسـتان، عصـر          

شـده بـه درون محـيط خانـه و      روشنگري مردساالر و پيامدهاي انقالب صـنعتي خـود را تبعيـد   
خاسـتگاه فرودسـتي زنـان، تغييـر     . شده دور از هرگونه درآمد پايا و حق مدني يافتنـد  فرودست

 متنـوع هـاي   از ميـان ديـدگاه  . نشيني و متعاقب آن تغيير جامعه بود شهر دليلخانواده به شكل 
با خـانواده در   1950ة ده گرا كاركرد پردازان نظريهة كاران محافظه ديدگاهخانواده، شناسي  جامعه

 پايگـاه شـغلي شـوهر پايگـاه اجتمـاعي خـانواده را تعيـين        ،دگاهيداين  در. دارد ايران همخواني
 ايشـان  فعاليت نه و گيرد مي شكل آنان خانوادگي موقعيت طريق از فقط زنان كند و موقعيت مي

 ،جهـان  عمـومي  افكـار  تغيير پي در جنگ جهاني دوم يافتن پايان با زمان هم ..]44 و 43، ص9[
 بـراي  كميسـيوني  تشـكيل  بـه  مجبـور  دولت ،در ايران نيز. دش مطرح زنان حقوق احقاق ةلئمس

 ،بيسـتم  قـرن ة نيمـ  در. ]472، ص53[ شـد  كشـور  وزارت در مـرد  و زن حقـوق  تساوي بررسي
 و جـدي  كـار  دنيـاي  بـه  آنـان  ورود بـا  تغيير اين زنان مورد در. يافت تغيير غرب جهان شرايط
به بعد،  1970ة جنسيت در علوم اجتماعي، از دهة و اين در حالي بود كه واژ بود همراه دانشگاه

، 48[ م با عنوان فمنيسم بـه اوج خـود رسـيد    1980الت زنان در شد و طرح معض گرفته كار به
اجتمـاعي در   ـ شـدن نظـام اداري   حتي بـا وجـود حقـوقي   ها،  براي قرن ،در ايران] 110ـ100ص

 زنـان  .دهنـد  مي زيادي قدرت مردان به خانواده و ازدواج به و عرف مربوط قوانين، دوران پهلوي
چند كه قـدرت قـانوني بـر     هر؛ يابند مي به قدرت دست ،آوري به علت فرزند ،پس از ازدواج فقط
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 زنـان در كسـب قـدرت انتقـالي نيـز فرزنـدان دختـر را ضـعيف        . فرزندان در دست مردان است
 بـه  سـان بـاور   نهنـد و بـدين   مـي  فرزندان پسر را ارج كه درحالي ؛پرورند مي پندارند و محدود مي

) زنان( فرودستي ـ )مردان( فرادستية ابطر شمردن طبيعي به از سوي آنان جنسيتيهاي  كليشه
ش در ايـران،  ا خـانواده و روابـط درونـي    ،از سـوي ديگـر   .]90ـ89ص ،9[ شود مي و منتقل منجر

، خصوص اشتغال زنـان نيـز   در. داردخصوصي و غير قابل دسترسي اي  هخصوصيتي در حكم رابط
ن، أبـا شـ  ها  شغل بودن تناسبنامداند،  مي مردة آوري را وظيف كه نان ،نظر از عوامل مذهبي صرف

امكان اشتغال را محدود و استقالل مـالي و   جنسي و نيز فقدان مهارت الزمهاي  آزارها و تبعيض
كـه   ،شده در دوران پهلوي از اقدامات انجام. ]302ـ301، ص9[ كند مي اجتماعي زنان را تضعيف

سـيس  أآميز كمك كرد، ت عيضبه كاهش يا در برخي موارد به جلوگيري از افزايش اين فضاي تب
مددكاري و تصويب قـوانين در  ة سيس مدرسأت ،دادگستري، افزايش امنيت به مدد پليس شهري

در ايـن  . ]547، ص4؛ 244 و 174، ص3[ خصوص آموزش دختـران و حمايـت از خـانواده بـود    
اليت هنـري  اند و در فع رتبه يا متجددي بوده پدران زنان نقاش نيز اغلب از كارمندان عالي، ميان

اغلب  ،در كنار مادري صبور .اند ورود به فضاي اجتماعي نقش بسزايي داشته ها براي آن و تشويق
انـد؛   همسران نقش حـامي را ايفـا كـرده   ي سنتي و مقاوم، پس از پدران، به ترتيب برادران و گاه

ا فوت يـا فقـدان   كه پس از فوت پدر يهايي  نهايت نمونه تر و محدودتر از پدران و در البته محتاط
اين امر  1.اند اند طالق يا تجرد دائمي را تجربه كرده برادر شانس داشتن همسري حامي را نداشته

گذاري، برخورداري از مـردان حـامي و    دهد كه در فضاي مردساالر ايران، در كنار قانون مي نشان
  .نقش بسزايي در رشد آنان داشته است زنان صبور متجدد در خانواده

  زنان جايگاه يارتقا در آن نقش و آموزش
ادامـه يافـت و    ،ماننـد اواخـر قاجـار   ، پهلـوي نيـز  هـاي   تعليم و تربيت دختران در نخستين سال

شدن تحصيالت ابتدايي را تصـويب   قانون اجباري 1322مرداد  6نهايت نمايندگان مجلس در  در
برابـر   و دوهـا   تعـداد آموزشـگاه   افزايش. سوادان شد تدريج سبب افزايش آمار با اين امر به. دندكر

گسـترش  ة دهنـد  نشـان  1327ــ 1322هاي  آموزان دختر دبيرستاني بين سال شدن تعداد دانش
 .سـوادآموزي راه را بـراي هنرآمـوزي رسـمي نيـز فـراهم كـرد        .]66ص ،32[ آموزش زنان است

 ير شـد در مدارس متوسطه فراگ 1320ـ1300از  غربي نقاشي ةتدريس رسمي و به شيودرواقع، 
سـيس دانشـگاه تهـران در    أت دو سـال پـس از   اولين گروه زنـان، . ]182 و 78 و 12ـ10، ص20[

هـاي   سـيس هنرسـتان  أروند رو بـه رشـد ت   ،در اين بين. ]23ـ20، ص6[ به آن راه يافتند 1317
صـنايع مسـتظرفه و    ةآغاز شده بود، با افتتاح مدرسـ  1297كه از تهران و در  ،صنايع مستظرفه

                                                        
  .]5ـ4، ص52 ؛5ـ4ص  ،51؛ 7ـ4ص ،40 ؛26؛ 30[ :رك .1
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. بـه اوج خـود رسـيد    1340و  1330ة تبريز، اصفهان و رشت و همدان در دو دهـ اي ه هنرستان
هـا   شدند و امكان تحصيل در اين هنرستان مي تدريسها  آن سازي در مينياتور و مجسمه ،نقاشي

كـه   ،هنرهـاي زيبـا   ةدانشـكد ، 1319سـر انجـام در   . ]77ـ70، ص54[ براي دختران فراهم بود
، 19[ آغـاز بـه كـار كـرد     ،در سطح آمـوزش عـالي در ايـران بـود    هنري دولتي ة نخستين مدرس

وزارت معـارف، اوقـاف و صـنايع    توجه به امور و لزوم عملكرد  ،مرور زمان ترتيب و به به. ]211ص
داراي متـولي  اي  همقول البقرا در  هنر ،كل هنرهاي زيبا و وزارت فرهنگ و هنر ةمستظرفه، ادار

  .كرد بدلريزي به امري اجتماعي  و برنامه
هاي  سو، پيروي از شيوه دو گرايش متمايز در هنر رسمي زمان رضا شاه وجود داشت از يك

خانه نيز  نقاشي قهوه. كوشش براي احياي نگارگري قديم ،هنر آكادميك اروپايي، و از سوي ديگر
گرايـي   سازي و باسـتان  التقاط در معماري و مجسمه. هنر رسمي شكوفا شده بودة خارج از حوز

  .]891ـ889ص ،19[ جديد در هنر آغاز شداي  هبا بركناري رضاشاه، دور .هم معمول بود
از . هفتاد سال پس از شروع جنبش مدرنيسم هنري در غرب، پژواك آن به ايـران رسـيد    تقريباً،

يافتند تـا در   سوي ديگر، به دليل نحوة ارائة دروس در دانشكدة هنر دانشجويان اين امكان را مي
، با توسعة فعاليت نقاشان 1320سان، از اواخر دهة  بدين. آزمايي كنند رهاي تجسمي ذوقاغلب هن

ينـال   اندازي نخستين نمايشگاه بـي  راه. نوپرداز، توجه كارگزاران فرهنگي كشور به آنان جلب شد
 و 554 و 440ص ،19[ترين اقدام رسمي دولت در تأييد جنبش نوگرايي بود  مهم) 1337(تهران 

  .به اوج خود رسيد 1350و  1340از هنر در دو دهة هاي دولتي  اما حمايت. ]593ـ592

  آنان سياسيهاي  گفتمان و فكران روشن اجتماعية طبق
دار منجر شد كـه شـامل    سرمايه غير 1متوسط جديدة رشد نظام اداري و آموزش به پيدايش طبق

كه كنشگران اصـلي در ايجـاد   د بو فكران و هنرمندان آزاد، دولتي و نيز روشنهاي  صاحبان حرفه
 متوسـط ة طبقـ  رشدة واسط به زنان، حضور چه اگر ،در اين دوره. و نوسازي حكومت پهلوي بودند

اغلـب   بـر  مذهب قدرت د،ش تقويت داد، مي نشان مذهبي شرايع به كمتري تعلقات كه جديدي
حضـور زنـان     ،20تا پيش از شهريور  ،رو اين از. ]160، ص42؛ 277ـ276، ص6[ طبقات باقي بود

مشـكالت  . شـد  مـي  كـرده و طبقـات ممتـاز جامعـه     و اجتماع محدود به زنان تحصيل ها هدر ادار
زنـان  . ]359، ص42[ اقتصادي كشاندهاي  رضاشاه، زنان نيازمند را به بنگاهة اقتصادي اواخر دور

نافي عفـت و  كه كاركردن زنان در خارج از خانه را م، مذهبي نيزهاي  زيادي شاغل شدند و گروه
 درواقـع، . ]3، ص18؛ 3، ص17[ زدند مي مردان دامن هاي دانستند، بر اعتراض مي شرايع مذهبي

                                                        
 ةسرماياي پديد آمد كه گرچه چندان  طبقه ،وران بودند و پيشه سنتي كه شامل بازاريان، روحانيانر كنار طبقة د .1

  .]162ـ152، ص12: [رك. نداشتند، سرماية فرهنگي بااليي داشتنداقتصادي 
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اعتراضات اجتماعي ايـن دوره، فشـارهاي شـديد    ة يكي از داليل مهم بازشدن پاي زنان به صحن
ـ  تـا  داد اجـازه  آذربايجـان  دموكرات ةفرق به تغييرات همين شايد]. 66ص ،32[ اقتصادي بود  هب

هـايي   متوسط جديد، نسلة پيشين طبقهاي  خالف نسل بر 1.ندك اعطا رأي حق منطقه اين زنان
ة شده و از فرهنگ عامه بومي و شـيو  غربي اي  طور فزاينده كه پس از رضاشاه به بلوغ رسيدند به

گفتمان سوسياليسـم و حـزب    ـ ناسيوناليسم و ماركسيسم ،رو اين از. رفتار اسالمي فاصله گرفتند
 دوران پايـان  .فكران و هنرمنـدان رونـق گرفتـه بـود     پس از جنگ جهاني دوم ميان روشن ـ توده

 ،از سـوي ديگـر   .نهـاد  نـام  ايـران  در ـ ملي ةجبه ـ دموكراسي گفتمان آغاز توان مي را اول پهلوي
نيـز در ايـن    ــ  ]210ــ 202، ص12[ ـ دموكرات آذربايجان ةمانند فرقـ  خودمختاريهاي  گفتمان

 ناپـذير متوسط جديد و نيز زنان شهري در اين سه گفتمان انكارة حضور طبق .سر بر آوردنددوره 
 ، نيـز اغلـب آنـان يـا بـا رژيـم مخالفـت       1332 يبا خروج رضاشاه از كشور و در پي كودتا. است
 ،در كنار ايـن سـه گفتمـان   ]. 184، ص12؛ 90ـ88، ص8[ دل بودند آن دو ةورزيدند يا دربار مي

متوسط سـنتي بـه آن گـرايش داشـتند     ة كرد و طبق مي فعاليتـ  1338ـ  شيعه گفتمان مقاومت
زنـان بـه كسـب حقـوق و امتيـازاتي      هـاي   افزايش سطح آگـاهي  ،به اين ترتيب]. 101، ص21[

بـه حـق    ،مـذهبي  سياسي يا شـبه هاي  ا وجود مخالفت، ب1341در ، كه چنان د؛شبرايشان منجر 
اي  ه، چگونگي وضعيت سياسـي زنـان در هـر جامعـ    شك بي]. 79ـ23، ص38[ رأي دست يافتند

اغلـب   .]229، ص6[تابعي از ميـزان وجـود دموكراسـي و مشـاركت آنـان در آن جامعـه اسـت        
 ءمتوسط شهري نيز به دنبال آن بودنـد و زنـان انـدكي كـه جـز     ة فكران و هنرمندان طبق روشن
دنـد يـا انجـامش را صـالح     كر يـا علـل آن را درك نمـي    1357 با وقوع انقـالب  ،باال بودندة طبق
خدمات هنري بـه   به علت مبارزات يا ،قبل و بعد از انقالبها،  حتي برخي از نمونه. دانستند نمي

  .اند دربار زندان را تحمل كرده

  شهرنشيني مزاياي و اجتماعيهاي  فعاليت
داي قاجار تهران از ابت .زنان نقاش اغلب بزرگسالي خود را در تهران گذراندند ،كه گفته شد چنان

 را جديـدي  عصـر  شاه رضا گذاري تاج با 1305 بودن برخوردار بود و در از مزايا و معايب پايتخت
مĤب فعال در بيرون از خانه و ساختار اقتصادي  وي نهادهاي آموزشي غربي، زنان غربي .كرد آغاز

هـاي   فروشـگاه گـذاري و   سـرمايه هاي  ارتباطي، بانكهاي  دولتي، شبكههاي  نوين اداري، كارخانه
، ص 4[ برابر افزايش يافـت  5/3 ،1320تا  1300كه جمعيت تهران از  چنان. كردبزرگ را فراهم 

شهرنشـيني سـير صـعودي و     ،در دوران پهلـوي دوم  .]184 و 174 و150ـ149 و 110 و76ـ70
نيـز   سسات مختلف زنانؤتمركز م. ]251ص ،3[ تهران باالترين نرخ مهاجران روستايي را داشت

                                                        
  .]16[ :رك .افتاد اتفاق كشور در بار يننخست براياز سوي آنان  امر اين .1
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عـالوه بـر   . ]256ص ،3[ درصد كل امكانات كشور را در خود داشـت   50تهران بود و بيش از در 
تحصيالت، اشتغال و امنيت . تجربه كرد 1350و  1340ة تهران معماري مدرن را در دو ده ،اين

مثبت بگذارد و زنان نقاش نيـز بـه    تأثيردسترسي زنان هاي  اجتماعي توانسته بود بر تنوع عرصه
  .ت در تهران، از امكانات بهتري نسبت به زنان هنرمند شهرهاي ديگر برخوردار شدندلطف اقام

  خاص هاي زمينه
  هنر به اسالم نگرشو  مذهب و زنان

 انـد،  اسـالمي  حجاب فاقد ]60[ مانده باقيها  آن از كههايي  عكس در اين دوره نقاش زنان اگرچه
  .كاهد نمي آنان سرنوشت در مذهبيهاي  نگرش گذاري اثر از امر اين

 قـانون  مـواد  بـه  اي مـاده  الحـاق  بـا ، سنتي ي كشور در طبقه پرنفوذترين عنوان به ،ناروحاني
در رژيم جديد نيـز نفـوذ   شوند و عنوان ناظران مشروعيت وارد مجلس  توانسته بودند به مشروطه

در پـي   روحانيـت را  سياسـي  موقعيت  سكوالر پهلوي، تنزلهاي  اما سياست. خود را حفظ كنند
 و اسـتعمار اسـت  ة نشاند آنان در طول دوران پهلوي دوم نيز معتقد بودند كه دولت دست. داشت
دادن  انجـام  بـراي  دولت قانوني فرا اقدامات با و نگريستند مي ترديد ةديد با را دولت اقدام هرگونه

در  ،در اين ميـان ]. 168ـ161ص، 43؛ 136ـ111، ص22[كردند  مي مخالفت شدت به اصالحات
 بـر  گـذار  تأثير عوامل ترين مهم از زنان حقوق از فكران بر حمايت روشن عالوه ،گذشتهة طول سد
 مـرد  پـاي  بـه  پـا  زن ،قرآنـي  تفكـر  در. اسـت  به آنـان  مذهبي مختلفهاي  طيف باور زنان جايگاه
ضـعف   ،از نقصان عقلي زن سخني به ميان نيامده و در روايـات  و در آن گراست اوج و پذير تكامل

، 5؛ 1[ شود مي به عواطفش ربط داده ،عقل او يك استدالل جزئي بوده و اگر استدالل كلي باشد
 دو ـ و نـه دينـي   ـ مـذهبي  منظـر  از ،در ايران ي،طوركل هب. ]205، ص 50؛ 370 ص ،25؛ 90ص 

 .دينـي  فكران رويكرد روشن و دوم سنتي رويكرد نخست. دارد وجود زن جايگاه به نسبت رويكرد
اسـت   اسالمي تاريخ مختلفهاي  دوره در ديدگاه غالب مشهورترين و ترين سنتي قديميرويكرد 

  .دارد قرار راستا اين در... زنان، افزايش سن ازدواج و آموزش مدارس و تأسيس با مخالفت و
 احاطـه  دليل به هم ؛است جامعه در زنان ةكنند محدود عوامل ترين مهم از يكي رويكرد اين

 طـوالني  سـنوات  طـول  در قـدرت  جريان به رويكرد اين نزديكي دليل به هم و عموم ذهنيت بر
  .]12ـ10 ص ،55[

مرحـوم عالمـه    تفسـير الميـزان  با چاپ . گيرد مي شكل 1350تا  1340ة رويكرد دوم از ده
هللا ا آيتهاي  طباطبايي و آثار استاد مرتضي مطهري و دكتر علي شريعتي آغاز و سپس با ديدگاه

دفـاع از  : كلي ايـن طـرز تفكـر چنـين اسـت     هاي  مشخصه. دشو مي جديدي ةخميني وارد عرص
كيد بر رجحـان  أهويت انساني زن و برابري وي با مرد و دفاع از جواز مشاركت اجتماعي زنان و ت
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اي  هفرهنـگ سـنتي اسـالمي آمـوز     كـه  گفـت توان چنين  مي اسالم و هنر نيزة رابط بارةدر 1.آن
به شـرط آنكـه باعـث اتـالف      ،هنر با اسالم ،نيز فقه شيعه نظرم از. خاص پيرامون هنرها نداشت

 نيسـت،  مخـالف  تنهـا  نـه  اعانت از ظلم و ظالم و آزار ديگران نشـو  ،غفلت از ياد خدا ،وقت، فساد
 و مبـاني  طرفداري .نيست قائل جنسيتي محدوديت هم هنرمند براي و كند مي تأييد را آن بلكه
اهميـت هنـر و هنرمنـد در     گـواه  همه متعهد، هنرمندان و نره از اسالم و پيشوايان ديني منابع

از مشـروطه   ،زنان مسلمان ايـران  ،مجموع در]. 233ـ211 ص ،47؛ 85ـ48 ص ،24[ اسالم است
بسـا دردنـاكي    بسـيار و چـه  هـاي   با روحانيت معتقد به رويكرد سنتي كشـمكش ، 1340ة تا ده
اخـتالف بـين زنـان و    ة زاوي 1340ة ني در دهطلبان دي فكران و اصالح اما طلوع روشن .اند داشته

از مشروطه تا پايان پهلوي اول ]. 26ـ20 ص ،13[روحانيت را نسبت به ادوار گذشته كاهش داد 
در فراهم كردن شـرايط مناسـب بـراي حضـور زنـان       ،خصوص ارامنه به ،نقش زنان غير مسلمان

عال اين زنـان نيـز بـه تغييـر     حضور ف .آموزشي و هنري قابل تقدير استهاي  مسلمان در عرصه
 و 63ـ62ص ،31[ گردد مي بازها  قوانين شريعت آنان در حجاب و اختالط با مردان در گذر قرن

  .]165، ص 49؛ 439 و 66

  هنري رويدادهاي وها  از نهاد فرهنگيهاي  سياست حمايت و ملكه
از سـوي   .يـران دانسـت  توان نمود تغييرات فرهنگ بدن زنان ا مي ملكه در ايران دوران پهلوي را

 مناصـب  زنـان  اجتمـاعي،  تحـوالت  رغـم  بـه ، رضاشاه سلطنتة سال شانزده مدت چه در اگر، ديگر
ــه عمــومي ــد دســت ب ــداد همســران شــاه از  ، ]23، ص44[ نياوردن ــا گذشــته تع در مقايســه ب

نهايـت نقـش ملكـه از نظـر      و در شـد همسري در دوران پهلوي دوم مبـدل   همسري به تك چند
رضاشاه تا قبل از رسيدن به سلطنت به ترتيب بـا چهـار   «. قوقي نمودي كامل يافتحقيقي و ح

جهت افـزايش قـدرت و   ها  ازدواجة بقي ،توان گفت به جز ازدواج نخست مي كه 2»زن ازدواج كرد
الشكل كردن لباس، ايجـاد نظـام آموزشـي و حـق زنـان بـه        قانون متحد. پيوندهاي سياسي بود

چاپ تمبر با فيگور زنان  3،بازي در نمايش ،ن و حتي رانندگي كالسكهحضور در سينما و رستورا
حضـور و گسـترش   . خواني، ديده و شنيده شدن زنان را به امري عرفي تبـديل كـرد   و حتي آواز

. حضور زنان را در فضاي اجتماعي نهادينه كرد ]83ـ75 ، ص11[بانوان هاي  كانون پيشاهنگي و
گيـري   از شـكل ] 503ـ500، ص 4[شهري  فضاهاي ساخت يزن توجه به شهرسازي و كه درحالي

                                                        
  ].50؛ 189ـ60، ص 34؛ 23؛ 198ـ178 ، ص4ج و 278-260ص 2ج ،37: [رك .1
  .]59[ :رك.براي آشنايي با همسران رضاشاه و روند ازدواج هايش .2
 در مسـلمان  زنـان  ديگـر  حضـور  ضرورت تدريج به تئاترة صحن در ايراني يهودي و ارمني زنان حضور .3

  .]73ـ72 ، ص11[ :رك .كرد مطرح را تئاترة صحندر  1301
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نوع جديدي از مصرف با محوريت فردگرايي بـه عـادات   . داد مي متوسط و عادات آنان خبرة طبق
خصوص مد و در اين ميان زنـان طبقـات تـراز اول الگـوي ديگـر زنـان        به ؛شهروندان تبديل شد

انـدوزي دخالـت    ثـروت ة سياست بـه قاعـد  ديگر همسران رضاشاه در ، به جز تاج الملوك. بودند
وضـوح در   همراه با دخترش اشرف بـه  1320خصوص پس از  به داشتند، اما او مادر وليعهد بود و

دو سـال قبـل از   ، با ازدواج محمدرضا. ]34ـ32، ص 56؛ 207، ص 41[ كرد مي سياست دخالت
تـردد  . دربار افزوده شد زني ديگر به ،دؤافوزيه ف ،با نخستين همسرش، 1318به سال ، پادشاهي

گر نقش علني ملكـه در كنـار    آغازها  شاه جوان با همسرش در فضاي عمومي و شركت در جشن
 1329در  ،ثريـا اسـفندياري   ،دومين همسر شـاه  ]70ـ69 ص ،36[پس از طالق فوزيه . شاه بود

گ جهـاني دوم  تشريفات زنـان دربـار در اوج جنـ   هاي  نبايد از هزينه ،در اين بين. وارد دربار شد
مريكـا نقـش   اكه در افزايش ارتباط اقتصـادي بـا آلمـان و     ،ثريا. ]73ـ60ص ،29[ چشم پوشيد
وي خـود را  . ]72ــ 70، ص15[ گرفت ميعهده رب نيز تشريفاتيهاي  فعاليت اغلب ،اساسي داشت

يـز  او ن ،سـرانجام  .]22، ص10[ داند كه كودتا عليه مصدق را به شاه پيشنهاد دادند مي از كساني
عنـوان   فـرح ديبـا بـه   ، 1338در آذر . از شاه جـدا شـد   1336تواني در تولد وليعهد در نابه دليل 

  .سومين و آخرين همسر به عقد ازدواج محمدرضا درآمد
او با تولد وليعهـد در   .معمولي بوداي  از خانوادهو  معماري از فرانسه ةآموخته رشت فرح دانش

لقب گرفـت  ، شهبانو ،عنوان شخص دوم كشور و به شد ريگذا تاج 1346در  ايران و ةملك 1339
 و فرهنـگ  راسـتاي  در ملكـه  گـذارترين  اثر و ترين توان مهم مي فرح را. و اختيارات فراواني يافت
بنگاه ترجمـه   ،زيبا هنرهاي كل ةادار افكار، پرورش چونهايي  سازمان. هنر دوران پهلوي دانست

امـا بـا   ، سـيس شـده بودنـد   أي بودند كه قبل از فرح تو نشر كتاب از اركان مهم سياست فرهنگ
هنري  ،سازمان و انجمن فرهنگيهفده بيش از  نيز 1350و  1340ة طي دو ده حضور فرح تنها
تهـران،   فيالرمونيـك  انجمن: توان به مواردي چون ها مي آن از ميان. سيس شدندأو دانشگاهي ت

 فلسـفه  سـلطنتي  شـهر و انجمـن   تئـاتر  ،كيرود تاالر، فكري پرورش كانون ايران، فرهنگ بنياد
 هنـر  نظير جشـن هايي  و جشنها  نيز برگزاري جشنواره 1356تا  1341هاي  در سال. اشاره كرد

 ص ،35[ و ]243ـــ240 ص ،46[ رشــدي داشــت بــه فــيلم افــزايش روهــاي  و جشــنواره شــيراز
عـالي   ةمدرسـ هنرهـاي معاصـر،    ةچون موزهايي  اهتمام به طراحي و ساخت مكان .]141ـ140

 بـيش از ، عالوه بر ايـن . ]325ـ118، 59[ مقابر مشاهير از ديگر اقدامات وي بوده است دختران،
ايـن  . ]60[ ...كبود، تاالر ايران، بورگز، سـيحون و : سيس شدند؛ مانندأت نگارخانه در دوران او 22

فضـاهاي  ي بـر دسترسـي بـه    مـؤثر با وجود تضاد طبقـاتي و فسـاد دربـار، نقـش      ،اقدامات فرح
  .پهلوي داشتة هنرمندان و ترميم چهر ةتقويت اشتغال و بني ،فرهنگي
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  گروهيهاي  رسانه و فرهنگ سازي عمومي
با توجـه بـه سـطح درآمـد افـراد، ميـزان دسترسـي در سراسـر كشـور،           ،در طول دوران پهلوي

از يزيـون  نهايـت تلو  سـينما و در  ،به ترتيب مطبوعـات، راديـو   ،سوادي و افزايش تضاد طبقاتي بي
  .بودند هاي مؤثر رسانه

اما مطبوعات به  ،اگر چه در سراسر دوران رضاشاه تعداد مطبوعات سير نزولي را طي كردند
درصـد مطبوعـات در ايـن دوره در    شصـت  . متوسط بدل شـدند هاي  اتفاقي روزانه براي خانواده

 مـردم  درصد 15 تا 10 تنها 1320 در .رسيد مي فروش به و مابقي در تهرانها  شهرهاي استان
اخبار كودتا و  از سرشار 1330ة داشتند و ده كمي تيراژها  روزنامه اغلب ،بنابراين. باسواد بودند

  ].511ـ500 ص ،5[ بود مطبوعات براي آشوب
بـه   2شـمار راديـو از   . اي كردند العاده هاي گروهي در پي افزايش قيمت نفت رشد فوق رسانه

هــاي  هــزار دســتگاه و شــمار بليــت 700ميليــون و  1ار بــه هــز 120ميليــون، تلويزيــون از  4
هـاي   ايـران در دهـه  . ]526ص  ،4[ميليـون قطعـه رسـيد     110بـه   20شدة سينماها از  فروخته
در پـي آن،  . ]188ص  ،35[، شاهد گسترش بيش از پـيش فرهنـگ غـرب بـود     1350و  1340

و هنرپيشـگان بـه سرمشـق     مطبوعات ايران به ارائـة الگوهـايي غربـي پرداختنـد و خواننـدگان     
بـا آن   1308چـه مـردم ايـران از     و اما دربارة راديو اگـر  .]60ص ،39[ .جوانان و زنان بدل شدند

 فـرا  گـوش  به و از آنجا كه مردم .يافت گشايش 1319 سال در تهران راديو آشنا شدند، ايستگاه
. گرفــت رارقــ عامــه اســتقبال مــورد ســرعت بــه داشــتند، آشــنايي اخبــار دريافــت جهــت دادن

دادنـد   مـي  را بـه خوانـدن تـرجيح    شنيدن مردم باز بود، يافته كاهش سوادي بي آمار كه درحالي
سـازي ايـن    توان گفت عمدتاً فـيلم  خصوص سينماي دوران رضاشاه نيز مي در .]77ـ64، ص45[

 آهن و تأسـيس بانـك ملـي ايـران     گذاري رضا شاه، افتتاح راه هاي مربوط به تاج دوره شامل فيلم
چيـان زن در   شـا  در كنار حضور مـردان، حكـم كشـف حجـاب باعـث شـد كـه تعـداد تمـا         . بود

فـيلم   1329كوشـان در   اسـمعيل  در پـي حضـور زنـان، دكتـر    . هاي سينما افـزايش يابـد   سالن
ايـن فـيلم بـا    . را ساخت و نقـش اول را بـه يـك خواننـدة مشـهور بـه نـام دلكـش داد         شرمسار

هايي شد كـه رقـص و    نامة سست آن دستماية فيلم تأسفانه فيلماستقبال بسيار مواجه شد، اما م
دهد كه كلمة دختـر بـه    ها نشان مي بررسي عناوين فيلم. شد آواز دو ركن اصلي آنان قلمداد مي

فـن دوبلـه مـوهبتي بـود كـه      . كار رفته اسـت  بيشتر از هر كلمة ديگري به علت جذابيت جنسي
نماي ايـران شـد و بـر توليـد و فرهنـگ عامـه اثـر        بالفاصله بعد از جنگ جهاني دوم نصيب سي

 1350بينـيم كـه سـينماي داخلـي از نيمـة دهـة        پـس از آن، مـي  ]. 422ــ 416، ص 5[گذارد 
در تهـران، اغلـب، دختـران و    . منزلة يك پديدة اجتماعي در نظر گرفتـه شـده اسـت    به) 1950(

يرانـي در  ااي  هـاي حرفـه   يستگراف با وجود. رفتند زنان در روز با بستگان مردشان به سينما مي
انـدام را نشـان   كننـدة   يـك تحر يرتصـاو ينماها سـ هـاي   و تـابلو  ها پرده بيشترمتأسفانه اين دور، 
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كه در آغـاز قـرن بيسـتم، فـيلم وسـيلة سـرگرمي طبقـة         درحالي ].424ـ423، ص 5[دادند  يم
تـر شـهري    يينفـيلم بـه وسـيلة سـرگرمي طبقـات پـا       1350اما از نيمة دهة . باالي اجتماع بود

پا به ايـران گـذارد، سـازمان راديـو و      تلويزيون 1337با آنكه در ]. 435ـ431، ص 5[تبديل شد 
 عـالي  هـاي  دليل مجموعـه  اين سازمان را بايد به. آغاز به كار كرد 1346 سال در تلويزيون ملي

 متهورانـه  شـكلي  به 1350 دهة اواخر تا ها حتي سنتي در آن زندگي شيوة و ايراني هاي هنر كه
ميليـون خـانوار تحـت     4، 1357اسـاس آمـار در سـال     بر. داد امتياز اعتبار و آمده، در نمايش به

ــالي  ــد؛ درح ــوني بودن ــه فقــط  پوشــش تلويزي ــتند   7/1ك ــون داش ــر تلويزي ــون نف ص  ،5[ميلي
سان، تاريخ فرهنگي ايران در طـول نـيم قـرن بـا حجـم عظيمـي از مـتن و         و بدين]. 447ـ446

  .اند ها را داشته مندي از كلية آن زنان نقاش نيز امكان بهره. شد تصوير مواجه

  گيري نتيجه
انقالب مشروطه آنـان را از  ة زنان به واسطة شد ميت تحريكحناديده گرفته شدن، ها  در پي قرن

با ظهور پهلوي، با اقداماتي از باال به پايين و مبتني بـر  . دكرگر  بيرون كشاند و مطالبهها  اندروني
الملل،  بينگريزي همگام با فضاي حاكم بر  گرايي و قوم سازي و نيز باستان ديني گرايي و غير بغر
قـانوني، از فضـاي   هاي  هرچند تحت حمايت ،زنان توانستند ،جهانيهاي  خصوص بعد از جنگ به

و موقعيت اجتماعي خويش را تـا حـد مشـاركت    شوند مند  تر شهري و امكانات آن بهره گسترده
شـخص   عنـوان دوم  بـه ، تبلـور نقـش ملكـه   اين موقعيت اجتماعي بـا  كه  چنان .اال ببرندسياسي ب

و فقدان پايگاه اجتماعي ها  به دليل هزينه يگاه او چند اقدامات هر. وجاهت حقوقي يافت، كشور
در ايـن  . پوشـي نيسـتند   قابل چشـم تأثيرات آن  ،انجاميد هايي در بين توده به انحراف و اعتراض

هـاي   بـاال بودنـد توانسـتند از كـالس     متوسط رو بهة زنان هنرمندي كه از طبق ،عيفضاي اجتما
پـدراني متجـدد و    ،قبل از هر چيز ،اين زنان. مند شوند هنري رسمي تا سطح آموزش عالي بهره

هـاي   كرد و ديگري حاشـيه  مي بازها  آن كه يكي راه ترقي را براي داشتندمادراني صبور و شجاع 
همسراني كـه   ياغلب پدران، برادران و گاه. كرد مي مدني را برايشان كمرنگة دردناك اين تجرب

سـاالري مفـرط    كوشيدند بـا وجـود پـدر    ،در مقام همسري سنتي و در مقام پدري متجدد بودند
مختلف در كنـار افـزايش دسترسـي بـه     هاي  حضور رسانه. را براي رشد آنان بگشايندهايي  روزنه

 ةيافتـ  سبب شد تـا آنـان بـه زنـاني تربيـت      ،بصرية تقويت حافظ فضاهاي فرهنگي و آموزشي و
ناپذير در مقام فرزند، همسر، مـادر و يـك زن    فرهنگ هنري تبديل شوند و طي تالشي خستگي

 12زن در  166 حدود .بياويزندها  خود را بر ديوار نگارخانههاي  مترقي از موانع گذر كنند و تابلو
  .است ناپذيرشان از زندگي مدني انكارزناني كه سهم؛ گالري 24سال در 
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