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  1380هاي هنري در ايران دهة  تقسيم جنسيتي فعاليت
  1اعظم راودراد

  چكيده
گويي به  اين مقاله در پي پاسخ. اند هشدهاي هنري مختلف  ها در حوزه هنرمندان زن از نظر حضور آن ،در اين مقاله

آيـا   .2. هاي اخير، تعداد زنان هنرمند در هنرهاي مختلف افزايش داشته است يا خير آيا در سال .1. دو سؤال است
شـده و   اسـنادي انجـام   ةاين تحقيق با اسـتفاده از مطالعـ   .حضور زنان در هنرهاي مختلف يكسان است يا متفاوت

ايـن رشـد در    ؛ ثانيـاً هاي هنري زنان در مقايسه با گذشته رشد داشته اسـت  فعاليت دهد كه اوالً ها نشان مي يافته
نويس نسبت بـه تعـداد زنـان     هنام نمايشو  ساز فيلمان تعداد زن. هاي مختلف هنري به يك ميزان نبوده است حوزه

در مقايسـه بـا نسـبت     يادشـده يك از هنرهـاي   نسبت زنان در هر ،بنابراين. ساز بسيار كمتر است نقاش و مجسمه
ها در نقاشي فعاليـت   ي حضور دارند، بيشترين آنساز فيلمكه كمترين نسبت زنان در  حالي در. مردان متفاوت است

سؤالي كه در تبيين  .اند كه در حال حاضر زنان نقاش از نظر كمي حتي از مردان نقاش فزوني گرفته حدي به؛ دارند
هاي متفاوتي در هنر  گذارند تا به شيوه ها مطرح شده اين است كه آيا عوامل اجتماعي بر زنان و مردان اثر مي يافته

  .داده شده استپاسخ مفصلي به اين پرسش  ،در اين مقاله. ظاهر شوند يا خير

  كليد واژگان
  .هنرمندان ،زنان ،شناسي هنر جامعه
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  مقدمه و طرح مسئله
شناسي هنر در ارتباط با زنان هنرمند همواره اين بـوده اسـت كـه چـرا در      يكي از مسائل جامعه

اين در حالي اسـت كـه در عصـر حاضـر، زنـان      . تاريخ هنر چندان نامي از زنان برده نشده است
تا قبل از ورود چشـمگير زنـان   . اند هاي هنري مشغول در سراسر جهان به فعاليت هنرمند زيادي

به عرصة هنر، تحليل انديشمندان اين بوده كه نبوغ و خالقيت امري مردانه اسـت و زنـان از آن   
عـوض،   در. اما امروزه حضور زنان در هنر عمالً ايـن تحليـل را ناكارآمـد كـرده اسـت     . اند بهره بي

اساس اين تحليـل، عوامـل اجتمـاعي مختلـف      بر. شناختي جاي آن را گرفته است تحليلي جامعه
يكي از اين عوامل جنسيت است كه از جنس به . موجب حذف زنان از هنر در گذشته بوده است

  .يك از دو جنس اشاره دارد معناي بيولوژيك آن متفاوت است و به انتظارات اجتماعي از هر
شناختي به هنـر زنـان نوشـته شـده اسـت و در پـي        كرد جامعهاساس اين روي مقالة حاضر بر

هاي اخير، تعداد زنان هنرمنـد در هنرهـاي    آيا در سال. 1. گويي به دو سؤال مشخص است پاسخ
آيا حضور زنـان در هنرهـاي مختلـف يكسـان اسـت يـا       . 2مختلف افزايش داشته است يا خير؟ 

ها جهت تحليـل ثانويـه در ايـن مقالـه      هاي آن با توجه به تحقيقات پيشين، كه از يافته. متفاوت
استفاده شده است، پاسخ سؤال اول مثبت است و در پاسخ بـه سـؤال دوم نيـز بايـد گفـت كـه       

 .شود هاي آشكاري مشاهده مي تفاوت
. شـود  با اين توضيحات، در اين مقاله ابتدا آمار رشد كمي زنان هنرمنـد در ايـران ارائـه مـي    

نهايـت، هـدف    در. شـود  هاي مختلف تشـريح مـي   نري زنان در عرصههاي فعاليت ه سپس تفاوت
اصلي مقاله ارائة پاسخي تحليلي به اين سؤال است كه عوامل اجتماعي چگونه بر اينكـه زنـان و   

  .گذارند هاي متفاوت هنري مشغول باشند تأثير مي مردان در فعاليت

  منزلة چارچوب نظري شناسي هنر به جامعه
در . شـود  شناسـي هنـر بـراي سـاخت چـارچوب نظـري اسـتفاده مـي         در اين مقاله، از رويكرد جامعه

ها هستند، هنـر   هاي ايدآليستي كه سردمدار آن در حوزة فلسفة هگل و در حوزة هنر رمانتيك ديدگاه
عـادي   شود كه بـرخالف افـراد   اي تلقي مي شود و هنرمند تافتة جدابافته فارغ از تأثير جامعه تصور مي

شناسان هنر با طرد چنين ديدگاهي، هنـر را   جامعه. يازد به خلق آثار هنري مطلق و حقيقي دست مي
  ].19؛ 18؛ 15؛ 8؛ 4؛ 2؛ 1[دانند  در ارتباط تنگاتنگ با شرايط اجتماعي و متأثر از آن مي

شناسـان هنـر، موضـوع را بـه      شناس انگليسي، در مقايسه با ديگر جامعـه  جانت ولف، جامعه
جانـت  . جانبه مورد توجه نظري و تئوريك قرار داده و ابعاد آن را بررسي كرده است صورتي همه

شناسان پيش از خود در اين زمينه نيز توجه كرده و درنهايت عـواملي   هاي جامعه ولف به ديدگاه
  .اند شدن افراد مؤثر بوده را در مدل تحقيقي خود استخراج كرده كه بر هنرمند
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اجتماعي است و عوامـل گونـاگون اجتمـاعي در     يشدن فرايند كه هنرمند استمعتقد  ولف
  :دگوي اين زمينه مي در او .گذارند تأثير مي فردن شد هنرمند

چـه كسـاني هنرمنـد     اينكـه نهادهاي اجتماعي بر بسياري چيزهـا از جملـه    ،در توليد هنر
بخشند  خود را تحقق مي هنرشوند، چگونه  وقتي هنرمند مي ،شوند چگونه هنرمند مي، شوند مي

شود و در دسترس همگـان   مي اجرا ،شود توانند مطمئن باشند كه اثرشان توليد مي و چگونه مي
  ].52، ص19[ مؤثرند، گيرد قرار مي

 يواقعيتـ  و بنـابراين شـدن تـابع عوامـل اجتمـاعي      هنرمنـد شـود كـه    در ادامه متذكر مي او
  :استمند  ساخت

 ايـن مند و همـواره نيـز چنـين بـوده اسـت و       است ساختشدن مردم امري  هنرمند ةطريق
آشـكار   نسـبتاً درستي اين مطلب را از چند نكتـه  . تر صادق بوده است ويژه در قرون نخستين به

و برخورداري ( وقت شدن مستلزم داشتن سواد است تمام ةنويسند، مثال براي .توان نشان داد مي
و نيز احتياج به اوقـات  ) پذير نيست يت امكاناقشار جمع ةهم براياز آموزش و پرورش هميشه 

 ،به همـين دليـل  . دارد) هاي پشتوانه نوع تأمين از لحاظ درآمد يا دارايي يكو بنابراين (ت غفرا
ور بـه دنيـا    متوسـط پيشـه   ةبدانيم در قرن نوزدهم بيشتر نويسندگان در طبق كهتعجبي ندارد 

  ].53، ص19[ آمدند مي
زنـان   بـه موضـوع  شـدن افـراد    مؤسسـات آموزشـي در هنرمنـد    رتأثيبا اشاره به ولف سپس 

هاي هنـري و ايـن    به آموزش نداشتن اين به دليل دسترسي ازكه در طول قرون پيش  پردازد مي
كسب كنند يا آنكه خود را در دنيايي كه به مردان متعلـق   هنرياند موقعيت  مؤسسات نتوانسته

 راه پـا نهنـد و كسـب موفقيـت در ايـن     ) هنـر ( در ايـن عرصـه   اند زنان نتوانسته .بود ثابت كنند
كنـد و   اسـتفاده مـي   ديگـران مورد از نتايج تحقيقـات   اين او در. برايشان بسيار دشوار بوده است

هاست كه بـه   توليد هنر قرن اجتماعيهاي  اند كه سازمان ثابت كرده« دهد كه محققان نشان مي
سـپس   او ].55، ص19[ »اند هنري بر كنار داشته توليددر مندانه زنان را از شركت  اي روش گونه

  :گويد و مي زند شدن افراد مثال مي نقش خانواده و ارتباطات اجتماعي را در هنرمند
 هنرمنـد ولـي زنـان   ، انـد  گرچه مردان هنرمند نيز معموالً فرزند هنرمندان بـوده  ،مثال براي

مـرد هنرمنـد   «ا در قرون نوزدهم و بيستم با يك ي ،اند فرزند هنرمندان بوده اتقريباً بدون استثن
  ].55، ص19[ اند نزديك داشته ةرابط» قوي و مسلط

طور كـه نسـل    همانو  است پذيري يكي از كارگزاران اصلي جامعه خانواده از نظر جانت ولف
خانواده از لحـاظ نقشـش    .خود به آن هم استايدئولوژي  ةدهند انتقال ،كند بازتوليد مي آينده را

هـاي مربـوط بـه     مدارانه و پدرساالرانه، در ايجـاد تفـاوت   هاي جنسيت نگرش حفظدر بازتوليد و 
 ،اين تعبير ولـف از خـانواده   با ].57، ص19[ آيد نيز به شمار مي» روبنايي«، كودكانجنسيت در 

ينـد  ادر فر هنـر  كننـدگان  توليـد  ةدهنـد  واحـد پـرورش  منزلـة   تـوان اهميـت خـانواده را بـه     مي
  .شدن و توليد هنري درك كرد هنرمند

پس از اين به تفاوت آثـار مـردان و زنـان، بـه علـت موقعيـت خاصشـان در         ولفجانت 
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 شناسي كار جامعه ةها بايد سرلوح اين جنبه ةكند و اعتقاد دارد كه مطالع اشاره مي ،جامعه
  :قرار بگيرد هنر

شود آثـاري كـه    باعث مي اجتماعيكلي در زندگي  طور اي زنان در هنر و نيز به مقام حاشيه
 ةبـرهمين اسـاس، مجموعـ    .داشته باشد تفاوتهاي مهمي با كار مردان  د از جنبهنكن توليد مي
 مهـم هـاي تحليلـي    اي از آثار مربوط به زنان به وجود آمده است كـه يكـي از پيشـرفت    فزاينده

  ].56، ص19[ باشدشناسي هنر  جامعه ةافزون سرلوح  نحوي دمبايد به  و مي آيد شمار مي به
شـدن يـا نشـدن زنـان در شـرايط       بحث جانت ولف بيش از هر چيزي در ارتباط با هنرمنـد 

هاي  اگرچه ولف به تفكيك جنسيتي فعاليت. است) گذشته(يا نامساعد ) امروز(اجتماعي مساعد 
كـاترين كينـگ در   عـوض،   در. هنري هم توجه دارد، بحث مبسوطي دربارة آن ارائه نداده اسـت 

بـه بحـث تفكيـك    » كاردسـتي زنانـه و هنـر مردانـه    : بخشـي بـه اشـيا    معنـا «اي با عنوان  مقاله
يكـي از  «بـه نظـر او   . هاي هنري زنانه و مردانه و داليل اجتماعي آن اشـاره كـرده اسـت    فعاليت
هـاي   هاي كليدي در بازنمايي فرهنگي جنسيت، تفكيك زنان از مردان در برخـي از زمينـه   شيوه

  ].3، ص17[» شوند و هم نازل تلقي مي زنانه آفرينش هنري است كه هم
ازاي  شوند زنانه و كارهايي كه بـه  از نظر كينگ، معموالً كارهايي كه در محيط خانه انجام مي

وند و ايـن قاعـده دربـارة كارهـاي     ش شوند، مردانه تلقي مي مزد در بيرون از خانه انجام مي دست
كند كه در ميان هنرهاي زيبا نيز نوعي تفكيك زنانـه   همچنين، توجه مي. هنري نيز صادق است

  :گويد او مي. و مردانه وجود دارد
دليـل  (سازي  آورند تا به مجسمه ها بيشتر به نقاشي روي مي زن، اصطالح زيبا در هنرهاي به
و اگـر هـم بـه    ) رود سازي بـه كـار مـي    ادي است كه در مجسمهمو »غيرزنانه«اين امر سنگيني 

ــد  ــي   ،طراحــي ســاختمان بپردازن ــاه طراحــي م ــا درمانگ ــتان ي ــه، دبس ــد خان ــين . كنن در چن
كارشـان هنـر   : شـوند  گذاري جاي داده مـي  نردبان ارزش ةترين پل زنان در نازل ،هايي بندي گروه

تـر   افتاده پا شان پيش هاي نقاشي سوژه، اگر هم نقاشي بكشند. نه نقاشي ،شود دستي محسوب مي
يـا پرتـره اسـت     طبيعت هاي زنان در قرن نوزدهم از گل و گياه، مناظر شاهد مثال نقاشي. است

تـر قـرار    ايـن دوران در جايگـاهي فـرو    تمثيلـي  هاي روايي و ترين نقاشي كه در مقايسه با عالي
  ].3ص ،17[ گيرد مي

هاي زنان است  ديدگاه جنسيتي مردانه بر فعاليت ةها ناشي از سلط اين تفاوت ،از نظر كينگ
  .شود ها و استادكاران در محيط كار اعمال مي يهاتحاد قدرت طريقكه از 

نگار روي اشيا و ظروف سراميك به  و ها نظير طراحي نقش به عنوان مثال، زنان در بعضي حرفه
با اين عنوان كه (شود  ها استفاده نمي ريزي ظروف از زن اما در ساختن و قالب ،شوند كار گرفته مي

عنوان كساني كه خود نقشي تزئيني دارند به  ها به زن ،به اين ترتيب). كار سخت و پرزحمت است
  ].4، ص17[ شود شوند و همين مفهوم به نسل آينده نيز منتقل مي ديگران معرفي مي

پنـدارهاي مربـوط بـه     ،هـا  دانـش و ارزش  اشـكال مختلـف  بر  مردانه ةسلط ،ديگر به عبارت
اي از  را بـا دسـته   »هـا  ضـعف زن « تفكـر مردسـاالري  . اسـت  را ايجاد كرده جنسيتي هاي تفاوت
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مفـاهيم   در .كنـد  ميها براي درك و توجيه جهان استفاده  از آن و دهد مفاهيم دوگانه پيوند مي
در برابر فرهنگ، جسم در برابر ذهن، عقل در  طبيعت در برابر خصوصي، عمومي اي مانند دوگانه

شوند كه در  بردار و متكي را متقبل مي فرمان ‘شريك’هاي  ها هميشه ويژگي زن« ،برابر احساس
 و حريم طبيعت كردن زن به جسمانيت، عاطفه، متصف .گيرد مي قرار مردانه هاي تقابل با ويژگي

اصـطالح   خانه، خانواده و وظـايف بـه  باعث شده كه خالقيت و هنرآفريني زن به فضاي  خصوصي
زن و  ةنوع نگاه جنسـيتي بـر كـل رابطـ     اين ].4ص ،17[» او محدود و محصور شود ةدوستان نوع

هاي زنان نيز راه يافته و باعث شده كه  و همين نگرش به ارزيابي آفريده تأثير گذاشته استمرد 
 .شوند تر از آثار هنري مردان قلمداد ارزش تزييني و كم اين آثار

منـد از   اي روش بنابراين، زنان عالوه بر اينكه در طول تاريخ هنر، بـه قـول جانـت ولـف، بـه گونـه      
اند، حال كه به داليل اجتماعي ديگر تـوان ورود بـه ايـن عرصـه را بـه       عرصة هنر دور نگاه داشته شده

ـ  اند، باز هم با نوع ديگري از تفكيك جنسيتي مواجه دست آورده ان هنرمنـد در برخـي   اند كه در آن زن
همچنين، آثار هنري زنان در مقايسـه بـا آثـار هنـري     . اند تر و در برخي ديگر كمتر فعال ها فعال عرصه

اي  مردان ارزش اقتصادي كمتري دارد و سـرانجام اگـر بـه فهرسـت هنرمنـدان مشـهور در هـر دوره       
  .رست جاي گرفته باشدآيد نام زني در اين فه كنيم كه كمتر پيش مي مراجعه كنيم، مشاهده مي

موضـوع اول  . اسـت  شـده در اين مقاله دو موضوع مهم مطالعـه   ،شناسي هنر از منظر جامعه
كـه   حالي در ؛اند هاي هنري دور بوده اينكه در گذشته به داليل تاريخي و اجتماعي زنان از فعاليت

اين افزايش بـه  . دهند هاي مختلف را زنان تشكيل مي امروز بخش عظيمي از هنرمندان در رشته
يـاد  » هنـر  ةشـدن عرصـ   زنانـه «اي است كه بسياري از انديشمندان از موضوعي با عنـوان   اندازه
موضوع  ،در اين مقاله. اند ها اشاره كرده خود به آن ةدر مقال] 16[كنند كه شريعتي و راودراد  مي
باحـث نظـري در   اسـاس م  تا معلوم شود آنچه بر شود يده ميهنر در ايران سنج ةشدن عرص زنانه

  .كند يا خير در مورد ايران هم مصداق پيدا مي ،غرب اتفاق افتاده
موضوع دوم اين است كه ببينيم آيا در ايران هم مطابق با آنچه كاترين كينگ دربـارة غـرب   

تر تشخيص داده شده و به همين  هاي هنري براي زنان مناسب توضيح داده است، برخي از فعاليت
اي از  ها از هنرهاي ديگر بيشتر است؟ با استفاده از آمار مقايسه عال در آن عرصهدليل تعداد زنان ف

نتـايج هرچـه   . هاي مختلف، اين موضوع هم مطالعه خواهد شد هاي هنري زنان در رشته فعاليت
  .شناسي هنر تحليل خواهد شد شده و رويكرد جامعه باشد با استفاده از مباحث نظري طرح

  روش گردآوري اطالعات
. شده نيز شـامل دو دسـته اسـت    اسناد استفاده. اسنادي است ةروش تحقيق در اين مقاله مطالع

 ةنويسـند  از سـوي  هنر زنان و عمدتاً ةتحقيقات موردي است كه در گذشته در زمين ،اول ةدست
آمـار   ،دوم ةدسـت . دهـد  اين مقاله انجام شده است كه اطالعات اساسـي تحقيـق را تشـكيل مـي    
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هـاي   ربط است كه با مراجعـه بـه اسـناد سـازمان     هاي ذي هاي آماري سازمان شمندرج در گزار
آموزش هنر بـوده اسـت كـه در     ةسسات بيشتر در زمينؤآمار ساير م. دست آمده است مختلف به
  .شود ها پرداخته مي ادامه به آن

 به اقتضاي هر تحقيق، روش تحقيق نيـز مختصـراً   ،هاي تحقيقات موردي در استفاده از داده
  .ها معلوم شود گردآوري اطالعات و قابليت اعتماد آن ةتوضيح داده خواهد شد تا نحو

  هاي هنري تفكيك جنسيتي فعاليت
مقاله، براي پاسخ به سؤال اول، ابتدا اطالعات مربوط به هنرمنـدان زن و مـرد در طـول     ةدر ادام

پـس از  . ورده شـده اسـت  ، به تفكيـك نـوع هنـر آ   1380بر دهة  تأكيدو با  ،پس از انقالب ةدور
اي نشـان داده   هاي مختلف هنـري، در تحليلـي مقايسـه    تشريح تحوالت وضعيت زنان در عرصه

سـپس بـا اسـتفاده از    . ها چگونه اسـت  خواهد شد كه نسبت زنان و مردان هنرمند در اين عرصه
 ،مبنـي بـر تقسـيم جنسـيتي     ،شـده و كفايـت نظـري ادعـاي مقالـه      مباحث نظري نتايج تبيين

  .شود هاي هنري در ايران سنجيده مي اليتفع

  ان ايرانيساز فيلم
در تحقيقـي  . فيلم سينمايي اسـت  ةدر اين مقاله كارگردان سينما و نيز سازند ساز فيلممنظور از 

هاي اجتمـاعي كارگردانـان سـينماي ايـران      شناسي سينما انجام شد، ويژگي كه با رويكرد جامعه
به چـاپ رسـيده    علوم اجتماعي ةنام ةنام مستخرج از اين تحقيق نيز در فصل ةمقال. شدمطالعه 

هاي مربوط به يك ويژگي يعني جنس  از يافته فقطبه اقتضاي نياز،  ،حاضر ةدر مقال ].10[است 
اسنادي و تكنيـك تحليـل    ةتحقيق سينماگران به روش مشاهد. شود تحقيق مذكور استفاده مي
بـراي گـردآوري اطالعـات ايـن     . بـوده اسـت  ) كـارگردان (حليل فـرد  محتوا انجام شده و واحد ت

هاي كارگردانـان سـينما تهيـه     خصوصيات و ويژگي بارةاي شامل سؤاالتي در نامه تحقيق، پرسش
كارگردانـان سـينماي   تـرين آن كتـاب    ها و اسناد موجود، كه مهم سپس با مراجعه به كتاب. شد

از آنجا كـه  . نامه تكميل شد براي هر كارگردان يك پرسش بوده است، ايران از اوگانيانس تا امروز
از سـاير منـابع    1381بوده است، اطالعات تكميلـي تـا سـال     1377تا سال  اطالعات اين كتاب

ان سـاز  فـيلم نتايج مربوط به جـنس  . شدسپس اطالعات تجزيه و تحليل . آوري شد مكتوب جمع
  .آمده است 1در جدول 

  
  ان زن قبل و پس از انقالبساز فيلمان و ساز فيلمفراواني كل  .1جدول 

  درصد زنان تعداد زنان تعداد كل سال
  0 0 %100 1357تا سال
  5/2 7 274 1381سال
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زنـان  ، 1357يعني تا سـال   ،شود، در دوران قبل از انقالب اسالمي طور كه مشاهده مي همان
گـردد بـه شـهال     مورد استثنا برمي. ساخت فيلم داستاني براي سينما فعاليتي نداشتند ةدر زمين

كـارگرداني نداشـته، قابـل     ةيك فيلم سـاخته و فعاليـت مـداوم در زمينـ     فقطرياحي كه چون 
  .پوشي است چشم

نشـان داد كـه    1382هاي اسنادي در سال  ان ايراني با استفاده از دادهساز فيلماما مطالعه بر 
. دهـد  درصد موارد را تشكيل مـي  5/2اند كه  نفر زن بوده 7 فقط ،كارگردان سينما 274ز ميان ا

اي است كه در آن مردان غلبه دارند و اگرچه در طـول سـي    ي در ايران حوزهساز فيلماين يعني 
اند، اين رشد در مقايسه با  به اين عرصه وارد شده و در آن رشد كرده ساز فيلمسال گذشته زنان 

  .مردان بسيار كم بوده است

  نويسان ايراني هنام نمايش
نويس از ميـان   هنام نمايش 20هاي  ويژگي، 1369نويسان ايران در سال  هنام نمايشدر تحقيقي بر 

اي شـامل   مقالـه  ].9[ شـد نويس موجود در آن زمان بـا روش پيمايشـي مطالعـه     هنام نمايش 44
بـه چـاپ    1شناسـي روز  جامعـه زبان  انگليسي ةهاي اين تحقيق و چند تحقيق ديگر در مجل يافته

نويسـان آن   هنامـ  نمـايش هـاي مربـوط بـه جـنس      از داده ، فقطدر اين مقاله ].24[رسيده است 
رمندان ، زماني كه هنوز آمار دقيقي از تعداد و اسامي هن1369در سال . شود تحقيق استفاده مي

گرفـت،   هاي مربوطه نبود، يا در اختيـار محققـان قـرار نمـي     نويس در اختيار سازمان هنام نمايش
به ايـن ترتيـب كـه در    . برفي تهيه شد ةفهرست اسامي اين نويسندگان با استفاده از روش گلول

هـا   شـد، از آن  شـده مطـرح مـي    كه در ابتدا براي هنرمندان شناخته ،هاي تحقيق يكي از پرسش
بـراي  . شناسـند معرفـي كننـد    نويسـي را كـه مـي    هنامـ  نمـايش خواسته شد كه ديگر هنرمندان 

 44نهايت فهرسـتي از   در ،به اين ترتيب. شد شده نيز همين پرسش مطرح مي نويسندگان معرفي
  .نويس حاصل شد هنام نمايش

ـ  دو ].11[انجام شـد   ،سال از تحقيق اول 20 ةبه فاصل، 1389تحقيق ديگري در سال   ةمقال
هنرمندان مـورد   ].15 ؛14[پژوهشي چاپ شده است  ـ مستخرج از اين تحقيق در مجالت علمي

نويسـي فعـال    هنامـ  نمـايش نظر در اين تحقيق افرادي بودند كه در بيست سال اخيـر در حيطـة   
 يو اسـتفاده از ليسـت اعضـا    1390تئـاتر در سـال    ةبا مراجعه بـه سـايت و دفتـر ادار   . اند بوده

نويسان و منتقـدان تئـاتر، تعـداد     هنام نمايشنويس اين اداره و تكميل آن با تحقيق از  هنام نمايش
هـاي   بـا اسـتفاده از برگـه   . نفـر بـرآورد شـد    175ان فعال در بيست سال اخيـر  نويس نامه نمايش

اطالعاتي شامل جنس، سن، محل تولد، ميزان تحصـيالت و  ، تئاتر ةعضويت هنرمندان عضو ادار
از اطالعات مربوط به جنس  فقطحاضر  ةالبته در مقال. دست آمد نفر به 175تحصيلي اين  ةرشت

                                                        
1. Current Sociology 



  1395 پاييز، 3، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   308

ارائـه   2آمـده از هـر دو تحقيـق در جـدول      دست هاي به داده. استفاده شده است يادشدهتحقيق 
  :شده است

  
  سال 20 ةان زن در فاصلنويس نامه نمايشان و نويس نامه نمايشفراواني كل  .2جدول 

  درصد زنان تعداد زنان تعداد كل سال
  9 4 44 1369سال
  9/14 26 175 1389سال

 

 4 ، فقـط 1369نويس فعال در سـال   هنام نمايش 44از تعداد  ،شود طور كه مشاهده مي همان
اين در حـالي اسـت   . دهد آماري را تشكيل مي ةدرصد از جامع 9اين تعداد . تن از آنان زن بودند
نفـر زن   26نـويس فعـال،    هنامـ  نمايش 175از تعداد ، 1389هاي تحقيق سال  كه بر اساس يافته

شود كه تعـداد و   مالحظه مي. دهد آماري را تشكيل مي ةدرصد جامع 15اين تعداد حدود . بودند
اما اين افزايش چندان زيـاد  . ته استسال افزايش داش 20نويس در طول  هنام نمايشنسبت زنان 

  .درصد بيش از گذشته است 6 فقطنيست و 

  ان ايرانيساز مجسمه
سازي در ايران برگـزار   مجسمه ةنمايشگاه دوساالن 5تعداد ، 1386تا  1374از  ،سال 12در طول 

هنرهاي معاصر تهـران، دومـين   ة در محل موز 1374اولين دوساالنه در خرداد  ].20[شده است 
هنرهـاي معاصـر تهـران، سـومين دوسـاالنه در       ةباز هم در موز 1378وساالنه در دي و بهمن د

در  1384سـراي نيـاوران، چهـارمين دوسـاالنه در تيـر و مـرداد        در فرهنـگ  1381خرداد و تير 
هنرمندان ايران و سرانجام پنجمين دوسـاالنه در آذر   ةفرهنگ هنري صبا و باغ هنر خان ةسسؤم

كنندگان و نيز نسبت زنان  تعداد شركت. هنرهاي معاصر تهران برگزار شد ةباز هم در موز 1386
  .آمده است 3ها در جدول  كننده در اين دوساالنه شركت

ن شود، سـهم مشـاركت زنـان در ايـن دوره بـه ميـزا       مشاهده مي 3طور كه در جدول  همان
 42درصد و در پايـان آن   24كه اين سهم در آغاز دوره  نحوي به؛ چشمگيري افزايش داشته است

شدگان، گيرندگان جوايز ويژه، گيرنـدگان   مجموع برگزيدگان، تقدير ،همچنين. درصد بوده است
  :درج شده است 4ديپلم افتخار و تنديس و شايستگان تحسين و لوح سپاس در جدول 

  
  سازي معاصر تهران هاي مجسمه كننده در دوساالنه كنندگان و زنان شركت فراواني كل شركت .3جدول 

  درصد زنان تعداد زنان تعداد كل سال
1374 1583824  
1378 1544428.5 
1381 802430 
1384 1454732 
1386 12653 42 
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  فراواني كل هنرمندان برتر و زنان هنرمند برتر در پنج دوساالنه .4جدول 
  درصد زنان تعداد زنان تعداد كل سال

1374 20210  
1378 11436 
1381 10330 
1384 9111 
1386 126 50 

  
انـد در   شود، اگرچه نسبت زناني كه آثار با كيفيت باال عرضه كرده طور كه مشاهده مي همان

درصد در سـال   10كه از  طوري به ؛زمان نوسان داشته، درنهايت افزايش زيادي داشته استطول 
هـم ايـن اسـت كـه      دو جدول باة مقايس درخور ةنكت. رسيده است 86درصد در سال  50به  74

سـال رونـد افزايشـي ماليمـي داشـته       18ها در طول  كننده در اين دوساالنه نسبت زنان شركت
. به بهترين وضعيت خود رسيده اسـت  86در سال  فقطيت آثار هنري آنان كه كيف حالي در ؛است

به اين هنر وارد شدند، اما در ادامه به رشد كيفي بـااليي هـم    فقطزنان در ابتدا  ،به عبارت ديگر
  .اند ها تجربه در پشت سر خود داشته كه با مرداني برابري كردند كه سال حدي به ؛رسيدند

هنرمنـدان   همـه هـا   كنندگان در ايـن دوسـاالنه   زم است كه مشاركتتوضيح اين نكته نيز ال
ها  ترين هنرمندان در اين دوساالنه ترين آثار و فعال ساز ايران نيستند، اما از آنجا كه مهم مجسمه

نمونـه، تـابلوي مناسـبي از وضـعيت كلـي زنـان در        اي هجامعـ  منزلـة  شوند، بـه  شركت داده مي
بـه دليـل نمـايش افـزايش سـهم زنـان در ايـن         ،ايـن آمـار  . ندك سازي ايران ترسيم مي مجسمه
  .ويژه دارد يبراي تحقيق ما اهميت ،ها نمايشگاه

  هاي سنت و تجدد هنرمندان نقاش ايران در دوره
كه بـا  ، ]12[در تحقيق اول . دست آمده است هاي دو تحقيق ديگر به اطالعات اين بخش از يافته
با مراجعه به منابع تاريخي دربارة نقاشي ايران اطالعات الزم گردآوري  ،روش اسنادي انجام شده

هـاي رويـين پاكبـاز بـا عنـوان       دو منبع مهم براي ايـن مطالعـه كتـاب   . بندي شده است و دسته
  .بوده است] 76[ نقاشي ايران از ديرباز تا امروزو ] 6[ دائرةالمعارف هنر

شد، براي دسترسي به فهرست نقاشان فعـال  انجام  1386كه در سال ، ]13[در تحقيق دوم 
معلـوم   ،در آنجـا . ها به انجمن نقاشان ايران مراجعه شد آن بارةآوري اطالعات در در ايران و جمع

تـرين نهـاد    با توجه به اينكه ايـن انجمـن مهـم   . ندا نفر نقاش عضو اين انجمن 422 فقطشد كه 
سـپس بـا   . آمـاري برگزيـده شـد    ةجامعـ  ةمنزل يي نقاشان ايران است، در اين تحقيق بهگردهما

كار،  ةجنس، محل تولد، سابقبارة هاي عضويت، اطالعاتي در مراجعه به انجمن و استفاده از برگه
از اطالعـات مربـوط بـه     فقـط حاضر  ةالبته در مقال. دست آمد هسن و ميزان تحصيالت نقاشان ب
  :آمده است 5هاي دو تحقيق در جدول  داده. جنس نقاشان استفاده شده است
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 هاي سنت و تجدد ايران فراواني كل نقاشان و زنان نقاش در دوره .5جدول 
  درصد زنان  تعداد زنان تعداد كل سال

  0 0 107 )1289قبل از(دوران سنت
  60  256 422 )1386سال(دوران مدرن

 

تعداد نقاشان در دوران پس از انقـالب اسـالمي    بارةهاي تحقيقاتي زيادي در از آنجا كه داده
دوران مـدرن در نقاشـي    منزلـة  بـه  1386هاي تحقيق سال  به داده فقطناچار  به دست نيامد، به

  .شدشود، مقايسه  تاريخي كه در نقاشي ايران دوران سنت ناميده مي ةايران اكتفا شد و با دور
ها اسـتفاده كـرده اسـت، فقـط نـام       يق اول از آندر منابع تاريخي مرتبط با نقاشي ايران، كه تحق

اين البتـه در ارتبـاط بـا    . شود و زنان يا وجود ندارند يا نامي از آنان برده نشده است مردان مشاهده مي
نقاشـي در گذشـته و   . نمايد، زيرا دربارة همة مشاغل ديگر نيـز صـادق بـود    آن زمان بسيار طبيعي مي

از آنجـا كـه فقـط مـردان در     . فقط هنـر  شده است و نه حسوب ميمنزلة شغلي هنري م دوران سنت به
ايـن در حـالي   . كردند، قابل تصور است كه نقاشان نيز همگي مـرد بـوده باشـند    خارج از خانه كار مي

و گسترش طبقة اجتمـاعي متوسـط    1320هاي دهة  است كه در آغاز دوران مدرن، يعني حدود سال
كم بـا ورود زنـان بـه عرصـة      كلي و در زمينة هنر، كم طور هاي عمومي و دانشگاهي يا آزاد به و آموزش

شده براي اولـين بـار بـه     در كنار نقاشان مرد شناخته 1330كه در دهة  طوري به. هنر نقاشي مواجهيم
عنـوان اولـين زن نقـاش و     پـور بـه   گـر از ليلـي تقـي   البته در منابع دي ].7[خوريم  نام دو زن نيز برمي

و از ] 21[التحصـيل شـد    از دانشـكدة هنرهـاي زيبـا فـارغ     1320تصويرگر كتاب كودك كه در سال 
از وزارت پيشـه و هنـر وقـت     1320عنوان اولين زن مينياتوريست ايرانـي كـه در سـال     كالرا آبكار به

  .نيز ياد شده است] 3[نامة درجة اول هنر را دريافت كرد  گواهي
به  1386تا جايي كه در سال  ؛شود روند رشد آنان نيز آغاز مي ،نقاشي ةبا ورود زنان به عرص

نقـاش عضـو    422از ميان  ،در اين سال. رسد هاي قبل مي حداكثر ميزان خود در مقايسه با سال
ـ ا زن ،درصد 60يعني  ،نفر 256انجمن نقاشان ايران،  تحقيـق سـال    هـاي  يكـي ديگـر از داده  . دن

مـردان   ،بـه عبـارت ديگـر   . ترنـد  سابقه اين است كه زنان نقاش نسبت به مردان نقاش كم 1386
طـور غيرمسـتقيم    اين يافتـه نيـز بـه   . اند نقاش زودتر از نقاشان جوان زن به اين عرصه وارد شده

 .هاي اخير است روند افزايشي ورود زنان به هنر نقاشي در سال ةدهند نشان
توان گفت كه  سازي و نقاشي مي نويسي، مجسمه هنام نمايشبا سينما،  ةكلي، در مقايس طور به

ايـن  . هاي هنري روندي افزايشي در تعداد زنان هنرمند قابـل مشـاهده اسـت    اين حوزه همةدر 
بـه معنـاي    ضرورتاً ،]16[اند  ناميده» هنر ةشدن عرص زنانه«روند، كه برخي از نويسندگان آن را 

شـدن در   ايـن زنانـه  . هاي هنري از مردان بيشـتر شـده اسـت    ه تعداد زنان در حوزهاين نيست ك
سـازي بيشـتر شـده و     نويسـي و مجسـمه   هنامـ  نمـايش كارگرداني سينما از همه كمتر بـوده، در  

دهـد در نقاشـي    كـه آمـار نشـان مـي     حـدي  به ؛سرانجام در نقاشي به حداكثر خود رسيده است
  .تعداد زنان هنرمند از مردان پيشي گرفته است) قاشان ايرانحداقل در ميان اعضاي انجمن ن(
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  ها داده ةمقايس
كـه آمـار فـوق از     يادآور شدهاي هنري، بايد  يك از حوزه نرخ زنان هنرمند در هر ةقبل از مقايس

بـه  . هم متفـاوت بـوده اسـت    ها با مطالعاتي آن ةمطالعات موردي مختلفي استخراج شده كه دور
از سـال انتهـايي هـر مطالعـه اسـتفاده       فقـط ها، در اينجا  داده ةامكان مقايس همين دليل و براي

مهمـي كـه بايـد     ةنكت. ندا ها به همديگر نزديك و بنابراين قابل مقايسه اين سال زيراخواهد شد، 
مجمـوع   در خاطر داشت اين واقعيت است كه تعداد زنـان هنرمنـد در مقايسـه بـا گذشـته و در     

  .به نمايش گذاشته شده است 6اين مقايسه در جدول . افزايش پيدا كرده است
  

  1380نسبت زنان هنرمند در هنرهاي مختلف در دهة  ةمقايس .6جدول 
  درصد زنان هنرمند در سال پاياني هر مطالعه فعاليت زنان هنرمندةحوز

 5/2 )1382سال(كارگرداني سينما
  15 )1389سال(نويسيهنامنمايش
  42 )1386سال(سازيمجسمه
  60 )1386سال(نقاشي

  

، )درصـد  60(شود، زنان هنرمند ايران به ترتيب اهميت در نقاشي  طور كه مشاهده مي همان
) درصـد  5/2(و كـارگرداني سـينما   ) درصـد  15(نويسـي   هنام نمايش، )درصد 42(سازي  مجسمه

 ةشـد  انواع هنر مطالعه همةزنان در  1380شود كه در دهة  معلوم مي اوالً ،بر اين اساس. ندا فعال
و منحصـر بـه مـردان     دتوانـايي آفـرينش هنـري محـدو     ،بنـابراين . اند اين تحقيق فعاليت داشته

هـاي هنـري در ارتبـاط     شود كه يك نوع تقسيم جنسيتي در فعاليت مشاهده مي ثانياً،. شود نمي
تقسيم به اين ترتيب است كه مردان بـه ترتيـب در كـارگرداني     اين. با اين چهار هنر وجود دارد

پـس از نقاشـي نيـز    . ي غلبـه دارنـد و زنـان در نقاشـي    سـاز  مجسمهنويسي و  هنام نمايشسينما، 
. سـازي بـوده اسـت    مجسمه ةنويسي در عرص هنام نمايشي و ساز فيلمفعاليت هنري زنان بيش از 
  .ها تبيين شود وتشود داليل اين تفا در قسمت بعدي تالش مي

  گيري بحث و نتيجه
سـازي در   نقاشـي و مجسـمه   ةشده در اين مقاله نشان داد كـه زنـان هنرمنـد در حـوز     آمار ارائه

مـردان و زنـان    ةدر مقايسـ . ترند نويسي فعال هنام نمايشهاي كارگرداني سينما و  مقايسه با حوزه
نقاشـي   ةكارگرداني سـينما و زنـان هنرمنـد در حـوز     ةتوان گفت مردان هنرمند در حوز نيز مي
ادعـاي  . البته منظور از فعاليت در اينجـا بيشـتر كمـي اسـت و نـه كيفـي      . اند تر ظاهر شده فعال
شده در اين مقاله اين است كه دليل ايـن تفـاوت در نـوع فعاليـت هنـري زنـان و مـردان         مطرح

بـه عبـارت   . وت جـنس هنرمنـدان نـدارد   هنرمند در شرايط اجتماعي نهفته است و ربطي با تفا
به اين معنا كه نه از زن يا مـرد بـودن هنرمنـد،     ؛ها جنسيتي است و نه جنسي اين تفاوت ،ديگر

  .ثر استأبلكه از شرايط زندگي زن و مرد در جامعه مت
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هـاي آمـاري    نامـه  شده از سال آمار استخراج. اي ذكر شود براي تبيين اين مطلب، الزم است مقدمه
دهـد كـه نسـبت زنـان دانشـجو       آمده است، نشان مـي  7كه در جدول  1390تا  1365از سال ] 19[
ساله همـواره در حـال افـزايش بـوده      25هاي هنري و مقاطع مختلف، طي يك دورة  مجموع رشته در

  .رسيده است 1390درصد در سال  67به  1365درصد در سال  41كه از  طوري است؛ به
  

  شجويان هنر به تفكيك جنس و سالفراواني كل دان .7جدول 
تعداد مرد  درصد مرد تعداد زن  درصد زن تعداد كل درصد كل سال

41  1219 59 1748 100 2967 1365
54  3611  46 3109 100 6720 1375 
59  63622  41 44452 100 108074 1385 
67  93079 33 46401 100 139480 1390

اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن منتشر  ها بر كه اطالعات آن 90و  65هاي آماري سال  سالنامه: منبع
شدن آمار دانشـگاه آزاد بـه آمـار     به دليل افزوده 1385و  1375هاي  تفاوت فاحش فراواني كل سال(شده است 
  .)هاست هاي دولتي در اين سال دانشگاه

  
هـاي   هنرمنـد فعـال در رشـته   دهد كه يكي از داليل افزايش تعداد زنـان   اين آمار نشان مي

بـه نظـر    ،به عبـارت ديگـر  . هاي هنري دانشگاهي زنان بوده است مختلف هنري، افزايش آموزش
اما اين رونـد  . هاي آكادميك هنري برخوردار باشند طور عمده از آموزش رسد زنان هنرمند به مي

كنـد كـه    ا ايجـاد مـي  طور طبيعي اين انتظار ر هاي هنري به آموزش ةافزايشي ورود زنان به عرص
 ،بـه بعـد   1375از آنجـا كـه از سـال     ،همچنـين . هاي هنري بپردازند التحصيالن به فعاليت فارغ

شود كه همواره نسبت زنان دانشجوي هنـر از مـردان دانشـجوي هنـر بيشـتر بـوده        مشاهده مي
ي هاي مختلف هنر است، انتظار طبيعي اين است كه در عمل هم نسبت هنرمندان زن در شاخه

  .بيشتر از هنرمندان مرد باشد
در ميـان نقاشـان    فقـط هاي باال نشان داده شد، چنين نيسـت و   طور كه در داده البته همان

اين مطلب نشـان  . ايران است كه جمعيت زنان نقاش از جمعيت مردان نقاش فزوني گرفته است
شـدن   فراد يا شناختهشدن ا تواند ضامن هنرمند تنهايي نمي دهد كه آموزش دانشگاهي هنر به مي
شـرايط اجتمـاعي ديگـري نيـز بايـد مهيـا باشـد تـا         . عنـوان هنرمنـد در جامعـه باشـد     ها به آن

هـاي   يكـي از ايـن شـرايط ديـدگاه    . رات خود را در عمل نشان دهندتأثيهاي دانشگاهي  آموزش
هـاي اجتمـاعي و    يـك در فعاليـت   دو جـنس و نقـش و وظـايف هـر     ةبـار  اجتماع در ةشد نهادينه

  .خانوادگي است
با اين تفـاوت كـه    ؛ايران هم كاربرد داشته باشد بارةكاترين كينگ در ةرسد نظري به نظر مي

ايـن  . نوع تأثيرات شرايط اجتماعي در جوامع غربي در مقايسه با ايران از جهـاتي متفـاوت اسـت   
 ةند غلبگردد، اگرچه برخي وجوه مشترك، مان حقيقت به تفاوت ميان دو فرهنگ برمي تفاوت در

  .در هر دو فرهنگ وجود دارد ،نگاه مردساالرانه
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كـارگرداني سـينما در    ةمثال شرايط توليد در حـوز  رايشدن مطلب و ب در اينجا براي روشن
نيازمنـد حضـور در بيـرون از خانـه      ساز، فيلمعنوان يك  به ،كردن كار. شود ايران توضيح داده مي

هاي طوالني و نيز داشتن روابط گسترده با هنرمندان ديگر و نيز حاميـان مـالي هنـر     براي مدت
براي زنـان آسـان    ،هاي ايراني با توجه به شرايط فرهنگي خانواده ،دادن به اين روابط سامان. است

و كـار آنـان در خـارج از خانـه      شـوند  آور خانه محسـوب مـي   مردان نان ،در اين فرهنگ. نيست
تـر و بـه مـدت     هر اندازه كـه يـك مـرد سـخت     ،بنابراين. شود وظيفه در نظر گرفته مي منزلة به

شناس مورد  عنوان يك مرد خانواده وفادار و وظيفه تر در خارج از خانه كار كند، بيشتر به طوالني
 .گيرد احترام، توجه و حمايت عاطفي قرار مي

مهربـان  ة فرشت منزلة زن در فرهنگ ايراني به. در مورد زنان صادق است برعكس اين موضوع
اش اين است كـه همسـري خـوب و     ترين وظيفه ترين و مطلوب خانه شناخته شده است كه مهم

هاي خانوادگي خود را بهتر ايفا كند، بيشـتر مـورد    چه نقش زن هر ،بنابراين. مادري فداكار باشد
هاي اجتماعي بسيار دشوار است  عالوه، براي زنان فعال در نقش هب. گيرد تقدير و حمايت قرار مي

خصـوص نقـش مـادري و     هو ب ،هاي خانوادگي و اجتماعي را طوري ايفا كنند كه هر دو كه نقش
  .به نحو مورد انتظار جامعه انجام داده باشندرا  ،همسري

ي است كه وجـود آن  ساز فيلمكه روابط اجتماعي گسترده از ضروريات كار  استذكر  شايان
اين روابط اجتمـاعي گسـترده در ايـن فرهنـگ بيشـتر در      . تواند فرد را در كارش موفق كند مي

مـردان قادرنـد در سـطح جامعـه     . دسترس مردان بوده و براي زنان كمتر قابل دسترسـي اسـت  
 خود را به منظـور موفقيـت خـود بـه كـار      ةتر عمل كنند و روابط اجتماعي گسترد خيلي آزادانه

سه يا چهار نـام مطـرح زنانـه در ميـان كارگردانـان       فقط ،شدن اين مقاله در زمان نوشته. گيرند
 شـده را پشـت سـر خـود     هـاي سـاخته   اي از فيلم كه اندوختهسينماي ايران قابل يادآوري است 

تعداد زنـاني كـه    ،بنابراين. اند يك يا دو فيلم ساخته فقطزناني هم وجود دارند كه . داشته باشند
كارگرداني  ةتوان گفت عرص كم بوده كه مي قدريها را درنوردند به  موفق شده باشند محدوديت

  .اي مردانه است سينما در ايران عرصه
هـا   تـوان آن  هاي هنري هستند كه مي فعاليت ةسازي در زمر نقاشي و مجسمه ،از طرف ديگر

 ،ايـن دو نـوع هنـر   . تنهايي انجام داد را در فضاهاي داخلي و در بسياري مواقع در خانه و حتي به
ها ضـرورتي بـه    آن دادن و براي انجام ندهاي خانگي را دار همچنين قابليت همراه شدن با فعاليت

تواننـد هـر دو نقـش     زنـان مـي  . خروج از خانه يا مدت طوالني بيرون ماندن از خانه وجود ندارد
اي كـه در فرهنـگ    رويـه ؛ ايفا كننـد  ،انزم طور هم به ،خانگي و فعاليت اجتماعي خود را در خانه

 .تر است ايراني پذيرفتني
به عبارت ديگر، سينما هنري جمعي است كه براي به ظهور رساندن توليدات خـود نيازمنـد   

مـديريت اسـت    يكارگرداني سينما نوع. هم است زمان و هماهنگ تعداد زيادي از افراد با كار هم
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شدن يـك   توايي و كاري ميان صدها نفري كه در ساختهكه با كاربرد آن، هماهنگي شكلي و مح
در مشـاغل   ،هـاي مـديريتي   ويـژه نقـش   و بـه ، هاي شـغلي  نقش. شود فيلم نقش دارند برقرار مي

 ،بـه همـين دليـل   . طور عمده در اختيار مـردان بـوده اسـت    مختلف، به گواهي آمار، همواره و به
بري همكاران  سينما نيز اطاعت و فرمان ةصمديريتي مردان بيشتر است و در نتيجه در عر ةتجرب

هـا ايـن    تنهـا بـه آن   كم مديريتي زنـان نـه   ةتجرب ،از طرف ديگر. از كارگردانان مرد بيشتر است
عهـده گيرنـد،    هاي سينمايي را بـر  دهد كه بتوانند ساخت و كارگرداني فيلم نفس را نمي به اعتماد

شـود كـه بـراي يـك زن      همين امر موجـب مـي   .كند ها سلب مي كه اعتماد ديگران را نيز از آن
. هـا دشـوارتر باشـد    كارگردان، هماهنگي ميان عوامل ديگر ساخت فيلم و اعمال مديريت بـر آن 

شـود كـه    سـازد، مشـاهده مـي    گذارد و فـيلم مـي   هنگامي كه يك زن اين موانع را پشت سر مي
تـر نيسـت، كـه گـاه از      يفمردان كارگردان ضـع  از سويشده  هاي ساخته تنها از فيلم فيلمش نه

ي چـون رخشـان   سـازان  فـيلم خصوص در مـورد   هب ،لهئاين مس. ستاتر هم  ها قوي بسياري از آن
در عمـل بـراي    شـده اينجاست كه پشت سر گذاشتن موانع ذكر ةاما نكت. اعتماد صادق است بني

  .زنان زيادي ميسر نشده است
اين در حالي است كـه نقاشـي   . مرتبط استطور عمده با فضاي عمومي  نكتة ديگر اينكه سينما به

طور كـه در عمـل مـردان در حـوزة      توان گفت همان مي. طور عمده با فضاي خصوصي مرتبط است به
ترند، و اين از ميزان پايين اشتغال زنان در ايران روشـن اسـت،    عمومي و زنان در حوزة خصوصي فعال

رت ديگر، به دليل غلبة تفكر مردساالرانه، كـه بـر   به عبا. در ارتباط با هنر نيز همين رابطه صادق است
مبناي آن حوزة عمومي بيشتر جايگاه مردان و حوزة خصوصي بيشتر جايگاه زنان اسـت، جنسـيت در   

 .دهند، نقش مهمي دارد انتخاب نوع هنري كه مردان و زنان پرداختن به آن را ترجيح مي
هاي مختلف  ش تعداد زنان هنرمند در حوزهافزاي توان نتيجه گرفت كه اوالً از مباحث باال مي

يك ويژگي مردانـه قابـل اعتمـاد     منزلة دهد كه ايدئولوژي نبوغ به هنري در طول زمان نشان مي
و بسياري از تحقيقات نشـان  كرده بودند مطرح  اين را البته پيش از اين هم انديشمندان. نيست
م اسامي آنـان در اسـناد تـاريخي هنـر، بـه      هنر يا تعداد ك ةاند كه دليل غيبت زنان از عرص داده

 ةمند از حضـور در عرصـ   طور نظام دليل شرايط نامناسب اجتماعي است كه در گذشته زنان را به
هـاي   حال كه اين شرايط بهتر شـده، احتمـال حضـور زنـان در حـوزه      ].23[هنر بازداشته است 

دن نبـوغ خـود در هنـر را بـه     دا مختلف هنري هم در مقايسه افزايش يافته و زنان امكـان نشـان  
 .اند هنرمندان درآمدهة طور فزاينده در زمر زنان به ،ن ترتيبيبه ا. اند دست آورده
رود و  تر است و يك قدم از صرف حضور زنان در هنرهـا فراتـر مـي    ملأت درخوردوم  ةاما نكت

اي مختلـف، بـا   زمان با افزايش تعداد زنان هنرمند در هنره آن توجه به اين واقعيت است كه هم
 ةدهنـد  اين مطلب به صورت محدودتري نشان. هاي هنر مواجهيم نوعي تقسيم جنسيتي فعاليت

البتـه تـأثير جنسـيت در    . گـذارد  شدن افراد اثر مي عوامل اجتماعي است كه هنوز هم بر هنرمند
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مـورد   در. هم متفاوت اسـت  ها با داده در آن اساس انواع تغييرات اجتماعي رخ جوامع مختلف و بر
توان گفت كه عامل خانواده و فرهنگ خاص غالب در آن مبتني بر دركـي جنسـيتي از    ايران مي

هاي عمومي و خصوصي است كه زنان را به سمت آن دسـته   ها و وظايف دو جنس در حوزه نقش
آيـد و   هاي خانگي آنان بـه نظـر مـي    تر با فعاليت دهد كه متناسب هاي هنري سوق مي از فعاليت
 ،عـوض  در. دارد ها تناسب كمتري دارد برحذر مـي  هايي كه با اين فعاليت آنان را از حوزه برعكس

هنـري كـه تـرجيح     ةخصوصي و عمومي آزادند كه در هـر رشـت  ة مردان هنرمند در هر دو حوز
  .اين آزادي هم از قيد وظايف خانگي و هم از قيد انتظارات اجتماعي است. دهند كار كنند مي

توان گفت كه مردان و زنان هر دو  شدن افراد، مي مل اجتماعي مؤثر بر هنرمندبا توجه به عوا
ها خالقيت هنري است كـه   يكي از اين ويژگي. هاي مشتركي از اين نظر دارند ند و ويژگيا انسان

. چگونگي نمايش آن براي زنان و مـردان در موقعيـت اجتمـاعي يكسـان، متفـاوت خواهـد بـود       
هاي هنـري بازداشـته، بـا تغييـر شـرايط       ه زنان را از دسترسي به عرصهآنچه در گذشت ،بنابراين

هـاي هنـري خاصـي را     اجتماعي و افزايش روزافزون زنان هنرمند، امروز در كار است تا فعاليـت 
  .بازدارد ها را از برخي ديگر عمالً مناسب زنان نشان دهد و دسترسي آن

هاي دو جـنس   وليتئت به وظايف و مسكه نگاه نابرابري نسب ،فرهنگ جنسيتي غالب جامعه
از آنجـا كـه   . گـذارد  دارد، همان چيزي است كه زير عنوان شرايط اجتماعي بر اين رابطه اثر مـي 
به همـين دليـل   . شود شرايط اجتماعي همواره متحول است، فرهنگ نيز دچار تغيير و تحول مي

هاي هنري  طوركلي و عرصه عمومي بهة ورود زنان به عرص ةاست كه فرهنگي كه در گذشته اجاز
 ؛هاي عمـومي و هنـري اسـت    داد، امروز تغيير كرده و پذيراي زنان در عرصه طور خاص را نمي به

طور كـه در   همان. اگرچه هنوز در اين پذيرش خود جاي چالش را براي زنان باقي گذاشته است
چالش را براي زنان  ي بيشترينساز فيلمميان هنرهاي مختلف،  ةمقاله نشان داده شد، در مقايس

  .بر دارد هنرمند ايران در
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