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تاریخ غایب زنان نقاش ایران

مطالعة جامعه شناختی زنان نقاش؛ از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمی
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چکیده: 
مطالعــة تاریــخ هنرهــای تجســمی کشــور ایــران نشــان از ناگفته هایــی دارد کــه زنــان هنرمنــد در آن از ســهم بســیار 
کمــی برخوردارنــد. در واقــع مطــرح کــردن ایــن پرســش تاریخــی توســط لینــدا ناکلیــن کــه »چــرا هیــچ هنرمنــد زن 
مهمــی در تاریــخ وجــود نداشــته اســت؟« چالشــی را ایجــاد می کنــد کــه می تــوان در پــی آن - بــدون در نظــر گرفتــن 
ــان نقــاش و زیبایی شناســی  ــه بررســی حضــور زن ــن مقال ــن مهــم پرداخــت. هــدف از ای ــه ای ــای خــاص - ب جغرافی
جنســیتی نقاشــی آنهــا در فاصلــة دو انقــاب مهــم ایــران، یعنــی انقــاب مشــروطه تــا انقــاب اســامی اســت. بــر 
ــانه و  ــای نقاش ــه کنش ه ــت ک ــی اس ــاش، بدیه ــان نق ــگ زن ــور کم رن ــوص حض ــن در خص ــای ناکلی ــة مؤلفه ه پای
تعییــن ســطح کیفــی آثــار ایــن نقاشــان زن، علی رغــم افزونــی حضورشــان در ایــن دورة تاریخــی، از توجــه دور مانــده 
ــا آغــاز دوران پهلــوی و  ــان نقــاش در دانشــکده ها و هنرســتان ها ب ــر ایــن، تأثیــر حضــور برخــی از زن باشــد. افزون ب
ایجــاد موجــی جدیــد از شــیوه های نویــن در امــر آمــوزش نیــز در تاریــخ هنــر مغفــول مانــده اســت. در ایــن مقالــه 
ســعی شــده اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیل هــای جنســیتی در آثــار نقاشــان زن، بــه الگوهــای قابل تأملــی دســت پیــدا 
کنیــم. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه آثــار زنــان را در ســه دســته می تــوان قــرار داد؛ دســتة اول آثــار 
ــار  ــد؛ دســتة دوم آث ــه، جنســیت زدایی را در کارشــان در پیــش می گیرن ــر از مدرنیســم مردان نقاشــانی اســت کــه متأث
نقاشــانی اســت کــه متأثــر از گفتمــان ســنتی مردانــة جنســیت گرایی منفعــل را در پیــش می گیرنــد و دســتة ســوم آثــار 
نقاشــانی اســت کــه بــا در پیــش گرفتــن رویکــردی متفــاوت، بــه جنســیت گرایی بازاندیشــانه در آثارشــان می پردازنــد.
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مقدمه: 
همـواره-ایـن-پرسـش-در-برابـر-تاریـخ-هنـر-قـرار-دارد-کـه-چـرا-نـام-زنـان-هنرمنـد-اغلب-در-
سـایه-قـرار-گرفتـه-و-به-انـدازه-ای-کـه-در-ایـن-حـوزه-فعالیـت-داشـته-اند،-حضـور-و-آثارشـان-
مـورد-تحلیـل-قـرار-نگرفته-اسـت؟-پرسشـی-کـه-در-برابـر-تاریخ-هنر-مـدرن-و-معاصـر-ایران-
نیـز-قـرار-دارد.-منابـع-و-مطالعـات-موجـود-اغلـب-نقـش-و-حضور-زنـان-نقـاش-را-ضعیف-یا-
نادیـده-گرفته-انـد.-در-بررسـی-تاریـخ-نقاشـی-معاصر-ایـران-اغلب-ایـن-فرضیه-سـاده-انگارانه-
مطـرح-می-شـود-کـه-هنـر-زنـاِن-نقاش-بیشـتر-تقلیدی-از-آثار-مرسـوم-همتایان-مردشـان-اسـت-
و-زنـان-نتوانسـته-اند-بـه-خالقیتـی-برجسـته-و-اقبـال-عمومـی--در-ایـن-عرصـه--دسـت-یابنـد،-
درحالی-کـه،-زنـاِن-نقـاش-نقـش-مهمـی-در-شـکل-گیری،-گسـترش-و-تـداوم-جریـان-هنـر-
نوگرایـی-ایـران-داشـته-اند.-ازایـن-رو،-باید-در-ایـن-پیش-فرض-هـای-جنسـیت-گرایانه-بازنگری-
کـرد.-بی-شـک-تجربیـات-به-جامانده-از-دسـتاوردهای-مدرنیسـم-که-تـا-به-امروز-هـم-تأثیراتش-
را-به-عنـوان-الگـو-و-نمونه-هـای-تصویـری-شـاهد-هسـتیم،-محصـول-ُخردی-اسـت-کـه-نه-تنها-
مـردان-را-بـه-خـود-فراخوانـده-بود،-بلکـه-در-آثـار-برخی-از-زنـان-هنرمند-نیـز-به-وضوح-نمود-
پیـدا-کـرد.-حـال-بـا-در-نظـر-گرفتـن-ایـن-پیـش-فـرض-آیـا-می-تـوان-دسـتاوردهای-»شـکوه-
ریاضـی«-را-به-عنـوان-نقاشـی-پیشـرو-در-فهـم-مدرنیسـم-و-معلمـی-اثرگـذار-در-اشـاعة-ایـن-
درک-زیبایی-شناسـانه-نادیـده-گرفـت؟-آیـا-می-تـوان-از-تجربه-هـای-نوگرایانـه-آثـار-»لی-لـی-
متین-دفتـری«-در-کسـب-زبانـی-مینیمالیسـت-به-سـادگی-عبـور-کـرد؟-می-تـوان-زبـان-نقاشـانة-
»بهجـت-صـدر«-را--مـورد-توجـه-قرار-نـداد؟-آیا-به-راسـتی-تاریـخ-هنرهای-تجسـمی-ایران-در-

گفتمـان-مردانـه-نگارش-نشـده-اسـت؟-
ایـن-مقالـه-در-مرحلة-اول-تالشـی-اسـت-بـرای-پرداختن-به-زنـان-نقاِش-پیشـتاز-در-تاریخ-
نقاشـی-دوران-مـدرن-ایـران-و-در-مرحلـة-دوم-تالشـی-اسـت-بـرای-تحلیل-جنسـیتی-آثار-این-
نقاشـان.-مقالـه-بـا-رویکـرد-نظـری-و-روش-شـناختی-»تحلیل-جنسـیت1«-آثـار-زنـان-نقاش-را-
مـورد-بازخوانـی-قـرار-خواهـد-داد-و-ایـن-پرسـش-ها-را-مطرح-خواهـد-کرد-که-زنـان-چگونه-
زیـر-سـایه-مدرنیسـم-مردانه-در-ایران-بـه-تجربه-های-هنری-پرداختند؟-در-فرهنگ-مردسـاالرانة-
فضـای-هنـری-کشـور،-آثار-زنـان-نقاش-از-چـه-ویژگی-های-زیباشـناختی-ای-برخوردار-شـد-و-

1. Gender analysis 
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آنهـا-کدامیـن-راهبـرد-بصـری-را-در-پیـش-گرفتنـد؟-همچنین-در-ایـن-پژوهش-این-پرسـش-ها-
مـورد-ارزیابـی-قـرار-خواهند-گرفـت-که-چگونه-برخی-نقاشـان-زن-بـه-بازتولید-نقاشـی-زنانه-
و-بازسـازی-کلیشـه-های-بصـری-آنهـا-پرداختند-و-برخی-با-جنسـیت-زدایی-از-آثارشـان-با-زبان-
مدرنیسـتِی-هنـر-همـراه-شـدند-و-برخـی-دیگـر-بـا-بازاندیشـی-در-هنـر-زنانه-و-هویـت-زن-به-

زبـان-ویژه-ای-از-بیـان-هنری-دسـت-یافتند.

مبانی نظری و روش شناسی
»الگوهـای-نقـش-جنسـیت-کـه-در-طـول-تاریـخ-وجـود-داشـته،-عمدتًا-به-مـردان-اجـازه-داده-
اسـت-کـه-امتیازات-اقتصادی،-اجتماعی-و-سیاسـی-خـود-را-حفظ-کنند.-گرچه-مـردان-آگاهانه-
بـرای-حفـظ-نابرابری-هـای-حاکـم-در-جامعـه-اقـدام-نکرده-انـد،-امـا-به-عنـوان-گروه-مسـلط-از-
شـرایط-موجـود-سـود-می-برنـد-و-چنـدان-عالقـه-ای-نیز-بـرای-تغییـر-آن-ندارند«-)رابرتسـون،-
1372:-282(.-»ریشـه-های-تمایـز-هنـر-مردانـه-و-زنانـه-را-بایـد-در-اندیشـة-قـرن-هجدهـم-
جسـت-و-جو-کـرد.-آن-زمـان-در-پـی-تغییر-مفهـوم-هنر-از-»مهـارت«-)که-لزومًا-با-پیشـه-وری-در-
ارتبـاط-بـود(-بـه-مفهـوم-»زیبا«،-جدایـی-میان-هنـر-آذینی1-یـا-دکـوری2-از-هنرهـای-زیبا-آغاز-
شـد.-سرچشـمة-این-جدایـی-به-تعریف-کانت-از-زیبایـی-بازمی-گردد.-او-زیبایـی-را-از-هرگونه-
سـودمندی،-میـل-و-نیـاز-مسـتقل-دانسـت-و-هنرهـای-آذینـی-را-کـه-دارای-چنین-احساسـاتی-
بودنـد-»مطبـوع«-خوانـد-و-تأکیـد-کـرد-کـه-شـیء-مطبـوع-نمی-تواند-زیبا-باشـد«-)کـرس-میر،-
1387:-63-61(.-بـه-ایـن-ترتیـب-هنـر-زنـان-کـه-همچـون-بافتنی-هـا-و-دکوری-هـای-خانـه،-

ویژگـی-تزیینـی-داشـت-از-تاریـخ-هنر-خارج-شـد.-
»افتـراق-سـنتی-میـان-زنانگی-و-مردانگی-کـه-در-تقابل-هایی-چون-بدنی-و-ذهنی،-احساسـی-
و-عقالنـی،-عینـی-و-شـهودی-تبلـور-می-یابـد-از-دیربـاز-متمایزکننـدة-هنـر-زنـان-و-مـردان-
بوده-انـد:-به-طـور-مثـال،-نقاشـی-بـا-مضامین-عقالنـی-را-مردانه-و-نقاشـی-با-مضامین-احساسـی-
را-زنانـه-می-نامنـد.-به-لحـاظ-موضوعی،-نقاشـی-از-فضای-شـهری،-روسـتایی-و-نماهای-بیرونی-
را-مردانـه-و-نقاشـی-از-فضـای-خانـه-و-فضاهـای-داخلـی-و-بسـته-را-زنانـه-توصیـف-می--کنند.-
همچنیـن-نقاشـی-بـا-رنگ-های-روشـن،-اصلـی-و-تصویرهای-شـفاف-و-تزیین-فـراوان-را-زنانه-
و-نقاشـی-بـا-رنگ-هـای-تیـره،-ترکیبـی-و-تصویرهـای-مـات-و-کم-تزییـن-را-مردانـه-می-داننـد«-
1. Beaut Arts
2. Decorative Craft
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)مریـدی-و-تقـی-زادگان،-1388:-132-131(.-حـال-اینکـه-بـا-ظهـور-پدیدة-پسامدرنیسـم-و-به-
چالـش-کشـیده-شـدن-دوگانگی-هـای-هنـر-مردانـه-و-زنانـه،-تصـورات-بی-پایه-واساسـی-که-تا-
پیـش-از-ایـن-آنچـه-مردانه-تلقی-می-شـد،-فاخـر-و-آنچه-بـه-آن-زنانگی-در-هنر-اطالق-می-شـد،-

کم-اهمیـت-و-سـطحی-می-پنداشـت،-مـورد-بازبینی-قـرار-گرفت.-
اگرچـه-جنبـش-فمینیسـم-در-درون-تفکـر-لیبرالیسـتی-دوران-مـدرن-رشـد-کرد-و-توسـعه-
یافـت،-امـا-در-دهة-1980،-به-شـکل-آشـکاری-مخالفتـش-را-با-مدرنیسـم-ابراز-کـرد؛-در-واقع،-
مـوج-اول-هنرمنـدان-متأثـر-از-اندیشـة-فمینیسـتی--با-به-رسـمیت-شـناختن-زبان-زنانـه-و-تأکید-
بـر-تمایزهـای-زنانگـی-بـه-دفاع-از-هویـت-زن-بـودن-پرداختند-و-نوعـی-زبان-ویـژة-هنرمندان-
زن-را-مـورد-تأکیـد-قـرار-دادنـد.-امـا-مـوج-دوم-هنرمنـدان-فمینیسـت-بـا-جنسـیت-زدایی-از-
آثارشـان-در-برابـر-تمایزهـای-مردانـه-و-زنانـه-مقاومـت-نشـان-دادنـد.-»-آنهـا-بـا-خـروج-از-
وضعیـت-منفعـل-کـه-سـعی-در-تثبیـت-زنانگـی-داشـت،-بـه-موضع-گیـری-نسـبت-بـه-فضای-
مردانـة-مسـلط-بـر-دنیـای-هنر-پرداختنـد«-)کرس-میـر1،-2004(.-موج-سـوم-هنرمنـدان-زن-بار-
دیگـر-تفـاوت-درونـی-میـان-آثـار-زنان-و-مـردان-هنرمنـد-را-مورد-توجـه-و-تأکید-قـرار-دادند،-
امـا-ایـن-بـار-نمـودِ-زن-بـودن-نقـاش-را-نـه-به-کلیشـه-های-بصـری-از-زبـاِن-زنانه-تقلیـل-دادند-
و-نـه-بـه-نوعـی-مقاومـت-مصنوعـی-در-برابـر-زبـان-مردانـه،-بلکـه-با-تأکیـد-بر-تجربة-زیسـتة-

زنـان،-نوعـی-بازاندیشـی-در-»زن-بـودن«-را-در-آثارشـان-دنبـال-کردند.-
بـه-ایـن-ترتیـب-هنرمنـدان-فمینیسـت-بیش-از-گذشـته-به-نقد-مدرنیسـم-در-هنـر-پرداختند-
و-دسـتاوردها-و-نهادهـای-مدرنیسـتی-هنـر-را-مـورد-انتقـاد-قـرار-دادنـد.-نقد-هنرمنـدان-زن-به-
موزه-هـا-و-گالری-هـا-و-اصـوالً-تاریخ-نـگاری-مردانـه-هنـر،-بـه-بازنگـری-در-نظریه-هـای-هنـر-
منجـر-شـد.-لینـدا-ناکلیـن2-)1971؛-1988(-تاریـخ-هنر-را-مورد-پرسـش-قـرار-داد-و-با-تعجب-
پرسـید:-»چـرا-هنرمنـد-بـزرگ-زن-وجـود-نـدارد؟«-واقعًا-چـرا-هیچ-همتـای-زنی-بـرای-میکل-
آنـژ3،-رامبرانـت4،-سـزان5،-پیکاسـو6-یـا-ماتیـس7،-و-حتی-در-دوره-هـای-اخیر-بـرای-دکونینگ8-
1. Korsmeyer, Carolyn
2. Naklin, Linda
3. Buonarroti  Michelangelo
4. Rembrandt
5. Cezanne, Paul
6. Picasso, Pablo
7. Matisse, Henry
8. De Kooning, Elaine
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یـا-وارهـول1-نمی-تـوان-یافـت؟-آیـا-هنرمنـد-نابغـة-زن-وجـود-نداشـت-یـا-تاریـخ-بـه-ثبـت-
هنرمنـدان-برجسـته-نپرداخته-اسـت؟-پاسـخ-او-روشـن-بود؛-تاریـخ-را-مردان-نوشـته-اند.-تاریخ-
زیـر-نفـوذ-تفکـر-مردانة-مدرنیسـتی-اسـت؛-تفکری-برخواسـته-از-اومانیسـم-که-در-آن-انسـان-
متـرادف-بـا-مرد-دانسـته-شـده-اسـت-و-حتی-لیبرالیسـتی-ترین-جریان-مدرنیسـم-نیـز-که-معتقد-
بـه-برابـری-انسـان-ها-بـود،-در-برابـر-اندیشـة-برابـری-زن-و-مـرد-مقاومـت-نشـان-مـی-داد.-امـا-
تاریـخ-هنـر-بـه-بازنگـری-خود-پرداخـت.-اکنـون-نه-تنها-تاریـخ-هنر-زنـان-به-نـگارش-درآمده-
اسـت،-بلکـه-هـر-نگارشـی-در-تاریـخ-هنـر-در-برابر-نقدهـای-فمینیسـتی-خود-را-مصـون-نگاه-

مـی-دارد-و-جایـگاه-بهتـری-از-زنـان-ترسـیم-می-کند.
از-پژوهش-هایـی-کـه-بـه-تاریـخ-هنر-زنـان-پرداخـت-می-توان-بـه-کتاب-وندی-اسـالتکین2-
)1985(-اشـاره-کـرد.-او-در-ایـن-کتـاب-سـهم-زنـان-را-در-تاریـخ-هنـر-از-عهد-باسـتان-تا-قرن-
بیسـتم-مـورد-بررسـی-قرار-داده-اسـت.-همچنین-به-نقش-زنـان-به-عنوان-خریـدار،-مجموعه-دار-
و-شـیوه-هایی-کـه-زنـان-در-دوره-هـای-مختلـف-در-آثـار-تصویـر-می-شـدند-پرداختـه-اسـت.-
عالوه-بـر-ایـن،-کتـاب-بـا-سـازمان-دهِی-سلسـله-مراتب-تاریخی-تمدن-هـای-غربی-و-نقشـی-که-
زنـان-در-فرهنـگ-خـود-ایفـا-کرده-انـد،-سـهم-آنها-از-قرون-وسـطی-تـا-حال-حاضر-را-بررسـی-
کـرده-اسـت.-در-ایـن-دسـته-بندی،-اروپـا-از-سـال-1450-1800،-قـرن-19-فرانسـه،-ایـاالت-
متحـده-و-انگلسـتان-ویکتوریایـی،-جنگ-جهانی-دوم،-هنر-معاصر-و-سـرانجام-مسـائل-جهانی-
بـرای-هنرمنـدان-زن:-گذشـته،-حـال-و-آینـده-را-در-بـر-می-گیـرد.-در-کتـاب-دیگری-بـا-عنوان-
»هنرمنـدان-زن-در-عصـر-مـدرن3«-اثری-از-سـوزان-والر4-بـا-مجموعه-ای-از-مسـتندات-همچون-
نامه-هـای-زنـان،-ژورنال-هـا-و-خاطـرات،-نقدها،-گزارش-ها-و-یادداشـت-های-جامعـة-هنرمندان-
کـه-تجربه-هـای-هنرمنـدان-زن-از-اواسـط-قـرن-هجـده-تا-اواسـط-قرن-بیسـت-ایـاالت-متحده-
و-اروپـا-را-نشـان-می-دهـد،-روبـه-رو-هسـتیم.-در-ایـن-مجموعـه-از-نقاشـان-و-مجسمه-سـازان-
مطرحـی-چـون-آنجلیـکا-کافمـن5،-رزا-بنهـر6،-بِـرت-موریـزو7-و-باربـارا-هپـورس8-یـاد-شـده-
1. Warhol, Andy 
2. Slatkin,Wendy
3.Women artists in the modern era
4. Waller, Susan
5. Kauffman, Angelica
6. Bonheur, Rosa
7. Morisot, Berthe 
8. Hepworth, Barbara



84

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 9، شماره اول، بهار و تابستان 1396

اسـت.-البتـه-بـه-نمونه-هـای-دیگـری-نیـز-ماننـد-مطالعـات-ناکلیـن-و-هریـس-)1976(-1-کـه-
به-عنـوان-منبـع-تصویـری-بـرای-موزه-ها-کار-شـده-اسـت-و-کتاب-کریـس-پتیـس2-)1985(-که-
همچـون-دایره-المعارف-هـا-بـه-زندگی-نامـة-هنرمنـدان-زن-پرداختـه-و-تصویـری-از-هنرمنـد-و-
آثارشـان-را-ارائـه-کـرده-اسـت،-می-تـوان-اشـاره-کـرد.-از-طرفی-می-تـوان-اهمیـت-پرداختن-به-
آثـار-هنرمنـدان-زن-را-در-تاریـخ-کشـورهای-توسـعه-نیافته-نیـز-دنبـال-کـرد.-برای-مثـال،-ماریا-

فوتیـو3-)2012(-کـه-بـه-هنر-زنـان-در-کشـور-تونس-پرداخته-اسـت.-
در-پژوهـش-حاضـر-سـعی-در-بازنگـرِی-تاریـخ-هنـر-نوگـرای-ایـران-داریـم-و-تحلیلـی-
جنسـیتی-از-آثـار-نقاشـان-زن-در-گفتمـان-مردانه،-هنر-مدرنیسـتی-و-مردسـاالرانه-جامعة-ایران-
پـی-گرفتـه-خواهـد-شـد.-تحلیل-جنسـیتی-به-مثابه-روش،-سـهم-و-نقـش-نابرابر-زنـان-و-مردان-
را-در-جامعـه-مـورد-پرسـش-قرار-می-دهد-و-به-جسـتجوی-ریشـه-های-تاریخـی-آن-می-پردازد.-
از-همیـن--رو،-ایـن-رویکـرد-روش-مناسـبی-بـرای-تحلیـل-تفـاوت-تجربه-هـای-هنـری-زنان-و-
مـردان-پیشـنهاد-می-دهـد.-از-منظـر-تحلیـل-جنسـیتی،-فعالیـت-زنـان-در-فرهنگ-مردانـه-با-دو-
راهبـرد-همـراه-اسـت:-»جنسـیت-گرایی«-و-»جنسـیت-زدایی«.-جنسـیت-زدایی-به-معنـای-پنهان-
کـردن-و-انـکار-زن-بـودن-در-راسـتای-همسـازی-بـا-جامعـة-مردانه-اسـت.-جنسـیت-گرایی-نیز-
بـه-معنـای-سـازگاری-با-فرهنگ-مسـلط-مردانـه-و-تأکید-بر-زنانگِی-هژمونیک-شـده-اسـت.-اما-
الزم-اسـت-میـان-دو-دسـتة-مهم-جنسـیت-گرایـی-تمایز-قائل-شـد:-جنسـیت-گرایی-منفعالنه-و-
جنسـیت-گرایی-بازاندیشـانه.-در-پژوهـش-حاضـر-ایـن-سـه--گونه-همچون-سـه-ابـزار-مفهومی-
مـورد-تحلیـل-قـرار-می-گیرنـد-تـا-بـه-گونه-شناسـی-و-دسـته-بندی-تجربه-هـای-نقاشـان-زن-در-
سـال-های-پیـش-از-انقالب-اسـالمی-دسـت-یابیـم.-پیش-از-آن-تعریف-روشـن-تری-از-این-سـه-

مفهـوم-ارائه-می--شـود:-
جنسـیت زدایی4: نقاشـان-جنسـیت-زدا-تـالش-دارنـد-تا-هویت-خـود-را-در-ابتـدا-و-بیش-از-
زن-بـودن،-به-عنـوان-یـک-انسـان-کـه-در-تعابیـر-تاریخـی-بـه-»مرد«-بودن-اطالق-شـده-اسـت،-
معرفـی-کننـد.-اغلـب-ایـن-نقاشـان-از-چسـباندن-کلیشـه-های-جنسـیتی-به-آثـار-خـود-بیزارند-
و-جهان-بینـی-خـود-را-در-مسـائلی-فراتـر-از-زن-و-زنانگـی-می-بیننـد.-»در-تعریـف-کلیشـه-ها-
1. Harris & Nochlin
2. Petteys, Chris
3.Photiou, Maria 
4. Degenderization
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بایـد-گفـت؛-اموری-هسـتند-کـه-اغلب-مـرز-میان-جنس-بـه-معنـای-تفاوت-های-فیزیکـی-را-با-
جنسـیت-بـه-معنـای-نظامـی--از-ارزش-ها،-هویت-هـا-و-فعالیت-هایـی-که-از-نظـر-اجتماعی-برای-
زنـان-و-مـردان-معیـن-شـده-اسـت«-)وود،-1383:-222(-از-بیـن-می-برند.-در-واقع-این-نقاشـان-
بـا-مدرنیسـم-مردانـه-همراه-می-شـوند-و-درصدد-حذف-جنسـیت-خود-در-آثارشـان-برمی-آیند.-
بـا-زیسـتن-در-جامعـه-ای-کـه-بی-طرفـِی-جنسـیتی-در-آن-معنایـی-نـدارد،-برخـی-زنـان-تـالش-
می-کننـد-کـه-ارزش-هایـی-را-از-خـود-ارائه-دهند-کـه-در-وهلة-اول-زن-بودنشـان-مورد-قضاوت-
قـرار-نگیـرد.-در-محتـوای-آثـار-و-نقاشـی-این-طیـف-از-هنرمنـدان-زن،-آگاهانه-نگرشـی-پیش-

گرفتـه-می-شـود-کـه-بـه-نوعـی-زن-گرایـی-را-در-وجـود-آنها-پـس-می-زند.
جنسـیت گرایی منفعـل1:-آثـار-ایـن-دسـت-از-نقاشـان-نگاهـی-را-بازتولیـد-می-کنـد-کـه-بـا-
تأییـد-»نـگاه-خیـره«-در-مـردان-بـه-سـوژه-های-زنانـه،-به-نوعـی-ادامه-دهنـدة-همان-سـنت-نگاه-
مردانـه-در-نقاشـی-اسـت.-»بررسـی-دیـدن-و-آنچـه-»نـگاه-خیـره-مردانـه«-شـناخته-شـده-این-
گمـان-را-برانگیختـه-اسـت-کـه-تـوان-نـگاه-کـردن-بـه-دیگـران-نشـانه-ای-از-قدرت-جنسـی-و-
اجتماعـی-اسـت.-تئوری-هـای-خیـره-نگریسـتن-بـر-پویایـِی-دیـد،-بـر-برتـری-و-کنتـرل-آن-بر-
اُبـژة-زیبایی-شـناختی-پـای-می-فشـارد.-در-ایـن-تئوری-هـا-از-جداسـازی-خواهـش-و-آرزو-از-
خوشـِی-برخاسـته-از-شـناخت-زیبایـی،-می-پرهیزنـد«-)کـرس-میـر،1387:-114(.-هنرمنـدان-
جنسـیت-گرای-منفعـل-بازتولیدکننـدة-هنـر-زنانـه-هسـتند.-»هنـر-زنانـه،-به-عنـوان-محصـول-
انتظارهـای-فرهنگـی-از-زنـان،-سـاخته-و-پرداختـه-شـد.-هنـری-که-توصیـف-عمومـی-از-آثار-
آذینـی،-ضعیـف،-تقلیـدی-و-عـاری-از-نبـوغ-بـود.-هنـر-زنانه-تنها-هنر-تولیدشـده-توسـط-زنان-
نیسـت،-بلکـه-بـرای-مثـال،-تابلـوی-نقاشی-شـده-توسـط-یـک-مـرد-نیـز-ممکـن-اسـت-زنانـه-
توصیـف-شـود.-در-واقـع،-منتقـدان-اغلـب-برچسـب-زنانـه-را-بـرای-کم-اهمیت-شـمردن-یک-

نقاشـی-بـه-کار-می-برنـد«-)فریلنـد،-1383:-129(.
جنسـیت گرایی بازاندیشـانه2:-زنـان-نقاشـی-کـه-در-آثارشـان-به-»بازاندیشـی-ذهـن-زنانه«-
توجـه-نشـان-داده-انـد-و-آن--را-گاه-به-صـورت-بازنمایـی-عینـی-و-گاه-به-شـکل-نمادیـن-تصویر-
کردنـد،-در-واقـع-امکانـات-زبانـِی-ملموس-تـری-را-در-شـکل-گیری-ذهن-و-دریافـت-»خود«-به-
دسـت-داده-انـد.-در-واقـع،-این-پیامد-انقالب-مدرنیسـتی-اسـت-کـه-انتخاب-را-به-پـای-هنرمند-

1. Feminine
2. Rethinking Sexed
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زن-می-گـذارد-تـا-هرآنچـه-تحـت-لوای-زیسـت-او-رشـد-کرده-اسـت-بـا-افتخار-نمایـش-دهد.-
آنهـا-در-بیـان-دیدگاهشـان-از-بیـان-کلیشـه-های-جنسـیتی-عـدول-و-سـعی-می-کننـد-تعریـف-
متفاوتـی-از-بازشناسـی-»هویـت«-ارائـه-دهنـد.-زنان-نقاش-در-طـول-تاریخ-با-آگاهی-از-سـلطة-
بصـری-و-نـگاه-خیـره-به-زنان--توسـط-مردان-در-آثار-ایشـان--پی-بردند-و-به-اشـکال-گوناگون-
سـعی-در-مقاومـت-بـا-آن-را-پیـش-گرفتنـد.-»هنر-فمینیسـتی-با-صراحتی-بی-سـابقه-بـه-نمایش-
تجربه-هـای-زیسـته،-عاطفـی-و-هیجانـی-زنـان-پرداخت-و-تالشـی-عامدانه-را-برای-دسـت-یابی-

بـه-فـرم-و-زبـان-زنانه-منعکس-کـرد«-)نراقـی،-1385:-45(.
در-پژوهـش-حاضـر-توضیـح-داده-خواهـد-شـد-که-کدام-زنـان-نقاش-و-چگونـه،-زن-بودن-
خـود-را-انـکار-کردنـد-و-ایـن-مؤلفـه-را-مـورد-بی-اعتنایـی-قـرار-دادنـد-و-بـا-مدرنیسـم-مردانه-
چنـان-همـراه-شـدند-کـه-»زن-بـودن-در-آثارشـان-دیـده-نمی-شـود«-و-کدام-یـک-بـه-»بازتولیـد-
زنانگـی«-در-آثارشـان-پرداختنـد-و-»مثـل-زن-هـا-نقاشـی-کردن«-را-تجربـه-کردند.-اما-در-دسـتة-
سـوم-تعـداد-معـدودی-از-نقاشـاِن-زن-بـه-بازاندیشـی-و-بازنگـری-در-هویـت-و-تصویـر-زن-

پرداخته-انـد.-
انتخـاب-آثـار-و-نـام-بـردن-از-برخـی-هنرمنـدان-بـه-معنـای-نادیده-گرفتـن-دیگـران-نبود؛-
بلکـه-انتخـاب-آنهـا-به-عنـوان-نمونه-هـای-مـورد-مطالعـه-بر-اسـاس-فـراز-و-فـرود-جریان-های-

هنـری-در-ایـران-بود.--
شـاخصه-هایی-کـه-بـرای-حضـور-زنـان-نقـاِش-مـورد-مطالعـه-در-نظر-گرفته-شـده-شـامل-
ایـن-مـوارد-اسـت:-مهم-تریـن-زنـان-نقاش-مکتـب-»صنایـع-قدیمـه«،-اولیـن-زنـان-راه-یافته-به-
دانشـکدة-هنرهـای-زیبـا-به-عنـوان-اولیـن-نهـاد-آکادمیـک-و-مؤثـر-در-شناسـاندِن-هنرمنـدان-
نوگـرا-و-همچنیـن-زنانـی-کـه-در-اولیـن-و-آخریـن-بی-ینـال-نقاشـی-در-دهـة-1330-و-1340-
حضـور-پیـدا-کرده-انـد-و-مداومـت-در-امـر-نقاشـی-را-می-تـوان-تـا-سـالیان-بعـد-در-آثارشـان-
مـورد-مطالعـه-قـرار-داد.-در-دهـة-1350-نیـز-زنـاِن-نقاشـی-مـورد-توجـه-واقع-شـده-اند-که-در-
»نخسـتین-نمایشـگاه-هنـری-بین-المللـی-تهـران«-کـه-از-نمایشـگاه-های-مهـم-ایـن-دهه-اسـت،-

شـرکت-داشـته-اند.
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زنان نقاش قاجار و شاگردان کمال الملک
از-هنرمنـدان-زن-در-دورة-قاجـار-اطالعـات-زیـادی-موجـود-نیسـت؛-اگرچـه-تعـداد-آنهـا-کم-
نیسـت-همچـون:-جهـان-خانـم،-فخرجهـان-خانـم،-شـاه-بیگـم،-عالیـه-خانـم،-مـاه-رخسـار،-
تاج-السـلطنه،-علویـه-خانـم،-همـا،-صحیفـه-بانو-و-مِسـکینه-که-در-نقاشـی-دسـتی-داشـتند،-اما-
از-آثـار-آنهـا-اطالعـات-چندانـی-در-دسـت-نیسـت.-از-عالقه-مندی-هـای-زنـان-در-دورة-قاجار-
بیشـتر-»ایـن-شـعر-و-شـاعری-بود-کـه-در-میـان-زنـان-از-محبوبیت-برخـوردار-بـود.-در-کتاب-
خیرات-الحسـان-محمدحسـن-خان-اعتمادالسـلطنه،-نمونه-هـای-فراوانـی-از-اشـعار-زنـان-ایـن-
دوره-ارائـه-شـده-اسـت«-)دلریـش،-1375-:142-140(.-آموزش-هنر-در-انحصـار-خاندان-های-
هنـری-و-خاندان-هـای-دربـاری-بـود-و-تنهـا-زنـان-طبقـات-بـاال-و-وابسـته-بـه-دربـار-فرصـت--
آمـوزش-هنـر-داشـتند1.-در-ایـن-دوره-هنرهایـی-چـون-خطاطی،-نقاشـی-و-موسـیقی-همچون-
شـاعری-مـورد-توجـه-عمومـی--قـرار-نگرفـت-و-گسـتره-آن-از-حـدود-دربـار-و-خانواده-هـای-

اشـراف-و-اعیـان-چنـدان-فراتـر-نرفت.
اعتمادالسـلطنه-در-خاطـرات-سـال-1298-ه.ق-می-نویسـد:-»در-سـر-نهـار،-خواجه-سـرایی-
صورتی-از-موم-که-بسـیار-خوب-سـاخته-شـده-بود-در-دسـت-داشـت-به-حضور-آورد.-معلوم-
شـد-تومـان-آغـا-صبیـه-شـاه2-کـه-هنوز-شـوهر-نکرده-اسـت-سـاخته-بـود-الحق-بسـیار-خوب-
سـاخته-شـده-بود.-بـه-امین-الملک-دادند،-ندانسـتم-چرا؟-مقصـود-چه-بود؟«-)حجـازی،1388:-
127-126(.-همچنیـن-پـوران-فرخـزاد-در-کتـاب-کارنمـای-زنـان-کارای-ایـران-می-نویسـد:-
»قصه-هـای-امیرارسـالن-رومـی--و-زریـن-ملـک-کـه-زاییـده-فکـر-نقیب-الممالـک،-نقالباشـی-
ناصرالدیـن-شـاه-بـود-یـا-از-راه-شـنیده-ها-بـه-ذهـن-او-منتقـل-شـده-بـود-و-ریشـه-های-قدیمی--
داشـت-بـه-دسـت-فخرالدولـه-تـوران-آغا-همـراه-بـا-نقاشـی-های-او-از-صحنه-هـای-مختلف-به-

نوشـته-درآمد«-)همـان،127(.
1 زنــان در دورة قاجــار مشــابه دوره هــای پیشــین حکومتــی ایــران در فعالیت هــای اجتماعــی مشــارکت کمتــری داشــته اند. تجربیــات سیاســی در 
طــول دورة قاجــار بــه  به ویــژه بــر ســر دو اتفــاق مهــم یعنــی جنبــش تنباکــو و انقــاب مشــروطه ســبب شــد تــا نســبت بــه گذشــته از حضــور 
اجتماعــی پررنگ تــری بهره منــد شــوند. تشــکیل انجمن هــای متعــدد توســط زنــان، تأســیس مــدارس دخترانــه و برگــزاری کاس هــای درس 

بــرای بزرگســاالن و انــواع دیگــر مؤسســات در ایــن دوره، عمدتــًا توســط زنــان طبقــات بــاالی اجتمــاع انجــام پذیرفــت )آفــاری، 1377: 9(.
ــود. او و  ــان آزادیخــواه دورة قاجــار و زمــان جنبــش مشــروطه ب ــه، از زن ــر ناصرالدین شــاه قاجــار و خازن الدول ــه( دخت 2 تومــان آغــا )فروغ الدول
همســرش ظهیرالدولــه عضــو انجمــن اخــوت بودنــد. تومــان آغــا خواهــر تنــی فخرالدولــه )تــوران آغــا( بــود. او در جوانــی بــه خواســت پــدرش 
ــود ازدواج کــرد. پــس از ازدواج لقــب »ملکــه ایــران« گرفــت. آنهــا دارای ســه  ــار ب ــه کــه وزیــر تشــریفات درب ــا علی خــان قاجــار ظهیرالدول ب
پســر و چهــار دختــر ازجملــه ولیــه صفــا )فروغ الملــک( شــدند« )بامــداد،1348:10(. دوســتعلی خان معیرالممالــک )نــوه تاج الدولــه( در ایــن بــاره 
ــه  ــب ب ــد ملق ــه بع ــرد ک ــاه ب ــای ش ــا دختره ــان آغ ــا و توم ــوران آغ ــای ت ــه اطاق ه ــرا ب ــه ام م ــه روزی دای ــودم ک ــاله ب می نویســد: »شش س
ــزی یکــی از  ــه رنگ آمی ــه پاکنویــس داســتان امیرارســان و خواهــرش ب ــوران آغــا ب ــه شــدند. وقتــی رســیدیم کــه ت ــه و فروغ الدول فخرالدول

مجالــس اســکندرنامه ســرگرم بودنــد« )دوســتعلی خــان معیرالممالــک، 1361: 96(. 
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هنـر- آمـوزش- کمال-الملـک،- توسـط- -)1289( مسـتظرفه- صنایـع- مدرسـه- تأسـیس- بـا-
از-انحصـار-دربـار-پادشـاهی-درآمـد.-برحسـب-اعتمـادی-کـه-خانـدان-اعیـان-و-اشـراف-بـه-
شـخص-کمال-الملـک-داشـتند،-دختـران-هـم-به-صـورت-خصوصی-نـزد-وی-به-تعلیم-نقاشـی-
پرداختنـد.-»در-همیـن-عصـر-زنـان-خانـدان-سـلطنتی-عالوه-بر-اشـتغال-به-صنایع-دسـتی-چون-
منبـت-کاری-و-خیاطـی،-نقاشـی-هـم-می-کردنـد.-ازجملـه-فصـل-بهـار-خانـم-که-آثـار-رنگ-و-
روغنـی-از-او-بـه-جـا-مانـده-اسـت.-فروغ-الملـک-ولیـه-صفا-نیـز-در-نقاشـی-آبرنـگ،-فن-پرداز-
ماهـری-بـوده-اسـت.-از-وی-چنـد-تابلـوی-نـادر-باقـی-مانـده-اسـت-که-یکـی-از-آنهـا-تصویر-
بـرادرش-ظهیرالدولـه-محمدناصرخـان-اسـت-کـه-در-حراج-کریسـتی-به-سـال-1989-در-لندن-
بـه-بهـای-گزافـی-فـروش-رفـت-و-ایـن-چهره-آبرنگـی-بسـیار-زیاد-شـبیه-به-چهره-سـازی-های-

صنیع-الملـک-دارد«-)همـان،-126(.
به-تدریـج-مراکـز-دیگـری-نیـز-بـرای-آمـوزش-هنـر-تأسـیس-شـد.-روح-اهلل-خالقـی-دربارة-
مرکـزی-کـه-کلنـل-وزیری-بـرای-زنان-تشـکیل-داده-بـود-)1302(-چنیـن-می-گویـد:-»کلنل-در-
مدرسـه-خـود-دو-کالس-بـرای-دختـران-باز-کرد.-یک-کالس-موسـیقی-که-فقـط-خودش-معلم-
آن-بـود-و-یـک-کالس-نقاشـی-کـه-بـرادرش-حسـنعلی-خان-آن-را-اداره-می-کرد.-شـاگردان-این-
دو-کالس-از-بیـن-خانواده-هایـی-کـه-کلنـل-خـوب-آنهـا-را-می-شـناخت-انتخـاب-شـده-بودند.-
موقـع-کالس-هـم-وقتـی-بـود-که-شـاگردان-مرد-در-مدرسـه-حضـور-نداشـتند.-تنهـا-چند-نفر-
کـه-از-صبـح-تـا-غروب-در-مدرسـه-بودیـم،-در-روز-کالس-دختـران-در-اتـاق-مخصوصی-کار-
می-کردیـم-کـه-بـا-کالس-خانم-هـا-یـک-اتـاق-فاصلـه-داشـت-و-حتـی-راه-رفت-و-آمدمـان-هـم-
بـا-آنهـا-یکـی-نبـود.-به-طـوری-کـه-اصـاًل-نمی-دانسـتیم-شـاگردان-کیسـتند-و-چند-نفرنـد.-این-

کالس-هـا-چندسـالی-ادامه-داشـت-و-به-تدریـج-تعطیل-شـد«-)ملکـی،1380:-180(.
در-طـی-بررسـی-هـای-انجام-شـده-بـه-تعـدادی-از-اسـامی-زنـان-برخوردیم-کـه-بیوگرافی-
و-زندگینامـه-کوتـاه-آنـان-حکایـت-از-فعالیـت-نقاشـانه-ایشـان-داشـت.-اگرچـه-بـه-علت-دور-
از-دسـترس-بـودن-تعـداد-زیـادی-از-نقاشـی-ایـن-زنـان-نمـی-تـوان-تلقـی-دقیـق-نقاشـانه-از-
ایشـان-داشـت؛-بـا-ایـن-حـال-تجربـه-گـری-آنـان-و-بـه-جـای-مانـدن-نقاشـی-هایـی-از-آنـان-
رونـد-کار-زنـان-در-ایـن-دوره-را-بازگـو-مـی-کنـد.---بـه-فهرسـت-کوتاهـی-از-زنـان-نقاش-در-
آغـاز-سـده-سـیزدهم-می-توان-اشـاره-کرد-کـه-اغلـب-در-مکتـب-کمال-الملک-آمـوزش-دیدند:-
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شـوکت-المولک-شـقاقی،-عفت-الملـوک-خواجه-نـوری،-فصـل-بهـار-خانـم-و-شـمس-الضحی-
اصفهانی. نشـاط-

شـوکت-الملوک-شـقاقی،-»نقـاش-و-نگارگـر،-فرزنـد-میـرزا-ابوتراب-خـان-خواجه-نـوری-
ملقـب-بـه-نظم-الدولـه-در-تهـران-چشـم-به-جهان-گشـود.-از-کودکی-به-نقاشـی-عالقه-داشـت،-
بـه-همیـن-جهـت-پـدرش-کـه-از-دوسـتان-نزدیـک-کمال-الملک-بـود-از-ایشـان-خواسـت-هنر-
نقاشـی-را-بـه-دختـرش-شـوکت-الملوک-و-دختـر-دیگـرش-عفت-الملوک-آموزش-دهـد.-بدین-
تعلیـم- کمال-الملـک- از- منزلشـان- در- یکبـار- ماهـی- و-خواهـرش،- ترتیـب-شـوکت-الملوک-
می-دیدنـد.-در-مـوازات-ایـن-تعالیم-که-سـه-سـال-به-طـول-انجامیـد،-از-محضـر-میرزاعلی-خان-
و- )مهاجـر- اسـتفاده-می-کردنـد«- نیـز- کمال-الملـک-- ناظـم-مدرسـه- و- محمـودی--شـاگرد-

حامـدی،-1392:-42(.-
بـه- ملقـب- خواجه-نـوری،- ابوتراب-خـان- میـرزا- »فرزنـد- خواجه-نـوری- عفت-الملـوک-
ایرانـی-به-شـمار-مـی-رود.-همچنیـن- نظم-الدولـه،-از-نخسـتین-زنـان-نقـاش-کالسـیک-گرای-
او-بانـی-نخسـتین-هنرسـتان-بانـوان-در-ایـران-اسـت.-عالقـة-او-بـه-نقاشـی-و-آمـوزش-هنـر،-
سـرانجام-وی-را-بـه-راهـی-کشـاند-کـه-موجـب-مانـدگاری-نامـش-در-تاریـخ-آمـوزش-هنـر-
در-ایـران-شـد«-)همـان،-40(.-از-دیگـر-زنانـی-کـه-به-عنـوان-شـاگرد-کمال-الملـک-از-او-یـاد-
شـده،-فصـل-بهارخانـم-ملقـب-بـه-ایران-الدولـه-اسـت.-»او-متولـد-1295-ه.ق-اسـت.-از-طرف-
پـدر-و-مـادر-نسـبتش-بـه-فتحعلی-شـاه-قاجـار-می-رسـید.-از-کودکـی-علـوم-رایـج-زمـان-را-
به-وسـیله-معملیـن-سـرخانه-آموزش-دیـد«-)توانـا،1380:-220(.-»او-در-سـن--سیزده-سـالگی-با-
مصطفی-قلی-خـان--دولـو-قاجـار-)حاجب-الدولـه(-ازدواج-کرد.-همسـر-او-مـردی-صاحب-نفوذ-
در-دربـار-ناصرالدین-شـاه-و-مظفرالدین-شـاه-قاجـار-بـود-و-عالقـة-وافـری-به-شـعر-و-شـاعری-
و-هنـر-داشـت.-ایران-الدولـه-موفـق-بـه-دریافت-گواهینامه-از-اسـتاد-شـد.-وی-عالوه-بر-نقاشـی-
از-موسـیقی-نیـز-آگاهي-داشـت-و-سـاز-مي-نواخت.-او-به-سـرودن-شـعر-نیز-پرداخـت،-دیواني-
از-او-در-شـش-هزار-بیـت-باقـی-مانـده-اسـت-کـه-در-آن-از-تخلـص-»جنـت«-اسـتفاده-کـرده-
اسـت«-)قویمـی،-1352:-92(.-قمرالسـلطان-خانم-فروغ-الدولـه-ملقـب-بـه-فروغ-الملـک-نیـز-
نقاشـی-را-نـزد-کمال-الملـک-آموخـت-و-در-شـعر-تخلـص-ولیـه-صفـا-را-بـرای-خـود-برگزید-
کـه-در-امضـای-نقاشـی-های-وی-ایـن-نـام-مشـاهده-می-شـود.-پـدرش-علی-خـان-دولـو-قاجار-
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ظهیرالدولـه-و-مـادرش-تومـان-آغـا-گرجـی-فروغ-الدولـه-دختـر-ناصرالدین-شـاه-بـود.-فـروغ-
الملـک-در-کنـار-پـدر-و-مـادرش-که-از-منسـوبین-به-سلسـلة-دراویش-صفی-علیشـاهی-بودند،-

عضـو-انجمـن-اخـوت-نیز-بـود-و-بـه-فعالیـت-در-راسـتای-مشـروطه-خواهـی-پرداخت.
دیگـر-شـاگرد-کمال-الملـک-شـمس-الضحی-نشـاط-اصفهانی-اسـت-کـه-در-تهران-به-سـال-
1278-شمسـی-متولـد-شـد.-»پـدرش-صفی-علیشـاه-مشـهور-اسـت-کـه-از-بـزرگان-دراویـش-
سلسـلة-نعمت-اللهـی-بـود.-او-یگانه-فرزند-صفی-علیشـاه-بود-کـه-خیلی-هـم-زود-و-در-نوزادی-
پـدرش-را-از-دسـت-می-دهـد.-در-بزرگسـالی-بـه-اسـتخدام-وزارت-فرهنگ-درآمد-و-با-ِسـمت-
دبیـر-هنرهـای-زیبا-در-دبیرسـتان-ها-و-هنرسـتان-ها-به-تعلیـم-هنرجویان-پرداخـت.-او-همچنین-
از-شـاعران-خوش-ذوقـی-بـود-کـه-قریحـة--شـاعری-را-از-پـدر-ادیـب-و-شـاعر-خـود-بـه-ارث-
بـرده-بـود.-خانـوم-شـمس-الضحی-از-اوان-کودکی-در-خانـه-به-تحصیل-علوم-و-ادبیات-شـروع-
کردنـد.-ذوق-و-عالقـه-و-اسـتعداد-ایشـان-در-نقاشـی-از-کودکـی-آشـکار-بـود-و-میرزاعلیخـان-
معـاون-مدرسـه-صنایـع-ظریفه-کمال-الملک-به-ایشـان-نقاشـی-تعلیـم-می-داد-و-هفتـه-ای-یکروز-
هـم-پیـش-خود-کمال-الملـک-کار-می-کرد-و-در-نقاشـی،-مینیاتورسـازی-و-آبرنگ-و-میناسـازی-

پیشـرفت-فـراوان-کـرده-بود«-)مجلـه-عالم-زنـان؛-1324:-13(.

تحلیل جنسیتی نقاشی زنان در دورة پهلوی
تعـدد-حضـور-زنـان-ادیـب-و-هنرمند-پس-از-سـال-های-مشـروطه-قابل-توجه-اسـت.-تأسـیس-
آموزشـگاه-ها،-هنرسـتان--ها-و-دانشـکده-ها-بـر-رشـد-ایـن-رونـد-تأثیرگـذار-بـود.-در-این-بخش-
بـا-اشـاره-بـه-مؤثرترین-مراکـز-آموزشـی-و-همچنین-مهم-تریـن-رویدادهای-هنـری-در-هر-دهه-
بـه-تحلیـل-آثـار-نقاشـانی-خواهیـم-پرداخت-که-رونـد-کلی-کارشـان-در-ذیل-مفاهیمـی-که-در-

بخـش-نظری-به-آنها-اشـاره-شـد،-قـرار-خواهـد-گرفت.-
در-دوران-پهلـوی-اول-مدرسـة-صنایـع-قدیمـه-کـه-یکـی-از-گرایش-هـای-مدرسـة-صنایـع-
مسـتظرفه-بـود،-بیشـتر-مـورد-اقبـال-دسـتگاه-های-فرهنگی-قـرار-گرفـت؛-چراکه-این-مدرسـه-
بسـتر-مناسـبی-بـرای-احیـای-هنرهای-ملی-و-سـنتی-فراهـم-آورد-و-این-با-سیاسـت-های-دولت-
تاریخ-گـرا-و-باسـتان-گرای-پهلـوی-اول-هم-سـوتر-بـود.-ایـن-مدرسـه-بـا-تأسـیس-و-مدیریـت-
حسـین-طاهـرزاده-بهـزاد-در-سـال-1309-توانسـت-شـاگردان-زِن-نگارگـری-را-نیـز-پـرورش-
دهـد.-ازجملـه-مهم-تریـن-شـاگردان-زن-در-ایـن-مکتـب-می-توان-بـه-کالرا-آبکار،-فخـری-عنقا-
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و-نیره-الملـوک-نیک-آییـن-اشـاره-کـرد.-تأسـیس-»دانشـکدة-هنرهـای-زیبـا«-در-سـال-1319،-
نقطـة-عطفـی-در-تکویـن-جریـان-نوگرایـی-شـد-کـه-عالوه-بر-پسـران،-دختـران-نیز-بـه-آن-راه-
پیـدا-کردنـد-تا-در-رشـتة-نقاشـی-کـه-از-اصلی-ترین-رشـته-های-این-دانشـکده-بود-بـه-تحصیل-
بپردازنـد.-شـکوه-ریاضـی،-لیلـی-تقی-پـور-و-فخـری-عنقـا-هریـک-با-سـه-گرایـش-متمایز،-از-

اولیـن-فـارغ-التحصیالن-زن-این-دانشـکده-هسـتند.
اولیـن-بی-ینـال-تهـران-در-فروردین-مـاه-سـال-1337-در-سـه-رشـتة-نقاشـی،-طراحـی-و-
مجسمه-سـازی-برپا-شـد.-در-میان-کشـمکش-های-فراوان-بر-سـر-کهنه-و-نو-و-آنچه-در-نقاشـی-
ایـران-در-حـال-وقـوع-بـود،-بی-ینـال-تهـران-اتفاقـی-بود-که-آثـار-نوگرایـان-را-به-معـرض-دید-
مخاطبـان-درآورد.-زنـان-راه-یافتـه-بـه-اولیـن-بی-ینـال-عبـارت-بودنـد-از:-منیـر-فرمانفرماییـان،-
منصـوره-حسـینی،-نلی-ِاالیان،-شـهرزاد-محتشـم،-گلی-ایرانپـور،-فریده-َصبی،-تامارا-شـیروانی،-

طلعـت-آخوندزاده.
پنجمیـن-و-آخریـن-دورة-بی-ینـال-تهـران-در-سـال-1345-برگـزار-شـد.-در-ایـن-دوره-
تغییراتـی-صـورت-گرفـت-و-نمایشـگاه-به-شـکلی-کاماًل-مسـتقل-ترتیـب-داده-شـد.-دوره-های-
پیشـیِن-بی-ینـال-در-حقیقـت-همایشـی-بـود-کـه-از-طریـق-آن-برگزیـدگان-راه-یافته-بـه-بی-ینال-
»ونیـز«-از-ایـن-طریـق-انتخاب-شـوند،-امـا-در-آخریـن-دوره-هیئتـی-از-داوران-آثـار-راه-یافته-به-
بی-ینـال-ونیـز-را-انتخـاب-کـرده-بودنـد.-محـل-پنجمیـن-بی-ینـال-هـم-از-کاخ-ابیـض-بـه-موزة-
نوبنیـاد-مردم-شناسـی-انتقـال-یافـت-تـا-از-فضایی-مناسـب-تر-و-اسـتاندارد-بیشـتری-برخوردار-
شـود.-آثار-شـش-نفر-از-زنان-نقاش-نیز-در-این-دوره-پذیرفته-شـد-که-دسـتاوردهای-شـخصی-
هرکـدام-در-ایـن-حـوزه-آنهـا-را-در-زمـرة-نقاشـان-فعـال-در-ایـن-دهه-قـرار-می-دهد-که-شـامل-
ایـن-افـراد-هسـتند:-منیـر-فرمانفرماییـان،-منصوره-حسـینی،-سـیما-کوبـان،-لیلـی-متین-دفتری،-

معصومـه-سـیحون-و-ماری-شـایانس.
در-آذرمـاه-سـال-1353-نمایشـگاهی-در-سـه-رشـتة-نقاشـی،-مجسمه-سـازی-و-معمـاری-با-
حمایـت-دولـت-تحـت-عنـوان-»نخسـتین-نمایشـگاه-هنـری-بین-المللـی-تهـران«-افتتاح-شـد.-
نمایشـگاه-فـوق-بـه-اهتمـام-انجمن-ملی-روابط-فرهنگی-با-حضور-کشـور-فرانسـه-و-مسـتقیمًا-
زیـر-نظـر-فـرح-دیبـا-تشـکیل-و-بـا-برنامه-ریزی-هایـی-بـرای-سـالیان-آتـی-به-منظـور-مداومـت-
ایـن-نمایشـگاه-برگزار-شـد.-در-بین-زنان-شـرکت-کننده-شـیال-اخـوان-صالح-از-تهـران-گالری،-
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فرنگیـس-آری-و-هلـن-راغـب-از-گالـری-سـولیوان،-لیلـی-متین-دفتـری،-منصـوره-حسـینی-و-
سوسـن-ورجاونـد-از-گالری-زروان،-معصومه-سـیحون،-پروانه-اعتمادی،-سـودابه-شرفشـاهی،-
بهجـت-صدر،-شـهال-اربابـی-و-ویولت-متحده-از-گالری-های-سـیحون-و-قندریـز،-هما-بنایی-از-
گالـری-مـس،-سـیما-بینـا-از-تاالر-نقـش-و-تامیال-شـاهین-فر،-طلیعـه-کامران،-سـودابه-گنجه-ای،-
ایراندخـت-محصـص-و-ایران-درودی-نیز-به-صورت-انفرادی-در-رشـته-نقاشـی-این-نمایشـگاه-

کردند. پیـدا- حضور-

جنسیت زدایی در آثار نقاشان زن 
بهجـت-صـدر-ازجمله-نقاشـان-مطرِح-مدرنیسـت-اسـت-که-بـا-درک-انتـزاع-نقاشـانه،-قاطعانه-
بـه-جنسـیت-گریزی-در-آثـارش-اشـاره-دارد-)تصویـر-شـمارة-1(.-اگرچه-طبیعـت-منبعی-برای-
الهامـات-او-در-نقاشـی-اسـت،-امـا-طبیعتـی-کـه-او-می-سـازد-خشـن،-زمخـت-و-تاریک-اسـت-
و-رنگ-هـای-سـیاه-و-تیـره،-غالـِب-پس-زمینـة-نقاشـی-هایش-را-شـکل-می-دهـد.-کنشـگرِی-
نقـاش-در-مقابـل-رنـگ-و-بـوم-بـرای-خلـق-تصویری-بـا-جان-مایه-هـای-مدرنیسـتی،-تجربیاتی-
از-شـیوة-مردانـة-نقاشـی-کـردن-و-حتـی-جهان-بینی-نقـاِش-مرد-را-مـورد-نظر-قـرار-دادن،-او-را-
به-سـمت-دیدگاهـی-هدایـت-کـرده-کـه-ذات-گرایـی-مورد-انتظـارِ-زنانـه-را-پـس-زده-و-همواره-
ورای-مبحـث-جنسـیت-بـه-نقاشـی-هایش-معنا-بخشـیده-اسـت.-در-عیـن-حال-نقـاش-خود-نیز-
مسـتقیمًا-بـه-مردانـه-بـودن-آثـارش-اذعـان-دارد-و-می-گویـد:-»کارهایم-جسـورانه-و-خشـن-و-
مردانـه-بـود.-بـه-رنگ-هـای-تیـره-و-زاویه-هـای-تنـد-بیشـتر-مایل-بـودم.-مثـاًل-یـادم-می-آید-در-
کالس-کمپوزیسـون-یکبـار-بچه-هـای-فقیـر-را-کنـار-آتـش-سـرخ-کشـیدم.-بچه-ها-همه-سـیاه«-

)گلسـتان،-1385:-18(. 
شاخسـارها-و-گل-هـای-یـخ-زده-کـه-از-دل-مرداب-هـا-سـر-برآورده-انـد،-اشـیایی-کـه-در-
فضایـی-موهـوم-انتزاعـی-و-غریب-انـد-و-ویرانه-هـا-و-دشـت-هایی-کـه-شـیوه-ای-سورئالیسـتی-
دارنـد،-تمامـًا-آرایه-هایـی-اسـت-برسـاخته-از-ایـران-درودی.-نقاشـی-هایی-بـرای-گـذر-از-بُعـد-
جنسـیت.-درودی-بـا-حـذف-مـادِی-انسـان-و-به-کارگیـری-اندیشـه-ای-جهانشـمول،-مبتنـی-بر-
سـاحتی-از-رنگ-هـای-تیـره-و-روشـن،-نمـودی-از-هسـتی-در-ابتـدای-ازل-و-انتهـای-ابدیـت-
را-نمایـش-می-دهـد.-تأکیـد-بـر-گل-هـا-به-عنـوان-موضـوع-تاریـخ-هنـری-و-نمـادی-از-لطافـت-
کـه-بـا-ذات-اجتماعـی-مـردان-در-تعـارض-اسـت،-دسـتاویز-آثار-زنـان-نقاش-بسـیاری-بوده-و-
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هسـت.-در-بسـیاری-از-نقاشـی-های-درودی-نیـز-ایـن-اُبـژه-نمایـان-اسـت.-اگرچه-نقاشـی-های-
درودی-بـه-انتـزاع-محض-منجر-نشـده-اسـت-و-همواره-رگه-هـای-فیگوراتیو-در-نقاشـی-هایش-
بـه-چشـم-می-خـورد،-امـا-گرایـش-وی-در-بهره-منـدی-از-زبـان-سورئالیسـتی-و-هیجان-نمایـی-
اکسپرسیونیسـتی-بدون-تأکید-بر-جنسـیتی-خاص،-او-را-در-زمرة-نقاشـان-جنسیت-زدا-می-نشاند-
)تصویـر-شـمارة-2(.-سـودابه-گنجـه-ای-از-دیگـر-نقاشـانی-اسـت-کـه-در-ایـن-دوره-فعـال-بود-
و-بـا-زبانـی-بیانگـر-و-شـورآفرین-آثـاری-را-ارائـه-کـرد-و-متأثـر-از-جریـان-رایـج-نوگرایـی،-
لحنـی-از-جنسـیت-گریزی-را-در-نقاشـی-هایش-پـی-گرفـت.-گنجـه-ای-در-بـوزار1-بـه-تحصیـل-
رشـتة-نقاشـی-پرداخـت-و-پـس-از-بازگشـت-به-ایـران-در-دانشـکدة-هنرهای-زیبا-بـه-تدریس-
مشـغول-شـد.-او-ازجملـه--نقاشـان-و-هنرمنـدان-روشـنفکِر-متأثـر-از-جـالل-آل-احمد-بـود-و-با-
هم-دوره-ای-هایـش-کسـانی-چـون-خانلـری،-شـاملو-و-فاخـره-صبـا-و-...-نشسـت-و-برخاسـت-
داشـت-و-در-زمینـة-تئاتـر-نیـز-فعالیـت-می-کـرد.-نقاشـی-های-شـهال-اربابـی-تقریبًا-هیچـگاه-از-
نگرشـی-انتقـادی-بـه-دور-نبـوده-و-مسـائل-مربوط-بـه-حقیقت-وجـودِی-انسـان-را-در-گفتمان-
آثـارش-بـه-چالـش-کشـیده-اسـت.-تأثیـرات-اجتماعـی،-جنگ-و-اساسـًا-سرنوشـت-انسـان-از-
مهم-تریـن-محتواهـای-عیـان-و-ضمنـی-آثـار-اربابـی-هسـتند-کـه-هـم-در-قالـب-نقاشـی-های-
آبسـتره-و-هـم-فیگوراتیـو-پدیـدار-شـده-اند.-ایجـاد-بافت-های-تنـد-و-خشـن،-رنگ-گذاری-های-
تیـره-در-امتـداد-انتخـاب-زبانـی-مردانـه-برای-ابـراز-قدرت-طلبـی،-اغلب-کلیدواژه-های-نقاشـی-
هسـتند-کـه-همـواره-تـالش-کرده-اسـت-در-مواضـع-خـود-در-بیان-هنـری،-لحنی-تیـز-و-گویا-

فـارغ-از-ذهنیـت-بازاندیشـانة-جنسـیتی-را-بـه-کار-گیرد.
منصـوره-حسـینی-با-گرایش-به-سـبک-های-امپرسیونیسـم-و-پسا-امپرسیونیسـم-شـوریدگی-
و-هیجانـات-درونـی-از-حـاالت-روحـی-را-در-پیچ-وتـاب-ِ-دوار-فرم-هایـش-دنبـال-می-کنـد.-
فرم-هـای-حلزونـی-و-منتـزع-از-سـاختار-خوشنویسـی-ایرانـی-کـه-وامـدار-عناصـر-سـنتی-و-
گرایشـی-آشـکار-به-نقاشِی-سقاخانه-ای-اسـت،-در-همنشینی-با-کنتراسـتی-از-تنالیتة-خاکستری،-
مجمـوع-نقاشـی-های-او-در-ایـن-دوران-را-تشـکیل-می-دهـد.-توجـه-ویـژه-به-عناصـر-مدرن-در-
نقاشـی-مـردان-و-آبستراکسـیون-حاصـل-از-آثـارش-در-ایـن-دوره،-او-را-در-زمرة-زناِن-نقاشـی-
می-گنجانـد-کـه-بـه-مقولة-جنسـیت-گریزی-در-نقاشـی--بیشـتر-وفـادار-بوده-اند-)تصویر-شـمارة-

1. École des Beaux-Arts
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3(.-عالوه-بـر-ایـن،-حسـینی-سـال-ها-در-کسـوت-نقدنویـس-در-روزنامـة-اطالعات-بـا-امضای-
دکتـر-اَسـد-قلم-می-زده-اسـت-و-شـاید-چنیـن-انتخابی-حتی-در-بیـان-نقاشـانه-اش-بی-تأثیر-نبوده-
باشـد.-او-دربـارة-پیشـینة-نقدنویسـی-اش-آن-هـم-بـا-ذکر-نـام-مردانـه-توضیح-می-دهـد:-»پدرم-
می-خواسـت-که-من-پسـر-متولد-شـده-باشـم.-این-بود-که-اسـم-زیرگوشـی-من-اسـداهلل-شـد.-
تـا-مدت-هـا-در-هیئـت-پسـرانه-بودم.-وقتـی-هم-که-شـروع-به-نقدنویسـی-کردم،-اولین-اسـمی-

کـه-به-ذهنـم-آمد،-این-بـود:-اسـد«-)مجابـی،-1395:-136(.
---نقاشـی-های-مدرنیسـتی-و-آبسـترة-اکسپرسیونیسـِت-معصومه-سـیحون-در-فرم-و-محتوا-
عـاری-از-هرگونـه-داللت-هـای-جنسـیت-گرایانه-اسـت-)تصویـر-شـمارة-4(.-حتـی-بهره-مندی-
از-مـوادی-نامتعـارف-بـا-ویژگی-هایی-که-دارای-سـختی-و-اسـتحکام-اسـت-در-نقاشـی-های-او-
نمـودی-از-گرایـش-بـه-جنسـیت-زدایی-را-پدید-می-آورد.-سـیحون-در-تجارب-هنـری-خود-بین-
سـال-های-47-1346-بـه-تکنیـک-شـخصی-دسـت-پیـدا-می-کنـد-که-تا-سـال-ها-همراه-اوسـت-
و-آن-اسـتفاده-از-رنگ-هـای-صنعتـی-اسـت:-»رنگ-هایـی-که-برای-اتومبیل-اسـتفاده-می-شـود-از-
قـدرت-و-اسـتحکام-بـی-نظیـری-برخوردارند،-ضمن-آنکه-بسـیار-شـفاف-و-براق-هسـتند.-این-

تکنیـک-اولین-بار-توسـط-مـن-مورد-اسـتفاده-قرار-گرفـت«-)موریزی-نـژاد،1384:-5(.

جنسیت گرایی منفعل در آثار نقاشان زن 
نگارگـری-در-طـول-تاریـخ-همـواره-هنری-مردانه-به-شـمار-رفته-اسـت.-این-شـیوة-نقاشـی-که-
در-طـی-سـالیان-جریان-مرسـوم-فضای-تجسـمِی-ایـران-را-رقـم-زد-کمتر-عرصـة-حضور-زنان-
بـود.-البتـه-مکتـب-نونگارگـری-مجالی-تـازه-برای-زنـان-بود،-اگرچـه-شـیوه-های-تصویرگری-
و-سـبک-کار-زنـان-زیـر-نفـوذ-مـردان-بـود1؛-در-واقـع-بازنمایـی-زن-در-آثـار-زنـان-نگارگـر،-
جنسـیت-گرایِی-منفعلـی-را-خاطرنشـان-می-کنـد-کـه-در-آثـار-نگارگـران-مـرد-به-کرات-شـاهد-
بوده-ایـم؛-زنانـی-زیبـارو-و-دلفریـب-در-هیئـت-معشـوق-و-یـا-حوریانـی-کـه-در-وضعیت-های-
تمثیلـی-و-نمایشـی-تصویـر-شـده-اند.-موتیف-هـا-و-عناصر-تزیینی،-شـیوة-ترکیب-بنـدی-و-نوع-
قلم-گذاری-هـا-اگرچـه-از-مهارتـی-بـرای-ارائـة-یـک-اثـر-دکوراتیـو-بهـره-برده-انـد،-امـا-اتفاقی-
نـو-را-در-اندیشـه-مـورد-بازخوانـِی-نگارگـری-ایجـاد-نکرده-اند.-در-آثـار-کالرا-آبـکار،-ازجمله-
ــدی از  ــا بهره  من ــی اشــاره داشــت  کــه ب ــرح اصول ــار ف ــه آث ــوان ب ــان، می ت ــه دســت زن ــور ب ــة مینیات ــی در زمین 1 پــس از ســال ها تجربه گرای
زبــان نگارگــری و تأکیــد بــر میــراث نقاشــِی ایرانــی، موضوعــات روز و دغدغه هــای شــخصی را بــه محتــوای آثــارش اضافــه کــرد. ایــن نقــاش 
در مینیاتورهــای خــود گامــی فراتــر از اســلوب نگارگــرِی ســنتی برداشــت و بــا درک و دریافــت زبــان فــردی موســوم بــه بازاندیشــی ذهــن زنانــه، 

توانســت ســاختار آثــارش را متحــول کنــد.
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پرکارترین-هـای-ایـن-حـوزه،-همـواره-پیـروی-ازکلیشـه-های-نگارگری-مرسـوم-و-شـیوه-مندِی-
روش--التقاطـی-اسـتادان-متقـدم-را-می-بینیـم-کـه-زنان-در-آن-نمـودی-از-انفعال-جنسـیت-گرایانه-

را-نمایندگـی-می-کننـد-)تصویر-شـمارة-5(. 
نگـرِش-ناتورالیسـتی-لیلـی-تقی-پـور-در-پرداختـن-بـه-زن،-ادامه-دهندة-دیدگاهی-اسـت-که-
از-گذشـته-مـرداِن-نقـاش-در-مـورد-کنش-پذیرِی-زنان-داشـتند-و-آن-را-در-آثارشـان-نشـان-داده-
بودنـد؛-در-واقـع-تـن-دادن-به-نوعی-ایدئالیسـم-که-متفاوت-بـا-واقعیت-وجـودی-زن-در-جامعه-
اسـت.-زن-بـا-چهـره-و-اندامـی-زنانـه-و-مبتنـی-بر-کلیشـه-های-تصویـری-مردانـه-در-زیر-چادر-
و-چارقدهـای-پوشـاننده،-عمـاًل-تخیلـی-مردانه-را-بازتولیـد-می-کند-)تصویر-شـمارة-6(.-توجه-
تقی-پـور-بـه-جنسـیت-گرایِی-منفعـل-و-گسسـت-از-درک-مفاهیـم-بازاندیشـانه-در-نقاشـی-تـا-

سـالیان-بعـد-و-در-آثـار-تعـدادی-از-نقاشـاِن-نسـل-های-پـس-از-او-نیز-ادامـه-می-یابد.
در-نخسـتین-بی-ینـال،-اغلـب-نقاشـی-ها-بـا-عنایـت-به-سـبکی-اکسپرسیونیسـتی-و-آبسـتره-
بـه-نمایـش-درآمـد.-توجـه-به-ایـن-گرایش-نوعـی-مقابلـه-در-برابر-هنرهـای-سـنتِی-ایرانی-هم-
بـود.-بـا-دسـتیابی-بـه-عناصـر-نوگرایانـه-و-اهمیـت-بـه-چنیـن-نظرگاهـی،-نقاش-می-توانسـت-
در-آثـارش-بـه-نمایـش-احساسـات-و-حـاالت-روحـی-خویـش-بپـردازد.-آثـاری-بـا-مضامیـن-
اجتماعـی-و-مذهبـی،-وقایـع-روزمـره-و-همچنین-آثاری-بـا-بهره-گیری-از-حـاالت-و-چهره-های-
انسـانی،-عمـوم-محتوایـِی-آثـار-زنـان-در-بی-ینـال-اول-را-تشـکیل-مـی-داد.-منیـر-فرمانفرماییان-
در-ایـن-بی-ینـال-اثـری-بـه-شـیوة-مونوتایـپ-و-چکـه-ای-ارائـه-کـرد-کـه-در-دوسـاالنه-ونیـِز-
همـان-سـال-هـم-بـه-نمایـش-درآمـد-و-مـدال-طـالی-ایـن-دوره-را-برایـش-بـه-ارمغـان-آورد.-
فرمانفرماییـان-در-نقاشـی-های-پیـش-از-انقـالب،-شـیوه-های-متعـددی-را-در-آثـارش-بـه-کار-
می-بنـدد.-توجـه-بـه-گل-هـا-بـا-طراحـِی-سـاده-و-خطـی،-و-نقاشـی-از-ایـن-اُبـژه-تصویـری-را-
می-تـوان-در-آثـار-ایـن-دورة-او-مشـاهده-کـرد.-او-در-ایـن-آثـار-و-اتفاقـًا-در-کانسـپت-احجـام-
آینـه-ای-خـود-کـه-از-شـهرت-جهانی-برخـوردار-گشـت،-رویکـردی-تزیین-گرایانه-بـا-تأکید-بر-
نوعـی-هنـر-زنانـه-ارائـه-کرده-اسـت-)تصویـر-شـمارة-7(.-جواد-مجابـی-در-توصیـف-آثار-این-
هنرمنـد-می-نویسـد:-»کشـف-ایـن-سرچشـمه،-یعنـی-بهـره-وری-از-آینـه-کاری-در-هنـر-جدید،-
را-مدیـون-منیـر-هسـتیم؛-امـا-متأسـفانه-کوشـش-او-از-آغـاز-تـا-پایـان-در-حـد-کشـف-باقـی-
می-مانـد-و-آثـار-عرضه-شـده-اش-به-مثابـه-ابـزاری-آذینی،-زینت-افـزای-دیوار-هتل-هـا-و-عمارات-

می-گـردد«-)مجابـی،1395:-292(
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بـا-نشانه-شناسـی-و-تحلیـل-سـوژه-ها-در-دوره-هـای-مختلـف-کارِی-طلیعه-کامـران-می-توان-
بـه-پیوسـتگِی-مفهومـی-رسـید-کـه-مؤکـداً-بـر-زنانگـی-و-عناصـر-زنانـه-پرداختـه-اسـت.-زن-
به-عنـوان-نمـادی-از-زیبایـی،-پرندگانـی-در-حسـرت-آرزوی-پـرواز،-جغدی-به-نشـانة-انسـانی-
اهـل-تفکـر-کـه-حضـورش-بـه-انـزوا-منجـر-شـده-اسـت،-عنکبوتـی-با-خصلـت-وابسـتگی-و-
در-نهایـت-کبوتـری-بـه-نشـانة-آزادی،-ویژگی-هـای-آثـار-کامـران-هسـتند.-تأکید-بـر-عناصر-با-
کم-گویـی-و-خاموشـِی-رنگ-هـا،-از-لحـن-شـاعرانگِی-نقاشـی-سـخن-می-گویـد-کـه-شـادی-و-
غـم-را-هم-زمـان-تجربـه-می-کنـد.-زنان-در-نقاشـی-های-کامران-نقشـی-محـوری-را-در-تخیالت-
نقاشـانة-وی-ایفـا-می-کننـد.-در-آثـار-او--زنـان-بـه--شـکلی-بـا-تاکید-بـر--ارزش-ظاهری-شـان-و--
پرداخت-هـای-تزیین-گرایانـه-و-دکوراتیوشـده-ارایـه-شـده-و-توجهـی-بـه-ماهیـت-حقیقـی-زن-
نـدارد.-از-همیـن-رو-در-ایـن-آثـار-نگرشـی-منفعالنه-به-تبیین-جنسـیت-دیده-می-شـود-)تصویر-

.)8 شمارة-

جنسیت گرایی بازاندیشانه در آثار نقاشان زن 
بـه-جرئـت-می-تـوان-گفـت-کـه-اولیـن-زِن-نقاشـی-کـه-توانسـت-مفهـوم-»بازاندیشـی-ذهـن-
زنانه«-را-در-اثرش-به-کار-گیرد-شـوکت-الملوک-شـقاقی-اسـت-)تصویر-شـمارة-9(.-او-نقاشـی-
اسـت-کـه-نیمـی-از-عمـر-خـود-را-در-دورة-قاجـار-و-نیمـی-دیگـر-را-در-دورة-پهلـوی-سـپری-
کـرده-اسـت-و-بـا-توجـه-به-وام-گیـری-از-مطالبات-زنـان-و-مـردان-آزادی-خواه-پـس-از-انقالب-
مشـروطه-سـعی-در-سـاختن-تصاویـری-بـا-ایـن-خواسـت-آرمان-خواهانـه-داشـت.-توجـه-او-
بـرای-بـه-تصویـر-درآوردن-خودنـگاره-و-همچنین-سـوژه-قـرار-دادن-زنان-در-دوره-های-سـنی-
مختلـف،-در-زمانـه-ای-کـه-نقاشـی-کمـاکان-فعلی-مردانه-محسـوب-می-شـد،-گام-بلنـد-یک-زن-
به-سـوی-دسـتاوردی-نـو-در-نقاشـی-را-نشـان-می-دهـد.-غیر-از-شـوکت-الملوک-که-توانسـت-با-
بـه-تصویـر-کشـیدن-خودنگاره-بـه-مؤلفه-ای-از-بازاندیشـِی-جنسـیتی-و-ذهنیت-یافته-در-نقاشـی-
دسـت-یابـد،-آثـار-دیگـر-همتایـان-او-در-این-دوره-رویه-ای-هم-سـو-بـا-مردان-نقـاش-در-فرم-و-

محتـوا-را-پیـش-گرفـت-کـه-بی-شـک-متأثر-از-همـان-گفتمـان-مردانه-بوده-اسـت.
  --بـا-ورود-مدرنیسـم-بـه-ایران-و-اهمیت-ویژگی-سـوبژکتیو-هنر،-نقاشـی-معنـای-متفاوتی-
یافـت.-شـکوه-ریاضـی-از-اولیـن-زنـان-هنرمنـدی-اسـت-کـه-تحصیالتـش-را-در-بـوزار-کامل-
کرد-و-ازجمله-نقاشـانی-اسـت-که-با-درک-نقاشـِی-مدرن،-مفهوم-جنسـیت-گرایِی-بازاندیشـانه-
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را-بـا-بیانـی-اکسپرسـیو-در-پرتره-هایـش-نمایـش-داد-)تصویـر-شـمارة-10(.-به-راسـتی-توجه-به-
»هویـت«-در-نقاشـی-زنان-را-باید-به-گونه-ای-ثمرة-دگرگونـِی-ارزش-های-محدودکنندة-اجتماعی-
دانسـت.-بدیـن-ترتیـب-تهور-بـه-تصویر-کشـیدن-دغدغه-های-حاصـل-از-زنانگی،-بـر-عبور-از-
هنجارهـا-و-سـنت-های-منسوخ-شـدة-پیـش-از-خـود-مبتنی-اسـت.-اغلـب-آثاری-کـه-از-ریاضی-
بـه-جـا-مانـده-پرتره-هایـی-اسـت-کـه-عواطـف-شـخص-را-به-شـکل-مسـتقیم-و-ارزش-هـای-
نیرومنـد-منتقـل-می-کنـد.-ریاضـی-در-نقاشـی-هایش-بـا-وام-گیـری-از-زبانـی-اکسپرسیونیسـتی،-
قواعـد-شبیه-سازی-شـده-ناتورالیسـتی-و-فضـای-پرسـپکتیوی-را-برهـم-می-زنـد.-جسـارت-در-
شـیوة-رنگ-گـذاری-و-هیجان-نمایـی-در-خطـوط-پرقـدرت-و-دفرماسـیون-هایی-کـه-اغلـب-
سـوژه-هایش-را-زنـان-تشـکیل-می-دهنـد،-اندیشـه-ای-بارز-در-فهم-مدرنیسـم-و-بازتـاب-ذهنیتی-

زنانـه-را-در-نقاشـی-های-وی-بازنمایـی-می-کنـد.-
از-وجـوه-غالـب-آثار-نقاشـان-جنسـیت-گرا،-بـه-تصویر-کشـیدن-مفهوم-»مادرانگی«-اسـت.-
در-واقـع-ایـن-نگـرش-در-دوران-معاصـر-از-ویژگی-هـای-منحصربه-فـردِ-تجربة--زیسـتة--بی-همتا-
توسـط-زنـان-هنرمند-قلمداد-می-شـود.-نمایش-مفهـوم-مادرانگی-با-تأکید-بر-قـوت-کهن-الگوها،-
عناصـری-را-بـه-تصویـر-می-کشـد-کـه-می-توانـد-از-روح-دغدغه-مند-یـک-زن-بازخوانی-شـود.-
نقاشـی-توانمنـد-کـه-از-ایـن-مفهـوم-به-َکـرات-بهـره-جسـته-لیلـی-متین-دفتـری-اسـت.-اغلـب-
موضوعـاِت-آثـار-ایـن-نقـاش-را-زنـان-و-کودکان-و-پرسـوناژهایی-وابسـته-به-زیسـت-روزمرة-
زنانـه-تشـکیل-می-دهـد.-چیدمانـی-از-تخم-مرغ-هـا-و-میوه-هـا-بـا-نمـودی-از-احساسـات-زنانـه-
در-اِنحـای-گل-هـا-و-گیاهـان-بـا-پس-زمینه-هایـی-تخـت-و-سـطوح-رنگـی،-فضایـی-را-سـاخته-
اسـت-کـه-بـا-تأکید-بـر-روی-این-عناصـر-احساسـات-نقـاش-از-تجربیات-ملمـوس-و-منحصر-
بـه-زنـان-را-روایـت-می-کنـد.-متین-دفتـری-بـا-گـذر-از-سـاختار-طبیعت-گرایِی-صـرف،-همواره-
بـه-مفهومـی-بازاندیشـانه-از-زیسـت-یـک-زن-توجه-داشـته-و-همچنیـن-با-بهره-منـدی-از-درک-
صحیـح-از-مدرنیسـم-بـه-ترکیـب-عناصـر-آثـارش-در-سـاختاری-مینیمالیسـتی-پرداخته-اسـت-

)تصویر-شـمارة-11(.
بازاندیشـی-ذهن-زنانه-در-بسـیاری-از-موارد-تجربه-های-مشـترکی-را-شـامل-می-شـود.-زنان-
هنرمنـد-بـرای-نمایـش-فردیـت،-از-جهان-معطوف-بـه-درون-حرکت--می-کنند-و-بـه-همین-دلیل-
بیشـتر-موضوعـات-از-خاسـتگاهی-موسـوم-بـه-زیسـت-زنانه-به-فعلیـت-درمی-آینـد.-در-اغلب-
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نقاشـی-های-پروانـه-اعتمادی-سـوبژکتیویته-آثار-نگره-ای-جنسـیت-گرا-سـاخته-اسـت.-اعتمادی-
از-شـروع-فعالیت-حرفه-ای-خود-در-میانة-دهة-40-متأثر-از-مدرنیسـم-مردانه-اسـت.-او-ازجمله-
شـاگرداِن-بی-واسـطة-بهمـن-محصـص-بـود-و-تنهـا-زن-نقاشـی-اسـت-کـه-به-عضویـت-گروه-
جوانـان-هنرمنـد-تـاالر-قندریـز-درمی-آید-و-چند-صباحی-رسـالت-هنـر-را-تحت-تأثیـر-آنها-در-
نقاشـِی-انتزاعـی-پـی-گرفتـه-اسـت-و-در-نهایت-به-زبانـی-فیگوراتیـو-بازمی-گردد.-نقاشـی-های-
اعتمـادی-تـا-پیـش-از-انقـالب-در-دورة-اول-بـا-آبسـتره-آغـاز-شـده-اسـت-و-سـپس-تـا-سـال-
57-کـه-دورة-دوم-آثـارش-را-تشـکیل-می-دهـد-بـه-سـاختاری-فرمـی-و-کالمی-در-بیـان-ایده-ای-
جنسـیت-گرا-و-بازاندیشـانه-دسـت-یافته-اسـت.-او-ویژگی--لحنِی-خاصی-را-منوط-به-اسـتقالل-
هویـت-زنانـه-مدنظـر-قرار-داده-اسـت-تا-هر-اثـرش-بتواند-روایتگـر-الیه-ای-ناپیـدا-از-روحیات-
روان-شـناختِی-زن-را-متصور-شـود-)تصویر-شـمارة-12(.-اعتمادی-در-پاسـخ-به-پرسـش-جواد-
مجابـی-در-مـورد-غیرجنسـیتی-و-خنثـی-بـودن-آثـارش-در-دورة-اول-کارِی-و-روی-آوری-او-به-
حریـر-و-تـور-و-اشـیای-زنانـه-بـا-پرداختی-ظریـف،-می-گوید:-»بـرای-اینکه-از-قید-»مدرنیسـم«-
رهـا-شـده-ام-و-حـاال-خالـص،-خودم-هسـتم.-یـک-زن-که-نقاشـی-می-کنـد،-به-همین-سـادگی.-
دلیـل-دیگـرش-ایـن-اسـت-کـه-از-ترمه-و-این-جور-اشـیا-خوشـم-می-آمـد«-)مجابـی-و-دامیجا،-

.)22-:1377
نتیجه گیری

در-پژوهـش-حاضـر-بـا-معرفی-زنـان-نقاش-در-فاصله-دو-انقالب-مشـروطه-و-انقالب-اسـالمی-
بخشـی-از-تاریـخ-روبه-فراموشـی-هنـر-زنـان-مـورد-کنـکاش-قرار-گرفـت.-یافته-هـای-پژوهش-
حاکـی-از-آن-اسـت-کـه-بـا-ورود-نوگرایـی-به-ایران،-نقاشـاِن-زن-تـالش-فراوانی-بـرای-تثبیت-
هویـت-حرفـه-ای-خـود-در-پیش-گرفتند-و-اندیشـه-های-گوناگونـی-را-نمایندگی-کردنـد.-اما-با-
بررسـی-مهم-تریـن-رویدادهـای-هنـری-متوجه-می-شـویم-که-اغلب-آثـار-زنانی-مـورد-پذیرش-
جامعـه-و-تاریـخ-هنـر-واقـع-شـد-کـه-به-نوعـی-بـا-مدرنیسـم-مردانـه-همـراه-شـدند-و-متأثر-از-
گفتمـاِن-مسـلط-بـه-نقاشـی-پرداختند.-از-همیـن-رو،-زنان-نقاشـی-که-متأثر-از-مدرنیسـِم-مردانه-
بـه-جنسـیت-زدایی-از-آثارشـان-پرداختنـد-یا-بـه-بازتولیـد-کلیشـه-های-مردانه-تأکیـد-ورزیدند،-
بیشـتر-مـورد-پذیـرش-قرار-گرفتنـد.-اگرچه-آنهایـی-که-اندیشـه-های-بازاندیشـانه-را-رقم-زدند-
و-بـه-مقابلـه-بـا-نـگاه-خیـره-پرداختنـد-و-بـه-ذهنیـت-و-فردیـت-»زن«-ارج-نهادنـد،-راهـی-نو-
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پیـش-روی-تاریـِخ-نقاشـی-زنـان-ایـران-گذاشـتند.-حـال-اگر-آثـار-این-دسـته-کمتر-دیده-شـده-
و-کمتـر-مـورد-ارزیابـی-قرار-گرفته-اسـت،-باید-مشـکل-را-در-جایی-جسـت-کـه-تاریخ-نگارِی-
مردانـه-را-جلوه-گـر-می-سـازد.-جامعـة-هنـر-ایـران-تـا-پیـش-از-انقالب-اسـالمی-بسـیار-مردانه-
بـود-و-حتـی-بـا-گـذار-از-قاجـار-بـه-پهلـوی-و-رشـد-حضـور-زنـان-در-جامعـه،--زنـان-ِ-نقاش-
کمـی-را-در-محافـل-و-گروه-هـای-مهـم-هنـری-می-بینیـم.-بـرای-مثال،-جریـان-سـقاخانه-که-از-
عمده-تریـن-جریانـات-مـورد-بحـث-دهـة-1340-بود،-حضـور-هیـچ-زن-هنرمنـدی-را-به-عنوان-
یکـی-از-سـتون-های-اصلـی-نپذیرفتـه-اسـت-و-اگر-زناِن-نقاشـی-بـه-جریان-سـقاخانه-ای-تمایل-

نشـان-دادنـد،-تنهـا-بـا-تکیـه-بـر-تجربه-اندوزی-های-شـخصی-به-آن-صورت-بخشـیده-اسـت.
بـا-وقـوع-انقـالب-اسـالمی،-فعالیت-های-نقاشـان-مدرنیسـت-تحت-شـعاع-قـرار-گرفت-و-
بـا-تغییـر-نگـرش-سیاسـی-و-همچنین-آغـاز-جنگ-ایـران-و-عراق-بسـیاری-از-هنرمنـدان-ترک-
وطـن-را-بـه-مانـدن-ترجیـح-دادند.-بـا-مهاجـرت،-فعالیت--عمـده-ای-از-این-نقاشـان-یـا-به-طور-
کامـل-متوقـف-شـد-و-یـا-دیگر-هیچگاه-فرصتی-مناسـب-دسـت-نداد-تـا-مجالی-بـرای-نمایش-
آثارشـان-بـه-وجـود-آیـد.-بااین-حال،-اگر-هـم-در-خانـة-جدید-توفیقی-بـرای-نمایـش-آثار-این-
هنرمنـدان-در-غربـت-فراهـم-شـد،-آنقـدر-بازتابـی-نداشـت-تا-در-موطـن-خود-اثـری-به-جای-
بگـذارد.-در-واقـع،-مـوج-ایـن-تغییـرات-نوعـی-ازهم---گسـیختگی-را-در-فضایی-از-شـکل-گیری-
و-نوپایـی-اقسـامی--از-هنرمنـدان-بـه-وجـود-آورد-که-امکان-دسـتیابی-به-تجربیات-درخشـان-تر-

را-به-خصـوص-بـرای-زنـان-دچار-اختـالل-کرد.
جـای-تعجـب-نیسـت-کـه-تعداد-بسـیاری-از-زنان-نقاش-پـس-از-مدتی-میـدان-هنر-را-ترک-
می-کننـد.-دالیـل-مالـی،-تعـارض-نقش-هـای-سـنتی،-تلقـِی-تفننـی-بـودن-هنـر-و-جـدی-گرفته-
نشـدن-اثرشـان-از-طـرف-جامعة-مردانـه-ازجمله-عوامل-مؤثـر-بر-عدم-پذیرش-زنـان-در-میدان-
حرفـه-ای-هنـر-بـوده-و-هسـت.-مشـغولیت-بـه-امـر-آمـوزش-و-تعهـد-بـه-ایـن-کار-و-پرداختن-
بـه-فعالیت-هـای-هنـری-دیگـر-نیـز-جدیـت-و-تمرکـز-بـر-نقاشـی-کـردن-از-جانـب-زنـان-را-
تحـت-شـعاع-قـرار-می-دهـد.-برای-نمونـه-ویکتوریا-افشـار-در-حـوزة-طراحی-و-چـاپ-پارچه-
سـال-های-طوالنـی-تدریـس-کرد،-گیتی-نوین-در-حوزة-طراحی-گرافیک-بیشـتر-شـناخته-شـد،-
سوسـن-ورجاورنـد-)بـا-نـام-واقعی-لـی-آلن-برگر،-تبعـة-آمریکا(-بـا-مدیریت-گالـری-زروان-و-
تأسـیس-کارگاه-کوزه-گـری-و-هنرهای-دسـتی-خدمات-بسـیاری-را-ارائه-کـرد-و-همچنین-مهین-
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عظیمـا-از-معـدود-زنـان-نقاشـی-اسـت-کـه-سال-هاسـت-به-شـیوة-سـنتِی-نقاشـی-پشت-شیشـه-
کار-کـرده-و-تنهـا-به-دلیـل-کم-رونقـِی-بـازار-ایـن-حرفه،-آثارش-بـرای-بسـیاری-از-اصحاب-هنر-
نیـز-ناشـناخته-باقـی-مانده-اسـت.-بـا-وجـود-فعالیت-های-گسـترده-در-مسـیر-نوگرایـی،-تاریِخ-
هنرعـای-تجسـمی-ایـران-تنهـا-بـه-نـام-چنـد-زن-نقـاش-بسـنده-می-کنـد؛-نام-هایـی-کـه-اغلب-
نـه-تعهدشـان-بـه-امـر-خطیـر-معلمـی-را-سـپاس-گفته-اند--و-نـه-حتی-بـرای-دوباره-دیده-شـدن-
آثارشـان-تالشـی-از-سـر-گرفتـه-شـده-اسـت1.-در-نهایـت-بایـد-اذعـان-کـرد-کـه-تاریکی-های-
تاریـخ-هنرهـای-تجسـمی-ایران-سرشـار-اسـت-از-نـام-هنرمندان-کـه-دسـتاوردهایی-آنها-کمتر-

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

منابع 
ــواد- ــة-ج ــروطه،-ترجم ــان-در-نهضــت-مش ــری-زن ــه-س ــای-نیم ــت-)1377(،-انجمن-ه ــاری،-ژان آف

ــو. یوســفیان،-تهــران:-نشــر-بان
ــد-دوم.- ــا-انقــالب-ســفید،-جل ــی-از-انقــالب-مشــروطیت-ت ــوک-)1348(،-زن-ایران ــداد،-بدرالمل بام

ــینا. ــارات-ابن-س ــران:-انتش ته
توانا،-مرادعلی-)1380(،-زن-در-تاریخ-معاصر-ایران،-تهران:-انتشارات-برگ-زیتون.

حجــازی،-بنفشــه)1388(،-تاریــخ-خانمهــا:-بررســی-جایــگاه-زن-ایرانــی-در-عصــر-قاجــار،-تهــران:-
ــرا. ــر-قصیده-س نش

دلریش،-بشر-)1375(،-زن-در-دوره-قاجار،-تهران:-انتشارات-سوره-مهر.
ــاه،- ــن-ش ــی-ناصرالدی ــی-خصوص ــتهایی-از-زندگان ــک-)1361(،-یادداش ــتعلی-خان-معیرالممال دوس

ــران. ــران:-نشــرتاریخ-ای ته
رابرتســون،-یــان-)1371(،-درآمــدی-بــر-جامعــه،-ترجمــة-حســین-بهــروان،-مشــهد:-انتشــارات-آســتان-

ــدس-رضوی. ق
فریلنــد،-ســینتیا-)1383(،-امــا-آیــا-ایــن-هنــر-اســت؟»مقدمه-ای-بــر-نظریــه-هنــر«،-ترجمــة-کامــران-

ســپهران،-تهــران:-نشــر-مرکــز.
ــران:- ــودی،-ته ــنگ-مقص ــة-افش ــی،-ترجم ــم-و-زیبایی-شناس ــن-)1387(،-فمینیس ــرس-مِیر،کارولی ُک

ــن. نشــر-گل-آذی
گلستان،-لیلی-)1385(،-گفت-وگو-با-بهجت-صدر،-چاپ-اول،-تهران:-نشر-دیگر.

1 از دیگــر نام هایــی کــه در کاتالــوگ  و پوســتر نمایشــگاه های پیــش از انقــاب آمــده و نشــان از فعالیــت عــدة بیشــتری از زنــان در ایــن حــوزه 
ــه ایــن افــراد اشــاره کــرد: ویکتوریــا دانشــور، مهــری رخشــا،  داشــته اســت و بایــد مــورد مطالعــه و بررســی دقیق تــر قــرار گیــرد، می تــوان ب
اِمــا آبراهامیــان، مریــم جواهــری، ناهیــد حقیقــت،  لئونــی تاشــچیان، ســودابه بهارلــو، هاســمیک نرسســیان، رامونــا داربیــن، بهنــاز خوش کیــش، 
ــران محتشــمی،  ــاش، شــیرین لطفــی، ای ــان، فــرح نوت ــرا فرمانفرمایی ــی امیــن زاده، میت ــژه ســاعد، لی ل ــده، منی ــوان، رخشــنده پاین ــده پهل فروزن
جمیلــه  هاشــمی، ناهیــد مذکــوری، مینــو اســدی، ســوری شــوقی، شــیرین بختیــار، عالــم مختــاری، مهرانگیــز یاســمی، پــری محمــدی، صدیقــه 

نــوری، آزیتــا غفــوری.
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مجابــی،-جــواد-و-جاســلین-دامیجــا-)1377(،-برگزیــدة-آثــار-پروانــه-اعتمــادی:1377-1345،-ترجمــة-
کلــود-کرباســی.-تهــران:-نشــر-هنــر-ایــران.

ــد-دوم.-تهــران:-نشــر- ــران،-جل ــر-تجســمی-ای ــوآوری-در-هن ــود-ســال-ن ــی،-جــواد-)1395(،-ن مجاب
پیکــره.

...............-.-مجلة-عالم-زنان-)1324(-شمارة-9،-صفحه-13.
مریــدی،-محمدرضــا-و-معصومــه-تقــی-زادگان-)1388(،-نقاشــی-زنانــه:-مقایســة-به-کارگیــری-
ــان،-دورة-7،- ــردان،-پژوهــش-زن ــان-و-م ــری-در-نقاشــی-زن شــگردهای-بصــری-و-ســبک-های-هن

شــمارة-1.-ص-132-131.
ــاب- ــران:-انتشــارات-کت ــروز،-ته ــا-ام ــران-از-اســطوره-ت ــیقی-ای ــان-موس ــوکا-)1380(،-زن ملکــی،-ت

ــید. خورش
ــه- ــه-نام ــیحون(،-دو-هفت ــه-س ــران:-)معصوم ــر-ای ــان-معاص ــن-)1384(،-نقاش ــژاد،-حس موریزی-ن

تندیــس،-1384،-ش-70،-ص-4-5.
مهاجر،-شهروز-و-حامدی،-حسن-)1393(،-مکتب-کمال-الملک،-تهران:-نشر-پیکره.

نراقی،-سولماز-)1385(،زیبایی-شناسی-زنانه،-ماهنامة-زنان،-،-شمارة-144،-ص-44-45.-
ــش-و- ــه-پژوه ــان،-فصلنام ــگاه-زن ــان-و-جای ــاختاری-زب ــای-س ــی-)1383(،-ویژگی-ه وود،-جولیات

ــمارة-38. ــم،-ش ــال-یازده ــنجش،-س س

Harris, Anne Sutherland & Nochlin, Linda (1976), Women Artists: 1950–1550, 
Los Angeles County Museum of Art, Alfred Knopf, New York.

Korsmeyer, Carolyn (2004), Feminist Aesthetics, in the Stanford Encyclopedia 
of Philosophy (Summer Edition), Edward N. Zalta (Ed). University of Illinois 
at Chicago Abstract.

Photiou, Maria (2012), Rethinking the History of Cypriot Art: Greek Cypriot 
women artists in Cyprus, Loughb orough University.

Nochlin, Linda (1992), Women, Art, and Power, Visual Theory, Edited by Bryson, 
Polity Press. 

Petteys, Chris (1985), Dictionary of Women Artists: an international dictionary 
of women artists born before 1900, G.K. Hall, Boston.

Slatkin, Wendy (1985), Women Artists in History: From Antiquity to the 20th 
Century, Prentice Hall, and N.J.

Waller, Susan (1991), Women Artists in the Modern Era: A Documentary History, 
London: Scarecrow Press Inc.
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منبع تصاویر
تصویر-)1(،-)2(،-)3(،-)4(،-کاتالوگ-»نخستین-نمایشگاه-هنری-بین-المللی-تهران«-سال-1353

ــن-و- ــارات-زری ــران،-انتش ــران،-1381،-ته ــری-ای ــود،-نگارگ ــاری،-محم ــاب:-افتخ ــر-)5(،-کت تصوی
ســیمین.

تصویر-)6(-و-)11(،-کاتالوگ-بی-ینال-پنجم-تهران-سال-1345
تصویر-)7(-گنجینة-موزة-مردم-شناسی-کاخ-گلستان
تصویر-)8(،-)12(،-مجموعة-شخصی-علی-بختیاری

تصویر-)9(،-سایت-زنان-در-عصر-قاجار
تصویر-)10(،-سایت-طاووس-آنالین
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نمونه ای از آثار نقاشان در دستة تحلیلی جنسیت زدا

تصویر-)1(-اثر-بهجت-صدر

                       
-------تصویر-)2(-اثر-ایران-درودی--------------------------------تصویر-)3(-اثر-منصوره-حسینی---
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تصویر-)4(-اثر-معصومه-سیحون

نمونه ای از آثار نقاشان در دسته تحلیلی جنسیت گرای منفعل 

تصویر-)5(-اثر-کالرا-آبکار

تصویر-)6(-اثر-لیلی-تقی-پور
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-تصویر-)7(-اثر-منیر-فرمانفرماییان----

تصویر-)8(-اثر-طلیعه-کامران
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نمونه ای از آثار نقاشان در دستة تحلیلی جنسیت گرای بازاندیشانه

-

-تصویر-)9(-اثر-شوکت-الملوک-شقاقی

تصویر-)10(-اثر-شکوه-ریاضی
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---

تصویر-)11(-اثر-لیلی-متین--دفتری

تصویر-)12(-اثر-پروانه-اعتمادی




