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مقدمه
دودههپایانیقرنسیزده)ه.ش(بارشداندیشههای
و اجتماعی تحوالت و ایران در برابریخواه و آزادی
مدرن، برای تالش است. مقارن آن از ناشی سیاسی
متمدنوبهتعبیریغربیشدندرقالبحرکتهایی
نظام استقرار و سیاسی استبداد بردن میان از برای
مشروطهدرکشوردردهههایپایانیقرنسیزدهصورت
پذیرفت.بااینحالخواستبرایمدرنشدندرپی
الگوگیریازغربپیشترجامعهایرانرابهبازبینیابعاد
مختلففرهنگخودواداشتهبود.مالحظاتمرتبطبا
جنسیت،زنانورابطهمیاندوجنسازشاخصترین
اینمالحظاتبودکهازروشنفكرانطالباصالحاتو
حكومتهاتامردمعادیراکموبیشبهخودمشغول
داشت.ضرورتنمایشتصویریمدرنازجامعهایرانی
دریكیازمهمترینگامهایخودنیازمندتغییراجتماع
ایراناززاویهجنسیتووضعیتزنانبود.دراینبستر
بودکهمسئلهظاهروحجابزنانوروابطمیانزنو
مردبهموضوعیبحثبرانگیزتبدیلشدوتعارضاتیرا
برمواجهه آوردکه اندیشهمدرنوسنتیپدید میان
زنان حقوق مقوله با ایران مدرن حكومتهای
تأثیرگذاشت.بهبودشرایطزیستزنانازضروریاتیبود
و اینسو به مشروطه استقرار از ایران حكومتهای که
بخصوصدردورهپهلویمیبایستبراینمایشمدرن
شدنخودبهدنیانشانمیدادندواینضرورتتحوالت

قابلتوجهیرادرعرصهعمومیجامعهایجادکرد.
ازاواخردورهقاجارجریاناتیبرایبهبودوضعزنان
درقالبانجمنهاونشریاتیمختصزنانشكلگرفتو
زنانباآگاهیازحقوقخودفعالیتهایرهاییبخشیرا
درراستایدستیابیبهحقوقبرابرووضعمعیشتبهتر
به آگاهی از سطحی پدیداری علیرغم دادند. ترتیب
خوددرمیانزنانوروندتغییراتدروضعآنها،هنر/
نقاشیایراندرایندورهچهازمنظرفعالیتهنریزنان
وچهازلحاظبازنماییزننشانیازهمراهیباجریانات
گفت میتوان عوض در نداشت. جاری برابریخواه
و روایتگر منفعل، رسانهای حكم در دوره این نقاشی
مقومکلیشههایجنسیتیبود.نابرابریامكاناِتفعالیت
حرفهایبرایزنانهنرمندنیزنكتهقابلتوجهدیگری

درهنرایندورهاست.
ایننكتهازجهتمهماستکهاگراینموقعیترا
باتاریخنقاشیزناناروپاییمقایسهکنیم،باتفاوتهای
گفته آنچه برخالف میشویم. مواجهه فرهنگی عمیق
شدنقاشانزناروپاییازقرنهفدهمیالدیعلیرغم
جایگاهعماًلدرجهدومخوددرنظامتولیدهنروضمن
تصویرکردن با موجود الگوهایجنسیتی به پایبندی
خوددرمقامنقاشانوهنرمنداننشانههایروشنیاز
توجهبهموقعیتحرفهایزنانوجدیتآنهادرتولید
مراتب سلسله اگرچه گذاشتند. نمایش به را هنر
جنسیتیدرعرصههنرغربهمچنانمحدودیتقابل
بارشد توجهیرابرزنانتحمیلمیکرداماهمراستا
جریاناتآزادیخواهزنانباورودزنانبهمدارسرسمی
هنربهسرعتموضوعآتلیههاومدارسهنریزنانو
تصویرآنهادرمقاممعلمهنریاهنرآموزونقاشحرفهای
شمارقابلتوجهیازآثارنقاشانزنرابهخوداختصاص
داد.روندآگاهیبه»خود«درآثارزناننقاشغربیدر
میانهقرننوزدهسویههاییانتقادیدربرابرتبعیضعلیه
زنانپیداکرد.نقدبهموقعیتزنانکهدرقرنهجده
بطورغیرمستقیمبانمایشمیلزنانبهحضوردرصحنه
رفتهرفته نوزده قرن در میشد دنبال هنر حرفهای
گرایشاجتماعیپیداکردوبهفضاینابرابراقتصادهنر
کشیدهشد.برایمثالماریآزبورندراثرخودبینامو
بینشان)1۸57(زننقاشیرابهتصویرکشیدکهتحت
اثرخودرابرایفروشعرضه بازار فشارفضایمردانه
میکرد.)ناکلین،30:1393-33(انتقادبهنابرابریدر
آثارآزبورنهمچنینبهنارضایتیزنانازانجاموظایف
دامنه اعتراضات بیستم قرن در میرسید. نیز خانگی
وضعیت به مستقیم اشارات قالب در رادیكالتری
فرودستزنانازنقطهنظرجنسیبهخودگرفتودر
آثارشماربسیاریازهنرمندانزنتجلییافت.اینروند
تاشكلگیریجریاناتفمنیستیهنردردهههایپایانی
هنرمند-کنشگر میان مرز آنها در که بیستم قرن

اجتماعیازمیانمیرفتادامهیافت.1
ایننوشتاربهجستجویعللانعكاسناچیزتحوالت
حوزهزناندرهنر/نقاشیرسمیایرانمیپردازد.دوره
اجتماعی، عطفی نقاط تالقی محل مقاله بحث مورد
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سیاسیوفرهنگیاست؛تحولنظامسیاسیباپیروزی
انقالبمشروطه)12۸5ش(،استقرارنظامنوینآموزش
و )1290( مستظرفه صنایع مدرسه تأسیس با هنر
جریانات و سازمانها شكلگیری با دو این همزمانی

زنان.
مقالهبرایتحقیقدربارهپرسشهایخودازمفاهیم
نقد میگیرد. بهره هنر فمنیستی نقد رویههای و
به 1970 دهه و 1960 دهه اواخر از که فمنیستی
گرایشیقابلتوجهدرمطالعاتهنریبدلشدهاستدر
دوجهتگیریعمدهتاریخهنرراازمنظرجنسیتو
زنانبازخوانیمیکند:اولگرایشیکهسعیداردنقش
ناچیزواغلبغیرحرفهایزناندرقیاسبامردانرادر
طولتاریخباعاملمردساالری/پدرساالریتوضیحدهد.
اینگرایشبابهرهگیریازسنتاندیشهانتقادینقش
و زنان حرفهای حدود تعیین در را مردساالر ساختار
همچنیندربازتولیدکلیشههایجنسیتیدرتولیدات
هنریروشنمیکند.ودومگرایشیکهبرخالفگرایش
پیشینقائلبهعاملیتناچیزهنرمندانزننیست.این
نگرشباتغییرمحورنقدخودازمسئلهکمیتحضور
زنانبهمسئلهارزشهنری،اینایدهرامطرحمیکند
کهتولیداتهنریزنانبههیچوجهاندکوبیارزش
نیستندبلكهمشكلبرسرنظامارزشگذاریهنراست.
منتقدانفمنیستپیرواینگرایشبنیانیراکهطیآن
تعریف کاربردی هنر برابر در زیبا هنر مثل مفاهیمی
شدهاستبهچالشمیکشند.2پژوهشحاضربیشتردر
اوضاع دادن مطابقت دنبال به اول گرایش چارچوب

اجتماعیوفضایفرهنگیجامعهایراناست.
تحوالت انعكاس بررسی هدف با مقاله این در
اجتماعیمرتبطباجنسیتوزناندرآثارنقاشی،ابتدا
بهاختصارتاریخجریاناتمدافعحقوقزنانوتأثیرآنها
از پس قاجار حكومتهای مواجهه و زنان وضع بر
مشروطهوپهلویبامقولهجنسیتوزنانارائهمیگردد.
درادامهبازتاباینتحوالتدرمكتبنقاشیکمالالملک
بررسی )ه.ش( 30 و 20 دهههای نوگرای نقاشی و
نقاشان آثار از تازه خوانشی بخش این در  میشود.
مدرنیست هنرمندان اول نسل و کمالالملک مكتب
موارد مبنای بر 1330 و 1320 سالهای در ایرانی

عاملیتهنرمندانزنوبازنماییزنارائهمیگردد.
اساسی مفاهیم از بازنمایی۴ و عاملیت3 مفهوم دو
مورداستفادهاینتحقیقهستندکهازنظریهفمنیستی
نقدهنرگرفتهشدهاند.عاملیتاغلببرظرفیتوتوان
فردبرایکنشدرشرایطاجتماعیخاصخودداللت
میکند.درنظریهفمنسیمانگارهعاملیتزناندرزمینه
پدرساالری،سلطه،سرکوبونابرابریموضوعیپرطول
وتفصیلبودهوهمچنانبحثبرانگیزاست.اینمفهوم
ازمفهومفرد6 باسوژگی5ودرکروشنگری درپیوند
معنامییابد.متفكرانروشنگریایدهفردرابهعنوان
عاملیکهکنشواندیشهاشمتكیبرانتخابعقالنی
استپیشنهادند.چنینایدهایازفردبهشكلگیری
تعاریفیازآزادیوپیشرفتانجامیدکهدرآنعاملیت
بهعنوانتواناییفرددرتغییرشرایطخوددرنظرگرفته
شد.بنابراینعاملیترامیتوانمعادلتوانسوژهبرای
پایداری،مذاکرهوایجادتغییردراشكالیازقدرتبه
حسابآوردکهسوژهرادرابعاددرونیوبیرونیمتأثر
میکند. )Evans.2013: 8 - 9( عالوهبرآنچهگفتهشد
بهره نیز دیگری معنای در عاملیت واژه از مقاله این
خواهدگرفتوآنعبارتاستازفعالیتومشارکت
عملیزنانهنرمنددرسطوحآموزشوتولیداثرهنری
آگاهی از فارغ - درعرصهرسمیهنر آنها وحضور
عقالنیآنهابهعنوانفردیاسوژهدرمفهومروشنگری
آن.دراینمعناپرسشازعاملیتهنریزناندرحقیقت
آموزش از آنها بهرهگیری میزان و امكان در کنكاش
هنروفعالیتحرفهایدرتولیدهنربرمبنایآثاربه

جاماندهازآنهاست.
امابازنماییبادرخودداشتنواژهpresentدالبر
حاضرکردننمادینچیزیدرشكلچیزدیگروحامل
فرهنگ و سیاست فلسفه، در پیوستهای بههم معانی
اساسی اهمیت شباهت امر بازنمایی فرآیند در است.
تاریخ در مرجعخود. با امرحاضرشده دارد.شباهت
اندیشهغربمیتوانسبقهاینانگارهراازفلسفهباستان
پرسش منظر این از کرد. پیگیری معاصر اندیشه تا
میان شباهت و نسبت تعیین همان بازنمایی درباره
حقیقتچیزها،تصویرذهنیماازآنهاوتصویرمادیای
استکهازآنهابازمیسازیم.)نلسون،۴5-25:1395(
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دروادیسیاستشباهتبازنماییراهرچهبیشتربا
مفاهیمنیابتیانمایندگی7ومعنایایستادنبهجای
دیگری۸یاسخنگفتنازطرفاوپیوندمیزند.دراین
معنابازنماییبیشازهرچیزدرنظامپارلمانیوپدیده
این برسر اینجاپرسش نمایندهمعنامییابد. انتخاب
توده معنای به مرجع به حد چه تا نماینده که است
اعتبار همین به دارد؟ شباهت خود انتخابکننده
بازنماییدرمعنایسیاسیواجدمفهومیازپاسخگویی
واحساسمسئولیتنسبتبهامراجتماعینیزاست.

)Evans.2013: 193-194(

و یكسو از چیزها با مادی تصویر شباهت مسئله
نسبتآنباواقعیتیاحقیقتآنچیزازسویدیگرو
همچنینمسئولیتتصویرنسبتبهحقیقتبازنمودهاز
فلسفهوسیاستبهعرصهفرهنگوتصویرراهمییابد.
مدل اینجا )در مرجع میان نسبت مسئله اینجا در
نسبت است. نقاشیشده( )تصویر بازنمایی با نقاشی(
بازنمایی آنچیست؟ وحقیقت بازنموده تصویر میان
چگونهمسئولیتپیوندمیانواقعیتاجتماعیوتجسم
فرهنگیآندرقالببازنماییهنریرابهعهدهمیگیرد؟
اینجاستکهمفاهیمدروغیاخطادرتضمینمشابهت
بازنمایی)تصویر(بابازنموده)شیءیاموضوعبازنمایی(
ریموند مییابد. اهمیت شیء حقیقت به دستیابی و
به اشاره با ولزی نویسنده و پرداز نظریه ، ویلیامز
معنای در بازنمایی واژه چهاردهمی قرن داللتهای
معرفیکردنشخصیبهشخصدیگراستداللمیکند
در خود ارائه دیگری، به معرفی هنگام همچنانكه که
هالهایخاصوحتیغیرواقعیامكانپذیراست،مفهوم
بازنماییواجدظریفیتهاییبرایایجادتغییردرفهمو
ادراکودرحقیقتساختنمعنابهجایانعكاِسصرف
اختیار به میتواند بسادگی ظرفیتی چنین است. آن
قدرتوگفتارمسلطدرآمدهودرترویجالقائاتمورد
نظرقدرتمیانعمومتأثیرگذارشود.ازهمیننقطهنظر
و نژاد طبقه، حوزههایجنسیت، تحلیلگران که است
امثالآنبهتحلیلتصویروامربازنمایینزدیکمیشوند.
مطالعات پژوهشگران برای کلیدی مفهومی بازنمایی
درباره تحقیق دنبال به که است فرهنگی و رسانهای

نسبتبازنماییباقدرتهستند.)همان:195-193(

جمله از جنسیت با مرتبط مفاهیم از بسیاری
تدر مردانگی و زنانگی ایدههای گوناگون داللتهای
بسترعملبازنماییتحققمییابدوهمزمانطبیعیسازی
وحفظمیشود.تعیینمناسباتعملبازنمایانهباامر
غالبیامسلطواسطورهزداییازالقائاتبازنمایِیتحت
از بسیاری نظر مورد که امریست مردساالری سیطره
تحلیلگرانحوزهزنانبودهاست.براینمونهلینداناکلین
در غرب هنر تاریخ بازخوانی به رویكردی چنین با
مجموعهمقاالتخودباعنوانزن،هنروقدرت)1392(
میپردازد.بههمینترتیباینمقالهنیزتالشداردبا
استفادهازمفهومبازنمایینسبتمیانتصویرارائهشده
اززناندرآثارنقاشیدورهموردبحثباوضعیتعملی
تولید احتمالی تأثرات و تأثیر و کند تعیین را زنان
فرهنگیدرتحكیمیاتغییرالگوهایجنسیتیرانشان

دهد.
مقالهبرایسنجشعنصرعاملیتدرمیاننقاشان
نقاشی آثار در زن بازنمایی کیفیت بررسی نیز و زن
بخصوصدرآثارنقاشانزنبامحدودیتشدیدمنابعو
عمومی ضعف بودهاست. روبهرو آرشیوی اطالعات
تاریخنگاریوآرشیوسازیدردورههایقاجاروپهلوی
درحوزهزنانابعادیمضاعفمییابد.اینامربادرنظر
گرفتنفرودستیزنانودوربودنآنهاازفضایرسمی
و زنان تاریخنگاری نبود است. درک قابل هنر تولید
موجب اخیر دهههای تا ایران در هنر تاریخنگاری
میشودکهفعالیتهنریزنانجزدرمواردینادردر
به نباشد. پیگیری قابل خاطرات و زندگینامهها
قابل نظاممند طریقی به نیز آنها آثار همینترتیب
جستجونیستند.بدینترتیبدسترسیمقالهحاضربه
کلیه بر تكیه با و تصادفی آنها آثار و نقاشان هویت
اسنادموجودبودهواینامرمانعیجدیبرایحصول
نتایججامعوتعمیمپذیردرپاسخبهپرسشهایتحقیق
آرشیو و مدارک و اسناد تكمیل است بدیهی است.
اطالعاتدستاولراهگشایپژوهشگرانعالقهمندبه

اینحوزهخواهدبود.
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در  جنسیت  عرصه  تحوالت  و  زنان  جنبش   .۱
ایران 

میتوان را شمسی هجری سیزده قرن دوم نیمه
زنان سازمانیابی و تشكل و آگاهی شكلگیری دوره
ایرانبهحسابآورد.همزمانباباالرفتنروابطایرانبا
غربوشكلگیریایدهاصالحاتدراذهانروشنفكران
و معیشت اینسدهوضع اواسط در ایرانی فرنگدیده
شكلحضورزناندراجتماعتوجهروشنفكرانرابهخود
معطوفداشتبگونهایکهدرمیانآراءایشانهمواره
اشاراتیبهاینمقولهوقیاسزنانایرانیوغربیوعلل
و فردی بهبودشرایط برای راهکارهایی و آنها تفاوت
ایرانوجودداشت.فتحعلیآخوندزاده، زنان اجتماعی
میزرآقاخانکرمانی،عبدالرحیمطالبوف.اززمرهچنین
روشنفكرانیهستند.مبارزهبرایاستقرارنظاممشروطه
ورواجایدههایآزادیوبرابریزنانرانیزهمانندسایر
اعضااجتماعبهوضعخودآگاهکرد.حاصلاینآگاهی
دردورهمشروطهبرپاییانجمنهاومجالتاختصاصی
زنانواگربتواناینگونهگفتشكلگیریجریانزنان
درایرانبود.چنینتحرکاتیبدونآنكهعاملیحكومتی
وازباالداشتهباشدبرخاستهازمطالباتزنانونوعی
ادامه رضاشاه حكومت اوایل تا که بود مدنی فعالیت
داشتوپسازآنبهمصادرهوکنترلدولتدرآمد.از
راهاندازی زناندردورهمشروطه دستاوردهایجنبش
نگرشهای بردن بین از برای تالش دخترانه، مدارس
کلیشهایدربارهزنانوتعریفهویتتازهزنایرانیاز
طریقاصالحمفاهیممرتبطباخانوادهوازدواجوزندگی
مشترک،ونیزآموزشاصولپرورشفرزندوبهداشت
بود.درزمینهمشارکتاجتماعیوسیاسینیزایندوره
شاهدحمایتزنانازنظامپارلمانیومشارکتآنهادر
با ارتباط برقراری و تشكل ایجاد ملی، بانک تأسیس
سازمانهایمدافعحقوقزناندرکشورهایاروپاییو
و تبلیغات خارجی، دول با سیاسی مكاتبات انجام
حمایتمالیوحتیمبارزهمسلحانهازنظاممشروطه
بود.دستیابیبهحقرأیوبسترسازیبرایمشارکت
زناندرکاروتولیدازاهداففعالینحقوقزناندراین
نیافت. تحقق بعد سالها تا که بود دوره

)خسروپناه.1۸۴-13۸115:(

جریاناتواصالحاتمربوطبهحقوقزناندردوره
پهلویکهوجهیازمدرنیزاسیونازباالیدولتراشكل
میداد،درسهمرحلهقابلتقسیمبندیاست.دورهاول
-1320 سالهای فاصله دوم دوره رضاشاه، حكومت
پایان تا 1332 کودتای از بعد سوم دوره و 1332
)97-95 )ساناساریان،13۸۴: محمدرضاشاه. حكومت
حكومترضاشاهازیكسوبهعلتافولتدریجیجنبش
خودانگیختهزنانـکهبدوناتكابهحكومتوازسطح
حائزاهمیتاستوازسویدیگر اجتماعبرخاستهبودـ
بهخاطرانجاماقداماتیتأثیرگذاربرزندگیزنان.نقاط
اصلیتغییردرموقعیتزنانایندورهعبارتنداز:تغییر
امكانآموزشو ازدواجوطالقوگسترش قوانین در
اشتغالبرایزنان.رضاشاهکهدرابتدایحكومتخود
نكرده ایجاد زنان مستقل سازمانهای برای مزاحمتی
بود،بعدترباممانعتازفعالیتاینانجمنهاوتوقیف
مجالتمرتبطباآنها،وتأسیسکانونبانوانسعیدر
کنترلوهدایتجنبشزنانبهسمتاهدافخودکرد.
حكومتی زنان سازماِن اولین عنوان به بانوان کانون
انجمنهای به نسبت تعدیلشدهای فمنیستی مواضع
مسئله رضاشاه برای داشت. مشروطه دوره مستقل
حقوقزنانبیشازهرچیزدرارائهجلوهایمدرناززن
ظاهراً فعالیتهای ترتیب بدین مییافت. معنا ایرانی
از پیش حجاب برداشتن مثاًل بانوان کانون رادیكال
اعالنرسمیقانونکشفحجابنیزدرحقیقتتحت
فرمانوارادهدولتوتابعبرنامهمدرنیزاسیونرژیمبود.
وخروج دوم جهانی ازجنگ ناشی سیاسی خالء
رضاشاهازکشوردر1320باگسترشآزادیبیانزمینه
تشكیالت منجمله زنان انجمن تعدادی شكلگیری
زنانایرانوابستهبهحزبتودهوانتشارنشریاتیوابسته
بهآنهارافراهمکرد.هرچندکهاینانجمنهابهعلت
وابستگیبهدیگراحزابازاستقاللگروههایفمنیستی
میزان علت به اما نبودند9 برخوردار مشروطه دوره
رادیكالیسم و صراحت حاکمیت به کمتر وابستگِی
بیشترینسبتبهسازمانهایوابستهرضاشاهیداشتند.
امابعدازکودتای1332دورهایجدیدازدیكتاتوریبا
منع و رسانه کنترل سیاسی، احزاب شدن پرچیده
بین1335- سالهای در اگرچه آغازشد. گردهمآیی
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این اما یافت، افزایش زنان سازمانهای تعداد 13۴5
به پیوستن به مجبور بودن قانونی برای سازمانها
»شورایعالیجمعیتزنان«ایرانبودندکهخودتحت
کنترلحكومتبود.درایندورهتنهانشریاتیاجازهکار
داشتندکهطرفداردستگاهحاکمهبودند.10درایندوره
برنامهاصالحیمحمدرضاشاهمشهوربهانقالبسفید
اصالح و زنان به رأی حق رسمی اعطای با )13۴1(
ایجادکرد. زنان رادرشرایط قوانینخانوادهتحوالتی
نگاهیبهموضوعاتموردبحثدرمجالسشورایملی
پیشازورودزنانبهمجلسوپسازآناهمیتاعطای
در حالیکه در میکند. مشخص را زنان به رأی حق
مطرحشده موضوعات 13۴2 سال از پیش مجالس
پیرامونمسائلزناندرهردورهازتعدادانگشتاندست
از طیفی مجلس به زنان ورود از بعد نمیکرد، تجاوز
موضوعاتازوقایعجزئیوانضمامیتامباحثعمومی
مطرح قابلمالحظهای رشد با زنان مقوله به نظریتر

میشد.)خواجهنوری،137۴(

2. زنان و نقاشی در دوره مشروطه و پهلوی 
بانگاهیبهصحنهمسلطهنرایراندردورانپیش
ازاستقرارنظاممشروطهتاحكومترضاشاهوبعدازآن
دردورهسلطنتمحمدرضاشاهمعلوممیشودکههنر
پایان تا و پایانیقرنسیزده ازدهههای ایران رسمی
دهه1330بهندرتانعكاسدهندهجریاناتاجتماعی
وسیاسیروزداخلایرانومسائلمرتبطباهویتهای
قومیوطبقهایوبهخصوصجنسیتیاست.درعوض
هنرقرنبیستمایراندرمواجههبامدرنتیهعمدتاًدر
فرموصورتهمراهیخودرابامدرنیزاسونساختاری
مدرنیته ضروری وجوه از و گذاشت نمایش به کشور
دغدغهمندی و خودانتقادی اندیشهورزی، شامل
در زمانی فرم در تأثیرپذیری این بازماند. اجتماعی
قرن آخر طبیعیگرای11 هنر و کمالالملک از پیروی
نوزدهاروپاوزمانیدرپذیرشصورتیمشابههنرمدرن

غربیتجلییافت.
بااینمقدمهبهتأثیراتاحتمالیتحوالتزناندر
دهههای مدرنیستی هنر و کمالالملک نقاشی مكتب
این در گفتهشد چنانچه میپردازیم. 30 و 1320

نیز و نقاش زنان هنری عاملیت موضوع دو  مالحظه
شیوهبازنماییزنمعیارسنجشهستند.

مكتبنقاشیکمالالملکتسلطخودرابرصحنه
هنرمندان اول نسل بازگشت تا کشور نقاشی رسمی
با کرد. 1320حفظ دهه دوم نیمه در ایران به نوگرا
قرن نوگرایی جدی ظهور اولین با همزمان اینحال
بیستمیدرایراندردهههای1320و1330وجدال
فراگیرکهنهونو،تسلطتدریجیهنرمدرنیستیباعث
)کشمیرشكن، کمالالملکشد. افتادنشیوه رونق از

)۴۴:1393

2. ۱ مکتب کمال الملک )۱۳2۰-۱29۰(
آموزشنقاشیدردارلفنوندرسال12۴0شبه
آکادمیک نظام از الگوبرداری و صنیعالملک مدیریت
اروپاییتأثیرقابلتوجهیدرترویجآموزشوتولیدهنر
بهشیوهاروپاییدرایرانداشت.ازمهمترینهنرمندان
رشدیافتهدراینمدرسهکمالالملکبود.باوجوداین
مدیریت زمان در دارالفنون در هنر آموزش روش
صنیعالملکبیشازاینكهبانظامموجودآموزشوتولید
هنردرایرانمنافاتیداشتهباشددرتوافقباآنبود.بعد
این در مزینالدوله تدریس دوره در صنیعالملک از
کنار پیش از بیش هنر تولید ایرانی جوانب مدرسه
ایرانی-اروپایی التقاطی شیوه که معنا بدین نهادهشد.
پیشیندرقالبهایفرنگیسازیوپیكرنگاریدرباری
هرچهبیشتربهسویاستقرارشیوههایغربیپیشرفت
ازشیوه آشكاری تبعیت هنر تولید و آموزش وشیوه
نمایش به را پاریس بویژه و اروپا در رایج آکادمیک
گذاشت.)همان:2۸-3۴(بدیهیاستکههنرآموززنی
نمیتوانستدراینمدرسهحضوررسمیداشتهباشد
چراکهدرایندورهتحصیلبرایدخترانوزنانهمچنان
محدودبهشیوههایسنتیبودومدارسحتیدرسطوح
نداشت. دختر دانشآموزان برای جایی ابتدایی
زندگینامههاوکتابهایخاطراتزنانایندورهحاکی
ازآموزشخصوصینقاشیبرایدخترانوزنانمتعلق
بهطبقاتباالواشرافاست.ازاینجملهاندخاطرات
تاجالسلطنه،دخترناصرالدینشاهکهکتابراباتوصیف
خودشدرحالنقاشیآغازمیکند.)تاجالسلطنه:5(با
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اندیشههای نوپایگی به توجه با احوال این همه
روشنفكرانهوفعالیتزناندرآندورهبعیداستحتی
موقعیت واسطه به که - باال طبقات زنان میان در
اجتماعیخودازامتیازاتبسیارینسبتبهسایرزنان
درآموزشوغیرهبرخوردارند-نیزاثرنقاشیمطابقبا
یا و شده خلق دارالفنون در آموزشی تازه الگوهای
محتواییاجتماعیومرتبطباوضعمعیشتزناندرآن

انعكاسیافتهباشد.
هنررسمی به ایرانی نقاشان تمایل و روش تغییر
مدرسه تأسیس با طبیعیگرایی و اروپا نوزدهم قرن
به توسطکمالالملک صنایعمستظرفهدر1290ش
تأثیرگزاریرسید.مدرسهکمالالملکراهرابرای اوج
کرد. هموار ایران در اروپایی هنر ترویج و گسترش
دغدغه دوره این در )۴۴-2۸ :1393 )کشمیرشكن،
عمومیچنانکهگفتهشدمدرنشدنبهمعنایاروپایی
شدنبود.بدینترتیبشیوهکمالالملکبابهحداعال
رساندنالگوپذیریازسنتطبیعیگرایاروپاییبهترین
میآمد. حساب به نقاشی در شدن مدرن برای الگو
شیوهایکهکمالالملکمروجآنبودبرخالفرویههای
نوگرایاواخردهه1320بهسببفقدانطبیعتپردازی
درسنتهنریایرانازپیشبسیارموردتوجهوباب
طبععمومبودوبهتالشیدرجهتجلباقبالعمومی
غم و ازهم عمدهای بخش درعوض اما نداشت. نیاز
پیروانایناسلوبصرفتسلطفنیبهابزاروشبیهسازی
میشد.طبیعتبیجان،منظره،چشماندازهایشهریو
مورد موضوعات از مردم زندگی های صحنه و اماکن
توجههنرمنداناینشیوهبود.دربارهانعكاسمسائلروز
ایندورهگفته آثار وجریاناتاجتماعیوسیاسیدر
ازبازگشتازسفرسه شدهاستکهکمالالملکبعد
جنبش به دربار از کنارهگیری با اروپا به خود ساله
انقالبی نویسندگان آثار ترجمه با و پیوست مشروطه
فرانسهوبهخصوصژانژاکروسوبهمشروطهخواهان
بااینحالسندموثقیکهتأییدکننده یاریرساند.12
گزارههایفوقباشددردسترسنیست.کمالالملکدر
شرححالخودکهدرجلدهشتمازکتابیادداشتهای
نقاشیهای از لیستی رسیدهاست بهچاپ غنی دکتر
خوددردربارقاجارارائهمیدهدکهباتوجهبهآنفرض

قاجارمنتفیاست.)غنی،1377: ازدربار جداییوی
)۴3-33

2. ۱. ۱عاملیت زنان
زناننقاشایندورهبهسببجایگاهاجتماعیخود
زنان عموم از پیش و بیش طبیعتاً اشراف طبقه در
جامعهنسبتبهوضعیتعمومیکشورومسئلهزنان
آگاهشدند.صرفپیدایشزناننقاشمستقلرامیتوان
زناندانست. پیدایشآگاهیوعاملیتدر بر شاهدی
خصوصاًبادرنظرداشتناینكهاینزنانکموبیشدر
مطالبهوفعالیتدرجهتتغییراوضاعهمجنسانخود
تاجالسلطنه، میتوان زنان این میان از بودند. پیشرو
دخترنامآوروفرهیختهناصرالدینشاهرانامبرد.اگرچه
خاطراتش کتاب در توصیفی جز او کردن نقاشی از
چیزیباقینماندهاماآراءسیاسیواجتماعیاوبوضوح
موضعگیری و خود به آگاهی از سطحی نشاندهنده
روشنفكرانهنسبتبهوضعحاکمبرکشوراست.ازدیگر
نوه به میتوان دوره این نقاش-روشنفكر بانوان
شوکتالملوک فروغالملوک، صفا ولیه ناصرالدینشاه،
که کرد اشاره خواجهنوری عفتالملوک و خانشقاقی
روشنفكرانه کنش و تمایالت نقاشی کنار در هریک
داشتهاند.برایمثالعفتالملوکخواجهنوری)1275-
نقاشی تدریس به دارالمعلمات در 1301 سال از ؟(
عضو و اولیه اعضای از همچنین و داشت مشغولیت
هیئترئیسه»جمعیتنسوانوطنخواهایران«بود.اوبا
همینعنواندردومینکنگرهبینالمللینسوانشرق
داشت. برگزارشدحضور درتهران درسال1311 که
)سالمی،6:13۸9و11(اماازنظربهرهمندیزناناز
تا موضوع هنری حرفهای و آموزشی برابر امكانات
حدودیمتفاوتاست.یكیازاصلیتریناهداففعالین
به بخشیدن رسمیت مشروطه دوره از زنان حقوق
آموزشزنانبود.واضحاستکهدروضععمومیآموزش
زناندرآندورهمدرسهصنایعمستظرفهامكانیبرای
پذیرشرسمیدخترانبرایهنرآموزیدرکنارپسران
نداشت.درمنابعمختلفتاریخهنرایراننیزاشارهایبه
شاگردانزنکمالالملکنشدهاست.درتصاویربهجای
صنایع مدرسه در شاگردانش و کمالالملک از مانده



100

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

مستظرفههنرآموززنیوجودندارد.بااینحالشواهدی
دالبرهنرآموزیبرخیدخترانخانوادههایسرشناس
ازطبقاتباالدردستاست.کتابخاطراتممتحنالدوله
احوال بر اشارهای اصلی، متن بر ضمیمهای در
شوکتالملوکخانشقاقی)12۸2-13۴۴ش(بهعنوان
آثاری و  )خانشقاقی،292-2۸7:135۴[ دارد. نقاش
همکهازاودرموزهنگارستانموجوداستمؤیدچنین
ادعاییاست.شوکتالملوکوعفتالملوکخواجهنوری
دخترانخانوادهایازتبارقاجاربودندکهگفتهشدهاست
ازشاگردانکمالالملکوهمدورهعلیمحمدحیدریان
با مصاحبه در )1327ش(13 خواجهنوری ژیال بودهاند.
اولین راهاندازی از )1325ش(1۴ نجمآبادی افسانه
توسط خواجهنوری هنرستان اسم به بانوان هنرستان
عفتالملوکخواجهنورییادمیکندوتربیتشاگردان
بانوان، هنرستان میدهد.15 نسبت او به را دختری
هنرستانخواجهنوریودارالتعلیمصنعتینسوانهر
سهعناوینهنرستانیهستندکهعفتالملوکخواجه
نوریمجوزتأسیسآنرادر1302ازوزارتپیشهو
هنرگرفتوباکمکشوکتالملوکبهمدتهفتسال
از پس و کرد اداره شخصی منزل در خود هزینه با
شد. منسوب آن مدیریت به دولتی حمایت دریافت

جالبآنكهمواددرسیاینهنرستانرانقاشیهمراهبا
مینیاتور، آشپزی، خیاطی، هنری، کارهای »انواع
آرایش«دربرمیگرفت!هنرستاندخترانهدیگریکه
تهران دختران هنرستان شد تأسیس 1317 سال در
قالب در وقت فرهنگ وزارت تصمیم به که است
شبانهروزیافتتاحومدیریتآنبهمریماردالنواگذار
اطالع مراکز این اداره وچگونگی کار ازجزئیات شد.
دقیقیدردسترسنیست.)اجتهادی،91۴:13۸2(نكته
قابلتوجهدراینجاآناستکهداللتلفظهنرستانکه
اطالق زیبا هنرهای آموزش مدارس بر بیشتر امروزه
میشوددرآندورهگسترهعمومیتریازمعنایهنر
شاملانواعمشغولیتهایسنتیزنانهرادربرداشتهاست.
پورانفرخزاددرکتابخودکارنمایزنانکارایایران
ارائهاطالعاتمختصریدربارهشوکتالملوکو ضمن
در آنها گسترده فعالیت از خواجهنوری عفتالملوک
او زعم به میگوید. سخن هنر آموزش و تولید
شوکتالملوکمجموعهآثاریشاملصدهاتابلونقاشی
ایامجوانیآنهارادرگالریمهرگانبه از داشتهکه
نمایشمیگذاشتهاست.)فرخزاد،۴۸۸:13۸1و۴۸9(از
اینگنجینهچیزیبیشازتعدادانگشتانیکدستدر
دسترسنیست.بدینترتیباسنادموجوددربارهنقاشان
مكتبکمالالملکوشاگرداناوفرضنابرابریامكان
آموزشوفعالیتحرفهایبرایزنانبهعنواننقاشرا

تأییدمیکند.

تصویر2.محموداولیا.زندگیروزمره.موزهمجلس

تصویر1.جعفرپتگر.دختربلوچ.
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2. ۱. 2  بازنمایی زنان
ازمنظربازنماییتصویرزندرآثارنقاشیایندوره
بهنظرمیرسدنقاشانمردمكتبکمالالملکزنانرا
در تفاوتهایی با زنانه وظایف انجام حال در عمدتاً
تصویر به اغواگری و زیبایی نشانههای و پوشش

کشیدهاند.)تصاویر1و2(
خواجهنوری شوکتالملوک از آثاری این وجود با
حاکیازتغییراتیدرسنتبازنماییوهمسوییباوضع
ازخود پرترهای آنها از یكی است. جامعه در زن تازه
هنرمند)احتماال1339ًش(است.)تصویر3(درایناثر
باشد شده نقاشی عكس روی از میرسد نظر به که
هنرمندخودرادرهیبتزنیمدرن،پرظرافتوزیبابه
تصویرکشیدهاست.اینزندرحالتبدونحجابخود
وضعیتیطبیعیوراحتداردکهبادرنظرگرفتنسابقه
خانوادگینقاشوگذشتدودههازواقعهکشفحجاب

دورازانتظارنیست.درخانوادهشوکتالملوکعالقهبه
داشت. وجود آن رسمی اعالن از پیش کشفحجاب
این اینحال با )292-2۸7 )خانشقاقی،135۴:
نقاش حرفهای وضعیت به اشارهای هیچ خودنگاره
نمیکندوبهجایآنتأکیدرابرمتانتوآرامشمدل
درکنارزیباییوفریبندگیوبهنوعیموقعیتطبقاتی
اومیگذارد.یقهبازپیراهنوآستینهایشللباسغیر
رسمیاوکهگردنودستهارازیرتابشنورنمایان
میسازدعالوهبرنشاندادنتغییردرهنجارهایپوشش
نمایش به را امروزی زیبای زن الگوی یافتن اهمیت
میگذارد.بدینترتیباینخودنگارهبدونآنكهتوجهی
بهوضعمتعارضزندر نقاش ازسویزن را آگاهانه
جامعهنشاندهدروایتیابتداییوسادهاز»زنتماماً
میکند. ارائه دوم«16 پهلوی دوره شده جنسی
شوکتالملوکدراثردیگرخود»پرترهیکزن«)احتماالً

تصویر۴.شوکتخواجهنوریشقاقی.خسته.احتماال1336ً.
موزهنگارستانتهران.

تصویر3.شوکتخواجهنوریشقاقی.سلفپرتره.احتماالً
1339.موزهنگارستانتهران
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1336(معروفبه»خسته«)تصویر۴(بازنماییزنزیبا
راکنارگذاشتهوپرترهزنیمسنراباموهایجوگندمی
بافته،چهرهایخستهبانگاهیبیرمقوخالیاززیبایی
متعارفبهتصویرمیکشدهرچنداینچهرهتكیدهنیز
هرلحظهنشانگرزیباییوبرازندگیدورانجوانیاست.
درنگاهخیرهوحالتاندوهگینزنخستهوسالخورده
وشاید تفكر و آگاهی از برداشتیضمنی بتوان شاید
اندیشهبهخودداشت.مدلنقاشیدراینجانیزباموی
نظمطبقه تابع آرامچهرهاش وحالت آراسته و بافته
نامشالیزار به اثردیگری اوهمچنیندر باالییاست.
)1339(جمعیاززنانرابدونآرمانگراییوتمجیددر
)تصویر5( نقاشیکردهاست. برنج نشای حالکاشتن
هنرمنددرایناثرصحنهایآرمانیوستایششدهازکار
یاکارزنانارائهنمیکند،همچنانكهدرپینشاندادن
رنجکشاورزانوبرانگیختنهمدلیمخاطبنیست.او
انسانوزنرادرچشماندازروستاییبهتصویرمیکشد.
ایننقاشیرابیشازآنكهبتواناثریدربارهزناندانست
ایرانیودرجهتمعرفی میتواندردستهچشمانداز

هویتملیطبقهبندیکرد.
مسلط شیوه در میرسد نظر به دیدیم چنانچه
ورودسنت از پیش تا مشروطه دوره در ایران نقاشی
نقاشیمدرنیستیبهایراندردهه1320زناناگرچهدر

وضعیت بهبود در و سیاسی و اجتماعی زمینههای
همچنان اما شدهاند فعال نسبی بطور خود فرودست
نتوانستهاندبطورگستردهوحرفهایودرموقعیتیبرابر
یادرصورت و بپردازند نقاشی آثار تولید به مردان با
فعالیتهنرینقاشیرابهرسانهایبرایبازتابوضعیت
خودویاابزاریفرهنگیبرایبیانویاریرساندنبه
جریاننوپایزنانتبدیلکنند.بدینترتیبفضایغالب
سنتی کلیشههای تابع دوره این در زن بازنمایی در
دربارهزناناست.اینگونهاستکهحتیواقعهپراهمیتی
همچونکشفحجابرضاشاهدر131۴کهکلجامعه
شاملزنانومردانرامتأثرمیسازد،درآثارنقاشیبه

جاماندهازایندورهانعكاسپیدانمیکند.

2. 2 هنر نوگرای دهه های ۱۳2۰ و ۱۳۳۰ 
دردهههایدوموسومقرنحاضرهنرمنداننسل
جدیدتمایالتیرادرنقضاصولکمالالملکوگرایش
تأسیس گذاشتند. نمایش به اروپایی مدرن هنر به
هنرکدههنرهایزیبادر1319کهبعدتردر132۸به
دانشكدههنرهایزیبایدانشگاهتهرانتبدیلشد،در
رشدهنرمندانایننسلتأثیرگزاربود.هرچندآموزههای
به بطورگسترده که شاگردانش ازطریق کمالالملک
انتقال هنرجویان به بودند آمده در هنرکده استخدام

تصویر5.شوکتخواجهنوریشقاقی.شالیزار.1339.موزهنگارستانتهران
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مییافتاماهمزمانبهسببحضورتعدادیازمربیان
سمت به هنرجویان آشوب مادام همچون فرانسوی
شیوههایمدرنیستیاواخرقرننوزدههدایتمیشدند.
میان کشاکش در که نسلجدید هنرمندان از برخی
طبیعیگراییکمالالملکوامپرسونیسممادامآشوب،
بعدتر بودند داده نشان دومی به بیشتری تمایل
دادند. ادامه اروپا هنری مؤسسات در را تحصیالتشان
بهشناخت میل باالرفتن  )کشمیرشكن،57:1393(
تولیداتفرهنگی،اجتماعیوروشنفكریغربدرمیان
گرایش افزایش در ایرانی هنرمندان و روشنفكران
غربی هنرجدید شیوههای تجربه به جوان هنرمندان
شیوههای دهه دو این طول در هنرمندان بود. مؤثر
مختلفیازامپرسیونیسمواکسپرسیونیسمتاکوبیسمو

هنرانتزاعیرامعرفیوترویجکردند.

2. 2. ۱ عاملیت زنان
وضع در چشمگیر تحوالت علیرغم دوره این در
اجتماعیزنانورسمیتیافتنآموزشمتوسطهوعالی
وبخصوصپذیرشهنرجویانزندرهنرکدههنرهای
زیباازمنظرمشارکتحرفهایورویآوردنبههنردر
دیده قبل دوره به نسبت معناداری تغییر زنان میان
شكل از هنرآموزی تغییر در تنها تفاوت نمیشود.
غیررسمیوخصوصیبهشكلرسمیودانشگاهیاست.
درایندورهاگرچهباتحوالترضاخانیشاهدشكلگیری
به زنان اشتغال اما هستیم شهری متوسط طبقه
هنرچندانعمومینیستوهمچنانمنحصربهسطوحی
ازاجتماعاستکهگوییفصلمشترکطبقهروبهزوال
شمار هستند. متوسط طبقه باالیی الیههای و اشراف
اول هنرمندانزندرمیانهنرمندانمدرنیستنسل
بسیارکماستوآثارآنهانیزدرمطالعاتتاریخیانجام
شدهدربارههنرایرانبهندرتموردتوجهقرارگرفته
تقیپور لیلی و )13۴1-1300( ریاضی شكوه است.
تنها )13۸6-1296( عنقا فخزی و )13۸0-1299(
هنرجویانزنیهستندکههمراهجلیلضیاپور،حسین
کاظمی،احمداسفندیاری،محمودجوادیپور،عبداهلل
دو در و... ویشكایی مهدی و یكتایی منوچهر عامری،
سالاولتأسیسواردهنرکدههنرهایزیباشدند.شكوه

ریاضیعضوخانوادهایباموقعیتباالیاجتماعیبود.او
درسال1319درحالیبرایتحصیلدررشتهنقاشی
به بهسببتسلط زیباشدکه وارددانشكدههنرهای
زبانفرانسهوپذیرفتننقشمترجمیمعلمفرانسوی
نوگرایان جبهه در آشوب، مادام دانشكده، االصل
دانشكدهجایگاهیپیشروداشت.اوسپسبرایتحصیل
بهبوزارفرانسهرفتودرسال133۴بهایرانبازگشت
وبهتدریسونقاشیپرداخت.آثارباقیماندهازاوشامل
تعداداندکینقاشیپرترهاست.اودرعمرکوتاهخودو
جای به پرشماری آثار تدریس به اشتغال سبب به
نگذاشتهاست.)مجابی،۴6:1376(اینآثارهمعمدتاً
بهسبب را ریاضی آموزشیهستند.شكوه نمونههایی
عنصر واجد میتوان هنر آموزش در اثرگذارش نقش
از بنامدهه۴0 ازهنرمندان عاملیتدانست.بسیاری

شاگرداناودرهنرکدههنرهایتزئینیبودند.17
امالیلیتقیپورکهبرخالفمیلباطنیخودبرای
به را خود هنری فعالیت شد مجبور معاش امرار
و نقوشکتیبهها وطراحی تصویرسازیکتابکودک
آثارباستانیدرموزهایرانباستانمحدودکندتنهابعد
برگزاری مجال دهه1370 میانه در و بازنشستگی از
نمایشگاهیازآثارنقاشیخودیافت.)همان:270(بدین
تامین در خود هنری مهارت از که نظر آن از ترتیب
به حرفهای هنرمندی میتوان را او برد بهره معاش
زمره در هنرها اینگونه آنجاییكه از اما آورد حساب
نظر و اندیشه به وابسته کمتر و کاربردی هنرهای
که اثربخشی و عاملیت از سطح آن هستند هنرمند
دربارهریاضیصادقاسترانمیتوانبهتقیپورنسبت
داد.ازاودردهههای20و30ردپاییدرمراکزهنری

ثبتنشدهاست.
فخریعنقادردورهدانشكدههمدورهشكوهریاضی
است.اوپیشازدانشكدههنرهایزیبادرمدرسهصنایع
قدیمهتعلیممینیاتوردیدهبودوعمدهعالقهوفعالیت
خودرادرزمینههنرهایسنتیشاملمینیاتور،نقاشی
زیرالکی،تذهیبوتشعیراختصاصداد.درایامدانشكده
سنت پیرو بیشتر و مدرنیستها جبهه در کمتر نیز
کمالالملكیبود.اوبعدازاتمامتحصیلبرایتدریس
زبانانگلیسیونقاشیبهاستخدامآموزشوپرورشدر

آمد.1۸
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توجهبهنسبتوگسترهفعالیتوامكانارائهآثار
به نسبت 30 و 20 دهههای در فعال زن هنرمندان
مردانهمدورهآنهامشخصمیکندکهدرایندوره
و فعالیت در تعیینکننده عنصری همچنان جنسیت
مواردیمعدودسهم زنانجزدر و تولیدهنریاست

چندانیازفضایحرفهایهنرندارند.
سوژه کنش و آگاهی عاملیت، از مراد چنانچه اما
جز مذکور زنان میان در باشد خود شرایط به نسبت
و شاگردان نمیکند. پیدا معنا ریاضی شكوه درمورد
همدورههایاودربارهمنششخصیوشیوهتدریساو
در حتی را او مشهدیزاده عباس کردهاند. نقل زیاد
ضیاءپور از نونگاهتر« و پیشرفتهتر »پیشروتر، نوگرایی
میداندواورامعلمیتوصیفمیکندکهتواناییزیادی
روش پرورش و دوره آن هنرمندان شیوه تغییر در
)1322( حسینی مهدی داشت. هنرجویان شخصی
روشتدریسشكوهریاضیرامتفاوتازبقیهمعلمهاو
متكیبرگفتگووحفظشخصیتنقاشمیداندواورا
پرتحرک، تهاجمی، و آمرانه لحن با جذبه، با »بسیار
خوشبرخوردوصمیمی«توصیفمیکندکهباشخصیت
وروشتدریسششاگردانرابهحرکتوفكرومطالعه
درباره اینحال با )13۸3:15 )حسینی، وامیداشت.
زنان موضوع قبال در جامعه با او مواجهه و نظرگاه

اطالعاتیدردستنیست.

2. 2. 2 بازنمایی تصویر زن 
نسلاولهنرمندانمردنوگرادرنمایشخوداززنان
ازپیشفرضهایموجودتخطینكردهاند.برای عمدتاً
نمونهجلیلضیاپور)1299-127۸(ازمیانهنرمندان
نوگراینسلاولبادانشیکهاززندگیسنتیروستاییان
را مضامینی بودچنین آورده بهدست ایران عشایر و
براینمایشهویتایرانیدرکارخودبهنمایشگذاشت.
معمول وظایف انجام درحال زنانی آثار این اغلب در
ترانههای به اشاره با و نمادین گونهای به یا و زنانه
فولكلوربهنمایشدرآمدهاند.زندگیزنانچادریخطه
جنوبایرانوصحنههاییازرسومایرانیموضوعبرخی
-1296( پزشکنیا هوشنگ اکسپرسونیستی آثار از
ایندورهاست.هنرمنداندیگریهمچون 1351(در

جوادیپور محمود ،)13۸0-1297( حمیدی جواد
و )1375-1303( کاظمی حسین ،)1391-1299(
رادر ایرانی نیزهویت عبداهللعامری)1396-1301(
نمودهاییاززندگیزنانوروستاییاندرزندگیسنتی
خودجستجوکردهوآنهانیزدرنمایشاینصحنهها
پیكرهایشانشاملزنانومردانوکودکانرادربستر
آدابورسومسنتیبهتصویرکشیدهاند.درهیچیکاز
اینآثارنشانهایازتغییردرباوربهکلیشههاوالگوی
سنتیاززنبهچشمنمیخورد.درکلیهاینآثارزنان
همچونروستاییانوعشایرالمانهاییدرخدمتهویت
میآیند. بشمار هنرمندان بودن ایرانی اثبات و ملی

)تصویر6(
پرترههایاکسپرسیونیستیشكوهریاضینمونههای
جالبتوجهیازآثارزناننقاشایندورهاند.نسبتآثار
بهجاماندهازریاضیباموضوعزنانبهتصاویریکهاز
مردانخلقکردهاستچیزیدرحدوددوازدهبهدواثر
است.19حتیاگرایننسبترانتواندالبرمحتوایی
فمنیستیوخودنگرانهبهشمارآورداماازایننكتههم
با ریاضی برخورد شیوه که کرد نظر صرف نمیتوان
نقاشیپرترهموقعیتاورادرمقایسهبادیگرهنرمندانی
کهبابازنماییچشماندازهایبومیوطبیعیایراندر
پینمایشهویتملیبودند،ممتازمیکند..درحالیكه
همدورههایاوبادغدغهعمومیهویتملیکهازپیش
عمومیت حكومتی و روشنفكری گفتمانهای میان
داشت،درگیربودندوبهدنبالراهیمیگشتندتابهفرم
بدون ریاضی ببخشند، ایرانی محتوای هنر غربِی
درگیرشدنباچنیندغدغهایچهرهزنانومردانیرابه
سیاقاکسپرسیونیستینقاشیکردهکهتعلقبهجغرافیا
وفرهنگخاصیندارندبلكهبهسادگیاشخاصیهستند
پرترههایشكوه زندگیمیکنند. نقاش اطراف در که
ریاضیازپتانسیلهاییبرایخلقآثاریدرروایتوضع
زندگی اگرچه میکند. حكایت زن و انسان عمومی
منتقد و نقاش خود به فرض این آزمون برای مجالی

امروزمیدهد.)تصویر7(
لیلیتقیپورسالهای1320تا1325رادردانشكده
حرفه اتكاء به نتوانست اما کرد سپری زیبا هنرهای
با را خود زندگی عوض در کند. عمر گذران نقاشی
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کتاب تصویرگر مطبوعات، تصویرگر عنوان به فعالیت
کودکیاطرحکنندهنقوشاشیاءباستانیادارهکرد.در
از نمایشگاهی بار اولین برای او که بود 1373 سال
این آثار قرارداد. عموم بازدید معرض در را آثارش
نمایشگاهکهگویینمونههایبالفصلنقاشیهایرایج
دهه1320و30هستندعمدتاًصحنههاییاززندگی
روستاییوگاهشهریایرانیرانمایشمیدهد.نوگرایی
باز فضای نقاشی نوعی از فراتر معنایی آثار این در
امپرسیونیستیندارد.زنانتصویرشدهدرایننقاشیها
اغلبدرلباسهاسنتیروستاییمشغولانجاموظایف
معمولزنانههستند.رنگهایشفافنقاشیهاوحاالت
چهرهزناننقاشیهافضاییآرمانیورضایتبخشرابه
خنثای مواجهه با متفاوت میگذارد. نمایش
شوکتالملوکخواجهنوریبا»زنانشالیكار«)تصویر5(
بایدچنین گویا چنانچه تقیپور- نقاشیهای در زنان
خود سنتی وظایف انجام از و موقر و آرام باشند-
تقیپور که نمیرسد نظر به )تصویر۸( خرسندند.
هیچگونهمقابلهایدرذهنخودبانقشهایتثبیتشده
زنداشتهباشدیادستکمآنراواجدارزشالزمبرای

نمایشدرآثارشدانستهباشد.

نتیجه گیری
چنانچهدیدیممسئلهجنسیتوزنانکهازاوسط
قرنسیزده)ه.ش(بهموضوعیبحثبرانگیزدرجریان
بوددردهههای1290- ایرانبدلشده مدرنیزاسیون
1330درآثارهنرمندانحوزهتجسمیبازتابیآگاهانه
پیدانكرد.ایندرحالیاستکههنرمندانزناروپاییاز
قرنهفدهبهبعدنشانههایواضحیازآگاهیبهموقعیت
در را هنر عرصه در برابر حضور برای مطالبه و خود
آثارشانبهنمایشگذاشتندوهمراستابارشدجریانات
زنانوتغییردامنهمطالباتبرابریخواهانهرسانهخودرا

بهبستریبرایانعكاساینمطالباتبدلکردند.
دردورهمشروطهتاپایانپهلویاولباتسلطمكتب
نقاشیکمالالملک،دغدغهمدرن/غربیشدنوتسلط
یافتنبهقواعدطبیعیپردازیچنانموردتوجهنقاشان

بودکهحیاتاجتماعیوزیستروزمرهجامعهبازتاب
انتقادیچندانیدرآثارهنرمنداننیافت.مشغولیتزنان
بهنقاشیدرقیاسبامردانبسیاراندکومنحصربه
زنانطبقهاشرافآنهمدرسطحینابرابرازحرفهایگری
بود.اینگروهازنقاشانزنباوجودآگاهیروشنفكرانهای
بازنماییزندر کهمیراثوضعخانوادگیشانبوددر
آثارشانضربهایجدیبهکلیشههایجنسیتیموجود
برای رسانهای به آنها دست در نقاشی نكردند. وارد
بازتابوضعخودیاابزاریدرخدمتبرابریمیانزنو
مردتبدیلنشد.تصویرزندرآثارنقاشانمردایندوره
بیتردیدتابعالگویزندرنقشمتصدیامورخانگی

بود.
دردورهحكومتمحمدرضاپهلویگفتمانهویت
ملیکهگفتاراصلیرضاشاهدرفرآینددولت-ملتسازی
بودآنچنانازسویروشنفكرانوهنرمندانقرارگرفت
کهمفهومیمانندهویتجنسیتیکمترینجاییبرای
غم و هّم تمام 1320 دهه اواخر از نكرد. پیدا طرح
هنرمنداندانشگاهدیدهوفرهنگرفتهنوگرامعطوفبه
جستجویکارمایهایبومیبرایریختندرظرفمدرن
غربیشد.نابرابریمیانزنانومرداندربهرهمندیاز
امكاناتآموزشیوادامهحیاتبهعنواننقاشحرفهای
دانشكده زن دانشجوی سه از ماند. باقی همچنان
هنرهایزیبادردودورهاولتنهاشكوهریاضیتوانست
ایران نوگرادرجریانهنرمدرن عنوانمدرسهنر به
اثرگذارشود.بازنماییتصویرزناندرآثارنقاشانمرد
تابعکلیشههایموجودومیلبهیافتنهویتملیبود.
بدینترتیبقالبهایزنروستاییبالباسمحلییازن
برای ابژههایی به خانگی امور انجام حال در شهری
شدند. بدل ایران نوگرای هنر در ملی هویت نمایش
بازنماییتصویرزندرآثارشكوهریاضیاندکیانحراف
ازثبتکلیشههایجنسیتیرادرخودنشاندادآنهمبه
گونهایسلبی،بدینمعناکهشكوهریاضیدرپرترههای
خوداززناننشانهایازکلیشههایرایججنسیتیبجا
نگذاشت.درمقابللیلیتقیپورکهدردهههفتادنقاشی
کردنرادرستازجاییکهرهاکردهبودازنوآغازکرد،
نقاشیراهمچونرسانهایبرایروایتوترویجالگوهای

جنسیتیبهکاربرد.
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تصویر6.بازنماییزندرآثارنقاشانمردمدرنیستنسلاول
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تصویر7.پرترههایشكوهریاضی.رنگروغنرویکاغذ.2۸,3۸سانتیمتر

تصویر۸.لیلیتقیپور.کوچ.1361
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بهنظرمیرسدسهمهنرمنداننقاشایرانیاواخر
کنش از حاضر قرن اول نیمه و ه.ش سیزده قرن
و ناسیونالیسم کالن ایدههای با همراهی روشنفكری
مدرنیزاسیوندراحرازهویتملیبودوابعادُخردتراین
جریان-درمفاهیمینظیربرابریوآزادیانسان-من
قابلتوجهی مسئله به ایشان برای زنان حقوق جمله
را نتیجه این که است واضح اینحال با نشد. تبدیل
درباره تعمیمپذیر و قطعی جامع، حكمی نمیتوان
نقاشیهنرمندانزندورهمدرنایرانبهحسابآورد.
منابعوضعفدرسازوکار امرکمبودشدید این علت
بیشک بودهاست. دوره این در آرشیو و تاریخنگاری
حصولچنیننتیجهایدرابتداییترینگامخودنیازمند
دستیابیبهآرشیوسازمانیافتهایازآثارومنابعدست
اولاستکهپژوهشحاضرالجرمازآنبیبهرهمانده
اسمورسم آثاروحتی نمونههای به است.دسترسی
هنرمندانزنیکهدرمقالهبهآنهاپرداختهشد،صورتی
تصادفیداشتهاستوهمینمسئلهناگزیرنتیجهگیری
فراگیردربارهپرسشهایتحقیقراناممكنساختهاست.
تحقیقات انجام امكان منابع وضع بهبود است بدیهی
دقیقترونتیجهگیریجامعتررادراختیارپژوهشگران

اینحوزهقرارخواهدداد.

پی نوشت ها
1.برایکسباطالعازتاریخنمایشزناننقاشازخودنگاه
seeing ourselves; women’s self-por- کنیدبهکتاب

trates نوشتهفرانسسبورزلو.
2.برایمثالدرحالیکهناکلیندرمقالهچراهنرمندزنبزرگی
وجودنداشتهاست؟)1971(توجهخودرابرعواملاجتماعی
محدودکنندهزناننقاشمعطوفمیدارد،گریزلداپوالکدر
کتابخود،تغییرمعیار؛گرایشفمنیستیونگارشتاریخهای
هنر)1999(سنجشامكاناتایجادتغییردرنظامحاکمبر
سنتداوریهنرونگارشتاریخهنررامحوربحثخودقرار

میدهد.
3.  Agency
4. Representation
 5. Subjectivity
 6. Individual 

7. Representativeness 
8. Stand in for
9.برایمثالسازمانزنانوابستهبهحزبتودهبیشازطرح
دغدغهمرتبطباحقوقزنان،اهدافحزبراپیگیریمیکرد.
10.نگاهکنیدبهزاهد،سعیدوبیژنخواجهنوری.)13۸۴(.
جنبش )13۸۴( الیز ساناساریان، / ایران. در زنان جنبش

حقوقزناندرایران؛طغیان،افولوسرکوب.
واژه برای معادلی عنوان به اینجا در طبیعیگرا واژه .11
ناتورالیستیبرایاجتنابازکاربرداصطالحاتطبیعتگراو
خواست به نسبت گستردهتری داللت حوزه که واقعگرا یا
نویسندهدارند،استفادهشدهاست.منظورازآنبیشترتأکید
بروجهبازنمایانهوساختوسازمشابهمدلیاموضوعنقاشی
است؛خواهچشماندازیطبیعیباشدخواهشهرییاپرتره

ایازشخصیتیتاریخیومثلاینها.
12.نگاهکنیدبهمقاالت:

ناشناس.)135۴(کمالالملک،سنتشكنوسنتگذار۴.هنرو
مردم.ش155.شهریور

آشتیانی،اسماعیل.)135۸(کمالالملک.وحید.ش262و263.
مرداد

13.متعلقبهخاندانخواجهنوری.نوهپسریحمیدهدولتشاهی
در دولتشاهی خاندان عمادالدوله. میزرا بدیعالملک فرزند

دربارقاجارصاحبنفوذبودند.
1۴.پژوهشگر،مورخ،استاددانشگاههاروارددررشتهمطالعات

زنان
15.مصاحبهافسانهنجمآبادیباژیالخواجهنوری.13۸۸.قابل
http://www. آدرس  به قاجار زنان وبسایت در دستیابی

qajarwomen.org/fa/items/913A6.html
16.ترکیبزنتماماًجنسیشدهدورهپهلویدومازفاطمه
صادقیدرکتابجنسیت،ناسیونالیسموتجدددرایران)ص

39(گرفتهشدهاست.
17.نقلازمجموعهمقاالتهنرمندانمعاصرازنشریهتندیس.
حسینی،مهدیوعباسمشهدیزاده.)13۸3(»یادیازشكوه

ریاضی«.تندیس.ش2۴ص15
عبداهلل ایران«؛ معاصر »نقاشان .)13۸۴( حسن. موریزینژاد،

عامری.تندیس.ش69.ص۴و5
اسدیکیارس،داریوش.)13۸7(.تندیساسدبهروزان.تندیس.

ش136.ص6و7
ریاضی«. شكوه »تندیس .)13۸7( داریوش. کیارس، اسدی

تندیس.ش137.ص۴و5
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ایران: »هنر .)13۸1( سیدمحمود. افتخاری، : از نقل .1۸
جانهایجاویدان«.فردوسی،ش2.صص۴۴و۴5

19.براساسآثارچاپشدهدرکتابپیشگاماننقاشیمعاصر
ایران،نسلاول.نوشتهجوادمجابی

کتابنامه
عصر در ایرانی روشنفكران ،)13۸7( لطفاهلل. آجدانی،

مشروطیت،چاپدوم،تهران:اختران
آجودانی،ماشاءهلل.)13۸2(،مشروطةایرانی،تهران:اختران.

آشتیانی،اسماعیل.)135۸(،»محمدغفاری)کمالالملک(«،
وحید،ش262و263.

تهران: ایرانی، زن دایرهالمعارف ،)13۸2( مصطفی اجتهادی،
بنیاددانشنامهبزرگفارسی.

بهروزان«. اسد »تندیس .)13۸7( داریوش. کیارس، اسدی
تندیس.ش136.ص6و7

ـــــــ)13۸7(.»تندیسشكوهریاضی«.تندیس.ش137.
ص۴و5

افتخاری،سیدمحمود.)13۸1(.»هنرایران:جانهایجاویدان«.
فردوسی.ش2.صص۴۴و۴5

اتحادیه، منصوره تاجالسلطنه؛ خاطرات )بیتا(، تاجالسلطنه.
تهران:نشرتاریخایران

حسینی،مهدیوعباسمشهدیزاده.)13۸3(.»یادیازشكوه
ریاضی«.تندیس.ش2۴ص15

ممتحنالدوله؛ خاطرات ،)1353( حسینقلی. خانشقاقی،
تهران: ممتحنالدولهشقاقی، مهدیخان میزرا زندگینامه

امیرکبیر.
خسروپناه،محمدحسین.)13۸1(،هدفهاومبارزهزنایرانی

ازانقالبمشروطهتاسلطنتپهلوی،تهران:پیامامروز
خواجهنوری،مینا.)137۴(،فهرستمباحثمطرحشدهدرباره
زناندر2۴دورهمجلسشورایملی،تهران:سازمانچاپ

وانتشاراتوزراتفرهنگوارشاداسالمی
در زنان جنبش ،)13۸۴( نوری. خواجه بیژن و سعید زاهد،

ایران،شیراز:ملکسلیمان
اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان

)13۸2(.کمالالملک.تهران.
ساناساریان،الیز.)13۸۴(،جنبشحقوقزناندرایران؛طغیان،

افولوسرکوب؛نوشیناحمدی.تهران:اختران
نسوان افسانهنجمآبادی.)13۸9(،نهضت و سالمی،غالمرضا

شرق،چ2،تهران:شیرازه
صادقی،فاطمه.)1392(،کشفحجاب،بازخوانییکمداخلة

مدرن،تهران:انتشاراتنگاهمعاصر

در ناسیونالیسم و تجدد جنیست، ،)13۸۴( فاطمه. صادقی،
دورهپهلویاول،تهران:انتشاراتقصیدهسرا.

غنی؛ قاسم دکتر یادداشتهای ،)1377( سیروس. غنی،
نامههایکمالالملکومحمدقزوینی،جلد۸،چ2،تهران:

زوار.
تهران: ایران، کارای زنان کارنمای ،)13۸1( پوران. فرخزاد،

قطره.
ایران؛ در روابطسكسی اجتماعی تاریخ ،)2010( ویلم. فلور،

محسنمینوخرد،استكهلم:فردوسی.
تهران: ایران، زنان سیاسی حقوق ،)1376( مهرانگیز. کار،

روشنگرانومطالعاتزنان.
و ریشهها ایران؛ معاصر هنر ،)1393( حمید. کشمیرشكن،

دیدگاههاینوین،تهران:نظر.
)بینام(،)135۴(،»کمالالملک،سنتشكنوسنتگذار۴«،

هنرومردم.ش155.
مجابی،جواد.)1392(،سرآمدانهنرنو،تهران:بهنگار.

اول«؛ ایران»نسل نقاشیمعاصر پیشگامان ـــــــ)1376(،
کریمامامی.تهران:نشرهنرایران.

عبداهلل ایران؛ معاصر »نقاشان .)13۸۴( حسن. موریزینژاد،
عامری«.تندیس.ش69.ص۴و5

]اینکتابمنتشر وقدرت. لیندا.)1392(،زن،هنر ناکلین،
نشدهوبهصورتفایلدیجیتالقابلدسترسیاست[

بنیادی مفاهیم ،)1395( شیف. ریچارد و اس رابرت نلسون،
تاریخهنر،مهرانمهاجرومحمدنبوی،تهران:مینویخرد
بحثی ایرانی: مدرنیته در تأملی ،)1393( علی. میرسپاسی،
دربارهگفتمانهایروشنفكریوسیاستمدرنیزاسیوندر

ایران؛جاللتوکلیان،چ۴،تهران:طرحنو.
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